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 اىگروهه با حساب تسويه براى اىعده كه طرحى درباره بودند آورده گزارشى
 401 ................................................................ دارند سياسى

 روز 15 تا: گفته بختيار باز و آورده اروپا از اطالعاتى یشخص: آمد فیابوشر
 402 ................................................... بود خواهد ايران در ديگر

 402 ......................................... جنگ مختلف اىهجبهه گزارشات

 از دشمن زرهى پیت دو و گراييده خرابى به هاجبهه وضع خوزستان، جبهه در
 403 ............................................. آمده اهواز سوى به مستقيم خط

حلها راه و عاتیشا و هادهیشن ها،گفته باره در گفتگو آمد؛ عرفات ياسر بعد
 .............................................................................. 403 

 404 ........ كرديم بررسى درخوزستان را وضع و امنيت شوراى جلسه به برگشتم

 405 ................................... آمدند او هيأت و پاكستان رجمهو رئيس

 405 ........................ .پرسيدم را هاجبهه وضع شب نيمه از بعد 5 ساعت
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 406 . مزدوران از شارت يك تشکيل درباره آورد اطالعاتى و آمد زاده قطب آقاى

 406 ... فرهنگ يك مستقل، هويت يك داراى ايران ملت اسم به هستيم ملتى ما

 407 ......... .شناسدن را چپش دست و باشد مکتبى باشد؛ بيسواد باشد، مکتبى

 408 ............. پرداختم نظامى غير امور به ارتش، ستاد به رفتن از پيش صبح

 408 .................................. كردند مطرح مطلب دو ضياءالحق و شطى

 همراه و آمدم هيجان به(  نوژه) پايگاه اين خلبانهاى براى صحبت هنگام به
 409 .............................................. میگريست هيجان با شوق از آنها

 به علم با كه بود يىآنها همه پيش بود، خلبانها پيش و بود سربازها پيش حواسم
 411 ......................... اندرفته افتخار و شرف ميدان به خطر قبول و خطر

 412 .... دادم تشکيل فرماندهان با را اىجلسه آنجا در و شدم ارتش ستاد راهى

اندكرده نابود را دشمن تانك 80 غرب جبهه در: گفت من به عطاريان سرهنگ
 .............................................................................. 413 

 نشينى عقب قيد به را بس آتش شما كنممى پيشنهاد من: گفت اسرعرفاتی
 413 ......................................... بپذيريد خود مرز به عراقى نيروهاى

 414 ......................................... یاشراق یآقا و آقا احمد حاج آمدن

 415 ... كردمى رضايت اظهار بسيار اهواز لشکر فرمانده هوايى، نيروى عمليات

 415 ............................................... «یمجلس» و« مجلس» هیقض

 است شده مدعى عراق دولت كه گفتمى: داد انجام تلفنى مصاحبه فرانسه راديو
 شما نظر دارد، محاصره در را اهواز هم اآلن و است گرفته را دزفول كه

 416 ..................................................................... چيست؟

 سرهنگ و ظهيرنژاد سرتيپ فالحى، سرتيپ من همراهان شديم، دزفول راهى
 417 .................. همراهند من با هميشه كه كسانى و آذين سرهنگ فكورى،

 418 ............................................................ «تیقاطع یمعن»

 ديدن خيابانها در مردم سنگرهاى و بيمارستان شهربانى بسيج، سپاه، از شهر در
 418 ....................................................................... كرديم

 ما بر تصور فوق ا،گفتگوه اين از تا دو يکى كرديم، گفتگو جنگ زخميهاى با
 418 ................................................................ گذاشت تأثير

 419 ............................................... .رفتيم شهر مشکين به سرشب
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 419 .............................................................. خلبانها گزارش

 419 ...................................................... رفتيم نظامى شوراى به

 420 ................... ببخشد وسعت را شبانه جنگ تا فرستادم را چمران دكتر

 420 ..................................... پذيرفتم يك به يك را نيروها فرماندهان

 421 ........................ است افتخار و ننگ ميان انتخاب لحظه لحظه، اين

 422 ...................... شديم حاضر نظامى عمليات مركز در و رفتيم اهواز به

 به تن آهن راه و انبار ناحيه در جنگ خرمشهر در: گفتندمى خوزستان نمايندگان
 423 ..................................................................... است تن

 423 ............................................................ کرمانشاه در دیام

 423 ............. است خوب هاجبهه عمومى وضع رفتيم، كرمانشاه به هواپيما با

 424 . شد شهيد خرمشهر و اهواز جبهه در شهر از دفاع راه در پور وطن سرهنگ

 425 .......... كرد سئواالتى آنها از فالحى سرتيپ و رفتيم 16 لشگر قرارگاه به

 425 ............................. بودند كرده شکار را یزياد یتانكها هم امروز

 كه عراق دولت نظر اظهار به نسبت شما نظر: رسيدپ کانادا ویراد گرمصاحبه
 426 .............................. چيست؟ است، يافته قوى را ايران است گفته

 قرار یبررس مورد را هایکسر و میکرد دنید توپها تانكها، همدان، زرهى تيپ  از
 427 ........................................................................ میداد

 427 ........................................ رفتيم زنجان زرهى تيپ بازديد براى

 كه نيستيم ملتى ما: گفتم كرد؛ تلفن متحد ملل سازمان كل دبير والدهايم كورت
 428 .............................. كنيم تحمل خودمان خانه در را دشمن حضور

 جناحى يك و است عراق با سازشکارى خواهان جناحى يك که کنندیم وانود
 429 ......................................................... سازشکارى مخالف

 430 ........................ بود شده رانده عقب مرز تا خرمشهر جبهه در دشمن

 430 ............... بگويم خرمشهر درباره را انگيزى عبرت مسئله يك خواهممى

 را جنگ هاىجبهه گزارش و آمد ستاد رئيس جانشين. رفتم ارتش ستاد به صبح
 432 ......... گرفتيم را الزم تصميمات و كرديم معين را كسريها و مك بعد. داد

 433نكنند اكتفا نبرد ميدانهاى به تنها بايد بنويسند، را جنگ تاريخ بايد كه آنها

 434 ............... بود آورده كاسترو فيدل از هم اىنامه و آمد كوبا خارجه وزير
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 و كم درباره را مطلبى يك و آمدند اينها و وزير نخست و كل دادستان بعد
 شيخ مسجد داستان كه گفتم نظاميان به من و كردند طرح هاجبهه كسريهاى

 435 ................................................... .نرود يادتان را الله لطف

 را هاروحيه و «است كج آنجا» «است كج اينجا» به كنندمى شروع یاعده
 435 ................................................................. كردن خراب

 و بس آتش باره در بود آورده را ضياءالحق پيام تر؛دف به آمد پاكستان سفير
 436 ........................................ عراق خارجه امور ریوز یهاخواسته

 437 ........................................ رفتم هوانيروز افسر فاتحه مجلس به

 هم يکى و لوموند روزنامه مخبر يکى مخبر، دو با رفتيم؛ فرودگاه به آنجا از
 438 ............. کردم گفتگو «اكسپرسو» اسم به ايتاليايى معروف مجله مخبر

 439 ............... ... و انداختند بمب فرودگاه در یعراق توپولوف یماهایهواپ

 439 ................................................................ گهایم سقوط

.كردند بمباران را تبريز پااليشگاه اآلن همين كه دادند گزارش رسيديم، وقتى
 .............................................................................. 440 

 440 ........... کار به آمدند دوباره بودند، شده پاكسازى كه هم خلبان سه يا دو

 441 ... كرديم گفتگو كردند،مى اداره را هوا به زمين دفاع عمليات كه آنهايى با

 442 ...................................... استشده سرنگون دشمن هواپيماى 9

 443 ............................. كردندمى پرواز آماده را خلبانها اىروحيه چه با

 444 ...................................... ونیروحان با دارید تهران؛ به گشت باز

 444 ... ندهند خبر نشده، قطعى برايشان چيزى تا خواهممى خبردهندگان از جدا  

 جنگ، سوم روز كه بود كرده گمان صدام گذرد؛مى جنگ از ماه يك تقريبا  
 445 ................................................ گرفت خواهد پيروزى جشن

 اعتماد ارتش فرماندهان به ما كه گفتند بودند، امام حضور در شان همه وقتى
 446 ....................................................................... نداريم

كنممى مراجعه مردم به نرسد، نتيجه به اخطارها وقت هر هك بودم گفته بارها من
 .............................................................................. 447 

.بگيريد جالد دشمن برابر در ما مردم و ما مقاومت جريان از را خوب درس اين
 .............................................................................. 448 
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 آلود لجن چهره اين و كردند آلود لجن را ما انقالب زيباى چهره كه هستند آنها
 449 ...................................................... كردند وانمود دنيا به را

 هااستعدادترين كم و ترينمايه كم مقامها حساسترين بر موقع، ترينسخت در ما
 451 ................................................................. ايمگمارده را

 451 ......................... دادند حیتوض و آمدند آباد اسالم و ايالم نمايندگان

 مناطق از عشاير شد قرار بود؛ آمده كرمانشاه منطقه از آمد، سنجابى دكتر
 453 ........................................................ بکنند دفاع خودشان

 یطوالن طرح: دادند ضدانقالب  یطرحها و فعاليت از یگزارش ارتش ستاد در
 453 ................................................................. جنگ کردن

 454 ....... بودم مشغول جنگ هاىجبهه به مربوط مسايل فصل و حل به ظهر تا

 محاكمه، قضايى، امنيت باره در آنها با و آمدند قضايى عالى شوراى اعضاى
 455 .............................. شد گفتگو مجريه قوه با هماهنگى و همکارى

 456 ........................................................... رفتم امام ديدار هب

 كردم آمريکا دولت به اخطارى آمد؛ بودم، كرده احضار كه را سوئيس سفير
 457 ............... بدهد دشمن به است ممکن كه اطالعاتى و هاآواكس درباره

 ايشان حتما  : گفتم كرد،مى ناله مهمات كمبود از و كردمى تلفن آبادان از شيبانى
 457 ................................. بدهيد نشان را مهمات و ببريد كنيد پيدا را

 459 ........ جمهور سیرئ حیتوض و بود كرده معرفى را نفر سه دو، رجايى آقاى

 460 ........ است تلويزيون راديو اداره مورد در قانونى يك تهيه مشغول مجلس،

 460 ....................................................... ریوز نخست بخشنامه

 پيام و داد سفر گزارش و آمد بود، كشور خارج در كه طباطبايى صادق آقاى
 461 ............................................................ غربى آلمان ریسف

 462 .......................... بود آورده را آمريکا جواب آمد؛ سوئيس سفير بعد

 463 روزیهوان هنر و شلمچه و خرمشهر مورد در یفالح پیسرت از یخوب گزارش

 463 ............................ شد، خواهد زياد پيروزى مدعى پيروزى، فرداى

 به م،یخواهیم توضيح موردش در كه را مطلبى 6 من و آمد شوروى روسيه سفير
 466 ...................................................................... گفتم او

 467 .................................................... امام به من شنهادیپ مسئله
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 زمينه كه اندگرفته تصميم و نشسته ديگر جاهاى و نكردستا در ضدانقالب
 467 .............................. آورند وجود به را مسلحانه برخورد و اغتشاش

 468 .............................. استكرده متالشى را نيرو اين و رفته هوانيروز

 469 .................................................. امام توسط شنهادیپ رشیپذ

 470 ................ شخصى تبليغات نه و است مداحى نه تلويزيون راديو وظيفه

 471 ............................................................. هیترک دولت امیپ

 400 تا 300 حدود در كه اندبوده ديگرى دسته يا دموكراتها دسته شد معلوم
 471 ................................................ اندكرده حمله اروميه به نفرى

 472 ................................................. مردم در امام هیانیب انعکاس

 عراق تیوضع از و آمدند تن سه اتفاق به حکيم آيةالله مرحوم فرزند حکيم
 474 ....................................................................... گفتند

 475 ............ بود كننده نگران رسيد،مى آبادان و خرمشهر درباره كه اطالعاتى

 476 .. بشناسانيم را خطر كه اين براى برديم كار به هست كه اىشيوه و روش هر

 476 ..................................... !یاحتمال شکست و دفاع یشورا هیقض

 477 ...................... شدمى راجع جنگ به كه كارهايى در هماهنگى ايجاد

 زمينى نيروى عملياتى مركز به بالفاصله و رفتيم خوزستان استان به ظهر نزديك
 479 ........................................................................ رفتيم

 479 .............................................. هنر مفهوم و خلبانها با صحبت

 480 ................... شودمى رد ما سر باالى از كه كاتوشاست توپ هاىگلوله

 481 ................. رفتم هوانيروز و هوايى نيروى انانخلب جمع به 11 ساعت

 482 ................. اميد خبر يك و كردمى ايجاد بيم خبر، يك سنگر، انیم در

 484 ..................... .آيدیم دست به پيروزى كار، علمى روش از استفاده با

 اطراف به آن تركش و خورد زمين به اتومبيل كنار در درست گلوله هم جا يك در
 487 ................................................................... شد پاشيده

آيدمى رو نيرويى چه بيانجامد، پيروزى هب جنگ اگر كه كنندمى فكر اىعده
 .............................................................................. 488 

 سپاه جانب هم اىعده و گرفته را ارتش جانب جمهور رئيس گويندمى بعضى
 489 ............................................................................ را
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 491 ............ كندنمى كودتا محبوب، مسلح نيروى ريخىتا هيچ و وقت هيچ

 491 ......................... کند کار هیمجر قوه سیرئ با چگونه ناشناخته ریوز

 506 ......................................................... یمختار خود توطئه

 506 ................................................. جنگ در استقامت تاب باز

 507 ................................................... انقالب مجدد یدرخشندگ

 508 ..................................................... خرمشهر ونیسیکم هیقض

 509 .............................................................. ! یمردم جنگ

 510 ............................................... جنگ توسعه و یطوالن جنگ

 510 ............................................................. لیاسرائ تیواقع

 511 ................................................ ! جنگ یها جبهه در جنگ

 512 ........... دشمن لشگر چندين برابر در مقاومت و جنگ روز 50 وجود با

 513 ................... شدند مشخص ابتكارهايشان به هاجنگ زرگب سرداران

 517 ................................ دردآلود و مفصل نوشتم امام به اىنامه صبح

 517 ............................................... رفتيم جبهه به ورود محض به

 518 ............................................ ینیزم یروهاین در یتهاجم روح

 520 ..................................................... سپاه و ارتش یهماهنگ

 522 ....................... بود شده دستگير دليلبى  كه قابلى افسر« پور باوند»

 526 .......................... بگيرند پول من از تهديد همان با باز اندآمده حاال

 529 ....... كنم ضاحاستي و بپرسم بايد كه منم منم، باشد اگر اىكننده استيضاح

 530 .............. سرگروگانها بر بوش و گانیر با یپنهان سازش باره در صحبت

 532 ................... است شده شروع پشت از زدن خنجر موقع اين در درست

 به مرا كه اين جز خواهمنمى چيز هيچ آقايان اين از من: مجلس رئيس به نامه در
 534 ........................ .برسانم نتيجه به را جنگ اين تا بگذارند خود حال

 حاضر علنى غير مجلس در من است كشمکش بر قرار اگر:  امام به نامه
 535 ..................................................................... شومنمى

 536 .................... شودمى ترگسترده روز به روز تهاجمى روحيه ها جبهه در

 537 .................. كنيد متوقف را برنامه بدون نگج كه گفتم وقت همان در



25 

 

.چريکى جنگ جز نيست، چاره:  گفتند یم بودند مأيوس كه آنها اول روزهاى
 .............................................................................. 537 

 538 ...... میشومى پيروز و موفق ما نكنند، اخرابر هاروحيه اگر: گفتم امام به

 «باز» طور به اسالمى آقاى و زاده قطب آقاى تلويزيون راديو در پيش شب
 539 ................................................................ اندزده حرف

 ضبط درتاريخ تا نوشتم كل دادستان به نامه اند؛كرده دستگير را زادهقطب آقاى
 541 ........................................................................ بشود

 541 ....................... است مرگ سکوت كه هست لحظاتى جامعه عمر در

 542 ....................... !آمريکاست خط است، الزم صتخص بگويد هركس

 وارد بدو سنگينى تلفات و حمله دشمن به بارانى هواى در هوانيروز خلبانان
 543 ................................................................. .بودند كرده

 با و مشغولند پيش و پس راست، چپ، از. هستيم كار ولمشغ محيطى چه در ما
 544 .............................................. بشکنند را ما خواهندمى دروغ

 547 ............................ كرديم پيدا وابستگى تخصص، و علم نداشتن از

 548 ................................ نيستند بريده و بيگانه علم از عقيده و ايمان

 549 ............شد« فاطمى» ضد بر بسيارى تبليغات مرداد 28 كودتاى از بعد

 550 ..................................... ددهمى اهميت مردم حرف به رژيم اين

 555 ................. امنكرده تنبيه هم را نفر يك هستم، جبهه در من كه وقتى از

 يونراديوتلويز كه كنند وضع قانونى مشغولند خودشان براى گفتند من به ديشب
 558 .................................... .كنند اداره خودشان دلخواه ترتيب به را

بکند جلب را عمومى اعتماد بتواند تا بدهد نشان لياقت خود از بايد حکومت
 .............................................................................. 563 

 564 ....... دشمن عاتیضا از یگزارش و جنگ مختلف نقاط از خوب یخبرها

 567 ........................ دیرس جهینت به ما كوشش اول مرحله در خرمشهر در

 567 ..................... ايرانند دممر همه جنگيدند، و شدند داوطلب كه آنهايى

 569 ....................... باشد مؤثر نيز هابدبين براى توضيحات اين اميدوارم

 569 ................................. استشده منتشر هزار 200 تيراژ با روزنامه
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 را استعدادها همه كند،مى فعال را همه كه رهبرى بشود، پيروز بايد رهبرى اين
 571 ............................................................... آوردمى كار به

 572 ......... صدام كار سستى و آن رهبرى تحول چگونگى و عراق بعث حزب

 574 ... بود كرده تنظيم نواحى، از هركدام مشخص مسئوليت با طرحى ظهيرنژاد

 575 ................. .نيست آسان «فرمانده انتصاب» سابق مثل ديگر من براى

 577 .... داندمى بد را مخالفانش زور و خوب را خود زور حاكمى «قدرت» هر

 یشناس کارت او از کرده متوقف را ینیزم یروین فرمانده لیاتومب جیبس افراد
 579 ................................................................... اندخواسته

 580 ......... ...و جمعى دسته اعدامهاى و فورى محاكمات و زندان و شکنجه

 580 ................................................ آمد خواهند كار در نو از همه

 پايه بر ما مسلح نيروهاى و بکنيم پيدا رسم و راه با متناسب تفكرى طرز هم و
 فايده ضرر، جاى به ما براى آن انجام و بروند راه اسالم و مکتب و خدا اصالت

 افسران و داران درجه و سربازان همه را، احساسات اين جبهه اين در. آورد بار به
 شده برانگيخته كه شهادت حد تا تالش و مقاومت ميل آن اينست و داشتند
 585 .........................................................................است

بدهيم ادامه را جنگ خاطر اطمينان با بتوانيم ما و بشود مهار نيرويش دشمن تا
 .............................................................................. 586 

 587 ......................................................... روحانى و روشنفكر

 588 ......................... یفرهنگ و یاجتماع و یاقتصاد و یاسیس یمنزلتها

 591 ................................................. داريم زندان 6 اكنون هم ما

 593 .............................اندرفته ايران از و شده متوحش هاخوانده درس

 593 ......................... استداللشان؟ و طرزفکر و دانشگاه کنندگان لیتعط

 595 .. گفت عزيز طارق سفر درباره خودش دولت از مطالبى و آمد روسيه يرسف

 596 ..............................شد سوسنگرد در جنگ به راجع مفصلى بحث

 598 ................................ .خواستمى جبهه از خبر و بود جبهه در دل

 600 ........ شده پيدا تهاجمى روحيه قطعا   كه گفتندمى نيروها فرماندهان امروز

 602 ............................. بودند كرده پرواز بار 50 از بيش كه خلبانهايى
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 ايجاد براى بلکه ترساندن، براى نه شد حاضر هاجبهه در جمهور رئيس
گاهى  603 ................................................. خاطر اطمينان و خودآ

 609 ........ میبگو باز را  چيز ههم تا بودم كرده دعوت یآزاد دانیم به را مردم

 611 .............................................. است؟ نكرده سقوط جمهورى

 614 .............................. آمد ملل سازمان كل دبير نماينده پالمه اوالف

 نه و كند نشينى عقب تواندمى نه شود، متوقف تواندمى نه حسين صدام ن،یبنابرا
 615 ................................................. كند، ارائه حلى راه تواندمى

 617 ............... كردم صحبت اتحاد و آزادى رابطه باره در ارشاد هینیحس در

چرا؟ است، ايستاده امام مقابل جمهور رئيس كه بود، هم نوار در كه همان مثل
 .............................................................................. 618 

 و شده صحبت توده حزب فعلى طرفداران يعنى اكثريت خلق فدايى هاىچريك
 قرار او مخالفان كنار در ما اين بر بنا و است بناپارت صدربنى كه اندگفته آنها

 620 ..................................................................... ايمگرفته

 621 ........... اندشده نزديك هم به چپ و راست از استبداد جانبدار جريانهاى

 خواسته خودشان بودند، مخصوص نيروى از آوردند، من پيش را سالم اسير دو
 624 ........................................................................ بودند

 625 . بشويم پيروز بايد و نداريم را شکست تحمل كشور، وضعيت به توجه با ما

 627 ..................................... كردم صحبت سربازان با سنگر به سنگر

 و نظم و فرماندهى وحدت نبودن بود، ما ضعف باعث آبادان جبهه در آنچه
 629 .................................... .بود جنگ در ريختگى هم به و انضباط

 مشغول كارى به حقيقت در مشغولم كار اين به كه من و است زشتى كار جنگ
 632 ................................................... دارم نفرت آن از كه هستم

 636 ........... «كنيدن امام به كجى دهن همه اين شما»:  گفت جبهه در یجوان

بدهيم؟ انجام را محاصره  برداشتن توانيممى چگونه نداريم، توانايى ما اگر
 .............................................................................. 640 

 641 ................................. خورد، سخت شکست سوسنگرد در دشمن

 643 ... است؟ صدربنى پيروزى از گواراتر خوزستان رفتن دست از اىعده براى

 645 .............................. قضايى عالى شوراى وسيله قانونگذارى مسئله
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 647 !نيايد حساب به جمهورى رئيس رأى كه اندخواستهمى مجريه قوه مورد در

 648 .......................................... جمهورى رئيس و روحانيت مسئله

 649 .............................. !باشد نبايد گوناگون هاىزندان امگفته كه راچ

 650 ........................ است كار در خيانتكارى دستهاى چه بدانند مردم تا

 651 ............................................................ مغزها فرار مسئله

 654 ...................................................... ايران اقتصادى اوضاع

« عدمى موازنه» اساس بر كردن انتقاد در بايد شما كه گفتم هیریتحر ئتیه به
 661 ................................................................... كنيد عمل

 راه به كودتا تا بکنند طوالنى را جنگ خواهندمى» كه افتدمى راه تبليغات
 664 .................................................................. «!بياندازند

 669 ......... دارد وجود جمهورى كردن ساقط براى توطئه يك من نظر از گفتم

 669 ................................. ايدداده تشکيل یجمهور استیر گارد شما

 سیرئ یها کارنامه یبرا تهران مبارز روحانيت در نفرى پنج هيئت شد قرار
 670 ...................................................... بشود تشکيل یجمهور

او؟ دژخميان و شاه تنها بود، كسى چه دانشجويان آن قتل مسئول آذر، شانزده
 .............................................................................. 674 

 676 ................ میرفت هم نینش عرب یروستا کی به ها جبهه از دیبازد در

 679 ......... خواندم را زيادى گزارشهاى اين، وجود با. نبود خوش حالم امروز

 679 .............. جنگ انجام نحوه درباره خودى سياسى گروههاى نظر تحول

ايران با عراق جنگ درباره دنيا هاىتلويزيون راديو و مطبوعات تحول سير خط
 .............................................................................. 680 

 682 .......................... آمد اىخامنه آقاى نيم و هفت حدود ساعت صبح

 683 ............. .نيست هم صد اما نيست، صفر خيانت احتمال جنگ در البته

 رياست دفتر اگر آيا كه است كرده عنوان مجلس در  رجايى آقاى گفتند
 686 ...................... داد؟ نبايد يا داد بايد خواست، را اىپرونده جمهورى

 687 ........................... برويم جيرفت به آنجا از بود قرار رفتيم؛ كرمان به

 691 .............................................. :دهندیم شعار مردم همدان در

 691 ................................... «صدربنى جمهور رئيس خمينى ما رهبر»
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 692 ................. ست؟یچ یفرهنگ انقالب و شد خواهد چه نباشيم آزاد اگر

 695 ........................................... كنند تحقيق شکنجه درباره بروند

 نام هر به يا و جنگ نام به را هاآزادى كوشممى و امكوشيده  توانايى تمام با
 696 ....................................................... نكنند محدود ديگرى

 698 ............... بگيرد را ريبىتخ روشهاى جاى بايد اخالق  ما جمهورى در

گفتندمى كه سئوالهايى و بود پرسشنامه همان وضوع استانداران؛ با اىجلسه
 .............................................................................. 703 

 706 ....................... اندكرده مجر اعالم نمايندگان از اىعده شنبه سه روز

 710 ....................... سوئد سوسياليزم و پالمه اوالف درباره  یكتاب مطالعه

 712 ................................................ آن وحدت و فرماندهى مسئله

 713 .. اندداده قرار جمهورى رئيس با جنگ جبهه را اصلى جنگ جبهه اىعده

 716 ....................... بياييد تهران به خوبست شما كه كردند تلفن تهران از

 تبديل قوت به را نيروها همين هاىضعف و بجنگيم نيروها همين با بايد ما
 718 ........................................................................ بکنيم

 719 ....................................... راهپيمايى لغو درباره امام دفتر بيانيه

 720 ............................. ديگران تخريب توانايى و برديگران سلطه ميل

دهندمى نسبت اىعده كه راستيهايى و دروغ نه و هستند اينها جنگى واقعى سر
 .............................................................................. 724 

 725 ......................... ونیزیتلو یساز جو و اصفهان در عکس شدن پاره

 727 ..................................................... است آزادى سر بر دعوا

 آزادى و است الزم پيشرفت براى نظر هر از استبداد خير بگوييد و بياييد شما
 729 ................................................................. .نيست الزم

بود داده بانكها درباره من كارنامه به رجايى آقاى كه بود جوابى گر،ید مطلب
 .............................................................................. 731 

 735 .....................................نكنيد خراب را خودتان نظاميان روحيه

اندريخته پول تومان ميليون 110 حدود جمهورى ريأست 888 حساب به مردم
 .............................................................................. 737 



30 

 

بپذيرم بازرگانى وزارت و دارايى وزارت در را گروهى هيچ حاكميت توانمنمى
 .............................................................................. 738 

 گذشته روز ده ظرف ايران كه تبليغاتى - سياسى جو اين در تواندمى كسى چه
 739 ..................................... بدهد؟ دنیجنگ جرئت خود به داشت،

 و خورد و زد  وارد اصالا  حتى يا كمتر كه کردم تأكيد ودند،ب آمده روزنامه از
 740 ........................................................... دینشو یقلم جدال

 از شخصى طرف از که اىوحشيانه رفتار و كرمانشاه منطقه درباره گزارش
 743 ......................... است گرفته انجام اسالمى جمهورى دولت مأمورين

 مشکل با را ما شمارندمى رااصل «زور» كه گروههايى برابر در سستى هرگونه
 744 ................... .كرد خواهد مواجه است انقالب كردن قربانى كه بزرگ

 746 .......................... خواندم را اهواز اسالمى انقالب دادستان نامه بعد

 748 .................... ميکنم درددل كمى خودم خواهر و او همسر با من اينك

 748 ..................................................................... !خواهرم

 751 ...................................... است استقالل از بخشى وابستگى عدم

 754 خواندمى آمريکا دشمن و غرب دشمن را مصدق خود خاطرات در آيزنهاور

 اسالم سربازان بدست صلح ناموس كه داردنمى دوست»: گويدمى( ع) لىع
 756 ............................................................... «گردد شکسته

 در ايدئولوژى و مذهب لباس به را خود كه است آن زورپرستيها خطرناكترين
 758 ..................................................................... .آوردمى

 762 .................. كندمى پيدا معنا سه و باشد داشته تواندمى منشاء سه غرور

 هیسرما خدمت در دانستیم جامعه ریفق طبقه طرفدار را خود که تلریه چگونه
 766 .................................................................... شد داران

 773 ....... است قاطعيت و ايستادگى بزرگ، مصيبت يك از پيشگيرى و عالج

 775 .................. است زدن ضربه وقت بنابراين ايمكرده گيرزمين را دشمن

 782 ........................................................... جنگ آمدهاى پى

 783 .................. عراق ارتش به پيام و حسين صدام به جمهور رئيس پاسخ

 791 .................. شدند غانستاناف وارد آشکار و علنى بطور روسيه نيروهاى

 794 ........................................... .داشتيم هاجبهه از بازديدى امروز
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 797 ................................................... مسلح نيروهاى به خطاب

 802 .............................................. است بزرگى تجربه تجربه، اين

 بشود، بيشتر تخصص و فن و علم آموزش به توجه ارتش درون در هراندازه
 806 ............................................ شودمي كمتر كشور پذيرى آسيب

 ميدانهاى بايد آمريکا گويدمى كه است كسى ريگان آقاى مشاور تاكر رابرت
 807 .......................... .درآورد خود نظامى بتصرف را فارس خليج نفتى

 ايجاد فارس خليج منطقه در آمريکا براى دائمى پايگاههاى دارد تصميم ريگان
 808 .......................................................................... كند

 810 ........... گيرند؟مى قرار آمريکا حمايت مورد خاورميانه در رژيمهايى چه

 811 ....................................... پيشين نظام بازگشت كن صاف جاده

 813 .......................................................... خودجوشى اهميت

 813 ..................................................... ايران در تخريب معايب

 818 .......... باشد مرزها سوى به بايد شما راهپيمايى و نيست جايز راهپيمايى

 820 ....... رود؟مى انتظارى چه حاال و رفتمى مسلح نيروهاى از انتظارى چه

 822 ................. بگوييم او به را دردمان ما تا است نيامده تابحال هم كسى

 825 ............................. سازندمى شايعه يك روز هر «بداخالق» اىعده

 826 ........................... باشند پيروزى پى در وجود تمام با كه گرفتم قول

 828 ................................... رفتيم هوانيروز فنى كاركنان و خلبانان نزد

 توانيممى نه و بزنيم حرف نظامى هاىزمينه در باز بصورت توانيممى نه ما
 831 ..................................................................... .نگوييم

 833 . باشد ميان در اعتقاد يك پاى و كشور يك سرنوشت پاى وقتى جنگ اداره

 836 .............. پريد خود كوپترهلى چهارمين با ديروز كه است جوانى خلبان

 روحيه در تبليغات كشنده تأثيرات جبران صرف بايد را وقتم از مهمى بخش
 837 ....................................................... .بکنم مسلح نيروهاى

 عاشورا روز بود قرار من كه كردند عنوان طوراين اىعده ذهن، كردن آشفته براى
 840 ................................................................. بکنم استعفا

 841 ..................... ايمگرفته اسير 900 حاال تا: آوردند گزارش اكنون هم
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 را حمايت اين مرحله اين در فعالا  و كنندمى حمايت مرا كه اندگفته بارها مردم
 843 ................................ ندهند گوش جوسازان حرف به كه خواهممى

 844 ....................... داد نشان خود از عالى روحيه جنگ اين در ما ارتش

 نيروهاى روحيه بهانه ربه كه را كسانى تاريخ و ما امروز مردم كه هستم مطمئن
 845 ................................ .بخشيد نخواهد كنند،مى تضعيف را مسلح

 852 ..................................... دشمن تسليم نه شويم،مى يأس تسليم نه

 855 است پيروزى خواهان فرمانده يك از بيش كه كند ادعا تواندنمى هيچکسى

 857 ................ كنيممى نابود يکجا را دشمن تيپ دو و كنيممى حمله وقتى

 سود كمبودهايمان رفع براى خارجى ارهاىباز از ايمنتوانسته زمان اين تا ما
 858 ..................................................................... .بجوييم

 860 ..... برود بيرون ابرقدرتها دماغ از ما سرزمين به تجاوز فكر تا بايستيم باهم

 862 ........ متهایق و نفت دیتول برق، گندم، دیتول و یکشاورز باره در گزارشها

بشويد غيرقانونى دستورات تسليم نداريد حق خوانيدمى را نوشته اين كه شما
 .............................................................................. 865 

 868 ............. اندكرده صحبت عمومى عزاى اعالم و جمهور رئيس كشتن از

 دين، لباس در استبداد و شاهنشاهى و ماركسيسم و ليبراليسم لباس در استبداد
 869 ................................... است يکى محتوايشان كه هستند اشکالى

 871 ....................... كيست؟ بسود شکنجه خود خوب: كنممى سئوال من

 873 .......دانيمنمى شرقى و غربى را علم چون نداريم مخالفت غربى علم با ما

 875 ............. است واقعيت از ما برداشت و باور است ابطال و رد قابل آنچه

 875 ...................... !ايديافته غربى مرا بينش و ايد؟خوانده مرا هاىنوشته

 879 ............................ افكار سنجش و ما مردم تشخيص به ما بانقال

 880 .............................. .ايدشده ستمگران اختياربى عامل و ظلم عمله

 881 چسبيد دومى به و ردك جدا امام خط از را امام شخص بايد: هست نوار در

 پايان چگونه و كرد پيدا تحول چگونه آمد، بوجود چگونه گروگانها مسئله ببينيم
 883 .................................................................... پذيرفت؟

 به يا و جدايى در خواهيدمى چگونه بگوييد شما:  دمکرات حزب به خطاب
 885 .. كنيد؟ زندگى خودكامه و خودمختار آزاد، دنيا اين در كشور تجزيه قيمت
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 886 ................ بستيدمى اسالمى جمهورى ارتش نيروهاى بر راه سنندج در

 889 ........ كردند شديدى مقاومت سركوب مسلح نيروهاى برابر در دانشجويان

 اين ما نكنند، ايجاد ما براى مشکلى كه صورتى در دهممى اطمينان مردم به
 891 ........................................ .ريمبمى پايان به پيروزى با را جنگ

 893 ........................ كرد مطلق نبايد را آن آورد دست و تجربه جهان، در

 895 .است امروز نسل خطرناك سخت فريب تخصص، بر مکتب دنیبخش تقدم

 896 ....................................... كرد اداره شودنمى علم بدون را كشور

 897 .................... است علم خود دين دارد، هم علم دارد، دين كه كس آن

 آن واقعيت بتوان كه نيست امرى مسئله اين حل نحوه و گروگانها مسئله خود اما
 898 ................................................... .پوشاند هوى و هاى با را

 899 ............... :آورد ترتيب اين به توانمى را روز هشت اين كارنامه عناوين

 900 .................................................................. اول قسمت

 900 ...................................................... نیقزو مردم اجتماع در

 900 .................................................... اصفهان مردم اجتماع در

 را آزاديها توسعه و حفظ ضرورت و كردم تكيه مردم نقش بر شهر سه هر در
 901 ................................................................... كردم شرح

کردند ادب را جمهور سیرئ یبسو کفش گان کنند پرتاب مردم اصفهان در
 .............................................................................. 903 

 905 .. است يکطرفه شنودمى چه هر ناگزير انسان رفت، بين از بيان آزادى وقتى

 907 ............................... است، خودجوشى اجتماعات اين سوم ويژگى

 عمل در وحدت و شعار در وحدت همان با آمد،مى موج موج جمعيت درسمنان
 908 ...................................................... هيجانى و شور چه با و

 برابر در نيرويى هيچ ببريد، پى خودتان هاىتوانايى به اگر كه يدیشما مردم اى
 911 ................................................... ندارد مقاومت ياراى شما

 915 ..... بگويد هم را هاقوت و بگويد را هاضعف كه است اين درست رهبرى

 917 ................. !است تصديق آن و ندارند بيشتر نقش يك مردم پندارى تو

 از گيرىكناره و تصديق به كه مردمند يا شوندمى خوانده عمل به كه مردمند
 919 ........................................ شوند؟مى خوانده روى دنباله و عمل
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 هم كمك برعكس و رساندنمى ما جنگ به زيانى است، شما سازنده آزادى
 921 ........................................................................ هست

 923 .................................... است بسته نسل اين مقاومت به چيز همه

 925 .. .ندارند ابتكار و ابداع مجال جا اين در چونكه روندیم کشور از جوانان

 دوچندان را كوششهايتان و بکوشيد: دیبشنو مرا صداى د،یكرد ابتكارها كه آنها
 927 ............................................................ كنيد چندان ده و

 تفاهم جو ما اجتماعى جو بايد بشود، ابتكار و ابداع عرصه جامعه كه ناي براى
 929 ........................................................................ .باشد

 جمهور رئيس عنوان به بلکه نيستيد، مخالف شخص عنوان به من با شما
 930 .............................................................. هستيد مخالف

 933 ........ كرد اىدقيقه هشتاد صحبت حسين صدام آقاى طائف كنفرانس در

 935 ............................................................ هاجبهه از بازديد

 937 .................................... آن طرفىبى حفظ و تلويزيون راديو اداره

 938 ................... شد توانا بدان استالين شد، عاجز انجامش از هيتلر آنچه

است طبقه سه ساندويچ يك مثل ساالر ديوان امتياز صاحب حاكم طبقه يك
 .............................................................................. 940 

 941 ........................................... هیروس در حاكم جديد طبقه توليد

 و اىطبقه دست از قدرت آمدن بيرون انقالب ويژگى مهمترين: دیگو یم نیلن
 945 ..................................... است يگرد اىطبقه دست در آن افتادن

 نمانيم، القيد خودمان آزاديهاى و حقوق و حدود به آشکار تجاوزات برابر در
 948 ...................................................... كنيم مقاومت بايستيم،

 952 ......................... كندمى اجرا را تصميم نپايي و گيردمى تصميم باال

 955 ...................... گشت مستقر كامالا  جديد طبقه و شد سراسرى تصفيه

 956 ................................. !هشدار! هشدار! هشدار: بگويم خواننده به

 960 ....................................... میبشناس را قدرت یسازمانده چگونه

 960 ...... است؟ انگل چرا «است انگل طبقه اين»: است اين فصل اين عنوان

 964 ................ .کرد قربانى دیبا هم را كسان نزديکترين قدرت، خواست به
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است بيشتر آن فساد باشد ترمطلق كه هراندازه و استكننده فاسد قدرت و زور
 .............................................................................. 965 

 968 ................................................. روس جامعه در حاكم طبقه

 970 ...................اند؟داده سازمان چگونه قدرت با رابطه در را اقتصاد اما

 971 ........................... سنگين عتصن تقدم و توليد كمبود دائمى بحران

 972 ................................................. ماركسيسم پايه بر كشى بهره

 974 ........................................................ چيست تايلور سيستم

 976 ........................... کشندیم کار شتریب کارگران از هیروس در چگونه

 977 ......................................... مزدها نگاهداشتن پايين دوم، شيوه

 979 ............................................ هیروس در استثمار زانیم یابیارز

 982 ....................................................... انازیامت صاحب طبقه

 984 ....................................................... شوروى در مالى فساد

 988 .............................................. :جديد طبقه ديکتاتورى درباره

 989 ........................................ او اختيارات حدود و حزب كل دبير

 پوليت» به بعد و( حزب دبيرخانه) حزب، «سکرتارياى» به سپس نويسنده
 991 ............................... پردازدمى هم با اينها روابط به سپس و «بورو

 992 ...................................... است جهان بر سلطه بدنبال كه اىطبقه

گريزدمى جامعه آن از هاثروت و مغزها و هاانديشه نيافت را امنيت اگر جامعه
 .............................................................................. 999 

 1001 ........... كرد؟ تمکين بدان بايد داد، رأى فاشيزم به جامعه اكثريت اگر

 1011 ............................. است آن از قاطع دفاع به موكول آزادى حفظ

 راجع جامعه امور به كه تصميماتى در مشاركت حق و واقعيتها از اطالع حق
 1015 .................................................................... شودمى

 1017 ............................................... برسند حکومت به هاوابسته

 1018 ........... نشود وارد سياسى هاىبغض و حب اردوگاهها اين در بگذارند

 ماشين من كه اين براى اندكرده انتخاب آيا اند؟كرده انتخاب مرا چرا مردم اين
 1019 .............................................................. !بشوم؟ امضا

 1021 ........................................................ خبر؟ چه جنگ از
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 1022 .......... داد نخواهد ايران به را غيره و اسلحه و هواپيما قطعات امريکا

 1025امكرده صحبت امروز به تا انقالب ابتداى از مغزها فرار درباره نوبت چند

 1026 . است اختالف زمان شکست، لحظه. است وحدت لحظه پيروزى، لحظه

 1027 .................... نيستم مسلمان من كه اين بر مبنى كنندمى زيادى تبليغ

 نويسند،مى بيراه و بد كه هايىروزنامه كه بود اين شد مطرح كه ديگرى مطلب
 1029 ........................................ شوند راحت مردم تا بشوند تعطيل

 1031 .............. برسانم مردم اطالع به بعد و بدهم تذکر اول که گذاشتم قرار

 1033 ................ بهمن 22 در صدریبن صحبت باره در نظر و گزارش چند

 اقتصادى مشکالت حل و امنيت معنويت، همچنان كشور حلهاى راه ركن چهار
 1035 .......................... است استقالل و كشور ارضى تماميت از دفاع و

 1038 ................... خانواده و زن مسئله باره در همسرم همراه به یعلم کار

 كوشش خود رشد و آزادى براى زن خود كه اين بدون جامعه در زن مقام اعتالى
 1039 .......................................................... نيست شدنى كند

 1041 ..................... كرده اىمصاحبه ايران در آمريکا سابق سفير سوليوان

 1042 ...................... برود زندان به بايد بگويند، اميرانتظام به راجع وقتى

 1043 ............................................ اسفند 14 مناسبت به  سرمقاله

 1045 ..................بودند آمده چماقداران سازمان از اىعده ،مصدق يادبود

 1051 ......... باشم آن رئيس كنم فخر من كه نيست اىجمهورى جمهورى اين

 1053 .......................................................... نيست گاردى مرا

 دفاع یاسالم هنیم از مانابتکارات بر هیتک با اما مان، امکانات به توجه با ما
 1055 .................................................................... میکنیم

 1057 ............. کرد حمله ما کشور به و میندار ارتش ما بود کرده باور دشمن

 1058 ........ کنندیم دخالت ارتش کار در قدرت و یریگمیتصم متعدد مراکز

 نیا میبگذار دینبا ما»: نکهیا آن و شودیم روشن معروف جمله آن تیاهم
 1059 ............................. «.ابدیب تیموفق یکار چیه در جمهور سیرئ

 از قسمت نیا و دیکن گوش خوب کارنامه از قسمت نیا به من، هموطنان
 1061 ................. .دیشیندیب درست آن درباره و دیبخوان یبخوب را کارنامه

 1062 ................................... ستندین ما یروزیپ به لیما ابرقدرت، دو
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 فقدان از تیحکا تأسف کمال با که بود ییقضا دستگاه درباره گزارش دو
:کندیم انهکُش حق و انهیزورگو ،یاسالم ریغ یهاقضاوت و ییقضا تیامن

 ............................................................................ 1064 

 قابل چیه و است بخش انیز اریبس یجمهور یبرا مردم برابر در گرفتن قرار
 1065 .............................................................. ستین تحمل

:ینظام امور اداره در انینظام ریغ مداخله درباره یهند خبرنگار دو از یگزارش
 ............................................................................ 1066 

 1067 .. :دهمیم هشدار یپ در یپ یاقتصاد تیوضع به نسبت که است سال دو

 1067 ......... کرد جادیا مسئله رانیا داخل در دیبا: بود گفته کنست در نیبگ

است رانیا در قشر کی ندهینما فقط امروز ینیخم اللهتیآ:  دیگویم گانیر
 ............................................................................ 1068 

 شروع مرداد 28 یکودتا از شیپ از و میبرگرد میخواهیم یخارج استیس در
 1069 ...................................... میباش مستقل میخواهیم یعنی م؛یکن

 1072 .. :استکرده اشتباه خود یهاحساب در صدام: ندیگویم یغرب مطبوعات

 به که داده اشتباه اطالعات عراق به «ایس» که دیگویم میدار ما که یاطالعات
 1072 .................................. .میبشو فیضع دو هر تا کند حمله رانیا

انهخودسر بطور اشخاص قتل درباره اراک استان سابق استاندار از گزارش
 ............................................................................ 1073 

 1074 ............................... دارند یاسیس یمش که ییهاروزنامه گزارش

 1076 ................... کردیم کار «خانواده و زن» موضوع درباره من همسر

 1078 ........................... ستین زن شمردن فیضع و پست به مرد ارزش

 که نمیب یم را زنان که آنگاه برمیم رنج چقدر روم،یم ها جبهه دیبازد به یوقت
 1081 .............. روندیم انهخ به صحرا از سر بر چوب و خار از یبزرگ انبوه

 و برندیم نیب از را هایسیاو د،یچرب زورشان اگر معتقدند، تضاد به که یینهایا
 کردن غلط» او به خطاب د،یچرب آنان به هایسیاو زور و ، دینچرب زورشان اگر
 1084 ........................................................... سندینویم «نامه
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 به محکوم میرژ آن که چرا دادینم نجات را میرژ م،یرژ با سازش من نظر به
 را آن نیجانش که دادیم امکان ما کشور بر مسلط یهاقدرت به بلکه بود؛ سقوط
 1085 ........................................................ .کنند انتخاب خود

 کرد؟ میخواه نیتأم راه نیکدام از دانش، و فن به را ما جامعه میعظ اجاتیاحت
 1086 ................ ها؟دانش گسترش راه از ای و ها؟ینادان گسترش راه از ایآ

 1089 ................................. افتدینم ریرکبیام حل راه ادی به چکسیه

 1089 .................................... بدهم هشدار مردم شما به ادیفر با دیبا

 1090 ........................................ است دروغ ندارد، برنامه چکسیه

 استقالل لیتحص که چرا آورد؛ دست به توانینم روزه کی را استقالل اما
 1092 ....................................... .است یطوالن برنامه یاجرا ازمندین

.خورندیم وابسته کامالا  یهامیرژ درد به و اندخورده شکست ها،استیس نیا
 ............................................................................ 1094 

 هاکردن حمله میمستق ریغ و کردن حمله میمستق و مخالفان و غاتیتبل از مرا
 1095 ............................................................... .ستین یباک

 1096 ......................... را دانشگاه لیتعط شماره چهار در هانیک روزنامه

 1096 ...................................................... دهد یم نسبت من به

!«ستین یوابستگ جز چاره»: که یخیتار بیفر آن شر   از مردم نیا آسودن
 ............................................................................ 1097 

است شیخو سرنوشت نییتع در شما استقالل یروزیپ و است شما حق یروزیپ
 ............................................................................ 1098 

 1099 ................... مسلح یروهاین به هیروح دادن بر دیتأک و امام با دارید

 1100 ... میکرد گفتگو صلح روش باره در همراهانش از یکی و پالمه اوالف با

 1102 ....................................... و ستین گرید یهاملت میق کایآمر

 1102 ..................................... کند مداخله هاآن یگزند در ندارد حق

 1103 ..................................................... آمدم خوزستان به بعد

 1103 ..................... بدهم هشدار دیبا گرید بار یاقتصاد تیوضع درباره

 میرژ در که یوضع از بدتر و اندنکرده دایپ حیتوض زبان مسئوالن ما یجمهور در
 1104 ........................... .کنندیم عمل موارد یبعض در است بوده سابق
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 یعنی سوم، مرحله از یریگجلو یبرا که بود نیا یسخنران آن در من استدالل
 1105 ......................................... دارد وجود راه ،یکتاتورید وقوع

 یعنی میببخش تداوم آن به دیبا میبکن حفظ خطرها از را انقالب میبخواه ما اگر
 1106 ............................................ .میکن یریگیپ را آن یهاهدف

 1108 ............................................... یچماقدار و ییقضا تیامن

 یقوا بر یجمهور سیرئ نظارت یقانون نقش کردن فعال»: یبعد مطلب عنوان
 1109 .................................................................... گانه سه

 1110 .............. آمد شیپ ارتش بر بستن راه سنندج در بعد :کردستان مسئله

.کرد تحمل ینینش عقب نیا در هم یتلفات و کند ینینش عقب شد ریناگز دشمن
 ............................................................................ 1111 

رفتم دشمن با تماس خط نیترکینزد تا و کردم دیبازد جنگ یهاجبهه از
 ............................................................................ 1112 

 دست روهاین نیا به احساس نیا شد؛ هاگروگان سرنوشت مثل جبهه، وضع
 1114 . اندکرده تانیخ کشورشان به و اندزده خنجر هاآن به پشت از که دهدیم

 را مشکالت و میبشو روزیپ و میبرو یروزیپ دنبال که است نیا گرید یروانشناس
 1115 .......................................................... .مینده قرار بهانه

 را یآدم و ردیگیم قرار انسان راه سر بر که است یالتمشک و موانع نیهم طانیش
 1116 ...................... .کندیم شرفتیپ از یمانیپش و یخستگ و أسی دچار

 عهده بر را تیمسئول و شوندیم دانیم وارد که دارد یکسان از را یزندگ ما ملت
 1117 .................................................................. .رندیگیم

 استیس جانبدار یمرد  مصدق اند،نوشته آموزان دانش یخیتار کتاب در
 1118 ............................................................. است سیانگل

 1120 ...................................................... ؟ ستیچ سمیتیاستال

 1120 ....................................... !هافیتحر و«  اطالعات »روزنامه

 ونیلیم 500 تا 400 حدود در یانیز با کایآمر توسط رانیا شده بلوکه یهاپول
 1121 ....................................................................... دالر

 1122 ............................................. رانیا یپولها شدن بلوکه روند

 1126 ... !است؟ واجب از ترواجب تقلب! است؟ واجب دروغ شما مکتب در
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 1127 .................................... :نقالبا یشورا باره در تقلب، نیدوم

 که است نیا شیمعنا شدم، یآزاد جانبدار اگر یجمهور سیرئ عنوان به من
 1129 ..................................................... میبگو زور خواهمینم

 1131 ............................ (یهفتگ اطالعات  به جمهور سیرئ پاسخ)*

 تیانسان و شهیاند گورستان ،یآزاد بدون کشور و دیاکرده چماق را اسالم شما
 1131 .......................................................................است

 وزارت هاآن به هستند شما حزب عضو آنکه لیدل و صرف به افتمین قیال اگر
 1133 ................................................................ داد نخواهم

یب یهااعدام و زندان درفش، و داغ و شکنجه یاستبداد یهاروش نیترزشت
 1135 ........ .گرددیم ختم هانیبهتر به اما شودیم شروع هانیبدتر از محاکمه

 1136 ........................ جبهه در یجمهور سیرئ خواندن کتاب درباره اما

 1137 ............................. است یجمهور سیرئ حذف بر شانیبنا نهایا

 1140 ...................................... یاسالم کشور هشت سران با گفتگو

 1143 .......... است اسالم ضد بلکه اسالم ریغ گرددیم اجرا اسالم نام به آنچه

 1144 ....................... !شد؟ راهنما و والگ قضاوت بدون توانیم چگونه

 1145 ..................................... رانیا شنهاداتیپ و گفتگوها دوم دور

 1146 .......................................... العربشط    مورد در دوم یروزیپ

 1147 .................................................... یلیاردب ةاللهیآ منزل در

 1147 .......... و افتاد کار به یچماقدار گردانندگان یغاتیتبل نیماش جمعه روز

بزنند نیزم بر  را یجمهور سیرئ است، یخاک گرد هوا و پلوغ شلوغ اوضاع تا
 ............................................................................ 1151 

 1151 ..... بود، زین سابق میرژ در. ستین ما خیتار در یاتازه دهیپد یچماقدار

 1152 ................. است نیهم شدیم صحبت آن از که یاخزنده یودتاک آن

 1155 ................... یالتقاط یهاگروه و اسالم مخالف یهاگروه مسئله حل

 1155 ...................................................... :است امر دو گرو در

 کتاب و حساب بدون و برنامه بدون اداره وهیش با و یچماقدار با ابتدا از که ما
 1156 ......................................................... میبود مخالف هم

 1157 ........................ ندارد وجود ییقضا تیامن حداقل کشور درون در
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 1158 ........................................ یبعض یسو از جنگ ادامه به لیم

 1160 ........................................... یکرمان یحجت یآقا به پاسخ در

 به شودیم ریتعب ناکرده یخدا کردم گله اگر ای دارم گله حق دانمینم نجایا در
 1162 .................................................... ت؟یروحان با مخالفت

 از کجاست، حق مینیبب حق صیتشخ دنبال میبرو هست که متیق هر به دیبا
 1163 ..................................................... میکن دفاع حق دارنده

 یطوالن جنگ اگر اندکرده فکر: است نیا کردم افتیدر من که یگزارش نیآخر
ردیگیم قرار خودشان دست در امور کنند، حذف را جمهور سیرئ و بشود

 ............................................................................ 1169 

 1174 .................................. نيست استقامت و ايستادگى جز اىارهچ

 1174 .............. مستضعفان از آنها و دیزنیم حرف یآزاد و استقالل از شما

 از و است داده رأى شما به امروز نسل هك آوردند پيش را مبحث اين بعدى گروه
 1178 .................................................. .خواهدمى استقامت شما

 تجاوزها، از است؛ اسالم ضد شودمى انجام اسالم بنام كه كارها بسيارى
 1178 ................................................ ...و هاخودسرى ها،ناامنى

 جمهورى استقرار ضد بر كه گوناگونى هاىجبهه برابر در من نيست ممکن
 اند،گشونده خارج و داخل از آزادى و استقالل استوار اساس دو پايه بر اسالمى

 1179 ................................................................ :شوم میتسل

 سانسور شکستن براى كوشش به جهل و فقر با جنگ جبهه در خود بنوبه من
 1180 ...........................................................:حاضرم جا همه

 عقايدم خالف به من بقبوالنند جامعه به  خواهندیم گفتم او به آمد امام نوه
 1180 .............................................................. .كنممى عمل

 1182 ............................. آمدند سحابى دكتر و بازرگان مهندس انیآقا

 اين. بودند آمده او سوى از پيغامى با و اردبيلى موسوى آقاى منزل بودند رفته
 1183 ..................................................... :بود پيشنهاد سه پيغام

 برداشته در سودى حال تا گروهکها ضد بر موضعگيرى اين كه پرسيدم آنها از
 1184 ..................................................................... است؟

 1185 ......... كردم صحبت مفصل كه آمد ميان به صحبت اسفند 14 به راجع
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 ما علم هستيم، نسبى ما نه: گفتم. است نسبى حق آخر: گفتمى حجتى آقاى
 1186 ........................................... است يکى حق واال است نسبى

 اطمينان ما به چگونه مردم شدند قانون ناقضان خود قانون مجريان وقتى
 1186 .................................................................. كنند؟مى

 1187 ............................................... اسفند 14 به راجع گزارشها

 1190 ............................. آگاهند كه دانندمى و آگاهند من نظر از مردم

کنندیم جلوگيرى آزاد بحث از و طالبند را اقتصادى قدرت حقيقت در آنها
 ............................................................................ 1191 

 1193 ............................................ كردند تعطيل را دانشگاه وقتى

 با جمهور رئيس كه را بحثى آوردم امام بخاطر»: گفتند كرمانى حجتى آقاى
 1193 ........................................... داشت گنبد درباره خلق فدائيان

 1195 ............... كردمى تهديد نو از شنيدم؛ را حسين صدام آقاى نطق شب

 ما كشور آمريکاست دست عامل رژيم به مربوط كه خارجى نيروهاى تا ما نظر از
 1196 ............ كندنمى پيدا مفهوم و معنا مسائل فصل و حل نگويد، ترك را

 1198 ........................ جنگ دانهاىمي و هاصحنه در جوانها  ابتكارهاى

 مطالب، طوراين و وطن داشتن دوست و وطن كه شودمى تبليغ طوراين
 1200 ................................. است ناسازگار اسالم وبا است گرايىملى

 مفصل آنها از يکى به البته كنممى اشاره نامه سه به امروز امهكارن آغاز در
 1204 ................................................................. :پردازممى

 1204 ................ نباشد استبدادى نظمى كه بشرطى ارزشهاست، بهترين نظم

 1205 ...................................... :شرح باين ايست نامه سوم، نامه ماا

 تمام محرومان نفع به باشيم، نداشته استقالل ما اگر تجارت كردن ملى آيا
 1207 ................................................................... شود؟مى

 آنان ضد بر محرومان بنام و كرد درست جو شودمى زود نباشد، ردمم در آگاهى تا
 1210 .................................................................. كرد عمل

 1212 ................. كرد دگرگون را اجتماعى نظام تواننمى بيشتر شيوه دو به

 تهديد را ما نفرى هشت هيئت آمدن از پس كه است بار دومين اين دامص
 1216 .................................................................... :كندمى
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 1217 ......... بسيارند زورگويان نيز جهان ديگر كشورهاى و ما كشور داخل در

 هاشمى بهشتى، بازرگان، مهندس آقايان. رفتم امام منزل به صبح 8 ساعت
 1220 ............ .بودند آمده هم اردبيلى موسوى رجائى، اى،خامنه رفسنجانى،

 1220 .................................... داديم تشکيل جنگى شوراى جلسه دو

 1221 .............................. خواندم مدت اين در كه گزارشهايى فهرست

 1223 ............................. فرستممى قضائى مقامات براى را هاشکوائيه

 مسلح نيروهاى كارگران و دانان فن مهندسان، ابتكارات و طرحها از يدبازد براى
 1224 .............................................................. آمدم تهران به

 1225 .................. .رفتيم زهرا بهشت به سپاه و ارتش شهداى مراسم یبرا

آن هاىريشه و چماقدارى مسئله اسفند، 14 حوادث درباره افكار سنجش
 ............................................................................ 1225 

 است ممکن اندگفته كه رسيدمى خبر پى در پى بود هفته يك. رفتم مشهد به
 1227 ............................................ كنند اجرا اىبرنامه چماقدارها

 1230 ....................................... عمومى ادبار به عمومى اقبال لیتبد

 1234 ........................... شود؟مى تبديل مغضوبيت به محبوبيت چگونه

 1241 ............................... كنندمى حفظ را خويش وحدت ودخ مردم

 را هاییزيبا كه برود پيش حد بدين تا شخصيت كيش بيمارى در آدمى چرا
 1241 ............................................................... ببيند؟ زشت

 1242 .... بکنند تلقى جدى را تذكرات اين پارس برگزارىخ مسئوالن اميدوارم

 هم برازجان و فسا در و زهرا بهشت در بود، مشهد در كه هيجان و شور همان
 1246 ........................................................................ بود

 1249 ......................... است اشکمى و دم و الی بى اسالم چه ناي اصالا 

گاهى از ما كه آنست انقالبى و صحيح درست، طرح يك  نترسيم مردم علم و آ
 1250 ...................................................... میباش آن مشوق بلکه

 1252 .... است ممکن غير كردن ممکن هنر كه استاين در هنر غير با هنر قفر

 1253 ........ امكرده صحبت مسلح نيروهاى در آزادى كاربرد درباره نوبت چند

 هم آزادى نيست، نيز هنر و ابتكار نبود، نظم نبود، فرماندهى حدتو وقتى
 1254 ..................................................................... نيست
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 بجاى را ابتكار بايد باشد داشته جهان در مستقل زندگى بخواهد ما ملت اگر
 1256 ............................................................... بنشاند تقليد

 1258 ...................... است گناه علم از ترساندن: است صحيح قرآنى بيان

 1261 بود گزارشها خواندن گرفت را بسيارى وقت كه هفته اين كارهاى از يکى

 1261 .................... كلکى و دوز و دروغ هر با جمهور رئيس كردن خراب

 1264 ......................................... است گرانى به مربوط اول گزارش

 1265 .................................. بانكى بهره درباره است ديگرى گزارش

 1266 ...... بکنم صحبت گسترده نحو به سازمان و نظم درباره بودم كرده وعده

 1267 ......................................... !آيدنمى بوجود نظم استبداد بدون

 سازمان و نظم فعالتر، و حاضرتر صحنه در و عالمتر  و آگاهتر مردم اندازه هر
 1271 ...................................................................... بيشتر

 1273 .............. دارند ناگسستنى پيمان هم با امامت تعميم و نظم و سازمان

 1274 ................................. مخالفند یچماقدار با مردم درصد 9/98

 مفت است داده شما به خدا كه اختيارى كنيد، مسئوليت احساس كنيد، استقامت
 1275 ............................................. كنيد ابتكار و ندهيد دست از

 1277 ..................................................... اسالم با غرب سازش

 اىدسته و شخص و گرايش هر با آمريکائيان كه استشده معلوم طوراين من بر
 1278 .............................................................. گرفتند تماس

 1281 ........................... كردستان عمران براى است طرحى دوم گزارش

 1282 . بکنيم خوزستان عرب مردم به را خدمت تمام شد تمام كه جنگ بايد ما

 1283 ................... كرد اعتماد كردستان مردم به بايد كه امباوربوده اين بر

 1285 ............................... خواندم فارس خليج درباره ديگرى گزارش

 1287 ................. خواندم سازى ماشين بخصوص و صنايع درباره گزارشى

 1288 ............................................ .افغانستان به مربوط هاگزارش

 1290 ......................................... كرديم آبادان جبهه از هم بازديدى

 1290 ................... صلح مذاکرات و كشورمان به اسالمى صلح هيئت سفر

 1292 :گفتم ايشان جواب در شد، تمام سکوتوره آقاى صحبتهاى كهاين از پس
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 نيروها اين ضد كه نيروهايى و كنندمى شركت كودتا رژيم ايجاد در كه نيروهايى
 1303 .................................................. شوند خنثى بايد و هستند

نيست استقرار قابل باشند فعال و بمانند صحنه در مردم وقتى تا استبدادى رژيم
 ............................................................................ 1304 

 به را كودتا امکان كه روشهايى و زمينه مجموعه يعنى كودتا ضد من گمان به
 1308 ............................................... كدامند؟ آنها برساند حداقل

 آن شودنمى آسانى اين به يافتند خود دست در دارند، كه را حقى محرومان اگر
 1311 .................................................. آورد بيرون دستشان از را

 از محرومان عظيم اكثريت بطوريکه است بنيادى تغيير سه وضع دوم مسئله
 1313 ..........:برخوردارشوند معنويت، و آزادى و فرهنگى و اقتصادى حقوق

 1317 ......................... جنگ در مسلح نيروهاى مديريت و رهبرى نحوه

 اعدام را ما همه پيروزى فرداى که دانيممى: گفتندمى غالبا   افسران جنگ اوايل
 1320 .............................................................. :كرد خواهند

 1321 ..... است آن استقالل و كشور ارضى تماميت از دفاع ارتش اصلى وظيفه

 1324 ................ آنها با گفتگوها شرح و  ايران به نفرى هشت هيئت آمدن

 تسليم با توأم صلح طالب اما است صلح طالب ما ملت كه كردم تأكيد نو از من
 1326 .................................................................... .نيست

 1329 .............آمدند متعهد غير كشورهاى خارجه وزير چهار فاصله، اين در

 1331 .............................. .بود شکنجه موضوع هفته، اين ديگر مطلب

  تهاجمى روحيه روحيه، امروز بود، تدافعى روحيه روحيه، جنگ نخست روزهاى
 1333 ...................................................................... است

 عراق خاك در را چشمگير هنرنمايى آن كه خلبانانى و بود هاجبهه از بازديد
 1335 ............................................................... :بودند كرده

 1336 .................................. خواهدنمى قبلى اجازه اجتماعى تشکيل

 را جمهورى رئيس اختيارات اطراف اينكه براى برندمى طرحى يك روز هر
 1337 ..................................................................... بچينند

آمدممى خوزستان به وقتيکه صالح اللهيار مرحوم ختم در مسجد، در حضور
 ............................................................................ 1338 
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 خراب را او اندكوشيده است، آمده بوجود شخصيتى  وقت هر ما کشور در
 1339 .................................................. بيندازند اعتبار از بکنند،

 1341 ............................ روش عنوان به قرآن، هاىسوره از يکى بررسى

 1341 ................................................................. كوثر سوره

 كننده بيان اجتماعى روابط تارعنكبوت از و بازجويد را خود است انسان بر
 1347 .................................................... :سازد آزاد زور اصالت

 1351 ................................... افشار ايرج آقاى به خطاب مصدق نامه

 تعميم بدانند باشند، داشته دوران اين در تاريخى نقش خواهندمى كه آنهايى
 1352 ...............................:گرددنمى ميسر نظم و سازمان بدون امامت

 نه كه استاين استقالل معناى هستيم، استقالل جانبدار ما: شوروى سفير به
 1355 ........................................ :امريکا به نه بدهيم، امتيازى بشما

 1356 .......................................... كرديم اكامن سفر دو هفته اين در

 توقيف از قانون حکومت جانبدار و شجاع قاضى يك رأى موافق زانیم روزنامه
 1357 ..............................................................استشده آزاد

 1359 ... استكرده ايجاد ترس ببخشد يناناطم اينكه بجاى ما قضايى دستگاه

 1360 . كند ترس ايجاد نه و ببخشد كامل اطمينان جامعه به بايد قضايى دستگاه

 1362 ........................ 1359 سال در كشور صنعت وضع درباره گزارش

 1363 .................................... :هستند آگاهى و باشعور مردم ما مردم

 1364 ... صفحه 200 از بيشتر مجموع در خواندم؛ عراق درباره كه گزارشهايى

 1369 . .كنيم بازى او براى را متولى و قيم نقش ما كه شودنمى حاضر ملتى هيچ

 1370 .................................. برد بين از تواننمى جنگ بنام را آزادى

 1371 ................. کرد ممکن را ممکن ریغ جنگ، در آب از استفاده طرح

 1372 ........ پذيرفت نخواهد را جهل حکومت او كه میكن اعتماد نسل اين به

 ارتشى، مسلح، نيروهاى ميان همآهنگى اول چشمگير مسئله هاجبهه اين در
 1375 ...................................است چريکى نيروهاى بسيجى، سپاهى،

 1378 ..........................................رفتيم قبلى اطالع بدون بهبهان به

 كشور زنان دسترس در و شود خارج چاپ از خانواده كتاب زن، روز مناسبت به
 1382 ................................................................. بگيرد قرار
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 1383 ............................... است آمده بعمل زنان  از كه افكار سنجش

 و كنند زندگى هم با اختالف وجود با نفر دو كه است همين در  زندگى هنر
 1385 .............................................. اختالفها اين رفع در بکوشند

 1387 ........................................................ دیفرو کشف چهار

 شرم جنسى، محدوديت و جنسى فشار جنسى، منع قرآن، بتعبير مشترك زندگى در
 1389 .................................................. :ندارد وجود هيچ جنسى

 1393 .......... اندكرده ازدواج هم با قبلى آشنايى اثر بر دهندگان پاسخ از نيمى

 1397 ............................................................. ناپلئون كتاب

 1399 ................. است، خارجى سلطه از استقالل بمعناى ما نزد كه ملى با

 است ناپلئون انديشه آن و كنم بحث شما براى اساسى مطلب يك از خواهممى
 1399 ............................................................ .سلطنت درباره

 اكثريت به دولت يعنى ببرد بين از را استبداد كه دارد اصالت وقتى انقالب
 1402 ............................. كند تكيه محرومند هاىتوده كه جامعه عظيم

 1405 .... :اندكرده  محکوم همآهنگى دفتر در عضويت بجرم ازنا در را نفر سه

 تاريخ هاىشگفتى از گيرندمى را او طرفداران داريد، جمهورى رئيس شما
 1405 ......................................................................:است

 1406 ...................................... یلیاردب مقدس و ییبها خیش داستان

 محترم را متاركه اين شد متاركه بر قرار امام حضور در اسفند پنجم و بيست روز
 1412 .................................................................. :بشماريم

 تحميلى جنگ پيرامون سياسى رويدادهاى مهمترين درباره تحليلى ديگر گزارش
 1413 ................................................................. :زير بشرح

 1414 .......... :است زده زير اقدامات به دست آمريکا كمك جلب براى صدام

:آمريکاست با ژاپن و اروپا اقتصادى هاىسياست تقابل درباره بعدى گزارش اما
 ............................................................................ 1416 

 دعملکر درباره بزرگ قطع صفحه 85 در مفصل است كتابى بعدى گزارش اما
 1418 ................................................ .ايران در روسيه سياست و

 1419 ...................... پردازممى «والعاديات» سوره بيان به روش عنوان به
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.كنيد عمل واحد تن يك مثل و برسيد هم بداد يعنى. نكنيد فراموش را يکديگر
 ............................................................................ 1420 

 1420 ................................................. داد انسان به را نقش بايد

 عمل و عالى هدف به عشق و عالقه ميان اگر: گفت بايد را اين روش بعنوان
 1422 ......................... است قطعى پيروزى باشد، داشته وجود هماهنگى

 را جنگى هاىجبهه وضعيت نقشه و عكس با ستاد سیرئ دفاع شوراى در شب
 1429 ............................................................... :داد توضيح

آنها زندگى و خانه و قزوين كارگرى شهر از ديدار همچنين باد،آخرم از ديدار
 ............................................................................ 1432 

بشود؟ احضار بايد مردم محبوب جمهورى رئيس اسالمى جمهورى در چرا
 ............................................................................ 1433 

 صنعتى شهر به كارگر و كار مقام به احترام اداى براى و اطالعبى باز بعد روز
 1435 .............................................................. :رفتيم قزوين

 1435 ................... :رفتيم پزخانه كوره كارگران بديدار روز آن ظهر از بعد

 1437 ......................................... خواهد؟مى خودمختارى كسى چه

 درگير جنگ اين در را ما مسلح نيروهاى و اندكرده پا به داخلى جنگ چرا
 1438 .................................................................... :كردند

 باشيم اسالمى جمهورى يك خواهيممى ما كه بدانيد من، كرد خواهران و برادران
 1438 ...................................................... كنيم متحد را همه و

 مفصل شود،مى كشور متوجه دانشگاهها اين بودن بسته از كه زيانى و ضرر
 1439 ............................................................. كردند صحبت

 1439 ......................................... بود دفاع عالى شوراى جلسه شب

 1440 .................................... آيمنمى هم كوتاه و امايستاده من خير،

 1441 .................... :بخشدمى یمعن من ايستادگى به كه شماست ايستادگى

 جنگ بر آن تأثير و منطقه در ابرقدرتها سياست درباره صبح 2 تا مفصلى بحث
 1441 .............................................................. عراق و ايران

 1442 .............. :مصدق وزيرى نخست روز با است مصادف ههفت اول روز
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كنندنمى جدا هم از را اسالميت و ايرانيت مردم افكار سنجش اين مطابق
 ............................................................................ 1442 

 1444 .......................................... داريم وابستگى نداريم تخصص
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به یمن شناسایی علمی ه گزارش روز به روز، بازسازی استبداد وابست 
 صدراز ابوالحسن بنی ،عوامل شرکت کننده در آن

 
 

 شناسایی کارنامه مطالعه بالینی با

 زیرسلطه –گر های نظام سلطهامرهای واقع مستمر و پویایی

 
های زارشانقالب ایران این اقبال را یافت که موضوع مطالعه بالینی شد. گ    

ا ران، بخش عمده این مطالعه است. آن رروزانه رئیس جمهوری به مردم ای
های انقالب اسالمی که پیش از این گزارشها انتشار کند، سرمقالهکامل می

ها به آقای خمینی و دیگران که در دوران ریاست جمهوری یافتند و نامهمی
ست و ااند و نیز کتاب خیانت به امید که دنباله گزارشهای روزانه نگارش یافته
 ها و نیزها و ناتواناییباره سیاست امریکا در ایران و کتاب تواناییسه کتاب در 

 وکتاب انقالب. در کتاب انقالب، عواملی که در رژیم باید وجود یابند 
ب های انقالعواملی که در جامعه باید پدیدآیند، تا انقالب روی دهد و کاستی

 اند.ایران، شناسایی شده
های محرکه ور موضع زیرسلطه بود. چراکه نیربگاه انقالب، ایران کشوری د    

هایی بود که هر کشور قرارگرفته کرد و دستخوش پویاییرا صادر و تخریب می
طرح  و  کردن کشور از این موضع، نیازمندخارجدر این موضع، گرفتار آن است. 

کارها، برنامه جامع است. طرح مجموع اصول راهنما و برنامه جامع، راه
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بودند.  اجرای برنامه  کارهاییراه

گرفت و کاری است جامع برپایه استقالل و آزادی، کاری است که باید انجام می
که باید انجام گیرد. این برنامه، به یمن مطالعه جامعه ایران در چهار بُعد سیاسی 

که اجرا گردد، باید اینبود. برای و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، تهیه شده
شد. گرفت اما بجای اجرای آن، استبداد وابسته بازسازی میانقالب انجام می
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سان، وضعیت امروز کشور نه حاصل انجام انقالب که فرآورده انجام بدین
نگرفتن انقالب است. خواننده امروز کارنامه، نه تنها وضعیت امروز ایران را 

ها سازی وضعیت ایران در استبداد وابسته پهلوییابد که بازوضعیت آن روز می
یابد آن یابد، بلکه در میبار تر میاست، نه تنها وضعیت امروز را بسیار وخامت

اند و نسبت به وضعیتی زیرسلطه شناسایی شده –گر های نظام سلطهروز پویایی
داده که، جامعه ایرانی، در صورت ماندن در آن نظام، پیدا خواهد کرد، هشدار 

بارترشدن مستمر وضعیت کشور شناسایی است. آن زمان، عوامل وخامتشده
اند و با تمام توان در برابر بازسازی استبداد وابسته و بازسازی کنندگان، شده

 های جنگ، همچنان ادامه دارد.  است و این ایستادگی، در میدانایستادگی شده
اه، شته ممکن شد و، با سقوط اما چرا و چگونه بازسازی استبداد وابس     

ن انجام اصول راهنمای انقالب جای به بازسازی استبداد وابسته داد؟ ای
 که بداند چرا در این وضعیتپرسش، پرسش نسل امروز است نه تنها برای این

تواند این وضعیت را تغییر دهد. که بداند چگونه میاست، بلکه برای این
گانه و  ل و آخر وجدان به حقوق پنجچرا کار او قرار، هرگاه بخواهد بداندبدین

، دست بکار بگرددای از استعدادها است و بالدرنگ هفعال شدن بمثابه مجموع
 بر او است که به سراغ مطالعه بالینی برود و بخواهد خواند که

 
دهد و سود خود را در . خالءاقلیتی که رأس هرم اجتماعی را تشکیل می1

ب را داند، با اقلیتی که انقالرانی در وضعیت زیرسلطه مینگاهداشتن جامعه ای
ول از کند، بنابراین، رویارویی بر سر تحفرصتی برای پرکردن این خالء تلقی می

ها پیشه آن که در رأس هرم جا و منزلت دارند و یهایکردن نخبه باال )جانشین
 ی کهاست( و یا تحول از پایین )تغییر قاعده هرم احتماع گریحکومت

 پرشمارترین مردم یک کشورند و فروریختن آن(، امر واقع مستمر و جهان
حول تاست. هربار که شمول است. در تمامی انقالبها، این رویارویی وقوع یافته

که  ه نسبتیاست.  و هر بار، باز باال انجام گرفته، کار به بازسازی استبداد کشیده
 است و شهروندان نیزاد پرهیز شدهاست، از استبدتحول از پایین ممکن گشته

 اند.رشد کرده
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یکی از  یین،یم شاه، تحول از باال و یا تحول از پاژبنابراین، پس از سقوط ر    
رویی رویارو شدند. این رویاهایی بود که، بر سر آن، دو جریان ترین موضوعمهم

لوشاتو، آغاز گرفت، در شورای انقالب و سپس بهنگام ریاست  در نوفل
این  صدر و از آن پس تا امروز، ادامه یافته است . اسناد گزارشگرجمهوری بنی

 رویارویی هستند:
ی، گانه که به آقای خمینی پیشنهاد شد و او، منهای عفو عموم. اصول بیست1.1

که  ها با مطبوعات دنیا بازگفت، بعالوه طرح شوراهانوزده اصل را در مصاحبه
است  انقالب خود آنها را تشکیل دهند. رویاروپذیرفت مردم شرکت کننده در 

گوید به آقای خمینی داده و او با آن ای که آقای دکتر یزدی میبا طرح محرمانه
 است؛است. این طرح، براصل تحول از باال تهیه شدهموافقت کرده

ویارویی دو محل ر اگوید این شوری. صورت جلسات شورای انقالب می1.2
. ستاهحول از پایین و دیگری جانبدار تحول از باال بودطرف، یکی جانبدار ت

قای که پس از دیدار آقای طالقانی با آقای خمینی در قم و موافقت آطرفه این
ا، در شوند. اممی اها، جانبداران تحول از باال نیز طرفدار شوریاخمینی با شوری

ه د بیگانرا از خو اعمل، به سبک رژیم روسیه دوران کمونیست، تعریف شوری
، با «نظامی بازوی»از  های دست نشانده حزب و برخورداراکنند و شوریمی

باید شوند که مردم خود میهایی میا، جانشین شوری«شورای اسالمی»عنوان 
های شورای انقالب دادند. این امر موضوع اعتراض در جلسهتشکیل می

شوند. پرشمار می وی کارگران،سها، خصوص از اشود. شکایتها از این شوریمی
های ابهنگام بازدید رئیس جمهوری از شهر صنعتی قزوین، کارگران از شوری

 اشوری»گوید: کنند و رئیس جمهوری میسالح در دست، شکایت می
رای از سوی او و کوشش او و همکارانش ب ااعالن روز شوری«. ا شوریبی

 دادن کردن و تغییرتا که خود را حقوند و مسئول تغییر« پایین»تغییر ذهنیت 
های اصلی کارنامه است. این کوشش تا انتشار کتاب بداند، یکی از موضوع

ه همه گانه و از آن پس، همچنان ادامه دارد تا کقانون اساسی برپایه حقوق پنج
 ای از استعدادها وانسانها به حقوق خویش وجدان بجویند و بمثابه مجموعه

 ها فعال بگردند.فضل
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درت ن، با قها، از باال تا پاییباال، به ضرورت، نیازمند تنظیم رابطه تحول از    
اد استبد»کند. برقرارکنندگان است و بازسازی استبداد وابسته را ناگزیر می

اند، ادهد، با استفاده از فقر بینش و دانش کسانی که سالح به دست آنها «صالح
ن است ین از آن مستضعفاز پایکنند که زور ااین دروغ را در ذهن آنها القاء می

کند. این زور کارش و با زور از باال که از آن مستکبران است فرق می
ز اشود: زور همواره استکبارزدایی است. درکارنامه، این دروغ موضوع بحث می

ر شود و از باال تا پایین بکایابد و در باال متمرکز میپایین به باال جریان می
سازد. سبب بازسازی شبکه روابط شخصی ستضعف میرود و مستکبر و ممی

های عمل قدرت، غافل شدن شهروندان از حقوق خویش و از میان رفتن امکان
های یها با حقوق و گرفتار شدن شهروندان به جبر پویایبه حقوق و تنظیم رابطه

گردد. بخصوص زن است که منزلت از دست زیرسلطه می -گر نظام سلطه
رو، هااست؛ از اینه زن وسیله اتصال تارها و ایجاد شبکهدهد؛ چرا کمی

رو، رویارویی بر سر تحول از باال و یا از جوید. از ایناستقالل و آزادی نمی
 شود:پایین، نخست رویارویی بر سر حقوند بودن زن می

 
 که . برابر اسناد انقالب، تا سقوط رژیم شاه، بر زبان خمینی جاری است2

تواند زن می»ق انسان و حقوق شهروندی، زن و مرد برابرند؛ . در حقو2.1
توانند چادر نپوشند زنان در پوشش خود، آزادند. می«. رئیس جمهوری بگردد

 و سر را با روسری نپوشانند؛
یابد. برابر صورت . با سقوط رژیم شاه، زن موقعیت مادون را باز می2.2

در پوشش، حق  ز آزادی زنانصدر است که اجلسات شورای انقالب، این بنی
دفاع  ردانآنان در داشتن نماینده در شورای انقالب و از حقوق برابر آنها با م

کند. در پیش نویس قانون اساسی، برابری زن و مرد در حقوق انسان و می
لحاظ  -آن اندازه از این حقوق که در پیش نویس آمده بود  –حقوق شهروندی 

است: والیت به زن ه پیش نویس، اینآقای خمینی بهای شود. یکی از ایرادمی
تواند رئیس جمهوری بگردد. نقض موضع صریح او در نفل رسد و زن نمینمی

 لوشاتو. و
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 . کارنامه گزارش رویارویی مداوم بر سر استقالل و آزادی زن است.2.3
ر گیرد. اما کار تنها دگوید: آزادی انسانها با آزادی زن آغاز میصدر میبنی

« ضعیفه»گیری در برابر گرایش قدرتمدار و قدرت طلب که زن را موضع
شود؛ کوشش عملی برای تغییر ذهنیت زنان نسبت به خود داند، خالصه نمیمی

یت، و مردان نسبت به زنان کار همه روزه است. برای آگاهی از میزان موفق
ش آید. این سنجش گویای موفقیت این کوشسنجش افکار نیز بعمل می

 سابقه در تاریخ ایران است. بی
برند. این های جنسی نیز رنج میها، از ممنوعیت. زنان و مردان جامعه2.4

ها های جنسی و از هم پاشیدن خانوادهها که از عوامل مهم ناکامیممنوعیت
سی، هستند، فرآورده موضع زیرسلطه زن و قدرتمداری مرد هستند. زن شئی جن

قالل و د. بازیافتن است. بنابراین، باید مدام در مهار باشانگیز، زن..زن شهوت
ها، از جمله، با در تنظیم رابطه« سکس»آزادی و حقوند شدن و مدار نگشتن 

ها و شکسته شدن قالب ذهنی )زن شئی جنسی( و از میان برخاستن منع
گردد. این امر اجتماعی های جنسی در رابطه زناشویی، متحقق میممنوعیت
و جهان شمول نیز، موضوع کار رئیس جمهوری و همکاران او بوده مستمر 
 است.
شوند های شخصی قدرت از طریق زن برقرار میخاطر که شبکه بندی. بدین2.5

 -دهند خاطر که قاعده هرم اجتماعی قدرت محور را زنان، تشکیل میو بدین
، -است دهچرا که در هر رابطه قوایی، پیشاپیش، مقام مسلط به مرد داده ش

پس، وقتی هرم از میان برداشتنی است که زنان استقالل و آزادی بازیابند. چرا 
پاشد. نظام اجتماعی که، که با حقوند شدن زنان، هرم از قاعده محروم و فرو می

شود و پذیر میکنند، باز و تحولها را حقوق تنظیم میحاال دیگر، در آن، رابطه
قرار، مبارزه بر سر حقوند گشتن وانند رشد کنند. بدینتها از زن و مرد، میانسان

ای آسان که جنگی به غایت سخت است. پیروزی در این جنگ زنان نه مبارزه
ها است زیرا با پیدایش انسان بر روی کره زمین آغاز ترین جنگکه بسا طوالنی

ان آید و هرزمگشته و همچنان ادامه دارد، آن پیروزی است که آسان بدست نمی
بدست آید؛ نه تنها نیاز به وجدان به حقوق دارد، بلکه نیاز به عمل به حقوق و 

این کار  –ها و نابرابریها ها با حقوق، بنابراین، شناسایی تبعیضتنظیم رابطه



58 

 

و از میان  –انجام شده و ضمیمه قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه است 
ذهنی، سنن و رسوم و عادتها و  برداشتن آنها، بنابراین، تغییر محتواهای

صدر و همکاران او نخستین گروه هستند که بنیساختارهای جامعه دارد. 
 جرأت ورود به این جنگ سخت را به خود دادند و همچنان در صحنه هستند.

های فکری وقتی بر میزان عدالت بمعنای تمیز حق از ناحق، بنا سامانه. 2.6
 ه بگویندسازگار هستند. بنابراین، هرگاد در حقوق ناشوند، با نابرابری زن و مرمی

ه داند و بکسی که این سامانه را اندیشیده، زن و مرد را در حقوق برابر نمی
خواند. اگر شنونده این قول، آن ها قائل است، با سامانه نمینابرابریها و تبعیض

، ود. برعکسشرا، درجا، به سامانه محک بزند، بر او دروغ بودن قول معلوم می
 ورابرها ناب اگر سامانه فکری بر میزان عدالت، بمعنای برابری برابرها و نابرابری

ری برابیا قرارگرفتن هر چیز در جای خود تعریف شود که دو تعریف عدالت به نا
و خود اشوند. بنابراین، هرگاه هستند، زن و مرد در حقوق و در منزلت نابرابر می

ها و ند که موافق برابری زن و مرد و الغای تبعیضبگوید و یا دیگران بگوی
  خواند.ها است، گفته دروغ است زیرا با سامانه فکری نمینابرابری
آورد را با سامانه فکری او ها که خمینی بر زبان میپس چرا ما برابری      
گوید؟ زیرا، در فرانسه، او اصل یافتیم که او راست نمیسنجیدیم و در نمینمی
ان ر زببوازنه عدمی را پذیرفت و اصول راهنمای انقالب را خطاب به جهانیان م

گفت آورد. گفت والیت با جمهور مردم است. آنچه او خطاب به جهانیان می
عنی آمدند، یتعهدهای او بودند. مصاحبه در باره اصولی که باید به عمل در می

م از خود را تغییر و اسال کریفگیرد که سامانه این که او جهانیان را شاهد می
نده ردارخود بیگانه در بیان قدرت را با اسالم بیان استقالل و آزادی و در ب

خاطر بود که وقتی او عهد شکست، احساس کند. بدینحقوق انسان جانشین می
د آور شد و کوشش انسانی فوق طاقتی بکار رفت تا مگر او به عهفریب بس رنج

 ازگردد. با اصول راهنمای انقالب ب
که این دروغ نیست. یعنی این« وی زن اشعه داردم». در کارنامه اثری از 2.7

است که، بنابر ذهنیتشان، زن در خارج از ایران، توسط زورپرستهایی ساخته شده
شئی جنسی و موجودی شهوت برانگیز است. چراکه، دروغ گویای ذهنیت 
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صدر محک بزند، ی بنیسازنده آن است. هر کس این دروغ را با سامانه فکر
 یابد دروغ است. درجا، در می

ده، جامعه ، جامعه فقرز-جامعه امروز بیشتر  –. جامعه آن روز ایران 2.8
و  ای در موضع زیرسلطه بود و هست. بنابراین، استقاللمستضعفان بود. جامعه

 ها بایدآزادی زن، عامل تغییر بنیادی نظام جهانی نیز هست. در حقیقت، جامعه
 –گر ای و کشوری وطبقاتی و فرد با فردی سلطهاز نظامهای جهانی و منطقه

صدر یرو، بنزیرسلطه رها شوند، تا شهروندان آنها زندگی حقوند بیابند. از این
زادی گوید: استقالل و آزادی انسانها، از زن و مرد، با استقالل و آگفت و می
 شود.زن شروع می

 
ا رهرم  موضع زیرسلطه را که در نظر بگیریم، قاعده. هرم اجتماعی جامعه در 3

دهند. در نظام اجتماعی بیشتر بسته که نیروهای ها تشکیل میترینمستضعف
کند، شوند، اندازه محرومیتی که هر قشر، تحمل میمحرکه تخریب و یا صادر می

ن گویای میزان استضعافی است که بدان گرفتار است. در نوفل لوشاتو، ای
 واز مستضعف، پذیرفته شد. بنابراین، زنان، کارگران، دهقانان،  تعریف

شتر خاطر که هم محروم و هم نیروی محرکه بودند، بیدانشجویان و معلمان بدین
 شدند. از قشرهای دیگر، مستضعف شمرده می

ب، نقالتا سقوط رژیم شاه، بر سر مستضعف کیست، نزاع نبود. در شورای ا     
ت. از خود بیگانه شدن آن تعریف، با جدا کردن مستضعف تعریف یاف

ن و این ادعا که در ایرا« مستضعف سیاسی»از « مستضعف مالی و اقتصادی»
ه ، گویا است؛ گویای این واقعیت است ک« مستضعف سیاسی نداریم»امروز، 

های اسفند ماه کند: بنابر صورت جلسهقدرت فکر راهنما را از خود بیگانه می
است که قرآن، فقیر مالی را محروم ای براین بودهنقالب، خامنهشورای ا 1357

خواند. اینک که خود را قدرت مجسم و فقیر معنوی را مستعضعف می
نیز  ادهد. تعریف شوریانگارد، تعریف مستضعف را به شرح باال، تغییر میمی

قرار، مردم ایران و اسالمی که در گرفتار این از خودبیگانگی گشت. بدین
ازی از سبانقالب اندیشه راهنما شد و انقالب قربانی شدند تا استبداد وابسته 

 بگردد. 
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ای که زنان و دانشجویان و تا تشکیل مجلس اول، حضور نیروهای محرکه    
آن  وران هستند، در صحنه،دانشگاهیان و معلمان و کارگران و دهقانان و پیشه

های شکل نگرفته و بر ستون پایههای جدید قدرت هنوز پایهروزها که ستون
 ه باز،ته بپیشین افزوده نشده بودند، گرایش جانبدار تغییر نظام اجتماعی از بس

د. در چند از تدابیر اقتصادی و غیرآن را بقبوالند و به اجرا بگذارتوانست یک
فت. تر رنتیجه، سطح درآمد خانوارها، در شهرها و روستاها از سطح هزینه باال

ستایی زبانی جانشین برخوردار سه قوه، به زور خمینی، مستضعفبا تصرف 
شدن مستضعفان از حقوق خویش گشت و تعریف مستضعف نیز از خود بیگانه 

مستکبر  شد. چراکه رژیم نیازمند پایگاه اجتماعی سازگار با استبداد وابسته،
میلیارد  117که در حکومت رجائی، اقلیت صاحب امتیاز، پرور شد. چنان

اشت، دبرابر دالر امروز قدرت خرید  3.4ومان سود عاید کرد. دالر آن روز ت
لیارد دالر از می 51و به دالر امروز،  17بنابراین، در آن دوره، به دالر آن روز، 
 ثروت کشور را این اقلیت صاحب شد. 

 تند، ازامر که جانبداران مستضعفان کیانند و دشمنان آنان چه کسانی هس این    
، هایی است که در کارنامههای واقع مستمر و جهان شمول است و از موضوعامر

افتند ها می، نقاب60شود. پس از کودتای خرداد بطور مداوم بدان پرداخته می
ران گیرند، ایسازند و در مقام مستکبر قرار میو آنها که استبداد وابسته را باز می

دم ایران مستضعف سطح جهان، مرگردانند و در را به موضع زیرسلطه باز می
 مانند.برجا می

 
یم ژگویند که دولت به جا مانده از ر. صورت جلسات شورای انقالب می4

های صنعتی پهلوی، دولتی با خزانه خالی و با قرضه خارجی است. کارفرمایی
کند صدر پیشنهاد مینیز فاقد پول حتی در حد پرداخت دستمزدها هستند. بنی

های همه روزه آنها و فقر پیماییکاران و راهه اعالن بگردد. بیدولت ورشکست
همگانی از مسائلی هستند که حکومت و شورای انقالب، باید حل کنند. نسل 

سان که بود درک کند، نه در امروز هرگاه بخواهد وضعیت نسل آن روز را آن
ند که تبلیغات بقایای آن رژیم که در وضعیت امروز خود باید بنگرد و بدا

کاری و تخریب طبیعت و نیروهای محرکه و... های فقر و نابرابری و بیپویایی
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زیرسلطه هستند. بنابراین، فقر و نابرابری و  –گر های نظام سلطهاز پویایی
کاری و تخریب نیروهای محرکه و طبیعت ... امروز، همان فقر و نابرابری و بی
 اند. به ضرورت، بیشتر شدهکاری و تخریب ... آن روز هستند که، بی
ها، چه روشی باید کاری و نابرابری و تبعیضپیشاروی فقر همه جانبه و بی    

 بکاربرد؟ این پرسش دو پاسخ یافت:
ا رولت یک پاسخ، پاسخ استبدادیان است: اینان، به تدریج که کار تصرف د    

آن خودکردن دولت  ا استفاده از آن، برای ازرحل مشکل فقر بردند، راهپیش می
سرکوب  گرداندند. به استخدام درآوردن فقر و فقیران و استفاده از این دو درمی

نیروهای محرکه انقالب و طوالنی کردن جنگ، جنایتی تاریخی است که 
شوند شدند. اینان همان جنایت را مرتکب شدند و میاستبدادیان مرتکب آن می

ر نها که بانی استبداد فراگیآن، خصوص های دیگر نیز استبدادیاکه در جامعه
ها یکی گر این جنایت،در همه جامعهشوند. توجیهاند و میشدند، مرتکب شده

دهد و قدرت هر شکل فقر انسان را چون موم در دست قدرت قرار می»است: 
 «. کنندمردم فقیر انقالب نمی»و « تواند به او بدهدبخواهد می

دند که دهند که با سقوط رژیم شاه، متوجه شادند و میدپاسخ دوم را آنها می    
است و خطر آن وجود دارد در عملی کردن اصول راهنمای انقالب تأخیر شده

وند که استبداد بازسازی شود. در حقیقت، حقوق انسان و برخورداری هر شهر
ها و از این حقوق و برابری جستن زنان و مردان در حقوق و رفع تبعیض

د که ی بوا، کاری نبود که انجام آن موکول به سقوط رژیم بگردد؛ کارنابرابریه
گرفت. ناچیز نشمردن فقر در فقر مالی و جریان باید پیشاپیش انجام می

ا ل رفقرزدایی را جریان رهاشدن از موضع زیرسلطه دانستن، بازیافتن استقال
دن عال شرا ف کردن و آزادیو بازیافتن موقعیت نه مسلط و نه زیرسلطه، دانستن 

صول ابر  بمثابه حقوند و استعدادمند، شناختن و کردن، کاری بود که ایستادگان
یی کند رویاروراهنمای انقالب، انجامش را برعهده گرفتند. کارنامه گزارش می

، دهد چرا گسترش مداوم فقر همه جانبهاینان را با استبدادیان و توضیح می
ها و تخریب نیروهای یضنابرابریها و تبع کاری و بیشترشدنافزایش میزان بی

 حلی است که استبدادیان به اجرا گذاشتند؛محرکه و طبیعت، حاصل راه
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داخته ا پر. چهار امر واقع باال و امرهای مستمر دیگری که در کارنامه به آنه5
گویند چرا نقش رهبری انقالب تعیین کننده بوده و چرا شخص است، میشده

است. در الش دو طرف برای کشاندن او به طرف خود بودهخمینی، موضوع ت
آوردن بدست»ها، حتی آنها که رهبری هدف مبارزه را حقیقت، در همه تحول

، دو اند تصورکرده« رت و بکاربردن قدرتقدرت، در اختیار نگاهداشتن قد
 اند. یکی در کار کشاندن رهبر به سرای قدرت و بستن درتمایل وجود یافته

قدرت و  ای او و دیگری در کار جلوگیری از زندانی شدن او در سربروی 
بر کار اند. همواره، قدرتمدار  بودن عقل رهبرانگیختن او به وفای به عهد بوده

است. هتمایل اول و مستقل و آزاد بودن عقل او، کار تمایل دوم را آسان کرد
انگیخت که با مقایسه مصدق و خمینی بس گویا است: تمایلی مصدق را بر می

 المللی رانامریکا و انگلیس کنار بیاید، از جمله، تأکید داشت پیشنهاد بانک بی
 بپذیرد و مصدق نپذیرفت و تمایل دیگری، با او در ایستادن بر دو اصل

در  اند.استقالل و آزادی، همفکر و همراه بود و به نهضت ملی ایران وفادار م
 ر اسناد:شود، بنابآنچه به خمینی مربوط می

صل یست ا. در نوفل لوشاتو، تمایل ایستاده بر دو اصل استقالل و آزادی، ب5.1
لهره ار دبمثابه اصول راهنمای انقالب به خمینی پیشنهاد کرد و خمینی که گرفت
اصل  وزدهنبه نتیجه نرسیدن انقالب و ناگزیر شدن از ماندن در فرانسه بود، با 

ح ب به جهانیان اعالنشان کرد. او طراز بیست اصل آن موافقت کرد و خطا
و  تانیسازمانی سازگار با این اصول، یعنی با شوراهای روستایی و شهری و اس

زمان، طرح سازمانی دیگری، قدرت محور، توسط کشوری نیز موافقت کرد. هم
ه باو  دکتر یزدی به او پیشنهاد شد. در خفا، با آن نیز موافقت کرد. تمایل

داد، اجرا طرح دوم، درحدی که وضعیت انقالبی اجازه میقدرت، سبب شد که 
 شود.
یل، . بنابر صورت جلسات شورای انقالب، بر سر نقش خمینی، این دو تما5.2

 رویارو هستند:
که خمینی به خشونت آلوده نگردد و نماد کند برای آنصدر انتقاد میبنی● 

را با هیتلر مقایسه  گوید: به آقا گفتم شمامی امعنویت بماند. در آن شوری
ورزد که خمینی نباید مصدر خشونت بگردد؛ با تمرکز کنند. او اصرار میمی
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کند. او با مخالفت می« نهادهای انقالب»قدرت و وسیله تمرکز قدرت شدن 
 تشکیل شود و...  اشورای انتخابی موافق است و اصرار دارد این شوری

یم بیم و امید که مصدر ا نه مصدر باست که خمینی رتمایل مقابل، در کار آن● 
رف دانستند؛ اما در مرحله تصبگرداند. شاهان مستبد را مصدر بیم و امید می

)قول « قاضی باید مثل شمر قاطع باشد»آید. قدرت، مصدر بیم بکار می
 ا باو وزیران باید منصوب او باشند، فرماندهی کل قو اخمینی(، اعضای شوری

ب )= نقالگاه انقالب باید زیر نظر شورای اسپاه و داد و است و به دستور او،ا
با آنها بود(  ایت شوریخاطر که اکثربا رهبری حزب جمهوری اسالمی بدین

 قرارگیرند. و...
ا ینی ر. کارنامه رفتار ایستادگان بر اصول راهنمای انقالب ایران با خم5.3

ر سرای قدرت او د آید تا مگرکند: تمام کوشش بعمل میبطور مداوم گزارش می
بود، ته زندانی نگردد و به عهد خود با انقالب ایران که در حضور جهانیان بس

 که او رشتهوفا کند. بنابر اصل غلط تقدم مصلحت بر حق و حقیقت، برای این
حت عهد خویش را یکسره نگلسد، رفتار این گروه با او را، تا زمانی، مصل

هد تواند، به روشنی، دو روش را تشخیص بدکرد. خواننده کارنامه میتعیین می
های و اقدامهای خمینی گیریشدند: یکی، نقد نظرها و موضعکه با هم عمل می

ا بضاد )وزارت ارشاد رژیم در دو جلد این نقدها را با عنوان خط مخالفت و ت
است(، بخصوص در مورد گروگانگیری، جنگ، امام خمینی منتشر کرده
صدر قصد قوه قضائی، نهادهای انقالب که بنی حکومت رجائی، مجلس،

 اندنبود. فرآورده کش اانحالل آنها را داشت. این روش حاصل ورود به ابتلی
که  خمینی به آزمایش و ناگزیر کردنش به آشکارکردن درون خویش بود؛ کاری

 ه، آغازگرفت و با تأخیر بسیار، با انتشار کارنامباید پیش از انقالب انجام می
تا  است ت. دیگری، راه آمدن با او و موافقت کردن با او تا جایی که ممکنگرف

د. از نسپر« استبداد صالح»مگر او یکسره نبرد و خود را به تمایل جانبدار 
 ببعد، به یمن نقد اصل غلط، مصلحت 1359زمانی، بطور مشخص از زمستان 

آید. ر کار میشود و سنجش قول و عمل به حق و تنظیم رابطه با حق درها می
 رود.تر بکار میها به خمینی این روش صریحهنوز، در نامه
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هر  ت بهاما آنها که قدرت را هدف و روش کرده بودند و در کار تصرف دول     
 بردند، بناشان بر زندانی کردنقیمت بودند و کودتای خزنده را به پیش می

جنایت و فسادی خمینی در سرای قدرت بود. دست او را به هر خیانت و 
ها آلودند تا که راه به پیش و پس نیابد: از تشکیل حکومت و سپس و اعداممی

و خود را فرمانده کل قوا خواندن و دستور سرکوب صادر کردن و 
گیری و اجازه تقلب در انتخابات ، تا گروگان«نهادهای انقالب»تشکیل

 وگاه و تعطیل دانشمجلس دادن و از آن، تا تجاوزهای مستمر به قانون اساسی 
ر ستشکیل کمیته انقالب فرهنگی و ... تا تحمیل حکومت رجایی و سازش بر 

ودتای بوش )اکتبر سورپرایز( و قرارداد الجزایر و ک –گروگانها با گروه ریگان 
ها( و های پنهانی )ایران گیتبا هدف ادامه دادن به جنگ و معامله 60خرداد 

تور ت و دم زدن از والیت مطلقه فقیه و دساز آن تا سرکشیدن جام زهر شکس
کوم بازنگری در قانون اساسی و دستور کشتار زندانیان سیاسی محاکمه و مح

 شده.
ن از انیاچرا وفاداران به اصول راهنمای انقالب و جانبدار برخورداری ایر    

درت قحقوق انسان و حقوق شهروندی نتوانستند مانع از رفتن خمینی به سرای 
تن گویند چرا تا رفانی شدنش درآن بگردند؟ دو دسته دالیل و عوامل میو زند

رای سشاه، محل عمل خمینی نمایندگی از مردم بود و پس از آن، محل عمل او 
 قدرت شد:

های زیرا، انقالب بمعنای برخورداری از حقوق انجام نگرفته بود و کاستی● 
؛ زیرا، -اند ب شناسایی شدهها در کتاب انقالاین کاستی-انقالب برجا بودند 

آهنگی مردم با رئیس جمهوری که، بطور خودجوش تشکیل شده دفاتر هم
بودند، هنوز سازمانی پایدار از حقوندان توانا به ایفای نقش الگو در جامعه، 

صدر و دوستان او تشکیل بود، به این مهم ای که از بنینگشته بودند؛ زیرا هسته
بر مصلحت، بر سر حق ایستادگی نشده بود؛ زیرا تا نپرداخته بود؛ زیرا بنا

کرده بود، از جمله، با بار قانون اساسی را نقض 75، خمینی 60کودتای خرداد 
نصب رئیس و دادستان دیوان کشور بر خالف قانون اساسی و با تحمیل 

وزیر و وزیران و درصد انتخاباتش قالبی بود و با تحمیل نخست 70مجلسی که 
کند این تجاوزها مخالفت قاطع بعمل نیامده بود. کارنامه گزارش می با...، با
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ها را. تصحیح اشتباه و اتخاذ روش درخور، کار چگونگی تصحیح این اشتباه
میلیون بگویند  35»، گفت: 1360خرداد  25خمینی را به جایی رساند که در 

ب و اجماع مردم سان، او از نماد اصول راهنمای انقالبدین«. گویم نهبله من می
ایران به نماد زور، یکی در برابر همه، سقوط کرد. روشی که به یمن نقد اصالح 

رفت، شد و روش صحیح بکار میمی اگوید: هرگاه از نخست ، بنابر ابتلیشد می
ها با توانست، پیش از سقوط شاه، در آنچه به حقوق و تنظیم رابطهانقالب می

در سطح بخشی از نیروهای محرکه جامعه کم، شود، دستحقوق مربوط می
های اداری و نظامی بر پایه استقالل و انجام گیرد و با سقوط رژیم شاه، دستگاه

 آزادی تجدید سازمان بگردند و بازسازی استبداد را غیر ممکن بگردد.
 زدگی فراگیر بود. اغلب سازمانهای سیاسیدر سطح سازمانهای سیاسی، لنین● 

کردند: یکی، هدف مبارزه سیاسی، تصرف قدرت و عمل میاو « اصل»به دو 
کنند، حفظ و بکاربردن آن است و دیگری، مهم نیست انقالب را چه کسانی می

گیرند. بنابراین، گروهایی است که چه کسانی عنان آن را به دست میمهم این
و بدست « رسیدن به قدرت»مسلحانه و گروهایی غیر مسلحانه، در تقالی 

قد نداوم عنان انقالب بودند. نقش این دو گروه نیز در کارنامه، بطور مآوردن 
شود. شگفتا! با چه لجاجتی چشم و گوش بر شود و به آنها هشدار داده میمی

 بستند! واقعیت می
ار ین هشدااد، دمطالعه بالینی که منتخب اول تاریخ ایران، به آن، کارنامه نام     

دهند و به مدار نزاع هایی که اختیار از کف میگروه همواره صادق را در بردارد:
با  گردد، و یم، مدار بر روی آنها بسته   شوندبرسر قدرت وارد و یا کشانده می

  گردند.قربانی کردن خود، وسیله بازسازی استبداد وابسته می
قدرتمداران در حال تصرف دولت نتوانستند ایستادگان بر اصول استقالل و     
ی را به درون مدار نزاع بر سر قدرت بکشانند. جبهه داخلی که جبهه جنگ آزاد

ای شد که، نماید، جبههبا قوای مسلح صدام، در مقایسه با آن، بس کوچک می
طلبی، با مثلث زورپرست، رویارو شدند. در آن، ایستادگان بر حق، از موضع حق

ا بخواهی شگفت کارنامه گزارش روز به روز این دو جنگ را می دهد و  ت
توانست با پیروزی به پایان ، می60است. جنگ با قوای متجاوز، در خرداد 

رسد. اما خائنانی که کودتا کردند، این پیروزی را نیز از مردم ایران و نیروهای 
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مسلح و فرمانده آنها دزدیدند. و جهاد در جبهه داخلی، از موضع حقوق ذاتی 
یابد. ایستادگی بدون تزلزل بر حق و تن ن میحیات، نه آسان است و نه زود پایا

دهد، ایران، ندادن به کشانده شدن به مدار نزاع برسر قدرت است که نوید می
گردد است، وطن حقوندان میسرزمینی که اندیشه استقالل و آزادی در آن بالیده

 شود:و الگو برای جهانیان می
 
 د راان تعرض همه جانبه خو. جنگ در دو جبهه:  در جبهه داخلی، استبدادی6

ینان، ن، اشروع کرده بودند. از سقوط رژیم شاه تا روز حمله قوای عراق به ایرا
 بدست خمینی، این مواضع را به تصرف کرده بودند:

الب و دادگاه انقالب و انقپاسداران های جدید قدرت )سپاه ستون پایه● 
ای اوقاف و تأسیس نمازه ط جمعی و بنیاد مستضعفان وها و وسائل ارتباکمیته

 جمعه و...(؛
گیری و قراردادن کشور تحت منگنه قدرتهای خارجی، در واقع، گروگان● 

 زیرسلطه؛ -گر ای و جهانی نظام سلطهبازگرداندن ایران به ساختار منطقه
ده تصویب قانون اساسی که، در آن، هم والیت فقیه در سطح نظارت گنجان● 

 «سالماموازین »الل و آزادی و حقوق دیگر، به قید شد و هم هر حقی، از استق
 مقید گشت؛

ی محروم کردن رئیس جمهوری از پایگاه مردم»تعطیل دانشگاهها با هدف ● 
 )برابر نوار آیت(؛« خویش

ا در تاریبه انحصار درآوردن وسائل ارتباط جمعی هنوز کامل نشده بود اما مال● 
 کار کامل کردن آن بود؛

 ها با شعار تقدم مکتب بر علم؛«مکتبی»کلیدی توسط تصرف مقامهای ● 
ای سپردن واردات و صادرات به سودبران از نظام جدید و اسباب چینی بر● 

 مهار کامل بازارهای ایران. و
 گذاری و مجریه  منهای مقام ریاست جمهوری.اشغال سه قوه قضائی و قانون● 
با دموکراسی و دولت با جبهه جنگ دین با علم و دین با حقوق و دین      

اسالم »کرد که اسالم فیضیه نیز در مردم را نیز گشوده بودند. قدرت ایجاب می
از خود بیگانه بگردد و تعریف مستضعف تغییر کند و « بی یال و دم و اشکم
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شدند، اینک مردمی که در جریان انقالب دانا و هوشمند و رهبر شمرده می
 . عنوان عوام نادان  را بازیابند

و « سلسله روحانیت»آن زمان، مالیانِ مسحور قدرت دم از تأسیس     
که خمینی دم از والیت مطلقه فقیه زدند. پیش از آنمی« دیکتاتوری مالتاریا»

و تقدم حکومت « امر بر جان و مال و ناموس مردمبسط ید ولی»بزند، از 
گیری به که گروگانتر از همه اینمهمکردند. فقیه بر احکام دین صحبت میولی

رت توانند، با محور سیاست داخلی و خارجی کردن قدآنها آموخته بود چگونه می
خاطر بود که جنگ را نعمت بدینبیگانه، مردم ایران را به گروگان بگیرند. 

اه ا نگخواندند و از آن روز تا امروز، کشور را در حلقه آتش و گرفتار جنگه
ای خارجی، با تحمیل جنگ و تحریم قدرتهسان بود که اند؛ بدینداشته

 د.داشتن مردم ایران شدناقتصادی و... دستیار مالتاریا در بند اسارت نگاه
صدر نامزد ریاست جمهوری شد، دولت به تصرف قرار، وقتی بنیبدین    
دید، نامزد ریاست ای که چاره را در مقاومت میدرآمده بود. هسته« مالتاریا»

ق صدر را شرط جلوگیری از استقرار استبداد وابسته بطریجمهوری شدن بنی
ز ارا  قانونی دانست. خود او امیدوار بود به یمن حضور مردم در صحنه، دولت

ور را خاطر بود که به زبان و قلم، مردم کشتصرف استبدادیان خارج سازد.  بدین
ن را، به گیری از آکرد و روشهای پیشاز بازسازی استبداد وابسته آگاه می

 خواست آنها نیز بکاربرند.برد و از مردم نیز میشهادت کارنامه، خود بکار می
ها که باید از جبهه داخلی بیش از حد تصور گسترده بود. تصرف شده    

شدند، بکنار، هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و تصرف استبدادیان خارج می
 ودند:اجتماعی و فرهنگی پهنای رویایی حق با قدرت ب

. بازگرداندن ایران به موضع نه مسلط و نه زیرسلطه، مستقل و آزاد، یکی از 1
دانستند و های مبارزه بود و همچنان هست. استبدادیان میترین عرصهمهم
 -گر ای و جهانی نظام سلطهدانند که بدون جا پیداکردن در ساختار منطقهمی

شود. در کارنامه به سقوط می ای محکومیم تک پایهژزیرسلطه، رژیم آنها، ر
خواند که مهندس بازرگان و دکتر سحابی نزد ، خواننده می1358اسفند  22

اند: برنامه امریکا است که دارند انجام رئیس جمهوری رفته و به او گفته
است که دهند. اگر مقاومت شما نبود، تا حاال انجام شده بود. راستی اینمی
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ها سازشهای پنهانی )اکتبر سورپرایز و ایران گیت بدون در نظرگرفتن روابط و
ای و جهانی های کشوری و منطقهو...( و نیاز استبدادیان به بازگشت به نظام

سان که روی زیرسلطه، شناسایی وضعیت آن روز، شناسایی تاریخ آن -گر سلطه
ا  و خاطر بود که خمینی به ارتباط مستقیم با امریکاست، نخواهد شد. بدینداده

کرد )تعیین یک روحانی برای ارتباط با سلیوان، واپسین سفیر روسیه بسنده نمی
امریکا در ایران، گسیل صادق طباطبائی به آلمان برای گفتگو با طرف امریکایی 
بر سر گروگانها، فرستادن نماینده به روسیه و...(؛ او و دستیاران او اصرار بر 

سان بود که ایران دو دستگاه تند. بدیندراختیارگرفتن وزارت خارجه نیز داش
برای تنظیم رابطه با کشورهای جهان پیدا کرد و در بازنگری قانون اساسی، 

 شد؛« رهبر»تعیین سیاست خارجی نیز با 
گیرشدند، که قوای صدام زمین. جنگ خود نیز میدان مبارزه بود: بمحض این2

صدر پیروز ت که بنینصف کشور از دست برود بهتر از آن اس»استبدادیان 
درت ق)حسین خمینی در مصاحبه با انقالب اسالمی این گفته گویندگان « بشود

ویه، ین ر. در حقیقت، ادپرست و ایران ستیز را بازگو کرد(، را رویه خود کردن
رگاه پوشاند که آنها با ریگان و بوش انجام داده بودند. هسازش پنهانی را می

شد. افزون براین، نسل کرد، باید حذف مینمی صدر این سازش را امضاءبنی
ها را شد. این واقعیتانقالب نیز مزاحم استبدادیان بود و باید حذف می

پذیرد و باوجود کرد. چون دیدند جنگ دارد پایان میکارنامه به مردم گوشزد می
 جبهه جنگ داخلی گسترده، کار ارتش ایران، بنابر قول، سران هشت کشور

ت ، ممانعت از آمدن هیأ«نه حماسه که معجزه بود»نس اسالمی، عضو کنفرا
ا س، بکنفرانس عدم تعهد و شتاب در کودتا را به خمینی قبوالندند. از آن پ
ل ر طوانگلستان و امریکا و اسرائیل، در طوالنی کردن جنگ، هم سود شدند. د

جنگ، ارتش ضعیف و سپاه نیروی مسلح اول شد. حاال دیگر تمام کردن 
نگ در شکست، وسیله تصرف کامل دولت شد: باید ایران در جنگ شکست ج

 بخورد تا میانه روها، دولت را دراختیار بگیرند؛
زیرسلطه، بدون اقتصاد مصرف و رانت محور،  -گر . بازگشت به نظام سلطه3

خاطر، اقتصاد نیز میدان مبارزه با استبدادیان بنابراین، وابسته ممکن نبود. بدین
مچنان هست. تغییر ساختار بودجه و تغییر ساختار واردات و تغییر شد و ه
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ها، از ساختار اعتبارات بانکی و تغییر رابطه ریال با دالر که به دالر نقش
ها از دهد و ریال را، از جمله، وسیله جریان سرمایهجمله، در بودجه دولت می

ها با توزیع نابرابر کند و جانشین کردن توزیع برابرتر درآمدداخل به خارج می
مالی و سپس  ی درآمدها و ایجاد زمینه برای پیدایش و رشد انگلی مافیاها

مالی، بنابراین، پایان بخشیدن به تدابیری که برای تغییر اقتصاد  -نظامی 
مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور به اجرا گذاشته شده بودند، 

کارنامه به خواننده امروز  خود امکان  کردند.همه را استبدادیان تصدی میاین
دهد شدت این جنگ را برآورد کند و  در یابد چرا همچنان شدت دارد؛ می

صدر بود:  در کشور در موضع زیرسلطه، بیند که آن روز حق با بنیامروز می
 شد؛بدون اقتصاد مصرف و رانت محور، استبداد وابسته بازسازی نمی

زی و وزارت نفت، نکی، به خصوص، بانک مرکیافتن بردستگاه با. دست4
خاطر بود که برای خواران حامیان آنها در دولت است. بدینهدف اول رانت

 قشهانتغییر رئیس بانک مرکزی و تبدیل این بانک به بانکی که اکنون هست و 
 «!لغو فرامین همایونی»ای به مجلس بردند با عنوان که اینک دارد، الیحه

صاص یافت و اخت« رهبر»که، در عمل، تعیین وزیر نفت به خاطر بود بدین
ر ین ارز دمستقر در سرای دولت، از نفت و ارز سهم یافتند و بیشتر ی هاگروه
 قرار گرفت و...؛ « خصولتی»دست 

را « شکار انسان»کرد؛ . مالتاریا به گرفتن و محکوم کردن فعاالن بسنده نمی5
های سیاسی و عمل مسلحانه برضد گروه 1200بود: هر هفته، نیز رویه کرده

که خمینی و گرفت. در واپسین روز، روزی پیش از آناعضای آنها، انجام می
صدر خواست دستیاران او مرحله آخر کودتای خزنده را بعمل درآورند، او از بنی

هشت گروه سیاسی را محکوم کند. بنابر طرح محرمانه، قرار بر حزب واحد 
، هاشمی رفسنجانی مدعی شد 60بود. بعد از کودتای خرداد  مأمور مهار جامعه

است. اما که هرجا انقالب شده، حزب واحد تصدی دولت را در دست گرفته
این حزب خود مزاحم از کار درآمد و با پیشنهاد سران آن، به دستور خمینی 
منحل شد. نقش آن را حزب سیاسی مسلح، یعنی سپاه پاسداران برعهده 

یابد و خواننده امروز، هشدار نسبت به این خطر را در کارنامه می است.گرفته
گرایی و دو حق از حقوق انسان و حقوق یابد چرا جنگ بر سر کثرتدر می
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شهروندی او، یکی حق اختالف و دیگری حق اشتراک، جنگی سخت بود و 
 هست و باید در آن پیروز شد تاکه مردم ساالری استقرار بجوید؛

مدن درآ ا سانسور و تفتیش عقاید و ایستادگی در برابر به انحصار. مبارزه ب6
، 60ناپذیر بود. واپسین صحنه تا کودتای خرداد وسائل ارتباط جمعی، اجتناب

هایی بود که به انحصار در نیامده بودند. در دوران ای روزنامهصحنه توقیف فله
بارزه تعمیم امامت و مصدر تمامی انواع سانسورها را یافت و در کتاب شاه، بنی

ژیم رقوط با سانسور، در اختیار نسل آن روز قرارداد. در روزهای اول بعد از س
وزنامه ای تحقیق در باره سانسور را انتشار نیز داد. از هدفهای رشاه، روزنامه

 سائلانقالب اسالمی، یکی مبارزه با سانسور بود و هست. در حال حاضر که و
« روغخبر د»اند که آن روز، نداشتند، تولید انبوه فتهارتباط جمعی گسترشی یا

یجی ها را گرفتار گ)نظر و قول و داده و اطالع دروغ( و انتشار آنها، جامعه
ها بیشتر ها و اطالعها و هنرها و دادهها و دانشاست، جریان آزاد اندیشهکرده

خت ی بس ساز آن روز اهمیت دارد. جنگ بر سر جریان آزاد اندیشه و... جنگ
هایی را که در این کند روشتر است. کارنامه گزارش میبود و امروز سخت
خاطر است که روند. بدیناند. آن روشها، همچنان بکار میجنگ بکار رفته
است و این امید هست که این ها و... بطور کامل قطع نشدهجریان آزاد اندیشه

 جریان آزادی کامل خود را بازیابد؛
های بزرگ جنگ ها بطور خاص و علم بطور عام هم از صحنهه. دانشگا7

کار ها بداخلی بود. تقدم مکتب بر علم و تخصص که استبدادیان رویه کردند، تن
کردن اسالمی»آمد، وسیله توجیه ها نمیتصرف مقامهای کلیدی توسط کم دانش

فن  علم و تر از آن، کاربردی که بهنیز بود. مهم« دانشگاه و دانشهای اجتماعی
دهد یمفن  باید داد، نیز مایه نزاع بود. کاربردی که رژیم هم اکنون به دانش و

دهد: ترکیب با زور و پول و است که قدرت به این دو نیروی محرکه میهمان
 دیگر نیروهای محرکه و بکاربردن ترکیب در تخریب. 

از محروم کردن رئیس جمهوری »پس از انتخابات ریاست جمهوری،     
ها، به بهانه ، بنابراین، تعطیل دانشگاه«(نوار آیت»، )بنابر «پایگاه خود

انقالب فرهنگی در دستور کار قرارگرفت. تقسیم دانشگاهیان و مردم کشور به 
تفاوت و ضد مکتبی و ضرورت تصفیه دانشگاهها مکتبی و نیمه مکتبی و بی
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رو، جنگ بود. از این آویز استبدادیان در تعطیل دانشگاهاز ضد مکتبی، دست
بر سر دانشگاه و علم و رابطه این دو با دین، یکی دیگر از جنگهای سخت شد. 

دانستند شکست قطعی خواهند خورد. بحث آزاد را هم تعطیل کردند زیرا می
تواند جانشین دیگری بگردد. چرا که علم و دین دو کارکرد دارند و یکی نمی

و فن و پول و ... ترکیب نشود، کاربرد پیدا در حقیقت، علم تا با زور یا حق 
 کند و کار دین توجیه بکار بردن این یا آن ترکیب است.نمی
شورای انقالب »ها را تعطیل کردند و که بدستور خمینی دانشگاهپس از آن    

صدر مانع عمل آن شد زیرا تشکیلش تا کودتا، بنی –را تشکیل دادند « فرهنگی
ن یز از بار مسئولیت سنگی، در مقام گر-ون اساسی بود و مأموریتش خالف قان
این دروغ در داخل  –بود، دروغی ساختند « نوار آیت»آن، باوجود سندی که 
که بنابرآن،  –رو از آن اطالع حاصل و بدان پرداخته شد کشور ساخته شد از این

اند. نوار دوم آیت که دانشگاهها با موافقت رئیس جمهوری تعطیل شده
صدر موفق شد سوار موج بنی»گفت طرح تعطیل دانشگاه شکست خورد و می

شود.  این صدر هم حریف آن نمیایم که پدر بنی؛ این بار طرحی ریخته«بشود
م بود که فرصت برای شکست استبدادیان در جنگ برضد دانشگاه و علم مغتن

، -بودنان نیاز لو باوجود نوارها بدو –شمرده شد و نه تنها در کارنامه این دروغ 
صدر ماجرای تعطیل بلکه سمینار دانشگاه ترتیب داده شد و، در آن، بنی

ح دانشگاهها را به تفصیل بازگفت و تالش خویش را در جلوگیری از آن شر
 داد؛ 
. دستگاه قضائی در حکومت بازرگان تصفیه شد و سرانجام، کشور یک 8

دادگاه »طرح محرمانه، دستگاه قضائی سالم یافت. در بیرون آن، بر وفق 
تشکیل شد. وقتی قانون اساسی به اجرا گذاشته « موقت»با صفت « انقالب

را تعطیل کند. آقای خمینی « دادگاه»شد، رئیس جمهوری برآن شد این 
دائمی شد، بلکه قوه قضائی نیز به انحصار « دادگاه»مخالفت کرد. نه تنها این 

شد. برخالف « حفظ نظام»است، اش که دادن حق به حقدار درآمد و وظیفه
قانون اساسی، خمینی رئیس و دادستان کل دیوان کشور را منصوب کرد و 
رئیس منصوب به تبدیل قوه قضائی به دستگاه سرکوب مشغول شد. بر رئیس 

دانست که قوه های استبداد فراگیر شناخته بودند و او میپایهجمهوری، ستون
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خاطر، در ها است. بدینتریندر شمار مهم ها وقضائی یکی از این ستون پایه
پایه استبداد وابسته کارنامه به قوه قضائی و عامل سلب امنیت گشتن و ستون

شود. امنیت قضائی برای مردمی که همواره از منزلت شدنش مرتب پرداخته می
رو، جنگ بر سر استقالل اند، واجد بیشترین اهمیت است. از اینمحروم بوده
تر است چرا که رژیم نهادهای سخت بود. امروز این جنگ سختآن، جنگی 

 است؛خود را پابرجا کرده
ن . این واقعیت که مجلس وسیله کودتا شد، یادآور مجبورکردن نمایندگا9

دادن به سلطنت قاجار، برخالف قانون مجلس پنجم توسط رضاخان به پایان
را  ود که نمایندگاناساسی، است. رضاخان کودتا کرده بود و یک کودتاچی ب

کرد برابر حکم او رأی بدهند و خمینی موقعیت خود را از جنبش ناگزیر می
حال، یناهمگانی مردم ایران، داشت و مرجع تقلید بود و نه یک افسر قزاق، با 

را  او نیز، اصول راهنمای انقالب و قانون اساسی که خود رأی دادن به آن
را ذاشت و با تحمیل مجلس قالبی، آنواجب شرعی خوانده بود را زیرپا گ
و اکرد؛ بنابر یادداشتهای هاشمی رفسنجانی، وسیله اجرای طرح کودتای خزنده 

سان، امر واقعی که وسیله صدر را تمام کند. بدینبه مجلس دستورداد کار بنی
ها کودتا شدن مجلس است، شکل جدیدی به خود گرفت. در کارنامه و در نامه

شود که آلت فعل است و به دستور س ضعیف مجلسی خوانده میبه خمینی، مجل
قل کند و مجلس قوی مجلسی برآمده از رأی واقعی مردم، بنابراین، مستعمل می

ه و آزاد و حافظ قانون اساسی و حقوق شهروندان و مانع پیدایش گرایش ب
 «باالتر از همه»شود. خمینی مجلس را استبداد توسط قوه مجریه، توصیف می

که آلت فعل خود برضد که بدان اهمیت بدهد، بلکه برای اینخواند، نه برای آن
 دانست والیت مطلقه فقیه بدونرئیس جمهوری بگرداند و گرداند. او نیز می

که  یابد. این شدمجلسی که نقشی بیشتر از آلت فعل نداشته باشد، استقرار نمی
ست نشانده، جنگی با نقد روش و اتخاذ روش صحیح، جنگ برسر مجلس د

شدید شد. امروز که مجلس نقش آلت فعل را هم، جز در موارد اضطراری 
رد، بلکه دقیقه!( ندارد، نه تنها آن جنگ ادامه دا 20)تصویب قرارداد وین در 

 برد. نسل امروز، به اهمیت پیروزی در این جنگ بیشتر پی می
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اد راء، با استبد. وجود احزاب و سازمانهای متعدد ترجمان اصل کثرت آ10
 خواند چه رسد به استبداد فراگیر. در استبداد فراگیر،هم از نوع وابسته نمیآن

خاطر ای از وسائل مهار جامعه، حق حیات ندارد. بدینیک حزب بمثابه وسیله
شدند. برابر طرح باید تعطیل میبود که احزاب و سازمانهای سیاسی نیز 

ها و شد. تنگ کردن عرصه بر سازمانرار میمحرمانه، نظام تک حزبی باید برق
 روز، وسازمانها، هراحزاب سیاسی، همه روزه بود و معارضه خمینی با احزاب 

های سیاسی نیز جنگ ها و حزبسان، بر سرسازماند. بدینشآشکارتر می
از  جبهه ملی»، گفت: 60خرداد  25درگرفت. خمینی تا آنجا پیش رفت که در 

ه صدر خواستدر واپسین پیام توسط برادر زاده او، از بنی. «امروز، مرتد است
 بود هشت سازمان و حزب سیاسی را محکوم کند. 

ه ب« فاشیسم مذهبی»در روزهای پس از سقوط رژیم شاه، بوی استقرار     
صدر، خطر را احساس کرد و از نمایندگان احزاب و رسید. بنیمشام می
ای برای چاره اندیشی، شرکت کنند. دو های چپ دعوت کرد در جلسهسازمان

 د بنامتبداتن بیش نیامدند. توسط آن دو تن، به همه آنها هشدار داد که بنای اس
 دین، در حال ساخته شدن است. هرگاه تقال برای تصرف قدرت را که بدان

زود  شوید، رها نکنید و در دفاع از استقالل و آزادی متحد نگردید،توانا نمی
خانه خواهند سپرد. واپسین کوشش او دادیان شما را به قصاباست که استب

نیز بجایی نرسید و آمد بر سر احزاب و  60ایجاد جبهه وسیع در بهار 
 سازمانهای سیاسی، آنچه آمد.  

ترتیب بود که دفاع از سازمانها و احزاب سیاسی برعهده رئیس بدین    
نگ بر جاخلی، صحنه های جنگ دجمهوری شد. در کارنامه، یکی از صحنه

که آنسر سازمانها و احزاب سیاسی است. این جنگ همچنان ادامه دارد بی 
 سازمانها و احزاب سیاسی نقش موضوع جنگ بودن را رها کنند!؟؛

داشتند و با تصویب و اجرای می« موقت»که صفت « نهادهای انقالب. »11
های جنگ از صحنه ایشدند، هم موضوع و صحنهقانون اساسی، باید منحل می

بود. تمرکز قدرت و وسیله این تمرکز شدن این سازمانها، از امرهایی است که 
دانیم که هم در اجرای طرح است. میبطور مداوم، در کارنامه به آن پرداخته شده

خمینی و هم در « بازوی نظامی»گیری و هم در ایفای نقش امریکایی گروگان
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، بخصوص سپاه و «نهادها»مان تا این زمان، و هم از آن ز 60کودتای خرداد 
 اند.دادگاه انقالب، بمثابه وسیله، نقش اول را برعهده داشته

 انقالب که تغییر ساختارها با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد    
های جدید ساخته و بر پایهاست، انجام نگرفت و در عوض، ستونوابسته
له د. شگفتا! انقالبی که، در آن، گل بر گلوهای پیشین افزوده شدنپایهستون

بلکه  پیروز شد، اینک، پاسداری از آن نه کاری شد که تغییر ساختارها است،
ها و سپردن پاسداری انقالب به آن« نهادهای انقالب»کاری گشت که تشکیل 

 های جدید، بناکردنیاست. چرا؟ زیرا استبداد جدید بدون ایجاد ستون پایه
ه ها دارد. کتاب غائله چهاردپایهاد فراگیر نیاز قطعی به این ستون نبود و استبد
لت آصفحه، نه تنها سندی ماندگار از تبدیل قوه قضایی به  1000اسفند در 

ای ها در کودتای خزندهفعل استبدادیان است، بلکه گویای نقش این ستون پایه
ین حال حاضر، اانجام گرفت. در  1360است که واپسین مرحله آن، در خرداد 

 ها در جنگ با مردم ایرانند؛ستون پایه
 28. ارتش بطریق اولی صحنه جنگ بود: ترس از کودتایی نظیر کودتای 12

های شورای انقالب، گر تأسیس سپاه بود. بنابر صورت جلسهمرداد، توجیه
نیز علت دومی شد. سران ارتش موضوع « نیاز انقالب به بازوی نظامی»

تر شدند و دستگیری و زندانی کردن افسران، کار همه ه وسیعهای هرچتصفیه
آویز آوردن طرح انحالل ارتش از سوی رهبری روز بود. کودتای نوژه دست

حزب جمهوری اسالمی به شورای انقالب شد. مخالفت قاطع رئیس جمهوری 
رتش ان اجمانع از انحالل ارتش شد. باوجود این، دادگاه انقالب و سپاه را به 

ستان داران لشگر خوزداختند. وقتی عراق به ایران حمله کرد، افسران و درجهان
ین با ا ما آن پیروزی را که»درزندان بودند. در طول جنگ نیز شعار این بود: 

ن ، تضعیف روحیه نظامیان کار روزانه استبدادیا«خواهیمارتش بدست آید نمی
انی ی کودتا. سازش پنهبود. هم برای جلوگیری از پیروزی در جنگ و هم برا

 کرد . )اکتبر سورپرایز( این امر را ناگزیر می
سان، عراق وقتی به ایران حمله کرد که ارتش ایران متالشی بود. تجدید بدین    

سازمان ارتش زیر ضربات دو دشمن، یکی داخلی و دیگری خارجی و پرکردن 
ارتشیان و دست باال  بردی و کاربردیهای راهخالء اسلحه و مهمات، با آفریده



75 

 

است آن رویداد که سران هشت کشور مسلمان، را پیدا کردن در جنگ، این
، این معجزه بود. 60اش خواندند. یک دلیل از دالیل کودتا در خرداد معجزه

کردن جنگ در از جمله به دلیل نیاز مالتاریا به ضعیف کردن ارتش و تمام
 سود شد؛ئیل در ادامه جنگ، همشکست، او با انگلستان و امریکا و اسرا

نه مند و مطیع باشد، بسا صح. شهروند باید حقوند و فعال باشد، یا تکلیف13
ی و روحانیان مسیح« والیت مطلقه»اصلی جنگ داخلی بود. فیلسوفان واضع 

را از آن پاپ شناختند و بساط والیت مطلقه پاپ را « والیت»که این 
 ند و بهاند که جمهور مردم از خود رأی ندارختهگستردند، بنا را بر این پایه سا

باید که گله را از گزند گرگان حفظ مانند و چوپان چوب بدست میگوسفند می
مه هکند. فقدان اسلحه و مهمات الزم، فرصتی ایجاد کرد تا رئیس جمهوری، 
 خود روز، از استعدادهای انسان و خالقیت او و اهمیت وجدان به حقوق و به

 ای از استعدادها و ضرورت حضور فعال مردم در صحنه،دارنده مجموعهبمثابه 
ها و سخن بگوید. تکرار کنم که فعال شدن افراد نیروهای مسلح در جبهه

بردی و کاربردی آنان خالء کمبود اسلحه و های راهها آفریدهابتکارها و ابداع
ه، ن طوالنی کپس از یک دورامهمات را پرکرد و سرنوشت جنگ را تغییر داد. 

را  ن خویشتنقبوالندند توان ابتکار نیز ندارند، اینک ایرانیادر آن، به ایرانیان می
ان کردند. وقتی این قسمت از کارنامه با کارهای این زمبمثابه خالق، کشف می

 وق ومتفکران غرب مقایسه شود که این روزها چاره را در وجدان انسان به حق
آن  شود که، نزدیک به نیم قرن پیش، در ایراناهده میدانند، مشخالقیت خود می

است. هروز، وجدان به حقوق و استعدادهای خویش، به بوته تجربه نیز سپرده شد
ا دهد چسان مبارزه مستمر ایرانیان بکشف خود بمثابه خالق است که توضیح می

ز جمله ار، یدیکتاتوری مالتاریا و ناتوان شدن مالتاریا از استقرار استبداد فراگ
ها بود و حاصل  فعال و خالق شدن ایرانیان و جنگ سرنوشت در تمامی جبهه

 هست؛
شوند، خواننده را از این . امرهای باال و امرهایی که در زیر فهرست می14

کند که والیت مطلقه فقیه، طرح استبداد فراگیر است. بنابراین، واقعیت آگاه می
شدند. استبدادیان به این کار ن استبداد ساخته میهای ایپایهباید تمامی ستونمی

شناساند و در موفق نشدند. چرا که به یمن روشی که کارنامه آن را به ایرانیان می
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رود، مالتاریا از بنای استبداد فراگیر ناتوان شد. این اند و میها بکار رفتهجنگ
به اجرا درآمدن  گانه وجنگ ادامه دارد تا برخورداری ایرانیان از حقوق پنج

گانه. پیشنهادکنندگان این قانون تردید ندارند که قانون اساسی برپایه حقوق پنج
 ها را تا پیروزی ترک نخواهند گفت.جبهه جنگ

سبت ار ننقد دین،  دین بمثابه بیان قدرت و جعل والیت فقیه در آن و هشد    
ت روشی است که نخسکند، به این واقعیت که قدرت، دین را از خود بیگانه می

رود. است. این روش، از آن پس، بطور مداوم، بکار میدر کارنامه بکار رفته
 سان بود که  اسالم خود نیز عرصه جنگ شد. استبداد بنام دین و بدونبدین

ه کرو، در کارنامه، امر مهمی اختیار انحصاری بر دین، ناممکن است. از این
شود: تمرکز قدرت و وسیله خاطرنشان می شود، مرتبهنوز هم از آن غفلت می

گردد و توجیه قدرت شدن دین، سبب از خود بیگانه شدن دین توسط قدرت می
مقایسه «. شوداسالم بی یال و دم و اشکم می»رساند که کار را به جایی می

حزب »خمینی با لنین )والیت مطلقه فقیه با دیکتاتوری پرولتاریا با تصدی 
اهنما پیش از ربنابر تعریف لنین و اعالن اصول « رگرآهنگ طبقه کاپیش

قش نانقالب و بالاجرا گذاردن آنها بعد از زمامدار شدن و...(  و تشریح 
جام در از خود بیگانه گرداندن مداوم دین و مرام، در کارنامه ان« رهبر»
 گرفت. می
 د؛ درسان، در جنگ بر سر استبداد فراگیر، پیروزی نسبی بدست آمبدین     

و نه  مینیخروسیه، استالین موفق به ایجاد استبداد فراگیر گشت و در ایران، نه 
ا از یابد بجانشین او به این کار توانا شدند. کامل کردن این پیروزی تحقق می

 میان برداشتن استبداد فراگیر؛
داشتن کشور در مهلکه تجزیه است. . از امرهای واقع مستمر، یکی نگاه15
همواره وسیله استبدادیان در توجیه استبداد بمثابه حافظ « ای قومیهاقلیت»

از دو سو « های قومیاقلیت»اند. در ایران دوران جنگ، وحدت کشور بوده
شدند: خمینی و دستیاران او؛ خمینی  حتی حاضر نبود، در ازای تحریک می

مریکا و های بیگانه. ازمین گذاشتن اسلحه، تأمین بدهد و رژیم صدام و قدرت
انگلیس و استبدادهای وابسته منطقه صدام را به حمله به ایران برانگیخته 

بیار جنگ شدن در کردستان، پیش از حمله عراق به ایران، هدفی بودند. آتش
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جز این نداشت که حمله قوای صدام به ایران با موفقیت کامل روبرو شود. در 
 گرفتار بود. زمان جنگ نیز بخشی از قوای ایران در کردستان،

غی نبود نیز درو« های خود را از پا در نیاورید تا...پوتین»دانستنی است که     
های دروغ است، که در ایران ساخته شده باشد. زیرا روشی که یافتن تناقض

رود. این دروغ در داخل ساختنی نیز نبود زیرا سند، هم رفت و بکار میبکار می
روز صدر را در سالو مردم کشور هم سخنان بنینوار و هم نوشته، موجود بود 

انقالب در حضور جمعیتی چنان عظیم، شنیده و خوانده بودند. اگر هم 
دادند، درجا، در کارنامه به سازان به خود یارای ساختن این دروغ را میدروغ

در سنندج »شد. در عوض، در کارنامه، مرتب نقش آنها که آن پرداخته می
شود و به های صدام شدند، خاطر نشان میو پیش مرگه« ندجنگ افروزی کرد

 شود که در برابر وطن و مردم وطن مسئول هستند؛آنها اخطار می
ه ک. ساختارهای دستگاه اداری و قوای مسلح برجا بودند؛ زیرا انقالب 16

طبقه »تغییر ساختارها است انجام نگرفته بود. اما افراد قشرحاکم و 
طبقه »ساختند، رفته بودند و ها میه به درآمد نفت که پهلویوابست« دارسرمایه
کرد و دستیار خوار، خالء را پر میبسیار حریص و سخت رانت« جدید

که حکومت رجائی عامل تنگ شد. طرفه ایناستبدادیان در جنگهای داخلی می
میلیارد دالر آن  35ای که گشت. بودجهکردن عرصه بر تولید کنندگان می

تا  37میلیارد به دالر امروز، آنهم برای جمعیتی حدود   119ل )معاد
صیل میلیون نفر که جمعیت آن روز ایران بود( باید از محل فروش نفت تح38
گشت و هم بازسازی اقتصاد می« طبقه جدید»شد، هم مایه قوت گرفتن می

نقش ستون پنجم را « طبقه جدید»کرد. این مصرف و رانت محور را آسان می
ساط بر سطح جامعه، هم برای دشمن متجاوز و هم برای مالتاریا در برچیدن د

های کرد. استبدادیان و افراد طبقه جدید شبکهساالری، بازی میمردم
 ه را ازدادند. کارنامه خوانندتارعنکبوتی را برای مهار دولت و جامعه تشکیل می

انگیزترین جنگ نگل، در شگفتاهای این طبقه چند و چون نقش این شبکه
 کند؛تاریخ، آگاه می

. در طول تاریخ، تحمیل موقعیت اجتماعی دون انسان به زنان را نهادهای 17
نهاد دینی، تصدی کرده بودند. تکرار کنیم که  ی سیاسی  و اقتصادی به دستیار
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در انقالب، خمینی ناگزیر شد منزلت برابر زن و مرد را بپذیرد و اعالن کند. اما 
شد. بدون سلب منزلت از زن میسر نمی« دیکتاتوری مالتاریا»استقرار 

شود. در دانستند که سرکوب زنان وسیله مهار جامعه نیز میاستبدادیان می
های قومی و دینی و سیاسی، همواره وسیله مهار حقیقت، سرکوب زنان و اقلیت

هایی او از  خاطر بود که استقالل و آزادی زن، بنابراین، راست. بدینجامعه بوده
نقشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در نظام اجتماعی قدرت 
محور، یکی دیگر از میدانهای جنگ بود. بنابر کارنامه، این میدان یکی از 

کتاب زن و « دزدیدن»میدانهای جنگ اصلی و همه روزه و بدون توقف بود. 
کارهای استبدادیان بود. صدر در راه چاپخانه، یکی از زناشویی نوشته بنی

سانسور همه دیگر نقدهای از خود بیگانه کردن دین در آنچه به منزلت زن 
کردن هرچه بیشتر آن و وضع شود وسیله ایجاد جو ترس و سنگینمربوط می

« مقام والیتمندی»قانون و جلوگیری از تصدی مقامهایی  که مالتاریا 
 ؛و هستند دخواند و... کارهای دیگر بودنمی
اید مشکلی شد که ب« نسل انقالب»، درجا، «دیکتاتوری مالتاریا». برای 18

شد. بخصوص که آن نسل تمایل صریح خود را به متحقق از میان برداشته می
ب، نقالشدن انقالب از راه تغییر ساختارها و به عمل درآمدن اصول راهنمای ا

نامزد  کرد:بخصوص در نخستین انتخابات ریاست جمهوری اظهار می
و بود ادرصد رأی آورد. آن نسل گفت و به صراحت: این  4استبدادیان کمتر از 

ه ود، بلکرو روحانیان قدرتمدار نبکه خودانگیخته به جنبش درآمد؛ نه تنها دنباله
دم رو آن نسل شدند. خمینی خود نیز گفت: او پیرو مراینان بودند که دنباله

 است.
الب در جنگ و سرکوب، از آن زمان تا این باوجود نفله کردن نسل انق    

است. جنگ زمان، رژیم از گسترش پایگاه اجتماعی خود همچنان ناتوان مانده
کرد. پیش از آن، سرکوب شدید و از میان برداشتن این نسل را بسیار آسان می

، روش «روندبه جهنم که می»برانگیختن موجهای مهاجرتِ استعدادها، با حکم 
سان، ضرور بود. بدین« مسئله نسل انقالب»مه جنگ برای حل کار شد. ادا

نیاز انگلستان و امریکا و اسرائیل به طوالنی کردن جنگ )قول آلن کالرک 
مسئله نسل »وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر( و نیاز مالتاریا به حل 
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انطباق جستند و در جنگی که هشت سال بطول انجامید، آن نسل نفله « جوان
های دو و نسل جوان یکی از میدان« نسل انقالب»خاطر بود که . بدینشد

جنگ، یکی با استبدادیان و دیگری با قوای مهاجم صدام شد. کارنامه گزارش 
 این جنگ بسیار سخت نیز هست.

دوستی بود: از های راهنمای نسل انقالب، وطن و وطنمایه اندیشه. بن19 
ر یت ببیان استقالل و آزادی، تقدم ایران منظر باورمندان به اسالم بمثابه

ی اسالمیت و یا اسالمیت بر ایرانیت، که دست ساخت قدرتمداران بود، جا
سپرد )بر اصل موازنه عدمی که خویش را به همراهی ایرانیت و اسالمیت می

های صدر بسط داد( بدین معنی که ویژگیمدرس و مصدق طرح کردند و بنی
ها و دان به دیناز دیدگاه باورمناند. رفته و بیان شدهایرانیت، در اسالم پذی

 زادیآمرامهایی که در ایران گرونده داشتند و گروندگان آنها به استقالل و 
سیحی های ایرانیت پذیرفته باوردینی )زردشتی، یهودی، مباورداشتند نیز، ویژگی

به  رانیان،ن، همه ایساو... و مارکسیسم و لیبرالیسم و...( یا مرامی آنها بود. بدین
زادی، های به بیگانه، در وطن دوستی، بنابراین، در استقالل و آاستثنای وابسته
 جستند. اما تضاد این اشتراک با استبداد وابسته، کامل است. ازاشتراک می

بان زرو، نه تنها اسالمیت بر ایرانیت مقدم شد، بلکه استبداد وابسته، از این
اسالم » وبود و نبود ایران فاقد اهمیت «! یی کفر استگراملی»خمینی، گفت: 

ای که محکوم به توجیه استبداد والیت دیدهاما میان تهی، یعنی دین ستم« عزیز
. شود که بخاطر آن، جان و شرف و وطن را باید دادمطلقه فقیه است، هدفی می

با  ریا کهسان، این میدان، میدان بزرگ جنگ بود و هست، نه تنها با مالتابدین
له ز جمدو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز. نظرهای خمینی در باره تقدم اسالم، ا

بدار ، او جان42بر ایرانیت، گویای تقدم مطلق قدرت بر دین است: در خرداد 
وطن  های اسالم وتقدم اسالم است؛ در انقالب، او استقالل و آزادی را از ویژگی

 خواند! گرایی را کفر مییستبداد، ملشناسد و در مقام معمار ادوستی می
 کارنامه گزارش این جنگ، جنگ سرنوشت، است؛    
ترین . استبداد وابسته بدون سازمان ترور و چماقداری، فاقد یکی از مهم20
دهد که ترور، در جریان شود. تاریخ انقالب شهادت میهای خود میپایهستون

اطرات دکتر یزدی، خمینی اجازه انقالب، توسط مالتاریا روش شد. برابر خ
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ترور برخی از سران ارتش را نیز داده بود. اما این درجریان تصرف دولت بود 
صدر به گرفت. پس از انتخاب بنیکه سازمان ترور و چماقداری شکل می

های سرنوشت، ترور ریاست جمهوری و ورود او و دوستانش به میدانهای جنگ
ترور قرارگرفت. مبارزه با سازمان ترور و او نیز  در دستور کار سازمان 

حال ، در همان59اسفند  14چماقداری، هم در دوران ریاست جمهوری )در 
که چماقداران مأمور شده بودند، اجتماع بزرگ را بر هم زنند، دو تن نیز مأمور 

سو، ادامه دارد. در کارنامه، خواننده صدر شده بودند( و هم از آن بدینترور بنی
درصد( مردم تهران چماقداری را  98.5واند که نزدیک به اتفاق آرای ) خمی

کردند. باوجود این، پس از کودتا، سازمان ترور و چماقداری محکوم می
گسترش یافت و مأمور ایجاد خفقان، در درون و برون مرزها شد و هست. در 

مأموران پذیرد که چماقداران و اسفند، مالتاریا نه تنها می 14کتاب غائله 
گوید: اگر این است، بلکه در توجیه کار خود، میسالح بدست را سازمان داده

 گشت.نیز برقرار نمی« نظام والیت فقیه»شد، کار نمی
 مه درکارناکاطالع بر ترور و چماقداری بمثابه امر واقع مستمر، بر خواننده     

کند. این آسان میصدر و همکاران او را در معرض ترور و خطر مرگ بودن بنی
گها، اند، در همه جنگروه بر حقوق ایرانیان استوار ایستاده بودند و ایستاده

حضور داشتند و همه روز، در خطر مرگ بودند. باوجوداین، همچنان، در 
اند و همچنان مصمم هستند تا پیروزی کامل میدانهای جنگ تا امروز مانده

 بمانند؛
گرایی زدایی بر خشونتوله، بنابراین، خشونت. در انقالب ایران، گل بر گل21

زدایی تغییر ساختارها و زندگی حقوندی، پیروز شد. ادامه دادن به خشونت
کرد. چنین های با حقوق را ایجاب میبمعنای عمل به حقوق و تنظیم رابطه

خاطر گرداند. بدینزدایی بازسازی استبداد وابسته را غیر ممکن میخشونت
زدایی در قرآن و حق صلح که از حقوق ذاتی د قواعد خشونتاست که باوجو

گرایی را رویه کرد و تا است، خمینی خشونت ایحیات هر انسان و هر جامعه
ای شد که آتش تقدیس خشونت پیش رفت؛ او یکی از عوامل تعیین کننده

خشونت را به جان کشورهای مسلمان انداختند و انقالب ایران را با 
 م هویت کردند. گری هخشونت
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ان، رتشیا، از راه اهدای گل به ولهپیشنهاد کنندگان رویارویی گل و با گل    
ها سیاسی و مرامی و که خشونت، در عرصهدنبال سقوط رژیم شاه، برای اینبه

زدایی محل شود، بحث آزاد را تأسیس کردند و به ترویج خشونتاجتماعی بی
 زدایی، مالتاریا و دو رأسآزاد و خشونتهای پرداختند. نتایج حاصل از بحث

های آزاد برانگیخت. کارنامه گزارش دیگر مثلث زورپرست را به تعطیل بحث
زدایی است که تا امروز، زمان صحنه جنگ با خشونت گرایان و خشونت

واعد گانه و قانون اساسی بر پایه این حقوق و دربردارنده قپیشنهاد حقوق پنج
ت و انسان و همه دارد و همچنان تا نجات زندگی طبیع زدایی، ادامهخشونت

 یابد.دیگر جانداران که گرفتار جهنم خشونت هستند، ادامه می
 های جنگی که در زیر شرح خواهند. تأمل در میدانهای جنگ باال و میدان22

به سرای قدرت و زندانی « رهبر»کند که کشاندن شد، برخواننده معلوم می
های جنگ و تصدی راه، برانگیختن او با گشودن جبههکردنش در آن، از 

اب فرماندهی در جنگها که حاصل آنها خیانت و جنایت و فساد هستند، اجتن
ر باید عقل قدرتمدار داشته باشد و د« رهبر»شود. بدیهی است که ناپذیر می

که  هنماشمار کسانی باشد که نه پندار و گفتار و کردار خود را با اندیشه را
د. کنیمار یشه راهنما را با پندار و گفتار و کردار قدرت محور خویش سازگاند

م والیت مطلقه فقیه یعنی تابعیت مطلق دین از قدرت؛ به قول خمینی تقد
ه شی کحکومت فقیه بر احکام دیگر دین. باوجود این، تمرکز قدرت در او و نق

وسط کند، او و تمی جنگ در همه میدانها به قصد استقرار استبداد فراگیر پیدا
تا  دهد و اواو اندیشه راهنما را در معرض از خودبیگانگی روزافزون، قرار می

ستمر مرود. این امر، امر واقع آخر، یعنی نماد جنایت و خیانت و فساد شدن، می
و جهان شمول است. هیچ رهبری که عنان خویش را به دست قدرت سپرده 

انه بیگ بیگانه و بدست او مرام را از خود باشد، نیست که قدرت او را از خود
 نکرده باشد. 

صدر گفت هیچ کس از خطا مصون نیست، خاطر بود که وقتی بنیبدین    
است که تقصیر به گردن خمینی بنهد و او خمینی به او گفت: قصد او این بوده

 خواند: نباید قدرت دررا خطاکار جلوه دهد. خواننده کارنامه در کارنامه می
یک شخص متمرکز شود؛ اگر قدرت در رئیس جمهور هم متمرکز بگردد، او، 
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خاطر بود که در مجلس کودتاچی، دو شود. بدیندر مستبد، از خود بیگانه می
صدر، یکی مخالفت با والیت فقیه و دیگری مخالفت با جرم از جرمهای بنی

به قول  شدند و تمرکز قدرت در خمینی، والیت مطلقه فقیه را که« امام»
 منتظری از مصادیق شرک و در واقع انکار خدا و دین است، ناگزیر گرداند؛

های جنگ، تنها یک رأس از سه رأس مثلث زورپرست، حاضر . در صحنه23
ل نبود. دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز حاضر بودند. ایستادگان بر اصو

ا بوای صدام، استقالل و آزادی، در هر دو جنگ، جنگهای داخلی و جنگ با ق
ا مثلث زورپرست روبرو بودند. حزب توده نقش معلم حزب جمهوری اسالمی ر

فراد ادهان  را در« سپهساالر پینوشه ایران شیلی نمیشه»به خود داده بود و شعار 
ت نهاد و فدایی خلق، نماد استقالل و آزادی را ناپلئون بناپاراین حزب می

ی نوژه انگلیس، به ترتیب دادن کودتا یکا وخواند و رأس وابسته به امرایران می
دشمن »صدر را و کشاندن قشون بیگانه به کشور بسنده نکرده، اینک، بنی

غاتی خواند و دستیار مالتاریا با به راه انداختن شدیدترین جنگ تبلیمی« اصلی
صدر بود. کارنامه رویارویی مداوم با مثلث زورپرست و قدرتهای برضد بنی

کند چرا کند؛ خواننده امروز را آگاه مینیز گزارش میحامی آن را 
ثلث گانه، همچنان در جنگ با مپیشنهادکنندگان قانون اساسی برپایه حقوق پنج

ن ات ایراد که ادامه حیکنمطالعه بالینی او را آگاه می زورپرست هستند. آن
 ث ولبمثابه کشوری مستقل و آزاد، با شهروندانی حقوند، بدون شکست این مث

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ترک گفتن اینان، نا صحنه
ان ممکن است. ضعف امروز این مثلث گویای پیروزی در حال کامل شدن آزادگ

 ایران بر این مثلث است؛
. اما قدرتهای حامی مثلث زورپرست نیز در جنگ داخلی و خارجی حاضر 24

ر اسناد، امریکا برانگیزنده صدام به حمله به ای داشتند. برابو نقش تعیین کننده
حال، نامزدهای ریاست و معاونت ریاست جمهوری حزب ایران بود؛ در همان

خواه، به دستیاری کسانی چون کیسینجر و راکفلر، با خمینی و جمهوری
دستیاران او معامله پنهانی بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا انتخابات 

وری امریکا در ازای دریافت اسلحه )اکتبر سورپرایز( را انجام ریاست جمه
دانست و دادند.  حکومت تاچر، جنگ را در سود انگلستان و غرب میمی
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اتحادجماهیر »آورد و سفیر رژیم اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم می
کرد صدر  را مشروط به پذیرفتن سه شرط می، در تهران، حمایت از بنی«شوروی

)حمایت نکردن از جنبش مقاومت مردم افغانستان و رهاکردن بررسی طبقه 
و پیمان امنیت خلیج فارس با شرکت روسیه( و دبیر کل « شوروی»جدید در 

کرد اگر نپذیرد، روسیه شوروی از خمینی و صدر را تهدید میحزب توده بنی
ذیرفت، صدر شرطها را نپحزب جمهوری اسالمی حمایت خواهد کرد. چون بنی

حزب دست نشانده روسیه دستیار مالیان در بنای دیکتاتوری مالتاریا شد. هر 
کردند که جنگ با پیروزی ایران پایان نپذیرد و تا ممکن سه قدرت همه کار می

ها به ، تشریح روابط پنهانی، در نامه«هاناگفته»است ادامه پیدا کند. کارنامه و 
و سیاست امریکا در ایران و گروگانگیری  خمینی و در کتابهای خیانت به امید

ها حضور این سه قدرت را در و ایران گیت، گفته شدند. این مطالعه
کنند. اسناد سری نیز که انتشار انگیزترین جنگ تاریخ گزارش میشگفت

 یابند، همه مصدق آن گزارش هستند.می
از چند و چون تواند سر نسل امروز بدون آگاهی بر نقش این سه قدرت، نمی    

رآورده تواند دریابد چرا آنها که انقالب را فکودتا بر ضد انقالب درآورد و نمی
ی دانستند، حاضر نشدند و همچنان حاضر نیستند میدانهاخود و نسل انقالب می

که  شوند و تاریخجنگ بدین گستردگی را ترک کنند و چرا تردید ندارند پیروز می
های جنگ را ترک دکه میداناینان، کسانی هستنسازند شهادت خواهد داد می

 اند؛ناپذیر کردهو پیروزی را اجتناب نگفته
های بیگانه در بعدهای سیاسی و .  حضور مثلث زورپرست و قدرت25

دهد که اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات یک ملت، جز این معنی نمی
 –گر های نظام سلطهیاییدولت استبدادی و وابسته؛ در نتیجه، جامعه گرفتار پو

ها ها و نابرابریها، دو پویایی تبعیضزیرسلطه است. از جمله این پویایی
های بجا مانده از رژیم پهلوی، هستند. استبدادیان جدید بر نابرابریها و تبعیض

ترین گیرترین نابرابریها، نابرابری در توزیع درآمدها و نمایانافزودند. چشممی
یض بسود روحانیان دولتی و به زیان همه دیگر مردم، حتی به ها، تبعتبعیض

و به « مکتبی»دادند، تبعیض بسود زیان روحانیانی که تن به دولتی شدن نمی
زیان دانش و دانشمند، تبعیض بسود مرد و به زیان زن، تبعیض بسود کارفرما و 
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اعضای به زیان کارگر، تبعیض بسود پاسدار و به زیان ارتشی، تبعیض بسود 
حزب جمهوری اسالمی و به زیان همه دیگر فعاالن سیاسی، تبعیض...  این 

اکنون نیز وجود دارند، بلکه بر کم و کیف آنها افزوده ها نه تنها همتبعیض
 است. شده
ا هایی که جامعه در موضع زیرسلطه گرفتارشان است، جامعه راما پویایی    

یس دهد که آن روز، نه تنها رئشهادت میکنند. کارنامه گرفتار پویایی مرگ می
اند، بلکه کردهها مبارزه میجمهوری و همکاران او با نابرابریها و تبعیض

 شدن وضعیت امروز ایران و وضعیت بعد از امروز ایران را در صورت بازسازی
 دادند.دیده و نسبت به آن، بطور مداوم هشدار میاستبداد وابسته، می

نیان، حتی و به زیان روحا« رهبر»یکی تبعیضی بود که بسود ها . از تبعیض26
یرون بشد. هنوز تبعیض بسود او و به زیان دین از پرده مراجع تقلید برقرار می

ام ه بهنگن، کنیفتاده بود. اما تجاوزهای روزمره به جان و مال مردم، به این عنوا
شدند. یه میست، توجناپذیر اگونه امور اجتناباستقرار نظام جدید، وقوع این

کرد. اما این ها را خمینی خود نیز در پاسخ روحانیان بلند پایه میاین توجیه
ز خن استبعیض در تضاد بود با رفتار پیامبر )ص( و علی)ع(. در مقام توجیه، 

آمد. خمینی به نامه یک روحانی که او را بخاطر امر بمیان میولی« بسط ید»
الف ختقاد کرده بود، پاسخ داده بود که عمل بر نقض مکرر قانون اساسی، ان

، خالف -که او خود رأی به آن را تکلیف شرعی گردانده بود  –قانون اساسی 
ا ان رشرع نیست. حاال دیگر، خمینی برای خود والیت مطلقه قائل بود اما زم

ا که ، خالفهادید. تا انتشار کارنامه و ورود به ابتلیمناسب علنی کردن آن نمی
گفت به من مربوط نیست. داد و حتی میگرفتند را به خود نسبت نمینجام میا

کارها را به من گفت: راضی نیستم کسی ایندر مورد اعدام و شکنجه و... می
کنم. نسبت بدهد. اگر کسی این کار بکند، در قیامت از او شکایت می

دی مسکوت خاطر بنابر این گذاشته شد که هیچ جنایت و خیانت و فسابدین
د از اطالع بود، جلوگیری شود و اگرنه، ناگزیر شوگذاشته نشود؛ تا اگر او بی

 پس پرده بدرآید و خود را نشان بدهد. 
ها بود و درکارنامه، مرتب ترین میداناگر این میدان جنگ در شمار گسترده    

از پویایی فساد، مرتب به سلطه قدرت بر دین که سبب فساد دین و دولت، 
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رتب به خطر تمرکز قدرت، مرتب به سنجیدن شخص به حق و نه حق به م
شد، بخاطر پویایی فساد ناشی از سلطه قدرتمدار شخص، مرتب... پرداخته می

تهی کردن دین و بر دین و بسط ید او بر جان و مال و ناموس مردم بود. آن میان
وز و از این روز تا این فساد همه جانبه امروز، حاصل پویایی فساد آن روز تا امر

 وقتی است که ایرانیان از این نظام رها شوند.    
، اعتراف خمینی به ایفای نقش در «مصدق از اسالم سیلی خورد. »27

ه از تر از آن بود: محروم کردن جامعمرداد بود. اما کاری بسیار مهم 28کودتای 
و  ضد شخصیتالگو/بدیل استقالل و آزادی بود و هست. این امر که استبداد 

 یراناستعداد کش است، امر واقعی ، مستمر و جهان شمول است. اما این در ا
است که شخصیت و استعدادکشی ابعادی گسترده دارد. چنان گسترده که 

دارد بنویسد: )کتاب احزاب سیاسی( در ایران الشعرای بهار را بر آن میملک
افتد ان استعداد میم به جاین کر کردن استعداد است.کرمی هست که کارش تباه

کند. اگر خود او را نتواند خراب کند، خواهد بشکفد، تباهش میو تا می
رو، اندک شمارند، اندازد تا خرابش کنند. از ایناطرافیان او را به جانش می

مانند. این آیند و میخوار بر میو استعداد استعدادهایی که از پس کرم شخصیت
 گیرد نیست.ز رأس تا قاعده هرم اجتماعی را در بر میکرم جز استبداد که ا

شود. رو، استبداد استعدادکش میوجود استعداد نافی استبداد است؛ از این
اد. ستبددوران پهلوی و دوران والیت مطلقه فقیه، اقوی دلیل بر استعدادکشی ا

کی یکند که نه تنها نمادهای استقالل و آزادی موضوع و هم کارنامه گزارش می
 های جنگ بودند، بلکه حفظ استعدادهای نظامی و غیر نظامی که ازاز میدان

شکفتند، نیز، کاری بغایت سخت بود. رئیس جمهوری راه ابتکار و خلق می
وزیر و وزیران کسانی باشند با دانش که قدراستعدادهای پذیرفت که نخست

دیان بداباشند؛ است خویش را شناخته و آنها را پرورده باشند ولو مخالف با او
طیع ها را باید کسانی تصدی کنند که منپذیرفتند چرا که گفتند و صریح: مقام

 باشند!
گستراند، های تارعنکبوتی خویش را می. بهمان نسبت که طبقه جدید شبکه28

بود  60شد. این بعد از کودتای خرداد زمینه پیدایش و رشد مافیاها نیز آماده می
ها مشخص شدند. دیرتر، «پدر خوانده»از دست دادند و که مافیاها پوشش 
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مالی شکل گرفتند. این مافیاها فرآورده و فرآورنده ترکیب  –مافیاهای نظامی 
زور و فساد و پول و علم و فن و این و آن نیروی محرکه دیگر هستند که در 

کار های گوناگون، بکشی، به شیوهها بقصد به حداکثر رساندن بهرهتنظیم رابطه
تر و تمرکز قدرت در رأس هرم اجتماعی رود. هراندازه نظامی استبدادیمی

داری، قلمرو مجاز را شبکه های سرمایهتر . در جامعهبیشتر، مافیاها بزرگ
کنند و قلمرو غیر مجاز )مواد مخدر و همه دار تصدی میهای سرمایهخانواده

های مشتق( را فرآوردهها و سفیدکردن پول و بخشی از بازار دیگر قاچاق
 مافیاها در اختیار دارند. 

تصاد گرفتند و بر اقبا تصرف دولت توسط استبدادیان، مافیاها نیز شکل می    
ترین انداختند. بنابراین، موضوع جنگ و یکی از مهمو سه قوه چنگ می

ون مجازانگاری اختیار مطلق چوالیت مطلقه فقیه شدند. های جنگ میمیدان
کند اگر حکمی از احکام دین، را مجاز می« رهبر»دهد و دن زور معنی میبکاربر

ی های تارعنکبوتبه حال تعلیقش درآورد، نیازمند شبکه« بطور موقت»مانع بود، 
توانست اختیار خاطر، خمینی نه تنها نمیشود. بدینروابط شخصی قدرت می

ردن کارببکاربرد، بلکه مطلق بکاربردن زور را در جلوگیری از پیدایش مافیاها ب
 کارنامه ناپذیر است.کرد: زور از فساد جداییزور ایجاد این مافیاها را ناگزیر می

گر آن را در طول زمان، ه سرطانی و نقش ویرانپیدایش مافیاها بمثابه غد
 دهد. یمکند و نسبت به آن هشدار گزارش می

است که در ، یکی اینها با حقوق یا با قدرتهای تنظیم رابطه. از فرق29
اولی، انسان و جاندار و طبیعت و نیز اشیاء منزلت ثابت دارند و در دومی، این 

رفت، منزلت انسان و منزلت را ندارند. به تدریج که کودتای خزنده پیش می
خاست. استقرار مالکیت و منزلت جاندار و طبیعت و اشیاء نیز از میان بر می

ب منزلتها بمثابه برخورداری از حقوق و تضمین والیت مطلقه فقیه، بدون سل
است که مالکیت شخصی یعنی مالکیت بر این برخورداری، ناممکن بود. این

گشت و این ثبات میکار و مالکیت خصوصی که پذیرفته فقه بود و هست، بی
ثباتی، اقتصاد تولید محور را نا ممکن و تکیه بودجه دولت بر تولید داخلی بی

خاطر تسلط مالتاریا گرداند. بدینبانی مردم ساالری است، محال میرا که از م
بر بودجه و وابستگی اقتصاد مصرف محور به بودجه و بودجه به اقتصاد مسلط، 
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رو، در مانند بود. از اینجنگ بی ی های اصلهم موضوع و هم میدانی از میدان
ه ضرورت استقالل آن از کارنامه بمثابه مطالعه بالینی، به بودجه و منابع آن و ب

اقتصاد مسلط و به مالکیت شخصی و تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت 
شود. اقتصاد مصرف شخصی و ثبات منزلت مالکیت، بطور مداوم پرداخته می

محور امروز و  این واقعیت که مالکیت تابعی از جای مالک در سلسله مراتب 
ت انسان و نه مالکیت او بر قدرت است، به سخن روشن، این امر که نه حیا

چون و چرای جای کار و حاصل کار واجد منزلت است و مالکیت تابع بی
ثبات است، بیانگر واقعیت دیگری مالک در سلسله مراتب قدرت، بنابراین، بی

ای و است که آن استبداد وابسته است. این استبداد تک پایه نیز در نظام منطقه
رو، جنگ از اینتواند ثبات بجوید. قوا است و نمی جهانی، تابع تعادل ناپایدار

در این میدان، جنگ بر سر حیات اقتصادی، بنابراین، زندگی در استقالل و 
 و آزادی، زندگی حقوند، بود و هست.

های . چشم نپوشی خمینی از قدرت و چشم پوشی او از حقوق، هم از ویژگی30
ر دتی است که ایران امروز استبداد و مستبد فراگیر است و هم مسبب وضعی

ثباتی خمینی را صدر بیاست. بنابر صورت جلسات شورای انقالب، بنیآن
ایی کند. خمینی نوزده اصل را بمثابه اصول راهنمای انقالب و هدفهانتقاد می

گرفت متحققشان کند، در حضور جهانیان، اعالن کرد. پس از که برعهده می
ورد که ه تنها آن اصول را بر زبان نیاندرت دید، که خود را نشسته بر اریکه قآن

گوید. گفت آنها را از راه مصلحت گفته است و حاال هم خالف آنها را می
را  خالف آنها را گفت و کرد. اما او تنها نبود. همه آنها که تصرف قدرت

اند؛ اند و زور را وسیله رسیدن به هدف، ناگزیر، چشم بر حقوق بستههدف کرده
ای که برای اند. در مجلس اول، جرائم دوازده گانهکردهحقوق را نفی نیز بسا 

رئیس جمهوری برشمردند، همه طرفداری او از حقوق و اصول راهنمای 
یان های قدرتی بودند که استبدادانقالب ایران و یا مخالفت او با ستون پایه

 کردند.ایجاد می
شود و شد و میچه به قدرت مربوط میناپذیری استبدادیان، در آناین انعطاف    

آسان چشم پوشیدن آنها از اصول و فروع مرام راهنما و حتی ضد آنها گفتن و 
کردن، ویژگی استبداد فراگیر است. این ویژگی است که واقعیت پوشیده را لو 
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مدار، سلطه قدرت بر مرام از منظر عقل قدرتاست: دهد. واقعیت پوشیده اینمی
باید اکه اگر جز این بود، هیتلر و استالین و ... و خمینی میچرمطلق است. 

بودند. خمینی پذیر میناپذیر و نسبت به قدرت، انعطافنسبت به مرام انعطاف
 تا آنجا رفت که حکومت خود را مقدم و حاکم بر احکام دین خواند. 

ن داکردن واقعیت نه کاری آسان است. ورود به میاما دریدن پرده و عیان    
ترین جنگها است. چرا که از منظر جمهور مردم نیز، جنگی سخت و بسا سخت

 که چشم پوشیدنچشم پوشیدن آدمی از قدرت، امری بسیار نادر است؛ حال این
کردن، امری عادی است. هنوز در هیچ از مرام و خالف اصول و فروع آن عمل

است، در عوض، نشدهود بیگانه ساز مرام، مقصر شناخته خای قدرتِ از جامعه
شود. است و میکاری قدرت به مرام نسبت داده شدهجنایت و فساد و خیانت

است که انسانها در بینند. واقعیت اینچنان، واقعیت را وارونه میمردمان، هم
مور دهند و مرام خود را مأرابطه قوا، پندار و گفتار و کرداری را انجام می

رای گاه به مرام بپرسند: آیا اول عمل و آنز نمینیکنند. از خود توجیه آن می
اند و یا نخست به مرام مراجعه و برطبق آن عمل توجیه عمل مراجعه کرده

ن ها بدانند  پیشقدم شدن در ورود به روابط قوا، بدورگاه انساناند؟ هکرده
 توانند بر این واقعیتاصالت و تقدم مطلق بخشیدن به قدرت ناممکن است، می

ا بنسان اوجدان بیابند که، در رابطه با قدرت، مرام تنها در توجیه رابطه نیز 
سان، نقشی که قدرت در تنظیم فعالیتها و کند. بدینقدرت، محل عمل پیدا می

از خودبیگانی مستمر  ام وابسته به خود را  بهکند، دین یا مرها پیدا میرابطه
ت به قدرت و توقعات آن خاطر است که قدرتمدار نسبکند. بدینمحکوم می

گرداند و در چشم می« حفظ نظام را اوجب واجبات»شود و گذشت میبی
ایت و شناسد، بلکه ارتکاب جنپوشیدن از اصول و فروع مرام، نه تنها اندازه نمی

 گرداند:خیانت و فساد و رسمی کردن دروغ و... را ناگزیر نیز می
یکی دیگر، رابطه انسان با دین یا . از امرهای واقع مستمر و جهان شمول، 31

مرام است: دین یا مرام برای انسان است و یا انسان برای دین یا مرام؟ قدرت 
تواند بگوید انسان برای قدرت است، دین یا مرام را پوشش خود چون نمی

« انسان برای دین است»شود: انسان برای دین است. خمینی کند و گفته میمی
روغ و بهتان و جاسوسی و... کرد. مشاور رئیس جمهوری آویز تجویز درا دست



89 

 

را به جاسوسی او گمارد و در توجیه این فعل حرام، به او گفت: دیگران بخاطر 
« های نورصحیفه»دهند شما آبرو بدهید؛ بعد هم، به شهادت اسالم جان می

 ، ارتکاب محرمات را جایز گرداند. «حفظ اسالم»بخاطر 
نگ بود ترین میدانهای جه دین و مرام با انسان، یکی از مهمخاطر رابطبدین     

 شود:و هست. درکارنامه به افشای این دروغ پرداخته می
چون حقوق ذاتی حیات انسان هستند و چون قدرت از تضاد قوا و حیات  ●

است. زیرا پذیرد که بخاطر قدرت خلق شدهآید، هیچ انسانی نمیستانی پدید می
است تا که بخاطر قدرت قربانی شود، که انسان خلق شده تناقض این ادعا

بیند. فاحش است. هرانسانی، درجا، این تناقض فاحش را به چشم عقل می
 زیرا با حیات او در تناقض است؛

خاطر که قدرت با حیات و حقوق ذاتی آن در تضاد است، خود نیز بدین ●
 صلحت جانشین حق ونیازمند توجیه است. چون قابل توجیه به حق نیست، م

 شود؛حاکم بر حق می
خاطر است که حق گوید نه بدینچرا خمینی در نوفل لوشاتو نگفت آنچه می ●
ا آورد؟ زیرا درجپندارد و بدانها باوردارد، بلکه بنابر مصلحت، برزبانشان میمی
سان، در نوفل لوشاتو، اسالم برای انسان بود. در تهران، شد. بدیناعتبار میبی
 نسان برای اسالم شد؛ا
رابطه عمل با اندیشه راهنما )خواه دین و خواه مرام غیر دینی(، هر انسانی را  ●

از دو رابطه، یکی رابطه عمل به قدرت و دیگری رابطه اندیشه راهنما با قدرت 
گاه می کند: یک گیرد و عمل میکه انسان دو نوع تصمیم میکند. توضیح اینآ

مستند به اندیشه راهنما و انطباق عمل با اندیشه راهنما  نوع آن، تصمیم و عملِ
است و نوع دیگر تصمیم و عمل بدون مراجعه به اندیشه راهنما و انطباق دادن 
اندیشه راهنما با تصمیم و عمل است. دومی تصمیم و عملی به ضرورت قدرت 

عمل است. زیرا، به ضرورت، بدون نادیده گرفتن آنچه تصمیم گیرنده و فرموده
است که داند، ممکن نیست تصمیم گرفت و عمل کرد. راستی اینکننده حق می

تصمیم و عمل خارج از حق، تصمیم و عملی است که زور یکی از عناصر 
کند. است. قرآن، فراوان، بر تابعیت عمل از ایمان تأکید میترکیب کننده آن

به دین و انطباق دین باوجود این، خمینی و دستیاران او بانی عمل بدون مراجعه 



90 

 

و سرانجام، «( مصادیق شرک است»با عمل شدند )والیت مطلقه فقیه که از 
او به این کار رسمیت بخشید و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داد. کار این 

است که هر تصمیم ناسازگار با احکام دین را، هرگاه مصلحت اقتضا مجمع این
اهنما قربانی اول قدرت و قدرتمداری اندیشه رسان، کند، قانون بگرداند. بدین

  است.
گویند بخاطر دین یا شود دروغ گفت اما میگویند بخاطر قدرت میچرا نمی ●

د شود دروغ گفت؟ زیرا همگان، همه روزه، در معرض روابط قوا هستنمرام، می
دانند دروغ زبان رسمی قدرت است و اگر کسی بگوید بخاطر قدرت دروغ و می
خاطر، قدرت نگان او را فریبکار و دغلکار خواهند شناخت. بدیگوید، هممی

شود دروغ گفت، گویند: بخاطر دین یا مرام میپوشانند و میرا با دین یا مرام می
ه کشود از جمله به این دلیل جاسوسی کرد و... این تناقض آسان شناسایی نمی

طور یند: مصلحت اینگوه آن میکنند و در توجیها همین کار را میاغلب انسان
 کهایجاب کرد! حال آن

 
نسان د و اهرگاه دین یا مرام برای انسان باشد، باید حقوق را دربرداشته باش ●

 ن یابتواند به آنها عمل کند و کمال جستن زندگی دلیل بگردد بر درستی دی
 انسان شود کهمرام. اما اگر انسان برای دین یا مرام شد، دین یا مرام قالبی می

های قدرتند. گیر کیست؟ آلت فعلگیری شود. قالبباید، در آن، قالب
سان، دین و مرام در دست دولت جبار وسیله توجیه خود و نیز قالبی بدین
دهد و انسانها را شود که، قدرت بنابر نیازهای خود، مرتب تغییرش میمی

ام ون موم مدکند به این قالب در آیند و انسانهای نگون بخت باید چمجبور می
 عوض کنند.  اشکل و محتوی

انسان برای دین یا مرام است، بدین پرسند: شگفتا! چرا انسانها از خود نمی    
که انسان باید بخاطر دین یا مرام، هر چه دارد و خود را نیز در اختیار دین  امعنی

م؟ یا مرام ساالران بگذارد، آلت فعل قدرت شدن است و یا خدمت به دین یا مرا
یابند که جز در رابطه با قدرت، انسان اگر این پرسش را از خود کنند، در می

شود بخاطر دین باید جان داد، باید بکاربردنی نیست. در حقیقت، وقتی گفته می
دروغ گفت، باید جاسوسی کرد، باید... پس باید رابطه قوایی باشد که، در آن، 
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ور فرهنگی رئیس جمهوری خواسته شده باید جان و یا... داد. برای مثال، از مشا
بود جاسوسی کند و قول و فعل او را به خمینی گزارش کند. این گزارشها در 

کردند  و حاصل این رابطه، صدر کاربرد پیدا میتنظیم رابطه قوای خمینی با بنی
سان، انسانی که مشاور فرهنگی رئیس شد. بدینصدر میقدرت خمینی بر بنی
در رابطه با قدرت، بکاربردنی نبود . پس، انسان برای دین  جمهوری بود، جز

گر قدرت است دروغ بزرگی است. بدین دروغ، قدرتمدارها دین یا مرام را توجیه
کنند. این از خود بیگانه گرهای قدرت پر میو آن را از حقوق خالی و از توجیه

 یابد.کردن تا میان تهی شدن کامل دین یا مرام ادامه می
 
گویی آشکاری دور جواز ارتکاب جرم و جنایت برای دین یا مرام، تناقضص ●

آشوبد. پس است: اگر به کسی بگویند: بخاطر حق به ضد حق عمل کن، بر می
 داند و جاسوسی را ممنوعاز چه رو، بخاطر دین که دروغ را گناه کبیره می

مندتر شود؟ دین روش کرامتکند، دروغ گفتن و جاسوسی کردن واجب میمی
 یابد که از دست دادن آبرو و کرامت، دشمنی باشدن است چرا انسان در نمی

 دین است و نه دوستی با آن؟ این پرسش را هرکس از خود بکند، درجا در
ارد. یابد که این تنها در رابطه قوا است که دروغ و جاسوسی و... کاربرد دمی

کشی، کاربرد آدم وو... کند، دروغ و جاسوسی یمای که حقوق تنظیمش رابطه
ی گوید و جاسوسبنابراین، کسی که بنام دین یا مرام دروغ می کنند.پیدا نمی

 کشد، آلت فعل قدرت و ضد دین یا مرام است. کند و... و آدم میمی
هم در پوشش دین و مرام خاطر، ضد اخالق و ضد فرهنگ قدرت، آنبدین    

گ بود های دیگر بنام مرام(، صحنه جنبداد) استبداد مالتاریا بنام دین و  است
است که سرتاسر جهان، همواره، و هست. غفلت انسانها از حقوقشان سبب شده

 صحنه این جنگ بزرگ باشد.
 
. در یادآوری میدانهای جنگ، خاطرنشان شد که چون انقالب انجام 32

طبقه »گرفتارشان بود، به دستیاری هایی که جامعه زیر سلطهنگرفت و پویایی
با شتاب و شدت بیشتری نیروهای محرکهِ حیات جمعی و فردی مردم « جدید

ایران را ویران کرد، ایران امروز در این وضعیت است. پس، اینک، خواننده 
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داند چرا انقالب خود، موضوع و میدان جنگ و جنگی شدید بود و هست. می
انقالب که با  در حقیقت، استبدادیان در کار تصرف دولت، نه تنها به نسل

از دید خمینی و دستیاران او، انقالب او را خود انقالب نیز مسئله داشتند. 
زیرا انقالب بمعنای متحقق «. باید برود»جانشین شاه کرده بود و حاال دیگر 

شدن اصول راهنمای آن و تغییر ساختار دولت و بازشدن نظام اجتماعی، استقرار 
خاطر، استبدادیان با امریکا و رد. بدینکوالیت مطلقه فقیه را ناممکن می

انگلیس و اسرائیل و دولتهای دست نشانده، در از کارانداختن چرخ انقالب، 
  سود و همداستان شدند.هم
ایران  با ورود به« رهبر ضد انقالب»به « رهبر انقالب»تغییر موضوع از     

نی به دو آغاز شد. در حکم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری، خمی
ور او. بط« والیت شرعیه»کند: اقبال مردم به او و منبع مشروعیت استناد می

والیت مطلقه « والیت شرعیه»نقش و تحت مهار شدند و روزافزون، مردم بی
ن و گشت. انقالب نیز که تغییر نظام اجتماعی و حقوند شدن شهروندان ایرا

ای و کشوری جهانی و منطقههای استقالل و آزادی بمعنای خارج شدن از نظام
زیرسلطه بود، باکودتای خزنده، جای به ضد انقالب سپرد و انقالب  –گر سلطه

 چماق شکن خود چماق شد و همچنان چماق است. 
 در کارنامه، جنگ بر سر انقالب، جنگی همه روزه است. این جنگ با    

مروز است که چنان ادامه دارد. بر نسل امتوقف نشد و هم 60کودتای خرداد 
کردن است، مبری کند و که هرکار را در نیمه رها« عیب ملی»خود را از این 

های خویش و عمل کردن بداند انقالب وجدان به حقوق و استعدادها و فضل
ها است و بالدرنگ دست کردن خود بمثابه استعدادها و فضلبه حقوق و فعال

 گردد.نپیشین، نسل نیمه تمام بکار موفق کردن انقالب بگردد تا چون نسلهای 
سی و دو میدان جنگ  برشمرده، که هریک جنگی بزرگ است، اگر امروز،     

تر نشده باشند، نسل ها بزرگتر و جنگها سختبرجا نباشند، حتی اگر این میدان
ای مربوط به گذشته تلقی امروز حق دارد کارنامه را بمثابه مطالعه بالینی، مطالعه

اند، بر او تر شدهاین میدانها وجود دارند که دارند و جنگها سختکند. اما اگر 
گانه و قانون اساسی بر پایه است که کارنامه و نیز کتابهایی چون حقوق پنج

ها کند و وارد این میدانگانه و استقالل و آزادی را سالح خویش حقوق پنج
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ر حقوق خویش شود. صلح حقی از حقوق انسان است و بر هر انسان است که ب
وجدان یابد و بدانها عمل و از آنها دفاع کند. میدان اصلی، هریک از ما انسانها 

توانیم در هر سی و دو جنگ پیروز بگردیم و هستیم. در این میدان است که می
 حق صلح را بازیابیم. 

 
یابد شود، در میینسلی که از راه این نوشته وارد کارنامه بمثابه مطالعه بالینی م    

ای برای حضور کند: صحنه ایران، صحنهصدر بطور مداوم، تأکید میچرا بنی
ها است. چرا بطور مداوم از ای برای حضور پهلوانها نیست، صحنهکوتوله

گوید که آن را ایرانی در جنگی سخن می« معجزه انسان»و از « حماسه انسان»
اند، بجا است به خود ندهکند. آنها که در این صحنه ماانگیز توصیف میشگفت

امام لگو/بمثابه پهلوانان ببالند و بدانند که پیروزی در صحنه اصلی آدمی را ا
هانیان کند و او را ضامن پیروزی ایرانیان، بلکه جاستقالل و آزادی و حقوندی می

خواهند داوطلب ورود در گرداند. آنها و همه انسانهایی که میدر همه جنگها می
مدار و قدرت محور توانایی گردند، سزا است بدانند که قدرتاین جنگها ب

ن، توان بکار نبرد و بمحض بکاربردپهلوان شدن را ندارد. چراکه قدرت را نمی
مدارها که قدرت را محور گردد. همه قدرتبکاربرنده زندانی سرای قدرت می

رصت، ایجاد فکنند، نه تنها خود به دنبال فرصت، و اگر نبود، فعالیتهای خود می
کنند. می برای بکار بردن قدرت هستند، بلکه دیگران نیز، برای آنها فرصت ایجاد

اد سان، هر قدرتمدار و قدرت محوری، خود و دستیارانش و دیگران، با ایجبدین
 یانتفرصت اعمال قدرت،  او را در سرای قدرت زندانی و صادر کننده تجویز خ

خواهند به اند و آنها که میرو، آنها که ایستادهاینگردانند. از و جنایت و فساد می
ند: انگیزترین جنگها بگردند، باید مشی پهلوانی کنحق قیام کنند و وارد شگفت

به  جدانوعقل را مستقل و آزاد و دل را از ایران و مردم ایران دوستی پرکنند؛ 
ه د؛ وفای بها با حقوق را روش زندگی کننحقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه
نسان، اهای خویش بیفزایند. زندگی در خور عهد را تمرین کنند و مدام بر توانایی

 خصوص انسان ایرانی، زندگی پهلوانی است و وارد این زندگی بگردند. 
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 صدرابوالحسن بنی
 1399مرداد  17
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 توضیح  تنظیم کننده

دیم بو واهان عدالتهمراه با نسل جوان فریاد می کشیدیم استقالل ، آزادی و خ
طش عو گریزان از خشونتها و فسادها و در فردای تغییر استبداد به آزادی 

 . تحول و رشد برای تمامی مردم و  وطن داشتیم
ق حقو وخمینی در پاریس وعده ها می داد و از آزادی و استقالل و رشد ایران 
 ت شرکتسخن می راند و خود را متعهد می کرد به اینکه روحانیت در حکوم

 م بانخواهد کرد و او به قم می رود و در سیاست دخالت نمی کند . نسل قدی
درت عملکرد روحانیت در دوران مصدق ، نگران از آینده و نقش مالیان در ق

 ه مردمند ببودند . پدرم بار ها می گفت که مالیان آنچه را نمی دانند، می خواه
لت کند  و در تحول کشور دخاو اگر خمینی به وعدهایش عمل  !! یاد بدهند

 نکند می شود ایران را ساخت . 
جوانان عاشق تغییر و شکوفایی وطن، خمینی را متعهد به تعهداتش می 
هد دانستند . گفته می شد که مرجع به تعهد خود وفا می کند . هر روز تع

 .جدیدی از او شنیده می شد
ر می شمرد . در آزادیهای زن و مرد و احزاب و گروهها را یک به یک ب

ه و ن استقالل طلبی ، روحیه می داد و نوید ایرانی سربلند که نه شرقی است
 . ردکغربی که باز تاب شعاری بود از دهان مردم فریاد می شد را تکرار می 

  زادیآانقالب شروع تحول برای تغییر زیر ساختهای  استبداد به  استقالل و 
 است .

اده شده از طرف خمینی در فرانسه ، بعد از متاسفانه و بر خالف وعدهای د
آمدن وی به ایران ماشین اعدام به دستور وی به حرکت آمد . بسیاری فکر می 
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کردند ، او مثل پیامبر که وقتی به مکه وارد شد عفو عمومی داد ، همه را عفو 
می کند . متاسفانه او دادستانهای خون ریز را بر قدرت نشاند و جنایت بر 

 . فزوده شدجنایت ا
ل و در آن زمان طرز تفکر بنی صدر برای نسلی همچون من که خواهان استقال

 . آزادی و برابری و رشد ایران بود چراغ راهنما گردیده بود
سئول سالگی آشنا شده بودم . او خود را متعهد و م 22من با نظراتش در سن 

اه صدردر دیدگمی شناخت و برنامه برای ایرانی آزاد و مستقل داشت . بنی 
دینیش اعتقاد به هستی محض داشت و از دگمهای فقه  تکلیف مدار و 
خشونت طلب  بدوربود و در کتبش راه  وروش زیست بدون خشونت در 
 توحید را می آموخت . با روشهای پیشنهاد وی زندگی انسان از هر گونه

ا ن رخشونتی رها می گردید و با مهربانی تکرار میکرد: هر کس خود خویشت
  هدایت می کند

وق ز حقادفاع از آزادیها و استقالل کشور و دفاع از احزاب و گروهها و دفاع 
می  اهدههمگان و برنامه ایران سبز در نوشته ها و سخنان و عمل او روزانه مش

 . شد
در تاریخ هر کشور لحظه های حساس تاریخی وجود دارد که مورخین می 

باید ننشده است و بر سر آن ملت آمده آنچه گویند صدای آزادی خواهی شنیده 
ه اد کمی آمد . در تاریخ آلمان معروف است که یک خبرنگار به مردم هشدار د
 رخینصدای پای فاشیسم می آید و با افشاگری خود در این راه جان داد . مو

 می گویند چرا آن زمان مردم و مخصوصا روشنفکران بجای شنیدن صدای بر
ذوب در قدرت شدند و به دالیل مختلف با او همصدا حق این خبرنگار 

ت و نگردیدند . نتیجه اینکه جهان با خشونت هیتلر تغییر نمود و به بشری
 . طبیعت جنایتها شد
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ی کتاب حاضر شهاد ت بر نسلی است که منتخب او هر روز به مردم گزارش م
د ه داردهد که استبداد در شکل جدید و بر روی زیرساختهای استبداد گذشت

ه بازسازی می شود . خواننده با مطالعه روزانه گزارشات رئیس جمهوری ب
 ومردم، متوجه عمق فاجعه بر خورد استبدادیان حاکم بر کشور با منتخب 

 . سخنگوی مردم برای محقق شدن اهداف انقالب می گردد
 جنگ در دو جبهه کامال واضح شرح داده شده است . جنگ با ارتش عراق و

ای داخل کشور با کسانی که عطش رسیدن به قدرت به آنها بهانه بر جنگ در
 . هر نوع جنایتی را می داد

گزارش روزانه بر خورد منتخب و سخنگوی حق طلبی  مردم ایران برای 
ود ساخت وطن و کسانی که برای رسیدن به قدرت در زیر عبای والیت فقیه خ

 . و جنایت می کردندرا پنهان کرده و روزانه تولید خرابی  و فساد 
ول این کتاب به صورت روزانه  هشدار به ایرانیانی می دهد که خواهان تح
با  بودند و بدین خاطر انقالب کرده بودند . افشا و اعتراض  رئیس جمهور

و  ت ر آینوایس جمهور در بر ضد رئ قرارداد الجزایر و افشای طرح کودتا ی 
یران گروگانگیری که با این عمل او مخالفت با چماقداری و شکنجه و اعدام 

 یه والیت فق...  هشدارها به اینکه استبداد به گروگان آمریکا در آمد و 
جایگزین استبداد قدیم می شود و اعتراض به کابینه رجایی و اعتراض 

ا دانهانتخابات دور اول مجلس و تقلب درآن انتخابات  ، افشای شکنجه در زن
  ت جنگ  و جبهه ها و ...گزارشات روزانه از وضعی و

امروز که ما بعد از تجربه هستیم و به شهادت زمان و شهادت آنچه در این 
کتاب به عنوان" گزارشات روزانه رئیس جمهور به مردم" در اختیار شما  قرار 
دارد، متوجه می شویم که انقالب مردم ایران  پاک وبدور از خشونت و 

انقالب بلکه استبدایان بودند که انقالب  خواهان رهایی از زور بوده است ونه
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را به خشونت می آلودند . در این گزارشات خواننده متوجه صداقت و یکرنگی 
 . نویسنده گزارشات به مردم می گردد

ارديبهشت ماه  19تا تاریخ   1359تیر ماه  11این گزارشات از تاریخ 
 که به ن بندگان مراآمژده  "در روزنامه انقالب اسالمی با شعار        1360

افت ی یم، انتشار  سخنها گوش فرا می دهند و از بهترین آنها پیروی می کنند "
ود و ور ب. قابل توجه اینکه روزنامه انقالب اسالمی پر تیراژترین روزنامه کش
ایق ا حقتخوانندگان آن بعد از خواندن روزنامه را به دیگر هموطنان می دادند 

 . نشر بیشتری یابد
در  وبصورت کتاب هم انتشار یافت جلد در ایران  5اول بار در مجموعه  این
ار کتاب در سایت آقای بنی صدر بیش از دو دهه است که انتشبصورت جلد  6

 .  یافته اند
به  نامهدر کتاب تیتر گزارشات روزانه به مردم و تیتر بعضی از صفحه های روز

پر  من جمالتی  از گزارش کهجهت اهمیت تاریخی آنها وارد شده است . در ض
ی عکسها از طرف اینجانب می باشد . به مناسبتو تیتر بندیها  رنگتر شده اند 

 . مختلف از روزنامه و از آرشیو عکسهای جنگ در کتاب وارد شده اند
 7جهت شفافیت بیشتر بعد از اتمام کار تنظیم جدید کتاب ، اینجانب 

ب کتا م  که به صورت ضمیمه در پایانمصاحبه با آقای بنی صدر انجام داده ا
 . آمده است

ند ده امصاحبه نیز آقای صدرات در همین زمینه با آقای بنی صدر انجام دا 11
 که لینک آنها را در ضمیمه آورده شده است . 

امید که نسل جوان از تجربه بیاموزد و هشدارهایی که برای رهایی هموطنان 
می گردد و مدافع استقالل و آزادی وطن  داده می شود و از حقوق آنها دفاع

است را بشنود و به آنها اهمیت بدهد و در دام قدرت پرستان در اشکال 
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مختلف با شعارهای تو خالی نیفتند تا ما با جنبش عمومی از استبداد دینی 
 . حاکم بر کشور به آزادی و استقالل و جمهوری گذر کنیم

 
 جهانگیر گلزار

 1399آبان 
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 زیر عنوانن گزارش رئیس جمهور به مردم اولی
 

 گذرد روزها بر رئیس جمهور چگونه می
 

 1359تیر ماه  11کارنامه چهار شنبه 
 1359تیر ماه  14تاریخ انتشار شنبه 

  295روزنامه شماره 
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 دیدارهای قبل از ظهر
گرفته بود و آمد برای شروع کارهای عمرانی پول ن صبح استاندار کردستان

مشکالت دیگری نیز داشت . مدتی به حل مشکالت او گذشت ، بعد از 
تلویزیون آمده بودند برای ضبط درس در باره دیالکتیک تضاد . بعد وزیر نیرو 

آمده بودند برای مشکل سازمان آب . در آنجا کارکنان  به اتفاق دکتر جعفریان
ه بودند و می گفتند که قطع اضافه ها و هزینه سه روزی بود اعتصاب کرد

مسکن مشکل برای کارکنان بوجود آورده . از جهت دخل و خرج زندگی . قرار 
شد نمایندگان آنها بعد از ظهر همان روز به دفتر من بیایند که به کارشان 

د و حمله کرده بو رسیدگی شود . مسئله تکاب مدتی وقت گرفت ، ضد انقالب
با آنها. و بعد دادستان و حاكم نیروهای ما را در راه تکاب بودند برای مقابله 

، كاالها آمد و مشکالت آبادان و اطراف آبادان و گمرك خوزستان شرع آبادان
متروكه و نيم متروكه را كه در معرض خرابيست طرح كرد و درباره آن 

صحبت شد. درباره مشکالت  دادستان كل وسوى اردبيلىمشکالت با آقاى م
گمركى و بيکارى و آب و راه منطقه با استاندار خوزستان تلفنى صحبت شد. 

ميليون توسعه شبکه  90توسعه آب آبادان است و  گفت هفتاد ميليون بودجه
شود و اطالع داد كه ميليون براى راهسازى صرف مى 50آب اطراف آبادان و 
 هزار كيلووات ظرف يك سال افزايش پيدا كرده است 200ميزان برق توليدى 

بعد از ظهر به طول انجاميد. 2. اين تا ساعت   
   

 هاو شرح وضعیت اقتصادی و کارشکنی امامنامه به 
شدم. ابتدا شرح دادم كه دولت  ه اماماى ببراى بعد از ناهار مشغول نوشتن نامه
كند و مشکالت زيادتر است و هم مشکل ما چگونه موانع روزافزونى پيدا مى

 تراشيها. شرح دادم كه ما در جو يك جنك اقتصادى هستيم در خارج از آمريکا
از نظر اقتصادى با  گريزند. ما نه تنهاو در داخل با نيروهايى كه از هر رزمى مى

ابرقدرت آمريکا در حال نبرديم و بايد تمام دستگاهها و همه افراد و گروهها 
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اطالعى يا آنها كمك كنند تا ما پيروز بشويم، بلکه با كمال تأسف يا از راه بى
دهند. جو كه مغرضند، از راه تحريك، مشکالت اقتصادى را افزايش هم مى

كنند و تمايل به سرمايه گذارى و پس انداز را ناامنى و خشونت را تشديد مى
دهند. طورى كه امروز ما كمتر از يك سوم كاال و خدماتى كه الزم كاهش مى

گيريم و در نتيجه تورم را جز از طريق معنويت و ايجاد يك است در اختيار مى
توانيم مهار كنيم. عالوه بر اين مشکل، ما در سطح بين المللى جو اطمينان نمى

نيروهايى كه ما را  ر محاصره نيروهاى مخالف هستيم. دور تا دور ايراند
اند، نيروهاى موافق نيستند، نيروهاى مخالف هستند. در داخل ما احاطه كرده

هاى شديد در همه سطوح مواجهيم. دستگاه تبليغاتى آهنگ با ناهماهنگى
و آنجا استقرار حاكميت  مخالف دارد. نيروهاى گروههاى مسلح هنوز اينجا

 .كننددولت را دچار اختالل مى
نظم نيروهايى كه بايد به وسيله آنها حاكميت مستقر بشود برقرار نشده و       

شود وسيله گروههاى كوششهايى كه براى برقرارى نظم و انضباط در نيروها مى
راز ماند. آن نيروهايى هم كه بايد حمايت كنند حمايتى ابفشار عقيم مى

افزايند. دستگاههايى هم كه از رژيم سابق بجا دارند و بر مشکالت مىنمى
مانده آنها هم خود مشکالت عظيمى هستند و نه كمك و يار در اين مبارزه 
داخلى و خارجى براى استقرار جمهورى اسالمى مستقل از سلطه ابر قدرتها. 

عيت خطير كشور گفتم گمان من اين بود كه دست كم اين نيروها به موقمى
گيرند و در مبارزه بر ضد سلطه كنند و مناقشات موسمى را اصل نمىتوجه مى
رسانند. و در زمينه هايى پيشنهادهايى براى اينكه دولت را يارى مى امريکا

 .دولت بتواند از محاصره اين مشکالت و موانع بيرون بيايد كردم

 
  تاب بيانات امامسنجش افكار عمومى راجع به باز

 دانند؟() مردم تقصير را در عهده چه مقامى مى
را آوردند، كه مردم  بعد سنجش افكار عمومى راجع به بازتاب بيانات امام      

دانند. بسيار گويا بود از اين جهت كه دست تقصير را در عهده چه مقامى مى
آنها در محاصره موانع  است كه رئيس جمهوردرصد مردم معلوم  80كم براى 
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كنم و زنم عمل نمىاند من حرف مىدرصد گفته 9درصد بقيه،  20است. از 
اند كارى ندارم. براى درصد هم گفته 2اند كمى تقصير دارم و درصد گفته 7

كه آنها  اين عده از مردم من بايد توضيح بدهم كه همين كارنامه براى اين است
كنيم و بطور روزمره در جريان كارها قرار بگيرند. اگر من ببينند ما چه مى

كنم به طور روزمره به اطالع عموم برسانم و بسيارى از نتوانم همه آنچه كه مى
گويم حقيقت است. دهم كه آنچه مىمطالب باشد كه گفتنى نباشد، اطمينان مى

دند آمدند و گفتند كه مشکل ناهماهنگى بعد نمايندگان من كه به گنبد رفته بو
است ميان نهادها. همان مشکلى كه پيش از اين گفتم خود از موانع مهم 

آمده بودند  كار دولت است. در همين زمان آنهايى كه از بلوچستان پيشرفت
كردند كه از جهت اقتصادى و امنيتى و سمينارى مشکالت ناحيه را طرح مى

اى از ر است از هفدهم تشکيل بشود صحبت كردند و باالخره عدهكه قرا
از آنجا تارومار شده  آمدند كه در گذشته وسيله همين نيروهاى مسلح كردستان

بودند.  زندگى خودشان را از دست داده بودند و نظرهايى داشتند نسبت به آن 
يندگان كاركنان سازمان آب و برق رسيد مدتى با آنها استان. بعد نوبت به نما

درباره حقوق و دستمزد و اينكه پايين آمده و زندگى آنها را مشکل كرده 
صحبت شد و توضيح داديم كه دولت با چه مشکل اقتصادى روبروست و شرح 

كنترل دهد كه از قابليت به يك تورم شديد ميدان مى داديم كه افزايش بودجه
گريزد و عواقب بسيار ناگوارى براى اقتصاد كشور دارد و توضيح داديم با مى

آيد ولى در مقايسه همه اين كه براى كارمندان و كاركنان مشکالت بوجود مى
درآمد آنها هنوز باالترين سطح را دارد.  ميليون مردم اين كشور، سطح 36با

هم  آمده بودند و آقاى اشراقى اى انقالبو اعضاى شور چون هيئت وزيران
 آمده بودند تا به مشکالت برسند دنباله بحث آنها را در عهده آقاى پيرحسينى
گذاشتم تا مشکل را فى المجلس حل كند و به جلسه هيئت وزيران رفتم كه تا 

 .انجاميد دقيقه شب به طول 11و15ساعت 

 
 ت وزيرانأرفتن  به جلسه هي
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در اين جلسه بحث در موانع دست و پاگير بود و قرار شد كه رسيدگى       
بشود تا معلوم بشود در كجا گير است تا آن گيرها از بين برود. من هنوز بر نظر 

ا اين فكر خود باقى هستم و بيشتر به اين نتيجه رسيدم كه غالب اعتراضها اگر ب
با مسئله برخورد بشود كه هر دستگاهى در دستگاه خود موانع كار را رفع بکند 
از بين خواهد رفت. اما اگر اين دستگاهها بخواهند ديگران موانع كار آنها را 
رفع بکنند مشکل هرگز از بين نخواهد رفت. و مفصل توضيح دادم كه ما در 

ن مشکالت در داخل بدون اين كه اين نبرد اقتصادى با دشمن در خارج و اي
تغيير سازمان را اصل بپنداريم و جو تفكر و عمل را عوض بکنيم نخواهيم 

رسيده  توانست از محاصره مشکالت بيرون برويم. وزرايى كه خدمت امام
 نيستم و مشکالتى بودند از من گله داشتند كه چرا گفتم مسئول كارهاى وزيران

كه اين سخن براى آنها به وجود آورده بود، البته براى آنها هم آشکار بود كه 
است و الزمه يك هيئت وزيران، هماهنگى است و  با شوراى انقالب مسئوليت

ها، دستگاه اگر كوشش شده بود براى ايجاد هماهنگى و تغيير سازمان و رابطه
ها راه افتاده بود و همه اينها همان طور كه قبالا خيلى سريعتر و زودتر از اين

اند و البته بايد تا وقتى وزير گفتم بسيارى از وزيران با دل و جان كوشيده
هستند در سازمانهاى ادارى، ديگران در كار آنها دخالت نكنند و هيچ گروهى 
 به هيچ عنوان حق ندارد عامريت و حاكميت آنها را در دستگاهى كه رهبرى

تواند توطئه بزرگى باشد براى به كنند تضعيف كند. از لحاظ من اين كار مىمى
زانو درآوردن ما در اين جنگ تعيين كننده و در اين موقعيت حساس. با اين 

كنم كه وضعيت وزيران بايد از انسجام و هماهنگى درونى و مى تأكيدحال من 
برخوردار باشد تا حمايت معنوى و كوشش براى  هماهنگى با رئيس جمهورى

رهبرى آنها به سوى هدفهاى مشخص بتواند ما را از كالف سردرگم مشکالت 
اين روزها مداخله در كارهاى دولت زياد شده در همه جا هر بيرون بکشد. 

كسانى كه فرصت را  كنند.مقامى بى جا و باجا در امور اين ادارات دخالت مى
ها بينند پا را از گليم خودشان بيرون گذاشته و پشت سر هم اعالميهمىمناسب 
كنند كه چنين بکنند و چنان كنند و نسبت به سازمانها امر و نهى مىصادر مى

اى جز تشديد اخالل نظم و كم اثر كردن دستگاه ها تماما  نتيجهنكنند. اين
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براى سازمانهاى ادارى دو تا قانون هم  ادارى و كشاندن كشور به فلج ندارند
 .درست شده بود آنها هم باقى ماند براى اين كه شنبه طرح بشود

در مجلس  آئين نامه مبارزه با اعتياد تصويب شد، استاندار كردستان      
حاضر شد و مشکالت خود را طرح كرد و باز همانجا به همان نقطه رسيديم و 

و وزير مسکن به مسئله برسند ببينند گير كار كجا قرار شد امروز وزير دارايى 
بوده است آيا در دستگاه خود استاندارى بوده كه پول را دريافت نكرده يا در 

 .گذاشتنددستگاههايى بوده كه بايد پول را در اختيار او مى

 
 يکربع به دوازده شب استادان و طبيبان آمدند

اعت يکربع به دوازده شب استادان و طبيبان آمده س بعد از جلسه هيئت وزيران
كه از نظر من واقعه  يك طبيب در اهواز بودند به عنوان اعتراض به اعدام

. مدتى هم با آنها گفتگو كرديم و به اين اميد كه انگيز و تاسف بارى بودغم
شت به معنويت اسالم در جو جامعه ما به اين واقعيت توجه بکند كه بدون بازگ

تواند عواقب كشاند و مىآورد و ما را به كجاها مىمادى خشونت، خشونت مى
وحشتناكى از لحاظ مبارزه تعيين كننده ما با سلطه بيگانه ابرقدرتها و استقرار 

 .جمهورى و اجراى مکتب داشته باشد

 
گی شب رئیس بانک مرکزی آمد و در باره مسئله بهره  و هماهن 12

 اقتصادی صحبت شد
داد شب نوبت به رئيس كل بانك مركزى رسيد و او شرح مى 12ساعت       

چگونه اظهارنظرهاى اقتصادى موجب شده است كه كار مبارزه با نبرد 
 م تااقتصادى دچار مشکالت بشود. از او خواستم، ديروز هم با قم صحبت كرد

 .ره توضيح بدهددر نماز جمعه قم حاضر بشود و درباره مسئله به
چهارده قرن است، بهره ربا حرام است و در اين چهارده قرن اين حرمت       

به عمل درنيامده است. امروز ما وارث يك دستگاه بانكى و پولى هستيم كه بر 
پايه رباخوارى شکل گرفته و واقعيت پيدا كرده. ما ربا را برداشتيم و سال 

ضرر دستگاه بانكى شد از نظر لغو بهره، ميليارد تومان  30گذشته متجاوز از 
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دهيم و از وام گيرندگان سود با وجود اين ما به پس انداز كنندگان سود مى
بهره تلقى شده اما ايشان  گيريم و همين امر بوده كه از نظر آيت الله منتظرىمى

زماندهى اعتبارات را، توانيم چند هزار سال ساما نمىبايد توجه بفرمايند كه 
از بين  ماه در تمام اقتصاد ايران 3يا  2قرض دادن را براى بهره گرفتن در ظرف 

ببريم، ما مشغول به تعمير ساختمان و تركيب بانكها براى اين كه اين بانكها 
تبديل بشوند به دستگاههاى سرمايه گذارى تا هم بهره از بين برود و هم اين كه 

هاى سرمايه ها و درآمدهاى كوچك مردم از طريق دستگاه بانكى تبديل بهپول
و براى پيشرفت اقتصاد كشور و ما دچار عواقب هيچ كدام از دو  بزرگ بشود

نظام سرمايه دارى و روسى نشويم. اين كار در شرايط معاصر اقتصادى و فقدان 
 .امنيت داخلى البته با سرعت مطلوب پيش نخواهد رفت

رود و با در حال حاضر بخش مهمى از وامهاى دستگاه بانكى به صنعت مى      
شود و اين ملى شدن بازرگانى خارجى وامهاى بازرگانى نيز به دولت داده مى

ز بين ازدايد يعنى اى مىتغيير بنيادى خود به خود مسئله بهره را از هرگونه شبهه
به  كنند و از سودى كهمىرود. بدون شبهه، چرا كه بانكها سرمايه گذارى مى

ول دهند پس ما در اين زمينه هم مشغآورند به پس انداز كنندگان مىدست مى
 اينكه د همكاريم و هم اين كه صنايع ما به كار افتاده، صنايعى كه خوابيده بودن

كار  ه بهكارگاههاى ساختمانى مهمى را كه خوابيده بودند، بانكها بر عهده گرفت
 .انداختند

اند ببينيم كه زحمت و مقايسه كنيم با ساختمانهايى كه هنوز معطل مانده      
و در هم  تالش دستگاههاى بانكى ما براى تجديد حيات اقتصادى ايران

شکستن محاصره اقتصادى تالشى فوق العاده عظيم بوده، ديروز هم در جلسه 
ى باشيم و يأسس -در حال نبرد اقتصادى  ريکاگفتم، تصور كنيم كه با ام وزيران

تصور كنيم كه همان رويه ادارى بانكها پيش از مسئوالن جديد ادامه مى يافت 
در اين صورت االن ما شايد نبوديم تا بحث در اين بکنيم كه مقصر كيست. 
پس وقتى در اين مشکالت زياد اين كوشش عظيم به عمل آمده است اين 

توان گفت معجزه اقتصاد. اميدوارم اين توضيحات ن چيزى است كه مىهما
موجب بشود كه مسئوالن و آنها كه به سرنوشت جمهورى اسالمى عالقمندند به 
جاى تشديد اين جو برخورد، بى اعتمادى، سوءظن و عيب جويى كوشش 
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تا ما كنند جو معنوى امن و امان و سازنده بوجود آيد و توليد افزايش پيدا كند 
بتوانيم از چنبره مشکالت خود را بيرون بکشيم و كشور را در جهت صحيح 

 .پيش ببريم
ها و لهاين بحث براى حل مشکالت بانكها كه از طريق اظهار نظرها مداخ      

ول دقيقه بعد از نيمه شب به ط 15/1غيره به وجود آمده بود هم تا ساعت 
ز ام و در برنامه كار اين روز گفت انجاميد. من آنچه را كه كلى و اصلى بود

عد بجزئياتى كه در البالى اين كارها انجام دادم صرفنظر كردم. تا دفعه 
 .خداحافظ

 
 

 1359تير  13پنجشنبه  کارنامه 
 1359تیر ماه  16تاریخ انتشار 

 297روزنامه شماره 

 
 نو گفتگو با سربازا دیدار از پادگان عشرت آباد

صبح بعد از مطالعه گزارشات مربوط به وضع امنيت كشور براى بازديد از       
)ولى عصر( به آنجا رفتيم. در پادگان عشرت آباد نخست  پادگان عشرت آباد

از خوابگاه آشپزخانه و كالسهاى درس ديدن كرديم. پيش از اين بازديد 
اى براى رفع نواقص آشپزخانه و يخچال آنجا داده بوديم. در مسجد بودجه

صحبت كردم. پيش از صحبت درجه  براى افسران و درجه داران و سربازان
دارها صحبت كردند و مشکالت خودشان را گفتند و انتقادهايى كه به وضع 

ازماندهى و رابطه افسر و پادگان داشتند گفتند و خواستار تغييراتى در س
دار و سرباز شدند. دو نفر صحبت كردند بعد سربازى صحبت كرد و گفت درجه

به ما بايد آموزش بدهند و كار بدهند و خصوصا  آموزش اخالقى و معنوى ما 
گذرد. براى شان صحبت كردم و شرح ناقص است و وقت ما به بطالت مى
اسالمى پيش از آنكه تفنگ بدست سرباز  دادم كه چرا براى ايجاد يك ارتش

كنند. و تفاوتهايى كه روشها  بدهند بايد انديشه او را با بينش اسالمى مسلح
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ها، را برایشان توضيح دادم و كوشيدم اين معنى را كنند بر پايه بينشپيدا مى
 گذارد و سرباز بنا را جلبحالى كنم كه وقتى افسر بنا را بر جذب سرباز مى

شوند و ناپذير مىشود، اينها شکستافسر و رابطه اينها بر پايه اعتماد مى
 .هاى بزرگ روبرو شده و پيروز گردندتوانند با روحيه قوى با دشمنمى

ن اشکاالت مادى هم فراوان داشتند، كه طرح كردند، و من گفتم اي      
 و ما بايداشکاالت ماده هست، اما اهميتش باندازه مشکالت معنوى نيست 

ل بيشتر همت و توانايى خودمان را صرف حل مشکالت معنوى بکنيم تا با ح
عت ا سرباينها زمينه و جوى درست كنيم كه بتوان در آن زمينه و جو كارها را 

 .سامان داد
اين بازديدها كه جنبه تشريفاتى اش به كلى زايل شده و فرصتى است كه       

 تواند حرفهاى خودشان را با رئيس جمهورىسرباز، درجه دار و افسر جوان م
دهد و براى اينها افقى كه غير افق رژيم در ميان بگذارند، جو را تغيير مى
 .دهدپيشين است، به طور ملموس نشان مى

 از آنجا كه آمديم، به كارهاى جارى مشغول شديم.  

 
 آينده و وزراء ای درباره نخست وزيربا عده وگفتگ
ماه گذشته با هم  16اى تشکيل شد از كسانى كه در طى بعد از ظهر جلسه

آينده و وزراء بحث  همکارى كرده و به عنوان مسئول امور درباره نخست وزير
خورند، گروههايى من گفتم كسانى كه به درد اين دوره و اين بحران مىشد. 

توانند زبان يکديگر را بفهمند. و د، خودجوشند، مبتكرند و مىهستند كه فعالن
ها جمع اال اگر كسانى در يك مجموعه ناهماهنگى از لحاظ انواع شخصيت

شوند كه پس از مدتها همکارى نتوانند زبان يکديگر را حالى بشوند، مشکل 
ت قرار بود من فهرستى عرضه كنم، اين فهرس بتوانند از عهده وضعيت برآيند.

  .ناقص بود و چون نزد خودم نبود، اين بحث ناتمام ماند

 
 شرکت در سمينار كارگران بازار و گفتگو در باره تعدیل قیمتها
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براى  شب پيش از اين جلسه من در سمينار كارگران بازار شركت كردم و      
ق خواهيم از طريها شرح دادم كه مسئله قيمتها را يك وقتى هست كه مىآن

اى خواهيم به طور ريشهنى خشونت حل كنيم و يك وقتى هست كه مىمسکن يع
ا مكه  ايم در ميان گذاشتمو اساسى حل كنيم. برنامه هايى را كه انجام داده

ا تخواهيم به بازرگانى خارجى و بازرگانى داخلى سازمان بدهيم چگونه مى
ا مود و تفاوت قيمتهايى كه از خريدار اولى تامصرف كننده هست از بين بر
ور ر كشدبتوانيم تعديل قيمتها را عمل كنيم. براى شان توضيح دادم كه امروز 

يم كه كن ا اگر فرضما بازار مبارزه، يا شعار بر ضد پولدار و خان، داغ است ام
ه كنهايى ته آتهايشان را روى هم بگذارند و ما آنها را بگيريم، البهمه اينها ثرو

يليارد م 16دالر نرسد، وقتى توجه كنيم كه ما  اند، شايد به صد ميليونمانده
ست دالر در بانكهاى خارجى داريم و به لحاظ روابط ناسالم و عدم درك در

توانيم از موقعيت كشور و امکانات جهانى و تضادهاى موجود در جهان نمى
شوند بعضى شعارها طرح مىشويم كه اين سرمايه استفاده بکنيم، متوجه مى

د شاين طور كه بر من روشن  ائل اساسى و واقعى طرح نشوند.براى اينكه مس
ا رشکل ممردمى كه در آنجا بودند كامالا فهميدند و موافق بودند كه مسئله و 

 .اى حل كردبايد ريشه

 
و صحبت در باره  به دعوت سپاه پاسدارنشرکت در بنیاد مفتح، 

 تولید و مصرف فرهنگ
 براى صحبت درباره فرهنگ در بنياد مفتح شب به دعوت سپاه پاسداران    

توليد و مصرف شركت كردم. براى آن جمع واضح كردم كه دو فرهنگ وجود 
دارد، فرهنگ توحيد و فرهنگ شرك، يك فرهنگ بينابينى هم كه فرهنگ 

ود دارد و گفتم كه بنياد اين فرهنگ التقاطى همان فرهنگ التقاطى باشد وج
شرك است و توضيح دادم كه فرهنگ شرك فرهنگ تخريب است و گفتم كه 

تواند قدمى غرب در ابتكارات تخريبى تا بجايى رفته كه در ماوراء آن نمى
بردارند. براى اين كه نيروهاى مخرب عظيمى كه بوجود آورده است در صورت 

گذارد، بنابراين غرب به اثرى از انسان و كره خاكى ما بر جا نمى استفاده،
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بى قرار در جستجوى فرياد  بستبنرسيده و بشر براى بيرون رفتن از  بستبن
اى است و اين پيام جز در فرهنگ توحيد نيست و نو، پيام نو و افق تازه

را  پرسيدم آيا بهتر نيست كه ما در فرهنگ تخريبى غرب گم نشويم خود
به روى بشر بگشاييم؟ چرا ما  اىنبازيم، بر سختيها استقامت كنيم و راه تازه

صدر  بايد از خود مأيوس باشيم؟ چرا ما نخواهيم نقش جهانى كه سربازان
اسالم داشتند داشته باشيم؟ چرا به بشرى كه هراس و اضطراب او را حيران 

اى تخريب، مرزى باقى نمانده است ما افق داند كه در ماوراى مرزهكرده و مى
سازندگى، افق توحيد و افق بازگشت به خدا را عرضه نكنيم؟ و براى اين كه 

ها را تغيير دهيم. بر پايه بينش ها و روشاين كار را بکنيم بايد خود بينش
آيد و بر پايه بينش تخريبى، روشهاى تخريبى و فرهنگ تخريبى به وجود مى

 .آيدسازندگى و ابتكار به وجود مىتوحيدى، روش 

 
 نفر را دادند 14 بعد از نیمه شب خبر اعدام 1ساعت 

بعد از نيمه  1شب به منزل بازگشتم و حدود ساعت  12نزديك ساعت       
فاصله  نفر در 14تلفن كرد كه حال پدرم از اين كه  شب آيت الله ربانى شيرازى
اى هم االن در معرض اند بهم خورده است و عدهشده كوتاهى محکوم به اعدام

توضيح بخواهيد و در جواب شنيده شد كه سه  اعدام هستند. گفتم از فارس
تلفن شد. درباره  ربع پيش حکم اجرا شده است. بعد از منطقه اصفهان

اند و با فرمانده ها بوجود آوردهخانها با بستن راه براى روستانشينمشکالتى كه 
 .در اين باره صحبت كردم و دستوراتى به او دادم نيروى زمينى
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رفتیم از آنجا به مرز ایران و ترکیه و  به ارومیه  
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بیایند و صحبت هایی بکنیم .  قرار بود عده ای از سپاه انقالب 8صبح ساعت 
و بیست دقیقه بود که آمدند .  9صبح فهمیده بودند و  9صبح را  8آنها ساعت 

ر از استانهای در این فاصله گزارشی در باره وضع امنیتی ، اقتصادی کشو
به طرف  و نیم 9ساعت  مختلف خصوصا آذربایجان غربی مطالعه کردم .

برویم . دکتر چمران وزیر دفاع همراه من بود  فرودگاه براه افتادیم تا به ارومیه
ار شدیم . در ، وزیر راه به ما پیوستند و سو ، در فرودگاه فرمانده نیروی زمینی

ارومیه هواپیما به زمین نشست ، مراسم معمولی انجام گرفت . علما و 
روحانیون شهر اصرار داشتند که من در اجتماع مردم شهر ولو برای چند دقیقه 

دقیقه برای مردم صحبت  20شرکت کنم . سر راه توقت کردیم و در حدود 
 بینش ها توضیح دادم . کردم . در آن فرصت هم باز تفاوت روشها را بر پایه

رفتیم ، مردم روستا به استقبال آمده بودند ، افراد  از آنجا به مرز ایران و ترکیه
ما که با دالوری آن خطه را پاک کردند ما را با گرمی  ژاندارمری و سربازان

 زیاد در میان گرفتند . و من برای آنها صحبت کردم .
، در این نیست که امنیت را بدست آوردند و  ارزش کار سربازان گفتم که

حاکمیت دولت را از دست دادند ، بلکه اهمیت کار آنها در این است که روش 
در میان فریادهای جهنمی  تواندمیتازه ای را در این کشور اجرا کردند که خود 

آن فریادهای توطئه و تحریک و تخریب و  و شرک ، خشونت بر پایه فرهنگ
کوششهایی که برای تضعیف رئیس جمهوری بکار می رود ، نمایشگر و 

 بیانگر فرهنگ توحیدی باشد .
بعد از موتورهای برق که یاغیان سوزانده و از بین برده اند ، و از موتوری که 

ه جمع آوری کرده بودند و هایی ک جدیدا به جای آن نصب کرده اند ، از اسلحه
بعد روستائیان  قبضه تفنگ ، مین و از اینها بود دیدن کردیم . 520حدود 

آمدند و شکایت داشتند از این که بعضی کسان آنها را گرفته اند و در خواست 
 رفتار عادالنه با آنها را داشتند . ما هم دستور دادیم به کارشان رسیدگی کنند .

 ره را در میان گرفته بود رفتیم و از سنگرهای سربازانبعد به سر کوهی که د
دیدن کردیم . از آنها پرس و جو کردیم ، گفتند که مدتهاست در آنجا هستند و 
شکایت داشتند که با خانواده های خود تماسی ندارند اما روحیه شان بسیار 

آنجا بسیار خوب بود .  عالی ، ایمان شان بسیار استوار ، و شاد بودند . هوای



112 

 

سبزی بر زمین و کوه و دره پوشیده بود ، وقتی نگاه می کردی مثل مخمل به 
اى زيبا داشت. بعد از گفت و شنود با سربازان و افسران و منظرهچشم می آمد 

 . رمى دادن به  آنها آمديم به خوى و تشويق و درلگ
دم ى مرنيت شهر و وفاداردر آنجا هم با عالم روحانى شهر صحبت كرديم، از ام

 .به جمهورى اسالمى رضايت داشت
آمديم، از فرودگاه براى ديدن مادرم  از خوى به اروميه و از اروميه به تهران      

نزد او رفتم. در آنجا از سپاه آمده بودند براى دادن گزارش و بعد هم رفتم براى 
كارهاى بسيار جالبى بود در  ديدن ابتكارات فنى و علمى گروه ژرفا كه

به آنها نيازد دارد و از اين كه در اين  هاى مختلف كه حال و آينده ايرانزمينه
اى هم هستند كه در پى اند و عدههمه در بازار زد و خورد جذب نشده انقالب

ار و خالقيت به ابتك يأسكارهاى تخريبى نيستند و با پشتكار بدون احساس 
 .علمى و فنى مشغولند بسيار شاد شدم

 
 دیدن ابتکارات از صحبت با مردم  در باره  شادی

بعد براى مردم صحبت كردم. گفتم كه امروز روز شادى بود براى من،       
چون كه از صبح تا اين هنگام هرچه ديدم ابتكار بود بر پايه بينش و روش. 

انجام گرفته است اهميت  ( ال غربی آذربایجانشم)  شرح دادم كه آنچه در قطور
ما كه  اساسى آن به لحاظ بينش راهنماست در طرح نقشه جنگى. ژاندارمرى

همه از آن قطع اميد كرده بودند، جنگى را انجام داد كه هم يك پيروزى نظامى 
بدون  است و هم نمايشگر همان جنگهاى پيغمبر ما در صدر اسالم است. چون

تلفات و بدون خراب كردن يك ديوار پيروزى به دست آمده بود. در حقيقت 
كند، تا وقتى، كه روش برپايه تخريب و تضاد برپايه سازندگى روش فرق مى

چون بنايش بر تخريب است در فكر اين كه دشمن را  امريکا است. مثالا ارتش
خواهد تصرف كند با ريب و ويرانى كامل كه مىدور كند نيست، در پى تخ

كند به كند تا اثرى از ذيجودى در آنجا نماند. بعد شروع مىخاك يکسان مى
شرك و تضاد، يك جنگ تخريبى تمام  پيشروى. اين جنگ بر پايه فرهنگ

عيار است. جنگ بر پايه توحيد كه همان جهاد است عكس اينست، اين 
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 2جات است و در اين جنگ يك كشته و چند زخمى داشته، جنگ براى ن
اند نه در كشته و چند زخمى هم از وزارت كار بر اثر برخورد با مين شهيد شده

جنگ. در همين جا هم كه ابتكارات علمى انجام گرفته است، ابتكار سازنده 
بر اساس تضاد غير ممکن است ناچار كسانى كه اين دستگاهها را اختراع 

 .بودند بايد روشى بر پايه بينش توحيدى به كار برده باشند كرده
 

 دیدار با دو نفر در باره طرز اداره رادیو و تلویزیون
آمده بودند و بحث در  از آنجا به منزل آمديم. دو نفرى از راديو تلويزيون      

ه هم آمده است كه راديو كردند و اين كه در قطعنامه يك مادطرز اداره آنجا مى
خوب است تلويزيون هم بايد مثل آن بشود. خوب اين استفاده از فرصت براى 
بازيهاى گروهى تازگى ندارد. از نظر من خوبى و بدى يك وضعيت را بايد از 
روش تبليغ در جامعه محك زد. اگر روش تبليغ يك روش تهديدآميز و تخريبى 

و يك  تفاوتبىعه را به يك اكثريت باشد، خواهى نخواهى اين روش، جام
شوند و اقليتى بجان هم كند. اكثريت مردم تماشاگر مىاقليت تقسيم مى

ها را از پاى درآورده ايست كه بسيارى از جنبشميافتند و اين همان جامعه
است. اميد من اينست كه مقايسه بينش و روشها موجب شود كه دستگاههاى 

ى هم بينش ور روشهاى اسالمى را اساس قرار تبليغى ما بيدار شوند و كم
بدهند و به جاى تحريك و تخريب، توليد و سازندگى و ابتكار را بر جامعه 
عرضه كنند تا كشور از وضعيت كنونى در خط سازندگى بيفتد و اميد 
ضدانقالب و توطئه گران براى هميشه از بين برود. اين گفتگوها هم تا يك ربع 

 .يمه شب به طول انجاميدبعد از ن 2به ساعت 
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 و محالتی و حسین خمینی آمدن آقایان  احمد خمینی
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 اداره سپاه در بارهو صحبت  
اى از فرستادم. چند دقيقه مصبح يادداشتى تهيه كردم و براى فرزند اما      

و  رفتن پيك نگذشته بود كه خود او تلفن كرد و به ديدار من آمد. آقاى محالتى
و اداره آن مدتى صحبت  هم آمدند. درباره سپاه انقالب خمينى آقاى حسين

سپاه يك نهاد انقالبى است و ناگزير توجه ما به اين كرديم. توضيح دادم كه 
نهاد بايد بيش از نهادهاى ديگر باشد، چه اين نهاد بايد مظهر اطاعت از قانون 

 .اسالمى باشد و كار و عمل آن نبايد سرسوزنى از قانون عدول كند

 
 گفتگو با نماینده بانوان

وان صحبت كرديم، فرزند بعد با آنها درباره تظاهرات امروز )شنبه( بان      
كه در بسيارى از  پيشنهادى به من كرد. بعد از رفتن او آقاى پيرحسينى امام

العاده از خود نشان داده است و يکى از كسانى ها شايستگى فوقمأموريت
عت برد كه با سربينش توحيدى روشهايى پيدا كرده و به كار مىوفق  است كه بر

از او خواستم كه برود و  ، آمد.كندگرفته، حل مىمشکلى را كه ماهها وقت مى
نمايندگان بانوان را به نزد من بياورد. آورد و با آنها گفتگو كردم. برایشان شرح 

ما انقالبى است  كردم كه موقعيت كشور موقعيت خطيرى است و انقالب
نبايد اجازه بدهيم كه اين  انقالب با  ما اساسى براى دگرگونيهاى بنيادى.

آيا ما  پرسیدم:برخوردها زبون شود و خداى نكرده دشمنان بر ما چيره شوند. 
اگر بر  ؟بايد بر پايه تضاد و زورآزمايى با هم مقابل شده مشکل را حل كنيم

وش توحيد و ر پايه منطق بخواهيم عمل كنيم، كه من بر پايه همين فرهنگ
ماه گذشته و اين  16خواهم گفتگو كنم، از انقالب تا امروز متناسب با آن مى

ها و تضادها شده و مسئله بارها طرح شده و موضوع برخوردها و خصومت
خواهم بر اساس بينش توحيدى و روش متناسب چيزى حل نشده. امروز من مى

براى آن راه حل پيدا توان با آن با اين موضوع برخورد كنيم و ببينيم چگونه مى
كرد. پيش از اين پيرحسينى صحبت كرده بود و سه پيشنهاد را نوشته بود كه 
خواند من به آنها گفتم اين كه دولت خود بايد در دستگاه ادارى تصدى اين 
امور را بکند افراد و اشخاص و گروههاى غير مسئول نبايد در اين موضوع 
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خواهيم ب صحيحى است و ما اگر مىخود را به جاى حکومت قرار دهند، مطل
دولت داشته باشيم و قانون اساسى را اجرا كنيم بايد اين كار را بکنيم. اما از 
لحاظ بينش توحيدى آن، شکل و ظاهرى كه در ديگرى به صورت رابطه غالب 
و مغلوب اثر بگذارد صحيح نيست و در اين جهانى كه ما هستيم انسان هميشه 

توانند نابرابريها را و اصرار بر باشد كه چقدر ديگران مى بايد متوجه اين معنى
نشان دادن اين نابرابريها را تحمل بکنند و براى آن توضيح دادم كه يك محيط 

رسد. اگر بتفاهم و يك محيط آرام اقتضا دارد كه تحريك در آن به حداقل 
نند كه شما هم كه ايرانى ببي بخواهيد تحريك به حداقل برسد و ميليونها زن

دهد و در اين پوشيد، اين آرامش مىدانيد مثل آنها مىخود را درس خوانده مى
آرامش به جاى اين كه  فكر و ذهنشان متوجه اين كارهايى كه مصرف در آن 
زياد، توليد در آن كم است، بشود، ناچار جامعه ما نخواهد توانست به خود 

ر نتيجه استقالل و پايندگى برود. بنابر اين آمده و به راه توليد و سازندگى و د
بر ناحق نيست اگر از شما دعوت  -كردند كه آنها او را پدر خطاب مى -امام 
تواند كند كه به پوشش اسالمى درآييد. اين براى جامعه ما قدم مفيدى مىمى

همان  دهد و در محيط خارج از اداره نيزباشد و جو تحريك را هم تخفيف مى
 .اند كسى مزاحم نوع پوشش شما نيستبارها گفته طور كه

قرار شد كه من بر اين اساس عمل كنم كه دولت خود الگوى پوشش       
ا با لب رگيرد و آنها هم رفتند كه اين مطكند و برعهده مىاسالمى را اعالم مى

 نظر شنيدم كه با بلندگو وقتى از ديگرانديگران در ميان بگذارند و من مى
 .(1) .ند آن ديگران مخالفت خود را اعالم كردندخواست

 
 صحبت برای بانوان در جلوی نخست وزیری

بود و در اين جلسه  و شوراى انقالب بعد جلسه مشترك هيئت وزيران      
بوديم كه آمدند و گفتند براى اين كه برخوردى پيش نيايد بهتر است خود من 

ى دو طرف موافق و مخالف كه در جلوى نخست وزيرى جمع شده بودند برا
 .سخن بگويم

من صحبت كردم به آنها گفتم به شايعات اعتنا نكنند. دولت، كسى را به       
راند. ما از ديدگاه احترام و شخصيت دادن بودن از دستگاه ادارى نمى دليل زن
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ستم در صورتى كه هنوز تحقير، از آنها خواكنيم نه از ديدگاه به زن صحبت مى
شان مبهم است نمايندگانى را معين كنند و با من صحبت كنند و بعد از مسئله برای

اى را صادر آنكه قانع شدند به اين كه روش ما روش صحيحى است من بيانيه
ها خواستم كه بدون هيچ گونه برخوردى متفرق بشوند و هر خواهم كرد. و از آن

 . بعد به جلسه هيئت وزيرانوه بدون هيچ گونه برخوردى متفرق شدنددو گر
آمديم و دو قانون مطرح شد يکى درباره كارمندان دولت كه به تصويب رسيد و 

 6اى هم تصويب شد براى تجديد سازمان و دستگاههاى دولتى در ظرف ماده
 ماه. جلسه هيئت وزيران تمام شد.

 
یس رئبخش ناگفته در باره مقاومت بود. . آن شدبخشی ذکر ن. از گفتگوها 1

درصورتی که در خود توان مقاومت  :گفت نمایندگان بانوانبه جمهوری 
کنم. با هر اقدامی موافق شدید، همان را بینید، من از شما حمایت میمی
انوان را اعالن و ورود ب« پوشش اسالمی»در عمل، او حاضر نشد  کنم.می

اد دروز مهلت  10به إدارات را ممنوع کند. این شد که خمینی،  بدون حجاب
 تیر، شورای انقالب که اکثریت 16شوند. در « اسالمی»که إدارات برای این

ورود بانوان بدون حجاب را  اعضای آن عضو حزب جمهوری اسالمی بودند،
ها انمخ»به إدارات ممنوع کرد. هاشمی رفسنجانی این ممنوعیت را اعالن کرد:

تیر، قدوسی،  17در«. بدون پوشش اسالمی حق ورود به إدارات راندارند
کنند، با زنانی که پوشش اسالمی را رعایت ن»اخطار کرد: « دادستان انقالب»

قانون »بود که مجلس  1362و این در سال «. شودبشدت برخورد می
 را تصویب کرد.« حجاب

 
بخواهند که نخست وزیری را تکلیف  گزارشی در باره اینکه از امام

 شرعی کند .
 رسانند تا كسى را به اماماى دارند متنى را به امضا مىگزارشى آمده بود كه عده 

به او پذيرفتن نخست وزيرى را تكليف  پيشنهاد كنند و از امام بخواهند كه
ى. و يأسى سهاشرعى كند. اينهم نوع ديگرى از مقدمه چينى است براى بازى
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ت جمهورى بود، قضيه طرح براى مجلس يأسبه ياد آوردم كه وقتى انتخابات ر
خبرگان در ميان بود، كسانى كه امروز از نشر اين طرح براى جلوگيرى از 

كنند آن روز وجود چنين طرحى را انكار نخست وزيرى داوطلبى استفاده مى
كنند ه عقيده عمل نمىآنها كه از را»كردند و چه خوب گفته است قرآن مى

و البد  «شوندشوند و فردا با عكس آن چيز موافق مىامروز با چيزى موافق مى
ها بوده يك ماده از قطعنامه روز جمعه هم، مقدمه همين گونه امضاء كردن

 .»سازى نخست وزير»است. متن آراستن براى 
شب براى طرح  12آمدند كه با آنان هم تا  ارانو پاسد بعد نظاميان      

گوناگونى كه بايد به اجراء درآيد گفتگو كرديم و قرار شد كه فردا بعد از ظهر، 
 .بيايند با فرمانده نيروى زمينى

 
 
 1369تيرماه  15کارنامه روز يکشنبه 

 1359ماه  تیز 17سه شنبه  تاریخ انتشار
 298روزنامه شماره 

 

 
 

و مسئول گمرک ایران در مورد  گفتگو با مسئول شورای انقالب
 هالاختال

بود. آمده بود كه  صبح، نوبت اول با مسئول پيگيرى شوراى انقالب      
ردن اشکاالت و پيشرفتهاى كار خود را بگويد. و طرحى براى استانى ك

را كه خوب بوده است در  پيگيرى داشت. قرار بود نتيجه تجربه در خوزستان
ها و نيازهايى كه مردم هاى ديگر هم تعقيب شود. به دردها و شکايتاستان
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هاى ادارى به درستى رسيدگى شود تا با فشارى كه بر دارند، در دستگاه
 بعد نوبت به مسئول گمرك ايرانكند كم شود. هاى مردم سنگينى مىشانه

كنند و رسيد. درباره دخالتهاى فراوانى كه نهادهاى مختلف در كار گمرك مى
  .كردهاى زايد الوصفى كه به بار آورده است، صحبت مىآشفتگى

ى صحبت كردم و قرار شد موضوع را در شورا بهرحال، من با دادستان كل      
 طرح كنيم و به طور قطع به اين آشفتگى وضع در گمركات در ايران انقالب

و با  پايان بدهيم چرا كه ما در حال نبرد اقتصادى با غرب هستيم. به خصوص
زندگى توانيم در اين مبارزه مرگ و ها پايان ندهيم نمىو اگر به آشفتگى آمريکا

هاى اقتصادى، خصوصا  نظم و خصوصا  وضع پيروز بشويم. خصوصا  آشفتگى
 .گمرك و دستگاههاى اقتصادى

بيند تدابير او در خارج از مرزها به نتيجه دقيقا  هربار كه دشمن مى      
كند و اين، بار اول نيانجاميده است، در داخل شروع به ايجاد اختالالتى مى

اند، بلکه در شمال چنين اختالل هايى به وجود آورده نيست كه در گمرك اين
اند تا بلکه با هاى زيادى در طى چند ماه اخير به وجود آوردهو جنوب اختالل

را غير ممکن  ها، از سر گرفته شدن فعاليتهاى اقتصادى در ايراناين اختالل
گشودن اين راه هستند. سازند. هم اكنون نمايندگان ما در مرز بازرگان مشغول 

و راه قطور هنوز يك راه نيست كه گشوده شده است و قطارهاى حامل كاال 
 .شوندچند روزى است كه وارد كشور مى

 
 صحبت با دانشگاهیان جندی شاپور در باره  دستگیر شدگان

صرار بعد، دانشگاهيان دانشگاه جندى شاپور آمده بودند و آنها هم ا      
 الاقل در يك محاكمه علنى»دستگيرشدگان آن دانشگاه،  داشتند كه بقيه
در ن آن چقتا مردم ببينند و بدانند كه اگر تقصير دارند ميزا«  محاكمه بشوند 

رسان قرار شد كه بازاست و محکوميت آنها متناسب با تقصيرشان هست يا نه؟ 
 .هاى آنان را مطالعه كنندقضائى بفرستيم و پرونده
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امنیت  یی که متوجهو گزارش در مورد تهدیدها سرلشکر باقری
 ندکشور

بعد، سرلشکر باقرى آمده بود. اطالعاتى درباره بعضى نقاط كشور داشت       
شود، و نيز مسأله توطئه بخش خبر صداى و تهديدهايى كه نسبت به ما مى

كه جملگى همان طور كه پيش از اين نيز  و بى بى سى و راديو اسرائيل آمريکا
ام براى اين است كه ميان همه آنهايى كه ظاهرا  اين فشارها را وارد گفته
آورند و اين گونه كسان كه منشأ آن هم در صفوف خودمان است از اين مى

خواهند ها كسانى هستند كه با تبليغات و عكس و تفصيالت مىظاهرالصالح
ت كسان را به دشمنى با اين جمهورى برانگيزند. اطالعاتى كه تا ممکن اس

 .درباره امنيت كشور به من داد، فوق العاده ذيقيمت بود
 

 دیدار با سفیر ایران در کویت و گفتگو در باره مشکالت منطقه
كرد اين بود كه آيا، سفير ما در كويت آمده بود و نخستين سئوالى كه مى      

گفت كه ما در اين منطقه ت خارجى داريم ياخير؟ مىيأسس در خليج فارس
ى نداريم. يك نفر ديپلمات در منطقه نداريم. و در اين منطقه يأسمسئول س
كنيم و گزارشهايى كه درباره وضعيت اين ت روشنى ارائه نمىيأسحساس س
كه ما از خواست كنند. مصرا  مىفرستند معلوم نيست كه با آنها چه مىنواحى مى

ت روشنى در منطقه پيروى كنيم و اين منطقه حساس را اين طور رها يأسيك س
 نكنيم تا دشمنان ما در اين منطقه استوار بشوند و بر ضد ما آنها را به سنگر
تبديل كنند. موضوع ديگرى را درباره اين كه در آن مناطق با كارگران ما 

شود تا آنها فت كه اقامت آنها تجديد نمىشود، طرح كرد، و گسختگيرى مى
بشوند و اين كه موضوع از كارگران را با بانك  ناگزير از بازگشت به ايران

مركزى حل كرده و اميدوار است كه وسيله كار قاچاقچيان هم از بين رفته باشد 
 .و محدود شده باشد

 
 که مشکالتشان را مطرح نمود  نماینده مجلس
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گفت كه در مجلس بر ضد رئيس بعد يکى از نمايندگان آمده بود و مى      
اند و مسکن ندارند. شود و از اين قبيل. و يا نمايندگانى آمدهتبليغ مى جمهورى

گويند كه تقصير آن با رئيس جمهورى است. و حتى آن كس كه در كار مى
ست. من يقين دارم كه اين گونه وكالت است تقصير آن با رئيس جمهورى ا

شود. اوالً درباره اين هاى بى مزه بر نمايندگان مردم مؤثر واقع نمىسمپاشى
امور ما تا توانستيم تالش كرديم كه نمايندگان مردم از امکانات برخوردار 

كنيم كه باشند و به صورتى هم نباشد كه گمان كنيد ما اين كارها را براى آن مى
ها و اين روشها در جمهورى اسالمى ها را جلب كنيم. اين شيوهنظر موافق آن

 .نبايد مثل گذشته تجديد بشود
مسأله را تعقيب كند و گفت دو سه جا  ديروز خواستيم كه آقاى رسولى       

اند، و يك محل پيدا شده است و قرار محل بوده ولى نمايندگان آنها را نپسنديده
 .ن بروند و ببينند و اگر متناسب ديدند در اختيارشان قرار گيردشد كه نمايندگا

 
 و طرح مخالفت با اعتبارنامه آقاى غضنفرپور

 رئیس جمهور برضدتوطئه 
به دو علت  در همين جا بگويم كه خبر آمد با اعتبارنامه آقاى غضنفرپور      

از آنها اين است كه او چون پيش از آنكه به  اين قدر مخالف شده است: يکى
توان او را مسلمان به بوده بنا بر اين مرتد بوده و نمى اسالم درآيد ماركسيست

اين  هاش بايد به اين دليل رد شود. البته خوانندحساب آورد. و اعتبارنامه
جمهورى كه بايد اش تعجب خواهد كرد كه چطور ما در يك كارنامه يا شنونده

ها از راه اعتقاد و هزارها جوان را به اسالم جلب بکنيم با كسانى كه در سختى
اند، به جاى تشويق ممکن است همچون برخوردى كار علمى اسالم را پذيرفته

 .بکنيم
فهميد اگر به مطالبى كه بعد از اين صحبت خواهم گفت توجه كنيد مى      

آن هم در  بيند، و نواريك باند معينى تدارك مىچرا؟! اگر آن طرح توطئه كه 
دست است، واقعيت است  كه واقعيت است و آن طرح اين است كه تمام 

توان به دشمنى با جمهورى برانگيخت، بايد آنها را به دشمنى كسانى را كه مى
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برانگيخت و متحد كرد تا بتوان رژيم جمهورى اسالمى را سرنگون كرد. اگر 
 نهاين دليل قالبى جز اين نيست كه جوااين طرح صحيح است معناى اين چن

مأيوس بشوند و به جاى آن كه با علم و اطالعى كه در اين جمهورى از اسالم 
ها مطمئن بشوند ولو مسلمان بشوند شود به اسالم درآيند، اينبه آنها داده مى

نيست و يك سرنوشت  ولو با تمام وجود به اسالم خدمت بکنند، اين پذيرفته
 .بيشتر ندارند و آن سرنوشت مرتد است

داشته  تواند در زمان ما و در جمهورى ما چنين استداللىچه معنايى مى      
اند، هيچ هباشد، جز اين كه ميان ما و آنهايى كه از راه نادانى به بيراهه رفت

 .اى جز رابطه طرح خونريزى نيسترابطه
وقتى كه او و انصارش نزد من آمدند يك هفته از صدور  آيددرست يادم مى      

را  اند و ماركسيسمبيانيه منافقين گذشته بود كه چرا اسالم را رها كرده
ساز كه همه حالت درماندگى داشتند  يأساند و او در همان بحبوحه چسبيده

كه حق با اسالم نزد من آمد و گفت كه از راه علم به اين نتيجه رسيده است 
است و سالها در مطالعه بود و هميشه هم با من در ارتباط بود و براى شنيدن 

آمد. و بعد هم با من به ها و طرح مشکالت و رفع آنها پيش من مىبحث
تبليغات وسيعى براى از بين بردن اثرات آن بيانيه، پرداخت و امروز هم از 

رد به جرم اين كه اسالم را گيسوى اين گروهها پاداش چنين دردناك مى
 .انتخاب كرده است

فهميم كه مسأله خبرى كه ديروز به من دادند دقيق بشويم مى 3اما اگر به       
 .به اين سادگى نيست

 
و  يکى ايران :به هيچ قيمت از دو كشور صرفنظر نخواهد كرد آمريکا

 رى آلمانديگ
ها ، مالقات يك فرانسوى با من بود. دو اطالع ديروز از جمله مالقات      

گفته است.  به سفير فرانسه در تهران فرانسه داد. يکى مطلبى كه رئيس جمهور
و  سفير فرانسه در تهران در مخالفت با ما و پيوستن به محاصره اقتصادى ايران

اثرات زيانبار اين كار و بى فايدگى اين كار گزارشى به او داده. رئيس جمهور 
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فشار طاقت فرسايى به ما  دانم، اما آمريکافرانسه به او پاسخ داده است كه مى
 آمريکا به هيچ قيمت از دو»به صراحت به ما گفت كه  كند و كارتروارد مى

  .»كشور صرفنظر نخواهد كرد. يکى ايران و ديکرى آلمان
داد او گفته مى وزير خارجه سابق آمريکا« وانس»خبر دوم را، از قول        

و مشاور امنيتى و مطبوعاتى او بر سر شيوه عمل در  است كه اختالفش با كارتر
است و اين سه نفر بر اين باورند كه با تشديد اختالفهايى مثل اختالف  ايران

با دولت مركزى ( كردها با دولت مركزى ) برانگيختن توطئه هايى در 
ها در همه جا و ايجاد قسمتهاى مختلف كشور و كشاندن دولت به درگيرى

ان را به حد كافى توان دولت ايرتوسعه اختالف در ميان گروههاى مختلف مى
 .ضعيف كرد و با ناتواناييهاى اقتصادى، او را از پا درآورد

اين دو خبر را كه داد، خبر سومى را هم اضافه كرد كه دو وجه دارد. يك       
 فرانسوى بود كه نيروهاى نظامى در خاك عراق وجهش در روزنامه لوموند

تصديق كرده است كه چنين  شوند. و بختيارمى انآماده عمليات در اير
 .نيروهايى وجود دارد

فتگى و خبرى كه از منبع ايرانى بود كه در منطقه كرمانشاه خواب يك آش      
ر دلب را مطا . وقتى كه ايناندتوطئه خونينى را از حاال تا پانزده روز آينده ديده

 كند و بعدبينيم كه دشمن چه هدفهايى را تعقيب مىكنيم مى كنار هم مطالعه
رى سر درمى آوريم كه چطور ناگهان مسئول بانك مركزى مورد حمالت گازانب

شود كه كسى به جرم ترك مکتب گيرد و اين گونه مطالب طرح مىقرار مى
 رومم محانحرافى و قبول مکتب اسالم به عنوان مرتد ناچار بايد از وكالت مرد

 .بشود؟ و حال آنكه اين تازه خالف قانون اساسى هم هست
اساسى در حال جنگ  شويم كه وقتى ما با دو جبههو باز بيشتر متوجه مى      

آفرينند بايد در آنها نقش افتد و حادثه هايى كه مىهستيم آنچه كه اتفاق مى
ها اجتناب ورزيد. توطئهدشمن را ديد و با هشيارى از افتادن در آن حوادث و 

من در مقام مسئول امور كشور بايد بگويم كه وضع به غايت حساس است و 
اگر اين امور ادامه پيدا كند ناگزيرم كه مردم را دعوت كنم تا در اجتماعى 

ها را بگويم و از مردم كسب تكليف حاضر بشوند و من در آن اجتماع گفتنى
 كنم كه چه بايد كرد؟
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 .ه قيمتها رسيدبعد، نوبت ب

تم. و مسئله گوشت به ترتيبى حل شد كه در مصاحبه تلويزيونى ديشب گف      
 40تومان و گوشت گرم كيلويى  25بنا شد در همه شهرها گوشت سرد كيلويى 

  .تومان عرضه بشود و در دو مرحله
استفاده  تومان 13مثل اينكه اقليت كوچکى از گوشت كيلوئى  در تهران      
تومان عرضه  25كردند و قرار شد در شهر و اطراف آن گوشت به كيلويى مى

 .بشود
بار در درازمدت نيز بحث شد و قرار شد كه  درباره شبکه توزيع ميوه و تره      

اين طرح تكميل بشود ولى تا تكميل آن طرح يك گروهى براى تعيين قيمت در 
كه ممکن است قيمتها را كنترل كند و از ها به وجود بيايد و تا جايى ميدان

 .با مردم در ميان بگذارند تا قيمتها باال نروند طريق راديو تلويزيون
برنج  آمد، سيمان پائين آمده است،اين طور كه از گزارش ديروز بر مى      

ح و طرپايين آمده و كاالهاى ديگر هم پايين آمده است و از جنبه مصرف د
در  عمده به صورت دو قانون تصويب شد كه بايد اجرا بشود. و اميدوارم كه
يع توز اجراى اين دو قانون ما بتوانيم توليد داخلى و واردات را وارد شبکه
تا  ز يكبکنيم به طورى كه در فاصله توليد تا توزيع و توزيع تا مصرف قيمت ا

ول اى است و به طى و ريشهسه و بلکه چند برابر نشود اما اين كار، اساس
ر وجه مت دانجامد و قرار ما بر اين شد كه هفته آينده درباره عوامل ترقى قيمى

 شود كه كااليىتوليد بحث كنيم. يعنى آن عواملى را بحث كنيم كه موجب مى
 .گردد گران بشودكه توليد مى

 
 آمده بودند «پادنو»ستاهاى منطقه مردم رو

ند و از آمده بود «پادنو»اى از مردم روستاهاى منطقه هدر اين فاصله عد      
اند و ها راههاى ما را بستهكردند كه ايندست خانهاى قشقائى شکايت مى

 .اندزندگى ما را مشکل كرده
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لسه و بعد از ظهر درباره مسائل امنيت داخلى ج 5به آنها گفتم ساعت       
 .رها نخواهيم ساخت كنيم. و البته شما را در كام ناامنىبحث مى

ها خانهقبل از اين جلسه آقاى نورى آمدند و از وضع سفارت 5بعد ساعت       
ين در خارجه گزارش دادند و پيشنهادشان اين بود كه هيئتى براى تزكيه ا

 .ها و پاكسازيشان مأمور بشوند و قرار بر همين شدسفارتخانه
 

 جلسه با مسئوالن امور نظامى
با مسئوالن امور نظامى تشکيل شد درباره طرح مقابله با  بعد، جلسه      

هاى نظامى مسلحانه در ساير نقاط صحبت شد و ضدانقالب در غرب و توطئه
اى كه در اين محل و آن محل مسئوالن به شدت از تصميمات خود كامانه

شود و به اجرا درمى آيد كه فرماندهى از آنها بى اطالع است شکايت اتخاذ مى
گفتند كه ناچار ما باید  دنبال حادثه سازها برويم. و من آنچه در ند و مىداشت

هاى خودكامه بود با قاطعيت تمام گفتم و تا ضرورت خوددارى از اين رويه
وقتى كه اين وضعيت را مهار نكنيم، احتمال اين كه بتوانيم امنيت واقعى در 

انتظار انبوه مردمى كه در انتظار به وجود بياوريم و پاسخى براى  ايران
 .پيشرفتهاى سريع در جمهورى اسالمى هستند، نخواهيم داشت

بعد از اين مقدمات ما آنچه الزم بود به مسئوالن امر گفتيم تا مشکالت       
مردم مناطق مختلف را حل بکنند و به طرح مقابله با ضدانقالب در منطقه 

يم. دو طرح بود و قرار شد كه آنها به غرب كشور پرداختيم. بحث طوالنى كرد
بحث خودشان ادامه بدهند و فردا به پيش من بيايند. ) چون وقت دير شده بود 

 )رفتم مى و من بايد به جلسه شوراى انقالب
ل شركت كردم و در آنجا چند بحث درباره مسائ و بعد در شوراى انقالب      

مختلف به ميان آمد. وزير كشور دو سه قانون آورده بود كه به تصويب رساند. 
اى بيانيه مسئله پوشش در ادارت دولتى طرح شد و قرار شد شوراى انقالب

اى در اين باره صادر كردم و اميدوارم كه با توجه به بدهد و من هم بيانيه
د با اين موضوع برخورد انقالبى حساسيت وضع همه بانوان ما در برخور

 .اى به دست حادثه سازان و توطئه پردازان نخواهند دادخواهند كرد و بهانه
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 كوپتر آمده بودندصنايع هلىمتخصصین 
در اين فاصله از صنايع هلى كوپتر آمده بودند. يعنى صنايعى كه بايد هلى       

خارجى در  1460، نقالبكوپترهاى ما را پشتيبانى كنند و گفتند، قبل از ا
نفر را آموزش داده  250ها آمريکايى اين 1460كرد. از اين كار مى ايران

ها قادر بکار بودند و امروز، جاى خالى اين نفر از اين 50بودند كه فقط 
آمريکاييها را پر كرديم و به كار اين تأسيسات وسيع نيز توسعه بخشيديم و 

اى كه براى كشور داشته است از اندازه بيرون است. و فاوتش هم هزينهت
كارهايى كه براى جبران كمبود قطعات يدكى و آمادگى هلى كوپترهاى ما كرده 
بودند شرح دادند و مشکلى داشتند كه اساسنامه آنها تجديد نشده، آيين نامه نيز 

کالت بودند و به ما ندارند طبقه بندى مشاغل ندارند و خواهان رفع اين مش
اند دادند كه به اين كوششهايى كه در ماههاى گذشته از خود نشان دادهاميد مى

در آينده خواهند افزود تا ايران هميشه آمادگى خود را داشته باشد. بنا بر 
توانيم تاحد زياد مطمئن باشيم كه ندادن گزارشى كه آنها به مادادند ما مى
 .يرقابل حل براى ما نخواهد شدقطعات يدكى موجب مشکالت غ

 
 رفتم براى صحبت به ميدان خراسان

رفتم و براى  براى صحبت به ميدان خراسان بعد از شركت در شوراى انقالب  
ست گفتم كه تشخيص من اين اجنگيم. اى مىمردم شرح دادم كه در چه جبهه

كه دشمن در دو جبهه به ما هجوم آورده است. يکى در جبهه اقتصادى و 
ى از طريق ايجاد حادثه و مشکالت و برانگيختن يأسديگرى در جبهه س

اگر اين تشخيص صحيح است و من برخوردهاى مسلحانه در همه جاى كشور 
پس  دانند كه به اين امور بپردازماز سوى مردم انتخاب شدم و بر عهده من مى

گويم كه اين دو جنگ، جنگ اصلى است و بهتر است آنها كه در قبال من مى
كنند و اگر هم اسالمى، و سرنوشت آن احساس مسئوليت مى انقالب
 .خواهند مرا در اين جنگ اصلى يارى بکنند الاقل براى ما مشکل نتراشندنمى
شب رئيس كل بانك  11و5بعد اين مجلس به محل كار آمدم و ساعت    

اى بر ضد او در مركزى آمد و شرح كارهاى اقتصادى را داد و اين كه عده
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نفر از كارمندان را  2000اند و او بيش از اى مطالبى سراپا دروغ نوشتهروزنامه
به اجتماع خوانده است و آن مطالب را در حضور آنها حالجى كرده و با تائيد 

هاى او را از بين بانك روبرو شده كه خستگى خيلى قاطع و شورانگيز كاركنان
 .برده و روحيه اميد را در او تقويت كرده است

است نزد من آمد و  در همين وقت يك هموطن خودمان كه برادرزاده امام      
ها كه اطالعاتى را كه از سفر خود به خارج آورده بود داد و در همين زمنيه

ت يأسدرباره مسئله اين كه چگونه ما بايد در سه جهت سگفتيم و بعد به بحث 
 .خارجى عمل بکنيم

 
در  ت آمريکاسايسالمللى براى محاكمه يك محاكمه بين دادن ترتيب

 ايران
در  ت آمريکايأسيکى ترتيب يك محاكمه بين المللى براى محاكمه س      
 :بدهيم بترتيبى كه به سه هدف عمده زير برسيم ايران

به طورى كه نظام موجود خودش را ديگر  تغيير ساخت ذهنى مردم آمريکا -1 
نتواند تحمل كند و پى ببرد كه اين نظام سراسر فساد و تخريب و كوشش براى 

 .ىيأسسقربانى كردن خود مردم آمريکاست در جهت رشد سرمايه و قدرت 
تغيير ساخت ذهنى مردم اروپاست كه پيروى رژيمهاى خودشان را از  -2 
 .نتوانند ديگر براى خودشان توجيه كنند و بپذيرند يت آمريکايأسس
به  دنيا خصوصا  كشورهاى اسالمى توجه مردم كشورهاى مستضعف -3 

ها و توجه به اين مسئله كه اثرات ويران غرب در اين جامعه تخريب فرهنگ
سازى فرهنگى بيشتر از اثرات ويران سازى اقتصادى بوده و مدتهاى طوالنى 
الزم است تا اين اثرات رفع بشود و از بين برود و اين مسئله را بحث كرديم كه 

نيم به لحاظ اين كه سالها در اروپا بوديم و تواچون متوجه بود كه ما مى آمريکا
تهاى اينها آشنا هستيم و هم به لحاظ اينكه روش علمى ما امکان يأسبا س
دهد كه خطوط عملى او را دربياوريم از لحظه اول كوشيد كه ما را هم از مى

 .راه بى اعتبار كردن و هم از راه تضعيف از سر راه بردارد
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هستيم. و  «ميانه روى»ايى نوشتند كه ما آدم نخست مطبوعات آمريک      
آن روى سکه هستند يعنى همان حرفها  هستيم. و كسانى كه در ايران «ليبرال»

بودن  «ليبرال»كنند تكيه را گذاشتند بر تكرار مى را به عنوان مخالف آمريکا
ت يأسكردند سداخل مىما. در همان حال كه اين تبليغات را در خارج و 

و روز به روز كند از امروز به  بر اين بود كه ما را سرگرم مسئله گروگانها آمريکا
در داخل  فردا. و اين موضوع را هم يك بهانه تضيعف موقعيت رئيس جمهور

امر ما به تنظيم برنامه مبارزه اقتصادى و و خارج قرار بدهد. با توجه به  اين دو 
هاى آمريکا به نتيجه ى پرداختيم و در هر زمينه مانع از اين شديم كه نقشهيأسس

كنند برسد و امروز همان دولت و همان دستگاههاى تبليغاتى از اين صحبت مى
 .نيستايران كسى است كه با او كنار آمدن ممکن  كه رئيس جمهورى

اى هم ندارند جز اقرار به اين حقيقت به چه دليل؟ به دليل آشکارى چاره      
در حوادثى مثل  بينند كه دست آمريکاامروز مردم دنيا به راى العين مىكه 

ره بينند دست آمريکا را در محاصبود و مى كه جزيى از توطئه طبس كردستان
بينند كه ما درست تشخيص داده بوديم هدفهاى دشمن را و خود اقتصادى، مى

را براى مقابله با اين هدفها آماده كرده بوديم. و در داخل مرزها نيز دستها دارد 
شود و مخالف نماها از مخالفين واقعى براى مردم به طور روزافزونى و رو مى

 .شودروشنترى شناخته مى
دهيم تا ايادى دشمن در هر لباسى يز ما در همين رويه ادامه مىدر آينده ن      

ها را با قيافه واقعى شان بشناسند. اين بحث و هستند شناخته شوند و مردم اين
 5/1تا ساعت  ت خارجى خصوصا  در قبال آمريکايأسگيرى درباره ستصميم

بع به دو بعد از نيمه شب بعد از نيمه شب ادامه يافت و حاال هم ساعت يك ر
 .است
 
 

 1359تيرماه  16کارنامه  دو شنبه 
 1359تیر ماه  19تاریخ انتشار پنجشنبه 

 300روزنامه شماره 
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 و كرمانشاه درباره كردستانگزارش 
ز كرمانشاه آمده بودند به كه ا خمينى و حسين صبح ابتدا آقايان محالتى      

و كرمانشاه  معاون وزارت كشور آمدند. درباره كردستان همراه آقاى ميرسليم
اند و تداركاتى ديده گزارش دادند و معلوم شد كه نيروهاى دشمن در خاك عراق

دنباله حادثه خونين كرند كه به خبرى كه قبالا به ما داده شده بود صحت دارد. به 
گروهى به عمليات انتقامى دست زده و  ،پاسدار انجاميد 20شهادت 
اند براى تحقيق تا رسيدگى بشود و اى رفتهو عدهاند هايى را آتش زدهدهکده

 .اين حوادث اسف بار در جمهورى اسالمى تكرار نشود
مى رى اسالان ما براى جمهوبعد، به ديدار از نمايشگاه آرمهايى كه هموطن      

توان ىكشيده بودند كه آرم فعلى از آن ميان برگزيده و انتخاب شده رفتم. م
ر اين ها دها بوده و به اين دليل كه تنگفت كه اين انتخاب شايد بهترين انتخاب

ه رفت آرم بود كه عالئم مادى براى معنويت و انديشه و تفكر اسالمى به كار
 .است
ورده آعت فرمانده نيروى هوايى آمد. كارهاى نيروى هوايى را در مراج      

د كه ى دابود. كه انجام داد و گزارشى درباره يك جريان ناسالم در نيروى هواي
 .از پيش تحت پيگيرى بوده و اين پيگيرى پيشرفت كرده است

آمدند و درباره سپاه و  نىخمي و حسين نزديك ظهر دوباره آقايان محالتى      
اداره آن و وضعيت آن در استان كرمانشاه بحث و گفتگو كرديم. اميدوارم كه 

  .مشکل اداره سپاه بزودى حل بشود
 

 الملل اسالمیو بین بن بال
 بعد از ظهر نخست يك الجزايرى نزد من آمد و درباره جريان تفكر بن بال      

صحبت كرد كه او كامالا تفكر اسالمى پيدا كرده و در اين تفكر به خلوص 
رسيده است. او پيشنهادهايى درباره بين الملل اسالمى داشت. در اين وقت من 

رفتم. در اين جلسه مسايل مختلفى بحث  براى شركت در جلسه هيئت وزيران
ولى كه وزير كار مطرح كرد، مسئله جذب مازاد شد و به تصويب رسيد. مسئله ا

در طرحهاى توليدى بود كه قرار شد اين طرحهاى  كارگران بنادر خوزستان
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قرار شد  . ها سرمايه گذارى كنندتوليدى را ارائه بدهند و بانكها در اين طرح
جود را هاى مورئيس كل بانك مركزى، گروهى را به خوزستان بفرستد تا طرح

 .ها سرمايه گذارى كنندارزيابى كرده و در آن
 

 کارگران و زبان تفهیم و تفاهم
بعد مسئله كارگران پيش آمد و اين كه كسانى بين آنها اخالل كرده و مانع       

شوند و اين كه چگونه بايد با چنين مشکل شوند و موجب توقف كار مىكار مى
گران زبان تفهيم و تفاهم بهترين است و روبرو شد. نظر من اين بود كه باكار

شد كه توان آنها را حل شده تلقى كرد. منتهى بيان مىوقتى مسائل روشن شد مى
دانند كه مفيد است. ولى گاه مثل سيمان برند و مىاين زبان را هم بکار مى

شوند كه كارخانه به كار اى كه قصد اخالل دارند مانع از اين مىآبيك عده
در اين صورت بايد كه به مسئله توليد و اخالل درتوليد خارج از نوبت بيافتد، 

راه حل فورى و قانونى براى  رسيدگى بشود و قرار شد كه در شوراى انقالب
اين كار پيدا بشود. چند تا نمونه آوردند درباره اين گونه اخاللها و از جمله 

پارس هست كه حسن خان نامى در آنجا مانع  گفتند كارگاهى در تهران
 .شودپيشرفت توليد مى

 
 تجديد سازمان دستگاههاى دولتى

به اين  مسئله بعدى تجديد سازمان دستگاههاى دولتى بود، كه صراف      
مسئله پرداخت و درباره وظايف معمولى دولت و وظايف تازه دولت صحبت 

 کالت كارگران و كاركنان شركت توانير در خوزستانكرد. بعد مسايل و مش
گفتند تورم در كردند، مىطرح شد كه آمده بودند و مسايل شان را طرح مى

خوزستان از همه جا بيشتر است و حذف كردن يا نصف كردن هزينه مسکن 
 .كارمندان مشکل ايجاد كرده است

 
 شوروى سفير روسيهبا ديدار 
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شوروى جلسه را ترك كردم. در  در همين موقع من براى ديدار سفير روسيه      
و حضور نظامى شوروى در آنجا،  مالقات با وى در مورد مسئله افغانستان

ها و كنسولگريها و مسئله تعداد و شوروى و مسئله سفارتخانه روابط ايران
كرد بحث و از آن صحبت مى پرسنل آنها و همچنين شايعاتى كه سفير شوروى

 .گفتگو كرديم
بازگشتم.  دوباره به جلسه هيئت وزيران پس از مالقات با سفير شوروى      

در دفتر من  صحبت از انرژى اتمى بود و قرار شد چهارشنبه صبح اين مسئله
 .موضوع بحث قرار گيرد و به نتيجه برسد

آمدند و با  وقتى به دفتر كارم بازگشتم، آقاى اردبيلى و آقاى قطب زاده    
شوراى سپاه اروميه تا يك بعد از نيمه شب صحبت كرديم، درباره ضرورت 

 .تبعيت از نظم در حکومت اسالمى
 

 قضاوت خودسرانه
و اردبيلى تا ساعت يك و نيم بعد از نيمه شب  با آقايان قطب زاده بعد      

گذرد مى ات زيان بار بعضى حوادث كه در ايرانتأثيربحث و گفتگو كرديم و 
و معلوم نيست چه وقت قضاوت شده، چه وقت به نتيجه رسيده و چه وقت 

بود و اين كه كار  ر كردن در كرماناز جمله موضوع سنگساحکم اجرا شده، 
و اين براى ايجاد يك جو مسموم در  گيردقضاوت خوسرانه دارد انجام مى

 .بسيار زيان بارى دارد تأثيرداخل و خارج كشور 
آنها مطالبى گفتند و داليلى آوردند، از جمله گفتند كه ما در جريان       

كرديم و من به آنها اب شما فعاليت مىت جمهورى براى انتخيأسانتخاب ر
كشور ما اگر گفتم كه مسئله طرفدارى و پيروى از نظم و قانون دو چيز است. 

ما در نبرد بزرگى در به نظم و قانون باز نگردد، در معرض خطر جدى است. 
ى هستيم، در اين نبرد بدون انسجام و وحدت در يأساقتصادى و س جبهه
توانيم پيروز شويم و همه اينها ، بدون نظم و انضباط انقالبى، نمىرهبرى

كند كه هر كس در هر مقامى كه قرار گرفت در حدود اختيارات و ايجاب مى
مسئوليت هايش عمل كند و در امور ديگران دخالت نكند، متنى را نوشتند و 

به اروميه بروند و مسئله را از  امضا كردن و قرار شد آقاى موسوى اردبيلى
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نزديك بررسى كنند و بنا بر آن بررسى در صورتى كه خروج از حد قانون 
 .مالحظه شد طبق قرار عمل كنند و همه از آن تبعيت كنند

 
 و توطئه آمریکا کشوروضع فعلی 

 از يك و نيم تا سه صبح هم باز درباره نحوه اداره كشور صحبت كرديم،      
گذارند كار پيش برود، موضوعات مختلفى طرح شد از جمله اين كه چون نمى

تشکيل دولت را به عهده ديگران بگذارد و خود  چه بهتر كه رئيس جمهورى
را كنار بکشد تا يك اميدى براى مردم باقى بماند كه اگر به آن ترتيب به نتيجه 

رسد، مردم از حال و آينده خود مأيوس يجه نمىبرسند كه به زعم گويندگان به نت
 .نشوند
هاى دادم و نمونه در ايران ت آمريکايأسمن شرح مفصلى درباره س      

آشکارى آوردم از توطئه هايى كه در جهت نفاق افكنى در راديو بى بى سى و 
خربى كه دستگاههاى شود و در نقش مبعضى مطبوعات داخلى و خارجى مى

تبليغاتى دارند، صحبت كردم و گفتم كه مسئله حساسيت وضع و نبرد تعيين 
از انسجام كامل برخوردار باشد و قرار شد كه  كند كه رهبرىكننده ايجاب مى

 .مورد بحث واقع شود اين موضوع در جلسه طوالنى با اعضاى شوراى انقالب
 .يدساعت يکربع به سه است و روز دوشنبه من اين طور به پايان رس       

 
 

 1359تير  17سه شنبه  کارنامه  
 1359تیز ماه  21تاریخ انتشار 

 301روزنامه شماره 
 

 از خاك عراق حمله ضد انقالب،  رجلسه شوراى امنيت كشو
بود. مسايل گوناگونى طرح شد. نخست  صبح جلسه شوراى امنيت كشور      

. از خاك عراق راجع به غرب كشور بحث شد و احتمال حمله ضد انقالب
مطلبى كه من در گزارش روز قبل از ياد برده بودم مسئله طرح امنيت عمومى 



132 

 

عاتى منطقه غرب و مقابله قطعى با ضد انقالب بود. در اين جلسه درباره اطال
 كه در نحوه عمل ضد انقالب رسيده بود، بحث كرديم و گفتم هدف ارتش
عراق، مشغول كردن ما در مرزهاست تا در درون عناصر مسلح اش توطئه هايى 

 مشاور امنيتى كارتر را در نقاط مختلف ترتيب بدهند. گفته شد كه برژينسکى
اند، لبخند زده اق بوده است . وقتى از او درباره سفر سئوال كردهنيز در عر

 .است
در مجموع از آرايش نظامى و استعدادهايى كه ما در منطقه داريم اظهار       

 به نظر رسيد كه همه نيروهاى معتقد به استقالل ايران طوراينرضايت شد و 
دثه آفرينى در اينجا و آنجاى كشور اسالمى، بايد در اين موقع حساس از حا

 .دست بردارند و هيچ گونه عملى در جهت تضعيف دولت انجام ندهند
ه د و آنچبعد، درباره ساير نقاط كشور و مسايل امنيتى آن نقاط گفتگو ش      

عد از ب 1بايد تدبير سنجيد تا امنيت كشور تأمين گردد. اين جلسه تا ساعت 
 .ظهر به طول انجاميد

و عضو  جمعه تهران امام اىساعت يك بعد از ظهر به منزل آقاى خامنه      
اى داشتيم. در اين رفتيم و تا ساعت دوازده شب در آنجا جلسه شوراى انقالب

رفع ابهامات و  جلسه طوالنى كه البته به صورت نيمه رسمى بود و بيشتر جلسه
 زند.رسيدگى به مسايلى بود كه به جو تفاهم صدمه مى

 
 درباره صنعت نفت گزارش آقاى معين فر

و نحوه كار خود در آن صنعت و  مفصالا درباره صنعت نفت آقاى معين فر 
ى در شركت نفت كه خود را مشکالتش صحبت كرد و متنى را از انجمن

خواند نشان داد كه بسيار تكان دهنده بود. اين انجمن معلوم نيست اسالمى مى
دهد با وجود حکومت و مقامات مسئول خود را قائم چگونه بخود اجازه مى

مقام وزير بکند و به دستگاههاى ادارى دستور بدهد كه صورت حضور و 
از اين لحظه وزير را هم به رسميت  غياب را براى او بفرستند و بگويد كه

شناسيم. ظاهرا  چنين عملى با معيارهاى هر جايى كه حساب كنيم، نمى
ياغيگرى آشکاريست عليه حکومت اسالمى. مسئوالن امور كشور تا وقتى 
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مسئولند بايد مجرى قانون باشند. موافقت و مخالفت ما با اشخاص نبايد به 
به  سالمى تمام شود. شوراى انقالبقيمت متزلزل كردن اساس جمهورى ا

اتفاق بر اين نظر بود كه چنين اعمالى بايد تقبيح بشود و موقع مسئوالن كشور 
 .در كارهاى خودشان بايد تحکيم پيدا كند

 
و  منبناى كارش را گذاشته بر كوبيدن  : حزب توده قطب زاده
 هاى اسالمى نيز در اين كار  با آنها همقدمندنامهروز

درباره كارهايى كه در خارجه قرار بوده است، انجام  بعد آقاى قطب زاده      
خصوصا   بشود، از جمله تصرف سفارت صحبت كرد و اين كه حزب توده

هاى اسالمى نيز در اين كار در بناى كارش را گذاشته بر كوبيدن او و روزنامه
واقع با آنها و روزنامه آنها همقدم هستند. باز همه ما بر اين نظر شديم كه اگر 

 و نه شوراى انقالب وزيرى خوب نيست بايد او را تغيير داد. ولى وقتى نه امام
دهد، تضعيف او در واقع تضعيف نهاديست نمى او را تغيير و نه رئيس جمهور
به وجود آمده است. متأسفانه اين دو غالبا  با يکديگر اشتباه  كه از اين انقالب

 .شوندمى
بعد صحبت در اين شد كه چگونه جريان فرصت طلب از جريان اصيل       

را به وجود بياورد و  رود تا وقايعىكند و چگونه به جلد او مىسوء استفاده مى
اصلى نبرد، ضعيف كند. من مثالى آوردم مثال  با اين وقايع ما را در جبهه

، بيش از همه بانكها را، و گفتم در حال حاضر ما در نبرد اقتصادى با آمريکا
اين به بانك بعنوان يك وسيله جنگى تعيين كننده نياز داريم و اختالل در كار 

 نظام چيزى نيست، كه قابل تأمل و اغماض باشد و من به عنوان رئيس جمهور
كنم و در اين و مسئول امور كشور چنين چيزى را به هيچ روى تحمل نمى
كنم هرگونه بى فرصت به همه مسئوالن و به همه كارمندان بانكها اخطار مى

اى به مثابه از پشت خنجر زده است به ما نظمى در كار اداره بانك به هر بهانه
 .كنيمهاى اقتصادى آمريکا مىدر اين مبارزه حياتى كه براى مقابله با توطئه

 
 دار مسئوليتهايى باشندند عهدهتوانوزيرانى كه در دولت آينده مى
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توانند عهده دار مسئوليتهايى بعد مسئله نوع وزيرانى كه در دولت آينده مى      
توانند بحث شد، نخست به ضوابط پرداختيم كه اينها چه ضوابطى مى باشند،

ها داشته باشند و آنگاه بر آن شديم كه كوشش كنيم كسانى را كه با اين ضابطه
سازگارند، بيابيم تا از مجموع آنها تركيبى بدست بيايد كه بتواند كشور را در 

 فق شد كه انسجام رهبرىدوران بحران اداره كنند. در آنجا هم بر اين اساس توا
و هماهنگى يك ضرورت قطعى در وضعيتى است كه كشور اكنون با آن روبرو 
است و اگر ما نتوانيم در ماههاى آينده ثبات را از لحاظ ايجاد امنيت واقعى 
چه امنيت قضايى و چه امنيت از لحاظ جان و مال و ناموس مردم به وجود 

الت الينحلى روبرو خواهد شد و حل اين مشکالت در بياوريم، كشور با مشک
ماههاى آينده بدون انسجام در رهبرى ممکن نيست، دو سه پيشنهاد هم طرح 
شد. يکى درباره ضرورت دفاع از مديران و جلوگيرى از روشهاى تخريبى كه 

خراب كردن مديران است كه موجب شده استعدادهاى خوب، پا  بنايشان بر
گيرند و آنهايى كه احساس مسئوليت و مسئوليتها را بعهده نمىگذارند جلو نمى

هاى تباه كننده بايستند و آنها را افشا كنند بايد در مقابل اين جريانو وظيفه مى
كنند و نگذارند مسئوالن بى پناه زير رگبار دشنام و دروغ و روشهاى تخريبى 

 .ديگر از پاى درآيند
 ى را تاوافقت كردند، اين بود كه هيچ مديرمسئله دومى كه همه بر آن م      

 بطه،به صرف راوقتى كه محرز نشود از او خطايى سرزده، نبايد تغيير داد و 
ز کى ااين ثبات در مديريت ي كسى در مقابل قرار نگيرد. و اساس ضابطه باشد.
 .شرايط مهم مقابله با مشکالت زمان حاضر است

در ميان گذاشته شود، اين بود كه ما خود  مطلب سوم كه قرار شد با امام      
 .مسايل و مشکالت را پيش از آن كه دير شود، حل كنيم

بينند انجام بگيرد، به مسئول امر يا به هم اگر مطالبى را كه ضرور مى امام      
ام مسئوالن امر بگويند و مهلتى هم معين كنند تا در آن مهلت اين مسايل انج

بگيرد و تنها بعد از اين كه اين مهلت گذشت آن مقام در صورتى كه انجام 
  .نداده بود به جمع مورد بازخواست قرار بگيرد

 



135 

 

معاون وزارت امور  شب رئیس بانک مرکزی و صراف 12ساعت 
 اقتصادى آمدند

شب من به محل كارم بازگشتم و مدير كل بانك مركزى و  12ساعت       
معاون وزارت امور اقتصادى و دارايى و مسئول امور بانكها آمده بودند  صراف

آورند، صحبت كردند. من و از اين كه آشفتگيهايى در بانكها به وجود مى
گفته بودم، به آنها گفتم و گفتم كه با قاطعيت  مطلبى را كه در شوراى انقالب

اين گونه اختاللها خواهم ايستاد چون بانكها وضعيت كامالا تمام در برابر 
استثنايى دارند و وضع آنها غير از جاهاى ديگر است به اين داليل در مورد 

هاى ريز و درشت اصل اساسى كه بانكها بايد با قاطعيت عمل كرد تا به بهانه
ضرورت مبارزه براى جلوگيرى از پيروزى دشمن در زمينه اقتصادى است 
فراهم نشود و اينك يك ربع به دو بعد از نيمه شب است. امروز من نيز با اين 

 .رسدگزارش در اين ساعت به پايان مى
 

 1359 ماه  تیر 18 کارنامه 
 1359تیر ماه  22تاریخ انتشار 
 302 روزنامه  شماره
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 گران در نیروهای ارتشعمل توطئهبه ورود 
زود محور کار امروز قرار گرفت، مسئله ورود در عمل مسئله مهم که از صبح 

و خارج آن بود. صبح مسئول اطالعات سپاه با  گران در نیروهای ارتشتوطئه
من صحبت کرد و بعد به دیدن من آمد . من با اینکه مسئله توطئه که همه چیز 

ود. با این کرد طوری که من حریف آن نشوم، مسئله اساسی برا زیر و رو می
کردیم، بدون حال چون از یک ماه پیش این توطئه را مطلع بودیم و تعقیب می

اینکه تغییری در برنامه بدهم، یک ساعت و خورده ای درس گفتم برای بخشی 
گران را که با همکاری بعد مأمور اطالعات سپاه آمد و نقشه توطئهاز تلویزیون. 

و نیروی هوایی به دست آورده بودند اطالعات مستقر در دفتر ریاست جمهوری 
گران قرار دارند در محلی نزدیک با من در میان گذاشت و معلوم شد که توطئه

، نیمه شب جمع شوند و بعد پایگاه حُر  را بگیرند و از آن جا پایگاه حُر  همدان
کشور  ها را به پرواز در آورند و نیروهای دیگری که در جاهای مختلففانتوم

نزدیک ظهر من فرماندهان نیروها را به دفتر  ها وارد عملیات بشوند.داشتند این
ها خواستم که در همه جا ها را در جریان امر قرار دادم و از آنخود خواندم و آن

آماده باش بدهند و کامالا مراقب باشند. بنا بر اطالعاتی که ما داشتیم، نیروهای 
شدند تا مانع از آن گردند که ما به اندازه رد عملیات میعراقی نیز باید همزمان وا

گران بسیج کنیم. بعد از ظهر آن روز آقای وزیر کافی نیرو برای سرکوب توطئه
امور خارجه به نزد من آمد. شاید در همان وقت که فرماندهان نزد من بودند، آمد 

الع به دست و اطالع داد که خطر اصلی )اطالعی از این جریان نداشت ولی اط
و  د گرفت با همکاری دولت عراقانجام خواه ای در خوزستانآورده که توطئه

تبدیل خواهند کرد و این کامالا در رابطه با  جا را به پایگاهی بر ضد انقالبآن
اصلی است(، خواند، بنابراین ما فرض کردیم که خوزستان منطقه خطر توطئه می

این است که در این باره هم به استاندار خوزستان و هم به مقامات نظامی هشدار 
گران کافی دادم و از دستگیر شدگان خوزستان معلوم است که آن شاخه از توطئه

 از امکاناتی برخوردار بودند برای ایجاد خطر مهم.
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که از طریق من در مدت ریاست  استای این هفتمین توطئه
 شودهوری کشف میجم

ای بود که از طریق من در چگونه این اطالعات به ما  رسید، این هفتمین توطئه
شود. اطالعات را مردم معتقد، نظامیان مدت ریاست جمهوری کشف می

رسانند. این معتقد، غیر نظامیان معتقد، خصوصا  زنان معتقد به من می
شناخت بر  ام یعنی روشدهعلمی که ابتکار کراطالعات را من با همان روش 
گذارم و یک خطی را که پیدا شد به مسئولین پایه توحید با هم در رابطه می

دهم که تعقیب کنند. این اطالعات نیز از چند منبع به من رسید و از دو سو، می
مورد تعقیب قرار گرفت. معلوم شد دو جریان با هم متصل هستند و امروز که 

داشته و ممکن بوده کنم می بینم که وسعت بسیار میرا پر می دارم این نوار
 است کمترین غفلتی به قیمت گرانی برای کشور تمام شود.

ها که صداقت دارند اما علم ندارند، روش علمی هم خواهم با آنجا میدر این
کند، کمی ندارند و تصورات و خیاالت خود را تجزیه و تحلیل علمی تصور می

جا حساب اسالمی بود که در آن کنم. یک متنی از مجاهدین انقالبصحبت 
هایی شخص مرا به عنوان رئیس جمهور کنار گذاشته بود تا به خیال راحت آن

ها و برای پیروزی این مردم با استواری مبارزه را که در کشف این توطئه
 ریکا است. ها در زمره خط آمکنند، متهم کند که گویا خط آنمی

د. این صفت توطئه را چه قدرتی تدارک کرد و بر ضد چه دستگاهی تدارک کر
 این توطئه آخری در عین حال امتحان من نیز هست. 

 

های تابعیت و کنم و چگونه ریشهداند که من چه میآمریکا می
 خشکانم. می قدرتوابستگی ایران را به آن 
توطئه در چهار ماه گذشته از دست این است که هیچ فرصتی را برای تدارک 

دانند استقالل کرد مماشاتی از سوی من و آنهایی که میاگر فکر می نداده است.
ها را جویانه آن دولت هست، حتما  این توطئهچیست، در قبال سیاست سلطه

دید، به شیوه دیگری برای کشاندن بیش از پیش ما به دایره نفوذ تدارک نمی
نظامی و اقتصادی با  -. بنابراین، ما در دو زمنیه سیاسیکردسلطه خود عمل می
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شان را دوست ها که عقیده دارند کشور اسالمیجنگیم. آنسلطه آمریکا می
 گر بشوند و در اینطلب توطئهدارند، چرا باید وسیله دست مشتی فرصتمی

ان ها نقش بدهند که بنیاد اعتبار و اطمینلحظات حساس مطالبی را از قول آن
های اقتصادی و بانکی سست کند. برای اهل عقیده این عمومی را به دستگاه

توطئه امتحان بزرگی بود تا همه بدانند چه کسانی واقعا  در خط آمریکا هستند 
کنند. خصوصا  و چه کسانی ضد سلطه آمریکا در ایران هستند و درست عمل می

ا نیست، اهمیت مسئله در توجه کنید، اهمیت مسئله در مخالفت با سلطه آمریک
 هاکن کردن سلطه آمریکا است. پس این تحلیلدرست عمل کردن برای ریشه

ها را باز کند و ها و گوشها کشید باید چشمکه امروز واقعیت خط بطالن بر آن
استعدادهای خالق و معتقد را با هم متحد بسازد تا در راه استقرار رژیم 

 و موضوعات بسیاری در این روز مطرح شده،اسالمی بکوشند. بهر رو، مطالب 
ها برگردم چون فکر مشغول این توطئه بود، خواهم به آنحل و فصل شد. من می

و تا دیرگاه شب همچنان بیدار و مراقب کشف این توطئه بود. ساعت یک بعد 
دستگیر شدند.  و همدان گران در تهرانای از توطئهاز نیمه شب معلوم شد عده

، فرمانده نیروی هوایی ها، شهربانی و ژاندارمری همدان، سپاه پاسدارانکمیته
جمهوری اسالمی با تالش  ( و افراد معتقد نیروهای مسلح ارتش)فکوری

 است.  بامداد  3مانندی کوشیدند تا توطئه را خنثی کردند. حاال ساعت بی
 
 

 1359تیر ماه   19پنجشنبه کارنامه  
 1359تیر ماه  22تاریخ انتشار 

 302شماره روزنامه  
 

 ضعف بزرگ ما ناهماهنگی نیروهای ما است
گران را به من دادند تا آن های مربوط به پیشرفت تعقیب توطئهصبح گزارش

دند و نفر کشته شده بو 7یا  6وقت بیست و چند نفر توقیف شده بودند و 
، برای اجرای طرحی در غرب توطئه خنثی شده بود. روز پیش سرگرد شیرازی
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کشور نزد من آمده بود و ناهماهنگی و عدم توافق میان فرماندهان و او بر سر 
ها را به موافقت تبدیل کند، این طرح بود و مطلبی نوشته بود تا این مخالفت

از فرماندهان در حضور من تشکیل بشود. این اما من خواستم اجتماعی 
هفتمین اجتماع بود و در این اجتماع از نو دو مسئله و دو روش بر پایه دو 

جلسه به  6بینش به آزمایش گذاشته شد. یک روش بر پایه تضاد که ظرف 
ای نیانجامیده بود، یک روش بر پایه توحید که در این جلسه به اجرا نتیجه

خواست خدا به نتیجه رسید. طرح پذیرفته شد. سرگرد شیرازی گذاشته شد و به 
با دو درجه ترفیع به سرهنگی ارتقاء یافت و مسئول عملیات در منطقه شد تا 

بشود. من  های دولت عراقامنیت و صلح را به منطقه باز گرداند و مانع توطئه
قتی بینش عوض بینید که وها به تفصیل صحبت کردم و گفتم میبرای آن

شود. ضعف بزرگ ما شود، ناممکن، ممکن میشود، روش دیگر میمی
ناهماهنگی نیروهای ما است. گاه تلف شدن نیروهای ما در برخوردهای درونی 
این نیروها است و این هماهنگی که به دست آمد یکی از دستآوردهای بزرگ 

. ایمان و اعتقاد من همواره بر واقعی همین است بینش توحیدی که انقالب
این بوده و همواره بر این است که تضاد تخریب است و ویران سازی و قهر 

های ها و بغضهای خوب نشدنی کینهگذارد زخماست و آنچه بر جا می
دیرپاست. توحید به عکس، سازندگی است، سرعت است، دوستی و جوّ 

مورد  تانکار و عمل را در کردسسازندگی پایدار است. روی همین زمینه نحوه 
بخش باشد باید نجات ارتشی که بخواهد ارتشها گفتم بحث قرار دادیم و به آن

به اندازه سر سوزنی ظلم به مردم روا ندارد، هیچگونه خشونتی روا ندارد. به من 
دختران و پسران توانیم از راه سرکوب گفتند که اگر ما مثالا فرض کنیم می

ن بوجود آورده از رفتن ها فضای عمل و آرماو غیره برای آن وانی را که کوملهج
ها باز بداریم، اشتباه است و با کمال تأسف ما این اشتباه را در همه به سوی آن

های انسانی و معنوی، عالی برای انسان جوان کنیم. ما باید آرمانجا تکرار می
تری در سازندگی برای آنها بوجود تردهاوریم. ما باید میدان عمل گسبوجود بی

ها تخریب را با سازندگی عوض کنند و به خط سازندگی و به افق بیاوریم تا آن
اند به جا مردم خو گرفتهصحبت شد که در آن انسانی بیایند.عالی و رشد واقعی 

عیت یعنی صبر و شود کار کرد. جواب دادم قاطقاطعیت و با دموکراسی نمی
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استقامت در هدایت قاطعیت. یعنی خسته نشدن، دلتنگ و دلگیر نشدن. مثال 
ایت مأیوس شد و به شکم ماهی آوردم یونس پیغمبر را که عصبانی شد، از هد

نشان اینکه دعوت محتاج خستگی ناپذیری است. محتاج صبر و  ،رفت 
یعنی تسلیم وسوسه های استقامت و پایداری است و بنابراین، باید قاطع بود. 

ما را از خط توحید بیرون ببرند، از خط سازندگی بیرون  خواهندمیکسانی که 
ببرند و در خط تخریب بیاندازند، نشد. ایستادگی و استقامت کرد در برابر 
ناسزا، توهین، دشنام و تحقیر و روش های تخریبی دیگر و حتی در برابر تیر و 

یت عمل کنیم یت استقرار بمانیم و در خط هداتانک ما باید همچنان در هدا
شته و سرگشته به راه آید و راه واقعی را پیدا کند. بعد، تا انسان، انسان گم گ

ها، اجتماع ما به نتیجه رسید و محیط تفاهم بوجود آمد و من پس از این بحث
 ها در جمهوری اسالمی ما باشد و آن راامیدوارم این یکی از بزرگترین موفقیت

یک دگرگونی اساسی در بینش و روش دست اندرکاران و نهادهای اجرایی 
بعد از ظهر  3بگردد. پس از این اجتماع بسیار بارور و سودمند، در ساعت 
هایی کرد و مخبر مجله آلمانی اشپیگل با من مصاحبه انجام داد. سئوال

چه در هایی شنید و من در جواب ها مبانی نظری عملی سیاسی دولت را جواب
 زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی شرح دادم. 

  

 ت ویتنامیأهی
بعد از آن نوبت به هیئت ویتنامی رسید. این هیئت دو نامه از سوی رئیس 
جمهور موقت و نخست وزیر آن کشور آورده بود. من از تأثیرات مقاومت مردم 

آمریکا،  ارتشویتنام در کشور ما و ستایشی که ما برای این مقاومت در برابر 
ها را از زندگی مردم ویتنام از خود نشان دادند و اینکه اگر مردم آسیا ابرقدرت

توانند بر خودشان برانند و به یاری یکدیگر برخیزند، با سرعت کافی می
تواند از نو نقش جهانی مشکالت خود غلبه کنند و نسل امروز و آینده آسیا می

تمدنی نو را ایفاء کند را با او در میان گذاشتم. او ضمن در راه بارور کردن 
اسالمی ایران مشکالت سیاسی را که دولت  اظهار پشتیبانی کامل از انقالب

ویتنام با آن روبرو هست با ما در میان گذاشت و از روش دولت چین انتقاد 
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برای مردم  ام خمینیکرد. بعد از من دعوت کرد به ویتنام سفر کنم و گفت که ن
انگیزد، چرا که مظهر مقاومت ما بسیار شناخته و نامی است که محبت بر می

مردم شما است در برابر رژیم وابسته به دولت آمریکا، و وعده کرد که آماده 
های اقتصادی و غیر آن برای تحکیم مبانی همه گونه همکاری با ما در زمینه

 رابر سلطه آمریکا هست. برای مقاومت در ب
ای بعد از آن نوبت به نمایندگان مجلس از مناطق مختلف کشور رسید. نماینده

ای از استان سیستان و ای از استان کهگیلویه و نمایندهو نماینده از استان ایالم
شان که  به طور عمده راه، نزد من آمدند و درباره مسائل مناطق خود بلوچستان

بهداشت، پاکسازی، آموزش و پرورش، آب و برق، خرید محصوالت 
ای که های تولیدی تقاضاهایی داشتند. بنا بر رویهکشاورزان و توسعه فعالیت

المجلس با مسئوالن، با وزراء و جا که دسترسی حاصل بود فیتا آندارم 
 حل شدنی بود حل شد. مسئوالن دیگر تماس حاصل شد و آن مقدار که 

 بعد از ظهر  7بقیه به کار و تالش مسئوالن مختلف گذشت. ساعت نزدیک 
 

 مسئولین اطالعات نیروهای مسلح نزد من آمدند
گران دادند و های حاصله در تعقیب توطئهو آخرین اطالعات را درباره موفقیت

دم ایران قرار شد من همان شب بطور خیلی مختصر خبر شکست توطئه را به مر
رفتم. در شورای انقالب سخن  بدهم. در این ساعت به شورای انقالب

ام را خطاب به مردم و در همان جا ضبط کردم و آن مقدار که الزم تلویزیونی
ای تهیه شد برای بود اطالع بود، به اطالع اعضاء شورا رساندم. بعد الیحه

های اداری و در دسترس وزیران خم های عمرانی بدون پیچ واینکه بودجه
های اجرایی، عمرانی قرار بگیرد که از سوی وزیر مسکن تهیه شده مسئول طرح

یک مالحظه نهایی در  بود، طرح شد و تصویب شد به شرط آنکه آقای صراف
ای به نظر او رسید و عیب و علت و ایرادی، از نوع آن بکند و اگر مسئله تازه

 5/1ساعت ود. بعد من جلسه شورای انقالب را ترک گفتم و دیشب طرح بش
بعد از نیمه شب مسئول اطالعات سپاه بوسیله تلفن اطالع داد که کسان دیگری 
نیز دستگیر شدند و گروه نقاب که ابتدا یک ماه پیش از این گروه بر ما شناخته 
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. تلفنی جام بدهندو معلوم شدند، قرار دارند که فردا جمعه عملیات تروریستی ان
ها که مدعی است پشیمان شده است، کرده بود هم از یکی از همین تروریست

 توصیه به اینکه من به اراک نروم. و امروز هم به این ترتیب به پایان رسید.
 
 

 1359تیر ماه   20کارنامه  
 1359تیر ماه  22تاریخ انتشار 

 302شماره روزنامه  
 

 به اراک رفتیم
گران سفر، اطالعاتی درباره پیشرفت تعقیب شبکه گسترده توطئهصبح پیش از 

اند. ما به نفر جزء هسته مرکزی این توطئه بوده 5 گرفتم. گفتند در اهواز
فرودگاه رفتیم و با هلیکوپتر روانه اراک شدیم. استقبالل مردم در شور و 

این صمیمیت خارج از  شناخت و آدمی در برابرهیجان گرمی حد و اندازه نمی
دید که اگر آدمی صد برابر آنچه کرد و میحد مردم احساس شرمندگی می

توانست از عهده جبران اینهمه احساسات پاک و کرد، باز نمیتوانست میمی
سازی که دیدن کردیم و از آن جا شورانگیز برآید. از فرودگاه تا کارخانه ماشین

گرمی بود و صفا و یکدلی مردم بود با  تا بازار، همه جا احساسات بود و
منتخب خودشان. در کارخانه مسائل بر ما معلوم شد. از جمله آنکه کارخانه با 

کند. مشکالت مالی دارد اما حل آن آسان است. چرا که سوم تولید کار می
ها پیش از این تصویب شده بود به مبلغ ای برای بکار انداختن دستگاهبودجه
ار، جوّ مناسبی نیست. آن تالش و مان اما جوّ اجتماعی کمیلیون تو 500

وشش و هیجان مثبت کار هنوز در این قسمت، در این کارخانه بوجود ک
نیامده. هنوز شاید برای کارگران، قسمتی از کارگران و کارکنان این صنعت 
روشن نشده که پیروزی ما در این نبرد سهمگین جز با کار و تالش میسر 

اشکاالتی هم از جهت قطعات و مواد هم داشتند و خصوصا  از  نیست. البته
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ای بود. آن گذشته بر نخواهد کردند نه برای گذشتهلحاظ بازار. آنچه تولید می
 گشت. بنابراین باید نوع تولید متناسب با اقتصاد مستقل جدیدی بشود. 
ات أسیستامیدواریم که در روزهای آینده فرصت کنیم و برای بکار انداختن این 
ها و ابانعظیم، آنچه باید بکنیم. از آن جا به شهر رفتیم. انبوه جمعیت در خی

ر آن های بازار به حدی بود که همراهان تدبیری اندیشیده بودند و بنا براسته
ی رانجا سخنر به چهار سوقی بردند و من در آنتدبیر من را از پشت بام بازا

طئه جا کردم همین بود که هفت توآن . صحبتی که من درخودم را ایراد کردم
ا ای که درحال کشف شدن است و این خود شاید ما ردر چهار ماه و این توطئه

دهد که ها در ایران نشان میرهبری کند به شناسایی هسته اصلی این توطئه
 اند و رئیسآمریکا، این رژیم و مسئوالنی که مردم برای این رژیم برگزیده

ن ار داده است،  برای هر کس شک و تردید بود اینک ایجمهوری را هدف قر
 رخداد و واقعیت برای اینکه شک و تردید او را بزداید.

 
 رسیداگر این توطئه به انجام می

 شده من و پدر جد من هم حریف نمیالبت 
انجامید همه چیز زیر و هایی در جریان بود که اگر به نتیجه میبنابراین، توطئه

های ساده ی ما کسانی نبودیم که اینگونه مطالب را بلندپروازیشد. ولرو می
گرها نرویم و آنها را کشف نکنیم. ها و توطئهریشهتلقی بکنیم و قاطعانه دنبال 

نظامی  -ها توضیح دادم که ما در جنگ اقتصادی و در جنگ سیاسیبرای آن
تفاده هستیم و دشمن برای پیروزی در این دو جنگ از وسایل تبلیغاتی اس

اعتمادی و خود ما جوّ تخریب و خشونت و بی کند. با وسائل تبلیغاتیمی
ثباتی زمینه را برای پرورش ثباتی بوجود آورد و در این جوّ تحریک و بیبی

آورد. غیر از کند و با اختتام فرصت، ضربه وارد میروحیه توطئه چینی آماده می
ها توضیح دادم که ببینند زند. به آنپراکنی دست میعهسازی و شایاین به شایعه

جا به ، بسیار بدسابقه فعالا هم در اینجا و آناشخاصی بودند با رژیم سابق
کارهایی مشغولند. اشخاصی بودند با سابقه مبارزه و اینک هم برای پیروزی 

کنند. نظامی شب و روز کار می -در جنگ اقتصادی، پیروزی در جنگ سیاسی
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ه دوم هر جا که ببینند ن دسته اول هیچکس به کارشان کار ندارد، اما این دستای
ها، با گیرند. با دستگاهکند مورد حمله قرار میها هست و کاری میکسی از آن
ایم. بعد طرح کردم که به ها، با وسائلی که خود ما بوجود آوردهروزنامه

اسالمی دل سوزاند و  سرنوشت وطن باید دل سوزاند. به سرنوشت انقالب
ثباتی بوجود بیاید و اعتمادی و بیاجازه نباید داد که تزلزل بوجود بیاید و بی

بعد درباره شروع ماه رمضان و ضرورت بازگشت به بینش توحیدی معنوی و 
ها خواستم که های متناسب با خداپرستی برایشان صحبت کردم و از آنروش

کنند، در دل شب که برای عبادت آماده و برای روزه می وقتی حضور قلب پیدا
و برای پیروزی رئیس جمهور  خیزند، دعا کنند برای سالمت امامداری بر می

جا به منتخب خودشان در این نبرد بسیار مشکل و سخت و سهمگین. از آن
آن  پاسدارانهایی که از سپاه دانشسرای دختران رفتم و بعد از ناهار با گروه

شهر، دادستان انقالب شهر و تنی چند از مسئوالن آمده بودند صحبت کردم. 
هر کدام مطالبی داشتند. غالبا  در رد یکدیگر. بعد در اجتماع فرمانداران 

ها صحبت کردم و گفتم که شما باید بروید روی استان حاضر شدم و برای آن
ا را تنظیم بکنید از راه دلسوزی و کمال عالقه به ههای تولید. این طرحطرح

گذاری کنند. زمینه ها در این زمینه سرمایهپیروزی در نبرد اقتصادی و بانک
 ها در هماهنگی و تفاهم. ها برای انجام مسئولیتدوم کار، پیدا کردن روش

باز برایشان توضیح دادم که دو روش وجود دارد، یک روش بر پایه توحید و 
روش بر پایه تضاد. از اتفاق جوانی برخاست و به استاندار ایراد گرفت که  یک

کرده، استاندار گفته است در نماز جمعه بیا تا بحث  او را دعوت به بحث آزاد
روند دنبال آزاد کنیم. او گفته است که روز جمعه کارمندان تعطیلند و می

ث آزاد نشده، در عوض او را اخراج آیند و حاضر به بحتعطیالت و نمی
اند. بعد از او خواستم بگوید وقتی استاندار را به بحث آزاد دعوت کرد او کرده

چه گفت، او گفت استاندار را به بحث آزاد دعوت کردم و گفتم جمعه روز 
خوبی نیست، وسط هفته روزی را قرار بدهید، او نپذیرفت و گفت من را از 

جا شاهد بودند. از اتفاق یکی از آن عد گفت دو نفر هم آناتاقش بیرون کنند. ب
دو نفر در مجلس بود و شهادت دادند که نه، او گفت روز جمعه و این جوان 
پاسخ داد که این جمعه و )شنبه که به مناسبت نیمه شعبان تعطیل بود( 
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روند. استاندار گفت که جمعه بعد. او گفت نه، باید کارمندان به تعطیالت می
کنیم. به او گفتم این در وسط هفته باشد و اگر هم نیایی ما ترا محکوم می

و این شیوه برخورد بر پایه بینش تضاد « کنیماگر نیایی ما ترا محکوم می»
رفتی استاندار را امر کردی اول باید میاست. اگر بر پایه بینش توحید عمل می

بکنی بهتر است، بعد نهی گفتی اگر اینطور عمل کردی یعنی میبه معروف می
کشید و از این بحث هر چه به کردی بعد دست آخر کار به بحث میاز منکر می
آمد در جهت بهبود و سازندگی بود. حال اینکه نتیجه کاری که کرده دست می

ای و میان تو و استاندار این تخریب بوده است، به قول خودت اخراج شده
به آن جمع گفتم دقیقا  اختالف دو روش بر رابطه برادری از بین رفته است. 
توان دید و وقتی در زمینه اقتصادی، بر ها میپایه دو بینش را در همین نمونه

رویم دنبال روشی که متکی به پایه توحید، روش اقتصادی پیدا بکنیم می
خودمان باشد. استعدادها و امکانات خودمان را بسیج کنیم و وابستگی را پاره 

رویم دنبال اینکه زودتر مردم را ساکنیم و به هر وسیله ساکت یگر نمیکنیم و د
رویم دنبال اینکه مردم را رها کنیم، آزاد کنیم، مستقل کنیم. بعد کنیم، بلکه می

به فرودگاه آمدیم و در راه هم همان احساسات را بدرقه راه خود دیدم. در 
ا مسئول اطالعات سپاه نزدیک نیمه شب به جبه نزد مادرم رفتم و در آن تهران

ای را داد. در همان اراک که بودم به من اطالع نزد من آمد و اطالعات تازه
دادند که یک سرتیپ که قرار بوده فرمانده نیروی هوایی بشود )در صورت 

 از جمله فرمانده لشگر اهواز تن در اهواز 15پیروزی توطئه(، دستگیر شده و 
 اند.نیز دستگیر شده

 

فرمانده برای نیروهای زمینی و  ها اینکه استاندار اهوازاز شگفتی
 !استدریایی و هوایی معین کرده

با او تماس گرفته بود و او گفته چنین کاری نکرده بلکه برای  آقای گرمارودی 
خواسته است که در مراکز این خواباندن هیجان عمومی از برادران پاسدار 
هم اکنون که یک بعد از نیمه شب  نیروها حاضر بشوند و فرمانده نیروی زمینی

دهد که نه، درباره استاندار حکمی نوشته است که بنابر امر به است اطالع می
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د. تا انگیزوزارت کشور چنین کاری کرده است که این بیشتر شگفتی بر می
وقتی در جامعه ما حدود معین نشود و مسئوالن از حدود خود پا بیرون 

رود و در آینده ها از بین نمینگذارند با کمال تأسف زمینه پیدایش این توطئه
های بزرگتری روبرو بشویم. امروز بعد از ظهر در همانجا نیز ما باید با توطئه

م. پیش از این نیز در شورای من این صحبت را برای اجتماع فرمانداران کرد
این سئواالت را طرح کرده بودم که آیا اگر امروز وضع دگرگون شود  انقالب

 90چند درصد کارمندان با رژیم بعدی همکاری خواهند کرد. جواب شنیدم 
 درصد. و پاسخ دادم بنابراین، ما

 
 ایم وجای پاکسازی در واقع ناپاکسازی کردهب 

 ایمندزدایی گنداندهجای گب 
ها شود، البته همه این توطئهو گفتم وقتی هفت توطئه در چهار ماه کشف می 

دهد که زمینه اجتماعی آن بوجود آمده اند. خود نشان میبزرگ نبوده، اما بوده
را در تلویزیون دیدم و شنیدم. از توجه  است. شب که بازگشتم بیانات امام

کرد. اگر زمینه اجتماعی بیماری توطئه از این مسئله حکایت می عمیقی درباره
ها از بین نخواهند رفت و برای ها، توطئهبین نبرد با کشف و خنثی کردن توطئه

ها اینکه زمینه اجتماعی توطئه از بین برود باید حاال که معلوم شد این توطئه
باید همه جوانان ما دارد،  وجود دارد، حاال که معلوم شد آمریکا حضور فعال

ها که در چه آنها که در سپاه انقالبند، چه آنها که در جهاد سازندگی و چه آن
آیند گویم. اینکه میجاهای دیگر به خود آیند. در اراک هم گفتم حاال نیز می

کوبد در حقیقت گویند رئیس جمهوری نهادهای انقالبی را مینزد شما و می
خواهند به این عنوان شما را در افکار عمومی یکند، مدلسوزی برای شما نمی

نهادهای  اعتبار کنند، بگویند که رئیس جمهور منتخب مردم این نهادها را بی
 اعتبار بشوند. به هوش باشید.ها بیداند، تا آنانقالبی نمی
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رئیس جمهوری در پی آن است که این نهادها از حدود قانونی 
 خودشان بیرون نروند

ها را در هم بشکنیم، هم در آن دو جنگ وانیم با موفقیت هم توطئهتا ما بت 
فرهنگی اصیلی را بوجود بیاوریم. من  اساسی پیروز بشویم وهم زمینه انقالب

گویم برای حفظ تداوم رابطه صمیمانه دانم و آنچه میخود را دوست شما می
تر به آن توجه بکنند همین میان شما و مردم است. مطلبی که باید مردم بیش

است. همین زمینه اجتماعی بیماری است. این زمینه است که باید از میان برود 
و برای از میان بردن این زمینه تالش بسیار الزم است. پیش از همه امنیت 

شود محکوم شود اِعمال خشونت کردن آسان میالزم است. آسان می قضایی
ای، شکی در صفت حکم باشد، م را به اجرا گذاشت. اما اگر شبههکرد و حک

های تبلیغاتی اگر جامعه شک کند بر عدالت و یا چنان در زیر فشار دستگاه
شیفته ستایش خشونت بشود که عدالت را از یاد ببرد و نسبت به عدالت القید 

عمل  شوند، به عنوان قاضیها که تشویق میبشود فاجعه رخ داده، همه آن
 کنند. می
 

 1359تیر  21کارنامه روز  
 1359تيرماه  21شنبه تاریخ انتشار 

 304روزنامه شماره 
 

 تشکيل كميسيون امنيت ملى  و بحث در مورد منطقه غرب کشور
كميسيون امنيت  10امروز صبح بعد از خواندن گزارشهاى زياد ساعت       

حث قرار گرفت، منطقه ملى تشکيل شد. مسأله اولى كه طرح شد و مورد ب
منطقه توطئه ضد انقالب بوده است و  غرب بود. اين منطقه از روز اول انقالب

 .طرح آينده توطئه وسيع بر ضد انقالب نيز در همين جايگاه خواهد داشت
ر در رسيدگى به مسأله غرب، مسائل متعددى طرح و مورد بررسى قرا      

راى ها برماندهى قبالا انجام گرفته بود و آسفالت راهگرفت. حل مسأله وحدت ف
 .گرفتجلوگيرى از مين گذارى، مسايلى بود كه هر بار مورد بحث قرار مى
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مسئله ديگر خوديارى مردم در دفاع از منطقه شان بود. و چون ما در طرح       
غرب وحدت فرماندهى را تأمين كرده بوديم، انجام اين امور را بر عهده آن 
فرماندهى گذاشتيم. در عوض طرحهاى عمرانى بر عهده مقامات اجرايى غير 

آنها را تا آنجا كه  نظامى است كه اينها بايد اين طرحها را آماده كنند و بودجه
 .تأمين است اجرا كنند و براى بقيه، ما بودجه تأمين كنيم تا به اجرا درآيد

 
 فرمانده نيروى هوايى گفت :

 استكشف كرده را خود ارتش کودتا طرح 
هاى بعضى طرح شد و می بايد بگويم كه وقتى به نوشته بعد، مسأله كودتا      

توجه كردم، متوجه خطر دوم شدم  ها و بعضى مطالب راديو تلويزيونروزنامه
دنبال خواهد آمد. و هيچ كودتايى بدون زمينه سازى چون طرح اصلى كودتا ب

 ممکن نيست. در اين جلسه فرمانده نيروى هوايى گفت كه طرح را خود ارتش
شود كه گويى ما اصالا در جريان امر كشف كرده است و اين جورى وانمود مى

گويم و ايم. من برداشت خودم را از زمينه سازى براى كودتاى وسيع مىنبوده
 :بهتر است تحت اين عنوان بگويم

  
انجام  در ايران توان كودتاى موفقى را به زيان انقالبچگونه مى

 داد؟
 : طرح ضد انقالب

ام و از سوى مردم ها موفق نبودهاگر من تا اين زمان در كشف اين توطئه      
افظ سرنوشت جمهورى باشم ناچار بايد طرح و برداشت ام تا حانتخاب شده

خودم را از آنچه ممکن است دشمن براى ما پيش بياورد بگويم تا هيچ نقطه 
،  من برداشتم را براى  ابهامى نماند. بنابراين تحت عنوان طرح ضد انقالب

 :گويممردم به شرح زير مى
 اول: زمينه سازى 
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خنثى  عامل 2ه زمينه كودتاى موفقى آماده بشود الزم است براى اين ك      
 .بشود. يك عامل، عامل اقتصادى است و عامل دوم عامل نظامى است

 ی:عامل اقتصاد 
 

 براى اين كه عامل اقتصادى از كار بيفتد، 
 چند كار الزم است انجام شود

 : مشکل كردن خريد از بازارهاى خارجىاول      
 .و بى اعتبار كردن نظام بانكى و خصوصا  پول ايران : متزلزلدوم      
ها و : ايجاد اغتشاش و آشفتگى در محيط كار در كارخانهسوم      

 .دستگاههاى ادارى
كنند ىشود كه چه دستهايى در اين سه زمينه عمل مبا كمى دقت روشن مى      

اهم و گرانى روزافزون فرتا زمينه فلج اقتصادى يا دست كم ركود اقتصادى 
كنم ىبشود. براى اين كه بهانه براى كسى نماند، براى چندمين بار اخطار م

 دهند بهكنند با كارهايى كه انجام مىآنهايى كه حسن نيت دارند و خيال مى
دهم كه اين رويه به زيان جدى جمهورى كنند، هشدار مىجمهورى خدمت مى

 .اسالمى است

 
 انجام بگيرد براى اين كه كودتا شدر مورد ارت

انجام بگيرد الزم است كه نيروهاى  براى اين كه كودتا اما در مورد ارتش      
 :ما مسلح
 .اوالً: در جامعه بى اعتبار بشوند      
در داخل آنها غير ممکن گردد و اگر دقيق ثانيا : اجراى فرامين نظامى       

بينيم كه باز همان دستها، همان دستهايى كه خيلى به خود رنگ بشويم مى
دهند در كار است كه به اين دو نتيجه برسيم. اگر در نيروهاى هم مى مکتبى
در صورت حمله دشمن سلسله مراتب فرماندهى از بين برود و در واقع  مسلح

اين نيروها دست كم قادر به مقابله نخواهند بود. و اين يك خطر بسيار بسيار 
و توطئه اخير دشمن هدفش اين بوده  بزرگى است كه در توطئه هايى مثل طبس
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است كه اگر موفق شد كه خوب شده است و اگر موفق نشد كه جنبه منفى اين 
بياورد و امکان اجراى احکام و دستورات نظامى را در بى اعتبارى را به وجود 

 .داخل نيروهاى مسلح غير ممکن كند
 .اما در جهت بى اعتبارى آن      
يکى دو گروه كه من اميدوارم در اين عمل فريب خورده باشند و وسيله       

خواستند و آن طور كه در عمل معلوم كار همان كسانى قرار گرفته باشند كه مى
همه چيز را زير و رو بکنند تا باباى منهم حريف نشود اينها يك تبليغاتى شد 

نهادهاى انقالبى را  كنند كه رئيس جمهورىكردند و شايد هنوز هم مى
 !كوبدمى

ى بظاهر قضيه دلسوزى براى اين نهادهاست و درست كه دقيق بشويم،       
 .اعتبار كردن اين نهادهاست

شود. به اين او را بکوبد، محبوب مردم نمى نهادى كه رئيس جمهورى      
ترتيب اين نهادها را در همه جا از سويى در مقابل روحانيت قرار دهند و از 
سوى ديگر مورد بى اعتمادى رئيس جمهورى. در اين صورت آنها اگر خطرى 

د. حال آن كه مسايل كامالا بر پيش بيايد قادر به مقابله جدى نخواهند بو
خواهد اين نيروها و خصوصا  سپاه از هر عيب و مى عكس است رئيس جمهور

نقصى مبرا باشد و در مرز وظايف قانونى خود بماند و از آنها بيرون نرود تا 
 .همواره محبوب مردم باشد و بتواند در مشکالت، جمهورى را يارى رساند

خواهند به يك نتيجه برسند نابراين، يا از راه دلسوزى و يا از راه حمله مىب      
اى است. چنان كه شنيده شد در يك برنامه و آن بى اعتبار كردن نيروهاى مسلح
اند كه شدهاجرا شده به مقامات يادآور مى كه بعد از نيمه شب در راديو ايران

 .از سرباز به باال همه فاسد و خرابند ارتش
هيچ عالجى ندارد جز ايستادن در  فضاى اين حرف اين است كه ارتش      

برابر جمهورى و اين تبليغات همان تبليغاتى است كه زمينه كودتاى طرح 
 .سازدگسترده آينده را فراهم مى
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نصب فرمانده برای نیروهای مسلح زمینی و  استاندار خوزستان
 است !هوایی کرده

 استاندار خوزستانپس از اين كه اين مطالب را من توضيح دادم كار       
ت جمهورى و بدون اين كه اختيارات قانونى يأسمطرح شد كه بدون تماس با ر

كرده است كه با  داشته باشد و بدون توجه به حساسيت موقعى خوزستان كارى
 هيچ عقل و منطقى جور نيست و آن نصب فرمانده براى نيروهاى مسلح

 .دريايى و هوايى( است -)نيروهاى زمينى 
 :در اين باره اين نكات بايد به اطالع مردم برسد      
منطقه  چون پيش از انجام طرح به ما اطالع رسيده بود كه خوزستان      

حساس است و از آنجا حمله خواهد شد، شخص خود من به استاندار 
 .خوزستان تلفن كردم كه اوضاع خوزستان حساس است و بايد مراقب باشد

بوديم و خود قبالا به  بنابراين ما كامالا در جريان وضع در خوزستان      
 .استاندار اطالع داده بوديم

نيز در اين طرح  خوزستان ز اين كه معلوم شد چند تن از نظاميانپس ا      
شركت داشتند: به لحاظ حساسيت وضع در آنجا و ضرورت متزلزل  كودتا

نشدن فرماندهى در آن منطقه با مسئول اطالعات سپاه قرار شد كه  اگر 
اى و تزلزلى را توقيف كنند به طورى كه هيچ سکتهها اختاللى ايجاد نكند اين

براى فرماندهى به وجود نيايد. ولى ناگهان در اراك كه بودم به من تلف شد كه 
استاندار خوزستان به يك چنين كار شگرفى دست زده است كه البته من اين 
مسأله را مسکوت نخواهم گذاشت و با قاطعيت در اين زمينه عمل خواهم كرد 

 .شوداين كه اين گونه كارهاى ناسنجيده به قيمت سرنوشت كشور تمام مىبراى 

 
 ارتش در دادستانى انقالب شکنجه

در  مسأله بعدى كه در شوراى امنيت ملى طرح شد، مسئله شکنجه      
شود و قرار بود، گفته شد كه اين كارها در اينجا مى ارتش دادستانى انقالب

 .شد كه مورد بازرسى قرار بگيرد
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ز ظهر ابعد  3بعد از اين جلسه كه جزئياتش قابل بيان نيست. تا ساعت       
 .نيز به وضع سپاه و بهبود آنها پرداختيم

و گزارشها و  هابعد از ظهر به منزل آمديم و در اينجا به مطالعه پرونده      
طرحهاى عمرانى كه فرستاده بودند پرداختم و چند طرح را خواندم و آنگاه 

مشغول شديم و گزارشهايى كه آمده بود مطالعه  دوباره به مسأله طرح كودتا
 .كرديم
ودتاى اى درباره طرح وسيع كشب وزير امور خارجه آمد و اطالعات تازه      

 .ورد كه در دست مسئوالن اطالعاتى قرار گرفتاصلى را براى من آ
  
 

 1359تيرماه  22يکشنبه  کارنامه روز 
 1359تیر ماه  25تاریخ انتشار 

 305شماره روزنامه 

 
 جهاد سازندگی تبریز، طرحها و راه حلها و بودجه

صبح به ترتيب، اول جهاد سازندگى تبريز آمد و گفت كه طرحهاى وسيعى       
توان كافى ندارد و گفت كه سه سد را مى را براى انجام دارد ولى بودجه

ساخت، راه و ساختمان، بناها، كشت و صنعت و صنايع، آزمايشگاه براى 
ها را استاندارى پذيرفته بود كه با شرقى  كه همه اين پوشاندن منطقه آذربايجان
 .اش را تأمين بکنداستاندارى بودجه ساختمانهاى نيمه تمام

راه و ساختمان همين طور، و كشت و صنعت را به بانكها بسپارند، تا آنها       
اش پرداخت سرمايه گذارى كنند. و قرار شد كه طرح سد را بياورند تا بودجه

شد شود و بسازند. براى آزمايشگاهها نيز با وزير بهدارى صحبت شد و قرار 
 .اى تعيين كنندبودجه
صحبت كرد  شيخ االسالم سقز آمد و درباره مشکالت منطقه كردستانبعد       

 .و آنچه شدنى بود دستور داديم انجام بگيرد
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 بحث درباره قيمتها و عوامل باال رفتن قیمتها
له اى تشکيل شد كه مسئبراى بحث درباره قيمتها جلسه 11در ساعت      

گوشت مطرح شد كه چگونه اجرا شده است و مسئوالن از اجراى آن اظهار 
گفتند كه بعضى از اعضاى صنف قصاب كردند تا جايى كه مىرضايت مى

ارشنبه مغازه، روز چه 185اند. از جمله روز سه شنبه مشکالتى را ايجاد كرده
ه مغاز 200و روز يکشنبه  200و روز شنبه  560مغازه، روز پنج شنبه  807

 .اندگوشت نگرفته
ها به گذاشتند كه گوشت بفروشند و اين اعتراضنمى اى هم با چماقعده      

اند و سودهاى هنگفتى كه اى بوده است كه داشتهخاطر فعاليتهاى دالل مآبانه
بردند. و حاال كه عرضه زياد اش مىاز تفاوت قيمت گوشت و كمبود عرضه

مبود نيست و سود آنها بسيار كم شده است، اين بازيها را در شده است و ك
 .آورندمى

از اين جا به بعد به عهده خود مردم است كه مراقبت كنند و اين       
كنند سرجاى خودشان بنشانند تا وضع فروشندگان و قصابهايى را كه اخالل مى

شده است  ايران از اين نظر تثبيت بشود و اميدوارم اين كارى كه براى شهرهاى
 .يکى از كارهاى مفيد باشد

سه  اند از روزبعد مسئله شوراى نرخ به ميان آمد و اين طور كه گزارش كرده    
ى ازرسكند و من پيشنهاد كردم كه يك برنامه بشنبه شوراى نرخ شروع بکار مى

ه ا بکنند تبراى مسئوالن دولت بگذارند و وزراء و شهردار هم در آن شركت ب
 .طور مرتب و روزمره قيمتها را در سطح شهر كنترل كنند

 .بعد درباره عوامل خارجى مؤثر در افزايش قيمتها بحث شد      
عامل اول اين است كه ما چون در محاصره اقتصادى هستيم غالب       

شود كه ىخريدهايمان را بوسيله داللها بايد انجام دهيم و خود اين هم موجب م
ط گرانتر بخريم. غالب اجناس را از كويت و شيخ نشينها توس %10ست كم د

ل و ها در داخل هستند و اين عوامل واسطه داخخريم. بعضى واسطهداللها مى
 .درصد جنس گرانتر خريدارى شود 15تا  10شود كه بين خارج موجب مى
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 داخلى ليدعامل دوم اين است كه بسيارى اجناس را به دليل آن كه با تو      
ا دهند و همين امر موجب افزايش قيمت كاالهرقابت نكند اجازه ورود نمى

 .است
موجب  هاى داخل بازارند. كه آنها هم به نوبه خودشانعامل سوم واسطه      
اى كه كرديم درصد باال برود به اين ترتيب كه با محاسبه 10شوند كه قيمت مى

شود درصد واسطه كه مى 10تا  5وه درصد وارد كننده به عال 20گفتند كه 
 35درصد به عالوه  35شود درصد بنكدار كه مى 5درصد به عالوه  30

 .شوددرصد به قيمت وارده اضافه مى 70درصد خرده فروش و در جمع 
ين بعامل ديگر، اين است كه نفس تحريم اقتصادى و محاصره اقتصادى       
ه به براى اين كه فروشندگان با توج دهد.درصد قيمت را افزايش مى 10تا  5

 .فروشنداين كه ما در تحريم اقتصادى هستيم به ما جنس مى
آن  عامل ديگر، حمل و نقل و تخليه در بنادر بسيار بد است. و علت      

ره ادا مسائل كارگرى و غير كارگرى و عدم كارآيى در اين بنادر و آشفتگى در
 .ها استگمرك
گيرى بيشترى عتبارات بانكهاى خارجى است كه با سختعامل ديگر، ا      
 دير شود كه كاال دير به بازار عرضه شود و خود ايندهند و اين موجب مىمى

 .عرضه شدن در افزايش قيمتها مؤثر است
 را باال و باالخره اين عامل كه واردكنندگان به استناد تحريم، قيمتها      
 .كننداست وارد نمى اى كه الزمبرند و به اندازهمى

اند ردههزار المپ وارد ك 30براى مثال يك ميليون المپ الزم است ولى       
تها و مسلما  با اين كمبود جنس در بازار اين عمل موجب افزايش شديد قيم

 .شودمى
مل بر اين عوا تأثيرحل اين عوامل در گرو اجراى قانون اساسى است تا       

برد، از ىال ما  در مجموع، قيمتها را از دو برابر بيشتر باافزايش قيمتها كه قطع
 .بين برود

لى ره مسائبعد به كارهاى جارى پرداختيم به ترتيب مقاماتى آمدند و دربا      
 .صحبت كردند
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 با معاون وزارت کشور ار خوزستانآمدن استاند

ون وزارت كشور آمد، بعد گفت كه مسأله را با معا استاندار خوزستان      
 ايد و فرمانده نصب نكرده است در حالى كه در تلگراف به امامبزرگ كرده

ايم و من خطرات اين كار را به او صراحتا  گفته است كه فرمانده نصب كرده
 گوشزد كردم بعد، 

 
 اسالمى اى براى تشکيل جبههجلسه

اسالمى بود كه افرادش آمدند و درباره چگونگى  ى براى تشکيل جبههاجلسه
رهنمود هايى داديم و  تشکيل اين جبهه بحث كردند، با آقاى موسوى اردبيلى

از جمله من به آنها گفتم كه بايد تمام روش پيغمبر اسالم را به كار ببريد و از 
أله باور دارند شروع كنيد و اساس استوارى بگذاريد و راه آنها كه به اين مس

 .شود طى كردسخت و طوالنى است و با عجله نمى
 .آمدند داماد امام بعد از اين آقاى اشراقى      
 .برسد بعد با ايشان درباره چند موضوع صحبت شد كه به عرض امام      
قرار بود  آمدم بعد از شوراى انقالب بعد از آن به جلسه شوراى انقالب      

مسأله حقوق...؟ كارمندان طرح بشود و در نيمه بحث جلسه را ترك كردم بعد 
دادند و بعد از پرداختن به مسايلى كه به پيشرفت كار تحقيق در زمينه توطئه مى

كشور درباره خبرهايى كه در مرز بود.  با مسئوالن نيروهاى مسلحاز تبادل نظر 
براى سخنرانى نخست به بنى فاطمه رفتم )براى افتتاح آنجا( از همان جا به 
محل ديگرى رفتم. و درباره مفهوم روزه به معناى بازگشت از ماديت تخريبى 

كه به منزل آمدم. امروز به اين به معنويت سازنده صحبت كردم دير وقت بود 
 .ترتيب به پايان رسيد

 1359تيرماه  23کارنامه دوشنبه 
 1359تیر ماه  26تاریخ انتشار 

 306شماره روزنامه 
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در باره بینش توحیدی و بینش بر اصل  صحبت  در مسجد امام
 تضاد

شور باره وضع امنيت كامروز دوشنبه، صبح بعد از گرفتن اطالعات در      
يل مسا مصاحبه تلويزيونى انجام دادم كه در آنجا برداشتهاى خودم را درباره

وشن مختلف توضيح دادم و زمينه عمل دشمن را براى بينندگان و شنوندگان ر
 .كردم
ك در اولين روز ماه مبار خمينى بعد از آن براى حضور در مسجد امام      

رمضان رفتم و در آنجا درباره دو بينش و دو روش يعنى بينش توحيدى و 
روش مبتنى بر اين بينش و بينش شرك )يا تضاد( و روش مبتنى بر آن صحبت 
كردم براى اين كه روشن كنم كه چطور بر پايه بينش توحيدى سرعت عمل 

شود و رسد و گاهى هم حذف مىشود و تخريب به حداقل مىبيشتر مى
رسد و در روش تخريبى بر پايه شرك بر عكس ازندگى به حداكثر مىس

شود. رسد و تخريب به حداكثر و سرعت هم كم مىسازندگى به حداقل مى
كوشيدم با مثالها و شواهدى از قرآن و رفتار پيغمبر و امامان براى مردم اين 

ش حاكم بر آن، بينش ما به لحاظ اينكه بين معنا را روشن كنم كه انقالب
توحيدى بود همه مردم در آن شركت كردند و سرعت حداكثر را بدست آورد با 
تخريب حداقل و اگر ما بخواهيم در دوران ساختن اين انقالب و ايجاد جامعه 

توانيم اساس مى اسالمى همين بينش و روش را، رويه كنيم با همان سرعت
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ح دادم كه كمتر رژيمى به توانايى و جامعه اسالمى را بنياد بگزاريم و توضي
توان يافت چرا كه به همه مردم متكى است و اثر تبليغات مى ثبات رژيم ايران

تحريك كننده دقيقا  در خالف جهت انقالب است براى اين كه چيزى را كه 
 .كند و آن بى ثباتى رژيم استحقيقت ندارد وانمود مى

 
توضیح بيست عامل داخلى و خارجى  شرکت در جهاد ارزانی و

 افزايش قيمتها
بعد، به منزل آمدم و ساعت چهار در سمينار جهاد ارزانى شركت كردم و       

بيست عامل داخلى و خارجى افزايش قيمتها را تشريح كردم. پس از آن به 
كه  طورآنآمدم و در اين جلسه مسائل بسيارى مطرح شد.  جلسه هيئت وزيران

اى كه طرح شد، يکى مسأله ساعات كار به يادم مانده است مسائل عمده
كارگران و كارمندان بود كه به تصويب رسيد و قرار شد كه بعد اعالم بشود 
قانونى درباره حذف قيد و بندهاى ادارى در عمليات و فعاليتهاى عمرانى 

مهم در تسريع كارها  ها، به تصويب رسيد. بنابراين از جهتى يك قدموزارتخانه
ها دچار برداشته شد، اما از جهتى اين ضرر را دارد كه هماهنگ كردن برنامه

شود و ما اميدواريم در آينده با تجهيز دستگاهاى ادارى و واقعيت مشکل مى
 .بخشيدن به طرح يك برنامه مشکل دراز مدت به اين نحو، ضرر را جبران كنيم

وزارت دفاع طرح شد. خانه سازى براى  بعد، قراردادهاى كارهاى      
ه بارتشيان و كارهاى ساختمانى وزارت دفاع كه آن نيز به نتيجه رسيد و 

ه بت بتصويب رسيد و طرح همزمان با افطار تمام شد و بعد از افطار براى صح
دم ه بوحوزه علميه چيذر رفتم. در آنجا مطلبى را كه ظهر در مسجد توضيح داد

ين دادم زيرا به نظر من مسأله اساسى در ماه رمضان همبيشتر شرح و بسط 
بازگشت به خويشتن خويش است. بازگشت به فطرت خويش و رها كردن 

ش ها و روشهاى تخريبى و در پيش گرفتن روشهاى سازنده بر پايه بينشيوه
 .توحيدى است

 و جو و به گفتگو و پرس 2ساعت يك بعد از نيمه شب به منزل آمدم و تا       
 .جدل گذشت و امروز هم به اين ترتيب سرآمد
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 1359تيرماه  24شنبه سه کارنامه  
 1359تیر ماه  26تاریخ انتشار 

 306شماره روزنامه 

 
 صحبت دوباره با استاندار خوزستان

ه تصويب شد صبح نخست لوايحى را كه در كميسيونهاى شوراى انقالب      
آمد و بار ديگر خطرات خروج از  بود امضاء كردم بعد استاندار خوزستان

حوزه مسئوليت را شرح دادم و گفتم كه آسان است كه كسانى بدون اطالع از 
واقعيتهايى كه مسئوالن اجرائى كشور با آنها روبرو هستند، شعار بدهند و كف 

ه حساب بيايد اما با توجه به اطالعاتى بزنند و كار شما هم يك كار انقالبى ب
( يك خطاى بزرگ بوده است و قرار 1كه با او در ميان گذاشتم اين كار وى)

 .شد كه اين خطا جبران بشود و او عصر در شوراى امنيت ملى شركت بکند

 
 وضع در خوزستانجلسه شوراى امنيت ملى و بحث در باره 

زارشها در زمينه مسائل مختلف صنعتى و كشاورزى و بعد به مطالعه گ      
 4طرحهايى كه ارائه داده شده بود پرداختم و چند طرح را مطالعه كردم ساعت 

، موضوع بحث قرار جلسه شوراى امنيت ملى تشکيل شد و وضع در خوزستان
ذ شد گرفت و تصميماتى براى تحکيم موضع و موقع نظامى در آن منطقه اتخا

تا در صورت هرگونه احتمال خطر خارجى بتواند با استحکام تمام مقابله كند. 
و اين كه حمالت فرسايشى كه به طور  غير از اين مسأله مسأله مرز با عراق

گيرد بحث شد و در اين باره نيز روزمره از سوى دولت بعثى عراق انجام مى
تبليغات در روحيه ارتشيان نيز بحث شد و تصميماتى اتخاذ شد. درباره اثرات 
شناسند از نظر تبليغ، دانند و مسئول مىمى با اين اميد كه آنها كه خود را مکتبى

 .شود در پيش نگيرندها مىبيان و روشى كه موجب تضعيف روحيه
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است كه اين  يك تغيير كيفى مهمى انجام گرفته اين مسأله كه در ارتش      
اى نيست كه تواند از خود بروز بدهد و ظاهر بکند مسألهها را مىگونه حركت

بتوان آن را پوشيده داشت و اين همان دست آورد روش جديد بر پايه همان 
بينش توحيدى در ارتش است. پيش از اين نيز همين آدمها در ارتش بودند اما 

 .توانستند خود را بپوشانندآنها مىيافت و ارتش آنها را بيگانه از خود نمى
موجب شده است كه اينها ديگر قابل پوشش  اما تغييرات كيفى در ارتش      

راند. در اين زمينه دهد و از خود مىها را بروز و لو مىنيستند و خود ارتش اين
ليغاتى نيز براى شان صحبت كردم و گفتم كه نبايد در اظهار نگرانى نسبت به تب

شود زياده روى كرد، چرا كه يك سرماخوردگى ساده يك هفته طول كه مى
اى چيزى نيست كه كشد تا عالج پذيرد بنا بر اين عوارض چنين توطئهمى

بتوان آن را به زودى از بين برد اما بايد با دلگرمى و ايمان و صداقت و 
جامعه اين استحکام و ثبات قدم عمل كرد و به تدريج در درون و برون 

احساس را به وجود آورد كه ارتش به طور قطع جانب ملت را برگزيده است و 
 .خواهد، ارتش اسالمى باشدمى

 
 تفاهمها و ... ءجلسات سه شنبه امنیت ملی در باره رفع سو

رفتم و تا يك بعد از نيمه شب  بعد از جلسه امنيت ملى به شوراى انقالب      
اين شورا گذرانديم. )البته جلسات سه شنبه جهت رفع سوء تفاهمها و در 

انتقاد كارهايى است كه در طول هفته در جهت سست كردن بنياد وحدت 
 .)انجام گرفته است و بايد جبران شود

هاى با اين حال راجع به بعضى از لوايح صحبت شد و بحث در زمينه      
ساعت مرزها بسته باشد و  48شد كه تا  مختلفى انجام گرفت از جمله موافقت

 در اين زمينه بيانى از امام درباره همکارى صحبت شد و آقاى موسوى اردبيلى
 .ها بحث شدآورده بودند. در اين زمينه

بعد در زمينه توطئه و دامنه آن بحث شد و من وضع كشور را تشريح كردم       
 هاى عمل دشمن را از نو توضيح دادم و درباره ضرورت انسجام رهبرىو زمينه

و نظم و خوددارى از خودكامگى در تصميمات باز صحبت شد و همه اتفاق 
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نظر داشتند. اما با اين حال هر روز تصميماتى را مقاماتى كه صالحيت اتخاذ 
شده بايد وقتى را صرف كرد  دهند و در برابر امر انجامآن را ندارند انجام مى

ها كه ا ين تصميمات را براى تدارك اين تصميمات خودسرانه و اگر اين
گيرند با بينش توحيدى به مسائل برخورد بکنند، و نتايج تصميمات مى

خودشان را ارزيابى بکنند و از راه اعتقاد، ضرور ببينند كه انجام هر كارى را 
وقت كافى براى رسيدگى به مشکالت اساسى از مسئول آن كار بخواهند مسلما 

كنيم و اينهمه وقت صرف اصطکاك داخلى نخواهد شد. اين كشور پيدا مى
دارد در جمع چيزهايى نيست كارها كه وقت عمده ما را به خود مصروف مى

كه اگر انجام نگيرند موجب خسران بزرگى براى كشور بشوند حال آن كه در 
يد سازمان ادارى، در زمينه پاك كردن واقعى ى، اقتصادى، تجديأسزمينه س

، در زمينه تأمين محيط كار ادارى، در زمينه تجديد سازمان نيروهاى مسلح
امنيت قضايى و در زمينه بهبود خدمات اساسى كه جامعه به آنها احتياج دارد 

اسى مخصوصا  بهداشت كه در حال ، وضع ناجورى دارد مسايل مهم و اس
موجود است. براى مثال گزارشى براى كمبود داروهاى اساسى الزم داشتيم و 
نيز نابسامانى وضع اداره بيمارستانها. طبيعتا  پرداختن به اين مسايل زمينه اين 

بخشد برد و به جامعه اطمينان و به رژيم اين جامعه ثبات مىتوطئه را از بين مى
تر كه همان معنويت ها اساسىزيم و از اينو اگر ما به اين كارهاى اساسى نپردا

جامعه است كه بايد در سازندگى واقعيت پيدا بکند ناگزير زمينه براى بى ثباتى 
 :توانيم دو راه را برويمشود. در حقيقت ما مىروزافزون رژيم فراهم مى

نگاه  ست كه با واقع بينى اگر به اين راه و اثرات آنراه كنونى ا -يك راه       
 .كنيم خستن شدن از زمينه و پايگاه رژيم كنونى است

ا آن و يك راه ديگر همان راه بر پايه بينش توحيدى و روش متناسب ب      
دم است كه موجب گسترده شدن پايگاه اجتماعى رژيم و پيوستن روزافزون مر

  .شودبا جان و دل به اين رژيم مى
 خواندم گزارشى بودشهايى كه مىفراموش كردم بگويم كه امروز ضمن گزار      

تن ت جمهورى درباره به كار انداخيأسراجع به كارهاى گروه صنعتى دفتر ر
ده صنايعى كه به جهات گوناگون يا تعطيل شده است و يا در شرف تعطيل بو

 .است و يا توليد كافى نداشته است



161 

 

است بار ديگر  ها به كار رفتهروشهايى كه در به كار  انداختن اين كارخانه      
و  دارد كه اين روش تنها روشى است كه در شرايط فعلى، كشور ايرانمسلم مى
 .و اسالم را از بحران بيرون بکشد و به پيروزى برساند انقالب

 
 اند و ...را پخش کرده مصاحبه نوبری

لويزيون مصاحبه آقاى نوبرى را پخش به منزل كه رسيدم معلوم شد كه ت      
از قول آقاى  هم آقاى موسوى اردبيلى كرده است. البته در شوراى انقالب

كنند و چه مى گفت كه در اين مصاحبه گفته است كه مثال اعداممى قدوسى
رود و فردا و پس فردا هم در همين و قيمت باال مى كنندكنند و چه مىمى

روزها هم توطئه گرها بايد محاكمه بشوند. اين چه بيانى در اين مسأله است. 
غافل از اين كه اين مصاحبه مدتى پيش انجام گرفته است و انتشارش را آن 

توان رئيس بانك مركزى را مقصر شمرد. البته اين شب كردند. بنا بر اين نمى
ات را در قيمتها دارد اما مصالح كشور را بايد در نظر گرفت و هربار أثيرت

ات اين كار را بر قيمتها از تأثيرمصالح كشور و عدالت را در نظر گرفت و 
ات سودمند معنوى مجازات در اسالم به شرطى كه آن قسمت دوم تأثيرطريق 

 .انجام بگيرد جبران كرد
اند كه ه پخش كنندگان اين مصاحبه گفتهبه منزل كه آمدم معلوم شد ك      

اند. نپذيرفته بوده «ربا»چون مسئوليت مطالب رئيس بانك مركزى را درباره 
 .رداند و اين كه بايد مسائل از طريق مجارى قانونى انجام بگيپخش نكرده

مسئول  به هيچ رو مسئول سخن مقامات در مورد اول راديو تلويزيون      
نيست، آنها خودشان مسئول حرفهاى خودشان هستند و اگر قرار باشد كه راديو 
تلويزيون بخواهد حرفهايى را منتشر كند كه مسئوليت آنها را بپذيرد، حرفهاى 

ماند. مسئول هر سخنى گوينده اوست، وقتى كه گوينده كمى براى انتشار مى
 .مقام مسئول كشورى است

يکى اين بود كه متصديان راديو  ات شوراى انقالباما جزء مصوب و      
كنند، بايد با مسئوالن امور، وزراء و غير وزراء درباره كارهايى كه مى تلويزيون

ها را منتشر بکنند تا جامعه بداند كه چه كارهايى انجام مصاحبه بکنند و اين



162 

 

پيدا  يأسوجود دارد، چه مشکالتى وجود دارد و حالت  گيرد و چه نواقصىمى
كرد و نكند و حالت اميد پيدا بکند و دقيقا  اين همان كارى بود كه بايد مى

در حقيقت انجام  دستور من يك دستور قانونى بوده است. تعطيل بحث آزاد
 .تبوده اس ندادن تصميم قانونى شوراى انقالب

پردازند توجه به اين مسأله بکنند و من اميداورم كه آنها كه به كار تبليغ مى      
اى كه دائم در جو تحريك كه اثرات كارشان در روحيه مردم چيست؟ جامعه

اى نيست كه در آن توطئه فراهم نباشد. همين ديروز كه كنند، جامعهزندگى مى
توضيح دادم كه چرا اين رژيم، رژيم با ثبات است و  خمينى من در مسجد امام

 يأسگردد، روحيه از شود، روش سازنده مىشرح دادم كه چگونه ديد عوض مى
يابد، به من گفتند كه مردم احساس آرامش به اميد و از كينه به محبت تحول مى

ح تا شب كردند احساس اطمينان كردند و بزبان آوردند كه چقدر راحت از صب
شود ثبات نداريم و اين حرفها و بايد به او گويند كه معلوم نيست چه مىمى

 .دائم گفت كه تو ثبات دارى و آينده هم معلوم است
 .بامداد است 5/2اآلن ساعت  
 

 1359تیرماه  25چهار شنبه  کارنامه 
 1359تیر ماه  29تاریخ انتشار 

 308روزنامه شماره 

 
 باره مراتع و عشایر و برنامه عمرانی استاندار در 7جلسه با 

، كهکيلويه، ، فارساستان جنوب آمده بودند، اصفهان 7صبح استانداران       
و درباره مراتع عشايرنشين  و خوزستان و سيستان ، بلوچستان، بوشهربويراحمد

و برنامه عمرانى، فرهنگى در اين قلمرو پهناور صحبت كرديم. مسايلى كه مورد 
ى در مناطق ايل نشين، سيلها و ضررهايى كه از يأسبحث قرار گرفت جو س

شود، جاده و نقش آن افزايش و توليد، تعليم و و تربيت و سيل ناشى مى
برسانى، فرودگاه براى جذب نيروهاى متخصص، راه، بهداشت متحرك شبکه آ

، شركتها و... سيستم تلفن براى اين كه بتوان به توسعه شبکه راديو و تلويزيون



163 

 

شوند ها يا حتى مناطقى كه در مشکل يا خطرى واقع مىموقع به داد خانواده
د عنوان كردند و نتيجه اين رسيد. هركدام كارهايى كه بايد در مناطق شان كر

اى جمعى براى اين مناطق تهيه كرد و به اجراء گذاشت و شد كه بايد برنامه
رفتند تا ظرف سه روز اين كار را انجام دهند و طرح عمومى كه حاضر شد ما به 

 اجراء بگذاريم.

 
 بينم مشکل تراشى استآنچه كه من مى ،رفتم بعد به ديدار امام

براى حفظ  ايل گوناگونى موضوع گفتگو واقع شد از جمله برخوردها. اماممس 
بر وارد نشدن در اين برخوردها  تأكيد حيثيت من به عنوان رئيس جمهورى

باز هم براى شان توضيح  نمودند. در مورد فرماندهى سپاه و راديو تلويزيون
ت جمهورى از يأسادم كه مسئله كمتر از نظر تبليغاتى كه به سود يا به زيان رد

آميز، يعنى تبليغ بى نظر شخصى به نفع اوست اما از نظر كشور تبليغات تحريك
ثباتى، يکى از عوامل اساسى زايش توطئه هاست. قرار شد كه راه حلى پيدا 

سپس رابطه با كسان و  شود. بعد مسئله امنيت در نقاط مختلف كشور پيش آمد
گروهها. من براى شان توضيح دادم و گفتم آنچه در زمينه اقتصادى، امنيت 

توانيم مشکالت را دهد كه ما توانايى كار را داريم و مىبدست آمده نشان مى
 .حل كنيم

اند و چقدر به ما در حل اما ببينيم كه چقدر براى ما مشکل تراشيده      
بينم مشکل تراشى است و مسئله آنچه كه من مى مشکالت كمك شده است.

توانند جنبه شخصى ندارد. از نظر من وضع كشور هيچ گونه ناهماهنگى را نمى
تحمل كند و بايد هماهنگى كامل باشد و بدون اين هماهنگى كامل پنجه در 
پنجه مشکالت افكندن با همه تالش شبانه روزى كارى پرخطر است. بعد چند 

خواهد به كارها سامان ببخشد كردم كه هر كس به طور عينى مى نمونه هم ذكر
از  و واقعا  بناى استوارى براى اين رژيم بگذارد و كارى كند كه در برابر آمريکا

هاى فرعى هاى اصلى، در زمينهشود. در زمينهپا در نياييم، مورد حمله واقع مى
كه بگويند بشيوه اسالمى عيبش كه  و هيچ گونه كمکى، راهنمائى، حتى اين

كند بگو، نه يکسر ناسرا، فحش و گفتى هنرش را هم بگو. كارهايى هم كه مى
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توان دروغ و عنوان كردن مطالبى كه جز تحريك و توطئه چيزى بدان نام نمى
نهاد. بعد غير از اين موضوع، موضوع توطئه و مطالبى كه به دست آمده و 

ت داشتند صحبت شد و من قبالا هم از توطئه ديگرى كسانى كه در اين كار دس
به ايشان اطالع داده بودم و پيشرفتهايى كه در آن باره  توسط آقاى اشراقى

حاصل شده بود مطالبى گفتم و بعد از سه ربع ساعت ديدار، ساعت يك 
ر بعدازظهر از منزل ايشان خارج شدم و به محل كار آمدم و مطابق معمول ه

 براى پخش از تلويزيون. چهارشنبه درس گفتم، درباره ديالکتيك هگل

 
 شوراى نظامى

بعد از ظهر شوراى نظامى تشکيل شد. شوراى نظامى مسايل ادارى داخلى  
كه در رژيم سابق از سير تا پياز در دست شاه مخلوع بود مورد بحث  ارتش

  .اداره و فرماندهى به فرماندهان تفويض شد واقع شد و اين اختيارات در
بعد، هركدام از فرماندهان نيروها مسايلى داشتند كه در ميان گذاشتند و       

اين مسايل حل و فصل شد و بحثى پيش آمد، بعد درباره تنظيم رابطه ميان 
ه طرحى مطرح شد و قرار شد در يکى دو نكته ك وزارت دفاع و ستاد ارتش

ميان ستاد ارتش و وزارت دفاع اختالف نظر وجود داشت بحث و رفع 
اختالف كنند و طرح را براى شور و تصويب بياورند. و در اين جا باز بحث 
شان درباره تجديد سازمان ارتش از دو جهت است. يکى از جهت كل زمان 

ظ روابط درون دارد و ديگرى از لحا وظايفى كه در خدمت استقالل ايران
سازمان و مقدار ديگرى كه در اين جا طرح تصويب شد، تبعيضاتى بود و 

نوع تبعيض ميان افسر و درجه دار و سرباز، كه تصويب كرديم.  48شمردن 
درباره وضع آن  اين تبعيضات از بين برود. بعد، با دو نفر از مشاوران كردستان

سنندج يکى از مشکالت مهم مشکل منطقه بحث شد و گفته شد در 
را براى پيگيرى  هاى آينده هيئتىهاى بيکار است. اميدواريم در هفتهديپلمه

آمده بود و نماينده  عمران كردستان بفرستيم. بعد با برادرى كه از افغانستان
ن يکى از جنبشهاى آن سامان برضد سلطه بيگانه بود، درباره مشکل افغانستا

گفتگو شد و نكات قوت و ضعف جنبش مورد بحث قرار گرفت و اين كه 
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بر كشور خودشان  توانند به استيالى دولت روسيهمردم افغانستان امروز مى
 .پايان ببخشند

 
 شرقى آورده بود هيئتى كه گزارش از آذربايجان

شرقى و  تى كه روانه مرز آذربايجانآمد هيئ «پيگيرى»بعد، يك نفر از       
شده بود براى بازديد از آن نقاط آمد و گزارشى داد، از جمله اظهار  روسيه

 داشت كه دكل آنجا هنوز به كار نيفتاده و مردم آنجا از اخبار راديو و تلويزيون
 رومند و بعضى روستاها هنوز خبر از وقوع انقالبهاى ما محو همه برنامه

ندارند. و از من قول گرفت كه براى ديدار آن نقاط سفر كنم، از من خواست كه 
اى تلفن نيز براى آن نقاط تصويب بشود تا آنها بتوانند يك دستگاه صد شماره

د. از كارهاى كنند، كسى باشد كه به دردشان برسوقتى با مشکل برخورد مى
ذى قيمت جهاد سازندگى در آن مناطق صحبت كرد كه اميدوارم خود سفر كنم 
و از نزديك مناطق را ببينم و اين جوانان پركار و پرتالش را از نزديك ديدار 

و چند تن از بانوان آمدند، براى  كنم. نزديك افطار خانم اعظم طالقانى
سفر بودند و صحبت از وضع سازمان زنان كه در آنجا  كنفرانس زنان آماده

دهند پيش آمد و اين كه كسانى هستند در نشده و حقوقهاى كالن مى پاكسازى
 .هاى گذشتهتيأسخدمت س

 
 جلسه در منزل با استعدادهای مسلمان

بعد، به منزل آمدم و با استعدادهاى مسلمان كه از ديرگاه با من كار       
بامداد، جلسه كرديم و مسئله اساسى شان اين بود كه دارند جوى  كنند تا يكمى

گفتند كه كنند كه هيچ معتقد با استعدادى قدم پيش نگذارد و مىدرست مى
دانيم كه هم مسلمانيم و هم معناى سلطه شناسيم. مىما الاقل خودمان را مى

پرسيم از خود مى آن وقتكنيم دانيم و هم با اين سلطه مبارزه مىرا مى آمريکا
شود، در زمينه اصلى كار ما نيست. شود و شديد هم مىچرا حمالتى كه به ما مى

ت پولى، انتقاد و يأسگفت چرا كسى مرا بخاطر سمثال رئيس بانك مركزى مى
كند، چرا براى كار و تالشى كه در تغيير و تبديل اسکناسها شده ارزيابى نمى
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دهد. چرا آنچه درباره سازمان دادن به كار بانكها ار نمىاست مورد سئوال قر
دهد و چرا و چرا و چرا. و مسايلى را طرح ايم مورد انتقاد قرار نمىكرده
خواهند كه كنند كه تمامشان دروغ است و در يك جو هو و جنجال مىمى

و دستگاه بانكى را فلج كنند، و ديگران هم بحثهايى از اين مقدمه پيش آوردند 
اى به ارزيابى وضع كشور پرداختند و اين كه به طور قطع اين توطئه، توطئه

خواهد استقالل عمل را از استعدادهاى معتقد بگيرد و مقامهاى است كه مى
اجرايى را زبون  كسانى بکنند كه انحصار وسايل تبليغاتى را در دست دارند و 

اى كه اين توطئه از توطئه كنند.هر جا هم كه دارند از قوه قضايى استفاده مى
تر است. من نيز بر اين باورم كه اين توطئه، توطئه كشف شد به مراتب مهم

كوبيدن استعدادهاى معتقد، توطئه هايى است در جهت ايجاد فلج عمومى به 
قصد زمينه سازى براى يك تغيير كلى آن تغيير رژيم انقالبى ماست و دفاع از 

اين جو مسموم از وظايف اوليه من به عنوان رئيس اين استعدادها و مبارزه با 
است و مردم در اين دفاع مقدس است كه بايد با تمام قدرت از من  جمهور

 .حمايت كنند تا بتوانيم كشور را به سالمت از مصائب بيرون ببريم
  

 1359تيرماه  26پنجشنبه کارنامه 
 1359تیرماه   30تاریخ انتشار 
 309امه شماره روزن

 
 ورش فكرى كودكان و نوجوانان رفتمبه كانون پر

صبح به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان رفتم و بار ديگر يك       
هاى دو روش برپايه دو بينش را مورد بحث قرار دادم. سخنرانى جنبه از جنبه

طمينان خاطر طوالنى بود. اميدوارم كه به تدريج جامعه ما پيام مرا دريابد و ا
پيدا كند كه بر پايه بينش توحيدى براى حل مشکالت كشور در كوتاه مدت 

توان جست. در آن جا از نمايشگاه كتاب كودكان نيز ديدار روشهاى بهترى مى
كردم و بعد به محل كارم آمدم. وقتى به محل كار آمدم معلوم شد كه مخبر 

اده و مصاحبه پيش از آن، از اى كه با من انجام دتلويزيون به لحاظ مصاحبه
مصاحبه ممنوع شده است. بعد موضوع احضار آقاى نوبرى به اطالع من رسيد 
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ها هم به چاپ رسيد و جوانى كه به عنوان نماينده دادستان به كه در روزنامه
آنجا رفته بود، شرحى در روزنامه نوشته و به كنايه مطلبى گفته است. وقتى اين 

ود، از آنجا با من صحبت كرد، من به او گفتم با وجودى جوان به آنجا رفته ب
كنند، حضور شما ها ديدار مىبا دو نفر ديگر از همه وزارتخانه اشراقى كه آقاى

چه مجوزى دارد. و از او با هيجان و حرارت پرسيدم، چرا وسيله كار اين و آن 
دى كه در پيش داريم، با گذاريد در مبارزه و جنگ اقتصاشويد. چرا نمىمى

ريزيد و چرا و چرا و آسودگى خاطر كارها را اداره كنيم و چرا به هم مى
  .چراهاى بسيار ديگر

 
 رئيس بانك مركزى در  تلويزيون  پخش مصاحبه  نوبری

 و احضار او به د ادستانی
كزى را تلويزيون پخش مصاحبه با رئيس بانك مر شب پيش از آن نوار      

، شالق... نابجا موجب اى بوده است كه اعدامكرده بود و در آنجا جمله
 شود همين موجب احضار آقاى نوبرى به دادستانى انقالبافزايش قيمتها مى

بينم يك كارهايى شوم مىشده است. از نظر من مسئله ساده نيست دقيق كه مى
گيرد كه ظاهرا  ساده است ولى باطن آن غير ظاهر آنست مجلس ىصورت م

شود و در همين احوال هر كس  ببيند، نظر به كار و تالش يا دارد آماده كار مى
تواند نامزد احتمالى مقام نخست وزيرى يا هاى گوناگونش مىتوانايى

شوند مىها مستقيم يا غيرمستقيم كوبيده مسئوليتى در دولت آينده بشود، اين
واال دادستان انقالب هيچ مجوز قانونى براى چنين احضارى را ندارد بيان اين 

دهند و تصادف اين بيان با هاى نا به جا افزايش قيمت مىكه، مجازات
آميز قلمداد كردن اى كه از توطئه گران در پيش است و اين را تحريكمحاكمه

جام گرفته و سانسور شده خود توضيح الزم دارد. اين مصاحبه مدتى پيش ان
اى كه توانسته است از محاكمهاست. بعد منتشر شده. بنابراين گوينده هيچ نمى

خورد در آينده ممکن بود واقع بشود اوالً مطلع بشود ثانيا  دوا هم كه انسان مى
آورد اما آن عوارض براى سالمت قابل توجيه در بدن عوارض به وجود مى

 .شودمى
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ثالثا  گفته شده است نابه جا كه هيچ تحريکى در اين بيان نيست.  بنابراين      
اين نابه جا معنايش اينست كه امنيت قضايى وجود ندارد، اگر قرار بشود 

هاى خودسرانه رواج پيدا كند؛ بنابراين بايد دادستان به او جايزه نيز مجازات
ر است جرم باشد، كار آميز اگر قراداد. گذشته از همه اينها اظهار بيان تحريكمى

اند ها من غير حق نوشتهآميز بود و آنچه در روزنامهنماينده دادستان بيشتر تحريك
آميز است. خواهرزاده يك مقامى بودن، در جمهورى اسالمى جرم بيشتر تحريك

خوبست كه ما مسلمانيم و پيغمبر ما از قريش بود و عموها و نيست. 
ها بودند. اگر قرار باشد، به استناد عموها ها و ابولهبپسرعموهاى او ابوجهل

پذيرفتيم. ها، ما راجع به پيغمبر قضاوت كنيم، البد بايد او را نمىو عموزاده
اين امور كه مستقيما  تحريك است براى متزلزل كردن مبانى اقتصاد كشور به 

همه تحريکات كه شب و روز  هيچ روى موجب جلب كسى نشد و مهمتر از اين
شود، بر ضد اين حکومت تا به حال موجب جلب كسى نشد و البته من از مى

كنم و اى هم ندارم و از افتخارات منست كه امور را شخصى نمىاين جهت گله
دهم. اما  اين يك بام و دو كسى را به خاطر خود در معرض تهديد قرار نمى

 .باشدهوايى چيزى نيست كه قابل دفاع 
، از همين محاكمات و خصوصا  اين كه هفته پيش از آن دادستان انقالب      

ها رسيدگى مجازاتهاى خودسرانه به من شکايت كرده بوده كه چرا به اين
شويد و قرار ما هم بر اين است كه اين امور شود، چرا مانع اين كارها نمىنمى

ب از زبان رئيس كل بانك مركزى جرم تلقى از بين برود. تكرار همين مطال
تواند موجب جلب باشد خصوص كه شوراى عالى قضايى هم شود و نمىنمى

و هم آزادى بيان در  156يکى از وظايفش بسط آزادى هاست. طبق اصل 
قانون اساسى ما از حقوق مردم است و گذشته از همه اينها نبايد كارى كرد كه 

ها هستند و من يقين دارم كه در ونه مقدمه چينىمقامات اجرايى زبون اين گ
اند و با توجه به اين حقايق او تصميم ذهن دادستان انقالب القاى شبهه كرده

 .نادرست را لغو خواهد كرد

   
 آمد درباره مشکل مدارس مسيحى وچىسقف كاپا
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 سقف كاپوچىد، اام دادم. بعبعد دو مصاحبه با دو خبرنگار خارجى انج    
ها درباره رفتار آمد درباره مشکل مدارس مسيحى و اين كه مطالبى در روزنامه

در اين مدارس نوشته بودند. در اين جا باز اين نكته ظاهرى و باطنى دارد. 
ظاهر اين قضيه اينست كه مدارس بايد طبق ضوابط بيايند، اما تبليغاتى كه 

شود ساده تلقى كرد. براى به انزوا ارس شد، اين تبليغات را نمىدرباره اين مد
ما يك انقالب اسالمى است، از  درآوردن كامل ما، با توجه به اين كه انقالب

جمله كارهايى كه بايد كرد، يکى هم جريحه دارد كردن وجدان مذهبى 
تبليغاتى راه انداختن  مسيحيان جهان بر ضد انقالب ما است و اين گونه كارزار

درباره مدارس خواهى نخواهى براى ما زيانهاى بزرگ خواهد داشت و طبعتا  
هاى طرحهاى توطئه در آينده است كه اگر بر سر ما از جمله مقدمه چينى

ريختند مردم مسيحى و غير مسيحى دنيا براى اين سركوب جشن هم بگيرند. 
و پرورش مصاحبه مشتركى ترتيب قرار شد كه اسقف كاپوچى با وزير آموزش 

داده، رفع سوء تفاهم كنند. بعد درباره طرح سازمان كمك به نهضتهاى رهايى 
اى شد. و قرار شد كه وزير خارجه اين طرح را آماده بکند و براى بخش جلسه

ى، درباره وضعيت كشور گفتگو شد. يأسامضاى من بفرستد. بعد با يك گروه س
يم، ما جانبدار مستضعفانيم و در صورتى كه شما گفتند ما مسلمانآنها مى

كنيم و ما از جمله كسانى باشيد، از شما حمايت كامل مى جانبدار مستضعفان
ت جمهورى در شرائط كنونى يأسايم كه تضعيف رهستيم كه باين نكته پى برده

ايم و رئيس كشور در حالى كه ما براى اولين بار رژيم جمهورى برقرار كرده
هركس باشد نخستين رئيس اين جمهورى است. اينست كه وظيفه  جمهورى

شرعى دينى خود ديديم كه از شما حمايت بکنيم به شرط اين كه جهت كوشش 
 باشد.  براى تغيير نظام اقتصادى، اجتماعى ايران

 
 ى دروغ استخارج تغيير اين نظام، بدون حل مسئله سلطه

و من براى آنها شرح دادم كه كوشش براى تغيير اين نظام، بدون حل مسئله 
خارجى دروغ است. و فريب است. دروغهاى حاكم، وابسته، تا آن  سلطه

ها از بين نروند از بين نخواهند رفت و براى مبارزه با آن سلطه وابستگى
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كنيم و وقتى در مبارزه بر  خارجى است كه ما بايد تمام نيروى خودمان را بسيج
گذارد و به بينيم، هركس قدم پيش مىشويم مىضد آن سلطه خارجى دقيق مى

 كوبندمى،  كند، آنهايى كه مأمور كوبيدندمىطور جدى عمل 

 
 در آنها نقش داشته است صدربنی طرحهایی که

به سود تغييرات نظام،  وران انقالبو براى آنها شرح دادم در قوانينى كه در د 
در عين حال در داخل و در رابطه با سلطه گران خارجى تصويب شده است يا 

ام و براى تصويب شدن آنها طرح را مستقيما  من تهيه كردم يا از طراحان بوده
آمد،  كوشيدم و مثال آوردم و قانون ملى كردن بانكها كه وقتى به شوراى انقالب

براى مديريت بانكها و در شوراى انقالب تبديل شد به قانون ملى  قانونى بود.
ها هم ملى شد. بعد، انبارهاى عمومى ملى شد و بخش شدن بانكها بعد، بيمه

 .امنبوده تأثيرها كوششهاى من بى مهمى از صنايع ملى شد و در همه اين
قانونى كه در اين زمينه تهيه شد و كوششى كه به كار بعد حل مسئله زمين و       

رفت براى تصويب آن بعد، بازرگانى خارجى و دو قانونى كه براى اداره 
ها تهيه شده بود و باالخره بازرگانى خارجى و توزيع داخلى براى حذف واسطه

كنم قسمتى از حمله به بانكها به خاطر همين طرح باشد، طرحى كه گمان مى
بديل بانكها گاو شيرده همان سرمايه دارى سلطه خارجى بودند و براى ت

اعتبارات بانكى در انحصار آنها بود و اگر قرار باشد كه بازرگانى خارجى با اين 
قانون از دست آنها بدر آيد. در زمينه داخلى نيز بانكها بايد خود به سرمايه 

ونه بهره را فراهم گذارى بپردازند و به اين طريق قدم اساسى براى حذف هرگ
شوند و حق هم هست البته آنها از سودهاى بسيار بسيار مهمى محروم مى بياورند.

دانستند كه ها را بکنند آنها توجه داشتند كه چطور اين امور را نمىكه اين حمله
من در آنها ذى مدخل بودم و زمينهاى شهرى و بسيارى تصميمات مهم پولى در 

ر، در زمينه تغيير پشتوانه پول، در زمينه تغيير بازارهاى زمينه قطع رابطه با دال
خريد از خارج و در زمينه تغيير تركيب اعتبارات بانكى و طرحى كه هست براى 

هاى بانكى مستقيما  با نظام صحيح ايجاد تعاونيهاى توليد كه سرمايه گذارى
تند كه من در دانسق با نظام بينش اسالمى انجام بگيرد. اين كه آنها نمى بمنط
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ام، عجبى نيست، چرا كه همان طور كه صبح در كانون اين امور نقشى داشته
اما  كودكان و نوجوانان گفتم، من همواره تحت سانسور بودم و هنوز نيز هستم

همان طور كه پيامبر ما در محيط سانسور آن روز راه بيرون رفتن از ديوارهاى 
كنم و اين ديوارها را به روش عمل مىسانسور را پيدا كرد، من نيز با همان 

 .شکنمخواست خدا مى

 
 کنندمیره طرحهای دولت مطالعه آمدن چند نفر که در با

كنند، بعد از اين گروه چند تنى كه درباره طرح سازمان دولت مطالعه مى      
آمدند و اين طرحى را كه آماده كرده بودند براى من تشريح كردند كه اميدوارم 

ت جديد به اجرا درآيد. از قسمت حقوقى دفتر پيگيرى آمده بودند و با دول
ارقامى دادند كه شايد براى خوانندگان جالب باشد، گفتند: در اين مدت كه به 

شکايت مورد  4849اند. شکايت دريافت كرده 14700كار مشغولند 
شکايت  3025شکايت تحت رسيدگى است،  6116رسيدگى قرار گرفته. 

شکايت به نتيجه رسيده است. مشکل در كار  3230قدام بوده و غير قابل ا
پيگيرى درباره آن صحبت كنيم. بعد  نخودشان داشتند كه قرار شد با مسئولي

آمدند و درباره همان مسئله احضار دادستانى صحبت  آقاى موسوى اردبيلى
بود كه خود ايشان حل شد. صبح هم با تلفن صحبت كرده بوديم و قرار شده 

كنند و ايشان گفتند بر عهده او بگذارند تا حل كنند، حل خواهند كرد و من 
رفته بودند آمدند و گزارش كمبودها  هم پذيرفتم. بعد هيأتى كه به استان زنجان

و مشکالت آنجا را در ميان گذاشتند و استاندار آنجا هم آمده بود كه معلوم شد 
ه او را تغيير دادند و در اين تغيير، رعايت قانون اخير استانداران را نكرده ك

 .بودند، يعنى نه هيأت دولت تصويب كرده و نه رئيس جمهور
رفتم و در آنجا درباره دو سه موضوع گفتگو  بعد، من به شوراى انقالب      

ل آمدم و تا يك بامداد رسيدگى به امورى كه ضمن روز شد. وقت افطار به منز
به صورت نامه و گزارش و غيره به دست من رسانده بودند پرداختم مقدارى هم 
با كسانى كه آمده بودند، درباره مسائل مختلف گفتگو و تبادل نظر شد و اين 

 .روز هم باين ترتيب به پايان رسيد
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 1359تيرماه  27کارنامه جمعه  
 1359تیرماه   31خ انتشار تاری

 310روزنامه شماره 
 

 
 
 

 و کوهدشت و ... رفتن به خرم آباد
پيش از ظهر به مطالعه گزارشها و تعيين تكليف آنها پر داختم ساعت يك       

م. در رفتيم نماز را در فرودگاه مهرآباد به جا آوردي بعد از ظهر به سوى خرم آباد
خرم آباد احساسات و هيجان مردم به قدرى بود كه عمالا صحبت ممکن نشد. 
محل سخنرانى زير فشار مردم بود و يك بسته بسيار بزرگ نامه هايى بود كه 

خواستم مطالب و واقعيتهايى را با مردم در ميان مردم دادند. در آنجا مى
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صحبت كرديم و مصلحت اين  بگذارم اما پيش از رفتن. با احمد آقا خمينى
شد كه بلکه اين مسايل و مشکالت به طريق ديگرى حل بشود. اين احساسات 
و عواطف غير قابل توصيف به گمان من از وجدان و شعور مردم به وضعيت 

 .شودخطير كشور ناشى مى
چون در حال حاضر و با وجود مشکالتى كه از هر سو ما را در ميان       
ند، بدون وحدت فرماندهى و بدون هماهنگى كامل مواجهه با اين اگرفته

مشکالت مقدور نيست. بعد از آنجا به كوهدشت رفتيم. در آنجا هم همين 
احساسات و همين تظاهرات و همين موج بى پايان انسان بيانگر اين واقعيت 

ز غير آن فرق بينش اسالمى و روش انقالبى واقعى را ا بود كه مردم ايران
هاى خواهد كه تودههمان را مى گذارند و تا وقتى رئيس جمهورىمى

خواهند، نبايد باكى از توطئه ،  توطئه گران و بازيهاى ايران مى مستضعف
 ى فرصت طلبان داشته باشند.يأسس

 
 و طرح کودتا آیت و نوار ه کودتاصحبت در بار

توان كارهايى كه مى و در آنجا ضمن صحبت درباره مسايل و مشکالت استان 
و بايد كرد، درباره مشکالت عمومى كشور صحبت كردم و در مورد اين مطلب 
كه وظيفه ما از بين بردن زمينه كودتاست، گفتم كه يکى از نكاتى كه توجه به 

را  است که طرح کودتا كذايى ) منظور نوار آیت در نوارآن  مهم است و 
خواهند آن را كوچك جلوه بدهند آمده مطرح کرده است ( به تعبير آنها كه مى

همه به مخالفت است  نها و راندهمين انزوا است. يعنى خنثى كردن همه گروه
تر هاى بعدى فراهمبرون به انزوا درآيد و زمينه توطئهتا رژيم ما، در درون و 

آمديم و در اينجا شدت  بشود و احتمال سقوط بيشتر گردد. از آنجا به بروجرد
شناخت. مردم از درود و نقاط اطراف نيز هيجان و احساسات عمومى حد نمى

ا نوشته بودند. مردم آمده بودند و كارتهايى داشتند كه در آنها تقاضاهايشان ر
درود نارضائيهايى از طرز اداره شهرستان داشتند و صنايعى كه در آنجا هست و 
نيمه تمام است. در آنجا گفتم، گروهى از بانك مركزى براى مطالعه محلهاى 
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سرمايه گذارى خواهد آمد و وزارت دفاع نيز پذيرفته است تا صنايع آنجا را به 
 .راه بياندازد

نيز گفتم كه وطن ما بر سر دوراهى خطر انهدام و پيروزى قرار  وجرددر بر      
ها و دخالت در خواهند جمهورى را از راه زورگويىاى مىگرفته است. عده

در آنجا  امورى كه به آنها مربوط نيست به عصر جاهليت شاهنشاهى برگردانند.
ر كردن توليد و با شعار سالم كردن گفتم كه اگر ما سال جديد را با شعار دو براب

برد و  یمجو حيات اجتماعى بسر نبريم، ناگزير با تورم بيشتر بسر خواه
ت جمهورى من، يك يأسمشکالت ما روزافزون خواهد شد. گفتم از زمان ر

بررسى كنيد، خودتان ببينيد چه مشکالت جديدى عالوه بر مشکالتى كه بوده 
اند و ببينيد چه كسانى اين مشکالت را به هاست در سر راه ما به وجود آورد

سامان بگيرد و دانسته و  خواهند ايراناند. آنها هستند كسانى كه نمىوجود آورده
و از خرم آباد به  از آنجا به خرم آباد شوند.ندانسته، اسباب كار دشمنان ما مى

 .بازگشتيم تهران

   
 اندرا تصرف كرده ملى بعد از نماز ظهر محل جبهه

به منزل من آمد و گفت كه  شب آقاى دكتر سنجابى 5/10بعد از ساعت     
آمده و  اند. بعد پاسدارانرا تصرف كرده ملى امروز بعد از نماز ظهر محل جبهه
پرسيد چه بايد كرد. و حق اين است اند، او مىسران كميته در آنجا مستقر شده

ايم؟ اگر قرار باشد قانون اساسى را كه ما اين قانون را براى چه تصويب كرده
ايم، اجرا نكنيم و از ابتدا بالاجرا بگذاريم اين خود يك ضربه كه تصويب كرده

ايم؟ و اما جبهه ملى و به جمهورى اسالمى وارد كردهاساسى نيست كه 
تا امروز سرنوشت جريانى است كه كسانى در آن  سرنوشت آن از زمان مصدق

پيدا شدند كه بعد به رژيم دست نشانده خارجى پيوستند و كسانى هم بودند كه 
كارآئى جدى از اى كه گفته بودند ماندند. اگر در مبارزه نه گفتند و بر سر نه

اى كه خود ظاهر نساختند، اما ارزش انسانى خود را از دست ندادند و در نه
به  گيرد؟ آنهايى كهگفته بودند، باقى ماندند. امروز چه چيز مورد حمله قرار مى

ها گيرد كه از آنها اين حمله صورت مىطلبى آنرژيم پيوستند به خاطر تسليم
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ستند و در همه جا هستند. اگر به مبارزاتى كه در دستگاه حکومت جديد كم ني
و اگر به  شود اين وجه غم انگيزى استبا سلطه خارجى جنگيدند حمله مى

اند، هيچ عالمتى از اين كه ها در توطئه اخير دست داشتهاستناد اين است كه اين
جبهه ملى در اين توطئه وارد بوده نيست. تنها نام يکى دو تن از افراد حزب 

نيز مدتى رهبر آن بود به ميان آمده است و با يکى دو  ، حزبى كه بختيارنايرا
توان يك جمعى را بخصوص جمعى كه رهبر آن دكتر سنجابى در تن نمى

رسيد و با ايشان ميثاق بست متهم كرد و اگر بتوان كرد  پاريس به حضور امام
ايد درباره همه كرد و باستناد خرابکارى هر كدام از اعضاى هر اين حکم را ب

يك از احزاب، بايد در آن احزاب را بست و يك بام و دو هوايى امرى نيست 
كه قابل دوام و ادامه باشد. بنابراين خوبست كه يك قرار عمومى گذاشته بشود 

استناد  )حاال كه قرار نيست قانون اساسى اجرا شود( و همه اين گروهها به
كارهاى افرادشان مورد ارزيابى قرار بگيرند و هر وقت معلوم شد كه يکى از 

اين افرادشان خالفكارى عمده كرده است آن گروه و آن حزب تعطيل بشود. 
گويم بخاطر دفاع از قانون اساسى است كه اگر اين حداقل آزاديها مطالبى كه مى

رود كه در آن رژيم هر كه توانست بطرف رژيمى مى ناگزير هم از بين برود ايران
بر همه روشن است كه من  زور را بهتر سازمان بدهد زودتر حاكم خواهد شد.

چه در دوران مصدق كه بسيار جوان بودم و چه پس از آن و چه در سالهاى 
 جبهه ملى مخالف بودم و از درون و برون با شکل و محتواى رهبرى 42-39

كردم و بعد هم در اروپا تا انحالل براى تغيير اين شکل و محتوى مبارزه مى
جبهه ملى دوم اين مبارزه را ادامه داديم و زمانى هم با امام در پاريس و شايد 

درباره اينان صحبت كرديم و من نظرهاى خودم را  به هنگام اقامتشان در نجف
ام. اما امروز مسئله ،  مسئله عرض كردهدرباره ضعف اين رهبرى به ايشان 

رساند به اين كه ديگرى است. مسئله اينست كه حذفهاى پى در پى كار را مى
مانيم خودمان و ناچار بايد حذف را در داخل خودمان بکنيم. اين باقى مى

جريانى است كه همه رژيم هايى كه باين خط افتادند طى كردند. رژيم هايى كه 
و  دند و دخالت در كار آنها از خارج مشکل بود مثل روسيهقدرت بزرگى بو

استبداد مطلق گراييدند و رژيم هايى كه ضعيف بودند و امکان  هكه ب چين
و ديگر  كارشان به تغيير رژيم كشيد مثل شيلى ،دخالت از خارج فراوان بود
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و كشورهاى عربى كه نمونه هايى از اين گونه  كشورهاى آمريکاى التين
ها هستند و ما براى بقاى رژيم خودمان الزم است كه به قانون اساسى كه رژيم

اند و آزاديهايى  كه در آن براى همه شناخته شده است مردم به آن رأى داده
يم و مقاومت پاى بند بمانيم و بهاى اين پاى بندى را با خون بپردازيم. بايست

كنند. البته افشاى  رخنهكنيم و نگذاريم توطئه گران از آن مجارى به درون ما 
اند به اتى را كه انتظار داشتهتأثيرها از پيش مانع از اين شده است كه اين توطئه

جا بگذارد، اما در درازمدت محیط اجتماعى ما، آماده انفجار خواهد شد.  
 .ها را با قاطعيت مانع شدشيوه براى جلوگيرى از آن بايد اين

اين ه بعد به مطالعه كارها و گزارشها تا ديرگاه شب پرداختم و امروز هم ب      
خواهم در ترتيب به پايان رسيد. روزى بود از نظر من بسيار اميدبخش و من مى
در ميان  اينجا تحت عنوان بيم و اميد مطلبى را با مردم مسلمان و آزاده ايران

 .بگذارم

 
 گذارممیلبى را با مردم در میان ااينجا تحت عنوان بيم و اميد مط

هاى مردم و در حضور آنهاست اميد سراپاى او وقتى انسان در ميان توده      
كند به اين كه اين مردم به هيچ قيمتى از شعار گيرد. اطمينان پيدا مىرا مى

 .كنيم (  دست نخواهند كشيدمايتت مىح صدربنىخودشان ) 
كند كه اين موجهاى عظيم انسانى هر سد و مانعى را از سر راه احساس مى      
هاى مصمم و شاد، آدمى اراده جا هم در حضور آن قيافهدارد. در آنبر مى

كند كه در برابر خواست الهى بيند و اطمينان پيدا مىخداوندى را منعكس مى
زند توطئه توطئه گران و هاى مصمم و حمايت گر مردم موج مىكه در قيافه

بازيهاى فرصت طلبان ناچيز است. وقتى به عظمت روح و معنويتى كه در اين 
و قدرت او خرد و  نگريم، آمريکاكند مىاجتماعهاى بزرگ بروز و ظهور مى

مسايل و مشکالت  نشينيم وشود و وقتى در تنهايى و با اينان مىكوچك مى
كند هاى نابجا و اينكه هر كس در هر جا حکم صادر مىآيد و دخالتپيش مى

شوند و مشکالتى گذارد و اينكه در هر روز تعداد كثيرى كشته مىو به اجرا مى
دهد كه با اين كنند، بيم به آدمى دست مىآورند و بازيها كه جور مىكه پديد مى
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توان از چنبره چرخ شتاب گير مشکالت و موانع ىهمه مشکالت و بازيها آيا م
 به سالمت بيرون رفت و بازيچه آنها نشد؟

وش شناسد و با يك رها، وقتى آدمى خطوط عمل دشمن را مىو اين بيم      
و اتواند از روى عالئم و بيانها، عملکردهاى دشمن و خطوط عمل درستى مى

ر دشوند و به اجرا رند عمل مىبيند كه اين خطوط دارا بدست بياورد و مى
ا او خن بسگيرد و در اين حال بايد به خدا پناه برد و از راه آيند فزونى مىمى

طور بميد ااميد را جايگزين بيم كرد. پناه بر خدا كه بيارى او و حمايت مردم، 
 .قطع جاى بيم را بگيرد

  
  

 1359تیر ماه  28کارنامه 
 1359مرداد  1تاریخ انتشار 

 311ره روزنامه شما
 

 روش علمى را بايد بطور قطع جانشين روشهايى كرد
 كه بنايش بر گرفتن اقرار از راه اعمال زور است

ها پرداختم، نزديك به ظهر مسئول ها و پروندهامروز صبح به مطالعه نامه     
رباره ، آمدند و گزارشى دت جمهورى در سپاه پاسدارانيأساطالعات دفتر ر

پيشرفت تعقيب توطئه گران دادند. از اطالعاتى كه دادند بر من معلوم شد كه، 
توان سرنخى ميان اين توطئه و توطئه ديگرى كه در حال گر چه گنگ، اما مى

تكوين است يافت و من، آنچه را كه براى روشن كردن سازمان توطئه بعدى 
ا به تدريج اين سازمان را ضرور بود، از آن اطالعات گرفتم و يادداشت كردم ت

به مسئوالن كه آمده بودند گفتم در اين طور كارها بايد روش علمى پيدا كنم 
داشت، روش علمى را بايد بطور قطع جانشين روشهايى كرد كه بنايش بر گرفتن 
اقرار از راه اعمال زور است و توضيح دادم كه اساس اين اقرار گرفتن نيست، 

تا سازمان بدست نيايد و ما راه تالشى كردنش  اشد.اساس كشف سازمان بايد ب
تواند از نو ماند، مىشود، و بخشى كه مىرا پيدا نكنيم توطئه كامالا كشف نمى
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اعضاى از دست داده را ترميم كند و فتنه را از سر بگيرد. به آنها توصيه كردم 
. كه به خود زحمت مطالعه و تمرين روش شناخت بر پايه توحيد را بدهند
گزارشى هم درباره جريان كشف اين توطئه آورده بودند كه من آن را خواندم و 

اند و در ارزيابى رعايت عدالت را به نظرم نقايصى داشت. امورى را نگفته
 .اندنكرده
اى از مردم بعد، گروه تحقيقى كه به قم رفته بود، آمدند. معلوم شد كه عده      

اند كه دو تن از اند آنها را آزاد كردهها رفتهينساوه را سپاه قم گرفته است و ا
هم بود و بطور  ها همان امورى است كه در پيام ديروز اماماند. اينآنها مانده

برد و بايد هر چه سريعتر بدان جدى امنيت قضايى و جو تفاهم را از بين مى
 .پايان بخشيد

 
 سپاه پاسدار زابلافراد پیشنهادات 

آمده بودند. درباره وضع آنجا گزارش كردند و  زابل بعد، از سپاه پاسداران      
پيشنهادهايى داشتند كه بايد با مسئولين در ميان گذاشت كه انجام بدهند. يکى 

توان پمپاژ درياچه هامون كه مدعى بودند كه دشت تخت رستم را با آن مى
و  رى كرد. دوم، طرح كانال كشى براى آب هيرمند، سوم، سد سيستانآبيا

 .بيمارستان كه در زابل يکى است و بايد دو تا بشود

 
 و قصر شيرين و انديمشك گروههاى قدرت در دزفول

و شرح مفصلى گفت درباره اين كه  بعد، مدير دولتى شركت فرمانفرما آمد      
اى هم براى از كار انداختن آن به راه افتد، عدههر دستگاهى كه به راه مى

افتند. بعد كسى را از قم فرستاده بودند آمد و درباره گروههاى قدرت در مى
قواى مسلح صحبت كرد كه اين گروهها هنوز در آنجا از  و انديمشك دزفول

 750گفت يکى از آنها كنند. مىبراى تحکيم حاكميت شان، استفاده مى
گرفته و معلوم نيست، چه كرده است. البته اين اطالعات را بايد  قبضه اسلحه

به فرمانده جديد سپاه بدهيم كه برود براى تحقيق. او از طرح كارخانه دزفول 
ميليون خرج آن  1250شد ولى ون تمام مىميلي 350صحبت كرد كه بايد با 
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آمد درباره اوضاع  شده و هنوز هم نيز به پايان نرسيده است بعد، آقاى بديعى
قليخانيها، صحبت كرد و گفت مردم بعضى روستاها از ترسى كه  قصر شيرين

توان به آنها گفت مىاند. مىدهمتوارى ش در آنها ايجاد شده است به عراق
تأمين داد كه بازگردند كه اين را بايد در كميسيون امنيتى طرح كنيم. بعد، از 

حلقه چاه صحبت كرد كه اگر بهره بردارى بشود،  25سد ماهبرى در آباده و 
 .توان آبيارى كردهمه آن نواحى را مى

 
 توان دیدها و گزارشها و آنچه از آنها میمصاحبه

نزديك افطار به منزل آمدم و بعد از افطار به مطالعه گزارشهاى روز و       
است  ها كه درباره ايرانهاى مطبوعات خارجی پرداختم. اين نوشتهنوشته

 اى كه بختيارنماياند خصوصا ، مصاحبهخطوط اصلى كار دشمن را به ما مى
ها هستند كه من بارها يادآور شدم. در همان انجام داده است. اين خطوط

ى، تنها در قبال دولتها يأسانزواى س ،زمينه جهانى كشاندن ايران به انزواى كامل
هاى توانستيم براحتى تحمل كنيم. رژيمكه در آن صورت ما مى ؛ چرانيست

 اند، بلکه انزوا دراند كه مدتها در اين نوع انزوا قرار داشتهديگرى هم بوده
ت. مثالا آنچه در مدارس مسيحى و اداره مدارس مسيحى يأسافكار عمومى دن

انجام گرفته و تبليغات و بزرگ كردن اين مسئله در مطبوعات داخلى و 
آورد، براى تبليغات نزد مسيحيان دنيا درباره رژيمى اى فراهم مىخارجى زمينه

ر كردن وجدان كه مذهبى است، يعنى رژيم ما و هدف اين تبليغات جريحه دا
اى ما است. در مصاحبه بختيار و چند مقاله مسيحيان، بر ضد انقالب یمذهب

اند اين و اروپا نوشته شده ، امريکا، انگليسكه در مطبوعات شمال آفريقا
فلج اقتصادى ايران  توان يافت، يکى از هدفهاى آنهاخطوط را براحتى مى

اند كه اقتصاد ايران خوابيده است. و همه آنها با ساز و دهل، بوق و كرنا نوشته
توان گفت كه ميليون بيکار داريم. بنابراين مى 3و بختيار ادعا كرده است ما 
خواهند به آن ضربه كارى وارد كنند، همين زمينه يکى از زمينه هايى كه آنها مى

اين معنى من نه پيش از اين ترديد داشتم و نه حاال كه  اقتصادى است و در
 .امها را فرصت كرده و خواندهاين نوشته
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زمينه سوم كه باز حمله آنها آشکار است، حمله به روحانيت است و       
ها بلدوزر بودند خراب كردند اما توانائى كه اين»شود حمالتى كه به آنها مى

اعتبار كردن روحانيت ى تقريبا  متفقند. پس بىدر اين معن «سازندگى ندارند.
كنند و از دو طريق مورد نظر آنها بوده و هست، يکى از طريق تبليغ كه مى

ديگرى از طريق تمايالتى كه نزد بعضى از روحانيون به مداخله درهر كار 
د در پيام خو كه امام طورآنها را بزرگ كردن و همشود و اينمالحظه مى

گفتند، كارى كردند كه مردم نسبت به وضع بدبين بشوند و كشور را در استبداد 
پراكنده توأم با هرج و مرج ببينند. اينست كه بر همه ما واجب و ضرور است به 
اين وضع با سرعت و قاطعيت پايان بدهيم و نظم و انتظام در همه امور به 

  .وجود بياوريم

 
 و ديگران تن ميان رئيس جمهورىفرمول بختیار در اختالف انداخ

شد، كوشش در ها مالحظه مىها و مصاحبهخط چهارمى كه دراين نوشته      
و ديگران و ناتوان كردن رئيس  اختالف انداختن ميان رئيس جمهورى

توانايى كنند كه رئيس جمهور فاقد هرگونه جمهورى است. تبليغات شديد مى
براى عمل است و اين كه وسايل كار در اختيار او نيست تا بتواند به وضع 

( در مصاحبه نابسامان سامان ببخشد، مخصوصا  آن فرمولى كه آن بينوا )بختيار
صدر مساوى است با خمينى. بنى صدربعالوه بنى خمينى»خود گفته است، 

و اگر اين خطوط را ما دنبال كنيم  «عالوه خمينى مساوى است با صفر.ب
در آن  .كنندتوانيم بفهميم داخل كشور ما چه دستهايى آنها را تعقيب مىمى

 ،در كشور هاینظمکنندگان بیتوانيم هم مجارى و ايجاد صورت براحتى مى
شناسایی را  (دادگستریحاكم آشفتگى در م) خصوصا  در دستگاه قضايى

ها را از بين ببريم و راه را بر دشمن ببنديم. دراروپا توانيم اين زمنيهما مى .کنیم
ها يعنى عالئم ظاهرى كه دشمن از خود هم كه بوديم بر اساس همين نوشته

كنيم، خطوط داد و همان شيوه علمى كه امروز نيز از آن پيروى مىنشان مى
كرديم. در آوريم و پيشنهاد مىدر پيش بگيريم به دست مى عملى را كه بايد

توطئه و ديروز كه  7كنيم و توفيق ما در كشف اين جا نيز بهمان شيوه عمل مى
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خبر دادند يك جريان هم در يك نقطه ديگرى كشف شده، بنا براين با  از ارتش
 .درستى است دهد كه اين شيوه، شيوهشود هشت، خود گواهى مىآن مى
ت جمهورى است خوبست يأسدر تضعيف رژيم كه اينك از راه تضعيف ر      

ها چگونه به عمل درآمد. اگر آنچه را كه افشا شده است، در نظر ببينيم گفته
بود كه در اين زمينه  بينيم يکى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهوربگيريم، مى

ولى بعلت افشاى اين خط فساد،  كنند.ر نكردند و نمىاز هيچ كوششى فروگذا
 .ه استات قطعى بجايى نگذاشتتأثيرهنوز اين كار 

 
 كوبيدن به اصطالح اطرافيان رئيس جمهور

بود كه آنهم با شدت دنبال  ديگرى كوبيدن به اصطالح اطرافيان رئيس جمهور 
مالت جدى قرار گرفتند و براى اين كه رئيس بانك مركزى شد. سه نفر مورد ح

را بکوبند، خاله زادگى را جرم كردند بعد، معلوم شد كه آن خانم خاله زاده 
اى وسيله بهر ترتیب شده،و براى اينكه نيست، حجاب اسالمى هم داشته است. 

براى كوبيدن پيدا كنند، بر خالف دستور صريح قرآن داخل كيف او را هم 
و سوم اين كه تبليغات را در دست بگيرند و آن را وسيله  اند.فتيش كردهت

حمالت مستقيم و غير مستقيم به رئيس جمهور قرار بدهند كه مردم ما بسيار 
در سنجش افكارى كه درباره راديو، تلويزيون و اند و خوب اين معنى را فهميده

شان روشن است كه اين درصد مردم برای 80ها انجام گرفته نزديك به روزنامه
دستگاهها به وسيله جريانى، يا كنترل شده يا در حال كنترل شدن است و هدف 

باالخره تراشيدن دولتى  آنها به كار بردن اين وسايل است بر ضد رئيس جمهور.
كه  طورآنهم نداشته باشد. كه بيانگر تضاد باشد و هماهنگى با رئيس جمهورى

آمده است وقتى مجلس مقابل رئيس جمهور شد، و دولتى به رئيس  نواردر آن 
جمهور تحميل شد كه با او هماهنگى نداشت فرماندهى كل قوا هم خالى از 

شود. براى اين كار كه اداره قشون و تغيير انقالبى آن و اداره نيروهاى معنى مى
رسد به همان جايى گردد، در نتيجه مىممکن نمى بدون همکارى دولت مسلح

گيرد كه ناگزير بايد از اين كه بايد رسيد و رئيس جمهورى در وضعى قرار مى
 .عنوان صرفنظر كند
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ها مسايلى توان گفت اينشود. نمىاينها امورى است كه هر روز واقع مى      
، خود را منتخب است كه به مردم كاری  ندارد، به هر حال رئيس جمهورى

رود و در صورتى كه كار به داند و زير بار هيچگونه تحميلى نمىمردم مى
و اين ملت مسئول  تحميل بکشد چون خود را در برابر سرنوشت انقالب

داند، با قاطعيت مطالب را با مردم در ميان خواهد گذاشت و تسليم اراده مى
 .ماندمى مردم هست و

ن و كند تا ما به سالمت از ميدان توطئه، توطئه گراخداوند مدد مى      
 شويم.بازيهاى فرصت طلبان بيرون برويم. ديرگاه شب است، به سحر نزديك مى

 .سپارمشما را به خدا مى
  
 

 1359تیر ماه  29یکشنبه کارنامه 
 1359مرداد  4يکشنبه  تاریخ انتشار 

 313روزنامه شماره 
  

 
 

 مطالعه  گزارشها
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ان هم به ،ها كارم را شروع كردم. گزارشاتى كه خواندمصبح با مطالعه گزارش 
 :ها هستنداين ،ترتيب كه خواندم

 ، بقيه سد خلق، مقاله اسالميك ميچرگزارش درباره سدى در سبزوار      
، ، سپاه منجيل و گيالنسپاه پاسداران گزارش درباره -سرويس چاپ كراچى 

گزارش درباره جهاد  یکطرح و برنامه تربيت مربى، دو گزارش بودند 
هزار شماره به تعداد  200گزارش درباره افزايش  و یک سازندگى غرب

درباره كاميونداران گيرى از امکانات موجود، سه متن و بهره خطوط تلفن ايران
، و ديروز هم رانندگان بيکار آمدند در برابر نخست وزيرى، مشکالت سيستان

مشکل شمرده بود به اين  14. شهركى همهندس خدابند نوشته نماينده زابل
هداشت و درمان، ترتيب كه آب، كشاورزى و دامدارى، راههاى سيستان، ب

زمين، آموزش، بيکارى، مسکن، عدم كارآيى ادارات، عدم وجود كارخانجات 
 .كوچك، عدم كنترل مرزها، تثبيت شنهاى روان

گزارش جهاد ارزانى، بعد، گزارش درباره كردهاى مهاجر، نامه و گزارش       
مان و مطالب ديگر، ، درباره وضع اداره كار درآن سامدير كل كار كردستان

گزارش درباره مؤسسه عبدالعزيز و فرمانفرمايان و همکاران، گزارش مفصل 
كه بر خالف قانون اساسى بدون  گزارش درباره دادگاه تقى شهرامدرباره ساوه، 

، گزارش پيشنهاداتى درباره كردستان گيردحضور متهم و وكيل مدافع انجام مى
رباره استانها، گزارش كار در مورد استان هرمزگان، گزارش گزارشهايى د -

اخراج ايرانيان از شارجه، رواج قاچاق و طرحهاى انجام شده در قشم، شهر 
وضع كرمانشاه و فساد كارهاى آن از  بارهدرگزارش ميناب، گزارش درباره.... 

ش گروه كنترل ارز، گزارش مربوط به ، گزارانقالب نماينده دادستان كل
در فعاليتهاى مربوط به برگزارى سال جوانان، بخشنامه آموزش  مشاركت ايران

و پرورش قم و نامه معلمين در اين باره، گزارش درباره خسارات وارده به 
تحقيق درباره دادگسترى اراك،  به امام ميدان اسب دوانى، گزارش نادرست

، عرفانى انجمن اسالمى كاركنان گمرك درباره طرح تجارت ملى از حسين
گزارش وزير كشاورزى درباره مشکالت بانك كشاورزى تعداد گزارشهايى كه 

دهد كه تا كجا مطالب متنوع و گسترده من خواندم و عناوين آنها نشان مى
تا چه حد اندازه زياد است درباره اين گزارشها من  است و اين كه مشکالت ما
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ام و اميدوارم كه اهل مسئوالن يادداشت كرده رای اقدامآنچه را كه بايد كرد ب
خبره و اطالع و علم به كار تهيه گزارشهاى اساسى درباره مشکالت كشور 

 .بپردازند و بکوشند راه حل اساسى براى آنها، پيشنهاد نمايند
به مالقات من آمد و بار ديگر مسايل مدارس مسيحى  سقف كاپوچىبعد، ا      

را طرح كرد و من پرسيدم مسئله چيست و بهرحال كسانى كه به سرنوشت كشور 
گذرد را در دنيا اسالمى عالقمندند نبايد بازتاب آنچه در اينجا مى و انقالب

 ناديده بگيرند. 
 

 و تثبیت قیمتها بودجه جلسه بحث
ات تأثيربعد، به جلسه بحث درباره قيمتها رفتيم در اين جلسه قرار بود درباره 

كشور درافزايش قيمتها بحث و گفتگو كنيم.  ميزان اعتبارات و صرف بودجه
طلب ام. مبحث به همان نتيجه انجاميد كه به دفعات با  مردم در ميان گذاشته
جه را تماما  دساده است، بودجه ما كسر زياد دارد، اگر ما بخواهيم، اين بو

رود و اگر خرج نكنيم بودجه را صرف ها بشدت باال مىخرج بکنيم قيمت
شويم يکى افزايش بيکارى و يکى ديگر تورم و نكنيم با دو مشکل روبرو مى

كردن افزايش بنابراين اگر بخواهيم صرف بکنيم و براى جذب تورم، كم 
كشد تا سفارشات به ما برسد قيمتها، واردات بکنيم، اوالً شش ماه طول مى

ثانيا  با وجود محاصره اقتصادى كار آسان نيست. بنابر اين يك راه حل، راه 
ى است. باين معنى كه ما بايد جوى را درست بکنيم كه بتوانيم از يأسحل س

نيم و در اين كه مردم به كار و معنويت اسالمى در افزايش توليد استفاده ك
تالش رغبت بکنند زياد كار كنند و كم مصرف كنند تا ما بتوانيم در عين اين 

رسانيم از اثرات تورمى اين بودجه كه بودجه عمرانى را به تمامى به مصرف مى
 .در امان باشيم و گرنه وضع اقتصادى به غايت مشکل خواهد شد

 
 اى صنعتى و غير صنعتىدر كارگاههمشوش شدن محيط كار 

البته در اين جلسه گفته شد كه آن موج كار و معنويت بر اثر موج تخريب       
دو سه هفته اخير عقب زده شده و بار ديگر محيط كار در كارگاههاى صنعتى و 
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درصد  47 تاغير صنعتى مشوش شده. از جمله سيمان در مجموع توليدش 
ه و اگر اين وضع ادامه پيدا كند موجب كاهش يافتسیمان هاى ظرفيت كارخانه

العاده وسيعى را به وجود شود و بيکارى فوقتعطيل بخش ساختمان مى
وضع مديريت  -1آورد. چرا اين سيمان توليدش كم شده، سه علت آوردند: مى
نوسانات برق كه خاموش  -3تشنج محيط كار اين دوتا با هم يکى هستند  -2

ريزد و تا ها و آجرهاى كوره مىشود كورهوجب مىهاى پى در پى كه مو روشنى
 .كشدبخواهند آن را مرمت كنند يك هفته طول مى

ها بعد، صحبت زياد شد درباره كاالهاى متروكه در گمرك كه وضع آن      
همچنان مانده و پيشنهاد شد كه بايد يك هيئت مقتدرى وضع گمركات را حل 

هم آمدند و شركت  وراى انقالببکند. دراين جسله شش تن از اعضاى ش
دفعه اول نيست كه ما اين مطالب را  .داشتند و آنها هم اين مطالب را شنيدند

يم و همواره اهكنيم دفعات فراوانى در اين باره صحبت كردبحث و گفتگو مى
باشد و يم، بايد نظم باشد. امنيت اهيم و هربار هم گفتاههم بهمين نتيجه رسيد

معنويت باشد و مردم از اين جو تحريك و تخريب به جو سازندگى و كار بروند 
 بستبنآميز است براى اين كه ما در در اين كار بشود فاجعه تأخيرو اگر 

 .ى دانستيأساقتصادى رانمى توان جدا از مسايل س بستبناقتصادى هستيم، 
د اين طور كه خود بعد، در همان جلسه درباره گوشت نيز بحث ش      

گفتند وضع گوشت رضايت بخش است و اميدوارند كه به همان مسئوالن مى
ترتيبى كه وعده داده بودند در همه كشور گوشت، با قيمتهايى كه اعالم شد 

فاسدانى در  توزيع بشود. در اين جا به مناسبت بگويم كه در جنوب شهر تهران
نند كه قيمت گوشت را كه ما افزايش داديم، سيزده كهر لباس و رنگ تبليغ مى

خريدند و حاال بايد بيست و پنج تومان بخرند. البته حقايق بسيارى تومان مى
دارند، حقيقت اول اينست كه درست است را از شنوندگان خودشان پوشيده مى

دادند، اما باقى قيمت را كه به قسمتى از شهر تهران گوشت را سيزده تومان مى
داد. دو داد و رقم بزرگى را هم بابت باقى قيمت مىدولت از جيب خود مى

 خواست به تمام شهرهاى ايرانميليارد تومان و بيشتر. اين تفاوت را اگر مى
اين رقم را  .آمداش بر نمىشد و دولت از عهدهالعاده بزرگى مىبدهد رقم فوق

ستاييان بدهند. پس حقيقت اول اينست  قرار شد براى توسعه دامدارى به رو
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كه مردم روستاها هم كه تابحال به كلى از نعم مادى محروم بودند، دولت به 
فكر آنها هم افتاده است و مطلب دوم آن كه چقدر از مردم تهران با اين قيمت 

 60كردند و چقدر از مردم ايران گوشت را به قيمت گوشت را مصرف مى
راف همين تهران و بخشهاى مهمى از همين تهران گوشت خوردند. اطتومان مى

خوردند. فراوان كردن گوشت و تعيين قيمت، را به پنجاه تا هفتاد تومان مى
تومان بخرند. بنابراين و به اين  40تومان و گوشت گرم را  25گوشت سرد 

شناسند تا حقيقت را به مردم بگويند مسئوليت مى نترتيب آنها كه براى خودشا
ها به وظيفه و روزنامه نست كه وسايل ارتباط جمعى ما، راديو و تلويزيوناي

بايد جاى خالى آنها  كنند.عمل نمى خودشان در توضيح اين حقايق براى مردم
را خود كسانى كه مسئوليت شناسند پر كنند و همان رويه را در پيش بگيرند كه 

تا مردم حقيقت را آن طور كه هست  - جمهورى تيأسدر جريان انتخابات ر
 .پى ببرندبه آن دريابند و 

بعد در همان جلسه، فرمانده جديد سپاه نزد من آمد و درباره پيشرفت       
واقعى كار در سپاه از جهت نظم، پيشرفت فكرى، انسجام بيشتر و افزايش 

دم كه بايد كر تأكيدآمادگى و كارآيى نظامى و فكرى سپاه صحبت شد و من 
فرماندهى مستقل از فشارها بتواند سپاه را نظم و انتظام بدهد و بعد از رفتن 
كسانى كه براى بحث در قيمت و اقتصاد آمده بودند، نمايندگان رانندگان 

ها هم گفتگو زياد شد، اين دولت چند شركت كاميون دارى بيکار آمدند. با اين
كاميونها را دولت در اختيار آنها بگذارد  خواستند كه اينرا ملى كرده و آنها مى

شان را حل و قرار شد كه فرداى آنروز با وزراى بازرگانى و كار و راه مشکل
 .شروع كردم اى را براى امامبکنند. بعد از افطار من نامه

 
 و توضیح عمل کودتاگران  نامه ای به امام

ى را يأسصاد كشور را شرح كردم، ضرورت حل سدر اين نامه وضع اقت      
 ر دوهيادآور شدم و نوشتم كه دو راه حل بيشتر در تشکيل دولت جديد نيست و 

 .تواند عملى باشدراه حل مى
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مطالب  يك راه حل اينست كه با توجه به جوسازيها و با توجه به اين كه      
 ها را شمردم،جمله اين گيرد، ازنوارهاى كذايى يك به يك انجام گرفته و مى

 گيرد.ى و تصفيه حساب با آنها انجام گرفته و مىيأسحمله به گروههاى س
توسط ارگانهاى  صدرها عمال از كار افتادند و كوبيدن اطرافيان بنىوزارت خانه 

 حزب به شدت ادامه دارد.
شد و اگر وضع ىاگر كودتاى نافرجام انجام گرفته بود همه چيز زيرو رو م 

كنونى ادامه پيدا كند باز در آينده خواهد شد. از همه بدتر چهره اقتصادى كشور 
نهد بعد، كار مقابل كه با كار شبانه روزى به حركت افتاده بود روى به ركود مى

و جلوگيرى از اين كه كارى انجام  كردن مجلس با دولت با رئيس جمهورى
اين اوضاع با توجه به اين كه دشمن در دو زمينه اساسى با ما جنگ بگيرد در 

خواهد كرد، يکى زمينه اقتصادى و اتفاقا  در همين وقت ترجمه مطبوعات 
خارجى را آورده بودند و از جمله آنها تايمز مالى لندن كه تحت عنوان كشتى 

اى نوشته و پيش بينى كرده بود كه تا زمستان لهنشيند مقابه گل مى ايران انقالب
اى را براى فلج كردن دهد دشمن برنامهشود كه نشان مىاقتصاد ما فلج مى

 .كنداقتصاد دارد و  تعقيب مى
در اين اوضاع و احوال دو راه حل بيشتر نيست. يکى كه من آن را از چند       

و دولت را  تيار انتخاب نخست وزيرام، اين كه اخماه به اين طرف متواليا  گفته
به هر گروهى كه بخواهد در اين موقعيت مشکل مسئوليت را بر عهده بگيرد 

مسئول  بسپارد در اين صورت ناگزير بايد مردم بدانند كه رئيس جمهورى
ت متجانس عملکرد دولت نيست و راه حل دوم راه حل تفاهم است كه يك دول

به وجود بيايد و اين دولت متجانس و هماهنگ با مجلس و رئيس جمهورى 
 .بتواند كار خود را در اين وضعيت مشکل پيش ببرد

كند. تا كردم كه تا درون تغيير نكند، بيرون تغيير نمى تأكيدو بخصوص       
باطن عوض نشود، تغيير ظاهر بازتاب تخريبى دارد و به صورت يك رشته 

ليتها، نظرها حركات تخريبى تجلى خواهد كرد و گفتم كه اين حرف بدان فعا
خواهد، بلکه بدان معنى است كه بايد تغيير معنى نيست كه ظواهر مراقبت نمى

اساسى را از هدايت انتظار داشت، معنى اين حرف اينست كه در اوضاع فعلى 
د واال اگر قرار باشد ها را بايد از طريق ايجاد جو اميد و كار از بين بربستبن
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دانند ببندند و اى راه بيفتند و توى شهر و هر چه را مخالف خود مىكه عده
بدون اينكه به وجود قانون اساسى اعتنائى داشته باشند و بدون اين كه اعتنايى 

آيد كه سرانجام ما از آنچه وضع به صورتى در مى، داشته باشند به وجود دولت
اى آمدند و تا نزديك سحر درباره ، بعد، عدهخواهيم شدشود، پشيمان شده و مى

 .مسايل مختلف كشور بحث و گفتگو شد
  

 1359تيرماه  30دوشنبه  کارنامه 
 1359مرداد  5تاریخ انتشار 

 314روزنامه شماره 
  

 را حضور شوراى عالى قضايى خواندم هاى امامصحبت
 و توضیح مشکالت و راه حلها  امامبه  صدرو نامه بنی

را حضور شوراى عالى قضايى  هاى امامامروز صبح كه برخاستم صحبت      
خواندم در چند مورد امام گفته بودند كه اشتباه شده، يکى تشکيل دولت 

كنند يا نمىاند و درست كار ، وزرايى كه انتخاب شدهموقت، كردستان
و قاطع و جوان باشند. و از مطالب ديگر  اند و اين كه وزرا بايد مکتبىنكرده
 .دهمگذرم و درباره همين چند مسئله بعضى نكات را توضيح مىامام مى

اى در آغاز نامه خودم اضافه كردم و صبح كه اين مطالب را خواندم، جمله     
ن نامه، در آغاز نامه نوشتم: اين عريضه را ديشب اى هم در پاياچند جمله

نوشتم و صبح بيانات شما را خواندم، بنظرم رسيد از اين عريضه برخى از 
توجهات الهى بوده است، در مورد دولت بازرگان. من در همان زمان، دو سه 

براى  ،گزارش تحليل وضع، ديدگاهها و امکانات دولت مهندس بازرگان
 .مواجهه با وضع خدمت ايشان دادم و مخالف بودم با تشکيل آن دولت

نيز به همين ترتيب وقتى به كردستان رفتيم،  بعد، در مورد كردستان      
شد را انتقاد كردم و ، آنچه در آنجا مىيأسگزارشى به ايشان داديم و به همين ق

ائه دادم و اين صحبتها را در مجامع پيشنهادهاى مشخصى درباره آنجا ار
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ت يأسوقتى كه انتخابات رعمومى در كردستان در همان وقت شرط كردم، اما 
 :جمهورى انجام شد، دو تا راه حل پيشنهاد شد

ل ها خوددارى كنم تا تشکييك راه حل اين بود كه من از مداخله در كار -      
 .مجلس و با مراسم سوگند شروع رسمى به كار كنم

دوم اينكه بالفاصله دولت جديد تشکيل بشود و شروع به كار بکند تا  -      
تشکيل مجلس، بعد، پيشنها شد ) بعضى از اعضاى شورا پيشنهاد كردند و 
اكثريت هم رأى داد( كه شورا منحل بشود و آن دولت كار بکند و اختيارات 

من يك نوبت براى شورا هم به آن دولت داده شود، اين طرح نشد، تا اين كه  
را براى نخست  اين كه ابهامى، ترديدى، سوءظنى هيچ ممکن نباشد فرزند امام

وزيرى پيشنهاد كردم. بعد هم سه ماده مشهور را پيشنهاد كردم كه موافقت شد، 
 .ولى درعمل انجام نگرفت

راه منظور از اين بيان و اين صحبت اين است كه به جاى واقع بينى،       
شده است، پيشنهاد شده اما هميشه قاطعيت واقعى انقالبى، آنچه بايد مى

موانعى به وجود آمده كه مانع از تحقق آنها شده اين موانع كدامها هستند؟ اين 
را در نوبت ديگر، توصيف خواهم كرد. به هر حال وقتى من بيانات ايشان را 

توان راهى را شد و مى خواندم، بسيار آرام شدم براى اين كه وضعيت روشن
رفت و مسئوالنه با مسايل و مشکالت و عملکردها و خالصه اداره كشور 

دهد. نه كسى شود و هيچکس كوششى براى ديگرى نمىمعلوم و مشخص مى
شود و نه رئيس جمهور پوشش را پوشش مى اين ضعفهاى رئيس جمهور

 .گرددگر مىضعفهاى احتمالى دولت يا نهادهاى دي
سيار بدر حال حاضر هنوز ما از اين كه حاكميت دولت مستقر شده باشد       

فاصله داريم. چه وقتى اين حاكميت مستقر خواهد شد و چگونه؟ خدا 
 .داند؟ اميدوارم كه دير نشودمى
 

 ى خطاب به اعضاى شوراى انقالبیهانوشته
پرداختم و اين چند  خطاب به اعضاى شوراى انقالبهاى بعد، به نوشته      

 بند دارد، 
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در شرايط بحرانى امروز مسئوليت بسيار  بند اول اين كه رئيس جمهورى
مشکالت همه گونه بر روحيه اميد  تأثيرسنگينى بر عهده دارد و آن ممانعت از 

تواند از گرداب مهيب بدون اين روحيه نمى نو وحدت در جامعه است. ايرا
ى، اجتماعى، و فرهنگى بيرون برود و رئيس يأسمشکالت اقتصادى س

جمهورى بايد مظهر اين اميد و وحدت باشد و دستگاههاى تبليغاتى خصوصا  
خواهند رئيس جمهورى را بشکنند كه شوند و حتى مىمرتكب جرم بزرگى مى

 .دارندوست مىمردم او را د
و تحويل آنها به  مطلب دوم اين بود كه در همان روزها مسئله گروگانها      

دولت و عدم تحويل شان به دولت طرح بود، من در حال هيجان و گريه به 
گفتم شما با من يك دل نيستيد و صحيح نيست كه  اعضاى شوراى انقالب

بشود. و گفتم كه بهتر  تسليم فشار امريکا تاريخ ايران ئيس جمهورىاولين ر
 است من عقب بروم و شما كسى را كه با او يکدل هستيد به عنوان نخست وزير

ا شما يکدليم و انتخاب بکنيد و امور كشور را اداره كنيد. آنها گفتند نه، ما ب
  .دانند كه چگونه گذشته استدنباله را خود مردم مى

ز همان اها معلوم كنم كه بهرحال من اين مطلب را يادآور شدم تا بر آن      
 اشم درمك بام براى اين كه كابتدا با توجه به واقعيتها، من آمادگى كامل داشته

قعى بر ى اين كه وحدت وابستها و كوشش داشتم براها و شکستن بنبستبنحل 
 .اساس برنامه مشخص براى بيرون بردن كشور از مشکالت بوجود بيايد

 دادم، مشکالت اقتصادى كشور است كه بطور وضیحمسئله سومى كه ت      
 .اماجمال در كارنامه ديروز )يکشنبه(آورده

دو  مطلب چهارم اين كه قرار ما اين شد ما بعد از اين كه اين مشکالت،      
طرح شد، قرار شد كه همه ما بکوشيم كه  سه نوبت درحضور شوراى انقالب

يك جو معنوى كه دست كم موجب بشود تمايل شديد به مصرف كم بشود و 
جو امنيت براى تمايل به پس انداز و كار و توليد افزايش پيدا كند، را، به 

بايد انجام نگرفت و همان جو تحريك  . اين هم عمالا آن طور كهیموجود بياور
 .و يك دور جهنمى شدت گرفت

 
 انديك به يك انجام گرفته (  ) کودتا محتواى  نوار
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 وشتم كهنو اين موضوع ادامه پيدا كرد تا داستان نوارها و ميثاق. بعد،       
ل الفت شخصى و درد دبعضى از شما كوشيديد كه بگوييد: اين نوارها يك مخ

ك به ي بينيد محتواى اين نوارها يكبنگريد، مى أمور کهبوده. اما به واقعيت 
 .ماهمطالبى را در اين زمينه پيش از اين گفت ؛گيرنداند و مىانجام گرفته

باالخره، نامه را رساندم به اين جا كه بايد مسئوليتها روشن باشد و معلوم       
خواست حامى يك  توان از رئيس جمهورىاست. نمىباشد كه مشى چگونه 

و از راه مقابل دولتى كار بکند كه اين دولت با او تفاهم ندارد.  بادولتى باشد و 
 .كردن مجلس با رئيس جمهورى تشکيل شده است

بنابراين، اگر اين دولت قرار است تشکيل بشود، از ابتدا مردم بايد بدانند       
آنها مسئوليتى در تشکيل اين دولت ندارد. و اگر اين خط را  كه رئيس جمهور

بخواهيم برويم و بخواهيم دولتى مبين و معرف تفاهم تشکيل بشود، بايد كه 
باز مطلب بدون ابهام براى مردم معلوم باشد. براى اين كه وضعيت كشور، 

 .وضعيت مشکل بر بياييم وضعيت آسانى نيست و ما بايد از عهده
اى اين در مجموع خالصه بسيار كوتاه از نامه مفصلى است كه من بر      

شود براى اش تشکيل مىاعضاى شورا كه فردا بطور رسمى آخرين جلسه
 .باصطالح اعالم ختم ) خط ( نوشتم

 قهمنط درباره بعد، نمايندگان دو سه شهر نزد من آمدند و به آنها هم مسايلى      
ان و آمد درباره وضع برق منطقه آب، تأمين ن «فسا»خودشان گفتم. نماينده 

 تايىآب و حمام و مسايل ديگر براى عشاير اليروبى قنات فسا و راههاى روس
من  و درخواست مسافرت (جهاد سازندگى و سپاه)فسا و رفتار نهادهاى جديد 

 .ذاشترا در ميان گ به فسا تأسيس دبيرستان كشاورزى در آنجا و مطالب ديگر
رفتم. در جلسه هيئت وزيران چندين مساله  بعد من به جلسه هيئت وزيران      

رفتم و مزار  تير به ابن بابويه 30مطرح شد. بعد تا نزديك افطار من به مناسبت 
قيام كردند و  شهدا را زيارت كردم، كسانى كه نخستين بار بر ضد دربار پهلوى

اين قيام نتيجه وحدتى بود كه در اسالم به وجود آمده بود و به پيروزى 
و اميدى براى نسلى كه رو  انجاميد. اين پيروزى درس بزرگى بود براى ايران

 .آمد تا رژيم نو را در ايران مستقر بگرداندمى
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 از بودند كارهايى كه تا سحر انجام دادم عبارت

ر تا سح هايى كهبه منزل آمدم و بعد از افطار تا سحر به كار ادامه دادم. كار      
 :انجام دادم عبارت بودند از

كه بسيار  مطالعه دو سنجش افكار. يکى درباره نظر مردم راجع به كودتا  - 1
انجام  ت و نشانگر روحيه مقاومت مردم است در صورتى كه كودتايىيأسگو
گرفت، مردم كامالا آمادگى داشتند كه به مقابله جدى با آن برخيزند. در مى

خواهم آنها را در اين جا بياورم و ها فراوان است و من نمىهمين جا سئوال
 نشان دهنده دلبستگى مردم است به رژيم جديد.

 
 هاو روزنامه سنجش افكار ديگرى است درباره راديو و تلويزيون

ها. همين طور و روزنامه سنجش افكار ديگرى است درباره راديو و تلويزيون 
است كه مردم ام با كمال تأسف رويه غلط موجب شدهكه قبالا نيز گفته

رصد مردم د 72ها ندارند و و روزنامه اعتمادى به اخبار راديو تلويزيون
درصد  10شود. و گويند نمىدرصد مى17شود. و معتقدند كه سانسور مى

تجديد نظر اساسى الزم است و سئوال است  ،دهند. با اين وضعيتجواب نمى
كنند و درصد بااليى به اين راديوها گوش كه چرا به راديوهاى بيگانه گوش مى

در جستجوى اين هستند كه دهند به علت اين كه دنبال خبرهاى متنوع اند و مى
ببينند حقيقت چيست؟ در جواب اين سئوال كه: به نظر شما چه كسانى به 

درصد  15، اند ضد انقالبدرصد گفته22كنند، راديوهاى بيگانه گوش مى
 10دانم. اند نمىدرصد گفته 11ها، اند مردم عادى، اكثر مردم و خيلىگفته

درصد متقابالا  10ها و عوامل وابسته به رژيم سابق، ىاند ساواكدرصد گفته
اند كه كسانى كه اخبار درصد گفته 9اند كه از رژيم فعلى ناراضيند. گفته

خواهند. بنابراين درصدهاى موافقان و مخالفان تقريبا  با هم صحيح مى
يکسانند و اين عالمت نگرانى آور است و يك هشدارى است براى 

اتى ما كه از حمله و ناسزا و تحريك كم كنند و جو كشور را دستگاههاى تبليغ
  .جو اطمينان، حقيقت و واقعيت بگردانند
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 ت جمهورىسايرئيس دفتر ر گزارش در باره آقای تقوی

بعد از اين كار با تلفن خبر آمد كه جوانى گفته است كه آقاى تقوى را من 
رفته است. آقاى براى او مى اواكگويم ساواكى است اما گزارشهاى سنمى

  .ت جمهورى استيأستقوى رئيس دفتر ر
وقتى قرار بود كه او به اين كار گمارده بشود، من به مطالعه قبلى كه درباره       

او شده بود اكتفا نكردم و از هيئت پاكسازى خواستم از نو پرونده او را مطالعه 
ند كه پرونده او پاك است. آن جوان را آقاى ها طى گزارشى گفتكند و آن
پرونده آقاى تقوى را مطالعه  42گفت از سال رفت و آورد او مى انتظاريون

اند و چه راديو تلويزيون منتشر كرده كرده و سندى كه خوانده و راديو تلويزيون
بايد در اين گونه موارد به  ميم شوراى انقالبخوبى ما داريم! با آنكه بنا بر تص

شود نيز اطالع بدهد تا حرف خود را بزند. خود كسى كه درباره او افشاگرى مى
 .با شتاب و عجله اين مطلب نادرست را پخش كرده است

بهرحال، سندى كه خوانده بود، مطلبى بود كه وزارت خارجه فرستاده بود       
يك جمعى از ». در آن مطلب نوشته بود كه در پاكستان اى سفارت ايرانبر

دانشجويان عرب رانده شده تشکيل شده است با اسم و رسم معلوم يعنى علنى. 
و كجا و كجا حمله  اى داده است كه به دولت وقت ايران، مصرو بعد اعالميه
ى تقوى در آن وقت كاردار بوده است و مسئول سفارت از آقا «كرده است.

 :جمله از او نظر خواسته. او در جواب نوشته كه
وجود اين گونه افراد با خصوصياتى كه ذكر شده قابل انكار نيست ولى آيا       

را خوانده  «ولى آيا منشاؤ اثرى هستند»منشاء اثرى هستند؟ بعد، افشا كننده 
يك همچون عبارتى و وقتى در اين جا معلوم  «رى هستند.ولى در ده مت»است: 

شد كه عبارت را اشتباه خوانده است، قرار شد كه برود و تصحيح كند و من 
مدتى براى او درباره اهميت اخالق در اسالم صحبت كردم و گفتم چون آقاى 

توانم من بگويم كه تقوى در دستگاه دولتى كارمند بوده مثل بسيارى ديگر نمى
اش هيچ خطا، عيب، انحراف نداشته. اساسى نيست. ممکن است كه ر گذشتهد

هر آن اطالعاتى برسد و معلوم كند كه چنين چيزهايى هست اما اگر اين است 
كند كه دهد كامالا بر پاكى او و معلوم مىكه شما بدست آورديد كه نشان مى
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نم بشمارد بلکه خواسته است اين گونه فرصتها را هيچ گونه مغتاين آدم نمى
 :آشکارا ولى با صراحت گفته است كه اين گونه امور را او پاسخ نخواهد گفت

اين نشانه سالمت اوست كه در آن دستگاه فاسدپرور توانسته پاك بماند. با       
سابق خواستم كه به وضعيت  اين حال از هيئت سه نفرى و شوراى انقالب

گى كنند. و اميدوارم كه اين مورد براى مردم روشن كند كه آقاى تقوى رسيد
 »صدربنىاطرافيان »اب روشنى است در كوبيدن باصطالح يك حساب و كت

ت يأسبا اين حال براى آنها كه طرح ريزى آينده را بر پايه تضعيف ر      
ست آلود از داند هيچ فرصتى را براى اين گونه كارهاى جنايت جمهورى كرده

 .دهندنمى
در آينده نيز بايد شاهد اين گونه روشهاى تخريبى كه در جامعه اسالمى از       

غم انگيزترين صحنه هاست بود. اين مساله تا يك بعد از نيمه شب وقت ما را 
 وظيفه رئيس جمهورگرفت. البته از لحاظ من اساسى بود براى اين كه 

هر چند اين كار به غايت اخالق، آزادى و حقوق مردم است.  پاسدارى از
اى خوكامه محلى براى اطمينان مردم از وجود مشکل شده و در اين روزها عده

 .اندآزاديها و دفاع از آنها باقى نگذارده
 اى درباره گرايشهاى عمومى اوضاع ايرانبعد از اين مسايل تا سحر با عده      

واجب است براى  كرديم و اين گونه مباحثات براى رئيس جمهورى صحبت
اين كه او بايد همواره بر اساس برداشت روشن و علمى از جهت عمومى تحول 
در كشور عمل بکند و چنان كند كه بتواند پاسدار استقالل، آزادى و رژيم 

بعد از سحر و اداى  صبح بود كه ما 4/5جمهورى اسالمى باشد. و ساعات 
 .فريضه نماز صبح خوابيديم

 
 1359تيرماه  31سه شنبه  کارنامه 

 1359مرداد  6تاریخ انتشار 
 315شماره روزنامه 

 
 خبر داد که  وزیر نفت صبح آقای معین فر 9ساعت 



195 

 

 اندعراقیها حمله کرده
با سروصدا مرا از خواب  وزير نفت صبح بود. آقاى معين فر 9ساعت       

صبح  5داند من خواهد از اين كه مىبيدار كرد. وارد شد و گفت كه عذر مى
ور شدن است و بايد بخواب رفتم ولى عراقيها حمله كردند و... نزديك به شعله

 هم خود وى با ستاد تماس گرفتيم. قبالا كارى كرد. بالفاصله با ستاد ارتش
گفت كه آتش دشمن را خاموش كرده و  ارتش تماس گرفته بود فالحى

تيراندازى از سوى دشمن متوقف شده و عمليات اطفاى حريق آغاز شده، با 
هلى كوپتر از نقاط مختلف كمك بمن رساندند و مدتى با وى درباره اوضاع 

قتصادى و غير آن صحبت كرديم و ها، مشکالت ااثرآن تحريکات، توطئه
  .براى اداى سوگند به مجلس رفتم 11نزديك ساعت 

 

 
 

در مجلس معلوم شد كه هيچ گونه ترتيبى از پيش براى اداى سوگند       
ندادند و مراسم به صورتى انجام گرفت كه بينندگان و شنوندگان راديو و 

ها و چه در دند. آشکار است كه قضيه چه در روزنامهاز آن مطلع ش تلويزيون
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بنا بر اينست كه به اصطالح خودشان حتى المقدور رئيس  راديو تلويزيون
ها باشد. اين رويه از لحاظ من كمال مطلوب جزو فراموش شده جمهورى

ى خواهم داد. به هر حال از است. توضيح اين مطلب را در يك نوبت ديگر
آمده بودند. با  يك گروه از پاوه 5/5مجلس به منزل آمدم تا ساعت نزديك به 

فرماندار، آنها را ديدم و تقاضاها و توقعاتشان جنبه امنيت و دفاع داشت و نيز 
آسفالت راهها و ا ين كه سفرى به آن حدود بکنم. اگر به يادم درست مانده 

 انجام دادم.  اى هم با تلويزيون فرانسهمصاحبه باشد،
 

پنج مورد بدام انداختن  ،كميسيون امنيتى تشکيل شد، مسئله شهادت
و كرند  چاه بهار، مشهد اسالمى دراروميه، بانه، انقالب پاسداران

 كرمانشاه
رفتيم و در آنجا كميسيون امنيتى  منزل دكتر شيبانىهم به  6ساعت نزديك 

اسالمى  انقالب تشکيل شد، مسئله شهادت پنج مورد بدام انداختن پاسداران
و كرند كرمانشاه بود كه اين موارد را من گفتم  دراروميه، بانه، چاه بهار، مشهد

طعا  به آنها برسند از دو جهت يکى از جهت جنايتى كه واقع شد. دومى از اين ق
تواند حکايت از نقطه كشور مى 5كه اين پنج مورد باصطالح بدام انداختن در 

يك سازماندهى بکند كه دشمن اين سازماندهى را كرده و بايد روى اين خط 
 .آوردرفت تا توانست اين سازمان را در حيطه شناخت و مهار 

، برآورد نيروها ما و دشمن، خصوصا  بعد به وضع عمومى در غرب ايران      
در خدمت سلطه گران آمريکايى در پيش گرفته است.  جنگ فرسايشى كه عراق

بعد، اطالعاتى كه راجع به احتمال عمليات مسلحانه ضدانقالبى وجود داشت، 
نيز در جلسات  . و الزم به نظر رسيد دادستان كلمورد مطالعه قرار گرفت

هاى ميان قواى مسلح شوراى امنيت ما شركت كند براى تنظيم بسيارى از رابطه
و ضد انقالب. در اين جا درباره رابطه بين  اجرايى و دادگاههاى انقالب

 تأكيدها هماهنگ بشود، مورد شد. و اين كه بايد اينهم بحث  نيروهاى مسلح
قرار گرفت. بحثى هم پيش آمد راجع به رابطه بين مشکالت اقتصادى و 
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ى يأسبستهاى سبستهاى اقتصادى و بنى و اين كه حل بنيأستشديد مشکالت س
 .بايد، با هم انجام بگيرد واال مشکالت روزافزون خواهد شد

در ميان  طالعات را با اعضاى شوراى سابق انقالبپيش از افطار... ا      
اى را كه خطاب شب به طول انجاميد، نامه 12گذاشتم. بعد از افطار بحث تا 

نوشته بودم به آنها دادم هر كدام جدا جدا مطالعه  به اعضاى شوراى انقالب
نجا من گفتم بايد حدود معلوم باشد كردند. بعد، بحث شد راجع به دولت، در آ

يست كه در ناامنى و در و اوضاع كشور به صورتى كه هست، اوضاعى ن
رژيم سابق بتوانيم عمل كنيم و موفق بشويم. توضيح دادم كه  ما ،خودكامگى

ى حل بکند و سقوط يأساقتصادى را از راه تشديد فشار س بستبنخواست مى
اى در بايد دولت رويهار اقتصادى هست مىدر تمام جامعه هايى كه فش. كرد

از روى رضا و رغبت در يك محيط  پيش بگيرد كه حداكثر مشاركت مردم را
تفاهم به مشاركت براى حل مشکل برانگيزد و اگر چنين نكند و همان روش 

  .كندرژيم سابق را در پيش بگيرد، جو برخورد و خشونت را تشديد مى
 

با او هماهنگى ندارد، تأييد  تواند دولتى را كهنمى رئيس جمهورى
 كند

اين قطعا  بحران اقتصادى را شديدتر خواهد كرد و بر مشکالت خواهد       
تواند نمى افزود و ما قربانى حادثه آفرينان خواهيم شد. بنابراين رئيس جمهورى

تأييد كند ناچار بايد نظر خود را راجع به اين دولتى را كه با او هماهنگى ندارد، 
دولت روشن بکند تا يك اميدى يك احتمال ديگرى هم متصور باشد براى مردم. 

ام اگر گروهى بنابراين من چنانكه در آن نامه نوشته بودم و بارها گفته بودم آماده
داوطلب است، دولت را تشکيل بدهد و مسئوليت اوضاع را به عهده بگيرد 

پذيرم. مدتى گفتگو شد. فهرستى هم افقت بکنم اما مسئوليت آن دولت را نمىمو
دانم تهيه كرده بودند كه من گفتم بسيارى از افراد اين فهرست را من صالح نمى

با اين حال اگر حزب جمهورى مايل باشد كه مسئوليت اين دولت را بپذيرد، 
قايان گفتند كه ما قرار بر من همين ليست را به مجلس معرفى خواهم كرد. بعد، آ

تفاهم داريم اين را هم چون قرار بود ما اسامى پيشنهاد كنيم، پيشنهاد كرديم. 
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اصرارى نداريم و بين كسانى كه داوطلب نخست وزيرى هستند و با وضعيتى كه 
كنيد و هست و يا جوى كه بوجود آمده است شما ببينيد چه كسى را انتخاب مى

را معين كنيد. من از ضرورت اين كه دولت بايد معرف با آن كس رئيس وزراء 
همه اين جامعه باشد و نبايد خصوصا  معرف يك حزب باشد صحبت كردم. 
گفتم در همه جاى دنيا دولت معرف اكثريت است رئيس جمهورى معرف تمام 
مردم است ولو همه مردم به او راى نداده باشند ولى دولت بايد معرف اكثريت 

وزرا و  در تعیینين به دو شرط يکى اين كه آقايان تحميلى نكنند بنابرا .باشد
ديگر اين كه دولت مستقل از تصميمات حزب عمل كند. با توجه به جوى كه به 

را به مجلس معرفى  اند قرار شد كه من نخست وزيروجود آمده است يا آورده
ى را به بحث و تبادل نظر شب به منزل آمدم و باز دو ساعت 12ساعت كنم. 

درباره مسايل مختلف كشور از جمله دولت گذرانديم و امشب هم باين ترتيب 
 به پايان رسيد. 

 
 1359مرداد  1چهارشنبه  کارنامه 

 1359مرداد  7تاریخ انتشار 
 316روزنامه  شماره

 
 صبح با خواندن گزارشها و ضبط درس تضاد و توحید شروع شد

گزارشها پرداختم. بعد، مطابق معمول هر چهارشنبه درسى  صبح به مطالعه      
نزد من آمد و به  را ضبط كردند )درس تضاد و توحيد( بعد، آقاى ميرسليم

 .ها را به او گفتمتفصيل با او درباره دولت صحبت كردم و گفتنى
تقد معگفتم عالمت انحطاط يك انقالبى، اين است كه استعدادهايى كه       

ا مگريزند و بى استعدادهاى سست اعتقاد براى او محور باشند. از زور مى
 يك ونبايد اين رويه را در پيش بگيريم ما امروز متاسفانه با اين جو تحر

 دهاىتوانيم استعدااند، نمىوجود آوردهريب كه دستگاههاى تبليغاتى ما بتخ
 .معتقد را بسوى خود جلب كنيم
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 رآوريم.ا به اعتقاد بياوريم و چرخهاى كشور را به حركت داستعدادها ر      
ى يأسس اقتصادى را با فشار و خفقان بستبنگفتم من بارها درباره اينكه 

  .امتوان حل كرد، گفته، نوشته و اصرار ورزيدهنمى
 

 ستا نوبت ديکتاتورى مالها
الهاست و ما اند كه نوبت ديکتاتورى ماند و گفتهصحبت اين شد كه رفته      

كنيم و تكليف كنيم و چنان مىكنيم و چنين مىاين ديکتاتورى را برقرار مى
اگر بنا بر اجراى قانون اساسى است . در اين وسط معلوم نيست رئيس جمهور

كه قانون اساسى براى جلوگيرى از هرگونه ديکتاتورى است و قطعا  در اسالم 
 نداريم تا كسانى بخواهند آنرا برقرار كنند «تاتورى مالهاديک»ديکتاتورى بنام 

تواند هم برقرار شود، اين وضعيتى كه اآلن هست، ديکتاتورى در هرج و و نمى
 آخر آن مراحلى است كه در نوار پردهاش، مرج همان وضعيتى است كه دنباله

ود براى خود مردم خواهم معلوم شآمده است كه پرده سقوط است. من چون مى
كه اين روشها سم مهلکند براى رژيم اسالمى ما و بدانند كه عدم مراقبت در 

اى است كه امور استقرار قانون و نظم چه اثرات زيانبار و مهلکى دارد، دو هفته
 .امرا از اين جهت يله داده و رها كرده

شود و در حيزد اثرات آنها در اقتصاد ظاهر مىاين موجها كه بر مى      
 حساساشود و حركاتى كه بيانگر بينيم توليد از نو مشوش مىآنجاست كه ما مى

  .گرددناامنى و آشفتگى است، نمايان مى
اند صحبت كردم و گفتم كه كمتر خواسته بعد، راجع به راديو تلويزيون     

اين مساله بر سر اين  اند كهتوجه بکنند كه حرف من چيست؟ و گمان كرده
است كه چه كسى در آنجا مورد مدح و چه كسانى از گروهها مورد دشنام قرار 

گيرند در حالى كه صحبت بر سر اين است كه آن دستگاه تبليغاتى كه بناى مى
كارش بر مدح و دشنام باشد، از كسانى مدح كند و به كسانى دشنام بدهد. آن 

 .سازدآن دشنام خوردگان را مىكند و مدح شوندگان را خراب مى
چ خود هي خورند، نتوانند ازخصوصا  كه يك طرفه باشد، آنها كه دشنام مى      

را  يغاتدفاعى بکنند و اين همان تبليغات رژيم سابق بود و همه نتيجه آن تبل
 .ديدند و ديدند كه چه بر سر آن رژيم آمد
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رى ه حقيقت را نبايد فوبعد، مطلب سومى كه صحبت كرديم اين بود ك      
رى مصلحت كرد و دولت چنانكه رويه من در گذشته هم بوده در كار هيچ وزي

ز اشد. كند و اعتقاد به اين كه او بايد مسئول حوزه مسئول خود بادخالت نمى
  .او بايد مسئوليت خواست

تابع  واما وقتى تصميمى گرفته شد، دولت بايد آن تصميم را اجرا كند       
و ا لغررهاى خارجى نباشد كه از اين جا به آن جا فشار بياورند و تصميم موث

 .بکنند و تصميم ديگرى را تحميل بکنند
)معاون وزارت امور اقتصادى( آمد و  «صراف»بعد به محل كارم رفتم و       

راجع به مسايل اقتصادى و تجديد سازمان دولت بحث شد و در اين وقت 
درباره شما  ( آمد و گفت كه امروز در خدمت امام ) داماد خمینی قىآقاى اشرا

ت جمهورى حفظ يأسصحبت شد و امام همچنان اصرار دارنمد كه شئونات ر
حمايت بشود و من هم متقابالا مطالب مفصلى را  بشود و از رئيس جمهور

اميدوارم در موقع مقتضى آن مطالب را براى ضبط در تاريخ بنويسم و  گفتم كه
 .بگويم
دتى مبعد وزير خارجه آمد و درباره اطالعاتى كه به دست آورده بود       

 .صحبت كرد و قرار شد كه اين اطالعات را تكميل بکند و به من برساند
 

 1359مرداد  2پنجشنبه کارنامه 
 1359مرداد  8تاریخ انتشار 

 317شماره روزنامه 
 

مجلس مراقب اهمیت خطر هست و زیر بار  : یقینا  صدربنی
 گرها نخواهد رفتتوطئه

 
 صنايع ملى شده و نحوه عمل آنها

امروز صبح گزارشها را مطالعه كردم و درباره آنها اقدام نمودم. اين        
 5بود. گزارشى درباره  گزارشها درباره صنايع ملى شده و نحوه عمل آنها
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كارخانه كه به علت اختالف با مديريت با مشکالت روبرو شده است، گزارشى 
و گزارشى  درباره حل مشکل شركت پارس اليت، گزارشى درباره افغانستان

 .درباره امنيت داخلى و خارجى
 

 کردند وضع مجلس را تشریح و آقاى انوارى دكتر چمران
نزد من  و آقاى انوارى بعد، بين ساعت يك تا دو بعد ازظهر دكتر چمران      

گفت كه به لحاظ محيط و  آقاى انوارىآمدند و وضع مجلس را تشریح كردند. 
خواستند د آورده و با راى علنى در واقع مىاى به وجوجو ترور در مجلس كه عده

. من به او صف بندى را در برابر صف بندى به وجود بياورند، استعفا كرده است
گفتم تا زود است و هنوز دير نشده و اين طرح شيطانى نيز به اجرا درنيامده 

دشمن اگر بخواهد رژيم جمهورى را از پا درآورد، جز از راه اين بايد عمل كرد. 
و اين كه در مجلس  به اين كار موفق بشود. دتوانها چگونه مىونه صف بندىگ

محيطى به  وجود بيايد كه نتوانند اشخاصى مثل شما ) انوارى ( اظهار نظر 
بکنند اين چيزى نيست كه قابل تحمل و قبول باشد و يقينا  خود مجلس مراقب 

كافيست كه به  اهميت خطر هست و زير بار توطئه گرها نخواهد رفت. فقط
كه هست درك و فهم  طورآننمايندگان واقعى فرصت بدهيم تا آنها حقيقت را 

 .كنند
مختلف  بعد به محل كار رفتم و مسئوالن اطالعات سپاه كه از استانهاى      

آمده بودند درباره وضع امنيتى و تحريکات مخالفان جمهورى در قلمرو 
ه كاى  ها خواستم كه اين مسالهاز آن دشان گزارشهايى دادند و منمسئوليت خو

ا تنند كاند با جديت تعقيب در نقاط مختلف سپاهيان عزيز ما را غافلگير كرده
 .ها وجود دارد يا خيرمعلوم شود كه آيا ارتباطى بين اين غافلگيرى

ات راگزارش بعضى تحريک و مازندران بعد، گروههايى در مورد گيالن      
كردند و بايد با كار جدى مساله راتعقيب كنيم. گفتند كه مسأله زمين در 
مازندران هنوز حل نشده است و از طرحى صحبت كردند كه سپاه گرگان در 

تواند در مناطق ديگر نيز به اجرا درآيد كه به اجرا گذاشته و مى «آقاقال»منطقه 
نفرى با سرعت بيشتر و  7ريم كه هيئت بايد با استاندار مازندران در ميان بگذا

 .قاطعيت تمامتر اين مشکل را در استان حل كنند
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را كه خواسته بودم درباره  بعد از رفتن آنها، رئيس اطالعات ارتش      
اطالعاتى كه به من رسيده بود تحقيق كند و عين واقعه قبل از وقوع رسيدگى 

 .ين قشر پاك گرددشود و به تدريج داخل و خارج ا
 

 حاضر شدم نمايندگان استان زنجان در جلسه
حاضر شدم و مسئوالن امور  بعد، ظاهرا  در جلسه نمايندگان استان زنجان      

زدند: استاندار زنجان عوض شده مختلف آنجا آمده بودند و اين حرفها را مى
تان مخالفند و اين تغيير نيز مطابق قانون اخير اختيارات است و نمايندگان اس

 ،استاندار از استانداران انجام نگرفته است و غير قانونى است. درباره پشتيبانى
استان و  مقامهایاى را مسئوالن نهادهاى انقالبى و ، نامهآقاى مهدوى

مهورى اسالمى نوشته است روحانيت و نمايندگان امضاء كردند و روزنامه ج
ايم تا شخصا  بدهيم و بگوييم ما خود امضاء جعلى است و اآلن ما آورده

 .ايم و جعلى نيستكرده
اند و راجع به استاندار جديد هم اظهار گفتند كه مردم طومار تهيه كرده      

گفتند مىوزير آموزش و پرورش  كردند و از قول آقاى رجايىعدم رضايت مى
 .كه او توانا به اين كار نيست

 
 که چگونه دولتی تشکیل بشوددر این باره ای هگفتگو با عد

ه ه صبح ببعد، نزديك افطار بود به منزل آمدم و بعد از افطار تا ديرگا      
اى كه اهل نظرند و رهجويى با عدهمسائل و مشکالت كشور پرداختيم و 

 ، بعمله اين كه چگونه دولتى تشکيل بشودبحثهاى طوالنى درباركردند مى
 .آمد

صبح اين جلسه پايان يافت قرار شد دو سه متن تهيه كنند و  2نزديك      
 .جديد فرداى آن روز به من بدهند براى معرفى نخست وزير

 
 1359مرداد  3جمعه کارنامه 

 1359مرداد  9تاریخ انتشار 
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 318شماره روزنامه 
    

 هاى ملى شده و ...زارش در باره تشنج در كارخانهگ
هاى امروز صبح اول گزراشها را خواندم. گزارشى درباره تشنج در كارخانه   

هاى خودروسازى، كارخانه زامياد، كارخانه ملى شده، تشنج شديد در كارخانه
بيك، كارخانه مينو، ا، جنرال تاير، سيمان آيأس بنز خاور، كارخانه سايپا، ايران

صنايع نساجى ملى شده، كارخانه بار، كارخانه رحيم زاده، كارخانه تاج و 
صنايع پشم. گزارش ديگرى درباره احياى كشاورزى ايران، گزارشهاى محرمانه 

ر و وو مفصل درباره اوضاع كشور، گزارش از جهاد سازندگى درباره پيشرفت ام
در قصر  «بابا هادى». گزارش كسى كه از سپاه موانع كار جهاد در كردستان

خواهند. و اسفالت گفت كه وسايل كم دارند و وسايل مىآمده بود و مى شيرين
 .است جاده مرزى هنوز انجام نگرفته

دو گزارشى كه از جهاد ارزانى درباره گرانى قيمتها و دو گزارش كه دو روز       
و يك گزارش درباره بازسازى  داده بودند، درباره عشاير فارسپيش به من 

ها مناطق زلزله زده استان چهارمحال بختيارى و اعتبارهايى كه الزم دارد. اين
و يك به يك مشکالت كار را  اى نوشتم براى امامرا صبح خواندم. بعد، نامه

بشود براى كشور ما خطر دارد. در نامه شرح دادم، كه اگر اين طرحها اجرا 
نخست به وضع روز پيش مجلس اشاره كردم و نكات مبهمى را روشن كردم، 

 ماشاره كرد تأكيدو به وضع اقتصاد كشور با  به وضع پايين آمدن روحيه ارتش
و خواستم كه هيأتى تشکيل شود و نيز درباره رسيدگى به تخلفات وزرا، قضات 

كند و چه كسى بد. و ه كه با سرعت، معلوم شود كه چه كسى خوب مىو غير
 خود شئونات دراين حالت تزلزلى كه به وجود آمده كه هيچکس در هيچ شغلى 

 .ايمن نيست، از بين برود. و مطالب ديگرى بود كه فعالا وقت انتشارش نيست
 

 گزارشها و راه حلها
اتى كه مطالعه كرده بودم، دستور دادم. بعد، به كار پرداختم و درباره گزراش      

براى راههاى جديد مرزى، گزارش درباره سپاه  گزارش درباره تقاضاى بودجه
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ماكو و خوى، گزارش از سپاه پاسداران ماكو، شکايت  اروميه و پاسداران
نه نرگس كشاورزان ناحيه شاهين دژ از عدم امنيت. گزارش درباره كارخا

گيرى. گزارش درباره شکايت مردمانى از نمونه تعدد مراكز تصميم ،شيراز
ت أدرباره امنيت منطقه. گزارش از اعضاى هي نقده، گزارش از قصر شيرين

و نگرانى درباره سرنوشت  ى دانشگاه تهرانسايعلوم سو علمى دانشکده حقوق 
اى محل مرحله ءشگاه و امنيت شغلى، گزارش سازمان برنامه در زمينه ارتقادان

سکونت، اليحه مفصل درباره نقش وكيل دعاوى دادگسترى در رد اظهارات 
مدير عامل ذوب آهن كه براى بار  رئيس ديوان عالى كشور، گزارش آشتيانى

الب او را، موضوع اقدامات توجه كرده و نكات و مطبه نقائص و مشکلها دوم 
الزم قرار دادم. گزارش گروه توحيدى الله اكبر در مبارزه با بيکارى، گزارش 

. گزارش و بوشهر غربى و سمنان و آذربايجان و همدان استانها. استان زنجان
توسط هيأت اعزامى درباره كارهايى كه انجام شده و  ، گزارش گيالنفهاناص

 .كارهايى كه بايد انجام بشود
  
 

 1359مردادماه  4کارنامه شنبه 
 1359مرداد  14تاریخ انتشار 
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افتاد به لحاظ اين كه  تأخيربه  بايد بگويم كه اين هفته كار پركردن نوار      
گرفتاريها بيشتر بود و دستگاه هم خراب، بنابراين حاال كه شنبه يازدهم مرداد 

دهم البته تا آنجا كه حافظه يارى است گزارش روز به روز هفته پيش را مى
گيرى درباره گزارشهاى روز شنبه رساند و نكات مهم را بعد از مطالعه و تصميم

 چاپ شده است(.  )قبال
 

 را داد گزارش استان مازندران آقاى ناژداكى
را داد.  آمد و گزارش استان مازندران بعد از ظهر آقاى ناژداكى 3در ساعت 

پيشرفت  شود انجام داد و موانعى كه براىدرباره كارهايى كه در آن استان مى
كارها وجود دارد من به او گفتم كه بهتر است اينها را در هر زمينه، كارهاى 
انجام شدنى را مشخص كنند با استاندار آنجا هماهنگى كنند و طرحهاى 

د نكن رفع مشخص را آماده كرده و موانع شخصى هم كه وجود دارد آنها را هم
جاست و آنها را از پيش تا بتوان به طور دقيق ديد مشکالت كجاست، موانع ك
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يك برنامه است كه  پا برداشت. باو گفتم كه مثل اين كه در همه جاى كشور
باشند  بستبنبراى هر كس در هر مقام موانعى تراشيده شود طورى كه همه در 

و هيچ كدام نتوانيم كارى را از پيش ببريم شايد به يك مناسبت ديگرى موانعى 
 شرح دهم. را اندده شدهرا كه در برابر خود من تراشي

 دیدار با استاندار آذربایجان غربی و ...
 آمد با فرمانده نيروى زمينى غربى استاندار آذربايجان بعد، دكتر حقگو 

، و يکى دو نفر ديگر درباره نحوه ى فرمانده لشکر اروميه، فرمانده ژاندارمرى
بركنارى خودش صحبت كرد و گفت كه بدون اطالع قبلى او، او را از كار 

اند و مقدارى راجع به موانع و بركنار كرده و ديگرى را به جاى او گذاشته
ستاد از  مشکالت منطقه خود آذربايجان غربى صحبت كرد بعد آقاى مدرسى

خواست. بودجه را گرفت و بعد آقاى مى بزرگداشت روز قدس آمد و بودجه
گفت وضع آمد راجع به معاودين عراقى كه مى محمد صادق موسوی  خلخالى

شود. اين مسئله را بايد پيگيرى كنيم. البته آنها بد است و به آنها رسيدگى نمى
شود، بايد رسيدگى دين نقل زياد است همه جور حرف زده مىراجع به معاو

 .كنيم و ببينيم چگونه است وضع آنها و كم و كسرها چيست
آمد كه از او خواسته بودم راجع به مركز پژوهشها مطالعه  بعد آقاى جاللى      

بيانگر هايى آورد كه اين گزارشها كند. بعد، آقاى وزير خارجه آمد و گزارش
هاى گسترده ايست درباره جمهورى كه با اطالعات ديگرى كه فراهم توطئه

شده همخوانى دارد. بعد يکى از نمايندگان مجلس كه االن يادم نيست كه بود 
 گزارش مجلس را داد. درباره برخورد با مسئله نخست وزيرى 

 
 در قرآن به سخنرانى رفتم براى صحبت درباره مفهوم مستضعف

در قرآن .   بعد از افطار به سخنرانى رفتم براى صحبت درباره مفهوم مستضعف
برد و من احساسات و عواطف مردم رنگ هرگونه بيم و نااميدى را از بين مى

كردم كه  تأكيددر قرآن بر اين نكته در آنجا با تشريح مفهوم مستضعف 
گاه، مستكبر ساز است  ما براى اين كه بايد مردم  تأكيدو اصرار و مستضعف ناآ
د، سانسور نشوند و همه چيز با مردم در ناز مسايل اساسى كشورشان آگاه بشو

گاه را به مستضعف  ميان گذاشته بشود براى اينست  كه ما بتوانيم مستضعف ناآ
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گاه تبديل كنيم، تا راه بر البد اين صحبت  رشد قشرهاى مستكبر بسته گردد. آ
بينم آن را در اين جا تكرار كنم. بعد از بازگشت اهد شد و الزم نمىچاپ خو

از مسجد مطابق معمول تا سحر به رسيدگى به اوضاعى كه سخت نيازمند 
 .رسيدگى است، پرداختم

 
 

 1359مرداد  5يکشنبه  کارنامه 
 1359مرداد  14تاریخ انتشار 
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االیشگاه، حمل و نقل، پ  ،گزارشهای فراوانی در باره برق
 کامیونداران و ...

امروز سنجش افكارى انجام شده بود من آن را مطالعه كردم اين سنجش       
افكار بيانگر آن بود كه مردم هم بر اعتماد و عالقه و محبتشان نسبت به رئيس 

نند چگونه در داشناسند و مىند و هم مشکالت كار او را مىاهافزود جمهورى
خواندم وضع  شود. بعد، چند نامه درباره كردستانبرابر او مانع و سد ايجاد مى

آنجا را براى من تشريح كرده بودند بعد گزارشى درباره توليد پااليشگاه و 
گويد، به لحاظ نابسامانى كار حمل و نقل، مشکل حمل و نقل كه مى
آيند و شکايت از برق روند و به پااليشگاه نمىكاميونداران به بندرها مى
درپى وضع را به صورتى درآورده است كه هاى پىپااليشگاه كه با قطع و وصل

پااليشگاه ممکن است بزودى مجبور به كاهش توليد حتى توقف توليد بشود 
كند. بعد، گزارشى درباره مدارس اقليتها خواندم و براى اين كه پمپها كار نمى

گويم حرفهاشان نبه هم ) سه روز بعد(  نزد من آمدند كه به موقع مىچهارش
 چيست. 

گزارشى درباره مشکالت چهارصد نفر از كارگران اخراجى  بعد،      
دارى كل لرستان را خواندم و گزارشى درباره مرز و مرزدارى. آمار سرجنگل

و اثر  نفت در آبادان از قطع و بعد، شکايت وزارت نفت 1358برق در سال 
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شود آن بر كمبود نفت در زمستان، همان كه در باال گفتم كه برق زياد قطع مى
و توليد ممکنست طورى بشود كه در زمستان مشکل ايجاد كند. بعد گزارش 

برنامه سپاه و مدارك . تصرف ساختمان بانك توسعه صنعى و معدن ايران
كنند مى باره عمل فداييان اسالم شاخه كرج و اين كه در آنجا شکنجهضميمه در

بندند و يك دستگاه حکومتى مستقلى هستند را مطالعه كردم. با گيرند و مىو مى
اى نداريم و روز به روز هم خصوصا  در كمال تأسف فعالا ما حکومت يکپارچه

روزنامه بامداد نمونه ديگرى  شود.مى ها بيشترقلمرو قضا اين گونه هرج و مرج
. بعد، گزارشى است از اين گونه دخالت در كارهاى دولت و دستگاه قضايى

خواندم و چند گزارش درباره مسايل امنيتى كشور. بعد،  درباره كردستان
ادارى وزارت  گزارش از استاندار زنجان و چگونگى مداخالت معاون مالى و

هاى كشور در كار او و نحوه بركنارى او و بعد، گزارش درباره فعاليت
ضدانقالب. گزارشهاى كارهاى انجام شده كميسيونهاى صنعتى را مطالعه 

هزار واحد مسکونى  23كردم. بعد، گزارش وزير مسکن درباره ساختمان 
 .ارزان قيمت در سراسر كشور

ى مور اصالحات ارضى بعد هم اليحه قانونبعد، مشکالت اجرايى و ا      
عد ب 3ت درباره صنايع ملى شده را، مطالعه كردم. مطالعه اين گزارشها تا ساع

مده آبعد از ظهر كسانى كه بديدار من  3از ظهر ادامه پيدا كرد، در ساعت 
ه باجع بودند به نزد من آمدند. نخست دو نفر از مديران بانك  آمده بودند ر

در بانكها صحبت كرديم كه من همان وقت با رئيس كل بانك  مشکالت كار
ت و مركزى در ميان گذاشتم و او هم توضيحاتى داد اميدوارم با همه مشکال

ار ميدواكنند ما بتوانيم به پيشرفت كارها ادامه دهيم و موانعى كه ايجاد مى
 .باشيم
 نمايندگان نيشابور آمدند و درباره شهرك امام و جاللى بعد آقايان انصارى      

اند صحبت شد و كارهايى كه بايد در آن كه آقاى انصارى در نيشابور ساخته
منطقه كرد، از بستن سد و غيره كه قرار شد كه روز جمعه من از آنجا ديدن 

شد كه كار بکنم. بعد، كسى كه رفته بود براى خريد قطعات يدكى آمد و معلوم 
شد مشکل است اما بيش از حد مشکل خريد قطعات با وجود اين كه تصور مى

نيست و در داخله خود ما هم در اثر همين جوى كه به وجود آمده و هيچ كس 
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هيچ اطمينانى در حيثيات و شئون خود ندارد كسى جرأت به تصميم گرفتن 
كردند و گفتند  كند. بعد روحانيون تركمن صحرا آمدند و مفصل صحبتنمى

اند و شکايت از زير پا گذاشتن قوانين و مقررات، عدم رعايت نزد امام نيز رفته
اصول و روابط اسالمى و مشکالت كارشان صحبت كردند پانزده نفر بودند و 

اى بفرستيم آنجا و بطور دقيق آنجا را مطالعه كند و آنچه قرار شد ما نماينده
دهد. هر چند هر وقت بخواهى قاطعيتى، انجام دادنى است به ما گزارش 

قاطعيت واقعى، نشان بدهى يعنى با متخلف، قاطعانه برخورد بکنى، 
تراشند براى اين كه كار كارزارهاى تبليغاتى راه ميافتند و دهها مانع مى

ها پيشرفت نكند، ولى وظيفه ماست. مردم ما را انتخاب كردند كه در اين زمينه
ان بيرون نرويم تا اين كه همه به خط بيايند و از حدود مقاومت كنيم و از ميد

دانند كه قانونى خودشان بيرون نروند. در قرآن ما است كه مستكبر كسى را مى
 .از حد قانونى خود بيرون برود

 
در مکتب الزهرا درباره وضع كشور و مشکالتى كه با آنها روبرو 

 هستم صحبت کردم
كردم و درباره وضع كشور و مشکالتى كه شب در مکتب الزهرا صحبت        

 با آنها روبرو هستم و بهتر است بگويم مشکالتى كه براى رئيس جمهور
تراشند صحبت كردم و ظاهرا  اين صحبت هم پخش شده است، دير وقت به مى

منزل آمدم و معلوم شد كه كسانى همان روز بعد از ظهر هم آمده بودند و گفتند 
ه قرار شده است من در جلسه خصوصى مجلس شركت كنم. شب هم تا دو ك

با  طورايناى صحبت شد، كه ساعتى بعد از نيمه شب در همين باره با عده
تلفن دعوت رئيس جمهور به مجلس. آن هم بدون آن كه جهات قانون اساسى 

 .رعايت بشود صحيح نيست. و اين روز هم باين ترتيب تمام شد
  

 
 1359مردادماه  6دوشنبه کارنامه 

 1359مرداد  14تاریخ انتشار 
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 اين ترتيب دعوت به مجلس صحيح نيست
گفت كه از مجلس تلفن كردند كه نمايندگان  صبح همسرم 5/9ساعت       

خواهند به مجلس بروم. گفتم بگوييد اين ترتيب دعوت به منتظرند و مى
اى از رئيس نيست بايد ترتيب قانونى رعايت بشود. بعد نامهمجلس صحيح 

تلفن كرد و مرا  آمد و بعد، آقاى سالمتيان مجلس آمد و بعد آقاى محالتى
آميزى در مجلس حاضر بشوم و من با تلفن كرد كه من به نحو تفاهمتشويق مى

ت يأسى براى تضعيف و تخفيف مقام رابه آقاى رئيس مجلس گفتم كه توطئه
جمهورى هست و گفتم شما هم اصرار داريد بر اين كار و او انكار داشت و 

كنند و بهر صورت من گفت عكس اينست و به شما درست گزارش نمىمى
قبول كردم و در مجلس حاضر شدم. نزديك يك دو ساعت صحبت كردم و به 

ا راجع به جلسه سه شنبه گذشته با سئوالهاى نمايندگان جواب گفتم. در آنج
صحبت كردم كه به اعضاى عضو حزب  اعضاى سابق شوراى انقالب

جمهورى شورا گفتم كه شما قرار بود افرادى را فهرست كنيد و در اختيار من 
گذارند يك بگذاريد و من از همه آنها كه نام و عنوانشان را در اختيار مى

دولت بيرون بياورم كه هماهنگى داشته باشد و مشخصات الزم را  تركيبى براى
هم داشته باشد و شما قرار نبود اين مسئله را در شوراى مركزى حزبتان مطرح 

 كنيد.
 

 امتياز و آقاى ميرسليم 40 آقاى رجايى :انددر مجلس رأى گرفته
 امتياز 13 امتياز و آقاى كالنترى 25

امتياز و آقاى  40 اند. آقاى رجايىبهر حال آنها گفتند كه روز اول رأى گرفته 
اند. روز بعد از شهرستانها امتياز داشته 13 امتياز و آقاى كالنترى 25 ميرسليم

از اول را آورده است. در آنجا من گفتم اما آقاى امتي رأى گرفتند و آقاى فارسى
دانيد كه توانايى اداره امور را ندارد. آنها هم تصديق فارسى را شما خودتان مى
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آقاى رجايى من گفتم كه او آدم كردند كه توانايى ندارد. رفتيم بر سر وقت 
خوبى است اما خشك سر است و از اين كلمه مردام تخفيف يا كوچك كردن او 

داند اوالً به زحمت نبود بلکه مقصودم اين بود كه او چيزهايى را كه صحيح مى
آنكه بحث انجام گرفت باز  شود درباره اش بحث بکند. ثانيا  بعد ازحاضر مى

شود و در مقام اجرا همان را كه صحيح فرض كرده بود عمل وقتى تنها مى
ز اين مسئله اگر هم . باكند و براى اداره كشور اين يك ضعف بزرگى استمى

تأييد نكردند، چند نفر از آنها تأييد كردند و در نتيجه خود آنها هم باين نتيجه 
رسيدند كه ميرسليم خوب انتخابى است و قرار شد بروند با قاطعيت در 
مجلس از او حمايت بکنند و من در آنجا شوخى كردم و گفتم شما خواستيد 

ها را با كه من به ميرسليم راضى بشوم. اين رندى بکنيد و اين دو نفر را آورديد
كنم راجع به همين صراحت براى وكالى مجلس شرح كردم. البته گمان مى

 .آقاى رجايى صحبت نكردم
در جلسه هيأت دولت حاضر شدم و مدتى از  5بعد به منزل آمدم و ساعت       

ه به ما هر درى صحبت شد. مشکالتى كه در هر وزارتخانه بود و مراجعاتى ك
ها صحبت كرديم و در همين جلسه هم اتفاقا  بحثى ميان شد و در اين زمينهمى

 و خود من و يکى دو نفر ديگر با آقاى رجايى و قطب زاده كنى آقاى مهدوى
مشخصى نيانجاميد.  درباره مدارس درگرفت و اين بحث هم ظاهرا  به نتيجه

شب هم در مسجد انصارالحسين خواجه نظام الملك صحبت كردم. بعد هم به 
و تنى چند كه آمده بودند درباره اثرات  منزل آمدم و با آقاى سالمتيان

آيى با نمايندگان محترم مجلس صحبت شد و ارزيابى فوق العاده مثبتى گردهم
 .دنآيى داشتاز اين گردهم

را بردم ( ،  در مورد مجلس هم گفتم، دو نفر از آنجا )اسم آقاى محالتى      
كنند كه مانع آن برنامه جدايى افكندن ميان مجلس اين دو نفر زياد كوشش مى

خصوصا  اختالف بشوند. يکى محالتى و  و رئيس مجلس و رئيس جمهور
اى در خارج عكس اين را درباره آقاى است. گرچه عده يکى هم سالمتيان
 .كنندسالمتيان تبليغ مى
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 1359مرداد ماه  7سه شنبه  کارنامه 
 1359مرداد  15تاریخ انتشار 

 321شماره روزنامه 
  

 در منزل آقاى معين فر قالبجلسه اعضاى سابق شوراى ان
مطلب مهم امروز مطلب كميسيون امنيتى است. و بعد جلسه اعضاى سابق       

. اما در كميسيون امنيتى، نخست وضع در منزل آقاى معين فر شوراى انقالب
در مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و عمليات گروههاى مسلح  در كردستان

. ديوان دره، بانه، شاهين دژ، مياندوآب، تكاب و در خود سنندج و سقز و پاوه
در  ،كه ی خودروهااند و مينكه در فاصله پاوه و نوسود، پل را منفجر كردهو اين
اند. بعد، وضع در دهش اند و بر ضد جمهورى بسيجدشمنان ما گرد آورده ،آنجا

دهد كه از عمان، از طريق چاه بهار احتمال مى از جمله بلوچستاننقاط ديگر 
 هاى آمريکايى كه گزارش رسيده بسوى آبهاى ايرانآورند و كشتىمهمات مى

و غيره و اين كه بعضى ايلها يك ماه زودتر دارند به  راه افتاده اند با اسلحه
گردند. در آنجا من اين مسئله را عنوان كردم كه پيش از آن دوبار ييالق بر مى

پيش  خان ها كه به اسم مبارزه باگفته بودم كه احتماالً با توجه به اين درگيرى
رود كه يك طرحى عمومى دشمن دارد براى درگيرى همه احتمال مى ،آمده

هر دو آورده بودند،  امروز گزارشهايى كه مسئوالن اطالعات سپاه و ارتشجانبه. 
كرد كه برداشت من صحيح بوده و عالئم روشنى از چنين حکايت از اين مى

و  در پنج شنبه گذشته رئيس ستاد اند.طرحى از سوى دشمن بدست آورده
مسئول اطالعات ارتش بنزد من آمده بودند براى ديدار فوق العاده و گفته 

اند كه به اى در اين زمينه بدست آوردهعات خيلى روشن كنندهبودند كه اطال
 موقع خود خواهم گفت: 

 
 ها در پوششهاى خودىانگيختن كینهتحريك و بر

اند كه ظاهرا  همين روز يا روز پيش از امروز گفتند كه در تلويزيون عنوان كرده
شيخ يعنی همان عامل »ام گفته است كه من گفته كسى به اسم جهاد خوزستان
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اجتماعى مسلط در جامعه عرب خوزستان، وجود نازنينى است و بايد حفظش 
من مات شدم كه اين دروغ را چگونه  «ها مرزهاى ما را حفظ كنند.كرد كه اين
بينم اين نيز توانسته است بسازد و بگويد ولى دقيق كه بشويم مىجوانى مى

من يقين دارم براى انهدام اين جمهورى  اى است كهبخشى از توطئه گسترده
 .انددشمنان داخلى و خارجى اين جمهورى چيده

اند از اين دولت جدا نشده دانم تا وقتى مردم، مستضعفانبراى اين كه مى      
اى احتمال پيروزى ندارد. بنابراين چه بهتر كه با تحريك و هيچ گونه توطئه
 ا در پوششهاى خودى مثل همان پوششى كه در راديو تلويزيونهبرانگيختن كینه

آنها  اند. القاى اين فكر را در مردم بکنند كه رئيس جمهوراز آن استفاده كرده
طرفدار خان و شيخ است. مردى كه همه عمر با اين گونه عوامل در مبارزه بوده 

ها هستند ى كه به احتمال قريب به يقين از عناصر اين توطئهاست از سوى كسان
شود. و چه عجب كه راديو تلويزيون خود ما كه ظاهرا  اين گونه متهم واقع مى

ها و كارها و توجيه كننده علل و اسباب بايد مبلغ و معرفى كننده برنامه
 خود از اسباب اين گونه تبليغات است ولى عجبى نيست ،تصميمات باشد

تراشند تا ما وقتى كه من به نوبه خود خواهم گفت كه چگونه در هر جا مانع مى
جلسه  نيز خواهم پرداخت. بعد از اين وضوعقرار دهند با اين م بستبنرا در 

 .امنيتى دو سه گروه به نزد من آمده بودند كه پذيرفتم
 

 ؛آيند گفتگو شد مطالب زيادى درباره دولت در  منزل آقاى معين فر
 كارى بکنيد كه اين كشور از بين نرود

رفتيم بعد از افطار تا نزديك يك بعد از نيمه  بعد به منزل آقاى معين فر     
شب در آنجا ماندم و مطالب زيادى گفتگو شد درباره دولت آيند. من ايراد 

ب هم بود دفاع نكرديد و بهتر از آن كه كه عضو حز گرفتم كه چرا از ميرسليم
گفتيد داريد و چون با من تفاهم نداشته معرفى نكرديد؛ چه كسى بوده؟ و مى

بهتر بوده. خوب اين مطلب پيش آمد كه  دو نفرشان گفتند از نظر ما رجايى
ها حرفهاى بعد از وقوع است و من چرا در جلسه قبل نگفتيد و باالخره اين

جوى قرار بگيريد كه جوى  تأثيرفتم فرض كنيد كه شما خودتان هم تحت گ
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ها زمينه داريد سازند چون شما براى پذيرش اين جوسازىقالبى است و آنرا مى
شود. و مطلبى را گفتم كه روز بعد چهارشنبه در ها در شما مؤثر واقع مىو اين

رده بودم كه اين مطلب اجتماع دختران و زنانى از گوشه و كنار كشور بازگو ك
يا آقاى  بعد تنى چند پيشنهاد كردند كه آقاى بهشتىگويم. را در همانجا مى

بشوند و به من گفتند فايده  خودشان يکى از اين دو نفر نخست وزير هاشمى
دار دولت ها بيايند و عهدهگذارند. بنابراين چه بهتر كه خود اينندارد. اينها نمى

بشوند. من گفتم هيچ عيبى ندارد به شرط اين كه مسئوليتى متوجه من نباشد. 
نظر من اين بود كه در هيجده ماه گذشته در حقيقت حکومت را همين عده در 

دادند و اگر هنر و دست داشتند به لحاظ اين كه اكثريت شورا را تشکيل مى
و اين نكته را مورد دت بايد از خود نشان داده باشند. توانايى اداره بود در اين م

قرار دادم كه كشور ما در وضعيتى نيست كه ما بتوانيم هر چند يکبار  تأكيد
اى را بياوريم و وزير و نخست وزير بکنيم بعد آنها را كنار بگذاريم. از نو عده

ال يك عده ديگرى بياوريم. اين وضعيت كه كشور را در اين اوضاع و احو
 .آزمايشگاه تلقى بکنيم وضعيت درست و قابل تحمل نيست

خواهند عهده دار دولت بشوند، به طور واضح و پس بايد هر گروه كه مى      
ساعت يك  .روشن مسئوليتها را برعهده بگيرند و در قبال مردم پاسخگو باشند
شدم خارج مى بعد از نيمه شب به منزل آمدم وقتى كه از خانه آقاى معين فر

خانمى كه تا آن ساعت در بين عده ديگرى ايستاده بودند تا مرا به هنگام رفتن 
ببينند گفت كه با من حرفى دارد و من باو نزديك شدم تا او حرفش را بزند و 

انگيز گفت، كارى بکنيد كه اين كشور از بين نرود. صداى او او با لحن غم
كه حکايت از اعتماد به توانايى رئيس  صميمى، لرزان و در عين حال

كرد در عين حال در پاسدارى از موجوديت و استقالل كشور مى جمهورى
نگران و بيم آلود بود. من تا سحر در فكر اين جمله بودم و بارها مسايل را از 

مرا  نظر داخلى و خارجى مورد مطالعه قرار دادم. به خود گفتم در اين شطرنج
بشوم. آن  تبندند تا من مااند همه راهها را دارند مىيك طرف قرار داده

هاى بستبنامروز ما را در وضعيت سختى قرار داده، اين  خارجى كه بستبن
اى و داخلى كه حاال بنا دارند آن را با تبليغات راديو و تلويزيونى و روزنامه

از هر سو در محاصره قرار بگيرد  منبرى تكميل بکنند جورى كه رئيس جمهور
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و هيچ در رويى نداشته باشد و ناگزير عطاى اين عنوان را به لغايش ببخشد و 
بستهاى برود و بعد هم البته رژيمى كه نخستين رئيس جمهورى خود را با بن

اى است كه همه آورد قابل دوام و بقا نيست. اين مسئلهمصنوعى از پا در مى
 توانند بدانند و بفهمند. مى آنرا
 

 ای حرف زدم ووطئهدر اجتماع زنان از ت
 حرف مرا سانسور کامل کرد رادیو تلویزیون 

روى اين فكر و خيال روز بعد كه در اجتماع زنان حاضر شدم با صراحت     
 راديو تلويزيونکارکنان  آن وقتاى حرف زدم، بيشتر حرف زدم. از يك توطئه

كردند و من خواستم كه اين را بدون سانسور پخش كنند و داشتند ضبط مى
كشور حق ندارد از راديو تلويزيون  كشور بخواهد  عجب اين كه رئيس جمهور

براى اينكه اين مطلب را . كنندپخش حرف او را بدون كم و زياد براى مردم 
  .م بدون سانسور با مردم در ميان بگذاريدنكردند با اين كه من گفتپخش 

گويم. ممکن است مردم بگويند چطور اين امور را من براى مردم مى      
بايستد. اين مسئله ايست  در برابر رئيس جمهورى ممکن است راديو تلويزيون

نقش تخريبى عناصرى كه در اين كه وقتى مردم به اندازه كافى دانستند كه 
كنند چه اندازه است من بکمك مردم آنرا حل خواهم دستگاه دارند كار مى

 .كرد
  

 1359مرداد ماه   8چهارشنبه کازنامه 
 1359مرداد  15تاریخ انتشار 

 321شماره روزنامه 
 

 واالت آنها پاسخ گفتمئفتم و به سبه اجتماع دختران و زنان ر
چه كه من در روز چهارشنبه كه حاال به گزارش اين روز به هر رو آن      
پردازم، انجام دادم اين بود كه به اجتماع دختران و زنان رفتم و در آنجا تا مى

به سئوالهاى آنها جواب دادم. در آغاز گفتم فرض كنيد كه  5/3ساعت 



216 

 

س ى كه بايد رئيبستبناى در كار باشد براى كامل كردن موانع و تكميل توطئه
را در آن قرار بدهد. و براى اين كه اين كار را بکنند ناچار بايد  جمهورى

توان مجلس را در مجلس را در برابر رئيس جمهورى قرار بدهند. چگونه مى
چيست؟ جز از  برابر رئيس جمهورى قرار داد؟ رابطه مجلس با رئيس جمهور

آيد ولى مسايلى كه در مقام هماهنگى قواى سه گانه پيش مى طريق دولت البته
اصل قضيه دولت است. فرض كنيد كه براى اين كه دولت معرف هماهنگى 
نباشد طرحى تهيه كرده باشند و به اجرا گذاشته باشند كه بنا بر آن طرح، تمام 

و توانند با رئيس جمهورى كار بکنند اينها كنار گذاشته شوند كسانى كه مى
توانند همکارى كنند و همه شان هم ماند در فهرست، مگر آنها كه نمىنباقى 

كنيم. اند كه ما با رئيس جمهورى همکارى نمىتعريف خود را اين طور كرده
 تا امروز از كمى قبل از افتتاح مجلس و شما ببينيد

 
دم در در نظر مر برخورد كامل بشود و رئيس جمهور خواهندمی

 و مجلس قرار بگیرد مقابل امام
اشخاص معينى مورد حمله و هجوم تبليغاتى هستند البته براى آنها توضيح  

خواهم قانون و اسالم دادم كه مکتب و معرف مکتب من هستم براى اين كه مى
اجرا گردد و در اخالق ما نه بر چسب زدن هست نه افترا گفتن هست نه دروغ 

شناسيم و از نظر ان و نه غرض و نه مرض ما اعتقاد و لياقت را اصل مىو بهت
اى نيست. بعد از اينكه آنها كوبيده شدند نوبت به ما گروه و تعلق گروهى مسئله

 توانستند با رئيس جمهورىاى كمتر، اما مىها نيز به درجهكسانى رسيد كه اين
و  اشند. آنها هم كنار زده شدند. براى آقاى ميرسليمهماهنگى و همراهى داشته ب

همين طور اگر  .دنها هم مقبول نيافتوضعى را به وجود آوردند كه اين كالنترى
رسد به آنها كه همکارى با آنها مقدور نيست به دالئلى كه ادامه پيدا كند كار مى

گذارم(. البته اين كه وشنى با مردم در ميان مى)اگر همچو فرضى پيش آمد با ر
بروند و  توانند به نزد اماممىتنها نيست شنيده نيز شد.  گويم حدسمن مى

بگويند كه رئيس جمهورى حاضر نيست با افرادى كه مورد نظر مجلس است 
وليت همکارى بکند و مسئوليت آنها را بپذيرد و امام خود بفرمايند كه من مسئ
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در نظر مردم قرار  به اين ترتيب برخورد كامل بشود و رئيس جمهور پذيرم.مى
بديهى است كه رئيس جمهورى اين وضع را  بگيرد در مقابل امام و مجلس.

امام قطعا  مقابل نخواهد شد و نخواهد ايستاد و  باتحمل نخواهد كرد. يعنى 
بر همه چيز  كنار برود. مصلحت انقالب ترجيح خواهد داد استعفا كند و

 .مرجح است و او مصلحت انقالب را فداى مصلحت شخصى نخواهد كرد
چنين كارى را نخواهد فرمود و به هر حال  گرچه يقين هم دارد كه امام      

ت اين جزو طرح هست و بيان هم شده است. پس به آنها گفتم وظيفه من اينس
ها و خنثى كردن اين براى پرهيز از اين گونه فاجعه در حدود امکاناتم وکه 

 .كنمحدود عمل، نحوه عمل و روش كار را انتخاب  عمل کنم. گونه طرحها
دانم مردم بايد مطمئن باشند كه با پايدارى و سماجت بر سر آنچه كه حق مى

يق نماينده خود در هيأت اى كه روز بعد از طرايستم. همين معنى را در نامهمى
كوشيدم پيشنهادهايى در آنجا  .تشخيص صالحيت مجلس فرستادم بازگو كردم

بدهم كه به اين گونه بحثها نيانجامد بعد از آمدن از آنجا به مسايل جارى 
 .پرداختم

 
 1359مردادماه 10جمعه  کارنامه 

 1359مرداد  20تاریخ انتشار 
 325شماره روزنامه 

  
 در اجتماع بسیار بزرگ مردم  در مشهد

 باره مستکبران در قرآن بحث کردمدر 
راه افتاديم. در آنجا در اجتماع بسيار بزرگ و  صبح به طرف مشهد      
العاده شورانگيز مردم، درباره مستكبران در قرآن بحث كردم و گفتم كه آنها فوق

ها، گروههايى ها، اين گروهين پديدهبا حکومت عدل عدلى چه كردند، چون ا
و امروز  انداند و امروز نباشند، بلکه در آن وقت بودهنيستند كه در آن دوره بوده

مستكبر يك پديده تاريخى است و اين پديده تاريخى با  :گفتم .هم هستند
هايى كه در هر ماند و نقشاسباب و عوامل گوناگونش برجا هست، باقى مى
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كنند، البته از اجرا مى ثى كردن و از بين بردن حکومت مستضعفاندوره براى خن
كند. براى اين نظر محتوى يکى است و از جهت شکل متناسب با زمان تغيير مى

اى ميان مستكبر زمان خودمان كه مردم به استمرار آن پديده توجه بکنند مقايسه
ههاى موجود را خوش نيامده است و و آن زمان كردم كه اين مقايسه بعضى گرو

طور  . خوب اين كه خود آنها ايناند كه روى سخن با آنها بوده استگمان كرده
 .اند، خود يك ضعفى استتلقى كرده

 
 و مزرعه نمونه در نیشابور از شهرک امام رادید

ساختند، سر كه داشتند آن را مى بعد به نيشابور رفتيم. اول به شهرك امام      
زديم و از مسجد و درمانگاه و يك خانه به طور نمونه ديدن كرديم، ساختمان 

اند و اين شهرك تقريبا  نزديك به اتمام بود، بعد رفتيم به چاههاى عميقى كه زده
وضيحاتى داد و كه بانى شهرك است ت اند. آقاى انصارىمزارعى كه ايجاد كرده

اى موفقيتى چشمگير داشته است براستى من از اين كه او در چنين كار سازنده
لذت بردم. بعد از بازديد قرار شد كه آنها طرح تكميل شهرك را تهيه كنند و 

اش تصويب و تأمين شود تا آنها بتوانند كار خود را ادامه اين طرح و بودجه
 .دهند
اين بازديد به نيشابور رفتيم، در نيشابور نيز اجتماع و احساسات  بعد از      

نماينده نيشابور در مجلس شوراى اسالمى  آقاى جاللى. مردم فوق العاده بود
صحبت كرد، بعد من در ادامه بحث مستكبران، آنچه را كه براى روشن شدن 

بعد از صحبت در نيشابور به خانه  .گفتمالزم است،  ذهن جامعه امروز ايران
اى در آنجا نشستيم. بعد به پدر و مادر يکى از پاسدارها رفته و چند دقيقه

اى كه يك افسر نيروى هوايى به وجود آورده بازگشتيم و از مزرعه نمونه مشهد
و هکتار زمين را زير كشت برده بود. ا 500تا  400حدود  .است، دیدن كردم

شود با ده هزار تومان آن را تهيه بسته بود و مى تراكتورى را كه به يك درو كنى
كرد به ما نشان داد. اين وسيله به گفته او جاى كمباين كار كند كه قيمتش بين 

هزار تومان است. در آنجا سالن هايى متعلق به نيروى هوايى  400تا  250
اند. ها و ابتكارات علمى قرار دادهن پژوهشوجود داشت كه در اختيار سازما

 ها كه حکايت از تحرك در جهت سازندگى دارد و براستى انقالباين كوشش
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به معناى واقعى كلمه است و در جهت استقالل ما از سلطه خارجى است، 
و  اميدوارم روزافزون بشود و ما به تدريج از اين جو تبليغات تخريبى به درآييم

 .توان بر سلطه خارجى پيروز شدمردم پى ببرند كه با كار و تالش است كه مى
برگشتيم و باز تا ديرگاه به مسايلى كه بيانش  به تهران شب از سفر مشهد      

 .ديگر جنبه تكرارى دارد پرداختم
  

 
 1359مرداد  11شنبه کارنامه 

 1359ماه مرداد  19تاریخ انتشار 
 324شماره روزنامه 

  
ا و تماسش ب های مختلف و گزارش در باره حزب تودهگزارش

 براى همکارى نیو مجاهد فدائيان
امروز گزارشهاى متعددى درباره اقليت كشور، تأسيسات الکترونيك،       

كنند، خصوصا  در مورد ديپلماتهاى را ترك مى ديپلماتهاى خارجى كه ايران
و تماسش با  ، حزب تودهانگليسى و استراليايى، غرب كشور و عمليات عراق

براى همکارى، اغتشاش در غرب كشور و نيروهايى كه در  و مجاهدين فدائيان
  .رند خواندمآن دست دا

آمد و درباره پاكسازى و موانعى كه در كار آنها به  ظهر آقاى فضلى نژاد      
وجود آمده صحبت كرد و رفت كه متنى تهيه كرده بياورد تا براى حل اين 
مشکالت امضا كنم. بعد عالمه نورى آمد و درباره يکطرفه شدن راديو 

كند، صحبت كرد و اين كه و اين كه دائم بر ضد مخالفان تحريك مى تلويزيون
بايد كوشيد تا راديو تلويزيون واقعا  يك نقش آموزنده داشته باشد و آنچه را كه 

وزير  ها بياموزد. بعد، آقاى يحيوىجامعه نياز دارد و اساسى است به جوان
زرا هم آمده بودند كه آنها پايين بودند، او مسکن و شهرسازى آمد، چند تن از و

دوباره اين كه بايد تكليف دولت را زود معين كرد صحبت كرد، من هم به او 
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ام به مجلس و آنها هستند كه بايد نتيجه راگزارش گفتم كه صورت را داده
 كنند.

 
 :توطئه گفت در مسکو در باره طرح سفير ايران دكتر مکرى

در مسکو آمد و شرحى از آنچه در باكو پيش آمده  سفير ايران بعد دكتر مکرى 
بود و نماز وحدت در آنجا و كارشناسان روس در ايران و مرزهاى مشترك ما 

به دست آورده  گفت در فرانسهصحبت كرد و اطالعاتى هم كه مى در آذربايجان
اند كه مشابه بود با گفت، كه طرح آن را ريختهاى مىاست داد. او درباره توطئه

 .اطالعاتى كه ما بدست آورده بوديم
آمدند و درباره مشکالت  بعد از او مسئولين اطالعات نيروهاى مسلح      

اعتماد شغلى وجود ندارد و بايد  كارشان صحبت كردند و از جمله گفتند
كرديم و اطالعات را هماهنگ مبادله يکديگر را قبول كنيم كه در گذشته نمى

كرديم،و من به تفصيل براى آنها صحبت كردم و گفتم اگر ما نخواهيم نمى
رژيم استبدادى برگردد، بايد يك نظام اطالعاتى علمى داشته باشيم تا بتوانيم با 

تى قوى نقاط ضعف و قوت خودمان را بفهميم، چون دشمن اين نظام اطالعا
كند و براى خراب كردن نقاط قوت ما از نقاط ضعف ما بهره بردارى مى

ها و كند، و ما بايد چگونگى عملکرد دشمن را در زمينه ضعفكوشش مى
دهد، به دست آوريم و كوشش قوت هايمان با عالئمى كه دشمن به دست مى

هاى عمل دشمن را معلوم كنيم و با علمى بتوانيم زمينهكنيم، از روى روش 
هاى خارجى و خنثى كردن آنها، بتدريج فكر امکان تغيير رژيم را از كله قدرت

ايادى داخلى آنها برانيم. آنها از دستگاههاى تبليغاتى شکايت داشتند، 
قيم و غير كند و مسترا تضعيف مى خصوصا  كه تبليغات آنها روحيه ارتش

 .كنند كه بگويند ارتش مردمى نيستمستقيم كوشش مى
آمد و درباره مسائل مختلفى صحبت كرد.  بعد از اين جلسه آقاى محالتى      

كند همراه او بود و پيشنهاد فرزند ايشان كه در صندوق تعاون صنفى كار مى
گذارد به صندوق مى كرد كه وامهايى را كه بانك مركزى در اختيار اين

به مکه و حل  طرحهاى توليدى اختصاص بدهند. او درباره رفتن آقاى ميناچى
آمد و در باره  مسئله حج هم گفتگو كرد. در همين موقع آقاى اسقف كاپوچى
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ها ابالغ ضى از آنكه به بع كشيشان مسيحى و ميسيونرهاى مذهبى در ايران
اند كه ايران را ترك كنند، صحبت كرد و پيام مفصلى هم از پاپ براى من كرده

آورده بود. قرار شد فرداى آن روز بيايد به دفتر من و  و يك پيام هم براى امام
هاى اخراجى را هم من از مسئولش بخواهم كه بياورد و ببينم آيا اسناد كشيش

 .اند يا به ناحقبه حق اخراج كردهها را اين
نزديك افطار من به منزل آمدم و بعد از افطار براى سخنرانى رفتم و       

صحبت كردم، نزديك نيمه شب بود كه به منزل برگشتم، در اين موقع دو خبر به 
من دادند، يکى درباره نزديك شدن كشتى آمريکايى به جزيره الوان و يکى هم 

ها را تا ديرگاه پيگيرى كردم كه ببينم كه اين زى از سوى عراقدرباره تجاوز مر
 .چه بود

  
  

 1359مرداد  13دوشنبه  کارنامه 
 1359مرداد ماه  27تاریخ انتشار 

 330شماره روزنامه 
  

كسى را فرستاده بود درباره نامزدهاى نخست  فرزند امام احمدآقا
 رى نظرى داشتوزي

امروز مشغول شدم به خواندن گزارشهاى مربوط به موقعيت دفاعى مرز با       
در منطقه داالهو، گزارش  ، درباره عمليات و فعاليتهاى ضد انقالبعراق

مجموع پيامهاى تلفنى كه به دفتر من شده است و نظرهاى مردم و مسايل 
اى براى رسيدگى فرستادم، عدد از وضع گنبد كه نمايندهمختلف، شکايات مت

 را خواندم . ها در هفته گذشتهخالصه روزنامه
كسى را فرستاده بود درباره نامزدهاى  فرزند امام بعد از اين كار آقاى احمدآقا

ر نخست وزيرى نظرى داشت كه با من درميان گذاشت. منهم با تفصيل د
رسيد عيب و نقص در كار هست صحبت كردم و پيغام مواردى كه بنظرم مى

فرستادم. بعد چهار تن از همافران آمده بودند و نسبت به نحوه رسيدگى در كار 



222 

 

خودشان شکايت داشتند.... بعد فرمانده نيروى هوايى آمد و درباره يك 
كه درباره وضع در  اى با او صحبت كرديم و بعد، گروه امور تربيتى آمدندمسئله

اند آموزش و پرورش براى من گزارش كردند كه كسانى ديگرى كه آمده
 همکارى و كار كنند و خدمت كنند. 

يه روح گروه امور تربيتى در واقع كنترل مدارس است و در اين اوضاع و احوال
. آموزان آماده بشود براى قبول تبليغات سو از جانب گروههاى ديگردانش

ار. كر تربيتى گفت آنجا را رها كرده است به لحاظ چرخش نادرست مسئول امو
رسد كه محيطهاى تربيتى طالب تربيت محيطهاى حساسى است به نظر من مى

اه راز  و بايد اين محيطها را با روشهاى درست به ترتيبى آماده كرد تا آدمى
 كه تىعلم، از راه شناخت واقعى و عينى به حقانيت عقيده برسد و اين وضعي
کان در كشور ما و در همه دنيا هست و غالبا  عقايد بدون اين كه آدمى ام

د بشو شوند، از بين برود و محيطىارزيابى صحيح پيدا كرده باشد پذيرفته مى
 .كه آدمى عقيده را از روى علم و اطالع بپذيرد

 
خواستند كه مسئله گروهى از تلويزيون آموزشى آمده بودند مى

 تر بگيرمن را جدىراديوتلويزيو
ناپذيرى در برابر هجوم نيروهاى براى اين كه همين است كه سد شکست       

آورد. بعد گروهى از تلويزيون آموزشى آمده بودند و جهل و تباهى به وجود مى
تر بگيرم. آنها جو خواستند كه اوالً مسئله راديوتلويزيون را جدىاز من مى

براى اهداف اسالمى ما نه تنها غير سودمند بلکه تلويزيون را از بعد تبليغات 
هاى فنى برخورد با كارمندان و يافتند و در دو مورد هم مثالا در زمينهمضر مى

كارگران در آنجا مطلبى را با من در ميان گذاشتند. دستگاهى ساخته و در زمان 
همان  رژيم سابق به مناسبت ساختن اين دستگاه جايزه گرفته و حاال به مناسبت

جايزه پاكسازى شده است و در مورد كارگران گفتند كه حق مسکن آنها كم 
تصويب شد، قرار شد  شده و وضعيت آنها مشکل شده. البته وقتى كه آن بودجه

اضافات كم بشود، قانون ديگرى هم قرار شد تصويب بشود درباره يکسان 
آورند آورد و باال را پايين مى مىكردن دست مزدها كه دستمزدهاى پايين را باال
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كه آن ماند براى مجلس كه اين كار را بکند. البته اين اندازه اجراى اين قانون 
 رد.يك مقدار فشار براى درآمدهاى كم به وجود آو

 
 اندجمع شده اى بنام فدايى اسالمعده ،در كرج در باغ جهانبانى

رفتم در آنجا مسايل  اينها من به جلسه هيأت وزيران بعد از گفتگو با      
اى بنام گوناگونى بحث شد از جمله گفتند كه در كرج در باغ جهانبانى عده

اند و در آنجا عمالا حاكميت را بخود اختصاص جمع شده فدايى اسالم
كنند كه من در اين زمينه مىاند و در آن منطقه كارهاى عجيب و غريب داده

تلفنى صحبت كردم. بعد آئين نامه اجرايى اليحه قانونى خدمت نيروى انسانى 
 و درمانى و بهداشتى تصويب شد. افزايش سرمايه كارخانجات مخابراتى شيراز
طرح شد و تصويب شد. تأمين نيروى انسانى براى وزارت نيرو و سازمانهاى 

 .صويب شدتابع طرح و ت
 

 جماعت گفته است كه زايشگاه بشود هايت خزر را امامهتل 
بعد، راجع به اين كه در استانهاى مختلف اشخاصى كه صالحيت ندارند       

كنند و هر كس زورش رسيد و تيغش شوند و عمل مىدر كار پاكسازى وارد مى
 هايت خزر را امامكند حرف زده شد. وزير ارشاد گفت كه بريد عمل مى

جماعت گفته است كه زايشگاه بشود. كه البته زايشگاه در آنجا، در اين هتل 
رود. بايد فرستاد و ديد كه مسئله جور نيست. و يك ثروت عظيمى از بين مى

آمد و درباره مسايل گوناگونى  چيست. بعد، معاون عمرانى استاندار كردستان
 .ين قرار صحبت كردبه ا

اولين موضوعى كه مطرح كرد اين بود كه پولى كه در خرداد تصويب شده       
حواله شده چهار روز پيش رسيده، كه اين كندى را در مجارى  4/21و در 

رساند و بعد گفت: مصالح ساختمانى از قبيل سيمان، شيشه، قير و ادارى مى
بخواهيم براى آنها تهيه كند. بعد گفت، لوله كم است كه بايد از وزير بازرگانى 

دارد كه قرار شد كه اين كسرى از محل طرحهاى فورى  سد قشالق كسر بودجه
تهيه شود. سپس گفت به جاى كارمندانى كه از ادارات پاكسازى شدند 
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 فرستيم كه جانشين آنها شود و بعد بودجه عشايرى براى كردستانكارمندانى مى
گفت كه سهميه حجاج پانصد تا كم است اگر هزار و پانصد خواست و مىمى

 .شودنفر بشود بهتر است كه حاال ببينيم اين يا نمى
هاى آمل كه چهل واحد آمل آمد، گفت كارخانه بعد از آن دادستان انقالب     

ه حاال بر اثر تالش و است، توليدشان كم شده بود به يك پنجم رسيده بود ك
برابر شده، بعد در مورد آب سد لتيان صحبت كرد و راجع به  5كوشش ما 

ام بايد آب را بر روى اند كه مثالا من گفتهشايعات دروغى كه رواج داده
ا نگرانند و او ر رئيس جمهورى دهقانان بست و البته آنهايى كه از محبوبيت

دانند از اين گونه شايعات هر روز در همه مانع مهمى براى پيشرفت خودشان مى
سازند. بعد گفت كه اگر شماره گذارى اتومبيل در خود شهربانى آمل جا مى

بشود درآمدش براى اين شهر بيشتر است و معلوم نيست چرا اين كار را 
ارخانه سهل گفت كه بانك تجارت در دادن وام به چند ككنند. و مىنمى

كنند و هاى كرج را اذيت مىكند و گفت يکى از گاودارىانگارى مى
كرد كه گاوهاى اين گاودارى به گذارند كار انجام بدهد و پيشنهاد مىنمى

مجتمع شير و گوشت آمل منتقل شود. بعد از افطار هم به مسايل امور جارى و 
 .ادارى پرداختيم و امروز هم به اين ترتيب تمام شد

  
 1359مرداد  14سه شنبه  کارنامه 

 1359مرداد ماه  27تاریخ انتشار 
 330شماره روزنامه 

 
 مجلس آمده بودند برگزیده هيأت تشخيص صالحيت نخست وزير

خواندم. يك گزارش درباره اعتبارات  صبح دوتا گزارش درباره كردستان      
زارش درباره وامهاى وزارت دفاع. بعد، هيأت تشخيص بانك مركزى و يك گ

مجلس آمده بودند و با آنها مفصل صحبت  برگزیده صالحيت نخست وزير
ساعت بلکه بيشتر آنجا بوديم كه درباره صالحيت  5/2كرديم و در حدود 

 افرادى كه به من پيشنهاد كرده بودند تك تك صبحت كرديم. قبالا هم گفته
بودم و به آنها نوشته بودم كه بناى كار طراحان، بر اينست كه وضع را به صورتى 
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 توانند با رئيس جمهورىدر بياورند كه در فهرست كسى نماند جز آنها كه نمى
هاى بعدى شان است. بعد و فتنهها همکارى داشته باشند و اين مقدمه توطئه

ايد كوشش كرد و كسى را يافت كه مبين همکارى و تفاهم آنها با اين بيان كه ب
هاى مختلف اى آمدند و در زمينهباشد رفتند. بعد از اين و در محل كار عده
رفتم و  به منزل آقاى موسوى اردبيلىكارهايى داشتند و گفتند و رفتند. بعد من 

در آنجا ديدار و گفتگو كرديم و نيمه شب طول  با اعضاى سابق شوراى انقالب
كشيد. من به آنها انتقاد كردم كه شما بنابراين نداشتيد كه نخست وزير مبين 
تفاهم باشد، پس بهتر اين است كه برويم روى خط اين كه حاال كه كشور ما 
با  آزمايشگاه شده خوب است هركس بيايد، آزمايش بکند و برود. آقاى معين فر

ها خودشان بيايند و كار را هيجان زياد و بطور مفصل گفت كه بهتر است كه اين
دانند سركار بياورند. تا فردا در دست بگيرند و كسى را كه بهتر از همه مى

تفاهم نداشت  ولى خوب چون با رئيس جمهور نگويند بهتر از اين هم داشتيم.
را معرفى كرديم. من در آنجا هم با تفصيل تمام راجع به اين كه  ما كس ديگر

رود خود بيانگر و حکايت كننده مشى و اصطالحات و كلماتى كه به كار مى
هاى دشمن در همان روز رسيده تعلق انسان است. گزارشاتى را كه درباره توطئه

يار بود براى شان تشريح كردم. مطالبى كه آن روز بر من گزارش شد بس
آب دربيايد، موجب تأسف بسيار خواهد  انگيز بود كه اگر درست ازشگفت

شد. دستور دادم كه اين اطالعات را تعقيب كنند تا ببينيم چه نتايجى ببار 
  .آوردمى
 

را از سر  ئيس جمهورىخواهند قبل از اين كه دير بشود، راى مىعده
 راه بردارند

خواهند قبل اى مىگرى كه مورد بحث واقع شد اين بود كه عدهموضوع دي      
را از سر راه بردارند و براى اين هر سخن  از اين كه دير بشود، رئيس جمهورى

برند، كنند و مىدهند و عوض مىدهند و تغيير مىو حرفى را شاخ و برگ مى
دهند و اين جامعه را بسوى بحران هر جا كه بتواند مورد بهره بردارى قرار مى

برند. بعد از اين گفتگوها من گفتم كه شما كه نامزدهاتون را براى نخست مى
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تحميل كنيد، يك را بنويسيد و امضا كنيد  خواهيد به رئيس جمهوروزيرى مى
نزد من بگذاريد كه اگر اين دولت خوب از آب درنيامد، بعد نگوييد كه ما 
مسئول نبوديم و مثل گذشته نشود كه بايد رفت دنبال جن و پرى و تشخيص 

ها بيايند در مسئول. وضعيت مشخص باشد كه چه كسانى مسئول بودند و اين
قبول كرد كه اين نامه نوشته شود اما در  برابر مردم جوابگو باشند. آقاى هاشمى

 عمل و واقع اين نامه نوشته نشد. 
 

را به  آنمسئوليت هيأت دولت را بپذيرم كه  خواهيد منه مىچگون
 ؟ دانممصلحت كشور نمى

مسئوليت هيأت دولت را  خواهيد منبعد من پرسيدم در اين صورت چگونه مى
دانم؟ در اينجا من بايد به خوانندگان اين بپذيرم كه او را به مصلحت كشور نمى

ى كوشش من بايد صرف اين ت جمهورى منتهيأسستون بگويم كه در مقام ر
شوند خوب و بشود كه نهادهاى جديدى كه در قانون اساسى آمده و مستقر مى

منظم پيش بروند و اين گونه مباحثات نه به معناى سازشکارى است و نه به 
كوششى است براى اينكه معناى زدوخورد و برخورد و اين هاست. بلکه 

ران گوناگون در امان بداريم و در جمهورى را از شر خناسهاى زمان و توطئه گ
يك محيط  سالمى دولت جديد تشکيل شود تا بتواند كار خود را انجام دهد و 
در اين مجلس هم به اصطالح داوطلبهاى آقايان عضو حزب جمهورى آقاى 

را  )خطاب به آنها( گفت كه اگر هم شما فارسى بود و آقاى معين فر رجايى
بکنيد، فردا نياييد و بگوييد رجايى را از راه  دانيد او را نخست وزيربهتر مى

 .دانيمناچارى پذيرفته بوديم. گفتند نه ما در شرايط فعلى او را بر همه ارجح مى
كه از آنجا به منزل آمدم كه نزديك يك بعد از نيمه شب بود و به كارهايى       

كه اآلن نيز وكيل  وزير دفاع پردازم، پرداختم تا اين كه دكتر چمرانمعموالً مى
مجلس است آمد و درباره اطالعاتى كه آن روز در زمينه تحركات دشمن رسيده 

گيرى شود، ببينم نتايج چه بود تا نزديك سحر صحبت كرديم قرار شد كه پى
  .بودخواهد 
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 1359مردادماه  15چهارشنبه نامه کار
 1359مرداد ماه  27تاریخ انتشار 

 330شماره روزنامه 
 

ستانهاى مختلف بين براى هماهنگى در ا طرح استاندار فارس
 نيروهاى مسلح

ه صبح ساعت ده و نيم جلسه شوراى امنيت ملى برقرار شد. طرحى را ك      
تحت  براى هماهنگى در استانهاى مختلف بين نيروهاى مسلح استاندار فارس

هاى سرپرستى استاندار تهيه كرده بود، عرضه شد. بعد، مسئله اين كه آيا توطئه
گيرد، بحث شد و رئيس اى است و يا در سراسر كشور انجام مىدشمن منطقه

توضيحاتى داد كه اين يك طرح سراسر كشورى است و من درباره  ارتش ستاد
اين كه وقتى طرح كشورى است بايد طرح مقابله با آن هم كشورى باشد 
صحبت كردم قرار شد چهار يا پنج موضوع مهم مورد بحث قرار گيرد و براى 

ان نيروهاى ما در استانها اوال آنها طرحى تهيه بکنيم و به اجرا در بياوريم تا مي
بين خودشان هماهنگى كامل به وجود آيد، ثانيا  بين آنها و مركز نيز هماهنگى 
كامل وجود داشته باشد. بعد از آن جلسه من براى شركت در نماز وحدت به 

 گيالنرفتم بعد از نماز هم صحبت مختصرى كردم و از آنجا به  راديو تلويزيون
 براى افتتاح كارخانه چوكا رفتم. 

 
 هيچ حقى از هيچ انسانى تضعيف نشود

بعد از رسيدن به كارخانه و بازديد از كارخانه كاغذسازى و چوب برى در 
اجتماع كارگران و كارمندان اين كارخانه حاضر شدم و براى آنها صحبت 

بينم به اى است كه من مىنهمختصرى كردم. گفتم اين چندمين محل و كارخا
دست و فكر كارگران و متخصصين ما به كار افتاده است و در ميان همه 
اسباب ناراحتى همين سازندگى به معناى واقعى كلمه است كه به ما اميد و نويد 

دهد كه ما بتوانيم از مشکالت بيرون بياييم و نبايد از دهد. اميد مىمى
را يکى پس از ديگرى حل كنيم و نويد  مشکالت بترسيم. باید مشکالت
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توانيم آينده را نجات بدهيم و يك جمهورى براستى اسالمى دهد كه ما مىمى
بسازيم، كه در آنجا هيچ حقى از هيچ انسانى تضعيف نشود. احساسات 
كارگران و كاركنان كارخانه برادرانه، صميمانه و شورانگيز بود من از اين كه 

شود و بيشتر اسالمى در اين جوى كه كمتر تبليغ سازندگى در آن مى ايران
حواسها در جو فعاليتهاى تخريبى است بايد به وجود اين گونه كارگران، 

اند، چون مهندسان و فعاالن ببالند. اينها هستند كه راه واقعى را در  پيش گرفته
ت براى توليد علم و مبارزه با سلطه خارجى جز با به كار انداختن انديشه و دس

فن و كاال در حد ضرور ممکن نيست. معنويت انسان از راه سازندگى او توسعه 
كند و كمال انسان از اين راه است و وقتى اين راه را كند. رشد مىپيدا مى

كنيم و به تباهى روى نرويم و به خط تخريب نيفتيم، از كمالى به نقص ميل مى
 .آوريممى

رفتيم در ميدان ورزشى آنجا  يد از اين كارخانه به شهر انزلىبعد از بازد      
ها صحبت كردم. گفتم در چه مردم و علماى شهر آمده بودند و من براى آن

ها از راه مشکل تراشى مانع ايم و در همان زمينهزمينه هايى ما كار كرده
ما را نبايد قانع بکند و  هاشوند ولى گفتم كه ايناند و مىپيشرفت كار ما شده

بگوييم خوب چون مانع تراشيدن و ما كارى نتوانستيم بکنيم پس هيچى. نه ما 
بايد به كار و تالش خودمان ادامه دهيم و اين موانع را از پيش پا برداريم سمج 

 .و استوار باشيم، متزلزل نشويم و براه خود ادامه دهيم
نيز چند مورد را با من در  اندار گيالنآن روز در راه رفت و بازگشت است      

ميان گذاشت. يکى اين كه هواپيمايى ملى به گيالن پرواز ندارد ولى خرج آنها 
 .دهد، كه من پرسيدم و معلوم شد كه مسافر كافى نيسترا مى

 
 

 1359مردادماه  16پنج شنبه  کارنامه 
 1359مرداد ماه  28تاریخ انتشار 

 331مه شماره روزنا
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الحيت داوطلبان نخست وزيرى هيئتى از مجلس براى احراز ص
 آمدند

صبح هيئتى از مجلس براى احراز صالحيت داوطلبان نخست وزيرى نزد       
 من آمدند، گفتگوى مفصلى انجام گرفت. من به آنها گفتم آن كه در بيان امام

كسى با چه كسى دارد، چون تا اختالف را چه  «بر چه اختالف دارند»بود 
ام، هيچ رئيس شود، كارى را كه من كردهمربوط مى آنجا كه به رئيس جمهور

 .در هيچ تاريخى نكرده است جمهورى
ها هم قانع شدند نخست بر اساس پيشنهادى به حزب جمهورى كه خود آن      

با آنها شوخى كردم گفتم قصه شما از مطرح كردن آن  يا شايد قانع بودند، من
دو نفر براى سومى بود كه بر اساس تفاهم، من او را به مجلس معرفى كردم. 
بعد در جلسه خصوصى بحث و گفتگو كرديد، از من خواستيد به مجلس آمدم 
صحبت كردم. پيشنهاد كرديم هيئتى تشکيل شود و احراز صالحيت بکند، همه 

اى براى شما صورت دادم كه ه من پيشنهاد شده بود ضمن يك نامهكسانى كه ب
هستند، مسلمان هستند، صالحيتشان به چه ميزان  ها مکتبىشما ببينيد اين

است. شما رفتيد به دنبال احراز صالحيت، بعد هم آمديد. پس، از ناحيه من 
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دانم و اگر بنا بر ستم و مىدانطلبى هم بوده منهم مىترك اولى اى نبوده، تفاهم
گرفتم. ولى اين كه اين بود كه اختالف و مقابله باشد روش ديگرى در پيش مى

گمان برود روش حکومتى صحيح اين است كه ما براى هر مسئولى يك مقابلى 
كشاند و در مى بستبندرست كنيم كه نتواند تكان بخورد، اين كار كشور را به 

بيند. مثالى هم براى آنها آوردم كه در و كشور زيان مى انقالب بستبناين 
شود و ذيل او بينيم كسى براى جايى مسئول مىبسيارى جاها ما وضعيت را مى

اند كه مقابل او هستند در نتيجه امور معوق و تعطيل و اشخاصى تحميل شده
 .رودگاه در جهت خرابى پيش مى

م ى مختلف را دست اشخاص بدهيم كه مقابل هكه بياييم و نهادهااين      
 .باشند، اين فساد و سقوط است

شود ته نمىمردم اگر امروز تمکين بکنند و اوضاعى را كه حقايق به آنها گف      
مردم  بپذيرند و تحمل كنند، بعد از مدتى كه برخورد پيش آمد و زدوخورد شد،

 .مقصرين اين وضع را به شدت كيفر خواهند داد
اند فتهلحتر يااند يك نفر را هم صاباالخره آنها گفتند با مطالعاتى كه كرده      

لس اند كه در مجلس زمينه بيشترى دارد. من گفتم كه شما در مجو هم گفته
ن منفر را به رأى بگذاريد، اگر تمايل مجلس به كسى شد كه  14خصوصى آن 

 .كنمدلم از او قرص نبود، سکوت مى
اعضاى هيئت پرسيد، آيا شما در سخنرانيهايتان هم حرفى يکى از       
د وم شزنيد؟ گفتم چرا، وقتى كه معلوم شد حق با من است و آن روز كه معلنمى

 .زنم ولى تا آن روز، نهروش پيشنهادى من درست است آن روز حرف مى
بعد از رفتن آن هيئت در نخست وزيرى با نمايندگان كاميونداران مالقات       

خوابيده بودم در  5داشتم. فراموش كردم قبالا بگويم كه سه شنبه كه ساعت 
صبح با صداى كاميون داران كه در مقابل نخست وزيرى اجتماع  8ساعت 

آمدند. در اين جلسه ها مىكرده بودند، بيدار شدم. اين چندمين بار بود كه اين
ت داشتند، صحبت وزير بازرگانى و نمايندگان وزارت كار و مسئوالن هم شرك

شد و قرارى را من پذيرفتم كه قرار شد ماشين كنند و من امضا كنم و به آنها 
بدهند و اين قضيه تا يك ماه ديگر حل شود. بعد گزارشى هم در مورد 

كاميون در چند شركت  1800كاميونهاى موجود خواندم كه طبق همان گزارش 
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گفتند آن تعداد كاميونى داران مىبا ترتيب فعلى به اداره دولت درآمده و كاميون
متجاوز است، و دو انبار قطعات يدكى نيز  8000اند از كه شناسايى كرده

گفت كه بايد دولت خود يك سازمان و اند. وزير بازرگانى مىكشف كرده
الاقل داشته باشد كه آنها نتوانند  5000شركت حمل و نقل كاميون در حدود 

دستش را در پوست گردو بگذارند. بعد مدير  براى دولت بازى دربياورند و
گفت كه در آنجا باز همين طور است. البته عامل بانك سپه آمده بود و مى

دانست كه در جاهاى ديگر هم وضع همان طور است و وضع خودش را نمى
شود، گروههاى است به لحاظ مداخالتى كه مى بستبنگفت كه مديريت در مى

گيرند، خودشان كه هستند، خودشان تصميم مى فشارى كه هستند اشخاصى
اى گفت كه در آنجا عدهرا مثال آورد و مى كنند، مشهدخواهند مىهركارى مى

از كارمندان كار را در دست گرفته و مديرى كه در سابق بود او را نپذيرفتند و 
كلمه الحق مراد »من هم به او گفتم كه در اين گونه موارد بايد رسيدگى كرد كه 

زنند براى اين كه امور را در دست خودشان نباشد. حرف حقى مى «به الباطل
خواهند بکنند بايد به آنها هم قاطع بود و بهتر اين است بگيرند و هر كار كه مى

 كه ما در اين گونه موارد هيچ گونه اغماضى روا نداريم  . 
 

 سازمان صنايع هوايى آمده بودنداز
دو  از سازمان صنايع هوايى آمده بودند با فرمانده نيروى هوايى وبعد،      

اى را درباره صنايع هواپيماسازى كه در چند مرحله برنامهطرح را ارائه کردند 
ا برسيم به ساخت موتور و بر اين عقيده بودند كه اگر اين برنامه تاجرا كنيم 

بسازيم.  ا در ايرانموتورجت ر %60توانيم سال مى 15رااجرا بکنيم بعد از 
سال به  10اميدواريم كه كشور در جهاد سازندگى بيفتد و ما بتوانيم در ظرف 

صددرصد توليد برسيم كه تمامش در ايران توليد بشود البته اگر اين صنايع در 
ايران پا بگيرد تنها ساختن موتورجت نيست كه در اينجا خواهيم ساخت بلکه 

سيارى از صنايع ما وسايل و ابزارهاى الزم را خواهند ساخت خود اين براى ب
بعد از رفتن آنها بى نهايت خسته بودم. يك ربعى دراز كشيدم و كمى قبل از 

اى از دوستان و همکارانم آمده بودند راجع به تشکيل دولت و اين افطار عده
 به منزل آمدم دم بعدمفيد باشد صحبت كر كه چه بايد كرد كه براى انقالب
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 در جنوب شهر برای سخنرانی رفتم شب به نازى آباد

در  ؛در جنوب شهر و شب به دو جا براى سخنرانى رفتم، اول به نازى آباد 
زمان انتخاب خود به  . بعد، ازجواب دادم هاسئوالهايى كردند كه به آن ،جاآن
ت به نزد من تا روز پنجشنبه، آنچه بر من گذشته أا آمدن هيت جمهورى تساير

بود با مردم در ميان گذاشتم و به آنها گفتم كه زمان خواهد گفت و به سرعت و 
 كيست .  با قبزودى كه ح

 
رفتم و در مورد خشونت طلبان جدید صحبت  فاطمهبه حسينيه بنى

 کردم
رفتم و درباره جوسازى و جوسازان صحبت  فاطمهنيه بنىاز آنجا به حسي    

توانند با همان براى جمهورى گفتم. گفتم كه اينها مىرا كردم و خطر بزرگشان 
جوسازيها، لحظه شروع به سازندگى، سازندگى همه جانبه و عمومى كشور را به 

س هم اين مطلب را گفتم كه بيندازند. برايشان صحبت كردم در مجل تأخير
شود از اى، خالف قانونى، خالف دينى شنيده مىرويهوقتى يك اعمال بى

دهند اين كارها را انجام بدهند، متصدى امر و كسانى كه به خودشان اجازه مى
گويم بله سابق هم اين شد مىهم اين كارها مى در جواب اين گفته كه سابق

شود. در اروپا هم شد. حاال اين كارها با مستكبران مىمى كارها با مستضعفان
كردند كه بله استالينيستها و ماركسيستها اين جور به ما، در برابر ما صحبت مى

كند در سرمايه دارى از باال به پايين است و در سوسياليستى جهت زور فرق مى
 :م كهاز پايين به باال است. خوب ما به همين دليل هم گفتي

خيلى از هم بيگانه نيستند چون بناى هردوشان بر  و ماركسيسم ليبراليسم      
اعمال قوه و زورآزمايى است و روابط قواست و مکتب اسالم از اين دو 

 .جداست چون بنايش بر اجراى قانون خداست و نه زورآزمايى
م ل هم زدكند قانون را بايد يکسان اجرا كرد مثاو در اين مکتب فرق نمى      
 :كه
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بريم بکار مى دانيم مثالا شکنجهوقتى ما درباره كسانى كه آنها را مستكبر مى      
بعد از اين كه مسئله جا افتاد و سنت شد و قبول شد و تحمل شد اين روش را با 

 .واهند كردطلبى بزند، خهركس كه بخواهد دم از حق و حق
ا را ين روشهسازند و آنها كه ابنابراين خود اين روشها هستند كه مستكبر مى      

برند در حقيقت مستكبرانى هستند كه دارند در رژيم جديد شکل بکار مى
 .گيرندمى

يرون بكنند پس ديگر ترس از اين كه از و موقعيت خودشان را تحکيم مى      
ن اى ايكنند و سابقيها برگردند يك ترس بيجاست بربيايند و رژيم را سرنگون 

باره برند مستكبر دوكه در داخل وقتى كسانى هستند و اين روشها را به كار مى
 صیلتوضيحاتى كه امشب دادم يك تف بهكند و حکومت خودش را مستقر مى

. بود بازتابش در مردم احساسات بسيار گرم و صميمانه و برادرانه .هم دادم
ه اين بعد از نيمه شب به منزل بازگشتيم. گزارش امروز هم ب 2يا 5/1نزديك 

 .ترتيب تمام شد
 

 1359مرداد  17جمعه  کارنامه 
 1359مرداد ماه  28تاریخ انتشار 

 331شماره روزنامه 
 

 درباره نخست وزير و رجايى و محالتى و محمد يزدى با آقايان رفسنجانى
 صحبتها را از سر گرفتم

صبح چند گزارش درباره چند افسر ارتشى خواندم و بعد با آقايان       
صحبتها را  درباره نخست وزير و رجايى و محالتى و محمد يزدى رفسنجانى

از سر گرفتم و من گفتم بيش از آنچه كه ديروز پذيرفتم نخواهم كرد و صحبت 
هايى راجع به جوسازيها و اين مطالب به ميان آمد و من نظرهاى خود را دادم. 

 ها نوشته است رسيدم. بعد از رفتن آنها به امور جارى كه در پرونده
 

 افتتاح سفارت فلسطين
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رفتم و در آنجا صحبت كردم و سه  براى افتتاح سفارت فلسطين 5ساعت 
 .اى كه بايد حل بشود پيش كشيدممطلب را به عنوان سه مسئله

، مسئله يك سرزمين نيست، يك ملت نيست، يکى اين كه مسئله فلسطين       
 .همين عنوان طرح و حل و پذيرفته شود ايست جهانى و بايد بهبلکه مسئله

ديگر اين كه اين مسئله قومى و ملى نيست مسئله ايست مربوط به همه       
 .و تا وقتى به اين صورت طرح نشود، قابل حل نيست مستضعفان

 و يکى هم مسئله رژيمهاى عربى است و اين كه اينها قيم مردم فلسطين       
 .انددر خرابى كار مردم فلسطين اثر گذاشته اند و بيشتر از خود اسرائيلشده

اگر مسئله از حيطه عمل آنها خارج شود و ما بتوانيم ظرف يك سال به       
يك  اين بيان را تبليغ بکنيم كه اسرائيل افكار عمومى مسلمانان مستضعف

كند و سرطانى است از سلطه گران غربى در منطقه و زندگی همه آنها را تباه مى
مسئله رژيمهاى اين كشورها است ما به حل مسئله  ،جزيى از همين راه حل

ايم البته بايد تفسير اين مسئله را جداگانه خوانندگان نزديك شده فلسطين
حاضر  ر هماهنگى مردم با رئيس جمهورىبخوانند. بعد از افطار در محل دفت

اى كه تجربه»بحثى طوالنى را عنوان كردم تحت عنوان  شدم و درباره مدرس
توانم راجع  به برخورد مدرس با و گفتم حاال مى «گذرانيمخود از سر مى

روشى كه  وصحبت كنم بينش  به عنوان برخورد دو روش و دو بينش رضاخان
روشى  وتغيير دهد و بينش  آنخواست با تغيير محتوى شکل را متناسب با مى

خواست با تغيير شکل، محتوى را تغيير كه به عنوان عامل سلطه غربى مى
 بدهد و در اين زمينه مفصل بحث كردم. 

 
طلب مصاحبه رئيس مجلس را شنيدم. در اين مصاحبه كوتاه چهار م

 دادكه با حقيقت وفق نمىبود 
ساعت يك بعد از نيمه شب به منزل آمدم در راه آمدن مصاحبه رئيس مجلس 
را از راديو شنيدم. در اين مصاحبه كوتاه چهار مطلب بود كه با حقيقت وفق 

داد. مطلب اولى كه ايشان گفتند در مجلس خصوصى من ) رئيس نمى
ها بنشينند و احراز صالحيت وهى انتخاب كنيد كه اينيك گر ما(  گفتهجمهور
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دانم، ولى آنچه كه من يادداشت بکنند، البته كلمه احراز صالحيت را نمى
ام اين بود كه يك گروهى انتخاب كنند بنشينند و نامزد مطلوب نخست كرده

وزيرى را بيابند. اين سخن تمام حقيقت نيست. من گفته بودم يك گروه 
بايد داراى تقل در قضاوتى را انتخاب كنيد بنابراين، اين گروه مىطرف، مسبى

طرف( و مستقل در قضاوت. مطلب خالف حقيقت دوم دو صفت باشد ) بى
اند كه از آن سه نفر هم كه اين كه از قول من ) رئيس جمهور( نقل كرده

از مجلس پذيرفت آن دو نفر را به علت آنكه قبالا قضاوت كرده بودند نباشند، 
ها بهتر است باشد و ام كه يك نفر از آنآن سه نفر هم كه مانده بودند من گفته

دانستم عضو حزب است بعد مجلس زير بار نرفت. آن يك نفر را من نمى
فهميدم و گفتم اين با پيشنهاد من سازگار نيست، هيچ اصرارى هم نكردم كه 

اى از اند: نامهفتهآن يك نفر نباشد. خالف حقيقت سوم ايشان آن است كه گ
رئيس جمهور به مجلس آمد كه باز مثالا جو را خراب كرد اين نامه همان 

اى است كه من در آن چهارده نفر را پيشنهاد كرده بودم و تمام فرضهاى نامه
اى براى اين نباشد كه من كمترين ميلى به مختلف را آورده بودم و تا هيچ بهانه

ى كه در خارج مجلس به اين كارها مشغولند كشمکش با مجلس و يا با آنهاي
م مجلس حاضر شد اهدارم و مطلب چهارم اين كه من )رئيس جمهور( گفت

شركت كند، اين هم خالف  تنازل كند و در مشورت براى يافتن نخست وزير
حقيقت است، مسئله عكس بود و به اين ترتيب عنوان شد كه من پشت سر هم 

معرفى كنم، پشت سر هم رد بکنند اين موجب ضعف مجلس و به مجلس 
شود چون شود و بيشتر اين ضعف متوجه مجلس مىهر دو مى جمهورى رئيس

توضيح اين مسايل آسان نيست كه چرا يك اشخاصى با كدام دليل رد شدند و 
، خود آن من براى اين كه مجلس تضعيف نشود، اين پيشنهاد را ارائه دادم

هيئت هم انصاف دادند كه اگر بناى من بر تضعيف مجلس بود بايد آن روش 
گرفتم، اين مطالبى كه من گفتم تنها براى اين نبود كه خالف را در پيش مى

حقيقت تصحيح شود بلکه به آن منظور بود كه مردم توجه بکنند كه اگر ما 
آيد و  به وجود نمىدقت بکنيم در بيان و در عمل بسيارى اختالفها اصالا

آيد و وقتى كه دقت در بيان نكنيم آن وقت بايد برخوردها به وجود نمى
براى يکديگر و كار به جايى برسد  بنویسیمالدوام يك رشته تكذيب نامه على
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كه ديگر مردم هرگونه اعتمادى را نسبت به حرفهاى ما از دست بدهند و اين 
طرناك است. حاال هم ساعت دو و ربع بعد از براى سالمت جمهورى ما خ

 .كنمنيمه شب است و من با شما خوانندگان خداحافظى مى
  

 1359مردادماه  24جمعه  کارنامه 
 1359مرداد ماه  29تاریخ انتشار 

 332شماره روزنامه 
  

 بازديد از نيروهاى مسلح
كنند از كه بسيارى مراجعه مى دارم براى آناين روز را مقدم مى      

بشنوند صبح در  خبرنگاران و مردم كه شرح ماوقع را از زبان رئيس جمهور
مراجعان از هفت صبح شروع به آمدن كردند و تقاضاها و نظرها را در  همدان
نيم صبح گذاشتند كه البته بيشتر شامل تقاضاها بود. ساعت هفت و ميان مى

جمعه شهر آمد و راجع به اين كه ديروز مردم به استقبال آمده بودند، ولى  امام
من وقت را به بازديد پايگاه هوايى گذراندم و در نتيجه تغييرى در برنامه پيش 
 آمد كه براى او توضيح دادم هدف اصلى از مسافرت بازديد از نيروهاى مسلح

به باید مسئول امور كشور  .و رسيدگى به وضع اين نيروها در غرب كشور بود
مسئوليتهاى خود بپردازد و به همين ترتيب هم عمل كردم روز قبل از آن هم از 
مردم به مناسبت انتظارشان عذرخواهى كردم. بعد از مركز سپاه همدان ديدن 

زيادى از آنها در كردم. مشکالتى را داشتند كه در ميان گذاشتند و عده 
عمليات غرب شركت دارند و من نسبت به بکار و تالش و شجاعت و خصايل 
انقالبى آنها قدردانى كردم بعد به پايگاه هوايى همدان آمديم و عازم كرمانشاه 

ساى دواير دولتى شركت كردم و مسايلى ؤشديم. در كرمانشاه اول در اجتماع ر
اى كه من طرح كردم. مساله ز يك مسالهرا آنها مطرح كردند كه عبارت بود ا

آسفالت راه مرزى كه مدتى دراز است معوق مانده و هنوز به جايى نرسيده 
نماينده جهاد سازندگى گفت: آماده است كه اين كار را بکند و در صورتى كه 
ما امکانات در اختيارشان بگذاريم، در اختيار ما، راه آسفالت بگذارند، بعد با 

استان كه فعالترين مدير عامل در منطقه است، صحبت كردم.  مدير كل راه
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يعنى او پيش من آمد صحبت كرد، بعد خواهم گفت كه چه گفت. به هر حال 
گفت بايد دستگاه توليد آسفالت و كارخانه توليد آسفالت را به آن منطقه مى

 .برد تا بشود به اصطالح آسفالت را گرم كرد
كه همان روز رفتيم ديدار كرديم كه بعد خواهم  بعد مشکل پاسگاهها بود      

گفت. بعد راجع به كمبودهاى ورزشى، تأسيسات آن نيمه تمام مانده و اين كه 
براى آنها استخدام بايد كرد كه آنها را مورد گفتگو قرار داديم، بعد، بهدارى 

آورند و استان و خصوصا  شهر را گفتم كه از اطراف همه به آنجا هجوم مى
ات درمانى را كه بايد تأمين بکند دو برابر شده، اما وسايل كم شده و خدم

اند تعداد پزشکان كمتر شده به علت آن كه تعدادى از آنها منطقه را ترك كرده
نفر  1200اند و گفتند براى هر حتى تعداد پرستار هم كم شده و از منطقه رفته

 مسئله بعد، كسر بودجهرا نيز ندارند.  هيك تختخواب هست. آمبوالنس و غير
ميليون كسر بودجه دارد،  38شهردارى براى كارهاى عمران شهرى بود، گفتند 

 .بعد، مسئله حاشيه نشينان كه گفتند كمربند فقر است

روز بعد( اين مسائل مطرح شد كه يکى از )در جلسه با علما در شنبه       
رمانشاه است. بعد در بيرون هم اسباب ناامنى، همين حاشيه فقر اطراف ك

خواست كه از منزل او ديدن كنيم و مقر زد و به اصطالح مىجوانى فرياد مى
سياه او را ببينيم و نشانى او را هم گرفتيم كه برويم ببينيم، به مناسبت حوادثى 
كه پيش آمد، اين كار ميسر نشد در عوض ما وعده كرديم كه بلکه بتوانيم با 

گفتند اين اين فقر را كم بکنيم. بعد صحبت پاكسازى شد، مى تأمين امکانات
جا محيط از خوديهاست و خوديها يکديگر را ممکن است درست پاكسازى 

ها اى از بهدارى كه متخصص و مشغول كار هستند ايننكنند و حتى گفتند عده
ها وضع را آشفته كرده پاكسازى شدند، بر اثر غرض و مرضهاى گروهى كه اين

و  ن عقيده همه بود و انتظار داشتند كه يك نماينده از سوى رئيس جمهورىاي
اضافه بشود و اينها يك پاكسازى درست حسابى  اى هم از دادستان كلنماينده

سند. خواستند كه به وضع بد آنها براى براى عشاير مىبودجه انجام دهند. بعد
بعد نماينده جهاد گفت كه مسئله بودجه جهاد هنوز حل نشده است و مشکل 

كنيم دارند كه ما گفتيم هر وقت شما طرح آورديد، ما طرحهاى شما را اجرا مى
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ناليدند مشکل بعدى كه در ميان گذاشتند اين كه بيشتر از كمبود امکانات مى
آيد و به نماينده بنياد نمىبود كه چون منطقه ناامن است پيمانكار به منطقه 

اى ندارد كه مستضعفان شهر بودجه كه گفت بنياد مستضعفان مستضعفان
اند از آنجا به محل نماز جمعه رفتيم كه استاديوم ورزشگاه بزرگى بود كه مانده

مساله امنيت غرب  مملو از جمعيت در آنجا گرد آمده بودند. در آنجا راجع به
توانيم وضعيت سابق را ادامه بدهيم. بگذاريم كه صحبت كردم. كه ما نمى

 .عراقيها بيايند و بروند و برانند و ما بشويم عكس العمل

 رفتيم بود كه به محلى در سر پل ذهاب 6ساعت 
 اه شركت نفتبعد از اداى نماز جمعه و نماز عصر راه افتاديم به باشگ      

بعد از نطق در جلسه شوراى امنيت از نمايندگان نيروى زمينى، فرمانده نيروى 
كه شركت كردند و  ، فرمانده عمليات غرب و فرمانده سپاه پاسدارانزمينى

ها و د و نقشهفرمانده عمليات غرب توضيحاتى راجع به عمليات مخرب دا
ها. بعد نمايندگان سپاه گفتند كه مطالبى را در ميان بگذارند تا واقعيات برنامه

آن چنان كه هست، معلوم شود ونواقص هم در محل رفع شود. ضمنا  اصرار 
ن بود كه كسى در مقام فرماندهى كل قوا ش ایكردم كه از منطقه ديدن كنم. دليل

حاضر خطر هستند از دور رابطه بگيرد و حتى تواند با كسانى كه روياروى نمى
و ثانيا  وقتى مستقيم  خود به چشم و گوش ديد و  را خود لمس کند خطرنشود 

خواهد خواند با توجه به واقعيتهايى كه ديده و  آنشنيد، گزارشهايى كه بعد از 
 .ها نظر خواهد كردشنيده است، در آن

ايشان را بگذارند، بعد از اين كه اين است كه از آنها خواستم كه حرفه      
منطقه را ديدن كرديم آنها حرفهايشان را بزنند و ما گوش كنيم. غالبا  موافق 
نبودند كه اين ديدار انجام بگيرد ولى من اصرار كردم و سوار هلى كوپتر شديم 

شديم رفتيم از آنجا سوار جيپ  بود كه به محلى در سر پل ذهاب 6و ساعت 
شد و نگرانى هم ها مقدارى آسفالت بود و مقدار خاكى مىرفتيم به مرز. جاده
رفت. رفتيم و از باشد و منفجر شود و اتوموبيلى پيشاپيش مىداشتند كه مین 

بود و يك محل ديگر كه در  كه در دست سپاه پاسداران پاسگاه ژاندارمرى
كردند. آنچه نظرگير بود در اين ديدار اوال اين بود و مرزدارى مى دست ارتش
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مواضع، پاسگاهها را مثل رژيم سابق به جاى آنكه با مصالح محکم بسازند 
 .نداهها كوبيده شداند، نتيجه اين كه با توپخانه دشمن اينظاهرسازى كرده

نيست  ت كه ديوارهاى پاسگاهاما چيزى كه دشمن از آن غافل است اين اس      
رابر بست كه در ا هاها و عقيدهكنند. اين ديوار ارادهكه در برابر او مقاومت مى

ى تمانكند و همين ديوار است كه از بتون و آهن و هر مصالح ساخاو مقاومت مى
هد ير دهمين ديوار است كه بايد رابطه را تغي ديگرى قویتر و مستحکمتر است.

 .را از وجود اين عمليات سازهاى دشمن پاك كندو يکسره مرز 
 

 از سر مرز رفتیم به قصر شيرين
 

گفتند كه اين ديدار خطرناك است، براى اين كه در راه هم پياپى به ما مى      
البته فاصله هم نزديك  .شود منطقه را با دوربين ديداز پاسگاه دشمن خوب مى

و تشخيص داد. به هر حال با اتكا به عنايت خداوندى  شود ديدبود دقيق مى
ما تغيير تصميم نداديم و پاسگاهها را بازديد كرديم و در مراجعت آمديم به 

گفت،  فرمانده نيروى زمينى . به قصر شيرين كه رسيديم ظهيرنژادقصر شيرين
ت داخل شهر بشويم و شايد مردم بعد بفهمند شما به شهر آمديد و خوب اس

وارد شهر نشديد دلگير بشوند. اين بود كه وارد شهر شديم و مردم با هيجان و 
آمدند ميدان را دور زديم و آمديم به پاسگاههاى احساس دنبال اتومبيل مى

يادى هم با ما آمدند. البته كوپتر شويم جمعيت زكه سوار هلى ژاندارمرى
مقدارى از مشکالت شهرستان را مطرح كردند و يك نفر از ميان جمعيت 

اى براى آنها صحبت كردم از اين كه برخاست و صحبت كرد من هم چند جمله
 سازش و مقابله و مقاومت و حمله به دشمن است.  فلسفه ما فلسفه عدم

 
اى بود كه احتمال نجات سقوط کرد، حادثه در کردستانکوپتر ما هلی

 در آن ضعيف بود
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  1359مرداد ماه  26در تاریخ  329) گزارش  خلبانها در شماره 

 اسالمی چاپ شده است ( روزنامه انقالب 
 

بعد، سوار هلى كوپتر شديم به طرف كرمانشاه گويا ساعت هشت و سى دقيقه 
در دنياى افكار خودم بودم كه استاندار كرمانشاه به من بود. آمديم و من هم 

گفتم نه اين جا در آسمان برايم معمول نيست  ؟گفت شما كمربندتان را بستيد
نقص فنى چه كار به  :. گفتمهلی کوپتر نقص فنی دارد :كمربند بستن. گفت

 .كمربند دارد
ها صحبت كرد. بعد ظاهرا  برخاست و باخلبان بعد سرهنگ صياد شيرازى      

خواست طورى عمل رساند. او هم مى فرمانده نيروى زمينى به اطالع ظهيرنژاد
كند كه من متوجه نشوم كه خطرى در پيش است ولى من فهميده بودم كه هلى 

كمربند را نبستم چرا؟ دليلى هم نداشت. كامالا  ولى .كوپترمواجه باخطر است
حالت اطمينان قلبى داشتم و هيچ نگرانى نسبت به واقعه در من احساس نشد 
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دانستم كه نقص فنى در چه زند و من نمىيك دفعه ديدم هلى كوپتر دور مى
رود به اى است. چيزهايي است كه بعد فهميدم. بعد ديدم كه دارد مىمرحله

خواهد بنشيند و من از بيرون نگاه كردم اى به نظرم رسيد كه مىطرف دهکده
هاى مردم چراغها را ديدم، ديدم كه اگر بخواهد بنشيند، روى سقفهاى خانه

كند. فرياد كشيدم كه اين جا خانه است و نشيند و بعد مصيبت درست مىمى
جور به نبايد اين جا بنشينى. دوباره اوجى گرفت و رفت به طرف زمين. اين 

نظر من رسيد. دقيقا  به اين ترتيب بوده يا نه، اين چيزى نيست كه من بتوانم 
اظهار نظر كنم به نظرم رسيد مثل يك توپى كه بخورد به زمين و برخيزد. 

نزديك زمين چنين حالتى داشت. تا اين كه خورد به زمين. يك مرتبه كوپتر هلى
روبروى من نشسته بود پريد به طرف من و  خورد به زمين انتظاريونداشت مى

من هم به طرف او به اصطالح دست به گريبان شديم مثل حالت كشتى. البته 
اين حالت كشتى موجب شد كه من نه در اين پريدن به مقابل خودم صدمه 
ببينم و نه او به مقابل خودش بخورد و صدمه ببيند هر دو سالم مانديم. در اين 

يرنژاد فورا  در هلى كوپتر را باز كرد و كامالا مسلط براعصابش بود و ظه ،موقع
يك خصلت برجسته نظامى از خود نشان داد و آن اين است كه اول رئيس 

را از معركه خطر برون ببرد و دست مرا گرفت كه بيرون بروم. من هم  جمهور
ر شود و من گفتم نه، نگران ممکن است هلى كوپتر منفج :گفت. بيرون پريدم

برد كه نكند يك وقت هلى كشان مرا مى كرد كشاننباش ولى او گوش نمى
كوپتر منفجر شود تا اينكه ايستاديم. چند نفر ديگر را كه پريده بودند هم آمدند 

آيد و صورتش خون ديدم صياد شيرازى مى ؟بعد من پرسيدم بقيه كجا هستند
ا ز باال  «كبرا»ديدم به لحاظ آن بود كه ن مىها را هم كه مآيد. اينمى

به اصطالح هلى »نورافكنش را انداخته بود و داشت دور ميزد كه بنشيند. 
كوپتر كه پايين ديدم فقط از هلىاول جايى را نمى. «كوپتر محافظ و مادر

هاى هلى كوپتر ديدم كه تكه پارهپريدم عينكم افتاد و نفهميدم كجا افتاد و مى
گفت به زمين اصابت سختى داشته و موجب است در اطراف. اين مىپخش 

شده كه قطعات هلى كوپتر جدا شده و اين طرف و آن طرف پريده. بعد صياد 
كرد و  ابرازشيرازى آمد. بعد رضايى فرمانده سپاه آمد. كه عواطف برادرانه 

اى مسئله اى كه پرسيد كه به شما چيزى نشده و بعد نگران آمد و اولاول مسئله
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ها كه چگونه در صورتى كه و اين كه طرح كردند صياد شيرازى و ظهير نژاد
حفاظت بکنند.  جا بايد از من رئيس جمهورىمورد حمله واقع شوند و در آن

بشوم و بروم و من نپذيرفتم از  «كبرا»آنها گفتند من سوار  .نشست «كبرا»بعد 
توانستم ى كل قوا حاضر بودم و نمىها به عنوان فرماندباب اين كه من در آنج

 بيرون ببرم. از معرکه همراهان خود را رها كنم و تنها خود را به سالمت 
 

 
 
بلند شد رفت كه خبر بدهد كه ديديم روستائيان جمع شدند اطراف ما  «كبرا»

ديد، اصرار داشت كه چون مسئوليت را برعهده خود مى حلقه زدند. ظهيرنژاد
من شناخته نشوم ولى خود مردم حتى بدون عينك در شب شناختند و شروع 

كه هلى  د از اینكردند به شادى و شکرگزارى و سخت شگفت زده شده بودن
كوپترى سقوط بکند، قطعات او اين طرف و آن طرف پراكنده شود اما 

كمى شکسته بود آن هم  هيچکس كمترين صدمه نبيند. البته سر صياد شيرازى
چيز جدى نبود. يکى از محافظين من فرهاد هم مانده بود در هلى كوپتر و 

دانم به هر حال. از رفتند او را آوردند. حاال اگر سرش بجايى خورده بود نمى
پرسيد كجا بوديد؟ از كجا آمديد؟ حاال كجا آنجا آورده بودند و از من مى
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چى شده و من گفتم شما عاقل بوديد عاقلتر شديد. چيزى به هستيم. به من 
  .اى نيستشما نشده آرام باش در اين جا مسئله

باالخره مردها رفتند و  لند کردند.زنان كرد روستايى آمدند دست به دعا ب      
دوتا تراكتور آوردند و يك جيپ و آنها اصرار داشتند كه ما به ده برويم و با آنها 

بعد خود آنها هم گفتند ممکن است خطرى پيش بيايد و ما زودتر شما بنشينيم 
برسانيم و ما را در جاده خاكى آوردند به پاسگاه  را به پاسگاه ژاندارمرى

شود به شوخى و شايد هم اين كه ژاندارمرى در راه گاه طبع آدمى مقتضى مى
ود آورده بود و آماده شوخيها وضعيت بدون خطر تمام شده بود دلشادى به وج

خواستيد بياييد شده بوديم از جمله به استاندار كرمانشاه گفتم شما كه نمى
اصرار هم داشتيد كه نرويم و بعد چطور شد كه آمديد بوى شهادت شنيديد. 
ولى خوب حاال نصيب شما نشد از اىن قبيل صحبتها براى اين كه روحيه 

پريد و  د تا رسيديم به پاسگاه. ظهيرنژادمطمئنى در جمع ما به وجود بياي
فرمانده پاسگاه را احضار كرد ماشين و باالخره تداركات ديد و روانه شديم به 

رسيدند و ما را همراهى  طرف كرمانشاه. در راه هم نفربرها و قواى ارتش
ه شب بود. آمدند كه قضيه به بعد از نيم ؛كردند تا رسيديم به كرمانشاه نزديك

بعد  .اى نبوده استممکن است منتشر بشود و ضروردتى هم ندارد و مسئله
كوپتر چيزى نيست كه مردم از آن خبر گفتند كه خواهى نخواهى سقوط هلى

نشوند. بعد ممکن است دشمن جور ديگرى وانمود كند و نگرانى براى مردم 
صبح  2وابى دادم و بعد قريب ساعت بشود به هر حال از ما سئوالى كردند و ج

 بود كه روحانيون شهر آمدند كمى ديرتر هم براى استراحت رفته بودم امام
خلبان آنچه را كه آموختنى است از اين حادثه اين كه  .جمعه شهر آمده بود

منتهاى مهارت او به زمين خورد و  کوپتر. هلیكوپتر خيلى مهارت نشان دادهلى
به هر حال . جورى زمين نخورد كه سرنشينان از بين بروند کهه خرج داد را ب

مسئله، مسئله فوق العاده نادرى است كه به اين ترتيب نقص فنى پيش بيايد كه 
از دسترس خلبان خارج شود. حتى اتصالش با  ،همه امکانات فنى ،همه چيز

قه هم منطقه دهد. شب هم باشد و منطهلى كوپترهاى ديگر را هم از دست مى
بخورد و هر  كوپتر زمينناامنى باشد و شناسايى از آن منطقه هم هيچ نباشد و هلى

همه تقريبا  مثل اين كه قبالا كسى به آنها  آن،رنشينان طرفش پراكنده شود و س
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. من حتى ، سالم از آن خارج شوندگفته باشد كه هيچ خطرى متوجه شما نيست
تائيد  ، جزاين اطمينان قوى .باشد، نشنيدميك صداى ناراحتى كه نشانه ترس 

توانست باشد. اين بسيار آموزنده بود و در اين نمى ،همان اطمينان قلبى ،الهى
هاى واقعى خودشان را نشان موقع خطر اشخاص كه در آنجا بودند نيز قيافه

كامالا انسانيت  امروز ايران درداد كه ها به من اطمينان مىدادند و اين قيافهمى
نوى در حال پديد آمدن و تولد است و همه نگرانى من اين است كه اين انسان 

خداى نكرده  ،نو پيش از اين كه پرورده و جوان و شاداب و قوى بشود
ها، ضديتها آنچه كه روح را تندبادهاى فساد اخالقى، روشهاى تخريبى، كینه

ست كه ا كند. بر عهده همه مانهال رشد ن اين ، تباهش کنند وكندمکدر مى
به هرحال آنچه كه من از آنجا از  مراقبت بکنيم اين نهالها، قوى، تنومند بشوند.

همراهان خود ديدم صميميت،  دستپاچه نشدن و خونسرد بودن و اطمينان 
ما در  نيروى عظيم انقالب .و توانا برابر مرگ بود ءاعتناخاطر و يك حالت بى

خونسردى در برابر خطر و مرگ است. اميدوارم كه اين گونه انسانها در  همين
كنم آنچه كه كامالا شگفتى جامعه ما بسيارتر از بسيار باشند. باز تكرار مى

داشت حالت اطمينان خاطرى بود كه همه ما داشتيم كه با خطرى مواجه 
كس بيرون هيچ صدايى كه حاكى از نگرانى و ترس باشد از هيچ  .نخواهيم شد

اى بود كه نيامد اين بسيار، بسيار مهم است از باب اين كه حادثه، حادثه
 .احتمال نجات در آن ضعيف بود

خود  كه،است شود به طور خالصه از اين حادثه گفت اين پس آنچه كه مى      
دن به یمن اعتماد به نفس و واکنش نشكه  خطرى بزرگ بود براى سرنشينانش

 جربهدهد كه به حکم تبه انسان امکان مى امر اين .شد أثيرتبى و کنش شدن،
ما  و از آن در امان بماند. نسپرد و چاره بجویدخطر تواند خود را به میبفهمد 

طرى باز هم در تمام مسير راه آن حالت اطمينان خاطر را داشتيم كه هيچ خ
 .متوجه ما نخواهد شد

كند فت كه خطرى تهديد مىگهيچ احساس قبل از وقوعى به من نمى      
كامالا مثل اين كه هيچ خطرى نيست و با همان اطمينان خاطر راه را آمديم 

كاله نظاميش را جلو  آمد ظهيرنژادوسط راه يکجا از مقابل اتومبيلى مى
طرف  صورت من گرفت كه من ديده نشوم و من به او گفتم كه همين كار شما



245 

 

ين كه ازد، هيچ نگران نباشد هیچ خطرى نيست و مسئله سوم انگيبر مىمقابل 
چهره واقعى يکديگر را ديديم و من ديدم  یمآنهايى كه آنجا بود ،خطرپیشاروی 
 .توانند بيان كننده واقعيت درون باشندهيچ وقت نمىو ظاهرها ها كه قيافه

عضيها كنند بكنند يا كم ظاهر مىبعضيها عواطف سرشار دارند كه ظاهر نمى
توانند از خود توانايى و خونسردى تسلط بر خود دارند كه اين را در آنجا مى

 .نشان بدهند و از هر دو گروه در جمع ما بودند
اما خوشبختانه كسى در آن جمع حالت ترس و وحشتى را بيان نكرد و به       

مکتبى چيست، آن  و غير نظر من امتحانى بود براى آن جمع تا بدانند مکتبى
حالت اتكا به خداوند و آن اطمينان خاطر در قبال خطر و اين كه مرگ مسئله 

اى براى انسان باشد كه هر وقت در رسيد، در رسيد اين هست آن حل شده
 .اساسى كه هركسى داشت مکتبى است و من بسيار از اين حادثه عبرت گرفتم

د راه خو ى به مشکالت و مسايل بهاز باب اين كه انسان بايد بدون اعتنا      
ه و ب برود و نترسد از مشکالت و بداند كه خدا قويتر و بزرگتر از همه است

ر دى بتوانايى شگرف خداون ؛بهترين وجه خود را در آنجا بر ما نمايان ساخت
ظه تا چند لح :به من درس داد رویارویی با مرگ،اين حالت  نمایان شد. ما

 هدر يك لحظه و دو لحظ ،مرگرسیدن در آن حالت . ممکن است بمیریمديگر 
 تهر از گذشانشاءالله در آينده بيشتکه مپرس. از او ديديم توانایی يك  پیش رو،

نيمه  بعد از 2ها نخواهيم ترسيد. ساعت خواهيم كرد و از حادثه توکل به او
 .ايميأسشب من به رختخواب رفتم تا از اين روز پرحادثه ب
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 با وجود کوفتگی بدن به ستاد لشکر رفتم

صبح كه از خواب برخاستم، بدنم كوفته بود و طبيعى است اين كوفتگى       
ناشى از سانحه شب پيش بود ساعت هشت و نيم صبح به ستاد لشکر رفتم و 

و سپاه تشکيل شد. با مطالبى درباره نيازمنديها و  ارتش اى با فرماندهانجلسه
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احتياجات منطقه از جهت نيروهاى دفاعى اين مطالب مفصل است و بيان و 
انتشار آنها هم با ضرورت كارهاى نظامى سازگار نيست. اشکاالت، ايرادات و 

عازم سفر به  انتقادات طرح شدند. و جلسه نزديك يازده و نيم تمام شد و بعد
شدم. بيرون ساختمان مدير كل راه استان آمد و درباره اسفالت راههاى  پاوه

مرزى و اين كه اسفالت سرد است و مشکالتى را كه با آن مواجه هستند 
صحبت كرد و من گفتم خوب، با توجه به خطرات موجود، آسفالت سرد 

اسفالت گرم دو كارخانه اسفالت  تواند مشکلى را حل كند و او گفت براىنمى
 سازى بايد اينجا منتقل شود و قير و سنگ شکن نيز الزم است.

 
 رفتیم و میان مردم از محبتهای روستاییان صحبت کردم به پاوه

ها اى است و دامنه كوه و خانهدر درهپاوه  رفتيم. شهر بعد با هليکوپتر به پاوه 
كوه ساخته شده است و پر از باغ و درخت و بسيار زيبا و مصفاست. در دامنه 

مردم بر مزار شهدا در باالى شهر جمع شده بودند. چون من عينك نداشتم 
مرانشناختند تا اين كه رسيدم به محل مردم. بعد پياده شدم و مردم شناختند و 

مت تامزار احساسات گرم و صميمانه و شورانگيزى را اظهار كردند و من با زح
شهدا رفتم. در آنجا براى مردم صحبت كردم و از ضرورت وحدت اسالمى 

كوپتر و محبتهاى مردم روستايى كرد صحبت حرف زدم از خاطره سقوط هلى
كردند نزديك كردم و مردم هم با گرمى و صميميت مطالب را باالتفاق تائيد مى

ار با واحدها صحبت كوپتر به كرمانشاه برگشتم تا ساعت چهبا هلي 9ساعت 
 شد 
 
 

 هاى فقيرنشين قرار گرفتهاز كلبهكمربندى  کرمانشاهدور تا دور شهر 
و آن وقت به جلسه علماى شهر رفتم علماى شهر مسايلى داشتند كه مطرح 
كردند عدم همکارى ارگانهاى اجرايى و غيره با روحانيت، كمربند فقر بر گرد 

مانده و درمانده  هم صحبت كردم و اين كه مردم از هر جا كه كرمانشاه كه قبالا
در حاشيه شهر، دور تا دور شهر كمربندى  آورند وشوند به سوى شهر روى مى



247 

 

فقر طبيعتا  به كارهاى  از شدتها هاى فقيرنشين قرار گرفته و ايناز كلبه
 شوند و من اين مطلب را گفتم كه تا وقتى ما برگردمختلف كشانده مى

تر بخواهى در درون و بيرون شهرهايمان يك رشته شهرهايمان و اگر راست
قبوالنيم كه جمهورى  توانيم به خود و به ديگران بهكمربندهاى فقر داريم نمى

ما اسالمى شده و اسالم مستقر شده است براى اين كه كمربندها را از بين ببريم 
ك رشته كمربند فقر است، از شود گفت يبايد اين حالت فعلى را كه در واقع مى

بين ببريم مسئله سومى كه طرح كردند وضع بهدارى كرمانشاه بود. مسئله چهارم 
گفتند خواستند كه مرحله اول انتخابات كوتاه بشود و مىانتخابات بود و مى

بازرسهايى كه آمدند با ما تماس نگرفتند و درست و راست از كم و بيش هايى 
ت يأسوده است اطالع ندارند. بعد چگونگى ارتباط با ركه در كار انتخابات ب

 .جمهورى را، كه گاهى اگر مطالبى دارند تماس بگيرند، تنظيم رابطه
بعد درباره امنيت منطقه و وضعيت در مرزها و رسيدگى به وضع كسانى كه       

مسئله و ارزاق عمومى. بعد  كنند از جهت تأمين اسلحهاز مرزها دفاع مى
پاكسازى در ادارات مطرح شد و گفتند كسانى را كه مصلح هستند پاكسازى 
نكنند و غير مصلحها و ناپاكها را پاكسازى كنند و از اين جهت نگرانى داشتند 

ها خوب نيست و گفتند وضع ارزاق شهر، وضع نان و ميوه و اينو بعضى مى
 گران است. 

 
 :رعحاكم ش ینیمحاكمه نيم ساعته آقاى راز
 كنيد ده نفر باال را اعدام

كنند و از يك محاكمه نيم اى هستند دخالت مىعده :گفتنددادگاهها  ازبعد 
حاكم شرع صحبت كردند البته يك سندى هم به نظر من  ینیساعته آقاى راز

يازده نفر فهرست بود و زير آن  -رسانده شد. در اين مجلس نبود در جاى ديگر 
این سند حکايت از اين داشت كه . «كنيد ده نفر باال را اعدام»شده بود نوشته 

قاضى توجه نكرده كه يازده نفر در ليست هستند، و نه ده نفر. البته به من گفتند 
كه حتى پرونده و اين حرفها هم براى اين يازده نفر تشکيل نشده، تمام پرونده 

بايد يك كسى را فرستاد تا تحقيق جدى بکند شان همين يك ورقه است و البته 
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و اين كه كارهاى بسيارى از اين قبيل گفته شد درباره دادگاه. بعد از وضع هيئت 
دهند در اين هيئت. هفت نفرى آنجا شکايت كردند كه روحانيت را شركت نمى

 .باالخره از مشکل بيکارى كه اين جا بيشتر از جاهاى ديگر است
ه به ك، با علما به مسجد بروجردى رفتم و به دعوت علما بعد از جلسه      

  .مناسبتى جمع شده بودند كمى براى آنان صحبت كردم
 برگشتم با مسئله مهم ديگرى مواجه شدم و آن تلگرام امام وقتى از پاوه      

و سپاسگزار شدم آميز و دعاى خير ايشان شاد بود از توجه امام و از پيام محبت
و جوابى خطاب به امام تهيه و مخابره كردم. بعد از مسجد به خانه كسى كه دو 
روز پا به پاى ما از صبح تا نيمه شب همراه بود و صاحبخانه ما در پذيرايى هم 

شد آمدم و در جمع علماى شهر خداحافظى كردم و از محبتهاى محسوب مى
ه فرودگاه آمديم ب ،ز خداحافظىصاحب خانه و همسرش تشکر كردم. بعد ا

. در تهران از هواپيما كه پايين آمدم روى دست مردم به هر راى آمدن به تهرانب
باالخره بعد از طى مراحل يعنى موج احساس گرمى و  ،شدمسو كشانده مى

صميميت و برادرى من را به اتاقى آوردند و مدتى در آنجا نشستم. سوار 
و به نزد مادرم رفتم. تا نيمه شب آنجا بوديم و بعد از نيمه شب  اتوبوسى شدم

 .به اقامتگاهم آمدم و اين روز هم به اين ترتيب به پايان رسيد
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اى برايم پيش نيامد. به جز اين كه ئلهمس به ديدن امام نامروز پيش از رفت      
كسانى را كه كارشان  و وزير صنايع تلفن كرده بود كه معاون وزارت كشاورزى

توان گفت اند چرا؟ معلوم نيست. مىتوزيع گوشت در شهرهاى كشور بود گرفته
هر  مانع پيشرفت : بایدكذايى آمده است اين هم مثل بقيه موارد كه در آن نوار

مسئول آن را  ،كردكارى شد و چون آن كار هم داشت جنبه قطعى پيدا مى
توان هم گفت شايد تقصيرهايى هم داشتند. ولى خوب اگر گرفتند. مى
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ماه هيچکس از تقصيرهاى آنها  18تقصيرهايى هم داشتند چرا در اين 
 نپرسيد؟

 
 ر صحبت كردمدرباره وضعيت دفاعى خودمان در غرب كشو با امام

كند و جلو به هر حال يك دست مرموز و سرى است كه هر جا عمل مى      
گيرد. چه وقت ما از اين دست آسوده خواهيم شد؟ انجام قطعى هركارى را مى

رفتم.  نزد امام 11بسته به لطف خداست و كوشش ما و آگاهى مردم. ساعت 
د و خندان بود دست مرا در دست گرفتند و وقتى وارد شدم قيافه امام بسيار شا

چند مرتبه گفتند الحمدالله، الحمدالله، الحمدالله با امام مدتى درباره وضعيت 
ها و نواقص دفاعى خودمان در غرب كشور صحبت كردم و بعد از كم و كسرى

خاستيم كارمان حرف زدم. بعد هم مذاكره ديگرى پيش نيامد. وقتى برمى
تر احتياط كنيد. براى حفظ جان خودتان اين كه اين بار از ايشان گفتند بيش

خواهد كه شما بيشتر خدمت خطر رستيد نشانه آنست كه خدا با ماست و مى
 .كنيد
 قيه روزبو من اميدوارم كه اسباب اين خدمت در اختيار من قرار بگيرد.       

 .به كارهاى جارى گذشت. تا شب
  

 
 1359مردادماه  27دوشنبه کارنامه 

 1359شهریور ماه  4تاریخ انتشار 
 337شماره  روزنامه 

 
 كردندرا برگزار  در محل دفتر هماهنگى مردم، بزرگداشت مدرس

اين روزها، فرصت كمتر است براى ضبط گزارش كار روزانه و وقتى       
دهند و حتى خود اين ماند. يادداشتها هم آن گويايى را از دست مىنمى
شوند. از هفته پيش كه من تا روز جمعه، دداشت هم از دسترس خارج مىيا

اى در ذهنم نيست، آنچه به يادم مانده شنبه و يکشنبه را گفتم ديگر مطلب زنده
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است كه ديدارى طوالنى بود و در مورد  از سه شنبه عيد فطر و ديدار با امام
ن آن نيست. گزارشهايى به امام مسايلى گفتگو شد كه اآلن وقت بازگو كرد

توان نامى به آن داد كه روز بعد، گزارش دهنده را داده بودند، بجز تفتين نمى
چنين گزارش و شناختم و بايد پيگيرى كنيم كه معلوم شود انگيزه او از تفتين 

هايى چيست؟ گرچه اين انگيزه بر من معلوم است. مطلبى را امام گفتند كه 
، من آن شب پس از اند درباره نخست وزيربه ايشان گفته ىآقاى امامى كاشان

معين  بازگشت از كاشان اين مطلب را به صورت حقيقى به آقاى امامى كاشانى
به همراه يك نامه براى امام فرستادم اين مقدار هم كه  كردم و روز بعد آن را

گويم براى اينست كه فرصت بيشترى نيست، بماند براى ن روز مىدرباره اي
اى بجز آنچه گفتم در ذهن من وقتى ديگر، بنابراين از آن هفته مطلب تازه

نماند به جز چهارشنبه شب كه آن نامه را وقتى براى امام فرستادم. شب در 
كردند، ميز گرد بود را برگزار مى محل دفتر هماهنگى مردم، بزرگداشت مدرس

رفتيم،  فرزند امام هم به آنجا آمد و به اتفاق، پيش مهدوى كنى و احمدآقا
بود كه مطالبى گفته شد و  مسايلى مطرح شد كه مهمترين آن اشاره به گروگانها

 .گذارم تا در موقع خود بازگو كنمجزئيات آنرا به بعد مى
ديدن كردم در آنجا  رفتم، از پايگاه هوايى نوژه پنجشنبه هم به همدان      

مطلب قابل بيان اين بود كه پس از بازديد كوشيدم صحبتى با خلبانها بکنم تا 
تالش گفت و شنودها انجام شود و به اين ترتيب به حقيقت وضع پى ببرم و 

ه روحيه پايگاه يك روحيه قوى بشود، براى وضعيتى كه ممکن است كردم ك
بعد به شهر رفتم و در شهر با علما و مسئوالن شهر در مورد مسائل و  پيش بيايد

در اينجا يك نوع مسايل و مشکالتى هست كه  .مشکالت شهر گفتگو كرديم
ضع همان مسايل و همان مشکالت ما را در وضعى قرار داده كه من به آن و

ها را ايم و خودمان مهرهگويم. يعنى خود ما وضعيتى فراهم آوردهمى بستبن
ايم كه عمالا يك حالت فلج پيش آمده و عمالا كار چنان در مقابل هم چيده

رود. در آنجا هم ما با يك نوع مشکل روبه رو هستيم و اين مسايل پيش نمى
رى و از پايه چاره شود. جويد، بلکه بايد سراساى نمىهم يك راه حل منطقه

 .براى مردم هم صحبت كردم كه تا حاال البد پخش شده است
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مسائل  در باره مصاحبه با خبرنگارن خارجی و دیدارهای مختلف 
 مختلف

كوپتر كه من تا يکشنبه صحبت كرده بودم ماند هفته بعد از حادثه هلىمى      
روز دوشنبه صبح مسايل  کنم:صحبت می و حاال درباره روز دوشنبه به بعد

آمد و  جارى به كنار، اول رئيس مجلس آمد براى ديدار. بعد آقاى رجايى
الى  2. بعد از ظهر مطلب اساسى راجع به دولت نگفت، جز راجع به وزير دفاع

مصاحبه مطبوعاتى با مخبرين خارجى انجام دادم، سپس وكالى مجلس  3
يکى از آنها گفت،  :آنها مطالبى كه عنوان كردند از اين قرار بودآمدند، 
مطرح است يکى اين است كه راه وجود ندارد  اى كه در جنوب خراسانمسئله

اى كنند و نمايندهاى در لباس مذهب توطئه مىو بسيارى مشکالت و عده
ر برگزيده شود كه پيشنهاد كرد برادرى از اهل تسنن به عنوان وزير مشاو

و دامداران  و ضرورت دفاع هوايى مناطق مرزى مطرح شدپيشنهاد جالبى است 
گفتند، ها مىاين ند.اى هم به وزير كشاورزى نوشته بودآمدند نامه شهر اصفهان

عمالا توانا به كارى نيست.  رسد و استاندار اصفهان همكسى به وضعشان نمى
خواست از من قول مى .نماينده اردبيل آمد موسوى اردبيلىپس از آن آقاى 

بگيرد براى مسافرت به اردبيل، كه حاال دارم يعنى يکشنبه دوم شهريور يك 
كنند تا اند كه مردم مرا دعوت به شهرستان مىمترى از اردبيل آورده 30طومار 

ه حلى براى مشکالتشان پيدا وضعيت و مشکل شهرستان را ببينم تا بلکه را
 2اى انجام دادم )شود. درباره اين كه مردم از ما چه انتظار دارند مصاحبه

كنم. عجالتا  براى اين كه مردم شهريور( گفتم اين را در گزارش امروز مطرح مى
كنند عمده اين است كه روحيه كار و تالش را در مردم ببینم، به مرا دعوت مى

و مقدارى هم نظم و انضباط و امنيت تا بلکه كارها به روال آنها اميد بدهيم 
گويند مسافرتها مفيد است، محيط را گرم و بيفتد. اين طور كه به من مى

كند و احتماالً در و ميل و تالش به كار را زياد مى  كندبرخوردها را كم مى
ن شود اما براى خود من ايها به آن مشکالت رسيدگى و رفع مىبعضى محل

كنم و در درس بزرگ را دارد كه آن گيرها و آن مشکالت عمومى را ضبط مى
صورتى كه يك هماهنگى بتوانيم به وجود بياوريم با فهميدن اين مسايل، راه 
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توانيم پيدا بکنيم. در هر حال رفتن به نقاطى حلها و رهنمودهايى براى آنها مى
كمتر كسى يا اصالا كسى به آنجاها نرفته  كه در گذشته و هم در دوره انقالب

شود منتخبان مردم نگران سرنوشت اش اينست كه روشن مىاست، كمترين فايده
توانند به حل مشکالت برسند. بعد به هستند و مايلند تا مى همه مردم ايران
له است تركيب دولت آمدم، مسايلى در آنجا مطرح شد از آن جم جلسه وزيران

جديد و من نظرهاى خودم را دادم و مشکالت را  توضيح دادم براى وزيرانى 
 .كه حاال ديگر بايد جاى خود را به دولت جديد بسپارند

  
 

 1359مردادماه  28سه شنبه  کارنامه 
 1359شهریور ماه  4تاریخ انتشار 

 337شماره  روزنامه 
  

 ا و گزارشات آنهاخواندن گزارشهای مختلف  و دیداره
صبح اين گزارشها را خواندم. گزارشى درباره نيروى هوايى، گزارشى       

درباره مس غنى آباد، گزارشى درباره استفاده از عنوان كمك به نهضتهاى 
 آزاديبخش براى مبارزه بر سر قدرت در داخل كشور، گزارش يك كارمند زن

در آن  س، گزارش درباره قوچان و ارتشدرباره وضع بد كارمندان بندرعبا
نواحى گزارش يك محافظ درباره سرپرست خود، گزارش درباره يك منطقه 

آمد. مدتى درباره رابطه با  عشايرى، پس از خواندن اين گزارشها آقاى محالتى
 غربى انسپاه صحبت كرديم بعد، هيئت پاكسازى ارتش آمد، استاندار آذربايج

چيند آمد و گزارشهايى درباره شهرهاى مختلف و تداركاتى كه ضدانقالب مى
كه انطباق داشت درباره توطئه عمومى دشمن كه به ما داده بودند، درباره عدم 
هماهنگى ارتش و ژاندارمى در آن ناحيه گزارشى داد و مطالبى كه بايد در 

يسيون طرح و مورد رسيدگى قرار بگيرد. بعد گزارشى درباره صنعت كم
خواهند و واحد هر يك وانتى مى اتومبيل سازى كه كارمندان و كارگران آن

رسيدگى به درخواستهاى نمايندگان نسبت به حوزه انتخابيه خودش و بعد هم به 
و در آنجا مطلب مهمى كه به ميان آمد،  رفتم رفسنجانى منزل آقاى هاشمى
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تنظيم رابطه با رئيس مجلس بود كه گزارشهاى كم و زياد دارد وضع را بد نكند 
 ...و اما

 
 1359مرداد  29چهارشنبه کارنامه 

 1359شهریور ماه  4تاریخ انتشار 
 337شماره  روزنامه 

 
 و راه حلها مشکالت ذوب آهن اصفهان

ز پيش گزارشى درباره كاركنان مسلمان ذوب آهن آوردند و درباره رو      
كمبود ذغال و خطرات ناشى از آن و اين كه خداى ناكرده كوره از كار بيفتد، 

آمد و گفت ذغال آلمانى  صحبت كرد. روز بعد مدير عامل ذوب آهن اصفهان
رسد. راجع به ه ديگر مىاند كه تا يك مابه صفر رسيده، مقدارى ذغال خريده

گفت توليدش خوب است. ولى اگر بخواهيم كوره دوم را راه  ذغال كرمان
هم توليد خوب انجام  در مازندراندهد.فاف نمیبيندازيم توليد ذغال ك

 7افتد، شروع شود در مجموع اى كه با گاز به كار مىگيرد و اگر كارخانهنمى
شويم و كنيم كه از وابستگى و واردكردن رها مىيون تن آهن توليد مىميل
ميليون  2شود هزار تن فعلى با كوره بعدى راه بيفتد مى 600گفت كه اگر مى

به لحاظ اين كه آن  .ميليارد 9تن و اين خود درآمدى خواهد داشت حدود 
خارج وارد و  ميليون تن است از 4كوره به كار نيفتاده ما كسرى را كه حدود 

ريم و بابت ذوب آهن ضرر هم بمیرا هم ن دهيم و اين نفعمیمقدار زيادى ارز 
قرارداد را اين دفعه كه به اروپا رفت، توانست با  ؛اما كوره گازى .دهيممی

كوره گازى قرار بود ماه ارديبهشت به كار بيفتد ولى به  .اتريشيها منعقد بکند
يفتاده و حاال به اتريشيها بايد اميدوار بود كه لحاظ محاصره اقتصادى به كار ن

بيايند و آن كارخانه و كارخانه ديگرى را به كار بيندازند كه هر دو توليدى در 
شويم ميليون تن به ما بدهند كه آن وقت ما از لحاظ آهن خود كفا مى 8حدود 
زيم، بايد ها را راه  نينداوقتى ما به لحاظ محاصره اقتصادى اين كارخانهتا اما 

 .كه ارز بيشترى به خارج بدهيم
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گزارش از كسى كه نزد او آمده و تهديداتى  آقاى مهندس بازرگان
 داد بود، كرده

آمد و گزارشى از كسى كه نزد او آمده و  بعد، آقاى مهندس بازرگان      
يانى است از جريانات توطئه كه دادم تهديداتى كرده و احتماالً آن هم جر

 پيگيرى و تعقيب بکنند. 
 

و گزارش از منطقه و  آمد و بلوچستان رئيس دانشگاه سيستان
 مشکالت داد

آمد و گفت شخصى به اسم خادم كه  و بلوچستان بعد رئيس دانشگاه سيستان
ساخته، حاال پاكسازى فروش بوده و قبالا تاج مىند دانشگاه بوده و مىكارم

اند كه پاكسازى نشود ولى هم نوشته و آقاى قدوسى شده آقاى موسوى اردبيلى
العمل خواهد داشت. بعد، شود. رفتار با بلوچها هم بد است كه عكسمى

هاى مهمى از گروهى كنند با نقشهمهمى را تعقيب مى گروهى كه مسئله امنيتى
چون بنظرم رسيد مسئله حياتى و جدى . اند نزد من آمدندها كه تهيه كردهو فرقه
ببرم و به  ها و اسناد را پيش امامشايد الزم باشد يك روزى همين نقشه ،است

 دم.اى مطبوعاتى انجام دانظر ايشان برسانم. سپس مصاحبه
 

 مختلف اقتصادی داشتسفير كره شمالى پیام همکاری در موارد 
در مورد همکارى پيرامون ساختن مترو، بهدارى، آمد. بعد سفير كره شمالى  

كره شمالى  نيرو و بهره بردارى از معادن و پيام دوستى كه رئيس جمهورى
 فرستاده بود و دعواى دو كره صحبت شد.

 
 ، گزارش دادندكوپتر رفته بودندبراى بررسى نقائص هلىکه  تىأهي

كوپتر رفته بودند، آمدند گزارشى دادند، بعد هيئتى كه براى بررسى نقائص هلى 
هر چند دقيق و كامل نيست ولى از محتواى آن پيدا بود كه منطقه پرخطرى 

وشت و توانسته در سرنبوده كه شايد لحظات و نحوه عمل ما در آن ثانيه مى
گفتند مطابق معمول جعبه دنده بايد به طرف اتاق ر كند مثالا مىیحيات  ما تأث
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آمد ممکن بود ما زنده در آمد و اگر اول به سر ما فرود مىهلى كوپتر فرو مى
نرويم و بسيارى اين گونه مسايل كه همه حکايت از فراهم بودن اسباب مرگ 

 :كرد ولى همان طورى كه شاعر گفتهمى
 دانممىنگهدار من آن است كه من گر 

 داردشيشه را در بغل سنگ نگه مى
همين هيئت عنوان كرد كه گروهى به آزار و اذيت روستاييانى كه به ما كمك       

اند و اين كه ده را از روستايى تجاوز كرده كرده بودند، پرداخته و حتى به يك زن
، ولى ما بايد بگوييم، به فرستاد براى رسيدگىگرچه بايد  .اندباال با راكت زده

بعد از آنها فرمانده  .نه زور کرد مردم كه مسايل را از طريق عقيده بايد حل
نيروهاى هوايى و دريايى آمدند از آن جمله مسايلى كه مطرح شد شايعات 

كوپتر بود كه به شدت از سوى ضدانقالب در مورد فرار فالن هواپيما و هلى
شود. هدف اينست كه بگويند همين وسايل فرارى است مطرح مىضدانقالب 

مسئله ديگر اين كه بايد جامعه را آماده قبول  .گيردكه در اختيار ضدانقالب مى
در اين روز ديگر مطلب قابل ذكرى نيست جز گزارشى كه  .ها كردسختى
ى كه نظام بانكى در مورد يزد تهيه كرده بود درباره سرمايه گذاريهاي صراف

 هاى مختلف بکند كه جالب بود. الزم است كه ما با بسيجتواند در رشتهمى
 .دستگاههاى بانكى به طرف اقتصادى ديگرى برويم

 
  

 1359مردادماه  30پنج شنبه  کارنامه 
 1359شهریور  5تاریخ انتشار 

 338شماره روزنامه 
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 زمان را از بنياد، تغيير دهيمسا اين است كه اينما كار اساسى 
خواهند صبح قبل از رفتن، گفتگو داشتيم با كسانى كه قطعات يدكى مى      

براى ما تهيه كنند كه تا به حال هم توفيقى در اين زمينه دست نداده و دنبال 
راه حل اين مشکل بوديم، حال به چه طريقى راه حل اين مشکل پيدا شود، 

يدواريم در آينده بتوانيم آن را حل كنيم. بعد، دختران و اى است كه اممسئله
 و خود مستضعفان آمده بودند و راجع به جهاد و بنياد مستضعفان پسران فارس

 .كردند و بعد، رفتيم بسوى كرمانفارس صحبت مى
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نخست به محل اجتماع مردم رفتم و براى آنها صحبت  .وارد شدم كرمان به    

كردم. بعد از نهار آقاى احمدى آمد كه در آنجا چهل مدرسه ايجاد كرده و اين 
و محرومان، گفتند اين  طور كه گفتند مردى است كوشا و جانبدار مستضعفان

تر مزد ندارند و از قاليبافان كودك و جا افرادى هستند كه روزى دو تومان بيش
شوند، صحبت كرد و در حين صحبت به دختران جوانى كه قربانى قاليبافى مى
افرادى هم هستند كه روزى يك ميليون و  هيجان آمد و گريست و گفت اين جا

 تم:بيشتر دارند و من هم در جواب به كوتاهى گف
مواجه هستيم با يك جريان فريب، بينيم اكنون ما دقيق بشويم مىکه خوب       

كند نسل جوان را سرگرم شعار بکند. و در عمل چنان جريانى كه كوشش مى
ركود باشد و هيچ كار تقابل هايى ميان سازمانهاى مختلف به وجود بياورد كه 

جدى پيش نرود و تمام هيجان و انرژى و كارمايه جامعه در همين برخوردهاى 
الصه بشود تا وقتى كه اين كارمايه انقالبى به شفاهى و خطابى و شعارى خ

. تدريج از گرمى و شدت بيفتد و نظام پيشين استوار برجا بماند و ادامه پيدا كند
اين است كه اين سازمان را از بنياد، تغيير دهيم و اين ما بنابراين، كار اساسى 

محتاج اجراى برنامه جامعى است يك دولتى است هماهنگ، مصمم، داراى 
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ديد روشن و اين كه بتواند كار را انجام بدهد و موانع و مشکالتى براى او 
نماند و گرنه قوانين ممکن است پيايى تصويب  بستبنايجاد نشود و او در 

تصويب شدند، اما در عمل همانهايى  بشوند چنان كه در دوره شوراى انقالب
اجتماعى كه سازنده استبداد پيشين بوده،   به عمل درآيد كه كارى به كار نظام

حل  و مستكبر را در ايران خواهيم مشکل مستضعفاگر ما مىنداشته باشد پس 
پردازيم به كنيم اين بازگشت به همان سخن دائمى ماست كه آن مقدار كه ما مى

ها را از بنياد تغيير بدهيم ابطهروابط ميان گروهها و آن ر بهافراد، بايد بپردازيم 
 .مطمئن بشوند كه انقالبى به سود آنها انجام شده است تا مستضعفان

 
 رفتيمن ذغال سنگ  و شستوشوی ذغال سنگ به معد

بعد از آنجا به معدان ذغال سنگ رفتيم و از دو معدن ديدن كرديم مردم و       
زايدالوصفى ما را پذيرفتند و من هم براى آنها  كارگران معادن با هيجان و شور

از اين كه نسل امروز نسلى نيست كه راحت بطلبد و امتياز  ؛صحبت كردم
تر بشود و او اين بخواهد. نسلى است كه بايد در او روحيه كار روز به روز قوى

ين نسل بايد از وابستگى و عقب ماندگى ا را بپذيرد كه براى بيرون بردن ايران
حماسه بسازد  و اين حماسه را با كار و تالش بسازد و در قبول محروميت و 
رنج و قبول اين معنى كه براى ساختن ايران مستقل اسالمى، اين نسل بايد ايثار 
و قربانى شدن را بپذيرد. بعد از آنجا به كارخانه شستشوى ذغال رفتيم و در 

كسى كه گمان كرده بود اين سخن  .مآنجا براى كارگران صحبت كوتاهى كرد
من كه توليد ذغال كم شده بنابراين احتماالً ذوب آهن صدمه خواهد ديد، ناظر 

و من رفع اشتباه  ، پیش من آمدانداست به مراجعه چند طاغوتى كه تصفيه شده
ام مراجعه كنندگان كاركنان مسلمان از او كردم كه نه من اينها را اصالا نديده

باالخره كسانى هم فرستاده بوديم براى حل مشکالت به  .اندودهذوب آهن ب
 به ما پيوستند وگزارش جامعى به من دادند  ذوب آهن كه در كرمان

 
 براى كارگران از پنج مشکل صنعت ذوب آهن گفتم
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 ها براى كارگران از پنج مشکل صنعت ذوبو من در يکى از همين سخنرانى
 گر بهى همان مسئله مواد اوليه است، ذغال و خود آهن كه ايک: آهن حرف زدم

كار  ا بهاندازه توليد نشود طبيعى است كه ما نخواهيم توانست اين دستگاهها ر
 بياندازيم.

مسئله دوم وابستگى فنى است كه اآلن چون ما در محاصره هستيم  
 راىارت بها چقدر خسهاى گازى به موقع به كار نيفتادند و خود اينكارخانه

 آورد.ما به بار مى
كه  سومين مشکلى كه برايشان شرح دادم مسئله اضافى بودن نيروى كار است 

ر ما ه اگبيشتر از آنچه كه كارگر الزم است اين صنعت، كارگر دراختيار دارد ك
بيعى طدازيم بين ها را به كارصنايع توليد را بتوانيم باال ببريم. يعنى همه كارخانه

رى شود اما اگر نتوانيم، در حال حاضر اضافه بان مسئله حل مىاست كه اي
 هاى اين كارخانه.است سنگين بر هزينه

چهارمين مشکل مسئله اداره است، محيط اجتماعى كار و اداره اين صنعت  
بزرگ و اين كه در همين اداره كردن هم طبيعى است كه مشکالت بسيارى حل 

هنوز هم اين مشکالت كم و بيش وجود شده ولى دوباره ايجاد شده است و 
دارند و باالخره مشکل پنجم وجود صنايع ديگر كه در مجموع بتوان صنايع 
ذوب آهن را صنايع سودآورى شمرد و اگر اين مشکالت پنج گانه را حل 
نكنيم، خود اين صنعت به صورت يکى از مشکالت مهم كشور و صنعتى كه 

 يعنى بايد مقدارى از درآمد نفت آید؛می، در ستا ما مالیكارش خوردن منابع 
كشورى كه بخواهد انقالبى را پيش ببرد، طبيعى است   .را هم خرج آن بکنيم
تواند تحمل كند. بعد از آنجا به زرند آمديم شب بود و چنين وضعى را نمى

شناخت و بار ديگر همان ابراز احساسات مردم براستى قدر و اندازه نمى
شرمندگى كه اين همه گرمى و صميميت و اميد را آيا ما توانايى داريم،  احساس

به صورت خدمت مشخص و ملموسى پاسخ دهيم يا خير؟ براى اين مردم 
من امشب اين جا نيامدم از مشکالت حرف بزنم يا راه  صحبت كردم و گفتم

ن نقطه ام از اياى بدهم. آمدهحل مشکالت شهر شما را بگويم و يا به شما وعده
، به همه آنهايى كه به سرنوشت كشور و كه يك نقطه كارگرى است به مردم ايران

كنند پيام بدهم كه تا در ما روحيه انديشند و احساس مسئوليت مىانقالبشان مى
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هايى كه در آن است بيرون برود و اين بستبنتواند از كار بوجود نيايد، كشور نمى
ت، معلمان، روشنفكران، نويسندگان و گويندگان بايد در مردم روحيه را روحاني
 به وجود بياورند.

 

 
 

آميز را كنار گذاشت و نيروهاى هاى تحريكبايد از سازندگى حرف زد و شيوه 
راه توليد و سازندگى برد.  بهنسل امروز را در برخوردها تلف نكرد و جامعه را 

اسالمى را به تحقيق به  شويم و انقالبدرآئيم و استوار  تا ما از بحرانها به
 .واقعيت برسانيم

تلفن كرد و گفت من چه وقت به تهران  از تهران در همان شب آقاى رجايى      
را به نزد من بياورد يا نخست اسم و  پرسيد كه آيا بايد وزيرانبرمى گردم و مى

سم آنها را به من بگويد و من خواستم كه اسامى آنها را به من بدهد كه ببينم چه ر
 بعد در اجتماع مديران و مسئوالن نهادهاى مختلف استان كرمان كسانى هستند

شركت كردم. يکى از روحانيون گفت كه وضع كشاورزان خوب نيست و قانونى 
 نيز براى آنها وضع نشده است.
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ن براى کشاورزان  وضع شده اما اجراى قانون نه هماهنگ، نه قانو

 يکسان و نه به طور اميد بخش، اجرا شده
ه نو من توضيح دادم كه قانون براى آنها وضع شده است اما اجراى قانون 
مان هماهنگ، نه يکسان و نه به طور اميد بخش، اجرا شده است. پس مسئله ه

ند و نكشوند اما مجرى پيدا نمىوضع مىگير عمومى تاريخى است كه قوانين 
ه آن خواهد بلکرا نه آن طور كه قانونگذار مىها د كه آننكنيا مجريانى پيدا مى
حتما  يك  ؛كنندهاى گوناگون اجرا مىخواهند به صورتطور كه خود مى

ن در باره ای هماهنگى، عمومى در اين زمينه ضرور است. گيريم به اين كه
 سياربنون بايد اجرا بشود و يا نبايد اجرا بشود سخن هنوز آيا قا پرسش که

 .است
 
 

 1359مرداد  31کارنامه جمعه 
 1359شهریور ماه  6تاریخ انتشار پنج شنبه 

 339شماره روزنامه 
 

زرند ديدن كرديم و من براى آنها كمى  صبح جمعه از سپاه پاسداران      
از آنجا به راه  .تشان را با من در ميان گذاشتندصحبت كردم و آنها هم مشکال

آمديم براى ديدن جايى كه ساخته شده بود و جاهايى كه  افتاديم و به طبس
ساخته نشده بود. مسئله اولى كه با آن روبرو شديم احساسات بيشتر از گرم و 

شان و ناپذير مردم بود. اجتماع عظيم شان و فريادهاى صميمىوصف
شعارهاشان. در آنجا بسيار كوتاه صحبت كردم به لحاظ اين كه در اين روز 

 .كرديمبازدیدهاى ما سنگين بود و بايد از بسيارى جاها ديدن مى
رفتيم، ميان فرماندار و مسئول امور ساختمانى آن منطقه در راه كه مى      

هاى انجام خواست ما كارخواستند يکى مىبرخورد بود و هركدام كارى را مى
هاى برجاى مانده را ببينيم كه خواست فرماندار بود و مهندس شده ويرانه
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خواست آنچه را كه انجام گرفته ببينيم و مسئول ساختن خانه در آنجا مى
ها و اين ها را و هم انجام نگرفتهباالخره ما هر دو را ديديم هم انجام گرفته

نگى و ديگر اين به دستگاه ادارى هاى ناهماهاى است از بسيارى نمونهنمونه
كند به همان چيزى كه ما تحت عنوان اخالق و يا مربوط نيست. بازگشت مى

دهيم. آنها در اتوبوسى كه ما را اين طرف، مورد بحث قرار مى كيش شخصيت
برد به جر و بحث مشغول بودند و منهم مطابق معمول كوششى آن طرف مى
اين جر و بحثها قطع شود نكردم، بلکه بالعكس ترجيج دادم با  براى اين كه

دقت آنها را بدون اين كه نشان دهم مواظبم، گوش بدهم تا ببينم از اين 
البته با كمى خشونت داشت  برخوردهاشان كه جنبه تقريبا  نوعى بحث آزاد

 .توانم بدست آورم يا نهحقيقت را مى
اى با هم رفتيم از آنجا هم ديدن كرديم و چند كلمه محمدآباد به روستاى      

مردم صحبت كرديم. از آنها پرسيدم كه مشکالت و دردهايشان چيست و 
كند و آنها گفتند و ايراد داشتند كه كارهاى ساختمانى چگونه پيشرفت مى
ه ما به اين نتيجه رسيديم گيرد و باالخركارهاى ساختمانى با دقت انجام نمى

اى اهل خبره بايد بروند محل را يك بار ديگر ارزيابى كنند ببينند كه يك عده
توان اين توان انجام داد، چگونه با مشاركت خود مردم مىآيا سريعتر و بهتر مى

 .مشکل را زودتر از ميان برداشت
 

 رفتيم به فردوس از طبس
رفتيم، همان احساسات، همان صميميت و همان  به فردوس بعد از طبس      

فريادها، همان گرمى به عالوه اين كه ما در فردوس ميهمان سپاه بوديم. براى 
ها شاد است و صميمى و نخستين بار من ديدم كه نظافت به كمال است و قيافه

گفتند در اين جا  ده آن شهر، آقاى فردوسىاعصاب راحت. و اين طور كه نماين
هيچ گونه مشکلى از جهت عدم هماهنگى ميان نهادها وجود ندارد و همه با 

كنند و من بسيار خوشحال شدم، چون ظاهر را بيانگر هم با صميميت كار مى
در  البته در حدى كه جو غالب، ظاهر را تابع خود نكند چون .دانمدرون مى

اين صورت نه تنها بيانگر درون نيست بلکه نقطه مقابلى هم هست و بسيارى 
گوييم و از اين داستانها درباره تضاد برون و درون گفته و شنيديم و مى
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ما اگر فرض كنيم كه درون تكليفش معلوم است و برون هم دليلى یم. اشنومى
دهد از سر ار گواهى مىبيند كه از غير درون پيروى بکند ناچارا  رنگ رخسنمى

ظاهرى اين سپاه را عالمت نظافت باطنى اين سپاه  ضمير. بنابراين، نظافت
تلقى كرديم و همان طور كه گفتيم بسيار بسيار شاد شدم و لذت بردم اميدوارم 

ها هم در نظافت اين نمونه يك الگو براى همه سپاه در همه شهرها باشد و آن
نظافت باطنى بکوشند بعد از آنجا رفتيم محلى را  اى ازظاهرى به عنوان نشانه

كه ساخته بودند دو اطاقه با حياط كوچك ديدن كردم باز مردم آن محل و خود 
شهر جمع شده بودند و مشکل بود، حتى ديدن ساده به لحاظ هجوم مردم و 

آيد در فردوس يك محل ديگر را احساسات صميمانه شان اين طور كه يادم مى
بازديد كرديم و بعد رفتيم به گناباد در آنجا هم  رفتن به گنابادهم قبل از 

 .اجتماع مردم عظيم، احساساتشان گرم و صميمانه، جدى  و دلگرم كننده بود
ا به مدر آنجا من مفصل حرف زدم راجع به نظام اجتماعى و اين كه اگر       

هنى و  ذاى مسايل كامالا يم و پارهجاى امور روبنايى كه فعالا بدانها سخت مشغول
حتى از نو  توانند از نو،انحرافى به تغيير بنيادى اين نظام نپردازيم، مستكبران مى

د و توانند سلطه خود را ادامه دهند و اشکال جديمعنى است، آنها مىنيز بى
 .كنند بر كشور ومتمناسب با موقعيت پيدا كنند و حک

 
هستند مورد تصفيه  ربا رئيس جمهو به صرف اين كه اينها موافق

 شوندواقع مى
به محل فرماندارى رفتيم، مردم يك روستا كه  بعد از اين صحبت در گناباد      

آمده بودند و دير رسيده بودند. با آنها نيز كمى صحبت كرديم و در فرماندارى 
اى كه اين و همان مسئله تصفيه ندى آمدبه تدريج اول مسئوالن جهاد سازندگ

روزها در آموزش و پرورش، در جهاد در سپاه در همه جا به راه افتاد بازگو 
هستند مورد تصفيه واقع  كردم كه به صرف اين كه اينها موافق با رئيس جمهور

 .شوندمى
، رئيس رئيس جمهورو اين هم از شگفتيهاى زمان است كسانى كه طرفدار       

هستند، به وسيله دستگاههايى كه فرض اينست كه تحت  کشورقوه اجرايى، 
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و گفتند كه چگونه اين خطر هست كه بجاى  ت او هستند، تصفيه بشونديأسر
كار اصلى، كارهاى ديگرى را به جهاد تحميل بکنند بعد افراد سپاه آمدند و 

ها قرار دادند اى براى آنا كرده بودند كه يك فرماندهاى مفصل را هم امضنامه
كه آن فرمانده به اصطالح حزبى است و بنا بر بيرون كردن هر كس كه مخالف 
آن خط باشد گذاشته خصوصا  موافق رئيس جمهور، بعد روحانى شهر آمد. 
يکى از روحانيون شهر همين مطالب را بازگو كرد و گفت كه كسانى كه در 

 پرستق بودند با آن رژيم هماهنگى داشتند و حضور عارى از مهر رژيم ساب
چرخانند و بودند و حاال هم همانها نبض امور را در دست دارند و كارها را مى

 .نداهقدرت محلى را قبضه كرد
بعد فرمانداران منطقه و استاندار آمدند آنها هم همان مشکالتى كه من       

 دند و آن اينست كه مناطق جنوب خراسانشمردم براى منطقه خودشان شمر
 .دارد ،دارند، بلکه شديدتر همان مشکالتى را كه مناطق كرمان

 .به شماره پيشين رجوع كنيد( (1
 

 1359شهريورماه  1شنبه  کارنامه 
 1359شهریور ماه  8تاریخ انتشار شنبه 

 340شماره روزنامه 
  

 ستامحرومترين مناطق كشور ما اين نقطه نيز از 
اى مختصر سبزى و و گاهى هم در يك دره  ديديماز باال هم كه كوير را مى      

توانستيم حدس بزنيم كه اين نقطه نيز از داديم مىچند خانه گلى را تشخيص مى
ها را به چشم محرومترين مناطق كشور ما هست و بعد رفتيم و اين محروميت

زمره مسائلى كه طرح كردند يکى مسئله امنيت مرزها بود. ورود ديديم. آنها در 
شوند و آنهايى كه از اين فرصت افغانى هايى كه زير فشار به مرزهاى ما وارد مى

ها هم كنند، اينآيند و كارهايى كه مىكنند و به داخل كشور ما مىاستفاده مى
آمدند. اين طور كه به بعد از اين هم يك گروه ديگر  .كردند شرحمسائل شان را 

يادم مانده گروهى بودند كه آنها هم مسائل مختلف منطقه و برخوردهايى كه 
هست طرح كردند و به اصطالح خطراتى كه اين برخوردها دارند از جهت حال 
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و آينده برشمردند و حضور عوامل گوناگون و افغانى و غيرافغانى را در منطقه 
 .بازگو كردند

درباره مسائل عمومى بحث كرديم و  وزير مسکن آقاى يحيوىمدتى هم با       
ديديم برداشتهايى كرده بود كه من تصحيح كردم و گفتم كه آن طور كه مى

كند و مقدارى هم كجاى مسئله به نظر من اين طور نيست و اين طور عمل نمى
رويى است در شود و بناى من تقويت چه نيالبته تبليغاتى بود كه شده و مى

 .مقابل چه نيرويى و اين مطالب بحث كرديم شب ديروقت خوابيدم
صبح زود بيدار شديم بعد از نماز تا ساعت هفت صبح صبحانه بود بعد       

. من براى آنها به كوتاهى صحبت كردم و از آنجا به رفتيم به سپاه پاسداران
 .ند شهرفرودگاه آمديم و رفتيم به ديدار چ

 
 رفتيم به خواف

مردم آمده بودند به فرودگاه و صحبت را هم در همان  اول رفتيم به خواف      
آنجا مردم هم شيعه هستند و هم سنى. طبيعتا  از  .فرودگاه براى مردم كردم

 .مسايلى كه در آنجا بحث شد يکى همان ضرورت وحدت اسالمى بود
رفتيم به مدرسه دينى اهل سنت در آنجا هم با علماى اهل سنت  بعد      

هاى مردم را در آنجا به صورت صحبت كرديم بعد يکى از بازاريان درخواست
فرماندارى بشود،  شعرى درآورده بود كه خواند و مهمترينش اين بود كه خواف

دهى را كه به صورت بعد رفتيم  .خواستنماينده خواف هم بود و همين را مى
كنند ها را خود مردم پر مىكالفه بندى ساخته بودند كه فاصله اين كالفه

م جمع بودند و احساساتشان گرم صميمانه و زايدالوصف بود كه دديديم. مر
 هها مطالبى است كه وصفش هم بتوانايى وصف آن در من نيست و اين كه اين

 .به شهر يا بخش مرزى كاريزدهد. از آنجاها رفتيم من احساس شرم مى
 

 به تايباد رفتيم
بعد از آنجا به تايباد رفتيم. در تايباد در ورود همان شور و هيجان       

هموطنان مسلمان ما از سنى و شيعه و علمايشان كه در آنجا جمع بودند بعد من 
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به كوتاهى براى مردمى كه حاضر بودند صحبت كردم و به ديدن بيمارستانى در 
اى رفتيم در بيمارستان يك طبيب هندى بود و پرستارانى كه نوشته دهى

. اما در اتاقها غالبا  بوددرخواستهايى براى تكميل آنجا در آن  کهخواندند 
خوابيده بود و اينها معتاد بودند و غالبا  جوان، معتاد به ترياك كه  بيمار زن

 است.معلوم شد در آن منطقه اعتياد بسيار شايع 
 

 رفتيم به تربت جام
گفتند جو . تربت جام، جايى است كه مىاز آنجا برگشتيم به تربت جام 

نداشته، اما شور و هيجان مردم آنجا شايد بسيار  انقالبى در روزهاى انقالب
العاده فوق در شهر، از محل ورود هلى كوپتر تا محل اجتماعشان .بيشتر بود
انگيز. در آنجا هم من مختصر در ضرورت وحدت صحبت كردم. و هيجان

كنيم كه بدون اين وحدت، دشمنان بر ما چيره اينكه ما در دنيايى زندگى مى
آيد را جدى بگيريم هايى كه به وجود مىشوند و ما نبايد بهانه بسازيم و بهانهمى

 .هاى اين و آن بکنيمو وحدت خود را قربانى حرف و نقل
 

 سئله اساسى را با مردم مطرح كردمدر اين مسافرت شش م
در پايان خواهم گفت. در اين مسافرت شش مسئله اساسى را با مردم       

ميان گذاشتم. با علما شيعه و سنى صحبت كردم و آنها  بهمطرح كردم و 
و توقعات  هاها و توقعاتشان را اظهار كردند كه همان خواستدرخواست

جاهاى ديگر است. شهردار آنجا با پشتكارى از كمبودهاى شهر صحبت كرد و 
اين كه ما را حواله وزرا نكنيد و خودتان به اين كمبودهاى ما برسيد. بعد از 
ظهر و پيش از سفر از آنجا به مقبره جامى رفتيم و فاتحه خواندم. ولو هيچ 

و هنر  ه به عنوان فرهنگوضع خوبى نداشت و از اين كه در رژيم گذشت
داشته كمترين كار و توجه به اين گونه امور و حفظ اى وجود مىوزارتخانه

بناهاى تاريخى كه هم اثرى است از هنر مردم، وقتى معتقدند و هم اين كه 
نشانه تداوم فرهنك است مراقبت نكردند، البته حالت تأسف به من دست داد. 

خواست. مسئله آب بنا مرمت بشود و شهردار هم بجد آنرا مىاميدوارم كه اين 
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خواستند كه هم براى شهرها در همه جا طرح بود كه آب شور است و آب مى
آب تصفيه شده و بهداشتى براى شهرها تأمين شود از آنجا بنا بود به روستايى 

را بسازند  برويم به اسم حاجى آباد كه زلزله آنرا ويران كرده بود و بنا بود آنجا
به باالى آنجا هم رسيديم اما احتمال كم آمدن بنزين مانع از فرود آمدن شد و 
ناگزير رفتيم به بيرجند در بيرجند اجتماع مردم در فرودگاه و هجوم و هيجان 
آنها و ديدار ما از مناطق فقيرنشين و شركت در اجتماع بسيار بسيار بزرگ 

اى را آنجا طى سخنان كوتاهى پنج مسئله مردم شهر پايان اين سفر بود و من در
در اين ديدار از چندين و چند شهر با مردم طرح كرده بوديم، به طور خالصه 
براى آن اجتماع بيان كردم و مطلب و آنچه را كه من برداشت دارم از اين سفر 

 .مطلبى است كه دنباله اين گزارش كار روزانه است
در ميان گذاشتم عبارتند از: روحيه كار و شش موضوع اساسى كه با مردم       

تالش و سازندگى، به نظر من تا وقتى كه اين روحيه در مردم ما ايجاد نشود، در 
اين تالش و سازندگى و كار خود مردم پيشگام نشوند و حل مسايل را از اين 
طريق نخواهند توسل به دولت و دستگاه دولتى براى كار و رفع مشکالت كشور 

براى  اى نخواهد انجاميد. يك ملت انقالبى بعد از پيروزى انقالببه نتيجه
اين كه انقالب او به ضد انقالب تبديل نشود محتاج روحيه كار و تالش است 
و اين روحيه را روحانيون روشنفكران، نويسندگان، مسئوالن بايد در مردم 

آورند تا كشور با سرعت تقويبت كنند و به صورت يك هيجان عظيم و مثبت در
 .و شتاب به حل مشکالت خود بپردازد

موضوع دومى كه با مردم در ميان گذاشتم ضرورت تغييرات بنيادى       
كوشد اجتماعى است و اين مطلب را كوشيدم روشن كنم جريانى هست كه مى

براى اين كه به از تغييرات اساسى دور سازد و  نظام اجتماعى را بعد از انقالب
كند و با آنها جو اين كار موفق بشود مسايل كامال فرعى و كوچك را بزرگ مى

كند و در نتيجه مشغول سازد و بخشى از اين نسل را به آن مسايل سرگرم مىمى
دارد و در نتيجه شدن به اين مسايل ما را از پرداختن به تغييرات اساسى باز مى

د و روابط اساسى نيز نماناند برجاى مىبوده كه طورآندستگاههاى كشور هم
د و بعد از مدتى كه محركهاى اصلى نماناند به جاى مىهمان طور كه بوده

توانند نظام را در شکل پيشين ادامه دهند و انقالب از كار افتادند به راحتى مى
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ها را هم ها و مزاحمد و مخالفندستگاه حکومتى را در خدمت نظام درآور
نند. بنا بر اين مسئوالن كشور وظيفه الهى دارند كه پى در پى به مردم حذف ك

ها مشغول نكنند و براى انقالب خودشان هشدار بدهند تا خود را با سرگرمى
تغييرات بنيادى نظام اجتماعى را بخواهند و البته تا آنجا كه ممکن بود 

 .توضيح دادم كه اين تغييرات كدامها هستند
ى كه با مردم در ميان گذاشتم اين بود كه ما در جهان امروز به مسئله سوم      

عنوان مسلمان مشتركات فراوان داريم و حق داريم كه اين مشتركات را اساس 
را به مناسبتى كه در مرز افغانستان  وحدت خود قرار بدهيم. مسئله افغانستان

تم كه اگر مردم افغانستان وحدت كردم با مردم مرزنشين در ميان گذاشسفر مى
روسى  شدند و امروز سربازاناسالمى داشتند دچار حکومت مشتى اقليت نمى

و  انداختنددادند و ملتى را به اين روز در نمىخاك آنها را مورد تجاوز قرار نمى
اين ضرورت وحدت به قدرى اساسى است كه بيان غيرمسئوالنه اين و آن 

رباره اين و يا آن مقام دينى محترم در نزد اهل سنت يا نزد شيعه شخص د
 .آميز شودآميز بلکه تعصببايد موجب برانگيختن احساسات مخالفتنمى

مسئله چهارمى كه با مردم اين نواحى در ميان گذاشتم اين بود كه كارها در       
زور حل و  و ما اگر بخواهيم مشکالت را بر ضابطهكشور محتاج ضوابط است 

گروهى حاكم بشود ما دچار  زورو زور فصل كنيم و قانون حکومت نكند، بلکه 
اين را به تفصيل . شودبه ضدانقالب تبديل مى شويم انقالبفاجعه تاريخى مى

توضيح دادم كه عدم تغييرات اساسى اجتماعى معنايى جز اين ندارد كه ما بر 
آمد، قدرت حاكم به وجود قدرت حاكم به وجود مىهمان اساس كه پيش از اين 

بياوريم و بگوييم آنها كه زور دارند بايد حکومت بکنند آنهايى هم كه زور ندارند 
وجدانى  ؛بايد تابع حکومت بشوند. مردم تشخيص ندارند، مردم هشدارى ندارند

 مردم.. در نتيجه مردم بىنام وجدان عمومى حرف مفت است و وجود نداردبه 
بايد برويم ببينيم چه كسانى تشکيالت دارند، تشکل دارند آنها بايد حکومت 

يك دسته  ها واند: يك دسته غير مسلمانان و يا غيرمکتبىكنند آنها هم دو دسته
 .هامکتبى

ها آنها هستند كه خداوند آنها را آفريده است براى حکومت و مکتبى      
نها هم واجب نيست كه گناهان كبيره از قبيل دروغ، افترا، شايع آبر كردن و
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پراكنى و، و... انجام ندهند. و گفتم به اين كه اگر امر به اين صورت تلقى 
بشود و كسانى به عنوان مسلمان به خودشان اجازه بدهند به هر قيمت حکومت 

ست و ثانيا  آنها را در دست بگيرند خواهى نخواهى اوالً اين بريدن از مکتب ا
در جهان قدرتها و ابرقدرتها، نيستند كه توانايى حکومت خواهند داشت. 

توانند حکومت را بدست بياورند كه در اين ساخت عمومى قدرت آنهايى مى
توانند تكيه گاه مطمئنى داشته باشند و توضيح دادم كه اينها فقط جاده جهانى مى

رسد و در شرايط ها و مستبدها مىعاويهشوند و دير يا زود نوبت مصاف كن مى
اين معنى را كوشيدم حالى كنم كه اين  رسد.فعلى خيلى زود اين نوبت به آنها مى

كنند ها كه امروز در يك گروههاى اقليتى خودشان را منزوى مىجاده صاف كن
گزير خواهى نخواهى بايد براى حکومت كردن دنباله تكيه گاهى بگردند. نا

بايد در روابط عمومى قدرت در جهان براى خودشان جا پيدا كنند اما به لحاظ 
شوند و زمان ذهنيتى كه بيان كننده آن هستند حاضر به پيدا كردن جا نمى

از مردم پرسيدم آيا در جريان  .رسد به زودى زودحذفشان به اين ترتيب فرا مى
 امام انقالب را ايجاد كردند يا زعامت و رهبرىاين گروهها بودند كه  انقالب

كه به مردم ما اجازه داد كه بدون كسب اجازه از اين گروهها متحد شوند و 
نظير است به وجود بياورند. به همان انقالب عظيمى را كه در تاريخ معاصر بى

ز نيز دولتى را داشته مردمى كه چنان وجدان آگاهى داشتند حق دارند امرو
 .آن وجدانباشند متناسب با 

مسئله ديگرى كه با مردم در ميان گذاشتم اين بود كه ما امکانات فراوان       
داريم براى اين كه بتوانيم مشکالت را با آنها حل كنيم اما كافى است كه يك 

چه  محيط آزاد داشته باشيم براى بحث و گفت و شنود تا واقعا  معلوم بشود،
است و بايد كرد و چه كارى ضدانقالبى و ضدمکتبى  كارى انقالبى و مکتبى

است و نبايد كرد. متأسفانه با جوسازى در اين ماههاى گذشته فراوان كارهاى 
نمود شده و به جامعه تحميل شده و امروز ما هنوز واضدانقالبي، انقالبى 

اگر كسانى نداريم.  اند رادرستى نبودهجرئت اين كه بگوييم آن كارها كارهاى 
باشند و بخواهند براى اين مردم تصميم بگيرند اين اشخاص بايد بيايند و حال 

و  كنند، ببينندروز مردم واقعى اين كشور را كه در چنان فقر سياهى زندگى مى
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متناسب با اين واقعيت براى كشور تصميم بگيرند و جوسازى بکنند در 
 .حسن نيتى داشته باشند و از ما بهتران نباشند صورتى كه البته

و باالخره مسئله آخرى كه از نظر ترتيب قطعا  مسئله اول است، مسئله       
ها است. گفتم كه در حل رابطه اسالمى ايران معنويت و جاى آن در انقالب

اجراى قانون است اگر قانون ميان نيروها تنها يك راه انقالبى دارد و آن هم 
در قانون دارد از جایى اسالم اجرا بشود و تنها قانون اجرا بشود و هر كسى 

توانيم مطمئن باشيم كه ديگر مستكبران به شکل و عنوان ما مى ،رودنبيرون 
براى اين كه قانون حکومت بکند ناگزير بايد جاى زور  ؛دنگردديگر بر نمى

آن هيچ چيز جز معنويت و بازگشت به خدا نيست. مادى را چيزى پربکند، و 
از اينجاست كه حتى از نظر علمى اين معنويت پايه اصلى تحول در جامعه بايد 
تلقى بشود و ما بر اساس آن كوشش بکنيم انديشه و ابزارهاى قانونى را 

 .جايگزين روشهاى تخريبى زورمدارى بکنيم
فرت خودم به اين نقاط اگر بخواهم كنم از مساو اما آنچه من برداشت مى      

روحانيون، مسئوالن و آنهايى كه  ،اثرات اين مسافرت را از ديد مردم اين نقاط
فرصت كردند به من نامه بنويسند يا با من گفتگو كنند و درميان بگذارند، 
نخستين و مهمترينش ايجاد اين روحيه است كه تنها در اين جمهورى مسئوالن 

ترين مردم غافل نيستند و اين مردم برايشان تند. از دورافتادهاز مردم غافل نيس
كند و خطر را و مشکالت را مانع رفتن به دور و نزديك فرقى نمى

كنند و در نتيجه ترين نقاط و گفت و شنود با محرومترين مردم نمىدورافتاده
ه بو ى و امنيت عمومى كشور الزم يأسخود اين امر براى ثبات وضع و امنيت س

غايت مهم و ضرور است. مطلب دوم از ديد خودم عالقه، هيجان و صميميت 
دهند. قطعا  غرق اى است كه مردم دراين ديدارها از خود نشان مىخارق العاده

شدن در امواج مردم براى كسى كه مسئوليت برعهده اوست موجب تنبه دائمى 
ين حالى كه خود از است و توجه شبانه روزى به اين كه اين عشق و عالقه در ع

شود مسئوليت مسئوالن را بيش از آنچه اسباب مهم ثبات وضع در كشور مى
كند و هربار و در هر نوبت اين عشقها و صميميت و عشق و بايد سنگين مى

اى هستند كه فكر شود. عدهتر مىتر و قاطعتر و واضحعالقه بيشتر و روشن
آنها اگر وابسته به جايى نيستند،  .ضرور است كنند تضعيف رئيس جمهورمى
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اى كه به وجود آمده است عبرت بگيرند و بدانند در خوب است از اين رابطه
شرايط موجود يکى از اسباب و بلکه مهمترين اسباب ثبات رژيم جمهورى، 
همين عالقه ميان مردم و مسئوالن است. بنابراين تضعيف به معناى از بين 

تواند ل عمده ثبات وضع در كشور است. اسبابى كه در همه حال مىبردن عام
مسئله سوم، محروميت فوق العاده ما را از خطرهايى مهم برهاند و باالخره 

مردم است رژيم پيشين به همه چيز مشغول بوده، جز پرداختن به از بين بردن 
هاى كوير كرديم در حاشيهمى . ما در كوير پروازمحروميتهاى غيرقابل تحمل

نشستيم در ميان دره چند درخت و مقدارى سبزى زندگى مردمى را تشکيل مى
ند و حق دارند انسان باشند و اهداد كه در اين عصر به خود نام انسان دادمى

نهايت هيچ معنويتى گوياتر از انسانى زندگى كنند. براى اين محروميت بى
ت فرهنگى، معنوى و كوشش براى كاستن از آن محروميت نيست، محرومي

آورند و انتها است و اگر مردم شهرهاى بزرگ فشار مىمحروميت مادى بى
خواهند، بايد دست آنها و دست نمايندگان آنها را گرفت و به چيزهايى را مى

اين نقاط محروم برد و گفت كمى انصاف، شما از توقعاتتان كم كنيد و 
چند پرداختن به آنها به چشم هر  .ترها برسدبگذاريد دولت كمى به محروم

اند و نيايد. چون آنها دهات دورافتاده خبرنگاران و دوربينهاى راديو تلويزيون
 .رسدكسى به داد آنها نمى

برداشت چهارم من اينست كه بدبختانه در جمهورى اسالمى، به خاطر       
ش مسئوالن نيست، در نتيجه حسن نيت بسيار در بيشتر موارد علم شرط گزين
گاهند و دنبال راه حلهايى مى روند كه يا در سابق رفتند يا از آنچه بايد كرد ناآ

ند و به نظر من اين امر و اهاى در پيش گرفتدر حال حاضر اينجا و آنجا عده
ناهماهنگى ميان مسئوالن در غالب جاها از موانع مهم پيشرفت كارهاست اين 

شود، ميان نهادهاى پيشين و نهادهاى نچه وانمود مىناهماهنگى خالف آ
ند و اهجديد نيست ميان مسئوالنى است كه جديدا  در اين نقاط گمارده شد

 دانند به اصطالح خود را مکتبىاينها چون همه خود را در وضعيت مشابه مى
شود و اين ده مىروند و برخورد بينشان فراوان ديدانند ناچار زيربار هم نمىمى

اى است كه بايد به كمك همان معنويت، قانون و ضرورت اجراى قانون مسأله
چنان كه در سطح كشور نيز مسئله  ؛جويدحل بگردد و راه حل ديگرى هم نمى
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دستگاه قديمى و جديدى نيست، بلکه دعوا بين آنهايى  امروز، دعواى اين
خواهد خود را اما گروهى مى داننداست كه همه خود را مسلمان و مکتبى مى

تحميل بکند و حکومت را به انحصار خود درآورد و بقيه اين وضع را تحمل 
ايستند. اين مشکل در همه جا هست و اين ظاهر كنند و در مقابل آن مىنمى

همان گروههاى  مبينىقضيه است، اما زير قضيه را كه درست دقت بکنيم، مى
ص خودشان كه طى قرون از راه حکومت حاكم هم با زرنگى و تردستى خا

خود را در وراى  ،- ده استش كه به صورت يك سنت و فرهنگ -كردن 
ها در مقابل هم ايجاد د و از راه تراشيدن اين مقامکننمیپوششهاى جديد پنهان 

باالخره در قبال  .به طورى كه هيچ كار اساسى شدنى نباشد کنند؛می بستبن
ها در ين مسايل روحيه اميد در مردم هنوز زنده و قويست و اين مسافرتهمه ا

دهد با يك به يك مشکالت مردم اين نواحى عين حالى كه به من فرصت مى
ها را حل آشنا بشوم و بعد از هر سفر با فرستادن هيئتى بخشى از مشکالت اين

بلکه ما  ؛روددهد كه اين روحيه اميد از بين نبکنم، در عين حال امکان مى
به نظر من در حال حاضر از  .امکان پيدا كنيم و بيشتر به فرياد آنها برسيم

اسباب قوام اين جمهورى همين روحيه اميد است كه به صورت آن عشق و 
 ،خواهم كه ما را در حفظ اين روحيه اميدشود و از خداوند مىعالقه اظهار مى

 .يارى دهد
ت از مشکال دارد كه به مردم فرصت بدهد آنها نيزاين سفرها اين فايده را       

تا  کنيمكار مسئوالن كشور مطلع بشوند. بلکه ما بتوانيم فرصت و مجال پيدا ب
 م از پيش پا برداريم. االهفیمشکالت را بترتيب اهم و 

 
 را داد  آقاى رجايى آقاى تقوى نزد من آمد و فهرست وزيران

شب آقاى تقوى نزد  11شب بعد از مراجعت از اين سفر ساعت قريب به     
فرستاده بود به من داد و اين اولين  را كه آقاى رجايى من آمد و فهرست وزيران

شب از نزد مادر  12م. ساعت وشبار است كه من از نام و نشان وزيران آگاه مى
 .ين ترتيب آن روز ما به پايان رسيدبه محل كارم آمدم و بد
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 1359شهريورماه  2يکشنبه کارنامه 
 1359شهریورماه  9تاریخ انتشار یکشنبه 

 341شماره روزنامه 
 

 خواندن گزارشها و تعيين تكليف آنهايى كه بايد به اجرا درآيد
ها. ها و نامهامروز مشغول پاكسازى شديم. پاكسازى اتاق از پرونده      
را ل شديم به خواندن گزارشها و تعيين تكليف آنهايى كه بايد به اجمشغو

 هاىندهدرآيد. دو سه نفر هم آمدند و در اين كار سنگين مرا يارى كنند. پرو
 .هاى بسيارى را خواندمبسيارى را، نامه

دم ما فرستند لطف بزرگى است كه مراين كه اين همه گزارش براى من مى      
كنند، ىمتنها از واقعيتها آگاه نه  كنند و او راخودشان مى در حق رئيس جمهر

 .گذارندبلکه نظرهاى خودشان، راه حلهاى خودشان را هم با او در ميان مى
هاى هيئت دولت، مثل آنچه باقيمانده از لوايح بسيارى هم و تصويب نامه      

و خود كوهى شد، آنها را هم امضا  بود، آنها هم آورده بودند شوراى انقالب
 .كردم
 

 آمد آقاى رجايى
آمد. صحبت راجع به وزرا پيش آمد و مسئله تفتيش  بعد آقاى رجايى      
ن را آچون  .را تكذيب كرد و مسئله طرح را به ميان آورد در فرهنگ عقايد

مطابق معمول بداخالقها مورد سوء استفاده قرار  ه ومجلس طرح كرد حاال در
از  ؛صحبت اين كه دو خط وجود دارد را پيش آورد کرد.اند،  بازگو داده

ن در . مخطى كه خود در آن است و خطى كه من در آنم صحبت كرد
 .اى كه بعد از رفتن او كردم، اشاره به اين خطوط كردممصاحبه

 
ما، به صورت چماقى در هر فرصتى بر سر اين و آن  رهبر انقالب

 كوبيده نشود
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طور رهبر البته قاعده اين است كه دوره ما مثل دوره شاه سابق نباشد و اين       
چماقى در هر فرصتى بر سر اين و آن كوبيده نشود از  ما، به صورت انقالب

. در اينجا من گفتم كه رئيس جمهور و خط ايران جمله، بر سر رئيس جمهور
وى از خط قانونيت نبايد جدايى داشته باشد و بايد قانون را اجرا كند. اگر غير 

گردد قانون اجرا بشود در آن صورت رابطه زور و تناسب و تقابل قوا اصل مى
عمومى قدرت جهانى جا و  ساختتوانند در و خواهى و نخواهى آنها كه مى

و اين يعنى مرگ انقالب  ها حکومت پيدا خواهند كردموقعيت پيدا كنند، آن
اين را تحمل بکنم و توانم نمىگردد، پس من ، اگر ديدم غيرقانون حاكم مى

خيلى زيادى در  تأکیدناگزير بايد با مردم درميان بگذارم. همين مسئله را با 
ى بداخالق اين را بدون مقدمه طوالنى كه گفته شده امصاحبه گفتم و حاال عده

 ها حکومت كند و خط من خط قانوناست، چرا بايد قانون و نه گروه بندى
پس رئيس جمهور خطى  «هان»است، آن خط قانون را برداشتند و گفتند: 

 .زنددارد و از خط خود دم مى غير خط امام
كنند، روشن است. روشن است و وقتى مىها را چرا اين بداخالقى      

كنند. توان گفت كه آگاهانه هم اين كار را مىمقدمات مسئله معلوم است مى
براى اين كه به خيال خودشان به اين ترتيب نه تنها در حال حاضر رئيس 

از پيش،  ،كنند بلکه در موقع پيش آمدن خطرها نيزرا تضعيف مى جمهور
 .اندآن خطرها تضعيف كرده در مقابله باجمهور را  رئيس

 
توانم از آنچه كه مردم بر اساس آن مرا به گفتم : نمى به آقای رجایی

 اند انحراف بجويمرى انتخاب كردهت جمهويأسر
گفتم: من را مردم براساس يك  البته من عالوه بر اين به آقاى رجايى      
توانم از اين برنامه اند، پس من نمىاى كه به آنها ارائه دادم انتخاب كردهامهبرن

ى يأسى بعد اقتصادى است. داراى بعد سابيرون بروم. از نظر من مکتب دار
است، داراى بعد اجتماعى هم هست. داراى بعد فرهنگى و معنوى نيز هست و 

كند از مادى كردن روشها نياز مىبى هست كه ما را اين بعد معنوى انقالب
يعنى اعمال قوه از روى قرار و قاعده و اين را بارها و بارها با مردم در ميان 
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ها ام، در بيانام، در كتابها نوشتهها نوشتهها و سرمقالهگذاشتم، در مقاله
ت جمهورى يأستوانم از آنچه كه مردم بر اساس آن مرا به رام. پس من نمىگفته

 .اند انحراف بجويمنتخاب كردها
 امتحان از آنها تفتيش عقايد دردو دخترى كه  ،بعد از رفتن آقاى رجايى      

كرده بودند، آمدند و شرح ماوقع را دادند كه در مصاحبه گفتم و گفتند به اين 
بود، يعنى مشروط به ها، يکى مشروط پذيرفته شده كه با وجود توصيه از آن

گفت اينكه مدت يکسال تحت نظر حزب باشد و ديگرى رد شده بود و او مى
خواهرش كه بدون توصيه رفته و از همين تفتيش عقايد از او شده، او رد شده 

 .است
و به گمان من اين گونه مواقع، مواقعى است كه يك نسل انقالبى بايد       

بايد تسليم اين جريانهاى مفتضح و نمىخصلت انقالبى خود را نشان بدهد 
بشود و اگر اين جريانها وجود دارد، بايد مردم بر سر اين مفتشان بريزند و به 

ا ست و انقالب ما، انقالب  آنها حالى كنند كه عصر معاصر عصر انقالب
هاى ننگين آن هم در آموزش و پرورش بايد به چنين شيوهاسالمى است و نمى

 .دست زد
ن به ردند. مك، مخبران آمدند و مصاحبه ندآمد نگاران روزنامه ،بعد از آنها      

  ضبط لمث رها نبود و بيشتطور مفصل به سئوالهايشان كه البته سئوالها هم از آن
 .بودند، جواب دادم صوت
رح كرد و سومى در را باز كرد و وقتى جوابهاى مرا شنيد، سئوالهايى ط      
ها اين كه پاسخها واضح و روشن بشود و من هم پاسخ دادم. اين مخبربراى 

 مطمئن نبودند بابت اين سئوالها و جواب مورد تعقيب واقع نشوند. خوب
ال ر اقدآيد و آزادى بشود، تا ببينيم چه وقت امنيت، امنيت شغلى به وجود مى

 .پرسيدن و سئوال كردن و جواب شنيدن
 



276 

 

 
 

سازى مشغول شديم تا ديرگاه شب و اآلن وقتى شب به بعد به همين پاك      
) چون حاال چهارشنبه شب ساعت نزديك دو بعد از نيمه شب  .پايان رسيد

كنم و روز بعد هم اين پاكسازى را ادامه يکشنبه را پر مى است كه من دارم نوار
است روى ميز  ها و گزارشها را خوانديم و امروز كه چهارشنبهداديم و پرونده

باز پرونده هست، اما نه به شلوغى كه پيش از اين بود، صاف شده، پاك شده 
شود به اصطالح دنبال كاغذ و مطلب نوشته و پرونده اينجا و روى ميزها و مى
 .)آنجا را چرخيد

 
 نزد من آمدند سليمو مير كنى و آقاى مهدوى آقاى دادستان كل

تلفن كرد و قرار شد فردا دوشنبه پيش من بيايد. حال  شب احمدآقا      
نزد من  و ميرسليم كنى و آقاى مهدوى فراموش كردم كه شب آقاى دادستان كل

 :آنها آمده بودند تا درباره چند مسئله گفتگو كنند، براى تأمين امنيت آمدند.
يکى امنيت قضايى و مسئله گروههاى مسلح، يکى مسئله احزاب و جمعيتها و 

و نحوه تنظيم رابطه آنها يا  حدود عمل آنها و يکى مسئله دادگاههاى انقالب
آيد، شايد مسئله ور كه يادم مىضابطين دادگاهها و شيوه عمل آنها و آن ط

ا تصميم گرفتيم. يکى هم مسئله هآورم. در اين باره ديگرى نبود، من بياد نمى
كنند. و چگونه بايد اينها را از گروههاى مسلح مثل اين كه غيرمجاز عمل مى
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عمل بازداشت. اميدوارم كه تصميماتى را كه اتخاذ كرديم به اجرا گذاشته 
ت روز، نگرانيهايى كه موجود است يأس، مطالبى درباره سشود. و در اين حال

و نگرانى از به مسئوليت گماردن اشخاص غيرصالح براى مسئولين صحبت 
خودشان اظهار نگرانى كردند، نگرانى شديد و خواستند و خود هم تلفن  .دش

بعد از 5/6تا  6كردند و وقت گرفتند براى روز بعد )يعنى دوشنبه ساعت 
برسند و مطالب خودشان را بگويند. در آنجا آقاى مهدوى  ت امامظهر( به خدم

شوم، براى آن كه به او معتقدتر مى كنى گفت: من از اظهار نظر رئيس جمهورى
كرد. البته در بايد اين طور اظهار نظر مىخواست تقابل قوا بکند، نمىاگر مى

مسئول  توانند به عنوان مکتبىسئول چه كسانى مىزمينه همين مسئوليت و م
 .امور مردم باشند

س ده، رئيبعد از اين جلسه من به منزل آمدم. بعد اين طور كه بيادم مان      
 .بانك مركزى آمد، نه رئيس بانك مركزى فردا شب آمد

 روقت شبتا ديها مشغول شدم بنابراين باز به خواندن  گزارشات و پرونده      
 .و اين بود گزارش يکشنبه

 
  

 1359 ماهشهريور 3دوشنبه کارنامه 
 1359شهریور ماه  10تاریخ انتشار دوشنبه 

 342شماره روزنامه 
  

. نامه مفصلى است و اى را نوشتم خطاب به آقاى رجايىامروز صبح نامه      
 حين نوشتن نامه، حاج احمدآقا در موقع خود به اطالع مردم خواهد رسيد. بله

آمد، درباره تركيب دولت صحبت شد و بعد از رفتن او آقاى رجايى آمد. من 
نامه را به او دادم. دو ساعت و نيم اينجا بود. صحبتهاى بسيار شد و كوشيدم 

تواند براى او روشن كنم، انسان وقتى بخواهد بر اساس عقيده كار كند نمى
 .اغماض و مسامحه داشته باشد روحيه
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و تجاوزى كه  در مرز عراق آمد، درباره چاههاى نفت پيرحسينى
 کندمیعراق در بردن نفت 

بعد، آقاى نوبرى از بانك مركزى آمد و مدتى راجع به كارهاى بانك و آنچه       
 آمد، درباره چاههاى نفت و بعد پيرحسينى بايد كرد و نبايد كرد، صحبت كرد

كند، صحبت كرد و و تجاوزى كه عراق در بردن نفت مى در مرز عراق
و رفتار به غايت نادرستى كه  هاى دشمن در خوزستاناطالعاتى راجع به توطئه

د داد. بعد كسى از آموزش و پرورش آمد و استاندار خوزستان با او كرده بو
استان مدير كل ندارد و مسايل  24راجع به وضع آشفته آنجا صحبت كرد كه از 

اساسى آموزش و پرورش مثل محتوى كتابهاى درسى، برنامه ريزى و 
 تأخيرسازماندهى وزارتخانه صحبت كرد و گفت امسال چاپ كتاب درسى به 

وجود  شود. گفت تفتيش عقايدها حاضر نمىافتاده و در فروردين هم كتاب
دارد، تكليف ساواكيهاى وزارت آموزش و پرورش هنوز معين نشده و بسيارى 
از اين مسايل را شماره كرد كه اميدواريم و اين فقط اميدوارى است، بر اين كه 

اند. آمده در هر جاى ديگر هم هر كارى كه خواسته است به راه بيفتد عواملى
 .انداشکالتراشى كرده اند و مانع تراشيده

 و خارج اى آمدند و اطالعاتى راجع به توطئه هايى كه در داخلبعد، عده      
دند كشور در شرف انجام است با من در ميان گذاشتند خبرهايى هم آورده بو

 .كه به من دادند
انيون آمدند و از گرانى سيگار شکايت و يکى از روح بعد، آقاى خلخالى      

گفت مردم جانشان به لب رسيده. گمان من اين است كه از بسيارى كرد كه مى
امور، مردم جانشان به لب رسيده. بعد دو نفر از نمايندگان آمدند راجع به امور 

 خودشان گفتگو  كردند.
 

تهاى مذهبى كه بعضا  أآمد و درباره هي اصغر بهزادنيا دكتر على
 فعاليتهاى جاسوسى داشتند، صحبت كرد

آمد و درباره هيئتهاى مذهبى كه بعضا   اصغر بهزادنيا بعد هم دكتر على 
فعاليتهاى جاسوسى داشتند، صحبت كرد. قبالا هم يك گزارش مفصلى در اين 
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آورده بود كه خوانده بودم. او از كوششى كه شده است براى اين  باره پيش من
كه اين هيئتها را از جاسوسان پاك بکنند، هم سخن گفت. البته در اين روز هم 

هاى روى ميز را ادامه داديم و تكليف همان طور كه گفتم كار پاكسازى پرونده
ا خواندم و هاى بسيارى را معلوم كرديم. بعد گزارشهاى بسيارى رپرونده

ديروقت شب هم، تولد على فرزندم بود كه به منزل خواهرم رفتم. در آنجا فرزند 
شده است كه فردا  تلفن كرد و گفت كه نتيجه گفتگو در حضور امام اين امام

 .عصر ) سه شنبه(  نزد شما بيايم
 

 1359شهريورماه  4سه شنبه کارنامه 
 1359شهریور  11تاریخ انتشار 

 343شماره روزنامه 
 
خواهند شما وزير راه آمد و انتقادهایی مطرح كرد. مى ى كالنترىآقا

 مقابل كنند را با نهادهاى انقالب
هاى زيادى را امضا كردم، گزارشى درباره وضع تاكستان امروز تصويبنامه      

هيه شده بود مطالعه كردم. بعد ت جمهورى تيأسى دفتر ريأسكه توسط گروه س
به پاكسازى روى ميز ادامه دادم. و سپس طرحى از سرهنگ شيرازى خواندم. 

وزير راه آمد و انتقادهاى بسيارى را در چند دسته مطرح  بعد، آقاى كالنترى
كنند كه  مقابل خواهند شما را با نهادهاى انقالبكرد. يکى اين است كه مى

دارد كار بازرگان را »گويند. مثل بايد مواظب باشيد و همين حرفهايى كه مى
كند مثل اين كه ديگران عقلشان زند، جورى عمل مىكند، منم، منم مىمى
او از قول خواهرش هم . «خط من» :ايدو خصوصا  اين كه گفته. «رسدنمى

 .مطالبى در همين موارد نقل كرد
كند و مسئله مجلس و دستگى و اختالف كه مردم را مأيوس مىبعد، از دو      

كنند آنها كه به نفع من و براى من شعار مخالفت با آن باالخره اين كه عنوان مى
هستند، صحبت كرد. من به طور مفصل شايد در  و مجاهدين دهند، فدائيانمى

علت اين كه زحمت اين همه  .او توضيح دادمبيشتر از يك ساعت و نيم براى 
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يابم و فكر توضيح را به خود دادم اين بود كه آن را جوان با جوهريى مى
كنم اگر فكر او مستقيم بشود و با اين گونه القائات منحرف نشود، استعداد مى

خوبى است براى كشور. براى او مفصل مسئله برخورد با نهادها را توضيح 
گويند يك جريان و حركتى است وقتى يك نهاد كه مىخود كلمه  دادم، گفتم كه

پنجره و پيکر پيدا كرد، مدير و  و جريانى يك حركتى نهاد شد، سازمان شد، در
كند و طبيعتا  اداره كننده سازمان دهنده، ديوانساالر و دفتر و دستك پيدا مى

 ساختمان اجتماعى كوشند دركنند و مىها، قدرتها را در خودشان متمركز مىاين
به  و روابط قدرت جاى خوبى براى خودشان دست و پا كنند. جريان انقالب

شود جريان ضدانقالب و من درست از جهت و موضع اين ترتيب است كه مى
درجه با جهت عمل دولت  180كنم. جهت عمل من مقابل دارم عمل مى

خواهم مانع نهاد شدن اين جريان بشوم من مى .تفاوت استم مهندس بازرگان
كه اگر نهاد شد، نظام پيشين را تثبيت كرده است و همين نيروهاى فعال، 
نيروهاى انقالبى واقعى كه در اين به قول شما نهادها هستند با تمام وجود 

كه شوند خواهد و به تدريج آگاه مىدانند او چه مىمحافظ رئيس جمهورند و مى
و  «هاها و بستنبه سرعت گرفتن»تغييرات اساسى نظام اجتماعى چيزى غير از 

راجع به خط من هم از قبل از آن گفتم و  ها است.ها و اين حرفمحاكمه كردن
اى اين حرف زده شده و براى او روشن كردم كه قصه چه بود و در چه رابطه
ند و از خط و مکتب حرف ثانيا  ما بايد كارى بکنيم كه مردم خط داشته باش

هم گفت: نگوييد من، بگوييد خط من، مکتب من، حاال هم كه  بزنند. امام
اى هستند كه شوم، چون عدهگويم خط من، مکتب من مقصر واقع مىمى

كارشان اين است كه هر حرفى را بهانه يك افسادى قرار بدهند. البته مفسدها، 
هستند. ما يا بايد به كلى لب فروبنديم و يا بايد كه از راه افشاى  هاابولهب

ها را به مردم معرفى كرده و بى ها و ابوجهلروشهاى تخريبى، اين ابولهب
 .اعتبار بکنيم

ام كه خود ما در شوراى اما راجع به مجلس، من هميشه بر اين باور بوده      
قربانى يك روشى بوديم و آن اين بود كه هروقت راجع به مسئله،  انقالب

شدند به اين كه شد،  فورا  متوسل مىها عملى نمىايستاديم و دلخواه بعضىمى
اند و ما هم با همه نزديکى كه اند، امام آن طور خواستهاين طور فرموده امام
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نستيم به خدمت ايشان برسيم، در صدق تواخواستيم مىداشتيم هر وقت كه مى
كرديم. ولى خيلى دير متوجه شديم كرديم و این كار را نمىگفتار آنان ترديد نمى

رود كه با مجلس هم همين كه اين روش درستى نبوده است. اين احتمال مى
 .رفتار بشود

بنابراين اگر مجلس به حال خود گذاشته بشود و براى آن جو درست       
 ، من ترديد ندارم كه مجلس درست عمل خواهد كرد و با رئيس جمهورنكنند

  .اى، هيچ مشکلى پيدا نخواهد كردهيچ وقت هيچ مسئله
را  خواهند نقش متولى مجلساين با مجلس نيست و با كسانى است كه مى     

و شود ها خالصه مىبازى كنند و چنان كه پندارى مجلس در وجود آن
تصميمات آنها عين تصميمات مجلس است. به نظر من بايد مجلس اجازه 

 .ايى نقش متولى آن را بازى كننددهد كه عدهندهد و نمى
 

 كنيمحمايتت مى صدربنىشعار مردم : 
 مجاهدان و فدائيان»اند كه ها راه افتادهاما در مورد اين كه اين بداخالق     

 به او گفتم ما به فردوس «كنيمحمايتت مى صدربنىدهند هستند كه شعار مى
رفتيم و تمام مردم به گفته آنهايى كه اهل آنجا  رفتيم به گناباد رفتيم به طبس

م آمده بودند، اينها بودند، آنجا حاضر بودند، حتى از روستاها و نقاط ديگر ه
اند شما همه اگر مجاهد و فدايى باشند، پس تمام ملت مجاهد و فدايى شده

كنيد؟ و چرا براى ضايع كردن احساسات و عواطف چگونه حکومت مى
اى تا اين حد بداخالق باشند كه آنها را بياورند و صميمانه يك ملتى، عده

ه كه عواقب اين نسبت نسبت بدهند به يك اقليت بسيار كوچکى در جامع
 .بسيار خطرناك است ها از نظر حال و آينده ايراندادن
، ولى متأسفانه آنهائيکه روش تخريبى دارند، آنها برایشان سرنوشت انقالب    

خواهند و براى قدرت سرنوشت اسالم و سرنوشت كشور مطرح نيست. قدرت مى
كنند ب كرد و براى خراب كردن همين روشها را خيال مىبدست آوردن بايد خرا

دهم كه به لحاظ دركى كه دارم و ها اطمينان مىبايد به كار برد، اما من به آن
شناختى كه از اسالم به عنوان يك نظام دارم با كمك روشهاى قرآنى، نحوه 
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خشى اين دانم و اميدوارم كه مانع از اثرببرخورد با اين روشهاى تخريبى را مى
 .روشها بشوم

 
 وزیران صحبت کردنددر باره آمده بودند و آقایان 

رئيس مجلس،  رفسنجانى ، هاشمىيا چهار و نيم آقايان رجايى 4ساعت       
تا  آمدند و درباره وزيران و احمدآقا و مهدوى كنى دادستان كل موسوى اردبيلى

سابق هم در حدود  بعد از نيمه شب صحبت شد. البته اعضاى شوراى انقالب
آمدند، اما آنها در اين مذاكرات شركت نكردند. در مطالبى كه  9ساعت 

جا بازگو كنم، شايد از لحاظ وضعيت كشور گفتگو شد، اگر من بخواهم اين
 .فعالا مصلحت نباشد، بهتر است براى يك موقع ديگرى بگذارم

 
 مشخصات دولت قوى را شرح دادم

اما من اين مطالب را درباره وضع كشور و ضرورت يك دولت قوى گفتم و       
مشخصات دولت قوى را شرح دادم. گفتم كه يك شرط قوت و قدرت دولت 

برنامه عمل است  و برنامه عمل اين نيست كه دم دمهاى معرفى دولت  داشتن
كه  به مجلس برويم يك كسى را پيدا كنيم كه براى ما برنامه بنويسد، مثل فرانسه

گفتند موافق با مشى و رفتند و مىمرسوم بود و افراد مختلف پيش آنها مى
يسيد كه فعاليت انتخاباتى بکنيم. حاال اى براى ما بنوايدئولوژى ما يك برنامه

ما هم برويم همان كارها را بکنيم، يك كسى را پيدا كنيم و بگوييم برنامه 
آيد و بايد شناخت دقيقى از وضعيت بنويس ببرم مجلس. برنامه از شناخت مى

ى يأسكشور داشت، خصوصا  فهميد كه مکتب يك بعد ندارد، مکتب بعد س
و مکتب  ، مکتب بعد اقتصادی دارداجتماعى دارددارد، مکتب بعد روابط 

بعد فرهنگى و معنوى دارد و پياده كردن و يا به اجرا درآوردن مکتب مالزمه 
شود داد مگر اين تغيير را نمى دارد با يك تغيير همه جانبه در همه اين ابعاد و

شرح دادم كه را در اين چهار بعد شناسايى كرد و سپس  خود واقعيت ايران
سال وقت صرف كردم تا بيانيه جمهورى اسالمى  20چگونه براى اين كار من 

نخست برنامه حکومت ملی نام داشت، بعد از )این برنامه ايران را تنظيم كردم 
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جاى  انقالب زیر عنوان بیانیه جمهوری اسالمی ایران در ایران منتشر شد( .
همواره اين مسئله  شوراى انقالبسف است با اين كه از آغاز شركت من در أت

طرح شد كه بايد برنامه داشت و روى برنامه عمل  كرد، ولى ما روى حوادث 
ترين نواقص دوره دولت موقت و بعد هم شوراى عمل كرديم و يکى از اساسى

هم تصديق كرد كه اين مهمترين عيب كار  كنى همين بود. آقاى مهدوى انقالب
بوده، پس اين شرط يکى از مهمترين شرايط مهم قوت دولت است و چقدر 
جاى تأسف است با اين كه چنين متن آماده است تا حاال هيچ گروه و هيچ 
كس در صدد نشده كه ما جمع بشويم و ببينيم كه اين برنامه به عنوان خطوط 

، كافى است؟ كافى نيست؟ چه بايد كرد؟ چه انایرى در اساسى تغييرات بنياد
 نبايد كرد؟

عالوه بر اين هم در همان دوره موقت در دفتر وزير مشاور كميسيونهاى       
مختلفى تشکيل شد و آنها هم برنامه هايى تهيه كردند كه خود ما داديم كه 

كتابى درآورند براى نظام مالى مشغول هستند تا آنها را پياده كنند و به صورت 
كه در واقع پياده كردن همين برنامه يعنى بيانيه جمهورى  و پولى جديد ايران

رود، همه گرفتار عمل زدگى، اسالمى است. ولى خوب كسى به سراغ اينها نمى
و اين ممکن  ست؛اعشق به عمل، منتهى هر عملى بدون نظم و قاعده شده

 .انگيز باشدور ما فاجعهاست براى كش
عمل كردن اين است كه ما روش داشته باشيم و كلمه قرآن  معناى مکتبى       

ما اصالا به معناى روش است چطور ممکن است مکتبى بود ولى برنامه 
؟ امرى كه در اسالم براى اولين بار عنوان شده و اسالم خود روش داشتن

 .تكامل انسان است
 

 دوم قوت دولت عامل
است اما  بعد عامل دوم قوت دولت، البته هماهنگى داخلى بين وزيران      

ها و احتماالت تأمين و با وجود توطئه مهمتر در شرايط امروزى ايران
كه  است و اگر از ابتدا معلوم باشد هماهنگى ميان مجلس و رئيس جمهورى

اين هماهنگى وجود ندارد و تقابل به جايش وجود دارد البته اين از اسباب 
 .ضعف مهم دولت خواهد شد
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عامل سوم قوت يك دولت كاردانى و لياقت و علم اعضاى آن دولت 

 است
 عامل سوم قوت دولت يك كاردانى و لياقت و علم اعضاى آن دولت       

 ا بهد در آن محيط كار كنند، آنها رخواهناست و اين كه محيطى كه آنها مى
 قابليت و شخصيت بشناسد و از آنها تمکين كند 

 
عامل ديگر قوت كار دولت در جامعه روحيه اميد، روحيه كار و 

 تالش، روحيه سازندگى به وجودآوردن است
و باالخره عامل ديگر قوت كار دولت اين است كه بتواند در جامعه روحيه 

الش، روحيه سازندگى بوجود بياورد. در اينجا باز براى اميد، روحيه كار و ت
اى را در بياورند تا با آن روند از توى يك مجموعه يك جمله بريدهآنها كه مى

بزرگترين دروغها را بسازند را خود من عنوان كردم كه بله من در سفر جنوب 
بسازيد و عمل  شما معطل دولت نشويد خودتان برويد»گفتم كه  خراسان
اند كه هان، چون حاال دولت تشکيل شده و اين دولت، اى گفتهو عده «كنيد

اند دولت مجلس است، البته دولت مجلس معنى ندارد، از قول آنها كه گفته
ايد كه مردم، خودشان عمل كنند، حال اين كه خير، اين عنوان كردم، شما گفته

ه در اين باب كه شما برويد خود براى كمك به دولت و به حکومت است ما ن
جاى قوه مجريه بنشينيد خير، گفتيم شما برويد خود راه بکشيد، خود خانه 
بسازيد، خود كارخانه به وجود بياوريد، يا مقدماتش را فراهم كنيد تا دولت 
سرمايه و ابزار در اختيار شما بگذارد. همه را شما نايستيد كه دولت بيايد 

يايد بيمارستان بسازد، حاال اين را در اين نوبت گفتم يا مدرسه بسازد، دولت ب
كه خوب يادم نيست. به هرحال اين در  نوبت ديگرى به خود آقاى رجايى

جهت كمك است به دولت، چون هر دولتى بيايد اگر با يك روحيه منفى از 
ن فرع شود فداى  ايشود و اصل را نمىناتوان مى، بشود مواجهجانب مردم 

اند. اين كه بايد مردم بکنند كرد. پس اين حرف را وارونه كرده و عنوان كرده
بکنند بلکه به اين معنى نيست كه جانشين قوه مجريه بشوند و كارهاى او را 
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اين است كه خودشان مقدمات تغيير جامعه شان را از طريق شركت فعال در 
 .گوناگونه فراهم بياورند هاىسازندگى و توليد، خالقيتهاى الزم در زمينه

 ه عنوانبمطلب ديگرى كه در اينجا عنوان شد، اين بود كه اگر كسانى هم       
نند. مك ككاند به آنها وزير باشند نتوانند خودشان كار كنند، ديگران قول داده

گويند ها به اين امر مىگفتم كه فرنگى ؛در اين باره به تفصيل صحبت كردم
 ى اوگذارند و بعد ديگران در وراه هيکل موهومى دارد مى، كاغذكى ك«پاپت»

ود اند، بهتر است خكنند، گفتم اگر كسانى هستند كه قول كار دادهعمل مى
ح است صري آنان به اين كار گمارده شوند و بعد گفتم كه آيه قرآنى در اين معنى

وند، شاينها وبال گردن شما مى ؛شما اشخاص آلت را نياوريد»گويد: و مى
گفتم وقتى از جهت اعتقاد خيالمان راحت  ،«شوند.بارى بر دوش شما مى

 .است بايد اصل را بر لياقت و علم بگذاريم
  

 ما با علم ستيزى نداريم
دانيم كه معتقدند برويم و بين معتقدها، با استعدادها، بهترين يعنى وقتى مى     

دست آنها بسپاريم و اين هم  ترين خبرگان را پيدا كنيم و كار را بهو كاردان
در اينجا يك معنى معلوم شد و آن  .يکى از اسباب مهم قوت دولت خواهد شد

اين كه صحبت پيش آمد كه اسالم از خود نظامى دارد و گفته شد كه مثالا ما 
 صدربنىكنيم كه اقتصاد اسالمى را از قرآن اخذ كنيم ولى اگر از آقاى سعى مى

گويد برو كتابهاى اقتصاد بخوان، فرمولهاى اقتصادى معين را يم، مىبپرس
شايد بيش  «اقتصاد توحيدى»نوشته است و من بسيار تعجب كردم با اين كه 

با اين كه  در نوبتهاى متعددى چاپ و پخش شده از يك ميليون نسخه در ايران
هاى دنيا راجع به خطوط اصلى اين كتاب روزنامهغالب مجالت علمى و حتى 

ايم كه ما بر اساس آيات قرآنى و براى تغيير بنيادهاى علم اقتصاد عرضه كرده
اطالع كه اند، اگر كسى اين مقدار مسئول باشد و اين مقدار بىمطلب نوشته

كند كه او به كشور چه ديدگاه اقتصادى دارد و گمان  نداند رئيس جمهور
حکم اين كه درغرب تحصيل كرده است، البد مقدارى از همان فرمولها در 

تند، فرمول آب را هم نیسكله دارد، گيريم به اين كه آن فرمولها هم همه غلط 
گوييم كه علم، هر اند، ما با علم ستيزى نداريم، ما نمىها پيدا كردههمان غربى



286 

 

گوييم ما مى ؛يدا شده بايد گذاشت كنارچه در غرب پيدا شده چون در آنجا پ
نحوه استفاده از فرمولهاى اقتصادى در جهت سلطه غرب بر بقيه  و كه بنياد

اين فرمولها در جهت تراكم قدرت اقتصادى در غرب مورد  ؛جهان است
اى نيست كه غربى كشف كرده واال عرضه و تقاضا مسئله گيرنداستفاده قرار مى

برد. دانسته است كه عرضه كم، قيمت را باال مىدگى مىباشد، بشر از آغاز زن
شود، به عكس عرضه زياد، تقاضاى زياد، عرضه كم موجب افزايش قيمت مى

شود. اين چيزى نيست كه بگوييم ها مىتقاضاى كم موجب كاهش قيمت
از كه  مخالف نیستاست و بگذاريم كنار. آموزش قرآنى هم  فرمول اقتصادى
بايد در تدوين يك برنامه اقتصادى استفاده  ،موده همه بشريتاين فرمولهاى آز

محل ترديد احدى در دنيا نبود و نيست اال اينكه ممکن است  . این امركرد
 شوند. آقاى مهدوىمیهمه مورد تهديد واقع  هااين ها،امروز از نظر مکتب باز

صحبت كرد و خوب صاف بدهيم بسيار هم در اين باره اگر حق و ان كنى
مطلب را روشن كرد. به هر روى يك قسمتهايى از كار انجام شد و بقيه هم 

 .ماند
ت بعد تا ساعت دو بعد از نيمه شب در تفكر و روشن كردن ذهن گذش      

 .راجع به آنچه شنيديم و آنچه گفتيم
 1359شهريورماه  5چهارشنبه کارنامه 

 1359شهریور ماه  12نبه تاریثخ انتشار چهار ش
 344شماره روزنامه 
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چهارشنبه صبح به مطالعه گزارشها و كارهاى ادارى ادامه دادم، بعد درس       

جواب  اسالمى گفتم و در همان وقت هم به چهار سئوال روزنامه انقالب
دادم و جواب چهارمى را براى روز پنجشنبه گفتم. يعنى سه سئوال را جواب 

بعدازظهر به سر سفره رفتم بعد هم به  3الى 5/2گذاشتم. ساعت نزديك به 
مطالعه گزارشهايى كه اطالعات سپاه تهيه كرده بود و يك گزارش از سرهنگ 

فرمانده عمليات غرب پرداختم. بعد در شوراى امنيت ملى  صياد شيرازى
، استاندار كهکيلويه و بويراحمد، استاندار جمعه اهواز ركت كردم و امامش

 نيز در اين جلسه شركت داشتند.  و آيت الله ربانى شيرازى كردستان
 

كه اين خطرى است  به صورت زائده و تابع نيروها درنيايد بسيج
 براى كشور

شب به طول انجاميد مورد  9سه مطلب اساسى در جلسه ديروز كه تا ساعت 
و تدارك احتياجات بسيج كه  يکى مسئله بسيج :بحث و گفتگو قرار گرفت

ى يعنى استقالل عمل بسيج براى اين يأسوجه ساميدوارم اين بار حل شده باشد. 
كه اين خطرى است براى كشور  ئده و تابع نيروها درنيايدكه بسيج به صورت زا

انگيزد به استبداد. بسيج بايد مستقل و مردمى باشد و به تدريج و تمايلى را برمى
و  را از بين ببرد با آموزش عموم مردم، زمينه گرايش به استبداد نيروهاى مسلح

و مايلم كه اين بسيج استقالل داشته به اين جهت، مورد توجه كامل من است 
باشد و مال خود مردم باشد. فقط دستگاههاي نيروهاى مسلح ما وسايل 
آموزش را در اختيار بگذارند تا توده مردم و جوانان ما همان طور كه درس 

بتوانند، كشور خودشان را در مواقع بروز  وخوانند، آموزش نظامى نيز ببينند مى
ميان  ،اى كه از ابتداى تشکيل دولت در ايرانآن رابطهو  ؛خطر حفظ نمايند

به اسم  فقراتیبا ستون  ،مجموع قواى مقننه، مجريه و قضاييه بمثابهدولت 
براى اينكه حاال  .از بين برود ، وجود داشته است،نيروهاى مسلح در كشور

ر، چه داخلى خطبروز كند و در مواقع جامعه خود در دفاع از ميهن شركت مى
 .در برابر آن بايستد ،تواندخارجى مىچه و 
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موضوع دوم خطر توطئه در استانها و قسمتهاى مختلف و چگونگى عمل       
توان در اين موارد به شوراهاى امنيت شهر و استان داد، اين و اختياراتى كه مى

رسيد و  قبالا پيشنهاد شده بود و روى اين پيشنهاد كار شده و نواقصى به نظر
قرار شد اين نواقص از بين برود و ابالغ بشود. بدين ترتيب خود اين مسئله 

مديريت در كشور است كه البته اميدوارم كه در نقاط مختلف توان نوعى توزيع 
مورد سوء استفاده قرار نگيرد و دوباره تمايل به تمركز را بر نيانگيزد. و من در 

ام ام، يعنى كوشيدهام عمل كردهى داشتهيأساى كه از قدرت ساينجا موافق نظريه
اميدوارم به جاى تمركز، عدم تمركز و توزيع قدرت را اساس كار قرار بدهم و 
باشد كه  يکى از وجوه همان تغييرات اساسى و بنيادى در نظام اجتماعى ايران
 .بايد به تدريج مناطق مختلف كشور، خود مسئول امور خويش بگردند

 
 تمرکز قوای عراق در مرز با ایراناطالعاتى راجع به 

و باالخره مطلب سوم اطالعات راجع به عمليات دشمن در منطقه و در       
اين كه ناو مورد ارزيابى قرار گرفت.  ،رسيده بود که قسمتهاى مختلف كشور

در  قوايى كه دولت عراق و ناوآمده و كاربرد اين  به خليج فارس اتمى آمريکا
كند، رفتارى كه چاههاى نفتى كه زده و غارتى كه مى مرزهاى ما متمركز كرده.

 كند و اين صحبت كه دولتبا مرزهاى ما اين دولت در خدمت آمريکا مى
ا به اين مطلبى است كه به طور غيرمستقيم از ناحيه آنه - به قول روسيه عراق،

ما رسيده كه از چهار سال به اين طرف دولت عراق ديگر آن گرمى را با دولت 
و  یعراق بيشتر انگليس سرد شده و منابع اسلحهبا روسیه روابط  -روس ندارد

باالخره روابط دولت فرانسوى است يعنى اغلب از اين كشورها است و اين كه 
است در  با آمريکا درست در همان مرحله اوايل كار انورسادات حسين صدام

ها مبين اين چند مطلب است. يکى اين كه اگر رابطه با آمريکا. همه اين
از ناحيه عراق بشود و درگيرى پيش آيد، دولت روسيه جانب  تجاوزى به ايران

داند كه عراق با آمريکا بر نخواهد گرفت دوم اينكه دولت روسيه مىعراق را 
. و اين كه مرزهاى غربى ما به اين ضد ايران تفاهم و همکارى و مواضعه دارد

 .ترتيب نامطمئن است
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 گزارشى از وضعیت خوزستان نوشته است جمعه خوزستان امام
مطالبى را گفت كه به صورت گزارشى نوشته  جمعه خوزستان بعد امام      

شوند. و و اين كه مانع استخراج نفت ما در مرز مى است راجع به صنعت نفت
بايد ما با قوت و قدرت در مقابل آن عمل بکنيم و خود چاههاى نفت و 

راقبت خيلى بيشترى قرار بگيرند هزار پرسنل بايد مورد م 65دستگاه نفت ما و 
و اداره آن بايد كه اداره درستى باشد. بعد گفتند كه انجمن اسالمى شركت 

اند و به تائيد نفت را چون ضدانقالب در آن رخنه كرده بود منحل نموده
دادستانى هم رسيده است و من بسيار از اين كه يك روحانى با اين صراحت 

اين كه نام و عنوان انجمن اسالمى موجب صحبت كرد لذت بردم به خصوص 
فريب وى نشده و اين فريب زمانش بايد سرآمده باشد و از اين به بعد، نام و 
عنوان نبايد ما را بفريبد و مسلمانهاى واقعى، دلسوز و عالقمند به پيشرفت 
كشورشان و به اجرا درآمدن اسالم طرف شور و گفتگو و مشاركت در اداره 

خواهند همه چيز را اين عناوين مى ند نه كسانى كه تحتامور قرار بگير
 .بخوابانند

ى و هم يأسبعد، نوشته است وضع دانشگاه جندى شاپور هم از لحاظ س      
شود، از لحاظ مالى رقت بار است و اين كه بخشى از انفجاراتى كه واقع مى

دور احکام صادره ناسنجيده، بى مطالعه و بدون جمع شدن اسباب و علل ص
هاى آنها حس انتقام برمى انگيزد و آنها را به حکم بوده و اينها در خانواده

كند. بايد كه دادگاهها مورد يك رسيدگى جدى قرار انتقام جويى تحريك مى
كنند قطعا  بر موازين شرعى منطبق باشد و وضع د و احکامى كه صادر مىنبگير

از مسايل مهم كشور است. كلى از اموال  شركتها در جنوب به ويژه در خوزستان
)به قول ايشان( مصادره شده و معطل مانده. بعد، مسئله كارخانه تصفيه شکر 

است كه از موقعيت مهمى برخوردار است و اين كارخانه احتياج به شکر  اهواز
دگى كرده كه خام دارد ولى آنرا در اختيار ندارد و در مناطق عشايرى اظهار آما

 .بتواند در آنجا عمل كند
نفر از مسافران را ضدانقالب در  500بعد از اين گفتگوها و اين كه       

با متوقف كردن اتوبوسها به گروگان بردند و مردم مياندوآب  غربى آذربايجان
روند مى شان با چوب و چماقتهديد كردند كه اگر آنها را آزاد نكنند خود
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براى آزاد كردن آنها بجنگند كه قرار شد با سرعت و قاطعيت عمل بشود و 
باالخره قرار شد كه قسمت سوم يعنى تهيه طرح عمليات در همه مناطق صبح 
 .شنبه در يك جلسه نظامى مورد بررسى دقيق قرار بگيرد و برنامه كار تهيه بشود

 
در چند دقيقه حکم صادر  ؛خواندمرا ز دادگاهها  اسناد يکى ا

 کنندمی
از آنجا به منزل آمدم و اسناد يکى از دادگاهها را كه مثل طبابت بوعلى        

رفت به يك حمام كه گويند بوعلى سينا صبحها كه مىسينا بود، ديديم... مى
ها را كشيدند و بوعلى مريضداراى آب معدنى بود. سر راه، مريضها صف مى

رفت به حمام، در مراجعت براى آنها ديد و مىكرد و از آنها سان مىنگاه مى
داد به مريضهايى كه در صف بودند و نوشت و كسى هم نسخه را مىنسخه مى

شدند. حاال هم محاكمه كردند و خوب مىرفتند نسخه را عمل مىآنها هم مى
ته شده هم از پيش آماده هاى نوشكنند، ورقهاشخاص را به صف مىصفى است. 

آيند جلوى ميز حاكم و است، فقط جاى مدت محکوميت خالى است و مى
كند و در چند حاكم هم حکم محکوميت را حاال به چه طريقى ارزيابى مى

نهد. اين امور، امورى حکم را در دست محکوم مىو بعد دقيقه خدا داند. 
ل آن سکوت كند و اينها را نيست كه در اين جمهورى، انسان بتواند در مقاب

با سرعت و قاطعيت عمل كنيم و از ابتدا هم ما گفته بوديم  ناديده بگيرد. ما بايد
ترين مردم كنند و بعد نوبت به مستضعفكه كار غلط را هميشه با بدتر شروع مى

اگر از ابتدا مراقبت كنيم محاكمه فاسدهاى بزرگ، شرعى و اسالمى  رسد.مى
باشد وقتى نوبت به مستضعفين رسيد نيز همين طور خواهد شد. و در نتيجه 
حقوق آنها از بين نخواهد رفت به هرحال تا ديروقت هم به رسيدگى اين امور 

زاده و دو نفر ديگر آمدند شب دكتر تقى 30/12مشغول بوديم. بعد هم ساعت 
هم بدين ترتيب و درباره امور دانشگاهها تا ساعت دو صحبت كردند و امشب 

 .بپايان رسيد
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 1359شهريورماه  6پنجشنبه  کارنامه 
 1359شهرویر  20تاریخ انتشار  پنجشنبه 

 350شماره روزنامه 
 

 
 

 خواندم گزارشى درباره بلوچستان
نى خواندم مسئله بلوچستان در آغاز كار يع صبح گزارشى درباره بلوچستان      

مسئله آرامش و امنيت در آنجا بود.  در روزها و ماههاى اول بعد از انقالب
شناساندند و اين طور كه در اين گزارش كسانى خود را بلوچستان شناس مى

و حمايت  خواندم، رفتند و ساخت اجتماعى آن سامان را با پول و اسلحه
زمزمه  بلوچ يعنى سران ،معرفهاى آن ساختدولت تثبيت كردند و اكنون 

كنند. تنها بلوچستان نيست در بسيارى از نقاط ديگر مخالفت و ناسازگارى مى
ت به كار رفت. نظام اجتماعى ما طوريست كه در گذشته يأسنيز اين س ايران

 يك جورى مخالفان را بفهمد كه با او مخالفند. دولتگذاستند هيچ وقت نمى
 .كردندسربه نيست مى

گذاريم مخالف نيرومند بشود و در برابر ما بايستد و ما بيش از حد مى      
عجيب اين جاست كه آن وقت كه وقتش بود و توده مردم با اميد و ميل و رغبت 
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گرويده بودند، رها شدند. نتيجه به همان  و همه وجود و عقيده به انقالب
 .عى كه داشتند پناه بردندساختمان اجتما

خواهند نقش قهرمان اينك همان آدمها كه آن اشتباهات را كردند، مىو      
غافل از آن كه كارى كه آن روز شدنى بود امروز به  ؛خان شکنى را پيدا كنند

همان روش شدنى نيست، روشى ديگر بايد. البته دشمن هم از اين مقوله 
ت خود يأسس آمريکااند عات مهم اروپايى نوشتهكند. گفتند كه مطبواستفاده مى
عوض كرده و حاال بنا را بر متالشى كردن وضع از درون گذاشته  را در ايران

. به هرحال اين گزارش مفصل را خواندم و بعد با نويسنده گزارش مدتى است
او خواستم. اميدوارم  دراز صحبت كردم و مسايلى را كه بايد روشن گردد، از

كه بتوانيم به موقع به داد مردم برسيم و اين هم نمونه ديگرى است از همان 
ها كه پيش از اين برشمردم، يعنى تثبيت نظام از راه دوستى و از راه نمونه

ما راهى دراز در پيش داريم كه بايد آن را طى دشمنى بى برنامه و بى حساب و 
حرفها و نقلهاى بسيارى در آن  ان دگرگون شود.كنيم تا نظام اجتماعى اير

 .بود كه شايد در فرصت مناسب براى اطالع مردم منتشر گردد گزارش جالب
موارد آمدند و  بعد، نمايندگان كاركنان بالتكليف خبرگزارى پارس      

درباره اين  بسيارى را عنوان كردند و قرار شد كه من مسئول آنجا را بخواهم و
 موارد از او بپرسم.

 
 ها رسيدبعد نوبت به مصاحبه

نويسد كه خود روزنامه مى ها رسيد. كاووس قانع بصيرىبعد نوبت به مصاحبه 
دهد پيش من آمد. چند سئوال كرد: جواب و به خويشان و نزديکان خود مى

مان روحيه كنجکاو و مبتكر بار گرفت و رفت اميدوارم كه كودكان ما با ه
بيايند تا نسل جديد نسلى ديگر بشود. نسل سازندگى و ابتكار واقعى. بعد به 

 جواب دادم درباره اميدها به حال و آينده ايران اسالمى سئوال روزنامه انقالب
درپى خارجى داشتم كه چند خبرنگار خارچى پى و بعد مصاحبه با خبرنگاران

آمدند و مصاحبه كردند چند ژاپنى هم آمدند و چند سئوال درباره وضع 
 .اقتصادى كردند
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اى كه نه سرمايه خواهند بدانند آن نظريهمى ،چند ژاپنى هم آمدند
 چيست؟ ،دارى است و نه ماركسيستى

آيند و ه اين گونه كسان مىو اين بار اول نيست، چندمين بار است ك      
ى اى كه نه سرمايه دارى است و نه ماركسيستخواهند بدانند، آن نظريهمى

 .چيست. و من اختصاصات و مبانى اقتصاد اسالمى را تشريح كردم
 

 رفتم ت وزيرانأبه جلسه هي
ه تكليف پرسيدند كبعد، چند تن از دانشجويان دانشگاه آمده بودند و مى       

شود. از قول شخصى بسيارى حرفها، سئوالها، نقل دانشگاه و دانشجو چه مى
 رفتم،  بعد به جلسه هيئت وزيران .كردندقولها و بيمها عنوان 

 
 هم آمد و چند مسئله داشت طرح كرد استاندار كردستان

 آمد و چند مسئله داشت طرح كرد و ظاهرا  وزيرانهم  استاندار كردستان     
اى هم راجع به راديو سنندج داشت كه تعهد كردند كه انجام بدهند. مسئله

شود و تلويزيون در مريوان تصوير ندارد. بعد از راديو در سنندج هم شنيده نمى
فت و شنودها جلسه وزيران يکى دو ساعتى را در جمع خانوادگى گذراندم به گ

هاى خود را براى من ها و ديدهو البته جمع واسع و بزرگى بود و هركس شنيده
گويد چه اسباب و چه داليلى و نارساييهايى در كشور وجود گفت كه خود مى

ات اين نارساييها چگونه است. به دقت به مطالبى كه هر يك از تأثيردارند و 
اى مختلف اجتماعى را شناسايى كنم دادم تا محيطهگفتند گوش مىها مىاين

و اين شناسايى بايد به ما امکان بدهد رفتارها و روشها و كارهايمان را 
 .تصحيح بکنيم. بعد به منزل آمدم
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 آمده بود و شکايت داشت يکى از روحانيان آذربايجان

آمده بود و از رفتار نادرستى كه با  امروز صبح يکى از روحانيان آذربايجان      
گويم اما از بيان و او شده بود شکايت داشت، من اسم و رسم او را نمى

روشهاى غلط، نخست با  حرفهايى كه زد همان حقيقت را به ذهن من آورد كه
رود ولى بعد كه اين روشها حاكم شدند با همه به كار ى بد به كار مىآدمها

من بايد بگويم كه شب . خواهد رفت و بازگشت به ضدانقالب نيز همين است
افتد. مسئوليت ها مىخواهد بخوابد، تازه بياد مسئوليتانسان وقتى ديروقت مى

تماالً مورد كمال اح تقصيربىشوند، كسانى كه گرفتار مى تقصيربىكسانى كه 
شوند و من اميدوارم كه از ميدان محکوم مى تقصيربىگيرند، مىقراربدرفتارى 

 .بدر نروم و با استقامت عمل كنم
امنيت قضايى واقعى را به دست و روزى برسد كه مردم ما منزلت        
آن روحانى، بعد از مقدارى كه از خدمات خود نقل كرد از سازندگى و  .بياورند

ها كرده ارهايى كه كرده بود به گريه درآمد، كه من در دوران رژيم سابق مبارزهك
شود. بودم و به پاى ميز محاكمه آنها رفته بودم و اينك با من اين طور رفتار مى

بعد از رفتن او  .اميدوارم بتوانيم به درد او برسيم. درد او و بسيارى چون او
نظامى، راجع به وضع امنيت كشور در  براى مطالعه گزارشها آمدم، گزارشهاى

نقاط مختلف و نقشه هايى كه تهيه شده بود. بعد سه يادداشت فرستادم براى 
و فرزند امام. يکى از يادداشتها در باره همين مسئله امنيت كشور بود و  امام

ها گرفتن تقصيربىها در رسيدگى به جرايم بود و يکى ديگر درباره بى عدالتى
تماس گرفتم و خواستم كه  بعد با رئيس ستادو غيره و سومى راجع به دولت. 

بعدازظهر با افسرى آمد  3بعدازظهر به ديدن من بيايد. او ساعت  3ساعت 
گذارم. بعد راجع به اطالعات رسيده داستان آن افسر را به موقعى ديگر مى
. بعد از آن ين گفتگو را خواهیم  گرفتگفتگو شد و فردا صبح شنبه دنباله ا

يکى از نمايندگان مجلس پيش من آمد و مدتى راجع به مسايل روز صحبت 
كرد. بعد، نوبرى رئيس بانك مركزى آمد براى كارها و مسايلى كه بايد حل و 

بعد، سرهنگ شيرازى آمد درباره مسايل غرب و اوضاع امنيتى  .فصل شود
صبح جلسه شود. بعد در همين احوال فرزند  9 غرب كشور كه روز شنبه ساعت
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امام تلفن زد و با او مفصل صحبت كردم و احتماالً شنبه به نزد امام خواهم 
شب بود كه به نزد مادرم رفتم در آنجا كارمندى از  30/9رفت، بعد، ساعت 

كنند و مدعى بود كه وزارت كشاورزى آمد و شرح داد كه چگونه بازخريد مى
 ؛برندبه كار مى اى سخترويه
 

فقدان منزلت  ،در طول تاريخشان عصيانهاى مردم ايرانعلت 
 انسانى، فقدان حقوق

ام ولى در اينجا بايد اين مسئله را عنوان بکنم با اين كه چندبار هم عنوان كرده 
 گويم كه آنچه موجب شد كه مردم با آن يکپارچگى بر ضد رژيم شاهباز مى

مقاومت كنند و آن استقامت شگفت را به خرج بدهند، از جمله يکى از عوامل 
و شايد عامل بسيار بزرگ نيز اين بود كه مردم ما در رژيم پيشين و در استبداد 

داند كه مىشاهى منزلت نداشتند. كسى كه شناخت علمى از تاريخ داشته باشد 
در طول  يانهاى مردم ايرانيکى از اسباب بزرگ قيامها و شورشها و عص

 .تاريخشان فقدان منزلت انسانى، فقدان حقوق و حمايتهاى قانونى بوده است
كردند اميدوار بودند كه پس از پيروزى انقالب  هر بار مردم ما انقالب      

ببينند كه  اين حمايتها برقرار شود. اگر اينها برقرار نشود و مردم و اين حقوق
هنوز همانند دوران پيشين منزلتها وجود ندارد ناگزير چه بخواهيم، چه 

كنند. از آنچه كه در مجلس خورند و به ما پشت مىنخواهيم از ما سر مى
توان نتيجه گرفت كه مسئله ثبات منزلتها هم گذشت درباره قانون پاكسازى مى

اند و پاسخى نوشته به امام چنان از جمله مهمترين مسايل كشور است كه مراجع
از تزلزل كامل در که اند كامالا پيداست كه تا كجا ترس و بيم كه امام داده
 شود. به يك ترس بزرگ عمومى تبديل مى تواندمی منزلتها، دارند

 
 مجازات در اسالم براى انتقام نيست، براى تنبيه و تنبه است

ها ر بود و گفت شما بايد راجع به اين محاكمهبرادر من حاضدر همين شب      
و اعدامها موضع بگيريد به پاى شما خواهند نوشت، ولو شما هيچ اطالع و 

گويم، م و حاال نيز مىاهبديهى است كه من همواره گفت دخالتى نداشته باشيد.
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خواهد اما اثبات جرم هيچ مخالف قاطعيت انقالبى نيستم، مجرم مجازات مى
روشى انجام بگيرد كه براى جامعه ترديدى در مجرم بودن كسى كه بايد به 

 .شود باقى نماندمجازات مى
مجازات در اسالم براى انتقام نيست، براى تنبيه و تنبه است، براى سالم       

ثباتى و عدم تر كند، احساس بىشدن جامعه است. مجازات كه جامعه را ناسالم
است كه قطعا  با ضوابط مکتب ناسازگار و  اطمينان را تشديد كند، مجازاتى

 .است حتما  به زيان استقرار اسالم در ايران
گويم و حتما  ام و اكنون نيز مىمن اين مطالب را با صراحت به دفعات گفته      

ش و جامعه ما آرام درما به صورتى درآيد كه احکام آن  بايد دستگاه قضايى
  .پدیدآوردثبات و ميل به خوددارى از جرم و جنايت 

از آنجا به منزل آمدم و فكر كردم كه بد نيست مقدارى تاريخ مطالعه كنم.       
نيمه شب است و من چند داستان درباره قائم مقام و  30/1ديروقت ساعت 

 :است آموزتنهايى او خواندم و در آخر اين جمله به نظرم رسيد كه بسيار عبرت
است که اجل من نزدیک باشد چرا که هرقدر خوش به من بگذرد امید من این»

آن اقتداری که پیش از این در بروبحرعالم داشتم ممکن نخواهد شد و هرقدر 
. مرگ به از ذلت به عزت باشم با ایام سابق که موازنه کنی، ذلت خواهد بود

که در عتبات عالیات  استهرگاه نمردم و ماندم، آرزوی خودم ایناست. 
نويسنده اين  «.سال در فکر آخرت باشم ۵۶شاءالله تعالی بمانم و بعد از ان

گفت، دنياى او تمام طور كتاب خود را به پايان برده بود. قائم مقام راست مى
شد و خود او تمام شد و گرفتاريهايش هم تمام شد، اما گمان من اينست كه 

راى نسلهاى بعد ماند و آن گرفتاريها به صورت گرفتاريهايش تمام نشد بلکه ب
كرد و اينك ما با آن گرفتاريها روبرو  درآمد و ملت ما انقالب رژيم پهلوى

خواهيم كه هستيم. انشاءالله اينك كه خدا اجل را از ما برگرداند از او توفيق مى
 .بدارد. انشاءالله ها موفقاز بين بردن آن گرفتارى درما را 

  
 

 1359شهريورماه  9يکشنبه کارنامه 
 1359شهریور ماه  23تاریخ انتشار یکشنبه 
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 352شماره روزنامه 
  

 صبح معاونان وزارت بهدارى آمدند
من  ؛دصبح معاونان وزارت بهدارى آمدند و مسايل گوناگونى مطرح كردن      

ها ستان. اول اينكه وضع بيماراى داشتم كه با آنها در ميان گذاشتمهم مسئله
 خوب نيست، دارو، طبيب و امور ديگر درست نيست و مردم ناراحت هستند.

ه ين كآنها يك مقدار مشکل را به گردن مميزهاى وزارت دارايى انداختند و ا
د يم مواتنظ وتوانند به اندازه كافى دستمزد پرداخت كنند به اطبا و پرستاران نمى

 .ست كه اين اختالالت و مشکالت به وجود آمدهدارويى نتيجه اين ا
براى اين كه ما بتوانيم  اى طرح شد درباره اين كه راديو تلويزيونبعد مسئله      

كنند. خصوصا  اين مسئله در مورد آموزش به مردم بدهيم درست همکارى نمى
اش و  تلويزيون فعالا برنامهترك اعتياد طرح شد و آنها غافلند از اين كه رادي

ايم راديو ى و هنوز ما به لحاظ جو موجود نتوانستهيأستخريب است، تخريب س
پيروز محتاج اين همه  كه پى ببرد يك انقالب تلويزيونى به وجود بياوريم

جوسازى و تحريك نيست، بلکه محتاج برانگيختن ميل به ابتكار، گذشت و 
بيايند، انديشمند اگر داريم  در هر كجا داريم به ايران اناگر طبيبايثار است تا 

بکند، توده جوان ما در راه سازندگى بيفتد و  به ايران بيايد و ابداع و ابتكار
مکتب، مکتب تخريب و ويران سازى انسان نيست. مکتب سازندگى انسان 

 است.
 

كارش تعقيب فروشندگان و  ايراد داشت كه آقاى خلخالى دكتر فخر
 سازندگان و قاچاقچيان مواد مخدر است

هاى تخريبى وقتى دارد، براى مبارزه با آن روشها و روحيه اگر راديو تلويزيون 
ند عبرت بگيرند، به خود ها كه هستاست. به هر حال اميدواريم كه روزى، يا آن

خواهند بيايند يا ما بتوانيم آنها را جانشين كنيم با كسانى كه نقش سازندگى مى
كارش تعقيب  ايراد داشت كه آقاى خلخالى داشته باشند و دكتر فخر

فروشندگان و سازندگان و قاچاقچيان مواد مخدر است. اما در كار معالجه 
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گذارد كه او كند و گفت كه ترياك در اختيار او نمىمعتادان نيز دخالت مى
اند كه قرص الزم نيست اند و به او گفتهقرص بسازد چون يکى دو خانم رفته

گفت كه براى شوند و او كه خود طبيب است مىبدون قرص اينها معالجه مى
او قرار بگيرد براى خواست كه ترياك در اختيار معالجه قرص الزم است. او مى

ساختن قرص و من به خلخالى گفتم و قرار شد كه ترياك در اختيار وى 
بگذارند تا او كارش را انجام دهد و اطبا هم بيايند تا من ببينم كه واقعا  

 .احتياج هست يا نيست
 

 گوهردشت و آماده كردن آن براى معتادان تعمير زندان
گوهردشت و آماده كردن آن براى معتادان كه آنها  دانبعد مسئله تعمير زن  

بروند آنجا هم كار كنند، هم ترك اعتياد كنند و به تدريج به جامعه برگردند. 
آن  ؛بعد تا آنجا كه معاونان وزارت بهدارى مشکل داشتند و در ميان گذاشتند

قرار شد رفع بشود،  مشکل حل شد و رفتند و اميدوارم كه موانع در جاهايى كه
 .رفع شود و كمى وضع دوا و درمان مردم بهتر بشود

 
 نمايندگان قائم شهر از مشکالت مردم گفتند

 :بعد، نمايندگان قائم شهر آمدند و درباره چند موضوع صحبت كردند      
وضع كشاورزى، وضع آب، وضع كارگرى، بيمه و درمان و درگيرى كه در آنجا 

يش آمده بود و يك نفر هم كشته شده صحبت كردند و اين شنبه هشت شهريور پ
كه برخوردها احتمال دارد كه در آينده تشديد بشود و مسئله بيکارى كه در آن 

 گفتند خيلى زياد است، ناامنى، در مورد كشت زمين و دادگاه انقالبشهر مى
  بعد از رفتن آنها .قائم شهر مشکالت زيادى دارد

 
و  دو نماينده هم از شهرهاى شيراز و نماينده همدان آقايان محمدى

 آمده بودند گيالن
 و گيالن ، دو نماينده هم از شهرهاى شيرازنماينده همدان آقايان محمدى     

آمده بودند و اينها چند مسئله را مطرح كردند. يکى مسئله كاله سبزهاى درون 
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عمرانى همدان بود كه الزم است به  و شمال. يکى مسئله بودجه منجيل و بوشهر
شکايتى كه اينها نسبت به كميته شيراز داشتند و اين كه اين  .روستاها داده شود

جذب در همان نظام سابق است و من همين مسئله را براى آنها گفتم كه  كميته
مسئله مهم آنچه كه ما بايد با تمام قوه مانع آن بشويم جذاب اين نهادهاى جديد 

است، در نظام اجتماعى پيش از اين دوران. اگر اين كار صورت  دوران انقالب
 .شده و نظام سابق ادامه يافته استبگيرد انقالبمان به ضدانقالب تبديل 

 
 آمد نماينده من در استان زنجان آقاى يمينى

آمد و گفت: بعد از بازديد  نماينده من در استان زنجان بعد، آقاى يمينى      
ده ميليون تومان براى  :گفت .دهمن از استان زنجان وضع بهتر نشده و بدتر ش

اى در قزوين تصويب شده بود هنوز نرسيده كه اين بسيار تجديد ساختمان محله
بسيار جاى تعجب است و گفتم از وزير مسئول و سازمان برنامه بپرسند كه چرا 

هاى مسلح بدين ترتيب است؟ بعد اين كه دادگاه قزوين هم چنان داراى نيروى
اند بر ضد اين دادگاه )البته قرار شد كه اين كرده است و مردم اعتصاب

شما و اين كه جمع بشوند با كدام سپاه اين نيرو را جمع بکنند(  نيروهاى مسلح
آيد، ولى به ميليون تومانى براى كشاورزى داديد، يادم نمى 30وعده يك وام 

اين كه هيئت سه نفرى هرحال اگر اين وام ضرور است بايد داده بشود و 
شود و فرستاده بوديم براى صنايع و معادن استان، پنجشنبه گزارش حاضر مى

اين كه مسئول شهرك صنعتى غرب كه قرار بود عوض بشود، هنوز عوض نشده 
 اگر است. رئيس آب هم قرار بود تغيير بکند، تغيير نكرده و باالخره اين كه

رود و تقاضا داشت كه  ى پيش نمىمشکل روحانيت استان حل نشود هيچ كار
مطالبى از لحاظ  .داشته باشند استان در مجلس ديدارى با امام گاننمايند

استان زنجان كه بسيار  گفت و ضعف ژاندارمرىامنيت كارخانه سرب مى
 چشمگير است. 

 
 آمد سفير فلسطين
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آمد درباره مطالبى كه در خاورميانه در جريان است به  بعد سفير فلسطين     
اش قابل بازگو كردن است. در حال حاضر تفصيل صحبت كرد دو سه نكته

گفته است اگر اروپا بخواهد به خاورميانه بيايد،  گفت آمريکايکى اين كه مى
كنند، اگر وپاييها را قطع مىكنيم يعنى آمريکاييها دست اردستش را قطع مى

بخواهند به خاورميانه بيايند. چرا روشن است به دليل روشن اين كه امکاناتى 
كه خاورميانه به آنها احتياج دارد آنچنان نيست كه غير ابرقدرتها نتوانند تأمين 
كنند. بنابراين آمدن اروپا به خاورميانه به معناى استقالل خاورميانه از نفوذ 

گذارند كنند و نمىها است و البته اين ابرقدرتها دست اروپا را قطع مىابرقدرت
اين است كه ما  .ت آنها بيايديأسبيايد مگر اين كه به عنوان عامل اجراى س

ايم و بايد توجه داشته باشيم كه دو نوع اروپا همواره به اين مسئله توجه داشته
ر كنيم: اروپا به عنوان عامل توانيم با اروپا برقراداريم و دو نوع رابطه مى

توانيم اروپا مستقل از ابرقدرت و با اين دومى است كه ما مى ابرقدرت امريکا
نيز درباره نوعى  گفت كه بين آمريکا و روسيهروابط داشته باشيم. البته او مى

ريان است. او تقسيم منافع برپايه تعادل قدرت ميان اين دو ابرقدرت در ج
 .شب بود و من به كارهاى ديگر مشغول شدم 9رفت و ساعت حدود 

 
 را در تلويزيون گوش كردم شب صحبتهاى آقاى رجايى 10ساعت 

و يا تمام  مورد از بيانات ايشان يا نتيجه بد فهميدن بيان بوده است 12     
يه را هم آنچه پيش آمده در گويم تا ببينيم بقحقيقت نبود. من يك مورد را مى

گزارش دوشنبه خواهم گفت. آن يك مورد اينست كه من به او نوشته بودم كه 
نبايد اخالق و رويه ملوك را در پيش گرفت. اعزه را فرود آورد و اذله را 
بركشيد. ايشان اين طور فهميدند كه هركه گمنام است، هركه نام و نشان ندارد، 

ت باال ندارد، اين اذله است و هر كه اينها را دارد سابقه وزارت ندارد، درجا
گويم آن اعزه در قرآن در بيان فهمم. مىمن اين طور نمىاعزه و بزرگ است. 

ترند، كه عادل ترند، كه متقى ترند و پايه اعتقادشان ما، آنها هستند كه عالم
گاهى و دانش است. ملوك، اين مردم را فرود مى نها كار گذارند ايد، نمىنآورآ

براى اين كه اينها روى عقيده عمل  .گذاشتكنند. چنان كه شاه سابق هم نمى
ها كنند. به عكس مردم سفله و پست يعنى آنكنند و اطاعت كوركورانه نمىمى
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تر نيستند مدبرتر تر نيستند. متقىكه اين صفات را ندارند، دانش ندارند، عادل
مقامهاى ديگر  ووزارت  بهآورند ا را مىهاین . ملوکتر هستندنيستند اما مطيع

گمارند. ما نبايد اين اخالق را داشته باشيم. ما بايد به دنبال اعتقادهاى مى
روشنتر برويم، آدمهاى معتقد، مدبر، مدير، عادل، متقى و آنها را بياوريم و از 
آنها بخواهيم مسئوليت امور را بر عهده بگيرند. هيچ دينى به اندازه اسالم 

ترها ترها، دانشمندترها، عادل ترها و متقىعالم درباره ضرورت رهبرى أكيدت
نكرده است. از نظر ما اعزه مردم با عزت اينها هستند، اينها هستند كه به مال 

نازند، بر پايه اعتقاد و دانش و عدل و تقوا و منالشان، به موقعيتهايشان نمى
بياوريم، را پى اين مردم باشيم واال برويم و كسانى كنند. و ما بايد در عمل مى

وزير بکنيم كه اينها براى شان وزارت شان يك ناباورى است. يك خواب و 
، با امکانات تجربیرويايى است و هيچ با امکاناتى كه دارند، با امکانات 

ها سازگار نيست، وزير بکنيم اينها البته ممکن است علمى، بضاعت علمى آن
توانند خوب اداره كنند. مراد من و چرا پيروى بکنند، اما قطعا  نمى چونبى

داند كه در يك نظام جستن و به كار گماردن اين مردم بود. واال همه كس مى
د و خود نآيد، جلو نمىنآيخرابى استعدادهاى بهتر، اعتقادهاى بهتر پيش نمى

استعدادهاى بهتر و  ماه 18. اگر ما در جمهورى مان، پس از انندنمايرا نمى
هاى بهتر، واپس زده شده باشند و نتوانند خود هاى بهتر، تقواها و عدلعقيده

، را نشان بدهند، اين همان رويه ملوك  است و اين براى سرنوشت اين انقالب
تعيين كننده و سخت خطرناك است. اميدوارم اين توضيحات براى ايشان و 

اند روشنگر باشد و در عصر انقالب، ما به عنوان ت را شنيدهمردمى كه آن بيانا
و  عمل كردن با اين دركها عمل نكنيم. درك صحيح را مالك مکتب و مکتبى

 .ضابطه حرف و عمل قرار بدهيم
ين بعد با تنى چند از دوستان به بحث و گفتگو درباره مسايل و هم      

 ه دركشديم و آن موارد را من گفتم. مواردى  صحبتى كه شنيده بوديم، مشغول
ران بيان ايشان يا همه حقيقت نبود، يا بد فهميده شده بود و يکى از حاض

 .تمام شد ، توضیح و نوشتن آن،بعد از نيمه شب 1نوشت. ساعت 
توانم موافقت كنم و اين اند، نمىبنابراين با كسانى كه در اين روشها بوده      

عمل كردن، همين  دانم. به نظر من معناى مکتبىکارى مىموافقت را سازش
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، رابطه با خدا عمل كند. يعنى اگر ناتوان است كه انسان بر اساس موازنه عدمى
تواند بايد با كسانى كه در آن روشهاى تخريبى هستند، بود هيچ، واال تا مى

ببينم. و  اثربىيابم كه مخالفت خودم را ن نمىتفاهم نكند. و من خود را ناتوا
خواهند و وحدت ضامن پيروزى كنم مردم اين كشور كه وحدت مىگمان مى

 .مظهر همين وحدت باشدکه خواهند را مى یانقالبشان است، رئيس جمهور
را كه اساس كار  راعدم سازشش با گروههايى  کندمظهر بودن ایجاب میاين 

مثال  .اند. روشهايى كه جملگى در قرآن نفى شده استتخريب قرار داده
كه  موافقت کنماى مسئول نوشته و روزنامهبا وزارت  متوانچطور مى :آورممى

كرد و مرا در سابق مقايسه كرده است با ناصر كه او هم شهر به شهر سفر مى
 كوبيدناصر را مى ،واقعدر  .من در خط ناصر هستم بنابراین، .كردسخنرانى مى

جزء هيئت دولت باشد. اين او امضا كنم كه  توانمتا مرا بکوبد! چطور می
خواهند رئيس جمهور از روش، روشى تخريبى است. همه آنها كه با اصرار مى

دانند كه چقدر اين ديدارها به محيط مناطق مختلف كشور ديدن كند، مى
د و چه تضمينى است در برابر رسانايجاد تفاهم در جامعه ما كمك مى

هاى داخلى و خارجى كه متوجه اساس موجوديت جمهورى اسالمى توطئه
تا كجا ضامن ثبات  دانند كه حمايتشان از رئيس جمهورىماست. مردم ما مى

كشور، ثبات نظام جمهورى و ضامن امنيت داخلى و خارجى كشور است. و به 
راجع به ده يازده نفر از وزراء گفتم كه مخالفتى ندارم. اين نشستيم و  ،هر روى

كه چقدر توانا به كار هستند و آيا بهترين كسان اند، مسئله ديگرى است. مسئله 
فعلى ما اين نيست، مسئله ما فعالا اين است كه ما وزرايى نداشته باشيم كه با 

ها يك در و روزنامه يونباشيم و در راديو و تلويزنآنها هر روز مجبور به مجادله 
امروز اين چنين وضعى را  ايران . زنيمنهم حرف  ميان در مخالفت و ستيز با

 .كندتحمل نمى
 به صحبت شد و مقدارى هم راجع به مطالب شب پيش آقاى رجايى      

 .صحيح كرد. بقيه ماند براى فرداايشان يادآور شدم و وى اين موارد را ت
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 1359شهريورماه  10دو شنبه کارنامه 

 1359شهریور ماه  25تاریخ انتشار سه شنبه 
 354شماره روزنامه 

 

 
 

 ت تشخيص صالحيتأاى نوشتم خطاب به هينامه
اى نوشتم خطاب به هيئت تشخيص صالحيتى كه در مجلس صبح نامه      

ها يناه بود كه يك نفر هم به آنها اضافه بشود و ده بود و قرار شدشتشکيل 
 فصلىمراقبت بکنند كه خارج از تعهدها كارى انجام نگيرد. نامه تقريبا  م

 .است، داير به اينكه هركسى را بايد به آنچه مدعى است آزمود
بنابراين متصديان اين روزها را هم بايد به آنچه مدعى هستند آزمود. مدعى       

اند، بايد به مکتب آزمود. مدعى اند، راستگويند، صديقند، در اين ىاند، مکتب
صورت بايد صداقت شان را آزمود. مدعى اند در خط امامند، بايد ادعاشان را 

ها را از اين نظر آزمود. مدعى اند پيرو قانون اساسى اند، بايد از اين جهت اين
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اى كه براى من حاصل كرده ها نتيجهشآزمود و شرح دادم كه چگونه اين آزماي
 .آور استاست نگرانى

ها در اين نكته را هم در پايان نامه يادآور شدم و اميدوارم روزى اين نامه      
آنها چرا  براى اين كه مردم بدانند رئيس جمهور اى منتشر بشود،يك مجموعه

 چنين كرد و چرا چنان كرد.
و دیگران در تاریخ خرداد  به آقای خمینی صدربنیها از آقای کتاب نامه )

 (https://banisadr.org/ketab/nameh.pdfانتشار یافته است   1385
 
در استالينى  -روشى وجود دارد و احزاب چپ به خصوص احزاب لنينى       
 .آورندمهارت دارند و آن اينست كه خودشان را به عناوين مختلف در مى آن

جمعيت مبارزه با استعمار، خانه صلح، جوانان در پوشش  حزب توده ،سابق
هاى ادبى، ورزشى و اتحاديه كارگرى و دهها عنوان دمکرات، انجمن

 .کرددیگرعمل می
خواستند اهميت بدهند به ح امروز نهادها هر وقت مىبعد به اصطال      

كردند و به نام آنها مثالا اعالميه كارشان، نمايندگان اين نهادها را جمع مى
ها با كردند. ما نبايد اين روشها را داشته باشيم، ايندادند يا اتخاذ موضع مىمى

افراد وابسته  شود كه همه نهادها جمع بشوند و بهمکتب ما سازگار نيست. نمى
ها مطالبى است يا پيوسته، يکى دو دسته رأى بدهند كه شما وزير باشيد و اين

كه بعد در گفتگويى كه امروز هم داشتيم و حاال بنوبه خود از آنها صحبت 
كه اين مسئله را  كنيم و به نظر من يکى از قسمتهاى بيانات آقاى رجايىمى

 .ها صحبت كرده، عينا  همين است كه گفتمجمنكرد كه با انعنوان مى
 

 حمايت كرد  صدربنیجمهورى  تسايانجمن اسالمى از ر 1800
دانم با ت جمهورى من حمايت كرد و نمىيأسانجمن اسالمى از ر 1800      

چندتا از اين انجمنها درباره تشکيل دولت صحبت شده است. بعد از نوشتن 
اى صحبت از امنيت و نقش شهربانى به سمينار شهربانى رفتم و در اين نامه بر

دانم پخش شده است يا نه، از آنجا به منزل آنجا صحبتى مفصل كردم كه نمى
آمدم، از مجلس به من تلفن كردند و دوتن از كسانى كه نامه را خطاب به آنها 

https://banisadr.org/ketab/nameh.pdf
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م در مجلس نوشته بودم از من خواستند كه نامه هايى كه به مجلس نوشته بود
من استنكار داشتم و آنها اصرار داشتند. من گفتم عيب ندارد و  .خوانده نشود

خواهيد، گفتگو بشود. بعد اين مسئله در مجلس عنوان بشود، حرفى اگر مى
 نيست ولى من موافق نيستم.

 
ها در بعد شنيدم كه رئيس مجلس گفته است كه من خواستم نامه

 نشود مجلس خوانده
ها در مجلس كه رئيس مجلس گفته است كه من خواستم نامه بعد شنيدم 

است كه نه ما از رئيس توضيح داده خوشبختانه آقاى انوارى. خوانده نشود
 .ها خوانده نشودايم كه نامهخواسته جمهور

 رح شدهطسئوال  بعدازظهر به سپاه رفتيم. در آنجا چهار پنچ نوع و دسته      
د نها ام كه جريان و حركت به سازمان وبود. من هميشه اين حساسيت را داشته

يدا پباز و امثالهم  تبديل نشود و متولى، دستگاه تجارى و جوسازى و دروغ
 نم.به اين گونه امور القيد نمانسبت شود كه نكند. همين حساسيت موجب مى

 
 مخالفم با نهادهاى انقالباش اين بود كه در سئوالها يك دسته

اش اى مربوط به خان و حمايت از خان بود، يك دستهدر اين سئوالها دسته     
و  مخالفم. يك دسته نيز مربوط بود به كردستان اين بود كه با نهادهاى انقالب

يکيش هم راست نبود و دوسه غرب و سئوالهايى كه درباره خانها بود، حتى 
 .كنمنمونه را كه يادم مانده بازگو مى

 
و یک ژاپنی که به من نسبت داده  دروغهایی در باره خسرو قشقایی

 اند
و  ايد كه خسروخان قشقايى مکتبىگفتند كه شما و روزنامه شما گفتهمى      

روزنامه  :گفتند .چنين بيانى، البته من نگفته بودم .است ملى و در خط امام
شما بود. روز بعد روزنامه را خواستم كه برايم بفرستند، معلوم شد نه روزنامه 
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اند، حاال چرا، هم گفته ما او را مکتبى نيافتيم. پس هست را نيست خوانده
 .پردازيمچيزى است كه بعد به آن مى

ه يك ژاپنى را كه خطايى كرده بوده، دفتر شما از مطلب ديگرى بود ك      
رها كرده است و براى او پاسپورت گرفته و روانه كرده، روز  نوشهر يا چالوس

بعد پرسيدم معلوم شد كه متأسفانه اين هم صحيح نبوده است. يا اين كه رئيس 
ند: خود شما تلگرامى به ناصر خان از قول شما يا خود شما گفت كل ژاندارمرى

كرديد و حمايت از او كرديد. بعد كه معلوم شد اين صحيح نيست، گفتند كه 
رئيس ژاندارمرى از قول شما كرده است و امروز كه دارم اين گزارش را ضبط 

بياورد، ولى آن تلگراف را براى من  كنم، قرار است كه فرمانده نيروى زمينىمى
آن طور كه پيش از اين به من گفت، اين سخن هم دروغ است. بعد وقتى كه 

پرسيدم چرا انسان استفاده كند از ها خالف حقيقت بوده، روشن شد اين
شرح دادم كه هيچ دليل ديگرى  ؟خالف حقيقت براى ايجاد دورى و مخالفت

گذارند، روشن مى الزم نيست وقتى گروهى تبليغات خودشان را بر پايه دروغ
خواهند مانع اين قدرت را از سر راه است كه در پى ايجاد قدرتى هستند و مى

نسبت به آن حساسيت  بردارند و اين همان خطرى  است كه رئيس جمهورى
 .داند كه با تمام قدرت در برابر آن بايستدشديد دارد و وظيفه خود مى

نماينده نوشهر آمده بود و راجع به  كار آمدم، آقاى كريمىاز سپاه به محل       
خواست: آسفالت از علمده تا نيازمنديهاى حوزه انتخابيه خود، اين امور را مى

، آب آشاميدنى علمده كه يا بايد دستگاه تصفيه بدهد و يا دوآب تا به چالوس
رى روستا بياورند، كارخانه حريربافى چالوس اى در دوكيلومتبايد از چشمه

كرد كه كار ايجاد بشود، آب نمك  آنبيکار افتاده است، بايد فكرى براى 
مقدارى هم راجع به  .دارد اما كار آن متوقف است جوب كالردشت بودجه

 .مسايل تشکيل دولت و غير صحبت كرد و رفت
 

و چند تن از نمايندگان مجلس آمدند و  هاشمىو آقاى  آقاى رجايى
 درباره دولت صحبت شد
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و چند تن از نمايندگان مجلس آمدند و تا  و آقاى هاشمى بعد آقاى رجايى      
يك بعد از نيمه شب درباره دولت صحبت شد. من گفتم نسبت به وزراء 

ام يعنى نظر مخالف نداشت يا نظر مخالف داشت. ضابطهنظر بود، توان بىمى
هاى اى روشبراى نظر مخالف نسبت به بعضى از وزراء اين است كه اگر عده

باشند و من وزارت آنها را تصويب بکنم،  تخريبى را اساس كار قرار داده
گوييم: در جمهورى اسالمى اصل اين معنايش اين است كه به نسل امروز مى

ر حزبى بيشتر ناسزا بگويد، هر كه بيشتر تهمت بزند، هر كه بيشتر جو است كه ه
مخالف درست بکند، هر كه بيشتر اذهان را مشوش كند او احتمال به دولت 

 .رسيدنش بيشتر است
و اين نفى همه تفكر و عمل من است. اين نفى معنويتى است كه بر اساس       

است. و به نظر من در واقع نفى  باند. نفى معنويت انقالآن، مردم رأى داده
است، خط امام يعنى همين كه ما معنويت و اعتقاد به خدا و اخالق  خط امام

را اساس كار بشناسيم. اگر چنين نشد، خط، خط ضد امام  عتقادناشى از اين ا
 .است

 
 1359شهريورماه  11سه شنبه کارنامه 

 1359شهریور  27 تاریخ انتشار پنجشنبه
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 تن از نامزدهاى وزارت آمدند 4و دوتن از روحانيون و  آقاى رجايى
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 مدير و مدبر و فعال باشند معتقد به انقالب باید افراد
با آقاى  11به كارهاى جارى پرداختم، از ساعت  11صبح تا ساعت       

 3تا  2تن از نامزدهاى وزارت تا ساعت  4و دوتن از روحانيون و  رجايى
گفتم ر اخالق و مىبداشتم  تأكيدبعدازظهر گفتگو شد. من در اين گفتگوها 

كسى است كه اخالق او معرف اعتقاد او  اخالق يعنى عقيده. در عمل، مکتبى
د. بنابراين به كار بردن روشهاى اخالق اسالمى باشمنطبق با عمل او  کهو اين

از بين را تخريبى و اين كه يك گروهى از راه اين روشها بخواهند استعدادها 
گفتند همه در اين اصل با من موافق بودند و مى .ببرند دور از اين اخالق است

ها و هنيست كه تسليم فشار روشهايى بشود كه تمام نوشت زيبنده رئيس جمهورى
گفتارهايش در افشاى آن روشها بوده است و در مبارزه با آن روشها بوده است. 

كه مداخله ندارم، بايد افراد معتقد به  كردم كه بيش از نوشته امام تأكيد
مدير و مدبر و فعال باشند. باز وجهى وجود داشت كه اما حاال هيچ  انقالب

رد. بايد تا ممکن است الاقل آنهايى كه از نظر من معرف يا وجهى وجود ندا
مسئول روشهاى تخريبى هستند در كار نيايند و من كسى نيستم كه تسليم ناسزا 
شوم يا روشهاى ديگر تخريبى كه به كسانى وعده بدهم كه اگر بيشتر حمله كنند 

از ده تا  زودتر موقعيت پيدا خواهند كرد. گفتم كه ما تحت حمله واقع شديم.
اى كه به ما شده يکى را پاسخ گفتيم. خواهان تفاهم بوديم و هستيم. در حمله

اى هستيم كه نويد تفاهم بدهد البالى آن حرفهاى شما در جستجوى يك جمله
يك بعد از شروع داريم. شروع هست و يك شروع داريم  :گفتم ؛و اين مطالب

وع هم بايد قطع كرد. يك طرف آورد بعد از شركه رابطه تضاد را به وجود مى
الاقل بايد قطع كند تا طرف مقابل در روشهاى تخريبى تنها بماند منتها آن 

كند دست از افشاگريى به معناى واقعى كلمه نبايد بردارد و طرف  كه رها مى
اين متنى كه نوشته شده بود و با ده  :آن روشهاى تخريبى را بايد افشا كند. گفتم

بود ولو آنها دروغ نبودند و راست بودند، وقتى در اين دروغ شروع كرده 
موقعيتى كه وزرا بايد به تصويب رئيس جمهورى برسند چنين متنى منتشر 

شود، معلوم است كه مراد تحت فشار قرار دادن رئيس جمهورى است براى مى
 «لباطلا بها حق يراد ةكلم»است كه فرمود  امضا كردن. و اين همان كالم على

اگر راست بود كلمه حقى بود كه مراد از نوشتن آن باطل بود و در آغاز 
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را با اين روشها تحت  بايستى كه رئيس جمهورحکومت جمهورى اسالمى نمى
فشار گذاشت. يك راديويى در خدمت اين خط تخريبى قرار بگيرد و اين 

بيان رئيس جمهورى يا اصالا منتشر  نوشته را چندبار بازگو كند و حال اين كه
شود و يا حداكثر يك بار. مخاطبان من گفتند نامه خطاب به رئيس نمى

 چهكار درستى نبوده اگر . گفتند:جمهورى نبوده. البته من اين را نپذيرفتم
 .اما موافقت داشتند كه اين كار درست نبود ؛مطالبش بعضا  مورد قبول باشد

 
که از نظر من معرف یا مسئول ل آنهائیباید تا ممکن است الاق

 روشهای تخریبی هستند در کار نیایند
گفتم براى من دشوار است كه  و انوارى من به آقايان يزدىبعد از رفتن آنها       

باره نوشته باشم در اقتصاد نوشته باشم برپايه اخالق و معنويت. كيش شخصيت
هاى حکومت اسالمى نوشته اصول و ضابطه و اخالق اسالمى، ماديت و معنويت

معنويت قرار  ،باشم و برنامه حکومت و دولت خود را به عنوان رئيس جمهورى
و  اند.قدر كردهداده باشم و تسليم كسانى بشوم كه از نظر من اين معنويت را بى

باره دو سه تا از اين نامزدها، تحقيقات تكميلى انجام باالخره قرار شد كه در
 بدهم و اگر هم نظرى نداشتم اعالم بکنم بعد به

 
از سوى دولت  و عراق نقل و انتقاالت نظامى در مرزهاى ايران

 عراق
در آنجا وضع امنيت كشور را بررسى جلسه شوراى امنيت ملى رفتم. به       

اطالعات مختلفى از نقاط مختلف كشور رسيده بود، راجع به نقل و  .مكردي
از سوى دولت عراق و تصميماتى كه  و عراق انتقاالت نظامى در مرزهاى ايران

نوان شد رفتم. در آنجا ع انقالب از آنجا به سپاه پاسداران .دشالزم بود اتخاذ 
بايد به سپاه اعتبار بدهيد و از حيثيت سپاه  كه شما به عنوان رئيس جمهورى

ام به تفصيل دفاع بکنيد. من در مورد مطالبى كه درباره نهادهاى انقالب گفته
صحبت كردم. يکى از آنها گويا از سپاه قم بود گفت: دولت بازرگان با 

كرد و امروز نيز همان وضع ادامه دارد. با اين كه مىنهادهاى انقالب مخالفت 
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ت جمهورى اين روش را نداشتيد و از شما انتظار يأسشما پيش از انتخاب ر
رفت كه از نهادها حمايت بکنيد، من در پاسخ گفتم كه اين تبليغ است و مى

مبتكران اين تبليغ هم شناخته شده و معلومند، اين به جاى خود، آنها 
د نيروهاى فعال انقالب را به خيال خودشان نه تنها از رئيس خواهنمى

 جمهورى جدا كنند بلکه در مقابل او قرار دهند. 
اما مسئله اين است كه چرا اين تبليغات نزد اشخاص و يا قشرى مؤثر واقع 

خودم به اين  ؟شودثر واقع مىؤاى وجود دارد كه اين  تبليغ مچه زمينه ؟شودمى
اگر شما كارهاى مرا خوانده باشيد از جمله اگر اصول  م:خ دادمسئله چنين پاس

فهميد كه من با نهاد شدن راهنماى حکومت اسالمى را خوانده باشيد، مى
حركت مخالفم. من سالها پيش وقتى كه هنوز به اروپا نرفته بودم متوجه اين 

خود را  معنى شدم كه اسالم از وقتى كه از حركت به نهاد تبديل شد قوه انقالبى
در اين است كه از نو اسالم نهاد شده را به  خمينى از دست داد و همه هنر امام

من در اين معنى مطلب  40اسالم حركت تبديل كرد. در آن وقت يعنى در سال 
كنم( با نوشتم. وقتى به اروپا رفتم )اين توضيحات را براى خواننده اضافه مى

در اين مورد صحبت كرديم و هر دو موافق شديم كه تا وقتى نهاد را به  شريعتى
حركت بدل نكنيم، اميدى نيست و تمام عمر را در اين تالش شديم كه از نو 
اسالم را در ابعاد گوناگونش عرضه كنيم تا به عنوان نيروى محركه نسل جوان 

. بنا بر اين اين دوران پايان نپذيرديك دوران انقالبى را آغاز كنيم و بکوشيم كه 
زمان كه مخالفت با اين نيروهاى متحرك  مسئله اينجاست كه روز نخست در آن

شد، بنا بر حفظ نظام موجود بود. اما در حال حاضر خطر جذب در انقالبى مى
وجود دارد. نهاد شدن از حركت افتادن است. به طور مثال همين  استبداد نظام

ايم اين يك نهاد است، ساخت معينى دارد. اما ثابت ايستاده سالنى كه در آن
یا آن اين  آنكند مگر شما به است و هيچ تحرك ندارد و هيچ تغييرى نمى

تغيير را بدهيد. اگر حركتهايى كه در اشکال و محتواى گوناگون مثل جهاد 
نظام ها و سپاه نهاد بشوند يعنى ساختى پيدا كرده و جايى در سازندگى، كميته

، ديگر نيروى انقالبى نيستند. بخشى از نظام هستند و اين پیداکنند اجتماعى
من در اصول راهنماى حکومت اسالمى و م كه توضیح دادها معنى را براى آن

ام كه نيروى مسلح سازمان يافته، نهاد شده چه بخواهيم و در كارهاى ديگرم گفته
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بنابراين بهترين طرح براى  شود.ستون فقرات نظامهاى طبقاتى مى ،چه نخواهيم
. يك جامعه توحيدى اين است كه خود جامعه دفاع از خود را بر عهده بگيرد

هستم.  بيش از همه  به همين دليل است كه من به جد خواهان استقالل بسيج
كوشش خواهم كرد كه بسيج، واقعيت پيدا كند و تعلميات نظامى عموميت 

ها، روستاها سازمانهاى خودجوش ها، محلهاز شهرها، كوچه پيدا كند و دفاع
سازمان يافته خارج از جامعه و حاكم بر  و نياز جامعه به نيروهاى مسلح بیابند

آن تقليل پيدا كند و اين نيروها به صورت سازمان تعليم دهنده درآيند و ضربه 
ه قصد داشته باشند جمهورى را به واردآورند در خارج مرزها به دشمنانى ك

كنم. برخورد مى ، با نهادهابر اساس اين باور و اين خط و ربط .خطر افكنند
نه تنها به نهاد تبديل نشود، بلکه  كوشش من اين است كه نيروى جوان ايران

هاى مانده از دوران پيشين را نيز به حركت درآورند نهادها يعنى همان سازمان
و به جريانهاى سازنده ايران انقالبى اسالمى تبديل كنند. و دوران نويى را در 

هاى سانسور دريده شد، پردهها برداشته مىجهان به وجود آورند. اي كاش مانع
برد و اين شد و نسل امروز ايران به عمق بينش و روش اسالمى ما پى مىمى

توانستيم بال و پر درآوريم و شد و ما مىگرفتاريهاى پيش پاافتاده برطرف مى
هاى انقالبى پديد آوريم و به پرواز درآييم، و افق ديد بشر جلوه در افق انقالب

 .و در سراسر جهان بشير انقالب باشيم
جهاد كه گفتند بودجه جهاد  بنابراين، توضيحات مفصلى هم درباره بودجه      

كند، بودجه را تهيه نمى تم اوال بودجه را رئيس جمهورىقطع شده، دادم، گف
كند. با اين مى ءامضا آورند رئيس جمهوركنند و بعد از تصويب مىبحث مى

ايم، آن هم در برابر شده، پس آنچه در توان ما بود كرده 5/1حال بودجه جهاد 
انگيز است و همين تصادى وضع بودجه ما غمسالى كه به لحاظ محاصره اق

امروز گزارش سازمان برنامه كه براى من تهيه شده است، درباره وضع درآمد و 
دهد كه وضع خطير است. چرا به جاى اين كه از هزينه اقتصاد كشور نشان مى

توانيد به ما د وضع چگونه است و چه كمکى در اين وضع سخت مىیما بپرس
تراشيد؟ و و بدون اطالع از واقعيتها اين طور براى حمله بهانه مىآييد بکنيد مى

ت جمهورى بنياد اين رژيم را يأسخواهد با تضعيف موقع ربه آن گروهى كه مى
 دهيد؟سست بکند، ميدان مى
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هاى ديروز در زمينه و چند سند را هم كه در همان روز درباره حرف      
كرد همه در آنجا ارائه دادم كه معلوم مى حمايت از خان را به من داده بودند،

گويد؟ چرا بايد الله مىاالة  ها دروغ است. پرسيدم آيا كسى دروغ را قربآن
است كه بايد  برپايه دروغ كسى را متهم كرد؟ و آن كس هم رئيس جمهورى

با تبليغات دروغ و  اسالمى باشد. بر همه شماست كه نگذاريد معرف ايران
 .اين مقام، از آغاز پست و لکه دار بشود ،سوء
 

 امتمايالت قدرت طلبانه ايستاده ت جمهورى در برابرسايدر مقام ر
افتد، بعد گفتم علت اين است كه اين تبليغات نزد بعضى كسان مؤثر مى      

يعنى تمايل به  ؛يماهمطالعه كرد همان چيزى است كه ما در كيش شخصيت
آورد و زياده طلب وقتى طلبى به وجود مىقدرت و اعمال آن و اين تمايل زياده

پس  .شودكسى را مقابل خودش ببيند طبيعى است كه تحريك به مخالفت مى
ست و يا ا گويد كه بزرگترين دروغ هابيند و مىناچار يا نصف حقيقت را مى

وشد مانع را از سر راه بردارد. براى من هيچ ككند و با دروغ مىيکسره جعل مى
ت جمهورى در برابر تمايالت قدرت يأسچيز زيباتر از اين نيست كه در مقام ر

ام. اين آن چيزى است كه نسل انقالبى، آن نيروى انقالبى واقعى طلبانه ايستاده
وان ساالرها كه جنگد نه آن كه دفتر و دستك دارد و ديمى آن سپاهى كه در سنگر

جنگند آنها كه براى عقيده شان و براى آن كه نسل كنند، آنها كه مىساالرى مى
جنگند، آنها با تمام امروز و فردا با اسالم آزاد و سربلند و مستقل زندگى كند مى

دارم همه عمر به وجود آنان دارند و من نيز آنها را دوست مىوجود مرا دوست مى
ها كنم، بلکه به عكس آندانند. كه من آنها را تضعيف نمىمى كنم و آنهافخر مى

 .كنمرا تقويت مى
خواهند اين فداكارى را وسيله رسيدن كنم كه مىبله آنهايى را تضعيف مى      

اين فخرى كنم. به قدرت قرار دهند. تا بتوانم اين گونه اشخاص را تضعيف مى
كه به استوارى  سالمى ايرانجمهورى ا ،ت جمهورىيأسرنخستىن براى  است

رود و نه تنها خود مايل نيست كه به يك قدرت بنيانگذاران اسالم پيش مى
 .كندتواند جلوگيرى مىخودكامه تبديل شود، بلکه از هر خودكامگى تا مى
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ا ر پس اين امر زمينه قبول تبليغ است، امرى كه اساس كيش شخصيت       
دهد و به گمان من قرآن براى از بين بردن اين روحيه و اين زمينه در تشکيل مى

انسان است كه روش تعالى، روش آزادى انسان شده است. من بايد بگويم كه 
گويم توضيحاتى را هم اضافه كردم تا تو حاال كه كارنامه اين روز را مى

 .اسىخواننده عزيز بهتر ديد من و فكر من را بدانى و بشن
       

 شود؟پرسيم چرا به اطالعات سپاه اعتماد نمىما از خود مى
ا ليم كه شمبعد، محيط تفاهم آميزتر شد. يکى از افراد سپاه گفت كه ما ماي     

ماد اعت پرسيم چرا به اطالعات سپاهبه ما بيشتر اعتماد بکنيد. ما از خود مى
ا آنج و حاال آنچه را كه در شود؟ من به اين سئوال به تفصيل پاسخ گفتمنمى

 فتم كهگدار گفتم مطالبى دارد كه فعالا جايز نيست انتشار پيدا كند. اما اين مق
و  بيش از آنچه اطالعات ارزش دارد، عالمتهاى همراه اطالعات ارزش دارد

دهم ىمرود ارزش دارند. من ترجيح آنها به كار مى هآن روشهايى كه براى تهي
گار ساز اوريم، اما براى آوردن آنها روشهايى كه با اسالماطالعات به دست ني

شود، ىشود يا نمنيست به كار نبريم. بنابراين نه به اطالعات است كه اعتماد مى
 .انتقاد به روشها است

كنم براى آنهايى كه اهل انصاف بودند و در پايان اين گفتگوها گمان مى      
هاى لب روشن شد و اميدوارم كه خوانندهاميدوارم كه اكثريت قاطع بودند، مطا
هاى ديگر هستند بدانند جهاد و فعاليت اين يادداشت اگر سپاهى يا سربازان

كند كه هيچ هدفى را جز اين دنبال نمىها، تبليغات دشمن است و كه اين تبليغ
ا استوار كنند با سرگرم كردن نسل امروز به امور كامالا فرعى اركان نظام پيشين ر

تر بگويم و من مايلم از اين موارد آسوده و فارغ بال باشم، صحيح و حفظ كنند.
به نظر من ترجيح ما اين است كه اين و آن خان را دنبال نكنيم و تغيير روابطى 

نتيجه است. در همه جوامع تراشد دنبال كنيم چرا كه كار اول بىرا كه خان مى
نظام پيشين شده است. از جمله  ی اتفاقا  باعث استوارنتيجه از آب درآمده و بى

شود و قوه متمركز پس از اين كه هدفهاى اين گونه روشها موجب تمركز قوا مى
شود و خواهى نخواهى نمايندگان قدرت خود را زد، به دستگاه حاكم تبديل مى

گر ما شوند اما او اينها خانهاى جديد مى. گماردخويش را در اينجا و آنجا مى
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ها بپردازيم و اساس روابط اجتماعى را دگرگون كنيم خان به تغيير رابطه
و گفتم كه در آغاز  روددهد و از بين مىخودبخود محل اجتماعى را از دست مى

 يك روش كامالا مخالف با اين بيان به كار رفت. خانها با دادن اسلحه انقالب
خواهيم بر روشهاى اصولى شدند، تثبيت شدند و اينك كه ما مىو پول حمايت 

و اساسى دگرگونيهاى بنيادى به وجود بياوريم، توجه به آنها به عنوان هدف، 
 .داردسودى جز اين ندارد كه ما را از كار اساسى باز مى

 تأخيربه نظر من ما در تغييرات اساسى روابط اجتماعى و اقتصادى بسيار       
به وجود آورديم اما تغييرات مهمترى را بايد به وجود  ی رايك تغييرات كرديم

بياوريم و بايد ذهن ما از اين جزئيات آزاد باشد تا بتوانيم به آن كارهاى اساسى 
گفت كه  بپردازيم. بعد اتفاقا  يکى از فرماندهان سپاه در يکى از شهرهاى فارس

كنم. مبارزه با نظام خانى هست ولى دير به نتيجه من برنامه شما را قبول مىبله 
رسد بايد در كوتاه مدت سركوب كرد، جاى شکرش باقى است كه حداقل مى

قبول شد كه مخالف خان و نظام خان پرورهستم و برنامه هم براى اين كار دارم 
به گمان من بدون اجراى يك برنامه براى ايجاد تغييرات اساسى و تغيير روابط 

روش سركوب به حذف يا حتى فراهم آمدن زمينه حذف نظامى كه خان  قديم
. آيا كسانى كه مانع اجراى آن برنامه شوند بايد محصول آنست نخواهد انجاميد

 حذف شوند يا به عكس اصل برنامه را بايد قربانى كنيم؟
 

 :در باره کابینه بق شورای انقالبگفتگو با اعضای سا
كه  به منزل آمدم، سه شنبه شب بود. اعضاى سابق شوراى انقالب بعد       

ها نيامده بودند. درباره مسائل ديگر عمر آن پايان پذيرفته آمدند. چند تن از آن
مختلف گفتگو كرديم يکى از آن مسايل تركيب كابينه و اظهارنظر نسبت به 

توضيحاتى درباره روش كارم به آنها دادم. گفتم كه يك  بود. و من اين وزيران
دهد كامالا موافق وهماهنگ با خود وقتى هست كه انسان دولتى را تشکيل مى

هاى خود و يك وقت هست متناسب با شرايط موجود دولتى را با برنامه
پذيرد كه امور كشور معطل و تعطيل نماند و احتماالً اگر آزمايش ديگرى مى

ست، به نتيجه بيانجامد. البته در حدودى كه نتايج آزمايش از حد ممکن ا
 .كنترل و مهار بيرون نرود. و خرابى به بار نياورد
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ر اين دو با وضعى كه فعالا داريم، حالت دوم فعالا صادق است، گفتگو       
هم  روز زمينه با اين آقايان هم تا يك بعد از نيمه شب به طول انجاميد و آن

 .تيب به پايان رسيدبدين تر
  
  

 1359شهريورماه  12چهارشنبه  کارنامه 
 1359شهریورماه  29تاریخ انتشار 

 357روزنامه شماره 
 

و مسئله  نی، مسئله كمپلکس فوالد اهواز، مدرسه آلماسفیر آلمان
 گروگانها

آمد و چند مسئله داشت. يکى بستن  صبح ساعت هشت سفير آلمان      
گفت قرار بود كه يك مدرسه كامالا خالص آلمانى باز كنيم و مىی؛ مدرسه آلمانى
اش را زودتر به ما بدهند تا سال تحصيلى را بتوانيم زودتر شروع بايد اجازه

قام ايرانى كه را مطرح كرد و گفت يك م كنيم. بعد مسئله كمپلکس فوالد اهواز
بتواند با يك نماينده آلمانى صحبت بکند و كار تكميل كارخانه را زودتر پيش 

دست ببرد، معين كنيم و باالخره مسئله كارخانه دارويى، كه بايد حل شود و 
را طرح كرد و متنى را كه آمريکاييها به او داده بودند به  آخر نيز مسئله گروگانها

اند شرايطى را بپذيرند و گفتگو چه از طريق رسمى و چه از كه آماده من داد،
. من گفتم بايد صبر كنند تا تصميم مجلس طريق غر رسمى را خواهانند

 مشخص بشود. 
 

 و ... برای  اطالع از وضعيت نيروهاى مسلح رفتن به  اهواز
در  در اهواز قصد ما اطالع از وضعيت نيروهاى مسلح .رفتيم بعد به اهواز     

را  جوابهاآنجا بود. چند ساعتى گزارشها را شنيدم، سئواالت طرح شده و 
شنيدم و نتيجه گيريهاى الزم را كرديم براى اين كه بتوانيم آمادگى رزمى 

اميدوارم كه نتيجه اين سفر به . جا به حداكثر برسانيمنيروهايمان را در آن
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صورت تالش براى ايجاد هماهنگى كامل و رفع نواقص و باالبردن روحيه 
نيروهاى مسلح ما كامالا ثمربخش بوده باشد. در آنجا درباره ضرورت 
هماهنگى در سراسر مرزهاى غرب بحث كرديم و تصميماتى نيز در اين باره 

ها هم صحبت د كه طرح شد و درباره آنگرفتيم. البته در آنجا ايرادهايى هم بو
كرديم. البته قرار بود در اجتماع مسئوالن استان شركت كنيم كه بحث و گفتگو 

ها طوالنى شد و من در چند جمله گفتم كه قرار بود من يك ماه در در اين زمينه
دم، يك بمانم ولى يك هفته ماندم، سه هفته ديگر را من بايد برگر خوزستان

و شهربانى بپردازم و يك هفته را به  و ژاندارمرى هفته را به سپاه و ارتش
و صنايع ديگر بپردازم و يك هفته را نيز به مسايل اجتماعى مردم  صنعت نفت

 .كه البته در سفر بعدى مجال گفتگو بيشتر خواهد بود
برگشتيم، تهران و مسايل خود،  نجا بود و از آنجا به تهراناين سفرنامه آ      

رود همان مسايلى كه هر روز گرفتار آنها هستيم وقتى انسان از تهران بيرون مى
كند تا هوا خوب بشود و وقتى در خود مثل اينست كه پنجره اتاق را باز مى

كنيد تا هوا تاق را باز مىرود مثل آنست كه پنجره امی تهران به ميان مردم 
خوب بشود. در اين روز گمان من اينست كه مسئله قابل ذكر ديگرى پيش 

 .نيامده تا من درباره آن بنويسم
 

 1359شهريورماه  13پنجشنبه کارنامه 
 1359شهریورماه  29تاریخ انتشار 

 357روزنامه شماره 
 

ه پستها را خواهند همای میگویند عدهمی :استادان دانشگاه شیراز
 داشته باشند

زدند آمدند از روحيه مردم حرف مى صبح استادان مسلمان دانشگاه شيراز      
شود، كند و همان حالت انقالبى دارد در مردم زنده مىكه روز به روز تغيير مى

خواهد راجع به اين گروه كوچکى كه بدون آن كه توانايى كار را داشته باشد. مى
حاكميت بر همه نهادها كشور را در  ،ر همه پستهاى كليدىبپنجه انداختن  با
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مثال روباهى كه  ،من براى آنها مثال آوردم .تفاوت نيستندقبضه آورد، ديگر بى
از سوراخش بيرون آمد شترى را در جلوى سوراخ خود خوابيده يافت. 

كرد و خواست او را به داخل سوراخ بکشد و او را بخورد و تالشى مى
نتوانست. دم خود را به دم شتر گره زد و شتر برخواست و او به دم شتر آويزان 

تفاوت كردن است. كنند برانگيختن و بىبود. گفتم اينها كارى كه مى
برانگيختن قشرهايى از جامعه است كه از هرج و مرج، ناامنى، خودكامگى، 

كه نسبت به وضع د و جامعه است نآيگيرى به تنگ مىتعدد مراكز تصميم
شود. آن وقت اينها در برابر آن، قشرهايى كه توانايى حکومت مى تفاوتبى

هم سقوط  كنند و انقالبدارند يك به هزار هم نيستند و ناگزير سقوط مى
گاهى و وجدان پيدا كنند به اين خطر و رئيس جمهورىمى  كند. مردم بايد آ

ن را يارى بکنند. لذا ايستادگى در برابر اين خطر الزم است. من اين خودشا
ام. آنها هم گفتند كه ما آمده دانم و در برابر مشکالت نيز ايستادهمسائل را مى

نيستند.  تفاوتبىبوديم به شما روحيه بدهيم، اطمينان بدهيم كه مردم ديگر 
د انجام دهند تا ببينيم چطور گويند حاال بگذاريكنند و نمىاند، عمل مىآماده
بينيم كه تا به اين وضعيت خاتمه داده شود. و حاال مى اندنه ايستاده  ؛شودمى

دهيد. من به آنها گفتم كه مهم و روحيه شما قويست و شما به ما روحيه مى
اساسى اينست كه ما بدانيم تغيير انقالبى در جامعه چيست و در همان جهت 

 .ر واقعى را به وجود بياوريمعمل كنيم كه آن تغيي
 

 گفتگو با مسئوالن بانکها
بعد درباره كار بانكها گزارشى به من رسيد و با مسئوالن بانك صحبت       

كردم. اين طور كه به من گفتند كار ادغام بانكها خوب پيشرفته و از تجربه 
تر بوده. من درباره وضع اعتبارات صحبت كردم كشورهاى ديگر موفق

 درباره صنايع كوچك كه آيا شما آن موانع را كه وجود داشت براى خصوصا 
هاى سنگين وثيقه اينها بايد ايد يا نه وآيا بازكمك به اين صنايع از بين برده

ايد كه اينها بتوانند از هاى ديگرى پيدا كردهآيا شيوه ؟توانندبسپرند كه نمى
ه افزايش توليد برسند؟ گفتند وامهاى بانكى استفاده كنند و با گسترش كارشان ب
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اند و اشکال و ايرادى از اين بابت كه مدتهاست كه اين كار را انجام داده
 .نيست

 
 كوپتر را آوردندگزارش حادثه سقوط هلى

من  كوپتر را آوردند. گزارش مفصلى بود.بعد گزارش حادثه سقوط هلى      
 نداشته با اينكه اين گزارش را خواندم و خالصه آن اينست كه نقص فنى

افى خلبانها افرادى معتقد، صميمى بودند اما تجربه كافى نداشتند، علم ك
حى ه شرباند و حادثه هم كوپتر درمانده شدهنداشتند، در نتيجه، در هدايت هلى

 ابودنالعاده ضعيفى كه سرنشينانش كوپتر را با احتمال فوقاند هلىكه نوشته
ه ين دليل ديگرى است بر عنايت خداوندى كنشدند به زمين خورده و خود ا

جود ، وبودندكوپتر با اين كه نقص فنى نداشته و خلبانهاى عالم باتجربه نهلى
اى هدايت موجب اين حادثه شده و در اين حادثه هم تمام اسباب بردر  صنق

 ؛ودكوپترها بترينش ناتوانى در هدايت هلىمهمنابودى سرنشينان فراهم بوده كه 
 .اى وارد نشده اما خود يك تجربه استله به كسى كمتر صدمهبحمدال

 
 علم بيرون از دين نيست، جدا از دين نيست ، مکتبی کیست؟

شود و تا شروع مى به آن دوران طوالنى كه از زمان قاجارباید براى ما كه       
جدا از دين امروز ادامه يافته است پايان بدهيم، علم بيرون از دين نيست، 

نيست، چيزى غير از دين هم نيست مامسلمانها معتقديم اسالم عين علم است 
توان بدون علم عهده دار و در اسالم ما شرط مسئوليت، علم است و نمى

ايم فقيهى كه بايد مرجع بشود بايد اعلم فقها مسئوليت شد. ما همواره گفته
كنيم، درستى اين نظر تجربه مى باشد، داناتر و عالمترين فقها باشد. هر روز كه

فهميم كه اگر در بسيارى از كارها ما ناتوان شويم، خسران و زيان را بيشتر مى
بايد باشد،  «مکتبى»كه ما به عنوان اين كه  آن استبه لحاظ و این د. یآمیببار 

كارها  عالم نشد، نشد؛ هر نادانى را به كارهاى بزرگ گذاشتيم و آنها در اين
 .و كشور خسرانهاى بزرگ ببار آوردند ناتوان شدند و براى انقالب
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شود همان دوران پيش و وقتى علم حسابش از حساب مکتب جدا شد، مى      
شود و چون علم ضروت زندگى اين جهان است، خواهى نخواهى علم حاكم مى

ه در اين دوران آنها كه علم آيد كباز دوران سياهى در زندگى ما به وجود مى
دين دارند و علم ندارند محکومند. بايد که دارند و دين ندارند حاكمند و آنها 

توجه داشت كه علم و دين يك واقعيت است كسى كه علم ندارد و مسئوليت 
بهترين نشانه مکتبى قبول مسئولیت وقتی علم نیست،  .نيست پذيرد مکتبىمى

شود، میكسى داوطلب مقام و مسئوليتى  .المى عمل نكردن استنبودن و اس
 .دد، دین نداربدون اين كه علم و تجربه آن را داشته باش

اين با عدل نيز سازگار نيست و ما در مسئوليت، شرط عدالت را هم       
اگر خدا، اراده خدايى بر زنده کپتر( )در حادثه سقوط هلیداريم. شما ببينيد 

شديم قربانى كم علمى و كمبود تجربه گرفت و ما نابود مىعلق نمىماندن ما ت
شده بوديم. چگونه بياييم و سرنوشت كارهاى بزرگ كشور را به كسى بسپاريم 

 ا هستند، اساس كه علم و تجربه ندارند و تنها دلخوش بداريم كه اينها مکتبى
كند و اگر ا داوطلب مقام نمىآدم مکتبى كه علم و تجربه نداشته باشد خود ر

كرد، اين دليل كه مکتب را وسيله كار قرار داده است و چون سرمايه ديگرى 
نداشته، اين مکتب بينوا را سرمايه خود قرار داده است واال در مکتب، 
مسئوليت امرى نيست كه كسى آن را سرسرى بگيرد و بدون علم و اطالع و 

دهد و يا كسى كه خود را مسئول قرار مى تجربه، خود را داوطلب كارى بکند.
كند بايد علم و اطالع و مديريت و خود را داوطلب و نامزد مسئوليتى مى
باشد اگر نداشت و گفت من مکتبى  توانايى كار را در آن مسئوليت داشته

جواب ما به  آموخت؛هستم اين مسئوليت را به من بدهيد، بعد تجربه خواهم 
 .اىنيستى بلکه مکتب را سرمايه قرار داده او اينست كه تو مکتبى

 
 آمد و خوابش را تعریف کرد اصغر بهارى حاج سيد على

آمد و شگفت كه در همين روز كه  اصغر بهارى حاج سيد على ،بعد شب      
ها و همراهان پدر كوپتر را آورده بودند او هم آمد. از همسنگزارش سقوط هلى

اى من بود. آمد و گفت كه من براى گزارش خوابى آمدم كه همان شب پنجشنبه
آمديد و به كرمانشاه رفتيد اين خواب را ديده بودم و روز پنجشنبه  كه به همدان
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براى تنى چند  ، خواب رادر راه ،سوار اتوبوس شديم با مردم بهار همدان و من
پدر شما را در خواب  :گفتمى .كنمنقل كردم و حاال هم براى شما نقل مى
اند به تن شما و ما ايد و كفن پوشاندهديدم كه نشسته بود و شما را ديدم كه مرده

شما را در قبر گذاشتيم. پدر شما رو به قبله نشسته بود و بسيار مغموم بود، شما 
العملى رديد و من گفتم: حضرت آقا فرزند شما چشم بازكرد. عكسچشم بازك

الله، زنده شد و او دست به دعا برداشت و ةنشان نداد. دوباره گفتم حضرت آي
او گفت كه من در اتوبوس كه به ديدار شما  سپاس و شکر خدا را بجا آورد.

نگران هستيد در راه پرسيدند كه شما چرا  آمدم، بسيار مشوش و ناآرام بودم.مى
و من خواب را براى آنها گفتم و آنها گفتند به سوى مرگ رفته و دوباره برگشته 

 كند و دعا كردند و شکر گزاردند.و عمر طوالنى مى
ير پروحانى  البته آن وقت هم موفق نشده بودند مرا ببينند. اين خواب را اين    

دا عمر دراز را خ .يك روز پيش از حادثه ديده بود و بحمدالله تعبير شد
 .داند، ولى بازگشت از مرگش تحقق پيدا كردمى
 

 آمده بود یک ناشر عرب از فرانسه
بنياد نشر كتاب دارد، آمد درباره  سر شب يك ناشر عرب كه در فرانسه      

خواست اجازه چاپ كتابهاى من به زبانهاى انگليسى و فرانسه و عربى مى
بگيرد. البته چند تا كتاب ترجمه و چاپ شده و بنيادهاى مختلفى مراجعه و 
پيشنهاد كردند و من موافقت كردم. سئوالهايى هم درباره طرز فكر و اين 
مطالب داشت و مثل اين كه از قرار خود او اهل فكر بود، بعد مدتى را به 

گذراندم. كه در آنجا عراقيها  و سرپل ذهاب مطالعه وضعيت در قصر شيرين
گرفتيم و كمبودها را حمله كرده بودند و بايد ما وضعيت را تحت نظر مى

شب فرماندهان نظامى را دعوت كرديم تا ضربه ما دشمن شکن باشد. جبران مى
كردم كه صبح جمعه در حضور من شوراى نظامى تشکيل بدهند و وضع عمومى 

. آن شب هم بدين ترتيب پايان را در غرب كشور بررسى كنيم حنيروهاى مسل
 .يافت
 
 



321 

 

 1359شهريورماه  14جمعه   کارنامه
 1359شهریورماه  31تاریخ انتشار  

 358روزنامه شماره 
 

 
  

 شوراى نظامى را صبح تشکيل داديم
موضوع بحث كرديم. يکى تجهيزات هم آمد درباره سه چهار  آقاى محالتى     

كه بايد باال برود و قرار شد  نها، يکى امنيت خاطر و روحيه نظاميانل آو تكمي
اى بکنم كه اين مصاحبه را به روز شنبه گذاشتيم. يعنى فردا كه من مصاحبه

لسله مراتب كه گروهها و اشخاصى كه در س يکى مسئله مداخالت در كار ارتش
كنند كه دستور اكيد كنند و يا از خارج دخالت مىفرماندهى نيستند دخالت مى

و قاطع داديم كه اين مداخالت را منع بکنند و اگر انجام گرفت، كسانى كه 
دهند را از ارتش برانيم. يك مسئله ديگر هم بود كه قرار شد به اطالع انجام مى

ره آن نظر بدهد و قرار شد كه تجهيزات فورا  عمل كنند و دربا ما برسد و امام
 .نتيجه را به اطالع من برسانند

 
 آمده بود از كردستان الله طاهرىةآي
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ره چند مسئله رفته بود، آمد و دربا كه به كردستان الله طاهرىةبعد آي      
صحبت كرد. بستن مرزها، ايجاد كار و رسيدن به وضعيت مردم و اصرار به 

درباره ضرورت توضيح امور به  .اين كه يك مسافرتى به آن منطقه داشته باشم
مردم كردستان، ضرورت به كار انداختن بيمارستانها و وسايلى كه به مردم 

يشترى از دولت ببينند صحبت اين كه مردم كردستان توجه ب و خدمات برسانند
كردم. من پذيرفتم سفرى به كردستان داشته باشم، حاال يا اين هفته و يا آخر 

ما در آنجا  و نيروهاى مسلح درباره ارتش .هفته آينده سفرى به كردستان بکنم
ها و دنازظهر باز همين آم مطالبى گفت، كه بايد انجام بگيرد، بعد

 ها بود و مطالب مهم و قابل ذكرى نبود.گفتگوكردن
 

 موضوع را صحبت کردم 3رفتم و  به نزد امام
رفتم در آنجا درباره سه موضوع به اختصار  حدود ساعت شش به نزد امام     

تا  غربى عبارتند از مسئله امنيت ما در غرب كشور. از آذربايجانصحبت شد كه 
و مطلب دوم دولت بود كه  عرض ايشان رساندم آنچه گفتنى بود به خوزستان

ها نيستم، همين مقدار قانعم كه گفتم من در پى بهترين استعدادها و لياقت
وكار دارند، هايى كه با كارگر سربعضى ضوابط اصلى رعايت بشود و وزارتخانه

ها به دست كسانى نيفتد كه وضعيتى د ايننبا اقتصاد كشور سروكار دار
د، يکى هم اين كه كسانى كه روشهاى تخريبى را نغيرقابل جبران به وجود بياور

ها با همين خواهند به اين ترتيب خود را تحميل بکنند، اينمیاند و رويه كرده
هند آورد و چون توانايى اين بار وسايل كارهاى ديگر را هم در قبضه خوا

ما را  شوند و انقالبسنگين را ندارند خود به خود عامل رشد ضدانقالب مى
افكنند. اينست كه معنويت اخالق اسالمى را ناچار بايد به جد به خطر مى

 .اساس قرار دهيم تا خطر رشد ضدانقالب به حداقل برسد
در روز هفده شهريور  ،تكميلاز م، بعد ه بوددمطالبى را كه فكر كر      
. ايشان فرمودند بله عيب ندارد آنهايى كه ، با ایشان در میان گذاشتمبگويم

اند به مجلس معرفى بشوند. بحث و كارها بشود و بقيه را هم به معين شده
تدريج بعدا  اشخاص اليق پيدا شوند و به كار گمارده شوند. اين روز را هم در 

ماند اين كه شب باز مراجعات اش مطلب گفتنى در ذهن من نيست. مىهدنبال
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آيد هاى مختلف ادامه يافت. و از آنجا كه آمدم يادم مىبود و گفتگوها در زمينه
ايشان گفتند ترجيح . گفتم ؛را تلفن كردند و پرسيدند، نظر امام كه آقاى رجايى

را باهم معرفى كنم و من گفتم پس بايد منتظر نتيجه  دهم بماند تا همهمى
 .تحقيق من درباره دو سه تن از وزرا شد. اين روز هم بدين ترتيب پايان گرفت

  
 

 1359شهريورماه  15شنبه  کارنامه 
 1359شهریور ماه  31تاریخ انتشار دوشنبه 

 358شماره روزنامه 
  

قالب برای تغییرآن که ان استشده یهمين جنگها وسيله تثبيت نظام
 روی داد

و تنى چند آمده بودند. بعد كه آنها رفتند،  اول صبح كه آقاى مفتى زاده     
شود و چگونه دارد تجديد مى درباره اين كه نظام پيشين اجتماعى در كردستان

من دادند كه گزارشى به همين جنگها خود وسيله تثبيت اين نظام شده است 
كنم و هشدار ديدم اين همان خطر است كه من دارم درباره آن صحبت مى

دگرگون بشود به جد  خواهند نظام اجتماعى ايراندهم و از آنها كه براستى مىمى
كنند، مدت سركوب مى. در كوتاهخواهم كه اين مطالب را سرسرى نگيرندمى

ايى در برنامه درازمدت داشته باشد بنابراين مدت جبدون اينكه اين كوتاه
آورد و به دست خود ما همان نظام پيشين اى جز همين نتايج به بار نمىنتيجه

يابد و طبيعى است كه آن نظام حکومت متناسب با خود را تحکيم مى
خدايا تو در دل مسئوالن و جوانان اين توجه را بيانداز كه اين حرف خواهد. مى

 . ر را بشنوند و به اين واقعيت بپردازند و خود را مشغول مجاز نكنندو اين هشدا
 

 تراکتور بود 5000ن کردوزیر کشاورزی خواهان وارد
كشاورزى صحبت از اين كرد كه ما از بانك مركزى بخواهيم كه  بعد وزير     

براى وارد كردن پنج هزار تراكتور اعتبار باز كند و پولى را كه براى كار 
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خواست به او بدهم، كه من به شوخى خواست براى وارد كردن بز مىمىديگرى 
البته مرادم  به او گفتم شيطان در اينجا كم نداريم كه بخواهى بز هم وارد كنى

 از شيطان  در اين جا بازيگوشى است.
 

 آمد با فهرست وزيران  آقاى رجايى
. همان فهرستى كه روز اول بود. آمد و با فهرست وزيران رجايى بعد آقاى     

گفتم كه اين همان فهرست است. گفت آنهايى را كه شما قبول نداريد، قبول 
 نكنيد و آنهايى را كه قبول داريد به مجلس بنويسيد و من هم چنين كردم.

 
ه له و چريکهاى فدايى گزارشهایی در باره حزب دمکرات و كوم

 خواندم شعبه كردستان خلق
بعد شروع كردم به خواندن گزارشها، يکى درباره وضع عمومى، يکى درباره      

، شعبه كردستان حزب دمکرات و كومه له، يکى درباره چريکهاى فدايى خلق
اى بود، كه خواندم و بعد مقاله غربى يك گزارش هم درباره استان آذربايجان
و بيست هزار نامه و چون در اين مقاله و  خواندم تحت عنوان يك نامه از صد
شايع هم شده بود كه مطبوعات خارجى  .در يك روزنامه ديگر مطلب را ديدم

خراب است و چنين  گويند كه وضع در ايرانمى ه استناد قول رئيس جمهورىب
به دولت  كارآيى ندارد و خالصه رئيس جمهور است و چنان است، رجايى

را خواندم  هاى ويژه خبرگزارى پارسكند، من ناچار ضميمه گزارشحمله مى
اند، در نتيجه معلوم هاى خارجى دقيقا چه گفتهببينم كه اين راديوها و روزنامه

اند و در بيان آن شد كه مطابق معمول اينها نصف حقيقت را عنوان كرده
اند، يعنى همه آنچه را كه اين راديوها گفتند نصف حقيقت هم صادق نبوده

اصلى اين گفتارها را هم نگفتند. يکى از نمايندگان آمد بازگو نكردند و زمينه 
در پاريس  و همين مسئله را عنوان كرد و من به او گفتم خوب وقتى امام

بودند، غالب راديوها و مطبوعات و تقريبا غير از يك قشر معينى از مطبوعات 
كردند. سابق حمله مى كردند و به رژيم شاهدست راستى از امام طرفدارى مى

اين حمايت و حمله اين باشد كه آنها طرفدار امام بودند و شاه سابق  اگر معناى
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بعد گفتم: اول بايد ببينيم كه در چه  .مخالف آنها بوده پس اين هم همان است
 دهد.اى اين مسايل رخ مىزمينه

 
ت اينها شما را دشمن اصلى نوشته بود و مخبرش هم به من گف لوموند

 :دانندمى
اين كه اينها شما را دشمن  :نوشته بود و مخبرش هم به من گفت لوموند     

دانند، يك حقيقت بارز است براى اين كه اجراى استقالل يك برنامه اصلى مى
نظام  آييم، ازخواهد و اگر ما اين برنامه را اجرا بکنيم از نظام بيرون مىمى

اى مهلك خواهد آييم و اين براى نظام ضربهگر بيرون مىجهانى آمريکاى سلطه
ام و اين مانع از آنست كه آمريکاييها بتوانند بود. و من روشى در پيش گرفته

خيلى روشن اين كه اگر مردم از صحنه بيرون  .پياده كنند برنامه شان را در ايران
ى تنها بمانند، آنهايى كه خود را سايزمان يافته در صحنه سبروند و گروههاى سا

دانند، حتى ) اگر در مکتبى بودنشان ترديد نكنيم( از جهت كميت مى مکتبى
در برابر گروههاى سازمان يافته  يك هزارم و از جهت كيفيت كمتراز اين

اين اقليت  ،يجهدر نت .ديگرى هستند كه مکتبى نيستند و يا ضد مکتبى هستند
برد. ناچيز جز اين كه جاده را براى آن اكثريت صاف بکند كارى از پيش نمى

معنايش همين بقاى مردم  مكه غيبت اما -و اگر خود مردم در صحنه بمانند 
توانيم استعدادهاى مسلمان را بپرورانيم و اينها به تدريج مى -است در صحنه
كار برانگيزيم. غير از اين باشد يعنى اگر دشمن موفق كشور به  را در رهبرى

گفته از طريق تحريك عناصر  بشود از طريق تحريك همان طور كه برژينسکى
كند و از صحنه بيرون ببرد،  طرفبىافراطى به تدريج جامعه را القيد بکند، 

چون من در  .دفاجعه حتما  رخ خواهد داد. و رژيم انقالبى سقوط خواهد كر
مصرم و در حفظ مردم در صحنه و اين را يك عامل اصلى  پيروى از خط امام

مردم را احساسات خشك و خالى  ،دانمشعور نمىمردم را هم بى ،دانممى
گاه و هشيار مىنمى اولى دشمن  ناگزير توجه اصلى و ،دانمدانم و آنان را آ

براى اين كه اين موجب  .ستا و ساقط كردن او ضربه زدن به رئيس جمهورى
شود در يکى دو ماه آينده به اصطالح آنها به اصطالح آقاى برژينسکى جناج مى
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افراطى رو بيايد و اين جناح افراطى به لحاظ اين كه با عمليات خود مردم را به 
مخالفت  هباشند نيز ب توانند اداره امور را داشتهورد و قشرهايى كه مىآمیستوه 
 .آوردو حاكميت او را فراهم مى خود به خود زمينه رشد ضد انقالب ،راندمى
 

 :مطالبی که در آن نامه بود
اين آن واقعيتى است كه اساس تبليغات دستگاههاى تبليغاتى غرب است       

 هاى به زبان فارسىرنامهدانند كه چگونه تبليغ بکنند، آن هم غالبا  در بو آنها مى
به گمان اين كه مردم  .آوردالعملهايى را به وجود مىخود كه چه نوع عكس

توانند مسايل و مطالب را بفهمند همين قدر كه شعور تشخيص ندارند و نمى
گفتيم راديوهاى بيگانه به فالن كس حمله كردند و در حرفهايشان به قول 

گويند كه رئيس جمهور ما عامل آنها است مردم مى ،تكيه كردند رئيس جمهور
و اين آقايان مخالفان دو آتشه غرب. مطالب ديگرى هم در اين نامه بود، 

خواسته است بگويد:  نويسنده نامه در پايان به رسم مبتاليان به كيش شخصيت
نويسد و در هيچ حزب و ين نامه را مىآدمى است كه از روى كمال حسن نيت ا

گروهى هم نيست، نيازى هم به تشکر ندارد و آنچه كه نوشته است از روى 
گفته است، نكند ما ديگران را  کهدر آنجا  ،صدق و صفا است و اما خود نامه

، بينيمدر همان چهارچوبى كه در كتاب كيش شخصيت درست كرديم، مى
بدان  كتاب را درست نخوانده و ندانستهو  طرف نیستکند که بیمعلوم می
برد. دانست و اين روشها را به كار نمىخواند و مىكاش مىاى دهد.رجوع می

گذارم بر اين كه حرفهايش درباره حاال من در پاسخ به اين نويسنده فرض را مى
گويم برادر عزيز شما گفتيد كه سئوال صداقت خودش صحيح است و مى

دفعه ديگر مقاله خودتان را بخوانيد، ببينيد كه شما يکى دوتا  كنيد اما يكمى
سئوال بيشتر نكرديد و بقيه تماما  حکم است و حتى سئوالهايتان هم حکم 

گوييد اوال قبول بفرماييد كه . مىاست. حکم محکوميت رئيس جمهورى
در آموزش و پرورش نبوده و  منظور خبرنگار به طور صددرصد تفتيش عقايد

من هم كه اين را سوق دادم به آنجا خوب اين يك حکم است شما كه اينجا 
درصد  گذشت كه بگوييد صددانيد كه در اتاق من چه مىنبوديد، از كجا مى

شما نبوديد كه  ؟منظورش تفتيش عقايد در آموزش و پرورش بوده يا نبوده
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سى است كه اين مسئله را تعقيب كرده و گزارش ببينيد سئوال كننده خود ك
مفصلى درباره تفتيش عقايد در آموزش و پپرورش تهيه كرده و به من 

پرسيد، پرسيد خبرنگار حرف كسى را كه مىخبرنگار نبود كه مى ست.اداده
كرد. درباره راديوهاى خارجى توضيح دادم، بعد يك حکمى صادر ضبط مى

ها مربوط است به ندانستن واقعيات كه ين برنامهكرده است كه مقدارى از ا
ها هخواستم سئوال كنم. كدام واقعيتها و كدام ندانستجوابى هم ندارد. مى

مربوط به سركار بوده، بعد يك فصلى زير اين نوشته است كه بخيال خود كشف 
 كرده كه اين واقعيتها در ذهن من چه بوده و آنها را پرورانده و قانونها روشهاى

عمل كرديد. آن  كامالا اسالمى است و شما نويسنده اين مسئله كامالا مکتبى
گويم. براى اين كه ببينيد ما با چه واقعيتها را من چندتايش را برايتان مى

و شوهرى با هم دعوا كردند و آنها حل  مثالا زن :امورى سروكار داريم
كنند كه من بينند و گمان مىمهورى مىمشکلشان را در تصميم رئيس ج

توانم به جاى دادگاه عمل بکنم. مثالا كسى به ديگرى پول قرض دادگاهم و مى
داده و او پس نداده و آمده است كه من دعواى آنها را حل كنم و از اين گونه 
امور كه اينها بايد به مقامات صالحه محل خود مراجعه شود و ارجاع هم داده 

اينها هم چيزهايى نيست كه رئيس جمهور به آنها جواب بدهد. يا  شود. ومى
واقعيت  .ستا امکان داشته باشد كه به آنها جواب بدهد آن واقعيتها اين ها

كه  رئيس كنند كنند و گمان مىها توجه نمىاين زمان را نويسندگان نامه
د پاسخ جمهورى بايد به جاى همه تصميم بگيرد و همه مشکالت را هم او باي

 . بدهد
 

 از کدام بخش و چگونه  پاسخ به نامه : حذف بهره بانكى
ميليونها رأى را  تر بعد از صدور اين حکم كه حذف بهره بانكىكمى پايين

متوجه من كرد، بعد بهره بانكى به قله اوج خود رسيد. اوالً معنايش اين است 
ت جمهورى مان. يأسى بوده كه من به كار بردم براى انتخابات راكه اين وسيله

نفر اقتصاددان را جمع  30اين مسئله طرح شد و ما حدود  روز اول انقالب
كرديم و با آنها يك رشته بحثهاى طوالنى انجام داديم كه بزودى به صورت 

آن طرح يك ماه  شود. و براى كوتاه مدت طرحى تهيه كرديمكتاب منتشر مى
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و  و در قم نزد امام بلکه بيشتر مورد بحث بود. در دولت و شوراى انقالب
ديگران داديم و آن طرح تصويب شده را عينا  به اجرا گذاشتيم. روز اول هم 

ك رود. گفتند يگفتيم اين به معناى آن نيست كه يك روزه بهره بانكى از بين مى
بيشتر از  كسى هم مقاله نوشته و گفته مگر مشاوران اقتصادى رئيس جمهورى

اند بهره گويند، بهره از بين رفتنى نيست. نه آنها هم نگفتهمى هدانند كخدا مى
توان از بين اند بهره را يك روزه و با يك تصميم نمىگفته ؛از بين رفتنى نيست
اى اجرا كرد تا از بين برود به خالف نوشته نويسنده، بانك مهبرد. بايد يك برنا

از خرید و یا ساختن گيرد، گيرد و از كشاورزان نمىبهره از روستائيان نمى
امور صنفى  با توجه به اين كه كميته .گيردصنايع كوچك نمىاز گيرد، خانه نمى

آن كه بسيار  داند و حالدرصد مى 20ميزان سود تجارت و كسب در بازار را 
ها، به تجار و چطور جناب نويسنده انتظار دارد كه به اين ،ها استبيش از اين

بانك كامالا  ؟واردكنندگان، پول داده شود و هيچ مشاركتى در سود مطالبه نگردد
حق دارد با آنها در سود شريك بشود. تازه با اجراى قانون مربوط به بازرگانى 

ار، به طور كلى تغيير خواهد كرد و اين قسمت نيز خارجى توزيع داخلى زمينه ك
كامالا بر موازين اسالمى منطبق خواهد شد. و به اطالع اين نويسنده برسانيم كه 

ميليارد تومان نظام  30هايى كه حذف شده است، در سال گذشته بابت بهره
ن اند ايها به جاى خودشان برگشتهبانكى ما زيان كرده است. پس اگر اين بهره

دهد به اسم اين كه من باند؟ چرا بايد كسى به خود اجازه پولها به آسمان رفته
چنين دلسوزم و چنان دلسوزم، اين گونه اجر كار را از بين ببرد و زحمت 

بکند و با اطالعات غلطى كه  قيمتكنند را بىآنهايى كه شب و روز كار مى
ند تا به منبر نشينند و چون دهد و كامالا دروغ براى اين و آن خوراك تهيه كمى

 ؟و چرا بکنند
كنم، اما با صراحت عرض مى»در جاى ديگرى بعد از اين گفته است       

تى يأسآلود و س يأسمن به مکتب هستيد برخوردى ؤشما با اين كه مخلص و م
ه منسوب به سركار را غمنامه مانايد و اگر روزمنفصل از توكل را پيشه كرده

البته بعد راجع به نويسنده نامه تحقيق  «.امكه اغراق نگفته ، مطمئنمملقب ده
كردم، معلوم شد كه خالف آن ادعايى است كه در پايان مقاله كرده است و از 

ها هم معلوم است. در آغاز گفته است كه من قصدم سئوال است، همين نوشته
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اش احکام است، سئوال نيست، چطورمن تناقضم؟ ها همهدر حاليکه اين
ل هستم صمن به مکتب هستم، مخلص هستم، متوكل هستم، اما در عمل منفؤم

شود يك كسى چنين حکم دهشتناكى بدهد؟ چرا منفصلم از از توكل! چطور مى
توكل؟ براى اين كه به نظر خودم بايد حقايق را به مردم بگويم. و اين حقايق 

مينان و ثبات در آلود است. در حالى كه به نظر من، به عكس اط يأسبه نظر او 
كند در اين كه دهد و جامعه را مطمئن مىجامعه افزايش مى اطمينان را در

د با نمسئوالن او قصد بازى با احساسات و عواطف او را ندارند. قصد هم ندار
دروغ واقعيتها را به او وارونه جلوه دهند. مطلب ديگرى هم درباره حقايق 

 .به تفصيل خواهم گفت شهريور 17كرده بود كه در عنوان  اقتصادى ايران
پيشنهاد كرده بودند، درباره  شب گزارش درباره وزرايى كه آقاى رجايى      

سه نفر از آنها براى من آوردند و تا ديروقت شب هم درباره مسايل مختلف 
مصاحبه با انجام دادم،  گفتگو كرديم وهمين امروز هم مصاحبه مطبوعاتى

كه اين روزها سخت  تلويزيون براى امنيت غرب كشور و تقويت روحيه نظاميان
در  لطمه ديده است يعنى متجاوز از يك ماه است كه درباره روش غلط با ارتش
رسد، حال بحث و گفتگو و هشداريم و چه وقت اين روشهاى غلط به پايان مى

دانم كه در لحظه خطر ما صدمات سخت اين داند. ولى من خود مىخدا مى
يا بايد به هشدار تنها اكتفا كرد و بايد دست به عمل  .رفتار را خواهيم چشيد

را در  زد. اميدوارم شرايط عمل فراهم بشود تا بتوانيم اين نيروهاى مسلح
 .وضعيت دفاع از كشور قرار بدهم

 
 1359شهريورماه  16يکشنبه کارنامه 

 1359مهر ماه  1تاریخ انتشار سه شنبه 
 359شماره روزنامه 

 
دولت به  که ایگزارشهایی در باره هوانیروز، آمادگاه کرمان، برنامه

 مجلس داده
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گزارش و  در كرمان امروز صبح گزارشهايى را درباره مشکالت هوانيروز      
اى را كه دولت به مجلس داده بازديد از آمادگاه كرمان را خواندم. بعد برنامه

ها و ديد عمومى حاكم بر برنامه بايد بگويم كه متأثر از بود. درباره اين برنامه
اش صحبت خواهم كرد. بعد همان حاكميت گروهى است كه من بعدا  درباره

و گزارش مشاور در امور صنفى درباره  شکايت كارگران سازمان آب تهران
 .همين سازمان را خواندم. حاال اين مشکلى بود كه به نحوى حل شده بود

شکل را مهاى نادرست مقابله قدرت خواستند كه ظاهرا  بعد با همان رويه      
ا بكه  حل كنند كه در نتيجه دوباره مشکل ايجاد كرده بود باز از نو خواستم

 و صحبت بشود و اين مشکل حل گردد.وزير نير
 

 صحبت کردند در باره گروگانگیری و ژاپن ، اسپانياسفراى هلند
صحبت  اآمده بودند و درباره گروگانه و ژاپن ، اسپانيابعد سفراى هلند     
گفتند كه در نامه وزير امور خارجه كردند و همان مطالب و حرفهايى را مىمى

بکنند، در صورتى  اند همکارى كامل با ايرانگفتند كه آمادهمى .هم بود آمريکا
 كه اين مانع برداشته شود.

 
تگاهى ساخته بود براى هدايت مسلسل از يك دس درجه دار ارتش

 دور
يك دستگاهى ساخته بود براى هدايت مسلسل  .آمد بعد يك درجه دار ارتش    

گفتم برايش اسباب اين كارها را فراهم  .از دور كه در اينجا به من نشان داد
 .بکنند تا آن دستگاهى را كه ساخته است تكميل كند

آمد و از مشکالت و كمبودهايى كه در آن  تيپ سر پل ذهاب بعد فرمانده      
منطقه داشت صحبت كرد و مطلب همان مطلب است. ما بايد راهى ديگر در 
پيش بگيريم و جوى ديگر ايجاد بکنيم واال وقتى خطر نيست چنان عمل بکنيم 

كه آمد از اينورى  وجودى وجود ندارد، خطرمكه انگار در دنيا غير از ما هيچ 
خوب مطالبى گفت كه  .رسدتفريط بکنيم به اين ترتيب كار كشور به سامان نمى
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. اما در مجموع همان مشکالتى شود بازگو كرداز باب حفظ اسرار نظامى نمى
 خواست كمبودهايى جبران بشود.مى است كه به دفعات از آن صحبت شده و

 خواستمى ميليون تومان بودجه 500 غربى استاندار آذربايجان
 ميليون تومان بودجه 500تماس گرفت،  غربى بعد استاندار آذربايجان     
كل خواست براى خسارات و خرابيهاى ناشى از جنگ و حل مسئله پروتمى

آذربايجان غربى با تركيه. بعد گزارشى درباره كرمانشاه و معدن ذغال خواندم 
شود يعنى هزار تن در زمان رژيم سابق توليد مى 9هزار تن به جاى  5كه امروز 

حدود نصف، باز همان درد و مصيبت. بعد درباره آموزش و پرورش گزارشى 
ام دروغ است بود كه مطالبى از قول او گفته كه نوشته «بن بال»خواندم و نامه 

اسالمى ما و رفتار  و او كامالا در كنار مردم ماست و با تمام وجودش از انقالب
بعد هم نشستيم به گفتگو درباره  .كندانقالبى دانشجويان ما حمايت مى

 .محتوى صحبت فردا، اين روز هم بدين ترتيب گذشت
 1359رماه شهريو 17دوشنبه 

 1359مهر ماه  1تاریخ انتشار سه شنبه 
 359شماره روزنامه 

 

 
  
 

 ها بيفتد و مردم از زبان هركس درون او را بشنوندپرده
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 وديديم  وامروز صبح تا ظهر مطابق معمول مالقاتهاى گروهها بود. آمدند       
 ى صحبت بعد از ظهر كرديم و نزديك ظهر به منابحثى هم درباره محتو

 آميز است. من مشغول مطالعهگزارش دادند كه لحن راديو به غايت تحريك
 .جستمقرآن مى روش را در در سخنرانى امروز، بودم و، روش كار و عمل

ها بيفتد و مردم از زبان هركس درون او را برنامه خاص من اين بود كه پرده      
نقشى تعيين كننده دارد و بشنوند، بدانند براى اينكه اين از لحاظ حال و آينده 
ى كه كشور در آنست بستبناگر اين مسايل در ابهام بماند، دیر يا زود وضعيت 

قيافه خود را نشان خواهد داد. و آن وقت ، وقتى است كه بر اثر ابهام موجود در 
 .هم كارى ساخته نخواهد شد و فاجعه رخ خواهد داد مردم، از رئيس جمهورى

ورى كه طپس دنبال روشى بودم كه به زبان و بيان بياورد هر كسى را به       
ه كور هر ط ،خود او را ،براى مردم هر ابهامى از بين برود و از زبان هر كس

زموده آاين روش را گرچه بارها در گذشته از قرآن اخذ كرده و بشناسد. هست، 
يد و نيا يزى از اين روش كسربودم از نو مراجعه به قرآن نمودم براى اين كه چ

 :هود كبنتايجى كه الزم است به بار آورد تحليلى كه قرار شد عرضه بدهم اين 
 

 تحليلى كه قرار شد در باره شفاف سازی بگویم
هاى كليد را بگيرد، مثل خواهد به خيال خود، دندهيك گروه كوچکى كه مى      

 توانست ديوان ساالرى و ارتشهمان داستان روباه و شتر است. و اين نخواهد 
را به خود جلب كند و پايه قدرت را بوجود بياورد بر فرض كه بتواند، پايه دوم 
اين زاويه، قدرت مقصود است كه خواهى نخواهى به طرف قدرت خارجى 

رود و اگر نخواهد به طرف قدرت خارجى برود، نخواهد به طرف مردم برود، مى
 .مردم را به صورت عامل تعيين كننده بپذيرد پس ناگزير بايد

م مرد ،دو اين دقيقا  همان چيزى است كه مقصود است، زيرا كه در اين دي     
 اساسى كار بنابراين قادر به انجام ؛نيستند یابی سازمان و توانا به صاحب شعور

 .روندآيند و مىاند، مىنخواهند شد. احساسات هستند، موج
 

 شودتر مىديو روشننقش تخريبى را



333 

 

شود. و تر مىنزديك سه بعدازظهر به من گفتند كه نقش تخريبى راديو روشن      
برنامه اين است كه شما را با ميدان خالى روبرو كنند. از روز پيش از اين روز، 
شايعه رواج پيدا كرده بود كه در روز هفده شهريور زدوخورد خواهد شد، به 

، برخورد صدربنىخلق و مخالفين  خلق و فدائيان نصورت شديد، بين مجاهدي
وخورد خواهد شد و اين شايعه را با منتهاى رذالت درست كرده بودند.  و زد

شوند در نيستند و موافقين او خالصه مى يعنى مردم ديگر با رئيس جمهور
كذايى بود. در نتيجه  لق و فدائيان خلق، همان مطلبى كه در آن نوارمجاهدين خ

دهند و هم اين كه آنها از بيم زد و میزنند هم مردم را رم با يك تير دونشان مى
يند. كار را از اين هم آمیخورد و مفت كشته و زخمى شدن به ميدان شهدا ن

بط عمومى سپاه پخش كردند كه احتماالً در اى از قول رواباالتر بردند و اعالميه
خورد مسلحانه بشود و به  و ميدان بمب منفجر خواهد شد و ممکن است زد

اى قصد گفته است كه عدهنيز حمله بشود. خود راديو از قرار مرتب مى راديو
ند كه از خواستو افراد كميته مى پاسداران کنند و ازدارند به راديو نيز حمله ب

نيز  را آنجا حمايت بکنند. در همين وقت تلفن كردند كه پاسداران يك كالنترى
كردند براى اين كه رئيس محاصره كردند، يك جوى بدينسان درست مى

را با ميدان خالى روبرو كنند و مردمى در آنجا نباشند. در ضمن صبح  جمهورى
گفته شده بود كه برويد به ميدان شهدا و مواظب شعارهاى  رادر بهشت زه

كند كه منشاء اين ها است و معلوم مىانحرافى باشید كه تائيد همان شايعه
 یانند.ها كشايعه

 
 از رادیو به مردم پیام دعوت آمدن به میدان شهدا دادم

ا مشکل زياد، راديو را پيدا و ناچار من در ساعت چهار، بعد از اينكه ب      
دادند. پيامى خطاب به مردم فرستادم كه به خيابانها كردم. البته به هم حواله مى

 بريزند، اساس اين جمهورى از لحاظ من وقتى محکم است كه رئيس جمهورى
است ما در حداكثر داشته باشد و اال با خطرهايى كه موجود  قوه بسيج

 28هاى نخواهيم توانست با اين خطرها روبرو شويم. و احتمال تكرار صحنه
آورند اگر انصاف شود. و آنهايى هم كه اين اوضاع را بوجود مىمرداد زياد مى

داشتند الاقل اگر آزادمرد بودند ناگزير بايد متوجه اهميت همين مسئله 
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س جمهورى سعى شدند كه اين همه در تخريب موقعيت اولين رئيمى
كردند، كه در موقع خطر از كسى كارى ساخته نباشد. به هر رو من با نمى
آيند و ديدم كه مردم در خيابانها مىكوپتر به محل سخنرانى رفتم. از باال مىهلى

ديديم و از اين كه مردمى اينسان روند و جمعيت عظيم را مىبه سوى ميدان مى
حزبى، گروهى آنها را فراخوانده باشد. عين كه سازمانى،  خود جوش بدون اين

اند به دو نتيجه بر ضد رژيم در چنين اجتماع بزرگى شركت كرده دوران انقالب
 .روشن رسيدم

دانند كه چه بايد بکنند و همان شعور عمومى، يکى اين كه مردم خود مى      
اس خطر در صحنه حاضر انگيزد كه در موقع احسمى وجدان عمومى آنها را بر

انطباق  تواناییاند و ى از مردم بريدهيأسنكته دوم اين كه اين گروههاى س .بشوند
با افكار عمومى و خواستهاى مردم را ندارند و همان روحيه قيموت، همان كه 

هاى زورمدارانه، موجب اى نيستند و بايد آنها را راه برد آن هم با شيوهمردم كاره
را هم ندارند  به روز از مردم بريده بشوند و در حقيقت توان بسيج شود كه روزمى

و هميشه اين اسباب قوت و ضعف رژيم جمهورى است در صورتى كه مردم 
همين حالت را نگه بدارند و رژيم موفق بشود مردم را دائم در صحنه نگه بدارد، 

 .كند قابل رفع استخطرهايى كه ما را تهديد مى
در صورتى كه اين توانايى را از دست بدهد، در آن صورت سقوط او كار       
شود، بعد من سخنرانى مفصل خود را ايراد كردم، مردم با هيجان اى مىساده

زايدالوصفى اين سخنان را تأييد كردند. جمعيت بيش از آن بود كه بتوان گفت 
خلق هستند كه آنجا توان گفت فدايى خلق و مجاهد اين يا آن گروه است. نمى

ها مصمم بود كه تمام كسانى كه جمعيت بزرگ و قيافه آن قدراجتماع كردند، 
بعد مرا ديدند بر اين معنى متفق بودند كه همان روحيه همان احساس و همان 

اند و بود و پندارى آن مردم خواهان تجديد آن خاطره رفتار روزگار انقالب
روز چنان زندگى كنند كه پندارى انقالب امرى دائمى است. خواهند كه هر مى

كه از نظر من بعثت نيز امرى دائمى است و بايد اين روحيه انقالبى به طور 
 دائم به عمل انقالبى تبديل بگردد. 

اى از يك جا نامهشب از آنجا به دعوت به منزل يکى از بستگان رفتم در آن    
كرد، مستأجر بود و بعد از ايگى آنها زندگى مىكارگر به من دادند كه در همس
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شام به منزل او رفتم و خانه او را بازديد كردم. اميدوارم كه او بتواند با كمکى 
اى براى خود تهيه بکند. اين روز هم بدين ترتيب به پايان شود، خانهكه مى

كنم، رسيد. چون آن سخنان منتشر شده، من درباره آن در اينجا صحبت نمى
 : جز اين كه محتوى اصلى بيان من اين بود كه

 
 شهریور 17محتوى اصلى بيان من در جمع مردم در میدان  شهدا در 

تواند تشکيل يك دست نيز نمى در حال حاضر اين گروه، يك هيئت وزيران      
گذارد بدهد. بنابراين موضوع كه بتواند در مقامهاى تعيين كننده افرادى از خود ب

 .و بقيه نيز مثل موم از او تبعيت بکنند، امرى محال است
در نتيجه، اگر مردم از صحنه بيرون بروند و ما از آنهايى كه با ما سر       

سازگارى ندارند در صحنه تنها بمانيم، ما يك در مقابل هزار و آنها براحتى ما 
اند راديو را در شيدهرا از ميدان به در خواهند كرد. اينها به عنوان گروه كو

ها را در دست بگيرند، در فرماندهى نيروهاى انقالبى دست بگيرند، روزنامه
خود را جا كنند و حاكم كنند و دولت را در دست بگيرند و تريبون مجلس را 
هم در دست داشته باشند، با اين امورى كه در دست دارند، پس مسئله اساسى 

توانند ه اين گروه اينست كه مردم نقشى نمىو تعيين كننده مردمند. اما نظري
داشته باشند، به لحاظ اين كه مردم سازمان يافته نيستند تابع احساساتند. موج 

دهند. روند. پس اينها هستند كه مصالح مردم را تشخيص مىآيند و مىاند، مى
رمدارانه بايد اين يعنى زو و اينها هستند كه از راه روشهاى غير ليبرالى، مکتبى

مسائل را حل كنند و حرف ما اينست كه اگر مردم از صحنه بيرون بروند شما 
اى براى اجراى نيت خود نداريد. نه تنها روز به روز مخالفانتان را هيچ وسيله
بودند را هم ناتوان  كنند، بلکه آنها هم كه در صف نيروهاى انقالبقويتر مى

خداى نكرده بيرون برود اين روحانيت  الا روحانيت، اگر پاى امامكنند. مثمى
كند.در نتيجه آنها با يك پارچگى ندارد و موافق با اين روشها نيست و عمل مى

كنند، مکتبى و غيرمکتبى و اين گروه نخواهند ماند. با اين رده بندى كه مى
 تفاوتبىاگر مخالف نكنند ضدمکتبى، گروههاى عظيم مسلمان را هم اقالا 

كنند. مشکالت اقتصادى كشور عظيم است. ما در سال گذشته به طور مى
گرانتر وارد كرديم. از قول رئيس سازمان برنامه  %25متوسط واردات خود را 
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شود. در اين مدت پولهاى ما در كه رقمى حدود دوميليارد و نيم دالر مى
ده و ما توانا در استفاده از آنها نبوديم. بانكهاى خارجى مورد استفاده آنان بو

چنان  در داخل كشور گرانى، بيکارى ماتمام تالش دستگاههاى بانكى ما هم
مشکل مهم مردم باقى مانده. ما نتوانستيم از امکانات داخلى و خارجى بهره 

ها، كمى از بردارى كنيم و آن طور كه كه بايد به دردهاى مردم برسيم و براى آن
 ما از صدور نفت تهايشان بکاهيم و كار و زندگى فراهم آوريم. بودجهمحرومي
شود. صدور نفت به حداقل رسيده و در نتيجه، بودجه ما كسر عظيم تأمين مى

دارد و به لحاظ نبودن امکانات فنى، ما قادر نيستيم بودجه عمرانى را جذب 
كنند. در اين جو اجتماعى تشديد مى بکنيم و همه اينها مشکالت ما را

يعنى فكر و راهنما و ايدئولوژى و دين پاسخ هايى  اقتصادى از نظر فرهنگ
ايم يکسان نبوده و برخوردها روز به روز كه براى اين مسائل و مشکالت يافته

شديدتر شده، در نتيجه اگر مردم از صحنه بيرون بروند گروهها چنان تجزيه 
اند و چنان روابط شان با هم خصمانه شده كه تنها ماندنشان در صحنه يك هشد

تكانهاى شديد، برخوردهاى تخريبى غير قابل كنترل و در نتيجه استقرار يك 
استبداد پايدارى را متكى به قدرتهاى خارجى موجب خواهد شد. اينها مسايلى 

ى روشن شود، است كه الزم است با مردم در ميان گذاشت تا وجدان عموم
ها روبرو وضوع پيدا كند و ما بتوانيم از اين همه مشکالت و مسايلى كه با آن

 .هستيم بيرون برويم
 تأخيرنستيم بازگو كردن آنها را به مردم به توااينها مسائلى بود كه نمی       

هاى دشمن و بياندازيم، خصوصا  كه ظرف دو ماه پياپى هشدار داديم. از نقشه
ها خواهد رسيد صحبت و اين كه توطئه فتيم، از وضع نيروهاى مسلحمشکالت گ

كرديم و تقريبا  در همان زمان كه كودتاى نافرجام كشف شد خبر از طرح توطئه 
به مرزها  تر داديم و ما واقع شديم در موقعيتى كه از حمله عراقبزرگتر و وسيع

طور كه خواهد آمد و خواهيم ديد، كودتاى تركيه نيز بر آن  شد و همانناشى مى
توان باز سکوت كرد و نگفت به مريد شد. در اين اوضاع و احوال چگونه مى

 .توان كارها را پيش بردمردم چه موانع و چه مشکالت بر سر راه است كه نمى
  

 1359شهريورماه  18سه شنبه  کارنامه 
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 1359مهر ماه  2تاریخ انتشار 
 360شماره روزنامه 

 

 
  
 

 نخست وزير همراه وزير دارايى هند پيامى از خانم گاندى سفير هند
 هند آورده بود

 پيامى از خانم گاندى آمدند. او همراه وزير دارايى هند صبح سفير هند      
هند آورده بود و درباره روابط اقتصادى دو كشور صحبت كرد.  وزيرنخست 

مطرح خواهيم كرد به اين  من به او گفتم كه ما تغيير را در همين اجالس اوپك
خيز نفت ارزان  صورت كه از نظر ما كشورهاى صنعتى از كشورهاى نفت

بزرگ كه نفت در اقتصاد آنها دارد و كشورهاى خرند به لحاظ نقشى مى
نفت را  ،غيرصنعتى يا بهتر بگوييم كشورهايى كه داراى اقتصاد مسلطى نيستند

خرند و ما جانبدار طرحى هستيم كه اقالا عدالت رعايت بشود و طورى گران مى



338 

 

بشود كه كشورهاى رشد نيافته بهاى گرانى نپردازند و اين طرح را در همين 
 .اوپك طرح خواهيم كرداجالس 

تم كه بعد درباره روابط اقتصادى دو كشور صحبت كرديم و من به او گف      
مان زهايتوانيم خودمان با يکديگر مبادله كنيم و نياما بسيار چيزهاست كه مى

 مکانارا برآورده بسازيم و محتاج كشورهاى صنعتى نشويم و حوزه فرهنگى ما 
 انوسدر اين حوزه كه از اقيانونس كبير تا اقي دهد كه اقتصاد بزرگى رامى

در  اطلس وسعت دارد به وجود بياوريم و اين حوزه بزرگ به ما امکان بدهد
نى زرگابرابر غولهاى اقتصادى بايستيم. به هر حال اميدواريم كه مبادالت با

 .بين دو كشور توسعه پيدا كند
 

 اى انجام دادندمخبران هندى مصاحبه
اى انجام دادند و به سئواالت آنها جواب بران هندى مصاحبهبعد مخ      

كردند گفتم. بعد پيشمرگان كرد آمدند و تقاضايى داشتند و مطالبى عنوان مى
اى كه در اينجا بازگو بکنيم نيست. بعد خلبانى كه كه ماحصل اين مطالب نكته
ديده بود و هواپيما را  بر اثر شليك دشمن آسيب بال هواپيمايش در مرز عراق

سالم به زمين نشانده بود آمد و مطالبى درباره كم و كسريها گفت كه بايد هر چه 
 .زودتر آنها را جبران كنيم

طالبى و بعد آقاى صدر وزير بازرگانى آمد. درباره مسائل گوناگونى م      
د هم بع هداشت كه گفتگو شد. بعد فرمانده نيروى دريايى آمد. بعد فرمانده سپا

 جلسه سه شنبه در همان وقت بود كه آمدند و گفتند
 

 و بهشتى در پاسخ به اظهارات من در ميدان شهدا آقایان هاشمى
 مصاحبه كردند و به اصطالح لحن پرخاشگر داشتند

مصاحبه كردند  رئيس مجلس شوراى اسالمى و آقاى بهشتى آقايان هاشمى    
و به اصطالح لحن پرخاشگر داشتند در پاسخ به اظهارات من در ميدان شهدا. 

اند، مرا از هرگونه اين كه اين دو تن به خود زحمت اينگونه پاسخگويى را داده
 .كند و اميدوارم مردم آنچه را كه بايد، دانسته باشندمى نيازبىتوضيح ديگرى 
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همان طور كه واقع  امور اخبار نشود وتحريف  و خواستيم سانسورمى

 شوند به اطالع مردم برسندمى
ها مهم هستند. براى اين كه مردم از آنها آگاه اما دو سه نكته است كه اين      
كه بايد تحت نظر سه قوه باشد. اين  يکى مسئله راديو و تلويزيون :بشوند

بوده است. كه در تهيه پيش نويس و چه در تهيه قانون  پيشنهاد از خود من
اساسى مجلس خبرگان، آنچه پيشنهاد داده شده و توضيحات من موجود است. 

 خواستيم سانسور در اخبار نباشد، اخبار تحريف نشود وبراى اين كه ما مى
 .شوند به اطالع مردم برسندهمان طور كه واقع مى امور
وسيله برخوردهاى گروهى و تبليغات و  و تلويزيوندوم اينكه راديو       

شود و حقايق را از مردم نپوشاند و دروغ را به جاى حقيقت نتفسيرهاى گروه 
 .به خورد مردم ندهد

 دو راه بيشتر نيست يا بايد حل مسايل سوم اين كه براى راديو و تلويزيون      
كه  طورآنرژيم سابق نمونه آن بود. يا  هعقيدتى را از طريق سركوب انجام داد ك

 .بشود من عقيده دارم، محل بحث آزاد
 

 كنند كه بودجهمى اين همه تبليغات دروغ بر ضد رئيس جمهور
 جهاد را قطع كرده است

وارم كه مطلب براى خوانندگان اين سطور روشن شده باشد به هر حال اميد      
اگر جهاد »اما مطلب ديگرى را عنوان كردند كه من حق نداشتم بگويم 

، كه «كنم كه پول به او داده بشودسازندگى به پول محتاج شد، من تضمين مى
اند كه من اد بردهتواند پول به كسى بدهد. ظاهرا  ايشان از ينمى رئيس جمهور

ميليون تومان براى مواقع اضطرارى و فورى  10در همان سخنرانى گفتم كه 
رسيده تا اگر طرحى باشد كه  پيش بينى شده و به تصويب شوراى انقالب

نداشته باشد و اجراى آن واجب باشد، از محل اين اعتبار پرداخت شود  بودجه
كار تاكنون شده است و معلوم نيست چگونه است كه اگر رئيس جمهور  و اين

اختيار اين تفويض بودجه را نداشته، چطور اين همه تبليغات دروغ بر ضد 
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چطور در قطع  ؟كنند كه بودجه جهاد را قطع كرده استرئيس جمهور مى
ن كردن، اختيار داشته و در دادن اختيار ندارد و اين خود بحمدالله از زبا

گمان من اگر دروغ از اين جمهورى  خودشان افشاى دروغ هايشان است. به
شود. بسى جاى تأسف است كه اين رخت بربندد همه مشکالت كشور حل مى

و مشکالت را كند روز به روز محل باز مىدروغ در دستگاه مديره كشور 
 سازد.افزونتر مى

 
 تيم، آرام گفتيمتند گف شهريور 17گفتند كه در 

كه آمده بودند، البته  ها با آن اعضاى سابق شوراى انقالبدر اين باره ،به هررو 
تند  شهريور 17چند تن از آقايان نيامده بودند، بحث و گفتگو شد كه در 

انستيم بدون حمله اين توعقيده داشت كه مى گفتيم، آرام گفتيم. آقاى كنى
نكات را بگوييم ولى ما عقيده مان اين بود كه بعد از ماهها تكرار، هشدار، 

ى را فورا  امسئله حل شود و هراين موانع و مشکالت كه هيچ كارى حل نمى
كنند و پوشاندن حقايق از مردم وقتى كه خطر مشکلى در برابرش ايجاد مى

مردم بکند. درو سرخوردگى  يأسد كه ايجاد شود، اين احتمال را دارنزديك مى
 .توانم به آن تن بدهماين خطرى است كه من نمى

كنم كه خود مطالب زياد است. اما من گمان مىاگر قرار برگفتن باشد،       
شود يابند. وقتى اين مواضع اتخاذ مىمردم تناقضات را در همه اين مواضع مى

د كه موانع و ندهو نشان مى شهريور 17ند بيان مرا در نكمىصدیق خود ت
مشکالت كجا هستند. ديروقت بود ساعت تقريبا  يك بعد از نصفه شب بود و 

  .روز ما هم بدين ترتيب پايان يافت
  
 

 1359شهريورماه  19چهارشنبه کارنامه 
 1359مهر ماه  2تاریخ انتشار چهارشنبه 

 360شماره روزنامه 
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و مفصل راجع به غرب كشور گفت و اشك در چشم  دانشور آمد
 داشت

صبح اطالعات رسيده را درباره حمله به مرزهاى غرب كشور خواندم. بعد       
. بعد دانشور آمد و مفصل اى براى منزل اماماى كوتاه تهيه كردم و نامهاطالعيه

از اطبا آمدند، راجع به غرب كشور گفت و اشك در چشم داشت. بعد سه نفر 
اين مبارزه حاكم است کار ر بدرباره مبارزه با اعتياد و وضعيت غم انگيزى كه 

ها را كه وارد دسته و صحبت كردند. بعد دختر من و دخترخواهرم آمدند اين
گويم شما هم ) حدود گذارم، مىگروهى هم نيستند. و من با آنها سربسر مى

ها هم بشويد و حزب درست كنيد. اينساله هستند( در فاميل جمع  14و  13
تومان تهيه كردند و چون از  300مطلب را جدى گرفتند و رفتند پولى حدود 

هاى من استخراج كرده بودند و راديو شکار بودند و يکى دو تا متن را از گفته
در  شهريور 17هاى معدودى چاپ كرده بودند و روز داده بودند در نسخه

ها را به عنوان دان شهدا پخش كردند. روزنامه جمهورى اسالمى اين نسخهمي
خلق عرضه كرده بود و آنها هم متعجب بودند كه  برگه و توطئه مجاهدين

ى نسبت داد و دعواى يأسچطور ممکن است چنين چيزى را به يك گروه س
ها هروقت الزم ينشان گرفته بود كه اگروهى طى كرد و در عين حال خنده

 كنند. ببينند، كاهى را كوه مى
 

نويسند و بعد دروغ خودشان را تكذيب ها اول دروغ مىروزنامه
 كنندمى

آقاى صانعى گفته است كه امام  بعد مطلب ديگرى آوردند كه از دفتر امام
اند شدهاند كه من دستور دادم كه وزرا را به مجلس آن مقدار كه تعيين نگفته

نويسند و بعد دروغ ها اول دروغ مىمعرفى كنيد. البته خود اين روزنامه
اند. ام كه امام دستور دادهكنند. چون من هيچگاه نگفتهخودشان را تكذيب مى

ها را ببرند مجلس، بعد اند همانمن گفتم كه  اين مقدار از وزرا تصويب شده
ب بشوند. امام هم گفتند خوب هم بقيه به تدريج از اشخاص ذيصالح انتخا

ها برداشته و نوشتند است همين كار را بکنند. اين اظهار نظرى بود كه خود اين
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اند. يك دفعه دروغ اين دفعه اول نيست بارها اين كار را كرده .دستور
دهند. به هر حال فعالا در جمهورى نويسند، بعد دروغ را پايه توهين قرار مىمى

كند. روشهايى است كسى با آن مبارزه جدى و اساسى نمى اسالمى اين روشها،
 بعد مسايل روز به ميان آمد و اين كه 

 
 بر مزار مايلند فردا در سخنرانى امام و گفت: آمد آقاى اشراقى
 مطلبى عنوان نشود و قضيه كش پيدا نكند طالقانى

 بر مزار مايلند فردا در سخنرانى آمدند كه امام راقىسرشب بود آقاى اش    
چرا و مطلبى عنوان نشود و قضيه كش پيدا نكند. من گفتم كه  طالقانى
ميدان خالى خالى روبرو كنند.  بارا  خواستند رئيس جمهورىاينها مى ؟چگونه

هايى دادند ممکن است در ميدان بمب منفجر بشود. كه اطالعيهشرح دادم 
ممکن است برخورد مسلحانه بشود. به راديو حمله مسلحانه بشود و شايعه كرده 

 صدربنىخلق و فداييان خلق و مخالفان آقاى  بودند كه  بين مجاهدين
ه مهربانى براى نخستين بار بيانات زدوخورد روى بدهد و در عين حال از را

كنند و مردم بيرون نيايند كه خطر دارد و در خانه مرا به طور مستقيم پخش مى
ساعت پياپى ادامه يافت  48بنشينيد و سخنرانى را گوش بدهيد. و اين مسئله 

ولى مردم ما هوشيارند. آگاهند و يك بار ديگر به اينها كه روشها را به كار 
ان دادند كه سطح آگاهى آنها تا كجا باالست و فريب اين بازيها را اند نشبرده
خورند و من نيز ناگزير طى پيامى از مردم خواستم كه به خيابانها بريزند. و نمى

ما تا به كجاست. آقاى اشراقى گفت كه جمعيت،  اين خود نشان داد قوه بسيج
مه را شگفت زده كرده. با اين همه فوق تصور بوده، عظيم بوده و بسيج مردم ه

بهتر است كه برخوردها پيش نيايد. و من شرح ديگرى دادم از مطالبى كه براى 
اى پاسخ طرح كردند و گفتم به اينكه اينها در مقام پاسخ، رعايت هيچ مسئله

اند كه از نام امام و از وضعيت مزاجى امام كمال را نكردند و كوشيده
و كردند و تالش داشتند كه جو ايجاد كنند. در جو  سوءاستفاده را بکنند

و امام بدون استفاده از موقعيت  م:مسمومى مرام خودشان را پيش ببرند و پرسيد
 ،به هر طريق ؟اينها توانايى گفتن اين مطالب را داشتند به او، اتكاى خودشان
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عات آيد به دفمن يك طرفه دائم بايد مالحظه بکنم و اين همه خطرها پيش مى
بگويم و هيچ ترتيب اثرى نبينم و اين همه از هر سو دخالت در امور ببينم و 
ساكت بمانم كسى هم بايد جلو اينها را بگيرد و اين روشها را ترك كنند. 
باالخره قرار شد كه من اين مقدار در صحبت بگويم. و من به احترام نظر امام 

 .يحت بکنندكنم، اميدوارم خود امام اينها را نصصحبتى نمى
آمد. همين حدود حرفها رد و بدل شد و از منزل  بعد از او آقاى محالتى      
بعد هم من به منزل خواهرم به ديدار مادرم رفتم. تا ديروقت  .آمده بود امام

 .شب در آنجا بودم و اين روز هم با اين ترتيب تمام شد
  
  
 
 
 
 
 
 

 1359شهريورماه  20به پنج شنکارنامه 
 1359مهر ماه  3تاریخ انتشار پنجشنبه 

 361شماره روزنامه 
 

اعالميه هايى را كه داده  قبل از سخنرانى بعدازظهر در بهشت زهرا
 شده بود بررسى كردم

پيش از ظهر را غير از كسانى كه به ديدن من آمدند، از جمله آنها دو تن از       
گان مجلس بودند و روحانيت مبارز كه با تلفن از محل اجتماعشان نمايند

بقيه ساعات را به بررسى وضعيت در غرب كشور مشغول بودم  .صحبت كردند
بروم اعالميه هايى را  ازظهر به بهشت زهرا و قبل از اين كه براى سخنرانى بعد
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كدام منشاء است. به طورى كه بعد كه داده شده بود بررسى كردم ببينم اينها از 
 بهتر بر من معلوم شد و در روزهاى آينده خواهم گفت از همان گروه بودند.

روابط عمومى ستاد عمليات غرب سه چهار نفرى هستند كه عضو هيچ      
يك از گروههاى مسلح نيستند و مسئول آنها هم كسى است همنام با كسى كه 

كشور است. شوراى فرماندهى سپاه شورايى  عهده دار دفتر رئيس ديوانعالى
در واقع وجود نداشت  ،است كه در آغاز عهده دارى مسئوليت نيروهاى مسلح

هم از همان  هااين ،داشت. به هرحالبايد يك  چنين شورايى وجود مىو مى
گفتم كه  گروهند. خوب كمى دقت بکنيم اين مطلبى است كه در بهشت زهرا

ها را مردم بروند شناسايى بکنند و ببينند اگر از يك گروه نبودند، معلوم اين
كوشيدم در سخنرانى بهشت زهرا سه پايه قدرت و رژيم  .شود حق با ما نبودهمى

گويم توانم بازگو كنم و به اختصار مىرا بگويم و چون مفصل است، اينجا نمى
و در خارج  تشش را در داخل ديوان ساالرى و ارتشكه رژيم سابق قائمه قدر

داد. با اين حال قائمه را به وجود تشکيل مى قدرت غرب و در رأس آن آمريکا
دادند كه آورده بود و ضلع سوم و پايه سوم را آن قشرهايى از جامعه تشکيل مى

 ،خمينى امام اسالمى ما به رهبرى كردند. انقالبمنافعى در اين رابطه پيدا مى
ها نيز به اىادارهبدين سو پايه اجتماعى رژيم را متزلزل كرد،  42از خرداد 

 نيز از پيروى رژيم سرباز زدند. اعتصابيون پيوستند و نظاميان
 

این که مردم تکیه گاه رژیم  سرزاد برها و بحث آاضرورت شوری
 جدید بگردند

در نتيجه تعادل به كلى بر هم خورد و قدرت خارجى نيز نتوانست به     
رژيم جديد كه رژيم ما باشد  .حمايت از آن رژيم ادامه بدهد و رژيم ساقط شد

ه تواند نه در نهاد جديد و نه در نهاد قديم باگر بخواهد رژيمى استوار باشد نمى
تنهايى ضلع قدرت به وجود آورد، چرا كه ضلع دوم نهاد، ناگزير قدرت ديگر 

تواند باشد. اينست كه خواهد بود و قدرت ديگر غير از قدرت خارجى نمى
اى رخ ندهد، براى اينكه چنين فاجعه .خطر عود رژيم سابق شديدا  وجود دارد

دايمى باشد و  بايد مردم ضلع اصلى اين قائمه باشند، حضورشان در صحنه
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اى براى اين حضور دايمى دو اصل را بايد پذيرفت. البته نبايد آنها را وسيله
قرار داد كه باز تبديل گردند به نهاد ادارى براى حکومت بر مردم. يکى شورا 

. شورا براى شركت مردم در اداره امور خويش بدون اين كه يکى بحث آزاد
م جدا بشوند و به صورت گروههاى حاكم دربيايند، دوم بحث شوراها باز از مرد

ضلع دوم اين قائمه  آزاد براى اين كه آگاهى شرط حضور مردم است در صحنه
به وجود بياورد. مسئله قديم و  نظامى ايران -را بايد تغيير بنيادى نظام ادارى 

  جديد مسئله ثانوى است.
نظامى خدمتگزار مردم و نه حاكم  - مى است ادارىمسئله اصلى ايجاد نظا    

بر مردم. اين مسئله اصلى ماست. اگر ما يك دستگاه جديدى داشته باشيم كه 
ايد؟ كه امروز كه در راه حکومت بر مردم بيافتد و چنان عمل كند كه شنيده

اى، مردم دهارديبهشت شنيدم ع 24كنم، يعنى دوشنبه را تهيه مى دارم اين نوار
اند. اين ديگر را به دليل اين كه بازار را بسته بودند، ريخته و كتك زده اصفهان
تواند با مردم قائمه زند، طبعا  نمىكند، آن نهادى كه مردم را كتك مىفرق نمى
به وجود بياورد؟ ناچار است براى كامل كردن قائمه ضلع بعد، يعنى را رژيم 

شود همان نظام رژيم را جاى ديگر جستجو كند. و دير يا زود مى پايه ديگر
پيشين، براى اين كه اين طور نشود بايد دستگاهها، نهادها، خدمت گزار مردم 
بشوند و مجرى قانون بگردند. اين همان چيزى است كه ما در پى آنيم و من 

آيند. راه مى ينگويم و به افهمند كه من چه مىيقين دارم جوانان انقالبى ما مى
خواهند با در دست گرفتن تبليغات و مديريت اين نهادها آن چنان آنهايى كه مى

آن نهادها است، آنها از اين نهادها به عنوان  به نفعوانمود كنند كه بيان آنها 
دهم و هشدار جدى و من هشدار مىخواهند سوءاستفاده كنند و وسيله قدرت مى

دانستيم و بر ما معلوم كه بعد فردا نگويند كه نمى خواهم در گوش دل بماندمى
اگر اين رابطه ميان مردم و نهادها از قديم و جديد مثل . نبود و به ما نگفتند

سابق باشد يعنى نهادها بر مردم حکومت كنند، فساد خواهند آفريد فاسد خواهند 
بايد  نهادها شد و فساد خواهند كرد و رژيم پيشين را تجديد خواهند نمود.

چنان تركيبشان تغيير كند و محتوايشان عوض بشود كه به طور قطع خدمتگزار 
اى را به توانند با خود مردم قائمهدر اين صورت است كه مى .مردم بشوند

جهان بجويد  وجود بياورند و اين قائمه داخلى ضلع سوم خود را در مستضعفان
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ويد و به آن ترتيب سه پايه رژيمى انقالبى به و رژيم جديد با آنها پيوند بج
را به معناى  وجود آيد كه بتواند در جهان نقش انقالبى ايفا كند و انقالب

 .صحيح كلمه ثابت كند
اين مطالب را در آنجا عنوان كردم و اين طور كه به من گفتند پيش از       

مثل هميشه كوبنده،  ىورود من احساسات مردم نسبت به رئيس جمهور
آميز و خواهند مردم در صحنه باشند و تشويقشکننده بود براى آنها كه نمى

خود من وقتى آمدم مدتى دراز احساسات  .اميدبخش براى رئيس جمهورى بود
عمومى مانع از اين بود كه من بتوانم صحبت بکنم. بعد از آن اجتماع به منزل 

رسيد. فرمانده نيروى كشور مى غرببه گزارشهايى پرداختم كه از و باز آمدم 
هوايى آمده بود نزد من تا گزارش بدهد و مطالبى را گفت كه الزم شد كه من 

هم تلفن كرده و  بروم آقاى رجايى فرداى آن روز شخصا  به غرب كشور
اين ترتيب به پايان خواستار شد كه در اين سفر همراه من باشد. امروز هم به 

 .رسيد
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 مخالفین در تظاهرات را آوردم و پرسيديم كه سئوالتان چيست؟
درود بر »اى آمده بودند در جلوى نخست وزيرى جمعى صبح عده      
و من فرستادم ببينم كه چه كسانى هستند، گفتند كه به گفتند مى« صدربنى

 اند.آمده حمايت از رئيس جمهور
اند، گفتم پس گفتم كه قرار بود مخالفين بيايند، گفتند يك عده قليلى آمده      

ها پرسيدم آنهايى كه موافق آمدند از آن .موافقين به كنار، مخالفين بيايند داخل
نفرى دست بلند كردند و وقتى كه صحبت  10و مخالف شدند چند نفرند. بوده 

بنابراين از  كرديم، اين جور كه به من گزارش كردند، اينها عضو حزب بودند.
توانستند موافق بوده باشند بعد مخالف شده باشند، پيش معلوم بود كه نمى
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اين آقايان با باالخره پرسيديم كه سئوالتان چيست؟ ديديم همان حرفهايى كه 
 ها را جواب گفتم.اند. و من اينها دادهدروغ به خورد اين

 
 شودبه طالقان رفتیم و به مردم هشدار دادم که استبداد تجدید می

رفتيم به طالقان در آنجا احساسات پرشور و هيجان  11نزديك ساعت      
ه پاسخى بود ب مردم نه تنها براى من مايه دل گرمى اميد و پشت گرمى بود، بلکه

در آنجا  ؟گردنداگر بگويم مردم از نظر خود برمى پرسشی که در ذهن داشتم:
اى بله عده ه بودممن گفت :بعد از اين كه من صحبت كردم، مطلبى طرح شد

كه وكيل مجلس است،  آقاى انصارى .فهمندعقيده ندارند كه مردم مى
درصد مردم  50گفتيد ما خود مىيادداشتى جلوى من گذاشت كه خوب ش

دانند طرفداران نخست وزيرى مدنى بودند. حکايت از اين كه اگر مردم مى
وجدان و شعور و آگاهى جمعى وجود دارد چطور طرفدار نخست وزيرى مدنى 

خواهند، دو من براى او و مردم شرح دادم كه مردم دو مسئله را مى ؟بودند
گذرد، مى ماه كه از انقالب 19ه الى ما 18مشکل اساسيشان كه بعد از 

الينحل مانده است. يکى مسئله اقتصاد، يکى مسئله امنيت. معنويت هم كه در 
آيد. اما در دستگاه تبليغاتى در ماههاى اول اين انقالب روز به روز پايين مى

هم اقتصاد را به  كردند كه اين مرد در خوزستانانقالب اين جور تبليغات مى
كه بتواند اين دو مشکل  راه انداخته و هم امنيت آورده به عنوان نخست وزير
بايد  گويم راديو و تلويزيونشان را حل بکند. به همين دليل است كه من مى

ها آزاد ند و بحثنكن اخبار را صحيح به مردم برساند، و بر آن اضافه و كم
 .دنباش

حقايق بر مردم معلوم بشود و آنچه را كه خواست آنهاست، يعنى امنيت و       
ها را دارند. اين اقتصاد را از كسانى بخواهند كه توانايى انجام اين مسئوليت

هاى طور نشود كه در جمهورى اسالمى كه بايد علم و تجربه يکى از ضابطه
ح دهم در اينجا، باز يك بار ديگر بر اين مسئله اصلى مسئوليت باشد و شر

بداند و بداند كه نه علم دارد و نه  شود كسى خود را مکتبىكنم كه نمى تأكيد
 بعد بيايد خود را داوطلب يا نامزد انجام كارى بکند. ،تجربه

 



348 

 

 یمروستائیان خورد بارفتيم و نهار را  به روستاى گرمارود
اى با كوههاى بلند و سرسبز در دل دره .رفتيم بعد از آنجا به روستاى گرمارود 

يم اهرفتجاى بسيار باصفايى و مردم بسيار باصفاترى نمى دانستند كه ما مى
كوپتر كه نشست و مردم كه چند نفرى كه در راه بودند آنجا ناهار بخوريم. هلى
ى بلند كردند، همه روستا از دم مثل همان نانى كه به و ديدند و فرياد و شاد

آب بيفتد و ماهيها جمع بشوند، جمع شدند با چه شور و با چه شوقى كه انسان 
در عين اميد، در عين پيدا كردن روحيه مقاومت، در عين حال، احساس 

كنند كه در خور اين همه شوق و عالقه و صميميت كارى شرمندگى پيدا مى
بکند. ناهار نان تازه و پنير و خربزه خورديم و سپس كباب هم آوردند  تواندنمى

و نصيب آنها شد كه ديرتر بر سر سفره نشستند و بعد از به جا آوردن فريضه 
كوپتر ما را بدرقه كردند، با كوپتر شديم و دهقانان تا پاى هلىنماز سوار هلى

ار بزرگ بودند، هنوز كال سيهايى ديديم كه بسيآنجا شعار، با شور، با هيجان. 
ها را به موقع در گفتند راه نداريم كه ايند اما بسيار خوشمزه بودند و مىدنبو

 .شهر عرضه كنيم. اميدوارم كه اين راه كشيده شود
 

رفتیم و آنها گزارش نيروهاى خودمان و  در کرمانشاه به ستاد ارتش
 دندنيروهاى خارجى را دا

و كسانى كه قرار بود به كرمانشاه  . آقاى رجايىز آنجا آمديم به تهرانا      
بيايند، در فرودگاه بودند. سوار هواپيما شديم و راهى آن ديار شديم. رسيديم به 

ه ما را توجي نخست ،و در آنجا غرب و در كرمانشاه رفتيم به ستاد ارتش
را و نيروهاى خودمان را، و نيروهاى  كردند. يعنى اطالعات مربوط به جبهه

و فرمانده  خارجى را و موقعيتهايشان را شرح دادند. بعد جانشين رئيس ستاد
ترى انجام هآمدند و آنها خواستند كه گفتگوها در يك محيط بست نيروى زمينى

 5يادداشتهايى كرده بودم،  . بنابربگيرد و گفتگوها در محيط بسته انجام گرفت
نتيجه حاصل كرديم كه با آنها عنوان كرديم. و آنها موافق بودند كه مسئله همين 

تاست و تصديق كردند كه برداشت ما صحيح بوده و قرار شد كه ما بحث  5
والى را من مطرح كردم كه سئواليست كه كنيم و در يافتن راه حل. در آنجا سئ
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وضع نیروهای دو طرف  :جوابش به فكر و روحيه نياز دارد و آن اين بود
 (1؟ )چگونه است

 به ا را مثالا نوشته بود كه اين گروه م شبى متنى از يك گروه خواندم كه در آن    
 كشند كه چه و چه بکنند. شبى را گريستم سخت كه چطورمىرقیب خود رخ 

ليت در مقام و مسئو کسانی .اى اين مسايل پيش بيايدممکن است در ذهن عده
از  دف خودش رابوترساندن اين و آن کشور، برای  د خطر جلب كند براىنبياي

روه گگذارند كه خود را يك پيش ببرد. گفتم كه آنها فرض بنا را بر اين مى
 آنها باشد و يادانند و فرضشان اين است كه بايد حکومت با مخالفى مى

ين گرچه انسان غمگ .نويسنددانند و اطالع ندارند و اين حرفها را مىنمى
 شود از اين كه در جمهورى اسالمى اين جور بنا بر تخطئه باشد و بامى

ولى  .اطالعاتى كه راجع است به موجوديت كشور و جمهورى بازى بکند
چه  العات دقيق داشتنددانند ولى آنها كه اطخوب، اين توجيه دارد كه نمى

ردند. بايد، آماده نك موجب شده بود كه خود را براى موقعيت خطر آن طور كه
اين بحث و سئوال اساسى بود و جواب آن حل مشکل زمان ماست. در اين 

ن شود بازگو كرد ايزمينه بحث طوالنى كرديم و چون مطالب نظامى را نمى
اى رسانديم و را به نتيجه كنيم. شب ديروقت بحثمطالب را بازگو نمى

ز ى رواى تهيه كرديم و آن را امضاء كرديم و بقيه را گذاشتيم براصورتجلسه
 .بعد
تواند مقاومت کند؟ شهید . در واقع، پرسش این بود که ارتش چه مدت می1

گفتند زمین بدهیم زمان بخریم ها میسرلشگر فالحی گفت: چهار روز. سپاهی
ارتش صدام بیفتیم. رئیس جمهوری نپذیرفت و  و به روش چریکی به جان

 گفت تا بتوانیم نباید یک شصت انگشت از زمین کشور را به اشغال دشمن
س خیانت به امید و درها و تواند به کتاب نامهبسپاریم. در این باره خواننده می

 تجربه مراجعه کند.
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مبنی بر مانور تانکها  رفتیم و گزارش یک پاسگاه ژاندارمرى به ایالم

 در کنار مرز
كنم صبح را به بحث نشستيم، تا ظهر بحث و گفتگو كرديم )گمان مى      

ود يعنى شنبه باى تهيه كرديم و بعد امروز صبح ما صورت جلسه بآنچه كه ديش
كنم( و نتايج بحث را روز دوشنبه است كه پر مى بود، چون اآلن من نوارصبح 

را دوتا از موضوعات را به نتيجه رسانديم و امضاء كرديم. بعد نهار خورديم. 
بعد به اصطالح خودشان نهار سربازى خورديم. بعد از نهار گفتيم كه برويم به 

استاندارى ايالم رفتيم به يك   هو وضع را از نزديك ببينيم. رفتيم ايالم ب ايالم
تانك  2000گفت ، آنجا اطالعاتى به ما دادند. كسى مىپاسگاه ژاندارمرى

تانك  2000دشمن را شمرده. بعد از كسى سئوال شد كه چطور ممکن است 
 70. باالخره رفيقى داشت كه به عدد 500آنجا مانور كنند؟ تخفيف داد تا 

كنند و آنها داد و قال و هيجان راه گفتند دارند پيشروى مىتانك قانع شد و مى
 دهيد و ظهيرنژادانداخته بودند كه بگذاريد بجنگيم و چرا دستور حمله نمى

اينها به اصطالح  آيند.نمى رسيد. از قيافه اينها فهميد كه اينها از جبهه
قهرمانهاى سالنى هستند. گفت: خوب اگر در جنگ بوديد حاال اينجا چه 

صبح آمدم، و  11كنيد و چرا از جبهه آمديد و فرماندهشان گفت من ساعت مى
ظهيرنژاد به كنايه گفت بله از زانوى شتر معلوم است، تو اگر در جبهه بودى يك 

ته چون ما هنوز نرفته بوديم در جبهه نشست. البذره خاك بر سر و روى تو مى
دانستيم كه رفتن و برگشتن صحبت يك ذره و دو ذره نيست و انسان غرق نمى

 شود.در خاك مى
 

 رسیدیم رفتيم تا به خطوط مقدم جبهه
به هر حال از آنها انكار كه نرويد خطر دارد و از ما اصرار كه نه خير بايد  

 .تنها بگذاريم كه ما برادران سرباز خودمان را در جبههبرويم و دليل ندارد 
تمام سر تا پاى ما خاك كامالا نشسته  ، بررفتيم تا به خطوط مقدم جبهه برسيم

بود. موها همه رنگ خاك گرفته بود. آنجا رسيديم يکى ديگر شرح دالورى 
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تپه را  انى نشديم آنداد كه بله صبح ما رفتيم و آن تپه را گرفتيم و چون پشتيب
آمد و نگاهى به قيافه طرف كرد و گفت تو هنوز از  از دست داديم باز ظهيرنژاد

تپه تصرف كرده باشد، نيست. از سر و که اى تپه باال نرفتى و اين قيافه قيافه
با  .باالخره رفتيم یروى تو يك ذره معلوم نيست كه در جبهه جنگيده باش

ماس با جلوتر گرفتيم و سئوال كرديم كه شما تپه را صبح اشغال سيم تبى
هم  موردگفت خير ما هيچ وقت اشغال نكرديم. معلوم شد در  ؟كرديد

كرد كه تجربه در كار تشخيص فرمانده درست بوده كه حکايت از اين مى
و افسران صحبت كرديم.  چقدر نقش دارد. آنجا با سربازان هدايت و رهبرى

گفت كه آقا ما روحيه قوى داشتند حتى سروانى در حالى كه بغض كرده بود، مى
خواهيم وطنمان را ديگران تا اينجا هستيم تكان نخواهيم خورد و ما نمى

بگيرند، تصرف بکنند. و به ما كمك و امکانات برسانيد و ما پيشروى كنيم و 
خطر و مرگ اين چنين صميمانه صحبت  من از اين روحيه قوى كه پيشاروى

شمردند، بسيار به هيجان آمدم و اميدوارم كه كردند و مرگ را ناچيز مىمى
خوانند اين قهرمانان قابل ستايش، درس براى ما و همه آنها كه اين ستون را مى

د. پس از گفتگوى زياد با آنها و تصحيح اطالعاتى كه دريافت نعبرتى باش
آميز و خالى از حقيقت بود به صالح آباد و آن غلب، اغراقكرده بوديم كه ا

پاسگاهى كه از آنجا راه افتاده بوديم، برگشتيم و در آنجا سوار هليکوپتر شديم 
 . به طرف ايالم

 
 كوپتر استكوپتر گفتند ميك روسى باالى سر هليخلبانهاى هلي

مانيم. در راه مى فتيم شب را در ايالمقرار بود كه به كرمانشاه برويم. بعد گ     
خلبانهاى هليکوپتر گفتند ميك روسى باالى سر هليکوپتر است و پايين آمدند 

كرد و بعد و هليکوپتر را پايين آوردند جورى كه خيلى نزديك به زمين پرواز مى
ست، گفتند كه اين جور پرواز، خودش خطرناك اآنها كه در داخل بودند، مى

زند، توى دره با همان پرواز شود رفت چون ميگ مىگفت باال نمىولى مى
آمد كه حت المقدور از تيررس به دور باشيم. اين پايين مارپيچى داشت مى

طور كه بعد گفتند از پايين عشاير مسلح تيراندازى كرده بودند، به گمان اين كه 
هند كه نه هليکوپتر دوست دهليکوپتر دشمن است، ولى بعد به آنها اطالع مى
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است و آنها ديگر تيراندازى نكردند. بعد از مدتى گفتند كه ميگ نبوده و 
ولى به  .بوده است. تا شب كه ما آمديم معلوم نبود كه فانتوم بود يا ميگ فانتوم
با ديدن كه رسيديم، خلبانها گفتند كه اول ميگ باالى سر ما بود كه  تهران

فانتوم در رفت. حاال به هر حال اين مسئله بر ما گذشت. فانتوم بود يا ميگ 
دانم. بعد آمديم منزل، خود را در آينه نگاه كرديم و ديديم نه خير بود دقيق نمى

رفته باشيم، آمده باشيم بايد خيلى كم و زياد كرده باشيم. از  از اين كه جبهه
به جبهه و شد فهميد كه رفتن و آمدن روى ما نشسته بود، مىخاكى كه بر سر و 

در جبهه و ماندن و جنگيدن اين مسايل را دارد. به هرحال سرورويى شستيم. با 
در سفر ديده  كرديم از آنچه كههمراهانمان تا يك بعد از نيمه شب صحبت مى

 .بوديم. امروز هم به اين ترتيب به پايان رسيد
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 جنگ رفتم صبح به بيمارستان براى عيادت زخميهاى جبهه
جنگ.  صبح اول وقت به بيمارستان رفتم، براى عيادت زخميهاى جبهه      

ند و خيلى با صميميت سرباز، درجه دار و افسر بودند. روحيه بسيار قوى داشت
دادند و وضعيت خودشان را شاهد برخورد كردند و به من اطمينان مى

آوردند كه در اخالص نسبت به دين و كشور از هيچ چيز فروگذار نخواهند مى
هاى ديگر بيمارستان هم عيادت كم ندارند. از مريض چیز كرد و از هيچ

دراداره كنندگان بهدارى  كردم. و در آنجا متوجه شدم كه به لحاظ اختالف
خوبى هم دارد، اما هم  وضع بيمارستان رضايت بخش نيست، با اين كه بودجه

كثيف و هم نظم و انظباط جدى نداشت. البته يك دليلش اين بود كه خيلى 
 بيش از ظرفيت خود مريض داشت.

 
 و صحبت با افراد مختلف سر پل ذهاب دیدار از جبهه
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اين طرف  براى اين كه از جبهه بعد از بيمارستان آمديم به سرپل ذهاب     
ديدن كنيم. از آنجا سوار اتوموبيل سوارى شديم و رفتيم به جبهه رسيديم به 
 محلى كه به اصطالح توپخانه بود. و در آنجا نشستيم و آنها تيراندازى

كرديم تا ببينيم وضع از چه قرار است. در هم سئوال و جواب مى كردند و مامى
آمد و از شيوه عمل آنها انتقاد كرد، اما درجه دارى اجازه  آنجا هم ظهيرنژاد

اى كه دارد ارجح است. گرفت و توضيح داد به او كه به چه دليل اين شيوه
بود، ما فكر كرديم نهار را در همانجا بخوريم،  ساعت نزديك به دو بعد از ظهر

نان سربازى و پنير و خربزه بسيار مزه كرد و محيط را همان محيط صميميت 
، و محل خدمتشان سربازى و فداكارى در نظر جلوه گر ساخت. بعد از سربازان

از مهد  بازديد كرديم، درجه داران و افسران خيلى شاد بودند و آنهايى كه
بودند، قوى و با هيجان بودند و مصمم، بعد از اينكه يك به يك از  آذربايجان

سربازان و درجه داران و افسران در محل كارشان ديدن كرديم به اتومبيل سوار 
شديم تا به جاى ديگر برويم. بعد از سوار شدن، يك كاميون نگه داشته بود و 

را  خواهيم رئيس جمهورگفتند ما تكاوران هستيم و مى پر از جمعيت بود كه
ببينيم، آنها آمدند و مقدارى با آنها گفت و شنود كرديم، آنها سوار شدند كه 

 بروند و ما سوار شديم و آمديم.
 

 پنجاه متر جلوتراز ماشین ما  دو گلوله توپ به جاده خورد
راننده نشسته بودند و ماشين كوچك رسيديم به  در جلوى ما دو نفر در كنار     

يك اتومبيلى كه همراه ما بودند و جاى زيادى داشتند. و سه نفر داخل 
به يکى از دو نفر که در جلو بودند، گفتم بروید داخل آن يکى  .اتومبيلشان بود

اتومبيل، وقتى راه افتاديم و مقدارى آمديم، ناگهان راننده اتومبيل فرياد زد: 
گفت كه اتوميبل را نگهدار، اتومبيل را نگهداشت.  ند، زدند و فالحىزد

فالحى دست مرا گرفت و كشان كشان از اتومبيل برد كه به اصطالح به پناهگاه 
برسيم، اين هنگام پنجاه متر جلوتر، دو گلوله توپ به جاده خورد. پناهگاهى 

اشت اما كامالا جلوى ما باز بود كه فالحى ما را برد، در حقيقت كمى گودى د
براى گلوله توپ دشمن و من به شوخى گفتم اينجا خرج قبركنى و غيره ندارد. 

. بعد بلند شديم جاى بهترى گير بياوريم دو مخوابيمیينجا راحت ااگر بخورد 
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گلوله توپ ديگر در همان محل اولى به زمين خورد و ما ديگر منتظر نشديم كه 
تششان را ميزان كنند كه به ما بخورد آمديم و سوار اتومبيل به قول خودشان آ

. ابتدا رفتيم براى شديم و برگشتيم از راه مقابل رفتيم، و آمديم به سر پل ذهاب
شناخت و در آنجا آبش اى كه سربازى كه با ما بود مىرفع تشنگى به سرچشمه

گاه و روستا هم كه ما را ديده بودند گوارا اما گرم بود. در اين حين، از پاس
اگر  جستیم. فاصله نيم دقيقهه از اين خطر ب .آمدند و آنجا ما را در ميان گرفتند

 .كرديمهاى توپ را نوش جان مىكرديم، قطعا  گلولهما آن توقف را نمى
مسئوليتهاى  .خطر رسته بوديم راضى بوديمکه از به هر حال از اين       

چون بقيه  ؛ده من و همراهانم بود. البته همراهان داخل اتومبيلسنگينى بر عه
، آمد، همه با هم از بين نرويمخطر ما براى اين كه اگر  .بسيار عقب بودند

در اتومبيل ما بود. بعد به سر  هركدام در يك اتومبيل قرار گرفته بوديم و فالحى
براى غذا و نماز و نماز را خوانده بوديم كه دو نفر  آمديم، رفتيم پل ذهاب

آمدند و خبرآوردند كه دو ميگ عراقى را زدند و قطعه پاره هايى آورده بودند. 
در عين حال متأثر شديم، از اين كه اين مسائلى كه  ؛دادم ایهدیههم به آنها  نم

را بکوبد، اين  وز اسرائيلمتجا بايد بر ضد دشمن مشترك به كار برود، و ارتش
بريم، كه ثروتهايى بسيار از ما جور در مرز به دست خودمان اينها را از بين مى

 .بابت تهيه اين وسايل به غارت رفته است
بارى ما آمديم و سوار شديم و به طرف كرمانشاه آمديم باز در آنجا دنباله       

ديگر هم تهيه كرديم و سه مسئله ديگر را  بحث را گرفتيم و يك صورت جلسه
هم آمده بود، و  هم در اين گفت و شنود حل كرديم. سرهنگ صياد شيرازى

گزارش كار خود را در مورد ضدانقالب داد، و ما بلند شديم و رفتيم توى راه 
 انجام دادم به تهران اى با خبرگزارى پارسمطلب مهمى پيش نيامد. مصاحبه

 .رسيديم و به منزل آمديم. و اين روز هم به اين ترتيب به پايان پذيرفت
  

 1359شهريورماه  24دوشنبه  کارنامه 
 1359مهر ماه  7تاریخ انتشار دوشنبه 

 363روزنامه شماره 
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 دانستم كه برنامه آنها برداشتن من از ميان استاز ابتدا مى
، يك گزارش و بلوچستان امروز صبح ابتدا يك گزارش درباره سيستان      

مفصل و خواندنى درباره شکار آدم به وسيله آمريکاييان كه بيانگر بعضى از 
 داد كه خياالت زيادى درباره ايراناطالعاتى بود كه قبال داشتيم و نشان مى

و نكته جالب اين كه به اصطالح كار با مرا غير ممکن دانسته بودند و  .ددارن
چرا كه من دانستم كه برنامه آنها برداشتن من از ميان است. من نيز از ابتدا مى
دانم كه جدايى از مردم يعنى قانع شدن به سازمانها و شناسم و مىنقش آنها را مى

ى و حکومت، ناگزير محتاج يك نهادهاى حاكم و اين حاكمان به لحاظ جداي
روند چون شوند و از همين جاها به سر وقت سلطه گران مىهم پيوند خارجى مى

بينم و جلوى اين خطر دانم و در همين جدايى از مردم خطر را مىاين را مى
. اين ايستم بنابراين حذف من به اصطالح نظاميها هدف مقدم آنهاستمى

رى كه گفتم بسيار خواندنى بود. بعد يك گزارش بسيار مفصل و همان طو
گزارش درباره فعاليت عوامل ضدانقالب در خارج از كشور بود. البته كشور را 

خواهم نام ببرم و مقدارى گزارش ديگر. بعد هم معين كرده بود كه من نمى
واقعه جالب امروز اين است كه مرا به مجلس ) در این متن مجلس اشتباه 

و منظور مجلسی بوده است . برای همین اشتباه تایپی در  تایپ شده بوده است
 آمده است:  1359مهر  5مجلس جنجال کردند و در گزارش روزانه به تاریخ  

آنجا بود و مطالبى را طرح كرد كه از جمله اين بود كه در كارنامه  آقاى محالتى
و من استخاره كرده و شهريور نوشته شده، مرا به مجلس دعوت كردند  24روز 
ام و همان كلمه مجلس موجب شده است كه آنهايى كه كارشان دائم تبليغ نرفته

اند كه رئيس گفته است و تبليغ براى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى
يرفتن اند و من در پذدعوت كرده( را قوم لوط شناخته استها مجلسی جمهور

براى رفع ترديد به قرآن كريم پناه بردم و دفعه اول  ؛اين دعوت ترديد داشتم
داستان جالب قوم لوط آمد، سئوال من اين بود كه اينها بر حق نيستند. 

شود يا خير و بنابراين، آيا رفتن در اين اجتماع موجب هدايت به حق مى
داشت كه آنها به حذر مىجواب اين بود كه لوط قوم خود را از اين كار زشت بر

هيچ روى زير بار نرفتند تا خداوند تصميم بر نازل كردن عذاب گرفت، لوط از 
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خدا خواست كه او را معاف بدارد. از او و كسان او، خداوند جز درباره 
اى استغاثه او را پذيرفت و اين قوم را معاف داشت. شايد به گمان اين عجوزه

ام خواستم كه دوباره اين دعوت قبالا نشانه كردهكه اين داستان را من فراخور 
عصرهنگام بود دوباره از قرآن پرسيدم شايد دفعه سوم بود و  . از قرآن بپرسم

اين بار داستان فرعون آمد كه آل او، لشکر او فنا شده خود او در آب گير كرده 
م دردى بود و البته در آنجا خدا به او گفت توبه كن و اين وقتى بود كه توبه ه

فايده را به هاى بىدهد و هم رويهكرد كه اين دو پايه هم نويد مىاز او دوا نمى
شناساند. بعدازظهر، تا ساعت چهار به اوضاع نظامى غرب كشور آدمى مى

 گرفتم برخورد جدى نبوده.مشغول بودم و پى در پى اطالع مى
 

 رفتم به هيئت وزيران
آموز اى دانشرفتم در حياط نخست وزيرى عده ئت وزيرانبه هي 5ساعت      

من هم براى آنها آرزو  .فتندگ خيرمقدم کشیده بودند.آمده صف  كه از پاوه
كردم از خدا مسئلت كردم از خدا كه آنها را در جمهورى اسالمى جوان برومند 

هيئت وزيران آمدم چند موضوع  بعد به جلسه .بسازد و كارآمد براى جمهورى
اى حاضر كنند و مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كه پايان هر جلسه اطالعيه

به لحاظ تعقيب مسايل امنيت كشور  من از آنجا ظاهرا  .به مطبوعات بدهند
 شب جلسه را ترك كردم و به منزل آمدم. 5/8ساعت

اروميه با  44كه لشکر  ستاد اطالع داد رئیس جانشين ،قبل از ترك جلسه     
و خود او طرحى تهيه كردند براى پاكسازى  نظارت فرمانده نيروى زمينى

و ميانه به طرف مهاباد راه افتادند و در راه  و از پاوه غربى شهرهاى آذربايجان
بعد از ظهر مهاباد  5تند اما تلفاتشان بسيار اندك بود و ساعت هم برخورد داش

را در ميان گرفتند و اميدواريم كه به تدريج و با سرعت زياد اين مناطق 
 پاكسازى بشود.

 
 گزارشى درباره كودتاى تركيه داد آقاى سعيد سنجابى
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گزارشى درباره كودتاى تركيه داد و  در منزل كه آمدم آقاى سعيد سنجابى     
ى در تأثيرمقصود من از گزارش كه خواسته بودم اين بود كه بدانم چه 

داخل كشور ما خواهد داشت و امروز با اين اطالع تقريبا   درهاى دشمن برنامه
ه دست و ايادى او ب هاى آمريکااى، راجع به فعاليتاطالعات خيلى گسترده

كسى آمد و شرح داد كه در خانه يکى از كسانشان دو  است. حاال هم شب .آمد
كشف كرده بود و آمده بود به رئيس  به فعاليت ضد انقالب اطالع راجع

بدهد اطالع او همان اطالعى بود كه ما قبالا داشتيم براى اين كه  جمهور
 داد داخل به دست مى مقدارى خط و ربط در

 
 تماس گرفت و گفت: آقای رجوی

خواهد با شما صحبت كند اجازه دادم كه وصل بعد گفتند آقاى رجوى مى     
گفت با رئيس مجلس صحبت كرده و درباره صحبتهايى  .كنند و صحبت بکند

دتاى نافرجام و خلق در كو كه در مجلس شده در خصوص مشاركت مجاهدين
گزارش  گفت كه به رئيس مجلس گفته است كه ما به موقع به رئيس جمهورى

كنند به اين كه ما چطور ما را متهم مى ؛كتبى كرديم و اين گزارش موجود است
گفت كه رئيس مجلس گفته است كه  ؟دخالت يا دست داشتيم در اين كودتا
كنم كه كنيد. من گفتم بله تصديق مىد رئيس جمهورى مراجعه نمىچرا به خو

گفته است چرا به رئیس  ايد والبد براى همين است كهشما گزارش فرستاده
بعد بوق و كرنا راه  ،كردماگر من تصديق مى کنید.جمهور مراجعه نمی

ولى به هر حال حاال كه اين   !اين هم دليل ديگر بر همکارى ختنداندامى
گفتم در فرداى  مناسبت پيش آمد من بايد بگويم همان طور كه در بهشت زهرا

تواند به خود نويد كمترين امکانى را سقوط رژيم جمهورى هيچ گروهى نمى
بدهد و معناى اين سقوط خارج شدن مردم است از صحنه وقتى مردم از صحنه 

ند توانايى زنده ماندن را هم نماخارج شدند گروههاى كوچکى كه باقى مى
ندارند چه برسد به حکومت كردن. بنابراين با توجه به اين كه من وقتى هم در 

خواندم و انتقاد هاى اين سازمان در برخورد بودم مىاروپا بودم با نوشته
آمدم و به همين روش ادامه دادم به نظر من  كردم و بعد هم كه به ايرانمى
ى است كه علم واقعى است و مد كه انديشه اسالمى خالص، انديشه علرسمى
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بايد از هرگونه التقاط خوددارى كرد. به گمان من آنها هم كه فلسفه ارسطويى 
اى ند. و اينها مسئلهطتقالاند آنها هم اهل ااند و اساس قرار دادهرا اسالم كرده

 اى است كه از راهحل بشود. مسئله خورد و چماق و نيست كه از راه زور و زد
اين برخوردها جز به  .شود. و هيچ راه حل ديگرى هم نداردحل مى بحث آزاد

نظر من راه حل مشکل بحث آزاد است  به اين است كه .انجامدتضعيف ما نمى
و برضد يکديگر عمل كردن گره از کارهای نکرده را دست آویز کردن واال 
، جزاين مسئله .سازدتر مىكند و روزبروز وضع را مشکلل كار باز نمىمشک

 اى خواندم:مصاحبه
 

 عقيده و ايمان بدون كار تحقق پيدا نمى كند
دارد و عقیده برتقدم  تأكيدكه  سئوال شده است كه در ميان اين حرف امام 

 ؟بينيدشما تضادى نمى ،و توليد داردبر كار  تأكيد که حرف رئيس جمهور
 ،كند تقدم با عقيده استمى تأكيدبعد از اين كه  ،پاسخ دهنده به سئوال

اما كار و تالش هم براى تنظيم زندگى اقتصادى الزم است و نتيجه  :گويدمى
رسد باز جاى شکرش باقى گيرد كه تضادى در اين ميان به نظر او نمىمى

كند از راه فعاليت و ه و ايمان بدون كار تحقق پيدا نمىاما اساسا  عقيد .است
كند آورد كسى كه كار نمىشود و ايمان مىمند مىابداع است كه انسان عقيده

. و ايمان بياورد تواند بفهمد تانمىكند مبانى عقيده را نمى كند توليدابداع نمى
به كنار  وقتى آن عربرا امام صادق سخن بخواهيم درست بفهميم معناى 

و  ؟زنىاين قدر حرص دنيا را چرا مى :به او گفت رویی با ترش و مزرعه آمد
همين  ،كنمعبادت كه مى پاسخ داد: ريخت،امام كه از سرورويش عرق مى

است. كسى كه كار نكند فكر و تراوش و توليد و خالقيت نداشته باشد چگونه 
اينها يك امورى  ؟د بشودتواند بفهمد عقيده درست كدام است و بدان معتقمى

كند و ابداع ندارد نيروى خود نيست كه بتوان از هم جدا كرد كسى كه كار نمى
اين آدمى كه نيروى خود را در  ؟رساند جز در تخريبرا چگونه به مصرف مى

شود به توحيد و قبول خدا و عمل در كند چگونه معتقد مىتخريب صرف مى
اى خدا كار كند و به خدا معتقد باشد و كسى كه براى رض ؟جهت رضايت او

مسئله تقدم به اين  ؛بنابراين، مسئله تضاد نيست ؟تواند كار نكندچگونه مى
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يك واقعيت الزم است، نيست.  هر دو هم دارد اماترجيح برآن معنا كه اين 
كنند و محصول فكر و دماغ و دستشان كار سازنده و است آنها كه كار نمى

دهند چون ده نيست، آنها قطعا  محصول ديگرى بيرون مىارزن و خالقيت مثبت
توان بى كار شود تعطيل كرد، نه نيروهاى موجود در تن را مىنه مغز را مى

 . كندسازند، الجرم خراب مىگذاشت مغز و تن كه نمى
 

 ليبراليزم چيزى جز تعادل قوا نيست
يکى از مبانى  ،يعنى جدا كردن عقيده و معنويت از ماديت ،اين نظريه     

شگفت اينجاست كه اينها كه اين همه به ليبراليزم بدون  ؛غربى است ليبراليسم
تازند خود در مقام استدالل به همان مبانى متوسل آن كه بدانند چيست مى

ت، دين يأسشوند، جدا كردن دين از دنيا، امر دينى از امر دنيايى، دين از سمى
الق از اقتصاد، اين را اصل و يا آنرا اصل شناختن، اينها تماما  از اقتصاد، اخ

دانند معناى ام كه اينها نمىاز مبانى ليبراليزم هستند و من به دفعات گفته
برند. ليبراليزم چيزى جز تعادل قوا نيست. ليبراليزم چيست و آن را به كار مى

يعنى نيروها بايد در  ؛تاس در سطح فرد با فرد البته ليبراليزم اصل تعادل قوا
از  حد افراد خرد بشوند و هيچ گونه تمركز نيرويى نماند و اين افراد نيروها را

راه رقابت به كار ببرند و مدعيند كه اين رقابت فردى برپايه حقوق فردى 
 .  شود. اين هم گزارش امروز بودموجب پيشرفت و ترقى مى

 
 1359شهريورماه  25سه شنبه کارنامه 
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 برای خدا حافظی آمد سفیر فرانسه

. و بلوچستان صبح چند گزارش خواندم، از جمله گزارشى درباره سيستان      
 .ند و به كشور خود بازگرددخواست خداحافظى بکآمد و مى بعد سفير فرانسه

در مورد  ت آمريکايأساو به تفصيل راجع به اشتباه اروپا در دنباله روى از س
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صحبت كرد و من موقعيت ايران را شرح كردم و گفتم ما ايرانيها احساس  ايران
. و ما در تلخ انزوا داريم. و اين مسئله امروز ما نيست يك امر تاريخى است

تاريخ، هميشه در محاصره قدرهايى بوديم كه به چشم طمع در كشور ما 
 .نگريستند. و امروز هم ما همان احساس انزوا را با شدت بيشترى داريممى

كه  تىيأسامکان عرضه ندارد. سبيشتر ت يأسبديهى است در انزوا دو س      
اى روههگرود. غالبا  مى براى بيرون رفتن از انزوا در پى سازش با ابرقدرتها

دند كنند، اما وقتى به عنوان قدرت مستقر شافراطى با شعار ضديت شروع مى
 تند،روند. از اين گونه حکومتها در جهان معاصر ما كم نيسبه راه سازش مى

ما اند، حکومتهايى بودند كه با شعار استقالل و تكيه به مردم بر سر كار آمد
 حاكميت مطلق بر مردم گذاشته بودند، را دمچون اساس رابطه خود با مر

ج مردم مجبور به سازش با خاراز ناگزير از مردم جدا شدند و در جدايى 
 .شدند
ت مستقلى داشته باشد، محتاج يك يأسجدا بشود و س اگر اروپا از آمريکا       

ى آنها تغييرات اساسى در نظام اجتماعى كشورهاى اروپايى و رژيم حکومت
ى، بين يأستوانيم تغييرات اساسى در روابط سشود، در اين صورت ما مىمى

 .المللى را انتظار داشته باشيم
 

خواهم كه خواستم و مىمى ؛رفتم، شوراى امنيت بود به ستاد ارتش
 اين ارتش روح پيدا كند

آورده بود. گفتم آن را  دولت آمريکاآمد يادداشتى از  بعد سفير سوئيس      
فرزند امام آمد، با او  و مجلس بفرستند. بعدا  احمدآقا ترجمه كنيد و براى امام

بعد به  که نتیجه داشته باشد. اميد .هم در مسايل مختلفى گفتگو كرديم و رفت
اى امنيت بود و مفصل درباره وضعيت كشور توضيح رفتم، شور ستاد ارتش
 .داده شد

شود، مسئله هماهنگى نيروها طرح البته هر بار كه جلسات تشکيل مى      
شود. به نظر من يك مانع وجود دارد، براى هماهنگى كامل با همه مى

ايم و آن مانع ايدئولوژى قدرت و تفوق كوششهايى كه در اين مدت به كار برده
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كند. تا وقتى كه اين هاى گوناگون خود را عرضه مىكه به صورت است
بنياد آن ضد اسالمى است جاى خود را به ايدئولوژى  ،ايدئولوژى كه از نظرمن

د، در نتيجه خود را ندينى و توحيدى ندهد و دستها همه براى خدا كار نكن
اين حال در برادر و برابر يکديگر ندانند، ما اين مشکل را خواهيم داشت. با 

ت جمهورى، با همه يأسآنجا اين مسئله از روى انصاف طرح شد كه در دوره ر
شود، هنوز هم با ، اينجا و آنجا شده است و مىدخالتها كه در كار اداره ارتش

اين كه در تضعيف فرماندهى از سوى كسانى كه حق دخالت در امور ارتش را 
گفته بود  حسين ال ارتشى كه چند ماه پيش صدامندارند، قطع نگشته. با اين ح

خواهد تا تجديد حيات كند و نيروى درياييش مى سال وقت 2نيروى هوائيش 
گفتند ده درصد بيشتر آمادگى ندارد و در نيروى زمينى همه جا آن وقت مى

و در حداقل بود و تظاهر و اعتصاب و برخورد بود و آن روز آمادگى رزم ا
داشت، امروز نيروى كارآمدى است كه در غرب كشور با آشفتگى كار فراوان مى

 .رزمداستوارى با دشمنان داخلى و خارجى روبرو است و مى
 اين مطالب را گفتم و من در اين مسئله پاى فشردم براى اين كه ارتش      

 .روح پيدا كند
را نوعى وسيله حمله و انتقاد قرار دادند، كه چرا اين  بسيارى اين كوشش      

معناست، كند و در حقيقت اين همه بىتوجه مى به ارتش همه رئيس جمهور
خواهم كه اين ارتش روح پيدا كند. و روح او اعتقاد دينى خواستم و مىمن مى

شود، اع از ميهن اسالمى استوار مىاست و از راه اين اعتقاد است كه در دف
كند. و اين امرى است كه تضمين كننده شود، با اعتقاد عمل مىتوانا مى

وقت را به  تها، ساعپيروزى است. اين كه من چه در كرمانشاه، چه در تهران
ام در اين مورد ام و ترجيح دادهبحث درباره حل مسئله هماهنگى، صرف كرده

جانشين روشهاى ديگر بکنم، بدان اميد است كه بتوانيم اين مسئله را  بحث را
ما را چندين و چند برابر  اى كه توانايى نيروهاى مسلححل بکنيم. مسئله

بايد خوش باور بود و گمان كرد كه اين امور، امور دستورى نمى .خواهد كرد
امور به كوشش و صبر و بردبارى و  شوند. اينهستند و با يك دستور حل مى

دور از حد احتياج دارد تا حل بگردد. اگر ما موفق بشويم دروغ را  شکيبايى
از ميان برداريم و به جاى آن ايدئولوژى توحيد يا تفاهم جويى و وحدت 
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براى مواجه با شود و حل میجويى در راه الله را بگذاريم، مشکل ما از اساس 
 .شویممیآماده ها همه توطئه

آمد و با او گفتگو شد، بعد  دامام امام شب به منزل آمدم. آقاى اشراقى      
كه در سفر بود، چهارتن  آمدند. غير از معين فر اعضاى سابق شوراى انقالب

ا يك بعد از نيمه شب درباره مسايل نيامده بودند و بقيه آمده بودند و با آنها ت
با آن روبروست صحبت كردم. بحث به اصطالح در  كشور و وضعيتى كه ايران

كليات بود براى اين كه همگان در جريان وضعيتى كه كشور با آن روبروست 
 .قرار بگيرند

 
 1359شهريورماه  26چهارشنبه  کارنامه 
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: يك چمدان از پولهايى كه از مهاباد کرد كشيك نخست وزيرى تلفن

 اند پيدا شدهدزديده
الطلوع كشيك نخست وزيرى تلفن كرد و گفت كسى به او امروز صبح على      

شده اند پيدا مهاباد دزديده درتلفن كرده و گفته است يك چمدان از پولهايى كه 
اند هم اند. او نپذيرفته و آنهايى كه اين پول را آوردهو به خانه كسى برده

شناختند و من از او خواستم كه با كميته شهربانى تماس بگيرد و تعقيب مى
اى از ربايندگان بکند، تعقيب كرده بودند و مقدارى از اين پولها را با عده

مشغولند ببينند بر سر پولها چه آمده  يافتند. اين ربايندگان را هم گرفتند و حاال
است. بعد گزارشى درباره شهر صنعتى البرز خواندم و پيشنهاداتى كه براى رفع 

هاى كار، صنايع، مسکن مشکالت كارگران آن شهر كرده بودند براى وزارتخانه
و شهرسازى و سازمان برنامه بود. بعد گزارشى درباره گوشت خواندم. بعد 

كنند، زندانهاى سرخ آمدند گفتند: زندانهارا مرتب بازديد مى نمايندگان صليب
 .معمولى وضع خوب و عادى دارند
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بازرسان صلیب سرخ و اين كه  راجع به برخوردهاى مرزى با عراق      
و اسراى  ،شونددست دشمن مى سربازهايى كه اسير ،توانند اسراى ايرانى رامى

خواست كه تغيير مى ، صحبت کرد.خدمتى بکنند و ببينند ر ايرانآنها را د
ور رسمى به دولت سوئيس طبه  عالمت و نام صليب سرخ را به هالل احمر

 .اطالع بدهيم
آمد و احساسات خودش را درباره جمهورى اسالمى  بعد از او سفير سوريه      

به  صحبت كرد. و من متقابالا از تجاوز عراق درباره وحدت با ليبىگفت و 
بدست آمده با او صحبت  موسى صدر ، و مسئله اطالعاتى كه درباره امامايران

امى به اين گيرى كند و حسن ختكردم و خواستم كه حتما  اين مسئله را پى
 هاى همکارى شد.مذاكراتى هم درباره زمينه .مشکل بدهد

 
مخبران برای آمد و تقاضاهايى داشت که  رئيس خبرگزارى فرانسه

 اين خبرگزارى امکانات بيشتر فراهم بشود
ن آمد و تقاضاهايى داشت درباره مخبران اي بعد رئيس خبرگزارى فرانسه      

اى هم با من انجام خبرگزارى كه امکانات بيشتر برايشان فراهم بشود و مصاحبه
 داد. 
 

درس گفتم درباره ديالکتيك مطابق معمول و بعد هم به جلسه بررسى 
 غرب رفتم وضع جبهه

بعد درس گفتم درباره ديالکتيك مطابق معمول و بعد هم به جلسه بررسى      
به طول انجاميد. بعد با هيئت  5/9غرب رفتم و اين جلسه تا ساعد  وضع جبهه

 ؛نظامى كه از سفر خارج آمده بود، ديدار كردم و با آنها گفتگو كردم
شب به منزل آمدم. اآلن هم بعد از نيمه  10دستورالعمل هايى به آنها دادم و 

 .شب است
 

 قاطعيت بر پايه حاكميت گروهى و فردى معنى ندارد
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اى است كه تا حل نكنيم مشکل اساسى از امروز باز مسئله ما، همان مسئله      
شود، قاطعيت بر پايه حاكميت گروهى و فردى معنى پيش پا برداشته نمى

ندارد، قاطعيت برپايه نفى اين حاكميت و همکارى و تفاهم يك معناى ديگر 
صحبت از  وقتى بر پايه ايددئولوژى قدرت صحبت از قاطعيت و .دارد

شود، مسئله در واقع چيزى جز اين نيست كه صحبت كننده هماهنگى مى
خواهد خودروا باشد، خودحاكم باشد. طرف مقابل بايد با او تفاهم كند و مى

از او پيروى داشته باشد. تا وقتى كه ما اين مرض را كه در واقع همان بيمارى 
شود حل نكنيم، قادر از آن ناشى مى است كه انواع بيماريهاى كيش شخصيت

ام كه تا كيش باز به اين نتيجه رسيده .شديمحکومت اسالمى نمى راربه استق
شخصيت از بين نرود و انسانها تنها به خاطر خدا كار نكنند، مشکل كشور حل 

 .تواند ادامه بدهدبه راه خود نمى شود و انقالبنمى
وقتى است كه اين بنياد تغيير كند، انسان توحيدجوى بشود، يعنى  انقالب      

در راه خدا قرار بگيرد و براى خدا كار بکند و خود را از روابط غيرخدايى 
توانيم رسيد. همه اين واال به جايى نمى ؛بيرون كشد تا بلکه ما به جايى برسيم

شود و اما از نو همان مسئله و حل مىشود، گفته مسايل بارها و بارها تكرار مى
كند و محور بحثها ايدئولوژى قدرت باز به صورت بيمارى رواج پيدا مى

شود، اگر بخواهيم آنچه را كه پايه و مبناى گردد. شايد همه بحثهايى كه مىمى
دارد، جدا كنيم، قسمت كوچکى بحث جدى  خودخواهى و كيش شخصيت

حرفهايى  که، بلريخت رند، بقيه را بايد به دور ريخت. يعنى نه بدوماباقى مى
د اين مطالب یگذارچرا مى :ممکن است خواننده بپرسد .است كه بايد شنيد

شوند، چون تا وقتى نتوانيم بگذاريم اين مطالب طرح ما نمى؟ طرح بشود
كه  دهند و از روى عاليم مرض استمرض وجود دارد، عاليم خود را نشان مى

را كشف كنيم و بکوشيم براى رفع آن، اگر ما مرض را  توانيم مرضما مى
توانيم مرض را كشف كنيم و اگر كشف نكنيم و عاليم را نبينيم، چگونه مى

 م؟توانيم به نحو صحيح آن را درمان كنيمرض را كشف نكنيم، چگونه مى
ها راه ا بتوانيم از آنها انجام بگيرد، تبنابراين ما بايد بگذاريم اين بحث      

اگر روزى  .حلها را بيرون بکشيم و نقايص كار را بدانيم و آنها را رفع بکنيم
ادامه تفاهم اين برخوردها و بحثها، به يك تفاهم اساسى و بنيادى انجاميد و 
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و اگر شد تجلى خواهد كرد. اما اگر چنان ن ايران يافت، قيافه واقعى انقالب
ى، يأسما استقالل، به معناى عدم تابعيت از نوسانات س خصوصا  دستگاه قضايى

پيدا نكرد، يعنى اگر دستگاه قضايى ابزار قدرت شد و وسيله اعمال عامليت يك 
توان در اداره امور كشور فرد يا يك گروه گشت، در آن صورت مشکل مى

تواند براى چرا كه اين دستگاه مى ؛كلمه برقرار كردقاطعيت به معنى اسالمى 
كارى وارد عمل بشود، يا شدن كارى را تحمیل بکند. اين انجام جلوگيرى از 

اين معنا بحث شد و او نيز تصديق داشت  است كه ديشب هم با دادستان كل
تگاه كه استقرار حکومت اسالمى، يکى از شرطهاى اصليش استقالل دس

ى يأسگونه تابعيتى از مبارزه بر سر قدرت سمعنا كه هيچ قضايى است به همين
نپذيرد. بيشتر از اين، از جوهاى واقعى  تأثيرگونه جوسازى نكند و حتى از هيچ

نيز نهراسد. تنها خدا و حکم اسالم را بشناسد و اجرا كند. و اگر چنين دستگاه 
مردم حقوق و منزلتهاى تقر شد و قضايى به وجود آمد و عدالت اسالمى مس

اى ثابت و قانونى پيدا كردند، آن وقت انقالب ما از خطر رهيده و وارد مرحله
ما در ا .وقحق برخورداری از و بود ملیشده است كه در ابتدا، مرحله استقالل 

 ها درگيريم.حال حاضر در همه جبهه
 

 دم نتوانيم زدحرفى محرمانه از مردم نداريم كه با مر
روم زنم و چرا نمىاند چرا حرفها را به مردم مىگويند و يا گفتهبه من مى 

بنشينم در اتاقها و اين مسايل را با كسانى كه اين حرفها راجع به آنهاست حل 
، اوالً حرفى كنم، جواب اين چرا هم اين است كه به قول مرحوم طالقانى

هاى مردم بتوان زد، ثانيا  داريم كه با مردم نتوانيم زد و با قيممحرمانه از مردم ن
مسئله اين جاست كه ما درباره مسايل مختلف كشور، چه مسايل نظامى و 
امنيتى و چه مسايل اقتصادى، چه مسايل فرهنگى و چه مسايل معنوى بارها و 

ورت كنيم، و اينها را به صمیدهيم، اطالعات جمع آورى بارها هشدار مى
كنيم، توجيه دهيم و كوشش مىآوريم و ارائه مىتحليل هايى روشن در مى

دهيم براى اين كه متقاعد كنيم به ضرورت انجام عملى و كنيم و توضيح مىمى
بينيم نه تنها سرجاى اوليم، بلکه گرفتن كارى. اما در عمل، مىنيا انجام 

رسد و آن وقت سر مىرويم و مشکالت و موانع و خطرات تر هم نيز مىعقب
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مانند كه با وجود اين همه تبليغات راديو و روزنامه، چطور اين همه مات مى
پذيرد كه اين مسئله به اين صورت انجام گرفت و البته افكار عمومى آسان نمى

گردد. اگر معنا و غيرقابل فهم مىتبليغات نادرست بوده و سکوت براى او بى
معناى  - ايم بگيريم، به موقع گرفته بوديمدهما تصميماتى را كه حاال آما

مشمول همان  ، االن -است  بموقع خود تصمیم گرفتن بودن هم همين مکتبى
گويد: قربان عقل آخر مسلمان، اگر عقل آخر را كه مى نبودیمسخن خودمانى 
م به وجود گذاشتياين مشکالتى كه داريم، از ابتدا نمى، برديماول نيز به كار مى

 بيايند. بديهى است كه وضع ما وضع ديگرى بود. 
 

کیل شکه جلو تکند برای اینخطر حمله عراق به ایران را بزرگ می
 دولت خط امام را بگیرد 

توان خورد. ناچار بايد عمل كرد و معنايش اين اما غصه گذشته را هم نمى     
هر به كسى است كه براى تصميم  است كه از هم اكنون بايد پذيرفت كه مکتبى

كارى، تصدى هر كارى، صالحيت و علم و تجربه آن كار را دارد. اگر كسى 
خواهد، اما تجربه  و علم آن كار را ندارد، آدم مکتبى نيست، ضد كارى را مى

ماه گذشته بسيار ضرر بابت ناشى گريها، ندانم كاريها،  18مکتبى است. ما در 
ايم. اينك زمان، زمان آن است كه بدانيم هاددعمل کردن،  ندانستهناآشناييها و 

كند كه علم و انسان معتقد آن انسانى است كه براى كارى، خود را داوطلب مى
تجربه و توانايى انجام آن كار را داشته باشد و اگر نداشت و داوطلب شد 

دروغ گفته مکتبى نيست و با خود و مردم خود به راه دورغ رفته است، يعنى 
 .است
مثل همان ايدئولوژى قدرت است و از همان  که حل بشود مشکلاگر اين       

هرگز زير بار ، . انسان معتقد به خدایابدان می، کار کشور سامهم ناشى است
رود وهمان طور كه پيش از اين گفتم انسان معتقد داند، نمىكارى كه آن را نمى

د شب و روز كار كند. همين مسئله اگر درست كار هم بماند، بايتواند بىنمى
فهميده بشود، همه بفهمند و از روى اعتقاد به آن عمل كنند، خود به خود 

گويم يك نظرى نيست كه به اند. اينها كه مىنزديك به تمام مشکالت، حل شده
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مناسبت تهيه بيان كارنامه روز، عنوان شده باشد. اينها يکى از دهها مطالبى 
ها امروز هم در جمع مسئوالن امنيت حفاظت مرزهاى ر اين زمينهاست كه د

ميهن اسالمى مورد بحث واقع شد. بنابراين ما ناگزير با يك مشکل روبرو 
حمله كرده است، احتمال  توانيم آن را نبينيم. اگر امروز كه عراقهستيم و نمى

در موقع خود هشدارها  بخاطر آن است که دارد اين حمله گسترده نيز بشود،
 ؛توان خطر را ديدمى امروز،شنیده نشدند و ناصالحان تصمیم گیرندگان شدند. 

شد و گفته می شد گفتشد، باز مىروزهاى پيش از امروز چون خطر ديده نمى
زنند براى اين كه بترسانند و حرفى است كه مى آمادگی عراق برای حمله، که

را بزرگ من خطر تجاوز عراق  نوشته بودنداگر آنهايى كه . قدرت بگيرند
و دهها اگر ديگر را بر اين اگرها  مبش تا مانع تشکيل دولت خط امام مكنمى

فهميم فهميم، مىتر مىافزاييم، آن وقت اهميت اين مسئله را بهتر و دقيقوقتى مى
. ننده داردكه چگونه نحوه حل اين مسئله اساسى براى ما نقش مهم و تعيين ك

چرا بايد ساعتها وقت صرف بشود براى حل مشکلى كه در حقيقت فهمیم می
 اى ندارد.دانيم چندان حل سادهاز پيش مى

براى  ،كنندچون همه از موضع ايدئولوژى قدرت با يکديگر برخورد مى      
 اين كه حجت تمام شود و مردم كشوردقيقا  بدانند موانع ذهنى كه همين

 و كندقدرت است كه به صور مختلف در رفتارها، بروز و ظهور مى ايدئولوژى
يزها است چ. بسيارى پردازم، مرتب بدان میاز جمله موانع پيشرفت كارهاست

ها را نآام، البته كه چه كتبا ، و چه در گفتگوها در اطاقهاى دربسته عنوان كرده
و  شکندا، بر سر من بهام و همواره اين خطر هست كه كاسه كوزهبه مردم نگفته

رى و مهوت جيأستقصيرها را به گردن من بياندازند. اما از ابتداى انتخاب به ر
ن ام و ايپيش از آن تا امروز من يك به يك نسبت به مسايل كشور هشدار داده

ه هشدارها مانع از آن نشده است كه خود شب و روز بکوشم تا با وجود هم
ايد ب کهآورند ين حال مشکالت جديدى سر بر مىرا پيش ببرم. با ا هاموانع كار

 .استوار و نستوه بيابند در برابر خود، ما را
 

 1359شهريورماه  27شنبه پنج کارنامه 
 1359مهر ماه  8تاریخ انتشار سه شنبه 
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 364شماره روزنامه 
 

 مدندآ و فرمانده نيروى زمينى رئيس ستاد
صبح نخست خبرى را و سپس گزارش هيئت نظامى را مطالعه كردم. بعد       

آمدند و درباره وضع نظامى در غرب كشور  و فرمانده نيروى زمينى رئيس ستاد
 اناز آنها خواستم كه به اتفاق فرمانده سپاه پاسدار .و ديگر نقاط صحبت كرديم

بروند و وضعيت را به ايشان عرض كنند و كسب دستور كنند.  به نزد امام
هاى امام آن بعضى مشکالت را هم كه دارند در ميان گذارند تا با راهنمايى

 ت خارجى خواندم.يأسمشکالت رفع بشود. بعد گزارشاتى درباره س
 

رفته  به عراق حسين كه به دعوت صدام فير فلسطينو س ابوالوليد
 :ندنزد من آمد و می گفت ندبود

به  حسين گفتند به دعوت صدامكه مى و سفير فلسطين پس از آن ابوالوليد 
رفته بودند، آمدند و مطالبى را كه او به آنها گفته بود به من گفتند. گفتند  عراق

دهد و آنها زمين هايى را كه به دولت كه او به حمالت و ضربات پاسخ مى
خواهند و كار ديگرى ندارند و قصد جنگ ندارند. عراق متعلق است مى

 .ى يافتيأسكنند و بايد راه حل ساستفاده مىگفتند ابرقدرتها از اين جنگ مى
 

نظرهای من در باره جنگ و آینده آن، بین دو کشور و منطقه  و 
 خواسته های ما در گفتگو با سفیر فلسطین

فرستاده  ر عرفاتسايها را شنيدم و پيامى را هم كه پس از آنكه صحبت      
آنان گفتم. بعضى نكات را در شکل سئوال بود خواندم، نظرهاى خود را با 

اند و به موقع خود منتشر خواهد شد. چند اصلى را كه گفتم. گفتگو را نوشته
. مسئله از لحاظ ما یادآور شدمكنيم، از آن پيروى مى ما در رابطه با عراق

بر  اينست كه درگيرى تا آن حد توسعه نيابد كه موجب شود فشار اسرائيل
افزايش پيدا  و لبنان و نيروى مقاومت فلسطين همسايگان و خصوصا  سوريه

و  اى كه آمريکابه خاك ما با توطئه حسين كند. به گمان ما حمله نظامى صدام
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آشکارا در رابطه است. بعد  کنند،عملی می خاورميانه دارند و بگين در سادات
گفتم مسئله دوم كه ما در مقابله با يورش نظامى عراق بدان پاى بنديم اين 

خواهيم در دوران جمهورى اسالمى احساسات ضدعربى را كه است كه نمى
رژيم سابق كوشش داشت در جامعه ما به وجود بياورد برانگيخته شود، بلکه 

اهانيم به حکم تعاليم اسالمى، ملتهاى مسلمان در برابرى و برادرى زندگى خو
تواند در كوتاه مدت دانيم دولت عراق مىكنند. مطلب سوم اين است كه ما مى

از اينجا و آنجا مخصوصا  از غرب براى جنگ با ما سالح تهيه كند و ما اين را 
بنابراين قادر به جنگ  .تدانيم كه رژيم عراق به مردم عراق متكى نيسهم مى

به قربانگاه  هاى كوهستانى غرب ايرانطوالنى با ما نخواهد بود. و قسمت
عراق تبديل خواهد شد و البته ما مايل نيستيم نيروهايى كه بايد و  ارتش
به كار روند در مرزهاى ما مستقر  ،صهيونيسم ،توانند برضد دشمن مشترك مامى

بشوند. من به آنها گفتم كه وقتى دو درجه دار و افسر ايرانى به نزد من آمدند تا 
اند به آنها گفتم من از شجاعت شما بگويند دو ميگ عراقى را ساقط كرده

توانست كنم، اما از اين كه دو ميگ كه مىبسيار خوشحالم و احساس غرور مى
. البته مطالبى ديگر هم بر ضد اسرائيل به كار رود سقوط كرده است غمگينم

كه ما آثار تجاوز را از بين نبريم طبيعى  باالخره گفتم تا وقتى .عنوان كردند
توانيم هيچ گونه پيشنهاد ديگرى را مورد بررسى قراردهيم. از نظر است كه نمى

ما اول بايد آثار تجاوز از بين برده شود، بعد از آن مداخالت در امور داخلى ما 
توان نشست آن وقت مى ؛به كلى قطع گردد ، چه در خوزستانچه در كردستان

مابين با نظر مجلس راه حل جست. راجع به امکان مذاكره درباره مسائل فى
بعد درباره تبليغات شديد ضدانقالب اسالمى ايران مفصل صحبت كردند و 

به اين تبليغات خصمانه به طور اصرار داشتند كه ما تبليغات نداريم، بايد 
گويند. بعد از حمله عراق در جايى از جدى پاسخ بدهيم. البته اينرا درست مى

دهد كه اين خود نشان مى .دنيا به سود ايران عمل و تظاهرى انجام نگرفت
كنند گذرد، در خارج ايران آن طور كه بعضى كوشش مىآنچه در ايران مى

ن تبليغات صحيح از ميدان دادن به دشمن كه وانمود كنند، نيست و فقدا
ما را معرفى كند عذاب آورتر است و عواقب  هرگونه خواست انقالب

 .ناهنجارى دارد
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بعد چند تن از دانشگاهيان آمدند و درباره اوضاع دانشگاهها و بازگشايى       
ود كه خانم دانشگاهها و يك موضوع ديگر گفتگو كرديم. در همين وقتها ب

از مرز تلفن كرد. او يك كمبودهايى را در آنجا مالحظه كرده بود  اعظم طالقانى
 .خواست به زودى رفع شوندكه مى

 
 1359شهريورماه  29شنبه  کارنامه 

 1359مهر ماه  9تاریخ انتشار 
 365روزنامه دشماره 

  
 نظامى پرداختم، روى هم وضع خوب بود به مسايل با رئيس ستاد

به مسايل  در آنجا با رئيس ستاد 5/1رفتم، تا ساعت  صبح به ستاد ارتش      
نظامى پرداختم، روى هم وضع خوب بود. كوشيدم كه تصويرى از ميزان 

ت يأسبه ركارآيى ارتش به دست آورم در مقايسه با روزهاى اول انتخاب من 
جمهورى، ميزان كارآيى ارتش در نيروى دريايى موافق گزارش فرمانده نيروى 

برابر و از نظر روحيه و  7تا  6دريايى از ميزان مادى، يعنى وسايل و تجهيزات 
كارآيى بمراتب بيشتر شده است و نيروى هوايى از نظر تجهيزات و امکانات 

از نظر نيروى زمينى حاالت گسيختگى برابر و از نظر روحيه، بيشتر از اين و  8
و عدم انسجام روزهاى اول، به كلى از بين رفته و اينك انسجام پيدا كرده است 

در مرز که در نيروى زمينى  و و ترديد نيست كه اين روحيه قوى كه در ارتش
اى از رسوخ جدى انديشه اسالمى، اخالق و فكر خود شاهد آن بوديم، نشانه

تر نيز يقين داريم كه اين ارتش روز به روز اسالمى .ستاسالمى در ارتش ا
ارزيابى كه با حضور فرماندهان به عمل آمد، دستور  خواهد شد. پس از اين

هاى مختلف برقرار شد و احضار نيروى ذخيره را امضا كردم و تماس با جبهه
ل اطاق من به سنجش كلى وضع در نقاط مختلف كشور پرداختم، بعد به مح

 .را داد ، گزارش سفر به اوپكعمليات فرماندهى رفتيم و در آنجا آقاى معين فر
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فروخته  و چه مقدار نفت کنندمیمردم باید بدانند که مسئولین چه 
 می شود و با پول آن چه می شود

ارش، درست بيان كنم. من فراموش كردم در گز ،شب پيش ،قبل از او      
خالصه اين گزارش اين  .آمده بود و او نيز گزارش سفر خود را داده بود صراف

است. اما قبل از اين كه گزارشش را بگويم، الزم است اين معنا را با شما 
گويند من ايد كه مىخوانندگان در ميان بگذارم. البد شما نيز شنيده يا خوانده

كنم و دشمن را از نابسامانيها آگاه مى يأسز وضعيت، ايجاد در انتقاد ا
دانند، چرا كه خريدار گردانم، حال اين كه اين گونه امور را اينها بهتر مىمى
پردازند و حتى خرند و چه پولى بابت آن مىدانند چقدر مىما هستند و مى نفت
ا را به حساب خودمان دانند در كدام بانكهاى خارجى ما اين پولهمى
داند هموطن خود ماست و الزم است كه بداند، براى اين گذاريم. آن كه نمىمى

پرسد آيا مسئوالن امور دانست، از خود مىكه وقتى خطر رسيد و از پيش نمى
 ؟توان به حرفهاى آنها اعتماد كرد يا نهآيا مى ؛اندگفتهن ماحقايق را به 

ايد گذاريم، بنبا مردم در ميان آنها را يلى نيستند كه بنابراين مسايل، مسا      
 .وندبا مردم در ميان بگذاريم تا به طور روشن مردم از وضع كشور آگاه بش

 
 در باره نفت گزارش صراف

پس از ذكر اين مقدمه بايد گفت كه موافق گزارش اين دو نفر، عربستان       
 3كنند و صادر مى ميليون بشکه در روز نفت 12بر روى هم  و عراق سعودى

ميليون بشکه در روز نفت اضافه بر احتياج بازار در درياها سرگردان است، 
كم از  معناى اين حرف آن است كه بازار نفت اشباع شده و نياز به نفت ايران

 .شودكمتر مى
در صدد يك  بنابراين روشن است كه اين دو كشور دست در دست امريکا      

تواند هستند و همه كس نتيجه اين روش را مى جنگ اقتصادى بر ضد ايران
ى ما كه در همان روزهاى اول رفتن من به وزارت زذخاير ار ،به هررو .بفهمد

در اثر محاصره  ،پيدا كند، افزايش نيز پيدا كرد دارايى كوشش شد افزايش
ما نيز كم است، اما مشکل  اقتصادى رو به كاهش است و ميزان صادرات نفت
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ما دچار دو عيب  اصلى ما جاى ديگر است، مشکل ما اين است كه بودجه
 :اساسى است

 یک سوم كه بسيار كسر دارد تقريبا عيب اول اين●
شد و اين كه سازمان برنامه ها كه مىو عيب دوم اين كه به خالف داد و قال ●

هايى كه شد، براى رساند و كوششگذارد و به موقع پول نمىدهد و نمىنمى
عمرانى كم مان به مصرف نرسيده است  اين كه اين موانع برداشته شود، بودجه

كه به مصرف رساندن بودجه، ابزار و  و اين به دوعلت اساسى است: يکى اين
خواهد كه وجود ندارد و ديگر اين كه كسانى كه به مصرف امکانات فنى مى

كنند، بايد علم و تجربه داشته باشند و اين رساندن بودجه عمرانى را تصدى مى
را به صورت طرحهاى واقعى قابل اجرا درآورند و اجرا كنند و از نابخت يارى 

هاى مصرفى شود كه هزينهار كمند. اين دو عيب موجب مىچنين كسان، بسي
باال برود، يعنى بودجه عادى دولت و هزينه هايش زياد بشود و توليد در داخل 
كم بگردد و ناچار از واردات بشود و وقتى امکان وارد كردن نيز نباشد، آن 

 .يابدوقت تورم افزايش شديد مى
 

، كاهش ذخاير صادرات نفتدر حال حاضر ما مواجه هستيم با كمى 
 هاى جارىارزى، كاهش واردات و افزايش هزينه

، كاهش ذخاير در حال حاضر ما مواجه هستيم با كمى صادرات نفت      
هاى جارى و اين البته براى يك اقتصاد، ارزى، كاهش واردات و افزايش هزينه

د تدارك برآمد. تدارك يکى به رفع عالمت بدى است و بايد به سرعت در صد
موانع براى واردات ابزار و وسايل توليد است و ديگرى لج نكردن با واقعيت و 

 ميدان دادن به استعداد و علم و تجربه. 
ت يأساز س و عراق ، عربستان سعودىپس از اين كه گفت كه در اوپك    

گفت: توليد نفت را به آنها  ظه كارانه پيروى كردند و وقتى نماينده ايرانمحاف
قيمت را پايين بياوريد تا ما توليد را : جواب دادپايين آوريد، نماينده عربستان 

. كنندو غرب بهتر از منافع خودشان دفاع نمى پايين بياوريم. ظاهرا  خود آمريکا
درباره قيمت نفت و اين كه چگونه با و ا اين حال درباره كاهش توليد بگفت: 
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. ، قرارى گذاشته شده استكشورهاى صنعتى و غير صنعتى معامله شود
كردند. عربستان سعودى و عراق  در آنجا عنوان را طرح مانمایندگان ایران 
داريم و از آن  خوبست ما يك صندوق وضع بودجه گفتند:. میمخالف بودند

هم ظاهرا  در پى  ير و ليبىاالجز .كنيمصندوق به كشورهاى غيرصنعتى كمك مى
به نظر من بايد اين  اند.صندوق کمک به کشورهای غیر صنعتی بودهتشکيل 

نقشى كه  ؛ باوجودخرندمى ارزاناصل را پذيرفت كه كشورهاى صنعتى نفت را 
خرند. كشورهاى درصد نفت را آنها مى 90كند. مىنفت در اقتصاد آنها ايفا 

خرند، براى اين كه نفت در اقتصاد آنها تنها يك غير صنعتى نفت را گران مى
نقش مهمى  بهای نفتنقش دارد، افزايش واردات از كشورهاى صنعتى و 

كنيم. يعنى نفت دارد در كسر بازرگانى خارجى آنها و بايد ما به  عدالت عمل 
 .ها ارزانتر و براى كشورهاى صنعتى گرانتر بکنيمآنرا براى 

 
بعد از او برادر و دامادشان  غرب، شب خانم اعظم طالقانى از جبهه

 تا يك بعد از نيمه شب گزارش محلى دادند
پرداختيم و تهديدهايى كه فارس بعد ما از نو، به مسايل نظامى در خليج       
كرده است كه پرچم عراق را بزنند و چنين كنند و چنان كنند. بعد،  راقع

 ژاندارمرى اند و آنها هم ناوچهاطالعاتى رسيد كه يك ناوچه آنها را غرق كرده
آمد درباره اين كه فردا يکشنبه در سپاه  ند. بعد آقاى محالتىاهرا غرق كرد

 غرب، شب خانم اعظم طالقانى لسه بشود براى تمرين هماهنگى در جبههج
آمد و بعد از او برادر و دامادشان تا يك بعد از نيمه شب گزارش محلى را 

اين  نكرده بودم نمى دانستم ارتش را من تا اين سفر :گفتمى ند. اودادمى
مسايلى بدبين بودم بعد از  بخاطرسابق  .يدا كرده و خوشبين نبودمروحيه را پ

هم خوشبين نبودم و آنجا كه رفتم ديدم كه ارتش چه روحيه قوى و  انقالب
خواهد قرار حركت است و مىاسالمى پيدا كرده و مثل اسب خوش جنس، بى

خود آنها كارى كه حمله بشود و اگر زود دستور حمله ندهيم، ممکن است 
ها تقاضاهايى داشتند. ها آورده بود. بعضى از آنهايى هم از ارتشىنامه .بکنند
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گزارشى هم آورده بود، يعنى خود از سفر خوش تهيه كرده بود و امروز هم به 
 .اين ترتيب تمام شد

  
 1359شهريورماه  30يکشنبه کارنامه 

 1359مهرماه  10تاریخ انتشار 
 366شماره روزنامه 

  
تلفن كرد كه ديشب با  غربى صبح : استاندار آذربايجان اولین خبر

 به مخازن بنزين شهر اروميه حمله كردند 7آرپى جى 
رپى جى تلفن كرد كه ديشب با آ غربى صبح اول وقت استاندار آذربايجان      
به مخازن بنزين شهر اروميه حمله كردند و آتش گرفته و احتمال خطر براى  7

شهر است، بايد فورا  مواد آتش خاموش كن به آن جا رسيده شود. صبح را با 
تواند انصاف بدهد كه ها خوب مىاين خبر شروع كردم. خواننده اين كارنامه

تا  2تا نيمه شب و گاه تا  كند، وقتى از صبحاعصاب آدمى چه وضعى پيدا مى
رسد، با بعد از نيمه شب از اين جا و آن جاى كشور از اين گونه گزارشها مى 3

ها در اين و آن مجلس و در ها و ناسزاگفتنشود زخم زباناين حال اضافه مى
 شود. اين و آن نشريه و اين دنيا، دنياى ذهنى آدمى مى

آمد درباره جريانى كه ممکن است براى  بعد آقاى مهندس بازرگان ،به هررو    
گيرى قرار شد دستور پى .كشور دردسرى ديگر درست كند، مطلبى گفت

مهار گردد. بعد به بازديد انبارهاى نيروى  گيرى شود و ضد انقالببدهم، پى
 .ميدبعد از ظهر به طول انجا30/1تا  30/9هوايى رفتيم از ساعت 

نخست مركز كامپيوترى و بعد اطاق فرماندهى را بازديد كرديم و در آنجا       
با افسران مشعول به كار، گفتگو كرديم معلوم شد براى اين كه يك دستور 
نظامى صادر شود، دو سه گروه بايد كار كنند و خود فرمانده نيروى هوايى 

ت با هم بخوانند، يك اطالع بايد جمع بگردد و اين اطالعا 34گفت كه مى
نتيجه حاصل بشود و يك دستور صحيح صادر بگردد. البته در خود بدن هم كه 

بيند دهها اطالع الزم است تا جمع بشود و عملى صورت انسان دقت كند، مى
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اطالع يافتن را شرط  ،آموزش قرآن وجوددر كشور ما با بگيرد و عجب اين كه 
. گيردعدم اطالع و عدم تجربه انجام مى دانند و غالب كارها از روىعمل نمى
از آنجا به محل انبارهاى نيروى هوايى رفتيم. اين انبارها را قرار  ،به هر رو

ميليون دالر بدهند و كامپيوترى بکنند معنايش  250بوده در دوره رژيم سابق 
د كه هر وقت كه نكناين است كه مشخصات قطعات را در كامپيوتر ضبط 

اين كار  .يوتر بگويد اين قطعه در كجا است تا از آن بردارندخواستند، كامپ
 نشده بود. 

 
 مرکز اطالعات کامپیوتری برای ضبط قطعات یدکی مشغول بکار شد

ده در دوره تصدى من اين كار شروع شد. در دوره تصدى فكورى فرمان      
ن ظيم اينگروه به كار ت ششبه اين كار پرداخته و بيشتر نيروى هوايى با جديت 
هم مدادند يك عامل يافتن قطعات يدكى كه به ما نمى .انبارها مشغول شدند

ى ارهاافزايش كارآيى نيروى هوايى ما همين بود كه ما اين قطعات را در انب
ر به اميدواريم به زودى اين كا هستند.بقيه را هم مشغول  داشتیم.خودمان 

ونه ين گقدير و ستايش است كه اها از هر لحاظ قابل تسامان برسد كار اين تيم
 هاى قطعات را كههتپبا دلسوزى براى اين جمهورى شب و روز مشغولند و 

كنند مى تنظيم ، همان طور آورده بودند و ريخته بودند در فضاى باز و انبارها
نياز  رفع دهند تا هر زمان كه نياز شد بتوانندچينند به ماشين مىها مىدر قفسه
 كنند.

 
عميرات هواپيما و قطعات سازی بسیار فعال و رشد کرده قسمت ت

 است
از آنجا به قسمت تعميرات هواپيما رفتيم اين قسمت را كه صنايع، تعمير      

ت يأسوسايل الکترونيك و موتور و هواپيما و اين حرفها بود قبالا پيش از ر
ببينم از خواستم جمهورى به دعوت پرسنل نيروى هوايى رفته و ديده بودم و مى

. تغييرات بسيار نظرگير بود استآن زمان تا اين زمان چه تغييراتى در آنها شده 
تغيير اول اين كه درصد تعمير در بعضى قسمتها به صددرصد رسيده بود يعنى 
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كردند. حاال تقريبا  اين كه بسيارى از قسمتها را سابق بايد در خارج تعمير مى
دوم اين كه بسيارى از ماشينها  غییركنند. تمىقسمتها را در آنجا تعمير همه آن 

به كار نيافتاده بود اين بار با ابتكارات فن شناسهاى خودمان به كار افتاده بود. 
توانستند و خود اين امر به تكميل آن كارگاهها كمك رسانده بود كه مى

 سوم اين بود كه قسمت غییرتعميرات را به طور كامل در اين جا انجام دهند. ت
اطالعاتى اين كارگاهها تكميل شده بود و خود اين، نشان دهنده روح استقالل 

امکانات خارجى را از  كوشند فقدانطلب فرزندان ميهن اسالمى ماست كه مى
راه تالشهاى خودشان جبران بکنند. از فرمانده نيروى هوايى خواستم كه آنها را 

س را كه در دهه پيش به تشويق بکند. يکى از آنها يك دستگاه ماشين فركان
كار نيافتاده بود اين بار با تعبيه دستگاهى به كار انداخته بود، به نزد من آمد 

رسيدم و تشويق من را اين  ، من به خدمت امامگفت: در روزهاى اول انقالب
با من  قرار بدهيد كه يك بار ديگر به خدمت امام برسم. عصر هم آمده بود كه

به نزد امام برويم ولى ما گرفتار جلسه شوراى دفاع شده بوديم و به او وعده 
 رسم، او را نيز به خدمت امام ببرم.كردم در همين روزها كه به خدمت امام مى

 
 از جهاد سازندگى نيروى هوايى ديدن كردم

 بعد من از جهاد سازندگى نيروى هوايى ديدن كردم، در آنجا هم اجناس 
ى الهاهاى به اصطالح فرسوده، كه غالبا  فرسوده نبود ولى در انبار كاكاال

ينها مه اهفرسوده بود، كه اينها را آورده و درست كرده و آماده كرده بودند و 
خن ساى در نسل جوان امروز مفهوم واقعى حکايت از به وجود آمدن روح تازه

تيجه ندر  اهى به استقالل وداند كه جز به ابتكار و توليد رفهمد و مىمن را مى
 .استقرار حکومت اسالمى واقعى نيست

جماعت يا متصدى مهديه آمده بود كه ما را به ناهار در مهديه دعوت  امام     
بخوريم ولى ما دعوت به مهديه را  كرد، ناهار را قرار بود با ستاد ارتش

 ناهار را مهمان آنها شديم.پذيرفتيم و همگى به آنجا رفتيم و 
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غرب  قرار براى تنظيم عمليات در جبهه صبح در محل سپاه انقالب
 آورد خواندم. گذاشته بودند كه ظهيرنژاد

آمدم، معلوم شد كه آتش سوزى اروميه خاموش  بعد از ناهار به ستاد ارتش     
هاى غرب كشور بود دادند و بعد و گزارشى هم از برخوردهايى كه در جبههشده 

به كار و بحث و رسيدگى به امور نظامى پرداختيم. صبح در  3دوباره ساعت 
قرارى براى تنظيم عمليات در جبهه غرب گذاشته بودند كه  محل سپاه انقالب

ورد خواندم. خدا را سپاس گفتم و اميدوارم كه اجراى اين قرار به آ ظهيرنژاد
 جمهورى اسالمى بيانجامد. بعد سرهنگ فروزان پيروزى نيروهاى مسلح
كه از جبهه غرب آمده بود آمد، گزارش و پيشنهادهايى  فرمانده كل ژاندارمرى

كه در قانون اساسى آمده است،  بعد قرار بود جلسه شوراى عالى دفاع داد.
چند نفر از اعضا نيامده بودند، بعد معلوم شد اشتباه  6تشکيل بشود تا ساعت 
درباره آنچه  8به تدريج بقيه هم آمدند. بعد تا ساعت  .شده، به هرحال نشستيم

و گفتگو كرديم و به تصميم رسيديم. تصميم بايد در جبهه غرب كرد، بحث 
تقريبا  همان تصميمى بود كه در سفر قبل نيز به آن رسيده بوديم. اميدواريم كه 

 اين تصميم با قاطعيت و توأم با موفقيت به اجرا گذاشته شود. 
 

 اندرا با موشك زده اطالع دادند كه يك ناو جنگى عراق
اند اين را با موشك زده ع دادند كه يك ناو جنگى عراقدر اين وقت اطال     

ناو جنگى را قرار بوده كه امروز صبح بزنند چون جاى آن را شناسايى كرده 
كوپتر نيروى بودند، آمده بود به طرف دهانه شط العرب ولى صبح كه هلى

كند و سقوط برخورد مى رفته براى زدن آن با سيم كابل برق آباداندريايى مى
به اين ترتيب  زنند وشوند. شب با موشك مىكند و سرنشينان آن شهيد مىمى

گفتند اين ناو خيلى اهميت ها مىيك ناو و يك ناوچه و آن طور كه ارتشى
مايل بوده  40گره دريايى سرعت و داراى موشکى با برد  24داشته چه 

. نددادشته و خيلى به اين كار اهميت مىتوپخانه ضدهوايى و غيرضدهوايى دا
پرداختم  به خانه آمدم و بعد از شور، مقدارى به مطالعه كتاب مدرس 8ساعت 

يك داستان از مدرس نقل كرده بود كه بسيار جالب به به نظرم رسيد. نوشته  .
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كسى راجع به شرع و  ،در مجلس كه مدرس نيز در آنجا نماينده بود :بود
گويد سپهساالر دو مدرس به او مى .كرده استورت رعايت آن صحبت مىضر

ساختمان ساخت. يکى اين جا كه مجلس است و ديگرى آن پايين كه مدرسه و 
اگر من بخواهم به اين حرف  .مسجد است. اين مطالب را آنجا برويد بگوييد

ى أسيشود كه آدمى كه در مقام فعاليت سمدرس معناى روشنى بدهم، اين مى
ى نشان بدهد يأسكند، كار مکتب است كه عقيده خود را در آن كار سعمل مى

نه اين كه با به ميان كشيدن آن گونه بحثهايى كه به قول مدرس جايش در جاى 
به وجود بياورد كه در آن جو يك قصد  را ديگر است بخواهد وضعى و يا جوى

 و غرضى را از پيش ببرد. 
رسيده بود پرداختم و آنها را به اين شرح خواندم. بعد به گزارشهايى كه     

و مقايسه آن با قيمت طال در جهان و گزارشى  گزارشى درباره قيمت نفت
تحليلى در مورد آموزش و پرورش و  ،درباره نوسانات قيمت طال در جهان

 فرهنگى در مدارس در رابطه با سمينار بروجن. مسئله انقالب
 

هاى جهاد بايد به تمام روستاها برويم یکی از اعضای شوری: ما بچه
نيست را به گوش  و اين كه وى در خط امام صدربنىو جنايات 

 روستاييان برسانيم
موافق  خواندم. بعد گزارشى از برگزارى سمينار تزكيه معلمين در بروجن     

ند براى بدگويى از رئيس اهين فرصت را مغتنم شمرداين گزارش تنى چند ا
ارزيابى عمل كرد گروههايى كه در آموزش و  . گزارش در برداشتجمهورى

در حقيقت  را. آموزانهاى فكرى و عقيدتى دانشزمينهو  كنندپرورش عمل مى
ه آن رسيده همان نظرى است كه پيش از اين از راه سنجش افكار نيز بتصدیق 

يکى از آنها از  ،كشور ازبوديم و اطالعات و اخبارى از جاهاى داخل و خارج 
خبر اين  ، گویای صحت آن است: نهادها را ضد رئیس جمهور کردن.كرمان
در شوراى مركزى جهاد استان كرمان يکى از اعضاى شورا طى سخنان  :است

اد بايد به تمام روستاها برويم و هاى جهخاطرنشان كرده است كه ما بچه
نيست را به گوش روستاييان  و اين كه وى در خط امام صدربنىجنايات 
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باشد و اگر هم زده برسانيم و اين كه وى باعث جلوگيرى از فعاليتهاى جهاد مى
گاهى بوده وگرنه كار او در پيشگاه خدا سخت مى د كه شواست از روى ناآ
 .كسى بخواهد خود را با دروغ بفريبد و سخنى بگويد كه حقيقت ندارد

آمده بود و گزارشى درباره وضع نيروهاى  غربى بعد كسى از آذربايجان      
شود ببينيم چه مى ها، استاندار و روحانيت داد كه بايد دنبال كنيم،، كميتهمسلح

به منطقه  رسيد از تشديد حمله نيروهاى مسلح عراقو در اين بين گزارشاتى مى
شب است و اگر  11و جاهاى ديگر. حاال هم ساعت  و خرمشهر ايالم
 .اى پيش آمد در گزارش فردا خواهم گفتمسئله

 
 1359رماه شهريو 31دوشنبه  کارنامه 

 1359مهر ماه  12تاریخ انتشار 
 367روزنامه شماره 
 

 
  

 به آنجا رفتم براى بازديد از اداره اطالعات ارتش
آمدم. بعد براى بازديد از اداره اطالعات ارتش به  صبح به ستاد ارتش      

م گزارش كار آنجا رفتم و با مسئوالن امور ادارى صحبت كردم و هركدا
خودشان را دادند. گفتم كار آنها تهيه گزارشهاى استراتژيك است و 
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هايشان و اطالعاتشان درباره طرح وسيع داخل و خارج براى بينىپيش
صحيح از آب درآمده است.  سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى ايران

است. با اينحال اطالعاتشان راجع به نيروهاى دشمن و موقعيت آنها صحيح 
قرار كرديم كه بايد هم دقت اطالعات را بيشتر كرد و هم كوشش براى تهيه 

كرد وبراى اين كه اين اطالعات حتما  اطالعاتى باشد كه زونتر اطالعات را ف
بهتر ارزيابى و تحليل گردد، بايد اطالع دهنده معتقد باشد. معتقد به اين معنى 

ونه دخل و تصرفى به نفع دلخواه خود كه در اخذ و دادن اطالعات هيچ گ
 .نكند
اى بعد از قسمتهاى مختلف اداره ديدن كرديم. در يك جا يك جعبه شيشه      

بود كه در آن اشياى بدست آمده از جاسوسها را نگاه داشته بودند. يکى از آنها 
كرد. ىجاسوسى م مربوط به سرلشگر مقربى جاسوس روسى بود كه براى روسيه

بوده است و نه ى او يأسعقيده س بخاطربر اساس شايعات، دستگيرى او 
. وقتى من آن وسايل و ابزار را ديدم، متوجه اين امر مهم شدم كه يك جاسوسی

رژيم چقدر بايد به دروغگويى معروف شده باشد كه هر چه آن دستگاه و آن 
هم خالف قضيه پذيرند. حتى خود ما برژيم ادعا كند، مردم خالف آن را 

مقربى را حقيقت شمرده بوديم و نوشتيم و گفتيم. البته در اين موارد 
هاى جنگهاى روانى هم هست و فريبهاى گروههايى كه سودشان در فريب فريب

دادن است، نيز هست. به هر حال قدر مسلم اين كه وقتى دولتى بنايش بر 
كنند. اما اگر باور مى راستگويى باشد و جز راست نگويد، مردم حرفهاى او را

تراشيد، يعنى دروغ گفت براى رسيدن  يك دستگاه تبليغاتى براى دروغ توجيه
به فالن هدف مقدس و پاك، مردم به تدريج اعتمادشان را به آن دستگاه از 

دهند و نتيجه از دست دادن اعتماد به آن دستگاه اين است كه دست مى
كنند و در نتيجه جاسوس اعتماد نمىشود و مردم به حرفش دستگاه باطلى مى

وطن، به دين به كنند كسى را گرفته است كه گيرد، مردم خيال مىرا هم كه مى
 .و يا به يك مرامى باالخره معتقد بوده است

 
 كنندستاد خبر داد كه فرودگاهها را دارند بمباران مى
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ه حمله به فرودگاه به وقوع بازگشتم كه مسئل بعد از آنجا به ستاد ارتش      
 .پيوست

كنند. بعد فرمانده ستاد نيز خبر داد كه فرودگاهها را دارند بمباران مى      
، دل و جرأت «تصميم گرفتن»نيروى هوايى آمد و بحث طوالنى شد. 

اى از آن قماش مردمى كه كارشان توهین  و خواست، به لحاظ جوى كه عدهمى
اتخاذ تصميم  به وجود آورده بودند، براى نظاميان افترا و دروغ پراكنى است

مشکل بود. من به آنها گفتم: حضور من در اين جا نه به لحاظ علم من به امور 
نظامى است، بلکه براى ايجاد اطمينان در شماست كه تصميمات قاطع بگيريد 

 .و بدون ترديد و تزلزل به اجرا بگذاريد
 

رانه عراقيها انجام گرفت، بايد بالفاصله حمله وقتى حمله غافلگي
 بشود غافلگيرانه واقعى به فرودگاههاى نظامى و مراكز نظامى عراق

اين طور نظر داشتم كه وقتى اين حمله به اصطالح غافلگيرانه عراقيها       
و انجام گرفت، بايد بالفاصله حمله غافلگيرانه واقعى به فرودگاههاى نظامى 

بشود تا نيروى هوايى او ناتوان بگردد و ما بتوانيم در  مراكز نظامى عراق
زمين، تفوق بدست بياوريم. بحث در اين باره طوالنى شد و باالخره اين نظر 

 .پذيرفته شد و نيروى هوايى مأمور اجراى مأموريت تعيين كننده گشت
ود. و بحث درباره اين مسئله بتا عصر بسيارى كسان آمدند و هم چنان       

دم و نبو اى به مردم خبر داده شود. من موافقاصرار اين بود كه وسيله اطالعيه
اى بهاى زدند و ضرگفتم ما بايد كارى بکنيم و بعد به مردم بگوييم كه ضربهمى

خوردند. گزارش به آن صورت دادن صحيح نيست و خواستم كه صبر كنند، 
ردم مم با آماده كنيم و خط روشنى را پيدا كنيم، بعد برويمطالب و طرحهايى را 

 .صحبت كنيم
 

ايراد  رفتم و پيام خود را به مناسبت تجاوز عراق به راديو تلويزيون
 كردم
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رفتم و پيام خود را به  رفتم و از آنجا به راديو تلويزيون بعد نزد امام      
ايراد كردم. بعد از آنجا براى اين كه مردم ببينند كه وضع  مناسبت تجاوز عراق

ام آمدم و شب را هم در آنجا گذراندم. دراين غيرعادى نيست، به محل زندگى
ت يأسكه چه در زمينه س فاصله كسان بسيارى آمدند و راجع به كارهايي

كه در  ت داخلى بايد كرد بحث كرديم. گزارشىيأسزمينه سخارجى، چه در 
 به من داده بود، همين روز اداره اطالعات ارتش

 
 اش بود بخوبى انجام دادنيروى هوايى ماموريتى را كه بر عهده

ايم، چرا كه تلفات جنگ را برنده شدهما براى من روشن كرد كه گزارش       
ما بود و اين كه حمله هوايى دشمن با شکست كامل  دشمن ده برابر تلفات

روبرو شده بود، خود معرف ناتوانى نيروى هوايى او و برترى نيروى هوايى ما 
بود، آنچنان كه در گزارش فردا خواهم گفت، نيروى هوايى ماموريتى را كه بر 

اش بود بخوبى انجام داد و در نتيجه، نيروى هوايى دشمن و قدرت عهده
اين گونه امور به درازا تبادل نظر در ضربه جدى خورد. در هر صورت  نظاميش

كشيد و شب هم تقريبا  خواب ممکن نشد، به لحاظ اين كه تلفنها پياپى از 
را  صبح تلفنى به من گفتند كه خرمشهر 4رسيد. ساعت مى همه جاى ايران

كه در اين  رفتند همان حالت جنگ روانىگرفتند، كجا را گرفتند و كجا را گ
گاه نيز اين تبليغات دروغ گونه مواقع دشمنان به وجود مى آورند و دوستان ناآ

 .شوندپذيرند و يك مقدارى قانع مىرا مى
د دانم اين بار دوم يا سوم بوتماس گرفتم. نمى من بالفاصله با رئيس ستاد      

شدم. به هرحال، بعد هم گرفتم و وضع را از او جويا مىكه با او تماس مى
دانم يکى دو ساعت فرصت خواب به من دست تلفنهاى ديگر شد. بعد هم نمى

داد يا نه. به هر حال آن روز و شب هم به اين ترتيب سپرى شد. و حال اين كه 
ه بود. و اين را هم دل من اميد بيشترى در خود داشت و افق ديدم روشنتر شد

اى كه و من نامه آمد و باهم رفتيم پيش امام فراموش نكنم كه آقاى اشراقى
 .داشتم و به او دادم كه به امام بدهد نوشته بودم و چند پيشنهاد درباره ارتش

  
 



383 

 

 1359مهرماه  1سه شنبه  کارنامه 
 1359ماه مهر  12تاریخ انتشار 

 367روزنامه شماره 
  

 ى ما به سالمت به پايگاههاى خود برگشتندماهايپهوا
رفتم. اطالعات مربوط به آخرين تحوالت را دريافت  صبح به ستاد ارتش      

كردم و بعد تا ظهر، گفتگوها درباره امور نظامى را ادامه داديم. پى در پى از 
رسيدم كه نتيجه عمليات چطور شد. ظهر به من پفرمانده نيروى هوايى مى

ما به سالمت  هواپیماهایگزارش داد كه نتيجه عالى شد و هدفها زده شدند و 
تلفات اين جنگ بود كه از نتيجه  %6به پايگاههاى خود برگشتند و حدود 

ش را درباره ارت راديو بيانيه امام 2عمليات هم بسيار راضى بود. بعد ساعت 
خواند. مطالب پيشنهادى مورد قبول ايشان قرار گرفته بود و بر طبق نظر 

 خودشان آن بيانيه را اعالم فرمودند.
 

 مفصل شد یآمد، با او گفتگو سفير شوروى 2ساعت 
اى را به من داد كه آمد، با او گفتگو مفصل شد. نوشته سفير شوروى 2ساعت  

با مقامات دولت شوروى در مسکو بود.  حسين صورت مذاكرات معاون صدام
گفته بود كه اين تجاوز  شوروى به دولت عراق در اين مذاكرات دولت روسيه

داده شود و  كند و خواسته بود كه به اين جنگ تعرضى پايانرا تصويب نمى
سايل از راه گفتگو حل بشود، اما اين غير از اتخاذ يك موضع رسمى است. م

در اين تعرضى كه به او واقع شده است نسبت به  من به سفير روسيه گفتم ايران
اى دارد، براى اينكه اين حمله نه براى العادهعمل هر دولتى حساسيت فوق

اين كه براى سرنگونى رژيم تصحيح مرزهاست و نه هيچ هدف ديگرى اال 
 سال تحمل سلطنت پهلوى 55انقالبى ايران است. رژيمى كه مردم ما پس از 

اند و با تمام وجود به آن دلبستگى دارند. و قرنها استبداد به آن دست زده
بنابراين اثر كمك به دشمن ما قرنها خواهد ماند و نسلها از پى هم آن را به ياد 

ناپذير در دل مردم ما نسبت به هر دولتى كه اى پايانكينه سببداشت و  خواهند
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يادداشت هم از دولت  هبه متجاوزان بعثى كمك كند خواهد شد. سفير روسى
آورد حاكى از اين كه دولت آمريکا هيچ گونه دخالتى در اين جنگ  آمريکا

کا موافق است نه دولت ندارد، ولى فقط معلوم نيست چطور نه دولت آمري
براى ما روشن  ،گيرد! به هر رواست اما اين تجاوز صورت مى روسيه موافق

است كه دولت عراق حتى از لحاظ منابع مادى الزم براى تجاوز نيز ناتوان 
گيرد يا از است. مهمات بايد تهيه كند و همين مهمات را البد يا از آمريکا مى

نوع تسليحات او روسى است ناچار بايد از روسيه روسيه يا از اروپا. اما وقتى 
ها ندهند ناگزير بايد نوع تسليحات خود را عوض كند. يعنى بگيرد و اگر آن

دولتهاى ديگر منطقه كه تابع آمريکا هستند به او كمك كنند. يعنى آمريکا به او 
كمك كند. اين است كه من در مصاحبه مطبوعاتى كه مفصل بود و منتشر شد، 

اگر هر دولتى در خاورميانه بخواهد به دولت عراق در مطلب را گفتم كه  اين
تجاوز بر ضد ايران كمك بکند ما تأسيسات نفتى او را خواهيم زد، براى اينكه 
از نظر ما اين جنگ يك جنگ حياتى است و دليل ندارد ما به دشمنان ملتمان و 

 .فساد و غارت و چپاولدينمان اجازه زندگى بدهيم، آن هم يك زندگى توام با 
 

 آمدند سفراى كشورهاى اسالمى
مصاحبه مطبوعاتی منتشر شده است و من در اینجا نمی خواهم مطالب آن 

اند م نممصاحبه را تکرار بکنم و از نظر ضبط تاریخ هم برای اینکه مسئله مبه
ه می اسناد هم ضمیموقتی که این کارنامه ها به صورت کتاب در می آید این 

شوند یعنی مصاحبه هم به عنوان ضمیمه چاپ می شود یا در همین گزارش 
ن امروز چاپ می شود . اما از نظر خوانندگان ضرورت ندارد که ما عین آ

 را در اینجا بازگو کنیم . مصاحبه 
ه آنها داليل رفتار آمدند و ما ب بعد از مصاحبه، سفراى كشورهاى اسالمى      

روشن خودمان را و صبر و بردباريمان با متجاوزان عراقى را تشريح كرديم و 
كرديم كه تجاوز به كشور ما صورت گرفته است و ما هيچ صدايى در اعتراض به 

، نه دولتهايى كه براى لند کردايم، نه سازمان ملل صدايى به اعتراض بآن نشنيده
و نه اروپا اعتراض كرد و نه  لند کردنده اعتراض بخود نقش قيم قائلند صدا ب

هيچ جاى ديگر دنيا. ملتى كه اين احساس تنهايى را با تلخى تمام دارد، البته 
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تكيه گاهى جز خدا و نيروى خويش نبايد داشته باشد و ندارد. اما انتظار دارد 
افتاد، گيرى اين همه سروصدا در دنيا راه كه به او بگوييد چطور براى گروگان

همه به صدا درآمديد و به فرض شما كه ناحق بود، آيا تجاوز به يك كشورى و 
بمب ريختن به سر مردم آن ناحق نيست؟ چطور شد كه كسى در برابر اين ناحق 

 ؟لند نکردصدا به اعتراض ب
اند. اين گفتگو با سفرا هم مفصل است، صورت آن را ضبط كرده      

ضبط  نندهكبايد منتشر شود تا اسناد روزهاى تعيين  گفتگوها هم البته در آينده
 شود،
 

 امشب هم مثل ديشب تا صبح تلفنها در كار بودند
ها بعد اشخاصى به مالقات آمدند و تا ديروقت شب به اطالعاتى كه از جبهه 

شد پرداختيم و امشب هم مثل ديشب تا صبح رسيد و كارهايى كه بايد مىمى
رسيد. البته خبرهايى كه كار بودند و پياپى اطالعات و خبرها مى تلفنها در

كرد و صبح كه شد نگرانى آور بود و حکايت از سقوط اين جا و آن جا مى
ايم و ظاهرا  اين خبرها صحت نداشته معلوم شد هنوز ما برجاييم محکم ايستاده

 .فقط آنچه شده خواب را از كيسه ما زده است
 

 1359مهرماه  2ه چهارشنب کارنامه 
 1359مهر ماه  12تاریخ انتشار 

 367روزنامه شماره 
  

 مالقات كردم. آنها گفتند : در اين كه عراق و سوريه با سفراى ليبى
 تجاوز كرده ترديدى نيست

كردم. صبح اطالعاتى را كه از اطراف و اكناف كشور رسيده بود، مطالعه       
گرفتم و بعد به آنجا  آخرين اطالعات را از ستاد ارتش ،پيش از رفتن به ستاد

 .رفتم. در آنجا طرح عملياتى را براى من تشريح كردند
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در اين »مالقات كردم. آنها گفتند  و سوريه در همين مکان با سفراى ليبى      
تجاوز كرده ترديدى نيست. اين تجاوز، تجاوزى است براى رسيدن  كه عراق

توان آنها را در يك كالم خالصه كرد و آن سرنگون به هدفهاى مشخص كه مى
در اين «. به سود ابرقدرت آمريکاست كردن رژيم جمهورى اسالمى ايران

اين مذاكرات جلسه پيشنهادهايى مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، صورت 
موجود است كه به موقع خود بايد جزء اسناد دوره حساس و پرخطر و تاريخى 

 ما منتشر شود. انقالب کشور و
 

و سه تن از نمايندگان مجلس به  سرتيپ فالحى به اتفاق رئيس ستاد
 رفتیم خوزستان

اطالع داده بودند كه من  رفتيم، با اين كه از تهران ز ظهر به خوزستانبعد ا      
و سه تن از نمايندگان مجلس به خوزستان  سرتيپ فالحى به اتفاق رئيس ستاد

يم اولين تيراندازى به سوى رسيد رويم، با اين حال وقتى به فرودگاه اهوازمى
هاى توپ، در فرودگاه اهواز به هواپيما شروع شد و ما در ميان استقبال گلوله

و هيجان  كرد. اما شورزمين نشستيم. هيچ چيز حکايت از نظم و انتظام نمى
جوانهايى كه در فرودگاه بودند زايدالوصف بود. سوار يکى دو ماشين شديم و 

 رفتيم. به مقر ستاد ارتش
 

 نادرست بود استاندار شرح وضعیت جنگی را داد که به گفته فالحی
داد را برايم تشريح كردند، استاندار شرح مى در اطاق عمليات وضعيت جبهه 

دند كه از آنجا به آمده بو و اهواز اى بين خرمشهرتانك تا يك ناحيه 200كه 
اهواز حمله كنند. اما در آنجا متوقف شده و به گل نشستند. او شرحى از 

از فرمانده لشگر خواست او  آور بود. بعد رئيس ستاد يأسها داد كه جاده
به گوش من  در اين حال فالحىگزارش بدهد، گزارش او تعديل كننده بود، 

ز نظر نظامى روشن است كه گزارش استاندار بيست درصدش بيشتر گفت كه ا
. گرى استصحت ندارد و اين ناشى از بى اطالعى او از جنگ و امور نظامى

بعد خلبان كبرايى كه باالى آن منطقه پرواز كرده بود آمد و گفت تعداد تانكها 
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ان ببينيد، اند. حاال شما خوانندگتا بيشتر نيست كه آنها هم به گل نشسته 40
شود كار يك ارتشى را به شکست كشاند. همین خبر چگونه با اطالعات مى

تانك( در راديو اهواز گفته شده بود و موجب نگرانى شديد مردم شده  200)
 .در سپاهيان و ارتشيان ما بوجود آورده بود يأسو روحيه 

 
 صحبت کردم به کوشک رفتیم و با سربازان

كه هيچ انتظار نداشتند و غافلگير شده  ز آنجا به كوشك رفتيم و سربازانا      
استقبال  صدربنىو سالم بر  بودند، با فريادهاى الله اكبر و درود بر خمينى

كردند. با واحدهاى آنها يك به يك صحبت كرديم. با سربازها و توپچيها 
العاده قوى بود. يکى از ميان جمع گفت براستى ديم. روحيه شان فوقصحبت كر

كه خستگى از تنمان بيرون رفت. مهتاب خوبى بود، شب بسيار زيبايى بود و 
من بسيار مايل بودم در همان جا در كنار سربازها بمانم. اما گفتند كه به 

دادند آنها به ما قول و اطمينان مىبرويم. ناچار سربازها را ترك كرديم و  خرمشهر
ها را تحمل خواهيم كرد. اما كه چون سنگ استوار برجا خواهيم ايستاد و ضربه

 .زمين را به دشمن نخواهيم داد
راند و به يك پاسگاه رفتيم. استاندار خود اتومبيل را مى به طرف خرمشهر      

م و استاندار رفت اطالعات بگيرد و باالخره آمد و گفت كه رسيدي ژاندارمرى
شب است و ديروقت است و جاده هم ناامن و در كنترل توپخانه دشمن است و 
بهتر است بازگرديم و بازگشتيم. البته از جهت اين كه شب بود و دير بود من 
حاضر شدم بازگرديم براى اين كه ديدن شهر عمال ممکن نبود. بازگشتيم و 

 .ها رفتيمشب را در استاندارى گذرانديم و صبح به ديدار جبهه
 

 1359مهرماه  3پنج شنبه  کارنامه
 1359مهر ماه  12تاریخ انتشار 

 367شماره روزنامه 
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اى به اند كه نامهكسى را گرفته ندگفت نمايندگان استان خوزستان
 راتها داشته استامضاى من براى مذاكره با دمک

بشود، در اين باره  قرار بود امروز صبح حمله هوايى به پايگاههاى عراق      
پرسيدم. معلوم شد كه حمله انجام گرفته و بايد منتظر بمانيم تا نزديکيهاى ظهر 

مطلع شويم. در اين وقت يکى از نمايندگان  آميز اين حملهاز نتيجه موفقيت
اى به اند كه نامهكسى را گرفته :گفت ؛صحبتى پيش آورد اناستان خوزست

امضاى من براى مذاكره با دمکراتها داشته است و گفتند كه اين حرف توسط 
يکى از سپاهيان يکى از شهرها عنوان شده و روحيه آنها را تغيير داده است. 

اى الزم باشد مذاكرهمن به او گفتم اين حرف دروغ است، براى اين كه اگر 
دهيم كنيم و به دست يك آدم هم نوشته نمىانجام بگيرد، اين را محرمانه نمى

براى كه برو مذاكره كن. حرفى درباره اين كه اين حرف دروغ است نيست. 
خواست را پس از آن كه كومله توطئه چيده بود و مى اين كه كار كردستان
. بنابراين درسى از ند، خود من شروع كردم و استقامت كردمپايگاهها را ساقط ك

اما حرف اين است  .نبايد درباره مقاومت و قاطعيت در اين باره بگيرم كسى
شود ها مؤثر واقع مىاى در ذهن ما وجود دارد كه اين دروغكه چرا چنين زمينه

 .و اين مسئله نگرانى آور است كه ما بايد به آن بپردازيم
گر روحيه خالص اسالمى باشد، يعنى اگر فكر راهنما و مبناى حركت ا      

تضاد نباشد و اين كه اعتقاد بر پايه ساختن و بزرگ كردن كسى و يا خراب 
بن  على كردن كسى استوار نباشد، اگر آدم را به حق بسنجند، همان طور كه امام

آدم، در آن صورت اين گونه تبليغات، مؤثر  فرمايد و نه حق را بهابى طالب مى
شود، علت آن ضعف در بينش است، د. اگر اين تبليغات مؤثر مىوشواقع نمى

يعنى هنوز اسالم آن طور كه هست حاكم نشده، حتى شناخته هم نشده است و 
چون زمينه، زمينه تضاد است و در زمينه تضاد، ساختن هر چيزى مالزمه دارد با 

ارزش را در ذهن او بى کسیيز ديگرى، ناگزير اگر بخواهند يك خراب كردن چ
خواهند در ذهن سپاهيان ارزش بشوند. و الزم است كه بکنند و البد كسانى مى

سازند. آن عيب اصلى در ها را مىارزش بشود و اين گونه دروغبى رئيس جمهور
 .بينش راهنماست
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طلبى و اين حس تفوق و ت زورمدارى و قدرتاگر از آن روز نخس      
آورديم، خصوصا  در سپاهيان به وجود حاكميت را در افراد به وجود نمى

آورد و اين چيزى است كه ما بايد با اين گونه عوارض را به بار نمى ،آورديمنمى
آن مبارزه كنيم. واال دائم تكذيب كردن كه اين دروغ است و آن دروغ است، 

تواند نظر و باور آنها را كند و آنهايى هم كه يك دروغى مىرا حل نمىاى مسئله
تغيير بدهد، كسانى نيستند كه من بابت تغيير نظرشان ناراحت بشوم. براى اين 

االصل مبناى تفكر و عملشان نادرست است و اگر هم با من  كه آنها على
دادند. آنها افقت را از دست مىماندند، باز به مناسبت ديگرى اين موموافق مى

در رابطه قرار بگيرند و نبايد رابطه  بايد بر اساس عقيده با رئيس جمهورى
شان يك رابطه شخصى باشد. بايد بر اساس دين و عقيده رابطه داشته باشند، تا 

 .اين رابطه استوار بماند
 

كنيم، مسئله بزرگ مى ها نوشتند كه ما محاصره اقتصادى راروزنامه
 كنيمترس از جنگ را طرح مى

اند و دلى كنند، بويى از واقعيت اسالم نبردهآنها هم كه اين تبليغات دروغ را مى
دانند كه حاال جنگ پيش آمده سوزانند و نمىنمى هم براى سرنوشت ايران

ها نوشتند كه زنامهاست. اول كه اين جنگ را باور نداشتند و با صراحت در رو
كنيم، مسئله كنيم، محاصره اقتصادى را بزرگ مىما اين مطالب را بزرگ مى
زنيم و از اين حرفها كه به وطئه حرف مىتكنيم، از يك ترس از جنگ را طرح مى

اى ندارد. روزى هم كه باالخره معلوم شد كه پايه دارد و خيال آنها هيچ پايه
كارى ساخته نيست و اين را بايد  ند كه از ارتشكردجنگ شروع شد، تبليغ مى

به كنار گذاشت و گروههاى چريك تشکيل داد كه اجراى اين طرحها مساوى بود 
شود كه خير، ارتش ما توانا بوده و كشور ما و امروز معلوم مى با نابودى انقالب

ه آن روحيه بدهيم، آن را از خود اش را خراب نكنيم بفقط الزم بوده ما روحيه
بدانيم و فكر اسالمى را در آن تقويت بکنيم تا در عمل صداقت، قاطعيت و 

نتيجه نماند و مردم پايدارى خودش را نشان دهد. من خوشوقتم كه كوششهايم بى
كوشيدند ما با ماه از هر سو در تخريبش مى 20بينند كه ارتشى كه ايران مى
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اى وارد كارزار كرديم و اين ارتش را با آن چنان روحيهاستقامت و مقاومت 
چنان وفادارى از خود به جمهورى اسالمى و به كشور خويش نشان داد كه مايه 
شگفتى همه هموطنان خود ما كه باور نداشتند اين ارتش بتواند مقاومت بکنند، 

 .و مردم دنيا شد و موجب افزايش احترام ما نزد افكار عمومى دنيا گشت
 

 انجام گرفته است سنجش افكارى حرف بزنيم كه درباره ارتشاز 
انجام  خوبست در اين جا از سنجش افكارى حرف بزنيم كه درباره ارتش     

درصدشان به توانايى ارتش  90گرفته است. مردم ما مثل رئيس جمهورشان 
مردم ما با همه  %55اال بود. اطمينان داشتند و اطمينانشان هم از متوسط ب

تبليغات سويى كه درباره ناتوانى ارتش شده بود به موقعيت ارتش اطمينان 
داشتند. اين اطمينان عمومى به ارتش، طبيعتا  در برخورد مردم به ارتشيان و در 

د و يکى از اسباب بزرگ موفقيت وشنتيجه باالرفتن روحيه آنها مؤثر واقع مى
ما بوده است. بارى اميدوارم كه اين  گر نيروهاى مسلحنيروهاى ارتش و دي

آنهايى هم كه اين تبليغات مقدار كه گفتم براى خوانندگان مايه عبرت بشود و 
كنند به خود بيايند و بيش از اين با سرنوشت سوء را در واحدهاى سپاه مى

نه از سپاه و نه از هيچ كدام از نيروهاى  و كشورشان بازى نكنند. من انقالب
مسلح هيچ انتظار خالف قانونى ندارم. به عكس انتظار و اصرار دارم كه قانون 

 .را اجرا كنند و اضافه بر قانون هيچ كارى نكنند
 

 رفتيم« عين خوش» به ديدار از جبهه
ها مدعى بودند تيم جايى كه عراقىرف «عين خوش» بعد به ديدار از جبهه      

كوپتر در نزديك اند. هلىتر آمدهكيلومتر هم آن طرف 100اند و آن را كه گرفته
 اى به زمين نشست مردم آن منطقه به پيشواز آمدند و اسلحهامامزاده

 خواستند براى اين كه بتوانند با دشمن به جنگند. ما از آنجا با جيپ نظامىمى
هاى جاده كه رسيديم، ديديم كه رفتيم. به نزديکى «عين خوش»به طرف جبهه 

خواست خورد و خاك بر مىبارد و وقتى به زمين مىهاى توپ مىباران گلوله
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هاى توپ عنوان كرد و شد آن را رأس گلولهآورد كه مىرأس زيبايى به وجود مى
 .كنممن هم با همين عنوان شروع مى

جانشين ستاد به من گفت از اين جا به بعدش را بايد تصميم  فالحى      
بگيريد، چون هر آن ممکن است كه جيپ به هوا برود. معناى اين حرف روشن 

بايست زندگى گرفتم كه آيا مىتصميم مى بود. من بايد به عنوان رئيس جمهورى
ه به وضعيت كشور و اثرى كه فقدان رئيس جمهورى و همراهانش را با توج

رئيس جمهورى ممکن بود به بار بياورد، به خطر بيافكنم؟ اما يك طرف قضيه 
و سربازانى كه  و فرمانده كل قوا به ديدار جبهه اين بود كه فرمانده نيروهاى مسلح

توانست گشت، ديگر چگونه مىرود. اگر از اين جا باز مىجنگند مىدر جبهه مى
بخواهد كه با استوارى از ميهن خودشان دفاع  از فرزندان اسالم، فرزندان ايران
به عنوان معرف استقامت كشور در آنجا بايد در  ،بکنند؟ اين است كه اين بنده

اريخ و موجوديت خدا و دين و ت گفت:شد و از آنها مىحاضر مى كنار سربازان
 كنونى و آينده كشور در گرو استقامت شماست، شرف و حيثيت يك ملتى در
گرو استقامت شماست و شما بايد بايستيد و استقامت كنيد. يك همچون كسى 

هاى توپ بترسد، مالحظه زندگى رئيس جمهورى را توانست از باران گلولهنمى
 .رويممى :بکند و بازگردد. گفتم

    
 مترى ما گلوله توپى به زمين خورد 30وقت در  در همان

مترى ما  30اى شد كه در همان وقت در آقاى غفارى مشغول نقل قصه    
گلوله توپى به زمين خورد و همه گفتند خدا رحم كرد. من به غفارى گفتم بقيه 

زند داستانت در شماره قيامت! او پرسيد كه توپ چقدر ميزان از اطرافش را مى
كند. او تا صد متر اطرافش راخراب مى 50كند. گفتند در حدود مىو خراب 

متر هم نيست، چطور آسيبى به ما نرسيد. بعد  20تعجب كرد كه در فاصله 
معلوم شد كه زمين شل است اين هم از نعمتهاى زمين شل كه گلوله فرو رفته و 

هاى ن گلولهيم. به هرحال هميه بودما زنده ماند وضرر و زيان به بار نياورده 
خوردند و رقص گرد و غبارى كه نتيجه زمين خوردن گلوله آمدند و مىتوپ مى

شد و دور تا دور ما اين رقصها بود. يکى دو گلوله هم به بود، شروع مى
 .رسيديم اسفالت جاده خورد و با همه اينها به سالمت به جبهه
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 را ترك نكنيد خود سنگر زد در جاىفرياد مى فالحى

آمدند و سربازها هم با كمال خونسردى ها از هر سو مىدر آنجا هم گلوله      
با ناباورى تمام.  از سنگرها بیرون؛ كردند و تا مرا ديدند ريختندكارشان را مى

د و به فرماندهان امر را ترك نكني زد در جاى خود سنگرفرياد مى فالحى
گفت كه رئيس كرد كه سربازها را در جاى خودشان نگه بدارند و مىمى

آيد. براى اين كه وضع دشمن را بفهمم، گفتم به پيش شما مى جمهور
نزديکترين نقطه دشمن يعنى محل ديدبانى برويم و رفتيم آنجا. سربازها و 

توانستند جلوى اشك خودشان را كه از شوق نمى مأمورين ديده بانى در حالى
ماجان خودمان را هم بدهيم كم ارزش است چرا كه ما » :گفتندنگه بدارند، مى

آيد و در كنار ما و كشور مى ايم، كه رئيس جمهورىيك چنين كشورى پيدا كرده
از آنجا با دوربين . «ماند، ما شکست ناپذيريمزانو به زانوى ما توى سنگر مى

ما وضع تانكهاى دشمن را ديديم و تقريبا  از دو سو به سوى اين قرارگاه نظامى 
بعد پايين آمديم. نيروهاى ما يك تانك عراقى را گرفته  .كردندتيراندازى مى

تاب  بودند، تانك روسى بود و آن را به ما نشان دادند. ديديم كه باز سربازان
جنگ »من دچار اين بيم شدم كه نكند مثل . شوندآورند و دور ما جمع مىنمى
بشود و اينها سنگرهاى خود را به شوق ديدن رئيس جمهور ترك بکنند  «احد

خواستند، . آنها كه آمده بودند پشتيبانى مىدو موجب شکستى كلى، فراهم آي
خواستند. پ و همه چيز مىخواستند و تانك و تومى مطابق معمول فانتوم

زدند و مخصوصا  از جهت فرماندهى كه شب پيش هم اين حرف را مى
خواستند، و ما هم در بازگشت نخستين كارمان اين شد كه فرماندهى قابل مى

خود فرماندهى نيروهايمان را بهتر بکنيم و كرديم. فالحى به آنها گفت شما بى
داريد دو لشگر زرهى را پاسخگو است و  داد و بيداد نكنيد. نيروهايى كه شما

شما بايد در اينجا نمايشگر روح پيروزى، روح قوى و اراده استوار باشيد و 
شما خوب است، موقع شما قوى  تانك و توپ. موضعبر نمايش دهنده پيروزى 

است و بايد بايستيد و مقاومت كنيد. در همين حدود كه داشتيم از اين جا به 
ك گلوله ديگر نزديك ما زمين خورد و قطعات آن به اطراف رفتيم يآن جا مى

پراكنده شد. يك قطعه آن هم نزديك پاى آقاى غفارى زمين افتاد و معلوم شد 
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به هر حال ما سوار جيپ نظامى شديم،  !شهيد نشد ؛كه بدشانسى آورده است
به ها نزديکتر شد و رقص گلولهتر شليك مىهاى توپ دشمن دقيقاين بار گلوله

اتومبيل بود ولى به خواست خدا آسيبى به ما وارد نيامد. ما آمديم و سوار 
 .بازگشتیم كوپتر شديم و به مقر ستاد ارتشهلى

ناگهان ديديم از هر سو به  کهنشسته بوديم  بعد از ظهر در ستاد ارتش      
اند. دو سه تا ميگ ى آمدهمعلوم شد ميگهاى عراق .شودآسمان تيراندازى مى

ها عراقى آمده است و دفاع ضدهوايى مشغول است و افرادى كه توى اطاق
بودند، از صداها نگران شدند و روى زمين دراز كشيدند. من به آنها گفتم 
اينجا توى اطاق دراز كشيدن يعنى زودتر در معرض مرگ قرار گرفتن، چون به 

خورد كه خورد يا به نزديك اطاق مىمى خورد يا به سقف اطاقخود اطاق نمى
ريزد. بهتر است كه شما سرپا كند يا سقف را بر سر آدم مىديوار را خراب مى

بمانيد كه اگر به جايى خورد و خرابى به بار آمد، بتوانيد از معركه در برويد. به 
توكل به  :هر رو آمدند و گفتند بهتر است شما به پناهگاه برويد و جواب دادم

خدا بکنيد و همين جا بمانيد، نه از اين باب كه نبايد در مقابل خطر به 
از اين  پناهگاه رفت، البته انسان نبايد دستى دستى خود را به خطر بياندازد،

هايى در پيش گرفت كه روش ،باب كه نبايد بابت هر هواپيما به آسمان آوردن
 .دوربيم و اضطراب در ديگران به وجود بيا

 
دارند  ه جنگ، بعدازظهر گفتند كه مردم خرمشهرهنی در جبروز طوال

 كنندشهر را تخليه مى
كنند و هر آن دارند شهر را تخليه مى بعدازظهر گفتند كه مردم خرمشهر      

تصميم گرفتم از اين دو شهر بازديد كنم و سوار  .ممکن است شهر سقوط كند
محافظى هم در اين وقت نداشتيم و اتومبيلهايى  .راه افتاديمجيپ آهو شديم و 

كه ما را همراهى كنند نخواستيم و راه افتاديم. يعنى منتظر نمانديم كه آنها 
دانستند من در بروند و اين مقدمات را بچينند. راه افتاديم، در راه مردم كه نمى

و  صدربنى، صدربنىزدند فرياد مى ديدندهستم، اتومبيل را كه مى خوزستان
آيند و يك قطار طوالنى از ديديم كه اتومبيلها دارند مىدويدند، در راه مىمى
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و به همان ترتيب برايشان ناگهانى بود و  تمام وسايل نقليه. رسيديم به آبادان
و اتومبيل  صدربنى صدربنىدادند و عكس العمل خودجوش از خود نشان مى

گرفتند. و دود هم تمام فضا را پوشانده بود. يك كسى آمد و را در ميان مى
نيست، كار  سوزد و امکانات خاموش كردنگفت كه پااليشگاه دارد مى

آميز و ما براى اين كه اطالع بگيريم از يأسكنند و از اين مقوله حرفهايى نمى
در آبادان رفتيم. در  انقالب سپاه پاسداران وضع خود آبادان و خرمشهر به محل

محوطه چمن آنجا نشستيم و گزارش فرمانده سپاه را گوش كرديم و فهميديم كه 
زنند و پااليشگاه را به وسيله خمپاره و توپ از نخلستانى كه پشت آنجاست، مى

. اه افتاديم آمديم به مركز بسيجبايد آن نخلستان را خاموش كنيم و از آنجا ر
گزارشى هم در آنجا به ما دادند و همين معنا تأييد شد و فهميديم كه چه بايد 

فهميدند كه من حاضرم، ديدند و مىبکنيم. از آنجا مردم در خيابانهاى مسير مى
ادى خيابانها همه سنگربندى بود، جوانها در سنگرها بودند و با همان فرياد ش

 .جا به خرمشهر رفتيمو اينها، از آن «كنيم و درود و اميدحمايتت مى»و 
شنيديم و ديديم فرق بين ديده و شنيده بسيار است. آنچه مى در خرمشهر      

بينيم يکى نيستند. خرمشهر سقوط نكرده بود، ما به دژ خرمشهر آنچه را مى
سلحى از هموطنان ما آمد و گفت اين جا در نزديکى آنجا يك عرب م ؛رفتيم

ستاد آنجاست. به عالوه اينجا را دارند با  ،خبرى نيست برگرديد فرماندارى
شد، اال اين كه وقتى ما زنند البته توپ زدن موجب انصراف ما نمىتوپ مى

معنى فهميديم مركز فرماندهى عمليات در جاى ديگر است، رفتنمان به آنجا بى
مركز فرماندهى عمليات و ناخدا جوادى وضع استقرار توپ و  بود. آمديم به

باال برود و  تشريح كرد و تقاضا كرد فانتوم تانكهاى دشمن را براى فالحى
بزند. يك سرهنگ ديگرى هم بود كه فرمانده عمليات منطقه بود. فالحى به 

بهترى از فانتوم در اختيار داريد و  اى است شما وسيلهآنها گفت، اين كار ساده
كند. و گلوله با هم رها مى 40ا دارند كه شمعلوم شد چند قبضه توپ كاتيو

آورد. گفت كه اينها را به سمت اين محل برگردانيد به وجود مى جهنمى از آتش
و گلوله باران كنيد. آن سرهنگ گفت كه دو سه قبضه را به طرف ديگرى، 

كند كه مبادا دشمن از آنجا حمله بکند. فالحى مىطرف خاك دشمن شليك 
تواند انجام گيرد و نيرو را تلف اى نمىبراى او روشن كرد كه از آنجا حمله
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نكن و همه آتش را به اين طرف برگردان و از او خواست تا فورا  اين كار را 
 كردند.بکند. خوب، شهر كه سقوط نكرده بود هيچ، البته مردم شهر را ترك مى

ارتشيان  نهاااما جوانهاى زيادى مانده بودند سنگرهايشان را داشتند، اين جو
بودند و گروههايى از جوانان ديگرى كه ما در خيابانها  بودند، سپاهيان انقالب

 .ديديممى
خواستيم بازگرديم، هوا تاريك شده بود و صحبت از خطرهاى وقتى ما مى      

تاريکى وجود داشت. چون حاال ديگر همه  بهنگامبازگشت  بسيارى بود كه در
دانستند كه هستيم و مى و خرمشهر و در آبادان فهميده بودند كه در خوزستان

نيروى مدافعى هم نداريم، آيا مسلح همراه ببريم يا نبريم. اين بحثها پيش آمد و 
كه آمده بوديم، برگشتيم براى اين كه من فكر كردم، اوالً بردن به همان ترتيب 

 تفاوتبىكاهد، در تاريکى بود و نبود آنها يکى دو ماشين چيزى از خطر نمى
است. و اگر از جايى به ما حمله يا تيراندازى بشود، هيچ چيزى تغيير نخواهد 

، و آنها كه مانده كردندكرد. ثانيا ، وقتى مردمى كه داشتند شهرشان را ترك مى
بودند ديدند كه نه ما با همان سادگى آمديم و از خطر واهمه نكرديم با همان 

گرديم، از يك راهى كه بسيار پر خطر است و سادگى در تاريکى داريم باز مى
ها به اطراف اين راه نخلستانها بودند و هر آن ممکن بود از پشت اين نخل

چراغ را هم  بود و . هوا هم تاريكکردند، روحیه پیدا میسوى ما شليك شود
كرديم. بنابراين جايى را نمى ديديم اما آنهايى كه بايد روشن مىنمى
توانستند در جاده ما را تشخيص بدهند و خواستند به ما حمله كنند، مىمى

همين رفتن و )حمله كنند. در همين مراجعت به طورى كه بعد به من گفتند، 
تقويت جدى روحيه مردم شد و ما به سالمت در موجب  (برگشتن ساده

تاريکى محض بدون روشن كردن چراغ از خرمشهر سوار شديم و به مركز ستاد 
 یرا گرفتيم، معلوم شد جيپ به بال هواپيماى آمديم. در آنجا گزارشهاى جبهه

يك خواست ما را ببرد خورده است و قرار شد صبح برويم. بعد هواپيما كه مى
 شب به تهران 11پرواز آزمايشى انجام داد و ما سوار شديم و نزديك ساعت 

  .بازگشتيم
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و  کرد تلفن پاكستان رئيس جمهور شب  ضياءالحق12ساعت 
 بيايد صحبت كرد كه به ايران

 رئيس جمهور شب ضياءالحق12شديم، نزديك ساعت  هرانوقتى وارد ت      
ما از آمدن شما  :به او گفتم .بيايد د و صحبت كرد كه به ايرانکرتلفن  پاكستان

ين كه ببينيد كنيم. براى او شخصيت و مسئول هر كشور مسلمانى استقبال مى
گوييم و حقى كه داريم كدام است نه براى ميانجى شدن، چون در اين ما چه مى

خواهند جانب حق را بگيرند بايد مسئله حق معلوم است. و آنهايى كه مى
ايم، معلوم است كه دولت بگيرند. معلوم است كه ما مورد تجاوز قرار گرفته

يره را نقض كرده است و بعد تجاوز كرده است. يك جانبه قرارداد الجز عراق
معلوم است كه اين تجاوز هيچ توجيهى ندارد و بايد محکوم بشود و همه 

دانند، بايد در كنار ما با متجاوز بجنگند. براى آنهايى كه خود را مسلمان مى
اين گونه گفتگوها آمدن شما عين مطلوب است با اين حال من فردا پس از 

و ديگران نظر خودم را به وسيله سفير شما خواهم گفت. دوستان  شور با امام
آنها صحبت كردند در ضرورت فرستادن هياتهايى به  آمده بودند. مقدارى
براى توضيح موقعيت ايران و اين كه ما بايد يك هجوم  كشورهاى اسالمى

دانند نيا روشن كنيم. بسيارى در دنيا نمىتبليغاتى ببريم و وضع را براى مردم د
وضعيت از چه قرار است و اين قبيل مطالب و ساعت يك بعد از نيمه شب 

 .خوابيديم به اميد فردا
  

 1359مهرماه  4جمعه کارنامه 
 1359مهرماه  14تاریخ انتشار 

 369روزنامه شماره 
 

آمده بودند باهم به منزل كه براى رفتن به سفرى  دو تن از نظاميان
 رفتيم امام

پس از مالقات و رفتن دو تن از  .آمد صبح بعد از اين كه دكتر چمران      
رفتيم و با امام  باهم به منزل امام ،كه براى رفتن به سفرى آمده بودند نظاميان
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راضى بود.  چهره بشاشى داشت و بسيار از سفر خوزستان ديدار كرديم. اما
ما خوب مقاومت كرده  وضع را براى ايشان تشريح كردم. گفتم به اين كه ارتش

خواند. گفت پس بيند، نمىها نادرست است و با آنچه انسان مىو اين شنيده
رد آنجا سقوط كرد؟ گفتم اين گويند اينجا سقوط كاين اخبار چيست كه مى

گويند و براى سازند و مىهاى نادان و ناشى و مسئولين محلى مىاخبار را آدم
ها را كنند، كه واقعيت ندارد. من جبههخودشان و ديگران اضطراب درست مى

رفتم و يك به يك بازديد كردم و هم روحيه قوى است و هم وضع خوب است 
ب مقاومت كرده است. چمران گفت كه اين حمله كه قرار بود و ارتش ما خو

ما به بار بياورد، ظاهرا  به نفع تمام  نتايج بسيار اسف بارى براى انقالب
ير هم كه عصر آمد و بعد هم خواهم اشود عجب اين است كه سفير الجزمى

 .گفت، همين حرف را زد
 

تواند در برابر روحيه و دل  بدهيم مى  تشاگر به ار گفت: امام
 تهاجمات بزرگ مقاومت بکند

به اسالم وفادار است  گفت بله اوال معلوم شد كه اين ارتش به هرحال امام      
 گرويده است و اميد و كامال به انقالب به جمهورى اسالمى وفادار است

دشمنان ما را كه پشت كند به اين جمهورى و به نفع آنها عمل كند بر باد داده 
است. دوم اينكه به داخلى و خارجى معلوم كرد كه قوى است و اگر روحيه و 

تواند در برابر تهاجمات بزرگ مقاومت بکند و اين هم دل به او بدهيم مى
ر داخلى را سر جاى هاى بعدى منصرف كرد و هم اشراخارجيها را براى نقشه

خود نشاند كه بدانند اين يك نيروى قوى است و بايد حساب كار خودشان را 
بکنند و دست از شرارت بردارند. قرار شد كه درباره خطابهايى به ارتش 

، شهربانى و كليه نيروهاى خودمان به سپاهيان انقالب خودمان به ژاندارمرى
مکرر بفرمايند و دائم به آنها روحيه بدهند و همين طور خطاب به ملت  مسلح
بر ضد يك  حسين و ارتش عراق و آنها را از اين كه وسيله دست صدام عراق

 .ملت برادر مسلمان بشوند بازبدارند
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 طرح شد مسئله آمدن رؤساى دلتهاى مسلمان به ايران
طرح شد و من نظر خودم را  مسئله آمدن رؤساى دلتهاى مسلمان به ايران      

دادم و عرض كردم كه اگر اينها براى ميانجيگرى بيايند، ما نبايد بپذيريم اما 
براى اين كه ببينند ما چه موقعيتى داريم و چه ظلم و تجاوزى بر ما شده است، 

قدم آنها باالى چشم. ايشان هم گفتند بله جنبه ميانجيگرى به هيچ وجه  بيايند
نبايد در ميان باشد، ولى خوب براى آمدن و فهميدن نقطه نظرهاى ما هركدام 

خواهند بيايند، بيايند مفيد هم هست. احمد آقا هم نشسته بود، او درباره مى
باشد اصرار بيشترى  فايده هر يك از اين مسافرتها در صورتى كه در همين حد

  .كرد
كم و كسرى هم  گفتند بيرون آمديم. در ضمن بگويم كه بعد از منزل امام      
 دهند و هيچ كم و كسرى هم نداريم. به شما بروز نمى ها{}ارتشی نداريم
يشان اكند و وقتى بلند شديم خوب اين روحيه قوى انسان را هم قويدل مى    

 .فرمودند كه انشاءالله پيروز بشويد خطاب به من
 

 آمديم به محل ستاد ارتش
در بيرون گفتگوى مختصرى با مخبر تلويزيون انجام داديم و آمديم به محل 

را به آنها گفتيم و راجع به طرح  نشستيم و توجه امام ، با نظاميانستاد ارتش
آيد ى صحبت كرديم و بعد از داد و قالهايى كه در اين گونه امور پيش مىجنگ

و هيجانها، قرارى براى ساعت پنج بعدازظهر گذاشتيم و رفتيم باال براى اين 
 .ببينيم ير را در اتاق رئيس ستاداو الجز كه سفراى پاكستان

 
 دیدار کردم ير در اتاق رئيس ستاداو الجز با سفراى پاكستان

هم صحبت شده  آمد و من نظر خودم را گفتم، گفتم با امام سفير پاكستان      
به اتفاق  و با ديگران هم صحبت شده و در همين حد اگر كشورهاى اسالمى

پاكستان و دبير كل كنفرانس اسالمى  مايندگانشان از رئيس جمهورآراء ن
میل بيايند ما براى تشريح موقعيت خودمان با كمال  خواستند كه به ايران

پذيريم. اى انجام بدهند نمىپذيريم اما براى اين كه ميانجى بشوند و مذاكرهمى
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ى ندارد و حق روشن است و بايد جانب حق را بگيرند، براى اين كه ميانجى معن
سخنان آن شب شما خطاب به سفرا خيلى روشن بود و ما ترديد  :او هم گفت

 .نداريم كه تجاوز انجام گرفته و حق هم با شماست
 

ود كه انگار اين طور وانمود كرده ب حسين گفت: صدام سفير الجزاير
 رودبه يك گردش گاه مى

تر صحبت شد. او چند مطلب را گفت آمد، با او مفصل بعد سفير الجزاير    
 بعد از اين كه گفت امير كويت با رئيس جمهور ؛كه بسيار در خور توجه است

 ،همين حدود در :يند و من گفتمبيا الجزاير صحبت كرده است كه به ايران
اين طور  حسين او گفت صدام ،آمدن آنها مفيد است و قدمشان باالى چشم
رود. يعنى هيچ مقاومتى در برابر وانمود كرده بود كه انگار به يك گردش گاه مى

ده و قوه مقاومت و متالشى ش نخواهد شد چون به خيال آنها ارتش قوای
 روحيه مقاومت ندارد و اصالا مايل به مقاومت هم نيست، حضور ارتش عراق

 .را بهانه قرار خواهد داد كه به جمهورى اسالمى پشت كند
هنوز  اما در عمل دنيا با يك واقعيت ديگرى روبرو شد و معلوم شد كه      

الع بليغاتى كه به مردم دنيا اطروح اين ملت را مردم دنيا و دستگاهاى ت
 .انددهند نشناختهمى

اى وارد كرده و همه فهميدند كه اين نيروى هوايى شما ضربات جانانه      
اين بار نگرفت. آنها به پايگاههاى هوايى شما از زمين و  نقشه موشه دايان

 دانند كه زور ارتشهمه مى آسمان حمله كردند اما به نتيجه نرسيدند و از امروز
ير نيز گفت كه آنها ) روسيه ادر الجز به انتها رسيده و از قول سفير روسيه عراق

( بنا ندارند كمکهاى بيشترى به عراق بکنند، براى اين كه اين عالوه بر اين 
 .كه يك تجاوز آشکار است، اميد پيروزى هم ندارند

من بعد ازاين ديدار و گفتگو كه خيلى اميدبخش بود از جهت اين كه وقتى       
كند، امروز بعد از بيست ماه يك ملتى مقاومت كرد چقدر احترام در دنيا پيدا مى

بيايند و خود اين يك احترامى است به قوه  خواهند به ايرانسران اين دولتها مى
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پذيرم تا معلوم بشود كه م به همين صفت آنها را مىو من هاست مقاومت ما 
 .چقدر روح مقاومت در ملت ما قوى است

 بعد من در كميسيون امنيت ملى حاضر شدم و اين مطالب را به نظاميان      
گفتم، گفتم شما با مقاومت خودتان در جايى قرار گرفتيد كه بايد پيروز شويد 

ايد نتوانيد نگاه داريد، ما بسيارى چيزها را از دست آورده اگر آنچه را كه به
ايم با عمل خود بايد حيثيت و اعتبارى را كه به دست آورده خواهیم داد.دست 

 .نگهدارى كنيم و همچنان به ميزان آن نيز بيفزاييم
 

 خطاب به نیروهای مسلح
مت ملت ما امروز آن لحظات و آن لحظه تاريخى فرا رسيده است روح مقاو    
ما بايد با تمام  تواند در وجود شما تجلى كنند و همه نيروهاى مسلحمى

تاريخ خفت و ذلت را ورق بزنند دو قرن بود كه  ؛استعداد و توانايى بايستند
فروختند و دادند و رجال ما به نوكرى اجنبى فخر مىملت ما را با خفت خو مى

اى شکوهمندتر و زيباتر از اين هيچ لحظه .ان بسر برسدامروز بايد اين دور
براى شما نيست كه يك قسمت از اين تاريخ را مقاومت شما تشکيل بدهد و 
شما مردمى باشيد كه با مقاومت خودتان به طور قطع تاريخ دو قرن خفت و 

زنيد و در صفحه جديدى كه پيشاروى نسل امروز گشوده خوارى را ورق مى
ستين سطور را با خون خودتان بنويسيد: ايرانى در اسالم از خفت نخ ،شودمى

بيرون آمد و زندگى سربلند و آزاد خويش را شروع كرد. گفتم ما بايد همان 
روشى را در پيش بگيريم كه موسى با قوم خود در پيش گرفت و آنها را در سينا 

ى كه به و تالش و مبارزه نگهداشت. طورى كه يك نسل نسل چهل سال در كار
اى با روح آزاد خفت و تسليم خو كرده بود، جاى خود را به يك نسل نو و زنده

داد كه آماده براى يك زندگى مستقل و آزاد است و اينك شما بايد بدانيد ما 
هيچ كمبودى نبايد انسان را  ؛پذيريماى براى مقاومت نكردن را نمىهيچ بهانه

ا كه مقاومت است رد كند و حاال از فكر چاره منصرف كند و مبناى كار ر
وضعيت نظامى را تشريح كنيد. آنها هم وضعيت نظامى را تشريح كردند و من 

كنيد هدف گفتم در اين صورت با توجه به وضعيتى كه شما گزارش مى
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نيروهاى ما بايد خنثى كردن مقاومت نظامى دشمن و ايجاد زمينه براى حمله 
 .باشد
راى شركت در شورايعالى دفاع به محل نخست بعد از ظهر ب 5ساعت       

وزيرى آمدم. اما اين شورا تشکيل نشد، من از فرصت استفاده كرده و درباره 
، ارتش ، فرمانده نيروى هوايى، رئيس ستاداوضاع نظامى غرب با وزير دفاع

 .صحبت كردم و دكتر چمران فرمانده نيروى زمينى
 

 آمدند و تقاضاهايى داشتند علماى بلوچستان
آمدند تقاضاهايى داشتند كه با من درميان گذاشتند.  بعد علماى بلوچستان      

هاى يگر اين كه رسانهيکى اين بود كه دانشگاه اسالمى آنجا افتتاح بشود. د
گروهى به خلفاى اسالم توهين نكنند، يك وزير مشاور از اهل سنت باشد 
قاضى از اهل سنت باشد و... و باالخره به وضعيت اقتصادى بسيار بد 

از آن استان ديدن كند و به دردهاى  بلوچستان رسيدگى شود و رئيس جمهورى
 .مردم برسد

 
اى براى تسويه حساب با ده بودند درباره طرحى كه عدهگزارشى آور

 ى دارندسايگروههاى س
اى براى عده ديگرى آمدند، گزارشى آورده بودند درباره طرحى كه عده      

ر ديل با من صى دارند و اين مسئله را با تفيأستسويه حساب با گروههاى س
 نويسند و درجها مىو دروغهايى را كه در روزنامه یاتميان گذاشتند و جعل

 گويند و اينها مقدمه چينى است براى برخوردها وشود و از راديو مىمى
عوارضى كه در پى خواهد داشت. خصوصا  در اوضاع كنونى كشور ممکن 

 .اشداى كه دشمن براى ما تدارك كرده است نبرابطه با توطئه گستردهاست بى
اتفاق رئيس مجلس آمد و از من و فرماندهان نظامى به  بعد حاج احمدآقا      

برسيم. البته موقعى كه ما  به خدمت امام 9دعوت كرد كه براى ساعت 
خواستيم راه بيافتيم موقعيت قرمز اعالم شده بود و همه جا تاريك بود. با مى

فت: اين حال من به طرف منزل امام راه افتادم و نزديك منزل كسى آمد و گ
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ماند. از آنجا به منزل وضع همان وضعيت قرمز است و مالقات به فردا مى
تلفن كرد و قرار شد كه فردا  مادرم آمدم و نزديك نيمه شب ضياءالحق

 .بيايد بعدازظهر به ايران
 

گفته: تا  تيارآمد: شخصی اطالعاتى از اروپا آورده و باز بخ ابوشریف
 بود خواهد روز ديگر در ايران 15

شب ابوشريف با يك نفر ديگر آمد اطالعاتى از اروپا آورده  12ساعت       
خواهد  روز ديگر در ايران 15خائن در جايى گفته است كه تا  باز بختيار .بود
پرورد و بر زبان چندمين بار است كه چنين آرزويى را در دل مىاين براى  .بود
آورد، اما هنوز به جايى نرسيده اين بار نيز به جايى نخواهد رسيد، جمهورى مى

ما استوار است. اين مردم خواهان اين جمهورى هستند و مسلما  از جمهورى 
هرچه بيشتر ها به استحکام كنند. اميدوارم تحمل اين سختىخودشان دفاع مى

 ساعت یک و نیم شب دست از کار کشیدم .  .جمهورى ما بيانجامد
 

 1359مهرماه  5شنبه کارنامه 
 1359پنجشنبه  مهر ماه 17تاریخ انتشار 

 372شماره روزنامه 
  

 هاى مختلف جنگگزارشات جبهه
كردم. گزارشات  هاى مختلف جنگ را دريافتاول صبح گزارشات جبهه      

هم  از بين رفته و تيراندازى به آبادان گفت كه فشار به خرمشهرخوب بود مى
كم شده و فعاليت نيروى هوايى دشمن تقريبا  نزديك به صفر است. در سر پل 

دست دشمن  رود. و اما در قصرشيرين شهر درقشون دشمن به عقب مى ذهاب
 .است
رفتم و يك ربع در حضور ايشان راجع به وضع عمومى  به مالقات امام      
كنيم صحبت كرديم و اين كه نيروهاى مسلمان و هدفهايى كه تعقيب مى جبهه

توانيم كنند و ما تا مىداراى روحيه عالى هستند و با روحيه و عقيده جنگ مى
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روحيه راتقويت كنيم. بعد از آن چون قرار بود به استقبال رئيس بايد اين 
آميز بروم. امام فرماندهان نيروها را پذيرفتند و كالم تشويق پاكستان جمهور

پرهيجانى خطاب به آنها فرموده بودند كه در روحيه آنها بسيار اثر گذاشته بود 
. 
 

به خرابى گراييده و دو تیپ زرهى  ها، وضع جبههخوزستان در جبهه
 آمده دشمن از خط مستقيم به سوى اهواز

هاى مختلف اطالعات خواستم، بازگشتم و بالفاصله از جبهه من به ستاد ارتش
به خرابى گراييده و دو تیپ زرهى دشمن  معلوم شد كه وضع در جبهه خوزستان

آمده و اهواز در تيربرد توپخانه آنها قرار گرفته  از خط مستقيم به سوى اهواز
است. بالفاصله از نيروى هوايى خواستم كه به كمك نيروى زمينى برود و در 

كار ببرد. نيم متالشى كردن اين دو تيپ، تمام همت و توانايى خود را به 
گرفتم. وضع در برخى جاها آرام بود، به نيم ساعت از جبهه اطالع مى ساعت

 فقط در جبهه اهواز بود كه اوضاع تقريبا  نگرانى آور بود 
 

ها و شایعات و ها، شنیدهگفتگو در باره گفته ؛آمد ر عرفاتسايبعد 
 راه حلها

 دامه يافت. آقاى رجايىا 4:15گفتگو تا ساعت ما با او گفتگو نشستيم. اين 
كرديم كه دو روش در مى تأكيداز نظر روش، بر اين امر  .هم در اين گفتگو بود

قرآن به ما آموخته شده، يك روش در مورد اختالف بين خود مسلمانهاست كه 
ف شود هر طردر آنجا يك طرف حق كامل و يك طرف باطل كامل است و نمى

مقدارى از حق را داشته باشند. در آنجا دستور اين است كه ميانجى بيايد و 
صلح برقرار كند و حق را به حق دار بدهد. يك وقت هم هست كه اختالف 
بين حق و باطل است، يك طرف مسلمان است و يك طرف غير مسلمان است 
و اين طرف كه مسلمان است حق هم دارد. در اينجا ميانجيگرى معنى 

دهد. و دهد، حمايت و در كنار صاحب حق بر ضد باطل جنگيدن معنى مىمىن
دانيم، از شما انتظار داريم حق مى ايم و خود راما چون مورد تجاوز واقع شده
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كه كنار ما بايستيد و با باطل بجنگيد. از جمله اين كه از نظر روش گفتم كه ما 
ميان حق و باطل سازش ممکن توانيم ميانجى را بپذيريم و گفتيم كه چرا نمى

نيست تا ميانجى ممکن باشد. بعد به بررسى وضع پرداختيم و او گفت كه 
. من آوردماست و شکست اين انقالب قبل از همه، ما را از پا در مى انقالب
انقالب ما وقتى است كه ما تن به سازش با باطل دهيم. و اين  شکست  گفتم:

شرح كردم كه قدرت يك قانون ساده دارد، اگر نتواند بزرگ  مطلب را براى او
گردد. بنابراين ما گذارد و فلج مىبشود و رشد بکند، ناگزير ميل به تخريب مى

 توانيم آن تجاوز را دچار شکست بکنيم. قدرت صدامبه خواست خدا مى
گفت شما . او مىیداز پا درمى آ گذارد و زودروى به تخريب خود مى حسين

بتواند  توان بغداد را گرفت يا صدام حسينكنيد كه در اين دنيا مىگمان مى
كنند. ما جواب داديم ابرقدرتها اين امور را تحمل نمى را بگيرد اين تهران

خواهيم يك ا مىخير، ما قصد اين را نداريم كه اينجا يا آنجا را تصرف كنيم، م
رژيم باطلى نباشد، رژيمى كه به ناحق به كشور ما حمله كرده. او گفت كه 

خواستيد آماده شويد و به آنها حمله كنيد و صدام حسين مدعى است كه شما مى
خواهيم در پاريس گفته است كه ما مى اند. قطب زادهآنها پيش دستى كرده

 چمران گروههايى خرابکار و چريك به خاك عراق صدام حسين را بکشيم و
خواهد ترتيب قيام بر ضد دولت عراق را بدهد و فرستد و با شيعيان آنجا مىمى

. ما چون به دفعات گفتيم آماده مذاكره هستيم و كسى نشنيد، ناچار عمل كرديم
تواند هيچ او نمى شديم، چوناوالً ما آماده حمله به آنجا نمىجواب دادم كه  من

از حمله  اى از اين امر ارائه بدهد. حال اين كه ما از يك ماه و نيم پيشنشانه
دانستيم كه يك طرح آمريکايى وجود دارد و آنها هم در اين طرح مى عراق،

و دليل هم داشتيم،  ست.ا شريك هستند و بنابر ساقط كردن جمهورى اسالمى ما
چون نيروهاى آنها در مرزهاى ما متمركز  بود؛صحيح  شتیماطالعاتى كه دا

شدند ولى ما متقابالا چنين تمركزى به وجود نياورده بوديم، براى اين كه مى
احتمال و يا قصدى هم براى حمله نداشتيم. اين گفتگوها طوالنى شد و ما از 

 .نكرديم عدولع قاطع خودمان ضمو
 

 ررسى كرديمبرگشتم به جلسه شوراى امنيت و وضع را درخوزستان ب
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 پاكستان رئيس جمهور به فرودگاه رفتيم وبا ضياءالحق 4:30ساعت       
صحبت كرديم و شب هم او آمد كه بعد خواهم گفت. من برگشتم به جلسه 
ار شوراى امنيت و وضع را درخوزستان بررسى كرديم و تصميماتى گرفتيم كه قر

به كلى تغيير بدهد. من به اجرا گذاشته شود و وضع را شد امروز يا فردا يکشنبه 
 رفتم.  از شوراى امنيت به اطاق رئيس ستاد

 
 ت او آمدندأو هي پاكستان رئيس جمهور

و هيئت او آمدند و در آنجا هم ما همان دو  پاكستان بعد رئيس جمهور      
روش را شرح كرديم و گفتيم كه به دليل اين كه مسئله دعوا بين حق و باطل 

توانيم بپذيريم. حرف ما روشن و واضح است، ما مورد است، ما ميانجى نمى
دانند حمايت ايم و از آنهايى كه خود را مسلمان مىتجاوز قرار گرفته

خواهيم. نه بيش و نه كم. رئيس جمهور پاكستان گفت كه روشها صحيح مى
است، ولى در قرآن آمده است كه در ماههاى حرام جنگ نكنيد. خصوصا  در 
اين ماه جنگ حرام است و اگر از شما بپرسند چرا در اين ماه جنگ كرديد، 

اطل يك دليل ديگرى براى اين كه دعوا بين حق و ب :چه جواب داريد؟ گفتم
است و اين رژيم رژيمى ضد اسالمى است، خود اين كه درست جنگ با ما را 
به همين ماه انداخته، يعنى وقتى شروع كرده كه حرام است، دليل بر ضد 
اسالمى بودن آن رژيم است. خوب اگر رژيم اسالمى بود كه با كشور اسالمى 

اچار او هم قانع كرد و نآن را در اين ماه نمى ،كردكرد. و اگر مىجنگ نمى
اى را عنوان كرد شد. بعد در زمينه اثرات اقتصادى جنگ، وزير دارايى مسئله

و اين جلسات تا پنج بعد از نيمه شب به طول انجاميد. صورت گفتگوهاى ما 
 .با هيئت پاكستانى نوشته شده

 
 .ها را پرسيدمبعد از نيمه شب وضع جبهه 5ساعت 

 ند.پيشروى كرده بود د و نيروهاى ما در منطقه سرپل ذهابوضع بهتر شده بو 
وضع تثبيت شده بود و آن نگرانى كه از ظهر تا شب داشتيم، كم  در منطقه اهواز

 .شده بود
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از  اطالعاتى آورد درباره تشکيل يك ارتش و آمد آقاى قطب زاده

 زدورانم
اطالعاتى آورد درباره تشکيل يك  ؛آمد به منزل آمدم، آقاى قطب زاده      
از مزدوران كه به اصطالح موج بعدى است كه اگر حمله عراقيها موفق  ارتش

 اشغالرا  كنند مابقى ايرانشوند و از آنجا شروع مىآيند مستقر مىشد، آنها مى
كردن و اگر هم موفق نشدند، به اصطالح موج بعدى است كه روانه ايران 

دارد انجام  خواهد شد او گفت، البته در همان طراحى اولى كه ارتش عراق
اى آزاد شد دهد يك ارتش ايرانى هم هست و اينها منتظرند وقتى كه منطقهمى

ايد زياد اهميت داد، بايد رفت تحقيق مستقر شوند به عالوه به اين اطالعات نب
كرد ديد چقدر درستى دارد و چگونه بايد با آن برخورد كرد. كارى كه در 
گذشته ما كم كرده بوديم. بعد او گفت كه مشغول يك زمينه سازى هم هستند 

آيند به ستاد كه اگر موفق شد، بگويند ما دليل و با دليل مىها بىكه بعضى
خوريم. اگر شکست بخوريم و اگر ما نبوديم، شکست مى بوديم كه نگذاشتيم

بوده و او نتوانسته  به شکست انجاميد بگويند فرمانده كل قوا رئيس جمهور هم
 .كند كار را درست رهبرى

اين جنگى كه ما به آن مشغوليم و به خواست خدا هم  :من به او گفتم      
الب امورى كه بايد در دست فرماندهى . غم، كم و كسر زياد داردشويپيروز مى

باشد در دست نيست، ولى بهر حال ما كسى نيستيم كه از كم و زياديها بناليم و 
 جنگيم، براى نجات انقالبوظيفه را انجام ندهيم. براى افتخارات هم نمى

 .جنگيماسالمى و ميهن اسالمى مى
 

داراى يك هويت مستقل، يك  م به اسم ملت ايرانما ملتى هستي
 فرهنگ

را در پاسخ تلگرافات علماء و مجلس از راديو  رفتم پيام امامدر راه كه مى      
شنيدم كه در آن امام، ميهن را عزيزتر از جان گفتند و اين مسئله اين مقدار به 

نيت، همين مقدارش ايرانيت است، يعنى ما ملتى هستيم به نظر ما يعنى ايرا
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و اين بر پايه دين ما كه  داراى يك هويت مستقل، يك فرهنگ اسم ملت ايران
توانيم اين هويت را ناديده بگيريم و اين را اسالم است، استوار است. ما نمى

ه غربى است به معناى تقدم يك ملت نبايد هم تضعيف بکنيم، آن ملى گرايى ك
است بر همه چيز و بر ديگران آن ملى گرايى است كه تجاوز كار است، 

خواهد به ديگران تجاوز كند. اين آن چيزى است كه در اسالم باطل است، مى
ما در اين نبرد چيزهايى را كه از دست داده بوديم دوباره داريم به دست 

 اقت و قابليت اداره است. آوريم كه مهمترين آنها ليمى
 

 دست چپش را نشناسد.و  مکتبى باشد ؛باشد، بيسواد باشد مکتبى
خواستند امورى را قبضه اين موجى كه برخواسته بود و آن گروههايى كه مى     

كنند افراد كاردان، اليق، آگاه عالم هم نداشتند، افتاده بودند روى اين خط كه 
باشد، بيسواد باشد. مکتبى باشد، دست چپش را نشناسد. اميدوارم كه  مکتبى

 اين جنگ به ما حالى كرده باشد كه اين گونه اشخاص براى موجوديت انقالب
گيرد، خطرناكند و مکتبى راستگو كسى است كه براى كارى كه بر عهده مى

 .توانايى داشته باشد
 آيد و به ارتش عراقمزدور مى اين كه، بعد ارتشع او، اطالبه هرحال      

كند كند. آن چيزى كه ما را زبون مىاينها ما را زبون نمى. اما شوداضافه مى
ضعفهاى خودمان است و عدم اقرار به اين ضعفهاست و اشخاص اليق و 

 .است كاردان را در كارها نگذاشتن
را در شرق ايران و در  ضعف ايران تأثيربا هيئت پاكستانى، ما در مذاكره       

و ضعف  غرب ايران شرح داديم و گفتيم، ضعف ايران به ضعف پاكستان
 غرب قبل از همه به ضعف جبهه فلسطين انجامد، و در جبهههم مى افغانستان
انجامد و به تقويت جناح آمريکايى در خاورميانه. مى در برابر اسرائيل هو سورى

اينها را مفصل گفتيم كه در جاى خود خواهم گفت. امروز هم تا ساعت يك 
 .بعد از نيمه شب به اين ترتيب به پايان رسيد

 
 1359مهرماه  6يکشنبه  کارنامه 

 1359ه مهرما 19تاریخ انتشار 
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 373روزنامه شماهر 
 

 
 

 ، به امور غير نظامى پرداختمصبح پيش از رفتن به ستاد ارتش
، به امور غير نظامى پرداختم كه در اين صبح پيش از رفتن به ستاد ارتش      

گزارش  مدت معطل مانده بود و بعد به ستاد ارتش رفتم. اول از رئيس ستاد
بعد از لشکر  .عمليات جنگى را خواستم. گزارش خوشبينانه اميددبخش بود

لشگر كرمانشاه به همين  .گزارش خواستم كه همچنان اميد بخش بود اهواز
كرد كه به نيروهاى دشمن ضربات جدى وارد ترتيب همه حکايت از اين مى

 .اندآورده
آمد و درباره امکانات همکاريهاى صنعتى ميان دو بعد سفير كره شمالى       

ها را خواستم، حکايت از كشور صحبت شد. بعد از آن گزارش وضع جبهه
منتهى  اى كه به اهوازكرد. خصوصا  در جبههمى زيمت نيروهاى عراقه
 .شودمى
 

 دو مطلب مطرح كردند و ضياءالحق شطى
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آمدند و گفتگو كرديم و  و حبيب شطى ر عرفاتيأسو  بعد ضياءالحق     
 .ناهار را هم با آنها خورديم

مبر در گفت پيغدو مطلب مطرح كردند. شطى مى و ضياءالحق امروز شطى      
هاى ديگر، دانشهايى به جاى گذاشته است و از زمينه و «یهديبحصلح »مورد 
با ختم جنگ موافقت كند. من همان جوابى را  خواست كه دولت ايرانمن مى

داده بودم تكرار كردم  رعرفاتيأسكه شب پيش به ضياءالحق و روز پيش به 
ع نكرديم جنگ به ما تحميل شده و تا وقتى كه سرباز كه ما جنگ را شرو

ست و امکان تجاوز هست و از بين نرفته است، ه خارجى در سرزمين ما
فهمم كه شما چرا را متوقف كنيم. ضياءالحق گفت: مىدفاع از خود توانيم نمى
توانيد جنگ را متوقف كنيد. ملت شما با اين امر موافقت نخواهد كرد. نمى

شود پا به پاى اما در عين حال مى ؛دادمر بودم جنگ را ادامه مىمن هم اگ
جنگ گفتگو هم كرد. من به او گفتم گفتگو در كنار جنگ، وقتى است كه ما 
تصميم خود را نگرفته باشيم يا ترديدى در راهى كه در پيش داريم داشته 

بازگشت  ما اين ترديد رانداريم، تصميم ما استواراست و ما جنگ را تا ؛باشيم
 .وضع قبلى ادامه خواهیم دادبه 
 

( به هيجان آمدم  به هنگام صحبت براى خلبانهاى اين پايگاه) نوژه
 میو همراه آنها از شوق با هيجان گريست

بنابراين گفتگوى ما حول اين دو مطلب بود و با اين جواب صريح و قاطع      
دا نكرد و پس از رفتن آنها من همراه وزير ما، تقريبا  دنباله بحث، ديگر معنا پي

رفتم. در آنجا از قسمتهاى مختلف  و فرمانده نيروى هوايى به پايگاه نوژه دفاع
ديدن كردم. همه جا اميد و شور و هيجان و شادى بود. با چنان هيجانى ما را 

به هنگام صحبت براى  در ميان گرفتند و ابراز احساسات كردند كه من
م. یخلبانهاى اين پايگاه به هيجان آمدم و همراه آنها از شوق با هيجان گريست

رسد كه به آنها گفتم ما همواره مديون ميهنيم و اما لحظاتى از عمر يك وطن مى
شود و اين لحظات در آن لحظات اين وطن است كه مديون فرزندان خود مى

يد و چنان ددرسى از پاكبازى و فداكارى دان لحظات هستند. شما چنين یهم
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ايد كه هيچ كس، نه من و نه كس ديگرى فداكارى آشکارى از خود بروز داده
شان  تواند به شما درسى بدهد. به خلبانها گفتم آنها كه شهيد شدند، وظيفهنمى

اين بود كه براى من و شما امکان به وجود بياورند تا استعداد خودمان را، 
فداكارى و ايثار خودمان را، لياقتهاى خودمان را و قوه ابتكار  توانايى،

خودمان رابروز بدهيم، آنها شهيد شدند تا ما نقش پيدا بکنيم و اينك كه اين 
اند، بايد هر چه توانايى دارند از نقش را فرزندان ميهن اسالمى ما پيدا كرده

 .خود بروز بدهند
ه نتيجه اين بيان و پاسخى كه باين صحبت مفصل شد و من ديدم كه       

ترى به درهم سئوالهاى آنها دادم، حتما  ايمان استوارترى، تصميم راسخ
 شکستن نيروهاى متجاوز در آنها به وجود آورده است. يقين دارم كه در

 .روزهاى آينده اثرات اين تصميم ظهور و بروز خواهد كرد
گزارش را خواندم يکى احتمال حمله  3تهران بازگشتم. در  بعد به تهران      
، و يکى درباره ، يکى مسئله جنوب و قشقاييها و حزب تودهبه ايران آمريکا

 .صنار مامندى
در مجموع وضع كشور حساس است. هر لحظه ممکن است با دخالت       

ها را بايد صد چندان وجود بيايد. مراقبت اى بهعوامل خارجى، وضعيت تازه
بوديم، موافق گزارش خلبانها، عراقيها نيروهاى  كنيم، امشب كه در پايگاه نوژه

را از تانك، توپ و وسايل  اند و تو پندارى دشت خوزستاناى را وارد كردهتازه
 .اندزرهى ديگر پر كرده

دهد كه مى كردند. من به آنها گفتم دل من گواهىر نگرانى مىخلبانها اظها      
  .آمد آنها در همين حمله، خود را شکست دادند و به زودى از پاى در خواهند

بعداز نيمه شب  1ر5، تا ساعت ستاد ارتشدربعد از خواندن آن گزارشها       
ع نظامى بدتر شده است و كرد كه وضگزارش خواندم. گزارشهاى ستاد تاييد مى

خوشبينى كه تا ظهر وجود داشت از بعدازظهر كم شده و حاال كمتر از كم شده 
است. حاصل اين جنگ، مسئله تغييراتى است كه زود به زود گاهى اين و 

آورد. آنچه اساسى است اى را به وجود مىرود و وضعيت تازهگاهى آن پيش مى
بايد ارتش هاى كارى است كه ضربه ها نيست، بلکهاين پيش و پس رفتن
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به تدريج دشمن را از تك و تاب بيندازد و بعد بتواند آن را  بتواند وارد كند تا
 .مهار كند

  
حواسم پيش سربازها بود و پيش خلبانها بود، پيش همه آنهايى بود 

 اندكه با علم به خطر و قبول خطر به ميدان شرف و افتخار رفته
پايان بردم اما آرام نداشتم، دلم و حواسم پيش سربازها بود و شب را دير به      

پيش خلبانها بود، پيش همه آنهايى بود كه با علم به خطر و قبول خطر به 
اند تا بميرند و با مرگ خود شرف و افتخار اند، رفتهميدان شرف و افتخار رفته

امکان بدهند كه در بيابند و بتوانند به ذلت و خوارى قوم ايرانى پايان بدهند و 
، اسالم حاكميت پيدا كند و انسانها در پرتو حاكميت اسالم آزاد بشوند. ايران

كردم در  ماند و اين صحبتى كه براى خلبانهاى پايگاه نوژهاى كاش يادم مى
 آوردم. اما مختصرى كه گفتم آن قسمتى از آن بيانى است كه در آنجااينجا مى

اى هم نبود و ضبط نشد و شايد اين هم يکى ضبط و وسيله بر زبان آمد، ظاهرا  
از داليل آن بود كه لحن و بيان در آن لحظات آزاد بود، من اميدوارم در خاطر 

 .شنوندگان من ثبت و ضبط شده باشد و در عمل قهرمانى آنها تبلور بجويد
و هم اعتماد من و كارآيى و به هر رو از آنجا كه بازگشتم، هم اميد من       

چندان شده بود. آنها سئوالهايى  صد توانايى فرزندان كشور اسالمى ايران
نقش ستون پنجم دشمن را بازى  داشتند، يکى اين بود كه چرا راديو تلويزيون

را كوچك جلوه دهند، يا  كند. چرا اصرار هست كه نقش رئيس جمهورىمى
كنند كه ها را به ترتيبى پخش مىناديده بيانگارند حتى بيانات و مصاحبه

گاهند و همه  آشکار است كه زوركى است، اما به قول خود آنها مردم هشيار و آ
 .فهمندچيز را مى

رسد كه گفتند اطالعات زيادى به وسيله اخبار، به دشمن مىبه هر رو مى      
كردند. از هاى بسيارى را نقل مىالعاده براى او ذيقيمت است و نمونهفوق

گفتيد بمب در فرودگاه نخورد، دورتر خورد، وقتى شما مى :نمونه اینجمله 
گوييد به معنايش اين است كه بايد كار خود را تصحيح كند و وقتى مى
است كه اسفالت خورد و مردم در مدت نيم ساعت تعمير كردند، معنايش اين 
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ترى به كار برد و بسيارى از اين بمبى كه به كار برده كافى نبوده، بايد بمب قوى
 .نكات كه اميدوارم از اين پس رعايت بشود

  
 

 1359مهرماه  7دوشنبه  کارنامه 
 1359مهرماه  19تاریخ انتشار 

 373روزنامه شماره  
 

 
 

را با فرماندهان تشکيل اى شدم و در آنجا جلسه راهى ستاد ارتش
 دادم

اندازم و دلسوزى. صبح خيلى زود تلفن شد كه چرا خود را به خطر مى      
پاسخ من اين بود كه جان براى اين گونه خدمات است، اگر نه، به چه كار 

گفتند كه وضع تغيير نكرده و آرام گرفتم، مى آيد. بعد اطالع از ستاد ارتشمى
اى را با فرماندهان تشکيل راهى ستاد ارتش شدم و در آنجا جلسهاست. بعد 

دادم و بعد از دو ساعت گفتگو باالخره به شيوه عمل نظامى جالبى رسيديم و 
اين شيوه از بعد از ظهر امروز به اجرا گذاشته شد. تا ظهر پى در پى گزارشهايى 
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رفتم و همه اين گزارشها خوش گو غرب كشور مى از وضع لشگرهاى خوزستان
بينانه بود و حکايت از اين داشت كه نيروهاى دشمن به شدت از زمين و هوا 

 .شودسركوب مى
 

تانك دشمن را  80غرب  جبههدر  به من گفت: سرهنگ عطاريان
 اندنابود كرده

به من گفت كه اميدوار است قصرشيرين را بازپس  ظهر سرهنگ عطاريان      
تانك دشمن را نابود  80غرب  گفت كه در جبههبستاند و بعداز ظهر مى

  .اندرا بازپس گرفته اند. و نيروهاى ما راديو تلويزيونكرده
براى حل چند مسئله كه كم و بيش  تماس گرفته شد، امروز با منزل امام      

دادم. براى اين كه الاقل  هست. يادداشتى هم من تهيه كردم و به آقاى اشراقى
در دوره جنگ كارشکنى در كار كسى كه مسئوليت سنگين هدايت جنگ را 

 .دارد، نشود
 

كنم شما آتش بس را به قيد عقب من پيشنهاد مى یاسرعرفات گفت:
 يروهاى عراقى به مرز خود بپذيريدنشينى ن

آمد براى اين كه با هم ناهار بخوريم و خداحافظى كند.  ر عرفاتيأسبعد       
كنم شما آتش بس را به قيد عقب نشينى نيروهاى او گفت من پيشنهاد مى

عراقى به مرز خود بپذيريد واال هر آن ممکن است قدرتهاى دنيا وارد عمل 
وند و كار را مشکل كنند. من به او پاسخ دادم عالوه بر اين كه قبول آتش بش

بس وقتى كه نيروهاى دشمن در خاك ما هستند ولو به قيد عقب نشينى، امرى 
آن ما دو آزمايش بزرگ و گر است كه براى ما قبولش غير ممکن است. ارتش

تا امروز  ز روز اول انقالبگذراند. آزمايش اول كه ارا گذرانده و مى قدر
مشغول گذراندن آنست و در اين جنگ به بهترين وجه از عهده آن برآمده است، 

 است.  وفادارى به جمهورى اسالمى ايران
و  در بغداد بوده يك روز قبل از حمله عراق اطالعى هم رسيده بود كه بختيار

 شودكشد و رژيم سرنگون مىساعت بيشتر طول نمى 36تا  24گفته بوده است 
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آزمايش دوم، آزمايش خود  گردد.آيد و بر كشور حاكم مىمى و آن بينوا به ايران
ما آزمايش خود را كامل كند. نيروهاى  جنگ است، بايد اجازه بدهيم ارتش

ما آزمايش خودشان را كامل بکنند و در نيمه متوقف نكنيم. به هر حال  مسلح
دهم و براى او توضيح دادم كه متوجه شد كه من هيچ تغييرى در رويه خود نمى

كند، نه ضد و نقيض وقتى انسان بر پايه مبانى روشن و با روش علمى كار مى
زند و نه وقتى هم قوى گويد، نه وقتى ضعيف شد دم از تفاهم و سازش مىمى

گيرد و هاى قالبى، بلکه هميشه صراط مستقيم را در پيش مىشد از قاطعيت
همان بيان را دارد. بعد او به باكو رفت تا از آنجا به مقصدى كه من از آن آگاه 
نبودم برود. من در مقابل پيشنهاد او پيشنهادى عرضه كردم كه در شوراى 

نيز فرستادم و وقتى كه موافقت او جلب  راى امامامنيت ملى هم مطرح كردم و ب
 .شد و به اجرا درآمد، آن را با خوانندگانم در ميان خواهم گذاشت

 
 آمدن حاج احمد آقا و آقای اشراقی

با اتفاق آقاى  ، حاج احمدآقار عرفاتيأسعصر آن روز بعد از رفتن       
بودند و  از ظهر با ما در ستاد ارتش بعد 3صبح هم تا ساعت  آمدند كه راقىاش

درباره همان موانع و مشکالت كار صحبت شده بود و مجددا  هم در اين موارد 
صحبت شد و اميدوارم كه اين مشکالت رفع بشود. بعد جلسه شوراى امنيت 

هاى مختلف داده شد. در همين جا از جبهه ملى تشکيل شد و گزارش نظامى
صحبت كردم كه مردى بسيار كوشاست. با او وضع  با ابراهيمى استاندار ايالم

هاى مختلف بررسى كرديم و امروز را در مجموع، بسيار بهتر از را در جبهه
يگ عراقى سرنگون م 7ديروز يافتيم. اين طور كه امروز به من گزارش دادند، 

شده و داستان سرنگونى يکى از آنها بسيار جالب بود. ميگى به شکار هلى 
كند. فانتومها سيم استمداد مىكوپتر با بىرود و سرنشين هلىكوپتر ايرانى مى
شود. كوپتر بوده و غافل مىآيند و ميگ مشغول هلىاو مى کدر باال به كم

نشيند و خلبان كوپتر نيز مىكند و هلىند، ميگ سقوط مىزاو را مى فانتوم
 .آوردمى گذارد و به اهوازكوپتر ميمقتول را در داخل هلى
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بسيار اظهار رضايت  عمليات نيروى هوايى، فرمانده لشکر اهواز
 كردمى

، و خوزستان امروز موافق گزارش، در ناحيه قصرشيرين و سرپل ذهاب      
 صد تانك منهدم شده است و از عمليات نيروى هوايى، فرمانده لشکر اهواز

شب به  8كرد. به هر حال ما بررسى وضع را در ساعت بسيار اظهار رضايت مى
 .اشته شودپايان برديم و تصميماتى گرفتيم كه اميدوارم با موفقيت به اجرا گذ

   
 «مجلسی»و  «مجلس»قضیه 

آنجا بود و مطالبى را طرح كرد كه از جمله اين بود كه در  آقاى محالتى       
شهريور نوشته شده، مرا به مجلس دعوت كردند و من استخاره  24كارنامه روز 
ن ام و همان كلمه مجلس موجب شده است كه آنهايى كه كارشاكرده و نرفته

اند گفته دائم تبليغ است و تبليغ براى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى
را قوم لوط شناخته است و حال اين كه كلمه مجلس  كه رئيس جمهور

هم مجلس  «مجلسى»چاپ شده و اين  «مجلس»در روزنامه  «مجلسى»
 اين معنا نيست. مجلسى پذيرايى بود،شوراى كنونى نيست و اصال مجلس به 

دعوتى بود از چهار نفر و اينجانب كه باهم بنشينيم و رفع اختالف كنيم. آن 
استخاره درباره رفتن به آن مجلس بود و حاال آن را به پاى مجلس شورا 

كند كه اين اشخاص هيچ لحظه و هيچ زمانى را براى گذاشتن، خود معلوم مى
دهند. مطلب دومى هم كه باز در تخم نفاق از دست نمىالقاء شبهه و پاشيدن 

اى جمع از مسئوالن قطعنامه اىاينجا درباره مجلس گفتند، اين بود كه عده
رويم. هيچ نبايد سازش بشود، به هيچ وجه ما زير بار سازش نمى»اند كه كرده

يان كند و اين آقاچنان كه پندارى كسى دارد سازش مى. «هيچ نبايد چنين بشود
با سازش مخالفند. اينها نيست، مگر تبليغات سوء و  قاطع، انقالبى و مکتبى

استفاده از فرصت، براى طلبکار شدن و زحمات و كوششهاى طاقت فرساى 
شبانه روزى را به هيچ كردن و در ازاى آن يك چيزى هم طلبکار شدن، كه گويا 

اند. اگر رفتارها را نگاه كنيم، ع شدهما در حال سازش بوديم، آنها آمده و مان
شود كه پندارى ما وجود بينيم نسبت به كوششها و تقالها چنان عمل مىمى
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شود، البته بدون اسم بردن و به همين خارجى نداريم و اگر هم صحبتى ايراد مى
 اين گونه امور را بايد با امام 110صورتها است، حال اين كه ما موافق اصل 

گذاشتيم و درحضور امام هم نظر خودمان را درباره كارى كه بايد در ميان مى
كرديم و امام هم بر اين عقيده بودند و بر همين اساس هم عمل كرد، عرض مى

كرديم و قاطعيت ما كامل بود. به هر رو اين گونه اعمال استفاده از فرصت 
كنند به جاى كار را مى براى وارونه جلوه دادن است واى كاش كسانى كه اين
دادند و يك جوى را كه به اين كارها كمى اخالص و فداكارى از خود بروز مى

اين زحمت و ناراحتى و مشقت زياد فرزندان اين آب و خاك و با شهادت 
كردند. ولى شود، اين را با اين كارها از نو خراب نمىبهترين انسانها فراهم مى

گاه هم هستند و همه را كرده در هر حال مردم ما دفاع خود اند و هوشيار و آ
زنند، دانند آنها كه به اين روشها دست مىكنند و مىحقيقت را درك و فهم مى

اگر داشتند اين را  .مردمى نيستند كه در حرف خودشان اخالص داشته باشند
كه نمايندگان  دادند. به هر حال اميدوارمها از خود نشان مىرفتند در جبههمى

عل قول و مجلس شوراى اسالمى متوجه حقيقت امر هستند و بر اين اساس ج
 نفعى از كار خود نخواهند برد. در نفاق كنندگان جهد
بعد به منزل آمدم، رئيس بانك مركزى آمد گزارشى آورده بود و سنجش      

جنگ با افكارى شده بود، كه آنها را ديدم. توجه عمومى به مسايلى از قبيل 
ارتش و بسيارى جوابهاى ديگر كه  ان، نقشهاى شخصيتها و فرماندهعراق

داد كه داده شده بود و از هر جهت آموزنده بود. اين نظر سنجى نشان مى
اعتماد مردم به فرماندهان نظامى نسبت به آغاز جنگ دهها برابر بيشتر شده 

ما و مردم ما در اين  كه ارتش است و اين نشانه اميدبخشى است. اميدوارم
 .شوندجهاد يکى بشوند، همراه و همگون بشوند و به خواست خدا مى

 
 گفت كه دولت عراقمصاحبه تلفنى انجام داد: مى راديو فرانسه

را در  را گرفته است و اآلن هم اهواز مدعى شده است كه دزفول
 محاصره دارد، نظر شما چيست؟
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تلفن كرد و با من يك مصاحبه تلفنى انجام  شب، راديو فرانسه 10ساعت       
را گرفته است و  مدعى شده است كه دزفول گفت كه دولت عراقداد. او مى

حاصره دارد، نظر شما چيست؟ و من گفتم كه او دروغ را در م اآلن هم اهواز
 روم. بعد گفت كه صدامگويد. البته نگفتم كه فردا خودم به دزفول مىمى

گفته است كه آماده است آتش بس را بپذيرد و مذاكرات را شروع كند.  حسين
داده بودم به او دادم و گفتم از نظر ما هيچ  ر عرفاتيأسمن پاسخى را كه به 

 از سرباز صدام حسين دهد. تا وقتى خاك ايرانكدام از اين دو حرف معنى نمى
خالى نشود و دخالتهاى آن دولت در امور ما قطع نشود، آتش بس نخواهد بود 

و من از رئيس  شب است 12و آتش خاموش نخواهد شد. اآلن هم ساعت 
 .ها را خواستم. شاد و پيروز باشيدگزارش جبهه ستاد

  
 1359مهرماه  8سه شنبه کارنامه 

 1359مهر ماه  20تاریخ انتشار 
 374روزنامه شماره 

  
و  اد، سرتيپ ظهيرنژمن سرتيپ فالحى انشديم، همراه راهى دزفول

 و كسانى كه هميشه با من همراهند ، سرهنگ آذينسرهنگ فكورى
امروز صبح مقدارى كارهاى جارى و معمولى آوردند انجام شد. بعد راهى       
، و سرهنگ فكورى يرنژاد، سرتيپ ظهشديم، همراه من سرتيپ فالحى دزفول

و كسانى كه هميشه با من همراهند، بودند. در راه يك گزارش  سرهنگ آذين
و  درباره معاودين عراقى و گفتارهاى راديوهاى دنيا را درباره جنگ ايران

وارد فرودگاه وحدتى شديم، هيجان خلبانان، همافران و بعد  .خواندم عراق
ديگر پرسنل نيروى هوايى زايدالوصف بود. ما از پايگاه ديدن كرديم، از دفاع 
ضدهوايى، از ميگى كه سقوط كرده بود و از جاهايى كه عراقيها با بمب زده 
ى بودند، ديدن كرديم. بعد به گزارشى كه فرمانده پايگاه، درباره وضع عموم

داد گوش داديم، بيان او بيان واقع بينانه اى بود. افسر صريح و به  جبهه



418 

 

اصطالح رك گويى است، آنچه را كه حقيقت يافت، به ما گفت. ما تا ظهر به 
 .بازديد مشغول شديم

 
  «معنی قاطعیت»
، شهربانى بيمارستان و سنگرهاى مردم در در شهر از سپاه، بسيج

 خيابانها ديدن كرديم
، شهربانى بيمارستان و بعد از ظهر به شهر رفتيم. در شهر از سپاه، بسيج      

سنگرهاى مردم در خيابانها ديدن كرديم. از شور و هيجان عمومى كه بگذاريم، 
در اين جاهايى كه ديديم كم و كسرهايى كه از نظر تسليحاتى داشتند، سئوال 

 كرديم تأمين كنيم.  كرديم و سعى
 

با زخميهاى جنگ گفتگو كرديم، يکى دو تا از اين گفتگوها، فوق 
 گذاشت تأثيرتصور بر ما 

ها جوانى بود كه دست خود را از دست داده بود. يکى از آندر بيمارستان       
او بدون اينكه نگران دست خود باشد، با قيافه باز و  .بر اثر اصابت گلوله توپ

گفت در جنگ چه كرده و چگونه با رشادت پيش رفته و مى نشاد به م
هدفهاى خود را زده و مشغول هدفى بوده كه گلوله توپ دست او را برده است. 

غم دست  - ازبجنگد، روحيه او  او قرار بود كه دوباره بازگردد و در جبهه
همان كرد و اين از تالش و سخت كوشى در نبرد حکايت مى - نداشت
اين روحيه كه روحيه  .آورداست كه ايمان و اعتقاد در آدمى پديد مى ایهروحى

آيد و موجب پايدارى به وجود مى ،زندگى و حيات است، در خطرهاى بزرگ
اى كه در او هيچ بيم و هيچ دلواپسى، هيچ شود. اين قيافهحيات يك ملت مى
ه خاطر نجات يك كشور شد و در او فقط هيجان تالشن بنگرانى خوانده نمى

هاى نوع ديگر بود بايد به عنوان  روح حاكم بر نسل امروز تلقى شود. روحيه
شود، اما آن هاى شديد هم ديده مىشود بيم و اضطرابهم در جنگ پيدا مى

كه در برابر  ندسته هاییاند، آن روححاكم هایروحهايى كه روح غالب و روح
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د. معناى ندهد، ايستادگى و پايدارى نشان مىندهخطر عجز و ناتوانى نشان نمى
 .درست قاطعيت همين ايستادگى و پايدارى در برابر خطر است

 
 سرشب به مشکين شهر رفتيم.

، شهربانى، بيمارستان و سنگرها ديدن كرديم و در آنجا هم از سپاه، بسيج      
ين شهرها خود همان هيجان و گرمى و صميميت در اين شهر نيز بود. ا

از ، گويند، بدون اين كه نيازى به كاوش باشد، يا نيازى به پرس و جو باشدمى
سروصورت و قيافه و ظواهر شهر آشکار است كه تسخير ناپذيرند. در همين 

ها نيز قطع كرديم، تماس خود را با جبههزمانى كه ما از اين شهرها بازديد مى
زد و خورد شديد بود و در جاهاى ديگر هم همين  هرنكرده بوديم. در خرمش

طور. اما در همه جا همان روح مقاومت تجلى داشت و در ميان تزها و 
آلود دل من محکم بود كه تا اين روح حاكم است، ما بر دشمن  يأسنظرهاى 

ر غالبيم. شب كه به شهر برمى گشتيم، اعالم خطر هوايى كردند و ما ناچار د
 .اى ايستاديمخيابان مشکين شهر درگوشه

 
 گزارش خلبانها 

در جمع خلبانان پايگاه شركت كرديم. آنها وضعيت را آن جور كه از باال      
 ها گفت: من به شما در همدانيکى از آن .ديده بودند، براى ما تشريح كردند

دهند، زياد از كه به شما مىهم همين مطلب را گفتم. اما مثل اين كه اطالعاتى 
حد خوشبينانه است. من به او پاسخ دادم كه در آنجا من گفتم كه دل من گواهى 

دهد كه خطر، متوجه ما نخواهد شد و در همين لحظه هم همان دل به من مى
شود. پس از آن كه اطالعات كافى را از دهد كه خطر دور مىگواهى مى

آنها صحبت كرديم، آنها هم با ما و ما هم با  خلبانان گرفتيم و مقدارى هم با
 آنها هم نظر شديم،

 
 به شوراى نظامى رفتيم
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و اين شوراى نظامى تا نيمه شب به طول انجاميد. بحثهاى اين شورا قابل      
توانم بگويم كه چنين شورايى را يك بار ديگر هم بيان نيست. اما اين مقدار مى

 داشتيم، با همين نوع بحثها و من همان جوابها را دادم. آنها در مورد كردستان
خواهيم پيروزى است و شما بايد فكر هر چيز ديگرى را از گفتند آنچه ما مى

كله به در بريد، جز يك فكر و آن فكر پيروزى است و راه حل آن را پيدا كنيد. 
استقامت  فرماندهان به جبههو فرستادن  در دزفول نچون آن روز با حضور م

در يك محل، شش بار حمله دشمن را عقب زده  تر شده بود و پاسدارانفزون
بودند، من به آنها گفتم، همه چيز بسته به درجه مقاومت شماست تا ما نقشه 
به جنگى خود را به اجرا درآوريم، بايد مقاومت كنيد و آن قدر به دشمن ضر

بزنيد تا براى ضربه نهايى به قدر كافى ضعيف شده باشد. آنها شيوه جنگى را 
در ميان گذاشتند و در همان جا كوشيديم تا گروههاى ضربت شبانه تشکيل و 

هم اين  حركت دهيم. اين گروهها تشکيل شد و حركت كردند. در ناحيه اهواز
آمديم به كمك دانشجويان دانشکده گروههاى شبانه را ما در سفر اولى كه 

افسرى قرار بود تشکيل شود، تشکيل شده و عمل هم كرده بودند، اما با ابعاد 
 .كوچك

 
 را فرستادم تا جنگ شبانه را وسعت ببخشد دكتر چمران

نه را وسعت ببخشد، تا را فرستادم تا جنگ شبا دكتر چمران از تهران      
دشمن خود را مجبور ببيند، هم در شب و هم در روز بجنگد و اين جنگ 
 شبانه به تدريج در همه جا در حال توسعه است، آن شب هم در ناحيه دزفول

 .اين گروه تشکيل شد و رفت. روز بعد خواهم گفت كه چه كرده است
 

 رفتمفرماندهان نيروها را يك به يك پذي
بعد از شوراى نظامى، من فرماندهان نيروها را يك به يك پذيرفتم و با آنها       

كند. و ميزان آن تعيين نمى وضع را بررسى و به آنها گفتم سرنوشت را اسلحه
اراده پيروزى و ايمان به حق وعدالت هست كه تعيين كننده سرنوشت جنگ 

فزونى تانكهاى دشمن و فزونى توپخانه دشمن را خود مسئله است. بنابراين بى
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، همه ما ايمان و اعتقاد به ، پاسدارانبزرگ و بهانه نكنيد. همه سربازان
حقانيت اين جهاد داريم. اين ايمان و اعتقاد به حقانيت جهاد، چندين و چند 

ن كه خطر فزونى ميزان اسلحه برابر تواناتر از اسلحه دشمن است. به جاى اي
دشمن را بزرگ كنيد، يا بزرگ كنند، اهميت اين ايمان را بزرگ كنيد، 
واقعيت آن را تكيه گاه قرار بدهيد و در خودتان اراده پيروزى به وجود آوريد و 
با اين اراده بجنگيد. مهم اين است كه شما دستور بدهيد، مهم اين است كه 

اجرا بشود. قاطعيت هم در اين نيست كه تا شما  پيگيرى كنيد كه اين دستور
گفتيد دستور اجرا بشود، چنين قاطعيتى ناچار بايد با قاتليت همراه بگردد. 

گيرى كنيد تا به اجرا درآيد. و قاطعيت اين است كه دستور را به طور مستمر پى
اگر شما دستورها را پيگيرى كنيد و اجرا بشود، ما قطعا  دشمن را زبون 

 آوريم. كنيم و به زانو در مىمى
 

 اين لحظه، لحظه انتخاب ميان ننگ و افتخار است
ها شب بود، وضع عمومى جبهه 12:30خوابيدم ساعت در آن وقت كه من مى

ولى اميد من  ؛شداز مقاومت مى يأسخوب نبود. در يکى دو جبهه صحبت از 
عمليات  ند. تمام آنهايى كه رهبرىاين شد كه اين فرماندهان خوب دريافته باش

جنگ را بر عهده دارند، خوب دريافته باشند كه ما فكر شکست، فكر عقب 
توانيم بپذيريم و من يك مطلبى هم نشينى، فكر رها كردن جنگ و اينها را نمى

 نحسي به آنها گفتم، گفتم اگر قرار باشد كشور ما شکست از قشون صدام
بخورد، بعدش ما قطعا  نخواهيم بود و اگر فرض، شما بوديد و ارتشى هم 

با اين ننگ و شما ارتشيان چگونه خواهيد توانست  وجود داشت، اين ارتش
جامعه زندگى سربلندى داشته باشيد؟ پس اين لحظه، لحظه انتخاب  در اين

مرگ و زندگى است، شجاع باشيد و زندگى را ميان ننگ و افتخار است، ميان 
 .انتخاب كنيد

خواستيم  در همان شب، آرپى جى براى عمليات شبانه الزم بود، از اهواز      
و تجديد سازمان الزم بود، فشار آورديم كه انجام بگيرد، سالحهاى سنگين 

و هواپيمايى  ى رسيد و از هوانيروزالزم بود، تا صبح مقدار اسلحه ،الزم بود
 .خواستيم كه بر تالش خود بيافزايند و به اين ترتيب اين روز را بسر برديم
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 1359مهرماه  9چهارشنبه  کارنامه 

 1359مهر ماه  20تاریخ انتشار 
 374روزنامه شماره 

 
 ضر شديمدر مركز عمليات نظامى حا و رفتيم به اهواز

 ها را گرفتم، خوب بود. هواپيماها و هوانيروزصبح، اول اخبار جبهه      
رفتيم. در مركز عمليات نظامى  فعاليت خود را شروع كرده بودند. بعد به اهواز

به  حاضر شديم و مسئولين هر قسمت گزارش كار را دادند. در آنجا هم خطاب
اين جنگ، جنگ روحيه است. شما بايد در خودتان روحيه  :افسران گفتم

هاى كارى به دشمن بزنيد. از هيچ چيز نترسيد. پيروزى به وجود آوريد و ضربه
يابند و انديشه ترسند، دشمن را با همه توانائيش كوچك مىقطعا  كسانى كه نمى

آمد، يك ليست  خلخالىشود. در اين وقت آنها براى جستن راه حق، قوى مى
بينم كه و اينها را مى نفرى دستش بود، گفت من رفتم از صبح زندان 50
ند. بايد آزاد بشوند، بروند جبهه من هم تقصيربىند و غالبا  به كلى تقصيربى

اى، امضاء كردم و به او گفتم، اين بهترين كارى است كه در عمر خود كرده
ون جنگ و جهاد جزء مطهرات است و اينها اگر گناهى داشته باشند، وقتى چ

شوند و حاال همين امروز يکى اخالص و فداكارى جنگيدند، حر مى رفتند با
از اينها حر شد و شهيد شد كه داستان آن را خواهم گفت. در آنجا ما در اطاق 

ساختمان بر روى  فرمانده لشکر اهواز نشسته بوديم كه چند گلوله توپ نزديك
گفتند كه اين نتيجه زمين خورد و از اين طرف هم پاسخ داده شد. آنها مى
دهد و آنها به موقع گزارشات ستون پنجم دشمن است، دشمن گزارش مى
دهند و اين كه ستون عكس العمل به صورت اين جور گلوله باران نشان مى

كنند. من مدتى چنان مىكنند و گيرند و چنين مىپنجم دارند و اطالعات مى
شود شما هم يك اطالعاتى برايشان حرف زدم كه جنگ بدون ستون پنجم نمى

دهند. بنابراين اينها را براى خودتان داريد كه آنها را هم يك كسانى به شما مى
بزرگ نكنيد به تدريج شکل پيروزى را همان عوامل از ذهن شما خواهد برد، 
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اى كه عينيت دارد قرار داد و بيشتر از و به اندازههر عامل را بايد در جاى خود 
 .آن نه
خواستيم از آنجا به كرمانشاه برويم، چمران آمد و بعد در زمانى كه مى      

طى عملياتى، گروهى كه ديشب دستور داده بود  بشارت داد كه در منطقه اهواز
دشمن را از بين عمل بکند، خوب عمل كرده و بخش مهمى از نيروهاى 

 اند و در نتيجه دشمن آن منطقه را رها كرده و عقب نشسته است. برده
كوپتر با هلى آمد كه از باال هوانيروز در همان وقت خبر از سوسنگرد     

خواستند آنها را اى مىمشغول زدن است و آنها در حال فرارند. بعد يك عده
كنند و نگذارند كه دوباره بروند و برگردند و مهمات خودشان را تعقيب 

اى را به آنجا فرستادند و آن بردارند. اين است كه با وسايل زمين و هوا عده
 عمليات را قرار شد تعقيب بکنند، تا به نتيجه برسند.

 
ر ناحيه انبار و جنگ د در خرمشهر گفتند:مى نمايندگان خوزستان

 راه آهن تن به تن است
آمده  در مجلس شورا، به اهواز در اين وقت چند تن از نمايندگان خوزستان     

جنگ در ناحيه انبار و راه آهن تن به تن  گفتند كه در خرمشهربودند و مى
د. البته در آنجا تكاوران نيروى كردناست و تقاضاى كمك و امکانات مى

هوايى، دانشجويان دانشکده افسرى، سپاهيان پاسدار و گروههاى داوطلب از 
كوپتر قرار شد مردم، دفاع شهر را به عهده دارند و از باال هم هواپيما و هلي

 .برود و عمل كند
 

 امید در کرمانشاه
 ها خوب استعمومى جبههبا هواپيما به كرمانشاه رفتيم، وضع 

از آنجا ما سوار شديم و با هواپيما به كرمانشاه رفتيم. اخبار كرمانشاه       
خوب بود. در همانجا خبر دادند كه ناحيه مهران آزاد شده و وضع عمومى 

ها خوب است و نيروهاى دشمن را در همه جا عقب زده بودند و تلفات جبهه
گفتند. در وارد كرده بودند. در هر حال وضع را اميدبخش مى آندى به زيا
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خبر خواستيم، معلوم شد كه مردم، يعنى همان نيروهايى كه  آنجا از خوزستان
با قهرمانى  اند و خرمشهرگرفته اى را هم اسيراند، عدهگفتم دشمن را عقب زده

 ت كرده و دشمن را به خود راه نداده است. مقاوم
 

 و خرمشهر اهواز در راه دفاع از شهر در جبهه سرهنگ وطن پور
 شهيد شد

ديدم نيز در  افسرى كه من براى نخستين بار در اهواز سرهنگ وطن پوراما      
شهيد شد. او افسر  اهواز و خرمشهر اين روز در راه دفاع از اين شهر در جبهه

از آن افسرهايى بود كه به زحمت از پاكسازى شدنش  ؛بسيار قابل و توانايى بود
و جلوگيرى كرده بودند و در عمل، برجستگى خود، صداقت خود، درجه ايثار 

فداكارى خود را در راه دفاع از ميهن اسالمى نشان داد. روح او شاد باد. خدا 
 .از او راضى باد و وطن كه اينك گور اوست به او پايدار باد

در كرمانشاه هم شوراى نظامى تشکيل جلسه داد و وضع را بررسى كرديم.       
و آماده كنند و آماده عمل  توانند نيروهايى كه هست، بسيجقرار شد تا مى

 بگردند.
بياييم. آژير خطر حمله هوايى را كشيدند، در حالت  شب آمديم كه به تهران 

قرمز مدتى در فرودگاه مانديم، دوباره و سه باره  و باالخره قرار شد كه آن شب 
باره با را در كرمانشاه بمانيم و صبح به تهران بياييم. به لشگر بازگشتيم و دو

ها تماس گرفتيم ببينيم چه خبر است. خبرها همه خوب بودند و ما آسوده جبهه
خاطر خوابيديم. بين روحيه شب پيش و آن شب كامالا تفاوت محسوس بود. 
اميدوارم كه اين تجربه براى فرماندهان ما تجربه گران قدرى باشد و بدانند آن 

 .شوددهد، پيروز مىاجت و پايدارى نشان مىزند و سمكس كه زور آخر را مى
ماند دشمن هر چه بيشتر در بيابانهايى كه به خيال خود تصرف كرده ب      
 .شود. اميدواريم ما او را زياد معطل نكنيمتر مىزبون

  
 1359مهرماه  10پنجشنبه کارنامه 

 1359مهر ماه  21تاریخ انتشار 
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 375شماره روزنامه 
  

 
  

 از آنها سئواالتى كرد رفتيم و سرتيپ فالحى 16ه لشگر به قرارگا
رفتيم.  16امروز صبح در بازگشت از كرمانشاه بالفاصله به قرارگاه لشگر       

از آنها سئواالتى كرد. بعد  مسئوالن هر قسمت گزارش دادند و سرتيپ فالحى
ابر ما گذشتند، تا آمادگى رزمى شان را واحد توپخانه و واحد تانك آمدند از بر

رفتيم. در يك محل  ببينيم، به چه ميزان است. از آنجا هم به انبار اسلحه
ديگرى بود كه آنجا را هم بازديد كرديم. كسريهاى لشگر را در همه جا 
ايستاديم تا ترميم بشود. افسر مسئول آمده بود كسريهاى خود را صورت داد. 

برگردد تا صبح  16فالحى ماند آنها را تحويل بدهد و شب دوباره به لشگر بعد 
 و تيپ زنجان براى بازديد برويم.  از آنجا با ما به تيپ همدان

 
 كرده بودندشکار  ی رازياد هایامروز هم تانك

اى هم اعالميه گرفتيم وها گزارش مىدر طول بازديد، ما پى در پى از جبهه     
دشمن به كلى  هاى مختلف، در جبهه سوسنگردمن امروز صادر كردم. در جبهه

به هر حال، از تانك و  100و به قولى  150هزيمت پيدا كرده بود و به قولى 
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افتاده بود و دشمن در آن قسمت به كلى تارومار شده بود.  ما نفربر گير ارتش
به عكس فشار دشمن  حيه زيرپل نيز همين طور. اما در ناحيه خرمشهردر نا

خواستيم كه كوبيد، و ما پياپى مىافزايش پيدا كرده بود و از هر سو مى
شکار كرده تانك زياد ما آنجا را بکوبند. امروز هم  هواپيماها و هوانيروز

 .بودند
در  شب، معلوم شد كه در خرمشهر 10گرفتيم، ساعت  شب دوباره تماس      

همان قسمت انبار، و اينها كه بيرون خرمشهر است جنگ تن به تن انجام 
كند. با آن حال الزم بود كه نيروى گيرد و شهر با قهرمانى از خود دفاع مىمى

ينها به موقع كمکى به كمك مردم شهر بروند و قرار شد كه برود كه اميدوارم ا
اى از آنجا نرسيده و دقيقه شب است. خبر تازه 12:20برسند. حاال ساعت 

دمد خرمشهر بار ديگر نشان بدهد كه تسخيرناپذير اميدوارم كه صبح كه مى
است و ما در حال آماده شدن هستيم. اميدوارم كه وقتى برنامه آمادگى انجام 

و ضربه هايى را كه ما وارد گرفت، دشمن نيز به حد كافى ضعيف شده باشد 
 .كنيم، كارى باشدمى

 
پرسيد: نظر شما نسبت به اظهار نظر دولت  گر رادیو کانادامصاحبه

 را قوى يافته است، چيست؟ كه گفته است ايران عراق
با تلفن مصاحبه راديويى انجام دادم. مصاحبه  امشب نيز با راديو كانادا      
را  كه گفته است ايران پرسيد، نظر شما نسبت به اظهار نظر دولت عراقگر مى

. به یافتتر هم خواهد قوى يافته است، چيست؟ گفتم در روزهاى آينده قوى
قابل احتراز بود.  هر حال اين جنگ، تحميلى است كه به ما شده است. البته

ت صحيحى اتخاذ كنيم تا خيال اين سايتوانستيم سطى ماههاى گذشته، ما مى
نوع جنگها به ذهن دشمنان ما هم خطور نكند، اما چنين نكرديم، اميدوارم كه 

 .اين درس عبرتى بشود
 

 1359مهرماه  11جمعه  کارنامه 
 1359مهر ماه  21تاریخ انتشار 
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 376شماره روزنامه 
 

تانكها، توپها دیدن کردیم و کسریها را مورد  ،تيپ زرهى همدان از 
 بررسی قرار دادیم

و زنجان به فرودگاه مهرآباد رفتيم و سوار  صبح براى رفتن به تيپ همدان      
كرديم كه در هواپيما شديم و رفتيم. مسافت زيادى رفته بوديم و فكر مى

د، اما بعد معلوم شد فشار هوايى كه بايد چرخها را به هنگام نشينهمدان مى
پايين آمده و مصلحت را در نشستن نديدند و  2500فرود آمدن باز كند، از 

چرخهاى هواپيما را در هوا باز كردند و به فرودگاه مهرآباد بازگشتيم و با 
ها را جبهه هواپيماى ديگرى باز از نو به همدان رفتيم. در همدان در راه اخبار

ها مساعد است. در تيپ زرهى گرفتيم و معلوم شد كه اوضاع در همه جبهه
همدان تانكها، توپها و وسايل نظامى ديگر آمدند از برابر ما گذشتند و ما 

يك ه وضعيتشان را ديديم. بعد به دفتر فرماندهى رفتيم و در آنجا يك ب
داديم و فهرست كرديم كه اين كسريها  موجودى و كسرى را مورد بررسى قرار

شود، تا اين تيپ زرهى بتواند در اولين فرصت آماده عمل در جبهه تأمين مى
ها را گرفتيم كه مساعدتر شده بود. بشود. در همان جا از نو اخبار جبهه

كوپتر كبرى با دو سرنشين از دست داده بود و دو تن از يك هلى هوانيروز
وانان فداكار شهيد شده بودند. نيروى هوايى و هوانيروز، دشمن را در ج

كوبيده بودند و عقبه دشمن را بريده بودند و شهر همچنان در مقاومت  خرمشهر
 .هاى ديگر نيز همين طور، وضع آرام و مساعد بودبود. جبهه

 
 براى بازديد تيپ زرهى زنجان رفتيم

براى بازديد تيپ زرهى زنجان رفتيم. مردم مطلع شده  از تيپ همدان      
بودند و در فرودگاه جمع بودند. هواپيما نتوانست به دليل هجوم مردم به باند 
فرودگاه بنشيند، ناچار دو سه دور زد و مردم را از باند فرودگاه بيرون بردند و 

اپيما خارج شدم، در هواپيما توانست بنشيند و به محض اين كه من از هو
هجوم مردم گم شدم. فشار و هيجان بيش از حد بود، ناچار مرا با تقالى بسيار 
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به داخل هواپيما بازگرداندند و در همان جا ماندم تا اتومبيلى آوردند و مرا 
سوار آن كرده و به پادگان بردند. بازديد از پادگان نيز به ترتيبى كه در همدان 

جام گرفت و ما در ميان شور و هيجان خارج از حد  انجام گرفته بود، ان
 .آمديم توصيف مردم سوار هواپيما شديم و به تهران

شد ها را گرفتيم، وضع بهتر شده بود و مىباز اخبار جبهه تهراندر راه در       
آمديم من روز شده است. در راه كه مىپي گفت كه مقاومت قهرمانى خرمشهر

خورد، كند، از چپ به راست تكان مىديدم كه هواپيما مثل گهواره حركت مى
كند، هواپيمايى را علت را پرسيدم معلوم شد كه دارد خود را در ابرها گم مى

 نيروى خواست از دست او بگريزد. هواپيما هم كه يك فانتومديده بود و مى
هواپيمايى جمهورى اسالمى بود، در صفحه رادار خود يك هواپيما ديده بود و 
گمان كرده بود كه شکار مفتى گير آورده و خيز برداشته بود كه اين شکار را 
بگيرد، از زير بال هواپيما به سرعتى كه دارد گذشت كه اگر هواپيما، هواپيماى 

واپيما، هواپيماى خودى دشمن بود بزند. خوشبختانه متوجه شده بود كه ه
است. عالمتى داده بود و رفته بود. به هر حال به فرودگاه مهرآباد رسيديم و من 

 براى ديدار مادرم به نزد او رفتم. 
 

ما  :گفتم ؛تلفن كرد دبير كل سازمان ملل متحد كورت والدهايم
 من را در خانه خودمان تحمل كنيمكه حضور دش ملتى نيستيم

تلفن كرد، گفت كه نامه  دبير كل سازمان ملل متحد كورت والدهايم      
جوابيه من را دريافت كرده و ممکن است هفته آينده جلسه شوراى امنيت 

اى در آن جلسه مايندهپرسيد كه آيا شما مايليد نتشکيل بشود. او از من مى
وزير خارجه خود را  دفاع بکند؟ چون عراق شورا داشته باشيد كه از حق ايران

فرستاده است و آيا نظر ديگرى نسبت به اين مسئله نداريد؟ من به او گفتم نه و 
آتش بس معنى ندارد. متجاوز بدون دليل و منطق و حرف تجاوز كرده و 

سروصدا كرد، چطور شد كه براى  مان ملل، همان كه آن همه براى گروگانهاساز
هاى بسيارى اين تجاوز آشکار كه در نتيجه آن صدها نفر كشته شدند و خانه

ويران شده و تاسيسات اقتصادى از بين رفته است، چه در كشور ما و چه در 
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ز است، چطور راجع به اينها كشور عراق و مسئول همه اينها كشور متجاو
سازمان ملل، حتى اعتراض نيز نكرده است؟ به او گفتم من راجع به آتش بس 

كه حضور دشمن را  اى ندارم و قابل پذيرش نيست. ما ملتى نيستيممطلب تازه
در خانه خودمان تحمل كنيم و آتش بس بدهيم، به ناچار جنگ را ادامه 

 .خواهيم داد
 

است و  ك جناحى خواهان سازشکارى با عراقکنند که يمیوانود 
 يك جناحى مخالف سازشکارى

بعد به مناسبت اظهار اين قاطعيت، گفته شد كه يکى از مسئولين چون       
اند كه بهتر است از هم اكنون تبليغاتى راه بياندازند تا اگر كارى فكر كرده

جمع آمدند  ئوالن راديو تلويزيونكنند، الاقل قهرمان قاطعيت باشند با مسنمى
كه ما بايد طورى اخبار را تنظيم و تفسير بکنيم كه معلوم بشود كه يك جناحى 

است و يك جناحى مخالف سازشکارى و جورى  خواهان سازشکارى با عراق
 .است وانمود كنيم كه آن جناح خواهان سازشکارى، رئيس جمهور

اميدوارم كه اين مطلب راست نباشد. اما در گذشته نيز ما نمونه هايى از        
جنگند و خود را به آب و آتش اى مىايم. عدهاين رفتار فرصت طلبانه را داشته

كنند، براى اين كه كنند و شب و روز كار هم مىزنند و با همه وجود كار مىمى
استقالل، آزادى  اسالمى ايران انقالب»و شعار  كشورشان مستقل بشود

به لحاظ زد و و  ندفرصب طلب هم اىتحقق پيدا كند. عده «جمهورى اسالمى
اند شان مثل كفتار در حاشيه، منتظر طعمه قدرتبندهاشان و نوع سازماندهى

علوم نيست كه در جنگ، كه فورا  به ميدان بپرند و قهرمان قاطعيت بشوند. م
جنگند تا پيروز معناى سازشکارى و قاطعيت چيست؟ آنها كه قاطعند، مى

گويند، خوبست آتش بس را بشوند و آنها كه سازشکارند، وقتى سخت شد مى
بپذيريم و اتفاقا  اين تمايل به سازشکارى هم از سوى همان گروهها و اشخاص 

خواهند خود را قهرمان اال ناگهان مىاظهار شد و من در آن موقع نپذيرفتم. ح
 .سازش ناپذيرى بگردانند
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دانشجو بود ليسانس  يك وقتى  به يك دانشجويى كه در دانشگاه تهران      
گيرى؟ رقم بااليى گفت. گفتم اقتصاد شده بود، گفتم ماهى چقدر حقوق مى

دهند كه ساكت جيل مىاين نتيجه مبارزه مبارزان است كه به شماها اين جور آ
جنگند و بار سخت اى مىبمانيد. گفت تا بوده همين طور بوده است، عده

اى ديگر هم نان شوند، عدهگيرند و زير اين بار خرد مىمبارزه را بر دوش مى
مرا اين داستان  ،خورند و هنوز نيز متاسفانه همين طور است. به هرروآن را مى
ها نيز آن روح ايمان و توكل هيچ فرصتى براى اين ثر كرد كه در سختيأبسيار مت

طلبى براى قدرت، معناى ديگرى ندارد. و اينها اشخاص جز به معناى فرصت
در همه كار ناتوانند  .ارزشها، كشور، همه چيز را ؛اندهمه چيز را به بازى گرفته

جز در يك كار و آن تبليغات تخريبى و تحميل خود از راه اين تبليغات 
 .مردم خود به اين وضع پايان ببخشند مگرتا  .بىتخري
 

 تا مرز عقب رانده شده بود خرمشهر دشمن در جبهه
هاى مختلف از نو تماس گرفتم و اطالعات شب به منزل آمدم و با جبهه      

ن در جبهه ديگر را هم گرفتم. اين اطالعات، بسيار اميدبخش بودند، دشم
در جبهه  اند،تا مرز عقب رانده شده بود. آن طور كه به من گزارش داده خرمشهر
مرزى اشغال شده بود.  عقب زده شده و پست ژاندارمرى «بستان»تا  سوسنگرد

، يعنى جنوب پل نيز دشمن عقب هم همينطور. در جبهه دزفول در جبهه اهواز
و به طور كلى منطقه غرب نيز وضع  هاى كرمانشاه و ايالمرفته بود. در جبهه

 .تثبيت بود. اين هم گزارش امروز
 

 بگويم خواهم يك مسئله عبرت انگيزى را درباره خرمشهرمى
بگويم.  انگيزى را درباره خرمشهرخواهم يك مسئله عبرت حاال مى      

گزارش پنجشنبه را كه تمام كردم، ساعت شايد يك بعد از نيمه شب بود و 
ها شايد ديرتر كه تلفن از دفتر شد كه خرمشهر در حال سقوط است. به خانه

. بالفاصله با لشگر استبسيار نگرانى آور ضعو .كنندريزند، قتل و غارت مىمى
تماس گرفتم كه اطالعي از اين وضعيت نداشت.  البته دفتر ما گفته كه  اهواز
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هم هست  اطالع دهنده گفته است اين مطالب مورد تاييد ستاد لشگر خوزستان
با اين حال من فشار آوردم كه در همان وقت تكاوران به  .كه تاييد نكرد

را هم فرستادند و شبانه از جاهاى ديگر با  اىعده .خرمشهر فرستاده بشوند
هاى زمانى اين اطالع هواپيما راهى اهواز كردند. دو سه نوبت ديگر با فاصله

را تكرار كردند، كه در نتيجه امکان استراحت به كلى از بين رفت. اما من به 
ام، در اين گونه مواقع حکم تجربه و به حکم آنچه از تجارب ديگران آموخته

 .دهممدافعان از دست نمى اد خودم را ازاعتم
 با كسى ها برد و موفقيتگويم، در اين گونه مبارزهخطاب به مدافعان مى      

 م يكرساند. وقتى مردزند و پافشارى را به آخر مىاست كه زور نهايى را مى
 كار كشورى حاضر شوند، تمام فداكارى را براى دفاع از شهر و كشور خود به

 چگونه بيگانه حاضر خواهد شد تمام فداكارى را براى تسخير آنببرند، 
فاع سرزمين بکند؟ بنابراين اگر مردمى از سرزمين خود با تمام فداكارى د

اى است كه كنند، قطعا  بر مهاجمان پيروزى خواهند يافت. اين يك تجربهمى
 يش نيزاى پاما پيش از ما نسله .در اين روزها ما بايد درستى آن را نشان بدهيم

اند. كرده اند، درستى اين تجربه را نيز ثابتهکردهربار كه به اين حد استقامت 
ر ديگ و هربار كه به لحاظ نارضايتى به لحاظ احساس بيم و ترس و دهها عامل

تسليم  اند كه بدترين نمونه آن،اند، تسليم دشمن شدهتمام فداكارى را نكرده
همه  هجوم در دوران معاصر، تسليم در برابردر برابر هجوم مغول بود و بعد 

 .ى، نظامى، و فرهنگى غرب و ابرقدرتها و كشورهايأسجانبه اقتصادى، س
و مدافعان  بنابر اين بيهوده با پخش اطالع نادرست روحيه سربازان      

 .خودمان را خراب نكنيم
اى هم كنند، عدهفرار مى اىعده ؛دهنددرجنگها همه گونه مسايل رخ مى      

اى هم وظايف خود عده ،دهنداى وظايف خود را انجام نمىعده ،كنندايثار مى
اى اهل ايثارند اى فداكارند، عدهاى خوبند، عدهعده ،دهندرا خوب انجام مى

ها و مالك را بدها اى هم بدند. اگر ما بخواهيم در اين موقعيت، ضابطهو عده
قضاوت بکنيم، خداى  روى آنها درباره همه نيروهاى مسلحقرار بدهيم و از 

ناكرده شکستمان قطعى خواهد شد. نبايد به كسانى كه در لباس دوست كار 
كنند، اجازه بدهيم چنين توطئه خطرناكى را بچينند و به انجام دشمن را مى
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و به بهترها تكيه كنيم و  اهبرسانند. ما بايد به فداكاريها، به ايثارها به خوب
جنگند، تا آنها نيز به نوبه خصوصا  به آنهايى اعتماد كنيم كه در سنگرها مى

خود بدانند اگر سنگرى را ترك كردند، ملت ما چه بهاى سنگينى بايد بابت 
آينده  مستقل ما، تاريخ ما و یبپردازد. اينك پاى زندگ ترك كردن سنگر
ان است. امروز هركسى كه در سنگر است، در سنگر دفاع از كشورمان در مي

ست و بايد بداند ترك ا ما، حال و آينده ما ما، دين و انقالب تاريخ ما، فرهنگ
آميز، ها. بنابراين نه با خبرهاى اغراقسنگر يعنى به خطرانداختن همه اين
اعتمادى به آنها، امکان و نيم و نه با بىروحيه اين مدافعان دلير را ضعيف ك

 .كنيم هاى خودمان را كمتوانايى
ما و خصوصا  مسئوالن امور بايد به نيروهاى خودمان اعتماد بکنيم تا       
ها احساس مسئوليت و شخصيت بکنند و با تمام وجود بجنگند، حضور من آن

طمينان به آنهاست، تا آنها بدانند ها براى اظهار همين اعتماد و ادر جبهه
مسئوليتشان سنگين است و با تمام وجود از مسئوليت خودشان دفاع بکنند. 

سقوط نخواهد كرد و مدافعان آنجا با احساس  من يقين دارم كه خرمشهر
 س جمهورىو رئي مسئوليت و با توجه به اعتمادى كه فرمانده نيروهاى مسلح

كنند و با توجه به كند و با توجه به اعتمادى كه مردم به آنها مىبه آنها مى
ها خواهند ماند و خواهند كنند، اينو روحانيت به آنها مى اعتمادى كه امام

 .جنگيد و پيروز خواهند شد
 

 1359مهرماه  12شنبه  کارنامه 
 1359مهر ماه  22تاریخ انتشار 

 376شماره روزنامه 
 

آمد و گزارش  رفتم. جانشين رئيس ستاد صبح به ستاد ارتش
هاى جنگ را داد. بعد كم و كسريها را معين كرديم و جبهه

 تصميمات الزم را گرفتيم
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كه در اشتغال من در امور جنگى ى را يأسرفتم و مشکالت س به دیدار امام
 آورند با ايشان در ميان گذاشتمدارند، به وجود مى

رفتم. امام قيافه خندان و راضى داشت. آمد و  به ديدار امام 11ساعت       
كرديد از علم و كتاب و نوشتن كار شما به اداره نشست و گفت كه هيچ فكر مى

ها را براى ايشان شرح دادم و دو ضع جبههجنگ و نظامى گرى بینجامد؟ و
كرده بودم براى شان گفتم، كه اآلن  و برخوردى كه با نظاميان داستان از دزفول

 .به لحاظ شرايط جنگ قابل گزارش نيست و بماند براى بعد
ى دارند، به وجود ى را كه در اشتغال من در امور جنگيأسمشکالت س      
اى مشغول آورند با ايشان در ميان گذاشتم و ايشان گفتند: همين كه عدهمى

 ها با استفاده از اشتغال رئيس جمهورىتحکيم مواضع خويشند و چيدن مهره
دهد به اين كه اعتقاد و اخالص و اين گونه امور كه در به امور جنگ، نشان مى

د مکتب، چقدر مورد اعتناست و اداره جنگ بايد با اداره امور شومجموع مى
تى يأسشود كه ما در زمينه جنگى يك سى هماهنگى داشته باشد. نمىيأسس

ت تبليغاتى يأست خارجى با آن هماهنگى نداشته باشد. سيأساتخاذ كنيم و س
 ضد او باشد و در نتيجه ما يك وقت ببينيم كه ديگر تنها با نيروهاى عراق

ايم. جنگيم، بلکه به دست خودمان ديگران را هم وارد معركه كردهنيست كه مى
به ايشان گفتم صحيح است بايد همين طور باشد، بايد تحت نظر باشد و من از 

كردند كه  تأكيدايشان خواستم كه اين مطالب را بنويسند. ايشان دو سه بار 
 .شود و اين مطالبفع مىشود، رخدا با شماست و مشکالت حل مى

 
آنها كه بايد تاريخ جنگ را بنويسند، بايد تنها به ميدانهاى نبرد اكتفا 

 نكنند
آمدم: فكورى آمد گزارش عمليات نيروى هوايى را  از آنجا به ستاد ارتش      

بسيار چشمگير و در خور تقدير داد و بعد درباره امور نظامى گفتگو شد و ما 
م براى بازديد از آمادگاه و كارخانجات نظامى. به نظر من حماسه واقعى، رفتي

دهند. كارى كه اى است كه نيروهاى زنده كشور از خود نشان مىهمين حماسه
كنند و با سرعت و تالش شبانه روزى موتورهاى ها مىكارگران ما در كارخانه
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سازند، با چه مى كنند، با چه تالشى قطعات الزم راخودروها را آماده مى
كنند، چه شورى و چه شوقى دارند و چه هاى ضرور را توليد مىتالشى فرآورده

دادند. تمام وجودشان نشان مى هيجانى از خود به هنگام ديدار رئيس جمهورى
كه با جان و دل  استو براى تأمين اين استقالل  استعالقه به استقالل كشور 

د. آنها كه بايد تاريخ جنگ را بنويسند، بايد تنها به ميدانهاى نبرد ننككار مى
ما كار  اكتفا نكنند، بايد به تمامى دستگاههايى كه در رابطه با نيروهاى مسلح

كنند و حالت بسيجى كه در مردم كشور به وجود آمده است، نيز عنايت مى
جان و دل براى پيروزى نيروهاى مسلح كار  بکنند و ببينند اين مردم چگونه با

 .كنندمى
به هر حال اين بازديد از نظر اين كه ما به طور آشکار روحيه اعتقادى و       

دهد كه هيچ تبليغى و تالشى وطن دوستى كارگران را ديديم، به ما اطمينان مى
اند. از موفق نخواهد شد كه اين روحيه را از نظر نيروهاى فعال كشورمان بازست

اين نظر بسيار آموزده و سخت اميدبخش بود. در همانجا از نيروهاى ذخيره كه 
هاى جنگ بروند، ديدار كرديم و بعد شدند كه به جبههآمده بودند و آماده مى

رويد، دو چيز معرف اين ها مىشما كه به جبهه :صحبت كوتاهى براى آنها كردم
دهد كه اين نبرد، نبرد ايثار شماست و نشان مىخدمت توأم با فداكارى و 

مردمى است. يکى رعايت دقيق نظم و اطاعت از فرامین  فرماندهى و ديگرى 
 .زنداستقامت و پايدارى در برابر ضربه هايى است كه دشمن مى

ها ترين نيروها، همينشود. مردمىصحبت از نيروهاى مردمى فراوان مى      
نفر با اعالن  80000مور برسر آنها برود، حدود أه مهستند كه بدون اين ك

ها كه شد، اين عده خود را معرفى اند و احضار ذخيرهو آماده باش آمده بسيج
كردند و با اخالص و صميميت خواستار شركت در نبرد بر ضد دشمن متجاوز 

 .اندشده
 

 ورده بوداى هم از فيدل كاسترو آوزير خارجه كوبا آمد و نامه
آمدم.  بعدازظهر، از آنجا به محل ستاد ارتش 6سر شب ساعت نزديك       

اى هم از فيدل كاسترو آورده بود حکايت از اين كه وزير خارجه كوبا آمد و نامه
و به سود ابرقدرت امپرياليسم است و  اين جنگ به زيان كشورهاى غير متعهد
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ما حاضريم كه كمك كنيم، كوشش كنيم. تالش كنيم كه اين جنگ تمام بشود و 
 .مطالبى هم سفير درباره امکانات خاتمه جنگ گفت و رفت

 
و اينها آمدند و يك مطلبى را درباره  و نخست وزير بعد دادستان كل

گفتم كه داستان  كردند و من به نظاميانها طرح كم و كسريهاى جبهه
 .مسجد شيخ لطف الله را يادتان نرود

ساختند. شد، در حالى كه مسجد را داشتند مىپيرزنى از كنار مسجد رد مى      
معمارباشى ديوار كج است و معمار از باال پايين  :او رو كرد به معمار و گفت

دهد ر و شروع كرد به تظاهر به اين كه دارد فشار مىبه ديوا دادآمد و پشتش را 
به ديوار كه راست شود و از پيرزن پرسيد كه راست شد؟ او گفت يه كمى 

خدا عمرت  دهد ديوار  :بيشتر و يه كمى بيشتر و باز فشار آورد و پيرزن گفت
دانى كه ديوار راست راست شد. بعد از معمار باشى پرسيدند كه تو خود مى

رفتى، آن  اغول دارى، وسايل مهندسى دارى. چطور به حرف يك پير زنبود، ش
شود؟! گفت اگر من اين هم با پشت، مگر ديوار كج با فشار پشت راست مى

ديوار مسجد  كرد كهرفت و در همه شهر پر مىكردم، اين پيرزن مىكار را نمى
 .شيخ لطف الله كج است

     
و « آنجا كج است« »اينجا كج است» كنند بهای شروع مىعده

 ها را خراب كردنروحيه
شود و فراوان. اما جنگ را با آن هاى منفى هم پيدا مىدر هر جنگى جنبه     

كنند، با تواناييها كنند. با ضعفها نمىكنند، با وجوه مثبت مىوجوه منفى نمى
خود به دست كنند. و اگر ما تمام تكيه را روى ضعفها بگذاريم، البته مى

ايم و اگر روى قوتها بگذاريم، و تالش خودمان اسباب شکست را فراهم كرده
شويم و ما تا بحال هم به همين بکنيم براى از بين بردن ضعفها، قطعا  پيروز مى

، نتيجه اين روشها است. به شده نصيبمان ی کهايم و موفقيتترتيب عمل كرده
كارشان همين « حب مرض»د و ناهخورد« حب غرض»هر حال آنهايى كه 

شوند گردند، مىروند از آن دور دورها يك نگاهى كرده يا نكرده برمىاست. مى
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و به « آنجا كج است« »اينجا كج است»كنند به متخصص جنگ و شروع مى
ها را خراب كردن. من در اين مقام از همه آنها كه اين اصطالح خودشان روحيه

ين است كه به مسئوالن اين جنگ اعتماد بکنند و شوند انتظارم احرفها را مى
اگر خداى ناكرده كم و كسرى پيش آيد و شکستى فراهم  توجه داشته باشند كه

بشود، اينها هستند كه مسئول واقعی خواهند شد. بنابراين اينها ناگزير به اين 
جو و روحيه متناسب با  وامور مراقبشان بيشتر است و نروند و اينجا و آنجا 

 .و سوءظن و اينها را درست نكنند أسي
 

را آورده بود در باره آتش  پيام ضياءالحق ؛آمد به دفتر سفير پاكستان
 های وزیر امور خارجه عراقبس و خواسته

اش خالصه .را آورد آمد به دفتر و پيام ضياءالحق بعد سفير پاكستان      
كه دولتهاى اسالمى باز اتفاق نظر دادند كه مأموريت متوقف كردن  استاين

صحبت كرده و او  جنگ را ادامه بدهند و گفته بود كه با وزير خارجه عراق
گفته است كه آماده است آتش بس را بپذيرد و بعد اين كه ما نسبت به خاك 

كنيم غير از آنجاهايى كه طبق هيچ طمعى نداريم، همه جا را تخليه مى ايران
قرارداد الجزيره را هم قبول نداريم. . قرارداد الجزيره به ما متعلق شده است

سيادت كامل ما بايد بر شط العرب پذيرفته شود و راجع به آن سه جزيره گفته 
يخ نشينها بخواهند، ما از آنها و آنها را در صورتى كه خود آن ش« نه»بود كه 

حمايت خواهيم كرد. من پاسخى براى او فرستادم كه اوالً اگر قرارداد الجزيره 
د؟ نكنرا لغو كرده و قبول ندارند، چطور آن خاكها را طبق قرارداد مطالبه مى

ت يك يأسس دوم، اگر آن خاكها طبق آن قرارداد به دولت عراق متعلق است،
لعرب مخالف آن قرارداد است و اگر قرارداد باطل است، طرفه عراق و شط ا

كند كه آن هردو طرفش باطل است. و اين ضد و نقيض گوييها آشکار مى
دولت زورگو و متجاوزاست و هدفش نه شط العرب است و نه آن يك وجب 

توانيم اين شرايط گر است، و ما نمىزمين، هدفش همان هدف آمريکاى سلطه
ما چندان در دست آنها نيست كه نتوانيم آنها را بيرون كنيم و را بپذيريم. خاك 

محتاج باشيم براى بيرون كردن آنها اين شرايط را بپذيريم. و از همه اينها 
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گذشته، با چنين دولت متجاوز زورگويى و چنين اشخاص زورگويى كه آلت 
اشد؟ اين تواند داشته بالمللى هستند، مذاكره چه معنايى مىفعل سلطه گران بين

ها يادداشت را شبانه دادم بردند و به سفير دادند و چون اخبارى كه از جبهه
رسيد ناراحت كننده نبود و از جايى هم تلفنى خبرى نشد، آن شب را راحت مى

 .خوابيدم و چشمم كه سرخ و خراب شده بود، صبح كمى آسايش پيدا كرد
 

 1359مهرماه  13يکشنبه  کارنامه 
 1359مهر ماه  23تاریخ انتشار 

 377روزنامه شماره 
  

هاى آمد، گزارش عمومى جبهه رفتم، رئيس ستاد صبح به ستاد ارتش      
جنگ را داد و آمادگى نيروهايى كه بايد براى ضربه زدن به دشمن به جبهه 

ن را، تجهيزاتى كه الزم دارند، كه قبالا ما بروند را شرح كرد. درجه آمادگيشا
اين نيروها را بازديد كرده بوديم و نيازمندى هايشان را بنا بود كه به سرعت 

ى نورى، گزارش یتأمين بکنند. بعد چند تن از علما آمدند، از جمله آقاى يح
مسايلى را كه در  ؛دور دادو شرق  و هند به پاكستانرا طول و درازش  پر سفر

اسالمى ما طرح كردند و تبليغاتى را كه دشمن مشغول  آنجا در رابطه با انقالب
 .آنست، به طور مفصل بيان كرد

 
 رفتم به مجلس فاتحه افسر هوانيروز

ساله او را و همسر و  13ند رفتيم. فرز بعد به مجلس فاتحه افسر هوانيروز      
پدر او را ديدم و به آنها گفتم خدا از او راضى باد. او براى اين كشور شهيد 
شد. پدر او گفت قبل از رفتن به مأموريت، خدمت شما رسيد. آيا خدا اين 

پذيرد؟ گفتم بله او يك ساعت قبل از رفتن به مأموريت پيش من شهادت را مى
پذيرد و او را در زمره شهدا به حساب خدمت او را مىآمد و انشاءالله خداوند 

العاده تكان آورد. فرزند او روحيه بسيار خوبى داشت، اين روحيه از او فوقمى
دهنده بود و اميدبخش. فرزندى در آن سن با اين روحيه حکايت از صالبتى و 

سرنوشت مستقل و اين كشور و به  يك تصميمى و يك اميدى به اين انقالب
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دغدغه و آرام او و قوه تحملش سخت به كند. من از قيافه مصمم، بىمى ايران
عجب آمدم. خداوند به او توفيق بدهد و با همين روحيه بزرگ بشود و 

 استعدادى بارور در خدمت دين و وطنش بگردد.
 

و  لومونديکى مخبر روزنامه  با دو مخبر، ؛از آنجا به فرودگاه رفتيم
گفتگو « اكسپرسو»يکى هم مخبر مجله معروف ايتاليايى به اسم 

 کردم
و يکى هم  يکى مخبر روزنامه لوموند از آنجا به فرودگاه رفتيم با دو مخبر،    

 هم در كه در جريان انقالب« اكسپرسو»مخبر مجله معروف ايتاليايى به اسم 
بود و تير خورد و بسيار به اين انقالب عالقمند است، گفتگو كردم. اين  ايران

اند، مصاحبه طوالنى با من كردند. دو كه در روزهاى اول جنگ در بغداد بوده
مخبر ايتاليايى هم از صبح در اتاق كار من نشست، تا شيوه يك روز كار رئيس 

خبر لوموند  :كردندببيند و گزارش بکند. چند نكته جالب نقل مى را جمهورى
خاورميانه را به وجود  ترين ارتشعقيده داشت قوى حسين گفت: صداممى

آورده. من به او گفتم كه آن هم مثل شاه سابق يك ديکتاتور است و ديکتاتور 
يعنى انباركردن تانك و توپ و « ترينقوى»كند كه ىشود، خيال مكور مى

كند كه ارتش وقتى معنا پيدا مى« ترينقوى»مسلسل و بمب و بمب افكن. 
تفكر و مکتب بر او حاكم باشد، ) تفكر عقيدتى( يعنى ايمان داشته باشد و 

كند درست بداند و از نظر علمى تربيت شده باشد، تا براى آن كار كارى كه مى
پيروز  قوی است و ه ارتشگونو آن ايمان با فداكارى بجنگد. اين  درست

 .آوردشود. واال تجهيزات و وسايل، ارتش قوى به وجود نمىمى
ما امروز در جهت قوى شدن است، به لحاظ تالشى كه به عنوان  ارتش      

تش بيابد، تا م تا ايمان جاى خود را در اين اراهمسئول اين ارتش به عمل آورد
جنگند و تا از نظر اين كه مسايل براى افراد ارتشى توجيه بشود و بدانند چرا مى

گفتم كه ما از نظر سرنوشت كشورمان يك عملى، فداكارى ارزش بشود و 
دهيم و آن آزمايش يکى كردن ارتش و جامعه آزمايش بزرگ داريم انجام مى

هاى اصلى و فداكارى را ضابطه است. اگر ما در اين كار موفق بشويم و مکتب
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بگردانيم و روحيه وطن دوستى را قوت ببخشيم، به قرنها سلطه قواى مسلح بر 
ايم و اساس يك زندگى آزاد يکى كرده ؛ ارتش را با مردميماهجامعه پايان بخشيد

اين در جريان  .اساسى است ايم و اين انقالبو مستقل و قانونى را فراهم آورده
خورد. آنها همين مسئله را فوق هايى از توفيق تالش ما به چشم مىجنگ نشانه

العاده مهم و كارى بس عظيم يافتند و آرزوى موفقيت نمودند. به هر حال با 
 .آنها به فرودگاه رفتيم و سوار هواپيما شديم

 
 در فرودگاه بمب انداختند و ...توپولوف عراقی هواپیماهای 

ما و هواپيدكه روشن كرد تا راه بيفتد، گفتند وضعيت قرمز است و  هواپيما      
ترك ا رآيند. ناچار بايد هواپيما مى« از هواپيماهاى دشمن»به طرف فرودگاه 

كه  كنيد و پناهگاه برويد. از هواپيما بيرون آمديم و در جلوى ساختمانى
ت . يك وقمعروف است به پاويون دولت، به انتظار آمدن هواپيماها مانديم

ما  شود، از برابرديديم كه يك هواپيمايى مثل اين كه دارد از زمين بلند مى
بمب » ،«بمب انداخت»گذشت و كمى بعد، يکى از محافظان من فرياد كرد 

ر و به اصطالح هر كس به طرف پناهگاه دويد، اما چون فاصله دو« انداخت
در  جه منخورد. در نتينمىبود، ديديم بمب در آن فاصله كه ما بوديم، به زمين 

د همانجا ماندم و كمى بعد همان محافظ گفت زدند، زدند و سقوط كرد. بع
ند گفت رفتيم با اتوبوس ببينيم كه كجا سقوط كرد. يك مسافتى هم رفتيم، بعد

 .مكند. در نتيجه بازگشتيهاى كوه سقوط مىاگر سقوط كرده باشد در دامنه
 

 سقوط میگها
ر هواپيما شديم، باز راه افتاديم و مسافتى هم آمد. مدتى در دوباره سوا      

هواپيما نشستيم، گفتند قرمز است و در قزوين دو هواپيما پيدا شده است. 
بود. به هرحال هواپيما را بردند « توپولف»ميگ عراقى بود، آن كه ما ديديم 

ن مشغول به يك جاى ديگر كه درخت بود و باز ما پياده شديم و به نظاره آسما
شديم كه اين هواپيماى دوم بيايد. مدتى هم آنجا بوديم. اطالع دادند كه بله در 
قزوين يکى را زدند و در نتيجه خطر رفع شده و وضعيت سفيد است. تا اينجا 
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اگر اولى هم واقعا  سقوط كرده باشد، در آغاز سفر از يك فرودگاه پرخطر دوتا 
 .شديم و حركت كرديم به طرف تبريز هواپيما ساقط شده بود. سوار هواپيما

 
وقتى رسيديم، گزارش دادند كه همين اآلن پااليشگاه تبريز را 

 بمباران كردند.
دنى عالم مبه تبريز رسيديم، در فرودگاه افراد نيروى هوايى بودند. آقاى      

عيت شهر و آقاى موسوى بودند با آنها مقدارى خوش و بش كرديم، از اين وض
كوپتر ىر هلد و اين كه تا اين جاى سفر دو تا هواپيما زدند. بعد سواقرمز و سفي

اند ا زدهها رشديم، رفتيم به بازديد پااليشگاه. دور اول را زد، ما ديديم كه كجا
 .زد كه گفتند وضعيت قرمز استو دور دوم را داشت مى

بيرون آمديم بعد ما را بردند در يك بيابانى به زمين نشستيم. از هلى كوپتر       
و باز به آسمان چشم دوختيم. مدتى آنجا مانديم، خبر دادند كه آن هواپيما را 

تا. تا به اتاق عمليات برسيم، چهارمى را هم  3هم ساقط كردند و اين شد 
اند، شود گفت كه سفر پربركتى بود، گرچه آنها كه زدهساقط كرده بودند. مى

گر اين ما در حقيقت نظاره مردم پرتالش و مخلص و ماهرى بودند. و
و  فداكاريها و تالشها بوديم. در اطاق فرماندهى كه بوديم و آنها نقشه عراق

شود گفت كه علت آوردند. مى را وضعيت نيروها و كارهايى كه كرده بودند
 .حمله عراق به اين پايگاه چيست

 
 به کار دنددو يا سه خلبان هم كه پاكسازى شده بودند، دوباره آم

ها را به اين پايگاه يکى از فعالترين پايگاههاى ماست و سخترين ضربه      
و  مدنددشمن زده است و دو يا سه خلبان هم كه پاكسازى شده بودند، دوباره آ

جام آمادگي خدمت اعالم كردند و رشادتها و عمليات نظامى محيرالعقولى ان
  اند.داده
بسيار معتقد و مخلص و قاطع بود، آنها را به ما فرمانده پايگاه مردى       

را به فرمانده گفتم كه روز بعد در جلسه شوراى  یمعرفى كرد. در آنجا مطلب
ميدان جنگ و جهاد، ميدان تصفيه و تزكيه و طهارت  :امنيت بازگو كردم
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آيند براى خدمت، بايد به شرط چاقو باشد، يعنى فقط است. كسانى كه مى
بروند و در آنجا اخالص و  شوند كه به جبههه آماده مىكسانى باشند ك

خواهند فرصت را مغتنم فداكارى از خود نشان دهند واال كسانى كه مى
بشمارند و بيايند در اين دفتر و آن دفتر، ميز اشغال كنند، بايد بازگردانده شوند. 

. آنهايى كه از جنگ و اين كه پاكسازى واقعى در همين وقت بايد انجام بگيرد
شوند، ولى همانها هم بايد تسليم گريزند، آنها اگرچه نادر و تك و توك مىمى

كنند، كنند، آنهايى كه كار نمىدادگاه زمان جنگ بشوند. آنهايى كه اهمال مى
كنار گذاشته  كنند، بايد پاكسازى وآنهايى كه از زير بار مسئوليت فرار مى

، بيشتر معتقد، يك ارتشى بسازيم كه بيشتر مکتبىشوند. ما در جريان جنگ، 
اى كه پيش از اين گفتم، واقعيت پيدا كند واال بيشتر فداكار باشد و آن تجربه

شمرند، اى مغتنم نمىمردم ممکن است نگران بشوند كه اين فرصت را آيا عده
 اشغال بکنند؟ براى اين كه برگردند و باز جاهاى خودشان را در ارتش

 
كردند، گفتگو با آنهايى كه عمليات دفاع زمين به هوا را اداره مى

 كرديم
پس از آن جاهايى كه با بمب زده بودند، ديدن كرديم و يك به يك مراكز       

كردند، عملياتى را ديديم و با آنهايى كه عمليات دفاع زمين به هوا را اداره مى
ايد هيچ هواپيماى دشمنى را، هيچ شکارى را از دست گفتگو كرديم كه شما ب

بعد با فرمانده آن پايگاه و فرمانده  .ندهيد. با آنها مقدارى خوش و بش كرديم
نيروى هوايى و خلبانان آنجا يك مصاحبه تلويزيونى انجام داديم. مطالبى را 

در دنيا  هم در آنجا عنوان كردم، از جمله اين كه وقتى صحبت از انزواى ايران
جوسازى  هنر ،براى خودشان ،اى كه متاسفانه خود، به عنوان هنرشد، عدهمى

شمرند، داد و قال هاى اين گونه را براى جلوه كردن مغتنم مىقائلند و فرصت
راه انداخته بودند كه بله ما در انزوا هستيم. اما از ناحيه چه كسى، از ناحيه 

جهان همه با ما هستند. قلب و دلشان  ال مستضعفانابرقدرتها و قدرتها، وا
در دنيا  تپد. وقتى جنگ درگرفت معلوم شد كه يك دولتما مى براى انقالب

مستضعفان هم صدايشان برنخاست، از نيست كه اين جنگ را محکوم كند  و 
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اند و همه بخار شدههم بىاش به دليل اين نيست كه مستضعفان دنيا و اين همه
دولتهاى دنيا دولتهايى هستند مستكبر، يعنى حتى به طور نسبى هم دولتى كه تا 

گيرد، وجود ندارد. اين نشانه آن است كه ما خود يك حدودى جانب حق را مى
ايم و يك جلوه و نمودى از انقالب خودمان به دنياى كارهايى انجام داده

ين انزواست و آن كارهاست كه نبايد بشود و آن اش اخارج داديم كه نتيجه
اى جايش را بگيرد و آن تبليغات است كه بايد قطع بشود و يك تليغات سازنده

ت خارجى است كه بايد رها بگردد و ما واقعا  به معناى درست كلمه، يأسس
ت خارجى اين نباشد كه ببينيم يأست خارجى بشويم و مقصود از سيأسداراى س

پیدا کند گوييم كه در داخل يك انعكاس مطلوبى چيزهايى مى در خارج چه
بلکه ما ببينيم آنچه را كه براى پيشبرد انقالب  ؛اين شخص يا آن گروه بسود

اسالميمان و كشورمان الزم است و هرآنچه كه براى آزادى واقعى مستضعفان 
كه دنيا الزم است، آنها را بگوييم. مطالب ديگر هم در اين جا عنوان شد 

 .منتشر كردند و شما خوانندگان ديده و شنيديد
 

 استهواپيماى دشمن سرنگون شده 9
برهاى شب خ 12بعد دوباره به مركز فرماندهى نيروى هوايى آمديم. تا       

اى هواپيم 9مختلف را از جاهاى مختلف گرفتيم و معلوم شد كه تا آن وقت 
ن آتاى  5ييد شده بود و تا تا 6دشمن سرنگون شده است، يعنى تا آن وقت 

ا در جمع تايش تاييد شده، آن شب ر 9تاييد نشده بود. روز بعد ما فهميديم كه 
عت ه ساخلبانها خوابيديم و البته خواب دراز و طوالنى نبود، به لحاظ اين ك

ن آيش از اطاقها به كار افتاده بود و صداها بلند شده بود و ديگر بصبح  4:30
ه نى كر حال شب خوشى بود و اميدوارم اين ديدار با كساشد خوابيد. به هنمى

 ند وديدار كردم تجديد بشود و آنها عمليات جنگى را با موفقيت انجام بده
 .زنده بمانند و باز به ميهنشان خدمت بکنند؛ انشاءالله

  
 1359مهرماه  14دوشنبه کارنامه 

 1359مهر ماه  24تاریخ انتشار پنجشنبه 
 378شماره روزنامه 



443 

 

 
 

 
  

 كردنداى خلبانها را آماده پرواز مىبا چه روحيه
صبح   6:30ها گرفتيم، ساعت صبح بعد از اين كه اطالعات را از جبهه      

به بازديد از پايگاه ادامه داديم. قسمتى از آن را شب قبل ديده بوديم، باز از نو 
ديديم با چه شور و ؛ ديديم اى كه در جاهاى ديگر ديده بوديم،همان حماسه

اى كردند. با چه روحيهكردند، تعمير مىشوق و تالشى هواپيماها را آماده مى
كردند، چه شور و شوقى نسبت به آنها اظهار خلبانها را آماده پرواز مى

شتند. همه و دااظهار مى و رئيس جمهور اى نسبت به امامكردند. چه عالقهمى
دهد. بود. انقالبى كه درونى است و درون را تغيير مى همه بيانگر يك انقالب

در آنجا من براى همافران و ديگر پرسنل نيروى هوايى صحبت كردم و از 
كند، كسى به زور به انقالب صحبت كردم كه شما را كسى مجبور نمى نهمى

اخالص و فداكارى و وطن دوستى است كه  ون انگيزد، آن ايمااين كار برنمى
شما را برمى انگيزد. شمايى كه حاال نقش پيدا كرديد در جمهورى، به حساب 

ها كنيد تا بر فراز جبههكنيد و هواپيماها را آماده مىآييد، شب و روز كار مىمى
 به پرواز درآيند و به دشمنان موجوديت ما ضربه بزنند. هواپيماهايى كه به يك

اى داده شده بود، تا آن رژيم از اين هواپيماها در خدمت رژيم دست نشانده
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استفاده كند، اينك آن هواپيماها در جهت استقالل  هدفهاى ابرقدرت آمريکا
 .كندو بر ضد توطئه آن ابرقدرت دارد عمل مى ايران
 

 روحانیون دیدار با ؛باز گشت به تهران
بازگشتيم. بعد از ظهر از  بعد از پايان بازديد به فرودگاه آمديم و به تهران      

در جلسه شوراى امنيت شركت كردم. بعد ديدارها شروع شد و  5تا  3ساعت 
از جمله از روحانيت مبارز تهران، آقايان خسروشاهى و شاه آبادى و يکى دو 

آمده بودند، در اين ديدار شركت  ر غرب و خوزستاننفر ديگر هم كه از سف
اين مشاهدات و  .بيان كردند را داشتند. مشاهدات و تجربياتى كه داشتند

تجربيات به جهت وضعيت جنگى، قابل بازگو نيست. اما نتايجى كه به آن 
را  رسيده بودند، درست بود. من هم مقدماتى كه به آن وضعيت انجاميده بود

شوند كه در آن وقت براى آنها گفتم و افزودم كه غالبا  بعد از وقوع، متوجه مى
زده و غرض و نيات شخصى حق داشته كه اين حرف را مى رئيس جمهور

 .فايده استنداشته، ولى بعد از وقوع بى
به هر حال، هنگامى كه بايد كارى را كرد، به اين امور بايد توجه نمود.       

شود بهانه قرار داد. بايد در صدد جبران برآمد و ما در صدد گذشته را نمى
تلفن كرد كه ما با اعضاى شوراى  جبران هستيم. بعد آقاى موسوى اردبيلى

عالى قضايى، صحبت كرديم و همه براى هرگونه همکارى در اين وضعيتى كه 
چيز بهتر از اين نيست كه بنا بر همکارى باشد، نه  كشور دارد، حاضرند و هيچ

برابر و مقابل هم ايستادن. اميدوارم كه ما بنشينيم و فكر كنيم و ببينيم در چه 
 .شود همکارى كرد كه اين جنگ با موفقيت تمام پيش برودهايى مىزمينه
 

خواهم تا چيزى برايشان قطعى نشده، خبر جدا  از خبردهندگان مى
 ندهند

ت خارجى يك كشور و نواقص كارش يأساى آمدند راجع به سبعد عده      
صحبت كردند. اين صحبتها هم طول كشيد. بعد دو تلفن از كرمانشاه راجع به 

ها شد. با فرمانده لشگر در آنجا تماس گرفتم، نظر او را خواستم. وضع جبهه



445 

 

م و اميدوارم كه وضع در آنجا به سود ما باشد. صحبت كرد بعد با رئيس ستاد
بعد هم به منزل آمدم. باز تا نيمه شب تلفنها به راه بود و خبرها بود كه 

تلفن كردند در دو موضوع اطالعاتى به  فرزند امام دادند. دوبار هم احمدآقامى
كنم و جدا  از يگر تكرار مىاو رسيده بود كه به من گزارش كرد. من بار د

خواهم تا چيزى برايشان قطعى نشده، خبر ندهند و از خبردهندگان مى
رسد، اند، به اين خبرهايى كه مىخواهم تا تحقيق نكردهخبرگيرندگان نيز مى

اعتنا نكنند. براى اين كه اگر ما بخواهيم دنبال خبرهايى برويم كه اصل و 
نكرده كار ما از موفقيتى كه حاال داريم به فرعى ندارند، ممکن است خداى 

 .منحرف شود رويم،طرفش مى
نيست، تمام دشمنان اصلى ما به اين رژيم دست  دشمن ما تنها عراق      

كنند. و ما بايد در كارمان دقيق باشيم و اگر اين بار نشانده عراق كمك مى
ه با خبرهاى دروغ جوسازى اى ميدان بدهيم كبخواهيم مثل گذشته به عده

بکنند و گيجى و سردرگمى به وجود بياورند، خداى ناكرده پيروزى ما تبديل 
شود به شکست و ما به تعبير قرآنى، از زيانكاران خواهيم بود. امروز هم به مى

اين ترتيب تمام شد. بگويم كه امروز هم چندين بار آژير كشيدند و 
آمدند و دو جا را هم بمباران كردند. گزارش  هواپيماهاى دشمن به تهران
 .اندتفصيلى را هنوز به من نداده
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گمان كرده بود كه روز سوم  صدام ؛گذردتقريبا  يك ماه از جنگ مى
 پيروزى خواهد گرفتجنگ، جشن 

دشمن براى سه روز جنگ، برنامه چيده بود. اما يك ماه از جنگ گذشته است  
ها به زيان دشمن است. او گمان كرده بود كه روز سوم و وضع عمومى جبهه
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جنگ، جشن پيروزى خواهد گرفت. خبرنگاران خارجى را از سراسر دنيا 
معين كرده بود كه روز سوم جنگ، نطق دعوت كرده بود و پيش خود تاريخ 

پيروزى بکند. و با اين كار داستان جنگ شش روزه را كهنه كند و ركورد 
 .به وجود بياورد« سه روزه»اى تحت عنوان جنگ جديد و اصطالح تازه

 
بودند، گفتند كه ما به فرماندهان  وقتى همه شان در حضور امام
 د نداريماعتما ارتش

ملت ما و توانايى و نظم « مقاومت»اما آنچه به حساب نياورده بود، قوه     
خودجوش اين ملت بود. توانايى سازماندهى خودجوش مردم بود. آنچه به 

ما به وجود آمده  عظيمى بود كه در نيروهاى مسلح حساب نياورده بود، انقالب
ها مانده است و به كرد كه انقالب پشت ديوارهاى سربازخانهگمان مىبود. او 

ما تضاد آشتى ناپذير وجود دارد و به  درون نيامده و ميان مردم انقالبى و ارتش
كند كه به مردم پشت كند محض حضور دشمن در مرزها، ارتش مجال پيدا مى

بسيارى از خوديها، حتى گزارشهاى دشمن تنها نبود. و رو در روى مردم بايستد. 
نيز گفته بودند، در حضور فرماندهان  كتبى تهيه كرده بودند و در حضور امام

ارتش هم گفته بودند. وقتى همه شان در حضور امام بودند، گفتند كه ما به 
فرماندهان ارتش اعتماد نداريم. گزارش نوشته بودند كه ارتش در همان روزهاى 

. پيش از آن خورد، بنابراين راه كار ديگرى پيشنهاد كرده بودندشکست مى اول
كردند و اين هم بسيارى به عنوان مدافعين نهادى انقالبى خود را وانمود مى

جمهورى، نهاد تسليم شده به انقالب، يعنى كردند كه رئيسطور تبليغ مى
بود. امروز  به اسالم و ايران دهد. و اين تبليغات، خيانتارتش را رجحان مى

و درست عمل  استبر حق  شود كه رئيس جمهورىبر مردم ايران معلوم مى
شود. اگر آن روز و نتيجه تالش و كوشش او اينك بر همگان عيان مىکند می

دامن  اى ازشدند كه نكند ننگ شکست ذرهجستند و دور مىهمه تبرى مى
اين انقالب فرهنگى واقعى عظيم، كه در  ازخواهند ها را بگيرد امروز مىآن

دهند كه اين نيروهاى مسلح ما واقع شده است، سهم ببرند. به خود نسبت مى
ست. نتيجه ا تغييرات نتيجه تالشهاى آنهاست. اما اين تغيير، نتيجه انقالب ما
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ست. همين انقالب ا ، افسران و درجه داران ماانقالب در روح و دل سربازان
شود و تاريخ دهد عصر جديدى در تاريخ ايران دارد شروع مىاست كه نويد مى
نيروهاى  . زیراتواند احساس ايمنى كندامروز جامعه مى .خورددارد ورق مى

ند و زندگى قانونى نكمى عملمسلح او به وظيفه اساسى دفاع از ميهن اسالمى 
آيند. اگر در د و در صدد استقرار استبداد جديد برنمىنكنه را مختل نمىجامع

اين خدمت موفق بشويم، همان آغاز خوب و پايانى است بر يك دوره طوالنى 
 .تاريخ ايران

بر ملت حاكم  بود و ارتش و نيروهاى مسلح زمانى تضاد ملت و ارتش      
رسد كه اين تضاد پايان پذيرد و ملت خود حاكم بر نك زمان آن مىاي ؛بودند

سرنوشت خويش بشود و نيروهاى مسلح نيز ببينند كه خدمت به كشور در دفاع 
اگر ما در اين تالش موفق  از مرزها است و نه در حاكم كردن سرنيزه بر مردم.

آغاز كنيم و من ايم تاريخ جديدى را در زندگى مردمان ميهنمان بشويم، توانسته
طلبم. اما اين يك ماه اميدوارم كه در اين كار موفق بشويم. از خدا مدد مى

جنگ، چيزهاى ديگرى را هم به ما آموخت. به ما آموخت كه اگر نيرويى 
آيد. آن هدف برمى متحقق کردنبراى يك مقصود معينى تربيت شد، از عهده 

آن هدف، به به جاى پرداختن  اما اگر براى يك هدف معينى استخدام شد، و به
دهد و امور ديگرى پرداخت كه وظيفه او نبود، ديگر آن كارآيى را از دست مى

آيد. ضعفهاى خودمان و ضعفهاى نمود، از آب در نمىدر وقت عمل، آنچه مى
درسها آموخت و ما بر اساس روش درست در صدد شديم كه به ما دشمن 

و باز به ما آموخت كه ملت ما يك  .كم كنيمرا را بشناسيم و آنها ضعفهاى خود 
ملت رشيد و بالغ و عاقلى است. ملتى كه لشکرهاى زرهى دشمن را به چيزى 
نشمرد و به شهرهاى خود راه نداد. طبيعى است تابع و منقاد زورگوهاى 

 .ه داخلى و چه خارجى نخواهد شدچكوچولو، 
 

نرسد، به مردم من بارها گفته بودم كه هر وقت اخطارها به نتيجه 
 كنممراجعه مى
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را به شهر خود راه ندادند، زورگوها را زودتر از  عراق مردمى كه ارتش      
كنند. من بارها گفته بودم كه هر وقت اخطارها به نتيجه شهر خود بيرون مى

م: ببينيد كنم و حاال وقت آنست كه به زورگوها بگوينرسد، به مردم مراجعه مى
كه مردم در راه ندادن دشمن توانا هستند. اگر به اخطارهاى من توجه نكنيد و 

ر راندن بكنم و مردم هاى غيرقانونى برنداريد، به مردم مراجعه مىدست از رويه
 .شما توانا هستند

 
اين درس خوب را از جريان مقاومت ما و مردم ما در برابر دشمن 

 جالد بگيريد.
و  عام، براى اين بوده است كه اقناحال من از مردم دعوت نكردهاگر تاب     

اگر اينها را كافى  ؛دانستمتوضيح و كوشش براى تغيير رويه را كافى مى
دادم. باز از چيزهايى دانستم، ترديدى در مراجعه به مردم، به خود راه نمىمىن

كه براستى كه اين يك ماه جنگ به ما آموخت، اين است كه مردم ميان آنها 
طلبى هستند دهند و در پى قدرتكنند و آنها كه نمايش خدمت مىخدمت مى

مردم را تبليغات فريب  .گذارنددهند و فرق آشکار مىخوب تشخيص مى
كنند. پس آن دهد، عملکرد انسانها رامى بينند و موافق با آن قضاوت مىنمى
را سفيد و سفيد را سياه  سياه توانندكنند با تبليغات مىاى كه گمان مىعده

توانند. اين جنگ آموخت و وانمود كنند، درس عبرت بگيرند و ببينند كه نمى
با استعداد و آدمهاى جلوه  هایميان انساناست فرق  :درس بزرگى آموخت

كه مکتب را سپر قرار داده و خود را در وراى آن مخفى كرده  اىكارهفروش بى
ند به نام و عنوان مکتب بپوشانند. بودند كسانى خواههاى خود را مىو ناتوانى

زدند، اما وقت عمل كارى از آنها كه در اين نهادها دم از طرحهاى بزرگ مى
كار پذيرفتند و امروز با توانايى  ،د. و هستند كسانى كه در سختىوشمیساخته ن

اين  كنند. چمران و چند نظامى كه باز آنها هم بازنشسته بودند، ازتمام عمل مى
اند كه رفتند و در عمل توانايى سازماندهى از خود نشان دادند و در جمله

رفت، نيروى زيادى آماده كردند و وارد عمل نمودند. به من جايى كه گمان نمى
باگروهى بزرگ حدود  گزارش دادند كه اينك دوش به دوش نيروهاى مسلح
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آورند. جنگند و دشمن را به ستوه مىروزها مىجنگند، شبها و سه هزار نفر مى
باز نيروهاى واقعى مردمى اين نيروها هستند. صحبت از نيروهاى مردمى شد. 

هم ما مواجه با واقعيتى شديم كه تا اين لحظه معلوم نبود حدود هشتاد هزار نفر 
ا از افراد ذخيره، به طور داوطلب، آمادگى خود را براى خدمت اظهار كردند. آنه

ها فداكارى كنند، از روز اولى كه ما ذخير اند كه در جبههكه داوطلبانه آماده شده
ها كردند كه ده هزار نفر نيز نخواهند آمد. اينرا احضار كرديم، همه گمان مى

بجنگند و از  اند تا در خدمت ارتشنيروهاى واقعى مردمى هستند، كه خود آمده
ها نرفت. سالمى خودشان دفاع بکنند و هيچ مأمورى هم به سراغ آنميهن ا

ها نيروهاى مردمى واقعى هستند كه چون در پى كسب قدرت و مقام و اين
ها حاال كه موقع حقوق نبودند تاكنون به نهادهاى مختلف مراجعه نكردند. اين
ها بهترين اند. اينجنگ و دفاع از ميهن اسالمى است براى مرگ و ايثار آمده

 آنكه كسى از آنها. بىاسالمى ما هستند هاى انقالبها و زيباترين چهرهنمونه
اند و با چه شور و شوق و بکند و چيزى بخواهد، خود آمدهدرخواستی 

گمنام واقعى كه نام جاويد از معنويت  ها. سربازاناصرارى، براى رفتن به جبهه
گذارند، اينها هستند و نيروهاى واقعى مردمى كه در اسالمى برجا مى انقالب

 نيروهاىاند، اينها هستند. اين نبرد خود را به صورت يك چهره تابناك نمايانده
دهند، براى اين كه به نام مردم و به مردمى آنها نيستند كه گروههايى تشکيل مى

 .نام مکتب حکومت بکنند
 

ما را لجن آلود كردند و اين چهره  اى انقالبآنها هستند كه چهره زيب
 لجن آلود را به دنيا وانمود كردند

دهد. امروز بدون علم معنى نمى من پيش از اين گفته بودم كه مکتبى     
گويم مسلمان واقعى، مکتبى واقعى بدون استعداد وجود ندارد چرا كه دين مى

خواهد پرورش استعداد و دين علم است. كسى كه مىما دين استعداد، 
مسئولتيهاى بزرگ برعهده بگيرد ولى علم و استعداد آن را ندارد، قطعا  مکتبى 
نيست. بهترين عالمت مکتبى نبودنش، نداشتن علم و تجربه و استعداد است. 

اين جنگ به ما درسهاى بزرگ آموخت. به ما نشان داد كه چقدر  ،به هر رو
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شد كه ما در دنيا تمام است ميان تبليغات و واقعيت. چقدر تبليغ مىفاصله 
را به حركت آورديم و با ما هستند. و اين جنگ نشان داد كه آن  مستضعفان
هاى ضد اسالمى شان را به نام اسالم و به نام آن كسانى كه رويهبدكاران، 

اسالمى ما زدند و  اى بر انقالبهآورند، چه ضربه كشندقاطعيت به اجرا در مى
چگونه زيباترين انقالبها را به بدترين شکلها درآورده و به جهان عرضه كردند. 

كردند، مى دادند و پياپى اعداماى تشکيل مىآنها كه محاكمات چند دقيقه
ند. آنهايى كه هرج و كردآنهايى كه به نام اسالم و قاطعيت، قاتليت را رويه مى

كردند. آنهايى كه گيرى مىجلو  و از استقرار نظم كردند.مرج ايجاد مى
دادند. يا مىنو د تبليغات تخريبى را بعنوان تبليغات مکتبى به خورد مردم ايران
ايم، عمالا زمينه آنهايى كه به اين عنوان كه ما براى اقتصاد انقالب نكرده

بردند. آنهايى كه از استقرار ى سازنده و توليدى را از بين مىهافعاليت
كنند و... آنها هستند كه چهره زيباى كردند و مىجلوگيرى مى حکومت قانون

انقالب ما را لجن آلود كردند و اين چهره لجن آلود را به دنيا وانمود كردند، به 
ما نيز هم دست اينها شدند در به زشتى جاى آن چهره زيباى واقعى. دشمنان 

گويند اگر ما تنها بوديم، دشمن معرفى كردن انقالب ما به مردم دنيا. اين كه مى
كرد، دروغ است. داد و جنگ نمىبه خود زحمت حمله به انقالب ما را نمى

باز از آن فريبها است كه ادامه دارد. دشمن بايد وقتى حمله كند كه مطمئن 
ه داد ما نخواهد رسيد و اين مسئله آشکارى است. اگر دشمن باشد كسى ب

دانست كه جهان به تكان خواهد آمد و وجدان بشرى مقابل اين تجاوز مى
داد. اين ديگر درس اول جنگ است و خواهد ايستاد، به خود ياراى حمله نمى

 دردنيابا تبليغات، دانند. براى اين كه يك مهاجمى موفق بشود، بايد همه مى
بکند و مورد حمله را منزوى بسازد. مردم را فريب ندهيم و فريب  دايجازمينه 

خورند. كوشش نكنيم آن رويه را ادامه بدهيم، از آموزش جنگ، از هم نمى
هاى غلط گذشته تجربه جنگ بياموزيم، آنچه آموختنى است و دست از رويه

به ذهن من مانده  اين آموزشهاى جنگ است، آنچه از آنها ،برداريم. به هر رو
است. اگر آموزشهاى ديگرى به ذهنم رسيد، در فرصتهاى ديگرى خواهم 

 .گفت
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ترين و كم ترين موقع، بر حساسترين مقامها كم مايهما در سخت
 ايمرا گمارده هااستعدادترين

ت خارجى و وضع يأسبارى امروز گزارشهايى را خواندم. گزارشى درباره س      
ين كه عمالا تعطيل است و چند گزارش محرمانه درباره وزارت خارجه و ا

ت خارجى دشمنان ما درباره ايران و باز اين يأس، ست خارجى ايرانيأسس
ترين و كم ترين موقع، برحساسترين مقامها كم مايهداستان كه ما در سخت

يم. بعد ايم. و اكنون بايد نتايج آن را تحمل كنرا گمارده هااستعدادترين
ها را داد و آمد و گزارش جبهه ها خواندم. بعد رئيس ستادگزارشى از جبهه

دب »خودمان را و بعد خبر حمله نيروهاى ما در  حالت آمادگى نيروهاى مسلح
ا نابود شده. جآميز بوده و بخشى از نيروى دشمن در آنآمد كه موفقيت« دهران

غرب آمد، درباره مقاومت مردم و فريدون آرمان رئيس  بعد گزارشى از گيالن
استقامت كرده و نيروهاى عراقى را از  ،گيالن غرب كه قهرمانى كرده فرهنگ

ه است كه رانده )البته در روزهاى قبل، نه امروز( و به دشمن گفت شهر خوزستان
 .شهرهاى ما قتلگاه دشمن است

 
 و اسالم آباد آمدند و توضیح دادند نمايندگان ايالم

گفتند، يکى و اسالم آباد آمدند و چند نكته را مى بعد نمايندگان ايالم      
م و از توجهى به مردم پايان بدهيگيريم كه به دوره بىاينكه آيا از جنگ ياد نمى

ها بخواهيم در دفاع اين پس به مردم ايالم و كرمانشاه توجه كنيم و از خود آن
از سرزمين خودشان شركت بکنند و علوفه براى دامداران ايالم و كرمانشاه 
تقاضا كردند و گفته شد كه بهتر است اينك كه زمينه شركت خود مردم در دفاع 

آن سرزمينهايشان را بگيرند و از سرزمينشان به وجود آمده است، بروند و 
دامهاى خودشان را ببرند و بچرانند. براى سوخت در ايالم و مسئله تراكتور 

ل را بايد به طور ئكشت و اين گونه مسايل صحبت به ميان آوردند كه اين مسا
جدى حل بکنيم و اين كه عدم هماهنگى ميان نيروها هست و بايد رفع بکنيم. 

خواهند دست وز مسئله حل نشده و در جنگ نيز نمىمتأسفانه براى بعضى، هن
هاى قدرت مدارانه بردارند و در كنار هم قرار بگيرند، نيرو بشوند و از گرايش
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 6با دشمن بجنگند. بعد جلسه شوراى امنيت ملى تشکيل شد و تا ساعت 
ما  ها نيروهاى ما و چگونگى توانايى و نحوه عملادامه يافت. بعضى جبهه

كسانى كه با اى كه به ميان آمد، اين بود كه مورد بررسى قرار گرفت و يك مسئله
شوند به خدمت پاكسازى شدند، بازخريد يا بازنشسته شدند و حاال داوطلب مى

صحبت از  ؟باز گردند و فداكارى كنند. چگونه بايد رفتار كرد نيروهاى مسلح
ها به وجود آمده و معلوم شد در اين كه بعضى نگرانى اين طرف و آن طرف شد

نفر به خدمت برگشتند و من در آنجا گفتم دو كار را بايد با هم  100جهت 
آيند، اينها بايد به انجام داد. يکى آن كه آنها كه براى خدمت و فداكارى مى

 بشوند به معناى واقعى كلمه« حر»جبهه بروند و در عمل، فداكارى بکنند و 
بشوند، نه اينكه بيايند درون اطاق و دفتر بنشينند و اين فرصت را مغتنم « حر»

بشمرند، براى بازگشتن به خدمت. بنابراين هيچ كس را نبايد بازگرداند، مگر 
براى خدمت در جبهه و تحقيقات ابتدايى هم درباره صداقت او به عمل آورد. 

دهيم، اگر هم ماند، مى« حر»ن حاال در آنجا اگر شهيد شد، كه ما به آنها عنوا
كند. كار دوم اين كه، بايد گوييم و جهاد، آنها را پاك مىمى« حر»باز به آنها 

كنند از جبهه يا دادگاههاى زمان جنگ تشکيل بشود و كسانى كه فرار مى
كنند )البته اينها نادرند، ولى هستند و در جنگ اين اتفاقات مى خيانت

( اينها را فورا  مورد رسيدگى قرار بدهند و مجازات بکنند و همين طور افتدمى
دهند، آنها را پاك كنند، تن به كار نمىكنند، تنبلى مىكسانى كه كاهلى مى

بينند كه سخن من بکنند و پاكسازى واقعى هم همين است. امروز مردم مى
كار و تالش به  الح بشود، پاك بشود و زمينهصراست بوده. اگر يك سازمانى ا

وجود بيايد و انسانها به اعمال پاك خوانده بشوند، و در عمل خود را نشان 
بدهند، اين بهترين شيوه پاكسازى است. اميدوارم كه اين جنگ اين درس را 

العين ببينند كه معناى واقعى پاكسازى به ما آموخته باشد و مردم به رأى هم
اى بنشينند ن شيوه پاكسازى را كه عدهكدام است و بمن حق بدهند در اينكه آ

ها دخل و خود را پاك به حساب بياورند و بقيه را ناپاك به حساب بياورند، اين
شيوه، شيوه موفقى نيست. شيوه موفق آنست كه سازمان را ؛ این آنها را بياورند

تصحيح كنيم، زمينه كار و سازندگى را به وجود بياوريم و انسانها را در كار 
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كنند، دهند و براى اين كار فداكارى مىها كه تن به كار سازنده مىماييم. آنبياز
  .شوندآنها پاك مى

وط ايل مربآمدند و درباره مستا نيمه شب، مراجعان مى .بعد به منزل آمدم      
  .كردندبه جنگ يا مسايل ديگر گفتگو مى

  
 1359مهرماه  16چهارشنبه  کارنامه 

 1359مهر ماه  26 تاریخ انتشار شنبه
 379شماره روزنامه 

  
قرار شد عشاير از  ؛از منطقه كرمانشاه آمده بود ،آمد دكتر سنجابى

 مناطق خودشان دفاع بکنند
آمد از منطقه كرمانشاه آمده بود و درباره  صبح اول وقت دكتر سنجابى     
منطقه مطالبى داشت و درباره كارهاى آنجا گفتگو شد. نيازهايى عشاير  بسيج

داشتند. رفع شد و قرار شد اين عشاير از مناطق خودشان دفاع بکنند هم با 
احتمال  ،كه در آن منطقه هم با ضد انقالب و دننيروهاى عراقى درگير بشو

 .رودفعاليت آنها مى
 

: زارشی از فعاليت و طرحهای  ضدانقالب دادندگ در ستاد ارتش
 طرح طوالنی کردن جنگ

رفتم و گزارش روزانه عمليات را آوردند، ديدم نواقصى  بعد به ستاد ارتش      
در كارها بودند، آمدند گزارشاتى آورده بودند در سه زمينه مشخص. يکى از 

در صورتى كه بعدى آنها است. ها درباره فعاليت ضدانقالب است كه طرح آن
حمله نظامى نتوانست از مرزها تجاوز بکند و در همان حدود مرزها ماند، جنگ 

طوالنى بکند بعد ضدانقالب را به موقع وارد عمليات بکنند. اطالعاتى هم در را 
 يکى از پايگاههاى ضدانقالب در خاك عراق اين باره پيش از اين داشتيم.

اين بر ما شناخته شده بود و توسط نيروهاى هوايى ما در هم كوبيد پيش از 
وجود دارد و ما بايد اطالعات خودمان را  شد، ولى خوب اين ضد انقالب
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ها كامل بکنيم و از روى كمال اطالع، عمليات آن را خنثى راجع به فعاليت
ارهاى نادرست و تأمين بکنيم و زمينه عمل و رشد آن را با تصحيح انقالبى ك

پيشرفت و رشد جامعه از بين ببريم. بعد حاج احمد آقا آمد، يك محل نظامى 
را ديده بود. دوباره براى بازديد مجدد همراه من به آن محل آمد، با هم به آن 

و آنجا را بازديد كرديم و آنچه الزمه انجام دادن بود، انجام داديم.  رفتهمحل 
هاى ضدهوايى روشن ، مدتى طوالنى هوا را با گلولهنشب در مراجعت به تهرا

شدند. ها خاموش مىها در هوا مثل ستارهزدند. اين گلولهيافتيم. يعنى برق مى
تواند در آسمان تهران و اطراف آن قطعا  در اين مدت طوالنى، هواپيما نمى

بايد كه مدافعان ما شد، پس مىبماند. مدت طوالنى قطعا  يك ساعت بيشتر مى
توجه بکنند كه اوالً اسراف در تيراندازى نكنند، هم از نظر روانى براى مردم 

جا ها نبايد بىشهر ناراحت كننده است و هم از نظر خرج و امکانات كه اين
هدر برود و هركس بايد احساس مسئوليت كند. و واقعا  به سوى يك هدف 

 ز اين امکانات استفاده كند. شب فالحىمشخص تيراندازى بکند و به اندازه ا
به منزل آمد و دو طرح جنگى آورده بود درباره آنها بحث شد و با فرمانده 

صحبت شد و به تصويب رسيد آن روز هم به اين ترتيب تمام  نيز نيروى زمينى
  .شد
 

 1359مهرماه  17پنج شنبه   کارنامه
 1359مهر ماه  27یخ انتشار تار

 380شماره روزنامه 
  

 هاى جنگ مشغول بودمتا ظهر به حل و فصل مسايل مربوط به جبهه
گفتگو شد و  آمد، درباره مسايل استان فارس صبح آقاى ربانى شيرازى      

خيال ما و خيال مردم از همه مناطق اى اتخاذ شود كه قرار شد كه رويه تازه
ها را دادند، تا رفتم، گزارش تازه جبهه كشور راحت بگردد. بعد به ستاد ارتش
 .هاى جنگ مشغول بودمظهر به حل و فصل مسايل مربوط به جبهه
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اعضاى شوراى عالى قضايى آمدند و با آنها در باره امنيت قضايى، 
 گفتگو شد همکارى و هماهنگى با قوه مجريهمحاكمه، 

ظهر، اعضاى شوراى عالى قضايى آمدند و با آنها در چند زمينه ، تا       
. امنيت قضايى، محاكمه، همکارى و هماهنگى با گفتگو شد 3:30ساعت 

هاى جنگ و نحوه مشاركت براى باال بردن روحيه و ايجاد قوه مجريه، جبهه
و مسايلى كه از لحاظ من براى ايجاد يك جامعه اسالمى اساسى است اطمينان 

آورد، اساس كه مشخصات آن، نحوه قضاوت و امنيت خاطرى كه به وجود مى
 .است
ساختن يك عصر ، دست بکاراى با اطمينان خاطربراى اين كه يك جامعه      
دواريم به اى وارد بشود، اين مطالب بحث شد و مورد موافقت بود و اميتازه

ى بشود. بايد قضا، تابعيت يأسمستقل از قدرت س عمل درآيد و دستگاه قضايى
هاى قدرت وارد نشود. قطعا  كشور از مقتضيات قدرت نكند و در گروه بندى

 .د شدنما يك كشور نمونه خواهد شد و استعدادها شکفته خواه
گويم: دين اسالم، دين رشد است، دين ىام، حاال هم مپيش از اين گفته      

گر امنيت واقعى به وجود بيايد، اشکوفايى استعدادهاست، دين علم است و 
اند، هيچ نيرويى مردم ما منزلت پيدا كنند، منزلتى كه قرنها از آن محروم بوده

ديد  اسالمى نخواهد شد و همه دنيا خواهند قادر به جلوگيرى از پيشرفت ايران
 .كه به اجرا درآمدن اسالم چه تغييرات شگرفى به وجود خواهد آورد

همين جنگ به نظر من نمونه است، اگر بتوان هنرى براى فرماندهى كل       
ها و ترساندن، زمينه قوا قائل شد. اين است كه به جاى خطر انداختن موقعيت
در اين جو  تا کهه کردبروز استعدادها را فراهم آورده و جو اطمينان ايجاد 

استعدادها به كار افتند و اين استعدادها به ، اطمينان با اتخاذ روشهاى مساعد
كار افتادند و شگرفيها آفريدند. و دنيا را دچار يکى ديگر از شگفتيهاى بروز و 

اين ايجاد  کردند.ظهور استعدادها )وقتى امکان بروز ظهرو آنها هست( 
تر است از خطرى كه يك يا چند ر و اثر آن عظيماطمينان خاطر، به مراتب مهمت

توانند براى رژيم به وجود آورند. وقتى همه اطمينان خاطر پيدا كردند گروه مى
كند و در جامعه ى و بازيهاى قدرت نمىيأسكه قضاوت تابعيت از قدرت س
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است  طرفبىو  به راستى مستقل اين اطمينان به وجود آمد كه دستگاه قضايى
كند و بدون اين كه بنگرد درباره كيست كه قانون را اجرا و قانون را اجرا مى

توانيم اميدوار باشيم كه جامعه ما با شتاب تمام خرابيهاى كند، ما مىمى
دورانهاى پيشين را جبران خواهد كرد و راه رشد خود را هموار خواهد كرد. 

با اصرار و پيگيرى و قاطعيت همين  اين آن چيزى است كه ما در پى آنيم.
 .پيگيرى است تا رسيدن به نتيجه

 
 رفتم به ديدار امام

رفتم و وضع را براى ايشان گفتم، ايشان  صبح به ديدار امام 11ساعت       
لبى گفتند ما دعا كرد. و مط خيلى سرحال بود، براى پيروزى نيروهاى مسلح

گفتند مالحظات را كمى بايد كم  ؛و رژيم شاه يادآور همان روزهاى انقالب
كرد و به ميدانهاى نبرد فرستاد. در صورتى  كرد، تا ممکن است نيروها را بسيج

پيدا  كه در اين جنگ خدا پيروزى را نصيب ما كند، اين رژيم استوارى كامل
توانند يك كارهايى كردند مىخواهد كرد. و ديگر آن اشخاصى كه خيال مى

ها سر جاى خود خواهند نشست. اما اگر ما دچار همان مالحظات بکنند، اين
ها حکومت خواهند كرد. بعد من براى بمانيم و شکست در كار بيايد، بدترين

نبرد، ما به آنها در  شوند براىايشان توضيح دادم كه آنهايى كه داوطلب مى
قايل امتیاز همه جور دهیم وعمل می صورتى كه واقعا  به نبرد بروند، ميدان

مان هم اينست كه خود اين نبرد و اين جهاد، دهيم. عقيدهشويم و امکان مىمى
شود. البته پاك كننده و مطهر است. پاكسازى واقعى هم همين طور انجام مى

شوند، آنهايى كه آدم هايى هستند كه پاك مىجنگند، آنها آنهايى كه مى
گندند. به اين ترتيب آنها را اند يا مىجنگند، آنهايى هستند كه يا گنديدهنمى

ما از اين آزمايش سخت، يك ارتش با همان  زنيم و اميدواريم ارتشكنار مى
 .روحيه و اخالق و خلق و خوى اسالمى از همه جهت بيرون بيايد
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اخطارى به دولت  ؛را كه احضار كرده بودم، آمد فير سوئيسس
ها و اطالعاتى كه ممکن است به دشمن كردم درباره آواكس آمريکا

 بدهد
آمدم. اين مالقات قبل از ديدار با شوراى قضايى بود  بعد به ستاد ارتش      

 .را كه احضار كرده بودم، آمد ى قضايى، سفير سوئيسبعد از ديدار با شورا
ها و اطالعاتى كه ممکن است به كردم درباره آواكس اخطارى به دولت آمريکا

دشمن بدهد. قرار شد كه فرداى آن روز جواب بياورد. بعد به بررسى وضع 
ها خوب و خطرى تا آن معلوم شد، وضع جبهه ها پرداختم و آن طور كهجبهه

چمران به وجود  وقت نبود. گروه به اصطالح عمليات نامنظم كه تحت رهبرى
به  روانه شدند.كند و دو افسر ارتش را هم خواسته بود كه آمده است و عمل مى

ب چندين ها قرار بود امروز يك عملياتى انجام بدهند و تا شدفترم آمدند. اين
اى نيامده. شب اند اما هنوز نتيجهبار راجع به اين عمليات پرسيديم، گفتند رفته

هم تلفن  گفتند كه يکى از انبارهاى مهمات آتش گرفته و من به منزل امام
تا حدودى كه به  .كردم كه خود من يك توضيحى بدهم، مردم ناراحت نشوند

ا يك بعد از نيمه شب تدادم و شب در منزل، من اطالع داده بودند توضيحى 
 .كرديماخبار جنگ را تعقيب مى

 
 :گفتم، كردكرد و از كمبود مهمات ناله مىتلفن مى شيبانى از آبادان

 حتما  ايشان را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان بدهيد
ه با فرمانداران و اين كه امکانات چنين است و چنان است. من بالفاصل     

نظامى تماس گرفتم، آنها گفتند كه همه چيز به اندازه هست. به هرحال چون 
به پايين آوردن سبب و  گونه اطالعات خود موضوع يك جنگ روانىاين

، گفتم حتما  ايشان را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان شودمى هاروحيه
مشغوليم. يکى  كه از ابتداى جنگ، ما در چند جبهه اين را بايد بگويم .بدهيد

آميز، گاه وحشت آور با كه دائم اطالعات نادرست اغراق« گويندمى»هم جبهه 
ت جمهورى، به خود من، به وكالى مجلس، پى در يأسبه دفتر ر تلفن به امام
بسيار مشکلى است و اگر شود و خنثى كردن اين اطالعات هم كار پى داده مى
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را ضعيف  هم به حال خود بگذاريم، به تدريج فرماندهى نيروهاى مسلح
گيرد. اين است كه براى چندمين كند و امکان اتخاذ تصميم را از آنها مىمى

هيچ  دركنم كه اطالعات و اخبار را مى بار از اين هموطنان عزيز خود خواهش
مسئوالن نظامى. تا آنها از روى ارزيابى صحيح،  نزدنند، مگر جا منعكس نك

اندازه درستى آن را برآورد كنند و نقايص كار را از بين ببرند و دشمن را با 
سرعت بيشترى سركوب كنند. اين اطالعاتى كه ايشان دادند، شايد به پنج، 
ى شش جاى ديگر هم داده شده و از آنجاها يکى دفتر امام و آقاى موسو

و ديگران اين اطالعات را عينا  به من منتقل كردند. اين روز هم به اين  اردبيلى
 .ترتيب تمام شد

 
 1359مهرماه  18جمعه کارنامه 

 1359مهرماه  29تاریخ انتشار 
 381شماره روزنامه 
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 ئیس جمهوردو، سه نفر را معرفى كرده بود و توضیح ر آقاى رجايى
بود. دو، سه نفر را معرفى كرده بود در  اى اول وقت از آقاى رجايىنامه      
اش هم نوشته بود كه وزيرى را كه موافقت نكرديد، كتبا  دليلش را مقدمه

اند و اى كه رفتهننوشتيد كه معلوم بشود چرا موافق نيستيد، البته من پرونده
ام كه معلوم اند و تشکيل شده است، به ايشان دادهكرده درباره هركدام تحقيق

 .امبشود كه چرا موافقت كرده
معناى اين كه قانون اساسى گفته است وزراء بايد به تصويب رئيس       

بناى قانون اساسى بر اين است كه اينها با هم  است كهاينباشد، براى  جمهور
، و وزيران ر كه رئيس قوه مجريه است و نخست وزيركار كنند و رئيس جمهو

دهند. حتى نسبت به هم بيگانه هم قطب مقابل و مخالف او را تشکيل نمى
شناسد، قاعدتا  اين آن وزيرى نيست نيستند. وقتى وزيرى را رئيس جمهور نمى

د. پس خود اين كه وزرا كه مطلوب قانون اساسى و روح قانون اساسى باش
شناسم، اين خود به خود شوند و من آنها را نمىكسانى هستند كه معرفى مى

امرى نيست كه با قانون اساسى ما سازگارى داشته باشد. با اين حال نظر به 
اوضاعى كه كشور با آن روبرو بود و هست، به حداقل قانع شدم و آن حداقل 

داند، آن كه مى اين دولتى كه خود را مکتبى اين بود كه سوابق اين وزرا براى
در ميدان اخالص، فداكارى كار كرده باشد و جامعه او را  در جريان انقالب
توانايى اداره داشته باشد و روشهاى او در گذشته يعنى در  پذيرفته باشد. ثانيا 

بگذريم از اين كه رئيس  دوران انقالب، روشهاى غيرقانونى نبوده باشد.
سوم اين كه علم و  ... اما ،موظف به دادن توضيحات كتبى نيست جمهورى

اطالع هم در مکتب ما و دين ما محلى دارد و بنابراين بايد مسئول يك كار 
انجام آن كار را نيز داشته باشد و اين جنگ از جمله امورى را علمى توانايى 

نيستيم، و اگر  از علم و تخصص نيازبىاضح كرد، اينست كه ما كه بر ما و
شود. شدنى بخواهيم بدون علم و تخصص عمل كنيم، حتما  شکست حاصل مى

به آنهايى كه علم و تخصص دارند، بگوييم شما بجنگيد و  ما، هم نيست كه
ى كه علم و اكشور را حفظ كنيد و آن را بسازيد براى اين كه ما يعنى عده

 .تخصص نداريم، بر شما حکومت كنيم
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 است مجلس، مشغول تهيه يك قانونى در مورد اداره راديو تلويزيون
مطلب ديگرى هم در همين زمينه بايد بگويم كه از چندى به اين طرف به       

د اداره اين است كه مجلس، مشغول تهيه يك قانونى در مور ،وجود آمده است
اين مطلب را در  ،به طور اتفاقىیافتم، است. من در فرصتى كه  راديو تلويزيون

روزنامه خواندم، كه سه مخالفت آشکار و مبين با قانون اساسى دارد، يکى اين 
ام، راديو تلويزيون اش بودهكه در اصلى كه من خود تهيه كننده و پيشنهاد كننده

ستقلى دارد و تابع وزارت ارشاد نيست. دوم اين كه اين سه قوه بر آن از اداره م
ى و آزادى و در طرفبىجهت محتوى، نظارت دارند كه طبق همان اصل بايد، 

حدود اسالم تأمين بشود. سه قوه براى اين نبود كه يك دسته از سه جهت بيايند 
هند بگويند، بلکه به خواو بر راديو تلويزيون مسلط بشوند و هر چه دلشان مى

اين دليل بود كه سه قوه بر آن نظارت بکنند و نه اداره مستقيم، اداره مستقيم 
موافق آزادى باشد  آن خواهى نخواهى تابع قوه مجريه است و محتوى كار، بايد

و حدود موازين اسالمى كه در آن اصل آمده است. سوم اين كه قوه مجريه، 
دانستم كه قوه مجريه چه نيست. من كه پيشنهاد كننده بودم، مى هيئت وزيران

قوه مجريه است و رئيس اين قوه مجريه  ازدهد. هيئت وزيران بخشى معنى مى
شود كه نماينده قوه مجريه است. نمى طبق همان قانون اساسى رئيس جمهورى

جريه. اينها بيانگر همان را انتخاب بکنند بدون اطالع و نظر رئيس قوه م
 ها مغتنمطلبىفرصت جنگ را براى اين گونه قدرت ؛روحيه فرصت طلبى است

 .دن استشمر
 

 بخشنامه نخست وزیر
 هاى اين روش نادرست، بخشنامه ايست كه نخست وزيراز ديگر نمونه      

ان فوق رهبر، فوق شود كه ايشبر طبق اين بخشنامه معلوم مىاست.  صادركرده
، فوق مقننه و فوق قوه قضاييه و فوق همه اينها هستند. براى اين رئيس جمهور

هاى آنها كه در واقع منعكس كننده كارهاى آنهاست، كه همه كارها و نامه
بايستى از طريق دفتر ايشان مبادله بشود و تحت موافقت و اطالع ايشان باشد 

يح با قانون اساسى دارد، چون طبق قانون اساسى، رئيس كه مخالفت صر
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شوند، بايد است نه نخست وزير نمايندگانى كه به خارج فرستاده مى جمهورى
با تصويب رئيس جمهورى باشد و... باز اين مورد هم غنيمت شمردن اشتغال 

است كه با  رئيس جمهورى است به مسايل جنگ و ميخ قدرت را محکم كردن
هيچ اخالقى هم موافق نيست. و من اين را شفاها  به ايشان گفتم. گفتم الاقل 

كنيد، بهتر اين امور را در زمان جنگ تعطيل كنيد و اگر يارى اساسى نمى
بعد  .است اين كارها را هم نكنيد و دست و پا را نگيريد تا جنگ تمام بشود

رئیس جمهور و  ن يك انسجام ميانمردم يا خواهند آمد و خواها ؛خواهيم ديد
را معاف از خدمت خواهند كرد و خواهند گفت  حکومت خواهند شد و یا او

ها را هم كه بايد موافق قانون خواهيد بکنيد. تصويب نامهشماها هر كار كه مى
ايد. فرستاديد، تا به حال نفرستادهاساسى، براى تصويب رئيس جمهورى مى

انجام گرفته است، غيرقانونى  به حال به نام هيئت وزيرانبنابراين اعمالى كه تا 
اى نيست كه من به عنوان رئيس جمهورى و مجرى قانون است و اين رويه

 .اساسى بتوانم آن را تحمل كنم
 

كه در خارج كشور بود، آمد و گزارش سفر داد  آقاى صادق طباطبايى
 غربى لمانآسفیر و پيام 

هاى نظامى را به من دادند و سپس آقاى صادق بارى بعد گزارش      
كه در خارج كشور بود، آمد و گزارش سفر را داد و پيام فورى سفير  طباطبايى

خواهيم غربى را كه مطلبى است مهم و به موقع خود مردم را از آن مطلع  آلمان
 كرد، به من داد.

هاى بعد دو تن از جوانان مبتكر اهل علم آمدند و درباره مركز پژوهش    
يل توانيم اين مركز را تبدعلمى صحبت كردند و اين كه در حال جنگ ما مى

 اقعىوكنيم به مركز ابتكارات و اختراعات و كارهايى زياد در جهت استقالل 
، توان تحصيل كردى فرهنگى را با شعار نمىانجام بدهيم، چون استقالل واقع

ركز قرار شد بروند و طرحى براى م .توان به دست آوردبا علم و ابتكار مى
زرگ تر بشود و به صورت يك مركز بپژوهشهاى علمى بنويسند كه فعال و فعال

 .براى جذب مغزها درآيد
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العاتى كه جمع كرده بودند، و اط بعد دو نفر آمدند راجع به امور ارتش      
تلفن كرد و  صحبت كردند و بعد از آن، چمران از محل كارش در خوزستان

مطالبى را گفت. آنها را در اتاق عمليات جنگى با مسئوالن نظامى در ميان 
اش صحبت كرديم. سپس با خود او، از آنجا صحبت گذاشتم و مفصل درباره

 .رم كه اين ها يك راه حل فورى پيدا كنندكرديم. و من اميدوا
 

 را آورده بود جواب آمريکا ؛آمد بعد سفير سوئيس
هاى ما به را آورده بود كه آواكس آمد و جواب آمريکا بعد سفير سوئيس      

دهند. در همين حال فرمانده نيروى نمى به عراق هيچ رو اطالعاتى را از ايران
ايم كه روسها هم در شمال مرزهاى هوايى گفت كه ما اطالعاتى به دست آورده

چهار سال هم از آمريکاييها  -ها را كه گويا سه كشور، مدلى از همين آواكس
دهند، د يا هر دو مىدهندر اين مورد جلوتر هستند، را دارند و اطالعات مى

ترى آورد نزد من آمد و اطالعات تازه موضوع بحث ما شد. شب هم وزير دفاع
و من گفتم بايد بنشينيد و مغزهايتان را به كار بياندازيد و فرض بکنيد كه آنها 
در هر حال، اطالع را خواهند داد يعنى هم روسها و هم آمريکاييها. با اين 

ا راه حل بجوييد و برويد روى خطى كه با همه اين اوضاع ما بايستى فرض شم
 .پيروز بشويم

او هم مسايلى گفت كه مهم است و به موقع، شما  .بعد سفير تركيه آمد      
كنم. بعد احمد آقا آمد و اين اطالعاتى را كه جمع خوانندگان را از آن مطلع مى

تشريح كند، بلکه  كه براى امامشده بود، به او دادم و وضع را شرح كردم 
عمليات درنمانيم. متن يك  وضعيتى به وجود بيايد كه ما الاقل در رهبرى

به خطر  گفته است اگر وضع عراق« تاس»گزارش هم آمده بود كه خبرگزارى 
به اين مسئله گفتم كه سفير  د. راجعمانقيد نخواهد ال بيافتد، دولت روسيه

هاى بعدازظهر احضار كنند، تا در اين زمينه و زمينه 5روس را براى فردا شنبه 
اخطار كرديم، به دولت روسيه هم  ديگر همان مطالبى را كه به دولت آمريکا

 .بگوييم
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و هنر و شلمچه  در مورد خرمشهر فالحیسرتیپ گزارش خوبی از 
 هوانیروز

 تلفن كرد و دو خبر داد. يکى درباره خرمشهر فالحىسرتیپ شب ديروقت       
كوپترهاى ما ، يعنى زرهى هوايى وابسته به نيروى زمينى كه هلىكه هوانيروز

اند و دويست نفر از دشمن را ههستند، در بين خرمشهر و شلمچه پاكسازى كرد
اند و تجهيزات دشمن را كرده كوپتر نشسته و اسيرنفر را با هلى 19اند و كشته

اين نيرو  اند. در اين جنگ خوزستاناند و نابود كردههرچه بود، زده
كمال  هاى شگرفى از خود بروز داده است كه از چند جهت در خورهنرنمايى

تشويق و تقدير است و حتما  از نظر نظامى هم تجربه ايست كه به جا خواهد 
شود گفت، نخستين بار در تاريخ ماست بعد از يك قرن و نيم كه ماند و مى
اند. براى اين كه به ابتكار روى آورده ییانآمريکااز ما به جاى تقليد  نظاميان
توانست انجام شدنى باشد. اما آن ضوابط رسمى نظامى اين كارها نمىموافق با 

اينها هم واقعا   ،هنر انجام كارى است در ماوراى ممکن همان طور كه ،اينها
اند كه دشمن را در اند و در ماوراى ممکن كارى را انجام دادههنر كرده

 .خوزستان شکست
 

 ،فرداى پيروزى، مدعى پيروزى زياد خواهد شد
 هر كسى و هر گروهى خواهد گفت كه اين پيروزى را او بدست آورده     

دتر است، اما براى يك ملت رشيد و يك جامعه اسالمى با اخالق، هيچ چيز ب
د از توانهاى تبليغاتى گم بشوند و آن ملت ناز اين نيست كه حقايق در زير موج

ه ا ببيت نظامى رتجربيات خوب در آينده استفاده كند و اساس يك تعليم و تر
 .وجود آورد

توان با چندين روش شکست داد، اما روش ديگر اين كه دشمن را مى      
خواجه نصيرالدين بهترين آنهاست و عمالا اين نيروها توانستند با همان روش 

بخش مهمى از استعدادهاى زرهى دشمن را نابود كنند و اين  «روش نمدمالى»
درخور اهميت است. عمالا اين طور شد كه  هم از نظر نظامى بسيار بسيار

دشمن، زمين را خالى تصور كرد و ميان بيم و اميد، گاه زياد پيش آمد و براى 
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پیش اى را كه يعنى مقدارى از آن فاصله ؛اين كه گير نيفتد، شبها برگشت
گشت. در نتيجه بخشى از تحرك او در حالت تمركز انجام برمى آمد،می
، مغتنم شمردند ت را نيروهاى ما اعم از هوايى و هوانيروزگرفت و اين فرصمى

 .هاى كارىبراى وارد آوردن ضربه
دهد. خصوصا  وقتى در اين جنگ معلوم شد كه كار را انسان انجام مى      

بداند  وقتی نشيند،آن كسى كه پشت فرمان مى ؛زمينه ابتكار عمل فراهم باشد
ابتكار خود را به كار اندازد و به دشمن ضربه بزند، هنرها از او  قوه تواندكه مى
زند كه وقتى بايد از يك ضوابطى آن هم با ترس و لرز زياد پيروى كند، سر مى

اميد پيروزى دارم و از  شود. بارى من براى همه نيروهاى مسلحبدان قادر نمى
توان هاى آنها روحيه قوى، زد و به زندهخدا مى خواهم شهداى آنها را بيامر

 .ابتكار باز هم بيشتر عنايت فرمايد تا ما پيروز بشويم
، در مورد خارك بود كه دشمن ده هواپيما براى كوبيدن خبر ديگر فالحى      

هواپيما از اين ده هواپيما را از دست داده است و  4آنجا فرستاده بود كه 
 .گر، هنوز در اين مورد به من نرسيده استاطالع دقيق دي

  
 

 1359مهرماه  19شنبه  کارنامه 
 1359مهر ماه  30 تاریخ انتشار 

 382روزنامه شماره 
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صبح گزارشهاى نظامى را به من دادند كه كتبى هم بود و خواندم. بعد از       
باز »با داد و قالهاى مرسوم خودش كه بله  تلفن شد و دكتر شيبانى آبادان

اند و بايد به داد رسيد و را گرفته ريختند و پل زدند و جاده قديم آبادان به اهواز
در اين مورد سئوال  از فرمانده لشگر خوزستان«. چنين كردند و چنان كردند

اند كه از تعداد را به اين طرف آورده كردم. معلوم شد كه خودروها و تانكهايى
و كم و كيفش هنوز اطالع دقيق نداشت. حدود محل آن را شناسايى كرده 

 .اى را اجرا كنندبودند و قرار بود برنامه
 و البد بعد مصاحبه مطبوعاتى بود كه دو ساعت و بيشتر به طول انجاميد      

 منتشر شده است و خواننده از آن مطلع است.
به من داده شد و اين كه چگونه آنهايى كه مدعى  گزارشى درباره كردستان بعد 

خواهند و شيفته استقالل ايرانند، با رژيم بعث متجاوز بودند چيزى نمى
ات تأثيراز  . بعد وزير دفاعكننددر آن منطقه عمل مى و همکارى دارند
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ها و بعضى برخوردها در روحيه نيروهاى ى بيانزيانبخشى كه ممکن است بعض
به جاى گذارد، گزارشى داد و من از او خواستم در مالقاتى كه قرار بود  مسلح

داشته باشند، موضع من را به اطالع ايشان برساند. بعد  بعد از ظهر با امام 5
مسئله مورد بحث واقع شد كه به جلسه شوراى امنيت بود كه در آنجا چند 

 .توان آنها را ذكر كردجهات امنيتى نمى
 

مطلبى را كه در موردش توضيح  6 منشوروى آمد و  سفير روسيه
 ، به او گفتمخواهیممی

مطلبى را كه در موردش توضيح  6 نشوروى آمد و م بعد سفير روسيه      
اش قرار شد از دولت دو سه مورد را جواب داد و بقيه فتيم.يم، به او گهخوامی

« توپولف»خودش بپرسد. مطالبى را كه توضيح خواستم، يکى همين مسئله 
بود كه متأسفانه آن سند آن روز در وزارت خارجه پيدا نشد و در دست نبود تا 
در ميان بگذارم. سند وزارت خارجه حاكى از اين است كه دولت روسيه 

، ها را جز در جنگ با اسرائيلكه توپولف گرفته بود از دولت عراق تضمين
و روسيه در مورد تجهيزاتى كه به  بکار نبرد. بعد مسئله قراردادى كه بين ايران

ما داده بودند و تأمين قطعات و مهمات، آنها را گفتم. مسئله بعدى، مسئله 
سيمهاى خاردار در مرزهاى مشترك از سوى دولت روسيه مطرح شد. برداشتن 

اگر عراق به خطر بيفتد، »بعد مسئله خبر خبرگزارى تاس مبنى بر اين كه 
در  ها بود كهكنم كه تقريبا  مسايل همينفكر مى«. نشيندروسيه ساكت نمى

دند توضيح خواستم. او شرحى گفت كه پيشنهاد كمك نظامى نكرده بو شانباره
و عنوان شدن اين مطلب، موجب شده است كه امريکاييها بسيار سوءاستفاده 

شود، ما كنند و ما خواهان حسن تفاهم هستيم و اگر اين نوع مطالب عنوان مى
آورد و اين طور مطالب، البته بسيار ناراحت تكذيب بکنيم، ناراحتى پيش مى

 ؛ور داخلى ما دخالت نشودخير، در صورتى كه در ام :بود. باالخره به او گفتم
ما اميدواريم و آرزو داريم كه دولتها در امور يکديگر دخالت نكنند و دو ملت 
ما قرنها در كنار هم در صلح و صالح زندگى كنند. مطلب ديگرى هم كه 

هاى روسى اطالعات به دولت عراق عنوان شد، راجع به اين بود كه آواكس
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آنها اگر از دولت متبوع خودش توضيحى  دهند و قرار شد درباره بعضى ازمى
 .گرفت، به ما بدهد

 
 مسئله پیشنهاد من به امام

هم تلفن كرد و گفت قرار شد كه  آمد، احمدآقا از نزد امام بعد وزير دفاع     
به صورت يك دو سه چهار  فردا بياييم در دفتر شما و آن پيشنهاد شما را

اى آن را اعالم كنند. اما مسئله پيشنهاد چيست؟ درآوريم و امام طى يك بيانيه
ت خارجى يأساى كه پيش آمد، اين بود كه جنگ را بدون ساولين مسئله
ت خارجى را چه كسى بايد يأستوان پيش برد و خود اين كه سمشخص نمى

امينى را پيروى كند، اينها سئواالتى اداره كند و چگونه به پيش ببرد، چه مض
اظهار نظرها گاه  .كردبود كه جوابى نداشت و هر كس هم نوعى اظهار نظر مى

افتاد و طبيعى است كه دولتهاى خارجى وقتى ببينند ما يك با هم مخالف مى
شوند از جهت مواجهه و طرف ت هماهنگ نداريم، ديگر حاضر نمىيأسس

اعتبار بکنند. اين مسئله بود. به عالوه ود را بىصحبت قرار گرفتن با ما، خ
ت تبليغاتى كه بر فرض كه آنها اين خطر را بپذيرند، اينجا در آماج يأسس

شوند. از اين جهت الزم بود حمالت گوناگون دستگاههاى تبليغاتى ما واقع مى
كه در زمان جنگ، تعيين تكليف بشود و اين كه معلوم شود چه مقامى و چه 

ت خارجى و تبليغاتى يأسآن را تنظيم كند و به اجرا بگذارد تا بازتاب س ارگانى
ها به زيان ما نباشد. در اين حال و در وضع جبهه در روحيه نيروهاى مسلح

 شد. ها اضافه مىرسيد به ايناطالعات و اخبارى هم كه از ضدانقالب مى
 

اند كه و جاهاى ديگر نشسته و تصميم گرفته ضدانقالب در كردستان
 د مسلحانه را به وجود آورندورزمينه اغتشاش و برخ

در اين روز به اروميه حمله كردند و در قائم شهر هم گفتند، گروهى را در     
و  گفته شد ضدانقالب در كردستان .اندسيم و ديگر وسايل گرفتهجنگل با بى

اند كه زمينه اغتشاش و برخرود مسلحانه را جاهاى ديگر نشسته و تصميم گرفته
نظم و ضد و نقيض ها گذشته اخبار جنگ هم، چنان بىبه وجود آورند. از اين
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شود كه خود يك صحنه جنگى عليحده ايست. شود و منعكس مىپخش مى
هاى با اين گونه جنگ هم هايعنى ما بايد براى جلوگيرى از پايين آمدن روحيه

دهد، هم قرار مى تأثيرهاى ما را هم تحت روانى مقابل بشويم كه غالبا  خودى
ت خارجى يأستضادهاى مربوط به سبا بجنگيم و هم بايد  بايد در جبهه
 را تصدی کنیم؛ ، هم برخوردهاى داخلى و هم اداره مناطق جنگىروبروباشیم

تواند از اسباب كندى خواهد عمل نكند كه مىمىهر كس هر چه دلش که تا 
كار و خداى نكرده از اسباب بسيارى ناكاميها بگردد. اين بود كه من از ده 
روز به اين طرف اصرار داشتم كه اين مسايل در شوراى دفاع تمركز پيدا كنند و 

ت تبليغاتى در يأست خارجى در رابطه با جنگ، سيأساين شورا باشد كه س
ا جنگ، اداره مناطق جنگ زده را بر عهده بگيرد و بياناتى كه درباره رابطه ب

شود متوقف بگردد و نظم و قاعده پيدا كند. يك گفته مى نيروهاى مسلح
نماينده هم از مجلس باشد، تا هم در رابطه روزمره با جريان مستقيم امور 

، جو مجلس را هر روز آشفته باشند و هم اين كه اين اخبار عجيب و غريب
نسازد. اين صحبت كه شد، اميدوار شدند و قرار شد كه فردا صبح بيايند و 

اين مسايل را حل كنند. بعد هم تا نيمه شب به مسايل ديگر  بنشينند و
 - پرداختم، در حالى كه دنباله مسئله حضور نيروهاى عراقى را در جاده آبادان

 .كردمتعقيب مى اهواز
 
 

 1359مهرماه  20يکشنبه کارنامه 
 1359مهر ماه  30 تاریخ انتشار 

 382روزنامه شماره 
 

 استرفته و اين نيرو را متالشى كرده هوانيروز
مشترك آمد و گزارش نظامى را داد. من گزارش  صبح جانشين رئيس ستاد      
كنند، خواندم و با فرماندهان نظامى مکتوبى را هم كه هر روز تهيه مى نظامى

منطقه تماس گرفتم. معلوم شد كه شب گذشته به لحاظ بدى هوا، برنامه حمله 
اند و بنا شد كه همان روز انجام به آن نيروى مهاجم عراقى را انجام نداده
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كردم. باالخره عصر بدهند. من انجام اين برنامه را لحظه به لحظه تعقيب مى
رفته است و اين نيرو را متالشى كرده و  امروز به من گزارش دادند كه هوانيروز

اكنون نيروى زمينى در تعقيب است تا مانع از فرار باقى مانده آن بشود. در 
همين وقت اطالع دادند كه نيروى هوايى دشمن به كرمانشاه رفته و به 

هاى پرسنل هوانيروز حمله كرده و دوسه خانواده از خانواده هاى مسکونىخانه
 .انداين پرسنل براثر بمباران شهيد شده

زند، خود اين كه دشمن به چنين شيوه جنايتكارانه و فاشيستى دست مى       
در صحنه جنگ، يعنى  عمل هوانيروز تأثيربهترين بيان از اندازه 

باشد. دشمن را چقدر بايد اند، مىدر خدمت نيروى زمينى كوپترهايى كهیهل
گيرى دست به ها عاجز و ناتوان كرده باشد كه در مقام انتقامهاى اينحمله

و فرزندان مدافعان ميهن اسالمى را به بمب ببندد.  چنين جناياتى بزند و زن
خدمات هوانيروز و خواستم از هراندازه كه من به عنوان فرمانده كل قوا مى

تقدير كنم و ارزش بگذارم، به اندازه  نيروى هوايى و ديگر نيروهاى مسلح
توانستيم بکنم. اميدوارم كه روحيه دهد، نمىالعملى كه دشمن به خرج مىعكس

تر بشود و اندازه اثر عظيم تالشن خودشان اين مدافعان ميهن از اين حمله قوى
ين حمله وحشيانه ببينند و تالش را چند برابر بکنند تا نيروهاى را در هم

 .مهاجم به طور كلى متالشى و نابود شوند
 

 پذیرش پیشنهاد توسط امام
 آمدند. وزير دفاع و وزير دفاع و آقاى اشراقى ساعت ده و ربع، احمدآقا      

احمد آقا از من خواست تا متن پيشنهاد را  .رسيده بود روز پيش به خدمت امام
تهيه كنم. من براى اين كه اين كارهاى متفاوتى كه به جنگ مربوط است در 

ماده تهيه كردم، اما موارد ديگرى هم داشتند كه  4شوراى دفاع متمركز بشود، 
صورتى كه دو مشاور امام، در شوراى عالى بر آن افزودند. از جمله اين كه در 

نبودند، به جايشان رئيس مجلس و نماينده ديگرى بيايند و در  در تهران دفاع
جلسات شركت كنند و  اين كه ضرورت محاكمه كسانى كه عمل تخريبى 

مفيد بود. اما هدف  لىیها هم خكنند، كه اينكنند و يا از جنگ فرار مىمى
ماده پيشنهادى ما بود، چون اگر هم دولت بخواهد عمل كند، هم  4اصلى 
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و هم مجلس و هم همه، به  و هم رئيس جمهور و نخست وزير هيئت وزيران
ند باالخره با دارود و دنياى خارج هم نمىاين ترتيب نظم و قاعده از بين مى

كى طرف است؟ و اين طورى ممکن نيست بتوان جنگ را پيش برد. همين 
ت تبليغاتى كه بايد از نظم و انضباط برخوردار باشد و يأسطور است در مورد س

داخلى  اند كه جبههها فكر كردهاين روزها همان طور كه قبالا گفتم، بعضى
د اين گرفتاريها را صرف تحکيم مواضع مهمتر از جبهه خارجى است و باي

اى طور بود مسئله اداره مناطق جنگى كه اگر قرار باشد هر دستهكرد. همين
برود آنجا و خود حاكم خويش باشد، ممکن است خداى نكرده نتايج تالشها 

ها تحت يك و زحمات منظم را هم به باد بدهند، بنابراين الزم است كه اين
 .رار بگيرندحکم و يك فرماندهى ق

ت خارجى، يأس، در يك محيط تفاهم يك ساميدوارم شوراى عالى دفاع       
اش هست، تعيين كند تا كار فرماندهى كل قواى يعنى آن چيزى كه در وظيفه
ت تبليغاتى و مسئولينى براى اداره هر يك از يأسمسلح را آسان بکند و يك س

ها و اخبار را تنظيم كند. به ند و باالخره بيانها و گفتهمناطق جنگى تعيين ك
طورى كه مجارى خبرى مورد اطمنيان، همان مسئول شوراى عالى دفاع در هر 
منطقه باشد، كه ديگر نمايندگان محترم ناراحت، خبرهايى كه با تلفن به 

ها همین طور و مردم هم همين طور و همين شود، نباشند. روزنامهمجلس مى
اند را گرفته گفتند امروز صبح در مجلس عنوان شده است كه خرمشهرن مىاآل

اند و اند خرمشهر را گرفتهو از خارجه هم تلفن شد كه راديو تلويزيونها گفته
 .حال اين كه چنين نيست

 
 نه مداحى است و نه تبليغات شخصى وظيفه راديو تلويزيون

به صورت بيانيه در بياورند، كه  ، آن متن را برد كه امامبعد آقاى اشراقى     
هم به مجلس رفت. بعد مدير  خواندند و احمدآقا درآوردند و از راديو تلويزيون

آمده بودند درباره عزل و  عامل راديو تلويزيون و مسئول خبر و چند نفر ديگر
نصب و اين كه حق با كيست و كار شده يا نشده است، صحبت شد. هركدام 
توضيحاتى دادند و رفتند در اطاق پهلويى بنشينند و ببينند كارى انجام گرفته يا 

نتيجه روشنى  ونگرفته و چه پولهايى به هدر داده شده است. باالخره آمدند 
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 فقيه از آقاى موسوى اردبيلى طرفبىنفر آدم  قرار شد فردا يك .نداشتند
بخواهند و او برود آنجا ببيند كار شده است يا نشده است. اگر او گزارش كرد 
كارى نشده است، آنهايى كه تصدى داشتند، جاى خودشان را بدهند به كسانى 

ه مداحى است و نه كردند كه وظيفه راديو تلويزيون ن تأكيدكه كارى نكنند و 
 تبليغات شخصى، بايد خط عمومى جمهورى اسالمى را بر اساس واقعيات و

و نه به عنوان  همان طور كه هست، تبليغ بکند و من نه به عنوان رئيس جمهور
يك شخص، خواهان هيچ گونه تبليغ شخصى از راديو تلويزيون نيستم اما در 

عكس اين بشود. يعنى راديو تلويزيون در جهت  سود جمهورى هم نيست كه
تبليغ بکند. جملگى تصديق داشتند و گفتند كه در  تضعيف رئيس جمهورى

اين معنى همگى موافقيم. اميدواريم اداره اين دستگاه به صورتى درآيد كه 
باشد  هاى عمومى انقالبجامعه ما از آن راضى بشود و واقعا  در خدمت هدف

 .اىو نه گروه گرايى و گروه بازى و آشتى و قهر و گروهها و تبليغات دسته
 

 پیام دولت ترکیه
سفير تركيه كه به اصرار خواسته بود مرا ببيند، نزديك ظهر به ديدارم آمد،       

به آن  پيامى از سوى دولت خود داشت كه آن را در شوراى دفاع طرح و راجع
اى تهيه شده و دو سه روز كنيم. بعد گزارشى كه به صورت جزوهصحبت مى

و وضع آنجا نظرات و  خوانم و گزارشى از محيط بلوچستاناست كه آن را مى
پيشنهاداتى در مورد بهبود وضع آنجا و اميدى كه مردم آن ديار به رئيس 

ه بتواند به فقر سياه آنها، بدردهايبشان، به فقر سياهشان، به دارند ك جمهورى
درباره  شود و به اين تبعيضى كه از قديم االيام، فارساجحافاتى كه به آنها مى

 بلوچ روا داشته است، پايان دهد. 
 

 300اند كه در حدود معلوم شد دسته دموكراتها يا دسته ديگرى بوده
 انداروميه حمله كردهنفرى به  400تا 

البته در همين وقت گزارشى هم با تلفن از وضع اروميه دادند كه معلوم شد      
نفرى به  400تا  300اند كه در حدود دسته دموكراتها يا دسته ديگرى بوده
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كند و خوب اين كردند كه اروميه سقوط مىاند و خيال مىاروميه حمله كرده
اند با آنها برخورد قاطعى كرده ما ا نيروهاى مسلحاى است به جمهورى. امضربه

نفر از آنها تا وقتى كه او شمرده است، كشته  40و به قول فرمانده لشگر، 
اند. شب كه دوباره استاندار راجع به نفر هم دستگير شده 10اند و شده

شان هم بقيه كشته است و 80كرد، گفت كه تلفات آنها پيرانشهر تلفن مى
 .اندمتوارى شده

پيشنهادات  حال كه امام :بعد در جلسه شوراى امنيت شركت كردم و گفتم      
اى و شکايتى را پذيرفت و از راديو هم خوانده شد. اميدوارم كه ديگر بهانه

ها نباشد و بتوانيم عمليات در مناطق را به طور قاطع درباره ناهماهنگى
هاى ما كارى باشد و در واقع يك بخش و يکنواخت بکنيم تا ضربههماهنگ 

 و شودى، نظامى كشور در اين شوراى دفاع متمركز يأسهاى سمهمى از فعاليت
آيد و مردم نيز از اينكه اسباب آسودگى خاطر همه نهادهاى قانونى فراهم 

كردند  فرماندهان نظامى صحبت .شوندبازيچه خبرهاى پراكنده بشوند، راحت 
و از سخنانشان معلوم بود كه اميد به موفقيت اين طرح دارند. بعد بحث هايى 

شد. معلوم  انجامراجع به مطالب روز و اطالعاتى كه از روز پيش رسيده بود 
را دور بزند و آن را بگيرد توسط  شد كه نيرويى كه قرار بوده از پشت، آبادان

گزارش كرد  از اهواز ضربه سختى خورده است و امشب دكتر چمران هوانيروز
تانك برايشان باقى مانده و اميدوار است بقيه را هم تا فردا نابود  16كه تنها 

پادگان دژ حمله سختى  هكه ب كنند. در عوض خبرى داد راجع به خرمشهر
اند و چنين گفتند كه با فرمانده نظامى منطقه تماس گرفته تهران شده. اما در

 .گزارشى را تاييد نكرده است
   

 در مردم انعکاس بیانیه امام
كه فعالا اطاق كار  ارتش بعد از جلسه شوراى امنيت، به اطاق رئيس ستاد    

همه جا، خانه امام،  آمدم، معلوم شد كه پس از پخش بيانيه امام من شده است
و  ت جمهورى، خانه نزديکان من، دفتر ستاد ارتش از تهرانيأسدفتر ر

اند بيانيه امام نوعى تحديد شهرستانها تلفن باران شده است و مردم گمان كرده
تلفن  و فرمانده كل قوا است. بعد احمدآقا حدود اختيارات رئيس جمهورى
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اى بکنيد و روشن كنيد كه بيانيه به پيشنهاد كرد كه خوبست شما يك مصاحبه
اى كه گويا وظيفه شان خود شما بوده است. من هم همين كار را كردم. اما عده
امرى را وسيله يك كار اين است كه همواره امور را وارونه جلوه بدهند و هر 

به من تلفن كردند كه آن مصاحبه را به  اى بکنند، از راديو و تلويزيوننسنجيده
اند. در حالى كه عنوان اين كه شوراى دفاع تصويب نكرده است، پخش نكرده

شود و حال مىسانسور  هنوز شوراى دفاع تشکيل نشده است، رئيس جمهور
اين كه آن شوراى دفاع براى كمك به رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا بود و 

خواستم آن حالت قبلى كه تزلزل روانى نه براى بستن دست و پاى او. من مى
ابتدا و انتها و كرد و برخوردها و نظرها و تصميمات گوناگون بىايجاد مى

اى بگيرد تا رئيس جمهورى و قاعده شد، نظم ومبتدا را موجب مىخبر و بىبى
ها بکند و روحيه فرمانده كل قوا بتواند راحت، حواس خود را جمع جبهه

ما باال برود تا با قوت و استحکام به نبرد خودشان ادامه بدهند  نيروهاى مسلح
كه اين گونه و نه اينكه نتيجه عكس حاصل بشود. به هر حال اميدوارم 

ها را ترك بگويند اشخاص و مسئوالن اخطار مرا جدى بگيرند و اين گونه رويه
و خود را در خدمت نبرد سهمگين قرار بدهند كه به ما تحميل شده است و 

اگر ما پيروز  .كند، همچنان كه سرنوشت دشمنان ما راسرنوشت ما را تعيين مى
ر خواهد كرد. اين يك پيروزى بشويم، چهره خاورميانه و بلکه جهان تغيي

بايد اشخاص روى ذهنيت كوتاه، مانع دست يافتن ما به اين بزرگى است و نمى
پيروزى بشوند. بايد كمك كنند تا اين پيروزى تحصيل شود. من اميدوارم اين 

 .بگذارندها كافى باشد و ديگر اين گونه كارها را كنار اخطار براى آن
ه كميدوارم شوراى دفاع را براى فردا دعوت بکنند و ابه هر حال گفتيم كه       

ما  ونماينده مجلس هم همين فردا انتخاب بشود و در شوراى دفاع شركت كند 
ت تبليغاتى يأست خارجى و سيأستصميماتى درباره استانهاى جنگ زده و س

 .اتخاذ كنيم
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 از وضعیتآمدند و الله حکيم به اتفاق سه تن ةحکيم فرزند مرحوم آي
 گفتند عراق

الله حکيم به اتفاق سه تن از روحانيان ةبعد آقاى حکيم فرزند مرحوم آي      
حد و حساب رژيم بعثى و جنايات بى آمدند و درباره وضع داخلى عراق

صحبت كردند و اين كه در چنين جوى هيچ اعتمادى براى زندگى مردم عراق 
اضى باشند، ناراضى هستند، اما كشتارها و جنايات و توانند رنيست و نمى

ها چنان از حد و اندازه بيرون است كه نوعى فلج به وجود ها و شکنجهاعدام
جمهورى ما بتواند راه را براى بلند  هاى ارتشاميد هست كه ضربهاين  ؛آورده

ها و تلفن از د. در همين وقت به لحاظ آن تلفنشدن فرياد مردم عراق باز كن
ها هم كه حضور داشتند، راجع به وضع مصاحبه مطبوعاتى كردم و آن منزل امام

 و فرمانده سپاه خرم آباد داخلى عراق توضيحاتى دادند. بعد آقاى محالتى
ها را جبران كم و كسرى . خواستمآباد دادآمدند و گزارشى درباره تيپ خرم 

 .ندنك
بعد يك نامه كوتاهى هم به مجلس نوشتم كه نماينده خودشان را در شورا       

شود، البته هاى بسيار زيادى مىتعيين كنند. بعد به منزل آمدم كه گفتند تلفن
چون بعد از پخش اخبار، مصاحبه تلويزيونى پخش شده بود، تا حدى موجب 

مش خاطر شده بود. اما من نگران اين بودم كه نكند همين سوء تعبيرها در آرا
ها اثر بدى بگذارد، چون گفتند كه از بسيارى جاها و پايگاههاى نظامى جبهه
 .ها شده استتلفن
اميدوارم توضيحاتى كه داده شد، براى افكار عمومى روشنگر باشد و       

با توجه به مسئوليت سنگين شان روشى را  الى دفاعاميدوارم اعضاى شوراى ع
پيش بگيرند كه مبين هماهنگى كامل باشد و موجب تسريع پيروزى ما بگردد. 
 بعد تا اآلن كه ده دقيقه بعد از نيمه شب است، اطالعاتى كه از خوزستان

اديم و درباره آنها آنچه انجام دادنى رسد را مورد ارزيابى و سنجش قرار دمى
دهم، ضمن اين كه اميدوارم است، انجام داديم. اينجا اين گزارش را پايان مى

شويم، اين روز خوبى باشد و در اين مرحله كه ما آماده حمله به دشمن مى
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موجب تمركز تصميم شده و تعدد تصميم را كه فلج كننده است از  تصميم امام
 .ين ببرد و ما بتوانيم بر دشمن پيروزى پيدا بکنيمب
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 رسيد، نگران كننده بودمى و آبادان اطالعاتى كه درباره خرمشهر
امى بود. البته امروز جانشين صبح مطابق معمول اول وقت گزارش نظ      

به مأموريت نظامى رفته بودند و نبودند. معاون  و وزير دفاع رئيس ستاد
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ها و اخبار متفاوتى بود جانشين رئيس ستاد گزار كرد. بعد تا نزديك ظهر تلفن
يکى وضع را رسيد كه يکى وضع را نگران كننده و كه از  نقاط مختلف مى

رسيد، مى و آبادان كرد، اما اطالعاتى كه درباره خرمشهرخوب توصيف مى
 .نگران كننده بود

    
اى كه هست به كار برديم براى اين كه خطر را هر روش و شيوه

 بشناسانيم
رفته بودند، آمدند و  طاهرى كه به دزفولالله ةو آي الله منتظرىةنزديك ظهر آي   

كه  باره در اينمشاهدات و نظرهاى خودشان را در ميان گذاشتند و صحبت شد 
با وجود اطالع قبلى از حمله، چگونه ما آمادگى نداشتيم. من به آنها گفتم شما 

اگر آن وقت  ،داورى كرديدمن بدون سئوال قبلى  شهريور 17در مورد سخنرانى 
پرسيديد كه چرا آن مطالب را با مردم در ميان گذاشتم، شايد حاال اين سئوال مى

كرديد. دو ماه پياپى است كه فرياد است و نامه است و جلسه است و را نمى
اى كه هست، به كار برديم براى اين خواهش است و امر است و هر روش و شيوه

هاى قدرت، به تدارك كشور براى مقابله با به جاى بازى كه خطر را بشناسانيم و
. متأسفانه آنچه به جايى نرسيد، فرياد بود ؛توطئه داخلى و خارجى بپردازيم

آورده بودند كه خود داستانى است  باليى بر سر لشگر كرمانشاه و لشگر اهواز
گفتگوهاى مختلف  . تا نزديك ساعت يك بعد از ظهر آقايان نشسته وماندنى

كرديم و نظرشان اين بود كه حاال بايد گذشته را كنار گذاشت و به تدارك 
 .مافات پرداخت، تا به كارى كه ما اميدواريم موفق بشويم

 
 قضیه شورای دفاع و شکست احتمالی!

 ها پى در پى راجع به وخامت وضع در خرمشهرهمچنان تا اين وقت تلفن      
ها هميشه اين بود كه مقاومت كنيد، بايستيد و تسليم شد. جوابمى بادانو آ

نشويد، به اين اميد كه حمله نيروهاى ما به موقع در جايى كه بايد شروع شود. 
شب  12، شوراى دفاع كار خودش را شروع كرد كه تا 3بعد از ظهر از ساعت 

 .ها داده شدجبههجلسه داشتيم. گزارش مفصل نسبت به وضع 
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 شدايجاد هماهنگى در كارهايى كه به جنگ راجع مى

امکانات نظامى كشور به اطالع جمع رسيد. طرحهاى نظامى موجود        
عرضه شد و مورد گفتگو قرار گرفت و همه اينها را من در يك يادداشتى 

اعضاى شوراى عالى بشود. يکى از  ندهام تا در جلسات بعد، خواخالصه كرده
گفت، بايست يك ارزيابى از وضع بشود تا اگر در آينده شکستى پيش  دفاع

آمد، به حساب شورا گذاشته نشود. من گفتم كه اين شورا و اين كه ما خواستيم 
تشکيل بشود و اختيارات در آن متمركز بشود، براى تقصير به پاى اين و آن 

، بلکه براى ايجاد هماهنگى در كارهايى بود كه به جنگ راجع گذاشتن نبود
شد و در چهار پنج زمينه مشخص بود. يکى سرنوشت خود جنگ و انواع مى

هاى آنها، يعنى جنگ كوتاه مدت جنگ بلندمدت فرسايشى و احتمال
گوناگونى كه ممکن است پيش بيايد. يکى راجع به اقتصاد در رابطه با جنگ، 

ت خارجى، يکى درباره اداره مناطق جنگ زده كه از هم يأسسيکى درباره 
ها و برخورد تصميم آهنگى برخوردار بشود و باالخره تبليغات و يکى كردن
گرنه آنچه شده است، در نكردن به مشکل، به صورت مراكز متعدد و پراكنده و 

رابطه با واقعيت، يعنى امکاناتى كه موجود بوده است، يك حماسه فراموش 
اشدنى تاريخى است كه فرزندان اين مردم اين حماسه را با هنر واقعى خودشان ن

. چون اند، به وجود آوردندكه در عين فداكارى و ايثار و با خون خودشان نوشته
اين گزارشها و اين مباحثات قابل بيان نيست. گزارش امروز را بدون ذكر اين 

 .كنمگفتگوى هفت ساعته تمام مى
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رفتيم و بالفاصله به مركز عملياتى  نزديك ظهر به استان خوزستان
 نيروى زمينى رفتيم

 - و خرمشهر صبح گزارش نظامى طبق معمول بود و وخامت وضع آبادان      
شد. امروز ها درباره بدى وضع اين دو شهر مىشب پيش نيز تا ديروقت تلفن

بروم كه باالخره نزديك  قرار بود من همراه اعضاى شوراى دفاع به خوزستان
با چندين  ظهر به استان خوزستان رفتيم. قبالا گفته بودند كه به پايگاه دزفول

اند. بنابراين معلوم نبود ما در كدام اند و باند پايگاه را زدهدهموشك حمله كر
فرودگاه خواهيم نشست. سرانجام در همان فرودگاه دزفول نشستيم. به فرودگاه 
آسيبى وارد نشده بود. بالفاصله به مركز عملياتى نيروى زمينى رفتيم و 

نها و تكنسينها و هاى جنگى را براى ما توضيح دادند. بعد به اجتماع خلبانقشه
مستقر در پايگاه رفتم و در جمع آنها به تفصيل  ديگر كاركنان هوانيروز

صحبت كردم. از اينكه اين جنگ حماسه است، و با همه مشکالت موجود و 
هاى نادرستى كه شد مشکالتى كه پيش از جنگ به وجود آوردند و زمينه چينى

ها و ز به هيچ گرفتند و با وجود همه كمىو اخطارها را ني و هشدارها
روز است كه ادامه دارد و بايد هم  42نقصانهايى كه وجود دارد، مقاومت 

ادامه پيدا بکند تا قواى دشمن تحليل برود و ما بتوانيم آنها را از خاك خودمان 
 .بيرون برانيم

 
 

 صحبت با خلبانها و مفهوم هنر
م هنر، صحبت كردم كه عرصه هنر در ماوراى با آنها مقدارى درباره مفهو      

ها و خواند. هنرمند ضابطهشود و هنر با ضوابط معمولى نمىممکن واقع مى
كند. امروز روزى است كه هنرمندان و تنها هنرمندان ها را خود ايجاد مىقاعده
شود، با توانند پيروز بشوند. بايد شما اين حماسه را كه با خون نوشته مىمى
شود، به نقطه اوج برسانيد و به دنيا درس ار و فداكارى و ايثار نوشته مىابتك

ارزش هنر و ايثار را بدهيد كه در ميان ناباورى هنرى تحقق پيدا كرد و با 
وجود نابرابرى عظيم نيروها، روح مبتكر و فعاليت هنرمندانه و فداكارى تا حد 
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ى، استوارى بجويد. پس ايثار سبب شد كه ما بر دشمن پيروز بشويم و جمهور
هاى آنها دقت كردم. همه اميد و شور بود، همه از اين صحبت مفصل، در چهره

احساس توانايى و كارآيى بود. بعد به جمع خلبانان نيروى هوايى رفتم و با آنها 
و  اميدوارم  هم سئوال و جواب كرديم و ميزان آمادگى شان باال بود، عالى بود

 .سرنوشت جنگ را تغيير بدهد فردا، هنرنماييهايشان
 

 شودهاى توپ كاتوشاست كه از باالى سر ما رد مىگلوله
رفتيم، اما نتوانستيم زياد جلو برويم و تنها عايدى ما از  اول شب به جبهه      

اين جبهه رفتن اين بود كه اول از باالى سر اتوبوس، يك صدايى مثل غرش 
هاى توپ كند، شنيديم كه معلوم شد گلولهپرواز مى هواپيما، وقتى از نزديك

و  شد. صداشود. از هر سو تيراندازى مىكاتوشاست كه از باالى سر ما رد مى
شد. غيز هاى توپ تنها چيزى بود كه در بيابان شنيده و ديده مىروشنايى گلوله

نگ كرد. اگر جاز اين آسمان زيبا بود و ماه در آسمان بود و كمى روشن مى
نبود، آن صحرا و آن لحظه سرشار از زيبايى معنوى بود. فردا قرار است 
نيروهاى ما دست به حمله بزنند، لحظاتى است كه انسان، ضعف خود را 

جويد. اگر اين بيند و از قدرت خداوندى براى جبران و تدارك آن مدد مىمى
شد به مى رابطه معنوى نبود، اعصاب و فكر آدمى در يك تالطم دائمى عاجز

هر حال، حالى نداشتم كه بنشينم و بحث بکنم. بهتر ديدم و به ديگران هم 
گذرانم، اينست كه به محل اقامت آمديم. اما مشکل گفتم امشب را تنها مى

ها پياپى شد. گفتند دشمن خيابان تا نيمه شب نگذاشت، تلفن و اهواز خرمشهر
از خرمشهر را هم تصرف كرده است. لذا در صدد تدارك نيرو براى  طالقانى

آنها شديم، از هر جا كه شد و به هر ترتيب كه توانستيم و وعده شد كه  تا فردا 
 .نيرويى براى آنها برود

 صحبت كرديم و قرار شد كه لحظه حمله را به جبهه از نو با نظاميان      
اطالع بدهند. با دلى مسئلت جو، پرسشگر از خداى بزرگ در تاريکى به 

 .رختخواب رفتم
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زنگ زدند  صبح بود كه از آبادان 4:30قبل از نماز صبح ساعت 
 دشمن در آستانه شهر است

خواهد ايا اين مقاومت را، مقاومت طوالنى اين دو شهر را دشمن مىخد     
ت فرستيد و من گفتم شما مقاومگفتند چرا قواى زرهى نمىبشکند. آنها مى

راى بكنيد و ما اميدواريم دشمن را بشکنيم. مقاومت كنيد و مقاومت كنيد، 
مه هجه به ها نيست. بايد با توتر از اين لحظهيك مسئول، هيچ لحظاتى مشکل

ه بآورد، همچنان نتايجى كه نابرابرى نيروهاى مهاجم و مدافع به بار مى
 .مقاومت اصرار ورزد

جمعه شهر تلفن كرد و من به او گفتم اميدواريم بتوانيم  كمى بعد، امام      
ها كارى بکنيم، اما شما بايد مقاومت كنيد. بعد از نماز صبح از وضع جبهه

صبح نيروهاى ما دست به حمله  6پرسيدم، هنوز حمله شروع نشده بود. ساعت 
داند كه بر ما چه دو ساعت از حمله ما گذشت و خدا مى 8زدند. ساعت 

شود. شوراى دفاع گذشت. هر لحظه به انتظار خبر بوديم كه نتيجه حمله چه مى
 و تهران خرمشهر - در چنين محيطى تشکيل شد، اما يك در ميان از آبادان

آمديم براى اين كه نيرو به اينجا و آنجا برسانيم و كارى رفتيم و مىخبر بود، مى
 بکنيم.

 
 رفتم به جمع خلبانان نيروى هوايى و هوانيروز 11ساعت 

آنجا از فرماندهى در مورد  به قرارگاه عملياتى رفتيم و در 8ساعت       
ها سئوال كرديم، گفتند پيشرفت نيروهاى ما خوبست. چگونگى وضع جبهه

آمد و گزارشى داد كه حکايت از  وضع بهتر بود. فرمانده هوانيروز 9ساعت 
كرد. بعد اطالعاتى آمد كه معلوم كرد توقف در يك قسمت از جبهه مى

و جانشين  ما در حال پيشرفت هستند. بعد فرمانده نيروى زمينىنيروهای 



482 

 

 آمدند و به خلبانها گفتند، همان طور كه ديروز رئيس جمهورى رئيس ستاد
گفت، امروز روز هنر است، روز حماسه است و روز كار معمولى خوب نيست. 

ز مافوق و تا حد مافوق تصور بشرى كاركردن است. بايد دشمن را بزنيد. رو
من به جمع خلبانان نيروى هوايى و هوانيروز رفتم.  11باالخره نزديك ساعت 

خواستند پرواز ها كه مىپرسيدم و از آننشستند اخبار جبهه را مىاز آنها كه مى
آوردند و بخند به لب مىشدم لخواستم.در چشمانشان خيره مىمى« هنر»كنند 

دادند كه هر چه هنر دارند به خرج دهند. به يکى از آنها گفتم، اطمينان مى
بيشتر از آنچه كه دارى هنرهاى جديدى خلق كن. شايد تا نيم بعدازظهر به 

هاى مختلف رفتم و از آخرين نفرى كه نشسته بود وضع جبهه را پرسيدم. آشيانه
ت نيروهاى ما در حال پيشرفتند. از آنجا به خوب و عالى توصيف كرد و گف

آوردند، رفتم. به اتاق عمل بيمارستان به ديدار زخمى هايى كه تازه از جبهه مى
ها خواهد. ديدن آن منظرهكنم كه جراحى شجاعت بسيار مىرفتم و تصديق مى

و با خونسردى تمام به كار پرداختن و آن هم پشت سر هم، شجاعتى عالى الزم 
 .و من به جراحان گفتم، شما دل شير داريد دارد
 

 كرد و يك خبر اميدبيم ايجاد مى ، يك خبر،در میان سنگر
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 :آورد، گفتاز بيمارستان كه بيرون آمدم، جوانى كه با آمبوالنس زخمى مى    
زند. البته هاى كارى نمىدر سرپل كرخه ازدحام است، چرا نيروى هوايى ضربه

و  نگريدنيروها بودم، شما از دور مى معبه او جواب دادم كه من اآلن در ج من
معلوم شد كه  3بينيد تا بگوييد. به هر حال ساعت هنرنماييهاى آنها را نمى

مقاومت دشمن زياد شده است و پيشرفت نيروهاى ما در يك قسمت متوقف 
دشت است، با  هاشده است. درباره امکانات ادامه پيشروى، چون پس از تپه

فرماندهان صحبت شد و باالخره به مركز فرماندهى رفتيم كه در آنجا هم 
رفتيم. در جبهه در محلى كه ديده بانها مشغول بودند، با  نمانديم و به جبهه

كرد خورد و دود بلند مىهاى توپ كه به زمين مىدوربين نگاه كرديم جز گلوله
انداختند و در اطراف ما به زمين آنها متقابالا تير مى من چيزى از دشمن نديدم.

خورد و خاك برمى خواست. در سنگرى نشستيم و بعضى از فرماندهان مى
و گزارش جبهه را دادند. لحظاتى بود ميان بيم و اميد. يك خبر، بيم  آمدند

شد كه بازگشتيم. در راه كرد و يك خبر اميد. هوا داشت تاريك مىايجاد مى
ها آمده بود، ديديم. از سرهنگى وضع را كوپتر كه از بازديد جبهههلىيك 

پرسيدم، گفت وضع نيروهاى ما خوب است و مواضعى را كه به دست آورده 



484 

 

بودند، خوب و قابل دفاع است و ما وضع را خوب يافتيم. اميدوار شديم و به 
 .راه ادامه داديم تا شهر

وپتر براى بازديد عمليات باال رفته بود، كدر شهر سرهنگ آزين كه با هلى      
آمدند و تا نيمه  و ظهيرنژاد آمد و وضع نيروها را براى ما شرح داد. بعد فالحى

گفتند تا فرمانده لشگر نيايد و شب گفتگوهاى مختلفى در ميان آمد. آنها مى
ه دنبال كار تصميم بگيريم. توانيم دربارگزارش كار خود را ندهد، ما نمى
و فرمانده نيروى هوايى، نشستيم و بعضى از  باالخره به اتفاق فرمانده هوانيروز

كارهايى را كه بايد از اول صبح روز بعد انجام بگيرد تا راه پيشروى نيروهاى 
نيمه شب ادامه پيدا كرد،  12ما هموار بشود را مشخص كرديم. اين بحث تا 

در  کكه اين فرمانده كل ژاندارمرى در اين فاصله نيز با سرهنگ فروزان
دهد، گفتگو را سامان مى و خرمشهر است و دفاع از شهرهاى آبادان خوزستان

رسيده  يك قسمت از آن به اهوازكرديم. قرار شد كه نيروهاى تازه نفس كه 
بودند را به اين دو شهر منتقل كند و مقاومت را ادامه بدهد. امشب هم به اين 

 .ترتيب پايان رسيد. تا فردا چه شود
 ارهشوراى دفاع در باين را فراموش كردم بگويم كه امروز در جلسه       

ع در ميان گذاشتم. گفتم با اعضاى شوراى دفا ، وضعیت راوضعيت نظامى
ه شما نه نظامى هستيد كه از راه علم نظام، وضع جنگ را عوض بکنيد و ن

نه  راينبدهيد. بنابغییرت ها راها و واقعيتتوانيد با امکانات موجود، دادهمى
ت مسئول پيروزى هستيد و نه مسئول شکست. كار شما در همان زمينه هاييس

ى ام. شما امکانات داخلى و خارجو آوردهكه در صحبت روز پيش نقل كرده 
 .را افزايش بدهيد و از اين طريق در سرنوشت جنگ موثر بشويد

 
 1359مهرماه  25جمعه  کارنامه 

 1359ابان ماه  3تاریخ انتشار 
 384شماره روزنامه 

  
 آيد.میبا استفاده از روش علمى كار، پيروزى به دست 
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كنم، به نگ را با روش علمى اداره مىامروز دومين روزيست كه من ج       
 روى شود از دشمن فراهم آورد دراين ترتيب كه اطالعات گوناگونى را كه مى

توان گفت كنيم. در اينجا نمىآوريم، از همه گونه اطالعات جمع مىنقشه مى
ل آوريم، اما به زودى كه راههاى تحصيچگونه اين اطالعات را به دست مى

م ات هپيدا كرديم، بايد گسترش بدهيم. در جنگ ولو امکان آنها را تا حدودى
 بدون اطالع از وضعيت دشمن انجام بگيرد،عملیات نهايت باشد، وقتى بى

ى اش ضعيف است. اما وقتى از روى اطالعات و ارزيابى علماحتمال پيروزى
رد. توان كارهاى بزرگ كو جهت يابى علمى انجام بگيرد، با امکانات كم مى

فزايش ان اه كار ما در اين دو روز بسيار باال رفته است و اميدوارم هم چنبازد
ار بهايى را به پيدا كند و به زودى دشمن را زبون بسازيم. اگر اين روش ثمره

ه بپيروزى  وكنيم « رو»را « زير»ايم آورد كه من از آن انتظار دارم، ما توانسته
 . يعنى همهیستنتظار شکست نهم در وقتى كه كسى جز در ا دست آوريم، آن

 ن همكنند و هنوز هم اين فكر را دارند كه با امکانات موجود جز ايفكر مى
 ه ازخواهم بلکه با استفادتوان فكر كرد، كه ما شکست بخوريم. و من مىنمى

حبت صروش علمى كار، يعنى روشى كه بارها از آن با شنوندگان و خوانندگان 
 .رسداى به ما مىآيد. هر روز اطالعات تازهام، پيروزى به دست كرده
اسحق آمد و اطالعاتى امروز صبح روحانى فداكار و باگذشت يعنى آل      

آورده بود و من فورا  دادم پيگيرى كردند و آن اطالعات تبديل شد به 
مختصات يك نقطه روى نقشه و نيروى توپخانه ما آن مختصات را كوبيد و 

گفتند يك گردان دشمن ضربه سخت و مهلك و امشب ديده بانها مى
اى ديده است. همين طور به مركز فرماندهى نيروى هوايى رفتم. در نابودكننده

شد و آمد در حضور من، به مختصات تبديل مىآنجا اطالعاتى كه پى در پى مى
شد و آنها هم به آن سومى پريدند. اميدوارم از فردا سيستم به خلبانها داده مى

اطالع و ارزيابى و تبديل آن به هدف تكميل بشود و ما بتوانيم به كسب 
سرعت روشهاى ضربه زدن به دشمن را به نحو كارى به دست آوريم. اما بسيار 
متأسفم كه چرا از ابتدا به محل نيامدم و الاقل در اين زمينه كه از من كارى 

ى ديگر هم هاى الزم را نكردم. در جاهاساخته بود و ورزيده بودم، كمك
كارهاى بسيار بود و ما بايد به همه اين كارها مى رسيديم. به هر حال شايد اين 
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تر بود. البته احتمال من اين نبود كه نظام كسب اطالعات و كار از آنها واجب
 .ارزيابى اينها تا اين حد ضعيف باشد و جنگ تقريبا  در تاريکى انجام بگيرد

بر اميدوارى من افزوده شد. خبرهايى هم كه از به هر حال امروز مقدارى       
رسيد. دلگرم كننده بود. ديروز خبرها مأيوس كننده بود، مى و خرمشهر آبادان

كرد. امروز همان گفت و شيبانى چه مىديشب گفتم كه سرهنگ رضوى چه مى
ها را جمع ، من بچهسرهنگ نزديك ظهر تلفن كرد كه ديشب براساس امر شما

كردم، برايشان صحبت كردم و به خرمشهر حمله كرديم و دشمن را عقب 
 گفت كه نيروى كمکى شما هنوز نرسيده است. بعد آقاى هاشمىرانديم. باز مى

تلفن كرد و من گفتم كه حاال داريم مقدارى كار را روى علم و  رفسنجانى
به آبادان  دهيم، نتايج هم خوبست. گفت كه هزار نفر از اهوازم مىاطالع انجا

 اند كمى خيال من راحت شد. اما شب، سرهنگ فروزانو خرمشهر رفته
صحبت كرد كه يك گردان پياده زرهى به خرمشهر  فرمانده كل ژاندارمرى

نفرى كه امروز رفتند چطور شد؟ گفت ما كسى را نديديم. برد. گفتم هزار مى
به خرمشهر ببرند، شد  پيش از اين هم يك نوبت قرار بود ده هزار نفر از تهران

تا و هنوز هم يکى از آنها به خرمشهر نرسيده است. به  500هزار نفر و شد  5
كه « ى فرستادننيرو را به ميدان»هر حال غرضم اين است كه مشکل است 

كند. بنابراين مقاومت اين دو شهر، قهرمانى است. منتهاى فداكارى را طلب مى
گفت بسيارى از تكاوران، دانشجويان دانشکده افسرى، امروز رضوى مى

فرمانده توپخانه، معاونان ژاندارمرى كجا، جزء شهيد شدگانند و بسيارى شهيد 
 .انديافتهاند. در حقيقت زندگى واقعى را آنها شده

من به او قول دادم كه امشب به همان طريقى كه او پيشنهاد كرده است،       
امروز فوق  برود. اما بيالن كار نيروى هوايى و هوانيروز حتما  نيرو به خرمشهر

العاده عالى بود. توپخانه هم بيالن كارش عالى بود و خساراتى كه به دشمن 
. و هم در ناحيه دزفول اند، خيلى زياد است. هم در ناحيه خرمشهر و آبادانزده

اسحق فرستاده بود، آمدند و اطالعات جديدى آوردند. شب، كسانى را كه آل
باز چند محل با ارزيابى اين اطالعات معين شد كه فردا اول وقت به آنها حمله 

عمل كنيم، ضعف دشمن، بلکه كلى بشود و  يأسروز بر اين ق شود. اگر چندمى
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كنند، ما قادر بشويم دشمن را از سرزمين خودمان وقتى نيروهاى ما حمله مى
 .برانيم

 
در يك جا هم گلوله درست در كنار اتومبيل به زمين خورد و تركش 

 آن به اطراف پاشيده شد
كند. اگر بتواند از امکانات مى به هر حال انسان دائم در بيم و اميد زندگى    

تواند از استعدادهاى خود استفاده كامل ببرد و ضعف درست استفاده كند، مى
اين ملت عنايت و رحمت و  حالخود را جبران كند. اميدوارم خداوند بر

شفقت بياورد و به خدمتگزار اين ملت راه نشان بدهد تا ما بتوانيم در برابر 
روسفيد بشويم. بعدازظهر به بازديد از محل نيروهاى خدا، خلق خدا و تاريخ، 

انضباطى تنبيه كرديم. در يك جا هم نظامى رفتيم. چند نفرى را به دليل بى
گلوله درست در كنار اتومبيل به زمين خورد و تركش آن به اطراف پاشيده شد. 

به هوا خواهد برد ، اتومبيل را دومى به راننده گفت، سريع برو كه شليك فالحى
و از اين خطر به سالمت جستيم. بازديد از نيروهاى نظامى و مركز عمليات 
توپخانه كه بسيار قوى هم شده است، اميدوار كننده بود. ده روز پيش در 

اى نداشت. شايد يکى دو تا توپ بيشتر نداشت. حاال اينجا، توپخانه هيچ قوه
دت دشمن را زير آتش گرفته است. فراوان آتشبار مستقر شده است و تمام م

بانى توپ هاست. كه در اين دو روز كرديم، تصحيح ديده يکى از كارهايي
براى رساندن ديده بانها به پستهايشان و ديگرى دادن  يکى كمك به هوانيروز

مختصات و اطالعات دقيق به توپخانه. دنياى امروز بيشتر از هر زمان ديگرى 
عمل بر اساس اطالعات، يعنى كار علمى است. بدون كار علمى بايد دنياى 

اى یا نگرفت، يا اندك گرفت. نتيجه اين دو روز فراوان نيرو هدر داد و نتيجه
و « هردمبيل»كار به ما، به اين مردم، و به نسل امروز بايد ثابت كند كه 

ناكامى. بايد  رساند، جز به شکست وكار كردن، ما را به جايى نمى« اىكتره»
كار را به صورت علمى كرد و با دقت پيش برد. علم الزمه اعتقاد است. 
اعتقاد بدون علم واقعيت ندارد. البته علم هر كس در حد خودش، نه اينكه از 

 .همه بخواهيم در يك حد، علم داشته باشند و بر اساس آن هم اعتقاد



488 

 

ازديد كرديم. فرمانده توپخانه را بعد ما به مركز توپخانه رفتيم و از آنجا ب      
يك هماهنگى در بينشان به  آوردم و با فرمانده نيروى هوايى و فرمانده هوانيروز

وجود آورديم كه اميدوارم به اين ترتيب اطالعات به سرعت مبادله بشود و به 
بحث  سرعت مورد استفاده قرار بگيرد و در نتيجه دشمن زبون و خوار بگردد.

شب به طول انجاميد. در  10 با فرماندهان درباره نتيجه كار امروز تا ساعت
اين ساعت دوباره همانهايى كه قبالا اطالعاتى آورده بودند، امروز آمدند و 

 .اى دادنداطالعات تازه
 مردادماه به طرف كرمان 30دنباله مسافرتى است كه از روز پنج شنبه  (1

 .شروع شده بود
 

 1359آبان ماه  1کارنامه 
 1359آبان  11تاریخ انتشار 

 390روزنامه شماره 
 
 

كنند كه اگر جنگ به پيروزى بيانجامد، چه نيرويى اى فكر مىعده
 آيدرو مى

هاى مختلف در آمده بودند در مورد گرايش صبح با كسانى كه از تهران      
كنند كه اگر جنگ به پيروزى اى فكر مىهتبليغات صحبت كرديم و اين كه عد

ها بر تبليغاتى رود و همينآيد و چه نيرويى زير مىبيانجامد، چه نيرويى رو مى
گذارد. من پاسخم اين بود كه اينها كه به اين مى تأثيركه از هم اكنون مشغولند 

. ها بپردازيمفكرها مشغولند، بيمارند. امروز روزى نيست كه ما به اين بحث
امروز روزى است كه ما بايد براى نجات ميهن اسالمى بکوشيم نه براى 

اى هم عده ،هاى قدرت، غير از اين بيمارانافتخارات شخصى و نه براى بازى
آورند، چرا كه ها را پيش مىهستند كه خداى نكرده از ما بهترانند و اين بحث

ترسند. در تاريخ ، به سختى نگرانند و مىاز اين يکدلى مردم با نيروهاى مسلح
اين گونه يك دلى يا نبوده است و يا جزء نوادر بوده است كه مردم با نيروهاى 
و  مسلح تا اين حد يك دل باشند و تا اين حد آنها را حمايت كنند. قوت ارتش
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ت. مردمى سا توانايى نيروهاى مسلح ما در همين حمايت همه جانبه مردم ما
هزار نفر آمدن و ثبت نام كردند، و به خانه يك نفر هم  80كه به يك اعالن 

، براى جبران خسارات جنگ مأمور نرفت. مردمى كه به حساب رئيس جمهور
ميليون  12دانستند، با اين كه به اطالع عموم نرسيده بود و تا به حال همه نمى

پذيرند و ى كه خرابيهاى شهر را با گشاده رويى مىتومان پول ريختند. مردم
رود. اين عده براى اينكه اين حالتى را لحظه به لحظه قوه مقاومتشان باال مى
آورند تا روحيه نيروهاى ها را به ميان مىكه پيدا شده از بين ببرند، اين بحث

کست مسلح را پايين بياورند و خداى نكرده احتمال پيروزى را به احتمال ش
تبديل كنند. به آنها گفتم امروز من در وضعى نيستم كه به اين گونه امور بپردازم 
و بر سر تبليغات با اين آقايان چون چرا كنم. امروز وقت اين است كه من تمام 
به  قوه و فكرم را متوجه كسب پيروزى در اين جنگ بکنم و قضاوت نسبت

ره مردم يك روز به حساب آنهايى گذارم. باالخاين كارها را بر عهده مردم مى
 .ها استفاده سوء بکنند، خواهند رسيدخواهند از اين فرصتكه مى
ر )چون ه تا ظهر به مسايل نظامى مشغول شديم و اين كه آيا برنامه ديشب      

 .اى از اجرا استكنيم( در چه مرحلهشب براى روز بعد برنامه تهيه مى
سر و فرزندانم به ديدنم آمدند. بعد از ظهر ظهرعده ديگرى از جمله هم      

براى بازديد از نقاط نظامى رفتيم وقتى كه برگشتيم به منزل، ساعت شش و نيم 
و  و دو تن از نمايندگان آقايان جعفرى خانم اعظم طالقانى 7شده بود. ساعت 

نگرانى  رى گفتگو كرديم. آنها گفتند در تهرانآمدند. با آنها مقدا محمدى
كه موانع كلى  طوراينشود و من گفتم: خير ها ابراز مىهايى درباره ناهماهنگى

كنند يك تقابلى فكر مىايجاد كند، نيست و بعد اين مسئله را پيش آوردند كه 
 آيد و نگرانندبه وجود مى

 
اى هم را گرفته و عده جانب ارتش گويند رئيس جمهوربعضى مى

 جانب سپاه را
آورند. من از ابتدا بوجود مى« بعضى»جواب دادم خير اينها را هم همان      

گفتم و در اين جنگ هم روشن شد و آن اين نيست كه آن انبوه عظيم سپاه كه 
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ها دوش به دوش با و در جبهه انداند و اهل فداكارى و ايثار، با مناهل عمل
ها نيستند. خطها و اين بازى سربازها در حال جنگ با دشمن اند و توى اين

خيال خود را متوجه اين امور بکنند و  کهاينها آماده شهادتند و حيف است 
جنگند، برادرند و ها مىكند. تمام آنها كه در جبههبراى ما هم هيچ فرقى نمى

كنيم اال اين كه ما مسئول سرنوشت و ما با همه آنها يکسان عمل مىيارند 
هايى را به كار كشوريم و بايد نيروها را براى زدن دشمن آماده كنيم و شيوه

ببريم كه پيروزى ما را مسلم بگرداند. بعد مسئله ديگرى پيش آوردند كه همين 
ايد بعد از جنگ، تهاى كه شما گفاى گفتند، اين بود كه آن جملهصبح هم عده

اند بيايند اند معنى ندارد كه كنار بروند و آنها كه كار نكردهآنها كه جنگ كرده
حکومت كنند و اين كلى نگرانى ايجاد كرده است. گفتم اين نگرانى هم از 

نوشته شده بود كه به « مجلسى»قبيل همان نگرانى است كه به جاى دعوت به 
اى شقرقى كه راه انداختند. حاال هم عدهدعوت شده بودم و آن ق« مجلس»

ها را بزنند و كشف اين كه پس و پيش جمله اند براىهستند كه در آنجا نشسته
اى نيت كنند! مطلب روشن و واضح است. در هر كدام از اين نيروهاى ما عده

كنند و جان و همه چيزشان را در دست گرفته و هستند كه كار و تالش مى
كنند و اينها كنند و كار نمىمى« بازى»ده هم هستند كه جنگند، يك عمى

شوند وارث خون شهيدان. آيند و مىهمان فرصت طلبهايى هستند كه بعد مى
حرف من اين بوده كه بايد اين اشخاصى را كه در اين جنگ جانبازى 

كنند، شناسايى كرد و بعد از جنگ پايه هر كدام از اين نيروها را بر اساس مى
دهند قرار داد. در ميدان ى كه در اين جنگ از خود جوهر نشان مىآنهاي
ت هم همين اصل را بايد رعايت كرد. آنهايى كه چوب الى چرخ يأسس
اش در فكر اين هستند كه مواضع گذارند و به جاى اين كه كمك كنند همهمى

قدرت خودشان را تحکيم كنند و از فرصتها استفاده كنند، اگر در حکومت و 
و   اضع حاكم بمانند، جامعه ما را باز به پرتگاههاى ديگرى خواهند بردمو
شود كشور را به پرتگاه برد و قهرمان بيرون كشيدن كشور از روز هم نمى هر

شود و حرفى كه پرتگاه شد. يعنى آنها ببرند و ما بيرون بياوريم. اين طور نمى
 .ام اين بوده استزده
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 كندنمى مسلح محبوب، كودتا هيچ وقت و هيچ تاريخى نيروى
بعد به آنها گفتم كه در هيچ وقت و هيچ تاريخى نيروى مسلح محبوب،       
خود مردم است، در اين از چون پايه مردمى دارد و  كند. اين ارتشنمى كودتا

كند. تمام كودتاها را ارتشهاى غير مىنظامى پيروى ن ها از رهبرىگونه زمينه
هاى مختلف با اين نمايندگان بحث اند. به هر حال در زمينهمحبوب انجام داده

شد و بعد از رفتن آنها، جلسه شوراى نظامى تشکيل و فعاليت روز گزارش شد. 
هر نيرويى فعاليت خودش را گزارش كرد و بعد نتايج حاصل را جمع بندى 

مل فردا را معين كرديم و نزديك ساعت يازده و نيم شب كرديم. دستورالع
 .جلسه نظامى هم پايان گرفت

 
 کار کند  وزیر ناشناخته چگونه با رئیس قوه مجریه

و  اند كه نخست وزيرگفته تلفن كرد و گفت امام در اين روز آقاى رجايى      
نباشند، بنابراين بهتر است جلسات شوراى  هر دو غايب از تهران رئيس جمهور

دفاع در تهران تشکيل بشود. به او جواب دادم كه امام شايد سفرهاى طوالنى 
دانند، به عالوه ما اند، نصف روز آمدن و برگشتن را غيبت از تهران نمىرا گفته
آيد كه بايد انجام دهيم و ا مشغوليم و هر زمان كارى پيش مىدر اينج

در همين جا تشکيل  توانيم به تهران بياييم. بهتر است شوراى عالى دفاعنمى
اند و بشود. بعد هم با فرزند امام صحبت كردم كه امام چنين صحبتى فرموده

اند رئيس جمهور در همان محل همصلحت نيست؟ او گفت كه نخير! امام گفت
بماند و شوراى دفاع هم در همان جا تشکيل بشود و اكثريت شوراى دفاع هم 

ها هم البدلكه در محل هستند، در صورتى كه آنها هستند الزم نيست على
 .بروند
اى كه در اين بين مطرح است، اين است كه ما هنوز در اين گونه نكته      

راجع به تعدادى از وزرا كه پيشنهاد كرده  بعد آقاى رجايى .بحث داريممسايل 
بود و من سئوال كرده بودم، جواب آمده بود صحبت كرد و من متحيرم كه 

كند، چه نظرى بدهم زيرا با آن مشخصاتى كه درباره كسانى كه ايشان معرفى مى
هم گفته است كه چون من خوانند. شنيدم ايشان در مجلس قرار بود، نمى
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رسم كه اينها را مطالعه كنم. در حالى كه يك سخت گرفتار جنگ هستم نمى
ام وقتى يك وزيرى آن قدر براى من ناشناخته است كه مطالعه دفعه هم گفته

تواند وزيرى باشد كه طوالنى الزم دارد تا من او را بشناسم، چگونه او مى
و  د. اين قانون اساسى براى وزيرانت رئيس قوه مجريه كار كنيأستحت ر

، تصويب نخست وزيران در تصويب الزم ديده است. تصويب رئيس جمهورى
مجلس. هر كدام از اينها نباشد، ناقص است و حق اين است و بهتر است 

آيند و يا كه بتوانند از عهده كار بر ايشان زحمت كشيده و وزرايى را پيدا كنند
مطابق قانون اساسى آنها را قادر به كار بيابد.  به عبارت ديگر رئيس جمهور

خواهيم از ام. بارى فعالا كه ما هنوز نمىاين را هم به ايشان دو سه نوبت گفته
كند، م عالم از جاهل پيروى مىیكنها درس بگيريم. هنوز گمان مىواقعيت

ها اداره كرد و... و... و... شود به اين شيوهيم كه كشور را مىكنهنوز گمان مى
 .دل پر است، بماند تا وقت خود

 
 1359شنبه سوم آبان ماه کارنامه  

 1359آبان  12تاریخ انتشار 
 391شماره روزنامه 

  
ه شد كتلفن مى خواب گذراندم. پى در پى از آبادانشب پيش را تقريبا  بى      
خواستند و من كماكان آنها را به و نيرو مى« تمام شد، سقوط كرد خرمشهر»

توانستم در تلفن بگويم كه براى فردا چه خواندم. البته نمىاستقامت مى
صبح نيروهاى ما در محور  4اى داريم. شب به سختى گذشت. ساعت برنامه

ين حمله، هم كامياب و هم ناكام آبادان به دشمن حمله كردند، در ا -خرمشهر 
بودم و زمان به زمان  بودند. طبيعى است كه تا عصر هم من گرفتار اين جبهه

خواستم اينك پيش از اين كه به مسايل ديگر بپردازم اطالع راجع به آن را مى
اند يك جا سرانجام اين جنگ را كه دو روز بعد با جزئيات گزارش كرده

 .گويممى
شود و دشمن از منطقه رانده بعداز ظهر آتش دشمن قطع مى 3در ساعت       
آيد، يعنى از پا در مى ،شود. اما نيروهاى ما هم بر اثر خستگى زياده از حدمى
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تواند به ماند و زمين را نگهدارد و هر دو طرف دهد و نمىرمق را از دست مى
ى ما و خصم ضعف مشابهى كنند. به يك نسبت هر دو نيروزمين را خالى مى

داشتيم. هيچ كدام از ما نتوانستيم نيروى احتياط در محل داشته باشيم و به 
موقع وارد عمل كنيم و كار را يکسره كنيم. البته ضعف ما بيشتر بوده است 

اند، روز بعد دشمن ناگزير آن منطقه را ترك گفته براى اين كه وقتى نيروهاى ما
نيز مواضع  ا در كنترل بگيرد و در خود خرمشهرتوانسته است آن منطقه ر

جديدى را اشغال كند. بعد از اين تجربه من مطابق معمول روش خودم در 
هاى ها و قوتهاى كار نيروهاى خودمان و ضعفها و قوتتحقيق، ضعف

كنم. تا اين نيروهاى دشمن را ضبط كردم. البته از اول جنگ اين كار را مى
ها كه من ثبت ثبت شده است و اميدوارم اين ضعف ضعف از دشمن 14ن زما

عمليات نظامى مامورد توجه قرار بگيرد و پيروزى نيروهاى ما   ام در طرحكرده
را تضمين بکند. اين حمله به ما نشان داد كه در صورتى كه شتاب نكنيم و 

به گمان من اين  تدارك را كافى بکنيم، در هر حمله پيروزى با ما خواهد بود و
 .شد، از خود پيروزى مهمتر استاگر كامل مى

هاى ديگرى هم از اين جنگ گرفته شد كه به لحاظ اين كه دشمن درس      
ممکن است از اطالعات منتشر در اين كارنامه استفاده كند، در اينجا ذكر 

تواند آورده شود. بر كنم بعد از پيروزى در جنگ به صورت ضميمه مىنمى
ها و با توجه به اطالعات دقيق از ها و قدرتاساس اين اطالعات از ضعف

دشمن كه بايد جمع آورى شود، طرح عملياتى هر قسمت تهيه و به اجرا گذاشته 
ى قاطع در عمليات تأثيرشود. نكته جالب در اين جنگ اينست كه روحيه، 

دهايى كه در جنگى و سرنوشت آن دارد، من روز پيش از آغاز اين نبرد از واح
كردند بازديد كردم و تقريبا  با همه آنها جدا جدا صحبت اين جنگ شركت مى

به سنگر آنها ديدن كردم. البته بعضى از اين سنگرها در  كردم و از سنگر
ها كمتر دقت كرده بودند. من مواضع نيروهاى ما خوب كنده شده بود و بعضى

و فرمانده كل قوا، هيچ چيز  اى رئيس جمهورىبراى اينها توضيح دادم كه بر
ناخوشايندتر از اين نيست كه بيايد و شما را تشويق كند براى رفتن به جنگ. 

داشت و هدفهاى آن قدرت طلبانه و دنيايى اگر اين جنگ يك هدف عالى نمى
ركش توپ بود، تشويق به رفتن به ميدان جنگ كه در آنجا گلوله هست و تمى
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مين و اين حرفها، معنى انسانى و معنوى ندارد، مگر اين   است و خمپاره است
دادم كه هدف ما در اين جنگ عالى است، و توضيح مىكه هدف عالى باشد 

چرا كه دشمن به كشور ما حمله كرده است و حيات ما را به عنوان يك ملت 
ت معنى نجنگيدن، متحد و كشور يك پارچه مورد تهديد جدى قرار داده اس

. بنابراين هر چند دعوت به قبول مرگ در موارد عادى گنديدن با ذلت است
دعوتى خوشايند نيست، بلکه دعوت بد و زشتى است اما وقتى پاى حيات ملى 

اى با عقيده و مرام آيد و حفظ كشور، وقتى بنا بر آنست كه جامعهدر ميان مى
زيست در اين عقيده مورد تهديد است، دينى معينى زندگى بکند و اين عقيده و 

شود و زندگى را در كام مرگ بايد جست. مرگ از زندگى خوش آيندتر مى
جنگيد و جنگيد، براى آن هدف عالى مىبنابراين شما براى هيچ و پوچ نمى

بايد هيچ تزلزلى به خود راه بدهيد و هر وقت خواست اين فكر در ذهن نمى
فايده است، بالفاصله در نظر جنگ ماندن بىهاى شما بيايد كه در سختى

خفت بار زير سرنيزه  و بياوريد كه چيره شدن دشمن مساويست با مرگ و ذلت
 «.زندگی کردن»ا و رگبار دشمن در شهرها و روستاه

كنم به ها هستم و با هر گروه جدا جدا صحبت مىمدتى كه من در جبهه      
نيروهاى زمينى ما دارند روحيه تهاجمى را كه بدون بينم كه طور محسوس مى

كنند و من اميدوارم كه اين روحيه تهاجمى آن جنگ ناممکن است پيدا مى
 .قوت و توان روزافزون بگيرد و دشمن شکن بشود

ساعت ده صبح به لشگر رفتيم و در آنجا براى افراد و خدمه تانك صحبت       
اسخ من يکى از درجه داران گفت كردم. اين صحبت ضبط شده است در پ

دهيم پشت ما نيز در دلمان جز اميد به پيروزى نيست و به شما اطمينان مى  كه
طالب ابيابن على مبه دشمن نخواهيم كرد. پاسخ، اين معنى بود كه اما

كرد و هيچگاه ، يعنى پى در پى به دشمن حمله مى«رار بودفكرارغير »
دادم كه اين شيوه، عالوه بر اين كه نشانگر شجاعت ح توضي .گريختنمى

است، بيانگر هوش و دانش نظامى هم هست و مايه كاهش خطر هم هست. 
ها و پشت به دشمن ها به ترديدها و احيانا  جاخالى كردنها و زخمىغالب كشته

ها مربوط است. از آنجا كه آمدم اعضاى شوراى دفاع آمده بودند و با كردن
همين برنامه بود. قبل از  4:30تا  2صحبت شد. بعد از ظهر هم از ساعت آنها 
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را پذيرفتم او پاسخ سئوالهايى را كه كرده بودم آورد. اين  اينها سفير روسيه
فعالا مصحلت نيست، بعد به عنوان ضميمه  موجود است چون انتشارش  پاسخ

 .تواند چاپ بشودكارنامه مى
. من تواند منتشر شودرا هم براى من آورده بود كه اين هم بعد مى يك متنى      

 .هم مطالبى در پاسخ به بيانات او گفتم كه آنها هم ضبط شده است
شوراى دفاع جلسه داشت و وضع  4:30تا  2بعد از رفتن او ساعت       

ساعت شش و اى دوبار جلسه باشد. ها گزارش شد و قرار شد هفتهعمومى جبهه
تلفن شد و گزارش حمله امروز را دادند كه در واقع يك پيروزى  نيم از خرمشهر

ناكام از لحاظ اين كه توانايى جسمى براى تعقيب دشمن وجود نداشته، بوده 
 .است
بعد ساعت هفت شوراى نظامى تشکيل شد و فرماندهان لشگرها و       

كار خودشان را دادند. اين جلسه به درازا  مسئولين مختلف هركدام گزارش
آمده بودند، آمدند و مطالبى را كه آورده بودند  كشيد. بعد كسانى كه از تهران

هاى مختلف از جمله در زمينه نظامى، امکانات و گزارش كردند و در زمينه
 .دطرحهاى مختلف دادند كه بايد ارزيابى شده و مورد استفاده قرار گير
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ها برخاستيم و از محل اقامت خود به پادگان صبح با اخبار جنگ در جبهه     
و از آنجا هم بعدا  به شهر دزفول كه شب گذشته مورد اصابت موشك  دزفول
ها ديدن كردم. احساسات، گرفته بود، رفتم و از محل اصابت موشكقرار 

ناپذير بود. هم عصبانيت بود مردم بيش از حد و توصيف عصبانیتهيجان و 
گاهى از  هم تصميم بود و هم تأثر از اين جنايت بود و هم تلخى، و اظهار آ

ا گوياى در چنين وضعى قرار داده است. شعارهرا رفتارهاى نادرستى بود كه ما 
حالت  کلمات، با آن ،من بارهاشد که و کلماتی بر زبانها جاری میبود  یواقعيت

 .اممردم را توصيف كرده
زدند تا حدودى ضبط شده است دادند و حرفهايى كه مىشعارهايى كه مى      

و به وضوح بيانگر واقعيتى است كه من آن را هم اكنون توضيح دادم. در عين 
كنند، و چه بر سر كشور دانيم با شما چه مىزدند ما مىمىحالى كه فرياد 

خواستند كه و از ما مى« موشك، جواب موشك» :آوردندآورند، فرياد بر مىمى
به دشمن ضربه بزنيم. فشار و ازدحام جمعيت به حدى بود كه بازديد واقعى 

پذير نشد. من در دو محل براى مردم به اختصار صحبت كردم و از امکان



497 

 

سئوالها سئوال سوم حاصل از دو سئوال اول را طرح كردم. گفتم اگر فرض 
ايم آيا كنيم خود ما نيز در ضعف خودمان آنچه الزم بوده است، انجام داده

توانيم جنگ را دنبال نكنيم و آن را قطع كنيم و تسليم اينك بدان دليل مى
را متوقف كنيم، آيا  توانيم جنگزدند نه نه نه. حاال كه نمىبشويم؟ فرياد مى

توانيم شکست را در جنگ بپذيريم؟ و توضيح دادم كه به چه دليلى مى
بپذيريم و بهاى سنگين شکست را براى آنها روشن كردم  توانيم شکست رانمى

توانيم شکست را توانيم به جنگ ادامه ندهيم و نه مىو گفتم حاال كه نه مى
ازيم و البته اين بها ممکن است سنگين پس بايد بهاى پيروزى را بپرد ،بپذيريم
 .باشد
از آنجا به محل كار نظامى بازگشتم و پس از گفتگويى با مسئوالن نظامى       

را كه به نزد من آمده  ها، هيئتى از مردم شهر دزفولو پرس و جو از وضع جبهه
و آنها هم بسيار روشن و آگاه  بودند، پذيرفتم و با آنها به تفصيل صحبت كردم

گاهند كه مقدمات امر از نظر داخلى براى اين بودند و گفتند مى دانند و آ
تجاوز خارجى چگونه فراهم شده است و هشدارها و اخطارهاى مرا بياد دارند 

دانند كه آن كنند و مىرا خوب درك مى شهريور 17و خصوصا  اهميت خطاب 
اهميت دارد و تا چه اندازه روشنگر  كجا در تاريخ معاصر ايران خطاب تا

گفتند ما در اين  .شودواقع مى هم وقايعى است كه پيش از اين رخ داده و امروز
آيد، مايليم به ها وارد مىاند و اين ضربهلحظات تلخ كه مردم شهر عزادار شده

ار يك دلى كنيم و به شما بگوييم اين ايم تا با شما اظهشما بگوييم كه آمده
بندند، قيمتى محبت و احساسات و وفا و عهدى كه مردم در سختى با شما مى

عظيم دارد و غير از احساسات و عواطف در مواقع ديگر است، چيزى بيشتر 
از احساسات و عواطف است، يك تصميم است و يك عهد است، يك اعتقاد 

مانيم و اميدواريم كه ينجا هستيم و با شما مىبه صداقت و كارآيى است و در ا
گر نخواهيم ماند، گرچه درگذشته نيز همه بدانند، ما ديگر چون گذشته نظاره

 .ايمنظاره گر نبوده
من هم براى آنها به تفصيل از احساس خودم وقتى نيروها را آماده حركت       

دوزم كه به جبهه باز و پاسدارى مىكنيم، وقتى چشم در چشم سرها مىبه جبهه
كه آماده پرواز جنگى است، دوزم میرود، وقتى چشم در چشم خلبانى مى
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دهد و گفتم گذشته هر چه صحبت كردم، گفتم چه احساسى به من دست مى
بوده، امروز جز انديشيدن به پيروزى در جنگ هر چه بکنيم، خطاست و بايد 

 .رف اين پيروزى بکنيمتمام همت و توانايى خودمان را ص
رفتم و در مسجد جامع آن شهر  به دزفول 4:30بعد از ظهر حدود ساعت       

براى مردم صحبت كردم كه آن صحبت نيز ضبط شده است. برايشان توضيح 
گويد و زند، هم به ما مىدادم كه وقتى يك دولتى دست به چنين جناياتى مى

كند به تعقيب تر مىکست چيست و ما را مصممدهد كه معنى شهشدار مى
جنگ تا پيروزى و هم بيانگر اوست. دولتى كه جنگ تجاوزكارانه را آغاز 

آورد، دست به چنين دانست كه پيروزى نظامى به دست مىكرده است، اگر مى
زد. پس معنى و مفهوم اين اعمال جنايتكارانه اينست كه بايد با جناياتى نمى
 .ارى جنگ را ادامه بدهيم تا دشمن در هم شکسته شودتصميم و استو

رفتم كه تا ديروقت شب  به اجتماع نظاميان پس از بازگشت از دزفول      
شود كرد و گزارش نظامى بود و شرح عمليات انجام شده و تداركاتى كه مى

شب هم  12بحث شد كه تا هاى توسعه اين امکانات، برآورد امکانات و شيوه
 .به طول انجاميد و امروز هم به اين ترتيب به پايان رسيد
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شد تعقيب شد. صبح آنچه از تصميمات گرفته شده ديشب بايد تعقيب مى    
آمده بود نزد من آمد و درباره جنگ و مسايل آن  كه از تهران بعد آقاى فروهر

رفتيم. در آنجا موقعيت نظامى را با مسئوالن  شهربحث شد و به اتفاق به ماه
 و آبادان خرمشهر نظامى محل براى تغيير امکانات و تضعيف دشمن در جبهه

شود گفت تا نيمه شب ما بحثى جز اين نكرديم. مجموع صحبت كرديم. مى
شود گفت خالصه تحقيق و جستجو و علم و اطالع در اين مباحثات را كه مى

است در متنى آورديم كه اين متن خط و  مدت جنگ و اقامت در خوزستان
کانات ما و چگونگى هدايت ربط نظامى ما و چگونكى به كار گرفتن ام

گيرد. قطعا  اگر ما در اداره امور هاى مختلف را در بر مىعمليات در جبهه
شناختيم و آگاهى را شرط مسئوليت و علم را شرط براى علم بهايى مى
كرديم امروز وضع داديم و از روى نادانى آنچه كرديم، نمىمسئوليت قرار مى
است كه از اين پس با روش علمى و  ت به ايناما جبران مافا ؛غير از اين بود

از روى حساب و كتاب كار كنيم. به هر حال برآورد نيروهايى كه بايد در 
ها به كار گيريم تا نيروى دشمن را منهدم كنيم به عمل آورديم و به نظر جبهه
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هست و بعد در امکان ما رسيد ، تدارك اين نيروها با همه مشکالتى كه داريم 
هم معين كرديم براى تدارك و آماده كردن و بکار گرفتن اين نيروها  مسئوليتى

و اميدواريم كه اين تصميمات به موقع اجرا گردد. و از حاال هيچ كس هيچ 
كارى در تضعيف نيروهاى ما نكند تا پيروزى مسلم شود. در اينجا باز وضع 

كار  جنگ روز شنبه در جبهه خرمشهر مورد بررسى قرار گرفت و نقاط ضعف
دشمن و كار خودمان را يك به يك برشمرديم و اميدواريم در طرحهاى آينده از 

ها در كار خودمان و دشمن استفاده درست بکنيم تا ها و قوتاين ضعف
 .اسباب پيروزى فراهم بشود

همسر شخص نظامى صاحب خانه،  ؛مرفتاى شب براى خوابيدن به خانه     
 :اشته بود به اين شرحمتنى كوتاه نوشته و در اتاق گذ

، به خانه سربازى ما خوش كشور اسالمى ايران حضرت رئيس جمهورى      
مزدور پيروز  و ملت ايران بر قواى كفر صدام آمديد، اميدواريم به زودى ارتش

 .گردد
كند.  حساس بايد ما را به پيروزى رهبرىاين روحيه قوى و پراميد و پرا      

روحيه است و اهميت دارد و آن چه بايد بکنيم، قوت   آنچه هست، همين
بخشيدن به اين روحيه است تا مردم، مصائب جنگ را با استوارى تحمل كنند 

 .و به سوى پيروزى بروند
  
  

 1359آبان ماه  6سه شنبه 
  

تلگرافى فرستادم و در اين تلگراف گفتم شاهد  ىبه مادر سعيد محب      
 پيروزى، وجود مادرى چون توست كه فرزند خود را از انگلستان به ايران

ورزى كه او را در خطوط مقدم جبهه فرستى و اصرار مىمى آورى و به جبههمى
خورد و به دليل همين ين روحيه شکست نمىبه نبرد وادارند. ايران با وجود ا

 .شويمفرزندان ما در جبهه هاست كه ما پيروز مى روحيه در مادرانِ 
تاريخ ما دورانهاى مختلف به خود ديده است. در آن دوره هايى كه       

اند و فرزندان خود را به حيات ملى ما به خطر افتاده، اين گونه مادرها پيدا شده
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اند و به يمن و جانبازى و فداكارى براى نجات ميهن برانگيختهتالش و مبارزه 
اين تالشها و فداكاريها و ايثارها بوده كه ميهن ما برپا مانده است و امروز نيز 

 .ماندبرپا مى
خواستيم اين نامه را به صورت تلگراف براى او فرستادم. بعد وقتى مى      

را آورده بودند، آنها را  زه سوخته دو خلبان هوانيروزرا ترك كنيم، جنا ماهشهر
اى كه ديدم وصف نكردنى در پتو پيچيده بودند. وقتى پتو راكنار زدند، منظره

است. از انسان مشتى بيش نمانده بود كباب شده، خدايا ما در برابر اينها 
از جانب ما، اينهاست كه  ت ما، تدبير ما، نحوه اداره امور كشوريأسمسئوليم. س

ها را بپردازند؟ آنهم به كند. آيا آنها بايد تاوان نادانىوظايف آنها را معين مى
اين شکل؟ اينست آن سئوالى كه هر مسئولى بايد از خود بکند به اين دليل 

 .ترين مسئوليت هاستاست كه مسئوليت يك مسئول سنگين
ا يحاضر، مسئوليت يك طبيب و  مسئوليت يك مسئول جامعه ما در حال      

يت سئوليك معلم، يك مادر، يك پدر، و...و ... و... نيست؛ همه اينها هست. م
ر ى اگهاى آينده نيز هست. كسنسل امروز و تاريخ ديروز و تاريخ فردا و نسل

ت ئوليتوانايى انجام اين مسئوليت را نداشته باشد و خود را داوطلب اين مس
 .است کاركند، جنايت

دهد اى كه فرزندان خود را اين طور تحت دستور مسئوالن قرار مىجامعه      
چنين شد؟ اما اينها همه  ؟ چراكند و بپرسد، چه شد حق دارد از آنها استيضاح

بينيم بايد به اين امر ها را مىشود به زمان ديگرى. ما وقتى اين منظرهمربوط مى
امروز در خطر است. دشمنى كه به اين سماجت و با  يراناساسى توجه كنيم كه ا

هاى جهانى هاى كافى از قدرتكند، قطعا  تضمينتحمل تلفات عظيم عمل مى
ها را بهانه تالش نكردن، فداكارى توانيم كم و بيشگرفته است و ما نمى

ه و تنها نكردن و دشمن را در هم نشکستن قرار دهيم. امروز مهمترين وظيف
اى وظيفه، درهم شکستن دشمن است و بايد به اين مهم بپردازيم. اين نتيجه

 .اى كه ديدم بدان رسيدم؛ بعد آمديمبود كه من در ذهن خودم از منظره
گفت كه نزد آمده بود و مى دادستان كل در اينجا آقاى موسوى اردبيلى      
رفته است و دو سه مطلب را گفتگو كرده است. يکى اين كه  ماما

اند، كم اهمال كرده بگومگوهايى هست، شايعاتى هست كه فرماندهان ارتش
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كنند. او گفت من كرده يا مى اند، و بيشتر از اينها، خيانتاند، زياد كردهكرده
دهم كه من ن هم در اين جا و هم در قيامت شهادت مىبه امام عرض كردم كه م

به غرب كشور رفتم و تحقيق كردم هيچ اثرى از اهمال و خيانت نديدم. آنها از 
كنند، اشکاالت هست اما تالش و ايثار هم هست. امام جان و دل كار مى

 .هم همين مطلب را گفته است اىاند آقاى خامنهگفته
ها هست كه بعضى اشاره عد درباره اين كه در كارنامه رئيس جمهورب      
اى بر آنها نيست و يادآور اختالفهاست گفت كه من مفصل برايش صحبت فايده

هيچ فرصتى را براى تحکيم مواضع شخصى  اى در تهرانكردم. گفتم وقتى عده
از هم اكنون نويد يك  ،قدرت ش برای تصرفتالدهند و در مقام از دست نمى

واقع شده است، مواردى  در راديو تلويزيون؛ از آنچه دهندفرداى تاريکى را مى
كه بخشنامه شده كه رئيس جمهور بايد نامه هايش را از طريق دفتر نخست 

د پرسيدم در كجاى ها ارسال دارد و... و... و... گفتم و بعوزيرى به وزارتخانه
قرار  ؟ها بشودطلبىدنيا ديده شده است كه به جاى كمك و يارى اين طور فرصت
ايشان هم  ظاهر نشد.  بود كه اخطار بشود كه اينها موقوف بشوند. اما هيچ اثرى

 .موارد را يادداشت كردند كه بگويند
به بهترين وقتى  ببعد؛گذاريم ما هر كارى را مى :به ايشان گفتم منهم      

دهيم. كنيم و بعد آن را به بدترين صورت انجام مىصورت ممکن است، نمى
خالف »شد انجام داد، با اين عنوان كه آنچه را در گذشته به بهترين صورت مى

نكرديم، حاال آن را به شکل بدش انجام « است غير مکتبى»و « مکتب است
 .دهيممى

گفت، من پيش آمد كه هفته پيش مى حبت قطب زادهو بهمين مناسبت ص      
با شرط و شروط  آوردم و شوراى انقالب دبير كل سازمان ملل را به ايران

زيادى او را به حضور پذيرفت و گفتند او دست اشرف را بوسيده و اين كار 
رفت و دوبار در اتاق همين  به آمريکا وزير غيرمکتبى بوده است، ولى نخست

بوده است. البته مردم ما  دبيركل او را ديد و كسى نگفت اين عمل غير مکتبى
گاه هستند و به موقع خود اين سئوالها را خواهند كرد، اما ما به   هشيار و آ

توانيم سرنوشت يك كشورى را به اين مسئول نمىهمان ترتيب كه گفتم در مقام 
ها بسپاريم و كشور را آزمايشگاه بکنيم و ها و الك دولك بازى كردنگونه جدل
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هركس بيايد پس از مدتى همان كارها را به بدترين شکل انجام بدهد و بعد 
ما بايد يك جامعه رشيدى باشيم و « ديدى تو هم همان كار را كردى!»يم یبگو

بروند  ن كشور به جاى استفاده از روشهاى تخريبى روى خط بحث آزادمسئوال
 .كشور است پيشنهاد كنند، تصويب بشود و انجام بدهند و آنچه در صالح

ب هم بارى ايشان هم اين نكات را ضبط كرد. سخن با او طوالنى شد، ش      
 .ما با او ادامه داديتا نيمه شب بعد از جلسه مشاوره نظامى اين بحث ر

د و من گفتم در صورتى كه كار خالف رويه و خالف قانون اساسى نكنن      
ى قدر مغتنم نشمرند، مطلبمزه و بىهاى بىطلبىها را براى قدرتاين فرصت

 .آنها حرف بزنماز ماند كه من در كارنامه روزانه نمى
آمده بود كه من او را پذيرفتم و  اى از ايتالياالعادهبعد سفير فوق      

گفتگوهايى كرديم. صحبت از امکانات همکارى در حال و آينده شد، به او 
ملت ما در تنهايى  :هم گفته بودم گفتم، گفتم مطلبى را كه قبالا به سفير فرانسه

ظ كه ما در دهد. نابرابر از اين لحاكامل جنگ نابرابر و تحميلى را ادامه مى
جنگيم و دشمن از امکانات خارجى كه در دسترس اوست استفاده تنهايى مى

آييم و كرديد كه ما در روزهاى اول از پا درمىكند شما و همه دنيا گمان مىمى
در بيابانهاى ما جز سرگردانى نصيبى عايدش نيست و ما  عراق اينك ارتش

حيات انقالبمان و كشورمان دفاع بکنيم و با تمام وجود هم تصميم داريم از 
پرسم آيا در اين دنيا هيچ ارزش معتبرى اين كار را خواهيم كرد، اما از شما مى

كه همه بشريت آن را پذيرفته باشد نيست؟ آيا اين ارزش جهان شمول نيست 
ست كه كه بايد از مظلوم در برابر ظالم دفاع كرد؟ آيا اين ارزش جهانى ني

از صاحب حق در مقابل تجاوزگر به آن حق دفاع كرد؟ كجاست دفاع  بايد
اروپا از حق مظلوم و كجاست اعتراض شما به اين تجاوز آشکار؟ صحبت 

تعهداتى داريم و خود اين  را پيش آورد. اين كه ما با دولت آمريکا گروگانها
ى بايد مصونيت يأساست كه سفرا از نظر سالمللى هم يك ارزش بين

در صورتى كه جهان به حمالت موشکى  :باشند. من در پاسخ او گفتم  داشته
كرديد، به اين جنگ كرد و شما هم اعتراض مىاعتراض مى عراق به دزفول

كرديد باز محلى براى اين كه اين سخنها بدون دليل و به اين تجاوز اعتراض مى
كنيم تا ما فكر مى .كه اين اعتراض را هم نكرديد شما بگوييد، داشتيد، اما را
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ها نگردند، جامعه ها معتبر شمرده نشوند و اساس رابطه ملتوقتى اين ارزش
بشرى، جامعه خوشبختى نخواهد شد. بنابراين ما ناگزير بايد مبارزه را دائمى 

ها جهان شمول اين ارزش بکنيم و به تالش و كوشش ادامه بدهيم تا وقتى كه
هاى جهان شمول ضامن اجرا پيدا بکند و اساس رابطه و بگردند و آن ارزش

 .ملى و بين المللى بگردد يأسعمل در مق
كه گويا هفت،  آمد و درباره گروه كشورهاى غير متعهد بعد سفير هند      

رسيدگى كنند، صحبت  به وضعيت تجاوز عراق اند كههشت كشور معين شده
كرد. او گفت عراقيها دو مطلب دارند، يکى مسئله مرزهايشان و يکى مسئله 

گويند معنى صدور انقالب اينست كه شما نيروى مسلح به كه مى صدور انقالب
حاتى كه دادند روشن كردند كه در توضي فرستيد. گرچه امامكشورهاى ديگر مى

اند. او چنين وضعى نيست ولى بعضى گويندگان چنين تصورى را ايجاد كرده
پرسيد كه توضيحات شما در كدام جهت خواست و مىاز من توضيح مى

است؟ گفتم آيا پيش از تجاوز عراق مطلبى راجع به ادعاى دولت عراق درباره 
گويد چند نامه ولى دولت عراق مىمرزهايش با ما شنيده بوديد؟ گفت نه 

گويد و چند نامه فرستاده فرستاده است. گفتم اگر فرض كنيم كه راست مى
المللى بعد از فرستادن چند نامه نيروى نظامى است، آيا در روابط بين

متجاوز است و ادعاهايش  فرستند؟ گفت خير. گفتم بنابراين دولت عراقمى
قالب از او پرسيدم آيا بسيارى از عناصر هم دروغ است. در مورد صدور ان

فرهنگى در جهان مشابه و يکسان نيستند؟ گفت چرا. گفتم چطور شده است 
كه اين ارزشها و اين عناصر فرهنگى در جهان همه جاگير شده است؟ آيا نه 

فن غربى را  :پرسيدم .چرا :ند؟ گفتاهاين كه همه بشريت اين عناصر را پذيرفت
ايم، آيا هم اكنون كه ما در اينجا نشسته :چرا. گفتم :گفت شما اخذ نكرديد؟

بنابراين يك  :چرا. گفتم :دهد؟ گفتبرق وجود ندارد و روشنايى به اتاق نمى
انقالب مثل يك نظريه است. وقتى صحت آن بر همه معلوم شد و قطعيت پيدا 

و عناصر تركيبات شيميايى  پذيرند. آيا شماشود و همه ناگزير مىكرد، علم مى
انقالب هم  :چرا. گفتم :ايد؟ گفتموجود در اين جهان مادى را نپذيرفته

همين طور است، منتها تا اين انقالب به صورت علم درآيد يعنى صحت و 
خواهد و وقتى چنين قطعيت خود را در عمل اجتماعى نشان بدهد زمان مى
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 شما بياييد واال ؛شد، چه ما بخواهيم يا نخواهيم ديگران اخذ خواهند كرد
نيروهايى در مرزها داشتيم براى اين كه تجاوز  تحقيق كنيد و ببينيد آيا ما

به او گفتم اتفاقا  يك همکارى بين عناصر بکنيم؟ و صدور انقالب بکنيم؟ و 
وجود داشت. امروز بايد مردم  انقالب ما و دولت عراق در ناحيه كردستان ضد

و مردم جهان در همه جاى دنيا ببينيد كه  همه جاى ايرانما در آن منطقه و در
چگونه اين كسانى كه ادعاهايى داشتد و ما به واقع كه بنگريم، آنچه الزمه اداره 

ايم و در عمل هم رعايت شده خودمختار مناطق هست در قانون پيش بينى كرده
آنجا به خود مشغول كردند و  است، اين را بهانه قرار دادند و لشگرهاى ما را در

 .از پيش مقدمات تجاوز را فراهم آوردند
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 توطئه خود مختاری
از ابتدا معلوم بود، اما اين طور توجيه  اين همدستى با دولت بعث عراق      
ها هاى بعثىكردند كه براى بدست آوردن خودمختارى است كه اينها كمكمى

قتى توطئه آشکار شد، بر همه معلوم شد كه خير چيزى پذيرند. ولى ورا مى
توانستيم اين نيروها را جمع بياوريم و تازه  ما ،بيشتر از آن ادعاهاست. به هررو

ما را در آغاز  ايم. به سفير گفتم اگر نيروهاى مسلحآماده جنگ واقعى شده
ه ما از جايى امکانى در اختيار جنگ با امروز مقايسه كنيد، با توجه به اين ك

شمرديم و  ما اين جنگ را فرصتى براى بازسازى ارتش بینید که، میگيريمنمى
تر از زمان شروع جنگ است. بنابراين ما نگرانى امروز ارتش ما به مراتب قوى

كنيم و ترجيح ها را هم تحمل مىها و ويرانىاز آينده جنگ نداريم. خسارت
دهيم ميهن خودمان را هم مستقل و ويرانه نگهداريم تا اين كه تجزيه شده و مى

ويرانه مستقل را از بين رفته يا چند ساختمان در اين شهر و آن شهر برپا. 
ساخت اما كشور از دست رفته را  با تالش پى گير يك ملت آبادان شودمى
گويد كه زمان خود ما و گذشتگان مى هاىتوان دوباره به دست آورد. تجربهنمى

دهد، خصوص اگر وطن باشد، تا به دست آوردن آن چيزى كه انسان از دست مى
 .كجا مشکل است

 

 باز تاب استقامت در جنگ 
شما و  سفير گفت كه از جهت خارجى نيز وضع تغيير كرده است، رهبرى      

نك نظر كشورهاى بسيارى را تغيير داده ايد اياستقامتى كه در جنگ نشان داده
شود و اعتمادى كه مردم است و آنچه در كشور شما نسبت به شما احساس مى

كنند، در خارج نيز انعكاس دارد و مردم دنيا كه انتظار سقوط به شما اظهار مى
فورى را داشتند و ديدند كه اين سقوط واقع نشد، اينك در وجود شما واقعيت 

كنند و همين امر تغييراتى را در رفتار امروز را احساس مى انديگرى از اير
زد، حتما  ها سبب شده است. البته در مورد حرفى كه سفير مىى دولتيأسس

به عنوان پشتوانه  گویم کههمواره می خواننده عزيز به ياد دارد كه من از آغاز
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تر از پشتوانه افكار عمومى مردم دنيا نيست. و مصونيت از تجاوز مهم انقالب
بايد كارها برد بکنيم، نمىبايد كارهايى كه اين پشتيبانى را از بين مىو ما نمى

را به صورتى انجام بدهيم كه موجب بشود انقالب ما پشتيبانى و حمايت افكار 
شور به دنيا را از دست بدهد. من بيم دارم از اين كه آنچه فرزندان اين ك عمومى

آورند، بعد از پايان جنگ با ادامه همان قيمت ايثار به تمامه از نو به دست مى
ها از نو از دست بدهيم. افكار عمومى در جهان ما به رفتارها و همان روش

 ،هاى فردا بيشتر از امروزقدرى قوى است و اهميت داد كه در حقيقت جنگ
كسى بد از خود دفاع كرد، جنگ اطالعات و جنگ تبليغات و اينهاست. اگر 

ايم، بلکه اصرار ما از انقالبمان نه تنها بد دفاع كرده .خوردشکست مى
 .ايم كه آن را در قيافه زشتى به دنيا ارائه كنيمورزيده

 

 درخشندگی مجدد انقالب
بعد از رفتن سفير، چند تنى كه از اروپا آمده بودند به ديدارم آمدند و       

ها نوشته بودند و در رباره بازتاب مقاومت ما در آن كشورها و آنچه روزنامهد
محيطهاى مردمى آن كشورها مطرح است، مطالبى را گفتند كه حکايت از آن 
داشت كه درخشندگى فداكارى و ايثار و پايدارى و استقامت مردم ما 

اميدوارم  .شويددارد مى را ندما پاشيده بود هايى را كه به رخسار انقالبلجن
اين بار ما قدر افكار عمومى را بدانيم و بدانيم كه با آن روشها جز شکست و 

شود و آيد. با اين روشها جز گريزاندن استعدادها عايد ما نمىناكامى به بار نمى
رود و اين بار ممکن است ديگر از نو كشور در تاريکى و برخوردها فرو مى

 .زم نباشد و ضربه داخلى كفايت كندضربه خارجى ال
بعد مطابق معمول جلسه شوراى نظامى تشکيل شد كه تا نيمه شب ادامه       

را به صورت يك جمع بندى مورد  يافت. حاصل اقامت خود در خوزستان
ها كه خود داريم و دانيم در فهرستى ها و قوتبحث قرار داديم. آنچه از ضعف

هاى دشمن دريافته بوديم را هم ها و قوتده بودم. آنچه از ضعفتنظيم كر
فهرست كرده بودم. كارهايى را هم كه بايد براى آمادگى كامل و شکستن قاطع 
دشمن انجام بدهيم، مورد بررسى قرار داديم. البته مطابق معمول هر شب 
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و  گزارش اقدامات انجام شده نيروهاى زمينى، هوايى و دريايى ما طرح شد
 .تصميماتى كه براى روز بعد الزم است، گرفته شد

 
  قضیه کمیسیون خرمشهر

صحبت كرديم. گفتم نه تنها  بعد از رفتن آنها باز با آقاى موسوى اردبيلى      
من اصرارى به اين ندارم كه برخورد باشد، اصرار دارم كه برخورد نباشد، اما 

خواهند بهانه براى برخورد قرار بدهند، اى را مىاى هر مسئلهعده وقتى
ها توان ساكت نشست. اطالع يافتم كه در يك مجلس خصوصى باز هماننمى

اند كه بايد كميسيون كه همواره مايه اين وضعيت بوده و هستند، راه افتاده
اند. اما با قاطعيت نپذيرفته تشکيل بشود، البته امام تحقيق درباره خرمشهر

مسئله اينجا نيست، مسئله اينجاست كه واقعا  بايد يك هيئتى تشکيل بشود و به 
ن جا رساند و وضعيتى كه در حين جنگ حاكم یمقدمات وضعيتى كه كار را بد

شد، برسد و اصرار قاطعى كه من داشتم به اين كه در نقاط جنگى اداره و 
اما متأسفانه اين كار فقط در جاهايى كه توانايى داشتيم  ؛د باشدفرماندهى واح

هاى غيرقابل قبول وجود داشت نشد. در شهرى شد، ولى در جاهاييکه حمايت
دسته بخواهند بجنگند و هيچ فرماندهى واحدى نباشد، ايثار ايثار  15كه 

ين وضع از آورد. اكنندگان و فداكارى بيش از حد هم نتايج الزم را به بار نمى
اى كه در نظريهگرفت كه پيش از جنگ هم بود. يك نظريه سرچشمه مى

مصاحبه يکى از نمايندگان به يك روزنامه نگار ايتاليايى گفته بود كه در جريان 
كند و از رود و جنگ به صورت مردمى ادامه پيدا مىاز بين مى جنگ ارتش

است با جنگ مردمى تصور كرد، و توسعه  اى كه ممکنطرح ادامه جنگ و آينده
هم عده قليلى  جنگ در منطقه صحبت كرده است. اين نظريه را در خوزستان

من با  پس. كنند و برآنند كه بايد كارى كرد كه جنگ ادامه پيدا كندطرح مى
 .يك نظريه روبرو هستم و بايد نسبت به آن اظهار نظر بکنم
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 جنگ مردمی !
معنى جنگ مردمى اين نيست كه ما در هرج و مرج جنگ بکنيم و هر      

اعتنا به كار گروه جداگانه بيايند و با دشمن به دلخواه و روش خود و بى
ديگران بجنگند، مثال وقتى ديگران آتش را خاموش كردند تا كمين كنند او 

د و گشايند او خاموش كند و يا يکى بکنآتش كند و وقتى ديگران آتش مى
ترين جنگ هاست. جنگ مردمى به اين يکى نكند. چنين جنگى ضد مردمى

كند و  معنى است كه يك سازمانى بتواند نيروهاى زنده و فعال جامعه را بسيج
تر از اين جنگى و كشور به كار گيرد. مردمى براى دفاع از موجوديت انقالب
آن هستيم، وجود ندارد. براى اين كه وقتى ما كه ما در حال حاضر مشغول 

ها را احضار كرديم، بدون اين كه مأمورى به دنبال آنها بفرستيم همه ذخيره
آمدند و ما كارى شگرف كرديم كه در كمتر از يك ماه تعداد كثيرى را آموزش 

 دانند معنى تجهيز ارتشداديم و تجهيز كرديم و به كار گرفتيم. آنهايى كه مى
 .توانند بفهمند كه اهميت اين كار تا به كجاستچيست، مى

ما امروز  در اين دوران جنگ همه آنچه خوابيده بود به كار افتاد. ارتش      
هايى كه اين گونه قويتر شده است و آن روح و فعاليتى كه به دليل همان روش

بود، زنده شد كار و تالش شروع شد. طرز فكرها حاكم كرده بودند از بين رفته 
تانكهاى خوابيده و منتظر تعمير، تعمير شد؛ مثالا امشب به من گفتند تعمير 

دهند كه هيچ ممکن نبود كسى تصور آن را هم كاران ما كارى دارند انجام مى
بکند. ما به سرعت مشغول آماده كردن تانكها هستيم و به زودى تعداد 

د چند برابر تعداد تانكهايى بشود كه در شروع جنگ به تانكهاى آماده ما، شاي
نظر از گذرد. اين روز از جنگ مى 50كار گرفتيم، با وجود اين كه حدود 

جنگ وقتى مردمى است كه نيروى  :سازماندهى؛ اما از نظر فكرى و كيفى
مسلح و سازمان مسلح انجام دهنده جنگ در محدوده عقيده اين كار را انجام 

 اين صورت مطلوب مردم و مورد قبول مردم است. اين محبوبيتبدهد، در 
 .ما هرگز سابقه نداشته است ما در تاريخ نيروهاى مسلح
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 جنگ طوالنی و توسعه جنگ 
اما جنگ طوالنى و توسعه جنگ، اين تصورات را بسيارى در كشورهاى       

اى هم در آمريکاى هاى شکست خوردهظريه آزمايشاند و اين نديگر هم كرده
و هم جاهاى ديگر داشته است. اگر هم قرار باشد كه ما اين روش را  التين

ادامه بدهيم، چرا دشمن را نرانيم و سپس در كشورهاى تحت سلطه اين جنگ 
 انقالبرا ادامه ندهيم؟ گذشته از اين سئواالت، جنگ در صورتى كه به 

ان سازاتى را كه نظريه تأثيرهايى نيانجامد، فكرى در يك جامعه و يا در جامعه
آورد. هيچ ملتى مثل ملت ما كه با مشکالت بسيار و براى آن قائلند، به بار نمى

دهد و كشور خود را آزمايشگاه گوناگونى روبروست، تن به اين آزمايش نمى
روحيه فرماندهان نظامى را خراب ما اين طور بجنگيم، كند كه ها نمىنظريه

بکنيم، در افكار عمومى نسبت به آنها سوءظن برانگيزيم به نحوى كه آنها در 
تصميمات نظامى خوشان متزلزل بشوند و دشمن در خاك ما بتواند همچنان 

اين پيشروى موجب بشود كه ما جنگ را به اصطالح  پيشروى كند. و بعد
كند پس ردمى! بکنيم و به همه جا بسط بدهيم. چه كسى تضمين مىاى و متوده

از اين كه دشمن پيش آمد و استانى از خاك ما را گرفت و ريشه حيات اقتصادى 
ما را قطع كرد، بعد اين آقايان بمانند و به جنگ مردمى ادامه بدهند؟ چه كسى 

ور را ناديده از ما به عنوان مسئول خواهد پذيرفت كه ما موجوديت مستقل كش
بگيريم و ما آن را در يك قمار نظرى به بازى بگذاريم، و سرمايه استقالل را به 

 .بازى بگذاريم، و احتماالً ببازيم و عاقل هم باشيم
 

 واقعیت اسرائیل
هاى آگاه و عالم از ذهن ،«واقعيت اسرائيل» ، باوجوداين طرحهاى نظرى      

سازند. اين ذهنيتى است كه ديگران براى شما مى طرحها اين ؛آيديرون نمىب
ست، واقعيت ا ، واقعيت پيشاروى شمااست بازيها را رها كنيد. واقعيت اينجا

كرد ها خوش نمىاسرائيل آنجاست، اگر آن نسل فلسطينى هم دل به اين نظريه
ه حرف اعالميه چسبيد و گوش بو به واقعيت كه وطن است و زمين است مى
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كرد و نسبت به داد و سرزمين خود را ترك نمىدولتهاى عرب وقت نمى
نشست، ماند و به اميد عمومى كردن جنگ نمىقيد نمىالسرنوشت خويش 

آمد. براى اين كه يك ملتى را از امروز اين واقعيت به اسم اسرائيل به وجود نمى
چه قاومت را سست كنند، پاى درآورند الزم است كه از درون آن، عوامل م

بشود « مردمى»ما ضعيف بشوند و بعد جنگ  پذيرد كه نيروهاى مسلحكسى مى
براى شما نظريه سازان كافى است. اينجا  ؟ تجربه خرمشهرو ما به جايى برسيم

رفتن از جهت از بين نيروهاى مسلح ما از چند جهت ضعيف شدند؛ خصوص
وحدت فرماندهى. با وجود چندين و چند گروه كه به طور خودكامه 

كردند. فرماندهان در كار نظاميان مى جنگيدند و دخالتهايى كه غير نظاميانمى
نظامى به دفعات به آنها فرياد كردند و هشدار دادند كه آقا به اين ترتيب جنگ 

به را پيشاروى داريم اين مطلب را شود. و امروز كه ما اين تجرپيروز نمى
گويم كه براى ادامه نبرد در اين منطقه و در دست گرفتن كامل خرمشهر اميد مى

من بيشتر شده است بلحاظ اين كه امکان ايجاد وحدت فرماندهى در آنجا به 
ام هيچ گونه تعدد فرماندهى را وجود آمده است و من به فرماندهان نظامى گفته

 .نپذيرند
 

 های جنگ !  در جبهه جنگ
بجنگيم.  به هر حال ما در اين روزهاى سخت بايد در چندين و چند جبهه      

در جبهه شايعه سازان، در جبهه فرصت طلبان قدرت دوست كه به هيچ چيز جز 
دهند. در جبهه ضدانقالب، هوش و حواس نمى ،هاى خودشانهمان سرگرمى
ى داخلى و خارجى و باالخره در يأسکالت گوناگون اقتصادى، سدر جبهه مش

جبهه جنگ نظامى. و ما بايد در قبال همه اينها صبور باشيم و با استوارى اين 
 .ادامه بدهيمتا بیرون راندن دشمن از خاک وطن جنگ را 
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 روز جنگ و مقاومت در برابر چندين لشگر دشمن 50با وجود 
م صبح تا ظهر به تعقيب تصميمات شب پيش گذشت براى اين كه ببيني      

 گيرى تصميماتاند. اين ترتيب يعنى پىكداميك از آن تصميمات اجرا شده
 يماتكند كه بهترين شيوه اجراى فورى تصمبتدريج به متصديان امر معلوم مى

 و رد ست تا آن حالت بارى به هر جهت و از امروز به فردا كردن و با كاغذا
 .شودبدل كردن مطالب كه به شکل كاغذ بازى مرسوم است بتدريج متروك 

و  ى كه بر بازسازى ارتشتأثيراز نظر  ما امروز كه اين جنگ تحميلى را      
شود گفت كه اثر معجزه يم، مىكنسرعت گرفتن كارها گذاشته است ارزيابى مى

آسا داشته است. تالش شبانه روزى موجب شده است كه غالب امورى كه 
 د ونافتحركت و به حال خود رها شده بودند، از نو به جريان معطل و بى

روز  50به طورى كه امروز با وجود  ؛دنگيربشتاب بيشترى ، روزبه روز کارها،
ا قويتر از زمان شروع م گر دشمن، ارتشجنگ و مقاومت در برابر چندين لش

جنگ است و اگر همين رويه را ادامه بدهيم، اميدوارم در روز پيروزى قويتر از 
هاى اينكه قويتر شده است بسيارند، اما به لحاظ استفاده امروز هم باشد. علت

در آينده، آنها را به اهل  .توانيم آنها را در اينجا بازگو كنيمدشمن ما نمى
يق خواهيم گفت و افراد نظامى آنها را تكميل خواهند كرد. يك علتش تحق

ايم با مشاركت اهل فن بيشتر از آن تلفات ابزار جنگى، اينست كه ما توانسته
ابزارهاى جنگى تازه تعمير را آماده كار كنيم. بنابراين گرچه دستمان از خارج 

ود كه به لحاظ نقائص كوتاه بوده است با بهره بردارى از ابزارهاى جنگى موج
ايم، ايم جبران كردهاند ما نه تنها آنچه را كه از دست دادهفنى بالاستفاده بوده

ايم به طورى كه كارآيى نظامى ما از نظر ابزار به مراتب بلکه بر آنها نيز افزوده
بيشتر از روز شروع جنگ است، البته توسعه، تحرك بسيار و تالش پيگير 

 .ايش كارآيى ما مؤثر بوده استآموزشى نيز در افز
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  ها به ابتكارهايشان مشخص شدندسرداران بزرگ جنگ
آغاز  يم آتشبعد از ظهر امروز از مراكز توپخانه بازديد كرديم و اگر بخواه     

ى وانايو فيل است. ت موشجنگ را با آتش توپخانه فعلى مقايسه كنيم، مقايسه 
ها عدادرزمى خدمه توپ و استخدام است امروز آتش توپخانه ما به لحاظ آمادگى

زم رراى چندين و چند برابر آغاز جنگ است. از نظر آماده كردن افراد ذخيره ب
اى هندازاالعاده خارج از حد و نيز در مدتى كه اين كار انجام گرفته، كار فوق

 .است
هاى جديدى من از فرماندهان خواستم كه پى در پى شيوه ،در اين بازديد      

به آزمايش بگذارند و بهترين شيوه را براى زبون كردن دشمن بيابند. به آنها 
ها به ابتكارهايشان مشخص شدند و يادآور شدم كه سرداران بزرگ جنگ

شوند و نه به اجراى قوانين معين و مرسوم. در يك جا يك سرگرد توپخانه مى
اجرا بشود و باالخره  پيشنهادى ارائه داد كه جالب بود و اميدواريم اين پيشنهاد

راه كار مناسب، با اين جنگ به دست آيد. بعد از اين بازديد به بازديد گروهى 
كه از تعميركاران بودند و از قم آمده بودند پرداختيم. اينها   از اهل فن و كسانى

دو نفر سرپرست داشتند كه يکى را حاجى احمد جواهرى و ديگرى را حاج 
اى خودشان را در آنجا مستقر كرده بودند. كار و گفتند و كارگاههمحمد مى

آمده بودند و  به جبهه كسب شان را رهاكرده بودند و براى كمك به ارتش
مشغول تعمير اتومبيل و خودرو و از اين قبيل بودند. با آنها هم قدرى صحبت 

توانست در ذهن خود اين يکدلى و مى حسين گفتند اگر صداممى  .كرديم
يگانگى و اين حالت مشاركت عمومى مردم را در اين نبرد تصور كند، هرگز 

انداخت. در واقع اگر تمام داد و خود را در اين هچل نمىتن به اين كار نمى
كنند تا ارتش ما كم و كسرى نداشته باشد كسانى كه در همه جاى كشور كار مى

ه حق جزو ارتش به حساب آوريم، امروز آن بخش فعال و جوان و پرتالش را ب
كشور در جنگ با دشمن است و هر روز بر شركت كنندگان در اين نبرد افزوده 

شود. بنابراين به همين دليل هم هست كه ما با وجود جنگ رو به قوت مى
كشورى است كه به لحاظ امروز  شود. ايرانرويم وبر قوت ما افزوده مىمى

رود، به مراتب كمتر از مشاركت عمومى مردم درنبرد، آنچه از دست مى
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ايم به يمن مقاومت دليرانه و با شود. ما توانستهچيزيست كه جايگزين آن مى
هاى فداكارى و ايثار نيروهاى زمينى در برابر دشمن متجاوز و به يمن ضربه

اى را فرصت بيابيم و نيروهاى تازه انيروزكارى و هراس آور نيروى هوايى و هو
آماده نبرد كنيم. در حقيقت وقتى دشمن خسته و فرسوده از جنگ زبون شده 
است ما تازه نفسيم و آماده كارزار. اين است آن دليل من براى اميد به فرجام 

 .پيروز اين جنگ تحميلى كه از آن ماست
وزى به كمك و تالش خودشان خواهند افزود و در و آنها گفتند تا پير      

شوند كه از راه شعبده بازى ها تك و توك كسانى نيز يافت مىمقابل اين روحيه
هاى مصنوعى از داستانهاى قالبى ترس خودشان را در قالب شجاعت

خواهم از او نام ببرم، اين پوشانند. از جمله آنها سرگردى است كه من نمىمى
طبيبى به من اطالع داده  است. اما ده كه در جنگ كور شدهشخص ادعا كر

گويد كه شما بنويسيد كه من براى مى .است كه در چشم او هيچ بيمارى نيست
خواهند برد و  معالجه بايد به انگلستان بروم چرا كه اگر ننويسيد مرا به جبهه

اين  .كند بمانده و غيره كرده و مىبودن و غير اين آدم چقدر ادعاى مکتبى
ام حماسه كه يکبار ديگر نيز گفته طورآنشوند و همگونه اشخاص هم پيدا مى

ماند و پاى زشت خود را نيز دارد و اين گريزها و حقه بازيها مثل طاووس مى
ها از روشهاى تخريبى و ها و دهطلبىها و فرصتها و مانع تراشىدوز و كلك

كند و جلوه قهرمانان درست به دليل جيبانه نيز بروز و ظهور مىهاى نانمنش
هاست وگرنه ديگر مجالى براى بروز جوهرهاى پاك و ها و زبونىهمين ضعف

 .ماندنيرومند و تجلى غيرت و همت و پهلوانى نمى
كار  شب مطابق معمول فرماندهان نظامى آمدند و شوراى نظامى 7ساعت       

 هايى كه زدهساعت ادامه داد. گزارش عمليات روزانه ضربهخود را به مدت سه 
جرا توان به ابعد طرحهايى كه با توجه به موقعيت دشمن مى .شده بود، داده شد

، عمليات مختلف ،گذاشت، عنوان شد و قرار شد كه با تكميل اطالعات
ا بوحى طرح نهايى براى مقابله ر ،مطالعه بيشتر ، بااين بار انجام گیرند و

 .دشمن فراهم بيايد
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ارند اهل خبره كار خودشان را بکنند و جنگ را به نتيجه بگذ  

 برسانند
باشيد.  خدمت امام 10ديشت احمد آقا تلفن كرد كه امروز صبح ساعت       

حركت كردم و به منزل امام رفتم. كسانى هم آمده بودند. نماينده  نصبح به تهرا
. آنها ايرادات و اشکاالتى را كه ، فرماندار آبادان، سپاه آبادان و خرمشهرآبادان

وضع و سازمان  به نظرشان رسيده بود طرح كردند. پس از رفتن آنها ظهيرنژاد
را در گذشته شرح كرد و طرحهايى را كه هست مطرح كرد. امام هم  ارتش

ها در امور نظامى نظر خواست و نظر آنها گفتند بايد از اهل خبره يعنى نظامى
را به كار گرفت و اين اظهار نظر بسيار به موقع بود و اميدوارم براى بسيارى 

ند اهل خبره كار خودشان را بکنند و جنگ را به مجاب كننده باشد و بگذار
نتيجه برسانند. مطالب ديگرى هم در حضور امام مطرح شد كه به لحاظ 

 .جنگ فعالا قابل بيان نيست
شود و به بعد صحبت از اين شد كه جلسات شورا در كجا تشکيل مى      

شده بود كه اين سفر  موجب لحاظ جهاتى كه در آغاز سفر من به خوزستان
هم اصرار داشتند كه ما در  انجام بگيرد و آن داليل هنوز هم باقى بودند امام

محل باشيم و در نتيجه همان تصميم سابق تاييد شد. بعد به منزل آمدم. 
دوستان و همکاران آمده بودند. با آنها ديدارى كرديم و وضع عمومى را بررسى 

اى مشغولند مواضع قدرت را گفتند كه عدهرا مى  لبىكرديم. آنها مطا
گويند اين نوشته يا آن خواهى بگويى چرا گرفتيد؟ مىگيرند و هربار كه مىمى

گفته اختالف انگيز است. چون در منزل امام هم مسئله سرمقاله )روزنامه 
كنيد و ود و من در آنجا گفتم شما يك كارهايى مى( طرح شده باسالمى انقالب
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كنيد اصل اختالف را همان كارها ايجاد دانيد و فكر نمىآنها را عيب نمى
 نه گفتن اين كه فالن خطا انجام گرفته است. كند،مى
 

است  کار اين ،حل بکنيد 3-خواهيد همه مسايل را با ژوقتى شما مى
 كندكه اختالف ايجاد مى

اسالمى چاپ شده بود و در  اى را كه در انقالبد من آن سرمقالهبع      
بدون  طرح شده بود خواندم. غير از اين مسئله كه نخست وزير حضور امام

البته در حضور بقيه صحيح است.  ،رفته است به آمريکا اطالع رئيس جمهور
آن سفر را  امام هم گفتم اطالع غير از تصويب است. شوراى عالى دفاع

اى كه پيش از اين بارها به تصويب نكرده بود. بعد من به آنها گفتم همان رويه
همچنان به كار ببريم و مطمئن باشيم  ،ايم و يك آموزش قرآنى استكار برده

ت. آن روش اين است كه ما به جاى پاسخ گفتن به اين گونه موفقيت با ماس
خصوصا  حاال كه پاى  ؛كار بکنيم، بيشتر كار بکنيم ،هاكارها و تبلغ

موجوديت كشور ما در ميان است، ما بايد با تمام نيرو كار بکنيم و ميهن 
مان را نجات را نجات بدهيم. پس از اينكه ميهن اسالمى  اسالمى خودمان

و در اين ميهن اسالمى رژيم انقالبى اسالمى ثبات و استقرار پيدا كرد، داديم 
در مردم  شرکتامر را به خود مردم واگذار كنيم. در اين صورت اميدوارم 

باشد كه به تداوم انقالب و خصوصا  به بازسازى كشور جنگ زده امور، شرکتی 
 .و از رژيم فاسد گذشته رها شده بيانجامد

ار مادرم رفتم. مشغول نماز بود و متوجه ورود من نشد هر چند بعد به ديد      
كند. خيلى از ديدن من تعجب كرد و بسيار هم شاد چشم او نيز خوب كار نمى

شد. اما متأسفانه اين ديدار به حکم اجبار كوتاه بود و من از آنجا به ستاد 
نبودم  كه در تهران مدتى ،رفتم و در ستاد پس از اين كه به كارها ارتش

آمدند تا ساعت ده شب گفتگو و  رسيدگى كردم، اعضاى شوراى عالى دفاع
هم آمد كه  فرزند امام بحث بود و يکى دو تصميم هم اتخاذ شد. البته احمدآقا

و داشتم و راجع به دو سه مطلب كه اى با ادر آن جلسه هم بود و بعد جلسه
 .تذكراتى دادم ،توانم اين جا بازگو كنمحاال نمى
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 نوشتم مفصل و دردآلود اى به امامصبح نامه
و كشور بود، پيشنهاد كردم.  آنچه را كه به نظرم در صالح دين و انقالب     

رسيد كه دشمن در ناحيه پشت سر هم مى در همين وقت اخبار از خوزستان
حمله كرده است دو لشگر داشت، يك لشگر سومى را هم وارد منطقه  دزفول

ده نظام با كرده است و با اين لشگر حمله كرده است. موج اول حمله را پيا
تانك و خودروهاى زرهى ديگر شروع كرده كه نيروهاى ما دشمن را  60تا  50

تانك و  200عقب زده بودند. اما ظهر به ما گفتند كه موج دوم حمله رابا 
اند و تمايل فرمانده منطقه اين بود كه نفربرهاى زرهى از ساعت ده شروع كرده

سه شوراى دفاع نماندم و به براى شركت در جل ندر منطقه باشم. پس م نم
 خوزستان آمدم. 

 

 رفتيم به محض ورود به جبهه
اول به مقر فرماندهى لشگر رفتيم و از فرمانده لشگر گزارش وضع را      

گرفتيم. جنگ بود و دشمن تلفات سنگين داده بود. يك كوشش سومى هم 
ها به قدرى زدند. روحيهبراى حمله كرده بود كه مشغول بودند و آنها را مى

بودند، در  خوب و عالى بود كه من گفتگوى كسانى را كه در خط اول جبهه
گفت آيد، ديگرى مىتانك دارد پيش مى 5گفت شنيدم كه يکى مىسيم مىبى

اى بگذار بيايد به تيررس برسد كه دخلش را بياوريم. اين روحيه همان روحيه
دايش آن بودم و اميدوارم به ايجاد آن موفق شده باشيم. است كه من منتظر پي

ها متوقف بشود و ها و شايعهها و گوشه و كنايهاصرار من به اينكه نق و نوق
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، بدون روحيه تهاجمى نباشد، براى همين بود كه نيروهاى مسلح جنگ روانى
اى كه من امروز در جبهه، خود آن را ديدم. روحيه ؛توانند دشمن را بشکنندنمى

اين همان لشگرى است كه دو سه روز پيش يك حمله آزمايشى براى برآورد 
توان رزمى دشمن انجام داده بود. از اين به بعد در چند نوبت، من به فرمانده 
لشگر گفتم آنچه سازنده است و آنچه اساسى است نقش انسان است. اگر شما 

لشگر خود حالى كنيد كه انسان است كه نقش دارد، انسان است كه  به افراد
انسان است كه وقتى به خود  ،تواند نيروها و تعادل آنها را دگرگون كندمى

اگر شما به جاى تكيه به ابزار، تكيه به  ؛تواند بايستد و بشکندمطمئن بود مى
شود اضر مىانسان كرديد و به او اعتماد كرديد، از آنجا كه كمتر كسى ح

كوشد ثابت كند آن اعتماد، اعتماد ديگران را به خود ناديده بگيرد، بلکه مى
اعتماد به جايى بوده است، در اين صورت ابزار را دقيق و خوب و با كارآيى 

 .كنددشمن مقابله مى  شود و با همين شجاعت بابرد، شجاع مىتمام به كار مى
 

 روح تهاجمی در نیروهای زمینی 
رفتيم، ديديم كه در اين جنگ يك روح مقاوم  بعد كه به خطوط اول جبهه      

ما  هاى سربازانستيزگر توانايى بروز كرده است. دشمن تا جايى آمد كه سرنيزه
هاى آنها فرو رفت كه حد اعالى استقامت يك نيروست. آن طور كه در شکم

د، يك فرمانده از نيروى تحت فرماندهى خود توقعى گفتنفرماندهان به من مى
تواند داشته باشد كه دشمن تا جايى پيش بيايد كه مدافع، براى تا اين حد نمى

عقب زدن او سرنيزه به شکمش فرو كند. اينها يك وجب عقب ننشسته بودند. 
ه توانيم بگوييم كه در نيروى زمينى ما هم همان روحيه تهاجمى كبنابراين ما مى
و نيروى هوايى وجود داشت و دارد به وجود آمده است. و  در هوانيروز

اميدواريم كه پيش بينى ما درست باشد و سرنوشت جنگ به سود ما تغيير كند. 
كند، تالش عظيم همه آنهايى كه البته تنها اين دليل نيست كه ما را اميدوار مى

كنند، نشانگر اراده نيروهاى ما كار مىدانند و براى بازسازى فنى را مى
ناپذيرى است كه براى پيروزى ما به وجود آمده است. هر روز وقت من شکست

بينم كه نتيجه اين كار خوب و مثبت گذرد و من مىدر بازديدها از نيروها مى
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است و اميدوارم كه با گسترش اين روحيه و افزايش آمادگى رزمى نيروهاى ما، 
يب كنيم و به آنها و محركانشان درسى را كه بايد و شايد، دشمن را تعق

 .بياموزيم
 

 
 

براى   كه البته زير رگبار توپخانه دشمن بود، در خطوط مقدم جبهه      
هاى توپ در سنگرى كنار يك برادر سرباز جاى محفوظ ماندن از تركش
هاى عاده عالى بود و گلولهالالعاده عالى بود، فوقگرفتم. روحيه هايشان فوق

شمردند. البته من آنجا تذكر دادم كه شجاعت غير از تهور توپ را به چيزى نمى
كند، مراقب جان خود هم هست، است. شجاع كسى است كه احتياط هم مى

دهد. زند و ضربه را با ضربه كارى جواب مىاما البته به هيچوجه جا نمى
و خالف نظم و انضباط نظامى عمل نكنيد. به بنابراين در سنگرهايتان بمانيد 
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آنها يادآور شدم كه دو عامل موجب اين پيروزى بوده است. البته از ميان 
عوامل گوناگون اين دو عامل برجسته است، يکى به وجود آمدن روحيه 
تهاجمى و دومى باال رفتن درجه نظم و انضباط نظامى، اين دو عامل را از 

فرمانده خودشان كه يك افسر جوان بود خيلى راضى  دست ندهيد. آنها هم از
گفتند اگر ما كمى فرصت بودند و از من خواستند كه به او درجه بدهم. مى

خوابد و تمام وقت مراقب است.  من هم در جا از خوابيدن داريم او اصالا نمى
 او قدردانى كردم و اميدوارم اين گونه افسران جوان و همه كسانى كه از خود در

ام نام و نشان همه آنها را گفته .دهند، شناخته شونداين جنگ جوهر نشان مى
اسالمى به دست همين افسران بازسازى شود و  جمع آورى كنند تا ارتش

 .موجب دوام استقالل كشور بگردد
 

 و سپاه  هماهنگی ارتش
ها هم بسيار شاد بودند و داراى بعد به مركز فرماندهى توپخانه رفتيم. آن      

، توپخانه، روحيه عالى. امروز همه خوب زده بودند. نيروى هوايى، هوانيروز
از   نيروى زمينى با يك هماهنگى كامل عمل كرده بودند. اين خود هم يکى

ام آن را ، كوشيدم آرام آرتجربه هايى است كه در مدت اقامتم در خوزستان
كامل كنيم و نقطه كمال اين تجربه در همين روز بوده است كه همه نيروها با 

ما اند، در نتيجه تلفات دشمن بسيار باال بوده است. هماهنگى كامل عمل كرده
هماهنگى در تقسيم فضا و  و آن كنيمنوع ديگرى از هماهنگى را تجربه مى

همچنان ادامه و  تجربهاين  اميدوارماست.  زمين براى ضربه زدن به دشمن
به  درخور راكمال پيدا كند تا ما بر اساس شناخت بر پايه توحيد، روشى را 

 وجود بياوريم.
كنند و كارشان ضربه و گروههايى كه در شب عمل مى ،عالوه بر اينها     

را « كاتيوشا»اند از همين لشگر دشمن يك آتش بار دستبرد است، موفق شده
ود كنند و فرمانده آن را كه يك سرگرد عراقى بود، دستگير كرده و با نفراتش ناب

تهاجمى و مهارت نظامى  یهآورده بودند. اين هم خود يك نمونه عالى از روح
كه تحت نظر خود من انجام گرفته  است. در اين جا همکارى سپاه و ارتش
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برويد، چون همکارى و است و از ابتدا خودم به آنها گفتم كه آرام آرام پيش 
تفاهم مهمتر از نتايجى است كه در روزهاى اول انتظارداشتيم، نتايج خود را 

من مراقبت روزمره دارم كه اين هماهنگى و  .آوردتر به بار مىديرتر، اما مطمئن
همکارى به راه كمال بيفتد و پيش برود. در نتيجه در اينجا شايد بهتر از هر 

. از اند. از مركز توپخانه به منزل آمديمهم تركيب شده جاى ديگر اين دوتا با
به محل ديگرى رفتم و شوراى نظامى را تشکيل داديم. وضع را بررسى  آنجا

كرديم. گزارش كار روزانه را هر كدام دادند، معلوم شد كه هم نيروى هوايى، 
كه   در خود جبهه  اند چهالعاده موفق بودههم هوانيروز و هم توپخانه فوق

دشمن حمله كرده بود و چه در پشت جبهه در زدن خطوط مواصالتى. در 
نيز نيروهاى ما موفق شدند دشمن را كه مشغول پل  روز در جبهه آبادان  همين

نفر بلکه  200زدن بود، در هم بشکنند و موافق اطالعى كه گرفتيم، حدود 
نتيجه دشمن در كار خود موفق نشد. پس در بيشتر تلفات وارد كردند و در 

 .ها به دشمن كارى بوداينجا هم ضربه
 از هايى كه در شوراى نظامى كرديم، از آنها خواستم كهبعد از بحث      

ا و اييهاوضاع برآوردى بکنند، از تواناييهاى خودمان و ضعف هايمان، از توان
العمل روز بعد را هم هاى دشمن، و براى شب بعد عرضه كنند. دستورضعف

 .تهيه كرديم و ديروقت شوراى نظامى ما پايان يافت
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 دليل دستگير شده بودافسر قابلى كه  بى« باوند پور»
، فرمانده ، فرمانده نيروى زمينىصبح تا ظهر با جانشين رئيس ستاد      

و طراحان طرحهاى نظامى بحثى درباره دستورالعمل كلى جنگ  ژاندارمرى
ها داشتيم و حدود و ثغور اين دستورالعمل معلوم شد. بعد براى بازديد از جبهه

تا تاريك شدن هوا ادامه داديم. شب جلسه شوراى  ازديد رارفتيم كه اين ب
و هم در  نظامى تشکيل شد و گزارش روز را دادند. امروز هم در جبهه آبادان

ضربات كارى به دشمن وارد آمده بود و فرماندهان نيروى هوايى و  جبهه دزفول
 .مدتهاى دراز بود كه اين طور به دشمن ضربه نزده بودند گفتند،مى هوانيروز

در  .و آقاى ربانى املشى آمدند ، آقاى بهشتىجمعه اهواز در اين موقع امام      
مسايل گوناگون بحث كرديم. از جمله درباره اين كه بايد ميزان اعتماد را 

اى نيروهاى ما به هم نزديك شود و در جنگ موفق افزايش بدهيم تا دله
طلبى مبارزه كرد. بشويم. من به آنها گفتم كه بايد پيش از همه با روحيه تفوق

دليل دستگير شده بود هم امروز آمده افسر قابلى كه در اينجا بى« باوند پور»
ه گفت كه چه كسى كرد كه بگويد، ولى باالخربود كه ابتدا هم جرأت نمى

و بچه هايم را تأمين خواهد كرد. بعد پاى خودش را نشان داد  زندگى من و زن
كه با كمال تأسف رفتار غيرانسانى با او شده بود، با اين حال او آماده جنگ 
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هم  دهد كه اعتقاد او تا كجا استوار است. فرمانده سپاه دزفولبود و نشان مى
اين عقيده بود كه او بايد در اين منطقه به لحاظ دانش نظامى و توانايى  بر

ايم كه متأسفانه در گذشته كرده کارهاییفرمانده بشود. اينهاست   اشاىفرمانده
داريم. من به لحاظ وضعيت جنگى نخواستم و حاال سزاى آنها را دريافت مى

تارها از چه نوع بوده شرح بدهم، ولى در موقع خود شرح خواهم داد كه رف
است. به هر حال تا وقتى نيروهاى ما بر اساس اخوت اسالمى و با هم كار و 

خصوصا  عمل نكنند و تا زمانى كه تالش كنند بر يکديگر تفوق داشته باشند و 
كرد تا خود سرنوشت  اين مسئله را به ذهن خود نسپردند كه يك ملتى انقالب

هاى او باشند كه حکومت بگيرد، خود رأى بدهد و منتخب خويش را در دست
خير  ؛را معين بکنند، انقالب نكرد تا تركيبى از نيروى مسلح حکومت كند

انقالب كرد تا نيروى مسلح به وظيفه خودشان و فقط به وظيفه خودشان مشغول 
حکومت را از آن و حق خود مردم بشناسند تا از طريق منتخبان خود،  ؛باشند

. اين مسئله براى ، خطر بازسازی استبداد وجود داردن حق را اعمال بکننداي
فرداى جنگ نيز اهميت خود را دارد و به اين لحاظ است كه ما بايد نقش 

كاهش بدهد، انجام  مردم را اساسى بدانيم و هيچ كارى كه نقش مردم را
اين باورهاى  باورهاى ذهنى، هر چند هم ،اين را بدانيم كه در اين دنيا .ندهيم
بايد ضامن و بانى قوى داشته باشند و اين ضامن و بانى، خود مردم  ،صحيح

هستند. اگر مردم نقش داشته باشند و آنها باشند كه در امور و از طريق انتخاب 
آزاد رأى خود را اظهار بدارند و هيچ گونه عملى كه اين رأى را مختل كند و يا 

و اال اين د هست كه انقالب ما تداوم پيدا كند اين امي ،غير آزاد بسازد، نكنيم
هايى «زورآزمايى»را بايد از هم اكنون گفت كه خداى نكرده كشور عرصه 

 .خواهد شد كه سرانجامش براى كشور سرانجام تاريك و شومى خواهد بود
ها در گذشته وضعيتى را كه در آنيم، به بار آورده «زورآزمايى»همان طور كه 

 .ا هم تا بعد از نيمه شب ادامه پيدا كرداست. اين گفتگوه
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 1359آبان  22تاریخ انتشار 
 400شماره روزنامه 

  
و درجه  صبح به بازديد از آموزش نظامى رفتيم و از وضع آموزش سربازان      

رويم و ميزان پيشرفت را قرار شد سه روز بعد مجددا  ب .داران بازديد كرديم
هاى حاصل از رفتيم و درباره تجربه از آنجا به محل استقرار تيپ دزفول .ببينيم

جنگ از آغاز تا اين زمان به تفصيل سئوال و جواب كرديم. در اين كه چگونه 
بگذرد و داخل بشود، سئوال كردم. « دعبو»است كه دشمن توانسته از معبرشده

اب در آن موقع فرمانده نبود، يك سرگرد مخابرات كه در نزديکى براى جو
كرخه يك دست خود را هم از دست داده است، فرماندهى داشت و توانا به 

 .دادن اين توضيح نبود و اين همان مسئله است
كار را تواند و نبايد يك كار را نداشته باشد، نمى كه تخصص فرد مکتبى      

آورده بودند و  بپذيرد، ولى خوب همان داستان باليى كه بر سر لشگر خوزستان
چگونگى پراكنده كردن تانكها و باال رفتن ضربه پذيرى آنها طرح شد و اين كه 

هاى اول الاقل در هنگام عقب فرماندهى نتوانسته است بعد از وارد آمدن ضربه
تر از در يك جا متمركز كند و اين ضربه دومى كارى نشينى، نيروهاى خود را

 .اولى بوده است
همين پراكندگى به علت ضعف فرماندهى موجب شده كه هنگام عقب       

ن تيپ آزمى ادامه پيدا كرده و مقدار زيادى از تواناييهاى ر پراکندگی نشينى هم
 .كاسته و دشمن چند تا از تانكهاى آن را از بين برده است

هاى گذشته توان با بازگو كردن ضعفچون ما از ابتدا متوجه شديم كه نمى      
اند، جنگ را ادامه داد، بنا را بر اين و بالهايى كه بر سر اين لشگر آورده

را در زير ضربات  گذشته نكنيم و ارتش آنگذاشتيم كه آينده را مستند به 
اين كار شدنى نيست،  فتندگسازى كنيم هر چند مىجنگ باز دشمن و در جبهه

اما عمل به ما گفت كه انسان به هركارى تواناست، در صورتى كه اراده انجام 
ها را به آن را داشته باشد و ناشدنى، شدنى شد. اين تيپ كه آن عقب نشينى

حکم اجبار داشته است، در مرحله آخر توانسته است از پل بگذرد و سرپلى را 
دهد در صورتى كه انسان اراده كند، آن سوى كرخه تسخير كند كه نشان مىدر 
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تواند ضعف ابزار را جبران كند. به هر حال اين تيپ در حال بازسازى مى
اى پيدا كرده است روحيه تازه  اش را از دست داده استاست، روحيه گذشته

هاى ما در جبهه به ديگر نيروترهر چه سريعكه اميدواريم با تكميل تجهيزات، 
ديگر روحيه  حاال اى كههاى خود را به دشمن بزند، با روحيهبپيوندند و ضربه

 .پيشروى و پيروزى است
ساعت دو و سى دقيقه براى بازديد اين تيپ آمديم و تا تشکيل شوراى       

آمده  هاى مختلف جنگ خبر گرفتيم كسانى را كه از تهراننظامى، از جبهه
بودند مالقات كرديم، درباره وضعيت اقتصادى و اطالعاتى كه در باره 
امکانات نظامى موجود در داخل كشور به ما رسيده بود گفتگو كرديم، از 

درباره موقعيت جنگ شان پرسيديم، معلوم شد نيروهاى ما در آنجا  آبادان
اى به دشمن هاى كشندهيى و زمينى ما ضربهامروز نيز نيروى هوا .اندشده مستقر
اند و از اين كار راضى هستند. بعد به شوراى نظامى رفتيم، امروز هم زده

تداركات دشمن را زده  که نيروهاى ما شکار قابلى گيرآورده بودند و از اين
زده  هاى آبادان و دزفولبودند خيلى راضى بودند، تانكهاى دشمن را در جبهه

بودند، به طورى كه همگى دلگرم بودند و روحيه قوى داشتند. كامالا اميدوار 
توانيم دشمن را ذليل كنيم و بعد به او حمله ها مىبودند كه ما با اين گونه ضربه

 .ببريم
در پايان اين گزارش كار روزانه و تعيين دستورالعمل فردا، درباره روش       

و درباره امامت هم  صحبت کردمرماندهان نظامى شناخت برپايه توحيد براى ف
مقدارى برايشان صحبت كردم و گفتم كه ميزان نيروهايى كه دو طرف دارند 
اهميت كمترى دارد، آنچه مهم است، توانايى هر يك از دو طرف در رساندن 

محتاج کار اين  .منتجه قوا به حداكثر براى ضربه زدن در نقطه ضروراست
ايم، نه دشمن است كه در روشهاى معمول تا به حال نديدهنوعى از هماهنگى 

ايم. حتى توانسته اين روش را به كار ببرد و نه خود ما اين روش را به كار برده
تقسيم فضا و زمين بين   ترى از هماهنگى، يعنىتوان گفت در سطح پايينمى

 نيروها براى رساندن ضربه به حداكثر، دشمن ضعف بزرگى از خود ظاهر
ايم، اما تالشى كه ف نبودهیساخته است و ما در اين زمينه البته به آن حد ضع
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ايم، نتيجه خود را به بار آورده روز جمعه كرده درهم شکستن حمله دزفول برای
 .ايم و بايد آن را تكامل ببخشيماست، ما به اين سطح رسيده

قرار شد كه دو طرح را براى  اين بحث هم تا نيمه شب به طول كشيد و      
اجرا آماده كنند، يکى در همين سطح هماهنگى به دست آمده و يکى در سطح 

ترى كه من با آنها در ميان گذاشتم، اميدوارم كه اين طرحها نتايج خوبى متعالى
به بار بياورد و ما بتوانيم با همين كميت، كيفيت كار را به حداكثر برسانيم و 

و اين در حالى است كه از نظر كمى نيز ما هم چنان  دشمن را بشکنيم.
كوشيم آمادگيها را افزايش بدهيم. آنچه در يك ماه هاى روزمره مىبامراقبت

از جهت آماده كردن افراد ذخيره و تعداد آنها، از جهت  گذشته نيروى ارتش
العات انجام داده، چيزى ، و از جهت ارتباطات و اطساختن مهمات و اسلحه

فوق تصور است و اين البته در سايه كوششى است كه در جهت ايجاد 
بازده است كه روحيه ما را باال برده است و   هماهنگى انجام شده است. همين

اميدوارم موجب بشود كه تالش براى انتظارات بيشتر افزايش پيدا كند و قدم 
 .دبه قدم راه را براى پيروزى هموار ساز

  
  

 1359آبان ماه  12دوشنبه کارنامه 
 1359آبان ماه  24تاریخ انتشار 

 401شماره روزنامه 

 اند باز با همان تهديد از من پول بگيرندحاال آمده
امروز صبح از يك تعميرگاه و آمادگاه ديدن كرديم. كوشش و تالشى كه در       

ها ، توپها و ساير اسلحهگيرد تا ابزارها، خودروها، تانكهاهمه جا انجام مى
آماده استفاده بشوند، كوششى است خودجوش، ايمان و عالقه و تالشى است 

ايم و وقت مهمى را به اين كار در همه كه ما براى ايجاد اين حركت، كرده
شوند. در اينجا ايم؛ در نتيجه ابزارهاى ما از پى هم آماده مىشهرها صرف كرده

كنند. اين بازديد اند و كار مىو فن شناس داوطلبانه آمده« دان فن»گروههاى 
 607تا دو بعد ازظهر به طول انجاميد. در اين كارگاهها ظرف ماه گذشته 
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تعمير و آماده شده است، بيشتر از حدود پنجاه تانك و توپ و ساير   خودرو
ك در همه جا هست. ي  ها هم تعمير و آماده شده است، اين تالشاسلحه

حاجى در اينجا بود كه كارش تراشکارى بود و بسيارى از قطعات را كه ما 
روى  كند و عينا  ازتوانيم از خارج وارد كنيم او داوطلبانه آنها را تعمير مىنمى

آنها چند نمونه را به من نشان داد. اگر اين جنگ همين روح ابتكار را 
ان در پى ساختن آن برانگيزد و عموميت پيدا كند و مردم همه جا خودش

ايم به كنند، ما بايد بگوييم كه توانستهچيزهايى باشند كه از خارج وارد مى
جنگ سود ببريم و اين استعدادها و نيروهاى نهفته را به كار  ازجاى زيان، 

 .بگيريم
ايم نه تنها جاى ابزارى كه در كارهاست كه ما توانسته  به دليل همين      

پر كنيم، بلکه ابزار جنگى خودمان را چند برابر را  دهيمجنگ از دست مى
اى را نشان كنيم. اما اين حاجى سرگذشتى هم داشت كه براى ما گفت، نامه

داد كه فرماندار شهر به او نوشته است كه حاجى فالن، شما در رژيم سابق 
ايد كه صرف امور خيريه بشود، تومان چك به نفع بنياد فرح كشيده 2000

هزار تومان به حساب فالن بريزيد  6كه )درست يادم نيست( مثالا  الزم است
يا غير مستضعف( وگرنه تهديد كرده بود كه اين داستان  )حساب مستضعف

گفت را عيان خواهيم كرد و براى تو اسباب زحمت درست خواهند كرد. مى
چك از من كه خوب در رژيم سابق هم با من همين رفتار را كردند. آن وقت 

اند باز با همان تهديد از من پول ، حاال آمدهتعیین نکردندگرفتند، رقمش را مى
. البد اگر وضع برگشت، بعدها هم کنند!و مبلغش را هم معین می بگيرند

خواهند آمد و به استناد همين نامه از من خواهند خواست كه چکى را 
 !كنم امضاء
ا اين رفتارها هست، همان چهره زشتى است اين كه در جمهورى اسالمى م      

سازيم. به هر كه ما از جمهورى اسالمى براى مردمان خودمان و ديگران مى
ها به هيچ رو با شئون حال اين گونه رفتارها توأم با اين گونه تهديد و ارعاب

و همين كارهاست كه مانع از قوت گرفتن بنياد   اسالمى ما موافقت ندارد
شود. اميدوارم اين تذكر براى همه كار به دستان كفايت ما مى حکومت اسالمى

ها را ترك كنند و تا وقتى كه يك حکومت قوى كند و آنها بالمره اين رويه
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توانيم مطمئن باشيم كه وضع منزلتها در كشور ما قانونى برقرار نشود، نمى
آورده تثبيت شده و انسان در جمهورى اسالمى منزلت واقعى خود را به دست 

 .است
حد و كاركنان اين تعميرگاه بى« فن دانان»هيجان كارگران  ،به هر حال      

كنند و اميدواريم در همه جاى كشور چنين كنند و است، با دل و جان كار مى
كنند باز هم بيشتر كار كنند با تمام قوت و توانايى خودشان كار چنين نيز مى

مجهز بگردانند تا ما بتوانيم دشمن را  كنند و نيروهاى ما را با سرعت تمام
اى در بشکنيم، استقالل كشور را از خطر نجات بدهيم و راه را براى رژيم تازه

 .هموار بسازيم كشور عراق
شوراى دفاع آمدند و تا ساعت دو صبح جلسه شوراى دفاع   بعد اعضاى      

ود، به اطالع اعضاى شورا به طول انجاميد. طرح عمومى جنگ كه تهيه شده ب
رسيد. نيروهاى تازه و استعدادهاى جديدى كه آماده كارزار شده بودند، گزارش 
شد. ميزان ابزارهاى جنگى جديدى كه با همين كار و تالش آماده شده است به 

به تفصيل مورد بحث واقع شد. كارهايى كه  اطالع رسيد و وضع در آبادان
يم به اطالع عموم رسيد و جلسه پايان يافت. در مورد جزييات اانجام داده

 .گذارم به بعدتوانم صحبتى بکنم، مىگفتگوها فعالا نمى
 
  

 1359آبان ماه  13سه شنبه  کارنامه 
 1359آبان ماه  25تاریخ انتشار 

 402شماره روزنامه 
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 يد بپرسم و استيضاح كنماى اگر باشد منم، منم كه باكننده استيضاح
اى از تلفن كردند كه عده در كارنامه ديروز يادم رفت بگويم كه از تهران      

اى هم امضاء اند و نامهنمايندگان در جلسه خصوصى مجلس اظهاراتى كرده
صحبت كردم و به او  اند. من امروز تلفنى با احمدآقابرده اند و نزد امامكرده

خواهند توجه بکنند كه وضع كشور كنند و يا نمىاى فراموش مىگفتم كه عده
بر سر   توان براى بازىكنند هر موقعيتى را مىدر چه حال است و گمان مى
اى اگر باشد منم، منم كه بايد بپرسم و كننده قدرت مغتنم شمرد. استيضاح

اند كسانى را كه با كارهاى خودشان وضع را به صورتى درآورده استيضاح كنم
ام كه دشمنان ما به خودشان جرئت دادند به وطن ما حمله كنند. من نخواسته

همه چيز را بگويم به لحاظ اين كه دشمن در كمين است كه از اطالعات و 
اب خواهند به هر قيمت اسبها استفاده كند ولى اگر ببينم اينها مىصحبت

اى جز اين نيست كه همه چيز را با سقوط قطعى كشور را فراهم بياورند، چاره
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و روشن بگويم و از آنها بخواهم خودشان درباره سرنوشت  مردم صريح
 .كشورشان تصميم بگيرند

رفتيم و تا عصر در آنجا  به هر حال صبح امروز به بازديد از تيپ خرم آباد      
واضع را بازديد كرديم، نواقص را ديديم و يادداشت كرديم كه رفع بوديم. م

در آنجا ماند تا آنچه را ما فرصت نيافتيم ببينيم،  شود. فرمانده نيروى زمينى
ببيند و اين تيپ را فعالتر كند، بطورى كه ما بتوانيم عرصه را به دشمن از هر 

و درجه داران و افسران صحبت كردم و  پ با سربازانسو تنگ كنيم. در اين تي
ما در وضعى نيستيم كه اگر  :اهميت اين جنگ را برايشان توضيح دادم و گفتم

نجنگيديم وضع كمى بدتر بشود. ما در وضعى هستيم كه اگر نجنگيم و دشمن 
م و اميدواريم ها را خوب يافتيافتد، روحيهرا نكوبيم موجوديت ما به خطر مى

 .ها هر روز بهتر بشودكه اين روحيه
 

 صحبت در باره سازش پنهانی با ریگان و بوش بر سرگروگانها
سرشب مطابق معمول در محلى كه دور از مراكز شهرى و نظامى است      

ها بررسى كرديم و شوراى نظامى را تشکيل داديم و وضع را در همه جبهه
 اىاطالع دادند كه عده زانه را دريافت كرديم. دوباره از تهرانگزارش كار رو

روانى را دارند و سخت مشغولند كه  - ىسايقصد گشودن جبهه جنگ س
اند، به گردن كسى بگذارند تقصيرى را كه خود كرده« خوارج»مطابق معمول 

ت خطرناك مسئوليت را به عهده كه با وجود اين تقصيرها و در وضعيتى سخ
به خطر انداختن همه چيز خود، دارد تالش  ، باگرفته است و شب و روز

 .كندمى
تا ديرگاه ما وقت را به مباحث نظامى گذرانديم و فرصتى نماند كه من       

ها فكر كردم. بعد نشستم و مقدارى در اين زمينه ؛درباره اين بازيها فكر بکنم
تر را به اينجا رسانده است از نظر گذراندم، ديدم هشت ماه پيش اى كه ماگذشته

توانم مسئوليت تغيير روانشناسى جامعه آمريکايى را به خشونت و گفتم من نمى
اند و كار را به اينجا ايم و آنچه كردهمداخله جويى بر عهده بگيرم و آنچه كرده

آورد و گمان من اينست ر مىاند جريانى است كه امروز نتيجه خود را به بارسانده
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نه به عنوان جمهوريخواه در برابر دمکرات، بلکه بعنوان بيانگر تغيير  كه ريگان
تر به دوستان گفته شود. چند روز پيشروانشناسى جامعه آمريکايى انتخاب مى

شده است كه به  در زمانى و به صورتى اتخاذ بودم كه تصميم درباره گروگانها
كنم و گمان مى ثر خواهد شدؤمؤثر نخواهد شد، بلکه به زيان او م سود كارتر

روحيه و شناسایی تجربه طوالنى من در مطالعه و اين نظر من كه مستند به 
 ،ها استام دراين زمينهها به لحاظ اقامتم در آنجاها و مطالعهروانشناسى غربى

تر خواهد شد و من . بنابراين وضع خارجى ما مشکلاستهددرست از آب درآم
ام، دانم كه به موقع هشدار دادهكسى نيستم كه از برابر مشکالت بگريزم. مى

شود اما به اين داليل نمى .ام مؤثر واقع نشده است و نتيجه نداده استگفته
ستقل تالش را در نيمه گذاشت و به تالش براى استقرار يك حکومت اسالمى م

ادامه نداد. به هر حال زندگى در اين جهان پايان همه چيز نيست، تاريخ 
استمرار دارد و همان طور كه مردم ما امروز قضاوت روشنى دارند، تاريخ فردا 

گذرد خواهد داشت نيز قضاوت روشن و بلکه روشنترى نسبت به آنچه حاال مى
هاى من از روى ارزيابى كنم در اين قضاوت الاقل در مورد اين كهو گمان مى

با اين همه ما حق  د.علم و اطالع و دقيق بوده است، حق را به من خواهد دا
دهد، از تالش و دهد يا نمىنداريم به دليل اين كه تاريخ حق را به ما مى
 .كوشش براى نجات ميهن اسالمى باز بايستيم

ى كه داشتم، به ادامه فكرم كه به اينجا رسيد، آرام گرفتم و با همان تصميم      
اى كار ساده ،دانيد كه جنگ در دو جبههنبرد مصمم شدم. شما مردم مى

 - نيست، خصوص وقتى كه يك جبهه، جبهه داخلى است و جبهه جنگ روانى
ى است. در همه جاى دنيا اين طور عمل شده است كه وقتى جنگى پيش يأسس

اند و چون ستونى استوار تكيه گاه افق و مخالف متحد شدهآمده همه از مو
اند كه او در اند و چنان كردهاند و او را در نبرد يارى كردهمسئول جنگ گشته

ها روحيه خود را از دست ندهد. جنگ دوم جهانى را بياد بياورديد، سختى
نيروهاى فرانسوى و انگليسى را  شد و قواى هيتلر وقتى چرچيل نخست وزير
در انتظار بود كه  را اشغال كرد و ملت انگليس در هم شکست و فرانسه

در برابر مجلس خطاب به  او آلمانى پاى در خاك آن كشور بگذارند، سربازان
و « دارم به شما بدهممن جز خون و اشك و آه چيزى ن» :ملت انگليس گفت
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ملت انگليس و رهبران انگليسى يکپارچه پشت سر او ايستادند تا در جنگ 
 .پيروز شد

يك ديکتاتور بود  هاى مسکو آمد و با اين كه استالينتا دروازه قواى هيتلر      
ن با اين حال ملت روس نگفت چون اين آدم يك ديکتاتور است و آ

هاى خونين را كرده است و اين بالها را به سر ما آورده است، ما از صفیهت
هيتلرى  حکومت با آلمان  كنيم، بلکه ايستادند و تحت همانوطنمان دفاع نمى

 .جنگيدند و باالخره هم پيروز شدند
با غافلگير كردن،  اسرائيل ناصر شکست خورد و ارتش 1967در سال       

زد و ناصر ناگزير شد آتش بس را بپذيرد و استعفا  ضربه سختى به ارتش مصر
كرد. ملت مصر يکپارچه به خيابانها ريختند و استعفاى او را نپذيرفتند. حال 
اين كه ارتش را خود او ساخته بود و ناچار مسئول وضعى بود كه پيش آمده 

مردم مصر داراى اين رشد بودند كه در آن شرايط نبايد پشت بود، معهذا 
مسئول را خالى كرد و به دشمن امکان داد تا از موقعيت حاصل از پيروزى 

 بيش از حد سوءاستفاده كند.
 

 درست در اين موقع خنجر زدن از پشت شروع شده است
ى از سوى اما در اين حمله از سوى ما يعن ؛حمله كرد ایرانبه قوای صدام      

انجام نگرفت، ،كارى كه زمينه سازى اين حمله تلقى بشود رئيس جمهورى
هاى فوق طاقت انجام برعكس هشدارها داده شد، اخطارها داده شد، كوشش

متوقف بشود، اداره امور كشور  گرفت، بلکه جريان تضعيف نيروهاى مسلح
ها به دشمن امکان حمله ندهد. از نابخت كند و اين ضعف جريان صحيح پيدا
 17ها موفق نشد و قدرت پرستان مانع شدند، اخطار در يارى، اين كوشش

 ،تا در نتيجه دشمن به تصور ضعف كامل ما. هم اينها را بخود نياورد شهريور
چون در اين حمله شديم كه نما متوسل به اين معنى  ،حمله كرد. با اين حال

 ، پساندبوده است و آنها اين بال را بر سر كشور آورده« هاقدرت باز»نقش با 
دانستيم از آنها براى نجات كشور كارى چون مى .مسئوليت هم با آنها باشد

ساخته نيست. اينست كه با تمام وجود به تالش پرداختيم تا كشور نجات يابد 
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شد كه كم و بيش توانستيم دشمن را و حاال نتيجه اين تالش عظيم اين 
اى وارد صحنه كرده و امکانات را به كار بگيريم و متوقف كنيم و نيروهاى تازه

متجاوز  گورستان ارتش اين اميد را به وجود بياوريم كه بيابانهاى خوزستان
ت. آنهايى خواهد شد. درست در اين موقع خنجرزدن از پشت شروع شده اس

خواندن  يأسپذيرند، آيه كه ضعيف و ناتوانند و جز قدرت هيچ واقعيتى را نمى
كند كه همه چيز از دست را شروع كردند و استاندار خوزستان تلگراف مى

شود تلف مى رود، اگر خوزستان برود نصف جمعيت ايرانرفت، خوزستان مى
اين تلگراف را در شوراى  . آقاى رجايىو بايد اين مطالب را به مردم گفت

بود،  دفاع خواند و من در آنجا به او گفتم، اين آدم وقتى هم در كردستان
گفت كردستان از دست رفته. اين را بدانيد خود او كه از مسببين تضعيف مى

ها مشغول است تا روحيه ارتش در خوزستان بوده است، حاال به جنگ روانى
گويم او عمدا  اين كار را را به كلى از بين ببرد و سقوط قطعى بشود. من نمى

كند، اما آدمى كه اين مقدار ضعيف است و اين اعصاب ناتوان را دارد، مى
 چرا بايد در اين استان ما و با شرايط جنگ مسئول باشد؟

كنند. آن هدفى را كه از دو ومار جمع مىاى از نمايندگان در مجلس تعده      
سه ماه پيش به اين طرف داشتند و شب و روز هم مشغول بودند، يعنى بازگرفتن 

اى نزد كنند كه به آن برسند و نامه، دنبال مىفرماندهى كل قوا از رئيس جمهور
، داردها بازتاب فورى در جبهه دانند كه اين كارها. اينها نمىبرندمى امام

برد و دشمن مثل آبى كه سد از شکند، مقاومت را از بين مىها را مىروحيه
گيرد. اينهايى كه سردمدار هستند، برابر او برداشته شده باشد، همه جا را مى

ه دانند كدهند. آنها مىدانند كه دروغگو هستند و حقايق را وارونه جلوه مىمى
دانند كه جز من با توجه به وضع چگونه بود و حاال چگونه شده است و مى

افكار عمومى، با توجه به توانايى در برانگيختن هيجان مثبت كار و ميل به 
تواند اين وظيفه سنگين را بر ايثار و فداكارى كس ديگرى دراين شرايط نمى

 .بکشند ما راخواهند از پشت جبهه مى اعهده بگيرد. بنابراين آشکار
ت يأسست. از روز انتخاب به را مركز اين توطئه ها به هر رو، تهران      

ها بوده و هنوز هم هست. امشب از مسئوالن نيروهاى جمهورى اين توطئه
م خواهجنگ تهيه كنند كه حاال نمى خواستم كه يك طرحى براى جبهه مسلح
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بگويم كدام جبهه و چگونه طرحى است. اما براى آنها صحبت كردم و وضع را 
روانى تشريح كردم و اهميت و ضرورت  -اجتماعى  -ى يأساز جهت س

پيروزى در جنگ را برايشان روشن كردم. شب ديروقت آنها رفتند و من 
اى هاميدوارم كه اين روحيه آنها با تحريکات نشکند و بتوانند با همه سختى

 .موجود، دشمن را بشکنند
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، من دو نامه امروز، پس از اطالع از آن توطئه تازه نقشه كشان در تهران      
 .امامتهيه كردم يکى خطاب به رئيس مجلس و يکى هم خطاب به 

 

خواهم جز : من از اين آقايان هيچ چيز نمىدر نامه به رئيس مجلس
 اين كه مرا به حال خود بگذارند تا اين جنگ را به نتيجه برسانم.

دانيد و آن حقايق ايد و حقايق را مىبوده نوشتم كه شما در شوراى انقالب     
خواهم بازگو كنم و يك به يك بازگو كردم و االن به خاطر جنگ نمى را
دانيد كه چه چيز در اختيار من قرار گرفت و من آن را به چه صورت آماده مى

گذارد كه انسان فرض كند ها و تحريکها، جايى براى اين مىكردم. اين توطئه
ند. اگر كسى كندلسوزى و به مقصد خدمت اين كارها را مى  اشخاص از روى

آماده است شب و روز تالش كند و از هيچ كارى فروگذار نكند، بگو بيايد و 
خواهم جز اين كه مرا به حال مشغول بشود. من از اين آقايان هيچ چيز نمى

كنم كه اين حداقل خود بگذارند تا اين جنگ را به نتيجه برسانم. و خيال مى
موقع خود به عنوان ضميمه اين تقاضاست، در هر حال نامه مفصل است و در 

 .گزارش خواهد آمد
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: اگر قرار بر كشمکش است من در مجلس غير علنى  نامه به امام
 شومحاضر نمى

اين نكات را يادآور شدم كه من اين نامه را براى مجلس  در نامه به امام      
كشمکش است من در مجلس  نوشتم و نوشتم به رئيس مجلس كه اگر قرار بر

گويم شوم، بايد در مجلس علنى حاضر بشوم و آنچه مىغير علنى حاضر نمى
 .بايد به اطالع عموم مردم برسد و مردم تكليف را تعيين بکنند

كنيد كه حرفهاى من نيست كه نوشتم كه پس مالحظه مى در نامه به امام      
ها مطلع كشند و من از آنها را مىها اين نقشهآورد، ايناختالف به وجود مى

زنم براى اينكه وسيله دفاعى ديگرى هم ندارم و شوم و درباره آنها حرف مىمى
شود و اگر آنها اين ها است كه مىوسيله دفاعى من آگاهى عموم از اين توطئه

د، ما كشيد. حاال هم اگر توطئه نكننكردند، كار به اينجا نمىها را نمىتوطئه
شويم به شرط اين كنم كه در اين جنگ پيروز مىشويم و من تعهد مىپيروز مى

كه ما را به حال خود بگذارند و به شرط اين كه بگذارند كارم را انجام بدهم و 
 .با اختيار كشور را به سوى پيروزى ببرم

د اين نامه هم در وقت خود به صورت ضميمه اين گزارشها چاپ خواه      
ن هت ايجبعد از تهيه اين دو نامه به كارهاى نظامى پرداختم، خصوصا  از شد. 

كه بدانيم بازسازى نيروها در چه وضعى است و تا وقت تشکيل شوراى 
 .نظامى، به اين طرح مشغول بوديم

شوراى نظامى تشکيل شد و بعد از گزارش فعاليتهاى روزانه آن طرح آماده       
كه براى  ر شد در مراجعت فرمانده نيروى زمينىشده بود و عنوان نشد و قرا

ببينيم كه چه بايد   بازديد رفته بود اين طرح با او در ميان گذاشته شود و ما
 .بکنيم
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 شودتر مىروحيه تهاجمى روز به روز گستردهها  در جبهه 
بعد از ظهر  4صبح فرماندهانى كه احضار كرده بودم، آمدند و تا ساعت       

بنا به داليلى كه داشت و  درباره آن طرح بحث كرديم. فرمانده نيروى زمينى
 .دارد با آن موافق نبود

 نبه هر حال م .داليلى كه داشتند و دارند با آن موافق بودندولى ديگران با       
بقيه را بايد با توكل به خدا انجام دهيم و  :م. و گفتمدبا انجام طرح موافقت كر

كند. امکانات را سنجيديم، اگر اين طرح پيروز بشود، خيلى چيزها تغيير مى
جازه اجراى آن براى بسيارى از خبرگان ترديد نبود كه اين امکانات به ما ا

در اين معنا ترديد داشت.  دهد. گرچه فرمانده نيروى زمينىطرح را مى
هاى روزانه را هرحال شب شد جلسه شوراى نظامى تشکيل شد و گزارش  به

و نيروى هوايى خيلى خوب  دادند و امروز و ديروز هم همينطور، هوانيروز
هاى كرده بودند و تلفات بسيار سنگين به دشمن وارد ساخته بودند. گشتى عمل

داد روحيه اى انجام داده بودند كه نشان مىنيروى زمينى نيز كارهاى برجسته
شود و ميل به عمل روز به روز فراگيرتر تر مىتهاجمى روز به روز گسترده

 .گرددمى
ع تكميل صادر كردم و اين در واقامروز دستورالعمل طرح را  ،به هر حال      

طرح بود و تضمين بيشتر براى اجراى طرحى بود كه در جلسه پيش شوراى 
 .امروز روز طرح بود گذشت؛دفاع تصويب شد. امروز هم به اين ترتيب 

اما راجع به طرح، الزم است كه با خواننده كمى صحبت بکنم در تجربه       
جريان دايم سروكار داشتم. يك وقت تب ى اجتماعى خودم، با دو يأسزندگى س

هم تب عمل همه را  اينكه در ماههاى اول انقالب  گيرد، كماعمل همه را مى
گفتند نقشه و برنامه را بايد دور ريخت و بايد عمل كرد. و گرفته بود و همه مى

. اين دبهم ریختن وضعیت ش  برنامه و ديمى،نقشه و بىنتيجه اين عملهاى بى
بدون برنامه و نقشه در همه جا رواج گرفت و « بايد عمل كرد»جمله 

سازمانهايى هم كه به وجود آورديم، بدون برنامه و بدون نقشه و ديمى، خود 
 .شدند مصيبت
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 در همان وقت گفتم كه جنگ بدون برنامه را متوقف كنيد
يشه اين مسئله بود، بايد عمل كرد بود، هم در جنگها هم كه با ضد انقالب      

شدن دشمن. « جرى»شد تا تلفات سنگين مى« بايد عمل كرد»و نتيجه همين 
من در همان وقت، خصوصا  در زمان سنندج كه بعد معلوم شد كه مقدمه همين 

توانند براى اين كه نيروهاى ما را در آنجا تا مى بوده است، طرح حمله عراق
همان وقت گفتم كه جنگ بدون  .حمله كنند ند و بعد از خوزستانمشغول كن

برنامه را متوقف كنيد جنگ بدون طرح و نقشه را متوقف كنيد و ببينيد كه 
هاى خودتان چيست امکانات خودتان چيست و امکانات دشمن چيست. قوت

شمن هاى خودتان كدام است و ضعفهاى دهاى دشمن چيست؟ ضعفو قوت
پس از اينكه  ،در نتيجه .كدام است و از روى برنامه و نقشه جنگى عمل كنيد

ها معلوم شد، آوردند در دفتر من طرح جنگى تهيه شده را، اين ضعفها و قوت
 .ارائه كردند و به اجرا گذاشتند

 

روزهاى اول آنها كه مأيوس بودند می گفتند:  چاره نيست، جز 
 .جنگ چريکى

روزهاى اول آنها كه در مورد جنگ باعراق هم همين مسائل پيش آمد.       
گفتند ارتش دانستند و مى، اين حرفها را باطل مىمأيوس بودند از توانايى ارتش

شود و چاره نيست، جز جنگ خورد و زود كارش ساخته مىشکست مى
ا نشد و ارتش مقاومت كرد و از بين نرفت و در . بعد مطابق نظر آنهچريکى

و تقويت پرداخت، زمانى رسيد كه طرح معنا   حين جنگ به تجديد سازمان
پيدا كرد. وقتى نيرو هست، طرح معنا دارد آن نيرو بايد يك طرحى را به اجرا 

كند، چون طرح را بايد يك بگذارد. وقتى نيرو نيست، طرح هم معنا پيدا نمى
اجرا درآورد، وقتى اين نيرو و اين سازمان نيست، طرح در واقع  نيرويى به

سرگرمى ذهنى است. اينها در آن وقت كه براى اجراى طرح نيرويى نبود، 
افتادند به جان ما كه چرا طرح عمومى وجود ندارد و ما هر چه گفتيم كه بابا 
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ود طرح عمومى وجود دارد بلکه نيرويى كه آن طرح را ايجاد كند هنوز وج
 :كرد، گفتيم در مقابله با ضعف، مردم سه دسته هستندندارد، فايده نمى

 .شوندآنهايى كه تسليم ضعف مى - 
 دهندآنها كه ضعف را وسيله قدرت جويى قرار مى - 
ها از دسته كنند كه ضعف را به قوت تبديل كنند، اينآنهايى كه كوشش مى - 

اند، دهرا كه خودشان به وجود آوردوم هستند. يعنى هر ضعفى را ولو ضعفهايى 
 .ستدهند و اين اخالق! اخالق خوارج ااينها را اسباب قدرت جويى قرار مى

رو اين ني حاال نيرويى هست كه آن طرح را اجرا كند. اميدوارم ،به هر رو      
 وطرح را با موفقيت اجرا كند و قدمى باشد براى تغيير اساسى جهت جنگ 

امروز شوراى نظامى هم تشکيل شد و مطابق معمول تغيير سرنوشت جنگ. 
 .ايم و ديروقت تمام شدكارهايمان را انجام داده

  
  

 1359آبان ماه  16جمعه  کارنامه 
 1359ابان ماه  29تاریخ انتشار 

 404روزنامه شماره 

 شویمها راخراب نكنند، ما موفق و پيروز مىگفتم: اگر روحيه به امام
حمله كوچکى و  خبر دادند كه دشمن به دزفول صبح قبل از رفتن به تهران      

يا حمله را شروع كرده است. البته بايد بگويم كه در اين منطقه باريدن باران 
تواند از راه زمين با ما بجنگد آغاز شده است و اين براى دشمن كه فقط مى

رفتم. به ايشان گفتم كه  ه تهران رفتيم. به منزل امامخوب نيست. در هر حال ب
اى راكه به وجود آمده است به وضع نيروها در حال بهبود است. امکانات تازه

را به حال  او گفتم و گفتم كه اگر ما را به حال خود بگذارند و نيروهاى مسلح
شويم اما اگر نكنند، ما موفق و پيروز مى ها راخرابخود بگذارند و روحيه

شويم و شکست ها را خراب بکنند، ما پيروز نمىبخواهند به طور مرتب روحيه
 .را دگرگون خواهد كرد خوريم و اين شکست سرنوشت ايرانمى
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است و  ايشان گفتند كه نه، شما مطمئن باشيد كه قدر زحمات شما معلوم      
اند رفته ام كه يك عدهم كه براى انجام كارى به اينجا آمده بودند، گفتهبه آنها ه

 !كشيدايد و نقشه مىكنند و شما هم اينجا نشستهآنجا و فداكارى مى
اند و نقشه من به ايشان گفتم اين عده عالوه بر اين كه نشسته ،به هر حال      
ين اند و مقصر اوردهكشند، اسباب و مقدمات ضعف را هم خودشان فراهم آمى

ن ودشاخخواهند به خيال اند و مىوضع آنها هستند. حاال اينها طلبکار هم شده
 .فرصت را مغتنم بشمارند

اى كه اين را به شما بگويم اگر اينها موفق بشوند و تزلزلى در اين روحيه      
ما كارايى خودشان  اآلن به وجود آمده به وجود بياورند، قطعا  نيروهاى مسلح

را از دست خواهند داد و شکست حاصل خواهد شد و اين شکست به قيمت 
توانم سنگينى براى كشور تمام خواهد شد. آن قدر قيمتش سنگين است كه نمى

 .تصور كنم كه اثر اين شکست چقدر وحشتناك خواهد بود
توانيم اميدوار باشيم كه ىايم و محال اين كه ما كامالا دشمن را مهار كرده      

كه بيرون آمدم، ايشان اطمينان دادند كه شما نگران  شويم. از نزد امامپيروز مى
نباشيد، هيچ نگران نباشيد و به كار مشغول باشيد، كوشش كنيد و انشاءالله 

 كند.دهد و نگران اين حرفها نباشيد و اينها اثر نمىخداوند به شما پيروزى مى
خدا كند كه اين طور باشد و اين كارها اثر نكند و ما بتوانيم اين جنگ را به 

 .پيروزى برسانيم
 

و آقاى اسالمى به طور  آقاى قطب زاده شب پيش در راديو تلويزيون
 اندحرف زده« باز»

ى جمع شده بودند. احساسات گرم و ، مردم زياددر بيرون منزل امام      
در آنجا شنيدم كه شب پيش در  .اى ابراز كردند و بعد به منزل آمدمصميمانه

اند. حرف زده« باز»و آقاى اسالمى به طور  آقاى قطب زاده راديو تلويزيون
و تغييراتى را در راديو  ه است.شتاند و اين بازتاب داحرف زده« باز»خليى 

 .تلويزيون موجب شده است
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قرار بر اين بود كه  :گفتم ؛آقاى اردبيلى صحبت كردم و در اين بارهبا من       
تحصيل رضايت و توافق بشود اما ترتيبى كه شده درست در جهت خالف اين 
 منظور است و گفتم كه من كماكان تا وقتى كه اين دستگاه راديو تلويزيون

برندارد، در اين دستگاه صحبت نخواهم  اصالح نشود و دست از جنگ روانى
 .كرد

كنم و شما مطمئن باشيد. بعد اند كه من عمل مىحاال ايشان وعده داده      
اميد و در شب به طول انج 10:30شروع شد و تا  جلسه شوراى عالى دفاع

چهار قسمت تصميمات گرفت. بعد هم به نزد مادرم رفتم و تا نيمه شب هم 
 .پيش او بودم

  
 1359آبان ماه  17شنبه کارنامه 

 1359آدرماه  1تاریخ انتشار 
 405شماره روزنامه 
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نوشتم تا  نامه به دادستان كل ؛اندرا دستگير كرده زادهآقاى قطب
 درتاريخ ضبط بشود

صبح وزير خارجه كوبا آمد، به همراه او عده زيادى هم آمدند. مدتى       
اند. من شايد متجاوز را دستگير كرده زادهنگذشته بود كه معلوم شد آقاى قطب

ام و آن اينست كه ما از ده سال باشد كه حول يك امر صحيحى ايستادگى كرده
ايد كار جمعى را تمرين كنيم و بياموزيم و تكروى در كارمانم نباشد. من در ب

يافتم و در نتيجه عمالا با هم نبوديم را ضعيف مى كار جمعى، آقاى قطب زاده
نيز، دوباره من چند نوبت به او  توانستيم باشيم. بعد از آمدن به ايرانو نمى

دم كه وقتى استعدادها نتوانند كار جمعى بکنند و بياموزند، خاطرنشان كر
رسند و آنچه را ها به قدرت مىها، آلت بازها و آلتاستعدادها، قدرت طلببى

آورند. به هر حال با شنيدن اين خبر، نامه كه انتظارش را نداشتيد بر سر شما مى
بشود كه در جمهورى اسالمى چه  نوشتم تا درتاريخ ضبط به دادستان كل

 كنند. همين راديو تلويزيونهايى هنوز هستند و حکومت مىها و چه منشروش
 بود بد صدها بار به همين شخص كه وزير امور خارجه و عضو شوراى انقالب

بلکه آنها كه اين كار را و بيراه گفت و يك نفر هم براى اين كار تعقيب نشد، 
اند و رفته است در شدند. حاال از او دعوت كردهكردند، تشويق هم مىمى

تلويزيون حرف زده است، خوب آزاد بوده و حرفش را زده است. او را 
اند. براى چه كسى در اين جمهورى تصور امنيت وجود دارد، وقتى هيچ گرفته

است، چيزى  ؟ اين سقوط انقالبقيد و بند اخالقى و قانونى وجود ندارد
 .نيست كه بتوان آن را تحمل كرد

 در عمر جامعه لحظاتى هست كه سکوت مرگ است
تا آنجا كه بر من معلوم شد، كسى هم به طور علنى به اين كار اعتراضى       

انگيز ديگرى است. به هر رو در عمر نكرده است كه خود اين هم داستان غم
لحظاتى هست كه سکوت مرگ است. در اين لحظات سکوت مرگ  جامعه
هاى انقالب و ترين ارزشبايد اجازه داد اين طور با اساسىاست و نمى انقالب

اى تبليغات ضد، يعنى بهترين معيارهاى اخالق اسالمى بازى شود. عده
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كنند و ما مضر است را تشويق مى تبليغاتى كه واقعا  براى روحيه نيروهاى مسلح
 گويد:رود و مىدهند و هيچ كس هم معترض آنها نيست. كسى مىاجاز مى

 

 الزم است، خط آمريکاست!  هركس بگويد تخصص 
 داند علم چيست، اما اين كه تخصصخوب البته كسى كه علم ندارد نمى     

هاى بزرگ كشور را به اين ترتيب از بين بردن، به نظر ايهراكوبيدن و اين سرم
چون اين يعنى وابستگى كامل. به گوينده  ؛همين است من خط واقعى آمريکا

اين سخن كه با منتهاى غرض هم صحبت كرده است، كسى اعتراضى نكرده 
 .زندانى شده است است، اما قطب زاده

من  هاو نزديك نيمه شب ب .نوشتم هر حال نامه مفصلى به دادستان كلبه       
تلفنى صحبت كرد و گفت كه من نامه شما را خواندم، در خصوص راديو 

هم  كنم. در مورد قطب زادهشما به من اعتماد كنيد، من درست مى تلويزيون
خواستم خود را وارد كنم، حق با شماست بازتاب داخلى و خارجى آن من نمى

زشت و زننده است. البته شب گزارش اخبار خبرگزاريها و راديوهاى خارجى را 
هم كه آورده بودند، خواندم. همه راجع به اين توقيف گفته بودند. خوب البد 

 !«ما اعتنايى به افكار عمومى نداريم»باز خواهند گفت كه 
خودش به بغداد را داد و گفت كه به يمن سفر وزير خارجه كوبا گزارش       

تالش عظيم شما و ايستادگى غيرقابل وصفى كه از خود نشان داديد، دولت 
زند كه اكنون ديگر آن ادعاهاى سابق را ندارد و در حد معقولى حرف مى عراق
ماده پيشنهاد  4شينى بکند. او توان گفت، حاضر است قبل از مذاكره عقب نمى

 .طرح بشود و جواب بدهيم داد كه قرار شد در جلسه شوراى عالى دفاع
گفت و قبل از او هم ديگران خود اين معنى كه وزير خارجه كوبا مى      
دهد كه كار و كوشش ما اگر براى بازيگران صحنه قدرت گفتند، نشان مىمى

دانند كه با در و منزلت ندارد، در دنيا قدر و منزلت دارد و همه مىداخلى ق
امکانات ما با وجود محاصره اقتصادى و دهها مشکل داخلى و خارجى اين 

ست. و صد افسوس كه چشم تنگ ا مقاومت يك هنر و حماسه بزرگ زمان ما
م. بينند. به هر حال در يك برهه سختى هستيو خردبين زورپرستان آن را نمى
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اگر اين برهه را به سالمت بگذارنيم و دشمن را مهار بکنيم، ديگر ما را باكى 
ى اينها نخواهيم يأسس - از توطئه اين گروه نيست و اعتنايى به جنگ روانى

اگر هر روز  دكنكرد. البته اين گروه خود قوه و قدرتى ندارند و گمان مى
برسانند،  با تلفن و نوشته و حضورى به امامهاى دروغ تهيه كنند و گزارش

 .باالخره آنچه نبايد بشود، خواهد شد
كنم براى رضايت خداست و مقصدى جز تالشى كه من مى ،به هر حال      

اند ندارم، زمان هست، امروز اى كه او را در آن انداختهاز ورطه نجات ايران
مردم هم هستند، مردم كور و كر نيستند، مردم اين امور  هست، فردا هم هست،

مانند. من ترديد ندارم كه فهمند و درباره اين امور القيد نمىبينند و مىرا مى
گويم اند، مىمردم القيد نخواهند ماند. به اينهايى كه اين بازيها را راه انداخته

چندين و چندبار بيشتر از كنيم دانيد آنچه مىدانيد ما چه داريم و مىشما مى»
شويد، دانيد كه اگر ناكام شويم، اول شما نابود مىحد توانايى مان است و مى

پس به خود آييد و بگذاريد كه ما با خاطر جمع به كار و تالش مشغول باشيم و 
 .به نتيجه برسيم

اين خلبانان  .رفتم زآمدم و به نزد خلبانان هوانيرو بعد از ظهر به خوزستان      
اى انجام داده بودند. دشمن تصور كرده بود روز پنجشنبه و جمعه كار برجسته

 كه هوا بارانى است پس از هوا خيالش راحت است.
 

در هواى بارانى به دشمن حمله و تلفات سنگينى  خلبانان هوانيروز
 .بدو وارد كرده بودند

ض ها بعد از گذشت اين مدت جنگ و كار مداوم، براى تعويين خلبانا     
هاى جنگ باز ساعت با شور و شوق به ميدان 48رفته بودند، اما بعد از 

 ه ماكگشتند و من به آنها گفتم كه بدليل اين روحيه و ايمان و اخالص است 
ا ند بر متواشويم. اگر از داخل به ما ضربه نخورد، قوه خارجى نمىپيروز مى
 .مؤثر باشد

شب مطابق معمول شوراى نظامى تشکيل شد و معلوم شد كه در اين دو       
اند و جنگهاى غير منظم هم دارد به روز همه نيروهاى ما خوب كار كرده
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كند و اميدواريم كه ما به زمانى رسيده باشيم كه سرنوشت تدريج توسعه پيدا مى
ر بکند. از اتفاق شب در خبرهاى جنگ با قوت گرفتن نيروهاى ما تغيي

هم بود.  عراق ارتش اى با رئيس ستادخبرگزاريها كه آورده بودند، مصاحبه
دليل بر موفقيت نظامى  خبرنگار از او پرسيده بود پيشروى شما در خاك ايران

جز   س و پيش نداشته باشيد، سرنوشتىشما نيست، چون كه اگر شما راه پ
نابودى نداريد. او جواب داده بود كه نه نيروهاى ما قوى هستند، چنين هستند، 
چنان هستند و اين مطالب صحيح نيست ولى معلوم است يك جواب از سر 
بازكردنى است و واقعيت هم همين است كه در صورتى كه ما موفق بشويم به 

پيش نخواهد داشت مطلب ديگرى هم درباره مهار دشمن، او راه پس و 
تندگويان گفته بود كه او را در ميدان جنگ گرفته است و او مثل ساير اسراى 

اى ديگر براى جنگى است كه اين هم دروغ بود، چون او را در حالى كه با عده
دانستند. غالب اند به لحاظ اين كه اينها راه را نمىرفته، گرفتهسركشى مى
 .ديگرى هم كه داده بود، دروغ بودجوابهاى 

گرام من داده شده بود كه آمدم، جوابى به تلفنمى در راه كه به خوزستان      
خواهم بگويم چه كسى داده بود. اما اين جواب هم به موقع خودش به من نمى

د و تر مسايل را بداننصورت سند ضميمه در كارنامه خواهد آمد تا مردم روشن
بفهمند. به هر حال از ابتدا تا انتها دروغ بود و من به سختى در شگفت شدم. 

اند دانستم كه براى خالف حقيقت گفتن توجيه پيدا كردهاين را قبالا مى
تا اين حدش را نخوانده بودم! وقتى كه اين سند در ضميمه  گويند، امامى  و

ست كه چرا دروغ بود و اين كارنامه خواهد آمد، خواننده نيز خواهد دان
ها بودند. به هر حال گيرندگانى هم معين كرده بود، يکى از هايش كدامدروغ
 براى اطالع امام بود و حال مردم ببينيد كه ها دفتر امامآن

ما در چه محيطى مشغول كار هستيم. از چپ، راست، پس و پيش 
 خواهند ما را بشکنندمشغولند و با دروغ مى

 مومىعحقانيت راهمان، تكيه ما به خداست و حمايت افكار به دلیل ولى      
 .ين گونه بازيها هيچ نگرانى نداريما از و
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خواهند عرصه را امشب من در شوراى نظامى گفتم كه وقتى از هر سو مى      
تنگ بکنند، شما بايد خونسردى خود را از دست ندهيد و طرحهاى نو به نو 

بايد متوجه « شش دانگ»به اجرا بگذاريد و حواستان به طور تهيه كنيد و 
ضربه زدن به دشمن باشد، از آنها خواستم كه يك طرحى براى تشديد ضربه 

از نظر من بانى  به آنها گفتم كه آمريکاتوان به دشمن زد، تهيه كنند. هايى كه مى
برده است، بانى اين جنگ اين جنگ بوده و شايد اين جناحى كه انتخابات را 

بوده است و ادامه جنگ به سود آمريکاست. شرح دادم كه چگونه اين جنگ 
كند و قيمتهاى مواد ساخته شده و خام را به سود وضعيت دالر را تثبيت مى

نظامى آمريکا را درخاورميانه  -ى يأسبرد و موقعيت سآمريکا پايين و باال مى
 ...كند وتثبيت مى

اى نيست كه ما چه زيان و ضررهايى از اين جنگ اين براى آنها مسئلهبنابر      
خواهيم كرد، براى آنها مسئله قدرت خودشان مطرح است و ما مجال و فرصت 

هاى آنها را بر هم بزنيم. و كمى داريم تا با تالش زياد و ايثار و فداكارى، نقشه
با جوسازيهاى توانند گفتم كه به نظر من دستهاى آنها قوى است و مى

خواهند تحميل كرده و پيش ببرند، مگر اين كه ما تى را كه مىيأسگوناگون، س
اين بار مسامحه نكنيم و بايستيم و مقاومت كنيم و دشمن را بشکنيم، پيش از 

صحنه ايست كه  آنكه آنها فرصت داشته باشند كه به ما ضربه بزنند. امروز ايران
دهيم و يا خداى نكرده شويم و حيات كشور را نجات مىمى در آن يا ما موفق
آييم كه معلوم نيست چه بر سر كشورمان خواهد آمد. در اين از پاى در مى

شرايط جا براى مسامحه نيست و اگر مسامحه كنيم، اگر نايستيم، اگر ايثار 
نكنيم، موجوديت ما در خطر قطعى قرار خواهد گرفت. روزهاى آينده خواهد 

آيند يا خير. روزهاى ت كه آيا طرحهاى عملياتى تهيه شده و به اجرا در مىگف
جنگند و نيروى گويد كه ما در اثر فعاليت نيروهايى كه در هوا مىگذشته مى

گيرى به دست هاى چشماى، موفقيتتوپخانه و حمالت كوچك ضربه
يدوارم ايم. امايم، حمله دشمن را در بسيارى از جاها متوقف كردهآورده

هاى ها اميدبخش باشند و من بتوانم به مردم گزارشروزهاى آينده، گزارش
 .شادى بخش بدهم
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اند در ريخته 888كه بودم، به من گفتند پولى كه مردم به حساب  در تهران      
تومان و ده تومان و بيشتر  20ميليون تومان تا اين زمان است كه از  40حدود 

ساب ريخته شده و جمع شده و حاال اين مبلغ شده است. اين اعتماد به اين ح
هاى تخريبى دهد. شايد يك علت اين كوششتوده عظيم مردم ما را نشان مى

دانند افكار عمومى آنچه را كه بايد بداند، دانسته براى همين است كه مى
بحث  آوارگان در خوزستان من راجع به وضع است. در شوراى عالى دفاع

كردم. حالل احمر كارهايى انجام داده است. اما با وجود اين كه دو ماه از 
گذرد، هنوز يك ترتيب اساسى براى اداره اين آوارگان داده نشده جنگ مى

دانند. جنگيم. خود مردم آنچه را كه بايد بدانند مىاست و ما در اين شرايط مى
دانند چه كسانى حواسشان پيش كنند و مىد چه كسانى مخلصانه كار مىداننمى

 .حقايق و مسايل اساسى نيست و پيش كارهاى ديگر است
  

 1359آبان ماه  8يکشنبه کارنامه 
 1359آذر ماه  2تاریخ انتشار 

 406شماره روزنامه 
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 ، وابستگى پيدا كرديماز نداشتن علم و تخصص
ها در جمع خلبانها حاضر امروز صبح بعد از پرس و جو از وضعيت جبهه      

من  .دمآدقيقه براى آنها صحبت كردم. سخنى بود كه از دل بر مى 90شدم و 
مالحظات را كنار گذاشتم و آنچه در دل داشتم گفتم. از ضعف و سه دسته 

در كارها و در سازمان  :مردم صحبت كردم. مطلب اول كه طرح كردم اين بود
ها آيد و مردم در برابر اين ضعفهايى هم به وجود مىدادن هر نيرويى ضعف

كنند، ها منطبق مىشوند و خود را با آن ضعفاند. آنهايى كه تسليم مىسه دسته
ها را فرصت مغتنمى براى تحکيم موقعيت و بيرون كردن آنها كه اين ضعف

ها را به قوت كوشند اين ضعفو آنهايى كه مى شمرندرقبا از ميدان قدرت مى
و تمدن بشرى را  اند كه راه كاروان فرهنگبدل سازند. اين دسته سوم

 .گشايند و خدمتگزاران راستين بشريت اندمى
هايى كه داريم هر سه گروه اين مردم در جمع كنونى نيز در برابر ضعف      

اما گروه دوم يعنى آنهايى كه از فرصت اين  كنند،وجود دارند و عمل مى
خواهند استفاده كنند، بسيار خطرناك عمل ها به سود قدرتمدارى مىضعف

كنند. اينها حتى به لحاظ فقدان علم و اطالع منافع خودشان را هم مى
كنند كه اين فرصت، فرصت دعواى قدرت دهند. توجه نمىتشخيص نمى

اگر صرف اين امور بشود، موجب چيرگى  كردن نيست. اين فرصتى است كه
دشمن و از بين رفتن همه چيز حتى آنهايى است كه به دنبال قدرت همه 

علم پرداختم. چون روزنامه  واند. بعد به مسئله عقيده ها را از ياد بردهواقعيت
آنها كه تكيه »دست خلبانها بود و مطالب يکى از نمايندگان را كه گفته بود 

ما در دو  :گفتم ،دادنشان مى« هستند كنند، در خط آمريکامى روى تخصص
سه قرن اخير وابستگى را از داشتن علم و تخصص نداريم، بلکه از نداشتن 
علم و تخصص، وابستگى پيدا كرديم و امروز هم اگر خودمان علم و تخصص 

به تصور اين  عراقمانديم و اين و آن نمى  كافى داشتيم، ديگر دست به دامان
كه چون ما در محاصره اقتصادى هستيم و كسى به ما امکانات و تجهيزات 

آنهايى كه علم ندارند و از  داد.نخواهد داد، به خود يارا و جرأت حمله نمى
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كنند، ارزش علم خبر ندارند و چون علم ندارند علم و تخصص را تخطئه مى
گاهانه در خط سلطه قدرتهاى حاكم بر اين كسانى هستند كه  آگاهانه يا ناآ

جهانند، چرا كه صاحبان تخصص و علم را كه سرمايه بزرگ موجوديت كشور 
گريزانند و امروز هم ما و پيشرفت كشورند، با ايجاد جو اجتماعى خطرناك مى

كه عالقمندان به موجوديت كشور بدون توجه به رفتار اين مردم در حال و 
ه با جان و دل به كار مشغولند و دست بردار نيستند، اينها هستند كسانى گذشت

كنند. اميدوارم اهل علم و كه دارند اسباب اسارت واقعى كشور را فراهم مى
تخصص بدانند كه حق ندارند رفتار اين نابخردان را بهانه خدمت نكردن به 

 .كشور قرار بدهند

 نيستندعلم بيگانه و بريده  ازده ايمان و عقي
دانند كه حقيقت دين چيست. بنابراين خط آنها كه علم دارند، بهتر مى     

اى عده، كشيدن ميان مکتب و دين و علم جنايتى است كه از دوره قاجار
و  دینكوبيدن را وسیله  و آن مرتكب شدند و كار را به استقرار رژيم پهلوى

خودى قراردادند و كار را به جايى رساندند كه رساندند.  كشور و فرهنگ
را  خواهند حکومت بکنند و علم آن را ندارند، تخصصامروز هم چون اينان مى

آنجا  مايگان را توجيه كنند.شوند تا حکومت نادانان و جاهالن و بىمنكر مى
ام كسى به روزنامه هم گفته ام و در مصاحبه بانوشته گفتم كه در نامه به امام

مظلوميت من در حکومت، الاقل در تاريخ دو سه قرن اخير نبوده است. دست 
جنگم. با اين ام و دارم مىگويند بجنگ! و من پذيرفتهاند و مىو پاى مرا بسته

 گذارند! شرح دادماى بر دست و پاى من مىآيند و باز هم بندهاى تازهحال مى
كه اگر توجه افكار عمومى، عمل افكار عمومى، حركت مردم و عالقه مردم 

كنند، ها مىنبود، قطعا  كشوراز پا درآمده بود. در برابر كارهايى كه قدرت طلب
تنها پشتيبانى مردم است كه موجب شده ما در جنگ مقاومت كنيم و دشمن را 

مئن بودند كه مردم ها مطاز رسيدن به هدفهايش مأيوس بگردانيم. اگر آن
خواهند داد،  نشانعكس العمل نشان نخواهند داد و يا عكس العمل ضعيفى 

خيلى كارهاى ديگر كرده بودند و شايد در برابر خطرى كه پيش آمد، ديگر 
گذارند، مقاومتى نبود. اما شکر خداى را هر بندى اينها بر دست و پاى ما مى
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دريغ ا به يمن پشتيبانى و حمايت بىكند و مموج حركت مردم، آن را پاره مى
 .ايم و از اين پس نيز پيروز خواهيم شدها پيروز شدهمردم بر مشکل

پس از اين صحبت به محل كارم بازگشتم تا عصر به مسايل نظامى       
و چگونگى پيشرفت كار در  مشغول بوديم، از جمله بازسازى نيروهاى مسلح

كه شرط اساسى و ضرور تغيير جهت در جنگ از دفاع به حمله اين زمينه 
است. شب مطابق معمول، شوراى نظامى تشکيل شد و عمليات روزانه گزارش 

هاى نظامى مورد بررسى قرار گرفت. اندك شد و پيشرفت در بعضى تحرك
كنند. دير وقت اندك نيروهاى ما در روى زمين دارند روحيه تهاجمى پيدا مى

 .تمام شد اين جلسه
  
  

 1359آبان ماه  19دو شنبه کارنامه 
 1359آذرماه  3تاریخ انتشار 

 407شماره روزنامه 

 شد« فاطمى»تبليغات بسيارى بر ضد مرداد  28بعد از كودتاى 
خواهم به مناسبت است. من مى فاطمى امروز سالروز شهادت دكتر حسين      

بعد از  :شهادت او مطلبى را با خوانندگان خودم در ميان بگذارم. آن اين است
شد. آن قدر اين تبليغات « فاطمى»مرداد تبليغات بسيارى بر ضد  28كودتاى 

، دستيار بر ضد دولت مصدق كردم فاطمى در كودتاشديد بود كه من فكر مى
بوده است. وقتى فهرست نامزدهاى انتخابات از سوى  انگليسو  آمريکا

نهضت مقاومت ملى منتشر شد، به لحاظ همين جوى كه بر ضد او به وجود 
ها اين جو را بر ضد او به اسم او در آن فهرست نبود.  البته خودى ،آورده بودند

ين گونه جوسازيها وجود آورده بودند. نظير همين كسانى كه امروز هم به ا
مشغولند. در نتيجه من و بسيارى از آن جوانان به سن و سال و بزرگتر از من 
معتقد شده بودند كه فاطمى خائن است. او را دستگير كردند، در حالى كه 
دستبند به دست داشت، چاقوكشها را به جان او انداختند و آنها با چاقو بدن او 
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ال او را محاكمه كردند و در همان حال او را را پاره پاره كردند و در همان ح
 .كردند با بدن پاره پاره و تب دار اعدام

 دهداين رژيم به حرف مردم اهميت مى
مثل  . اعدام اورا منتشر كرد فاطمی خبر اعدام 7صبح زود اخبار ساعت       

سان ديگر نظير من، حرفها و من فرود آمد. و اگر من يا ك سراى بر يك ضربه
پذيرفتيم و تحقيق را براى ادعاها و راست و دروغهاى جوسازان را نمى
ديديم و افكار عمومى با توجه قضاوت درباره شخصيت آن قربانى الزم مى

ى محکوميت او را تماشا تفاوتبىكرد و همه در كافى به مسئله برخورد مى
اين آسانى او را محکوم و اعدام كند. توانست به كرديم!؛ كجا رژيم مىنمى

خواهم بگويم. شنبه، كه من از اى بتواند روشن كند كه چه مىشايد يك مقايسه
نامه نوشتم كه اين يك امر  مطلع شدم به دادستان كل دستگيرى آقاى قطب زاده

بود كه كسى به عنوان دادستان غيرقانونى است و در مصاحبه نيز گفتم اگر قرار 
صاحب تشخيص باشد، خود تشخيص بدهد و خود هم نيروى مسلح داشته 
باشد و اين نيروى مسلح را بفرستد و دستگير كند، و كسى هم نتواند بپرسد، كه 

تو اعالم جرم كرد؟ ديگر قواى سه گانه الزم  چرا دستگير كردى و چه كسى به
وه مجريه الزم است و نه حتى قوه قضاييه، نيست، نه مجلس الزم است و نه ق

پرسيدند كه چه بايد ها مىهايى به محل كار من شد و بعضىبه دنبال آن، تلفن
شويد. و مردم بکنند و من گفتم مقاومت نشان بدهيد كه تسليم اين بازيها نمى

و قم و  شوند. در تهرانمقاومت كردند و نشان دادند كه تسليم اين بازيها نمى
جاهاى ديگر اعتراض كردند به اين توقيف. و اعتراضشان مؤثر واقع شد. 

كند و در ممکن است شما بگوييد كه طبيعت رژيم ما با رژيم سابق فرق مى
دهند. اين صحيح است، خوشبختانه هنوز اين رژيم به حرف مردم اهميت مى

 .ارزشى داشته باشد احترام و آنها ايم كه مردم و حرفما به جايى نرسيده
اما موقعيت ما خطرناكتر است، يعنى اگر مردمانى گونه رفتارهاى غير       

قانونى، قدرت طلبانه و زورگويانه را ببينند و دم نزنند، اين خطر هست كه 
ماهيت رژيم سابق را پيدا كنيم. از اين پس نيز به نظر من مردم بايد هميشه 

ين رفتارها با قاطعيت مقاومت كنند. اين گوش به زنگ باشند و در برابر ا
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د و زندگى آرام ند و به صورت يك كابوس دربيايندادگاهها قرار نبود تا ابد بمان
 د و كسى نتواند حرف خود را بزند و بر خالف دستور امامنبگير مردمرا از 

د و اينها خود نيروى مسلح هم داشته باشند. و خود حکم كنند و خود بگيرن
خواهند بکنند! اگر اين روحيه مقاومت هميشه در خود ببندند و هر كار كه مى

جامعه وجود داشته باشد، حتى مقتدرترين رژيمها توانايى انجام كارهايى را كه 
كند. اين است كه جوسازى در آن وقت اهميت داشته است خواهد، پيدا نمىمى

 را اعدام توانست فاطمىآن طور آسان نمى و اگر آن جوسازى نبود، رژيم پهلوى
 .كند
سبت اين درس كه در آن زمان من گرفتم، موجب شد كه با خود عهد كنم ن     

ت وقعيمام، الاقل قضاوتى كه در به اشخاص، تا وقتى اطمينان دقيق پيدا نكرده
 .جدى داشته باشد، نكنم تأثيرآنها 
د و با مروز روزى است كه نسل جوان ما بايد همين هشيارى را پيدا كنا      

 خود عهد كند كه نسبت به مسايل تا وقتى اطالع دقيق پيدا نكرده است،
توانند جوى قضاوتى كه تعيين كننده باشد، نكند، چرا كه جوسازان آسان مى

 .بوجود بياورند كه در آن جو كسى ياراى دم زدن نكند
اند، در حقيقت تنها دست زده نهايى كه به توقيف قطب زادهخوب، آ      
خواستند او را به جهت حرفهايى كه در تلويزيون زده بود بگيرند، بلکه فكر نمى
كردند كه با استفاده از اين موقعيت و فرصت اگر شدت عمل را نشان بدهند مى
ديگر كسى جرأت نخواهد كرد كه لب باز كند و را بگيرند، « مبلغى»و « او»و 

ماند خود او )رئيس كامل خواهد شد. مى عمالا سانسور رئيس جمهورى
شود مى(. وقتى خود او هم اسباب بيان نداشت، در حقيقت جو مناسب جمهور

شد كه نتوانند برنامه اما واكنش شديد مردم موجب با آرزوهاى قدرت پرستان. 
خودشان را اجرا بکنند. در بيان كارنامه شنبه گفته بودم كه كسى اعتراض به اين 

ها و شود، روز بعد و امروز شخصيتتوقيف نكرد، اما اين طور كه معلوم مى
آورند آنها را متقاعد بسيارى كسان اعتراض كردند. اميدوارم آنچه به دست مى

بايد پشتيبانى نكرد. بسيارى موارد اى نمىليل و بهانهكند كه از حق، به هيچ د
، در كنند كهمىسنگین هاى قدرت جو را چنان آيد كه فرصت طلبپيش مى

رسد. حتى در فايده، بلکه در عين حال خطرناك به نظر مىاظهار نظر بى آن،
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اين مورد نيز شکستن سکوت، يك ضرورت است براى اين كه وقتى سکوت 
گويد كه ها را كسى مىناگزير است عقب بنشيند. اين سخنشکست، ناحق 

نه تنها در  :رئيس جمهور است. بنابراين مايل است به خواننده خود بگويد
نبايد  که اگر این قصد را داشت،ها را در خود جمع كند صدد نيست كه قدرت

از خواهد بگويد شرط عدم انحراف خود او هم بعد ، بلکه مىزدمیاين حرفها را 
، همين توجه عمومى خدا و اعتقاد به هدايت خدا و مبارزه با كيش شخصيت

 .است
بنابراين مردم در اين جريان نقش تعيين كننده خودشان را نشان دادند.       

بعد از اين نيز بايد نقش خودشان را نشان بدهند. چون به مناسبت، مسئله 
در ميان است، بايد اين را بگويم كه من راضى به انتصاباتى كه  راديو تلويزيون

 .عنوان شده باشد، صحيح نيست جز اینشده است نشدم و اگر مطلبى 
خواهند شود. از قانونى كه مى طرفبىبايد مقاومت بکنند تا اين دستگاه       

، يو تلويزيونخواهند دستگاه راددر مجلس تصويب بکنند، آشکار است كه نمى
انه حقايق را با مردم در ميان بگذارد، بلکه طرفبىدستگاهى باشد كه 

در  خواهند ابزار تبليغاتى آنها باشد و چون قوه مجريه، يك رئيس جمهورىمى
اين كوشند بلکه رأس آنست و به ناچار حق تصويب دارد، با انواع و اقسام مى

خواهند پيش بينى كنند حق را هم از او بگيرند تا هر سه نفرى كه در قانون مى
طرفه هر چه   خواهند بگذارند از خودشان باشد و يكو ناظرى كه مى

ند. اينجاست كه بايد مردم مقاومت كنند. مردم بايد بدانند كه نخواهند بکمى
ت كه ما داريم، به ضرر اين كار متوجه خودشان خواهد شد. اين همه مشکال

نبودن دستگاه تبليغاتى است و يا يکى از مهمترين عوامل  طرفبىلحاظ همين 
آن اينست كه تابع و منقاد جوسازان شده است و بسيارى حقايق را وارونه جلوه 

مشکالت  ؛داده و موجب پيدايش مشکالت بزرگ براى كشور شده است
... كشور را در ورطه ى بزرگ ويأسس -اقتصادى بزرگ، مشکالت نظامى 

سلطه بر دستگاه خطرناكى كه سرنوشت او را به خطر افكنده قرار داده است. 
راديو تلويزيون يکى از عوامل مهم اين وضعيت است و اين دستگاه در اختيار 

 .خواهند انحصار قدرت را در دست داشته باشندكسانى است كه مى
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شديم، يکى مسئله دستگيرى  بارى صبح امروز به دو سه مسئله مشغول      
، معنى آن و ايستادگى براى اين كه اين خالف با سرعت جبران آقاى قطب زاده

، خصوصا  نيرويى كه بايد دشمن را واپس بشود، يکى بازسازى نيروهاى مسلح
براى  بزند، و يکى مسايل اقتصادى ناشى از جنگ و ضرورت علم و اطالع

قاعده و بيانهاى كارهاى بى ،اداره اقتصادى كشور متأسفانه در دو سه ماه اخير
گاهى از علم اقتصاد انجام  نادرست تهديد و انواع و اقسام كارها كه از روى ناآ

 .بدتر بشود موجب شده است كه وضعيت اقتصادى ايران، گرفته
جنگ رفتيم. دشمن  ستقر در جبههبعد از ظهر به بازديد نيروهاى م      

ها بودند. تحركاتى را شروع كرده بود و نيروهاى ما مشغول سركوب اين تحرك
روز اول در اينجا توپخانه ماعالوه بر اين كه يك توپ بيشتر نداشت، بسيارى 

ها هم داشت و مقايسه امروز با آن روز مقايسه كوه است با كاه، توانايى كسرى
ى توپخانه ما اصالا غيرقابل مقايسه با آن روز است. نه تنها از جهت فعل

توپخانه، بلکه از نظر روحيه و استعداد نيروى انسانى كه با اين ابزارها 
جنگند. در اين بازديد از يك تيپ هم بازديد كردم. آنها قبالا يك گردان مى
در موقع  ى دشمن را طى يك عمليات گشتى گرفته بودند كه من«كاتيوشا»

ام. افراد اين گردان را هم از بين برده و خود داستان اين كار دالورانه را گفته
 .فرمانده آن را كه يك سرگرد بود توقيف كرده بودند
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گرفته و آورده بودند و گله  اسيرامروز هم باز حمله كرده بودند و دو       
« كاتيوشا»داشتند كه وسايل ارتباط جمعى، راديوتلويزيون از اين مقوله گردان 

. بعد به قسمت ديگر رفتيم كه مشغول تيراندازى با توپخانه ستاصحبتى نكرده
روحيه شان عالى بود. البته در  ؛بودند. يك به يك با خدمه توپ صحبت كردم

ى توپ سركردن با آن صداهاى مهيب كار آسانى نيست، خصوص كه توپخانه پا
كوشد كشف موضع كند دشمن مى  پذيرترين جاهاست. از لحاظ اين كهآسيب

ى كه در شنوايى دارد صحبت كرديم تأثيرو آنجا را بزند. مقدارى هم راجع به 
مى را كه براى كنم بيشتر هموطنان اين تنبلى را داريم كه وسايل الزو گمان مى

ها هم مطابق معمول آن چيزهايى بريم، آنيش بينى شده به كار نمىصدمه كمتر پ
را كه بايد به گوش بگذارند تا صداى توپ، صدمه به شنوايى شان نزند، بکار 
نبرده بودند. اميدوارم اين تذكر در همه آنها مؤثر بيفتد و اين كار را بکنند. 

، امروز براى من بسيار جالب بود و مرا به ههمطلبى كه در بازديد از اين جب
هيجان آورد، اين بود كه روز اول همه از اين كه ديده بانى خوب نيست و ديده 

شود و پرت و بان نداريم و تيراندازى توپخانه چون ديده بان نيست، تجهيز نمى
ته بودم. سيم چى نشسپال است، ناله داشتند. اما امروز خودم در كنار بى

داد گفت، تانك از مخفى گاه خود بيرون آمد و دستور تيراندازى مىبان مىديده
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دهد پيشرفت در اين كه نشان مى« خورد، به عقب برگشتند»گفت و بعد مى
زمينه تا كجا است و چقدر مؤثر است كه ما هم از روى دلسوزى و هم اعتقاد و 

شود. امروز دشمن عاصى مىهم از روى آگاهى و علم عمل كنيم، آن وقت 
تقريبا  طورى شد كه در مدتى كه من در جبهه بودم، تحرك دشمن متوقف شد. 

كوبيد، خاموش شد و دشمن از توپخانه دشمن كه نواحى مقدم جبهه ما را مى
 .تحرك افتاد

 

 امهستم، يك نفر را هم تنبيه نكرده از وقتى كه من در جبهه
شوند كه انسان وقتى از نزديك نتيجه كار و وانندگان متوجه مىاميدوارم خ      

آيد و من نيز امروز بسيار به هيجان بيند، چقدر به هيجان مىتالش خود را مى
هستم، يك نفر را  آمدم. به لحاظ اين كه در اين جنگ از وقتى كه من در جبهه

انسانها  ،و ايجاد هيجان مثبت كارانگيختن استعدادها برام و با هم تنبيه نكرده
كنم توفيق ما در اين زمينه گمان مى اند.خاستهخودجوش به كار و تالش بر

اساسى است، همان معنويت بزرگى است كه من در پى آن  همان انقالب
ن دادند كه اى را به مرفتم، نامهمى ام. اين را هم بگويم، وقتى كه به تهرانبوده

خواندم. يکى از برادران و ياران نوشته بود، نامه بسيار زيبايى بود، الزم است 
متن آن نامه در اينجا بيايد تا خوانندگان نيز ببينند هدف و خط ما كدام است و 
ما در پى برانگيختن چه چيز در انسانها هستيم كه اگر آن برانگيخته شد، انسان 

 .دوشناپذير مىشکست
مانند و كوشش همه را و از بين وقتى من اين روحيه جديد و اين تالش بى      

هاى كسل، غمگين، ترش خو، كينه توز و به وجود آمدن قيافه رفتن آن روحيه
شوم كه اگر بينم، مطمئن مىبشاش، اميدوار، پرتوان، پرتالش و پرابتكار را مى

ما چهره زيبا و  انقالب استقامت بکنيم، اين دوران بيمارى سپرى خواهد شد و
بر قاتليت و خشونت، جاى  تأكيدمعنوى خود را بازخواهد يافت و اين همه 

بر معنويت، محبت، همکارى، تعاون و سازندگى، ابتكار و  تأكيدخود را به 
تر و كينه كه روز به روز نسبت به هم خشن هاخالقيت خواهد داد. اين قيافه

تر تر و اميدوارتر و با محبتروز به روز نسبت به هم خندانند، شدتوزتر مى
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توان ساخت. اين جنگ بايد به ما ها نمىها و در كينهرا با كينه بشوند. ايران
بياموزد كه ايجاد محيط همکارى و صميميت و صفا، چقدر در تغيير روحيه و 

با   و در جنگپيروزى در جنگ مؤثر است. در جنگ با مشکالت كشور 
اين روحيه بيشتراحتياج است. اميدوارم نسل به ها، عقب ماندگى ها وويرانى

جوان امروز ديگر گوش به جو سازان كينه توز نسپارد و خود را وسيله اغناى 
 .ميل به زورگويى و تجاوزطلبى و خشونت آنها نگرداند

تشکيل  جلسه شوراى عالى دفاع 5:30، در ساعت بعد از مراجعت از جبهه      
ت خارجى يأسشد و تا ساعت نيم بعد از نيمه شب ادامه يافت. نخست درباره س

 پيشنهادات وزير خارجه كوبا، تلگرام دبيركل سازمان ملل، پيام رئيس جمهور
ل مختلفى كه پيش آمده بود، پرداختم و بعد به مساي تصميم گرفتيم. پاكستان

دست آخر به طرحهاى نظامى. تا پايان جلسه درباره اين مسايل تصميم گرفتيم. 
در ميان جلسه وقتى براى شام برخاستند، نماينده مجلس و عضو شوراى عالى 

ورزند و خواهان تفاهم دفاع مطالبى عنوان كرد كه نمايندگان به شما عشق مى
فرموديد و و چقدر به جاست كه شما سعه صدر و گذشت مىبا شما هستند 

اند، يك آماده د و حاال كه همه براى تفاهمگرفتیمیبعضى حركات راناديده 
وجود بياوريم. به او گفتم من از ابتدا خطاب به مردم محيط تفاهم جدى ب

 ام كه اگر شما نمايندگانى انتخاب نكنيد كه هماهنگى داشته باشند، كشورگفته
اى بينيم كه عدهروبرو خواهد شد و حاال عمالا مى با مشکالت بزرگى

خواهند به جاى هماهنگ كردن مجلس با رئيس جمهور و رئيس جمهور مى
طلبى بامجلس، اينها را با هم ضد بکنند و از قبل اين ضديت در تنور فرصت

دست يابند،  نان قدرت براى خودشان بپزند. براى اين كه آنها نتوانند به اين كار
ازه ندهند نمايندگان مجلس بايد خودشان در صدد كشف حقايق بربيايند و اج

جا جوسازى بکنند و محيط اختناق درست كنند كه اشخاصى بيايند و در آن
كسى نتواند حرف حق را بزند و بعد يك سردى به وجود بيايد و اين سردى به 

ام و ال من همواره آماده بودهتقابل بيانجامد و فاجعه به بار بياورد. در هر ح
ام در يك محيط تفاهم با هم كار بکنيم و در نامه به رئيس مجلس هم آماده
ام اگر بنابر تفاهم باشد، من چه در جلسه علنى و چه در چلسه غيرعلنى گفته

دهم. حرف من اين حاضرم شركت بکنم و آنچه الزم به توضيح هست، مى
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برد را من فراهم كه كشور در آن به سر مى است كه اسباب و مقدمات وضعيتى
 .اندام و آنهايى كه دارند اين جوسازيها رامى كنند، فراهم آوردهنياورده

من با تمام نيرو كوشيدم كه كشور را در اين وضعى كه هست، قرار نگيرد،       
كردند. حاال اين بدهکاران واقعى ها را آنها بودند كه خنثى مىو اين كوشش

واهند طلبکار بشوند با استفاده از جوسازى. اين چيزى نيست كه ما خمى
به آن مسامحه روا بداريم. براى اين كه اوضاع  تنسب وبتوانيم تحمل بکنيم 

كشور خطرناك است و چنين كارى مساوى است با به خطرانداختن سرنوشت 
ن بحرانى كشور. به هر حال از بيان او من اميدوار شدم به اين كه بلکه يك دورا

كردند تضاد بهتر از سپرى شده باشد و آن بخش از نمايندگان كه گمان مى
قانع شده باشند كه توحيد، شعار اصلى اسالم، بهتر است و  کتوحيد است، اين

اى از نمايندگان، متنى را خطاب به همين امروز هم در روزنامه ديدم كه عده
اء كرده بودند. من سپاسگزار آنها هستم و به در تقدير از زحمات من امض امام

دهم كه از هيچ كوششى در استخالص كشور مضايقه نكنم و آنها اطمينان مى
كنند هايى كه فكر مىبزرگ آنها جو را دگرگون كند و آن قدم نیاميدوارم ا

توانند نهادهاى قانون اساسى را در مقابل هم قرار بدهند، متقاعد بشوند كه مى
 .خطاست و مجلس بازيچه آنها نخواهد شد شانروش
و  امروز باز در روزنامه ديدم اعتراضات بسيار به دستگيرى آقاى قطب زاده      

. باز هم تكرار تظاهرات مردم در قم و در بازار تهران. بود احضار آقاى مبلغى
اگر مردم القيد بمانند، اين ى است. براى اين كه كنم كه مايه بسيار اميدوارمى

شود و آن هم كند و به روش حکومت تبديل مىها استقرار پيدا مىزورگويى
كه در آن صورت ابزارهاى مناسب خود را به وجود « تنها روش حکومت»
هايى كه در رژيم آورد، يعنى آدمهاى مستبد و استبدادطلب، با همان روشمى

و ما از نو به رژيم سابق « آورداستبداد حتما  و قطعا  وابستگى مى»پيشين بود و 
بايد نسبت به تجاوزاتى كه به برمى گرديم با آدمهايى ديگر. بنابراين مردم نمى

هربار كه اين تجاوز صورت  شود، القيد بمانند.آزادى و قانون اساسى مى
وزگر بايستند. اين شرط گيرد، بايد با قاطعيت به صحنه بيايند و در برابر تجامى

زنند، اما براى مردم اى زياد از مردم حرف مىست. عدها ما پيروزى انقالب
خواهيم مردم مىتاييد گفتن قائل نيستند. ما در نقشى جز كف زدن يا الله اكبر 
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 .لو تجاوزها بايستند اين است شرط سالمت رژيم مادر صحنه باشند و ج
دم ما خسته و القيد نشوند و نسبت به اين گونه تجاوزات آشکار اميدوارم كه مر

، القيد نمانند و با قوت تمام بايستند و از همين اشخاص به حقوق قانونى
 .تجربه خود درس بگيرند كه ايستادگى متضمن بسيارى فوايد است
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ديروز دو مصاحبه و امروز هم يك مصاحبه مطبوعاتى انجام دادم. قاعده       
اينست كه من زود به زود به سئوالها جواب بدهم تا مردم دائم در جريان امور 

دهم ولى به لحاظ وضع باشند. مقدارى را از طريق كارنامه روز انجام مى
دهم تا وقتى كه وضع سانسور بر آن ترجيح مىنابسامان راديوتلويزيون و وجود 
تغيير نكند، از آن استفاده نكنم و بقيه مسايل  به طور جدى در راديو تلويزيون

 .را از طريق مصاحبه مطبوعاتى به اطالع مردم برسانم

براى خودشان مشغولند قانونى وضع كنند كه  ديشب به من گفتند
 .را به ترتيب دلخواه خودشان اداره كنندراديوتلويزيون 

اند و آن اينست كه در دست داشتن اينها از يك نكته مهم غافل مانده     
كند. اين دستگاه از اول انحصار يك وسيله تبليغاتى نيست كه به مردم كمك مى

هاى معينى بوده و به سود گروههاى خاصى عمل كرده است در دست انقالب
سابق هم اين  اما نتيجه عملى كار به ضرر آنها تمام شده است و رژيم شاه

دستگاه را به انحصار تام و تمام در اختيار داشت. اما در عمل اين دستگاه به 
زيان او كار كرد، چرا؟ براى اين كه در جهان ما امکان محدود كردن تمام 

ا در جهان ما وجود دارد و اگر ها و صدها مجرمجارى خبرى نيست. ده
ها و نظرها يکديگر را نباشد و انديشه دستگاه تبليغاتى محلى براى بحث آزاد
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شوند به اطالع عموم نرسند، و در آنجا نيابند و اگر اخبار آن طور كه واقع مى
اساس و پايه نظرها قرار نگيرند، حتى گروهى بنا بر دخل و تصرفى كه در 

دهد، در نتيجه جامعه كند، آن را پايه نظريه خود قرار مىاطالعات و اخبار مى
دارند، دل ها به تعبير قرآنى بدانچه شود و گروهاز اطالع درست محروم مى

ى به گروههاى يأسگردد و جامعه سشديد مى هاشوند و تعصبخوش مى
هایی را که حلمآيد و اين گروهها ا موج مردم مىی ؛شودمتخاصم تجزيه مى

خواهد آيد و به نام اين كه مىكنند و يا موج استبداد مىمیترك  اند،اشغال کرده
كند. اينست از سر راه مردم بردارد، حاكميت خود را مستقر مى اين گروهها را

كه از جهت كشورى و انقالبى و اسالم و كشور است كه من براى اصالح 
فشرم، نه از لحاظ شخصى كه از لحاظ ام و پا مىپافشرده جدى راديو تلويزيون

به ضد رئيس  ،ت جمهورىيأساين دستگاه پيش و بعد از ر من، شخص
عمل كرده و كار به سود من تمام شده است و هر اندازه از اين پس  جمهورى

مى به سود من است و عمو  هم در روش گذشته اصرار بورزد، باز در نزد افكار
 .كندمن داللت قطعى مى بر حقانيت

آن به رأى عمومى انتخاب شده است،  در كشورى كه رئيس جمهور      
اين رئيس جمهور سانسور بشود كسى از اين دستگاه باور نخواهد كرد   وقتى

يش به اين . بنابراين، تبليغات دستگاهى كه مردم از پزندراست میكه حرف 
زند معتقد و متقاعد شده باشند به زيان كسى تمام كه حرف نادرست مى

شود؛ اما به زيان كشور و به زيان اسالم خواهد شود بلکه به سود او تمام مىنمى
جمهورى اسالمى بايد اين باشد كه حقيقت  بود. چون مشخصه راديو تلويزيون

كند. وقتى اين كار را نكرد، اين چنين جمهورى، اسمش و واقعيت را تبليغ 
از نظر من وضع راديو اسالمى و واقعيتش ضداسالمى است. به هر حال 

 3-تلويزيون بهتر نشده و جاى بسيار تأسف است كه دادستان كسانى را كه ژ
داده و ی متصدخود را تحميل كنند، عنوان  اند به زور اسلحهاند و خواستهكشيده

ها سپرده است! و اين امرى نيست كه با قانون تطبيق داشته به آنرا تصدى كار 
 .باشد
كه از مناطق جنگى ديدن  داخلى و خارجي انا خبرنگاربارى مصاحبه ب      
اند را انجام دادم. بعد به بازديد از پيشرفتهاى آموزش نظامى رفتيم. يك كرده



560 

 

كند و ما هم داريم ولى نه پيش و نه فاده مىوسيله جنگى كه دشمن همواره است
آموزش الزم براى استفاده از آن داده نشده بود، اينك پرسنل  بعد از انقالب

آموزش مربوطه رامى بينند تا ما نيز آن را به كار گيريم. بار اولى كه من رفتم 
زش كافى اظهار خواستند با اين وسيله كار كنند، از فقدان آموكسانى كه مى
كردند. برايشان صحبت كردم وگفتم آموزش را خود انسان است نارضايتى مى

اند و نقش معلم را بازى دهد. آنهايى كه بيشتر آموختهكه به خودش مى
تان را نجات بدهيد، كنند، كمك هستند. شما اگر بخواهيد ميهن اسالمىمى

بکشيد و بهتر بياموزيد و  بايد تالشتان را چند برابر كنيد و زحمت بيشترى
خصوصا  توجه داشته باشيد كه همان سنت قديمى را زنده كنيد و آن اين كه 

اى را بيهوده شليك كرد. شما هم بايد طورى ياد بگيريد كه بايد هيچ گلولهنمى
وقتى هدف را يافتيد، تير را به هدف بزنيد. اين بار كه رفتم، روحيه شان 

گفتند كه ود. از آموزش بسيار راضى بودند و مىالعاده و عالى شده بفوق
نگرانيهايشان رفع شده است. قرار شد كه من دو سه روز ديگر بار ديگر بروم و 

در اين معنى را الزم  تأكيدحالت آنها را در تيراندازى ببينم. در اينجا بار ديگر 
ا را در وجود آدمى اينست كه نيروها و استعداده بينم كه كار يك رهبرىمى

برانگيزد و بدو هم اميد و هم اعتماد به نفس بدهد، به طورى كه او به طور 
استعدادهای خود را بکار اندازد . روحیه قوی پیدا کند و آن چیز  خودجوش

مطمئن بود  تنها که ناممکن بود ممکن بگردد . دشمنی که به ما حمله کرد نه
بلکه و رژیم ما را سرنگون خواهد کرد، در هفته اول کار ما را خواهد ساخت 

در داخل  خود کشور ما نیز دست اندرکاران بطور عمومی اعتقادشان بر این بود 
های جنگی بود شیوه؛ پس از آن، که در همان هفته اول کارمان ساخته می شود

د اینکه ردیم . به استناکما باید اتخاذ می ن بر خوزستانکه بعد از سلطه دشم
گفتند از ارتش کاری ساخته نیست بنا بر این باید هایی دارد، میما ضعف ارتش

اعتقاد اسالمی و روش کارم با اینکه در باره . من مطابق با کار دیگری کرد
ها را بودم که باید ضعف ده و تجربه کرده بودم بر این باورخود و دیگران آزمو

ی را که یرا که وجود دارد بکارگرفت، میزان کارآ بر طرف کرد و امکاناتی
ی ارتش را باال برد و روحیه او را تقویت یوجود دارد بکار گرفت، میزان کار آ

کرد تا استقامت کند و دشمن را بشکند و همین روش را بکار بستیم . تجربه 
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 50حق را به جانب من داد . ارتش مقاومت کرد و امروز از حمله به خوزستان 
نه تنها دشمن به  ؛گذردوز می گذرد ، از شروع جنگ بیش از دو ماه میر

ه گرفتهدفهای خود نرسیده است این احتمال که ما پیروز بشویم بسیار قوت 
 درشناختم و چه آنها که پیش میهای ارتش را چه آنها که از ضعفاست . من 

و امروز ارتش جریان جنگ شناختم را شروع به از بین بردن و رفع کردن کردم 
ی که هر لحظه در حال افزایش است با دشمن یبا روحیه جنگی و با استعدادها

 خواهندمییغات همان گروهها که ر اینجا این معنی را بگویم که تبلجنگد . دمی
د رنهر ضعفی را وسیله بازی قدرت قراردهند، از مدتی به این طرف سعی دا

عناوین دیگری از نیروهای مسلح ما  المقدور اسم ارتش را نیاورند و بهحتی
 آوردمی. حال اینکه اینها باید بدانند وقتی ارتش ما موفقیتی بدست  کنندمییاد 

و این  گذاردمیزنند، در روحیه آنها اثر منفی و به عنوان دیگر از آن حرف می
که کسانی هستند که بر دستگاههای تبلیغاتی ما  کندمیفکر را در آنها القا 

 خواهندمیما در این جنگ پیروزشویم و به هر وسیله  خواهندمیدارند و ن سلطه
روحیه نظامیان را تضعیف بکنند. همین امشب در شورای نظامی بسیار مطالب 

ایم و بنام دیگران در رادیو و تلویزیون گفتند که ما این کار را انجام دادهرا می
 است . اثر منفی داشته سربازان و مطبوعات انتشار داده اند که بسیار در روحیه

گویم برای این است که مردم بدانند ما در چه موقعیتی این مطلب را که می      
رسانند. مشغول جنگیدن هستیم و چگونه از هر سو بجای کمک بما صدمه می

ازی به جد ما بکار بازس ،هاها و ضربهن صدمهبا وجود همه ای ،به هر حال
ی اندیشه اسالمی و یغولیم. اول بازسازی روحی و فکری و نشاندادن کارآمش

ی از لحاظ آماده کردن یخودی در نبرد و دوم کارآ پایبندی به فرهنگ
، درجه داران و افسران شد که سربازانتا این زمان همیشه عنوان می .سازوبرگ

در  .ی از غیر اینها بوجود آورد تا بتوانند بجنگندما روحیه ندارند و باید ترکیب
با اینکار  پس از مالحظه اثرات منفی این ترکیب در روحیه ارتش ،این جنگ

جنگند روحیه پیدا موافقت نکردم و تکیه را گذاشتم بر اینکه خود اینها که می
و بزک لباس او کنند و بجنگند . بر اساس این باور که روحیه آدمی و عقیده ا

ها و تشویق مستمر و هنیست با بازدید مستمر و شرکت مستمر در عملیات جبه
موفق آمدم که در آنها  ،هاکوشش برای شکستن آن موانع روانی و ذهنی ارتشی
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ها ارتشیان ما است که در جبههروحیه جدیدی بوجود بیاورم . امروز طوری شده
بر  تا آبادان امروز میزان ضرباتی که از جبهه کرمانشاه و هم کنندمیقراری بی

 العاده عظیم است . دشمن وارد ساخته اند فوق
 ،بهر حال .من در قسمت دیگری از عملیات امروز یاد خواهم کرد     
روز پیش  45روز است ما در وضعیت  45خواهم به مردم بشارت بدهم که می
 توانندمیخوانند آنها که کارنامه را می ؛ز این نیستیم . هفتم و یا نهم مهر بودا

همراه فرمانده نیروی  .چون من االن بیاد ندارم ؛ببینند که چه روزی بوده است
اين آمدم. همه چيز در  هوايى به دزفول ينيروفرمانده  ، رئیس ستاد، زمینی
در اينجا براى اين  بودند. آميزيأسها كرد، قيافهحکايت از شکست مى جبهه
آنها با اميد برخاستند و به جبهه باز گشتند و  .آميز صحبت كردميأسهاى قيافه

امشب هيچ كدام از فرماندهان و مسئوالن نظامى نبودند كه به پيروزى ما 
جريان  ، در آن،انجام گرفته است كه زمانیدر  مطمئن نباشند، اين تغيير روحيه

فرصت طلب تمام كوشش خود را براى تضعيف همين روحيه به كار برده 
 .است
در مسايل  و بعد تا ساعت چهار و پنج بعدازظهر گروههاى مختلفى آمدند      

ما  .يکى از آن مسايل مشکالت اقتصادى كشور بود .مختلفى گفتگو كرديم
آن بوديم كه در عين محاصره اقتصادى بکوشيم و هم بحران پيش از جنگ بر 

اقتصادى راحل بکنيم و هم كشور را روى جاده سازندگى و توليد بياندازيم، 
 اى كه ديدند موفقيت نزديكهمان وقت آنهايى كه قرارشان اين بود در هر زمينه

م تا بعد موانعى ايجاد كنند و نگذارند كه ما به مقصود برسي ،آيدبه دست  است
با ما  است، در زمينه نظامى همين كار را ناتوان بگويند، اين رئيس جمهور

آنها را باكى اما اينجا بازى با موجوديت كشور است،  گرچه .كننداند و مىكرده
اثرات اقتصادى جنگ مرگبار  هرگاه کارها که باید کرد، انجام نگیرند، .نيست

 .خواهد شد
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ت بايد از خود لياقت نشان بدهد تا بتواند اعتماد عمومى را حکوم 
 جلب بکند 

وضع اقتصادى ما خوب نيست و بخش مهمى از اين بدى وضع       
باط در كشور است. اين ضنظم و ان و م استقرار قانونداقتصادى، نتيجه ع

ها و عملها از سوى دست اندركاران وضع اقتصادى به لحاظ اظهارها، بيان
هاى دولت به لحاظ عدم اطالع از واقعيت .شودبدتر نيز مى ت ايرانسيأس

ند، ما ككه وضع اقتصادى را بدتر نيز مىگيرد هايى در پيش مىاقتصادى مشى
اى كه معتقد خواهيم باور كنيم در اين جهان بايد كار را اهل خبرههنوز نمى

 :گفته بودند يم كه پيشينيان مااباشند در دست بگيرند، حتى فراموش كرده
 زند نادان دوستر زمينت مىب            كنددشمن دانا بلندت مى 
 .و اين قدر براى علم و دانش در اداره امور نقش قائل بودند 

جهل  بر ما گذشت آنچه گذشت و اين صدمه در اين سه قرن از نادانى و      
م ز رژيو يك اقتصاد درمانده ا يیماينك ما مسئوالن و حاكمان بود. مديران و

ها صدچندان پيشين كه به ما ارث رسيده است و خود بر اين درماندگى
نكى ه بامردم به لحاظ همين عدم اعتماد، پولهاى خود را از دستگا .ايمافزوده

 تيجهبيرون كشيدند، در جريان جنگ نيز پولهاى خود را بيرون بردند و در ن
شد، دوباره به صورت يك مرض عود اشت حل مىمشکالت نظام بانكى كه د

ردن شايد مالحظه رفتار كسانى كه فرصتهاى خطير را به جاى مغتنم شم .كرد
 شمرند،براى بازى قدرت مغتنم مى ، آنها رابراى يکدلى و وحدت و كار تالش

م الان سجند كه كشور را از اين جنگ آنها نيز مؤثر افتاد و اين طور گمان برد
ته داش هد برد و در پى آن شدند كه الاقل پولهاى خودشان را در دستبدر نخوا

ر باشند و در صورت لزوم به نقاط امن بروند و يا حداقل از جهت مادى د
 ردم ازيد مايم، اين را بااينك كه ما به خواست خدا دشمن را مهار كرده .نمانند

ه روز ز بروزى ما رومن بپذيرند كه وضع نه تنها نجات يافته است، بلکه اميد پي
يم و بدون بشود، بنابراين بهتر است پولها را به بانكها بازگردانند و بيشتر مى

 تصاداعتمادى، به اقهراس زندگى عادى خود را از سر بگيرند و با اظهار بى
 .كشورشان بيش از آنچه ضربه خورده است، ضربه نزنند
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كنند و به نيروهاى خودشان اعتماد مى من اميدوارم همه به رئيس جمهور      
پذيرند كه دشمن هرگز به كنند و اين حرف را مىخودشان اعتماد مى مسلح

هدفهاى خودش نخواهد رسيد و ما موفق خواهيم شد تجاوزگران را سرنگون 
 .بسازيم

يد بشوند و پولهاى بنابراين هيچ بيمى نبايد داشته باشند، نگران نبا      
خودشان را به بانكها برگردانند دولت نيز بايد بداند اقتصاد و دانش اجتماعى 

« دقيقه»ترين دانشهاست، به خالف تصور بسيار مشکلتر است از علوم پيچيده
و تغيير او تصميم و انديشه است چرا كه در اينجا عامل انسان  ؛و از علم طبيعى

بنابراين تدابير اقتصادى  ؛سازدسيار بسيار مشکل مىرا ب شناساییكند و كار مى
خواهد، اين طور نيست كه هركسى بنشيند عالم واقعا  دانش و بصيرت كافى مى

بنگريد كه در  .علم اقتصاد بشود و دستورالعمل صادر كند و كار انجام بگيرد
عظيم بر اقتصاد  چه در داخل و چه در خارج مرزها چه زيانهاى دوران انقالب

 .ما وارد آمده است
. ا دارندبنابراين كمى هم برويم دنبال كسانى كه اعتقاد و علم هر دو ر      

 اعتقاد بدون علم، اعتقادى نيست كه بشود روى آن قسم خورد كه به كار
م بدون دانم اصالا علآيد. نمىآيد. علم بدون اعتقاد هم البته به كار ما نمىمى

ظر ن است يا نه؟ چرا كه علم، خواهى نخواهى انسان را صاحب ناعتقاد ممک
ه ى بوقت كند. عقيده من اينست كه علم واقعى با اسالم يکى است و مسلمانمى
 .بشود« عالم»رسد كه اسالم مى« حقانيت»
 

 1359آبان  2کارنامه 
 1359اذرماه  6تاریخ انتشار 

 410شماره روزنامه 
 

 دشمن  ضایعاتجنگ و گزارشی از خبرهای خوب از نقاط مختلف 
و مردم شهر چند  امروز جهاد سازندگى دزفول :اما علميات نظامى امروز      

به لحاظ كار برجسته  گوسفند و نقل و نبات براى تشويق خلبانهاى هوانيروز
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 عطاريان شان آورده بودند. بعد فرمانده عمليات در كرمانشاه يعنى سرهنگ
اطالع داد كه در آنجا هم دشمن تلفات سنگينى داده است. توپخانه ما كه حاال 
با استفاده از تكنيك، فن و دانش بسيار خوب شده است و دقيق هدفها را 

زند، امروز انبار مهمات دشمن و بسيارى نقاط حساس دشمن را زده است و مى
، پاكسازى را با موفقيت ادامه لشگر مشهد و آبادان زباالخره در ناحيه اهوا

را نيز توپخانه « فاو»دهد و غنايم جنگى مهمى به دست آورده است. بندر مى
ما از آبادان جانانه كوبيده است. حاال فهرست اين ضايعاتى را كه به دشمن 

آورم. تا شما بدانيد دشمن وقتى متوقف شما مىوارد شده است در اينجا براى 
 .تواند هر روز اين تلفات را تحمل كند و از پا درنيايدشد، نمى

ز ان را توپخانه ما در گيالنغرب يك آتشبار توپخانه و دو انبار مهمات دشم -
 .بين برده است

نفر  83ار و تيرب 10تانك،  4در دب حردان و دب سليمان  در غرب اهواز -
 .كشته به دشمن خسارت وارد آمده است

ما با توپخانه خود تلفات سنگينى به  نيروى ارتش در شمال شرقي آبادان- 
 17دشمن وارد كرده است. دشمن تارومار شده و آنچه به جاى گذاشته است، 

ها و د غير از زخمىجس 45غالبا  سالم،  ،دستگاه خودرو 50« لودر»دستگاه 
 .اندجسدهايى كه با خودشان برده

نفر تلفات به دشمن وارد كرده است. در  350 ما در سرپل ذهاب هوانيروز -
خودرو با  10تانك و  3نفر تلفات به دشمن وارد آمد و  120نيز  دزفول جبهه

 .تعدادى بولدوزر و گريدر منهدم كرده و به غنيمت گرفته استنفرات و 
تانك و يك جيپ فرماندهى را با سرنشينانش از  5 در غرب اهواز هوانيروز -

نفر زخمى هم به دشمن تلفات وارد آورده  30نفر كشته و  50بين برده و 
 .است
تى دشمن را زده و خودروهاى بسيارى نيروى هوايى ما هم خطوط مواصال -

را از بين برده و اين طور كه گزارش دادند، يك ستون از خودروها كه شامل 
تداركات براى لشگرهاى دشمن  تعداد زيادى كاميون بوده است از عراق

 .اندآورده مورد حمله قرار داده و بخش مهمى از آنها را منهدم كردهمى
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جربه هاى كارى نتيجه پيروزى يك تتن تلفات دشمن و اين ضربهباال رف      
ه كارى كنم تا خود او با توجه به اخباست كه به ترتيب براى خواننده شرح مى

 .است ا منهر روز خوانده و شنيده است، بيان مرا ارزيابى كند و ببيند كه حق ب
داشته و نيروى هوايى ما كمتر در معرض برخورد بوده، نظم و انضباط  -

مل عمداخله در كار او هم نبوده. در نتيجه با روش علمى و انضباط نظامى 
هم كرده و از ابتداى جنگ تفوق هوايى را به دست آوده و يکى از عوامل م

متوقف كردن پيشرفت دشمن بوده است. تا اينجا خود عملکرد اين 
من ا بر دشگويد كه نظم و انضباط و دانش و فن اگر داشته باشيم، منيرومى
 .كنيمغلبه مى

موضوع دعوا در دريا نيز مداخله كم بوده است. نيروى دريايى ما       
سخن چينان و  .ايمو ما در اينجا هم دنبال حل اختالف ندويده استنبوده

توطئه سازان كمتر به جان آن نيرو افتادند. در نتيجه در آنجا هم ما تفوق قطعى 
ى از ناوهاى دشمن را از بين برديم و در واقع بر دشمن پيدا كرديم و بسيار

سيادت كامل دريايى با ماست و همين ديروز فرمانده نيرو و معاون او در اينجا 
شان گزارشى آورده بودند و آن دست يافتن بودند و از كار بسيار قابل تقدير مهم

صادراتى خودش را از نفت  %65كه در حدود  عراق بر اسکله صدور نفت
اند بدون دادن حتى يك كشته آن را از بين كند بود كه رفتهاينجا صادر مى

 .در اين نيرو هم دانش و فن و نظم و انضباط باعث غلبه بر دشمن شد .اندبرده
كوپتر است و تابع كه به اصطالح نيروى هوايى مجهز به هلي در هوانيروز      

يروى زمينى است هم چون مداخله و كوشش براى در دست گرفتن و جزء ن
نبوده، جدل و اين حرفها نبوده، نظم بوده و انضباط بوده و فن بوده و دانش، 

دشت است و اين نيرو در دشت  گفتند خوزستاناز ابتداى جنگ با اين كه مى
و ضربات مرگبارى به يى وارد عمل شده آيى ندارد، با كمال كارآچندان كار

، مگر اين كه ضربات سنگينى بر رسدنمىبه شب  دشمن وارد كرده و روز
 .دشمن وارد آورد

در اينجا هم نيروى ماخوب عمل كرده است. هليکوپترهاى دشمن يا       
ها قرار گرفته و فرار جرأت نكردند بيايند و يا اگر آمدند مورد اصابت گلوله

كوپتر آمده بودند كه هليکوپترهاى ما  هلي 2ش گفتند كردند. سه چهار روز پي
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ها را تعقيب كرده و يکى از آنها را در داخل خاك خودمان زدند و افتاد و آن
 .تعقيب كرده و در آنجا زدند يکى ديگر را تا داخل خاك عراق

ن اسالمى ش و فن البته برپايه اعتقاد به دفاع از ميهنپس تا اينجا نظم، دا      
سودمند بوده و در آماده بودن و آماده كردن نيروهاى ما مؤثر افتاده است. در 
نيروى زمينى هم توپخانه توانست به سرعت روى نظم و فن سازمان پيدا كند و 

مسلط  در نتيجه نه تنها بر توپخانه دشمن تفوق پيدا كرد، بلکه عمالا بر جبهه
ايم، روى نظم و انضباط و دانش و فن را ما برده شد. پس تا اينجا هر چه

 .ايمايم و بر دشمن تفوق به دست آوردهبرپايه اعتقاد توفيق پيدا كرده

 در مرحله اول كوشش ما به نتیجه رسید  در خرمشهر
و  و سپاه و بسيج حال خود نيروى زمينى، در اينجاست كه ما ميان ارتش      

آيند، مسئله هماهنگى را داريم. همين مسئله مى ديگر نيروهايى كه به جبهه
هاى ماست. هرجا كه ما موفق شديم هاى بزرگ نيروىاست كه يکى از ضعف

نظم و انضباط و فن و علم بر بنياد اعتقاد را اساس قرار بدهيم، موفقيت با ما 
در مرحله اول كوشش ما براى ايجاد هماهنگى از طريق  شده است. در خرمشهر

و اين  ايم، به نتيجه نرسيدبه اين كار گمارده كسانى كه ما در خوزستان
در نتيجه با همه  .هماهنگى به وجود نيامد، وحدت فرماندهى ممکن نشد

توانست بخش مهمى از شهر را در دست ما دشمن  هاى نيروهاى مسلحكوشش
اى مطالبى سراپا دروغ و ى از طريق چاپ نشريهيأسبگيرد. يك گروه س

اگر مقاومت »العاده خطرناك براى روحيه ارتش ما را عنوان كرده بود كه فوق
خواهم در من مى .«مردم و سپاه نبود، خرمشهر در روز اول سقوط كرده بود

اين نيست كه بين مردم خط كشى كنيم و  كه كار مااينجا به شما مردم بگويم 
 اى را بد و عده ديگرى را خوب بناميم.عده

 آنهايى كه داوطلب شدند و جنگيدند، همه مردم ايرانند  
را تهيه كنند تا شما  ها و شهداى خرمشهرو من گفتم كه فهرست زخمى     

بينند، در چه مرحله هيچ چيز را نمى ،مردم بدانيد اين جوسازانى كه جز قدرت
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خواهند بر پيکر هاى كارى مى، چه ضربهحساسى با به راه انداختن جنگ روانى
 .موجوديت ما بزنند

چقدر  امروز از فرمانده نيروى دريايى پرسيدم تكاوران شما در خرمشهر      
 .اندزخمى داشته 300و كشته  70تلفات داشتند، معلوم شد 

ها ايم و از آنحال ما در آنجا سه گردان نيروى زمينى را هم از دست داده      
 وارى چيزى در حدود ده درصد باقى مانده است اينها مردم نيستند و در پايد

 اند؟نداشته تأثيراستقامت شهر 
اين تجربه شکست خورد و  گفتم كه در خرمشهربارى بگذريم، داشتم مى      

ما بر وحدت فرماندهى تكيه كرديم و يك تيپ بدانجا  به جايش در آبادان
دانش و فن بر پايه اعتقاد و  گسيل داشتيم و اين تيپ با همان نظم و انضباط

عمل كرد. پل دشمن را با دادن شهيد و زخمى منفجر كرد و دشمن را از آن 
ف بهمن شير را در تصرف آورد و مشغول پاكسازى و منطقه راند و دو طر

وضع را به كلى در آبادان دگرگون كرده است. گفتند همين  .پيشروى است
ديروز عمليات آنها اين قدر درخشان و حماسى بوده است كه آقاى فرماندار كه 

ن ف آو اين طر در اين اواخر كارش شده بود دويدن به اين مجلس و خانه امام
كه در موقع خود خواهم گفت چرا  -دليل ، البته بیطرف و شکايت از ارتش

، به هيجان آمده و براى تشويق نظاميان تظاهرات به راه انداخته - دليلبى
بينيم اين عوامل وقتى با هم جمع بشوند، پيروزى است. پس در آنجا هم ما مى
اى را كه واقعيت ما اين درس و تجربه همه اميدوارمما بر دشمن مسلم است. 

دهد، بياموزيم و آنچه را كه با خون بهترين فرزندان خودمان به دست مى
آوريم، بار ديگر به اى را كه با خون شهيدان بدست مىآوريم، يعنى تجربهمى

 .طلبى و جوسازى نابود نكننددست طوفان فرصت
مليات داده شد. من مدتى امشب شوراى نظامى تشکيل شد و گزارش ع      

و فرماندهى صحبت كردم و خود آنها هم تصديق  واقعيت رهبرىاز  برايشان 
بينند روحيه ديگرى كردند كه بدون اين كه خود متوجه بشوند، به تدريج مى

اند و ديگر دنبال آن داليل و عاليم شکست نيستند، دنبال ضعفهايى پيدا كرده
ه اينجا كشانده نيستند، دنبال رفع آن ضعفها و ايجاد قدرت براى كه كار ما را ب

كه خود او نيز دچار اين دگرگونى  21شکستن دشمن هستند. فرمانده لشگر 
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داد كه به زودى دشمن را فكرى شده است، به من اطمينان مى -اساسى روانى 
، خواهد كرد. توجه كنيم كه روز اول استقرار من در خوزستان« جاى كن»

همين لشگر به دشمن حمله كرد و تلفات تانك و ابزار جنگى بسيار ديد و 
خواننده  .عقب نشست و بعد همين لشگر حمله دشمن را درهم شکست

تواند ببيند چه دگرگونى اساسى به وجود آمده و چرا من به سرنوشت جنگ مى
 .خوشبين هستم

 

  ها نيز مؤثر باشديناميدوارم اين توضيحات براى بدب      
و بدبينى بکنند.  يأسها ايجاد روحيه ها و خطابهو آنها كوشش نكنند در مقاله

 تلفن كرد، مدير روزنامه انقالب زادهبعد از رفتن فرماندهان نظامى، آقاى قطب
، نامه به الله پسنديده برادر بزرگ امامةكه آيتلفن كرد و معلوم شد  اسالمى

 ،اند در مجلس خوانده شود. گفتند مضمون نامهمجلس نوشته است و نگذاشته
دن و اعتراض به سلب آزادى و يادآور ت جمهورىيأستقدير از زحمات ر

امروز تيراژ روزنامه است. مدير روزنامه گفت كه  حدود و ثغور دستگاه قضايى
ايم و استقبال مردم عظيم است. من اين انتظار را نيز داشتم هزار كرده 200را 

مخالف هستند و وقتى ديدند يك سانسور دانم كه مردم با و خوب مى
كند حقايق را با آنها در ميان بگذارد، جرأت و جسارت اى كوشش مىروزنامه

كنند. من كند، از آن حمايت مىمىها سکوت ندارد و در برابر خالفكارى
يقين دارم اين حمايت، روزافزون خواهد شد و مردم خريدن روزنامه را نوعى 

خواهد وسايل ارتباط جمعى كنند كه مىمقابله با گرايش زورمدارى تلقى مى
ها را به ابزار كار خود تبديل كند و هرگونه صدا و روزنامه  مثل راديو، تلويزيون

 .كه مخالف حاكميت و قدرت انحصارى باشد، خفه و خاموش كندو بيانى را 
 

 استهزار منتشر شده 200روزنامه با تيراژ 
كرديم كه چگونه روز اولى كه ما روزنامه را به راه انداختيم، فكر مى      

معضل و مشکل روزنامه را حل كنيم. از سويى اگر بخواهيم مطالبى بنويسيم 
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يشه بيايد و كمى علم و دانش در آن باشد كه به كار كه به كار اهل فكر و اند
خواننده بيايد، خوانندگان كم خواهند شد و اگر بخواهيم مطالب را جورى 
بنويسيم كه دارندگان معلومات پايين هم بتوانند از روزنامه استفاده كنند، بايد 

تيراژ به اخبار و مطالب سطحى بسنده كنيم. باالخره به اين فكر افتاديم كه از 
زياد در مرحله اول، صرفنظر كنيم به اين اميد كه اهل علم و فكر و نظر وقتى 
روزنامه را خواندند، خود وسيله انتقال به سطوح و اقشار ديگر جامعه نيز 

شوند. تا اين كه به تدريج بخش زيادى از اين اهل فكر و علم جذب به مى
 .روزنامه بشوند و تيراژ در طول زمان باال برود

هزار پايين آمد و  50روزنامه در مرحله اول با تيراژ صدهزار شروع كرد اما      
 50دوباره باال رفت و در حدود  .هزارهم كم شد 30حتى در يك دوره كوتاه تا 

 17هزار باقى ماند. بعد كه اين جريانات به وجود آمدند و من در  60تا 
ارنامه مرتب خود را در روزنامه منتشر كردم، ها حرف زدم و كاز آن شهريور

هزار رسيد. و گويا حركتى كه  100هزار و اين اواخر به  80تيراژ باال رفت به 
اى براى استفاده از شد و تالشى كه عدهناشى مى از داستان راديو تلويزيون

از پشت داشتند، موجب شد كه توجه  ضربه زدن به رئيس جمهورى درفرصت 
هزار منتشر  200عمومى به روزنامه تا اين حد افزايش يافت كه اينك با تيراژ 

 .ترتيب هم ادامه پيدا كند ناست. اميدواريم كه همىشده
كه آزاد شده بود، تلفن زد. به او گفتم به من گزارش  زادهبعد آقاى قطب      
مثل ما فكر  گفت خير. پاسداران .كه با شما بدرفتارى شده استاند كرده
كنند، با ما هستند، يکدل هستند و صاحب اعتقاد. من به او گفتم پس مى
اى هستند كه كارشان جوسازى بينيد كه حق به جانب من بوده است، عدهمى

اين پاسداران  ى هستند و خود را قيم و متولىساياست، اينها يك گروه س
زنند و پاسداران يعنى آنها كه عقيده دارند و اند و به نام آنها حرف مىساخته

بينند فداكارند، از ابتدا با ما بودند، امروز بيشتر از گذشته با ما هستند، چون مى
كنند كه چه كسانى براى دفاع از موجوديت كشور و و به تجربه حس مى

وارم اين امر واقع مستمر در دوران ما پايان بپذيرد و اميداند. انقالبشان ايستاده
آن امر اينست كه همواره اهل اعتقاد را كسانى متولى شده و به نامشان حرف 

قول  اند. انقالبها به دست كسانى افتاده است كه بهاند كه اهل اعتقاد نبودهزده
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سى نداشتند. نه شركت داشتند و نه اعتقادى شركت اسا در انقالب آقاى اشراقى
كنند. به انقالب دارند. اينها از فرصت براى در دست گرفتن قدرت استفاده مى
ى ما يأسمن اميدوارم كه اهل اعتقاد اينها را از خود برانند و جو اجتماعى، س

 .اسالمى واقعى بشود
  

 1359آبان ماه  21چهارشنبه  کارنامه 
 1359ر ماه آذ 8تاریخ انتشار 

 411روزنامه شماره 
 

 
   

كند، همه بايد پيروز بشود، رهبرى كه همه را فعال مى اين رهبرى
 آورداستعدادها را به كار مى

بعد از ظهر را به مطالعه چند گزارش گذراندم. يك گزارش راجع  2امروز تا     
شود گفت در مهرماه به ميزان دوبرابر مى و مهمات كه تقريبا  به توليد اسلحه

است و اين خود همان هيجان مثبت كار و ماههاى قبل، افزايش پيدا كرده
تواند ايجاد كند. انسان وقتى ميدان پيدا كرد و مى خودجوشى است كه رهبرى

گيرد. در اين جنگ هم جهت يافت در آن ميدان و آن جهت سرعت مى
بود كه به جاى فعال كردن يك نفر يا چند نفر، همه را فعال  كوشش من اين

و اين رهبرى بايد آورد. كنيم، چون اين است آن چيزى كه پيروزى به بارمى
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آورد و كند، همه استعدادها را به كار مىپيروز بشود، رهبرى كه همه را فعال مى
 سالمى مکتبىدهد، آن رهبرى، رهبرى اميدان آزاد فعاليت و جوشش به همه مى

كند، ترس گيرد، روحها را پژمرده مىن رهبرى كه ميدان را مىایواقعى است. 
گيرد و كند، امکان تغيير و تحول فكرى و عملى را از انسانها مىايجاد مى

ن رهبرى شکست خورده مفلوكى است ایخواهد خود به جاى همه كار كند، مى
 انقالب هايى هم ما در درونق است و نمونهابكه يك نمونه آن رهبرى شاه س

خواهند مجال كار و تالش را از استعدادها اسالمى مان داريم. كسانى كه مى
بگيرند و يا به كارگماردن بى استعدادها خوشان همه كار شوند، به خودشان و به 

 .كنندكشورشان ظلم مى
ز استعدادها در ميدانهاى جنگ شکفته از اين گزارش و آنچه ا ،به هررو      
است كه بر پايه دادن آزادى عمل،  شوند، همه بيانگر پيروزى اين رهبرىمى

هاى پاك و ايجاد هيجان مثبت كار، تالش براى عرضه معنويت و ارزش
هاى انسانى استوار است. اين خالص اسالمى و توانايى و توانمندى و ارزش

روش  وددر باره براى مردم ما امکان قضاوت به وجود بياورد كه پيروزى بايد 
 :كنندو داوری ارزيابى  و دو رفتار 

به  از باالتوانند كنند با زور و زدوبند و بگير و بکش مىآنهايى كه گمان مى -
خواهند ببرند، بدانند كه اين جاى همه كار كنند و كشور را در جهتى كه مى

شکست آشکار اين روش است. و  رژيم پهلوى روش شکست خورده است و
 .اين روش به هر صورت و محتوايى كه درآيد، شکست خواهد خورد

ها اقتروشى كه بناى آن بر اين است كه استعدادها ميدان پيدا كنند، لي -
ها و دانشعرضه بشوند و ما نپذيريم كه عقيده پوششى باشد براى بى

 .شتاب بگيرد ،رشد و در كشور در حركت به پيش ،نتيجهاستعدادها و در بى
 

 آن و سستى كار صدام و چگونگى تحول رهبرى حزب بعث عراق
و چگونگى تحول  درباره حزب بعث عراق خواندم بعد گزارش ديگرى      
، هاى پى در پى در رهبرىكه به لحاظ تسويه آن و سستى كار صدام رهبرى

كند و استعداد قابلى برجا نيست كه بتواند بخشى به جاى همه كار مى اینک او
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اين رژيم قادر  ؛پذيراز بار گران كار را بر دوش بکشد. پس رژيمى است ضربه
 .به تحمل شکست نيست

خواندم و اگر روشنفكرى گناه نباشد،  گزارش ديگرى درباره وضع عراق      
اند كه عالقمند اين گزارش را روشنفكران عراقى كه مسلمان هستند، تهيه كرده

باشند. اين دو گزارش كمکهاى زيادى به ما كرد كه اسالمى مى به انقالب
 حسين تر ببينيم. بعد مصاحبه صدامبعضى تجارب جنگى را بهتر و روشن

راخواندم كه بسيارى چيزها دستگيرم شد. مهمترين اينها اين است كه او از 
طوالنى شدن جنگ به سختى نگران است. اين همه تهديد كه اگر جنگ 

كنيم. كنيم و چنان مىرود و چنين مى( باال مىطوالنى شود، تلفات ما )ايران
توانايى تحمل جنگ طوالنى را ندارد. نوع سالحها و  دهد كهنشان مى

كند كه او خود را براى يك برد، معلوم مىتاكتيکهاى جنگى كه به كار مى
جنگ طوالنى آماده نكرده بوده است. اما ما چرا. در جريان جنگ است كه 

سازيم و چندان نگران زمان نيستيم. با اين وضع مان را مىنيروهاى مسلح خود
تواند مدت درازى در بيابانها سرگردان بماند. خيلى زياد صدام نمى ارتش

ايم، اما حرف زده كه ما چقدر راه ساختيم براى اين كه فكر زمستان را هم كرده
خورد و منعكس كننده داند كه اين حرفها به درد مصاحبه مىخود او مى

پوشهاى او از گودالى كه در آن داند كه اگر تانكها و زره واقعيت نيست. او مى
ها بيايند، چه بر سر ارتش او خواهد آمد و گل و الى اند، به جادهمخفى شده

كند كه به جاده بيايد. تازه جاده هايى هم نساخته باران هم او را ناگزير مى
 .است و اگر هم ساخته باشد، براى ارتش زرهى او قتلگاه خوبى است

كه به طور مرتب قسمتى از وقتم را صرف اين گونه  به هر حال الزم است      
ها بکنم تا با علم و اطالع بيشترى نسبت به چگونگى اداره عمليات مطالعه

جنگى ارزيابى و انتقاد بکنم. بعد به بازديد عمليات جنگى رفتيم و از 
فرماندهى توپخانه بازديد كرديم و گزارش كار را به ما دادند. معلوم شد ديشب 

اند. در يك منطقه تعداد كثيرى از وز تلفات سنگينى به دشمن وارد كردهو امر
كرده و آورده بودند. مقدارى راجع  دشمن كشته بودند و يك زخمى را هم اسير

به تصحيحاتى كه در تيراندازى با توپ به عمل آورده بودند، سئوال كردم و 
ها تصحيحات بيشترى هم به عمل قرار است از فردا آموزش ببينند و همين روز
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بياورند تا نتيجه كار توپخانه بسيار بهتر از آنچه كه شده است، بشود. بعد به 
 محل كارم آمدم.

طرحى با مسئوليت مشخص هركدام از نواحى، تنظيم كرده  ظهيرنژاد 
 بود

ى شد كه آورد و مطرح كرد. در موردش بحث كرديم. بعد جلسه شوراى نظام 
فرماندهان گزارش كار خودشان را دادند. امروز هم معلوم شد نيروى هوايى  كه

ضربات خيلى سنگينى بر دشمن زده و تلفات زيادى  و نيروى زمينى و هوانيروز
تانك و نفربر  50گفتند راديو گفته است  اند. در منطقه آبادانبر او وارد آورده

يمت گرفته شده است. گفتم با فرمانده نظامى شهر تماس گرفتند. معلوم به غن
شد عنيمت بوده اما نه به اين مقدار. نيروى ما از وقتى كه نظم و انضباطى پيدا 

كند مطابق همان بيان كرده و فرماندهى معينى دارد و معلوم است كه چه مى
دشمن وارد كرده و قبلى امروز، هم پيشرفت كرده است و هم تلفات جانى به 

هم تجهيزات دشمن را نابود كرده است. مقدارى هم جيپ و لودر و نفربر و 
 .غيره به عنيمت گرفته است

امروز از همه فرماندهان خواستم كه با هم جلسات مداوم داشته باشند و       
طرحهاى مشترك تهيه كنند و عمليات را با هماهنگى انجام بدهند و مدتى هم 

ره صحبت كردم و اهميت آن را گوشزد كردم و گفتم خصلت فرمانده در اين با
خوب اين است كه انتقادپذير باشد. وقتى ضعفى رابه او يادآور شدند، فورا  
برود و بکوشد تا آن ضعف را از بين ببرد و تبديل به قوت كند. بارى آنچه كه 

ذكر كرد، اين  هاها به عنوان نتيجه آموزششود از مجموعه كارها و مطالعهمى
آدمى كه حاضر نبود يك شود و است كه جنگ به تدريج در انسان مؤثر مى

زير پا بگذارد، اينك بايد از صبح تا شام در فكر تلفاتى باشد كه بايد  مورچه را
آورد. اين سان به دشمن وارد كرد و نگران تلفاتى باشد كه دشمن بر او وارد مى

گيرد. يك تالش پيگير در ن را سياهى مىاست كه چشم آدميان راخون و دلشا
خواهد كه روح معتاد نشود و به اين گونه امور خو نكند. جهت تصفيه روح مى

دارد. چطور كسى در مقام مسئول كار زشتى است و هيچ توجيهى برنمى جنگ
دهد جوانان را از كالسهاى درس بيرون ببرد و به يك كشور به خود اجازه مى
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ها بشود. اين زد و هر روز دو طرف كارشان شماره كردن كشتهجان ديگران بيندا
توانستند با هم برادر باشند ها انسانند، مسلمانند، مىها چه از ما و چه از آنكشته

رسد و اين دو ملت و در واقع نيز برادر هستند. باالخره جنگ روزى به پايان مى
بشرى جنگ هيچگاه  بايد باز هم باهم در كنار هم زندگى كنند. در تاريخ
اند كه از راه اى نبودهنتوانسته است مشکل گشاى انسان باشد. هيچ دو جامعه

ترى را با هم شروع كرده باشند. خاطره جنگ گاه جنگ زندگى بهتر و دوستانه
ماند و آنها كه مسئوليت ايجاد جنگ و ادامه آن را بر عهده چند نسل مى

را  حسين اند، و وقتى مصاحبه صدامبردهگيرند، قطعا  از انسانيت بويى نمى
بويى  شناسد وبينم كه دقيقا  او آدمى است كه چيزى از انسانيت نمىخوانم، مىمى

براى او جز قدرت، مسئله ديگرى طرح نيست و اگر از  هم از آن نبرده است.
ه آن ملت را قربانى قدرت خويش ترسيد، همنمى بازخواست مردم عراق

يل شده مما چون جنگ به آنها تح كرد. افسران ما، درجه داران و سربازانمى
زه با كيش بجنگند، اما آن جهاد اكبر و مبار است، ناچارند با قاطعيت

ند و معتاد نيز براى اينها واجب است تا به تدريج به اين امر خو نگير شخصيت
ام، درباره جنگ و تاريخ آن و غالب نشوند. من در مطالعاتى كه داشته

ام، اما تجربه كردن و لمس كردن چيز هاى بزرگ دنيا كتاب خواندهحماسه
رفتن و زخمى و كشته ديدن چيز ديگرى است. انسان  ديگرى است. در جبهه

معنى مسئوليت در قبال ملت و جامعه تواند تا معنويت را در خود نپرورد، نمى
 .و تاريخ و گذشته و حال و آينده جامعه را حس كند و بفهمد

انسان مسلمان بايد نه تنها خود را در برابر نيروهاى خودى و ملت خود       
مسئول بداند، بلکه بايد در برابر نيروى دشمن نيز مسئول بداند. اگر ما دستگاه 

و افسرانى را كه  شديم سربازاناشتيم، بلکه موفق مىدتبليغاتى خوب و قوى مى
حاال  ، داديم اما افسوس؛ به هررواند، نجات مىبناحق با ما به جنگ انداخته

 كه فرق ميان فرمانده خوب و بد كدام است. دانممن مى

 .آسان نيست« انتصاب فرمانده»براى من ديگر مثل سابق 
يك فرمانده خوبست. به لحاظ اين كه او سخت مراقب  ژاداز نظرمن ظهيرن     

، افسران و درجه داران تحت فرماندهى خويش جان و آموزش و راحت سربازان
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تواند جان افراد تحت است، اصالا نمى« مسئله»است. براى او تلفات دادن 
اين صفت در فرمانده يك صفت كند. اففرمان خود را به خطر افكند و نمى

برجسته است، براى اين كه ما مسئول جان اين انسانهاى ارزشمندى كه براى 
گويند كه اين مى اند، هستيم. بسياريك هدف عالى آماده كمال فداكارى شده

است، او  فرمانده اين خصلت و آن فرمانده آن خصلت را دارد. اين مکتبى
كنم، مجسم مى نظراما وقتى من تجربه اين مدت را در است، فالن است، آن كذ

بينم براى كسى چون من، مراقبت و مواظبت از جان افراد اين كشور يك مى
توانم و نبايد بتوانم فرماندهى را به دست كسانى بسپارم وظيفه مهمى است و نمى

ورت كه به جاى طرح خوب و به جاى استفاده از دانش، از عامل زور و به ص
قبول تلفات سنگين و به خطر انداختن سرباز و درجه دار و افسران تحت 

اگر خودخواهى در انسان كم باشد و براى  كنند.میفرماندهى خود، استفاده 
پذيرد و علم را انسان مقام و ارزش قائل باشد، اگر علم نداشت، مسئوليت نمى

مهمترين اثر را »گويد: كه مىنويسنده چينى برد كه به قول آن براى اين به كار مى
آن در طول هزاران سال از خود به جاى گذاشته است،   در فن جنگ و فرماندهى

فرمانده خوب كسى است كه بدون دادن تلفات و حتى بدون گرفتن تلفات 
وقتى انسان در صحنه است و دائم بايد از  «.دشمن در جنگ پيروز بشود از

تواند ه تلفات را از دهن خود پاك كند، مىطريق تزكيه، اثرات اخبار مربوط ب
شود، تا چه بفهمد اهميت فرماندهى كه بدون تلفات دادن و گرفتن پيروز مى

 ميزان است؟
اى كه در تجربه عملى بدان رسيدم، بسيار براى من اين نتيجه ،به هر حال      
 دانند چرا اين كساست و اميدوارم از اين پس آنهايى كه نمى آن قدرگر

شود، توجه به اين مسئله و اين تجربه و شود و آن كس نمىفرمانده مى
هاى ديگر داشته باشند. بهتر است ما آدم آگاه و با دانش نظامى و معتقد تجربه

جا و را فرمانده كنيم و او تلفات ندهد و جان برادران و فرزندان ما را بى
يم كه برايشان جان افراد دليل به خطر نيافكند، تا اين كه كسانى را بگذاربى

خواهند، با عنوان كردن شهيد و قيمت ندارد. اما فرصت طلبانى هستند كه مى
ضعف خودشان يعنى نبود دانش فرماندهى و ضعف  ،از راه شهيدپرورى

آموزم، با شما اى از جنگ مىفرماندهى را بپوشانند. من هر بار كه تجربه
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اى كه امروز به مناسبت همان م تجربهگذارم. اينهخوانندگان نيز در ميان مى
ها داشتم و گفتگويى خواندم و بازديدى كه از جبهه گزارشهايى كه درباره عراق

انجام دادم، در ذهنم روشن شد و در خاطرم ماند كه براى  آذين كه با سرهنگ
 .شما خوانندگان بيان كنم

  
  

 1359آبان  22پنجشنبه   کارنامه
 1359آذر ماه  9تاریخ انتشار 

 412شماره روزنامه 
  

حاكمى زور خود را خوب و زور مخالفانش را بد « قدرت»هر  
 داندمى

اهواز و يکى  رفتيم براى دو كار، يکى بازديد از جبهه امروز صبح به اهواز      
سفر هم مثل بسيارى موارد ديگر و تجربه طوالنى هم حل يك مشکل. در اين 

ر سر راه انجام گرفتن بديدم كه يك مانع بزرگ گذشته، به روشنى و وضوح مى
يك طرح نظامى و يا همه كارها به بهترين شکل و وضع، وجود دارد و آن كيش 

هاى قعيتاست. يعنى امور و عواملى كه در بيرون آدمى به صورت وا شخصيت
كنند و به يك امور ذهنى عينى وجود دارند و در ذهن آدمى بازتاب پيدا مى

آيند. اين كه ذهن چگونه واقعيت شوند و به صورت رفتار آدمى درمىتبديل مى
دهد هم مسئله بزرگ فرد و گيرد و چه عملى روى آن انجام مىخارجى را مى

ها، براى ها، ايدئولوژىکتبها، مبوده و هست. عقيده هاجامعه در همه عصر
هر  دراين است كه سامانى به اين مسئله بدهند و اين پايه هر تفكرى است. 

تبديل واقعيت عينى ملموس خارجى به يك امر ذهنى اهميت قطعى  ،مکتبى
كند. من چند بارهم اين مسئله را بازگو كرده و كتابى هم تحت عنوان پيدا مى

و « اسم»ام. همان پايه است كه اگر تغيير نكند نتشر كردهم« هاموازنه»
كند. رفتارهاى متناسب با خود را تحميل مى« پايه»هر چه باشد آن « صورت»

ام و اين مسئله را در كيش شخصيت هم با تفصيل زياد مورد مطالعه قرار داده
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ت باشد، چه قدر« قدرت»بينيم كه وقتى پايه و اصل به طور روزمره هم مى
و « فرد»بر پايه انديويدوآليسم است و  شخصى و فردى كه همان ليبراليسم

هاى آن انواع مکاتب اصالت دارد و چه قدرت گروهى كه نمونه فردیآزادى 
است، هر واقعيت خارجى در  ترين آنها ماركسيسمت و شناخته شدهيأسامروز دن

شود و قضاوت آدمى بر اين اساس هنى تبديل مىذهن آدمى به عنصر ذ
 .گردد)قدرت( استوار مى

شناسند، زور و قدرت به را به عنوان اصل مى« قدرت»در تمام مکاتبى كه       
حاكمى زور خود را خوب و زور « قدرت»شود و هر خوب و بد تقسيم مى
ا حذف كند. ر« زور بد»دهد كه آن داند و به خود حق مىمخالفانش را بد مى

سالمت جامعه را در خرد « رقابت آزاد»اين رابطه را چه جوامعى كه بر پايه 
كه همان  جوينددر جامعه مى« فرد»در سطح  كردن قدرت و برخوردها

خواهند از و چه در مکتبهايى كه مى است« انديويدوآليسم»بر پايه  ليبراليسم
قاتى يا گروهى مشکل جامعه را حل كنند، يعنى طريق طبقه و قدرتهاى جمعى طب

است حاكم بکنند، همواره بشر با « خوب»يك قدرت را كه داراى زور و قدرت 
اين مشکل روبرو شده است و تا وقتى اين پايه تفكر و عمل را ويران نكنيم، 

ضد  ، رفتارهاىآن وجود خواهند داشتهاى ناشى از و بيمارى كيش شخصيت
در مورد رژيم سابق الزم نيست كه شرح بدهيم  و نقيض وجود خواهند داشت.

كه شاه سابق چه اعمال و اقوال و حرفهاى ضد و نقيضى گفته است. او فراوان 
ضد و نقيض گفته و كافى است كه در همين دوران بعد از رژيم سابق از زمان 

ان بنگريم و ببينيم چه مقدار ضد و در رفتار دست اندركار بعد از انقالب
شود و يا شود؟ چطور يك خبرى امروز بد است، فردا خوب مىنقيض پيدا مى

 شود و چرا اين طور است؟امروز خوب است و فردا بد مى
اصل و پايه قرار داده شد، امروز چيزى « قدرت»جواب اين است كه وقتى       
براى آن مضر باشد، به راحتى خوب است كه فردا ممکن است « قدرت»براى 
شود امروز اين نظر را داشت، فردا ضد اين نظر را و آب هم از آب تكان مى

قرار « قدرت»است و اگر ما پايه را  اين همان بيمارى كيش شخصيت نخورد.
ندهيم، يعنى از آن مکتبهايى كه بر پايه قدرت اند، بيرون بياييم و به مکتب 
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خدا »برسيم و بفهميم توحيد چيست، اين كه اصل   به معناى واقى كلمهتوحيد 
توانيم از چه معنى ميدهد؟ اگر اين را بفهميم، آن وقت مى« و رابطه با خداست

آن دسته ايدئولوژيها بيرون بياييم و وارد قلمرو واقعى مکتب اسالم بشويم. به 
ه بود و اگر خود طرح هم در آغاز مشکل اين طرح حل شد هر حال در اهواز

 .موجب اختالف بود، حاال از بين رفته است
ن به مسايلى از خود طرح نبود و در مجرى آن بود كه در خود داشت. م      

كنند، بنا را بر اين خالف كسانى كه بر پايه قدرت حکومت كردند و مى
 قابلم مهنها را با نگذاشتم كه بين مسئوالن اختالف بيندازم و خود از باال اي

ن اي بگويم باید دانم و متأسفانهنم. من اين را عين فساد مىكنم و حکومت ك
ر م قراهمقابل »ها و فساد در رژيم امروز ما هم هست. از طريق يك رشته تقابل

اند و نند و عمالا هم همه دست بستهكخنثى   كنند همديگر راسعى مى« هادادن
گويم دست ارد، به اين دليل است و وقتى من مىا پيشرفت ندهاين كه طرح

ين بده و هست كه ام، به اين دليل است. به هر حال كوشش من در اين بوبسته
و  کنندبوجود بياورم، آنها با هم يکدل بشوند، با هم همکارى مسئوالن الفت ب

 .به سوى هدف بروند
 

را متوقف کرده از او کارت  افراد بسیج اتومبیل فرمانده نیروی زمینی
 اند شناسی خواسته

پيش آمد به اين  اى براى فرمانده نيروى زمينىواقعه در بازگشت به دزفول      
ترتيب كه شب ديرگاه مدتها بعد از من به مقصد رسيده و يکى از همراهان 

اتومبيل او را متوقف  تا به من اطالع دهد كه افراد بسيج خود را فرستاده بود
اند. او از آنها خواسته بود كه خود را كرده و از او كارت شناسايى خواسته

معرفى كنند، كارت شناسايى خود رانشان بدهند كه ببيند كيستند و بعد به آنها 
د و دادن كارت كارت شناسايى نشان بدهد. آنها هم به جاى معرفى خو

اند. او اى صحبت كرده و او را پياده كردهادبانهشناسايى، با او با لحن بد و بى
هم در پياده رو خيابان نشسته است و گفته است بايد بنشينم اين جا تا صبح 
بشود و مردم بيايند و ببينند نتيجه زحمت و خدمت براى جمهورى و كشور 
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و همان  ز همان بيمارى كيش شخصيتهاى ديگريست اچيست. اينها نمونه
اند، در رفتار بر پايه قدرت كه جوانانى كه دراين جا اين عمل را انجام داده

اين رفتار همان رفتار اند بگويند كه زور آنها بيشتر است و حقيقت خواسته
ظر من . به نايست كه درجامعه ما به علت حاكميت استبداد وجود داردبيمارگونه

 مکتب توحيد عالج اين بيمارى بزرگ اجتماعى است كه مادر همه بيماريها
 و هست. ستابوده
توانستند حل كنند. آن در حالى كه اين مسئله را به طريق ديگرى هم مى      

جوانان كه البته در شب با فداكارى به انجام وظيفه حفظ امنيت شهر 
را سخن حقى تلقى كنند و بگويند كه توانستند سخن فرمانده پردازند، مىمى

 دانستند كه او فرمانده نيروى زمينىاگر نمى -چون شما فرمانده نظامى هستيد 
و ممکن است مسئوليت حساسى داشته باشيد و از طرف ديگر هم  -است 

اده از اين و يا هر كس ديگرى قصد استف چون ممکن است ضد انقالب
ها را براى از بين بردن فرماندهان و مسئوالن داشته باشند، ما خود را فرصت

آمد كه كرد و برخورد به وجود نمىكنيم و ديگر مسئله دنباله پيدا نمىمعرفى مى
شد. وقتى يك هيچ، بلکه صفا، اعتماد، صميميت و همدلى هم ايجاد مى

شد و در تر مىفتارى دارند، دلگرمديد كه جوانان با او چنين رفرمانده مى
شد. اگر چنين كارش كوشاتر شده و با دل و جان بيشترى به كار مشغول مى

 .پايه توحيد ناميد شد آن را رفتار بركردند، مىمى
 

 ...و محاكمات فورى و اعدامهاى دسته جمعى و و زندان شکنجه
 آمدهمه از نو در كار خواهند 

در اين جا الزم است من به يك مسئله مهمى كه چند بار هم پيش از اين       
ام، بپردازم و از تكرار آن عذر بخواهم، چون ممکن اش صحبت كردهدرباره

خوانند، نخوانده اين كارنامه را مى  ها را خوانندگانى كهها و نوشتهاست كه گفته
هايى را طرح كردم و در آن بحث «القاء ايدئولوژى»باشند. من تحت عنوان 

شروع  روش كار را شرح كردم. فرض كنيد يك جنبشى در ضديت با آمريکا
متخصصين القاء ايدئولوژى از طريق عناصر افراطى به القاء  ،به تدريج ؛شودمى
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بينيم ما سر جاى اول هستيم و تغيير و پردازند و آخر سر مىايدئولوژى مى
يم كه نكنيم و ضد آن را بکنيم. اهخواستيم بکنيم، در عمل پذيرفتمى تحولى كه
ها را از بين كرديم براى اين كه استقالل به دست بياوريم ووابستگى ما انقالب

خود ما  كنيم اما رفتارهايى را كه به ما تحميل كردند كه خودمان فكر مى ؛ببريم
رفتارها مقدمات را  اینلى انقالبى هستند و با خيهستیم و اين رفتارها مبتکر 

ها بمانيم و بلکه آن را بيشتر يم در آن وابستگىوآوريم كه ناچار شمیچنان فراهم 
هم بکنيم و براى اين كار هم شروع كرديم دليل و مدرك جمع كردن و استدالل 
كردن و با آن مردم را قانع كردن كه اين كار درست است، در آن صورت 

ئولوژى وابستگى به دست خود ما از طريق خود ما تحميل و القاء شده و ايد
استقالل را پر كرده است. فرض كنيد كه ما انقالب كرديم براى اين  مرامجاى 

كه آزادى به دست بياوريم و مردم آزاد باشند، اما به دست همان عناصر، 
ورند كه به دليل آآورند و اوضاعى به وجود مىضرورتهايى براى ما به وجود مى

گويند بايد آزادى نباشد، يکى از آنها همين جنگ است. آن اوضاع، مى
گويند اگر شما آزاد باشيد، فالن حرف را بزنيد و فالن مطلب را بنويسيد، مى

آيد، پس ننويسيد، اگر فالن مطلب را روحيه نظامى ما در جنگ پايين مى
 ....شود وداخلى مان، ضعيف مى شود ما جبههها آشکار مىبنويسيد، اختالف

شود و به اين ترتيب شعار استقالل و آزادى در نتيجه سانسور حاكم مى      
ماند جمهورى اسالمى. جمهورى اسالمى هم در زمينه رود و مىدنبال كارش مى

دهد رژيم و حکومت دو پايه اصلى اش را همان استقالل و آزادى تشکيل مى
ماند نتايج حاصل از آن دو پايه يعنى شيوه را كه از دست داد، مىآن دوپايه 

را  نهااگفتيد زنداداره كشور، اگر كسى ايراد گرفت كه مگر شما نبوديد كه مى
ها ها را تمام كنيد، حاال چطور خودتان در همان زندانببندند و شکنجه

از  بست، در حکومت هم وقتى آن دوپايه راكنيد؟ بايد دهانش را شکنجه مى
دست داديم، ناچار زندان را خواهيم پذيرفت، شکنجه در زندان را خواهيم 

هاى فورى و عدم امنيت قضايى را خواهيم پذيرفت. پس پذيرفت، محاكمه
و داغ و درفش و شکنجه و  آنچه كه معرف آن رژيم بود، يعنى تفتيش عقايد

از نو در كار  ،همه ،...ان و محاكمات فورى و اعدامهاى دسته جمعى وزند
خواهند آمد، خوب در چنين محيطى كار و فعاليت توليدى محتاج مغزها و 
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ها و امنيت است وقتى آنها نبود، اينها هم نخواهند آمد و وقتى نيامدند تخصص
بايد بيشتر وارد كرد حتى بيشتر شود، ناچار كار نكردند، زندگى كه با دروغ نمى
كرديم. پس وابستگى اقتصادى ما باز هم از آنچه كه در رژيم سابق وارد مى

شود، اما وقتى ما بيشتر وارد كرديم، دستگاههاى ادارى ما، اداره فزونتر مى
رشد جامعه شهر   ،اين رود روى پايه توزيع واردات. بنابرشهرها و روستاها مى

 شود و همين طور بقيه امور از ارتشمثل همان رژيم سابق مى و روستايى ما هم
بعد از اندى رويم روى همان خط و ما مى ،تا غيره و غيره و نيروهاى مسلح

همه عناصر حکومت پيشين كه ما براى مبارزه با آنها قيام كرده  !بينيم اى دادمى
ستقرار اسالم، آن امور را از بين ببريم، به نام خود اسالم خواستيم با ابوديم و مى

ام و در همواره نسبت به آن هشدار داده ، آن خطرى كه منهمه آنها برگشته است
ها به رژيم پيشين ام، اينست. هم اكنون آثار اين بازگشتبرابر آن ايستاده

خود، بله بينيم كه هر كس نه متناسب با مسئوليت اند. ما مىفراوان شده
متناسب با قدرتى كه توانسته در خويش متمركز كند، بر پايه همان قدرت يا به 

حوزه عمل و مسئوليت خود را گسترش داده و « زورمدارى»اصطالح من 
كه مسئوليتش طبق قانون اساسى معين است، در يك  امروز دستگاه قضايى

كند و خود به جاى ايجاد منزلت و امنيت دايره فوق العاده وسيعترى عمل مى
و ى و حتى قضايى يأسقضايى، از عوامل سلب امنيت و منزلت قضايى س

اقتصادى، شده است. آدمى شب همه چيز دارد، صبح ممکن است از جا 
برخيزد ببيند همه چيزش مصادره شده است، اين يك نوع القاء ايدئولوژى 

 .است
ايم، اينها همه م كه بگوييم اصل را تغيير دادهمن موافق با اين نظر نيست      

شوند چون وقتى يك چيزى به وجود آمد، فرع هستند و به تدريج اصالح مى
شود زمينه اجتماعى پيدا كرده كه به وجود آمده است. وقتى يك معلوم مى

شود زمينه بروز مرض در بدن بوده كه به مرضى در بدن به وجود آمد، معلوم مى
مرضها  ،است. آن زمينه اجتماعى كه به وجود آمده تا در زمينه آن وجود آمده
اى است كه رژيم سابق را به وجود آورده بود. پس اند، همان زمينهعوده كرده

سخت به كار القاء ايدئولوژى مشغول  خطر جدى است و بايد گفت كه آمريکا
به شيوه خاص خود، براى  و در اين كار پيش رفته است. قدرت مقابل او هم
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كند. هردو اين قدرتها با اين نظر كه در كشورهاى القاء ايدئولوژى عمل مى
رأى داشته باشند، نظر داشته باشند در خير و شر « خود مردم»كوچك جهان، 

خودشان دخالت داشته باشند، مخالفند. روشى كه اينها براى القاء ايدئولوژى 
عناصرى از آنها رنگ آن ايدئولوژى كه مال اين ترتيب است كه  دارند، به

روند دهند و مىخودشان نيست و به اصطالح غالب است را به خودشان مى
توى آن خط. بعد يك هماهنگى بين آنهايى كه ايدئولوژى ماركسيستى مطابق 

كنند، با اينها كه رنگ ايدئولوژى غالب بر ميل ابرقدرت روس را تبليغ مى
آورند. اينها كه ايدئولوژى ماركسيستى د، به وجود مىانجامعه را پذيرفته

كنند. پا به پاى متناسب با قدرت روس را دارند، تبليغ مرام خودشان را مى
« اصطالحات»اينها، آنها كه در رنگ و لباس ديگر مشغولند هم با استفاده از 

آن ايدئولوژى، همين مفهوم و مضامين و همى رفتارها را به اصطالح آرام، 
بينى اسم، كلمات، روى مىاندازند. طورى كه، به تدريج كه جلو مىآرام جا مى

عناوين، يك چيزهايى هستند؛ مثال فرض كنيد ظاهرشان اسالمى است اما 
محتوى، همان است كه آن دسته داراى ايدئولوژى طرفدار قدرت روس دارد. 

اى هم بيانيه« عبيانيه اعالم مواض» حاال اگر مجال به دست آوردند، مثل همان
كنند، پوست و رنگ را كنند و به اصطالح اعالم مواضع مىصادر مى

گويند ما همانيم كه بوديم. يا اگر ببينيد اوضاع مناسب شد، اندازند و مىمى
 .ايمكرده« تحول ايدئولوژيك»گويند ما مى

در تاريخ معاصر خودمان از مشروطه تا امروز هر دو اين طرز فكرها        
اند به اصطالح مشروطه و چه پس از آن كوشيده چه در انقالب اند؛وجود داشته

ايدئولوژى خاص خودشان را به حركتهاى اسالمى ما القاء كنند. امروز هم در 
اصل و  کند برایایجاد میاند. البته باور نادرستى كه جو غالب صدر كار نشسته

در سطح كند. را آسان مى ار القای ایدئولوژی، کپايه قرار دادن زور و قدرت
 .اين جو حاال غالب شده استهای آنها، کارگردانان قدرت طلب و آلت فعل

پس چرا قدرت محور و هدف و  بر اين پايه غلط رخ نداده است.اما انقالب 
اين به اين دليل است كه پايه ويران نشده و واقعا  خدا در  است؟زور روش شده

القاء ايدئولوژى رو، از اینيشه و عمل ما اصل قرار نگرفته است، تنظيم اند
آسان است. ما اگر يك جدولى از رفتارهاى رژيم سابق و آنچه كه بعد از آن 
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رژيم و از آن وقت تا حال پيدا شده و هر روز ابعاد بزرگترى پيدا كرده ترتيب 
دى رژيم سابق بينيم كه چقدر خطر بزرگ است. اگر وابستگى اقتصابدهيم، مى

را با وابستگى هايى كه از دوران انقالب تاكنون استقرار پيدا كرده و ابعادش 
بزرگتر شده مقايسه كنيم، شما كه خواننده اين كارنامه هستيد، مثل من به اين 

رسيد كه وضع بيش از حد نگرانى آوراست و هشدارهاى دائمى من به نتيجه مى
شايد امروز كه بوده و هست.  ه آمريکاجا و در جهت مبارزه واقعى با سلط

داند در به اين صورت درآمد، براى خواننده اين سطور كه مى مسئله گروگانها
ميان مبارزه واقعى باسلطه  هام، آشکار است كگذشته، من در اين باره چه گفته

. د كه هستيم، تفاوت هستخارجى و اين نوع مبارزه كه ما را در جايى قرار دا
، يك سربازى آمد و گفت: من تقاضايى دارم به امروز در وقت بازديد از جبهه

را در آغوش  تقاضاى من اين است كه رئيس جمهور :بگو. گفت :او گفتم
 بگيرم، بعد سر روى شانه من گذاشت و از شوق گريه كرد.

 

 
 

معنويت واحساس  اداره جنگ بر پايه برانگيختن هماناين شيوه       
يم اهدر پيش گرفت است كه ما بر پايه رهنمودهاى قرآن و سنت محمدى  انسانى
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بينيم. اين تحول بزرگى كه در فكر و عمل و هر روز هم نتايج آن را مى
آن قدر غنى و معنوى باشد كه بتواند ما به وجود آمده، اميدوارم  نيروهاى مسلح
هاى جنگ را از بين ببرد. چون جنگ تمرين زورآزمايى است اثرات و بازتاب

 آورد و ناچار بايد با نفس با بيماريهاى كيش شخصيتزور مىاعتیاد به و 
مبارزه كرد، تا اثرات اعتياد به زور از بين برود. يك جريان قوى معنوى 

اگر اين  .ايديأسخواهد كه باز ما را از اثرات القاء ايدئولوژى راحت كند و بمى
اثرات جنگ به اين صورت در ذهن بنشيند كه اصل زور است و برويم روى 

 .تحصيل زور، ناچار نظم متناسب با اين طرز فكر به ما تحميل خواهد شد
 
ه نه بر من اميدوارم اين روابط صميمانه معنوى و شيوه اداره جنگ ك 

اساس زور، بلکه بر پايه برانگيختن انسان در برابر زور، استوار است، 
 موجب بشود كه ما  در جنگ پيروز بشويم

ما بر پايه  و هم طرز تفكرى متناسب با راه و رسم پيدا بکنيم و نيروهاى مسلح
به جاى ضرر، اصالت خدا و مکتب و اسالم راه بروند و انجام آن براى ما 

و درجه داران و  اين احساسات را، همه سربازان فايده به بار آورد. در اين جبهه
افسران داشتند و اينست آن ميل مقاومت و تالش تا حد شهادت كه برانگيخته 

 .شده است
پيروزى  من اميدوارم اين ميل قوت بگيرد. اينست آن پيروزى واقعى كه از      

 .تر استبه مراتب بزرگتر و پراهميت حسين صدام بر ارتش
اوايل شب بود كه ما به محل اقامت برگشتيم و تا  بعد از بازديد از جبهه      

 .پاسى از شب به ساير كارها و مذاكرات مشغول شديم
  
  

 1359آبان ماه  23جمعه کارنامه 
 1359آذر ماه  10تاریخ انتشار 

 413شماره روزنامه 
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تا دشمن نيرويش مهار بشود و ما بتوانيم با اطمينان خاطر جنگ را 
 ادامه بدهيم

شديم. در تهران كمى از ظهر گذشته بود، خبر يافتيم  صبح راهى تهران      
اند. بعد از ظهر هم جلسه شوراى دفاع حمله كرده نيروهاى عراقى به سوسنگرد

بود و هم مسئله سوسنگرد. تا طرح چند مسئله در شوراى دفاع در زمينه 
ت خارجى و... رسيدگى كرديم و من براى رسيدن به يأستبليغات خارجى و س

مشکل سوسنگرد آمدم. در سوسنگرد نيروى نظامى مسئوليت جنگى نداشت. 
و اينها  و عمليات غير منظم و بسيج و سپاه پاسداران ارمرىآنجا در حوزه ژاند

كه نشانه كوششى است براى  ،در عين حال ،عراق ارتشهاى بود. اين حمله
تقالئی ست، آن او متناسب با ابتكارات نظامى  ارزیابی نقاط ضعف قوای ما

 کهاست. اال اینجرکتی ارتشی که زمین گیر شدهخارج شدن از بی است برای
شوند و تلفات سنگين ديگر مثل سابق نيست و با مقاومت سخت روبرو مى

است و  کمند توانايى نظامى ما نكد در جايى كه فكر مىنرود و مىنپذيرمى
فات دشمن ايم كه در همه جا تلحمله مى كنند. اما ما اين آمادگى را پيدا كرده

را به آن حد سنگين بکنيم كه نتيجه اين جنگ در محل هر چه باشد، نتيجه 
نهايى جنگ به سود ما گردد. تا دشمن نيرويش مهار بشود و ما بتوانيم با 
اطمينان خاطر جنگ را ادامه بدهيم. تلفات دشمن را در اين جنگ بسيار زياد 

ت و به يقين اين تلفات را بوده و اين معنا مورد اقرار همه ناظران جهان اس
تواند ادامه بدهد و از قوه تحمل او بيرون است. بنابراين اگر ما صبر و نمى

خود را تضعيف نكنيم،  استقامت خود را از دست ندهيم و با جنگ روانى
دشمن از پا درآمده است. اين كه دشمن روزهاى جمعه و غيبت ما را براى 

شمرد، براى اين است كه متوجه همان معنا كه گفتم هست، حمله مغتنم مى
كه سر بر دوش من گذاشت و گريست هست و  همان حركت سرباز در جبهه

داند كه از نظر ما اين جنگ بيانگر معنويتى است و بيانگر همبستگى است مى
ما از  كند البد غيبتشود، فكر مىو چون اينها در قالب يك روابطى عرضه مى

شود كه در كار جنگى سستى و كاهلى پيش آيد و او بتواند محل موجب مى
ما به او اين  برود و به هدف خود دست يابد. اما من اميدوارم نيروهاى مسلح
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درس را داده باشند كه وقتى كار خودجوش شد، ديگر غيبت يکى دو روزه 
 .شودىموجب سستى و كاهلى يا سست شدن نم

شب بود كه به ديدار مادرم رفتم. شايد هم ديرتر، متأسفانه چند  9ساعت       
دقيقه بيشتر نتوانستم نزد او بمانم و به منزل آمدم و تا ديروقت شب براى 

گاهى از چگونگى اوضاع سوسنگرد  .در تماس بودم با جبهه آ
  

 1359اه آبان م 24شنبه  کارنامه دو
 1359آذر ماه  10تاریخ انتشار 

 413شماره روزنامه 
  
  

 روشنفكر و روحانى
پرسيدم از هر سو دشمن حمله كرده و  اول وقت خيلى زود از سوسنگرد      

اند، مطابق معمول خبرها ضد و نرسيده نيروهاى ما به حد كفايت به جبهه
قت با داد و بيداد درباره رساندن نيرو به اين جبهه نقيض اند. مقدارى و

شود و يا گذشت. بعد چند نفرى آمدند براى كارهايى كه به جنگ راجع مى
، حجتى آقايان انوارى 9:30نتايج و آثار و عواقب جنگ است. ساعت 

در چند مورد صحبت كرديم و  آمدند و مدرسى و كرمانى، موسوى بجنوردى
بروم، گفتم شما سرشب بياييد و  خواستم به منزل امامچون ديروقت بود، من مى

دنباله صحبت را ادامه بدهيم. سرشب آمدند و باز آن موضوعات را صحبت 
آورم كرديم و من يك موضوع را كه به نظرم براى حال و آينده ما مهم است، مى

خرداد به  15روشنفكر و روحانى است. به نظر من كار مهم ما از و آن موضوع 
هاى دست نشانده به وجود اين طرف اين شد كه يك زخم بزرگى را كه رژيم

آورده بودند، پر كرديم. آن زخم، تضاد بين روشنفكر و روحانى بود و از دوره 
مبارزه موفق با سلطه های کاستیخرداد  15 .اين را به وجود آورده بودند قاجار

ضعف در  شکست، اسباب بزرگ را معلوم کرد. خارجى و رژيم دست نشانده
توانا بود. خود من از همان زمان در اين زمينه، هم بسيار  ايجاد يك رهبرى
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ام و اين وضع تا پيروزى ام و هم بسيار عمل كردهمطالب گفته و بسيار نوشته
بود. پيروزى انقالب موجب شد كه رژيم پيشين از بين برود. حکومت  انقالب

و تشکيل حکومت از سوى ما موضوعيت پيدا كرد و ناچار مسئله قدرت و 
خواستند مبارزه براى در دست گرفتن قدرت پيش آمد. اندك اندك آنها كه مى

را باز  «زخم به هم آمده»قدرت را به انحصار خود درآورند، رفتند و روى 
و كار را به جايى رساندند كه از شرايط وزارت و مسئولیت يکى اين  كردند

 شد كه نبايد در فرنگ درس خوانده باشد.
 

 یگمنزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهن
به آن  شنبه به تفصيل 5القاء ايدئولوژى كه در كارنامه بنابر روش دشمن       

يى كه دارد، روز به روز براى اين تضاد خوراك پرداختم، كوشيد تا با دستها
نتيجه اين برخوردها اين شد كه  .فراهم كند و آتش اين تضاد را تيز كند

ها و دانش و متخصص هاهاى بزرگ اين كشور يعنى درس خواندهسرمايه
ند و دل به پژوهان يا در خارجه ماندند، يا آنها كه آمده بودند رفتند و يا هست

هاى شوند. من به آنها گفتم از انواع جنگو به كار نزديك نمى دهندكار نمى
كاذبى كه به وجود آورده بودند و هركدام ضررهاى بسيار براى ما آورد، يکى 
هم همين كوبيدن متخصص و روشنفكر و متقابال هم كوبيدن روحانى بوده و 

د توى آن خم و بيرون هست. اسالم خم رنگرزى نيست كه كسى را بکنن
شود و شد. اسالم روشى است كه انسان بدان آزاد مى« مکتبى»بياورند، بگويند 

شود و در كارها و فعاليتهاى خويش اين شود و با خدا در رابطه مىخود مى
دهد. پس يك تحولى است و روشى است براى يك رابطه را اصل قرار مى
است و تمام « جذب»واقعى. اصل در اين روش  بتحول بنيادى و يك انقال

اگر اين خطاها را زود «. فصل»آمده بودند نه براى « وصل»پيغمبران ما براى 
ما به ها سرجاى خود هستند و زندگى هم دروغ نيست. جبران نكنيم، واقعيت

التى از عدايم؟ كدام بىعنوان حکومت اسالمى براى مردم چه به ارمغان آورده
كارى و گرانى از بين رفته است؟ كدام عدالت به كرسى نشسته است؟ كدام بى

بين رفته است؟ كدام عبادت به معناى واقعى كلمه را آورديم؟ كو معنويتى كه 
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آورديم؟ پس هم ماديت و هم معنويت دارد همان مسير رژيم سابق را طى 
بشود كه آن هم دارد فراهم  كند. مانده بود اسباب انحطاط اين انقالب فراهممى
شود. به ما القاء مى مرام و همان رویممی داريم ه راپس ما همان را شود.مى

تا امروز از اسباب بزرگ بدبختى ما بوده  قاجارهمان ايدئولوژى كه از عصر 
توانيم هاى بسيار الزم دارد و ما نمىاست. كشور براى زندگى عالى تخصص

به اينها ناسزا بگوييم و  را از هر جهت بر اينها سخت بگيريم و همهم زندگى 
هم سركوفت بزنيم، طرد كنيم و هم بگوييم كار كنيد. اين ممکن نيست و ناچار 

شود و واى مى« برما»ى كه حاال با ماست «زمان»آيند و ها غالب مىواقعيت
گفتند بايد كوشيد و  نفر هم به اين معنا قانع بودند و 4از آن روز. ظاهرا  اين 

زود تا دير نشده و وقت نگذشته است اين ضعف را جبران كرد. نكند ما وقتى 
به خود آييم كه كار از كار گذشته باشد و حل اين مسئله هم مثل حل مسئله 

 .در وقتى انجام بگيرد كه به زيان ما تمام بشود گروگانها
رفتم، در آنجا چند نفر كه در جنگ زخمى شده بودند،  بعد به ديدار امام      

اى از خود آورده بودند كه ديدارى با آنها داشتيم. احساسات بسيار صميمانه
امام درباره مسايل مختلفى صحبت كرديم. از جمله  ادادند. بعد بنشان مى

درباره خانواده شهدا ها. بعد درباره تحول روحيه و طرز فكر و عمل در جبهه
اى را كه از خيلى وقت پيش مشغول حلش بودم و آن هم صحبت كردم و مسئله

تهيه خانه براى خانواده شهداست به ايشان گفتم، كه معلوم شده بانكها خانه 
ها را با شرايط سهلى به خانواده شهداى جنگ و توانند اين خانهدارند و مى

اند مانند كردههاى بىو سپاه و كسانى كه در جنگ فداكارى هاى ارتشخانواده
واگذار كنند. خود ايشان چون از پيش در جريان بودند، گفتند اگر حل شود 
كه خوب است و بايد از آنها تشويق به عمل آورد و نبايد گذاشت به اينها 

 .سخت بگذرد
ه آنها حرفى نزنيد كنيد، راجع ببعد به من گفتند روز عاشورا كه صحبت مى      

ها در اين و صحبتى نكنيد. من گفتم االن پاى بود و نبود ما در ميان است و اين
اند و به جاى تقويت در تضعيف وضعيت هم دست از كارشان برنداشته

اند فرصت مناسب است كه پيش شما بيايند و يك اند و فكر كردهكوشيده
بينند و شان دورتر را نمىاز نوك بينى كسانى كه .اى بزنند و كار مرا بسازندضربه
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توانند ببينند، براى اين جمهورى سم مهلك جز قدرت شخصى واقعيتى رانمى
اند. بعد چند مطلب را كه شنيده بودم به ايشان گفتم. يك مطلب هم اين بود كه 

دو صورت بمانم از  ند اگر من در جبههااند اينها گفتهدر اين گفتگويى كه داشته
شوم و شويم و در اين صورت سوار تانكم! مىيکى واقع خواهد شد. يا پيروز مى

 آيم و اگر شکست بخورم خواهم گفت آنهايى كه در تهرانقهرمانم به پايتخت مى
بايد  پس مناند، نگذاشتند. ى گشودهيأساند و از پشت، جبهه روانى سنشسته

اى را هم كه در تهران هم نباشم. پس هر حادثهفرمانده كل قوا نباشم و 
اند، بايد مغتنم اند و زمينه راخراب كردهخودشان مقدماتش را فراهم آورده

بشمرند و نگذارند من در محل بمانم و اگر توانستند مرا از كار جنگ دور 
بسازند. ايشان گفتند: شما گوش به اين حرفها نكنيد، بلکه كسانى هستند كه 

گويند. من گفتم وقتى اين آيند به شما مىسازند و مىها را خودشان مىاين حرف
شود گفت كسانى اين حرفها تحقق پيدا كرده و به عمل پيوسته است، ديگر نمى

به هر حال، بسيار خوب من حرفى ندارم اما  .اندحرفها را از خودشان ساخته
كه پاى سرنوشت ما شما بايد قدرى به اينها سخت بگيريد، اقالا در اين وقت 
 .در ميان است، بگذارند من با خاطرى آسوده كارم را بکنم

بعد از ظهر به دانشکده افسرى رفتم  3ساعت  بعد از آنجا به منزل آمدم و       
التحصيلى افسرى شركت كردم. جريان آن را البد خوانندگان و در جشن فارغ

زل برگشتم. چهار نفرى كه صبح اند. از آنجا به منخوانده يا از تلويزيون ديده
آمده بودند، آمدند و همان بحثى را كه گفتم ادامه داديم و به توافق رسيديم كه 
اين مسئله، مسئله عاجلى است و بايد حل بشود و آن مسايل ديگر را هم با من 
 هم نظر بودند و قرار شد بروند و عمل كنند. در گفتگوى شب، آقاى بجنوردى

آورد كه حد مالکيت صنعتى رامعلوم كنيم تا بلکه كار و  شىیاين مطلب را پ
هاى خيلى كم را مجاز توليد به وجود بياورد و البته او عقيده داشت كه سرمايه

هاى بزرگتر را ملى بکنيم و بر عهده دولت بگذاريم. بکنيم و بقيه يعنى سرمايه
شود از فريب ايدئولوژيك. مى من به او گفتم كه اين يك اشتباه است كه ناشى

آن  اند وبه بشر داده اين فريب را هم مکتبهاى سرمايه دارى و ماركسيسم
اينست كه مالکيت را اصل گرفتند حاال اين يکى مالکيت فردى را اصل گرفته 
و آن يکى مالکيت جمعى را. چون اينها قدرت را اصل گرفتند، مالکيت نقش 
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اى در رونق اقتصادى و توليد ندارد. برايشان توضيح دادم كه هتعيين كنند
اى امنيت است و ثبات منزلتها، يعنى چه؟ هر جامعهاساس كار و فعاليت در 

ونى خود را بداند و اين حقوق و قانيعنى اين كه انسان حقوق و تكاليف 
و  هاى قانونى باشد، به طورى كه كسى نتواند به حقوقتكاليف داراى تضمين

تضمين پيدا كرد، در آن  تجاوز کند؛ وقتی حقوقتكاليف افراد و گروهها 
با برخورداری  شود.آيد و جامعه بارور مىصورت امنيت و فعاليت به وجود مى

روند اما اختالفها وجه تخريبى اختالفها از بين نمىهمگان از منزلت سیاسی، 
آيد و به اى نو در مىشود و به صورت تالش براى ارائه راه حلهشان كم مى

كند. اما اگر تدريج جامعه بسوى يك همگامى و هماهنگى عمومى سير مى
كه بايد  دستگاه قضايى ،از سوى قاضى هم نقض شد ونقض شد  انسانمنزلت 
ها را توسعه بدهد و حراست كند و حقوق و فعاليت و وظايف فرد و آزادى

خود ناقض اين حقوق شد و خود سبب اصلى تزلزل گروه را پاسدارى كند، 
صحبت كردن از امنيت خاطر و جو تفاهم  ،ى گشت؛ در آن صورتيأسمنزلت س

معنى خواهد ى و اين مضامين پوچ و بىيأسو جو سالم و وحدت و همکارى س
معنى است. بود. چنان كه در حال حاضر هم بحث از اين مضامين پوچ و بى

را گرفتند، من در همان اولين لحظه مخالفت قاطع كردم و به  قطب زاده
اما دهها  .نامه نوشتم و مردم تظاهرات كردند و ايستادند و آزاد شد دادستان كل

 شوند.جهت گرفتار مىو صدها نفر بى
 

 داريم زندان 6ما هم اكنون 
 و دستگاه قضايى داريم، زندانهاى آقاى خلخالى زندان 6ما هم اكنون       

كنند بگويند من به او قضاوت نشينند سعى مىمستقل ايشان، كه اين را هر جا مى
توانستم و ها نوشتم كه من نمىام و حال اين كه من صراحتا  در روزنامهداده
انون به او مقام قضاوت بدهم و نه موافق بودم و نه موافق توانم بر اساس قنمى

، دستگاه زندان شهربانى و اين كار هستم، دستگاه زندان و دادگاه انقالب
، دستگاه زندان ها، دستگاه زندان پاسداراندادگسترى، دستگاه زندان كميته

ايم. در نوع زندان ما چيزى بدتر از گذشته شده 6كميته مبارزه با منكرات. با 
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صحبت كردن از  ،نوع زندان و در همه آنها انواع بدرفتارى رواج دارد 6حاليکه 
 تفكر و ابتكار بارور  ،در چنين جوى ؛است بثحقوق و تكاليف و منزلتها ع

معنى خواهد بود. همين طور است منزلتهاى اقتصادى آدمى. در بى یتخالقو
اى كه حقوق و تكاليف اقتصادى فرد و گروه تعيين شده باشد و قانون آن جامعه

ى ضامن آن باشد، البته فعاليت طرفبىرا تضمين كند و يك دستگاه قضايى 
اقتصادى به هر شکلى كه شما تعيين كرديد، چه به صورت مالکيت خصوصى و 

هاى بى اسمكند، واال اينها فردى و چه به صورت مالکيت جمعى معنا پيدا مى
محتوايى خواهند بود، براى اين كه وقتى همين انواع دستگاهها حکم به مصادره 
كردند و اجرا شد، حکم به از شغل انداختن كردند و اجرا شد، حتى در مورد 

 6عدم امنيت به وجود آمد و با اين كه در  ،از اين هم بيشتر ،ثباتىبى ،مشاغل
ه، هنوز در بسيارى از دستگاههاى شهريور قانون پاكسازى مدتش تمام شد

دولتى و غير دولتى پاكسازى از سوى گروههاى غير مسئول و مسئول ادامه دارد، 
اعتمادى، در اين جوى كه فاقد هرگونه امنيت و منزلتى است، در چنين جو بى
؛ در اين غير ممکن است خواهيد فعاليت توليدى رونق بگيرد؟چگونه شما مى

د دنبال فعاليتهاى روزمره و سودآور. در رژيم سابق هم رونمیهمه  این جو،
ما « القاء ايدئولوژى»گويم همان چيزى كه من مى .همين طور بوده است

ايم، بلکه انحطاط هم ايم ولى سرجاى اول ايستادهكرده بينيم انقالبمى
 .ايمپذيرفته

علوم باشد در اين جامعه ما كه از منزلت فرهنگى در جامعه مثال آوردم كه م      
د از نتعليم و تربيت حق مردم است و بايد تضمين و جود داشته باشد و همه بتوان

دانشگاهها تعطيل شد، مدارس  ،اين حق استفاده كنند، بر اساس يك پندار غلط
ما تق و لق اند و منزلت فرهنگى در جامعه ما در بسيارى از جهات كمتر از رژيم 

اند، حاال ديگران به كنار، مسلمانها خودشان به جان هم افتاده .باشدسابق مى
دست آنهاست با يك عناوينى كه خودشان هم هم« زور و زندان»اى كه عده

زنند. در چنين بندند و مىگيرند، مىدانند، مسلمانها را مىنمى مفهوم آن را
و خالقيت برود و ما جوى چگونه ممکن است انديشه ما به طرف بارورى 

 بتوانيم از مدار عقب ماندگى بيرون بياييم؟ 
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 اندرفته از ايران و متوحش شده هادرس خوانده
بودند، متوحش شده،  هاهاى بزرگ ما كه همين درس خواندهچقدر سرمايه     

گريزند؟ در كه قبال گفتم از كار مى طورآناند و يا در ايران همرفته از ايران
خواهد، مهندسى كه با او چنين وضعيتى، كارخانه بخواهد كار كند، مهندس مى

اين گونه رفتار شود، چگونه حاضر است بيايد كار كند؟ آن هم در دنيايى كه 
ينها را هم ربودن اين صاحب فكرها مسابقه است و ا سردر هر كشورى بر

 برند. شما خوب است به كشورهاى آمريکايى، اروپايى، كانادا و حتى آفريقامى
كنيد كه اين همه درس خوانده و تحصيل كرده ايرانى برويد، حتما تعجب مى
 هاى امام. در زمان رژيم سابق يکى از تكيه كالمنددر آن كشورها پراكنده ا

هاى ما به وطنشان برنمى بود كه رژيم چنان است كه درس خوانده همين معنى
نيز ما كارى نكرديم كه  گردند كه كار كنند. متأسفانه در دوران بعد از انقالب

اينها برگردند بلکه همان طور كه گفتم، با ايجاد تضاد، كارى كرديم كه اينها 
ند. كارى بدتر از اين براى كوبيدن برنگردند و آنهايى هم كه بودند، در برو

كردند كه روحانيت ضد علم است، عنوان مى روحانيت شد. در دوره قاجار
هاى مردم درس بخوانند، مخالف اينست كه بچه ،مخالف علم است

رفت، مىباشند. در نتيجه هر كس مدرسه عوام كاالنعام  خواست مردممیو
آمد دشمن كردند. وقتى از مدرسه بيرون مىاء مىهمين حرفها را به او الق

شد. آنها كه كارشان القاء ايدئولوژى است و بنايشان اينست كه روحانيت مى
جامعه ما را از يك ركن كه همان روحانيت است محروم كنند، در اين برهه نيز 
با يك مهارت و تردستى شگرفى به تدريج اين را در ذهن ما نشاندند و با 

 مال نسنجيده قبوالندند كه روحانيت ضد علم است،بعضى ع
 

 تعطیل کنندگان دانشگاه و طرزفکر و استداللشان؟
طورى كه امروز تعطيلى دانشگاهها و تق و لقى مدارس را به غلط به پاى      

فرهنگى، چرا اين كار را كردند؟ در اين  نويسند. به عنوان انقالبروحانيت مى
، ضد اسالم %10، مسلمانند و مکتبى %10غلط و نادرست كه طرز فكر 
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 %80درصد پاك كنند،  %10و اگر دانشگاه را از آن  تفاوتبى 80%
شود باز كرد. و من پيروى خواهند كرد و آنگاه در دانشگاه را مى تفاوتبى

ك نيستند و اسالم را خش چوب %80بسيار اصرار كردم كه چنين نيست و آن 
شود پيش برد، اسالم بايد در صحنه نبرد، عمالا حاضر بشود به اين ترتيب نمى

كرد، بکنيم و علميت خود را به كرسى كه در صدر اسالم پيغمبر مى طورناو هم
 را جذب كنيم. هابنشانيم و از راه اغناء و هدايت، درس خوانده

نزلت اجتماعى هم جا و موقع آدمى در جامعه به اينجا رسيده از لحاظ م    
است كه هيچ مقام و موقعى محترم نيست، در رژيم سابق باز يك مقدار مقام و 
موقع اجتماعى احترام داشت، حاال آن هم از بين رفته و در اين حالت عدم 

د؟ خواهيد فعاليت سازنده و توليدى انجام بگيرامنيت كامل، شما چگونه مى
آيد و رونق اينهاست كه اگر درست كرديم، فعاليت اقتصادى هم به وجود مى

با تعيين حدود، كارى از پيش  .گيرد و اگر نكرديم، آب در هاون نكوبيممى
گر رود ظاهرا  با هم موافق شديم كه ايجاد اين امنيت مقدم بر هر كار دينمى

و خبرهايى  گ خوزستانمانديم و داستان جن است. بعد از رفتن آنها باز ما
توانم بگويم رسيد و باز تا ديرگاه شب و حتى مىمى و اهواز از سوسنگرد كه

 .پرسيدمتمام شب ادامه داشت و ساعت به ساعت من وضع را در سوسنگرد مى
گفت نه يکى مىگفت دشمن وارد شهر شده، كشتار بسيار كرده، يکى مى      

گفت دشمن ضربات سختى خورده و از اين وارد شهر نشده است، يکى مى
شم، ه باقبيل گفت و شنودها بسيار بود و صبح تقريبا  بدون اين كه خوابى كرد

 .آماده شدم براى كار روزانه
  
  

 1359آبان ماه  25يکشنبه کارنامه 
 1359اذر ماه  11تاریخ انتشار 

 414شماره روزنامه 
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 دولت خودش درباره سفر طارق عزيز آمد و مطالبى از سفير روسيه
 گفت 

كه  آمد. قبل از او آقاى امامى كاشانى صبح اول وقت آقاى ميرسليم      
با ايشان خواستند به يك سفر توجيهى در كشورهاى آسيايى بروند آمد. مى

آقاى ميرسليم آمد و از طرف وزارت  7:30مطالبى گفتگو كرديم. بعد ساعت 
احمر مشغول كشور درباره آوارگان جنگ گزارش داد و گفت كه به اتفاق هالل

ايجاد مراكزى براى آوارگان هستند. البته اين كار را بايد از ابتدا مشغول 
و در اين وضعيت كه شدند، حتى پيش از شروع جنگ نه بعد از جنگ مى

اند. به شود و مردم جنگ زده در سختى و عسرت قرار گرفتهزمستان نزديك مى
توانيم بکنيم و متأسفيم كه اشتغال به جنگ براى من هر حال فعال بايد آنچه مى

گذارد كه به اين كار به طور جدى بپردازم. ناگزير بايد انتظار امکان زيادى نمى
و دولت، عقب ماندگى در اين زمينه را  ه هالل احمربکشم و اميدوار باشم ك

آمد و  جبران بکنند و از درد و رنج جنگ زدگان بکاهند. بعد سفير روسيه
به شوروى دريافت كرده  دولت خودش درباره سفر طارق عزيز مطالبى كه از

خودش را براى ما گفت. در جواب، موقعيت بود. گزارش كرد و مواضع دولت 
آقاى  .جنگ نداريم دررا براى او شرح كردم. گفتم كه نه ما و نه او سودى 

دانيم كه يك جنگ را شروع كرده باشد، بدون راهم ديوانه نمى حسين صدام
ين كار برانگيختند، اينكه اميدى در اين جنگ داشته باشد و آنها كه او را بر ا

همانها هستند كه به او قدرت دادند و آنها هم جزء قدرتهاى اين زمان نيستند! 
گوييد كه آن قدرت نيستند. ما هم دليلى نداريم كه شما را آن و شما هم مى

ين كار دخيل بودند و فكر ها در اقدرت بدانيم. ما اطالع داريم كه امريکايى
آييم، اما، نه با كمك اينان، سه روز اول از پا در مى د كه ما در همان دوكردنمى

يم و امروز دشمن اهايم و جنگيدبلکه به نيروى ايمان و ايثار سربازانمان ايستاده
 .ايماز دستيابى به هدفهايش مأيوس كرده را
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 شد بحث مفصلى راجع به جنگ در سوسنگرد
تماس گرفتم. فرمانده  آمديم. به محض ورود، به اهواز بعد به خوزستان      

به مورد اجرا گذاشته  براى تهيه طرحى كه بايد در سوسنگرد نيروى زمينى
به اهواز رفته بود. بعد به ديدار از واحدهاى توپخانه پرداختم كه تا   شود،

ول كشيد. شب شوراى نظامى تشکيل شد، گزارش اين دو سه روز را ديروقت ط
هاى دشمن انجام گرفت هاى ما و توانايىدادند. در آنجا بحثى درباره توانايى

صحبت كيف نيروهاى ما و نيروهاى دشمن  در مورد كم و و يکى از نظاميان
شمن معلوم است، اما نيروهاى د« كم»كرد من در جواب او توضيح دادم كه 

آن « كيفش»نيروهاى ما هم معلوم است، اما « كم»آن معلوم نيست، « كيف»
نيز تغيير « كم»است كه « كيف»كند و با تغيير چيزى است كه دارد تغيير مى

كند. اين حالتى كه حاال در نيروى زمينى ما هست، اگر از روز اول بود، مى
كند. هم كه دارد تغيير مى« يفك»شد و حاال همين وضع جور ديگرى مى

دهد. بعد دشمن را دارد تغيير مى« و كيف کم» دهد و همرا تغيير مى« كم»
بحث مفصلى راجع به جنگ در سوسنگرد شد. فرمانده نيروى زمينى هم آمد و 

شب درباره اين جنگ بحث و گفتگو شد و آنها مرا از طرح خودشان  11تا 
گاه كردند آيد، موفقيت كامل اول وقت كه به اجرا در مى اميدوارم طرح فردا .آ

به بار بياورد. آنها رفتند و نزديك نيمه شب چون شب پيش هم نخوابيده بودم، 
شود با خيال فكر كردم حاال هم كه مقدمات كار در سوسنگرد فراهم شده مى

زنگ  خوابيدم. نيم ساعت بعد يا يك ساعت بعد، دكتر چمراند وراحت خوابي
زد و گفت طرحى كه قرار بود اجرا بشود، تلفن شده كه فرمانده لشگر اهواز 

بعد معلوم شد كه مطلب را اشتباه  ؛طرح را اجرا نكند و نگران اين معنى بود
حالى شده است. تلفن كردم و گفتم به او كه تلفن كند به فرمانده لشگر اهواز 

قصد اجرا داشته و به جهاتى البد فكر كه اين طرح را اجرا كنند. البته او هم 
كرده بود بهتر است راجع به اجرا شدن يا نشدن آن سخنى نگويد و همين امر 

بود كه دوباره چمران تلفن  5موجب سوءتفاهم شده بود. با اين حال ساعت 
خواهد اين طرح را اجرا كند و اآلن آنها كرد و داد و قال و فرياد كه او نمى

شود. من تلفن كردم خودم با فرمانده هاى ما شهيد مىو بچه ريزند به شهرمى
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لشگر اهواز صحبت كردم، ديدم بله گير كار همان است، اينها چون نظامى 
كنند كه بايد طبق ضوابط خودشان و به اصطالح در شرايط هستند، فكر مى

استتار و پوشاندن اطالعات عمل بکنند، حاضر نشده راجع به ساعت اجراى 
كرد و نحوه اجرا وضيح بدهد گرچه دكتر چمران هم بايد همکارى مىطرح ت

دانست. بعد من گفتم نه، شما به ايشان اطمينان بدهيد و با هم راه را هم مى
فرمانده نيروى زمينى آمد و خداحافظى كرد. او به  بياييد و بعد ظهيرنژاد

جانشين رئيس  باشد. در نتيجه او، فالحى حاضر سوسنگرد رفت تا در جبهه
اميدوارم  ، قاسمى فرمانده لشگر اهواز و چمران با هم رفتند به جبهه وستاد

موفق بشوند. فراموش كردم كه بگويم كه امروز وقتى كه از بازديد توپخانه 
، سرگرد احمد آذين برادر سرهنگ آذينكوپترآمديم، خبر آوردند كه هلى

با سيم كابل برق تصادف كرده و  در بازگشت از مأموريت سوسنگرد
 .شهيد شده است

 گذرند؛سخت می چقدر براى من از جهت عاطفى و احساسى اين روزها     
تحمل اين  .شودجريانهاى برق قوى و شديد مىکسی هستم که گرفتارمثل 

روبروى من   مشکل است. افسرى كه تمام روز و شب با من است لحظات،
دانستم كه برادر او شهيد شده، اما من نشسته بود تا نيمه شب و من مى

خواستم به او بگويم چون ما مشغول كار نظامى بوديم و عالوه بر اين كه نمى
، بردمگذراند. به جاى او من رنج مىشب بود و او تا صبح بايد ناراحت مى

اش مغموم بود، يك احساس پيش من آمد، قيافه گرچه صبح هم كه در تهران
دهد و وقتى واقعه تلخ است، انسان غم قبل از وقوع هميشه به آدمى دست مى

 در آينده هاى كآن واقعهبخاطر كند و وقتى واقعه شيرين است، گنگى پيدا مى
كند. من در تعجب بودم كه ا مىرخ خواهد داد، انسان يك شادى گنگى پيد

جنگ  چرا قيافه او مغموم و غم زده است. با خود گفتم كه شايد به لحاظ جبهه
گفتند وارد شهر شدند، زدند، كشتند. به هر است كه پى در پى مى در سوسنگرد

ادرش شهيد حال متنى براى او نوشتم كه صبح به او دادند و او فهميد كه بر
اى، آن و استمرار حيات هر جامعه شده. در نامه به او نوشتم قائمه حيات

زندگى مستمرى  ،اى هستند كه با قبول شهادتاستعدادها و جوهرهاى نمونه
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هايى دائما حاضر در زندگى جامعه و همشهرى، هميشگى كنند و چهرهپيدا مى
شوند براى آنها. اينها هستند ىآيند و الگو مشوند كه از پى هم مىنسل هايى مى

اى. آن الگوى ثابت و عناصر پايدار اجتماعى ادامه و استمرار حيات هر جامعه
در نامه به او نوشتم، شهادت حق است اين حق را خدا از آن آنهايى قرار داده 

جنگند، برادر شما به حق خود رسيد، خدا است كه در راه او با پرهيزگارى مى
 .اين حق برسمكند من نيز به 

  
 

 1359آبان ماه  26دو شنبه کارنامه 
 1359آذر ماه  12تاریخ انتشار چهارشنبه 

 415شمارذه روزنامه 

 خواست.بود و خبر از جبهه مى دل در جبهه 
صبح با تلفن  5همان طور كه در كارنامه ديروز گفتم، امروز از ساعت       

صحبت كردم كه آماده  خوزستان كار ما شروع شد. بعد با فرمانده دكتر چمران
براى خداحافظى و رفتن به جبهه  بود. بعد فرمانده نيروى زمينى به جبهه رفتن

کنند. سرهنگ صبح حمله را آغاز ب 7آمد كه قرار بود در ساعت  سوسنگرد
 .هم از خواندن نوشته من فهميد برادرش شهيد شده است و رفت آذين
بود و خبر  تا ظهر مشغول شديم به كارهاى وزارت دفاع، اما دل در جبهه      

 تلفن كرد و اطالع داد كه خواست. نزديك ظهر سرهنگ آذيناز جبهه مى
كوپترهاى نيروى زمينى( )هلي ضربات كارى به دشمن وارد آمده و هوانيروز

تانكها و خودروهاى زيادى را زده است و وضع نيروهاى ما خوب است. اين 
روحيه و اين عالقه، خود معرف آن است كه كسى كه براى حضور در محل 

طرح بود، مه در ذهنش كوپتر برادرش رفته بود، مسئله اولى كسقوط هلي
آميز را هم او داد. سرنوشت نيروهاى ما در جبهه بود و اولين خبرهاى موفقيت

خواست بداند كه سرنوشت جنگ تلفن كرد و مى او شب هم از اصفهان
چه شده است. وقتى شنيد كه جنگ با موفقيت ما همراه بوده است،  سوسنگرد

فايده نبوده و به شکست آنها يدا بود از اين كه شهادت برادرش بىاز لحنش پ



599 

 

انجاميده است، رضايت خاطر كامل پيدا كرده است. به هر حال از اين گونه 
 بابتاينها هستند كه  جمهورى اسالمى زياد شده و افسران امروز در ارتش

 .دهنداطمينان خاطر مى ثبات رژيم انقالبى و پاسدارى از استقالل كشور به ما
خبر  بعد از ظهر من براى چندمين بار از ستاد لشگر خوزستان 1ساعت       

خبرداد كه نيروهاى ما دشمن را  اىخواستم و نيم ساعت بعد آقاى خامنه
 .مشکستند و با موفقيت وارد شهر شدند و تا اين زمان ما فقط يك شهيد داشتي

اطالع دادم. او گفت چمران از ناحيه پا زخمى شده است. من  من هم به امام
و اين روح فداكار و سرسخت در مبارزه و پيکار،   يکه خوردم. اين استعدادها

موجودى نيست كه انسان به آسانى بتواند از آن بگذرد. بسيار اصرار كردم كه 
و به من اطمينان داد كه زخم كارى نبوده بدانم زخم تا چه حد كارى بوده و ا

است. بعد فهميدم كه گلوله به پاى او خورده و البته به استخوان و رگ نخورده 
تلفن كرد و  است و در نتيجه جاى نگرانى جدى نيست. سر شب فالحى

آمد و گفت كه  فرمانده نيروى زمينى شب هم ظهيرنژاد .گزارش عمليات را داد
 15دشمن نوجوان  ن شده است. در اين جبههیعمليات با موفقيت قر  چگونه
ساله را هم به كار گرفته بود و اين خود حکايت از تلفات سنگينى  16الى 
 كند كه متأسفانه به جوانان عراقى وارد آمده است و بازيچه هوسهاى صداممى

مشاور  اى بود از قول برژينسکىاند. جملهو محركان جهانخوار او شده حسين
كند. مشاهده نمى و آمريکا كه گفته است تفاوتى ميان منافع عراق امنيتى كارتر

دولتى نيست  دانستيم كه دولت صدام حسينبود و مى اين از ابتدا بر ما معلوم
را بدهد. بنابراين امروز از جهت جنگ روز  كه به خود جرأت حمله به ايران

خونينى بود. اين سومين حمله دشمن در سه هفته اخير است كه هر سه به 
 .شکست كامل انجاميد

آمده بودند، حماسه نيروهاى  و سرهنگ حسينى كه هردو از جبهه ظهيرنژاد      
ها كامالا تفاوت كرده و ما را بازگو كردند و گفتند كه چگونه روحيه مسلح

 نكنند. جنگ برايشان نوعى بازى شده است. همىپندارى بازى مى سربازان
م سخت تكان داده بود. شرحى از هنر و فداكارى خلبانان روحيه آنها را ه

اى در نقش مار از دادند كه از ميان انبوه آتش دشمن مثل پرنده هوانيروز
روند و باالخره خود روند، باال و پايين مىها به سوى هدف مىالبالى اين آتش
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هيچ رو به اين كار يك كار  گفتند بهزنند. آنها مىرسانند و مىرا به هدف مى
توان گفت، اين فوق كار نظامى است. فوق هر كارى است. هنر نظامى نمى

 شد. تا امروز مااست و هنرنمايى و همه اينها جلوى چشم ما انجام مى
شنيديم، اما امروز خود در صحنه بوديم و ديديم. به هر حال دشمن تلفات مى

اشته و گريخته و يا به دست نيروهاى ما سنگين داده و تجهيزاتش را يا جا گذ
 .از بين رفته است

 

 گفتند كه قطعا  روحيه تهاجمى پيدا شدهمروز فرماندهان نيروها مىا
در شوراى نظامى، من براى فرماندهان نظامى صحبت كردم و گفتم ديشب       

دشمن  است. اى داشتهامروز چه نتيجه جنگرا به ياد بياوريد و ببينيد كه 
نيروى  ،يف است. در صورتى كه ما با صبر و حوصله از روى طرح و برنامهضع

بيش از حد دشمن  ، تدارک کنیم، پیروزیم.الزم را براى ضربه زدن به دشمن
توانايى تلفات ديده است و ديگر آن كارآيى الزم را براى ادامه موفق جنگ 

 و ه تجديد سازمانيعنى ب ؛تى را كه داريم ادامه بدهيميأسندارد. پس ما بايد س
افزايش تجهيزات و آموزش با قاطعيت بيشترى ادامه بدهيم و به ضربات 
كاهنده ادامه بدهيم تا دشمن ضعيف و ما قوى بشويم و بتوانيم او را از خاك 

هاى سابق در قيافه شان يأسشور خود برانيم. همه اميدوار بودند و طبيعتا  از ک
تلفن كرد، او هم اميدوار شده بود درست  اثرى نبود. بعد استاندار خوزستان

خواهم به خوانندگان مطلبى را هاى سابقش. در اينجا مىنقطه مقابل نااميدى
كنم و آن اينست كه در اين جنگ بارها  ام، بازگوكه يکى دوبار هم عنوان كرده

ز اند و يکى اسرداده يأسشده اشخاص دست اندركار دور از كار فرياد 
 يأسكارهاى من اين بود كه اين فريادزنان را آرام بکنم و اثرات تبليغات 

آميزشان را خنثى بکنم و روحيه نيروها را افزايش بدهم. چون ما اگر روى 
داديم نيروها را تغيير نمى« كيفيت»ها گذاشتيم و با تغيير روحيهانسان اثر نمى

م. با اين حال جنگ، جنگ توانستيم تغيير بدهينيروها را هم نمى« كميت»
ها باشند كه هاى غير مترقب در آن بسيار. آيا اگر عوامل هميناست و حادثه

توانيم مطمئن باشيم كه در اين جنگ شکست نخواهيم هنوز هستند، ما مى
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گفتند كه قطعا  روحيه تهاجمى پيدا شده و خورد؟ امروز فرماندهان نيروها مى
شود. بنابراين ما نيز به پيروزى نيروهاى مىروز بروز هم اين روحيه تقويت 

ه خاطر بتوانيم طرحهاى جنگى غايم و اميدواريم بدون دغدخودمان معتقد شده
 و را اجرا كنيم و دشمن را زبون سازيم. سرهنگ حسينى از شجاعت پاسداران

ت كرد و گفت ها صحبو به اصطالح خودشان غيرارتشى نيرويهاى بسيج
ها عالى بود، تالش و مجاهده عظيم بود و از حق نگذريم، بسيار با روحيه

جنگيدند، اما سازمان نداشتند و چقدر جاى افسوس است كه اين شجاعت مى
سازمان بماند. گفت حتى خود آنها هم مراجعه ميل به ايثار و فداكارى بى

ازمان بدهيم و حتى به حالت خواستد به آنها و كارشان سكردند و از ما مىمى
آييد اين نيروها را سر و سامان بدهيد؟ فرمانده پرسيدند، چرا نمىمى استيضاح

از  گفت كه اين كار را انجام داده و هم او و هم سرتيپ فالحى نيروى زمينى
صحبت كردند و من به اين ترتيب از او تقدير  فداكارى فرماندار سوسنگرد

 كنم و در ديدارم از آن شهر البته حضورا  نيز از فداكارى و تالش زياد او درمى
د. بعد در شوراى نظامى، فعاليتهاى ركاين روز سرنوشت ساز تشکر خواهم 

اند و به دست آوردهمطرح شد، در همه جا نيروهاى ما موفقيت  امروز در جبهه
تلفات و ضربات به تجيهزات دشمن بسيار بوده است. خود اين معنى نيز ما را 

كند كه دشمن قادر نخواهد بود كه اين تلفات را در مدت طوالنى مطمئن مى
دارد و  ر روحيه نيروهاى مسلحببزرگى  تأثيرامروز  پیروزی .تحمل كند

و نيروى  گفتم و جنگ را آن ارتشجه بشوند كه راست مىاميدوارم همه متو
برد كه روحيه قوى داشته باشد. تقويت روحيه نيروهاى مسلح ما مسلحى مى

چرا كه خودمان  ؛يکى از مهمترين عوامل پيروزى در اين جنگ است
تجهيزات را بايد آماده بکنيم و نيروهاى مسلح، اين تجهيزات را با كمك فن 
دانان بايد آماده كنند و به كار ببرند. چون ما از جايى از دنيا تجهيزات جنگى 

بنا بر اين ارتشى كه بايد هم ساخته بشود و هم بسازد و در  ؛كنيمدريافت نمى
اش تقويت بشود و اين تقويت همان حال بجنگد، بايد تا حد ممکن روحيه

كار انداختن علم و هوش و روحيه او را بر آن بدارد كه با كار و تالش و به 
د و بر نيروى دشمن تفوق پيدا بکند. به هر کن جبرانرا استعداد كمبودهايش 

نيز ضربه  معلوم شد در جبهه آبادان .ها همه شاد و بشاش بودامشب قيافه ،حال
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است. و تقريبا  محاصره در يك قسمت شکسته شده هكارى به دشمن زده شد
كنند، بزرگتر و تعيين روزهاى آينده موفقيتهايى كه حاصل مىاميدوارم كه 

 .تر باشدكننده
  

 1359آبان  27سه شنبه کارنامه 
 1359آذرماه  13تاریخ انتشار پنجشنبه 

 416شماره روزنامه 

 بار پرواز كرده بودند 50خلبانهايى كه بيش از  
و دريايى رفتيم و تا نزديکى ظهر به پايگاه هوايى  امروز صبح در بوشهر      

اينجا براى خلبانها و دريانوردان . در در بازديد از پايگاه دريايى گذرانديم
بار پرواز  50صحبت كرديم و در يك مجلس كوتاهى به خلبانهايى كه بيش از 

كرده بودند، يك كالم الله مجيد و يك بسته كوچکى به رسم تشويق و 
اهدا كردم؛ براى اينها و براى دريانوردان قدرشناسى از تالش عظيمشان 

بار پرواز كنند و در  50صحبت كردم. چه كسى آن خلبانها را مجبور كرده بود 
چه كسى  ؟ميان درياى آتش به سوى هدفهاى خود بروند و آن هدفها را بزنند

آن شجاعت را در آنها به وجود آورده بود كه از مرگ نترسند و به كام مرگ 
براى اينها  ؟دگى ملت خويش را از شنا در اقيانوس مرگ بجويندبروند تا زن

يك معنا را توضيح دادم كه اين جنگ يك آزمايش بزرگى شد، همه روشها 
اكنون در پرتو نتايج حاصل از اين آزمايش بزرگ قابل مقايسه و مطالعه است. 

قان و انواع بر اساس تهديد، ارعاب، خف سال انقالب 2روشهايى كه در 
اى كه دلخواه آنهايى ؛ نتيجهو اعدام روشهاى تخريبى، برچسب زدنها تا زندان

اند بود را به بار نياورد و حاكميت انحصارى را ممکن كه به اين روشها دلبسته
نگرداند و روز به روز حکومت در جامعه ما ضعيفتر شد. اين جنگ، بر اساس 

بر پايه توحيد، نه بر اساس فلسفه ارسطويى و يا افالطونى  ت و رهبرىبرداش
قدرت، بلکه بر پايه توحيد و اصل و اصيل شناختن خدا، ميوه بزرگ خود را 

اين حماسه زيبا و شکوهمند پر اثر ماندنى را به وجود آورد. حال  آورد؛به بار
د. من در كتاب اصول راهنماى دانخدا مى یا خیر، اين رهبرى باقى بماند
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با تفصيل از اين نوع  ، در كيش شخصيتحکومت اسالمى، در تعميم امامت
اساس اين رهبرى بر اين حقيقت استوار است كه در  ؛ماهرهبرى صحبت كرد

ر مخلوق هم داى است الهى، صفات خدايى وجود آدمى استعدادها وديعه
توان داد، ر انسان هست و پرورش هم مىدست. علم خدايى در حد نسبيت ه

توان داد. بنابراين كافى است كه ما  مطلقهاى ذهنى را كه گسترش هم مى
بشکنيم و آدمى را از اسارت كينه، بغض،  را آورندروشهاى تخريبى به وجود مى

عمل بيابد و از اعتمادى به خود، رها سازيم تا ميدانى براى سوء ظن ترس، بى
 ركنم از راه دانش، از راه پى بردن و دانستن و آگاه شدن بمى تأكيدراه دانش، 

استعدادهاى خويش و به كار رفتن آنها، در ميدان باز، عمل خود را بيازمايد و 
. يعنى دائم مرزهاى ممکن را و هنر بیافریند عرضه وجود كند به صورت هنرمند

ماه با  2تند، ظرف هاى ما مرزهاى ممکن را شکسخلبان بشکند و فراتر برود،
بار پرواز كردند كارى  50ماه  2وجود محدوديت امکانات ما، در كمتر از 

سان آزمايش بزرگ زمان ما شد و ما اين مانند. اين جنگ بديننظير، بىبى
 ر اين جنگ آزموديم.درهبرى را 

ها حاضر شد نه براى ترساندن، بلکه براى در جبهه رئيس جمهور 
گاهى و اطمينان خاطر  ايجاد خودآ

 از اين كه سربازى كه به نقش خويش آگاه است، سنگر اطمينان خاطر     
خويش را ترك نخواهد كرد و اين را از صورت شعار به صورت عمل درآورد. 

ارتشى و غير ارتشى كه روزهاي اول عقب  نيروهاى زمينى از ها بادر جبهه
نشينى كرده بودند، مواجه شد و برايشان صحبت كرد و اشکاالت كارشان را 
شنيد، ضعفهاى آنها را شماره كرد و نوشت و در صدد رفع اين ضعفها برآمد و 
به تدريج اعتماد به نفس را در آنها برانگيخت. ارزش پيروزى در جنگ را به 

ها از دور دوم جنگ با چنان صالبتى ايستادند كه تمام همان آنها نشان داد و
. و ها به دست همان سربازها در هم شکسته شدهاى مهم دشمن در جبههحمله
ها، موافق اظهار نظرهاى فرماندهانش و ديگران، ما كه موافق پيش بينى ارتش

يشتر در برابر دشمن در كه به صورت كتبى نيز موجود است، قادر نبود يك هفته ب
ماه ايستادگى در برابر دشمن و ناتوان كردن دشمن  2پس از  ،بايستد خوزستان
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امروز اميد به پيروزى  روز به روز قدرت گرفت و به تجديد سازمان موفق شد.
 ، پيروزى ما حتمى است وبرانگيخته شده است و اگر ما باشيم و ارتش عراق

تالش در همه جهت موجب شد كه نيروهاى ما روز به روز بر ميزان آمادگى 
انضباطى در نيروى دريايى بود، نظمى، بىخود بيفزايند، چون صحبت از بى

درصد بيشتر  10گفتند نيروى دريايى تقريبا  تعطيل است طورى كه همه مى
 آيى دارد. امروز صد در صد كاركارآيى ندارد و اين نيروى دريايى است كه 

ناوهايى را كه در زمان رژيم سابق هم از كار افتاده بود، امروز، تعمير كردند، 
آماده كردند و روانه دريا نمودند. آن طور كه مهار كامل دريا در دست ماست و 

دهد، گلوگاه او در دست ماست و براى مدت خود به خود وعده مىدشمن بى
كويت و امثال آن نيازهاى عظيمش را تواند از عقبه و راه طوالنى هم نمى

بودند. آن  ها كه در دريا و در آن ناو بودند همين جوانهاتأمين كند. اين جوان
سازنده انسانى همين  هاى پراميد و پرصالبت خود نشانگر خودجوشىقيافه

ها در اين سان دگرگون شدند؟ اين انقالبها اينآدمها است. چه شد كه اين
ها چگونه بروز كرد؟ فقط ما آن چگونه به وجود آمد؟ و اين استعدادها از اين

را نسبت به اين كه در اين  يأساعتمادى و ديوار رعب را شکستيم، آن بى
جمهورى به آنها اعتنايى نشود، شکستيم، گفتيم ميدان، ميدان هنرمندان است، 

عتماد دارند و براى ميدان شجاعان است، ميدان انسانهايى است كه به خود ا
كوشند. آنها اين اعتماد را كه ديدند، آن هيجان و نجات ميهن اسالميشان مى

گرمى را كه ديدند، به حركت آمدند و هنر آفريدند، مرزهاى ممکن را 
شکستند، غير ممکن را ممکن كردند. نه تنها دشمن پيروز نشد، بلکه امروز 

كه به عنوان روشهاى اسالمى جز بايد راجع به عواقب شکست بينديشد. آنها 
هاى فورى و تخريب، جز ايجاد كينه، جز تهديد، جز ايجاد ترس، جز محاكمه

درسى  آموزنداز اين آزمايش مى، مايه، نشناختند و به كار نبردندپايه و بىآنى بى
 و را كه بايد آموخت. آيا بهتر نيست به جاى اين كه مردم سرگرميشان اعدام

بهتر نيست  ؟مانند بگرددهاى شگرف و بىمصادره بشود، سرگرميشان حماسه
نفر را بخوانند،  40نفر يا  30يا  20به جاى اين كه در روزنامه خبر اعدام 

بهتر  ؟هاى فرزندان خود را در سازندگى و دشمن شکنى بخوانندخبر هنرنمايى
 ؟را سرگرمى بشناسندنيست مردم و جوانان ما خالقيتها در زمينه علم و هنر 
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 ،هتر نيست به جاى كينه ورزيدنب؟ بهتر نيست به جاى ترسيدن، دوست بدارند
 ؟مهر بورزند ،مانند روزهاى نخست انقالب

به معنويت اسالم كه در  ،بهتر نيست به جاى ماديت خشن، خشونت مادى     
آيا تجربه دو سال اعمال آن  ؟ز گردندكرد، باتجلى مى روزهاى نخست انقالب

روشها كه به شکست انجاميد و امروز نه تنها حکومت در عمل و واقع قادر به 
گردد، اعمال حاكميت نيست بلکه روز به روز از حاكميت دولت كاسته مى

با تركيب  اى مثل ايرانكافى نيست كه به ما بفهماند ممکن نيست در جامعه
ى كه يأسى، با تركيب فكرى، با تركيب جغرافيايى و سيأسبا تركيب سقومى، 

دارد، پيوسته بتوان حکومت انحصارى كرد و در روشهاى قهرآميز، 
اتحاد، وحدت يا  ؟آميز تخريبى ديگران را خفه و خاموش ساختخشونت

اند در محيطى كه آزادى نيست، وحدت هم آزادى پشت و روى يك سکه
ت، گروهها ناچار بر ضد يکديگر و مخرب يکديگر نيست، اميد هم نيس

شوند. اين آزمايش بزرگ تاريخى كه در جنگ حاصل آمد، پيروزى مى
. رئيس قرآن نقل كردم و عينا  به كار بردم ازاى است كه من درباره امامت نظريه

كس از حضور او در  هاى جنگ معرف هيچ ترسى نبود. هيچدر جبهه جمهورى
دارد كه از او بترسند. داشت و نمىكرد و او نيز دوست نمىجبهه وحشت نمى
كرد، اميد ايجاد كرد بلکه اعتماد ايجاد مىها ترس ايجاد نمىحضور او در جبهه

كرد سرباز به اتكاى اين شخصيت، مقاومت كرد، شخصيت ايجاد مىمى
د. اين وشجنگيد و پيروز مىو مىد ايستىكند، مكرد و مىناپذير پيدا مىشکست

ترين شکل خود به است نقش من در جنگ و اين است آزمايشى كه در حماسى
. اين حماسه، حماسه زندگى و پيروزى، حماسه مو موفق شد معمل درآورد

پيروزى روشهاى اسالمى است. روشهاى سازنده، روشهايى كه فرداى ايران را 
در مدت كم، استعدادهاى شگرف كه در نهاد همه  بايد بر اساس آن ساخت تا

جوانهاى ما هست بشکفند و آن عقب ماندگى خيره كننده را، آن عقب ماندگى 
د، انقالب ما بتواند به ملت ما امکان بدهد مشعلدار نوحشت زا را از بين ببر

شد اگر در دانشگاهها همين روش را دانش و بينش و شهيد زمان بگردد. چه مى
كشانديم دانشگاهها را به تعطيل نمى« انقالب فرهنگى»برديم و به نام مى به كار

علم در برابر دين و در مقام  ؟آورديمانگيز در نمىو وضع را به اين صورت غم
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اگر ما ميدان بروز استعدادها را در دانشگاهها گسترده  ؟شدتضاد با آن تبليغ نمى
 ؟داديمميدان مى هاو به آن خوانديممى ها را به خالقيتاگر ما انديشه ؟كرديممى

ديد و ميدان خالقيت اين دانشگاهها چه زود انقالب فرهنگى را به خود مى
با همه  ،ميان آنها كه در اين جنگ است فرق قدرگشت. چهاى دانا مىانديشه
با آنها که استعدادهای خویش كنند، ها را مىاين هنرنمايى ،بزار جنگا كمبود

اين تالشها  کنند. آنها کهرده و زور را وسیله تخریب شدن و کردن میرا تعطیل ک
هر دو ایرانی هستند.  و این زورمداران سازندها را مىكنند، اين اسلحهرا مى

كرد يك ملتى كه در رژيم پيشين . چه كسى باور مى تفاوت در حق و زور است
ى به كار و يأسصره اقتصادى و انزواى سآن چنان ناتوان بود، بتواند در عين محا

تالش برخيزد و آن قدر ابزار جنگى آماده كند كه ميزان آماده شدن ابزارهاى 
توانند اين ابزار را به كار ما مى جنگى، بيشتر از ميزان كسانى باشد كه در ارتش

انقالب  گرفتيم، امروزاگر ما در مدارس نيز اين روش را در پيش مى ببرند،
و در زمينه دستاورهاى علمى كجا بود و حال لم عواسالمى ما در زمينه تفكر 

ايم كه ا ما اين سرزمين را به يك سرزمين تاريکى تبديل كنيم يا كردهچركجاييم؟ 
اين چه باليى  ؟استعدادها، تخصصها، دانشمندان و دانش پژوهان از آن بگريزند

انشگاهها را بستيم. آيا كسانى كه اين كارها را بود كه ما بر سر علم آورديم... و د
مگر اسالم بعد از  ؟پذير نيستكردند، برايشان ثابت شده بود كه آدمى تحول

علم نيست، چطور ممکن است كسى به دانش و علم دست بيابد و مسلمان 
آنها كه علم ندارند و مدعى اسالميت هستند در برابر علم از اسالميت  ؟نشود

اند و از قدرت د در حقيقت، حق و حقيقت اسالم را نشناختهكنندفاع مى
 .كنند، نه اسالمشخصى و گروهى خود دفاع مى

تا شب از دريا بازديد كرديم تا جزيره خارك رفتيم و شب به محل خود       
هاى نظامى مشغول بازگشتيم و تا يك بعد از نيمه شب به بحث درباره طرح

من به يکى از  .گشوده شد« از عملترس »تحت عنوان  یشديم. بحث
ترسيد، ا با همه قابليت نظامى كه داريد از عمل مىمفرماندهان گفتم ش

ترسيد دست به اجراى طرحى بزنيد و ناكام بشويد و اين جغدها كه دورتادور مى
 يأس، به پرواز درآيند و نواى خوریماند تا ما شکستى در جايى بآماده ايستاده

ى، به تبليغ مشغول شوند يأسروانى، س واز آيند و با ايجاد جبههسر دهند يا به پر
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، فرماندهان «عرضگى كردندفرماندهان بى»، «كردند فرماندهان خيانت»كه: 
اوالً براى خدا بکنيد خدا  .و و و... دل قوى بداريد نترسيد« شکست خوردند

ق و تكذيب رنجيده خاطر نشويد و ثانيا  شود، با شما هست. از تشويبا شما مى
گيرم. شما طرحها را به اجرا بگذاريد. هر چه من همه مسئوليت را به گردن مى

مردم بوده و ما اجرا كرديم.  پيش آمد، بگوييد دستور رئيس جمهورى
ردم ظلم كرد تحمل به م فهمند، مردم ما آگاهند، چندبار گفتم رژيم پهلوىمى

د، در فقر نگهداشت تحمل خالفت كردند اما تحمل كردنكردند، خيانت كرد م
كردند آن روز كه آمد گفت كه مردم شما نفهميد مرا به خدايى بپرستيد و شروع 

و او را سرنگون كردند. نترسيد از  كرد مردم را ابله تصور كردن بر آن شوريدند
ها منزجرند، منزجر نيز كنند. مردم از آنكسانى كه مردم را ابله تصور مى

داند كه ما بيش از آن امکانى همه كس مى .شنوندشوند و حرف آنها را نمىمى
كنيم، بنا براين از شما حمايت جنگيم و هيچ فروگذار نمىكه داريم مى

كنند. اميدوارم توانسته باشم اين ترس موهوم را بشکنم، گرچه زياد هم مى
گذشته پشت سر شماست اگر نگاهى به وضع نيروى هوايى موهوم نيست. 

توانيد از خود بپرسيد بر سر فرماندهانى كه با زحمت زياد اين نيروى بکنيد، مى
با تمام آمادگى عمل كرد چه آمد. با  هوايى را آماده كردند و امروز در جنگ

بشود  كنم از اين نظر نيز جنگ آزمايشگاه بزرگى شد و بايداين حال گمان مى
تا مردم ما در اين آزمايشگاه ببينند راه ديگرى هم وجود دارد. ببينند كه 

و درجه داران ما به خود بيايند، كه  اى نيست. سربازانفرماندهى كار ساده
اند و متوجه بشوند كه فرمانده و فرماندهى خيلى ضرور است، فرمانده آمده

بجنگد كه هم حداقل تلفات را بدهد و هم مسئول جان اوست، بايد آن طور 
پيروزى به دست بيايد. بداند كه اگر دشمن پيروز بشود، از كشورش چيزى 

ما نظم و انضباط  شود، مگر وقتى كه ارتشماند و دشمن پيروز نمىنمى
فرماندهى نداشته باشد. بنابراين بايد او حاال ببيند آن تبليغات و آن كوششها كه 

شد به زيان او بود. هر جا اعتبار كردن فرماندهى و انضباط مىراى بىب
. هر جا فرماندهى و انضباط نبود، دیدنبود، او زیان میفرماندهى و انضباط 

شد. هر جا میزياد  ها و تلفات ماها و زخمىآمد و شمار كشتهمیدشمن پيش 
ن را سروسامان و فرماندهى بود، دشمن متوقف شد و ما توانستيم نيروهاما
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شد و اگر در آغاز فرماندهى قوى مى افزايش بدهيم. همين لشگر خوزستان
شد، نيروى ما اين گونه دچار عقب نشينى و افسر مخابرات فرمانده تيپ نمى

خيلى دير، در عين خوش و بعد در بيمارستان بود كه درجه  .شدتلفات نمى
ماندهى يك ضرورت است. در عين خوش در داران ما متوجه شدند كه فر

دانست، كرد كه نمىپرسيدند چرا كسى بر ما فرماندهى مىبيمارستان از من مى
 .علم فرماندهى نداشت و افسر مخابرات بود

اى از خود افسران جزء و برند كه اين افسر مخابرات را عدهاما از ياد مى      
 .تحميل كرده بودند خارج از ارتش درجه داران به همراهى عناصر مداخله گر

بدون علم متصور  آن هم يك آزمايش بزرگى است براى اين كه ما بدانيم رهبرى
توان هر كس را به هر كارى گماشت، هر كارى علم مخصوص آن نيست، نمى
اش همين وقتى هركس را به هر كارى گماشتيم، نتيجه .خواهدكار را مى

شود كه درآن هستيم. اميدوارم نتيجه اين بحث سودمند باشد و ضعيتى مىو
گاهى را پديد آورد و ابتكارها در جنگ بيشتر بشود  همان خودجوشى و خودآ

 .ترها بر دشمن كارىو ضربه
  
  

 1359آبان ماه  28چهارشنبه  کارنامه
 1359آذر ماه  15تاریخ انتشار 

 417شماره روزنامه 
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 دعوت كرده بودم تا همه چيز  را باز بگویم میدان آزادی  بهمردم را 
هاى عزادارى به سوى ميدان آزادى آمديم. مردم و دسته صبح به تهران   
شدند، ابراز احساسات شورانگيز و صميمانه رفتند و هر جا متوجه ما مىمى
كوپتر به ميدان آزادى را عوض كردم و با هلى كردند. به منزل آمدم، لباسمى

كردى، ميدان سراسر از جمعيت انبوه و فشرده پر برگشتم. از باال كه نگاه مى
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در خيابانهاى اطراف هم جمعيت بود. آن احساسات و آن صميميت و  بود.
ند كه از من خواست كه جمعه پيش امام  امصفا را مردم خود ديدند. قبالا گفته

نسبت به اينها حرفى نزنم و من هم به شرط اين كه اينها تقال براى تسخير 
مواضع قدرت را كنار بگذارند، پذيرفتم و اين طور قرار شد كه اينها اين كارها 
را نكنند، با اين كه مردم را دعوت كرده بودم تا همه چيز را به لحاظ موقعيت 

 .گویمباز  ،بسيار خطير و حساس كشور
اى هم دائم در آخر چطور بتوان مسئوليت سنگين را بر عهده داشت و عده      

جلسات خصوصى و غيرخصوصى و مجلس و غير مجلس به تفتين مشغول 
هاى دروغ صادر باشند، حقايق را وارونه جلوه بدهند، اعالميه و بخشنامه

خواهند در آنهاست، هر چه مىانحصار  دركه  بکنند؟ در راديو و تلويزيون
تخريب روحيه ما و ارتشيان بکنند و هر پيروزى را به شکست بدل كنند و ما 

در عين حال قصد  ؟همچنان ساكت بمانيم تا خداى نكرده كار از كار بگذرد
نداشتم مطلبى را عنوان كنم و در حقيقت هم عنوان نكردم واال در همان 

خالف قول و قرار انجام گرفته بود صحبت هايى كه در همين هفته به زمينه
شدم، به من گفتند روز پيش ضمن سخنى از  فراوان داشتم. وقتى وارد تهران

به اصطالح درس قانون اساسى، در زمينه عزل رئيس  گفته شده و یجمله مطالب
كذايى  اگر آن نوار. و چگونگى فرماندهى كل قوا صحبت شده است جمهورى

 رئيس جمهورى« قواى فرماندهى كل»نبود، اگر امضاء جمع كردن بر ضد 
گفت كه ضمن حرف، اين حرف هم به ميان آمده است. اما آن نبود، انسان مى

كه اينها  گفته است آقاى تهرانىسابقه هست، آن كوششها هست، آن سخن كه 
هم با رئيس جمهورى مخالف است و منتظر فرصت است كه او  امام»اند گفته

هست وقتى اينها همه هست و در بحبوحه جنگ و پس از بيان امام  «را بزند
خواهد كه آدمى آن را ساده شود، خيلى ساده انديشى مىباز اين حرف زده مى

 تلقى كند و از آن بگذرد.
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 كرده است؟ سقوط نجمهورى 
دانند كه من نيز هست، خوانندگان مى حمله به روزنامه ميزان ،در همين روز     

حمله شد، با اين امر به سختى مخالفت كردم چون  وقتى به روزنامه آيندگان
رسد كه جايى مىماند و باالخره به دانستم كار در آن حد متوقف نمىمى

به جان  خيزند، با چوب و چماقمى گروههاى مسلمان نيز به تخطئه يکديگر بر
افتند و اين آغاز انحطاطى است كه پايانش سقوط جمهورى و نابودى هم مى
اى كه مخالفت صريح و است. دفاع از روزنامه ميزان در مقابل حمله انقالب

ى نيست، هر چند اين دفاع يأسنون اساسى دارد، دفاع از يك گروه سقاطع با قا
است، بلکه دفاع از خود انقالب  نيز مقدس است و وظيفه رئيس جمهورى

از چه وقت شروع  ببينيم چماقداران بکنیم ويك سير از ابتدا تا امروز  است.
پيرمرد  ايم كه استاد شريعتىحاال به كجا رسيده كردند، از كجا شروع كردند و

و چند ساله نيز امکان حرف زدن ندارد. اوعمرى دراز را در راه اسالم  80
و فرزندش يك نسلى از كام انحراف  او گذرانده است و از قلم و قدم و بيان

. خوب آيا استهددر اين راه جان دا علی، فرزند او، و استه شدهبيرون كشيد
اين چماقدران در اين مرز خواهند ايستاد و جلوتر نخواهند آمد؟ آيا ما از اين 
پس ناظر حمله به نمازهاى جماعت نخواهيم بود و نخواهيم شد؟ آيا وقتى كار 

شويم و چرا به به آنجا رسيد، جمهورى سقوط نكرده است؟ پس چرا بيدار نمى
آوريم و چگونه بايد باز هم م را به وجود مىآييم؟ چرا اين مناظر شوخود نمى

 اى طرح انحالل ارتشنسبت به اين امور اغماض كنيم؟ چطور نبينيم يك دسته
اي عنوان منافق عده ؟شوندمیاى وزير عده ه،دهند و از اين دستمیرا 
ر بود و پايان عمپايان اين برخوردها اي كاش پايان عمر ما مى !؟يرندگمی

اما شما خوانندگان اين را بدانيد كه بايد از حق دفاع شد. وطنمان و دينمان نمى
كردند، ما مى ها شکنجهبعضى وز اول كه سران رژيم سابق راكرد. اگر آن ر

كرديم، امروز به عنوان امر به معروف و نهى از ايستاديم و از حق آنها دفاع مىمى
اى خودكامه به توسعه منكرات آوردند و عدهنمى به وجود نهاامنكر زند

شدند. پس، پرداختند و اين جنايتهاى عجيب و باورنكردنى را مرتكب نمىنمى
بله آسان است بگويند كه فالنى از ضدانقالب دفاع كرد، از خان دفاع كرد، از 
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او  ليبرال دفاع كرد، اما شما ببينيد كسى كه امروز به عنوان ليبرال به روزنامه
واجب  در جمهورى اسالمى است و به نص امام ريزند، نخستين نخست وزيرمى

االطاعه بود. وقتى يك انقالبى به اينجا رسيد و به اين سان كوشيد تسويه 
ى و رقابتها بر سر قدرت را پيش ببرد، اين انقالب به جاهليت يأسحسابهاى س

رود. اين محتاج قيام مى ست. دارد به طرف خالفت اموىبازگشته و جاهليت ا
گونه و حسين وار قيام كردن و ايستادن و جلوى اين  است، قيام حسينى، حسين

 كارها را گرفتن
شنيدم كه اينها قصد  از قول آقاى موسوى دادستان كل از مهندس سحابى      

بريزند. پس بعد از آن نوبت  اسالمى داشتند بعد از ميزان به روزنامه انقالب
هم قربانى همين روزنامه انقالب « ميزان»كنم انقالب اسالمى بود و فكر مى

بوده است و زمينه را آماده  اسالمى شده است و قصد اصلى شان همين روزنامه
است. گفتگو و آن مصاحبه را مبلغى  در زندان اند. معاون آقاى مبلغىكردهمى

كرده معلوم نيست معاون او چه جرمى كرده است! اين مصاحبه اگر جرم است، 
مرتكبان چرا انجام آن كارهايى كه در آن مصاحبه عنوان شده آنها جرم نيست و 

كنند؟ اين امور آنها نه تنها در امان هستند، بلکه مسئولند و همان كارها را مى
را به من گفتند و من ديدم در اين لحظات كه ما در جنگيم و با توجه به تركيب 

و شهرستانها  جنگد، شيوع اين روشها در تهرانروانى انسانى كه مى -فكرى 
هاى ى است كه از پشت به قلب ما بخورد. قطعا  روحيهمثل يك خنجر زهرآگين

 شکست و اين كمك بزرگى براى دشمن جنگند، خواهدكسانى را كه مى
خواهد شد. ناگزير در زمينه همين كارها و حرفها به اختصار مطالبى را گفتم 

اعضای بدان اميد كه واقعا  اينها به خود آيند و اين روشها را ترك بگويند. 
الى قضايى قبالا نزد من آمده و همکارى خودشان را اظهار كردند. آيا شوراى ع

انتظار از اين شورا هست كه قوه قانونگزاربشود و قانون مجازات بنويسد و 
ابالغ بکند؟ آيا اين طور با صراحت مرزهاى قانون اساسى را شکستن و آن هم 

ست؟ دستگاه به دست كسانى كه خود بايد پاسدار اين قانون باشند، صحيح ا
؟ اين گونه تهديدهاى عجيب و غریبكه بايد آزاديها را توسعه بدهد و  قضايى

شود و ديده نشده است، اين روشها كه در بدترين ديکتاتوريها هم ديده نمى
صحيح است؟ شما فقط مردم را تشويق بکنيد، خود مردم نخواهند كرد و هيچ 
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اى شگرف و عجيب كه براى هزارها ظلم، تصفيه احتياجى به اين تهديده
آيد؟ شما آخر اينها به چه كار مى .سازد، نيستها زمينه مىحسابها و بروز كينه

هركدام يك شب بياييد با مردم صحبت كنيد كه آقا اگر چراغتان روشن باشد، 
شود و بعد برويد آيد، اگر زياد مصرف كنيد، آن وضع مىاين خطر به وجود مى

كاهند ينيد خود مردم چگونه آماده فداكارى هستند، چه جورى از مصرف مىبب
تا ما در اين جنگ پيروز بشويم. چه حاجت به اين خالف است؟ خالفى كه 
هزارها خالف از پس خود خواهد آورد و من به عنوان مجرى قانونى اساسى 

 چگونه بتوانم اين كارها را ناديده بگيرم؟
 لو آمدهزادى را به پايان بردم، چند نفرى هم در آن جصحبت در ميدان آ      

كه در حقيقت « كنيمدرود و حمايتت مى»نفرى و  40الى  30بودند شايد 
ارى كخواستند شلوغ بکنند تا من نتوانم صحبت بکنم. مطابق معمول اينها مى

 گوييم اتفاقىاز پيش نبردند، اواخر هم بلندگو خراب شد، اينها را هم مى
راى ها فوق تصور بود و من ب. به هر حال استقبال مردم از اين صحبتبودند

نها آاى مجاهد خلق و فدايى خلق در آن جلو بودند و اينكه باز نگويند عده
دم دادند، از متصدى دوربين خواستم كه دوربين خود را به طرف مرشعار مى

دهند و ىبه خرج مكنند و احساسات برگرداند تا ببينند سراسر ميدان استقبال مى
 .كنندتأييد مى

آمدند و  از آنجا به منزل آمدم، شب بعضى از اعضاى سابق شوراى انقالب      
شب صحبت كرديم و گفتيم كه وضع كشور اين طور است.  11:30با آنها تا 

وضع خوبى نيست. ماييم و مردم و حاال وقت اين نيست كه از روشهايى كه 
ما را در  رودرروى هم قرار بدهد و برخورد به وجود بياورد و جبهه مردم را اين

برابر دشمن بشکند، استفاده كنيم. اين روشهاست كه اختالف ايجاد مى كند نه 
شود كه بريد. آن بيان بلکه موجب مىبيان اين كه اين روشها را چرا به كار مى

ورى كه در جنگ است، درس اول اقتصادى اثر اين روشها كم بشود. براى كش
اين است كه بايد مانع از گرانى قيمتها شد، چون بزرگترين دشمن خانگى 

جنگد، گرانى قيمتهاست و اين مهمترين يار و ستون پنجم دشمن نيرويى كه مى
است. وقتى كسانى متصدى امر باشند كه ندانند اقتصاد چيست؟ و روشهايى 

ز آنها سه برابر كردن قيمت بنزين است كه خود در پيش بگيرند كه يکى ا
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آيند و اين آيند، به ستوه مىايجاد تورم بکند، خواهى نخواهى مردم به تنگ مى
 .شودها منعكس مىحالت نگرانى و ستوه آمدن در جبهه

به هر حال وضعيت ما وضعيت سختى است، وضعيت آسانى نيست و       
 اين كه بفهمند اگر توانايى كارى رااى در اين وضعيت سخت به جاى عده

 سخيرتكنند اين بهترين فرصت براى ندارند بايد كنار بروند، به عكس فكر مى
 !قطعى مواضع قدرت است

  
  

 1350آبان  29پنجشنبه کارنامه 
 1359اذرماه  16تاریخ انتشار 

 418شماره روزنامه 
 

 زمان ملل آمدنماينده دبير كل سا اوالف پالمه 
 10صبح، كارهاى واجبى كه عقب مانده بود آوردند انجام شد. ساعت       

سوئد بود  نماينده دبير كل سازمان ملل آمد و چون او نخست وزير اوالف پالمه
هاى و البته سوسياليست است، باورهايش هم با باورهاى بقيه سوسياليست

پايى جور نيست او مخالف امريکاست، مخالف سلطه ابرقدرتهاست، ارو
است، صفات بارزى هم دارد، من به او گفتم با  جانبدار حقوق مردم فلسطين

كنم، بلکه به زبان يك مبارز حرف تمدار صحبت نمىيأسشما مثل يك س
ر كل گفته ام، همان طور كه دبيزنم. گفت من براى واسطه گرى نيامدهمى
ام ببينم مطلب شما چيست و حرف شما چيست؟ گفتم كه شما اين مقدار آمده

راه پس و پيش ندارد. قدرت او سه پايه دارد يکى پايه  حسين بدانيد كه صدام
حمله كند  گذارند به ايراناند كه مىقدرتهايى كه امکانات در اختيار او گذاشته

 و پليسى اياش دستگاههحکومت مطلقه داشته باشد. يك پايه و در عراق
است. پايه سوم الزم دارد كه اتصال به  و دادگاههاى قالبى و ارتش زندان

افكار عمومى است. اين دو پايه وقتى مردم به صورت كارپذير حکومت را 
تواند يك رژيمى را بر پا نگهدارد. او براى اين كه اين پايه را نمىتحمل نكنند، 
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پيدا بکند به ايران حمله كرد به اين تصور كه با اين حمله و پيشرفت برق آسا و 
در ظرف سه روز يا يکهفته افكار عمومى مردم  مثالا تصرف سريع خوزستان

م مؤثر و كارآيى است. او توانست يك كند كه رژيم او يك رژيعراق را قانع مى
 همان ارتشى را توانستبگمان او می ارتش بزرگ و نيرومند بوجود آورد كه

با شکست دنيا است.   كه شاه سابق گفته بود، يکى از پنج ارتش بزرگ بشکند
مردم در داخل به او اقبال خواهند كرد و او همان وضعى را پيدا خواهد ایران، 

پيدا كرد! در دنياى عرب هم اين پيروزى، او را به مرد  مصركرد كه ناصر در 
همه دنياى عرب در او شخصيتى خواهند ديد كه بلکه  کرد.خواهد بدل اميد 

رسيد و آن اين كه با هم به آمال خود مى را هم بشکند. امريکا بتواند اسرائيل
آمد كه اسالمى وضعيتى در اين كشور به وجود مى بشکستن جمهورى و انقال

گرفت و ايران ضعيفى خواه و ناخواه در اختيار وابستگان به آن دولت قرار مى
در قاهره به صورت دو محور ثبات منطقه  -ماند و محور بغداد در كنار مى

نه روى توانايى كردند آمد. همه اينها نيز روى توانايى ابزارها حساب مىمى
ايران استعداد  بسيار دير فهميد رئيس جمهورى انسانها. آقاى برژينسکى

شود. چون ديد كه ما توانستيم با اى دارد و چيزهايى هم سرش مىويژه
برانگيختن خودجوشى در انسان، با ابزار كم و محدود آن پيروزى برق آسا را 

 کن بکنيم. غير مم
 

تواند عقب تواند متوقف شود، نه مىنه مى حسين صدامبنابراین،   
 ،تواند راه حلى ارائه كندنشينى كند و نه مى

 فنظرمگر اين كه ما يك امتيازهايى به او بدهيم و از استقالل خودمان صر 
 دم زىپيرو از ،اين باجها استنادبه به او يك باجهايى بدهيم و او بتواند  ؛كنيم

 .را برگرداند شابزند و آبروى ريخته
توانيم در اين مرحله از جنگ آتش بس را بپذيريم. پالمه بنابراين ما نمى      

گويد تبليغات شما براى او مضر است آيا دستگاههاى راديو و گفت: او مى
اين حرف را هم  :به او گفتم ؟اين تبليغات را نكندتواند شما مى تلويزيون
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توانيم نمى و اهواز گويد ما صداى راديوى خودمان را در دزفولدروغ مى
 .بشنويم

ما كه به گمان من تبليغات غلط ما  او را چه باك از راديو و تلويزيون      
ر تبليغات اوست. خير او را هيچ باكى از اين تبليغات ما نيست. بزرگترين يا

ها ست. او فعالا درمانده شده و از اين بهانها اين هم مثل همان قضيه مرز بهانه
 .آوردمى

مصاحبه نخواهم كرد، به لحاظ اين  خود من گفتم كه در اين راديو تلويزيون      
 را به سود جمهورى و به سود انقالب اين راديو و تلويزيون ليغاتبكه شيوه ت

بعكس آنهايى كه در  ؟ترسدحال او چطور از اين راديو تلويزيون مى دانم.نمى
اند و از مبارزان مسلمان هستند، چندين بار از جمله  اينجا هستند و اهل عراق

بار از غلط بودن تبليغات ما بسختى شکوه كرده بودند كه اينها جملگى  آخرين
گاهى نسبت به  ؛به سود رژيم بغداد است براى اين كه شما از روى ناآ

شود. من آن را به زنيد كه به سود او تمام مىواقعيتهاى عراق حرفهايى مى
ند و اقالا مسئول تبليغات شوراى دفاع گفتم و به او گفتم اين گزارش را بخوا

تغييراتى در تبليغات داده شود كه به زيان حركت اسالمى در داخل خاك آن 
 .كشور نباشد

به او گفتم بهتر است از جنبه واقعيت و ماهيت رژيم بعث بغداد به       
بينيم كه اين رژيم را بنگريم، مى بنگريم. از اين دريچه كه به قضيه موضوع
 د در حالى كه شخص نيست، مثل رژيم شاهانها به عنوان شخص گرفتهبعضى

خواهد كه براى اين يك رژيم فاشيستى هم هست. اين رژيم فاشيستى مؤلفه مى
شما گفتم سه مؤلفه دارد و شکست در اين جنگ به معناى پايان اين رژيم در 

دهد و از دست مى را است، براى اينكه مردم را به دست نياورده ارتش عراق
شود و مثل رژيم وقتى اين دو پايه نبود، پايه خارجى نيز قادر به حفظ او نمى

گردد. اين است كه مردم ما آمادگى دارند سختيهاى جنگ را شاه سرنگون مى
تحمل كنند و جنگ را براى ميهن خودشان و نجات مردم عراق ادامه دهند. 

مثل مبارزه با رژيم شاه است و ما خود را  حسين براى ما جنگ با رژيم صدام
دانيم و اين رژيم را مثل رژيم دست نشانده غمخوار و برادر ملت عراق مى

 .شناسيماستبدادى، فاشيستى مى
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 صحبت كردم اتحادرابطه آزادى و در باره  در حسینیه ارشاد
 ارهايىك .از اين گفتگو تا نزديك يك بعد از ظهر كسان ديگرى آمدند بعد      

ى كه بود مورد گفتگو قرار گرفت و انجام شد. بعد به حسينيه ارشاد برا
م هو با صحبت كردم و ربط اين د اتحادسخنرانى رفتم و درباره رابطه آزادى و 

ن رترياره مقصروى اين نكته بود كه وقتى ما حق را درب تأكيدرا شرح كردم و 
، رديمكآدمها رعايت كرديم و حقوق او را محترم شمرديم، منزلت او را رعايت 

 لى اگرو ؛دتوايم اطمينان داشته باشيم كه در مورد همه اين كار را خواهيم كرمى
 ،رندخائن بودند و در مواردى كه حق داوفاسد  ،مثل گردانندگان رژيم سابق

ميت عمو اين عادت به تجاوز از حق به تدريج حق را درباره آنها اجرا نكرديم،
روزگارى  .شوددايره مسلمانى تنگ مى هرسد ككند و كار به جايى مىپيدا مى

 ىمکاردايره مسلمانى نه تنها وسيع بود، بلکه غير مسلمانها هم در دايره ه
 .ى بيرون رفتندآنها ضد شدند و از دايره مسلمان جنگيدند.مى بودند و 

به تدريج گروههاى ديگرى حذف شدند تا رسيد نوبت به مسلمانها كه بعد       
تر شد. نوبت به و يواش يواش دايره تنگحذف شدند اى به عنوان ليبرال عده

اگر اينجا هم ما باز روى حق  .رسيد و استاد شريعتى امثال آقاى تهرانى
خداى نكرده شاهد تر خواهد شد و به زودى ما ن هم تنگنايستيم، دايره از اي
جماعت خواهيم شد. به تفصيل شرايط وحدت را مورد  حمله به نمازهاي

كردم كه بدون آزادى، وحدت معنا و مفهوم پيدا  تأكيدگفتگو قرار دادم و 
در اين روز از نظر احساسات  .كند. آرام و با اعصاب راحت حرف زدمنمى
و نامه هايى كه به من دادند، چيزى را ديدم كه در اين حد، تا عواطف مردم  و

اين زمان نديده بودم. بسيار زنان و مردان بودند كه از شدت هيجان خود را 
شد كه سربازى، درجه گاه مى گريستند. پيش از اين در جبههزدند و مىمى

رايط جبهه، غير داد، اما شدارى، افسرى اين گونه احساسات به خرج مى
شرايط شهر است. اين احساسات گرم و صميمانه، مرا در عين حال شرمنده و 

كند. نگران از اين كه نتوانم از عهده خدمت به اين مردم برآيم و هم نگران مى
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ارم. از اينجا به محل كارم آمدم و تا نيمه زبگسپاس اين همه شور و هيجان را 
 .شب به امور كشور مشغول بودم

  
  

 1359آبان  30جمعه کارنامه 
 1359آذرماه  17تاریخ انتشار 

 419شماره روزنامه 
  
  

 
  

ايستاده  مقابل امام هم بود، كه رئيس جمهور مثل همان كه در نوار
    است، چرا؟

آمدن درباره اختالف و رفع اختالف و اين مطالب  كنى صبح آقاى مهدوى     
صحبت شد و من نظرهاى خودم را گفتم و پيشنهادى شد و قرار بر اجراى آن 

آمد،  خمينى بعد آقاى حسين پيشنهاد )كه در موقع خود معلوم خواهد شد(.
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 اند مثل همان كه در نوارتادهوم شد كه بله مطابق معمول و بر طبق روال راه افلعم
ايستاده است، چرا؟ اين را از آنهايى كه  مقابل امام هم بود، كه رئيس جمهور

كنند. آنها آورند بايد پرسيد. آنها كه كارهاى خالف را مىاين مطلب را در مى
دسى را طرح كرد، سه چهار نفرى را شوند. به هر حال او حهستند كه مقابل مى

اند و من بر اساس آنها هم نام برد كه قبل از سخنرانى آمده ند و مطالبى راگفته
ام. گفتم خير و به عرض امام هم برسانيد كه اين طور مطلبى را عنوان كرده

نيست، هيچکس با من صحبتى نكرد. من البته مطلب مفصلى داشتم، بعد كه 
درباره اينها نكنيد و جمعه پيش قصد نداشتم صحبت كنم،  امام گفتند صحبتى
آمدم با سه مطلب مواجه شدم: يکى سخنرانى روز قبل  اما وقتى به تهران

 از قانون اساسى و توضيح وظائف رئيس جمهورى 175)تاسوعا( كه به اصل 
ند، فرماندهى را به من واگذار اپرداخته شده بود و اينكه امام ناخوش بوده

اى كه بود، به نظر من اين امر صادق نيامد. اند. با توجه به سوابق توطئهكرده
به نظرم بسيار خطرناك آمد. اين كار امروز « وضع قانون و مجازات»مطلب بعد 

براى برق و روشنايى است، فردا ممکن است براى زبان و اندازه درازى آن 
ين گونه دخالت در قوا آن هم در آغاز اجراى قانون اساسى قانون وضع شود و ا
اند و قرارى كه داشته مطلب سوم حمله به روزنامه ميزان .ساده به نظرم نرسيد

همان  حمله بکنند كه اين هم به نظرم تائيد اسالمى بعدش به روزنامه انقالب
چون در هر حال اين را گفته بودند و پس اين سه امرمسلما پيش بينى آمد. 

تخلف آشکار از بيان امام بود. يا الاقل من اين طور تلقى كردم و به نظرم 
يعنى امکان دادن كه اين كارها بسهولت انجام بگيرد و  رسيد كه سکوت

متهم كنم( به دست  خواهم كسى رامقدمات خفقان فراهم آيد و نادانسته )نمى
خودمان مقدمات سقوط را فراهم كنيم. اينست كه در همين حدود مطالبى در 

 .آخر بيان عنوان كردم
در آنجا  5بعد از ظهر به ديدار مادرم رفتم و تا ساعت  2بعد يك تا       

رفتم كه تا ساعت  براى شركت در شوراى دفاع به ستاد ارتش 5ماندم، ساعت 
به امور جارى ارتش و اطالعات در امور  در آنجا بودم. دو ساعت اول را 11
تشکيل شد.  تأخيرها پرداختم. جلسه شوراى دفاع با دو ساعت و نيم جبهه

كارهاى مختصرى بود كه انجام شد. بعد بحثهايى راجع به صحبت من در 
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كشيد. يکى از عاشورا پيش آمد و صحبت راجع به قضاوت درباره اشخاص 
اعضاى شورا به من انتقاد كرد كه در يك موردى شما بدون تحقيق درباره 

ايد. و انگيزه و واقعيت امر قضاوت كرده و در سخنرانى خود آن را مطرح كرده
اين با عنايتى كه شما به كرامت انسان و ارزش او داريد، ناسازگار است. البته 

اره به عنوان مطلب طرح شده بود يك من توضيح دادم كه چند نوبت در اين ب
بار هم مصاحبه مطبوعاتى شده بود و من براى اين كه مردم گمان نكنند 

كنم كه حق حساب و كتابى بوده، من مطلب را عنوان كردم. اما تصديق مىبى
كردم، براى اين كه براى تحمل اين فشار، مصاحبه و غيره اين بود كه نمى

گويم ار و حيثيت انسان نيست. چنان كه حاال مىمجوزى براى كاستن از اعتب
بسيارى از امور هستند كه در دل من پر شده اند و بسيار ميل دارم كه آنها را 
بگويم، اما به دليل بسيارى رعايتها به خصوص رعايت مصلحت كشور، از 

دانم كنم. به هر حال اين مطلب را هم در اينجا الزم مىبيان آنها خوددارى مى
 .م تا اگر حقى ضايع شده است، به اين ترتيب ادا گرددبگوي
 وقتى به منزل آمدم، به من گفتند كه با       

 اكثريت يعنى طرفداران فعلى حزب توده هاى فدايى خلقچريك
و بنا بر اين ما بناپارت است  صدربنىاند كه صحبت شده و آنها گفته

 ايمدر كنار مخالفان او قرار گرفته
 .براى اين كه او خطرناكتر است 

براى خوانندگان اين سطور شايد معلوم نباشد كه بناپارتيسم يك برداشتى       
است در تفكر ماركسيستى از توضيح روى كار آمدن بناپارت و دوام حکومت 

اى كه از مدتى به اين طرف بر يا شايعه ؛ همان حرفاين حرف همان است .او
كنم. البد معناى اين حرف اين است كه  خواهم كودتامن مى :ستا سر زبانها

خواهم براه بيندازم و قلمها را بشکنم و زبانها را ببرم  و... تشابه بگير و ببند مى
 كه دهد اين تبليغ نشان مى



621 

 

ه هم نزديك جريانهاى جانبدار استبداد از راست و چپ ب
 اندشده

كنم و اگر من بناپارت هستم،  خواهم كودتامطلب مبهم نيست، اگر من مى      
كشند و هر چه گيرند و به بندن مىچرا ديگران زندانها را در دست دارند و مى

ها لم و آن، آزادى قكنند؟ چرا من جانبدار آزادى بيان، بحث آزادخواهند مىمى
وعمالا هم اين آزاديها را به حداقل  ترسند مخالف اينها هستند؟كه از كودتا مى

گمان من اينست كه اينها  .بودعكس مى اش اين بود كهاند؟ قاعدهرسانده
كودتا را بر ضد آزاديهاى مصوب در قانون  ،خواهند به عنوان ترس از كودتامى

تكميل بکنند، به طورى كه ديگر كسى را  را اسالمى ما اساسى و ثمرات انقالب
من معلوم است، به نظر من ملتى كه قرنها  به هر حال روش راى دم زدن نباشد.يا

قرن بيستم ميالدى و واپسین در استبداد زيسته است و امروز در آخرين دو دهه 
ناى آزادى به معاستقالل و هجرى است، بيش از هر ملتى به  15آغاز قرن 
ها را با سرعت تمام جبران احتياج دارد تا بتواند عقب ماندگى  واقعى كلمه

ها بحث كرديم. و من اميدوارم با بحثى كند. تا پايان شب هم در همين زمينه
 .اى نمانده باشدكه ديروز درباره آزادى و وحدت كردم، ديگر شبهه

د كه مثل همان دوره ، اين بومطلب ديگرى كه امروز به من اطالع دادند      
ت جمهورى از نو همين كسان راه افتادند و ناگهان مدافع يأسابات رانتخ

اند. تو پندارى خيلى دلسوخته روحانيت و اسالم اند و يك خطر روحانيت شده
خواهند رفع كنند! عقيده من اينست كه وقتى خالفها انجام بزرگى را مى

باشند و به نام روحانيت، كارهايى  گيرد، آنجاست كه بايد به فكر روحانيتمى
كه روح روحانيت از آن خبر ندارد نكنند تا بعد مجبور نشوند وقتى به آنها گفته 

شود اين خالفها چيست؟ بروند زير عباى روحانيت خود را پنهان كنند. ما مى
بينيم. گر چه سابق يکى از هاى بسيارى را مىيك بام و دوهواها و تناقض

تار و گفتار تناقض بود، يعنى يك چيزى را امروز بگوييد و ها در رفزشتى
بکنيد، و فردا عكس آن را بگوييد و بکنيد. اما اين روزها مثل اين كه قبح اين 

گيرد، اعدامهاى قضيه هم از بين رفته، چنانچه وقتى بسيارى خالفها انجام مى
كردنهاى  گيرد و رفتارهاى نادرست در زندانها، دستگيربرق آسا انجام مى
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؟ افكار عمومى كنىگويى چرا اين كارها را مىوقتى مى ،گيردوجه انجام مىبى
گويند ما اعتنايى به افكار عمومى مى ؛دنيا اينها را به اسالم نسبت خواهند داد

به محض اينكه از اين كارها اما غرب زدگى است.  . این حرفهادنيا نداريم
ند افكار عمومى دنيا به استناد اين حرفها بر ضد ما عمل گويكنى، مىانتقاد مى

خواهند كرد. اوالً معلوم نيست چرا خود عمل، افكار عمومى را بر ضد ما 
کند؟ چرا ست و انتقاد از عمل آن افکار را بر ضد ما میاكنند كه كردهنمى

تقاد وقت انجام عمل خالف نباید به افکار عمومی دنیا اعتناء کرد اما بگاه ان
من علت بزرگ انزواى از آن باید نگران برضد شدن افکار عمومی دنیا شد؟ 

دانم و به گمان من انتقاد قاطع و ايستادن براى از بين خودمان را همين امر مى
ترين راه براى بيرون آمدن از انزوا بردن اين امور تنها راه اگر نباشد، اساسى

كنند، به خواهند مى، هر كار كه مىمامثانيا  با روضه خواندن براى حال ا .است
كنند كه اين گويى چرا اين كارها را كردى؟ شروع مىمحض اين كه مى

توانم اى، حال امام اين طور شد، آن طور شد. ممکن است، نمىزده ها راحرف
شوند، چون حکايت از بگويم كه ايشان از شنيدن اين حرفها ناراحت نمى

شود از انجام آن كارهايى كه كند اما قطعا  امام بيشتر ناراحت مىاختالف مى
ها امروز خوانده گيرند و امشب شنيدم كه اين طور روضهمورد انتقاد قرار مى

ام نماز جمعه جاى شده است و آن هم در نماز جمعه. من يك بار ديگر هم گفته
 شودعمومى بيان نماز جمعه خط در بهتر است  .حسابها نيست سویهاين گونه ت
 كند كه الاقل جواب طلب مىصرف بشود براى بيان مطالبى  وقت نه اين كه

 
  

 1359آذر  1شنبه کارنامه 
 1359اذر ماه  17تاریخ انتشار 

 419شماره روزنامه 
  

مراجعات از نقاط مختلف كشور بود. اشخاص آمده  10صبح تا ساعت       
ها گزارش ودند و درباره اوضاع جبههبودند. بعضى از نقاط غرب كشور آمده ب

آمدم. اين  دادند و كارهاى ديگرى كه بود. پس از انجام آنها به خوزستانمى
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بعدازظهر درباره طرحهاى نظامى گفتگو كرديم و  6جا كه رسيديم تا ساعت 
ارش سه شوراى نظامى تشکيل داديم كه گز 7ساعت  تصميماتى هم گرفتيم .
مقدارى هم راجع به پيشرفت  .دادندشود را میروز  4روز گذشته كه با امروز 
ها را در روحيه صحبت تأثيرصحبت كرديم و  بازسازى نيروهاى مسلح

، البته آن روز از هيجان و گرمى استقبال سربازان ؛نيروهاى مسلح سئوال كردم
 .شد فهميدو افسران مىدرجه داران 

اى شود صحبتى كرد، و نه از گفتگوهنه از آن طرحها مى ،به هر حال      
را شوراى نظامى، روز به اين ترتيب گذشت و البته در صورتى كه طرحها اج

 .توانيم راجع به آنها صحبت كنيمشدند، بعد مى
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سالم را پيش من آوردند، از نيروى مخصوص بودند،  دو اسير
 خودشان خواسته بودند

و امکان اجراى طرحهايى كه  امروز صبح براى بازديد نيروها در جبهه     
را در  ها گذراندم. در آغاز مدتىديروز از آن صحبت كردم تا شب را در جبهه

در چادر فرماندهى به گفتگو و بحث درباره شکست حمله  جبهه سوسنگرد
 .امروز دشمن و چه بايد كرد، پرداختيم

كرد، دشمن گزارش مى در حقيقت ديشب آن طور كه فرمانده نيروى زمينى      
بود و هدف اين حمله بنا به  از ساعت چهار صبح يورش خود را آغاز كرده

سرازير بشوند. تلفات  مداركى كه به دست آمده، اين بوده است كه بعد به اهواز
بسيار سنگين بوده است. تا وقتى كه من آنجا بودم، خودروهاى بسيارى   دشمن

حرا از جنازه پر گفتند صعراقى بود و تازه مى را ديدم كه پر از جنازه سربازان
گرفته بودند،  اسیرگفتند شش يا هفت نفر را هم سالم كه مى طورايناست. 
زخمى  حدود ده نفر هم اسير ؛تانك و نفر بر را هم از بين برده بودند 22حدود 

دو اسير سالم را پيش من آوردند، از نيروى مخصوص بودند،  .گرفته بودند
يه اين جنگ جه مرا ببينند. از آنها پرسيدم در مقام توخودشان خواسته بودند ك

در مورد دليل اين كه با ما در جنگ هستيد چه  گويند؟ صدامبه شما چه مى
است و ما حمله كرده به عراق گويند كه ايرانگويد؟ گفتند به ما مىمى

م و بايد آن قدر بجنگيم تا ايران آتش بس اي)عراقيها( در مقام دفاع برآمده
 .اعالم كند

آدم كذابى است و بسيار تأسف خوردم از اين  شود كه صدامالبته معلوم مى      
دهند، براى آورند و با تبليغات دروغ بکشتن مىكه جوانان را اين طور مى

 .دارندهيچ اطالعى از كم و كيف آن ن که جنگندمقاصدى اينها مى
ساعت  12شب  8صبح تا  8بود. از  8وقتى به محل كارم رسيدم ساعت       

ها بسيار عالى بود. اصالا در مقام مقايسه با روزهاى ها، روحيهدر راه و در جبهه
آمدم، هيچ قابل مقايسه نيست. و اين مثل يك اسب  اولى كه من به خوزستان

تاب است كه تاخت آورند، بىست كه وقتى براى سوارى مىخوش جنسى ا
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اند. اميدوارم اين روحيه عالى و تاب حملهما هم بى بردارد. نيروهاى مسلح
تجديد تجهيزات كه سخت بدان مشغوليم، نتايج جنگ را كه پيروزى است، 

 ها را كه از تهرانزارشها و گزودتر به بار آورد. به اينجا كه رسيدم روزنامه
ها كردم و اآلن هم ساعت نزديك به آورده بودند، خواندم. نگاهى هم به روزنامه

 .نيمه شب است
كه  بکنم، اينست كه انسان در عين حال تأكيدخواهم مطلبى كه باز مى     
ز ارا  ترين موجودات است، اگر باور به خود و اعتماد به خودترين و قوىاليق

ترين موجودات است و اگر اين اعتماد به نفس در او دست بدهد، ضعيف
ترين موجودات است و عمده تالش من وقف اين معنا و القاء بشود، قوى

ه ببازپس دادن اعتماد به نفس به كسانى است كه ظرف دو سال كوشش مستمر 
 .يرندآنها بگاند كه اين اعتماد به نفس را از كار رفته است و به كار برده

    

ما با توجه به وضعيت كشور، تحمل شکست را نداريم و 
 بايد پيروز بشويم

من به لحاظ شيوه نادرست تبليغات، جز اين كه از مردم استمداد كنم و از    
ها به جد بخواهم نه تنها اعتنا به تبليغات نادرست نكنند، بلکه با حمايت آن

ما به وجود بياورند،  را در نيروهاى مسلح قاطع همه جانبه اين اعتماد به نفس
اند واجر زحمتشان تا همه آنها مطمئن بشوند و مثل بسيارى كه زحماتى كشيده

اند، چنين سرنوشى پيدا نكنند. ما با توجه به دريافت كرده را به صورت زندان
پيروز بشويم. پيروزى هم به وضعيت كشور، تحمل شکست را نداريم و بايد 

توانايى رزمى نيروهاى مسلح ما بسته است و با توجه به محدوديت امکانات ما 
توانيم از لحاظ وسايل و ابزار و آالت جنگ، آن عامل تعيين كننده كه ما مى

روى آن تكيه بکنيم، انسان و بسط و گسترش تواناييهاى انسان است. ما بايد 
عامل عمل كنيم به طورى كه توان رزمى ما از لحاظ  توانيم، روى اينتا مى

به حداكثر برسد و به اين  روحيه و شجاعت و كاردانى و لياقت و تخصص
 .در جنگ نقش پيدا كند انسان ترتيب كيفيت
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. جا بودمح به بازديد از پايگاه اصفهان رفتم. تا ساعت پنج آنامروز صب      
حالم خوب نبود سرما خورده بودم ولى امروز مقدارى احساس كوفتگى 

ل ن طوكنم. با اين حال رفتم. اين پايگاه بسيار بزرگ بود و بازديد از آمى
 .كشيد و خستگى زياد شد و با وجود سرما خوردگى، ضعف من بيشتر شد

هم  رفتم افرادحساسات افراد پايگاه هم بسيار شورانگيز بود، و هر جا مىا      
د. ياينناما قاعده اين نيست و اميدوارم از اين پس رعايت بکنند و  ؛آمدندمى

هم از لحاظ اين كه جنگ است و اجتماع متحرك صحيح نيست و هم از 
شکند. مىاما آن هيجان و گرمى همه حدود را  ؛لحاظ رعايت نظم و انضباط

ها راه افتاده است. عميرگاه ديديم كه مثل جاهاى ديگر دستگاهت  در
كار دستگاههايى كه آمريکاييها گذاشتند و رفتند، ايرانيها با هوش و پشت

جود وبه  اند. و اين مسئله به قدرى مهم است وخودشان آنها را به كار انداخته
مز رخواهم بگويم ارد، كه مىآمدن روحيه ابتكار در يك جامعه آن قدر اهميت د

 قيقتبقاى يك ملت در همين است. اگر اين روحيه ابتكار به وجود آيد، در ح
لطه يد سما به مرزى كه بتوانيم سلطه فرهنگى غرب را برافكنيم و خود را از ق

فرهنگى غرب آزاد كنيم، خود سازنده بشويم، انديشه ما خالق بشود، 
 .ايمرسيده

  
 

 1359آذرماه  4 سه شنبهکارنامه 
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 مدصحبت كر به سنگر با سربازان سنگر
صبح از خواب برخاستم، سرماخوردگى هنوز همراهم بود، اما هوا هم       

ه نيروى آمدند. چون فرماند و فرمانده نيروى زمينى اىآفتابى بود. آقاى خامنه
تعريف كرد،  در جبهه زمينى شب پيش هم خيلى از روحيه عالى سربازان

 .مالحظه سرماخوردگى را نكردم و به جبهه رفتيم
اند رفتيم. اى در بلنديها كه نيروهاى ما در آنجا مستقر شدهبه نقاط تازه      

 به سنگر با سربازان ول انجاميد. سنگراين بازديد تا ساعت دو بعد از ظهر به ط
روحيه شان بسيار خوب و عالى بود. به محل ديده بانها رفتيم و  .صحبت كردم

دشمن نيز مشغول تيراندازى با خمپاره و توپ  .از آنجا استقرار دشمن را ديديم
 و پايين رفتن از به همان محلى بود كه ما از آن بازديد كرديم. چون باال

سرباالييها و در هواى آفتابى موجب عرق كردن زياد شد، به خود نويد دادم كه 
و گرمى محيط و صميمت سربازان هم موجب  شودسرماخوردگى خوب مى

خوردگى نيز شد. اما در مراجعت معلوم شد كه نخير،  فراموشى سرما
 .رفتن موجب تشديد سرماخوردگى شده است  همين
ر ا به كاهاى مسکن پناه بردم و تمام بعدازظهر و شب ره هر حال به قرصب      

 اين مشغول شدم. جلسه شوراى نظامى هم بود. تا ديروقت شب كار بود و براى
 .كه زبون مرض نشوم، قرص مسکن خوردم و اين روز هم اين طور گذشت
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به  و خرمشهر آبادان ديم و براى بازديد از جبههامروز صبح به راه افتا      
هاى همان قرصخوردن با  ؛رفتيم. سرماخوردگى هنوز بر جا بود ماهشهر

، مسکن راه افتاديم. اين روز را به جبهه ماهشهر پرداختيم، از سپاه پاسداران
به  مليات نامنظم و واحدهاى توپخانه ديدن كرديم و مطابق معمول سنگرع

سنگر رفتيم و يك به يك بازديد و گفتگو كرديم، هوا كه تاريك شد تا ديروقت 
 .هاى نظامى گذشترشب هم در گرفتن اطالعات نظامى و بحث درباره كا
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هاى مسکن راه همان قرصخوردن كه مرض بر جا بود، با با وجودى       

بازديد كرديم.  در آنجا از همه خطوط مقدم جبهه .رفتيم افتاديم و به آبادان
را ديدم و كار قهرمانى گردان او را هم ديدم. از بهمن شير « سرهنگ كهترى»

رفتيم. در آنجا  يد از سنگرها با موتور به جلوترين سنگرگذشتيم و پس از بازد
به گفتگو نشستيم. از آنجا به جبهه ديگرى رفتيم كه  و افراد بسيج با سربازان
 بودند. با آنها در سنگر ناهار خورديم هاى تهرانافراد كميته

 

 
  

آقا ببينيد در اينجا يك سرباز نظامى هست؟ من به او  :از آنها گفتو يکى       
عمومى دشمن است. يك  جبهه تا خليج فارس غربى گفتم كه از مرز آذربايجان

و يك جاى ديگر  ازان، يك جا سربجا شما هستيد، يك جا مردم عادى و بسيج
، شما ببينيد عرض و طول جبهه آنان چه ميزان است و شما سپاهيان انقالب

كنند؟ چرا اجازه چند نفريد؟ بقيه اين جبهه گسترده را چه كسانى حفاظت مى
را به شما القاء كنند و در شما نسبت به هم سوء  دهيد اين مطالب نادرستمى
است. پس اينها كه اين سنگرها را  ن به وجود بياورند؟ دور تا دور سنگرظ

اند، چه كسانى هستند؟ معناى حفاظت از مرز و نگهدارى جبهه اشغال كرده
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همين است كه به طور قاطى و در هم عمل شود و هر نيرويى يك قسمت را 
جاى ديگر برادران بگيرد. اينجا شما هستيد. يك جاى ديگر سپاه است يك 

ارتشى شما هستند. همه سربازيد شما هم سربازيد و آنها هم سرباز هستند. همه 
خواهيد اين ميهن را از تجاوز كنيد و مىتان خدمت مىبه اسالم و ميهن اسالمى

حفظ كنيد و متجاوز رابرانيد. بعد از اين كه من اين مطالب را برايشان گفتم، 
نه، اين اشتباه است و اين برادر ما حرف درستى  ديگران آمدند و گفتند كه

كنند و درست است دانيم كه برادران ارتشى ما هم فداكارى مىنزده است ما مى
 .و صحيح است

نندگان خوب، من در آنجا براى آنها توضيحى دادم و اينك براى شما خوا      
 .دهمنيز توضيح مى

ا ين حرفهر خود جلوه بدهد، بايد همخواست دائما  به كااگر فرماندهى مى      
مان ابسازد كه بله آقا من وارث يك وضع نزد. زيادتر از اينها هم مىرا او مى

شمرد ها چنين است. اوضاع چنان است. ضعفها فالن است و مىهستم. خرابى
م و شمرد تا بگويد من تقصيرى ندارم و اگر اين جور شد، تقصيرى ندارو مى

ه ين كز تقصيرى ندارم. اما اگر كسى اينها را نگفت، نه ااگر آن جور شد ني
خواهد معنايش اينست كه ضعفها رانمى شناسد، بلکه معنايش اين است كه مى

 كنم اين ضعفها را از بين ببرد و تبديل به قوت بکند. تكرار مى
 

فرماندهى و  باعث ضعف ما بود، نبودن وحدت آبادان آنچه در جبهه
 نظم و انضباط و به هم ريختگى در جنگ بود.

ديدم كه نظمى در حال پيدايش است. يعنى كرديم، مىامروز كه بازديد مى     
كند و نقشى در جنگ منظم برعهده دارد و اى را نگهدارى مىهر نيرويى جبهه

ا با آن اخالق، اخالق ماند به اينكه مكند. بنابراين مىمعلوم است كه چه مى
كه براى جلوه گر ساختن كار خود، كار ديگرى را  مبتاليان به كيش شخصيت

كند، مبارزه كنيم و بگوييم كه هر كس كار خود را بايد عرضه كند و خراب مى
شود چرا جلوه بدهد و نگويد كار ديگرى خراب است، اين حسنى براى او نمى

كه برود ديگرى را از راه راهنمايى و هدايت برانگيزد كه كار كه وظيفه اوست 
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خراب را به كار درست تبديل كند. اگر ما ارتشى را كه از رژيم سابق به جا 
و هم در كارآيى منقلب  مانده است، هم در رويه و هم در تفكر و هم فرهنگ

به همان صورت و  بکنيم، اين هنر ماست. وگرنه باقى گذاشتن آن ارتش
كند، بلکه بر دلخوش كردن به كم و زياد گفتن به او نه تنها دردى را دوا نمى

كند. تر مىها را شديدتر و خطر سقوط را قطعىافزايد و ضعفدردهاى ما مى
اميدوارم كه اين توضيحات موجب بشود كه عناصر سالم يعنى آنهايى كه 

دئولوژى نفاق بشوند، اندر بيابند و مرا در آنچه م منطق و ايیخواهند تسلنمى
 .شمارند يارى رسانندو بر حق مى كنممى

يکى ديگر از افراد كميته درباره سخنرانى من در ميدان  در آن سنگر      
 .خواهيم همه متحد باشندآزادى انتقاد كرد. كه ما مى

، در يك د اول آن منتشر شده استكتابى كه جل« نفاق در قرآن»در  :گفتم      
 :اماين طور گفته« معناى وحدت»درباره  287جا در صفحه 

ز طريق وحدت اين نيست كه يك اقليتى بخواهد به يك اكثريتى، ا ..»      
م حکومت كند، اين اسمش تسليم است نه وحدت. اگر بخواهى تسلي« شانتاژ»

 . وقتى اين طور شد، طرفيابى بگويىنشوى بايد حقيقت را آن طور كه مى
 «... آيدحساب دستش مى

گذرد؟ شما كه دانيد كه بر من چه مىها هستيد چطور نمىههشما كه در جب      
ها هست، اين طور  دانيد سرباز در همه اين جبههاز نبودن سرباز با اين كه مى

ها كم بکنم وقتى دهكنيد كه من حق ندارم فرياد كنيد، چطور فكر مىفرياد مى
 !كنند؟و كسرى در كار من ايجاد مى

كنيد، و اين طور خودتان بعد بقيه گفتند كه ما مى دانيم شما فداكارى مى      
كنيم. آييد و آرزوى پيروزى شما را مىها مىاندازيد و به جبههرا به خطر مى

 .ى كردهمان برادر هم با ديگران در اين معانى هم صداي
انك و تزد. يعنى با آمديم؛ دشمن مستقيم اين سنگرها را مىاز آنجا مى      

 .خوردهاى گلوله هايشان در اطراف ما به زمين مىتوپ، و تركش
روحيه خوب و  رفتيم، سربازان بارى از آنجا آمديم و به زير پل خرمشهر      

رود و به سراغ آنها نمى ز اين كه خبرنگاران و راديو تلويزيونقوى داشتند. اما ا
 .توانند يك پيام براى خانواده خود بفرستند، شکايت و گله داشتندآنها نمى
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و براى   هاشانا براى خانوادههآنجا بود و از آن خبرنگار خبرگزارى پارس      
شد و تيراندازى هم پيام گرفت. در آنجا دشمن در آن سوى رود ديده مى مردم
 .بود

نجا آيم. در از آنجا به يك نقطه منطقه ديگر رفتيم و از توپخانه ديدن كرد      
د و داد كه از مواضع خودشان درآمده بودنديده بان گزارش تانكهايى را مى

 .دا بزنرتيراندازى بشود و آنها خواست كه با توپخانه داد و مىمختصاتى را مى
نند و ندازى كها خواستم كه دقيق تيراآنجا مانديم و از تيراندازان و توپچى      

ه بان ديد از ديده بان بپرسند كه نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه بنا به گزارش
 .آن تانكها را توپخانه زد. من هم تشويق شان كردم

ه را با روزهاى اول جنگ حتى يك ماه پيش از وقتى اين كارآيى توپخان      
فهميم كه تغيير روحيه يعنى چه و در انسان چه اين مقايسه كنيم، مى

هاى شگرفى وجود دارد؟ و انسان از ضعف تا قوت و توان چگونه توانايى
ها همواره اين بود كه ديده بان تواند تغيير جهت بدهد؟ يکى از شکايتمى
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كنند و امروز در كه حضور دارند درست ديده بانى نمى حضور ندارد و آنها هم
گذارند دشمن سر از سوراخ خود نازند كه نمىها همه به اين مىهمه جبهه

آورد، آورد يا تانكى را بيرون مىسر در مى بيرون بياورد و تا دشمن از سنگر
گويند مثل روزهاى اول ن مىشود. خودشاآتش توپخانه به سوى او گشوده مى

 .كنيم بلکه بهتركردند حاال ما با آنها مىكه آنها با ما مى

جنگ كار زشتى است و من كه به اين كار مشغولم در حقيقت به      
 كارى مشغول هستم كه از آن نفرت دارم

ن سان از آتوانى معناى تالش شبانه روزى و كارى را كه انو تو خواننده مى     
ن هستند. چه سرباز ايرانى و چه سرباز عراقى هر دو انسا .بفهمىرا ت دارد نفر

 راه تالش كردن براى كشتن، تالشى در شأن و مرتبت انسانى نيست. اما وقتى
ين چاره نيست مگر ا ،بندد جز راه جنگشود و دشمن هر راهى را مىبسته مى

مين هد هم بر پايه توحيكه ما با قاطعيت به اين كار بپردازيم و معناى قاطعيت 
 در ،است. جنگ براى خدا و جهاد يعنى اين كه با علم و اطالع از زشتى كار

 .با قاطعيت بجنگيم ،حد برداشتن مانع
 تأثر و وگيرد، بلکه در عين تأسف اين جنگ نه تنها بدون كينه انجام مى      

با  سومكرات مرگيرد، نه يك تالش از راه مذامهرورزيدن براى قربانى انجام مى
اوز ز تجنيروى تجاوزگر، بلکه از راه نشان دادن قاطعيت به متجاوز كه سودى ا

 .خود نخواهد جست و به جز شکست سرنوشتى در انتظار او نيست
ا كه ركنند تا كسانى دهند، آنها كه تالش مىمىسر آنها كه نداى صلح       
ر دعا  اتمه بدهند، اگر واقجنگند بر سر ميز مذاكرده بياورند و به جنگ خمى

د بدانن ن كهگويم، چون، شايد ندانند؛ براى ايپى اين بودند يا باشند )اين را مى
ه با كاوز گويم( و اگر بخواهند صلح واقعى برقرار شود، بايد به قربانيان تجمى

 .شوند جايزه صلح بدهندايستند و مانع تجاوز تجاوزگر مىقاطعيت مى
از بين نرود و اين   زورمدارانقياد، قبول اطاعت و سرورىِ نگتا وقتى فره      

، به شودرود مگر از راه ايستادگى قاطع در برابر تجاوزگر مىاز بين نمى
 .دادجايزه صلح  استقامت ایستادگان است که باید
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و اين از بين  انقياد، قبول اطاعت و سرورى از بين نرود تا وقتى فرهنگ      
صلح واقعى در جهان  ،رود مگر از راه ايستادگى قاطع در برابر تجاوزگرنمى

شود كه همه انسانها از فرهنگ شود. صلح واقعى آن روزى برقرار مىبرقرار نمى
خواهند مىکه گروهى اقليت به كه آزاد بشوند فرهنگى  از سلطه آزاد بشوند.

 ،آن اكثريتدهد و امکان این کار را می خود را به يك اكثريتى تحميل كنند،
چه در سطح  .پذيردپذيرش سلطه، حکم اقليت متجاوز زورگو را مىبا همراه 

ايستند، آنها طالبان در برابر تجاوز مى هيك كشور و چه در سطح جهان، آنها ك
)ع( بزرگترين  بن على واقعى صلح هستند. اين است كه از نظر من حسين

شيوه پدر و جدش. چرا؟ زيرا كه در برابر  بود طورصلح طلب جهان بود و همين
تجاوز و زور و ستم با قاطعيت تمام ايستاد و اگر از اين الگو پيروى بشود، 

ناگزير خوى تجاوز و سلطه گرى را  ؛تواند تجاوز كندفهمد كه نمىتجاوزگر مى
شود هاى تخريبى كه براى سلطه ايجاد مىكند و همه امکاناز سر بدر مى

 .آيدگردند و صلح واقعى در جهان به وجود مىمصرف مىبى
كنم كه به من از آنها كه خواهان صلح در اين جهان هستند دعوت مى      

وز ننگرند و آسان از آن نگذرند. اين تجا بینديده ساده اب به ايران تجاوز عراق
 .را مطالعه كنند و درباره اين تجاوز تحقيق كنند

المللى براى تحميل اگر به اين نتيجه رسيدند كه اين تجاوز، يك توطئه بين      
يك رژيم دست نشانده به اين ملت بوده است، كه سلطه گران اين جهان از راه 

بعيت باز بگردانند و با انقياد و تا خواستند ملت ما را به فرهنگاين جنگ مى
اى و جهانى را به طور استقرار يك رژيم ستمگر صلح واقعى داخلى، منطقه

جدى و از اساس از بين ببرند، در اين صورت بايد به ملت ما به عنوان ملتى كه 
نظيرش در برابر اين تجاوز ايستاده است و مانع از با قاطعيت و وحدت بى

  ت، جايزه صلح بدهند...تحقق هدفهاى اين تجاوز شده اس
در اواخر جلسه  .را شرح كردند دو طرفهاى و قوتدر جلسه، ضعف      

 .رود و ديگر توانايى نشستن ندارمديدم كه سرم گيج مى
فشار خون »دستگاه  .مرا در اتاقى روى تخت خواباند آقاى دكتر شيبانى      
را   طبيعى است. روز بعد كه فشار خون  نهم آورد و گفت كه فشار خو« سنج

او خوب « فشار خون سنج»سنجيدند معلوم شد كه احتماالً دستگاه  در تهران
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شب آمدند و راجع به مسايل نظامى كم  12كند. با اين حال تا ساعت كار نمى
صحبت شد.  ايمكه ما ناتوان شده ها و وضع گذشته كه چگونه بودو كسرى

خواهم آن را تكرار كنم و در يك كلمه موافق شديم در ضعف هايى كه من نمى
بجنگند، البته  دسته در يك شهر مثل خرمشهر 15و به قول بعضى  11جايى كه 

كرديم به اميد به كسب پيروزى خيال پرستى است. ولى امروز كه بازديد مى
ا حدود زياد تأمين شده است و ديگر آن نظرم رسيد كه وحدت فرماندهى ت

حالت هرج و مرج كه در نخستين بازديد از خرمشهر ديده بودم در كار نبود. با 
هاى بيشترى بشود تا انضباط و نظم و وحدت فرماندهى اين حال بايد كوشش

 .نحو كامل برقرار گردد به
  
  

 
 1359آذرماه  7جمعه کارنامه 
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آمديم. تا ساعت يك بعد از  و از آنجا به اهواز به ماهشهر بادانصبح از آ     

ظهر در ستاد لشگر اهواز به مسايل نظامى منطقه پرداختيم و در مورد اجرا 
نشدن طرحى كه قرار بود در يکى از اين مناطق اجرا بشود سئوال كردم. در 

كردند، خواستم و با انى را كه بايد آن طرح را اجرا مىجستجوى علت آن، كس
رفتم  بود كه به محل سپاه پاسداران 2آنها صحبت كردم. ساعت يك يا نزديك 
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و در آنجا درباره همان طرح چون طرح عملى را مسئوالن سپاه تهيه كرده بودند 
يجى و بيمارى كه صحبت شد و براى من تشريح كردند. ديدم كه آن حالت گ

 شب پيش به من دست داده بود باز دست داده است. ناچار بايد به دزفول
 .گشتمباز رفتم كه رفتم و بعد هم به تهرانمى
 

 «نكنيد شما اين همه دهن كجى به امام»گفت :  جوانی در جبهه
اى اى از خود نشان دادند و عدهخيلى گرم و صميمانهجوانان احساسات       

خواستند كه من در اجتماعشان حاضر بشوم سئوالهايى داشتند و هم مى
خواستند كه سئوال و جواب بشود. اما حال من هيچ مقتضى نبود و وقتى مى

گفت اگر بخواهد پولى كه بابت ها مىسوار شديم، دو نفر آمدند و يکى از آن
گفت كه زنامه داده است پس بگيرد چه بايد بکند و ديگرى به من مىانتشار رو

البته از اين كه ذهن اين جوانان اين  .«نكنيد شما اين همه دهن كجى به امام»
طور مسموم شده است خيلى ناراحت شدم. با اين حال به آنها گفتم كه حاال 

با اين حال همان حقى وقت اين حرفها نيست و اينجا هم محل جنگ است. 
كنم كه شما داريد اين حرف را به من بزنيد من هم دارم به كسانى كه فكر مى

زنند و بدتر از سوزن نيش و بيشتر از آن زهر در جانم هر روز به من سوزن مى
بريد كه ريزند، به اندازه شما بگويم كه اين كار را نكنيد. چرا شما از ياد مىمى

و فرمانده كل تان اين حرف را بزنيد، من  ه رئيس جمهورداريد ب اگر شما حق
اند كنم همين كار را كردهحرف را به كسانى كه فكر مى  هم حق دارم همين

گويم چون آن وقت اتومبيل ما بزنم. و اگر ما بخواهيم )البته اين را حاال مى
يك  شود که، نمیباشيمراه افتاد( بگومگو نداشته باشيم، اختالف نداشته 

خواهند بگويند و بکنند و اگر ديگرى خواست اقدامى گروهى هم هر چه مى
خورد، زمين باال اى عرش به هم مىتو از خط خارج شده»بکند بگويند كه 

وحدت اين  :امگفته« نفاق در قرآن»در كتاب  .«رفت آسمان به زمين رسيد
ثريت قاطعى حاكم بشود و آن بخواهد بر يك اك گیرینيست كه اقليت باج

اكثريت بپذيرد كه وحدت برقرار بشود! وحدت اين است كه همان طورى كه 
گفتم روحيه سلطه گرى از بين برود و در جامعه اسالمى، همه خود را بنده خدا 
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بدانند و براى خدا عمل كنند و نخواهند از حدود خود فراتر روند و بر يکديگر 
 .همه در دست خود متمركز كنند سلطه بجويند و قدرتها را

توجه كنيد و اگر اين كتاب را « نفاق در قرآن»اگر به عناوين همين كتاب       
در اجتماعات مردم است  1358هاى من در ماه رمضان كه مجموعه سخنرانى

را بخوانيد خواهيد ديد كه من بيان قرآنى را در رابطه با مسايل و واقعيتهاى 
با آنها روبرو بوده است، چگونه توضيح  دوران انقالب اى كه ايرانروزمره
ام و آنگاه متوجه خواهيد شد كه خطر كجاست و با آن خطر چگونه بايد كرده

جنگيد؟ در اين كتاب كه به صورت دو جلد كتاب آماده شده است و جلد اول 
فرهنگى پيدايش نفاق را  ى، اقتصادى، اجتماعى ويأسآن چاپ شده، عوامل س

انقالب را توضيح داده و مشخصات  برشرح و عوامل غلبه ضد انقالب 
 .امى، اجتماعى و فرهنگى نفاق را نيز بيان داشتهيأساقتصادى، س

اى تنظيم وقتى كسى از روى دقت، كتاب را كه اينك به زبان بسيار ساده      
ا مردم ببينيد چه تبليغات شمفهمد كه درد ما چيست؟ شده است بخواند، مى

 بر ضد رئيس جمهورى انقالب سويى در اين نهادها خصوصا  در سپاه پاسداران
اند كه يك نماينده مجلس گفت كه از يك شود! حتى كار را به اينجا رساندهمى

به عراقيها  يان را رئيس جمهورمحل تندگو»سپاهى اين سخن را شنيده است كه 
تا اين حد تبليغات سوء!؟ آيا اين خدمت « انداند و او را گرفتهها آمدهگفته و آن

كنم در اين جهت ام و مىبه اسالم است، خدمت به سپاه است!؟ آنچه من كرده
داران خلق و خوى سلطه گرى و خصوصا  سپاه پاس است كه در نيروهاى مسلح

چرا كه اگر اين  ؛طلبى و استبداد رأى و حاكميت جويى به وجود نيايدتفوق
 .خلق و خو به وجود آمد، ديگر فاتحه انقالب خوانده است

اين خلق و خو را پيدا بکنند، ما به همان وضعيت سابق  اگر نيروهاى مسلح      
گرديم و چون چنين است بر كشور حاكم بودند باز مى كه سازمانهاى مسلح

خواهند سپاه و هر نيروى مسلح را مثل يك ابزار به كار ببرند، طبيعتا  آنها كه مى
شوند تا با كنند و شب و روز به تبليغ مسموم كننده مشغول مىآسان تحمل نمى

گرى و سلطه ان فرهنگو سخن و عمل او هم كردن رئيس جمهور اثربى
، اين نيروها را به ندها كه قدرت طلب و زورمدارطلبى راحاكم كنند تا آنتفوق

 .ابزار كار خويش بدل بسازند



638 

 

هاى مهم مبارزه اجتماعى ماست. در اينجا هم ما همين مورد يکى از زمينه      
بخشى احتمالى آن نيز نرنجيم بايد با قاطعيت بايستيم. از اين تبليغات سوء و اثر 

بايستيم تا اسالم در كشور به اجرا درآيد و قانون حاكم بگردد.  و عقب نرويم.
كنند و گروه بازيهايى خواهم در اينجا شدت تبليغات سويى را كه مىمن نمى

اند و از كوششى كه اين گروهها براى حاكم شدن بر نيروهاى كه به وجود آورده
كنم، اين كار را در نوبتى ديگر كنند به تفصيل صحبت بر كشور مى و مسلح

خواهم به آنها بگويم بيهوده گمان مبريد كه من تسليم اين خواهم كرد فقط مى
 نهمشوم و به حکم زورمداران گردن مىشانتاژها و بازيها مى

هاى زادىكسى كه خويشتن خود را از اين زورمدارى آزاد ساخته است، از آ 
  مردم با تمام توان حمايت خواهد كرد

اد را ستبداى كه در پى تمركز قدرت باشد و بخواهد او در برابر هر توطئها     
ون داند كه استبداد بدزيرا مى ؛با هر شکل آن تجديد بکند خواهد ايستاد

ا از نه دير، بلکه زود م ،خواهمعذر مى وابستگى ممکن نيست و دير يا زود،
د دار تبداد به وابستگى خواهيم رسيد. گرچه اين حرف هم از واقعيت فاصلهاس

قى ى باشود كه نه تنها اين وابستگچون ما وابستگى داريم و استبداد موجب مى
ر اى كه دبماند و از بين نرود بلکه تشديد نيز بگردد. ممکن نيست يك جامعه
با وجود  آن قدرت در يك جا متمركز است، در موقعيت كشور ما و
 .وابستگيهايى كه داريم، به تابعيت قدرتهاى بزرگ جهانى در نيايد

و چه بعد از انقالب بارها و  اين حرفى است كه من چه پيش از انقالب      
اين را نيز  .شومام و از گفتن و تشريح آنها خسته نمىبارها گفته و تشريح كرده

شود، نشانه آن است كه ين تبليغات مؤثر واقع مىاى اگويم كه وقتى در عدهمى
اند تا در آنها يا اخالق سلطه جويى و زورمدارى وجود دارد و دنبال توجيه

 ؛طلبى خود را موجه سازند و يا اخالق تابعيت و زورپذيرى وجود داردقدرت
چسبند و روند و به آنها مىها مىيعنى اشخاصى هستند كه به دنبال قدرت طلب

شوند و نسبت به مخالفان آنها كينه و بغضى بيشتر از خود دست آنها مى آلت
 .دهند تا ناتوانى و ضعف خودشان را بپوشانندآنها نشان مى

رود و چون شود؛ هر سخنى شنيد دنبالش مىانسان آزاد موحد، مستقل مى      
چه پرسد كه اين حرف چرا زده شد، چگونه زده شد و براى كند، مىو چرا مى
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گيرد و وقتى حقيقت را هدفى زده شد و تا حقيقت را به دست نياورد، آرام نمى
خواهند ايستد و در برابر آنها كه از راه شايعه سازى و جوسازى مىدانست مى
را از بين ببرند و حاكميت خود را جايگزين آن بسازند مقاومت  انقالب

 .كندمى
 

 را مخالف روحانيت وانمود كنند رئيس جمهور خواهندمی
هاى آينده، بينم كه در روزها، بلکه هفتهاز هم اكنون به روشنى و وضوح مى      

هاى ما، تضعيف ملت ما و زمينه جريان سازان و جوسازان براى تضعيف جبهه
اى به وجود يك زمينه تازه سازى براى پيروزى دشمنان داخلى و خارجى انقالب

آيد، اين بار كوشش خواهند كه از مقدمات امر بر مى طوراينخواهند آورد و 
را مخالف روحانيت وانمود كنند و از هيچ حادثه سازى  كرد كه رئيس جمهور

و همه كار خواهند كرد تا به مردم براى اين كار رويگردان نخواهند شد. 
كوشيد به مردم شام بباوراند  ورانند كه اين امر حقيقت است چنان كه معاويهببا

كرد و خود را خونخواه را علم  )ع( قاتل عثمان است، پيراهن عثمان كه على
خليفه جلوه داد و با على )ع( جنگيد. و همه سرنوشت تلخ ملت اسالم را پس 

 .ت معاويه ديدند و تاريخ هم گواهى داداز حاكمي
بينى من حاال روزها كه خواهند آمد، معلوم خواهند كرد كه آيا اين پيش      

 صديقصحيح است يا خير. اما وقتى عالئم را به روش علمى ببينيم، ناگزير ت
 .بينى راست از آب در خواهد آمدكنيم كه اين پيشمى

حالم بسيار بد  .شب به تهران رسيديم .آمديم هرانبعد از اين بازديدها به ت      
بنا بود به شوراى دفاع بروم كه از اين كار ناتوان شدم و وقتى فشار خون  .بود

 .است 5/8و حداكثر  6مرا سنجيدند معلوم شد كه حداقل 
  
  

 1359آذرماه  13آذرماه تا پنج شنبه  8شنبه  کارنامه 
 1359ماه  آذر 23تاریخ انتشار 

 424شماره روزنامه 
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محاصره را انجام   توانيم برداشتناگر ما توانايى نداريم، چگونه مى
 بدهيم؟

آورم براى اين كه عمال در رختخواب بودم. اگر اين چند روز را يك جا مى     
دهم، ها كم نشد، اما غير از مواردى كه مورد بحث قرار مىچه از ميزان فعاليت

ى در يأسس و جنگ روانى جارى بود. يك مسئله مربوط به ارتشبقيه امور 
جلسات خصوصى مجلس و جلسات علنى آن بود، به من گفتند كه نماينده 

 :در جلسه خصوصى اين مطالب را گفته است اهواز
شکسته شود، ولى  يد محاصره آباداناند باگفته با اين كه سه هفته است امام ●

 :گفته است و به نقل از چمران و ظهيرنژاد .تاكنون اين كار نشده است
 .جاست و اين كار عملى نيستبى فرمايش امام ●

اين معنى  سه هفته است شکسته نشده است، به اين كه محاصره آبادان      
اند و توانايى شکست محاصره را هم اى در آنجا بودهاست كه نيروهاى آماده

آنچه كه  باكنند. اين حرف اند، اما دست روى دست گذاشته و تماشا مىداشته
و   اى ترديد ندارماز قول چمران نقل كرده است و من در دروغ بودنش ذره

تناقض آشکار دارد. براى اين  گويد،قطع دارم كه چمران چنين سخنى را نمى
اين كار شدنى نيست، يعنى ما  كه بنا بر آن قول از نظر فرمانده نيروى زمينى

ماند به اين كه ببينيم آيا در دينى كه خدا توانايى انجام اين كار را نداريم. مى
كند، اگر ما توانايى ىانسان را به بيشتر از آنچه كه در توانايى اوست مکلف نم

محاصره را انجام بدهيم؟   توانيم اين تكليف برداشتننداريم، چگونه مى
كند و آن اظهار شود كه اين حرفها يك هدف بيشتر را تعقيب نمىمالحظه مى

ات زيان بار اين تأثيراست بدون توجه به اينكه  ضديت با رئيس جمهورى
به قيمت بسيار سنگينى براى كشور تمام  ا و جنگ روانىشايعه سازيه گونه
گذرد، دشمن سه ماه وقت صرف كرده تا آبادان را شود. سه ماه از جنگ مىمى

محاصره كرده است، با همه نيرو و تجهيزاتى كه داشته و به كار گرفته است و به 
توانيم اين ه آمادگى مىگمان اين نماينده محترم، ما يك شبه بدون هيچ گون

ايم و به تدريج اين محاصره را محاصره را بشکنيم. ولى ما كوشش بسيار كرده
ايم و آنچه از تجهيزات الزم بوده و هست يك جا نيز شکسته درعقب زده و 
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را نيز پس خرمشهرآوريم تا اين محاصره را بشکنيم و شهر فراهم آورده و مى
 .بگيريم

ست كه گفته است نيروهاى ارتشى يك كيلومترونيم با دشمن باز از قول او      
مشغول درگيرى اند و ارتشيان ميخکوب  فاصله دارند و پاسدارها در جبهه

 اند.نيروهاى ما گسترده تا خليج فارس غربى اند در حالى كه از آذربايجانشده
به سود پاسدارها نيست، اما روحيه ارتشيانى كه در غالب اين سخنان اين گونه 

دهند هاى گسترده رو در روى دشمن اند و شب و روز شهيد و زخمى مىجبهه
اش هم تشديد دنباله ید.آمى شکند و معلوم است كه چه باليى بر سر ايرانرا مى

 ه آن نيز به زيان اين جمهورى و اين انقالبتضاد ميان پاسدار و ارتشى است ك
 .است
خوب چرا اين دروغها را بايد گفت، مسئله ايست كه بعد از جنگ بايد       

روشن بشود كه چه كسانى پيش از جنگ عمالا و با همين جنگهاى روانى و 
با اين گونه كردند و در جريان جنگ هم را تضعيف مى تبليغاتى ارتش

، و و هستند اندما مشغول بوده تبليغات، هم چنان به تضعيف نيروهاى مسلح
 کنند.اند و میاينها چرا اين كار را كرده

و به نقل از سرهنگ  در دزفول باز به نقل از جانشين سرهنگ فكورى      
با اعزام نيروى هوايى براى سركوب مهاجمين  صدربنىآقاى  :اندفكورى گفته
است و اين عمل باعث موفقيت نيروى دشمن در مخالفت كرده به سوسنگرد

سوسنگرد شده است. من از سرهنگ فكورى پرسيدم معلوم شد اين هم مثل 
خود را مسلمان بداند  تواندبقيه حرفها كذب محض است. چطور يك كسى مى

و اين همه دروغ بگويد؟ امرى است كه در اين جمهورى هرگز مورد رسيدگى 
واقع نشده است. بلکه روزى مردم به تنگ بيايند و بخواهند كه به اين 

 .ها و اشاعه اكاذيب رسيدگى بشوددروغگويى
 

 شکست سخت خورد، دشمن در سوسنگرد
از دست داديم و عكس اين قضيه هم بود. با اين كه به  ما دو هواپيما     

لحاظ قوت ضد هوايى دشمن احتمال تلفات هوايى زياد بود، من از خلبانان 
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به هر  خواستم كه فداكارى را به سر حد ايثار برسانند و دشمن را در اين جبهه
احتمال سقوط قيمت بشکنند و حاال خلبانهايى كه بر اساس اين دستور و با 

شوند كه چه خوانند، خود متوجه مىاين حرف را مى ،زياد هواپيما پريدند
اند و چه مقاصد شومى دارند؟ و بايد را گشوده كسانى اين جبهه جنگ روانى

است، از دشمن گشوده شده  بيشتر فداكارى بکنند تا جبهه روانى كه به سود
 .ما را ضعيف نگرداند نيروهاى مسلحپشت چون خنجرى ننشيند و 

حرفهاى ديگرى نيز همين نماينده و يك نماينده ديگر كه جمله از همين       
چطور وقتى از پيش معلوم بود كه دشمن حمله خواهد كرد، »قبيل اند، مثالا 

نهاد. توان بر آن نمى جز همين جنگ روانى نامیكه « اندخود را آماده نكرده
اين سئوال بعد از پاسخ به ظاهرا  وقت  ؛انددر جلسه علنى گفته این سخن را

خواهيم وضعيتى درست كنيم كه اين گونه پايان جنگ است. آن وقت كه مى
اتفاقات تكرار نشود. چون در وسط جنگ از لحاظ ما عيبى ندارد، همين 

ا معلوم بکنيم و ببينيم اين دستگاهى كه االن بياييم رسيدگى كنيم و مقصرها ر
خواهيم به نام اسالم درست بکنيم، اقالا يك بار و اين بار با مقصران ما مى

كند يا خير. اما قطع داريم كه اگر اين واقعى برخوردى از روى عدالت مى
مسئله را ما حاال طرح بکنيم، باز فرياد و قشقرق به راه خواهند انداخت كه اين 

ضعيف بشود. معلوم  طرح شد و باعث شد كه روحيه سربازها در جبههمسايل 
شود كه آقايان هر چه از اين حرفها بگويند، ايجاد سوء ظن و شك بر پايه مى

اما اگر بخواهى بگويى كه كند! ها را ضعيف نمىوهم و دروغ بکنند، روحيه
كه به  این د كرد، به جايدانستيم كه دشمن حمله خواهچطور شد با اين كه مى

آمادگى نيروها بپردازيم، در از بين بردن فرماندهى نيروها و انواع تضعيفها 
ها وحيهاندازند که ر، داد و قال راه میكه دليل چيست  كوشيديم، تا معلوم كنيم

 تضعيف شده و اختالف به وجود آمده است و هزار حرف و نقل ديگر...
كنم به اين جنگ روانى خاتمه بدهيد و م مىاينست كه در اين مقام اعال

اين جنگ سخت و مشکل را با موفقيت پيش ببرند و  بگذاريد نيروهاى مسلح
اگر نكرديد، بعد نگوييد كه چرا نفرستاد، چرا نگفت و چرا توضيحى نداد. آن 

يان بگذارم پرده با افكار عمومى در مشوم مطالب را باز و بىوقت ناگزير مى
 .ولو بلغ و مابلغ
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 صدربنىگواراتر از پيروزى  اى از دست رفتن خوزستانبراى عده
 است؟

ما مثل هر نيروى مسلح ديگر با روحيه و اعتماد بايد  نيروهاى مسلح      
و ضعيف كردن روحيه آنها ها بجنگند. وقتى بر دوام در خراب كردن روحيه

آنها براى اين شود، چگونه بجنگند؟ آيا اين مطالب و عنوان كردن كوشش مى
 صدربنىگواراتر از پيروزى  اى از دست رفتن خوزستاننيست كه براى عده

 اند؟در جمع خود، به این نتیجه نرسیده است؟
است و  از دست رفتن ايران از دست رفتن خوزستان :گويممن به اينها مى      

در ايران از دست رفته، شماها هم از دست خواهيد رفت. بدانيد كه با اين 
ها كارهايتان خوزستان از دست نخواهد رفت. فرزندان مسلح ما كه در جبهه

كه اين حرفهاى كشنده موجب بشود جنگند جنگند براى خاطر شما نمىمى
دست از جنگ بکشند، سستى كنند و به دشمن مجال بدهند كه خوزستان را از 

 .آنها بگيرد
كنند و عمل معطل مىکار  ما در خوزستان گفته بودند كه نيروهاى مسلح      
بشود. بعد كه تحقيق شد،  قرار است كودتا كنند براى اين كه در تهراننمى

وارونه  مطلبى را عنوان كرده و آن را در ايران ر عرفاتيأسمعلوم شد خير، 
را هم تصرف كنند  توانند اهوازمى اند. او گفته است نيروهاى مسلح عراقكرده

كنند، چون منتظرند هاى ديگر هم پيشروى كنند، اما اين كار را نمىو در جبهه
دهد كه اوالً سخن ما . خود اين حرف نشان مىفعل و انفعاالتى در تهران بشود

 اى به دستيارى آمريکادرست بوده و حمله عراق جزيى از طرح وسيع و گسترده
عل و انفعاالت در تهران يا حتى حمله نكردن نيروهاى عراق واال ف ؛بوده است

« توانا»اما مطلب آن نيست، هيچ ارتشى كه  در خوزستان دليل موجهى نداشت.
هاى توپ و تانك و بمبهاى هاى خوزستان زير گلولهروز در جبهه 50باشد، 

ميد هواپيما و راكتهاى هلى كوپتر و موشکها تلفات سنگين تحمل نمى كند، به ا
عراق توانايى پيشرفت  راست مطلب اين است كه ارتش كودتا در تهران. انجام

اين فعل و انفعالى كه قرار هاى خوزستان از دست داده است. خود را در جبهه
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 است بشود، باليى بوده است كه بايد بر سر فرماندهى كل قوا و رئيس جمهورى
هاى ما در خوزستان از ه گمان اين كه اين بال موجب بشود جبههب ؛آوردندمى

هم بپاشد و دشمن به راحتى خوزستان را تصرف بکند و زمينه از بين رفتن 
هايى كه آقاى رژيم جمهورى اسالمى را فراهم بياورد. به مناسبت صحبت

يادداشتى براى او تهيه كردم و يك  در روزنامه كرده بود، ديشب خمينى حسين
رشته سئوال هم مطرح كردم و از همين جا هم شروع كردم و از او پرسيدم اگر 
اين توطئه بر ضد روئيس جمهورى نبوده كه دولت عراق به انتظار آن نشسته 
 است، چگونه متن امضاء شده براى بازپس گرفتن فرماندهى از رئيس جمهور

 توجيه كنيم؟ چگونه صحبتى را كه در جايى درباره عزل رئيس جمهورىرا 
ها انجام گرفته است، توجيه كنيم؟ و اين كه صحبت عاشورا را در همين زمينه

كه من هم اكنون راجع به آن  انجام گرفت و همين شايعات و جنگ روانى
ام كه من به جد خواسته نامه رئيس جمهورى به امام صحبت كردم، و اين نشر

اين مسئله تحقيق بشودو معلوم بشود چه دست خيانتكارى اين نامه را منتشر 
كرده است؟ چه هدفى از انتشار آن جز برانگيختن امام به ضد رئيس جمهورى 

شود و بياد داشته است؟ و بسيارى از اين چراها كه وقتى در اين سئوالها دقت 
بينيد كه يك برنامه تدوين را كه چند ماه پيش منتشر شد، مى« نوارى»بياوريد 

شده منظمى از روى قرار و قاعده براى نابودى اين جمهورى به اجرا درآمده 
خصوصا   هم اينست كه تمام موانع رژيم بعدى را آناست و هدف اجراى 

كند كه ما به عالميه پخش مىچه كسى در قم اروحانيت را از پيش پا بردارد. 
چه مقصودى  ايم؟طرفدارى از رئيس جمهورى، در مدرسه حجتيه بمب گذاشته
افتد و شعار راه مى از پخش اين اعالميه هست؟ چه كسى شب در مشهد

كنند كه به نظر همه ياد دهد و آن را براى تظاهرات آن چنانى بهانه مىمى
كند؟ كه دشمن در فكر و انديشه ها زنده مىر خاطرهتظاهرات ايام شاه را د

آنست كه شکست نظامى خود را در خوزستان از طريق يك پيروزى با اين گونه 
اى ترديد كنيم. ها در تهران به دست بياورد. در مورد اين مسئله نبايد ذرهتوطئه

اگر در اين جبهه هم به خواست خدا دشمن را شکست داديم، بايد اميدوار 
خواهد شد و  حسين باشيم كه نتيجه اين جنگ منجر به سقوط رژيم صدام

بسيارى پيامدهاى ديگر در جهت آزادى مردم خاورميانه از سلطه ابرقدرتها 
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خواهد داشت. بنابراين اين جنگ بزرگى است. جنگى نيست كه قدرتهاى اين 
باشند و هيچ كارى نكنند. با توجه به آنچه  جهان نسبت به آن القيد و تماشاگر

نيروهاى مسلح به سوى  ما در خوزستان انجام داديم و توانايى ما در رهبرى
 .شودها بيشتر معلوم و آشکار مىپيروزى، اهميت و ابعاد اين گونه توطئه

و فضل خدا و توجه او به حال مردم و آگاهى و هشيارى عموم ملت  به      
ها با شکست روبرو بشود و نيروهاى روحانيت بزرگ، اميدوارم اين توطئه

 .ما با دلگرمى و استوارى به جنگ پيروز خود ادامه بدهند مسلح

 مسئله قانونگذارى وسيله شوراى عالى قضايى
مطلب ديگرى كه در اين چند روز بدان پرداختم، مسئله قانونگذارى        
له شوراى عالى قضايى است. شوراى عالى قضايى در متن مفصلى درباره وسي

چراغ روشن كردن، شايعه ساختن و نظاير اينها قانون وضع كرده و مجازاتهايى 
مقرر داشته است. نامه اولى به اين شورا نوشتم كه قانونگذارى در شأن مجلس 

كنند. مدتى  است و در شأن شما نيست و اخطار كردم كه اين قانون را لغو
گذشت و جوابى نيامد، نامه دومى نوشتم كه اين كار جرم است و مجددا  
خواستم كه اين قانون را فورا  لغو كنند. آنها بدون اعتنا به اين اخطار، 
دادگاههاى غيرقانونى را تشکيل دادند و به اجراى همين قانون من درآوردى 

اين يك »ه بودند كه اى نوشتخودشان پرداختند. در جواب من هم نامه
دستورالعمل است و اين كار هم موافق قانون اساسى هست و يا نيست و ما حق 

گويد رئيس كه مى 113داشتيم يا نداشتيم، با شوراى نگهبان است و اصل 
بودن به معنى دخالت در قوه  مجرى قانون اساسى است، مجرى جمهورى

كنم خاطره رژيم سابق را در ايد، اخطار مىنوشتهقضاييه نيست و با اين كه 
براى اين جواب يك جوابى تهيه كنند تا يك  :گفتم .«كندها زنده مىخاطره

روزى اگر قرار شد در اين كشور قانون حکومت كند، معلوم باشد كه با قانون 
شکن چه بايد كرد. به آنها خاطر نشان كردم كه اوالً مجرى قانون اساسى يعنى 

ن كه نه فقط رئيس جمهورى مجرى قانون اساسى است، بلکه هماهنگ اي
كننده سه قوه هم رئيس جمهورى است. شوراى نگهبان جزيى از قوه مقننه 

دهد كه آيا با گذارند مورد رسيدگى قرار مىاست و قوانينى را كه قوه مقننه مى
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ديگر چه احکام اسالم و قانون اساسى انطباق دارد يا ندارد. اين كه قواى 
كنند، و مراقبت در حسن كنند يا نمىكنند، موافق قانون اساسى عمل مىمى

اجراى اين قانون اساسى با رئيس جمهورى است. اگر رئيس جمهورى چنين 
شود. ثانيا  آنچه را نقشى ندارد، معلوم نيست كه براى چه انتخاب مى

معلوم باشد كه شوراى قضايى اعالم كرده است، دستورالعمل نيست. بايد  كه
چرا چراغ روشن كردن جرم است؟ اينها امورى است كه چه چيز شايعه است. 
كند. تازه شوراى دفاع بايد راجع به اين امور اگر الزم ديد قانونگذار تعيين مى

از مجلس تقاضاى قانون بکند و مجازاتهايى را تقاضا كند و اليحه به مجلس 
واال آيا شوراى قضايى بيشتر از شوراى  ببرد و شوراى قضايى طبق آن عمل كند.

دفاع بايد نگران اثرات روشن و خاموش بودن چراغ باشد؟ در كجاى دنيا چنين 
چيزى را كسى شنيده و قابل قبول است؟ پس وقتى بنا بر اين است كه شما 

كنيد، اين جرم تلقى كردن چراغ روشن كردن را در هنگام جنگ جرم تلقى مى
شويد، اين اسمش ين كه براى اين كار مجازات قائل مىاست و ا یقانونگذار

دستورالعمل نيست، بلکه اين يك تخلف آشکار از قانون اساسى است. به جاى 
ام قانونگذارى نكنيد خوشحال اين كه از تذكر اين مطلب كه به شما يادآور شده

دهيد كه اين امور به شوراى نگهبان راجع است؟ كجاى اين باشيد، جواب مى
 مور به شوراى نگهبان راجع است؟ و حال آن كه اين امور به فردفرد مردم ايرانا

 .اند راجع استكه به اين قانون اساسى رأى داده
دانند اما خوب است خود آقايانى كه عضو شوراى عالى قضايى هستند مى      

است و در كند، قانون كارش اخطار كه در يك محکمه بازپرس هم اخطار مى
تر از اين رژيم، يك مورد هم نيست كه تمام رژيم گذشته و رژيمهاى گذشته

رئيس دولتى الزام به قانون و دعوت به اجراى قانون اساسى بکند. ملت هر چه 
ديد از سرباز زدن از اجراى قانون بوده است و حاال شکر خدا را كه رئيس 

اجرا بگردد و اين را در اين  خواهد قانون اساسىدولتى آمده كه با اصرار مى
ببينند اين قانون اساسى از ابتدا تا امروز چگونه گويم كه مردم نگاه كنند مقام مى

اجرا شده است و اگر از ابتداى امر قرار بر ناديده گرفتن قانون اساسى باشد، 
معلوم است كه وقتى تناسب قوا در داخل و خارج تغيير كند، چه بر سر اين 

. اگر قرار باشد قواى مختلف بر اساس تناسب قواى خواهند آورد قانون اساسى
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گروهى يعنى قواى مجريه، مقننه و قضاييه هر يك از اينها متناسب با قواى 
خودشان و نه مرزهاى قانون عمل بکنند، اين درس بسيار بدى است و عواقب 

ت آورد. من اميدوارم اين تذكرابسيار خطرناكى براى جمهورى به وجود مى
 .محاكمى كه بر خالف قانون به وجود آمده از بين برود «قانون»كفايت كند و 

به حساب  كه رأى رئيس جمهورى اندخواستهدر مورد قوه مجريه مى
 نيايد!

ود اين نب گفتم نامه ديگرى در جواب آقايان نوشته بشود چون بناى من بر       
گر تر نكند. اما ا، به لحاظ اين كه جو را سنگينها منتشر بشودكه اين نامه

 منتشر تنونمببينيم كه رويه بر اين است كه قانون اساسى ناديده گرفته شود، اين 
 شود و مى

من از ايستادگى براى رعايت قانون اساسى باكى نخواهم داشت. نظير اين كار 
 راجع به راديو تلويزيون ، قانونى است كه در مجلسدستگاه قضايى

و هيئت  ، نخست وزيراند. در آنجا قوه مجريه را به رئيس جمهورىگذرانده
اند، با قوه مقننه اند. اين كار را با قوه قضاييه نكردهتجزيه كرده وزيران
اند اند، چرا؟ خوب آنهايى كه اين كار را كردهقوه مجريه كردهاند اما با نكرده

ناديده گرفته شد، ما  ممکن است بگويند براى اين كه نگويند رئيس جمهور
يك رأى براى رئيس جمهور داديم. اما واقع امر غير از اين است. از مجلس و 

كه  اندخواستهجريه مىشوراى قضايى خيالشان راحت است، در مورد قوه م
نظير است! درهيچ رأى رئيس جمهورى به حساب نيايد! اين قانون در دنيا بى

جاى جهان قوه مجريه تجزيه نشده است وزيران و نخست وزير طبق قانون 
اساسى، يك هيئت مشترك هستند و رئيس جمهورى هم رئيس قوه مجريه 

اند كه بگويند نكرده است. چرا در مورد شوراى عالى قضايى اين كار را
يك رأى، رئيس ديوانعالى كشور هم يك رأى و بقيه هم يك رأى؟  دادستان كل

اند؟ چه كسى از مردم عالم و عامى اين و چرا در مورد مجلس اين كار را نكرده
فهمد؟ به نظر من اين كارها جز تضعيف جمهورى اسالمى و مطالب را نمى

آورد. مردم نيز هستند و قضاوت اى به بار نمىديگر نتيجهاعتبارى يکبى
كنند و خود اين وضع به معنى اين است كه اين دولت در واقع مصوب مى
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رئيس جمهورى نيست. چون كه اگر مصوب بود، ترسى از اختالف در قوه 
مجريه و ضرورت اين كه كارى بکنند كه رأى رئيس جمهورى در اقليت واقع 

شدن از حدود  داشت. خود اين يك اقرارى است به خارجىبشود، وجود نم
قانون اساسى كه رئيس  175قانون اساسى. عالوه بر اين كه اين قانون با اصل 

هم مغاير  133جمهور بر اين سه قوه بايد نظارت بکند مغاير است، با اصل 
ر است. و اگر قرار باشد كه مالحظات ديگر در كار بيايد و قانون اساسى به طو

مستمر ناديده گرفته بشود، ظاهرا  بيشتر به زيان كسانى است كه اين كارها را به 
بينند و بيشتر ازهمه به زيان دين و كشور و موجوديت جمهورى نفع خود مى

گويم، در صورتى كه اسالمى است. اين را از راه تذكر گفتم و از هم اكنون مى
رأى خودم، حق رأيى كه به من اين قانون به طريق صحيح اصالح نشود، من از 

كنم. بهتر كه اين راديو تلويزيون كه تا به حال هم در اند صرفنظر مىداده
 .انحصار بوده از اين پس هم در انحصار آقايان باقى بماند

 

 مسئله روحانيت و رئيس جمهورى
يت و رئيس مسئله ديگرى هم كه در اين هفته طرح بود، مسئله روحان      

بود كه با من هم زياد مطرح شد. بايد بگويم كه روحانيت يك  جمهورى
مفهومى است كه بيانگر مصاديق يا مفاهيمى است و اگر قرار باشد كه هر كس 
منهاى ضوابط، خود را مشخص روحانيت قلمداد كند و مخالفت با خود را 

سف بزرگترين ضربه را به اعتبار روحانيت مخالفت با كل تلقى كند، با كمال تأ
حساب روحانيت جداست، اين افراد بايد بر  حساب افراد از .وارد آورده است
هاى خودشان مورد قضاوت قرار بگيرند، اگر روحانى كسى  اساس عملکرد

است كه داناى به علم و دين و عامل به احکام دين و مروج اين احکام و 
ن چنين آدمى هيچ وقت مورد مخالفت هيچ آدم مجرى احکام است، بنابراي

شود و همه بحث گيرد و هميشه هم مورد احترام واقع مىدين دارى قرار نمى
 .هم در اين است

شود اين پس ما بايد ببينيم كه آيا وقتى با كردارها و گفتارها مخالفت مى       
وييم چرا در مخالفت با گفتار و كردار صحيح است يا خير؟ اين كه چون ما بگ
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اى راه بيفتند كه اين مخالفت با شود، عدهاين گونه رفتار بد با مردم مى زندان
ان روحانيت است، چطور یان من نيست بلکه به زیاين به ز، روحانيت است

ممکن است كسى چون من كه بيست سال در دفاع از روحانيت قلم و قدم خود 
روحانى و روشنفكر براى ايجاد  میرورت همگار ضام و درا به خدمت گرفته

يك كشور مستقل و آزاد، كشورى كه در آن دين حاكم بشود و انسان از راه دين 
ام، آزادى واقعى را به دست بياورد، سعى و كوشش فراوان كردهاستقالل و 

« يه گردانتعز نوار»اى كه از ابتدا برنامه شان اين بوده و حاال در تبليغات عده
 هايشان هم افشا شد و همه از آن اطالع دارند، مخالف روحانى شده باشم؟

 

 هاى گوناگون نبايد باشد!ام زندانچرا كه گفته
صحبت عاشورا بيايند و بگويند  خوب ممکن بود به جاى اين طور برخورد با 
ايت نيست حاال كه معلوم شد نهها هست و قوه ما هم بىبله اين زندان»

و به « كنيمرويم و اينها را تعطيل مىحساسيت افكار عمومى وجود دارد، ما مى
ها محيط ما سالم شده بود، وحدت و يگانگى شده جاى همه اين حرف و نقل

چون قضيه از  ،به هر حال .كردبود و اين همه تبليغات هم ادامه پيدا نمى
باال گرفت، من خواستم كه نوارهاى دو سخنرانى را  هاى مشهدسخنرانى

موجود است، اين راديو كه اين همه  بياورند تا خودم گوش بدهم و هر دو نوار
تبليغات بر ضد اين دو سخنرانى كرده است، آيا بهتر نبود به عنوان راديو 

وجود هول تبليغات ضد نكند و حساسيت بدولت اسالمى بر پايه مج تلويزيون
نياورد؟ آيا بهتر نبود اين دو سخنرانى را عينا  به اطالع مردم برساند تا مردم 
خودشان ببينند كه آيا در اين سخنرانيها به روحانيت مبارز توهينى شده است يا 
خير؟ آيا كسى به شعار دادن تشويق شده است يا خير؟ حاال هم به عنوان 

خواهم كه اين كار را بکنند و مردم خودشان قضاوت از اينها مى وررئيس جمه
 بکنند كه آيا اين داستان سازيها صحيح بوده است يا خير؟
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 تا مردم بدانند چه دستهاى خيانتكارى در كار است
محل  من گفتم تحقيق كردند و معلوم شد كه سه مقام دولتى هم كه در       

زد نها به طورى كه در گزارش روز جمعه خواهم گفت، به يکى از آنهستند و 
يها نرانمن آمد، گفتند كه آن جريان به طور كلى ساختگى بود و ربطى هم به سخ

 .نداشت
زير گزارشهايى هم به وزارت كشور فرستاده شده است و حاال من از و      

راى بكشور آمده است ها را كه به شهربانى و وزارت خواهم آن گزارشكشور مى
ى در تكاراطالع افكار عمومى عينا  منتشر كند تا مردم بدانند چه دستهاى خيان

 خواهد به دستكار است، تا به اساس اين جمهورى ضربه بزند و چگونه مى
 .خود، ريشه اين جمهورى را بزنند

و  انددر همين تحقيق معلوم شد كه دو مقام دولتى دراين كار دست داشته      
اند كه اين تظاهرات قالبى و ساختگى بعد از سخنرانيها را به وجود آنها بوده
اند، البته متخصصين خوبى هم اند و موافق و مخالف هم خودشان بودهآورده

هم  ها داريم، توده ايها، درباريهاى سابق كه در دوره مصدقدر اين زمينه
و   كردندو مخالف از خودشان درست مىكردند، موافق بازيها را مى  همين

اين هم از مسايلى است كه تحقيق در آن و  .كردندجريان سازى و جوسازى مى
بايد محکم ايستاد كه اين تحقيق  .انتشار نتيجه تحقيق نهايت ضرورت را دارد

انجام بگيرد، هر چند من يقين دارم كه اين ايستادگى به اين زودى به نتيجه 
شايد هيچ وقت هم به نتيجه نرسد، چون اگر از روز اول هر  نخواهد رسيد و

 .كشيدرسيد، كار ما به اينجا نمىاى رسيدگى و تحقيق شده و به نتيجه مىمسئله
بسيارى از مسايل و مشکالتى كه كشور با آن دست به گريبان است، به وجود 

كرد تا اين  آمد. حاال هم اين رسيدگى نخواهد شد با اينحال بايد ايستادگىنمى
 .رسيدگى به عمل بيايد

 



651 

 

 مسئله فرار مغزها
از ديگر مسايل كه در اين چند روز با وجود بيمارى با آن روبه رو بودم، يکى 

گريزند و به جاى اين كه به كشور ما بيايند بود كه هر روز مى مسئله فرار مغزها
روند و ك بيان آسان و ساده اين است كه بگوييم اينها مىروند. ياز كشور ما مى

 .همان بهتر كه بروند؛ اما ما مسئوليم
غير از اين نيست كه ما ديگران را به اسالم  آيا معناى صدور انقالب      

از آن بيرون  دعوت كنيم و آنها اسالم را بپذيرند؟ و آيا كشورى كه اين مغزها
و حکومت ما هم تبليغ خواهند كرد، در چنين  طعا  بر ضد اسالمروند و قمى

توانيم انقالبمان را صادر كنيم؟ آيا اين تناقض گويى نيست؟ وضعى آيا مى
نقض غرض نيست؟ مردم دنيا به ما نخواهند گفت شما قبل از اين كه ديگران 

خود را به دين خود هاى را به دين خود درآوريد، بهتر است درس خوانده
درآوريد و به آنها بقبوالنيد كه اسالم براى زندگى، راه بهترى است و بهترين 
راههاست؟ وقتى مغزهاى كشورى در سراسر دنيا بر ضد اين جمهورى تبليغ 

توان اين جمهورى و اين انقالب را صادر كرد؟ پس آنهايى كنند، چگونه مى
خواهند حقايق را به ما وارونه ستند، مىزنند خيرانديش نيكه اين حرفها را مى

جلوه دهند. ما بايد كه بتوانيم روشهاى واقعا  اسالمى بر اساس معنويت 
و براى علم در جمهورى اسالمى جا و منزلت تعيين كنيم،  پيشى بگيريم  اسالم

اند نيز به كشور بازگردند. تا نه تنها مغزهاى ما فرار نكنند، بلکه آنها كه رفته
دارد. ما با اين آدمى را سخت به تأمل و تفكر وامى اند، ى كه به من دادهارقام

وقتى كه استعدادها و تخصصهاى الزم را براى حل مشکالت ، مشکالت كشور
در دست نداريم، چه خواهيم كرد؟ گفتند كشور كانادا و اخيرا  استراليا بيش از 

جمهورى برجا  كنند. اگر قرار استهر جاى ديگر مغزهاى ما را جذب مى
بماند و كشور برجا بماند، بايد ما مسايل جامعه را حل كنيم. مسايل جامعه را 

 گريزند؟توانيم حل كنيم وقتى مغزها مىچگونه مى
ام، تا به امروز من در اين باره هشدار داده چند نوبت از ابتداى انقالب      

م و يك جوى در جامعه به وجود بيايد ام كه اين مشکل را حل كنبسيار كوشيده
كه اين مشکل حل بشود. يکى از امورى كه بايد از بين برود تا اين مشکل حل 
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واقعى و فرصت طلبان مکتبى نما،  بشود، اين است كه واقعا  فرقى ميان مکتبى
اى قائل شويم. براى مکتبى ضابطه تعيين بشود كه در نتيجه جامعه ما جامعه

كشورى بشود كه انسانهاى مکتبى در همان حدى مسئوليت  بشود و ايران
شوند بپذيرند كه دانش آن را دارند. وقتى چنين شد، مغزها به اسالم متمايل مى

شوند. اين را به مناسبت بگويم كه گفتند و استعدادها به كشور حذب مى
اند و يا راه انداخته در مقام تخطئه بحث آزاد اى را در راديو تلويزيوننمايشنامه

اند او را در روزنامه )حاال درست يادم نيست( يك كسى آدم كشته و رفته
بگيرند، گفته بايد بحث آزاد بکنيم! اين جور تخطئه كردنها را براى اين آوردم 

شوند. بحث آزاد ميان دو مى كه مشخص كنم چه عواملى موجب فرار مغزها
را اين جور سبك « بحث آزاد»جريان و دو انديشه، دو فكر، دو راه حل است. 

دهد براى بعضى اشخاص ترس از فكر، كردن و دست انداختن خود نشان مى
. چه مشابهتى است ميان برخورد آرا و عقايد مثل ترس جن از بسم الله است

خواهند ن و اين كه كسى جنايتى كرده است و او را مىدرباره مسايل معي
كنند؟ اين كه اين قدر در  زادآبگيرند؟ آيا بايد او را بگيرند و يا با او بحث 

دنيا و در طول تاريخ براى درست اجرا شدن محاكمات فكر شده است، براى 
كشف شود و همين است كه از طريق انجام يك رشته مباحثه حقيقت امر 

معلوم شود چرا اين جنايت انجام گرفت. چون جنايت تنها مربوط به فرد 
نيست، مربوط به جامعه و بشريت است و اگر اينها از راه مباحثات دادگاه بر 
عموم معلوم نشود، از كجا بدانند چگونه اسبابى فراهم شد تا قتلى انجام 

كه  است يقت قدم بزرگىاين در حق گرفت؟ اگر قاتلى خواهان بحث آزاد شد،
ها خود او در جهت سالمت جامعه برداشته است. اگر شمايى كه اين نمايشنامه

دانستيد كه بايد فورا  اين دعوت را كنيد، فكر اسالمى داشتيد مىرا تنظيم مى
مغتنم بشماريد، او را بياوريد و در يك بحث آزاد شركت دهيد كه چرا اين 

ها و مباحثات بسيارى از قتلهايى وال و جوابجنايت را كردى و ضمن اين سئ
رفت و برانگيخته از بين مى قتلهايى كه آن قاتل را به كه بر اساس انگيزه
ها را داشتند كه اينكار را بکنند، ديگر گرد اين امور آنهايى كه اين انگيزه

طالب بن ابى على هاى امامگشتند. اينها كاش كمى درباره تاريخ قضاوتنمى
خواندند. شگفت است كه من اولين بار در كتابى كه به زبان )ع( مى
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چند نمونه از  ،در آن ،منتشر شد، در حدود چهار سال پيش فرانسوى
به عنوان بهترين قضاوتهاى تاريخ آورده خواندم که قضاوتهاى على )ع( را 

ها را در اين گونه نمايشنامه خواند و اينها را مىبود. وقتى انسان اين نمونه
كنند تا مردم ببينند نويسند تا خواننده بخواند و يا بازى مىبيند كه مىعصر مى

هارده قرن پرسد، اينها پيروان همان آدمند؟ و آيا بعد از چو بشنوند، از خود مى
جاى تكامل، اين همه سقوط؟ به جاى رفتن در آن خط، روند؟ ببه راه او مى
داود هست كه خدا « قضاوت»قرآن هم مورد در ضاد با آن خط!؟ اين همه ت

كند كه چرا قبل از پرس و جو حکم كردى؟ حاال اين او را سرزنش مى
 روشهاى استالينيستى از قلم همان استالينيستهاى نقاب زده دارد در روزنامه ها

وافق بدهد م  یكند تا به قضاوت اسالمى رنگپيدا مى انتشارو راديو تلويزيون 
اين است آن خطرى كه من مايلم پرهيز بشود و با  .استقرار اين نوع استبداد

دهم. يك وقت به خود خواهيم آمد كه صميمت تمام نسبت به آن هشدار مى
هيچ چيز در اختيار ما نيست، آن وقت دست روى دست زدن و لب پشيمانى به 

جايى كه بايد راهبرى دندان گزيدن سودى نخواهد داشت. آنها كه بايد ما را به 
اى در افكار اين گونه تراوشات قلمى و فكرى، زمينه ،به هر حال ،اندكرده

آورد كه خود از اسباب مهم فرار مغزها ى ايران به وجود مىيأسعمومى در جو س
اى كه دستگاه تبليغاتى آن مباحثه دو فكر را با رفتار نسبت به است. در جامعه

نمايد، چگونه مغزها دوام بياورند و تخطئه مىكند و يك جانى يکسان مى
اگر نگوييم مشکل از بين  ؛ آیاگويند اينها را نگوييممى ،نگريزند؟ در هر حال

گويند مرضش را به او است كه مى« بيمارى»مثل  ؟رود و يا برعكسمى
در شناخت  آن قدر ؛خواهند بدانند كه مرض او چيستنگوييد يا خود هم نمى

خواهند كه ديگر وقتى مى تأخيرشود و واقعيت مسامحه مىمرض و بيان 
بگويند، كار از كار گذشته و مريض مرده است. كمى بايد به اين فكرها باشيم، 

گردند، كه خود يك روند يا هرگز به ايران باز نمىاين مغزهايى كه از ايران مى
د كرد كه زيان بزرگ است و اگر بازگردند، قطعا  شرايط شان را چنان خواهن

به كار   دست ،پس تا زود است بجنبيم« تاك نشان ماند و نه از تاكنشان نه از»
بشويم و واقعا  شرايط اسالمى براى زندگى به وجود بياوريم. دست از اين 
جوسازيها برداريم و بگذاريم مسايل جامعه در يك محيط آزاد مورد بحث و 
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اس آسايش در جامعه به وجود گفتگو قرار بگيرد. راه حلها پيدا بشوند، احس
بيايد و اين همه تشديد و تشتت از بين برود. اينها هم كه اخيرا  نقاط مثبت 

فعالا  -كنيم حاال نقاط منفى آن را صرف نظر مى -اند براى ليبراليزم قائل شده
وقتى ديدم آنها را گرامى بداريم. به گمان من كه هميشه هم بر اين گمان بودم، 

اند، ها و راديو تلويزيون تمام حمله شان را متوجه من كردهروزنامه در اين هفته
شکسته دل نشدم، به عكس گفتم خدا را سپاس كه ايستادگى من در روز عاشورا 
براى آزادى مطبوعات اين نتيجه را داشت و حاال ممکن است در ميان دهها 

و صدا هم نويسند، اقالا يکى دصدا و قلم كه در انحصار است و بر ضد مى
حق را بنويسند و اين موجب بشود كه مغزها بفهمند و كمى اميد پيدا  بتوانند

. اما اين مقدمات كه گفتم مرا به ناچار به كنند و در كشورشان خدمت كنند
 .رساندآخرين مسئله و موضوعى كه در اين هفته موضوع كار من بود، مى

  

 اوضاع اقتصادى ايران
ى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بديهى يک      

گذارد و در اين مدت با است كه اشتغال به جنگ وقت براى كار ديگر نمى
ام، در صحبت چند روز پيش هم اينكه من همواره راجع به اقتصاد هشدار داده

و قرار گرفت، همان كه آمدم باز اين مسئله مورد بحث و گفتگ گفتم، در تهران
طور كه گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد كشور تهيه شده بود كه من آن را 
خواندم. درباره وضع اقتصادى، بيست مشخصه در اين گزارش هست كه من 

دهم كه بايد كنم و بار ديگر هشدار مىآنها را يك به يك و فهرست وار ذكر مى
مگر با قبول ضرروت اداره تالش ما بسيار بشود و اين تالش شدنى نيست 

 صحيح واحدهاى اقتصادى و مديريت صحيح آنها و قبول دانش و تخصص
بدين  براى اداره آنها. اين مشخصات و عاليم اقتصاد در كل اقتصاد ايران

 :قرارند
  
كاهش قابل مالحظه رشد اقتصادى نسبت به سال قبل و كاهش ارزش   .1 

به علت عدم سرمايه گذاريهاى جديد. يعنى اقتصاد ما به جاى اين كه افزوده 
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رشد بکند، پس رفته است. به جاى اين كه توليدش اضافه بشود از توليد 
 .اقتصاد ما كم شده است

  
 كارى، در بخشهاى توليدى و نيز در خدمات،افزايش قابل مالحظه بى. 2 

 .كارى زيادتر شده استمشخص است كه بى
  
تورم واضح در شاخص كاالها و خدمات مصرفى و پيش بينى تشديد آن  .3 

كه بودم به دفعات به من  در آينده، گرانى قيمتها زياد شده است، در تهران
توانيم اين زندگى گفتند و حتى كارگرى نامه نوشته بود كه آخر ما چطور مىمى

 ؟تومان است 20را تحمل كنيم وقتى عدس كيلويى 
  
اعتمادى و عوارض جنگ به دليل بى ها از سيستم بانكىخروج سريع سپرده. 4

و اظهارنظرهاى گوناگون. در اينجا بايد بگويم كه در همه جاى دنيا يکى از 
كنند تا نظام بانكى تقويت شده و محکم بشود و مردم به آن كارهايى كه مى

پولى و كها است. در اين هفته براى علت بىاعتماد پيدا كنند، ادغام بان
گفته است كه يکى از عوامل آن  اعتمادى مردم به بانكها، آقاى نخست وزيربى

دانند كه دانند، اين را هم نمىچون ايشان اقتصاد نمى .ادغام بانكها بوده است
به تمامشان  بانكها به هنگام ادغام چه وضعى داشتند. اين بانكها نزديك

ورشکسته بودند، صحبت در اين بود كه اعالم ورشکستگى بشود و برچيده 
شوند و يا از طريق ادغام بر اساس وظايف جديد و فعاليتهاى متناسب بدون 
اينكه تزلزلى در اعتماد عمومى به وجود آيد از وضعيت سختى كه بانكها در آن 

ر اين باره بحث جريان داشت بودند، نجات داده شوند و مدتها بين اهل نظر د
و باالخره قرار بر اين شد كه اعالم ورشکستگى نشود، بلکه از طريق ادغام و 
تقويت بانكها در فعاليتهاى صحيح، موقعيت بانكها بهتر بشود و نفعها، 
ضررها را بپوشاند بلکه بانكها بتوانند در نظام جديدى از طريق توليد عمل 

كردن اقتصاد برويم و هم ضعف شديد نظام بکنند كه هم به سوى اسالمى 
گيرد اما بانكى را از بين ببريم. درجاهاى ديگر دنيا البته ادغام صورت مى

هميشه براى اين است كه بانك اعتبار بيشترى به دست بياورد. عكس اين 



656 

 

حاال مشاوران ايشان چه كسانى  .جريان در هيچ اقتصادى ديده نشده است
اند، اميدوارم بعضى از ى اين اظهار نظر را كردهاند و بر چه اساسبوده

گردانندگان بازار نباشند زيرا كه اين بانكها در واحدهاى كوچك، ابزار دست 
ها بيرون رفته است. به هر آنها بود و حاال با ملى شدن و ادغام، از دست آن

 پول سپرده»بينيم كه حال ما وقتى در وضعيت اقتصادى كه داريم دقت كنيم مى
تا  8تا باشد يا  36به تعداد بانك مربوط نيست كه « را از بانك بيرون بردن

دهند پولشان شود كه در آن جو مردم ترجيح مىباشد، بلکه به جوى مربوط مى
 .نزد بانك نباشد و دست خودشان باشد

اين جو چگونه جوى بوده و چه وقت به وجود آمده و چه اظهار نظرهايى       
جو مؤثر بوده است، اينهاست كه وقتى مشخص شد و در كنار هم  ایندر ايجاد 

هاى خود را از بانكها بيرون شود چرا مردم سپردهقرار داديم، معلوم مى
آورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسالم را دوست دارند، مى

انكها كشورشان را دوست دارند، بايد اعتماد پيدا كنند و پولهايشان را به ب
بينيم كه اغلب به اظهارنظرهاى بازگردانند. به هر حال دقيق كه بشويم مى

گاهانه بعضى مغرضان و كسانى كه مى ى يأسس - جنگ روانى خواهند جبههناآ
شود به وجود بياورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعيف بکنند، مربوط مى

اعتمادى را يق را باز جور ديگر به مردم بگوييم متأسفانه جو بىو اگر اين حقا
بريم جز زيان و تسريع انحطاط كنيم و هيچ سودى نمىروز به روز زيادتر مى

 .اقتصادى كشور
  
ركود واردات الزم اعم از كاالهاى ضرور و مواد اوليه به علت محاصره . 5 

نها افزود، به علت ناكارآمدى اقتصادى و شرايط جنگ كه از نظر من بايد به اي
متصديان اين وزارتخانه كه البته ممکن است بگويند شما با وزير موافقت 

آمد. حال آن كه اوالً اين شد اين مسئله به وجود نمىنكرديد و اگر موافقت مى
تصدى در آنجا وجود دارد منتها ضابطه است كه مهم است، ما قانون اساسى 

در باره ملى كردن بازرگانى خارجى  شوراى انقالبداريم و يك قانون هم در 
تصويب كرديم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذرانديم كه آن را دارند از 

اقتصاد است كه اين وضع را به  برند و در نتيجه ديد حاكم بر رهبرىبين مى
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توانم با هر كسى به عنوان كه من نمىوجود آورده و دقيقا  به همين دليل است 
وزير اين وزارتخانه موافقت كنم، به اميد اين كه ايستادگى من موجب شود اين 
وزارتخانه اسباب دست اين گروه و آن جمع و آن حزب و... واقع نشود و وزير 
بداند كه مسئول اقتصاد كشور است و به اقتصاد خدمت كند و ممکن هم 

 محاصر اقتصادى در در گذشته با وجود اين كه ما بينيد كهپس مى ؛هست
حاال ممکن است بگوييد  .م، كشور هيچ وقت از كمبود دچار رنج نشدبودی

ايم، خير اوالً اآلن اگر كمبود هست، البد در گذشته به اندازه كافى وارد نكرده
كرد و اين ش عمل مىاروغن نباتى و اين جور چيزها را دولت بايد به وظيفه

كرد تا در گمرك از را زود از گمرك خارج مىو بسيار كاالهاى ديگر چيزها 
ثانيا  مسئله وجود در انبار يك چيز است و احتمال اين كه جاى  ؛رفتبين نمى

اين موجودى در صورت مصرف پرشود، يك چيز ديگرى است، اگر اين 
آيد می وضعيتى پيش وند رفت داشت، ناچار قيمتها باال خواهناحتمال وجود 

مقصرش كسانى هستند كه به اين مسئله واضح اقتصادى توجه است و آمدهكه 
 .نكردند

  
و  ىيأساز بين رفتن اعتبار خارجى، سيستم نظام بانكى به علت مسايل س. 6

 المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آينده، البته رئيس بانكروابط بين
ى ك برادفعات كتبا  و شفاها  هشدار داده است كه بانمركزى اين امور را به 

هت همين واردات بايد در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانكى ما از ج
کند يل بموجودى ارزى و غيره بايد معتبر باشد، تا بتواند كار واردات را تسه

 .ولى گوش شنوا كم است
  
و ادامه اين وضع در  كاهش ذخاير ارزى آزاد به علت عدم صدور نفت. 7

 .هاى آيندههفته
  
مسايل متعدد در بخش كشاورزى به دليل ابهامات و تناقضات و عدم . 8

 .حکومت قانون
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از  مسايل بخش صنعتى خاصه بعلت كمبود مواد اوليه و ديگر مواردى كه. 9 
 .(جزئيات آن آگاهيد )خطاب به من نوشته شده است

  
 .ركود نسبى و گاه مطلق برخى از فعاليتهاى بخش خدمات. 10

  
لح ركود بخش ساختمان به دليل ابهامات حقوقى و كمبود برخى از مصا. 11 

 .خاصه سيمان
  
 .نبودن برنامه مشخص براى توسعه اقتصادى كشور. 12 
  
 .ركود عمومى فعاليتهاى اقتصادى و عدم گردش پول. 13 
  

 .كاالهاى اساسى از جمله گندم و گوشت كمبود بعضى از. 14
  
نبودن تأمين قضايى در فعاليتهاى اقتصادى براى اشخاص حقيقى و . 15 

 .حقوقى و شکل نگرفتن بخش تعاونى
  
 .ضعف مديريت و از بين رفتن قدرت الزم و مناسب مديريت. 16 
  
 .هاهاى شخصى در اكثر زمينهتعدد وافر تناقضات و اعمال سليقه . 17 
  
به  عدم اجراى قوانين و نداشتن ضامن اجرا براى قوانين و تبديل آن. 18 

 .هاى متعدد قدرتزمينه
  
كم نشدن توقع برخى از گروههاى شهرى و حرص در مصرف، خاصه در . 19 

 .خوراك
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ها نقش واسطه حيات دارد و بازتاب ودن سوخت كه در كليه زمينهنب. 20
 .ها استوسيع آن در اكثر رشته

 
عادل مالى پرداخته و نوشته شده است كه از ت  در بخش دوم اين گزارش به      

 32ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال جارى تا كنون فقط  110حدود 
ا تميليارد تومان به مصرف رسيده است. با همه اميدوارى، سطح اين مبلغ 

 .ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد 45پايان سال از 
مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد اشتغال روشن است و من اضافه كردم آن       

دهد، فقط به درد اين خورد كه همه جوسازى براى پول كه سازمان برنامه نمى
ها را تثبيت بکند و در عمل واقعيت اين است كه تا اطالعحکومت نادان و بى

شده است يعنى از ميليارد تومان مصرف  32ميليارد فقط  110اين لحظه از 
يك سوم كمتر. بعد در گزارش روز جمعه خواهم گفت كه در جمع استانداران، 

ايم هاى خودمان را جذب كردهگفتند كه ما همه بودجهبعضى از استانداران مى
اى كه در اختيار استاندارها قرار و كم هم داريم. البته اقتصاد كشور در بودجه

شود. استاندار در هر محل بايد كارى كند كه مجموع صه نمىگرفته است، خال
بودجه عمرانى آن محل را به مرحله بهره بردارى برساند و از آن استفاده كند. 

كند، چون بايد كارهاى اگر نشد اين كارهاى جزيى اقتصاد را بارور نمى
قضيه  شود انجام نگرفته است واساسى انجام بگيرد كه به اين ترتيب معلوم مى

، «مقررات مانع شده است يا جلو دست را گرفته است»به اين دليل نيست كه 
البته مقررات نقش دارند، اما نقش خيلى كم. نقش عمده را برنامه گذارى 

چون براى اينكه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمايه تبديل  .دارد
ضعفى كه در  20د. آن شود و توليد ايجاد كند، بايد مديريت وجود داشته باش
بنشينند و برنامه گذاری باال گفتيم نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه 

ضعف را از بين  20و به اجرا بگذارند. البته وقتى كه اين  صحيح تدوين كنند
برداشتيم، چون اگر اينها وجود داشته باشند، پول خرج كردن بر فرض كه 

 .تورم نتيجه نخواهد دادممکن باشد، چيزى جز افزايش 
مطالب ديگرى هم در اين گزارش هست كه گفتنش طوالنى است ولى       

خود اين گزارش، گزارشى است كه بايد به اطالع عموم برسد و مردم بدانند كه 
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وضع اقتصادشان چگونه است و متوجه باشند كه جنگ تنها مشکل ما نيست و 
 .شکل اقتصاد، بزرگترين آنهاستمشکالت بزرگتر از مشکل جنگ داريم كه م

دارد كه داشت و بر آن مىبود و هست كه مرا بر آن مى مشکلهاهمه اين       
لى اى كه در شرايط فعهشدار بدهم و هماهنگى طلب كنم. با اين حال مسئله

كند، مسئله جنگ است و ما بايد به عرض وجود مى« بيمارى حاد»مثل يك 
دم همين است كه من در مصاحبه سه شنبه كوشي اين جنگ مشغول باشيم. براى

قايق ين حانخواستم زبان مانع از توجه به  ؛منها را با زبان نرم بيان كواقعيت
 .بشود
داند و بس. اميدوارم خدا برم، خدا مىاز وضعيتى كه هست چقدر رنج مى      

، لوىكه در آن تاريکى رژيم په طورآنخود اسباب خير را فراهم بياورد و هم
ها باز كند و تاريکى را به وجود آورد، خود گره از مشکل روشنايى انقالب

 .مشکالت را به روشنايى بدل سازد. پناه بر خدا
  
  

 1359آذرماه  14جمعه  کارنامه 
 1359آذرماه  26تاریخ انتشار 

 426شماره روزنامه 
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موازنه »ه شما بايد در انتقاد كردن بر اساس گفتم كه یبه هیئت تحریر
 عمل كنيد« عدمى

 اسالمى صبح مسئوالن و بعضى از اعضاى هيئت تحريريه روزنامه انقالب     
 آمدند. با آنها صحبت كردم و گفتم كه شما بايد در انتقاد كردن بر اساس

عمل كنيد. چند نمونه هم آوردم و گفتم كه به جاى رد و بدل « موازنه عدمى»
كردن ناسزا، حتى اگر هم ناسزا نباشد به جاى اين كه يك حرفى زده بشود و 
شما هم يك جوابى بدهيد، بهتر است خود مسئله را بشکافيد و آن را در 

همه - فرصت طلب و منافق واقعى راروزنامه طرح كنيد. اينست آن خطى كه 
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شناساند. مثالا و به مردم مى شناساندروشن باز می – اندعناوينى را كه داده
مبارزه با مواد مخدر و اين كارهايى كه به نام مبارزه با مواد مخدر شده است، 

ها هبر اساس گفت آيا خوبست يا بد است؟ طرفدارى و مخالفت با آقاى خلخالى
موازنه »شود همان و مواضع و رد و بدل كردن اتهام و از اين دست مطالب مى

اما اگر رفتيد و خود، مسئله را مطالعه و تحقيق كرديد كه چه بوده «. وجودى
و از اين تجربه  ه استى داشتتأثيركه به كار گرفته شده چه  است و روشى

هايى داشت و چه توان به دست آورد، چه ضعفروش صحيح را چگونه مى
، شالق و چگونگى قوتهايى داشت؟ مسايل مربوط به محاكمه، مصادره، زندان

ترك اعتياد و اثرات آنها چه بوده است؟و ... اگر اينها را مطالعه و تحقيق 
بر او  حجتشود و كرديد و انتشار داديد، ديگر مطلب بر خواننده روشن مى

 .تمام
اگر شما بخواهيد جواب ناسزاهاى او  ؛نويسدوزنامه ناسزا مىمثالا فالن ر      

دهند. اما اگر رفتيد و گويند دو تا روزنامه به هم فحش مىرا بنويسيد، مى
اى؟ چگونه تأسيس مشخص كرديد كه خوب آقاى روزنامه شما از كجا آمده

خورى؟ به مى اد مستضعفخورى، يا از غير بنيمى اى؟ از بنياد مستضعفشده
كجا وابسته هستى؟ و وقتى چگونگى ربط آن با مراكز قدرت و غيره را روشن 

شود يك تحقيق جدى و وقتى آن را با مردم در ميان گذاشتيد، كرديد اين مى
گيرد و چرا اين ناسزاها دانند كه اين ناسزاها از كجا سرچشمه مىاقال مى
ين ز پاسخ دادن پرهيز كنيد چون كه االمقدور اما بايد حتىشود. شحواله مى

كند. فرض كنيد جنگ كه مسئله خيلى تقابل است و تقابل، طرفين راخراب مى
مهمى است و من در اينجا به مناسبت بايد بگويم كه پيش از اين دو روز و بعد 

شروع كه در زمان   همه بخاطر دارنداز اين روز اين مسئله طرح بوده است. 
ناتوان است و بايد آن را كنار  وجود داشت، يکى اين كه ارتش جنگ دو نظريه

هاى چريکى با دشمن مشغول شد و جنگيد و بايد جنگ را گذاشت و به جنگ
تر كرد كه من اين نظريه را نپذيرفتم، براى اين كه هيچ كس هر چه طوالنى

ما بايد جنگ را درازمدت و »ن كه دهد و به عنوان ايعزيزى را از دست نمى
خصوصا  اين كه  دهد؛نمیدرخانه خود جا را دشمن « مردمى و چريکى بکنيم

نويسند كه ها مىحاال هم جسته و گريخته روزنامه من از طرح توطئه آگاه بودم،
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قات كرده است و او به يا كس ديگرى مال با برژيسنكى در مرز اردن صدام
با تشکيل جمهورى عربستان  گفته است كه دولت آمريکا آقاى صدام حسين

، مخالفت نخواهد كرد كه اين از طرح به وسيله عراق يعنى خوردن خوزستان
كند كه تنها عراق نيست د مىكند و اين نكته را تأييتوطئه عظيمى حکايت مى

ما راه انداخته باشد. پس بر طبق آن نظريه ما بايد بياييم و  ضدكه جنگ را بر 
قسمتهاى اساسى از خاك كشورمان را از دست بدهيم و ملتى را در كام حوادث 

خواهيم آبديده بشويم! اين كارى نيست كه يك فرو ببريم به اين عنوان كه مى
شود، تاريخ كشورهاى دنيا شاهد موارد بسيارى بوده است مسئول بدان تشويق ب

 .هاى فرصت طلبانه موجوديت آن كشورها را برباد داده استكه نظريه
 1947بينيم اگر در سالهاى مراجعه كنيم، مى اگر امروز به تاريخ فلسطين      
اى از وسيلهبا هر خاستند و با چنگ و دندان و ملت فلسطين برمى 1948و 

شما »خوردند كه را نمى كردند و فريب حکام فاسد عراقميهن خود دفاع مى
خواهيم فلسطين را بمباران كنيم و كلك اين از فلسطين بيرون بياييد ما مى
رفتند، امروز وطن داشتند و آواره و بيرون نمى« تأسيسات صهيونيستى را بکنيم

 . داشتهم به اين صورت وجود نمى ائيلنبودند و شايد سرطان اسر
گويند كه شما بياييد و همان فريب را بخوريد و جنگى را و حاال به ما مى      

كند و بايد كرد، نكنيد و برويد يك كار با امکاناتى كه جنگهاى امروز طلب مى
ن نظريه زير بار اي نديگر بکنيد و بگذاريد حوادث بر شما حاكم بشود. م

نظريه جنگ طوالنى و مردمى به اين معنى وجود  ،نرفتم. پس در آن روز
هم با اين نظر سخت  كه گفتم مخالفت كردم و امام یمن هم به دليل؛ داشت

داشتند. خوب  تأكيدسد بشود  عراق مخالف بودند و بر اين كه جلوى ارتش
خورد، به ارتشى مقاوم بدل كرديم ا ارتشى را كه به درد نمىجنگ پيش آمد و م

كه توانست پيشروى ارتش عراق را سد كند. بعد دوره تثبيت ارتش عراق را با 
موفقيت بسر آورد تا دوره هجوم رسيد. طبيعتا  بين متوقف و تثبيت كردن 

ه اى بايد طى بشود كه همان دورارتش دشمن و حمله بردن به آنها يك دوره
ظاهرا  ارتش اجراى اين مرحله طرح، بهنگام تضعيف نيروى دشمن است. 

گرفته شود، يا جايى پس  یاين نيست كه جاىکارش دهد و تحركى را نشان نمى
كند كه در آن ين وضعيت يك نوع ركود و توقفى را بيان مى. اگرفته شود
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ضعيف اند همديگر را تكنند در همان نقاطى كه ايستادهطرفين كوشش مى
كنند. خوب اين مسايل كه بر مردم معلوم نيست، بنابراين ميدان براى استفاده 

 شود واز اين حالت توقف ظاهرى و در واقع مرحله تضعيف باز مى
 

 خواهند جنگ را طوالنى بکنند تا كودتامى»افتد كه تبليغات راه مى
 «به راه بياندازند!

گفتيد جنگ بايد طوالنى نها بوديد كه در آغاز مىحاال بگو آقا شما هما     
كنند براى اين گوييد جنگ را طوالنى مىبشود و چنين و چنان بشود، حاال مى

بکنند!؟ پس الزم است درباره اين مسئله كه جنگ  خواهند كودتاكه مى
ما با  چگونه انجام گرفت، دشمن چگونه حمله كرد، با چه امکاناتى حمله كرد،

چه امکاناتى دفاع كرديم، با چه امکاناتى موفق شديم دشمن را متوقف بکنيم، 
دشمن  داديم، دوران تضعيف ارتش  چگونه به نيروهاى ارتشى تجديد سازمان

يك تحقيق كاملى  ،گذرانيم و دوره حمله چگونه شروع خواهد شدرا چگونه مى
خواهند دانست كه يکى از دست آوردهاى  انجام بشود، آن وقت مردم به روشنى

باط، ضاين تجربه اينست كه بدون استفاده از علم، تجربه، مديريت و نظم و ان
هاى متناسب با جنگهاى هاى جديد جنگى و اسلحهبدون استفاده از تكنيك

توانند امروز ممکن نبود ما بتوانيم موفق بشويم و آن وقت مردم براحتى مى
 :گويم تصور كنندها را ببندند و اين مطالبى را كه مىمچش
لحاظ همين بنيروى هوايى آن وقتى بود كه عمال  اگر نيروى هوايى ما -  
 كرد،ها فلج شده بود و بنا بر اين عمل نمىنظمىبى
 شديم، نيروى توپخانهكرد و اگر ما موفق نمىما هم عمل نمى اگر هوانيروز - 

 را به اين صورت علمى و به روش صحيح به پاى كار بياوريم،
 بازگردانيم، باط را به نيروهاى مسلحضشديم نظم و اناگر ما موفق نمى - 
ى آن خدمه شديم تانكهاى رها شده را تعمير بکنيم، برااگر ماموفق نمى - 

 ...بسيار اگرهاى ديگرتربيت كنيم و اينها را به پاى كار بياوريم، و 
حاال كشور در چه وضعى بود؟ اين دستاورد جنگ است و واقعيت جنگ آن 

شود، آن ها پايان داده مىآن وقت به بسيارى از اين بحث .آموزدرا به ما مى



665 

 

وقت آسان است كه براى مردم توضيح بدهيم، آيا اين حرف كه چه در جلسه 
 كنند كه امامو چه آنجا تبليغ مى خصوصى، چه در جلسه علنى و چه در اينجا

صحيح  ،و تا حاال اقدامى نشده است« شکسته شود محاصره آبادان»اند فرموده
زند، كافى است يك اى يا شخصى كه اين حرف را مىاست يا غلط. آن نماينده

يا خير؟ دارند  انداى كرده و به آبادان بيايد و ببيند مردم برگشتهقدم رنجه
گردند؟ تا ببينند كه اين حصر شکسته گردند يا خير؟ و چرا دارند برمىبرمى

 .ايمشده است و ما به هدف رسيده
تأمين  خواستيم نظر امامبه لحاظ همين كه مى آبادان امروز ما در جبهه      

كرديم و در اينجا به جنگ واداشتيم براى اين كه بشود، نيروى عظيمى را آماده 
خواستيم، تصميم داشتيم و تصميم داريم كه دشمن را برانيم. اما اگر به مى

را تضعيف  زنند كه رئيس جمهوراينها بگويى كه اين حرفها را براى اين مى
گويند چرا مى -زنند گرچه راست است و اين حرفها را براى همين مى -بکنند 

اى را طرح گفتى؟ پس مردم چطوربدانند كه حق با كيست؟ پس وقتى مسئله
كنند كه ظاهرا  براى مردم روشن نيست، صرف اين كه اين مسئله براى فالن مى

ولى  ؛ى عقيمى استيأسهدف طرح شده كافى نيست. اين يك زد و خورد س
ويم مطالعه كنيم تا اگر بگوييد بسيار خوب اين مسئله طرح شده است، بر
 .روشن شود كه قضيه چه بوده است، اين روش اصولى است

ت يأسچند مورد ديگر را هم برايشان مثال آوردم كه يکى هم همين گارد ر      
 4شود. گفتند كه جمهورى است كه از چند ماه به اين طرف مرتبا  طرح مى
مشخص را بپرسند تا  روزنامه با هم مواضعه كرده بودند كه هر كدام يك سئوال

« دام»سئوالى كه مورد نظرشان است، حتما  جواب داده شود و من در  4آن 
بيفتم. البته اين كه آنها در جامعه اسالمى و حکومت اسالمى اين چنين 

اى دارند، جاى تأسف است. اما بايد بدانند كه اين طور برخورد هم روحيه
ا آنجايى كه حال داشتم سئوالهايى كند و من در آن مصاحبه تدردى را دوا نمى

شد، در آن را كه در پيش رويم گذاشتند جواب دادم اما اگر اين سئوال طرح مى
بايد در وقت ديگرى براى مردم اين دادم. براى اينكه مىمناسبت جواب نمى

گفتند ده مسئله را باز كرد تا همه از كم و كيفش مطلع بشوند. يك وقتى مى
رجور حرف راجع به همين حرف دروغ درآوردند. آيا رئيس هزارتا و بعد هزا
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، حق داشتن محافظ را دارد يا خير و آيا محافظين او را ديگران بايد جمهور
 معين كنند يا خودش؟

در اين مورد توضيحات مفصلى دادم و اين مسئله فرداى آن روز هم در       
آورم. به هر حال به آنها ر گزارش فردا مىجامعه روحانيت مبارز طرح شد كه د

المقدور خط برخورد را رها كنيد و خط طرح مسايل را در پيش گفتم حتى
بود كه  بگيريد. از جمله مسايلى كه برايشان طرح كردم، همين مسئله مشهد

 سالمتيانو يا در سخن  گفتم برويد و تحقيق كنيد كه آيا در سخن الهوتى
آيا ؛ مطلبى بر ضد روحانيت بوده است؟ عين آن را براى جامعه منتشر كنيد

ها منجر به اين و آن جريانات شده است و يا منشأ آنها بوده اين سخنرانى
خواهد كه روشن بشود آنچه كه بعد واقع شده چه است؟ اين هم تحقيق مى

شود و وقت ريشه بسيارى از فسادها رو مى بوده و چرا به وجود آمده است. آن
توانند اين امور را ببينند. گفتم كه در خارج از كشور هم ما مردم براستى مى

اى را ى آن وقت به كار گرفتيم و هر مسئلهيأسهمين روش را با گروههاى س
 - هوى و جوسازى و اين طور مسايل همراه بود، هاى و كردند كه باطرح مى

و آنهايى كه آموزش  ن كارها هم همين گروههاى حزب تودهكه متخصص اي
آن مسئله  - ديده اين مکتب اند، بودند و هنوز هم همانها هستند

 .شکافتيم، حاال هم شما همين كار را بکنيدرامى
ن حاضر كردم و بعد در جمع استاندارا اى با راديو كانادابعد مصاحبه      
اى مسايلى طرح كردند كه قرار شد براى جمعه آينده بماند. يك مسئله  .شدم

اى به عنوان سنجش افكار از هم بود و آن اين كه برخى استانداران گفتند عده
 :انداند و سئواالتى از اين گونه طرح كردهت جمهورى آمدهيأسناحيه دفتر ر

 آمريکايى است؟ آيا امام - 
صدر ممکن است بنى رفسنجانى - بهشتى - كداميك از اين سه نفر رجايى - 

 را ترور كنند؟
گيرى كردم. و چند سئوال ديگر كه من يادم نمانده است. من مسئله را پى      

د به نفع رئيس انخواستهدهد كه سئوال كنندگان نمىگفتم اين سئوالها نشان مى
كند اند. اين روشن مىعمل كنند و مشغول پرونده سازى براى او بوده جمهورى

كذايى آمده است « نوار»اى كه در آن كه جريان پرونده سازى طبق همان برنامه
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رود. پرسيدم اين پرسشنامه چگونه به دست شما رسيده است و دارد پيش مى
بله ما تحقيق »اند؟ باالخره استانداراراك گفت بودهه کسانی ن پرسشگران چاي

ها را به دست آورديم و معلوم شد جعلى است و امضاء آن هم كرديم و پرسشنامه
خوب  «جعلى است. خواستيم افراد مرتبط با اين قضيه را بگيرند، فرار كردند.

طور وقتى اينها را كنم كه بپرسم چدر حسن نيت استاندارها ترديد نمى
اند اما تا اين اند!؟ يقينا  ايشان دستور دادهاند بگيرند فرار كردهخواستهمى

شکافتم  اند. حاال اگر من همين مسئله رانمىدستور اجرا بشود، آنها فرار كرده
شد به دو استان شد، معلوم نمىو اين موضوع به اين صورت توضيح داده نمى

چنين سئوالهايى را طرح كرده است و يك زمينه ذهنى پرسشنامه هايى رفته و 
 .آوردبراى تشديد بحران موجود به وجود مى

هم پس از ذكر مطالبى كه قرار  استاندار ايالم ،اتفاقا  شب در شوراى دفاع      
اكثريت  شد رسيدگى بشود، گفت كه در استان ايالم چريکهاى فدايى خلق

اول بايد »هستند و به اين نظريه معتقدند كه  يعنى آنها كه طرفدار حزب توده
و در هرجا كه تظاهراتى باشد كه بدانند به ضرر « را ساخت تا بعد صدربنىكار 

د. يك دسته انشوند، به دو دسته تقسيم شدهاست حاضر مى رئيس جمهور
و يك دسته هم مخالف تا جوسازى بکنند. او هشدار  طرفدار رئيس جمهورى

گفتند كسانى كه به اجتماعات رئيس جمهور داد عجيب است كه سابق مىمى
گفتند كه هم بايد چنين مى« نوار»آيند فدايى خلق هستند، البته بر طبق آن مى

توان شکافت و اين مى همين مسئله را .شد دروغ بوده و هست حاال معلوم
يکى از مسايلى است كه بايد رفت و رسيدگى كرد، گسترده كرد و با مردم در 

دهند. اى هستند كه دارند آنها را فريب مىميان گذاشت تا مردم بدانند كه عده
كنند ىكه اينها در تظاهرات به سود رئيس جمهور شركت م واقعيت اين نيست

و عكس اين هم صحيح نيست. حاال شما اين دو مطلب را در كنار مطالبى كه 
شود قضايا به آن سادگى هم كه ظاهرا  آن دو استاندار گفتند قراردهيد، معلوم مى

 .خواهند جلوه بدهند نيستمى
طرفدارى  بله اينها كه به هگفت ك در جلسه با استاندارن، استاندار خراسان      

اند. من به او شما آمدند و در آنجا صحبت كردند در واقع به شما ضربه زده
گفتم مطابق گزارشى كه به من رسيده است، خود شما و مخصوصا  معاون شما 
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ها كه پايين آمدم ايد. از پلهتى كه به وجود آمده داشتهینقش اساسى در وضع
استاندار هم او را نبيند و  خواستكسى از مسئولين استان آمده بود كه مى

چندين گزارش را به من داد كه خواندم. متأسفانه حکايت از اين داشت كه 
بازيگران اصلى آن  معاون استاندار و يك شخص ديگرى در كميته مشهد

ما را احضار كند، فقط در  گفت در صورتى كه اماماند و او مىها بودهصحنه
محضر ايشان حاضر است حقيقت را آن طور كه واقع شده به عرضشان برساند. 

كرد كه اين يك بازى و صحنه سازى بوده او مدارك فراوان داشت كه تأييد مى
سازند و براى چه ها را مىاست. البته معلوم است كه چه كسانى اين صحنه

ن مسئله به سازند. من فكر كردم كه اگر يك تحقيق جدى در ايمقاصدى مى
 .عمل آيد و منتشر بشود، شايد جلوى فسادهايى از اين نوع گرفته شود

آمدم كه تا ساعت  بعد به منزل برادرم رفتم و از آنجا به شوراى عالى دفاع      
ده شب اين جلسه به طول انجاميد. البته قبل از رفتن به جلسه شوراى عالى 

نظامى كه آمده بودند ديدار و گفتگو كردم. بعد به ديدار  دفاع با يك هيئت
مادرم رفتم و از آنجا به منزل آمدم. حالم بسيار بد شده بود. سردرد شديد و 

 .خستگى مفرطى داشتم
  

 
 1359آبان  15شنبه کارنامه 

 1359آذر ماه  27تاریخ انتشار 
 428شماره روزنامه 
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 اقط كردن جمهورى وجود داردگفتم از نظر من يك توطئه براى س
رفتم، در آنجا خواستند به  صبح امروز به اجتماع روحانيت مبارز تهران     

به « شما چه كردى، او چه كرد»اختالفات رسيدگى كنند. من گفتم اين كار كه 
رود. بهتر است هيئت تعيين شود و كارى از پيش نمىمنجر مى« سمبل كارى»

رد را يك به يك تحقيق كند و گفتم از نظر من يك توطئه براى بشود و موا
است،  ساقط كردن جمهورى وجود دارد كه ظاهرش مخالفت با رئيس جمهور

اش سست شد كار او را ساختند ديگر معلوم است بنايى كه پايهکه  بعد از اين
يد يك به يك رسيدگى كردم كه امور با تأكيدآورد. بار ديگر چقدر دوام مى

 .بشود
 

 ايدشما گارد ریاست جمهوری تشکيل داده
مداركى را ارائه كرد و به او گفتم بهتر است كه رسيدگى  آقاى رفسنجانى      

ايد. در جواب به او شود و او يك مورد را ذكر كرد كه شما گارد تشکيل داده
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به  را طرح كرديد و در شوراى انقالبگفتم شما يك بار ديگر هم اين مسئله 
دم »كنيد، معلوم است كه دنبال شما توضيح دادم، حاال كه دوباره طرح مى

هستيد و قضيه اين است، گارد و اين حرفها در كار نيست. گيريم به اين « گاو
ت جمهورى مقامى است كه ناچار مثل هر جاى ديگرى محتاج اينست يأسكه ر

كه مستحفظ از محل كار و اينها حفاظت بکند، ناچار مثل مجلس و جاهاى 
ام، خواهد اما من همچو گارد محافظى را هم تشکيل ندادهديگر محافظ مى

اى محافظ شخصى تربيت بشوند و با فنونى كه الزمه صحبت از اين بود كه عده
ساعته  6وبت نفر براى چهار ن 32اين كار است آشنا بشوند. فكر شد و گفتند 

نفر تعليم بدهند، از ميان  150ساعت مورد نياز است. گفتند اگر 24در
شود توان انتخاب كرد، بقيه را هم نسبت به ميزان مهارت مىنفر را مى 32اينها

نفرى  8گروه  4اى را براى تعليم گرفتند تا به ديگران داد. بر اين اساس عده
و محل كار او تربيت بشوند. به همين  براى حفاظت از شخص رئيس جمهور

اما من  .ت جمهورى باشندسايپرسنل دفتر ر ،ترتيب هم عمل شد. طبق قانون
پرسيدم مسئوليت حفاظت از رئيس دولت را چه مقامى و چه دستگاهى بايد 

 كار يگان حفاظت را ارتش برعهده بگيرد :. گفتمبرعهده بگيرد؟ گفتند ارتش
ايد، اگر باز و همين و بس. حاال شما اين همه هياهو بر سر هيچ راه انداخته

هستم معموالً با يك محافظ  هم مايليد تكرار كنيد. گرچه حاال كه من در جبهه
روم ولى اصلى بايد رعايت بشود كه وقتى بيشتر به اين طرف و آن طرف نمى

آن مجلس در  .ز را از ابتدا شروع كنندديگران آمدند، مجبور نباشند همه چي
ت. أقبال اين توضيح ساكت شد و رفتيم به بحث بر سر پيشنهاد تشکيل هي

نوشت براى رسيدگى به اختالفها و روشن كردن آنها و  متنى را آقاى محالتى
 رسيدگى به شکايات و... و... و... كه عبارتش يادم نيست.

 

برای کارنامه های  رى در روحانيت مبارز تهرانقرار شد هيئت پنج نف
 تشکيل بشودرئیس جمهوری 

و من هم چون پيشنهاد كننده بودم پذيرفتم، امضاء كردم. قرار شد از تاريخ 
كنم اعمالى كه انجام آذر مواردى را كه من در كارنامه روز طرح مى 15شنبه 
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 نفرى 5كنم، قبالا به هيئت نظر مىشود و من آنها را طرح كرده و اظهار مى
بدهم و در صورتى كه به وجهى كه بايد حل و فصل شد، من به همان صورت 

 .طرح بکنم
راهى شديم. به اينجا كه  جا به فرودگاه آمديم و به سوى خوزستانبعد از آن      

ها داد به آمد و گزارش مفصلى از وضع جبهه رسيديم، فرمانده نيروى زمينى
طوريکه من فكر كردم بسيار طوالنى بود و من كه حالم خوب نبود، پس از دو 

حال شدم. طبيب آمد و فشار خون را سنجيد، معلوم شد دوباره پايين ساعت بى
ها کيل داديم و من از آنآمده است. با اين حال ما آن شب شوراى نظامى را تش

ها دارند خواستم كه بيشتر بجنبند و بيشتر كار كنند. آنها گفتند كه بعضى
اندازند. به طورى كه تقريبا  مطمئن جريانى را براى سلب اعتماد به راه مى

هستيم به محض تمام شدن جنگ، يقه ما را خواهند چسبيد و همان بازيهاى 
هايى كه در مجلس شده است. د آورد. صحبتقبل از جنگ را بر سر ما خواهن

اند، و اين كه و غيره كرده صحبت هايى كه بعضى متصديان دادگاه انقالب
بود كه گفتند  اند. دو مورد در تهرانخلبانها را اينجا و آنجا زياد گرفتار كرده

همه شما را بايد  اندگفتهبه او اند و در يك مورد چشم خلبانى را بسته حتى
 خواهيم شما را اعداماند به اين عنوان كه مىكشيده« گلن گدن»كشت، بعد 

 .گذارد كه بجنگيماى براى ما باقى نمىكنيم. اين رفتارها ديگر روحيه
كه امام گمان نكنيد  :براى آنها گفتم من شرح مفصلى از ديدارم با امام      

 تأكيداجازه خواهد داد تا اين گروهها اين بازيها را از سر بگيرند و چقدر 
داشتند كه من به شما افسران اطمينان بدهم كه اجر خدمت به اسالم و كشور 

و  ماند. گفتم امروز هم وزير دفاعماند، احترامات محفوظ مىمحفوظ مى
كنم همين مطالب را به هستند و گمان مى در شوراى عالى دفاع رئيس ستاد

 .آنها خواهند گفت
توانستم به آنها دلدارى دادم و آخرسر هم گفتم معنى خالصه تا مى      

فداكارى و ايثار همين است ولو اين كه اين حرفها و تهديدها راست باشد، 
ى در آينده است، معنى ايثار يأسبراى بازيهاى س زمينه سازى و پرونده سازى

اينست كه شما با علم به اين كه پس از آزاد كردن ميهن اسالمى بازيچه دست 
گمان  ايستيد و بجنگيد. آن وقت شماببازيگران قدرت خواهيد شد، باز 
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 مجسمه هستند و اجازه خواهند داد كه ميليون مردم ايران 36كنيد كه مى
اى پاداش خدمت به ميهن را با كارهاى سبك سرانه و گاه جنايتكارانه عده

ست و هيچ ا پشت ما ست، اماما مطمئن باشيد روحانيت پشت ما ؟بدهند
تزلزل خاطرى نداشته باشيد، استوار و با استوارى به جنگ خودتان ادامه 

 .بدهيد و بجنگيد
ك ف دشمن است و در مرحله تضعيف تحرآنها گفتند حاال مرحله تضعي      

امى ى نظرود كه نيروهاگيرد، در نتيجه گمان مىبه معنى گرفتن زمين انجام نمى
تضعيف دشمن را به خوبى داريم انجام  کاركنند گفتند كه ما كارى نمى

ز ادهيم و گمان ما اينست كه بر همه آشکار است كه دشمن ميل تعرض را مي
 .دست داده است

حركها تگفتم با اين حال ممکن است زمين گرفتن و پس دادن و اين گونه       
گر در مرحله تضعيف وجود نداشته باشد، اما كوبيدن دشمن چيزى نيست كه ا
ما خوب انجام گرفت از ديده مخفى بماند، اگر هم اين حرف و نقل روحيه ش

م تالش و ها هراه عالج همين حرف و نقل»را كسل كرده است، از من بشنويد 
رود و جنگند، نيرويى كه پيش مى، راجع به نيرويى كه مى«كوشش بيشتر است
برد و زحمت ما عرض خود مى»زند اگر كسى حرف زد نيرويى كه ضربه مى

 .«داردمى
ره اين شود، تاريخ همواتان كم مىشما بايد وقتى نگران باشيد كه تحرك      

ز اين گونه مواقع كه جوسازى يکى اكند كه در مسئله اساسى را گزارش مى
ران اند خود را از بحشود، آنها كه توانستهموانع بزرگ وحدت و پيشرفت مى

ا به رخود  ،انداند، معطل نماندهاند كه به پيش تاختهكسانى بوده ،بيرون بکشند
 اند تادهنزدر همان جا درجا  ؛ندانکردهو گرفتار  نساختهجو و جوسازى مشغول 

 .ه استچشم باز كنند و ببينند كه آب از سر همه گذشت يك وقت
بمانم و به تقابل بپردازم و در آن جوها  خواستم در تهرانطور اگر مىهمين      

تا حس كردم ماندن  ؛فرو بروم چه بسا مصيبت كشور را گرفتار خود كرده بود
اى عقيم، رها كردم در تهران يعنى غرق شدن در آن محيط مسموم و برخورده

 .براى اين كه آنچه اصلى است، فداى آن امورى كه فرعى هستند نشود ؛و آمدم
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مطلق  يأساى كه شروع كرديم نزديك به از نقطه بينيد ماهمان طور كه مى      
كنند كه چرا حمله ايم كه همه صحبت از اين مىبوديم وحاال به جايى آمده

 .جنگندو همه كسانى كه مى ، پاسدارانانكنيد، حتى نيروها و سربازنمى
 .اكنون چاره كار ما باز به پيش تاختن است .ايمبنابراين ما به نقطه اميد آمده

كردند حکومت مى آنهايى كه دو قرن بر ايران ؛البته دست دشمن در كار است
شت و همه گونه توطئه خواهند كرد و خواهند ما را به حال خود نخواهند گذا

كوشيد كارهايى بکنند كه روحيه خلبانها را پايين بياورند، روحيه شما را هم 
 .پايين بياورند

ويد پيش بر رفتن به جلو است. بنابراين اگر شما ،اما عالج همه اينها همه      
ا ران اره خودشو دشمن را بشکنيد، آنها هم كه به اين كارها سرگرم هستند، چ

 .در سکوت خواهند ديد
شان اميدوار شد و من اميدوارم كه كنم قيافهفكر مى ،پس از اين گفتگو      

در اينجا به اين ركودى كه در هفته پيش به وجود آمده بود از بين برود و باز 
دهم كه ما دانند هشدار مىهمه آنها كه صداقت دارند، اما شايد واقعيت را نمى

است كه به هم عالقه نداشته باشيم و حتى خواهان مرگ يکديگر باشيم ممکن 
ما نيروى ديگرى براى  اما بايد انقالبمان و دين و وطنمان را دوست بداريم.

ضعفهاى آن  ؛بکنيم همين نيروهايى كه داريم بايد دچار انقالب ؛جنگ نداريم
 .مان حفظ بشودو دين و انقالب را به قوتها تبديل بکنيم كه بجنگند و ميهن

نى تند كسازيرا زياد هس .دانيد، بپرسيدبنابراين اگر مسايلى هست كه نمى      
كنيد طرحش اند به شما توضيح بدهند واگر مسايلى هست كه فكر مىدهاكه آم

ما ارد. ضرورت دارد، نگاه بداريد براى بعد از جنگ. وقتى كه رسيدگى معنا دا
ها را پايين وان كردن اين گونه مسايل جز اين كه روحيهدر حين جنگ عن

 .اى نداردبياورد و خداى ناكرده فاجعه به بار آورد، نتيجه
مسئله ديگرى هم طرح كردند، چون در اين باره با آقاى  آن شب نظاميان      
 .اى روز دوشنبهگذارم در گزارشهصحبت كردند اين را مى اىخامنه

 
  

 1359آذرماه  16يکشنبه  کارنامه 



674 

 

 1359آذر ماه  29تاریخ انتشار شبنه 
 429شماره روزنامه 

  

شانزده آذر، مسئول قتل آن دانشجويان چه كسى بود، تنها شاه و 
 دژخميان او؟

امروز شانزدهم آذر است سالگرد روزى كه كودتاچيان، كالس درس را       
به رگبار بستند. سه دانشجو در اين روز شهيد شد البته  دردانشگاه تهران

 .ها به كنارزخمى
آذرى كه اجتماع و سخنرانى ممکن شد، من متنى را تهيه  16در اولين       

كردم كه اآلن به خاطر ندارم چه كسى آن را خواند. و اينك كه مسئوليت بزرگى 
است كه مسئول قتل آن دانشجويان  بر عهده من است، اين سئوال تاريخى طرح

داخلى  تنها شاه و دژخميان او؟ يا آنها كه با ندانم كاريها جبهه ؟چه كسى بود
به وجود آمد و يا هر دو يعنى  را تضعيف كردند و زمينه سازى كردند و كودتا

 و هم آنها؟ هم رژيم شاه
بشرى هربار كه يك جريان صحيح به يك جريان غلط تبديل   در تاريخ      
هم اين سئوال مطرح  آيد؛ چنان كه در حمله مغولشود، اين سئوال پيش مىمى

و يا  ندو لشکر خونخوار او مقصر بود است كه آيا تنها چنگيزخان مغول
قدرت »ه كشور را ضعيف كردند و با حاكمان و متصديان امور داخلى هم ك

هاشان و با گروه گراييهاشان و با اختالف هاشان و با فسادگراييهاشان « بازى
 و... و... و... در سقوط كشور و اثرات مرگبار حمله مغول شريك بودند؟

شود كه كند و قادر به دفاع از خود مىوقتى مصونيت پيدا مى يك انقالب      
مى روشن بگرداند. تا لين سئوالها رابراى جامعه طرح كند و از راه بحث عا

آن  طاط را بشناسد و از به وجود آمدنعوامل انح حجامعه به روشنى و وضو
 .عوامل جلوگيرى كند

زمره عوامل اصلى رشد و پيشرفت  دردر جهان ما نه تنها عامل اصلى       
علم و  گويد اگر هم انقالبما مى بشرى، دانش و آگاهى است، بلکه تاريخ به

گاه»فن نبود،  گاهى»عامل رشد و « یآ عامل سقوط يك جامعه در يك « ناآ
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دوره تاريخى است.  به اين دليل است كه ما با تمام وجود با سانسور مخالف 
هرست من تمامى انواع سانسورها را ف« تعميم امامت»هستيم. در كتاب 

ام، تا نسل امروز، اين سانسورها را بشناسد و به مقابله جدى با آنها كرده
برخيزد و بداند كه وقتى ورق برگشت، نشستن و لب حسرت به دندان گزيدن 

 .فايده استبى
 مانند، زندانمانند، استبداد و خفقان بىيك ربع قرن، ملت ما يك فساد بى      

مانند و مانند، خيانتهاى بىمانند، دزدى و غارت بىهاى بىو شکنجه و اعدام
بر همه شئون زندگيش تحمل كرد و بعد از يك ربع قرن،  مانند آمريکاسلطه بى
جاى پرسيدن دارد  ؛آذر، به اين مناسبت اين سئوال را طرح كردم 16امروز در 

توان و يا وز اين سئوال طرح نشده است؟ چطور اينك كه مىكه چطور تا امر
الاقل بايد بتوان تاريخ صحيح را بازنوشت و اين سئوال تاريخى تا اين زمان 

 بررسى نشده است؟
ام اين سئوال راخودم طرح كرده گويم قبل از انقالباگر از من بپرسيد، مى      

نيست، چون مطرح گويم. اما اين پرسش و پاسخ ام كه به آن پاسخ بو كوشيده
در دسترس مردم قرار نگرفته است. چرا؟ روشن است. اگر بخواهند همان 
وضعيت تجديد بشود، بايد همان سئوال پرسيده نشود. اگر قرار باشد اوضاع 
براى يك دوران تاريك ديگرى مساعد گردد، پس بايد اين سئوال طرح نشود و 

ه آن آشنا هستيد. البته وقتى جرأت طرح سئوالى پيدا نشد، با جوسازيهايى كه ب
 .كندكسى نيز ياراى پاسخ گفتن بدان را نمى

 ه به آنكبا اين وجود اميدوارم من در يك فرصتى اين سئوال و پاسخى را       
ل قبا خوانند، بدانند درها كه مطلب را مىام منتشر كنم و اميدوارم آنداده

ى مکاناول هستند و بايد اين سئوال را طرح كنند و از هر تاريخ اين ملت مسئ
 .كه دارند براى پاسخ دادن به آن استفاده نمايند

الهاى هاى ما اين سئوراه درست كار اين بود كه راديو، تلويزيون و روزنامه      
سالمى طرح كنند و از راه تحقيق ا  در يك محيط باز و آزاد و براستى اساسى را

ردمى ماهى واقعى پيدا كنند و مردم را از آن آگاه بگردانند و تا آگ علمى جواب
ره ا دوباكه، تاريخ استمرار پيدا نكند و همان جريان ربرای این ضمانتى بشود 

 .نبينند
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 ها به یک روستای عرب نشین هم رفتیم در بازدید از جبهه
مروز به بازديد يکى از مطلب ديگرى كه امروز واقع شد، اين كه ما ا      
مردم  .به يك روستاى عرب نشين هم رفتيم تها رفتيم و به اين مناسبجبهه

 چقدر احساسات گرم و صميمانه بروز دادند كه واقعا  وصف ناكردنى است.
 

 
مردمى كه با چنان صميميتى و با چنان آرامشى و با  :و باز اين سئوال است      

کومت مستبدها، فاسدها و غارتگرها موجب شده است كه آنها وجود آن كه ح
از امکانات خود و طبيعت نتوانند بهره بجويند و با اين حال فرهنگى غنى و 

و هندى و  انسانى دارند، آيا درست است كه اين مردم را بنام عرب و فارس
گاهى است كه اگر  اروپايى و افريقايى به جان هم بياندازيم؟ اين همان عنصر آ

توان انسانهاى محروم را كند و براحتى مىنبود، اين نادرست، درست جلوه مى
 .به جان هم انداخت و يك بدبختى را به همه آنها تحميل كرد

توانست به نام عربيت و به نام عربيت، جنگى را شروع كرد. او مى صدام      
برادرى دراز كند و به نام ارزشهاى واالى توانست به نام اسالميت دست مى
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احمقانه ی هاطلبىرا قربانى جاه انسانى، پول و عمر و جوانهاى مردم عراق
برند و قربانى ابلهانه رنج نمى« ايسم»از همين  نسازد. آيا مردم فلسطين شخوي

 يهودگرايى و صهيونيسم نيستند؟
با شود، ناچاريکى مى« موشه دايان»، در اصل با حسين اموقتى آقاى صد      
ها دعواى رهايى يهود و عرب از اين . دعواى آنشوداز يك جنس مى او 
است و راز « قدرت»لعنتى نيست، بلکه دعواى آنها دعواى « ايسمهاى»

« ارزش»و دو « باور»در اين امر است. اگر دعوا بر سر دو  پيروزى اسرائيل
آمد و يا چون امروز چکمه را بر حلقوم عرب بود، اسرائيل يا به وجود نمى

ايستاد كه دعوا، دعواى فشرد. اگر از نخست، ملت اسالم بر سر اين امر مىنمى
اطل حق و باطل است و دعوا، دعواى عرب و يهود نيست، نه اين رژيمهاى ب

شد و نه سى آواره مى و نه ملت فلسطين ندشدبر كشورهاى عربى تحميل مى
رفت و توپ و تانك هاى اسالمى به غارت مىسال ثروتهاى عظيم سرزمين

 .كردشد و به كشت و كشتار اختصاص پيدا مىمى
 1973مطلب ديگر اين كه، امروز شرح جنگ نظامى و غيرنظامى رمضان       

ديدم بعضى از اين  .هاى بسيار ذيقيمتى بودرا خواندم. خوب، يك تجربه
ابتكارهاى ديگرى نيز ما به كار ؛ ما نيز به كار برده است را ارتش ابتكارها

الزمست  هايم كه در آن جنگ به كار نرفته است و ابتكارهايى هم هست كبرده
 .ما به كار ببريم

شب كه شوراى نظامى شد، اين مسايل را با آنها درميان گذاشتيم و معلوم       
ها هم خواندهناند، با اين وجود، قرار شد شد كه آنها اين شرح را خوانده

بيفزايند تا جنگ سرنوشتى پيدا كند كه  بخوانند و تا ممکن است بر ابتكارها
مردمى كه آواره هستند از آوارگى به  متجاوز و تجاوزگر پشيمان بگردد و

ها ستيم. زندگى آوارهدرآيند. در حقيقت ما از جنبه انسانى تحت فشار شديد ه
كنند، مسئوليتش بر عهده ماست. و اين همان بار ى كه تحمل مىهايو سختى

آورد. به اين مردم چه جواب بدهيم و سنگينى است كه آدمى را از پاى درمى
آذر در اينجا هم مطرح است كه آيا  16م؟ همان سئوال چگونه جواب بدهي
را به تجاوز برانگيخت، يا ما  است كه نيروهاى عراق حسين مقصر تنها صدام

خودمان در خارج كرديم،  كه از انقالب  خود نيز مقصريم؟ هم از راه معرفى



678 

 

اعتبار آن شد و هم از لحاظ ايجاد ضعف در نيروهاى  كه موجب كاهش
خودمان كه موجب جرى )پر رو( شدن دشمن شد. به هر حال اين سئوال هم 
بايد موضوع تحقيق جدى قرار بگيرد و براى مردم روشن بشود. اگر ما 

خواهيم انقالبمان بر جا بماند، بايد اين سئوالها را براى مردم روشن بکنيم مى
كه نتيجه كوچك آن يك  -خم روانى كه اين جنگ ايجاد كرده است و گرنه، ز

ماند و نه خيلى دير، حتى در صورت پيروزى نيز بر جا مى -ميليون آواره است 
 .دهدبروز میخود را بر وضعيت كشور  تأثير

 
 1359آذر  17دوشنبه  کارنامه

 1359آذر ماه  30 تاریخ انتشار 
 430شماره روزنامه 
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 گزارشهاى زيادى را خواندم ،با وجود اين. حالم خوش نبود امروز
و احزاب آن كشور و برنامه  شد. درباره عراقكه در مجموع يك كتاب مى

كارشان كه خود اين گزارش، بسيار آموزنده است. اگر كسى تنها درباره احزاب 
آنها را ظرف ى فعال در آن كشور تحقيق بکند و تحول يأسعراق و گروههاى س

گذرد بررسى كند و بشناسد، متوجه بسيارى از ما مى دو سالى كه از انقالب
ضعفهاى خود ما خواهد شد و خواهد ديد كه چگونه آن جاذبه عظيم انقالب 

 .ما در روزهاى اول اينك ديگر وجود ندارد
د كه يك دهى و عقيدتى اين گروهها نشان مىيأسخط سير احساسى، س      

برخاسته  در عراق اسالمى ايران موجى در همان روزها و ماههاى اول انقالب
پيش از اين  بوده كه به تدريج فرو نشسته است. اين مطالعه چيزهايى را كه

 تر كرد. ما بايد در پرتو واقع بينى جنگ را رهبرىبرايم روشن بود، روشن
كنيم، اگر بخواهيم بدون در نظر گرفتن جريان دو سال اخير در كشورمان و 

 وهمجنگ را هدايت كنيم، باز زندگى در  ،بازتاب آن در كشورهاى اسالمى
آورد كه هر بار كه در جو خيال است و در خيال، همان نتايجى را به بار مى

 .آورده استايم به بار عمل كرده

 نحوه انجام جنگ هى خودى دربارسايتحول نظر گروههاى س
نحوه  هى خودى درباريأسبعد گزارشى درباره تحول نظر گروههاى س      

، خط سير فكرى اين گروهها نيز در انجام جنگ خواندم. مثل مسئله گروگانها
ز روى كمال نادانى و يا از دهد كه يا ارابطه با جنگ خواندنى است و نشان مى

كنند، بعد در طى يك اند. نخست جوى را درست مىروى بازيگرى عمل كرده
كنند و به نقطه مقابل آن چيزى كه اي، آرام آرام خط خود را عوض مىدوره

رسند. به نظر من هم خواندنى است و هم مطبوعات ما گفتند مىروز اول مى
هاى مشخص باشند تا هم ما با رها در زمينهبايد منعكس كننده اين خط سير نظ

ها روبرو نشويم و هم همه مردم به طور روشن و واضح داليل اتخاذ آن فاجعه
يك موضع و تغيير آن و رسيدن به نقطه مقابل آن را بدانند. اين جور نباشد كه 

شود براى يك منظور اند و آنها را يك روز مىاى گمان بکنند مردم بازيچهعده
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شود همان مردم را براى عكس آن منظور بسيج كرد. تا كرد و روز بعد مى جبسي
هم آگاهى عمومى مردم افزايش پيدا بکند و هم گروهها و افراد و  به تدريج
ها متوجه بشوند كه هستند كسانى كه از راه پژوهش و تحقيق علمى شخصيت

 .كننده و منعكس مىكنند و خط سير را پيدا كردحرفها را دنبال مى
 نسور بهيك دليل اين كه در نزد قدرت مداران و كاربدستان تمايل به سا      

 وتواند صراط مستقيم داشته باشد چون قدرت نمىآيد، همين است. وجود مى
وز يك خطى را داشته باشد كه همان را بگيرد و پيش برود. آن چيزى كه امر

ردا فد باشد. اينست كه امروز يك نظر و براى قدرت خوبست، فردا ممکن است ب
آيد كه شود. اگر آزادى بيان باشد، اين سئوال پيش مىمخالف اين نظر اتخاذ مى

 خوب اين حرف چرا ديروز آن طور بود و امروز اين طور است؟ چرا آنچه ديروز
 وچرا آنچه براى شما خوب بود براى ديگران بد است  بود، حاال بد است؟

ئوالها موجب س  ما خوب است؟ طرح همينشگران بد بود براى آنچه براى دي
ين ها در جامعه از بين برود و قدرت از دست برود. به اشود كه موقعيتمى

ن هاى قدرت پرستاآيد و يکى از مشخصهدليل تمايل به سانسور به وجود مى
 اتخاذ موضع به مناسبت نياز روز براى حفظ و ياو « تناقض گويى»همين 
ب احزا  اين دومين گزارشى بود كه من درباره يش قدرت است. به هر حالافزا
 .ى و تغيير مواضعشان خواندميأسس
 

هاى دنيا درباره جنگ خط سير تحول مطبوعات و راديو تلويزيون
 با ايران عراق

هاى طبوعات و راديو تلويزيونمطلب سومى كه خواندم خط سير تحول م      
الاقل اين نكته  ؛اين گزارش آموزنده بود .بود با ايران دنيا درباره جنگ عراق

داد كه وقتى ملتى با همه مشکالت داخلى و خارجى را به طور برجسته نشان مى
تواند بر اين واقعيت دنيا ناگزير نمىايستاد و از موجوديت خويش دفاع كرد، 

هايى كه در جريان كند. هر اندازه ما به ارزشرا باز مىپرده  ،پرده بکشد
بيشتر  ،بند بمانيمكرديم، در عمل پايبند معرفى مىپاي خود را بدآنها انقالب

اند، دهپرده تزويرى كه دستگاههاى تبليغاتى دنيا بر واقعيت انقالب ما كشي
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دريده خواهد شد.  اميدوارم نه تنها حماسه بزرگ ما در جنگ در شرايط 
داخلى و خارجى كه در آنيم نظر اعجاب و تحسين جهان را برانگيزد، بلکه 

هاى واالى اسالم نيز همين اثر را ايستادگى و استقامت ما درباره ارزش
و محاكمات قالبى  و شکنجه گفته بودند كه آنچه من درباره زندانبگذارد. 

ها عكس اين اما همين گزارش .انعكاس نامطلوبى در جهان داشته است ام،گفته
خواهند سانسور باشد و اين اعمال بر مردم كند آنها كه مىگويد و معلوم مىرا مى

 توار شوداند، اسهايى كه هنوز استوار نشدهشناخته نگردد و تا زود است اين پايه
را هم از پيش، خودشان دروغ  تا شايد بناى قدرتشان محکم بگردد، اين

ت وبرعكس همه مطبوهات كشورهاى دنيا اين سخنان را نشانه قاند. ساخته
 يك كشورى اين امور را اند و خود اين كه رئيس جمهورانقالب ما تلقى كرده

ه است، تمام تبليغاتى را كه بر ضد دربا اين صراحت و قاطعيت انتقاد ك
كردند خنثى كرد و موجب شد انقالب و نه بر ضد كسانى كه اين كارها را مى

ها و بيماريهايى دنيا بداند اسالم و انقالب، اين كارها نيست و اينها ضعف هك
است كه بر انقالب ما عارض شده است. ما بايد اينها را از بين ببريم چون آنها 

كردند كه اسالم و انقالب اسالمى يعنى همين كارها كه برخى انجام تبليغ مى
 .دهندمى

ها جمع آورى بشود و اگر واقعا  خواستند درباره خواستم تا اين گزارش      
اثرات سخن من در جهان، از روى تحقيق حرف زده بشود، نه اين كه بروند و 

ت و آن اثر راگذاشت. اينها يك حرفهايى را بزنند و بگويند كه اين اثر را گذاش
اسالمى  بماند تا بر خدمت بزرگى كه با انتقاد اين كارها به اسالم و انقالب

 .ام گواهى بدهدكرده
همان طورى كه گفتم، امروز حالم خوش نبود با اين حال جلسه شوراى        

بعد از نيمه شب نيز ادامه پيدا كرد. تشکيل شد و تا ساعت يك  عالى دفاع
ت خارجى در رابطه با جنگ مورد بحث واقع شد و به يأسطرحهاى جنگى، س

خواستم كه فردا صبح  اىمرحله تصميم رسيد. بعد از پايان جلسه از آقاى خامنه
 .يك مقدارى با هم صحبت كنيم پيش از رفتن، درباره ارتش
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 1359آذرماه  18سه شنبه کارنامه 
 1359دی ماه  1تاریخ انتشار 

 431شماره روزنامه 
  

 آمد اىصبح ساعت حدود هفت و نيم آقاى خامنه      
دو سه موضوع را با او صحبت كرديم كه او هم با نظر من  و درباره وضع ارتش

کى موضوع روحيه و رفتارهايى كه موافق بود و گفت عمل خواهدكرد. ي
گاه غير مسئول در بيان و عمل انجام مى دهند، بود كه اثرات اشخاص ناآ

است و  العاده خطرناكى ممکن است به جا بگذارد. او نيز در خوزستانفوق
عمل  تأثيرگويم. وضعيت را برايش شرح كردم و مى فهمد كه من چهمى

 .ها را در ميل به عمل و جنگ توضيح دادملويزيون و صحبتت روزنامه و راديو
اند، مثال آوردم. كرده يکى دو مورد براى او از رفتارى كه اخيرا  با نظاميان      

خود او گفت كه متوجه اثرات زيانبخش اين مسئله هست و قرار شد در حد 
را به پيش ببريم و خودش عمل بکند، بلکه ما با خيال راحت اين جنگ 

مسئله ديگرى كه نظاميان طرح  .وضعى پيش نيايد كه جبران نداشته باشد
گفتند ما اند و گفتم به اين مناسب بدان خواهم پرداخت، اين بود كه مىكرده

جرأت نداريم يك طرح جنگى را به مورد اجرا بگذاريم، براى اين كه اجراى 
دم موفقيت مالزمه دارد. اگر موفق طرح جنگى با احتمال موفقيت و احتمال ع

( جورى وانمود كنند مثل اين شديم كه دستگاههاى تبليغاتى )راديو تلويزيون
اند كه پيرزوى را كسب ايم و چند نفرى بودهآمدهنمى  كه ما به حساب

و خيانت شد به هوا  اند! اما اگر ناكام شديم يك دفعه فرياد خائن، خيانتكرده
شود، گفتند شما حتما  از هر سو شنيده مى رود و تهديد به دادگاه و غيرهمى
خواهيد بگوييد كه ما اين جا براى دفاع از ميهن اسالمى هستيم، بله هستيم مى

كرد كه به اينجا بياييم و به جز عشق ولى چه كسى يا چه چيزى ما را مجبور مى
كنند؟ اگر ز ميهن اسالمى مان؟ چرا با ما اين رفتار را مىعالقه ما به دفاع ا  و

هاى جنگى تنظيم كرده، به اجرا بگذارد، چگونه شما يك فرماندهى نتواند نقشه
 توقع داريد كه ما دشمن را بشکنيم؟
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 .صفر نيست، اما صد هم نيست البته در جنگ احتمال خيانت      
وافق بوديم كه در م  مورد بحث قرار داديم و با هردوما اين مسئله را هم      

اى نيست و الزم است كه افراد، اشخاص، اين جو، جنگيدن كار ساده
رد برخو تلويزيون ما از روى مسئوليت شناسى با اين مسئله نويسندگان و راديو

د و توجهى به اين مسايل راگوشزد كنند تا همه بداننبکنند و خطر بزرگ بى
رى ترسيدند و اين حرفها را از ترس عود بيمادانستند و مىه نمىنگويند ك

 !انداند يا نوشتهميليتاريسم )نظامى گرى( زده
را « لولو»البته كسانى هم هستند كه براى تحکيم موقعيت خودشان اين       
د رش اند كه بله آرام آرام دارد نظاميگرى و ميل به حکومت نظاميانساخته
شود! حال اين كه اين ميل وقتى قوت و شود و چنان مىكند، چنين مىمى

رنظاميان یگيرد كه در جنگ عدم موفقيت داشته باشيم و نظاميان و غشدت مى
ى در پشت سر يأسس -روانى  بدانند كه علت عدم موفقيت، گشوده شدن جبهه

ظاميان به يك تصميم در آن صورت است كه ميل به حاكميت ن ؛بوده است
 .شوندشود و حاكم مىتبديل مى

ستى اين رهايى است كه از دتاريخ كشور ما و كشورهاى ديگر، همه تجربه      
گرفت؟ درست بعد از   كند. كودتاى رضاخانى كه انجامسخن حکايت مى

عقيم  هاىدر نتيجه بحث ،و غيرنظاميان شکست و پس از آن كه بر نظاميان
ناتوانی ى از گرفتن تصميم، يأسهاى سى و ناتوانى گروهها و شخصيتيأسس

 يکپارچه ماندن و حفظ وحدت در جنگ معلوم شد، زمينه اين كودتاآنان در 
مرداد  28تر كودتاى از آن نزديك ؛فراهم آمد. اين تاريخ خيلى دورى نيست
قوى و يکدست و  د و پشت جبههشواست. وقتى كه شرايط پيروزى فراهم مى

افتد. اما ما بايد متحد است، هيچ نيروى نظامى به فكر حاكميت نظاميان نمى
اگر آورد. هاى نظامى بترسيم كه مردم و نظاميان رابستوه مىاز عواقب ناكامى

ايد همه تالش ب اسالمى اعتقاد داريم و اگر وطنمان را دوست داريم، به انقالب
را به كار ببريم و بکوشيم تا زمينه پيروزى را هموار كنيم. باز كوشش نكنيم با 
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ايم، از ديد و چشم مردم جنگ به دست آورده جوسازى نتايجى را كه از تجربه
 .بپوشانيم

  
 كننداينها جهل خودشان را علم تلقى مى

تهيه و اجرا كنند و از ما بايد اعتماد كنيم و بگذاريم طرحهاى نظامى را      
هاى نظامى، براى پيروزيهاى نظامى راه پيدا كنيم. اين كه فالن شکست

اش تبليغ كردن و القاء سوء ظن كردن روز درباره 15عمليات انجام نگرفت و 
است. در آن « ترس از عمل» آن، اى دارد؟ كمترين نتيجه منفىچه نتيجه

خواهيم ن وقت چطور ما مىصورت همه از عمل كردن خواهند ترسيد و آ
ها را از عمل نيروهاى نظامى ما عرصه را بر دشمن تنگ كنند وقتى آن

سنگين را به  اند كه بله چيزى نيست، اسلحهاى هم راه افتادهعدهترسانيم؟ مى
 شوند.جنگند و پيروز مىخود مردم بدهيد، به غير ارتشى بدهيد، مردم مى

كه ماند میهمان مادر  عقل است که به عقل تروشفها گويندگان اين حر
به محض اين كه آهن را در كوره  ردكگمان مىو اش را به آهنگرى برده بود بچه

 !!شودشود، پهن كنى بيل مىميخ مى گذاشتى و گرم و نرم شد، دراز كنى
زرهى  ، لشکركنند به محض اين كه كسانى توانستند تانك برانندخيال مى      

 تاخىكنند و با چنان گسآيد. اينها جهل خودشان را علم تلقى مىبه وجود مى
ار مى ككنند كه پندارى سالها در علوم و فنون نظااين علم قالبى را عرضه مى

 .اند، اما چنين نيستكرده
اين جنگ به ما آموخت كه نه يك تانك را تا هنگامى كه يك گروه       

توان نيرو به حساب آورد و نه يك خدمه نداشته باشد، مىهماهنگ به نام 
توان انضباط كامل عمل نكرده است، مى تا وقتى به صورت تيم و با گروهان را

به همين ترتيب تا باال برويد. حاال در گرماگرم جنگ  .گروهان به حساب آورد
روحيه و  توانيم هم ذهن او را از راه القاى باور وما آنچه را كه داريم و مى

ها و امکانات او را افزايش بدهيم، اين را به عقيده تغيير بدهيم و هم توانايى
كار نگيريم؟ اين همان حرفهاى روزهاى اول جنگ است، آنچه را كه 

نسازيم و به كار نبريم، تا به اميد چيز ديگرى كه آيا بشود آيا نشود باشيم   داريم



685 

 

ت سرنوشتش چه خواهد شد. كمى به كنيم كه معلوم نيسچریکی و بياييم جنگ 
 .شود زدخود بياييم و بدانيم كه حرف مفت را به آسانى مى

 شت بود كه پرتوان زدآن خ               الف از سخن چو در توان زد 
ى مرزها ما داريم به .با سرنوشت خودمان، دينمان و كشورمان بازى نكنيم      

عصاب كمى تأمل كنيم و اين همه با اشويم، به شرط اين كه پيروزى نزديك مى
جا  اين جنگند، بازى نكنيم. الزم ديدم اين مسئله را درو روحيه كسانى كه مى

 .با تفصيل با خوانندگان صحبت بکنم
راجع به موضوعات ديگرى هم بحث كردم كه به مناسبت  اىبا آقاى خامنه      

ين جا مطرح كنم و اميدوارم كه نتايج منتظر خواهم آنها را در اموقع جنگ نمى
 .را به بار بياورد

آمد كه شايد تا نيم  ، فرمانده نيروى زمينىاىپس از رفتن آقاى خامنه      
دادم به انجام رساندم. او به بعدازظهر هم كارهاى نظامى را كه بايد انجام مى

برسد. در يکى دو مناسبت ارزش كار فرمانده  رفت كه به حضور امام تهران
دانيد به ام، اما همان طور كه مىنيروى زمينى را با خوانندگان در ميان گذاشته

كنم و كار او را مورد ارزيابى قرار محض اين كه استعدادى را تشويق مى
است كه من ديگر شدهطورى  .كنندمىرا شروع « زدن»دهم، براى او مى

كنم بهتر است راجع به بينم، فكر مىو استعدادهايى را كه مىی خوب كارها
 !آنها حرف نزنم و برايشان دردسر هم ايجاد نكنم

ها را درك كنند. ها بتوانند عمق نابسامانىاميدوارم مردم از همين سخن      
ا  دشمن هم فهميده است كه اين افسر زنند، چرا كه ظاهرهم مى ظهیرنژادبراى 

است. اگر وضع نيروهاى «سازمان ده»بسيار پركار معتقد و جمع و جور كن و 
آمديم مقايسه كنيد، آن وقت مالحظه  ما را با آن روزى كه ما به دزفول مسلح

كار خود صميمى  ردخواهد شد كه كار يك آدم دانا و توانا، آگاه خبير و 
تواند بزرگ باشد. البته معنى اين حرف اين نيست كه ديگران خوب چقدرمى

اند. افسرانى كه مسئوليت پيدا كردند همگى خوب كار كردند و كار نكرده
هم همين طور بسيار خوب كار  خوب جمع و جور كردند. جانشين رئيس ستاد

 .كرده است
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در روزنامه توضيحاتى نسبت به  خمينى د كه آقاى حسينامروز گفتن      
داده است. آن را خواندم يك نكته از اين جواب را  سئوالهاى رئيس جمهورى

كنم و آن اينست كه او گفته است ممکن است نامه منتشر شده در اينجا ذكر مى
ها، نامه هايى تشر كرده باشد. بايد بگويم اين نامهت جمهورى منيأسرا دفتر ر

ت جمهورى فرستاده شود كه آن دفتر از آن مطلع يأسنيست كه از طريق دفتر ر
شده و احيانا  آن را منتشر كرده باشد. هر آدم عاقلى كه ببيند چگونه اين نامه را 

با ماشين  كنند و در باالى نامه همبه همه جا حتى به دفتر خود ما هم پست مى
براى اينست كه خوانندگان ساده، « ت جمهورىيأسدفتر ر»اند تحرير نوشته

ت جمهورى اين كار را كرده است! و حال اين كه اگر يأسخيال كنند دفتر ر
اى كرد، دليلى بر مخفى كردن نداشت. وقتى درست به برنامهدفتر اين كار را مى

بينيم كه منتشر كنندگان دقيق بشويم، مى معروف ارائه شده« نوار»كه در 
با اين كه اطالعاتى كه   اند بنابراينخيرخواه رئيس جمهورى نبوده قطعا 

كند كه از كجا اين نامه منتشر شده است به دهد و معلوم مىكمابيش نشان مى
كنم كه خير حتما  از فالن طريق بوده است يا از ايم، اصرار نمىدست آورده
كنم كه اين مسئله تحقيق بشود تابه آن نبوده است ولى اصرار مى فالن طريق

 .ريشه فساد برسيم و آن را قطع كنيم. بلکه اين جمهورى راحت بشود

در مجلس عنوان كرده است كه آيا اگر دفتر   گفتند آقاى رجايى
 اى را خواست، بايد داد يا نبايد داد؟ت جمهورى پروندهساير
كامالا تشريفاتى است، الاقل اين مقدار  رژيمهايى كه رئيس جمهورى در      

اى مطلع بشود، اى يا مسئلهدهند كه اگر خواست از پروندهبه او حق مى
گذارند. در اين جمهورى كه اطالعات الزم درباره آن مسئله را در اختيار او مى

تواند اين را ببيند، چطور مى هارئيس جمهورى بايد تمام تصويب نامه
ها را ببيند در حالى كه پرونده مربوط را در اختيار او نگذارند و او تصويبنامه

اين تصويب نامه صادر شده؟ در  و چرا نتواند تحقيق كند و بداند كه چطور
 !تواند راجع به آن اظهار نظر كند؟چگونه مى اين صورت رئيس جمهور
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و حکم به اجتماع هيئت وزيران دارد  حق احضار وزيران رئيس جمهورى      
اى را در آنجا طرح كند وبراى طرح مسئله الزم ديد قبالا و اگر خواست مسئله

 اطالعات به دست آورد، آيا نبايد آن اطالعات را بگيرد؟
و قانون اساسى براى  ورد با رئيس جمهورگذشته از اين كه اين ترتيب برخ      

كنم كند كه درد كجاست، با اين حال به همين تذكر قناعت مىمردم روشن مى
كه به اين مسئله قرار است رسيدگى كنند  نفرى 5و بقيه را بر عهده هيئت 

 .گذارممى
مصاحبه كرده و گفته است كه همين  رفسنجانى گفتند كه آقاى هاشمىمى      

هم بر سبيل اتفاق آمده  طورى در مجلس روحانيت مبارز رفته و آقاى رجايى
ها را است كه اندازه درستى اين سخن نفرى 5بود. البته اين بر عهده هيئت 

نجنگيم و با  ال آنچه ما طالب آنيم اينست كه در دو جبههارزيابى كنند. به هر ح
 .آرامش خاطر تنها با دشمن رو به رو باشيم

شوراى  اى پيش نيامد. مطابق معمول، شبغير از اين امور، امروز مسئله      
 هاى كارهاى نظامى داده شد مقدارى هم دربارهنظامى تشکيل شد و گزارش

ا ش پيدجنگ بحث كرديم، به اميد اين كه ميل به ابتكار افزاينقش ابتكار در 
توانيم ب  ام كه گير اين كار كجاست ولى اميدوارمكند. گرچه پيش از اين گفته

ا و ب اين طرحها را بريزيم و ميل به ابتكار را هر چه بيشتر افزايش بدهيم
 .افزايش ميل به ابتكار، جنگ را با پيروزى به پايان برسانيم

  
 1359آذرماه  18چهارشنبه  کارنامه 

 1359دی ماه  2تاریخ انتشار 
 432شماره روزنامه 

 برويم قرار بود از آنجا به جيرفت ؛رفتيم به كرمان
عمليات نظامى انجام  از ديشب قرار بود كه امروز در سه راهى آبادان      

. صبح هواپيماها رفتند و خوب عمل كردند، بعد بگيرد، البته محدود
هليکوپترها رفتند. نيروهاى شب پيش گويا حمالتى كرده بودند و آنچه را كه 

رفتيم،  بايد بشناسند و بدانند شناخته و دانسته بودند اما تا وقتى ما به كرمان
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به سوى هواپيماها البته  ؛دانستيم نيروى هوايى رفته و خوب عمل كردهتنها مى
 .تيراندازى كرده بودند ولى هواپيماها سالم به پايگاهشان برگشتند

برويم و اردوگاه پناهندگان را  قرار بود از آنجا به جيرفت ؛رفتيم به كرمان      
بعدازظهر شده بود. در هر  2:30بازديد كنيم. تا از كرمان راه بيفتيم ساعت 

تر ل به طرف جيرفت رفتيم. در آنجا گفتند هوا هر چه جلوتر برويد خرابحا
تازه  .شودهم نگاه كردم و ديدم چيزى ديده نمى است و ديد وجود ندارد خودم

در اينجا بود كه متوجه شدم معناى اين كه ديدنيست، چيست. چون غالبا  
به لحاظ فقدان  گفتند براى عمليات نظامى رفتيم و ديد نبود. البته گاهىمى

دهد كه ديد نبود يعنى چه؟ ولى علم اين حالت ناباورى به انسان دست مى
فهميدم كه ديد  ؛شودچيز ديده نمى چوقتى خودم آنجا رفتم، متوجه شدم كه هى

 .هم مسئله بسيار مهمى است
به هر حال از آنجا هم برگشتيم، بدون اين كه اردوگاه را بازديد كنيم. تنها      
كه كرديم بازديد از تأسيسات نظامى و خواندن دو گزارش راجع به همان  كارى

بود. از استاندار راجع به كارخانه ذوب مس و سدى كه در  اردوگاه جيرفت
ناحيه جيرفت بايد ساخته شود كه نيمه تمام مانده است و راههاى استان 

ت. اين مشکالت دركنار معلوم شد همه همچنان تعطيل و رها شده اس .پرسيدم
مشکل جنگ انبوهى است كه حل آنها علم زياد، توانايى كار زياد، هشيارى 

 .كندزياد و واقع بينى زياد طلب مى
و  توان كرد چون تمام توجهفعالا جز اندوهگين شدن كارى نمى یبار      

ايد چنين باشد و همه ب ايد همام و بتالش خود را معطوف به اين جنگ كرده
 .توجه خود را متوجه اين جنگ بکنيم

يروز پشکست و پيروزى ما در اين جنگ بهاى بسيار بزرگى دارد كه اگر       
 .شودبشويم راه براى حل مشکالت ديگر نيز باز مى

پس از مراجعت ازكرمان مطابق معمول شوراى نظامى را تشکيل داديم و       
حركت كردن و ابتكار كردن پيش بانظاميان بار ديگر بحثى درباره جنبيدن و 

در  .هايى را كه دو سه بار بيان كرده بودند از نو به ميان كشيدندآوردم. آنها بيم
هاى من در اين جنگ دانيد كه يکى از نگرانىتوضيح دادم كه شما مى ،پاسخ

متر بشود. اين بود كه نكند به نام جنگ، آزاديهاى مردم از آنچه كه هست ك
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م؟ براى اين كه فاصله ما از حد متوسط رشد بشر در ره را داچرا من اين توج
 .اين عصر بسيار زياد است

فرزندان اين مردم نبايد از فكر كردن بترسند تا بتوانند شتاب بگيرند و       
اين فاصله را كوتاه بکنند. به آنها گفتم در صدر اسالم، اسالم آن ذهنيت دست 

و پاگير را كه نظام جاهلى عرب بود پاره  و پاگير و اسيرساز و آن عينيت دست
ها آزاد كرد. در نتيجه قوم عرب كه در اعماق جاهليت كرد و انسان را از آن

كرد با سرعت برق رشد كرد، بر دو امپراطورى غلبه كرد و وارث زندگى مى
بشر ها و بستر رشد فرهنگى و خالقيت تمدن بزرگى شد و خود حامى ابتكارها

محدود و محدودتر  شد. اين آزاديها در خالفتهاى عباسى و اموى و بعد فاطمى
 .شدند
اى را كه دست و پ« عينيتى»و « ذهنيت»هاى سلطنتى از نو آن سلسله      

د و دارد برقرار كراندازد و فكر او را از جوالن باز مىآدمى را از حركت مى
 وميل به ابتكار و آزادى كم شود  ،توقف شودموجب شد كه حركت فرهنگى م

 ى جغرافيايى و دورى و مصونيت از كشمکشهايأساروپا كه در موقع خاص س
ها و افكار و جريانهاى فكرى شد و به سرعت رشد محل جذب سرمايه ،بود

 .كرد و حامل و بستر جريان فرهنگى شد
غش، اسالم رشد، ين اسالم صاف و بىايم تا با اكرده حاال ما انقالب      

 ی، اسالم استقالل و آزادی،اسالم شفقت و درستى، اسالم، اخالص و پرهيزگار
. اگر چنين بتوانيم با سرعت فاصله عقب افتادگى را طى كنيم و پيشتاز بشويم

نكنيم و به هر عنوانى استبداد را بازگردانيم و هر نوع ترسى در ذهن ما بنشيند 
ند، اين خطر هست كه ما هيچ گاه نتوانيم حتى بخشى از عقب و سنگينى ك

ماندگيها را از بين ببريم و فاصله را پر كنيم. به آنها گفتم كه شما در طى شصت 
سال و اگر از پيش از انقالب مشروطه حساب كنيم، تا امروز شايد يك قرن 

ريان رشد براى آن كه از آزاديهاى مردم محدود بشود، وسيله شديد در نتيجه ج
 .هم در كشور متوقف شد

مردم ما صميمانه خواهان آزاديهايشان هستند، اگر هم نبودند وظيفه       
ها ماست كه پاسدار اين آزاديها باشيم و نترسيم و نترسانيم. بگذاريم انديشه

بسازند، ابتكار كنند و مردم ما اين فاصله را بردارند. امروز خود شما در 
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معناى عقب ماندگى چيست و مزه تلخ و كشنده آن چگونه دانيد جنگيد و مى
ساختيم و خود به است. اگر ما يك ملت پيشرو و مستقلى بوديم و خودمان مى

كرد، داد و اگر حمله مىبرديم، چه كسى به خود اجازه حمله به ما را مىكار مى
 برد؟آيا جز زيان و خسران عايدى ديگر مى

 تيم، چهقتى ما در محاصره اقتصادى همه جانبه هسحاال بياييم ببينيم و      
 وكم  چيز به ما اجازه داد تا در برابر دشمن با همه تجهيزات و امکانات و

ثل مكيف برترش بايستيم و پيشروى او را متوقف كنيم و اينك نشسته باشيم 
م زنيم، از چگونگى ابتكارهاى الزاين كه از يك امر عادى داريم حرف مى

 دشمن صحبت كنيم؟ پرسيدم آيا چيزى جز همان باال رفتن ميل براى شکست
فتم گخير نبوده است.  :گفتند ؟به ابتكار و تالش و تكيه به خود بوده است

وز كه امر طورآنتوانيم همهمين است و اگر ما ميدان عمل را بيشتر بکنيم، مى
ها، ك، تانرهاهواپيماها، هليکوپت ،نهااميدان دادن به جواختیار و توانستيم با 

ها از آن يم وتوانيم آنها را تعمير بکنيم، تعمير بکنشد ما نمىتوپهايى كه فكر مى
ار كنند، كهاى سازنده عنوان مىبيش از آن مقدار كه قرار و مدارهاى كارخانه

ر دكار بکشيم، ما براحتى اين چيزها را خواهيم ساخت و هراندازه ميل به ابت
تر شود و زمان و لحظه استقالل واقعى زوديشرفت مىپ افزايش پيدا كند، جامعه
 .رسدفرا مى
شويم، ناگزير متوجه اهميت پس وقتى ما متوجه اهميت افزايش ابتكار مى      

. شويمآزادى به معناى امکان روزافزون سازندگى و ابتكار و خالقيت هم مى
هايشان نداشته مردم مايلند كه از ناحيه شما هيچ خوف و ترسى نسبت به آزادي

ملتى كه بخواهد رشد كند،   دندان پذيرفته باشيدباشند. آن روز كه شما از بن
خواهد درس نخواند تا اى كه مىتواند و نبايد قيم بپذيرد، مثل همان بچهنمى

در او ميل به تحصيل به وجود نيايد و به اين كار تشويق نشود، چيز ياد 
و به ضرب كتك درس بخواند از او آدم  اى كه باترس و لرزگيرد و بچهنمى

توان داشت، تا وقتى كه شما به اين اصل معتقد نشويد و در مبتكر انتظار نمى
عمل نشان ندهيد كه مردمند كه بايد راه زندگى خودشان را با تجربه و با 

شود مردم ابتكار و با حركت پيدا كنند، اين بيم هميشه وجود دارد و براحتى مى
كند. و نما مى در دماغ شما رشد و نشو« گرىنظامى»كه از نو دارد را ترساند 



691 

 

خواهند سوءاستفاده سالم كردن محيط براى اين كه آنها كه مى راهپس يك 
كنند، نتوانند، اينست كه خود شما به اين معانى و مفاهيم توجه بکنيد و بدانيد 

نه تعيين تكليف براى مردم  است و كه وظيفه شما دفاع از استقالل ايران
كشور. اين تكليف را خود مردم با رأى خودشان بايد تعيين بکنند. طبيعى 

و برخوردها فراوانند اما اگر مردم آزاد گذاشته  اداست كه اوايل كار فشارها زي
به سرعت و افتد مى رشد كنند و جامعه در خطبشوند، به سرعت راه را پيدا مى

شب ما از بيم ديگرى با افسران صحبت كرديم و رود. بارى اممیپيش 
ما آنچه را كه آموختنى است آموخته باشند و در  اميدواريم كه آنها از انقالب

ى آن قدراين جنگ كه تجربه سخت و گر جريان اين جنگ و شيوه رهبرى
رده باشند كه وقتى باست آموزش خود را تكميل كرده باشند. و به اين معنا پى

آدمى به طورخودجوش به حركت آمد و نظم را پذيرفت، جامعه در جهت 
به رشد خود ادامه خواهد « استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى»رسيدن به 

 .داد
  

 1359آذر  20  پنجشنبه کارنامه 
 1359دی ماه  3تاریخ انتشار 

 433شماره روزنامه 
  

 دهند: شعار میمردم  در همدان 
      «صدربنى رئيس جمهور رهبر ما خمينى»

 آمد و با او مدتى درباره وضع نيروهاى مسلح امروز صبح سرتيپ فالحى    
م است كه وضع هاى ديروز و امروز معلوبا بررسى .بحث و بررسى كرديم

بعد طرحهاى جنگى و عمليات نظامى ديروز  .نيروهاى مسلح خوب شده است
 .بعد از ظهر را بررسى كرديم

البته اگر  .برويم كه هوا خراب شد و رفتن به عقب افتاد قرار بود به تهران      
ضايع  به من هم گفتند، اما گفتم روز را .آمديم، شايد هوا خوب بودظهر مى
نتيجه اين كه هوا بد شد و هر چه مانديم كه خوب بشود، خوب نشد،  .نكنيم
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شب معلوم شد كه بهتر است بمانيم و فردا برويم. از تهران تلفن كردند و دو سه 
گفته است كه،  به نقل از راديوعراق خبر دادند، يکى اين كه راديو اسرائيل

اند حتما  در اين گفته»و اندا اتومبيل بنز را هدف قرار داده و زدهعراقيها دو ت
اند كه مردم نگران شده ،به اين خاطر .«اندهاى مهمى بودهها شخصيتاتومبيل

ام البته آن خير حالم خوب است و تير نخورده :گفتم .ايدنكند شما تير خورده
معلوم شد هنوز آن بيمارى هنوز رفع نشده است چون آزمايش خون كردند، 

 .سموم و ويروس در خونم هست و مريض هستم
روزى است تمام وسايل  4بود كه  خبر ديگر راجع به تظاهرات در همدان      

آورند كه مردم تعطيل كنند و همدان فشار مى تبليغاتى از جمله راديو تلويزيون
جا را به همه  ريخته و عكسهاى رئيس جمهورى امروز مردم به خيابانها

ما »و « صدربنى رئيس جمهور رهبر ما خمينى»دهند اند و شعار مىچسبانده
همه شهر در اين تظاهرات به طور خودجوش شركت « خواهيمحزب نمى

ارى كه بر آنها وارد كردند، اين جريانى است كه چند با وجود فش .اندكرده
 .روزى است در همدان به وجود آمده و كمابيش در همه جا هست

ايم، خيلى چيزها اما برگرديم ببينيم اصل اين جريان چيست و ما چه گفته      
، بشود شود، چطور است كه اگر تظاهرات بر ضد رئيس جمهورىروشن مى

راديو  ؟اما اگر به نفع او بشود، بايد اين همه مصيبت ديد ؛هيچ عيبى ندارد
اين همه شلوغ كند، جريان سازى و جو سازى بکند؟ اما ما چه  تلويزيون

جمهورى  -آزادى  -استقالل »يم كه بايد به شعار خودمان اهايم، ما گفتگفته
خواهم به مناسبت اين وضعيت كه يم و حاال مىدر عمل پاى بند باش« اسالمى

اند و به لحاظ اين تجربه دوساله از رابطه آزادى با استقالل صحبت پيش آورده
 .امكنم، گرچه چند نوبت اين كار را كرده

 

 ؟و انقالب فرهنگی چیست اگر آزاد نباشيم چه خواهد شد
ل از اينجا شروع سئوال اينست كه اگر آزاد نباشيم چه خواهد شد؟ او      
و آزادى بر پايه اصالت فرد  ليبراليسم پیرامون بحثى باببعد از آن كه  :كنممى

گويم كه اصالا به خواننده مى ،ن بحثآ، حاال بر اساس گشودمدر غرب را 
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چرا كه موقعيت ما موقعيت غرب نيست،  ؛دعوا بر سر نوع آزادى غربى نيست
به معناى نجات اسالم و استقرار اسالم از راه تأمين استقالل  آزادى براى ما كه

گر و وزير سلطه است، يعنى چه؟ يعنى اين كه در جهان امروز روابط بين سلطه
اگر جريان قهر در  .روابطى نيستند كه با حرف و شعار بشود از بين بروند

شود مىجامعه يعنى آن نيروى اجتماعى كه براى سرنگون كردن يك رژيم همسو 
نیست، زور نيرو  دیگرما هم شد جهت خود را عوض بکند،  كه در انقالب

اين ديگر تخريب بيگانه نيست، رژيم دست نشانده  .كندتخريب مى است و
نيست كه موضوع تخريب بشود بلکه خودمان هستيم. حال سئوال اين است 

فريب،  وقتى كه فرهنگ كند؟چه وقت جهت نيروى قهر در جامعه تغييرمى كه
، یابددروغ، زور و استبداد به حاكميت خود شکل جديد داده و ادامه مى
معنى  .فرهنگ استضعاف همين فرهنگ است؛ فرهنگ تخريب خويش است

توانيم اين فرهنگ را از انقالب از بين بردن اين فرهنگ است چه وقت ما مى
وقتى بتوانيم بدون بيم و هراس از چماقهاى  بين ببريم؟ وقتى كه آزاد باشيم،

، معنى آزادى کنیممرئى و نامرئى، نظر خودمان را راجع به مسايل مهم اظهار 
همين است تجربه اين انقالب به ما نشان داد كه سهم انقالب فرهنگى در رهايى 

 .زير سلطه از سلطه بيگانه بيشتر است
، اين اما آيا در جريان انقالبايم هايى به غرب داشتهما وابستگى      

ها اين وابستگى گويند خير،ها مىايم؟ واقعيتها را از دست دادهوابستگى
نياز ما به واردات امروز به لحاظ كاهش توليد داخلى   .تشديد نيز شده است

به لحاظ كاهش سطح تعليم و تربيت نياز ما به  ؛افزايش پيدا كرده است
نياز ما به پول  ،به لحاظ محاصره اقتصادى ؛فزايش پيدا كرده استتسليحات ا

، بيشتر از زمان رژيم سابق خارجى )ارز( افزايش پيدا كرده و كسرى بودجه
 .است
ديد هاى شديد اقتصادى و در زمينه وابستگى شدر زمينه اين وابستگى      

نون فى و گى نظامى به ابزار جنگفرهنگى به فن و علم و ابزار، در زمينه وابست
ست دطور كه داريم از ها را هم همينجنگى و تشديد اين وابستگى اگر آزادى

را  رارى امکان استقيأسها كدام رژيم سدهيم از دست بدهيم، با اين وابستگىمى
 دارد؟
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آيا ما بايد همچنان خود را بفريبيم؟ چه نيرويى به غير از نيروى مردم       
تواند هنوز ما را نجات بدهد؟ و اين نيروى مردم چگونه ممکن مى است كه

است همسويى بجويد و از خط و راه تخريب به راه و خط سازندگى بيفتد اگر 
آزاديها گسترش پيدا نكند؟ اگر بحثها بر سر آنچه واقعى است برانگيخته 

ه بر ؟ هر فسادى ككاهش نپذيرد نشوند، اگر ميزان فشار و اختناق در جامعه
ادى و گسترش آن مترتب باشد، صد يك و هزار يك و ده هزار يك و يك آز

شود ميليونيم فسادى كه از استبداد به لحاظ استقرار مجدد نظام پيشين نتيجه مى
بنابراين دفاع من از آزادى دفاع از من از استقالل كشور و دفاع من از  .نيست

ها تشديد بشوند و رژيم وابستگىاسالم است. اگر قرار باشد به نام اسالم اين 
ى به سوى وابستگى روزافزون برود و استبداد بيشتر بشود و.. و... چه از يأسس

آيا ما به خودمان به كشورمان به دينمان به بشريت امروز و  اسالم مانده است؟
ه ايم؟ و يك پيام آزادى و رهايى را كامالا غير از آنچه كنكرده خيانت فردا

 ايم؟هست و بود به دنيا نداده
ردم به شما هشدار كه اگر من م  پس اى به خواب رفتگان بيدار شويد. اى      

ن ماز  دنبال عقايدم نبودم، پاى بند به اعتقادم نبودم چه كسى بهتر و بيشتر
د و داشت كه خود را با اين جريان حاكميت زور و استبداد موافق كنفرصت مى

 رد، بههد كدانم كه اين جريان به ما وفا نخواوار شود؟ اما من مىبر اين جريان س
ش ه پيمردم ما هم وفا نخواهد كرد، كشور را به سوى همان رژيمى خواهد برد ك

 .اند و آزموده را آزمودن خطاستاز اين در كشورهاى ديگر آزموده
ل چه وقت راحت گويند از دست اين استقالمى امروز مردم افريقا      
اند. انون نوشته است و بسيارى از گزارشگران گزارش كردهفشويم؟ اين را مى
ها بر ضد استعمار اروپايى بوده اما وقتى آن دانيد چرا؟ براى اين كه انقالبمى

ها بر جا ماندند و آن نيروهايى كه انقالب ها و وابستگىاستعمار رفت، رابطه
د، در اثر تمركز قدرت در دولت جديد و استبداد، خود عامل همان كرده بودن

اى شدند كه مردم بر ضد آن قيام كرده بودند و به نام استقالل نه تنها آنچه سلطه
خواست انجام دادند، بلکه بيشتر هم كردند و در نتيجه امروز را كه استعمار مى

ها راحت بشوند. در آن رود تاند اين استقالل كى مىپرسمردم از خودشان مى
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 ياد كرد كه به رژيم انورسادات توان از قيام افسران مصرهمين مورد مى
 .شود ذكر كرد و هشدار دادانجاميد و دهها نمونه ديگر هم در همين دنيا مى

آيا  ها دچار بشويم؟خواهيم به همان سرنوشتسئوال اين است كه آيا ما مى      
تر برويم؟ خواهند ما به جاى اولمان برگرديم و بلکه از آن هم عقبمردم ما مى

و اين بار آنها بگويند كه خودتان تجربه كرديد و چون خودتان تجربه كرديد 
همه راهها به رم »البد راهى جز اين نيست و مطابق آن ضرب المثل فرنگى 

اى جز قبول سلطه سلطه ز چارهاز هر راهى كه بروى در جهان امرو« شودختم مى
گران نيست، آيا قرار است ما به اين نتيجه برسيم؟ در آن صورت شما بدانيد 

توانيد حفظ كنيد، چرا كه هر محتوى، سيما و ظاهر همين ظواهر را هم نمى
 كند. نگاهى به عربستان سعودىمتناسب با خود را دير يا زود تحميل مى

ها شود، اما شما وقتى وارد خانهيد، ظواهر اسالمى كامالا رعايت مىبيفكن
. انواع مشروبات، كم و كاستايد، بىشويد، مثل اينست كه وارد هاليوود شدهمى

ها. ظاهر حفظ است اما باطن كامالا رانى و لذت جويىبه عالوه انواع شهوت
محتوى از دست  معكوس. اما همان ظاهرهم دير يا زود در برابر فشار آن

خواهد رفت و ديرى نخواهد گذشت كه شهرهاى عربستان ظاهرا  هم مثل 
 .د شد. اين مسئله اساسى استنهاليوود خواه

آزادى به معنى واقعى كلمه و آنچه كه منظور نظر ماست، به معناى آزادى       
آزادى مقدمه اساسى آگاهى است و آگاهى تواند هم باشد. در غرب نيست و نمى

ساز  الزمه رهايى از سلطه فرهنگى غرب و بازجستن خويش به عنوان فرهنگ
است و اين مقدمه رهايى از سلطه و استقرار يك رژيم مستقل است و تنها در اين 

 .رژيم مستقل است كه مى توان به استقرار اسالم واقعى دل بست

 تحقيق كنند بروند درباره شکنجه
اين بحث را براى اين پيش كشيدم كه همه بدانيم بر سر چه بحث       
تحقيق كنند.  زدند كه بروند درباره شکنجه كنيم. خوب اين حرفى كه اماممى

توانستند اين حرف را بزنند و همان فرداى عاشورا آقايانى كه مسئولند خود مى
انواع زندانهارا برچينند. در اين صورت ما بروند و اين بساط را برچينند، 

و « هاتظاهرپردازى»محتاج اين گونه صحنه سازيها نبوديم. محتاج اين گونه 
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پرداختيم داخلى نمى شديم به تضعيف جبههها نمى«تظاهرات به راه انداختن»
و  شديم و به روى هم خنده دوستىشديم، متحدتر مىكه هيچ، بلکه تقويت مى

 .زديماميد مى
اين كه به جامعه بگوييم كه اينها خوب كارهايى است و شايعه است و هر       

هست آمريکايى است، آيا صحيح است؟ حال كارهاى  كسى كه بگويد شکنجه
نفرمود و مگر  ديگر تمام شد، از اين پس اين برچسب به ميان آمد؟ مگر امام

حال گيريم به فرض  ؟گويدبنگر و ببين چه مى« ما قال»ه بكه حديث نيست 
آيا صحيح  ؛سازدشايعه مى و گويدمى« آمريکايى»محال حرف شما راست و 

توان معلوم كرد، اگر صحيح است، ما بايد است يا غلط؟ خوب با تحقيق مى
ما  ربگوييم كه اين دشمن در اينجا به ما خدمت كرد براى اين كه يك عيبى را ب

 .معلوم كرد و رفتيم ديديم هست و آن را بر طرف كرديم
 

ها را به نام جنگ و يا كوشم آزادىام و مىكوشيده  با تمام توانايى
 به هر نام ديگرى محدود نكنند

هاى كامالا ضداسالمى، هاى ضداسالمى و شيوهكوشش نكنيد با اين حربه      
باشد، معلوم است كه آزادى نيست، چون  ها را بپوشانيد. وقتى شکنجهواقعيت

تا بحال ديده نشده است و در تاريخ هم موارد معدودى است كه مرتكبان 
جرايم عمومى را شکنجه داده باشند. غالبا  شکنجه مخصوص كسانى است كه 

البته مال كسانى هم هست كه چيزهاى  ؛ى دارنديأسدارند و يا عمل س« فكر»
بايد نگران ديگران مى .ها گرفتشود با شکنجه از آنىديگرى دارند كه م

شدند كه نكند ما به لحاظ اين كه حکومتيم، اين كارها را بکنيم و آنها بايد مى
كنم، اگر مردم آزادى نداشته باشند، و باز تكرار مىاما...  .دادندهشدار مى

گاهى هم به دست نمى دت كه دشمن را با وح« نيروى قهرى»آورند، آن آ
پى در پى  هافتد و به صورت يك ماده منفجرشکست. به ميان خود مردم مى

كند. دست آخر جامعه خسته و كوفته شود و خود مردم را نابود مىمنفجر مى
كرده بود. اين واقعيت را خوب  كه برضدش انقالب شودتسليم همان رژيمى مى
 .خوب خوب بشناسيد
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يد كه آزادى براى شما بد است. اگر چند نفر چند گروه مردم، باور نكن      
هم با استفاده از آزادى، بعضى حرفها را بزنند، خطرش بسيار ناچيز است. اگر 

توان اى نمىكند بترسانند نتيجهچنين و چنان مى شما را از اين كه ضد انقالب
هر چه كه نيرو « انقالبضد »آن شود. گرفت، آخر از اين جنگ كه باالتر نمى

اند كه نيست. من يك داشته باشد بزرگتر از اين ارتشى كه به جان ما انداخته
امتحان دادم شما قدر اين امتحان را بدانيد. نه تنها تا به حال تقاضاى اعالم 

ام. نه تنها نخواستم بگير و ببند راه بيندازيم، نه تنها وضعيت فوق العاده نكرده
ها كوشم آزادىام و مىكوشيده  م، بلکه با تمام توانايىاهنياورد خفقان به وجود

دانستم آزادى وقتى را به نام جنگ و يا به هر نام ديگرى محدود نكنند، چون مى
محدود شد و از بين رفت، بعد از پيروزى رژيمى خواهيم داشت نزديك به 

 .شودگر ممکن نمىدي رژيمى كه بر ضد او انقالب كرديم و باز پس دادن آزاديها
ار وقت چه ما بخواهيم و چه نخواهيم دين ما در معرض نابودى قر آن      
 .سبپر وگيرد، استقالل ما هم همين طور. ما رژيمى پيدا خواهيم كرد كه بيا مى

ن كه ر در ايدانى در آنچه كردم پايبندى به دين تو بود و اصراخدايا تو مى      
پاك و صاف، پس از دو سال افتادن در اين  اين ملت صميمى، با عاطفه

« دست انداز»ها پرهيز كرد، در يك شد از همه آنيى كه مى«دست اندازها»
 .بزرگى نيفتد كه نتواند از آن بيرون برود

ام و ناممکن ممکن شد و اى مردم، اگر خدمتى من در اين جنگ كرده       
ند دشمن را سد كنند، و مانع از انجام توطئه بشوند، به ما توانست نيروهاى مسلح

ام ناچيز است. گمان خودم در برابر خدمتى كه براى حفظ آزاديهاى شما كرده
در اين است كه با كوشش براى دفاع از آزاديهاى  ارزش اين جنگ و اين رهبرى

 گوييد؟شما توأم شد. حاال به من چه مى
ساخته و پرداخته و آماده در اختيار من گذاشته بوديد  ارتشگوييد كه يك مى

دانيد كه اين ارتش را در همين كه نتوانستم با آن درست عمل كنم؟ آيا نمى
ع از آزادى اجريان جنگ بازسازى كرديم؟ و با همان ايجاد خودجوشى و دف

اند و او ايستادهرابر دشمن با اين صميميت و صداقت در ب نهااين جوااست كه 
 اند؟كرده را سد
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ديها ديد آزاحام مردم بايد آزاد باشند و تگوييد چرا من گفتهآيا مى      
 گوييد اگر براى اين آزاديها تالشخطرناك است؟ اى كسانى كه ناسزا مى

ن ه از آكرا  كردم، آيا شما بوديد كه اين ناسزاها را بگوييد؟ اقالا قدر آنچهنمى
م در هر حال ما آزاد بودي»ست بدانيد ممکن است شما بگوييد دفاع شده ا

ادى ت. آزاما اين را بدانيد كه اين آزادى نيس«. ستا چون كار ما حمله به شما
. كنندىو تخريب با هم ناسازگارند آزادى و سازندگى است كه با هم ربط پيدا م

 .امتخريب آزادى نيست اين را قبالا هم گفته
 

 اخالق بايد جاى روشهاى تخريبى را بگيرددر جمهورى ما  
اى ام. عدهبه هر حال من همواره به رأى و نظر مردم احترام گذاشته      

رد م داهاند اين طور وانمود كنند كه تكيه به رأى مردم مفهوم مخالفى خواسته
 وتند و آن نفى واليت فقيه است. اما از ديد من اين دو نقطه مقابل هم نيس

غير  واقعيت هستند. چطور ممکن است فقيه به زيان مردم نظر بدهد؟بلکه يك 
 بليغتممکن است پس اين دو در سازندگى، يك واقعيت اند. آنهايى كه كارشان 
 ى آنتخريبى به قصد استقرار استبداد است. هر چه من بگويم يك تعبيرى برا

 .خواهند تراشيد
تين بار است كه رئيس دولتى نخس ،ملت شمادر تاريخ د، یاما مردم بدان      

خواهد كه نسل امروز و اين آزادى را براى آن مى ستا جانبدار آزادى شما
ماندگيها را با سرعت تمام جبران كند، براى آن كه   بتواند عقب ايران
گر را پاره كنيم، براى آن خواهد كه بندهاى وابستگى به غرب سلطهمى
امکان استقرار حکومت اسالمى به وجود بيايد،  ،ستقلدر ايران م ،خواهدمى

هاى سلطه گذرانده است و خود چون او عمر خود را در مطالعه سلطه و نظريه
داند كه مىاى عرضه كرده است. در اين باره بر اساس رهنمودهاى قرآنى نظريه

 محال و محال و محال است كه اسالم استقرار پيدا كند و دير يا»در وابستگى 
بماند محتوايى « اسالمى»ماند و اگر حکومتى به اسم مى« اسمى»زود از آن 

داند و عمر خود را به اين . چون اين را مىخواهد داشت« ضد اسالمى»سراپا 
گويد كه هيچ ها گذرانده است به شما مىسن در مطالعه اسالم و اين واقعيت
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ها و روزنامه ويزيونچيز نخواهيد، آزادى بخواهيد، بخواهيد كه راديو و تل
ها آزاد به شما عرضه كنند، بخواهيد كه اجتماع مطالب را از طريق بحث آزاد

باشد و مردم بتوانند آزادانه صحبت خودشان را بکنند. بخواهيد كه اين گونه 
نكنند، اگر امروز  اى كه نظر خود را اظهار كرده استجوسازيها بر ضد نماينده

اى را ها بتوانند نمايندهسازيها و صحنه آرايىبا اين حقه بازيها و با اين توطئه
 .خارج كنند، فردا اين كار را با ديگران خواهند كرد

توانيد مانع انحطاط خودتان و دولتتان و اگر آزادى داشته باشيد، مى      
د آزادى است. آزادى و استقالل كشورتان بشويد، آنچه بر سر شما آمده از نبو

كه بندهاى وابستگى را بر دست و پاى  طورآنيك واقعيت اند. و اگر شما هم
خودتان داريد زبانتان را هم ببنديد و يا براى شما ببندند، ديگر نخواهيد 
 توانست از سلطه سلطه گران حاكم بر اين جهان رهايى بجوييد. اين حقيقتى ا

شد، در  دانيد. آنچه در همدانبدانيد. ولى شما مىخواهند شما ست كه نمى
گويم كه وقتى ابعاد كوچکتر در جاهاى ديگر هم شده است. و حاال به آنها مى

شما اين سنت غلط را پايه گذارى كرديد و همان روال سابق را از سر گرفتيد، 
 .ايديك سنگ بزرگى از پايه نظام ضداسالمى را گذاشته

هم ساخته است. دست باال را « ما»گويند اين كارها از به شما مردم نمى      
شويد جوى به وجود گويند كه شما با اين كارها موفق مىو مى  گيرندمى

كشد و دنبال كار خود دست از كار مى رئيس جمهورى ،بياوريد و بر اثر آن جو
 كنيد؟چه مى رود. خوب گيريم كه چنين شد، بعدمى

در آن آوريد چگونه رژيمى خواهد بود؟ آن رژيمى كه بعد بر سر كار مى      
به هر كارى مشغول است، يك  صدربنىمااگر ببينيم »آمده بود كه « كذايى نوار»

 تا مردم گمان كنند و معتقد «كنيم كه نتواند انجام بدهد و موفق بشودكارى مى
دهد كارى ساخته نيست. چند نمونه هم هست كه نشان مى اوبشوند كه از 

همين طور عمل كردند. آن داستان گوشت كه تا خواست حل بشود، متصديان 
به هيچ و پوچ محکوم شدند  ؛آن را گرفتند و درس عبرت براى ديگران كردند

همه شدند. و حاال باز گوشت را ارزان و گران فروختن و « درس عبرت»و 
ها هم همين بال كنم دير يا زود بر سر بانكالسابق است. گمان مىچيز كما فى

را بياورند در حالى كه كارى كه بانكها و همين مديريت در به كار انداختن 
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كارى و به خصوص در همکارى با كارگاههاى صنعتى و مبارزه با فشار بى
ات حى از صفوزارت بازرگانى در شکستن محاصره اقتصادى كرده، يک

خواهند جمهورى البته آنها كه مى .است درخشان تاريخ اين دوره انقالب
اند و پديد آوردهاسالمى را از پاى درآورند، با استفاده از مجراهايى كه 

گاهى ها را نيز بفريبند و اين طور كسان را و برخوردها، خودى هاهمچنين ناآ
قتصادى آخرين ضربه را بر موجوديت كشور وارد كنار بزنند و از راه فلج ا

كنيد كه اگر امکان حکومتى هست، كنند. اگر انصاف يارى دهد توجه مى
مقدارى به خاطر همين تالش شبانه روزى اين طور آدمهاست و گرنه همانها كه 

قرارى منتظر حکومت انحصارى بر اقتصاد كشورند، بسيار زودتر از اينها با بي
انى كرده بودند. ولى چون آزادى به معنى واقعى كلمه نيست، كشور را قرب

 .توان اين موضوعات را براحتى مورد بحث قرار دادنمى
ن چطور جامعه نداند عرض و طول اين قضيه گرفتن و محاكمه متصديا      

شد گوشت چگونه بوده است؟ در رژيم سابق اين گونه امور را كم و بيش مى
 ادى چهر آزا مقايسه كنيد و ببينيد از آزاديها و آن اشعااين مقدار ر .طرح كرد

خطر  يزانايد؟ تا به مايد، چه آزاديهايى را از دست دادهچيز را به دست آورده
 .پى ببريد

رعهده که ب هاى بزرگمسئوليت، بنابربا شما ،در اين مناسب ،به هر حال      
ن جوسازيهانشويد، زنم. زود به هيجان نياييد، تخدير ايىم حرف دارم،

 .دست بزنيده عمل بينديشيد، نتيجه زود نگيريد برآورد كنيد و بعد ب
اگر صاف و صريح بخواهم حرف بزنم، از بين رفتن آزادى فقط به سود       

، آزادى كه نبود. و ابر قدرت روسيه ابر قدرت آمريکا :دو ابرقدرت است
اين دو ابرقدرت بر پايه اين وابستگيها  ،ماند. بنابراينا مىها بر جوابستگى

توانند به تناسب قدرت، رژيمهاى وابسته به خود را مستقر بکنند. اما آزادى مى
آيد، شوند و به جاى واقعيت، مجاز جلو نمىها طرح مىكه بود، اين وابستگى

ايل اساسى مس ،در نتيجه .شودبه جاى واقعيت، جوهاى مصنوعى ساخته نمى
پردازند و بندهاى مسايل مىه حل شود و مردم با تمام قوت ببر مردم شناخته مى

اى مستقل، آزاد و كنند و جامعهوابستگى را يکى پس از ديگرى پاره مى
 .سازنداسالمى مى
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اگر اين حرف بدى است، بسيار  ،رومحرف اينست، حاشيه نمى ،به هر رو      
در اين زمينه الزم  بياوريد و يا الاقل بحث آزادخوب استدالل خودتان را 

گذارم و است. مردم هم قضاوت بکنند، من همواره به قضاوت مردم گردن مى
تر از اين نيست كه مردم به من بگويند شما را از براى من هيچ چيز خواستنى

اه اين همه سروصدا ر .اين مسئوليت سنگين و خردكننده معاف كرديم
شود از مردم خواست كه نظر خودشان را بدهند. من به آن نظر مى ؛نياندازيد

نهم. جمهورى ما يك جمهورى اسالمى است. جمهورى است همواره گردن مى
 .كه در آن اخالق بايد جاى روشهاى تخريبى را بگيرد. فقط كمى اخالق

  
  

 1359آذر ماه  21جمعه کارنامه 
 1359دی مله  8تاریخ انتشار

 436شماره روزنامه 
  

بازگردم. امروز هم گفتند هوا  ديروز به علت بدى هوا نتوانستم به تهران      
بعد از ظهر  3خوب نيست، ناچار مسافرت را به تعويق انداختم. تا ساعت 

 بعداز ظهر به جبهه 3مطالعه كردم و در ضمن به امور جارى پرداختم. ساعت 
تم. نسبت به بازديد قبلى، مقدارى مواضع را توسعه داده و جلو رفته بودند و رف

ما خيلى جلو رفته بوديم. در اين جا از سنگرهاى خوبى كه ساخته بودند، ديدن 
 .كردم و براى رفع كمبودها دستور دادم كه زود عمل كنند
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ل داديم. در اين جلسه كه آمدم، شوراى نظامى تشکي از بازديد جبهه    
طرحهايى را كه براى عمليات نظامى آماده كرده بودند، مورد بحث قرار داديم. 
باز هم بيم و اميد نه تنها در زمينه عمليات نظامى، بلکه در زمينه بازتاب اين 

به چه صورت خواهد بود؟ اگر با موفقيت باشد چه بازتاب پيدا »  عمليات كه
كوشيدم برايشان روشن كنم « كند؟نه بازتاب پيدا مىكند؟ اگر نباشد، چگومى

كه اگر انسان خود را براى هدف، وقف بکند در آن صورت ديگر نگران نوع 
ها نگران نبودند، بلکه از اصل پاپوش و ها نيست، البته آنها از قضاوتقضاوت

جنگند ها مىترسيدند كه نكند در حالى كه در جبههتوطئه و اين حرفها مى
يشان دردسر درست كنند، گفتم با قاطعيتى كه شما براى نجات كشورتان برا

معنى است كه خود را سرگرم اين داريد و آماده مرگ هستيد، ديگر خيلى بى
 .ها بکنيددلواپسى

رح طو چند  به هر حال امروز روحيه شان بهتر بود. اميدشان بيشتر شده بود      
اى ا بررتوانم اين طرحها فعالا نمى .ندرا كه آماده كرده بودند، عنوان نمود

 .خوانندگان بازگو كنم
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 1359آذرماه  22شنبه کارنامه 

 1359دی مله  8تاریخ انتشار
 436شماره روزنامه 

  
شود و دقيقه هوا خوب مى 30/9تا  9صبح گفتند كه براى ساعت       
يك ريز مراجعات بود،  5ت رفت. به تهران آمدم. تا ساع توان به تهرانمى

گرفت. بعد میكردند و انجام گرفت، مراجعه مىكارهايى كه بايد انجام مى
بود. در آنجا هم كارهايى كه بود انجام شد و بعد به  جلسه شوراى عالى دفاع

ها و مقدمه چينىكنند و كارهايى كه در آنجا مى منزل آمدم. صحبت از اصفهان
ها و هيجان مردم اصفهان شد، گفته بودم كه خود به آنجا خواهم رفت و توطئه

 .كه البته هر وقت اين رفتن ممکن شد، مردم اصفهان از آن مطلع خواهند شد
  
  

 1359آذرماه  23يکشنبه کارنامه 
 1359دی مله  8تاریخ انتشار

 436شماره روزنامه 
 

وضوع همان پرسشنامه بود و سئوالهايى كه ؛ اى با استاندارانجلسه
  گفتندمى

ايد د كه بشآقايان نظرشان اين  .ام كردندصبح دو نفر طبيب آمدند و معاينه     
جود واقالا ده روز استراحت كامل بکنم. اما روشن است در اين اوضاع و با 

 جنگ اين كار ممکن نيست و ناچار نپذيرفتم، بعد اشخاصى كه به مالقات
 .مالقات كرديم و رفتند ،مده بودندآ

اى با استانداران شد. دو سه موضوعى كه قرار بود بعد از ظهر جلسه      
موضوع بحث واقع شود، واقع شد و مشکل حل شد. يکى از اين موضوعات 

موضوع همان پرسشنامه بود و  ،میاش صحبت كرده بودكه قبالا هم درباره
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كرده ت جمهورى از مردم مىيأسنجش افكار رگفتند دايره سسئوالهايى كه مى
است. مسئول اين دايره حاضر شد و توضيح داد و معلوم شد كه اصالا و ابدا  

درجه تغيير محتوى و صورت به آن داده شده و  180موضوع چيز ديگر بوده و 
اند. سئوال اين بوده است كه آخرين به آن صورت درآورده و طرح كرده

 ايد چيست؟اى كه شنيدهشايعه
ها خواهد به استانداراند و اين دايره به حساب اين كه مىجوابهايى داده      

ت، ه اسكمك كند تا آنها محيط كار خودشان را بهتر ببينند و بدانند كه چگون
 لبتهابه صورت پاكت سرى براى آنها نتيجه آن سنجش افكار را فرستاده است. 

 به« سئوال»به « جواب»شد كه چطور در اين باره بايد خيلى حرف زده مى
تبديل شده و در نزد همه كس طرح شد و به صورت يك مسئله « پرسشنامه»

ا شده آنه مهم درآمد. ولى چون در جلسه استانداران گفتند كه رفع سوء تفاهم از
 م كهكنند تا از ديگرانى هروند و اين مسئله را تعقيب مىاست و خودشان مى
سئله ين ماجود آمده است رفع كنند. من در اين جا از تفسير اين سوء تفاهم به و

گويم ناشى از كنم مىخوددارى كرده و اين موضوع را حمل بر صحت مى
 .نادانى، ندانستن و اشتباه بوده است و بس

 شخصه يكخواهم اين مسئله را با اين آقايان درميان بگذارم كه مفقط مى      
د، م بوين باشد كه انسان وقتى چيزى برايش مبهجامعه اسالمى دست كم، بايد ا

لب سئوال كند تا رفع ابهام بشود؛ بعد بر اساس موضوع روشن عمل بکند. ق
آن  حقيقت، هيچ با اسالم سازگار نيست و قطعا  عملى ضد اسالمى است و در

يك  گذارد. درالعاده زيانبار و خطرناك به جا مىمجلس هم گفتم كه اثراتى فوق
در  ه آماده تحريك است، اينگونه مسايل را در هيئت دولت، مجلس ومحيطى ك

 وخته جامعه عنوان كردن ممکن است اين نتيجه را بدهد كه بر پايه يك ظن سا
ر درا  مصنوعى، يك جريان غير قابل كنترلى در جامعه به وجود بيايد و جامعه

ند كيت ردم كفاكام خود فرو برد. اميدوارم اين هشدار براى مسئوالن و براى م
 .و مفيد باشد

خواهيد كسى موقعيت كشور ما موقعيت حساسى است، چطور مى      
اش هم اين مسئوليت سنگين جنگ را بر دوش داشته باشد و جو كار و فعاليت

طور باشد؟ هر روز به جاى اين كه اگر مسايلى هست و واقعا  هم هست كمك 
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گى خاطر بيشترى تمام هم خود را در رفع آنها بکنند تا او بتواند با آسود
هايى هم انجام بگيرد و راشىمصروف پيروزى بکند، هر روز يك مسئله ت

اصى اين جا و آنجا مسئله را عنوان كنند و به جان او بيافتند، او بايد به اشخ
اى كه خود جنگ ايجاد كرده است، بيايد به ها مسئلهجاى پرداختن به ده

اش اين است فرعى ندارد. در چنين موقعيتى قاعدهمسايلى بپردازد كه اصل و 
كه همه به او كمك كنند تا در آن مسايل اصلى مربوط به جنگ پيروز شود. 
واال اگر قرار باشد او در برابر دشمن باشد و تمام پشت و اطراف او هم اين 

شود كشنده گونه محيط را بر ضدش بسازند، اين جنگ در واقع يك جنگى مى
 .ر آورندهو از پاى د

ترين مايلم مردم بدانند كه محيط كار ما بسيار مسموم است و در مسموم      
ترين كارها مشغولم، اما به هيچ روى در من سستى راه نخواهد محيطها به سخت

با وجود همه  يافت و به فضل خدا به كار جنگ با تمام وجود خواهم پرداخت.
آورند ر روز و هر ساعت به وجود مىها و مشکالتى از اين نوع كه هاين مشکل

مشغول  و هدفى جز اين ندارند كه توجه ما را از جنگ برگيرند و به پشت جبهه
خواهند به وجود آورند، تصميم اى را كه مىكنند و خداى نكرده آن فاجعه

ام، تنها به جنگ مشغول باشم و بر وعده دارم چنان كه تا اين زمان عمل كرده
ت جمهورى داده بودم، وفادار بمانم و انشاءالله يك يأسدم كه در انتخابات رخو

حال اين كه در اين قضيه تنها مسئله، خاك  ؛از دست نرود وجب از خاك ايران
اسالمى هم هست. به  ايران نيست؛ اساس جمهورى اسالمى و اساس انقالب

تا ديروقت شب، باز همين مالقاتها و صحبت  هر حال بعد به منزل آمدم و
 .درباره كارهاى جارى كشور ادامه يافت

  
  

 1359آذرماه  24دوشنبه کارنامه 
 1359دی ماه  9تاریخ انتشار 

 437شماره روزنامه 
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 انداى از نمايندگان اعالم جرم كردهروز سه شنبه عده
خارجى كه از مناطق جنگى   با مخبراناى مصاحبه صبح در ستاد ارتش      

رفتم و درباره وضعيت نيروها در  ديدن كرده بودند، داشتم. بعد به ديدار امام
هاى جنگ صحبت شد، مطالبى درباره بهبود وضع نيروهاى نظامى به جبهه

گيرد كه اطالع ايشان رساندم. اميدوارم كه عمليات نظامى به صورتى انجام ب
خيال مردم از جهت عقب راندن نيروهاى دشمن آسوده شود. بعد به منزل آمدم 

گفتند در مجلس بحث شده است كه دو سه  .بشوم تا آماده رفتن به خوزستان
ام، اينها اسرار بوده و مطلبى را كه من در كارنامه روز، موضوع بحث قرارداده
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خالف قانون اساسى است و موجب رو به رويى  اين اسرار را افشا كردن بر
اى شود و از اين قبيل مطالب. معلوم شد روز سه شنبه عدهارتش با مجلس مى

اند )چون مطلب اين كارنامه را من بعد از آن روز از نمايندگان اعالم جرم كرده
 گويم: اوالً در قانون اساسى مطالبى كهام( ناچار اين چند جمله را مىپر كرده
مطالب جلسه سرى است. جلسه سرى  69در خارج نشر بشود، طبق اصل  نبايد

غير از جلسه خصوصى غير علنى است. مطالب جلسه خصوصى در همه جاى 
هم سابق مجلس  شود، البته نه با تفصيل. در ايراندنيا كم و بيش منتشر مى

ا حدودى منتشر ها تبود. مذاكرات مجلس خصوصى همان روز در روزنامه
شد. ثانيا  حرف يك نماينده، حرف مجلس نيست تا احتمال رويارويى مى

ها هدف اتهامات دروغ ارتش با مجلس برود و ثالثا  كسانى كه در آن حمله
قرار گرفته بودند، ارتش نيستند تا اين صحبتها درباره آنها توهين و يا تخفيف 

« سر غيرنظامى»و يا « نظامى سر»كل ارتش تلقى بشود. رابعا  اين حرفها 
نبوده است كه بازگو كردنش موجب استفاده دشمن بشود. خامسا  دروغ 

شود تا درباره ضرورت پوشاندن و نپوشاندنش بحث و گفتگو الزم حقيقت نمى
اى براى من نوشته بود، از من اى كه اين مطالب را در نامهباشد. سادسا  نماينده

سوء تفاهم بشود كه اگر  اين باره بدهم تا رفع خواسته بود يك توضيحاتى در
 .اين چيزها صحيح نيست، جوى به مناسبت اين حرفها به وجود نيايد

كنم براى هر كسى روشن است كه مقصود پس از توضيحات كه گمان مى      
از اين كارها جز اين كه يك هيچ و پوچى را اسباب جوسازى قرار بدهند 

انصاف بخواهم كه تكليف من چيست؟ اگر توضيح خواهم از مردم نيست، مى
هاى در مجلس ودر جاهاى ديگر، روحيه فرماندهان را به ندهم، اين جوسازى
دهد و واضح است كه براى جنگ، يك خطر قطعى و حتمى حداقل كاهش مى

است. اگر به درخواست آن نماينده و به مناسبت، توضيح بدهم كه با اين مقدمه 
شود به اين كه در اين شود، آيا واقعا  مىه اعالم جرم تبديل مىها. حتما  بچينى

جو مابتوانيم بر مشکالت غلبه بکنيم و دمشن را برانيم اميد بست؟ ما در چه 
اى كه اين مطلب را طرح كرده جوى بايد با دشمن بجنگيم؟ چرا اين نماينده

بشود و  بهامااست به خود زحمت نداده كه بيايد توضيح بخواهد تا از او رفع 
اينها مسائل را اين طور طرح نكنند و وقتى هم كه طرح كردند، اينهايى كه 
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گويند چه سر نظامى است!؟ اگر كسى رفت و به نادرست، مطالبى را عنوان مى
كرد، اين دروغها سرى هستند!؟ و سر مجلس هستند!؟ اين كه در مجلس و يا 

م از اين نوع اكاذيب، آيا اين اى نشر اكاذيب باشد، آن هكارعده ،غير مجلس
گفتيد بايد آن نماينده گذارد؟ شما اگر راست مىاعمال روحيه جنگى باقى مى

داديد كه چرا اين حرفها را بر خالف حقيقت زده را مورد سئوال قرار مى
نبوده است چرا شما اين قدر از واقعيت و « سرجنگى»است؟ اينها هيچ كدام 

اين كه حرف نادرستى را به اين صورتها دربياوريد و شويد، براى قانون دور مى
منعكس بکنيد؟ حرف من اين است و اين را بدانيد كه اين كارها جز تضعيف 

 .آورداى به بار نمىما، هيچ نتيجه جبهه
اگر مقصود شما شخص من هستم، صبر كنيد جنگ تمام بشود، از اينها       

دهم كه وارد جر و بکنيد و من به شما اطمينان مىو بيشتر از اينها را طرح 
خواهيد بگوييد. و اگر مقصود شما بحث با شما هم نشوم، شما هم هر چه مى

ها در كار ما خواهيد اثبات بکنيد كه اين ضعفشخص من نيست و مى
ها آن هم به اين صورت بسيار نادرست، جز هست، خوب با بيان اين ضعف

هايى را كه داريم به قوت تبديل گيريد؟ بايد ضعفاى مىتشديد آنها چه نتيجه
خواستم خودستايى بکنم و مردم را به خواندن و شنيدن كنيم. اگر مى

ها را، آمدم قسمتى از ضعفهاى خود مشغول بکنم، هر روز مىخودستايى
اى گفتم: خوب مردم، من با اين وسيلهكردم و مىخودم بيشتر از شما شرح مى

خواهيد بجنگم؟ اما كار انسان معتقد و ها را دارد، چگونه مىعفكه اين ض
ها را به قوت تبديل واقعى اين نيست، كار او اين است كه اين ضعف مکتبى

در جنگ هستيم و در جنگ آزاد  كند و دشمن را بشکند. اگر قبول است كه ما
بکنيم، پس اين حرفها نيستيم كه تمام حقيقت را به طور آشکار و علنى طرح 

، بگذاريد جنگ كه تمام شد، در يك محيط باز، وقتى امکان را هم طرح نكنيد
كنيم و موضوع بحث و گفتگو طرح اين حرفها فراهم شد، اين امور را طرح مى

 .كننددهيم و مردم هم داورى مىقرار مى
ردند كه امروز پس از اين كه مدتى به اين مسئله مشغول بوديم، خبر آو      

دانم همين را هم بگويم، جزء اسرار است؟ لو رفتن سر است؟ يا )حاال نمى
متصديان مجلس اند. یک نظامی را به مجلس آوردهاين كه بايد بگويم( 



709 

 

بايد امور را از مجرى صحيح خودشان خارج كنند و اشخاصى را بياورند نمى
نظامى بدترين ضربه از حرفهايى را بزنند كه در دمادم عمليات  و آنها در آنجا

كسى را بياورند و او يك حرفهايى بزند كه كسى هم نيست در  ؛پشت است
است. حال اين كه جا حقيقت حرفها را آشکار كند؛ باز اين كار شدهآن

بايد موافق قوانين خاص خودشان عمل بکنند، يعنى اگر گزارشى  هانظامی
هم به فرمانده باالتر از خودش دارند، به فرمانده خودشان بدهند، فرمانده او 

را برداشتن و بردن و گفتن كه آقا بيا حرفهايت را بزن،  یبدهد، واال نفر
ما پانصد، ششصد هزار نفر دارند. شما فكر كنيد اگر هر كس  نيروهاى مسلح

به اين اند؟ و مهاى ما چه باقى مىبخواهد بيايد و حرفهايش رابزند، از جبهه
گويم كه مردم، با اين كه دهم و مىدهم، هشدار جدى مىمناسبت هشدار مى

تواناييهاى جنگى دشمن زياد است، ما در جنگ شکست نخورديم و روز بروز 
هاى جنگ هم بر تواناييهاى خود افزوديم، اما پناه بر خدا از آنچه در پشت جبهه

گيرند و ما را در يك وضعيت سختى از گذرد و كارهايى كه هر روز انجام مىمى
 .دهندجهت روحيه نيروهاى مسلح قرار مى

هم كه  نه تنها شما مردم مراقب باشيد، بلکه شما نيروهاى مسلح      
جنگيد، اين را بدانيد كه زندگى با فرض وجود شيطان است، يعنى شيطان مى

بايد فرض كنيم اين مشکالت هستند و اين  پردازد. ماهست و به اين كارها مى
شود. اما با وجود اينها با وجود دارد و تشديد هم مى كارها و اين جنگ روانى
ها را در ما بايد پاسخ همه اين حرف و نقلها و توطئه .قوت بيشترى بجنگيم

اه ديگرى تالش بيشتر براى پيروزى بدهيم. يك پيروزى قاطع و سريع. واال ر
نيست، نيروهاى ما بايد متوجه اهميت موقع باشند و با تمام توانايى براى 

ها و پيروزى بکوشند. هيچ چيز به اندازه پيروزى، ما را از شر اين وسوسه
كند. اگر مردم يا نيروهاى مسلح ما به اين هاى روانى راحت نمىجنگ

برازنده هيچ  ،يك مسلمانجوسازيها و به اين بازيها و به اين كارهايى كه از 
بشوند، در اين لحظاتى كه اميد   نيست و قطعا  از كارهاى شيطانى است، تسليم

 .به پيروزى به دست آمده است، پيروزى به شکست بدل خواهد شد
ها كه واقعا  هيچ كس يا كمتر كسى در تاريخ ما با با وجود همه اين فعاليت      

ين جنگ شب و روز براى او مسئله بتراشند و از آنها رو به رو بوده است كه در ح
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هر سو او را درتنيده تارعنكبوت مشکالت واقعى و اين گونه مشکالت كه بايد 
دوم گفت، قرار داده باشند و با اين  در جبهه آنها را در مجموع جنگ روانى

ا اتكا به حمايت خداوندى با تا آنجا كه در توان دارم و ب حال جنگيده باشد،
گذارم كه وجدان جنگم و داورى را به خود مردم مىايستم و مىتمام وجود مى

 .پاكشان بهترين قاضى و بهترين يار و كمك كار ما در اين تالش بزرگ است
 ، خرمشهرهاى آبادانبازگشتم و براى بررسى وضع جبهه امروز به خوزستان      

به آن ناحيه رفتم. عالوه بر مشکل هماهنگى ميان نيروها، مشکل تدارك نيز از 
به  .ست و اين مشکالت در اين جبهه نيز وجود داشتا مشکالت كار ما
شود گفت از مشکالت مهم به حل آن پرداختيم. در حقيقت مى ،محض رسيدن

هاى ما هم از ابتدا اين امکانات است كه در جبهههر جنگى يکى هم توزيع 
مشکل وجود داشته است. تالش و كوشش ما اين بود كه تا حدودى اين 

ايم واميدواريم كه بيش از اينها نيز مقدارى موفق شده ؛مشکل را حل بکنيم
قتى معنى و ما توجه بکنند به اين كه پيروز شدن و موفق بشويم. نيروهاى مسلح

كند كه ما بتوانيم اين گونه مشکالت را از پيش پا برداريم. به مفهوم پيدا مى
يل پرداختيم و بعد محل نظامى را اسحال تا ساعت نه و ده شب به حل م هر

 باريد كه به محل اقامت آمديم.ترك كرديم. باران هم مى
 

 و سوسياليزم سوئد مطالعه كتابی  درباره اوالف پالمه
 پردازم. به مطالعهکتاب می ، من به مطالعهدهدمیدر هر فرصتى كه دست      

بود. دليل مطالعه  و سوسياليزم سوئد يك كتاب پرداختم كه درباره اوالف پالمه
آمده بود و شناختن طرز  زمان ملل به ايرانيکى اين بود كه پالمه از سوى سا

ساخت. در فكر و حوزه عمل و محيط زندگى او از نظر ما كار را آسان مى
مثال او در گذشته و در جوانى  .مطالعه اين كتاب به نكات جالبى هم برخوردم

مدتى از زندگى خود را در آسيا گذرانده و در مبارزات ضد استعمارى 
و همه دنياى سوم )به اصطالح كتاب( فعاالنه شركت   اى آسيايىكشوره

 موضع صريح و قاطع گرفته، در انقالب بر ضد آمريکا داشته است. در ويتنام
ديدى كه در اين كتاب بيان  است.جانب انقالب را گرفته رهايى بخش الجزاير
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ده است رابطه ميان استقالل و سوسياليزم است كه از هر حيث جالب بود و ش
اگر  ،ها در همه جا به راه حلهاى مشابه انجاميده استداد كه واقعيتنشان مى

ملتى بخواهد رهايى از استكبار را تجربه كند، حاال هر اسمى به اين جريان 
گر و زير ابطه ميان سلطهرمیان رسد كه ناگزير به اينجا مىبگذارد مهم نيست. 

از سلطه مستكبران، رابطه تنگاتنگى  رهايى مستضعفان باوابستگيها  و سلطه
استقالل به معناى از بين رفتن پيوندهايى است كه قشرهاى مستكبر را . است

كند. اگر اين پيوندها را پاره كنيم، آورد و به جامعه تحميل مىپديد مى
به  ؛ا پاره كنيم، به آزادى به معناى واقعى كلمه نيز دست يافته ايموابستگيها ر

ن معنا كه در قانون اساسى ما هست كه ایتوان چنين گفت: بيان ديگرى مى
استقالل و آزادى يك واقعيتند و از هم تفكيك ناپذيرند، معنايى جز اين ندارد 

را پاره كنند و تا توانند آن بندهاى وابستگى كه تا مردمى آزاد نباشند، نمى
رسيم كه شوند. باز به همان مسئله مىبندهاى وابستگى را پاره نكنند، آزاد نمى

خواهد از پرداختم. آزادى در كشورى كه مىآن پيش از اين نيز به توضيح 
گردد معنايى جز آزادى در كشورهاى اروپايى  رها رابطه مستكبر و مستضعف

هر آن قدر كه ما به انديشه ميدان بدهيم،  .بار بيشتر است دارد و جوب آن چند
شويم و تر مىتر بکنيم به همان نسبت مستقلامکان فكر كردن و ابتكار را فزون

شويم و به همان نسبت شود، به همان نسبت آزادتر مىتر مىما مستقل فرهنگ
هر كارى به نام »نه  و« اسالم واقعى»و « استقرار واقعى اسالم»امکان 
گردد. اين واقعيت را از تجربه تاريخ داريم. تاريخ بيشتر فراهم مى« اسالم

كشور خودمان از جنبش تنباكو تا امروز گزارشگر روشنى بر اين واقعيت است 
هاى مخالف با آزادى سرانجام زمينه ساز بازگشت به شرايط وابستگى جريانكه 
اند و سلطه خارجى را بر كشور ما را برباد داده اند و نتايج انقالب مردمبوده

 .اندتحکيم بخشيده
مشروطه  نتايج قيام ما بر ضد انحصار تنباكو چگونه از بين رفت؟ انقالب      

مرداد بر سر نهضت مردم ما براى ملى  28ما به چه روز افتاد؟ و با كودتاى 
رهايى در كمين انقالب اسالمى ماست؟ نگرشى چه آمد؟ و چه خط كردن نفت

بر اين واقعيت تاريخى بايد چشم و گوشهاى ما را باز بکند و بدانيم هيچ چيز 
تر از كند و در شرايط وابستگى است عزيزتر و گرامىبراى ملتى كه انقالب مى
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آزادى نيست و اسالم واقعى آن اسالم كه انقالب ما را با شعار استقالل، 
توان بدين است كه مى« اسالم»جمهورى اسالمى، ممکن كرده در آن آزادى، 

آزادى رسيد، انسان منزلت پيدا كند و قانون استقرار پيدا كند و آدميان بتوانند 
 .درباره جستن راه حل مشکالت تاشى از وابستگيها بيانديشند و راه پيدا كنند

ما براى اين  باگر انقال .اين واقعيات در كشورهاى ديگر نيز هست      
واقعيت يعنى رهايى از وابستگى، يعنى نشان دادن رابطه آزادى و استقالل در 

كنم به حل مشکل انسانيت تحقق آزادى و استقالل راهى پيدا كند، گمان مى
معاصر دست يافته است. تالش و كوشش ما براى دستيابى به اين راه حل 

وادى ناكاميها خواهد كشاند. واقعيتى كه در آن  زمان ما را بهاگر نه،  است.
كتاب بود، براى كشور سوئد كمتر محسوس است تا كشورهايى مثل ما، چون 

شناخته است. اما آدمى و مرز نمى كه سلطه ابرقدرتها بر كشورهاى مثل ما حد
هاى زير سلطه غرب مدتى از عمر را گذرانده است با مثل پالمه كه در قاره

ى و واقعى بايد معلوم كرده باشد كه ارزش استقالل چه ميزان است تجربه عمل
پيش ما آمد،  و عراق و عجيب اين كه وقتى او براى گفتگو درباره جنگ ايران

ما قضيه را از همين ضرورت استقالل شروع كرديم. در آن موقع به او گفتم از 
و استقالل ايران از سوى ابرقدرتهايى است نظر ما حمله عراق تالشى براى مح

يك نگرش به وضعيت اند و كه در خاورميانه به دسته بنديهاى جديد دست زده
باشد و ما اى به دور ايران مىدر كار ايجاد حلقه دهد كه آمريکامنطقه نشان مى

 .كنيمناچار در اين نبرد از استقالل خودمان دفاع مى
  

 1359آذرماه  25سه شنبه   کارنامه
 1359دی ماه  10 تاریخ انتشار 

 438شماره روزنامه 
 

 مسئله فرماندهى و وحدت آن
امروز از صبح تا ظهر در محل ستاد اروند حاضر شدم و اعضاى ستاد       

وضعيت نظامى را تشريح كردند و طرحهاى نظامى خودشان را توضيح دادند. 
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، امکانات نظامى كه در اختيارشان قرار گرفته اين توضيحات را يادداشت كردم
بود، كارهاى دشمن و كارهاى خودشان را هم گفتند كه همه را يادداشت كردم 

هاى خودشان را هاى دشمن و تواناييها و ضعفو همين طور تواناييها و ضعف
 .براى من شرح دادند

 ديم كهشغول شبه مسئله ديگرى م ،بعد از اين توجيه نظامى، بعد از ظهر      
 آن مسئله فرماندهى و وحدت آن بود، كه گفتگوها تا ديروقت شب به طول

 .انجاميد و اميدوارم كه از اين نظر وضع را بسيار بهتر كرده باشد
هاى جنگ بوده از روز نخست جنگ اين مسئله يکى از مسايل مهم جبهه      

رورتى كه دارد، اين همه طول است. علت اين كه حل اين مسئله با همه ض
كشيده  و هنوز نيز حل قطعى نشده است، جز اين نيست كه عوامل 

ى مانع از تحقق آن بوده يأسو مؤثر در جنگ خصوصا  آن عامل س  غيرمادى
شود تواند در شرايطى كه اعالم راهپيمايى مىاست. چطور يك نيروى نظامى مى
« روز مصاف»دارى روز پنجشنبه آيد كه پنو با اين اعالم جوى بوجود مى

ى كشور است، فرمانده درجبهه جنگ جرأت عمل يأستعيين كننده سرنوشت س
نظامى به خود بدهد؟ عمل نظامى ممکن است موفقيت داشته باشد ممکن 

شد چه است با شکست توأم بشود. اگر عمليات نظامى يك فرمانده موفق نمى
گرفت؟ خود اين مايى هم انجام مىكرد اگر روز پنجشنبه راهپيوضعى پيدا مى
اى شب و روز به تخريب روحيه فرماندهان مشغولند و گمان معنا كه عده

كنم اين معنا امروز ديگر بر كسى پوشيده نيست و همه مردم ديگر همه اينها مى
 .هاى جنگ بوده استاز عوامل مهم بازدارنده ما در جبهه  شناسند، يکىرا مى

 

قرار  جنگ اصلى را جبهه جنگ با رئيس جمهورى اى جبههعده
 اندداده

كنم براى خنثى كردن اين عامل كه از نتايج آن يکى ام و مىآنچه من كرده      
هم ضعف فرماندهى و نبود وحدت آنست. هر جا انسجام و وحدت فرماندهى 

هاى ما بيشتر است. هاى ما بيشتر و پيشرفتىتواناي قويتر است، در آن جبهه
تر بوده است و هر جا اين وحدت زنيم، كارىضربه هايى كه به دشمن زده و مى
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ايم و دشمن تر بودهفرماندهى بر اثر حاكميت اين روحيه كمتر بوده ضعيف
اى جبهه چيره بوده است. با همه اين مشکالت و با آنكه با كمال تأسف عده

اند، تالش عمده و همه قرارداده را جبهه جنگ با رئيس جمهورىجنگ اصلى 
ايجاد روحيه و ايجاد وحدت فرماندهى شده است و  وقفام جانبه شبانه روزى

خوشبختانه نتايج به دست آمده ما را از نگرانى به در آورده است. امروز با 
ميزى كه از سوى اين و آن به ى ناسالم و با وجود لحن تهديدآيأسوجود جو س

ما خوب  رود، روحيه فرماندهان خوب است، روحيه نيروهاى مسلحكار مى
 .است
به آنها كه شايد به علت عدم دسترسى به اطالعات صحيح و عدم امکان       

اند بدبين شده توضيح، در ابهام هستند و از ظن خود نسبت به رئيس جمهورى
ها، ها، به نارسايىگويم فرض كنيد رئيس جمهورى هم مثل شما به ضعفمى

گاه باشد، و به بديها و به هر چيز ديگرى كه شما در ذهن تصور مى كنيد آ
آيا  ،اما خواهران و برادران من د،فرض كنيد كه بيشتر از اينها آگاه باش

كه من آنها را گذاشته  داردنيروهاى خوب ديگرى با تجهيزات كامل وجود 
رسيد كه باشم و اين نيروها را به كار برده باشم؟ اگر شما هم به اين نتيجه مى

، آيا وظيفه من اين نيست كه اين نيروها را با مراقبت شبانه «وجود ندارند»
روزى آماده كنم، ضعف هايشان را به قوت تبديل كنم و به كار بگيرم؟ آيا اگر 

ها خواهم پرده و حجابى بر اين ضعفكه فكر كنيد من مىشما به جاى اين 
باشم، از راه همدلى و همدردى فكر كنيد بلکه به دليل اين نيرويى كه بايد آن 

شود؟ را به كار بگيرم شما بايد به من كمك كنيد، آيا وضع به كلى عوض نمى
مى كه روش اسال و آنچه تجربه به ما آموخت، اين است كه آدمى تغييرپذير است

توان سنگ و جماد تلقى پيامبر ما به كار برد روش درستى بود. انسان را نمى
كرد حال اين كه امروز از نظر علمى اين مسلم شده است كه سنگ نيز تغيير 

گويند در حال جنگ و در حين است. فكر كنيد از نظر نظامى مى پذیر
سابقه حال و بىعمليات جنگى تجديد سازمان و تكميل سازمان نظامى امرى م

هاى سابقه انجام گرفت. ما امروز در جبههاما اين امر محال و بى ؛بوده است
برابر روز اول از نظر تجهيزات و امکانات نظامى قويتر  10تا  8جنگ 
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ايم، فكر كنيد كه اين انسانها در اين مدت و در زير ضربات دشمن چگونه شده
 ه انجام برسانند؟اند اين مهم را بتوانسته

اند در اين وضعيت انجام دهند، آيا پيش از اين آنها كه اين كار را توانسته      
توانستند اين كار را انجام بدهند؟ آنچه زمان و در وضعيت مناسبترى بهتر نمى

 بيشتر از سابق واقعيت ، فرماندهى نيروهاى مسلحهشد اين بود كه در اين دور
باط ممکن شد، در نتيجه ايجاد نيروى عظيم ميسر ضپيدا كرد و نظم و ان

كنند گشت. براى اين كه اثر اين قوت گرفتن را در ذهن آنهايى كه گمان مى
ها و ندارند، بدانيم خوبست گفته« مخالف خوانى»اى جز وظيفه
 .مرور كنيمرا آنها  هاىنوشته
سد كنيم و مانع پيشروى آنها بشويم. به خواستند كه ما دشمن را اوايل مى      

كردند. در توانم بگويم چه اظهارات و چه تلگرافاتى مىمناسبت جنگ من نمى
به دست دشمن بيفتد ما ديگر  شما نگذاريد آبادان»گفتند مرحله بعدى مى

و امروز «. خواهيد با دشمن بجنگيدبه طول جنگ نداريم، هر طور مى  كارى
هجوم و حمله و پيشروى خود را  شود و چرا ارتشگويند چرا مسامحه مىمى

كنند. امروز گويند كه همه اين سئوال را مىاين قدر گفته و مى كند؟شروع نمى
اين سئوال يك سئوال عمومى شده است از لحاظ من اين سئوال نشانه خوبى 

ما هم در  انطنهموهرا  بيم است در عين حال كه معرف ناشکيبايى است و ظا
اند كه نيروهاى آن هست، در عين حال نشانه آن است كه به تدريج همه پذيرفته

گرچه تقدير و تشويق را  .ما غير از نيروهاى مسلح روزهاى اول است مسلح
دانند، اما قبول دارند كه زحمتهاى هنوز آن عده كه گفتم، وظيفه خود نمى

رساند به نتيجه رسيده و امروز جان آدمى را به لب مى فرسايى كه گاه طاقت
آميزى را به انجام برسانند. از اين به توانند هجوم موفقيتنيروهاى مسلح ما مى

بعد وظيفه اين نيروهاى مسلح است كه به اين خواست عمومى پاسخ بدهند و 
بزرگ در سر پيروزى  شود با اتكاء به خداوندتوجه به جوسازيهايى كه مىبى

بپرورند و براى به دست آوردن اين پيروزى به تالش عظيم برخيزند. آنها بايد 
ها ممکن شد و ما توانستيم نيروهاى خودمان كه آن نا ممکن طورآنبدانند هم

هاى را به اين حد از توانايى برسانيم، بايد پيروزى هم ممکن بشود، بايد هجوم
 .م بگيرند و بايد دشمن شکسته بگرددما در هر شرايط جوى انجا
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ما دارد، اين آزمايش قبول شدن  ما با انقالب اين عهدى است كه ارتش      
دهد. به ملت هم است و اين ارتش با اين پيروزى، به انقالب امتحان قبولى مى

سودگى خيال از اين توانند با آدهد و از اين پس مردم ما مىامتحان قبولى مى
ست و سوداى دخالت در امور زندگى روزمره ا كه ارتش پاسدار مرزهاى آنها

هاى زندگى اجتماعى خودشان را محکم بگردانند و با ها را ندارد، پىآن
هاى داخلى و خارجى و توطئه تأثيراطمينان خاطر بيشترى نسبت به عدم 

 .ندها اين زندگى اجتماعى را بازسازى كنابرقدرت
 

 تلفن كردند كه شما خوبست به تهران بياييد از تهران
تلفن كردند  وقتى آنها رفتند، از تهران شب پس از بحث مفصل با نظاميان      

كه شما خوبست به تهران بياييد چون يکى از مواد قطعنامه كه قرار است در 
شود مربوط به فرماندهى كل قوا است و قرار است فردا به راهپيمايى خوانده ب

بروند و از ايشان اجازه بگيرند كه اين ماده در قطعنامه باشد. من  نزد امام
به لحاظ اين كه اين مسئوليت سنگين سالمت  ؛آيمپاسخ دادم كه به تهران نمى

ن كه از اين مسئوليت مرا مختل كرده است. مرا به اين جا كشانده است و هر آ
، واال اگر قرار باشد بابت هر توطئه «آسوده شدم»آزاد بشوم خواهم گفت: 

محل كار را رها كنم، خود نيز باور خواهم كرد كه از روى اعتقاد در اين كار 
نيستم. فرماندهان نظامى نيز اين مسئله را شنيده بودند و از اين مسئله به شدت 

ها و خطرات ات اين كار در وضع جبههتأثيرز باب كردند. ااظهار نگرانى مى
ها و خداى نكرده چيره شدن ها و تالشعظيم آن در از بين بردن همه زحمت

گرى و فن جنگ است. كار من هم به آنها گفتم شما كارتان كار نظامى .دشمن
رداشتن و نمايش دادن و و فيلم ب داستان اصفهانشناسايى امور اجتماعى است. 

الله خادمى در ةخصوص كه آي ؛بدنبال آن اعالم راهپيمايى، داستان خنگى است
اى گفتند كه اين يك بازى تصنعى است و اگر هم كسانى تا حاال شك اعالميه

که آشکار است داشتند كه جريان سازى است، آن شك شان از بين رفته است. 
ن تظاهرات به نتيجه نرسيد، اينك از پس از اين كه آ ،خواهندكسانى مى



717 

 

مانند امام استفاده كنند و از نام او براى تثبيت قدرت خود بهره بى محبوبيت
 .جويند و من ترديد ندارم كه امام اجازه اين راهپيمايى را نخواهد داد

به ميزان فكر و  ،يدواقف نيست به آنها گفتم كه شما به ميزان آگاهى امام      
دانم كه او به اين كار رضا نخواهد داد و بر فرض مى .توانايى او وارد نيستيد

اين كه اين تظاهرات انجام بگيرد، در پى آن چيزى نيست. گيريم اين بيم شما 
اى را در اين تظاهرات بخوانند و مردم هم راست باشد و آنان چنين قطعنامه
بينند كه ما با چه اند و خود مىخود رأى دادهتصديق بکنند اين مردمى كه 
اى را تصديق كردند، بعد چه؟ كنيم، اگر قطعنامهخون دلى از وطن دفاع مى

 فرداى آن روز چه خواهد شد؟
ها را بر عهده خواهند گرفت؟ جز چه كسانى مسئوليت كم و زياد در جبهه      

ها و اند؟ آن نارسايى و ضعفاد كردهبر عهده آنها كه اين جريانها را ايج
ها را چه كسانى بر عهده خواهند گرفت؟ پس اين ى نكرده شکستخدا

ها را تظاهرات مرا نخواهد شکست بلکه آنهايى را خواهد شکست كه اين شيوه
دانند، همانها كه در اين موقعيت هاى مؤثرى آنهم در اين شرايط جنگ مىشيوه

بايد با تمام قوت از من آدم بدقلقى هم بودم مى از راه انصاف حتى اگر من
كردند تا وطن شان مستقل بماند. بعد در وطن مستقل به اين امور حمايت مى

كند، بپردازند. پس چون از فرداى اين تظاهرات امور در جهت بهتر سوق نمى
بلکه در جهت بدتر شدن سير خواهد كرد، خواهى نخواهى به زيان آنهايى 

خواستند اين شود كه مىخواهند يا تصور مىخواستند يا مىود كه مىشمى  تمام
 .قرار بدهند روز را روز تعيين تكليف رئيس جمهورى

برند و بعد ممکن است به شما بگويند دشمنان ما استفاده خودشان را مى      
اى كه نبايد فاجعه از اين كه استفاده شان را بردند و كارى كه نبايد بشود شد،

رخ دهد رخ داد، ديگر اين كه نتيجه به سود چه كس و چه گروهى و به زيان 
شود و اين حرف معنايى مىچه كس يا چه گروهى تمام شد، حرف پوچ و بى

مرداد نيز همين طور شد. اما وضعيتى كه ما  28صحيح است. در كودتاى 
كنم يارند و من گمان نمىو هش  امروز داريم اميدبخش است. مردم ما آگاه

خواهند تحميل كرد. امروز روزى باشد كه بتوان به اين مردم چيزى را كه نمى
به آنها گفتم پس نگران نباشيد و به كار خودتان با اطمينان خاطر مشغول 
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اند و نه كامالا متقاعد دانستم نه كامالا باور كردهباشيد. آنها در حالى كه مى
دانم كه تا نتيجه راهپيمايى اينها دست رفتند و من خود مىاند، از نزد من شده

 .به اقدام نظامى چشمگيرى نخواهند زد
بودم تمام  در هر حال امروز هم به اين ترتيب در جايى كه من در ماهشهر      
 .شد

  
 1359آذرماه  26چهارشنبه  کارنامه 

 1359دی ماه  11تاریخ انتشار 
 439ه شماره روزنام

  

هاى همين نيروها را به قوت ما بايد با همين نيروها بجنگيم و ضعف
 تبديل بکنيم

صبح حالم خوب نبود، از قرار وضع فشار خون پايين آمده بود. با اين       
كردم، طبق قرار قبلى بايد به محل سپاه را ترك مى بايد ماهشهرحال مى
رفتم، اما به لحاظ ضعف نتوانستم اين كار را بکنم و از مسئوالن مى پاسداران

، نيروهاى نظامى با آنها خواستم كه پيش من بيايند. آمدند و درباره وضع جبهه
دانم به دانيد، من هم مىآنها صحبت كردم. گفتم فرض كنيد آنچه كه شما مى

دانم. اما ما بايد با همين و من مى دانيدكه شما نمى هم هست عالوه چيزهايى
هاى همين نيروها را به قوت تبديل بکنيم تا پيروز نيروها بجنگيم و ضعف

ترى است. پيروزى در اين جنگ براى ما تعيين بشويم اين براى ما مسئله مهم
كننده است در حالى كه بقيه امور فرعى است. هيچ مسئولى حق ندارد آنچه را 

 .ى امورى بکند كه فرعى هستندكه اساسى است فدا
آمد، روحيه تفاهم داشتند و معلوم بود آن طور كه از بيانشان به نظر مى      

گويم. اميدوارم كه با روحيه تفاهم و هماهنگى در متوجه هستند كه من چه مى
 .هيم آوردكار خواهند كرد و پيروزيهاى جديد به دست خوا با ارتش اين جبهه

پس از پايان اين جلسه بيرون آمده اما ديدم آمادگى مسافرت با هليکوپتر       
باريد، هر را ندارم، بنابراين با اتومبيل و از راه زمين حركت كرديم. باران مى
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و  شد. در راه رئيس ستادآمديم بر شدت باران افزوده مىچه هم در راه پيش مى
 با من همراه بودند، سرهنگ آذيننيروى هوايى و فرمانده 

 

 درباره لغو راهپيمايى بيانيه دفتر امام
درباره لغو راهپيمايى  اخبار راديو را باز كردند و بيانيه دفتر امام 2ساعت       

حرفهاى من قانع نشده  را خواندند. اين افسران كه ديشب ناباورى داشتند و با
گمانم اين است كه با  .بودند، از ارزيابى درست من بسيار متعجب شده بودند

ها يك حالت آسايشى به وجود آمد. اين فشارها و شنيدن اين خبر در همه جبهه
 .و بارقه اميد از نو در دلها روشن شد تشديد و تشددها فروكش كرد

قرار بگيرند  م اميد من است كه همه براستى در خط امامگويبه مناسبت مى      
توانيم به و آنچه اصل است فداى امورى كه گاه فرع هم نيستند نكنند. ما نمى

ايم مردم خودمان بگوييم در نخستين سال استقرار جمهورى از دفاع عاجز شده
ر قسمتى از خاك ما ايم مردم مؤمن را آواره بکند و بو به دشمن اجازه داده

تسلط پيدا بکند، بيرون راندن دشمن اصل است، بقيه امور فرع و كمتر از فرع 
دهم اند. به ملت اطمينان مىكرده تأكيداست. چند نوبت هم امام اين معنا را 

ماند كه به او نيش زنم، حالت من به حالت كسى مىاگر هم گاهى من حرفى مى
زند. زنند و او از روى ناچارى گاه فرياد مىسروصدا مىو سوزن به طور بى

گويم دانند من چه مىديگر حاال آنچه واقع شده، مردم از آن اطالع دارند و مى
زنم در رابطه با جنگ است، حالت من به حالت و تازه آن فريادى هم كه مى

كه هنوز  بيندسازد و مىاى دارد بنايى را مىماند كه با تقالى كشندهكسى مى
اند و او ناچار شت بعدى را نگذاشته، چند خشت از ديوار بنا را فروريختهخ

ك یبايد آنها را بر سر جاى خود بگذارد و مراقبت هم بکند كه آنها را نريزند و 
اى هم به روى آنها بگذارد. انصاف داشته باشيد به دست من، تازه خشت

ده است. من نه تقدير و نيرويى قابل و كارآمد نداده بودند، اين نيرو ايجاد ش
خواهم اينست كه با فشار آنچه مى ؛خواهمخواهم و نه ستايش مىتشويق مى

روانى اين نيرو تضعيف نشود و ما بتوانيم دشمن را سركوب كنيم.  -ى يأسس
 .همين و بس
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يم، در ظهر به قرارگاه نظامى خودمان رسيد از بعد 3به هر حال ساعت        
رماندهان را فباريد. به محض رسيدن، بعضى مى  يلحالى كه باران مثل س

ظر نار كردم و با آنها درباره جنگ در شرايط جوى متغير بحث و تبادل ضاح
نيد، كلقى تآمادگى شما بايد در آن حد باشد كه باران را يار خود  :گفتم .كرديم
 هايى كه بهگفتيد باران در كار ما مفيد است. ضربهكه همواره مى طورآنهم

م زنيد افزايش دهيد و طرحهاى الزم را براى اين كار بايد فراهدشمن مى
ان ايد، در تجربه عملى همين روزها تكميل بکنيد. چناگر فراهم كرده  كنيد.

 .هاى رزمى بيانجامدنباشد كه باران به كاهش فعاليت
 يمآمدند صحبت كردبايد به اجرا در مىبعد راجع به طرحهاى نظامى كه مى      

 .تندو آنها راجع به كم و كسر اين طرحها توضيحاتى داشتند كه دادند و رف
 

 ميل سلطه برديگران و توانايى تخريب ديگران
گريز از »من مشغول چند كتابى كه آورده بودند شدم. يکى از آنها   شب      
 بود. من اين كتاب را در اروپا البته به زبان انگليسى خوانده بودم ولى« آزادى

از نو « گرايىقدرت»بود. من فصلى را درباره  كتاب حاضر ترجمه فارسى
ام شرح كرده خواندم. در قسمتهاى مهمى با نظر من كه در كيش شخصيت

همسانى دارد، اما در مبنا تفاوت دارد. يك تفاوت يا مانع ديگر هم در اين 
اگر آن مانع و حجاب را بدرند به انديشه گونه متفكران به نظرم هست كه 

به هر حال انجامد. اين كه راه علم به اسالم مى . و آنتوحيدى پى خواهند برد
صحبت نويسنده كتاب اينست كه دو نوع آدمى وجود دارد، آنها كه سلطه جو 

ها و دسته دوم را پذيرند. دسته اول را ساديستهستند و آنها كه سلطه
 .دهند كه هردو بيمارند. هر دو يك نوع بيمارى دارنديل مىها تشکمازوخيست

در حالى كه به ظاهر متضادند، اما در واقع يك پايه و مبنا دارند و الزم و ملزوم 
يکديگرند، زوجند، همزيستى دارند و يکى بدون ديگر واقعيت خود را از 

برپايه  دهد. اين دو دسته بيمار كه ما نيز در كيش شخصيت به تفصيلدست مى
ايم، انحراف از فطرت را به دليل گريز از آزادى و بيان قرآنى آنها را شناسانده
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گريزند آيد، چرا از تنهايى و آزادى مىپيش مى  والئتنهايى دارند. البته اين س
 گريزند؟و تنهايى و آزادى چيست كه از آن مى

و تنهايى جامعيتى است كه انسان  قدر مسلم به نظر صاحب كتاب آزادى      
در حال فطرى و تعادل در پى آن است، اما به داليل و عللى كه برشمرده است، 

گريزند، اگر من بخواهم اينها در موقعيت فردى و اجتماعى معينى از آن مى
شود و بازگو كردن بيان صاحب كتاب را در اين باره توضيح بدهم طوالنى مى

تر از خود كتاب خيلى مفصل ،كنميرى كه من از آن مىاين كتاب بعالوه تفس
پردازم به يك معنى كه در اين كتاب مى .كنماز اين كار صرفنظر مى ؛شودمى

ق ميان قدرت به معناى ميل سلطه برديگران و رتوضيح داده شده است و آن ف
با قدرت  توانايى تخريب ديگران براى احساس لذت و آسايش در خويشتن

 .است وانایی انجام کاریبمعنای ت
ده  و شايد به ياد خواننده بياورم كه اين معنا بسيار مهم است سالها پيش      

ه )آن مجله ك« مکتب مبارز»، من براى 49و  48و  47سال پيش در سالهاى 
اى تحت كرد( مقالهكه انجمن اسالمى دانشجويان در خارج كشور منتشر مى

م به داختعلم نوشتم. در آنجا به همين معنا پر عنوان چهارچوبى براى انديشه و
 لحاظى كه تمام بحث در روشن كردن معناى قدرتى است كه قرآن براى خدا

 .پرورانيمشناسد و آن معنا و مفهومى از قدرت كه ما در ذهن مىمى
گمان من اينست كه مانع اصلى جامعه، در همين روزها، همين دو       

ميل به سلطه گرى و ايجاد قدرت به »بمعنای . از این دو، قدرتمعناست
كه مفهومی از قدرت است  ،«چون و چرا بر ديگرانمعناى حاكميت بى

طلبى و زورمدارى خود را دهند و بدان قدرتخواص مردم به خدا نسبت مى
است. از نظر من گريز از  ضعف «قدرت» كه اين اینكنند، حال توجيه مى

ريز از فطرت و خداست چرا اين گريز انجام آزادى به معناى واقعى كلمه گ
به خصوص در دو مبحث اول  گيرد؟ اين را در كيش شخصيتمى

گاه به ، خواهم بدان بازگردم، اما اين گريزام و در اينجا نمىكرده  مطالعه
گيرد. آنها كه به انجام مى ،صورت سلطه گرى و گاه به صورت سلطه پذيرى

خود راه توانند به ذهن روند، درك ديگرى از قدرت را نه مىرى مىگخط سلطه
شناسند )البته در پس براى خدا قدرت را همان مى ؛ونه تبليغ كنند دهند
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آن ضعفى را شناسند. صورتى كه خدايى را قبول داشته باشند( كه براى خود مى
بيمارى  كند و آنكه در خودشان هم هست و به صورت گريز از فطرت بروز مى

كند، به پذيرى تجلى مىجويى يا سلطهكه در خودشان هست و به صورت سلطه
كردن، زدن و  كنند قدرت، زور براى شکنجهدهند. گمان مىخدا نسبت مى

تر اين كشتن، گرفتن مال و آزادى ديگرى، و حتى صورتهاى رياكارانه
ياد، واداشتن ديگران به دوست طلبى و واداشتن ديگران به پيروى و انققدرت

حال آن كه ما خدا را  .داشتن همه، اينها يعنى قدرت خدايى هم همين است
است و خدا ضعيف و « ضعف»و « نياز»دانيم و همه اينها از مى« نيازبى»

 .نيازمند نيست
ادهاى پس توانايى به نظر صاحب كتاب اين است كه انسان بتواند استعد      
يرو نى غير سلطه گرى است كه در آن ببخشد. آن قوت و توانايرا فعليت خود 

ن است. به گمان م ضعفشود و اين عين به يك زور و قوه تخريبى تبديل مى
كند، يعنى اگر آدمى به فطرت خويش نزديك باشد، توانايى در رشد تجلى مى

يابد. در اين صورت آدمى در سير و سلوك به سوى معبود، تكامل مى
 بارز اين توانايى در سازندگى است. آدمى وقتى بر فطرت خويش هاىخاصه

گرداند. سازد و جو اجتماعى را جوى متناسب با سازندگى مىاست، خود را مى
توان گفت كند، مىسازندگى در جامعه افزايش پيدا مىیببه همان ميزان كه ضر

 .كه جامعه سالمتر شده است
ديدم كه به مناسبت با خوانندگان اين اين توضيحات را از آن رو ضرور       

خودمان بايد يك  مسئله اساسى را در ميان بگذارم كه نگرش ما در انقالب
نگرش علمى باشد، چون ما آن مقدار كه ضريب سازندگى را در جامعه افزايش 

كنيم. اگر انقالب ما جهت صحيحى در پيش دهيم به انقالب خدمت مىمى
. اگر نشان بدهد، اين را بايد افزايش ضريب سازندگى در جامعه گرفته باشد

ضريب سازندگى در جامعه افزايش يافته باشد، اگر معنويت در جامعه بيشتر 
توانيم بگوييم ما مى ،صورت اینها كمتر شده باشد، در شده باشد و خصومت

رت تر شده و مجموع جامعه به فطكه جو جامعه ما بعد از انقالب، اسالمى
اسالمى نزديکتر شده و جامه ما تواناتر شده است. اما اگر به عكس ضريب 
سازندگى كاهش پذيرفته باشد و ضريب تخريب افزايش پيدا كرده باشد، 
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كند. اين بدان معناست كه ما از واقعيت توضيحات ما واقعيت را عوض نمى
ها زيادتر مكمترى دربردارد و به عكس بي ايم و آينده نويداسالم دورتر شده

 .شونداند و مىشده
تواند باشد. خود هر كسى در در دست همه مى« ضابطه»و « متر»پس اين       

تواند ببيند كه ميزان سازندگى چقدر باال رفته، محيط چقدر محيط خويش مى
تر شده است و بداند كه به همان نسبت تر و يکدستتفاهم آميزتر و يکرنگ

اما اگر هر كس در محيط خود ببيند كه از ميزان  .پيروز شده است انقالب
سازندگى كاسته شده، ميل به سازندگى كم شده و هر كس در پى آن است كه از 
راه تخريب ديگرى، براى خود موقعيتى دست و پا كند، در آن صورت بايد 

اقى اند و بايد تا وقت بهاى مرض در بدن انقالب ظاهر گشتهگفت كه نشانه
است به درمان آن پرداخت و گرنه اگر دير عمل كنيم، گاه ممکن است كار به 

الزم « صحراى كربال»جايى برسد كه براى درمان بيمارى جراحى هايى از نوع 
 .افتد و براى دفاع از واقعيت انقالب ايستادگى و ايثار بيشتر از آن الزم گردد

  
 1359آذرماه  27پنجشنبه کارنامه 

 1359دیماه  13شار تاریخ انت
 440شماره روزنامه 
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اى سر واقعى جنگى اينها هستند و نه دروغ و راستيهايى كه عده
 دهندنسبت مى

بروم، جلسه فرماندهان  امروز صبح چون قرار بود بعد از ظهر به تهران     
را نظامى را تشکيل داديم، پس از آنكه گزارش نظامى سه چهار روز گذشته 

اند، ها به دشمن تلفات سنگينى وارد كردهدادند و معلوم شد كه در همه جبهه
ما وارد بحث اصلى شيدم و درباره سه طرح نظامى به طور مفصل گفتگو 
و  كرديم. درباره امکان تغيير شرايط جوى و بارانى شدن هواى خوزستان

هنگام ريزش بارانهاى طوالنى و ديگر  چگونگى هدايت عمليات جنگى در
توانم به مسايل مربوط به اوضاع جوى نيز گفتگو كرديم. اين مطالب را نمى

لحاظ شرايط جنگى بازگو كنم و سر واقعى جنگى هم اينها هستند و نه دروغ و 
 .دهنداى نسبت مىراستيهايى كه عده
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 لویزیونو جو سازی ت پاره شدن عکس در اصفهان
مطابق معمول  .آمديم، يعنى تقريبا  اوايل شب بود بعدازظهر به تهران      

گزارشهاى فراوانى درباره رويدادهاى مختلف كشور در روزهاى پيش تهيه شده 
بود. بنا  بود كه من آنها را خواندم. يکى از آنها درباره مسئله عكس در اصفهان

زارش شخصى كه عكس پاره را در دست داشته است )چون فيلم پاره بر آن گ
كردن عكس را نشان نداده است و عكسى كه در دست داشته است پاره بوده 

داده است و به احتمال قريب به يقين اگر فرض است( دست خود را تكان مى
و  كرده استكنيم كه خود او در توطئه نبوده، هيجان و عالقه خود را اظهار مى

 .پاره شدن يك عكس در شلوغى تظاهرات امرى طبيعى است
كسانى كه ندانند اين جريان ساختگى بوده  در اصفهانموافق اين گزارش       

گويد كه نوارهاى پخش شده به وسيله راديو اند. گزارش مىاست بسيار اندك
اند! طى روزها اين دستگاهى يان را افشا كردهاصفهان از هر جهت جر تلويزيون

كه بايد به تفاهم كمك كند، خصوصا  در اين شرايط جنگ، محيط اجتماعى ما 
را پر از تفاهم و اميد به پيروزى بگرداند، تمام وقت خود را صرف اين كار 

 از جمله ضد روحانيت است. ه است كه نشان بدهد رئيس جمهورىدكر
اند اين بود كه در يك نوارى از يك خانم تظاهر كننده چيزهايى كه گفته

ايد؟ آن خانم گفته است براى حمايت از رئيس پرسد كه شما براى چه آمدهمى
و جواب را كشانده است به آنجا كه خوب رئيس   والئ. خالصه اين سجمهور

مگر به او حرفى زده است؟ و او جواب داده كه  است و كسى جمهور در جبهه
در اينجا سئوال و جواب را قطع  .گذارند كه او كارش را بکندبله آخوندها نمى

 !كنند به روضه خوانىكنند و شروع مىمى
در هيچ جاى دنيا و در هيچ تاريخى چنين كارى نه ديده و نه شنيده شده       

يك كشورى اين طور اسباب دوئيت و ضديت را  است كه راديو و تلويزيون
ام در زمانى كه ما در جنگيم و رئيس فراهم بکند. قبالا هم اين را بارها گفته

برد، طبيعى است هراندازه پشت بسر مى فارغ از اين جوسازيها در جبهه جمهور
شود و پيروزى مى اهم و اميد باشد، جنگ بهتر رهبرىسر او آرام باشد، پر از تف

 خورد؟را نزديکتر مى كند. ولى واقعا  چه كسى فريب مى
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ز و چطور ممکن است مردم ما ندانند اين گونه تبليغات در ذهن سربا      
 شود؟میپاسدار و اين همه رزمنده مؤثر واقع 

تواند بجنگد و چرا اين ا خاطر ناآرام نمىدانيد كه آدمى بچطور شما نمى      
چرا نقش شيطان را  كنيد؟و كشور خودتان مى ستم بزرگ را در حق انقالب

 ايد؟بر عهده گرفته
ما آيد از اينها بپرسد اين تبليغات شو چون است كه حاال كسى نمى      

 كنيد؟چيست و چرا اين تبليغات خطرناك را مى
 كنند كه اين كارها به زيان رئيس جمهورىنها از ظن خود گمان مىاي      

كامالا « از نظر شخصى»دهيم كه اين كارها است. ما به شما اطمينان كامل مى
كنيد كه شما كارى جز اين نمى  به سود رئيس جمهورى است و با همه تالش

اما اين كار شما به »فكار عمومى افزايش بدهيد، او را در ا ميزان محبوبيت
است. به زيان اين نسل است و كارى جز  به زيان انقالب«. زيان كشور است

د، ميل به تفاهم یكنيد كه ضريب سازندگى را در جامعه ما كاهش بدهاين نمى
يد د بدانید و ضريب تخريب و ميل به خصومت را افزايش بدهیراكاهش بده

شود. كشور هم قربانى انقالب قربانى مى ،كه در اين جو خصومت و تخريب
شود. به خودتان رحم كنيد. اين بازيها را به خاطر خودتان و به خاطر مى

هاى شما بيشتر شوند، هراندازه كشورتان ادامه ندهيد و گرنه هراندازه اين بازى
ظر شخصى محبوبيت من در قوه تحمل من در برابر اين بازيها بيشتر شود، از ن

 .يابدافكار عمومى افزايش مى
« قطعنامه»گزارش ديگرى از قم بود كه باز در آنجا كسى رفته است و       

توسط دفتر هماهنگى همکاريهاى مردم با »خوانده و عنوان كرده است كه 
رار بوده چهل نفر مواضعه با اين دفتر( ق ودانم در رابطه )نمى رئيس جمهورى

سئوال اين است آيا اين توطئه كوچکى است؟ «. از روحانيان به نام ترور بشوند
اى قرار بوده است انجام بگيرد، چطور مطلب كوچکى است؟ اگر چنين توطئه

داند به هم مى شده است كه اين شخص كه البد خود را مسلمان و مکتبى
اين امر را به مقامات انتظامى بدهد و آنها  خويش زحمت نداده است گزارش

تحقيق بکنند و نتيجه تحقيق را در اختيار مقامات قضايى بگذارند؟ پيگيرى 
چطور در شهر قم پايگاه اسالم اين چنين ؛ بکنند ببينند مسئله چه بوده
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حتما  اين ؟ كنيدپرسد چرا چنين مىتوان كرد و هيچ كس هم نمىجعلهايى مى
هيچ هم بعيد  .زند و نه به سالمت روحيه عمومىجنگ زيان مى جعليات نه به

نيست كه همين سخنرانى موجب بشود كه سخنران فردا از جايى به نمايندگى 
انتخاب بشود و به مجلس هم برود! ظاهرا  اين كارها امتحان است و بايد 

است كه در همه جا  اى اين امتحانها را بدهند. مثل همان تفتيش عقايدعده
شود و اشخاص بايد امتحان بدهند تا بتوانند وارد دستگاهها دارد رايج مى

 .بشوند

 دعوا بر سر آزادى است
 ام كه اين فرهنگاما شما مردم، اين امور را ساده نگيريد. چندبار گفته      

كه  امشن كردهاين معنا را رو« نفاق در قرآن»فرهنگ نفاق است. در كتاب 
اق، اعتقاد نفاق آلود همين است. همين جعل و ايدئولوژى نفاق، مبانى فكر نف

تزوير در قلمرو فرهنگ جعل و تزوير و تحريك و تخريب براى تشديد جو 
در محيط زندگى،  ،خصومت در جامعه است. چرا كه منافق در محيط توحيد

فق براى ايجاد محيط تواند زندگى كند. منادر محيط دوستى و تفاهم نمى
زيست اجتماعى خود بايد اين محيط را، جامعه را به مرداب تبديل كند. آيا با 

گند  آن قدرتوان مرداب به وجود آورد؟ يا بايد در آب زالل آب زالل مى
ريخت تا به گندآب تبديل شود؟ شما درباره اين كسان يا منافقان كه كارشان 

د. در همان كتاب یبه گندآب است، القيد نمانيد. اقالا بپرس تبديل زالل انقالب
« چون و چرا»را نداشته باشيد كه « آدم»ام كه مرض گفته« نفاق در قرآن»

از در بهشت بودن محروم شد. شما چون و چرا كنيد. اقالا دراين قضيه  ونكرد 
 بپرسيد چگونه بوده است؟ دليلتان چيست؟ مدرك شما كدام است؟ شما چه

بريد؟ آيا مقامات مسئول كشور را در جريان امر وقت به اين واقعيت پى مى
اى است كه افشاى توطئه ايد تحقيقات در آن مرحلهايد؟ اگر قرار دادهقرار داده

شود از اين گوينده شد و مىباشد؟ و دهها از اين چراها مى  بدون اشکال
 .پرسيد
كه در پى اين ايدئولوژى نفاق هستند و اما در همانجا از نو همين هايى       

خوب اگر من هم قبالا در «. خواهيمما سپهساالر نمى»باز راه انداختند كه 
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شد گفت كه وهم، شما را برداشته و همين كارنامه روز توضيح نداده بودم، مى
انى و براى من عنو ايد، اما سپهساالر يعنى فرمانده قشون، فرمانده ارتشترسيده

ام و نه از نيست و من هيچ گاه به خواست خدا نه خود به خود، عنوانى داده
ام و نه طالب اين عناوين اند به خود بستهعنوان هايى كه ديگران به من داده

دهند، براى مسموم كردن جو ام و نه آنها كه اين چيزها را بهانه قرار مىبوده
خواهند در حوزه آنها خود مى ترسشان از اين عنوان است، بلکه در حقيقت

خواهند قدرت خودشان سپهساالر و پدر جد سپهساالر باشند، هر كار كه مى
بکنند، بى پرسيدن و بى جستجو، و بى قانونى، بى مرز و بى حد. و گمان 

مانع تحقق و يا الاقل دائمى شدن اين موقعيت  كنند كه رئيس جمهورىمى
 .است
هيچ گاه سابقه  كنم در تاريخ ايرانام و حاال نيز تكرار مىك بار گفتهي      

نداشته است و هيچ جا هم سابقه نداشته است كه رئيس دولتى در حين جنگ، 
بيش از آن كه نگران جنگ و حمله دشمن باشد، نگران حمله گرگهاى آزاديخوار 

ش و توانايى بکوشد تا گرگها اين به آزاديهاى اساسى مردم باشد و با تمام تال
بفريبيد. بر  را خواهيد مردمشما بيهوده مى ها را ندرند و از بين نبرند.آزادى

فرض پيروزى در جنگ كه انشاءالله فرض مسلمى است، من خود را به لقب 
وست هستم و بيشتر د و حسين من فرزند علىسپهساالر دلخوش نخواهم كرد. 

دارم كه پاسدار آزاديهاى واقعى مردم باشم و شما از همين امر نگرانيد. دعوا مى
دانيد و در اين مىبر سر چند و چون سپهساالرى نيست و شماهم اين را نيك 

 .يمرازمينه بحثى ند
خواهيد و با آزادى مردم دعوا بر سر آزادى است، شما حاكميت مطلق مى      

رباره كارهايتان كسى جرئت چون و چرا نكند، پرس و جو خواهيد دمخالفيد، مى
دهد كه اگر موافق اين آزاديها است و به مردم هشدار مى نكند، و رئيس جمهور

ايد و ديگر هرگز نخواهيد آزادى را از دست داديد، رشد را از دست داده
 .دتوانست زندگى يك ملت زنده را در اين جهان داشته باشي

اين يك مسئله كوچکى نيست، يك بحث اصلى و اساسى است، يا ما موفق       
ها با شتاب آوريم كه در آن انديشهشويم و محيطى اجتماعى به وجود مىمى

تمام خالق بشوند، بشکفند و بسازند و مغزها در اين كارگاه عظيم به كار 
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ارگاه بزرگ، در افتند، ، صالحيتهاى علمى به كشور جذب شوند و در اين ك
اين كارگاه بازگشت به فطرت و بازگشت به سازندگى، با واقعيت اسالم آشتى 

و يا اين كه اينجا از نو گورستان و بدتر از آن كارگاه تخريب استعداد و كنند 
و   دانش  و فاصله ما از مرزهاى ها خواهد شد، همچنان كه بود.انديشه

در آن وقت ما جز به عنوان طبيعت، به پيشرفت بشرى بيشتر خواهد شد و البته 
عنوان يك موجوداتى كه روى اين طبيعت گذران ابتدايى دارند، مثل جانوران، 

 .خدايا تو مى دانى هر حرف ديگرى فريب استبه حساب نخواهيم آمد. 
اين  آزادى براى پيشرفت سريع در اسالم مثل آبى است كه نسل امروز،      
 حث راباين پيام اول و وسط و آخر من است. پس چرا به آن نياز دارد.  ،ماهى

 ؟گرديدنمىلزكنيد، چرا به بحث واقعى بمنحرف مى
 

شما بياييد و بگوييد خير استبداد از هر نظر براى پيشرفت الزم است 
 .و آزادى الزم نيست

اين مدت كه من رئيس جمهورم، كداميك از آزاديهاى مردم را به خطر       
كنند چه ند و مىاهر برابر خطراتى كه اين آزاديها را تهديد كردام و دافكنده

ام؟ كه حاال شما نگران اين شعار مردميد. چرا در همين وقت سکوت كرده
دانيد كه در اسالم دروغ گناه گوييد؟ شما نمىشعار هم آنچه راست است نمى

اين  دهند و باهمهدانيد چرا مردم اين شعار را مىكبيره است؟ شما نمى
و دهند؟ براى اين كه شما شب حرفهايى كه شما زديد، مردم باز اين شعار را مى

 روز مشغول توطئه هستيد كه عنوان فرماندهى كل قوا را از رئيس جمهورى
خواهيد اين كار را بکنيد؟ جز براى اين است كه چرا مى. بازپس بگيريد

اند، اين را مردم فهميدهدست خودتان باشد؟ خواهيد تمام عناصر قدرت در مى
آشکارى به كشورشان است  دانند كه در شرايط جنگ اين كار خيانتمردم مى

شود و بنابراين به صورت اين گونه و موجب از دست رفتن كشورشان مى
خواهيد با اين دانيد و حاال مىكنند. شما اين را مىشعارها با آن مخالفت مى

بازيها مانع از آن بشويد كه مردم آنچه را كه از آن آگاهند، به زبان بياورند تا 
 .شما در محيط سکون و سکوت كار خودتان را از پيش ببريد
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به هر حال از اين نوع گزارشها از همه جا بود و بايد بگويم كه من منتخب       
لحظه و همان زمان مردم هستم. هر وقت و هر زمان كه مردم مرا نخواهند، همان 

خواهم گفت آسوده شدم و به دنبال كار خويش خواهم رفت. به مردم كشور، به 
وجدان آگاه و بيدار مردم اطمينان دارم، اعتماد دارم و از ابتدا نيز چنين بودم، 

دهد كه من از آن هاى من هستند و عمل من هست و گواهى مىها و گفتهنوشته
مردم فعل پذيرند، كار پذيرند، هر چه به آنها القا  كنيدجريان فكرى كه گمان مى

« الله اكبر»اى كه بخوانى پذيرند، اگر در اجتماعاتى آمدند هر قطعنامهمى كنى
ام بر ام و نيستم، عقيدهكنند نيستم. من بر اين باور نبودهگويند و تصويب مىمى

ومى وجود دارد و به هر اين است كه وجدان عمومى، شعور عمومى، آگاهى عم
اى در گويد. در اجتماع هايى هم كه قطعنامه بگذرانند و عدهاى بله نمىقطعنامه

مانند و نبايد بگويند و به پاى عموم بگذارند، ديگران ساكت نمى« الله اكبر»آن 
كنند و از همان ساعت به ساكت بمانند. بايد صداى خودشان را بلند كنند و مى

خيزند كه نشان بدهند اين حرفها را نبايد به پاى آنها الش برمىبعد مردم به ت
 .معلوم شد معنا در اصفهان  بنويسند، چنان كه همين

القيد نماندند. آن  بعد از آن كه قطعنامه خوانده شد، مردم اصفهان      
و به رغم دستگاه شد. تظاهرات صورت گرفت  امضاء جمعهفتادهزار و بيشتر 
يك جريان  را به اعتراض بلند کرند و صداى خودمردم  ،تبليغاتى انحصارى

شصت هزار و هفتاد هزار و بيشتر تهيه  یبا امضا یشد. طومارهاى پدیدارقوى 
شد. تظاهرات صورت گرفت و به رغم دستگاه تبليغاتى انحصارى مردم صداى 

 .اين صدا را شنيدند خود را بلند كردند و تمام ايران
كه  ود هستمچون من به مردم اعتماد دارم، بنابر اين همواره نگران اعمال خ      

ل ن حانكند كارى بکنم كه در جهت خدا نباشد، در خير اين مردم نباشد. با اي
من  ا بهخواهم از روى صدق و صفا اين اشتباهها ركنم و از همه مىمن اشتباه مى

ار ر مددمن بتوانم اشتباه را رفع كنم و كار كشور بهتر شود و  گوشزد كنند تا
صحت قرار بگيرد. اشتباه مسئوالن، اشتباه شخصى شان نيست. در جامعه 

نها آبه  شود و بازتاب دارد. بنابراين بايد آنها را نصيحت كرد. بايدمنعكس مى
 .راه نشان داد، بايد اشتباههاى آنها را يادآور شد

 



731 

 

به كارنامه من درباره بانكها  جوابى بود كه آقاى رجايى مطلب دیگر،
 داده بود

به كارنامه  مطلب ديگرى هم كه امروز خواندم، جوابى بود كه آقاى رجايى      
خواهم وارد تفصيل بشوم براى اين كه من درباره بانكها داده بود. در اينجا نمى

كند كه واقعيت د آينه است و بر خواننده معلوم مىاى خوهر گفته و نوشته
شوم، چون باز چيست؟ فقط دو سه نكته را برادرانه به خود او يادآور مى
 .گيردجواب داده است، اين يادآورى هم به همين صورت انجام مى

يکى اين كه اگر تقواى كالم موجب بود كه شما نگوييد ضعف مديريت       
وضع شده است، پس چطور اين حرف را در نامه خود  بانك مركزى موجب اين

ام. يکى از عالئم ريا اين معنا را به تفصيل آورده نوشتيد؟ در كيش شخصيت
تناقض ميان قول و فعل است و در اين نامه چند نمونه از اين تناقض وجود 

 .دارد
ور طروزى را اين دوم اين كه حيف است كه نتيجه كار و تالش شبانه       

 انكىدانيد روزى كه اين مدير بر آن تأسيسات بپاداش بدهيم. و آيا شما مى
؟ مستقر شد، تأسيسات بانكى ما در چه وضعى بود و حاال در چه وضعى است

 و آيا اين تشکر از آن خدمات شبانه روزى است؟
ى بر كاهش تأثيرايد و چه سوم اين كه شما ببينيد چه وقت چه بيانى كرده      

ها گذاشت؟ و بعد چقدر دوندگى شد و همين مدير بانك پس اندازها و سپرده
ى بر تأثيرچه  رفت و بيان امام و بعد رئيس جمهور مركزى ناگزير به نزد امام

ايد كه همين چکهاى جلب مجدد اعتماد گذاشت. شما از قرار از ياد برده
ايد، موجب اين وضع شده بود ه يك ماه از انتشار آن ممانعت كردهتضمينى را ك

چون آن ممانعت رفع شد و اين چکها انتشار پيدا كرد، مشکل شروع به حل 
ايد خالف حقيقت شدن نهاد. چون اين را از ياد برده بوديد، آنچه را كه نوشته

 .بوده است
 است كه اگر من لب ديگر هم زيادادو مطلب در اين نامه هست، مط      

لب آن مطا بخواهم به آنها بپردازم، بايد اين نامه را به عنوان نمونه بگيرم و
 .كتاب را از روى اين نامه توضيح بدهم
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ده يکى راجع است به اين كه چون ادغام بانكها هنوز خوب جا نيفتا      
 ارهايى در كار است. اين به معناى اين نيست كه ادغام بانك كاست، كندى

گيرد و در اين بدى است. يك كارى كه در هر جاى دنيا مدت طوالنى وقت مى
ها هم ضرور است. در گيرد اين نارضايىمدت طوالنى كه ادغام انجام مى

كها كشور ما بر اثر سخت كوشى و تالش مديران و مسئوالن و خود اعضاى بان
يك عمل  اين طرح در مدت كوتاهى انجام گرفته است و خواهى نخواهى مثل

كند. ىماند، احتماالً كمى هم چرك مجراحى خونريزى دارد، اثر زخم به جا مى
تماد ن اعهمه اينها به اين معنى نيست كه ادغام بانك عملى است كه در نتيجه آ

شود، شود. خير وضع بانك خوب مىبعمومى به بانك كم بشود و وضع بانك بد 
ان ه جريبحسابها تنظيم بشود و كارها يابد. البته تا اعتماد عمومى افزايش مى

 .آيدبيفتد، يك كنديهايى در كار به وجود مى
اند. يك ايد كه وزراء تعيين نشدهدر اينجا باز اين معنى را يادآور شده       

اند كه با حقيقت سازگار نيست. رسيدگى مطلبى هم آقاى رئيس مجلس گفته
ولى اين را شما بايد به كنم. واگذار مى نفرى 5به اين مطالب را به همان هيئت 

 گوش خود راه بدهيد كه قانون اساسى تصويب وزراء را حق رئيس جمهورى
شناسد و بابت اين حق، او در برابر مردم مسئول است. اگر قرار باشد كه مى

ردم بدانند چرا علت تصويب نشدن به مردم توضيح داده شود، خوب بايد م
دانيد وزرايى را كه شما مسئوليد كه مى هتصويب نشد و از همه اينها گذشت

من ماشين  ؛كنيد و نه رئيس جمهوركند، معرفى مىتصويب نمى رئيس جمهور
امضاء نيستم. تصديق امضاء كننده هم نيستم. مردم اين كشور رأى داده و رئيس 

تصويب بکند  ند براى اين كه او طبق قانون اساسى وزرايى رااجمهور معين كرده
با اتكاء به رأى مردم و اعتماد مجلس كه از طريق اعتماد  تا آن وزراء بتوانند

كند مشکالت كشور را با سرعت متقابل رئيس جمهور و مجلس بروز و ظهور مى
 .از پيش پا بردارد

است كه اگر كسى نتواند چرا بايد جوسازى كرد؟ اين مسئله بديهى       
در كار  صوزرايى كه بتوانند مورد تصويب قرار بگيرند، معرفى كند اين نق

اوست. من كجا مجبورم هركسى را كه شما معرفى كرديد تصويب بکنم و اگر 
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نكردم دستگاههاى تبليغاتى به راه بيفتند و هم از اين طرف و آن طرف و دادو 
 !قال

كنيد كه مى شما بکنند كه چرا وزرايى را معرفى اد باين دادوقالها را باي      
و آن  كنيد؟؟ اگر ناتوانيد چرا اين ناتوانى را بيان و اظهار نمىمكنتصويب نمى

نچه آآوريد كه در اين اوضاع و احوال جو را از را به صورت يك مسئله درمى
 اين مسئله، ضعفى براى من ،كند. در هر حالتر نيز مىكه هست، سنگين

ام و ردهكعمل كردم كه  طورآننيست. داليل دارد كه چرا و چگونه شد كه من 
 كنم؟چرا در اين موارد نمى

ل فرستم )منظور هيئت حنفر روحانى مى 5اى براى با اين حال نامه      
 .دهماختالف است( و اين نكات را براى آنها توضيح مى

  
 ریاست جمهوری اسالمی ایران  صدربنی*جناب آقای دکتر سید ابوالحسن 

ار عالی میرساند اینجانب محمود امیدی دادستان به استحضمحترما 
که بفیض دیدار آن ریاست جمهوری عزیز در  اسالمی سابق اهواز انقالب

ونده افسران متهم نائل آمدم و در مورد پر حین انجام وظیفه در خوزستان
به کودتای نافرجام نظریات خیراندیش خود را به حکم وظیفه شرعیه به 
عرض آنجانب رسانیدم و نتیجتا با تصمیم بجا و بموفع آن ریاست 

استفاده گردید یاد آور  جمهوری از وجود افسران متهم در خط اول جبهه
ی بوده که در آن روز در موصوف در جبهه جز عواملمی شود وجود افسران 

کیلومتر دشمن بعقب رانده شد و شاید در خاطر مبارک نبود که  5حدود 
 در مصاحبه تلویزیونی این امر مهم را از نظر اطالع همگان بیان فرمائید . 
اینک نظر آن ریاست جمهوری را به آنچه پس از این رویداد بر من قاضی 

ت در راه به ثمر رسانیدن ه متجاوز از سی سال اسو مسئول ک متعهد
ام و منجر به سرسختانه داشته ،جمهوری اسالمی ایران مبارزات پیگیر
با داشتن لیسانس علوم معقول و  زندانهای متعدد گردیده و از بدو انقالب

منقول و اجازه اجتهاد از مدرسه عالی مطهری و دارا بودن سابقه خدمت 
برابر احکامیکه فتوکپی آن منضما از خاطر  سال 21در دادگستری بمدت 



734 

 

مبارک خواهد گذشت در دادسرای انقالب اسالمی خدمات موثر و مفید 
 داشته ام ، معطوف می دارد . 

نظر خیر خواهانه در دیدار با رئیس جمهوری اسالمی ایران که بعرض رسید . 1
اسالمی ایران  لطفی و کم مهری دادسرای انقالبموجب گردیده تا مورد بی

 احضار شوم .  قرار گرفته و به تهران
که  12/6/59مصاحبه تلویزیونی ریاست  جمهوری اسالمی ایران در تاریخ . 2

یاد آور فرمودند موجب شدت عمل  اسالمی اهواز تلویحا از دادستان انقالب
سال  21گردیده که در نتیجه در حالیکه بیش از  زیادتر در مورد اینجانب

دارم و مسلما با توجه به نیروی خدمتی وافریکه در سابقه خدمت در دادگستری 
توانم در راه اهداف عالیه جمهوری اسالمی ایران خود سراغ دارم بخوبی می

السابق از عهده خدمات موثر و مفید در راه استوارانه قدم برداشته و کما فی
م برآیم ، باصطالح به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و به مرحمت آن اسال

 ریاست جمهوری فعال در خانه نشسته و منزویم نموده اند . 
ک ی نخاتمتا اینک که به برکت مرحمت و لطف آن آقایان تنها بجرم بیا. 3

 .ام منزوی گردمحقیقت ، آنهم بمقام ریاست جمهوری اجبارا محکوم شده
اب دانستم مراتب بعرض ریاست جمهوری برسد تا بتوانم بالطف آنجنسزاوار 

 از این انزوا خارج شده و بافتخار خدمات شایسته نایل گردم . 
 حمود امیدی م –با تقدیم احترامات فائقه 

، شیراز، زنجان، بندعباس، نوشهر، اسالمی اهواز دادستان سایق انقالب    
که اینک بجرم ابراز حقایق به رئیس جمهوری اسالمی ایران خانه  وسچال

 نشین شده است . 
  

 1359آذرماه  28جمعه کارنامه 
 1357دی ماه  14تاریخ انتشار 

 441شماره روزنامه 
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 خودتان را خراب نكنيد روحيه نظاميان 
سيدگى كردم. تا نيم بعد از ظهر پزشك كار ر امروز صبح در خانه به چند     

مشغول يافتن علل ناراحتى در من بود. بعد هم به ديدار مادرم رفتم و تا ساعت 
بعدازظهر با افراد خانواده، برادران، خواهران و فرزندان آنها گذراندم.  5

 .رفتم به ستاد ارتش براى شركت در شوراى عالى دفاع 5ساعت 
از رفع  ؛ها پرداختمبه وضع جبهه قبل از شركت در شوراى عالى دفاع       

صحبت كرديم.  ،كمبودهايى كه قرار بود انجام بشوند و هنوز رفع نشده بودند
 .ظاهرا  اين كمبودها رفع شدند و خيالم آسوده شد

ادامه داشت. در  9تشکيل شد و تا ساعت  لى دفاعشوراى عا 6ساعت        
ت خارجى، يکى دو مورد يأسچند زمينه مشخص بحث شد كه يکى در زمينه س

ها و ضرورت گذار به مرحله سوم و تعيين تاريخ اين عمليات نظامى در جبهه
براى  نى احتياجات ارتشگذار و يکى هم در زمينه حل مسايل و مشکالت، يع

 .ادامه جنگ
بودند  برگشتم، دو تن از نمايندگان محترم مجلس آمده 10نزديك ساعت        

ردم. كبعد از نيمه شب درباره مسايل گوناگونى با آنها صحبت  1:30تا ساعت 
ا هنهزمي آنها هم نظرهايى داشتند كه با نظرهاى من بسيار مشابه بود. و در آن
ر دوها صحبت كرديم، اميدم اين است كه از ناحيه من نتايج خوبى از اين گفتگ

 .تصحيح بعضى اشتباهات حاصل بشود
امروز هم به اين ترتيب گذشت. البته باز براى من در سه چهار صفحه        

صورت حرفهايى را كه در جلسه غيرعلنى مجلس گفته شده بود آورده بودند 
اينها را توضيح بدهم تا رفع اشتباه بشود. من در اين باره  كه من در مناسبتهايى
ام، حاال هم به اين آقايان كه اين مطالب را در مجلس قبالا توضيح داده
گويم كه كشور شما در وضعيت خطرناكى كنند، برادرانه مىغيرعلنى عنوان مى

ارى است. هيچ نيازى به اثبات تقصير با توسل به سخنانى كه من خواندم و ع
خودتان را خراب نكنيد. و واقعيت را  از حقيقت بودند نيست. روحيه نظاميان

غير از آنچه كه هست، نه در ذهن خودتان به خودتان بقبوالنيد و نه آن را بازگو 
تناسب نيروها را در نظر بگيريد. خصوصا  در اوايل جنگ، بعد ببينيد  .بکنيد
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ايم و بعد ببينيد كه اين مقاومت چقدر مقاومت كردهكه ما چه توان داشتيم و 
 هنر و حماسه بوده است يا تقصير و گناه؟

 وها همان طور كه بودند اوضاع جنگ مناسب با بيان آشکار واقعيت      
 ماند كه آنچه شده استهستند، نيست كه اگر بود، براى احدى ترديد نمى

 .حماسه است
است. حاال ديگر همه دنيا  نسل امروز ايرانيك افتخار تاريخى براى       
اميد به يك پيروزى برق آسا، سه روز تا يك هفته بسته بود. و  صدام فتگمى

داند كه او حداكثر آمادگى مايحتاج غيرنظامى حاصل از امروز باز همه دنيا مى
 .كرده بود جنگ مثل مواد غذايى و غيره را براى سه هفته برآورد

البد در اين برآورد آنها كه او را بر اين كار برانگيخته بودند، اطالعاتى       
دانست كه توان پس او مى .راجع به توانايى رزمى ما در اختيار او گذاشته بودند

رزمى نيروهاى ما چه ميزان است و با علم به اين توان رزمى او و اربابانش اين 
كرده بودند. چه چيز تغيير كرد جز روحيه و ميل جنگ تعيين  مدت را براى

بيگانه؟ اين تغيير  انسانها و ايجاد اراده تسليم ناپذيرى به ضعف و ارتش
روحيه بود كه خلبان ما را برانگيخت تا در كمتر از يك ماه، پنجاه پرواز 

روحانى بدهد؟ چه چيز سرباز ما، پاسدار ما، شهرى ما، روستايى ما و   انجام
ما را برانگيخت تا همه دست در دست هم داده و سدى نفوذناپذير به وجود 
آورند؟ و در پشت سر اينها فن دانهاى ما، تكنسينهاى ما، كارگران ما به كار و 

« جنگى»ابزار « از كار افتاده»مانندى برخاستند و از همان ابزار تالش بى
 آماده كردند و ارتشى را پديد آوردند؟

هايى كه اين همه كار يك حماسه جاودانى است زيباتر و رساتر از حماسه      
اى واقعى. چرا اين وجود دارد. حماسه  در داستانهاى ملى سرزمين ايران

جور ديگر  ،حاصلبى ىيأسحماسه واقعى را براى اثبات تقصير در جنگ س
رار گرفت، شما باشد كه در اختيار من ق اگر مطالب اينها ؟دیدهجلوه مى

كنيد. و و كالا به مردم ايران جفا مى ب به مردم خوزستانگويندگان اين مطال
ها را تضعيف جز اين كه روحيه ؛گوييد در صالح اين مردم نيستآنچه مى

 .آورداى به بار نمىتر بکنيد، نتيجهكرده و جنگ را طوالنى
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اييم. اميدوارم كه بعد از سايته برانيد و كمى انصاف، تا ما از جنگ بآهس       
جنگ، محيط گرم و پرصفايى به وجود آيد. محيطى معنوى كه در آن اين همه 

بدهد. تا  رشدتالش در ضديت و تخريب جاى خود را به تالش در سازندگى و 
ها بپردازد و در محيطى پاك و دوستانه و مصفا ملت ما بتواند به ترميم خرابى

 .مستقل اسالمى را آغاز كند ساختمان ايران
 

 1359آذرماه  29شنبه کارنامه 
 1359دی ماه  16تاریخ انتشار 

 442شماره روزنامه 

ميليون تومان  110ت جمهورى حدود يأسر 888مردم به حساب 
 اندپول ريخته

گفتگو درباره تنظيم  ت جمهورى براىيأسامروز صبح اول اعضاى دفتر ر      
فعاليتهاى دفتر آن طورى كه شايسته اين عنوان باشد، آمدند و در ضمن معلوم 

 110ت جمهورى تا اين زمان مردم در حدود يأسر 888شد كه به حساب 
كند. تمام اند كه از اعتماد عظيم مردم حکايت مىميليون تومان پول ريخته

و كمترين رقمها و زيادترين اند مردم در اين يارى و كمك شركت كرده
دهد نزديك به تمام شركت كنندگان در اين در حدى است كه نشان مى  رقمها

 .اندكمکها، اغلب مردم مستضعف
قرار گرفته است تا  از اين مبلغ حدود چهل ميليون در اختيار هالل احمر      

ارگان جنگ و جنگ زدگان الزم است، تهيه آنچه فورا  در اين فصل براى آو
 .شود و بقيه نيز بايد صرف نيازهاى حال و آينده آنها بگردد

شائبه سپاس بگزارم، كارى از من ساخته كمك بى جز اين كه از اين      
توانم كه كوشش خود را براى موفقيت در اين نيست. البته فقط اين مقدار مى

تعيين كننده است، بيشتر  و آينده ايران جنگ كه به نظر من از لحاظ حال
 .بکنم
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توانم حاكميت هيچ گروهى را در وزارت دارايى و وزارت نمى
 بازرگانى بپذيرم

آمده بودند درباره مسايل مختلفى صحبت  اى از بازاريان تهرانبعد عده      
تقسيم كرد. صحبت درباره  شود آنها را به دو دسته صحبتكردند كه مىمى

ت. درباره اقتصاد صحبت چنين بود كه تالش يأساقتصاد و صحبت درباره س
يك عده محدود و معدود براى اين كه همه چيز را در دست بگيرند عيان و 

اند مثال كاغذ را آوردند و آشکار است. بعضى از كارها را هم در دست گرفته
گفت براى چاپ قرآن، كاغذ به من ، مىها كه ناشر كتب دينى بوديکى از آن

حرف و نقل هايى به ميان آوردند و شرط و شروطى. شب پيش از آن  .دهندنمى
ام در اين هم مطلبى در مورد معامله شکر به اطالع من رسيد كه چون خواسته

زنم ولى به آنها گفتم، و باره تحقيق بيشترى شود، فعالا درباره آن حرفى نمى
در مورد وزارت دارايى و وزارت بازرگانى گويم اين طور نيست كه حاال نيز مى

موافقت و يا مخالفت با اين يا آن شخص جنبه شخصى داشته باشد. من 
كنم. اين خطر و خطرهاى بزرگتر از باره احساس مى مسئوليت سنگينى در اين

روهى توانم حاكميت هيچ گبينم و به اين دليل است كه نمىآن را نيز آشکارا مى
 .وزارتخانه بپذيرم دو را در اين

اى كه آنها هم وابسته به همان گروه اول گفتند كه عدهت مىيأسدرباره س      
بازار تحميل كنند و هر كس را حس كنند  بهخواهند جو خفقان هستند، مى

ويد هاى تلفنى و غير تلفنى نرا دارد، از طريق تهديدى جانب رئيس جمهور
 .دهندها و بسيارى چيزهاى ديگر را به او مىسختى
گمان من اين است كه اينها عالمت خطر و زنگ خطر است. اميدوارم كه       

ها به اين مسايل به طور جدى برسد. چرا كه اگر اين رويه  آن هيئت پنج نفرى
باب بشوند، معلوم است چه نوع حکومت و رژيمى بر اين كشور حکومت 

كرد. به هر حال آنچه من از آنها خواستم اين بود كه گفتم از شما اين خواهد 
ايد پذيرفته نيست، چرا كه شما بوديد، عذر و بهانه كه مورد تهديد واقع شده
ها، همين نوع تهديدها قيام كردند و با بازارها بودند كه بر ضد همين نوع بهانه
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ل ساختند، شما همان آدمها تعطيل بازارهاى شهرها اساس رژيم پيشين را متزلز
 .هستيد و اينك نبايد تسليم اين بازيها بشويد

 

ظرف ده  تبليغاتى كه ايران -ى سايتواند در اين جو سچه كسى مى
 بدهد؟ یدنروز گذشته داشت، به خود جرئت جنگ

هم  اىو آقاى خامنه وزير دفاع، رفتيم. رئيس ستاد بعد به ديدار امام      
ها امام سئوال كردند، جانشين رئيس ستاد پاسخ بودند، درباره وضع جبهه

شود. شود اما حمله نمىامام گفتند: مدتى است درباره حمله صحبت مى .گفت
ه كه بايد آماده بشوند تا چرا؟ در جواب، مسئله عوامل مادى، تجهيزات و غير

گمان من اين  :اين حمله صورت بگيرد، به اطالع ايشان رسيد. اما من گفتم
خواهد، فرمانده بايد است كه عوامل غيرمادى مؤثرترند. جنگ روحيه مى

جرئت كند طرح نظامى خود را با علم به اين كه ممکن است به پيروزى يا عدم 
 -ى يأستواند در اين جو س. چه كسى مىموفقيت بيانجامد، به اجرا بگذارد

بدهد؟  یدنظرف ده روز گذشته داشت، به خود جرئت جنگ تبليغاتى كه ايران
است. حرف يکى دو  جرئت هجوم بدهد؟ امام گفتند كه ملت پشتيبان ارتش

 نفر حساب نيست و در صورتى كه به دشمن هجوم نشود، احتمال اين هست كه
، كارى از من و نه از رئيس جمهور ها برگردد و خطرى پيش آيد كه نهروحيه

من هم به فرماندهان نظامى   ساخته نباشد، من به ايشان گفتم همين سخن را
ام كه حاال شما فرموديد، خوب است كه رئيس ستاد به فرماندهان گفته

اين شرح كه شما هجوم كنيد، ه به بخشنامه كند، عين بيان شما و متنى كوتا
به فرماندهان از قول امام تيبان شما است. قرار شد كه رئيس ستاد ملت پش

نظامى ابالغ كند. من خيلى آسوده خاطر شدم وقتى كه از پيش امام برخاستم و 
خواهند كه دشمن را بشکنند و اين جنگند و واقعا  مىظاهرا  همه آنها كه مى

شوند به لحاظ اين كه، را استوار كنند، همه آسوده خاطر شدند و مى انقالب
گونه بيم از سخنان توانند بدون هيچما مى اينك روشن است كه نيروهاى مسلح

 .كسانى كه جز غرض، چيزى در چنته ندارند به جنگ ادامه دهند
 



740 

 

زد و   يا حتى اصالا وارد كه كمترکردم  تأكيداز روزنامه آمده بودند، 
 نشویدقلمی  و جدال خورد

به منزل آمدم. از روزنامه آمده بودند و درباره  براى رفتن به خوزستان     
هزار رسيده است اما براى  320گفتند كه تيراژ روزنامه به مشکل چاپخانه مى

اد خوانندگان به چاپ مشکلى پيش آمده است. من به آنها گفتم اگر اين تعد
كه روزهاى اول اقبال كرده بودند، حاال  طورآناند، همروزنامه شما اقبال كرده

كنند تا اين روزنامه را بيشتر از كنم حاضر شوند و به شما كمك مىهم گمان مى
است كه كمتر يا حتى اصالا  ایندارم،  تأكيدكه من باز  . امریاين چاپ كنيد

گويم مى« موازنه وجودى»و آنچه كه من  قلمی زد و خورد و جدال  وارد
چون  ؛مطلب بنويسيد« خدا»در رابطه با « موازنه عدمى»نشويد و در يك خط 
تر و ات عميقتأثيرها و بازگو كردن آنها ها و حقيقتجستجوى واقعيت
ا بعد از در اينج .گذارد. بعد راه افتاديم به طرف خوزستانزيباترى به جاى مى

رسيدن، شوراى نظامى را تشکيل داديم تا ببينيم طرحها و عمليات نظامى در 
خطاب به فرماندهان را در حضور  ، بيان اماماى هستند. رئيس ستادچه مرحله

اند و اين من بازگو كرد، احساس من اين بود كه آنها اطمينان خاطر پيدا كرده
خاطر در روزهاى آينده براى ما در عمليات نظامى و سرنوشت جنگ  اطمينان

دانند، بسيار تعيين كننده است. اميدوارم آنها كه خود را در خط امام مى
خصوصا  دستگاههاى تبليغاتى ما متوجه حساسيت موقع بشوند و حرفى و بيانى 

در جنگ كه اين روحيه و اين اطمينان خاطر را از بين ببرد نزنند. پيروزى 
ارزشى عظيم دارد و حيف است آن را با سخنانى كه معلوم نيست پايه و مبنايى 

اى درست به همين دليل الزم هم داشته باشند از بين ببريم. اگر چه براى عده
 .زده شود« حرفها»است آن 

هاى اجتماعى، ها و دردها و بيمارىبه هر حال عالج همه اين نابسامانى      
فرماندهان نظامى بايد با قاطعيت به پيروزى بينديشند و براى  پيروزى است و

كسب آن، كار كنند. اينها مطالبى بود كه من به فرماندهان نظامى گفتم. فرمانده 
نبود، ولى شب براى دادن گزارش نظامى و توضيح وضع آمد و تا  نيروى زمينى
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وضاع نظامى منطقه و كارهايى كه شده شب به تفصيل درباره ا 11ساعت 
 .است و بايد بشود، صحبت كرديم. و امروز به اين ترتيب به شب رسيد

  
  

 1359آذرماه  30يك شنبه کارنامه 
 1359دی ماه  17تاریخ انتشار 

 443شماره روزنامه 
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ها پرداختم و چند گزارش درباره جزاير خليج امروز به مطالعه گزارش    
بقيه روز را به بررسى وضع  .تنگه هرمز خواندم و بلوچستان ، سيستانفارس

العاده بزرگى انجام گرفته ها پرداختم. اين روزها كارهاى فوقنظامى جبهه
اند، نام است، ولى من جرئت ندارم از كسانى كه اين خدمات بزرگ را كرده

ببرم براى اين كه تا اين زمان هركس كه خدمتى كرد و من از او نام بردم، يك 
 .بالى به سر او آوردند

در يك جا يك فرمانده نظامى، توانايى رزمى و تجهيزات جنگى نيروهاى       
ما را بيشتر از هفت برابر كرده است و در گذشته با او رفتارى به غايت زشت 

است كه  امراين  گویایدر كار از خود نشان داد،  شده است و اين توانايى كه
آمد. از روزى به اين صورت در نمى خوزستان اگر در كار خود مانده بود، جبهه

كه اين فرمانده در سمت جديد خود قرارگرفته است، نه تنها نيروى نظامى ما 
آورده، بلکه پى در پى تجديد سازمان يافته و توانايى جنگى به دست 

 بههاى جنگ به دست آورده و با توانايى زياد اميد دشمن پيروزيهايى در جبهه
هايى كه او فرماندهى دارد نقش برآب ساخته در جبهه را دستيابى به هدفهايش

 .است. اميدوارم روزى بتوانم نام او را بگويم و ملت از او قدردانى كند
مروز، اين فرمانده اليق نيز شركت كرد. او در جلسه شوراى نظامى ا      

خواست. در جلسه شوراى مقدارى نيروى احتياط براى اين كه حمله كند مى
نظامى امروز مقدارى درباره امکانات نظامى دشمن بحث كرديم. اين طور كه 

اى كه در آن قرار شود، براى اين كه دشمن بتواند خود را از مخمصهاستنباط مى
ببرد، ناگزير نيروى ديگرى، اتفاق ديگرى، واقعه ديگرى بايد  گرفته بيرون

در وضعيتى كه قراردارند، نه توانا به ادامه  روى دهد وگرنه نيروهاى فعلى عراق
ما وضع را از نظر خودمان با  ،به هر رو .توانند بمانندجنگ هستند و نه مى

بينيم و اميدواريم كه ميدبخش مىكنيم اايم و مىهايى كه در اين شب كردهبحث
 .جو اجتماعى ما اين اميد را تقويت كند. امروز هم در اين كارها گذشت
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  1359دی ماه  17

 
 1359دوشنبه اول ديماه  کارنامه 

از طرف که اى گزارش درباره منطقه كرمانشاه و رفتار وحشيانه 
 مورين دولت جمهورى اسالمى انجام گرفته استأشخصى از م

ها مشغول شدم. اولين متنى كه خواندم صحبتى امروز اول به مطالعه گزارش     
اند و كرده بودم و آن صحبت را به نوشته درآورده« علم و دين»بود كه درباره 

ها و آورده بودند كه پيش از چاپ خودم آنرا ببينم. بعد گزارشى درباره جبهه
ها شده بود خواندم. گزارشى درباره كار در جبهه پيشنهادهايى كه درباره بهبود

غرب كشور خواندم و يك گزارش ديگرى درباره منطقه كرمانشاه و رفتار 
اى كه در اين منطقه از طرف شخصى از مامورين دولت جمهورى وحشيانه

اسالمى انجام گرفته است كه چون مشغول تحقيق در اين باره هستند، من 
گويم. اما اگر راست باشد در رش فعالا چيزى نمىدرباره محتواى اين گزا

شود گفت كه نشانه و عالمت يك بيمارى عميق و ريشه داريست كه حقيقت مى
توان داد. آنها كه خوى به آن نمى« بيمارى زورمدارى»عنوان ديگرى جز 
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از نابودى  ،ت بيمارىدشدر ،رند و به اين بيمارى گرفتارندگرانه داسلطه
شوند. برند و اينها هستند كه جنايتهاى هولناك مرتكب مىديگرى لذت مى

كننده اين گونه احساسات را در مردم  اى كه در آن نيروهاى رهبرىجامعه
و به تعبير « زورپسندانه»پرورند، در حقيقت به رفتارهاى استبدادگرايانه، مى

« فرعونى»صطالح قرآنى، در او « فاشيستى»!، امروزى و غير مکتبى
 .دهندمشروعيت مى

 

شمارند ما را رااصل مى« زور»هرگونه سستى در برابر گروههايى كه 
 .است مواجه خواهد كرد با مشکل بزرگ كه قربانى كردن انقالب

رش هم گزارش ديگرى درباره سپاه قزوين خواندم و بايد بگويم اين گزا      
ز ن گزارش نيست و در جاى ديگرى بمناسبت تحليل فصلى ادر نوع خود اولي

 ه دركگردم و آن مسئله مهم ام به اين مسئله بر مىيك كتاب كه تازه خوانده
 گويم اينست كه اگر فرض كنيم سه گروه مردمند،اينجا به اشاره مى

، نه ير بارندنه بر اشترى سوارند و نه چو خر به ز»آنها كه مستقل و آزادند،  -
خط  توانند در، اينها را بعنوان كسانى كه مى«خداوند رعيت نه غالم شهريارند

 .شناسيمخدا و صراط مستقيم قرار بگيرند، مى
خواهند بر اند، آنها كه طاغوتى مسلکند و مى«مغضوب عليهم»يك دسته هم  -

 مسلط بشوند هاانسان
بشوند  هبرىتوانند در صورتيکه خوب ردسته سوم يعنى انبوه مردم مى -
بمعنى درست « موحد»بشوند و در قلمرو كسانى قرار بگيرند كه « صالحين»

خواهند بر ديگران سلطه بجويند نه اين خو را تشويق و اند يعنى نه مىكلمه
 .كنند و نه مايلند زير سلطه و تابع باشندتبليغ مى

كند براى حفظ مواضع خود تبليغى مىنادرست  يك رهبرى ،از بخت بد      
را جانشين همه چيز و همه كار « زور»كه در جهت تشويق گروههايى است كه 

خواهند از روى قرار و قاعده زور خود را بعنوان يك اقليت بر اند و مىكرده
جامعه تحميل كنند. وظيفه ما به عنوان معتقدان به اسالم و كسانى كه بايد 

 .اينست كه اين نكته اساسى را بدانيمحافظ اسالم باشيم 
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طلبى دارد با مهر و محبت و كس كه خوى تجاوز و برترى جويى و زياده آن     
شود و حتى نسبت به كسانى كه گيرد، بلکه خوى او تشديد مىامتياز آرام نمى

كند و تمايلى در وجودش دهند، احساس نفرت هم مىاين امتيازها را داده و مى
آيد. گمان من ر و فشار بيشتر و گرفتن امتيازهاى بيشتر بوجود مىبراى تحقي

اين است كه با اين توضيحات گرچه در موقع خودش به تفصيل در اين باره 
توضيح خواهم داد، براى همگان اين مسئله روشن است كه قاطعيت من و 
 ايستادگى من در برابر اين تمايالت از هر جا و هر گروه چه نهاد پيش و چه

اگر ما نايستيم، انبوه مردم شود كه ناشى از اين باورمى نهاد پس از انقالب
گردند و اين انقالب در حقيقت وابستگى و تابعيت باز مى دوباره به فرهنگ

 .شودنابود مى
 كسانى كه ديروز شايد به. مخالفت بايد واهمه كنيم و بايد بپرسيمما نمى      

ميدان عمل به آنها  ،ت جمهورى انتخاب شوميأسبه ر نمالحظه اينكه اگر م
خواهم داد و سيطره و حاكميت خود را بسط خواهند داد و حاال چون چنين 

باید امیدوار  ،بعكس .كندما را نگران ، نباید شوندنشده مخالف شده يا مى
)ع( رفت و ما بايد  هستيم كه على  بينيم كه در خط درستىما مىباشیم زیرا 

دانيد كه بردارش عقيل بدو نوشت بسيارى از دوستان از پيرو او باشيم. شما مي
گرى بودند و اند و على )ع( گفت: آنها دوستان قدرت و زور و سلطهتو بازگشته

 .اند رنجى نيستنه دوستان حق و حقيقت، و از اينكه آنها مرا ترك كرده
حاشيه و يا شايد خواندم تحت عنوان بى در روزنامه ميزان را بارى، مطلبى      

شد، در حاشيه، كه آن مطلب همانست كه هر وقت تظاهراتى و اجتماعى مى
 خلق هستند كه براى رئيس جمهور خلق و مجاهدين گفتند آنها فدائيانمى

اند و عجب هاى خلق اعالم موضع كردهكنند، حاال آن فدائىتظاهرات مى
 .انداينكه مواضع همديگر را باز جسته

چطور دو قطب مختلف در يك جهت  شده بود:در حاشيه نوشته       
را بمناسبت ذكر كردم براى اينكه بگويم وقتى گروههايى  اند؟ اينهمسوشده

يابند. کى هستند و باالخره يکديگر را باز مىزور را اصل بدانند، در اصل ي
آنچه كه ما را بايد از آنها ممتاز كند، نپذيرفتن زور بعنوان اصل است. در 

روشهايى را كه بر آن اصل مبتنى است، نبايد بکار ببريم و در برابر ما  ،نتيجه
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 ار« زور»هرگونه سستى در برابر گروههايى كه اينها بايد با قاطعيت بايستيم. 
دهند ما را با اصالت نمى ،هيچ واقعيتى در جهان، به شمارند و بجز زوراصل مى

است مواجه  مشکالت بزرگ بلکه بزرگترين مشکالت كه قربانى كردن انقالب
 .خواهد كرد

ت جمهورى يأسدفتر ره ب هايى كه از استان كرمانبعد گزارشى درباره نامه      
خواندم و باالخره  56ه بود و همچنين گزارشى درباره احضارشدگان سال آمد

ى روز و يأستحليلى مفصل درباره نظرهاى سه گروه متضاد درباره مسائل س
 .انداينكه چگونه اين سه در اين مسائل هم نظر شده

 
 

 را خواندم اهواز اسالمى بعد نامه دادستان انقالب      
 در ستون گزارش به رئيس جمهور 10/13شنبه  - 440)عين نامه در شماره  

ام باز به خوانندگان كه چند نوبت هم گفته طورآنبچاپ رسيده است( هم
صداقتى و لياقتى از خود بروز داده و به اين »هر كسى كه  :شوميادآور مى

يك باليى  ،رى خدمت كرده و با بيان من مورد تشويق قرار گرفته استجمهو
البته اين يکى مورد تشويق هم قرار نگرفته بود، بلکه در  .بر سرش آورده اند

اى انجام داده است و آن آزاد كردن يك لحظه سختى، كار عادالنه و عاقالنه
آن مصاحبه  گناه فداكار است. البته من دراى افسر و درجه دار بىعده

قدر سخت و  موقع وضع شهر آن مطبوعاتى فراموش كردم بگويم كه در آن
كه در آنجا بود به  رفت و آقاى خلخالىمشکل بود كه انتظار سقوط مى

؟ «!كنند شانايد كه عراقيها بيايند آزاداينها را نگه داشته»زندانبانان گفته بود 
دادند. ولى پس از آزاد احتمال را مى بودند كه اين البته او تنها نبود و بسيارى

حاال بلحاظ اينكه  ،كردن آنها و صحبتهايى كه در اطراف قضيه كردند و شد
معلوم شده است آنچه درباره دخالت رئيس جمهور در كار قضايى )آزاد كردن 

آن  همينطور بلحاظ اينكه دادستان انقالب ؛اند دروغ بوده استزندانيان( گفته
شهر كار درستى انجام داده و كسانى را آزاد كرده كه تقصيرى نداشته و بقول 

رفته و دشمن را از اطراف شهرى  خود او در همان زمان آزاد شدن همه به جبهه
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كيلومتر هم عقب  5صحيح خود  كه در معرض سقوط بوده با رهبرى
اين  .انده دستور آزادى آنها را صادر كرده بود بازنشسته كردهاند، او را كنشانده

مورد را كه يکى از دهها مورد است براى اين آوردم كه خوانندگان متوجه بشوند 
آيد و كوششها هم براى حل آنها به كه پس از اينكه اينگونه موارد پيش مى

د، من ناگزير اينها شونرسد و مدتها از همينگونه امور برهم افزوده مىنتيجه نمى
ولى با اين حال درباره اينكه چه  .را در فرصتى با شما در ميان خواهم گذاشت

را هم بر  زنم و رسيدگى به آناند فعالا حرفى نمىكس و كسانى اين كار را كرده
 .گذارممنتخب روحانيت مبارز مى نفرى 5عهده همان هيئت 

فن  وامروز اينكه يکى از سرپرستان هيئت تكنسينها  ديگر از كارهاى      
 به قم دهه كردند و براىدانان كه از قم آمده بودند و در تعمير خودروها كار مى

اد داتى بازمى گشتند پيش من آمد و عالوه بر اينكه او را تشويق كردم، اطالع
 .كه بايد تعقيب بکنيم

توانند بر اساس آن وجوهى را كه درباره طرحى كه نمى  بعد گروهى آمدند      
خرج كنند  اند، در خوزستانريخته رئيس جمهورى 888مردم به حساب 

صحبت كردند كه قرار شد در اينباره تحقيق بيشترى بعمل آورند و نتيجه 
تحقيق را بصورت يك طرح قابل اجرا درآورند و به اجرا بگذارند. بعد 

آمدند و درباره تهيه وسايل الزم براى معلولين  تصديان امور بهدارى ارتشم
اقدام  قرار شد با كمك سازمان هالل احمر .جنگ صحبت و پيشنهادى كردند

افسر « خلبان شجاع شهيد كشورى»كه خود جراح   كنند. در اينجا طبيب
بوده ساعتى درباه او شرحى گفت. گفت كه تركشى بر گردن او نزديك  هوانيروز

به بزرگ رگ خورده بود كه با اصرار همسرش و من اورا خوابانديم و جراحى 
 كرديم ولى او نماند كه خوب بشود و تا توانست سرپا بايستد راه افتاد به جبهه

 د شهيد شد و دانيرفت و در جبهه چنانكه مى
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 اينك من با همسر او و خواهر خودم كمى درددل ميکنم

 !خواهرم 
دانيد كه متهور داريم و شجاع هم داريم. اما شجاعت هم صفتى نيست مى      

دهد و كس كه يك عملى را انجام مى كه بهمه يکسان بتوان داد. به آن
پذيرد شجاع كند ولى خطرها را هم مىاحتياطهاى الزم را هم رعايت مى

كند و هنرى كس كه ابداعى مى گويند. اما اين شجاع معمولى است. ولى آنمى
پذيرد كند ولى خطرها را هم مىدهد و احيتاطهاى الزم را هم مىبخرج مى

گذارد و اينها هستند ر زندگى انسانها اثر مىبكه با اعمالش  یاينست آن شجاع
شود و ياد آنها به انها داده مىها صفت قهرمان بدشجاعانى كه در حماسه

ماند در واقع متناسب با اثرى است كه ماند. يادى كه از آنها مىروزگاران مى
تر بر جامعه دارد. هر اندازه اين اثر پايدارتر باشد اين نام ماندنى ابداع و ابتكار

كسانى كه كارى كه به ايم، شجاع بمعنى شود. در اين جنگ ما متهور داشتهمى
اند با توانايى و قبول خطر و رعايت احتياطها انجام داده شده را آنها سپرده

هم داريم. آنها كه از راه ابداع « كشورى»ايم و داريم و افسرانى چون داشته هم
اسالمى  را حفظ كنند و به انقالباند ميهن اسالمى خودشانو ابتكار كوشيده

چون او، شوهر شما و برارد من، در اين جنگ كم  .ن خدمت بکنندخودشا
خواهم بگويم عالوه براينكه شوهر شما مردى اند و من مىاند ولى زياد شدهبوده

را « دليل»شجاع بود، مردى بود كه توانست نقش  مبتكر و در انجام ابتكارها
 .زدبازى كند و شجاعتها و ابتكارها را برانگي

خوانند با اين نوشته را مى است كه همه آنها كه در هوانيروزگمان من اين      
اين نقش را خوب ايفا كرد و بسيارند آنها  اند كه شهيد كشورىمن هم عقيده

عات اها و ابتكارهايشان و با قبول خطر براى انجام آن ابدكه امروز با ابداع
از  جمهورى اسالمى ايران روند و اين تغيير كيفى در ارتشمى« كشورى»براه 

 .گيردمردانى چون او مايه مى
دانم از دست دادن شوهرى چون او سخت است. اما او خواهر من، مى      
ر زندگى ام بعنوان شهيد قهرمان دكه يکبار ديگر نيز اين معنى را گفته طورآنهم

آينده رنگ و بو  نسلهای ماند و به زندگى نسل امروز واين ملت پايدار مى
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حقق واقعى آرمان مردم اين ت به برد كه آن راهبخشد و جوانان ما را براهى مىمى
 .انجامدمی« جمهورى اسالمى -آزادى  -استقالل »كشور يعنى 

الگوهاى ديگرى خواهند بدان كه اگر اينگونه مردان نباشند الگوها،  !خواهرم 
شد. اگر كسانى نباشند كه براى يك اصل مقبول و درستى فداكارى كنند، البته 

و هنر و  م با ابداع و ابتكارأنه فداكارى خشك و خالى، بلکه فداكارى تو
دانى كه در اين الگوها چه كسانى خواهند شد؟ تو خواهرم مى آن وقتحماسه، 
كه براى افزودن بر قدرت خويش و سلطه جستن بر ديگران  سيارند كسانيدنيا ب

ليل كردن ديگر انسانها، حاضرند خون بريزند و از ذو مقهور كردن و منقاد و 
هراسند كه فاتحان تاريخ جنگها از اين گروهها اينكه كشته بشوند هم نمى
 ؛هم از اين گونه آدميان است كه بما حمله كرده است هستند و رژيم بعثى عراق

 اينها الگو خواهند شد.  ،صورت در آن
طلبى و زورمدارى دانى كه اينها نماينده و مظهر زور، قدرتتو مى !خواهرم

هستند، انسانهايى كه از ويران كردن بناى موجوديت ديگران و از پايمال كردن 
ى بمعنى واقعى اينها همان الگوهاى فرعونى و طاغوت؛ برندديگران لذت مى

دوران ما  صهيونيسم و فاشيسمکه بعثیسم و  صدام چونالگوهايى  ؛كلمه هستند
كشند و چون زياد ها هستند انسانهايى كه زياد مىينا. اندبه بشر عرضه كردهرا 

 ت. معرفى نارساسو این اندازه  كنندويران مى
بر  شوند، از حاكميتى كه با ترياك نشئه مىمردمى كه مثل يك ترياك      

 فرهنگى عود -شوند و وقتى اينها الگو شدند زمينه روانى ديگران نشئه مى
 .بيمارى استبداد شاهنشاهى فراهم شده است

اى كه در راه دين و شوهر تو بلحاظ فداكارى نمونه !بنابراين، خواهرم      
ملت خود حق دارد، بلکه بر نسل ميهن اسالمى كرده است نه تنها به گردن 

است كه  یالگوىانسان كه او  چون ؛كندامروز و نسلهاى آينده نيز حق پيدا مى
 کند ومی فداكارى ،براى نجات انسان ،در عين رنج بردن از جنگ و تخريب

است كه بمنظور اعتالى كلمه حق به « آزاده انسانى» ،بنابراين .دهدمى  درس
چون الگو، چون گوهر در شب راه را  ،و در پيشاپيش روداستقبال شهادت مى
كند. بنابراين او آنچه در اين جهان شدنى آيند روشن مىبراى نسلهايى كه مى
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بود، كرد و اثرى كه بايد از خود به يادگار گذاشت و اميدوارم كه الگو شدنش 
 .آيد چون او بشودنظاير او را فراوان كند و نسلى كه مى

م تشکيل داديم و موافق ه  ب مطابق معمول شوراى نظامى رابارى امش      
شده  زودههاى نظامى در منطقه افبررسى كه انجام داديم در اين هفته بر فعاليت

م مرد و اميدوارم در روزهاى آينده خبرهاى خوشى از ميدانهاى جنگ به اطالع
 .كشور برسد

كار تدارك همواره  مطلبى كه امشب در شوراى نظامى گفتم اين بود كه      
طوالنى و خسته كننده است و تدارك نيرو براى جنگ به حکم طبيعت غير 

كند. آنها كه آورد و فشار را بيشتر مىمى ببار صبرىعلنى بودنش بيشتر بى
« فرصتها»خواهند غرضهاى خود هستند و نمى سفانه اسيرأتابند و آنها كه متبى

گيرند و بدان دهها پيرايه تدارك را بمعنى ركود مى را از دست بدهند، اين
در مرحله عمل به سرعت معتقد هستم در مرحله  آن قدرتنند. اما من هممى

تدارك به فراهم آوردن حداكثر امکانات الزم معتقدم. البته تدارك در شرايط 
محاصره اقتصادى كارى است عظيم. خود حماسه و هنرى است كه از نسل 

كارى نيست كه طوالنى نباشد. با  . این کاروزگار يادگار خواهد ماندامروز به ر
كه به مردم  طورآناينحال ما هرگاه كه حس كرديم امکانات كافى شده، هم

 .موقع حمله خواهيم كرد ايم در آنگفته
توانسته است باز و اين جريان بلحاظ طبيعت تدارك براى جنگ نمى      

ته شود. اما تدارك جنگ ما را در وضعيتى قرار واضح با مردم در ميان گذاش
توانيم نسبت به حال و آينده جنگ با اطمينان خاطر حرف داده است كه مى

اند مطلع بشوند، طور كه اتفاق افتاده روز كه مردم از واقعيتها آن بزنيم. البته آن
بر ارزش كار شما را چنانكه بايد و شايد در خواهند يافت و باز بر شماست كه 

 چند و چون ابتكارهايتان بيفزاييد. جنگ گرچه كار زشتى است اما بناچار آن
 بايد بعنوان فرصتى براى سازندگى مغتنم شمرد و بر دايره و شمار ابتكارها را

 .افزود و از نظر من در اين وضعيت هيچ چيز به اندازه ابتكار ارزش ندارد
شود و چون تغيير هوا ناچار موقعيت آغاز مى بهرحال چون فصل زمستان      

برهم ، را چه نيروهاى مسلح ما و چه نيروهاى مسلح دشمن نيروهاى مسلح
 .زند بايد به ابتكارهاى جديد دست زد تا جنگ بحالت ركود درنيايدمى
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 1359ديماه  17تاریخ انتشار 
 1359ديماه  2سه شنبه 

 443روزنامه شماره 
 

 عدم وابستگى بخشى از استقالل است
هايى هم امروز صبح گزارشهاى بسيارى خواندم و عالوه بر اين جزوه      

اى هم در بود. جلسه آن و ارتش ایران ارتش و ها درباره عراقخواندم. گزارش
و كيف آن باره يکى از اين دو گزارش براى تداركات ارتش تشکيل شد كه كم 

، از متعلق به ايران اى درباره سه جزيره خليج فارستوان گفت جزوهرا نمى
سابقه تاريخى آنها و آنچه در رژيم سابق گذشته است خواندم. گزارشى هم 

ها و اميدهاى موجود در اين استان كه در كوتاه و و بيم درباره كردستان
تواند اثرات بسيار زيانبخش داشته باشد. باالخره متنى را كه از ازمدت مىدر

اوت ولى با نقطه نظرها و با نظرگاههاى چند روزنامه با افقهاى ظاهرا  متف
يکسان خواندم. اين متن درباره مفهوم استقالل بود. من پيش از اين درباره 

عريف مشخصى از استقالل ام و در نظريه سلطه با تاستقالل مقاله بسيار نوشته
ام. به باور من هاى موجود را انتقاد كردهاين نظريه پرداخته، نظريه تشریحبه 

موقعيتى كه در استقالل بمعناى واقعى كلمه است.  يا منفى همان موازنه عدمى
در تعريفى كه يکى از اين سه جريان  آن كشورى نه سلطه گر است، نه زير سلطه

از استقالل بدست داده بود، آمده است كه استقالل يعنى عدم وابستگى و 
، پيش از اين جانبدارى از نظريه استقالل را صاحبان آن نظر يعنى حزب توده

به نوعى به بورژوازى ملى نسبت ميدادند. چنانكه پندارى )پرولتاريا( طبقه 
 !كارگر خواهان استقالل نيست

بمحض اينكه كلمه  ،رابطه با همكه امروز سه گروه بظاهر بى طورنآهم      
ترسانند و نسل امروز را از آن مى« ليبراليسم»آيد، تحت عنوان آزادى بميان مى

اينجا جاى اين سخن است كه عدم وابستگى تمام استقالل نيست. همان طور 
بايد  ، كارگران و مستضعفانكه اگر بورژوازى ملى خواهان استقالل است

خواهان استقالل كامل باشند، همان طور هم وقتى كه ليبرال خواهان آزادى 
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است، مدعى غير ليبرال مسلمان بايد خواهان آزادى كامل باشد نه اينكه همان 
آزادى كامل چه گوييم، آزادى ناقص را هم نخواهد اين سخن را به چه معنى مى

عاملهايى كه او را  تأثيرت؟ وقتى است كه سانسورها نباشند، و انسان از وقت اس
كنند، رها باشد و اين وقتى است كه هاى تخريبى ناگزير و مجبور مىبه فعاليت

شتاب »او در خط خداست و تمام نيروها و استعدادهايش در يك جريان 
جهان سراسر  ؛دشونسازند وساخته مىو از راه سازندگى مى كندى رشد مى«گير

سازندگى و ابداع و رشد است و انسانها بمعنى واقعى كلمه از تمام عوامل تحديد 
چيزى است كه « استقالل»گويند وقتى مى آزادى رها و آسوده هستند.كننده

را  خواهند خودبخود مفهوم مخالف آن اينست كه كارگر آنرا مى بورژواها آن
زمينه سازى  تعریف از استقالل، خواهد! اينآنرا نمى خواهد. مستضعفنمى

خواهد. براى سلطه ابرقدرت شرق است و حال آنكه كارگر استقالل كامل را مى
خود وابستگى هم مفهوم  .عدم وابستگى بخشى از استقالل است نه همه آن

مطلقى نيست. يعنى چنين نيست كه زير سلطه وابسته باشد و سلطه گر وابسته 
اگر بگوييم عدم وابستگى يعنى استقالل، پس در اين جهان كشور  نباشد.

 فكر كنيد اگر نفت .اندمستقلى وجود ندارد. چون مسلطها هم وابسته
كشورهاى نفت خيز به كشورهاى صنعتى نرود آن كشورها چه وضعى خواهند 

ها نوشتها دچار بدترين سرآيد و آن جامعهداشت؟ اقتصادشان از پاى در مى
حال مسلط مسلط است و  شوند. پس آنها هم مستقل نيستند اما در هرمى

زيرسلطه. مستكبر مستكبر است و مستضعف مستضعف. پس اين  زيرسلطه
سخن تمام نيست. يعنى اگر ما گفتيم استقالل يعنى عدم وابستگى، آنچه را كه 

اند گرها وابسته ايم، سلطهمبين مفهوم واقعى كلمه استقالل است تعيين نكرده
پس صرف اينكه بگوييم تنها مراد ما از عدم وابستگى به  گر.سلطه اما از موضع

سلطه گر باشد كافى نيست حتى ممکن است دو كشور با هم رابطه داشته باشند 
اما زير سلطه يکديگر باشند يعنى مستقل نباشند. شما دو كشورى را فرض 

اند و قدرت يکديگر باشد اينها بهم وابستهكنند در رابطه با كنيد كه هر چه مى
در توازن  و روسيه اگر آمريکا. بدانندتوانند خود را نسبت به ديگرى مستقل نمى

عمومى قوا خود را ناگزير ببينند، كه متناسب با قدرت رقيب قوه ايجاد بکنند 
يد داخلى را بايد صرف ايجاد بخش مهمى از مازاد تول پس هركدام از اين دو،
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و یکدیگر را به  اندتعادل بکنند كه در اين حالت اين دو نسبت بهم وابسته
 .توان آوردبسيارى مثالهاى ديگر مى .برندتحلیل می

آنچه االن ضرورت دارد و نسل جوان بايد بدان توجه داشته باشد اينست       
درباره سخن من كه  ودهكه در جايى ديگر هم آمده است و مسئول حزب ت

جاى حرف هست،  و سوريه و ليبى ام در عدم وابستگى كشورهاى الجزايرگفته
كند كه من اينها را وابسته ميدانم يا مستقل. اين سخن معلوم نمى»گفته است، 

اليکه پيش از اينها در اين باره اظهار در ح«. امبهمين دليل جوابى مبهم داده
ام و در اين جا هم بنظرم بنابر همين تعريف كه از استقالل نظرهاى صريح كرده

ام جاى حرف هست كه اين كشورها را مستقل بدانيم. خير اينها بندهاى كرده
 .وابستگى بسيار بر دست و پاى خود دارند چنانكه ما خود نيز داريم

هست ابهام در مفهوم استقالل براى گوينده اين سخن موجب  اى كهمسئله      
شده است كه او گمان كند كه سخن من مبهم است، درحاليکه از ديد من 

هاى قرار گرفت انگيزه ضعاست كه كشور وقتى در آن مو موضعیاستقالل 
خارجى در كاربرد نيروهاى محركه او موثر نباشند و آن كشور تمام امکانات 

واند در دورن نظام اجتماعى خودش در جهت سازندگى و رشد بکار خودش را بت
اندازد و هيچ بخشى از نيروهاى خود را در رابطه با خارج به نيروهاى تخريبى 

ريف از استقالل طبيعى است عبا اين ت تبديل نكند و يا از كشور خارج نسازد.
دارد و كه خواننده خواهد گفت پس در اين جهان هيچ كشور مستقلى وجود ن

جوابم اينست كه چنين است و چون هيچ كشور مستقلى وجود ندارد، جامعه 
هم وجود ندارد. در اين  و مستضعف  كامالا آزاد، يعنى جامعه آزاد از مستكبر

ها همه طبقاتى هستند و شکل طبقات است كه از اين جامعه به آن جهان جامعه
 .استها طبقاتى ى اجتماعى همه جامعهكند. واال محتواجامعه تفاوت مى

ها خون كنند، از زير سلطهگرها اين است كه جذب مىمشخصات سلطه      
 وها اينست كه نيروها و استعدادها و ثروتها مکند و مشخصات زير سلطهمى

 .دهندتوانها و منابع طبيعى خويش را به مسلطها مى
 باید بگوییم:نين دادوستدى است، اى متضمن چپس اگر ما ببينيم رابطه      

برقرار  كند كه اين رابطه را با روسيهرابطه رابطه سلطه است و ديگر فرق نمى
. اينها با يك ديد نادرستى از واقعيت و يك بيان مجملى تحت كنيم يا با آمريکا
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ياليست نيست، عنوان اينكه كشور روسيه چون سرمايه دارى نيست پس امپر
با مستقل بمعناى رابطه مستقل  آنبنابراين رابطه با  ؛پس سلطه گر هم نيست

كنند است، اين يك فريب است و آنهايى هم كه از چنين بيانى دفاع مى
پيش از جنگ  داند كه چکسلواكىخواهند مردم را بفريبند. اما همه كس مىمى

داشت و امروز ثلث آن هم  ليد ناخالص سرانه آلمانتوليد ناخالصى برابر با تو
كه  گازیبرد، اين كشور كدام است؟ نيست. دو ثلث بقيه را البد كشورى مى

المللى چقدر اختالف قيمت فروختيم. يا قيمت بينخود ما به روسيه مى
براى  ند؟ حمله به افغانستازرا چه كسى به جيب مى التفاوتمابهداشت؟ و اين 

ها كه استقرار كدام نوع استقالل در آن كشور است؟ و بسيارى از اين نمونه
بينيم توان ذكر كرد. وقتى چنين معنى و مفهومى را از استقالل دانستيم مىمى

دهيم هم با كه خير، تعريف ما بلحاظ اينكه زور و قدرت را اصالت نمى
ها و انواع ها و فاشيستاستالينيستتعریف هم با  خواند وتعريف ليبرالها نمى

ما اين تعريف را بر پايه رهنمود قرآنى و  .خواندو اقسام ديگر زور پرستان نمى
را در اين جهان  اسالمى و تاريخ انديشه توانايى كه ايران بر اساس فرهنگ

ن مقدمه را در تعريف استقالل براى ايم. ايمستقل نگاه داشته است ارائه كرده
اين گفتم تا برخواننده معلوم باشد آن روزى ما مستقل هستيم كه البته از 

هاى اجتماعى نيز در خود ما ها و تحركها رها شده باشيم. اما انگيزهوابستگى
تمام استعدادهاى اجتماعى را بتوانيم در سازندگى بکار گيريم. البته  باشد و ما

ولى الگويى كه ما بايد از آن پيروى كنيم، اين  ؛روز نزديك نيست كه آندانم مى
الگوست و نسل امروز بايد متوجه خطير بودن موقعيت كشور خويش باشد و 

 .زود فريب نخورد
 

 را دشمن غرب و دشمن آمريکا آيزنهاور در خاطرات خود مصدق
 خواندمى

اند كه آورده قول روزنامه در تحليل نظرگاهها درباره مصدقصحبتى هم از       
سال در زمانيکه بايد بيان  30پس از  !«را جانشين انگلستان كرد او آمريکا»

درباره مردى كه در جهان شناخته شده است و معرف شخصيت يك  ،آزاد باشد
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ل و مبارز سخت كوش با سلطه ملت و دارنده نظريه روشن در زمينه استقال
تر از آش هاى داغكاسه»كنند، آنهم وقتى كه داورى مى طوراين ،بيگانه
او در خاطرات خود مصدق را دشمن  ؟!«تر از آيزنهاورشوند و آمريکايىمى

خواند. نه او تنها كه دهها كتاب و مقاله از سوى غرب و دشمن آمريکا مى
اند و يا در اين باره مرداد شركت داشته 28اى كسانى كه بطور مستقيم در كودت

 ؛ترجمه شده است اند، در دست است. بسيارى از آنها به فارسىتحقيق كرده
منتشر شده است و آشکار و  اسناد وزارت خارجه آمريکا درباره اين كودتا

استقالل كامل  واضح و روشن است كه مصدق با نظريه موازنه منفى خواهان
 .او وابسته بودند و اسناد وابستگى آنها نيز برجاست بود و مخالفان

كنند سودى فريبد و آنهاهم كه چنين مىاينگونه تبليغات نسل امروز را نمى      
ات دروغ بر ضد تبلیغتوانست در شام مى برند، اگر معاويهاز اين تبليغات نمى

بدور شام ديوار نفوذناپذيرى كشيده بود.  ع( بکند، براى اين بود كه او) ىعل
شود چنين ديوارى كشيد و بر دور نمى امروز در جهانى كه ما هستيم بدور ايران

توان اين ديوار را كشيد و حقيقت را به او واژگونه نشان مغز نسل امروز نيز نمى
ماند. اگر در كشور ه براى نسل امروز الگو نمىكار اينست ك اینداد. اما زيان 

توان امريکايى باشد چه كسى نيست و درباره چه كس ديگرى نمى ما مصدق
اين ابهام اخالقى و معنوى، بمعناى سقوط اخالق در جامعه  ؟اين حرف را زد

نده نيز دهد و آياسالمى است. من ترديد ندارم و گذشته نيز اين معنا را نشان مى
اين كشور تا حد  در خدمت بهحمله به انسانهايى كه  که نشان خواهد داد

چيزى از ارج و ارزش آنها  ،اندجانبازى امتحان فداكارى و اخالص داده
با كمال تأسف در اين جمهورى، اخالق كه   دهد كهكاهد اما نشان مىنمى
بلکه اخالق   نگشته پايه و اساس نه تنها بايد پايه و اساس جمهورى بگرددمى

  شده است.  حاکمطاغوتى، اخالق زورمدارى و فساد و تباهى 
مرداد يکى از عوامل مهم  28البته در اين بازار آشفته آنها كه پيش از     

يابند كه خود را پاك و بودند، نيز فرصت مى شکست جنبش ملى كردن نفت
ندازند كه در اين دوران وانفسا بالدفاع سره بنمايند و تقصير را به گردن كسى بي

نيز طلبکار شده است كه در آن دوره گويا  است. از آن جمله حزب تودهشده
هيچ تقصيرى بعهده نداشته است. اما باز اسناد و گواهى يك نسل برجاست و 
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ين آنها خود فراموش نكنند كه در خارج كشور زير فشار واقعيتها و انتشار هم
كرد و خطاى حزب توده را در قبال « از خود نتقادا»آنها  12اسناد پلنوم 

جنبش ملى كردن نفت بگردن گرفت. حاال عدول از اين اشتباه البد بلحاظ 
 .توانند از اين ديوار بپرندآنها مى كوتاه شده و بينند ديوار مصدقاينست كه مى

 

دارد كه ناموس صلح بدست وست نمىد» :گويد)ع( مى على
 «اسالم شکسته گردد سربازان

رفتيم و از مركز توپخانه و همچنين يك  بعد از ظهر به بازديد از جبهه      
گردان توپخانه ديدن كرديم. در مراجعت شوراى عالى نظامى را تشکيل داديم 

كه با من به بازديد  فرمانده نيروى زمينى و به بحث در مسائل جنگ پرداختيم.
جبهه آمده بود، در اين شورا شركت نكرد و به من گفتند مسموم شده است. 

طبيب آمد و  ،بعد از رفتن فرماندهان نظامىشود. حاال ببينيم حال او چه مى
خواست بداند آيا از نو مىهم پرسيده بود و  قبالا معاينه كرد و به گفتگو نشستيم. 

كنم كه از آن نفرت داشته باشم چون اين خستگى آور است. پاسخ من كارى مى
است و من تمام شب  آورمن روشن بود. اين كار جنگ است. جنگ كارى نفرت

، و روز بدان مشغولم. آنهم با برادران عرب خود، كارى كه هرگز در عمر
كه همه عمر در  ،كه روزى برسد و منكردم نمى تصور ؛كردمنمى تصورش را

داشتم كه ملت اسالم يکى ام و تالش مىشوق و شور يکى شدن مسلمانها بوده
امروز ناگزير از بامداد تا  ،گران با سالح وحدت بجنگندبشوند و با سلطه

شامگاه به كار تخريبى مشغول باشيم و همه شب از اخبار جنگ بپرسيم، از 
و دائم در  .بپرسیم و بيگانه كه او نيز خودى است تعداد كشته شدگان خودى

بيش از اين نيز در باشیم. جستجوى راههاى جديد براى ضربه زدن به دشمن 
خواهم كمى تفصيل بدهم كه حس ام. اما در اين جا مىباره صحبت كرده اين
 .ح براى نسل امروز كشورم و جهان امروز ضرور استیكنم اين توضمى

رياترين شکل برخورد قوا و تضاد ترين و بىپردهرين و بىجنگ صريحت      
جحان دارد ر ست. از اين جهت بر اشکال ديگرتضاد و تقابل نيروهاا نيروها

تر براى اينكه صادقانه ؛براى اينكه بر همگان معلوم، شناخته و واضح است
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ب كنند و بر ضد يکديگر به قصد تخريانجام بگيرد دو نيرو با هم برخورد مى
تسليم را بپذيرد.  دیگریوقتى است كه یکی كنند و پيروزى يکديگر عمل مى

بنابراين اگر كسى تضاد نيروها را اصل نشناسد، وارد شدن او در جنگ در 
حقيقت وارد شدن در جهاد هم نيست. اين همه امکان و استعداد و نيرو كه 

در سازندگى تواند توانست و مىافتد، مىکار مىبتوسط انسان در تخريب 
ابتدائی ممنوع و  ام جنگطور كه من فهميده بکارافتد. از ديدگاه اسالمى آن

 .و اشکال ديگر اعمال قوه و زور آخرين عالج است جنگ تدافعی
وقتى كه راههاى ديگر همه بسته شده باشند، وقتى كه شکستن سد راه خدا       

)ع(  ىفاع نیز شد. علنباید آغازگر جنگ در مقام دجز به جنگ ميسر نباشد، 
«. اسالم شکسته گردد ناموس صلح بدست سربازان مداردوست نمى» :گويدمى

گذشته از اين كه وارد شدن در جنگ و وارد كردن نيرو در تضاد نيروها بقصد 
گردد و از بين شود و آدمى بايد رنج هر آنچه ويران مىآور مىتخريب رنج

گذارد شود را تحمل كند، آثار و نتايجى كه بجا مىد و كشته مىرومى
 .ديرپاست

ستند. آغازند بواقع جنايتكاران واقعى هاينست كه آنها كه جنگ را مى      
ر درافها انح كنند بلکه از راه ايجادتر مىجنايتكارانى كه راه را نه تنها طوالنى

ه جهنم نابودى رهنمون ب  صراط مستقيم، اى بسا ممکن است بشريت را
ن بگردانند. اما چاره چيست؟ آيا چون جنگ كار بدى است و آدمى كه انسا

قتى و ،شناسدمستقل بمعنى انسانى بيرون از برخورد قوا را انسان توحيدگرا مى
 جنگ پيش آمد بايد دست روى دست بگذارد؟

خورد نسل عده زيادى براى اينكه زورپرستى را در پوششهاى گوناگون به       
طلبى كنند كه اصل عدم زور به معناى تسليمتبليغ مى طوراينجوان امروز بدهند، 

به زور است. اما واقع امر چنين نيست، خطاب منهم به همه كسانيست كه 
گويم. با استحکام تمام در برابر زورپرستان مقاومت كنيد و دانند من چه مىمى

روشهاى  فشارهاى تبليغاتى و انواع ميدان را رها نكنيد، تسليم تبليغات و
و نجات  ايران شويد و بايستيد. نجات انقالبتخريبى و برچسب زدنهايش ن

گويد ايستادگى يك انسان بشريت معاصر در گرو ايستادگى است. آنجا كه مى
« شودمى شود، بشريتمى ملتابراهيم »دهد، آنجا كه مسير تاريخ را تغيير مى
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است كه معتقدان به اصل عدم « لحظات سخت گذر». در اين همين جاست
 كند و فرهنگندانند تا انسان خود را از سيطره زور رها زور آنها كه مى

تواند نور خدا نمى ،كندنزورپرستى را چون رسوبى بر انديشه و ذهن خود پاك 
ها بايستند و مقامت كنند تا مردم فريب بايد در اين روز را در دل ببيند. آنها

نخورند و گمان نكنند كه انتخابى جز ميان رنگهاى گوناگون زوررپرستى 
 .ندارند

خطرناكترين زورپرستيها آن است كه خود را به لباس مذهب و 
 آورد.ايدئولوژى در مى

 . بهمينكرد را مقابله نبا اين زورپرستى است كه بايد با قاطعيت بيشترى     
مام تجنگ افروز بايد با قاطعيت  اام بنظر همچنانكه پيش از اين نيز گفته
ازنه مو معتقد به جانبدار موازنه عدمی با جنگيد. اين است تفاوت بنيادى ميان

ر و كاوجودى و تضاد نيروها. وقتى انسان خدا را اصل شمرد و در رابطه با ا
تن  ا اصل قرار داده استتواند به سازش با كس يا گروهى كه زور ركرد نمى

 .بدهد
پس نبرد با صداميان با قاطعيت تمام، بايد انجام بگيرد تا شکست آن       

تجاوز به معنا و مفهوم شکست اصل قراردادن روز تلقى نشود و ملت ما و 
و همه مسلمانان به حقيقت اسالم بازگردند و در آن متحد شوند. با  مردم عراق

جنگ رنج آور است. خصوصا  براى كسيکه سالهاى دراز در آروزى  ،حالاين
مشترك بر ضد  مسلمانها و در آرزوى يکى كردن آنها و ايجاد جبهه اتحاد
بجاى آنكه  ،سو از آن ،بيند كهگران غربى و شرقى بوده است و اينك مىسلطه

ز ايرانى مسلمان دست دوستى دراز بشود، سرباز عرب مسلمان را به جان سربا
اند و به آنچه كه هويت اند. فصل مشترك را كه اسالم است رها كردهانداخته

، عربيت و ايرانيت را اساس «عجميت»اند و عربيت و است، اصليت بخشيده
 .انداند و به ما حمله كردهتضاد قرار داده

البمان راهى بينيم كه كار بدان سادگيها هم نيست و ما در تبليغ انقپس مى      
بايد با اين فريبها و فريبکاريها و از خودبيگانگيها از رفتيم. ما مىديگر بايد مى

ها هم بر رنجهاى كرديم و بايدهاى بسيار ديگر كه خود آنراه تبليغ مبارزه مى
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توانستيم انجام دهيم و نكرديم. بسيارى كارها مىافزايد. خود اينكه ما آدمى مى
وانستيم معنويت انقالبمان را جهانى كنيم و نكرديم و اينكه ما تخود اينكه ما مى

ى نظامهاى حکومتى بسيارى از كشورهاى جهان را يأستوانستيم تركيب سمى
توانستيم و نكرديم و از راه تغيير بدهيم و نكرديم و بسيارى از كارها كه مى

رست بدانها هاى پى در پى در برابر فشار گروههاى زورپسند و زور پعقب نشينى
 .ميدان داديم كه كار كشورمان و انقالبمان را به اينجا رساندند

د را اگر همين انتقاد از خود تلقى بشود با كمال ميل من اين انتقا      
بطور مرتب ايستادگى و  ،امپذيرم، گرچه من بطور مرتب انتقاد كردهمى

 یدشا ،جودام. با اين وهام قدم پس نگذاشتام و تا آنجا كه توانستهمقاومت كرده
نچه عه آمقاومت بيشتر از اينها الزم بوده است. بهرحال در شرايط كنونى مجمو

گذرد و آنچه ممکن بود بجاى گذرد و جنگ و آنچه در جهان مىدركشور مى
 .آور استاى است رنج آور و يا الاقل براى من رنجاينها بيايد، مقايسه

كوشش من بر اين بود و بر اين هست كه در  در اين جنگ، ،حالبا اين      
جايى كه بايد، آزمايش اصل توحيد را با موفقيت پيش ببرم. و اينكار را در 

توانم به مناسبت جنگ ام. اين بحث را در اينجا نمىانجام داده نيروهاى مسلح
بايد انجام ىخواهم بشما بگويم آن دگرگونى اساسى كه مطرح بکنم، اما مى

ير انسان به تغيير سرنوشت جنگ بيانجامد و با اين غیبگيرد تا در عين حال ت
بود و  آن قدرنيز تغيير بکند، آزمايشى گر ى فكرى و فرهنگى ارتشاتغيير محتو

 .ماهمن اين آزمايش را انجام داد
و  د مردم راترساندنترسيدند و مىمىاز ارتش شگفتا! آنها كه دائم       

دان بكه  بنا بر همان اصلى ،بجاى آنكه به تقدير و تشويق برخيزند ،خودشان را
 بجای تقدیر، و برندو می روشهاى تخريبى بکار بردند ،معتقدند، يعنى زور

يش پنى از ند و بدان انواع معااهها شمردهمين كار را هم در خور انواع تخطئه
 .نداهخود ساخته داد

كنم بر اساس اعتقاد و ى ملت عزيز، بدان كه من آنچه كردم و مىولى ا      
ها و عملکردهايم نيست و گذشته از كنم، تناقضى در گفتهعقيده كردم و مى

اگر  .اينكه نجات كشور ما در اين جنگ بسته به پيروزى اين آزمايش است
را اصل نشناخت و جنگيد،  معتقد بشوند كه وقتى انسان زور ،نيروهاى مسلح
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، در جريان جنگ، عقلهای خود را خالق نماياندخدا راههاى پيروزى را بدو مى
   .گشایندهای پیروزی را مییابند و راهمی

را  يابد كه انسان جنگوقتى فهميد فداكارى آنگاه معنا و مفهوم مى      
د است، تلقى كنتالشى براى نجات خود و دشمن كه خود او نيز قربانى جنگ 

 .بجنگند ،و بدون كينه كه بازتاب زورپرستى است
در اين آزمايش ديد كه به كار نبردن زور در سازماندهى درونى  وقتى ارتش     
 .دهد و در جامعه نيز چنين استكار را افزايش مىبتميل به ا ،ارتش
 ر حال وواهد شد كه دتقاد او موجب خعاين دگرگونى بنيادى در باور و ا      

رد گذابى كشور وارد صحنه نگردد و يأسآينده بعنوان عامل تعيين سرنوشت س
ه بقاد مردم ما اين آزمايش بزرگ را در سطح جامعه تكرار كنند و از راه اعت

 خود را محکمتر كنند، تالش اتحاد ملی« قرب به خدا»خدا و تالش براى 
ز عه اشند كه تمامى چهره و سيماى جامسان نباخود را روزافزونتر كنند و آن

ن بکاربردن زوردرمناسبات اجتماعى گواهى بدهد. پس اگر ايافزايش ميزان
به  خواهد خود رانآور باشد، بيهوده نيست. بااينجال انسانى كه جنگ و رنج

ه بتواند آنرا دست حادثه جنگ بسپرد و مهار اين حادثه را در دست بگيرد، مى
 .يل كندآزمايش بزرگ تبد

اى جتفاوت جنگ ما با ديگران يکى اين است كه در اين موقع در همه       
دنيا رسم بر وحدت است. حتى احزاب مخالف و با هم متضاد، با هم يکى 

ا رشوند اروپاى جنگ بين المللى دوم و دهها جنگ ديگر در نقاط مختلف مى
 اشد نهبشته يالى آسوده داجنگد بايد خالبد بايد به ياد داشته باشيد، كسى كه مى

ار اتى بکبليغهر روز در اينجا و آنجا و همه جا بر ضد او كارزار تبليغاتى و غيرت
هاى بكنند بايد بدانند ممکن است كشور بيندازند. آنها كه اينكارها را مى

اب سنگينى بابت اينكارها بپردازد و اگر خدا خواست و چنين نشد بايد جو
گر به مردم پس بدهند، اگر جنگ بيشتر طول بکشد، ااين اعمال خودشان را 

وند و تر شخرابى بيشتر شود، اگر شهيدان باز فزونى گيرند، اگر معلولين ما بيش
 :اگر... بايد پاسخگو باشند بايد به مردم بگويند

هر  ،پايهبا طرح مسائلى غالبا  بى ،بايد جز وحدت هيچ نباشدكه مى چرا وقتي -
 د؟نآوربوجود مىها در روحیه اىروز تزلزل تازه
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ايستادند اين پرسشها را  سان در برابر رژيم شاهكه آن كنم مردميگمان نمى      
اند بکنند و آنها را كه فرصت را براى تشديد برخوردهاى داخلى مغتنم شمرده

ر پرسيده بدانند كه آينده بدتر از حال خواهد شد، اگ . آنهابحال خود رها كنند
 .ايدبشود كه چرا چنين كرده

بايد بيش از ام نمىهم درد دل من با توجه به اينكه بنا بر آنچه پذيرفته اين      
 !اين درد دل كنم

  
 

 1359دى ماه  3چهارشنبه کارنامه 
 444روزنامه شماره 

 1359ديماه  18تاریخ انتشار  
 

 
  



762 

 

 كندعنا پيدا مىتواند داشته باشد و سه مور سه منشاء مىغر
امروز به مطالعه سه جزوه بزرگ درباره تجزيه و تحليل جنگها از نظر      

با  هر سه اين جزوات به جنگهاى اسرائيل .كاربرد اصول جنگ پرداختم
جزوه ديگرى هم درباره استراتژى و تاكتيك و امنيت ملى  .اعراب راجع بودند

امنيت ملى و امنيت و مصالح ملى و از اين قبيل  تعاريفى درباره استراتژى -
گويم كه دراروپا در زمينه تدوين ايدئولوژى معانى مطالعه كردم. بمناسبت مى

ها و نوشته و اعمال آن سال از گفته 25از روى نشرياتى كه ظرف  شاهنشاهى
ئولوژى شاهنشاهى را اى كردم و ايدرژيم جمع آورى كرده بودم، مطالعه

بود كه يك  مشخص كردم كه بخش مهمى از اين مطالعه در خصوص ارتش
 .قسمت مهم آن استراتژى و امنيت ملى است

تا نيم بعد  9از ساعت  ،ها رفتم و تا نيم بعد ازظهربعد به بازديد از جاده      
اطر خبه  بازديدها همه اين بازديد بطول انجاميد. اين مطالعات و اين ،از ظهر

و  اين است كه آن مقدار از مسئوليت كه بر عهده من است با آگاهى و علم
 .اطالع و تجربه انجام بگيرد

پرداختم « فاشيزم»كار مطالعه فصلى از يك كتاب درباره   بعد از ظهر به      
ژيمهاى متكى به كه در پايان اين كارنامه چون خود من نيز درباره قدرت و ر

ام بحثى را به مناسبت اصل اصالت زور مطالعه فراوان كرده و بسيار نوشته
آورم كه براى هوشيارى نسل امروز بسيار ضروراست. شب شوراى نظامى شد مى

 :يکى از افسران گفتاى كه اتفاق افتاده بود و در آغاز بحثها بمناسبت حادثه
اگر غرور او را  ؛جنگدزنده است، شخصيت دارد و مىو ارتشى به غرور  ارتش

گيرد براى انجام كارى، از او بگيرند يك اجير است، كسى است كه حقوقى مى
در حاليکه كار ارتشى ايثار است، جانبازى است، هيجان و شور و شوق است و 

. ، دیگر نیستنددشکننرا شکستند و باز هم مى همه اينها وقتى غرور ما نظاميان
تحقير نظاميان از حد و اندازه گذشته و حتى جنگ و  ،بدين سو از انقالب

 .را متوقف نكرده است  اينهمه فداكارى در جنگ هم آن جريان
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 :فتمگبا شنيدن اين سخنان درباره مفهوم غرور برايشان صحبت كردم و       
کى ينها كند. چون انساسه معنا پيدا مى تواند داشته باشد وغرور سه منشاء مى

 .دهنداز اين سه نوع هستند و بنا بر نوعى كه هستند به غرور معنى مى
عيين تگرى دارند، غرور را تسلط بر ديگران تعريف و آنها كه خوى سلطه - 

 شان ارضاء شدهوقتى غرور دارند كه ميل سلطه جو ،كنند. بهمين دليلمى
چون ىدهد كه بر معشوق سلطه ببه عشق اين معنى را مى باشد. مثالا مردى كه

حظه كند. ولى آن لو چرا داشته باشد، در اين حالت است كه احساس غرور مى
به احساس خفت  جای احساس غرور او ،دهدبكه اين سلطه را از دست 

ير دست و پاى معشوق بيفتد بشرط ز  كند و حاضر استكز مى سپارد؛می
 .شود ، ظاهر حفظاينكه
نوع ديگر مردمانى هستند كه توانايى استقالل ندارند و ناگزير بايد خود را  -

به جايى بچسبانند و به قدرتى متصل كنند و وقتى خود را تابع يك قدرت و در 
كنند. نوكرهاى زيادى هستند كه به جاى ارباب پناه او ببينند احساس غرور مى

د. شاه سابق در عين اينكه از تابعيت دهنغرور و تفاخر او را از خود نشان مى
كرد، و سلطه نسبت به هموطنان خود احساس غرور مى نسبت به امريکا

زد كه يادآور حرفهاى فرعون بود با اين تفاوت كه فرعون قدرت حرفهايى مى
 .را از خود داشت و او قدرت را هم از خودش نداشت

 .شودىاين دو احساس در آنها باهم جمع م البته آدمهايى هم هستند كه      
ان از مشخصات اين انس .است، اعتقاد و ایمان منشاء سوم غرور در انسان- 

شمن گرى و تابعيت است. اين غرور در برابر داستقالل و عدم تمايل به سلطه
شود مىكند و انسان از اينكه به خود متكى است و تسليم نمعنا پيدا مىزورگو 

 .كندر مىاحساس غرو
براى  حضور من در خوزستان .محتاج اين نوع غروراست ارتش :گفتم     

جايگزين كردن اين غرور در ارتش و از بين بردن آن غرورهاى سابق است. 
اين نوع غرور كه بيان كننده استقالل، آزادى و ايمان واقعى است، موجب 

مثل  ،او ناسزا بگوينده د تحقير هم قرار بگيرد و بشود كه انسان اگر مورمى
بدتر از اينها ريختند، نه و رفتارى كه با پيامبر اسالم كردند و بر سر او خاكستر 

مقاومت و تسليم ناپذيرش  ؛شودهم ب تنها غرورش نشکند، بلکه غرورش بيشتر
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يشتر تبديل به انگيزه تحرك ب را بشود و مهمتر از اين اينكه اين مواردهم بيشتر 
 .بکند
تفكر اسالمى باشيد،  ايك جامعه انقالبى ب پس شما اگر بخواهيد ارتش      

اى آيد كه عدهگرى مىموارد را اين تحقيرها را كه از يك منشاء سلطه بايد اين
خواهند از اين راه حاكميت مطلق پيدا كنند، به انگيزه تحرك بيشتر تبديل مى

خود من چنين  .چندان و صد چندان كنيد براى پيروزى را دوكنيد و تالش 
برند، بايد همه كوششهايى را كه دشمنان براى زمين زدن ما بکار مى .كنممى

ر مردم و بدست آوردن تشهايى براى تحرك بيو به انيگيزه توانايى داشته باشيم
قل و مستشخصيت ، خلق فرهنگ استقالل و آزادی و بازیافتن استقالل بيشتر

من اميدوارم كه شما با توجه به اين مطالبى كه گفتم ديگر  .تبديل كنيم آزاد
توانایی پرورش ای خود را درگير و عاجز اين حرفها نكنيد. اين حرفها را بر

ارتش ما بايد از نظر فرهنگى  .و تالش بيشتر و تكيه به خود الزم ببينيد خویش
چون اين جنگ، براى شما  .وابستگى خود را از دست بدهد و مستقل بشود

بجوييد  فرصت مغتنمى است و بايد از اين فرصت براى دگرگونى اساسى سود
امروز درگير  ايران .و بنياد فرهنگ مستقل را بر پايه اسالميت بگذاريد

كند اين است كه اما بزرگترين خطرى كه ما را تهديد مىخطرهاى بسيارى است 
ترقى بگريزيم، بدان پشت كنيم و اين گريز از رشد بيانگر  از رشد بگريزيم، از

بزرگترين خطرهايى است این خطر . پايين آمدن ميل به ابتكار در جامعه است
 انقالب .كه در كمين كشور، جمهورى اسالمى ايران و همه چيز ما است

جنگ در حدود بايد به آنچه اساسى است بپردازد، هم چنانكه ما در جريان مى
توانايى چنان كرديم يعنى ميدان دادن به ابتكار، نترسيدن از ابتكار و 

دادند، اگر شما نبوديد كه دستاوردهاى ابتكار، اگر اين ميدان را به شما نمى
كنيد،  بايد امکاناتتان را بسيجها را پيدا كنيد، خود مىبايد بهترين شيوهخود مى

كرديد؟ يادتان هست كه تبديل مى تواناییوز اول را به اين چگونه اين ضعف ر
ايم؟ و حاال بايد عواقب اين گفتيد دوسال ارتش را از هر سو ويران كردهمى

آن روحيه چگونه به اين روحيه تبديل شد كه اينكه  ؟ويرانسازى را بپذيريم
 قرار عمليد در پى ابتكارهاى نو هستيد؟ براى ضربه زدن احساس قوتبى
توانيد جلوى پيشرفت دشمن را بگيريد بلکه كنيد و مطمئن هستيد كه مىمى
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اى از توانيد دشمن را هم از وطنتان برانيد؟ در حاليکه هيچ امکان تازهمى
تجهيزات و مهمات از خارج در اختيار شما قرار نگرفته است. همه اين 

 .امکانات در داخل و به يارى مردم و كوشش خودتان فراهم شد
به ياد داريد روزهاى اول توپخانه چه كم و كسرهايى داشت؟  :گفتم      
بان نداشت؟ ديدبانها يا كفايت نداشتند وهمه صحبت از اين بود كه نظام ديده

گفتند كه شما را با ديگران تركيب كنيم تا هم مى و روحيه ندارند و حتى امام
ها هم روحيهر بگيريد تا ناگزير بىروحيه در كنار هم قرابا روحيه و بى

بجنگند؟ و من با اين كار مخالفت كردم چرا كه ترديد نداشتم اين به نابودى 
را روى اين  تأكيدانجامد و ها و تسلط دشمن مىو از بين رفتن جبهه ارتش

ود، روحيه دار و افسر است كه بايد منقلب بشگذاشتم كه خود سرباز و درجه
پيدا بکند و بجنگد و اين ممکن نيست مگر ما به او اعتماد كنيم و به او 
مسئوليت بسپاريم، دليل خودجوشى و عمل و ابتكار را در او برانگيزيم و اينك 

قرار عملند، در همه جا روحيه هجوم بينيد كه سربازانتان بىشما خود مى
 .بوجود آمده است

كند، خود وقتى ملتى از شما پشتيبانى مى قول امام پس در كنار اينها به      
خواهيد از كند، آيا نمىپشتيبانى مى كند، رئيس جمهورىامام پشتيبانى مى

اين روحيه است كه بايد  .هم بشنويد!؟ اين شدنى نيست« غر»آنجا دو  و اينجا
ايد در شما بوجود بيايد كه ناسزاگو را در شما تغيير بکند، روحيه امام صادق ب

يد، به او شربت بدهيد و مجال بدهيد رفع یبه منزل ببريد و سرورويش را بشو
اين آن  ؛خستگى كند بعد هم برايش توضيح بدهيد و با هم دوست بشويد

 .ما بوجود بيايد بايد در ارتشآزادگى است كه مى فرهنگ
تشيان دوارم اين بحث براى خوانندگان ما نيز مفيد باشد و همه ارامي      

 ى رابتوانند اين بحث را بفهمند و در خودشان بجاى غرورهاى كاذب آن غرور
 .كه اصيل است پيدا كنند و بدنبالش باشند
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دانست در که خود را طرفدار طبقه فقیر جامعه می چگونه هیتلر
 شد خدمت سرمایه داران

را درباره « گريز از آزادى»در ضمن امروز فصل ديگرى از كتاب       
 نابر، بخواندم و بمناسبت اهميت اين فصل و اينكه باالخره تحقير« نازيسم»

 بهست ن فصل را نخایمن  انجامد،، به زورمداری میقرآنصحیح رهنمود 
 :پردازمگويم و بعد به تحليل مىاختصار براى شما باز مى

اين كار را ساده كرده  اول ببينيم اصل و پايه اين نظريه چيست؟ خود هيتلر      
حکمت زندگى »: گويدو با وضوح اين اصل و پايه را توضيح داده است. مى

حتى گروههاى مختلف ناسيوناليست و  .بازى آزاد نيروها در تضاد تنازع است
بلکه بايد باهم رقابت داشته باشند و  ؛دملى گرايان نيز نبايد با هم همکارى كنن

بندى از اينكه ها بروند. اين دسته«ترينناگزيده»ها بمانندو «ترينگزيده»تا 
آزادانه به بازى ادامه دهند، جلوگيرى خواهد كرد و تنازع براى  هاانرژى

برگزيده شدن بهترين را متوقف خواهد ساخت. و بدين ترتيب پيروزى واجب 
اين «. تندرست و نيرومند را براى هميشه دچار مانع خواهد كردو نهايى مرد 

تفكر او اين است. وقتى آدمى اين همه  و راهنمایاصل پايه است. اصل پايه 
مراجعه به بيند و با ها را در زمان خود تحت عناوين گوناگون مىخط كشى
 تواند بفهمد وقتى اصل يکى شد كلمات وبه راحتى مى هیتلر، همين بيان

يکى باقى  ااما واقعيت و محتوى اصطالحات ممکن است گوناگون بشوند،
در خلوص و تماميت آن معتقدند همواره كارشان « زور»ماند. آنهايى كه به مى

كنند و تا آن حد كه معتقدان به يك فكر را هم دسته بندى مى است؛ خط كشى
ت موجب وحداست که توجیهشان اینبه وحدت آنها هم اعتقادى ندارند. 

هاى عالى مکتب ديرتر پيروز بشوند! اين تضاد خالص شود الگوها و نمونهمى
 .است
، درباره فرانسوی فيلسوف جامعه شناس ماركسيست در يك بحثى لوفور      

 ، فاشيزم«استالينسيم» :نوشته بود ؛استالينيسم، همين مسئله را طرح كرده بود
بدان دست  از انجامش عاجز شد استالين خالص است، براى اينكه آنچه هيتلر

به لحاظ اينكه هيتلر ساخت اجتماعى و گروههاى اجتماعى را كه »يافت. 
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كردند از بين نبرد و يا نتوانست از بين برد و استالين بدين قدرت را محدود مى
. اين دوتا از لحاظ تفكر اجتماعى در قطب مخالفند. اما از آنجا شد اكار توان

بخواهى يا  ،دهندهر دو به زور اصالت مى ؛كه اصل و پايه شان يکى است
روند. استالين نيز پس از اينكه كار اختالف بين نخواهى هر دو به يك راه مى

هاى ها را ساخت. به جان خود ماركسيستها افتاد و آن تصفيهماركسيست
 .زندكه از آن خبر داريد كه سر به ميليونها مى دست زد خونين

هاى خونين در حزب خود بسيار كرده است، يعنى هم تصفيه هيتلر      
كه او موافق نبود ناسيوناليستها، يعنى كسانى كه آن نبود خواهم بگويم مسئله مى

بعد  ، بلکه مسئله این بود کهندبا هم متفق بشو ندهمان گرايش خود او را داشت
هايى كه شركتشان در قدرت به محدود ها بعنوان گروهآن از استقرار در قدرت،

به درون حذف  نوبت .حذف كردکرد و باید حذف میانجامد، كردن قدرت مى
هاى خونين رسيد. تمام جريانهايى كه به زور اصالت حزب خود او و به تصفيه

يعنى . کنندرا پیدا میا هرچه باشد همين سرنوشت دهند رنگ ظاهرى آنهمى
شود، بتدريج به متحدان، بعد جريان حذف ابتدا از طرف مقابل تضاد شروع مى

فتادن به جان هم و الخره به حلقه تنگ گروه حاكم و اها و بابه خودى
 .رسدهاى خونين مىتصفيه
ببيند كه گروهى انديش باشد و بخواهد پس خواننده اگر بخواهد ساده      

و راهنمای قدرتمدار  كند، اول بايد برود اصل پايهانديشد و عمل مىچگونه مى
نازيسم قدرتمداری و  اين كار را درباره پيدا كند. همچنان كه من براى هيتلررا 

را چگونه « اصل پايه»بعد بايد برود ببيند اين  ؛ماهكردبمثابه تویجه گر قدرت 
كند و به اصطالح مرسوم چگونه آنرا پياده قولها، برداشتها منعكس مىدر نقل 

كند. دست آخر هم ببينيد نتيجه راه افتادن با اين اصل در قلمرو اجتماعى مى
چيست. يعنى فرض كنيم كه نازيسم با شعار سوسياليسم و ناسيوناليسم كه در 

وسياليسم مذهبى را و يا سوسياليسم ملى و س« سوسياليسم و ناسيوناليسم»واقع 
آميخت، عمالا بسود كدام گروه اجتماعى عمل كرد؟ و سرنوشت جامعه بهم مى

بکجا رسيد؟ براى اينكه اين معنا را روشن ببينيم. اول ببينيم كه برداشت هيتلر 
از مردم و توده چيست؟ و رابطه بين خود بعنوان پيشوا و گروه خود را بعنوان 

ما به » :گويدشمارد؟ او در كتابش مىاى مىطهحزب نازى با مردم چگونه راب
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برند كه زندگانى آوريم كه چنان در فقر بسر مىصفوف عظيم كسانى روى مى
خواهد بگويد؟ او او چه مى«. تيأسشخصى آنان همسنگ بزرگترين ثروت دن

براى كسانى تدوين شده است كه « فلسفه انكار نفس و فداكارى»گويد: مى
گيرد كه: دهد و نتيجه مىبه آنها اجازه خوشبخت شدن نمى وضع اقتصادى آنها

ها با تبليغ تسليم از روى رضا توانيم در آنبدون اينكه اينها را خوشبخت كنيم مى
و رغبت در برابر پيشوا و گروه او و حزب او و فداكارى براى پيشبرد مرام او 

 .بوجود آوريم
بيند و ده فقير و فداكارى او مىاو در واقع نوعى تضاد ميان خوشبختى تو     
؛ گويد براى اينكه اين توده فقير تن به فداكارى بدهد بايد خوشبخت نباشدمى

وقتى خوشبخت نشد، بجاى خوشبختى مادى و معنوى، فداكارى در راه 
ها توان نشاند. پس از نظر او، اين تودهكشور، حزب و شخص پيشوا را مى

در خدمت او قرار بگيرند، بايد كه محروم باقى ابزار كارند و براى اينكه خوب 
خوب وظيفه شان چيست؟ وظيفه شان تصديق است. تصديق او و حزب بمانند. 

 ت او و براى اينكه به اين صورت درآيند ناگزير بايديأساو و هدفهاى او و س
آلت فعل شدن بيك طرز فكر متناسب با نقش  برای قدرت اصالت قائل شوند و

آليسم گويد تنها ايدهاست كه مى تنها هيتلر»گويد اين استكه مى .ايمان بياورند
شود تا خود باالاختيار مزيت قدرت و نيرو را است كه آدميان را راهبر مى

اى خاكى در دارد تا بصورت ذرهبازشناسند و تصديق كنند و ايشان را بر آن مى
پس يك شرط اينكه  «.كشد درآيندنظامى كه سراسر كيهان را به قالب شکل مى

توده بتواند نقش خود را در خدمت هدفهاى او خوب ايفا كند، اين است كه 
اختيار بشمرد و يکجا چون موم در دست او قرار بدهد. خود را ناچيز، هيچ، بى

مردم بجاى همه چيز به آن آرمانى  :آليسم از لحاظ هيتلر همين استايده
 .او دارندبينديشند كه پيشوا و حزب 

ها گويند تودهگفتم كه در ميان ما نيز هستند زورپسندان و زورمدارانى كه مى      
نادانند، قرآن گفته است كه اكثرشان عقل ندارند، پس حق دخالت در سرنوشت 
خودشان را ندارند و بايد اختيارشان را بدست آنها بسپارند تا هرطور مايلند با 

يم از اينكه اين معنا صحيح باشد يا نباشد كه اين به حاال بگذرآنها رفتار كنند. 
دانند اما يك تفاوت بنيادى ميان گذاريم براينكه اكثر مردم نمىكنار، بنا را مى
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قرآن هست و اين برخورد كامالا نقطه  برخورد با جهل عمومى از سوى اسالم و
 .مقابل يکديگر است

ظر اسالم اين است كه مردم آگاه چگونه بايد مردم به عقيده دست يابند؟ ن      
بايد آنها را بدين كار مجبور بشوند، عقيده را بفهمند و بدان باور بياورند. نمى

دارند كه تسليم او بشوند اوالً مردم كسى را دوست مى اما در نظر هيتلر .ساخت
مردى همچون زنى كه تسليم به مردى نيرومند را بر چيرگى بر »گويد: او مى

 حمرج« البه گران»ها نيز حکمفرمايان را بر دهد، تودهضعيف ترجيح مى
دهد، بيشتر اى كه به رقيبان مجال عرضه وجود نمىدارند و باطنا  از نظريهمى

چه وقتى به آزادى رسيدند غالبا   ؛گيرند تا از آزادى همگانرضايت برمى
گردند كه تركشان ساس مىدانند با آن چه كنند و به آسانى دچار اين احنمى
كند و تهديد اند، گستاخى از جسارتى كه روحشان را از وحشت مىگفته آ

به   ها بيرون است. چه هرگزآميز آزاديهايشان هر دو از دايره فهم تودهشنائت
 .«برداين نظريه پى نمى فريب نهفته در

م او كه تسليخواهند ها فرمانروايى مىپس از نظر او آشکار است، توده      
 بايد»گويد ها تبليغ كرد؟ خود او مىبشوند اما اينكه چگونه بايد براى اين توده

شود ها القاء مىاوالً وقتى تبليغ كرد كه مردم خسته باشند، و هر چه به آن
ردم مت كه از نظر او مسئله اين نيست كه مردم بفهمند، مسئله اين اس«. بپذيرند

ر كه د ها انتخاب كردوقتى را بايد براى سخنرانى» گويد:بپذيرند. خود او مى
 «.شود بپذيرندآن وقت مردم خسته باشند و حرفهايى كه به آنها القاء مى

قدر بزرگ گفت  دروغ را بايد آن»گويد: مى ،گوبلز ،دستيار تبليغاتى او     
 «.تاكسى در حقيقت بودن آن ترديد نكند

تا که است اين دشمن او و حزب است! چرا؟ چون روشن اخالق؟ نه! نه!      
وقتى مردم يك كشور باور دارند كه اصول اخالقى در مقامى باالتر از هستى 

ند، ناگزير تصرف آنها، نكد از اين اصول پيروى مىافراملل جاى دارد و وقتى 
 شود. پس بايد اين نوعچون و چرا بر آنها ممکن نمىتسخير آنها، حاكميت بى

را  ،از اخالق را برداشت و بجاى آن نوع ديگر از اخالق را، اطاعت كوركورانه
ها نه تنها بايد چنان كنيم كه در مدرسه هم بچه»گويد: گذاشت. خود او مى

چون و چرا هاى ظالمانه را هم بىتنبيهات عادالنه را بپذيرند، بلکه تنبيه
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سم، اطاعت كوركورانه از بنابراين اخالق در نازي .«بپذيرند و اطاعت كنند
ى، آرزوى فتح و استيال، تجليل و يأسهاى نژادى و سپيشوا، كينه در برابر اقليت

و براى اينكه هيچگونه « مرام جناب ايشان است. برتر وتمجيد قوم و نژاد 
تنها راه اين نيست كه مخالفان را بگيرند و زندانى و  ،مخالفتى ممکن نباشد

راه آن چيست؟  .كارى كنند كه مخالفت ممکن نباشد مجازات كنند، بلکه بايد
«. تلقى شود حمله به آلمان راه آن اين است كه حمله به حزب نازى و هيتلر»
و نفاق در قرآن موضوع بحث قرار  كه ما در كيش شخصيت طورآنهم
شناسند چنين با مخالفان خود برخورد ىتمام آنهايى كه زور را اصل م ،ايمداده
 .موسى همين حرف را زد هكنند. فرعون هم بمى

ى، حزب يأسپس از برافتادن ديگر احزاب س »نويسد:صاحب كتاب مى      
شد و مخالفت با آن مخالفت با آلمان بحساب آمد. از نظر  نازى به منزله آلمان

تر از آن نيست كه نتوانند حزب را چيز مشکل افراد متوسط ظاهرا  تحميل هيچ
يك آلمانى با اصول كار نازيسم مخالف  اندازهبا گروه بزرگترى يکى ببينند. هر 

باشد، اگر قرار شد بين تنهايى و احساس تعلق به آلمان يکى را برگزيند، اغلب 
توان مشاهده كرد كه كسانى كه از شق دوم را انتخاب خواهد كرد. بسيار مى

كنند، زب نازيسم هم نيستند از نازيسم در برابر حمالت بيگانگان دفاع مىح
پس از تسلط بر دستگاه دولت  ؛دانندچه حمله به نازيسم را تاختن بر آلمان مى

تواند در جلب و وفادارى قاطبه خلق از ترس تنها ماندن و ضعف هر حزبى مى
 «.نسبى اصول اخالقى آنان مدد بگيرد

دهند و بينيد كه همه گروههايى كه به زور اصالت مىمى سانبدين      
« كل جزء را»ند، ناى بر جامعه تحميل كخواهند سلطه و سيطره همه جانبهمى

گويد حمله آورند و اگر به يکى از آنها بگويى چرا خطا كردى؟ مىبحساب مى
ت. و همين روزها در كشور ما اين مسئله عينا  اتفاق افتاده اسبه كل است. 

اند. يکى اينكه اند و همانها دو مطلب را تبليغ كردهكسانى مورد انتقاد واقع شده
 !پشت شده است به انقالب

ناسيونال سوسياليسم بسود  اى ببار آورد و اينچه نتيجه ،خوب در عمل      
كدام گروه تمام شد؟ طبقه سرمايه دار. چگونه؟ نازيسم كه سخت مخالف 

از آن سود جست؟ در  يه داران بود چطور شد كه سرمايه دارى آلمانسرما
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كه اكثريت با سوسياليستها، كمونيستها و ناسيونال سوسياليستها  مجلس آلمان
بود، با اين حال چگونه شد كه اين حزب در خدمت گروههاى حاكم، سرمايه 

ت موقعيت آنها پرداخت؟ اگر قبل از وقوع بود تشريح دارها درآمد و به تثبي
اين معنا كه چرا با آنهمه ادبيات احساسى مخالف با سرمايه دارى كه ناسيونال 

كرد كسى باور كند كه حزب او در خدمت سوسياليزم هيتلرى ارائه مى
از  نيست در خدمت مستبکران است مشکل بود، اما امروز بعد مستضعفان

وقوع است، واقعيت انجام گرفته و آشکار است كه اين حزب در خدمت 
سرمايه دارى آلمان نه تنها به توسعه حاكميت آنها در داخل مرزها بلکه در 
خارج مرزها نيز كوشيده است. خوب چگونه اين كار انجام گرفته است؟ 

ر و اگ«. نظريه نفرت از ضعيف و تقويت قوى است»روشن است چون بنياد 
داخل و خارج به نيروى توانايى  يأسبخواهد بنياد قدرت محکم بشود و در مق

ى يأسكه قدرت س طورآندست پيدا كند، ناگزير بايد قدرت متمركز بشود و هم
همين دليل است كه با اينكه  ؛شود قدرت اقتصادى هم متمركز شودمتمركز مى

فروشگاههاى »ه داد كتلر بصورت مسيح موعود وعده مىیه، درابتداى كار
استيالى بانكداران و سرمايه دارى پايان داده  به گردند،ويران مى «بزرگ

هذا در عمل بسود طبقه سرمايه دار مشکل اجتماعى آلمان را معخواهد شد. 
شناسى ماركسيستى خرده چگونه؟ گروههايى كه در اصطالح جامعه .حل كرد
زى بکار گرفت و به اصطالح گويند را آورد و در دستگاه ادارى نابورژوا مى

آنها را در قدرت با سرمايه داران بزرگ شريك كرد و اين تركيب نو به يك 
دارى آلمان بدان احتياج داشت. اما ثبات اجتماعى انجاميد كه سرمايه

هاى آلمانى هم كه سرنوشت جنگ براى آلمان شوم بود، براى توده طورآنهم
 .شوم بود

سرانجام مردم را قربانى  ی توجیه گر قدرترهاهمه اين نوع طرز فك      
ها را توده« جو سازى»گرچه با ايجاد احساس و به اصطالح امروزى  ؛دنكنمى

كنند مى آورند. اما سرانجام به آنها خيانتكنند به شوق و هيجان مىمى بسيج
سازند، يك نسل طلبى مىى قدرتكشانند و قربانهاى گوناگون مىآنها را به حادثه

. آلمانى قربانى شد و نسلهاى بعد نيز هم هنوز بايد كفاره گناه فريب را بپردازند
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يك تجربه است، شرقى و غربى هم دارد و بسيارى چيزها ملت آلمان از  آلمان
 .دست داده كه هنوز نيز بدست نياورده است

تفكر  وانندگان گفتم تشريح اختصارى مبناىاين مطالبى كه براى شما خ      
ين ااز  تها و سودى كه مردميأسنازيسم، بازتاب اين تفكر در روشها، اخالق، س

 وضيحتبردند بود كه براى شما آوردم براى بسيارى از خوانندگان طرز فكر مى
ين ه اند كد و با اوضاع بسنجند ببينتوانند ببيننبيشتر الزم نيست خود آنها مى

يد و تواند درآانى و مفاهيم كه در نازيسم بوده به چه اشکال و صورتهايى مىمع
 .چه خطرى ممکن است از آن متصور باشد

خواهم روى اين نكته پافشارى كنم كه مهمترين مشخصه نازيسم از مى اما      
برد و هم نزد توده بين بردن اخالق است كه هم در روشهايى كه خود بکار مى

كرد، اعتبار مىقدر و بىرا بى جامعه آن ارزشهاى واالى يك فرهنگمردم و در 
م سعادت بناخواستند تا مقاومتها شکسته گردند و حاكميت آن گروهى كه مى

، بنام حاكميت نژاد آلمانى بر جهان و بنام بسيارى ديگر از اين عناوين آلمان
چرا پيدا كنند و توده را نرم در دست داشته چون و حاكميت بى ندبرآن بود

باشند از بين برود. اگر مردمى باشند و اين روشها را از سوى يك گروه ببينند و 
نترسند در برابر اين روشها مقاومت كنند و اخالق عالى و ارزشهاى واال را به 
 ياد مردم بياورند و براى مردم خطرها را توضيح بدهند، اينگونه مرامها هيچ

رانند. شوند و مردم آنها را از خود مىخطرى در بر ندارند، يعنى پذيرفته نمى
كار او،  امااگر اينگونه واقعيتها بازگو نشدند، اگر مثالا فرعون و روشهاى

كرد، برخورد او با توده، اخالق و ارزشهايى كه به توده تحميل و القاء مى
كرد و... و... و.. از لقى مىهدفهايى كه داشت و آنها را هدفهاى كل جامعه ت

قرآن اخذ نشود و با توده مردم درميان گذاشته نشود و پى در پى هشدار داده 
در شرايط فعلى كه هنوز  ،دهندنشود، گروههايى كه به زور اصالت مى

است، استالينيستها در جهان قوى هستند و يك شکل از زور محکوم و مترود شده
اينها حاكميت پيدا خواهند كرد و ديگر چيزى  ،نداما اشکال ديگر آن برجا هست
 .از كشور بجا نخواهند گذاشت
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 ايستادگى و قاطعيت است ،عالج و پيشگيرى از يك مصيبت بزرگ
، چه نزد افراد ساده و سالم سپاه چه نزد به آنها كه در نيروهاى مسلح      

تبار ندارد براى اينكه مردم نادانند تا ى مردم اعأر»كنند كه ارتشيان القا مى
گويم مى ،برانگيزند آنها را به مخالفت و ايستادگى در مقابل رئيس جمهورى

شوم آنها كه اوالً من هيچ ناراحت از اين نمى :حرف من به آنها اين است
د، با من خواهند به زور وابسته بشوند و خود را به گروه زورمداران ببندنمى

دانست و زورگرايان مثل او نمى آنچه هيتلر ؛فهمندثانيا  مردم مى ،مخالف باشند
دانند اين است كه جامعه مثل فرد شعور و آگاهى دارد كه از اين شعور و نمى

گاهى به وجدان جامعه ت كنند و اگر اين وجدان نسبت به يك امرى، يير مىعآ
ت به يك فكرى، پيدا شد، جامعه نسبت به او مصمم نسبت به يك شخصى، نسب

شود و اين ديگر چيزى نيست كه بگوييم از روى آگاهى نيست، و پابرجا مى
« خير اين رأيى است كه از روى آگاهى داده است» ؛پس رأى او اعتبار ندارد

گاهى يك را جامعه  امر مطلقى نيست، يك چيزى نيست كه يا همه چيز آن آ
توان به اش را نداشت هيچ چيزش را نداشته باشد. مىا گر همه داشته باشد يا

اى شعور داشت و به يك امور و مسائلى آگاهى يك امرى آگاه بود، به يك مسئله
 .نداشت

دانند روش آنهايى كه زور ثالثا  اگر فرض كنيم صحيح باشد كه مردم نمى      
به راهى بکشند كه شناسند اين است كه به زور بايد مردم را را اصل مى

كوشيدند به مردم آنها مى ؛اما در بينش و روش انبياء چنين نيست ؛خواهندمى
جامعه را جلب و  ،آگاهى بدهند و از راه آگاه كردن ،حالى كنند، بفهمانند

را جلب و جذب بکنند. سئوال از اينهايى كه اين  «هاتوده»جذب بکنند. 
كنند، آن مراكزى را كه ند بازگو هم مىپذيرند و چون ساده انديشفكرها را مى

ها چون توده»اگر  است:، ایندهندمى« لو»كنند اين فكرها را القاء مى
چنين نكرد؟ خود ، چرا خدا «فهمند بايد از راه زور آنها را به مکتب آوردنمى

نامحدود دارد چرا از روز نخست اين كار را نكرد؟ ديگر  تواناییخداوند كه 
شامل حال وقتى فيض خدايى  .نبود هم تادن پيامبر و رسول و مبلغالزم به فرس

از راه تالش و كوشش آگاهى بدست بياورد و به راه او شده است تا که او آدمى 
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اين فيض ربانى بشر را از خواهيد كه مى شما اين بندگان خدا كيستيد ،برود
و زور به راهى  ؟ و به او بگوييد خير، تو بايد از راه جبر و فشارمحروم کنید

خواهيم! اين همه امامان ما چرا شهادت را پذيرفتند؟ و كشانده شوى كه ما مى
اگر اين راه درست بود و بجاى اقناع، اجبار درست بود به جاى قانع كردن 

چرا آنها اين روش را در پيش نگرفتند؟  ند،كردبايد آنها را مجبور مىمردم مى
مانندى بوجود آمد؟ چه نان وحدت بىچ اسالمى ما چطور شد كه در انقالب

 ی،اين هر سه به يك معن ،كسى مردم را مجبور كرد؟ اگر شعور وجدان و آگاهى
آمد و مردم به اين واقعيت كه رژيم پيشين بناى موجوديت او را به در كار نمى

و  شدندمتحد مى یرسيدند چگونه و با چه فشار و جبرخطر انداخته است نمى
ايستادند؟ وقتى آزادى حتى در چهارچوب رژيم پيشين، در برابر آن رژيم مى

آزادى در قبول، فهم يك واقعيت اين معجزه بزرگ را ببار آورده است، اينك 
را به انقالب توانا كرد از دست  كه انقالب انجام گرفته است چرا آنچه ما

طور  آنيم و روشها آنبدهيم؟ اينهاست سئوالهاى اساسى در وضعيتى كه ما در 
 .شودكه بکار برده مى

بر مردم است كه عالميان و گروهها را از روى روشهاشان شناسايى كنند و       
خواهند با از برند، كسانى هستند كه مىكه روشهاى تخريبى بکار مىآنها بدانند 

 پيش پا برداشتن مزاحمان و مخالفان راه را براى سيطره كامل يك استبداد از
نوع جديد در جامعه هموار كنند و مردم در برابر اين گروهها بايد با قاطعيت 
. بايستند. عالج و پيشگيرى از يك مصيبت بزرگ ايستادگى و قاطعيت است

، اسالمى ايران اين است آنچه رفتار ما را در پاسدارى از شعار انقالب
كند. اين هم روزى كه بر ما موجه مى« المىاستقالل، آزادى، جمهورى اس»

 .گذشت
  

 1359دى ماه  4كارنامه پنجشنبه 
 1359ديماه  20تاریخ انتشار 

 445روزنامه شماره 
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 است زدن ايم بنابراين وقت ضربهگير كردهدشمن را زمين
م. ها را بررسى كردیوضع جبهه د ارتشستارئیس با جانشين صبح امروز      

ها انجام گرفته و در همه جا نيروهاى ما حالت تعرضى تحوالتى در وضع جبهه
اند. قدمهاى اول قدمهاى مشکلى است، به خود گرفته و دشمن را پس زده

سخت است، تجهيزات و امکاناتى كه فراهم شده است بايد با وسواس و دقت 
زات و امکانات براى ما بماند. بکار برود تا در حين شکست دشمن اين تجهي

با توجه به موقعيت كشور و محاصره همه جانبه البته معناى اين سخن بر 
از نظر  .اميدوارم قدمهاى بعد سريع و شتابگير باشند .خوانندگان روشن است

رسيده  زمان عمل فرا کايم و ايننظامى از نقطه ضعف به نقطه قوت رفته
است. پس از بحث  زدن يم بنابراين وقت ضربهاگير كردهاست. دشمن را زمين

توانم به لحاظ مصالح جنگ آن گفتگوها را و گفتگوى مفصل كه من نمى
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ها ديدن كنم و قسمتهاى بازگو كنم قرار شد كه من فردا و پس فردا از جبهه
 .بعدى طرحهاى جنگى را ارزيابى كنيم و به عمل دربياوريم

 

 
 

ها شد و در آنجا هم از نو وضع جبهه سرشب شوراى نظامى تشکيل      
هاى آزمايشى بلحاظ اطالعاتى فعاليتهاى روزانه مورد بحث قرار گرفت. حمله

دانيم كه به ما داده است، از جهتى اميدبخش، از جهتى مبهم است. ما نمى
دشمن چه امکاناتى را براى مقابله با نيروهاى ما دارد بعضى اطالعات ما دقيق 

كنيم اين اطالعات را دقيق نيست ولى اميدواريم عالئمى كه از دشمن ثبت مى
 .كند

و  بعد الزم ديدم بر اساس اطالعات و اخبارى كه در مورد سخنان صدام      
اخبار راديوهاى بيگانه و خبرگزاريهاى جهان جمع آورى كرده و در اختيارم 

مطلبى بنويسم. اين مطلب  عراق و ارتش اند، خطاب به صدام حسينگذاشته
كه بعنوان سرمقاله چاپ كنند  اسالمى را نوشتم و فرستادم براى روزنامه انقالب
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شود پ مىكه الزم است بعدا  در كتابى كه از اين مطالب كارنامه روزنامه چا
 .جزء مطالب همين روز انتشار يابد

ب نوشتن اين مطالب تا آخر شب وقت گرفت و اين روز هم باين ترتي      
 .بپايان رسيد، باميد روزهاى آينده

  
  

 1359دى ماه  5كارنامه جمعه 
 1359ديماه  20تاریخ انتشار 

 445روزنامه شماره 
  

رفتيم. در جبهه اهواز  و سوسنگرد هاى اهوازامروز براى بازديد از جبهه      
كه به ما گفتند و ما رفتيم و ديديم دشمن حدود ده كيلومتر عقب  طوراين

زير فشار آب در قسمتى ديگر. با اينكه  ونشسته بود. زير فشار آتش در قسمتى 
ما تا  ،ها بودندكردن مين و مشغول جمع گرفته اين عقب نشينى تازه صورت

 شدند، رفتيم.اى كه نيروهاى ما داشتند مستقر مىجلوترين نقطه
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، سنگرهاى تانك و نفربر را عراق آنجا من خواستم كه سنگرهاى ارتش     

ببينم و ديدم. يکى ديگر از ضعفهاى بزرگ ما در اين جنگ ضعف اعتماد 
ى كه ما از دشمن داريم اندك، نارسا و براى اين جنگ غير است. اطالعات

بايد تالش خودمان را براى از بين بردن كافى است و اين نقصى است كه ما مى
چندان كنيم. به لحاظ اينكه من وقتى آن حرفها را راجع به سنگرهاى  آن صد

 زاناينها و چگونگى عمل اينها شنيده بودم و آنچه ديدم و با سنگرهاى سربا
. سنگرهاى آنها نه محکم هستند و نه محفوظدیدم  ، مقایسه کردم خودمان

يکى از عوامل كندى كار بود. يعنى همه  ها،محکم پنداشتن سنگرهای عراقی
رود كه حمله به او كار كردند، دشمن چنان خوب در زمين فرو مىگمان مى

يديم، به فرماندهان گفتم از نظر كار اى نيست و وقتى ما اين سنگرها را دساده
علمى درست اين است كه شما حاال در همين محوطه بچرخيد و همه عالئمى 
كه از دشمن باقيست ثبت كنيد همه اطالعاتى را كه الزم داريد بشما خواهد 
داد. در هر حال گمان من اينست كه اين بازديد با دقتى كه در آن بکار رفت به 

 .ار آمد و اميد به پيروزى را در آنها زياد كردكار فرماندهان بسي
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اوت خواهم بگويم كه تفهميشه ميان شنيده و ديده تفاوت هست اما مى      
اصر ها و عنبسيار بود. اين است كه در دنياى ما غالبا  از راه بازى با داده

نها آالزم را در  تأثيرآورند كه هاى مردم را بصورتى در مىاطالعاتى شنيده
ه در طلبى ك گذارند. ايجاد بيم و ايجاد روحيه كارپذيرى، دنباله روى، تسليمب

 . برحاصل بکاربردن ضد اطالعات است آيدهاى بشرى امروز بوجود مىجامعه
يك  تحت اختیاركنند و خود را مردم در خود احساس عجز مى ،اين اساس

ه نيرو كنهاست نيرويى جز خود آنها ندارد و از خود آکه  گذارندمی حامى
از  يى كهكند و مردم از نيروو اين نيرو او را بيك قدرت مسلط تبديل مى گيردمى

ه اين است كه دربار شوند.ترسند و تسليم آن مىخودشان گرفته شده است مى
كند  حقيقتها همواره بايد با ترديد و سوء ظن برخورد كرد تا آنكه انسان شنيده

ين اديق كند. بهرحال خوب اينجا مجال بحث در و ببيند تا صحت آنها را تص
. ها بدست آوردها و ديدهتوان اطالعات صحيح از شنيدهنيست كه چگونه مى

 .مسئله اين است كه آنچه ديديم با آنچه شنيديم يکسان نبود
 توان نام آناز آنجا به محل ديگرى رفتيم كه به لحاظ موقعيت جنگى نمى      

 اين بازديد به ما گفت كه يك قسمت از طرح نظامىمحل را گفت و مجموع 
 .اجرا شده است

 عد از ظهر به اهوازنزديك چهار ب وصبح راه افتاده بوديم  8ما ساعت       
 كردم. به سرهنگ فروزانرسيديم، در راه بازگشت احساس سردرد شديد مى

 .ها هم بيايداين جبهه  گفتم به
هاى مختلف يك جلسه بحث و بعد با همه حال زار با فرماندهان جبهه      

هاى مختلف بررسى گفتگوى شور و تصميم تشکيل داديم. وضع را در جبهه
كرديم. كسريهايى در كار بود سعى در جبران كردن آنها كرديم و البته بايد يکى 

ها براى عمل خوب بود. در آنجا تصميم  روحيهدو روز منتظر ماند. ظاهرا 
هاى ديگرى هم بازديد كنيم و همچنين نيروهاى ما در همه گرفتيم كه ازجبهه

جبهه پيشروى را شروع كنند. مثالا درهمان جبهه كه صبح بازديد كرديم قرار 
، پيش تا جائيکه سينه به سينه دشمن باشد شد كه روز بعد لشگر خوزستان

برود. و قرار شد كه روز دوشنبه براى بازديد همان جبهه و ميزان پيشروى اش 
 .هاى ديگرو جبهه برگرديم همينطور در سوسنگرد
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ها گزارشها يعنى شنيده بنابرما به اين نتيجه رسيديم كه  ،از اين بررسى     
است. قسمت دوم طرح قسمت اول طرح انجام گرفته و توام با موفقيت بوده 

بايد شروع بشود. تا ديروقت شب درباره همين مسائل و رفع كمبودها درجهت 
تسليحات و مهمات و اينها مشغول شديم و به مسئوالن مختلف دستورات الزم 

 .هاى مختلف برسانندداده شد كه اينها را به واحدهاى ما در جبهه
 

 
  

يعنى در گزارش فردا خواهم آورد و آن اينكه روحيه اين را در نوبت ديگرى     
هايى كه من ديدم خوب و آماده تعرض بود. يك حالت تعرضى و  در جبهه

بانى تهاجمى وجود داشت. در همين جبهه بود كه هميشه از ضعف ديده
شدند و امروز از بانهاى ما به دشمن نزديك نمىشد و ديدهتوپخانه شکايت مى

بانى درست ديده»بان ياد كردم و براى آنها درجه خواستم كه اينها براى ديده دو
كنند كه وقتى بانى مىاى ديدهروند و از نقطهبه وسط دشمن مى« كردن

شوند. اين شود خود آنها هم در معرض خطر واقع مىتيراندازى با توپخانه مى
، «آن حركت» ،«خود جوشى»كند كه كوشش ما براى ايجاد آن مشخص مى
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جنگ   اين .ثمر نبوده استنتيجه و بىبى« خودخواسته»خود انگيخته و 
ابتدا بايد در اين سطح بدست آيد. ارتشى كه از  ،آن در جنگى است كه پيروزى

روى به تضعيف گذاشته  رژيم پيشين بجا مانده و طى دوران بعد از انقالب
كه هرگز امکان داشتنش را پيدا نكرده أي حيهبايد با تجديد روبود، اينك مى

توانا و نيرومند  بود و بوجود آمدن روحيه ابتكار و خودجوشى به يك ارتش
دهد، تبديل بگردد و با پيشرفت جنگ و زمان نه تنها آنچه را كه از دست مى

ر پايان توان خود بر آن بيفزايد بطوريکه د تدارك و جبران كند، بلکه به نسبت
 .جنگ قويتر از روز نخست شده باشد

از  گويم كه يك روزنامه اروپايى نوشته است، آمريکااينرا بدين لحاظ مى      
كرده سه مقصود و هدف را تعقيب مى براى جنگ با ايران تحريك صدام

 :است
را مركز  حسين و اينكه آقاى صدامى آمريکايى «ناصر»يکى بوجود آوردن  -

 .باشد دنياى عرب بگرداند منتها صدام حسينى كه اختيارش دست خود آمريکا
در آن بر سر كار  براى اينكه رژيمى دلخواه خود آمريکا دوم تضعيف ايران- 

يروى مسلح ما براى مراحل بعدى ضعيف شده بيايد كه اگر اينكار ممکن شد ن
 .باشد

و ناگزيركردن  ( در خليج فارسهدف سوم تحکيم موقعيت خودش )آمريکا -
 .كشورهاى منطقه به خريد بيشتر از آمريکا

و  در هدف واژگونى رژيم ايران آمريکا»نويسنده مقاله نوشته است كه       
اما در هدفهاى ديگر  ؛شده استنكامياب « ناصر آمريکايى»بوجود آوردن 

مثل از بين رفتن تجهيزات جنگى ايران و تضعيف آن و احساس نياز به 
افزايش تسليحات نظامى آمريکايى از سوى كشورهاى خليج و تحکيم 

 .پايگاههاى آمريکا در اين منطقه موفق شده است
خواهم همه آنهايى كه براى دفاع از موجوديت ميهن اسالمى ا مىدر اينج     

شما فقط از روى عقيده  در دست دارند، اينرا بدانيد كه رئيس جمهور اسلحه
كند، از نظر خودش اين كار و تالش و براى نجات ميهن اسالمى عمل مى
خواهد آورد و اميدى به زندگى بعد از كشنده جان او را چون آرش از تن بدر 

كشور ندارد. اگر بخواهد  پيروزى بر دشمن و تامين استقالل و تماميت ارضى
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ما  از روى عقيده عمل كند، نبايد بگذارد كه جنگ با تضعيف نيروهاى مسلح
يت اين جناح و تضعيف آن كند را بپاى تقوبه پايان برسد. پس تالشى كه مى

جناح نگذاريد. بلکه بپاى تقويت خود در برابر بيگانه و دشمنى مثل آمريکا 
هايى نيست كه اگر يکى از آنها شکست خورد، هاى دشمن نقشهبگذاريد. نقشه

 .ديگر از تعقيب بقيه نقشه هايش منصرف بشود
  

 پى آمدهاى جنگ
رسانيم اگر ب  وقتى دشمن را به مرز :بايد در فكر پيامدهاى جنگ باشيمما مى 

توانند برنامه ديگرى را نيروهاى نظامى ما تضيف شده باشند، آنها مى
جهت نيست اهداف خود به اجرا بگذارند. پس شما خودتان ببينيد كه بىبراى

 کنیمسعی می المقدورحتى ؛ اگركنيمكه در جنگ جانب احتياط را رعايت مى
ين سائل جنگى حداكثر پيروزى را بدست آوريم، بابا از دست دادن حداقل و

ن صبر و ناشکيبا نباشيد، بگذاريد ما به همين ترتيب در حيعلت است. بى
 .دهيمكنيم نيروهاى خودمان را افزايش بزنيم و متوارى مىاينكه دشمن را مى

ايم بسيار زياد اما امروز خوشحاليم كه ميزان تانكهايى كه ما آماده كرده      
است اميدوارم كه نيروى ما در پايان جنگ چندين و چند برابر روز شروع 
جنگ شده باشد و دشمن در اين هدف خود نيز با شکست مواجه شود. آنچه 

ست. اين ارتش بعد از ا ما يير روحيه ارتشغكنم، تمن بيشتر روى آن تكيه مى
نگيد و مزه استقالل را اين جنگ كه روى پاى خود ايستاد و روى پاى خود ج

اى به زيان استقالل چشيد، ترديد ندارم كه ديگر هرگز تسليم هيچ نقشه و توطئه
ت هيچ ابرقدرتى نخواهد شد. بارى اين برداشت و يأسكشور و در موافقت با س

، ها در مقايسه با روزهاى اول و هدفهاى آمريکاارزيابى اول من از بازديد جبهه
خواهد طعمه از دست پيچد و مىابرقدرتى كه مثل گرگ تيرخورده بخود مى

 .رفته را بلکه دوباره بدست آورد
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 1359دى ماه  14 اسالمى سر مقاله روزنامه انقالب
 1359دی ماه  14تاریخ انتشار 

 440شماره روزنامه د

 عراق و پيام به ارتش حسين به صدام يس جمهورپاسخ رئ
به عالوه اخبار روز كه راديوهاى بيگانه و  حسين خالصه سخنان صدام     

 .ردندبراى من آو را اندخبرگزاريهاى جهان داده
و اينك كه سه ماه و چند روز بلکه سه ماه و نيم از جنگ تجاوزكارانه رژيم     

گذرد فكر كردم خطاب به او مطالبى را بيان كنم تا شايد براى مى حسين صدام
 :فايده نباشدتاريخ معاصر ما بى

 
 :مطلب اول 

يك زمامدار وقتى دروغ گفت او دير يا زود محکوم به  !حسين آقاى صدام    
گوييد. البته آخرين آنها هم زوال است. شما اولين زمام دار نيستيد كه دروغ مى

 .نخواهيد بود
اما وقتى حکومتى فشار و اختناق و دروغ را بعنوان روش اصلى حکومت     

دروغهاى شما را در همين بيانتان پذيرفت، ناگزير محکوم به سرنگونى است. 
نه تنها من بلکه هموطنان من و برادران عراقى ما نيز  خطاب به وزيران

 .توانند خيلى واضح و روشن و بدون زحمت بفهمندمى
 .ايمفرستاده ايد كه ما هواپيماهاى خود را به پاكستانشما گفته    
هاى پى در پى به مواضع فرستاديم؟ آيا اين حملهمى اكستانچرا بايد به پ    

هاى پاكستان بلند پايگاه ازرا هواپيماهاى ما  نظامى در داخل خاك عراق
 .آيا اين كار شدنى است؟ خير ؟هنددو انجام مى یندآشوند و مىمى
د و ما به هيچ يك از كشورها هواپيماهاى ما در فرودگاههاى خود ما بودن    

را قربانى  نفرستاديم حتى تغيير محل نيز نداديم. شما چون نيروى هوايى عراق
ايد براى اينكه البد ارتشيان و ملت عراق گمان كرديد ناگزير از اين دروغ شده

كنند كه اگر نيروى هوايى ما برجا مانده است، بخاطر اين است كه در 
 .پناه گرفته است پاكستان
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 :مطلب دوم

را بپذيرد و حاضر به مذاكره بشود،  حقوق عراق ايد كه اگر ايرانبعد گفته    
دانيد كه شما چنين و چنان روح تفاهم نشان خواهيد داد. اما شما خوب مى

يخت. و انگيزه اين تجاوز همان است كه بر به اين تجاوز برانگ شما را امريکا
 یجهان یمركز دنياى عرب يعنى مركز قدرتبه خواهيد زبان شما آمده است: مى

هاى ابلهانه را تبديل بشويد. خواب عظمت ،در اين منطقه از جهان، خاورميانه
د و از را بخوري بينيد و همين خواب شما را بر آن داشت كه فريب امريکامى

ت جهانخوار بيفتيد و به منافع ملت عرب و همه ملتهاى يأسابتدا در دام اين س
امور  یاوليا حمله به ایران را كنيد. چه خيانتى باالتر از اين كه مسلمان خيانت
ت يأساى بهتر از اين براى سچه واقعه ؟اندخود گذاشتهبحساب  دولت اسرائيل

و منطقه  كه به تثبيت مواضع و موقعيتهاى خود در خليج فارس ريکاآم
شما را هم به اشتباه  ودر ارزيابى اشتباه كرد  مریکااما باز ا است؟هپرداخت

بشکنيد و اينك نوبت آن است كه خود شکسته  انداخت. شما نتوانستيد ايران را
 .شدشويد و شکسته خواهيد 

شما از روى عقيده و ايمان  توانيد قدرت منطقه بشويد چون ارتششما نمى    
 .توانست پيروز بشودجنگد و اساسا  تجاوز با ايمان ناسازگار است پس نمىنمى
ايد روح پيروزى را بايد حفظ كرد. كدام پيروزى؟! اين همه كشته و گفته    

شب خواب جنايتكاران و سر دسته آنها شما را  زخمى و آواره، شبح اينها همه
را در بيابانها زير ضربات تمام  عراق خواهد كرد. ارتشکند و میپريشان 

 .نشدنى نيروهاى مصمم ما انداختن نامش پيروزى نيست
دانستيد كه بر فرض پيروزى بر اگر در شما خلق و خوى مسلمان بود، مى    

ى را از بين بردن كه تازه آزاد یايد. نيروما، تازه شکست خورده اى مسلحنيروه
حق عمومى مسلمانان دفاع كند،  ازشده است تا در كنار برادران مسلمان 

 .پيروزى نيست
دانيد كه در همه ايد و مىاز پيش رفتن و پس رفتن در ميدانها حرف زده     

، در منطقه حال عقب رفتن است. در سه راهى آبادانجا نيروهاى شما در 
غرب و كرمانشاه، و در همه جا  ، در گيالنو در دزفول ، در سوسنگرداهواز



785 

 

نشينند. دهند و عقب مىنيروهاى شما زير فشار ضربات نيروهاى ما تلفات مى
خود را براى تحمل اين  و ارتش ايد از پيش، ذهن ملت عراقايد خواستهش

 .ها آماده كنيدعقب نشينى
 

 مسومطلب 
ايد براى اينكه دولت ما مسئول گفته و چرا ما حاضر نيستيم مذاكره كنيم؟     

نيست. دولت ما گوشش به حرف حساب بدهکار نيست. خير، گوش اين 
هم به  ولت، سابق هم به اين حرفها بدهکار نبود. گوشش در ايام رژيم شاهد

 .اين حرفها بدهکار نبود. آن دولت هم حاضر به مذاكره نشد
يق با تجاوزكار تا وقتى متجاوز است، به مذاكره نشستن معنايش تصد     

رد امتيازات مو تجاوز است. وقتى كه تجاوز را تصديق كرديد، ناگزير بايد
 .و بدهیدمطالبه متجاوز را هم بپذيريد

وز ار تجاگذاريم و نه آثكوبيد، ما نه به تجاوز شما صحه مىآب در هاون مى    
اين  ر ازدهيم. اما كار ما بزرگتاولى امتيازى هم نمىكنيم و بطريقرا تحمل مى

 تجاوز شکستنكارهاست از نظر من كه زحمت طاقت فرسايى را براى درهم
شود. به سرنوشت جهان در اين جنگ معين مى ،اماى شما بر عهده گرفتهیهگر

با  يم وكه اگر ما از قبول حکم تجاوزكارامتناع ورزيد یچه معنى؟ به اين معن
ين ملت عرب نيز به اين اسالم كه چن ،مقاومتمان متجاوز را درهم شکستيم

گردد و باز مى ،دهدبه انسان ميناپذير ناپذير، تسخيرناپذير و تسليمروح سازش
شود، ت و فلسفه تجاوز كه از طريق رژيم صهيونيزم اعمال مىيأستسليم س

 .ودشنمى
 اين استقامت به دگرگونيهاى اساسى در همه كشورهاى مسلمان منجر     

ت ى اسخواهد شد. روانشناسى برادران عرب ما را تغيير خواهد داد و اين جنگ
احساس حقارت  ،در صورت شکسته شدن تجاوز ،نكه سرباز عرب در آ

 نخواهد كرد. بلکه احساس آزادى خواهد كرد. احساس خواهد كرد او نيست
 .بلکه تجاوز است كه شکست خورده است ؛كه شکست خورده است

بنا بر اين اگر او نيز تن به تجاوز ندهد و بر ضد تجاوز كار بجنگد، پيروز      
ا تغيير برداشت، رابطه ميان مردم عرب و رژيم شود. با تغيير ديد و بمى
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هاى مسلمان و با قدرتها گردد و رابطه ميان ملتصهيونيست دگرگون مى
 .گردددگرگون مى

ر دپس اين جنگ دگرگونيهاى بزرگ در پى دارد و قيمت و بهاى پيروزى     
 مان،بخاطر اسالم، بخاطر، بخاطر همه مسلمانها و بخاطر كشور ،اين جنگ را

 .پردازيماستقالل و موجوديت خودمان، ما بايد بپردازيم و مى
 
 مطلب پنجم 

، شما، همچون آنها كه شما را به اين تجاوز برانگيختند حسين آقاى صدام    
شود، سرنوشت يك وجب دانيد، كه سرنوشتى كه در اين جنگ تعيين مىمى

جا به آنجا و از آنجا به اينجا در شن زارها نيست. بلکه خاك و تغيير مرز از اين
با  .ستا سرنوشت انسان است. سرنوشت انسان در باورها و رفتارها و روش ها

ما با نيروى شما به عنوان كه انسان نوى والدت خواهد يافت. است اين تغيير
 ؛ر متكى به روشهاى تخريبىجنگيم و تجاوز يك دولت ستمگنمى عراق ارتش

 .جنگيممى ،و... ، اعدامدروغ، نيرنگ، قتل، آدمکشى، شکنجه
و  از نظر من پيروزى در اين جنگ پيروزى بر همه اين روشها چه در ايران     

شما و اربابان شما  اين است كه  گمان من .ستا و چه در همه جا چه در عراق
گويم زيرا گويم اربابان شما، بعنوان بيان يك رابطه مى)من بعنوان ناسزا نمى

ايد. شما و من هر دو اين تصميم حمله به ايران را شما به تنهايى نگرفته
ست. اين جنگ، ا دانيد كه اهميت اين جنگ تا كجادانيم( مىحقيقت را مى

و عرب نيست كه در آنها اسرائيل  چيزى از قبيل جنگهاى اسرائيل
ناپذير از آب در آيد و عرب تحقير بشود و در نتيجه زمينه براى شکست

 .استبدادهاى نظامى و شبه نظامى نظير استبداد فاشيستى دولت شما فراهم بيايد
ى آزاد استقالل و اين جنگ، جنگى است كه در آن بازنده اصلى دشمنان     

 .ستا هستند و پيروز دوستى و صميميت و صلح و برادرى ملتهاى ما ملتهاى ما
به همين نظر، پس از آنكه از ضربات نظامى شما كارى ساخته نشد، ناچار     

پى در  :شما كمك كند كوشيد به شما و ارتش از طرق غير مستقيم، رژيم آمريکا
بلحاظ تالش عظيم  اسالمى ايران مهورىپى توطئه و تحريك بر ضد رئيس ج
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استعدادها و نيروها و بکار گرفتن آنها در اين جنگى كه از نظر من  او در بسيج
 .جنگ ما عليه تجاوز جنگى عادالنه و جنگى تغيير دهنده سرنوشت است

ن جنگ ا و آنها كه شما را به ايدر اين مورد نيز بگمان من ارزيابى شم    
اعى برانگيختند، از روانشناسى، هوش و ميزان آگاهى و شعور و وجدان اجتم

د و ب دامردم ما، به خطا بوده است. اين ملت، ملتى نيست كه بتوان او را فري
 خود  هيچ دولتى كه مورد تاييد ملتحقيقت را در نظر او وارونه جلوه داد. 

 .راه خود مردم سرنگون نشده استقرار گرفته است، از 
بوب آورد كه دولت خيرخواه مردم، دولت محتاريخ ما هيچ زمان بياد نمى    

هاى از پى توطئه گونه دولتهاسرنگون شده باشد. این مردم به دست خود مردم
 .اندسرنگون شدهخود و ميهن فروش،  گان و وابست انقدرت طلب

ه كن حال يز به نتيجه نيانجاميد و شما در عيها ناين توطئه ،تا اين زمان    
 .كنيدخوانيد ترس خود را نيز بيان مى"رجز"مى

م شما اگر قدرتهايى كه شما را به اين تجاوز برانگيختند به كمك مستقي    
چ نيايند، نيروهاى شما محکوم به شکست هستند و اين امرى واضح است. هي

شد و  «حر»توان را رسيده است. مىگريزى از آن نيست و اينك زمان حقيقت ف
 .شد «شمر »توان مى
ايد كه قصد حر شدن نداريد اما ناگزير از تا اين زمان شما نشان داده    

بزرگ كه به ملتهاى  دعوت هستيم. پيش از آنكه دير شود در برابر اين خيانت
ه بنا حق و از راه ايد اعتراف به خطا كنيد و لباس حکومت را كما روا داشته

ايد، ى ملت برادر ما به تن پوشيدهأزور، قتل، كشتار و ترور و بدون رضايت و ر
 .بدر آريد

هيچ بگوييد و بگوييد كه بى حقيقت را به ملتهاى برادر عرب و عراق     
در  بکار برديد كه اين كشور وقتى بر ضد ايران ،دليلى نيروهاى خود را

رفتيد تا كشورها را از نو  ت آمريکايأسمحاصره بود و شما مستقيما  به يارى س
 .تسليم رژيمى همچون رژيم خود سازيد

دانيد هر چه از اين پس اى رسيده است كه شما مىاكنون، جنگ به مرحله    
يروها و خواهيد به اين نپيش بيايد بزيان نيروهاى عراقى است و به دروغ مى

 شود كه ايرانوانمود بکنيد كه ادامه جنگ موجب مى طوراين عراق ارتش
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و  بينيد اما، بلحاظ بدست آوردن پيروزىتسليم بشود و شما اگر چه زيان مى
ايد، يعنى موقعيتى كه مدعى شده ،عراق در خاور ميانهبرای موقعيت  ایجاد
! از باب از دست دادن ، ناگزیرید تن به این زیان بدهیددرت در منطقهمركز ق

ايد اين چيزها و گفته هتانكها و توپها و ابزار جنگى نيز شما آنها را دلدارى داد
رژيم شما در اين مدت خريدارى كرده و جمع كرده و در آينده اید و را نداشته
 .توانيد بخريدهم باز مى

ار ح است يعنى آنچه را كه در اين جنگ از جهت ابزظاهر اين منطق صحي   
حيح هر صتوان خريد. اما واقع امر غير از اين است. اين ظاايد مىاز دست داده

هاى آن پايهاز هاى غلطى قرار گرفته است. و استدالل ظاهرا  صحيح بر پايه
 ،غلط
 به جنگ تا شويم ماشويم. خير، ما تسليم نمىيکى اين است كه ما تسليم مى    

راندن  هايى است براى بيرونها، ضربهبنا بر اين ضربه .دهيمپيروزى ادامه مى
 .نيروى متجاوز

دوم اين است كه وقتى يك نيرويى بعد از دوازده سال تجهيز شدن به دليل     
بنا بر اين  ؛شوداينكه جنگ از نظر آن نيرو جنگ موجهى نيست، ناتوان مى

بايد اين حقيقت را  عراق يك سراب است و ارتش گشتن، وعده مركز قدرت
س آنها شما أبداند. اين همان حقيقتى است كه تالش گردانندگان رژيم و در ر

 .بر اين است كه آن را بپوشانيد
پايه نادرست سومى هم اين دروغ و استدالل ظاهرى شما دارد و آن     
قدرت منطقه  تن به تسليم بدهيم باز عراق است كه بر فرض اينكه مااين

، ضعف امروزش )بر فرض وجود اين نخواهد شد، به لحاظ اينكه، ايران
ضعف( ضعف دائمى نيست كه هميشه در جهت شما باشد. ممکن است 
ر امکانات نظامى فراوانى در اختيار ايران قرار بگيرد و تعادل قوا به زيان شما ب

اند، البد هدفهايى دارند كه . پس آنها كه شما را به اين كار برانگيختههم بخورد
منطقه نياز  تاگر به آن هدفها رسيدند معلوم نيست كه باز به شما بعنوان قدر

 .داشته باشند
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اند و اى كه براى شما طرح كردهپس، بر فرض اينكه شما در اين برنامه    
د خواهياى را كه مىوفق بشويد، معلوم نيست نتيجهايد، ممور اجراى آن شدهأم

 .بدست بياوريد
هاى استدالل شما غلط بودنش محرز شد، اينك نوبت پس از اينكه پايه     

 :است عراق صحبت با ارتش
مى ، حق دارد آزاد و مستقل زندگى كند و حق دارد رژيم اسالملت ايران    

 .ستا داشته باشد. اين حق ملت ما
طلب  تمام همين حق را كه شما بنام عرب در فلسطين حسين رژيم صدام    
 نقض آشکار اين حق طبيعى ما كرديد، از بين برد. حمله شما به ايرانمى
 ؛ستا
 ديىتوانيد بگوديد كه شهرها را با موشك بزنيد، نمىوقتى شما بخود اجازه دا    

 .كنندهاى تجاوزگر چنين كارى مىچرا صهيونيست
چرا  توانيد بگوييدكنيد نمىوقتى شما به قلمرو يك كشور ديگر حمله مى    

 اند؟ها، خاكهاى شما و زمينهاى شما را گرفته و ضميمه كردهصهيونيست
توانيد بريد، نمىگيريد و به اسارت مىىوقتى شما اشخاص عادى را م    

 كنند؟ها اين كار را مىبگوييد  چرا صهيونيست
ها اين يلىتوانيد بگوييد چرا اسرائبنديد، نمىوقتى شما شهرها را بتوپ مى     

 كنند؟كار را مى
شويد و مردم وقتى شما وسيله تجاوز به برادران مسلمان خودتان واقع مى    

ها را آواره فلسطينى توانيد بگوييد چرا اسرائيلكنيد، نمىرا آواره مى خوزستان
 .كرده است

برانگيخته است، هيچ  نهااشما را بد حسين پس اين كارها كه رژيم صدام     
را بدنام كرد. اعتبار او را هم از نظر نظامى برد و  عراق جز اين نكرد كه ارتش

دفاع  هم از نظر ارزشهايى كه ارتشهاى عرب تا اين زمان از آنها در فلسطين
برد و هم زمينه تفاهم اسالمى را براى رساندن ملت فلسطين به حق  ،كردندمى

 .خود، از بين برد
باقى گذاشت آنهم چيز قابل قبولى نيست، و باالخره آنچه براى كشور شما      

حاصل از بين خريدن و آنرا در يك جنگ بى سالها پول يك ملتى را اسلحه
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كرديم، خيانتى است به   بردن و گفتن اينكه ما سابق اينها را نداشتيم و تهيه
صرف  ی آنکهبجاتوانست چرا كه اين پولها مى ؛شما و به ملت اسالم ارتش

هاى از بين رفته، صرف بهبود خريدن اسلحه بشود براى جايگزين كردن اسلحه
 .شودوضع زندگى مردم 

 رفت،از بين رفته، از بين نمى سيسات كه در خاك عراقأهمه تاين     
سيسات جديدى هم در اين مدت و در آينده بر آنها قابل افزودن بود و در أت

 رفت. من برآن نيستم كه مثل آقاى صدامسيسات زيادى از بين نمىأهم ت ايران
سيسات أسيسات ما كمتر صدمه ديده است و تأمقايسه كنم و بگويم كه ت حسين

سيسات ما أشما بيشتر صدمه ديده است. براى اينكه از نظر من همه اينها، ت
 .اسالم استهستند. و مال ملت 

را  اينها مال ما برادرها است و اينها از بين رفته است و اگر ما بخواهيم    
از  دارىمان )را كه ارتشها براى پاسجايگزين بکنيم، بايد باز ثروتهاى طبيعى

 .( زودتر و بيشتر به مصرف برسدنابود کردن آنهاآنها هستند، نه براى 
را وادار به اين حمله  آنها كه رژيم صدامرا بايد بفروشيم به  ثروتها اين     

سيسات صنعتى جديد بخريم. أكردند و از آنها ابزارهاى جديد بخريم و ت
 ! آيا بنظر شما همه اينها درست بوده است؟ارتشيان عراق

 شيوه ى ما،شيوه جنگ ، بدانید کهايدمن مايلم كه شما روح ايرانى را نشناخته    
 .خاصى است. اما مسلما  تسليم، بر آن راه ندارد

بينيد كه اين ملت تا امروز مي را از دوران قاجار شما بنگريد تاريخ ايران 
سختيهاى بسيار تحمل كرده است. ولى بهر حال كشور خود را حفظ كرده 

ين خودشان تقسيم است. در كام ابر قدرتها كه چندين بار ايران را در ب
اند، اين كشور حفظ شد. در برابر اين تجاوز هم اين ملت كشور خود را كرده

 .حفظ خواهد كرد
بايد   سرنوشت بيشتر ندارد و آن شکست است. و حاال یکشما  پس ارتش    

كه او موم هستيد؟  از شما به عنوان ارتش پرسيد، آيا شما در دست رژيم صدام
ماند المللى معينى شما را بکار ببرد و بعد آنچه باقى مىتهاى بينيأسبراى س

 ويرانى باشد و شکست؟
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دهيد، پاسخ اين سؤال تعيين كننده است و من اميدوارم پاسخى كه شما مى     
رها بشود و جنگ در كمترين  از ستم رژيم صدام موجب بشود ملت عراق
توانيم پيشنهاد آتش بس رژيم صدام را بپذيريم و شما زمان بپايان برسد. ما نمى

يم و اينك نوبت اهدانيد كه ما كاووس را از سر گذراندها هستيد مىكه در جبهه
 .بخشيمبتجاوز پايان به ست كه ا ما

كه قد آنبعد از  ی،تشرآيا به نظر شما از نظر ديد ارتشى صحيح است كه ا    
 راست كرد، آتش بس را بپذيرد؟

ان اظ پايکه بلحتوانيم اين كار را بکنيم، بلخير، ما نه تنها از نظر نظامى نمى    
 .ريمتوانيم اين راه حل را بپذيت تجاوز در جهان، نيز نمىيأسبخشيدن به س

و به  سطينبه روح اسالم، خيانت به ملت فل ما قبول آتش بس را خيانت     
دانيم كه هر روز از سوى مى همه دوزخيان روى زمين و همه مستضعفان

 .گيرندقدرتهاى اين جهان مورد تجاوز قرار مى
جنگ  كنيم كامل است و هر چه اينبنا بر اين قاطعيت ما در جنگى كه مى    

ق داد. چون ما خود را بر حبطول بيانجامد ما تا پيروزى ادامه خواهيم 
 .دانيم، مطمئنيم كه در اين جنگ شکست نخواهيم خوردمى
 .چرا كه بنا بر وعده قرآنى حق پيروز است    

  
 صدربنىابوالحسن  

    
  

 1359ديماه  6شنبه کارنامه 
 1359ديماه  21 تاریخ انتشار

 446روزنامه شماره 

 شدند بطور علنى و آشکار وارد افغانستان نيروهاى روسيه
 بطورعلنى و آشکار وارد افغانستان امروز روزى است كه نيروهاى روسيه      

شدند. از زمان ورود اين نيرو و قبل از زمانيکه بصورت آشکار و با اين عرض 
يح و جدى خودمان را با ورود اين نيروها و و طول باشد، ما مخالفت صر



792 

 

است.  رايم. دليل مخالفت ما هم آشکاردهحضورشان در افغانستان اعالم ك
وقتى يك رژيمى بزور به يك ملتى تحميل شد ولو بهترين كارها را هم براى آن 

شود. براى اينكه رشد امرى خودجوش است و مردم مى  مردم بکند، مانع رشد آن
و در اين  ا هستند كه بايد به حركت درآيند و راه كمال را پيدا كنندخود انسانه

گويد، هيج نيروى عالوه بر اين تجربه تاريخ بشر مى راه شتاب بگيرند.
گرى موجب رشد زير سلطه نشده است و اگر دولت روسيه قصد داشت سلطه

ور افغانستان رشد كند و پيش برود، بهترين كار اين بود كه در امور آن كش
فرستاد و طرفداران خود را به كرد. نيروهاى نظامى به آنجا نمىدخالت نمى

كرد و مردم افغانستان وقتى از انگيخت. از اين كودتا حمايت نمىبرنمى كودتا
( را ديدند و احتماالً فشار طرف مقابل )ابرقدرت آمريکااين سو فشارى نمى

كرد، ملت افغانستان مجال و فضا براى يك تحرك خنثى مىبجاى اينكارها 
 .كرديافت و راه رشد خود را پيدا مىانقالبى مى

گرى خود را قيم ديگران تصور اما از آنجا كه هر رژيم زورگو و سلطه      
كه در سطح يك كشور هم همينطور است، گروههايى  طورآنكند، هممى

كنند و گمان را قيم مردم تصور مى زورمدار و سلطه جو هستند كه خود
را براه «! نادان» ردمفهمند و آنها بايد بزور اين منادانند و نمى ردمكنند كه ممى

ببرند. ولى  - «به راه مکتب »اينروزها  - كنندترقى به ترتيبى كه آنها فكر مى
اگر اين طريق و شيوه درست بود خدا خود اين : اميکبار هم گفته ؛چنين نيست
كرد و بسيارى از فسادها در اين جهان واقع كرد. از ابتدا هم مىكار را مى

فرستد براى اينكه بقول شد. دولتى كه به كشور ديگرى نيروى نظامى مىنمى
برد كه آنچه را كه بر خودش مانع دخالت ديگران در آن كشور بشود، از ياد مى

در  روسيه مسلحكند. اين حضور نيروهاى مى ،ديگران نمى پسندد خود
افعانستان آشکار و واضح و ثابت است، اما حضور ديگران را بايد ثابت كرد. 

ما چند نوبت پيشنهاد كرديم كه در مورد دخالت ديگران در امور تحقيق  تازه
كنيم و هيئتى بروند و تحقيق كنند و شرائطى فراهم بياورند كه هيچ دولت 

حضور نداشته باشد. اما دولت روسيه نپذيرفت. ما براى  رجى در افغانستانخا
كمك به مردم افغانستان چه كرديم؟ البته ممکن است بگوييد كه همين 

بايد كمکى بکنيد چون حرفهايى را كه زديد باين معنى است كه شما هم نمى
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ك خواستند يکعده هم طرفدار يك گروه طرفدار فكر روسى بودند و از آنها كم
خواهند حاال آنها بيشتر دارند و بيشتر كمك شما هستند و از شما كمك مى

 .كنيدكمك مى ترکم كنند. شما نداريد ومى
ردمى بايد منيست ما به  طوراينمطلب ظاهرا  همينطور است ولى واقعا        

امى يك نيروى نظ كمك بکنيم كه در برابر تجاوز آشکار به كشورشان از سوى
اند و اين كمك را بايد منهاى هرگونه دخالتى در خارجى ايستاده

هاى آنها بکنيم و يا در حدى كمك بکنيم كه آنها بدفاع از گيرىتصميم
ه اين لبتنها نكنيم. اای آموجوديتشان قادر بشوند و هيچگونه، تعيين تكليفى بر
كند و نيروى ط شدن مىنوع كمك بکلى با كمکى كه يك ابرقدرت براى مسل

 سمانآفرستد و دولت و اركان حکومتى را در دست دارد، از زمين تا نظامى مى
همه و نا ايتواند، هيچگونه اثرى نداشته باشد. اما ببا اينحال نمى ؛تفاوت دارد

ايم اما بليغاتى تاحدودى كردهت -ى يأسبا كمال تاسف ما پشتيبانى و حمايت س
 زرگىکهاى عملى ما بسيار ناچيز بوده است و اين ضعف بپشتيبانى عملى و كم

 .ست كه بايد آنرا جبران بکنيما براى ما
ام هر دو قربانى كه يکبار ديگر گفته طورآنو ملت افغان هم ما ،بهررو      

دفاع از موجوديت  ایتجاوز دوابرقدرت هستيم. هر دو در شرايط سختى بر
م تواناييهاى خودمان را براى پيروزى در جنگيم و هر دو بايد تماخودمان مى

كمك جدى و تا  اين جنگ سرنوشت بکار ببريم. ما هم بايد به مردم افغانستان
آنجا كه ممکن است وسيع بکنيم. براى آنكه آنها بتوانند از موجوديت خودشان 

ن و دفاع بکنند. زمان ما زمانى است كه مرگ و زندگى يك ملت جز به توا
ريزند و المللى بسرعت فرو مىبين مقاومت آن ملت بستگى ندارد. توازنهای 

كنند و اگر ملتى خود نتواند از خويش دفاع كند، در اين تغييرهاى تغيير مى
كنند اند و مىكرده سريع ممکن است موجوديت او برباد برود. آنچه مردم ايران

بزرگى است كه آيندگان بعنوان يك مبداء حماسه زندگى است، اين حماسه 
تاريخى بزرگ از آن ياد خواهند كرد. تالش و كوشش عظيم ما براى استقالل، 

تالش و كوشش نسلهاى پيش. چرا كه ما در كام  تالش و كوششى است بدنبال
توانيم شود و تنها با سنگين كردن بها مىغولها موجوديتمان هر آن تهديد مى
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ها پاك كنيم و آسانى ببلعند از ذهن اين ابرقدرته توانند ما را بىاين امر را كه م
 .خوردن ملتهاى خودمان را در نظرشان غيرممکن بسازيم

ها براى جنگ سرنوشت بايد بطورى جدى كوشا ستانیدرباره كمك به افغان     
بشويم و آنها و ما در اين تالش و جهاد مشترك به يکديگر كمك كنيم تا با 

 شود.يوس و محروم باز أو م ان راه براى همه ملتهاى مستضعفپيروزيم
 

 ها داشتيم.امروز بازديدى از جبهه
ديدن كرديم. در جبهه الله اكبر « كرخه كور»و جبهه « الله اكبر» از جبهه     

ر دست دشمن است نيروهاى ما پيشروى كرده بودند و بدامنه آخرين كوهى كه د
رسيده بودند. و ما تا اين دامنه با وجود مخالفت فرمانده منطقه رفتيم. بقول 

كنند كه  فرمانده را به اين   خودشان با يك خيز ديگر بايد اين تپه را تسخير
فرمانده اين تيپ مرد اليقى  .كار تشويق كردم. از آنجا به جبهه كرخه كور آمديم

كيلومتر و بلکه بيشتر پيشروى كرده بود و  6ى حدود است. نسبت به بازديد قبل
هاى توپ اين دو قسمت از طرح به اين ترتيب انجام گرفته بود. البته گلوله

 .ستا آمد و اين جنگ، جنگ گلوله هادشمن مى
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اين بازديد براى اين نبود كه ما ببينيم نيروهايمان در چه وضعى هستند،       

ه ببينيم نيروهاى ما چقدر آمادگى براى بيرون راندن دشمن براى اين بود ك
دارند پس از اين بازديد به محل خودمان بازگشتيم. پيش از بازگشت به 

تا جايى كه  اهواز فرمانده لشگر ابالغ كردم كه تا پس فردا دوشنبه بايد در جبهه
گفتم كه عصر دوشنبه براى بازديد  با دشمن سينه به سينه بشود پيش برود و

 .خواهم آمد
ز ى بعد ابعد شوراى نظامى تشکيل داديم و نظر خودم را درباره وضع نظام      

 .گذارمبازديد گفتم و اينك اين نظر را با خوانندگان در ميان مى
اال من شود در كلمه بيم و اميد حاصل اين بازديد را خالصه كرد و حمى      

 .شکافماميد را براى شما مى اين بيم و
ز نظر ااند هم از نظر روحيه هم نيروهاى ما در همه جا آماده عمل شده      

شتر اند. اين فرق از حد انتظار خيلى بيتسليحات با روزهاى اول فرق كرده
 .است
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باط ضننيروهاى ما دشمن را از نظر تواناييهاى رزمى، روحيه، نظم و ا      
 .اندشناخته

ست نيروهاى ما آن حالت دستپاچگى و سردرگمى روزهاى اول را از د -  
 .خواهند بکننددانند چه مىاند و بر اعصابشان، بر كارشان مسلطند و مىداده
دانند كه در اند و مىنيروهاى ما در زمين و هوا و طبيعت هم چيره شده -  

 .تغييرات جوى چگونه بايد عمل كرد
 .اندخود را تقريبا  تكميل كرده نيروهاى ما تجهيزات -  
هايى است كه نبههايى كه بر شمردم آشکارترين جو خاصه  اين صفات      

امروز وقتى انسان وارد جبهه   دهد آنها را ببيند.بازديد به آدمى امکان مى
ها غير از نظم و انضباط روزهاى باط در جبههضبيند كه نظم و انشود مىمى

ين است و از زمين تا آسمان فرق كرده است اعتماد به فرماندهى، اعتماد نخست
امورى هستند كه بروشنى و  ،فرمانده به افراد، تجربه جنگى و از اين قبيل

هستند كه به ما و نيروهاى  بخشهاى اميدشوند. اين جنبهوضوح مالحظه مى
 ، بیمبا اينحال .هددميل به حمله باال رفته است كه نويد مى .دهندما اميد مى
ام و تكرارشان را بجا ها صحبت كردهمن چند نوبت از اين بيم .هم هست

ها از دشمن نيست، البته يك بيم از دشمن هست دانم بايد بگويم كه اين بيمنمى
نقاط ضعف و قوت دشمن و تواناييهاى نستن ندااز و آن از ضعف اطالعات، 

نيست. بيم مهم از مسائلى است كه در  ولى اين بيم مهمى ،شوددشمن ناشى مى
اين هم البته به شدت يکى دو ماه پيش نيست و  شود وپشت جبهه مطرح مى

بشدت يکى دو هفته قبل هم نيست، ولى هست. در همين جبهه كرخه كور چند 
درجه دار و سرباز با گريه بمن گفتند كه آقاى غفارى نزد ما حرفهايى راجع به 

زده كه براى ما قابل تحمل نيست. من البته آنها را دلدارى دادم  رئيس جمهور
كند نباشيد. اين حرفها اعتبار و گفتم شما نگران از حرفهاى كسى كه غيبت مى

 .ندارد
هاى هاى جنگ ممکن است صدمهدر جبههبه نیروهای ما اين كارها       
جنگد نبايد تشويش داشته باشد. تشويش مىناپذير بزنند. نيرويى كه جبران

فكرى، عقيدتى براى اين نيروها خطرناك است. آنها كه بنام دين و يا هر نام 
هاى كنند بدانند كه ضربهاين گونه تبليغات را مى  ديگرى در نيروهاى مسلح
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ست و اگر كنند. زمان زياد ابزرگ به توانايى رزمى نيروهاى ما وارد مى
ما در اين جنگ پيروز شديم مجال هست كه آشکارا و نه به اين  خدا بخواست

ترتيب هر حرفى كه هست طرح بشود و بطور آشکار مورد بحث قرار بگيرد و 
جامعه اسالمى جامعه تخريب يکديگر آنهم به اين  .اگر عيبى هست رفع بشود

برادراست و  داند كه غيبت مثل خوردن گوشتصورت نيست. همه كس مى
كند، بلکه صدمه به روحيه نيروهاى ما وارد نمى به من زیان اين گونه تبليغات

روح ايستادگى را در برابر خطر از او  و كند و آن اعتماد و ثبات قدم وارد مى
كنند گيرد. اينست كه در اين فرصت خطاب به آنها كه اين كارها را مىمى
، ضد روحيه هستند، براى موجوديت گويم اين كارها ضداسالمى هستندمى

 .كشور و حتى موجوديت دينى خود آنها خطرناك هستند
هاى آيد بيمممکن است غير از اين بيمى كه به اين ترتيب بوجود مى      

هاى كوچك شخصى يا ام. بيمو ظاهر نديده شکارآباشد اما من   ديگرى هم
ى و شکست دارد و خواه گروهى است. البته اينكه هر عملى احتمال پيروزى

ه رفت نخواهى متضمن مقدارى بيم است، ولى در مجموع ميزان اميد بسيار باال
ها كه صبرشان كم ين نبرد حاصل بشود. بسيارند آنا  و اميدواريم كه پيروزى در

ين ادر  براى خود هم سهمى تا که اند، يا اين عجله را الزم دارند،است، عجول
اند سخت در نبردى كه نيروهايى در آن شركت داشتهنبرد قائل بشوند. اما 

 صبر توان دشمن را شکست. بايداند، جز با صبر و استقامت نمىنابرابر بوده
گير و ايستادگى بکار برد تا استعدادهاى تسليحاتى، يعنى تالش پى

 .يجاد كرد و با آن جنگيدا  استعدادهاى انسانى را جمع آورد، نيرو
 

 مسلحخطاب به نيروهاى 
به بيم و اميد عمومى بروم و كمى شخصی خواهم از بيم و اميد اكنون مى      

صحبت بکنم. شما برادران من آنچه را كه ديگران  خطاب به نيروهاى مسلح
 دانيد. رئيس جمهورىايد را مىايد و شدهدانيد. اينكه چه بودهدانند مىنمى

دانيد. خودتان چه براى تبديل آن ضعف به قوت چه كرده است را هم شما مى
دانم اين تالش و كوشش با توجه به دانيد. من نيز مىايد را هم مىتالش كرده
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اثرى  ،تناسب قوا حماسه واقعى زمان ما و عصر ماست و مثل خود انقالب
بياد بياوريد  .هنرمندانه و الگو براى انقالبهاى ديگر كارى است ؛عظيم است

و بدون كمك از هيچ جا و رژيمى را  كه يك ملتى قيام كرد، بدون اسلحه
انجاميد. ممکن است شما هم شکست كه ادامه آن رژيم به نابودى اين ملت مى

چ انكار هاى بسيارى كه در آن رژيم بود حاال هم هست. من هيبگوييد ضعف
ها غير از جريانى هستند كه داشت اساس موجوديت ما را كنم، اما ضعفنمى

سال بعد  20شد در صادر مى به همان ترتيب نفت برد. فكر كنيد اگراز بين مى
ما كجا بوديم؟ چه موجوديتى داشتيم؟ آن اقتصاد، ما را جز به نابودى به راه 

دانيد و تجربه به شما ى هستيد همين حاال مىبرد. شما خود نظامديگرى نمى
آموخته است كه چقدر فرق است بين اسلحه انبار كردن و نيروى مسلح واقعى 

 .خواهم آنها را بازگو كنمبوجود آوردن و بسيارى حرفها كه حاال نمى
 نظير در زندگى بشرى بود در ايناثرى حماسى، هنرى و بى اين انقالب      

عصر از سوى يك ملتى با دست خالى بدون هيچ يارى از هيچ جاى دنيا به 
انجام رسيد. شما هم به راه ملت خود برويد. دست تنها بدون هيچ كمکى از 

سال آن  12هيچ كجا و در عين محاصره اقتصادى بايد با نيرويى بجنگيد كه 
 .مركز دنياى عرب بشود حسين را ساختند تا بقول آقاى صدام

شما هم موفق شديد اين نيرو را متوقف كنيد و اكنون نيز در حال عقب       
ها دشمن در حال عقب نشينى بسيار راندن آن هستيد. تقريبا  در تمامى جبهه

 .كندى است. اما در حال عقب نشينى هست
ايد، تجربه ا انجام دادهاى است كه خود شمپس اين تجربه تجربه      

استقالل، تجربه يکى شدن با ملت. تجربه قبول  استقالل، تجربه فرهنگ
فرهنگ و اعتقاد اين ملت كه البته شما داشتيد، اما داشتن يك چيز است و 
اسالم را اساس قرار دادن براى پيروزى يك چيز ديگرى است. و اين آن تحول 

آمد. اميد مردم به اينست كه اين بوجود مى يد در ارتشباانقالبى است كه مى
ارزد اميد مردم به اين است و اين مى  تحول در شما خوب انجام بگيرد. همه

هاى جنگ كه اگر بعد از جنگ ارتشى با فرهنگ مستقل، استقالل، به خرابى
 .يممتكى به خود، متكى به ملت خود، متكى به دين ملت خود پيدا كن
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آيد اين ارتش بکار نمى»بوده است. برخورديکه  دو نوع برخورد با ارتش      
«. بايد به تدريج يا يکباره از بين برد و ارتش ديگر به ترتيبى ديگر بوجود آورد

عيب از آدمها ديدند كه نه « شايد در عمل»آنها كه اين برخورد را داشتند 
همه دارند، عيب از جا و نقش و موقعى است كه به  نيست و يا الاقل آن عيب را

شود. اگر به يك گروه مسلح جا و موقع مسلط در جامعه يك گروه مسلح داده مى
ها بگويند شما حافظ همه چيز هستيد و حاكم، اين موقعيت داده بشود و به آن

جويى، طرز فكر سلطه كند.هر نيروى مسلحى را بتدريج فاسد و تباه مى
و آموزش پايين است  طلبى، خصوصا  وقتى سطح فرهنگرى، توفقگسلطه

يعنى ابتدا از سوى آن نيرو در حل هر مشکلى  ؛آوردعوارض خود را ببار مى
آيد كند و وضع بصورتى درمىاين زور عموميت پيدا مى  رود، بعدزور بکار مى

و تحول انقالبى رژيم سازد سازد. جامعه را نگران مىكه همه را نگران مى
 .كندسابق را مشکل، بلکه غير ممکن مى

را بايد بطور انقالبى و از  ارتش»گفتند روش دوم روش كسانى بود كه مى      
درون دگرگون ساخت. ساختمان درونى آن را دگرگون كرد، وابستگيهاى آن به 

كرد تا ارتش  راههم فرهنگخارج را از بين برد و اين تغيير ساخت را با تغيير 
 .«گرى و قيمومت بر جامعه را از دست بدهدجديد روحيه سلطه

 يکبار اين مطلب را در سپاه پاسداران :و بيم و اميد اصلى در همين جاست     
براى  س جمهورىگويم، رئيمى ام و اكنون خطاب به همه نيروهاى مسلحگفته

بايد هيچوقت محتاج به نيروهاى مسلح بشود و حفظ موقعيت و قدرت خود نمى
بايد همواره متكى به بايد دستورهاى غيرقانونى به اين نيروها بدهد. مىهيچ نمى

كند بخواهد جامعه طلب مى« تحول خودجوش»مردم باشد، همواره آنچه را كه 
هد از خود مردم بخواهد. مردم هم با حمايت خودشان راه رشد خواو آنچه مى

 .خودشان را باز كنند
ى در جامعه بصورت حاكم يأسنقش س وقتى چنين شد نيروهاى مسلح      

كنند و تواناييها و امکانات خودشان را صرف منازع پيدا نمى بابالمنازع يا 
 .ى آنها تعيين كرده استكنند كه قانون براوظايفى مى

آنچه شما در اين جنگ به تجربه ديديد، اين محبت و شور و شوقى كه       
خود من بارها در شهرها و  - دهندمردم ما از خود بهنگام ديدن شما نشان مى
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 امبوده روستاها شاهد اين احساسات شورانگيز مردم نسبت به نيروهاى مسلح
شائبه نسبت به كسانى كه از موجوديتشان دفاع حبت خالص و بىاين م -
كنند، چيزى نيست كه آن را با استكبار با حاكميت بر اين مردم عوض كنيد مى

كه در دوران  طورآنشائبه را غيض، كينه و نفرت بگيرد، و جاى اين محبت بى
 .شاه سابق و پدر او بود

كه تنها موضوع اين نيست كه نبايد بينيم اكنون با شکافتن مسئله مى      
اى را محبت اين مردم را با كينه آنها عوض كرد، بلکه شما در اين جنگ مسئله

ما در  عاشق چشم و ابروى رژيم و ارتش بوضوح تمام ديديد و آن اينكه آمريکا
مى بوده است كه داده بخاطر منافع عظيآنچه بما مى ؛دوران گذشته نبوده است

روز كه مردم ما قيام كردند و آن منافع به خطر  آن .برده استاز اين كشور مى
برانگيخت و شما اكنون با عامل  حمله به ايران هرا ب افتاد، همين كشور، عراق

بگيرد، در حال جنگ هستيد. اين يك را خواهد جاى رژيم سابق او كه مى
بينيد، و گوشت و پوست و عيان و روشنى است كه شما با چشم مى واقعيت

ها يعنى گلوله ؛استخوان و خون شما هر روز در معرض اين تجربه است
هايى كه ما كند، گلولههاى فرزندان اين آب و خاك را سوراخ سوراخ مىبدن
خواهد بر منطقه مسلط بشود. دانيم محرك شليکشان ابرقدرتى است كه مىمى

ممکن است كسانى بين ما باشند و بگويند درست بهمين دليل رژيم پيشين 
ترجيح داد كه منافعى را براى اين ابرقدرت به رسميت بشناسد و با اين امر 
موجوديت كل كشور را در اين جهان پر از تالطم، حفظ كند. درست بهمين 

ما همه  کهن. علت ایكردحمله كرده است و پيش از اين نمى دليل كه عراق بما
پشت ما به  آن وقتداد، همين است كه كرديم و جواب هم نمىگونه تجاوز مى

نياز داشتيم فورا  در  ابرقدرت بود، تسليحات ما كامل بود و اگر به اسلحه
ايم. پس نيست و ما به خطر افتاده طوراينگرفت. اما امروز اختيار ما قرار مى

توان داشت، بايد واقع آل نمىگى كمال مطلوب و ايدهچون در اين جهان زند
كند كه ما جاى خودمان را در اين جهان باز بين بود و واقع بينى ايجاب مى

شود در كنار خود بما جا بدهد و از ما شناسيم و البته هيچ ابرقدرتى حاضر نمى
 .حمايت بکند خطر جنگ را بپذيرد و منافع هم نداشته باشد
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ايى در اروپا كه بودم يك اقتصاددان اروپ ؟ين استدالل چيستجواب ا      
 و يا «استقالل خواست و عدم رشد»كرد كه يا بايد شبيه همين استدالل را مى

شور توان گفت يا بايد موجوديت كحاال هم مى«. رشد خواست و تابعيت»بايد 
ا رشور كرا نخواهيم و استقالل خواب و خيالى را بخواهيم و يا بايد موجوديت 

 !خواست و تن به تابعيت داد
حکم سنگ پايه را  جواب ما به اين استدالل كه در ايدئولوژى شاهنشاهى      

همين بود، ایران هم پایه استدالل ژئوپوليتيك مورد موقعیت  داشت و در
 چيست؟

دن موجوديت جواب ما اينست كه اوالً آن تابعيت خود به ازبين بر      
 طورايناى نبود. بايد هم فاصله انجاميده بود و تا پايان موجوديت كامل ايران
كند و منابع طبيعى ما كرد كه مىفكر كرد كه اگر جمعيت ما افزايش پيدا مى

 كرديم؟شود چه مىشد كه مى( تمام مى)نفت
 بستبنى اين سئوال نداشت، و آن تابعيت و وابستگى جوابى برا      

ساله  20بدان گرفتار بود براى اينكه ما چشم انداز  اقتصادى كه رژيم پهلوى
 .كندبعد آن رژيم را در نظر مجسم كنيم كفايت مى

ار گذشته از اين مگر موجوديت چيست؟ وقتى يك كشورى اجازه و اختي      
 ه موجوديتى دارد؟اداره امور خود را نداشته باشد، چ

خصوصا  اينكه وقتى شما بعنوان يك نيروى نظامى حق ابتكار نداشته       
ما  ،باشيد، شما چه نيرويى هستيد؟ و ما چه كشورى داريم؟ گذشته از اين

توانيم استقالل داشته باشيم، نه تنها به اين دليل كه همان تعادل عمومى قوا مى
كند، يعنى ما كند، استقالل را هم توجيه مىدر جهان كه وابستگى را توجيه مى

توانيم بين دو ابرقدرت چنان عمل كنيم كه هيچيك نتوانند بر ما مسلط مى
نقش مردم تصديق و كف زدن بشوند، تكيه به مردم نه بصورت اينكه فقط 

از برانگيختن مردم و فراهم آوردن شرايط تحرك خودجوش مردم،  باشد بلکه
اساس تنظيم رابطه در جامعه براى ايجاد شرايط  بين بردن زور بعنوان

 تواند استقالل ما را تامين بکندخودجوشى و افزايش ميل به ابتكار در جامعه مى
و منافع را هم بديگران ندهيم و در حاليکه صحبت منافع تنها نيست، بلکه 

شود، ميل به صحبت موجوديت است. در تابعيت انديشه جامعه، عقيم مى
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فعليتان را بعنوان نيروى مسلح با وضع خودتان  ميرد. شما اگر وضعابتكار مى
گويم، چرا كه تجربه فهميد كه من چه مىدر زمان رژيم پيشين مقايسه كنيد مى

برد و جنگى را كه آن انسان مبتكرى كه امروز كمبودها را از بين مىايد. كرده
رساند و در اين ماه مىيك هفته بيشتر اميد به ادامه آن نبود، به ماه چهارم 

افزايش پيدا كرده كه خود او اميد به پيروزى كامل يافته  آن قدرپيشروى او 
است. اين ميل و ابتكار و خودجوشى همان گوهر بزرگى است كه در رژيم 

 .روداستبدادى و در وابستگى از بين مى
مى ااين تجربه را گر ؛اينست آن چيزى كه تجربه به شما آموخته است      
 بداريد

 
 

 ديماه 6دنباله كارنامه 
 1359تاریخ انتشار  ديماه 22

 447روزنامه شماره 

 اين تجربه، تجربه بزرگى است
حاضر  عين محاصره اقتصادى، يعنى در وقتى كه نه آمريکا  وقتى شما در      

ه روس حاضر است هايى را كه قبالا بما فروخته است بدهد، ناست اسلحه
ى را كه قبالا بما فروخته بود، بدهد، و نه از جاى ديگرى امهمات اسلحه 

كه ما شراي طاست بکنيم، در اين  توانيم اسلحه مناسب اين جنگ را فراهممى
ايم و با قاطعيت بنا بر رهنمود قرآن، شيوه عدم سازش را اتخاذ كرده

 به را اگر ادامه بدهيم، ارتشاند. همين تجرراهها پيدا شده و ايمجنگيده
، تسليحات، مستقلى بمعنى درست كلمه، يعنى بدون وابستگى در فرهنگ

جا و موقعيت دردولت از باب اينكه ستون سلطه خارجى  ،سازماندهى، بودجه
ين تجربه ايم، اين تجربه، تجربه بزرگى است. ادر داخل نشود، بوجود آورده

غير تجربه كشورهاى ديگر است چرا؟ براى اينكه دو مشخصه بزرگ دارد كه 
 :در تجربه كشورهاى ديگر نيست



803 

 

ايد مردم در فشار حکومت استبداد يکى اينكه شما استبدادى برقرار نكرده      
روى ميل و بطور خودجوش در اين جنگ، شركت همه جانبه   اند، ازنبوده
ند تا سپرد از هر جهت يارى دادند. فرزندانشان را به ارتش اند و شما راكرده

 فن شناسان و اهل فن به كارگاهها آمدند و آن ؛بعنوان سرباز و افسر بجنگند
قدر از وسايل و ابزار جنگى شما را آماده كردند كه شما اينك خود از اين 

 ،دولتى بودجه موضوع خوشحاليد. به شما امکانات مالى دادند عالوه بر
ها و نقاط جنگى فرستادند و... و... سربازخانه رایعظيمى كه مردم ب كمکهاى

و... همه بطور خودجوش انجام گرفت و اين مسئله ايست بغايت مهم و 
 .بزرگ
كه فرماندهى كل قوا با شما برقرار أي بر اثر رابطه خود شما بعنوان ارتش      
كوشيد تا نظم بر ، امکان پيدا كرديد ابتكار كنيد و در تمام اين مدت مىكرد

اساس تفاهم و رسيدن به يك فكر و نظر و تجربه را جايگزين نظم بر اساس 
د و در همه سلسله مراتب چنين بشود و اين موجب شد كه آن یترس كن

و همين خودجوشى و ميل به ابتكار زنده بشود و ترس از ابتكار از بين برود 
 .موجب شد سرنوشت جنگ تغيير كندو دریا در هوا و زمين  ابتكارها

اين جنگ به فرماندهى كل قوا امکان داد كه كاربرد  ،پس در حقيقت      
 ،ى گسترش امکان تحرك خودجوش انسان در جهت سازندگىابمعن را، آزادى

به نقش واقعى خويش كه پاسدارى از  ، تجربه کند تا که ارتشدر ارتش
. ارتش در خدمت دفاع از استقالل استقالل كشور در مرزهاست بسنده كند

بدین تغییر،  شود؛مى گرفتن آن شتابمردم و تحرك خودجوش  سبب، کشور
شود با تكيه به خود و استعدادهاى نهفته در فرزندان خود با جامعه ما موفق مى

و  خواهد افكند راههاى رشد خويش را پيدا كندسرعتى كه عقل را به حيرت 
 .روددر آنها پیش

مسئله ديگرى كه تجربه اين جنگ بما آموخت اينست كه هرچند براى       
ضرورت  قدرت وجود اختالف ميان فرماندهان و واحدها و نيروهاى مسلح

ن خالف اين براى حکومت دي« براى استقالل»است اما براى ضد قدرت 
ست. ا عدم وحدت نيروهاى مسلح ما  ضرورت است يکى از ضعفهاى مهم ما

من اميدوارم تحول مطلوب ما را بسوى يگانگى نيروهاى مسلح ببرد و اين جو 
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سوء ظن، جو حاكميت ايدئولوژى زور در شکل زور كه عنوان ظاهريش دين 
بجاى  نونببرد و حاكميت واقعى دين يعنى حکومت قا  است را از بين

 .شودمستقر مى ،حکومت گروهها بنام قانون و با ابزار كردن قانون
نكه آن براى اينكه اين وحدت تحقق پيدا بکند دو كار بايد كرد يکى اي      

ا به ود ركردند بايد جاى خترس از اين كه در رژيم پيشين در ارتشيان ايجاد مى
سف أد. همه مسلمانند صحيح است اما با كمال تدهدين مىه قبول و عمل ب

 ،اگر اسالم به عمل درآمده بود
شديم نمى حد موفق هم به این اگر ؛جهان ما جهان اسالمى بود کهاین اول     

ه كيتى ديد و امروز نيز در موقعالاقل ملت اسالم اين همه در تاريخ ذلت نمى
 .هست نبود

خودشان حمايت  اعتبار و قوت ارتش دوم اينكه مردم از موجوديت و     
ريزد و همه در يك جو اميد بها فرو بيمها، اضطراب ،بتدريج ،در نتيجه ؛بکنند

 .برویمهاى تازه پيش بسوى مرزهاى نو و افق
مطلب سوم اينكه اين جنگ بما آموخت كه در جهان ما دفاع از كشور       

مردم در اين دفاع شركت بکنند. نه تنها شود كه همه وقتى كامالا تامين مى
ما بجنگد، خود مردم نيز فن دفاع از خود را  ما بجنگد، نيروهاى مسلح ارتش

ام بسيار كرده تأكيدبياموزند. در اصول راهنماى حکومت اسالمى در اين باره 
ت، ارتش واقعى خود مردم و بر اين باورم كه در دراز مدت، نه در كوتاه مد

هاى نظامى كاهش هستند. اگر همه مردم دفاع از خويش را بياموزند، هم هزينه
دهد كه كامالا بخود بما امکان مى پذيرد و هم نوآوريها در ساختن اسلحهمى

كند حمله ما براى او به متكى باشيم و هم اينكه هر دولت متجاوزى حساب مى
توانيم اين سئوال را حاال بکنيم كه اگر شود؟ خود ما مىمام مىچه قيمتى ت

 دانستند كه هزينه حمله به ايرانمى حسين آمريکاييها و آلت دست آنها صدام
انجامد و عكس دلخواه آنها را قدر گران است و به نتيجه مطلوب نيز نمى اين

آن دهد و اين تجربه گرسان بهم جوش مىد و ارتش و ملت را اينآورببار مى
مزه دفاع از استقالل، مزه  ،در عمل ،آورد تا اورا براى ارتش فراهم مى قدر

دادند؟ و وقتى ما بيشتر از اين عمل به استقالل را بچشد، آيا تن به ا ين كار مى
از روى علم و اطالع و  شد بلکهبکنيم، آنهم نه با شتاب و بصورتى كه انجام مى
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قرار و قاعده آموزش نظامى را جزء درسها در همه جا بياوريم و اين آموزشها را 
افسران مبتكر در مدارس، تعليم بدهند بعد از يك دوره بلند مردم خود فن دفاع 

اند كه هم از نظر داخلى مهم است چون تمايل به اينكه از خويش را آموخته
كند. براى اينكه همان چيزى دست نگيرد كم مى اى قدرت را دريك دسته

مين استقالل ما را به تمامه أراكه آن دسته بلدند بلد است و هم از نظر خارجى ت
 .گرداندممکن مى

بايد با استفاده از تجربه ما مى و باالخره مسئله ديگرى كه نيروهاى مسلح      
ه آموزش است اين جنگ بما آموخت بدون جنگ بدان بجد بپردازند، مسئل

معنى توان از موجوديت كشور دفاع كرد و استقالل بىعلم در اين جهان نمى
جنگ را بدليل اينكه علم جنگ را نداشتيم،  است. ما نه تنها در دوران قاجار

خفت و خوارى تاريخى و از  ،آن شکست آمدو پیباختيم و شکست خورديم 
تن بسيارى از نقاط كشور شد، بلکه امروز هم ما در اين جنگ و حتى دست رف

 .توان نتيجه گرفتمنظم هم ديديم كه بدون علم نمىناو  در جنگ چريکى
براى اينكه جهان ما جهانى است كه شما هر فنى ابتكار بکنيد و هر       
سازند. پس اگر زند، خنثى كننده آنرا هم مىسااى بسازيد ضد آنرا هم مىاسلحه

يك وقتى ابتكارهايى بوده است و در جنگ نامنظم چريکى نتيجه داده است، 
بيشتر از آن هم  لکهب ،اندآموختهاند و ابتكار كرده را نه تنها ضد آن ابتكارها

دشمن بکار ببرد اند. هر ارتشى در آموزش ابتدا آنچه را كه بايد بر ضد كرده
آموزد. در اين زمان كه بکلى فلسفه آموخته و بعد آنچه را كه خود بايد بکند مى
ما از اين جهت در دوران رژيم سابق  آموزش نظامى تغيير كرده است و ارتش

بايد ضد آن به لحاظ اينكه مى ضعف بزرگى داشت، در دوران انقالب
دارد آن ضعف را از دست  ،برديافت و بکار مىمنان را مىابتكارهاى دش

 .دهد و از حاال به بعد بايد بطور جدى اساس آموزش خود قرار بدهدمى
د كار ضتآموزش جنگى نخست بايد داراى دو جنبه باشد يکى آموزش اب      

 .دهدابتكارت ديگران و ديگرى آموزش ابتكارهايى نو كه امکان پيروزى مى
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بيشتر  توجه به آموزش علم و فن و تخصص ازه در درون ارتشهراند
 شودبشود، آسيب پذيرى كشور كمتر مي

كمك  شود،می پيشرفت فنون نظامى سبببر آموزش تکیه عالوه بر اينكه      
كه در برگيرنده استقالل فنى و  کندنیز می شايانى به كسب استقالل فرهنگى

نيز وقتى  از نظر انسجام و يکپارچگى درونى ارتش .باشد... نيز مىعلمى و
آموزش تعميم پيدا كرد و ارتش بصورت يك دانشگاه درآمد كه هر فردى وقتى 
وارد آن شد تا پايان دوره خود در آموزش باشد. اين سدهاى طبقاتى كه در 

ند، افسر جزء، افسر جزء ماارتش بوجود آمده بود كه درجه دار، درجه دار مى
رود و هر كس توانايى آموختن و كاركردن داشت باال ماند، از بين مىمى
 .رودرود. البته اگر كسى نداشت باال نمىمى

هاى ديگرى هم اينها نكات مهمى است كه از اين جنگ آموختيم. تجربه      
در اين فرصت كه ام. اما اند كه من پيش از اين در باره آنها صحبت كردهبوده

ايم كه شما خودتان ما در موقعيت قوت هستيم و كابوس را پشت سر گذاشته
چه وضعيت  ،گويم و چه كابوسى را از سر گذرانديمدانيد من چه مىخوب مى

سخت و تلخى را پشت سر گذاشتيم تا به اينجا رسيديم و در وضعيتى هم 
ميان بگذاريم تا اينهمه زبان توانستيم دردهامان را با مردم در بوديم كه نمى

الزم  ،در اين موقعيت ،شماتت اين و آن، مغرضانه و غير مغرضانه دراز بشود
ها را در ميان بگذارم، بدان اميد كه مردم اين صحبتارتشیان و بود با شما 

تزلزل و با استقامت به پيشروى عمومى خودشان سرعت ما بى نيروهاى مسلح
دريا تحرك را به حداكثر برسانند و  وخشند و در همه جا در زمين و آسمان بب

 .در فاصله كوتاه دشمن را از خاك خودشان بيرون برانند
بينيد كه اداره كل حفاظتى شما ارتشيان و غير ارتشيان مسلح امروز مى      
از  شتى جنگى به عراقك 8كند كه اخيرا  اياالت متحده فروش اعالم مى آمريکا

ها متعلق به آمريکا هستند و را تصويب كرده است، اين كشتى طريق ايتاليا
به كشورهايى كه بقول آمريکا از تروريسم  عليرغم قوانين لغو فروش اسلحه

شود. شما عراق تحويل داده مىكنند به ( پشتيبانى مى)يعنى از مسئله فلسطين
 بينيد كهمى
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بايد  گويد آمريکاكسى است كه مى رابرت تاكر مشاور آقاى ريگان 
 را بتصرف نظامى خود درآورد.فارس  ميدانهاى نفتى خليج

كنيم يا به سود عمل مى كنيم، به زيان آمريکابينيد ما چه مىو شما در عمل مى 
كنند اما بواقع بينيد كه بظاهر بر ضد آمريکا تبليغ مىاو؟ و امروز كسانى را مى

 .كنندعمل مى ت آمريکايأسدر جهت منافع و س
هليکوپترهاى ما را به اين  بينيد كه دولت ايتاليامى ،در اين اوضاع احوال      

ايم دهد، با اينكه ما از ايتاليا خريدهنمى ن جواز فروش را آمريکابهانه كه چو
دهد كه كشتى دهد و همين آمريکا به او )ايتاليا( اجازه مىبما تحويل نمى
بينيد. واقعيت، واقعيت بفروشد و بسيارى امور ديگر كه مى جنگى به عراق

كنند، آمريکايى تبليغ مى تند خيلى داغ ضداست، ادعا، ادعاست. بسيارى هس
ما، با تضعيف رئيس  اما در عمل و در واقع با تضعيف نيروهاى مسلح

كنند. همه اينها براى كسانى است بسود آمريکا عمل مى كه در جبهه جمهورى
گويم چون اينها هستند. حال بشما مىجنگند امورى تخريبى و ملموس كه مى

د، پس در كسب پيروزى شتاب كنيد، زمان جنگ را هر چه یدانهمه را مى
 تان را هرچه بيشتر و بزرگتر بکنيد چون بسود ماكوتاهتر كنيد و ناگزير تالش

 .ستا
ابت ث گى اين تشبثات را به آمريکاست كه بيهودها از اين نظر بسود ما      
كنند و ميهن اسالمى ما هم با اعتماد و اعتقاد كافى كار بازسازى را از سر مى
 گيرد. انشاءاللهمى

  
 
 
 
 
 
 
 



808 

 

 
  

 1359ديماه  7كارنامه يکشنبه 
 1359ديماه  23تاریخ انتشار 

 448شماره روزنامه 
 

 
 

در منطقه خليج  تصميم دارد پايگاههاى دائمى براى آمريکا ريگان
 ايجاد كند فارس

امروز پيش از ظهر چند تن آمده بودند كه درباره ايجاد افكار عمومى در       
كرديم. آنها نخست درباره توسعه بحث مى اسالمى ايران جهان بسود انقالب
بحث از اينجا  .خاورميانه بحثى را بميان آوردند در منطقه دامنه فعاليت آمريکا
تصميم دارد پايگاههاى دائمى براى آمريکا در منطقه  شروع شد كه ريگان

و « ايتام»ها در ايجاد كند و به احتمال زياد اولين پايگاه خليج فارس
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هستند، خواهد بود. اين پايگاهها،  اسرائيل  كه پايگاههاى هوايى« تربوده»
تعلق ميگيرد. اما ريگان  به مصر 1982از سال  طبق قرارداد كمپ ديويد

را براى اينكه اين پايگاهها به آمريکا تحويل  كوشد كه رضايت ساداتمى
براى كسب اجازه ساختن  ،نيز بشوند، بدست بياورد. و به عربستان سعودى

 آورد. و البته كارترپايگاههاى جديد نظامى براى آمريکا در آن كشور فشار مى
قبل از او با عمان، كنيا، سومالى و و و... قراردادهايى براى ايجاد پايگاههاى 

آن پايگاهها  است كه ريگان همه قراردادها را قبول دارد و نظامى امضاء كرده
 .كند، و تالش دارد پايگاههاى جديدى نيز بدست بياوردراحفظ مى

اين بحث پيش آمد كه از شرق  پيش از آنهم يکبار در شوراى عالى دفاع      
ال درح هايى تحت حمايت آمريکاتا غرب ايران يك رشته گروه بندى ايران
هاى اى از پايگاههاى آمريکا و دسته بندىگرفتن است و ما در يك حلقه شکل

 .كشورهاى منطقه در جهت منافع و سلطه آمريکا قرار خواهيم گرفت
ت سايو اما اروپا تا اين زمان بخود يارا نداده است كه در اين منطقه س      

اكم بر اروپا هاى حمستقلى داشته باشد. چرا؟ خوب معلوم است. چون رژيم
ميان استقالل و تغيير نظامهاى اجتماعى در اروپا و وابستگى و حفظ موقعيت 

ايم و كشورهاى هايى نداشتهند. ما نيز رژيماهخودشان، دومى را ترجيح داد
در اروپا آن  کهاند كه چنان عمل كنند خيز نيز رژيمهايى نداشته مسلمان و نفت

استقالل عمل از ابرقدرتها هستند امکان رشد پيدا بکنند.  نيروهايى كه مايل به
كه اگر آنها نباشند، »رژيمهاى حاكم بر اروپا نيز همواره با اين استدالل 

هاى متكى به ديکتاتورى نظامى، قراردادهاى ها و رئيس جمهورىها، شاهشيخ
و در نتيجه بيکارى زياد بزرگ با آنها و با كشورشان منعقد نخواهند كرد 

، رأى آورده و «خواهد شد و صنايع خواهند خوابيد و چنين و چنان خواهد شد
كشورهاى نفت خيز( چنان یمهای ژراند، اگر اين رژيمها، )حکومت كرده

كنيم كه از توانستند بگويند كه ما با اروپايى كار مىرژيمهايى نبودند، كامالا مى
اروپا، كارگران، دهقانان  مستضعفان ،صورت ر آنخود استقالل نشان بدهد. د

شان عوض و رأى خورند، نمیخورندو مردم خرده پا، فريبى را كه امروز مى
 ،بهرحال در شرايط فعلى .دوشقيافه جهان هم ديگر مى ،د و در پى آنوشمى

 .دهدنمیست و از خود ابتكارى نشان ا رواروپا بيشتر دنباله
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 گيرند؟قرار مى ه رژيمهايى در خاورميانه مورد حمايت آمريکاچ
هاى نفتى از مسئله سوم مورد بحث، مسئله خطر تصرف مناطق و حوزه      

اى از تعادل قوا ميان دو ابرقدرت بود. بنابراين اطالعات نوع تازه سوى آمريکا
اگر او بخواهد اين مناطق را تصرف كند در منطقه بوجود خواهد آمد. كه 

 .يك مابه ارائى ( به رقيب خود بدهد»ناگزير بايد 
پايه و اين سه مبنا براى بحث، مبناى چهارمى است و  3خوب، نتيجه اين       

 گيرند؟قرار مى آن اينست كه چه رژيمهايى در خاورميانه مورد حمايت آمريکا
خواهد به يك جريان طوالنى از تفكر انقالبى و عمل مى در اينكه آمريکا      

انقالبى در خاورميانه پايان ببخشد محل ترديد نيست. پيش از جنگ جهانى 
دوم تا امروز اين جريان )جريان تفكر انقالبى( در كشورها شدت و ضعف 

 رهاى اسالمىى در كشوداشته است، اما در مجموع شدت يافته و به تحوالت
به   ين تحولها كه رژيمهاى جديدى را بوجود آورد، اگرانجاميده است. اما ا

آمريکا و يا يك  تابعاينجا بيانجامد كه اين رژيمها نيز قلب ماهيت كنند و 
تمام راهها به رم ختم »:شود گفتمى ،صورت ابرقدرت ديگرى بشوند، در آن

گردد كه از اى به همانجا برمىو هر جريان انقالبى پس از يك دوره. «شوندمى
به عنوان يك  آنجا حركت را شروع كرده بود. به عنوان مثال: رژيم بعثى عراق

ى بعث، باالخره درگذشته خواهان رهايى و اجريان و يك تفكر گذشته از محتو
 رژيم صدام ،نام همان بعثب استقالل از حاكميت قدرتهاى خارجى بود و حاال

خواهد قدرتى در بوجود آمده است كه در تفاهم كامل با آمريکا مى حسين
است كه اين آزمايش، جانشين آزمايش منطقه بشود. معناى اين حرف اين

. قدرت گردد، يعنى در رژيم سابق، شاه داراى اين ايدئولوژى بودپيشين مى
بايد با ايجاد يك دولت قوى از راه روشهاى  کرد:بی را با این مرام توجیه میطل

 ،در اين نوع ايدئولوژى .خشن، راه پيشرفت كشور را بسوى غربى شدن بازكرد
 های ماغربى است و بايد اين فرهنگ را به جامعه كمال رشد، قبول فرهنگ

 !تحميل كرد تا نسل بعدى فرنگى بشود
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اى بوجود آن تجربه شکست خورد چون هدفش اين بود كه انسان تازه      
بيايد كه در خدمت سلطه بيگانه باشد، تا ثروت و هستى و موجودى و 

 .هاى مسلط سرازير بشوداستعدادهاى انسانى و همه چيز ما به جامعه
هايى اينك نوبت تجربه ديگرى است. تجربه رژيمهاى متكى به ايدئولوژى      

آنجا كه  .ها در مخالفت و ضديت با غرب بوجود آمده استكه اين ايدئولوژى
برند، در واقع تبديل اين سازند و بکار مىگفتيم در جنگ ضد هر چيز را مى

ت ابرقدرتها را در دوران ما يأس( به ضد خود، محتوى اصلى سجريان )انقالب
ما از آن به القاء ايدئولوژى ياد دهد و اين همان چيزى است كه تشکيل مى

ايم و پيش از انقالب و نيز بعد از انقالب و هر روز نسبت به آن اعالم كرده
 .ايمخطر نموده

بحث براين چهارپايه شروع شد و به اين نتيجه انجاميد كه در جهان امروز       
اما ايم. را پيدا كرده و پيشگامى و امامت مستضعفان ما امکان براى رهبرى

براى اينكه از اين فرصت استفاده كنيم الزم است كه در داخل كشور انسان 
قانون اجرا شود و مستضعفان كشور ما در  منزلت خود را بازبيابد يعنى در ايران

ين حقوق از دست رفته خود را بازبيابند و حاكميت زور از ب ،يك نظام قانونى
غش به بشر نشان صاف و بى جامعه الگوییبرود و معنويت واالى اسالمى در 

در اينصورت جريانهاى ضد سلطه ابرقدرتها، در همه جا بخصوص  داده شود.
شود و و جهانى مى  مستقل، عمومى  د و تمايل به زيستنگيردر اروپا قوت مى

بر پايه سلطه قدرتها  توانيم براى بيرون رفتن انسان از نظام جهانى كهما مى
 .شکل و محتوى گرفته است، راهى باز كنيم

 

 جاده صاف كن بازگشت نظام پيشين
هاى داغ و گروههايى كه با قيافه در داخل كشور ما بسيارند عناصر      

ريق طا از در خط تحکيم سلطه ابرقدرته ،در واقع ، دانسته يا ندانسته ،انقالبى
ين و اعمال قدرت خودكامه، مشغولند. نتيجه اسازمان دادن به تمركز زور 

اند، اما در حقيقت شود كه اين گروهها گرچه كوچكروشها جز اين نمى
 .بصورت عامل صاف كننده جاده براى بازگرداندن نظام پيشين دربيايند
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اين بحث ما را به اينجا آورد كه در داخل كشور براى جهت دادن به       
پايه انديشه اسالمى و سازماندهى آن الزم است تا  اى برحركت مردم برنامه

اى ضد تشکل بوجود بيايد و اين تشکل بتواند در برابر جريانهايى كه با قيافه
 براى به زانو درآوردن انقالب ت آمريکايأسآمريکايى در واقع محتوايى جز س

روزها يك اسنادى هم منتشر شده و  اينشد كه ته مىندارند، بايستد. گف ايران
شود هست كه بعضى مشتها را باز كرده و معلوم كرده كه آن اسنادى هم گفته مى

 اند.آمريکايى تا كجا با آنها در رفاقت و موافقت بوده هاى ظاهرا  ضدقيافه
ديدند و هاى زيادى مىشناسند. مردم قيافهها را مىبنابراين مردم دارند قيافه

كردند اينها خيلى انقالبى هستند، مسلمانهاى چپ و يا چپ اسالمى خيال مى
چنين و چنان هستند، اما از آنها نامه هايى منتشر شده و درباره خود آنها 

كند اينها در رژيم پيشين تسليم افشاگرى شده است كه معلوم مى
شنى و وضوح پيدا رو« وجدان عمومى»اند. اينك دوباره زبونى بوده هاىطلب

اى كه در بيانيه جمهورى توان بر اساس اسالم و با برنامهكرده است و مى
بوجود آورد و كشور را از مهلکه  رااسالمى ايران عنوان شده است، سازمانى 

چون به حركت معتقد است و  شود كه رئيس جمهورد. اما گفته مىیبيرون كش
شود تلقى گرفتن و شتاب گرفتن حركت مىمانع از قوت سازمان را قالبى كه

 .با سازمان موافق نيست ،كندمى
طرف در  كه از مشروطيت به اين« سازمانهاى حزبى»اما حق اينست كه       
گويند از اند. مىبوده« عدالتحزب  »اند كما بيش شبيه بوجود آمده ايران

 آن على« د»و « ع» پاسخ داد:لت چيست؟ حزب عدا :جمال امامى پرسيدند
دشتى و بقيه آلت است. سازمانهايى كه يك عده در آن همه كاره و بقيه وسيله 

اند كه اسم و سازمانهايى براى گرفتن سهمى از قدرت هستند فقط شکل ،باشند
و اند و حزب نيستند. آن چيزى كه توده مردم، خواستها حزب را بر خود گذاشته

نيازهاى اساسى آنها و هدفهاى معنوى و مادى در برگرفته آنها را بازگو كند و 
 .نددر پى تحقق آنها برآيد نيست
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 اهميت خودجوشى
است يعنى ايجاد سازمان بايد « خودجوشى»  پس مسئله مقدم بر سازمان      

ر د وشبه ايجاد رابطه ميان انسانهايى بپردازد كه فعال، خالق و بطور خودج
ا ببا همکارى  ، آزادانه،توانندپى كمالند و در نتيجه مستقل هستند و مى

. کنندزمشکالت با بستبنراه را براى بيرون رفتن از مشکالت، از  ،يکديگر
منان با ؤوجود آوردند و بايد اين مب  اين سازمان همان است كه پيامبران

نند كتصل د را به جايى منه به خاطر اينكه خو و آزاد استعداد و اليق و مستقل
بند زبياو قدرتى حاصل كنند بلکه به خاطر تعقيب راه خدا، صراط مستقيم را با

ست اين اراط مستقيم بعمل آورند. صو با هم تالش مشتركى براى موفقيت در 
يك  ن باتواند از باال با اعالميه مآن سازمانى كه بايد بوجود آيد و اين نمى

عتقد و م د از جامعه و از درون انسانهاى مبتكر و خالقگروهى بوجود بيايد. باي
شود، یین میبسپرند که از باال تعتقدير  خود را به . افراد جامعه، نبايد بجوشد

، دا كنندبايد همديگر را پي ؛کديگر بپردازندي به تالش براى بازيافتن بلکه باید
 دوام ى ادامه وقرار و مدارى برا ،اين همکارىو به یمن با هم همکارى كنند 

 .ها پيدا كندو تعقيب هدفهمکاری 
    

 معايب تخريب در ايران
ر طى دگويم كه موافق تحقيقى كه در تاريخ اين احزاب به مناسبت مى        
سبب شده  یبايم، پنج عسال گذشته بطور مستمر و پيگير بعمل آورده 20

 :هم به جايى نرسيدند است که
ه كهام در طرز فكر، بينش، اصول اعتقادى با هر اسمى ديگر با لعيب او -
خواهد رويش بگذارند بوده. غالب اين احزاب يك اسمى روى خود مى
گذارند اما محتواى اين اسم معلوم نيست، روشن و واضح نيست كه در مى

 .بوده است طوراينگذشته تقريبا  هميشه 
البته يك  ؛ودن برنامه عمل بوده استغير منطقى ب و امعلوم بودنن عيب دوم - 

اصولى و يك خطوط كلى )كه غالبا  هم ترجمه شده بوده است( بعنوان برنامه 
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اند، اما برنامه چيزى نيست كه مثالا انسان بگويد حزب ما صنايع را عرضه كرده
كند، اين برنامه كند و چنان مىكند، چنين مىكند، بانكها را ملى مىملى مى

ماند مرض را ها بيايد، مثل نسخه طبيب مىبرنامه بايد از واقعيتشود. نمى
تشخيص بدهد بعد براى آن نسخه بنويسد براى مرضى كه معلوم نيست يا 

 .توان نوشتشناسد و تشخيص نداده است، نسخه نمىنمى
ا ريم ياخالق است. اگر تعبير قرآنى را بگيريم دو حزب بيشتر ندا عيب سوم -

 خواهد و دارد؛ یااخالق می هر حزبى ،زب شيطان. بهرحالحزب خدا و يا ح
سب با ا اخالق متنایو  یابدو می خواهداخالق متناسب با حزب خدا را مى

ن آ ،اخالق حزب خدا را ،گوييم همهن. غالب اين احزاب اگر را حزب شيطان
راه  ردكه خود را قائل است من، براى افرادى ؤاخالقى را كه در قرآن براى م

ونى وناگگابهام و التقاط و  گرفتار از جهت اخالق هم.اندنداشته ،دنداندا مىخ
 .اندفراوان بوده

مسئله سازمان و درون حزب است و همانست كه در آغاز بحث  عيب چهارم -
گفتم. احزاب اگر هم موفق شدند استعدادها را جذب بکنند، آن استعدادها را 

از پرورش آنها و روآمدن استعدادها  و مانع هبتدريج در سازمان عقيم كرد
در اذهان  . اينست كه حزب در ايرانندااند. غالبا  احزاب سکوى پرش بودهشده

 .مردم جلوه خوبى نداشته است
از تشکیل هدف  مطلوب پوشندان است: هدفقدرت طلبی را با عیب پنجم  -

چه ای است؟ حزب طهچه رابرابطه ميان حزب و جامعه  است؛ درابهامحزب 
برقرار خواهد كرد؟ آيا نقش قيم جامعه را خواهد  و نظام آن اى با جامعهرابطه

داشت يعنى به جاى جامعه تصميم خواهد گرفت؟ هدفهايى كه خود معين 
كرده است را همان هدفهاى جامعه خواهد شمرد؟ آيا اين هدفها را از 

 ابطه با چه ديدگاهى و چه آيندهواقعيتهاى جامعه خواهد گرفت؟ برنامه را در ر
نگرى از جامعه تنظيم خواهد كرد؟ و خالصه جامعه را از كجا به كجا خواهد 
برد؟ ممکن است بعضى از احزاب چپ بگويند كه از روى ديدگاه علمى 

بريم و يك جامعه سوسياليستى با اين اش بيرون مىجامعه را از شکل طبقاتى
اين حرف آسان است و  ،حرف مقام بته درمشخصات بوجود خواهيم آورد. ال
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بينيم سردرگم هستند و آينده هاى همانها را هم مطالعه كنيم مىاگر تازه برنامه
 .دهندواضحى را نويد و بشارت نمى

ى به معناى درست كلمه بخواهد بوجود آيد و پا يأسپس اگر يك سازمان س      
من ؤدادهاى خالق و مستقل، ماستع .بگيرد بايد اين پنج عيب را نداشته باشد

همديگر را يافته باشند و پاسخ روشنى براى اين به مرام و راه و روش مشترک، 
امور داشته باشند. مردم اخالق آنها را بدانند، بدانند كه چه نوع مردمى هستند 

چه نوع انسانهايى جمع و اگر خواستند جذب آنها بشوند معلوم باشد كه به 
كر و اعتقاد آنها را به روشنى بدانند. برنامه آنها را شوند. طرز فجذب مى

بدانند، روابط درونى سازمان و جاى انسان در آن را بدانند. روابط اين سازمان 
اين سازمان  را با جامعه و تغييراتى كه ساختمان عمومى جامعه بر فرض رهبرى

 .پيدا خواهد كرد را بدانند
در پناه اسالم  بستبناز اين  كه خواهان بيرون بردن ايران اميدوارم آنهايى      

هستند اين كار را از راه حاكم كردن اسالم انجام بدهند و اين مختصر را پندى 
 .و پيامى از جانب من تلقى كنند

ت. ما در پرداخبحث در امورنظامى  به بعد شوراى نظامى تشکيل شد و      
ساس و دقيق است و روزها و بلکه ساعتها در آن براى ما وضعيتى هستيم كه ح

در  قيمت دارد در اين شوراى نظامى من اين مسائل را به تفصيل با نظاميان
جنگ همه زيان است و ممکن است اين زيان  تأخيرادامه و  .ماهميان گذاشت

ينست كه لحظه عمل را براى منطقه ما غيرقابل جبران بشود. بنابراين، چاره كار ا
توانم عوامل لحاظ جنگ من نمى از .نزديك كنيم و دوره عمل را كوتاه كنيم

اين ارزيابى را با خوانندگان در ميان بگذارم، اما اين بار اول هم نيست كه من 
دهم. در همين گذارم و به آنها هشدار مىبا نظاميان اين مطلب را در ميان مى

ام. بهرحال آنها بايد به حرفهاى پشت سر ن گذاشتهحدود هم با مردم در ميا
اند براى استقالل اسالم يعنى تركيبى از كسانيکه آماده توجه نكنند، ارتش

شود. مند حرفهايى باشند كه اينجا و آنجا زده مىميهنشان بميرند و نبايد گلمه
نرا هم بکند. بايد حتى فكر آكه بعد از جنگ پيش بيايد ارتش نمى هر چه

ارتش بايد با تمام توان و با همه روحيه يك انسان معتقد بجنگد و از ميهن 
امرى پيش خواهد  ، چهاسالمى خويش دفاع كند و دشمن را بيرون براند. بعد
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اوالً و ثانيا  بر فرض كه پيش بيايد ملت پشتيبانى خواهد كرد اجازه  ؟آمد
شود بحرمتى اند حتى بىاكارى كردهنخواهد داد به كسانيکه در راه وطنشان فد

 .هاى موهوم ديگرچه رسد به بيم
 وى نيرو توانستم براى اين مردم توضيح بدهم كه چه كار سنگيناگر من مى      

 . آنهمندتوانستند معناى داستان آرش كمانگير را بفكاهد، مردم مىتوان مرا مى
وه عين كنند آرش از كمکشور را وقتى قرار شد مرز اين  :داستان اين است

 وهاد دماوند باال رفت و نيزه در كمان گذاشت و جان خويش را در آن نيزه ن
فت. ون ررها كرد. نيزه در آنسوى جيحون بر زمين آمد و جان آرش از تن او بير

ردن بيرون ببار نيز دشمن از ميهن اسالمى ما بيرون برود اما اين  اميدوارم اين
خواهم روضه خودم را بخوانم، بلکه ست. من نمىسان جانكاه ادشمن همان

 .گويمخواهم با مردم درد دلى كرده باشم. بيشتر از اينهم نمىمى
  

 1359ديماه  10و چهارشنبه  9، سه شنبه 8دوشنبه 
 1359تاریخ انتشار  ديماه 24

 449روزنامه شماره 
 
 كنم براى خدا و موفقيت و پيروزى در اين جنگ استآنچه مى  

گويم اين سه روز همه را در راه و در بازديد از مواضع گذرانديم. نمى      
ها بلکه بازديد مواضع و گفتگو و رفع مشکالت آنها تا حد امکان. بازديد جبهه

ها بازديد بار چون از جبهه . البته اينخصوصا  مشکالت نيروهاى مسلح
و درجه داران جز به ندرت  م پيدا نشد تا با سربازانكرديم، مجالى هنمى

گذشتيم و البته مجال توقف نبود و نشد اگر  صحبت كنيم. سر راه از سوسنگرد
داشتيم و با سپاه آن شهر و افرادش گفت و خواست آنجا توقفى مىچه دلم مى
سربازانى كه من در آن بازديد سه روزه  نه آنها و نه .اما نشد ،كرديمشنودى مى

اين سه   نتوانستم با آنها صحبت بکنم نبايد هيچ دلگير بشوند براى اينكه در
بايد به اجرا گذاشته روز مقصود مراقبت، معاينه، رفع نواقص طرحى بود كه مى

آمد كه توجه دشمن بايد اين ديدارها هم به يك صورتى در مىشد. البته نمىمى
اگر خاطر كسانيکه مرا در حركت  ،كرد. با توجه به اين جهاتب مىرا جل
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كنم آزرده شده است، اين ايستم و با آنها گفتگو نمىديدند از اينكه نمىمى
 .آزردگى را از دل بدر كنند

كنم براى خدا و موفقيت و پيروزى در اين ام. آنچه مىپيش از اين گفته       
پرورم. يچ هدف ديگرى را در سر نمىداند كه هجنگ است و خدا مى

هايى كه ها و اين قسمتاميدوارم در آينده نزديك فرصت پيدا بکنم و از جبهه
كنم با همه اين مردم مبارز، معتقد، جانباز ديدار كنم و با آنها به ديدن مى

 .گفتگو بنشينم. البته كار از نظر بدنى بسيار خسته كننده بود
نگى و جوردها و واقعيتها را شايد تحت اين عنوان به لحاظ موقعيت برآ      

خواهم ىواقعيتى كه مرا به طرح اين مسئله برانگيخته است به ميان بياورم. م
نجام ااقع كند و آنچه در واين را بگويم كه همواره ميان آنچه انسان برآورد مى

گيرد بجهات را در نظر اگر در ارزيابى همه  .اى وجود داردگيرد يك فاصلهمى
ظر نشود و اگر جهاتى را در نظر بگيرد و جهاتى را در اين فاصله كمتر مى
الن فچيند كه در شود. مثالا هر كسى براى خود برنامه مىنگيرد، فاصله زياد مى

 ،ستمدت، فالن كار را تمام كند. اما چون همه عوامل را در نظر نگرفته ا
انجام  آن برنامه در آن مدتشود سبب میكه  آيدمسائلى پيش مى ،ضمن عمل

ائل به مس .كشدگيرد و مدتها بيشتر از آنچه او پيش بينى كرده بود طول مىنمى
جه كند كه پيش از آن فكرش را هم نكرده بود، در نتيو مواردى برخورد مى

 كردىنگرى را دارد كه چرا درست ارزيابى همواره با خود اين گفتگو و مالمت
رآورد كردى بصورت  را به اين رمدت را معين كردى و عرض و طول كا اين و

 ؟ادىو چرا كار را در مدت معين و بنحوى كه پيش بينى كرده بودى انجام ند
 .و از اين قبيل

طور است. او هم پيش بينى هم همين حسين كنم وضع صدامگمان مى      
كرده بود و حاال با همه اين مسائل روبرو است. وضع ما هم آنچه پيش آمد را ن
طور است. مسائل زيادى هست كه پيش از عمل درست كم و بيش همين

بيند اوالً در انسان مى ،گيردشود و در نتيجه وقتى عمل انجام مىارزيابى نمى
جام ، ثانيا  به ترتيبى كه تعيين شده بود انشدهكه معين شده بود انجام ن زمانی

سان اين مشکل هميشگى است و براى همه وجود دارد. اما نگرفته است. بدين
 چرا اين مشکل را مطرح كردم؟
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كر آن فخواهم بگويم آن عاملى كه در بين اين عوامل انسان كمتر به مى      
ر افتد، از راه خودخواهى عامل اساسى است، يعنى ميل به كار انسان دمى

ارى كزمان انجام آن تعيين كننده است. اگر انسان  چگونگى انجام يك كار و
ار كانب را از روى ميل و بدون بيم و تشويش انجام بدهد، در ارزيابى تمام جو

از راه  ،ز راه تشويقا را خدمتگزاران خودرو، مردم باید از اینكند. دقت مى
  د تا که آنان شوق به کار پیدا کنند.تقويت بکنن دادن، يارى و روحيه

 اهپيمايى جايز نيست و راهپيمايى شما بايد به سوى مرزها باشدر
بار راجع به تالش اين و آن براى پايين آوردن روحيه ارتشيان  من چند      

كار يعنى ضربه زدن به من  كنند كه ايناى هم فكر مىام، عدهصحبت كرده
مقام،  دانم. کاری کرده اند که بقای من در اینو می دانمچرا؟ نمىاست. 

بطور خودجوش در  اى بيشمار از نظاميانعده ،. بهرحالمطلقا سازگار نیست
راهپيمايى بکنند  پادگانهاى مختلف خواستند به جانبدارى از رئيس جمهورى

دانيم كه شما چه زحمتى خواهيم بگوييم اين را مىو پيش من آمدند كه ما مى
دانيد چه خواهيد بگوييد كه مىاگر شما مى :كشيد. به آنها گفتمو مى ايدكشيده
ها، اصرار و سماجت در بهتر و سريعتر كنم بهترين راهپيمايىام و چه مىكرده

ممکن است  تأخيرجنگيدن است. ساعتها براى ما شمرده است. هر ساعت 
كه براى منطقه بياورد و همينطور است بار براى ميهن ما سرنوشت دردناكى را ب

بايد كار و تالش و  ،اين حركات، اعمال و گفتار  ما. پس جواب شما به
كوشش براى پيروزى باشد. هيچ راهپيمايى جايز نيست و راهپيمايى شما بايد 
به سوى مرزها باشد. شما از پشت سر مطمئن باشيد. ملت اينجا و در پشت 

 .نگران از اين نقل و صحبتها نباشيدهست و پشت ماست و هيچ  ماست، امام
گمان من اين است كه اين توضيحاتى كه براى خوانندگان دادم و براى       

اى براى همه درآيد. براى همه آنهايى ام، بصورت يك انگيزهارتشيان نيز گفته
خواهند ميهن شان سقوط نكند، انقالبشان سقوط نكند، رژيم جمهورى كه مى

ه ندليلى براى مقابله بگيرند و نه . اين روشهاى تخريبى را اسالمى سقوط نكند
حجتى براى كار نكردن. به عكس اينها را بايد دليل و حجتى براى سخت 

و بعد پيروزى بر مشکالت بدانند كوشى و استقامت براى پيروزى در جنگ 
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د. اينها شمارنداقتصادى و استقرار حاكميت دولت و امنيت در سرتاسر كشور ب
د هدفهايى كه همه ما بايد با جان و دل براى آنها بکوشيم، بايستيم و هستن

استقامت كنيم و به هيچ رو از ميدان بدر نرويم. ولى از ميدان بدرنرفتن 
معنايش يك و بدو كردن نيست. معنايش انجام وظايفى است كه ما به عنوان 

ملى است كه اگر بايد بدانها قيام بکنيم. اين آن عا ،همه ما و همه ملت ،مسئول
پراكنده  را از افق ايران يأستوانيم ابرهاى تيره پيدا شد و بوجود آمد ما مى

 .بارندباران رحمت را بآنها وبازآوریم كنيم و به جاى آن ابرهاى بارور رحمت 
وراى شايم از قبيل تشکيل ما در اين سه روز كارهاى ديگرى هم داشته       

لب خواهم چون مطامن نمى وست ا كه معمول وظايف روزانه ما دفاع و امورى
ه ك طورآناى ندارد در اين مقام درباره آنها حرف بزنم. اين سه روز همعمده

را  هايىتأخيرگفتم براى اين در راهها و بازديد مواضع گذشت كه بلکه بتوانيم 
 ر وت در كابينى نشده، ممکن است بوجود بيايد را با سرعكه به علتهاى پيش

تى وقعيآوريم ما را در مايجاد هيجان كار جبران بکنيم و مواضعى كه بدست مى
قيه بشد، قرار بدهد كه در نتيجه پيروزى ما بر دشمن قابل پيش بينى و سريع با

ايسته ها نتايج بايم در اين زمينهبسته به عنايت خدا است. اميدوارم آنچه كرده
لع موقع خود مردم از چگونگى انجام كار مطرا به بار آورده باشد كه در 

 شوندمى
واقعيت  ید با، با يك ديد روشنى بابگریزدديد  نباید ازاى كمتر مسئله     

به انجام  شود،میكه پيش بينى  طورآنهم خود، و كار را در موقع کردبرخورد 
« هعامل روحي»گرديم به همان بيند كه ما برمىخواننده مى ،برد. بدين سان

روحيه عامل مهمى  ،خواهيم درست انجام بگيردآنچه مى، در مورد براى اينكه
آنها كه در رابطه با خدا عمل  :شوداست و اين روحيه بدوگونه در آدمى پيدا مى

دغل  :بيندديدشان همه چيز را مى ،كنندكنند، چون براى خدا كار مىمى
دند كه او واقعيت را نبيند يا شها، مرضها، خواستها، ناخواستها پرده نمىكارى

كند امور آنها را به بنحوى ببيند كه دلخواه او است. كسى كه براى خدا كار مى
دهد. ها نمىبيند و هيچ رنگى از مجاز به واقعيتكه هست مى طورآنرا هم

كه هستند ديد، در ارزيابى آنها نيز، ميل، خواست،  طورآنوقتى امور را هم
كه  طورآندهد در نتيجه واقعيت را ر خود را دخالت نمىنفع و ضر ،ناخواست
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گيرد. البته نتيجه هم مى .كندكند و متناسب با آن عمل مىهست شناسايى مى
صورت حتى گوشه و كنايه و زخم زبان و شايعه و اين روشهاى تخريبى  در اين

ميل به به جاى آنكه او را از كار بازدارند و او را خسته كنند، به عكس در او 
فهمد كه كار خود را ها مىهمين روش  چرا كه او از ؛دهندكار را افزايش مى

 .دهدترى كار خود را انجام مىدهد و با روحيه قوىدارد درست انجام مى
بينيم كه چسيت و تا انجام مىدانیم و است، میخدا برای كار وقتی اينست كه 

كنند اين معانى ها كه كار مىاما همه مردم، همه آن روحیه باال است.كار 
ناچار جو اجتماعى در پيداكردن روحيه و يا از دست  ؛برايشان روشن نيست
شود كه كارى به موقع و خوب گذارد و همين اثر موجب مىدادن روحيه اثر مى
گيرد. اينست كه به عنوان دستور اسالمى موقع و بد انجام مىو كار ديگرى بى

از مخلوق در مقام خدمت تشکر نكرد، از خالق هم كه  كسي»اين كه  ، بهما
اند. چرا كه در يك جامعه اسالمى قدراهميت داده ، اين«تشکر نخواهد كرد

از  يکى از وظايف مسلمانان اينست كه براى خدمتگزاران خود از راه تشويق
 .روحيه بوجود آورند و آن را تقويت كنند ،راه يارى و كمك

  
 1359ماه  دى 11كارنامه پنج شنبه 
 1359ديماه  25تاریخ انتشار 

 450روزنامه شماره 
 

 رود؟رفت و حاال چه انتظارى مىمى چه انتظارى از نيروهاى مسلح
بايد به اجرا طرحهاى نظامى كه مى جددامروز تمام مدت با به بررسى م      
گرفت، ه بايد انجام مىو به نظارت بر انجام كارهاى نظامى ك پرداخیتمدرآيد 

دهد بگويم اين كارها و آن م. شرايط جنگ به من اجازه نمىمشغول بودی
خورد در طرحها چه بودند. قرار اين بود كه اطالعاتى كه به درد دشمن مى

اى كه گويا دشمن واقعيشان داخلى و رئيس اما عده ؛گفتگوها به ميان نياوريم
كنند و پى در اين قاعده را رعايت نكرده و نمى ،ردم استمنتخب م جمهور

پى به تضعيف روحيه و ايجاد ترديد در افكار عمومى و تالشهاى شبانه روزى 
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را وارونه جلوه دادن، مشغولند. عوامل دشمن و ستون پنجم نيز سخت دركارند 
همين غيرمستقيم، توسط از طريق  و تا از طريق شايعه سازى  بطور مستقيم
 .تر كنندگروهها اين كارزار تبليغاتى را سخت گرم

است. يعنى استخوان در گلو،  صبر كردن در اين امور مثل همان بيان امام      
 . چه بوديم و چه شديم؟ و چه انتظارى از نيروهاى مسلحندم بر نياورد

دى در كار عمدى است يا اين رود؟ آيا كنرفت و حاال چه انتظارى مىمى
. است كنديها نتيجه فقدان بسيارى از عوامل از جمله نارساييهاى ادارى

ناتوانيهاى مسئوالن در تدارك نيروهاى مسلح و... است؟ بهرحال ما برآن 
نيستيم كه به بهانه وجود نارساييها و ناتوانيها، دست روى دست بگذاريم و 

ولو  ،هاح ماهم حق ندارند به اين بهانهنيروهاى مسل ؛دشمن را چيره كنيم
كار خودشان را زمين بگذارند و به نقش خود در بازداشتن دشمن از  ،درست

 .پيشروى بيشتر قانع باشند
، بدانند اى كه هست اينست كه بسيارى از مسئوالن آنچه را كه بايدمسئله      
طور مينهاما حرفها  دانند و بنابراين نبايد بيانى خالف حق و حقيقت بکنند،مى

رو فآيد و من بخاطر سالمت و بخاطر جلوگيرى از استفاده دشمن بر زبان مى
 .بگذريم .برم. اما، دلم سخت پر درد استمى

رسيدگى  اى به وضع تسليحات نيروهاى مسلحپس از اينكه دريك جلسه      
هاى مختلف را ماندهان جبههطور كه هست ديديم، من فر كرديم و وضع را آن

ى كشور را توضيح دادم. يأسفراخواندم و براى اينها صحبت كردم. وضع س
وضع اقتصادى كشور را توضيح دادم. وضع اجتماعى و جريانهايى را كه به 
جاى هر كار ديگر به جوسازى مشغولند، توضيح دادم. وضع اعتبارات معنوى، 

يالت مردم را و موقعيت خودمان در جهان را توضيح ارزشها، خواستها و تما
توانيم لحظه عمل را به دادم. پس از توضيح همه اين امور به آنها گفتم ما نمى

مساوى است با زيانى كه  تأخيربياندازيم. هر فرماندهى بايد بداند كه  تأخير
 هرگز جبران شدنى نيست. زمان از ابتداى جنگ هم به سود ما نبود و هر چه
معطلى بيشتر باشد، بيشتر به زيان ما است. بايد كه شما تصميم اساسى 

دانند اما با بگيريد، مردم از شما كار قهرمانى انتظار دارند. مقدورات را هم نمى
ها كه قهرمانهاى ملت ما توجه به اينكه ما مردمى هستيم داراى حماسه
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د و عمل قهرمانها اند، حفظ روحيه حيات و روحيه پيروزى را در وجوساخته
جويند، اين ممکن است عيبى براى ملت ما بشمار بيايد و از يك نظر نيز مى

. اما در شودرود و حتى از آنهم رد مىهست چون بسوى شخصيت پرستى مى
شده و مورد تعرض قرار كه از هر سو و همواره تهديد مى كشورى مثل ايران

اند از حيات اين ملت دفاع قهرمانان نتوانسته گرفته است جز هنرمندان ومى
 .. سريع و قاطعشودكنند. بنابراين از شما كار قهرمانانه طلب مى

 

 كسى هم تابحال نيامده است تا ما دردمان را به او بگوييم
براى اينكه بجنگند و پيروزمندانه  ها گفتند كه نيروهاى مسلحبعضى از آن      
بشود و در اختيار آنها قرار بگيرد. حال  م بجنگند بايد همه امکانات بسيجه

رأى داده تعدادى  اينكه چنين نيست. يکى از آنها گفت، دادگاه انقالب
حال اينكه در جنگ سرعت نقل و  .پس بگيرند ،كاميون كه در اختيار ما بوده

ساعت  48است. اگر يك نقل و انتقالى در ظرف  انتقاالت تعيين كننده
ساعت انجام بگيرد،  24پذير باشد. بايد چنان بکنيم كه اين عمل در امکان

ساعت در يك هفته، بلکه بيشتر انجام گرفت در  48حال اينكه اگر اين 
رود. حقيقت آن غافلگيرى كه زمينه اصلى هجوم پيروزمندانه است از بين مى

يست كسى به ما يادآورى بکند كه سرعت عمل الزم است. ما بنابراين الزم ن
 خواهيم فرياد بکشيم، اماسوزد. مىسوزد، تمام وجودمان مىدرونمان مى

خواهيد همه چيز را شود كه ما بگوييم. شما چطور مىمالحظه دشمن مانع مى
جنگيد. همه وسائل مهندسى، از ما بگيريد و بعد به ما بگوييد چرا سريع نمى

وسايل حمل و نقل در تمام دنيا در ايام جنگ فورا  در اختيار نيروهاى مسلح 
آيد حال اينكه گيرد و اصالا اداره اينها تحت امر نيروهاى مسلح درمىقرار مى

ما بايد بدويم دنبال اين اداره، آن اداره، بنز كمرشکن، كاميون، اتومبيل 
كه نقشه را طرح   ز اولبهدارى، گريد، بولدوزر و.و.و.... طلب كنيم. رو

پرسيم كه چه وقت اين چيزها را در اختيار خواهيم عمل كنيم مىكنيم و مىمى
دهيم. اگر گويند همين فردا. ما بر اساس اين قرار جواب مىگذاريد؟ مىما مى

توانيم عمليات نظامى را انجام بدهيم. اين قرار رعايت بشود ما فالن روز مى
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گويند پس فردا و پس كنند، مىفردا به قرارشان وفا نمىند كه گفته بوداما آنها 
كنند و افتد. گاه هيچوقت به وعده شان عمل نمىجور عقب مىفردا هم همين

اند بجاى اينكه بيايند و اعتراف بکنند كه در عمل خودشان ناتوانى داشته
كنند كه د و متهم مىرسهر جا كه دستشان مى به قم به ،روند به دفتر اماممى

كنند و كسى كنند و چنان مىكنند، چنين مىمى تأخيركنند، اينها وقت كشى مى
هم تابحال نيامده است تا ما دردمان را به او بگوييم و بگوييم آقا خودتان 
بياييد بنشينيد، محاسبه بکنيد، ببينيد يك نقل و انتقال با اين مسائلى كه ما 

چه  داشته باشیم،است و براى اينكه اين سرعت را داريم در چه مدت ممکن 
 ؟بايد كرد

اينها شرايط جنگى است و ما هم يك دستگاه تبليغاتى كه از طريق آن اين       
مسائل را عنوان بکنيم نداريم و البته بر فرض هم كه داشته باشيم نبايد بکنيم. 

شما بشود. مردم  ولى به من و شما هم گفتند عنوان بکنيد بلکه اين مشکلها حل
از ما توقع داريد و گمان ما اينست كه اگر اين حقايق را بدانيد، از آنها كه اين 

د شد یخشمگين خواه ،شکنندكنند و روحيه ما را مىتبليغات را بر ضد ما مى
 .گيردنمى قرار ات در اختيار نيروهاى مسلحد پرسيد چطور اين امکانیو خواه

ا اى از اين نيازها رايم كه پارههفته كوشيده البته ما در همين مدت يك      
ن ه ايبرآورده كنيم و تا مقدارى هم بر آورده شده است ولى اين راست است ك

 ختيار قراردر ا« كه بايد طورآن»گيرد و يا امکانات در اختيار ما قرار نمى
 .گيردنمى

سئول امور جنگى درحد مقدورات بعد من مفصل صحبت كردم كه يك م      
« ددر حد مقدورات عمل كن»موريت خود باشد. معناى أبايد به فكر انجام م

 اين نيست كه خود را به اين مقدورات محدود كند و بگويد چون مقدورات
كنم. بلکه توانم انجام بدهم، همين است كه مىمن اينست عملى هم كه مى

ز ا و يدكه بر آنها بيافزا بکاربردچنان  معنايش اين است كه اين مقدورات را
ر د .ندمقدورات دشمن بکاهد و راه كارى را پيدا بکند كه او را پيروز بگردا

 .اينجا بحث مفصلى درباره تناسب قوا پيش آمد
گفتند كه نسبت نيروهاى حمله كننده به حمله بعضى از فرماندهان مى      
ه بايد سه به يك باشد. حتى در جنگ باصطالح تك كننده به پدافندكنند ،شونده
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معلوم شد كه اين نسبت هم كافى نيست و بايد چهار به يك باشد. گفتم  ويتنام
اگر شما بيست نفر  :گويدقرآن مى .اين با آموزش قرآنى ما سازگارى ندارد

)درباره اين دو كلمه بعد توضيح « اخالص»و « ايمان»باشيد البته به شرط 
هم داد( بر صد نفر و اگر صد نفر باشيد بر هزار نفر غلبه خواهيد كرد. خوا

يعنى نسبت حمله كننده به حمله شونده در اين بيان قرآنى يك تن به پنج و يك 
اى در مقابل ده است. آيا اين بيان قرآنى نادرست است؟ اگر از ديد حمله كننده

ولى از ديد ويتنامى وقتى به  ؛بله نادرست استويتنام نگاه كنيم  در مثل آمريکا
آيد. چرا چنين است؟ براى اينكه حمله كننده مسئله نگاه بکنيم درست در مى
و  كند معتقد باشد و آن جنگ براى او معناآمريکايى بايد به جنگى كه مى

مفهوم روشنى داشته باشد و بخش اساسى بلکه همه زندگى او را تشکيل بدهد. 
جنگيدند، اين جنگ هايى كه در ويتنام مىدانيم كه آمريکايىمی ااما همه م
آمريکايى را  استداللهاى دستگاه حاكمه آمريکا سربازان .معنى بودبرايشان بى

قانع نكرده بود كه آنها بايد در هزاران كيلومتر دورتر از خاك آمريکا براى حفظ 
ى ويتنامى اين جنگ، جنگ سرنوشت يك دولت فاسد بجنگند. حال آنكه برا

خواست به نوعى از زندگى در بود، جنگ هستى بود. جنگى بود كه با آن مى
بدهد و نوع ديگرى از زندگى را در استقالل  خاتمهتابعيت و سلطه بيگانه 

 .بسازد
ها را داشتند؟ اين كردند، اين باورمى را رهبرى اما كسانيکه مردم آمريکا      

اند، مسئله اصلى اين باورها را پيدا كرده يك مسئله است و اينكه مردم ويتنام
اسالم دين ماست، الجزاير »ه شعار س كه با طور در جنگ الجزاير. هميناست

براى آن پانصد  ،شروع شد. براى الجزايرى« وطن ماست، عربى زبان ماست
ر الجزايرى كه مبارزه مسلحانه را شروع كردند و براى آن بيست هزار نفر نف

الجزاير را به صحنه تاريخ آوردند، اين جنگ، جنگ  هسته اصلى كه انقالب
حيات و ممات بود. اين است كه عده كم آنها توانست نيروهاى عظيمى را 

ات خود كه همان عده كم بود بيرون برود. كند، از حد امکانات و مقدور بسيج
گويند يك ميليون الجزايرى را در ميدانهاى جنگ كشاند كه بطوريکه مى

 .جنگيدند و پيروز شدند
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و  اينست كه از نظر من معناى بيرون رفتن از امکانات معناى خلوص      
 همن كؤطور بوده است. نيروى مخلص و مايمان اينست. در تمام جنگها همين

جنگد به سبب درجه خلوص ايمان و خلوص عملش نسبت نيروهايش با مى
 العاده قوى خواهدى فوقیكند. اگر خيلى خالص باشد نيرودشمن تغيير مى

 .تواند دشمن دوبرابر خود را بشکنديافت كه مى
قش نبنابراين در اين جنگ، ايمان و خلوص نيت، يعنى انسان است كه       

باشيد  توانيد مطمئناگر در وجود انسانها بود شما مى ؛كندىتعيين كننده پيدا م
 .شويدكه پيروز مى

عمل كرده و پيروز شده  سوسنگرد يکى از افسران كه پيش از اين در جبهه      
اين مسئله را تصديق كرد چون خود او به سبب يك به پنج به دشمن حمله  ،بود

 .شده بود كرده و پيروز
ا با دشمن جها اگر نه در همه اما در حال حاضر ما در بسيارى از جبهه      

ماند كه فرماندهان ما در افراد خود چربد. پس مىنيرويمان برابر است و يا مى
ايمان و خلوص در عمل را بپرورند و بدانند كه اين جنگ، جنگى براى 

اراده زيست مستقل و اراده تحميل سلطه تصحيح مرزها نيست جنگى ميان 
 .ر اين كشور استب آمريکا

 

 سازندهر روز يك شايعه مى« بداخالق»اى عده
سازند و هر روز يك شايعه مى« بداخالق»اى در اينجا به آنها گفتم كه عده      

منشاء بينم كه دهم مىكنم اين راديوهاى خارجى را گوش مىگاه كه فرصت مى
 تأخيرجنگ را به  گويند رئيس جمهورمىست. ا از آنها ،همه ،هااين شايعه

چيزى بشود يا او با نيروهاى ارتشى به  اندازد براى اينكه خداى نكرده اماممى
عا  نه به اسالم زنند قطها كه اين حرفها را مىآن .بيايد و چنين و چنان كند تهران

« انسان»ها عقيده دارند و نه صداقت دارند و نه در خور اين هستند كه به آن
گفته است كه رابطه او با امام رابطه  رئيس جمهورى» :گويندخطاب كنيم. مى

چه كسى خود را از اين حمايت « !است پس...« مريد و مراد»و « فرزند و پدر»
خواهد؟ عالوه بر اينكه تمام اين كوشش و تالش ما بر اين مىعظيم محروم 
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يد آزاديها نباشد، اما تمام زورپرستها حداى براى تبوده است كه جنگ هيچ بهانه
كنند و از راه حمله وبند مى يابند. علنى و مخفى باهم زددارند يکديگر را باز مى

ند زمينه استقرار استبداد خواهآورد مىآزادى را بر زبان مى کلمهبه هر كس كه 
 .خاص خودشان را فراهم بياورند

كنم و بحث شود به شما يادآورى مىهمه شب كه شوراى نظامى تشکيل مى      
نقش تنظيم كننده  هيچ فسادى باالتر از اين نيست كه نيروهاى مسلحكنيم كه مى

كنند. تمام فسادهايى كه در تاريخ  و اداره كننده اصلى را در زندگى مردم پيدا
گيرد. به اسالم و باليى بشرى بوجود آمده از اين مسئله و از اينجا سرچمشه مى
 و باليى كه بر سر روسيه كه بر سر آن در صدر اسالم آمد بنگريد، به انقالب

اندیشه راهنمای آن  و باليى كه بر سر آمد بنگريد، به انقالب فرانسه مارکسیسم
، و... با حاكميت دادن به نيروى مسلح آمد بنگريد ناپلئون انقالب آمد توسط

 و... و... 
يم كه اين در اين انقالب بايد مردم و رأى آنها مالك باشد تا مطمئن باش      

ه دشان نظر نداشتمردمند كه رشد خواهند كرد. مردمى كه در خير و شر خو
ه کافتشباشند و نتوانند عمل بکنند و آزادى نباشد كه اين مسائل براى مردم 

ى شده و بازگو و روشن بشود، هيچوقت رشد نخواهد كرد. تصميم گرفتن برا
 كه از هايىدانند هيچ لذتى ندارد، اين كار فقط براى بيماران و آنمردمى كه نمى

 ؛ستبرند دوست داشتنى اهاى مردم لذت مىجهل و نادانى و دنباله روى گروه
عور ر، شكنند بجاى بکاربردن زواينها بيمارند كه اگر بيمار نباشند، كوشش مى

ا اين دم ببکار ببرند و مسائل را با مردم در ميان بگذارند و كوشش كنند تا مر
ز د نيمسائل از روى آگاهى موافقت بکنند. اينكه پيامبران از اين راه رفتن

 پذيرند و وقتى نپذيرفتند دردانند نمىهت نبود چون وقتى مردم نمىجبى
 .حقيقت چيزى تغيير نكرده است

 

 قول گرفتم كه با تمام وجود در پى پيروزى باشند
ها و رسيدن به اين نظر كه بارى پس از پايان گفت و شنودها و رفع ابهام       

پى پيروزى باشند. معناى م كه با تمام وجود در  بايد عمل كنيم، قول گرفت



827 

 

شکست را براى خودشان، براى كشورشان و براى سرنوشت نسل امروز و فردا 
 .خوب در نظر بياورند و با تمام قوت براى پيروزى تالش كنند

ها درباره ضرورت افزودن بر روحيه بعد من دو نامه نوشتم يکى براى امام      
و اينكه زمان عمل چه  تأخيرمشکالت و علت  از راه تشويق و حمايت و شرح

كه بايد به رفع  وقت خواهد بود و يکى هم براى هيئت پنج نفرى تهران
 .اختالفها بپردازند

هم نظرهايى  اى آمدند. دكتر چمرانباز تا نيمه شب افراد و اشخاص تازه      
ر هم به نتيجه كار اميدوار بود. آنها هم مورد درباره طرحها داده بود كه بسيا

 .سان تمام شدبحث قرار گرفت و اين روز هم بدين
  

 1359ديماه  12جمعه  کارنامه 
 1359ديماه  27تاریخ انتشار شنبه 

 451روزنامه شماره 
  

و  ديشب براى حل مشکل كاميون بزرگ و كوچك، جانشين رئيس ستاد      
طوركه بعدا  معلوم شد، آنها رفته و  اما آن .فرستادم را به اهواز گ حشمتسرهن

توجه نكرده و آنها هم تيراندازى كرده و سرهنگ  در راه به ايست نظاميان
حشمت زخمى شده است. ناچار برگشتند و امروز صبح بسيار زود رفتند بلکه 

مشکلى كه از ابتداى جنگ يکى از ضعفهاى بزرگ  ؛شکل را حل كننداين م
ما و يکى از ياران و متحدان بسيار ذيقيمت دشمن بوده است. در حقيقت 
انجام كار دوروزه وقتى دوازده روز طول كشيد خواننده بايد متوجه باشد كه 

انگيز است. اما مشکلى نيست كه قابل حل وضع ما از اين جهت چقدر غم
 است كه تا  خواهد و آن چيزىاشد. حل مشکل نظم و انضباط در كار مىنب

كنون كم بوده است واال چندين بار اين مسئله مورد گفتگو قرار گرفته و قرار 
قرار بگيرد. اكنون از خود  است اين امکانات در اختيار نيروهاى مسلحشده

مشکل حل شود و نيز از تمام كسانيکه  يبنيروهاى مسلح خواستم تا به اين ترت
خواهم كه اينها را در اختيار ما بگذارند. اين وسايل را در اختيار دارند مى

بهرحال ديروقت امشب تلفن كردند كه انتقاالت تا فردا يعنى تا شنبه تمام 
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 .داديمبايد دو هفته پيش اينكار را كه امروز انجام شد انجام مىشود و ما مىمى
و وقت كشى و  تأخيربسيار راجع به  .ستا يکى از بسيارى از مشکالت ما اين

بينم كه اين مشکل را داريم حل مى ، اینکاندمسامحه و اين عناوين بحث كرده
بنابراين دشمن  .رسيم به حد مطلوب سرعت در عملكنيم و از اين پس مىمى
با شما در ميان گذاشتم تا  كنم، استفاده كند. اين راتواند از اين بيانى كه مىنمى

 ها اين نيست كه افسران، فرماندهان و يا رئيس جمهورىتأخيرببينيد كه علت 
خواهد سرعت عمل باشد. البته يك ضعفهايى هستند كه آنها را ما نمى
شيوه  دشمن هم بنا بر اطالعات و توانيم فعالا از بين ببريم. البته ارتشنمى

ما كمتر نيست با اين تفاوت كه او دسترسى به  اش ضعفهايش ازجنگى
ى اين دسترسى را يأسبازارهاى خارجى دارد و ما بعلت محاصره اقتصادى و س
 .بايد القيد باشدنداريم كه اين مسئله مهمى است و خواننده نسبت به آن نمى

 

 رفتيم نزد خلبانان و كاركنان فنى هوانيروز
پيش از ظهر پس از آنكه اين مسئله را بررسى كرديم، رفتيم به بازديد       

هاى هايى كه تازه با يك ابتكار فنى مصونيت آنها را از ضد هوايىهواپيمايى
كند. در ميان همه اين دشمن بيشتر كرده بودند. چقدر ابتكار آدمى را شاد مى

صور كند كه اين احساس خوشحالى تواند تخواننده خود مى ،عوامل ناشادى
بنا  ،رفتيم. خلبانان بعد به نزد خلبانان و كاركنان فنى هوانيروز .كم ارج نيست

كسل  ،دارد و شما از آن آگاهيدنمسائلى كه در اينجا احتياج به بازگو كردن  رب
االبردن كنم انتشارش براى ببودند. براى آنها صحبت مفصلى كردم كه گمان مى

 .ما واجب و الزم باشد روحيه نيروهاى مسلح
هاى مختلف گذشت بعد از ظهر باز به رسيدگى به كارهاى نظامى از جبهه      

بود و براى اينكه ببينم كه همه كار و همه چيز به همان روال است كه بايد مى
 .شد يا خيرمى

ى نظامى تشکيل داديم و برداشت نظاميها از تلفات و ساعت شش شورا      
باز بحث در اين مسئله كه يا  .ضايعات دشمن خوشبينانه بود و اميدوار كننده

دوستى وطن كه حقيقتا    گفتندحاال بعضى از آنها مى -بايد به ما اعتماد بشود 
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يا  - ما اگر از ديگران بيشتر نباشد قطعا  هيچ كس، از هيچ كس كمتر نيست
اينكه يك وقتى در راديوتلويزيون سئوالهايى باشد در حدوديکه از جهت جنگى 

اشکالى كه در اذهان است رفع بشود. باالخره ما  ،زيان نرساند توضيح دهيم
اى براى تحرك انگيزهبه دوباره درباره اينكه انسان معتقد بايد حتى ناسزا را 

و با آرامش بيشترى رفتند و  بيشتر تبديل بکند، مدتى براى آنها صحبت كردم
 :گويمحاال به شما خوانندگان مى

گذرد. از سويى به شما خود را به جاى من بگذاريد و ببينيد بر من چه مى      
بايد بنا را بر يك حکم پيام قرآنى كه در كارنامه ديروز به آن پرداختم ما مى
ب و از روى قرار و روحيه قوى و نيرومند بگذاريم و از سوى ديگر به طور مرت

اند كه نبايد اينكار را به دفعات گفته شکنند. با آنكه امامقاعده اين روحيه را مى
 ...بکنند. باز بگذريم

هاى مختلف كه چه در آنها شب هم باز بعد از رفتن آنها به كار جبهه      
آنهم باز تا نيمه شب طول  اى است پرداختيم.گذرد و امور در چه مرحلهمى

 .كشيد و اين روز هم به اين ترتيب گذشت
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هاى تلخ و ها و بلکه لحظهشنبه تا پنجشنبه روزها و ساعتها و دقيقه      
راى بارك جنگ، حمله و پيامد آن گذشت، شيرينى بودند اين هفته تمام در تد

ق موف خوانندگان بايد اين معنا روشن باشد كه اثرات پيش رفتن و پس آمدن و
 ها كه هنوز معلوم نيست وضع چه خواهدشدن و موفق نشدن و اضطراب لحظه

رد خواهم بگويم كه روى هم رفته خونسآورد. اما مىشد، بر سر آدمى چه مى
ده ذرانگروز را كه تمام از صبح تا نيمه شب در ميدانها  بودم و اين پنج، شش

ام بودم، با وجود عوامل موجود براى تشديد و تشددهاى عصبى و روانى، آر
 .بودم
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هاى نظامى حرف بزنيم و نه توانيم بصورت باز در زمينهما نه مى
 توانيم نگوييم.مى

به ميل  رروحيه و ب راست كه ما در حقيقت بتوانم بگويم اينآنچه من مى     
 ، بهفداكارى و هنرسازى تكيه داريم. وضع ما چنان است كه چون بايد خود

پس بايد  ،تنهايى و بدون اتكاء به خارج بجنگيم، حتى بدون دريافت امکانات
به عامل انسان تكيه كنيم و عامل انسان بدون ايجاد روحيه در او، بدون ايجاد 

اند به تنهايى تعيين كننده باشد. اگر اين عامل تونمى ،او  فداكارى دربه ميل 
توانست اميدوار انسان نبود، تناسب قواى ما و دشمن چنان بود كه دشمن مى

باشد در همان هفته اول به هدفهاى خود برسد. اما به لحاظ تالش و كوشش كه 
را  در ايجاد اين روحيه در نبردهاى مسلح و كسانيکه اين نيروهاى مسلح

چه در بازسازى وسايل نظامى و چه در ساير  ،كردند بکار رفتتدارك مى
اسباب جنگى، موجب شد كه ما بتوانيم جنگ را ادامه بدهيم. اين نكات را 

يوس شدن دشمن و بيرون أدهد جنگ راتا مما امکان مى آورم بهمىدر زیر كه 
 یم:راندن او ادامه بده

م حمله يك كارى نيست كه تا تصمي ؛خواهدمى اول اينكه حمله تدارك - 
كه  اشيمگرفتى بالفاصله انجام بگيرد. اوالً بايد از نظر تجيهزات در وضعى ب

 ،نيماى را هم تحمل كبتوانيم اين حمله را انجام دهيم و عواقب چنين حمله
 ت بهباين معنى كه اگر پيشرفت كرديم و تلفات داديم، ضمن جبران اين تلفا

م باشي خودمان هم ادامه بدهيم و اگر پيشرفت نكرديم نيروهايى داشتهپيشرفت 
 ترينكه از تبديل حمله به عقب نشينى و شکست جلوگيرى كند. اين مسئله مهم

 .مسئله هر جنگى است
؛ كنيم اطالعات كافى داشته باشيمدوم اينكه بايد از دشمنى كه به آن حمله مى - 

 ؛سب براى حمله اطالعات نسبى داشته باشيمموقع منا  از طبيعت، زمين، هوا و
توانسته باشيم حمل و نقل را بصورتى تنظيم كنيم كه همه وقت و به موقع 

بتوانيم و توانسته باشيم در نيروهاى  ؛مهمات را به ميدانهاى جنگ برسانيم
العات هنگى كامل بوجود بياوريم و بطور كلى طرح حمله ما بر اطآهم مسلح

آميز تواند براى پيروزى فاجعهصحيح مبتنى باشد. چه يك ارزيابى نادرست مى
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باشد. تازه اين همه هم كافى نيست ما بايد سازماندهى خوب در نيرويى كه 
اين نيرو  جنگند بوجود بياوريم و ستون فقرات اين نيرو را كه همان رهبرىمى

ه طريقى كه توانايى رهبرى جنگ را داشته ب ،است خوب انتخاب كرده باشيم
 .گذريمباشند و حاال از عوامل ديگر هم مى

ر تواند تصومیهمه عوامل را فراهم كردن، خواننده خود تدارك اينها و اين      
 گيرد تازه همه اينها به يك سو،كند كه چقدر وقت مى

هاى وسيع و همه ، حملهاين مسئله كه ما چه نوع از حمله را انتخاب بکنيم 
ات هاى كوچك و متوسط و تدريجى با تلفحمله یاجانبه و قبول تلفات بزرگ 

 بسيار كم و وارد آوردن تلفات بسيار بزرگ به دشمن،
اين و اين تداركها و اتخاذ  است ت جنگيأساين بخش آخرى اسمش س 
ى روشنى وجود سيأشود مگر اينكه در كشور يك زمينه ست ممکن نمىيأسس

مان بکنيم، ىيأساى براى تسويه حسابهاى سداشته باشد. اگر ما جنگ را وسيله
كه مسئول اداره جنگ هستند تحت فشارهاى گوناگون قرار  ناچار كساني

ايم و تحت اين فشارها ناگزير همين وضع گيرند، چنانكه ما قرار گرفتهمى
هاى جنگى در همه آن محاسبهى است كه يأسشود و در اينجا عامل ستحمل مى

آيد كه اگر و تازه بعد يکى از دو سرنوشت پيش مى .گذارداثر تعيين كننده مى
كنند و اگر ى تلقى مىيأسرا در نتيجه فشارهاى س پيروزى بدست آمد آن

اندازند و همه اينها در جريان اين جنگ شکست شد به گردن مسئول بيچاره مى
 .مالحظه شده است
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جنگ وقتى پاى سرنوشت يك كشور و پاى يك اعتقاد در ميان اداره 
 باشد

 مالحظه همه اين عوامل بود كه من طى تلگرافى از آقاى منتظرى اب      
شود بيايند، از نزديك آنچه را كه شده است و مى خواستم كه خود به خوزستان

د. اما بلحاظ جو مسمومى كه بوجود ببينند و خود در كار ما حاضر باشن
اند، ايشان ظاهرا  تلگراف مرا نوعى اعتراض تلقى كرده و گفته بودند آورده

گويند. از روند و مطالبى را مىروند، نزد ايشان مىاشخاصى كه به مرخصى مى
هستم. فرق  آيند. چون من در همه وقت در جبههآن اشخاص نزد من زيادتر مى

شنود. درايت با بينم و آنچه ايشان به گوش مىت بين آنچه من به چشم مىاس
است. احساس شخصى و ميل   اعتبار ساقطاز روايت ،روايت، در مقام تزاحم
يك چيز است و اداره جنگ وقتى پاى سرنوشت يك   تابىبه جنگ و اظهار بى

توانيم بنا ىيك چيز ديگرى است. ما نم ،كشور و پاى يك اعتقاد در ميان باشد
و كنند كه افراد براى نشان دادن احساساتشان مىبگذاريم را بر صحبتهايى 
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. ، عمل نظامی را تابع آن کنیمداريمن احساسات را گرامى مىایبراى اينكه 
طورى باید ، باشداساس  پایه وبر  ،بنا روى حساب و كتاب باشد  براى اينكه

از پا درنياييم، و مردم امروز و آينده  عمل كنيم كه در اين اوضاع و احوال دنيا
اين كشور به ما نگويند شما طورى رفتار و عمل كرديد كه كشور از دست رفت 

 .و مردم به ذلت افتادند، اين مسئوليت سنگينى است
به او  ؛آمد جمعه اهواز امام .پيروزى ما كامل بود حمله،روز اول  ،بهرحال      
هم  فتم من مايل بودم و اين تلگراف را براى همين كردم كه آقاى منتظرىگ
 .شدند. همه خوشحال بوديمآمدند و در لحظه حمله حاضر مىمى

اگر »ها بعضى اشخاص گفتند و نوشتند روز بعد در بعضى روزنامه      
كنند آيا اينها گمان مى«. پيروزى هم نبودنبود اين  الله منتظرىةتلگراف آي

شود د؟ آيا مىندانند؟ از هيچ چيز اطالع ندارخوانندگان آن مطالب هيچ نمى
حمله را يکى دو روزه سازمان داد؟ تنها شناسايى زمين براى نيرويى كه در آن 

خواهد از آنجا حمله كند، اقالا اگر نگوييم شود و مىزمين مستقر مى
خواهد و حتى همين قبلى طوالنى الزم دارد، يك هفته وقت مىشناساييهاى 

شد، اما به لحاظ ضعفهايى كه ما حمله هم بايد بسيار زودتر از اين واقع مى
 . افتادمى تأخيرايم كه آنها را بر طرف بکنيم به داشتيم و كوشيده

س آمد بعهده رئيهم نوعى تقسيم كار است! اگر شکست پيش مى بارى اين      
كنند اندازند و متن امضاء مىو قال راه مى و فرمانده قل قوا است و داد جمهورى

آيد ايندفعه از خوش كه بايد او را چنين و چنان كرد، اما وقتى پيروزى پيش مى
ى ، اين پيروزى به ايشان تعلق گرفت. من از او كه او را مردشانسى آقاى منتظرى

خواهم كه در جمهورى اسالمى با اين اخالق آيا دانم انصاف مىبا اخالق مى
 ش پاشود واقعا  دنبال يك كارى را گرفت و پيش برد و مشکالت را از پىمى

 برداشت؟
 شوند.، سبب بروز آنها میبارى اينها واقعيتهايى است كه زمان و حوادث      

اخالق  که ر گروه را چه كسانىبراى همه مردم شناسايى اخالق هر كس و ه
گرداند. اخالق اسالمى دارند، ممکن مىکه فرصت طلبانه دارند و چه كسانى 

آورند. گاهى هم بد اقبالى آدمهاى فرصت طلب هميشه هم شانس و اقبال نمى
مانند كه چه كنند، اگر وقت در مى كند. آنآورند يعنى وضع تغيير مىمى
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صورت آيا تلگراف كننده مقصر است يا مشکلى پيش آمد چطور؟ در آن 
 فرمانده كل قوا؟

در  ور دائمبارى منظور من از اين سئوال اين بود كه با چنين اخالقى ما بط      
ر را فشا ى قرار داريم و براى دنبال كردن جنگ ضمنا  بايد اين جويأسجو فشار س

را  م اگر اين جوكنوسيله اعالم خطر مى از بين ببريم. وگرنه به شما مردم بدين
 مشکل كشور حل نخواهد شد. اين لحظه، لحظه حقيقت است و ،از بين نبريم

هاى ها، لحظهبايد حقيقت را به مردم گفت، هر چند كه از نظر من همه لحظه
 .اماند و من به مردم جز حقيقت نگفتهحقيقت بوده

ست كه اين ااينوآن خواهم به شما بگويم مطلب دومى مى :روز دوم اما     
نفر و از بين رفتن تمام تجهيزات جنگى  750پيروزى و دستگير شدن قريب 

بسيار گران  رژيم عراق  تيپ عراقى يا نزديك به تمام دو تيپ عراقى براى ود
بار دو لشگر به مقابله نيروهاى ما آورد. ظاهرا  از همه جا جمع كرده و آمد و اين

رساند و آن اينكه قابليت تحرك دشمن در مقايسه ا را مىآورده بود. اين يك معن
با وضع ما خوب است. و بهمين دليل هم حمله كرد، نيروهاى ما مقاومت نشان 

هاى اضطراب بودند. تمام وقت ما در اضطراب ها، لحظهدادند و اين لحظه
ر ما ها ببوديم. از ظهر سه شنبه تا پايان پنجشنبه هيجدهم ديماه و بسيار حادثه

گذشت. در برابرم اين حادثه ساعت شش دو شنبه شب رخ داد. دو نفر از 
هاى توپ بر زمين افتادند، بسيار ما در اثر اصابت تركشهاى گلوله سربازان

 .نزديك به من
شب در لب كرخه كور در جمعى كه شايد بيست تا بيست و پنج نفر       
و درجه داران و افسرى كه مشغول  ، سربازانشديم، از جمله همراهان منمى

توضيح دادن بود، ناگهان دشمن سد آتش ايجاد كرد. يعنى با توپ كاتيوشا 
هاى مسلسل وار ريخت. فاصله بسيار نزديك بود نزديك به چند قدم. مرا بر گلوله

انداخت و انفجارها چنان خود را بر روى من  زمين خواباندند و آن سروان ارتش
گرفت كه او در اواسط اين انفجارها گفت ديگر تمام شد. نزديك به ما انجام مى

اما از شگفتى نه تنها به هيچکدام ما كمترين خراشى «. انالله واناليه راجعون»
خوردند، نيز وارد نشد بلکه به اتومبيل ما كه توپها كامالا بركنار آن بر زمين مى

اى نخورد. تانكر بنزين هم در اين وارد نيامد و كمترين صدمه اىهيچ صدمه
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اى نخورد. وقتى برخاستيم به لحاظ سنگينى طرف ايستاده بود كه آنهم صدمه
شماره افتاده به وزن افسرى كه خود را بر روى من انداخته بود نفسهاى من 

، چگونه وله بارانبا وجود این گل« الله اكبر، الله اكبر»همه آنجا فرياد زدند  .بود
ما شکست نخواهيم  :گفتند امری بس شگرف بود ودر پی آن، ما زنده مانديم؟

مانيد. بنابراين است كه زنده خورد. آنچه رخ داد معلوم كرد كه شما زنده مى
 .شويمبمانيد و بنا بر اين ما پيروز مى

اين  خواهم بگويم ازترديدها به يك تصميم قاطعى تبديل شد و من مى      
فوق ،ما فوق تصور بود لحظه به بعد تا روز بعد هر روز مقاومت نيروهاى مسلح

 .تصور بود
ها هيچ آسيبى به هيچکدام اين را هم بگويم ظاهرا  علت اينكه گلوله      

كرده  تانك توده و انباشته ها به خاكى كه براى سنگراين بود كه گلوله ،رساندن
هايش قوت از دست رفت و در نتيجه تركشخورد و در آنها فرو مىبودند مى

عده كه در آنجا بودند، از اين واقعه به   زد. اينافتاد اما صدمه نمىداد و مىمى
سختى به هيجان آمدند. خود منهم بسيار به هيجان آمدم. هيجان از روح 

اين سه روز زنده مانده است يا دانم آن سروان در فاصله گذشت، فداكارى نمى
 نه؟
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 كوپتر خود پريدخلبان جوانى است كه ديروز با چهارمين هلى
اما اگر زنده مانده است و احتماالً اين سطور را خواهد خواند، بداند كه       

مه امتحان است. آنچه او كرد براى شخص من نبود. بلکه براى اين زندگى ه
جنگند و مى كرد. او و همه آنها كه در دو جبههاحساس مسئوليتى بود كه مى

دانند كه فرمانده كل چه مسئوليت سنگينى بر عهده دارد و بايد نه تنها مى
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يد از حيات او هم بابخاطر مسئوليتش اعتبار و منزلتش حفظ بشود بلکه مى
 .دفاع بشود و بر اين اساس آن فداكارى شگرف را كرد

ديديد و بوديد و از اين شگرفيها مىمى اگر شما خوانندگان هم در آن جبهه      
ر فطرت پاك برسيديد كه انسان ديديد، شما نيز به اين نتيجه مىهر روز مى

ان در صورتيکه راه تعالى، راه راست و خدايى آفريده شده است. اما همين انس
از خود بيگانه شده و به نمونه پستى و  ،يا صراط مستقيم را از دست بدهد

ام انجام دهم اين است كه نگذارم جنگ گردد. آنچه من كوشيدهدنائت بدل مى
ما بوجود بياورد. بلکه فرصتى براى بروز و   ى كدر را درگر خشونت یهروح

 .اسالمى خودمان بشود واال و معتبر فرهنگظهور آن ارزشهاى 
ى رمين هلها خلبان جوانى است كه ديروز با چهامورد ديگرى از اين نمونه      

و ند اكوپتر خود پريد. چون دشمن سه هلى كوپتر قبلى او را زده است و خداو
بار  سه سانرا زنده نگهداشته است. اما توجه داشته باشيد كه آسان نيست كه ان

ها كوپتر بنشيند و بدشمن حمله ببرد. اينسانحه ديده باشد و باز در هلى
دا هايى هستند كه موجب شدند جنگ بجاى يکهفته، چهار ماه ادامه پينمونه

 .ها هستند كه راه پيروزى را خواهند گشودكند و همين
شد من به مناسبت مقام ، هر كس طالب پيروزى باراناما مردم عزيز اي      

مسئوليتى كه دارم، اگر بيشتر از او طالب پيروزى نباشم كمتر از او طالب 
نيستم. ممکن بود بسيارى چيزها را ناديده بگيرم و بخواهم جنگ را به ميدان 

صورت اين مقدار هم كه انجام  يك رشته اعمال نمايشى تبديل كنم اما در آن
ايم هم انجام ايم و او را سد كردهايستادهگرفته است و ما در برابر دشمن 

را از  شديم آنگرفت كه ما قادر نمىگرفت و اين ميهن در وضعى قرار مىنمى
 .آن وضع بيرون بياوريم

 

ات كشنده تبليغات در تأثيربخش مهمى از وقتم را بايد صرف جبران 
 بکنم. روحيه نيروهاى مسلح

را بايد بر اساس امکاناتى كه در اختيار اوست ارزيابى نمود كار هر كس       
و ديد كه چه چيز در اختيار اوست و با آنچه در اختيار اوست چه كرده است؟ 
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ما را ارزيابى  اگر اهل انصاف بيايند و كار نيروهاى مسلحگمان من اينست كه 
كار يك  شوند كه اينو دارند، متوجه مىاند كنند، با توجه به امکاناتى كه داشته

كار خوب نيست، يك كار عالى هم نيست، بلکه بيشتر از اينها است، يك حماسه 
و  اندكه اين هنر را بوجود آورده وقت در حق كساني و هنر جاودانى است. آن

آورند در پيش گرفتن روش تبليغاتى تجديد نظر خواهند كرد و خواهند مى
جو مسموم كننده گناه بزرگى است. گناه بزرگ نه فقط در حق  پذيرفت كه ايجاد

و بيشتر از اينها در حق دين  آنها، بلکه در حق تو ملت عزيز و كشور ايران
اميدوارم زمان فرصتى پيش بياورد تا در اين زمينه روشن و واضح همه  اسالم.

ى چند برابر به ما يأسس - تا بدانيد اين جنگ روانىچيز را با شما بگويم. 
صدمه رسانده است تا حمله دشمن و شما خود در نظر بگيريد كه بخش  بيشتر

ات كشنده تبليغات در روحيه نيروهاى تأثيرمهمى از وقتم را بايد صرف جبران 
هم مطلب دومى بود كه در اين سه چهار روز خود  اين ،. در هر حالمسلح بکنم

 .نمودرا مى
قبل از اينكه مطلب سوم را برايتان بگويم بايد اضافه كنم كه امروز از       
 .را خواندم و بعدا  در زمينه آن صحبت خواهم كرد اى داشتم كه آننامه مشهد

آيد، وقتى پيروزى بوجود مى ا وجود روحیه شکنی،اما مطلب سوم اينست كه ب
 ؛دند پيروزى را به خود نسبت بدهنكنكوشش مى ، حتی روحیه شکنانهر كسى

پرسند چرا ناكام گردند و مىمى« مقصر»آيد دنبال اما وقتى ناكامى پيش مى
گويد نيروى هوايى گويد مهمات به من نرساندند، يکى مىشديد؟ يکى مى

 .نداشتم ی در اختیاراحتياطنیروی گويد كمك نداشتم، بموقع نرسيد، يکى مى
كند تقصير را از گردن خود به گردن ديگرى ىهر كس كوشش م ،خالصه

 .است بياندازد. اما روى سخن من با شما نيروهاى مسلح
شما در اين روزها آنچه از تجربه چهار ماه جنگ آموخته بوديد كم و بيش       

هنگى خوب بود و بايد بهتر از اين نيز بشود، اما آخوب استفاده كرديد. هم
بود ولى آنچه مهم است اخالق آدمى و نحوه نگرش او به امور است. ما  خوب

ممکن بود بنا را بر ناتوانى خودمان بگذاريم كه در آن صورت دنبال راه 
توانيم هم مبنا مى .رفتيم كه معلوم نبود تاكنون چه بر سر ما آورد بودحلهايى مى

ريم و اين تواناييها را توسعه را بر توانايى و امکاناتى كه بايد بکار بگيريم بگذا
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بدهيم كه بنظر من بايد با اين ديد به امور و كارها نگريست و كوشيد امکانات 
را درست استخدام كرد تا پيروزى را بدست آورد. اما همين استفاده از 

 .خواهدامکانات مجال و اعتماد مى
كنيد و شما مردم و همه كسانيکه بنحوى مسئول هستيد اگر اعتماد ن      

اعتمادى كامل عمل بکنند، اعصاب قويشان به فرماندهان در يك جو بى
شوند به كارهايى دست بزنند كه شود و ناگزير مىاعصاب ضعيف تبديل مى

كمتر در رابطه با دشمن و بيشتر در رابطه با جوسازى است و ممکن است 
شود. ام مىبراى كشور گران تمام بشود. نه اينكه ممکن است، قطعا  گران تم

ما بدانند كه  براى اين بوده است كه نيروهاى مسلح حضور من در خوزستان
پذيرم. تا آنها با خيال راحت عمل بکنند. بدون تدارك من همه مسئوليتها را مى

ت يأساند عمل نكنند و سهم وارد كار نشوند تا اطراف و جوانب را نسنجيده
 .نگى را اتخاذ بکنند كه ما را به موفقيت برساندج

اين حمله فرصتى فراهم آورده است تا به همه بطور باز هشدار بدهم. به آنها      
ديديد كه فرمانده بوديد و مىبگويم اوالً اگر شما هم در صحنه جنگ مى

دهد كه در را ترك بگويد و ترجيح مى شود خط مقدم جبههچگونه حاضر نمى
هاى شديد كه ما سرمايهآنجا بماند و كشته بشود، آن وقت با من هم عقيده مى

خواهم را تباه كنيم. اين فرماده را نمى نبايد با دست خودمان آن و بزرگى داريم
حال بمناسبت موقع نام ببرم اما داستان شجاعت، ايستادگى، روحيه وطن 

كه ديشب او را آورده بود، نقل  انيدوستى و ايمان دينى او امرى است كه جو
 .گفتكرد و مىمى
و باالخره مسئله چهارمى كه بعنوان تجربه پيش آمده است و اينجا و آنجا       

اينست كه قاعدتا  با اين حمله بايد معلوم شده باشد كه  ،عنوان شده است
 انصافانه و از نظر موقعيت كشوراينگونه تبليغات تا كجا ضد اسالمى، بى

در حمله  تأخيركردند كه علت طور تبليغ كرده بودند و مى خطرناك است، اين
در  کهبياندازد  تأخيرقدر به  خواهد حمله را آنمى اينست كه رئيس جمهور

 .آيد كه عنوان كنم... حيفم مىنتيجه جنگ طوالنى بشود تا در تهران
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عنوان كردند كه من قرار بود  طورايناى عدهبراى آشفته كردن ذهن، 
 روز عاشورا استعفا بکنم

 ،كنندمل مىكنند، نه تنها بر خالف اسالم عآنها كه اين امور را تبليغ مى      
ان ظلم بزرگى بر كشور خودش ، بلکهكنندبر خالف اخالق اسالمى هم عمل مى

ن بر سر كشور خودما ايم و آنچهكنند. ما آنچه از دست دادهو خودشان مى
ئم ه داايم از نسنجيده عمل كردن و ندانم كاريها و شتابها است و اينكآورده

جله عب و ايم كه انقالبى و كار انقالبى يعنى كار شتابزده، با شتاتبليغ كرده
 ابهابکن و برو جلو و پشت سرت را هم نگاه نكن. خوب ببينيم نتيجه اين شت

و  ده است. در قلمرو امنيت قضايى نگاه بکنيدها چطور از آب درآمو عجله
 .حساب و كتاب خودكامانه كاركردن را ببينيداثرات اين ناسنجيده و بى

 حسين رعرفات گفته است كه صداميأسمثالا در مجمعى بحث بوده است كه       
اما اگر نكرده است، براى توانسته است حمله كند و جاهايى كه نگرفته بگيرد مى

براى خنثى زنند است. این حرف را می اين است كه منتظر تغييراتى در تهران
 یعنی ،دهند. حقیقتی را که وارونه جلوه میكردن آنچه كه حقيقت است

 ؛فرمانده كل قوا بود كه انجام هم شد ضداى برتوطئه« تغييرات در تهران»
ر آن، عزل فرمانده کل قوا خواسته شده دانجام شد که ى بصورت امضاى يك متن

قاطعيت امام از بين  با را نشناخته بودند. توطئه اين بود و اما آنها امامبود. 
براى آشفته  ،ين بود كه انجام شد و به نتيجه هم نرسيداچون واقعيت  .رفت

د روز عاشورا استعفا طور عنوان كردند كه من قرار بو اى اينكردن ذهن عده
به قدرت بازگردم و  بکنم، بعد مردم آشوب بکنند و دوباره من با نيروهاى مسلح

كنار بيايم و بقيه قضايا! حاال چطور شد كه من روز عاشورا  بعد با صدام حسين
حرفها هم اين كار را نكردم؟ چه كسى مانعم شد؟ در حاليکه حتى تصور اين 

جعل به ها كه البته شايعه هم نيست بلکه توى ذهن من نيامده است و اين شايعه
کنند سازند و پخش میمیاز اين قبيل  جعلیاتی .است هاقصد تخریب روحیه

شويم بدون ناگزير  ،د و ما در اين جو ناسالمیآجو ناسالمى بوجود برای این که 
 .سخت بخوريمهاى كتاب عمل بکنيم و ضربه و حساب
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 در حاليکه در اين جا پاى كشور در ميان است، پاى رژيم جمهورى      
 د بااسالمى در ميان است. تجربه را قدر بگذاريم و گرامى بداريم. ما باي

م كه اوريامکانات خودمان بجنگيم. اين امکانات را بايد بتوانيم بصورتى در بي
توان خواهد. وقتى نمىزمان مى همه اينها. دنجنگ موفق بگرد نیروهای ما در

 ينابردارى ساخت تانك خريد تانكهاى موجود را بايد تعمير كرد و آماده بهره
 .خواهدرا بدانيد چاره ديگرى نيست و اينكار زمان مى

 ،ااز دنب بايد امکانات بوجود بياوريم كه بتوانيم آنچه را كه كم داريم      
م. سازيبتهيه بکنيم و يا اينكه خودمان  ،كشورهايى كه جزء ابرقدرتها نيستند

« زمان»طور و همين« ت روشن خارجىيأسس»ايجاد آن امکانات خارجى 
 هم نآخواهد و اگر نتوانيم و در داخل بخواهيم امکانات بوجود بياوريم، مى

ع دفا اى از خودمانخواهد و باالخره وقتى قرار است كه با هر وسيلهزمان مى
ايد بند كه ح پى همه چيز را به تن بماليم. اينها حقايقى هستباصطالبايد كنيم، 

ر وسايل و امکاناتمان را بکا ،به مردم گفت. ما بايد روى حساب و كتاب
از  وحساب و كتاب آنها را بکار ببريم وگرنه اگر در يك عمليات بى ؛ببريم

 دفاع از وطن ناممکن پاشد و هممیهم شيرازه امور از هم  ،دست بدهيم
 چه كسى مسئوليت بعد از آن را بر عهده خواهد گرفت؟ شود.می

پس شما علماى بزرگ، شما روشنفكران با اخالق و با فضيلت و شما       
ايد ت جمهورى انتخاب كردهيأسايد و مرا به راگر رأى داده مردم ايران

نكنيد جنگ، تابى بگذاريد روى حساب و كتاب و با سنجيدگى عمل كنيم. بى
 بندد. جنگ است، خرابى دارد. دشمن ما وحشى است، شهرها را به توپ مى

 

 ايمگرفته اسير 900تا حاال  :آوردندگزارش هم اكنون 
 اسير 900اند تا حاال ايم و هم اكنون آوردهمطابق صورتى كه گرفته     
زرهى در واقع چيزى در حدود دو تيپ  ايم. با توجه به تركيب نيروهاىگرفته

مقدار اسير داده باشد. فكر كنيد، چقدر  بايد از بين رفته باشد، تا دشمن اين
تدارك الزم داشتيم تا اين نتيجه را بتوانيم بگيريم؟ و بتوانيم بعد از اين نتيجه 

است، با وارد حمله کرده گويند با دو لشگرحمالت متقابل دشمن را كه مى
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دشمن اين حساب را براى   كنيم؟ در چنين حالى دفعلفات سنگين ت کردن
كند كه اگر اعصاب ما از دست نرود و توپهايى را كه او به شهرهاى خود مى
كنيم و برنده كند، تحمل بکنيم، در درازمدت ما وطنمان را حفظ مىما رها مى

 . بازنده خواهيم بود و رژيم عراق
 اقل به اين مسائل توجه بکنيد. درباره زمان فشار نياوريد. اينپس شما ال      

بريم. لحظه لحظه اين كار براى كار بسيار رنج مى را مطمئن باشيد كه ما از اين
برم كه زمان جنگ ام و بکار مىما رنج آور است. تمام نيروى خود را بکار برده

كند و يشتر مىترين كارهاست. جنگ خرابيها را بكوتاه بشود، جنگ زشت
دانم كه بعد از جنگ تدارك اينهمه خرابى و مشکالت چقدر مشکل است. مى

است كه   جنگ  كنيم و در همينبه اين لحاظ است كه شب و روز كار مى
ما دگرگونى بنيادى پيدا كرده و يك ارتش واقعى متعلق به اين كشور  ارتش
ى اينكه در حين جنگ ارتش ما تقويت دانم و براشود. اينها همه را مىمى

اش افزايش پيدا كند و نه كاهش، بايد يك شيوه جنگى بکار بشود و توان رزمى
 .بشويم  ببريم كه در طول زمان دشمن را ضعيف كنيم و خودمان تقويت

د اما روزهاى اول جنگ گمانم اين بود كه جنگ بسيار كوتاه خواهد بو       
اند بم ؛خواهم آنها را عنوان كنماشت كه حاال نمىطور نشد و داليلى د اين

با  براى فرصتى مناسب. ناگزير ما بايد با امکانات خودمان بجنگيم و جنگ
در  وامکانات خودمان بايستى بصورتى باشد كه نيروهاى ما را تحليل نبرد. 

ها و ت جنگى، شيوهيأسمقابل از قدرت نيروهاى دشمن بکاهد. اين س
 طر ازكند كه بايد فرماندهان نظامى با اطمينان خاايجاب مىتاكتيکهايى را 

 .ارندد و به اجرا بگذنگيرند، پيدا كنها قرار نمىاينكه مورد انواع سوءظن
توان گفت، پيروزى كه در اين حمله بدست آمد چقدر هنوز نمى ،بهرحال      

ته آينده ثر است. يکى دو روز و شايد تا اواسط هفؤدر تناسب قواى دو طرف م
هنوز بايد صبر كرد و ديد چه خواهد شد. اگر ما توانستيم آسيبهايى را كه 

جبران كنيم و اگر آسيبهاى دشمن به حدى رسيده  ندنيروهاى خودمان ديده ا
هاى آينده را از توانيم حمله را، حملهوقت ما مى آن ،باشد كه ما انتظار داشتيم

تا پيروز شويم و اگر چنين نشد يعنى  سر بگيريم و همان شيوه را ادامه بدهيم
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اى وارد عمل كرد، باز وضع ديگرى پيش خواهد آمد كه دشمن نيروهاى تازه
 .هاى روزهاى آينده به شما مردم گزارش خواهم دادالبته در كارنامه

 

كنند و فعالا در اين مرحله اين اند كه مرا حمايت مىمردم بارها گفته
 رف جوسازان گوش ندهندخواهم كه به ححمايت را مى

و مطلب آخر اينكه در اين چند روز بارها اشخاصى آمدند و بمناسبت راجع      
به رابطه با مردم صحبت كرديم. آنها با توجه به عالقه مردم و اعتمادى كه پيدا 

اند، اصرار داشتند كه سخنرانيها را ترك نكنم. براى مردم هر هفته يکى كرده
ام در اين كارنامه هم تم من حرفهاى خودم را زدهدو بار صحبت بکنم گف

زنم. اما حاال وقت اين است كه مردم حرف خودشان را بزنند البته در مى
جنگ   مواقعى كه الزم شد با مردم صحبت خواهم كرد، اما كسيکه بار سنگينى

بر دوش اوست و مسئوليت را با امکاناتى كه اگر مردم به موقع خود آگاه بشوند 
ند ديد كه چگونه امکاناتى بوده است، مجال ديگرى ندارد كه وقت را در خواه

اند كه مرا حمايت اين شهر و آن شهر به سخنرانى بگذارند. مردم بارها گفته
خواهم كه به حرف جوسازان كنند و فعالا در اين مرحله اين حمايت را مىمى

مهورى اسالمى و اى جز انگيزه نجات جدر وجود من هيچ انگيزهگوش ندهند. 
ام هر عالى و واالست كه براى آن آماده آن قدرنيست و اين هدف  كشور ايران

لحظه مرگ فرا رسد و آنرا با آغوش باز بپذيرم. هرگز حاضر نخواهم شد كه اين 
هدف واال و بلند را اين هدف خدايى را رها كنم و خودم را به امور پست 

دهد. استبداد از نظر لذتى از سلطه بر ديگران دست نمىدلخوش بکنم. مرا هيچ 
من سقوط و انحطاط انسان است. بنابراين من جنگ را وسيله هيچ كارى قرار 

را  دهم و نخواهم داد. جنگى است بر ما تحميل شده، ما بايد آننداده، نمي
داريم و  را با امکاناتى كه به پايان ببريم كه وطن ما براى ما بماند و اين طورآن

توسعه اين امکانات از راه كار و تالش و فداكارى فرد فرد مردم ايران، انجام 
 .بدهيم
اينها مسائلى بود كه در اين چند روز از تالشها حاصل شد كه من با شما       

ها بودم و در بحثهاى خوانندگان در ميان گذاشتم. تمام مدت من در جبهه
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هايى كه بيشتر جنبه كمك به فرماندهى نظامى را داشت ىگيرنظامى و تصميم
 شركت كردم تا خداوند خودش ما را يارى رساند. انشاء الله
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 الى از خود نشان دادما در اين جنگ روحيه ع ارتش
ه بدم تا چون مطالب اين سه روز بهم پيوسته بود، مثل هفته گذشته صبر كر      

 .نتايج روشنى برسيم و در اين كارنامه بياورم



845 

 

صحبت  ديدن كردم. با افراد نيروهاى مسلح« كرخه كور» صبح از جبهه      
اى كه در نبردهاى اين هفته ان صحبت كردم. مسئله تازهكردم. با فرماندهانش

اى كه بعد از ظهر جمعه رفتم و بود، اينست كه چه در اين جبهه و چه در جبهه
نسبت خسارات ما به دشمن نسبت يك به دو  بازديد كردم در جبهه آبادان

. اين نسبت، اند، نصف استاست. يعنى نيروهاى مسلح ما آنچه از دست داده
كنند تناسبش بسيار بزرگتر نسبت حداقل است. خود نظاميها برآوردهايى كه مى

از اينها است، ولى قدر مسلم اينست كه نسبت يك به دو است، يعنى اگر ما در 
دهد. اين نشان تانك از دست مى 2دهيم، دشمن اى يك تانك از دست مىجبهه
يم، هم ايمان دارند و هم ميزان مهارتشان ها داردهد نيروهايى كه ما در جبههمى

اى كه در اين جنگ مطرح است دشمن باالست. بنابراين مسئله عمدهه نسبت ب
توانيم بينيم مىاينست كه آيا ما آن خساراتى كه از لحاظ تجهيزات و مهمات مى

جانشين كنيم يا خير؟ اگر بتوانيم بموقع جانشين كنيم، اين جنگ در  به موقع
 .مهاجم خواهد انجاميد ن معينى به نابودى ارتشيك دورا

 

مطمئن هستم كه مردم امروز ما و تاريخ كسانى را كه بهر بهانه روحيه 
 كنند، نخواهد بخشيد.را تضعيف مى نيروهاى مسلح

 بدست اين مسئله اولى بود كه از اين جنگ تهاجمى ما در ده روز گذشته     
 .آمد

ما در اين جنگ روحيه عالى از خود نشان داد و  مسئله دوم اين بود كه ارتش
مقاومتى كامالا غير قابل مقايسه با پيش از اين زمان )در آغاز جنگ و قبل از 
 جنگ( از خود نشان داد و اين دستاورد دوم مهم و بسيار مهم اين جنگها

 .ستا
تمام و با استقامت رأى و بدون تزلزل عمل كردند، فرماندهان با قابليت       

افراد زرهى نيز چنين بودند. البته در مواردى غير از اينهم ديده شد اما اين 
سستى زود ترميم شد و نيروهاى ما با استقامتى در خورتحسين جنگيدند. 
بنابراين مسئله دوم كه در اين جنگ و بحکم تجربه خود اين جنگ بدست 

ها به پيوند با روحيه»ست كه اوالً ايجاد روحيه از طريق اين ،آورديم
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شدنى نيست، بلکه در خود سرباز و درجه دار و افسر است كه « هاروحيهبى
بايد روحيه برانگيخته بشود و اين يکى از عوامل عمده و اساسى پيروزى ما در 

 .جنگ است
خارجى نداريم بايد روى خودمان  امروز چون ما دسترسى به منابع اسلحه      

ام، اما در جريان جنگ بيشتر آشکار شد كه دفعات گفتهه را ب تكيه كنيم. اين
اول انسانها و درجه ايمان، اعتقاد و روحيه آنها است  ،در درجه ،منابع خود ما

مطمئن هستم كه نه مردم شود. كه از جو اجتماعى و معتقدات شخصى ناشى مى
را تضعيف  ريخ، كسانى را كه بهر بهانه روحيه نيروهاى مسلحامروز ما و نه تا

د بخشيد. دير يا زود حقايق بر مردم روشن خواهد شد و فكر نكنند، نخواهمى
من اينست كه هم اكنون نيز بر مردم ما اين حقايق روشن است. روزى مردم 

و پيش از اين جنگ سازمان و روحيه  انقالب از آنها كه پيش از اين خوزستان
 ،اين جنگدر ارتشيان را در اين استان ويران كردند، خواهند پرسيد كه چرا 

پيروز بشود  عمل كردند كه، اگر ارتشو ربط  اين خط بنابر ،بجاى كمك
واهند پرسيد رو به تضعيف روحيه ارتش پرداختند، خاز اين ؛شودخطرناك مى

هاى توپ و تانك و كه زير رگبار گلوله چرا با سرنوشت كشورشان، با مردمي
 بمب و اينها قرار داشتند، بازى كردند؟

كنم فورا  تغيير رويه بدهند و تا دير نشده در اينجا من از آنها دعوت مى      
 بشوند، بلکه كمبود اسلحه مشغول همه به تقويت عمومى روحيه نيروهاى مسلح

را با افزايش روحيه، ميل به ابتكار، شجاعت و پايدارى جبران بکنيم. در 
صورتيکه بتوانيم روحيه نيروهاى مسلح را باال ببريم اصال الزم نيست كه به 
حد دشمن اسلحه داشته باشيم. اين روحيه به عوامل متعدد و متغيرى بستگى 

 .دارد
است در صورتيکه وسايل و ابزار خود را كافى نبيند،  يرويى كه در جبههن      
بينيد كه جو آيد. در صورتيکه جوى را پشت سر خود مىاش پايين مىروحيه

شود و اين تحقير و بهانه جويى باشد، جو شايعه سازى باشد، تضعيف مى
باشد و بجاى آن خيلى تضعيف كننده است. اگر اين مسائل در پشت سر ن

اما   .، از او بگیردارد دشمن اسلحه :شود به او گفتتقويت باشد، براحتى مى
كه نيروهاى ما به آن حد از قوت روحى و معنوى برسند كه اسلحه را  براى اين
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بايد تقويت همه جانبه بشوند و اين خود موجب يك  ،از دشمن بگيرند
و گرنه يك حس انزجارى  ؛هاى عمومى آنها بگردددگرگونى بنيادى در برداشت

آيد و عالئم اين در اين نيروها كه زير ضربات مستقيم دشمن هستند، بوجود مى
شود كه براى سالمت جامعه ما چه در حال و چه ها مالحظه مىانزجار در جبهه

 .در آينده خطرناك است
كه  كه در صورتي ستبر من است كه اين هشدارها را بدهم و بر همگان ا      

كه هست و نه  طورآنترديد دارند در درستى اين هشدارها براى درك واقعيت 
 .ها بيايند و از نزديك واقعيتها را ببينندكه مايلند باشد، خود به جبهه طورآن

د. آنها حمله كرده با فرماندهان آن جبهه مفصل صحبت ش آبادان در جبهه      
بودند و دو برابر تلفاتى كه تحمل كرده بودند بدشمن تلفات وارد كرده بودند، 

بايد آن هاى جنگى نمىبا اين وجود حرفشان اين بود كه چرا در اتخاذ شيوه
كند و هايى را انتخاب كنند كه به دشمن حداكثر تلفات را وارد مىشيوه
يروهاى خودمان هم حداقل خسارات و تلفات تواند وارد كند؟ و در مقابل نمى

توانيم با موفقيت گفتند كه ما چنين روشى را مىرا متحمل بشوند؟ آنها مى
دهد كه اين روش كامالا موفق است و ما اين بکار ببريم و آزمايش ما نشان مى

ايم ولى روش را در چند نوبت و به اصرار به فرماندهى نيروهايمان اظهار كرده
هى نپذيرفته و دستور حمله برق آسا داده است. براى آنها توضيح دادم كه فرماند

آيد. اين حمله و اين ى موجود با توجه به جريانهايى كه بوجود مىيأسدر جو س
روش تحميل شده است و البته اميدواريم كه حاصل تجربه همه را قانع كرده 

ى پيدا كرده و بکار است كه ما الاقل بايد به شما امکان بدهيم روشهاى نظام
عين تضمين موفقيت تلفات ما را به حداقل برساند. چون تعقيب   ببريد كه در

عمليات نظامى تا كسب پيروزى كامل محتاج ابزار و آالت نظامى و مهمات 
است. با اينحال از كار خودتان راضى باشيد به لحاظ اينكه اين تجربه به ما 

توانيم به نسبت يك به دو با ت و ما مىپذير اسنشان داد، دشمن بسيار آسيب
موفقيت عمل بکنيم. كوشش خودتان را بيشتر متوجه آموزش كارهاى موجود و 

 .تكميل آموزش آنها و آموزش گروههاى جديد بکنيد
پس از اينكه مفصل برايشان صحبت كردم كه جنگ يك حركتى نيست كه       

هاى بدست آمده براى گامهاى هشروع بشود و تمام بشود، بلکه استفاده از تجرب
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ايد بعدى ضرورت اساسى دارد و شما بايد از خودتان راضى باشيد كه توانسته
در يك عمليات نظامى شركت كنيد و به دشمن ضربات سنگين بزنيد و تلفات 
بسيار وارد كنيد و بدانيد كه قدمهاى بعدى را چگونه بايد برداريد. بله نسبت به 

مان ضربه اول كار را تمام بکنيد، كاميابى بدست نيامده آن موقع كه شما با ه
است. اما دشمن براى يك عمل گاه پنج نوبت، شش نوبت حمله كرده است. ما 
بلحاظ صرفه جويى زيادى كه بايد در امکانات نظامى خودمان بکنيم 

اى كه بدست توانيم از تجربهتوانيم همان روش را در پيش بگيريم. اما مىنمى
يم، استفاده كنيم و قدم بعدى را چنان برداريم كه ضربه ما موثرتر و آورمى

تلفات دشمن بزرگتر. ميزان تضعيف دشمن هم بيشتر باشد و همينطور 
 .پذيريم خيلى كمتر باشداى كه خودمان مىضربه
 فرماندهان بسيار دلگرم شدند. كتبا  هم از زحمات و كوششها و       

 .ردمتالشهايشان تقدير بعمل آو
ها بودند به خطوط مقدم جبهه از آنجا براى گفتگو با سربازانيکه در جبهه      

رفتيم. شب پيش ما با اتومبيل روى همين جاده بسيار جلو رفته بوديم تا جاييکه 
هاى دشمن از اتومبيل ما استقبال كرد. بعدا  معلوم شد در تاريکى شب، خمپاره

دانستيم كجا لوتر رفته بوديم، البته ما به لحاظى كه نمىاز خطوط خودمان هم ج
بايد برويم، رفته بوديم. امروز با نفربر زرهى رفتيم و به خطوط مقدم رسيديم با 

به سنگر صحبت كرديم. در حين صحبت با سربازان يك سنگر،  سنگر سربازان
نگر، خورد و چهار سرباز ما را شهيد كرد اى در همسايگى همان سگلوله خمپاره

و اينرا خود بچشم ديدم كه تاثرم بسيار شد و بديهى است كه ديگر دل و دماغى 
 نماند كه با سربازان خوش و بش كنيم. 
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اما حرفهايى زديم و جوابها شنيديم كه اگر شرايط جنگى نبود در اينجا يك 
ها ام بعضىكردند كه اينكه يکبار گفتهآوردم و خوانندگان مالحظه مىبيك مى

ريزند و كار را زنند همه را مىخشت اول نگذاشته مى هنوز خشت دوم را روى
ها حضور در جبهه ،حال گزاف نبوده است. با اين ،باز بايد از سر شروع كنيم

ود. شآورد و با گفت و شنود و توضيح ابهامات رفع مىاثر خود را بوجود مى
دفعه دشمن  كه انتظار دارند يك طورآنگيرد و وقتى يك عملياتى انجام مى

در  .شودشروع مى، و مقصر پيدا كردن؟ شود اينكه چرا چنين شدهنابود نمى
ايد؟ گفتند برايشان صحبت كردم و پرسيدم كه شما چقدر تلفات داده ،اينجا نيز

خوب شما راضى نيستيد  و گفتم دشمن چقدر تلفات داده است؟ گفتند. گفتم
گوييد يك به سه به دشمن تلفات وارد از اينكه به نسبتى كه خودتان مى

كنيم در ما گويند چرا ما كارى نمىايد؟ گفتند كه چرا ما وقتى همه مىآورده
آيد كه ما البد بايد يك كارى بکنيم كه در همان شب اول اين تصور بوجود مى

دانيم كه اگر اما مى .تا دائم سركوفت نشنويم ؛بشود دشمن نابود ارتش
داشتيم كار او را برق آسا  امکاناتى كه دشمن داشت ما هم در اختيار

جنگيم و دشمن با كس نيست كه بگويد ما با چه امکاناتى مىساختيم. هيچمى
ايم و اگر ما جلوى دشمن را سد كرده ،همهجنگد. با اينچه امکاناتى مى

تقديرى باشد، معلوم باشد كه ما داريم  ،صحيحى از كار ما باشد ارزيابى
توانيم دشمن را هم از ما مى ،كشيم و ما را به كار خودمان بگذارندزحمت مى

 پا در آوريم. 
اى كرديم و به راهجويى و رايزنى بعد از اين بازديد با فرماندهان جلسه     

ه كرده بوديم در پرتو وضعيت جديد اى را كه از مدتها پيش تهيپرداختيم. نقشه
ينست مورد بررسى قرار داديم، حاال وضعيت جديد چيست؟ وضعيت جديد ا

رف يکهفته بطور قطع يك لشگر دشمن را نابود ظكه ما بر اثر عمليات نظامى 
ها بکار گرفته حال دشمن نيروهاى جديدى وارد كرده و در جبههكرديم. با اين

ست. در ا ار كردن نيروهاى جديد و نابود كردن آنهااست. پس مسئله اول ما مه
تازه نفس وارد  همه جبهه هايى كه ما با دشمن درگير شديم، دشمن نيروهاى

ميدان كرده و اين بدان معناست كه نيروهاى موجود دشمن براى مقابله كافى 
و حاال وقت آنست كه ما دنبال اين فكر را كه از ابتداى جنگ روزبروز نيست 
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ايم، بگيريم. يعنى را فراهم كرده ايم و زمينه آنايم و پى جستهقوت دادهبدان 
اينكه ما در محاصره اقتصادى هستيم و آن تجهيزات نظامى كه در اختيار دشمن 
هست در اختيار ما نيست، خصوصا  در ارتش زمينى با عواملى كه در خود كشور 

ت گوناگون بدون از دست داريم تركيب مناسبى را بوجود بياوريم و از امکانا
 اثربىدادن نيروى نظامى و تجهيزات نظامى، بخشى از نيروهاى دشمن را 

 .فراهم بکنيم كه نتواند عمل بکند  بکنيم. يعنى شرايطى
. ها آماده شده بودروى اين فكر پيش از اينهم كار كرده بوديم و زمينه      

ببرم  خواهم نامشان راحاال نمىچمران در اين زمينه كار كرده بود. ديگرانى كه 
از  وورد كار كرده بودند، بعد از اينكه عمل انجام گرفت اسم آنها را خواهم آ

 .آنها تقدير خواهم كرد و بدين ترتيب اتخاذ تصميم كرديم
ا روهاى ممرحله اول خنثى كردن آن بخش از نيروهاى دشمن كه در برابر ني      

 نجاماتوانند عمليات نظامى چشمگيرى رو نمىهستند، عمالا هيچکدام از دو ني
 .اندبدهند و هر دو بى حركت شده
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 1359ديماه  21تا  19جمعه، شنبه و يکشنبه  کارنامه 
 1359اول بهمن ماه تاریخ انتشار 

 455روزنامه شماره 
 

 قسمت دوم
  

 

 
 

 شويم، نه تسليم دشمنمى يأسنه تسليم 
 براىم زاد كنيآن نيروها را از عمل بازداريم و نيروهاى خودمان را ما بايد آ      

 .اى كه بايد وارد كنيمضربهبه دشمن، الزم است، جایی که اينكه در 
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م و آماده مطلب دوم تدارك تجهيزات، تكميل تجهيزات نيروهايى كه داري - 
ر رى بكردن آنها براى بکار بردنشان در جايى مثل كرخه كور كه ضربه مرگ آو

 .دشمن در آنجا وارد كرديم، باشد
ه بمطلب سوم انتخاب زمان و مکان، بطوريکه دشمن در مکانى كه ما       

باره  این درپردازيم نتواند نيروى قابلى را وارد عمل بکند. ما اينك عمليات مى
 .ايمروشنى رسيده نظربه 

 دارند، كه حسن نيتاميدوارم در پرتو اين عمليات، واقعيتها بر آنهايى       
دن نبو شناخته شده باشد و ما را به حال خود بگذارند تا با خاطرى آسوده از

ار بتوانيم راههاى پيروزى را همو ،فشارهاى گوناگون روانى و روحيه شکن
اهم كنيم. در اين تالش جديد همه عوامل موجود در كشور بدون آنكه من بخو

ا مشوند، يعنى و مهار بکار گرفته مى فعالا اسم آن عوامل را ببرم در كنترل
يم تا ر دهدانيم چه عاملى را در چه مکانى و به چه ميزانى مورد استفاده قرامى

نك خواهيم بگيريم و نيروهاى دشمن را خنثى بکنيم و اياى را كه مىنتيجه
ل ن عمچند روز بايد براى تهيه و تدارك آخرين عوامل صبر بکنيم بعد در زما

 .مخواهيم بدست بياورياى را كه مىى كامل شروع بکنيم و نتيجهبا هماهنگ
وعده داده شده در نخستين جلسات شوراى دفاع،  ،چهار ماه پيش از اين      
پيش از آنكه در خارج  ، امکانات الزم تهیه و در اختیار قرارگیرند.بود

کنند كه سالح مورد لزوم را تهيه ب  امکاناتى بوجود بيايد و اينها بتوانند
بترتيبى کند؟ ارتش چرا عمل نمیفشار آوردند   ، وضعش فعالا نامعلوم است

 ،توانند به كار ببرندحتى تدابير نظامى را هم كه خود مى مجبور شوند كه اينها
پيش ببرند كه آسيب پذيرى نيروهاى ما را بصورتى بکا نبرند و جنگ را 

عوامل  كه درباره بکار بردندهد. پس از گفتگوهاى امشب و آنچه افزايش مى
گوناگون و يافتن تركيب جديدى از عوامل و تبديل عوامل طبيعى و غير طبيعى 

هايشان باز شد و بسيار اميدوار چهره ،نظامى شنيدند و گفتگو شد به اسلحه
شدند. بعد كه اين طرح به خواست خدا با موفقيت انجام شد با خوانندگان از 

 .واهم كردآن صحبت خ
بايد در هيچ شرايطى روحيه را بگويم كه انسان نمى خواهم اينعجالتا  مى      

بايد در هر شرايطى دنبال  ؛خود را از دست بدهد و به پيش آمدها تسليم بشود
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اى را بوجود راه حل برود. عوامل موجود را از نو با هم تركيب كند و نيروى تازه
امه بدهد. بسيار خوب بود اگر امکانات الزم را بياورد و با آن به مبارزه اد

داشتيم. در صورتيکه امکانات جديدى را بوجود بياوريم اميدواريم بسيار مى
اى در ذهن شما خوانندگان بينى فريبندهبايد خوشمن نمى ،همهبهتر باشد. با اين

 .بوجود بياورم
به جاى جنگى  ،تبا توجه به امکانا ،ما بر خالف طبيعت جنگهاى زرهى      

جنگيم. در تمام اكنون چهار ماه است مى ،چهار پنج روزه و حداقل ده روزه
را بکار  آن ،ايمما هر زمان عامل جديدى را نزد خودمان يافته ،اين مدت

ايم و ايم. ضربات سنگين به دشمن زدهايم و مانع پيشروى دشمن شدهگرفته
اينجا ادامه پيدا كند و دشمن از ها موجب شده كه جنگ تا مجموع اين تجربه
ما براى اينكه يك  ،يوس بشود. با وجود اين تجربه آخرىأپيشروى بيشتر م

، ترکیب متناسبی از ضربه كارى و فورى بدشمن وارد كنيم و كار او را بسازيم
قبل از اينكه به نتيجه كامل برسد با ورود حمله اخیر ما، . آماده کنیمعوامل را 

صحنه متوقف ماند. اين توقف معلوم كرد كه ما بايد  بهشمن نيروهاى جديد د
در  ؛تركيب جديدى از عوامل را از نو بسازيم و با آن با دشمن گالويز شويم

موجب شد كه نيروهاى بيشترى از دشمن در كشور ما حضور پيدا  ،عين حال
د. بنابراين اگر ما مقدمات آن طرحى را كه فكر كرده بوديم و مشغول نكن
تغييرات الزم  ،كرديم، اينك با توجه به نيروهاى بيشتر دشمنمى  فراهم ،يمبود

ما اينست كه با خنثى در اختیار ما بود. امید  و بصورت اسلحهمده بوجود آ
ماند براى مقاومت در برابر كردن نيروهاى دشمن، بقيه نيروهايى كه براى او مى

 .ما كافى نباشد نيروهاى مسلح
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تواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده خواهان پيروزى هيچکسى نمى
 است

 

شويم، نه مى يأسدهيم. نه تسليم بهرحال ما به تالش خودمان ادامه مى      
ده كه ا بومتوانستيم وقتى اين مقدار توانايى در اما ما مى .شويمتسليم دشمن مى

 ورده ماه با دشمن كه دوازده سال تجهيز نظامى ك با امکانات اندك طى چهار
ا راو  يکسال اخير بطور كامل در تدارك حمله به كشور ما بوده است بجنگيم و

ا از ببتوانيم عوامل مختلفى را تركيب بکنيم و متوقف كنيم، اگر ما هنوز مى
 پس،، به دشمن وار بکنيم كارى  دشمن جنگ را ادامه بدهيم و احتماالً ضربه

از  را هم يم كه پيش از شروع جنگ شرايط شروع آناهقطعا  اين توانايى را داشت
 .بين ببريم و امکان تجاوز را به حداقل برسانيم

 كه از جانب گذرد روزهاى سختى است اما كسيروزهايى كه بر ما مى      
 و نااميدى يأسبايد خود را دستخوش نمى ،مردم و به رأى آنها مسئول شد

 .د و بر اوست كه راههاى پيروزى را بيابد و بپيمايدبگردان
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امشب كه تا ساعت يك و نيم دو بعد از نيمه شب درباره اين  ،بهر حال      
كرديم و به يك تصميم رسيديم. بسيار سبك شدم و تركيب نو گفتگو مى

موفقيت  تالش و كوشش آنها با اميدوارم موج بعدى حمله نيروهاى مسلح
خواهيم كه بکنند اينست كه كامل روبرو بگردد. آنچه از مردم خودمان مى

 ؛جنگ را سرسرى نگيرند. خيال نكنند كه مسئله كوچك و سبکى است
ما نبايد رفتارى را در پيش بگيريم كه در  .سرنوشت كشورمان در ميان است

روس را زنده كند و در تاريخ و  ذهنهاى مردم خاطره جنگهاى اول و دوم ايران
 .اثرى ننگين از اين نسل و مسئوالن اين عصر بجا بماند

و  مهمند تصميمها بايد با دورانديشى هادهم لحظهبه همه هشدار مي      
ا مطالعه كامل اتخاذ بشود. بايد به فرماندهان نظامى كه در اين جنگ ب

لم وى عدابير نظامى را از راند امکان بدهيم تا تفداكارى و اخالص عمل كرده
 .و اطالع تنظيم كنند و به اجرا بگذارند

ست. اتواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده خواهان پيروزى هيچکسى نمى    
 .براى اينكه كار فرمانده جنگ نظامى تحصيل پيروزى است

مل عتواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده نظامى خواهان هيچکس نمى      
كه  ام فرماندهانىامى است براى اينكه كار او عمل نظامى است و بسيار ديدهنظ

ى گريستند. سرباز و درجه دار و افسر تحت فرماندهبراى شهداى خودشان مى
و  دارند. اينها بايد از روى علمخودشان را مثل فرزندان خودشان دوست مى

اعتماد  امکان بدهيم، اطالع عمل كنند و ما ناگزير بايد به آنها مجال بدهيم،
یم بگیرظر ندر در ترکیب عوامل را  یامکان استفاده از هر عاملبتوانیم تا  ؛بکنيم

 .هم كارنامه اين چند روز راههاى پيروزى را هموار بکنيم. اين و
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 1359ديماه  24تا چهارشنبه  22دوشنبه  کازنامه 
 1359دوم بهمن ماه تاریخ انتشار 

 456 روزنامه شماره
 

 
  

 كنيمكنيم و دو تيپ دشمن را يکجا نابود مىوقتى حمله مى
بزار و اتدارك  ،در دنباله روزهاى پيشين ،نخستين كار ما در اين سه روز     

 .ايمآالت جنگى است كه در جريان هجوم دشمن از دست داده
م و كنيكنيم و دو تيپ دشمن را يکجا نابود مىبديهى است وقتى حمله مى     

فرستد و در بعد دشمن از همه جا نيرو جمع كرده و هفت موج پياپى بجلو مى
آيد، ما شود و به آن تلفات سنگينى وارد مىبرابر اين نيروى عظيم مقاومت مى

بينيم. از تلفات انسانى اين خود نيز از نظر ابزار و مهمات خسارات بسيار مى
من بسيار ناچيز است بالنسبه جنگ هم فهرستى آوردند كه نسبت به تلفات دش

ايم و جبران اينها با افسر بيشتر، بعد درجه دار و بعد سرباز از دست داده
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سرعت زياد و ضرورت جنگ و ادامه هجومهاى حساب شده بقصد شکستن 
 .نيروهاى دشمن مشکل است

و  بر اساس گزارشى كه شب قبل دادند كار جبران و تدارك از نظر اسلحه      
مهمات تقريبا  نزديك به اتمام است و ما بلکه در مهلت مناسبى از نوآمادگى 

يکى از اين نظر كه  ؛ضربه زدن پيدا بکنيم و اين مسئله مهم و اساسى است
در آنست كه بتواند  مردم خودمان بدانند، عالمت و نشانه كاردانى يك رهبرى

اى دفاع از موجوديت كشور فراهم تحت هر شرايطى نيروى الزم را بر
بر ما نيست و حق  ،همهبا اين ،شرايط ما بسيار سخت و مشکل است .بياورد

نداريم كه به عذر فقدان منابع خارجى كار دفاع از موجوديت كشور را معطل 
 .بگذاریم

ايم از بازارهاى خارجى براى رفع ما تا اين زمان نتوانسته
 كمبودهايمان سود بجوييم.

رود، باید جانشین آنچه از دست میوقتى تجهيزات و مهمات كم است،       
، نه تنها . زیرااى نيستكار ساده هااما اين بايد رفع شوند؛ هم كمبودها شود.

گويند كند و مىمانند و بر دوام با آنچه مىدوستان نادان و دشمنان ما بيکار نمى
آورند، بلکه بوجود مى مسلح ترديد و سئوالهاى روحيه شکن در ذهن نيروهاى

ثر است ؤدر تقويت روحيه م آن قدردر ميدان جنگ علم بوجود امکانات هم
 .دارد تأثيركه فقدان آن امکانات در شکستن روحيه 

 توضيح ،به سنگر سنگر ،هاحضور دائمى در جبهه بااين امور را بايد از       
داد تا ذهن نيروهاى ما از اين سئوالها و گفتگوها پاك بشود و با دلى محکم و 

؛ استشده اى قوى جنگ را تا پيروزى ادامه بدهند. پس كار دوم ما ايناراده
 .دهیممیها ادامه بازديد از جبهه و بهها بازدید کردیم از جبهه
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گفتگو كرديم، سئوالها بسيار  با افسران و درجه داران و سربازان ،در محل     
كنم. بنظرم وضع خوب شده و بود كه از باب شرايط جنگى آنها را مطرح نمى

هاى اميدوارم كه بهمين كار ادامه بدهيم و حمالت بعدى ما به دشمن با ضربه
 .سنگينتر و پيروزيهاى بزرگ همراه باشد

ها تشريح، همين تشکيل شد و وضع جبهه دوشنبه شب شوراى عالى دفاع      
مطرح شد و يادآور شدم  ،ها در ميان گذاشتندسئوالهايى كه گفتم با من در جبهه

كه در همان جلسه اول يا دوم قرار شد كه امکانات خارجى براى تهيه 
اى از اينكه ما انهتسليحات الزم فراهم بگردد و از آن زمان تا اين زمان هيچ نش

با اطمينان خاطر اين امکانات را پيدا كنيم مالحظه نشده است و   بتوانيم
 .توان جنگ را با سرعت ادامه دادطبيعتا  با امکانات موجود نمى

فهرستى از امکانات الزم و مورد نياز در اين جلسه شوراى دفاع از سوى       
كوشيم با يك طرحى سيد كه در همين جلسه گفتم ما مىبه اطالع ر رئيس ستاد

از امکانات موجود در كشور استفاده كنيم، تركيب مناسبى از همه امکانات 
از آن طرح  ،اشاره هب .بدست بياوريم و با آن تركيب دشمن را عقب بزنيم
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صحبت شد و گفتم چون هنوز در جوانب آن مطالعه كامل نشده است، زمانى 
 .را طرح خواهيم كرد آن ه شوراى عالى دفاعديگر در جلس

ع هم مطابق معمول انجام هر عملياتى، افرادى مغرض بدون علم و اطال      
شها دهند. در اين گزارهستند كه كارشان گزارش تهيه كردن است و گزارش مى

ان ها را عنوخواهم در اينجا آنمطالبى طرح شده كه باز به جهات جنگى نمى
 وضيحتبکنم، اما وقتى طرح شد روشن و واضح بود كه پايه و اساس ندارند كه 

 .داده شد
ها را تهيه رشكنند و اين گزاكارها را مى خواهم به آنها كه ايندر اينجا مى      
است  علومكنند بگويم كه ا گر صادقيد، بشنويد وقتى امکاناتى كه ما داريم ممى

چه ز آنكند كه اين امکانات را خرابتر اد، عقل و دين حکم مىكه كدامها هستن
جه هستند نكنيم، بلکه رفع عيب كرده و آنها را درست بکار ببريم تا نتي
 .بگيريم. خرابتر كردن اين امکانات براى موجوديت كشور خطرناك است

 خاطرى وانم باكنم، بقيه بماند براى وقتى كه بتفعالا بهمين مقدار اكتفا مى      
ى اند براآسوده از جهت دشمن، همه اين دردهايى را كه براى ما بوجود آورده

 .مردم باز و روشن بگويم
مطلب ديگرى كه در اين مدت بدان مشغول بوديم گزارشهاى گوناگون       

درباره مسائل مختلف بود. البته مسائل مختلف كه مهمترينش بنا بموقع ما 
مهمترين و مفصل ترينشان گزارش طرحهايى  مسئله جنگ است و بنابراين

و آنچه ما براى مقابله با چنين  است كه درباره احتمال حمله نظامى آمريکا
 .اى در اختيار داريم تهيه شده استحمله

 

باهم بايستيم تا فكر تجاوز به سرزمين ما از دماغ ابرقدرتها بيرون 
 برود

ت كه در اين باره تهيه شده است، اما طرحى اين طرح اولين طرح نيس      
است كه با توجه به طرحهاى قبلى و تغييرات حاصله در دوران جنگ بر اساس 

اى تهيه عمومى براى مقابله با چنين حمله امکانات موجود كشور و بسيج
 .اندكرده
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عده د وما بايد كشور را بصورتى آماده كنيم كه هيچ دولت خارجى بخو      
افى كخشك و خالى نسبت به كشور ما ندهد و همه افراد اين ملت بايد آموزش 

 م مردمن عموروز كه ما توانستيم از نظر ابداعات نظامى و آماده كرد ببينند و آن
 كشور وضعى را بوجود بياوريم كه براى هيچ قدرت خارجى حتى ابرقدرتها

جود ا بوادهاى اساسى استقالل رصرف نكند كه به قلمرو ما تجاوز كنند، ما بني
 .ايمآورده
اينكه ما در اين جنگ هم بطور عمده به نيروهاى خودمان و امکانات       

داخلى تكيه كرديم و كوشيديم جنگ را بعنوان فرصتى براى بازسازى روحيه و 
كنم براى اين ملت احترام و گمان مى ،بکار انداختن ميل به ابتكار بگردانيم

توانند نتيجه عتبار در جهان بوجود آورده است و امروز مردم دنيا مىاعتقاد و ا
مايلم از همه آنها كه  .العين ببينندايستادگى و مقاومت در برابر تجاوز را به رأى

، ، افراد شهربانى، بسيج، افراد ژاندارمرى، پاسدارانها هستند از سربازاندر جبهه
عشاير همه و همه بخواهم كه صبر و استقامت داشته باشند و ارزشى را كه دارند 

 .گرددآورند گرامى بدارند. با كمى استقامت بيشتر دشمن شکسته مىبوجود مى
اگر استقامت نكنيد بدانيد كه طرحهاى ديگرى براى شما به اجرا خواهند       
بايد طرح تهيه كنيم، فردا درباره  امروز درباره احتمال حمله آمريکا  ما .ردگذا

و بزرگ ديگرى و تمام عمر اين ملت بايد در  کاحتمال حمله هر كوچ
پس شما سختيهاى اين  .جنگ و خرابى و ويرانى و كشت و كشتار بگذرد

همين جا كه شما هستيد جنگ را تحمل كنيد و بايستيد، منهم در كنار شما در 
ايم، باهم گويم بايستيد، بلکه همه در جبهههستم، از راه دور به شما نمى

 .بايستيم تا اين فكر تجاوز به سرزمين ما از دماغ ابرقدرتها بيرون برود
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هاى عملى بيشتر كردم كه به جنبه تأكيدبهرحال اين طرح را امضاء كردم و      
گردد و بطور عملى همه امکانات ما بکار گرفته شود، تا در صورت  پرداخته

نشود كه  آمريکا چکسلواكى كشور بالدفاع نماند و ايران ،انجام چنين تجاوزى
اينها ظرف چند ساعت بتوانند كشور ما را بگيرند و تحت الحمايه خودشان 

 !بگردانند
 

 و قیمتها نفتتولید برق، کشاورزی و تولید گندم، رشها در باره گزا
بعد از اين گزارش، گزارش ديگرى درباره كشاورزى و وضع كشت گندم در      

طرح  ؛سال پيش و سالى كه در پيش است را خواندنم، بسيار نگرانى آور است
اگر اين  ؛ى بگيريمما براى بازسازى كشور سنگين است. نبايد اينها را شوخ

دهد، هنوز تمام اين ضعفها را نشان گزارش قسمتى از ضعفهاى ما را نشان مى
يعنى سال جارى  58 - 59كشت گندم موافق اين گزارش در سال  .دهدنمى
 53دولت ه عرضه گندم ب ،در اين سال ،هزار تن كاهش داشته است و 920
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ال قبل توانسته گندم درصد كاهش داشته يعنى دولت در سال جارى نصف س
 .بخرد
بسيارى كمبودها نارساييها و خصوصا  چيزى كه ما هميشه در مورد آن       

ايم مثل فقدان امنيت قضايى موجب چنين روندى در كشاورزى فرياد زده
 .شده است كه اين براى ما بسيار خطرناك است ايران
به  اثرات افزايش نرخ فروش برقسه گزارش درباره برق، يکى درباره       

هاى اقتصادى طور بررسىمصرف كننده در شئون اجتماعى و اقتصادى و همين
كه  و فنى در مورد نرخ فروش آن خواندم. اين گزارشها حکايت از اين دارد

ر دبردارى بکنيم اگر ما مديريت را تصحيح بکنيم و از ظرفيتهاى موجود بهره
توان آن را ش قيمت برق نيازى نيست، بلکه مىآن صورت نه تنها به افزاي

رق تهيه كنندگان گزارش اين است كه افزايش قيمتهاى ب نظر .كاهش هم داد
 ماند. مثل مسکنى است كهپوشاند و ضعف بر جا مىمديريت را مى صفقط نق
 .آوردصاحب درد را از پا درمى دهد اماتسکین میدرد را 
 زندگى مردم اين است كه در رفتارهاى نتيجه اين افزايش قيمت بر     

. در اقتصاد آوردببار می شود و ضررهاى بسياراقتصادى مردم منعكس مى
 م استآورد. گمانم اين است كه اگر هم الزناراحتيهاى بسيار بوجود مىکشور 
يگر اى دها را افزايش بدهيم، وقتى بايد اين كار را بکنيم كه تمام راههقيمت

ارى چون افزايش قيمت به معناى تورم و در شرايط تورمى ك ؛را رفته باشيم
، اشيمخطرناك است. پس اگر راههاى ديگر را براى كاهش هزينه توليد نرفته ب

 يگر ازدبسيارى كارهاى و براى توليد بيشتر و كاهش ميزان استفاده از انرژى 
کم حاين قبيل را بايد بکنيم. اگر اينها موثر واقع نشد، در آن صورت به 

ه كتوان افزايش قيمت را پذيرفت. اما در شرايط جنگى و وضعيتى ضرورت مى
ارى كهنوزما داريم، افزايش قيمت براى مردم ما تحملش آسان نيست. بهرحال 

 .نيست كه بتوان با آن موافقت كرد
به بازارهاى داخلى و توزيع نفت  گزارش ديگرى درباره وضع عرضه نفت      
همين گزارش  .كندهم باز از مسائلى است كه ايجاد نگرانى مى م كه اينخواند

گويد كه بايد بجنبيم و بعضى از اقالم نفت را به مقدار كافى تهيه كنيم خود مى
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هست و بيشتر  شد؛وگرنه خود اين مسئله نيز از مشکالت مهم خود ما خواهد 
 .خواهد شد

ام اين است خوب بهرحال وظيفهگزارش ديگرى درباره قيمتها خواندم.       
هشدار بدهم و به آنها بگويم كه اين وضعيت اقتصادى  كه به مردم ايران

بود. باالخره دست آخر  تفاوتبىوضعيتى نيست كه نسبت به آن بتوان القيد و 
بودند  رفته گزارشى درباره هيئتى كه براى بازرسى و بازديد به استان خراسان

مطالعه كردم الزم است مقامات ادارى در آن استان و در همه جا بدانند رئيس 
م با احترام و أمنتخب مردم است و نوع رفتار آنها با مردم بايد تو جمهورى

خدمت گزارى به آنها و حفظ حقوق آنها باشد. قاطعيت معنايش حاكميت به 
چه به صفت شخصى چه به صفت مسئوليتى كه هر قيمت بر مردم نيست. من 

مانم. اگر حال به جنگ مشغولم، براى دارم نسبت به هيچ خطايى القيد نمى
دانم و پرداختن بدان را ترين كار مىاينست كه اين را مهمترين مشکل و الزم

الزمترين كار. اما به محض آنكه دست از اين كار بشويم به همه اين اموريکه 
 يك خواهم رسيد. است يك به انجام گرفته

از  به هيچ قيمت پذيرفته نيست كه كسانى به جرم حمايت از رئيس جمهورى     
اين را  .سوى مقامات ادارى مورد تعقيب قرار بگيرند و بعضا  گرفتار بشوند

 اخطار جدى تلقى كنيد و بدانيد كه شماها كسانى نيستيد كه قويتر از شاه سابق
هاى مردم مقاومت كنيد. اگر مردم انتهاى تودهباشيد و بتوانيد در برابر امواج بى

مانم من كسى مانم اما با اقتدار مىاند من مىخودشان را خواسته رئيس جمهور
نيستم كه به اين بازيها تمکين كنم و اجازه بدهم از باال تا پايين يك جريانى به 

ون اساسى بوجود آورند و روز به روز گسترش بيشترى بدان بدهند و ضد نهاد قان
خواهم آمد و در جا  اساس ثبات اين رژيم را به خطر بيندازند. به استان خراسان

تكليف كسانى كه به اين ترتيب )اگر اين گزارش صحيح باشد( موافق آن عمل 
نيست، در استان ديگرى هم  جااينبا مردم معين خواهم كرد. تنها را اند كرده

استاندار منع كرده است كسانى را به حساب رئيس جمهورى براى كمك به 
 .من به همه اين جاها خواهم رفت .جنگ زدگان پول بريزند
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 1359ديماه  24تا چهارشنبه  22بقيه دوشنبه  کارنامه 
 1359بهمن  6تاریخ انتشار 

 458روزنامه شماره 
 

 
 

خوانيد حق نداريد تسليم دستورات ن نوشته را مىشما كه اي
 غيرقانونى بشويد

خوانيد مى به همه اينها يك به يك خواهم رسيد، اما شما كه اين نوشته را      
 ر كسنيز وظيفه داريد. شما حق نداريد تسليم دستورات غيرقانونى بشويد. ه

ند. مقامات خواهد كمك بکدر اين جمهورى آزاد است به هر حسابى كه مى
به  ودولتى حق ندارند افراد را مجبور بکنند كه به اين حساب پول نريزند 

 .حساب ديگرى بريزند
بهرحال اين كارها سقوط اخالقى و معنوى جمهورى اسالمى است آنها كه       

اين اعمال  ؛كنندنمى طبع سخافت و پستى بخاطرزنند، به اينكارها دست مى
ك جمهورى اسالمى بايد معنويت حاكم باشد، جنبه شخصى ندارد، در ي

دامنه انزجار عمومى  نكارها به انزجار و وسعت گرفت معنويت اسالمى. اين
اميدوارم اين اخطارها كفايت داند عواقب آن چيست. انجامد كه خدا مىمى

كند و خود مردم هم نسبت به اين امور القيد نمانند اعتراض كنند. مقاومت كنند 
اين فسادها در جمهورى آغاز بگيرد و بعد ادامه پيدا كند كه اگر و نگذارند 

چنين بشود ما به همان فسادهاى رژيم سابق بر خواهيم گشت. شما مردميد كه 
توانيد و ظاهرا  اين مقدار در اين جمهورى حق داريد كه تمايل مسئوليد. شما مى
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خواهيد ى كه مىو اعتماد خودتان را اظهار بکنيد و پول خودتان را به حساب
بريزيد. اگر اين حق را هم از شما بگيرند و شما دم نزنيد، ديگر صاحب چه 

اين مسائل مستقيما  به حقوق و آزاديهاى شما كه در  توانيد باشيد؟ پسحقى مى
شود و خود شماييد قانون اساسى جمهورى اسالمى تصويب شده است راجع مى

 .باشيد كه بايد پاسدار آزاديها و حقوق خودتان
ديگرى كه همين چهارشنبه شب از آن مطلع شدم گزارش  اطالعبارى،       

بنا بر يك گزارش به اين عبارت است.  كوتاهى به پايگاه اطالعاتى خوزستان
 - جى -پ  -با آر  ،در مسير راه به اهواز موثق قرار است كه در جاده انديمشك

ده شحمله شود. ماشين ايشان قبالا شناسايى  به اتومبيل رئيس جمهورى ،هفت
 .ى سپاه اهوازساياست. از اطالعات و بررسيهاى س

اى كه برنامه كار يکى از صفحه 40ديروز هم گزارشى درباره يك متن       
ماده است و ى موجود است به دستم آمد كه شش، هفت سايهمين گروههاى س

اش به اما يك ماده خواهيم اين مواد را ذكر كنيم.در شرايط جنگى نمى
اى كه دارد اين است راجع است و نكته چگونگى از بين بردن رئيس جمهورى

اند بايد در تصادف اتومبيل رئيس كه در آن به تصادف اشاره شده است. گفته
د هم عزاى ملى اعالم بکنند و البد هم نان اين جمهورى را از بين ببرند بع

اين گروه در اين زمان ما از آتش بيارهاى معركه  را بخورند. رئيس جمهور
آخر سر بايد بگوييم كه از  بکند،هر چه  :گفتباید  است و از آنهاست كه 

 .ماست كه بر ماست
قتر عات دقيويم. اميدوارم اين اطالگفعالا در اين باره بيشتر از اين نمى      

 ست ودبشوند و اينها را براى مردم افشاء كنم بلکه اين جمهورى اسالمى از 
 .زبان و عمل اينها آسوده بشود. اينهم گزارش اين سه روز
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 1359ديماه  30تا سه شنبه  26از جمعه کارنامه 

 1359بهمن  7تاریخ انتشار 
 459روزنامه شماره 
 اولقسمت 

  
 

 
  
 

گذرانديم. چون چند كارى بايد انجام  امروز تا بعد از ظهر را در اهواز     
گرفت و من ماندم تا آن كارها انجام بگيرد. اينكه اين كارها چه كارهايى مى

بودند، را بعد كه طرح به اجرا درآمد از آنها صحبت خواهم كرد. بعد از ظهر به 
هاى سراسر غرب آمده رفتيم و در آنجا با فرماندهان نظامى كه از جبهه دزفول

بودند به بررسى طرحهاى نظامى كه بايد به اجرا درآيند پرداختيم و مسائل 
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آمديم.  امنيت داخلى اين حوزه را هم مورد بحث قرار داديم. از آنجا به تهران
 .به منزل رفتممن يم شب بود و وقتى به تهران رسيد

ماندم ضمن كارهاى ديگر به تهيه  در اين روز و روزهاى بعد كه در تهران     
وسايل و امکاناتى كه اجراى طرحهاى نظامى بدانها نياز دارد، مشغول شديم و 
 تاحدود زيادى هم اين ابزارو وسايل را فراهم آورديم. به مناسبت با خوانندگان

گذارم كه تهيه هر طرح و اجراى آن در شرايطى كه ما مطلبى را در ميان مى
انديشند ممکن گير انسانهايى كه جز به هدف نمىداريم جز با تالش پى

شود. مشکالت و نارساييها زيادند و امکانات محدود و كم. در اين جوى نمى
آيد. ود مىخيلى زود بوج يأسكه ماداريم كاركردن هم آسان نيست و حالت 

كشند، بايد آدمهايى كنند و شب و روز زحمت مىبنابراين آنها كه تالش مى
معتقد و تا آن حد معتقد باشند كه اين ناماليمات و فشارها را هم بجاى اينكه 

 .مانع تلقى كرده و دلسرد بشوند، انگيزه تلقى كرده و بيشتر بکوشند
 

 اندعالم عزاى عمومى صحبت كردها و از كشتن رئيس جمهور
آنها  اينگونه انسانها تعدادشان زياد نيست، اما سخت كوشى و پايدارى     

، ت. حاال اين جا به مناسبیخته شونداست كه همه به تالش برانگموجب شده
ها كنيم و از آناز نقش بزرگشان ياد مى و اندآنچه در اين جنگ كرده در باره

 .كنمسپاسگزارى مى
تاشب برنامه ديدارى نداشتم، وقت را به مطالعه  چون در ورود به تهران      

چند گزارش، نامه و همچنين فصلى از يك كتاب گذراندم. يکى از نامه هايى 
كه خواندم از يك كسى بود كه در روز عاشورا در ميدان آزادى با لباس مبدل و 

را  رئيس جمهورى اندمأموریت داشته کهبطور مسلح همراه گروهى بوده است 
ام و در ت جمهورى گفتهيأسبه قتل برسانند. قبالا مطالبى راجع به توطئه قتل ر

اصطالح ه آورم كه يك گروهى در بخشى از يك متن باين جا نيز به مناسبت مى
و اعالم عزاى  درون سازمانى و قاعدتا  محرمانه خود از كشتن رئيس جمهور

ها چاپ اند. مدتى قبل هم يك نامه سرگشاده در روزنامهعمومى صحبت كرده
اطمينان داده بودند كه اگر  -دانم مثل اينكه من نمى - شد كه در آخر آن نامه
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پيروز بشود نخستين كسى كه كشته خواهد شد رئيس جمهور  خط آمريکا
دانم اما مسئله اين است كه خط آمريکا را خوب مى ينخواهد بود. من ا
رژيمهايى كه به عنوان مبارزه با  شود؟ كم نيستند در دنياى ماچگونه برنده مى

آمريکا بر سر كار آمدند و خط آمريکا را عمل كردند. ولى هر چيزى 
گويم براى ايجاد مصونيت جانى خواهد بهر حال اينها را كه مىمشخصات مى

ين امر ايمان دارم و و من به ا ودم نيست مرگ و زندگى بدست خداستبراى خ
 .ترسم، تازه مرگ هم پايان زندگى نيستروى اين ايمان هم از مرگ نمى

 

استبداد در و  شاهنشاهىو  و ماركسيسم استبداد در لباس ليبراليسم
 ن يکى استدين، اشکالى هستند كه محتوايشا لباس

 ام فصلى راجع به روش بود. اين كتاب از پوپردر كتابى هم كه خوانده     
در مقدمه تضاد و توحيد نظر او و  .فيلسوف اطريشى مقيم انگلستان است

ام. به گمان من تفاوت بنيادى ميان انديشه انتقاد بر اين نظر را هم آورده
ست كه انديشه غرب در پى ارب همينتوحيدى و انديشه حاكم بر تمدن غ

تعادل قوا است و انديشه توحيدى چنين فكرى را عبث   ايجاد موازنه و
داند و بر پايه رابطه انسان و خدا را جز تخريب نمى آن از داند و مقصودمى
خواهد انسان را از اين موازنه قوا بيرون ببرد. اگر اين مسئله از نظر علمى مى

بشريت امروز نخواهد توانست از ايدئولوژى زور رها  ،ودجا نيفتد و حل نش
و پايه و اساس قرار دادن اين معنى   شود و به توحيد به معنى قبول بندگى، خدا

آزادى عمومى بشر راه درازى استقالل و در زندگى اجتماعى برسد. بنابراين تا 
لم با پيشرفت ع  در پيش است. حتى اگر اين بنياد فكرى تغيير نكند، سرعت

ماند. اما اگر در علم براى ماوراى ماده جا باقى مى كند  همه سرعتى كه دارد،
و محل بوجود آيد و اگر انديشه علمى از حاكميت تضاد قوا رها گردد، بطور 
قطع سرعت و دامنه پيشرفت علمى به دفعات بيشتر خواهد شد. تا اين انديشه 

را پديد آورده و حاكم  ى آنضد علمى كه بعضى تضاد قوا كه طبيعت سلطه گر
استبدادهاى رنگارنگ حاكم بر جامعه بشرى نيز بر جا  ،رودنكند از بين مى
، استبداد در ، استبداد در لباس ماركسيسماستبداد در لباس ليبراليسم :مانندمى
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محتوايشان يکى دين، اشکالى هستند كه   لباس شاهنشاهى، استبداد در لباس
 . تا اين غلط بر كرسى ستا است. آن محتوى و بنياد همان تضاد و تقابل زورها

آيد و پيشرفت آن كند است و علم در اكثر موارد بکار تخريب مى ،استقبول 
 .جامعه بشرى در رنج و جنگ و تخريب بسر خواهد برد

ا درباره روش علمى توضيح نظرش ر ين فصل كتاب كه خواندم، پوپردر ا     
داده بود كه انتقاد آن در اين جا كار دوباره است با اين حال مطالبى هست كه 

گويد كه آراء پوپر را توان با خواننده درميان گذاشت. نويسنده كتاب مىمى
جز  ،ى و غير آنيأسرا بداليل س آن ،انداند يا كسانى تعمد داشتهغالبا  بد فهميده
وانمود كنند. در كشور خودمان و در تاريخ مان متفكران ما نيز آنچه كه هست 

اند. و حاال خودم هم به اين درد مبتال هستم. به همين به اين درد مبتال بوده
گويم كه بعضى از روحانيون محترم كه در اين دو سه روز آمدند، آن مناسبت مى
 26ها نشان دادم، به آن را ليفاتم كه چاپ شده و در اتاق كار بودأقسمت از ت

جلد بود. در اين مالقاتها دو معنى را براى آنها توضيح دادم يکى اينكه اين 
كتابها را در توضيح و تبيين اصول و فروع دين، نظريه سلطه و استقالل و 

ها ى و بازتاب اجتماعى اين سلطهسايخصوصا  سلطه فرهنگى و اقتصادى و س
حاكم بر اين جهان، را انتقاد قاطع هاى ام، ديگر اينكه ايدئولوژىنوشته
 .امكرده
گويد و فكرش چيست براى اينكه زحمت دانند غرب چه مىكسانى كه نمى      

خود  ،گويددانند غرب چه مىاند و براى اينكه نمىبخود ندادهرا كار علمى 
قربانى محصول تفكر غربى يعنى همان زورمدارى و روشهاى تخريبى هستند. 

شناسند، با ان دوآتشه كه جز روشهاى تخريبى هيچ روشى را نمىاين غرب زدگ
اند مسلمان كه در واقع بويى اينها شده ؛زنندها براه افتاده و برچسب مىبرچسب

خود را در محضر اين آقايان ثابت  مسلمانیاند و من بايد بروم از اسالم نبرده
ى تشکيل آن خودم به آنها گفتم بنام يك گروهى كه اگر من از ابتدابکنم! 

شان حضور نداشتم و عامل نبودم، ممکن بود ندانم محتوى فكر و توان انديشه
كنند كه سرتاپا دروغ است و چقدر است، مطلبى بعنوان نامه سرگشاده تهيه مى

اى جز دورغ ندارند هيچ اسلحه ،ملهحگذارم كه اينها در مقام خدا را سپاس مى
 .ا در فرصت ديگرى يك به يك براى مردم بازگو خواهم كردكه اين دروغها ر
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اند اند كارهاى مرا مطالعه كردهگويد، مدعىدانند غرب چه مىها كه نمىهمين
كه من به عنوان  در حالي ؛اند كه بينش من غربى استو به اين نتيجه رسيده

رهايم در ام. كامنتقد انديشه غربى در محافل علمى غرب شهرت و اعتبار داشته
زمينه سلطه فرهنگى غرب به زبانهاى مختلف ترجمه و منتشر شده است. آنچه 

ام، اساس اين تفكر را درباره موازنه قوا و انتقاد و رد نظريه تضاد بيان كرده
ام كه اگر ما موفق به ايجاد دچار تزلزل ساخته است و همواره در اين فكر بوده

نه رهايى انسان از تفكر غربى به معنى يك جمهورى اسالمى واقعى بشويم، زمي
شود و انسان در رابطه شود و سدهاى راه خدا شکسته مىموازنه قوا فراهم مى

 .آوردمستقيم با خدا به سازندگى و رشد روى مى
مطلب دومى كه به مناسبت با آن آقايان روحانيون در ميان گذاشتم اين بود       

ام انكار كنم؟ گفتم ها بيان كردهاين نوشتهتوانم آنچه را كه در كه چگونه مى
عمر كوتاهى داريم و بقاى ما در عمل ماست. اگر تن ما به « تن»ما، بعنوان 

زير خاك برود و آيندگان همچون مردمان معاصر قول و فعل ما را يکسان بيابند 
ميريم. اين مانيم. و اگر غير از اين كنيم ما مىما در اين و آن جهان زنده مى

و اين مطالب به ميان آمد و  حرف را به اين مناسبت زدم كه مسئله شکنجه
كنند كه بيان من موجب تليغاتى اند و شايد حاال هم مىاينكه تبليغ كرده

 .«شکنجه هست ،جمهورى اسالمى ،در ايران»درخارج از كشور شده است كه 
ها نخست به خارج رفته ها و شکايتعكس هاغافل از اينكه خير اين گزارش

و نزديك بود بصورت يك كارزار تبليغاتى گسترده براى تشديد توطئه جنگ 
درآيد و بصورت زمينه سازى دخالتهاى ديگران نيز مورد استفاده قرار گيرد كه 

چون  ؛انتقاد هم كردم روشن روز در و .موقع الزم جلوگيرى كردم هاز اين كار ب
 .ا مخالف هستمبا اين كاره

 

 بسود كيست؟ خوب خود شکنجه :كنممن سئوال مى
صحبت كردن بسود  از شکنجه طورايناند كه در همان نامه كذايى گفته      
خوب خود شکنجه بسود كيست؟ اگر كارى  :كنمست. من سئوال مىا آمريکا

ت سايعمل بيشتر بسود سپس خود آن  ؛را خواهند گفت انجام گرفت آن
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ها را براى بزمين زدن جمهورى اسالمى است. شمايى كه اين نامه آمريکا
گيريم به اينكه ايد؟ بحال جلوى اين كارها نايستاده نويسيد چطور تامى

ها در همين كارها هستند. اگر پاى رسيدگى عناصرى از خود نويسندگان اين نامه
يان آمد معلوم خواهد شد كه درد اينها از كجاست و چرا به جدى و واقعى به م

. اگر رسيدگى به معنى واقعى كلمه انجام شد و قرار كننداين صورت وانمود مى
وقت خواهند  اند، آنشد كه برسند و ببينند كه چه كسانى اين كارها را كرده

 شود.دام دهانها خارج میديد كه اين فريادها از ك
ام منكر توانم آنچه را كه نوشتهاالصل نمىبه آنها گفتم من على ،بهرحال      

ام صحيح است يا ناصحيح است، خوب اين را بشوم. حاال با آنچه را كه نوشته
. بجاى ناسزا، دروغ و فحش و برچسب، بهتر است کندمعلوم میانتقاد علمى 

هيچ دشمنى با  ناست ماهل علم بنشينند و بگويند كه فالن مطلب خالف علم 
خالف علم بوده است، آنچه را كه  مبه محض اينكه فهميديم بيان ؛ندارم علم 

به باور من اسالم عين   البته بايد يادآور بشوم كه .علمى است خواهم پذيرفت
برند، بدانند كه من اين روشهاى تخريبى را بکار مى  هايى كهعلم است اما اين

امت و مقاومت در برابر اين روشها در پشت سر دارم اى طوالنى از استقگذشته
ام و امروز نيز و بخواست خدا در گذشته بکاربرندگان اين روشها را رسوا كرده

 .از اين كار ناتوان نيستم
وجه تجالب و خواندم  ،بارى، مطلب ديگرى كه در اين فصل از اين كتاب      

كه در ديالکتيك  طورآناست، اين است كه احکام جزمى در زمينه علمى 
ر ن اگكند. به گمان ماستالينى وجود دارد، پيشرفت كار علمى را غيرممکن مى

ز ااصل ما بعنوان مسلمان، فكر اسالمى را به جهان عرضه كنيم، همين بحران ح
ان تضاد ميان واقعيت پيشرفت عليم و طرز فكر حاكم بر اين پيشرفت كه هم

مينه ز ،ىبراى جهان شمول شدن انديشه اسالم ،تضاد و تقابل قوا و نيروها باشد
بايد  سالمارا فراهم كرده است. همه آنها كه دلسوز اسالمند و براستى معتقد به 

انع مد و شود و آنچه اسالم است برخورد بکننبا نگرانى بسيار به آنچه واقع مى
گر اار كاز آن بشوند كه عملکردهاى برخى اسالمى تلقى بشود. براى اينكه اين 

د خواه را بسيار بسيار كند جريان انديشه اسالمى در جهان را متوقف نكند آن
 .كرد و بر حيرت زدگى و بحرانى كه بشريت گرفتار آنست خواهد افزود
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شود تفكر علمى غرب در بحران است و به گمان من اين بحران حل نمى      
تضاد و در  ،ن همآ ،كهپرستى و ماترياليسم است مگر با رها كردن بنياد كه ماده

 از  بعضى ،وقتى در اروپا بوديم ا!شود. شگفتتقابل نيروهاى مادى خالصه مى
ى غربى هاى ما چه آنها كه تحت عنوان اسالم بازگو كننده تئوريهاهموطن

دانستند به ما برچسب ه خود را حامالن آن تئوريها مىبودند، چه آنها كه يکسر
كه در  فرستد ايرانپيراهن و شلوار خود را هم مىدادند كه زدند و نسبت مىمى

كنايه از  آنها را بپوشد! ،من ،تا او و بفرستند  كنندآنجا آب بکشند و خشك مى
شناسم و در غربى مىعلم شناسم، علم شرقى و اين بود كه من براى علم مرز مى

گويد راست هم نمى»كه گفتند را هم مى ام. البته اينرا بروى علم غربى بسته
كند!، در اروپاست و از برق استفاده چون از امتيازات علم غربى استفاده مى

 «.كند! و...كند! از وسايل رفت و آمد استفاده مىكند! از راديو استفاده مىمى
گفتند، حاال هم كسانى كه زدند دروغ مىوقت آن حرفها را مى آنها كه آن

شناسند، علم غربى و علم مرز نمى .گويندد دروغ مىزننعكس اين حرفها را مى
چون طرفداران  .ترقى نداريم و مطلب دوم اين فصل دقيقا  همين موضوع است

بر روشهاى علمى ايدئولوژى »گويند مى ،مسلك تحققى باصطالح جديد
 .و آن روشى را بايد جست كه از ايدئولوژى پرداخته باشد« حکومت دارد

  
 

 1359ديماه  30تا سه شنبه  26عه از جمکارنامه  
 1359بهمن  8 تاریخ انتشار 

 460روزنامه شماره 
 قسمت دوم

  
 

 دانيمما با علم غربى مخالفت نداريم چون علم را غربى و شرقى نمى
ام كه عمل روشن كرده ،در مقدمه كتاب تضاد و توحيد در نقد اين حرف       

بيانى وجود ندارد كه متضمن طرز  بدون نظر ممکن نيست. هيچ كارى، حرفى و
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توان خالى از نيز بر اين باور است كه روش را نمى« پوپر» .فكرى نباشد
 .ماندايدئولوژى كرد و اگر بخواهيم اين كار را بکنيم ديگر چيزى بر جا نمى

و نظر  سمنيز در مقام انتقاد ماركسي« كيش شخصيت»در دو فصل اول       
درباره تقدم ايده بحث « هگل»در اين باره و هم در مقام انتقاد نظر  ماركس

به توان و نمى« فكر و عمل عنان به عنان هستند»ام كه كرده و روشن كرده
اين فصل را خواندم به اين نتيجه  کهتقدم يکى بر ديگرى قائل شد. اكنون 

بايد همين خط را  ،رسيدم كه انديشه غربى اگر بخواهد از بحران بدر برود
شود جدا كرد، پس دنبال كند. خوب وقتى ايدئولوژى را از عمل و از روش نمى

به تركيب و تجزيه اجسام  عمسئله علم نيست. مسئله اين نيست كه شيمى راج
نست كه مورد گويد. مسئله آن ايدئولوژى حاكم بر علم است. و هماچه مى
ست. ما با علم غربى مخالفت نداريم چون علم را غربى و شرقى ا انتقاد ما

دانيم. علم، علم است همگانى و عمومى است و مال همه بشر است، ما نمى
اى بعنوان اصالت ماده معتقد است كرديم كه به اسطورهرا انتقاد مى« شبه علم»

دانم اين مسئله را علمى نمى نند. مكنيروها خالصه مى را در تضادماده و اين 
تضاد و »و حتم دارم كه علم به ابطال اين نظر رسيده است و اين را در 

گرا و م كه بسيارى از متفكران ماترياليست مادهاهروشن كرد« توحيد
 .امنظرهاى آنها را هم آورده ناند و مها به اين نظرها رسيدهديالکتيسين

اين است كه هم در اروپا متهم بودم به اينكه پيراهن اما از عجايب زندگى      
فرستيم كه آب بکشند و بفرستند نكند در آنجا از مى و شلوار خود را به ايران

تماس پيدا كند! و هم در اين جا به اين كه بينش  نچيزى به بدن م« غربيات»
اء آن جهل و غرض م. اين هر دو يك منشاء دارد و منششومیغربى دارم متهم 

زدند است و قطعا  بنياد هر دو گروه چه آنها كه آن حرف را در آنجا مى  ىسايس
همان » ؛است اصلزنند بر يك ها كه اين حرف را حاال در اين جا مىاینو چه 

چگونه اين مشابهت روشها را بتوان توجيه كرد؟ ممکن  ،وگرنه .«اصالت زور
وژى متضاد روش همسانى بکار ببرند. اگر نيست دو ايده، دو فكر، دو ايدئول

نمى تواند هم  که -ت اس مستترما پذيرفته باشيم كه ايدئولوژى در روش، 
 مرامها زورپرستان یکی است و اختالف آنها اختالف رنگ است. -نباشد

کار علمی، روش  با علم خوانایی داشت، كنم كه اگر ايدئولوژىحاال بحث نمى
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را در مقدمه تضاد و توحيد امر  رساند. اينعلم مى ما را بهشود و علمی می
برايم تازگى داشت و از نظر من « پوپر»اما اين بيان از  .اممورد بحث قرار داده

روش در غرب روى به  رگرايى ددهد كه مطلققدمى است به پيش و امکان مى
 .افول گذارد

 

 از واقعيت است آنچه قابل رد و ابطال است باور و برداشت ما
در مقدمه تضاد و توحيد منطبق است  نمطلب سوم، كه عينا  بر انتقاد م      

باز براى من تازگى داشت و آن اينكه در آنجا گفته بودم علم قابل رد نيست، 
قابل ابطال هم نيست. آنچه قابل رد و ابطال است باور و برداشت ما از 

 گفتهر اصطالح فرنگى به تئورى واقعيت است كه در اصطالح به نظريه و د
شود كه در اين نظر و برداشت و تئورى ممکن است يك و يا چند عنصر مى

نامعقول وجود داشته باشد. بنابراين اين عناصر نامعقول قابل ابطال است، پس 
اصل ابطال پذيرى كه از سوى جانبداران مسلك تحققى جديد و خود جناب 

ه شده است، ناظر به علم نيست. ناظر به نظريه علمى است هم پيش كشيد پوپر
و خود اين معنى هم از نظر ما پيشرفت بزرگى است خصوصا  در شکستن 

مقصود من از طرح اين مفاهيم اين است كه بلکه با استفاده از فرصت ها. جزم
و  ستبداد رها و آزاد بشوند، مردم كشور ما از اخالق ااسالمى ايران انقالب

 .اخالق اسالمى پيدا كنند
 

 ايد!ايد؟ و بينش مرا غربى يافتههاى مرا خواندهنوشته
 اى نيست. خطاب من به شماستزدگى در تاريخ بشرى مسئله تازهغرب      

ايد! تهايد و بينش مرا غربى يافهاى مرا خواندهايد، نوشتهكه به دروغ نوشته
تى شما و همه آنهايى كه روشهاى اخالقى مبتنى بر ماده پرستوصيه من به 

 .تخريبى دارند اين است كه تا زود است خود را آزاد كنيد
هاى مرا خوانده بوديد، قطعا  تحقيق مرا درباره سلطه اگر شما نوشته      

هاى آن در حاكميت فلسفه يونانى از باستان تا امروز هم فرهنگى و ريشه
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د چه كوشش یشدد و متوجه مىیدانستمى ،و اگر خوانده بوديدخوانده بوديد 
اى كه هيچ حقيقتى جز زور و ام تا انسان را از اسارت فلسفهعظيمى بکار برده

 .شناسد، رها كنمروابط ميان زورهاى متضاد نمى
لنيزاسيون يا ه است: هاها است، همه غربزدهزدهخطاب من به شما غرب      

شود، زدگى از آن صحبت مىامروز تحت عنوان غرب و غربيونانى كردن كه 
اى نيست و در تاريخ كشور ما خيلى بيشتر از اسالم كوشش براى مفهوم تازه

يونانى آغاز شده بود. خوب است از خود  حاكم كردن فكر و فلسفه و فرهنگ
علمى ما  هاىبپرسيد كه اين فلسفه كه در دوران پيش و بعد از اسالم در حوزه

حاكم بود كدام فلسفه بود و از كجا آمده بود؟ و غير از اين فلسفه بعنوان فكر 
زدگى، تاريخ فهميد كه تاريخ غربوقت مى و خط فلسفى چه خطى هست؟ آن

زدگى در عمل آدميان و در اى نيست چون بهرحال نمود و تجلى اين غربتازه
در آنجا است كه غربزده مثل  ریب . فکر غرب زده قدرتمدار تخاخالق آنهاست

برد و میاز بين  گرا است؛كند براى ويرانيك ماده منفجره دائم تخريب مى
. اما خود غربى در كارش سازندگى کندنمیغش پاك و بىمیآاالید و  سازد؛نمی

تا از اين اخالق غربزده نجات  . پس،هست و انتقاد علمى در غرب وجود دارد
 رها نشويم، اسالمى و مکتبى گرماده پرستى تخريب نيابيم، تا از اين

خوبست بدانيد كه بيست سال كوشش علمى من حول اين معنا  .گرديمنمى
 .بوده است

رياد دانستيد نخستين فشما اگر كارهاى مرا خوانده بوديد الاقل اين را مى     
ام و در آن من بلند كردهزدگى را مرداد بر ضد غرب 28اقالا در دوران بعد از 

 .بود گرثرم از اخالق تخريبأدوران هم ت
پرستى و اخالق خود را از اين ماده ،برادران من ،بهرحال تا زود است      

غرب در بحران خود وامانده است و  .پرستى رها كنيدحاصل از اين ماده
نويت در هاى كوشش براى بيرون رفتن از اين بحران بصورت توجه به معنشانه

بيش از اينكه دير شود خود را  .خوردآثار علمى دانشمندان غرب به چشم مى
پرستى غربى رها كنيد، رها كنيد و به خدا بازگرديد، به اخالق اسالمى از ماده

اين همه روش تخريبى بکار بردن، اين همه بر پايه دروغ خود و مردم بازگرديد. 
جز نابودى خودمان و انقالبمان  ،كردنرا در برخوردهاى تخريبى نفله و نابود
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آورد. آنچه در كشور ما بوجود آمد، نتيجه حاكميت همين ماده ثمرى به بار نمى
پرستى است، گفتن اينكه در كشور بيکارى هست، پرستى، و نتيجه اخالق ماده

هست، گفتن اينكه ما  گفتن اينكه اقتصاد ما فلج است، گفتن اينكه شکنجه
توانستيم با نكردن بسيارى از كارها و انجام آنچه الزم بود نيرومند و توانا ىم

هاى ديگر نيست كه تا دشمنان نتوانند به ما حمله كنند و بسيارى گفتن بشويم
آمريکاست بلکه نگفتن اينهاست كه بسود آمريکاست. انجام آن كارهايى بسود 

ست. اگر ما درست كار بسود آمريکا ،اين جا رسانده است  كه ما را به
عدالتيها، اخالق فاسد كارى، گرانى، فلج اقتصادى، جنگ، بىكرديم، بيمى

رفت و عدالت قضايى و امنيت آمد و يا آنچه بود از بين مىتباه يا بوجود نمى
از كدامين ضعف ما  شد آمريکاكرديم و اگر همه اين كارها مىرا برقرار مى
رد؟ اين عينا  مثل كبك سر را به زير برف كردن است، اينكارها كاستفاده مى

ها حرف نزنيد، گوييد ازآنكشانيد بعد مىكار كشور را به تباهى مى و كنيدمى
كند بلکه از كند؟ آمريکا از اين حرفها استفاده نمىچون آمريکا استفاده مى

 .كنداين اعمال است كه استفاده مى
 

تا به امروز كارشان به  ى ما از دوران قاجارچگونه شد كه انقالبها
 انحراف كشيد

بنابراين بهتر است كه ما تا وقت باقى است آنچه را كه نجات دادنى است       
توانند از نجات بدهيم و بسوى سازندگى برويم و ضعفهايى را كه دشمنان ما مى

تواند هيچ كارى نمى کاآمري ،صورت آن سود بجويند، از بين ببريم. در آن
بکند. اما اگر اين ضعفها برجاى ماندند و ما با همين اخالق تخريبى كه از 

آيند و دنبال مردم به ستوه مى را تشدید کردیم،ضعفها  ،گيردپرستى مايه مىماده
همين جا اين مسئله  ،بلحاظ اهميت ،خوب است .رونديك راه حل ديگرى مى

ببينيم چگونه شد كه انقالبهاى ما و  م. يعنى به تاريخ معاصر بازگرديمرا بشکافي
در آن دوران يك قدرت  تا به امروز كارشان به انحراف كشيد. از دوران قاجار

اينها بر كشور  .روس بود و انگليس جنوبي؛شمالى وجود داشت و يك قدرت 
مشروطه شد. يك بنياد محکم و اساسى اين انقالب  ما مسلط بودند. انقالب
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مردم آزادى  ،استعمار بود و حق هم همين است وقتى در يك كشور زيرسلطه
اند. براى اينكه بدست آوردند به معناى آنست كه استقالل هم بدست آورده

امکان پيدا  دركشور زيرسلطه استبداد بدون سلطه خارجى معنا و مفهوم و
و روشنفكران آن  انروحاني كند. اما آن خط آزادى و استقالل كه با رهبرىنمى

زمان پيش رفته بود و انقالب را به نتيجه رسانده بود، نتوانست آزادى را با 
ى در هر گوشه كشور عمالا حاكميت سايس - م كند. جريانهاى فكرىأنظم تو

بيم از متالشى شدن كشور بر  ،دوران آندولت مركزى را از بين برده بودند. در 
ميل به آزادى غلبه كرد و اين تفكر حاكم شد كه در اين جهان بدون تكيه بر 

توان در داخل يك نظمى برقرار كرد و يکپارچگى در قدرتهاى خارجى نمى
نتيجه اين شد كه گروهى متمايل به قدرت شمالى  .اداره كشور را بوجود آورد
ه قدرت جنوبى و بعد كودتاى رضاخانى بوجود آمد و شدند و گروهى متمايل ب

 . سال كرد آنچه كرد 55
گذشته از  ،در جهانى كه ما هستيم :جاستدر حال حاضر نيز خطر اين      

نيز قرآن روش رشد است  آنكه قانون رشد يك قانون عام است و از ديدگاه ما
و سركشى باز  و طغيان« غى»من الغى( و راه رشد از راه  تبين الرشد )قد
 ،ستا« برخود افزا»شناساند و با در نظر گرفتن اينكه اين مسئله كه عمل مى

هيچ موجودى نيست كه در طريق رشد نباشد.  است،امروز در علم ثابت شده
توانيم رشد كنيم اگر ما خط مستقلى از دو قدرت روس و پس ما نيز نمى

 تماميت ارضىومستقل امنيت و در استقالل  بوجود نياوريم و اين خط آمريکا
بگوييد چگونه اين جمهورى راحفظ  د،كشور، معنويت و رشد را تامين نكن

ايد كه آن مطالب را خواهيم كرد؟ آيا شما اين سئوال را براى خود طرح كرده
 جمهورىف اين رئيس ذكنيد؟ حايد و اين كارها را مىدر نامه سرگشاده نوشته

عتماد عمومى انتخاب شده است و امروز هم بيشتر از يکسال پيش اكه با آن 
به معناى شکست قطعى اين راه  از اين اعتماد عمومى برخوردار است آيا

 نيست؟
و  تبليغ جدايى و حتى تضاد ميان رئيس جمهور ،دروغه ب ،آيا اين همه      
 كنيد؟و روحانيت را محض رضاى خدا مى امام
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بوجود آمد؟ از همين  كنيد كه از همين جدايى بود كه رضاخانفكر نمى      
مرداد ساخته شد؟ و آيا شما هم بدون غرض و  28جدايى بود كه كودتاى 

 كنيد؟كار را مى مرض اين
 

 افكار ما به تشخيص مردم ما و سنجش انقالب
سنجش افكارى كه در همين هفته  بنابرما به تشخيص مردم ما  انقالب      

 ت:بعمل آمده است، براى تحقق هدفهاى زير بوده اس
، تحقق اسالم و جمهورى اسالمى ،سرنگونى شاه و رژيم او ،آزادىبازیافت  -
تامين نيازهاى اساسى  ،عدالتى در رژيم گذشتهبىبردن ظلم و ستم وبین از 

كسب استقالل از سلطه ، از بين بردن فاصله طبقاتى ،اجتماعى و اقتصادى
  .یخارج
كه امر اين .براى تحقق اين هدفها بوده است اند كه انقالبمردم ما گفته      

صحبت  مردم در اين سنجش افكار بوضوح و روشنى از هدفهاى انقالب
اند، بيانگر روشنى و وضوح وجدان عمومى مردم اند و آنها را شماره كردهكرده
ست هدفهايى كه زمينه روشن در جامعه ما دارند و عامل ذهنى ا ست. اينهاا ما

 .وحدت مردم كشورند
كه به رئيس  دهد كه نزديك به تمام كسانياين سنجش افكار نشان مى      

اند و اين اند، او را در اين هدفها صادق و پابرجا يافتهاعتماد كرده جمهورى
بايد از مردم توقع كند. براى من جاى است آن پاداشى كه يك رئيس جمهورى مى

هزار شکر به درگاه خدا دارد كه بگويم خداوندا ترا سپاس كه مردم مرا در آزادى 
ا اخالق و عملهاى استبدادى، در مبارزه با ظلم و شان، در دينشان، در مخالفت ب

به حق خودشان  ستم و عدم امنيت قضايى، در كوشش براى رساندن مستضعفان
ما بتوانند رها و  و دگرگون كردن بنيادهاى اجتماعى بطوريکه مردم مستضعف

زه با نابرابريها و ستمهاى آزاد بشوند، در حفظ استقالل اين كشور و در مبار
 .اندمرا امين خود يافته ،طبقاتى

و همواره قيم بدار و چنان كن كه اين بنده تخداوندا مرا بر اين صراط مست      
 !در اين امور كه براى استقرار دين تو اساسى است امين مردم باشد. خداوندا
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اند، اين كرده مهورىها به رئيس جاينكه مردم بيشترين اعتماد را در اين زمينه
اى دهد كه هر لغزش او براى اين جامعه ضربهات را در وضعى قرار مىبنده

دل ده تا در  تكشنده خواهد شد. پس مرا از لغزشها حفظ فرما و به من قو
 .برابر اين همه ماليمتها بايستم

 

 .ايداختيار ستمگران شدهعمله ظلم و عامل بى
ز كسانى كه اين همه بر به انحصار درآوردن وسايل تبليغاتى اصرار دارند ا      
خواهيد خود گوييد، چرا مىگوييد، حق مىاگر شما راست مى :پرسممى

بريد و را از بين مى هاى بحث آزادبگوييد و خود تصديق كنيد؟ چرا زمينه
نگذار بحث آزاد نبود؟ مگر امام بارها درباره صادق بنيا ايد؟ مگر امامبرده

كنيد در يك اند؟ شما چرا اين مسائلى را كه طرح مىنكرده تأكيدبحث آزاد 
دانيد راست آوريد؟ براى اينكه مىمحيط سالمى بصورت بحث در نمى

 ،كنيد و بعد بر اساس جعليات خودتانگوييد. شما از خودتان جعل مىنمى
كنيد و به محکوم مى ،ايدرا ساخته اساس اتهامى كه خود آنكنيد و بر متهم مى

دهيد كمترين دفاعى از خود بکند. آيا اين روشها محکوم هم مجال نمى
كنيد؟ تا و ضد مکتب نيست؟ چرا چنين مى اسالمى است؟ آيا اينها ضد اسالم

ود بياييد، خواهيد زود است خود را رها كنيد، فردا دير است، فردا اگر هم بخ
 .ايداختيار ستمگران شدهديد كه راه بازگشت نداريد. عمله ظلم و عامل بى

تان جز شما كه حاكميت استبداد و اخالق استبداد براي ،و اما شما مردم      
 سيه روزى، عقب ماندگى، بهم ريختن اوضاع كشور، از ل،رنج، گرسنگى، جه

يى و اضمحالل حاكميت واقعى دولت انتظام و امنيت قضا و بين رفتن نظم
م هجو شما كه بايد نتيجه حاكميت اين اخالق را بصورت ،آوردثمرى به بار نمى

ر دارى د. شما نسبت به اين روشها القيد نمانيد و با استویبيگانگان تحمل كن
 .ايدبينم كه ايستادهبرابر آنها بايستيد و البته مى

به شيشه مغازه يا تاكسى  ئيس جمهورىامروز در جامعه ما زدن عكس ر     
تظاهرات بکنند  كه به سود رئيس جمهور شود! امروز با كسانيجرم تلقى مى
دهم كه شما را كنند هشدار مىدارند! من به آنها كه اينكارها را مىسختى روا مى
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گويم اگر امروز نسبت به اين امور سودى در اين كارها نيست و به شما مردم مى
دهيد، استقامت نكنيد براى القيد بمانيد و همين طور كه استقامت به خرج مى

شود كه اين چو از نو استبداد جديدى بر قرار مى ؛شما هم فردا دير خواهد شد
بندد و گران خارجى مىاستبداد بخواهد و يا نخواهد دم خود را به دم سلطه

 .كرديد آيد كه بر ضدش انقالببه اسارت همان رژيمى در مى كشور شما از نو
م هبر ضد  بهتر است از اين برخوردها بدر بيابيم، چه عيب دارد بجاى آنكه      

عمل كنيم بياييم يکديگر را دوست بداريم؟ بجاى اينكه در پى تحصيل 
راه تفاهم برويم؟ ب  همحاكميت مطلق برآييم. در پى تفاهم باشيم و براستى با 

 گاهىآخواهيم با مردم بکنيم به راه بجاى اينكه قيم مردم بشويم و هركار مى
 وبصيرت با همکارى و دادن و آگاهى گرفتن برويم تا مردم از روى آگاهى 

آن  ست وهمدلى آنچه را كه بايد كرد بکنند، بنظر من اين دومى اخالق اسالمى ا
 پرستى غربى است.بداد و همان اخالق مادهاولى اخالق شرك، اخالق است

 .م به مناسبت مطالب اين كتاب كه خواندمه  اين
   

 
 1359ديماه  30تا سه شنبه  26از جمعه 

 1359بهمن  9 تاریخ  انتشار 
 461روزنامه شماره 
 قسمت سوم

  
 

و به دومى را از خط امام جدا كرد  هست: بايد شخص امام در نوار
 چسبيد

اى به اما مسئله ديگرى كه در اين روزها مطرح است و من درباره آن نامه      
توانم درباره محتواى آن صحبت بکنم. مسئله ام كه حاال نمىنوشته امام

گروگانهاست. بعد از آنكه آقايان نامه سرگشاده نوشتند متنى هم به صورت پلى 
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خطى غير از خط امام بلکه  رئيس جمهورىنشان بدهند  ات دکردنكپى منتشر 
 .ضد خط امام دارد و از جمله آنها همين مسئله گروگانهاس

نگرند و امام در ديد آنها من مى اينها از ديد زورپرست خودشان به امام      
خودشان هستند ولى  كنند امام همانست كهمطلق شده خودشان است. خيال مى

خواهند خط خودشان گويند خط امام، در واقع مىبا ابعادى بزرگتر. و وقتى مى
بايد » :اندنوارى هم هست كه در آن گفته ؛را به نام خط امام قالب بزنند

 .«شخص امام را از خط امام جدا كرد و به دومى چسبيد
خط اسالم  د كه خط امامانمردم هم اين واقعيت را دريافته ،به گمان من      

اند كه كسى خالف نظر فقهى ايشان است، آيا امام در امور فقهى غدغن كرده
فتوا داشته باشد؟ آيا ساير مراجع تقليد در آنچه كه اصلى است، فتواهايشان 
عينا  مثل فتاوى امام است؟ اگر در آنجا اختالف رأى دليل بر جدايى خط و 

ى چرا چنين باشد؟ آيا در صدر اسالم يأس، در امور سضديت با خط نيست
نشست، در همه امور با آنها هم پيغمبر اسالم كه با صحابه خود به شور مى

نظر پيغمبر باشد؟ آيا  از د كه نظر صحابه غيرمآعقيده بود؟ هيچ پيش نمى
شد و پيغمبر نظر مى اکثریت چنين نبود كه در بعضى مواقع غير نظر پيغمبر

 بست؟يت را بکار مىاكثر
ت جمهورى بودم چه در اجتماع يأسوقت كه داوطلب ر در همان      

و چه در اجتماع بعضى از علماى قم اين مسئله طرح شد  روحانيت مبارز تهران
توانم بگويم كه ممکن است نمى :هم ضبط و موجود است. گفتم كه در نوار

باشد، الزم هم نيست  نظر من عين نظر امام ،در آن ،د كهاى پيش بيايمسئله
باشد. براى اينكه ما بشريم و بشر به جهات اطالعات گوناگونى كه  طوراين

ى حركت تفكر و اكند هر چند مبندارد نظرهاى گوناگون پيدا مىدريافت مى
ام و اين را هم امروز پذيرفته روش هم يکى باشد. اما من چون امام را به رهبرى

ام و چون به حکم اخالق اسالمى متعهدم كه به نتايج پذيرفتن امام به پذيرفتهن
عنوان رهبر كردن بگذارم در مواردى كه نظر من با نظر امام يکى نيست، من 

كنم و گمان من اينست كه گويم، اما از تصميم امام پيروى مىنظر خود را مى
دن همين است. وظيفه ما اينست كه صادق و امين باشيم و آنچه در خط امام بو
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شود خطا دانيم بگوييم. حتى اصرار كنيم تا آنچه واقع مىرا كه واقعيت مى
 .نباشد
اما در عين حال براى اينكه نظم در جامعه اسالمى استوار بگردد، بايد آن       

كند. در اين مورد هم شما تخاذ مىا تصميمى را به اجرا بگذاريم كه رهبرى
نسبت ندهيد، امام برى است، آنچه امام  آنچه واقع شده است را به امام

صل است و آنچه واقع شده يك ا اند يعنى مبارزه قاطع با سلطه آمريکافرموده
ده مام نكرده است و بحث هم بر سر آن چيزهايى است كه واقع شاست را ا

است. در جامعه اسالمى براى اينكه ما باز هم در آينده دچار سرگردانيهاى 
 بازيها برداريم. بزرگتر نشويم، بهتر است دست از اين چماق

 

چگونه بوجود آمد، چگونه تحول پيدا كرد و  ببينيم مسئله گروگانها
 چگونه پايان پذيرفت؟

ن صورتى پايان پذيرفت كه پيش بينى كرده بودم و اثراتى به مسئله به هما      
قابل مشاهده است و در يك محيط آزاد بدون جو سازيهاى  جا گذاشت كه

چه شرايطى  آمريکا :توان اين مسئله را مورد ارزيابى قرار داد و ديدقالبى مى
قرار دادند، و اين شرايط در عمل چه شرايطى را  را حاضر بود بپذيرد، امام

ست كه اگر محيط آزاد باشد و بدون مقاصد تخريبى و ا چگونه اجرا شد؟ اينها
براى پند و عبرت گرفتن مورد بحث واقع بشود، بر شما نويسندگان نامه 

د كه شسرگشاده و شما منتشر كنندگان پلى كپى و بر همه مردم روشن خواهد 
ام در خير و ام و آنچه گفتها صداقت هم بودهام و بمن در خط امام بوده

 .بوده است ت آمريکاسايو بر ضد س مصلحت ايران
روم كه گفتگو با سفرا و فرستادگان از اينجا به موضوع ديگرى مى         

را خواهم اين مطلب دانم كه بايد از قول آن كس كه مىخارجى است. چون نمى
 :گفتولى يکى از آنها به من مىكنم، نقل بکنم مجازم يا خير نام او را نقل نمى

شما بايد يك راه حلى را براى پايان دادن به جنگ بپذيريد. براى اينكه اگر 
اى خواهد تراشيد و قطعى است بهانه احراز كند كه شکست عراق آمريکا

گفت اين كوششى كه براى هر چه زودتر به د كرد. او مىمداخله نظامى خواه
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ها را از كنند اينكار شيرازه جبههشود براى اينست كه فكر مىزمين زدن شما مى
را  ايرانقوای شکست  حفظ و شکستعراق را از  ارتشهم خواهد پاشيد و 
را از ديد  و پاسخ دادم كه امريکاييها هم امامالبته من به ا قطعى خواهد كرد.

اند كه امام با استحکام و اند و ندانستهخودشان و زورپرستان شناسايى كرده
قدرت تمام از كسى كه خود وى او را فرمانده كل قوا كرده است حمايت 

استوار  حسين كند و در تامين اسباب پيروزى ما بر رژيم مهاجم صداممى
استوار بود.  استوار است كه در مبارزه با رژيم شاه آن قدرايستاده است. هم
 .هاى اين شيطان به جايى نخواهد رسيدبنابراين وسوسه

كرد همين مسئله بود كه با توجه به موقع آيا مطلب ديگرى كه او طرح مى      
 را براى تشديد حمله به جمهورى اسالمى ايران آزادى گروگانها رژيم ريگان

 مغتنم خواهد شمرد يا اين رها كردن عامل تخريب او خواهد شد؟
از خودش در اين مورد توضيح خواستيم. توضيحش اين  ،به مناسبت موقع      

زى يا شکست شما در جنگ بر ثبات بود كه شما در حال جنگ هستيد و پيرو
قطعى دارد. بنابراين چگونگى عمل  تأثيرثباتى و اضمحالل آن رژيم يا بى

تواند موجب سرعت شکست يا عدم شکست بشود. در اين ها مىابرقدرت
او گفتم روش من بعنوان يك مسلمان بر اساس آنچه از قرآن ه مورد هم ب

همان روشى  .توانيم بخود تكيه كنيمه مىام اين بوده است كه تا آنجا كآموخته
ايم كه با دست خالى با آن رژيم دست آزموده اسالمى ايران كه ما در انقالب

ماه است بدون  4كه در تنهايى طورآنبگريبان شديم و بر زمينش زديم. هم
سال خود را براى  12كه طى  و مهماتى بر مهاجمى دريافت هيچگونه اسلحه

قدرت نظامى شدن، تجهيز كرده است و يکسال تمام است كه خود را براى 
جنگيم. اين در تاريخ بشريت معاصر اگر نه در تمام كند، مىحمله آماده مى
نظر نظامى صنعتى، كشورى  سابقه است كه يك كشورى وابسته ازتاريخ ما بى

با  ؛ماه بجنگد 4توان داشته باشد كه سازد، كه خود اسلحه و مهمات نمى
كشورى كه از پيش براى چنين تجاوزى خود را آماده كرده بود و هر روز هم 

شود مشغول نبرد باشد. مگر اينكه نيروهاى اسلحه و مهمات وارد مرزهايش مى
صورت هم ما به مردم خودمان  نظامى ديگرى را وارد عمليات بکنند كه در آن
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بيشتر  از آنها فداكارى بيشتر طلب خواهيم كرد. سربازانباز خواهيم گشت و 
 .خواهيم خواست و جنگ را همچنان ادامه خواهيم داد

مى و صحبت ديگرى هم با اين سفير درباره رفتن به كنفرانس سران اسال      
 .توقع ما از اين كنفرانس بميان آمد

ه مى را كينست كه نخستين دستور اسالمن گفتم توقع ما از اين كنفرانس ا      
وز تجام :محل اختالف هم نيست و همه مسلمانها آنرا قبول دارند بکار ببندند

خواهيم چون محکوم را هم براى خودمان نمى را محکوم بکنند، همين. آن
دل  دررا دهد، اما اميد هاى جنگ را تغيير نمىهاى صحنهكردن آنها، واقعيت
 كند كه عصر تولد نو در اسالم فرا رسيده استملت اسالم زنده مى

خواهيد در : شما بگوييد چگونه مى خطاب به حزب دمکرات
جدايى و يا به قيمت تجزيه كشور در اين دنيا آزاد، خودمختار و 

 خودكامه زندگى كنيد؟
 

 ؛بود موضوع ديگرى كه در اين چند روز بدان پرداختم مسئله كردستان      
 ايم در صورتينزد من فرستاده بود كه ما آماده حزب دمکرات كردستان كسانى را

را دولت بپذيرد ولو با اصالحات ما بياييم و دوش بدوش شما « شش اصل»كه 
 !بجنگيم با متجاوز عراق

هم در جلسه فرماندهان  رسيده بود كه اخبار و اطالعاتى هم از كردستان     
هم در گفتگو با متصديان غير  و نظامى، هم در جلسه شوراى عالى دفاع

 :گفتم طوراينآنها  هنظامى مورد بحث قرار داديم. من ب
علنى و آشکار مورد تجاوز قرار بگيرد و در  طورايناگر وقتى يك كشورى       

هيج دولتى البته اغراق است چون چند  - ر جدىهيچ دولتى بطو ،اين دنيا
 - دولتى فرياد اعتراض برداشتند گرچه اعتراض شان قاطع نبود و نيست

گروگان آن همه سر و  50المللى كه براى اعتراض نكند، اين سازمانهاى بين
براى انسانهايى كه هر روز بدون هيچ دليل روشنى بخاك و  صدا براه انداختند،

خواهيد در كنند؟ شما بگوييد چگونه مىچرا اعتراض نمى افتندخون مى
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جدايى و يا به قيمت تجزيه كشور در اين دنيا آزاد، خودمختار و خودكامه 
زندگى كنيد؟ آيا اين تجاوز و اين ضربه سخت شما را بيدار نكرد؟ و آيا اين 

ن جهان ها شما را بيدار نكرد؟ اين خرابيها شما را بيدار نكرد؟ در ايبرادركشى
هاى مسلمان، تازه اگر همه دست بدست هم بدهيم، هنوز سالهاى كه ما ملت

آيا از سلطه قدرتها و ابرقدرتها بدرآييم.  دراز بايد كوشش كنيم. مبارزه كنيم تا
ست اسباب نیبينيد؟ آيا كافى جدايى، سعادت و آزادى و رستگارى مى درشما 

شدن و بدست تبهکار او خونريزى براه انداختن؟ آيا وقت آن  حسين دست صدام
 نرسيده است كه بخود بياييد؟

  
 

 59ديماه  30تا سه شنبه  26جمعه کارنامه 
 1359بهمن  13تاریخ انتشار 

 464 شماره روزنامه 
 قسمت چهارم

  

 بستيدجمهورى اسالمى مى در سنندج راه بر نيروهاى ارتش
گفتم كه ما به آنچه گفته بوديم پايبند بوديم و در همان روزهايى كه       
حل شده است، در سنندج راه بر  رفت ما اميدوار بشويم كه مسئله كردستانمى

ما » :بستيد. آنها هم مطابق معمول گفتندجمهورى اسالمى  نيروهاى ارتش
 تو مهما يادشان آوردم كه طرح تقسيم اسلحه بعد به .«نبوديم كومله بود

 .ستا پادگان سنندج كه شما سه دسته تنظيم كرده بوديد، در دست ما
فين گفتند كه از طرشده است ومى« اشتباهاتى»باالخره پذيرفتند كه       

 .اشتباهاتى شده است
برادران من،  :گويمىحاال به همين مناسبت به شما مردم عزيز آن سامان م      

ما هر چه بهم ظلم بکنيم يك هزارم ظلم بيگانه را نخواهيم كرد،   خواهران من،
بر سر  صدام ببينيد، آنچه را كه ارتش شما بياييد، آثار جنگ را در خوزستان

 .شهرهاى خوزستان آورده است ببينيد تا حرف مرا بفهميد
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هيچکس براى شما دلسوزتر از ما و براى ما دلسوزتر از شما نيست و اين      
ست. همه ما هم مسلمانيم و اگر بر ا ميهن يك ميهن است و متعلق به همه ما

هيچ دليلى براى برخوردهاى مسلحانه  ،اساس اخوت اسالمى عمل كنيم
ست. از من ا روزهاى حساسى در تاريخ ميهن اسالمى ما ،روزها ماند. ايننمى

 .روديعنى ايجاد رابطه بر پايه تضاد نيروها كار از پيش نمى با اسلحه :بشنويد
كه ما را استوار و با صالبت يافتند  طورآنبگذاريد قدرتهاى خارجى هم      

آمديد و اگر وحدت حکومت يکپارچه و متحد نيز بيابند. اگر براه تفاهم مى
داديد )خطابم به گروههايى است كه به نام قرار نمى اسالمى را مورد خدشه

شد و دشمن در درستى  نيروهاى ما پخش و پال نمی ،(كنندعمل مى كردستان
كرد، قبل از كرد. اگر هم تجاوزمىترديد مى تصميم خودش در تجاوز به ايران

نشانديم. پس ا بر سر جايش مىاينكه اين همه خرابى ببار آورد ما متجاوز ر
شما در آنچه بر كشور رفته است سهيم هستيد. تاريخ از اين كار شما در 

 .نخواهد گذشت. هنوز وقت باقى است به دامن حکومت اسالمى بازگرديد
ام امام موافقت فرمودند به همه كسانيکه صحبت كرده در اين باره با امام      
توانند تامين داده شود و شرايط كسانى كه مى  مينأگذارند، تبر زمين مى اسلحه

 .طرح شد و تصويب شده است بگيرند در شوراى عالى دفاع
هم كه دو جلسه پياپى تشکيل داد در دو زمينه  در شوراى عالى دفاع     

ت خارجى كه متضمن دو مسئله يکى يأسام مرزها و سطرحهاى نظامى در تم
طرح پالمه و ديگر مسئله شركت در كنفرانس اسالمى است بحث شد. البته 

نوشته بود كه آنهم مورد  اى هم دولت در جواب يادداشت دولت روسيهنامه
 توان چيزى گفتبحث واقع شد. كه درباره اين موضوعات فعالا نمى

ضح موضوع طرح پالمه قرار شد كه ما سئوالهايى بکنيم و آنچه وا در     
و جكردنى است واضح بکنيم. در مورد طرحهاى نظامى قرار شد كه ما در يك 

ها با ا آنوحدت و هماهنگى و اعتماد به فرماندهان نظامى اين امکان را بدهيم ت
 .کننداستفاده از اعتقاد و دانش نظاميشان راههاى پيروزى را هموار ب

بود  مطلب ديگر بعنوان جمع بندى كارهاى اين چند روز ديدار با امام      
قبالا فرزند امام آمد و با او صحبتهايى در غالب اين زمينه هايى كه بحث شد 

ايشان با قيافه باز و بشاشى مرا پذيرفتند و  .بعد هم به ديدار امام رفتم ؛كرديم
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در برخورد با جنگ بعضى  :ايشان گفتند ؛روز شدداشت كه بايد پي تأكيد
اشتباهات هست كه اينها بايد كنار گذاشته بشود، شما با اطمينان و اعتماد 

 .بجنگيد و پيروز بشويد ،برگرديد، خدا با شماست كامل به جبهه
بندم و من به ايشان عرض كردم كه به اسالم و تمامت آن معتقد و پاى      
طور كه در اسالم هست،  ن باورم كه اگر شرايط اجراى احکام و حدود آنبراي

ترين نظامها مستقر خواهد شد. همه حرف و سخن من بر رعايت بشود عادالنه
توان كم بها داد. نحوه اجرا سر مجرى و شرايط اجراء است. چون اينها را نمى

ى تمام و مجرى حدود، از حدود و نفس اجرايشان مهمتر است. اگر قاض
شرايط اسالمى را داشت و با در نظر گرفتن شرايطى كه اسالم معين كرده، حد 

ترين ترين مجازات و به زعم من خفيفترين، انسانىجارى كرد، آن حد عادالنه
مجازاتها خواهد بود. به ايشان عرض كردم كه در اين مسئله به زبانهاى خارجى 

ام. از جمله در يك رها نشر دادهام و در مطبوعات اين كشونيز مطلب نوشته
روزنامه فرانسوى درباره قطع يد سارق كه آن روزنامه بعنوان سئوال پيش من 

براى اينكه بتوان دست دزدى را بريد بايد بيست و شش  :به او گفتم ،آورد
شرط جمع بشود كه اگر آن بيست و شش شرط جمع بشود خود شما بجاى 

كنيد! در قوانين جزايى شما اعدام هست مى بريدن دست چنان دزدى را اعدام
و اگر اين دست بريدن را با آن اعدام مقايسه كنيد مالحظه خواهيد كرد كه 

تر است. بنابراين هنوز در زمان ما هم مجازات اسالمى، بسيار بسيار خفيف
 ايراد من و ايستادگى من بر سر تحقق آن شرايط است و مطابق معمول وقتى به

را به  شود اينعدم رعايت شرايط اعتراض مىحدود بخاطر آن جارى كنندگان 
 .نويسند كه اين دروغ استپاى انكار اصل مى

بهرحال اين مناسبتى بود كه اين مطالب را به صراحت بگويم. چون در       
نند و را بعنوان نخستين كافر تبليغ ك اين دنيا وقتى ممکن بوده كه در شام على

كه يك قدم براى اسالم نه در فكر كردن و نه در قلم  بباورانند، وقتى كساني
دانند نظام اسالم و واقعيت آن چيست، اين اند و نمىزدن، نه در عمل بر نداشته

كسى را كه عمر خود را در شناخت اسالم گذرانده و براى يابند كه امکان را مى
قلم زده است به داشتن بينش غربى اعتالى آن زحمت كشيده و فكر كرده و 
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توانند او را متهم به كفر بکنند و قتل او را هم واجب متهم بکنند، البته مى
 .بگردانند

فرصتى دست داد  غير از اين مطالبى كه گفتم بعد از يکماه دورى از تهران      
خود بدهم كه در تا با مادر و برادران و خواهران ديدار كنم و اين وعده را ب

چند روز استراحت  ، خواهم توانستشويمآينده وقتى از اين جنگ خالص مى
 .كنم

  
  

 1359بهمن  1چهارشنبه کارنامه 
 1359بهمن ماه  14تاریخ انتشار 

 465شماره روزنامه 

 سركوب مقاومت شديدى كردند دانشجويان در برابر نيروهاى مسلح
كه يادم است در  طوراين اين روزها در دانشگاه تهران پيش درسالها       

البته بسيارى   اى را سازمان دادندبود كه تظاهرات گسترده 1331تا  1330
امور به عنوان مقدمات آن تظاهرات واقع شده بود كه من از آن اطالع نداشتم، 

خواست مى ود كه رژيم شاهولى آنچه در روز اول بهمن بر من معلوم شد، اين ب
هم مخالفان  ،با يك كشتار، كار من و ساير همفكرانم را بسازد و با يك ضربه

را  بود از ميدان بدر كند و هم دولت امينى ملى ى آن روز را كه جبههسايس
دست بگيرد و هم دانشگاه را به عنوان يك امور را كامال در  کند و عنانساقط 

نيروى زنده و متحرك زبون بسازد. جاى شگفتى ندارد اگر بگويم مسئوالن 
امور انتظامى از خود دانشجويان براى هدايت تظاهرات و مهار آنها تعيين شده 

خبر بودند و پيش از آن روز، طبق دستوراتى كه من در مقام مسئول از آنها بى
نشگاه بيرون برده شده بودند. در نتيجه هدايت تظاهرات با وجود بودم، از دا
ويژه سركوب به غايت مشکل شده بود. با وجود اين رژيم نتوانست  نيروهاى
را به داخل  ناگزير شد نيروهاى مسلح .خواست بکندآرايى را كه مىصحنه

در تاريخ به  ،از خود، ننگين ی خونین ودانشگاه بفرستد و با اين كار، يادگار
جاى بگذارد. دانشجويان در برابر نيروهاى مسلح سركوب مقاومت شديدى 
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كردند و ما با تعدادى تا به آخر در دانشگاه مانديم و چون من به سختى زخمى 
دانشکده علوم تا رفتن نيروى سركوب نگهدارى  درشده بودم، دانشجويان مرا 

 .كردند
ى مهمى در تاريخ يأسز دنباله پيدا كرد و قطعا  به تحول سرو آنداستان        

ديگرى  انجاميد چرا كه موجب شد دانشجويان در پى يك رهبرى معاصر ايران
بروند و خواهان مشخصات نويى در رهبرى شوند و همين امر به تماس با 

انجاميد. به هر حال بسيارى از اين  ،شدو آنچه در پى اين تماس واقع  مصدق
دانشجويان كه در آن روز ايستادگى و مقاومت كردند، بعدها از پهلوانان 

از بين رفتند و يا بعد  نها يا با شکنجهاى مبارزه با رژيم شدند و در زنداهعرصه
 .فرستمحشان درود مىشدند كه به اين مناسبت به روح پرفتو از شکنجه اعدام

كرده و ميدوارم فراموش ناما درسى كه خود من از اين واقعه گرفتم و ا      
ى ضعيتوه كار برده باشم، اين بود كه انسان توانا است، اگر در هر همواره ب
 .عمل كند

كند به شرط اين كه بتواند عوامل الزم كار را از محيطى كه در آن عمل مى      
رسد كه در آنجا رسد و موقع و مکانى مى. با اين حال زمانى مىبه دست بياورد

فقدان عواملى كه بايد حضور داشته باشند و حضور عواملى كه نبايد حضور 
شود كه ضايعات زياد به بار آيند و نتيجه حاصل بسيار داشته باشند موجب مى

ج بدهد. اين گونه به جاى نشان دادن قوت، ضعف به خر كم باشد و رهبرى
خواهد و براى نجات وضعيت بايد تن به موارد ايستادگى و مقاومت به تمام مى

همه مقدمات  ،از پيش، فداكارى داد و قبول خطر كرد. حال اين كه اگر ما
يم و رهبرى واضح و روشن بود، جا و موقع خودش را دآورالزم را فراهم مى

هاى مرگبار به توانستيم ضربهشناخت، بدون قبول خطرهاى بزرگ، مىمى
 .دشمن وارد بسازيم، در اين جنگ هم همين طور است

ايم و همه مقدمات كار را سنجيده ايم، به دشمن حمله كرده هربار كه ما      
در هر  .ضربات ما به دشمن مرگبار بوده است و تلفات و ضايعاتمان در حداقل

بسيارى  .طور استهم همين طور است، در اداره كشورمورد ديگر نيز همين
اما چون همه جوانب سنجيده نشده  ؛كارها با سروصداى فراوان شروع شدند

است و به گمان من چون كار براى خدا نبوده است، پس از چندى به جاى 
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نفع، ضرر به بار آورده و به جاى پيشرفت، ما را به عقب برده و به جاى 
ختى و مشکالت است كه آدمى سازندگى، تخريب از آب درآمده است. در س

تواند نشان بدهد. آن روز ممکن بود، گفت ما وسايل اجراى ارزش خود را مى
دارد، عناصر اين ساواك در بين دانشجويان « ساواك»برنامه را نداريم، دشمن 

فراوانند و با استفاده از نبودن سازمان مخصوص برقرارى نظم و انتظامات، 
شده و نيروهاى دانشجويى را در پراكندگى به هر كارى وامى  تعزيه گردان

را وارد عمل كرده و... و در نتيجه، مهار از  د و از آن سو نيز نيروهاى خودندار
 .دست ما خارج شده و آنچه واقع شده، واقع شده است

اما براى گريز از خطر، اين يك توجيه است. راه ديگر اين بود كه تمام       
راه شركت دادن همه دانشجويان به كار رود و مهار به دست آيد تا تالش از 

طور هم شد. خداوند توفيق داد، به هاى دشمن قابل اجرا نباشد و هميننقشه
هاى او نگرفت و ننگى زيان كرد و نقشه جاى آنكه ما زيان كنيم، رژيم شاه

 .به دانشگاهى، افزوده شدرژيم يعنى حمله مسلحانه   ديگر بر ننگهاى آن
در همين جنگى كه بدان مشغوليم نيز ممکن بود فقدان امکانات را اسباب       

قرار بدهيم و آنچه شده است را دليل بر  توجيه گريز از برابر خطر تجاوز عراق
نرفتيم، بر اين روش   قبول پيشرفت سريع دشمن بدانيم. اما ما بر اين روش

آنچه شده است، اسباب ضعف را فراهم آورده است اما بايد از  رفتيم كه
 .امکانات سود جست، ضعفها را به قوت تبديل كرد و مقاومت كرد

 

دهم در صورتى كه مشکلى براى ما ايجاد نكنند، به مردم اطمينان مى
 .بريمما اين جنگ را با پيروزى به پايان مى

مل پذيريم و بر همين روش هم عما نبايد ضعفها را به عنوان دليل ب     
فهاى ست به هدتوانيم با اطمينان بگوييم كه دشمن نتوانسته اامروز مى .مکنیمی

و اخود برسد و نخواهد توانست برسد و اگر ما باشيم و همين دشمن، شکست 
نان گويم و به مردم اطميقطعى است. من اين مسئله را با اطمينان خاطر مى

ى يروزشکلى براى ما ايجاد نكنند، ما اين جنگ را با پدهم در صورتى كه ممى
 .بريمبه پايان مى
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در زندگى خودم اين درس را گرفتم كه  -اول بهمن  – روز آنمن از       
اى دارد و همين امر هم موجب شد كه نقش بزرگ و تعيين كننده رهبرى

مطالعه در موضوع بخش بزرگى از عمر خود را از آن زمان به بعد صرف 
 .بکنم« رهبرى و امامت»

 .اما آنچه كه در اين روز تا شب گذشت      
مسئله اول اين كه طرحهاى نظامى با سرعتى كه دلخواه بوده پيش نرفته       

است، البته علت عدم پيشرفت سريع اين طرحها، ناهماهنگى در استان است و 
د. شب مسئوالن استاندارى آمدند و با آنها در اين ندار كارى به كار نظاميان

شود، از باره صحبت شد. آنها از اين امر شکايت داشتند كه آنچه عمل مى
گيرد. اگر اين سخن يا طريق استاندارى كه مسئول هماهنگى است انجام نمى

شکايت صحيح باشد، حق به جانب آنهاست. با اين حال به علت وجود همان 
بايد كار را به پيش ببريم. اينجا مسئله هم اكنون توضيح دادم، مىاى كه مسئله

ست، مسئله آوارگى ا موجوديت كشور است، مسئله حضور دشمن در سرزمين ما
ست. در اين وضعيت اين ا است، مسئله خون و جان خواهران و برادران ما

آنچه  حرفها را به دقت ديگر بايد گذاشت و با تمام استعداد و توان كوشيد تا
شود گفت قسمت مهم براى پيشرفت كار نظامى الزم است، انجام بگيرد. مى

وقت امروز صرف فراهم آوردن كاميون و تجهيزات ماشينى ديگر شد كه تا 
 .ديروقت شب به اينكار مشغول بوديم

 ما مطلب ديگر در اين روز، تكميل تجهيزات و امکانات نيروهاى مسلح      
ها براى تغيير هدفهاى جنگى بود كه قسمتى از وقت هم صرف اين در جبهه

كار شد. سر شب هم مطابق معمول شوراى نظامى تشکيل شد و در اين جلسه 
را كه قرار بود در تقويت نيروهاى مسلح  نظامى دروقت خبر، پيام امام  شوراى

روشن كردن وضع براى همه از اين نظر، صادر به قصد باالبردن روحيه آنها و 
ها چقدر باال رفت و چه نعمت بفرمايند، شنيديم كامالا پيدا بود كه روحيه

به پشتيبانى و القاى روحيه آن چنان توانايى و  بزرگى است، وقتى پيام رهبرى
 اسلحه بخشد كه جاى بسيارى كمبودها را از نظرصالبتى به نيروهاى مسلح مى
كند. اگر از روز نخست همه در اين خط عمل و مهمات و امکانات را پر مى

شد؟ ضرباتى كه به كردند، چقدر ضايعات ما كمتر و تلفات ما كمتر مىمى
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توانستيم دشمن را در شد و اى بسا مىكرديم بيشتر مىدشمن وارد مى
ش عقب برانيم. حاال هم اگر مرزهايمان متوقف كنيم و او را به داخل خاك

همين رويه دنبال بشود و كار جنگ و سرنوشت نيروهاى مسلح از كار 
رود، زمينه از بين نمىاین برخورداها ى جدا بگردد و اگر سايبرخوردهاى س

ديگرى پيدا بکند و يا الاقل اگر حرف و بيانى است، به خود من زده بشود و 
بکنند، نتايجى كه به دست خواهد آمد نيروهاى مسلح با اطمينان خاطر عمل 

 .قطعا  به مراتب بزرگتر از نتايجى است كه تا به حال به دست آمده است
به هر حال شنيدن اين پيام، هيجان بسيارى در همه ما بوجود آورد.       

د و ما مفاد اين پيام را يك به يك و با دقت اجرا كنن اميدوارم نيروهاى مسلح
، نيروهاى مسلح ما را تقويت كنند تا ما در اين ديگران نيز به تبعيت از امام

 .جنگ پيروزى را به دست بياوريم
 

 در جهان، تجربه و دست آورد آن را نبايد مطلق كرد
را خواندم. « پوپر»مطلب ديگر اين كه امروز فصل ديگرى از كتاب       

اين حرفهاى پوپر به قول «. لم است و آنچه علم نيستآنچه ع»فصل 
اش درست فهميده نشده و هر كس به زعم خود اين حرفها را آن طور نويسنده

كه فهميده معنى كرده و براى خود ما هم در خارج وقتى در روش بحث داشتيم 
اى كه مشکل و مصيبتى درست كرده بود. به هر حال رابطه« غلط فهميدن»اين 
دهد، اين است كه در اين كتاب براى تشخيص علم از غير علم قرار مى« پوپر»

علم قابل تكذيب هست يا نيست قابل رد هست يا نيست؟ آن اطالعى علم 
است كه قابل رد باشد. آن اطالعى كه قابل تجربه و رد نباشد علم نيست. البته 

گو كنم. آن معانى را براى خواننده باز« پوپر»اى بيان كنم به زبان سادهسعى مى
كه علم نيستد، اين نيست كه صادق و درست نيستند، معنايش آن است كه ما 

توانيم آزمايش كنيم و ببينيم درست هستند يا درست نيستند. پس ممکن نمى
توانيم از راه باشند، اما چون نمى است درست باشد و هميشه هم درست

توانيم آن را علم ناگزير نمى آزمايش، درستى آن را تأييد و يا تكذيب بکنيم،
بدانيم. بنابراين معناى اين كه بعضى احکام علمى نيستند. آن نيست كه آن 
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ممکن است صحيح هم باشند. معنايش آن است كه ما  ؛احکام صحيح نيستند
توانيم از راه تجربه غلط بودن آن را ثابت كنيم و در نتيجه علم به معناى نمى

 .بات باشد نيستكه قابل رد يا اثشناختی 
جهانى از وجودهاى »اين فصل مطلبى دارد كه خواندنى است. به باور او       

ها كه همه آنها در يکديگر سازمان ها، ذرهنامشهود و قواى نامريى امواج، ياخته
يافته و در سطحى عميقتر از آنچه آدمى تاكنون به آن راه يافته است، ساخته 

بپرسيم آيا اين حکمى كه صادر « پوپر»جا بايد از  . در اينوجود دارد «اندشده
توان از راه تجربه غلط بودن آن را ثابت قابل تجربه هست و آيا مى كنىمى

كرد؟ البته اگر فصل پيش و آن فصل هر دو را در نظر بگيريم، جواب پوپر 
صحيح بکنيم، دقيق توانيم اين حرف را به تدريج تاين است كه بله ما مى

تواند ها را از آن بيرون كنيم اما به هر حال اين معنى را نمىبکنيم و ناخالصى
ها و پيش از آن كار ما يك حکم عام انكار كند كه تا بيرون كردن آن ناخالصى

ايم و در علم اين طور كه خود او هم كرده است جايى براى و كلى صادر كرده
 .اين كار نيست

از علوم يا همه   دهد كه مايه و پايه بسيارىعد از اين كه شرح مىاو ب      
هاى علمى افسانه بوده است، همان احکام و بيانهاى كلى است كه توأم با نظريه

ها بسيار بوده است كه بعد از راه تجربه جنبه علمى پيدا كرده و ناخالصى
ه است و در آن جهان يکپارچ»رسد كه اند به اين بيان انيشتن مىخالص شده

شود، زيرا هر چيز از لحاظ چهار بعدى بودن از قبل مقدر هرگز چيزى واقع نمى
حال بر اصحاب فلسفه است كه بنشينند و درباره اين جمله گفتنيها را « است

كشد و بايد تمام روز را صرف ورود در اين بحث، سخت به درازا مى .بگويند
دهد، بسيار نزديك و يا به دست مى راين معنى بکنيم. از ديد عمومى كه پوپ
همه چيز را بايد در بقعه امکان »گويد: عين نظر بوعلى سينا است. آنجا كه مى

 .يعنى هر امرى را ممکن شمرد« گذارد
كند كه به خالف تصور و روشن مى هاى پوپرنويسنده كتاب با ذكر نظريه      

پوپر به اين نحله تعلق  ،ها و جانبداران نحله تحصلىستحتى خود نئوپوزيتيوي
ندارد، بلکه خود از كسانى است كه موجب نابودى اين مسلك شده و ضد آن 
بوده است. داليل او موجب شده كه مسلك تحصلى منطقى در درازمدت از بين 
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برود. او مثالى در مقايسه نظر پوپر و جانبداران مسلك تحصلى ذكر كرده 
صوتى « خدا هست»گفتند كه جمله هاى نيمه منطقى مىصلىاست. تح

اى است كه معنى دارد و گفت جملهاما پوپر در اين مورد مى ؛معنى استبى
گونه راهى براى اثبات كذب آن متصور ممکن است صادق باشد، اما چون هيچ

كند كه پوپر ترتيب صاحب كتاب روشن مىنيست، لذا خبر علمى نيست. بدين
نبوده است به عكس شيوه بوعلى « هاى منطقىتحصلى»وه رد و انكار شي رب

خوب  ،شود كهسينا را داشته است. در اينجا اين سئوال در ذهن شما مطرح مى
 فايده اين بحث براى خواننده چيست؟

اش اين است كه در جهان، تجربه و دست آورد آن را نبايد مطلق فايده      
ند ده تجربه اگر ما را به يك حکمى رساند، كرد، الاقل در اين حد كه چ

هاى بعدى هم ما را به همين نتيجه خواهند بايد ما بپنداريم كه تمام تجربهنمى
است و من در مقدمه تضاد و توحيد  رساند. تا اين مقدار حق به جانب پوپر

است،  ى و اجتماعى هم همين طوريأسام. در زندگى سهمين حق را به او داده
احکام مطلق ذهنى كه بر پايه برداشتهاى خودمان از امور  اگر ما خود از زندان
اى ديگر خواهيم يافت و ايم، آزاد بشويم، زندگى را بگونهصادر و ايجاد كرده

در تحول اجتماعى، انسانها را بيشتر شركت خواهيم داد و با قاطعيت بيشترى، 
سان كه در اين روزها مرسوم عمل خواهيم كرد و اين ،هالبته به معنى درست كلم

چون  .را در مقابل هم قرار نخواهيم داد« و مکتب تخصص»شده است، 
تواند منكر خودش بشود. چيزى غير از علم نيست. بنابراين علم نمى« مکتب»

 این ازهمين دوگانگى قائل شدن و
 

، فريب سخت خطرناك نسل امروز مکتب بر تخصصتقدم بخشیدن 
 است.

كنند، بعضا  عالما  و از روى قصد هاى غرب است و آنها كه اين كار را مىفريب
گاهى مى كنند و بعضا  چون خود، علم ندارند، از راه نادانى، فريب اين و آ

ها كه ها چه آنها كه ليبرالند و چه آنخورند. غربىبازى خطرناك را مى
اى از باورهاى دانند، بلکه آن را مجموعهاند، دين را علم نمىماركسيست
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شمرند، امور ناتوان بود، مى علمی افسانه گونه مربوط به دورانى كه بشر از تبيين
آوردم كه هنوز اين ماجرا تمام  چنان كه در همين بحث هم من از قول پوپر

هايى تلقى چنان مجموعه افسانهو علمى دين هم نشده و هنوز در مباحث فلسفى
شود كه مربوط به روزگارى است كه بشر از توضيح و بيان علمى امور عاجز مى

ها و انتقاد آنها موجب شده كه آدمى به علم راه بوده است. گرچه اين افسانه
ا ها رببرد، اما به باور او همين راه بردن به علم موجب شده است كه آن افسانه

 .افسانه بيابد و رها كند
بيند، ماركسيستها نيز همين را باور پس تضاد را ميان علم و دين مى      

دانند و دين را است، غير علمى مى دارند. اينها هر چه را غير ماركسيسم
نيز « هاترياك توده»شناسند، ها و اساطير مىكه مجموعه اين افسانه خاطردینب

 .شمارندمى
 .شناسندبنابراين دين را نه تنها بيگانه از علم، بلکه ضد و مقابل علم مى      

پس اگر اين دو گروه بخواهند دين را از صحنه جامعه ما بيرون برانند، بايد از 
مکتب، علم و تقدم  .اى هم داردچون ظاهر پسنديده ؛همين جا شروع كنند

شود. بدون دين و اعتقاد موجب انحراف مى مکتب بر علم، يا اين كه تخصص
به  همين امشب هم در تلويزيون جوانى را آورده بودند كه خود را در آمريکا

فروخته بوده است و هدايت بحث در جهتى بود كه ثابت كند، تخصص « سيا»
 .مقابل عقيده و مکتب است

 

 شود اداره كردنمىعلم كشور را بدون 
 ؛خواهم به جوانهاى مسلمان هشدار بدهم كه فريب اين معنى را نخورندمى      

ها، فراماسون ،دوره قاجار ، بدان، دراين فريب، يك فريب خطرناكى است كه
بيان ديگرى  اخواهند نسل امروز را بنسل جوان آن روز را فريفتند و امروز مى

كه اين ماند شود اداره كرد، باقى مىنمى ر را بدون تخصصكشوچون  .بفريبند
علم با كدام مکتب كه با آن سازگارى دارد، خواهد خواند؟ آنجاست كه 

دانند، ميدان دار شود و آنها كه نظريه خود را علمى مىسرنوشت بازى معين مى
 .و برنده اين بازى خواهند شد
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ه كگيرد، كسى ه باور من، اعتقاد از جهل مايه نمىواقع امر اين است كه ب     
 .شودداند، معتقد مىهر كس به همان مقدار كه مى شود؛معتقد نمیداند، نمى

انسان را از  بنابراين اگر دين ما علم است، كه به نظر من هست، تخصص      
اش اين گر برد، معنىسازد. حاال ابرد، بلکه بدان معتقدتر هم مىدين بيرون نمى

است كه آموخته جناب متخصص علم نيست و بازى است و او خود را به بازى 
« سروته»سرگرم كرده است. ما چرا مسئله را براى توجيه جاهالن و نادانان 

شود، و اگر دين علم است، عالم متدين مى هنگوييم ك طوراينبکنيم؟ چرا 
 .نشد، عدم خلوص در علم او بسيار است

 

 آن كس كه دين دارد، علم هم دارد، دين خود علم است
چرا علم او را مسلم بگيريم و مکتب و عقيده را چيزى غير از علم قرار       

را داشت آن وقت به درد « چيز غير علم»بدهيم؟ و بگوييم اگر او اين 
رود و عضو را نداشت، علم را داشت، مى« غير علم»خورد، اما اگر اين نمى

شود. خير اين غلط است. دين غير علم نيست. دين علم يقين و مسلم سيا مى
است. آن كس كه دين دارد، علم هم دارد، دين خود علم است. بنابراين هر 

دهد. و اگر كسى اى از ديندارى، خود مرتبه دانش انسانى را نيز نشان مىمرتبه
بگوييم »يد نبا درس خواند و فيزيکدان شد يا اقتصاددان و دين نداشت، ما

چون فرض ما اين است كه اگر « عالم نيست»بايد بگوييم كه « نيست مکتبى
داشت و خود را معطل باورهاى دروغ به عنوان آموخت و مىدرست علم را مى

عمل  طوراينرسيد. اگر ما هم كرد، به حقيقت و واقعيت دين مىعلم نمى
 م و ديگر مجبور نيستيم براى توجيهِ ايكنيم، آن وقت از خطر پرهيز كرده

سپردن مسئوليت به كسانى كه علم آن كار راندارند فريب بخوريم، تسليم اين 
اى كوتاه يا بلند كه مسايل و بازى خطرناك بشويم و سرانجام بعد از يك دوره

كنند، زمينه را به دست كسانى هاى اجتماعى آن را معين مىواقعيات و تحرك
 .دانندمى «اعتقاد علمى»و داراى  را داراى علم، تخصص بسپريم كه خود

افزون براین، کار علم غیر از کار دین است. کار دین توجیه و پذیرفتن و       
نپذیرفتن است و کار علم بکاربردن در این و آن کار و این آن رابطه است. 
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ر هر آدمى بيانگر درجه ، اخالق و رفتااین دو وظیفه را دارند مرامچون علم و 
دانايى و علم او نيز هست، همان طور كه بيانگر دين او هم هست. اين دو يعنى 

برد چرا كه علم و دين، دو واقعيت جدا از هم نيستند. علم واقعى راه به دين مى
كند و اگر نكرد، كنم اين هشدار كفايت مىدين، علم واقعى است. گمان مى

واهم كرد. چرا كه پيش از اين ما فريب اين نيرنگ باز در اين باره صحبت خ
خوانند و خود قربانيان ايم. همه آنها كه اين سطور را مىرا چند نوبت خورده

 .گويمكنند كه من چه مىاين فريب هستند، با تمام وجود حس مى
و باالخره امشب بعد از شوراى نظامى به اتاق من آمدند و گفتند كه وزير       

فته است كه من هرگز صورت مذاكرات و يادداشتهاى متبادل ميان مشاور گ
ام و اين صحيح است، اما مطلب اينجا نيست، را نخواسته و آمريکا ايران

هيچ اظهارى نفيا  يا اثباتا   ست كه نبايد گفت رئيس جمهورا مطلب اينجا
گفت. چون رسيد، مىاى به نظرش مىلبى داشت و مسئلهنكرده است و اگر مط

اين يادداشتهايى هم كه آمريکا داده بود، من نخواسته بودم، بلکه براى من 
فرستاده بودند. اما اين كه عجله موجب شده است هيچ اطالعى به رئيس 

. تصويب ندهند، موجب زيرپا گذاشتن قانون اساسى نيز شده است جمهورى
، در همان روز استصادر شدهبهمن روزى  29اى هم كه به تاريخ نامه

كه آقاى وزير مشاور اسناد را امضاء كرده است. يعنى قبل از آنكه  صادرشده
رئيس جمهور فرصت كند انطباق همان تصويب نامه ارسالى با قانون را ببيند و 

 .الف آن را اظهار كندمورد مالحظه قرار بدهد تا احيانا  در صورت وجود خ
 

و نحوه حل اين مسئله امرى نيست كه بتوان  اما خود مسئله گروگانها
 .واقعيت آن را با هاى و هوى پوشاند

ردم مهاى آزاد اين مسئله براى بهترين كار اين است كه از طريق بحث      
 .روشن بشود

وقتى انسان كارى را  ،امعات گفتهكه به دف طورآنتوان گفت، همآنچه مى      
از موضع قوت حل نكرد، ناگزير آن را از موضع ضعف حل خواهد كرد. چنان 

امروز همه چيز در دست ميل و خواست و هوس ابرقدرتى  است:هشدشود که می
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اى بوده و نه در حال حاضر و نه در است كه نه در گذشته پايبند قانون و قاعده
مسئله را به موقع با مردم طرح خواهم كرد و تمام جزئيات  آينده خواهد بود اين

شود امر را از ابتدا تا امروز شرح خواهم كرد. براى اين كه آشکارا مالحظه مى
با انحصار وسايل تبليغاتى نه تنها واقعيت غير از آنچه كه بوده و هست، به 

در  كنند با ترور فكرى يك زخمى راشود، بلکه كوشش مىمردم عرضه مى
تواند روحيه مردم به وجود آورند و مسئله را در ابهامى نگهدارند كه خود مى

يکى از عوامل مهم ضعف جمهورى اسالمى در آينده نزديك بگردد و جمهورى 
را از اساس به خطر بياندازد. وقتى ملتى يك رژيمى را در آنچه اساسى است 

كاهد و ا آن مىضعيف يافت، از شدت عالقه و پيوستگى و همبستگى اش ب
 .همين نقطه آغاز خطرى بزرگ براى موجوديت جمهورى اسالمى است

  
 

 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه 
 1359بهمن  15تاریخ انتشار 

 466شماره روزنامه 
  

 :توان به اين ترتيب آوردعناوين كارنامه اين هشت روز را مى 
 و سمنان نديدار از مردم قزوين، اصفها. 1
 ديدار با انسانهاى مبتكر و كارگاههاى صنعتى. 2
 رهبرى. 3
 ت و نحوه زندگى آنهايأسآوارگان و س. 4
 ديدارهاى مختلف. 5
 شوراهاى نظامى و طرحها و سخنان صدام. 6
 ها بازديد از جبهه. 7
و ديگرى در دفتر هماهنگى مردم با  فرودگاه اصفهان دو صحبت، يکى در .8

 رئيس جمهورى
 ىطرفبىو  اداره راديو و تلويزيون. 9
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 كتاب درباره طبقه جديد در روسيه. 10
 

 قسمت اول
 در اجتماع مردم قزوین

 

 
 

 دم اصفهاندر اجتماع مر
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در هر سه شهر بر نقش مردم تكيه كردم و ضرورت حفظ و توسعه 
 آزاديها را شرح كردم

و قزوين و سمنان سه مشخصه در اجتماعات  اما در ديدار از اصفهان      
ضمير و ذهن مرا روشنى بخشيد و هم عظيم مردم اين سه شهر چشمگير بود كه 

ه خود مشغول كرد. يکى وسعت استقبال و يکسانى شعار، ديگر قوت روح هم ب
 .استقامت و سومى خودجوشى

اين كه ما در قزوين براى پيمودن يك خيابان كوتاه يك ساعت وقت       
صرف كرديم، اين كه قزوين و توابعش يکجا در اين اجتماع بزرگ پرشور و 

سابقه نيست. اما اين ى خود بىاى است كه به خودهيجان حاضر بودند، مسئله
كه اين اجتماع عظيم يك شعار و يك خواست از خود نشان بدهند، بدون اين 

اى را به آنها القاء بکند و يا آن شيوه آماده شدهشعارهای  ،كه كسى از پيش
يك جا و  بهمردم « كشاندن»سابقه را برايشان به مورد اجرا بگذارد، يعنى بى

ها خواندن كه شکل تازه فريب عمومى است و در آن ناگهان قطعنامه براى
هاى مرسوم، سابق مثل و مانند نداشته است و خالصه بدون همه مقدمه چينى

دهند، اين نشانه قوت و وسعت روح مانند يك شعار مىوقتى اين جمعيت بى
وجدان عمومى است.  وضوح آگاهى و و طلبى، قوت و وسعت شعوروحدت

از نظر شخص « تبليغات ضد»انحصار وسايل تبليغاتى و  بارها گفته بودم كه
آورد، بلکه مفيد نيز هست، چرا كه زحمت توضيح دادن را من زيانى به بار نمى

برند كه بدون اين كه نيازى به توضيح باشد، پى مى ،كند و مردماز من كم مى
تبليغات، كنند. نتيجه دو ماه روال عادى پيدا نمىأمور موانع كدامهايند و چرا 

جوسازى، قطعنامه خوانى، عكس پاره كردن، فشار و تضييع و دهها شيوه 
ديگر را در اين سه شهر همه ديدند. در اين آگاهى، در اين بزرگى اجتماع 

گاه، طورى كه اهل اصفهان به بعد اصفهان اجتماعى  57گفتند، از اربعين مى آ
قزوين شايد اصالا اجتماعى به اين بزرگى به اين بزرگى به خود نديده است و 
 .در سالهاى اخير به خود نديده باشد

پس حرفم صحيح بود كه تنها ناسزاگفتن، تنها نيش و كنايه زدن، تنها       
ى همين اشود كه محتوكند. گاه مىتبليغات يك طرفه كردن، كفايت نمى
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د او را بکوبند. خواهنتبليغات، خود بهترين تبليغ به سود كسى است كه مى
پيغمبر از مکه به مدينه مهاجرت كرد، مکه در بست در دست كفار بود و شب و 

كردند، اما نتيجه روز از همين نوع تبليغات انحصارى و يکجانبه بر ضد او مى
آن تبليغات اين شد كه اقبال توده مردم مکه به پيامبر روزافزون شد و سرانجام 

 .مکه فرو ريختبناى كفر و حکومت كافران در 
ام اين گونه اما اين تبليغات به زيان جمهورى هست، من همواره گفته      

وب تبليغات به زيان جمهورى است و امروز در اين سه شهر ديدم كه مردم خ
فتن زا گفهمند، اما چرا به زيان جمهورى است؟ به لحاظ اين كه اگر اين ناسمى

ينها اآيد، آيا ذارند، اين سئوال پيش مىبه آزادى را مردم به پاى كل جريان بگ
هد اند كه هيچ تغييرى روى نخوااند، مطمئنكه علمدار ضديت با آزادى شده

رژيم  كنند اگر تغييرى پيش آمد و ايناست و فكر نمى« ابدى»داد و دولتشان 
ر ماند؟ آيا فكبه خطر افتاد، ديگر هيچ كس را ياراى دم زدن از آزادى نمى

چه ه ممکن است فريب دشمن را خورده باشند و به دست خودشان آناند ككرده
ها باشد، گرامى و عزيز است و ممکن است حافظ اين ملت در برابر توطئه

 علومماند؟ جواب اين سئوال يعنى آزادى را از پيش به دست خود قربانى كرده
با تحريك و روشهاى  توأم و مشخص است چون وقتى تبليغات يکطرفه

توان از چگونه مى .شد، معلوم و مشخص است كه آزادى وجود ندارد تخريبى
ز ااى براى جلوگيرى ايم، به عنوان حربهچيزى كه خود آن را از بين برده

 ؟ها استفاده كردتوطئه
ورى با توجه به اين سئوالهاى روشن و واضح و خطرهاى بزرگى كه جمه      

 ودم تكيه كردم و ضرورت حفظ كند، در هر سه شهر بر نقش مررا تهديد مى
اد كه ان دمانند مردم از اين سخنها نشتوسعه آزاديها را شرح كردم، استقبال بى

 .جويدخواهد و آن را مىملت از استبدادها به تنگ آمده و آزادى را مى
ست. ا دومين ويژگى اين اجتماعات روح مقاومت و استقامت در مردم ما      

و اخالق استبداد تاريخى بود، از  پذيرى را كه فرهنگمردم ما دارند اين كار
نيست كه هر كس هر چه كرد، هر كس قدرت  طورايندهند. ديگر دست مى

نشان داد و خواست مردم را تابع كند، مردم هم بپذيرند و تابع بشوند. ديگر 
مردم  ،زنندنيست كه اگر گروهى خواستند، بيايند و اجتماعى را برهم ب طوراين
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نيست كه  طوراينگوسفندوار پراكنده بشوند و هر گروهى از راهى برود، ديگر 
طور نيست كه مردم نایمردم القيد بمانند و از حق خودشان دفاع نكنند، ديگر 

 .حقوق خودشان را نشناسند و آمادگى دفاع از آن را نداشته باشند
 

ادب  را ن کفش بسوی رئیس جمهورمردم پرتاب کنند گا در اصفهان
 کردند

بار، گروهى با تجهيزات اين طور كه گفتند، با يك تاكسى در اصفهان      
كفشهايى را كه مردم داده بودند تا براى جنگ زدگان ببرند، به آنجا آورده 

در محل سخنرانى به سوى من  مبودند و يکى از كفشها را به محض ظاهر شدن
مردم اين گروه را ادب كردند و به گمان من در همه شهرها مردم  .اب كردندپرت

خودشان بايد از حقوق خودشان دفاع كنند و نگذارند هيچ گروهى، هيچ 
نهادى، هيچ اداره و هيچ شخصى آنچه را كه حق آنهاست، با اين تمهيدات از 

د و پيش از آن آنها بگيرد. در همه جا اين بار نوبت مردم است كه استقامت كنن
كه دير بشود، وطنشان را از خطرها حفظ كنند. مردم بايد به اين گروههاى 

حکومت كنند و مردم خواهند با جوسازيهاى گوناگون بر كوچك اقليت كه مى
، پس هستنداند كه مردم آماده فرمانبردارى توى ذهن خودشان كرده طوراين

ه دست بگيرند، بفهمانند كه اين كافى است بر او دهنه بزنند و افسار او را ب
 .دوران سپرى شده است

د، خطرهاى وشمیدو سال است، انحرافهاى بسيار به جامعه ما تحميل       
ر پى دبر نابسامانيها پى ، کندمیبزرگ پى در پى موجوديت ما را تهديد 

يگر د، جنگ و ناامنى و سقوط اقتصادى و بسيارى فسادهاى شودمیافزوده 
 مينهين روشهاى زورمدارانه اين گروهها است. اين گروهها دارند زنتيجه هم

كنند، هيچ كس نيست كه كمى وضعيت ديگرى را در كشور ما آماده مى
 انصاف داشته باشد، كمى براى مردم كشور و دين دل بسوزاند و اين خطر

 .شود، نبيندمهيب را كه هر لحظه بزرگتر مى
اى جز حفظ اين جمهورى انيد كه من انگيزهشما خوانندگان اين سطور بد      

توانستم انگيزه ندارم و اگر اين انگيزه مبناى عقيدتى نيز نداشت، باز نمى



904 

 

ديگرى جز حفظ اين جمهوريت داشته باشم، چرا كه منزلت و اعتبار، از اين 
ام. بنا براين نه در گذشته و نه در حاال به شما جز حقيقت نگفته جمهورى يافته

با علم و اطالع توأم نشوند، اگر اداره کشور گويم. شما خود بنگريد اگر و نمى
شود، با قاطعيت نايستيد، كشور در كام در برابر تجاوزهايى كه به قانون مى

 با ،امفهمیدهكه من  طوراينخطرها بيش از آنچه رفته است، فرو خواهد رفت. 
و آنها كه وظيفه خودشان  اين سه شهر، اين معانى بر مردم آشکار استازديدار 

خوانند، دانند و اين سطور را مىو كشور مى را حفظ و پاسدارى از انقالب
بايد بر خود واجب بشمارند. از خطرها و مزاحمتها نترسند و بر ایستادگی را 

ضد اين جوسازيها با استقامت بايستند و حقايق را به مردم بگويند. اين كه 
خواهند بکنند و كشور را به سوى سقوط ببرند، خود بگويند چه مىاى هر عده

 .هاى بزرگ به بار خواهد آوردو خود تصديق كنند، فاجعه
هاى مردم با و براى آنها كه از دفتر هماهنگى همکارى در فرودگاه اصفهان      

سال، سال  :گويماى همه شما مىآمده بودند، گفتم و اينك بر رئيس جمهور
استقامت است. نگذاريد فساد و تباهى و خطرهاى سقوط آور، بزرگ و بزرگتر 

مردم آمادگى دارند، مردم  .را تهديد بکنند بشوند و موجوديت كشور و انقالب
گاهى دارند و استقامت مى كنند، شما حرف مردم را، خواست مردم را آ

بايستيد و نترسيد. اگر ما بخواهيم اين دوران بحران را  ؛بدهيد توضيح ؛بگوييد
به سالمت سپرى كنيم، راهى جز استقامت نيست. من رفتار مردم اصفهان را 

گويم اگر مردم اصفهان اين گروه دانم و به شما مىآغاز اين دوره استقامت مى
ن ادب ساخواهد با زور كشور را به قبضه درآورد ايناقليتى را كه مى

گذاشتند چون گذشته اين گروههاى چماقدار بتوانند اجتماع كردند، اگر مىنمى
ماندم و صحبت را و سخن را به پايان آنها را بر هم بزنند و اگر من نمى

كرد در اين كشور در اجتماعى سخن كسى جرأت مى بردم، ديگر چهنمى
باشد. به همين  بگويد؟ مگر اين كه مداح و سخن پرداز گروه چماقداران

تشکيل شده بود، آقاى  گويم كه دوشنبه شب كه شوراى عالى دفاعمناسبت مى
هم آمده بودند. گفتند من به اين مناسبت آمدم كه به هم زدن  موسوى اردبيلى

دارد به صورت يك رسم  اجتماعات و شعارهاى بر ضد سخنگويان اجتماعات
آيد و اين سراسر خطر است و بايد تا زود است، جلوى آن را گرفت. در در مى
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آن جمع همه موافق بودند و قرار شد كه هر كس در جا و موقع خود، اين روش 
 .را نفى و تقبيح كند

دم خالف بوآورم كه از ابتدا با اين روش مبه ياد خوانندگان اين سطور مى      
 :شتى داقاطعيت در برابر آن ايستادم، باز اين ايستادگى دو مبناى اساس و با

ها، نسانايك مبناى عقيدتى كه بنا بر اعتقاد من، آموزش قرآنى اين است كه ما 
ا يق و سانسور حرفها رضیقولها و حرفها را گوش بدهيم و بدون فشار و ت

دى اگر اين آزا بشنويم و از روى سنجيدگى، بهترين آنها را انتخاب كنيم.
ا نباشد، اگر بتوان مانع از بيان شد، در آن صورت انتخاب بهترين قوله

 .شودغيرممکن مى
 

 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه 
 1359بهمن  16تاریخ انتشار 

 467شماره روزنامه 
 قسمت دوم

 

کطرفه شنود يوقتى آزادى بيان از بين رفت، انسان ناگزير هر چه مى
 است

توان مانع از در جهان ما به علت گستردگى وسايل تبليغاتى اصال نمى      
و  شنيدن شد. چنان كه رژيم پيشين هم با همه دستگاه عريض و طويل ساواك

دستگاههاى ديگر نتوانست. منتها وقتى آزادى بيان از بين رفت، انسان ناگزير 
ممکن است حتى قولهاى مخالف، ضد و نقيض شنود يکطرفه است. هر چه مى

كند كه اينها را در رابطه با هم بشنود و بشنود، اما ذهن او ديگر مجال پيدا نمى
جامعه رشد  فرهنگ ،در نتيجه .درستى هر قول را ارزيابى صحيح بکند

او  كند و همواره ذهنآيد ذهن نقادى پيدا نمىكند و نسل جوانى كه رو مىنمى
كند و شود كه حرفهاى مختلفى را در خود ضبط و حبس مىمثل نوارى مى

اين است آن خطرى كه  .يابدكمتر مجال برداشت جامع از امور را مى
كند. با زود به زود مردم را در معرض هاى از اين گونه را تهديد مىجامعه
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د آورد و توان در جامعه آشفتگى ذهنى به وجومى ،جوهاى گوناگون قراردادن
همين آشفتگيهاى ذهنى است كه ابرقدرتها از آن براى تحميل رژيمهاى دلخواه 

كنند. دليل دوم مخالفت من با اين امر، اين بود كه ولو اين خود استفاده مى
وقتى در جامعه انقالبى اين رسم عقيده و استدالل مرا هم مالك نشمريم، 

مغز را كوبيد، مسلم است كه در دعواى  د و بتوان با چوب و چماقوگذاشته ش
ميان مغز و چماق، چماق حاكم خواهد شد و در اين صورت نوبت به كسانى كه 

چنان كه امروز رسيده اين مسايل ظاهرا  به سود آنهاست نيز خواهد رسيد، هم
 .است
برند، چون نمىها حمله ديگر به اجتماعات غيرمذهبى امروز چماقداران      

كنند و ما خود داريم به اند و ديگر خود را معطل اين درگيريها نمىراه را جسته
خواهند و چه كنيم. آنها اجتماع را براى چه مىسود آنها شب و روز تبليغ مى

توانند كنيم، مىتبليغى در اين اجتماعات بهتر از آنچه كه ما به سود آنها مى
كار بماند، ناچار موافق و مخالفها تواند بيماقدار نمىبکنند؟ اما از آنجا كه چ

خود ما هستيم. وقتى مقامات مسئول كه بايد حافظ حقوق و آزاديهاى مردم 
باشند و بر طبق قانون اساسى وظيفه آنهاست كه اين حقوق را حفظ كنند، خود 
گروههاى چماقدار داشته باشند و به اجتماعها بفرستند و مخالفان خود را 

و فسا و جاهاى ديگر، ناگزير اين خطر كه  گيرند و حبس بکنند، مثل مشهدب
ها شده توجه خوديها نخواهد شد، متوجه آنكردند مروز اول بعضى فكر مى

هم  قرار شد آقاى دادستان كلكار اين است و در آنجا هم گفتم و است. پس راه
کند و ببيند مقامات استاندارى حق دارند چماقدار داستان مشهد را تعقيب ب

داشته باشند؟ حادثه بسازند؟ و با در دست داشتن وسايل تبليغاتى جوسازى 
بکنند؟ و به چنان جوسازى كه نزديك بود به خطر بزرگ تبديل بشود دست 
بزنند؟ آيا در فسا حق دارند اشخاص را توقيف كنند و در بسيارى شهرهاى 

محرمانه و آشکارا تحت تعقيب قرار دهند؟ و آيا مردم حق دارند  ديگر اينها را
شوند حق از آنچه در شهرها گذشته است آگاه بشوند؟ آيا آنها كه بازداشت مى

دارند كه در محاكم علنى و عادى دادگسترى محاكمه بشوند، تا مردم بدانند چه 
م فقط از اين گذشته است؟ اين سئواالت را به اين لحاظ مطرح كردم كه معتقد

 .رفع نمود توان اين بال را از سر اين انقالبطريق است كه مى
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ست. هر اجتماعى تشکيل شد، ا ترين كارهابه هر حال اين كار، زشت      
كنند حق دارند سخنانى را كه براى آن جمع كسانى كه در آن اجتماع شركت مى

از نيست اين حق مسلم را از مردم اند بشنوند و هيچ شخص و گروهى مجشده
سلب كند. البته مردم هم حق دارند اگر آن سخنان را موافق با علم و آگاهى 
خود نيافتند، خالف حقيقت يافتند، اجتماع را ترك كنند، چون اين حق مردم 

اى قرار است براى تصويب به است. اين هم حق مردم است كه اگر قطعنامه
نياورند و در آن اجتماع و بدون مقدمه بگويند كه ما مردم عرضه بشود، اين را 

ايم، اين فريب مردم است. بنابراين بايد قطعنامه از پيش اين قطعنامه را داده
خواهند در يك اجتماع شركت كنند، منتشر بشود، در اختيار همه كسانى كه مى

وافقت گذاشته شود تا آنهايى كه موافق هستند بيايند و از روى علم و آگاهى م
خود را ابراز بدارند. اين كارها انواع جوسازى است و اين جوسازيها خالف 

است و چون همه اشکال چماقدارى  نوعى از چماقدارى حقوق مردم است،
 .محکوم است، اين شکل نيز محکوم است

ردم اما آيا اين روشها ترك خواهند شد يا نه اين بسته به درجه استقامت م      
و قزوين به من گفتند كه استقامت مردم كامل است و ما  است. در اصفهان

رسد كه در اين دوران مردم اى فرا مىتوانيم اميدوار باشيم كه دوران تازهمى
دهند كه گروههايى اين شوند و اجازه نمىخود پاسدار آزاديهاى خويش مى

 .آزاديها را به خطر بياندازند
 

 ،گى سوم اين اجتماعات خودجوشى استويژ
در اين سه شهر دو كيفيت از اين خودجوشى آشکار و عيان بود. يکى اين كه  

اين اجتماعات بزرگ را كسى سازمان نداده بود، گروهى سازمان نداده بود. نه 
خود اجتماع را و نه محتوى اجتماع را كه همان شعارهاى مردم باشد. هم 

، خود مردم به طور خودجوش سازمان يافته بودند و البچنان كه در دوران انق
ها و نيازهاى يکسان مبتنى بودند، همسانى جستند و شعارها چون بر واقعيت

يکى شدند، اين ويژگى هم ويژگى بسيار اميد بخشى است و بيانگر قوت يك 
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است كه مردم ما تواناتر از  است. اين جريان اين جريان در جامعه امروز ايران
 .اين خطرها و تهديدها هستند

هاى ارسايىوقتى ملتى آگاه شد كه توانايى مقابله با خطرها، تهديدها و ن      
اى جدى را دارد، وقتى هم درجه بزرگى خطر را شناخت و هم ديد كه چاره

پذيرد و به صورت جز تكيه به خود ندارد، به طور خودجوش سازمان مى
 .آيدموج موج، به حركت در مى ،ريايى از انساند
 

آمد، با همان وحدت در شعار و منان جمعيت موج موج مىسدر
 وحدت در عمل و با چه شور و هيجانى

ها داشت كه نمود گذشته از اين كيفيت، كيفيت چهارمى نيز اين اجتماع      
كسى گفت آشکارتر آن در سمنان تجلى يافت. ساعت يك بعدازظهر بود كه 

اند كه شما در هفتادكيلومترى شهر آنها براى ديدن مردم سمنان فهميده
ايد و در حال جمع شدن هستند تا شما به ابتكارات مبتكرين هموطن خود آمده

شهر آنها بياييد. چون يك ساعتى وقت بود و ديدار مردم شهر هم مغتنم، 
برسيم، مردمى كه در  پذيرفتم كه به سمنان برويم. پيش از اين كه به سمنان

گاه شده بودند و در سر راه به استقبال آمده  روستاهاى مسير راه بودند نيز آ
ايد بودند. اما خود شهر وضع ديگرى داشت. حتما  در داستانها خوانده يا شنيده

ماند كه ، اينجا هم مثل اين مى«موى او را آتش زدند ناگهان حاضر شد»كه 
تش زده باشند. همه فورا  حاضر شده بودند. جمعيت موى فردفرد مردم شهر را آ

آمد، با همان وحدت در شعار و وحدت در عمل و با چه شور و موج موج مى
كه گفتم، اين  طورآنبه سختى شگفت زده كرد. هم هيجانى. اين امر مرا

دهند و زمينه آن همان وجدان و شعورى خودجوشى را خود مردم سازمان مى
ها و نظرات مشابهى سايل دارند. وقتى همه مردم برداشتاست كه عموم به م

كنند و نتيجه اين كه به نسبت به امور پيدا كردند، خواست مشابهى نيز پيدا مى
تواند با كنند و حاال چه كسى مىهمين صورت و با همين سرعت اجتماع مى

گاهى و با وجود اين درجه از هشي ارى وجود اين مردم، با وجود اين درجه از آ
نگران باشد؟ ولى بايد توجه داشت كه با  و وحدت نسبت به حال و آينده ايران
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اين حال خطرها كوچك نيستند و نگرانى هم كم نيست. براى اين كه اگر ما 
پاسخ روشنى براى اين خواستها نداشته باشيم، اگر ما نتوانيم باخطرها به طور 

ين خودجوشى را اين شعور و اين آگاهى كه جدى مقابله كنيم، اين وجدان و ا
و وضعيت ديگرى خواهد شد و همه  پديد آورده است، متوجه ايجاد رهبرى

خود غره شويم، ما نبايد فريب  خطر و بزرگى آن هم در همين است. ما نبايد به
بخوريم. هيچ كدام از دو فريب را نبايد بخوريم، نه اين فريب را كه مردم 

اى بيايند اب و كتاب در كار شعارها و هيجانهاشان نيست و هر چه را عدهحس
گويند ، مردم مىبگوييد زنده باد رئيس جمهور گویند: اگرباز می و بگويند،

اى بيايند و بگويند، بگوييد زنده باد رئيس جمهور و فردا باز اگر يك عده
هند گفت مرگ بر رئيس جمهور. خير مردم هم خوا« مرگ بر رئيس جمهور»

ها كه وشنى در شعار مردم به آناين اشتباه است. اين خودجوشى، اين وضوح و ر
دهد كه مردم گوسفند نيستند كه هر كس هرطور خواست، قبول ندارند نشان مى

اند، در گذشته نيز اين اشتباه آنها كه اين اشتباه دردناك را كرده .آنها را بچراند
اند و به دست خود، زمينه استبداد اند و جاده صاف كن استبدادها شدهرا كرده

 .اندرا فراهم كرده
 

 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه  
 1359بهمن  18تاریخ انتشار 

 468شماره روزنامه 
 قسمت سوم
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ها را عالقه اما اگر بياييم بگوييم نه، چون مردم اين خواستها و شعارها و      
 ، اينتواند بر ضد ما بکندپذيريم و هيچ كس كارى نمىنادارند، پس ما آسيب 

ت ن اسهم از آن طرف بام پايين افتادن است و زياده به خود غره شدن. حق اي
هم  ى راكه مردم خواستهايى دارند، اميدهايى دارند، دردهايى دارند و خطرهاي

مور را توانند اداره امی بندند كهاميد مى كنند و به كسان و جريان هايىلمس مى
لى وند. به صورتى انجام بدهند كه خطرها از بين بروند و خواستها برآورده شو

 .اگر ناتوانى مالحظه شد، جامعه به راه ديگر خواهد رفت
واقعيتى است كه من بايد هم به خود بگويم و به تكرار هم بگويم و   اين      

ن سطور بگويم و هم به مردم بگويم كه ما نبايد خود را هم با تو خواننده اي
اما ضعف هم  .خودجوشى قوت دارد و آنچه كه گفتم قوتهاى آن بود ؛بفريبيم

شود و است كه اداره امور دير بر منطق و علم استوار مىدارد، ضعف آن اين
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ها گردد كه اداره كنندگان نتوانند خود را با واقعيتموجب مى تأخيرهمين 
در اين حالت، زمان الزم براى مقابله با خطرهاى كوتاه و  .تطبيق بدهند

افتد و اميد جامعه جدايى مى شود و به تدريج ميان مردم و رهبرىتر مىكوتاه
شود. براى اين كه اين وضعيت پيش نيايد، رهبرى بايد مشخصات بريده مى

بشر انقالبها همه از مسير اصلى خود  اى داشته باشد تا اين زمان در تاريخويژه
 .اندمنحرف شده

، عباسى انجاميد و خاندان پيغمبر كه پيغمبر ما به خالفت اموى انقالب      
داشتند در كربال قتل عام شدند، سر بريده شدند و آنهايى هم  آن همه محبوبيت
ارث ايشان، دربه درى و شهادت بود. اما چطور  سنت و ،قرنهاكه ماندند، طى 

ام. پيش از شود؟ اين را در چند نوبت مورد بحث قرار دادهشود كه چنين مىمى
اشکال به حکومت اسالمى  19انقالب در دورانى كه ما در اروپا بوديم، 

ر اشکال را چه در اجتماعات ايرانيان، چه د 19اين  ،در آنجا .گرفتندمى
تمداران اروپايى و چه در توضيح براى يأساجتماعات اهل تحقيق و س

ام كه به صورت ضميمه در اصول راهنماى حکومت خبرنگاران پاسخ گفته
بينم كه اين اشکالها و ايرادها دارند واقعيت اسالمى چاپ شده است. حتى مى

در برابر آن  كنند، اما از پاسخهاى قاطع ما، از ايستادگى و استقامت ماپيدا مى
ايرادها خبرى چندان نيست و به نظر من يکى از اسباب عمده انحراف انقالبها 

كنم، با همين است و اين را به مناسبت برداشتى كه از مطالعه يك كتاب مى
 .گذارمميان مى  شما در

 

هاى خودتان پى ببريد، هيچ يد كه اگر به توانايىیاى مردم شما
 دارداى مقاومت ننيرويى در برابر شما يار

بپردازم  اى از مسايل رهبرىخواهم به وجهى از وجوه و مسئلهعجالتا  مى      
ام. اين را نخست ام، بدان نپرداختهكه پيش از اين در مطالعاتى كه انجام داده

ام كه به شما ارمغان از راه تجربه در دو سال اخير و مراجعه به قرآن كسب كرده
بينيد كه ضعف در يك جامعه مثل قوت در م. اگر درست دقت بکنيد، مىكنمى

يك جامعه، در عين حالى كه عامل ضعف رهبرى است، متأثر از ضعف رهبرى 
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ضعفها تكيه كرده بوديم و  رمتجاوز، ب هم هست. اگر در جنگ ما با ارتش
عفهاى ارتش ما و ض راى كه در اين مدت كارى جز تكيه كردن بدائم مثل عده

هم اضافه كردن  بزرگ كردن اين ضعفها و تبليغ كردن آنها و چاشنى خيانت
م، قطعا  ما در برابر ارتش مهاجم در همان روزهاى اول یندارند، عمل كرده بود

يم. مشخصه يك رهبرى سالم، قوى، توانا، تكيه به قوتهاى دخورشکست مى
ى يك جامعه است و خود من كه اهل مطالعه قرآن هاجامعه است، به توانايى

از اين معنا غفلت  ،ام، در اين مطالعهام و بسيارى كارها منتشر كردهبوده
نخست آنچه كه به من آموخت، همين تجربه آموخت و بعد من مثل  .امداشته

اى از جلوى چشمم به كنار رفته باشد، در مدت اقامت در اين كه پرده
كه هر روز قسمتى از قرآن را در مقام مطالعه فهميدن و يادگرفتن  خوزستان

خوانم، ناگهان متوجه اين معنا شدم كه روش كار پيغمبر ما اين نبود كه مى
ها القاى ناتوانى و ضعف بکند و با اين ضعفهاى جامعه را بزرگ كند و در آن

هاى فراموش شده جامعه را را تشديد كند، بلکه اين بود كه قوت هاضعف ،القاء
به ياد آنها بياورد، توانايى دگرگون سازى را به ياد آنها بياورد و ديدم عجب از 
اين مسئله فراوان صحبت است. تقريبا  در تمامى قرآن هر جا، اين معنا به ذهن 

اي انسان، ضعف تو از نشناختن امکاناتى است كه شود كه مخاطب عرضه مى
د كه چه امکاناتى براى تحول دارد. حال چه شده است كه گويدارى و به او مى

زدگى است ايم؟ اين همان جريان تاريخى غربما از اين آموزش قرآنى غافل شده
كه از عصر اموى با نفوذ و حاكميت فلسفه يونانى به وجود آمد، اين همان نفى 

لقاى نقش مردم است. نفى نقش جامعه و القاى ناتوانى در جامعه است. اين ا
ه بايد مثل گوسفند پيروى كند و عكارپذرى در جامعه، القاى اين معنا كه جام

زدگى اين بود كه چه در قلمرو مذهب و نتيجه حاكميت اين فكر و اين غرب
ت بنا و روش و روال آن امور، سايمعنويت، چه در قلمرو عرفان، چه در قلمرو س

طلبى و زبونى در به تسليم بر نفى توانايى انسان و تكيه بر ضعف او و دعوت
به گزارش تاريخ  ،تا بدانجا كه سلطان محمود غزنوى برابر پيشامدها شد.

به مردم نيشابور عتاب و خطاب كرد كه چه حق داشتيد شما از شهر  ،بيهقى
خودتان دفاع كنيد! شما حق اين كارها را نداريد! هر كسى آمد و قدرت 

آيم ويد! اين با من است، اگر توانستم مىداشت، شما بايد نسبت به او تسليم بش
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اگر نتوانستم، او حکومت خواهد كرد! او به  رانم ومزاحم حکومت خود را مى
رسيد و آن مقدار مردم شهر گفت اگر در اثر دفاع شما، به شهر من خسارتى مى

هم كه خسارت رسيده است، اين از كيسه من رفته و من حق دارم از شما باز 
ولى اين فكر در جامعه ما  .لبته بعدا  لطف كرد و بازپس نگرفتپس بگيرم، ا

ى استبدادى به هر شکل و شمايل كه در سايحاكم بود. تمام قدرتهاى س
اند. اين اند. بر اين ضعفها تكيه داشتهاند، همين فكر و همين نظر را داشتهآمده

شد و نقش برد و وقتى جامعه آماده كارپذيرى رهبرى جامعه را به تسليم مى
شود و گروهها بر سر قدرت به جان هم كارپذير را پيدا كرد، انحراف شروع مى

كند. اين زور د و هر گروهى زور بيشترى داشت، حاكميت پيدا مىنافتمى
بيشتر هم در خود اين گروه نيست، شرايط اجتماعى داخلى و شرايط جهانى 

ه را به طرف كارپذيرى خواهد، بنابراين اى بسا كسانى و گروههايى جامعمى
هم نشناسند، اما خود قدرت  ببرند و براى جامعه جز يك نقش تصديق كردن

بهره بردارى از اين تضعيف جامعه را نداشته باشند و تنها زمينه را براى 
ایجاد و دوام ديگران آماده كنند و غالبا  هم اين طور بوده است. وگرنه چگونه 

را توجيه كنيم؟ اين است كه قرآن رهبرى حکومت امويان و حکومت عباسيان 
ها دهد. قرآن يادآور قوتها، توانايىكند و توضيح مىپيامبر را جز اين توجيه مى

يد كه اگر به یاى مردم شما و بازپس دهنده حق جامعه به جامعه است كه
ياراى  ، در خود،هاى خودتان پى ببريد، هيچ نيرويى در برابر شماتوانايى

 .یابدمقاومت نمى
ام از اين معنا و اين بيان و وفور اين معنا و بيان در قرآن اين كه من گفته      

 مدانستناست. نمى طورايندانستم ام، بدان معنى نيست كه نمىغافل بوده
چرا كه در كتاب زور  .است در برانگیختن مردم چگونه بودهپيامبر  رهبرى

نى كه گفته بودند قرآن نقش انسان و جامعه انسانى را عليه عقيده در پاسخ كسا
كند و هيچ نقشى جز پيروى گوسفندوار براى او قائل نيست، نفى و انكار مى

به تفصيل تمام شرح « كيش شخصيت»اين معنى را توضيح داده بودم. در 
آدمى اين  ام كه طرح ضعفهاى انسان در قرآن براى آن است كه قرآن دركرده

يابد كه اين ضعفها را عالج كرده و از خود براند. قرآن فطرت توانايى را مى
ها شناسد، بنابراين، اين ضعفآدمى را پاك و توحيدى، يعنى متوجه به خدا مى
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كند. به اين مقدار پيش از اين رسيده را عارضه بيمارى و قابل عالج تلقى مى
 .بودم و بيان كرده بودم

با مردم نيز كه در سال پيش در اجتماعات يکى از  ابطه رهبرىدر ر      
اى موضوعات مورد بحث من بود، به اين مسئله پرداخته بودم. اينها وجه تازه

كه تجربه مرا بدان رسانده است، نيست، بلکه آن وجه تازه، شيوه و روش 
ز توانايى خود به برانگيختن جامعه است، براى اين كه جامعه با استفاده ا

 .هاى اجتماعى خويش بپردازددرمان ضعف
اين وجه اشتراك را دارند كه هر دو به  و خمينى در دوران معاصر، مصدق      
جامعه  ، به یمن آن،اند كهاند و روشى را به كار بردههاى جامعه تكيه كردهقوت

و آگاهى پيدا كند و به حركت درآيد و اين  هاى خود، علمبه توانايىتوانست 
 .انددو در اين وجه موفق هم بوده

گذرد، به قرآن ماهى كه از جنگ مى 4من جز توجه بدين امر در اين       
 قيقتحرا پيدا كنم و يك به يك به آزمايش بگذارم. در  هاام تا روشپرداخته

لکه بقطه ضعف كلى بود، كار من نيز مشکل بوده است. نه تنها نقطه شروع، ن
 ساختند نيز در جهت تشديد هر چه بيشتراى آن را مىجو اجتماعى كه عده

 تندباد»گذاشتم اى كه براى تبديل ضعف به قوت ميها بود و هر پايهضعف
ا جهه باز ميدان بدر نرفتم و در موا ،كرد. به هرحالآن را خراب مى« جوسازى
 ر بردم. بازتاب اين روش به صورت، بهها، اين روش قرآنى را به كاضعف

صورت بازيافت روحيه و هيجان كار، به صورت برخاستن اميد و به صورت 
دند، ى ديها در خود تواناياعتماد به خود و اعتماد به نفس، ظهور كرد و انسان

ن مها بدل شدند. اين كه ها به تدريج به قوتبه كار و تالش آمدند و ضعف
در اينجا براى شما شرح بدهم، خود يك كتاب مفصل بخواهم آن روش را 

ده كنم گذارم و اميدوارم كه به تدريج اين كتاب را آمابه بعد مى آن را .شودمى
 .و در دسترس نسل امروز قرار بدهم
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 469شماره روزنامه 
 مقسمت چهار

ها را هم ها را بگويد و قوتدرست اين است كه ضعف رهبرى
 بگويد

بگويم، دو مسئله است. يکى تكيه به قوتهاى   خواهماما آنچه در اينجا مى      
جامعه به معنى قبول اين فكر كه تغيير بايد در خود جامعه از طريق پيدا كردن 

نجام بگيرد. پس كار اول و روش هاى خود اها و توانايىشعور به ضعف
ها را هم ها را بگويد و قوتدرست اين است كه ضعف نخست در رهبرى

ها بگويد كه اين ها نترسد. اما به دارنده اين ضعفبگويد و از بيان ضعف
ها ها را از بين ببرى و با اين قوتتوانى اين ضعفها را هم دارى و مىتوانايى

 . توانى انجام بدهىرا مى اين كارها
تنها جامعه را ستايش كرد و احساسات آن را برانگيخت، براى  اگر رهبرى      

خورد. تواند موفق بشود، اما براى درازمدت شکست مىيك مدت كوتاهى مى
ها كارى انجام ندادند و ها به قوتبراى اين كه وقتى مردم براى تبديل ضعف

تحريك احساسات آنها را خسته كرد، خواهند آمد و خواهند گفت: تكرار اين 
ايد كه با بچه سروكار داريد؟ دائم ايد؟ گمان كردهآيا شما ما را دست انداخته

ها انگيزيد؟ اگر رهبرى، ضعفكنيد و احساسات ما را بر مىما را تحريك مى
ا بايد را نگفت، در حقيقت خود و جامعه نخواهند دانست كه چه كارى ر

انجام بدهند. آن همسويى و  انجام بدهند و كدام كار مهمتر است كه آن را
ماند كه نداند و وحدت نظر در جامعه از بين خواهد رفت. مثل طبيبى مى

نگويد مرض چيست، بنابراين نه خود و نه مريض، دوايى براى دردى كه معلوم 
هايى یآورد. رهبرر مىرا از پا د مریض د بجويند و مرضنتواننيست چيست نمى

ها را رسد كه تنها قوتكنند، موقعى مىتكيه مى هاى جامعهكه به قوت
دهند، نمايانند و نشان نمىهاى اساسى را به مردم نمىشمارند و چون ضعفمى

كنند و آشفتگى و كنند، آنها هم نقش خود را گم مىمردم نقش خود را گم مى
 .شودانحراف از همين جا شروع مى
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گفت، با ها را مىست. پيغمبر ما ضعفا قرآن سراسر، اين روش ها      
گفت و مردم گفت. اما مثل يك طبيب، راه عالج آنها را هم مىصراحت هم مى

را برمى انگيخت تا خود اين راه عالج را به عمل درآورند و دليل موفقيت آن 
ماه  4كنيم و در اين گيرى مىوقتى در تاريخ كه پى هم همين است. رهبرى

ام كه به اين مسئله در تاريخ بپردازم، به اين نتيجه جنگ هم كمى فرصت يافته
هاى اصلى انحراف، همين است. وقتى براى نگفتن م كه يکى از پايهارسيد
لحظه شروع شده  همانها سانسور به وجود آوردند، همه انحرافها از ضعف

اند و بدون ارائه راه ها شدهانع از بيان ضعفاست كه به عناوين مختلف م
اند كه عالج صحيحى كه از خود ضعف بايد آن را گرفت. و يا به صورتى گفته

ها را در خود درمان كنند، از بين برود و آنها روحيه كسانى كه بايد اين ضعف
ها به تدريج تكيه بر قوتها، رها شده و تكيه بر ضعف .ها بشوندتسليم ضعف

مثال ساده اين تغيير جهت را براى  یکتوان  با مى .گزين آن شده استجاي
سازد، پيامش پيام دعوت به را مى آن رهبرى كه انقالب :خواننده روشن كرد

قم »توانی پس، میجامعه است كه  بهى اين توانايى اعمل و حركت و الق
المثل، با يك ضرب شودبرخيز و بايست و مقاومت كن. حتى مى« فاستقم

المثل در جامعه ما مطلب را براى شما شکافت و روشن كرد. قرنها اين ضرب
 جنگد، مشت با اسلحه، مشت با تانك نمى«جنگدمشت با درفش نمى»بود كه 
جنگد كه مشخص است القاى ناتوانى و مطلق كردن ضعف در جامعه نمى

 ؛«جنگدمشت با درفش مى»گفت:  ماست. در دوران انقالب اسالمى اما
راه پيروزى در اين جنگ هم مثل دوران انقالب  .جنگدمشت با تانك مى

ببريد و متوجه بشويد كه قوت دشمن شما مردم به نقش خودتان پىاست كه اين
برد نيست. چيزى جز همان نيرويى كه از خود شما گرفته و بر ضد شما به كار مى

را به او ندهيد، اين نيرو در شماست، آن را به كار بگيريد. دشمن اين نيرو 
 .شودضعيف و زبون مى

ها وضعفها توانايى بیادآوردن ؛ها، يعنى دعوت به عملقوت رپس تكيه ب      
ل ها، يعنى دعوت به عمضعف رو تكيه ب و روش برگرداندن ضعفها به قوتها

 .ستا شامدهاپذيرى، كارپذيرى و قبول پينكردن، تسليم
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 تو پندارى مردم يك نقش بيشتر ندارند و آن تصديق است!
هاى گوناگونى كه به وجود آمد و ، جوسازىدر دوران بعد از انقالب      

هاى مردم تكيه دارد، بر ضعف ادامهحکومت كرد و هنوز نيز اين جوسازيها 
طلبد. تو پندارى مردم يك رى مىكند و از مردم دنباله روى و كارپذيكرده و مى

نقش بيشتر ندارند و آن تصديق است! و غالبا  هم بدون تصور، يعنى بدون اين 
كه بدانند چه چيز را بايد تائيد و يا تصديق كنند، بايد آن را تصويب و تصديق 
گاهند و بايد آنها را راه برد! و ناگهان به  كنند! و اگر نكردند، پس مردم ناآ

آيد خوب چرا به ياد نمى«! اكثر مردم نادانند»يد كه قرآن گفته است آيادها مى
كه قرآن نگفته است بر جهل و نادانى مردم تكيه كنيد و خود به زور، هر كارى 

پذيرفت، ديگر قرآن و خواهيد انجام بدهيد؟ چرا كه اگر اين اصل را مىرا مى
د كه اين ضعف بزرگ پيامبرى براى اين بوشد. روش رشد و پيامبرى الزم نمى

عمل كنند  يعنى جهل را به قوت بزرگ، يعنى آگاهى تبديل كند. تا انسانها خود
 .و خود رشد كنند

ها به قوت ما اگر بخواهيم انقالبمان بدون انحراف ادامه پيدا كند، بايد      
هاى ثها را باز بگوييم، در بحتكيه كنيم و كار اساسى ما اين باشد كه ضعف

ود خها را ارائه بدهيم تا مردم جامعه ما بتوانند حلکافيم و راهآزاد بش
ها تبديل ها را به قوتبرانگيخته بشوند و به استقبال خطرها بروند و ضعف

 .اى و بنيادى استبکنند. اين مسئله اساسى، پايه
يه هاى مردم تككه بر ضعف يك مبناى اقبال مرد همين است، آن رهبرى      

كند و قدرت و زور كافى براى اين كار را نداشته باشد، محکوم به اضمحالل و 
ها تكيه كند و زور را رهبرى هم كه بر ضعف  رود. آننابودى است و از بين مى

كه رژيم سابق هم نشان داد، محکوم به از بين رفتن  طورآننيز داشته باشد، 
كه پيغمبر ما  طورآنبدر نرود،  است. و آن رهبرى كه استقامت كند و از ميدان

استقامت كرد، پيروز است. در زمان پيغمبر، مردمى كه بايد تغيير بکنند، حتى 
بودند كه اين پيام آزادى  جهل و ضعف اسير چنان از خود بيگانه بودند، چنان 

شنيدند، پيام توانايى را را نمى های خویشقوتفراخوا ناو به بازیافتن و 
آورد كه كردند كه چرا به ياد آنها مىشنيدند. و پيامبر را اذيت و آزار مىىنم
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ى سازنده و مبتكر و خالق و دگرگون ساز هایتوانند انسانتوانا هستند! مى
بشوند. اما او ايستاد و استقامت كرد تا آرام آرام پيام پيامبر بر زره جهل آن 

ا روشن كرد و نورى تازه در ها فرو نشست و عبور كرد و ذهن آنها رانسان
 هاها به وجود آورد و انسانهايى ديگر ساخت و اين انسانانديشه و دل آن
. اين همان است كه در مبحث خودجوشى كمى پيش از اين نددگرگون ساز شد

بدان پرداختيم و اين يك جريان دائمى نيست، بلکه يك مراقبت دائمى 
 .ليل بنياد خلقت استخواهد و از نظر من، امامت به همين دمى

هاى ذهنى و عينى اجتماعى مطلق، باوجود برجاماندن از خود بيگانگى      
تواند به يك جريان انقالبى صحيح مىممکن است و خيلى هم ممکن است. 

مندى كه در برابر انحراف توان تبديل بشود، در صورتى كه رهبرى ضد انقالب
. شيوه اين استقامت نيز در اثر بخشى مؤثر كند، وجود نداشته باشد استقامت

روند و ناكامى را بيشتر هايى هست كه بدون تدارك زمينه به كار مىاست. شيوه
روند و اثربخش كنند. شيوه هايى هست كه با تدارك زمينه به كار مىمى
ام و بعد با دهاى كه به دست آورپس انحراف در رهبرى از نظر تجربهشوند. مى

اى است كه تكيه بر مراجعه به قرآن صفا و روشنى و وضوح پيدا كرد، از لحظه
اى است كه به جاى دهد، از لحظهقوت جاى خود را به تكيه بر ضعف مى

 .برانگيختن مردم به عمل، ما خود عمل كنيم و از مردم تصديق بخواهيم
ها تكيه كنيم كه به شکست توانستيم بر ضعفما مى، در نيروهاى مسلح      

ها تكيه كنيم كه اين كار ها و توانايىتوانستيم بر قوتانجاميد، مىكامل ما مى
را كرديم و به شکست نخوردن، و ايجاد اميد به پيروزى انجاميد. اين همه كه 

رد ام به اين دليل بوده است، بايد استقامت كدر ضرورت روحيه صحبت كرده
هاى خويشند و با تمام توان تا آنهايى هم كه با عصبيت و تعصب پاسدار جهل

كوشند به جامعه نقش دنبال روى و كارپذيرى ببخشند، عالج شوند، آنها كه مى
اى را در مقامهايى قرار بدهند و پندارند نقش مردم همين بوده است كه عدهمى

م اگر ما نايستيم و استقامت بعد هم بروند دنبال كارشان تماشاچى بشوند، ه
هاى مردم تكيه نكنيم، عالج نخواهند نكنيم و در اين استقامت هم بر توانايى
در تبليغات و در محتواى هنر تبليغاتى، شد و همه بايد متوجه اين معنى بشوند. 

و  ...نمايش، فيلم، نويسندگى، شعر، سخنرانى، تنظيم خبر، موسيقى، سرود و
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رويم. آيا داريم بايد ديد كه به كدام يك از اين دو خط مىست كه ا همه اينها
  ها را؟كنيم يا قوتها را تكيه گاه مىضعف

 

شوند يا مردمند كه به تصديق و مردمند كه به عمل خوانده مى
 شوند؟گيرى از عمل و دنباله روى خوانده مىكناره

ه اگر رئيس براى آزمايش، اين جنگ بهترين ميدان بود. فكر كنيد ك      
خواست دائم دستوراتى كه به عنوان اين كه فرمانده كل قواست مى جمهورى

شد، گرى هم فن او نيست و غالبا  با اشتباهات بسيار همراه مىچون نظامى
گرفت و آن را كرد، و به جاى برانگيختن استعدادها، خود تصميم مىصادر مى
هايى كه از ابتدا وجود داشت، شود. با توجه به ضعفكرد تا اجرا بابالغ مى

 مکتبى پیآمد. اما اگر او به روش قرآنى و در معلوم بود كه بر سر كشور چه مى
هايى را كه وجودداشت، براى رفت كه رفت و استعدادها و توانعمل كردن مى
ا بازى كرده انگيخت، او نقش بزرگ خود رها برمىها به قوتتبديل ضعف

جنگيد. پس آنچه جنگيد، خود بود كه مىها مىبود و اين انسانى كه در صحنه
هاى آنهاست اند و توانايىاند، خودشان كردهما به دست آورده نيروهاى مسلح

اند، چيزى از ارزش كار من كه بروز و تجلى كرده است. اين كه آنها كرده
 هيچ الزم نيست من به جاى آنها كار كرده باشم، بلکه نقش كاهد و اصالانمى

توان رود بايد همين باشد كه بنگرد چسان مىيك انسانى كه به راه خدا مى
هاى جامعه به مجموعه انسانى را به راه صواب كشاند. كه جز با تكيه بر قوت

روشنى  توان موفق شد. اميدوارم كه اين توضيح در ذهن خواننده،اين كار نمى
كه در سه  طورآنالزم را به وجود آورده باشد و از بازتاب اين روش در جامعه 

توان مطمئن شد كه جامعه به تدريج ام يافتم، مىها ديدن كردهشهرى كه از آن
واقع نيز دو برده است كه دو جريان اينك وجود دارند و در به اين معنى پى

خواهد بيانگر و سازندگى تكيه دارد و مىجريانى كه بر  :جريان اينك وجود دارند
مظهر آن باشد و جريانى كه به تخريب و تسليم تكيه دارد و بيانگر و مظهر آن 

 .است
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 كند و از نتايج كار وهاى جامعه تكيه مىجريان اول به توانايى      
ترسد و جريان دوم از نتايج ابتكار و دستاوردهاى عمل جامعه نمى

كه  خواهد مردم را به قالب و شکلى در آوردترسد و مىمىدستاوردهاى مردم 
 ناصرداند. جريان دوم كه البته از گروهها و عخود آن را بهترين اشکال مى

اند ردهناهمگونى كه يك خط و ربط دارند و بر يك بنياد كار خود را استوار ك
 يبندپااند و به هر مکتب و فكرى خود را كه همان بنياد زور است تركيب شده

ا دهند و در مجموع يك واقعيت و يك جريان هستند كه از بنياد بنشان مى
 .تضادنددراسالم بيگانه و حتى با آن 
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رساند و برعكس ما نمىست، زيانى به جنگ ا آزادى سازنده شما
 كمك هم هست

مطلب ديگرى كه بر اساس همين خط و ربط بايد از آن صحبت بکنم،       
محتواى صحبت ام. هاى خود گفتهمطلبى است كه در اين شهرها در صحبت

خود ديدم  .و نوع رهبرى بود مسئله رهبرىخود را در ذهنم منظم كرده بودم، 
ها در ذهن من از راه تجربه و اين كه اين مفاهيم و روشراثرب ،كه اثر بيان

آموزش قرآنى وضوح پيدا كرد و در بيان من بازتاب اين وضوح مالحظه 
يکى در جمع كسانى كه غالبا  جوان  ،آن نيز ديگر بود. در دو جمع تأثيرشد، می

هنگى آكه در دفتر هم آمده بودند و يکى جوانانى بودند و به فرودگاه اصفهان
ت سايروز انتخاب ربه مناسبت سال همکاريهاى مردم با رئيس جمهورى

 .جمهورى جمع شده بودند، با وضوح بيشترى اين مسئله را عنوان كردم
ها استقامت، نويد پيروزى در سايه استقامت، چه مضمون اصلى صحبت      

در جنگ با نيروهاى كور و سياهى و تباهى در جنگ با دشمن خارجى و چه 
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قم »گويد استبداد و ضرورت آزادى بود. توضيح من اين بود كه وقتى قرآن مى
كند، هر دهد، واقعيتى را بيان مىبه پا خيز و استقامت كن، شعار نمى« فاستقم
تواند به هدفهاى خود برسد، هر نسلى اى وقتى به پاخاست و ايستاد، مىجامعه
تواند به هدفهاى خود برسد. غالبا  اين صحبت پاخاست و ايستاد، مى كه به

جوانى پرسيد  آيد كه با وجود شرايطى كه داريم، چنان كه در اصفهانپيش مى
زند، و طرح اين مسائل داخلى ما نمى با وجود جنگ، آزادى ضرر به جبهه

زند؟ به او پاسخ دادم كه ا صدمه به كار نمىايدئولوژيکى و عقيدتى و غير اينه
درباره خدا پرسيد.  على در جنگ صفين در بحبوحه جنگ، كسى از امام

ايستاد و پاسخ داد. يکى از ياران او به سئوال كننده گفت، اين چه جاى   امام
اگر شك  چرا كه ؛همين جا جاى اين سئوال است :گفت سئوال است؟ و امام

داشته باشد و نداند كه چرا خدا هست و چرا بايد براى خدا بجنگد، چگونه 
 ؟خواهد جنگي

ما براى اين بود كه در داخل كشور با استقرار حکومت اسالم،  انقالب      
آزادى واقعى و سازنده مردم را توسعه بدهيم تا بالياى استبداد داخلى و سلطه 

گاه وقتى جانبدار استبداد  نخارجى به ايرا بازنگردد، چون چه آگاه و چه ناآ
تواند به دنبال سازش با قدرتهاى خارجى نرود و به كسانى كه درباره باشد، نمى

به رغم قانون اساسى بینید که می. نتازد زنندضرورت توسعه آزاديها حرف مى
همين قانون اساسى  .تازندىم ،كه اين آزاديها را الزم و واجب شمرده است

ر مبارزه بخود دليل و حجتى است بر ضرورت استقامت در حفظ اين آزاديها و 
به آن  ،در آنجا .با هر گونه كوشش قدرتهاى خارجى براى سلطه بر كشورمان

و فرمانده كل قوا من  مسئول جنگ به عنوان رئيس جمهورى :جوان گفتم
 ؛رساندشما، زيانى به جنگ ما نمى سازندهِ  آزادىِ  :گويممى هستم و به شما

 .بنابراين تو از خود آزادى را دريغ و مضايقه نكن .برعكس كمك هم هست
بسيار  . گفتم:هنگى شرح كردمآهم همين معنى را در دفتر هم در تهران      

كه آيا   هم همين ترديدها بود آيد و در دوران استالينترديد به وجود مى
رژيم »غير از « رژيم جديد»ها با وجود اين كه استقامت در برابر انحراف

زند؟ عمل و تجربه گفت كه است، به استقرار رژيم زيان و ضرر نمى« پيشين
نايستادن و استقامت نكردن در مقابل انحرافها ضرر رساند و آن رژيم را از 
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در صدر اسالم هم همين طور بود. اگر  .اختطبيعت خويش بيگانه س
انحراف در  باماند. مقابله اسمى هم از اسالم نمى ،استقامت خاندان پيامبر نبود

كند، براى اينكه معنايش بازگشت به رژيم اسالمى ضرورتى صد چندان پيدا مى
رژيم سابق است و ايستادن در برابر آن معنايش جلوگيرى از اين بازگشت 

براين هر چه در آن وقت ايستادن در برابر تبهکاريهاى رژيم سابق بنااست. 
ضرورت داشت، امروز ايستادن در برابر انحرافها صد چندان بيشتر ضرورت 

كرده  دارد، چرا كه اگر ملت ما از ابزار نظرى خود، يعنى اسالم كه با آن انقالب
ر از آزادى محروم شد، ناچار از است محروم شد، اگر از استقالل محروم شد، اگ

مهمتر از اينهاست، آنچه شود و از از امنيت محروم مى، شودنان نيز محروم مى
حکم ظالمانه نمايندگان زندگی تحت سلطه و شود و به يعنى رشد، محروم مى
استقامت اي نسل جوان، استقامت زيانهاى  ،. بنابراينشودابرقدرتها محکوم مى

دهد و استقالل واقعى كشور را امنيت كشور تو را افزايش مى كند،تو را كم مى
گرداند، استقرار اسالم را نه استقرار استبداد به نام اسالم را و ممکن مى

 سازد.استقرار خود اسالم را ممکن مى

 همه چيز به مقاومت اين نسل بسته است
كردند، بر ما گرفتند و زندانى مىاگر در رژيم سابق كسى را به ناحق مى      

بود كه در برابر آن رفتار مقاومت كنيم، اينك بايد بيشتر مقاومت كنيم. چرا كه 
و اسالمى به معناى واقعى كلمه و نه ابزار  طرفبى اگر يك دستگاه قضايى

ى به وجود نيايد، يأسو مستقل از قدرت س طرفبى ى، بلکهيأسقدرت س
 .شودغير ممکن مى استقرار حکومت اسالمى

بنابراين مسئله يك مسئله جدى است. سانسور را ببينيد از كجا شروع       
. گرفتن را از كجا شروع كردند، تا اين كه رساندند به سانسور رئيس جمهورى

كردند تا رساندند به گرفتار كردن كسانى كه از بنيانگزاران اين جنبش بودند و 
توانيد بگيريد و برويد. اينها مطالبى بود كه در اين دو سخنرانى مى طورهمين
نسبت به هيچ امرى نبايد القيد ماند و بايد با تمام توان استقامت  :گفتم .گفتم

كرد و اين جريانهاى متمايل به زور و فشار، اختناق و حاكميت انحصارى را 
 .عقب زد و درهم شکست
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در هر دو جا به اين امر نيز پرداختم كه يك وقتى در يکى از اين دو جا يا       
داريد، اى را از نظر دور مىيکى از متصديان امور به من گفت كه شما يك نكته

برد از اين كه تفنگ در دست بگيرد و كار نسل امروز بسيار لذت مى»او گفت: 
ا كنيد و حال اين كه جوانان مقهرآميز بکند. شما زياد صحبت از سازندگى مى

برند. كمى از اين جور كارها حرف بزنيد، جوانها از اين گونه كارها لذت مى
خواهند به دست بگيرند و با پرسيدم كه اين تفنگ را چرا مى« شوندراضى مى

بايد به جان هم بيفتيم و  خواهند بکنند، آيا ما بعد از انقالبآن چکار مى
و خلق »وانان ما احساس آرامش كنند يکديگر را پاره پاره كنيم؟ تا ج

شان از بين برود؟ يك وقت دشمن به كشور ما حمله كرده، اين قابل فهم «تنگى
به دست بگيرند و از ميهن خويش دفاع كنند، اما به  است كه جوانان ما اسلحه

طور كلى بر خالف باور شما، نظر من اين است كه نسل امروز تشنه سازندگى 
و اين امر يك انحراف است، يك از خود بيگانگى است. دو قرن تحقير  است

به مناسبت ناتوانى در ابداع و اختراع علمى و ابتكار، اينك زمانى را به وجود 
آورده است كه نسل ما تشنه پيدايش زمينه ابتكار و خالقيت است. اگر شما 

زياد است، به  بينيد كه نزد بعضى از قشرهاى جوان اين تمايل به اسلحهمى
اين  ؛بيندخاطر اين است كه جو را جو ابتكار، جو سازندگى، جو خالقيت نمى

همان جو مسمومى است كه از فرداى انقالب، دستگاههاى تبليغاتى ما و 
آميز شان به وجود آوردند. گروههاى به اصطالح چپ با عمليات خشونت

تجربه چهار  .باشد، كم شد زمينه بحث، سازندگى، ابداع و ابتكار ،محيطى كه
گويد كه اين تمايل به ابداع و ابتكار در نسل جوان امروز بسيار، ماه جنگ مى

هاى جنگ را ببيند، ابتكارهاى بسيار زياد است. كسى بايد از نزديك صحنه
اى است براى تحقق آن ميل جوانان ما را ببيند تا بفهمد كه اسلحه وسيله

اى كه طى دو قرن در نسلهاى مردم ما يك عقده حقارت شگرف شده سركوفت
ها فرهنگى اين دوران -ى يأسبه وجود آورده است. به طورى كه در ادبيات س

شده است و آن اين بود كه ايرانى فاسد شده است، يك مسئله همواره تبليغ مى
تكار و هوش ايرانى نژادى است كه طى قرون به تباهى گراييده و قوه عقل و اب

 .سازنده را از دست داده است
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 روند چونكه در اين جا مجال ابداع و ابتكارجوانان از کشور می
 .ندارند

 اسالمى است كه در اين نسل ميل به ابداع و ابتكار به باور من رهبرى      
بهتر است ما ببينيم چقدر زمينه و  ؛انگيزدو برمى كندتحريك و تشويق مى

هايى را هم كه خود به ايم و آن زمينهميدان براى ابداع و ابتكار درست كرده
ى آلوديم و از سايخود به طور خودجوش به وجود آمد، چگونه به گرايشهاى س

اين گريز روزافزون  .ى تخريبى كشانديميأسكار سازنده و خالق، به كار س
آمدند و پى در پى به كشور مى ها، اين جوانها كه روزهاى اول انقالبمغز

سپس راه بازگشت در پيش گرفتند و آنها هم كه در كشور بودند، يا رفتند و يا 
روند؟ آيا براى اين است كه در اين جا مجال لهو و لعب اما چرا مى ؛روندمى

روند كه در اين ت و آنها براى اين مىندارند؟ چنين برخوردى تحقير انسان اس
 .جا مجال ابداع و ابتكار ندارند

ديدم بسيارى از جوانان دانشمند، سال كه در خارج بودم، مى پانزدهطى       
پرسيدم چرا ها مىگشتند و وقتى از آنباز نمى مبتكر، مخترع را كه به ايران

ى به سايگفتند بله، البته ما فعاليت سست؟ مىى مانع ايأسرويد، آيا داليل سنمى
ايم، اما محيط، محيط خفقان داشته باشيم، نداشته آن معنا كه پرونده در ساواك

طلبد. اين را بدانيد اگر را نمى است. محيط كار نيست و اين محيط ابتكارها
شوند. دراين جنگ، طلب كرد، همه بدان جلب مى يك محيطى ابداع و ابتكار

بايد به قوه ابداع چون دشمن ما را در محاصره اقتصادى گرفته بود، ناگزير مى
كرديم و به اين ترتيب زمينه ابداع و ابتكار به وجود و ابتكار خود تكيه مى

كه  ها بودآمد. چه ابداع و ابتكارهايى كه به خرج داده شده است و همين
به نظر من دستگاه تبليغاتى ما در اين كه يکسره توانست دشمن را متوقف كند. 

كند، گناهى بس بزرگ بر خشونت و بر ضرورت زدوخورد تكيه مى
كند، جرمى است شود و اين كار هم كه زمينه سازى براى استبداد مىمى مرتكب

يت تاريخى شود، نه تنها جرمى نابخشودنى است، بلکه يك جناكه مرتكب مى
 .است
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نسل جوان امروز بايد بداند كه اگر اين فرصت را مغتنم نشمارد و فضا را       
براى خودش نسازد، غير ممکن است جز زندگى انگلى  فضاى ابداع و ابتكار

جهان، زندگى ديگرى پيدا كند. غيرممکن است، ديگران زحمت   در اين
ها را بياورند از راه بشر دوستى در اختيار كسانى قرار بکشند و بسازند و آن

بدهند كه حاضر نيستند استعداد خدادادى خويش را جز در تخريب به كار 
اندازند. پس از گذشته تاريخ خود عبرت بگيرند و بنگريد كه ما در 

بايد با بود و ناگزير مىبه فن جديد مجهز شده  وقتى تركيه عثمانى« چالدران»
كرديم به خود آمديم، آن روز ضرورت ابداع شمشير به توپهاى دشمن حمله مى

و جستجوى فن جديد تشخيص داده شد و كارهايى انجام گرفت. اما زمينه 
تخريب فراوان فراهم بود و جنگهاى فرساينده با مهاجمانى كه از شرق و غرب 

ز نو در غفلت شديم تا آن روز كه كردند، سرانجام موجب شد احمله مى
نيروهاى روس تزارى به تبريز رسيدند، آگاهى آمد، اما توان نبود. از آن روز تا 

و خفت، همه اينها ما  ذلتامروز يك قرن و نيم و بيشتر است، يك قرن و نيم 
نه مگر شما مرا انتخاب كرديد تا من را بس نيست؟ اين پيام من است، آخر 

 ؛ق باشم، پس پيام مرا بشنويد. مغزها را بکار بياندازيدنسبت به شما صاد
دستهاى شما بايد از مغزهايتان فرمان ببرد و نه مغزهايتان از دستهايتان تا دير 
نشده است، به خود آييد و بجنبد. مدارس ما، دانشگاههاى ما به اين روز افتاده، 

، استقالل همه عرصه زندگى بايد عرصه سازندگى و ابداع و ابتكار بشود
زدگى، تنها و تنها با فرهنگى، گريز از سلطه فرهنگى بيگانه، رهايى از غرب

استقالل آزادى و باز هم با  استقالل و آزادى، بااستقالل و ابداع ابتكار، با 
كرد، انجام دادم و آزادى ممکن است و بس. من آنچه را كه اعتقادم حکم مىو

ضاوت كند كه وسوسه قدرت او را از خود ام اين طور قاميدوارم تاريخ درباره
نكرد،  خيانت اسالمى و به هموطنانش بيگانه نساخت و او به آرمانهاى انقالب

دنبال زد و بند براى قدرت نرفت و بر سر پيمان ايستاد و فريادى شد، هشدارى 
كه با آن همه سختى به اى، تا گيج نشود و آنچه را شد براى نسل به پا خاسته

 .دست آورده است، مفت از دست ندهد
  
  



927 

 

 
 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه  

 1359بهمن  21تاریخ انتشار 
 471شماره روزنامه 
 قسمت ششم

 

 
 

بکوشيد و كوششهايتان  :دید، صداى مرا بشنویكرد آنها كه ابتكارها
 ده چندان كنيدرا دوچندان و 

و ديدار با انسانهاى مبتكر   مطلب بعدى در اين هفته، بازديد از كارگاهها      
. ، مديون آنهاستامروز به مناسبت نجاتش از توطئه حمله عراق است كه ايران

هاست كه در جنگند و مديون آنجنگيدند و مى كه در جبهه یی استآنهامدیوین 
 :دید، صداى مرا بشنویكرد كنند. آنها كه ابتكارهاكارگاهها كار كرده و مى

كوشيد، بکوشيد و كوششهايتان را دوچندان و ده چندان كنيد. شب و روز مى
ست، تاريخى است كه اس تاريخ شما کشوردانم، بيشتر بکوشيد، تاريخ اين مى

سازد. اين تاريخ را روشن و درخشان بنويسيد. ا مىدستها و مغزهاى شما آن ر
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شما در اين روزهاى سخت بايد كار كنيد تا اين جنگ را به همت شما به 
ى و فرهنگيمان سايپيروزى برسانيم و بعد ما در روابط بازرگانى، اقتصادى، س

هاى ما به ابزار جنگى نياز دارند. با بقيه جهان، قوى خواهيم بود. جبهه
ايم، نجات نيافتنى گير كرده هبيگانه چنانكه پندارى ما در يك مخمص قدرتهاى

گويند به ما چيزى نخواهند داد، ابزار جنگى به دهند و مىمى به ما دندان نشان
ما نخواهند داد. ملت ما پس از دو قرن تحقير، اينك زمان را زمان ابداع و 

ن بدهيد كه حق با ماست. شما كارگران، شما فن يافته است و شما نشا ابتكار
و  دانان، شما مهندسانى كه من در قزوين ديدم، در سمنان ديدم، در اصفهان

شهرهاى ديگر ديدم، شما حقى بزرگ به گردن استقالل ايران و آزادى ملت 
 .داريد، پس بيشتر بکوشيد

ه ما چقدر در ازاى كوششهاى شما پيام مرا گوش كنيد. مسئله اين نيست ك      
 ؛كوششهاى شما ساختن زندگى است ؛توانيم حقوق و پاداش مادى بپردازيممى
يك كشور آزاد و مستقل است، اينها چيزى نيست كه ما بتوانيم با وسايل  بنای

مادى برآورد كنيم و پاداش بدهيم و شما با تالشتان، با كوششتان نه تنها 
يد كه ما جنگ را ببريم، بلکه زمينه سازندگى و شوسازيد و موجب مىمى

شويد كه نسل امروز در آوريد و موجب مىبه وجود مى ابتكار را در ايران
تباه نشود. شما در عين حال كه د و یکدیگرويرانگريها و در تخريبهاى خو

شويد. شما مهندسان، شما شويد، معلم اين نسل نيز مىعامل پيروزى مى
انشگاهيان، شما مغزهاى خالق در هر جاى جهان هستيد، به اين ندا و صدا د

و ابتكارهاى خود را به  هاگوش كنيد، كشور شما به شما نيازمند است. ابداع
اى كه در اسالم سوى ما روانه سازيد. بگذاريد ايران به عنوان جامعه

شهيد و د گيرد، نمونه و شاهآزداديبخش، در سازندگى و خالقيت شتاب مى
مسئوليتى ، بنابركار شما بزرگ است و من ،براى همه ملتها بشود. به هر حال

دانم كه كه دارم، جز اين كه به شما روى بياورم، چاره ندارم و من مى
شناسد، به شناسد. تواناييهاى هيچ انسانى اندازه نمىتواناييهاى شما اندازه نمى

ه شده است كه از راه رشد و تكامل به شرط آن كه او بداند بنده خداست و آفريد
 .سوى خدا بازگردد، پس بکوشيد و هر چه بيشتر بکوشيد
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ايد، شما كه اهل ابتكار و ابداع شما كه سهم بزرگى در اين جنگ داشته      
 دهید نشان دنیاشركت كنيد. به  هاخالقیتهستيد، شما مردم سخت كوش در 

ذلت و خوارى و زندگى انگلى در  كه اين ملت تصميم گرفته است به دوران
كه تصميم  دهیدخاتمه بدهد. نشان  قلمرو انديشه و خالقيت و فرهنگ

و زيادها و نيازها دست به دامان بازارهاى  ديگر براى كم ها ایدگرفته
جامعه خويش را عرصه ابداع و اید د. تصميم گرفتهیكشورهاى صنعتى نشو

 .دیبگردان ابتكار
 

بشود، بايد جو اجتماعى ما  براى اين كه جامعه عرصه ابداع و ابتكار
 جو تفاهم باشد.

منزلت و ارزش داشته باشد و براى اين،  جوى باشد كه در آن ابداع و ابتكار 
جو . و ديگرى الزم استيك جامعه ديگر الزم است و براى اين جامعه، ج

مردم به خشونت و ستايش خشونتها  ، در آن،جامعه ما نبايد اين باشد كه
، بلکه جو اجتماعى ما بايد جوى باشد كه مردم را دلگرم كنيم، شودسرگرم 
ها را ميدان و فرصت دهيم تا بسازند و اين تالش در سازندگى، چهره انديشه
توانيم چهره ا دگرگون سازد، اگر درست عمل كنيم ما مىما و جهان ما ر ايران

 .جهان را دگرگون سازيم
بسازيد و »ديدارم از اين كارگاهها جز اين پيام نيست كه  ،به هررو      

گفتن اين كه قطعه يدكى نيست را كنار بگذاريد، موتور نيست را «. بسازيد
كه سازماندهى اين دانم كوشش كنيد خود بسازيد و من مى ؛كنار بگذاريد

خبرند، از سازندگى خوب نيست، اطالعات ناقص است، صنعتها از هم بى
امکانات يکديگر بى اطالع هستند. اما آن كس كه بخواهد و شما كه 

ها را هم پيدا كنيد و راه را باز خواهيد بسازيد، خود بايد برويد اين اطالعمى
تعميرات تانك و در سمنان  كوپتر سازى، در كارگاهكنيد. آنچه من در هلى

دهد كه راهى كه آزمودند، ديدم به من اميد و نويد مىرا مى وقتى ابتكارها
خواهد جامعه ايرانى در اسالم، جامعه ايم درست است و اين جريانى كه مىرفته
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خواهد. خسته سازنده و پيشروى بشود، جريان پيروزى است. تنها استقامت مى
 .خواهدو مأيوس نشدن مى نشدن
به همه آنها كه ابتكارهاشان، كه تالش و كارشان به ما امکان مقاومت      

فرستيم. جاى آنها در قلب اين ملت است و رحمت بى بخشيده است درود مى
خواهم كه كار پايان خداوندى شامل حال آنهاست. اما باز و به تكرار از آنها مى

كنند، كار كنند تا دوران جنگ كوتاهتر شود، تا آنچه مىرا بيشتر كنند، بيشتر از 
و نسل امروز اعتماد به نفس پيدا كنند و ما در يك جو صميميت و دوستى  ايران

هاى بيشترى خواهى و علوطلبى، زمينههنگى و همدلى و كمالآاجتماعى، هم
 .كنيمبراى سازندگى و ابداع و خالقيت نسل امروز و فردا پيدا 

مطلب بعد كه جزء كارهاى ما در اين هشت روز بود، ديدارهاى فراوانى       
آمده بودند و  داشتم. آخرين آنها با گروهى بودكه از اصفهان بود كه در تهران

خواستند. من داليل و علل و كردند و از من نظر مىدرباره اختالفها صحبت مى
را برايشان شمردم و گفتم و باز هم خواهم گفت كه اگر بخواهند يك عوامل آن 

 .كنندنظامى را از بين ببرند، از كجا شروع مى
 

شما با من به عنوان شخص مخالف نيستيد، بلکه به عنوان رئيس 
 مخالف هستيد جمهور

ر قانون اساسى است و بر انتخاب استوار است، د« نظام انتخاب»نظام ما       
ما تمام مقامها انتخابى است، كسى كه او را مردم سراسر كشور به رأى مستقيم 

كه  طورآناند، اگر اند و با آن اكثريت عظيم انتخاب كردهانتخاب كرده
مشغولند هر روز با يك حرف، يك تصميم، يك بازى، براى آن كه از گوشه و 

 آورند كه مثل اين كه رئيس جمهوركنار مسئوليتهاى او بزنند و به صورتى در
توانند بگويند كه با شخص رئيس وجود خارجى ندارد ادامه پيدا كند، آنان مى

كنيم. اما چه كسى فريب جمهور موافق نيستيم و اين كارها را از اين جهت مى
خورد؟ شما با من به عنوان شخص مخالف نيستيد، بلکه به اين حرف را مى

مخالف  در مقام رئيس جمهورىبا من  ؛نوان رئيس جمهور مخالف هستيدع
ى بيشتر وجود نداشت و آن حذف ساياى يك فعاليت سهستيد. وقتى براى عده
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اثر است. وقتى به اين رئيس جمهورى بود، معنايش اين است كه رأى مردم بى
شوراى سرپرستى راديو  سادگى رئيس جمهور را در انتخاب يك عضو براى

كردند، در حالى كه چون  اثربى، بر خالف حکم صريح قانون اساسى تلويزيون
 مقصوددانم معناى پيشنهادم چيست، ام، مىمن خود پيشنهاد كرده اين اصل را

ارزش شد، رأى اين طور بى نیست. رأی مردم معنا كردن رأى عمومىجز بى
ارزش شد، تازه آنهايى هم كه به من رأى ندادند، به ن نفر انسان بىميليو 11

كس ديگرى به عنوان رئيس جمهور رأى دادند. آن كس ديگر هم كه رئيس 
شد، طبق قانون اساسى بايد مسئوليتها و اختياراتى را كه داشت بر جمهور مى
 .گرفتعهده مى

ديد كه نزديك به اتفاق اين  اگر امروز از همين مردم رأى بگيرند، خواهند      
اعتبار شد و وقتى كه اين رأى بى مردم به اين رئيس جمهورى رأى خواهند داد.

كشد كه اشخاصى را به صرف اين كه عكس رئيس جمهورى میكار به آنجا 
وقتى در  کنند.میكار كرده و آن عكس را پاره در اطاق كارشان بوده از كار بى
مدرسه عكس را  ى شد كه متصدىسايرخورد سمدارس اين مسئله موضوع ب

آموز هر روز برود پول روى هم بگذارد و همان عكس را پاره كند و دانش
بخرد، آيا همه اينها مخالفت با شخص است؟ آيا به همين سادگى است؟ اگر 

كنند، در حقيقت نتيجه كارشان اى اين را از راه مخالفت با شخص مىهم عده
خواهند اصل را نفى كنند. اصل و ميزان كه آراى كه مىشود عايد آنهايى مى

وقتى اين اصل نفى شد و مردم خواهند نفى كنند. عمومى است، آن را مى
گشت، رژيم سابق مثل يك مرض عود كرده است و ديگر قدمهاى  اثربىرأيشان 

. مسئله توان برداشت، پس مسئله را شخصى تلقى نكنيمآسان مى  بعدى را خيلى
گفتند كه زندانى است بسيار هم جدى است. چون اين عده غالبا  مىجدى 
هم شده بود و خود  شکنجه دانم كه در زندانها را من مىاند و يکى از آنشده

خواهيد به آنها گفتم اگر مى .ما در خارج براى او فعاليت بسيارى كرده بوديم
دد و عموميت پيدا نكند، بايد بايستيد. مردم رأى رژيم زندان و شکنجه برنگر

آيد از اين اند و بايد رأيشان محترم شمرده بشود. چطور است كه كسى نمىداده
وزرا بايد به تصويب » :گويدآقايان بپرسد كه چرا اصل قانون اساسى كه مى

روند و قطعنامه بخورد شود؟ و در عوض مىاجرا نمى« رئيس جمهور باشد
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كند! مگر مردم مرا انتخاب دهند كه چرا رئيس جمهور موافقت نمىىمردم م
 كرده بودند براى اين كه تحت فشار با هر كسى موافقت بکنم؟

دم ر اعتقاساين مطالب را با آنها در ميان گذاشتم و به آنها گفتم: من بر       
ر ر سبم، ام عمل بکنتوان از من توقع داشت كه بر خالف عقيدهام و نمىايستاده

حقوق وظايف و مسئوليتهايى كه قانون اساسى بر عهده من گذاشته است 
پا  زير ابتداى كار اين قانون اساسى . ازام و حاضر نيستم تمکين بکنمايستاده

م مطالب ديگرى هم گفته شد و آنها قرار شد كه به اقدا. گذاشته شده است
 .خودشان ادامه بدهند

هم ديدن  آوارگان جنگ است چون از جيرفتمطلب ديگر، ديدار از       
گذارم به وقتى كه بازديد از اردوگاه جيرفت را تمام خواهم كرد، اين معنا را مى

كه گفتم  طورآنزنم. غير از اينها مطلب ديگر همكردم، يکجا از آن حرف مى
 .باشددر كنفرانس طائف مى حسين شوراهاى نظامى، طرحها و سخنان صدام

المللى هيچ قرار و مدار بين در فاصله اين هفته تقريبا  مسلم شد كه آمريکا      
ايم، خرج شمرد و ابزارهاى جنگى را كه ما پولش را هم دادهرا محترم نمى

، در فرودگاهها مانده، هزينه ايم و در دو سال انقالببسته بندى آنها را هم داده
حاال چطور است كه با آن دهند، اند، به ما نمىها را هم از ما گرفتهانباردارى آن

)با حکومت کارتر بر موافقتنامه  ،همه گفتار و سخن و صحبت )اينها را نگرفته(
اين بحثى است جدا  بدون گرفتن ابزار جنگی، امضاء شده است،سرگروگانها( 
 .پردازمر كه گفتم در يك نوبت ديگرى مفصل به آن مىكه همان طو

م و بايد باز به خودمان و امکانات خودمان بازگرديبنابراين ما مى      
 يجى كهنتا البته با اطمينان از ؛طرحهايى متناسب با امکاناتى كه داريم بريزيم

بعد  كه ىهمين كار را هم كرديم و طرحهاي .تواند به بار بياورنداين طرحها مى
ايم، ايم و به اجرا گذاشتهاز انجام، از آن صحبت خواهيم كرد، تهيه كرده

ازد، سرده اميدوارم نتايج اجراى اين طرحها آن انتظاراتى را كه ما داريم برآو
ها در اين بين كه ما مشغول اين طرحها بوديم و در شوراهاى نظامى از آن

 كرديم،صحبت مى
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 اى كردصحبت هشتاد دقيقه حسين امدر كنفرانس طائف آقاى صد 
بايد بگويم كه هيچ  .بغداد منتشر شد و من هم گوش دادم كه از راديو تلويزيون 

ايم، به كرد كه حمله را ما آغاز كردهسخنى از سخنهاى او راست نبود، ادعا مى
ايم و در تمام اين جريان او مظلوم بوده و آخرسر ديگر ر فرستادهخرابکا عراق

اينجا كشيده  ما آمده و كار جنگ به از راه ناچارى به مقابله نيروهاى مسلح
 1975ايم! قرارداد است و بعد هم او آماده آتش بس بوده و باز هم ما نپذيرفته

ايم، حاال ديگر مرده، اما ما چون نپذيرفتهرا هم او چون امضاء كرده محترم ش
گيرد، شود حرف زد و باالخره هر چه اين كنفرانس تصميم مىاز اعتبار آن نمى

 !عمل خواهد كرد حسين آقاى صدام
خواهم خواهم بدان بازگردم، مىيك دفعه خطاب به او صحبتى كردم و نمى      

ردم خودمان بگويم كه منطق زور و منطق گرگ همين است، زور را اين بار به م
خورد تازه آخر هم طلبکار است و درد، مىآورد، مىگويد خرابى به بار مىمى

خوب اگر «! صحيح است، احسنت»بقيه هم از ترس يا سازش بايد بگويند 
 .تگفزياد مى« الدرم بلدرم»شود، همين آدم بود كه استقامت كرديم نرم مى

ضمن  عربى و فارسى بهاو  راديو و تلويزيون .ولى حاال نرم شده است
گويد ما چرا آتش ناسزاهايى كه حيف است اين زبان به آنها آلوده شود، مى

دهد كه ادامه جنگ، پيروزى نظامى خوب اين نشان مى !پذيريمبس را نمى
البته به شرطى كه ما استقامت بکنيم. در كدام تاريخ  ؛ندارد براى رژيم عراق

اند و براى اين كه كسى در مقام تكذيب در كدام كشور زورمندان دروغ نگفته
اند؟ هم امروز در داخل كشور برنيايد، شالق و سرنيزه و زور خود را نشان نداده

روهى كه بخواهد زور هر آدمى كه بخواهد و هر گطور است، ما هم وضع همين
و باز حرف همان حرف است. اگر استقامت  گويدبگويد، ناچار دروغ هم مى

كند، اگر استقامت شود و حکومت مىنكنيم، اين زور و اين دروغ، حاكم مى
ايم و نه نه آماده»بکنيم، ناچار مقدارى الدم بلدرم، مقدارى هم نوحه سرايى و 

و از « ما نظر ارضى نداريم»و « كنيممىكنيم و چنان چنين مى»و « حاضريم
و اگر استقامت را بيشتر كنيم، ناچار يا  .خواهيم سرخواهد دادنمى خاك ايران
رود. ما به كسانى كه به نام يك ميليارد مسلمان در كنيم، يا بيرون مىبيرونش مى
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ار ماهى كه از آنجا جمع شدند، چه حرفى بايد بزنيم جز اين كه شما چرا در چه
گذرد، يك هيئت تحقيق به جاى هيئت آشتى به ايران نفرستاديد تا جنگ مى

ببينيد چه كسى حمله كرده، چه كسى خرابکار فرستاده، چه كسى قرارداد 
را نپذيرفته، چه كسى جنگ را شروع كرده، چه كسى ويرانى و  الجزاير 1975

ا را تحقيق مى كردند و نتيجه آن را براى اين اينه خرابى به بار آورده و همه
آوردند و وضع را ايد خيلى شسته و رفته مىكنفرانسى كه شما در آنجا جمع شده

كه به يك متجاوزى  استدادند؟ اين عدالت اسالمى براى همه شما شرح مى
در آن كنفرانس شركت بکند و با وجود غيبت كشورى كه قربانى  دهیدمیاجازه 

اين دروغها را بگويد؟  دهیدمیده است، به او هشتاد دقيقه هم اجازه تجاوز ش
كسى آيا اين از عدالت اسالمى است؟ خير اين معنايى جز اين ندارد كه اوالً 

غم ملتى را كه خود غم خود را نخورد، نخواهد خورد، پس ما بايد خود غم 
اسالمى براى  در اين دنيا هنوز زود است كه ارزشهاى واالى خود را بخوريم.

دفاع  برایبايد همواره حکومتها معتبر شده و حاكم شده باشد. بنابراين ما مى
از موجوديت خودمان آماده باشيم و همه اينها استقامت است، نا به جا نگفتم، 

بايد استقامت كنيم، هم در داخل و هم در خارج براى اين كه هدفهاى ما 
دستبرد قرار نگيرند و از خارج موجوديت ما را به خطر در داخل مورد  انقالب
 .نيندازند
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 ها بازديد از جبهه
  

 
 

ها بود. يکى از طرحهاى ما متوقف به اما مطلب ديگر، بازديد از جبهه      
انجام يك مسئوليت جنگى است و براى انجام اين مسئوليت جنگى، كارهايى 

اى تا نقطه اند كه براى بازديد از اين كارها رفتيم. از يك نقطهرا انجام داده
بعدى يك كيلومتر راه بود و دشمن براين فاصله ديد مستقيم داشت. يعنى 

كرد. ما اين فاصله را پياده طى كرديم كه بسيار ديد و تيراندازى مىىبراحتى م
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دهد كه ريخت. اين نشان مىخسته شدم، به طورى كه عرق از سروروى من مى
هنوز بدنم قوت خود را باز نيافته است و بايد مراقب سفارش اطباء باشم. در 

راجعت دو تير يکى زدند و در ماينجا در رفت و برگشت با تير مستقيم تانك مى
ده متر پشت سر ما و يك ده متر جلوتر از ما به زمين خورد كسى از همراهان 

من از خستگى شکايت كردم( گفت ورزش كن. و من جواب دادم،   )وقتى
باب  با اعمال شاقه مرسوم بود، ورزش با تير مستقيم را هم آقاى صدام زندان

د! به هر حال، اين كار )آن مأموريت نظامى( تا حاال مانخواهد  كرده و از او
كنم انجام نگرفته است و هر روز از صبح تا شام ما را پر مى كه من دارم نوار

مأموريت انجام بگيرد. براى اين كه بقيه طرح موكول به انجام  آندر كاريم تا 
مانم تا اين كار ام و مىاندهمأموريت است، به همين جهت هم من در منطقه م

 .انجام بگيرد
در آنجا كسى عنوان كرد شما چرا در بازديدهايى تا اين حد خطرناك       

شود و... كنيد؟ خطر يکدفعه واقع مىمى هاشويد و اين جور بازديدحاضر مى
خواهم اين كشور، كشور ناصرالدين شاه من به او پاسخ دادم براى اين كه نمى

گويد ناصرالدين شاه ه او گفتم در خاطرات اعتمادالسلطنه است كه مىبشود و ب
دادند و او خود را برود. روسها رضا نمى اى در شمال ايرانخواست به منطقهمى
گفت اين چه سلطنتى است كه من دارم؟ خورد و با عصبانيت و خفت مىمى

ر بو معلوم نيست من  گليسدهد، جنوب را انشمال را روس اجازه رفتن نمى
كجا سلطنت دارم! حاال ما بايد از خطر نهراسيم و خود را به خدا بسپاريم تا 
مردم بدانند خطر را بايد دور كنند. اگر مسئولين كشور نتوانند از اين نقطه به 

ماند؟ اين چيزى جز اظهار اراده آن نقطه كشور بروند، چه كشورى بر جاى مى
گذرد نيست، گذشته از اين، ملت به اين كه از يك وجب خاك خويش نمىيك 

ايران دفاع  ام از تماميت ارضىت جمهورى تعهد سپردهيأسمن در انتخابات ر
 .كنم
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 ى آنطرفبىو حفظ  اداره راديو تلويزيون
اين  :ى آن استطرفبىو حفظ  يونمطلب بعدى مسئله اداره راديو تلويز      

اند. اين شده اند، مانع از پخش صحبت من در اصفهانطور كه اطالع داده
مسئله از لحاظ شخصى فاقد اهميت است، اما از لحاظ كشور واجد تمام 

و چه در اهميت است. آن روز كه آن اصل را پيشنهاد كردم، چه در پيش نويس 
راديو تلويزيون سانسور راه نيابد و هيئت  بهمجلس خبرگان، براى همين بود كه 

اما اين قانون به صورتى كه تصويب شد،  .ى آن را اداره كندطرفبىواقعا  
ى راديو طرفبىگويد كه قصد آن نبوده كه يك هيئت مىآن چگونگى تصويب 

كه واقع  طورآنها همواقعيت ف،طربه یمن مدیریت بی وتلويزيون را اداره كند 
مانم. به نظر شوند به جامعه عرضه بشوند. بنابراين من بر نظرى كه داشتم مىمى

اند، را، دستور او را اجرا نكردند و كسانى كه انتخاب شده من اينها نظر امام
ون گويم من نيازى به راديو تلويزيدر همين جا به مردم مىنيستند.  طرفبى

ايستم تا آن اصل از قانون اساسى ام و مىام و ايستادهندارم. اين را قبالا هم گفته
به همان صورت كه مقصود قانون بوده و هست، تأمين بگردد و تا آن روز هم از 

از هيچ خطاى اين دستگاه نخواهم گذشت و  .كوشش و تالش نخواهم ايستاد
پشتيبانى خواهند كرد و انشاءالله آن دانم كه ملت مرا، در اين تالش و كوشش مى

روز به زودى خواهد رسيد كه دستگاه راديو تلويزيون فراهم آوردنده محيط 
تفاهم، محيط كار و تالش، محيط سازندگى، محيط آزادى اسالمى به معناى 

 .واقعى كلمه بگردد
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 بدان توانا شد از انجامش عاجز شد، استالين آنچه هيتلر 
طبقه »يا « توراكالنومان »اى بود به اسم كتابى خواندم كه ترجمه فرانسه      

ليستى. البته من در اتحاد جماهير شوروى سوسيا« جديد صاحب امتيازات
ام و در درباره طبقه جديد در كشورهاى كمونيستى كتابهاى فراوانى خوانده

ام كه تمركز قدرت و برقراركردن رابطه نظريه سلطه هم اين معنا را روشن كرده
تواند بدون طبقاتى كردن جامعه و زير سلطه با كشورهاى ديگر نمى -مسلط 

ضمه بزرگتر و اشتهاى بيشتر و پويايى استقرار حاكميت يك طبقه جديد با ها
فزونتر انجام بگيرد. براى اين كه نظريه بر واقعيتها متكى باشد، ناگزير در 

و تاريخ جهان مطالعات مفصلى كردم و در همه جا ايجاد، رشد و  تاريخ ايران
شد، مشغول  ام. وقتى انقالبى حاكم را مطالعه نمودهسايقدرت س  انحالل

ام و بقيه آن انشاءالله نوشتن نظريه قدرت در شاهنامه بودم كه قسمتى را نوشته
براى وقتى مانده است كه فرصت دست دهد. درباره دولت اغلب نظريه هايى 

 .امخوانده را كه اظهار شده
 ،در آن«. دولت»بود تحت عنوان  ورآخرين كتابى كه خواندم از لوف       

ام در تضاد و و كار او نوشته بود )اين را يکى دوبار هم گفته تاليندرباره اس
از انجامش عاجز شد، استالين بدان توانا  ام( كه آنچه را هيتلرتوحيد هم آورده

 دهد:توضیح می طوراينمطلق خوانده است. علت را  شد و رژيم او را، فاشيسم
هيتلر موفق نشد قشرها، گروهها و نيروهاى اجتماعى را كه محدود  آلماندر 

بدين كار  امااستالين در روسيه ؛كننده قدرت دولت هستند، يکسره نابود كند
از  لوفوربود. البته « فاشيسم مطلق»موفق شد و رژيمى را بنياد گذاشت كه 

خواند و اين كتاب هم كه مى خود را ماركسيست فيلسوفان نام آور غرب است و
فرصت يافتم سه فصلش را بخوانم از يك روسى است كه خود تربيت شده 

است. بارآمده ،كند كه در آناى را باز گو مىدستگاه استالينى است و تجربه
آورده كه البد  تمدار كمونيست اهل يوگسالوىسايس« جيالس»نقل قولى از 

« طبقه جديد»خوانندگان نام كتابش را همان كتاب پرجنجالش را به اسم 
سوسياليستى،  گويد )از قول جيالس( بعد از پيروزى انقالباند. مىشنيده

به يك طبقه حاكمه جديد مبدل شد. اين ديوانساالرى  دستگاه حزب كمونيست



939 

 

ها را از راه ملى قدرت دولت را به دست آورد و تمام اموال و سرمايه انحصار
با تصاحب وسايل توليد، طبقه جديد  ،در نتيجه .كردن به خود اختصاص داد

يك طبقه استثمارگر و بهره كش شد. مبانى اخالق را ويران كرد و ديکتاتورى 
نها كه بيش از خويش را از راه ترور و مهار كامل ايدئولوژى برقرار ساخت. آ

ترين آزاديها كوشيده بودند و براى آرمانهاى ترين و گستردههمه براى وسيع
به مرتجعان مخوفى بدل شدند  ،انقالبى بيش از همه تالش و كوشش كرده بودند

سازد و و به جان مردم افتادند. چنين است قدرت كه بشر را از خود بيگانه مى
 .استاينان را نيز از خود بيگانه كرده 

با همه ويژگيهايش، به « جيالس»كتاب  :گويدبعد از اين نقل قول مى      
خواند، در نتيجه به يك بسنده كرده، او خود را كمونيست مى تجربه يوگسالوى

اق افتاده نپرداخته، بلکه به و توضيح واقعيات به صورتى كه اتف بيان تاريخى
کتاب  نويسندهاست. اما، او، ا تدوين كردهصورت يك اعتراض اين كتاب ر

كه اتفاق افتاده است شرح  طورآنبر آن است كه واقعيات را  نومان کالتورا،
گويد: هم از مى كند. نويسنده از قول بنيان گذاران و همکاران طراز اول لنين

ويش گرفت و طبقه مسلط مبانى حکومت خاول كار دو طبقه از هم فاصله مى
كه در زمان نوشتن اين « فيلسوف، نيکالى برديف»كرد. از قول را تحکيم مى

 :گويدسطور ناگزير از مهاجرت شده است و از وطن آواره بوده مى
 با اين شيوه يك ديوانساالرى قوى به وجود آمده است كه مثل يك      

ه ب ،ىاين ديوانساالر ،رعنكبوتتارعنكبوت به روى كشور افتاده است. اين تا
ب تر از ديوانساالرى دستگاه تزارى است. اين طبقه جديد، صاحمراتب قوى

 رد ورحمانه خلق در دست داكشى بىامتياز آن است. همه وسايل را براى بهره
اى كه انتشار آن در كشوره« اورول»كند. بعد از رمان خلق را استثمار مى

ه جامعه به س»كند كه نقل قول مى« 1984رمان »كمونيستى ممنوع است، از 
 طبقه و سه قشر تقسيم شده حزب داخلى يعنى دستگاه حزبى كه طبقه حاكم

ترين شده، حزب خارجى يعنى روشنفكران تابع حزب داخلى، كارگران كه پست
 «.طبقه جامعه هستند و مورد استثمار

جهانى بود نيز انتقادى را از وضعيت  از قول تروتسکى كه طرفدار انقالب      
گويد: تروتسکى سان كه مىبه اين .آورده است -در حال شکل گرفتن  روسيه -
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گويد به جاى كند، او مىمى  توجه را به تبديل حزب به يك ديوانساالرى جلب
نقل  پرولتاريا در حال ايجاد است.« بر»يك ديکتاتورى پرولتاريا، ديکتاتورى 

 1969قولى از پروگرام و برنامه جنبش دموكراتيك اتحاد شوروى در سال 
سان كه در جريان نيم قرن گذشته كارگران نه دهقانان نه بدين ؛آورده است

روشنفكران، طبقه حاكم نشدند بلکه گروه چهارمى طبقه حاكم شدند. اين طبقه 
مت شركت بدهد، كش كه بدون اين كه ديگران را در حکواستثمارگر، بهره

كند و تمام سرنخ هاى قدرت را در دست دارد. )اين طبقه( نخبه حکومت مى
« مموراندوم»ديوانساالرى واقعى حزب هستند. و باز  اننخبگان و ديوانساالر
يك طبقه  :گويدمى« اعمال قدرت حزب كمونيست»درباره نابرابرى در 

و شکل گرفته و آن نخبه كارگزاران حزب  هجديدى در روسيه سازمان يافت
اى كه از كارگزاران و كارمندان حزب تشکيل شده. همين طور هستند. نخبه

كند كه منتشر شده، خاطر نشان مى 1970پروگرام برنامه لنينگراد كه در 
 ،اما زير چشم ؛ى تمامى كشور استسايدستگاه حزب و دولت، تنها قدرت س

اى است استثمارگر و را داريم... كه براستى طبقه طبقه حاكم جامعه خودمان
اندره ». از قول است حاكم بر سرنوشت تمامت ملل اتحاد جماهير شوروى

حيات خواهد  1984شوروى تا »در كتابى كه نوشته است، كتاب « مارليك
 :اين طور نوشته است« داشت

 

يك طبقه حاكم صاحب امتياز ديوان ساالر مثل يك ساندويچ سه  
 قه استطب

بر اينها افزوده است بيان  .دندهتشکيل مى انكه طبقه بااليش را ديوانساالر
شناسى رسمى رسمى دولت اتحاد جماهير شوروى را و از تأليفات جامعه

طبقات، قشرهاى  ، بهكتاب در ،سانشوروى نيز نقل قول آورده است. بدين
در جامعه  سد:نوی. میاستپرداختهاجتماعى و گروهها در اتحاد شوروى 

دهندگان و سازمان پذيران آيد، اختالف ميان سازمانشوروى آنچه به حساب مى
اى هم دهند و عدهاى سازمان مىپذيرد كه عدهاست. صاحب كتاب ناگزير مى

روسیه، در جامعه  روشنفكران به نقششوند. بعد در كتاب سازمان داده مى
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همان كار ادارى  ،روشنفكران فعاليت شغلى پردازد:میشوروى یم ژخدرمت ر
روشنفكران که . بدين ترتيب استت ساياست، سازماندهى و هدايت و ر

در رابطه با آنهايى . اینان را هدايت و سازمان دادن است شغلشان اداره كردن و
دهد: دستور دهنده و مجری ، قرار میكه بايد كارهاى اجرايى را انجام بدهند

امروز از اداره كنندگان و  ى روسيهساير ادبيات سد :گويددر نتيجه مى دستور.
كند كه اداره كننده بخشى از شود و خاطرنشان مىاداره شوندگان صحبت مى
هاى جامعه هستند و حال اينكه اداره شوندگان تمام روشنفكران و درس خوانده

. بعد براى كنندمردم روسيه هستند. يعنى همه روشنفكران در اداره شركت نمى
كند استناد مى اين كه طبقه جديد را در روسيه معرفى كند، به نقل قولى از لنين

جايى كه در  - آنها را كه گفته است طبقه گروه وسيعى از آدميانند كه جاي
نظام مشخص  -سازد نظام تاريخى كه توليد اجتماعى آن را مشخص مى

نقششان در سازمان اجتماعى كار و بنابراين  ،د. در رابطه با وسايل توليکندمى
آنها ه سهمى از ثروت اجتماعى ب شود. بنابر این نقش،ولید، تعیین میدر شيوه ت

: طبقه باید بگوییمتر بشود روشن رسد. البته اگر بخواهيم اين ترجمهمى
اگر دارنده وسايل توليد  ؛شودنقشى كه در توليد دارد تعريف مى براناجتماعى ب

بود. سرمايه دار است، اگر داراى نيروى كار و فروشنده نيروى كار بود، كارگر 
 ت. سا ايو پرولتار

خوب اين فصل اول بود كه به نقل قولها از منابع رسمى و غير رسمى و در      
پارلمان با نقل قولى از خود لنين، يعنى آنچه كه در روسيه هست، نتيجه گرفته 

گيرند، آنها همانها نيستند كه كنند، آنها كه تصميم مىشود آنها كه اداره مىمى
فروشند. به اصطالح طبق تعريف لنين اين كار خودشان را در ازاى مزد مى
اى است كه ابزار توليد را در اختيار و كنترل طبقه حاكمه جديد در روسيه طبقه

 .كنداستثمار مى كامل خويش دارد و ديگران را بنا بر همان توجيه ماركسيسم
 

 توليد طبقه جديد حاكم در روسیه
 ،فصل دوم اين كتاب درباره توليد طبقه جديد حاكم است. در فصل اول      

گويد به نظر كند و مىرا شرح مى و انگلس و لنين تضاد ميان نظر ماركس
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كرد سريعتر عمل كند. اگر انگلس و ماركس قانون تحول رانمى شود وادار 
خواست به اين حرف وفادار بماند، به اين نظر ماركس و انگلس لنين مى

وفادار بماند و بگويد پس ما بايد صبر كنيم جامعه روسى سرمايه دارى بيايد، 
دارى به آخرين مرحله رشد خود بورژوازى حاكم شود و پس از اينكه سرمايه

سوسياليستى انجام بگيرد، البته به جايى  رسيد، به طور خودجوش انقالب
داد. دو تا حرف تازه اضافه  رسيد. پس او آمد و دو تغيير در ماركسيسمنمى

براى اين كه اين دو تغيير را بدهد،  .كرد براى اين كه راه را براى خود باز كند
رابطه بين وجدان و  باره درناچار از اينجا شروع كرد، از تغيير بيان ماركس 

گويد: اصل اساسى ماترياليسم . ماركس مىشروع کرد واقعيت اجتماعى
است كه وجدان شعور انسانى نيست كه هستى او تاريخى روشن است و آن اين

بخشد، بلکه به عكس هستى اجتماعى انسان است، كه وجدان و را تعين مى
توانند هنوز نمى ،ه نه، كارگرانبخشد. لنين آمد گفت كشعور او را تعين مى

تواند در آنها وجدان اجتماعى دموكرات داشته باشند، اين وجدان از خارج مى
دهد كه طبقه كارگر تنها با نيروى القاء بشود. تاريخ همه كشورها شهادت مى

تواند به اين وجدان تواند به وجدان طبقاتى خويش دست بيابد، نمىخود نمى
سنديکاها بر ضد اربابان و سرمايه داران متحد بشود و از دست بيابد كه در 

دولت اين و آن قانون را بخواهد. خوب اين نقش خارج را چه كسى بايد 
بخواهیم،  اين كتابنيستيم ازمحتاج پاسخ این پرسش را البته  برعهده بگیرد؟

 گويد اين نقش را بايد روشنفكرانىمى ،«چه باید کرد؟»دانیم که لنین در می
كه از بورژوازى هستند و خاستگاه بورژوازى دارند ولى از او بريده و به طبقه 

. همين معنا را هم صاحب اين كتاب برعهده بگیرنداند، آنها بايد كارگر پيوسته
در اينجا آورده است. اين دو تا تغيير از اينجا شروع شد، پس اين روشنفكران 

هاى يد به صورت انقالبىكه خاستگاه اجتماعى شان بورژوازى است، با
چون آدمى بود  . لنینرا بنياد بگذارند« حزب پيشاهنگ طبقه كارگر»اى، حرفه

، اراده گرایی جانشین خودجوشی دادكه به اصطالح به عمل بيشتر بها مى
 مارکس کرد.

اى هاى حرفههمين ايجاد حزب از انقالبى دو تغییر،يکى از  بنابراین،     
اين كه پول زندگى و گذرانشان را از حزب بگيرند و هيچ  اى يعنىاست )حرفه
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نقل قولى از لنين  -كار ديگرى نكنند. و تمام وقت در اختيار حزب باشند( 
تاريخ به ما چيزهاى بسيار  :آورده است 1922در كنگره يازدهم حزب در 

آموزد، اين است كه بناگذاشتن بر آموزد، يکى از آن چيزهايى كه تاريخ مىمى
 .اى استت كار سبك سرانهسايعتقاد، ايثار و كيفيتهاى عالى ديگر در سا

به نظر من  .بگيردای را که باید گرفت، قول، نتیجه تواند از همينخواننده مى
را به استالينيسم  توان چرايى )دليل( انحراف انقالب روسيهاز همين جمله مى

در آن اخالق بدون اين كه مقاومت جدى و  فهميد و پى برد. در هر انقالبى كه
. اين شد آن سان به دور افكنده شود، بايد قهرا  منتظرانحرافقاطع برانگيزد اين

ت بنا گذاشتن بر اعتقاد، بر ايثار و مفاهيم و ساياخالق و اين بيان كه در س
كند كه از نظر اين هاى متعالى از نوع سبکسرانه است، روشن مىكيفيت
اخالق چيزى جز وسايل  .ت، يعنى اعمال قوه زور همين و بسساير سبنيادگذا

. ممکن بگرداند نيست ،مقاومتذهنى كه كاربرد اين قوه و زور را آسان و بى
استبداد را در اين جهان اصل و اين وجه مشترك همه آنهايى است كه قدرت 

رسى از و ديگر مسئله ايسم مسئله ثانوى است. همين حرف را در بر شناسندمى
مشابهت اين دو حرف.  كنيد ازآوردم، شما به كلى تعجب مى هاى هيتلرنوشته

اگر دولت يعنى قدرت مطلق، اگر اداره يعنى به كاربردن . اما هيچ تعجب ندارد
ت، اعتقاد و ايثار و ساياين قدرت مطلق و شکستن هرگونه مقاومت، پس در س

اين حرفها بچه گانه و  ايد كنار گذاشت.مفاهيمى عالى از اين نوع را ب
تواند ببيند چه كسانى حاال در كشور خودمان هم خواننده مىسبکسرانه است. 

و در عمل اين مفاهيم عالى را از مقوله ديگرى  كنندهمين حرفها را بازگو مى
 .پايبند بود نهاات بدسايبايد در سدانند كه نمىمى

 به قول صاحب كتاب در نظريه ماركس ى كه لنينبازگرديم به اين دو تغيير      
حزب پيشاهنگ، مركب از  :گويدمىلنين  ،«؟چه بايد كرد»و انگلس داد. در 

دهد كه روشنفكران سامان و سازمان مى طورايناى را هاى حرفهانقالبى
را به  رهبرى اى نقشاى در اين حزب در يك سازمان جداگانهانقالبى حرفه

اند، نقش گيرند و كارگران چون هنوز وجدان طبقاتى پيدا نكردهعهده مى
سازمان انقالبيون، سازمان  :گويدكنند. از قول او مىرهبرى شونده را پيدا مى

طور عمده بايد مردان و زنانى را در بر ها بيش از همه و بهمركب از انقالبى



944 

 

گويد كارگرانى هم كه وارد اين انقالبى است. مى گيرد كه شغلشان عمل
شوند، ديگر كارگر نبايد بمانند. هر كارگرى كه به اى مىسازمان انقالبيون حرفه

شود نبايد روزانه يازده ساعت در كارخانه كار وارد سازمان مى دست انقالب
شود ا اين حزب را مىآي .عهده بگيرد ركند. بايد هزينه و مخارج او را حزب ب

 اى آزاد و دموكراتيك اداره كرد؟به شيوه
جواب او اين است كه خير، تنها اصل جدى در زمينه سازمان براى       

مبارزان جنبش ما، سردارى تمام )رازدارى( انتخاب توأم با مراقبت بسيار 
اين اى است، وقتى همه اينها شد، ما به شديد و آماده كردن انقالبيون حرفه

داريم و ديگر وقت اين را نداريم به اشکال پوچ  رفیقانهاعتماد  حزب و بهم
گرايى دل خوش كنيم. در نتيجه در سازمان حزب پيشاهنگ طبقه دموكرات

كارگر دموكراسى جايى ندارد. خوب، حاال مقدارى هم صاحب كتاب به 
كه در  كردند پرداخته استكمکهايى كه سرمايه داران روسى به اين حزب مى

ام. يك كتابى هم با ها من قبالا مطالبى خواندهچندين كتاب هم در اين زمينه
 را به اين حزب پيش و بعد از انقالب سند و مدرك كمکهاى بانكهاى آمريکا
خواهيم ببينيم اين تغييرات در نظريه، آورده بود. اينها بماند، چون ما مى

شد و اين قدرت چگونه به استقرار  ايجاد يك قدرت در روسيه چگونه پايه
 .طبقه جديد انجاميد

  
 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه  

 1359بهمن  27تاریخ انتشار 
 475شماره روزنامه 
 قسمت نهم
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دن قدرت از دست بيرون آم مهمترين ويژگى انقالبلنین می گوید: 
 اى ديگر استاى و افتادن آن در دست طبقهطبقه

اين  :اين نويسنده داد، اين بود كه گفت قول بنا بر تغيير دومى كه لنين       
گويد اگر هم شما داشتند، ماركس مى تأكيدو انگلس  مراحل را كه ماركس

برده باشيد، به قانون تحول جامعه پى قوانين را بشناسيد، آگاه باشيد و
توانيد موجب بشويد كه قانون سريعتر عمل كند. مثل اين كه در كوه باران نمى

ببارد، شما علم هم داشته باشيد كه ميزان بارش آب چقدر بوده و سرعت آب 
كشد تا به زمين است، فاصله آب تا مقصد چقدر است و چقدر طول مى رچقد

انيد كارى بکنيد كه اين قانون زودتر عمل كند. البته شماى توبيايد، شما نمى
كنيم، آب تواند، شيب زمينى را تند مىخواننده ممکن است بگوييد چطور نمى

رسد و تغييراتى در زمين اين سرعت را آيد و زودتر هم به مقصد مىتندتر مى
سرعت را شود داد كه اين دهد. البته اين تغييرات را در زمين مىافزايش مى

نيست كه آيا قوانين اجتماعى مثل آمدن  این موردبگيرد. حاال ما بحث مان در 
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گفتند كه خير، بحث بر سر اين است كه ماركس و انگلس مى باران است يا
توانيد كارى كنيد كه قانون اجتماعى سريعتر عمل كند. جناب ايشان شما نمى

يك مرحله را پشت سر شود گوييم چرا مىآمد و گفت خوب، حاال ما مى
دارى صنعتى يك و كشورهاى سرمايه گذاشت. بنابراين بورژوازى كه در فرانسه

اى بازى كرد، دوره معينى كه دوره اوج فئوداليسم بود، نقش انقالبى ارزنده
اينها نقش ضدانقالبى دارند و گذار  ی،تزارروسیه ولى در جامعه فئودالى 

تواند جامعه سوسياليستى مى ممکن است. يعنى انقالبیسم به سوسیالمستقيم 
دارى را بگذراند، مستقيم از نظام فئودالى روسى را بدون اين كه مرحله سرمايه

به نظام سوسياليستى ببرد. اين معنا با نظريه ماركس و انگلس مخالفت كامل 
زياد توى ذوق شان دارد و لنين براى اين كه ماركسيستهاى دگم، جزمى، 

باتزاريسم همدست است، بنابراين نقش  نخورد، گفت كه بورژوازى روسيه
تشکيل بدهد و  گفتتواند آن طبقه انقالبى را كه ماركس مىخائنانه دارد، نمى

بار آن را هم بايد پرولتاريا بر دوش بکشد و انقالب را با درگذشتن از مرحله 
مشخصه شود كه جه برساند. در اينجا بر خواننده روشن مىدارى به نتيسرمايه

. در واقع هم عمده نظر لنين، و مسئله اصلى او ايجاد قدرت جديد است
ويژگى مهم و  :گويدانقالب مى تعریفبراى اين كه او در  ؛طور استهمين

اى و افتادن آن در مهمترين ويژگى انقالب بيرون آمدن قدرت از دست طبقه
. اگر اين انقالب، انقالب كارگرى باشد، قدرت در اى ديگر استدست طبقه

گيرد. اما اگر اين انقالب بورژوايى باشد، قدرت در دست طبقه كارگر قرار مى
شود؟ در اينجا گيرد. آيا در روسيه هم همين طور مىدست طبقه بورژوا قرار مى

دارد و ناچار گويد: نه، چرا؟ به همان جهت كه بورژوازى نقش انقالبى نمى
افتد. خوب با اين دو تغيير او اوالً قدرت در دست كارگران و دهقانان مى

امکان در دست گرفتن قدرت را در روسيه وسيله گروه جديد ممکن شمرد و 
حزبى را براى اين كه اين قدرت را در دست بگيرد شروع به ساختن كرد. اما 

لنين بنا به  ؟شى داشتخود انقالب چگونه واقع شد و لنين در آن چه نق
و ظاهرا  تا به حال كسى هم در اين  -هايى كه از خود او فراوان نقل شده نوشته
ها مطلع شد. يعنى در از انقالب از طريق روزنامه -ها شك نكرده است نوشته

ايجاد انقالب نقشى نداشت. چنان كه سازمانها و گروهها هم در انقالب 
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مسئله، مسئله عمده او نبود. از منظر او، این  اسالمى ما نقشى نداشتند. اما
كه چگونه  بودكه انقالب چگونه به راه افتاد، مسئله اين  بودمسئله اين ن

انقالب را مهار كنيم و قدرت را در دست بگيريم. به اصطالح، هنر لنين و هنر 
همه گروههايى كه در تاريخ از انقالب سود جستند براى اين كه قدرت جديدى 

تقر كنند همين بود كه روشهاى مناسب براى تصاحب انقالب و ايجاد را مس
قدرت جديد را يافت و به اجرا گذاشت. از اين به بعد كتاب در واقع بيان اين 

 .روشها و نتايج آن در ايجاد طبقه جديد است
ت يأساميدوارم خوانندگان اين سطور توجه بکنند، اين كه من در مقام ر     

كنم كنم و آنها را طرح مىخواندن كتابهايى از اين نوع مىجمهورى وقت صرف 
دهم جز براى تعهدى نيست كه در قبال و آنها را مورد ارزيابى و انتقاد قرار مى

 را آنها د انقالبنند و نگذارنهشيارى الزم را پيدا ك مردمخدا و خلق دارم تا 
. بيندازند آنهاو به جان  دى بسازندهاى استبداو از اين نوع قدرت تصاحب كنند
كنم، براى جلوگيرى از همين فساد بزرگ است. چرا ام و مىكرده کهاين كارها 

خود من به اين راه نرفتم، اين نتيجه شخصيتى است كه با كار علمى و مبارزه 
 .امى و تربيت و پرورش دينى پيدا كردهيأسس

توجه دادن خواننده به اين كه اين  گردم به كتاب، باباز مى ،به هر حال      
گذرد، با توجه مطالب را با دقت بخواند و نسبت بدانچه در كشور خويش مى

بداند بهاى هرگونه عدم استقامت به اين مطالب با دقت بيشترى برخورد كند و 
. ما كشورى امروز، فردا سنگين، سنگين، سنگين، بسيار سنگين خواهد شد

 ،پيدا نخواهيم كرد، براى اين كه او يك امپراتورى بود و در آن روز روسيه  مثل
كشورى كه بتواند بر آن امپراتورى مسلط بشود در صحنه نبود، ما يك كشور 

. به محض اين اند تا بر ما مسلط بشوندكوچك هستيم و گرگهاى بسيارى آماده
اين قدرتها،  كه استبداد شکل قطعى گرفت، فورا  دم خود را به دم يکى از

ابرقدرتها خواهد بست و آنچه بايد به روزگار ما بياورد خواهد آورد و روزگار 
 . پس حاال كه چاره داريم، انقالباين ملت بيچاره را سياه خواهد كرد

 ايم پيش از اين كه دير شود، ايم و ملت با چاره شدهكرده
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ان مق و آزاديهاى خوددر برابر تجاوزات آشکار به حدود و حقو
 م، مقاومت كنيم، بايستيمنماني دالقي

 .گردمپس از اين تذكر به كتاب بر مى 
به نظريه خود صادق بوده است يا خير، بحثى نيست كه آدمى  اين كه لنين      

بتواند به آن جواب روشن بدهد. بايد بنا را حمل بر صحت گذارد و بنا را بر 
خواسته است جامعه نوينى را از راه در دست گرفتن ه او مىاين گذاشت ك

قدرت بسازد. اما چيزى كه از نظر او مخفى مانده است، چنان كه در تاريخ از 
نظر بسيارى كسان نظير او كه با ايجاد قدرت و در دست گرفتن انحصارى آن 

مخفى اند حل كنند، خواستهاى كه مىاند مسايل اجتماعى را به گونهخواسته
اين است كه قدرت از اراده و خواست آنها پيروى  ،ماندمانده است و مى

اى ماند كه رها بشود و اختيار او با نيرو و زمينهقدرت مثل اين مى كند.نمى
است كه براى پيشروى دارد. قدرت از قوانين خاص خود در رشد و انحالل، 

نسبت  ،يوانساالرى جديدپس از ايجاد اين د ،كند. اين است كه لنينپيروى مى
بدترين دشمن » گفت: 1922نگران شد. چنان كه در  به سرانجام انقالب

يك مقام  ،در مؤسسات روسى ی که،كمونيست .«ساالرى استما ديوان داخلى
ساالری نمایندگی است، از دیوانمسئول دارد و از احترام همگانى برخوردار

ديوانساالرى دارد سازمانهاى حزبى را فرا »: گويدمى ،بيشتر از اينکند. می
لنين نگرانى خود را  ،به قول صاحب اين كتاب در آخرين مقاله خود. «گيردمى

ديوان ساالرى ما، ديوان ساالرى »كند: از اين ديوانساالرى اين طور اظهارمى
 شوراها، مثل ديوان ساالرى حزب همه جا حاضر است. نه تنها در شوراها، بله

طبيعتا  غيرقابل احتراز بود كه ديوان ساالرى زاده شده  «.در نهادهاى حزبى هم
در نهادها، سازمانها و مؤسسات اتحاد شوروى در سازمانهاى حزبى عمل 
نكند، چرا كه ديوان ساالرى در حزب و نهادهاى دولتى هر دو وجود دارد، اين 

به ام خودكامه، ديوانساالرى در دولت و حزب زير چشمان لنين به يك نظ
اين سلطه  :فشار و تزوير تبديل شد و او جز اين نتوانست كه بگويد استبداد

ديوان ساالرى شرايط عمومى ديوان ساالرى را دارد كه اصالت روسى دارد. 
اگر »انگيز را نوشته است: اين جمله شگفت 1922مارس  26لنين در 
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بکنيم كه در حال حاضر چشمان خود را در برابر واقعيت نبنديم بايد قبول 
پرولتاريايى نه به وسيله اعضاى حزب، بلکه به وسيله  -ت كارگرى سايس

شود، كافى است يك هاى قديمى تعيين مىمقامات اين قشر كوچك، حزبى
مبارزه داخلى در ميان اين قشر به وجود بيايد تا اين آمريت و حاكميت خودش 

 «.را از دست بدهد يا الاقل بسيار ضعيف بشود
العين ديد كه قدرت در يك قشر محدود، گروه به رأى سان خود لنينبدين      

اى هاى حرفهانقالبى او، محدودى كه در رأس حزب قرار داشتند و به قول خود
سان متمركز متمركز شد. قدرت بدين بودند، برخاسته از طبقات غير پرولترى

و با  آيدهر قدرتى با تمركز به وجود مى. شود و اين قانون اول قدرت استمى
 .شودتمرکز روزافزون بزرگ می

گر و جهت ویراندر يك جا گرد نيايند و متمركز نشوند چرا كه تا نيروها      
را از  نیروهاخواهد اين كند. پس گروهى كه مى، قدرت واقعيت پيدا نمىنیابند

تضاد است، برخورد است،  اشديگران بستاند و در خود جمع كند، اين الزمه
 عنان به عنان ،تخريب است. اين است كه جريان تمركز قدرت در يك گروه

جريان تضاد اجتماعى و تخريب گروههاى ديگرى است كه مزاحم اين  است با
شوند. قدم سوم در صورت موفقيت، رفتن به طرف انحصار كامل تمركز مى

ز اين كه دو قدم اول برداشته شد، قدم سوم را پس ا است. چنان كه استالين
برداشت. براى اين كه انحصار ممکن بگردد، بايد هسته جديد، گروه جديد، 

بدون استثناء چنين  ی،هر قدرت .توانايى تمركز قدرتها را در خود داشته باشد
 ندارد، اختصاص به و اختصاص به استالينيسم در روسيه استپدید آمده

قديم ندارد، اختصاص به  ندارد، اختصاص به فرعون در مصر نازيسم در آلمان
استبداد در كشورهاى كوچك امروز ندارد، اختصاص هم به اقتصاد و تمركز در 

است.   سرمايه دارى ندارد، اين امرى عمومى است و قانون عمومى قدرت
دون طبقه جديد، داراى ظرفيت جاذبه قدرت بدون وجود ديوان ساالرى، ب

تواند در شود و نه مىبزرگ براى جذب هرچه بيشتر قوا در خود، نه متمركز مى
مرحله بعدى مطابق قانون خويش برخويش بيفزايد. اين است كه در مطالعه 

توانند قدرت بشوند يا خير، مطالعه خود آن اين كه آيا يك گروه اجتماعى مى
متمركز كردن قدرت را در خود دارد، ظرفیت چقدر بدانیم گروه براى اين كه 
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تبديل شدن به قدرت را  قابلیتاست. غالبا  آن گروه اجتماعى كه  کاری اساسی
طلبى الزم را دارد، از گروهها و قشرهايى كه اين توانايى را ندارند، اما فرصت

را جلو كنند و آنها براى اين كه پوشش واقع بشوند را دارند، استفاده مى
روسيه  كنند. در انقالبوقتى زمينه آماده شد، قدرت را تصاحب مى ؛اندازندمى

ها از وقوع انقالب در خود به وسيله روزنامه گفتيم كه لنينعينا  چنين شد. 
معين كرد، اين بود كه در اولين بالفاصله روسيه مطلع شد. دستورالعملى كه 

 .اند بيرون كشيدرا در دست گرفته قدرت را از دست كسانى كه آن فرصت بايد
در از آن، كمى پيش  ،همين الگو را در زمان خودمان، مقارن انقالب خودمان

در پى آنند كه  ت روسيه در ايرانسايديديم و به گمان من جانبداران س افغانستان
. حاال ببينيم استالين براى اين كه اين نيز تكرار كننداين تجربه را در ايران 

جذب هر چه بيشتر قدرت و تمركز  ظرفیتطبقه جديد را داراى امکان و 
افزودن قدرت برخود قدرت، يعنى  بزرگ شدنقدرت در خود و تحمل نتايج 

بکند، چه كرده است. اين طبقه اجتماعى، قشر اجتماعى بهتر است بگوييم اين 
كند، بايد تحمل نتايج تمركز قدرت را عى كه قدرت را قبضه مىگروه اجتما

و وقتى بر خود افزود، دامنه عملش  افزايدنيز بياورد. چرا كه قدرت بر خود مى
در  .گيرد، افزايش عددى نيست، افزايش تصاعدى استچند برابر وسعت مى

واند مرزهاى بايد بتواند به خود دامنه وسيع بدهد، بايد بت ديوانساالرى ،نتيجه
جديدى را بر روى قدرت بگشايد وگرنه خود قربانى همين تمركز و همين 

با اين توضيحاتى كه دادم و به اين داليل، بر شود. تصاعدى مى بزرگ شدن
خواهم آزادى هستم و چرا مى استقالل و شود چرا من جانبدارخواننده روشن مى

ان آزادى با بلهوسى و لهو و و فرق است مي ؛مردم هميشه در صحنه حاضر باشند
دارى به حکم تمركز دارى و غير سرمايهلعب و عيش و نوش كه در جوامع سرمايه

 . قدرت به وجود آمدند تا آزاديهاى واقعى مردم را محدود كنند
پردازم به اينكه استالين چگونه آن طبقه جديد را سازمان داد، براى اينك مى     

 متمرکز و بزرگ شدنل قدرت جديد بشوند و نتايج اين كه اينها بتوانند حام
قدرت را تحمل كنند. البته اين بدان معنا نيست كه استالين از نتايج كار خود 
گاه بود، نه، طبيعت قدرت اين است. توقعات خود را به متصديان ديکته  آ

 ها بهکار و اين دنكند كه اين توقعات را برآورده سازكند. آنها را ناگزير مىمى
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بيند كه انسان بوده، آيد مىگيرد. يك وقت انسان به خود مىتدريج انجام مى
ها دست زده بدون اين كه از روز ابزار قدرت شده و به بسيارى از جنايت

اين جنايتها  خود، انجام فكر به  ظرفیت سراغ کرده ونخست در خود نه تنها 
 .را راه داده باشد

 
 1359بهمن ماه  9به تا پنجشن 2از پنجشنبه کارنامه  

 1359بهمن  28تاریخ انتشار 
 476شماره روزنامه 
 قسمت دهم
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ن در زبان ديوان ساالرى روسى اي« توران كالاومن»بقول صاحب كتاب     
 معانى را دارد، فهرست مقامهاى مديره در اتحاد جماهير شوروى، فهرست

 .اشخاصى كه چنين مقاماتى را دارند
براى اين كه اين ديوان ساالرى را تشکيل بدهد، يعنى  استاليندر آغاز       

اشخاصى را به مقاماتى بگمارد، شرايطى تعيين كرد كه ممکن است خواننده را 
زنند به تعجب برانگيزد. با توجه به اين كه در كشور خود ما همين حرفها را مى

ت در همه جا يکسان عمل شوند و نبايد تعجب كرد. قانون قدرو همه مى
هايى به وجود آيد و در كند. وقتى رژيم جديدى برقرار شود و خالءمى

هاى مختلف قدرت، براى متصديان جديد، جاى خالى باشد، آنها كه در زمينه
شوند )اين را صاحب كتاب پى موقع مقام هستند، به صورت موج روانه مى

د كار كمى كنند. بايد از منشاء نويسد( و براى اين كه موفق بشوند، بايمى
 بورژوا نباشند يا از نجبا نباشند و وارد حزب بشوند. حاال كشور ما آن شرايط

همان دومى كافى است. اما نه، استالين بر اين شرايط  ،بنابراين .الزم ندارد را
شوند انتخاب كرد، لذا تنها كافى نبود بايد بين اينهايى كه وارد حزب مى :افزود
ى نيز سايشاء بورژوا نداشته باشند و وارد حزب بشوند، بلکه بايد چهره سكه من

زيرا  ؛ضابطه نبود باشند. تخصص« مکتبى»به اصطالح خودمان ؛ داشته باشند
ى چه بود؟ به قول صاحب سايى ضابطه بود. حاال معناى چهره سسايچهره س

كه در حزب اسم ننوشته بود، با يك ملوانى كتاب فرض كنيد كه آلبرت انيشتين 
كه در حزب اسم نوشته بود، هر دو براى يك فعاليت در زمينه كار انيشتين خود 

شد. اين اين دومى كه در حزب اسم نوشته بود، انتخاب مى ؛كردندرا معرفى مى
گويد چرا در گرفتند؟ مىآيد كه آيا تخصص را به چيزى نمىسئوال پيش مى

خواهم بگويم كه مى .گرفتنده الزم داشتند متخصص را به كار مىمواردى ك
 است: تمام شگرد قضيه در اين

 

 كندگيرد و پايين تصميم را اجرا مىباال تصميم مى
يك بيسواد نادان بود و غالب  دوران رضاخانى برگرديد، رضاخانه ب       

بودند. آن روشنفكرها و كسانى را كه به قدرت رساند، نظير خود او 
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خواستند، خود را را به راهى برانند كه مى خواستند ايرانهايى كه مىمتخصص
در پشت سر و در پوشش اين گروه جاى دادند و به تدريج پس از اين كه سوار 

د. هم عينا  همين طور ش شدند، آنها را راندند. و خود حاكم شدند. در روسيه
چرا، كار را به  به آدمهاى مطيع احتياج داشت. بنابراين اول كار استالين

سپرد كه لياقت بسيار كمى داشتند و يا اصوالً براى كارهايى كه اشخاصى مى
 .متصدى آن شدند نااليق بودند

كتاب اين نكات را  76در صفحه  -پس چرا اين كارها را به آنها سپرد       
دانست علت اينكه اين مقام را به ده است: براى اين كه هر كس بايد مىآور

اعتقاد دارد و  بداند و بگوید چونآورد، حق او نيست. چون اگر دست مى
شود كه از موجب مىاین امر دارد، پس اين مقام را دارد،  تواناست و تخصص

ق اين مقام نبود و اين مقام را به لياقتها اطاعت نكند. اما اگر اليبىها و نادان
دهند، ناچار بايد اطاعت محض كسانى كه اين مقام را به او مى ازاو دادند، 

كه مقام  ؛ باالییبود از باال كند. اين است كه در آن وقت مقام حق نبود، لطفى
داد. البته كسى كه مقام، حق او نيست و لياقت مقام را ندارد، را به او مى

توان اين لطف را از شد كه به آسانى مىاين صراحتا  هم به او گفته مىداند و مى
مقام را از او گرفت و به ديگرى سپرد. بر اين اصل بود كه نظر  دریغ کرد واو 

نزد ما هيچ كس غير » :شد. حرف استالين اين جمله استاستوار مى استالين
توان جانشين كرد، البته غير از مى يعنى هر كس را« قابل جانشين شدن نيست

بينيد كه هر رژيمى كه به سوى شما دقت بکنيد مى کهاين حرف  . درخودش
تا كند. از اين قاعده پيروى مى -پس از استقرار استبداد نيز  -رود استبداد مى
ند، اهخورد، ارتشهاى عرب شکست اسرائيل -در جنگهاى عرب اين زمان، 

شدند. بر اساس لياقت انتخاب نمى قشونهابراى اين كه فرماندهان ا؟ چر
هاى گروهى و ضابطه انتخابشان وفادارى بود و اطاعت و شركت در بند و بست

گويد كه اى براى تحصيل و ضبط قدرت. اين همان است كه قرآن مىدسته
عزيز و آيند، مردم ملوك )يعنى پادشاهان( وقتى به يك شهرى، كشورى، در مى

بخشند. اين قانون عمومى كنند و مردم زبون را سرورى مىاليق را زبون مى
در طول سالهاى گويد: كتاب خود مى 77قدرت است. نويسنده در صحفه 

به سر بردم، به ندرت كسى را يافتم كه صالحيت الزم  بسيارى كه من در روسيه
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ما از قاجاريه تا  امالا با وضع كشورك را براى مقامى كه داشت، داشته باشد.
هر چه اشکال تراشى بود، براى آدمهاى با صالحيت گويد: خواند. مىامروز مى
چرا كه اينها با آن ضوابط براى ايجاد قدرت جديد سازگار . كردندو اليق مى

ى، معنايش وفادارى كامل به سايسيماى س داشتنكند: بعد اضافه مى شدند.نمى
برگه هويت متضمن اطالعات درباره  ،شخصا  ود. استالیت،جدید بطبقه 

داشت و احدى را بدان دسترسى نبود، مشخصات اشخاص را نزد خود نگه مى
خود را براى مقامها در سرتاسر امپراتورى  آدمهایاو بود كه  .جز شخص او

رساند كه براى بر كار  1923به تصويب كنگره حزب در  ،باالخره ؛گزيدبرمى
هاى دبيرخانه حزب بايد اطاعت از دستورالعمل ،افراد، مشخصه آنها گماردن

 :گويداستالين مى ،ن كنگرهاگويد. در همكتاب مى 78باشد، اين را در صفحه 
تشخيص هويت و شخصيت  کار توانايم كه ديگر مىحاال ما به جايى رسيده

 اشخاص را محدود كرد به كسان و كادرهايى كه عضو كميته مركزى يا
همه صنايع و ساير  بدون استثناء و درمتصدیان،  کرد. هاى ادارىكميته
 ،كه ديگر شدبه همين ترتيب برگزيده و گمارده شوند. نتيجه اين  ها،هحرف
باال تصميم گيرى ندارند. نقشى در تصميم ،حتى قشرهاى پايين حزبو مردم 
ان تروتسکى . چنانكه در همان زمكندگيرد و پايين تصميم را اجرا مىمى

در گيرند، كند، در طبقه باال تصميم مىحزب در دو طبقه زندگى مى :نوشت
اين مطالب مرا به ) .دنشوند و بايد اجرا كنطبقه پايين از تصميمات مطلع مى

اى در همين دوران و در كشور شنيدم، گوينده ا ياد نوارى انداخت كه اخير
ف و در جاهاى مختلف باشيد، خودمان گفته است شما بايد در ادارات مختل

 (.گيريم و شما اجرا كنيدما تصميم مى
گرفت. قشرى وسعت مىحاکمیت اين قشر  دامنه ،روز به روز ،سانبدين      

مقامات  .شدشد حاكم بر جامعه روسى. اين قشر به تدريج حريص مى
آلها و و ايده ندبود سيهرو گيرى كه هنوز بنيانگذاران حزب كمونيستتصميم

آمد استبداد تام و تمام آرمانهاى حزب را از ياد نبرده بودند، هنوز زورشان مى
گاردهاى قديمى حزب، الزم شد استالينى را تحمل كنند. اين است كه 

 .دنقديمى حزب بلشويك تصفيه شو هایگارد
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 گشتطبقه جديد كامالا مستقر  وتصفيه سراسرى شد 
تصفيه وسيع شروع شد،  1938در بهار  ناگهان بيست سال بعد از انقالب      

« بوخارين»به كار گرفته شد تا آنجا كه كسانى مثل  هاى شکنجهتمام شيوه
خواستند بگويند و شخصيتشان شکست و آماده شدند هر چيز را كه از آنها مى

آسودگى و آسايش  ،زيرا در مرگ خود .بشوند مامضاء كنند و زودتر اعدا
مانع از اين « پوليت بورو»نويسد: اعضاى كتاب مى 86ديدند. در صفحه مى
شکست، بعد آنها را كمى شدند كه بخوابند، آن قدر كه مقاومتشان مىمى
گذارند كردند و از ترس اينكه ديگر بار دوباره نخواباندند، اين بار بيدار مىمى

هاى بسيار ديگر كه شرح كردند و شکنجهخواستند اقرار مىبخوابند هر چه مى
اما آنهايى كه اين گارد قديمى را قربانى كرده از  .آنها را در اين كتاب داده است

بين بردند، خود نيز بر جا نماندند طورى كه وقتى محاكمه آن گاردها به انتها 
هم  شدند، آنها راه بودند، خود آنها هم متهم مىرسد آنهايى كه اينها را گرفتمى

بردند. بنابراين هم شکنجه گران، هم كشيدند و از بين مىبه محاكمه مى
قربانى  همهمحاكمه كنندگان، هم محکوم كنندگان، هم محکوم شوندگان 

قدرت جديد شدند و به دست يکديگر نابود شدند. نتيجه اين تصفيه سراسرى 
به رقم نشان نتيجه را ديد كامالا مستقر شد. براى اين كه اين شد كه طبقه ج
دبيران  %69هنوز  1930در سال »گويد: كتاب مى 90بدهد، در صفحه 

ها و كميته مركزى حزب از كسانى بودند كه قبل از حزب در مناطق و بخش
آنها  %5/80، 1939اما نه سال بعد در سال  ؛انقالب وارد حزب شده بودند

 .وارد حزب شده بودند 1924كه بعد از سال  كسانى بودند
به  سال داشتند، يعنى وقتى انقالب 40كمتر از  1939دبيران در سال  90%

اند. درباره شهرهاى ديگر هم وضع همين طور بود. وجود آمد، نوجوان بوده
د بدين ترتيب آنهايى كه حکومت داشتند و بنيان گذار بودند، رفتند و جاى خو

صاحب كتاب  ،بعد .را به كسانى دادند كه خدمتگزار قدرت جديد بودند
 :دهدجريان تشکل طبقه جديد را در سه مرحله به اين شرح، شرح مى

 .هسته طبقه جديد ،اى: ايجاد سازمان انقالبيون حرفهمرحله اول● 
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از آن ؛ 1917: تصرف قدرت به وسيله اين سازمان در نوامبر مرحله دوم ●
دو شرط به وجود آمد. شرط اول: مقام تعهد به ( با يك مديريت )رهبرى ،زمان

تر هاى قديمى و بنيانگذاران و مقام دوم پاييناول گارد لنينى همان كمونيست
 .باشندطبقه جديد استالينى 

قشر لنينى  -اين طبقه كه در پايين تشکيل شده بود. آن باال را  مرحله سوم: ●
شد و روز به روز بر عرض و طول و  ن برد و حاكم بر سرنوشت روسيهاز بي -را

   .عد اين قدرت جديد افزوده شدعمق و بُ
 

 به خواننده بگويم: هشدار! هشدار! هشدار!
گيرى اين دو فصل هاى ديگرى كه خواندم برسم در مقام نتيجهتا به فصل      

انحرافی ار! هشدار! اگر در برابر قدمهاى بايد به خواننده بگويم: هشدار! هشد
به  شد، آن انقالبشد و با تمام توانايى استقامت مىها پذيرفته نمىبهانه ،اول
انقالبى كه  .شدشد، انقالب به ضد انقالب تبديل نمىسرنوشت دچار نمى  اين

اد قدرتى با براى آزادى انسان و انحالل قدرت به وجود آمده بود، موجب ايج
گشت. در تاريخ چند برابر بيشتر، با هاضمه چند برابر بزرگتر نمىظرفیت 

بينيم، در انقالب مشروطه نيز همين جريان را اسالم نيز همين جريان را مى
 .ديديم و پيدايش طبقه جديد دوران رضاخانى و نيم قرن گذشته را ديديم

به او هشدار داد تا بايستد و شود و بايد به دفعات معهذا انسان زود خام مى
گر در انقالب ما نيز به همين صورت تباه امرواقعاستقامت كند و نگذارد اين 

 ،ست كها. مسئله اينوقوع یافته، وقوع یابدكه در انقالبهاى ديگر و در گذشته 
د. هر چه بايد نند كارى از پيش ببرنتوانمیهاى شخصى اراده وقوع،از  بعد

گويند خام نشوند و نكه مردم  استمسئله اين .بايد كرد عوقوكرد، پيش از 
خوب، اين زندگى كه ما داريم، در هرج و مرج، ناامنى، و... دخالت خارجى، 

شود بدون يك قدرت جنگ، وضع بد اقتصادى، تورم، بيکارى اينها را مگر مى
رفیت استبدادی با ظ دولتى مستبد عالج كرد؟ و زمينه را آماده كنند براى دولتى

هايى كه از قول اين كتاب به مناسبت با توجه به واقعيت گری بسیار بیشتر.ویران
در  تواند حامل قدرت جديد بشود.گفتم، بايد ديد كدام گروه اجتماعى مى



957 

 

ام كه آن جهان ما و به حکم وضعيتى كه ما داريم، چند بار اين را توضيح داده
ستبداد جديد را بنيان گذارد كه تواند حامل قدرت جديد بشود و اگروهى مى

متناسب با  بتواند دنباله قدرت جهانى يکى از ابرقدرتها باشد، بنابراين فرهنگ
گاهى خواهدرا مى متناسب با آن آن و تخصص . پس اگر ما به جاى هر چيز آ

قرار ندهيم، را نشناسيم، اگر ما به جاى به كار بردن زور، توضيح و آگاهى را 
 تزازناپذير است. اين يك نمونه بود كه در مورد روسيهحخطر تجديد استبداد، ا

گفتم و دهها نمونه نظير اين در انقالبهاى گذشته كشور خودمان و كشورهاى 
سلطه  آن استقالل ازو يك راه دارد جلوگيرى از عود استبداد  هست. ديگر

. زورر مردم در صحنه و آگاهى دادن به جاى اعمال حضو بسط آزادیها؛بيگانه و 
اگر اين كار را كرديم و توانستيم عامل آگاهى و وحدت در وجدان و شعور و 

گاهى مردم را جايگزين تمركز قدرت و ايجاد ديوان ساالرى قدرت بکنيم،  مدارآ
 نه تنها سرنوشت ،به نظر من ،از اينجا .ايم انقالبمان را نجات بدهيمتوانسته

تاريخ كشورخودمان، بلکه سرنوشت تاريخ جهان تغيير خواهد كرد. توانايى و 
 .ناتوانى انسان را بايد به ا ين خط و ربط اندازه گرفت

دنبال اين خط بروم كه خود موجب قدرت  عنوان رئيس جمهور  اگر من به     
توانم اين كار را ببينم آيا مىجديد و طبقه جديد بشوم، با اين اعتقاد بروم، بايد 

بکنم يا نه. اما اگر من با ايجاد چنين قدرتى مخالف بودم و به حکم كار عملى 
طوالنى در زمينه نظريه قدرت برايم مسلم بود كه اين قدرت به ما وفا نخواهد 

 ره بما خواهد شد و از نو سلطه بيگان كرد، خود عامل از بين بردن ما و انقالب
توانايى من،  ، مالکتحکيم و تشديد خواهد كرد، در اين صورترا كشور ما 
خواهد با ايستادگى من است در برابر جريان اول. جريانى كه مى و عمل من

تمركز قدرت زمينه ايجاد استبداد جديدى را به وجود بياورد. به مناسبت 
تن از بازاريان  400مجلسى كه حدود كه بودم، گفتند در  گويم كه در تهرانمى

ند، ناطق گفته است كه وضع انقالب ما مثل وضع انقالب اهدعوت داشت
كند در اينجا هم كه در آنجا يك حزب حکومت مى طورآناست، هم الجزاير

 طرح کودتاییكرده است بدين ترتيب توجيه مى .يك حزب بايد حکومت بکند
شود و به اجرا درمى آيد. در اينجا مىپیاده انون اساسى دارد را كه بر خالف ق

معنايى جز استبداد « يك حزب بايد حکومت كند»بايد اين مطلب را گفت كه 
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تازه موقعيت ها جز وابستگى چاره ندارد. ندارد و اين استبداد به حکم واقعيت
ق دارد. ما به ما هم موقعيت الجزاير نيست و با موقعيت الجزاير بسيار بسيار فر

دهند كه ها قرار مىو پوشالى هستيم كه بين چينى هقول آن نويسنده، مثل كا
تصادم رخ ندهد. ما در مرز دو ابرقدرت هستيم. اينجا استبداد دولتى، استبداد 
ديوان ساالرى، جز افتادن در دام يکى از اين ابرقدرتها هيچ سرنوشت ديگرى 

بينيم در همه جا همين جور است. يك شويم مى. دقيق كه بتواند داشته باشدنمى
تواند به دنبال وابستگى نرود. اين يك قدرت استبدادى نمى كشور ضعيف با

است علت مخالفت من با جريان انحصار و تمركز قدرت و كوشش و تقالى 
سلمان واقعى، م به نظر من مکتبى .من براى نجات انقالب اسالمى ايران

واقعى و آگاه از واقعيت اسالم كسى است كه با تمام قوت در برابر اين جريان 
بايستد و مطمئن باشد كه اگر نيايستيم و مقاومت نكنيم، ايران، يا زير سلطه 
ابرقدرت روس خواهد رفت، يعنى براى هميشه موجوديت خود را از دست 

باز خواهد گشت. به مناسبت  خواهد داد يا به دايره سلطه ابرقدرت آمريکا
ارگان سرمايه دارى آمريکا يعنى « وال استريت ژورنال»اى را كه روزنامه جمله

آورم و قضاوت را به عهده محافل پولى و مالى و بانكى آمريکا نوشته است مى
قرارداد ) اگر ما قرارداد را عمل نكنيم :گذارم. او نوشته استخوانندگان مى

، چنين اقدامى (بعالوه توافق پنهانی با ریگان و بوش بر سر گروگانهاالجزیره 
كه موافق با انجام چنين خالى خواهد كرد زير پاى آن گروه از رهبران ايران را 

گمان من اين است كه اين جمله گويا و روشن است توضيح  .اندبوده  ىامعامله
 .طلبدنمى

اى داشته باشيم كه از راه بحثهاى غاتىباز هم هشدار! اگر ما دستگاه تبلي      
آزاد شعور و وجدان عمومى را ارتقا دهد و موافقت عمومى را براى مشاركت 

تأمين كند، اين احتمال هست كه ما بتوانيم كشور خودمان را  در بازسازى ايران
ودم از افتادن در ورطه استبداد و سلطه خارجى نجات دهيم. من بر سر پيمان خ

ت جمهورى سايام، پيمانى كه در جريان انتخاب ربا خدا و ملت ايران ايستاده
ام و اميدوارم مردم ايران از حمايت من در اين تقال و كوشش بزرگ بسته

دهد كه نكند فردا در اين فكر، وحشت به من دست مى ا مضايقه نكنند. غالبا
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استبداد مزدوج با سلطه دير باشد و ما نتوانيم جلوى رفتن كشور را به طرف 
 .خارجى بگيريم

 رى دهد.كوشم، بقيه را خداوند بايد يابه هر حال آنچه در توان است مى      
 ها كه هست مقاومت كنند واميدوارم مردم ما فريب نخورند با همه سختى

 .آزادى خودشان را مفت از دست ندهند
  
  

 1359بهمن ماه  9تا پنجشنبه  2از پنجشنبه کارنامه  
 1359بهمن  29تاریخ انتشار 

 477شماره روزنامه 
 قسمت يازدهم
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 چگونه سازماندهی قدرت را بشناسیم 
ن چرا بدي .هاى ديگر اين كتاب: فصل هشتم اين كتاب خواندماما فصل     

يد بادهد، كتاب وقتى مبانى را شرح مى ،براى اين كه از نظر من ؟سان خواندم
 فتاررا دراخالق و ر آن بازتابو دهدقدرت را شرح مى چگونكى سازمان يافتن

 سازمان گرتوجیه بينشى كهاصل راهنمای هم  آدميان به خواننده بشناساند.
بر رفتار  شکل گرفتن قدرت جدید را رت شده است را و هم اثراتقد  دهى

ق ما منطاتا ما بتوانيم چگونگى سازمان يافتن را دريابيم. بشناساند، آدميان 
ه انندد نويسنده ديگر بوده و به تدريج فصولى را پشت سر هم آورده تا خوخو

 پس از اين كه اين ،من نيز. دقيق، چگونگى سازماندهى قدرت را بشناسد
 و گیرد، شکل میچگونه اين طبقه جديد، در جامعه گویدمی كهبازگفتم فصل 

الصه فصول كنم خكند، سعى مىنقش انگل پيدا مى شود وعاری می اخالق از
 .رمبا خواننده در ميان بگذا ،به عالوه نظر خودم ،امكه خوانده را ديگر

 

 چرا انگل است؟« اين طبقه انگل است» :عنوان اين فصل اين است
توان ما شنود كه نمىانسان فراوان مى كند كه در روسيهاز اينجا شروع مى      

قايسه كرد. براى اين كه روسيه هميشه كشورهاى غرب م  را )روسيه را( با
بيند كه منابع وقتى انسان اين كشورها را مىكشورى فقير بوده است، يعنى 

كند با وضع روسيه كه منابع طبيعى هم ندارند و مردمش فقير نيستند و مقايسه مى
شود كه بخشى از اين ثروت به لحاظ عظيم طبيعى دارد و مردم فقيرند، متوجه مى

رود و بخشى ديگر نيز به وسيله همين طبقه به هدر مى ،هى غلط توليدسازماند
 .شودانگل حيف و ميل مى

ر يکى اين كه د :دهدسازماندهى اين طبقه جديد انگل را اين طور شرح مى      
ر د  هاى كليدىيى، در هر سازمانى اينها حاضرند، يعنى مقامهر وزارتخانه
ت ؤسساها، سازمانها، ادارات، مى وزارتخانهست و تمام فعاليتهاا دست اينها
 .گرددشود و كنترل مىهدايت مىاینهابه وسيله 
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هايى كه ما در واقع دو تا دوگانگى وجود دارد. كم و بيش مثل دوگانگى      
ماند كه آوريم. يکى حزب، يکى دولت، و انسان در عجب مىداريم به وجود مى

ت، گويد و اگر حزب اسماينده حزب چه مىاگر مسئول وزارتخانه وزير است، ن
، پرشمارى معاونان را :كندبر اين اضافه مى ؟وزير و كسان او براى چيست

گيرى، بسيارى معاونان و مشاوران هاى تصميمگيرى، پستهاى تصميممقام
ها كارشان اين دارند. در حقيقت چون خود از عهده برنمى آيند، اين متخصص

 .كنندكارهايى را كه بايد بکنند آماده مىاست كه براى اينها 
گفتند كه اينها ولو  آيد كه صحبت وزرا بود مدتها پيش، به اماميادم مى      

جواب دادند كه يا  امام .كنندها به آنها كمك مىمتخصص نباشند، متخصص
گر نيستند، پس اند؛ يا اها مسلمانند كه خودشان را گول زدهآن متخصص

شوند اسباب دست آنها. آنها نظرهاى خودشان را گذاريد مىاينهايى كه شما مى
كنند دهند و اينها كار آنها را مىو تصميماتى را كه بايد گرفته بشود به اينها مى

 .شودبرند و كار به نفع آنها تمام مىو آبرو از اينها مى
چون واقع شده، نه، در رژيم  روسيهاين عين حقيقت است. نه اين كه در       

رضاخانى هم همين طور بود. حاال چه كسى قدرت دارد، اين يك واقعيتى 
هايى را خواهد كه آيا آنكه متخصص است و تصميماست كه مطالعه دقيق مى

كند و به دست غير متخصص كه تنظيم مىاندیشد و میبايد اتخاذ بشود كه مى
دهد، او است كه قدرت دارد، يا اين آدمى كه در مقام مقام دارد مى

متخصص است كه قدرت را در  ،در واقع ؟گيرى قرار گرفته استتصميم
گاه جاهل  ادست دارد، منتها خود را ب خوب اينها . پوشاندمیپوشش آدم ناآ

ها را دارند، عناوين را دارند، طرف اعتمادند، زندگى مرفهى دارند و اين مقام
وفادارند.  ات را در دست دارند و... اما در ازاى همه اينها به رهبرىتصميم

هيچ. مزاحم هم هستند و قطعا   ؟وجودشان براى كشور چقدر قيمت دارد
مزاحمند. بخش مهمى از ثروتهاى كشور در اثر همين اصل قرار نگرفتن 

سوم است، چون اين جور كه امروز در كشور خود ما مر رود.هدر می لياقت،
 رود. رابطه حاكم است و نه ضابطه، بخش مهمى از امکانات كشور به هدر مى

اينها به حکم اين كه بدون لياقت بر اساس  ؟اما اينها چه اخالقى دارند     
رابطه مقامها را در انحصار دارند، به حکم اين كه اليه اليه افراد را در يك 
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اند، غالبا  نقش جديدى در اداره صحيح هديوان ساالرى گسترده به كار گمارد
بلعند و هر روز اين بخش افزايش پيدا كشور ندارند، بخشى از توليد را مى

اخالق »كند. اين است كه در حقيقت نقش انگلى دارند، ناچار اخالق آنها مى
طبقه جديد وجدان و شعور خويش را  در این باره که نویسنده .است« انگلى

 :نویسدخشد. مىبتعين مىچگونه 
وجدان به اين هستى اجتماعى و موجوديت اجتماعى اوست كه  ،به عكس      

محتوى و شکل وجدان نتيجه جاى انسان در جامعه است و  ؛بخشداو تعين مى
موجوديت اجتماعى اين طبقه  نویسد:مى ،نه به عكس. بر اساس اين تعريف

يك قدرت  ، فرآوردهل استكش، صاحب امتياز و انگجديد كه يك طبقه بهره
بخشد. وجدان او را تعين مىكامالا به قدرت ديکتاتورى  این ست.ديکتاتورى ا

. لنين به جوانان و استالين : لنيناست او اصول اخالقى را از دو پدر اخذ كرده
شروعش از پايبندى به اخالق كه »آموزد، اين بيان از لنين است: كمونيست مى

مفاهيم خارج از انسانيت و بيرون از طبقه است، ما اينها را به دور بياندازيم. 
« گوييم كه اخالق ما كامالا تابع منافع مبارزه طبقه پرولتاريا است.ما مى

بنابراين در مبارزه براى استقرار ديکتاتورى طبقه جديد اين اخالق به كار 
گوييم اخالق آن چيزى است كه ما مى»د: كنآيد و باز از لنين نقل قول مىمى

كشان و اجتماع همه زحمتكشان به دور در تخريب جامعه پيشين، جامعه بهره
طبقه جديد كه خود  ،بر پايه اين دستورالعمل اخالقى «.پرولتاريا ما را به كار آيد

دهد مخالف خويش را نابود به خود حق مىو را قيم زحمتكشان ساخته است 
ق را عبارت از مجموعه رفتارها و روشهايى بداند كه به كار نابودى كند و اخال

 «. مخالفان و حاكميت طبقه جديد بيايد
كارهاى انجام يافته وسيله جامعه شناسان روسى در بيست سال اخير نشان       
برده  هاى روسيهشود كه اين تحقيقات از كتابخانهنويسنده يادآور مى -دهد مى

كه اخالق و رفتار نزد جوانان گرايش به خودخواهى وقيحانه و  -شده است 
پرستى دارد. در روسيه امروز تحقيق درباره جمعى كردن، عمومى كردن، مقام

همگانى كردن و برابرى، جاى خود را به تحقيق در اطراف وفادارى به رهبر و 
توقع براى وطن بىتوقع براى وطن سوسياليستى سپرده است. معناى كار كار بى

طلبى در جامعه ساخته و سوسياليستى يعنى وفادارى به دبير اول حزب و مقام



963 

 

درمسابقه براى تحصيل »است:اخالق اين ،نزد طبقه جديد. پرداخته استالين
 ،در اين جامعه. «قدرت و مقام هركارى صحيح است، به شرط آن كه مؤثر باشد

همان چيزى كه امروز بقه جديد است، تحريك و ريا دو خاصه مهم اخالق نزد ط
 .شوددر كشور ما به جوسازى تعبير مى

گردد و اى كه مقدمات ايجاد و رشد قدرت جديد فراهم مىدر هر جامعه      
 اين روش و اين اخالق، روش و اخالق متناسب با ايجاد ،آيدبه وجود مى

ع د جا و موققدرت جديد است. ناگزير آدميان براى اين كه در دستگاه جدي
امعه مه جهدهند كه نيستند و اين اخالق به پيدا كنند، خود را آن گونه نشان مى

 ، هرکس خودكند و همه ظاهرى بيگانه از باطن دارند و ناگزيرسرايت مى
 زنند، اما دركنند، حرف مىهمه با هم برخورد مى .شوددستگاه سانسورخود مى

 بينيم اينمى .شودلى اخالق جامعه مىريا خاصه اص ،در اين جوامع ؛بيگانگى
كه پيغمبر ما ريا را شرك اصغر خوانده است )شرك كوچك خوانده است( 

 اى كه در آن ريا خاصه اصلى اخالقش بشود، ناگزيربيهوده نيست. جامعه
اين شود. هاى ديگر اخالق آن جامعه مىتحريك و روشهاى تخريبى نيز خاصه

. نمايشگر حاكميت زور بر روابط آدميان استو پستى در اخالق نائت همه د
در ه چقكاين كه ببينيم چقدر ريا در جامعه بيشتر يا كمتر شده نشانگر آن است 

ده شجامعه از حاكميت زور بيشتر رها شده و در آن حاكميت قانون استوارتر 
 .است و نيز چقدر جامعه بيشتر يا كمتر منزلت يافته است

همان  وق و تكاليف در جامعه تثبيت شده باشد، بهبه همان نسبت كه حق      
لت ها منزدر جوامعى كه انسانشود. ميزان نيز ريا در جامعه بيشتر يا كمتر مى

شود كمتر نسبى دارند، يعنى حقوق و تكاليفشان نسبتا  به وسيله قانون تضمين مى
نى اند، يعردهنياز به ريا و فريب دارند. اما در جوامعى كه انسانها منزلت پيدا نك

 حقوق و تكاليفشان تضمين نشده است، ريا از وسايل مهم حفظ خويش است.
اين كه در جامعه روسى ريا و تحريك و وفادارى به اصول حزبى، يعنى 

اند، جاى شگفتى نيست. هاى اصلى اخالق شدهوفادارى به حاكمان ضابطه
دريج تنوع رژيم به اين زيرا اين عمل و رفتار خاصه هر رژيم استبدادى است. 

گذارد چنانكه دهد و روى به تباهى عمومى مىكارآيى خويش را از دست مى
 .شوندهمه رژيمهاى استبدادى نيز به همين سرنوشت دچار مى
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آن  دهند اما پس ازيك دوران اولى زير فشار و شالق كارهايى را انجام مى      
 ز دست دادند، انحطاطكه اين دستها خسته شد و شالقها اثر خودشان راا

 شود و اين انحطاط تا انحالل قدرت و پريشانى امور جامعه پيششروع مى
س پ :ستاين امر را به خود ديده اسلطنتی،  هر سلسله، دردر تاريخ ما .رودمى

رت انحالل قدانحطاط و از آن كه دوران اول حاكميت سلسله سپرى شد، دوره 
 .رسدمی

نبايد كوشش  مقامات روسیهخوانيم، مى رباره روسيهآنچه را كه امروز د      
 .بيخود كنند بگويند كه اينها حقيقت ندارد، چنين نيست و چنان نيست

 رسد.توان پوشاند، زیرا نوبت به انحطاط و انحالل میحقیقت را نمی
هر اندازه قدرت به ؛ قدرت است متمرکز و بزرگ شدناينها خاصه       

كند و ها بيشتر بروز مىشود، اين خاصهمی ترنهايى رشد خود نزديك مرزهاى
« اين سکه» :گويددهد. نويسنده كتاب مىپيشاپيش انحالل قدرت را خبر مى

روى ديگرى هم دارد. يعنى طبقه جديد در عين حال كه افراد و اعضايش 
ز هستند. دانند كه رقباى خطرناك يکديگر نيدانند از اين طبقه هستند، مىمى

و  در اين طبقه احساس تنهايى شديد است. عينا  مثل رژيم سابق ايران ،بنابراين
مثل رژيمهاى سلطنتى و استبدادى خودمان در گذشته كه همه احساس تنهايى 

دانستند كه قدرت با كسى قوم و خويشى ندارد، يعنى در كردند، همه مىمى
روابط شخصى(  صى و ازدواج )خصوصا عين حال كه از طريق روابط شخ

هاى خود را تقويت بندىآوردند و از اين طريق، گروهقدرت به وجود مى
، بنابر ایجابات با اين حال .امروز هم هست( كردند )كه اين معنا در روسيهمى

 کردند.ترین کسان خود را هم قربانی میقدرت، به وقت ضرورت، نزدیک
 

 .کردقربانى  باید نزديکترين كسان را هم ،قدرتبه خواست 
بينيد كه اخالق قدرت مدار و زورمدار هيچ تناسبى با دوستى با اعتقاد مى      

اى كه پيامبر ما با صحابه داشت آن رابطه ،و ... ندارد. براى مثال فى مابين آنها
 ممنوعبه كلى  ،قانون قدرت، بنابر و با آنها يك و يکدانه بود، اين قبيل رفتارها

چرخ قدرت كه  .همه كس تنها هست ،و غيرممکن است. در اين راه )قدرت(
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. مبانى اخالق قشر انگل کندمیايستد نابود بمقابلش  را راه افتاد، هركس
بينيد، همان ديد عمومى است، يعنى مناسبات و تناسبات زور و كه مى طورآنهم

تفاوتى ندارد، محتوى هیتلری بود،  امری قدرتبا  . این امرروابط بر پايه زور
ها با هم شود و اخالقو مبناى هردو يکى است، ناچار روشها با هم مشابه مى

هم بایکدیگر مشابه  كامالا از هم جدا و بيگانه و ضد« ايسمها»شود. مشابه مى
بل يکديگرند اما در و كمونيسم استالينى ضد و مقا فاشيسم ،در صورت. شوندمی

است و  آنها يکى اصل راهنماحقيقت داراى يك محتوى هستند. چرا؟ چون 
 .شودناگزير رفتارها و اخالق نيز يکى مى
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تر باشد فساد آن است و هراندازه كه مطلقزور و قدرت فاسد كننده
 بيشتر است

به هر حال  قسمت دوم اين كتاب شرح زندگى گذران يکى از اعضاى قشر  
دهد به راستى اين زندگى يك زندگى است كه نشان مى طبقه جديد در روسيه

است. در اين شرح، چگونگى از خواب برخاستن، ميل به زندگى  «انگلى»
حت و لوكس، به اداره رفتن در آنجا بجاى كار جدى به تحريك و زدوبند را

مشغول شدن و دنبال لهو و لعب بودن و تا عصر كوشيدن براى اينكه دل 
مرئوس خود را بدست بياورد كه نكند يکى براى او بزند. جورى عمل نكند 

ما سابقه كه در پرونده اثرى از آن بماند و باالخره چيزهايى كه در جامعه خود 
طوالنى تاريخى دارد و خواننده از آنها بيگانه نيست. براى مثال كارمندان در 
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نيستند بلکه مجرى  «قانون»ترسند، مجرى رژيم استبدادى در رژيمى كه مى
 .هستند و وضعى مشابه دارند «اوامر»

 بعد  روند بازى كنند تابايد مثل يك بازيگر تئاتر از صبح كه به اداره مى      
تا  ى راازظهر يعنى تا وقت ادارى تمام بشود، بعد بمنزل بيايند و بازى ديگر

 د راشب جور كنند و شب هم نوعى بازى را اجرا كنند تا موقعيت و منزلت خو
ين ا ! پسكنند بر آنها رود هرآنچه رودبتوانند حفظ بکنند، اگر اينكارها را ن

صه وس نيست اين خاصه، خاگى جامعه روسى و ديوانساالرى رخاصه تنها ويژه
. و است همه ديوانساالرى هائى است كه در آن جوامع اداره آنها مبتنى بر زور
ما به د. ااستبداد وجود دارد در جوامع اروپايى و ليبرال نيز اينها وجود دارن

ر ديرا زها از بين رفته باشد صورت اشکالى ديگر. نه اينكه بکلى در آن جامعه
ائين پطوح ود دارد كه نياز زيادى براى اينگونه بازيها در سآنجا منزلتهائى وج

هاى گذارد، ولى در سطوح باال رقابت بر سر قدرت فراوان است و شيوهنمى
  .خاص خود را دارد

ماند باصطالح يك نتيجه كلى. و آن همان زور اين هم اين فصل كتاب. مى      
باشد فساد آن بيشتر است. تر و قدرت فاسد كننده است و هراندازه كه مطلق

بينيم رژيمهاى زور مطلق مساوى است با فساد مطلق، اينكه در تاريخ مى
دوران  ساختند يا در روسيه استبدادى تخت جمشيد ساختند و اهرام مصر
اند هيچکدام هيچ دليل كافى استالينى و بعد استالينى كارهاى بزرگ فنى كرده

ترسى اين رژيمها نيست. براى اينكه اگر مقايسه كنيم، دستآورد آنها را براى دس
بينيم كه كار آنها هيچ بحساب قرن پيش مى 14با دستاورد كار پيعمبر اسالم در

شده است؟ چرا آن دستآورد به صورت يك ميليارد  طوراينآيد. چرا نمى
يز اين مسلمان جهان، چهارده قرن تالش و كوشش را در پى داشته و ن

هاى بزرگ اسالمى كه در يك دوران تاريخى بوجود آمده است اگر چه حوزه
معهذا،  (بطور ناقص هم نبودند)آنها هم كامالا منعكس كننده اسالم نبودند 

بهمان مقدار كه ارزشها، مبانى و اصول در مغزها جا افتاده اين انسان را 
ده است. علتش بحركت آورده و موجب تغييرات بزرگ در زندگى بشرى ش

كند. زيرا اين تا انسان تغيير نكند، چيزى تغيير نمىواضح و روشن است زيرا 
آيد اين جريانى شتاب گير و واقعى است كه از طريق تغيير انسانها بعمل در مى
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تغييرى كه در جامعه ما واقع شد و به صورت انقالبى چنان سريع و قاطع درآمد، 
تواند بر مشکالت كشور فايق آيد، كه اين چنين اگر ادامه يابد بهمان سرعت مى

كند. كوشش براى در دست گرفتن كند و منحرف مىجريان را متوقف مى
و خارج كردن اين سرنوشت از دست خود مردم است. يك  سرنوشت انقالب

گاه عده روند اما از من بشنوند اى بسوى آن مىتوطئه خطرناكى است. آگاه و ناآ
بينيم كه مسائلى مثل مبارزه ن دام است و در آن نيفتند. در جاهاى ديگر ما مىاي

گيرد در كشور ما طى دو سالى كه از با بيسوادى خيلى با سرعت انجام مى
گذرذ ما نتوانستيم كار جدى در اين زمينه بکنيم كه گمان من علت انقالب مى

و در دست گرفتن آن وجود همين فكر، فكر قيموميت، و جستجوى حاكميت 
سرنوشت انقالب است اگر اين را بشکنيم و جامعه خود، بخواهد در حل 

شود و هم نتيجه عمل مشکالتش شركت بکند هم سرعت عمل بيشتر مى
خواهيم قابل تحقق گردد و باالخره آن جامعه اسالمى آزاد كه ما مىتر مىمطمئن

 .شودبشود، مى
گيهايى كه يك كشور ما هست شرايط و ويژه هايى كه دربا توجه به زمينه      

طبقه جديد براى استقرار استبداد الزم دارد كه ناچار با وابستگى نيز توام است، 
اى را ندارند. بنابراين اگر از گروههاى اسالمى موجود هيچکدام چنين خاصه

ر شنوند بهتر است بخود بيايند به برخوردها و اختالفهايشان پايان بدهند دمن مى
كنار هم بنشينند و بجاى كوشش براى حاكميت بر مردم و در اختيار گرفتن 
قدرت، بروند روى اين خط كه بهترين لياقتها را در اختيار مردم بگذارند و 
تغييرات را از طريق خود مردم باجرا در بياورند روش نفى و تخريب را رها 

يرند. همه با هم كنند. روش جذب را، ايجاد هيجان مثبت كار را در پيش بگ
را در دستهاى تواناى مردم قرار  اين شيوه را در پيش بگيريم و سرنوشت انقالب

اسالمى را، خوب بسازيم و هم به  توانيم ايرانبدهيم با اطمينان باينكه مى
 .و اين هم كارنامه اين هشت روز صورت يك الگو براى همه بشر در بياوريم

 !ا نگهدارخد
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 طبقه حاكم در جامعه روس
ام و در كارنامه  هفته پيش از آن صحبت نخست درباره كتابى كه خوانده      
سه  :بپايان ببرمحرف بزنم و كار بررسى آن كتاب را  «ومان كالتوران»ام كرده

فصل اين كتاب را هفته پيش شرح كردم و اينك فصلهاى ديگر كتاب. فصل 
درباره طبقه حاكم در جامعه روس است. اين  «ومان كالتوران»سوم كتاب 

 «ومان كالتوران»گويد قدرت فصل به كم و كيف اين طبقه جديد پرداخته و مى
شود، در واقع يك هزارم نفر اعمال مى 250ر000شوروى بوسيله  در روسيه

اند و نه مردم به آنها نمايندگى جامعه روسى است. اين گروه نه انتخاب شده
اينها در دستگاه ادارى هستند و  ؛اند كه درباره امورشان تصميم بگيرندداده

ش و پرورش هستند اگر بر اينها كسانى را كه در صنعت و كشاورزى و آموز
نفر امور كشاورزى، صنعت و  500ر000تا  450ر000حدود ، بيافزاييم

 نفر 750ر000آموزش و پرورش را در اختيار دارند كه جمع اين دو حدود 
شود و اگر فرض كنيم كه خانواده روسى چهار نفر باشند اين عده معرف يك مى

روسيه سه ميليون  پس قشر و طبقه حاكم در .جمعيت سه ميليون نفرى است
درصد جمعيت روسيه است. اين  5/1دهند كه نفر را در مجموع تشکيل مى

درصد، قدرت حاكم و اداره كشور را كامالا در اختيار دارد و خود را 5/1
خود را  ؛كندداند و تعريف مىرهبر، هوش، افتخار و وجدان عصر حاضر مى

شمارد. خود را شوروى مى هاى خلقهمه پيروزى پدیدآورندهدهنده و سازمان
داند. حزب و دولت ابزارى در و مرد روسى مى ميليون زن 260سخنگوى 

در  آن بخصوص حزب ابزار اصلى آنها است كه نه تنها ؛دست اين طبقه است
برند، بلکه در تثبيت امتيازها و افزايش تحکيم حاكميتشان در جامعه بکار مى

امروز بلحاظ همين امتيازها كه . دهنداش قرار میستفادهامورد اين امتيازها نيز 
 «ارثى»بتدريج اين طبقه بسوى  ،فرزندان همين افراد نيز از آن برخوردارند

طبقه بر جامعه روسى  يعنى نسل بعد از نسل اين .رودكردن حاكميت مى
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خواهد بگويد آنچه در آغاز حکومت خواهد كرد. وى، در آن فصل از كتاب مى
 ؛رودايجاد رشد طبقه جديد بکار مى درحذف طبقه ايجاد شده بود، امروز  براى

دادم.  ماند كه خود من براى اداره راديو و تلويزيوندرست به پيشنهادى مى
سفانه امروز أبطوريکه آزاد از حاكميت قدرت اجرايى باشد و همان پيشنهاد مت

اين است كه مردم همواره  تلويزيون بکار رفت. براى انحصارى كردن راديو و
بايد اين معنا را در ذهن داشته باشند كه شکل و قالب اهميت ابتدايى و اصلى 
ندارد. بلکه اهميتش فرعى و ثانوى است و محتوايى است كه بايد تغيير كند و 
همه دقت را بايد بکار برد تا محتوى تغيير كند. اگر محتوى تغيير نكند 

همين اشکال و صورتها بد و چه بسا كه پات صورى و شکلى ديرى نمىتغييرا
خواست بدان برسد، مى درجه با محتوايى كه انقالب 180براى محتوايى كه 

 .تضاد دارد مورد استفاده قرار بگيرد
كش بعنوان طبقه بهره ،ومان كالتورا، ن«طبقه حاكم»در فصل چهارم، از       

كند. در قسمت به قسمت اين كتاب بحث هايى شوروى صحبت مىدر اتحاد 
ومان ن»كند كه مالکيت سوسياليستى به مالکيت دسته جمعى را عنوان مى

در قسمتهاى ديگر سعى  است.يعنى همين طبقه جديد تبديل شده «كالتورا
ر بكرده است اين معنا را توضيح بدهد كه چگونه اين مالکيت طبقه جديد 

به قول  ،از قانون اقتصادى سوسياليسم ،مستقر شد. در يك بند جامعه روسى
يعنى سوسياليسمى كه در عالم واقع تحقق پيدا كرده نه ) ا  موجودواقعنويسنده، 

از نظر اين  :گويدمى .كندصحبت مى (آن سوسياليسمى كه در تئورى بوده است
طبقه براى  .«اقتصادى»است و نه  «ىسايس»تقدم با قدرت  ،طبقه جديد

 ،دارى غربىدر شوروى از سود حداكثر براى سرمايه سیاسی قدرت ،جديد
ى قربانى يأستحکيم آن قدرت سخاطر. لذا بازدهى توليد ببیشتری دارد اهميت

شود. اين قانون واقعى آن سوسياليسمى است كه در عمل پياده شده است. مى
دارد و هيچ ميلى قه جديد هيچ تمايلى به توليد كاالها براى مصرف مردم نبط

های نيازتولید آن اى كه يعنى هر مؤسسه)مصرفی سيسات صنعتى أبه ساختن ت
اند. اينها متعصب ،در عالقه به قدرت ندارد. افراد این طبقه، (مردم را برآورد

 در بهمين دليل است كه .توجهى به صنعت و سود جز در رابطه با قدرت ندارند
تحکيم قدرت و به  برای رچه بیشتر اماهبه معناى تالش و كوشش  ،اقتصاد
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كوشند جز همانكه نگرند. بهمين دليل مىمى ،ىسايحداكثر رسانيدن قدرت س
  .براى اين هدف اساسى است، توليد نكنند

ده مل درآمعقانون اساسى اين سوسياليسم كه در واقع به اجرا و  ،قراربدين      
وسعه تدابير اقتصادى، امنيت و بوسيله ت ،كندناگزير مى است، طبقه جديد را

قدرت خويش را در حداكثر تضمين كند. ممکن است خواننده بپرسد: خوب 
 ؟كنندگذران مادى خود را با امتيازاتى كه دارند، اداره مىو چگونه زندگى 

د هاى خاص براى خودشان دارند. افراخوب اينها توليد خاص دارند، مغازه
خرند. ه قيمتهاى پايين اجناس الزم را مىهاى مخصوص باين طبقه از مغازه

يار ها را در اختخواهند و بلکه بهترينبنابراين براى خودشان آنچه را كه مى
 .دارند

 
1359بهمن  17تا  10کارنامه   

1359اسفند  2تاریخ انتشار   
479شماره روزنامه   
 قسمت دوم

 اند؟اما اقتصاد را در رابطه با قدرت چگونه سازمان داده
درباره  نهايت انحصارى را از قانونى كه لنيناقتصاد برنامه ريزى شده و بى     

مجموعه  :گويدلنين درباره انحصار مى :كنداست، شروع مىوضع کردهانحصار 
اقتصاد شوروى معرف بنياد يك كارگاه صنعتى است كه يك كارفرما دارد و آن 

ن طبقه جديد است. اين طبقه تمامى هما ،به قول نويسنده كتاب ؛دولت است
غول « كارتل»اين كارگاه را در اختيار دارد و در واقع اقتصاد شوروى يك 

آساست كه در اختيار اين طبقه است. كلمه كارتل از لنين است كه در كتاب 
 تراهى كه به ساختمان اقتصاد سوسياليس»نويسد: ( مىخود )دولت و انقالب

د، خلع مالکيت از سرمايه داران، تبديل همه شهروندان به كارگران و انجاممى
دولت تمام بنيادها،  دولت است. كارمندان يك كارتل بزرگ واحد يعنى

آورد و كارگران و كارگاهها و تأسيسات اقتصادى را به قبضه خويش در مى
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ا و گيرد. و اين دولت شوراهدست او قرار مى تمام نيروى كار در خدمت و در
 .«است نمايندگان كارگران و سربازان

بدين قرار انحصار تأسيسات دولتى در دست دولت است، تأسيسات       
ر صنعتى به طور انحصار در دست دولت است و اين دولت كاگران را در فشا

ارد دطلق گذارد تا به حداكثر توليد كنند. رساندن توليد به حداكثر، تقدم ممى
 د. درطبيعتا  بايد تمام وسايل به كار برده شوند تا اين نتيجه حاصل شوو 

ل قسمتهاى بعد خواهد گفت كه چرا با وجود اين همه فشار اين نتيجه حاص
ت. دهد كه چرا گرايش به كاهش نيروهاى توليدى اسدقيقا  شرح مى ؛شودنمى

 :تگرفته اس گويد كه كارفرما ميان دو فشار قراراست؟ مى کاركاهش بازده 
يين از پا يك فشار و يك فشار از باال براى اين كه توليد به حداكثر برسد      

 ه ازككارگران مايل نيستند كار كنند؟ به دليل اين  کهبراى كارنكردن. چرا
ن شود. براى ايخواهد، چيزى عايد آنها نمىتوليد حداكثرى كه طبقه جديد مى
گزير ند، ناككارفرمايى خود را اداره بنگاه ند كه كارفرما تحت اين دو فشار بتوا

ده، حد وسطى پيدا كرده است و آن اين است كه آنچه در برنامه پيش بينى ش
ده به ه آمبدان برسد و از آن تجاوز نكند. اگر كارفرمايى آنچه را كه در برنام

هايى شود. در اين زمينه هم چنين به شيوهدست آورده باشد تشويق هم مى
ردن كه كه آن را براى برانگيختن كارفرمايان به كار و براى مجبور پرداخت

 هز راا :ن قشربندى در طبقه كارگر استآاند و در پيش گرفته ،كارگران به كار
 گرىاشرافيت كار اند.، کارگران را قشربندی کردهامتيازات مادى دادن

 .کنندكار اچار و مجبور به نبقيه را اند و اینها مأمورند که پدیدآورده
 

 بحران دائمى كمبود توليد و تقدم صنعت سنگين
در قسمت بعدى به بحران دائمى كمبود توليد و تقدم صنعت سنگين       

تبليغات كمونيزم روسى با غرور و افتخار همواره  :گويدمى است؛ پرداخته
واقعى )من تا به حال  تكند كه كشورهاى داراى نظام سوسياليساعالم مى

بينم مثل اين سوسياليسم واقعى، يعنى آنچه در عمل شده. اما حاال مى گفتممى
ها هستند، البته به ادعاى زمامداران كه اينها شاهد جداكردن خودشان از چينى
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گويند كشورهاى داراى سوسياليسم واقعى بحران به خود . اينها مى(روسيه
شود و اين دروغ در آنها واقع نمىشناسند. بحران بينند و بحران را نمىنمى

است. البته بحران اجبارى ناشى از توليد بيش از حد، نه، اين چنين چيزى در 
آنجا نيست. اما بحران دائمى كمى توليد در آنجا وجود دارد. اين بحران 

اى نيست، بلکه مزمن است و اين واقعيت روزمره زندگى اجبارى دوره
 .است موجود ا اقتصادى در سوسياليسم واقع

اى از توليدهاى شهروندان روسى مدتهاى دراز است كه به مجموعه      
اند. البته بعد شرح شان عادت كردهمختصر و غير كافى براى گذراندن زندگى

دارد و چگونه  دهد كه كمبود توليد خود چه نقشى در ثبات وضع در روسيهمى
شود كه قشرهاى ديگر در ذيل يد موجب اين مىدادن امتياز با وجود كمبود تول

قشر  :تمام سرنخها را در دست دارد ، رام بمانند. طبقه جدیدآن قشر حاكم
قشرهاى ديگر  ،زير اين قشر .دهدرا تشکيل مى« طبقه حاكمه جديد»بااليى 

كنند به آن رأس وابسته همه آنها از طريق امتيازهايى كه دريافت مى ؛قرار دارند
 .شوندته مىو پيوس

رش طبقه جديد از گست .اما صنايع سنگين براى سلطه طبقه جديد است      
ابرقدرت شدن در جهان و يکى »: كندصنايع سنگين دو هدف را تعقيب مى

شرح  ،به دنبال آن«. بر جامعهدولت تحکيم مبانى قدرت حاكميت  دیگری
ا به حداكثر سود ر ، طبقه جدیددهد كه چگونه با قيمت گذارىمفصلى مى

قيمت  وقيمت كاالهاى صنعتى مصرفى را بر اساس قيمت بازار  :رساندمى
 يمتقدر نتيجه  كند.، حساب مىتوليدات صنايع سنگين را بر اساس هزينه توليد

ست. ادرصد بيشتر  900تا  800 ،هاى مصرفى در رابطه با هزينه توليدفرآورده
 .برابر هزينه توليد است 9تا  8يعنى 

 

 ه كشى بر پايه ماركسيسمبهر
چگونه  دهد طبقه جدیدباز توضیح می ،در قسمتهاى بعدى صاحب کتاب،      

رساند. در بند هشتم درباره بهره كشى بر پايه اين سود را به حداكثر مى
 كند. آنگاه از دو شيوه براى افزايش ارزش اضافى صحبتبحث مى ماركسيسم
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 ،براى افزايش ارزش اضافى دو شيوه وجود دارد :گويدآورد. مىبه ميان مى
 و گويندمى« ارزش اضافى مطلق»يکى طوالنى كردن زمان كار كه اين را 

« ارزش اضافى نسبى»ديگرى كاستن از زمان كار الزم براى توليد كه اين را 
زم براى توليد كاال گويند. در دومى، يعنى كاستن از زمان كار الزم، زمان المى

طبقه  .شوددر حقيقت اين همان چيزى است كه از آن به بهبود بارورى تعبير مى
استبداد فراگیر هم باروری کار را افزایش  .بردرا به كار مى« هر دو روش»جديد 

گذاری استثمار کند و از راه قیمتدهد و هم زمان کار کارگردان را بیشتر میمی
ها، كه مکانيزم کندمیخواننده اين كتاب توجه  ،يببه اين ترت کند.می

تر بسيار پيشرفته واقعا  موجود، كشى در سوسياليسماستثمار و بهره  سازوكارهاى
 .شده است

افزايش  سپسزمان كار كاهش يافت،  ،اكتبر بعد از انقالب :گويدمى     
كه وقتى كه مدرسه بوديم به ما آورم من خود به ياد مى :دهديافت و ادامه مى

گفتند كه كشور ما كشورى است كه در آن، زمان كار روزانه از همه جاى مى
 5روز شد،  6روز كار شد. يعنى هفته  6اى دنيا كوتاهتر است. اما بعد هفته

اين جور بگويم كه اول قرار بود كه هفته پنج  .روز استراحت روز كار و يك
روز سه  7هار روزش را كار كنند، يعنى در واقع از روز به حساب بيايد كه چ

 5روز هفته شمرده شود كه  6روزش تعطيل باشد، بعد اين جور قرار شد كه 
ساعت در هفته كار  48هفته هفت روز شد،  1940روزش كار باشد و در سال 

شد. مرخصى يك ماهه كه بعد از انقالب وعده داده شده بود به بايد انجام مى
قليل پيدا كرد و آن وقت براى اين كه اين افزايش زمان كار را توجيه روز ت 12

. است« آورافتخار و غرور»بکنند گفتند كه كار در اتحاد جماهير شوروى 
عيد و جشن و نظير اينها را هم كم كردند. نويسنده  حتى ساعات و روزهاى

رد كه در اروپا هيچ وقت به تدريج قانون كارى را وضع ك استالين :گويدمى
اتحاد جماهير شوروى « پرزيديوم»ديده نشده بود. يك تصويبنامه هيئت رئيسه 

كردند يا داد كارگرانى كه غيبت مىبه دادگاهها اجازه مى 1940ژوئن  26در 
تعقيب بکند و آنها را به كار اجبارى محکوم  را كردندمى تأخيردقيقه  20
قرار كردند براى اين كه زمان كار را به حداكثر كنترل خيلى شديدى بر .نمايد

فرداى روز خود اين به اصطالح فكر را در  جالب است كه لنين .برسانند
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وقتى دید دولت چیزی در دست ى اول انقالب( انقالب )در همان روزها
كارگران در اتحاد شوروى معاف  گفت:« دولت و انقالب»در كتاب ندارد، 

خونسردى  ااو ب .نيستند ،از نظارت و از حساب كتاب ،از كنترل از اطاعت،
هيچ  نیست و كند كه سوسياليسم خود را از اين كنترل رها كردنخاطر نشان مى

، تأکید اين تعارف . به دنبالكندكارگر معتقدى خود را از اين كنترل رها نمى
فكر  قرار،بدین .: البته خاطى بايد خيلى به سرعت و با خشونت تنبيه بشودکرد

از  ،اين كه اگر كارگران تن به اين كنترل و آن مهار و... ندادند بايد تنبيه بشوند
 .است« لنين»خود 
سخت  ،كه آمريکايى است« تيلور»، از نظام علمى قبل از انقالب ،لنين      

بدون اين كه » :ه بودگفت 1914همان سال ، دربا اين وجود ؛انتقاد كرده بود
اين نويسنده )تيلور( بداند و نيز بر خالف تصميم دلخواه او، سيستم تيلور، 

كند كه پرولتاريا تمامى توليد اجتماع را در دست بگيرد، زمانى را آماده مى
 «يعنى اين سيستم آن وقت اجرا خواهد شد

 

 يلور چيستاسيستم ت
ور چيست و نيز خوانند بتواند بفهمد حاال براى اين كه بدانيد سيستم تيل      

مختصرى  ،چه بوده است و جانشين او استالين كه معناى كار آقاى لنين
تيلوريك مهندس اقتصاددان آمريکايى است دهد: را توضیح می« سيستم تيلور»
زمانى را اش اين است: يك سيستمى براى مزد پيدا كرده كه خالصه و ساده اوو 

كنند، مثالا فرض كنيم براى توليد يك ليوان به براى توليد كاال محاسبه مى
وسيله يك كارگر به طور متوسط يك ساعت وقت الزم است و حاال اگر كسى 
در همان يك ساعت يك ليوان را توليد كرد، تمام مزد و صد در صد مزد را 

 ،و يك ربع صرف كرداگر زمان بيشترى صرف كرد، مثال يك ساعت  ؛گيردمى
شود. اگر زمان كمترى صرف كرد يعنى در به نسبت بيشترى از مزدش كم مى

مزدش  ،سه ربع ساعت اين ليوان را توليد كرد به نسبت بيشتر از زمان الزم
گيرد كه كند و به او جايزه و پاداشهاى ديگرى هم تعلق مىافزايش پيدا مى

حرف خواهيم از آن فرمولها ينجا نمىما در ا .محاسبه آن فرمولهايى هم دارد
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خواهيم حرفى بزنيم خورد، بلکه مىفقط به درد دانشجويان اقتصاد مى بزنیم که
است كه اگر زمانى كه براى توليد به كار اش اينكه همه حاليشان بشود. خالصه

كارگر  ،. در واقعشود از زمان الزم باشد، از مزد کاسته میبيشتر  ،شودبرده مى
مجازات  ،در صورتى كه زمان بيشترى از آنچه كه الزم است وقت صرف كند را
د. اين همان ندهد. در صورتى كه زمان كمترى به كار ببرد پاداش مىنكنمى
اين  است كه مورد انتقاد شديد لنين بود ولى بعد در روسيه« سيستم تيلور»

گويد پس از پيروزى، لنين، در روش و اين سيستم كامالا به كار گرفته شد. مى
نظريه تيلور محاسن بسيارى را كشف كرد و از آن به سازماندهى علمى كار 

وى  .تعبير كرد و با شتاب اين سيستم در نظام توليد اتحاد شوروى وارد شد
پاناروس درباره مسئله « كنفرانس»نخستين  1921در ژانويه  :دهدادامه مى

در  :كرد اين بودبايد حل مىاى را كه مىمسئله سازمان علمى كار تشکيل شد و
با حداكثر  توأم سود حداكثر ، ،محصول حداقل ازچگونه ، جامعه روسى
اى كه به مؤسسه ،کنفرانس به دنبال آن توان به دست آورد؟، میشادى در كار

حركات كارگران را به شوك و  :كار تيلور را تكميل كرد و پرداختاين كار 
بر اين پايه )بر پايه شوك و فشار( بود كه  .كرد تنظیمكردن فشار وارد 

به  ، یا،جديد روسى« تيلوريسم»بيومکانيك شوك و فشار را به وجود آورد و 
سازماندهى علمى كار را تكميل كرد. اين نوع تيلوريسم در همه  ،اصطالح

مؤسسه سازمان علمى كار وجود  60، 1925روسيه رواج گرفت و در سال 
يك شوراى مركزى سازمان علمى كار به وجود آمد كه اينها را  داشت و

 .هماهنگ كند
  
  

1359بهمن  17تا  10کارنامه    
1359اسفند  3تاریخ انتشار   

480شماره روزنامه   
 قسمت سوم
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  کشند میاز کارگران بیشتر کار در روسیه چگونه 
برآن شوند و  ارگرانكه خود كتا کاری بودند در پی راهصاحبان يك نظريه       

ايجاد مقصود در واقع  .بگويند مايلند بيشتر كار كنند و كمتر مرخصى بگيرند
به حدى است كه وقتى  کارگرشرايط فشار و شوك و ترس و رساندن ترس در 

 ،مثل سگ ،كه حتى خسته است، باز هم مثل يك ماشين كار كند و از اين كه
اظهار  ،دهندوان مزد به او مىكند و بخورنميرى به عنشب و روز جان مى

اين خواست كه خواست مطلق جامعه « برژنف»خوشحالى هم بکند. در دوران 
كه راهنما این است طبقه جديد است، با افزايش توليد تكميل شده است. نظر 

 ،به اين ترتيب .ميزان افزايش توليد بايد بيشتر از ميزان افزايش مزدها باشد
به  ،افزايش زمان كار و عالوه بر تفاوتى كه از افزايش بارورىحاصل عالوه بر 

شود، اين تفاوت مزد يا بهتر بگوييم طبقه جديد مى عاید ،عنوان ارزش اضافى
است كه  روش جدیدافزايش پيدا نكردن مزد به تناسب افزايش توليد نيز يك 

 ذاشته است.گطبقه جديد براى دوشيدن و بهره كشى كارگران كشف و به اجرا 
در رفتن از »بديهى است طبقه كارگر براى مقابله با اين استثمار شديد راهى جز 

مهم  کارتوانسته است داشته باشد. پس ، كارنكردن و تن ندادن به كار نمى«كار
كه نصف كارى را طبقه جديد اين است كه اين طبقه تنبل )از قول نويسنده( 

رسد ناراضى هم كه نتيجه كارش به دولت مىكند و از اين را كه بايد بکند، مى
آيد و در هست، چگونه به كار وادارد. اينجاست كه پاى فكر بکرى به ميان مى

با دوره رژيم سابق هم همين فكر بکر را از استالينيسم گرفته بودند، يعنى اتحاد 
 .قشر اشرافى طبقه كارگر

و در آوريل همان سال،  بالفاصله بعد از انقالب 1917در  :گويداو مى      
خود از  شودی که به اجرا گذاشته میابتكار ؛دوشمی ابتكار بزرگ شروعاجرای 
د و بعد وشمیاين ابتكار كه اول در مسکو اجرا . و آن كار روز شنبه است لنين
 . یابدمیهمه جا گسترش  به

، بعد «شك»ست جنبش كارگران اين رهنمودها، طبقه جديد نخ وفقبر      
را تشکيل داد و « ر كمونيستبريگادهاى كا»بعد  ،«استاخونوئيست»جنبش 
هاى كميته .ها در همه سرزمين وسيع اتحاد شوروى به كار گرفتتدم آن را
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به وسيله  .را به كار گرفتبریگادها  اى حزب اينهاى منطقهمركزى و كميته
كردند، كارگران را به كار وادار بى دريافت مىاينها كه از افزايش توليد سهم خو

اى بود كه ويژگى نداشت، كه يك كارگر ساده« واستاخون»گويد مىكرد. مى
اهل مى و مشروب بود، اما يك منش رام و تسليم سربزيرى داشت و با قيافه 

افتاد، اين امکان را داشت كه قهرمان بشود فتوژنيکش كه در عكس خوب مى
كردند كه او چهارده برابر ميزان تبليغ مى .به وجود بيايد سم اواو جنبشى به 

كند. البته اين تبليغات )مطابق نوشته اين كتاب( به جايى توليد مى ،متوسط
 افراد آنهاو به  ؛درا پيدا كردن هنرسيد، بلکه توليد پايين آمد، ولى اين تيپهاى را

اين  کارگران گماشتند. ركردنو آنها را به كار وادا دامتيازات و امکانات دادن
هايى است كه بوده و هست و در اتحاد شوروى به كار برده ها، شيوهقبيل شيوه

 .شودمى
 

 مزدهانگاهداشتن پايين  شيوه دوم،
 مزدها نگاهداشتنكنند، پايين اما شيوه دومى كه گفتيم از آن استفاده مى      
با مجموع  .برندى هم به كار مىهاى ديگربينيم كه شيوهالبته ما بعد مى است.

گيرند. بنا بر ارقام رسمى متوسط مزد ها، رمق زحمتكشان را مىاين شيوه
است كه به طور « روبل 167»، قبل از ماليات 1980كارگران و كارمندان در 

فرانك فرانسه را حتى قيمت شود كه اگر مى فرانك فرانسه 418متوسط برابر 
متوسط كارگر و كارمند قبل از اخذ مزد تومان  835ساب كنيم، ريال ح 20

ماند. به قول و ادعاى تومان برايش مى 525شود و در حدود ماليات كم مى
نويسنده كتاب، اين مورد براى زندگى يك نفر هم كافى نيست. البته به اين نكته 

اين است  معنايش ؛كند كه اين متوسط مزد كارگران و كارمندان استاشاره مى
كه مثالا وزراء، مارشالها در اين متوسط و جزء همين متوسط هستند و حداكثر 

و  كندگيرد و اينها را به تعداد آن گيرندگان تقسيم مىو حداقل مزد را مى
 .آوردمتوسط به دست مى

روبل متوسط مزد نيست، بلکه مزد بسيار خوب  167در عالم واقع اين       
روبل  100عى به طور محسوس كمتر است و حدود است. مزد متوسط واق
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توان به رقم دقيق نمى ؛است. البته اين مسايل در آن كشور جزء اسرار است
دهند، با واقعيت فاصله دست داد و اين ارقامى هم كه به طور رسمى ارائه مى

بنا بر آمارگيرى رسمى اداره مركزى اتحاد شوروى  1975گويد در دارد. مى
درصد را  43كارگران صنعت و ساختمان را به تناسب كار و درصد  2/56
مزد داده بودند و در حال حاضر به تعداد واحدهاى توليد مزد « ساعتى»

هايى كه كارگر را به كار حداكثر ناگزير كند. البته كنند، يعنى شيوهپرداخت مى
 گويد كه اينخود او )نويسنده( هم اين مسئله را دست انداخته است و مى

كشى هاى بهرهها در دوران قبل سرمايه دارى مرسوم بوده است و شيوهشيوه
 .گيرداى است، ولى هر روز بيش از روز پيش اوج مىبسيار ظالمانه

بنا بر نقشه پنج ساله قرار بوده است متوسط مزد كارگران و  :گويدبعد، مى      
روبل برسد.  180يعنى همان سال مسيحى كه گذشت به  1980كارمندان، در 

توسط مرسيد در اين سال كارگر متوسط روسى، )البته تازه اگر به اينجا هم مى
را  كاركنان و كارگران روسى(، يك سوم متوسط مزد كارگران )كاركنان( فرانسه

گرفتند. پس شيوه ديگر افزايش ارزش اضافى پرداخت مزد كم است. بعد مى
كااليى وجود ندارد كه كارگر بتواند خريد  ،اين مزد كمخواهيم ديد كه در ازاى 

گرداند )كمى بعد اين كند و ناگزير بخشى از همين مزد را به دولت بر مى
ها پرداخته است كه چگونه از مسئله را خواهيم ديد(. بعد به كار زنان و بچه

 .اين طريق نيز عايدى طبقه جديد افزايش پيدا كرده است
س سطح زندگى در اتحاد جماهير شوروى پرداخته و مثالهايى نويسنده سپ      

شرقى با آلمان غربى است.  رانيز بيان كرده است. از جمله مثالها مقايسه آلمان
تواند اين واقعيت را انكار كند كه سطح كه حتى تبيلغات طبقه جديد نيز نمى

ديگر است. و البته انكار هم زندگى در دو آلمان كامالا غير قابل مقايسه با يک
 .كنندنمى

گفتند كه در فاصله جنگ اول و مى« هاپس بورگ»در سلطنت  در آلمان. 1 
يك سطح زندگى باالترى از اتريش داشت. اين تبليغات كه « بوهم»دوم منطقه 

از « گپرا»، در بهار «سوسياليست چه شکوفايى داشته است چکسلواكى»
بين رفت و معلوم شد كه در آنجا شکوفايى نبوده، بلکه درد و رنج و بدبختى 

چکسلواكى به اصطالح هدف خود را اين قرار داد  ،بوده است. و از آن به بعد
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دانند كه كه سطح زندگيش به سطح زندگى مردم اتريش برسد! البته همه مى
 .سطح زندگى در چکسلواكى به آن حد نرسيده است

منتها براى  ؛كنند كه اين تفاوت وجود داردگفتيم كه آنها انكار نمى      
كنند. گويند كه كارگران ما تنبل هستند و خوب كار نمىتوجيه اين امر مى

اش اش تنبل است ولى غربىخوب، حاال چطور شده است آلمانى شرقى
 انميزان استثمار در آلم»گويد براى اين كه: زرنگ؟ خود صاحب كتاب مى

 «.شرقى بيشتر و باالتر است
خانواده كارگرى چقدر است و  سپس راجع به اين كه سهم غذا در بودجه      

از اين قبيل شرحى داده است و باالخره به اين ابتكارى كه طبقه جديد به خرج 
رعيتى  كه البته در كشور ما هم سابق در نظام ارباب واست داده ، رسيده 

شد و وجود داشت و آن اين بود كه در روستاها كاالها از طريق ارباب عرضه مى
شد، به طورى كه مازاد توليد دهقان به نوعى دوباره به دست كم هم عرضه مى

گويد كه با همه اين كمى مزد، كاالى كمى براى گشت. آنگاه مىارباب بازمى
ارد به قيمتى است كه كارگر در خريدن وجود دارد و آن كااليى هم كه وجود د

حقيقت با پرداختن آن قيمت، بخش ديگرى از مزد خود را به طبقه جديد باز 
 .گرداندمى
 

 ارزیابی میزان استثمار در روسیه
و « كوران»گويد كه نويسنده سپس، ميزان استثمار را ارزيابى كرده و مى      
اند كه در به اين نتيجه رسيده بعد از تحقيق درباره لهستان« موتسل برسکى»

كند و دوسوم يك كارگر يك سوم وقت را صرف توليد كاال مى 60اوايل سال 
دهند در حقيقت ثلث ارزشى وقت را به كار ارزش اضافى. يعنى آنچه به او مى

گويد كه اين برد. و مىىكند و دوثلث بقيه را طبقه جديد ماست كه ايجاد مى
دهند. بدون توجه به تفاوت مزد واقعى با مزدى است كه در عمل به كارگر مى

بينيم كه ميزان استثمار از اين هم كه اگر اين تفاوت را هم در نظر بياوريم، مى
 .استیشترب
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ل اوتى مثماند به اين كه ببينيم اين ارزش اضافى كه از طرق متفحاال مى      
هاى موجود در پرداخت مزد و ش مدت كار، افزايش باربرى، تفاوتافزاي

ه بشود، در نبودن كاال براى خريدن و بازگرداندن مازاد قيمتها حاصل مى
ين ارسد؟ به اصطالح دستگاه پولى و مالى طبقه جديد، به چه مصرف هايى مى

 شود؟كند و چگونه به طبقه جديد منتقل مىارزش اضافى چه جريانى را طى مى
دهد گويد كه نظام مالياتى منطبق با انحصار مطلق است و ادامه مىاو مى      

مالکيت با دولت است و همه چيز در اختيار اوست، بنابر  كه چون در روسيه
به همين جهت است كه ماليات مستقيم  .دهداين ماليات مستقيم معنى نمى

اتحاد شوروى  درصد بودجه 90و دولت است  درآمدكمتر از ده درصد 
 .شودگويند از اقتصاد سوسياليستى حاصل مىكه خود  مى طورآنهم

بنگاههاى اقتصادى، صنعتى و كشاورزى و غير آن، بخشى از ارزش       
كند، )كه مقدار آن هم از پيش معين اضافى را كه به اين ترتيب حاصل مى

 و نيازهاى خود برمى دارد و بقيه را به بودجه هااست( براى سرمايه گذارى
 .ريزددولت مى

و چون  .كندبنابراين ارزش اضافى را به طور مستقيم از توليد برداشت مى      
پردازد، )البته وضع كند و سپس مىخود دولت است كه مزدها را تعيين مى

شود. به هنگام رفته مىمعنى است( با اين حال ماليات گماليات بر آن بى
قانونى براى حذف تدريجى مالياتها وضع شد و « خروشچف»حکومت 

دستگاه تبيليغاتى دولتى در اين باره تبليغات بسيار نمود. يعنى در واقع اين 
تر بود روبل پايين 70مالياتها، تنها درباره كسانى لغو شد كه ميزان مزدشان از 

توان گيرند، نمىسانى را كه بيش از اين مقدار مزد مىو گفتند ماليات ك
 .برداشت

با اين همه به ترتيبى كه ديديم، ماليات مستقيم هست، ماليات غيرمستقيم       
نيز وجود دارد و آن همان تفاوت بين قيمت خريد و قيمت فروش است. يعنى 

ار عرضه شود و قيمتى كه دولت در بازقيمتى كه كاال براى دولت تمام مى
كشى از كارگران، دهقانان و اقشار ديگر كند، باز بازار ديگرى براى بهرهمى

 .است جامعه روسيه
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پردازد و باالخره نويسنده در قسمت ديگرى به خاصه اجبارى بودن كار مى      
طبقه »يل كار اجبارى است. يعنى به دو دل گويد كه به دو دليل در روسيهمى

 .در روسيه كار را اجبارى كرده است« جديد
ثر كشى را به حداكيکى به اين دليل آشکار كه ميزان ارزش اضافى و بهره       
 .برساند
داشتن نموكول به داشتن و « طبقه جديد»و دليل دوم اين كه تابعيت از       

كند  چون همه چيز در دست دولت است. در صورتى كه كسى هوس ؛كار است
ى گيرند و چون كارفرمابا دولت مخالفت كند، به راحتى كار را از او مى

 اد وديگرى جز دولت وجود ندارد، او بايد بين گرسنگى و عوارض آن يا انقي
 .تابعيت، يکى را انتخاب كند

حاال بر اينها وجود دستگاههاى پليسى را هم اضافه كنيد تا قيافه واقعى       
 .به دست بياوريد را با مردم روسيه «طبقه جديد»رابطه 

  
  

1359بهمن  17تا  10کارنامه     
1359اسفند  4تاریخ انتشار   

148شماره روزنامه   
 قسمت چهارم
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 انطبقه صاحب امتیاز
طبقه »يا « نومان كالتورا»رسيم به فصل پنجم تحت عنوان حاال مى       

 «متيازانصاحب ا
رسد، كه مى و... اما به خودشان باشدكار بايد اجبارى  ،در مورد كارگران       
چون كار ضرورت اوليه نشده است، بنابراين بايد محركها و  :گويندمى

ى، بينيم با به كار آوردن اين مشوقهاى ماد .هاى مادى در كار آوردمشوق
 :تمتوسط مزد در قشر بااليى طبقه حاكم چقدر اس

گويد كه اگر باور كنيم بر اساس اين آمار )آمار دولت نويسنده مى      
روبل به طور متوسط  167شوروى( يك كارگر و يك كارمند روسى در ماه 
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روبل در ماه  450دارد، در مقابل مزد رئيس بخش كميته مركزى به دريافت مى
د نال را نيز داررسد و اين مسئوالن عالوه بر اين، حق يك ماه مرخصى در سمى

و در روز هم زمان الزم براى رفت آمد دارد و يك ماه هم در سال پاداش 
روبل ديگر هم دارد با اين حساب در  450گيرد و به اصطالح يك پاداش مى

گيرد و تازه اينها همه امتيازات او نيست، حقيقت دو ماه اضافه در سال مى
دهند مى« كرم ليوتراكت»ه نام برگه يى بهازيرا عالوه بر اين به آنها يك برگه

 هشود و قيمت محصوالتى كه دارنده اين برگروبل در ماه مى 70كه حدود 
 .خردباشد. يعنى تقريبا  مفت مىمى 1929خرد بر اساس شاخص مى

شود، در ماه در واقع به اين ترتيب با اين برگه خريدى كه به آنها داده مى      
هاى تفاوت قيمت خريد از مغازه  د. يعنى اينشوروبل عايدشان مى 200

مخصوص با خارج است كه اگر اين را هم بر مزد او اضافه كنيد، حقوق يك 
برابر متوسط مزد در  5روبل و يا به عبارت ديگر  750« رئيس بخش كميته»

 .همه درآمد او نيست شوروى است. اما باز هم اينها روسيه
ت اى شناخد يك زبان خارجى نيز بداند ده درصد بيشتر مزد )براگر اين فر      

 درصد. حتى اگر ميزان 20كند اگر دو زبان بداند، يك زبان( دريافت مى
 .كندىاطالعش از زبانهاى خارجى ناقص باشد، باز هم اين ميزان را دريافت م

ئيس ر»بينيم كه يك اگر همه اينها را جمع بکنيم، مى ،به اين ترتيب      
 .گيردمزد مى« كارگر»ده برابر يك « بخش
ينها او اما به علت اين كه ماليات در حقوق تصاعدى نيست هر چه مزد       

 .پردازندرود، ماليات كمترى مىباالتر مى
بر اينها يك مزد ديگرى هم تحت عنوان  گويد استاليننويسنده مى      
ر كارمندى كه به اصطالح كارى بکند كه نزد اضافه كرد. يعنى ه« پاكت»

كند، يك پولى هم حاكمان محبوب واقع بشود، عالوه بر مزدى كه دريافت مى
 .دهندگذارند و به او مىداخل پاكت مى

ا بيشتر و روبل ي 50 دمبلغ اين پول زياد نيست، مثالا حدو :گويدالبته مى      
ت همان لحظه كه او به آن پاك ى آن مهم است ازسايكمتر است. اما نقش س

فهمد كه اعتماد واقع شده است. پس، مى داند كه موردكرد، مى  دست پيدا
 .آينده دارد
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اين پاكت حذف شد و البته جاى  ،بعد از مرگ استالين :گويدنويسنده مى      
 .خودش را به پاداشهايى از نوع ديگر داد

طبقه »هاى نامرئى مزد، يعنى مزد اين ده به قسمتدر قسمت سوم، نويسن      
را  گويد كه جاى پاكت استاليندر اتحاد شوروى پرداخته است و مى« جديد

صندوق مصرف اجتماعى گرفت كه به اصطالح بر  70هاى در اوايل سال
اساس آن يك خانه براى درمان و گذراندن دوران نقاهت و نيز براى تعطيالت 

هاى اينها را به كودكستان و مهد اى در اختيار آنها گذاشتن و نيز بچهخانه
كودك و باغ كودكان و اين جور جاها فرستادن و بيمارستان و كلينيك براى 
اينها تدارك كردن نيز جزء آن است. پس اين امور هم در واقع به مزد آنها 

شود كه در ر از آن مىشود. تا جايى كه مجموع مزد آنها بسيار بيشتاضافه مى
ابتدا گفته شد و قبالا هم گفتيم كه آنها از خانه شهرى، خانه ييالقى و اتومبيل 

هاى مخصوص و مسافرت به خارج بهره مندند و خوب و لوكس و مغازه
در اتحاد « طبقه جديد» .شوندفرزندان آنها در مدارس خاص تربيت مى

 .شوروى همه امتيازات را دارد
 

 در شوروىفساد مالى 
نويسنده به فساد مالى در شوروى پرداخته است و تحت  ،در قسمت چهارم      

« بخشش»از آن سخن گفته است. منظور از « طبقه جديد و بخشش»عنوان 
است كه از اين زبان به زبانهاى ديگر رفته و در واقع  همان اصطالح فارسى

 .كنيمتعبير مى« رشوه»امروز، ما از آن به 
در اتحاد جماهير شوروى مقامها را  :گويدنويسنده در اين زمينه مى      
چند تا را هم مثال زده است كه بعضى  .اندفروشند و براى آنها قيمت گذاشتهمى

در  ،قيمت دادستانى بخش گويم: در آذربايجانهاشان را من برايتان مى
قيمت مقام رئيس شهربانى در همان . هزار روبل بوده است 30، 1969

هزار روبل است. و  80« سالخوز»هزار روبل است و مدير  50 آذربايجان
هزار روبل است. يعنى در سال  200« دبير بخش»مقامهاى اصلى نظير 
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 200بايست شد، مىمیبراى اين كه دبير اول كميته بخش آذربايجان  1969
 .هزار روبل 100اخت و براى دبير دوم شدن هم پردهزار روبل مى

اما مقامهاى علمى هم مفت نيست، بايد بابت آنها هم پول پرداخت. مثالا       
هزار روبل )در سه مورد( و مدير  40هزار تا  30هزار و  10مقام مدير تئاتر، 

هزار روبل و عضويت آكادمى علوم جمهورى  40مؤسسه تحقيقات 
 .هزار روبل قيمت داشت 50 آذربايجانسوسياليستى شوراى 

 200و مدير مثالا يك مؤسسه باالتر نيز بسيار بيشتر از اينهاست، يعنى       
هزار روبل و... البته اگر بخواهيد وزير  100هزار روبل و مدير دانشگاه 

 .هزار روبل بدهيد 250بشويد، بايد  شوروی بازرگانى آذربايجان
« ه جديدطبق»اين قيمتها چرا و براى چيست؟ براى اين كه اوالً غير از       

زار ز ابكسى اين پولها را ندارد كه بدهد، پس در واقع اين خود نوعى و يکى ا
رند ا داتوزيع درآمد در درون اين طبقه حاكم جديد است. پس آنها اين پولها ر

در  .هكنند، از جامعند و آنها از چه كسانى اين پولها را دريافت مىكه بپرداز
 مقامها را ؛كشور خودمان در استبدادهاى گذشته نيز همين طور بوده است

پرداختند از ها را كه مىآنها چگونه اين پولها و رشوه دانیممی .فروختندمى
ه ر كرده است كآوردند. نويسنده سپس موردى را ذكگرفتند و در مىمردم مى

هزار روبل به حساب پس انداز  195مبلغ « ماندوز»در آن شخصى به نام 
ال س 160همسرش ريخته است كه اين را اگر به مزد متوسط تقسيم كنيم، مزد 

 .يك كارگر متوسط روسى است
دهد كه غذاى پردازد و شرح مىبعد نويسنده به غذا و مسکن اين طبقه مى      

نها آهايى كه اين غذاها را به اى عامه مردم است و مغازهآنها، غير از غذ
تيم،  گفها به همان ترتيبى كه قبالاهاست و قيمتفروشند، غير از ساير مغازهمى

و  نویسدمید ندههايى را كه به اينها مىارزانتر است و نيز مشخصات خانه
تى وق ت، يعنىاز عالئم تشخص، تغيير خانه و تغيير اتومبيل اس :دهدادامه مى

كه  دهد، اين استدر سلسله مراتب كسى باال رفت، اولين كارى كه انجام مى
له دهد تا مشخص بشود كه فالن شخص در سلساش را تغيير مىاتومبيل و خانه

 .مراتب باالتر رفته است
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فضاى منزل مسکونى براى يك شهروند روسى به  :گويدمىدر مقام مقایسه       
ها و كاخهاى شهرى ين را با خانهمتر مربع است. و اگر ا 7 سط حدودطور متو

يابيد كه بر اين مردم و ييالقى آنها )طبقه جديد( مقايسه كنيد، آن وقت در مى
به خواب قشرهای  گذرد. تجهيزاتى را كه اينها از آن برخوردارند،چه مى

داشتن تلفن  در روسيه :گويدنويسنده مى ،براى مثال اید.زحمتکش هم نمی
يکى از عالئم مهم امتيازطبقاتى است. براى اين كه تلفن در روسيه كم است و 

داشتن تلفن، خود شخصيت  مثل اروپا نيست كه اغلب مردم داشته باشند. و
اى بود درباره طبقه جديد حاكم از نظر مزد و امکانات آورد. اين هم خالصهمى

 .و اين قبيل مسايل
شر هاى اين قدر قشر بااليى و باالترين رده :دهده آنگاه ادامه مىنويسند      

 .حاكم وضع از اين هم بهتر و امتيازات فراوانتر است
كنند و گويد كه اينها خيلى بهتر از ميليادرهاى امريکايى زندگى مىمى      

روبل  700 شوروى دهد كه دبيران كميته مركزى حزب كمونيستادامه مى
)يك كانديداى پوليت « پوليت بورو»گيرند و يك دبير حزب حقوق ماهانه مى

روبل حقوقشان است. و تازه اين تنها مزد آنها  900و دبير كل  800بورو( 
نيست، براى اين كه اينها يك حساب بانكى دارند كه هر مقدار الزم داشتند، 

گذرد شان هم كه در كاخها مىزندگى .كنندبدون قيد و شرط از آن برداشت مى
و تقريبا  مجانى و به حساب دولت است. اين هم وضع زندگى و گذران اين 

 .طبقه
 

1359بهمن  17تا  10کارنامه      
1359اسفند  5تاریخ انتشار   

482شماره روزنامه   
 قسمت پنجم
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ر دپرداخته است. و « ديکتاتورى طبقه جديد»در فصل ششم نويسنده به     
 خواهم به خواننده آنچه را كه گفتنى است بگويم و توضيحنجاست كه مىآ

ه برند، بلکبدهم كه چرا وقتى آزادى نباشد، اين محرومان نيستند كه سود مى
ديد جطبقه ها و پيدايش همين فقدان آزادى است كه موجب اين گونه نابرابرى

 .گرددكشى از محرومان مىو شدت بهره
هاى استفاده از ايجاد انحراف ه در جمهورى اسالمى آن شيوهاگر بدانيم ك      

هاى غربى است و خود هاى تخريبى فعاليت كه در دمکراسىو ايجاد زمينه
كدام اينها در اسالم جا و مکان شود و هيچموجب محدود شدن زياد آزاديها مى

ن و آگاه ما آزادى را به معناى درست كلمه، امکان اطالع يافتندارند، نباشد، و 
 شدن از حقيقت همان طور كه هست و نيز مشاركت در تصميم درباره سرنوشت

، تعميم بدهيم و همه از آن برخوردار بشوند، آيا جامعه ما همان و ابتکار و خلق
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اى نخواهد شد، كه مثل خورشيد در جهان پرتو روشنايى اسالم را جامعه
 بيفكند؟

 م:وال به فصل ششم كتاب بپردازيبه هر حال براى رسيدن به اين سئ      
  

 :درباره ديکتاتورى طبقه جديد
در قسمت اول اين فصل نويسنده به اين معنا پرداخته است كه شوراها در        
محتوا و قالب ميان تهى است. و مثل همه جا عناوين شوروى شکل بى روسيه

حقيقت اين شاه سابق بود  هست )مثل رژيم سابق كه در آن مجلس بود، اما در
كرد و مردم نبودند كه نمايندگان را انتخاب كه نمايندگان را نصب مى

 .(کردندمی
ك ييه( در گويد در واقع هر سه قوه )قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضايمى      

بايد همان كرملين و قدرت مركزى است. « يك جا»جا متمركز است. و اين 
شود. استبدادى بدون تمركز قوا در يك جا ممکن نمىگفت كه به ضرورت هر 

 عمل در تمام جريانهاى تاريخى كه به استبداد انجاميده است، به همين طريق
 .شده است و ساز و كارها مشابه هستند

كند، نهادهاى جديد را به گروهى كه قدرت را در خود متمركز مى      
 ر كشورى قوا از هم تفكيككند، فرض كنيد كه دابزارهاى جديد تبديل مى

نكه آراى بشود. يعنى قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه اجرايى به وجود بيايد. ب
ن بايد اختيار اينهادهاى جديد ابزارهاى جديد بشوند، آن گروه حاكم مى

زار ه اببنهادها را در دست بگيرد. و بعد در يك دوره طوالنى آنها را كامالا 
)ممکن  افراد آن نهادها را خود برگزيند و نصب كند.تبديل كند. به طورى كه 

 .(است صورت ظاهرى هم براى آن درست بکند
هم همين  و اين در حقيقت در كشور خود ما واقع شده است و در روسيه      

جريان را تغيير داده  استالين ،مسئله واقع شده است. از طريق همان شوراها
و به جاي اين كه مردم اعضاى شوراها را تعيين كنند، خود او اعضاى  است

شوراها را تعيين كرده است و هنوز همان رويه برجاست. يعنى حزب، 
 .كندنامزدهايى را كه بايد براى نهادهاى مختلف انتخاب بشوند، پيشنهاد مى
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، قوا را در خود استالين پس طبقه جديد در يك جريانى تحت رهبرى      
آن از بين برد   طرفى قوا را همراه با منشاءهاىمتمركز كرد و آن استقالل و بي

دستگاهى نيست كه  این دستگاه. گشت، ابزار قدرت جديد و دستگاه قضايى
 .براى تميز حق از باطل باشد

اى است كه قدرت حاكم به او ادهقوه مقننه هم كه كارش تصويب هر ار      
گويد ى هم كه در اختيار خود اوست، مىسايديکته و ابالغ كند. دستگاه س

گفت تمام دور انداخت و آن شعارى كه مى« لنين»مفهوم شوراها را اول خود 
وقتى لنين  1917قدرت بايد به شوراها سپرده شود، بعد از اعتشاشات ژوئيه 

شوند، اين فكر را كنار گذاشت و اين ن شوراها ابزار حزب نمىمتوجه شد اي
يعنى به آنها به عنوان  ؛دادشوراها بها نمىبه استقالل دهد كه لنين امر نشان مى

نگريست و وقتى ديد كه اين شوراها اين كه پشتيبان و ابزارهاى حزب باشند مى
مکان يافت از آنها به را رها كرد ولى بعد ا فکرآن نظر را برنمى آورند، اين 

عنوان ابزار، استفاده بکند و امروز به اصطالح به كلى نقش خودشان را به 
 .اند و ابزارهاى كنترل خلق هستندعنوان بيان كنندگان خلق از دست داده

 

 دبير كل حزب و حدود اختيارات او
بعد به دبير كل حزب و حدود اختيارات او پرداخته است. در دوران       
دبير كل از اختيارات وسيعى برخوردار بود و در حقيقت ديکتاتور به  تاليناس

هم تا حدودى همين طور بوده است. اما  تمام معنا بود. در دوران خروشچف
گويد كه حاال طبقه جديد با توجه به تجاربى كه به مى .بعد وضع عوض شد

كه بر پايه لياقت، دبير كل را انتخاب كند،  دست آورده است، بر آن نيست
شود. اين هم يکى از بلکه دبير كل بيشتر بر اساس رابطه انتخاب مى

ست. وقتى كه مرحله بعد از استقرار ا مشخصات تمركز قدرت در رژيم ها
ها، خواهند از منزلتاى كه افراد قشر حاكم مىرسد، يعنى مرحلهقدرت فرا مى

ترى برخوردار بشوند، يك دبير كل توانا ف با ثباتيعنى حقوق و تكالي
 .تواند موقعيت آنها را متزلزل كندمى



990 

 

وجود داشته است پرداخته « برژنف» بانويسنده سپس به شرح رقابتى كه       
قرار بود  :گويددرباره اين كه اول او موقت انتخاب شده بود مى ؛است
خلق و خوى ديکتاتور « شلپين»دهد كه كل بشود و ادامه مى دبير« شلپين»

لذا گفتند برژنف را به طور موقت بياورند و بعد كه به  ؛اى داشتمآبانه
د ولى در واقع بر سر شلپين ناصطالح زمينه مساعد شد او را )شلپين( را بياور

 نويسنده شرح داده است كه او )شلپين( و گروهش را چگونه از .كاله رفت
« باند»تقريبا  در قشر باال روابط به صورت  :گويدمى. كارها بركنار كردند

است. هر گروه يا هر باند افراد خود را دارد و البته اين خود مقدارى ثبات به 
ها از دست دادن موقعيت ورحمانه هاى بىبخشد. ولى تصفيهموقعيت آنها مى
 .نيز وجود دارد

ه است كه من ببينم روابط درونى اين گروه نويسنده دقيق مطرح نكرد      
آيد و روابط شخصى قدرت چگونه به وجود مى شوندبرقرار میها چگونه بندى

متفاوت  یهابندیكند؟ مثل كشور ما ازدواج در ايجاد گروهو ثبات پيدا مى
ها و گروهها شود كه مثالا دستهكند يا نه و چه عواملى موجب مىنقش بازى مى

تنها چيزى كه  ؟يايند و به اصطالح به رقابت بر سر قدرت بپردازندبه وجود ب
من در اين كتاب يافتم، همين پستها و مقامهاى دولتى است كه وقتى كسى در 

پستهايى  ريك پست قوى و باال مستقر شد، افرادى را كه به او نزديك هستند، ب
آيا اين تنها  .شوندگروه مى و اينها با او يك ماردگست مىااو تحت امركه 

وسيله ارتباط درون گروهى آنهاست و يا اين كه وسايل ارتباطى درون گروهى 
شايد  نیمديگرى وجود دارد ؟ اينها در اين كتاب مشخص نيست. بايد صبر ك

 .ما را از آن آگاه کند.تحقيق ديگرى 
قشر پس دبير كل در واقع محصول برخورد اين گروههاى مختلف در       

تكليف اين برخوردها معين  وقتى  ؛شوروى است بااليى طبقه جديد در روسيه
مهم دولتى هم به اين ترتيب معين   شود. پستهاىشد، دبير كل هم معين مى

 .توانست باشدگردد. و جز اين هم نمىمى
 



991 

 

زب، )دبيرخانه حزب( و بعد به ح« رياىاسکرت»نويسنده سپس به 
 پردازدو سپس به روابط اينها با هم مى« روپوليت بو»
كند. خفى اتحاد شوروى( نيز اشاره مى)پليس م« ب -گ -كا»و آنگاه به 

 .چيزهايى كه در كشور خود ما هم بوده است
اى نيست كه طبيعتا  اين تمركز قدرت و ايجاد سلسله مراتب، مسئله تازه      

ها به ضرورت ه باشد، بلکه در همه جامعهكشف كرد صاحب كتاب در روسيه
بندى و آورد و سلسله مراتب هم بدون گروهتمركز قوا سلسله مراتب را مى

كند و اين برخوردها براى اين كه ثبات رژيم به خطر برخوردها معنى پيدا نمى
 .انجامدنيفتد، به تمركز بيشتر مى

ود. ولى در جريان انحالل سابق هم همين طور ب سلطنتی چنان كه در رژيم      
افتد. يعنى تمركز قدرت شروع به از بين رفتن قدرت عكس اين اتفاق مى

كنند تا افتند و يکديگر را پاره پاره مىها به جان هم مىبندىكند و آن گروهمى
شدند. خوب، ناگزير انحالل آن هسته مركزى كه قدرتها در آن هسته جمع مى

و طرز  دارد. يعنى قدرت با تمركز خود، فرهنگاين عقايد خاص خود را هم 
كند كه در آنجا هم به صورت حاكميت عامل فكر خويش را هم اعمال مى

هاى اصلى، خصوصا  در ها از دست يابى به قدرتروس و مانع شدن اقليت
جود دارد و در مقامات عالى دولتى و نيز در كميته مركزى و حزب و... و ارتش

هاى قومى، نژادى، عقيدتى نيز چنان كه در اين كتاب و همين و اين مرزبندى
 .فصل آمده است، ضرورت تمركز قدرت هست

  
      

1359بهمن  17تا  10کارنامه       
1359اسفند  6تاریخ انتشار  

483شماره روزنامه   
 

 قسمت ششم
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 اى كه بدنبال سلطه بر جهان استطبقه 
اى كه بدنبال سلطه بر خره در فصل هفتم كتاب تحت عنوان طبقهباال      

 اى كه پيش از انقالبدر مقام مقايسه با طبقه« نومان كالتورا»جهان است از 
حکومت داشت، پرداخته، و روشن كرده است كه اين طبقه،  اكتبر در روسيه

. چرا؟ براى اين كه کندصرف مید برابر بزرگتر براى بلعيدن جهان اى چنهزينه
 .ديناميك و پويايى قدرت همين است

قدرت ناگزير است بر خود بيافزايد. اگر نتواند بر خود بيافزايد، ناگزير       
براى اين كه بر خود  .كند به منحل شدن و از بين رفتنشود. شروع مىمنحل مى

تاريخى كه در آن( به  -ظرفى كه در آن )ظرف اجتماعى  بيافزايد، ناچار از
رود. در جهان ما هيچ تمركز قدرتى به حدود زمان و مکان وجود آمده بيرون مى
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شود. و اگر شد، ناگزير پس از مدتى عكس جريان اول شروع محدود نمى
 .شود. يعنى جريان انحالل قدرتمى

خواندم و همان طور كه گفتم  اين كتاب از نظر من كه آن را چند بار      
نخستين كتابى نيست كه من در اين باره خوانده باشم، كارهاى عملى تمركز 

دهد كه نتيجه دهد. و نشان مىنشان مى قدرت و استقرار استبداد را در روسيه
عملى استقرار رژيم جديد و به كار افتادن ساز و كارهاى تمركز قدرت اين 

كشى افزايش پيدا كند و اين هم له طبقاتى فزونتر بشود، ميزان بهرهاست كه فاص
 !«طبقه كارگر»به نام خود 

هشدارى باشد براى نسل  ؛پس بايد اين مسئله براى ما هشدارى باشد       
كرده است براى اين كه او بداند هرگونه تمركز قدرتى،  امروز، نسلى كه انقالب

ى براى سايهايى كه قدرت سهزينه انجامد.ه همين نتيجه مىخواهى نخواهى ب
لذا بخش  کند؛کند، دائم افزایش پیدا میصرف میحفظ و تحکيم موقعيت خود 

ى سايهاى سشود و صرف هزينهمهمى از توليد از جريان اقتصادى خارج مى
 .هاى محرومان جامعه استگردد و اين دليل افزايش روزافزون محروميتمى

بدون  ،ساز و كارهاى رشد قدرت، تمركز و توسعه روزافزون قدرت       
)و يا هر اصطالح ديگرى كه « كشى كردنزه»شيره كشى كردن و  ،گرفتن

اى كه اين قدرت در آن جامعه متمركز خواهيد بکار ببريد( از جامعهمى
 كشىشود كارگر را بهره كشى كرد )مورد بهرهممکن نيست. چگونه مى ،شودمى

كشى قرارداد و براى از بين بردن اعتراض آنها قرارداد( دهقان را مورد بهره
كشى بدون وجود ابزارهايى براى خنثى كردن پس بهره ؟ابزارى ايجاد نكرد

اعتراض ممکن نيست. در جامعه روسى بنابر آنچه كه اين كتاب شرح داده 
است كه اعمال زور مستقيم  یعنیاست، ابزارهاى پليسى، فشارهاى گوناگون، 

بنابراين باشد.  یآزادى لفظ منفور کشورشود. پس طبيعى است كه در اين مى
القاى ايدئولوژى از ناحيه كسانى كه بخواهند به سود آن سلطه جويى جهانى 

هاى دنيا يکسان است و آنها عمل بکنند، در همه جامعه در روسيه« طبقه جديد»
تبليغ كنند و دفاع از آن با ايجاد زمينه روانى ذهنى در آزادى را  بايد نفرت از

 .جامعه غير ممکن بگردد
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دارى ابزارهاى پليسى هست؛ هم چنين در جوامع اروپاى سرمايه      
نيستند و غالبا  اگر كارگرى بخواهد به  طرفبىدستگاههاى قضايى 

را دارد كه از دادگسترى شکايت بکند، نه توانايى مالى، نه وقت و نه امکان آن 
داران به عكس از اين امکانات وسايل موجود استفاده كند، در حالى كه سرمايه

كنند. با اين حال وسايل غير مستقيم براى حذف آن قوه اعتراض بر استفاده مى
شود. اين است كه انبوهى از جامعه شناسان، جامعه بيشتر به كار گرفته مى

اگون و همه آنچه را كه ما تحت عنوان لهو هاى گوناقتصاددانان و تبليغات چى
ها و سينماها، تئاتر، ها، كابارهها، دانسينگكنيم. رقاص خانهو لعب تعبير مى

شود تا با ها همه و همه وسايل، به كار گرفته مىراديو، تلويزيون، روزنامه
استفاده از خودبيگانگى انسان در غرايز، استفاده از ميل جنسى، استفاده از 

كنند  يل به غذا، استفاده از بسيارى از اميال ديگر، آدمى را چنان گرم و گيجم
كه او هرگز مجال ترديد در صحت زندگى و جريان زندگى پيدا نكند و به 

هاى غربى، بلکه بيشتر هم باشد، براى در جامعه« خود بيگانگى»اصطالح از 
نقص است و بى« ى كه داردازندگى»كند و مرد غربى گمان مى اين كه زن

به گمان من براى اين كه جامعه به يکى از  است. كمال مطلوب است و آزاد
معناى درست كلمه   الزم است كه ما با تمام قوت از آزادى بهاين دو دام نيفتد، 

دفاع بکنيم، خصوصا  براى محرومان جامعه روشن بکنيم كه اگر آزاديها از بين 
ر لحاف مالست. در حقيقت دعوا بر سر سهمى است كه رفتند، در واقع دعوا س

شود. ها از توليد برداشته مىبراى ايجاد قدرت، رشد دادن قدرت، حفظ موقعيت
شما را خواهند تراشيد. پس فقدان آزادى به زيان شماست. سر بنابراين آخر امر، 

ها و امکان مشاركت در آزادى به معناى امکان اطالع درست از واقعيت»
شود. من تا اين جا از آزادى حرف ميماتى كه به سرنوشت جامعه مربوط مىتص
امکان رشد فراخور استعدادها باشد را فعالا براى بعد   زنم و مقدار بعدش كهمى
 .گذارممى

عناصر ديگرى هم در رابطه با آزادى هست كه آنها را به آينده واگذار       
ما در مخاطره سلطه ابرقدرتها نبوديم؛ اگر خواهم بگويم كه اگر فعالا مى ؛كنممى

آورد كه به ابرقدرتها امکان بدهد دستگاه فقدان آزادى، شرايطى فراهم نمى
ما نخوانند، پس از نظر  الحمد هم براى انقالبدولت را قبضه كنند و فاتحه بى
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آزادى به همان  استقالل و نبداربايد جا، ما ناگزير مىدفاع از حقوق مستضعفان
دم از  ،ها هر جا كه الزم است باشندمعانى كه گفتم، باشيم. اين كه استالينيست

« ليبرال»كنند و تحت عناوين با آزادى مخالفت مىو  زنندمیآزادى مخالفت با 
مدافعان آزادى را بى اعتبار بسازند، دليل واضحش همان كوشند مىو غيره 

است. خوب، اين   ت و تمايل طبقه جديد به سلطه بر جهانجريان رشد قدر
اى را در همين هفته مقاله ها بايد نسل امروز را هوشيار و بيدار كند.واقعيت

كاربرد روش شناخت بر پايه توحيد »براى من آوردند كه نويسنده تحت عنوان 
ى خود مطلبى را نوشته بود كه برا« ت اداره امور كشورسايدر امر انقالب و س

دروغ »من بسيار خواندنى بود. اين كه مسلمان در جمهورى اسالمى بتواند در 
تا اين حد سقوط كند؟ و اين كه در جمهورى ارزش « جعل مفاهيم»و « بافى

علم تا اين حد پايين آيد و ميل به فريب خواننده بر ميل به بررسى واقعيت اين 
از مطالبى كه در اين مقاله همه پيشى بگيرد، سئوالى سخت تكان دهنده است. 

گذرم. چون اگر بخواهم وقت را صرف اين گونه مطالب بکنم كه نوشته بود مى
بافند، آن وقت بايد هر روز يك مثنوى به هم مى« جعليات و دروغها»اشخاص 

به جاى كارنامه بگويم. اما آن مطلبى كه موجب شد تا من به ياد اين مقاله 
است. و از « تضاد عارضى»ايم ده است كه ما گفتهبيفتم، اين بود كه ادعا كر

گويد در اين باره شود. و مىعارض مى« خارج»خودش گفته است كه البد از 
نهادند.  شود حدس زد از وقتى كه بيگانگان پا به ايرانحرفى زده نشده، اما مى

ر بيگانه خبرى نبود. بايد از استعما گويد خوب، تا عصر صفويهخود مى بعد
قاعدتا  جامعه از درون، وحدت داشته باشد. آنگاه خودش گفته است كه البد 

خواهيد بگوييد قبل از آن هم بيگانگان ديگرى وحدت درونى جامعه را به مى
گويد اين همه را و مى یانرسد به دوره ساسانتضاد كشانده بودند و باالخره مى

بدهد و دوران ساسانى را دوران هماهنگى درونى  خواهد به اسالم نسبتمى
دانستند و هجوم بيگانه، يعنى هجوم اعراب را موجب بر هم جامعه ايرانى مى

دانستند و اين همان حرفى خوردن اين تعادل و هماهنگى درونى جامعه مى
 .گوينداست كه دشمنان اسالم مى

من( در واقع مخالف  خالصه آن كه نويسنده كتاب و مبتكر روش )يعنى      
اسالم هستم! توصيه من به نويسنده اين است كه فرض كنيد نوشته شما را 
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اى خواندند و فرض هم بکنيد كه شما موفق شديد آنها را فريب دهيد و عده
فرض ديگر اين كه آنها هم فريب خوردند و طرفدار شما هم شدند. حاال از 

آيد؟ آيا اينها ده به چه كار شما مىاى طرفدار فريب خورخودتان بپرسيد كه عده
ها كنند باز هم از اين حرفها جعل بکنيد؟ و از اين نسبتشما را ناگزير نمى

 بيشتر بدهيد و باالخره آخر چه خواهد شد؟
گانسان وقتى قلم به روى كاغذ مى       ى اهى علمگذارد، بايد در دادن فكر و آ

ه ن راخواننده خود را هم به همي صحيح باشد تا خود در پى كار علمى برود و
 .بکشاند

ام و كه روش خود را شرح كرده« تضاد و توحيد»چه در  ،به خالف او      
به خالف تصور جناب  ،«ى و اقتصادى ايرانسايسير تاريخ س»چه در 
 ،شوداى متمركز نمىام. قدرت در هيچ جامعهشرح كردهاين معنى را  ،نويسنده
كند مگر آن كه در اى ظهور و زندگى پيدا نمىه حاكم در هيچ جامعهآن طبق

مسلط يا زير سلطه را پيدا كند.  هاى ديگر يکى از دو موقعيترابطه با جامعه
البته حالت سومى متصور است كه هر دو به جامعه نسبت به هم در موقعيتى 

يکى بر ديگرى قرار بگيرند كه بر هم خوردن تعادل قوا بين آنها موجب سلطه 
گردد. قدرتهاى جهانى مثل دو ابرقدرتى كه امروز هستند، از اين گونه رابطه با 
هم دارند. ممکن است حتى اينها با هم هيچ وقت جنگ نكنند و مستقيما  هم 
با هم روابط برقرار نكنند. لذا كافى است كه تحوالت داخلى خود را بر پايه 

صورت هر كدام از اين دو كشور با قدرت يکديگر استوار كنند. در اين 
قدرت خويش تغييرات مناسب را به  درقدرت رقيب بايد  دركمترين تغيير 

با برهم خوردن تناسب قوا، يکى زير سلطه ديگر خواهد  ،وجود بياورد و اگر نه
 .رفت

تناسب قوا با كشورهاى ديگر  ودر رابطه  جامعه روسى بعد از انقالب       
رار گرفت و تا امروز از همين قانون )قانون عمومى تعادل( استفاده كرده ق

امروز عالوه بر  ،آن تحول داده است. در نتيجه تأثيراست يا بگوييم تحت 
تمركز قدرت، روز به روز بر ابعادش افزوده شده و  براثرنيروى متراكمى كه 

ان نيز عامل آهنگ رشدش سريعتر گشته است، تناسب قوا با جوامع ديگر جه
حاكم بوده در اقلیت ديگرى در تمركز روزافزون و شتاب باز هم بيشتر قدرت 
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رسد كه است. اين جريان قابل متوقف كردن نيست و باالخره به مرزهايى مى
شد. اين در گذشته عبور از آن مرزها بدون برخورد با قدرت رقيب ممکن نمى

وقتى  .شونداين چنين واقع مى  جاست كه يا بايد جنگ واقع بشود و جنگهايى
د، يکى از دو مبه وجود آ ،بر اساس سلطه يکى بر ديگرى ،تناسب قواى جديد

كه در همان مرزها قدرت در حال رقابت، بايد از صحنه خارج شود؛ يا آن 
قدرت در جريان توقف، ناگزير روى به انحالل  متوقف شود و هر دو

فهماند كه اين وره روم به آدمى مى. اينجاست كه مقدارى دقت در سگذارندمى
 است.، قرار داشتهو روم مورد توجه قرآن، در ارزيابى جنگ ايران امر واقع

د، به خواهد به سوى آزادى برواى كه مىبراى اينكه اين جامعه، جامعه      
اى جز ات تناسب قوا آزاد بگردد، چارهتأثيرسوى اسالم واقعى برود و از 

به دفعات ها نيست. لذا اين است كه ور دائمى و آگاه مردم در صحنهحض
و  گاهىآبراى اداره كشور دو راه بيشتر نيست يا با  :گويمهم مى ازام و بگفته

د و ها و همه تالشها، بايد كشور را اداره كرحضور فعال مردم در همه صحنه
معه ر جايزان پيش رفتش دتر و متر اما مطمئنپيش برد كه البته اين راه طوالنى

شت )پس از آن كه اين روش موانع را برداشت( بسيار سريعتر است و از بازگ
يز نتوان به خود بيم راه نداد و استبداد و تحکيم موقعيت قشرهاى حاكم مى

توسل »ايد مطمئن شد كه چنين نيز نخواهد شد. يا اگر اين راه را نرويم، ناچار ب
هان، مت قرار بدهيم و اين در شرايط كشور ما در جرا تنها روش حکو« به زور

 .مساوى است با بازگشت به وابستگى و استبداد متكى به سلطه خارجى
ود خكنيم. بهتر است به بنابراين زورستايان، ما دست شما را رو مى      

و شما مردم بايد بيش از پيش بر مراقبت خويش  ؛حاصل ندهيدزحمت بى
بداد ر استبسيارند، مشکالت بسيارند، اما راه حل آن استقراها بيافزاييد. سختى

ر. )به هر شکلى كه در آيد( نيست و اين افتخار است، افتخار است، افتخا
د بينيبكنم براى اين است كه شما تجربيات ديگران را نيز هايى كه من مىبررسى

. ريدبگي هاى ديگران، درباره سرنوشت كشور خودتان تصميمو با توجه به تجربه
ها شويد، كه بهتر است با اين سختيعقيده مىايد، يا همعقيدهاگر با من هم

 .بسازيم، اما هرگز تن به زور به عنوان روش اداره كشور ندهيم
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1359بهمن  17تا  10کارنامه   

1359اسفند  7تاریخ انتشار  
448شماره روزنامه   
 قسمت هفتم

 

 
  

از دو فصل آن  ام. مطالبى رارا هم در همين هفته تمام كرده« پوپر»كتاب       
هاى ضرورت خورد. اين مطلب در همين زمينهآورم كه به درد خواننده مىمى

گاهى براى جامعه اى است كه نخواهد با استبدادى كردن، خود را رها سازد. آ
 . است «انسان جامعه باز»و « جامعه باز»فصل ششم و فصل هفتم آن درباره 

كشور( كه داراى  12يا  10گويد: اين حقيقت كه چند كشورى )مى      
عاليترين سطح زندگى مادى هستند همگى داراى حکومت آزاد و معتدل 

اى تجملى است كه ثروتشان هستند، به واسطه اين نيست كه دمکراسى مقوله
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وفق به براى آنها ميسر ساخته است، بلکه به عكس، توده مردم هنگامى كه م
فقير بودند. ارتباط عليت به نحو معكوس  ،كسب حق انتخابات عمومى شدند

است عالى زندگى  هایشاخص ،أصول راهنمای خودبرقرار شد. دمکراسى در 
مهمترين سهم را های هم مادى و هم معنوی، و در برقرار شدن این شاخص

ى كه داراى اين اى كه داراى بنيانهاى آزاد باشد از جوامعداشته است. جامعه
بنابراين به قول صاحب كتاب، نان و بيشتر تر است. موفق ،عمالا  ،بنيانها نيستند

آزادى است كه نان و ،از آن ثروت آزادى را به ارمغان نياورده بلکه به عكس
ما اگر بخواهيم درباره اين سخن نويسنده كتاب نظر بدهيم  است. ثروت آورده

گوناگون را در آن  هاىى است براى اين كه نظريهابايد بگوييم كه اروپا نمونه
در كدام نظريه بهتر  -واقعيتى به نام اروپا  -بيازماييم و ببينيم كه اين واقعيت 

 .شودبازتابانده مى
 

ها از آن جامعه ها و مغزها و ثروتجامعه اگر امنيت را نيافت انديشه
 گريزدمى

بينيد كه خود اين امر كه در مى اگر دقت كنيد در تحول جامعه اروپايى      
جهانى بركنار بوده، به خصوص  ساييك دوران طوالنى از روابط قدرت در مق

ها شده است. و محل تمركز انديشه ، محل تمركز نیروهای محرکهاروپاى شمالى
اين را در تاريخهاى متعددى كه در جريان طال، پول و انديشه نگاشته شده، 

بيان  اند. پيدايش و رشد آمريکاا بين خود جنگ داشتهاند كه اين كشورهآورده
هروقت بين امنيت و آزادى گويد: اى كه مىكننده همين قاعده است؛ قاعده

ها كند، و اگر امنيت را نيافت انديشهشد، جامعه امنيت را انتخاب مى« تزاحم»
رود كه در آن امنيت گريزد و به جايى مىها از آن جامعه مىو مغزها و ثروت

شود كه آن كشور داشته باشد. پس وجود امنيت نسبى در يك كشور موجب مى
بتواند مغز و ثروت را جذب بکند اما امنيت نسبى بدون قانون، بدون 

اجرا كنند، برقرار  را هاى قانونى، بدون نهادهايى كه بتوانند قانونحمايت
ر آن روابط قدرتى دبايد كشور يايند مىشود؛ و براى اين كه نهادها به وجود بنمى

بنابراين اگر  .ناممکن بسازدقرار نگيرد كه هرگونه استقرار و ثباتى را در جامعه 
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اند بوجود آيند، ممکن است بگويند نتيجه در جوامع اروپايى نهادهايى توانسته
ثروت نبوده و زندگى لوكس نبوده )البته لوكس نيست( بلکه نتيجه موقعيت 

اگر ما بخواهيم امروز هم  .بوده است، نتيجه تمركز امکانات بوده است جهانى
آورد و در نتيجه در كشور خودمان روى اين اصل كه آزادى پيشرفت و ترقى مى

كند و اين كه اين ثروت نيست كه آزادى را سطح عالى زندگى را فراهم مى
نيم، باز به همان آورد، عمل بکآورد بلکه آزادى است كه رشد و تعالى را مىمى

اى نداريم جز اين كه با روشى عمل بکنيم كه بر گرديم كه چارهسخن باز مى
 سايدر تناسب موجود قوا در مق ،و اگر نه .اساس آگاهى و مشاركت مردم باشد

اگر اين روش را به  ،ايمجهان و با وجود اين كه ما ميان دو ابرقدرت قرار گرفته
سئله اول خواهد شد و آزادى قربانى استقرار آن ناگزير امنيت، م ،كار نبريم

ای اى كه آزادى نباشد رسيدن به درجهخواهد گشت و البته در جامعه زير سلطه
يك زندگى انسانى  -ما امکان بدهد در جامعه جهانى زندگى كنيم  هرشد كه ب از
 .شدممکن نخواهد  -

از بكه يك جامعه براى اين  :گويدصاحب كتاب در دنباله بحث خود مى      
بال قدر  ناگزير بايد ،باشندباشد، و براى اين كه مردم در امور مشاركت داشته 

شود، مبلغ ناچيزى هم صرف تهاى غلط مىسايى هنگفتى كه صرف سپولها
معه توسعه آگاهى در جاتحقيق در نتايج نامطلوب آن بگردد. به بيان ديگر 

ى كامل طرفبىتى با يأسهر سوقتى ممکن است كه اثرات مطلوب و نامطلوب 
 تسايسمطالعه شود و به اطالع جامعه برسد. اگر رژيمى تنها از اثرات مطلوب 

كند و اى مىخود حرف بزند، اين رژيم خواهى نخواهى جامعه را جامعه بسته
، یرود. نقش بزرگ مطبوعات، وسايل علمامکان توسعه آگاهى از بين مى
تى يأساعى اين است كه اثرات نامطلوب هر ستأسيسات علمى، عالمان علم اجتم

 .را مطالعه كنند و با جامعه در ميان بگذارند
عقيده غلطى در قرن فعلى رايج گشته كه عقل، منطق و روش علمى       

تمركز داشته باشد.  ،قع تنظيم آنوادر   آن، اى است كه سازمانمقتضى جامعه
ط است، براى اين كه كند كه اين حرف غلمدعى است و ثابت مى پوپر

استبدادى است؛ مبتنى بر مفهوم غلط و متروك و مندرسى است كه علم، عقل، 
علم و روش  اند.غلط بودنش را مبرهن کرده منطق و روش علمى
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در  ؛باشد گراو کثرتاى را دارد كه باز اقتضاى جامعه مداریعقل و علمى
رمانهاى معارض دنبال نظرهاى ناسازگار اظهار شوند و اغراض و آ ،داخل آن

اى كه در آن هركس آزاد است اوضاع و مسايل را تحقيق كرده، گردند. جامعه
اى كه در آن هر كس حق داشته باشد از راه راه حلى پيشنهاد كند. جامعه

حلهاى پيشنهادى ديگران و از همه مهمتر دولت انتقاد كند. چه راجع به آينده 
بر حسب انتقادهايى ، یعنی دولت، باالم مقاعمل  در باره سیاست و و چه در

گويم انديشه از من بپرسيد مى اين مقدار را ها بعمل آید.تغيير شود،میكه 
امر به معروف و  وبرد بشرى در پيشرفت علم خواهى نخواهى راه به اسالم مى

 .بعمنای درست کلمه، جهل و زورزدایی استنهى از منكر 
 

 رأى داد، بايد بدان تمکين كرد؟ اگر اكثريت جامعه به فاشيزم
كند كه بسيار اساسى است و آن نويسنده در ادامه بحث، سئوالى طرح مى      

رأى داد، بايد بدان تمکين كرد؟ اگر  ه به فاشيزمعاين كه آيا اگر اكثريت جام
كه به اين  آنها آیااكثريت جامعه به استقرار قطعى حکومت استبدادى رأى داد، 

گويد: اگر فرض مى طوراين ا عين ؟استبداد باور ندارند بايد به آن تسليم شوند
كنيم شخصى ملتزم به انتخاب حکومت اكثريت آراست؛ او اينجا و در برابر 

شود و در بالتكليفى غير قابل حلى قرار دو راهى واقع مىسر سئوال بر 
و نظاير آن بشود، تا مانع از رسيدن  گيرد. هر اقدامى بر ضد حزب فاشيستمى
از طرف ديگر اگر آنها زمام امور  ؛ستا ها به قدرت گردد، خالف اصول اوآن

را به دست گيرند به دموكراسى خاتمه خواهند داد. از اين گذشته چنين شخصى 
اگر اكثريت به آن  ،رژيم نازىدر برابر هيچ مبناى اخالقى براى مقاومت فعال 

 .ند، نخواهد داشترأى داده باش
كند، خالى ازاشکال است. كسى كه توصيه مى« پوپر»نحوه عملى كه       

تواند در مقابل حمله از جهتى، )چه در مستلزم به حفظ بنيانهاى آزاد است، مى
. در عوض، نظر او صحیح است ها دفاع كنداكثريت( از آندر اقليت و چه 

هاى آزاد به ى براى واژگون ساختن تأسيسات يا بنياناگر اقدام  گوید:وقتی می
آنكه دچار تناقض ند، بىنتوامىانسانهای دموکرات شود، بوسيله قوه قهريه 
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اى كه حکومت ند. زيرا در جامعهندفاع ك تأسیسات د، با قوه قهريه از آننبشو
با این توان بدون زور و تجاوز تغيير داد، گروهى متوسل به زور شوند، آن را مى

اين  باشد،كه حکومتى برقرار سازند كه فقط با زور و عنف قابل تعويض  قصد
 آدمى كه معتقد به استبداد نيست، بايد در برابر حکومتوحکومت جابراست 

 .بايستد و از آزادى دفاع كند جابر
)ع(  علىبن ما حسين اينهم نوعى راه بردن به اسالم است. چنان كه امام      

نيز چنين كرد. هر چند كه در آنجا مسئله اكثريت به اين معنا كه امروز مورد 
دهد؛ يعنى، يزيد را اكثريت جامعه مسلمين نظر نويسنده هست، معنى نمى

انتخاب نكرده بود. اما حکومتى بود كه اين اكثريت بدان گردن گذاشته بود. 
بايست از اساس امام )ع( مى ،انداختاس را به خطر مىچون آن حکومت اس

 .كرد، حتى با جانبازى و اين دفاع را هم انجام داددفاع مى
مطلق  در مقام چگونگى برخورد با آنها كه در پى استقرار حاكميت زور      

 :گويدهستند مى
 خوردبر با اين قبيل مردمان اول در سطح گفتگو و استدالل معقول بايد»      

وان پير كرد. ولى ممکن است كه آنها از ابتدا هرگونه استدالل را رد كنند. و
، مشت داللخود را از شنيدن آن منع نمايند و به آنها بياموزند كه در پاسخ است

ه كماند جامعه تنها در صورتى باقى مى ،در اين حال ؛و طپانچه به كار ببرند
ز ود باخقدرت از كار اِعمال ان را با حاضر باشد در مرحله آخر اين گونه مردم

 .«بدارد
بينيد كه يك انديشمند را به تفكر موازنه باز تجربه جوامع بشرى را مى      
دهد. در موازنه عدمى چنين است؛ بايد از تقابل بيرون آمد. و سوق مى عدمى

ظالم نخست از راه معنايش اين است كه كسى كه به خدا معتقد شد، در برابر 
كوشد تا او را از ظلم باز بدارد. اما اگر او به امر به معروف و نهى از منكر مى

فايده اعالم بکند و جواب سخن قول صاحب كتاب از ابتدا هرگونه بحثى را بى
شود و هرگونه سازشى با خدا تلقى مى« سد» ،حق را با مشت و طپانچه بدهد

ت و بايد با فداكارى و قاطعيت تمام در برابر آن سا او بيرون رفتن از راه خدا
 .ايستاد و آن را از سر راه برداشت
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ول او( اى را كه ابتدا )به قنويسنده كتاب مسئله ،در دنباله اين بحث      
 گوید:پوپرمی .آزادى است سئلهكند و آن مافالطون طرح كرده است، طرح مى

فقط مخرب نفس است، بلکه  مثل كارپذيرى مطلق، نه قآزادى مطل»     
 اشتهكند. زيرا اگر همه حدود و موانع بردمسلما  ضد خويش را هم ايجاد مى

 شود، چيزى از اين جلوگيرى نخواهد كرد كه صاحب قدرت، ناتوانان و يا
 «.بسازدكارپذيران را برده 

ى كه خود موجب پايان آزادى است و لذا كسان« آزادى كامل و مطلق»پس       
ها واه آزادى مطلق هستند در حقيقت دشمنان آزادى هستند. حال نيت آنهواخ

 .خواهد، باشدهر چه مى
 كه اگر خواهم بحثى را براى خواننده طرح كنم و آن ايندر اينجا من مى      

وعه هاى سازنده و تخريبى تلقى بشود و اين مجماى از فعاليتآزادى مجموعه
ى هر ، يعنآزادى بدانيم، و بگوييم آزادى مطلقفعاليت را در هر زمينه كه باشد 

يگر كارى كه انسان خواست، )اعم از اين كه تخريب خود باشد و يا تخريب د
 .باشد( انجام بدهد، اين البته مطلقش يعنى انهدام آزادى

هاى عاليتفتوان در تناسب قوا و تقابل زورها، براى اين كه به راحتى مى       
كه  د و آدمى در تخريب خويش و ديگرى تا بدانجا برودتخريبى را تشديد كر

 .مجموعه فعاليتهاى بشرى تخريب و فساد و تباهى بگردد
ر رابطه قوا و تناسب قوا، به د  اما برداشت صحيح اين است كه اگر ما      

صل ارا « توحيد»کله لنشماريم و اصل قرار ندهيم، ب یلرا اص« زور»اصطالح 
 ازادی ر، آوانسان را بنده خدا بدانيم و در رابطه با ا یم وراهنما بدانیم و بکن

ن يگراهاى تخريبى، چه درباره خود انسان و چه درباره دتعريف بکنيم، فعاليت
 .گيردىمها در قلمرو استبداد قرار رود و اين فعاليتاز قلمرو آزادى بيرون مى

 بخوانيم، هر اندازهکانات انسانى براى رشد را مجموعه ام  استقاللاگر       
هر  وردد بر زور، آزادتر بگ ینقوا، تعادل قوا و از روابط مبت انسان از تناسب

ر چه شود و هآزادتر مى اوعمل  ،اندازه بيشتر خود را در رابطه با خدا قرار دهد
زاد دا آخگردد. و اگر يکسره از غير تر مىبه خدا نزديکتر بشود، آزادى او كامل

 .كندميل به مطلق شدن پيدا مىشود، آزادى او 
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كيش »پس مسئله اساسى تعريف خود آزادى است. اين است كه در       
حق  .امروشها و فعاليتهاى تخريبى را از قلمرو آزادى بيرون برده ،«شخصيت

توان هوسبازى و هوسرانى و استفاده از ديگرى براى زيرا نمى ؛هم همين بود
 .اينها استبداد است ؛اى خويش را آزادى خواندارضاى هوسه

وسيله  كوشد زنى را به دام افكند )يا به عكس( و آن رابين مردى كه مى      
وس هارضاى هوسهاى خويش قرار دهد، و نيز حاكمى كه افراد را وسيله ارضاى 

دهد چه العنان قرار مىطلبى و لذت بردن از حکمروايى مطلقطلبى، جاهتساير
ا ررا استبداد بگوييم و اين يکى  توانيم آناوتى وجود دارد؟ چگونه مىتف

 ردوىآزادى؟ يعنى هوسرانى را آزادى بگوييم و زورگويى را استبداد؟ خير، ه
ر عمال داست. بنابراين هردوى اين ا« زور»اينها يك پايه و يك اصل دارد و آن 

 .گيرندقلمرو استبداد قرار مى
کان ام ،يى از فعاليتهاى تخريبى و رشد در يك جامعهآزادى يعنى رها      

 قايدآزادى بيشتراست، به همين دليل اگر صاحبان ع ،رشد هر چه بيشتر باشد
بطه م راهاى سازنده با هگوناگونى در يك جامعه قرار بگيرند و از راه فعاليت

 «كرىوحدت ف»يابد و تمايل به برقرار بکنند، آزادى در آن جامعه گسترش مى
 .گيردرا مى« تضاد فكرى»ايل به تم  جاى
توضيح اين كه اگر صاحبان عقايد گوناگون، كوشش كنند تا از طريق       

نظرهاى خود را نسبت به مسائل مختلف كشور، طرح بکنند، به  بحث آزاد
كنند و زمينه معلومات مشتركشان گسترش تدريج مجهوالت يکديگر را كم مى

به اين ترتيب است  .رسند كه حق استاى مىبد و آخراالمر به آن عقيدهيامى
د و جاى تمايل به كار بردن زور را براى حل مشکل، یابدبسط میكه آزادى 

 گیرند.حقوق و علم می
اين برداشت از آزادى، به گمان من از آن برداشت از آزادى كه آزادى را به       

داند به علم نزديکتر است و با اين برداشت مىمعناى امکان هرگونه عمل كردن 
شود و رشد در اين جامعه از آزادى، زمينه سازندگى در جامعه كامالا فراهم مى

داشت و واقعا  مبارزه با كه اگر آدمى توانايى مىاینماند گردد. مىممکن مى
توانست همه انسانها را در وضعى قراردهد كه هيچ كس كار تخريبى نفس مى

ند، و همه كار سازنده انجام دهند و با اين فعاليتهاى سازنده ميدان عمل نك
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تر بشود و مرزهاى آزادى فراختر و وسيعتر بگردد، عموم گسترده و گسترده
اما حق اين است كه انسان هنوز بدان مرتبت  .شدجهان، جهان ديگرى مى

ورد، صرف آنرسيده است و بخش مهمى از امکاناتى كه آزادى عمل فراهم مى
 .شودهاى تخريبى مىفعاليت

امر  گويد از راهبا اين فعاليتهاى تخريبى چگونه بايد روبرو شد؟ اسالم مى      
 انتقاد دائمى وبا به معروف و نهى از منكر )كه بر همه واجب است( و 

 .هميشگى بايد با اين فعاليتهاى تخريبى روبرو شد
بهاى »گويد: رسد و مىاين راه حل مىصاحب اين كتاب هم اتفاقا ، به       

 «.آزادى است از آزادى مواظبت دائم
 
  

1359بهمن  17تا  10کارنامه    
1359اسفند  9تاریخ انتشار  

 485شماره روزنامه
 قسمت هشتم 
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اكثريت مردم خواهان » :گويدمى« پوپر» باز، درباره دشمنان جامعه      
قبول مسئوليت مستلزم «. ز قبول مسئوليت وحشت دارندآزادى نيستند، چون ا

و نيز بر عهده  گيرى درباره آنهاها و تصميمروبرو شدن دائم با انتخاب شيوه
 .گرفتن نتايج آن است

خواهد از در همه ما چيزى شايد كودكانه باشد كه مى»دهد: وى ادامه مى      
رين ن قويترين تمرين، تمزير بار مسئوليت شانه خالى كند، با اين حال چو
 «.باشدحفظ نفس است، شديدترين احتياج نيز امنيت مى

در اين جا الزم است كه من يك تجربه تاريخى را كه به صورت قاعده       
هر وقت ميان »علم اجتماعى است، بياورم و آن اين كه:  هایمقبول عموم نحله

رگونه عمل( در آن صورت آزادى و امنيت تزاحم شد، )آزادى به معناى امکان ه
جاست كه آن سخن تاريخدان آمريکايى واز اين« كندامنيت را انتخاب مىجامعه 

سه مرحله دارد،  خواندم كه گفته است: انقالب« هرالد تريبون»كه در روزنامه 
 .كندمرحله پيروزى، مرحله هرج و مرج و مرحله استبداد، معنا پيدا مى

ت و رساند كه جامعه ميان امنيهرج و مرج كار را به جايى مىچرا كه       
 شود و چون امنيت براى حفظ نفس ضرورت داردآزادى، مجبور از انتخاب مى
 .ندنكرا فداى آن مى، آزادی )يعنى آن آزادى بنيادى است(

است اين آيند، ممکن ها بدين ترتيب بوجود مىاستبدادهاى بعد از انقالب      
سئوال به نظرتان بيايد كه آيا اين امر محتوم، ضرور، واجب و جبرى است كه 
بعد از انقالب هرج و مرج بشود و بعد از هرج و مرج استبداد؟ و آيا اين 

 ى بتوانم بدان پاسخ بگويم؟طرفبىسئوال، سئوالى هست كه من با 
هستم، پس ناگزير  ورى اسالمى ايرانجمه اگر من نخستين رئيس جمهور      

جبرى هم فرض كنيم، خواهى نخواهى مرا  اگر مرحله سومى را براى انقالب
دوران سوم بشوم، كه اين خود   حذف ميکند و يا خود من بايد مستبد سازنده

در حقيقت  .ستهنوعى ديگر حذف شدن است و بدترين نوع حذف شدن هم 
 .رگ در عقيده است كه مرگ در اين جهان و آن جهان استم

هاى تاريخى گرچه گواهى اين تجربه»پس اگر من استدالل كنم بر اين كه       
ما با اين حال اين سه ن سه مرحله را پشت سر گذاشتند: اها ايدهد كه انقالبمي

به حذف شما  خواهند گفت كه چون مرحله سوم .«مرحله، جبرى نيست
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انجامد، شما ناگزير هستيد كه دليل بتراشيد و حجت بياوريد كه: نخير، مى
 .نرسدفرا تواند میمرحله سوم 

يم و ررسى كنگرديم و تاريخ تمام انقالبها را يك به يك بازكمى به تاريخ ب      
 ند؟اهمرحله سوم را داشت ءببينيم آيا همه آنها بدون استثنا

 به استبداد ناپلئونى نيانجاميد؟ كبير فرانسه آيا انقالب ●
 اكتبر به استبداد استالينى نيانجاميد؟ آيا انقالب ●
 مشروطه به استبداد رضاخانى نيانجاميد؟ آيا انقالب ●
 ا بدنبال نداشت؟ر یمرداد 28استبداد  ن صنعت نفتکردآيا ملى  ●
 ...و ●

وارد اينها در دوران معاصر است، در كشورهاى افريقايى هم بسيارى م      
 .توان ذكر كردمشابه مى

نيز  اگر در تاريخ به عقب برويم در انقالبهاى تاريخى كشور خودمان      
 :بينيممى
 ستبداد شديدترى نيانجاميد؟ا  آيا قيام مزدك به ●
عظيمى بوده كارش به آنجا نكشيد  ن كه در زمان خود انقالبآيا قيام سربدارا●

بيايد و آن  كه امير سربداران خودش از تيمور لنگ دعوت كرد كه به خراسان
 آدم شقى آمد و آنچه از جنايت چنگيز نكرده بود انجام داد؟

 نيانجاميد؟« ى و عباسىامو»اسالم به استبداد  آيا انقالب ●
 «جاميدبلى، همه اينها به استبداد ان»پاسخ همه اين سئوالها اين است كه:  

اما فاصله بين پيامبر اسالم و استبداد اموى و عباسى يك فاصله طوالنى       
، تمايل به آزادى بر بعد از ناپلئون .كندبود و اين خود حکايت از واقعيتى مى

يل به استبداد باالخره چربيد، زيرا هر چه بخواهند و بخواهيم راجع به تما
تواند ترديدى داشته باشد كه دمکراسى امروز جوامع غربى بگوييم كسى نمى

كند و به غرب بهتر از استبداد ديروز غرب است و اين خود واقعيتى را بيان مى
هرج و »اى كه نام آن را ر دورهو د همين دليل است كه در جريان انقالب

يابند شود و گروهها مجال مىاند، چون به جامعه آگاهى داده نمىگذاشته« مرج
شود تا مراكز متعدد قدرت به وجود بياورند و زور تنها اصل مقبول شناخته مى

« اعمال زور»در « قاطعيت»بينيم كه در روزگار خودمان مى طورآنهم -
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به  ،در نتيجه، - گرددخالصه مى« قاتليت»يان ديگر در شود و به بخالصه مى
رسد كه مردم در آنچه كه افتد و كار بجايى مىها به خطر مىتدريج امنيت

اساسى است )در امنيتى كه براى ادامه زندگى اساسى است( احساس خطر 
اى شوند كه سرنوشت خود را به دست عدهكنند و از اين به بعد متمايل مىمى

بدهند كه آنها به جاى تمام ملت مسئوليت را قبول كنند و امنيت را دارقدرتم
 .شودبه اين ترتيب استبداد مستقر مى .براى آنها به وجود بياورند

ر پس اگر ما بخواهيم تجارب تاريخى را بدون نگرش صحيح و علمى د      
ا رورتضبآنها، مالك قرار بدهيم، و قائل به جبر بشويم و بگوييم مرحله سوم 

هم  )مرحله استبداد و ديکتاتورى( فرا خواهد رسيد، به اين معناست كه از
دتر حوادث بسپاريم تا هر چه زودست رها كنيم و آن را به  اكنون امور را

 !مقدمات آن استبداد فراهم آيد
اى را به خوبى مورد اما اگر در تاريخ به درستى دقت كنيم و هر تجربه      

و نيز هر قدر هسته آگاه   بينيم كه هراندازه ميزان آگاهىيم، مىارزيابى قرار بده
در جامعه مثل صحابه رسول خدا )ص( قويتر باشد، و در برابر تمايل به زور 

اگر ما ميزان آگاهى را به شود و تر مىبيشتر مقاومت بکند، دوره آزادى طوالنى
زير بار گروههايى كه حدى برسانيم كه مردم از روى علم و اطالع نظم بپذيرند و 

خواهند از راه اعمال زور خود را حاكم بکنند، نروند، و نيز در برابر اين مى
گروهها استوار بايستند، مرحله سوم )استبداد و ديکتاتورى( هرگز نخواهد 

انجام گرفته است و ادامه انقالب  چنان كه در بعضى جوامع نيز انقالب .رسيد
 .دادى كه ما در ذهن خود داريم نيانجاميده استهرگز به استب

بنابراين، اين يك امر جبرى نيست و رهبران هر ملتى و نيز رهبران هر       
گويم از روى دقت توجه نمايند و در دفاع از انقالبى اگر به اين مسئله كه مى

بين ببرند و قانون  از توانند هرج و مرج راجازم باشند، مى دستاوردهاى انقالب
 .مرحله سوم بشوند  را حاكم كنند و مانع از فرا رسيدن

پرداختم و مى در ايران ت آمريکاساينيز به مطالعه س چون پيش از انقالب      
ودند، و بعد به پاريس ب در نجف گزارشهاى مفصلى را در هنگامى كه امام

اين  ت آمريکاسايدانم كه از همان زمان سام، مىآمدند، براى ايشان تهيه كرده
قرار گرفته  بستبندر  دانست كه رژيم شاهچون مى«. نه شاه و نه خمينى»بود: 
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فتنى بود. بنابراين الزم بود كه او با توانست ادامه پيدا بکند، پس راست و نمى
يك رژيم با ثباتى تعويض بشود و برقرارى اين رژيم با ثبات در حدود منافع 

 .شدآمريکا جز بامهار كردن جريان انقالبى در ايران ممکن نمى
پس از همان وقت روشن بود كه اگر ما به عنوان شركت كنندگان در اين       

نتوانيم برنامه داشته باشيم و نيز افراد كاردان و اليق براى اداره امور ، انقالب
گروهى به خود اجازه  نگیریم،از لحظه اول به دست  نداشته باشيم و امور را
هاى مختلف زندگى جامعه، تصميم بگيرد و به اجرا خواهد داد كه در زمينه

 .بگذارد
 آورد و اينرج و مرج به بار مىو به اجرا گذاشتن، ه نو اين تصميم گرفت      

د تبداهرج و مرج هم چه بخواهيم و چه نخواهيم ما را به مرحله سوم، يعنى اس
 .بردبرد و مىمى

، تدارك هرج و مرج و جلوگيرى از موفقيت در هر ت آمريکاسايبنابراين، س      
اند، زيرا گمان بها دادهبسيارى نيز به اين سخن كم  .اى بوده و هستزمينه
اند كه بها دادن به اين سخن ارزش دادن به گوينده اين سخن است، حال كرده

ت هر ابرقدرتى، خصوصا  ابر قدرت سايگرى و ست هر سلطهساياين كه اين س
بود، مبنى بر اين كه بايد مانع از  «نوار»ست و اين مطلب، كه در آن ا آمريکا

نبايد دشمنى شخصى تلقى شود، بلکه  ،در هر كارى شد جمهورموفقيت رئيس 
شناسى اين همان قاعده عمومى است، براى اين كه دو قاعده ديگر در جامعه

 :هست
وحدت عمومى  هایهاى پيروزى عمومى لحظهقاعده اول اين كه: لحظه ●

 انقالب ؛ زیرازم استاست، بنابراين براى استمرار وحدت، استمرار پيروزى ال
 .توان حفظ كردرا بدون پيروزى نمى

قاعده دوم اين است كه لحظه شکست، لحظه اختالف است و هر چه شکست ● 
فظ ، با وجود شکستها ح؛ زیراتر خواهد شدتر باشد، اختالف هم عمومىعمومى

 .شودوحدت غير ممکن مى
تزاحم ميان »قاعده، و نيز با توجه به قاعده  بنابراين و با توجه به اين دو      

گزيند( و با توجه به آن سه )كه جامعه ناگزير امنيت را بر مى« امنيت و آزادى
را به چنگ  بخواهد ايران اگر آمريکا دریابد کهتواند مرحله، خواننده مى
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رژيم بشود، و نگذارد كه در هيچ  بياورد، بايد مانع هرگونه موفقيت ما به عنوان
 .اى، هيچ موفقيتى به دست بياوريمزمينه
كنيم محتواى غير قابل دفاع بايد كارى كند كه هر نهادى را كه ايجاد مى       

قادر به  پيدا كند، به طورى كه پس از مدتى جامعه به اين نتيجه برسد كه انقالب
قرار گرفته است، و آن وقت است كه  بستبنيست و در يافتن راه دوام و ادامه ن

 .كندبراى قبول حاكميت يك گروه وابسته، آمادگى ذهنى پيدا مى
كند شويم كه شکست اختالف را ايجاد مىوقتى كه اين معنا را متوجه مى      

نمايد و تشديد هرج و مرج هم امنيت را و اختالف، هرج و مرج را تشديد مى
امنى به حدى كه  رسيدن خطر و نا ،و نيز .افكندآن به خطر مى در همه وجوه

براى جامعه قابل تحمل نباشد مساوى است با فراهم شدن و ايجاد لحظه تمايل 
توانيم بر اساس اين دستگاه نظرى كه من اينك براى شما توضيح به استبداد، مى

يگيرى كنيم و رفتارهاى قدرتهاى مسلط خارجى و عوامل داخلى آنها را پ ،دادم
معناى آنچه را  ا ايم و خصوصگفته« القاى ايدئولوژى»آنچه كه تحت عنوان 

شود، درست بفهميم و به اصطالح تبليغ مى« نفرت از آزادى»كه به صورت 
و با علم و اطالع بر اين واقعيتها تمام كوشش و « كاله سر هيچ كس نرود»

غلبه كنيم تا حکومت لياقت را  تالش خودمان را به كار ببريم تا بر هرج و مرج
را  بازى بنماييم و باالخره به اين ترتيب انقالبجايگزين حکومت جبر و گروه

 .نجات بدهيم و مانع از پيدايش مرحله سوم بگرديم
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 ى موكول به دفاع قاطع از آن استحفظ آزاد
ع از حفظ آزادى موكول به دفاع قاط»صاحب كتاب بر اين باور است كه       

الب آورد كه از نظر من بسيار جبحثى را به ميان مى ،پس از آن«.  آن است
الخره تضاد بابر پایه اين كه انديشه است گویای و باز هم نشانه ديگرى است 

ه رپایباندیشه  به ، جایبه نام آزادى در غرب وجود دارداز راه انتقاد آنچه 
 .بردمىراه حقانيت تفكر اسالمى  سپارد و بهتوحید می

 بهاى عزت آزادى را به بهاى امنيت و مساوات و برابرى را به ما»گويد: مى      
خريم. نفس، و آگاهى انتقادى را به بهاى عزت نفس، و آرامش فكرى خود مى

 دهد و بسيارىافى است كه هيچ يك از ما به طيب خاطر آن را نمىاين قيمت گز
و  آوردمینويسنده سپس مثال تاريخى «. خواهند آن را بپردازنداصال نمى

 ع بهبهترين افراد يونان قديم شکى در اين معامله نداشتند و راج»گويد:مى
ست اهتر گفتند كه بقدان و پرسش كنندگان خود، يعنى سقراط مىتبزرگترين من

رسش اما واكنشى پديد آمد و سقراط را براى پ« آدمى چون سقراط راضى باشد
امروز كم ه كرد كشتند. از زمان شاگردش افالطون تا بهايى كه مطرح مى

ت خالفاند اشخاص برجسته و با استعدادى كه با بيشتر باز شدن جامعه منبوده
تر ن بيشجلو، به سوى بسته شداند آن را يا به عقب يا به اند و خواستهورزيده

 .سوق بدهند
ازنده سهاى تخريبى و اين كه ميان آزادى )در صورتى كه مجموعه فعاليت      

ادى را آزادى بدانيم( و امنيت، برابرى، عزت نفس، مغايرت و مخالفت و تض
هاى تخريبى ممکن است آن قدر زياد چون فعاليتوجود دارد، درست است. 

ا ام رد؛کفدا برابرى و عزت نفس و منزلت انسانى را  ، بایدنيتامبخاطر بشود كه 
، ابرىاگر ما فعاليت تخريبى را از قلمرو آزادى خارج كنيم، ميان امنيت، بر
لکه بعزت و منزلت انسانى و آزادى نه مغايرتى است و نه تضادى وجود دارد، 

 .شونداينها يك واقعيت مى
زمان و  فعاليت تخريبى، روشى متناسب با اما براى بازداشتن انسانها از      

چه بسا بين ما در هدفى كه  .مکان و شرايط روز جهان بايد در پيش گرفت
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خواهيم به آن برسيم اختالفى نيست، اما اختالف در روش كار، خود مى
 .اختالف عظيمى است

گاهى ك        رد و بابه گمان من در زمان و مکان ما )امروز( بايد تكيه بر آ
اگر  مود.هاى تخريبى از راه توسعه دايره علم و اطالع عمومى، مبارزه نعاليتف

ان تنها میز ما بخواهيم با توسل به زور جلوى فعاليت تخريبى را بگيريم،
تواند سازنده باشد و ر چون نمىزو ،در حقيقت کنیم.ها را بیشتر میتخریب

 وليت فرمانروايى، عام طلبانه،خواهى نخواهى افراط در كار و تمايالت سلطه
اتب ه مرشود كه خود فعاليتى باين بيماريها كه در انسان وجود دارد، موجب مى

ها ى آنخواهيم به زور جلوهاى تخريبى بشود، كه ما مىتر از آن فعاليتتخريبى
تصحیح را بگيريم. اين است كه هدايت و خصوصا  كوشش براى تغيير 

آن بخش  ترين راه براى حذفعنوان مطمئن ها، بهتعميم آگاهى ها و تعریف
 ام وتاز فعاليتها كه تخريبى هستند و از نظر ما مخالف آزادى است، ضرورت 

 .يابدتمام مى
وشهاى گويد آنها كه براى جلوگيرى از منكرات، رتجربه تاريخ به ما مى      

ت را اند كه اين منكراخواستهاند، در حقيقت مىآميز در پيش گرفتهخشونت
پس از  ،. در عملچون و چراى خويش بر جامعه، قرار دهندبهانه سلطه بى

آن منكرات با ابعاد بزرگترى در « منكر بزرگتر»  استقرار استبدادشان، يعنى
صاحب كتاب به همين معنا نيز پرداخته است و  .جامعه رواج يافته است

 ا  رود، طبعمى كنند جامعه از بد رو به بدترآنها كه خيال مى»گويد: مى
ده آين كنند جامعه كاملها نيز كه خيال مىخواهند مانع دگرگونى شوند و آنمى

، پس از تحصیل قدرت، بخاطر تقدم حفظ قدرت، خود آورندرا به وجود مى
م ممانعت از جريان مستلز شوند؛ استبدادگریمی، جامعهحصول آن مانع از 
 .«استدگرگونى 

طرز حکومت ديکتاتورى  رآترینگويند كامى« مثالا »گويد: كمى بعد مى      
خواهد مدينه فاضله بسازد. كامل مثل كمونيزم، مى جامعهاست. يا پيرو نظريه 

از لحاظ نظرى ساختن آن مدينه فاضله و آن جامعه كامل خوب است. ولى در 
اى در درست از آب درنيامد. البته اگر نظريه ، بخاطر استقرار دیکتاتوری،عمل
ل درست از كار در نيايد، دليل بر اين است كه در خود نظريه نقصى موجود عم
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در اين باره نيز بايد گفت كه در صورتى كه ما نظريه را اجرا كرده باشيم و است. 
اجرا نكرده باشيم كه به نام  خوب از آب درنيامده باشد. اما اگر ما نظريه را

اى را به اقع بايد آن نظريهنظريه، حکومت دلخواهى به وجود بياوريم. در و
 .محاكمه كشيد كه در عمل و به اجرا در آمده است

، در اسپانيا تفتيش عقايد»گويد: كمى دورتر، صاحب كتاب مى       
حکومتهاى استبدادى و جنگهاى حاصل از تضاد عقايد و مذاهب كه قسمت 

مصداق بارز اين « را اشغال كرده است از تاريخ مغرب زمين  مهمى
كسانى كه «. راه دوزخ از نيات خوب فرش شده است»المثل است كه ضرب

در واقع حس عدم  ؛در اين راه قدم برمى دارند، تنها ابلهان و احمقان نيستند
 هابيشتر از آن ؛مردم را به اين كار برمى انگيزد ،رضايت از جامعه موجود
زيرا مردم  ؛ه عكس آنشوند، نستند که برانگیخته میهصاحبان هوش و تخيل ا

كند ذهن و فاقد قدرت تخيل اغلب محافظه كارند و وضع موجود را 
 .«پذيرندمى

المثل كه راه جهنم از نيات خوب فرش به استناد ضرب« پوپر»اين بيان       
نيات خوب  شده است. همان حرفى است كه ما اكنون زديم مبنى بر اين كه:

وسيله به حکومت رسيدن اشخاصى شدند مثل عبدالملك مروان خليفه اموى كه 
قرآن بود، وقتى مطلع شد كه خليفه شده است، قرآن را بست و   مشغول خواندن

يعنى بين من و تو جدايى افتاد. اين درست كه « هدا فراق بينى و بينك»گفت: 
ان به نام اسالم حکومت بکنند، تمام اسالم نيات خوب است، اما وقتى كه اموي

 .برندجامعه را به نام اسالم به جهنم مى
 نقادان و ،مسئله آن است كه عدم رضايت از وضع موجود ،بنابراين      

نين باهوشان را به خواستن اجراى آن نيات، مقاصد، دين، راه و رسم و قوا
 هاىيات و هدفاگر مردم با هوش و مردم تحول طلب آن ن اما انگيزد.خوب، بر

م خوب را كنار گذاشتند و آن وقت طالب تغيير شدند، )بدون اين كه معلو
ه يى كخواهند( اين خطر وجود دارد كه تغييرهاباشد كه چه نوع تغييرى را مى

 .كنند« بد را بدتر»شوند، به جامعه تحميل مى
خاطر ما بر سر اجراى آن نيات خوبى كه به پس مسئله اصلى اين است كه       

 .كنيم، معامله و سازش نكنيم و بايستيممى آنها عمل و انقالب
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 ،لمعگرمردم، به گويد: اصاحب كتاب در دنباله بحث در همين رابطه مى      
ر صد براه ديگر همان تحميل مقا ،هايى را نپذيرد و به عمل درنياوردخواسته

هايى را امور و خواسته ،علم اگر جامعه از روى آگاهى وكل جامعه است. 
ن، اكماماند، جز آن كه حکومت يا حنپذيرد و به عمل در نياورد راه ديگرى نمى

 مامىتشود، مگر اين كه مقاصد خود را به جامعه تحميل كنند. و اين ممکن نمى
ى نوشتاين همان رژيم استبدادى است و هيچ سر و قوا در دست آنها قرار بگيرد

هاى خوب آمدند تا با نيتآنها که اى استبدادى و حتى جز سرنوشت رژيمه
 باهىتجوامع بشرى را به مدينه فاضله برسانند و در عمل به فساد و تخريب و 

 .آوردكشاندند، به بار نمى
« ورز»دليل آن هم واضح است. زيرا كه استبداد ناگزير است هر روز       

احان نه فقط خود طر»نويسد: بيشترى به كار ببرد. نويسنده در اين قسمت مى
که ، بلخواهند آن را از ميان ببرنداى هستند كه مىهاى آينده جزء جامعهنقشه

شد ى باتجربه اجتماعى و لذا فرضيات و آمال اجتماعى آنها هر قدر كه انتقاد
امعه آن ج آن جامعه قرار دارد. پس براستى از بين بردن تأثيرباز، عميقا  تحت 
 .دن خود آنها و نقشه هايشان خواهد بودشامل از بين بر

 اشد، بهبه هر حال هر تجديد بناى اجتماعى كه اساسى و از بن و ريشه ب      
 وكن و گيج همين اساسى بودن، به طور حتم عده زيادى از مردم را ريشه خاطر

شود. و ناچار الاقل سازد. و موجب بدبختى جسمى و روحى مىمبهوت مى
 واهنداتى دارد مخالفت ختأثيرردم با اين تغييرات كه چنين اى از اين معده
 .كرد

و  خواهند آمال خود را تحقق بخشندكسانى كه در رأس قدرتند و مى       
 رخاطب را مستقر سازند، معتقد خواهند شد كه اين قبيل مردم« جامعه آرمانى»

درست  كنند و البته اين تا حدى هماغراض و منافع فردى خود مخالفت مى
 نها در طىآو به ناچار  کندمیاست و آنها را به عنوان دشمنان جامعه معرفى 

 .شوندمیدهد، قربانى وقايعى كه روى مى
 اى را در برزيرا كه هدفهاى آرمانى غير قابل حصول است و دوره طوالنى      

به  سياراى كه انتقاد و مخالفت را بايد در آن خفه كرد، بخواهد گرفت و دوره
 .درازا خواهد كشيد
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. واهد شدخلذا عدم مدارا و تساهل و به كار بردن زور و استبداد شديدتر       
 «حتى اگر اعمال كنندگان آن نيز نيت خير داشته باشند

، مکنبراى اجتناب از هر گونه انتقاد م»دهد: نويسنده سپس ادامه مى      
ه يعنى سوء نيت را بهانخرابکارى و مداخالت بيگانگان و فساد دستگاه، 

كن گردند و شود كه مقصران شناخته شوند و ريشهبدين جهت الزم مى .كنندمى
که  ند كردى را پيدا خواهان، باالخره كسانداختن شودگناه به گردن  برگر بنا ا

ى يش بينپيج در نتا ،رژيم انقالبى ،در اين موقع گناه را به گردن آنها بیاندازد.
 «.شودمیغوطه ور  ،ره اعمال خودنشده و غير منتظ

بينيد، اين نويسنده نيز به همان نظرات كه تاريخدان طورى كه مىبه      
تحميل نظر به جامعه به  :معتقد است ، چون او،اين نويسندهرسد. میآمريکايى 
طور هر چه استبداد بيشتر بشود، همين ؛كشد و استبداد به تباهى بيشتراستبداد مى
 .است گردد و اين همان دور شدن از هدفهاى انقالبساد بيشتر مىتباهى و ف
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حق اطالع از واقعيتها و حق مشاركت در تصميماتى كه به امور 
 شودجامعه راجع مى

اگر هدفهاى  :به عنوان تصحيح بايد گفت، اين است آنچه در اينجا      
اين  ،از راه آگاه كردن مردم و با مشاركت خود مردم تعقيب گردند انقالب

راهى است كه ما را هم از سلطه استبداد نوع ماركسيستى و هم از ديوانساالرى 
 .كندنوع ليبرالى حفظ مى
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كنند، جامعه به گروههاى ند و شركت مىشوچرا كه وقتى مردم آگاه مى      
شود، بنابراين انبوه عظيم توده مردم در پيشبرد هدفهاى متضاد تقسيم نمى

كنند و به تدريج ميل به سازندگى در جامعه افزايش و ميل شركت مى انقالب
مرزهاى »يابد. اين همان چيزى است كه موجب توسعه تخريبت كاهش مى  به

به معنى و مفهوم حق اطالع از واقعيتها و حق مشاركت در تصميماتى « ىآزاد
 .گرددشود و حق رشد و مشاركت در سازندگى مىكه به امور جامعه راجع مى

رسد كه از ميان بردن ناگهانى سازمانها بعد از اين بحث، به اينجا مى ،پوپر      
اند و بعد از هرج و مرج، جامعه آرمانى كشو نهادها، كار را به هرج و مرج مى

شود و تصور اين كه هرج و مرج موجب ايجاد جامعه كمال مطلوب ظاهر نمى
بگردد، ديوانگى محض است و همچنين اعتقاد به اين كه جامعه بهتر از جامعه 

 .شود، نيز چنين استهرج و مرج حاصل مى درفعلى 
واب و خهد داشته باشيم، عليرغم بنابراين اگر درباره جامعه كامل تع       

ز آغا خيال خود ممکن نيست كه همه چيز را از ميان ببريم و از نو بار ديگر
 .كنيم
اين « جامعه بسته»و « جامعه باز»درباره  در مجموع نظر پوپر ،بدين قرار      
اى كه در امعهاى كه تغيير را بپذيرد و از آن نترسد و نيز آن جشود كه آن جامعهمى

اى كه است و آن جامعه« جامعه باز»آن مشاركت عموم در كارها ممکن باشد، 
 .است« اىجامعه بسته»اين مشخصات را نداشته باشد، 

در مورد و ما با انتقادهايى كه از اين نظر كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه       
ع از واقعيتهاى راجع به جامعه خودمان بدون آن كه آزادى به معناى امکان اطال

رشد و  جامعه و جهان و مشاركت در تصميمات راجع به سرنوشت كشور و
شويم كه اده از اين حق، ما نه تنها قادر نمىبرخوردارى از حق رشد واستف

دگرگون بسازيم، بلکه  بنيادهاى نظام اجتماعى را به سود محرومان و مستضعفان
ه رژيم سابق را تكرار كنيم. البته با فساد بيشتر و با تحکيم شويم كناگزير مى

 .بيشتر سلطه خارجى بر سرنوشت كشور
اين است كه هراندازه كه ما نسبت به آزادى در مفاهيمى كه گفتيم       

در حقيقت اسالمى عمل  ؛تر هستيمپافشارى را فزونتر كنيم، به اسالم صادق
شود و ق اسالم در جامعه بيشتر مىكنيم و در اين صورت امکان تحقمى
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و اگر ما  .گردد، بعيدتر مىاستقرار استبداد به عنوان سرانجام محتوى انقالب
به راستى در طريق آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و مشاركت دادن و مشاركت 

 .توانيم مانع از پيدايش اين مرحله بگرديمگرفتن، برويم، مى
 

 کومت برسندها به حوابسته
اى كه در آن هستيم، تجربه بزرگى است و همه آنها كه اين به هر حال تجربه      

بر آنهاست كه تصميم  .خوانند، بايد نگرانى عميق مرا احساس كنندسطور را مى
گزينند؟ اگر با من موافق شدند كه اتخاذ میبگيرند كداميك از دو روش را بر
گردد كه دقيقا  جتماعى استبداد، موجب مىروش استبدادى با توجه به ضعف ا

ها به حکومت برسند، همه آنهايى كه بر روشهاى استبدادى اصرار وابسته
اگر به اين نتيجه رسيدند كه  .ورزند، قربانى اين اصرار خويش خواهند شدمى

و نيز  دآزادى به معناى آگاهى دادن است و واقعيتها را با مردم در ميان گذاشتن
د شدند كه مشاركت مردم در تصميمات مربوط به سرنوشت خويش اگر معتق

كه  است، مرا يارى خواهند كرد. بر من بود ضرورت عينى و اساسى رشد انقالب
و بر  ؛هاى تاريخى را پيش چشم همه بياورمبر من بود كه تجربه ؛هشدار بدهم

داد وابسته به سلطه خارجى من است كه در برابر جريانى كه كشور را به سوى استب
و مرگ  برد مقاومت كنم، چرا كه اين به معناى مرگ اسالم، و مرگ ايرانمى

 .آرمانهاى يك انقالب است
ف بزنم اما موضوع بعد كه در اين هفته قرار بود در كارنامه از آن حر      
 .بود« ت و معنويتسايس»و « بازديد از اردوگاهها»

خورد و آن اين ، يك واقعيت به وضوح به چشم مىو جيرفت اصفهاندر       
كوشند از موقعيت پناهندگان جنگ به سود خود ى مىسايكه گروههاى س

بايد با برند كه همين اخالق در زمانى كه پناهندگان مىاستفاده كنند و از يادمى
حساس روحيه تالش براى پيروزى احساس وحدت، احساس اخالق عالى و ا
آيند، از پى هم مى بينند كه گروههادر اين جنگ، اميد و اطمينان پيدا كنند، مى

كنند، آيا از اين كه در جنگ به جاى فتح، هر يك بر ضد ديگرى تبليغ مى
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ید شوند؟ و آنها ناگزير از خانه و كاشانه خويش امشکست آيد، مأيوس نمى
 برند؟نمى

با تحريك عناصر ضدانقالب آوارگان و گروهى از مردم شهر « جيرفت»در       
اى كشته، به جان هم افتاده بودند و روز پيش از آن كه من به آنجا بروم عده

اى در بعضى مفقود، گروهى زخمى و جمعى نيز توقيف شده بودند. چه انگيزه
براى اطمينان دادن به  اين گروهها هست كه به جاى مغتنم شمردن اين فرصت

كنند؟ اين مردم، در شکست روحيه آنها و القاى نااميدى به آنان تالش مى
سئوالى است كه مردم بايد از آنها بپرسند! آن مقامهايى كه آوارگان را مردمى 

كنند كه بايد از موقعيت آنها استفاده كرد و به سود خود تبليغ نمود، تصور مى
خواهند به ضدانقالب واقعى و اصيل )يعنى آنها كه مىكنند و فريب اشتباه مى

 .خورندرا تحت سيطره خويش درآورند( را مى سود ابرقدرتها، ايران
 

ى وارد سايهاى سبگذارند در اين اردوگاهها حب و بغض
 نشود

 «تدنى» كننده چرا كه نه تنها امروز اين آوارگان از اين گونه رفتارهاى بيان     
شود، خاطره فردا هم كه جنگ تمام مى بلکه آيند،به تنگ مى« فرومايگى»و 

ول و مسئ اين روزها آنان را آزار خواهد داد و نوع رفتار مقامات مسئول و غير
 .گروهها را فراموش نخواهند كرد

سئول قامات ماين است كه من درباره اثرات زيانبار اين گونه رفتارها به م       
كنند و يا در اردوگاههاى پناهندگان هاى شهدا خدمت مىدهكه به خانوا

كنم كه اين روشهاى مى تأكيددهم و مشغول فعاليت هستند، هشدار مى
در  هاى شهدانادرست و تخريبى را رها كنند و بگذارند كه در تماس با خانواده

شود، ى وارد نشود و آنچه حاكم مىسايهاى ساين اردوگاهها حب و بغض
ا معنويت و روح بلند انسانى كه در سختى و تنگنا هموطنان خويش رهمان 

 .نددهد باشد و در اين شرايط اردوگاهها را ميدان برخوردها، نكنيارى مى
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گان و به هرحال براى من كه بازديد كننده بودم، شور و هيجان پناهند      
گى از مندى، شراميدشان به پيروزى بسيار دلگرم كننده بود و البته مايه شرمندگ

 كرديم كه خانه و زندگى آنها مورد تجاوز قراربايد چنان مىاين كه مى
وقع و متوانستيم به گرفت و وقتى كه از اين كار ناتوان شديم، الاقل بايد مىنمى

نها ندگى موقت آو گذران و ز کردیممیهاى الزم، فكر پناهندگان را با پيش بينى
 .ددافزوده نگرداديم كه بر رنج آنها امان مىرا در اردوگاهها، آن گونه س

راى اريم، بدبه هر حال، اميدوارم برآنها كه معلوم باشد كه آنچه در توان       
 دهيم و اميدوارم كه پس ازپيروزى در اين جنگ و راندن دشمن انجام مى

ده زجنگ با هم و با امکاناتى كه در كشور داريم، به بازسازى مناطق جنگ 
 .يمبپرداز

 

اند براى اين كه اند؟ آيا انتخاب كردهاين مردم چرا مرا انتخاب كرده
 من ماشين امضا بشوم؟!

تقدم دادن به  غير از مسئله اردوگاهها و اين تذكردرباره اثرات سوءِ      
با آن برخورد  مطلب ديگرى كه در جيرفت ،ى در اردوگاههاسايگرايشهاى س

اى به من داد كه زير آن امضا شده بود: كه جوانى آمد و اعالميهنمودم، اين بود 
)نام انجمن اسالمى در خاطرم « جهاد سازندگى جيرفت و انجمن اسالمى...»

كه دفترهاى هماهنگى، مركز ضدانقالب بود درباره اين نيست( متن اعالميه 
 بشده است و عناصرى چنين و چنان بدانجا آمدند و يا در روزنامه انقال

شوند و... چرا معين نمى چه شده و چه نشده است و نيز وزراى مکتبى اسالمى
 .بود

آيا در اين شهر دفتر هماهنگى وجود دارد؟ معلوم شد  :از آن جوان پرسيدم      
در اين شهر وجود ندارد كه وجود ندارد. گفتم اين اولين دروغ شما. چيزى كه 

اين و آن شده باشد؟ پس معلوم شد كه شما از مركز  هشود كه پناهگاچگونه مى
گيريد كه عين همين اعالميه را با همين عبارت در شمال واحدى الهام مى

 .اندهم به دست من داده ايران
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آيا  ،كنممنصوب نمىايد كه چرا وزرا را سپس از او پرسيدم شما كه گفته       
اين شده كه هر وزيرى راكه به او پيشنهاد  در قانون اساسى وظيفه رئيس جمهور

اين استكه وزراى قابل  كردند تصويب كند و يا اين كه وظيفه نخست وزير
 تصويب را به رئيس جمهور پيشنهاد كند؟

من  اند براى اين كهاند؟ آيا انتخاب كردهب كردهاين مردم چرا مرا انتخا      
ه اند كه طبق قانون اساسى رئيس قوماشين امضا بشوم؟ و يا انتخاب كرده

 دانم تصويب بکنم؟مجريه باشم و وزرايى را كه قابل تصويب مى
ازى آيا قانون اساسى اين جور مقرر كرده است كه من نقش مجلس را ب      

لس هاد بشود و من خواهى نخواهى )در نقش حتى نه مجكنم؟ يعنى وزرا پيشن
 آزاد، بلکه يك مجلس مجبور( آنها را تصويب بکنم؟

ن جور گوييد جهاد سازندگى هستيد، صادر كردن ايآيا وظيفه شما كه مى      
ود ه وجبها( جهاد سازندگى ست؟ و آيا براى همين كارها )اعالميها اعالميه ها

ى در زندگبه او گفتم آنها كه در جهاد سا ،هستيد؟ بعد آمد؟ آيا شما قيم مردم
مشغولند، روحشان « سازندگى»ين جهاد يعنى ا  «هدف»روستاها و شهرها به 

نه أسفاايد خبر ندارد و متاى كه شما به نام آنها امضا كردهاز اين اعالميه
شود ىموجب استفاده از اين نهادها براى تبديل آنها به ابزار حکومت، نه تنها م

 ، بلکهاند، كم كنندكه اين نهادها وظايفى را كه براى انجام آنها به وجود آمده
ودن بردم به تدريج رابطه با مردم بودن و با مردم عمل كردن و بلکه پيشاهنگ م

 وكنند را به رابطه حاكم و محکوم با مردم و تالش براى حاكم شدن تبديل مى
يل تبد هدفى كه براى آن بوجود آمده است اين همان است كه آن نهاد را به ضد

 .كندمى
اين مسئله پيش آمد و من به مناسبت اين مطلب را  در جيرفت باری،       
به ميان مردم رفتيم كه در اجتماع آنها همان خودجوشى كه در  ،بعد .گفتم

 ،ين بارا ،سمنان ديده بوديم، ديديم، همان شعارها، همان شور و همان هيجان
تر كرد كه تالش براى مشاركت دادن عموم و تالش براى آن كه مرا مطمئن

 رفتارهاو  آورد:میوجدان و شعور عمومى ارتقا بيابد، اثرات خويش را به بار 
 .در همه جاى كشور يکسان است

 .توان به سرنوشت كشور اميدوار شدپس مى توان نااميد نشد و مى      
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1359بهمن  17تا  10کارنامه     

1359اسفند  21تاریخ انتشار   
 488شماره روزنامه

 قسمت يازدهم
 

 
  

 از جنگ چه خبر؟
توان نااميد نشد و به ام، )كارنامه گذشته( مىبا توجه به آنچه گفته      

سرنوشت كشور اميدوار شد و اطمينان يافت و اطمينان داشت كه ما بر 
تدريج از ابهامات ماههاى نخستين  به مردممشکالت چيره خواهيم شد و اين 

شوند كه بطور خودجوش نظم بپذيرند و در كار آيند و آماده مىبدر مى انقالب
و تالش شركت كنند و پاسدار اسالم راستين باشند و مانع از تحقق هدفهاى 

 .دشمن در استقرار استبداد جديد بگردند
ه بدان مشغول بوديم طرحهاى نظامى بود. از مطالب ديگرى كه در اين هفت      

اى از آنها را بايد چندبار از سركوفت، درباره اين طرحها بايد گفت كه پاره
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برد. گذشته از آن كه درست شود مثل آن مورى كه ران ملخ را به باالى ديوار مى
توان در معرض اطالع قابل بحث و توضيح هم نيست و نمى ،گيردوقت مى

 .«از جنگ چه خبر؟»ناچار، اين سئوال هميشه هست كه:  .ادعمومى قرار د
ات اين حالت بر تأثيردارد البته اين سئوال آدمى را در بيم و اميد نگه مى      

ات خوش آيندى نيست. ولى به هر حال اصرار و تأثيراعصاب و روان آدمى 
را از  سماجت ما بايد به ما اين امکان را بدهد كه مشکالت اجراى اين طرحها
شويم( بين ببريم و اگر به اين امر مهم موفق بشويم، )و به خواست خدا مى

به  . این پیروزیكنيمد كه ما از آن صحبت مىشهمان تجربه پيروزى خواهد 
و  یمهاى ديگر تكرار كندهد كه اين تجربه را در تمام زمينهكشور ما امکان مى

، برنامه ايجاد یمخارجى بنشين ت موافق قدرتهاىسايبدون اين كه در انتظار س
 .به اجرا بگذاریماسالمى، مستقل و آزاد را  ايران
 

 نخواهد داد و غيره را به ايران قطعات هواپيما و اسلحه امريکا
و نيز  در اين هفته گزارشهاى زيادى از جمله درباره وضع رژيم عراق      

 .جديد اين كشور خواندم و رئيس جمهورى حرفهاى وزير خارجه آمريکا
و پنجاه نفر  در مجلسى كه آقاى ريگان ،آن بنابر ،كه بود گزارشى از آمريکا      

صحبت شده  راجع به تغيير رژيم در ايراناند، و از نمايندگان كنگره در آن بوده
اشتباه كرده است و اگر  دانستم كارترمن مى :و گفته است هاست، ريگان خنديد

 .ما در ايران عمل كنيم، روسها با ما مقابله نخواهند كرد
اند، به طور علنى كرده مريکاآ بياناتى هم كه وزير خارجه و رئيس جمهورى      

دولت به معناى مجموع تأسيسات مندرج  اند كه در ايرانبه اين مضمون گفته
در قانون اساسى، يعنى قوه مجريه و قوه مقننه و قوه قضاييه نيست. همچنين 

ايم( و غيره را )كه پولش را داده قطعات هواپيما و اسلحه اند كه امريکاگفته
 .به ايران نخواهد داد

ها، را نيز خواندم و ديدم كه دستگاه ادارى تهديدها و دندان نشان دادن      
« مردم»رود. زيرا كه عامل به راه خطا مى بيشتر از دستگاه ادارى كارتر ريگان

 .آورداب نمىرا به حس« ملت آگاه»و 
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مخالفت »ام براى هموطنان خودم توضيح بدهم كه ميان همواره كوشيده      
مخالفت تفاوت وجود دارد. چرا كه  با آمريکا« مخالفت واقعى»و « قالبى

قالبى با آمريکا آن مخالفتى است كه به آمريکا امکان بدهد كه آنچه از فشار و 
العمل مردم جهان در حق ما اعمال ن ترس از عكستواند، بدوتضييق كه مى

 .نمايد
هايى را كه به ، آن است كه ما وابستگىبا آمريکا« مخالفت واقعى»ولى        

خارج داريم با كار و تالش و كوشش در داخل به تدريج قطع نموده، كشور را از 
 .ارجى برهانيمگر خى و فرهنگى سلطهيأساقتصادى، س تأثيرهر گونه 

موافق نيستند.  ت شمالى با اين گونه مخالفت با آمريکاسايجانبداران س      
)گر چه در حرف زدن هم اظهار موافقت نمايند( چرا؟ براى اين كه استقالل 

توان تبديل كرد. اما وابستگى به آمريکا را به وابستگى به را به وابستگى نمى
وابستگى به روسيه را به  توان تبديل كرد. چنان كه انورساداتمى روسيه

 .وابستگى به آمريکا تبديل كرد
با خواندن اين گزارشها بر من است كه به مردم هشدار بدهم و بگويم تا       

ا اگر شما دور است. ام زمانى كه شما در صحنه هستيد، خطر از اسالم و ايران
بشويد و اگر شما القيد بشويد و اگر شما خطر را آن طور كه هست  تفاوتبى

نبينيد، بايد بگويم كه هر دو ابرقدرت مشغول ايجاد خط سوم هستند و خطر 
 .براى كشور بزرگ است

انجام گرفت و  يعنى چه؟ يعنى اين كه وقتى انقالب« ايجاد خط سوم»     
انقالب بر سر كار آورده است، به جاى آن كه پى در پى پيروزى به نيرويى كه 

دست بياورد، شکست برايش حاصل شود، در اين صورت خط سوم پيدا 
 .، بلکه خودم«نه اين و نه آن»خط  :شودمى

« امينى»اى كه با توجه به مصاحبه در حال حاضر خط متمايل به آمريکا      
گيرد بر مى  در خارج از كشور كرده است، معلوم است كه چه كسانى را در

يعنى  ؛شونداى از گرايشهاى گوناگون بگرد اين خط و محور جمع مىعده
اى نيست، يا بايد با آمريکا كنار آمد و گويند چارهام كه مىهمان كه بارها گفته

است.  زندگى مستقل ايران پايان سیهيا بايد با روس كنار آمد. كنار آمدن با رو
 .كنار آمد توانيم از سلطه آن خارج شويم، پس بايد با امريکاديگر نمى زیرا
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به معناى درست كلمه يعنى آن قشرهايى كه به دنبال اين خط « ليبرال»
دست  روز به روز  .دارند که امریکا استاينها يك محور  . همهروندمى

ها هم خواهند البته، جناحهايى از اين .سازندخود را روشنتر مى گینشاند
 .نيز استفاده كنند مرد بزرگ تاريخ ما كوشيد كه از عنوان مصدق

ت همسايه يأسمحور ديگر، همان محور تمايالت وابسته به ايدئولوژى و س      
بود يا بايد با  ريکاشمالى هستند. آنها هم با همين طرز فكر )يا بايد با آم

برند و تبليغ روس( ناچار، به استناد نارسائيها و ناكاميها، اين خط را پيش مى
اى هم فريب اين سخنها را كنند و خواهى نخواهى ممکن است عدهمى

توانند گروههايى را در درون جنبش اسالمى ما، بخورند. البته هر دو دسته مى
ه رئيس ندر داخل جنبش پيش بکشند كه، « خط سومى» جا دهند كه اينها

و نه مخالفين رئيس جمهور، بلکه خود ما باشيم. اين خط ابوموسى  جمهور
يا  خر،شود. يعنى دست آتمام مى است كه البته به سود معاويه اشعرى

كنند و يا جانبدارى همسايه استفاده مى« ط سومخ»جانبداران آمريکا از اين 
رسد كه آمريکا زمينه بيشترى شمالى. در اوضاع و احوالى كنونى به نظر مى

 .براى استفاده از اين خط سوم دارد
ر خواهم بااز واقعيتهاى روز و گزارشهايى كه خواندم، مى مبا اين برداشت      

 :ديگر به مردم هشدار دهم
 آمد، آمد؛بايد مى تاريخ اسالم آنچه از راه شيوه ابوموسى اشعرى  بر سر      

تكرار اين تجربه مساوى است با همان مرحله سوم، يعنى استبداد و اين استبداد 
و يا سلطه روس. پس بايد دانست كه كار مسلمان  مساوى است با سلطه آمريکا

هاى خودشان كار كسانى است كه اسالمشان در خودخواهى اين نيست، بلکه اين
شود. كار مسلمان واقعى انتخاب ميان حق و باطل و حمايت قاطع و خالصه مى

بيدريغ از حق است. باطل، باطل است. چه التقاطى و چه جانبدار خالص و 
 .خلص زور

  
  

1359بهمن  17تا  10کارنامه      
1359اسفند  13تاریخ انتشار   
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 489ره روزنامهشما
 قسمت دوازدهم

 

تا به امروز صحبت  از ابتداى انقالب چند نوبت درباره فرار مغزها
 امكرده

. در اين ، مصاحبه بوديکى از كارهايى بود كه در اين هفته انجام دادم     
حات مفصل هاى مختلف توضيمصاحبه كه با تفصيل انجام گرفت، در زمينه

دفاع كردم و اين معنويت را توضيح  اسالمى ايران دادم و از معنويت انقالب
در وارونه جلوه دادن حقيقت انقالب ما در  دادم و گفتم كه تبليغات امريکا

مريکا، جهان، يکى از بزرگترين خيانتهاى زمامداران آمريکا، نه تنها به ملت آ
 .بلکه به مجموع بشريت است

سپس چند نامه و گزارش راجع به افرادى خواندم كه اين افراد به لحاظ       
و  هاصالحيتاند آنها که رفتهند. اهغير قابل تحمل يافتن وضع، كشور را ترك كرد

تا به امروز  از ابتداى انقالب چند نوبت درباره فرار مغزها اند.بوده تخصصها
قل اام كه جامعه عام و هشدار دادم و نيز اعالم خطر نموده و گفتهصحبت كرده

بايد مغزهاى خود را بتاراند و بعد به دنبال خارجيها برود و از آنها د، نمىیو رش
بخواهد كه بيايند و براى او شبکه برق درست كنند، كارگاه برق به كار 

 ...بسازند و كارخانه به پا كنند وبياندازند، سد 
در جهان اين طور تبليغ بشود اين صحيح نيست كه ما چنان عمل كنيم كه       

و  گريزد.كه هر چه مغز است، با اسالم ناسازگار است و از جمهورى اسالم مى
نيست، بلکه صدور ضد انقالب است. هر مغزى كه ناگزير  اين صدور انقالب

رود تا بر ضد د كه ميهن خويش را ترك بگويد، سفيرى است كه مىبشو
آنها بشويم )كه با  نتازه اگر مانع رفت .تبليغ كند جمهورى و بر ضد اسالم

توانيم مانع بشويم(، فشار آنها بيشتر اوضاع و احوالى كه داريم مشکل مى
 .شودمى
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ر مجبور كنيم. اين مسئله ما را ناگزيبنابراين ما بايد روشها را عوض       
ار ين كاايم عوض كنيم و زمانى ما خواهد كرد تا روشهاى نادرستى را كه داشته

الم و ر اسبو واى از آن روز بر كشور،  یمرا خواهيم كرد كه حالت تسليم پيدا كن
 ودهيم بها را تغيير روش :دهمدر اين باره نيز بار ديگر هشدار مىبر جمهورى. 

دها تعداه جامعه و مغزها امکان بدهيم از راه جلب و جذب و ميدان دادن به اسب
شوند باقف وتا آنها به حقانيت اسالم  ؛و از راه حاكم نكردن نادانان و نااليقان

ن و ایراو همه توان فكرى و توان يدى و استعداد و ابتكار خود را در خدمت 
 .اسالم بگذارند

ه مينه عمدهاى مربوط به امور نظامى زفعاليت ،هفتهغير از اينها در اين       
ما ا ؛گذرانمداد و عمالا وقت خود را به اين فعاليتها مىفعاليت را تشکيل مى

يا  رد وكتوان آنها را اظهار چون اين فعاليتها يا جنبه محرمانه دارد كه نمى
حث ب افعاليتهاى معمولى است و بارها از آن صحبت شده است، وقت شما را ب

 .یرمگاز آنها نمى
 

لحظه پيروزى، لحظه وحدت است. لحظه شکست، زمان اختالف 
 است

نوشتم كه در يکى  در عين حال، در اين هفته دو نامه مفصل به فرزند امام      
لحظه  :امقاعده كه در اين كارنامه از آن بحث كردم پرداخته 4از آنها به 

لحظه شکست، زمان اختالف است و در مقام  ؛پيروزى، لحظه وحدت است
كند و ما بايد تزاحم ميان امنيت و آزادى سرانجام جامعه امنيت را انتخاب مى

براى وحدت به دنبال پيروزى برويم و از راه به دست آوردن پيروزيها به وحدت 
 .برسيم و اين روزهاى تلخ را فراموش كنيم

  
 

 
 1359بهمن ماه  24تا جمعه  18شنبه  

 1359اسفند  14تاریخ انتشار 
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 490روزنامه شماره 
 قسمت اول 

 

 
  

 كنند مبنى بر اين كه من مسلمان نيستمتبليغ زيادى مى
و  به بازديد جبهه پيش از ظهر شنبه با آقايان حجتى كرمانى و محالتى       

« مور»ارها مثل كارهاى كارهايى كه در حال انجام بود، رفتيم كه اين ك
كشيد. بايد را از ديوار باال مى« ران ملخ»ماند همان مورى كه شصت بار مى

چندين و چند بار تكرار كرد تا به نتيجه  کار نشد و يأسنااميد نشد و تسليم 
گويم كه چه نوع كارى بود و چه د. انشاءالله وقتى به نتيجه رسيد، مىبرس

 .ارها را پيش بردندكسانى با چه پشتكارى اين ك
ى ابه محل آمده بودند تا درباره محتو آقايان حجتى كرمانى و محالتى      

( با من صحبت كنند. بهمن 22) روز انقالبصحبت چهارشنبه سال
ده شد پيشنهادهايى داشتند كه نوشته بودند و با من در ميان گذاشتند. حرفها ز

روز انقالب بگويم اثبات و يکى از مطالبى كه من موافق نبودم كه در سال
كنند مبنى بر اين كه من مسلمانى خودم بود. توضيح اين كه تبليغ زيادى مى

و « منم»مسلمان نيستم. حاال اگر ارزش كارهاى علمى خود را بگويم 
انها اين طور بروند ودر ام كه نامسلمام و يا از مظلوم دفاع كردهخودستايى كرده

آنها كه با علم سروكار دارند، ارزش كار  ،به هر حال ؟مسلمانى او شك بکنند
گاهند كه كارهايى كه براى تجديد حيات علمى اسالم علمى را مى دانند و آ
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ام، چه ارزشى دارد. وقتى تا اين حد سقوط و انحطاط اخالقى باشد انجام داده
نخستين رئيس  ،ترسند و در جمهورى اسالمىو كسانى باشند كه از خدا ن

گر سازند، اين به معناى منتخب مردم مسلمان را نامسلمان جلوه جمهور
كنند اگر هم كه با آنهايى كه اين كارها را مىشکست اخالقى جمهورى است. 

شخص من دشمنى داشته باشند، فرعى است. بلکه دشمنى اصلى آنها با جمهورى 
 . اگر مردمىاعتبار كنندرا بى خواهند جمهورى و خصوصا  رأى مردماست و مى

كه با آن وسعت، رأى دادند و ظرف اين يکسال هم هيچ فرصتى را براى تأييد 
اند، همه اينها در و حمايت و نشان دادن احساس و رأى موافقت از دست نداده

ن بجاست؟ و وقتى به انتخاب، نادان باشند! كدام يك از انتخابهاى ديگرشا
توان از جمهورى دفاع قبوالندند كه توانايى انتخاب ندارند، چگونه مى ردمیم

ام( براى ساقط كردن نمود؟ قدم اول و اساسى )كه يك بار ديگر نيز گفته
 .اعتبار جلوه بدهندبى جمهورى اين است كه رأى مردم را

سان ميليون ان 11نى درصد رأى دهندگان، يع 76قطعا  وقتى كه رأى        
مان هزار از همين مردم به ه 100هزار و  50غلط، اشتباه و خطا بود، رأى 

ردى نسبت، دهها و بلکه صدهابار اشتباه و غلطتر خواهد بود! اين چه برخو
 ودند كنند؟ اما وقتى مردم قادر به انتخاب نشاست كه جمعى با رأى مردم مى

ه اين بتبليغ شد، ناچار « اندتباه كردهمردم در انتخابشان اش»اين معنا كه 
ردم يم مقاداره كشور دارند؟ تا  گردد كه چه كسانى عقل و لياقت و درايتِ برمى

دهند ولى اين بشوند و مردم را به راهى كه خود مردم، آن را تشخيص نمى
نه زمي دهند، ببرند! به اين ترتيب است كهعقلهايى استثنايى آن را تشخيص مى

يد نبا گردد. نبايد كسى فريب بخورد و من نيزكرى استبداد فراهم مىروانى، ف
 .گمان بکنم كه شخص من تنها هدف تيرهاى تهمت هستم

بازگشتم و تا ديروقت ديدارها انجام شد  بارى، شنبه بعد از ظهر به تهران      
 بود. يکشنبه  بهمن 22وز چهارشنبه كه اغلب آنها هم راجع به صحبت ر

بهمن آنها نيز نظر  22روحانيت آمد و در زمينه صحبت  نفرى 5هيئت   بحص
خودشان را گفتند كه تحريك و حمله نباشد و تفاهم باشد. مطلبى را به آنها 

براى من يك آيد. و آن اين است: گفتم كه بازگو كردن آن به كار خواننده مى
يارى وجود دارد و آن اين كه وقتى كسى دروغ گفت و اين دروغ را ضابطه و مع
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پرستد توان پذيرفت كه خدا را مىبه قصد تخريب ديگرى گفت، از او مشکل مى
گويند، تحقيق بشود و معلوم بگردد كه و نه خود را! اگر درباره مطالبى كه مى

كه آن كسان كنم گويند، گمان مىچه كسانى در مقام تخريب ديگرى دروغ مى
 .بدترين بالها براى جمهورى اسالمى هستند

انسان با صداقت، صالبت و ايمانى مشغول كار است و از بقيه امور فارغ        
« نقشه كودتا»بيند كه آيد، در تهران مىمى و غافل است، اما وقتى كه به تهران

ى با اين و آن گروه كشيده سايبندوبست سكشيده است و خود خبر ندارد! نقشه 
اند ولى او اجرا است و خودش خبر ندارد! طرحهاى عالى جنگى به او داده

عالى   اند تا در شوراىنكرده است و خود خبر ندارد! طرحهاى جنگى آورده
پرسد كه آيا ما دفاع طرح بکنند ولى او اجازه نداده است! و... و از خود مى

كنيم؟ آنهايى كه با دروغ اين جوها را ى اسالمى زندگى مىبراستى در جمهور
سالم است؟ و اينها آن امور و مسايلى    سازند، آيا قصدشان خدمت به امى

ام كه در اين جمهورى متأسفانه بنا است كه بايد تحقيق بشود و چندبار هم گفته
 .ودرسازد و مىبر تحقيق نيست. هر كس هر حرفى زد و هر جوى ساخت، مى

 

هايى كه بد و بيراه مطلب ديگرى كه مطرح شد اين بود كه روزنامه
 ، تعطيل بشوند تا مردم راحت شوندنويسندمى

شوند، بلکه خطر براى آنان استدالل كردم كه با اين كار مردم راحت نمى     
كند و بدنبال آن حالت روحى نسل جوان را براى جمهورى افزايش پيدا مى

دم و گفتم كه اين نسل احتياج به شادى و تحرك، رشد و كار و برايشان شرح دا
فعاليت دارد. وقتى كه اينها تعطيل است، روزنامه ولو فحش بدهد و آن را 

شود، تعطيل كنيد، عوارض ديگرى خواهد داشت، چرا كه فحش تعطيل نمى
 يابد و دههابلکه از كتبى و نوشته به شفاهى تبديل شده و رواج بيشترى هم مى

تمام كوشش ما در دوران جنگ اين بوده و افزايد. مشکل بر مشکالت ما مى
هنوز هم اين است كه آزادى را به بهانه جنگ قربانى نكنيم. چرا؟ براى همين 

اعتبار بشود و آزادى آنها از بين برود و نيز وضع اقتصادى اگر رأى مردم بى  كه



1030 

 

كه نباشد، جامعه تمام  آنها به هم بخورد، جنگ خارجى باشد و امنيت هم
اين زمينه است كه ديکتاتورى را  كند.شرايط الزم براى قبول استبداد را پيدا مى

ها باشند و حتى همه آنها هم به من ناسزا بنابراين روزنامه آورد.به وجود مى
مسئله اين است كه تبعيض نباشد و همان آزادى  ؛نيستاين  بنويسند، مسئله

به عالوه مسئله در  ر زور براى گروه ديگرى نباشد.اى و انحصابراى عده
ها نيست. به نظر من مردم هشيار، عاقل و بالغ هستند و اين ها و نوشتنگفتن

افراد كم نيستند و اينها با خواندن اين مطالب دروغ را از راست تشخيص 
 .دهنددهند و براى مردم ديگر نيز توضيح مىمى

ى مصيبت نيست، بلکه مصيبت و مشکل كارهابنابراين اينها مشکل و       
در همه جاى كشور  هخالف قانون اساسى و خالف قوانين اسالمى است ك

ز اعتبار شدن قانون، خصوصا  قانون اساسى يکى ديگر ابىگيرد و انجام مى
 .شرايط مهم استقرار استبداد است

ساسى ما قانون ا قتىو ؛«احترام امامزاده با متولى است»اند كه از قديم گفته      
 جامعه ن درتوانيم اين انتظار را داشته باشيم كه قانورا رعايت نكنيم، چگونه مى

 ؟دتوان بر خالف قانون عملى انجام دامحترم بماند و كسى فكر نكند كه مى
بد  انونقام مهمتر است. اگر شايد اين امر از ساير امور ديگرى كه عنوان كرده

ده كه به مردم گفت. تجربه به ما معلوم كرباید ن را است يا كافى نيست، اي
ه بنند و ب بکقانون ما براى اداره امور كافى نيست و بايد از نو قانون را رفع عي

رد. كجرا امردم پيشنهاد كنند. ولى تا وقتى كه چنين نشده است، بايد قانون را 
ه شود و )چمىفهميدن اين مسئله كه از ناحيه چه كسانى قانون زير پا گذاشته 

 .قانون اساسى و چه قوانين عادى(، كار مشکلى نيست
اى خواهند در جامعهدر تعليمات كمونيستى، گروههاى ديگرى هم كه مى      

كه خودشان از انقالب دارند(، يك مسئله  ا تعریفیايجاد كنند )به انقالب
جامعه فراهم بشود، اول ست: براى اين كه زمينه انقالب در هميشه هاساسى 

اعتبار كرد! براى اين كه در آمريکاى ها قانون حاكم را بىبايد در نظر توده
قوانين حاكم بر زندگى آنها  ،دهقانان را به انقالب بکشانند، ابتدا، سالها التين
ن جمله شناساندند، )در اين جا به عنوااعتبار و مخالف منافع آنها مىرا بى

ها، به سود گروههاى حاكم هم معترضه بگويم كه البته اين قوانين مخالف آن
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اعتبار كرد(. منظور بودند و البته براى انقالب هم بايد قوانين ظالمانه را بى
ارزيابى خود قانون نيست، بلکه مقصود يك اصل است كه اگر بخواهند در 

ز هر كارى بايد به سراغ قوانين اعتبار كنند، پيش ااى يك رژيمى را بىجامعه
اعتبار كنند. براى بى اعتبار كردن جمهورى اسالمى آن رژيم بروند و آن را بى

اعتبار اعتبار كنند. سپس قوانين عادى را بىبايد بروند قانون اساسى را بى
اعتبار كنند. به اين صورت كه اين قوانين را كنند و به دنبال آن اسالم را بى

گاهانه، و آزادانه، باز و بدون احساس بيم و اضطراب زير پا بگذارند و اجرا  آ
نكنند و يا اين كه آن را به صورتى اجرا كنند كه همه را از آن قانون بيزار 

 .سازند
 ين هماناينها خطرهاى بزرگى است كه جمهورى ما با آنها روبه روست و ا      

 انونروشن و آشکارى از ق خواهيم به اجرا درآيد. مواردچيزى است كه ما مى
نون اساسى به نظر ما زير پا گذاشته شده است و اگر ما نسبت به اجراى قا

 .ايمتهاساسى بيش از اين القيد باشيم، به طور قطع جمهورى را به خطر انداخ
 

 قرار گذاشتم که اول تذکر بدهم و بعد به اطالع مردم برسانم
با  فته دومهيند هفته اول تذكر بدهم و از آقرار شد كه مسايل را كه پيش مى      

بر صشرح و بسط به اطالع عموم برسانم. به آنها گفتم كه يك هفته ديگر هم 
به  ن راشود دو هفته، يعنى هفته اول خطا و تخلف از قانوكنم كه مجموعا  مىمى

 باز كنم وكنم، اگر انجام نشد، هفته دوم مجددا  ابالغ مىمقام مسئول ابالغ مى
ن كار همه بايد از ايآن زمان، رسانم. اگر نشد، هفته سوم به اطالع عموم مى

ين بر ا . دقانونى حمايت بکنند و هيچ كس هم نبايد بگويد اختالف ايجاد ش
 .اساس قرار گذاشتيم و اميدوارم كه عمل كنيم

  
 

 1359بهمن ماه  24تا جمعه  18شنبه   
 1359اسفند  16تاریخ انتشار 

 491ماره روزنامه ش



1032 

 

 قسمت دوم
 

 چند قسمت داشت ها در حضور امامصحبت
ها در بود. صحبت يکى ديگر از كارهاى اين هفته، ديدار يکساعته با امام     

 :حضور امام چند قسمت داشت
يکى از گزارشهايى كه به ايشان داده بودند درباره اين بود كه مثالا من در       
 ه ملى، نهضت آزادى و مجاهدينهن كار هستم كه فدايى خلق، كومله، جباي

خلق را با هم جمع كنم و متحد كنم و با آنها كارهايى انجام بدهم. كه بعد منشأ 
 .اين فتنه را شناختم

دانند. خوب، راست يا دروغ اين مطلب را البد خود اين گروهها بهتر مى      
هاى من هم هست كه تا وقتى آيد و در بسيارى از نوشتهدم مىبه هر حال يا

مراجعه به خود مردم، زمينه آگاهى عمومى را آن طور فراهم نياورده باشد كه 
پايدارى كه داراى وحدت در مبانى  بتوان بر پايه بينش اسالمى، يك جبهه

به اين كه ما در مبانى  دهد، چه رسداى نمىباشد، به وجود آورد، اين كار ثمره
 .هاى بنيادى داشته باشيمهم اختالف

اطالع بودم، نظر خودم را چون آن مطلب صحيح نبود و من از آن كامالا بى     
اى خطاب به ايشان آمده است و آن گفتم. بعد كه ديدم اين مطلب در نامه

با  اى خدمت ايشان نوشتم و همين مطالب را كهمنشأ فساد كشف شد، نامه
صحبت شده بود، خدمت ايشان هم عرض كردم. ايشان راجع به  نفرى 5هيئت 

هايى كه موجب تشديد برخوردها پرهيز از اختالفات و به ميان نياوردن صحبت
ى و نيز وزراي و جيرفت هايى فرمودند. درباره پيشامد اصفهانشود راهنمايىمى

اند و جنگ و بسيارى مسايل ديگر گفتگو شد كه بازگو كه تعيين نشده
 .كردنش موردى ندارد
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 بهمن 22در  صدربنیچند گزارش و نظر در باره صحبت 
م هبعد از ظهر يکشنبه، تا شب، مراجعات بود و غالب اين مراجعات       

ه كن مراجعات تا صبح چهارشنبه ادامه داشت براى صحبت چهارشنبه بود. اي
 :در آنها چند گرايش بود

يك گرايش اين بود كه در مردم انتظار زياد به وجود آمده است، براى اين       
بشنوند و اين روز، روز تعيين تكليف بشود.  -هر چه هست  -كه حقيقت را 

اند كه در جامعه تبليغ كرده گفتند كه مخالفين رئيس جمهورىاى هم مىعده
در آن روز )چهارشنبه( حرفهايى خواهد زد كه تكليف معلوم  رئيس جمهور

شود تا به اين افتند، و برنده و بازنده معلوم مىشود، و همه به جان هم مىمى
گر از ترتيب سطح توقع و انتظار را در جامعه به حداكثر برسانند. از طرف دي

كنند تا تحت اين فشارها اند و فشار را روز به روز زيادتر مىاين سو فشار آورده
د و نگوش بده نتوانيد حرف خود را بزنيد، و جامعه بيايد و در همه جاى ايران

ببيند كه آن توقعى كه داشت برآورده نشده است و از تغيير اين وضع كه به لحاظ 
 .ى مدت طوالنى قابل دوام نيست، مأيوس بشودشرايط موجود، برا

ه كردند، و معتقد بودند كگروه ديگرى، گرايش ديگرى را عنوان مى      
مل بايستى از طرح اختالفها و اين كه چه كسى باعث شده است و چه كسى عا

 ود ومطالب عنوان نش كردند كه اينشده است و... خوددارى كرد؛ پيشنهاد مى
 .وان بشود و از اين حرفهافالن مطالب عن

قسمت سنجش افكار هم نتيجه سنجش افكار را آورده بود و مشخص       
دم خواهند طرح بشود، چگونه مسايلى است. ديكرد كه مسايلى كه مردم مىمى

ترى با مسايل اساسى كه هوش و آگاهى و وجدان عمومى، برخورد درست
به  مسئله اين نيست كه گروهى كند. براى اين وجدان و شعور عمومىكشور مى

چه  وگروه ديگر حمله كند. بلکه مسئله اين است كه كشور چه مشکالتى دارد 
نجش ساين را خود مردم از طريق  .شودراه حلى براى اين مشکلها پيشنهاد مى

 دوستان كردند، غير ازافكار به من گفتند و از اين گروههايى كه با من ديدار مى
 ش ازطالب را با من در ميان نگذاشت. اين است كه مرا بيخود من كسى اين م

 .كندپيش متقاعد كرد كه وجدان عمومى بسيار كمتر خطا مى
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هايى را يك مسئله هم جزء اين مسايل پيش آمد: من چند ترجمه از مقاله      
هاى خارجى آمده بود، در اين هفته خواندم كه عنوان خواهم كرد كه در روزنامه

آنجا نشسته است  ه آقاى ريگاناین کنظرهاى مقامات خارجى است وو اظهار 
ببيند در اينجا چه كسى با چه كسى بحث ميکند و او بايد چگونه حرف بزند، 

اين، روانشناسى و درجه آگاهى « اينجور گفت!  ريگان»يکى بگويد كه ببينيد 
حض و حتى سفاهت تر و در سطح سادگى مجامعه خود را از حداقل پايين

 .تلقى كردن است و به موقع خود اينها را خواهم گفت
ر پس جو پيش از چهارشنبه از لحاظ گروهها يك جو نگرانى و انتظا      

 جدانوشود گفت آئينه حداكثر بود. ولى از نظر سنجش افكار يعنى آنچه كه مى
گاهى و انتظار عمومى، جو انتظار براى شنيدن مشکلها و راه   .دا بوحل آنهو آ

و گفتگو با روحانيون و اين گروهها همان  و من بر اساس رهنمود امام      
يافتم و  روز انقالبخط را كه وجدان و شعور عمومى انتظار داشت، در سال

 .همان راه را رفتم
كند، مثل تحديد هديد مىرات البته راجع به همين خطرهايى كه انقالب      

بايست آزادى، شکستن حرمت قانون و... كه در اين گفتگو به ميان آوردم، مى
گفتم ولى نگفتم بدين لحاظ كه اينها با وضوح و بصراحت در پيام مطالبى را مى

آمده بود. و اگر بنا بر شنيدن و به كار بستن باشد، حرف امام حجت است و  امام
 .سئولين بشنوند و بکار برندبايد م
ايت جو بعد از صحبت، باز از نظر همان وجدان و شعور عمومى، جو رض      

 .پوشى طرح شده بودكامل بود. مسايل و مشکالت كشور بدون پرده
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ن راه حلهاى كشور همچنان معنويت، امنيت و حل چهار رك
 كشور و استقالل است مشکالت اقتصادى و دفاع از تماميت ارضى

حلهايى عنوان شده بود كه به نظر من در سنجش افكار، پيشنهادها و راه     
چهار ركن راه حلهاى كشور همچنان معنويت، امنيت و حل مشکالت 

كشور و استقالل است. بدون توسعه آزادى  دفاع از تماميت ارضىاقتصادى و 
ام، ما بر اساس اين چهار در داخل كشور به آن معانى كه چندين بار شرح كرده

پايه، قادر به اجراى برنامه براى نجات اقتصاد كشور، براى تأمين امنيت كشور 
نجات استقالل كشور نيستيم. آن و براى اعتالى معنويت جامعه اسالمى و 

برنامه هم بدون شناسايى علمى مشکالت كشور در چهار زمينه فوق فراهم 
برنامه عبارت از يك رشته حقايق خوب، شعارهاى خوب نيست. اين شود. نمى

كنيم يا بسط كنيم، كشاورزى را تنظيم مىبنويسيم كشور را صنعتى مى كه ما
كنيم، با اين شعارها كنيم و چنان مىكنيم، چنين مىرا سبز مى دهيم، ايرانمى

برنامه، نتيجه شناسايى علمى مسايل كشور است و بايد  آيد؛برنامه به وجود نمى
دهد و ل باشد كه تازه اين خطوط را به دست مىئپاسخى روشن براى آن مسا

پيدا كند كه عمل  ها به نوبه خود بايد يك برنامه تفصيلىهركدام از اين راه حل
به آن برنامه را زمان بندى كند، محل شناسايى كند و نحوه اجراى آن را معلوم 

 .آورد از پيش ارزيابى كندبسازد و نتايجى را كه به بار مى
گرفتن  به هررو، بعد از صحبت، غير از آن گروههايى كه تمايل به باال      

بت راضى نجش معلوم كرد از صحكه كه س طوراينبرخوردها دارند، تمام مردم 
 .بودند. در اينجا اشاره به يك مسئله بد نيست

اى به من نوشته بودند كه شما همه كارها را بر اساس سنجش در نامه      
پرسيد چه مسايلى دارند، چه كنيد اول از مردم مىافكار عمومى عمل مى
گوييد خوب، را مىآييد همانها خواهند و بعد شما مىمشکالتى دارند، چه مى

كنيد بينند، شما نيات و مقاصد آنها را پيروى مىاين از اين جهت كه مردم مى
كند آنچه را كه بايد بشود، شما به خوب است. اما مديريت و اداره، اقتضا مى

كه را)البته اين جواب :مردم بگوييد و تغيير ايجاد كنيد. جواب من اين است
خواهيم آن تغييرات اساسى را بدون مى ما ك وقتام( يگويم چند نوبت دادهمى
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گاهى و مشاركت خود مردم به وجود بياوريم، ولى زمانى مى خواهيم با آ
كار من اين است كه ببينيم مشاركت خودمردم اين تغيير را ايجاد كنيم. 

است كه ببينيم آيا مردم خواهند همانها را بازگو كنم، كار من اينچه مى  مردم
براى يك راه حلهاى  ، پس،شناسندگر مى شناسند؟دشان را مىمشکالت خو

به آنها  حلهارو، راهاز اینبراى جراحيهاى بزرگ آمادگى دارند.  اساسى و
حلها چقدر اطالع دارند و راهشود از آنها پرسیده می از بعد شود،پيشنهاد مى

ا خود مردم همين است. اگر ما ب کار صحیح؟ راهكنندآنها را چگونه تلقى مى
بخواهيم كارها را به سامان برسانيم كه از نظر من اين راه درست كار و منطبق 
با آزادى، استقالل، جمهورى اسالمى است و نيز با بينش اسالمى و 

گيريم، رهنمودهاى اسالم منطبق است، ما در عين اين كه از مردم آگاهى مى
ل پيشنهاد كنيم. تا جايى كه حبايد موافق مسئوليتهايى كه داريم به مردم راه

حلها آگاهى كامل پيدا كنند و ضمن دادن و مردم براى به اجرا درآوردن راه
حلهاى هاى خود ما هم افزايش پيدا كند. راهگرفتن پيشنهاد، به تدريج آگاهى

تر دست خودمان مورد انتقاد عمومى قرار بگيرد و به يك راه حلهايى درست
 .پيدا كنيم

ن در حقيقت كوشش متقابلى است براى آماده شدن از طريق پس اي      
ن گما بايد به مشکالت كشور پايان ببخشد. اين روش بهاى كه مىاجراى برنامه

د. پيامبر گرامى ما بو روشكه  آموزد، روشى استمن روشى است كه قرآن مى
م را اسال پيامبر گرامى ما به همين ترتيب اسالم را عرضه كرد و به همين ترتيب
ه ننا را ن معپيش برد. به همين دليل هم آنچه كه بنا كرده بود، پايدار ماند و اي

 جنگ ام، بلکه در اينت اسالمى پذيرفتهسايتنها همواره به عنوان يك ركن س
ن خواهم بگويم چوالعين ديدم و مىنيز آن را آزمودم و درستى آن را به رأى

صدام دست نداد و پیروزی  شکست مورد انتظار روى اين خط عمل شد،
 دست داد.

صحبت چهارشنبه اگر كسانى فكر كرده بودند توقعات زياد مورد در      
درست كنند و بعد با فشار مانع از بيان مطالبى بشوند كه اين احساس به مردم 

چون خط درست در پيش گرفتم، اين احساس  ،اندشده« بور»دست بدهد كه 
موجب رضايت و اميد در جامعه  ،ارزيابى عمومى بنابربه مردم دست نداد و 
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اميدوارم روش كار با مردم، توضيح براى مردم، قبول نظر مردم روشى  .شد
تكرار مطالبى كه  .باشد كه به ما امکان بدهد كشور را از بحرانها بيرون ببريم

است، البد خوانندگان آن را شنيده و معنی یدر صحبت چهارشنبه عنوان كردم ب
 .اندهخواند
كه گفتند مردم شهر و  طوراينمشرف بشوم.  پنجشنبه قرار بود به مشهد      

نقاط ديگر گردآمده بودند و با تأسف بسيار گفتند كه هوا بد است و هواپيما 
تواند در مشهد بر زمين بنشيند. التبه بعد به من گفتند كه در همان وقت دو نمى

 بارهد به زمين نشست، اين است كه بايد در اين هواپيما در فرودگاه مشه
رسيدگى بشود ببينيم واقعا  به دليل بدى هوا بوده و يا بدليل انجام نگرفتن سفر 
بوده است. پيامى به وسيله تلفن به مردم مشهد فرستادم و آن روز را صرف 

از جمله كارهايى كه عقب افتاده بود يکى  .كارهايى كردم كه عقب افتاده بود
بعد از ظهر تا ديروقت شب در زمينه  3اين كارنامه بود. با اين حال از ساعت 

مسايل و مطالب گوناگون مراجعات بود. جمعه تا ظهر مالقاتها بود از جمله 
ى ميان سايآمده بود درباره ضرورت همکارى س مالقات كنندگان هيئتى از ليبى

بطى را روى كاغذ بياورند دو كشور صحبت شد و قرار شد كه خط و ر
 .كه پيدا شد، اساس قرار بگيردو ربطی  موضوع بحث و گفتگو بشود و خط و
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 و خانواده مسئله زندر باره  کار علمی به همراه همسرم
از كارهاى علمى ما در خارج كشور  هفته، یکیيکى ديگر از مطالب اين       

و خانواده در جامعه ايرانى و در  زن»داديم مسئله انجام مى كه به اتفاق همسرم
 هاى واقعى را كه هست در تاريخ پىها، نمونهبود. اطالعات، داده «اسالم

گرفتيم و استمرار آنها راشناسايى كرديم و بر اساس آن شناسايى موقعيت زن را 
درآورديم.  هدر روابط اجتماعى و در روابط شخصى قدرت، شناسايى و به نوشت

چاپ اولش به نام من چاپ  كار را هم به اتفاق انجام داديم )گرچه در ايران
 .(شده است

را در روابط شخصى قدرت نوشتيم و بر  و موقع زندر شاهنامه مقام       
ها و كرديم و مجموعه اين گفته اساس اين تحقيقات در سمينارها صحبتها

قرار بود فرصت كنيم تكميل كنيم و به صورت يك كار علمى پايه  ها رانوشته



1039 

 

براى آزادى زن، آزادى به معناى درست كلمه كه از نظر من در اسالم حاصل 
ها در يك جا كشاند و اين نوشته ، ما را به ايرانشود، دربياوريم. انقالبمى

به كاغذ منتقل شده بود، يعنى به صورت  جمع نشد، صحبتها هم گرچه از نوار
نوشته درآمده بود، اما بيان را به قلم، به نوشته تبديل كردن خود زحمت بسيار 

خواهد. چند نفرى داوطلب اين كار شدند و خود من هم مدتى به اين كار ىم
داد كه در روز بيشتر از يکى دو صفحه به مشغول شدم، اما گرفتاريها مجال نمى

صورت نوشته كه دست كم قابل خواندن باشد دربياورم البته با توجه به اين كه 
م بنويسم، نوشته مطابق ااين خطر بود كه اگر خود بخواهم آنچه را كه گفته

گويم مشکل و سنگين بشود و خواننده احساس كند نوشته ثقيل آنچه كه مى
ام. آنها همين سنگينى و مشکل بودن است، گرچه چند فصل اين كار را نوشته

 .را خواهند داشت
 

شد براى آزادى و ر در جامعه بدون اين كه خود زن اعتالى مقام زن
 خود كوشش كند شدنى نيست

به  ام كه بدون رشد و آزادى زنچون از سالها پيش معتقد شدهبا اين حال،       
معناى درست كلمه، ما جامعه پيشرو، جامعه اسالمى و جامعه ارزياب و منتقد 

بدون اين كه  در جامعه ام كه اعتالى مقام زنكنيم، و چون معتقد شدهپيدا نمى
دانم بدون مى؛ خود زن براى آزادى و رشد خود كوشش كند شدنى نيست

در آن، زن موقعيت شئى و دون انسان را پيدا كرده است و  ،شناسايى روابطى كه
به كار تنظيم روابط شخصى قدرت و تحکيم مبانى ظالمانه نظام اجتماعى آمده 

تواند رشد نه مى تغییر آنها، زنبدون ها را تغییر داد و توان این رابطهنمیاست، 
 .تواند آزاد شودكند و نه مى

بخشى از وقت خود را )در اين زمينه بيشتر نقش كمك كننده را داشتم و       
و روابط  بود( صرف جستجو در تاريخ ايران اين كار زمينه كار همسرم

در روابط اجتماعى كردم تا  وقعيت زناجتماعى امروز ايران براى تعيين م
 دريابيم چرا زن موقعيت نازل و موقعيت دون انسان دارد؟
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كنم اگر زنان ايم و امروز فكر مىبه اين سئوال پاسخ گفته، ما  به گمان      
در شاهنامه و يکى  خوانده حوصله كنند و اين دو كتاب را، يکى زن سدر

شود بخوانند و براى زنان كشور بازگو كنند، ينك دارد آماده چاپ مىكتابى كه ا
توانيم اميدوار باشيم صبح براى تغيير آن روابط بکوشند و مبارزه كنند، ما مى

 .روشن در انتظار است
و زنان ديگر نقاط جهان! آزادى بشر، رهايى بشر از اين  زنان ايران      

ه به نام تمدن به وجود آمده و اساس موجوديت بشر را دستگاه عظيم مخرب ك
به خطر انداخته است در گرو كار و تالش شماست. تا شما خود را آزاد نكنيد، 

هاى بشرى روى آزادى نخواهند ديد. اعتقاد ما به قدر و منزلت واالى جامعه
 .ستا و هنر زندگی زندگى سازكه به گمان من به تعبير قرآن هنر زن

اند. و اينك نيز زنان ممکن كرده گويد(را )تاريخ مى هاى بسيارناممکن      
 .ناممکن حل مشکل عقب ماندگى را زنان ما بايد ممکن بگردانند

در پى اين باور است كه تنظيم اين كتاب را تنى چند بر عهده گرفتند و آن       
به صورت نوشته منظم درنيامده بود، به بود و نوشته شده بود و  قسمت كه نوار

صورت نوشته منظم درآوردند و در همين هفته براى من آوردند تا من نگاهى به 
آنها بکنم و تنظيم بکنم و كتاب آماده چاپ بگردد. اين است كه من براى اين 

ست داد برم تا اگر فرصتى دروم اين نوشته را با خود مىها مىهفته كه به جبهه
آماده كنم. اميدوارم به كار تالش و كوشش عظيم زنان براى آزادى خودشان و 
آزادى فرزندانشان و آزادى جامعه شان و اعتالى خودشان و جهانگير شدن 

 .اسالمشان بيايد
اما مطلب ديگر اين كه در مطبوعات خارجى گفتم چند مقاله راجع به       
متأسفانه رسم رژيم سابق بود امروز هم برجاست، يعنى اين  بود. آنچه كه ايران

كنند يا به صورتى كه دلخواهشان يا سانسور مى در ترجمه فارسى مطالب را
 .كننددهند و با آن جوسازى مىهست درمى آورند، نشر مى
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 اى كردههمصاحب در ايران سوليوان سفير سابق آمريکا
اى كرده بود با روزنامه مصاحبه در ايران آقاى سوليوان سفير سابق آمريکا      
به من گفتند در يك روزنامه خودمان چاپ شده بود )روزنامه « متن دوپارى»

مطالبى عنوان شده كه  ( و البته سانسور شده. از قول آقاى ريگانعصر تهران
البته تحريف شده است. ديگر حاال همه رسمشان شده است كه در زمينه 
داخلى و يا در زمينه خارجى، اگر يك گروهى يك نقصى را انگشت رويش 
گذاشت، چون آن گروه گفته است كه اين نقص است، پس هر كس بگويد اين 

آموزد اصالا ى به ما مىنقص است گفته او باطل است. حال اين كه شيوه اسالم
اگر آن نقص هست، چرا ما خودمان نقص را ؟ ياخير ببينيم آيا آن نقص هست

از بين نبريم و بهانه را از دست دشمن نگيريم و به جاى اين كه نقص را از بين 
ببريم، خود را به آن مشغول كنيم كه هان چون دشمن گفته است شما اين نقص 

 .نقص وجود دارد دستيار دشمن است راداريد، پس هر كس بگويد كه
خواهند به ست كه مىا اين شيوه تبليغاتى، شيوه تبليغاتى زورمداران و آنها      

هر قيمت خود را به جامعه تحميل كنند و البته دشمنان ما وقتى ببينند به اين 
براى آنها شرايط مساعد با سلطه آنها را فراهم آورد،  شود در ايرانسادگى مى

كنند، هركس را خرجى ندارد، هر كس را كه خواستند خراب كنند، تعريف مى
چه کار اين  .كنندتكذيب مى ،كه خواستند براى خرابى كار ايران نگهدارند

 .پايبند اخالق نيستند که آنها ؟زحمتى دارد
شته توانيم داوقتى خود ما پاى بند اخالق نيستيم، از آنها چه انتظارى مى      

پذيرد باشيم كه پايبند اخالق باشند و راست بگويند؟ چه كسى در اين جهان مى
كه يك ملتى ارزيابى امور خويش را خود نكند و قضاوت درباره مسئوالن خود 

زدگى به معناى درست را به سخنگوهاى قدرتهاى خارجى دشمن بگذارد. غرب
مل، گفته و نوشته و شود كه مالك عهمين است، هنوز از اين اصل پيروى مى

اقدام فرنگيان است. آنها هستند كه وقتى يك حرفى را زدند ما بايد متناسب با 
كند، موافق او و يا مخالف او عمل كنيم و وقتى او عمل بکنيم. هيچ فرقى نمى
كند كه چگونه ا برقصيم، ديگر چه فرق مىتا ممثل ميمون منتظريم كه او بزند 

كنيم، خود ما نيستيم كه سنجش ستيم كه ارزيابى مىعمل بکنيم وقتى خود ماني
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كنيم، خود ما نيستيم كه ببينيم عيب و حسن كارمان كجاست، چه فرق مى
كند كه موافق گفته يا نوشته ديگران عمل بکنيم يا مخالف. نقش ما در هر مى
ها راجع به همين ،در عوض. زده يعنى ميموننقش ميمون است و غرب حال

اند، حرفهايى كه كارهايى كه كرده .كنندهايى مى ما هم گزارش حال و گذشته
 .ها هم يك بام و دو هواستاند آن حرفها و نوشتهاند، روابطى كه داشتهزده
 

 برود زندان بهبگويند، بايد  وقتى راجع به اميرانتظام
است. وقتى راجع به  ر زندانچرا دامیر انتظام هنوز هم معلوم نيست      

. اما وقتی مربوط به مزاحمان دنپذيرنمىسند جاسوسی را ديگرى باشد، كسى 
شود و یا سند سند به فارسی، تقلب می ترجمهشود، دربازسازی استبداد می

 .شودسانسور مى سانسور
 گفته باشد در ايران يگانچه آقاى ر« سوليوان»از جمله همين مصاحبه       

دولتى كه بشود با آن گفتگو كرد وجود ندارد، )مراد از دولت، مجموع رژيم 
است( چه نگفته باشد، ما بايد برويم دنبال اين حرف كه آيا در ايران رژيم 

ما  استوار است يا نه؟ نقايص كارش كجاست؟ اينها را از بين ببريم تا دشمنان
سر را مثل كبك زير برف كردن  کار ما نتوانند به ضعفهاى ما استناد كنند واال

بر فرض اين كه گفته باشند و تحريفى هم در حرفهاى آنها نشده باشد شود می
 .كه شده است

اند؟ و آيا دقيقا  روى ضعفهاى ما ما بايد ببينيم درست انگشت گذاشته      
 ؟خواهند ضعف جلوه بدهنداى ما را هم مىهاند يا خيرقوتانگشت گذاشته

اين ارزيابى است كه ما خود بايد بکنيم و اگر دشمن بداند كه انگشت روى هر 
كه در  طورآنهم –تواند ضعفى بگذارد، قدرت تلقى خواهيم كرد به راحتى مى

اهم شرايط كشاندن ما را به طرف ضعف و تسليم فر -ديديم  مورد گروگانها
بکند. اين مسئله مهمى است، الزم بود اين نكته را با خوانندگان خودم در ميان 

خواهد زبان حقيقت اى كه مىو بر عهده روزنامه است )آن روزنامه بگذارم
دهد، حرفهاى مقامهاى خارجى باشد( هر وقت ديد اين گونه تحريفها رخ مى

 عين آن حرف را پيدا خواهد وسيله جوسازى در داخل كشور بگردد، اوالًمى
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كند و بى كم و كاست، به اطالع خوانندگان برساند. )چون با وضع اداره 
راديو، و تلويزيون از شنوندگان بايد چشم پوشيد( و ثانيا  با شجاعت آن مطلبى 

هاى خارجى شده طرح بکند ببينيم موضوع گفتگوى مقامات با روزنامه را كه
اند يا قوت بوده كه ضعف نشان اد كردهكه ضعف بوده است كه به آن استن

طور نایافكار عمومى ما از حقيقت امر آن طور كه هست آگاه بشوند و اند. داده
براى ايجاد زمينه ذهنى  نباشد كه وسايل تبليغاتى ما مثل وسايل تبليغاتى استالين

. اينها مطالبى بود و بيرون آوردن حرفهاى الزم از زبان اين و آن، فعاليت بکند
كه در اين هفته واقع شده بودند و گزارش كردم البته كارهاى ديگر هم بود و 

آورد و بايد مى گزارشهايى كه ستاد ارتش ،آنها كارهاى روزمره است. براى مثال
به آنها رسيدگى كرد و گزارشهاى جنگ و بسيارى مسايل و مشکالت كه 

د و اينها چون امور جارى است، بازگو كردنش براى شوآورند و طرح مىمى
خواننده شايد خستگى آور باشد. هرچند از جنبه معرفت به چگونگى تحول 

 .و تاريخ، بسيار مهم است ى ايرانسايشناسى سجامعه
 .اورمعمول بياميدوارم مجال كنم و روز به روز، كارنامه هر روز را مطابق م      

  

 اسفند 14ه  به مناسبت سرمقال
 1359اسفند  20تاریخ انتشار 
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 بودند آمده اى از سازمان چماقداران، عدهيادبود مصدق
بود. بخواهم در اين  موضوع ديگر اين هفته مسئله پنجشنبه يادبود مصدق      
از بدرقه سران  شود. روز چهارشنبه بعدا تفصيل صحبت بکنم اين طور مىباره ب

ت جمهورى اطالعاتى درباره توطئه سايكشورها، مسئول امور داخلى دفتر ر
اى بسازند و براى پنجشنبه بدست آورده بود كه قرار است بيايند و يك حادثه

قبل از اين ت جمهورى بپردازند. سايبدنبال آن جوسازى كنند و به تضعيف ر
، هاى تهران، كميتهت جمهورى از نيروهاى انتظامى، سپاه انقالبسايدفتر ر

دعوت كرده بود كه نمايندگى بفرستند و  و شايد هم ارتش شهربانى و ژاندارمرى
هاى الزم را پيش بينىدرباره برقرارى امنيت اين روز تصميمات بگيرند و 

بکنند كه بعضى از اينها نيامده بودند. صبح پنجشنبه كه به احمدآباد رفتم در 
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اند و به شعاردادن و آمده ى از سازمان چماقداراناآنجا معلوم شد كه عده
 .نوشتن و اين چيزها  مشغول هستند

دآباد بودند كه احساسات در آنجا جمعيت زياد نبود، همان مردم احم      
اى خواندم و فاتحه آرامگاهرفتم در كنار  .اى نشان دادندلى گرم و صميمانهیخ

هم در اند، آنجفا كرده طورايناز اينكه بر مردى چنان خدمتگذار در اين قرن 
معلوم شد  ،ثر شدم و گريستم. بعد از مراجعت منأبسيار مت دوره انقالب

را  اند و يك كسى از همانهايى كه نام مصدقاند و شعار دادهآمدهاى عده
خواهند وسيله كار خود قرار بدهند جور ديگر شعار داده است. نزديك بوده مى

است برخورد سختى بوجود بيايد كه عاقلى رفته و صحبت كرده است، كه 
خواهند از عنوان ه مىبدانيد آدمى كه شعار انحرافى داده است از همانهاست ك

 .مصدق استفاده كنند، و غائله را ختم كرده است
آقاى  ،از آنجا كه بازگشتم نزديك ظهر شايد بعد از ظهر درست يادم نيست      

ست به رهايى راجع به اين كه امروز ممکن اتلفن كرد و گفت كه خب الهوتى
باشند. بعد مسئول امور داخلى شما سوء قصد شود هست. بگوييد مراقب شما 

ت جمهورى آمد و گفت كه اطالعاتى بدست آمده كه براى برهم يأسدر دفتر ر
كنند. گفتم در زدن اجتماع امروز دارند در يکى از اين نهادها برنامه ريزى مى

ن هم با تلفن كنند به ايشان گفتند و خود م كنى حضور من به آقاى مهدوى
ايشان صحبت كردم. قبل از اينكه او بيايد و اين اطالع را بدهد وقتى من از 

ده و كار فورى ركه گفتند قبالا دوبار تلفن ك احمدآباد بازگشتم آقاى ميرسليم
آيند. داشته است تلفن كرد و گفت كه دو دسته به آنجا براى برهم زدن نظم مى

هستد و دسته ديگر نه، آنها براى كارهاى  حوم كاشانىيك عده عالقمندان مر
اى بدهد و آن دسته اول را مطمئن كند آيند. دفتر شما يك اطالعيهخودشان مى
ن آنجا به اختالفهاى گذشته و به طرفدارى از اين و مخالفت با آ كه شما در

 دو كاشانى را طرح نخواهى كه اختالف مصدقپردازيد. منظور اين است نمى
اينها خيالشان راحت شود و ما الاقل با يك دسته كار داشته باشيم. من  .كرد

گفتم بسيار خوب ولى شما نيروهاى انتظامى و مسئول امنيت هستيد وقتى 
بينيد كه اينها خواهند آمد از پيش تدابير الزم را بينديشيد كه نيايند و فساد مى

 .نكنند
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و ربع خواستم كه از دانشگاه بپرسند كه وضعيت چگونه  2ساعت  نزديك      
اند اند و دستها زنجير كردهاى جلوى دانشگاه آمدهاست. پرسيدند و گفتند عده

پرسيدم: شوند. و با شعارهاى خودشان مانع از ورود مردم به دانشگاه مى
نون اساسى اند و بايد مجرى قانيروهاى انتظامى كه از پول مردم بوجود آمده

باشند تا طبق قانون اساسى مردم آزادى اجتماع داشته باشند و بتوانند وقتى الزم 
هر نهادى در رابطه با  ارزشدهند، اجتماع كنند كجا هستند؟ تشخيص مى

ى را ملت مسلمان ساصولى است كه ما به آنها معتقد هستيم. اگر اين قانون اسا
قانون اساسى جمهورى اسالمى است و اگر رعايت  تصويب كرده است و ايران

به اسالم داريم يا نه و اگر رئيس  یبنددهد ما پاىاين قانون است كه نشان مى
اسفند گفتند او  14روز پيش از  اند و اماماين جمهورى را مردم انتخاب كرده

 طوراين نيز كند و از سران كشورهاى ديگر خواستند آنهابر دلها حکومت مى
شود كه اين نيروهاى انتظامى در آنجا نباشند و حکومت بکنند، چگونه مى

اى باشند و شعار ناسزا بگويند؟ اين بجاى خود، مانع ورود مردم به عده
دانشگاه نيز بشوند؟ به دليل اين وضع زودتر به دانشگاه رفتيم ظاهرا  موجهاى 

د مقابل دانشگاه شکست و جمعيت و حضور در دانشگاه موجب شد كه آن س
 3دقيقه به ساعت  20مردم توانستند به داخل دانشگاه بيايند. حدود

سفيرالجزاير تازه آمده و نشسته بود و مشغول صحبت بوديم كه ديديم بله، يك 
كردند. اول  دادن اى حدود صد نفر به جلوى پنجره آمدند و شروع به ناسزاعده

بگويند كه صحيح نيست شما يك روز بعد  گفتم بروند با اينها صحبت كنند و
از سخنان امام و بنام امام بياييد اينجا و حرف امام را تكذيب بکنيد! حاال با 

مخالف هستيد بسيار خوب، اما اين كار صحيح نيست. بر فرض  رئيس جمهور
بميان  قخواهيد بکنيد، عيبى ندارد، شعارتان را بدهيد. اما چوب و چماهم مى

نياوريد. بعد اينها بجاى اينكه از اين حرف پند بگيرند و نشان بدهند كه واقعا  
گويند و در خط امام هستند، بدتر كردند. شايد اين حرف را دليل بر راست مى

ضعف گرفتند. فريادها را بيشتر بلند كردند. گفتم: بپرسند ببينند مسئول 
بعد سرهنگى آمد و معرفى كردند كه سرهنگ انتظامات دانشگاه كيست. 

است. به او گفتم كه اين عده را به ترتيبى از دانشگاه دور كنيد كه  الهوتى
 3برخورد نشود. رفت. ولى آنها تا وقتى من براى صحبت رفتم، يعنى تا ساعت 
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مردم در فيلم . از اينجا ببعد را کرندبودند و انجام وظیفه می ،دقيقه 30و 
اند، اما براى اينكه در تاريخ اين دوران بماند و آيندگان سانسور شده ديده

بدانند چه دستهايى با چه نقش هايى در صدد تضعيف رژيمى برآمدند كه با 
 .گويممردم بوجود آمده بود، آنچه شده است را يك بيك مى انقالب

ر اثر بهمچنان مشغول ناسزا گفتن بودند.  صحبت را شروع كردم و اينها      
 د نيمطرف ناسزا گفتن را شروع كردند و حدو ناسزاگويى آنها يك عده هم اين

 و راساعت شايد گذشته بود كه براى بار دوم از جمعيت فرياد آمد كه بلندگ
 اند و كمى دورتر يك گوشه از ميدان ناگهان خالى شد. علت راقطع كرده

ار اند، در اينجا ديگر جهت شعكه سنگ و فشفشه انداخته پرسيدم معلوم شد
و  دنكار رسيده بود به سنگ پرتاب كرنبود، بلندگو را قطع كردن هم نبود، 

روى همان اطالعات كه پيش از اين گفتم، پس منتظر كارهاى بعدى يعنى 
شديم. در آنجا در نظر خودم مجسم كردم كه اگر تيراندازى هم بايد مى

ى ه روهمينطور هوايى هم بکنند و انبوده مردم در اثر اضطراب، ب تيراندازى
 .هم بريزند، چند ده نفر زير دست و پا از بين خواهند رفت

اين منظره مرا ناگزير كرد تصميم قاطع و عاجل بگيرم و فرصت به       
ه را فورا  از اول از نيروهاى شهربانى كمك خواستم كه اين عد ندهم. چماقداران

اى نداشتند. عجيب اينجاست كه دانشگاه خارج كنند ولى آنها هيچگونه وسيله
توانند مسئول حفظ امنيت باشند و گويى در يك شهر چگونه دو نهاد مىوقتى مى

ها كند و اگر كميتهگويند شهربانى كار نمىاين دوگانگى تا كى بايد باشد مى
كه البته جواب اين است كه افراد خوب، آن شود. نباشند امنيت شهر مختل مى

حاال آن بحث به  ؛ها و شهربانى را در يك نهاد جذب كنيد و يکى كنيدكميته
اند، چطور كنار، اما در چنين اجتماعى كه يك شهرى در يکجا جمع شده

اى و به تعداد شود كه فقط شهربانى آنجاست و آنهم بدون هيچگونه وسيلهمى
 .غيركافى

نفر بيشتر يا كمتر در  200عد معلوم شد كه قرار بوده است از شهربانى ب      
اند. آنهم بدون هرگونه تجهيزاتى! نفر بيشتر نبوده 90آنجا باشند و در عمل 

رفتار  «كجدار و مريز»اينها هم رفتند و سرودست شکسته برگشتند. با اينحال 
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مد شکايت آورد كه ما شد. اما مجددا  بلندگو قطع شد. اين بار افسر ديگرى آ
 .زنند و هيچ وسيله دفاعى هم نداريم. او يك سرگرد شهربانى بودرا مى
باز سنگ پرانى اين دفعه با قالب آهنى شروع شد و اين در حالتى است       

و فرمانده كل قوا، كسى كه  شود و رئيس جمهوركه هوا هم دارد تاريك مى
بايد از او دستور بگيرند و به دستور او باشند و همه نيروهاى  نيروهاى مسلح

در پيامى اين سال را  مسلح طبق قانون بايد تابع او باشند و در اول سال هم امام
ا مسئول امنيت قرار دادند، بايد به رسال امنيت خواندند و رئيس جمهور 

كه هستند دستور بدهد و آنها ناتوان هستند و  نيروهاى انتظامى آن مقدار هم
است! مقامات در جريان قرار  «ايکس»مسئوليت پيشامدها هم به عهده آقاى 

اند و در آنجا حاضر نيستند و اين آقايان چماقدار هم يك نوبت افراد را گرفته
اندازى اند، حاال مشغول سنگتر شدهاند و جرىكتك زده و زخمى كرده

گراييد چاره وضع از هر جهت و لحظه به لحظه به وخامت مىهستند. پس 
ماند غير از اينكه پيش از آنكه عمل كنند و جمعيت در هم بريزد. و خداى نمى

از مردم خواستم اين عده نكرده كشت و كشتارى شود اقدام كنم. اين است كه 
اى از دهرا با آرامش از دانشگاه بيرون كنند و مردم هم همين كار را كردند. ع

 .اين افراد چماقدار دستگير شدند
در جيب دستگيرشدگان كارتهاى شناسايى بود كه چند عدد از اين كارتها را       

اى به دست جوسازان بيفتد كه قصد خواندم، همين امرى كه موجب شد بهانه
آنگونه  ام.ام و چرا قبل از قضاوت كارتها را خواندهتضعيف نهادها را داشته

هند و نيت واقعى دمى تراشند خود را لوبا همين استداللهايى كه مىكسان 
اى بخواهند بيايند با آسودگى سازند. براى اينكه اگر عدهخويش را آشکار مى

عمل كنند، و در جيب خود مثالا كارت حزب  خاطر به وظيفه چماقدارى
داشته باشند و يا كارت  را ككارت عضويت در ساوا رستاخيز را داشته باشند يا

حمايت مؤسسات ديگر دوره رژيم سابق را داشته باشند، خوب اينها ناگزير بى
شود  چنان جوى بسازند مثل اينكه اصالا نه كه نمى طوراينمانند. مى

نه كاردى و نه  ،انداند و حرفى زدهچماقدارى بوده و نه جماقدارها كارى كرده
اند، نه اسيد ين داشتهناند، نه سنگى با غالف آهاى داشتهنه دشنه اى وقمه

اند! خوب، دادهها در آن گوشه شعار مىاند. بيچارهكردهنه كارى مى داشته و
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ما چرا بايد جلوى شعار دادن آنها را بگيريم و هر چه  !اند شعار بدهندآزاد بوده
بوده است. پس ناچار اينگونه اشخاص اگر  تقصير بوده است با رئيس جمهور

بخواهند عمل كنند، بايد در پوشش نهادهايى كه مورد قبول هستند عمل كنند و 
اند مدافع اند و شدهاين يك امر بديهى است. حاال آنهايى كه علم و كتل برداشته

گويد، مىكه راست  گويند بايد مثل خود اماماگر راست مى ؛اين نهادها
اند؟ گفتند: عجب اين اشخاص چگونه در اين نهادها رخنه كردهآمدند مىمى

است؟ با اينكه از پيش معلوم بوده است كه اند؟ چطور شدهاز كجا رخنه كرده
كنند و هيچکدام از مسئوالن اين نهادها كه آيند و اين كارها را مىاين عده مى
قضيه يك توطئه چپ آمريکايى بوده اند كه اين اند و كشف كردهبعد آمده

كند است، از پيش جلوى اين كار را نگرفتند. پس همين استدالل روشن مى
كنند. او پيراهن خونين عثمان پيراهن عثمان درست مى اينها مانند معاويه كه

ا اين حاال هى بگو باب «قاتل عثمان است على»گفت: را علم كرده بود و مى
على همان كسى است كه نه تنها چند بار خود به خانه عثمان رفت بلکه 
فرزندان خود را فرستاد كه مردم هجوم نبرند و... اين آقايان در تبليغات معاويه 

 !شوند. رئيس جمهور مخالف نهادهاست و تمامگونه خود موفق نمى
ايم، آيا ج بردهرن «پيراهن عثمان»خوب، ما كه چهارده قرن از مسئله       

جوانهاى مسلمان و فداكارى كه در اين نهادها هستند از همين واقعه عبرت 
آيند؟ آيا چه كسى مسئول تصفيه هر كسى است كه اسم گيرند و بخود نمىنمى

را بياورد؟ و در عوض كارت نهادها را به اينگونه اشخاص  رئيس جمهور
مسئله، كنند؟ صورت از آنها استفاده مىتماعات بديندهند و در اينگونه اجمى

اند و هيچ كم مسئله روشنى است با همه اين كار و زار تبليغاتى كه بهمراه انداخته
ندارد، بر مردم واقع بين و راستگوى معتقد و صميمى  «پيراهن عثمان»از همان 

درت خويش را خواهند با استفاده از اين نهادها پايه قروشن است كه اينها مى
زند و داند نه خواندن كارت صدمه به نهاد مىمحکم بکنند، وگرنه، همه كس مى

 اى؟گويند كه چرا پيش از قضاوت اين را خواندهنه قضاوتى است كه به ما مى
بعدا  ممکن است معلوم شود كه كارتهايى  ؛انداينها داراى اين كارتها بوده

اینها در جيبها  یطوراند و هميناعتبار افتادهاند مربوط به دوره قبل كه از بوده
اگر اين كارتها ديگر اعتبار ندارند  :اين هم سئوالى است یا خیر. اندنهاده شده
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چگونه هنوز در جيب اشخاص وجود دارند؟ و چطور شد همه آنها كه دستگير 
شدند از اين كارتها داشتند؟ غير از اين است كه در وقت الزم كارت را 

ورند و از مخمصه بيرون بروند؟ دراين باره آنچه گفتنى است در دربيا
 .امها گفتهمصاحبه

  
 اى نيست كه من فخر كنم رئيس آن باشماين جمهورى جمهورى

صحبت كنم. بله، يك طريق  خواهم كمى با دستگاه قضايىدر اينجا مى     
اى ف مقصر جلوه بدهيم و يك عدهطراى را از اينقضاوت اينست كه يك عده

طرف بوديم و هركس را كه خطا طرف و در مجموع بگوييم كه ما بيرا از آن
زمان و تاريخ پای شهادت نيست. اينجا  طورايناما، وضع  .كرده بود، گرفتيم

كنم و نه به اين اى ارفاق مىهستم نه ذره است و من كه رئيس جمهوربمیان 
روم، ايستم و زير بار ناحق نمى. قرص و محکم مىکنممى تمکینها بازیتسايس

اى چماقدار بيايند و حتى به قيمت كنار رفتن. اين كشور نشد كه در آن عده
ناسزا بگويند، سيم بلندگو را قطع كنند، سنگ بپرانند، فشفشه بيندازند، اسيد 

و تازه اينها يکطرف قضيه بشوند  بپاشند، تير رها كنند و آخر طلبکار هم بشوند!
خوب » :اى بيايند بگويندو رئيس جمهور هم طرف ديگر قضيه بشود. و عده

وظيفه شما دستگا . «طرف آن تقصير را كردطرف اين تقصير را كرد و آناين
قضايى اين است كه برويد اين سئوالها را تحقيق كنيد و ببينيد آيا دستگاههاى 

اند كه براى اين روز نقشه هست يا خير؟ بر فرض كه بودهانتظامى از پيش آگاه 
گاه نبوده گاه  طورچ ؛اندآ دستگاههاى انتظامى هستند كه اين حد از واقعيتها ناآ

چطور در بعضى موارد برقى و  ؛ اماهستند؟ دستگاههاى اطالعاتى كه دارند
ند چطور ادر اينگونه موارد فلج هستند؟ اگر اطالع نداشته وكنند خوب عمل مى
ها مطلع نشدند؟ اگر اطالع نداشتند و آنشد ت جمهورى مطلع سايشد كه دفتر ر

چگونه شد كه مسئول شهربانى تلفن كرد و اطالع داد دو دسته به آنجا براى 
آيند و اگر مطلع بودند پيشگيريهاى الزم را انجام ايجاد اختالل، در نظم مى

اند چرا؟ اند؟ و اگر انجام ندادهام دادههايى را انجاند يا خير؟ چه پيشگيرىداده
آيا بعد از آنكه به وزير كشور و مسئول شهربانى گفته شد كه جلوگيرى كنيد، چه 

مسئول امنيت آنجا با مقامات مسئول امنيت شهر  اند؟ آيااقدامى انجام داده
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ر اند چرا؟ و اگاند يا خير؟ اگر نجستهاز آنها استمداد جسته اند وگزارش كرده
اند چه نوع كمکى به آنها شده است؟ آيا اطالعى كه به دفتر استمداد جسته

ت جمهورى داده شد، درست بوده كه در يکى از نهادها دارند اين عده را ساير
خواستند نظم را بهم تا كجا مى ؟خيریا دهند، براى بهم زدن نظم، سازمان مى

اند كه تا كشت و كشتار هم اينها داده بزنند؟ آيا اين اطالع كه به رئيس جمهورى
در دست است و به  اند صحيح بوده است يا خير؟ چون نوارآمادگى داشته

اى بوده است و اگر رئيس جمهورى روى وضوح معلوم است كه نقشه گسترده
رخوردها داشت، تا امروز از اينگونه ب اى كه از زمان قبل از مصدقتجربه

صفهان تيراندازى به طرف جمعيت ولو ا كرد و آنها مثل كوچپيشدستى نمى
وقت چند ده نفر كشته و چند صدنفر زخمى بر جا  كردند آنهوايى را شروع مى

اند؟ چگونه شده ها كرده؟ چه اقداماتى در اين زمينه، مسئول چه کسی بودماندمى
نكه در اجتماعات شعار بسود رئيس است كه در مواردى اشخاصى به صرف اي

اند كه بعد بيايند از اند و آزاد نشدهاند توقيف و فورا  محکوم شدهجمهورى داده
اند؟ از آنها آنها بازجويى كنند؟ ولى در اين مورد توقيف شدگان فورا  آزاد شده

اند در دانشگاه اعتصاب كنند و شده است! و آنها هم حق پيدا كردههم دلجويى 
اى نيست كه من فخر كنم ف مقابل قرار بگيرند؟! اين جمهورى جمهورىطر

ترازو درست  رئيس آن باشم، اگر دستگاه قضايى بيايد و به اين ترتيب دو كفهِ 
كار را به عنوان اعتراض به كند قطعا  من از اين مقام در خواهم گذشت و اين

ه دهها نفر زير شود كه پس از دو سال ككنم. اين نمىاين روش رسيدگى مى
استقرار  ،اند، امنيت در شهرها از بين رفته استنفله شده اين چماقدارها چماق

 ؛حاال بخواهند به اين ترتيب به آن رسيدگى كنند ،قانون غير ممکن شده است
اين امر قابل تحمل نيست. همراه اين كار جوسازى بکنند و در آن تمام 

 گران اصلى شركت بکنند. از صبح تا شام، از شام تا صبح راديو و تلويزيونبازي
شوند مشغول تبليغات يك طرفه و چند روزنامه كه با پول اين مردم اداره مى

اند و اين مسئله كنند مردم ما عقل و هوش را از دست دادهباشند. اينها تصور مى
شود آن را در ردم يك شهرى انجام گرفته است مىواضحى كه جلوى چشم م

نظرشان وارونه جلوه داد. اين يك امتحانى براى دستگاه قضايى است و در آنجا 
ايم بايد ببينيم گارد رئيس جمهورى چه بوده پرسيده اند كه بله، ماآمده و گفته
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دگى است؟ رئيس جمهور چطور دستور داده است و... اينها در واقع گريز از رسي
  واقعى است.

 
 مرا گاردى نيست

تحت فرمان فرماندهى كل قوا هستند. به صراحت قانون جز  نيروهاى مسلح     
 نبايد فرمان ببرند، مرا گاردى نيست، در دژبانى ارتش از رئيس جمهورى

به استخدام درآمدند و آنهم با عنوان اى بعد از اينكه تعليم داده شدند عده
شوند. در رود، چهار نفر همراه او مىمى هر جا رئيس جمهور«.يگان حفاظت»

هر شيفت چهار نفر همراه هستند. اين يگان حفاظت، حفاظت از رؤساى 
ت رئيس را نيز به عهده دارد. حفاظت از محل اقام كشورهاى ميهمان ايران

نفر از اين يگان  21بر عهده دارد. در آن روز  جمهورى و  بسيارى از امور را
حفاظت در دانشگاه بوده است. هفت نفر باالى بام محل استقرار بلندگو هفت 

است و هفت نفر هم پايين اى كه رئيس جمهور بودهنفر درهمان طبقه
مردم حمله كردند؟ و به  «گارد رئيس جمهورى»نفر شدند  21ساختمان. اين 

خود مردم از نماز  ؟دفاع؟ آيا اين هم عدالت اسالمى است!حمله به مردم بى
ظهر جمعه آنچه شنيدند، شنيدند، تا روزهاى بعد و آنچه را از عدالت راستى و 

ديدم، به لحاظ اينكه واضح وضع را وخيم مىاسالميت بايد بدانند، دانستند. 
سئوليت سنگينى بر عهده من بود داوطلب ديديم و يك موضع را بحرانى مى

ت جمهورى شدم، آنچه در توان داشتم كوشيدم ولى دائم بر دست و پايم ساير
بند گذاشتند و ديوارهاى ضديت و مخالفت را برگرداگرد من باال آوردند. باز 

براى اينكه كشور در جنگ خارجى، درگير است و خطر  ،آنچه در توان دارم
و اگر ديدم توانايى هيچ كارى نمانده است، اين عنوانى كنم مى ،بزرگى است

آيم و به شما مردم حقيقت را هر چه نيست كه من خود را به آن فريب بدهم، مى
 گويم و شماييد كه بايد درباره سرنوشت كشور خودتان تصميم بگيريد.هست مى

اند، از فتهاز روى راستى پذير ايم و چه ظاهرا  و چه باطنا  بعضیهمه ما پذيرفته
كه به راستى پذيرفته است و قبول دارد تا بقيه كه ميزان رأى شما مردم  امام

روز  است و ما به رأى شما در مسئوليتهايى كه هستيم هستيم آنچه واقعيت آن
بود من به اين ترتيب براى شما نقل كردم و شما خود آن جوسازى يك طرفه را 
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ها ديديد. يك طرفه، يك طرف، و در روزنامه زيوندر مجلس، در راديو تلوي
به بازار  شما شاهد ريختن چماقدارها «تنها به قاضى رفتن و راضى برگشتن»

يد و اين توطئه تعطيل بازار بر ضد رئيس اهيد. شما مقاومت كرداهشهرها بود
تلويزيون ما عين زمان رژيم سابق  راديو،يد. اهشکست داد جمهورى را

آنها كه كركره  ايد.ايد يا نكردهدانيد كه تعطيل كردهشما خود مى .استشده
دانند چند درصدشان از روى عقيده اين كار اند مىهايشان را پايين كشيدهمغازه

شوم. هم نمى شما معلوم است كاسه داغتر از آش اند. همه چيز بر همهرا كرده
ام و ر كه به تالش و كوشش من مربوط است براى حفظ كشور كردهآن مقدا

كنم. اما، وقتى از هر جهت ناتوان شدم، ديگر ماندن و مسئوليت شکست را مى
اى است و تا وقتى از ديد من اين يك توطئهبر عهده گرفتن كار صحيحى نيست. 

مهور ف رئيس جحذكه شما مردم از آن آگاه نشويد ادامه دارد و هدفى جز 
آن طرح دو فوريتى، بالفاصله اين قضيه پنجشنبه و پيامدهاى آن، همه يك  .درندا

كذايى بوضوح تمام شرح شده است و براى  جريان است. جريانى كه در آن نوار
 پرسم:از خود میگاه  .از بين بردن اين جمهورى بايد از همين جا شروع كرد

ر سو انسان در محاصره ديوارهاى تضاد و ه ماندن در اين عنوان وقتى از
ترجيح در چرا؟ هاى مفتضح، سازى است و اينگونه جوسازىمخالفت و پرونده

است كه با مردم همه چيز گفته شود و اختيار با آنها باشد، من تا عمرم به این
البته كسى نيستم كه مايه اختالف  ؛اماينجا رسيده است براى وحدت كوشيده

گاه شوند وحدت در خطر  ایدبشوم. مردم  باالخره  و بدانند عامل خطر کیست.آ
ى كه ساييابد: گروههاى سچگونه سازمان مى بايد معلوم شود كه اين چماقدارى

 امورى كه دستگاه قضايى .ها هستنددهند كداماين چماقدارى را سازمان مى
خيره  واال اگر يکى گوشه چشمى به چماقداران ها هستند.این بايد دنبال آن باشد

اى هم به رئيس جمهورى برود، اين را عدالت قضايى كند، يك چشم غرهمى
گويند ماست مالى مسئله و اين حق و حقيقتى است كه من گويند. اين را مىنمى

حق را گرفت بيم و بايد بگويم و شما مردم بايد بدانيد. انسان وقتى جانب 
آنچه حق  دهد. منشوند را بخود راه نمىاضطراب اين و آن كه با او مخالف مى

 انشاءالله ام تا حق پيروز بشود.بود گفتم و ايستاده
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 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 

  1359اسفند ماه  20تاریخ انتشار چهارشنبه، 
 495روزنامه شماره 
 

 بخش دوم
 

مان از میهن وجه به امکانات مان، اما با تکیه بر ابتکاراتما با ت
 کنیماسالمی دفاع می

را حفظ نکنید و اگر در برابر ملت خود، برای  شما بدانید اگر این انقالب    
نمایندگان زور را محترم بشمارید و  ناچار باید، احترام قایل نشوید ملت خود
که آن جا جز  میآاید، از جایی آیدنمیقدرت از مردم دانید که زور و شما می

 خارج مرزها جای دیگری نیست. 
دهم که ام و اینک نیز توضیح میمن چند نوبت توضیح دادهپس اینکه      

 استبداد بدون وابستگی ممکن نیست، حرفم صحیح و روشن است. 
ین بیان بیاموزند امیدوارم که نیروهای مسلح ما آنچه که آموختنی است از ا     

و با کار و تالش و ابداع و ابتکار از پیروزی به پیروزی دیگر گذر کنند و با 
و استقالل همه نیروهای  پیروزی در این جنگ راه برای استقالل کامل ارتش

آوردهای این پیروزی به و ما آسوده از این پیروزی و دست هموار کنندمسلح 
 های جدید بدست بیاوریم. برویم و پیروزی سوی حل مشکالت دیگر

ها ها و تصمیم در مورد آنای که گذشت مطالعه گزارشکار دوم ما در هفته     
ها را گزارش خواندم و بعضی از این گزارش 30بود. در مجموع بیشتر از 

 70هاشان هم حدود شود گزارش خواند برای اینکه سی، چهل و بعضینمی
مربوط  بود مسائل مختلف کشور. گزارش مهم از ارتش ط بهصفحه هستند مربو
و در مورد نقاط  گزارش مفصلی راجع به ارتش مهاجم عراق ؛به سه تا از نیروها
 خواندم. هم بود که ضعف و قوت آن
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جدول  در گرفتیمدر دوران جنگ هر اطالعاتی که می ،پیش از این     
، وارد خودمان فراهم کرده بودند های ارتشقاط ضعف و قوتای از نمقایسه

ولی این گزارش از این طریق به دست نیامده بود، از راه دیگری  شد.می
 به ارتش عراقاز لحاظ اینکه  .شده و برای ما بسیار سودمند بود تحصیل

کنیم ، به صورت اه نمیام به صورت یک ارتش دشمن نگکه بارها گفته طورآن
ای در ها در دست یک رژیم دست نشاندهکنیم که اینفرزندان ملتی نگاه می

طور  . پس ما باید آناندشرایط جوّ ترس و وحشت و ترور به جنگ کشانده
این باور ما سازگار باشد و ارتش عراق مجال این تفکر را  ارفتار کنیم که ب

باید طرز فکر برد؟ و چرا میا چه سودی میداشته باشد که از حمله به کشور م
های زیادی شوند، هزینهها مسلح میآن ؟های ما حاکم بشودغلط بر ارتش

ها حفظ شود، نه برای اینکه کشور حاکم را در برابر ابرقدرتها میخرج آن
ها تبدیل گردند. ما با توجه به کنند، بلکه به وسیله و ابزاری برای ابرقدرت

مان از میهن اسالمی دفاع می کنیم. بطور قطع ان و تکیه بر ابتکارتمامکانات
های خود را از بین بکند و ضعف یدبا و یقین طبق اصول اعتقادی ما ارتش

چون بر این  .ها بایستندها تبدیل کند و در برابر فشار ابرقدرتببرد و به قوت
خودمان نسبت به ارتش مهاجم  سربازان بهای هیچ کینهکنیم، اعتقاد عمل می

هایی که و به مناسبت در رابطه با مطالب ارتش یکی از ضعفکنیم نمی القاء
ها اند و در رابطه با ضعفی در مورد ارتش ما که آنراجع به ارتش عراق گفته

ها فریب آن را اند و به نظر من درست است بیاوریم، ضعفی که آنتصور کرده
ها یقت ضعف نبوده و قوت بود )اطالعاتی را آمریکایی به آنخوردند و در حق

 این اطالعات .داده بودند( در مورد مسایل داخلی و جریانات درون ارتش ما
حسین را در حمله به ایران تشویق و تحریک کرده بود،  آقای صدام که

 اطالعات نادرستی بوده است. 
و تمایل به  هداشتایران توانایی مقاومت نمی بر طبق آن اطالعات، ارتش    

این حمله با سرعت در همان روزهای  ،داشته است. در نتیجهمقاومت نیز نمی
شده است. قسمت اول این اطالعات که به منجر می اول به پیروزی عراق

ا آنکه حمله باول ربط نیست. در حقیقت در روزهای دشمن داده شده است بی
ها را اما همچون طبیبی که عالئم بیماری ،ما از پیش از حمله آگاه بودیم
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دیدم برای پیشگیری امکان پیشگیری ندارد، ما هم این عالئم را می امابیند می
های بسیار که به موقع به کردیم اما به دالیل بیشمار و ضعفهم تالش می

نبودیم به موقع مانع از تجاوز  اطالع مردم مسلمان ایران خواهم رساند، قادر
توانیم بشویم. اما آنچه نادرست بود یکی روحیه و دیگری امکاناتی که ما می

پرواز را نیروی هوایی و توان وضع  ،بسیج بکنیم و به عنوان مثال از این اشتباه
 نقل کرده بودند.

 

 کردنداریم و به کشور ما حمله  دشمن باور کرده بود ما ارتش
ها( سربازی را زخمی و دستگیر کردند در این گزارش که ما )یعنی عراقی     

در بیمارستان او به خود آمد به او گفتند به شما باید خون تزریق بشود شما 
دهم شهید بشوم اما خون دشمن در خون ندارید آن سرباز پاسخ داد ترجیح می

ناپذیری کاری و ایثار و آشتیبدن من جریان پیدا نکند. این روحیه، روحیه فدا
کرد و حسین عکس آن را باور می با متجاوز این واقعیتی است که رژیم صدام

ام درباره حفظ این روحیه بوده است و ماه گفته 5آنچه در طول این مدت 
 .کنم هیچ چیز در جنگ تعیین کننده نیست مگر روحیهامروز نیز تأکید می
اسالمی و به میهن اسالمی اگر رفتار ما، گفتار  الم و انقالبخیانت است به اس

؛ های رادیو و تلویزیون ما این روحیه را خراب بکندما، خصوصا  اگر برنامه
 سالمی و میهن اسالمی خیانت است. به اسالم و انقالب ا این کار
ای درباره هدر تلویزیون برنام ،گفتند در یکی از شب های آخر هفته     

اجرا شد. حاال اینکه در آن برنامه شرکت کنندگان از خود ستایش  خرمشهر
فراوان کردند بماند و اما اینکه چگونه رادیو و تلویزیون ما به سراغ مسئوالن 

پردازد، از نظر من این نیز همان دستی رود و به این کارها میاداره جنگ نمی
هیچ موفقیتی به دست نیاورد.  ن کشور در دوران انقالبخواهد ایاست که می

به هر حال گفتند چند نوبت و با تکرار، این فرد گفته است، هرگاه از فرماندهی 
داند تبلیغ خودسری در عمل ایم. همه کس میاطاعت نکردیم موفقیت داشته

کردن یکی از  )خود این خودسری در عمل( و نپذیرفتن نظم و خودکامه عمل
ترین اسباب وضعیتی شد که در خرمشهر بوجود آمد. تبلیغ این مرام، یعنی عمده
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نداریم و  بازگشتن به وضعیتی که در آن وضعیت دشمن باور کرده بود ما ارتش
رادیو تلویزیون این گونه  ،با وجود همه تأکیدهای امام ؛به کشور ما حمله کرد

آیا این کمکی است که دستگاه تبلیغات به ما  !هم در اوج جنگکند آنمی تبلیغ
 کند در جریان جنگ؟می
به ما حمله کرد این بود  وضعفی که این دشمن را به طمع انداخته بود پس      

توانایی حاصل از ابتکاراتی که جوانان ما در  ،که توانایی بازسازی ارتش
بلکه عکس  ،نه تنها به حساب نیاورده بودرا خود بروز دادند نیروهای مسلح از 

. حتی تجهیزات جنگی را به حساب وضعیتی که را به حساب آورده بودآن 
شرکت  وها داشتند مالک گرفته بود نه به حساب امکان ما در آماده کردن آن

ها این آید و در کارگاهدادن آن ها در جنگ. فکر اینکه ملتی به حرکت می
کند، به خیال او خطور نکرده بود و در عمل دید تجهیزات را آماده می

 لشگر عراق 12تجهیزات فراوانی که پدید آورده بود و در گزارش بود که از 
توانایی مقاومت نیروهای  ی که ازبرآورد پایهبر .لشگرش در حال جنگند 10

در خواهیم آمد. ولی به یمن  با ضربات اول ما از پای کرد، تصور میکرده بود
رهبری و اداره به معنای ایجاد امکان به خاطر آنکه ابتکارها مجال بروز بیابند 

ها مجال ابراز بیابند و کار و تالش عظیم همه مردم ما، این حساب و شجاعت
 او غلط در آمد. 

 

 ندنکدخالت می گیری و قدرت در کار ارتشمراکز متعدد تصمیم 
عف آن ض :ما نسبت داده بود، صحیح است به ارتش که اما ضعف دیگری     

و قدرت، از مجاری گیری مراکز متعدد تصمیم .امروز به مراتب کم شده است
سبب و این عامل تضعیف روحیه و  د.نکندر کار ارتش دخالت میگوناگون، 

، هاگی و نحوه اجرای آنهای جنبرنامه یحاطراست و بر  بهم ریختن سازمان
 هیچ قابل توجیه نیستند. هاگذارد؛ این مداخلهاثربس منفی می

تالشی برای  چهدانند دشمن از آن آگاه است، مردم هم از آن آگاهند و می     
شود، بین ارتش و دیگر می ایجاد برخوردهای سیاسی، عقیدتی در داخل ارتش

ن تحریکات شبانه روزی که در نیروهای مسلح به نیروهای مسلح می شود. ای



1059 

 

ها که از راه صدور قطعنامه و تلگراف و تلفن و آید، این جوّسازیعمل می
خطر را خیلی جدی دیدند و اخطار کردند که  گفت و شنودها، تا آنجا که امام

 ،نباید کاری کنند که موجب تشویش رئیس جمهور و فرماندهان ارتش بشود
به « کرخه کور» . در یک گزارشی هم که پس از پیروزی جبههپوشاندنی نیست

ترجمه شد، همین معنا بود و به این جوّ  دست افتاد و بوسیله سپاه پاسداران
 ده بود. شتکیه 
تعیین  در این مورد نقش ما بتدریج این ضعف را کم کردیم و کمک امام     
ما، راجع  های ارتشای داشت. اما اینکه برآوردهای دشمن از ضعفکننده
ها را باید بیش از آنچه باید، به فکر شود به روحیه و توان رزمی ارتش. اینمی

 برانگیزد.
 

 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 
 1359اسفند ماه  21تاریخ انتشار پنجشنبه، 
 496شماره  روزنامه

 
 سومبخش 

 
ای که باید در این زمینه مردم ما نسبت به آن حساس بشوند نخستین مسئله     

بدان  ای است که دو سال انقالبها است( آن تجربه)و این در همه زمینه
دهد. این تجربه در دو سال انقالب واقع شده است و پیش از آن هم گواهی می

 ایم. ی همواره با آن روبرو بودهدر دوران زندگ
 

ما نباید »شود و آن اینکه: اهمیت آن جمله معروف روشن می
 «بگذاریم این رئیس جمهور در هیچ کاری موفقیت بیابد.

هایی که عقیده را وسیله دستیابی به مقام و ام، آنطور که من تجربه کردهاین     
کنند و عقیده، موقعیت طلب می بندی بهدهند و به استناد پایموقع قرار می
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خواهند که طلب و قدرت پرستند و نمیسازند، قدرتبرای تحصیل آن جوّ می
، بلکه مقام و موقع پیداکنندهایشان، دادن استعداد و لیاقتاز راه نشان

 خواهند از جوّ موجود استفاده نمایند و به نام جوّ خود را تحمیل کنند.می
دوند و احساس نگرانی ایجاد یهستند که اینجا و آنجا م هاییها، هماناین     
ها و اوضاع و تحولی است که اگر دیر بجنبید همه چیز کنند که یک جریانمی

نفوذها که به و این ذی اگیزندنفوذها را به عمل در میرود و ذیاز دست می
خواهند، آورند تا این آقایان در جاهایی که میعمل برانگیخته شدند، فشار می

 ی کهقرار بگیرند. از اینجا به بعد مقاومت و کارپذیری است، یعنی سازمان
 دهند. در حقیقت،گیرند، تن بکار نمیها قرار میاینگونه افراد در رأس آن

 کنند و در نتیجه کارها به جای موفقیت با شکست و ناکامیمقاومت منفی می
 گردند.روبرو می
ما نباید بگذاریم »شود و آن اینکه: روف روشن میجا اهمیت آن جمله معدر این

در  این جمله را آقای بگین «در هیچ کاری موفقیت بیابد. یاین جمهور
 گفته است. ست، مجلس اسرائیل،کن
جمالتی از این گزارش را از مصاحبه  ؛گزارش دیگری بود که من خواندم      

 و دیگران خواهم آورد.  و حرف بگین ریگان
این جمهوری بیش از  است:؛ گفتهاست کنست کردهدر را او صحبت خود       

ای کمترین موفقیتی است و نباید بگذرایم که در هیچ زمینه همه، به زیان اسرائیل
 ، باید او را )جمهوری را( گرفتارهبه دست بیاورد. هنوز از مشکلی نیاسود

و این سیاست آمریکا است که از زبان  مشکل دیگری بکنیم تا از پا در آید.
 اند. ها هم این مسئله را گفتهشود. خود آمریکاییاظهار می بگین
 هاهموطنان ما البد بیانات وزیر خارجه سابق آمریکا را درباره گروگان    

ها که آن روز آن ،همانند دوران مصدق ،شود کهتر میروز بروز روشن .اندشنیده
که بعد هم  -کردند و تبلیغ می ورزیدندمیدرباره آمریکایی بودن مصدق اصرار

ها که به امروز نیز آن ،-ها )تبلیغ کنندگان( آمریکایی بودندمعلوم شد خود آن
قع با جلوگیری از هر ظاهر  و در حرف خود را ضد آمریکایی نمایانند، در وا
 گذارند.موفقیتی در هر زمینه، سیاست آمریکا را در ایران به اجرا می
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ل چیزی که هست، این است که ما باید بر این اساس عمل کنیم که مث     
م. همه ایهو در این زمین واقع شد هجد مان حضرت آدم از بهشت هبوط کرد

ه و اعتماد و اراد و و ایمانچیز مجهول است و نیز جز خودمان و تالشمان 
 .های موانع و مشکالت، یار و یاوری نداریممان به شکستن صخرهتصمیم

های به نیرو اعتمادی که آرام آرام کهبگردد نه اینچنان کنیم که اعتماد کامل 
ت. نیس مسلح ما بازگشته است، از نو متزلزل شود. هیچ بهانه و عذری پذیرفته

 که استواری و قوام نیروی مسلح در جنگ بدان هر عملی که فرماندهی را
 هرکس و گروه است، متزلزل کند، عملی خائنانه است و این عمل از هر سو

 بیاید باید با آن با قاطعیت روبرو شویم.  انجام گیرد
در همین گزارش، این معنا به صراحت آمده بود که دشمن در شرایطی است      

تواند عقب بکشد. بنابراین، در این موقعیت ه میتواند پیشروی کند و نکه نه می
مهاجم جز قبول  اگر راه حل سریعی پیدا نشود و داستان به طول بیانجامد، ارتش

 ای نخواهد داشت.شکست چاره
نگران و هراسان  د، سران رژیم عراقنبیرون بیای بستبنبرای اینکه از این       

تواند موجب آن می ستند که قتل رئیس جمهوری و یا مرگ امامدر این فکر ه
  شان برسند.های نظامیآشفتگی بشود که بتوانند از آن استفاده کنند و به هدف

ها نیز همین هدف را ها چنین هدفی را دارند و آمریکاییاما، اینکه این       
یستند، مسایلی است که نی ما هایی مایل به پیروزدارند و اینکه چه سیاست

ها حاضر نیستند کنم امروز برای بسیاری روشن است. اما آمریکاییگمان می
خیز های نفتپیروزی ما را ببینند، چرا که این امر تمامی خاورمیانه و سرزمین

 را به حرکت در خواهد آورد. 
 

هموطنان من، به این قسمت از کارنامه خوب گوش کنید و این 
 ز کارنامه را بخوبی بخوانید و درباره آن درست بیندیشید.قسمت ا

با وجود تنهایی، محاصره اقتصادی و مشکالتی  ،پیروزی ما در این جنگ     
دهد که قاعده که در داخل برای این پیروزی فراهم است، جز این معنا نمی

وقتی که تصمیم ما، قاعده درستی است و استثناء نیست و هر ملتی  انقالب
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کند. به این معنا که از خود مستقل پیدا می گرفت و بخود متکی شد، فرهنگ
تواند دوازده و می دهد و فرهنگ مستقل همین استج میابداع و ابتکار به خر

 لشگر مجهز را متوقف کند و بشکند.
رض استبداد های مسلح و عود مدر این صورت، چرا باید از حاکمیت گروه     

ها چقدر دوام خواهند آورد؟ های نظامی در منطقه ترسید؟ این رژیمو از رژیم
ترین به های نظامی منطقه است. قویترین نظامحال معرف قویدر عین صدام

اصطالح حاکمیت نظامی مبتنی بر ایدئولوژی بعث است. چیزی ه این معنا که ب
 رد. داشابهت « سوسیالیسم هیتلریناسیونال »که در مجموع به 

ماند و اگر این نازیسم و فاشیسم شکسته شد، کدامین رژیم برجا می وقتی     
شان محکوم ملت خودشان نیستند و بلکه های نظامی که به حکم طبیعترژیم

باشند، های خارجی میوابسته به قدرت ،بنابراین ،حاکم بر ملت خودشان هستند
 سیده است و زنگهای مسلمان فرا رآزادی ملتستقالل وافرو ریختند، عصر 

له ها ولوله و غلغاست. تمامی این سرزمیندر آمده آزادی به صدااستقالل واین 
 خواهد شد. 

تجاوز نظامی کرده است و نه تنها پیروزی  اما روسیه، نه تنها در افغانستان     
ست و نه تنها این افکر و اعتقاد راهنمای ما ما در این نبرد به معنای پیروزی

ها پیروزی موجب مستقیم و استوار شدن و ایستادن و استقامت کردن مسلمان
ها را هم به تفکر و تأمل در شود و نه تنها غیر مسلماندر همه جای جهان می

در آدمی، غیر ممکن را پدید آمدن میل به مقاومت انگیزد، بلکه این فکر بر می
بخشد که با میبه او انگیزد و چنان صالبتی ابتکار را بر میاستعداد و  ممکن

 تابد. ها روی از مقاومت و مقابله بر نمیهمه سختی
 

 دو ابرقدرت، مایل به پیروزی ما نیستند
اعتقادی و جهان  - توجه به این فکر، در جهان ما، جهان بحران فکری     

که جز گسترش جهانی مفر ی برای خود  های مادی، برای ابرقدرتیتزلزل ارزش
البته خوشایند  شوند،ها از این گسترش ناتوان میو به یمن جنبش بیندنمی

نیست بلکه بسیار هم ناگوار است. خصوصا  که در داخل و قلمروی 
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ها میل به مقاومت و میل به ایستادن و امپراطوری، این پیروزی مسلمان
 استقامت را برخواهد انگیخت.

خوب، وقتی دو ابرقدرت، مایل به پیروزی ما نباشند، به دالیلی که شمردم،     
های منطقه که به این یا آن تعلق دارند نیز مخالف خواهند بود. ناچار رژیم

این پیروزی مرگ است چرا که معنای این پیروزی این است که  برای اسرائیل
له این ابرقدرت یا آن ابرقدرت نباشید، مردم مسلمان منتظر تجهیز شدن به وسی

هایتان را بکار بیاندازید و این خنجر را از پشت ملت بلکه مغزها و دست
 اسالم بیرون آورید.

 ها که داعیه وسیله کردن اسالم برای ایجاد قدرت منطقه را دارند،اما آن     
 به معنای بربادشان، این پیروزی را ها هم موافق نیستند و عالوه بر وابستگیآن

 شمارند.رفتن تصور و خیال خام خود می
المللی، مردان و زنان ما با وجود این همه موانع و این جوّ مخالف بین     

ن نترسیدند و معنای حماسه هم همین است یعنی قبول خطر کردند و در جها
تا  انداند و چشم به الطاف الهی دوختهمخالف، بر روی حق ایستادند و ایستاده

 پیروزی را از آن آنان گرداند.
 دید داشتهنسل امروز، نسل سرفرازی است و هیچ نباید در این امر تأمل و تر     

د، باشد. در این جوّ جنگ ایستاده تا پیروز بشود تنها باید استقامت بکن
 استقامت، استقامت، باز هم استقامت.

قتی این شد و نسل فردا وحماسه امروز سرآغاز حیات مستقل ایرانی خواهد      
کند، در حقیقت آن را مایه تحرک و تداوم این تحرک و حماسه را تدوین می

 مستقل مردم این کشور خواهد ساخت. ها ادامه حیاتبدان
های بسیار دیگری درباره مسائل داخلی های نظامی، گزارشغیر از گزارش

  کشور بود.
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کمال تأسف حکایت از  دو گزارش درباره دستگاه قضایی بود که با
های غیر اسالمی، زورگویانه و حق و قضاوت فقدان امنیت قضایی

 :کندمیکُشانه 
شود و مقایسه آنچه در تویسرکان شده یک مورد آن به تویسرکان مربوط می     

در آنچه  رخ داده است، بسیار جالب است. است و آنچه که در اصفهان
 ای در محل سخنرانی آقای هاشمیتویسرکان شده است، این است که عده

اند. به من گزارش نکردند که بیش از این گفته گفته صدربنیدرود بر  رفسنجانی
محکوم  ضربه شالق و یک سال زندان 40ها )درود گویندگان( به باشند. این

 شدند. 
به محل سخنرانی با اتومبیل لنگه کفش آوردند و دو، سه  ،در اصفهان      

نوبت، گروهی با عکس و تفصیالت بودند که از جمعیت رانده شدند ولی 
دوباره بازگردانده شدند و باز آمدند که حکایت از سازمان مرتب و منظمی 

رئیس جمهوری است که در دن سخنرانی و توهین به  ای برهم زکند که برمی
 شود. حقیقت به لحاظ موقع و رأی مردم، توهینی به ملت تلقی می

که  نفر را گرفتیم 9ای  برای این امر آمده بودند گفتند که استاندار و عده      
 ها از مردم عادی بودند و چون شما گفتید که مربوط به نهادها ونفر آن 7

و  ها را رها کردیمهای دولتی و غیر دولتی نبودند رهایشان کنید، آندستگاه
یرون بیدان مپرسیدم دو سه نوبت از  پرونده دو نفر دیگر را به دادگاه فرستادیم.

ن شدند و دوباره با صف و شعار و عکس و تفصیالت آمدند و فیلمبرداری آ
یع ند و در حال توزاهم موجود است و اتومبیلی هم که با آن لنگه کفش آورده

هایی که فساد اند موجود است و آنلنگه کفش از آن اتومبیل عکس گرفته
ها را کردند، در عکس شناسایی شدند نیز موجود هستند. آیا هرگز اینمی

اند اند و گفتهاید؟ معلوم شد که خیر، این کار را نکردهپیگیری و تعقیب کرده
 ین کار را بکنیم.رند تا اها را در اختیار ما بگذاکه آن عکس

ها است که مقامات مسئول امنیت تعقیب نکنند و این هم از همان حرف     
ها هرآینه اینکه ها بدهند تا دیگران روی دلسوزی عمل کنند و بیاورند به این

معلوم شد آن اتومبیل به کجا و کدام دسته متعلق است و  !بروند و تعقیب کنند
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طرفی دستگاه قضائی این وضع بی .استیز معلوم شدهبسیاری چیزهای دیگر ن
 است!
ز زندگی، آنهم به دلیل و محرومیت ا ضربه شالق، یکسال زندان 40یک جا      

و در عوض، جای دیگر بطور سازمان یافته، حمله به اجتماع و  شعار دادن
 حقیق آن؟!مهوری و این هم نتیجه تپرتاب کردن لنگه کفش به سوی رئیس ج

 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 
 1358اسفند ماه  23تاریخ انتشار سه شنبه 

 497روزنامه  شماره 
 چهارمبخش 

 

 
 

قرار گرفتن در برابر مردم برای جمهوری بسیار زیان بخش است و 
 هیچ قابل تحمل نیست

د القید بمانند. و باید خسته شوند و نسبت به این امور هم نبایمردم ما نمی     
آمده بودند، گفتم که این مردم توانایی خود را  به این عده هم که از اصفهان
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تواند مقابل این مردم بایستد. مردم توهین به اند و هیچکس نمیآزموده
کنند. رئیس جمهور را این مردم انتخاب کردند و وقتی خودشان را تحمل نمی
این ملت است. این ملت توهین به او )رئیس جمهور( که انتخاب شد معرف 

توانید در های شاه سابق را نمیکند و شما بدانید که تقلید دستگاهرا تحمل نمی
 بیاورید. 

توان گفت که شما پیش از وقتی توطئه و تحریک سازمان یافته شد، نمی     
سانی بودید که وقوع آن اطالع نداشتید و بعد از وقوع مطلع شدید. شما درپی ک

شما  ؛ها را تنبیه کردندرا از میدان بیرون کردند و آن این مفسدان و چماقداران
 در پی خود آن مفسدها نبودید.

م شود، قرار گرفتن در برابر مردجا مالحظه میها که در اینجا و آناین حرکت     
من تا  .بل تحمل نیستبرای جمهوری بسیار زیان بخش است و هیچ قااست و 

وقت بی  که هست آگاه بشوند. آن طورآنکنم که عموم از واقعیت زمانی صبر می
 کنم.ای عمل مییچ مالحظه

 

مداخله غیر نظامیان در اداره  درباره یگزارشی از دو خبرنگار هند
 :امور نظامی

ران های خارجی درباره ایهای روزنامهو اما مطلب بعدی ترجمه نوشته      
بازدید  ها از عراقبود. گزارشی از گفتگو با دو خبرنگار هندی بود که این

کرده بودند و مطالبی را راجع به شیعیان عراق گفته بودند و برای ما از این 
همین  .که هستند برخورد کنیم، آموزنده است طورآنها لحاظ که با واقعیت

ها به آن امید عراقی ، این بود کهگفتمیخبرنگار هم یکی از مطالبی را که 
مداخله غیر نظامیان در اداره امور نظامی و نیز تبلیغات  که اند،دوخته

که  به آن، کار برقوای عراق آساند کند.و تحمیالت  درباره ارتش تحقیرآمیز
 ام. پیش از این درباره آن صحبت کرده
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صادی پی در پی هشدار دو سال است که نسبت به وضعیت اقت
 :دهممی

)مجله « اکونومیست»ای از از ترجمه نظرات خبرنگاران دیگر، مقاله     
اقتصادی انگلیس( بود. این مقاله وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرده بود 

ها هم بسیار چیزها را شود که آندانیم نداشت. معلوم میو چیزی که ما ن
دهم دو سال است که نسبت به وضعیت اقتصادی پی در پی هشدار می دانند.می

  ایم و به کار جدی توانا نیستیم.  و مثل بسیاری از امور دست و پا بسته
مردم توقعات بسیار دارند. اما خوب است که با واقع بینی به وضعیت      

ست؟ و آیا او رئیس جمهور بنگرند و ببینند که از ابزار کار، چه در اختیار او ا
کند یا خیر؟ اگر مسئولی دست و پایش بسته بود، از این ابزار کار استفاده می

 هایی که باید با او کار کنند، )به لحاظ اینکه او رئیس قوه مجریهدستگاه
شود، جز اینکه آنچه است( جمع اضداد بودند، طبیعتا  او به کاری توانا نمی

تواند( هشدار نسبت به وضع اقتصادی ایران )در حدودی که میتواند بکند می
تر شدن الی برگزار بکنیم و از اثرات خرابباید امور را با خوش خیاست. ما نمی

به جایی برسد  هااوضاع اقتصادی غافل بمانیم تا آن هم مثل داستان گروگان
 ای جز تسلیم نماند. که چاره

ی که در این مقاله است، گزارشی درباره گفتگو با مقام مطلع مطلب دیگر     
این حرف را مورد استناد قرار داده و  فلسطینی است که به مناسبت، آقای بگین

 طور نوشته است:این
 

 باید در داخل ایران مسئله ایجاد کرد :گفته بود ستدر کن بگین
باید در داخل ایران مسئله ایجاد کرد.  :گفته بود ستر کند بگین»     

د، انهدید را زیان ، بیشترینایران انقالب ازگویند کسانی که ها میاسرائیلی
خواهیم ایران انقالب خود را بسازد و پشتیبان ما نمی. هستندها اسرائیلی
ایجاد کرد و باید به این ها باشد. باید در داخل ایران جنگ داخلی فلسطینی
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مسئله اهمیت داد. ایجاد مسائل داخلی و محاصره ایران باید سیاست ما و 
 «.آمریکاییان در حال و آینده باشد

گوید. آنچه از قول حال، ببینیم که رئیس جمهور آمریکا در این باره چه می     
مطلب  ای در ایران شد، تحریفی از حرف اوست.او موضوع تبلیغات گسترده

 بارهطور در او راجع به کل رژیم و حاکمیت اسالم در ایران است و همین
ای که در بینیم که به همان استدالل کهنهمی؛ ما و رژیم انقالبی ما است انقالب

 مرداد شد، چسبیده است.  28نیز موجب کودتای  دوران مصدق
آمریکا متقابالا یکدیگر را  انگلیس و ایادی روس و ،تا امروز از دوره قاجار     

کنند به لحاظ اینکه می اند. آمریکاییان در ایران کودتاعلت وجودی خود شمرده
( زمام امور را کردند ایادی روس )حزب تودهمرداد را نمی 28ها کودتای اگر آن

  گرفتند.در دست می
ما نکنیم،  این استدالل که اگر اب ؛کننداین ایادی در ایران فساد می     

بت ها ایادی خود را حاکم خواهند کرد. ولی در این قضیه مسئله رقاآمریکایی
د، تواننو تضاد بر پایه توسعه دامنه قدرت جهانی است. در حقیقت وقتی که می

توانند با هم سازش ه نمیزنند و وقتی کشان یکدیگر را میبوسیله ایادی
 کنند. می
 

امروز فقط نماینده یک قشر در  الله خمینیگوید : آیتمی ریگان
 ایران است

انجام « اشپیگل»ژانویه با روزنامه  19به هر حال، این مصاحبه در تاریخ      
خبرنگار  ،مصاحبهدراین . یا کمی بیشتر( هاست )یعنی تقریبا  یک ماگرفته
ند، شما انه، آزاد شدهای آمریکایی در تهرانگروگان حال کهپرسد: می

عالقمندید و آیا اصالا ممکن است دوباره با ایران یک رابطه تنگاتنگ برقرار 
قبل از هر چیز باید مشخص شود که آیا اصالا در »دهد: پاسخ می ریگان کنید؟
دولتی وجود دارد؟ من شخصا  به این موضوع شک دارم. من آرزو داشتم ایران 

 که در ایران روشنفکران و سیاستمداران قابلی حکومت را در دست گیرند. آن
کنم که یک دلیل قانونی وجود داشت که ما با ایران پیوند وقت بله، من فکر می
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نگار از ریگان این برقرار کنیم. این دلیل امروز، هنوز نیست. سئوال بعدی خبر
، امکان دارد که افرادی که مورد نظر الله خمینیاست: آیا با وجود بودن آیت

گوید: در جواب می ریگان شما است در ایران حکومت را در دست گیرند؟
الله به عنوان رئیس حکومت تلقی شود. این ةمن شک دارم که هنوز هم آی»

سائل ناروشن موجود در ایران است. به عقیده من دالیلی وجود قسمتی از م
امروز فقط به عنوان نماینده یک قشر در ایران است. در  الله خمینیةدارد که آی

ایران فقط  ها است. حزب تودهایران خطر بزرگ برای همه ما از طرف چپ
ای برسد که در آن موقع بتواند ایران به نقطهمنتظر این است که نابسامانی وضع 

 «وارد عمل بشود.
است. پیش  هدف او، مجموعه رژیم و رهبری امام وصحبت او  ،قراربدین     

 طور بود. از سقوط شاه هم همین
 

 28خواهیم برگردیم و از پیش از کودتای در سیاست خارجی می
 م مستقل باشیمخواهییعنی می ؛مرداد شروع کنیم

یک آمریکایی بلند  ،در ساواک ؛که مرا دستگیر کردند 41یا  40در سال      
قد الغری ظاهرا  به حسب اتفاق وارد اتاق شد و مأمور ساواک که مرا به اتاق 

ها شما مصدقی هستید؟ اما چرا »او برده بود، مرا به او معرفی کرد. او گفت: 
 « ای است.نید او یک آدم متعصب دیوانهکپیروی می از مصدق

کردم که وقتی طور فکر میکه شده بود، این یروی تبلیغات ،تا آن وقت     
ا ه که ب هستنداصی گویند منظورشان اشختعصب میمها، فناتیک و فرنگی

هستند و سخت و محکم به آداب و رسوم « خشک مقدس»اصطالح خود ما 
 اند.و مناسک مذهبی چسبیده

گوید، مسلمان هست و ما که خودش می طورآن به او جواب دادم: مصدق     
او عکسی داریم که روی بخاری اتاقش تصویری از  هم از احمدآباد زندان

پیامبر اسالم )ص( است. اما متعصب نیست. گفت: نه، نه، منظور من از 
 متعصب تعصب در ضد خارجی بودن است.   
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م د خارجی همن دوباره گفتم: تا آنجا که مردم ایران از او سابقه دارند، ض     
 نیست. برای اینکه خود او در اروپا تحصیل کرده است. 

دم پا، با مرگفت: البته ضد خارجی به آن معنا که با اروپایی و با مردم ارو     
طرز فکری دارد و گویم که او گویم. میآمریکا و با مردم آسیا، دشمن باشد نمی

ان ها بدون ارتباط با دنیا امور خودشکند که باید از دنیا برید و ایرانیخیال می
 را خودشان حل و فصل کنند. به این جهت که این حرف )کار( شدنی نیست،

 گفتم که او متعصب و دیوانه است.
از  گفتم: موازنه منفی فکر او هست. اما از او شنیده نشده است که منظور     

موازنه منفی قطع کامل هر گونه رابطه با خارج است. آنچه هست و شما 
خواهید روشن و صریح بگویید این است که او با این کار که شما امور ما نمی

را اداره کنید و اتفاقا  در مرکز کشور ما وارد این اتاق بشوید و در این جا راجع 
وت بکنید و کسی هم نباشد به شخصیتی که برای ما عزیز است، این طور قضا

تان تا به اینجا اید که در امور کشور ما دخالتبه شما بگوید که شما چکاره
مخالف است و حاال من فهمیدم شما کسانی را که با ریاست و  ،رسیده است

دانید. البته باید بگویم که ر ایران مخالف هستند متعصب میبحاکمیت شما 
انگلیس که گویا از حزب کارگر بود، در  در اروپا هم، وزیر خارجه اسبق

و عضو « لرد»کنم در آن هنگام انگلیس با من مالقات کرد )و گمان می
پیش آمد. گفت که  مصدق صحبت مجلس اعیان بود. حاال هم شاید باشد( و

خواهیم برگردیم و خواهید بکنید. گفتم که ما در سیاست خارجی میشما چه می
 خواهیم مستقل باشیم. مرداد شروع کنیم. یعنی می 28کودتای از پیش از 

بازگشت به عقب است واپسگرایی  او یک ربعی هوچیگری کرد که مصدق     
این است  منهای دنیا است. و تصوراست و راه درست دیدن حقایق و واقعیت

کنید و این یجدا و منهای دنیا و بریده از دنیا زندگی مخواهید میکه شما 
ها پیش آن آمریکایی دراتاق هایی را که سالتعصب است. همان حرف

 ساواک به من زد، او هم گفت.
نگرند و چه ما  می ای به امورم که اینان، از چه دریچهیبینمی ،به این ترتیب     

عمل و ها مسئله و مسئله اصلی است. روی این مسئله است که چیزی برای آن
شان هم بسیار کار کشته هستند. یعنی جوری تبلیغ ند و در تبلیغاتکنتبلیغ می
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 ضعیف بشود اما در نظر مردمخواهند ضعیف بشود، کنند که آنچه را که میمی
چنانکه به همین ، که عکس آن مطلوب آنها است. ایران جوری وانمود بشود

تنها هایی که گفتام ه اینالبت) گفتندصب و دیوانه میکه بعد از سقوط متع مصدق
نباشد که بشود گفت اغراق در  اند. اینطور نیست که موارد دیگریبه من گفته

ها ده اغراقطور از مصدق برداشت ندارند. شاید بیها اینها هست و آناین
ها مصدق را ها و انگلیسیها و اروپاییها آمریکاییمقاله وجود دارد که در آن

اند و در این مورد حتی خارجی معرفی کرده متعصب و فناتیک و ضد
 واند شاه صد هزار لیره به یک هندی داده بود گفته. اندهایی هم نوشتهکتاب

صفات »بحث مفصلی راجع به همین و در آن، او هم یک کتابی نوشته 
یر بود وز، در زمانی که نخستاما راجع به همین مصدقیود( آورده  «مصدق

کردند، مثل اینکه مصدق با انگلیس و روس نیست اما با جوری تبلیغ می
 کردند. البته این نقش را آنضعیف میتاو را  ،آمریکا هست. به این وسیله

ا ایهتودهشد  بعد از اینکه کودتا بر عهده داشت.« حزب توده»عمده  ،وقت
به خیال خودشان، خود  .ما اشتباه کردیمود کردند و گفتند: انتقاد از خآمدند و 

  !را پاک کردند و قضیه تمام شد
که در واقع به  گروهیتبلیغات داخلی آن گروه و آن  ،ولی در دوره مصدق     

 کرد کهتبلیغ میجوری  ،ایای و غیر تودهاز توده ،کردسود آمریکا عمل می
از  قدر آن، زمان گذشت، اسناد سفارت آمریکا مصدق آمریکایی است.

جسته و گریخته به خارج راه یافت )متأسفانه معلوم نیست محتواهای آنها که 
که چگونه حکومتی داریم که این اسناد در دست حکومت نیست و یک هیئت 

اند را ها بودهکند و کسانی که به واقع و البته به آنها رسیدگی نمیطرف به آنبی
اند، گفتههایی که مصدق را آمریکایی میآنکند، گذارند( معلوم میر نمیکنا

 اند.در خدمت آمریکا بوده خودشان حتی پیش از ملی کردن نفت
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های خود اشتباه در حساب صدام: گویندمطبوعات غربی می
 است:کرده

طور آمده است: در عراقی اینعینا  از قول یک مقام  ،در گزارش دیگری      
های خود اشتباه در حساب گویند، در آغاز جنگ صداممطبوعات غربی می

اند، غلط به او دادهو عمال ایرانی آنها ها )البته اطالعاتی که غربی استکرده
 بوده است.(

نظامی ایران  در برآورد نیروی گوید: این درست نیست که صداماو می     
اشتباه کرده است. خیر، او در مورد آمادگی و روحیه شهادت مردم اشتباه 

کرد که یک است. یک دوستی در پادگان الرشید داشتم. او تعریف میکرده
برند. این سرباز احتیاج به جراحی داشته سرباز زخمی ایرانی را به آن جا می

خواهم او گفته است که نمی گوید که احتیاج به خون داری.است و دکتر می
شوم. صدام این چیزها شهید دهم ؛ ترجیح میمن باشد رگهای خون دشمن در

 را حساب نکرده بود و روحیه مقاومت مردم ایران را درک نکرده بود. 
 

اطالعات اشتباه  به عراق« سیا»گوید که اطالعاتی که ما داریم می
 .یمتا هر دو ضعیف بشوداده که به ایران حمله کند 

گزارشی است از یک گفتگو با یک سیاستمدار مترقی عرب و من بعضی      
اگر دخالت نظامی آمریکا » آورم:ها را که رسا و گویا است برای شما میجمله

شد، یک روش جدید مداخله بود و در جاهای دیگر هم بکار موفق می در طبس
 بردند. می
نیامده بودند، بلکه دنبال یک جریان  هاها برای گروگانقدم که آنن معتم     

ها حمایت کنند. شروع کند و این کار را مثل کودتاداخلی بودند که قرار بود 
کوپترها تمام شده بود. یعنی آن دو طور که من شنیدم، بنزین دو تا از هلیاین

آمده بودند ولی طرفی که قرار بود در داخل کار کند، ظاهرا   احتماالً تا تهران
 آماده نبوده است. 
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باید به خاطر داشته باشید که  ،شودهروقت صحبت از دخالت نظامی می     
آمریکا نتوانسته است ایران زمان شاه را با چیزی جانشین سازد و نخواهد 

 ،ایران است. در این شرایط« ژئوپلیتیکی»توانست و آن به خاطر موقعیت 
خواهد. اشتباهاتی که خواهد بلکه ایران ضعیف میآمریکا ایران زمان شاه نمی

از نظر ما غیر قابل بخشش است. این  ،انجام دادید هاشما درمورد گروگان
دانید برای اولین بار بعد از جنگ ایران و است. میشما را خیلی ضعیف کرده

وزرای خارجی روسیه و آمریکا با هم  ادموند موسکی و  گرمیکو»، عراق
 ؟دقیقه به توافق رسیدند 15مالقات کردند و پس از 

که  تا اطالعات اشتباه داد به عراق« سیا»گوید که اطالعاتی که ما داریم می     
هم از جریان خبر « کا.گ.ب». یمتا هر دو ضعیف بشوبه ایران حمله کند 

 «.داشت و او هم تشویق کرد، حاال، چه کسی بازنده است، مردم جهان سوم و ما
اند ها، که درباره گفتگوهای خارجیان و مطالبی که نوشتهغیر از این گزارش     

 ام:ها است، چند گزارش دیگر به این ترتیب خواندهو نظایر این
 

از استاندار سابق استان اراک درباره قتل اشخاص بطور  گزارش
 خودسرانه

آنان و اینکه قاتل هم معلوم و شناخته شد و دستگیر  و ضرب و شتم و شکنجه 
ید ولی پرونده لوث شد. نوشتم که برای دادستان کل بفرستند، بلکه بخود شهم 

بود که  ها در تهرانکالنتری بیایند. گزارش دیگری درباره رفتار با مأموران
ها است. به این صورت که اینرار شدهنیز تک ام این رفتار در مشهداخیرا  شنیده

ها جرائمی را نشوند و در مواردی که ایارشان میرا با توهین و تحقیر مانع ک
او در این باره  شوند. به رئیس شهربانی نوشتم و ازکند، مانع میتعقیب می

ها که این کارها کنم و امیدوارم آنقدار اکتفا میتوضیح خواستم. فعالا به این م
ها دست بردارند و نیروهایی که حافظ امنیت هستند، کنند، از این رویهرا می

اگر به این ترتیب تضعیف بشوند، وضعیت فردا براستی تاریک است و این 
ما  دهد و برای سالمتی انقالبازتاب شدید میها، برفتارها، تحقیرها و توهین

 خطرناک است. 
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کوپترهای ایران بود گزارش دیگری درباره شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی     
کرد تا )که من از کارهایشان هم بازدید کرده بودم( و حکایت از کارهایی می

نیست و چندین  از انقالب اند و هیچ قابل مقایسه با پیشبه حال انجام داده
 خصوصا  ابتکارها که از نظر من بسیار بسیار ارزشمند هستند.  ؛برابر بیشتر است

خواندم. وضع تولید، مشکالت تصفیه نفت سیاه و  بعد گزارش درباره نفت
ضرورت پیدا کردن بازاری برای این نفت و استفاده از آن به عنوان سوخت، 

 خصوصا  در نیروگاه ها. 
 رگانگزارشی دیگر خواندم درباره محل اسکان خانواده شهدا، مجروحین و آوا

ها به عنوان اداره هین اردوگاآور که در اجنگ بود و نیز کارهای براستی نفرت
 ماند.  دهند و در روحیه پناهندگان چون زخم باقی میها انجام میآن

 روشنفکر عرب نوشته بود که درباره« یقمنیر شف»نامه مفصلی هم       
بخشی است که البته این بازتاب زیان« بازتاب اختالفات داخلی ما در خارج»

 است.

 هایی که مشی سیاسی دارندگزارش روزنامه
های مختلف معرف مشی چندین گزارش بود از روزنامه ،هاغیر از این     
دهند می« به زور»که اصالت را هایی . آنهای سیاسی درباره مسایل کشورگروه

  اند و دو نوع روش دارند:دو دسته
نه این »کنند. گاهی هایی که در روش التقاطی هستند. یعنی وسط بازی میآن ●

 ،ر موقعببنا ،طبیعتا  در مسائل سیاسی هم«. هم این و هم آن»و گاهی « و نه آن
چندی  حاال اگر کنند.مطابق منافع گروهی خود درمورد یک عمل قضاوت می

 ،و شرم و حیا« رودربایستی»بعد معلوم شد آن قضاوت غلط است، بدون 
یروز ها بگویی که: آقا، دار هم به آنگیرند. اگر صد بی میموضعی ضد موضع قبل

 گویی، جواب خواهد داد که دیروز، دیروزطور میگفتی و امروز اینمی طورآن
 بود و امروز، امروز است. 

جاده را باز  ،هستند. به اصطالح« مبهم گو»، «وسط بازها»یعنی دسته دوم  ●
 طورآنزنند که اگر گفتی آقا شما دیروز گذارند. یعنی جوری حرف میمی

بله، ما دیروز گفته بودیم آن جور  ی، بگویند:گویطور، میگفتی، ولی امروز این
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است. خوب  اگر فالن شد و آن جور نشد. چنین و چنان، اما :ولی گفته بودیم
 جور است.  گوییم فالن چیز اینحاال هم می

خواهند در جامعه آگاهی را افزایش بدهند، باید ها که میآن ،به نظر من     
ها را بگیرند. مثال: بگویند که فالن گروه در همین کار را بکنند، یعنی این ارگان

فته است و خطر را به مردم نشان بدهند. از ابتدا تا اآلن چه گ هارابطه با گروگان
ها را به مردم بگویید تا مردم و یا اینکه در مسایل دیگر چه گفته است. این

 دست نابکاران است. « رو کردن» وشبهترین رروش سردرگم نمانند. این 
شود به خطی ای هم خواندم. این گزارش مربوط میصفحه 70یک گزارش      

به وجود آمده است و در جریان ملی کردن  صنعت نفتکه پیش از ملی کردن 
مرداد نقش تعیین کننده داشته است و بعد  28و کودتای  نفت و سقوط مصدق

تا امروز ادامه حیات داده است و این تحقیقی است که محققان آن در حال 
جع به این ادامه تحقیق هستند و بعد نام اشخاص مطرح شده است. من را

اگر از جهت وضعیت کشور قابلیت انتشار  .زنمزارش بیش از این حرفی نمیگ
 پیدا کرد، البته منتشر خواهد شد.

  ها هم این مقدار کافی است.رسد که درباره گزارشخوب، به نظر می    
 
 

 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 
 1359اسفندماه  24تاریخ انتشار یکشنبه، 

 498زنامه  شماره رو
 

 قسمت پنجم
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 کردکار می« و خانواده زن»همسر من درباره موضوع 
رسیم به کار دیگری که در این هفته انجام دادم و آن تصحیح قسمت می     

است. در حقیقت، اسالم به عنوان یک نظام باید « و خانواده زن»آخر کتاب 
ر بُعد بها یز بُعد سیاسی داشته باشد که ایناجتماعی و نبُعد اقتصادی، بُعد 

فرهنگی و معنوی تکیه داشته باشند و بر اساس این بُعد تعریف بشوند و 
خطوط و حدودشان هم مشخص بشود. وقتی ما اینگونه با اسالم برخورد 

درباره اصول ، کردیم، بر آن شدیم که عمر را در بازسازی این ابعاد بگذارنیم
درباره رهبری و سیاست و درباره اقتصاد و نیز ، و اخالق کار کنیم راهنما

واقعیت اجتماعی « چهار وجه» درو باالخره  ،درباره روابط اجتماعی کار کنیم
را از دیدگاه اسالم بنگریم و این چهار وجه را بر اساس معنویت و اصول 

 راهنمای اسالم توضیح بدهیم.
کرد. زمان بسیار و کار علمی جدی طلب میاین کار تالش آسانی نبود و      

ها و کرد و برگهکار می« و خانواده زن»همیشه همسر من درباره موضوع 
ها را موافق روشی خواند و اطالعات مندرج در آنمی هایی کهها و گزارشکتاب
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. کردکرد و با من درباره کارش گفتگو و شور میآوری میهایی جمعدان در برگه
بتدریج من نیز با او در این کار همراه شدم و تحقیقاتی که درباره زن در جامعه 

خواندیم. به نظرم رسید که اسالمی در کشورهای مختلف انجام داده بودند، می
اصل و »دیدگاه معین و مشخصی است و اغلب نویسندگان زن اروپایی را 

کنند و یا رح و بسط میاند و زن مسلمان را در مقایسه با او شگرفته« مرکز
اند و یا به نی کتاب نوشتهیهای سیاسی معینی دارند و به قصد معنظرگاه

اند، این است که اند. آنچه که تحقیق و نگارش نکردهاصطالح تحقیق کرده
موقعیت زن را در روابط اجتماعی کشورهای ما تعیین کند. در این وقت بود 

ایرانی خواهی نخواهی، جای آن را در که مطالعه در ابعاد دیگر در جامعه 
آورد و در نتیجه آنچه را هم که من از روابط مشخص قدرت در ایران پیش می

امرهای واقع و اطالع درباره زن و جای او در روابط اجتماعی ایران بود، مثل 
هایی شد، همه را در برگهموقعیت حقوقی و سایر مسایلی که به زن راجع می

کردیم آوری میواقع دو نفری اطالعات و امرهای واقع را جمع نوشتیم و درمی
و این اطالعات و امرهای واقع بسیار زیاد شدند و کاری که آماده شده است، 
قسمت کوچک و دربرگیرنده قسمت کمی از این اطالعات و امرهای واقع 
است. آماده کردن تدوین و نوشتن آنچه که گرد آمده است، مدت زمان طوالنی 

 خواهد و دنبال کار ناگزیر بر عهده همسر من است. یم
در شاهنامه کار مشترک ما  خوانید مثل کار قبلی، یعنی زنکاری را که می     

است. البته هر چند که آن را به اسم من منتشر کردند، ولی قرار بود که به نام 
 هردوی ما منتشر شود. 

آن مقام و ارزش واالی انسانی را که باید در جامعه  کنم تا وقتی زنگمان می     
گیرد و برای باز یافتن این مقام و ما پیدا نکند، میل به رشد، شدت و شتاب نمی

منزلت، نمیتوان به انتظار نشست و بر عده زنان است که تمام کوشش و تالش و 
به انسان امروز ارائه  نیروی خود را به کار اندازند و نمونه و الگوی دیگری از زن

شمردن زن « دون انسان»و « الگوی اسارت»، «الگوی شرقی»کنند. چرا که 
 است. 
کسی که در ساختن خود تالش کند، خصوصا  از راه مبارزه با کیش      

آگاه و زن پیشرو و زنی که  تواند میزان ارزش زن، او میخود را بسازدشخصیت 
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فهمد که خودسازی به وقت می بفهمد. آن را بشناسد قدر انسانیت خویش را
معنای بیان پیامبر )ص( را  دتوانوقت است که می تنهایی ممکن نیست. آن

تواند بفهمند که مرد وقت می آن ؛«خدیجه نیمی از نبوت بود»بفهمد که فرمود: 
در تنهایی نقص « زن»در تنهایی نقص است و زن به عنوان « مرد»به عنوان 
کمال این دو به جمع شدن است و جمع شدن هم میان باال و پایین و برتر  است و
تر، مافوق و مادون و حاکم و محکوم، ممکن نیست. چرا که جمع شدن، و پایین

خواهد و اگر میل به رشد در هر برابری، کوشش و تالش مشترک می ،همطرازی
مل داشته باشند، دو نباشد و اگر نتوانند با هم تبادل فکری و همکاری در ع

 چگونه ممکن است؟
 

 نیست ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن زن
خود را فریب ندهید و « مردان»گویم که ام و اینک بار دیگر میبارها گفته     

اند، ببُرید و خود را از شر این دروغ رها از این دروغ که ما را بدان خو داده
ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن  .است دروغزن دون مرد است،  ؛سازید
نیست، چرا که گذراندن عمر با ضعیف و پست بزرگترین ظلم در حق ما  زن

)و نه خودخواهی( و به بیان « خود را دوست داشتن»ما اگر از دیدگاه  است.
من از راه نگریستن خود در خود به مثابه بنده خدا و دعوت شده به رشد از 

را باید به عنوان هنر خلقت بپذیریم و « زن»ر خود بنگریم ناگزیر سوی خدا، د
نماید، ها و آنچه را که انجامش دور از باور میبه او جرأت بدهیم تا ناکرده

انجام دهد تا ما بتوانیم مرزهای جدیدی به دست بیاوریم و به زندگی خودمان 
  معنا بدهیم.

در  ،های جدیدافق گشایندهو به عنوان  مندربه عنوان هن تنها وقتی زن     
یابد و انسان کند، رشد معنا میکند، زندگی معنا و مفهوم پیدا میزندگی عمل می

کند. پس شما مردان اگر زندگی نوع جدید )انسان رشدیاب( معنا پیدا می
خواهید، به خودتان رحم کنید و به زن ارزش بدهید، ارزشی را که دیگری می

 دارد.
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 شوند که درشما زنان، ننشینید و صبر نکنید تا مردها متوجه واقعیت بو اما      
ا که چه رباال گفتم. خودتان برخیزید و عمل کنید و به خودتان ارزش بدهید و آن
 ود.تحمیل است، نپذیرید تا جریان تحول واقعی و بنیادی جامعه ما سریع بش

این قسمت از نوار پیاده ام وشتهنشد، قسمتی را ن در این کتاب که آماده     
اند و من آن را از نظر عبارت اصالح پیاده کرده را از نوارنشده است. بقیه 

را مشکل  قسمت نوشته ام. بنابراین، ممکن است شما )خواننده( آنکرده
ببینید اما انتظار من بخصوص از زنان درس خوانده این است که صبر و 

شند و با صبر و حوصله بخوانند چرا که مطالب علمی را باید حوصله داشته با
مطالب علمی غیر از داستان است. حتی داستان را هم باید با  ؛تحصیل کرد

ها را در صورت دقت مطالعه کرد تا فهمید که نویسنده داستان کدامین واقعیت
س و با تشکیل کال ،یابید کوشش کنیدکند و آنچه که در میداستان بازگو می

ها هم واقعیات محیط مجالس بحث، برای زنان دیگر توضیح بدهید تا آن
اجتماعی را که در آن هستند بشناسند و این واقعیات را بپذیرند و آن را به 

 واقعیت دیگری که متناسب با مقام و منزلت انسان است، تبدیل کنند. 
همچنان آماده بود و اینکه به همت  به هر حال، این کار از پیش از انقالب     

آماده شد، و من نیز آن را اصالح کردم،  و کوشش آقای جعفری همسرم
آن را بر  ها که زحمت حروفچینی، چاپ و کارهای دیگرامیدوارم به همت آن

از وضعیت امروز  عهده خواهند گرفت، انتشار بیابد و به رهایی واقعی زن
در « چاله اسارت»اسارت باری که دارد، کمک کند. و چنان نباشد که از 

بیفتد. تا بلکه « چاه زن غربی»روابط اجتماعی امروز ایران رها بشود و در 
  معرف الگوی دیگری بشود که به کار تمامی انسانیت بیاید. 

 اگر انقالب در حقیقت ما کاری غیر از تقلید از الگوهای دیگران داریم.     
پرست انسانی و خواهیم که این انقالب ما بیانگر روح زیباییایم و میکرده

رشدجوی آدمی باشد، ناگزیر باید در پی بنا کردن انسان نویی باشیم و به دنبال 
طلبد و امید که زنان ما در خود یارا و توان این آن برویم. این کار هنرمند می

زنان . بپرورند و با ما در ساختن انسان نو یار و مددکار باشندهنر بزرگ را 
د و چه ها دارها چه احترام عمیقی به مقام و موقع آندانند که منتخب آنکشور می

کند. بنابراین، انتظار او از زنان کشور ها در جامعه میتالشی در ارتقاء منزلت آن
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نهراسند، به رشد خودشان  است که خود پیشگام شوند، از مشکالت و موانعاین
شان بکوشند. در همه جا بها بدهند، برای ارتقاء و اعتالی سطح دانش و بینش

مجالس بحث و گفتگو پدید آورند و در آن مجالس درباره آنچه به باالرفتن 
ها و رساند بحث و گفتگو کنند تا با اشاعه این آگاهیسطح آگاهی کمک می

بنیادی را فراهم بیاورند. وقتی برای بازدید  ها اسباب دگرگونیتوسعه آگاهی
بینم انبوه بزرگی از خار و چوب برم که زنان را میروم چقدر رنج میها میجبهه

  روند.بر سر از صحرا به خانه می
 

 
 

 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 
 1358اسفند ماه  25دوشنبه، تاریخ انتشار 

 499شماره  روزنامه 
 شمقسمت ش
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برم آنگاه که زنان را روم، چقدر رنج میها می وقتی به بازدید جبهه
نبوه بزرگی از خار و چوب بر سر از صحرا به خانه امی بینم که 

 روندمی
برم اما از اینکه به جای کارهایی که کنند، رنج نمیاز اینکه  زنان کار می     
ر نو، متحول، پیشرو و رشدیاب ب تن یک جامعهتوانند و باید در مقام ساخمی

 برم. پردازند، رنج میعهده داشته باشند، بدین کارها می
تقسیم کار در جامعه ما مثل همه جوامع این جهان بدون استثناء، خود مبین      

ها است. منزلت، مقام و مرتبت اجتماعی، باال و جا و موقع اجتماعی انسان
کند. وضعیتی که ما ها را معین میو محکوم بودن ها و حاکمپایین بودن

و مادون بودن او در جهان است. اما این  بینیم نشان دهنده موقعیت زنمی
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موقعیت، موقعیتی نیست که بتوان آن را نگاه داشت. ما ناگزیریم به حکم 
ر های بشری در همه جای دنیا درسالت اسالمی به مسئولیتی که در قبال نسل

که پیامبر ما  طورآنرا ارتقاء بخشیم و هم حال و آینده بر عهده داریم، مقام زن
ها هنوز بهترین زن اسالمی را پرورید و به بشر عرضه کرد )و آن« نو»های نمونه

راه  با رفتن بهالگوها بشمارند( بر اساس آن الگوها به راه فاطمه برویم و 
سلمان را به بشر عرضه کنیم و شما زنان بیش از دیگران الگوهای زن م ،فاطمه

 باید به تالش و کوشش برخیزید.
 درباره موقعیت زن ضمن همان مطالعاتی که گفتم، کتابی هم من و همسرم     

الجزایر خواندیم. این کتاب حکایت از آن داشت که موقعیت  بعد از انقالب
زن با شتاب زیاد به وضعیت پیش از شروع انقالب بازگشته است. یعنی زن 
همان موجود پست و ضعیف و تحت سلطه و بدور از زندگی اجتماعی، 

شده  ،شناسیموظایف را میمحکوم به وظایفی که در جامعه خودمان همه این 
شود این هم در کارهایی که در همین کار )کتاب( منتشر می است. )ما

 ایم(.ف را یک به یک آوردهوظای
نویسنده خود نیز اظهار تأسف داشت از اینکه چگونه انقالبی که زنان در      

جامعه شناسی یک »در  اند )فرانتس فانونآن نقش تعیین کننده داشته
الجزایری را تسخیر  قتی ما زنگفته بود تا و استعمار فرانسهگوید: می« انقالب

رود و خطر انقالب از بین نمی ،خود بیگانه نکنیم فرهنگی نکنیم و از فرهنگ
ه فرهنگ شدن، بزن الجزایری از تسخیر شدن، تسخیر فرهنگی شدن، بی

جوّ انقالبی را پروریده  ،در نتیجه .اصطالح ما غربزده شدن، امتناع کرده بود
بود، نه تنها زنان دوشادوش مردان در انقالب شرکت کرده بودند بلکه محیط 

که در جریان  طورآنهم)های انقالب تبدیل کرده بودند ها را به پایگاهخانه
باید نقش انقالب خود ما چنین شد( اما همین زنان با پایان گرفتن انقالب نمی

 ؛ایستادندتالش و کوشش باز می باید ازنمی ؛کردندخود را پایان یافته تلقی می
کوشیدند. در جامعه باید برای تثبیت منزلت جدید در جامعه انقالبی نمینمی

  خود ما هم وضع همینطور است.
به  آن روز که مردم تهران :اگر شما به تاریخ خود ما برگردید و بپرسید     

العماره کو( در مقابل شمس)قرارداد تنبا« رژی»عنوان اعتراض به قرارداد 
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ها به بازار ها تیراندازی شد و پراکنده شدند، اگر زنجمع شدند و به سوی آن
انداختند، اگر پشت بسر مردها نمی« لچک»ریختند و باصطالح آن روز نمی

گفتند سزای شما فرار از خانه است، اگر ها نمیایستادند، اگر به آنمردها نمی
 گفت قلیان حرام است،  این قرارداد چگونه باطل می شد؟همسر شاه به او نمی

خود ما بنگرید. آیا این نقش زنان در لحظات  در انقالبزن نقش  هب     
رفت رژیم پیروز شده و موقع خود را ناباوری نبود؟ در لحظاتی که گمان می

کردند و هنر زنان ناممکن را ممکن نمی ،اگر درست در آن لحظه ،تثبیت کرده
شد؟ صدها نمونه تاریخی از این دادند، سرنوشت انقالب چه میبه خرج نمی

باید کار هنری خود را به طور مداوم و پیوسته هنرمند می .توان آوردها مینمونه
 انجام دهد. پیوسته و مداوم بکوشد و هیچگاه خسته نشود.

بسپاریم و دست از  امروز روزی نیست که ما خود را به یأس و خستگی     
امری نیست که با یک حرکت  مقاومت بشوییم. باید تالش کنیم و بدانیم انقالب

ای است، طوالنی است و سیاه را سفید کند. انقالب یک حرکت بهم پیوسته
خواهد و همه چیز در گروی شب و روز مواظبت و مراقبت و استقامت می

 ید، بایستید و استقامت کنید.استقامت شما زنان است. بکوش
خواهم به خوانندگان خودم تحت عنوان چون سخن را بدینجا رساندم می     
البی به عنوان حاصل کارهای این هفته مط« انسان موجودی میان یأس و امید»

جهت  ؛بینیم مشکالت بسیاری داریمبگویم. مسایل گوناگون کشور را که می
ین ادر  .دارد روی به خرابی بیشتر بلکهرود نمی عمومی امور نه تنها به بهبود

ان دست اند که در مقیاس جهتنهایی که داریم، دور تا دور ما را نیروهایی گرفته
 کم با ما روی خوش ندارند.
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ها را از بین ، اویسیچربیداینهایی که به تضاد معتقدند، اگر زورشان 
، دچربیبه آنان ها ید ، و زور اویسیبرچبرند و اگر زورشان نمی

 نویسندمی« غلط کردن نامه»به او خطاب 
ها موافق موفقیت و پیروزی ما از نظر سیاسی ابرقدرت ،اینکه گفتیمآیا      

نیستند، موافق ای های منطقهها و رژیمنیستند، حکومتمواق ها قدرت ،نیستند
و ما باید  بینانه نیست؟کند که پس سیاست ما واقعآیا این فکر را القاء نمی

بینانه را در پیش بگیریم؟ بینانه را رها کنیم و سیاست واقعسیاست غیر واقع
در زمان شاه سابق هم این عده همین طرز  .کنندطور فکر میای اینعدهچرا؛ 

ها استدالل گفتند و بر اساس این واقعیتها را میفکر را داشتند. واقعیت
ها بسیاری از این .بینانه نیست، واقع«برودباید شاه »راه حل قاطع که کردند می

ها بعد از ، بعضی از آن؛در زمره خود ما بودند یعنی جزء مخالفان رژیم بودن
در مقام استفاده از فرصت جدید خیلی زیاده از حد افراطی  پیروزی انقالب
به  ها هم پیش از انقالبها هم آن خط را حفظ کردند، بعضیشدند، بعضی

ها روبرو تی که ما با آنها با توجه به مشکالاردوی دشمن پیوستند. شاید آن
بینید که می؛ بینانه نبوداشتیم این روش واقعما حق د :هستیم امروز هم بگویند

 ند. اهچه برسر کشور آورد
آن روز با سازش موافق نبودم. نه تنها به دلیل اینکه مبنای بینش توحیدی      

که بر خاطر، بدینبارها این مطلب را توضیح دادم ،کند، بلکهمی سازش را منع
میان خوب و بد صالح و فاسد هیچ سازشی ممکن نیست. چرا که  ،پایه توحید

میان متقی و ضد متقی سازش ممکن نیست و توحیدی نیست. یک بار هم 
بر فریب  ؛اندام کسانی هستند که بنای کار خود را بر فریب گذاشتهگفته
خواهند از راه فریب اغناء های شخصی را میها و عقدههایشان. کینهنندهخوا

یعنی اینکه مثالا با « سیاست بر پایه توحید» :گویندنویسند و میکنند. می
هایی که به تضاد معتقدند اگر زورشان باید تفاهم کرد. خیر، این« اویسی»

ها آن رها بو زور اویسی نچربیدبرند و اگر زورشان د اویسی را از بین میچربی
ها نویسند. به نصیرینویسند. ندامتنامه میمی« غلط کردم»به او نامه  ،یدچرب
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ها که بینش توحیدی دارند با مخالفان راه خدا اما آن .نویسندنامه ندامتنامه می
 ها شرک است. توانند از در سازش در آیند. سازش از دیدگاه آنهیچ نمی

توانستم در سازش با رژیم شاه به عنوان نش و مبنا نمیپس از جهت بی     
سب های ایران به تنادست نشانده سیاست آمریکا در ایران و مظهر تقسیم ثروت

های جهانی، موافق باشم. از نظر روشی نیز این ها و قدرتقوا میان ابرقدرت
ی طوالن لعهراه مطا در این باور بودم و این باور را از ؛دانستمکار را ممکن نمی

ها قالهم و طی یک رشته ماهدر چهار وجه واقعیت جامعه ایرانی به دست آورد
 ها را برای هموطنان خودم و خوانندگان غیر ایرانی تحت عنواناین واقعیت

 م. اهشرح داد« بستبنایران در »
 

داد چرا که آن رژیم به نظر من سازش با رژیم، رژیم را نجات نمی
های مسلط بر کشور ما امکان بلکه به قدرت ؛بودمحکوم به سقوط 
 داد که جانشین آن را خود انتخاب کنند.می

کرد و نقش مردم ما را در اعتبار میپس سازش با آن رژیم جز آنکه ما را بی     
برد. در داد، کاری از پیش نمیبسیار تقلیل می تعیین جانشین رژیم سابق

م وضع از همین قرار است. ما اگر بر پایه تضاد به تقابل قوا، شرایط فعلی ه
سیاست داخلی و خارجی خودمان را تنظیم بکنیم، ناگزیر وقتی با این 

تر و بزرگتر از نیروی نیم، وقتی با نیرویی به مراتب قویکها برخورد میواقعیت
آییم و  باید از در سازش درشویم، بر طبق قانون تضاد میخودمان مقابل می

باصطالح صبر کنیم تا وقتی که تناسب قوا به سود ما بشود. دیالکتیک چپ 
هایی که روهای این چپ وابسته همین است. دیالکتیک گروهوابسته و دنباله

، کنندمیرا تبلیغ  ، ایدئولوژی وابستگیکنندمیوابستگی را در کشور ما تبلیغ 
توانید هم از آمریکا شما نمی :دارد ایگویند راه سادهها به ما میهمین است. آن

ناچار باید از آمریکا که بریدید با روسیه پیوند کنید. ؛ ببرید، هم از روسیه ببرید
تواند مشکالت کند و ایران میوضعیتی که گفته بودید تغییر می ،در این صورت

توانیم با ما گفته بودیم که نه روس و نه آمریکا، بلکه میخود را حل بکند. 
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 ما شورهای صنعتی که توانایی تبدیل شدن به قدرت حاکم را در زندگی جامعهک
این را هم تخطئه  ندارند، احتیاجات خودمان را برای پیشرفت رفع کنیم.

اند که این شگرد جدید امپریالیسم است و از طریق اروپا اند. گفتهکرده
و محاصره اقتصادی اروپا و  خواهد عمل کند. اما در جریان گروگانگیریمی

ها شد و معلوم شد که خیر، آن ءمحاصره اقتصادی ایران دروغ این آقایان برمال
کنند از ترس اینکه نتواند جای آمریکا را روس بگیرد اینگونه تبلیغات می

وگرنه، با اخطار کارتر بر همه معلوم شد که آمریکا پای هر کشور اروپایی را 
ران برسد، خواهد شکست و تازه حرف ما هم این نبود، حرف که بخواهد به ای

رو های دنبالهتوانیم رژیمما این بود که اگر ما سیاست مستقلی داشته باشیم می
اعتبار کنیم و میدان بدهیم به رشد نیروهایی که جانبدار استقالل را در اروپا بی

 ها هستند.عمل اروپا از ابرقدرت
 

 1359عه اول اسفند بهمن تا جم 25کارنامه 
 1358اسفند ماه  26تاریخ انتشار 

 500روزنامه شماره 
 

 قسمت هفتم
 

احتیاجات عظیم جامعه ما را به فن و دانش، از کدامین راه تأمین 
ها؟ و یا از راه گسترش خواهیم کرد؟ آیا از راه گسترش نادانی

 ها؟دانش
مید کننده، بر همان انا هایدر اوضاع و شرایط فعلی هم با وجود این جنبه     

باور هستم که در دوران رژیم پیشین بودم، یعنی ما نباید تسلیم وضعیتی بشویم 
برای اینکه این وضعیت را نتوانند به ما  خواهند به ما تحمیل کنند.که می

تنها یک راه داریم و آن بازگشت به خود و وحدت تمام عیار در تحمیل کنند، 
. این ها، بلکه وحدت در سطح خود مردمگروه سطح مردم است. نه در سطح
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آید مگر اینکه مردم تمام حقیقت درباره مسایل وحدت تمام عیار به دست نمی
خودشان را بدانند و با گروهی که قادر به حل این مسایل باشند، همدلی داشته 

 باشند و به یک تالش طوالنی برای بازسازی کشورشان تن بدهند. 
ه شویم این مهم است و باید بدانیم، و نباید از تکرار آن خست ما آنچه را      

و به  البیمان به جای مبارزه واقعی به ما مبارزه قاست که اجازه ندهیم حریفان
 جای شعار واقعی نیز شعار قالّبی القاء کنند.

همه سرانجام  نبود، چرا که آورد، گروگانگیریآنچه که آمریکا را از پا درمی     
های من موجود است و آنچه هم که انجام گرفت موجود بینیپیش؛ آن را دیدید

ها توانند بکنند. هوچیگری هوچیقضاوت در این باره را خود مردم می »است
 کند. هم دیگر تأثیری در این قضاوت نمی

ت. آورد، بریدن این بندهای وابستگی اسآنچه که آمریکا را از پا در می     
اش بر جهان، به سلطه ؟ به سلطه اقتصادی«آمریکا است»آمریکا به چه چیزی 

کشورهای ر دهای اجتماعی اش بر جهان و به ایجاد این نظامنظامی و فرهنگی
که ها حاکم باشند ، بر آنهاییهای وابسته به گروهگروه ها،در آن ،جهان که

 .مثل رژیم سابق است. ،های بشرثروت ،غارت جهان موقعیتشان حاصل
آورد، این است پس آن چیزی که آمریکا را همچون غولی برفی از پا در می     

 ای اجرا کنیم که رشته وابستگی ما را از آمریکا بگسلد.که ما برنامه اقتصادی
مغزها از جامعه ما نگریزند  شودسبب میچنان برنامه فرهنگی را اجرا کنیم که آن
ها به ما امکان این جامعه باز گردند و این مغزها بکار بیفتند و محصول آن و به

مثل امروز در که تا  ؛بدهد از لحاظ تکنولوژی و علوم به خودمان متکی شویم
نباشیم و محتاج نان و  دوره جنگ محتاج پیچ و مهره نباشیم و محتاج اسلحه

 گندم هم نباشیم.
به گندم  ستی در پیش گرفتیم که بیشتر از زمان رژیم سابقاگر ما یک سیا     

خارجی و کارشناسان خارجی محتاج شدیم،  خارجی محتاج شدیم، به اسلحه
ها را خواهند آیا این کارشناسان خارجی خواهند آمد و در کشور ما زندگی راهبه

خود در حال اهر اسالمی را در کشور کرد؟ و از دنیا خواهند برید تا ما ظو
ها وقتی ما را مجبور دیدند، شرایط خود را تحمیل رعایت ببینیم؟ آیا آن

ه که در رژیم بیشتر از آنچ هاوقت مجبور نخواهیم شد امتیاز نخواهند کرد؟ آن
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ها است. و اگر ما براستی ها حقایق و واقعیتها بدهیم؟ اینسابق داشتند، به آن
لطه آمریکا آسوده شویم و جرأت بکنیم که با این سلطه بجنگیم، بخواهیم از س

 . بپردازیمباید به آنچه که اساسی است، 
ایم، درباره وابستگی اقتصادی چه ها است، چه کردهدر آنچه که وابستگی     
های فرهنگی ایم و درباره وابستگیهای مالی چه کردهایم، درباره وابستگیکرده

را تخطئه کرده بود که چرا  ای دیدم که امیرکبیرروزنامه مقاله ایم؟ درچه کرده
 گرایی است!؟دارالفنون ساخته است؟ این غرب

سازی اما در واقع زمینه ؛زدگی استها است که ظاهرا  مخالفت با غرباین     
( ها است. وقتی تالش مردی به بزرگی او )امیرکبیرزدگیبرای بدترین غرب

برای اینکه، فن و علم اسباب از خودبیگانگی فرهنگی مردم ما نشود، در 
کند، تخطئه بشود، احتیاجات عظیم جامعه ما را به کشور مدرسه تأسیس می

ها؟ و فن و دانش، از کدامین راه تأمین خواهیم کرد؟ آیا از راه گسترش نادانی
ها را گسترش بدهیم، آیا واهیم که دانشها؟ و اگر بخیا از راه گسترش دانش

توانیم بگوییم که چون مثالا فالن فن در آمریکا پیدا شده است، به کشور ما می
ممکن  رشدبدیهی است اگر چنین کنیم، در آن صورت  ؟نباید راه داشته باشد

 نیست. 
ها را تبلیغ پیش از رنسانس و تجدید حیات علمی همین ،در اروپا     
های و به همین دلیل است که آن دوران را دوران قرون وسطایی و سده کردندمی

های صلیبی این آوردهای جنگگویند که یکی از رهنامند و میتاریک اروپا می
یم و تغییرات بزرگ اجتماعی را در اروپا ظاست که مقدمات تجدید حیات ع

کامالا نشان  -دگی او وجود داردکه دو داستان از زن - امیرکبیر .فراهم کرد
دانسته است و می؛ ااستدهد تا کجا نگران استقالل فرهنگی ملت خود بودهمی

اش به خطر ملتی که استقالل فرهنگی نداشته باشد، دیر یا زود قهرا  موجودیت
 خواهد افتاد. 

حریکات سیاسی به بر اثر ت .در آن جا سفیر بود. او است یکی داستان ترکیه     
در این دفاع  آن قدرسفارت حمله کردند و او مسلحانه از سفارت دفاع کرد و 

پایمردی کرد که دولت عثمانی ناگزیر نیرو فرستاد و مردم را پراکنده کرد و از 
ست که از او خواستند در آن هنگامه ا جاسفیر نیز معذرت خواست. جالب این
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در  :ناشناس بیرون برود و او نپذیرفت و گفت لباس ترکی بپوشد و از میان مردم
شود و شخصیت من به این لباس اینجا ایرانیت من به این لباس معلوم می

توانم با شما وقتی این لباس را از تن بدر آوردم، دیگر نمی ؛شودمعلوم می
 بنشینم و راجع به منافع کشورم حرف بزنم.

یانی است که از اروپا بازگشته بود داستان دیگر مربوط به یکی از دانشجو      
کرد. از او سئواالتی می« امیر»بردند. معروف است که  و او را به پیش امیرکبیر

وی در جواب لغات فرنگی استعمال کرد. امیر دستور داد تا او را شالق بزنند 
 تا زبان مادریش به یادش بیاید.

 

 افتدنمی هیچکس به یاد راه حل امیرکبیر
زنگ خطر « امیرفقید»حاال در جمهوری اسالمی در مقام تبلیغ، کوبیدن      
خواهند القاء ایدئولوژی بکنند، میهایی که آن زیرازنگ خطری است  است.
ها های معرف استقالل کشور ما را بکوبند. وقتی که آنباید شخصیتمی
حل فوری را ایجاب کرد، مشکالت راه اعتبار شدند و سختی رسید و فشاربی

هیچکس به یاد راه حل  ،در حقیقت ؛افتحل نمیهیچکس به یاد این راه
پذیرد و به سوی حل ی را که به او عرضه کنند، میافتد، بلکه راهنمی امیرکبیر

وژی ایدئول یالقاها، در انسانبه این ترتیب است که  . رودوابستگی بیشتر می
سازی برای زدگی است اما در واقع زمینهد. ظاهرا  مخالفت با غربنکنمی

ها و کارها در تاریخ ما فراوان بوده ها است. از این داستانزدگیغرب بدترین
از روی دقت و مطالعه  است. اگر به چگونگی روی کار آوردن رضاخان

از سوی عوامل همان  ،اوبینیم پیش از روی کار آوردن می ،بنگریم
 است.روش بکار رفتهاند، همین هایی که او را روی کار آوردهسیاست

 

 باید با فریاد به شما مردم هشدار بدهم
توانم میتوانم ساکت بمانم و نه میه خطر بقدری جدی و مهم است که ن     

ین آهسته سخن بگویم. باید با فریاد به شما مردم هشدار بدهم به اینکه ا
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ها خیانت و گناه خطرها موجودند، صحیح است و اینکه کوچک کردن آن
که هست به شما گفت. اما این هم  طورآندروغ است. باید حقایق را هم، است

توانیم راه حل پیدا کنیم و این دروغ است که دروغ است که ما خودمان نمی
بازگشت به  ایبر سازیهیچکس برنامه ندارد و برنامه نداشتن جزیی از مقدمه

 وابستگی است. 
نباید »کذایی گفته شد: « نوار»ای که در آن و اگر جمله« بگین»اگر حرف      

، و اگر حرف آقای رئیس «گذاشت رئیس جمهور در هیچ کاری موفق بشود
 های وزیر خارجهها حرفها را کنار هم بگذارید و بر اینجمهور آمریکا، این

شوید که یک جریانی را اضافه کنید، متوجه می هاسابق آمریکا درباره گروگان
در اجرای برنامه؛ ها ها و تالشها، کوششخواهد تمام تجربهاست که می

اعتبار بسازد و ارج و بیبیاند، هایی که با موفقیت اجرا شدهبرنامه
 ار کند.اعتبهای معرف این تجربه را بیشخصیت

 

 دروغ استهیچکس برنامه ندارد، 
پس هر د تبلیغ این دروغ که کسی برنامه ندارد و چون هیچکس برنامه ندار     

آیند می پدیدرا که بتدریج  ، مسائلچه پیش آمد، خوش آمد، ما از راه تجربه
های شخصیت و سازی است و استفاده از ضعفکنیم، در حقیقت زمینهحل می

، عمل کنیم« باری به هر جهت»خصیت است برای اینکه ما به بیماری کیش ش
د. ممکن نباش کار به آنجایی برسد که دیگر عالج تاایم چنانکه در گذشته کرده

بینید که پذیریم. میرا ب آیدش میآید و هرچه که پیالجرم وضعیتی که پیش می
 طعیت،به عنوان قا ،بر پایه بینش تضاد، روش جز این نیست. در یک دوره

و مدعی  کوبندبندند و میزنند و مید و مینکنتبلیغ ضدیت و جار و جنجال می
ن ای .ردبو از بین  . تنها راه این است که باید رفت و کوبید و نابود کردشوند:می

وابط رچیزی غیر از برنامه است برای رهاشدن از  و عمل بروفق آن،طرز تفکر 
سخت و  کار هر روز .هااز نظام ابرقدرتقوا در مقیاس جهانی و بیرون آمدن 

 . خواهند گشتتر واهد شد و مشکالت اقتصادی فراوانتر خسخت
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 15کنند با گفتن اینکه ما باید دانند اقتصاد چیست، گمان میها که نمیآن     
سال با ریاضت و فقر بسازیم تا مستقل بشویم، کار درست  25و  20سال 

 با فقر له، صحیح است و ما حاضریم این مدتگویند، بمردم می خواهد شد.
روند که هاشان میبه دنبال صابون زدن به شکم گفتن این سخن،پس از .بسازیم

اما مسئله این نیست.  !تا احساس گرسنگی نکنند شوداگر ترشحی هست، پاک 
میلیون جمعیت در یک جهان پر از جنب  35مسئله اقتصاد این است که شما 

شود و روی کار شما اضافه میسالی یک میلیون نفر بر نیارید. و جوش و تغییر د
شود از راه جمع و جور خواهند. کار برای یک میلیون نفر را نمیها کار میاین

های خراب شده توسط بمباران و یا توپخانه دشمن، بوسیله کردن آجرهای خانه
ار و حل ریسی و این قبیل چیزها درست کرد. ایجاد کگاری دستی، دوک نخ

خواهد و فن و تجهیزات فنی، کارخانه و معضالت مغزها و استعدادها را می
خواهد. وقتی فعالیتی برای فعالیت می خواهد و امنیت قضاییماشین و ابزار می

ها نبود، مسئله تنها گرسنگی نیست، بلکه گرسنگی مغزها هم هست. چراکه آن
دهیم. این سیر به صا  اینکه ما مغزها را فراری هم میشوند، خصوهم بیکار می

کشد ماه هم نمی 15کشد که هیچ، بلکه به سال نمی 15طرف سقوط است. به 
 رسد. که لحظه سقوط فرا می

ای ما مشکالت پی در پی بر ،گویدکه می طورآنهم ،دشمن باید از سویی     
ی را کار ورد و جلوی انجام هرایجاد کند و برای ما پی در پی موانع بوجود بیا

 وفکری  گیجهاما بیشتر از این باید در ما سر ؛بگیرد و مانع از هر موفقیتی بشود
 درخواهیم و سرگیجه ایدئولوژیک بوجود بیاورد که ندانیم که چه می

های گوناگون اتخاذ کنیم و از شکستی به سیاست ،گوناگون« جوّهای»
 ر برسیم.شکست دیگری برویم تا به شکست آخ

اعتبار اعتبار کردن علم و بیها و تبلیغ ندانم کاری و بیاین ندانم کاری     
هایی که اعتبار کردن شخصیتاعتبار کردن برنامه و بیو بی کردن تخصص
اعتبار دوستی و بیاعتبار کردن میهناند، بیهای مستقل بودهمعرف راه حل

باشد هایی مبتنی بر معنویت و اصول، اصولی میحلکردن اسالم به معنای راه 
دارند و اعتبارشان را از تجربه تاریخی  یکه جهانی و معتبرند، اعتبار تاریخ

 گیرند.تمامی بشریت می
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آورند و ما در برابر این خطرها البته آنان زمینه را برای سقوط فراهم می      
ه استقالل به امور بنگریم. اگر ای نداریم جز اینکه بایستیم و از دیدگاچاره

بنگرد، « هجریانات وابست»از دیدگاه مبلغین این « مدرس»کسی در این سخن 
اگر قرار است شراب بنوشیم، بهتر است به جای شراب خارجی، »که گفت: 

که آقا، شراب خارجی  ندک« هو»شود خوب می«. شراب خلر شیراز را بنوشیم
مان این ما حرف ، این چه سخنی است؟بنوشیم« خلر»ننوشیم ولی شراب 

مدرس مکتبی نبوده است و این حرف را زده  .است که اصالا شراب ننوشیم
 است!
یک واقعیتی را  و مصدق بینیم که مدرسدرست که دقیق بشویم میاما      

گرایی ن غیر از ملتاست و ای« اسالمیت و ایرانیت»درست فهمیدند و آن ربط 
  اروپایی است. یعنی بدون استقالل ایران، اسالم در ایران قابل اجرا نیست.

 

تحصیل چرا که  ؛توان به دست آورداما استقالل را یک روزه نمی
 .استقالل نیازمند اجرای برنامه طوالنی است

 این اگر استقالل درپس اجرای اسالم هم محتاج برنامه طوالنی است.       
دم ل مقبرنامه اسالمی کردن ایران، مقدم شمرده نشود و اگر تالش برای استقال

رار قشمرده نشود و نفس استقالل برای مسایلی که در درجه دوم و سوم اهمیت 
 دو بر ه هردارند، قربانی بشود، نه اسالم به دست خواهد آمد و نه استقالل و بلک

 باد خواهند رفت. 
گوید که خوب، حاال که نمی مدرس :سئله روشن استبنابراین، مسئله، م     
ای جز نوشیدن شراب نیست، پس شراب خلر بنوشید، بلکه می گوید تا ما چاره

از  های استعمار رازمینهباید به آن جا برسیم که شراب را بتوانیم منع کنیم، اول 
بین ببریم و به آنچه از  را روانشناسی و بینش وابستگی و تخریب میان برداریم؛

را بوجود بیاوریم که با از بین رفتن شراب استقالل آن  ؛که اصلی است بپردازم
وجه نتوانیم جلوی چیوقت، به آن و شیراز نروند شراب از خارج بیاورند« خلر»

. اگر در هیچ جای دنیا هم نتوانستند جلوی آن را بگیرند .آن را بگیریم
وهم استقالل  دنوشیخواهیم شد که هم شراب چنان خواهد  وابستگی بمانیم،
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ها حمله کردن، آسان است اما اگر ما با این به تخصص . خواهیم داشتن
های خودمان را فراری دادیم، ایم( متخص صکه کرده طورآنها )همحمله

و یا بتدریج و با سرعت  شود؟دانشگاه خود را بستیم، آیا نیاز ما برطرف می
کند و چون ما خودمان نداریم، ها افزایش پیدا مین تخصصزیاد نیاز ما به ای

  ؟بریمناگزیر به خارجی پناه می
دهد برای های بیگانه را ترجیح میمتخصص عربستان سعودی: فتمگ      

اند، کاری به نظام اجتماعی ما که چه کسی حکومت ها بیگانهگوید آناینکه می
های خودی مشغول ندارند. اما متخصص ،کندحکومت می کند و چگونهمی

ن اکنند به اینکه: اینجا چرا چنین است و آنجا چرا چنکار که شدند، شروع می
 ها )متخصصین خارجی( بیشتر کار دارند. است. اما در واقع آن

سال جامعه شناس فرانسوی که از « پل وییی»زمانی که در اروپا بودم،      
در ایران در مؤسسه علوم اجتماعی با من در کار تحقیق در جامعه  1338

 شناسی ایران بود، اطالع داد که هیئتی را برای مطالعه به عربستان سعودی
قرار شد که ما با هم به آنجا برویم و تحقیقاتی در زمینه خواهند و می

ای که ن خود را معرفی کردم، آن مؤسسهشناسی اقتصاد بکنیم. وقتی مجامعه
است که خواست ما را بفرستد، گفت که دولت عربستان سعودی شرط کردهمی

 ! محققان عرب، و از مردم خاورمیانه نباشند. بلکه اروپایی یا آمریکایی باشند
خواستیم بدانیم که سلطه آمریکا بر جامعه به هر حال، برای اینکه ما می     

چه تأثیرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بجا گذاشته است.  ودیعربستان سع
تر بنیادهای نتیجه تحقیق این بود که خیر، متخصصان خارجی زودتر و سریع

کنند تر تحمیل میبرند و تغییرات سیاسی را سریعفرهنگی مستقل را از بین می
آورند که در درون این فراهم می ورطآنو در نتیجه انهدام بنیادهای جامعه را 

ماند. در این تحقیق به مناسبت نوشته شده بود جامعه عامل مقاومت باقی نمی
ها گفت که درون خانهمی« پل وییی»آید( یا شاید خود که یادم می طورآن)
به  ،ها نیست و بیروناست یعنی اثری از اسالمیت در درون خانه« هالیوود»

ظاهر اسالم است و آن درون مثل یک آتشفشان هر لحظه احتمال انفجار دارد 
 و این برون را با خود همسان خواهد کرد.
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های کامالا وابسته اند و به درد رژیمها، شکست خوردهاین سیاست
 .خورندمی

، اول محتوای وابستگی یک رژیم مستقل باید طبق همان رهنمود مدرس      
. اما اگر او نشد و شما ناگزیر شدید که کامالا هد)مغزها( تغییر د هارا در ذهن
و متخصص خارجی تکیه کنید، در آن صورت نه اسالم به جای  به تخصص

ماند و نه استقالل ایران. این واقعیت نه تنها درباره ایران بلکه درباره همه می
تواند ری موجودیت خود را نمیهیچ کشو .کشورهای اسالمی صادق است

حفظ کند مگر اینکه ظرف عقیدتی برای بیان این استقالل و موجودیت داشته 
باشد و این ظرف تحمل عناصر جدید که برای حفظ آن استقالل و موجودیت 

اسالم دین »شود: شعار شروع می 3الجزایر با  . انقالببیاورد ، راالزم است
را « ایرانیت»هایی که آن«. ر وطن ماست و عربی زبان ماستماست، الجزای

دانند کنند، چون میمی« القاء ایدئولوژی»ها هستند که کنند، همانتخطئه می
وقتی ایرانیت نفی شد، در جهان ما چیزی جای آن را خواهد گرفت و آن 

 ماند؟! در وابستگی می« اسالمیت»چگونه  است.« وابستگی»
له حاضر با وجود گرمی و مراقبت، حمله به خود اسالم حم پس در حال     

ن، به بنابرای لذا چطور است که غیر مستقیم حمله کند؟ ؛بردکننده را از بین می
چون  .کندعمل می« ایرانیت»کند و از طریق حمله به حمله می« ایرانیت»
زندگی  توان مستقلاعتبار شد، وقتی این فکر که میداند وقتی ایرانیت بیمی

د، کرد، از بین رفت، فردا که وابستگی کامل شد و رژیم وابستگی مستقر ش
از راه  هاها که امروز با جوّسازیاز این کسی را یارا و جرأت نخواهد بود

این  آیا شما نبودید که :بپرسد برضد ایرانیتشعارهای تند و تیز   سردادن
است  خیالشان راحت« افرد»از چون ها وضعیت را فراهم آوردید؟ پس، این

 کنند. خواهند، میامروز هر کار که می
ای نیستید، بلکه شما ملتی با اما شما مردم ایران، مردم تازه به دوران رسیده     

ها است و همه رنگ دانید که تاریخ شما پر از تجربهکهن هستید و می فرهنگ
، سیاه جامه و سفید جامه، همه را اید. از سرخ جامه، سبز جامهرا شما دیده
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اید. پس این را بدانید که امید، تنها در استقالل است و اسالم در استقالل دیده
 است و استقالل بدون اجرای برنامه همه جانبه شدنی نیست. 

 های اجرای یک برنامه، بااستقالل با تاراندن مغزها و از بین بردن زمینه     
آنچه  ستنادابه بتوانند برنامه را اجرا بکنند، شدنی نیست. نبودن مجریان قابل که 

ه باید ب باید تن به سازش بدهیم. بلکهر این باورم که نمیبام، امروز نیز من گفته
و  حرف فراهم آوردن اسباب استقالل بپردازیم. نه اینکه در شعار، ضدیت و در

 وشش در قلمرودر عمل فراهم آوردن اسباب افزایش وابستگی باشد، بلکه ک
ا گر بعمل برای فراهم آوردن اسباب استقالل باید باشد و این شدنی نیست، م

گاهی شما»آید مگر با و آن وحدت هم به دست نمی« وحدت شما در پایه» « آ
حقایق را به شما « سانسور»آید مگر اینکه ما بی و آن آگاهی به دست نمی

 نیست. دحقدح و های تبلیغاتی در مبگوییم. پس اهمیت دستگاه
 

مرا از تبلیغات و مخالفان و مستقیم حمله کردن و غیر مستقیم حمله 
 ها باکی نیست.کردن

ترس و بیم من از آن است که سانسور به مردم ما امکان ندهد که حقایق را       
که هست در بیابند و در نتیجه وحدتشان از بین برود و آن حالت  طورآن

تفاوتی هم زمینه فعال تفاوتی تبدیل بشود و بیه بیمراقبت و کار و تالش ب
)که سیاست « مرحله سومی»اصیل را فراهم بیاورد و آن  شدن ضد انقالب

تر از تر و واضحروشن آمریکا بر آن چشم دوخته است در مصاحبه آقای ریگان
آن را برای  بهمن 22بیان  آمده بود و من در« هرالد تریبیون»آنچه در مقاله 

 شما خواندم( یعنی استبداد وابسته فرا برسد و ما نتوانیم جلوگیری کنیم.
 . اما شمااین است که این بیان، )بیان امروز( با اینکه اولین هشدار نیست     

سر اند برسانید و در سراها که نخواندهخوانندگان آن را آویزه گوش کنید و به آن
ی برا ننشینید، اجتماعات بوجود بیاورید و این حقایق را ؛کشور براه بیفتید

 مردم توضیح بدهید تا عمومی و همگانی بشود. 
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 را  ره تعطیل دانشگاهدر چهار شما روزنامه کیهان
 دهدبه من نسبت می 

ر این مطلب را که من از قرار معلوم روزنامه کیهان در چهار شماره یا بیشت     
خواسته است استبداد است،  مرحله سومانقالب سه مراحله دارد و  گفتم
با  ؛طور به خواننده القاء کند که این باورخود رئیس جمهوری استاین
از جمله تعطیل  خواسته است بعضی امور را به من نسبت بدهد« رندی»

های اصیل هم در خارج ایران، د انقالبرا و عجیب است که ض دانشگاه
دانند که اند و این دروغ است و همه میتعطیل دانشگاه را به من نسبت داده

آن جریان دانشگاه، جریانی بود برای ضربه زدن به اعتبار رئیس دروغ است. 
جمهوری و ایجاد همان وضعیتی که هم اکنون برای شما توضیح دادم. به جای 

ه دانشگاه تا آخر سال ادامه پیدا کند و در دوره تعطیل تعطیل قرار شد ک
تابستانی آنچه شدنی است بشود و در اسرع وقت دانشگاه افتتاح بگردد، اما از 

شد، شد و بر اساس خط و ربط جدید دانشگاه باز میآن چیزهایی که باید می
 هنوز خبری نیست.

کسی که در مقام تبلیغ  گویم:ام و حاال هم میبارها این مطلب را گفته     
 آدم زورپرستی است و فرهنگ اوتواند معتقد باشد و دروغ گفت، نمی

اش القاء وابستگی همین فرهنگ است. کسی که مبانی را از قول من به خواننده
و یک رشته کارهای انجام « این»کند که روش شناخت بر پایه توحید یعنی می

کند که بر اساس دهد و کوشش مینسبت می نشده از سوی مرا به من
هایی که خودش بافته است، این کار را به من بچسباند و توحید را دروغ
ای است و بخت وابستهاعتبار کند و تضاد را به کرسی بنشاند، آدم نگونبی

داند و از قاطعیت و از استقالل هیچ نمی. اکندالقاء ایدئولوژی وابستگی می
پرسد که: اگر فهمد و الاقل از خود نمید به توحید هیچ نمییک انسان معتق

کرد و گفتی راست بود، پس الاقل با تو نویسنده سازش میها که میاین حرف
کرد و در این جنگ هم قاعدتا  شما در برابر امثال تو مواضع قاطع اتخاذ نمی

م چون شما جنگیدید و در زمان رژیم پیشین هبودید که به جای او میباید می
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نوشت و بسیاری از این قبیل. بر پایه توحید انسان باید از نامه می« ندامت»
 وابستگی بپرهیزد. 

 
 1359بهمن تا جمعه اول اسفند  25کارنامه 

 1359اسفند ماه  27تاریخ انتشار 
 501شماره روزنامه 

 
 قسمت دومبخش هفتم ، 

 

جز وابستگی  چاره»آسودن این مردم از شر  آن فریب تاریخی که: 
 «!نیست

 رد و چه درچه در مقیاس فبر پایه توحید انسان باید از وابستگی بپرهیزد.      
ن مقیاس ملت و این راه وجود دارد: تالش نو کوشش شبانه روزی ما در ای
ن آجنگ برای به کرسی نشاندن این واقعیت است و آسودن این مردم از شر  

 وپس شما مردم حساس باشید «! نیست چاره جز وابستگی»فریب تاریخی که: 
هایی که معرف و کوبیدن شخصیت وابستگی نگذارید القای ایدئولوژی

ریخ استقالل هستند، موفق شود. خوب، ایران به چه چیزی ایران است؟ در تا
ان ل همما اگر بگوییم این ملت هیچ فرزندان قابل نپرورده است، آیا این قبو

 ایم؟منحطی شده ها نیست که ما نسلحرف غربی
کوبیده بشوند، چه کسانی را ما بگوییم به جای  اگر امیر کبیر و مصدق     
اگر  انداسالمی این ملت پروریده شده ها که در دامن فرهنگها هستند. آنآن

کمی به خود بیاییم و مردم  شود؟نفی شوند، این ملت کویر تلقی و باور نمی
گاه ها را به امید تبدیل کنیم و مانع از فاجعه توانیم ناامیدیی پیدا کنند. ما میآ

 دهم:بشویم و این بحث را با این حرف پایان می
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در تعیین سرنوشت  یروزی استقالل شماپاست و  پیروزی حق شما
 خویش است

های وریمردم ایران، شما به رئیس جمهوری با اکثریتی که در تاریخ جمه»     
اند. درصد رأی دهندگان، رأی داده 76سابقه است رأی دادید. یعنی هان بیج

پیروزی و شکست من پیروزی و شکست شخص من نیست، بلکه پیروز و یا 
حمایتت »گویید: دهید و میاین شعار که می شکست منتخب شماست.

 کنید.، در حقیقت دفاعی است که شما از رأی خودتان می«کنیممی
ها یاری کنید تا این جمهوری پیروز بشود. پیروزی ما ر همه زمینهباید د     

ر تعیین سرنوشت ب حق شما  شما در اعمال ست. و پیروزیا پیروزی شما
 شما این پیروزی را به دست .استقالل است به تحصیل پیروزی ؛خویش است

ار ا تکرر آورید مگر آنکه رویه اشتباه و بهتر است بگویم اشتباه آدم ابوالبشرنمی
ید نپرس او وقتی که شیطان در او وسوسه کرد، چون و چرا نکرد و از او. نکنید

ون شود و بدکه چرا بکنم یا چرا نکنم؟ شما هم بدانید که انسان زود غافل می
ا دهد. در امور چون و چرا کنید. هر چه به شمچون و چرا کاری را انجام می

توانند ها را نمیقت بسیاری حرفو آن ؛گویند، چون و چرایش را بپرسیدمی
 توانند بگویند.  ها را هم نمیالقاء کنند و بسیاری از دروغ

 مردم ایران!
ای نیست. اگر در اعتماد شکست بدانید، اعتماد کردن شما کار ساده     

ها استواری حکومت و های بعدی شما متزلزل است و این تزلزلخوردید، رأی
ته را برد و این همان است که مقدمات آن استبداد وابسیثبات سیاسی را از بین م
 آورد.از نظر سیاسی فراهم می

گاهی این کارها را میپس آن      کنند، کمی به خود ها که از راه نادانی و ناآ
های خودشان تسلط پیدا کنند و از ها و مرضبیایند و به هوش بیایند و بر غرض

کنند، صف خود را جدا کنند تا وحدت رها را میها که وابسته هستند و این کاآن
ت و دشمن از هم شناخته بشوند تا ما بتوانیم سپایدار ممکن بگردد و دو

مشکالت را با همراهی عموم ملت در وحدت عمومی مردم از بین ببریم. اگر 
« وحدت در پایه»ای نیست جز اینکه ها این نصیحت را نشنیدند، چارهآن
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حدت نزد خود مردم بوجود آید و خود مردم آنچه را که عمل بوجود آید و این و
کردنی است و آنچه را که نکردنی است تشخیص بدهند و شعارهای واقعی را 
تشخیص بدهند و از کس یا گروهی که بیانگر آن شعارها است حمایت بکنند تا 

 او بتواند بر مشکالت فائق آید.
 
 

 فندکارنامه شنبه دوم اسفند و یکشنبه سوم اس
 ،1359اسفند ماه  27تاریخ انتشار 

 501شماره  روزنامه 
 

شنبه غیر از کارهای جاری روزمره، سه مسئله عمده دارد که در این روز به      
ها و تغییر طرح ، گفتگو با پالمه، آمدن به خوزستانانجام رساندم. دیدار با امام

 ود. از مسائل مهم این روز ب
 

 کید بر دادن روحیه به نیروهای مسلحأو ت دیدار با امام
اطالعات و گزارشاتی که از داخل و خارج رسیده بود و  ،در دیدار با امام      

ساخت به اطالع ایشان رساندم و گفتم که مسئله موقعیت ما را بهتر روشن می
ای است و باید نیروهای مسلح ما از روحیه روحیه، مسئله مهم و تعیین کننده

باال، خوب، شاد و امیدوار برخوردار باشند و تبلیغات باید این روحیه را 
تقویت کند و آن را تضعیف نکند و رفتار ما با نیروهای مسلح طوری باشد که 
 این نیروها احساس نکنند که این رفتار درست نیست و تحقیرآمیز است ووو...  

در این موارد تأکید فرمودند و گفتند که خود من همواره توجه دارم و  ماما     
های دیگر کنیم و باید سلسله مراتب رعایت بشود. در زمینهحمایت می از ارتش

ای گفتم. به هر حال دیدار با شادی و امید شروع هم گفتگو شد که در مصاحبه
 ام بیشتر بود. مدم امیدواری و دلگرمیآشد و وقتی من بیرون می
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و یکی از همراهانش در باره روش صلح گفتگو  اوالف پالمه با
 کردیم

و « اوالف پالمه»از آنجا به منزل که آمدم ساعت یک بعد از ظهر بود و      
به طول انجامید.  4تا ساعت گفتگو با او هم  .یکی از همراهانش آمده بودند

غیر از گفتگوهایی که در زمینه اصولی که باید در پایان دادن به جنگ رعایت 
شرح  ، گفتگو شد.بشود، روشی که برای رسیدن به صلح باید به اجرا در آید

 ای که نیروهای دشمن در خاک مادر مرحله توانیمچرا نمی مفصل دادم که
بار اول نبود چندمین بار بود که این مطالب م. ، با آتش بس موافقت کنیهستند

این مثل متوقف کردن حرکتی است که درحال دور  :گفتم ؛دادمار توضیح می
گرفتن است و اگر ما آن را متوقف کنیم به زیان ما و به سود متجاوز است و اگر 

با یا  ما بخواهیم دوباره این حرکت را ایجاد کنیم، شاید یا میسر نشود و
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هایی و از راه ابتکار یک نسلی است با مسئولیت .های بسیار روبرو گرددیناکام
برد. کند و به پیش میو شور و هیجانی که پیدا کرده است، جنگ را تحمل می

تواند نمی دوباره دید خودم را از اوضاع جهان گفتم و نیز گفتم که چرا صدام
وقت جنگ غیر قابل  د بپذیرد، چون آنصلحی را که متضمن زیانی برای ما نباش

شود و از فردای صلح در دنیای اسالم و حتی در دنیا مسائل جنگ توجیه می
گیرد و او را تا شود و نیز خطاهای این دیکتاتور مورد بررسی قرار میبررسی می

دهیم و ناگزیریم که با قاطعیت کند. پس ما خود را فریب نمیسقوط رها نمی
امه دهیم تا مطمئن بشویم که هیچ خطری و کمترین خطری کشور مقاومت را اد

   کند.ما را تهدید نمی
رسد که بهترین آیا به نظر شما نمی :به مناسبت، یکی از همراهان من گفت     

رابر بدر  اگر ماراه ایجاد صلح واقعی در برابر تجاوز قاطعانه ایستادن است؟ و 
گ مینی وجود دارد که هنوز از این جنمتجاوز قاطعیت به خرج ندهیم چه تض

ه جاوز بین تو ما ناگزیر بشویم از ا نیاسوده ما را مورد تجاوز دیگری قرار ندهند
ما  آن قدرگری است، که خواست هر سلطه طورآنآن تجاوز کشانده بشویم و هم
  ؟ها کشان کشان ببرند تا از پا در آییمرا در مسائل الینحل و ناکامی

 ،آیدپیش می« السالوادور»ها هم وقتی صحبت مثالا آمریکایی: گفتپالمه      
کند و گویند باید با قاطعیت ایستاد وگرنه نفوذ شوروی چنین پیشرفت میمی

این جور سخت و  ،شود و حال آنکه واقعیت، واقعیت است. با آنچنان می
که هست، برخورد  طورنآشود برخورد کرد و باید با واقعیت همسفت نمی

 کرد.
ما  امام من به او جواب دادم که در جنگ صفین، خوارج به علی )ع(     

)یعنی هیچ حکمی جز حکم خدا نیست( و « الحکم االلله»گفتند که 
مرادشان از این حرف این بود که امام را رد و تخطئه بکنند. و علی )ع( در 

یعنی )کلمه حقی است که از آن « کلمه حق یراد بهاالباطل» :گفت جواب آنان
گویند در برابر تمایل به ها هم میحاال اگر آمریکایی .کنند(مراد باطل می

تجاوز باید قاطع ایستاد، این حرف صحیح است، فقط اینکه در آن جا باید 
متجاوز تشخیص داد و دید که متجاوز کیست. به گمان من در آمریکای التین 
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این حرف صحیح مراد ازاول، خود آمریکا است. پس حرف صحیح است اما 
 باطل است. 

 
 های دیگر نیست و آمریکا قیم ملت

 ها مداخله کندحق ندارد در زندگی آن
 ها بخواهند این متجاوز اصلی را به حال خود بگذارند و باو اگر آن ملت      

ی آمریکای ه تا حاال شده است. یعنشود کاو مماشات و نرمش کنند، همین می
 . ماندالتین تیول آمریکا می

یکای درست است، با این تفاوت که در آنجا متجاوز، مردم آمر پس، روش     
ه خواهند، بلکه متجاوز آمریکا است کالتین نیستند که آزادی و استقالل می

 ف را قبولخواهد آن ها را از این حق محروم کند. از قرار معلوم این حرمی
خواهند یماست که اگر واقعا  کسانی گمان من این :گفتمکرد و من ادامه دادم و 

اد دطلبی را در جهان، تبلیغ و تشویق کنند، باید به کسانی جایزه صلح را صلح
 . دهندکه بیشترین استقامت را در برابر متجاوز نشان می

یاموزد که بدرس را از اسالم اگر جهان ما با وجود چند میلیارد انسان این      
 باید ایستاد و مقاومت کرد )قم فاستقم( شما مطمئن باشید که این همه

های تخریبی از بین خواهند رفت و جهان، جهان صلح و سازندگی هزینه
هایشان صرف تخریب خودشان خواهد شد و این چند میلیارد انسان که ثروت
شود، صرف رشد و شان میوهایو موجودیت و طبیعت و حیات و زندگی و آرز

 رفاه و پیشرفت شان خواهد شد. 
خواهید باید ایم، هر چه شما میبه هرحال، چون ما مورد تجاوز قرار گرفته     

ید یایب .از او بخواهید که به تجاوز خویش پایان ببخشد ؛دیاز متجاوز بخواه
ه بد و نتقاد کنمتجاوز از خود ا»سُن ت نوی را در جهان بگذارید و آن اینکه 
 «.لحاظ تجاوزی که کرده است، پوزش بطلبد

ه بایران  خواستم این سُن ت را در رابطه با آمریکا بوجود بیاورم و آمریکا ازمیمن 
اش بر ای که داشته است و حکومت غیر قانونی و تبهکارانهمناسبت روش ظالمانه

 .کشور ما پوزش بخواهد
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، ای که مسلمان باید داشته باشد، مطابق رویهبه این کار کامیاب نشدم اما     
ت در روابط این خواست را پیگیری کنیم تا به صورت یک سُن  آن قدرباید می

 جهان در آید و آن سُن ت تجاوز و زورگویی را از بین ببرد. 
 

 آمدم بعد به خوزستان
ببینم کارهایی که قرار  تاسراغ فرمانداهان به محض اینکه رسیدم، فرستادم      

اند. معلوم شد که پیشرفت کارها بد بود و در دست انجام بود، به کجا رسیده
آمده و به سوی دشمن در حال  سوسنگرد نبوده است و آب هم در جبهه

 پیشروی است. 
شخص و م آمدهگذارم تا نتیجه کامالا به دست این مسئله را به روزهای آینده می

 گذارم. باشد و آن وقت با خوانندگان در میان می
 ادیم و آنشب تا دیر وقت با فرماندهان مسائل جنگی را مورد مطالعه قرارد     

 . مسائل را به حکم طبیعت شان نمی توانم با خوانندگان در میان بگذارم
 
 

 یکشنبه، سوم اسفندکارنامه 
 1359اسفند  27تاریخ انتشار 
  501ه روزنامه شمار

 

 درباره وضعیت اقتصادی بار دیگر باید هشدار بدهم
های بسیاری خواندم. دو گزارش از بانک مرکزی بود. یکی امروز گزارش     

ها داد در سال جاری تا این زمان افزایش قیمتها که نشان میدرباره قیمت
ی که نشان های ساختماندرصد بوده است و یکی هم گزارش درباره فعالیت 28
های ساختمانی در شهرها داد از یک دوره چند ماهه به این طرف فعالیتمی

در مناطق  59و آبان ماه  58کاهش پیدا کرده است و در مقایسه میان آبان ماه 
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درصد در مناطق شهری  52های ساختمانی، شهری، کاهش ساختمان و فعالیت
  بوده است. درصد در تهران 3/78و 

ه که اگر ب درباره وضعیت اقتصادی بار دیگر باید هشدار بدهم و بیم آن دارم     
از  موقع عمل نکنیم کار به جایی برسد که وقتی هم بخواهیم عمل کنیم کاری

ها، وضع صنعت و وضع کشاورزی عهده ما بر نیاید. وضع خزانه، وضع قیمت
 رود.وخامت نیز می دهد که وضع رو بهخوب نیست و روند کنونی نشان می

شور و امیدوارم که پیش از پایان امسال گزارشی درباره وضع اقتصادی ک     
جهتی که این اقتصاد در صورت ادامه وضع فعلی در پیش خواهد گرفت و 

 سرانجامی که پیدا خواهد کرد، تهیه و به اطالع افکار عمومی برسانم.
و « کاخک»باره پیشامد غیر از این دو گزارش، گزارشی خواندم در     

را امر م ای شده است و اینتیراندازی به سوی مردم که منجر به کشته شدن عده
 بشدت متأثر کرد.

اند و بدتر از وضعی در جمهوری ما مسئوالن زبان توضیح پیدا نکرده
 کنند.بوده است در بعضی موارد عمل می که در رژیم سابق

اند چاه بزنند، مردم موافق خواسته در ایام رژیم سابق ،زارشمطابق این گ     
آن آیا . استشده و این کار انجام نگرفتههایشان خشک مینبودند چون قنات

ما که محصول قیام همین مردم ؛ رعایتی که آن رژیم داشته است ما نباید بکنیم
ستان کل بفرستند تعقیب بشود و گزارش را برای داد :گفتم ،به هر حال ؟هستیم

 امیدوارم که تعقیب بشود تا من ناگزیر نشوم در این باره دوباره مطلبی بگویم.  
ها و انتظارات مردم در رابطه با های روزنامهگزارشی دیگر درباره نوشته     

این گزارش برای  مشی سیاسی و وظائف قانونی رئیس جمهوری خواندم.
ح اند و باصطالچه گزارشی است که برای من تهیه کرده انتشار جالب است اگر

عمول مبخواهند انتشار بیابد باز مطابق « بازی»اند و اگر به همین نوشته« باز»
 سر و صدا بوجود خواهد آورد. خالصه مطالب این گزارش این است که
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استدالل من در آن سخنرانی این بود که برای جلوگیری از مرحله 
 ، راه وجود داردع دیکتاتوریوقو، یعنی سوم

های چهار شماره در ظاهر مؤدبانه، روی استنادات رئیس در سرمقاله     
نویس آمریکایی در مورد مراحل مختلف انقالبات بینی تاریخجمهور به پیش
های آمریکا برای جهت دادن به حاکمیت و استبداد و ناموفق و برنامه

 اند. مطالبی نگاشته دیکتاتوری
 ین نکته بهآنچه با تردستی در هر دو مورد منظور نویسندگان بوده القای ا      

خوانندگان است که استناد آقای رئیس جمهور به سخنان تاریخ شناس 
 آمریکایی جزء معتقدات و باورهای تحلیلی رئیس جمهور است و از آن جا

ها این سه دوره را در گذشته یعنی انقالب !گیرد. بسیار خوبسرچشمه می
اند و این جزء واقعیت تاریخی نیست و یا این جزء واقعیت تاریخی نداشته

است، اما یک سرنوشت جبری محتوم نیست که به حکم ضرورت هر انقالبی 
 باید به مرحله سوم یعنی استبداد برسد. کدامیک جزء باورهای من است؟

نیست و گزارش تاریخ است ولی در رابطه با دومی خیر،  اولی در اختیار من     
از وقوع  ،استدالل من در آن سخنرانی این بود که برای جلوگیری از مرحله سوم

، راه وجود دارد. اما این راه را باید رفت و اگر نرویم و راه دیگری دیکتاتوری
چرا که هر جهتی به  ،نجامدارا برویم البته، به استبداد و دیکتاتوری می

هایی که مردم برای آن یعنی هدف های انقالبو اگر هدفرسد سرانجامی می
ها های مناسب برای تحقق آن هدفاند، پیش گرفته نشوند و برنامهانقالب کرده

ها، کارهای دیگر به جای تعقیب آن هدف و اند نشوندتنظیم و به اجرا گذاشته
ها است و ما بخواهیم یا نخواهیم، به معنای شکست در رسیدن به هدفشود، ب

 ها، معنایش بازگشت به استبداد است.شکست در دست یافتن به هدف
خواستم است، بلکه می جبری پس من نه اینکه باورم بود که مرحله سوم     

لی، این باور را در ذهن مردم از بین ببرم که نه برای دستیاران ابرقدرت شما
نیست و  ای جز دیکتاتوریمجالی باشد که مردم را بفریبند و بگویند که چاره

داری تن در دهید، باید به دیکتاتوری اینکه اگر نخواهید به دیکتاتوری سرمایه
 ما تن در بدهید و نه برای ایادی غرب مجال بماند که بگویند، دیدید؟
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خواستید، اگر اند: اگر گرانی میشعار نوشته ر دیوارها همبگویند می     
خواستید و اگر اگر اگر خواستید، اگر جنگ داخلی و خارجی میبیکاری می

 توانستم انجام بدهم، دیگر چرا مرا بیرونمن همه این ها را برای شما می
 «شاه سابق»کردید. امضاء 

زرگ واقعیت ب این مطلب ولو لطیفه هم باشد، متضمن و دربر دارنده یک     
به  اسالم» :کننداست و آن این که هر دو جناح وابسته یک واقعیت را تبلیغ می

 «.بردهای تحصیل استقالل را به جایی نمیها و روشعنوان حاصل شیوه
ر بطور وانمود کنند که من م ایناند که به مردپس تا اینجا، این دو کوشیده     

ها این خواهد بود که این باور عدی آناین باور هستم. خوب، البد کوشش ب
و وقتی در ذهن مردم رفت که این باور صحیح است، به « دروغ هم نیست»

داد دنبال آماده شدن برای قبول جبری و محتوم و احتراز ناپذیربودن استب
 پذیرند.روند و آن را میمی
ود این هم نوعی القای ایدئولوژی است که برگرداندن حرف از موضع خ     

است و برای اینکه این مسئله برای خوانندگان خوب روشن بشود، بحثی را که 
  :آورمطرح کردم در اینجا می روز شنبه با امام

 

را از خطرها حفظ بکنیم باید به آن تداوم  اگر ما بخواهیم انقالب
 های آن را پیگیری کنیم.ببخشیم یعنی هدف

نوشته بودم و امام هم آن  ای به فرزند امامقت من در هفته پیش نامهدر حقی     
را خوانده بودند. در آن نامه نوشته بودم که یک قاعده به حکم تجربه در جامعه 
شناسی به دست آمده است و در قرآن هم هست و آن اینکه لحظه پیروزی، 

ضر نیست خود را دلیل آن هم این است که کسی حا لحظه وحدت است.
( در صحبتی استناد به این حرف شریک آن پیروزی نشمارد. ایشان )امام

خواند، به لحاظ اینکه این حرف با علم نمی :جامعه شناسان کرده و گفته بودند
 شوند. ها پیدا میاختالف بینیم بعد از پیروزی انقالبما می
شود، راجع به پیدا می هایی که بعد از انقالباختالفدم به ایشان عرض کر     

 خود انقالب نیست. البته تا یک زمان نیست. چرا که بعد از یک زمانی در خود
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همان است که زمینه استبداد جدید را فراهم شود و اینانقالب هم تردید پیدا می
 .کندمی
که با جمهوری هم از در مخالفت در  هیچکدام از مخالفان رژیم سابق     

گویند که انقالب بد بوده است. اختالف ندارند و نمی آمدند، در اصل انقالب
بله، اما در دوره انقالب اختالف نبود، وقتی که انقالب پیروز »ایشان گفتند، 

اختالف پیش  زنند و در نتیجهشد، هر کدام آمده و حرف خودشان را می
 «آید و این حرف صحیح است.می

های بسیاری بودند که ها و گرایشبا اینکه گروه در مورد انقالبپس،        
    متضاد هم بودند، اما در آن امر مت فق بودند. به محض اینکه انقالب به نتیجه 

 .رسید، هر کدام مرام خود را ظاهر ساختند و اختالف شروع شد
را رها کنیم و به  های انقالبدر این مرحله نیز اگر ما بخواهیم هدف     

مانیم و آن ها میها سرگرم بشویم، در همان اختالفبرخوردها و اختالف
رسد و شود. این است که شکست به دنبال شکست فرا میها تشدید میاختالف

خواهیم انقالب را از خطرها حفظ سازد. پس اگر ما بجمهوری را ناتوان می
 های آن را پیگیری کنیم. بکنیم باید به آن تداوم ببخشیم یعنی هدف

شوند. ولی هایی مخالف میها گروهطبیعی است که با تعقیب آن هدف     
شود که ها موجب میآن هدفمتحقق کردن پیروزی در  زیرا ؛ای نیستچاره

پیش  هر اندازه از کند.حفظ د را جامعه در بطن و جمع خویش، وحدت خو
گاه هایی که باید دستآمادگی بیشتر باشد و برنامه کار معلوم باشد، قوه این

ه کها معلوم باشد و نهادهایی اجرایی را بچرخانند، معلوم باشد و خط و ربط
تر، ر سهل، کاباید از بین برود و نهادهایی که باید بوجود آیند، همه معلوم باشند

 رسد. گیرد و به نتیجه مطلوبتر میتر انجام میو قاطع ترخوب
و اگر چنین نشود و یا حتی اگر ما کوشش نکنیم آنچه را که اصلی است و      

بوده است، با پیگیری دنبال کنیم و به  های اصلی انقالبآنچه را که هدف
فرمودند، یعنی بعد از پیروزی  پیروزی دست نیابیم، سخن همان است که امام

های انقالب کنند و این اختالفات مانع از تحقق هدفاختالفات بروز می
 گردد. شود . در این جا است که مرحله سوم احتراز ناپذیر میمی
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که در کارنامه هفته پیش گفتم ( به فرا رسیدن  طورآنپس، در واقع آمریکا )هم
اینکه آن مرحله را فراهم بکند، روشی را  آن مرحله چشم دوخته است و برای

که، مانع این بازگو شده است و آن در پیش گرفته است که در بیان آقای ریگان
از موفقیت چه کوچک و چه بزرگ شوند و نگذارند که ما در هیچ کاری 

 ها زمینه سقوط جمهوری را فراهم بیاورند. موفقیت پیدا بکنیم تا شکست
 توانند برنامه را بخوانند و بفهمند و برایکسانی که توانایی دارند و می     

ا و دیگران توضیح بدهند، بر آنان است که به این تالش برخیزند و در شهره
ء به جز جزء روستاها براه بیفتند و برنامه استقالل همه جانبه کشور را برای مردم

   در اختیار من نیست.و ماده به ماده تشریح بکنند. وسیله دیگری فعالا 
 

 و چماقداری امنیت قضایی
و  امنیت قضایی»است، مسئله مطلب دوم که در این گزارش آمده     

زنند و یا ند و کسانی که حرف میاهها طلبکار شدآن :است« چماقداری
 اند!بدهکار شده نویسند،می

شود گفت نمی ؛آمیز باشندها هم تحریکها و نوشتهخوب، ممکن است حرف
ر تأثیر است، اما اگر قرار است که ما در جستجوی مقصکه تحریک کردن بی

 تا سرچشمه برویم، باید ببینیم
های تحریک وجود دارند یا خیر؟ بهانه تحریک وجود دار یا اوالً زمینه ●

ریم، ها را از بین ببها مقصرهای اصلی هستند. اگر ما آن بهانههخیر؟ آن بهان
شود، خیر، خواهد بود اما بسیار کم گویم که تحریک، بکلی غیر ممکن مینمی
 شود.می
است؟ و آیا « چماق« »گفتن و نوشتن»حل تحریک از طریق ثانیا ، آیا راه ●

عکس، برای آن گوینده و  کند؟ و یا بهاین )چماق( آن را عالج می
د که نآورند، مظلومیتی بوجود مینشکنویسندگانی که بر سر و دستشان چماق می

 دهد تحریکات را بیشتر و مؤثرتر انجام بدهد؟به او امکان می
کند. جواب این نگرشی بر گذشته خیال آدمی را از جهت جواب آسوده می     

ان است و اگر درست دقیق بشویم ها به سود آن تحریک کنندگاست: این روش
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بینیم که یک منشاء بیشتر ندارند. و اگر ما بخواهیم که جوّ اجتماعی ما جوّ می
نباشد، از هر دو سو باید عمل بکنیم. همه باید با چماق  تحریک و جوّ چماق

و چماق بازی مقابله جدی بکنیم و هم با تحریک و از راه تحریک جامعه را 
 ریختن.بهم 
به هر حال، هر دوی این کارها را باید از طریق قانون بکنیم. اگر مسئله     

آمیز عنوان شده است، باید به قانون مراجعه شود و نادرستی به صورت تحریک
از طریق قانون به مراجع صالحیت دار مراجعه بشود و اثرات تحریک زایل 

بگذاریم، خواهی نخواهی  و چماقداران بگردد. وگرنه، اگر ما کار را به چماق
وقت آنچه در این میان  تحریک کنندگان هم چماقدار پیدا خواهند کرد و آن

 شود. است و باز برای آن مرحله سوم زمینه فراهم می زیان خواهد دید، انقالب
 

رئیس  فعال کردن نقش قانونی نظارت»عنوان مطلب بعدی: 
 جمهوری بر قوای سه گانه

فعال کردن نقش قانونی نظارت رئیس جمهوری بر »عنوان مطلب بعدی:      
در مجلس  است که بحثی درباره سخنان آقای مهندس بازرگان« قوای سه گانه

است. گفته است  « وظایف ریاست جمهوری»و « مواد قانون اساسی»درباره 
های ای داخلی بخوبی منعکس شده است و خبرگزاریدر روزنامهاین موضوع 

طور اند و تهیه کنندگان این گزارش اینخارجی هم آن را منعکس کرده
جواب گذاشت رسد که این مطالب را نباید بیبه نظر می»اند: گیری کردهنتیجه
ل توان در جواب به نارسایی و سکوت قانون اساسی، انحصارطلبی و اعماو می

اند، استناد و اشاره کرد. هم چنین نفوذ کسانی که در مواضع قدرت قرار گرفته
به راه حل سیاسی قضیه حداقل در این شرایط زمانی که همان مطرح کردن 

 «. مسائل با مردم است، توجه داد
توان به نارسایی و سکوت قانون گمان من این است که مسئله را نمی     

انون قرای اراده اجرای قانون در ما بوجود آید و از اج اساسی نسبت داد و باید
ل لذت ببریم و شخصیت و منزلت را در اجرای قانون بیابیم تا مشکل ما ح

 بگردد. 



1110 

 

ارد و به هر حال، مسئله این کار مثل هر مسئله اجتماعی دیگر جریان د     
نان خواهد و به اجرا در آوردن قانون اساسی چکوشش و تالش و مبارزه می

ها هست، نیست که بگوییم قانونی است تصویب شد و به اجرا در آمد. مقاومت
ها هست، تمایالت هست و موانع و مشکالت هم طلبیها هست، قدرتمقابله

 ویم. ز بشهست. باید استقامت کرد، بلکه در به اجرا درآوردن قانون اساسی پیرو
 

 پیش آمد اه بستن بر ارتشبعد در سنندج ر :مسئله کردستان
به دنبال مطرح شدن »است که نوشته است که « مسئله کردستان»عنوان بعدی 

که  با بی بی سی مسئله در کارنامه رئیس جمهور و انتشار مصاحبه آقای قاسملو
ف شده و موذیانه منعکس شده است و بنا به گزارش در کیهان به صورت تحری

اند تلویحا  تا حدودی صراحتا  گفته است که یکی دو روزنامه هم خواسته
ها که این هشدار را پیرامون سازش رئیس جمهور هشدار بدهند، حاال آن

د چه بر سر آن کردستان آوردند و ندهند، قبل از ریاست جمهوری من بگویمی
 در چه وضعی بود.کردستان 

را به وضعی  ها درسی ندارند که به من بدهند چون خود کردستانآن     
 دانستند.بودند که به صراحت آن را از دست رفته می انداخته
گفته است آن شش ماده ابتدا با موافقت من روبرو  اما اینکه آقای قاسملو     

رد شده است، خالف واقع است. چرا که این شش  شده و در شورای انقالب
ماده از سوی ما مورد تغییر قرار گرفت و صورت تغییر یافته آن موجود است. 

و درگیری نظامی  هپیش آمد که منجر به مقابل بعد در سنندج راه بستن بر ارتش
مه یافته است و اش تا به حال اداشد. و جریان حادث به صورتی در آمد که دنباله

، «کومله»ها سه دسته در آن جا بود که آن سند به دست آمد و معلوم شد که این
و یک دسته سومی طرح تنظیم کرده بودند در اینکه وقتی پادگان « دمکرات»

کنند و یم و مهمات را بین خودشان به چه نسبت تقس سنندج سقوط کرد اسلحه
خواستند از سویی ما را سرگرم گفتگو بکنند و از ها میدهد که آناین نشان می

 سوی دیگر به اصطالح ضربه نظامی وارد کنند. 
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همواره این بوده است که در این جهان وقتی ما به  و حرف من با مردم کردستان
در داخل و خارج به  های خارجیانصورت یک ملت در کنار هم از عهده توطئه

ها بشویم چه سرنوشتی پیدا آییم، در جدایی جز اینک شکار آنزحمت بر می
 خواهم کرد؟

 
 1359اسفند  8تا جمعه  4کارنامه دوشنبه 

 1359ماه اسفند  27تاریخ انتشار 
 501روزنامه شماره 

 

دشمن ناگزیر شد عقب نشینی کند و تلفاتی هم در این عقب نشینی 
 تحمل کرد.

های جنگ، ما با واقعیتی روبرو بودیم که این در این چهار روز در جبهه     
ام و خواننده ها صحبت کردهواقعیت برای ما بسیار آموزنده بود. بارها از طرح
ها ها، نظامی هستند و از آنحق دارد بپرسد این درست است که این طرح

شوند ولی چطور است که ما بعد از می توان مطلع شد و اینکه چه وقت اجرانمی
 شویم که نتیجه چه شد!اجرا هم مطلع نمی

ها را توانیم آن طرحپاسخ این است که حتی در جریان اجرا هم ما نمی     
عنوان بکنیم برای اینکه دنبال کار از دست ما بدر خواهد رفت. ما در این 

روبرو شدیم. اطالعاتی که ما از دشمن  تانخوزس چهار روز با تغییراتی در جبهه
ها پی در پی مشغول تقویت نیروهای کرد که آنداشتیم، حکایت از این می

خویش هستند. اما در عمل دشمن ناگزیر شد که عقب نشینی کند و تلفاتی هم 
 در این عقب نشینی تحمل کرد.

ر حقیقت پیروزی این نظر هست نشینی دنشینی و عامل این عقباین عقب     
ه کلفی که اگر ابتکار به آدمی امکان بدهد که ترکیب مناسبی میان عوامل مخت

توانیم به مراتب توان به خدمت گرفت بوجود آید، ما با امکانات موجود میمی
 بیشتر نتیجه به دست بیاوریم.
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ز بیشتر ا وتیم هیجان بیشتر و امید بیشتر بکار پرداخ ،پس با دلگرمی بیشتر     
ا های بیشتری رپیش امیدوار شدیم که ترکیب این عوامل به ما امکان پیروزی

 دهد و برای استفاده بردن از شرایطی که پیش آمده است، باید وارد عملمی
 شدیم و چنین نیز کردیم.می
 

ترین خط تماس با های جنگ بازدید کردم و تا نزدیکاز جبهه
 دشمن رفتم

 

 
 

های جنگ بازدید کردم و تا من از جبهه شنبه پیش از آمدن به تهرانپنج     
مواضع « دیده بان توپخانه»ترین خط تماس با دشمن رفتم و از محل نزدیک

طور که پس از آمدن به تهران به من دشمن را دیدیم. عقب رفته بودند و این
جا در فضای  باز ناهار خوردیم، اند. در آنتر رفتهگفتند، از آن موضع نیز عقب

« خاک ریز»هر چند که از احتیاط بدور بود زیرا که سفره را هم باالی 
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گسترده بودند. یعنی کامالا در معرض دید بودیم و توپخانه دشمن هم مشغول 
تیراندازی شد ولی ما با آسودگی خاطر ناهار را با افسران، درجه داران و 

 خوردیم. مقدم جبهه خط سربازان
و ژاندارمری و نیروهای  در سوسنگرد از مواضع پاسداران ،در همین روز     
شان عالی بود. ها صمیمانه، گرم و روحیهدیدن کردیم. احساسات همه آن ارتش

ماند که در این جهان زنده می اما درسی که گرفتیم این است که آن نیرویی
طبیعت حتی دشمن را عواملی تلقی کند که اگر ترکیب درستی از این عوامل 

تواند دالیل شکست را به دالیل شود و میانسان درمانده نمی ،بوجود آیند
 پیروزی تبدیل کند.

، دست به هادو سه تنی در مجلس و یکی دو مقامی در روزنامه ،در تهران     
ها اند. البته این کار، بار اول آنزده ایجاد جوّ بر ضد نیروهای مسلح و ارتش

ام و به وعده وفا خواهم کرد. به محض اینکه جنگ تمام من وعده کرده نیست.
اند، برای مردم ها از پشت وارد کردههایی را که اینبشود، یک به یک ضربه

 . برای مردم خوزستان خصوصا  شرح خواهم داد.
و با  خود را معذور بدارد، با وجود نهی صریح امام تواندمیکس نهیچ     

وجود اینکه اطالع از واقعیت وضع ما و وضع دشمن ما ندارد، بیاید و راجع به 
 ها اعالم خطر بکند.رکود جبهه

ای گسترند و غذای بسیار سادهه میسفر« خاک ریز»کسانی که در باالی       
 خورند، بیشتر از شما که نگران رکود در جبهههای توپ دشمن میرا زیر گلوله

 هستید، خواهان این هستند که جنگ را به نتیجه برسانند. 
ها است کنید آن افسر، سرباز و پاسدار دلیری که در این جبههشما فکر نمی     

خواند چه یک با واقعیت تماس دارد، وقتی نوشته شما را میو خود از نزد
ین تز و نظر را ندارید که اگر اکند؟ قدری انصاف بدهید. حالی پیدا می

شود و اگر پیروزی نیروهای مسلح ما خطر دارد و موجب رشد میلیتاریسم می
ها وخواهید روحیه نیرانگیزه واقعی این نیست و به عنوان دلسوزی در واقع نمی

نگ را بشکنید، شما از من بپذیرید که عامل اصلی و تعیین کننده در این ج
 . روحیه است
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وید ها، منتها با فرماندهان. جمع بششما کامالا حق دارید که بروید در جبهه     
نه و اطالعات را از دشمن و نیروی خود به شما بدهند تا بدانید وضع چگو

ها در آنچه توان کرد. و آند و چه نمیوان کرتاست و در وضع موجود چه می
جا مطلب بر شما کنند یا خیر. در همانتوانند بکنند آیا کاهلی و تنبلی میمی

 شود. روشن می
ت. شود، باید همه بدانند که عکس آن نظر صحیح اسو اما آن نظر که تبلیغ می

زرگی وجود محدودیت امکانات که ناگزیر مقارن و همزمان با ب یعنی اگر با 
کنند. آن وقت شود، کینه پیدا میشان تخریب میدیدند روحیه تالش است،

 است که باید از آن خطر ترسید.
 
 

این احساس به این نیروها  ؛شد ها، مثل سرنوشت گروگانوضع جبهه
اند و به کشورشان ها خنجر زدهدهد که از پشت به آندست می

 اندهخیانت کرد
خواهم به مردم می حاال ام. این است کهرا چند نوبت توضیح دادهامر این      

متخصص جوّسازی هستند و هر  کنندمیای گمان عده :کشور هشدار بدهم
اند و زمان با جیغ و داد و با ظاهری که گویا سخت مخالف هرگونه مذاکره

کنند و در همان رح میموافق مبارزه و ایستادگی و جنگ هستند، مطالبی را ط
میلی و انزجار ها بیکنند و در آنید بجنگند دلسرد میحال نیروهایی را که با

بر  هاها درمانده بشویم و آنچه که درمورد گروگانآورند تا ما در جبههبوجود می
ها زمینه سرمان آمد بیاید و فاجعه بر فاجعه افزوده شود و یک رشته شکست

 اصیل را فراهم بیاورد. الیت ضد انقالبفع
هایی که این عده بدون گویم که این حرفو به شما نیروهای مسلح می     

 تان را ضعیف نکند.زنند، شما را نگران نکند و روحیهاحساس مسئولیت می
شما بدانید که اگر در شرایط موجود با تمام شجاعت و با تمام روحیه عالی 
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بازی و با استقامت تمام نایستید و نجنگید، فردا، نشستن و برای شکست سر
 دوا نخواهد کرد. رمقصر معلوم کردن، دردی را از کشو

ام ت کردهدر این باره قبالا نیز صحب ؛در این جا دو روانشناسی مطرح است     
 :رمیر بگسو حاال نیز ناگزیر باید با روشنی بیشتر و توضیح بیشتر صحبت را از 

کند و از مشکالت یک روانشناسی این است که شکست را امر محتوم تلقی می
تقصیر شمردن خود بی آوری دالیل و مدارکه جمعبشود و از پیش مأیوس می

ت . اگر ما برای افتخاراشودمشغول می ،و مقصر قلمداد کردن دیگران
 ا؟ زیرشخصی کار و عمل کنیم، تازه، این شیوه، شیوه درستی نیست. چرا

که  هاگوید که شکست خوردگان، چه آنها که با تقصیرند و چه آنمی تاریخ به ما
یخ حرکت عمومی تارافتند. برای اینکه تقصیرند، از نظر جامعه و تاریخ میبی

یروزی هایی نیاز دارد که پیروز بشوند و تاریخ، علل، اسباب و دالیل پبه انسان
 ها را ضبط کند.آن

خواهد از آیند، حتی همان نسلی که بعد از شکست میکه بعد میهایی نسل     
که ، مگر آننو حرکت را شروع کند، فرصت ندارد که ببیند چه کسی مقصر بود

نشیند و یکی از دو طرف دعوا را در استقامت و تالش ببیند و اینکه از پای نمی
ه برای جنگد، بلکدهد. یعنی برای افتخارات شخصی نمیبه تالش ادامه می

شکست  را بنگرید، امروز از خ. وگرنه، تاریجنگدعقیده و نجات میهن می
ا رود بپرسد که شما تقصیر کار بودید یا دیگری؟ این رخوردگان، چه کسی می

نویسند تا آیندگان بخوانند، نه اینکه به یکی حق بدهند های تاریخ میدر کتاب
لی ثانوی است و مسئله اص و به یکی حق ندهند. این مسئله هست ولی مسئله

 این است که ببیند چه دالیلی بود که شکست فراهم شد. 
 

روانشناسی دیگر این است که دنبال پیروزی برویم و پیروز بشویم و 
 مشکالت را بهانه قرار ندهیم.

که با تمام ممکن است ما نسل امروز، به هدفی که داریم نرسیم، اما همین      
آییم تا مشکالتی را که رویم و خود در صدد بر میتوان به سوی هدف می

کنند، از پیش پا برداریم و راه را باز کنیم، در حقیقت به هر جا که ایجاد می
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جا کار را تواند از همانایم. نسل بعدی میبرسیم، پیشرفت کرده و پیروز شده
کنند. یدنبال کند. این روانشناسی، روانشناسی کسانی است که برای عقیده کار م

خواهند مشکالت را برای کارنکردن، بهانه قرار بدهند و با قرار دادن ها نمیآن
که تقصیر قتی که شکست فراهم شد بگویند ما مشکالت به عنوان بهانه و

این  نداشتیم. ما گفتیم، نوشتیم، موعظه کردیم و پند دادیم ولی گوش نکردند!
 کنند. را برای خودشان میهایی است که کار روانشناسی، روانشناسی آن

در میان گذاشتم و به ایشان گفتم که ما در پی  این مسئله را یک بار با امام     
را به پیروزی برسانیم. بنابراین، هر مشکلی که ایجاد  آن هستیم که انقالب

ها و از نظر نکنیم زیرا زندگی از نظر ما مسلمابکنند، ما کار را متوقف نمی
 بینانه نیست. بین بدون فرض شیطان، واقعانسان واقع

 

گیرد شیطان همین موانع و مشکالتی است که بر سر راه انسان قرار می
 کند.و آدمی را دچار یأس و خستگی و پشیمانی از پیشرفت می

بینانه اگر این موانع و مشکالت را فرض کنیم که نیستند، این فرض واقع     
ها و ها، تحریکات، توطئهست و زندگی بدون این موانع و مشکالت )دسیسهنی

 ها( زندگی در خیاالت است.جوّسازی
پس شیطان، فرضی است که بدون آن زندگی ممکن نیست. انسان بدون      

دهد که برد. وجود شیطان به او امکان میوجود شیطان نسبیت خود را از یاد می
تواند با شیطان است. اما می« نسبی»بیاورد که  دائم این را در ذهن خود

ای بر بنگرید، عاملی است بینید که وجود شیطان نیز، نیک که بجنگد. پس می
د که ش کناینکه انسان بتواند با استفاده از آن رشد کند. چون اگر انسان فرامو

کند که به آخر خط رسیده است از رفتن و رشد وقت خیال می نسبی است، آن
 ماند.می
هایی برویم که به ما امکان کند که ما دنبال روشاین فرض ایجاب می     

ها و جریان ها و این نقلدهد و شما نیروهای مسلح وجود این حرفپیروزی می
ها را عاملی فرض ها را به چیزی نشمارید، بلکه خود آنها و جوّسازیسازی
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فرض کند برای تحرک بیشتر و که انسان باید شیطان را عاملی  طورآنکنید هم
 تر.برای ابتکارات بیشتر و برای وارد آوردن ضربات قاطع

ای در زندگی ملت ما خواهد وقتی پیروز شدید، این نبرد، همچون حماسه     
مانند در دنیا )هیچ ماند و نه تنها خود این امر که در چنین جوّی بکلی بی

شب و روز تحت  مسلح در جبههجایی در دنیا دیده نشده است که نیروهای 
عوامل پیروز  ،فشارهای روحی، اخالقی و سیاسی قرار بگیرند( و با وجود این

اید که انسان اید و خودتان هم مطمئن شدهشدید، نسل امروز را مطمئن کرده
ن تواند راهی به پیروزی و رهایی پیدا کند و ایمشکالت نیز می در زندان

 ها برای این مردم به صورت سرمایه بزرگ و جاودانی خواهد ماند. آنروش
شود، بلکه فراموش وقت تلفات و ضایعات این جنگ نه تنها تحمل کردنی می

 گردد. پس شما ارزش کار خودتان را کوچک و کم نگیرید. می
 

 اسفند 8تا  4کارنامه دوشنبه 
 1359اسفندماه  28تاریخ انتشار پنجشنبه، 
 502شماره  روزنامه 

 قسمت دوم
 

شوند و مسئولیت ملت ما زندگی را از کسانی دارد که وارد میدان می
 گیرند.را بر عهده می

ا از دهد که این ملت زندگی و حیات خود رتاریخ حیات ملت ما نشان می     
ند تقصیر بگردانکسانی که در لحظه خطر تنها تالششان این است که خود را بی

ارد که دها را به میان نیاورد، ندارد. بلکه زندگی را از کسانی ست پای آنتا شک
ها و با علم به وجود خطرها و با علم به بزرگی خطرها و با وجود دسیسه

 گیرند.شوند و مسئولیت را بر عهده میها از پس و پیش، وارد میدان میتوطئه
ین نظر و به همین دلیل بود که امروز نیز ما به این کسان نیاز داریم و از هم     

سئولیت جنگ را بر عهده گویم و مم و میاهم، گفتاهنوشت ،از ابتدای جنگ



1118 

 

یقین  .و جوابگوی پیشامدها در برابر تاریخ و این ملت بزرگ هستم گیرم می
داند که همین فهمد و میمی ،ستهکه  طورآندارم که این ملت وضع را 
زی( موجب شد که از سرنوشتی که در صورت روانشناسی، )روانشناسی پیرو

. اینکه جنگ را چه شکست در انتظار من است، واهمه و بیم بخود راه ندهم
اند، بهانه نجنگیدن قرار ندهم و با تمام نیرو کسان و چه عواملی بوجود آورده

حال که اینگونه نار شما برای پیروزی در این جنگ بکوشم. در همینکدر 
ر دها کنند، همین آدمروانی، اخالقی و سیاسی را وارد میهای روحی، ضربه

است و دو نفر داده رئیس جمهور البد به پالمه وعده »:اندمجلس عنوان کرده
مالقات  را به آمریکا فرستاده است که با ریگان و سنجابی آقایان فرهنگ

ای را از منبع خارجی ترجمه بیان تحریف شده و روزنامه اطالعات« کنند.
 کرده است به این عبارت:

آمریکا از رئیس جمهور  سئوال خبرنگار خارجی، یعنی تلویزیون سی بی اس ●
بینید که در دوران ریاست جمهوری خودتان ایران: آیا شما این امکان را می

 باشید؟ در کاخ سفید دست بدهید و میزبان ریگان در تهران زمانی با ریگان
 جواب: این دنیا دنیای امکانات است و همه چیز ممکن است. ●

کنار بیاییم  کن است ما با آقای ریگانمم ند:اکرده معنطورو پاسخ را این      
تبلیغاتی البته مأمورند تا این مسئله را بتدریج و دنباله داستان اینکه یک شبکه 

ام که این همان در ذهن خواننده و شنوندگان القاء بکنند و یک بار هم گفته
خواهد مخالف واقعی خود را به نام وابستگی به نقش آمریکایی است که می

امروز به  اعتبار کند و این نقش را از دوران قائم مقام فراهانی تاخود بی
 اند.اند و نتیجه گرفتهها بازی کردهایم که اینت دیدهدفعا
 

مردی جانبدار   اند، مصدقدر کتاب تاریخی دانش آموزان نوشته
 استسیاست انگلیس 

هم همین  را به همین ترتیب از بین بردند و عجب اینکه با مصدق امیرکبیر     
سازی برای آن دوره هستند و ها مشغول تاریخو حاال هم کذ ابکار را کردند 

آید که در عصر جمهوری اند که شرم انسان میبرای مدارس تاریخ نوشته
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باید دروغ بزرگترین گناه شمرده شود، مردی چون مصدق در آن،  ،اسالمی که
ره او ها کتاب درباها دهها و انگلیسیشناسد، خود آمریکاییکه جهان او را می

ها بر ضد ها و انگلیسیاند و همه اسناد مربوط به آن کودتایی که آمریکایینوشته
کتاب تاریخ که برای دانش آموزان ، در او کردند، بر همه شناخته است

اند، مردی جانبدار سیاست انگلیس و بعد هم از ایادی امپریالیزم غرب نوشته
  !معرفی شده است
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 استالیتیسم چیست ؟
استالینیسم همین است. در دوران شاه سابق جرأت نکردند چنین دروغی را      

گفت. و اما برای هایش این را میها وارد کنند و خود شاه در حرفدر کتاب
اند ضربه به اسالم بزنند و اینکه این ایادی که در جمهوری اسالمی نفوذ کرده
بدبین کنند، این مطالب را  نوجوانان را از ابتدا به این جمهوری و این اسالم

دوستی شک کنند در وطن نویسند، چون مردم راجع به هر چیزی در مصدقمی
کنند. در نتیجه شک در است، شک نمیآدمی که یک قرن در ایران آزموده شده

دهیم پس این تبلیغات به ها را به خورد نوجوانان میکنند که این حرفما می
های که نوشتن این مطالب در روزنامهسالمی است. همچنانزیان جمهوری ا

ست که ملتی نییا معنایش این ایرانی تبلیغی به زیان جمهوری اسالمی است و آ
مردی را به ریاست جمهوری اسالمی انتخاب کرده است که او عامل آمریکا 
است؟ آیا معنایش این نیست که این ملت از تشخیص ناتوان است و اگر ملتی 

دهند که در حکومت خود دخالت بکند؟ به او حق می ،تشخیص ناتوان شد از
 سازی ذهنی استبداد جدید نیست؟او این زمینه

را « الاله»ها می ماند. چرا که این« الاله االالله»اما این مصاحبه مثل      
 :اندرا ننوشته« االالله»اند و نوشته

 

 ا!هو تحریف «اطالعات » روزنامه
مدعی بشوند که ما همین مقدار را که  اینکه متصدیانی روزنامه اطالعات     

کند برای مسئولیت نمی ها رفعایم، از آندر آن جا گفته شده است ترجمه کرده
ین اند که مسلمان هستند و ما که در این جا هستیم و برای اها مدعیاینکه این
این مصاحبه  های مکتبی کامالا آسان است بپرسند و بخواهند که نوارمسلمان

ها بگذارند و اگر دیدند که خارجی نسبت به رئیس جمهور را در اختیار آن
را نگفته « االالله»را گفته است و « الاله»ها تحریف در بیان کرده است، و آن

م جواب رئیس جمهور را به آن خبرنگار بگذارند و هرا است هم متن خارجی 
 اید؟خارجی و اعتراض کنند و بگویند که چرا شما در کار تقلب کرده
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مهوری اعتبار کردن رئیس جنه اینکه آن را به عنوان یک فرصتی باری بی     
 شناسند و این تبلیغات شما جزمغتنم بشمارند. حال اینکه مردم همه را می

 ای ندارد.عتبار کند، نتیجهااینکه خود شما را بی
 آن همین است که در روزنامه اطالعات« الاله»ای که من گفتم، آن جمله     

گویم که شما خواننده این کارنامه هم درج کرده است. اما االالله آن را حال می
است و در  من در جواب این سئوال گفتم که: این دنیا، دنیای امکانات: بدانید

این دنیا همه چیز ممکن است. اما برای اینکه این امکان تحقق پیدا کند، الزم 
در نظام آمریکا انجام بگیرد و یک انقالب در باورها و  یک انقالباست که 

انجام بشود تا او آدم دیگری و معرف آمریکایی دیگر  شخصیت آقای ریگان
رسد، دستکم در مری است که از نظر من بسیار بعید به نظر میو این ا بشود

 کوتاه مدت.
ام؟ خواستهپس جواب من این بوده است. حال من از این جواب چه می     

سود  کنند و نظامی که دارد بهاینکه ملت آمریکا متوجه بشود که او را رنگ می
 یکایی وانسان )از آمرما به عنوان مسلمان جز آزادی، چرخد. و سلطه طلبان می

کنیم. دشمن انسان آمریکایی نیستیم بلکه دشمن غیر آمریکایی( را طلب نمی
 . نظام آمریکایی هستیم

 های اسالمیما در پی تبلیغ اسالم در جهان هستیم و نیز در پی تبلیغ ارزش     
ه کاعتبار کردن ملت خود هستند در جهانیم و این آقایان مکتبی در پی بی

هان جدر  اوبه حکم قانون اساسی و بنا به رأی مردم، معرف  او، جمهور رئیس
 است. 

 

تا  400های بلوکه شده ایران توسط آمریکا با زیانی در حدود پول
 میلیون دالر 500

فساد دیگری کرده است. چون من این کارنامه را  همین روزنامه اطالعات     
کنم، بار دوم است که ضبط می یازدهم اسفندماه است در نوار امروز که دوشنبه
 دهم:کند، پس در همین جا شرح میاین فساد را می
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های بلوکه شده ایران توسط آمریکا مربوط است و اینکه این قضیه به پول     
ی در های ما برخالف قانون با زیانها قرارداد بین ایران و آمریکا بابت وامپول

های آمریکایی داده میلیون دالر برای ما یکجا به بانک 500تا  400حدود 
و  شد. ناچار این آقایان  مکتبی در صدد شدند که یک مقصر برای این بذل

رح مسئله را از نو ط .ن ملت محروم بتراشندشان از کیسه ایبخشش غیر قانونی
بله، من  گویند:که میاینمن چند نوبت درباره آن توضیح داده بودم  ند.کرد
های بانکی آمریکا خارج ها را ما از شبکهکردم که این پولباید اعالم مینمی
رفت گها له کارتر تصمیم به بلوکه کردن آناصکنیم و چون من اعالم کردم بالفمی

ه بحقیقت این است وقتی که من  .، دروغ استها شدو موجب این زیان
 وزارت امور خارجه رفتم

 

 بلوکه شدن پولهای ایرانروند 
هایی را که های متبادله بین ایران و آمریکا و گزارشو اسناد و یادداشت

سفارت ما از آمریکا فرستاده بود، خواستم، دیدم که در دو نوبت گزارش شده 
های ما را آمریکا بلوکه عملی کرده است و کارتر قرار است هر است که پول

ها را خواندم )که عین این من این گزارش لحظه اعالم بکند. آن روز وقتی
ها هم اکنون نیز در پرونده وزارت امور خارجه موجود است(، به گزارش

 رفتم.  شورای انقالب
چند نفری از کارمندان بانک مرکزی هم آمده بودند و این مسئله طرح شد و 

گر تصویب شد، بالفاصله خواسته طرح بشود و ا قرار شد در شورای انقالب
 خارج بشود.  امریکا ها را از سیستم بانکیبشود که بالفاصله پول

موافقت کرد، من از جلسه شورای انقالب خارج شدم و به  شورای انقالب     
 24کارمندانی که از بانک مرکزی آمده بودند گفتم که این کار را بکنند. 

د که خیر، کار به آن آسانی نیست و در حقیقت آمریکا مانع ساعت بعد معلوم ش
 تغییر و تحول شده است. 

پیش آمد که ما اگر هم نتوانیم  صحبت در همان وقت هم در شورای انقالب
المللی و افکار عمومی ها را منتقل بکنیم، الاقل از لحاظ حقوق بینپول



1123 

 

من مسدود »اعالم را کارتر بکند و بگوید که  باید صبر بکنیم تاالمللی نمیبین
، «ها را منتقل بکنیمقصد داریم این پول»، بلکه ما باید اعالم بکنیم که «کردم

المللی یک خالف تا اگر کارتر اعالم کرد در واقع بنا بر مقررات بانکی بین
بعد از  2ساعت  درمشهودی باشد. روز چهارشنبه صبح، یعنی همان روز که من 

چند ساعت  ،بنا بر آن گزارش ؛به من تسلیم شد یگزارش ،ر اعالم کردمظه
از  اسناد این کاررا امضاء کرده است و این « اسناد بلوکه کردن»کارتر پیش،

و هیچ  هدو هفته پیش از آنکه من به وزارت امور خارجه بروم، آماده شده بود
مضاء کرده بود و کارتر همان روز ا .کاری جز امضای کارتر الزم نداشته است

قرار بود تا چند ساعت دیگر رسما  اعالم بشود، این است که من از خبرنگاران 
دعوت کرده بودم و در این اجتماع خبرنگاران این مسئله را طرح کردم تا به 

ها بلوکه شده اصطالح در بیان آن پیشدستی شده باشد وگرنه، از نظر عملی پول
 . )❊( بود
های ما در آن سیستم مانده بود و چه کسانی مقصر این کار اینکه چرا پول     

ای است که در مجموع سیاست خارجی و اقتصادی ما از بودند، این مسئله
تا آن روز باید مورد ارزیابی و رسیدگی قرار بگیرد و معلوم  ابتدای انقالب

اینگونه ذخیره سازی  آورم، همواره نسبت بهاما من تا آنجا که به یاد می .بشود
نزد سیاست سلطه گر حاکم در شورای انقالب و پیش از آن تاریخ و حتی از 

 ام:ابتدای انقالب هشدار داده
تحت عنوان حرکت انتقالی درآمدهای نفتی، در « و سلطه نفت»در کتاب     

به تفصیل از بالیی که قدرت خارجی بر سر ارزهای ما  307-255صفحات 
به بعد درباره افزایش  282ام و بند ششم آن از صفحه آورد صحبت کردهیم

روز پس از ورود به ایران، یعنی در  8 ،غیر از این .های ارزی استذخیره
همان روزهای اول ورود به ایران، در بانک مرکزی صحبت کردم و درباره 

به تفصیل  های آمریکاییها از بانکضرورت بیرون آوردن این ارزها و سپرده
گفتم و در  ام و این معنا را هم چند نوبت در شورای انقالبتمام گفته
اشاره به این موضوعات کم نیست. « انقالب اسالمی»های روزنامه سرمقاله

تالش مستمر من ماند که پیش و پس از انقالب، بدین ترتیب جای تردید نمی
توانند ما را هایی که میز دسترس قدرتهای ما ابر این بوده است که سپرده
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حاال تعجب و شگفت ندارد که چرا  تحت فشار قرار بدهند، خارج باشد.
ها از آغاز پرسند چگونه ذخایر و پس اندازها و سپردهاینگونه مقاله پردازان نمی

چه کسانی مسئول باقی  ؟های آمریکایی مانده بودانقالب تا آن زمان در بانک
های آمریکایی بودند و چرا به هشدارها، تذکرها و ها در بانکپردهماندن این س

فریادها گوش نکردند؟ دست کم چرا وقتی به سفارت آمریکا حمله شد، 
هماهنگی الزم وجود نداشت که از پیش آنچه در دسترس دشمن است از 
دسترس او خارج شود که این ضررهای هنگفت به ما نخورد و چرا بالفاصله بعد 

 این کار انجام نگرفت؟ گیریروگاناز گ
ها، ناگهان همه چیز از زمان اعالن خارج کردن به جای طرح این سئوال     

شود. آیا این جز برای این است های آمریکایی، شروع میها از بانکاین سپرده
 اشند؟ها پیدا کرده است، مقصر بترخواهند برای سرنوشتی که آن سپردهکه می

شود و این همان تبلیغ ام ولی هنوز تکرار میاین مسئله را دو بار تکذیب کرده
قدر تکرار کرد که همه متقاعد  گونه است که گفت، دروغ را باید آن« گوبلز»

گرنه در رژیم اسالمی و .بشوند ولو به زور، که حقیقت دارد و به آن خو کنند
د و اگر کسی خواست که در آن تکذیب تردید کنیک بار تکذیب کفایت می

کند، باید برود و اسناد مربوط را یک به یک ببیند و بر اساس آن اسناد 
 تکذیب را مورد ارزیابی قرار بدهد. 

اهنر، عضو شورای انقالب و پیش از رئیس جمهوری، محمد جواد ب)❊( 
لنی عضو شورای مؤسس حزب جمهوری اسالمی، تصمیم شورای انقالب را ع

 آوردند.البته جو سازان این واقعیت را بروی خود نمی کرده بود.
 
 

گوید، میلیون آدم دروغ می 35انسان به چنین دروغگویی که در برابر 
 چه بگوید؟!

، شود. مجله اطالعات هفتگیبه همین ختم نمی اما کار روزنامه اطالعات     
های گوناگون و روی جلدی از عکس 59اسفند  13از چهارشنبه تا چهارشنبه 

قبل و بعد از ریاست  صدربنیتحقیقی کامل: آیا مواضع آقای »من با عنوان 
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در شش صفحه کوشیده است تا به گمان خود « جمهوری تغییری کرده است؟
ای من، پیش و پس از ریاست هها و یا نوشتهدر شش مورد، تناقضی میان گفته

 جمهوری بیابد. 
م که: زاردوقتی این متن را به من نشان دادند و آن را خواندم، خدای را سپاس گ

ی بنا اوالً جز دو مورد مقایسه وجود ندارد و ثانیا  در تمام این شش صفحه
 نویسنده جز بر تقلب نبوده است. خدا را سپاس گزاردم که این محقق در

 وشتهو با همه کوششی که به کار برده است، از آنهمه گفته و ن تحقیق کامل
 اختهسنتوانسته است تناقضی بیابد و آنچه را که ساخته است، دروغی است که 

نویسم برای نسل امروز واجد اهمیت بسیار خودش است و این مطالبی که می
 زیاد است. 

صولی او روش او بر مکتب بود و اصولی داشت واگر کسی واقعا  اهل نظام      
ک رسد. و این هم یمبتنی بود، ناگزیر در رفتار و گفتار او تناقضی بهم نمی

ها است. تواند آن را انجام دهد و بهترین امتحانامتحانی است و هر کسی می
های گوناگون سخنان اشخاص را با هم بسنجند و در کنار هم اگر در موقعیت

ارای دهد که آن آدم دها زیادند، این نشان میبگذارند و مالحظه بشود که تناقض
کند و بنا بر موقع و تابع شرایط روز عمل نظام نیست و در نظام عمل نمی

برد و از نعمت آن آگاه کند. چنین آدمی از ثبات رأی و راستی راه نصیب نمیمی
ست، ابعضی موارد این تحقیق کامل را که در حقیقت تقلب کامل  .شودنمی

 آورم:ننده میبرای خوا
دولت موقت، »گوید: عنوان اول در مورد دولت موقت است. عنوان می     

این را برای یک سال پس از ریاست « حکومت ترقی خواهان بوده است
دولت موقت »جمهوری گذاشته است. و در مقابل آن عنوان دیگری است: 

ه قبل از ریاست شش ما« است. انقالبی نیست، بلکه مشکل انقالب
 جمهوری.
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تر از واجب در مکتب شما دروغ واجب است؟! تقلب واجب
 است؟!

در این است که یک سال پس از ریاست  ؟خوب، تقلب این کجاست     
« هرالد تریبیون»ها آمریکایی جمهوری، حرف من نیست بلکه حرف روزنامه

حرف یک است و آنچه را که این آقای محقق! به من نسبت داده است، 
روزنامه آمریکایی است. خود او هم نوشته است، منتها تقلب نوشته است. 

و یک سال  آقای رئیس جمهور در دومین سالگرد انقالب»نوشته است که: 
شناس شان در میدان آزادی با استناد به نظریه تاریخپس از ریاست جمهوری

 « کند.خواهان یاد میومت ترقیآمریکایی از دولت موقت به عنوان دوره حک
جا در آن من جا و این مردم هم در سراسر ایران آنچه را کهاینهمه آدم در آن     
روغ دمیلیون آدم  35اند. انسان به چنین دروغگویی که در برابر ام شنیدهگفته
 گوید، چه بگوید؟!  می
دولت را نکردم، شناس آمریکایی وصف در آنجا من به استناد نظریه تاریخ     

اش، دوره ترقی ای را از قول او مشخص کردم که یک دورهبلکه من سه دوره
 خواهان است )از قول آن آدم(. پشت سرش آشوب است و بعد هم استبداد.

ه ن نوع را کبندی را برای این عنوان کردم که بعضی تقلب ات از ای این دوره     
ه بها را لو بدهم و وم شده است، ایندر ترجمه سخنان خارجیان در ایران مرس

خواهد در مردم حالی کنم که آمریکا چشم به مرحله سوم دوخته است و می
یا  ووقت مایران استبداد بوجود بیاورد. در این جا، من در مقام ارزیابی دولت 

 واندم.خمیغیر دولت موقت نبودم، بلکه متنی را از یک روزنامه آمریکایی 
از  من چه ارزیابی ؟کجا بوده است« قول رئیس جمهور ستنادا»خوب، به     

 ؟زندبآن حکومت کرده بودم که به استناد آن روزنامه آمریکایی این حرف را 
ما شم. خوب اهروزنامه آمریکایی متنی را نوشته است که من ترجمه آن را خواند

به  آن را کنید، تا با این تقلب، تناقض بسازید وکه این چنین تقلب آشکار می
تر از من نسبت بدهید، در مکتب شما دروغ واجب است؟! تقلب واجب

 واجب است؟!
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   ، در باره شورای انقالب:دومین تقلب
ای که محقق است )چون گفته است تحقیق کامل، پس خود البته نویسنده     

برای جورکردن یک تناقض جعل قول و نویسنده هم محقق کامل بوده است( 
 که قابل اچار تناقض دوم راهم باید به همین ترتیب بسازد هر چندن ،کندمی

 ساختن هم نباشد. 
بطور  شود باید شورای انقالبهر دو عنوان یک معنا دارد. وقتی گفته می    

کند ضعیف است که تقویت عادی کفایت نمی قدر جدی تقویت شود یعنی آن
طور آورده است. )البته متن هم عینا  همین و باید بطور جدی تقویت بشود و در
... »گوید:می صدربنیآقای  58مرداد  2از قول من( نوشته است که در تاریخ 

مشکل اساسی این است که ما نتوانستیم رهبری منسجم به وجود بیاوریم. 
 دولت این انسجام ادولت بازرگان تصور کرد که با ادغام شورای انقالب ب

 «محقق» بعد. «آید. و ما تردیدمان را نسبت به این تصور گفتیمبوجود می
 صدر()بنی ایشان 58آبان  2سه ما بعد، یعنی در تاریخ  :استاضافه کرده

با توجه به اینکه اوضاع کشور جدی است، دولت و شورای » فرمایند: می
نخست هر بار به انقالب باید از دوگانگی به یگانگی بگرایند و طرحی را که از 

جهاتی کنار گذاشتند به پیش بکشند و یک رهبری اجرایی هماهنگ برای 
 تصدی انقالب، انقالب همه جانبه را در نظام سابق بوجود آورند.

تکلیف رهبری »گوید: می صدر؛ بنینقل قول کرده است 58آذر  17باز از      
و  ورای انقالباجرایی کشور باید بطور قطع معلوم بگردد. تقویت جدی ش

شویم اجرای تصمیمات آن همان شرطی است که تا تحقق نپذیرد ما قادر نمی
 . «نظم انقالبی را بر کشور باز گردانیم

شورای » :این استکه تیتر کرده است صدر از قول بنی راآن قسمتی ازپس     
اجرای آن را تضمین کند و این  تواندگیرد نمیتصمیماتی را که می انقالب

 18مخفف او است. در آنچه که با این گفته متناقض یافته است، نقل قولی از 
ای که دارد. اساس ضعف شورای انقالب در خود اوست. رویه 58بهمن 

شورای انقالب در گذشته داشته است، رویه تردید و تسلیم در برابر پیشامدها و 
توان سراغ کرد ده است و حتی یک مورد را نمیهای این و آن گروه بوتصمیم

 «    که شورای انقالب عامل سرپیچی از تصمیمات خود را تنبیه کرده باشد.
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 :اماست. در اولی گفته 58آذر  17عین حرف  58بهمن  17پس حرف      
 شود، مگر اینکه تصمیمات خود را بتواند به اجراتقویت نمی شورای انقالب»

توان سراغ کرد که یک مورد هم نمی»گفته ایم که  58بهمن  18در « در آورد.
 « شورای انقالب عامل سرپیچی از تصمیمات خود را تنبیه کرده باشد.

نیست.  در کارقضی ام و هیچ تناپس در هر دو جا یک ضعف را گفته     
  ست؟!خوب چگونه با دو عنوان این چنین تناقض قالّبی را بوجود آورده ا

بیند که پرسید، ولی خواننده اگر متن را بخواند می« محقق»این را باید از آن 
هر دو یک مفهوم دارد و در هر دو جا شکایت و ناله ما از ناتوانی شورای 

 در به اجرا گذاشتن تصمیمات خویش است.  انقالب
 ت، شورای انقالبروحانی»هایی نقل کرده است تحت عنوان بعد، مقاله     

که البته مقابل نیاورده است و من بعد ...« روحانیون حزب جمهوری اسالمی 
کنم. اما درباره آزادی، تقلبی کرده است که جا و محل در این باره صحبت می

ها نه تنها دارد که دستگاه قضایی بدان رسیدگی کند. برای اینکه اینگونه تقلب
باید تصویر روشنی از آزادی و است که در این لحظات می خیانت به مردمی

ای به اخالق اسالمی با هم داشته باشند، بلکه ضربه دواستقالل و ربط این 
  :است
امروز طرح مسئله آزادی فریبی »در سمت راست این عنوان را نوشته است:      

ست و در انقل کرده« ماه قبل از ریاست جمهوری 7این را از « »بیش نیست.
« ، شکنجهاستقامت برای آزادی شش نوع زندان»سمت چپ نوشته است: 

دانستیم ماه قبل از ریاست جمهوری طرح مسئله آزادی را ما فریب می 7یعنی 
 دانیم.و ده ماه پس از مسئله ریاست جمهوری آن را واجب می

د که د و خود مرا در تعجب فرو براین دو عنوان مرا به سختی تکان دا     
ل شود من اینقدر تغییر کرده باشم؟! خود حس کردم که این گونه جعچگونه می

تواند داشته باشد. دیدم که نوشته ها در خواننده چه تأثیر زیانباری میکردن
ام که چنین نبوده و بلکه در تاریخ کرده 13/4/58است من این صحبت را در 

 بعد بوده است.  
طور این از قول من نقطه )....( گذاشته و 4ام، دیدم که خوب، چه گفته     
تحصیل این آزادی به عنوان زمینه کار و مبارزه و هدف » ... : استنوشته
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مرا هشیار کرد. البته شاید  «این»کلمه  «...ایران جز فریب نیست  انقالب
اما من چون نویسنده مقاله بودم و چون  شما خواننده از این کلمه هشیار نشوید

ام و نوشته ام، فورا  کنجکاو شدم بحثی طوالنی درباره آزادی و انواع آن، داشته
، «محقق متقل ب کل»و به اصل مقاله رجوع کردم. دیدم که تقلب را این 

 چگونه فراهم کرده است. آن را یافتم. 
 

دم، معنایش این من به عنوان رئیس جمهوری اگر جانبدار آزادی ش
 خواهم زور بگویماست که نمی

تا امروز میان ما و حزب  از دوران مصدق ،هامطلب بحثی است که سال     
این  ،اندهایی که تمایل به غرب کردهبوده است و بعد، میان ما و گروه توده

 « بطی هست یا نیست؟آیا میان آزادی و استقالل ر»بحث به میان آمد که 
بر این باور بود که ربط نیست و بعدها دیگرانی هم بر این تمایل  حزب توده

گفتند که ما در گذشته ها به آمریکا بود. آن ها هم میشدند. البته توجه آن
 ها با هم ربطی ندارند.  استبداد داشتیم، آزادی نداشتیم. پس این

ها و چه در ها و چه در کتابدر کارنامه و چه در سخنرانیچند نوبت، چه      
ن قانو 9ر اصل دو به پیشنهاد من م اههم صحبت کردا از ربط این دو ب ها،مقاله

 زادیاساسی این دو جدایی ناپذیر تشخیص داده شد چرا که استقالل در واقع آ
 وقتی یک ملت در مجموع خود آزاد نیست، در درون این ؛یک ملت است

 ؟توانند آزاد باشندای که زیر سلطه خارجی است، چگونه افراد میجامعه
دانستم و در را من فریب می« آزادی بدون استقالل»یعنی « آزادی»این      

ن قانو 9میدان آزادی هم همین نکته را بدون کم و کاست گفتم و عین اصل 
ضد متجاوز اساسی را خواندم و گفتم که امروز هم من که مسئول جنگ بر 

 زادیآخارجی هستم، به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نیروی متجاوز، از 
های شما مردم دفاع کنم و در این جا در میدان آزادی، از آزادیکشور دفاع می

خص کنم تا ربط این دو آزادی و استقالل برای فرد فرد شما مردم محرز و مشمی
 باشد.



1130 

 

د او عین مقاله را آورده است، البته این مطلب را اتفاقا  در صفحه بعد خو     
نقل کرده « در قوت و ضعف تنهایی»اسالمی تحت عنوان  از سرمقاله انقالب

یکی از این مسائل که واقعیتی در بر ندارد و » : است. از قول من آوردهاست
است. « لآزادی مستقل از استقال»خواهند آن را زمینه اصلی قراردهند، می

تحصیل این آزادی )یعنی آزادی بدون استقالل( به عنوان زمینه کار و مبارزه و 
بینیم که می طورآنهدف ایران جز فریبی بیش نیست و مایه اختالف است. هم

عمل در بیرون از زمینه اصلی یعنی زمینه استقالل، نیروی متحد و یکپارچه 
بدل کرده است. اگر رهبری چه ملت را به نیروهای ناهمگون و در برخورد م

تواند برای مسائل راه ، زمینه اصلی را رها کند، نمیدولت، چه شورا و چه امام
 « حل واقعی پیدا کند.

نبوده است و بدترین « تقلب کل»چیزی جز « تحقیق کل» ،قراربدین     
قالل است. ها. برای اینکه این تقلب در مقام خیانت به آزادی و استتقل ب

ه آزادی را م و طرح مسئلاهدانستخواسته است بگوید من آزادی را فرعی می
 ،«ده متقل بنویسن»این  بنابر جعلم؟ اهدانستفریب! پس چه چیز را اصلی می

دانسته میجایز ن ار و طرح آن دانستهمی چیزی غیر از اسالمرا آزادی  صدربنی
ام و حاال باور داشتهبه آزادی ها اینمن هم مثل ثابت کند خواسته است  است؛

 ام.باور خود را عوض کرده
ست امن به عنوان رئیس جمهوری اگر جانبدار آزادی شدم، معنایش این      

شود که اشته باشم، معلوم میتازه اگر تغییر موضعی دخواهم زور بگویم، که نمی
در امر که مص هم وقتیام. آنمن از یک موضع غلط به یک موضع صحیحی آمده
 . روندهستم که قاعدتا  مصادر امور بر خالف این جهت می

ی که وقتی آزادی اصل :حال اینکه، اصالا بحث بر سر انواع آزادی است     
های کوچکتر خودبخود کنار گذاشته استقالل است، کنار گذاشته شد، آزادی

 نایش این استهای افراد تجاوز بشود، معوقتی به آزادی ؛اند و به عکسشده
که آن آزادی بزرگ، از بین رفته است. این دو یک حقیقت و یک واقعیت 

ها از هم، فریب است و طرح یکی بدون دیگر هم فریب است و جدا کردن آن
 است. 
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هم  دان آزادیآن روز بر این عقیده بودم، امروز هم بر این عقیده ام و در می     
 همین مطلب را گفتم. 

رفتید و می اگر شما اهل تحقیق بودید، می: اجع به مطالب دیگرو حاال ر     
ت، عدول و مورد قبول همه بوده اس اندداشتهدیدید چه کسانی از مواضعی که 

رون اگر کسی از خط بی ها هستند که از خط بیرون رفتند.کرده اند. مقصر آن
  آمد.هم پدید نمیاختالفی بود،نرفته 
ور جکنید و شش صفحه تقلب ات میوقتی را تلف  انگیزه شما از اینکه     
ای اید؟! آیا معنکنید، چه بوده است؟ آیا محض رضای خدا این کار را کردهمی

گویی و قلب حقیقت و ایجاد مکتب این است؟ شما چه سودی از خالف
ه ای که دسترسی بخواننده ؟بریدتشویش و ابهام و تزلزل در ذهن خواننده می

 گویی ومگر نه اینکه اخالق جامعه اسالمی باید اخالق راست واقعیت ندارد.
ترین کار، بزرگترین جامعه از دروغ به عنوان زشتکه گویی باشد تا حقیقت

 گناه، صاف و پاک بگردد؟ 
ترین کارها است و گناه کبیره است، به اینکه شما آنچه در نظر خدا زشت     

خواهید او را با دروغ ید و میگویاین صراحت درباره منتخب این ملت می
آیا شما فکر  شما مُبل غ کدام حقیقت دیگری هستید؟ ؟اعتبار سازیدبی
کنید وقتی با دروغ بتوانید منتخب یک ملتی را خراب بکنید، اساس نمی

ن برید؟ با ایو از بین می کشیدمیاعتماد کردن را در ذهن فرد فرد این مردم 
امعه اسالمی جبه خود و دیگری اعتماد بکند؟ و تواند کارها دیگر چه کسی می

 که در آن اعتماد ممکن نباشد، چگونه جامعه اسالمی است؟ 
 

 (اطالعات هفتگی ئیس جمهور به ر )*پاسخ
اید و کشور بدون آزادی، گورستان اندیشه و کرده شما اسالم را چماق

 انسانیت است. 
ها شما دارید. این روشربخود بیایید و از این روش تخریبی دست بپس،       
اید و محتوای ضد کرده گویند که شما اسالم را چماقمی :دهدمی« لو»را 

خواهید به نام اسالم در این کشور به کرسی بنشانید و اگر من این اسالمی را می
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طر دفاع از شخص نبود و به صرف کردم، به خاوقت مقدار درباره نوشته شما 
خاطر دفاع از حقیقت و مکتب بود که خوانندگان شما بدانند که آنچه شما به 

است. بابت این کارها به اصل و به اسالم بدبین  کنید، ضد اسالمنام اسالم می
گویی و نشوند. که آن دین دین حقیقت است و روش در آن دین، روش حقیقت

 . است جویی
ه رشد امروز نسل ما که مسئولیت بسیار سنگین ساختن یک ملت نو و رو ب     

باید خود را عاشق حقیقت نشان به عهده اوست، بیش از هر زمان دیگری می
ها ضد مسلمان ،اگر نسبت به دروغ حساس نشد، به نام اسالم و مکتببدهد. 

از چاله به  گون کشور راهای گوناها حاکم بشوند و با جوّسازیتوانند بر آنمی
 . چاه و از چاه به ورطه بیاندازند

امان شد، همه به راه سازندگی، ابتکار و اگر با دروغ مبارزه جدی و بی     
ی الزم تلقی آزادی را چون هوابرای رشد کردن،  ،روند و همهخالقیت می

اندیشه  ،حیات نداردکند، میتنفس هوایی که گونه که بدن بدون همان .کنندمی
 . نیز بدون آزادی حیات ندارد

، زادی نداردکه اندیشه بدون آزادی حیات ندارد، در کشوری که آ طورآنهم     
گورستان آزادی  ن آزادیکشور بدو ،در نتیجه ها هم آزادی ندارند.اندیشه

 کشور بدون آزادی، گورستان اندیشه و انسانیت است.  :شودمی
ه اینگونه جعلیات و تقلب ات آزادی را در نظر مردم خواهید بو شما که می     
ادی واقعی است، دل اعتبار کنید، آیا برای اسالم که دین رشد و دین آزبی
سوزانید؟ چرا که خوب های خارجی دل میسوزانید؟ و یا برای قدرتمی
دانید وقتی میل به آزادی مُرد، تسلیم به زور، خواهی نخواهی و به حکم جبر می

گردد و ناچار شود و همه کس تسلیم زور میاز آزادی، قاعده عمومی می گریز
و ما از نو به شود ها میهای خارجی و ابرقدرتکشور درجا تسلیم زور و قدرت

اسالمی برای  گردیم که بخود وعده داده بودیم که با انقالبهمان رژیمی باز می
 همیشه با آن وداع گوییم. 

اده را برای بازگشت به عقب صاف نکنید و تسلیم این ارتجاع ننگین ج     
تان و مردم این سرزمین با آزادی انس نشوید، بگذارید خودتان و خوانندگان
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های این نسل بارور بشود تا این نسل به خود اعتماد بنفس بگیرند تا اندیشه
 نیاد بگذاریم.کند، تا ما بتوانیم بنای جامعه اسالمی آزاد مستقل را بپیدا
 ها را بکنید و یا نکنید، و چه دست از اینبه هر حال، شما چه این تقل ب     
ه راه های تخریبی بردارید و یا بر ندارید، ما با استقامت و بدون تزلزل بروش

ها در مرزها استقالل جسته رویم و یقین داریم که این ملت که طی قرنخود می
ه ی خستکف آورد، از این راهپیمایی طوالنی تاریخاست، تا در درون آزادی به 

ان . خوب است شما نیز به رهرودهدتا پیروزی ادامه می را شود و این راهنمی
ا هر های جهل و زورمداری نمانید، چرا که آن جاین راه بپیوندید و در تاریکی

 چه هست فساد، گندیدگی و کوری است و هر چه هست خواری و مذل ت تسلیم
 ور است. به ز
اید پدید اندیشه جز محصوالت عفنی از این نوع که شما ساختهدرآنجا،      
ا رکه انسان  گریزیدمی فروغی ؟ ازگریزیدشما چرا از فروغ اسالم می؛ آوردنمی

آیید و خواند. چرا به راه رشد نمیها میبه راه خدا و به راه آزادی از غیریت
سرکشی رفتند  و« غی»ها که به راه ت آنروید؟ سرنوشمی« غی»چرا به راه 

م ها است. آنجا که در واپسین دمردن در هجران محبت، مردن به گونه معاویه
من در زندگی از اسباب قدرت همه چیز  :زندگی سراسر سیاهی خویش گفت

ه ر جهان، خوردن و سیر نشدن، کاخ، زنان زیبا همبفراهم داشتم، سلطنت 
ای از زندگی علی به دادم و دقیقههمه را میکاش این اما ای ؛ها را داشتمنای

  ؟حبت چیستمدادند و من می دانستم که من می
 

اگر الیق نیافتم به صرف و دلیل آنکه عضو حزب شما هستند به 
 ها وزارت نخواهم دادآن

ه افق هر چ این راه را رها کنید و بدین راه آیید. در این قلمرو و در این     
 گریزید؟ئی است. چرا از آن میهست، زیبا

)که البته چاپ نشده « کارنامه مصدق»در این هفته، کتابی تحت عنوان      
است( خواندم اما این دفتر پنجم کارنامه مصدق است که خواندم و اآلن 
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آید و یک دو نکته دارد که به کار امروز ما میخواهم این را ارزیابی کنم. می
 مر و علمی و پایدار است:تجربه مست

، احزاب یکی اینکه از همان لحظه تمایل مجلس به نخست وزیری مصدق     
ها تقسیم کند. او در خواستند که وزیران را میان آندور او جمع شدند و از او 

جواب گفت که شما مبارزه کردید تا اشخاص معتقد و الیق در مقامی که باید، 
، یا مبارزه کردید برای اینکه حکومت در دست شما بیفتد و اصل قرار بگیرند

وابستگی به گروه باشد و نه لیاقت؟ اگر کسان الیقی دارید پیشنهاد کنید، بر 
کنم، اما اگر الیق ها را بررسی میمن وضع آن ،ضابطه لیاقت و اعتقاد اساس

   .نخواهم دادها وزارت یل آنکه عضو حزب شما هستند به آننیافتم به صرف و دل
همیشگی است. در صدر اسالم هم علی با همین مسئله روبرو  امریک  این امر

داد به نشاندن رابطه به جای ضابطه، وضع بود. هم از لحظه اول اگر تن می
امر شد، اما دیگر او علی نبود. وقتی هم خلیفه شد باز با همین جور دیگری می

 روبرو بود. 
بدهد،  خواستند که به آن ها امارت و حکومت و آجیلاهل رابطه از او می     

ردم اما او اهل ضابطه بود و تسلیم منطق زورپسندان و عاشقان حکومت بر م
در حقیقت یک  ،مههمه و ه ،ترور او ،شد. جنگ جمل، جنگ صفیننمی

ت لیاق آیا ضابطه باید در کار آید، اعتقاد و»جنگ بر سر این امر  :جنگ بود
نبرد  رد یکاین نب« ؟وابستگی در کار آید، ا رابطه باید در کار آیددر کار آید ی
 . امروز هم هست ،پیش از آن هم بوده است تا امروز هم هست ،تاریخی است

ای که کوششی برای تربیت خود و پروراندن استعدادها و همواره عده     
راندن اند، به جای پرواند و به خود نیز زور گفتههای خود نکردهلیاقت

خود بر  ،های تخریبیروش ، با بکاربردنانددائم کوشیده ،استعدادهای خود
ها گرد ها در گروهخود تحمیل کنند و خود را هم بر دیگران تحمیل کنند. این

شوند و طبیعتا  خواهان مرتبه و مقام می آیند و به حکم چوب و چماقمی
 ای هم جز دروغ ندارند. اسلحه
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و  و داغ و درفش، زندان های استبدادی شکنجهترین روشتزش
ها ختم بهترین هشود اما بها شروع میمحاکمه از بدترینهای بیاعدام

 گردد.می
ها را به این گروه تبه هر حال، او بر ضابطه اصرار ورزید و سختی مخالف     

ها به راه دشمنی رفتند و کند، آنگزارش میکه تاریخ  طورآنجان خرید و هم
 المللی کردند. گران بیناین کشور را از نو تسلیم سلطه

مطلب و راه و رسم دومی که از او آورده است، اینکه کوبیدن مخالفان را روا      
دانست. در این روش نیز داشت و آن را به معنای استقرار مجدد استبداد مینمی

دانیم ایم میکرد و امروز که ما خود تجربه کردهین اسالم پیروی میاز پیامبر نازن
های و اعدام و داغ و درفش، زندان های استبدادی شکنجهترین روشکه زشت

گردد. این دو ها ختم میبهترین هبشود اما ها شروع میمحاکمه از بدترینبی
 در اخالق سیاسی یک رئیس حکومت است.  نکته، دو نکته مهم و اساسی

مردی را در  آید که چطور چون مصدقسئوال پیش می ،جا ایندر این     
اند همدست و همپالگی سید کتاب تاریخی که برای مدارس متوسطه نوشته

برای از بین بردن خط استقالل و ربط  امر، به گمان من این ؟اندضیاء قرار داده
تنها او نیست که آزادی و ربط استقالل و آزادی با اسالم است،  بال استقال

شود. قائم مقام هم کوبیده می ،شودهم کوبیده می شود، امیرکبیرکوبیده می
 شود. کوبیده می ،همین خط، خطی که مدافع استقالل بوده

خود ملت ما  از جهات دیگر هم اگر بنگریم یک مسئله مهمی از لحاظ     
اگر طی یک قرن یکی هم پیدا نشود که با خارجی بند و  کند:پیدا میوجود 

بست نداشته باشد، به معنای آن نیست که ملت ما در اخالق در اعتقاد و در 
هایی که پایبند به موجودیت عمل تباه شده و فاسد شده  و قادر به تربیت انسان

که مرد قرن بود او نیز انگلیسی  صدقاگر م ؟کشور و استقالل آن باشند، نیست
ملتی که یک مصدق وقتی ماند که انگلیس نباشد؟ باشد، چه کسی دیگری می

توان آن ملت را ملتی چگونه می ،آیدمیپرورد او هم از انگلیسی از آب در می
 ؟غیر فاسد دانست
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است. القاء پس این القاء روحیه و روانشناسی خودکمتربینی در مردم      
های مسلط روحیه کارپذیری در مردم است و این همان خط تبلیغاتی قدرت

آغاز گرفته و مردم ما را معتاد کرده بود به  خارجی است که از دوران قاجار
 این بیماری را در ما عالج کند. امیدوارم که این انقالب .خودکمتربینی

 

 خواندن رئیس جمهوری در جبهه کتاباما درباره 
امه باید خوب، هر کس سخنی در این باره گفته است. اما خواننده این کارن     

ن چو .بداند که این کار عبث نیست. ما در شرایط یک انتخاب اساسی هستیم
ا زور ر شوند و فریبمی بسیاری وسوسه ،رسدعمال آن آسان به نظر میزور و اِ

ج ها را زود عالکنند مسکن زیاد درد آنه گمان میهایی کمثل مریض ؛ندخورمی
قتی در کند. ناگزیر باید با این ذهنیات مبارزه بشود. باید همه بدانند که ومی

یر مشکلی را به زور حواله کردیم، زهر سراشیب اعمال زور افتادیم و حل 
؛ شوندبرند، خُرد میر میها که آن را به کارشکه زور آندهای شتابگیر چرخ

د. ها معلوم باشکه این معنا بر آن است. مقصود اینکنندمردم را هم خورد می
یان نخستین قربان ؛توانند عنان درشکه را در دست نگهدارندگمان نبرند که می

، های دیگرانبهتجر براز راه آگاهی  ،مردم ما نیز بدانند .ها هستندخود آن
نشاند ها را به چه روز سیاهی میآن ،رهبرانشدن قدرت تسلیم وسوسه که  بدانند

با  ،شانها و دردهایرنج ؛ باو گاه چند نسل باید کفاره این گناه را بپردازند
ه ما از چنانکباید بپردازند. شان، با جهل وهای شان، با فقرشان قربانی دادن

ی شب را به هااز نظر من اینکه دیرگاهپس  .ها نداریمگذشته ارثی جز همین
شی است در هم این نوع مطالعه، یک تالش و کوش ام، آنمطالعه اختصاص داده

ار ریبکمرام خدمتگزاری به این نسل و به قصد ایجاد مقاومت در برابر وسوسه ف
 ه یکباین است که صاحبان قلم و فکر باید عقیده و باور من .زور و زورمداری

های حال متعلق به جربهتهای گذشته و ای برخیزند. تجربهتالش سخت و گسترده
ه دیگران را پی در پی در معرض دید نسل امروز قرار بدهند، چرا که وسوس

بانی سازد و تا این نسل به خود بجنبد، قرقدرت و زور، آدمی را زود گرفتار می
  شده است.
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پس برای اینکه این نسل قربانی نشود، در مسئولیت بزرگ ساختن جامعه      
پیروز بشود، برعهده همه ما است که استراحت را نکنیم و تا آنجا که بدن نو 

بلکه آن را به این نسل تقدیم بکنیم، حاصل توانایی دارد از آن کار بگیریم و 
، ، سانسور، دروغ، نیرنگ، فریب، تهمت، افترا، شکنجهنمودهای زور، چماق
و این مسائل جای خود را به راستی، لیاقت، اعتقاد استوار،  داغ، درفش، زندان
 بسپرد . علم و...تعلم  و اندیشه تفاهم، تعلیم

 

 است بنایشان بر حذف رئیس جمهوریها این
در این هفته دو کار نیز وقت بسیاری از من گرفت، یکی طرح دو فوریتی      

نوشتم و از  ن شده بود. دو نامه درباره این طرح به امامبود که در مجلس عنوا
شرکت در شورای دفاع تا تعیین تکلیف این طرح خودداری کردم. این طرح 

هایی که به گفت؟ خواننده به یاد دارد که وقتی من عنوان کردم که طرحچه می
ها یمجلسا که شوند و هم آنهتسلیم مجلس میهایی که آن همبرند، مجلس می
 :وقت گفتند است. آن ها بنایشان بر حذف رئیس جمهوریاین کنند،تهیه می
نکه یک ایهم رادیو. یک موردی بوده است و آن«. است  دروغ سال»این 

مورد نبود، چهار مورد من به یاد دارم. یعنی عنوان شده و من از آن مطلع شدم، 
دانم البته یک های مجلس چند مورد داشته آن را من نمیحاال در کمیسیون

موردش به تصویب رسیده، سه مورد دیگر یا به تصویب نرسیده یا جوری اجرا 
 گویم:شده که هم اکنون می

آن موردی که تصویب و اجرا شد، رادیو و تلویزیون بود. یک نامه خطاب به      
طرحی به  .از رئیس جمهور امضا کردند قوا برای گرفتن فرماندهی کل امام

ها را ها ریخته بودند، اینردم به حسابهایی که ممجلس بردند برای اینکه پول
هایی بود که مردم به حساب رئیس یکجا کنند و البته مقصود گرفتن اختیار پول

 جمهوری ریخته بودند. این سه مورد. 
که هم نقض چند اصل در قانون اساسی شد و هم اختیار مورد چهارم      

شد به امضای رئیس جمهور و مجلس از بین رفت و این مورد مربوط می
موافقتنامه از سوی یک وزیر. بدون آنکه آن موافقتنامه به تصویب مجلس 
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رسیده باشد و رئیس جمهور یا نماینده او امضا کنند. گفتم چند اصل؟ یک 
ها را باید رئیس جمهور امضاء کند. اما این نامهموافقتاصلش این است که 

نامه انجام گرفته بود خود نیز باید به هایی هم که در آن موافقتموافقت
ای هم که در رسید. تصویب نامهتصویب مجلس و امضای رئیس جمهور می

رسید که داد به وزیر باز باید به تصویب رئیس جمهور میاین مورد اختیار می
 طور شد؟ و این رشته سر دراز داشت. سیده بود و کسی هم نپرسید که چرا ایننر

شود پنجمی. خوب، مبنای این طرح و بعد، حاال این طرح به این اعتبار می     
ها شود. چه کسی ایندرست اداره نمی چیست؟ این است که این سه وزارتخانه

نوان سرپرست تعیین کند؟ کسانی که از سوی نخست وزیر به عرا اداره می
اند. پس تصویب این طرح معنایش ادامه همین نوع اداره است. خوب شده

هم اینکه باید این اداره ادامه  و گیردهم خوب انجام نمیاداره چگونه است که 
و  ها بهانه است و هدف حذف رئیس جمهوریجز اینکه بگوییم این ؟پیدا کند

را بکلی  اوبه جایی است که او بگذارد و برود. دست و پای رساندن وضع 
 بگذارد و برود.  ،، نقشه ای که در آن نوار آمده استو طبق همان نوار بندندب

کلیف تممکن است بگویند که خیر، این اداره خیلی خوب بوده اما اینکه      
گر امعین بشود. خوب قانونی چون معلوم نبوده، ما خواستیم که این تکلیف 

ید. خوب بوده و تکلیف قانونی معنی نبوده است، شما باید همین را می گفت
 انونحال اینکه جور دیگر کردید. ثانیا  پس این شش ماه که واقعا  خالق ق

ه اساسی شده است و شما هم قبول دارید که خالف قانون بوده، حاال چگون
جرای ون و اقان دهند و ما باز بتوانیم دم ازها باز بتوانند به کار خود ادامه باین

م واهیخاین بحثی است که انشاءالله در موقع خود  ؟ها بزنیماین حرف و قانون
 گشود. 
تهیه شده بود و من این  هایی بود که درباره عراقاما مطلب بعدی گزارش     

 .کردلی را تأیید میهای قبها را هم در این هفته خواندم. همان گزارشگزارش
بینی عمل کند. بسیاری اطالعات را ما برای انسان باید با واقع ،هابا همه این

های رژیم بعث عراق، در  ها و قوتاینکه یک قضاوت درستی راجع به ضعف
دست داشته باشیم کم داریم. تحصیل این اطالعات و انجام یک ارزیابی 
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درباره دشمن و رفتار با دشمن  ت صحیحسدرست شرط اساسی اتخاذ یک سیا
 است. 
باید به توانم بگویم برای اینکه نمیها مطلب زیادی نمیدر باره این گزارش     

 رسد. دشمن اطالع داد که به ما چه اطالعاتی درباره کار و فعالیت او می
 
 

 اسفند 15اسفند تا جمعه  9ز شنبه ا کارنامه 
 1359اسفندماه  28،  تاریخ انتشار
 502شماره وزنامه ر
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 اسالمی گفتگو با سران هشت کشور
سه روز در این هفته را تقریبا  صرف آمد و رفت و گفتگو با سران هشت      
ها بحث بر سر این بوده است )بین خودشان( که اسالمی کردیم. بین آن کشور

گفتند زبان سیاسی بکار ببریم، ای مینند. یک عدهبا چه زبان با ما حرف بز
موقعیت ژئوپولیتیک ایران، منطقه، احتمال ، وضعیت دنیا را تشریح کنیم

 .ها و خطرات سیاسی، اقتصادی که جنگ برای منطقه دارددخالت ابرقدرت
سالم و اصل است که به زبان ابر این نظر بوده طور که به ما گفتند سکوتورهاین

شود با این زبان با های آن از جانب هیئت حرف بزند. باالخره بنا میو ارزش
 ما صحبت کنند. 

این گفتگوها وقتی قابلیت انتشار پیدا کرد در تمامت خود جزء این کارنامه      
برای اینکه تاریخ است و قسمت مهمی از تاریخ  ؛خواهد شد. یعنی باید بشود

بطور اجمال پیش از این، گفتگوها تا حدودی منتشر  ست. حالا معاصر ما
پردازم که از نظر خواننده مهم تنها به ذکر چند مسئله می ،در اینجا .شده است

 یر بود:مور زا هستند: تکیه کالم آقای سوکوتوره
های شیطانی و اینکه شیطان و نقش او و معنای پرهیز از وسوسه     

تش را آطان، اینکه خانه وقتی آتش گرفته است باید نخست های شیدخالت
خاموش کرد و بعد به دنبال علت آتش سوزی رفت. مسئله سوم، سادگی و 

 حل اسالمی و مسئله چهارم هر طرف پیروز بشود اسالم شکستپیچیدگی راه
 خورد. می
ه باما درباره شیطان و نقش او، من هم پاسخی دادم که پیش از این      
 ام.نده در میان گذاشتههای مختلف با خوانناسبتم

ها ها و توطئهکنیم پر از حادثهاین بود که ما در جهانی زندگی می پاسخ اول     
طور تصور کند که هر چه بخواهد و هر چه هوس کند همان و اگر انسان این

ار ای ووو در سر راه او قرای و توطئهشود و هیچ مشکلی، مانعی و حادثهمی
نخواهد گرفت، جهان او جهانی خیالی است واو واقع بین نیست. زندگی وقتی 

بینانه است که با فرض شیطان باشد. یعنی انسان در هر قدم احتمال فریب، واقع
احتمال توطئه، حادثه، نیرنگ و دروغ ووو را بدهد و در اصطالح ما قدم را 
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آن غیر خدا باشد، زور باشد،  برای خدا بر دارد. هر قدمی که انسان بردارد و در
کند و چون آدمی خالص و پاک خواهی نخواهی شیطان حضور دارد و عمل می

توان کرد، ناچار زندگی را با مرض شیطان باید های زور یافت نمیاز وسوسه
شود و باید در یک رشته کرد. بدون این فرض انسان موجودی خیالباف می

 و بنای شخصیت خویش را ویران سازد. دکن تناقضات خود را اسیر و گرفتار
داند میامروز درجه آزادی و دانش بشری به آن جا رسیده است که انسان      

مال مبنای زور در کمال خود همان مبنای شیطانی است. مبنای عدم زور در ک
مسئله ما در این جنگ این است که  ،خود، خدایی و رحمانی است. پس

ید یم شیطان یعنی مجموعه عوامل که جنگ را پدشیطان را تعیین کنیم ببین
میل اند و به دو ملت برادر تحاند، تمایالتی که جنگ را پدید آوردهآورده
 ها هستند؟ اند کدامکرده
د را گرفتار به یک جنگ دائمی خو یابیم ونمی ما صلح ،بدون این کار     
ین جنگ دائمی باید تمام کارمایه و توان خودمان را صرف امی .کنیممی

بکنیم. تحریک دائمی از دو سو روز بروز بیشتر خواهد شد و زمینه 
 ومشکالت  باوجودای را فراهم خواهد آورد. این است که برخوردهای فزاینده

کند که ما کار را از ایجاب می ،همه و همه ،هاها و ابرقدرتحضور قدرت
اثر این جنگ و بی ریشه درست کنیم و این موقوف است به شناسایی شیطان

 های او.ها و وسوسهها، توطئهکردن فعالیت
 در مورد شیطان یک بار دیگر نیز بحث به میان آمد. آقای سکوتوره     
گفت که شیطان با اینکه دانا بود، عالم بود، خدا را فراوان عبادت کرده بود، می

نکرد، رانده شد و برای اینکه چون و چرا از امر خدا معهذا چون اطاعت بی
هایش از بین نرود تا قیامت مهلت یافت. من در ها و عبادتاجر آن زحمت
: تر استکنیم به گمانم با بیان قرآنی موافقتفسیری که من می :پاسخ او گفتم

وقتی آدم را خدا از گل سرشت و از فرشتگان خواست تا به او سجده کنند، 
اول و صحیح را برداشتند و به خدا گفتند موجودی  چون و چرا کردند. این قدم

آفرینی که در زمین خونریزی و فساد کند و این چون و چرا تا آنجا رفت را می
ها ناتوان بودند. از آدم ها خواست علم خود را اظهار کنند، آنکه خدا از آن

علم خود اظهارکرد و فرشتگان  ،آدمی که به او اسماء آموخته بود ،خواست
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اما شیطان  .جده کردند. هیچ سرزنشی هم نیست که چرا چون و چرا کردندس
ردن داند، به علم گمینداند و او م مینتیجه بحث را نپذیرفت. با اینکه دید آد

توانست چون و چرا را ادامه بدهد، سئوال کند، جواب نگذاشت با اینکه می
م جهل و از روی جهل به این کار هم تن نداد. از اینجا به بعد به حک ،بگیرد

 سرکشی آغاز کرد. 
اد همان چرا؟ جوابی که د»  :این بار خدا با او چون و چرا را پیش آورد     

پرست و زورپرست های آدم نما، قدرتها، شیطانجوابی است که همه شیطان
تناد ف در نژاد اسبه اختال :دهندهنوز نیز می واند در طول تاریخ خود ما داده

س پ «.مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. من از او برترم»: گفت وکرد 
است، چون خود در مقام چون و شیطان چون خود قربانی جهل خویش شده

رفت و اه نچرا سئوال و پاسخ برنیامد و وقتی خدا در این مقام برآمد او بدین ر
و د نتیجه بحث را نپذیرفت، کوشید از همین ضعف خویش بر آدمیان القاء کن

ردن ی خواز آن بهره بجوید، چنانکه با آدم در بهشت نیز چنین کرد. در او برا
پرسید دا بطوری که آدم از یاد برد که از خ ؛میوه ممنوعه وسوسه قوی پدید آورد

دچار  ممنوعه بخورد؟ تا آگاه باشد و از روی آگاهیمیوه چرا نباید از این 
دن وسوسه خور ،کردیمو القاء ا هشیطان ب هم . وقتیهای شیطانی نشودوسوسه

را  ه این درسکپرسید چرا بخورد؟ چرا تو ناز او  ،کردمیوه ممنوعه را القاء می
  بخورم؟گویی ؟ و به من میخوریبلدی خود نمی

شود و ها از همین چون و چرا نکردن ناشی میها و فریبغالب انحراف     
، را بدون چون و چرا نپذیرندری ای، اگر بشریت، هیچ اماگر مردم یک جامعه

ای موکول به بحث و روشن شدن آن امر اگر پذیرفتن و رد کردن هر مسئله
آیند و انسان از راست راه ها ببار نمیشوند، خرابیها واقع نمیبشود، جنگ

ت رود. از قرار )که بعد به من گفت( این برداشسازندگی و توحید بیرون نمی
 و بسیار مؤثر شده است.من را سخت پسندیده و در ا

درباره اینکه اول باید آتش را خاموش کرد بعد دید علل و اسباب چه      
، جواب من این بود که در بیشتر مواقع، خاموش کردن آتش بدون از اندبوده

طور است. شود و در این مورد نیز همینبین بردن علت آتش سوزی ممکن نمی
است شناخته و  ه تجاوز رژیم عراقعلت جنگ کاگر علت آتش سوزی، یعنی 
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آتش محکوم نگردد و تضمین کافی برای اینکه در آینده تجدید نشود پدید نیاید 
گویید آتش بس کنید برویم دنبال پر شود. امروز شما میچگونه خاموش می

بعد از نو با ، آماده شویم برای اینکه چند ماه کردن انبارها از مهمات و اسلحه
شدت بیشتری جنگ را آغاز کنیم، پس کار درست این است که علت آتش 

 سوزی را از بین ببریم که آتش قطعا  و برای همیشه خاموش بشود.  
ز طور است. تا اختالف و برخوردی ادر امور داخلی خودمان هم همین     

ود برای های ظاهری معنایش ایجاد آمادگی در خمصالحه، ریشه حل نگردد
برخوردهای شدیدتر در آینده نزدیک و دور است )این را هم برای شما 

 خوانندگان گفتم و نه در آن گفتگوها( 
های اسالمی در عین سادگی پیچیده هستند، بسته به اما اینکه راه حل     

کنیم. اگر روش ما بر مبنای روشی است که متناسب مبنای اسالمی اتخاذ می
ها هم ساده و هم پیچیده نیستند. سرراست و راه حل ؛نه ،اصالت خدا باشد

بته ، الروشن و واضح هستند و اگر نه به نام اسالم مبنای دیگری انتخاب کنیم
بارات گردد. برای اینکه واقعیت را باید در لفافه الفاظ و عراه حل پیچیده می

 اسالمی بپوشانیم کاری که شیطانی است. 
 

 است گردد غیر اسالم بلکه ضد اسالممی آنچه به نام اسالم اجرا
هر بار که بخواهند یک امر غیر اسالمی، ضد اسالمی را به نام اسالم پیش      
باید آن امر و آن مسئله و آن روش را در پوشش اسالمی قرار بدهند تا  ،ببرند

 م بلکه ضد اسالمگردد غیر اسالمردم متوجه نشوند که آنچه به نام اسالم اجرا می
ها که در اسالم هست به همه اختالفها از اینجا است. ایناست و همه فریب

اسالم چند نوع که نیست، یک خدا، یک پیامبر، یک کتاب.  خاطر چیست؟
صول اسالم اگر اها چگونه پیدا شدند؟ جواب روشن است. همه فرقهپس این

اما وقتی شما یک  .ماندجا برای اختالف نمیتوضیح داده شد و فهمیده شد 
ها رید و بر وفق آنیگمیدانیم از فلسفه یونانی و غیر آن که می طورآناصولی هم

د هیخوابکتاب خدا را شرح دهید و تفسیر و بیان کنید، اگر شما  خواهیدمی
و تشب ث خود را برای  ه را اقناع کنیدو زورمداران هطلبانتمایالت قدرت
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یت مطلق بر بندگان خدا در پوشش اسالم بیان بکنید، البته کار حاکم
ای است. باید هزار رنگ بدان واقعیت ای است و بسیار هم پیچیدهپیچیده

شود، بزنید تا کسی متوجه نیت اصلی نشود و گمان کند آنچه بدو عرضه می
 اسالم است.

 امت برپایه ام نبوت، بر اما اگر بر پایه اصول اسالم، بر پایه توحید، بر پایه     
اند خواستید که در قرآن این اصول توضیح داده شده طورآنپایه عدالت، و معاد 

 حل جایی برایروش اتخاذ بکنید، در این حال سادگی، روشنی و وضوح راه
 گذارند. برخورد و دشمنی نمی

 طرف و بخورندشکست  درباره مطلب پنجم که هر طرف از ایران و عراق     
است، پاسخ ما این بود که ما دو ملت اسالم شکست خورده ،پیروز بشود دیگر

عراق  دانیم و بر این باور نیستیم که ارتشدر جنگ نمیخود را ایران و عراق 
به خواست ملت عراق به ایران تجاوز کرده و جنگ برادرکُشی راه 

ای هستیم  که قربانی یک رژیم خودکامه . به باور ما هر دو ملتاستانداخته
های حامی خویش به ایران طلبی و سود مشترک خود و ابرقدرتدر پی قدرت

است. پیروزی هر دو  حمله کرده است. پس پیروزی ما شکست ضد اسالم
ما از این پیروزی هیچگونه چشمداشت مادی، چه بر  ملت است. برای اینکه

بر ثروت عراق و چه بر منابع عراق نداریم. چشمداشت سلطه  خاک عراق، چه
جویانه هم در زندگی سیاسی مردم عراق نداریم. پس اگر شکستی برای رژیم 
عراق فراهم بشود به گمان ما به معنای پیروزی مردم عراق، پیروزی ارتش 

   عراق، پیروزی مردم ایران و پیروزی نیروهای مسلح ما در این جنگ است.
ایم، ما گفت ما برای قضاوت نیامده( میو باالخره ایشان )آقای سکوتوره     
ایم تا به جنگ میان دو کشور اسالمی پایان بدهیم )چون ما اصرار داشتیم آمده

 بر اینکه باید به تجاوز رسیدگی بشود(. 
 

 ن بدون قضاوت الگو و راهنما شد؟!تواچگونه می
خداوند انسان را بر اعمال خویش و اعمال دیگران  :ن گفتمم ،در پاسخ     

ها را به صراحت روشن کرده قاضی دائمی قرار داده است و تکلیف مسلمان
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است که باید قضاوت کنند و ببینند متجاوز کیست، بر ضد او وارد عمل بشوند. 
توانیم بگوییم که ما قاضی نیستیم. ما قاضی هستیم و قضاوت یک پس ما نمی

مرتبت و منزلت بزرگ انسانی است و آدمی را خدا به قضاوت دائمی و شأن 
خوانده و در قرآن خویش ما را میزان و امت وسط خطاب کرده و چگونه 

توان بدون قضاوت الگو و راهنما توان بدون قضاوت میزان شد و چگونه میمی
نگ پایان شد؟! و ناچار چون بیان، بیان اسالمی بود، پذیرفت که امروز به ج

 دهیم و فردا به داوری بنشینیم. 
در دور اول گفتگوها ما )طرفین( به این نتیجه رسیدیم که  ،به این ترتیب     

پایان جنگ و داوری درباره آن باید با هم انجام بگیرد، من این معنا را یادآور 
« ورنبرگن»مسیحیت بعد از جنگ دوم، دادگاه  شدم که با توجه به فرهنگ

تشکیل شد. آیا ما که مسلمانیم و فرهنگ ما این است که تجاوز را نباید 
تر جواب گذاشت، سیلی نابحق را باید با سیلی پاسخ گفت، آیا مستحقبی

 نیستیم که چنین دستگاهی پدید آوریم و درباره تجاوز به قضاوت بنشینیم؟ 
 

 دور دوم گفتگوها و پیشنهادات ایران
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باز بیان مفصلی  .ر دوم که آمدند پیشنهادهای خود را آورده بودنددر دو     
خواست که صلح را در مقدمه پیشنهادها کرد و به تأکید از ما می آقای سکوتوره

 رد نکنیم.
ادها باشد در پیشنهامیدواریم که  در آن مجلس ما  سه مسئله را عنوان کردیم     

نویسم، نظر خود را ا میر مسئلهرویم، آن سه ه شیطان نمیو اگر نباشند ما به را
وز چون و چرا تا جایی که حق پیرفرستم و امیدواریم بینویسم برای شما میمی

 ها بودند:این مسئلهدهیم. آن سه بشود ادامه می
 .آتش بس و عقب نشینی باید با هم و در کوتاهترین زمان انجام بگیرد  1
 ج آن رسیدگی و درباره آن حکم صادر شود.به تجاوز و نتای  2
ری بر مبنای حل و فصل مسائل همان موافقتنامه الجزایر باشد و مبنای دیگ  3

 توانیم بپذیریم.اساس زور و تجاوز نمی
رفتیم به جماعت با  به این ترتیب گفتگوهای ما تمام شد. به منزل امام     

 ها رفتند. به فرودگاه رفتیم و آن ایشان نماز گزاردیم و از آنجا
شود گفت که از یک جنبه نیروهای مسلحی اند میدر پیشنهادهایی که داده     

اند، برای ما پیروزی بزرگی که در این مدت طوالنی با تهاجم مقاومت کرده
است و آن مورد آن است که ما از ابتدا گفتیم آتش بس و عقب نشینی باید بر 

مدعی بود که باید آتش بس  قدم باشد ولی رژیم بعث عراقهر کار دیگری م
بشود، مسائل حل و فصل بگردند، بعد از آن نیروهای خود را از ایران بیرون 

 ببرد. بنابراین، این پیشنهاد از این نظر برای ما پیروزی بود. 
 

 العربشط  در مورد   پیروزی دوم
دید و العرب را در حاکمیت خود میشط   این بود که رژیم بعث عراق 

پذیرفت. در این پیشنهاد اداره العرب را نمیهیچگونه بحثی راجع به شط 
العرب موضوع گفتگوها است. با این حال، پیشنهادها به همان دالیل سه شط 
نفری  8امیدواریم آن هیئت  .کردمینای که گفتیم نظر ما را کامالا تأمین گانه
 وشش خویش ادامه بدهند تا آنچه حق است بدان برسیم. به ک
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 الله اردبیلیةدر منزل آی
. بودیم. قبالا ایشان تلفن کردند دوشنبه ناهار در منزل آقای موسوی اردبیلی     

 ،همان شدنممایل بودند قبل از  ؛«کنمخواستم به آش مهمان بمی»گفتم:
گفتم  ؟ای نیستای هم باشند برای من مسئلهاگر عده :دمهمان بکنند و پرسیدن

ای نیست و به منزل ایشان رفتم. آن عده که آن جا بودند خود خیر، مسئله
بود که او هم بعد از من و دیرتر آمد. آقای  صاحبخانه بود، آقای مهدوی کنی

بود و آقای  بود و آقای رجایی بود و آقای هاشمی بود، آقای خامنه ای بهشتی
 بود.  باهنر
این قسمت از کارنامه مربوط به جزئیات میهمانی ناهار منزل آیت الله  )❊(.

امت به  اماست که فعالا به خاطر رعایت اصولی که در پیام ام موسوی اردبیلی
 کنیم. آن اشاره شده است، آن را چاپ نمی

بود. بخواهم در این  موضوع دیگر این هفته مسئله پنجشنبه یادبود مصدق     
 شود:   طور میباره با تفصیل صحبت کنم، این

مده فند آاس 20اسفند در سرمقاله روز چهارشنبه  14متن کارنامه پنجشنبه      
 است. 

 (  495وزنامه شماره ر - 1359اسفند  20)سرمقاله 
 

 1360اسفند  21تا  15و  15تا  9کارنامه :  دنباله 
 1360فروردین ماه  11تاریخ انتشار ، 

 503شماره روزنامه 
 
 

 و به کار افتاد روز جمعه ماشین تبلیغاتی گردانندگان چماقداری
ماشین )از کوزه همان  اینگرفت. از وسعت میساعت به ساعت سرعت و 
تبلیغاتی جز دروغ، جز نادانی، جز افشاگری، افشای  برون تراود که در اوست(
این کارزار تبلیغاتی که هر  چیزی از او بیرون نیامد. اصل و نصب چماقداری
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میان ع اندازند، موجب شده است که جامعه در مجموچند یک بار به راه می
عمل هم به حق ها راست و دروغ فرق بگذارد. آنها که دنبال منافع نیستند آن

طلبی هستند. ها که دنبال منافع هستند در تضاد بین وجدان و منفعتآن ؛کنندمی
چنان وانمود شد تو پنداری اصالا چماقداری نبوده، کسی هم برای توهین و 

الف بودند یک شعارهایی دادند. ای آمدند آن جا، خوب مختوطئه نیامده، عده
بله، شال سبز به کمر داشتند و ریش بر از مردم مؤمن، مخلص صمیمی! 

زدند! ارکان به را ها ها ریختند، آنه بر سر آن بیچارههمین باعث شده ک صورت!
تکان آمد. یک دفعه جامعه در برابر یک بام و دو هوای غیر قابل انکاری قرار 

کنند و برند، محکوم میبندند و میگیرند و میمی در مواردی فورا  گرفت. 
ها را آنزندانی. در این مورد رفتند آزاد کردند و عذر خواستند و طلبکار کردند و

ها قرار گرفت. می دستگاه تبلیغاتی در اختیار آنو تمامتحصن کردند  دردانشگاه
ها ببینند و حوزه باز راه افتادند بلکه بازارها را ببندند و برای روز شنبه تدارک

با که  جمهوری را با حذف رئیس جمهوریاصطالح این ه را تعطیل کنند و ب
هاشان، طلبیهای خودشان، نفعبا هدف ،وصله ناجوری استها آن

 هاشان، یکدست و جور بکنند. طلبیقدرت
عمال ه اِ . اینکه وسوسای نیستکند، مسئله تازهاینکه قدرت آدمی را کور می     

ر دسال عبادت کرده بود به تجاوز و قتل برانگیخت،  80قدرت زاهدی را که 
. تنها در آن های فراوان داردها نمونهبسیاری از زندگی جامعه و در همه جامعه

 او« ردی»داستان زیباست که آن مرد روحانی برای اینکه شب به دختری که به 
رنه د وگ، انگشتان خود را برید و بر آن نمک پاشیپناه آورده بود تجاوز نکند

کند. وقتی این وسوسه را ایجاد کرد ای مقاومت شکن ایجاد میقدرت وسوسه
دن شود، کمترین اِبا و امتناعی از بکار بردیگر راست حرام و دروغ واجب می

 ماند. من چون در این باره در کارنامه روزهای شنبه و یکشنبه ودروغ نمی
کتفا افته ه صحبت خواهم کرد، فعالا به همین مقدار درباره کارنامه این هدوشنب
اسفند اعالم شد که:  15ماز جمعه ندر کنم. مطلبی که شگفت بود اینکه می
 « .کشور را رد کرد 8شورای عالی دفاع به اتفاق آراء پیشنهاد سران »

قرار نداده  گرفت چون هنوز ما این پیشنهاد را مورد بحثفرامرا تعجب      
ساعت  7ساعت  6بودیم و شب هنگام در شورای دفاع روز جمعه )شب شنبه( 
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 3بعد از زمان اعالم، ما این مسئله را مورد بحث قرار دادیم و در واقع درباره 
طور عمل کردن و عالوه بر اینکه حقیقت نداشته است این  امر توضیح خواستیم.

شورای دفاع در برابر امر انجام شده زند. یکی اینکه چندین عیب هم بهم می
المللی باید به دشمن امکان بدهیم شرایط بینگیرد، دوم اینکه ما نمیقرار می

دستی در حمله به شهرهای ما وسیله  ایجاد بکند برای تشدید فشار و آزاد
الخصوص که ما خود گفته بودیم ها و هواپیماها. علیهای دوربُرد، موشکتوپ

که آمده بودند هم گفته بودیم )از آن ابتدای جنگ هم گفته  به همین هیئتی
بودیم( که پیش از هر کار باید دشمن نیروهای خود را از ایران بیرون ببرد و این 
پیشنهاد و این حرف ما پذیرفته شده بود به یمن استقامت نیروهای ما. سرانجام 

اید جوری تبلیغ بدشمن بر این امر که اساسی است تسلیم شده بود. پس ما می
ها نیروهای مسلح ما بدانند کارشان عبث نیست و ما یک عده بکنیم که در جبهه

هایی نیستیم که نشسته باشیم روی تعصب و در یک عالم خیال یک آدم
های دیگر عنوان ها را پذیرفت، حرفهایی را اول بزنیم بعد که دشمن آنحرف

های خودمان ها ما را باید به هدفی آنها، ایستادگکنیم، بلکه بدانند مقاومت آن
ها هم حق طلبانه است، هم مردم ما بدانند حق طلبانه نزدیک کند. آن هدف

است، هم مردم دنیا بدانند حق طلبانه است. این مطالب را باید با این 
گفتیم که این پیشنهاد متضمن سه امر اساسی یکی مبنای حل و توضیحات می

دیگری تعیین و  ؛یکی که همان قرارداد الجزایر باشد ؛فصل مسائل و اختالفات
یکی هم کوتاه بودن و یکجا بودن دوره آتش بس و خروج  ؛مجازات متجاوز

نیروهای دشمن از خاک ما. این سه تا مطلب در پیشنهاد شما نیامده است تا از 
یم نظر مردم دنیا معلوم باشد که چرا ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم، کافی ندانست

 د. وو این سه هدف هم برآورده ش هندها به کوشش خودشان ادامه دبلکه آن
پس این نحوه بیان، این نحوه عرضه مطلب هم از نظر روحیه نیروهای      

که  مسلح ما، هم از نظر روحیه مردم ما و هم از نظر روحیه مردم خوزستان
ها باید کنند، بسیار مهم بود و اینتحمل بنتایج این جنگ را شب و روز باید 

 شد نه قبل از آن.گیری عنوان میشد، بعد از تصمیمبعد از شور عنوان می
مطلب دیگر قابل توجه در این هفته واقع نشد غیر از مطلبی که از قول      

داد در پایان گفتند که بسیار امیدبخش بود. مثل صبح سفید نوید می طالقانی
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شب سیاه. امیدواریم که روح آن بزرگوار ما را در این لحظات سخت یاری و 
مدد کند و ما بتوانیم این شب تیره را به صبح روشن برای این ملت عزیز، این 

 ملت خوش قلب فراهم آوریم. 
 
 
 

 1359اسفند  21تا  16کارنامه 
 1360فروردین ماه  11تاریخ انتشار 

 503روزنامه شماره 
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 ( 1359اسفند  17- 492اول روزنامه  ) صفحه

 
 

تا اوضاع شلوغ پلوغ و هوا گرد خاکی است، رئیس جمهوری را  بر 
 زمین بزنند

که  طورآندر این هفته هر کس نقش خود را بازی کرد و خود را به جامعه      
آموزد این است که هر های درستی که قرآن به ما میهست نمایاند. یکی از روش

نچه به آ ادعایی که دارد بیازماییم و وقتی او در مقام آزمایش نسبتکس را در 
ر گرفت و خراب کرد، جامعه روشن و مدعی است باور دارد قراوید گمی
گاهی و روشنمی  ی نیست. وجدانگرشود. هیچ روشی بهتر از این برای ایجاد آ

شن شدن ها و روکند مگر از راه رفع ابهامعمومی روشنی و ارتقاء پیدا نمی
 مسائل برای مردم.

 

 ،نیز بود ای در تاریخ ما نیست. در رژیم سابقپدیده تازه چماقداری
در  است. رژیم سابقپیش از آن نیز بود و همواره در تاریخ ما این پدیده بوده

ست نیروهای قهریه خود را توانهای آخر عمر خویش به خاطر اینکه نمیماه
مورد  ها را در پوشش چماقداریخواست به کار ببرد، اینکه می طورآنآشکارا و 

داد. این بیماری به رژیم ما نیز سرایت کرد. مسئله هیچ پیچیده استفاده قرار می
ور آمده بود داد. رئیس جمهروی می و غامض نبود و جلوی چشم مردم تهران
ای از وجوه رفتار سیاسی و و پاره تا درباره مسایل روز و شخصیت مصدق
ای هم آماده آید صحبت کند. عدهاخالق او که به کار نسل امروز و فردا می

از صبح مشغول به اینکار بودند تا آن  ،از پیش سازمان پیدا کرده بودند ،بودند
 آماده همه کار هم بودند و آنچه باید بکنند هم کردند. اجتماع را بر هم بزنند و 

شوند از مردمی هستند که عصبانی می ادعا کرده بودند که چماقداران     
افتند. ولی کشند و به جان مردم میمی ها، این است که چماقبعضی حرف
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، نشان داد که نه ماقدارهاالعملی که نشان دادند در دفاع از این چعکس
ها را به هم ها عصبانی بشوند و بیایند و جمعیتجور نیست که از حرفاین

ها پشت شان کنند و ایناند و به فرمان عمل میها سازمان داده شدهبریزند. این
العمل دانند که اگر واقعا  و عکسهمه مردم این کشور اینک میبه کوه است. 

ها فورا  دستگیر، فورا  ای روی تحریک شعار بدهند، اینخودجوشی باشد، عده
شوند و در مواردی مصادره و محروم از شغل و همه محکوم ، فورا  زندانی می

 .شوندمی چیز
 ها رفت، فورا  نآفورا  آزاد شدند، فورا  رادیو تلویزیون به سراغ  ،اما این بار     

 ند ور شدند، فورا  حاکم شدند و مردم بی دفاع شدمتحصن شدند، فورا  طلبکا
 ..زد و. ع رافورا  رئیس جمهور گارد پیدا کرد و فورا  این گارد، این مردم بی دفا

ها هم در ادعای خودشان دروغ گفتند و صادق نبودند و با پدیده پس این     
دهند. به خیال سازمان می آن را ، بلکه خودیستندنه تنها مخالف ن چماقداری

توانند می خودشان با یک کارزار تبلیغاتی و با استفاده از همان چماقدارها
ابهام در اذهان عمومی ایجاد کنند و تا اوضاع شلوغ پلوغ و هوا گرد خاکی 

 بر زمین بزنند. را  است، رئیس جمهوری
 

 همین است شدای که از آن صحبت میآن کودتای خزنده
ها دیگر خودکشی کردند اینها: مهپردازیم به رادیو و تلویزیون و روزنااما می     

های آشکار گفتند که ظاهرا  برای مردم تردید باقی قدر هم دروغ در دروغ و آن
 دستگاه تبلیغاتی رژیم سابق« خلف صدق»نماند که این دستگاه تبلیغاتی 

گویم( عکسی را چاپ و کیهان )برای نمونه می امه اطالعاتدو روزن است.
کرده بودند که یک نظامی داشت یک کسی را از باالی تور سیمی به این 

گارد رئیس جمهور این را از آن باال رها » :نوشته بودآن آورد. زیر طرف می
ود لباسش هم خوب حاال کسی که عکسش چاپ شده ب« کرده به پایین.

مشخص است و خودش هم رفته گفته آقا من عضو نیروی هوایی هستم و او را 
خواست از توی جمعیت به این ام. چون او میاز آن باال به پایین پرت نکرده
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طرف بیاید و راه نبود، رفته بود از باالی تور به این طرف بیاید و من هم برای 
 فته بودم.اینکه به او کمک کنم که نیفتد باال ر

خوب، یک نماینده مجلس را که معلوم شد آنجا سبز بوده است را فورا       
داد. خدا را شکر که اینک مردم ایران « شهادت»آوردند و در تلویزیون 

همان کسی است که از اول شروع  شخص این :توانند روشن و واضح ببینندمی
وهای مسلح ما جنگ بدون خستگی مشغول سمپاشی و تضعیف روحیه در نیر

است. این همان کسی است پیش از جنگ، در جریان  در استان خوزستان
جنگ، نقش مخربی داشته است در تضعیف دفاع ما در برابر تجاوز. این را 
هم خدا دروغش را زود افشا کرد و شاهدی شهادت داد که آنچه گفته است 

دیدند آنچه را واقع جا بودند، میآن ده است. گرچه تمام مردم تهراندروغ بو
ها چقدر طور آدمها، شهادت ایندانند که این شهادتشد. و البته خود می

حقیقت دارد. ناگهان امضاها شروع شد. یک حزب است، یک گروه است 
و  ها رنگ و فنگ دارد و به نام انجمن فالنده ،در سابق ولی مثل حزب توده

بعد همان داستان  دهد.می پشت سر هم اعالمیه ،گروه فالن و صنف فالن
ها را با شود آناند و میدوران رژیم سابقبستن بازار، تو پنداری مردم، مردم 

به کاری واداشت یا اگر هم این کار را کردند این باز عملی  چوب و چماق
برند که دعوا بر سر لحاف مال ر پی نمیشود و آن مردم بیشتافشاگرانه تلقی نمی

خوب چگونه دعوا بر لحاف مال بود؟ به این ترتیب که ناگهان یک بوده است! 
بهانه اینکه سه وزارتخانه در دوران بحران و  . بهطرح دو فوریتی به مجلس رفت

کنند، همان شود، چه کسانی اداره میجنگ و چنین و چنان خوب اداره نمی
ها را برخالف قانون اساسی بر این سمت گمارده با وزیر آن کسانی که نخست

اینکه رئیس جمهور چند نوبت به او اخطار کرده است که این کار برخالف 
ها چگونه به شوند سرپرستها خوب اداره نمیخوب اگر این قانون است.

توانستند خوب اداره کنند . علت اینکه نمید؟اداره ادامه بدهنشیوه بد همان 
ها و باید با ترین حرف و بکرترین آنین است که عنوان وزیر نداشتند، این تازها
شود این عنوان است که لیاقت بنویسند در تاریخ بشر بماند. معلوم می« طال»
 آورد! می



1154 

 

راجع به سه وزیر موافقت  این به جای خود، در منزل آقای موسوی اردبیلی     
شد آقای میرسلیم وزیر خارجه شود اما از این قرار هم عدول شد و  شد و قرار

با استفاده از این جوّسازی طرح دو فوریتی دوباره در مجلس مطرح شد. این 
 طرح از نظر من مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد. 

اهم این را به مردم خوجا میو در اینمن حق دارم نظر خود را بگویم      
خالفت با که در اول ادعای م طورآنهم - ها در ابتدا ادعا داشتنداین :بگویم

ها جانبدار قانون اساسی هستند و درس قانون اساسی آن -را داشتند چماقداری
شان به در مقام امتحان عالقه اینک، .گذاشتند و روضه قانون اساسی خواندند

باز هم رفته  ،ه قبول کردند نپذیرفتندا اینکه خود وزیری را کب ،آن قانون اساسی
 در مجلس آن طرح را عنوان کرده به تصویب رساندند.

ای چماقدار پس دعوا سر لحاف مال بود و اینک آشکار است که آوردن عده     
ها از ابتدا داشتند، هنوز هم دنبال روز، جزء همان برنامه است که این در آن
ها وصله ناجور است و خدا است که با این کنند و آن حذف رئیس جمهوریمی

 را شکر که چنین است.  
طرف ها معلوم کردند که چقدر بیخوب، رادیو و تلویزیون، روزنامه     

کنند، تا کجا تمایل به کشف طرفی بررسی میهستند، چقدر مسائل را با بی
کنم من از هر توضیحی در می حقیقت دارند. این را شما مردم دیدید و گمان

معلوم شد که صاحبان ادعاها در ادعای خودشان در  ؛نیازماین مورد بی
 .، در وفاداری به قانون اساسی چقدر پایبند هستندمخالفت با چماقداری

اعتبار شدن اعتبار شد، قربانیان بیاگر قانون اساسی بی :است آن نقطه خطراین
 کنند. اساسی نخست کسانی هستند که این چنین می این قانون

شد همین است. به تدریج، قدم به ای که از آن صحبت میآن کودتای خزنده     
ز اگفتم مقصود که  ؛ اینبوده« دروغ سال»گفتند که این  د؛قدم، جلو رفتن

. البته ، دروغ استحذف رئیس جمهور استبرند، هایی که به مجلس میطرح
رفت. گفتند این پنجمین طرح بود که به مجلس می .ماهگفتدر این باره م قبالا ه

  این دروغ سال بوده، حاال معلوم شد دروغگوی سال چه کسی بوده است.  
ها و ین حرفکنم از ورود در اخودداری نمی هایبعض قولاما چرا ما به      
ایراد  نبه م بسیاری ؟شومها و وارد اینجور بگومگوها میها و بحثقول



1155 

 

ریاست  -رئیس جمهور شومکنم و موجب میگیرند که این کارها را چرا میمی
شما از  :استها اینبه آن نکشمکش قرار بگیرد؟ جواب مموضوع  -جمهوری

نیروهای محرکه را ببینید و ببینید که  وروی واقع بینی به اوضاع کشور بنگرید 
هایی که به ها هستند و جوانوانیک نیروی محرکه ما ج :ناگزیرم یا خیر نم

بخواهیم اگر در اسالم بند نشوند از اسالم بیرون بروند،  ؛رسندسن دانشگاه می
ها است، بخواهیم نخواهیم این ایران را با آنچه بدان نخواهیم ایران در دست آن

این سخنی است که  باور دارند در دست خواهند گرفت و اداره خواهند کرد.
های سیاسی هستند؛ یک نیروی محرکه گروهم. اهگفت انقالب من از روز اول

آورند، موضع که حاال به من فشار می -های سیاسی تالش ما برای اینکه گروه
موضوع و مسئله  ها از طریق بحث آزاداین -ها روشن کنمخودم را در برابر آن

 شان قابل حل است والغیر.  
دانند که خواستند قدرت انحصاری به دست بیاورند )همه میای که میعده     

به جای بحث  عده، اینشود( یکجا جمع نمی و قدرت بدون ضد ممکن نیست
ها و احزاب سیاسی مخالف شمردند و چون از را راه حل این گروه ، چماقآزاد

اجزند، این استفاده از چماق به تقویت روزافزون اداره صحیح امور کشور نیز ع
گمان من این است که این مسئله قابل انکار برای قربانیان چماق انجامید. 

 احدی نباشد واقعیت مثل روز روشن و برای همه روشن است. 
 
 

 های التقاطیگروه و های مخالف اسالمحل مسئله گروه
 در گرو دو امر است: 

کرده  ای که انقالبجامعه ؛و پاسخ به نیازهای جامعه یکی اداره صحیح کشور
؛ و از زیر این فشارهای گروه پیشین رها شده و تشنه یک رشد شتابگیر است

ت قریب به ها در آن بسیار است، محرومان آن اکثریای که محرومیتجامعه
های از محرومیتجمهوری اسالمی  ها به انتظارند تا رژیماند و ایناتفاق جامعه

برد و طلبی توقعات را در جامعه باال میها بکاهد. تبلیغ اینکه خط رفاه آن
، ها دنبال روی از غرب زدگان پیشین استکند، اینکند و چنان میچینن می
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این عناوین چیزی  ؛جامعه رفاه، جامعه مصرفکه گفتن این. تبلیغ دروغی است
هایی هستند که ها جامعهنکه آن جامعهاست که در غرب مُد است چرا برای ای

، برای مبارزه نکردن با محرومیت مردم ایران، کنندبیش از حد مصرف می
اش بیش ای که محرومیتها را در جامعهآن حرفگویند: می. مردم فریبی است
توان زد. در اینجا اکثریت نزدیک به تمام مردم از حداقل از حد است، نمی

. بله حرف مصرف انبوه را محرومند سان در عصر امروزالزم برای زندگی ان
و یسر  عسر قرار نداده ،گویدکه خود می طورآن ،قرآن برای بشر نباید زد، اما

شدید بحران ها نرسیدیم، بلکه با تورم و تیتاست. وقتی ما به محرومقرار داده
و کاری در شدت اقتصادی و سرمایه گذاری نکردن و... بر عرض و طول بی

فشار به قشرهای محروم جامعه افزودیم، تورم بدترین فشارها به محرومان 
 جامعه است.

کردند در ما توانایی اداره ندیدند و  وقتی محرومان جامعه که انقالب      
شان که به ما اقبال افزایش فشار و محرومیت را دیدند، نیروی محرکه عظیم

گیرد. در نتیجه، به کند و جهت دیگری میشت میکند، پکرده بود ادبار می
ها بر دهند از عهده رفع محرومیتآورد که به او وعده میهایی روی میگروه
 آیند. می
، این است که در مقام توضیح به جامعه بتوان خود را بر حق و عامل دوم     
مقام پاسخ های مخالف را بر ناحق بشناساند. اگر در اداره ناتوان شد در گروه

در کار آمد، جامعه دیگر قوه انتخاب و  های مردم هم چوب و چماقبه سئوال
بیند با خود را رویاروی می ،دهد. وقتی از ما روی گرداندتمیز را از دست می

 مخالفان ما. این واقعیت بدیهی و روشن جا برای بحث ندارد.
 

و با شیوه اداره بدون برنامه و بدون  ما که از ابتدا با چماقداری
 حساب و کتاب هم مخالف بودیم

مخالف بودیم از ابتدا با شیوه اداره بدون برنامه  ما که از ابتدا با چماقداری     
ان در هر دو زمینه حق را و بدون حساب و کتاب هم مخالف بودیم و اینک زم

محرکه نیروی محرکه جوان است که باید علوم را  دهد و این نیرویبه ما می
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های گوناگون اداره جامعه را به کار بیاندازد، وقتی م چرخوبیاموزد و با این عل
کشور را به راهی خواهد  ،از اسالم بُرید، خواهی نخواهی، بخواهیم یا نخواهیم

ل تعطی ،که دیدیم طورآنهم هست و برد که دلخواه اوست. این نیروی محرکه
 ست.ادلیل ناتوانی ما در عرضه اسالم به او دانشگاه

این برخوردی که در مدارس هر روز هست، این  :اینک به مدارس بنگریم     
است، حکایت از آن دارد که آن جریان شیوه حل مسئله که در پیش گرفته شده

از هم به این هشدار گریز از خود، گریز از اسالم، شدت گرفته است و اگر ب
تغییر در زبان و روش در برخورد با توجه نکنیم، تغییر در اداره امور کشور، 

های سیاسی را بوجود نیاوریم، ناگزیریم پس از های فکری و گرایشتمایل
های ها هم بکنیم، بعد نوبت به دبستانفرهنگی در دبیرستان چندی انقالب

 ین ماجرا با فاجعه است.کشور و این پایان ا
 

 وجود ندارد در درون کشور حداقل امنیت قضایی
پس تا این جا دو نیروی محرکه، یکی نیروی محرکه جوان در جریان      

تحصیل و دیگری نیروی محرکه محرومان جهتی را در پیش دارند که این 
و نهی مسئوالن امروز  جهت خروج از این جمهوری است. خروج از حیطه امر

و امان  دهدسمت و سو می فشار اقتصادی  ،این دو نیروی محرکه به و است.
بیماری اقتصادی هم چون دانند که ، نمیدانندها که نمیاز این فشار. آن

دهد که دیگر کار چندانی از دست کسی بر سرطان وقتی خود را نشان می
که اگر واردات را افزایش بدهند و کاال ند اهطور گمان کرداین. اینان آیدنمی

فراوان باشد، بطوریکه زیر دست و پا باشد و پول در دست و بال زیاد باشد، 
کند، شود! در شرایطی که ایران دارد نه تنها مشکل را حل نمیمشکل حل می

این است که وقتی در درون کشور حداقل  آنکند. دلیل احتماالً بدتر نیز می
وجود ندارد، رفتاری که با رئیس جمهور در دانشگاه شد و  امنیت قضایی

سی دارد، آشکار ای که پیدا کرد و احترامی که قانون اساسی و غیر اسادنباله
در این جمهوری که قرار بود روزی تنها قانون اسالم  ،جادر این ،کند کهمی

این ترتیب، تولید در داخل  به کند.حکومت کند، امروز تنها قانون حکومت نمی
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برد. در امکان افزایش ندارد. واردات روزافزون تولید موجود را هم از بین می
کاری را به صورت یک غول مهیب در برابر مسئوالن قرار بی  ،نتیجه، از این سو

ناامنی همان شرایط عمومی و تورمدست به دست  کاریبی و از آن سو، دهدمی
 سقوط هستند. 

من ممکن بود در این باره، درباره اثرات تشدید بحران اقتصادی بیشتر از      
دولت به عنوان نیروی محرکه حرف بزنم و بگویم  این صحبت بکنم. از بودجه

میلیارد تومان رسید، معنایش این است که بودجه  100وقتی کسر بودجه به 
 3د که دو برابر و نیم بلکه کندولت با قدرت خریدی که در جامعه ایجاد می

شود، بازتابی که این قوه خرید در کل اقتصاد بر جا برابر کل بودجه می
ضربه مرگباری است  گذارد، با توجه به بحران امنیت داخلی، امنیت قضاییمی

 دهد.که خیلی سریع نتایج خود را بروز می
  

 میل به ادامه جنگ از سوی بعضی
جنگ موجب آرامش جامعه است، در یک گوشه کشور  هکبه تصور این      

شود. در ها هم تحمیل میهم جریان دارد، یک مقدار هم پناهنده هست، آن
گ نتیجه هر کس خواست ایرادی بکند، نقی بزند، به او بگوییم نق نزن جن

ی کنسمُاین هم خودفریبی است. عینا  مثل این است که ما بخواهیم با  ،داریم
کند تری پیدا میقوی درد سرطان را فراموش کنیم. اما خود سرطان رشد سریع

 بیند. چون مانعی، مزاحمی در سر راه خویش نمی
پوشاند، اما زیر پوشش این واقعیت، آن پس جنگ اگر چه واقعیت را می     

رویم که کار دواند و وقتی ما به سر وقت او میواقعیت مثل سرطان ریشه می
ی از ما ساخته است. خود جنگ نیز نیروی محرکه خویش است. تا کجا کم

جنگ را ادامه بدهیم؟ بازتاب داخلی او در یک کشوری که موزائیک است 
ها برای مردم توضیح چگونه خواهد بود؟ و این شرایط که هیچکدام از آن

دادنی نیست، روشن نیست چرا جنگ؟ آیا ممکن نبود از آن پرهیز کرد؟ چرا 
 جواب. و چرا آن سرنوشت؟ یک رشته چراها، همه بی وگانگیریگر
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ای و های منطقهها و قدرتبا وجود مخالفان دور تا دور کشور، ابرقدرت     
 رهنگیجهانی همه شرایط و نیروهای محرکه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ف

ی بینیم خطر تا کجا جدمی ،ها را در نظر بگیریمهستند که اگر جهت عمومی آن
توان کرد. پس این جا وقت آن نیست و بزرگ است و با این خطر شوخی نمی

 که ما در فکر حفظ احترامات فائقه مقام ریاست جمهوری باشیم. این جا
 تعلقموقت آن است که خطر کنیم و حقیقت را با مردم بگوییم. حقیقتی را که 

احترامات فائقه ریاست جمهوری  به مردم است، با مصلحتی که همان حفظ
است عوض نکنیم، نفروشیم. آن را به این نفروشیم، به مردم حقیقت را 

ت ها که ضعف قدرد، آنداننها که نمیکه هست بگوییم و از اینکه آن طورآنهم
کنند، از ناسزاها دانند چه میپرستی دارند و اسباب دست کسانی هستند که می

ه ک، بلمان آنچه را که هست بگوییمان و به خاطر وطنمنهراسیم و به خاطر دین
ها که عالقمندند به موجودیت مستقل وجدان عمومی روشن بشود. همه آن

، راهنما بگرددها که عالقمندند اسالم در این کشور ، همه آنهستند کشورشان
 رند بازحرکه از جهتی که داببرند و بایستند تا این نیروهای مها به حقیقت پیآن

گردند و در جهت استقالل کشور و در جهت اسالمی کردن نظام سیاسی، 
 اجتماعی کشور به حرکت افتند. 

اهل فهم  این دلیل من است )البته این دلیل را به اختصار گفتم اما برای     
 ر دائم منزمینه اشتغال فک ،این اضطراب و بیم .کند(همین مقدار کفایت می

 وری را نفهمیدن و آن را به اخالق و روحیه است. این بیم و اضطراب فک
 ریختن از واقعیت است.های شخصی ربط دادن گجنبه
ای که از قال و قول همه شما که اینک در این سرگیجه گرفتارید، سرگیجه     

اید به موافقت به است، شمایی که از هر جا صدا برآوردهعظیم پدید آمده
تان، و طرف، به خط سوم جستن، دینمخالفت به میانداری به تشر ، به د

شناسایی  وبه ارزیابی  کمی به این خطرها باز گردید.تان در خطر است. وطن
ی ید. بفهمید این صدایوقت شاید درد را بفهم ها بنشینید، آنصحیح و دقیق آن

افکند صدای کند و به فغان طنین میها و بندهای مالحظات را پاره میکه پرده
است، صدای مسئولی است که سخت نگران است از جهتی که  انسان مضطربی

  گیرند.نیروهای محرکه داخلی و خارجی دارند در پیش می
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ی و ها آشنا کنید و اگر دیدید که او در ارزیاباقالا خود را با این واقعیت     
نید و ککند او را از اشتباه خارج کنید و از اضطراب آرام تحلیل خود اشتباه می

تراض د اعاو آرام گرفت، دیگر نیازی نیست به اینکه تقالّ کند، فریاد کن وقتی
 کند و شما از این جا و آنجا صدا بر بیاورید که چرا کردی؟

 

  در پاسخ به آقای حجتی کرمانی
خ گفتم، پاس در این جا گرچه من پیش از این به نوشته آقای حجتی کرمانی     

 اما اینک گمانم آن است که با توجه به مطلبی که آوردم به او بگویم:
گویند رئیس نشینند و میروند میکنم میها را میوقتی من این صحبت .1

کند. این جوابی است که زند که مردم را مأیوس میهایی میجمهور حرف
یعنی یا  :مردهند. خود این جواب حکایت آشکاری است بر یکی از دو امی

دانید چنین واقعیاتی هست و ها صحیح است و نباید گفت و یا نمیاین حرف
د هیچ یخواهاند، میهای شیرین فرو رفتههایی که در رؤیا و خیالعینا  مثل آدم

از دست نرود. اما  ماش د تا آن دنیای خیالی و زیباییونحرفی از واقعیت نش
مردم نگوییم نخواهند دانست. گرانی،  این مسائل، مسائلی نیست که اگر به

تورم چیزی نیست که اگر ما نگوییم جامعه آن را حس نکند. این همه جوان 
بالتکلیف، واقعیتی اجتماعی است. این واقعیت واقعیتی فرهنگی است. تغییر 

گیرد. امری نیست که اگر ما نگوییم انجام در باورهای او نزد خود او انجام می
کند. طبیب اگر نگوید چیست، مرض از بدن مریض رشد مینگیرد. مرض در 

آورد. پس رود تا بیمار را از پای در میقدر پیش می ماند، بلکه آنرشد نمی
کنند نه به ملت خدمت ها که اصرار در نگفتن دارند، نه به دین خدمت میاین
فتیم شوند آن انتخابی که گکاهند، بلکه موجب میها میکنند و نه از یأسمی

اگر قرار باشد مردم در هیچکدام از  تر انجام بگیرد. آقای حجتی کرمانیسریع
ما راه حل ی برای مسائل خویش نبینند، در هیچیک از ما توجهی به مسایل 

د کرد در برگزیدن نها، آیا تردیدی خواهحل آنخویش نبینند، چه رسد به راه
مه ما تاریخ و این تجربه طوالنی عمر بشری در این غیر ما و ضد ما؟ به جای ه

وقتی در این رهبری  ؛رودکند که خیر، میکند؟ اگر حکم میجا چه حکم می
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ای که اداره کشور را بر عهده دارد توانایی ندید، توجه به در این مجموعه
گرداند. اگر این درس، درس مسائل خویش ندید، راه حل ندید، روی بر می

تر به مسئله بنگرید. مسئله چیزی شخصی نیست و ت پس کمی عمیقتاریخ اس
اید که جنبه شخصی داشته باشد، خیر، جنبه نیست که شما پنداشته طورآن

عقیدتی دارد، جنبه تشخیص دارد. تشخیص من این است که اگر به سرعت 
 ای که شمردم،نیروهای محرکه ،اندبدان نرسیم جهتی که این نیروها گرفته

جهتی است خطرناک. این تشخیص ممکن است صحیح نباشد و  اند،تهگرف
کنیم؟ نممکن هم است که صحیح باشد، خوب چرا روی این تشخیص بحث 

ها واقعیت آن ؟چه اصراری هست روی اینکه این مسائل مورد بحث واقع نشود
آشکار نگردد؟ چه کسانی نفع دارند در اینکه درباره این تشخیص اصالا 

هایی است که شما ها واقعیتنجام نگیرد؟ سئوال این است. اینگفتگویی ا
 کنید. نبال آن بروید. اشتباه میباید به د

و اایم، نه رئیس جمهور و نه مخالفان ما نیستیم که جامعه را تقسیم کرده . 2
ر خوانیم. اگد میبدبختانه ما قرآن را ب .اندنیستند که این جامعه را تقسیم کرده

فهمیم که عوامل اختالف بخش کوچکی ذهنی و وب بخوانیم میقرآن را خ
 ست. ا شما های بیرون از ذهن من وبخش بزرگی واقعیت

های خارجی را به های ما واقعیتاگر کیش شخصیت بگذارد، یعنی ذهن     
های بازاری برای جستجوی قدرت و زد و خورد تبدیل نکند، آن واقعیت

 ا اتحادی تشخیص داد، به عالج پرداخت و بتوان مثل بیمارخارجی را می
بیشتر فکر کرد. مثالا جنگ اُحُد واقع شد، شکست آمد. شکست ناشی از 
ضعف فرماندهی جنگ نبود، ناشی از ضعف نقطه و فرمان پذیری بود. گروهی 
مقام و جای نظامی را که به آن سپرده شده بود تا حفظ کند، به دنبال شرکت 

رک گفتند. اما این شکست زمینه فراهم کرد تا منافقان محل را ت ، آندر غارت
آن را به ابزاری برای شکست پیغمبر تبدیل کنند. چون ذهن پیغمبر گرفتار 
کیش شخصیت نبود، برای اینکه این شکست ابزار کار منافقان نشود، تدبیری 

شناسید و با آن تدبیر که آیات قرآن در مقام اندیشید. آن تدبیر را شما می
ضیح برای مردم روشن کرد علت شکست چه بوده، مسئله را پرده نکشید. تو



1162 

 

،  شوندنگفت حاال دیگر شکست خوردیم حرفش را نزنید، مردم مأیوس می
 نه. 
ها را یک به یک برای مردم توضیح داد و روشن کرد که چرا شکست آمد آیه 

یجه، فت: در نتها گخوردند. راه حل این را که پیروز بشوند را هم در همین آیه
 زمینه کار منافقان از بین رفت. 

تاکنون این روش قرآنی را بکار  حاال آقای حجتی آیا ما از آغاز انقالب     
ها روبرو شده و دائم بر عرض و طول و که کشور با آن مشکالتییم؟ این اهبرد

بررسی علل بوجود و ، هنوز ما از طریق بیان واقعیت شودمی افزوده آنهاژرفای 
یم یا هر اهطور عمل کرداین آنها،های بیرون رفتن از و ارائه راه مشکلهاآمدن 

ها و از خوف خدا این مسائل را بار هم که رئیس جمهور آمده از بیم مسئولیت
اما  ؟شوند، مردم مأیوس میدها را نزنیاین حرف :ایماست، فورا  گفتهطرح کرده

شود؟ یا این مسائل را روز شان حل مینزنیم مردم مسائلها را اگر این حرف
 شوند؟کنند و از ما مأیوس میبروز بیشتر لمس می

ند و ریم مردم از همه ما مأیوس بشوااین خطر، خطر بزرگی نیست و بگذ     
 د نهیک وقتی به خود بیاییم که دیگر هیچ امیدی نه به وضعیت خودشان دارن

 یان دردناک ماجرای ما نخواهد بود؟ وقت پا به ما دارند. آن

دانم حق گله دارم یا اگر گله کردم خدای ناکرده تعبیر جا نمیدر این
 شود به مخالفت با روحانیت؟می

بودند  ها که مخالف با گروگانگیریاند، آندر مصاحبه گفته آقای منتظری     
کنند؟ و این کار را هم خیانت را عنوان می هاوگانحاال چرا مسئله رهایی گر

کند. اوالً مخالف هم جا پیدا می جااینسئوال را که باال کردم در همین  دانستند.
کشد و این را گفته بودند، یکی دانستند کار به تسلیم میبه دلیل اینکه می دبودن
مان وقت گفته بودم ما تا وقتی قوی ها که مخالف بود من بودم، اما در هاز آن

هستیم باید این مسئله را حل کنیم اگر این کار را نکردیم در موضع ضعف حل 
. پس آن مخالفت برای این بود کنیم و در آن صورت ناچار از تسلیم هستیممی

ها نشود که شد. پس برای این بود که ما تسلیم که کشور گرفتار این مشکل
مسئله صورت و واقعیت تسلیم پیدا کرد، سکوت موجب  نشویم. حاال اگر حل
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ما سکوت کردیم، این مردم که از  ؟شود که مردم آن را فراموش کنندمی
هایی که جسته وند. ایننشهای کشور خودشان را میرادیوهای خارجی واقعیت

شود یا وقتی گویند مطبوعات خارجی یا وارد ایران نمیو گریخته حاال که می
ها هم که به داخل وارد و گویند در اینشود، میها سانسور میشود در آنوارد می
میلیارد وام  7/3ایران پیشنهاد کرد که بالفاصله خوانند که شود میمنتشر می

کالن خود را بپردازد. به قول یکی از ناظران، بانکداران آمریکایی با شنیدن این 
خوانم که قتی که در همین مقاله میپیشنهاد از خوشحالی به زمین افتادند. یا و

هایی که داده اولین بار در تاریخ آمریکا است که نه تنها بانکداران دیناری از پول
آورده )چین، کوبا( دیگرچند مثال و بودند از دست ندادند، یعنی قبالا روسیه 

هایی هایی که داده بودند، وامهای آمریکایی از قرضبانکآورده و گفته است که 
که داده بودند، قسمت بسیار اندکی را به دست آورده بودند، اما این بار همه 

ها را وقتی این هاشان را به دست آوردند. بعالوه، مبالغ زیادی هم روی آن.وام
ها را برای مردم مانند؟ نه، ایندیگران ساکت می گویند؟خوانند به ما چه میمی
 شنوند و از این طرفت را میحقیق گویند. نتیجه، مردم از آن طرفمی
هیچ توضیحی راجع به آنچه در واقع انجام گرفته  !نیندازید «چرتکه»شنوند می

های بانکشنوند می ؛شنوندشنوند. از طرف مقابل همه گونه حرف میاست نمی
دانشجویان ما در خارج  ایم.اند ما به ایران تجاوز به عنف کردهآمریکایی گفته

ها را اگر هیچ کار دیگر نکنند در خوانند. آنها میروزنامه این عبارت را در
نویسند که در جهان ما این مسائل منتشر شان میهایهای خود به خانوادهنامه
 شود. می
 

باید به هر قیمت که هست برویم دنبال تشخیص حق ببینیم حق 
 کجاست، از دارنده حق دفاع کنیم

برد، به عکس موجب سئله را از بین نمیپس حرف این مسائل را نزدن م     
ها بیفتد شود حرف را تماما  مخالفان ما بزنند و ابتکار عمل کامالا دست آنمی

خواهد در این زمینه بگویند و روشن بگردانند که یا شان میو هر چه دل تنگ
انی که از ما بهترانند و کفایت هستیم یا بین ما هستند کسما به تمام معنا بی
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خواهم این مطالب جنبه تخریبی پیدا کند، کنند. چون نمیها کار میی آنبرا
گویم با چه کسی اما این بحث پیش آمد. در همین چند روز پیش سر مسئله نمی

من سئوال کردم این چگونه حل ی بود؟ این کار را چرا  ؛سئوال شد هاگروگان
این بود که اگر یک ماه بعد انجام کردید، آن کار را چرا کردید؟ و جواب 

روید و به مردم بگویید بکردید؟ و من به او گفتم، خوب، پس دادیم چه میمی
کردیم ما به این گفت حل میوقت که او می رئیس جمهور حق داشت. اگر آن

کنیم، یک ماه بعد ناین صورت حل به کردیم و حاال هم اگر صورت حل نمی
ها بگذاریم و به آمریکایی هاهم روی گروگان باید بسیاری چیزهای دیگر

بدهیم. حاال مطالب دیگر هم باز به میان آمد اما همین یک مطلب کفایت 
کند برای اینکه ببینیم اختالف در روش ناشی از اختالف در بینش را می

چگونه باید حل کنیم. آیا روش قرآنی در پیش بگیریم یا از جنگ احد که 
مدیم یا بگوییم هر کس حرف جنگ را زد این خیانت است. اگر خود پیغمبر آ

ها را کرد و او آن آیهزد، خدا آیه به او وحی نمیحرف این جنگ را نمی
ها همین جنگ و افتاد و آنره در دست منافقان میگفت، تبلیغات یکسنمی

حرف کردند. همین شکست را در جنگ وسیله شکست قطعی پیامبر اسالم می
آقای حجتی، شما مسئله سوم را ببینید. این واقعه دانشگاه ظهور و این است. 
اند و عالئم نمود همین جهتی که نیروهای محرکه در پیش گرفته؛ نمود است

اید و این هیجان خودتان را به صورت شما سخت به هیجان آمده .بیماری است
اید کمی به ا حاال که آرام شدهام اید.ها ریخته و به جان من انداختهرگبار جمله

این واقعیت بیندیشید. دیدیم که توانستند گزارشی هم تهیه کردند به جای 
ها که آمدند به رئیس مقصر جلوه دادند و به جای آن گروه دیگری را چماقداران

جمهور ناسزا گفتند رئیس جمهور راهم مقصر کردند. اما خود به این واقعیت 
گزارش قلب حقیقت و وارونه جلوه ببینید نگفتن این واقعیت که  د وگریبن

است، کار غلبه زور بر حق را به کجا دادهدادن آن چیزی است که روی
واقعیت، بدتر از آن، پوشاندن آن با ظاهر مطلوب خود، ندیدن کشاند؟ می

و یا سابقه خطرناکه حاکمیت زور بر حق را ایجاد  کندمشکل را حل می
بازند ما را با ها نیستند و قدرتآن - ها که دلسوز هستنداگر واقعا  آن کند؟می
و این  کندها که دلسوزند دیدند که نه، حل نمیاما آن - ها کاری نیستآن
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 ،. پس این روش نصیحتکند، چه بایدشان کرد؟سابقه را هم ایجاد می
درستی نیست. از  روشاست، به قول خود شما پرهیز از انتخاب  کهنصیحتی 

ها که این سیاست را در پیش سیاست التقاطی است و متأسفانه آننظر من این 
باید میان حق و باطل رسانند به استقرار رژیم ظالمانه. گیرند بیشتر کمک میمی

هم نزدیک  هها را بکوشید این و باطل ایستادتوان میان حق و انتخاب کرد و نمی
با ه هست برویم دنبال تشخیص حق ببینیم حق . پس باید به هر قیمت ککرد

اید، بعد از گفته از دارنده حق دفاع کنیم. آن حرفی که از قول امام کیست و
اند در وقت هم بوده ه قبل از تشخیص آن. آنندهد تشخیص حق معنی می

م اختالف ایجاد گفتند بله، سران اسالای که میهم بودند عده عصر علی )ع(
اند و ما حاضر نیستیم انتخاب کنیم. اما نرفته بودند ببینند حق نزد علی کرده

 است یا نزد معاویه یا احتماالً نزد هیچکدام. بلکه جای دیگر است. 
 پس باید به تشخیص حق پرداخت! اگر فرض کنیم آقای هاشمی     

حیح گفتند، آن جمعیت انبوه به قول ایشان و به قول آقای ص رفسنجانی
پس این همه غیر مسلمان ناگهان از کجا پیدا  ؛ها بودندغیر مسلمان، ایخامنه

ه حاضر شدند؟ شد؟ این همه غیر مسلمان برای شنیدن سخنرانی مسلمان چگون
های من )رئیس جمهور ها بودند و برای شنیدن حرففرض کنیم هم که این

لمان منتخب مردم مسلمان( حاضر شدند پس معنایش این است که از این مس
خواهند استفاده کنند. آیا غیر از این است؟ رئیس جمهور به عنوان پوشش می

 ولی واقعیت امر وجود دارد.
ها اگر ماه پیش از این، این غیر مسلمان 6، آیا در روزهای اول انقالب      

توانستند به این انبوهی؟ میجتماع تشکیل بدهند، به این وسعت خواستند امی
ها راست باشد وای بر ما. همان بیماری است که خود را پس اگر حرف این

خالف نگفته  ای، آقای رجاییدهد. اگر آقای هاشمی، آقای خامنهنشان می
همت نزده باشند باشند و مثل یک مسلمان تحقیق کرده باشند و خدای نکرده ت

اعتنای به دین باشند، و خدای نکرده آن جمعیت عظیم همه بیرون یا الاقل بی
مرض را به این  که بینید. پس شماوای به حال ما. پس خود مرض را می

ها این سئوال را بکنید روید؟ شما باید از آنبینید، چرا از این راه میروشنی می
از کسانی که به حکومت  ؛شودی تشکیل میایم که چنین جمعیت انبوهچه کرده
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های ها باور ندارند؟ آن روش را عوض کنید. اینکه در آنجا گروهشما مکتبی
کردند، صحیح، دستگاه مختلفی بودند، هر کدام برنامه خودشان را اجرا می

ای بوده گوید که کشف کردیم، یک دستهرود و میقضایی ما هم فرض کنیم می
ها آن روز آمدند یک عده این ن طول، اسمش هم فالن و اینبا این عرض و ای

شعار را دادند و عده دیگر آن شعار را و جوّ را آشفته کردند و کار را به آن جا 
بعد از ظهر ناسزا  6رساندند. این وسط کسانی هم بودند که از صبح آمدند و تا 

دفاع مکتبی و بی ها هم مردمها هم وهم و خیال بوده است. این آدمگفتند. این
 ها. معتقد بودند و همین حرف

ها هم درست، ولی آیا با صدور چنین حکمی مسئله حل خوب این     
 ؟رودهای شدیدتر میحرانباست که جامعه به سوی شود؟ یا این نشانه آنمی

د. شما مسئله را کوچک نگیرید. آن را در رفتار رئیس جمهوری خالصه نکنی
 شوید که اگر رئیس جمهوری در آنوقت متوجه می دازید، آنبه خود مسئله بپر

های نبوه و جمعیتابود به اینکه آن جمعیت آشکار کرد، عالمتی جا عمل نمی
اقع ن موبسیار دیگری به دنبال کسانی بروند، به دنبال رهبری بروند که در ای

 آن ها را که وقتی یک به یک در نظر آورید،کند. شما این واقعیتعمل می
کنیم یا کارهایی بینید که گیر اصلی ما در این است که کارهایی را میوقت می

ا مین کار اکنیم، آن ها را باید بیاوریم و نزد مردم بگوییم را باید بکنیم که نمی
 شدن عیبش کجا بود، ما چرا کار غلط کردیم؟ و چه راه حل داریم برای خارج

را  کار اما ما به جای اینکه این .رویماز آن کار غلط. دنبال راه حل درست ب
دهیم. گوییم این را به مردم نگوییم، برویم همان کار غلط را ادامه ببکنیم می

اید. هر چه اش همین طرحی است که شما در مجلس تصویب کردهبهترین نمونه
 انه اگرتوانید بیرون بیاورید که درباره این سه وزارتخبکنید از ذهن جامعه نمی

پیدا  دامهلیل عدم لیاقت شما به نخست وزیر اختیار دادید که همان اداره ابه د
از  نونیکند، این بهانه جویی بوده. جامعه این را کوششی برای سلب اختیار قا

یدا پداند و جز این هم معنایی داند و این را بازی قدرت میرئیس جمهور می
کند و اعتبار مینخواهید بیجمهوری را، بخواهید و یا  کند و این نهادهاینمی

 معنایش سردرگمی است. 
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خواهیم به مردم بگوییم چه پیش آمده، چرا با معنایش این است که ما نمی     
خواهیم کنیم، بلکه میمشکل روبرو شدیم و چه کوششی برای حل مشکل می

ن این مشکل را وقتی بیشتر شد وسیله دعوای قدرت قراردهیم. این است جا
خواهید که شود. شما میها حل نمیدر من، این مشکل با اینگونه نامهمن، برا

روم تم بآقا، من نماینده مجلس هس د:بگویی دبروی داشکال حل بشود باید بیایی
 شود؟ چرا رئیس جمهور با اینببینم این سه تا وزارتخانه چگونه اداره می

فتم من ر دبگویی دوزراء موافقت نکرده است؟ بعد این را با جامعه طرح کنی
وقت طرف حق تقویت  تحقیق کردم این بود. راه حلش هم این است. آن

 گردد. شود و جامعه هم از ما مأیوس نمیشود، طرف باطل تضعیف میمی
شما بگویم این است که  هباالخره مطلب آخری که در این زمینه من باید ب     

وان کیش شخصیت های شخصیتی آن چیزهایی که ما از قرآن تحت عنضعف
دهند. ها در برخورد با واقعیت خود را نشان میمورد بحث قرار دادیم، این

دهند. بنابراین، بعضی در برابر ناسزا ناتوانند و خونسردی را از دست می
آید که نشان دهنده ضعف بازتاب این ناتوانی به صورت عمل و گفتاری در می

گفت ترسید میاز ناسزا شنیدن بسیار می ها است. فرض کنید که مشیرالدولهآن
هم این ضعف او را فهمیده بود هر  زند و رضاخاناین به شئوناتش ضربه می

اشخاصی را بر ، خواست او را وادار به استعفا کند یا از سر راه برداردوقت می
برای اینکه احترامش حفظ . او هم فورا  کنندمیاحتراانگیخت که به او بیمی

اش. به این طریق به اصطالح در برابر رفت خانهداد و میمی ءبشود، استعفا
داد. بعضی هم به صورت پرخاشگری العمل نشان میواقعیت خارجی عکس

دهند. خورند چند تا هم جواب میدهند. یک فحش میالعمل نشان میعکس
 ، بایدوزیم، از پیغمبر اسالم بیاموزیماگر ما بخواهیم در همین جا از قرآن بیام

وقت  داد، آنالعمل نشان میچگونه عکس ،شنیدببینیم او وقتی ناسزاها را می
توانیم ارزیابی کنیم و نقاط قوت اشخاص را اندازه بگیریم. آن تر میراحت

آموزد و پیغمبر ما همان را بکار برده است، این است که روشی که قرآن به ما می
ناسزا را با ناسزا و شدت عمل دادن همان اظهار ضعفی است که موجب پاسخ 
شود دیگران از این ضعف استفاده کنند و میزان ناسزاها را چند برابر می

 ؛دهندافزایش دهند. راه درست این است که ناسزا را که برای هیچ و پوچ نمی
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د و به نتیجه کرعقیب تر تباید جد ی گویند،میآن کاری که برای آن ناسزاها 
 رساند. روش درست این است.

، بعضی ممکن است بر او ایراد داشته باشند مصدق ،خوب، به عنوان مثال      
شود بر او هم ایراد گرفت که که درپی استقرار حکومت اسالم نبود و اما آیا می

اگر  م ندارد؟استقالل ایران نبود و آیا استقالل کشور جا و منزلتی در اسال پیدر 
 های اساسی اسالم بود.در پی همه اسالم نبود، درپی قسمت

خیلی خوب، حاال می شود آمد گفت که )چنانکه خود من هم این انتقاد       
ام( که آن جنبش یک کسر داشت و آن مایه و پایه ایدئولوژیک که را کرده

ئل داخلی همان اسالم باشد، به صورت یک نظام جامع برای حل و فصل مسا
و خارجی کشور بود. اما این بدان معنا نیست که ما بیاییم و منکر هرگونه 

به این کشور کرده است. نه، از جهت شخص او  خدمتی بشویم که مصدق
مسئله اهمیت دارد از نظر همان خط استقالل مسئله اهمیت دارد که اگر گم 

وقتی استقالل و آزادی از دا کرد. شود دوباره این خط را پیشد به آسانی نمی
ها به هم ربط نظر من دو رکن استقرار حکومت اسالمی از بین رفت، )چون این

در یک کشور استبدادی، وابسته به  شود.پایه میدارند( حکومت اسالم بی
. آیا شما برادر من، تردید دارید در این معنا؟ خارج، اسالم قابل اجرا نیست

دارید بحث کنیم. اگر ندارید بروید و تحقیق کنید ببینید  خوب حاال اگر تردید
کنند و وابستگی را در خارج تشدید چه کسانی آزادی را در داخل تهدید می

ها که این دو کوبند. همه آنکنند و همه نمایندگان آن خط استقالل را میمی
روحانی نیست؟  کردند. آیا مدرسمعنا را با هم در نظر داشتند و عمل هم می

؟ پس است بخاطر همان استقالل و آزادی جزچطور از او صحبتی نیست؟ 
بینید که مسئله عمق دارد منتها برای اینکه این واقعیت را بپوشانند البته از می

کنند و طبق آن قول شما تحت عناوین ثانوی مصدق را ضعف ما استفاده می
ر جای خود بگذاریم برای نسل امروز کوبند. حال اینکه ما اگر مصدق را دمی
های کار بر نسل شود، هم کم و کسریدا هم خط استقالل و آزادی گم نمیو فر

گردد و هم اختالف و شود و ارزش راه و رسم اسالمی معلوم میامروز روشن می
 آید. برخورد سر این مسائل بوجود نمی
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اثرات  ها سرسری گذشت.باری، این مسائل مسائلی نیستند که بتوان از آن     
ه شوند که دیگر از ما کار چندانی ساختمجموعه این کارها وقتی ظاهر می

 سبب فریاد من است. و سبب کوشش من و نخواهد شد و سبب دلهره من 
 

اگر  اندهفکر کرد :آخرین گزارشی که من دریافت کردم این است
دست  درجنگ طوالنی بشود و رئیس جمهور را حذف کنند، امور 

 گیردقرار میخودشان 
در باره جنگ گروه جوّساز که هیچ فرصتی را برای تسخیر موضع قدرت       

است، متناسب موقعیت هر زمان یک نوع تبلیغ به خیال خود از دست نداده
صورت مکتوب هم موجود است(  من، گفت )و نزدکرده است. یک زمان می

گرداند تا دولت و وزیران نی میکه رئیس جمهور جنگ را به قصد عمدا  طوال
وقت ناچار است سقوط کند.  موجود نتوانند مشکالت مردم را حل کنند و آن

گویند باید جنگ را ادامه داد. به هرحال، مقصود ظاهرا  در آخرین حاال می
اگر جنگ طوالنی  اندهگزارشی که من دریافت کردم این است که فکر کرد

و تا  گیردقرار میند، امور در دست خودشان بشود و رئیس جمهور را حذف کن
 شودتوانند به همان وضع ادامه دهند، بعدهم قضیه کهنه میپایان جنگ هم می

همین طرح دو فوریتی با اینکه شود. ها میو وضع یک جور دیگر به دلخواه آن
سه وزیر توافق  درباره هر هیچ مجوزی نداشت و در منزل آقای موسوی اردبیلی

دهد که نه آن حادثه دانشگاه اتفاقی است نه این طرح دو شده بود، این نشان می
حساب و بی هامناسبت در مورد گروگانفورتیی اتفاقی است و نه این حرف بی

ه علی« آتو»مثل یک  هاآن وقت هم گفته بودند باید از گروگان کتاب است.
« آتو»از جنگ مثل یک  خواهندهم میحاال  ستفاده کرد.صدر و کارتر ابنی

تری برای کشور تمام اما این استفاده به قیمت خیلی خیلی سنگین .ننداستفاده ک
 خواهد شد و من ناگزیرم از هم اکنون این هشدار را به مردم بدهم.

چند نوبت مسائل جا که ما هستیم شورای نظامی تشکیل دادیم در در این     
هایی که در حال  اجرا است چند بار آنها را از یم، طرحاهجنگ را بررسی کرد
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امیدواریم که با اجرای هستند و  ولی انشاءالله درحال تمام شدن ماهسر گرفت
موقعیت ما یک موقعیت خوبی بشود و بتوانیم از موضعی بسیار بهتر این طرح 
کشور از وجود نیروهای خارجی پاک  تر  با دشمن مقابل بشویم وو قوی

مردم درباره داخله و وضع  ،خیال ما از جهت مرزها راحت شد که بگردد و بعد
موافقت هر تمایلی خواستند  هو بعمل خواهند کرد خودشان هر طور خواستند 

 . خواهند کرد
ن یک مطلب دیگر تصمیم مجلس روی آن طرح دو فوریتی بود. بعد از آ     

 صمیمتایی، از نظر من )اگر حق داشته باشم اظهارنظر بکنم( این جوّسازی کذ
قرار ای به قانون اساسی و به استنه تنها مخالف قانون اساسی است، بلکه ضربه

 رژیم سالمی در ایران.
اینگونه  هدف ازامیدوارم مردم ما نه خیلی دیر، بلکه زود متوجه بشوند که      

 که در این جوّ، جوّ برخورد و جبههتصمیمات چیست؟ زود متوجه بشوند 
د. و نباید بایست آن شود و در برابرها کشور با چه خطرهایی روبرو میبندی

اند آن همه تأکید و فریاد برای اینکه باید مجلس و امیدوارم تابحال متوجه شده
است. رئیس جمهوری با هم هماهنگی داشته باشند، عبث و بیهوده نبوده

ها وجود آهنگیتوانست بوجود نیاید در صورتی که همها میاری از مشکلبسی
 داشتند. می
یک بار رئیس جمهور انتخاب کند  ؛تواند دو جور رأی بدهدیک ملتی نمی     

و یک بار مجلس انتخاب بکند و این دو تا به جان هم بیفتند. اگر شد وضعی 
ها برای کشور تی که ما هستیم اینشود پر از تالطم، پر از کشمکش و در لحظامی

مرگبار است. وظیفه من است که با صراحت  و صداقت این مطلب را بگویم و 
اگر این مدت برای روشن کردن ناتوانی کسانی که اداره امور را در دست 

شود، بسیار ممکن است آن روز که به این معنا توجه می ،اند کافی نیستگرفته
 دیر باشد. 

 
از  چون و چرا کنید، بخواهید که :است) به مردم ( اینپیشنهاد من

گاه بگردید  همه چیز آ
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مردم  نقش مردم است تا شما ؛ تعیین کنندهبازگشتباید بسوی مردم  پس      
یز چچه بکنید؟ پیشنهاد من این است چون و چرا کنید، بخواهید که از همه 

گاه بگردید.  ر دو گرایش است. بر س گویم دعوای اصلیاز من بپرسید میآ
کند و گرایشی خواند و با مردم مثل صغیر رفتار میگرایشی خود را قیم مردم می

گاهی دادن، آگاهی گرفتن و که خود را بیان مردم می شد رخواند و بنای او بر آ
 دادن مردم است.

از روی  شما مردم هستید که باید با هوشیاری عمل کنید وضع را بسنجید و     
م مرد مل کنید. کشور ما وضعی دارد که به هر حال هر کدام از شماسنجیدگی ع

کنید. پس جا ندارد که من بخواهم در این باره ای آن را لمس میبه گونه
 صحبت را دراز بکنم. 

قدر به تأخیر  حرف من این است: مثل آن بیماری نباشیم که معالجه را آن     
. اگر ما م کاری از او ساخته نباشدرویبیندازیم که وقتی به سر وقت طبیب می
شدیم، نه بودیم نه محاصره اقتصادی میهر کار را در موقع خود انجام داده

شد، نه کردند، نه جنگ به ما تحمیل میآن سرنوشت را پیدا می هاگروگان
ار ریخت. حاال هم اگر به موقع عمل نکنیم فردا بسیاوضاع ما از هر نظر بهم می

. آنچه شرط وفا و مسئولیت شناسی بود گفتم بقیه را به تصمیم دیر خواهد بود
 گذارم. شما مردم می

به هر حال، این هفته، هفته امتحان بود. هر کدام از ما به نوعی به شما      
شناسی، امتحان مردم امتحان دادیم. امتحان صداقت، امتحان مسئولیت

یل به قدرت و قدرت پرستی یا عدم تمایل به بندی به عقیده، امتحان تماپای
قدرت پرستی، امتحان وفای به عهد به مردم کشور، امتحان دینداری. پیشنهاد 
من به شما این نیست که اختالف کنید، پیشنهاد من به شما این است که 

توانید نکات مبهم را از راه پرس و جو )چون و چرا( امتحان کنید، تا می
ز آنکه بر شما معلوم شد که حق کجاست، پشت سر حق روشن کنید و پس ا

ما و جمهوری اسالمی و وطن ما  متحد شوید. این تنها شرط نجات انقالب
 است. خدا به همه ما یاری رساند.
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 1359اسفند  22كارنامه جمعه 
 1360فروردين ماه  15تاریخ انتشار شنبه 

 504روزنامه شماره 
  

ها گفتم كه اينها اسباب استقرار استبداد را مجلس، به آننمایندگان  هب
 توانند زمينه ساز آن بگردندندارند و فقط مى

يك گروه بعضى آمدم در بدو ورود با دو گروه ديدار كردم.  صبح به تهران      
از نمايندگان مجلس بودند كه درباره مسايل گوناگونى بحث شد ولى موضوع 

سئله جمهورى اسالمى و سرنوشت آن بود و اينكه چگونه كسانى و اصلى، م
 :ها گفتمه آنب .كنندگروههايى و...، اسباب حاكميت استبداد جديد را فراهم مى

توانند زمينه ساز آن بگردند. اينها اسباب استقرار استبداد را ندارند و فقط مى
تواند با استبداد كه مىزيرا كه اگر كسى يا كسانى و يا حزب و گروهى ادعا كند 

داخلى، استقالل خارجى تحصيل كند، يك دروغ آشکارى گفته است. زيرا 
آورد و اين وابستگى خارجى و استبداد داخلى وابستگى خارجى بوجود مى

استبداد داخلى به قيمت تشديد محروميت و فقر مادى و معنوى همه جانبه 
شود. از سوى ديگر موجب حاكميت م مىو زحمتكش ما تما مردم مستضعف

توانند با گردد كه محصول وابستگى هستند و مىهمان گروهها و قشرهايى مى
ى و يأسمى هماهنگى و تفاهم پيدا كنند بطوريکه هم از نظر سخارجى حاقدرت 

هم از نظر اقتصادى و هم از نظر فرهنگى و هم از نظر نظم و نظام اجتماعى، 
 .مسلط خارجى باشند دنباله منطقى قدرت

اينها هرچند كه فرهنگ زور  آن گروهها، اينها نيستند. زيرا كه فرهنگ      
است، اما فرهنگ فقر هم هست، فرهنگ فقر علمى، اقتصادى و فرهنگ 

 .تبليغ اين فقر نيز هست
اگر ما بخواهيم نسل جوان در اسالم بماند و اگر بخواهيم درس خوانده      
از  ان علم و دين تضادى نبيند و در نتيجه قشرهاى آگاه و صاحبان تخصصمي

هاى اسالم بيرون نروند، بايد بتوانيم مسائل كشور را حل بکنيم و درهمه جنبه
زندگى اجتماعى كاربرد اسالم را در مقام آزمايش و عمل نشان بدهيم و آنچه 
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اند اين نسل را الاقل فرارى نكند و آيا چيزى نيست كه بتو ،دهيممى نما نشا
 گريزان نسازد؟

بيم ما از آن قشرهاى وابسته به غرب يا شرق است كه به انواع و اقسام پس       
دارند زمينه بازگشت  اند و با ماسك و پوشش زورمنداران مکتبىنفوذ كرده

 .آيندكنند و استوار هم پيش مىخودشان را فراهم مى
 ام و در مقامشود با استقامت تمام ايستادهدر آنچه كه به من مربوط مى      

د و ام و از اين پس نيز نخواهم بوعقيده هيچگاه در زندگى اهل سازش نبوده
ق ح انو زن اميدوارم آگاهى و وجدان بيدار عمومى و استقامت و پايدارى مردان

 .ما را از اين بحران بزرگ، بسالمت بيرون ببرند
مرى گم نشود. براى يك جامعه هيچ ا «خط»آنچه مهم است اين است كه       

ا منيست. اهميت اين مسئله تا بدانجا است كه  «خط»خطرناكتر از گم شدن 
گم نشود.  «خط»براى آن بود كه گوییم: می در توضيح و توجيه قيام كربال 

 آنچه اصل چون همانند عصر اموى، ؛را گم كنند «خط»خواهند ها مىوابسته
به  ند واست و آنچه مبين واقعيت و اساس اسالم است، آنها را به كنارى گذاشت

ر كه بکار تحکيم و موقعيت و استقرا (آنهم نه همه فروع)بعضى از فروع 
 .اندآيد چسبيدهقدرت انحصارى مى

كه  ربط ميان استبداد و وابستگى يك ربط ذاتى است و غير ممکن است      
 .دتبداد در داخل با گرايش به وابستگى در خارج همراه نباشگرايش به اس

ترين اساسهاى استقرار اسالم به است كه اگر گم شد، اساسى «خط»اين       
 .از بين رفته است عنوان حکومت در ايران

به هر صورت، مشکالت ما و جهتى كه حركت اجتماعى در پيش دارد،       
كند، هاى پتك هم بيدارشان نمىكند، گرچه آنهايى كه ضربه بايد ما را بيدار

بيدار نكرد و بجاى رفتن در پى  هاى توپ در چالدرانبسيارند، چنانكه ضربه
و  اسباب بقا و استقالل، كار بجايى رسيد كه با كم و زيادش در پايان صفويه

در اغتشاشها  و زدوخوردها از  عيت ايرانجممیلیون از  4/4ه یاستقرار قاجار
ميليون  30اند، بين رفت. رقمى كه بعضى از تاريخ نويسها در اين مورد نوشته

 .است
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روز  تزارى نيز ما را بيدار نكرد. ما نسبت به تاريخ آن هاى ارتشضربه      
بينيم امروز كشور خودمان را مىوقايع  ینگريستيم اما وقتبسيار با سوء ظن مى

 ،روز دست شدنها آن بكنيم كه همين نادانيها، ندانم كاريها و اسبامشاهده مى
امروز هم  .ه استشتموجب آن شکست و فالكت تاريخى گ ،با ابعادى بزرگتر

در صورتى كه )اگر عمل نكنيم و اگر نايستيم و استقامت نكنيم، آيندگان 
د نوشت نرباره ما همين قضاوت را خواهند كرد. خواهد (اى در كار باشدآينده
ملتى قيام كردند و تمام امکانات و وسايل را در اختيار كسانى بعنوان مسئول كه 

ها با ديدى محدود و دانشى اندك و تعصبى بسيار در پى گذاشتند و آن
 ، بهو در نتيجهدند کررا برده وابستگى و استبداد  طلبى رفتند و از نو ايرانقدرت

 .فقر و جهل روزافزون كشاندند

 
 اى جز ايستادگى و استقامت نيستچاره

اى جز ايستادگى و استقامت نيست. براى اينكه اين بنابراين، چاره      
ايستادگى و استقامت واقعيت پيدا كند، بايد هنوز براى ارتقاء دانش و آگاهى 

د اين كوشش بايد در پايه و نزد و واضح و روشن كردن وجدان عمومى كوشي
را پديد آورد. از اين پايه  توده مردم همان وحدت روزهاى نخستين انقالب

توان براه افتاد و به نتيجه رسيد. يکى از نمايندگان اين بحث را است كه مى
پيش آورد كه اگر نيروهاى معتقد به اسالم گردهم نيايند، جامعه به اينكه 

دادن بدون آنكه كند. آگاهیصور است، اميد پيدا نمىت ديگرى نيز متسرنوش
ى ملموسى به مردم عرضه كنيم و بدون عرضه برنامه و سايس -امکان اجتماعى 

آورد. البته ى كه قادر به اجراى برنامه باشد، نتيجه بايسته را ببار نمىسايس اتحاد
 همه در اين معنا موافق بوديم.

 
 زنید و آنها از مستضعفانزادی حرف میآ شما از استقالل و

زنيد و بمناسبت اين مسئله پيش آمد كه شما از استقالل و آزادى حرف مى     
و  و آنهايى كه در پى فريب و تحصيل قدرت انحصارى هستند، از مستضعفان

ويند اينها را بنگريد كه گگويند و مىبهبود وضعيت آنها و اينگونه مطالب مى
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دانيد و دردهاى شما را دنبال حرفهايى هستند كه شما مردم از آنها چيزى نمى
 .نمى گويند و در پى آنها نيستند

پاسخ من اين بود كه آنها چون به شعور مردم باور ندارند و چون معتقدند       
س بناى كارشان كنند كه خود قيم مردم هستند، پكه مردم نادان هستند گمان مى
. اما تجربه تاريخى و تجربه زمان خود ما روشن در تبليغ دروغ و فريب است

دانند كه و محرومان مى كرده است كه مردم آگاه هستند و خصوصا  مستضعفان
گوييم الل و چرا مىقگوييم استحق كجاست و چه كسى بفكر آنهاست. چرا مى

محرومان بسود ان اين دو كلمه و عمل و  اجراى برنامه اى ميآزادى و چه رابطه
  .و زحمتكشان هست اين چيزى نيست كه محرومان ندانند

ر بسود گروههاى حاكم وابستگى يعنى چه؟ يعنى غارت محرومان كشو      
 .هاى حامى خارجىداخلى و قدرت

واهند ستبداد بزيان كيست؟ و چه كسانى فرياد برخا استبداد يعنى چه؟ و      
جامعه كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را  آورد؟ اگر محرومان و مستضعفان

دهند مصالح خويش را تشخيص بدهند چه نيازى به استبداد تشکيل مى
ماند؟ آن گروه اقليتى كه با وجود آگاهى عمومى و با وجود اينكه يك ملتى مى

فت خويش بيابد، مقابله كند، كدام ق با مصحلت و پيشرفكار حکومت را موا
 است؟

خواهند، از شود، معنايى جز اين ندارد كه مىپس وقتى نياز به استبداد مى      
را از دست آنها  پيش وسيله اعتراض و مقاومت همان محرومان و مستضعفان

 .بگيرند
داند كه كسى نمىاين گرانى روز افزون و اين تورم به زيان كيست؟ چه       

تورم بسود گروههاى حاكم است؟ و بسود آنهايى است كه سرمايه و دستگاه 
ادارى و وسايل توزيع كاال و همه و همه چيز را در دست دارند؟ چه كسى 

خرند و هايى كه مىبرند و آنفروشند سود مىداند، در تورم آنهايى كه مىنمى
بينند كه قيمتها باال زحمتكش مى بينند؟ وقتى مردمكنند زيان مىمصرف مى

گفتن و با شعار  خوابد، با حرف و با كلمه مستضعفرود، كار و توليد مىمى
خورند، زيرا كه اين مسئله تجربى است و خورند؟ خير، فريب نمىآنها فريب مى

  .يك مسئله نظرى نيست
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جربه تنسل بعد از نسل مردم محروم ما مثل مردم محروم همه جاى دنيا       
ك يدانند كه تورم يك بيمارى است و يا به بيان بهتر، عالمت دارند و مى

شتر بيمارى است كه هر چه ميزان آن بيشتر بشود و هر چه گرانى قيمتها بي
شود، نشانه آن است كه محروميت جامعه بيشتر شده است و گروههاى ب

 است كه تمايلنشانه آن ؛ندامحروم جامعه تحت فشار بيشترى قرار گرفته
عمومى به حاكميت گروههاى صاحب قدرت و صاحب سرمايه و... و... و... 

 نیست.
لکه بدر حال حاضر، تورم فقط عالمت افزايش محروميت تنها نيست، اما       

ى نوناين معناى ك ؛نشانه فقدان كامل امنيت و كاهش شديد توليد در داخل است
دانند ىمشناسى اطالع دارند دانند و از اقتصاد و جامعهها كه مىآنتورم است. 

از اى است كه در آغكه اين عالمت تا كجا خطرناك است. و اين همان مسئله
 گفتگو با شما در ميان گذاشتم و اين عالمتها، عالمتهاى خطرهاى بزرگ

 .هستند
نيز فريب حرف و  به همين لحاظ آن كارگران، آن دهقانان و آن مستضعفان     

خورند براى اينكه خودشان در كارگاهها و روستاها هستند و شعار را نمى
گذرد؟ از حركت بازماندن چهل هزار تراكتور بينند كه بر خود آنها چه مىمى

 .معناى روشنى دارد
كار بيند كه ماشين خوابيده است و وقتى در برابر خود مى آن مستضعف      

پرسد: همه نمیخوانند، معطل است و كسانى هم دارند روضه محرومان را مى
 ؟خوانیدچیز در دست شما است، چرا بجای عمل روضه می

 ىأاند و به كسى رى دادهأاند و درست هم رمردم درست تشخيص داده      
ه نهم  اند كه نه تنها اهل بازى نيست، بلکه اهل عقيده است و در عقيدهداده

 ه دردانند كه چگونه آنچشود. محرومان جامعه مىكند و نه تسليم مىسازش مى
ه بتكى مدانند استقرار يك حکومت د متوقف شد. آنها مىمسود آنها به اجرا درآ

شود، لمس خود آنها و مجرى يك برنامه، چيست؟ آنچه را كه عمل مى
ت همان تكذيب شود. و اين درسدر زندگى آنها منعكس مى ؛ زیراكنندمى

 .شودواقعى بر ادعاهايى است كه مى



1177 

 

سانى خواهند، آنها كآنها كه استقالل در مرزها و آزادى در درون مرزها مى      
هل و فقر و جامعه ما ديگر جامعه محرومان و جامعه جخواهند میهستند كه 

ن عقب ماندگى و خوارى و خفت در برابر سلطه گران خارجى نباشد. محروما
 .فهمنداين را خوب مىما 

در لحظاتى است كه تصميم نسل جوان امروز و ايستادگى و  ايران      
تواند اسباب نجات كشور و استقرار حاكميت اسالم را فراهم استقامت مى

، جو روشهاى تخريبى كارى است، بغايت بزرگ و شکست جو سانسوربياورد. 
چه حماسه ساز امروز است كه از عهده اين كار بزرگ برآيد. آن بر عهده نسل

هاى اين نسل است. آنها بينند، همين اعتقاد به توانايىقدرت پرستان كور نمى
ت تحديد و سايكنند، تبليغات پرفريب در جمعهاى بسته و اجراى سگمان مى

چون و ىرساند و اسباب حاكميت بتهديد در نهادها آنها را به مرادشان مى
از تحوالت  آنها آورد.چرايشان را در همه دستگاههاى مديره كشور فراهم مى

ند عمق نگرانى نسل امروز را بفهمند. آنها توانىها نمسريع جهان ما غافلند. آن
براى اين سئوال كه ايران در اين جهان چگونه خواهد زيست؟ نه پاسخى دارند 

 .همندفو نه اضطراب نسل امروز ايران را مى
ين ااتى با بنابراين، بهتر است كه ما خود را در محدوده برخوردهاى تبليغ      
ئه ر اراكه از نظر من تنها نقش جاده صاف كن را دارند، نمانيم و بکا هاگروه

اى دازهيك برنامه و ارائه يك ديدگاههاى نو، ارائه معنويت اسالمى و چشم ان
دهاى خودمان براى حل اين مسائل ها و استعداجامعه اسالمى و توانايى

 .بپردازيم
  

 
 59اسفندماه  22بقيه كارنامه جمعه 

 1360فروردين ماه  16يکشنبه  تاریخ انتشار 
 505روزنامه شماره 
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گروه بعدى اين مبحث را پيش آوردند كه نسل امروز به شما رأى 
 .خواهدداده است و از شما استقامت مى

ما  فتم كه قرارها هم از نو گدگان گفته بودم، به آنه به نماينك طورآنهم      
ن آياد زاستقرار اسالم و حکومت اسالم بود و قانون اساسى وضع كرديم، كم يا 

مى قانون يك بحث است، و اينكه يك ميثاقى است كه مردم بنام اعتقاد اسال
 .اند، يك بحث ديگربدان رأى داده

 
از ؛ است شود ضد اسالمبسيارى كارها كه بنام اسالم انجام مى

 ها و...ها، خودسرىتجاوزها، ناامنى
محترم شمرده شود و اجرا بگردد. و اگر  یدتا وقتى كه اين قانون است با      

كرد تا قانون در آن اجرا گردد و فرد فرد مردم  در كشور ما، كشورى كه انقالب
ود برقرار بکنند و از رهگذر اين روابط قانونى ما، روابطى قانونى ميان خ

منزلتهاى انسانى ثابت و پايدار شود، اينك ببينيد كه هر گروه زورمندى، هر 
كند. بسيارى كارها كه بنام اسالم خواهد به قانون اساسى مىتجاوزى كه مى

ها و... و... ها، خودسرىاست. از تجاوزها، ناامنى شود ضد اسالمانجام مى
بخوانم، مجرى قانون  و... در اين صورت من چگونه خود را رئيس جمهور

 ؟ مناظر اوضاع بمان اساسى باشم  و دست و پا بسته
معنايش  ،سخن من اين نبود، معنايش سستى و ضعف و فتور نبود      

م و بايد كه در اين اايستادگى و استقامت بهر قيمت بود، تا همه جا ايستاده
كشور قانون به اجرا درآيد، بايد روابط ما مردمان اسالمى بگردد، از بخت بد، 
مجارى اطالعاتى، نوع مجارى اطالعاتى، سانسور روزافزون و بدتر از اينها 
نبودن روش علمى سنجش اطالعات موجب شده است كه گروههاى قدرت 

با استفاده از  وز فريب و دروغ با استفاده ا ،پرست مواضع را بدست بياورند
كسانى هستند، گروههايى بنام او عمل  همين ابزار كه در اطراف رئيس جمهور

دهند، در نتيجه او را وادار به بيان كنند و اطالعات نادرستى به او مىمى
، اگر سانسور نبوداگر اين نبود،  ؛سازند كه چنين است و چنان استمطالبى مى
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رسيد، اگر گيرى مىكم و كاست به مراجع تصميمبى طورآناگر اطالعات هم
شد، اين اوضاع روش علمى در كار بود و از اطالعات رسيده استنتاج درست مى

. پس خود اين آمدين صورت در نمىبه ا گراييد و وضعيتبه خرابى نمى
ابت پس نگرانى ب ،يچ عيبى ندارندهو  وضعيت كه هست اگر خوب است

چيست؟ اين همه هياهو براى چيست؟ اگر خوب نيست، خراب است و 
شود، پس چرا ما علتها را رها كرده و بدنبال معلولها هستيم؟ اين خرابتر مى

همه خرابيهاى اصلى كجا هستند كه عوارض آنها بصورت اين برخوردها، اين
به  با هم ،ايمبنابراين ما ايستاده ؟استنظرها را بخود جلب و معطوف كرده

ايم و كامال نيز اميدواريم كه با پايدارى و استقامت نسل استقامت ايستاده
را از پيش پا برداريم و جامعه اسالمى  تبزرگ مسئول امروز بتوانيم مشکال

ن محرومانى برجاى آاى كه در پيشرو، آزاد و مستقلى را بنيان بيافكنيم، جامعه
حکومت گروههاى  اسیر تزوير و ريا ونمانند تا وسيله دست تبليغ و ملعبه 

 .قدرت پرست بگردند

 
هاى گوناگونى كه بر ضد استقرار ممکن نيست من در برابر جبهه

جمهورى اسالمى بر پايه دو اساس استوار استقالل و آزادى از داخل 
 :، تسلیم شوماندو خارج گشونده

با شعار استقالل،  خواهند شما را،مردم می گفتندمى بهرحال ديداركنندگان      
يك مجرى پراستقامت و صميمى ببينند، تا اين زمان  ،، جمهورى اسالمىآزاي

د. بار ديگر یخواهند چنين باشچنين بوده است، از اين پس نيز اين مردم مى
هاى گوناگونى كه بر ضد تكرار كردم كه ممکن نيست من در برابر جبهه

رى اسالمى بر پايه دو اساس استوار استقالل و آزادى از داخل و استقرار جمهو
در  ،متجاوز خارجىبا جبهه جنگ به بنگريد  ، تسلیم شوم.اندخارج گشونده

ايم و يا هيچ امکان نظامى از خارج دريافت حاليکه از هر سو در محاصره
ما  ،ان حالدر هم که،بينند نمىاما  کنیم.، با موفقیت از وطن دفاع میكنيمنمى

قدرت پرستان كوردل كه زيبايى  ، باناگزيريم در جبهه دفاع از آزديهاى مردم



1180 

 

، معنونيت انقالب، حق مردم اين كشور به رشد و زندگى شاد معنوى را انقالب
  ؟كنند مقابله كنيممشاهده نمى

 
راى شکستن جنگ با فقر و جهل به كوشش ب من بنوبه خود در جبهه

 :همه جا حاضرم سانسور
جنگ با فقر و جهل به كوشش براى شکستن  من بنوبه خود در جبهه     

بارز و عيان است كه تمام  همه جا حاضرم، اين حقيقت چنان ،سانسور
جنگند وى من ايستاده مىها رويارها كه در جبهههاى تبليغات دروغ آنرشته

هاى اصلى جنگ منتخب او بيند كه در جبههگرداند. اين ملت مىباطل مى
جنگد ممکن نبود بدون عقيده اين توانايى در انسان پديد آيد حاضر است و مى

و ممکن نبود بدون عقيده استقامت پديد آيد و ممکن نبود بدون عقيده و 
ها با استقامت همه جبههكند در اينه مىبدون آنكه انسان معتقد باشد به آنچ

رفت و سرنوشت اين آدم دنبال زد و بند مى ،بودناگر چنين  .بايستد و بجنگد
يافت. بهرحال از روى علم و اطالع و عقيده اين سرنوشت را ديگرى مى

در جنگ سخت و  ، شهادت بدهد کهپذيرفتم و مايلم تاريخ همانند نسل امروز
 .شومممکن است از پاى درآيم اما تسليم نمى ، حاضرم؛همه جانبه

 
به جامعه بقبوالنند من به خالف   خواهندمی مآمد به او گفت نوه امام

 كنم.عقايدم عمل مى
شب گروههاى ديگرى نيز آمدند و با آنها نيز صحبتهاى  رگاهبعد تا دي      

گذارم براى كارنامه كه مى اسفند فراوان بود 14طوالنى كردم. گزارشها درباره 
آمد. او  گويم. سرشب نوه امامفردا. امروز فقط ديدارها و گفتگوها را مى

ام اينست كه هيچکس از شما اى كه اينك گرفتهنتيجه (.....)گفت مى
تر به امام نيست. نشانه اين صميميت اين است كه شما پرده پوشى صميمى

سخت تبليغاتى هاى گوييد و از شيوهد مىدانيحق مى كنيد و آنچه را كهنمى
وقتى »:قدرت پرستان فصلى گفت و با يك صفاى خاطرى گفت نجیابنهان
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انقالبى را در نظر  روزهاى پيش و پس از رفتن شاه سابق دورنماى ايران
 كردند همه شادى بود و يکدلى و دوستى بود و پيشرفت بود و از بينمجسم مى

به هيجان آمد و اشکهاى او  جمله،اين گفتن با  «رفتن محروميتها بود و...
هر  ؛است هاى تصمیم هاى سخت و لحظهو لحظه هاجارى شد. بهرحال لحظه

و گفتم: ه اچه پيش آيد بهتر است انسان از عقايد خويش نبرد و بدور نيافتد. ب
ز يك چيز ناتوان شدند و گويند خود نيز اكنند و مىآنچه اين دشمنان تبليغ مى

كنم. حتى به ذهن دم عمل مىنند من به خالف عقاياينكه به جامعه بقبوال آن
آنچه جامعه را و كنند. ها هم نيامده است كه چنين چيزى را تبليغ مىخود آن

ست در عمل به ا كند پايبندى مامى تاريخ را به قضاوت عادالنه و درست رهبرى
روز كه من بخش ننوشته كارنامه را  . طبق اين تبليغات كه شده آنعقايدمان

ها بوده است براى بنويسم همه خواهند دانست كه چه امکانها و چه وعده
من به رأى  ،استقرار استبداد و در دست گرفتن همه چيز تا اين ملت بزرگ بداند

ها نرفتم و ر بار اين وسوسهنكردم به عقيده خودم خيانت نكردم و زي او خيانت
ما را بدان  ام تا بنام اسالم و انقالبحاضر نشدم به راهى بروم كه اكنون ايستاده

گاهيد، بلحاظ موقعيتى كه داريد .دننكشان مردم  اما شما بسيارى از اين امور را آ
ده است عادى آگاه نيستند. عمرى تجريه و تحصيل علم مرا به اين نتيجه رسان

كه استبداد به زيان محرومان است. و چرا ما به مردم محرومى كه حق دارند در 
اين سرزمين گسترده زندگى خوب و شاد و انسانى داشته باشند جفا كنيم. اگر ما 
ناتوان بشويم در حل مسائل بهتر از اين است كه به آنها خيانت كنيم، اميد آنها را 

ها كه به اسالم اميد بستند در ما بين برود و آنراه و خطشان از  بریم،از بين ب
اند. بهتر توانيم آرمانهاى آنها را تحقق ببخشيم اميد بستهبعنوان مسلمانانى كه مى

به راه جفا و خيانت به  چه باک؛ نباید است بايستيم و اگر از پاى درافتيم
تا دير نشده د اند از من بشنوناين راه رفته آنها هم كه به .باورهاى مردم برويم

 و از آن بدرآمدید، اشتباه برآمديد پساز  كه شما طورآنهم ،بهرحال .بازگردند
بدست سينه به تير دشمن  ها اسلحهنظير شما بسيارند جوانهايى كه در جبهه

از  اند و من كامالا اميدوارم آنها هماند، در آنجا هم اين القاءها را كردهگرفته
ست و در آن ااسالمى كه ما در پى آنيم، اسالم در كليت اشتباه باز گردند. 

جامعيت آن اسالمى است كه به انسان طراوات انديشه و زيبايى و كرامت و 
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زدگى، بخشد، اسالم خمود، اسالمى كه به آدمى خمودگى، غممعنويت مى
اسالم اسالم از ماندگى، قيافه چركين، ببخشيد اين كردگى نااميدى، عقبكز

 .پرورى استخود بيگانه زبون
گفتگوها زياد شد از تمايالت از روحانيت اصيل از مخالفت آنها با گروه       

اميدوارم اين نسل امروز با همان باور كه در  شد. حاكم و... و بسيار صحبت
ها و ز ناراستىداشت به اسالم وفادار بماند، آنچه امى روزهاى نخستين انقالب

 .بيند به اسالم نسبت ندهدها در رفتار ما مىكجى

 
 آمدند و دكتر سحابى مهندس بازرگان یانآقا

درباره وضعيت كشور  .آمدند و دكتر سحابى مهندس بازرگان انبعد آقاى      
ها، اين تالشى كه از پرده بيرون افتاده بت بميان آوردند و از وضع جبههصح
که در  )نوار آیتبدست افتاد  كه آن نوار روز همان :آنها گفتند، گفتند. است

اخته و پرداخته معلوم شد برنامه آنها برنامه سدهد( طرح می باره چگونگی کودتا
 ایامريکاست، بسيارى تهديدهاى بعدى بر ما روشن كرد كه اين برنامه، برنامه

كه  طورآنافتاده و  تأخيرشود. اگر تابحال به است كه به هر قيمت اجرا مى
اند به لحاظ همان كوشش ما براى آگاهى دادن به مردم اند، نتوانستهخواسته

اند اند و اين جوسازيها كه كردههر كار كردهاست، آگاهى عمومى است، و اينكه 
نها انجام سرانجام به زيان آنها تمام شده است، مانع از اين شده كه كار بدلخواه آ

باشد كه بيش از هر كار ديگر خاك ميهن اسالمى  بگيرد كوشش ما بايد براین
خودمان را از وجود دشمن پاك كنيم، اگر دشمن در خاك ماباشد، هر تحولى 

 .باشد تواند براى سرنوشت ما مرگبارمى
در مطبوعات  ؛با آنها در ميان گذاشتم را گزارشى كه از خارج آمده بود     

دراين مطبوعات خارجى كه . با آنها در ميان گذاشتم راخارجى آمده بود 
)دوستان غربى( است و اينكه ما  ثباتى رژيم ايرانموضوع اصلى بحثشان بى

بگذاريم بلحاظ ثبات بيشتر  ريم بناى رابطه خودمان را بر دوستى با عراقناگزي
اينكه رژيم عراق و دستياران جهانى او هيچ انتظارى جز اين  ؛آن رژيم

 و حذف بشود ها به نتيجه برسد و رئيس جمهورىكشند كه اين توطئهنمى
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اى نيست كه جنگند مسئلهها مىا كه در جبههر روحيه نيروهاى مببازتاب آن 
ده گرفت. در نتيجه خطرهاى یددر مجلس نا فرمايشات آقاى خلخالىبدليل 

كه  اين است كه مسئله مهم و اساسى از نظر من اين نيست .بزرگ متصور است
م كه بر ضد من هائى باشباشم و مراقب توطئهبمانم و مواظب خود  در تهران

اند اما جبهه چينند. درست است كه اينهم جبهه است و بر ضد ما گشودهمى
اصلى اينجاست. اگر دشمن در خاك كشور ما نبود وضع طور ديگرى بود هر 

د را نيز رخواهند بر دردها اين دآيد در داخله بود اما آنها مىچه پيش مى
 .بيافزايند

  
 

 «59 اسفند 22بقيه كارنامه جمعه »
 1360فروردين ماه  17دوشنبه تاریخ انتشار 

 506روزنامه شمار
 

و با پيغامى از سوى او آمده  رفته بودند منزل آقاى موسوى اردبيلى
 :بودند. اين پيغام سه پيشنهاد بود

يعنى اول شب  .آمدند و محالتى بعد آقايان حجتى كرمانى، بجنوردى      
گفتند رفته بودند كه خودشان مىطورآنآمدند چون حرفشان زياد بود رفتند. 

اين پيغام، سه و با پيغامى از سوى او آمده بودند.  منزل آقاى موسوى اردبيلى
 و يك قول. پيشنهادها اينها بودند: پيشنهاد بود

وان كار رسيدگى را بطور جدى پيش برد، تچون در جو ملتهب نمى :  ولا
در روزهاى آينده بطور موقت از اجتماع و سخنرانى صرف نظر  رئيس جمهور

 كند،
هميشگى بايستيد كه بايد قانون اجرا گردد ولو درباره  تأكيدبر همان  :  دوم 

 و رئيس جمهور
اگر كم و زيادى )  در دفتر رئيس جمهور وود ولتصفيه همه جا بايد بش:  سوم 

اند سه تا پيشنهاد اى كه برايم نوشتهدر اين بيان كه كردم باشد در متن نامه
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را بالى بزرگ  و قول داده بود كه چماقدارى( دوتايش آمده و آنجا هست
 طورايناو  ،در نامه .ه كن شودايستد كه اين بال ريشداند و مىجمهورى مى

نوشته بود: درباره قانون خوب معلوم است كه تمام هم و غم و كوشش و تالش 
شد ما با اين بال ما بر اين است كه قانون اجرا بگردد و اگر قانون اجرا مى

 .شديم كه حاال باين صورت زندگى جمهورى را تهديد كندروبرو نمى
 که  شما بقول خود عمل كنيد و ريشه چماقدارىبهرحال نوشتم در صورتي      

وقت من با كمال  را بركنيد و اين تصفيه بزرگ در جامعه ما انجام بگيرد آن
و در هر جاى ديگر  پذيرم كه اين هيئت بيايد و در دفتر رئيس جمهورميل مى

... اگر يافتند آنها را هم تصفيه كنند، پس حاال و آدمهاى ناباب، ضد انقالب
شود والبته بعد با كمال ميل منتظرم ببينم اين بالى چماقدارى ريشه كن مى

اى هم نبود ما از حرف تازه .پذيرم كه آدم ناباب هر جا پيدا شد تصفيه بشودمى
هاى اصلى اختالف همين حکومت کى از زمينهیپيش بر همين باور بوديم و 

آنها  .هاى مختلفى گفتگو كردمخاص ناباب است، با اين آقايان نيز در زمينهاش
از اينكه اين پيشنهادها را پذيرفتم شاد بودند و قرار شد متنى هم در اين زمينه 

 .بنويسند ندرباره همين قول براى م آقاى موسوى اردبيلى

 
گروهکها تا حال سودى  از آنها پرسيدم كه اين موضعگيرى بر ضد
 در برداشته است؟

راجع به  گفتند: من شرحى در حضور آقاى موسوى اردبيلى آقاى محالتى      
دادم و اين آقايان را هم به شهادت گرفتم كه نزد خدا  ناسازمان چماقدار

هم  كنى نزد آقاى مهدوى ؛انستم به او گفتمدمسئول نباشم و آنچه را كه مى
بعد صحبت رفت روى اينكه اين گروه چنين است و  .امرفته و به او نيز گفته

طور ضرورت اتخاذ موضع بر ضد اين گروه و بر آن گروه چنان است و همين
ها تا حال سودى از آنها پرسيدم اين موضعگيرى بر ضد گروهک .ضد آن گروه

رد سودى دربر داشته است؟ آنها را طدر برداشته است؟ آيا اين فشار و 
 :گفتم ،تر؟ چون تصديق داشتند كه قويتر كرده استتر كرده يا قوىضعيف

نيز پذيرفت  بسيار خوب پس چرا آن روشى راكه من پيشنهاد كردم و امام
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رمانى گفت: تصديق همه االن اين است بمورد اجرا درنياوردند؟ آقاى حجتى ك
خلق رمق آنها را گرفت، اعتبار آنها  كه همان يك بحث چند ساعته با فدائيان

 :گفتم .به آن گونه كارها در جامعه ادامه بدهند را گرفت و ديگر قادر نشدند
خوب پس برويد تحقيق كنيد ببينيد چه دستهايى نگذاشت اين روش پيش 

و جامعه ما وحدت فكرى پيدا كند و در اسالم يك دست بشود؟ مگر با  برود
رود؟ غالب اين گروهها ردكردن يك گروهى از بين مىطموضع گرفتن و 

  .آورندرد و نفى بدست مىطموجوديت و ريشه خودشان را از همين 
در هر حال، آنها قبول كردند كه راه درست كار همين است و قرارشان اين       
 .دباشصحبت بکنند و يکى از صحبتهايشان هم همين  د كه خود با امامبو

 
 اسفند صحبت به ميان آمد كه مفصل صحبت كردم 14راجع به 

اسفند صحبت به ميان آمد كه مفصل صحبت كردم  14بعد راجع به       
كه ند ستنيآنها كسانى  د،جود آوردنسانيکه وقايع چهارده اسفند را بوك (....)

كنند مى بتوانند يك قدرت استبدادى پايدار بوجود بياورند. اگر غير اين خيال
كنند. ببينيد در اين دوسالى كه پشت سر مثل بقيه كارهايشان خيال مى

نها اند تا بفهمند كه آاند، چه موفقيتهايى تحصل كردهاند چه كردهگذارده
ها نرا بدست بياورند. آ كسانى نيستند كه بتوانند قدرت انحصارى پايدارى

 .نخستين قربانيان هستند
رديم و گيرند صحبت كبعد مقدارى هم از روش كار آنهايى كه ميانه را مى      

ربه ضت التقاطى دارند، سايها كه سمن آن روش را سخت انتقاد كردم. گفتم آن
كوشند صاحب حق تر و خطرشان بزرگتر است. براى اينكه مىهاشان كشنده

 ارى ازبگذرد و جناح باطل را ولو در مقد «ولو مقدارى»ادار كنند از حقش راو
اكم كنند، در نتيجه مقدارى از حق ضايع و مقدارى از باطل حادعا تصديق مى

شود تا حق رود و از حق خورده مىشود و به همين ترتيب باطل پيش مىمى
ت قيقحگرفتن، در  . اين است كه  وسط بازى كردن، ميانه رابکلى از بين برود

محکوم كردن حق به مرگ تدريجى است. رويه درست اين است كه حق را 
 بجوييد، ببينيد كجاست و از آن با تمام توان حمايت كنيد.
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نه ما نسبى  :گفتم .خر حق نسبى استآ :گفتآقاى حجتى مى

 هستيم، علم ما نسبى است واال حق يکى است
م هستيم، عل نه ما نسبى :گفتم .است خر حق نسبىآگفت آقاى حجتى مى     

يم ما كافى نباشد كه ببين لميکى است. ممکن است ع ما نسبى است واال حق
در این طرف است.  چقدر از حق نزد اين طرف و چقدر از حق نزد آن

ا بايد تحقيق ر .قضاوت گناه است ؛قضاوت بازبايستيم ازما بايد  صورت،
 نآ ،وقتى دانستيم حق كجاست .كجاست قدر تا ببينيم حق آن ؛ادامه بدهيم

تواند از واال براحتى باطل مى .وقت سکوت را بشکنيم و از حق دفاع كنيم
ى ادعايوهيچ، همه چيز را بدست بياورد چون كافيست يك دعوا پيش بياورد 

و  انديشى پا به ميان بگذارند مصحلت در مقاماى عده.علیه صاحب حق بکند
 دانيم چقدر از حق اين طرف است، چقدر از حق آنبگويند كه ما چون نمى

 هيچ باطلى كه اصالا ،صورت در اين .بکنيم طوراينپس بياييم  ،طرف است
شود و صاحب حق قسمتى از حق چيز را مالك نبود، مالك بخشى از حق مى

واقع كه در جمهورى ما دارد  امریدهد. عينا  همين خود را از دست مى
ايستيم و میشود و هر وقت ون اساسى هر روز عمل مىبر خالف قان شود:می
آيند اى مىو عده «اختالف شد» :گويندپرسيم چرا اين كارها شده؟ مىمی

انجام د تجاوز به قانون اساسى همچنان دار امر ،در نتيجه .گيرندميانه را مى
باقى  و اگر به همين ترتيب پيش برود در عمل ديگر چيزى از آن گیردمی
 .ماندنمى
 

وقتى مجريان قانون خود ناقضان قانون شدند مردم چگونه به ما 
 كنند؟اطمينان مى

راه درست اين است كه ببيننيم متعرض به قانون اساسى كيست و در برابر او      
تجاوز به قانون اساسى، چه  نبايستيم، راه ميانه را گرفتن، غير از ادامه همى

وقتى مجريان قانون خود ناقضان قانون شدند  آورد؟ ونتيجه ديگرى را ببار مى
 ،كنند؟ و سرنوشت اين جمهورى چه خواهد شدمردم چگونه به ما اطمينان مى
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دانند آنسان قانون و مکتب را زير پا مى وقتى كسانيکه خود را مکتبى
يد حق دانبريد از اينكه ميانه را بگيريد وقتى يا مىشما چه سودى مى ؟گذارندمى

دانيد كه دفاع شما جز به سود كنيد يا نمىكجاست و باز هم به تمامه دفاع نمى
. پس بهتر است در هر موضوع پيش از داورى به تحقيق پرداخت، باطل نيست

اين ه حق را معلوم كرد و جانب حق را با تمام توان گرفت. آنهايى كه يکى ب
يکى به آن، جز به باطل و بخشند و زنند و يکى به آن، يکى به اين مىمى

كنند. خوب اين بحثها هم شد و البته غر از اينها پيشرفت كار باطل كمك نمى
ديگران نيز آمدند و با آنها هم بحث شد و تا ديروقت شب اين آمد و رفتها و 

البته از ياد بردم كه ظهر نيز به منزل خواهرم رفتم  .گفت و شنودها تمامى گرفت
 .نزد مادر، خواهران و برادران بودمو يکى دو ساعتى هم 

 
 59اسفند  23كارنامه شنبه 

 1360ماه فروردين18تاریخ انتشار 
 507روزنامه شماره   

  
 اسفند 14گزارشها راجع به 

   :در ادارات مواضع كودتاو ت جمهورى درباره توطئه يأسدو گزارش از دفتر ر 
نزد من آوردند تا آنها را اسفند  14به  گزارشها راجعامروز صبح يك رشته   

دسته راجع به كسانى كه در ايجاد حادثه  ببينم، اينها چند دسته بودند، يك
محلهايى كه از آن محلها اين عده به دانشگاه  ،شركت داشتند، نحوه سازماندهى

آمدن بودند به نداى وجدانشان پاسخ گفته و گزارش نوشته و فرستاده بودند و يا 
و گفته بودند. يك رشته مربوط به تحقيقاتى كه انجام گرفته بود و يك رشته آمده 

شد به گزارشات مقامات انتظامى كه مفصل بود و متعدد و مربوط مى
از  .روز در دانشگاه مسئوليت داشتند كه در آن گزارشهايى بود از كساني

راجع به مسئوالن بلندگوها تا مسئوالن نظم و امنيت يك رشته هم گزارش بود 
 یکاننده يك حسابى بدست بياورد در براى اينكه خوهاى مطبوعات، نوشته

ها . اين پروندهنوشته بودند مقاله بر ضد رئيس جمهور 58روز چهار روزنامه 
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گرفت و گرچه آنچه در برابر چشم مردم يك شهر حجم بسيار بزرگى را در بر مى
ر از طريق تلويزيون ديده بودند واضح و مبرهن بود گذشته بود، آنچه مردم كشو
اما اينكه اين رويداد چگونه سازمان يافته بود،  ؛بر همه كه حقيقت چيست

محتاج كار و تالش است و مقدارى از اين كار و تالش با موفقيت انجام گرفته 
ها را كه آورده بودند آقاى حجتى كرمانى، بود كه آورده بودند. اين پرونده

نمايندگان مجلس هم بودند، قرار شد كه يك فتوكپى از آنها  ، جاللىنوردىبج
در ضمن مدتى  .گيرى بنمايندبه اين آقايان داده بشود كه مطالعه كنند و پى

 بهاسفند شايد به فاصله يك ماه بلکه بيشتر، دو گزارش  14پيش از اين واقعه 
اى با عده) در ادارات  رسيد درباره توطئه مواضع كودتات جمهورى يأسدفتر ر

دادم تا  كه همان وقت من به سپاه و اداره اطالعات ارتش (اسامى هم بود
قضيه را تعقيب بکنند، اطمينانى به صحبت آن نداشتند كه اين امر كامالا 

آدمى بيشتر اطمينان داشت  درست بوده باشد و آن اسامى هم يك اسامى بود كه
است و سر و تهى نبايد داشته باشد. در اين روز  كه اين اطالعات نادرست

خواهند آن اطالعات را به يك پرونده تبديل كنند و براى گزارشى آمد كه مى
كودتايى  روز قرار بوده كه آن آدمها بگويند كه بله آن طلبکار كردن چماقدارها

حال در ) رها با هوشيارى جلويش را گرفتند بدهند و اين چماقدا انجام
چگونه  و ها گفتند به رئيس جمهور و آن بازى را راه انداختنددانشگاه آنها چه

جلوى كودتايى را گرفت، البته چون قلم و زبان در  با آن حرفها و کارها شدمى
به كنند و ميزان مى كنند ودست خود اين آقايان است، البد اين را هم جور مى

 . (دهندبخورد مردم مىخيال خودشان 
ست كه به اين مناسبت من بايد با مردم در ميان بگذارم و آن هواقعيتى      

اينكه از نظر من بعنوان محقق مسائل اجتماعى كشور يکى از عوامل اساسى 
كه نه تنها مردم را نادان و  اين بوده كه او تا آنجا پيش رفته بود سقوط رژيم شاه

آورد، بلکه اين اواخر اصرار داشت كه مردم را ملتى را جاهل، ابله بحساب مى
كرد كه میفهميد مستقيم و غيرمستقيم طورى رفتار تحقير كند بگويد، شما نمى

پندارى مردم سفيه و ابلهند و هر چه از زبان او برآيد هر خالف حقيقتى را 
ه است، مردم حقيقت خواهند پنداشت و باور خواهند بگويد، چون او گفت

نوشيدند و كرد. يك مجله تركى نوشته بود كه در تركيه او و همسرش شراب مى
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نوشيد از نظر مردم راحت مشروب الکلى مى طوراينپرسند كه شما از او مى
كنند كه مى مردم خيال :كند؟ پاسخ گفته بودكه مسلمانند بد جلوه نمى ايران

شود به آب كوثر و پايين اين ويسکى به محض اينكه به لب من رسيد تبديل مى
ه  هيچ ملتى نيست كه اينگونه تحقير را تحمل كند. البته معروف است ك .رودمى
ى كند، به وزيرش گفت كه من یخواست دعوى خدامى عون در مصرفر
و كارى كنى كه مردم مرا به  راه پيدا كنى ى كنم و تو بايدیخواهم ادعاى خدامى
اى از مردم رژيمهاى ى بپذيرند. او يك ماه مهلت خواست و براى عدهیخدا

كه . کسی رژيم غذايى باقال در نظر گرفت غذائى گوناگون و براى يك كسى هم
اى خورد بعد از يك ماه حركات سفيهانهآن رژيم را داشت و شبانه روز باقال مى

ى یاز او سر زد. وزير پيش فرعون رفت و گفت اگر بخواهيد مردم تو را به خدا
چنان كه تاريخ آن ،با اين حال !بپذيرند، بايد هفت سال به مردم باقال بخورانى

 ؛ کاركفايت نكردخوراندان به آن مردم هفت سال رژيم باقال  ،كندگزارش مى
عونى برچيده شد. در زمان ما كه و دستگاه فر سیداين تحقير و خفت به آخر نر

همه دستگاههاى فرستنده و گيرنده در جهان وجود دارد، در زمانيکه يك اين
تغيير اساسى در روانشناسى ملت ما بوجود آمده است، بنا را گذاشتن بر نادانى 
مردم و تبليغات و بيان و ادعا را بر اين اساس كردن، گور خود كندن است. اگر 

اى سر از تحقيق در مسائل باشيم، اهل دقت باشيم و تا اندازه ما، كمى هوشيار
وجدان و شعور جامعه  و جامعه در بياوريم، مقدارى در روانشناسى جامعه

هاى در جامعه ما يکى از علت فهميم كه آن تغيير اساسىمى ،كاركرده باشيم
چه بود آن تغيير است. هبودو سرنگونى رژيم شاه،  تعيين كننده پيروزى انقالب

هم در عينيت و كميت جامعه واقع شد و هم در كيفيت و ذهنيت جامعه که 
از  .از نظر سنى، جامعه جوانى است، بسيار جوان ؛جوان شداين جامعه  ؟ما

گفتند نسلهاى پيش مى .نقطه مقابل نسلهاى پيش است ،نظر كيفى و ذهنيت
که  كنيمليم، از رهبرانى پيروى مىدانيم و چون جاهفهميم چون نمىچون نمى

پذيرفته نیز جامعه  .بودمردم بر نادانى  انبنايشرهبران نیز  فهمند.دانند و میمی
 .نمفهمند پيروى كبايد از آنها كه مى مفهمنمى و دانمبود كه چون نمى
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 دانند كه آگاهندمردم از نظر من آگاهند و مى
و خودجوشى، حركتهاى خودجوش جامعه كارپذيرى بود  ،ن جامعهآ     

 .جاگير نبودندگير و همهآمدند، همهبصورت موجهاى پى در پى در نمى
اين بود كه  .هاى قدرت حاكم را هم نداشتندتوانايى مقاومت در برابر ضربه

نشست، در اين دوران كه ما هستيم اين نسل خاست و فرو مىگاهى موجى برمى
داند اين نوع پذيرفته است كه چون مى .كندگاهى خود تلقى مىرا بيان آ رهبرى

رهبرى را انتخاب كرده است از همه حركات، بازتابها حركتهاى خودجوش، 
پذيرند كه به آنها همان رفتارى بشود كه آشکار و عيان است كه اين مردم نمى

تلقى  ،يرهاى گوسفند و غبه صورت گله  «نعامالاكل عوام»در گذشته به عنوان 
را به هر  کند و آنمی گله با شد كه گله چرانرفتار مى طورآنشدند و با آنها مى

 ،، چه در دوران انقالبچه پيش از انقالب ،برد. امروزمى هدخواطرف كه مى
شعار در مرز  بينيدمى .جاگير شده استگير و همهحركتهاى خودجوش همه

از زبانها بيرون  ان شعار در همان روز در مرز پاكستان، همشودداده می تركيه
جوشد كه در سرتاسر كشور از بطن جامعه مى ، بیانیآيد. اين وحدت در بيانمى

آزادى و دانايى، ما  استقالل و نشانه همان باور است، باور به ،گرددو اظهار مى
ين باور صحيح است يا خواهيم وارد اين بحث بشويم كه ادر اينجا نمى

گاهند  و درست فكر مى گاهند و كنند كه مىناصحيح. مردم واقعا  آ دانند يا ناآ
كنند كه آگاهند. اين بحث ديگرى است. از نظر من آگاهند و گمان مى

م است اين هخواهم وارد اين بحث شوم. آنچه مدانند كه آگاهند، اما نمىمى
ست كه در ذهنيت جامعه ما بوجود آمده نيست، آنچه مهم است همين تغييرى ا

مذهبى، رفتارى  و ىسايتوانست از رهبران ساست. بنابر اين اگر نسل پيش مى
مردم نادانند، امروز  دادمیرا تحمل كند بر مبناى نادانى خود، رفتارى كه نشان 

پس بنا را گذاشتن بر بمباران  .كندپذيرد و تحمل نمىقطعا  اين رفتار را نمى
غاتى و فرستادن امواج تهمت و ناسزا و جوسازى و بکارگرفتن انواع تبلي

دانند و هر چه بگوييم حمالت گازانبرى و غير گازانبرى بر پايه اينكه مردم نمى
دهد اشتباهى كشنده است. واقعيتهاى روز نشان مى ،پذيرندبعنوان حقيقت مى

نند. اگر نه اين سيل زكنند، تنها به خود ضربه مىآنها كه اين اشتباه را مى
كرد. كرد و كار را يکسره مىتبليغاتى كه به راه انداختند بايد كفايت مى
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آنهاهم تحقيق بکنند  .كنند بخود بياينداميدوارم آنها كه بر اين اساس عمل مى
ند آن ندااند كه مىببينند اگر حق با من بود، آنها هم ديدند مردم چون باور كرده

وها و را بيان آمال، آرزرهبرمردم  ،امروز و رده استروانشناسى تغيير ك
كنند، اين روشهاى تبليغاتى را بدور ن پيروى مىاز آ و دانندخواستهاى خود مى

 .افكنند
سازى و ايجاد تهمت و افترا و نسبت دروغ و پرونده ،در جمهورى اسالمى       

ن چماقدارا مقام جسارت به جوى كه به تدريج جامعه باور كند، هيچکس در
، (محاكمهو به...) شود او نيز تهديد مى ؛مصون نيست حتى رئيس جمهورى

اگر كسانى بخواهند آرام آرام با  .آورددر جامعه نسبت به ما بوجود نمى يأسجز 
دن را به دادگاه بکشانند اين را توجه كنند كه كشان زمينه سازى رئيس جمهور

اما خداى ناكرده  ؛كندرئيس جمهور به دادگاه از وزن و اعتبار او كم نمى
تا بدانجاست كه همه  اهميت چماقدارى: شودمىنزد جامعه موجب اين قضاوت 

بايد مبين احترام و شخصيت يك ملت ارزشها، همه مقامها، حتى كسى كه مى
دهيم، به روش خود را تغيير نمى ماود. شباشد، قربانى مخالفت با چماقدار مى

زور امورى ه دانند، ما حق نداريم، بعنوان قيم اين مردم بگمان ما اگر مردم نمى
دانند، كوشش بايد اين باشد كه مردم آنچه را كه نمىرا بر آنها تحميل كنيم. 

رشد جامعه شتاب و  متناسب با اين علم پيدا كنند بدانند و وقتى دانستند رهبرى
بدترين  سانسوری کهخودو گيرد. اين روشهاى تخريبى و اين سانسوربو سرعت 
كند. امور از مجارى جامعه جوان ما را ناگزير از گسستن مى ،ستا سانسورها

از بين  روند و اعتماد به دستگاهها، خصوص دستگاه قضايىصحيح بيرون مى
شود كه از اين تأسيسات و اين گزير جامعه در صدد مىنا ،وقت آن .رودمى

 بنيادهاى قديم و جديد اميد ببرد و راهى ديگر پيدا كند. 
نها ايى كه خواندم و خواستم كه در تكميل آگزارشهاين درباره اين و     

 .بکوشند، پيگيرى كنند تا در موقع خود به مردم بگويند

 
جلوگيرى  ند و از بحث آزادآنها در حقيقت قدرت اقتصادى را طالب

 کنندمی
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در  بودند رفته نزد امام و انوارى ، بجنوردىآقايان حجتى كرمانى، جاللى     
مسائل روز بحث و گفتگو شده بود و گفتند كه چه مطالبى را با امام در ميان 

ى ما بين ما بحثى شده بود و آنها هم سايد. روز پيش درباره گروههاى سگذاشتن
 ،استپذيرفتند كه با توجه به اين تغيير كه در روانشناسى مردم روى داده

شود نمى مسئله فكرى و عقيدتى را با چماق ،خصوصا  با توجه به اين واقعيت
شود حل كرد. دو سال رد نمىبا نفى و ط ؛شود حل كردبا زور نمى ؛حل كرد
با زور حل كنيم و جز ناتوانى، جز بهم  اين مشکل را خواهیممیاست ما 

كينه، جز افزايش برخوردهاى  و ريختگى امور، جز تشديد جو نفاق، اختالف
يم. اين بحث به ميان آمد كه ايجاد يك قدرت اهثمرى نبرد ،روزافزون

ها كه مانع شدند در يك جامعه ن آناقتصادى بدون تضاد ممکن نيست. بنابراي
، وحدت فكرى تداوم پيدا بکند، آنها در حقيقت قدرت اسالمى با بحث آزاد

جلوگيرى كردند، به دليل آشکار و واضح.  اقتصادى را طالبند و از بحث آزاد
ه رود و وقتى زمينزمينه اعمال زور از بين مى ،اگر مسئله از راه بحث حل گردد

بهانه از بين رفته است و تبديل تأسيسات، بنيادها  ،اعمال قوه زور از بين رفت
 استمعنى شدهنهادهاى موجود به ابزار قدرت بى یها،به قول امروز ،و
هر روز در هر شهر ؛ كنندتراشند، جلوگيرى مىپس مانع مى شود.غيرممکن مىو

حويل جامعه دادن، اين زد و خورد و يکديگر را پاره كردن و زخمى و كشته ت
عقيدتى را در جهان  -مسئله فكرى  خواهیمن راهى كه از آن راه ما مىاست آ

 لهاى سريع، جهانى كه دست آوردهايامروز، جهان پر از تالطم و تحول، تحو
اى، اظهار نشده در اند كه هنوز اعتقادى، عقيدهقدر عظيم و سريع آن یش،علم

د و خود اين امر از اسباب بزرگ بحران گيرمعرض رفع و انكار قرار مى
 و ست. حل مسئله از راه چماق و زورا فكرى در جهان امروز ما -عقيدتى 
ما امتحان كرديم.  طورآنكه رژيم سابق امتحان كرد،  طورآن ،محاكمه و زندان

آورد. بدليل بجز سست كردن مبانى كار خود ما هيچ نتيجه ديگرى ببار نمى
وقتى در اينجا ما  ،ان سرعت تحول در جهان و تشديد بحران در جهانهم

مجارى صحيح علم و اطالع را بستيم جامعه ما از جريان عمومى جهان بركنار 
 .شودماند، بلکه عطش او به اخذ عناصر علم و اطالع از خارج شديدتر مىنمى

ى بيشتر از عقيدتى در جامعه ما قوت و شدت -در نتيجه بحران، بحران فكرى 
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اى خواهيم داشت دست خوش انفجارى نقاطى ديگر پيدا خواهدكرد و جامعه
 .شديد كه ممکن است اساس موجوديت ما را از بين ببرد

 
 ندوقتى دانشگاه را تعطيل كرد

كه به من گزارش  طورآن ند،نمونه بياوريم: وقتى دانشگاه را تعطيل كرد      
به صورتى درآمده است كه امروز بيشتر از  دادند سيل جوانها به كشورهاى غرب

 ربى و با توجه به جو امروز با كینهغ رژيم گذشته فرزندان ما در غرب با فرهنگ
 وضعیت، وجود اينباخشم و ضديت با اين جمهورى تربيت خواهند شد. آيا  و

ما درباره فردا و سرنوشت اين جمهورى نبايد نگران باشيم؟ پس فكر اينكه 
 در زندگی علمنقش نشاندن قبول بتوانيم جز از راه بحث، جز از راه بکرسى 

وحدت فكرى جامعه را تضمين بکنيم و جامعه را به پيش توانیم نمی ،انسان
 .است باطل و بيهوده ی وفكر. زور را روش کردن از خام ببريم

 
را كه رئيس آوردم بحثى  بخاطر امام»آقاى حجتى كرمانى گفتند: 

 خلق درباره گنبد داشت با فدائيان جمهور
كار دو لشکر را انجام داد و اينها از آن پس در جامعه از تالطم این بحث      
 جامعه فهميد كه اينها بر خطا هستند و جوانها آنها را رها و تنها كردند د.افتادن

 ى از تك و تا نيفتند و از بين نروند به حزب تودهآنها براى اينكه بکل. «
هم موافقت داشتند كه  انتحار بود. امام ی ازچسبيدند گرچه اين نوعى ديگر

روز بعد اين اطالعيه  ؛اى را تنظيم كردنددر آنجا اطالعيه .بايد اين بحثها بشود
ى كه امام در آن الزم ديدند براى اينكه را به اطالع امام رساندند و با تصحيح

آن متن بصورتى كه  ؛نسبت به گروهها روشن گردد مواضع رئيس جمهور
خواهند كه آنها كه نمى اميد ما اينست .خوانندگان از آن اطالع دارند منتشر شد

ه كشورشان با توجه به اين جنگى كه از خارج به ما تحميل شده، با توجه ب
جنگهايى كه پيش از اين به ما تحميل شده بود، ميدان اينگونه برخوردها 
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بپذيرند و از راه  ،بگردد و روزى بخود بيايند كه ميهنشان پاره پاره شده است
 ما بسوى وحدت فكرى برويم. بحثهاى آزاد

تعصبهاى كور از بين بروند و حق و حقيقت را مردم ما بشناسند و بپذيرند و     
زمينه  معنويت انقالب و ندويج اين برخوردهاى كشنده ويرانگراز بين بربه تدر

ايرادى نسبت به اين بحثها سران گروهها دهد. ناجتماعى خود را از دست 
چه تضمينى است: اند. ایراد ایندر میان گذاشته با من چند نوبتدارند که 

وقتى امنيت  ؟ذيت قرار نگيرندوجود دارد كه بحث كنندگان بعد مورد ايذا و ا
قضايى وجود ندارد چه تضمينى هست براى شركت در اين بحثها و بعد بى 

جواب من اينست:  ؟تنبيه نشدن سروصدا زندانى نشدن، يا بدست چماقداران
شده، امور به اطالع عموم خواهد رسيد و خود  گذاشته كهی با اين قرار ،اوالً

اين را  ،ثانيا  .شان در صحنه اين امنيت را تضمين خواهند كردمردم و حضور
همه  ازبحث هم نیست و برای بهانه قرار ندهيد چرا كه اگر امنيت نيست قبل

كه بعد از بحث تازه امنيت  بينيم نيست. گمان من اينستهر روز هم مى ؛نيست
ايند از اند بيكه حاضر شده شود براى اينكه جامعه از كسانيبيشتر هم مى

صادقانه بپذيرند حمايت  ،عقايدشان دفاع بکنند واگر حرف حقى شنيدند
خواهد كرد و آنها كه بخواهند با اعمال زور جريان صحيح بحث را يا متوقف 

در  ،جامعه ما امروز نشان داد .كنند يا منحرف، را منفور خواهند داشت
واهند بحث كنند خاى كه مىكه از امنيت عده ،بسيارى از حوادث نشان داد

 .كنندحمايت مى
 
 

 «59اسفند  23بقيه كارنامه شنبه « 
 1360ماه فروردين 19چهارشنبه  تاریخ انتشار

 508روزنامه شماره 
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 كرداز نو تهديد مى ؛را شنيدم حسين شب نطق آقاى صدام

يکى از  ،مديم. پيش از آمدن اطالعاتى از خارجآ بعد از ظهر به خوزستان      
. در حمله به ايران براى من فرستاده بود درباره قضيه عراق ،سران دول منطقه

كرد كه اگر ما آتش بس از نو تهديد مى ؛را شنيدم حسين شب نطق آقاى صدام
را نپذيريم حمله گسترده خواهد كرد و شهرها را خواهد را نپذيريم، صلح 

اگر  :كوبيد و خواهد گرفت و... و... و... سخنى كه با او بايد گفت اينست
بعنوان رئيس » م. اهچه من پيش از اين نيز با او به همين ترتيب صحبت كرد

ن، رشد، اين حيات، انسا كنىاى هستى و گمان مىموجود از خودبيگانه ،دولت
 نشود در اينكه بساخالصه مى ،اندمفاهيم كه در اسالم ما، روشن و واضح

زورگويان تاريخ از زدن و بستن و كوبيدن  ، بسانقرنها پيش از اين قلدرهای
من آنم كه مردم بيگناه شهرها را با موشك به » و گفت: و بخود باليددم زد 

من آنم كه دو  ؛يك ملتى را از بين بردم من آنم كه انقالب ؛ديار نيستى فرستادم
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همين حرفها براى . «هانها زدملت همسايه را بجان هم انداختم و از اين منم
مقدارى ارزشهاى معتبر نزد بشريت  امردمى كه كمى آگاهى داشته باشند ب
كند كه رژيم خود اين بيان روشن مى، متمدن آشنايى داشته باشند و پاى بند

ما يك رژيم فاشيستى، عقب مانده، با تفكرى سخت جاهلى، بسيار واپس ش
و وجود اين رژيم يك بيمارى بزرگ براى مردم  است گراتر از تفكر هيتلر

 .كشور برادر ما و منطقه است

 
دست  نيروهاى خارجى كه مربوط به رژيم عامل تااز نظر ما 

و فصل مسائل معنا و مفهوم حل  ،آمريکاست كشور ما را ترك نگويد
 كندپيدا نمى

در جهان پيشرفتهاى بزرگ، در عصرى كه انسان كاوشگر مبتكر، خالق،       
تو  ،آورداى براى تحرك و رشد خويش به دست مىهاى تازهسازنده عرصه

اما چه  ؟اگر تسليم حکم تو نشويم بيشتر ويران خواهى كرد بالى كهبخود مى
ين كه با تسليم به حکم تو اساس انسانيت خودمان، اساس ويرانى بزرگتر از ا

اساس انقالبمان و  ،معنويت بزرگى كه بدون آن انسان به اين عنوان وجود ندارد
باالخره اساس برداشت و فهم خودمان از انسان بعنوان موجودى كه در ارتباط 

 قالل واست با خدا در رشد دائمى، در بالندگى، در شکوفايى و در گسترش دامنه
چه چيز بيش از اين خرابى قيمت دارد؟  ؟هاى خويش را قربانى كنيمآزادى

چگونه ما حاضر بشويم براى اينكه موشکهاى شما به شهرهاى ما نخورد اين 
دانيد كه اين ملت در برابر هجومهايى كه از شرق همه را قربانى كنيم؟ چرا نمى

بسيارى  است؟مه داده، ایستاده و به حیات خویش اداو غرب انجام گرفت
تواند تسليم نمىنبودند. این ملت  اگر مقاومت ملت ما نبود، امروز ها،جامعه
فت فكر بشود. اشيست مآبان آنهم در اين حد از خو ف «نزورستايا»منطق 

امروز روزى نيست و جهان ما جهانى نيست كه در آن زورگويان بتوانند بخود 
م و كشتيم و سوختيم و برديم. امروز عصر يم آنهايى كه كوبيديیببالند كه ما

ستايش چنگيزها نيست، عصر ستايش هيتلرها نيست، عصر ستايش 
گوييم اميدواريم با مىما  ،هاى كوچکى نظير شماها نيست. در عوضگوزور
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بلکه زمينه آزادى  ،نتيجه بکنيممقاوتمان نه تنها حمالت جديد شما را بى
 .از شر رژيمى چون رژيم شما فراهم آوريمقطعى مردم كشور برادر خودمان را 

مقابله مردم عراق اما براى اينكه  ؛ستا دگرگونى در آن كشور با خود مردم آنجا
سان آسان شهرها را فشار يك رژيم دهشت و ترور، رژيمى كه اين ،فشاربا این 

انسان صدام، در نظر  پیروزی ما ضروراست. ،گرددببندد، آسان به موشك مى
كم  ارد و اميداوريم كه مقاومت ما فشار اين رژيم را بر مردم  عراقمنزلت ند

كند و مردم آن سامان با قيام خودشان، خيزش خودشان، خود را از شر اين 
. بهرحال شما تهديد كرديد، ما هم و منزلت بجویند رژيم راحت بگردانند

ان سخنيم. از نظر ما پيش ر همبايم تا ببينيم نتيجه چه خواهد شد. ما ايستاده
كشور  ،ستا دست آمريکاو نيروهاى خارجى كه مربوط به رژيم عامل که آناز 

كند. بنابراين ما حل و فصل مسائل معنا و مفهوم پيدا نمى ،ما را ترك نگويد
بديهى  .پذيريمايم نمىاز آنچه پذيرفتهتر ایم و کمپذیرفتهايم، آنچه را كه پذيرفته

 ،ى رادر استقالل وآزاد حيات مستقل و تداوم تاريخ ،تقاللاست بهاى اس
 پردازيم. بهاى حفظ استقالل رژيم اسالمى خودمان را مى

از فرماندهان نظامى خواستم فردا در اجتماعى شركت كنند و درباره      
امکانات ما و دشمن بحث كنيم. آنچه را الزم است، آماده كنيم و خصوصا  بر 

كنم. ام و امروز نيز تكرار مىبيفزاييم. يکبار نيز اين مسئله را گفته ابتكارها
جنگ كار خوبى نيست اما اگر ما بينش توحيدى داشته باشيم در جنگ نيز 

آنچه پيروزى واقعا  به  آن وقتانگيزيم آدميان را به ابتكار و سازندگى برمى
ارها، از اعتماد به نفسى كه از آيد، پيروزى است كه از راه اين ابتكحساب مى

 .آيدمیآيد، ببار اين ابتكارها پديد مى
، قرنها سركوب .بردلذت مى ،نسل امروز نسلى است كه از عمل، از ابتكار      

 و رااتابى براى عمل بوجود آورده است. اگر ما دو قرن تحقير، امروز يك بى
نيم گر بداازندگى برانگيزيم ااگر اين نسل را به كار و سبراه تخريب نكشانيم. 

و  براى ابتكار ،ر نسل امروزدزدگى، اين است كه راه واقعى رهايى از غرب
ط اگر به جاى بستن دانشگاه آنجا را به محي خالقيت جرأت بوجود بياوريم
نى كرديم، اين جامعه، اين نسل از هر دقيقه قرابتكار و خالقيت تبديل مى

  .ساختمى
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 ها و ميدانهاى جنگها در صحنهابتكارهاى  جوان

ابتكارهايى كه جوانهاى ما در  آن وقتشود، فردا كه جنگ تمام مى     
 وفهرست  ،اندها و ميدانهاى جنگ، در كارگاهها، از خود نشان دادهصحنه
ام ما جنگ را با ام، وقتى گفتهمردم خواهند دانست درست گفته ،دوشمیشماره 
ى نيز نتوانستيم یگرم كه در اين زمان از جا ايم نه با اسلحهادامه داده ابتكارها

اسلحه  ايمفراوان بودند، كه ما توانسته آن قدربخريم و تهيه كنيم. اما ابتكارها 
يکى از  .الزم را براى شکستن حمالت پياپى نيروهاى دشمن فراهم بياوريم

 بگويم چيست، امروز كه من وارد خوزستان توانماين ابتكارها كه من نمى
شود. و اين همان مور است و شدم، چهارمين يا پنجمين بار است كه ناكام مى

كشيد، بار مورى كه شصت بار ران ملخى را از ديوارى باال مى ؛ران ملخ
، از نو آمدافتاد و مور با صبر و استقامت بدنبال بار مىسنگين بود، به زمين مى

كشيد و شصتمين بار پيروز شد. پس ما گرفت و از ديوار باال مىران ملخ را مى
بار ديگر فرصت داريم. اگر نخواهيم بيشتر از مور استقامت كنيم.  55يا  54
آنها را  .بار اول كه ناكامى ببار آمد، مأيوس شده رفتند ( تنى چند) اى عده

ا متقاعد شدن به این سخن ب ،به كار با ايجاد هيجان و عشق ،بازگردانديم و
بردشمن بدست  كهاست مهمتر از پيروزيهايى بر یأس و آفریدن  كه پيروزىحق 
چرا كه به نسل امروز اين درس  آوردهای ابتکارها.است با بکاربردن دستآمده
آورد. ولى نبايد مأيوس شد، دهد كه مقاومت و استقامت، پيروزى ببارمىرا مى

اند كه هيچ افها، اينكه در جمهورى گروهى پديد آمدهمشکالت، انحر
 ،اينكه بدترين بالى اجتماعى، دروغ ؛باهدفهاى جمهورى سازگار نيستند

. کنديوس مأ را بايست مانمى ،دشوسان در جمهورى فراوان بکار گرفته مىاين
پيروزى  ،دمان، بکار براى پيروزى معنويت انقالببايد به تالش خوما مى

و از پاى در  ، بیافزاییمارزشهايى كه انقالب براى تحقق آنها به انجام رسيد
 ننشينيم.

تر است از طرحى كه ما بدان مشغوليم و اجراى طرح جامعه نو قعطا  مشکل     
چهار بار با ناكامى روبرو شده است. اگر در اين طرح شکست را بپذيريم 

اى كه تقل، جامعهعه نو اسالمى، جامعه مستوانيم در طرح ايجاد جامچطور مى
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ن توانيم در آشود، چطور مىترمىهاسالم، مرزهاى آزادى گسترد در آن با اجراي
شگرف، طرحى كه بايد محتوا و سيما و درون و برون جامعه را و طرح بزرگ 

اگر ما در طرحهاى كوچك مأيوس بشويم، چگونه  کند، موفق بگردیم؟دگرگون 
 ؟رگ مأيوس نشويمدر آن طرح بز

رها  ،كنند بدانندكار مىدر این طرحها مردم، آنها كه  ،پس الزم است كه      
هدفهاى  ايست كارى برضربه ،مأيوس شدن از موفقيت آنعذركردن يك طرح ب

جوهر انسانيت خويش را  و خواهند گوهرها كه مىهمه آن اسالمى ما. انقالب
 .گر بسازند، بدانند كه طرحها بايد با ثبات قدم پيگيرى بشودجلوه در ابتكارها

اما نبايد از پاى  ؛ها ببار خواهد آوردتوقف ؛دهها مشکل بوجود خواهد آمد
 .نشست بايد به كار و تالش ادامه داد و طرحها را به پيروزى رساند

دفعات پيش را در  يأسامروز كه براى بازديد اين طرح رفتم، البته آن       
ها كمتر ديدم. قسمتى از زحمت بى حاصل شده بود، اما اين روحيه كه قيافه

كار را ادامه بدهند وجود داشت. اين حالت كه از خرابى كار در آنها بوجود 
 (رئيس جمهورى)صميميت نسبت به برادر خودشان  ابرازآمده بود بصورت 

 .دارى با آنها ماندم با شادى و اميد با آنها صحبت كردمبروز و ظهور كرد. مق
تا  تر كار راآمدم مطمئن بودم كه با تالش بيشتر و استقامتى افزونوقتى مى

 .موفقيت كامل ادامه خواهند داد
  
 

 59اسفند ماه  23قيه شنبه ب -کارنامه 
 1360فروردين ماه  20تاریخ انتشار 

 509روزنامه شماره 
 قسمت سوم
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 طوراينشود كه وطن و دوست داشتن وطن و تبليغ مى طوراين

 با اسالم ناسازگار استو گرايى استمطالب، ملى
اما مطلب  بعدى كه امروز پيش آمد مسئله وطن بود و آموزش قرآنى.       
 طوراينشود كه وطن و دوست داشتن وطن و تبليغ مى طوراين» اند گفته

خود اين امر  .چون كه با اسالم ناسازگار استگرايى است، مطالب، ملى
آنها كه به نام اسالم عمل اند که هو عنوان كردشده موجب تبليغات و برخورد 

دوستى را كه موجب حس ميهن ؛را از دست بدهند خواهند ايرانكنند مىمى
حفظ اين كشور شده و در اين مراحل سخت مردم را به دفاع از ميهن 

 . «خواهند از بين ببرندمى ،نگيختهبرا
سوء به جا  تأثيرچقدر  نيروهاى مسلح دربديهى است كه اينگونه تبليغات     
آيد و از مسائل اى نيست و هر بار پيش مىگذارد كه ناگزير چون مسئله تازهمى
 ،امحبت كرده، با اينكه چند نوبت به اشاره و صراحت در اين باره صا استيدن

نخست  :دهماينك با وضوح و گستردگى بحث دوباره در اين مورد را انجام مى
شبى اين مسئله  ،در زندان ،يکى اينكه :بايد بعنوان خاطره، دو خاطره را بگويم
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در اصالت خاك و  :گرايى بحث شد. گفتندپيش آمد، درباره همين مسئله ملى
مبنای  ،اين دو اصالت و يا حداقل يکى از اين دو ،اصالت خون، در حقيقت

خاك ميهن اصالت دارد و چون » :كه معتقدند هستند كسانيملى گرايى است. 
هايى داريم كه در مردمان قسمتهاى ما از اين خاكيم ناگزير ويژگى و خاصه

هايى وجود ديگر اين كره زمين نيست. در خون ما بعنوان ملت و نژاد ويژگى
ها در نژادهاى ديگر يا در مردم كشورهاى ديگر نيست. و يا ين ويژگىدارد كه ا

ها در ما هست و در ديگران نيست، اساس حتى اگر نگوييم كه اين خاصه
از  دهد. اين مقداريل مىکوحدت ملى را وحدت خاك و خلوص خون تش

بهمين دليل است كه پيش از  است و دارد.باور، در تاریخ ایران، وجود داشته
د. مصر ورزيدنسالم اين همه در حفظ خلوص خون، پاكى نژاد اصرار مىا

كه آميزش و اختالط پيش نيايد و آميزش خونها، پاكى نژاد او را از بين  بودند
اين  ،در كارنامه روزهاى زندان .كرديمبحث مى ،در زندان ،آن وقتدر . «نبرد

توانيم اصالتى براى خون ىپاسخ دادم كه: ما نه م طوراينام. من مسئله را آورده
 هاقائل بشويم نه براى خاك، اين خاك يك خاك است و كره، كره زمين و انسان

. هيچ تبعيض و تمايز و ندهاى شانه باهم برابركه مثل دانه هستنداز اين خاك 
حاال ) فرقى ميان  انسانها نيست. اينگونه خود را جدا كردن از لحاظ منشاء 

از نظر اسالم امرى شيطانى است. موجود  ( شمنشاء خون، خاك و آت
 ،منشاء، استكبار و برترى جستفقط نخستين، اولين موجودى كه باستناد 

شيطان بود كه براى هميشه از درگاه خدايى رانده شد. استوار كردن ميهن 
دوستى، وطن دوستى و ضرورت دفاع كردن از موجوديت و استقالل وطن 

اقرار  ،ديگرانه فاع از ميهن و يا ضرورت حمله بها يعنى ضرورت دپايه نبراى
از ابتداء تا انتها جهان خصومت كينه، دشمنى، جنگ و را جهان ما که م یكن

. چنانكه جنگ ميان انسان و شيطان جنگى کندکرد و میمیويرانى و كشتار 
آغاز شده تا پايان ادامه دارد. اين سخن و اين استنباط از همين  دراست كه 
خاك  ووقتى ما خود را بخاطر خون و نژاد  .آيدو جدايى در پايه مىتفكيك 
روند و آنها هم البد بر ها نمىجويىكنيم و ديگران زير بار اين برترىجدا مى

شوند و متوسل به جنگ مى مااساس همين فلسفه براى تحميل برترى خود بر 
كشتار يکديگر از آنجا كه اساس زندگى در اين جهان مشترك است همه ما در 
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كه  اينست شویم.شریک میو همچنين در تخريب، مبانى موجوديت يکديگر 
اسالم دين دوستى، محبت و نیست. در اسالم،  ، خاک و خون،اين مبانى

كه چنين تبعيض و تمايزها و را اخوت و برادرى ميان انسانهاست و آن مبانى 
 .داندهايى را بپذيرد، با خود سازگار نمىطلبىچنين برترى

 « ق دادنححق را به نا »اى فاسد نمب ربديهى است كه اينگونه اعتقادها ب      
رترى و جنگ براى اثبات ب» تبديل به  «دفاع از ميهن» است، بدين اعتبار كه 

اش شود و اگر شکستى پيش آيد نخستين ثمرهمى « طلبىتفوق و فزونى
 ،خوردندمیدانند شکست احساس حقارت است. وقتى آنها كه خود را برتر مى

و   «ينىخود كمترب»بايد يا از اين برترى جويى دست بردارند و قبول ناگزير مى
د و حقارت بکنند و يا اينكه براى جبران شکست از نو جنگ را تدارك ببينن

 .شودجهان بطرف نيستى كشانده مى .طور است در مورد طرف مقابلهمين
ه در اروپا به هنگام بحث از هويدا و حکومت داستان دوم داستانى است ك      

او پيش آمد. يکى گفت او موجود خطرناكى است و كشور را بباد خواهد داد. 
وطنى قرار گرفته بودند، آن بالها بى گفت آنهايى كه در رابطه با يك جريانىمى

است. توضيح  وطنى قرار گرفتهبىسه جريان در آوردند و اينكه او  را سر ايران
اين آدم در اين  :وطنى چيست؟ او گفتخواستيم كه مراد شما از سه جريان بى

ارزش كردن وطن را تبليغ دوستى و بىاعتباركردن وطنوطنى، بىسه جريان بى
. دوتاى اول در راه خدمت است: بهايى گرى و فراماسونرى و حزب تودهكرده

است. نیک که بنگریم، ای گری کردهمقام اثبات توده انگلستان و سومی را در
طلبی است که مرام از قدرت وطنی، نه از فکر راهنما کهبینیم، هر سه بیمی

داری و وطن دوستی حقی از حقوق هر وگرنه، وطن است.وسیله توجیه آن شده
داند و امضاء انسان است. اسالم استقالل و آزادی، وطن دوستی را حق می

 ند.کمی
است اينجواب من  ؟شودچرا اين مسئله بدين صورت طرح و عنوان نمى      
اگر قدرت در سر نداشته باشیم، يابيم، : پاسخى كه ما براى هر مسئله مىكه

به نظر ، بينش ماست، اين پاسخ كه من يافتم و با شما در ميان گذاشتم فرآورده
زندگى بشر مطرح بوده است، كه از ابتداى  اى استپاسخ اسالم به مسئله ،من

آورد غرب هم نيست. هر اى نيست، رهتازه دوستی آن سخنميهن و وطن و 
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را داريم كه مواضع و  اى دارد ما شاهنامه فردوسىملتى براى خود حماسه
شرح  قدرتهای مهاجم انیرانیموقعيت ما را بعنوان ملت، بعنوان ايرانى در برابر 

دارند، اينهمه داستانهاى عاميانه،  هاحماسههد. ديگران هم از اين نوع دمى
اينها كه  ؛روستايى، شهرى ادبيات گوناگون درباره ميهن و وطن و وطن دوستى

از آنجا كه اين مسئله مهمترين مسئله بشرى است،  .تازه به وجود نيامده است
ليه هم مراجعه مى عهااسالم هم راجع به آن ساكت نيست. شما اگر به رساله

آن پاسخى كه  .به همين عنواناما  .بينيد دفاع در اسالم واجب استكنيد، مى
دم بر اساس اصالت خدا و عدم زور بود. برابرى انسانهاى روى زمين در من دا

انسان بود. اما در عين حال كه اسالم  حقوق حق و برداشتى از جهان شمولى
جهانى بر اين اساس نيست كه يك  طلبد اين حکومتيك حکومت جهانى مى

 .ملت بر ديگران مسلط بشود و عرب بر غير عرب يا بر عكس مسلط بشود
در حضور خليفه  و مفتى عثمانى از مدرس ،در ارتباط با همين بحث      

ما اختالف كرديم، ما » كه مفتى عثمانى به مدرس گفت:  شود، نقل میعثمانى
ها جرأت كردند و لمانها وحدت نداريم و چنين و چنان و در نتيجه اروپايىمس

الملل اول كه مدرس در جنك بين « به قلمرو ما تجاوز كردند و چنين و چنان
بود و با آنها مهاجرت به  ( دولت در تبعيد كرمانشاه) جزء دولت موقت 

 .عثمانى كرد
دت دو جور است يك وحدت بر اساس در پاسخ او گفت: وح مدرس      

در صدر اسالم  .روندسلطه شما بر ديگران است كه اين را ديگران زيربار نمى
خواستند به عنوان اسالم بر جهان مسلط سران عرب مى :هم همين طور بود

خواست سلطه عرب بر غير مى(ع) على. بشوند كه جهان زير اين بار نرفت
 .زير بار نرفت و عرب عرب نباشد

  
 

 1359اسفندماه  24كارنامه يکشنبه 
 1360فروردين ماه  22شنبه تاریخ انتشار 

 510روزنامه شماره 
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كنم البته به يکى از آنها در آغاز كارنامه امروز به سه نامه اشاره مى

 :پردازممفصل مى
رخه كور اى از يك سرباز است. برادر سربازى كه در واقعه كنامه اول نامه      
شب كه دشمن سد آتش ايجاد كرد  ى كه نوشته است حاضر بوده، در آنطورآن

او بود »نوشته است كه  ،خوردهاى توپ كاتيوشا بر زمين مىو در كنار ما گلوله
اينك من از فداكارى او  .«خواندكه مرا به تن خويش پوشاند و دعا مى

آيد. اميدوارم خدا از او مى كنم و در اين كارنامه عين نامه اوسپاسگزارى مى
اى زيادى  سرباز و درجه دار و افسر بودند و من شب عده راضى باشد. در آن

دارم تاريخى كه با فداكارى در همه آنها روحيه فداكارى و گذشت ديدم و يقين
استقالل، آزادى و استمرار جمهورى » تاريخ  ،نويسندو جانبازيشان مى

است، نوشته  بعدى از يك هموطن اهل خرمشهرنامه  .خواهد بود «اسالمى
درباره وضع  «فرستماى است كه براى شما مىپنجاه و يکمين نامه»:است

هاى بسيار كاش آدمى توانايىأي  .استآوارگان و كتابى هم براى من فرستاده
 .توانست تمام معضالت و مشکالت را حل كندداشت و مىمى
كنم بايد بگويم عالوه بر اطالعات كارنامه را ضبط مى نیاامروز كه     

 هاى خرمشهر و آبادانمفصلى كه راجع به چگونگى وضع جنگ در جبهه
ام، درباره اين جنگ خوانده (شود گفت يك كتابمى)داشتم، گزارش مفصلى 

خواهم به مىجا در وقت خود راجع به اين گزارش صحبت خواهم كرد. دراين
ست. بشرطى كه نظمى ا اين هموطن عزيز بگويم كه قطعا  نظم بهترين ارزشها

 .استبدادى نباشد نظمى پذيرفته از روى علم و اطالع و خودجوشى مردم باشد

 
 نظم بهترين ارزشهاست، بشرطى كه نظمى استبدادى نباشد

گروهها و اشخاص زيادى حاضر ها، خصوصا  در آن جبهه :و در اين جنگ      
شدند و عمالا كار وحدت فرماندهى را مختل كردند و آمد به سر ما آنچه كه 

 ،هر شکلى بود هشکر خدا را كه ما بر اين مشکل غلبه كرديم و ب .آمدنبايد مى
امروز اميدواريم  .سرانجام تا حدود زيادى وحدت فرماندهى را بوجود آورديم
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 نشود. و براى همه ما نسل امروز جربه و درس فراموشاين حادثه بعنوان يك ت
اى در اذهان باقى بماند و بدانند بدون نظم در اين هاى بعد تجربه زندهنسل و

توان با استقالل و آزادى و خصوصا  با اسالم زيست. اسالم دين نظم جهان نمى
 . است
يم خود . بدون نظم آنچه بال كه ديدحکومت اسالمى حکومت نظم است      

نظمى پيروز شد ما در بى انقالب» اند آوريم و اينكه بعضى گفتهبر سر خود مى
حرف نادرستى است. انقالب ما به لحاظ نظم  «يابدنظمى نيز ادامه مىو بى

خودجوش جامعه در وحدت عمل و كار بروز ظهور كرد، پيروز شد و بدليل 
گيرى و قدرت و ن مراكز متعدد تصميمهاى فراوان و بوجود آمدنظمىبى
كشور را دچار مشکالتى كرد  ،هاى زندگى اجتماعىنظمى ها در همه جنبهبى

 .بينيدكه مى
شهر  به منشهر زود آزاد بگردد و است که خرمنویسنده اظهار امیداوری کرده    
ت سيأر خصوصا  به دفتر ،به مسئوالن رسيدگى آوارگان او آن وقت م؛بازگرد او

 کاست. هامشکلتوان از بارچگونه می :واهم گفتجمهورى خ

 
 :اما نامه سوم، نامه ايست باين شرح

 ...بنام خدا، پدر عزيز و استاد بزرگ، سالم« 
 ات راطلبانهفرستم و نداى حقمحترم بر تو و راهت درود مى رئيس جمهور     

جمالى دانشجوى سال اول دانشگاه  كنم. اينجانب حسيندر قلبم حس مى
باشم. غرض از نوشتن اين نامه همدردى با شماست. و اهل كاشان مى اصفهان

ت جمهورى شما بودم و به لحاظ اينكه سايمن قبالا عضوى از دفتر تبليغات ر
كنم. ىباشم نكاتى را به شما يادآورى مام سهيم مىدر سرنوشت خود و جامعه

سو كردن نيروها بگذاريد و مشکالت را اميدوارم كه اصل را بر تفاهم و هم
ايد جامعه ما دچار ايد و نوشتهمرتفع سازيد. همانگونه كه به كرات گفته

هاى گروه معدودى قرار گرفته است ها و انحصارطلبىطلبىجوسازيها، فرصت
گردد. واقعا  چه بايد رو و سركوب مىروب با چماق بایستد بر حقى سو هر ك

از نظر من اين جوسازيها شما را نيز بخود مشغول ساخته  صدربنىكرد؟ آقاى 
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اى است به است، خطوط فكرى شما، سخنرانيهاى شما همه اشاره
برادر و پدر مهربانم آيا شما نبايد در رابطه با مردم  .هاى دولتخرابکارى

كن سرمايه دارى را در ميان بگذاريد؟ آيا نبايد به مردم ى و بنيانحل اساسراه
گفته شود بازرگانى خارجى و داخلى ملى اعالم گردد؟ آيا نبايد گفته شود بازار 
و سيستمش بايد ملى گردد؟ آيا نبايد توليد و توزيع كليه كاالهاى مصرفى در 

ممکن است آنچه را كه شما  ست كها قرارگيرد؟ درست انحصار دولت انقالب
بگوييد، چماق كنند و بر سر شما فرود آورند. اما بقول شما سال، سال  بخواهید

استقامت است. رئيس جمهور عزيز بخدا قسم، تورم ملت را فلج كرده، شما 
ايد كه امکانات كار در هر نسلى براى همه بايد گفته در اقتصاد توحيدى

حل كنيد؟ چرا راهساوى باشد. چرا اين مسائل را از كتاب به مردم منتقل نمىم
حصول مساوات و برابرى را با مردم، اين پشتوانه اصيل خود و انقالب، در 

حلها را گفته است، بيانيه جمهورى اسالمى شما مقدارى راه ؟گذاريدميان نمى
اتى ناشى از جامعه اما در سطح مردم بايستى طرح و باز شود، فاصله طبق

بايد  ؛دارى بايد از ميان برداشته شود. بايد الگوى مصرف تغيير كندسرمايه
دارى اى بنيادى با سرمايهاما اينها همه خود مبارزه .معنويت به جامعه بازگردد

دانم كه شما با كوهى از مشکالت طرف هستيد و خواهد، پدر بزرگوار مىمى
يها مواجه خواهد بود و یآزاد با كوهى از نارسادانم كه ملى كردن تجارت مى

اى است براى ما دريچها. كارى و فقر در بر خواهد داشتمشکالتى را چون بي
 »...حصول به اقتصاد توحيدى

! آورده است كه: پدر طورايناين نامه چند خط هم دنباله دارد و در آخر       
يد و گذاربسائل را كه درد مردم است، با مردم در ميان بنظر من بايد شما اين م

 .حلهاى شما را تحمل خواهند كردمردم راه
 «خداوند يار و نگهدارت باد 

اند در دو مسئله صحبت بکنم، با خوانندگان چند نوبت هم به من گفته     
يکى درباره نظم و يکى ديگر مسائل مبتالبه محرومان جامعه  ؛خودم و با مردم

در كارنامه  .امگفتگو درباره نظم را بارها كرده .حلهايى كه هست بحثراه و
شواهد  با خواهم كردموضوع بحث يکى از روزها اجزاء اين نظم را با تفصيل 

و داليل بسيار از همين جنگ تا خوانندگان من ببينند ارزش هيچ چيز در 
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ى اهميت دارد كه هاى بشرنظم در جامعه آن قدر .جامعه به اندازه نظم نيست
دانند و جامعه آگاه، رژيمهاى استبدادى علت ايجاد خود را همان نظم مى

اى است كه بدون استبداد و خود مردم بطور خودجوش جامعه پيشرو آن جامعه
نظم را بپذيرند و در كارها با نظم عمل كنند اينكه ما عدالت را اصل دينى 

دانيم، اين اصول حيد را اصل دينى مىدانيم امامت را اصل دينى ميدانيم. تومى
آگاهانه و آزادانه و  يعنى همين پذيرفتن خودجوشى و رشد كردن تحت رهبرى

وقتى نوبت به كارنامه روزى شد  ؛خواندم از روى عقل. كتابى درباره مالصدرا
 .درباره نظم صحبت خواهم كرد ،كه اين كتاب را تمام كردم

 
آيا ملى كردن تجارت اگر ما استقالل نداشته باشيم، به نفع محرومان 

 شود؟تمام مى
حلهاى كشور و محرومان جامعه، اول از اينجا شروع كنيم كه اما درباره راه      

آيا ملى كردن تجارت اگر ما استقالل نداشته باشيم، به نفع محرومان تمام 
ا تجارت داخلى و تجارت خارجى شود؟ اروپاى شرقى را بنگريم، در آنجمى

و آزادى وجود  (در رابطه با خارج)ملى است اما چون استقالل وجود ندارد 
كردن تنها آن دست از ديوانساالران و تن ندارد در رابطه با داخل، از اين ملى

سال  40بعد از قريب  كه امروز در لهستان طورنابرند. همساالران سود مى
 .بينيمت سوسياليسم و كمونيزم مىحاكمي

ور كند كه کشه وابستگى باشد فرق نمىبهرحال در صورتى كه زمينه زمين      
. وقتى زمينه گر باشد مثل اتحاد شوروى يا زير سلطه باشد مثل لهستانسلطه

وا استقالل نباشد و در جامعه آزادى نباشد، اينها دردى از مردم محروم جامعه د
  كند. چرا راه دور برويم، يك مثال از كشور خودمان بزنيم. ما بهره بانكىنمى

در وامهايى كه به  ؛را حذف كرديم، به اين ترتيب كه در كشاورزى، مسکن
بهره  ( ورى و غيرههپيش) در صنايع كوچك و مردم محروم  ،دادنداينها مى

م وامهايى كه به صنايع بزرگ و بازرگانى و خواستيحذف شد. اما اگر ما مى
رفت. بهره كنيم، سودش به جيب سرمايه دارى مىدهيم بىساختمان سازى مى

اندازهاى كوچکشان را به دستگاه بانكى معنايش اين بود كه مردم محروم پس
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و آنها پولشان را  قراردهد مردم ثرومند در اختیاربدهند و اين بانك اين پول را 
کنند. بهره هم نگيرند و ضرر را هم از محل نقت تدارك كنند و بپردازند. زياد ب

خواستيم بهره در اقتصاد از بين برود، بايد نظام اقتصادى را پس اگر ما مى
شد كه بازرگانى خارجى كار قدم اول اين مىكرديم. براى ايندگرگون مى

هاى گذارىملى بگردد. و سرمايه  (يکه در قانون اساسى هستطورناهم)
ه داخلى را در صنعت و كشاورزى بانكها تصدى كنند و يا الاقل شريك شوند. ب

شوند به نهادهايى كه مركز بانكها كه كارشان صرافى بود، تبديل مى ،اين ترتيب
شود. پس يك كار را به معنا مىگيرند و بهره هم بىفعاليتهاى اقتصادى قرار مى

گذارى سرمايه ووقتى بازرگانى خارجى  .متوانستيم انجام بدهيتنهايى نمى
گيرند و در اختيار هاى ديگر مشکلند و انجام نمىگذارىصنعتى و سرمايه

طبيعى است كه حذف بهره به معناى رساندن سودهاى كالن به  ،نيستند
ها نيز اقدام هاى بزرگ است. به همين نظر ما در همين زمينهصاحبان سرمايه

كردن بازرگانى خارجى به قانون ملى وراى انقالبكرديم. در دوره كار ش
سال تمام شد.  آمد. آنبايست ظرف يکسال به اجرا در مىرسيد و مى تصويب

شد، آن بخش از اگر آن بازرگانى خارجى ملى مى ؛اين است يکى از مشکلها
باراتى بود كه از در واقع اعت ،شدوامهاى بانكى كه به بازرگانى خارجى داده مى

يافت و سودى كه اين گونه فعاليتها اختصاص مىه اندازهاى عمومى بمحل پس
آمد، نصيب جامعه و صاحبان پس اندازهاى كوچك از اين رهگذر بدست مى

طورتوسعه صنعتى و كشاورزى و امور ساختمانى نيز محتاج برنامه شد. همينمى
يك دستگاه سرمايه گذارى بزرگ و  بود تا بتدريح دستگاه بانكى ما تبديل به

شد شد و نظام بانكى تبديل مىمى یمعنباز بهره بى ،وسيع بشود. در آن صورت
به دستگاه سرمايه گذارى جذب كننده پس اندازهاى مردم و تبديل كننده آنها به 

هاى صنعتى، كشاورزى و ساختمانى. اگر اين قمست از برنامه هم سرمايه
ماند. عتا  آن قسمت از برنامه حذف بهره بانكى بالاجرا مىبالاجرا بماند، طبي

« بهره؟ حذف كو آن»اى سروصدا راه بياندازند كه حاال ممکن است عده
جواب اين است كه آن بخش از وعده كه وامهاى كوچك براى كشاورزى و 

 وو ضررش را نظام بانكى تقبل كرده اش حذف شده خريد خانه بود بهره
اصطالح بخش مهم اعتبارات بانكى است ه اين دو قسمت كه ب اما .پردازدمى
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هايى كه در اختيار نظام بانكى نبوده و در خارج و بدليل عدم اجراى برنامه
 .گرفت، انجام نگرفته است. خوب اين يك مشکلنظام بانكى بايد انجام مى

مشکل بعدى اين است كه بر فرض اينكه ما اين مشکالت را هم حل       
كيه ر بشود و تعاليت توليدى داخليش روزبروز كمتقتصاد ما فارديم اگر كمى

 ارجىخو اتكايش به واردات روزبروز افزايش پيدا بکند، ملى كردن بازرگانى 
 تواند داشته باشد؟ى به سود محرومان جامعه ما مىتأثيرچه 

و همه ايد اين است آن سئوال اساسى كه به شما خواننده كه نويسنده نامه      
گويد چرا من هم پيش از جنگ و هم خوانند مىمردمى كه اين سطور را مى

ل در برونم. خصوصا  در دوران جنگ اين همه نگرانى آزادى در درون و استقال
، اگر محرومان جامعه ما و آگاهان ما شما دانشجويان، شما دانمبراى اينكه مى

، شما روحانيون، شما مردم كشور آزاد نباشيد هادانشگاهيان، شما درس خوانده
و عمل نكنيد و اين وابستگى روزافزون بشود، ملى كردن تنها به ميزان غارت 

هاى طوراست. هزينهخواهد افزود. هم چنانكه در اروپاى شرقى هم همين
عدم كنترل و غير قابل مهار شدن دستگاه كنترل و  ،گسترده ديوان ساالرى

هاى اقتصادى در خارج از اليتها و قرار گرفتن بخش مهمى از فعاليتتمامى فع
مرزها كه موجب خواهد شد تا جامعه امکان كنترل خويش را بر فعاليتهاى 
اقتصادى از دست بدهد و خود تحت كنترل اين فعاليتها درآيد. اينك كه زمينه 

قالل و آزادى ام كه استمعلوم شد، چند نوبت ديگر اين زمينه رامن توضيح داده
در حقيقت زمينه تحول اساسى است در جامعه بسود محرومان كه اگر اينها 

خواهد نباشد، هيچ رژيمى هراندازه ادعا كند كه به سود محرومان جامعه مى
تواند به ادعاى خود عمل كند. چون ابزار كار را ندارد، در همين عمل كند نمى

را از اقتصاد خود حذف بکنيم تنها  مثال بهره كه آوردم ما اگر بخواهيم بهره
يعنى اگر ما از پيش برنامه صنعتى و  .كافى نيست كه بانكها بهره نگيرند

كرديم و بانكها علت موجه ديگر براى اعتبار دادن به بازرگانى خود را اجرا مى
رفت و پيش كردند، باز بهره در اقتصاد ما از بين نمىاشخاص با بهره پيدا نمى

ر دستگاه اجرايى عهده دار مسئوليت بشويم، بحثهاى مفصلى درباره از اينكه د
بايد بگويم مقدارى تنبلى و  و شرايط اقتصادى حذف بهره انجام داديم

هايى كه در اين بحثها شركت داشتند موجب شده است مقدارى گرفتارى همان
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شده ولى منظم بصورت كتاب در اختيار عموم قرار  كه اين بحثها منظم ضبط
گرفته است. تا همه متوجه بشوند كه حذف بهره حرف و شعار نيست كه ن

كنيم. ممکن است دولت بهره را نگيرد اما آييم و حذف مىبگويند، بله ما مى
به سود صاحبان قدرت و نفوذ سرمايه  کهاين ارفاقى است به زيان محرومان 

قتصادى جامعه كند. اگر بخواهيم بهره از بين برود بايد نظام و ساختمان امى
در جهتى تغيير بکند كه واقعا  بطور استمرار براى همه امکان كار مساوى 
وجود داشته باشد. اميدوارم اين تذكر من موجب بشود آنهايى كه متصدى 

اند كه اين بحثها را آماده كنند و منتشر سازند، اند و مسئوليت قبول كردهشده
احثات را آماده و در دسترس عموم بيش از اين تعلل و تنبلى نكنند و زود مب

شود جو درست كرد و بنام قرار بدهند. چرا كه تا آگاهى در مردم نباشد، زود مى
محرومان بر ضد آنان عمل كرد و وضعى فراهم آورد كه قابل تدارك نباشد و يا 

 .تدارك آن دشوار باشد

 
ن شود جو درست كرد و بنام محروماتا آگاهى در مردم نباشد، زود مى

 بر ضد آنان عمل كرد
م استقالل و نكپس از اينكه با اين بحث كوشيدم به شما خوانندگان روشن       

زمينه اصلى تغييرات  ،ماهفهمم و چند نوبت توضيح دادكه من مىسان آنآزادى 
است. اگر در کار  اساسى اجتماعى در جهت از بين بردن مستكبر و مستضعف

 .دنگردتر و مستكبر، مستكبرتر مىمستضعف عف، مستضنیاید
اى آزادى نباشد و از شدت محروميت كاسته ممکن نيست در يك جامعه      
گوييم آزادى نيست، معنايى جز اين ندارد كه اكثريت چون وقتى مى .گردد

جامعه بسود يك اقليتى مجبور به سکوت، دم نزدن و خفه و خاموش شدن 
. وقتى آنها استمحروم  ما هست اكثريت هاير جامعهاست. آن اكثريتى كه د

است كه آن اقليت حاكم كه همه چيزها را بخود شوند معنايش اينخاموش مى
گری سلطها اسيردارد. اینهطلبی اندازه نگه نمیدهد، در رفاهاختصاص مى

آنچه به  برند.و از سلطه بر ديگران لذت مى ی دارندگرسلطه روحیه هستند؛
اگر ما  ؛كنند. پس مردم را نبايد فريفتهمه تعلق دارد خود تصرف مى
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و محروم عمل بکنيم، قبل از هر چيز و بيش از هر  بخواهيم بسود مستضعف
 (بمعنايى كه گفتيم)هاى سازنده بايد در زمينه استقالل كشور و آزادى کار،

ند تا آنها بتوانند در تحول جامعه مردم محروم كشور آزاد باش عمل کنیم.
را هم بدون  خودشان نقش داشته باشند و كاله سرشان نرود وقتى اين زمينه

استقالل و جور نتيجه بگيريم كه پس اين ،توانيم بدست بياوريمبرنامه نمى
به معناى تغيير نظام اجتماعى از طريق  ،وابستهاستبدادزده در جامعه  ،آزادى

ارج و توسعه امکان آزادى عمل اقتصادى آزادى عمل حذف وابستگيها بخ
رهايى جامعه از بندهاى ) ى، آزادى فعاليت فرهنگى، آزادى اجتماعىسايس

عوامل اجراى برنامه در اين قلمرو بما بايد امکان بدهد كه است.  (طبقاتى
در اين زمينه بوده است كه در دو  .اساسى محروميتهاى جامعه را از بين ببريم

در صورتى كه در  کارها .است من نيز نقش داشتمشته در آنچه شدهسال گذ
به سود محرومان انجام گرفته است. در زمينه بانك، در  انجام بگیرد،جهت آن

زمينه صنايع، در زمينه بازرگانى خارجى، در زمينه افزايش دستمزدها، در زمينه 
در زمينه تغيير  ،كوشش براى ايجاد نظم، در زمينه كوشش براى توسعه فعاليتها

كارهاى بسيار انجام گرفته است. اما اين امور،  ،گذارىاساسى در نظام سرمايه
متناسب و آگاه  كه يك رهبرى اينست .امورى نيستند كه خودبخود پيش بروند

ها چه از ميهن اسالمى ما در جبهه .در مقام اجراى يك برنامه ضرورت دارد
اند؟ اين هيجان و احساسات را چه كسانى كرده كنند؟ انقالبدفاع مى كسانى

بينيم جز صميمانه را، اين دوستى و صفا و صميميت از چه كسانى است؟ ما مى
 . محرومان كسى قادر به انجام اين كارهاى سترگ نبود

ى از رو حتى اگر؛ اى به بشر عرضه كنيماگرما بخواهيم الگوى تازه      
ز جگرى خودخواهى نه از روى اعتقاد هم بخواهيم اين كار را بکنيم چه كار دي

 بايد بکنيم؟ كوشش براى از بين بردن محروميتها
حول جامعه كه اعتقادمان است بايد بکوشيم تا شرايط ت طورناپس ما هم      

خود  اركتتوانيم اين شرايط را فراهم آوريم، بدون مشرا فراهم بياوريم آيا مى
 رسيم، آنچه درمحرومان؟ در اين جا ما به سومين زمينه اساسى كار خود مى

ا رارنامه ياد همه آنهايى كه اين كه نويسنده نامه و ببه یاد  .تاريخ واقع شد
 :آورخوانند مىمى
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كوشيد، ه براى محرومان مىاو کكوشيد؟ چطور شد براى كه مى على      
گريست از دست چه كسانى گذاشت و مىرا به چاه مى رفت و سرمى
گريست يا از دست عدم آگاهيها هم گريست؟ آيا فقط از دست مستكبرها مىمى
 گريست؟مى
 
  

 59اسفند  24بقيه كارنامه يکشنبه 
 1360فروردين ماه  23يکشنبه 

 511روزنامه 
 

 

 
 توان نظام اجتماعى را دگرگون كرددو شيوه بيشتر نمىه ب

و گوييم به دتوان نظام اجتماعى را دگرگون كرد. مىدو شيوه بيشتر نمىه ب      
يوه خواهم براى چندمين بار ثابت بکنم در حقيقت يك ششيوه براى اينكه مى

 .بيشتر نيست
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كشت و  يکى شيوه استبدادى، گروهى، حزبى، امور را در دست بگيرند و با      
ه و آگا به خواست مردم و دلخواه و مشاركت ءابدون اعتن ،كشتار و بريدن نفسها

 .برنامه خويش را به اجرا بگذارند ،فعال مردم
گاهى و يکى ديگر، ايجاد تغييرات اجتماعى با شركت خود مردم، از روى آ      

 .با مشاركت فعالشان
جنگ و كشورهاى كمونيستى و پيش از  ، اين را در روسيهاولىاما راه حل       

فاشيست، در كشور  نازیست و دوم جهانى در اروپاى مركزى بوسيله رژيمهاى
اند، ليکن نتيجه آن اين نبوده است خودمان بوسيله رژيم استبدادى عمل كرده

كه نظام بسود محرومان تغيير كند بلکه سرانجام نظامى به زيان محرومان 
شدت  وگرفته طبقه جديدى جاى طبقه حاكم پيشين را  است.بوجود آمده

 .استثمار افزايش يافته است
و  هيچ ممکن نيست، يك رژيمى بسود محرومان همه چيز را دگرگون كند      

 حرف شود كه در زبان ومحتاج استبداد باشد اگر محتاج استبداد شد معلوم مى
مل عنها آو بيان درد مظلومان را دارد ولى در عمل درد ظالمان را دارد و بسود 

 .كندمى
توانند در عمل مشاركت بکنند وقتى اما مردم و محرومان جامعه چگونه مى      

گاهى ندارند؟ وقتى نمى دانند مسئوالن دانند نقش آنها كدام است، وقتى نمىآ
هايى كه بايد اجرا دانند برنامهآنها چه مشخصاتى بايد داشته باشند، وقتى نمى

صبر و استقامت داشته باشند و كار دانند چقدر بايد بشوند كدامند، وقتى نمى
دانند ارزش كار افراد عالم و متخصص چيست، و بسيارى كنند، وقتى نمى
آيد بينيد يك متخصصى مثالا مىنتيجه اين است كه امروز مى ؟امور از اين قبيل

گيرد. مى دگيرد. آنها ممکن است اعتراض كنند كه چرا پول زياحقوق مى
ميتند؟ ناگزير بايد اين را بدانند كه تحول يکشبه محرومين همچنان در محرو

گيرد اگر ما بخواهيم، حقوق اين متخصص را از حد كمتر بدهيم انجام نمى
شود اما اگر زندگى را جور ديگرى كسى كه آگاه باشد و معتقد، به كم قانع مى

 بناچار چرخ .دهندمیخواهد كه به او آنچه مى رود به جاييفهميده بود، او مى
شود و وضع اقتصاد بدتر شده هم در جهان ما، كند و گاه متوقف مى فعاليت آن

گردد. اينها امورى است كه مردم بايد بدانند، ها افزوده مىو بر شدت محروميت
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يك دوران طوالنى كار و تالش در آزادى و آگاهى را بپذيرند تا ما از شام تيره 
گاهى سومين زمينه كار ما به صبح روشن برسيم. و دادن باشد بدون آگاهى بايد آ

ها يك واقعيتند و بدون اينها نبدون آزادى استقالل نيست. اي « آزادى نيست» 
 .محروميتها روزافزونند

شما  پرسد:: نویسنده نامه میآيدزمينه از سه زمينه قبلى بوجود مى چهارمين      
وقتى كارنامه را  كنيد. اما شمامردم منتقل نمى چرا مطالب را از كتاب به 

نوشتم بخوانيد، اسالمى مى هايى كه در اوايل در انقالببخوانيد سرمقاله
ها را بشنويد، ببينيد كه در مدتى كه متصدى امور هستم، بيش از حد سخنرانى

خود  را به هاتوان و در مقايسه با كشورهاى ديگرى كه اينگونه انقالب
ها با مردم برابر بيشتر از هر مسئولى در اين زمينه اند، چندين و چندديده

همه اصرار كه در گويم، اينشود كه با خود مىام و بسيار مىصحبت كرده
گاهىكنند، پر بىسانسور من مى دادن جا هم نيست زيرا اگر اين تالشها در آ

 تاكنون بر سر ما چه آمده بود؟ ،نبود
گيرد، نظر بدهيم به فعاليتهايى كه انجام مىاين است كه نسبت  زمينه چهارم      

. و و ارزيابى كنيم و به مردم بگوييم كه از اين نوع فعاليت چه ببار خواهد آمد
قطعا  نويسنده نامه هشدارهاى مرا در زمينه اقتصادى خوانده و شنيده است. 

كه از طرف  -براى آغاز سال هم باز يك گزارش اقتصادى براى اطالع عموم 
ام را ديده و من آن (گروه اقتصاد)  شتهت جمهورى آماه گيأساقتصادى ردفتر 
تالش براى متقاعد كردن همه، ضرورت يك برنامه، برنامه شود. منتشر مى -

زمينه چهارم تالش  ،دراز مدت طوالنى و براى تغيير همه جانبه نظام اجتماعى
يك  هر خراسانآورم كه در سفر به چند شبه ياد نويسنده نامه مى من است.

موضوع محور بحث قرار گرفت و آن تغيير دادن و جلوگيرى از تغيير نظام 
با باید بود. به گمان من امروز جامعه ما در وضعى است كه  اجتماعى در ايران

 تغيير اساسى در نظام آن نيروهاى مبتكر و خالق آزاد بگردند و به كار و تالش
هايى كه در قشرهاى عظيم جامعه ما هست و . اين نيروها و كارمايهبيفتند
كار، بکار افتد، با كار و تالش تغيير كند و وضع محرومان نيز تغيير كند و بي

شود، در محيط اينكه با همه تبليغاتى كه به ضد مى .جامعه نوى پيدا كنيم
ر شهرها و شود، چه دهقانان در روستاها، چه كارگران دمحرومان هم مى
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اين احساسات گرم و صميمانه را هر بار كه مجال  ،قشرهاى محروم جامعه
دانند كه مى آگاهند.مردم دهند، هيچ دليلى جز اين ندارند كه يابند بروز مى
دانند تاريخى هستند. و مى چيست. آنها داراى يك فرهنگ سرربدعواى اصلى 

نيستند كه با يکى دو عمل به انجام برسند و با كه تغييرات اجتماعى، تغييراتى 
يکى دو شعار به نتيجه برسند. امروز وضع را در قلمرو اقتصاد و فرهنگ و 

وجود وضع هيچ دليلى براى بدتر شدن  .بينيمت و روابط اجتماعى مىسايس
كرديم و نسبت به داشت اگر ما از روز نخست با برنامه و نظم عمل مىنمى

ى بمعناى درست كلمه بوديم و امنيت قضايمردم قاطع مى وقها و حقآزادى
 .آورديم، امروز ما در جاى ديگر بوديمبوجود مى

 ،حاصل، چه داخلى، چه خارجىبى همه كارمايه كه در برخوردهاىاين      
قوانين ما كه در زمينه  اگر توانستيم در سازندگى بکاربريم. يعنىمى ،كرديم تلف

تصادى چه در جهت استقالل از وابستگى و چه در جهت تغييرات اساسى اق
شد نمى طوراينشدند و تغيير مناسبات اقتصادى داخل جامعه خوب اجرا مى

، كه ما آرزوى وضع سابق را بکنيم شوندكه يا بالاجرا بمانند و يا طورى اجرا 
. اينها بدون آگاهى شما شدنى نيست. پس کشیدکار بهار انقالب به خزان نمی

دانيد كه اين امور را بايد با مردم گفت، معلوم به اينكه اال كه شما خود مىح
آنهم با مشکالتى  -كند تنها گفتن من دردى را دوا نمى ؛يکدست صدا ندارد

اين مفاهيم را با مردم در  (خوانندگان)پس خود شما  -است كه ايجاد شده
چند نوبت به تفصيل  ميان بگذاريد. بيانيه جمهورى اسالمى را بند، بند در

اجتماعات بزرگ در خارج و داخل كشور. پيش از آمدن به  ؛ درامتوضيح داده
و بعد از انقالب، اول بايد متقاعد شد به ضرورت  ، پيش از انقالبايران

اجراى يك برنامه، بعد مردم را از آن برنامه آگاه كرد. تنها در اين صورت است 
اى را براى تغيير توانيم بدون استبداد و با مشاركت مردم برنامهه ما مىك

به اجراء بگذاريم. اينك نوبت شماست كه آن بيانيه را بند بند براى  ،اساسى
همه مردم مردم توضيح بدهيد. به نقش بزرگ خودتان كم بها ندهيد، اين

ر جامعه خود و هاى بزرگ دند با شماركت خود، دگروگونىنتوامحروم كه مى
آگاه بگردند و اين بر عهده  خویش در جهان بوجود آورند بايد از توانايى

 و گيرم و بنا به مقتضياتشماست. با اين حال من نيز سهمى را بعهده مى



1216 

 

گويم به اين اميد كه شمايى كه به من ها را مىگفتنى ،آيدمسائلى كه پيش مى
اند و با شما كه اين نامه را ننوشتهايد و هزاران جوان چون شما نامه نوشته

در چهار زمينه كه گفتم آگاهى بدهيد به شريکند به تالش و كوشش برخيزيد و 
مردم و روشن كنيد كه بدون استقالل، بدون آزادى، بدون آگاهى و بدون برنامه 

و اگر اين چهار  (و آن سه بدون برنامه موجب هيچ تغيير اساسى نخواهد شد) 
صميمانه  .مسمىاستقرار جمهورى اسالمى اسمى است بى ،ا نكندامر تحقق پيد

دقايق براى ما مهمند،  ؛مرا در اين تالش يارى رسانيد. ايران زمانى محدود دارد
به تالش بايد همه بکوشيم و آنچه دگرگون كردنى نيست، دگرگون بسازيم. 

تكرار برخيزيد غير اين، يکبار ديگر نيز اين حرف را زده بودم حاال نيز 
بکوشيد در سرتاسر كشور بکوشيد. به سود تغييرات اساسى، براى » :كنممى

دم زدن از محرومان و عمل كردن بسود  ،اگر نه. «هاى اساسى بکوشيددگرگونى
ها را افزون وابسستگى .مستكبران، نظامى را در ايران استوار خواهد كرد كه بود

نده را با تالش بسود تغييرات . روشن كنيد آيخواهد كرد و آينده تاريك است
انجام اساسى. اين است كه آنچه كردنى است و بايد كرد و اميدوارم همه با هم 

 .دهیم 
ها كه موجب اين بحث براى شما عالوه بر اين نامه ،در اين روز      

خوانندگان شد، گزارشهاى ديگرى نيز خواندم كه فهرست اين گزارشها را در 
اى آينده خواهم آورد. در مورد جنگ، اجتماعى از كارنامه يکى از روزه

فرماندهان تشکيل داديم و مسائل جنگ را مورد بحث و گفتگو قرار داديم. 
بود شنيدم. در اين  را كه متضمن تهديد ايران حسين شب هنگام نطق صدام

 .گويمحاال نيز مى ام وباره پيش از اين مطالبى را گفته

 
ما را  اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفرى صدام

 :كندتهديد مى
ما را تهديد  اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفرى صدام      
ست. ا او نيست بلکه نقش افشاگرانه تهديد او . آنچه مهم است تهديدكندمى

كند، لحن تمسخرآميزى كه در كند، بازديدها كه مىاين صحبتى كه او مى
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بينش راهنماى  برد، همه بازگو كنندهصحبتهاى خويش بر ضد ما بکار مى
اوست. بگمان من او يك بيمار است. بيمارى كه عالئم مرضى را به روشنى 

د و در حدى است وشاز اعتقاد به اصالت زور ناشى مى اودهد. بيمارى بروز مى
دهد. پس چون فكر جز به زور اصالت نمىدیگر هم كس كند هيچكه گمان مى

كند كه زور من بيشتر ، تهديد مىدانیمكند ما هم چون او زور را اصل مىمى
گيرم، زمينهاى بيشترى را است. اگر تسليم نشويد من شهرهاى بيشترى را مى

كنم. شاه سابق هم چون وى همين بيمارى را كنم و چنان مىگيرم، چنين مىىم
برند و  دائم زبان تهديد بکار مى .داشت و اين بيمارى نزد مستبدها شديد هست

آنها كه اين بيمارى را ندارند و يا بسيار كم دارند نه تنها از اين تهديدها از 
توانند برنامه صحيحى را براى از مى روند، بلکه با اطمينان خاطرميدان بدر نمى

هم تنها صبر و  شرط آن .پيش پا برداشتن مزاحم بيمار به اجرا بگذارند
توانست بفهمد كه زور اصالت ندارد، البته استقامت است. بهرحال اگر او مى

 دست از زورگويى به هموطنان خويش و فرستادن نيروى مسلح به ايران
توانست بفهمد د و مىاقل بيمارى او تا اين حد شديد نبواگر ال داشت. وبرمى

توانست رفتار مناسبى با كنيم نه بر اساس زور باز مىما بر اساس حق عمل مى
 طوراينويه كار كه ر طورناد. اما هماننكش را به اینجاما در پيش بگيرد و كار 

واقعيتى را بجز زور هيچ  .شناسندمىرا  زورشناسد ورا نمی بيماران است حق
پذيرند و گمان آنها اين است كه اين واقعيت، واقعيت همگانى و ابدى نمى

ماند و آن زبان زور است. و حاال هموطنان ما است. پس يك زبان بيشتر نمى
 انديشد، بکنند، تنها صدام نيست كه چنين مى بايد به اين نكته اساسى توجه

 
 جهان نيز زورگويان بسيارندو كشورهاى ديگر  در داخل كشور ما

به زور بدهيم آن وقت بايد متناسب با زور،  واگر ما اصالت را بحق ندهيم      
رود، يا امتياز بدهيم يا امتياز زورى كه داريم و زورى كه بر ضد ما بکار مى

گرديم كه بر ضد آن صورت خواهى نخواهى ما به رژيمى باز مى بگيريم. در اين
گردد. اين مسئله ناپذير مىهاى پايانكرديم. كشور دستخوش تالطم انقالب

خوانند به اين امر بسيار اساسى است و من مايلم همه آنها كه اين كارنامه را مى



1218 

 

توجه بکنند كه انگيزه تحرك ما بايد حق باشد. اگر انگيزه تحرك ما حق بود 
بيشتر از حق بخواهيم. نه به ما نبايد جز به حق تسليم بشويم و نبايد چيزى 

 .كمتر و نه به بيشتر آن نبايد قانع بشويم
و  مبارزه براى احقاق حق بايد يك مبارزه دائمى بگردد. طول مدتو       

 .خسارات حاصله هر چه باشد بيشتر از خسارات تسليم به زور نيست
طه قرار اى اگر بر اين اساس عمل بکنيم يعنى حق را ضابما در هر مسئله     

بشود كه ما فورا   آنرود مانع از بدهيم، ممکن است فشارها و زورى كه بکار مى
ما اگر خط حركتى خود را از دست ندهيم ابحق برسيم و حق را اعمال كنيم. 

شويم. عمده اين است كه منطق زور ما را نيز مغلوب دير يا زود ما پيروز مى
ا وقتيکه ما منطق دشمن را را بپذيريم. ت نكند و مجبور نسازد كه آن

اما اگر منطق زور را  .ست و زياد استا احتمال پيروزى ما باال ،يماهنپذيرفت
غلبه كنيم، شکست  ولو بر نيروهاى عراق ،پذيرفتيم و تسليم اصالت زور شديم

اينست مسئله اساسى و بمناسبت اين تهديدها و از راه تكرار من  ؛ايمخورده
جنگ با عراق از نظر من بايد با  که با شما خوانندگان درميان بگذارمبايد مى

توانم تضمين بکنم كه همان انگيزه انجام بگيرد كه در هر مبارزه ديگرى. نمى
 انگيزه و مايه تحرك ما حق د اما تا وقتينها فورا  به نتيجه برسهمه مبارزه

ا ميسر است. از اين شود و پيروزى ماست، دشمن قادر به فاسد كردن ما نمى
در روست كه در مسئله كربال يك سو حق كامل است يك سو زور كامل است. 

زور كامل از حق كامل شکست خورد. هر چند زورگويان هنوز صحنه تاريخ، 
بشرى زور از كربال به اين سو  كنند اما بعنوان ارزش و در فرهنگحکومت مى

بوجود  ت داد و اين اميد در دل مستضعفانارزش و اصالت خويش را از دس
آمد كه روزى بکلى زور بعنوان اساس تنظيم روابط چه در زندگى داخلى 

علت اينكه ما توانستيم در    المللى از ميان برود. ها و چه در زندگى بينجامعه
اندهى برابر نيروى مهاجم مقاومت بکنيم بگمان من همين است كه ما در سازم

ايم دفاع و در تدارك جنگ با همه موانعى كه ايجاد شد روشهايى را اتخاذ كرده
كه بر پايه حق استوار بودند نه بر پايه زور و در نتيجه استعدادها توانستند بروز 

فعال شدن استعدادها، موجب شد كه ما در مدت كم  .كنند و فعال بشوند
ها نيروهاى خود را بياوريم و در جبههتوانستيم امکانات نظامى زيادى را فراهم 
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را بفهمد و اگر  آنتواند نمى حسين تقويت كنيم. اين امرى است كه آقاى صدام
اين سطور اين امر را بفهمند و مرا در مسئوليتى كه دارم، الاقل تا خوانندگان  

 ،مناسب را بکار ببرم اساس حق روشهاياين حد يارى كنند كه بگذارند بر 
و  دهم كه كمبود مهمات و تسليحات را استعدادها و ابتكارهااطمينان مى

را قربانى زورپرستى خويش  اعتقادها جبران كنند و رژيم صدام حسين
 .بگردانند

به دعوت  صبح فردا در منزل امام آمدم براى اينكه عصر هنگام به تهران      
 .او حاضر شوم

 
  

59اسفند 28الى پنجشنبه  25كارنامه دوشنبه  13  
 1360فروردين ماه  24دوشنبه تاریخ انتشار 

 512روزنامه شماره 
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، بهشتى، رفتم. آقايان مهندس بازرگان صبح به منزل امام 8ساعت 
هم آمده  ، رجائى، موسوى اردبيلىاى، خامنهرفسنجانى هاشمى

 .بودند
صحبت كردند بعد ما نشستيم و صحبت كرديم آخر سر هر كس  نخست امام    

بعدازظهر پراكنده شديم و  2در ساعت  .امام دادپيشنهاد خود را نوشت و به 
 .شب هم پيام امام را شما مردم شنيديد

آنچه در گفتگوها گذشت، بنابراين شد كه در معرض اطالع عمومى       
با  است كهاينگذاريم و فعالا اميد ما درنيايد. گرايشها و پيشنهاد را به آينده مى
ما را  يش ببريم و برخوردها جبههاطمينان و روحيه بهترى كار جنگ را پ

 .تضعيف نگرداند
بازگشتم و براى بازديد از طرحى كه در دست اجرا بود  وز بعد به خوزستانر      

و پنج نفر ديگر در  و آقاى رسولى بعد از آمدن، سرتيب فالحى .رفتم و برگشتم
 رآب آنها را چند كيلومت ؛تند، چون قايق ظرفيت اين همه را نداشته بودافآب مى
شب در جستجوى آنها بودند كه دو نفر شهيد شدند و  12برد. تا ساعت دور مى

اين طرحها البته با خطرهاى بسيار  بقيه را خوشبختانه زنده از آب خارج كردند.
طرحهاى نظامى در  ست. اماا م است و افتادن در آب يکى از آن خطرهاأتو

گيرند و هاى توپ و موشك و بمب انجام مىمناطق جنگى غالبا  زير باران گلوله
گونه خطرها بسيارند. آنها كه طرحهاى ابتكارى در منطقه جنگى تنظيم از اين
گذارند، معرف اراده حيات اين نسلند و آنها كه در كنند و به مرحله اجرا مىمى

يابند، يکى به دو اعتبار در تاريخ ما حقى ويژه مى شوند بهاين راه شهيد مى
دليل ابتكارهاشان و ديگرى بدليل قبول خطر و ايثار جان، خواستم كه براى 

افتند، لوحه هاى جنگ بر زمين مىاين شهدا و براى همه شهدايى كه در جبهه
ظ اين سرزمين براى حف چه کسانیيادآورى بوجود آورند تا نسلهاى بعد بدانند 

 .در خاك و خون غلطيدند تا آنها بتوانند آزاد و مستقل زندگى كنند

 
 دو جلسه شوراى جنگى تشکيل داديم
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گزارشهاى  (اسفند 27يعنى چهارشنبه ) در اين روز و فرداى آن روز       
ديگرى نيز خواندم و دو جلسه شوراى جنگى تشکيل داديم و موقعيت نظامى 

كه فرماندهان به من گفتند و موفقيتها عمالا  طورآنارداديم. را مورد مطالعه قر
را فوق  روحيه نيروهاى مسلح اسفند امام 25همين بيانيه  ،را تائيد كرد آن

و بدانها اطمينان خاطر الزم را بخشيده است كه تزلزلهاى  هالعاده باال برد
و جنگ با فرماندهى قوى و بدون تزلزل تا پيروزى روزمره در كار نخواهد بود 

 .ادامه خواهد داشت

 
 فهرست گزارشهايى كه در اين مدت خواندم

 اما فهرست گزارشهايى كه در اين مدت خواندم بدين قرار است:      
 ت جمهورى و يأسبه دفتر ر گزارشى درباره مراجعه از ناحيه حزب توده

 گرفته در اين جهت  گفتگوهاى انجام
  المللى نفتدر بازار بين و عراق وضع ايران  
  و ژاپن روابط نفتى عراق  
  و در خارج از كشور فعاليت مخالفين رژيم جمهورى اسالمى ايران  
  مسائل مربوط به كردستان 
  و مطالبى كه ظرف يك هفته در اين  هاى ايرانگزراشهايى درباره روزنامه

 ها آمده است و گرايشهاى آنها روزنامه
   اسفند و پيامدهاى آن  14گزارش تحليلى درباره اجتماع 
  جوسازيها  وگزارش تحليلى درباره مطبوعات كشور 
  و يستروزنامه تايمز، ميدل ا ،ت خارجىو مجال هاگزارش درباره روزنامه 

...  
  ووزراى  ت خارجى، اظهارات رئيس جمهورىسايگزارش درباره س

 و آمريکا  روابط ايرانایران و  انزواى  در باره خارجه و دفاع آمريکا
  و دورنماى روابط  ت جمهورى در فرانسهسايموضع اخير و انتخابات ر

 و فرانسه  ايران
  خاورميانه  اوضاع 
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  ها ، لبنان، فلسطينى، اردنروابط سوريه 
  كنفرانس غير متعهدها و موضع ما 
  ه خليج فارسكشور حوز 6گردهمايى  
  و  ، بازرگان، شريعتىهورىكتابهاى رئيس جم گزارش درباره ترجمه

 مطهرى در كشورهاى عربى 
   بولتنهاى اطالعاتى اداره دوم 
  وضع كشورهاى همجوار 
 گزارش مركز تحقيقات و بررسى معاون نخست وزيرى در مورد انقالب 

  در ايران شامل سه پرونده از فعاليتهاى افسران اطالعاتى عراق
  ها از كه البته اين پرونده) در يکى از شهرها نفوذ كامل اطالعاتى عراق

  (سابق مانده بود كه دوباره به لحاظ وضعيت به آنها مراجعه شد
  پرونده بازسازى ارتش  
 مه هآورم. خالصه مى و گزارشهاى ديگرى كه بعضى از نكات آنها را اينك

 .اينها به رويهم كتابى بود
اسفند  29به مناسبت سفرى كه در  هاى شکواييه از استان خراساناز نامه      

با » نوشته است:  طوراين .خواهم كرد تهيه كرده بودند كه خواندم به مشهد
هايى كه از اين استان در ئيهتوجه به سفرجنابعالى به استان خراسان، شکوا

، اقدامات غيرقانونى بعضى از مقامات به اين دفتر رابطه با شکنجه
است. صرف نظر از صحت يا عدم صحت آن، به ترتيب زير دسته بندى رسيده

گردد. البته ناگفته نماند كه تعداد كه جهت اطالع آن مقام ايفاد مى
مسائل مختلف از جمله شکنجه زياد است كه آمار  هاى رسيده در موردشکوائيه

باشد و در و چگونگى اقدامات انجام شده بصورت گزارش مشروح آماده مى
هاى رسيده در كل شکوائيهصورت لزوم خدمت جنابعالى تقديم خواهد شد. 

باشد: مورد و مطالب شکايات به شرح زير مى 76مورد شکنجه و ضرب و شتم 
بازداشت، شکنجه در بازداشتگاهها و اماكن ديگر،  ضرب و شتم در هنگام

ى، ساي، بازداشت به دليل فعاليتهاى سهااجتماع و حمله به اماكن و انجمنها
 ».ايجاد رعب و وحشت براى اشخاص به عناوين مختلف، اخاذى به زور
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 فرستمها را براى مقامات قضائى مىشکوائيه

ها را با اسم و رسم آورده شکوائيهالبته در صفحات بعدى بعضى از اين       
كه اين مسائل از ياد نرود و  است. اينكه من اينها را عنوان كردم براى اينست

شناخته نگاه قدرت حاكم منزلتى براى او كهنه نشود تا اين انسان ايرانى كه هيچ
منزلت نشود و نماند. بايد اين امور را همچنان در جمهورى اسالمى بى است،

گيرى كنيم وجدان عمومى، كامالا نسبت به آن احساس شد تكرار و پىتا وقتى 
همه اسالم بدو منزلت ها از بين برود و انسان كه اينبلکه اين نابهنجارى

منزلتى در حداقل پيدا كند و مقامات حکومتى بدانند تحقير  ،بخشيده است
كند مى انسانى كه ديگرى را شکنجهانسان در حقيقت تحقير خودشان است. 
اينكه اسالم شکنجه را حرام  كند.در حقيقت خود را در وجود او تحقير مى

دهد گر با شکنجه تنها ديگرى را آزار نمىخاطر است كه شکنجهاست، بدينكرده
 .كندبلکه مقام واالى انسانى خود را نيز تحقير مى

گزارش  .فرستممىها را براى مقامات قضائى، بهرحال اين شکوائيه      
و  و عراق آورم درباره جنگ ايرانديگرى كه از لحاظ اهميت بعنوان نمونه مى

 .جهانى است آن در بازار نفت تأثير
 4بعد از اين جنگ ضعفيف شده و حدود  اوپك ،بر اساس اين گزارش      

با افزايش توليد  و شيخ نشينهاى خليج فارس  دىكشور يعنى عربستان سعو
اند و در نتيجه را جبران كرده و عراق كمبود ناشى از كاهش توليد ايران

بنا به اين  - شودپايين بماند و پيش بينى مى كه قيمتهاى نفت نداموجب شده
بعد از جنگ نيز بعلت احتياج كشورهاى ايران و عراق به  - گزارش

ميزان توليد را افزايش دهند و در نتيجه قيمتها براى مدتى  ،درآمدهاى نفتى
با حمله به  سان دولت عراق نه تنها در خدمت آمريکاطوالنى ثابت بماند. بدين

رژيمى متمايل به  تاگون كند خواست رژيم جمهورى اسالمى را سرنايران مى
ت نفتى نيز يأسغرب بر سر كارآيد، بلکه مشکل غرب را از لحاظ اتخاذ يك س

 .خواست حل كندمى
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خدمت به قيمت خون بسيارى از جوانان مسلمان ايرانى و عراقى براى      
 تحصيل موقعيتى موهوم در كشور و منطقه اين كارى است كه آقاى صدام

 .كرده است حسين
آنچه در اين جنگ واقع شد و پيش از اين جنگ واقع شد، براى ما درسى       

گمان من  ،همهالبته اگر اين درس را درست بکار ببريم. با اين ؛بزرگ است
كنيم و توانيم مافات را جبران كنيم در صورتيکه بدانيم چه مىكه مى اينست

تمام كوشش ما بايد م. متحقق کنی يم هدفهاى انقالبدرست عمل كنيم و بکوش
مربوط به اين امر باشد كه در دام بازيهاى ابرقدرتها نيفتيم. زندگى در اين جهان 
با وجود غولها آسان نيست، اما بنظر من مبارزه با اين نظام جهانى زيباترين 

جه بيانجامد سرنوشت لحظات حيات آدمى است. اگر اين مبارزه بزرگ به نتي
مام كوشش خود را بکار ببريم. تارزد مىپس،  .كندچند ميليارد انسان تغيير مى

در اين جهان قدرتها از هيچ جنايتى روگردان نيستند، و اين جنگ جنايت 
خواهند، اميد بزرگى است از سوى آنها براى به بند كشيدن مردم منطقه. آنها مى

ما را  نطقه بکشند و براى اين كار انقالب اسالمىبه آزادى و استقالل را در م
نسل امروز بايد هشيار و بيدار باشد و با  به قول مصدق، اند وهدف قرار داده

چشمانى باز نگران سرنوشت خانه كهنسال خويش باشد. تامبادا تاريخ از نسل 
 .امروز به زشتى ياد كند
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ى بازديد از طرحها و ابتكارات مهندسان، فن دانان و كارگران برا
 آمدم به تهران نيروهاى مسلح

دانان و كارگران امروز براى بازديد از طرحها و ابتكارات مهندسان، فن     
چهار طرح بازديد كردم و پرسنل در حضور از  .آمدم به تهران نيروهاى مسلح

داند و بس، كه چقدر شاد شدم. اين طرحها من آنها را آزمايش كردند. خدا مى
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 .ماطرحهاى نظامى بودند، ابتكاراتى بودند از مهندسان، فن دانان و كارگران
ى جدى در تقويت بنيه دفاعى كشور تأثيرآنها را به عمل درآورده بودند كه 

هيجان داشتم  آن قدرخواست براى آنها صحبتى طوالنى كنم اما مىدارد. دلم 
كنيد از انسان وقتى ابتكار مى»جمله به آنها گفتم. گفتم:  چندكه همه را در 

كنيد به مردم خود اميد و اتكاء بنفس وقتى ابتكار مى ؛بريدبودن خود لذت مى
دانم بينم و مىمت مىشاد باشيد كه در ابتكارات شما من اميد و استقا ؛دهيدمى

از پا در  كه ما نسلى پراستقامت و با ابتكار داريم و با وجود اين نسل ايران
  »نخواهد آمد

 
 رفتيم. و سپاه به بهشت زهرا مراسم شهداى ارتش برای

شركت در مراسم شهداى  ، برایوقتى از اين بازديد آمديم، با رئيس ستاد      
رفتيم. مردمى كه در بهشت زهرا بودند جمع شدند  و سپاه به بهشت زهرا ارتش

اى كه در صداى شان و آن ارادهو شور و هيجان و احساسات پاك و صميمانه
ج بشوم، تالشها بى كوپتر خارپرطنينشان بود، چنان بود كه من نتوانستم از هلى

ون آنكه من فايده شد و ناگزير پس از مدتى هلى كوپتر از زمين برخاست، بد
 .شركت كنم مستوانسته باشم در مرا

 
و  اسفند، مسئله چماقدارى 14سنجش افكار درباره حوادث 
 هاى آنريشه

سفند، مسئله ا 14از آنجا به منزل آمدم. سنجش افكارى درباره حوادث       
هاى آن و اميد به رسيدگى به قضيه كه از هر حيث اميدبخش و ريشه چماقدارى

خواهم در نتايج اين سنجش وارد بشوم و بگويم كه مردم بود، ولى حاال نمى
 14دانند. بر طبق همين آمار درباره مقصدها و منشاءها را چه گروههايى مى

دانند. گفتم اين سنجش افكار را را مقصر مى مهوررئيس ج درصد 6ر5اسفند 
بفرستند. اين نتايج با وجود اين جو تبليغاتى بيانگر يك  براى دادستان كل

اند و قضاوت مردم ما بالغ و رشيد شده است كهاينواقعيت بزرگ است و آن 
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. روش درست هم همين است. با توجه به كنندبر اساس اعمال ما مى امور رادر 
كه توجه به اينآیا  .گويدكه، كه مىگويد نه اينقول معروف كه بايد ديد چه مى

در توجه  ؛توجه در شخص، تنها شرط است؟ خيرو  گويدشخص كيست كه مى
روز كه درجه آگاهى و هشيارى مردم بجايى  آنشخص شرط نيست.  ،به قول
توان نسنجند، بلکه شخص را با حق بسنجند، مىشخص  هكه حق را ب برسد

 رشد يابندهآزاد و  مستقل و . انسان متعالى وگفت كه انسان پيروز شده است
زيرا اسالم به معناى درست كلمه  ؛اسالم پيروز شده است ؛پيروز شده است

دن به اين مرحله است كه حق ضابطه بگردد. خداوندا مردم ما را در همين یرس
كه هميشه در جامعه ما شخص را با حق بسنجند و نه حق  بطوريحد رشد ده 
 .را با شخص

روشنى فكر و بيان آن در اين سنجش افكار در حدى است كه غبار هرگونه       
زدايد. اگر ما بتوانيم چنان عمل كنيم كه را از دل مى يأسشك و ترديد و 

گاهى ها ه ميزان اين آگاهىهاى مردم باشيم و چنان عمل كنيم كهمواره بيانگر آ
ما از بندها به  توانيم با اطمينان تمام بگوييم كه انقالبفزونتر بشود، مى

شود بلکه سالمت خواهد جست و اين انقالب در اين قرن نه تنها پيروز مى
 عمل شما مردم ايرانسازد. همه چيز در گروِجهان را دچار تغيير و دگرگونى مى

ست. همه چيز در ا آگاهى شما است. خواهران و برادران من همه چيز در گروِ 
گرو حضور فعال و مصمم شما در صحنه است. اگر بطور فعال و مصمم در 

شيد، بسيارى چيزها واقع نخواهد شد، بسيارى تواقض از بين اصحنه حاضر ب
در اسالم،  ،انخواهند رفت، بسيارى كارهايى كه بايد بشوند خواهند شد، و اير

گر و زيرسلطه از سلطهجهان، آزاد و مستقل خواهد شد و بديهى است كه 
آيند و ات اين وقايع مصون نخواهند ماند. بندهاى اسارت به صدا در مىتأثير

كند. تنها بايد كه تو اى ريزند و همه چيز در ايران و جهان تغيير مىفرو مى
نشوى،  تفاوتبىست ندهى و نسل حاضر نوميد نشوى، استقامت را از د

 .صحنه را رها نكنى و پيگيرى را شعار خود بسازى
اگر قرار بود خود مردم در صدد فهميدن حقيقت برنيايند، اگر قرار بود،       

كرديم؟ امواج تبليغاتى اثر گذارند و ذهنها را غرق كنند، ما چه وضعى پيدا مى
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هاى شما آگاهى شما ين حمايتمن از شما مردم سپاسگزارم ولى بهتر ،بهرحال
 .ست در حمايت از حقا از حقايق و عمل شما

ت ور معرفخداوندا دلهاى ما مردم را با هم يکى بگردان و بر اين دلها ن      
 .بتابان تا مردم ما همواره از روى آگاهى عمل كنند

ر بنگ ت فريب و نيرسايو آگاهى مردم را افزايش ده تا سخداوندا شعور       
ن تشناس بگردان تا كشور ما حاكم نشود. اين نسل، نسل مسئول را مسئوليت

 .به استبداد ندهد. نه از زورگويى لذت ببرد و نه زير بار زور برود
  
  

 1359اسفند ماه  29كارنامه جمعه 
 1360فروردين ماه  25تاریخ انتشار سه شنبه 

 513روزنامه شماره 

  
اند رسيد كه گفتههفته بود پى در پى خبر مىرفتم. يك  به مشهد

 اى اجرا كنندبرنامه ممکن است چماقدارها
امروز صبح به مالقاتها، خواندن گزارشها، امضا نامه و امور جارى گذشت       

رفتم. يك هفته بود پى در پى تلفنى خبر  و بعد از ظهر براى زيارت به مشهد
اى اجرا كنند، ممکن برنامه اند ممکن است چماقدارهارسيد كه بله گفتهمى

است چنين بشود، ممکن است چنان بشود و اين تلفنها خود دليل اساسى 
توجهى به نقش مردم بود. بعضى هم البته از پيش توجهى يا كمداشت و آن بى

را  نسانى برخواهد خاست و همانهاى ادانستند كه به مناسبت اين سفر موجمى
ها خواستند و تمايل درونى خود را بصورت بيم از بعضى كارها و توطئهنمى

 .داشتندعرضه مى
انتهاى انسانى، ديگرامواج بى ،شديم و از اينجا به بعد وارد فرودگاه مشهد      

 ى كه به تهرانگويم. تا وقتدرياى بزرگ و طوفانى بود كه از آن چيزى نمى
بازگشتيم چيزى جز انسان و انسان نديدم. درياى بزرگى از انسانها امواج بى 
 ،پايان و فرياد، فريادى كه شادى در آن بود، اميد در آن بود، تصميم در آن بود
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در آن  ،ى و تصميم به ايفاى نقش تعيين كننده خويشسايحضور در صحنه س
نبود، بلکه اين حضور براى اظهار  ل از رئيس جمهورىبود. اين حضور استقبا

يك اراده بود، اراده انتخاب يك راه و رسم، انتخاب اصول، ارزشها و هدفهاى 
ه خواهان ک و تصميم به دفاع از آنها به دفاع از كساني اسالمى ايران انقالب

 .ندهستتحقق آنها 
 ن را طىدو ساعت و ربع طول كشيد تا فاصله فرودگاه و آسايشگاه جذاميا      
 ر چههما قادر به ديدن هيچ جا نشديم.  ،در بيمارستان نيز ،در آنجا نیم.ك

ماران ز بيارا آرام كنند تا بلکه بتوانيم  یخواستند با بلندگو آن هيجان طوفان
ز اديم باز جز جمعيت، جعيادت كنيم ممکن نشد. ناچار بسوى حرم راه افت

من  ى كهديدم. اتومبيلهايى شاد و پراميد و مصمم هيچ نمىانسانهايى با قيافه
خل در آن بودم جاى سالمى برايش باقى نماند. اينكه چه كردند تا مرا دا

 زاوز احساس و عواطف مردم و بيشتر ساختمان كردند نشاندهنده چگونگى بر
ن مخواهند. البته كنند و چه مىاست كه چه مىآن براى نشان دادن اين واقعيت 

ى جور ناگزير اتومبيل را تا جلوى در آوردند .ديدمكماكان جز موج مردم نمى
تازه  ودم.كه وقتى در اتومبيل را باز كردند من در آستانه در ورودى ساختمان ب

هار ن خواست را اظدر آنجا نيز خدام حرم همان احساسات، همان اراده، هما
 .ت بسيار من به اطاق راه پيدا كردمند و به زحمكرد

 مناسب است خوابى را كه خواهرى ديده است و براى من ،در اينجا      
 والى فرستاده است براى شما نقل كنم. خوابى كه پر از اميد و عنايت حق تع

 .هشدار است كه مراقب باشم، حمايت وسيع مردم مرا مغرور نسازد
از  بود، داستان دعوت شمس تبريزى از زندگى مالصدرا داستانى خواندم      

 :به خانه مولوى بود به اين شرح سوى مولوى
بساط پذيرايى گسترده  بیندمیگذارد، قدم مى شمس وقتى به خانه مولوى »  

، ايد؟ مولوى با تعجبگذارده شراب در سفره :پرسدمیاست، از مولوى 
نه ، نوشمن مىتا من  دهد:شمس پاسخ مینوشيد؟ مگر شما شراب مى :پرسدمی

توانم گفت. مولوى توانم كرد و نه سخن مىتوانم خورد نه خواب مىغذا مى
شمس پاسخ اين وقت شب شراب براى شما از كجا فراهم كنم؟  گوید:می
مولوی حجره نصارا بخرند و بياورند. خادم خود را بفرست و از  دهد:می
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اگر او برود موفق هم بشود و شراب بخرد و  ؛شناسدخادم مرا هم مى گوید:می
پس خود تو برو.  گوید:میصبح ديگر در اين شهر ماندن نشايد. شمس  ،بياورد
و به محله  گیردمیافكند، شيشه در دست میمولوى خرق بر دوش  ،بهررو

توانست شناخته نشود و ىمى به معروفيت مولوى نفرد) . رودمینصارا 
 بینندمی ؛ندنزمیاو را چوب  «زاغ سياه»اى عده( ها را برنيانگيزدكنجکاوى

شراب را خريد و از شراب فروشى بيرون آمد. و او وارد شراب فروشى شد 
دانستند و به زاهد و مقدس و پاك مى او را مردىو مردمى كه مريد او بودند 

اردند، بتدريج دور او جمع شدند و به او نزديك شدند و زگاو نماز مىامامت 
شد. مردى بر تعداد آنها نيز افزوده مى رفت،به سوى خانه باز مىاو كه طورآنهم

در ، قویكرد كه اين همان مرد زاهد و با تكه رقيب او بود، مردم را تحريك مى
 .ايدشراب غافلگير كرده زهد فروش است كه امشب او را در حال خريدواقع، 
زد. مردم كه انبود شدند، او ست آن شراب خوارى كه دم از تقوى مىو ااين ا
حيران  و او شيشه شراب را در دست مولوى .از دوش مولوى برداشت را خرقه
در حلقه مريدانى كه اكنون حاضر بودند بر سر او بريزند و در زير لگد  ،و مات

 مردمهيجان  .رقيب تفى بر روى مولوى انداخت د.، ایستااش كنندله و لورده
ى و هيجان روبه افزايش وشد. در اين لحظات درماندگى مولهر لحظه بيشتر مى

خواهيد؟ همان رقيب چه مى :رسيد. از مردم پرسيد جمعيت، شمس تبريزى
ه آنچه مولوى در دست دارد، شراب نيست سرك :قصه را بازگفت. شمس گفت

مردم ريخت و آنها چشيدند و ديدند  هایدستهای کفاست و از آن شيشه در 
سركه است. از مولوى پوزش خواستند و آن رقيب نيز بسيار پوزش خواست و 

 شمس و مولوى به خانه آمدند. 
ال بود بكردى و اين چه  با مناين چه كارى بود  :پرسدمیمولوى از شمس      

بدانى  وخواستم غرور تو بشکند مى دهد:اسخ میشمس پكه بر سر من آوردى؟ 
اى قهكه اشتباه ميان شراب و سركه كافيست كه مردمى كه تا آن لحظه بتو عال

 .»چنان شديد داشتند به خون تو تشنه شوند
 ،از جنگ تا امروز ،و اين حقيقت است، تاريخ ما و تجربه زمان خود ما      

. اما اين ستان احساسات مردم بودهگرفتن و فروكش كردبدفعات شاهد اوج
اكنون  .را به جهل و نادانى مردم نسبت داد توان آنظاهر هر قضيه است و نمى
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خواهم به مناسبت اين مسئله را كه يك مسئله مهم روانشناسى و من مى
كنم شناسى است، براى شما خوانندگان توضيح بدهم و بعد هم سعى مىجامعه

هاى قرآنى را با اين روش به بيان بياورم و سوره نحوه استفاده از رهنمود
 .ها توضيح بدهمرا براى شما بعنوان روشى در اين زمينه «الناس»

 
 تبدیل اقبال عمومى به ادبار عمومى

 «اقبال عمومى به ادبار عمومى» شود كه موجب مى اینخستين مسئله      
ليت است. رفتار آدمى مسئله چگونگى رفتار آدمى در مقام مسئو  ،شودتبديل 

 به استناد و اتكاء محبوبيت اووقتى  شودآمیز میغرور ،در مقام مسئوليت
عمومى خواست، توقع، هوس، اراده و تصميم خويش را بدون در نظر گرفتن 

 .مصلحت مردم، خواست مردم، آگاهى مردم، اعالم كرده و به اجرا گذارد
آيند، لحاظ اينكه در جامعه به اجرا و عمل در مىاينگونه تصميمات به       

د كه نشوند و اگر تصميماتى باشثر واقع مىؤخواهى نخواهى در زندگى مردم م
د، بتدريج اقبال عمومى را تبديل به نبه كار مردم نيايند و به زيان آنها تمام بشو

ى و سايندگى رهبران سكند. درزمى را تبديل به مغضوبيت ادبار و محبوبيت
وقت مسئول  يك .يماهها بسيار داشتمسئوالن كشور در گذشته ما از اين نمونه

گويد، يك وقت داند با صداقت تمام مىآنچه را كه در مصلحت عمومى مى
گويد و از پيش داند، مىى مىيأسآنچه را كه مصلحت خويش بعنوان قدرت س

شود بلکه بعكس محبوبيت به مغضوبيت تبديل نمى ،در مورد اول .بردمى
محبوبيت به مغضوبيت تبديل  ،شود. اما در مورد دوممحبوبيت روزافزون مى

 شود. مى
ت. هراندازه سانسور كم باشد و واقعيتها سمردم ا يمطلب دوم درجه آگاه     
كه هست در معرض آگاهى عمومى قرار بگيرد و انتخابى كه مردم  طورناهم
كنند از روى آگاهى بيشترى باشد، هم نظارت مردم در قوه اجرايى و ىم

هم محبوبيت  و گردهم فسادپذيرى مسئوالن كمتر مى ،شودمسئوالن زيادترمى
شود. پس يك رابطه مستقيمى ميان درجه اقبال به مغضوبيت تبديل نمى

ها بطهعمومى، توجه و عالقه عمومى با آگاهى عمومى وجود دارد. هراندازه ضا
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در انتخاب بيشتر شناخته شوند و بيشتر بکار آيند، به همان نسبت محبوبيت 
بيشتر و پايدارتر است. و اين محبوبيت هم يك محبوبيت احساسى نيست، 

به  هم مسئول هم مردم نسبت شناسی؛محبوبيتى است از روى مسئوليت
پشتيبانى خدمت به مردم از جانب مسئول و  .كننداحساس مسئوليت مىیکدیگر

بطور  ، در آن،آورد كهاى بوجود مىرابطه ،در پيشبرد هدفهامردم و حمايت 
 .شودصميميت، صداقت و يکدلى ميان مسئوالن و مردم فزونتر مى ،روزافزون

عمل مسئوالن به  ،اما مطلب سوم كه مهمتر از هر دو مطلب قبلى است      
داند بر آنچه را كه حق مىوقت مسئول  كه يكایناعتبار ضابطه است. توضيح 

وقت خير مالحظه يك  يك و گويدوفق مبانى عقيدتى خويش، همان را مى
زند كه باب كند و حرف را جورى مىقشر، دو قشر، چند قشر از مردم را مى

شود اين است كه میحرفى كه از روى عقيده گفته  خاصهطبع آنها باشد. 
تواند ور تا آنجايى كه مسئول مىمصلحت جامعه در حال حاضر و تا زمانهاى د

اما آن حرفى كه  .مالحظه شده در نتيجه درجه اشتباه در آن كمتر است ،ببيند
و پشتيبانى مردم گفته بشود و عقيده در بيان آن حرف  بقصد جالب محبوبيت

خواهى نخواهى پس از مدت كمى  ،بحساب نيايد به لحاظ تزاحم منافع
 اينست .شودآيد و بتدريج اعتماد عمومى كم مىباطل از آب در مىاعتبار و بى

مثالا در وقت ) ى در جهان ما براى كسب محبوبيتهاى موقتى سايكه رهبران س
ست ا دهند كه اينها نه منعكس كننده عقايد آنهاهايى مىيك وعده ( انتخابات

خواهد  و نه حساب و كتاب دقيقى شده است كه به چه سرنوشت و سرانجامى
در  .بينيم كه آن حرفها فراموش شده استانجاميد. پس از انتخابات هم مى

كه  اينست .برندمردم به تدريج اعتمادشان را از اينگونه رهبران مى ،نتيجه
شود، خصوصا  در بيان تناقض در بيان و عمل آدميان موجب كاهش اعتبار مى

درجه اعتماد عمومى گذارد و بتدريج از فورى مى تأثيرو عمل رهبران 
است ى كه وعده دادهسايشوند كه رهبر سيعنى مردم متوجه اين امر مى ؛كاهدمى

است آنها را به لحاظ جلب پشتيبانى گفته و فقط سپر كرده و حرفهايى زده
گويند مشکالت اين است و آيند و مىدسته از رهبران كه مى آناما  .است

زان سختى و ناراحتى هايى كه بايد مي و حل اينستامکانات اينست و راه
تحمل كرد اينست، ممکن است در آغاز كار با مشکالت زيادى روبرو بشوند، 
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پيامبران واولياء  .كننداما بتدريج اعتماد عمومى بلکه اعتماد نسلها را جلب مى
دهند و هايى خشك و خالى به مردم نمىآنها وعده .دين از اينگونه مردمند

م را به صبر و استقامت و دركنند و مكه هست عنوان مى طورآن واقعيتها را
دهند، بکار و ها تمرين مىبرند و در سختىها مىخوانند به سختىپايدارى مى

آورند در آنها اعتماد بنفس بوجود مى ؛انگيزندتالش و سازندگى و ابتكار برمى
و اين اعتماد  آيند اين صداقت و امانتو در نتيجه نسلها را كه از پس هم مى

شود که ، سبب میبنفسى كه از سوى اينگونه رهبران در آنها ايجاد شده است
 رسيم بهمى ،پس از اين . مانندبه صورت شهيد و الگو باقى اینان ب
معرف که رهبری کننده كه  يکى از كارهاى اساسى اينست :مسئله چهارم     

 ؛را در مردم بپروراند آنهم  اعتماد بنفس باشد، هم اعتماد بنفس داشته باشد و
هايى كه در زير كه در جامعه بخصوص در جامعه -كه ترديد و تزلزل  جوري

قوم  رهبرى مثالا حضرت موسى .از بين برود - برند بسيار استسلطه بسر مى
اظ اينكه تحت سلطه اين قوم بلح .در دست گرفت را (اسرائيلبنى)يهود 

او اين قوم را وقتى از  .فرعون بودند اعتماد بنفس خود را از دست داده بودند
گذراند چهل سال در صحراى سينا همراه با كار و تالش صحراى سينا مى

احساس به خود، ه اعتمادى بكه به بى ، نسلیكه آن نسل نگهداشت؟ بطوري
ريج از بين رفت و نسل جوان بتد ،خود كمتربينى، خو كرده بودو حقارت 

 ،در آنجا ،جديدى با اعماد بنفس، اتكاء بخود و روحيه و روانشناسى جديد
 .آنها را برداشت و به سرزمين موعود برد .نما كرد و ونش

ه اين ككه اگر مسئوالن در مردم اعتماد بنفس به وجود بياورند  اينست      
آيد بلکه بايد خالى بوجود نمىهاى خشك و اعتماد به نفس هم با اميد دادن

اصل موفقيت ح ود بطرف كار و تالش وبر معلوم کرد تاآنها  رب کار را سختى
هاى وقتي پيروزي بگیرد؛د و پشت كار را نها را تحمل كايستد،  سختى. بدکن

د ى خوبديهى است وقتى ملت .آيداوليه بدست آمد، اعتماد به نفس به وجود مى
د كه منتخب او هستند معرف اعتما د، كس يا كسانياعتماد بنفس بدست آور

 .شوندبنفس آنها مى
البته در قرآن مطالب زياد است، اگر خوب دقت بکنيم در رفتار پيغمبر با       

تنها نه  ؛زمان به زمان محبوبيتش بيشتر شد ،مردم و اينكه ما ديديم در مورد او
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ات او تا زمان ما زمان به بلکه بعد از حيبیشتر شد، هر روز  ،در زمان خودش
مسلمانها نيز غیر امروز كه حتى در نزد ه او اضافه شد تا ب زمان بر محبوبيت
چرا چنين شد؟ ما اين چرا را در قرآن و روش كار پيغمبر  .چهره محبوبى است

من چند موردش را  .گيرى كنيمت پىتوانيم بدقآن بازگو شده است مىكه در قر
 .نجا آوردم و مورد پنجم مورد نحوه رفتار با مردم استدر اي
دانند، گذارد كه مردم نمىيك وقت مسئول بنا را بر اين مى: مسئله پنجم     
م كند قيگذارد و رفتارى اتخاذ مىيعنى بنا را بر نفهمى مردم مى ؛فهمندنمى
ه آگاهى براجع )  دانندگذارد بر اينكه مردم مىبنا را مى ،اما يك وقت نه ؛مآبانه

پيش  و رفتارى در (م اما اين مطالب غير از آن استاهپيش از اين حرف زد
ردم هاى مردم باشد و بيان آگاهيهاى ماساس كه بيان آگاهىاين گيرد بر مى

 ند ودانند عمل بکانگيزد به اينكه در همان خط كه عموم مىشدن او را برمى
شعور  وبر توسعه اين آگاهى و وجدان  ، در راستایكه قبالا گفتمطورناهم

 . اولی قدرتمدار و دومی جانبدار حقوق مردمند.كند افزودن عمل عمومى
در كتابى از آقاى  ؛ او شوری شور شود بهمربوط میاما مطلب آخرى      

كه براى من فرستاده بودند و در مقدمه آن چند خط نوشته و اظهار  تهرانى
ارى كرده بودند كه من فرصت كنم و اين كتاب را بخوانم برداشتى از آيه اميدو

 هاى انقالبمربوط به شورا كرده بودند كه خود من نيز در يکى از سرمقاله
اين برداشت غير از برداشتى است كه  .همين برداشت راكرده بودم اسالمى

م، اين برداشت بنظر درست بر طبق اصول اسال .شودمعموال از اين آيه مى
ا صداقت بتو اگر با مردم مهربان نبودى و » :گويدرسد كه خدا به پيغمبر مىمى

شدند و حال هم با مردم كردى از دو رو بر تو پراكنده مىو سالمت رفتار نمى
 شور كن و نتيجه را وقتى شور كردى بکار ببر و توكل به خدا داشته باش، اين

 »شود يا خير؟از اينكه نتيجه خوب مى كار را بکن و نهراس
كه ما از اين جنگ اي و اين مسئله، مسئله بسيار حساس است، در تجربه      

توانيم بگوييم كه اين برداشت ون تجربه هم كرديم مىحاصل كرديم و چ
است كه وقتى شور انجام اين .برداشتى درست و صحيح و به ثواب نزديك است

اتخاذ شد و اجرا شد و مردم هم خودشان در مقدمات  رگرفت و تصميم با شو
شور  .پذيرندرا هم مى در تصميم و نتايج آن شركت داشتند، نتايج آنو تصميم 
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هاى جديد بدست تجربه ،هر حركتشود از ، سبب میدر هر تصميم ،در جامعه
 .آوردمى

به ان زمان به زم شود؛میبه قوت  سبب تبدیل هاى ضعفانتقاد جنبه      
 جريان، جريان گذار از اختالف به وحدت است اما .شودوحدت نزديکتر مى

ت رسيم به مهمترين مسئله كه تشخيص ميان غرور و رفتار درسدر اينجا مى
 .است
 
 

 1359اسفند  29كارنامه جمعه 
 1360فروردين ماه  26چهارشنبه  تاریخ انتشار 

 514روزنامه شماره 
 بخش دوم

  
 شود؟تبديل مى به مغضوبيت چگونه محبوبيت

خدا را در نظر بگيرد و نه بر  ،بعنوان مسئول ،كندانسان در آنچه مىاگر       
يعنى انبوه  مردم و همه مردم و محرومين و مستضعفان بهيك گروه و قشر بلکه 

شود ر مسئوليتى كه عهده دار مىد ، تکیه کند وو اكثريت قريب به اتفاق مردم
گيرند، به نيروهايى كه آينده سازند و درآينده نزديك نقش تعيين كننده بعهده مى

به موافقتها و مخالفتهاى روز در رابطه با خدا و  ،تكيه كند و در انديشه و عمل
ين برخوردها گم بگردد و از اكه در  نشود  طوراينا و اهميت بدهد و خلق به

داى خلق غافل بشود و از نيروهاى كارساز، از نيروهايى كه آينده را خلق و خ
، موازنه عدمى ،گيرند جدا بيفتدسازند و در آينده نقش بر عهده مىكامالا مى

بايد از زور مسئول امور مردم مى .اصالت خدا، عدم اصالت زور همين است
استفاده كند و از تمام کند، میا دسد راه خزوری که تنها براى برداشتن 

ايجاد جو، ايجاد هيجانات  ،تخريبى، تمام روشهاى فريب، دروغ روشهاي
كاذب، برانگيختن گروهى بر ضد گروه ديگر، از تعصبها، احساسات، 

چون اينها اگر در كوتاه مدت فايده ببار آورد  .ها، و همه اينها دورى كندنادانى
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كند و انسانى كه مى را تبديل به مغضوبيت قطعا  در درازمدت محبوبيت
بخواهد با اين روشها به مسائل جامعه برخورد كند بطور قطع دير يا زود 

اما  .شود. اينها آموزشهاى قرآن استمحبوبيت او به مغضوبيت تبديل مى
نبرد و  يعنى اگر اين روشها را هيچگاه بکار ؛عكس اين نيز صحيح است

روشهايش سازنده باشد، در رابطه باخدا بينديشد و عمل كند در فكر تبعيض 
ه کجمعى بر جمعى ديگر نباشد، تفكر و عمل او بر پايه تضاد استوار نگردد بل

هاى شخصى و گروهى بر پايه توحيد استوار بگردد و مردم را به خودخواهى
خواهد وانا به انجام آنچه مىنفروشد ممکن است در زمانى كوتاه ناكام باشد و ت

 .گرددنباشد اما در دراز مدت پيروز مى
 «الناس»خواهم اين بحث را با برداشت خودم از سوره مى ،در اينجا      

 هاى دوران مسئوليت خصوصا  ه گفتم تجربهکسخن در اين باره  :تكميل كنم
 . اميد من اين است كه در يك فرصت، تمام نيستتجربه در جنگ است

بى خوا ديگرى تميز غرور از رفتار درست را تدوين كنم. گفته بودم كه خواهرى
هايى از قرآن ها و آيهواالمقامى صورتى از سوره ديده و در اين خواب سيد

ن ن ايمبراى مراجعه بخاطر مشکالتى كه من با آنها روبرو هستم داده بود كه 
نگ ت و جدر مقابله با مشکالها را در اين سوره بخوانم و روشهاى الزم را آيه

 .است «الناس» از آنها بدست بياورم. يکى از اينها سوره 
  الله الرحمن الرحيمبسم 

الذى، الخناسالناس من شرالوسواسالناس، ملك الناس، الهقل اغوذ برب     
 .نته والناسيوسوس فى صدور الناس من الج

 شیرو ،خواهم از اين سورهدر اين سوره، خدا، مردم، خناس هست اگر ب     
در  وبدست بياورم و آن روش را بکار ببرم براى آنكه دچار آن غرور نگردم 

 سياربآيد موفق بگردم، بايد بگويم سوره هدفى كه بکار مردم و رشد آنها مى
 .روشن و واضح است

وسوسه در دل مردم ایجاد از شر خناس، اعم از اينكه اين خناس كارش       
خدايى كه مالك مردم است  ؛دا پناه بايد برجن باشد خواه انسان، بخداست خواه 

بگيريم و اگر  «ناس»ى مردم است. اگر مردم، جمهور مردم همه مردم را و خدا
رابطه با اين مردم را از طريق خدا برقرار بکنيم، خود را ارباب مردم، شاه مردم، 
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از  آن وقتردم عمل بکنيم خداى مردم ندانيم و بنابراين بعنوان مردم و بيان م
ممکن  .رسيدبينيد كه به همين بحث و نتيجه مىمى ها مصون هستيم.شر خناس

اما من در مقام تجربه، تجربه  .است تفسيرهاى مختلفى از اين سوره شده باشد
و از سويى  ى رابطه با نيروهاى مسلحیتجربه جنگ كه از سو ،رابطه با مردم

كنم كه در اين سوره به مردم به برداشت مى طوراينرابطه با دشمن است،  ديگر
در . از طريق خدا بايد رسيد و رابطه گرفت و با خدا هم از طريق مردم «ناس»

اين صورت من از وسوسه خناس و مظاهر زور و مظاهر حاكميت يك گروه بر 
د به ضرورت مظاهر، اربابى جستن، خدايى جستن، و صور مادى اعتقا« ناس»

كه طورناشوم واقعيتها را همگردم و طبيعتا  موفق مىاربابى بر مردم آسوده مى
عمل كنيم كه  طورآنو  هستند ببينيم مردم را در همان واقعيتى كه دارند ببينيم
بطورى كه در جامعه  ؛راههاى رشد و راههاى توحيد اجتماعى هموار بگردد

که حق است، بنابراین، جز به  ند و جز به اومردمان جز خدا را به اربابى نپذير
 .گردن نگذارند حق،
و مستكبر نباشند، برادر، خواهر و  برده و ارباب، مستضعف ،نسبت بهم      

ها با مردم رابطه «خناس»از طريق  آن وقتبرابر باشند. اگر جز اين كنيم، 
رفت. يعنى منافع يك گروه را  يعنى در پى اربابى بر مردم خواهیمخواهيم گرفت 

بر منافع مردم ترجيح خواهيم داد يعنى در پى اين خط خواهيم رفت كه ما 
 .دهنددهيم و مردم تشخيص نمىتشخيص مى

ا به ما ر ،نجها سايدنبال استبداد خواهيم رفت، استبداد در مقه بنابراين ب      
 .شتهيم گو سلطه بازخوا وبند ناگزير خواهدكرد و ما به همان نظام استبداد زد

، از مردم به خناس روى بياوريم م اما، به تدریجو اگر درست هم شروع كني      
مثل بسيارى از رژيمها كه در آغاز مردمى هستند، از مردمند اما بتدريج منافع 

چربد، مقدم گروهى از راه وسوسه فزونى قدرت بر منافع خلق از نظر آنها مى
گردد و خناس و مظاهر اجتماعى آن جام خلق حذف مىشود و خدا و سرانمى

مجری اين يك قانونى است اجتماعى در تاريخ بشرى همواره  .ماندبرجاى مى
پس اگر ما از راه  .انداين ترتيب بدل شدهه ب است. انقالبها به ضد انقالببوده

محور فعاليت قرار  رابطه بگيريم، ناگزيريم همه مردم را( مردم) خدا با ناس 
همه مردم در آن باشد و  حقوقبدهيم. يعنى سخن و عملى در پيش بگيريم كه 
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در ، مردم را كه در امور خويش شركت بدهيم .يك قشر و يك گروه سود نه
صحنه حاضر بخواهيم، زور را در تنظيم فعاليتهاى اجتماعى، فقط وقتى بکار 

شده بر جامعه حاكم به زور گروهى  يعنى ؛سد راه خدا شده باشد یببريم كه زور
فهمم. توحيد اجتماعى اين روشى است كه من از اين سوره قرآنى مى باشد،

گردد كه همه متوجه خدا باشند، تضاد اجتماعى وقتى است كه وقتى ممکن مى
تناسبات  و اتانسانها در گروههاى اجتماعى داراى منافع متضاد در مناسب

امروز  اگر آدمى در اين ورطه افتاد، محبوبيت .دبر ضد يکديگر عمل كنن ،زور
گردد و اگر نيافتاد ممکن است نزد گروههاى او به معضوبيت تاريخى بدل مى
محبوبيت تاريخى پيدا  (جمهور مردم) «ناس»حاكم مغضوب باشد اما نزد 

 و اين نه دن استمحبوبيت بصورت گواه و شهيد درآم كند. اين وجه ازمى
ه وجه خدايى است و مطلوب و آن وجه از محبوبيت كه در جذب کغرور، بل

غين و غرور ال قدرت حاصل گردد ناپايدار و درومنفعت و همراهى گروه و اعم
 همه نژاد، طبقه، ملت، زبان، بلکهنه  «ناس»است. در تاريخ بشرى رهبرانى كه 

براى سعادت ، سخن را دانرا در بعد تاريخى در نظر گرفته اند و بشردانسته بشر
اى كه اين باندازه ،انداند و عمل را براى سعادت اين بشر كردهاين بشر گفته
عمل آنها بوده است، بصورت الگو و شهيد محبوب در  قول و مشخصه در

خورد پس اين سوره بيش از همه به درد آنها مىاند. تاريخ زندگى بشرى مانده
خواهند محبوبيت آنها، آنها را اشند يعنى مىخواهند مسئول امور مردم بكه مى

معناى او، اگر انسان دائم خدا را بياد بياورد و به  ،بنابراين .گرداندندچار غرور 
يعنى هر بارخواست، زور بکار ببرد، در درستى روش ، توجه كند؛ درست كلمه

ان خود را از آن منافع آنى و كوتاه مدت، مي وخود ترديد كند، بخدا توجه كند 
اگر  ؛تواند مصون بمانداز وسوسه مى آن وقت ،رها بسازد ،مدت، درازمدت

اميدوارم در روزهاى  .كندافتد و سقوط مىهاى خناس مىدر دام وسوسه ،نتواند
هاى ديگرى را هم به همين ترتيب با شما خوانندگان در ميان آينده سوره

وزيم و آنها را بکار كه روشهاى قرآنى را بتدريج باهم بيام بگذارم. بطوري
باید به او بگویم تركنم، ببريم. اگر من بخواهم موضوع را براى خواننده ساده

، این به لحاظ موقعو از اين نظر  ؛ستهآموزشهاى ديگرى هم در اين سوره 
اگر شما در خانه با برادر با خواهر با پدر، با مادر بر پايه  .بررسى كردمروش را 
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ناچار با آنها در تضاد زندگى خواهيد  ،طه برقرار كنيدراب نمنافع شخصى خودتا
اگر تنها خود را  .كرد. امروز محبوب خواهر، مغضوب برادر و فردا بعكس

ببينيد مغضوب همه خواهيد شد. اما اگر خود را هم در ديگران ببينيد هيچ 
 ،نفعى نخواهيد، مگر براى همه و در ضرر جمع نيز خود را شريك سازيد

 .شويدمى (خانه)محبوب محيط خودتان  ،شويدوب مردم مىهمواره محب
امروز هست، فردا  ؛محبوبيت اولى، زندگى با ديگران بر پايه نفى غرور است

يان آگاهى است، بيان . بمحبوبيت دومى غرور نيست و ماندنى است مانيست. ا
 ست.ا عمل با خدا

، ايد به خدا پناه بردب «خناس»از نظر اجتماعى معناى اينكه از  ،سانبدين     
انسان خود در  . پس،مردم و خداى مردم است ربخداست كه  است کهاین

جامعه بتدريج ميل به ، صورتصدد اين برنيايد كه جاى خدا را بگيرد. در اين
ها، يگانگى، شادى، اميد كند، تضادها جاى خود را به هماهنگىتوحيد مى

محبوبيتى هميشگى  ،استايفا كردهدهد و انسانى كه در چنين تحولى نقش مى
غرور نيست، اين همه دوستى به معناى درست كلمه  اين محبوبيت .كندپيدا مى

است، به معناى اسالمى كلمه است. اين همان اخوت و محبت اسالمى است. 
از راه تكرار بايد گفت انسان وقتى از وسواس خناس در امان است كه خود را 

حاكم بر مردم  ،از راه استفاده از جهل ،يك گروه نسازد. خود را نماينده
 .نگرداند. خداى مردم نسازد، ارباب مردم نگرداند

 .كندبيند و جز براى او نمىدر هر عمل چنان كند كه پندارى جز خدا نمى      
شود. اين است كه گفته تمام مى «همه ناس»آن عمل به سود  ،صورتایندر 
شود. وقتى خدا پرستيده مى ،ستهوقتى در جامعه توحيد  ، کهفصيلبه ت و بودم

خواهند از راه زور آنها كه مى .گرددخدا فراموش مى ،در جامعه تضاد هست
كسانى هستند كه آنچه به ناس تعلق دارد به  ،حقى را كه ندارند بدست آورند

 انگارند.میخود متعلق 
 

 نكنم و وفادار بمانم به موجد اين اعتماد خيانت
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 مردم خراسان گردم به اجتماع عظیمسبت، بازمىپس از اين بحث و به منا      
ار گشت. نه دعوتى و نه . اين اجتماع بطور خودجوش پديددر مشهد
لك افرمايشى و غيره و ذ ؛از سوى اشخاصى و يا گروهها نشده بود سازماندهي

هاى براين چون بطور خودجوش سازمان جسته بود، حاصل آگاهىبنا .نبود
نكنم  است كه به موجد اين اعتماد خيانتماند اينمردم بود. آنچه براى من مى

و وفادار بمانم. اين اجتماع به لحاظ خودجوش بودن و آگاهانه بودن بيانگر 
و وجدان و شعور خود  خواهند از آگاهىاين واقعيت بود كه مردم امروز مى

بسيار  كنيم و اين دانيم چنين مىخواهند بگويند چون مىيعنى مى ؛پيروى كنند
نسل امروز تواند گوسفندوار پيروى كند. مىنمهم و اميدبخش است. نسل امروز 

بايد چون و چرا كند و بداند و از دانش و آگاهى و شعور عمومى خويش پيروى 
كران ناپيداى اين اجتماع موج بى .ه به اين استبست حیات. شرط و بقاى كند

در تحقق  روشى كه از سوى رئيس جمهور :گفتانسانى به زبان حال مى
را شود ، ارائه مى، در طى راه و رسم اماماسالمى ايران آرمانهاى انقالب

انتها و هيجان اجتماع با آن شور بى .كنددنبال مى پسندد وپذيرد و مىمى
وصف ناكردنى حکايت از روحيه محبت جو و صميمت طلب مردم كشور ما 

ها را دوست اينكه مردم ما كينه بر كند. بيان واضح و روشنى استمى
دارند، از برخوردها بيزارند ايجاد جو دشمنى و نفاق را دوست نمى ،دارندنمى
محيط شان شادى و گرمى داشته باشد و با شادى و گرمى به كار و خواهند و مى

 .تالش و سازندگى بپردازند
 باينكه ملتى فرصتهايى از اينگونه را براى متجلى كردن صفات خو      

برادرى و خواهرى، محبت و دوستى، شادى و اميد و آمادگى براى رفتن به 
د براى كسانى است كه بخواهند بزرگترين امي ،اى نو، مغتنم بشماردسوى آينده

به استقبال مشکالت بروند و مشکالت را با سرپنجه تدبير و استقامت حل 
حکايت از  ،در اين اوضاع و احوال ،اين اجتماع بزرگ ،كنند. و باالخره

ى و اراده خويش دارد. اين نيز باز وجهى مثبت و خاصه و أاستقامت مردم در ر
شود، صبر و توان وز است كه خسته نمىاز نسل امر قدرنااى گرخصيصه

گردد. در حقيقت نمى تفاوتبىدهد و مايوس و خويش را از دست نمى
شوند، اكثريت مى تفاوتبىكنند كه اين مردم دارند بسيارند آنان كه تبليغ مى
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اما حضور مردم در صحنه با اين شور و هيجان بايد به  .شودمى تفاوتبىدارد 
ى تفاوتبىروند چرا كه شدن نمى تفاوتبىشد كه مردم بدنبال همه نشان داده با

اعتنايى به سرنوشت خويش، از اصرار به آگاه نشدن و از استقامت از بى
گيرد. نسل امروز در جستجوى دانستن است. هام مايه مىبز او  ا نكردن

در  .كندها را جبران كاستى ،خود یهاخواهد بداند و با توسعه آگاهىمى
اگر  .يابددر بدن اجتماعى ما جريان مى ناطالعات چون خو ،تاسر كشورسر

كسى از راه عبرت به شعارهاى اين اجتماع بزرگ، به شعارهاى مردم در 
به شعارها در فسا و جاهاى ديگر توجه كند، شعارهايى كه خود  ،بهشت زهرا
 ،شود، نظر كندآنها گذاشته مىنه شعارهايى كه در دهان و د کننمیمردم ايجاد 

گويند، به يك واقعيت پاسخ مىو گيرند بيند يك شعارند از يك نياز مايه مىمى
دارند و مبين و آشکار كننده شعور و آگاهى در سرتاسر يك اراده را اظهار مى

ست. در ا ميهن اسالمى هستند. اين اجتماع اظهار اراده وحدت در جامعه ما
پيش آمده و يك ويژگى اجتماعى نه تنها خواست جامعه ما تاريخ ما فراوان 

هاى بشرى است كه وقتى خطرهاى بزرگ متوجه موجوديت كشور بلکه جامعه
شود. وحدت بصورت وجدان عمومى متاثر مى ،گرددو بقاى جامعه مى

هاى انبوه و عظيم مردم جامعه، توده ؛آيدضرورت و يك خواست عمومى درمى
آورد و سدهايى بنا ها و معيارهايى بوجود مىت ضابطهبراى يك چنين وحد

 کند؛حاکم می جامعهو عمل ذهن ها را بر. آن ضابطهكند ذهنى و اجتماعىمى
بتدريج  .برخوردها به جامعه راه نيابد و بر اساس وحدت او زيان نرساند که تا

نند. كآيند و جاى اجتماعى خويش را پيدا مىبيانگرهاى اين وحدت نيز رو مى
نيست. بسيارى اميد بستند  «خطها»اى در چنين موقعيت جامعه تعدد جامعه
كه دو  قاعده نابر اینكه اين برخوردها زمينه را براى آنها فراهم بياورد. ب باين

 .رسد كه زر را بزند و ببردكنند و نوبت به سومى مىطرف برخورد سقوط مى
آنها  .اندد و هم در كمين نشستهسازنتر مىپس هم بازار برخوردها را آشفته

كنند، ايران امروز وضعيتى شناسند گمان مىرا نمى شرايط اجتماعى امروز ايران
مثل وضعيت اروپاى امروز تازه در وضعيت اروپاى امروز نيز به لحاظ  دارد

 بروز همين خطرها حد وسط درحال حذف شدن است.
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 كنندمردم خود وحدت خويش را حفظ مى

واضح و روشن بود و جا براى هيچ ابهامى  بهر تقدير بيان مردم در مشهد     
كنند و ميکروبهاى اختالف را به نبود. مردم خود وحدت خويش را حفظ مى

آخر، دهند و پاسدار وحدت خويش خودشان هستند. دستتن جامعه راه نمى
يجان و پر تصميم بيانگر اين رهپاين اجتماع بزرگ پرتالطم و پر حركت، 

از راه  مسائلواقعيت بزرگ نيز بود كه مايل است دوران بحران بسر آيد و 
گاهى و بينش و بصيرت، حل و فصل بگردد و خصوصا  جامعه نسبت به  آ

ماند مردم بايد به ه باشد القيد نمىكه بر اساس نادانى آنها استوار شدروشهايى 
ايد خود را بحساب آورند. هر بار ديدند كه حساب آيند و خود مردمند كه ب

گذرند بترتيبى كه بنابراين است كه گويا مردم حضور ندارند، در امورى مى
صحنه حاضر بشوند و حرف خود را بزنند كه تضمينى باشد براى رژيم 

. اينها درسهايى است كه از اين اجتماع آناسالمى و دوام و بقاى  جمهورى
 .بايد گرفت

خواندم  جا بگويم كه چند روز بعد در گزارش ويژه خبرگزارى پارسهمين     
مردم رامى زدند، چند  ازفرودگاه تا كجا نظامى چيده بودند و اين نظاميان»

 .»اتومبيل خراب شد و شکست و چندنفر صدمه ديدند
همه شور و هيجان و آناز  ،انسانىانتهاى امواج بى آناز  ،همه زيبايىآناز      

گاهى، خبرنگار خبرگزارى پارس  !؟.نديد ی خود ساختههاجز زشتى آ

 
تا بدين حد پيش برود كه  چرا آدمى در بيمارى كيش شخصيت

 ؟را زشت ببيند هاییزيبا
زاران هستند و بکار اينكه چگونه در جمهورى اسالمى اين گونه خبرگ      

و مردمى كه از  اينكه مردم مشهد ،دهند، يك موضوع استخويش ادامه مى
اند يك دانند كه چه كردهنقاط ديگر به مشهد آمده بودند و خود ديدند و مى

انتها بينى و آن زيبايى بىمیهمه زيبايى را نموضوع است، اما اينكه تو جوان آن
در هيجان و حركت و شعارشان  و جوشيدكه از درون مردم مىرا و آن محبتى 
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چرا آدمى در بيمارى  .بينى، موضوع اساسى همين استمین ،كردتجلى مى
ن اهم تا بدآن ؛را زشت ببيند ییتا بدين حد پيش برود كه زيبا كيش شخصيت

كسى شناخته كسى از  ؛چرا نبيند كه مشهد مثل صحراى محشر بود ؟حد زشت
جامعه يکى شده بود. نظامى و غير نظامى در هم  ،كرانشد. در امواج بىنمى

صدافسوس كه كيش  .آمدندرفتند و مىگم شده بودند، موجها بودند كه مى
شخصيت، يعنى اصرار و كوشش در تخريب ديگرى براى ساختن خويش 

ردمى هيچ نبيند. از اين شکوه م همه بزرگى، آناست خبرگزار ما از موجب شده
چرا كه گمان  ؛به حال او بايد افسوس خورد و از زارى حالش رنج برد

نامه بياورد و براى مسئوالن است اگر اينگونه اخبار را در دفترچه ويژهبرده
اى بودند و بفرستد، همه قانع خواهند شد كه در مشهد خبرى نبوده، عده

اين همان اشتباه دردناكى است كه جاعالن خبر  !دزدنهم آنها را مى نظاميان
كنند مردم امور را از دريچه ديد آنها و خبرهاى تنظيمى كنند و گمان مىمى

ام كه كارى نكنيد تا مردم عكس را گفته یچند نوبت اين معن .بينندآنها مى
 شنوند حقيقت بپندارند.گوييد و مىآنچه را كه مى

 
 اين تذكرات را جدى تلقى بکنند رى پارساميدوارم مسئوالن خبرگزا

خبر شما را در اين كارنامه  خبرگزار عزيز فرض كنيد كه مردم مشهد     
چه خواهند گفت مردم  ؛د و به اطالع مردم رسيدشهم چاپ  ا خواندند و عين

ديگر چه اعتبارى خواهد ماند براى خبرهايى ، درباره دستگاه خبرگزارى پارس
صدمه  كنيد كه به رئيس جمهورىشما گمان مى ؟كنيدكه شما تنظيم مى

زنيد و متأسفانه بيشتر از آن به از زنيد، اما در حقيقت به خودتان صدمه مىمى
جامعه  .رسانيد و اين خطرى بزرگ استبين رفتن اعتماد در جامعه كمك مى

بايد در حکومت اسالمى به ديده اعتماد بنگرد، در اركان اين حکومت ما مى
ديده اعتماد بنگرد، در ارگانها و نهادهاى اين حکومت به ديده اعتماد به 

وقتى  ،وگرنه ؛بنگرد تا ميان اين حکومت و حکومتهاى ديگر فرق بگذارد
المى، اگر نه اعتماد خويش را از دست دادند نسبت به رژيم جمهورى اس

شود. اميدوارم مسئوالن خبرگزارى پارس اين تذكرات را مخالف، القيد مى
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نامه يك زمينه سازى و اين بار اول نيست، در اين ويژه .دجدى تلقى بکنن
اين بار  .گيردجوسازى از روى قرار و قاعده بر ضد رئيس جمهورى انجام مى

، در سراسر ايران، از آنچه را چون مردم در مشهد بودند و اينك همه ايران
 .دروغ فاحش است ،آگاهند دهد،روی میسراسر ايران  داد و درمشهد رویدر

نويسند كه مردم از است كه مطالب نادرست، دروغ و غيرواقع مىاما بسيار شده
 .آنها آگاه نيستند

واقعى و پايدار همين است.  يکى از وجوه تمايز ميان غرور و محبوبيت      
تكلف عمل كنيم. خبر و اطالع را ريا و بىمسئوالن كه ما باشيم بايد با مردم بى

ى نكنيم و حقيقت را سايخصوصا  وسيله برخوردهاى س .ى نكنيمسايوسيله كار س
كار را كرديم و مردم اعتماد پيدا كردند  اگر اين .همان كه هست به مردم بگوييم

گيرى و سخت كوشى از رژيم بطور استوار با پى ،گوييمدروغ نمى ما به آنها كه
 .كنندجمهورى پشتيبانى مى

ى، احزاب سايگويد: اگر به سرنوشت شخصيتها، گروههاى ستجربه مى      
بينيم مى ،بنگريم ،رو آمدند و زير رفتند ى كه در نيم قرن گذشته در ايرانسايس

دستيابى به هدف خبر ساختند، جعل كردند، دروغ  آن گروههايى كه براى
اند. اند، ديگر هرگز رونيامدهآنها وقتى زير رفته ؛گفتند، مردم را دست انداختند

به حکم  ،بزرگ و طوالنى با عمر و بادوام خويش جامعه ما به حکم فرهنگ
 ،كندديد مىموقعيت جهانى كه دارد، به حکم خطرهايى كه از هرسو او را ته

نسبت به صداقت مسئوالن بسيار بسيار حساس است. بسيارى امور را بر 
 كردن و يا در خبر دست بردن، ريابخشد جز دروغ گفتن، خبر جعلمسئوالن مى

اين نابجا نيست و  .ىسايحسابهاى س سویهكردن و استفاده از اطالعات براى ت
يسنده اين تاريخ در همه نو «رجال سه قرن اخير»بيخود نيست كه در تاريخ 

صداقت در گفتار و عمل  نموارد ضابطه تشخيص شخصيت اين رجال را همى
اجتماعى اين اخالق و خصيصه و رفتار  قرار داده است. به لحاظ اهميت

است. در ايران ما اين خصيصه بسيار پراهميت است. به لحاظ حضور 
ع حوادث پيش بينى ابرقدرتها در زندگانى جامعه ما، به لحاظ احتمال وقو

نشده، به لحاظ پراكندگى جمعيت در يك سرزمين گسترده و به داليل بسيار 
ديگر مشخصه مسئول مردمى از غير آن همين صداقت در گفتار و در رفتار 
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را با اينگونه كارها از دست  و اين نعمت بزرگ در جمهورى ما است آن .است
بيگانه نشده باشد كه زيباييها را قدر از خود ندهيم. اميدوارم آن خبرگزار اين

است اين انذار و اين هشدار را قدمى در راه نجات هم زشتيها ببيند و اگر شده
جهان ما زيبا  .خود بداند و خود نيز تالش كند خود را از اين بيمارى رها سازد

 .كه هستند ببينيم طورناگردد وقتى كه ما امور را هممى
نده و همآهنگ تنظيم كن و رابطه بيان كننده ،جامعه بامثالا رابطه مسئول       
يك  ، وقتیگيردوقتى مسئول از جامعه فاصله مي ،است. اما اين رابطهكننده

ها بوقوع گيرد، امرى كه در همه جامعهى از جامعه فاصله مىسايگروه س
 پيوندد و جريان فطرى انقالبى، تبديل به يك جريان غير فطرى و ضدمى

گروه يا شخص يا گروه اشخاص مسئول از جامعه يعنى وقتي  ،شودبى مىانقال
گيرند تا بر جامعه حکومت كنند، تضاد بيانگر رابطه ميان جامعه و فاصله مى

آن  و گردد. در اين وقت است كه اقبال عمومىمسئوالن يا مسئول يا گروه مى
ز شود و زشتى اختالف. در جريان اتبديل به ادبار مى ،زيبايى وحدت
نقش و اهميت بسيار پيدا  هاى تخريبىخبر، تبليغ، و انواع شيوه ،خودبيگانگى

بينيم شيوه كار منافقان و مخالفان در دقيق بشويم مى ،اگر در قرآن .كندمى
اساس كارشان اين بود كه ميان او و جامعه  ؛رابطه با پيامبر اسالم همين بود

ارونه جلوه دادن حقيقت و با مصنوعى پديد آورند با جعل اخبار، با و تضاد
نفاق »البته در . كه در سوره منافقان است طورناتحريك دائمى بر ضد او، هم

به بحث مفصل درباره منافقان و چگونگى معرفى آنان در قرآن  ،«در قرآن
كنم به مناسبت اين بحث، خواننده را متوجه اين رويداد مى ،اينجا .امپرداخته

منافقان خواستند از فرصت كمال استفاده  ،يان رسيدكه وقتى جنگ احد به پا
اى تبديل كنند براى جدا كردن مردم از پيغمبر و را ببرند و شکست را به حربه

برانگيختن مردم به ضديت با پيامبر. اينست كه گفتند وقتى به مدينه رسيديم، 
تند و دانسچون خود را اهل مدينه مى .كنندترها را بيرون مىعزيزترها، ذليل

برنامه شان اين  ،شمردندتر مىعزيزتر و پيامبر و معدودى از مهاجران را ذليل
بود كه به محض رسيدن به مدينه پيامبر و ياران او را از شهر برانند. پس روش 

را به او  و جامعه تضاد پديد آورند و محبوبيت كار آنها اين بود كه ميان رهبرى
تبديل كنند و سرانجام جامعه را بر ضد رهبرى برانگيزند. اين يك  غضوبيتم
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كنند يعنى مى طوراينگويد همواره . اينكه قرآن مىمنافقان استروش ثابت 
ست كه در جوامع بشرى همواره روش كار منافقان است. در ا اين روش، روشي

 .اين است روش دهند اما اصلمى ها و ترفندها تغييرهمه تاريخها در شيوه
خواهيد روى مسئوالن، گروه رهبرى كننده و هر اسمى كه مى ،اگر رهبرى      

خواهند، عمل نكنند، يعنى به هيچ قيمت آن بگذاريد، در جهتى كه منافقان مى
جدايى بگيرد، هيچ  توضیح دادم،كه  همان مشیند از مردم، به وحاضر نش
هاى وسوسه ،او را به اين جدايى راضى نگرداند، در آن صورت اىوسوسه

هم مثل همان اولى يك قاعده است، گردد. اينمنافقان به ضد خودشان بر مى
 ،هاى بشرى. يعنى همواره چنين است: تا وقتى مسئولقاعده دائمى در جامعه

م، از جويند، به همان معانى كه گفتنمسئوالن، گروه مسئوالن از مردم جدايى 
 .و در امانند  هاى منافقان و مخالفان در امان استگزند حيله

است كه منفعت يك گروه، جدايى از جامعه هم از جهت اجتماعى به اين      
حاكميت بر جامعه را در رابطه با اين منفعت بچسبد و منفعت تمام جامعه را 

فريب از  غالبا د. تواند باشرها كند حاال اين منفعت اعم از معنوى و مادى مى
كنند كه اين فكر را القا مى ،ثباتى در حکومتاينجاست كه به حکم تزلزل و بى

شك هاى مردم را كه بىالمثل آدمى، تودهاست كه فىضرورت ثبات به اين
توانند بگذارد و نهادهايى كه مى ،سازمان و در نتيجه در مواقع لزوم ناتوانندبى

رسد رود و مىگردانند بچسبد. از اينجا جريان مىحاكميت حکومت را استوار ب
. اىاى و در تضاد با جامعه قرارگرفتهبينى از جامعه برخاستهبه جاييکه مى

چگونگى اين از خودبيگانگى همان چگونگى تبديل امامت به استبداد است و 
دوارم ايم اميو خط سير تحول قدرت بدان پرداخته ديدى كه ما در رهبرى

 ا خصوص .ام بيفزايمها گفتهترى بدانچه در اين بارهفرصت كنم و مطالب تازه
ا ببيان بعضى آيات قرآنى بعنوان روش، روشى كه در اين جنگ آزموديم،  در

 .نتايجى كه گرفتيم
نتيجه اين بحث اين است كه ماندن با مردم در عين حال كارى ساده و       

عكس مها نيفتد، تبليغ براى ايجاد تضاد نتيجه مشکل است. اگر انسان در دا
براى آنكه در اين دامها نيفتد روشهايى وجود دارد كه بايد بکار برد.  .دهدمى
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قسمتى از آنها را در كارنامه امروز آوردم. بقيه را نيز در فرصتهاى ديگر با 
 .گذارمخوانندگان درميان مى

 
 خاستمى صداى  صاف فريادگون مردم كه از صميم دل بر

امروز پس از آنكه لحظات تحويل سال را با مردم در حال نيايش بدرگاه       
هيجان، پرشور و پر از اخالص و صميميت با پرتو گوهردر آن  ،خدا گذراندم

خاست و امواج آن صداى صاف فريادگون مردم كه از صميم دل بر مى
اميد  ،پيروزى در جنگ گسترد، اميد بهانتهاى معنويتش به آسمانها دامن مىبى

 . اميد به لطف خداوندى كه در دل ما مردم ايرانرا دیدمبه غلبه بر مشکالت 
اراده استقامت را مستحکم بگرداند و ما بتوانيم بر مشکالت انباشته غلبه كنيم 
و ايران را در حکومت اسالمى الگوى رشد و تعالى و جامعه خودمان را 

 .و پرتو معنويت ابدى خداوندى بگردانيمگاه توحيد جلوه
ترتيب سرآمد. بازگشتيم و اين روز نيز بدين شب هنگام ديروقت به تهران      
سالى را بسر آورديم و قدم در آستانه سال نو گذاشتيم اميد كه اين ایرانیان ما 

ا كار و سال، سال استقامت و پيروزيها باشد و ملت ما بر شاديهاى خويش ب
 .تالش بيفزايد

  
 
 1360فروردين ماه  7كارنامه شنبه الى جمعه 

 1360فروردين ماه  27پنجشنبه 
 515روزنامه شماره 

  
و در فسا و  بود، در بهشت زهرا همان شور و هيجان كه در مشهد

 برازجان هم بود
از دو  ر در اجتماع مردم، بازديددر اين هفته موضوعات قابل بحث، حضو      

 .طرح ابتكارى، آسان و مشکل، امور جنگى و آموزشى از يك كتاب است
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به زيارت  اما حضور در اجتماع مردم، روز اول فروردين در بهشت زهرا      
قبور شهدا رفتم و روز يکشنبه از اردوگاههاى پناهندگان در فسا و برازجان 

بود، در بهشت زهرا و در فسا و  م. همان شور و هيجان كه در مشهدديدن كرد
برازجان هم بود و همان شعارها و اين همان نيروى اصيل، همان آگاهى 

 .عمومى و همان اراده مشترك مردم اين سرزمين است
شد كه بتوانم بر هيجان و گرمى و فشار جمعيت مانع از آن  در بهشت زهرا      

مزار شهيدان بروم. بيش از دو سه قدم رفتن ميسر نشد ناچار باز به اتومبيل 
گفت يعنى اين شعارها مى)خواهند بازگشتم و شعار مردم همان شعار بود. مى

كنند و بر دانند چه مىاداره جنگ در اختيار كسانى باشد كه مى (خواهندكه مى
را وسيله قدرت جويى  كنند و نه آنمعامله مى سر استقالل و موجوديت كشور نه

 .دهندقرار مى
روز يکشنبه در فسا و برازجان با همين منظره روبرو شديم. در فسا كه مطلقا     

ممکن نشد بتوانيم حتى از يك چادر ديدن كنيم و در برازجان كه جمعيت از 
ا ندادند و همه شهر بسيار دور بود خود پناهندگان چنين مجال و امکانى را به م

 ام و عنوان آن كتاب كودتاجا همان شعار بود. من بمناسبت كتابى كه خوانده
رابطه با مردم پردازم كه قطع است در كارنامه روزهاى آينده به اين مسئله مى

اينست كه در چندين  .يکى از هدفهاى اساسى استقرار يك رژيم وابسته است
ئول امروز خواستم در سرتاسر كشور، در شهرها و نوبت از نسل جوان مس

 در توضيح برنامه و در حال بسيج ،روستاها، جانشين من بشوند در بيان حقيقت
نگاهداشتن مردم كه تنها شرط پرهيز از خطرهاى اساسى است كه متوجه 

جدان عمومى بيدار است. ند. خود مردم چنين توجهى را دارند ورسرنوشت كشو
عالقه به يك شخص نيست، بلکه نگرانى  ابرازتظاهرها، هيجانها،  نیمگر نه ا

نسبت به سرنوشت كشور و اظهار اراده نسبت به يك راه و رسمى است غير از راه 
 .كندو رسمى كه حکومت مى

ت را زنند و يك خواسهمه يك حرف مى ها، مردم شهرهاوقتى مردم روستا      
ايد بدانند كه چه دانند، مىه آگاهيست. بر آنها كه مىكنند، اين نشاناظهار مى

كرد فرض است كه اين آگاهى را مشخص، روشن و مجهز به برنامه اجراى 
 .شعار استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى بگردانند
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 برند، عالقه به استبداد دارندآنهايى كه اين سودها را مى

خواهد مستقر بگردد تى قدرتى مىوقچرا بايد چنين كنند؟ بدين لحاظ كه       
هاى قبل آوردم تا ممکن است در كارنامه كه در بررسى كار هيتلر طورناهم

براى او يك دنياى خيالى  ،در حرف و، كنندستايى مى محروم و مستضعف
 .ر بگرددد و آن استبداد مستقشود تا وقتى كه او خام و غافلگير نآوربوجود مى

. باز در شودپس از آن خفقان مانع بروز تمايالت محرومان و رفع محروميتها مى
اين مسئله را خواهم شکافت. اجماالً به قول آقاى  همان بررسى كتاب كودتا

 120ميليارد ريال،  1200از راه تجارت در سال گذشته  مهندس سحابى
 اند. اين پول از كجاست؟ پول واردات را ما از نفتن نفع بردهميليارد توما

چيز و فقير است. چطور سود آن به ميليون مردم بى 36ايم كه متعلق به پرداخته
اى كه در حرف از پس آن طرز اداره ؟استجيب يك اقليت كوچکى رفته

يك اقليت  زند، در عمل اين سودهاى هنگفت را به جيبمحرومان دم مى
به  و نظير. اين سود كالن، بىتواند تمايالت استبدادى نداشته باشدريزد، نمىمى

آورد. مانند در تاريخ ما صداى يك ملت را در مىقول آقاى مهندس سحابى بي
برند، عالقه به براى آنكه صداى اين ملت درنيايد آنهايى كه اين سودها را مى

از طريق ارائه برنامه بايد روشن كرد كه بکار او استبداد دارند، مردم محروم را 
 .آيد نه شعارعمل مى

ه ها كه بتاريخ بشرى پر است از شعارها كه به سود محرومان دادند و عمل      
شود. ىسود مستكبران كردند ما بايد عكس آن را بکنيم و اين بدون برنامه نم

 .شودبدون تغيير نظام اجتماعى از بنياد نمى
آنها تبليغ كرده بودند رئيس  نزدكه  اى از پاسداراندر يك مناسبتى با عده      

آنهايى كه اين  و پرسیدم: طرفدار خان است اين مطلب را گفتم جمهورى
 «آرون»بقول  ؟برند در جامعه امروز خان هستندسودهاى كالن را مى

) دارى دنياى ما دنياى امپراطورى فن مايهساز سرشناس و نظريهجامعه
آنهايى كه فن و اطالعات را در دست دارند  .و اطالعات است(  تكنولوژى

همه تالش ما براى مبارزه با سانسور براى اين .حاكمندو سرمايه را هم دارند 
براى همين است ، اينكه جوانان ما از تحصيل علم منصرف و منحرف نگردند
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اى است. اى كه مغزهايش از آن بگريزند جامعه وابستهجامعه دانيمكه ما مى
دهد و ناگزير اى است كه روز به روز امکانات داخلى توليد را از دست مىجامعه

اى را به بايد به جاى توليد داخلى نيز وارد كند. اين واردات جيبهاى يك عده
كارى را كند، بيىكند، امکان توليد داخلى را كم مهمين ترتيب كه گفتم پر مى

استبدادى را نيز افزايش ميدهد و از نو ما را  دهد و تمايل به روشهاىافزايش مى
 .آوردتحت سلطه همانها كه مسلطند در جهان، در مى

ام. در پرتو اى است كه چندين و چند نوبت توضيح دادهاين مسئله      
گردد. و مرا موس مىها بيشتر بر مردم روشن و ملواقعيتهاى روز اين توضيح

 .چاره جز تكرار نيست
 

 اصالا اين چه اسالم بى یال و دم و اشکمى است
اند كه دردهاى جامعه را ما در جمعى از علما نيز اين مسئله را طرح كرده      

توانيم بگوييم مسائل و مشکالت اقتصادى را بحال اسالم بايد حل بکنيم، نمى
گوييم ما براى اقتصاد ه اعتراض بلند كرد مىهر كس صدا بكنيم و خود رها مى

توانيم امنيت قضايى فراهم نكرديم بلکه براى اسالم انقالب كرديم. نمى انقالب
توانيم نكنيم، امنيت فراهم نكنيم، بگوييم ما براى اسالم انقالب كرديم. نمى

انقالب كرديم و  اداره كشور را نظم و سامان ندهيم و بگوييم ما براى اسالم
توانيم آزاديهاى مردم را از بين ببريم و براى اداره كشور انقالب نكرديم. نمى
و بقيه امور كه مردم و شما از آن آگاهيد.  بگوييم ما براى اسالم انقالب كرديم

براى اينكه بعد به ما خواهند  .اينها همه واقع بشوند و ما اين حرف را بزنيم
به اسالم راجع نيستد، اگر توسعه دانش، علم و فن در  گفت اگر همه اين امور

مايه يك قرن و نيم سلطه  جهان امروز، كه نه در جهان امروز بلکه در كشور ما
به اسالم مربوط  ،بوده، حل اين معضل بزرگ و از بين بردن اين وابستگى

اگر و ما نبايد دانشگاهها را توسعه هم بدهيم دو سه برابر هم بکنيم،  نيست
قدر امنيت و آزادى، تغييرات اساسى اقتصادى بسود محرومان و  ايجاد اين
پس  ،در قلمرو اسالم نيست ،و ايجاد يك اقتصاد مستقل و پيشرو مستضعفان

ال و دم و یبگذاريد در يك قلمروى ديگر حل بشود و اصالا اين چه اسالم بى 
 .اشکمى است
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ائل اسالم واقع است، پس بطور جدى به اين مسا در قلمرو هو اگر اين      
و  .وردبپردازيم. محرومان را در حکومت اسالم بايد با عمل از محروميت بدر آ
ه نى كاين چيزى نيست كه بدون علم و اطالع آنها از واقعيت، يك واقعيت درما
 .رددبراى تغييرات اساسى در زمان اجتماعى بايد انجام بگيرد، حل و فصل بگ

 .قدار باشد تا در نوبت ديگر به آن بازگردماين م
در يکى  بازديدهاى ايام عيد هم و چون صحبت ديد و بازديد بود، از ديد      

 و اند، ديدكه مردم از آن مطلع شدهطورنادر اين ايام هم :دو جمله صحبت كنم
و  اميلفبازديدها در نقاطى كه من آنجاها رفتم، با مسئوالن كشور، با افراد 

 سان انجام گرفت و براى من شادى بخش بود. بلحاظ گرفتاريهاى بسيار،ك
دیده و دیگر ن بازديد عيد سال پيش ديده بودم و بسيارى از آنها را در ديد

 .ديدمپس از يکسال  بودم؛
 

گاهى و علم  يك طرح درست، صحيح و انقالبى آنست كه ما از آ
 باشیمآن مردم نترسيم بلکه مشوق 

اين هفته بازديد از دو طرح بود، امور جنگى و اين طرحها بلحاظ  كار دوم      
در اين امور به اشاره قناعت  ،جنگى كه ما داريم قابل توضيح نيستند، ناچار

 كنم. اما خود اين طرحها عالوه بر آنكه نياز نسل امروز را به ابداع و ابتكارمى
نيز هست. اين ابتكارها  روزافزون ما به اين ابتكارهاكند، بينانگر نياز بازگو مى

بينيم ما امروز در جنگ مى .شناسى البته ممکن نيستبدون دانش و بدون فن
توانستيم سرنوشت داشتيم، بسرعت مىكه اگر به اندازه كافى امکانات فنى مى

ن به دشمن محتاج هاى كارى زدما در جنگ براى ضربه ؛جنگ را تغيير بدهيم
وسايلى هستيم كه اين وسايل را بايد بسازيم. محتاج منطبق كردن امکانات 

با تغييراتى هستيم كه تجارب جنگى ما را  ،خودمان، وسايل جنگى خودمان
ه از دشمن كند. ما اطالعات دقيق و روزمرمىناگزير از دادن اين تغييرات 

خشى سالح خود هستيم و ما محتاج خواهيم و ما محتاج تغيير در برد و اثربمى
طلبد. ما جايگزين كردن سالح و مهمات خود هستيم و اينها همه ابتكار مى

توانيم قناعت كنيم ابتكارها محصول تنها به فن و تكنولوژى وارداتى نمى
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تجربه و شرايطى هستند كه بسيارى از آنها در اين جنگ وجود ندارند و بجاى 
ند و اگر اين ابتكارها، اهديگرى بروز و ظهور كردهاى آنها شرايط و تجربه

انطباق دادن امکانات و شرايط موجود نبود طبيعتا  وضع ما غير از اين وضعى 
چنانكه يکى از )بود كه اكنون داريم. پس آنهايى كه علم و اطالع دارند 

گفت از خارج آمده بود يك طرح ابتكارى داشت و پيش من آمد و مى هاهمین
در هر كجا هستند بايد  ،(ست تا دين خود را به ميهن و مردم آن ادا كندآمده ا

به ابداع و ابتكار بپردازند چه در داخل و چه در خارج كشور و آنها را در 
گاهى و ايك طرح درست، صحيح و انقالبى آناختيار بگذارند.  ست كه ما از آ
به ميهن اسالمى فرا اند تمام مغزهايى كه در جهان پراكنده ؛علم مردم نترسيم

 واستفاده كنند  هاو از آنها بخواهيم كه در همه جاى كشور از همه فرصت بخوانيم
ما براى آنكه از دايره  .آموزش دهندكارگران ما، دهقانان ما و دانشجويان ما را 

بايد به سلطه ابرقدرتها بيرون برويم فرصت كمى داريم و با شتاب تمام مى
رسيم و صد افسوس كه اين مسئله نه تنها درست فهميده استقالل علمى و فنى ب

ايم و مغزها از اى خالف اين در پيش گرفتهما رويهاست بلکه بر عكس نشده
امروز خود  ،. بهر صورتند و دانشگاهها هم در حال تعطيل استاهرفت ايران

بتكارها هستيم. اين جنگ بر ما معلوم كرد كه بيش از هر كار ديگر ما محتاج ا
بيش از هرگروه ديگر بايد از مغزهاى خودمان مراقبت و مواظبت كنيم و از آنها 
بخواهيم كه بيشتر كار كنند. هر چند آنها محتاج اين توصيه هم نيستند چرا كه 

نسل هر يه است، لذت زندگى مادانند زندگى بدون ابتكار تلخ و بىخود آنها مى
 است.  و در ابتکار كارابت بهبه حيات و خود حيات 

ديگرى و و كاربرد آن  اسلحه شد بهاين دو ابتكار كه ديدم، يك مربوط مى     
العاده ذيقميت و آنها كه به طرح به تحصيل اطالع از دشمن. هر دو طرح فوق

 .بغايت عزيز و گراميند یمشغولند مردم
كنم. چون نيز صحبت مىچون از اين دو طرح حرف زدم از طرح سوم       

ا الحهاين طرح بر دشمن آشکار است بر مردم ما نيز آشکار باشد كه يکى از س
 .بريم، آب استكه ما بکار مى

درباره طرحها باخواننده زياد صحبت كردم ولى نگفتم اين طرحها چه نوع       
 سالحطرح استفاده از آب بود به مثابه يك  یکی از طرحها، طرحهايى است.
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جنگى كه تا حدود زيادى نتيجه داد و هنوز هم استفاده از آب و اجراى طرح 
 .ردادامه دا

 
 1360فروردين ماه  7الى جمعه  1شنبه کارنامه 

 1360فروردین ماه  29تاریخ انتشار 
 قسمت سوم

 

 

 
 ست كه هنر ممکن كردن غير ممکن استافرق هنر با غير هنر در اين

د و شب هنگام پيش من م فروردين دو مهندس وقت خواسته بودندر چهار      
صحبت  (كه در قسمت قبل شرح آن رفت) ه يکى از اين طرحها آمدند دربار

درصد و امکان از بين رفتن آن  گفتند امکان بقاى اين دو طرح دهمى .كرديم
نود درصد است. من به آنها گفتم ده درصد امکان زيادى است و نود درصد 

ه را شما از همت خودتان مايه بگذاريد و اين طرح را نجات بدهيد. آنها بقي
و دلسوزى كه از ابتداء در اين طرحها  و مهندس پركار رفتند و تيمسار فالحى

كرد، تا ديروقت نشستند و باالخره به اين نتيجه رسيدند كه نود ما را يارى مى
ودشان مايه بگذارند و اين طرح را اجرا و نگهدارى كنند. به درصد از همت خ
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ما در اين جنگ روز نخست ده درصد به خود اعتماد نداشتيم، پنج  م:آنها گفت
درصد هم نداشتيم ما توكل به خدا كرديم و جوانان سخت كوش و شجاع و 

وفق مبتكر همت خود را مايه گذاشتند، با ايمان و ايثار جنگيدند و بحمدالله م
حال نوبت  .بينيدشدند دشمن را در وضعى قرار بدهند كه اكنون شما مى

هفده كنم. روز را ضبط مى شماست كه همين كار را بکنيد. امروز كارنامه آن
گذشته است و آن طرح برجا ماند و نتايج سودمندى هم ببار آورد  آن وقتروز از 

و حفظ آن واقعيت هنر هم كوشند در تكميل آن طرح و البته هنوز شب و روز مى
 .همين است فرق هنر با غير هنر در اينست كه هنر ممکن كردن غير ممکن است

است اما  «كار» در دايره ممکن كارى را انجام دادن هنر نيست بلکه        
گفتند ده درصد بيشتر امکان نيست اگر امکان كم باشد مثل همين مورد كه مى

به صد در صد برسانند البته هنر است. و هنر  و هنر كنند و اين ده درصد را
برد و هنر كند و هنر است كه انسان را به پيش مىاست كه زندگى را عوض مى

گشايد. چنانچه همين هنرها افق است كه افقهاى جديد را بروى انسان مى
اند و تا وقتى كه اين هنرمندان هستند ما حق نداريم از جنگ را عوض كرده

و آزاد مأيوس بشويم. و اين طرحى است كه پنج بار ساخته شد و زندگى مستقل 
ما كارگران و  از بين رفت. آن دهقانان جوان كه از اراك آمدن بودند سربازان

رفتند، اما ماندند و  يأسكارمندان محلى كه بدين كار مشغول بودند، تا مرز 
و مديريت درست همين است كه مردم از  نقش رهبرىكار را تمام كردند 

استعداد خودشان آگاه بگرداند و در آنها اميد و اراده شکستن مشکل را ايجاد 
. پنج بار يك تجربه را تكرار كردند تا به بکند و بايستد تا آنها تجربه كنند

موقعيت نسبى رساندند اين البته تغيير بزرگى در زندگى آنهاست. چرا كه از اين 
ها را تواند ناممکنهوش و دانش انسانى مىدانند اراده انسانى، ا مىپس آنه

ممکن بگرداند بشرط آنكه انسان از دست پنجه نرم كردن با مشکل نه تنها 
 .احساس رنج نكند بلکه لذت ببرد و احساس شادى كند

 
 ماهصحبت كرد چند نوبت درباره كاربرد آزادى در نيروهاى مسلح
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غير از اين طرحهاى جنگى، چند نوبت درباره كاربرد آزادى در نيروهاى       
در كارنامه يکى از روزهاى آينده به تفصيل زيادترى در  .ماهصحبت كرد مسلح

فرمولى كه ما در اين جنگ به تجربه يافتيم و  .اين باره صحبت خواهم كرد
يعنى اختيار، )روحيه بعالوه آزادى  :ستاود، اينآميز ببکار برديم و موفقيت

در روش پيغمبر  مساوى است با ممکن كردن ناممکن يا هنر. (مسئوليت، ابتكار
اسالم كه در قرآن نيز منعكس است، دليل پيروزى وى در جنگها همين بود. 

اما اگر استقامت بود كه همان روحيه است، استقامت البته زمينه اصلى است 
اختيار داشت و در ازاى اين اختيار  در حد خود فرماندههر م بود يعنى آزادى ه

مسئوليتهاى مشخص داشت و اين اختيار و مسئوليت و روحيه را در ابتكارهاى 
شود يعنى خود متبلور كرد، احتمال پنج درصد به احتمال صددرصد تبديل مى

 .گرددشکست به پيروزى تبديل مى
در  حثى كهه داشته باشد تا بموقع خود و بمناسبت بحال اين فرمول راخوانند    

 .آن را بشکافم و توضيح بدهم ،میااين باره با يك هنرمند كرده
ما پيروزيهاى كوچك و نسبتا  بزرگ در همه  در اين هفته نيروهاى مسلح    
مچنان ادامه پيدا كند، اند و ما اميدواريم اين روند هها بدست آوردهجبهه

 .استكنم ادامه نيز پيدا كردهچنانچه تا امروز كه اين كارنامه را ضبط مى
مطابق معمول در اين هفته نيز چند شوراى نظامى تشکيل داديم و وضع      
ها را در نقاط گوناگون بررسى كرديم و كارهايى كه بايد انجام بگيرند جبهه

اميدواريم اين كارها در روزهاى آينده انجام بگيرد كه مشخص ساختيم و 
اين كارها  .اند بعضى ديگر نيز مانده كه انجام خواهند گرفتانجام نيز گرفته

بعد از انجام نيز چون از  .توانم در كارنامه ذكركنمرا پيش از انجام من نمى
الع مردم به اط ( هاراديو، تلويزيون و روزنامه) طريق وسايل ارتباط جمعى 

آورم جز نتايجى كه به كار نسل امروز و نسلهاى آينده رسند، در كارنامه نمىمى
 .آيدمى

 
وقتى وحدت فرماندهى نبود، نظم نبود، ابتكار و هنر نيز نيست، 

 آزادى هم نيست
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ام كه يکى از آنها مطلب ديگر دراين هفته گزارشهايى است كه خوانده      
و  جاه صفحه درباره جنگ در منطقه خرمشهرو پن گزارشى است در يکصد

از ابتداء تا امروز، از قول كسى كه تمام اين مدت در اين تجربه حاضر  آبادان
م از اين گزارش براى خوانندگان ذكر كنم نتوااى كه من مىنتيجه .بوده است

ابتكار و هنر نيز نيست، اين است كه وقتى وحدت فرماندهى نبود، نظم نبود، 
تواند بر عهده آزادى هم نيست، يعنى فرماندهى نه اختيار دارد، نه مسئوليت مى

روحيه و  ،در نتيجه اينها ،تواند پيدا كند و بکار ببرد وبگيرد و نه ابتكار مى
است كه وحدت فرماندهى دهد. شرط پيروزى ايناستقامت را هم از دست مى

ر گردد، انسانهاى وظيفه شناس و صميمى و معتقد در بوجود آيد، نظم پديدا
فرماندهى قرار بگيرند و به آنها آزادى داده شود و آنها هم به همين ترتيب در 
سلسله مراتب همين آزاديها را بمعناى اختيار، مسئوليت و ابتكار بسپرند تا 

د ناپذير در برابر دشمن بوجو تمام استعداد يك نيرو بکارافتد و سدى نفوذ
بياورد. شايد نويسنده گزارش خود متوجه اين نتيجه نبود، اما بلحاظ اينكه 

توان مى اگزارش، يك گزارش صادقانه از واقعيتى است كه روى داده و آشکار
 ،ديد كه فقدان نظم، نبودن روحيه، عدم آزادى، بودن بيم و ترس از يکديگر

نداده است كه همان  ترس از متهم شدن و بسيارى ترسهاى ديگر، به او امکان
 ،در نتيجه .ى زياد بکار برده شوندینيروهاى موجود با نظم و انضباط و كارا

در همين گزارش ابتكار عمل را بدست بگيرد.  ،دشمن توانسته است بسود خود
شود كه از زمان پيدايش تمايل به ايجاد وحدت بطور روشن و واضح ديده مى

يه بعالوه اختيار بعالوه مسئوليت بعالوه فرماندهى و نظم و آزادى بمعناى روح
تغيير كرده است و جز اين نمى توان علت ديگرى براى  ابتكار وضع در آن جبهه

سرهنگ ) پيروزى افسر رشيد مبتكر، مسئول مثل افسرهاى اين جبهه از قبيل 
. كار عمده فروزان در آن جست (نگ فروزانو سره و سرهنك شکرريز كهترى

جبهه بنظر من ايجاد همين نظم و وحدت فرماندهى است و اگر اين بوجود 
آورد و امروز آبادان هم به سرنوشت بخشى از آمد اين جبهه دوام نمىنمى

البته در گزارش وضع گروههايى كه تن به هيچ نظمى  .شدخرمشهر دچار مى
دهند و نقش مخرب آنها به روشنى و با داليل و مدارك ذكر شده است و مىن

اين را هم بگويم كه اين گزارش را يك نظامى تهيه نكرده است. بلکه يك 
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نسبت  ،بنابراين .كرده تهيه نموده است فاداوطلب كه نقش فعالى در آن جبهه اي
 .به همه ديدى يکسان داشته است

 .اين هفته خواندم راجع بود به كنارزدن اين و آنگزارش ديگرى كه در       
به اين  امر بازخواهم  گويم اين و آن براى اينكه در بررسى كتاب كودتامى

 .گشت
را هم خواندم. داستانى از اين كتاب  در اين هفته كتاب زندگانى مالصدرا      

ی ورت آزادى انسان در امتحان شدن مالرا درباره اقبال و ادبار مردم و ضر
توان آوردم، جز اين از اين كتاب درسهايى مى رومى وسيله شمس تبريزى

كنم همه بر آن متفقند، اين است كه گرفت، نكته اول و اساسى كه گمان مى
مالصدرا دانشمندى مبتكر بود و دانش او همان ابتكارهاى اوست. درباره 

 :نويسدمى طورايند ديگرى نويسنده كتاب در همين كتاب عينا  دانشمن

 
اگر ملت ما بخواهد زندگى مستقل در جهان داشته باشد بايد ابتكار 

 را بجاى تقليد بنشاند
ه ى شد كندرسکى گرفتار سرنوشت تمامى نوابغ يا مبتكرينميرابوالقاسم ف     «

 بتكاراند به فوايد نتوانمى ؛افكار معاصران قادر به ادراك نبوغ آنها نيست
اير را مغ طبقات متنفذ جامعه اجراى پيشنهادهاى آناند يا اينكه نايشان پى ببر

چار د، دقدمان در هر ملت كه بوجود بيايناين گونه پيش .دانندبا منافع خود مى
آورند كه ديگران طورى در سر راهشان موانع بوجود مى .شوندعدم موفقيت مى

 ».ستا هاگام بردارند. اين درد، درد همه دوره توانند يكنمى
نه تنها به اين درد گرفتار بود كه افكار و ابتكارهايش را متنفذان  مالصدرا      

توانستند بفهمند و مثل آن زمان و مدعيان فكر و انديشه و علم در آن زمان نمى
در كهك قم  ت سال تبعيدهف کردند. عقوبت او ندرسکى او را گرفتار عقوبتف
زندگی مستقل و آزاد در این ند: شده بودن هشدار اومتوجه معاصران او  .دش

كه براى نسل  اين وجه دوم و اساسى از زندگى اوست خواهد.جهان، ابتکار می
در جهان و آزاد اگر ملت ما بخواهد زندگى مستقل  :د استامروز بسيار ارزشمن

با تقليد مخالف بود و پس از  او جاى تقليد بنشاند.داشته باشد بايد ابتكار را ب
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به تدريس پرداخت، علوم و به تعبيرى درست علم  آنكه در مدرسه خان شيراز
شيمى، فيزيك، رياضى و ديگر  :درسها قرار داد شمارطبيعت را نيز در 

هر چند  .هاى درسى گنجاندطبيعت را با اصرار جزء برنامه علم هاى علم ورشته
پسنديد ولى او و هوش تيزبين او كه بقول صاحب كتاب چهارصد سال زمان نمى

جانبدار  ،از همان زمان ديد.را مى از زمان خود پيش بود، پندارى امروز ايران
ابتكار بود و هوش تيز او به او گفته بود كه بايد از تقابل شمشير و توپ در 

پندگرفت و تا وقت نگذشته است به فن و دانش جديد مجهز  جنگ چالدران
شد. در تاريخ ما چون خود، در پى تحقيق درباره شخصيتهاى خودمان 

شود دولتى را نبوديم، يکى از عالئمش همين بى هويت شدن است و نمى
كسى  .او باوراند كه آدم و شخصيت نداشته و ندارده هويت كرد مگر آنكه، ببى

همين تحقيق را هم از فرنگى ترجمه  .ه زندگانى مالصدرا تحقيق نكردراجع ب
ديديم است. و گرنه اگر ما تحقيق كرده بوديم مى «هانرى كربن»اند و از كرده

كه پيش گامان دانش، آنها كه زود متوجه شدند، ايران بدون دانش جديد، 
دگى كند، آنها تواند در اين جهان مستقل و آزاد و در اسالم زنبدون علم نمى

كسانى چون فندرسکى و مالصدرا بودند اما نه زمان خودشان فرياد آنها را 
بعدها، خيلى دير كسانى چون قائم  .شنيد و نه زمانهاى بعدى اين فرياد را شنيد

مقام و اميركبير اين فرياد را شنيدند، به تالش و كوشش نيز برخاستند، اما آنها 
خورند كه عجب اينكه امروز نيز چوب مى .انددچار شده آنها نيز به سرنوشت

دانيم آنها كه كه ما مى خورندچوب می در زمانى ؛چرا بدنبال علم رفتند
 .انحصار علم، فن و اطالع را دارند، حاكمند

خورد كه حوصله دسته از اهل فن و علم مى و آموزش سوم كه بدرد آن      
پس از آنكه به كهك قم تبعيد شد  ماندن و مقاومت ندارند، اين است. مالصدرا
راست  گفتند اين دانش و علم كه توو هفت سال در آنجا ماند، هر زمان به او مى

و از دانش خود  چرا در اين روستاى پرت افتاده به هدر برود، بيا به اصفهان
ندارد، يك دو خط بنويس رسان و براى اينكه بتوانى به اصفهان بيايى كارى بهره

اى ى و بخاطر آن تبعيد شدهاهاى كه ابراز كرداى و از عقيدهو از آنچه گفته
خواهيد به اصفهان بيايد يا مالصدرا را مى: گفت میاو در جواب  .پوزش بطلب

بعد از اين » گفت:   .خواهيمرا مى نه نه مالصدرا :گفتند  كس ديگر را؟
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آيد چيزى مى كس كه به اصفهان مرده است، آن مه ديگر آن مالصدراپوزش نا
 .»ندارد تا به شما بدهد

د حبدين  اين ايستادگى و استقامت درعقيده، اينكه خود او ارزش علم را تا    
ا يجويد كرد تا با استفاده از آن حاكميتى برا متاع تلقى نمى شناخت، و آنمى

جه و .ستاقدرتى بجويد، پول و مقامى بجويد و اين همان وجه عرفان قوى او
 او. است شخصيت تواناى 

 
 ترساندن از علم گناه است :بيان قرآنى صحيح است

هاى ما به مردم توجه بکنند و علم را براى مردم و اگر درس خوانده     
روى باور علمى درخدمت مردم بخواهند و علم را وسيله و ابزار نكنند و 

اى نخزند، را ترك نكنند، و يا به گوشه ايران ،خودشان بايستند، خسته نشوند
اهل علم بايد اهل  ؟عاجز و ناتوان بسازد طوراينتواند آنها را چه نيرويى مى

ى كه بر سر ميرابوالقاسم فندرسکى و الئد تا آن بناستقامت و فتح نيز باش
 .بر سر آن اهل علمى كه اهل استقامت هستند نيايد ،و نظاير او آمد مالصدرا

اند آنها كه كند اما كميعنى اگر همه ايستادند جامعه در جهت مطلوب تحول مى
يا از برابر  اهل علمند و كمترند آنها كه علم را قربانى آستانه قدرت نكنند

شنوند، صداى علم را كه را مىاگر آنها كه اهل علمند، صداى مقدرت نگريزند. 
شوند هر جا هستند مى ،از زبان مالصدراها در تاريخ ما به فرياد بازگو شده است

. شما بياييد با من به كشور خودشان بازگردند و به مردم خودشان خدمت كنند
گناه و پراميد و پرصفا و هاى پاك و بىهمراه بشويد در روستاها و شهرها قيافه

ين مردم را ببينيد، تا بفهميد خدمت به آنها چه لذتى دارد. تا در پراستقامت ا
احساسات پاكشان در اين آينه صورتهاشان تصوير خدمت به آنها را ببينيد و از 
زندگى خود لذت ببريد و بيشتر از اين به زندگى خود معنى بدهيد. زندگى 

دگى است خيال در كشورهاى غربى در گوشه و كنار شهرهاى بزرگ شبه زنبى
به صحنه اصلى زندگى برگرديد. آنچه به مالصدرا جوهر بخشيد، اظهار جوهر 
بود. مالصدرا آن بخش از علم خود بود كه در عمل او تبلور جست، شما هم 

به فكر  چنين كنيد. و اگر ما مردانى چنين داشتيم كه در چهارصد سال پيش
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هز نشود، زبون و زير سلطه قرار خواهد علم مج سالحاين بوده است كه اگر به 
شد. اي انسان، اى جامعه و اى ملت، اى نسل گرفت همه چيز درست مى

وقتى است  اکنوناى و جوان مسئول امروز بدان كه زمانهاى بسيار از دست داده
هيچ يك قرن بسازى بلکه بتوانى بر سر پا بمانى. زمان، آن باید كه از هر دقيقه 

علم و دانش راگرامى بداريد، به دانش روى بياوريد، علم و  .زمان غفلت نيست
رسد، بيان دين از هم جدا نيستند قابل جدا كردن  هم نيستند. علم به دين مى

سازد، قرآنى صحيح است، ترساندن از علم گناه است، جهل است كه با دين نمى
ذرد به خود پيش از آنكه كار از كار بگ رسدسازد و به دين مىعلم با دين مى

 .آييد. گمان من اين است كه در همين مختصر فلسفه مالصدرا بازگو شده است
اى است كه در زندگى انسانى، در عمل او و كه بکار آيد فلسفه ایفلسفه       

اى، . نويسنده كتاب كوشيده است به زبان سادهشودبازگو میدر مشى و روش او 
م وارد اين معنا بشوم از حوصله زگو كند، اما اگر من بخواهرا با فكر مالصدرا

ام و خواهند گفت خواندن كارنامه را در وصف خواننده سوء استفاده كرده
بيان فلسفه »سازد. با اين حال براى اينكه كتاب به اين شکل مالل آور مى

را از قول مال  براى نسل امروز متضمن فايده و رهنمودى باشد، اين «مال
، خود من توضيح و شرح آورم چون با فكرى كه درباره امامت و رهبرىىم

 .ام سازگار استكرده
االصول و در كافى نظريه خود را درباره جاويدان در كتاب شرح مالصدرا      

نمايد. ما در اصول راهنماى حکومت بودن امامت در مذهب شيعه بيان مى
و در مباحثى كه در شناخت بر پايه توحيد و در  در تعميم امامتاسالمى، 

ايم، نيز بر اين باوريم كه هستى بدون كرده مباحثى كه درباره امامت و رهبرى
اى بدون امامت و رهبرى فعال امامت متصور نيست و در جهان مادى هيچ ذره

بتكار را اصل است كه ما ادر جامعه انسانى ايننيست و معناى تعميم امامت 
ان آن رهبرى را بپروريم تا جامعه ما جامعه مبتكرها، بشناسيم و در هر انس

معتقدها و مجتهدها بگردد. مال بحث شيرينى دارد كه براى خواننده جوان 
بسيار مفيداست و اينكه شناخت علم معرفت به علمى از معرفت به عالم 

دانيم تا وقتى شرايط همانها هستند رمول شيمى را چون ما مىف :تر استآسان
علمى است  ،كند و وقتى آن فرمول شيمى را بدست آورديمآن فرمول صدق مى
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 شناسایی حال اينكه .پايدار و اين فرمول يا قاعده و قانون سنتى است پايدار
 نفس اماره دائم در يك حال نيست و: به قول او بسیار مشکل است.عالم 

 شرايط حاكم بر او غير از شرايط حاكم بر طبيعت و واقعيتهاى اين جهان، زود
 .كند واين است كه آدمى احوال متغير داردبزود تغيير مى

خواهد صرف شناخت عالم بکند، صرف پس اگر آدمى زحمتى را كه مى      
شود و آيد. يکى اينكه خود عالم مىشناخت علم بکند، دو نتيجه بدست مى

 كند، ابتكارهاكه علم پيشرفت مىنشوند و ديگر ايلمان زياد و فراوان مىعا
در جامعه حکومت جهل يا حکومت بر جهل، يا حکومت از  .شوندبارور مى

اينگونه استدالل  رود. البته در تعميم امامتراه استفاده از جهل از بين مى
اين باورم كه اگر ما ابتكار را اصل بشناسيم و شيوه تعليم و اما بر م. اهنكرد

تربيتى در پيش بگيريم كه فرزندان ما از راه ابتكار به علم دست بيابند، از راه 
خويش و محيط خويش شركت بجويند، به همان نتايجى  ابتكار خود در رهبرى

خود اين بيان باز پرتوى است از فلسفه او كه  ،رسيده بود رسيم كه مالصدرامى
شرح كه به تحصيل نپردازند آسان نيست.  روش  فهم آن براى عموم در صورتي

اساس دستگاه فلسفى  باید کردبراى عموم اين است كه اول او سعى اندیشه او 
بر آن استوار  فلسفی او اى است كه دستگاههمان موازنه د كهیفيلسوف را فهم

گاه آنچه بکاربردنی از سوی همگان است، شناسایی و به طالب آن آن .است
برند فيلسوف زود پى مىدهد که طالبان تعلیم داده شود. این روش امکان می

خواهد به انسان زمان خويش و به انسانهاى زمان پس از خويش چه چيز مى
كتاب  بياموزد. اين هم درباره اين كتاب، كه البته من از بررسى مطالب اين

خوددارى كردم و فقط به نكاتى پرداختم كه جنبه روش دارد و به كار نسل 
آيد، چنانكه در تمام دوره تحصيل و تحرير و تبليغ توجه عمده من به امروزمى

 .روش بوده است
 

 
 1360فروردين ماه  16تا شنبه  8كارنامه شنبه 

 1360فروردين ماه  30تاریخ انتشار يکشنبه 
 517روزنامه شماره 
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يکى از كارهاى اين هفته كه وقت بسيارى را گرفت خواندن 

 گزارشها بود
 :كه عنوانهاى آنها اينها هستند 
  بازار جهانى نفت  ●
 وضع اقتصاد اروپا   ●
  و ژاپن اقتصاد فرانسه  ●
  و بهره بانكى گرانى در ايران  ●
 .هاى مختلف اقتصادىدر زمينه  ●

 بر اينها بايد اضافه كرد:      
 گزارش صنايع تبريز، خصوصا  ماشين سازى   ●
 بررسى مطبوعات خارجى   ●
زنامه بررسى رو 1359اسفند تا پايان سال  14هاى داخلى از بررسى روزنامه ●

 ى هستند سايب ساحزا هایهايى كه ارگان
  درباره افغانستان گزارش ●
پنجاه صفحه  و گزارش نزديك به يکصد 15كه رويهم  گزارش درباره عراق ●
 .شدمى

در اين گزارشها چه بود؟ بعضى نكات از اين گزارشها بکار خوانندگان       
د آيد درباره اقتصاد كشورهاى جهان بايد بگويم كه اقتصااين كارنامه مى

 .دناى دارهاى مشابه، مشخصهكشورهاى اروپا و ژاپن
تورم، بيکارى، كسرى موازنه بازرگانى خارجى و ضرورت استفاده از بازار       

و گسترش بازار براى از بين بردن اين بيماريهاى مزمن اقتصادهاى صنتعى كه 
 بازار اسلحه است كه در مورد فرانسهو ايجاد  مهمترين آنها استفاده از اسلحه

خرد است موازنه بازرگانى او مثبت بشود يعنى بيشتر از آنچه كه مىموجب شده
  .بفروشد

 
 با هر دروغ و دوز و كلکى خراب كردن رئيس جمهور
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آن  اى وجود داشت ودر گزارش بررسى مطبوعات ارگانهاى احزاب نكته     
اى مثل اينكه يك كشف علمى كرده باشند اين را تبليغ ست كه يك دستهااين
را جايگزين امپرياليزم  خواهيم امپرياليزم اروپا و ژاپنكنند كه گويا ما مىمى

اند يك دسته كه نمايندگان خود آن بکنيم. آنها دو دسته و روسيه آمريکا
اندازم كه در كارنامه بود كه خواننده را بياد اين صحبت مي .دوابرقدرت هستند

پاى هر كشور اروپايى كه  (آمريکا)پيغام داده بود كه ما  به ژيسکاردستن كارتر
 خواهيم)قلم خواهيم كردرا و خاورميانه بگذارد  بخواهد قدم به ايران

كنند خصوصا  . نمايندگان اين دو ابرقدرت البته اين تبليغ را مى(شکست
ى سايكه بخيال آنها خالء ساما چرا؟ براى اين .نماينده ابرقدرت شمالى، روسيه

دانند كه كشورى از سلطه را جز خود آنها كسى نبايد پر كند و خالء را اين مى
كنند كه راه و گمان مى ندقدرتآنها بيرون آمده باشد، يك دسته ديگر هم دنبال 

با هر دروغ و دوز  خراب كردن رئيس جمهور ؛به آن خراب كردن است رسيدن
خواهند اينها هم قربانى جهلشان هستند و جامعه را نيز مى .و كلکى كه شده

توضيح  قربانى جهل خود بکنند. با اينكه دو، سه نوبت هم اين مسئله را
 ورزند و به همان شيوه گوبلزخود اصرار مى سازیاما همچنان بر دروغام، داده
در  نازیسممعاويه در تاريخ اسالمى خودمان و گوبلز در تاريخ ) همعاوي و

يك دروغ را بباورانند. آنها علم ندارند چون وضع  ،از راه تكرار ،(اروپا
هاى غرب شناسند. بحرانى و فرهنگى غرب را نمىساياعى ساقتصادى، اجتم

به اين سو، مسئله  دانند كه در اروپا از اواخر دوران دوگلشناسند، نمىرا نمى
است كه نسل امروز اروپايى نسبت به استقالل يکى از مهمترين مسائل روز شده

اند به شدهودانى تبليغ مىهايى كه ثابت و پايدار و دائم و ماندنى و جاارزش
است و نگران قربانى شدن خويش است. اروپا همان موقعيتى را ترديد افتاده
ايم. دو قدرت در شمال و پيدا كرده ما در اواخر صفويه كند كهدارد پيدا مى

و آن د جنوب ما شروع به رشد كردند و ما غفلت كرديم تا در دوره قاجار
ا افتادند و ما را تكه پاره كردند و هر يك قسمتهايى از كشور ما م قدرت بجان

شود. اين ت و دارد خرد مىسا ايامروز اروپا در ميان اين دو سنگ آس .را بردند
بحرانهاى اقتصادى كه تورم و بيکارى و كسر موازنه بازرگانى و ركود، چهار 

طورى كه  ؛همراه استمشخصه بارز آن است با بحران فرهنگى شگرفى 
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دهد، يعنى مشخصه آثار عملى، فكرى، فرهنگى اين دهه را بحران تشکيل مى
د و غالب آنها عنوان نكنها، همه كتابها، درباره بحران بحث مىهمه نوشته

را در  ى هم دارند و آنسايشود. بحران سكتابشان با كلمه بحران شروع مى
يم. بحران اجتماعى هم دارند يعنى بينشان مىىسايبرخوردهاى حکومتى و س

شد و حتى آن ديگر آن طبقه بندى اجتماعى كه ثابت و پايدار شمرده مى
اند، تحليلهاى اجتماعى مبتنى بر طبقه و اين حرفها اعتبار خود را از دست داده

در پيشاروى دو تهديد كه يکى از بيرون است و حضور  (اروپا)و جامعه غربى 
در جستجوى مفرى است.  ،نهاايعنى اين بحر ،درون است ابرقدرتها و يکى از

پس دو اروپا داريم، يکى اروپايى كه تحت حاكميت قشرهاى حاكم كنونى 
خواهند مشکل اروپا را از راه وابستگى حل كنند و يکى ديگر است كه آنها مى

برقدرتها و خواهند مشکل را در استقالل جستن از اكه مى اروپاى مستضعفان
يعنى آن دانش قالبى كه فرعونيت اروپا را بر  «ساحران»رهانيدن خود از 
كرد، حل كنند. ما با اين اروپاى دوم است كه سروكار داريم و جهان توجيه مى

 خصوصا  آنهايى كه نفت كنيم كه اگر در رژيمهاى كشورهاى اسالمىفكر مى
ر جهت استقالل تغيير بوجود آيد و اگر ما به مردم اروپا حالى كنيم كه دارند د

كليد حل مشکل زمان  ،توانند از سلطه ابرقدرتها بيرون بيايندمحرومان با هم مى
اروپا و جهان  وحدت بين»ايم كه اين غير از نظر مائو است كه را پيدا كرده

ن ما او نيز چون دستگاه بگما. «كندسوم در برابر دو ابرقدرت را تبليغ مى
د وسوسه نكگمان مى سد،شناحاكمه كشورهاى اروپايى را تجربه نكرده و نمى

اين وحدت آنها را از ابرقدرتها جدا خواهد كرد. اما تجربه خود ما در ايران 
تى را اتخاذ كنيم كه به نيروهاى ايأتوانيم سمىولى  .نشان داد كه چنين نيست
خواهند از سلطه دو ابرقدرت رها گردند نها كه مىمترقى و استقالل طلب، آ

امکان داده شود در كشورهاى اروپايى حکومت را بدست بگيرند اينست 
ت را منطبق با استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى سايت ما و ما اين سسايس
  .همين است دانيم و به نظر ما صدور انقالبمى

زمينه همين اقتصاد جهانى وجود دارد مسئله عرضه مسئله ديگرى كه در       
هاى روزهاى در جهان و قيمت نفت در جهان است كه در يکى از كارنامه نفت

 .پيش از آن صحبت كردم
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موجب گشته  و عراق جنگ ايران»گويد يعنى اين گزارش هم همين را مى      
ين بازار بوجود بيايد و افزايش توليد، كاهش قيمت را نيز است كه ثبات در ا
البته اين كاهش قيمت در حدى است و تا موقعى است كه . «همراه داشته باشد
 .جور در بيايد و پس از آن دوباره باال خواهد رفت مريکاابا منافع ابرقدرت 

آنچه كه  ،ه بگذريماز گزارشهاى مربوط به اقتصاد كشورهاى غربى ك      
كه اقتصادمان بطور روزافزون وابسته این اهميت دارد اينست كه ما بايد بلحاظ

خودمان را به  كنيم و نفتمیواردات خودمان را از اين كشورها  و استشده
  کنیم.گرایی و تورم و... را هم وارد میفروشیم، مصرفمیاين كشورها 

 
 گرانى استگزارش اول مربوط به 

در يکى از جلسات بررسى  صدر(،شما )بنیاست كه در اين گزارش آمده     
اين عوامل همچنان برجا هستند و  د.ايعامل براى گرانى شمرده 9 ،گرانى

را  خوب اگر خواننده سخنان آقاى عزت الله سحابى .موجب گرانتر شدن
د كه درد اصلى چيست و دعواى اصلى بر سر فهمدوباره با دقت بخواند، مى

ميليارد ريال در واقع از جيب مردم ما، مصرف  1200چيست. اين سود كالن 
وار اينها ما رفته است. اين عوامل گرانى فهرست كنندگان ما و مستضعفان

شود پيدا كرد اما عوامل زير عوامل هستند البته عوامل ديگرى هم باز مى
 :اندمدهع
 بازى ها و بورسواسطه .1
 كاهش توليد و كمى عرضه در برابر تقاضا .2
  ايجاد ميل به مصرف در جامعه از طرق مختلف. 3
 .دهدبخود ميل بخريد و ذخيره را افزايش مى عدم امنيت كه خود. 4
ست تهاى پولى و اعتبارى بطور عمده موجب افزايش ميزان پول در دسايس. 5

و  ذب اين پول بعلت كمى اعتماد به دستگاه بانكى و بانكهامردم و عدم ج
 .گرددبيشتر از آن به سرمايه گذاريها مى

 .توسعه روزافزون شهرنشينى و مهاجرت به شهرهاى بزرگ . 6
 ادامه مهاجرت از روستاها به شهرها. 7
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جارى و  هاى ادارى و، افزايش هزينهتهاى مالى، افزايش كسر بودجهسايس. 8
 هاى سرمايه گذارى و توليدىكم شدن هزينه

بودن ست. نافزايش هزينه توليد كاال كه اينها تنها افزايش دستمزد كارگر ني. 9
اخل ددر  رابطه ميان صنايع، نبودن امنيت، افزايش قيمتهاى مواد اوليه و غيره

و خارج و عوامل بسيار ديگرى كه در مجموع اين عوامل موجب گرانى 
 .وندشمى

و از  ن بکنيمكاگر بخواهيم گرانى را از بين ببريم بايد اين عوامل را ريشه       
 .به استقالل اقتصادى ،بازگشتن به استقالل استبه بين ببريم و اين 

 جراى يكها را حذف بکنيم و اين محتاج ادر قدم اول ما بايد اين واسطه      
 .تم با قاطعيت و جديت اسأاست سنجيده و تویس

داره قاطعيت قانون، قاطعيت ا وجود رسيم به اين مسئله كهباز ما مى      
ا با رامل اگر ما اين عو .شودكنندگان امور در اينگونه امور و كارها معلوم مى
ى تصادايم طبيعت روابط اققاطعيت از بين برديم زمينه توليد را فراهم كرده

 .دا كنکه احتماالً كاهش نيز پيدكند كه قيمتها افزايش پيدا نكند بلحکم مى
 

 گزارش ديگرى است درباره بهره بانكى
 ،بارهدر اين .از اين گزارش، گزارش ديگرى است درباره بهره بانكى غير      

در اين گزارش آمده است  .هاى روزهاى پيش صحبت كردمدر يکى از كارنامه
كه قبالا  طورناهم است.دى در باره اين مسئله از نو براه افتادهكه سروصداى زيا

گفتم بهره در يك برنامه جامع اقتصادى ممکن است در يك اقتصاد از بين 
شود يك قسمت را اجرا نمى .تواند از بين برود و بايد هم از بين برودبرود، مى

واقع مثل اينست كه  كرد و بقيه قسمتها را اجرا نكرد. اگر اين كار را بکنيم در
درست  بياييم و اينجور رابطه از پول مردم، پس اندازهاى مردم و پول نفت

با پول نفت وارد بکنيم، در اينجا پول نفت را دولت در داخل درازاى  :كنيم
كند، به واردكنندگان كند، پول ايرانى كه دريافت مىريالى كه دريافت مى

اين پول ما به ازاى دالر و ارز خارجى  .كنندمى د پول وارفروشد آنها با آن مى
ما با پول نفت،  ،در نتيجه .دهندرا بانكها بصورت اعتبار به واردكنندگان مى

كنيم و با همان پول ثروتهاى بادآورده و عظيمى را به قشر معينى از وارد مى
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. نه بيش، نه كم. ها يعنى افزايش سود آنهارسانيم. بهره نگرفتن از آنجامعه مى
اگر ما بخواهيم دستگاه بانكى ما جانشين سرمايه گذارى بخش خصوصى در 
اصطالح رژيم سابق بشود ناگزير بايد كه برنامه صنعتى ما، برنامه كشاورزى ما و 

اگر اين كار را  برنامه بازرگانى خارجى ما با فعاليت بانكى ما هماهنگ بگردد.
توانيم حذف بکنيم بلکه م بانكى و اقتصاد خود نمىكنيم نه تنها بهره را از نظان
هايى كه حذف ها غير از زمينهبراى اينكه اگر بانككنيم. را بيشتر هم مى آن

از  (تحت اين عنوان)بقيه موارد را هم كه حاال بصورت شركت در سود  ،شده
گيرد، واردكنندگان و كسانيکه فعاليتهاى مهم اقتصادى را در دست دارند مى

 ، از جیبخواهند فعاليت اقتصادى كنندسودهاى بزرگ كسانيکه مىبر ،دنگيرن
 .كنندمیبه سودهاى كالن دست پيدا  شود و آنهاافزوده می مردم
 

 
 1360فروردين ماه  16تا شنبه  8دنباله كارنامه شنبه 
 1360فروردين ماه  31دوشنبه تاریخ انتشار 

 518روزنامه شماره 
 قسمت دوم

  
 بودم درباره نظم و سازمان به نحو گسترده صحبت بکنم وعده كرده

 وعده كرده بودم كه به مناسبت خواندن بررسى كتاب زندگى مالصدرا      
درباره نظم و سازمان به نحو گسترده صحبت بکنم و اين صحبت كه راجع به 

دليل  ( در شماره ديروز چاپ شد) اوضاع اقتصادى، بانك و بهره پيش آمد 
ى، سايديگرى است براى اينكه اين بحث را در همين جا بدليل اهميت س

 بگشایم:اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى آن 
پس بعنوان بحث نظم و سازمان و زور اينكه سازمان و نظم در جهان       

ها است محل ترديد كسى نيست. از مادى ما مشخصه اصلى همه پديده
راى سازمان و ساختمان درونى و روابط بيرونى كه كوچکترين ذره تا كيهان دا

باشد. در جامعه بشرى نيز سازمان و است مىآن نيز سازمان يافته و منظم شده
نظم وجود دارد. اگر سازمان و نظم نباشد چيزى به اسم اجتماع نيز وجود 
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ندارد. حتى اگر دو نفر بخواهند بنام دوستى و يا دشمنى با هم رابطه برقرار 
به معناى  «رابطه»خواهد. اصالا د، اين رابطه نيز سازماندهى و نظم مىكنن

 .كندجز با نظم تحقق پيدا نمى اراست و اين سازمان و ساخت ارسازمان و ساخت
 

 آيد!بدون استبداد نظم بوجود نمى
وب كرده در نتيجه تبليغات رژيم استبدادى پيشين كه در ذهنها هم رساما       

 پذير نيست، بدوننظم بدون زور امکان»اند كه عتقاد پيدا كردها طورايناست، 
 !»آيداستبداد نظم بوجود نمى

انداخت كه اينها قادر شاه سابق اين اواخر دموكراسيهاى غربى را دست مى      
به ايجاد نظم و سازماندهى صحيح جامعه نيستند و نظم شاهنشاهى را بهترين 

او  ايدئولوژى شاهنشاهىشناخت و مىنظم و بهترين سازماندهى جهان 
درحقيقت بازگو كننده نظم و سازمانى بود كه بر پايه قدرت مطلق شاه جامعه را 

 .بردداشت و پيش مىدر امنيت نگاه مى
که از بين نرفت بل از نابختيارى اين طرز فكر پس از سرنگونى رژيم شاه      

اما همچنان اين باور وجود دارد  ؛شد عبارات و كلمات و اصطالحاتش  عوض
جنگ، بحثى در  به مناسبت، كندكه بدون زور سازمان و نظم معنى پيدا نمى

كه پيشرفت باره پيش آمد. يکى از مديران پركار و تالش اما معتقد به ايناين
ن اعمال زور كار محتاج سازماندهى و نظم است و سازماندهى و نظم بدو

آيد، اين باور خود را متكى به تجربه و وسيله توضيح رفتار خود بوجود نمى
آمدند يکى دو روز شد كه مىداد. رفتارى كه موجب تاراندن كسانى مىقرار مى
كنند و رفتند. البته اين توجيه را در غالب نقاط كشور مىكردند و در مىكار مى

واه اين واقعيات باشند و شايد خداى نكرده توانند گخوانندگان همه خود مى
از او پرسيدم چطور شما ميان من  ،خودشان هم بر اين باور باشند. در اين بحث

كنيد؟ آيا اصالا ممکن است وقتى زور سازمان و نظم و زور رابطه برقرار مى
آيد سازمان و نظم بوجود بيايد. مثال بدن را براى او زدم كه بدن مى بميان
درونى دارد و متناسب با نيازهاى خود با  اردهى دارد، سازمان دارد، ساختسازمان

جويد. اگر شما زور را روفق نظم و باز با سازمان معين ارتباط مىبدنياى خارج 
كنيد و وجود اين اختالل در زنيد، مختل مىبکار ببريد نظم بدن را بر هم مى
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طور وقتى م خورده است. همينكند كه سازمان آن نيز برهنظم حکايت از اين مى
، سازمان میکروب اعمال زور ،گرددشود و بدن مريض مىميکرب وارد بدن مى

طور است. اگر شما عمل در طبيعت نيز همين .گرداندو نظم بدن را مختل مى
كنيد و خود اين تخريبى، يعنى اعمال زور بکنيد سبزى را به خشکى تبديل مى

در جوامع انسانى  .زندرا برهم مى نتيجه نظم آن امر سازمان محيط زيست و در
شود و آن ثر واقع مىؤطور حيوانات مكنند و همينكه در آن محيط زندگى مى

پراكند. ايم، اگر زياد باشد اجتماع آنها را مىخرابى كه در طبيعت ايجاد كرده
 .تپس دروغ اصلى يعنى دروغ قرنها همين ارتباط دادن نظم و سازمان با زوراس

عمومى و همگانى و جهانى شده است كه يك طرز فكر را  آن قدراين دورغ 
بوجود آورده است، كه در وجه افراطى خود معتقد به  «آنارشيزم»تحت عنوان 

كه سازمان و نظم بدون تمركز نيرو و ا این تصورنفى سازمان و نفى نظم است ب
مركز نيرو و تبديل آن است كه خود تحقيقت آن .شودتبديل آن به زور ممکن نمى

ممکن كند. به زور تخريبى حکايت از بر هم خوردن سازمان طبيعى و نظم مى
است كه وقتى رژيم سابق بود است چگونه شده طورايناگر »است شما بپرسيد: 

كردند و زور بود و ترس بود سازمان هم بود، نظم هم بود، صنايع كار خو را مى
كرد و بسيارى امور نظم و نسق داشت و بعد كه و كشاورزى هم كار خود را مى

توان شد صنعت و كشاورزى و امنيت كشور به اين روز افتاد؟ پس نمى انقالب
توان گفت اين است كه آن خواهد آنچه مىگفت سازماندهى و نظم زور نمى

 شینجانرا با زور و قوه صالح و عادل  زور، آن استبداد باطل بود و بايد آن
از ميراثهاى  ؛شودست كه زده مىا باز قرنها، شوداين حرف كه زده مى. «كرد

ست در ذهن ما رسوخ ا زدگى كه قرنهافلسفى يونان است و از عناصر غرب
ن بيرون كنيم و در دوران ماند كه ما مرضى را از بداين مىعينا  به  .استكرده

يمارى را با هم بسنجيم. نقاهت مرض ديگرى وارد بدن بشود و ما  اين دو ب
و اين دو را با هم مقايسه كنيم ( يا اسم اولى را)اسم دومى را سالمت بگذاريم 

دوران دوم گرچه دوران سالمت است اما بدن كموبدهايى دارد و  :و بگوييم
بايد او را جبران كنيم و يا برعكس. ولى در هر حال آنچه واقع شده است 

 .يمارى ديگر استجانشين كردن يك بيمارى بجاى ب
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مختل بود به اين دليل  «سازمان و نظم»اينكه در دوران رژيم پيشين وضع       
ابرقدرت خارجى غارت  و حساب بسود دولتهابود كه منابع اين ملت بطور بى

خواستيم و اگر مىكردند.  انقالب زور محور شد و مردم هم برضد آن سازمانمى
بايستى آثار بيمارى رژيم نظم و سازمان صحيحى برقرار كنيم مى خواهيم كهيا مى

پيشين يعنى آثار اخالل در سازمان و نظم را كه از راه اعمال زور بوجود آمده 
را با زور ديگرى پر كنيم كه موجب ادامه  بود از بين ببريم، نه انيکه جاى آن

ان بصورت چون همان اوضاع يعنى اختالل در نظم و سازم .بيمارى بشود
نمايد و دير يا زود ما را به همان وضعيت سابق يعنى به اختالل ديگرى رخ مى

 .گرداندمزمن در سازمان و نظم باز مى
ى، ى، اقتصادساياختالل اجتماعى در سازمان و نظم در هر چهار وجه س      

جه وكند. نشانه اختالل و نظم در اجتماعى و فرهنگى جامعه بروز و ظهور مى
در  ،بديهى است كه .ى، تمايل به انحصار در قدرت و استبداد استسايس
ى جامعه بايد نقش فعال خويش را از دست بدهد، همه استعدادهاي ،صورتاين

 يريا ناگز ،ى جامعه بايد بطور فعال سهيم و شريك باشندسايكه در اداره س
د به شونمی رزيشوند و يا ناگروند يا كنار زده مىخود از صحنه كنار مى شوندمی

د. پس نقدرت را در دست دارد، تن بده «انحصارى»توقعات گروهى كه بطور 
ردم معالمت اختالل در سازمان و نظم جامعه غيرفعال شدن مردم، بيرون رفتن 

ت سايت حذف، بعنوان سساياز صحنه و غيرفعال شدن همه استعدادها و س
 .ى جامعه استساياصلى در اداره س

و  مارى از جنبه اقتصادى تمركز سرمايه در دست اين اقليتعالمت بي      
ا آنه انحصار سودها بدين اقليت و غيرفعال شدن اكثريت جامعه و كارپذير شدن
ين اكه حاصل آن نظام مزدورى است. يعنى فروش كار، كه در نظام ماركسيستى 

 .گرددرسد و تمامت جامعه مزدور مىجريان به كمال خود مى
ن ر اجتماعى اين اختالل در سازمان و نظم موجب هرمى شکل شداز نظ      

ها و جامعه و بوجود آمدن برشهاى عمودى و افقى و قشربندى و گروه بندى
شود كه روابطشان با يکديگر از طريق زور تنظيم همچنين گروههايى مى

 .گرددمى
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ظم ندر هاى گوناگون، مشخصه اختالل از نظر فرهنگى زورپرستى در جلوه      
 .و سازمان جامعه است

است به  اسالم، قرآن روش بازگرداندن جامعه بشرى ،بدين سان از نظر ما      
بين  كه بتدريج عامل اختالل يعنى همان زور از سازمان و نظم طبيعى، بطوري

ام ا نظاى با سازمان بجامعه، جامعه .برود نه اينكه بصورت ديگرى تجديد بشود
د خت بدهى حداكثر از جهت رشد انسان برسد. اين فكر از بباز هو در نتيجه ب

 ه زورو در نتيجه معتقد ب (گرافلسفه ماده)به لحاظ حاكميت فلسفه يونانى، 
دان در فكر انديشمن (چون ماترياليسم بدون زور و روابط قدرت ميسر نيست)
 اند.عاب زدهتسليم ماترياليسم يونانى شده و بدان رنگ و ل است.وارد شدهما 

 است كه درانواع مکتبها و طرزفكرها را بوجود آورده ،در درون جوامع بشرى
 .ظمنن و اصل بازگو كننده يك واقعيتند، يعنى بکاربردن زور براى ايجاد سازما

ز ا برای (كه گفتم اشتباهش كجاست)البته يك جريان فكرى نيز بوجود آمده 
 .از زور رها شدنخاطربين بردن سازمان و نظم ب

كه ) ، فاشيسم، ماركسيسمآنچه امروز در غرب مردود است، ليبراليسم      
داراى اين  افراطی بعنوان فكر هنوز هم وجود دارد و گروههاى دست راستى

همه بحث در انواع كاربرد زور براى ايجاد انواع سازمان و نظم  (فكرند
كه آمد اعمال زور بمعناى ايجاد اختالل در نظم  طورناحال آنكه هم كنند.مى

بريم بيشتر هراندازه ميزان زورى كه بکار مىطبيعى و در سازمان فطرى است. 
توانيم تجربه گردد. ما مىباشد به همان درجه اختالل در سازمان و نظم بيشتر مى
 .بى كنيمدو سال اختالف خودمان را در پرتو اين واقعيت ارزيا

 مال زورايم به سازمان و نظم بازگرديم و بدون اعدر مواردى كه كوشيده      
ن، مسائل را حل و فصل بکنيم، كامالا موفق بوديم و هر نوبت كه خالف اي

 است. مشخصه ايم تا بدين غايت رسيدهايم، اختالل را افزايش دادهعمل كرده
 شتر فعال شدن مردم است، دربازگشت جامعه به سازمان و نظم، هر چه بي

ه تر امکان فعاليت اقتصادى است، تمايل بدسترس قرارگرفتن هر چه عمومى
 .توحيد اجتماعى و در نتيجه رهايى از پرستش زور است
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هر اندازه مردم آگاهتر و  عالمتر و در صحنه حاضرتر و فعالتر، نظم 
 و سازمان بيشتر

نيست، هر اندازه مردم آگاهتر و   م امامتهر سازمان و نظمى مغاير با تعمي      
عالمتر و در صحنه حاضرتر و فعالتر، نظم و سازمان بيشتر. از جنبه اقتصادى 

توان مثال آورد و نشان داد كه همين مسئله بانكها و بهره را كه مثال آوردم، مى
در اين  ودد گرنظم و سازمان چگونه باعث يك تحول بنيادى و اساسى مى

رسد و در همان حال روابط تحول امکان افزايش توليد به حداكثر مى
ى سايگرداند و در قلمرو ساجتماعى، سازمان و نظم اجتماعى را سالم مى

گرداند و باالخره شركت همه مردم را  در اداره امور خويش ممکن مى
وستى و صميميت در د ،در نتيجه شود؛می ، فرهنگ پرستش خدافرهنگ

 .شودروابط اجتماعى برقرار مى
كند اگر بانك را بعنوان سازمانى كه مازاد مصرف جامعه را به خود جذب مى     

تواند بدو صورت فعال اين سازمان مى ،گرداند فرض كنيمو به سرمايه تبديل مى
اص قرار يکى اينكه اين مازاد پس انداز را در اختيار گروه يا گروههاى خ :بشود

بدهد و آنها فعاليت اقتصادى بکنند و در نتيجه از فعاليت خودشان سود ببرند. 
تواند اين مازاد را به نمايندگى از طرف جامعه به سرمايه ديگر اينكه مى

گذاريهايى تبديل كند كه محصول آن نياز همه جامعه را برمى آورد و سود آن هم 
وع دوم اعمال زور الزم ندارد، اما نوع گردد. سازماندهى نىازمبه خود جامعه ب

انداز مازاد به گروه اقليت، اعمال قوه و زور الزم دارد و اول يعنى دادن اين پس
نوع )ى، اقتصادى و فرهنگى متناسب با اين جريان سايبايد شرايط اجتماعى س

اين صورت كه ه شود؟ باين زور به چه صورت اعمال مى. بوجودآورد (اول
بايد بازرگانى داخلى و خارجى نيز در يد اين اقليت قرار  ،ين جريانمتناسب با ا

تهاى مالى، تحوه سايشود. سبگيرد وگرنه سرمايه گذارى از سوى او ممکن نمى
بايد از اين  ،تهاى پولى، همه و همهسايگرفتن ماليات و نوع مالياتها و نيز س

 بگردد.مستقر  ،دارى خصوصىسرمايه ،كه اين جريانتا جريان تبعيت بکند 
و اروپاى  روسيه)شودبرقرارو يا سرمايه دارى دولتى  (و آمريکا اروپاى غربي)

. در هر كدام از اين دو رژيم اسما  ممکن است بهره را از بين برد، اما (شرقى
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قوه  كه پول يك نيرو ودليل اينبه رود، چرا؟ رسما  و واقعا  بهره از بين نمى
تواند با بکاربردن اين قوه سود و بزرگى است و در دست هر كس قرار بگيرد مى

كه طبيعى است كه اشخاص و گروهها براى اين .منفعت زيادى را بدست بياورد
. پس کنندمیرقابت ، بایکدیگررا بخود اختصاص بدهند ( پول) اين قوه و زور 
گوييم. پس مى «بهره و ربا»ت كه كند و اين بها همان چيزى اسپول بها پيدا مى

تا ما سازمان و نظم اقتصادى را به طبيعت خود بازنگردانيم، ربا و بهره از بين 
كند كه اسالم وقتى بهره و ربا را تحريم مى رود. معناى اين حرف اينستنمى

خواهد كه دهد و مىسازمان و نظم اقتصادى طبيعى و فطرى را اساس قرار مى
كند ها و روشهايى را هم پيشنهاد مىسازمان و نظم برگردد و شيوهاين ه جامعه ب

 .گردداين سازمان و نظم مىه كه اجراى آنها موجب بازگشتن ب
هاى تاريخى هم نمونه قرن ربا حرام بوده و حتى در دوره 14پس اينكه       

 گيرى شده و در بعضى موارد بسيار بيش ازداريم كه با رباخواران بسيار سخت
پيدا  امر واقع استمرارگيرى شد، ولى باز همان سخت آنچه در دوره انقالب

 وجوداين به لحاظ  .استكرد و ربا از بين نرفت و هنوز هم از بين نرفته
از بين نبريم، ربا و  اختالل اصلى در سازمان و نظم است. ما تا اين اختالل را

طور است. زور خود ى نيز همينسايدر قلمرو سچنانكه  .رودبهره نيز از بين نمى
استبداد »معنى ندارد.  «مرض عادل»؛ يك ميکرب و مرض اجتماعى است

تواند عادل باشد. وقتى كه  استبداد بوجود آمد معنى ندارد. استبداد نمى« عادل
 .است «اختالل در سازمان و نظم»به معناى 

آيد كه او اگر نه بر مى طوراين ااز كارهاى مالصدر ،اين بحثه با توجه ب      
گويم اگر نه به وضوح چون آنچه در مى)به وضوح به اين مسئله واقف شده بود 

ست. شايد در ذهن او شرايط واضح بوده اما شرايط ا دسترس است كارهاى او
 (داده استتر و واضحتر را نمىروزگار امکان بيان صريح و جو سانسور

شناخته است و اين درست ها مىسازمان و نظم را حالت فطرى و طبيعى پديده
است كه اينك توضيح دادم و پيش از اين نيز در كارهاى ديگر  استهمان 

 توضيح داده بودم. 
هم اين فكر  ميرزاى نائينى کار طبيعى است كه در كارهاى ديگران مثل    

، كند. بهر صورتشود. او البته استبداد را عامل اختالل تلقى مىمى مالحظه
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گيرى جوييم و پىمى ايران در فرهنگ آنچه ما، تحت عنوان موازنه عدمى
كنيم در حقيقت آن جريان فكرى قوى است كه بر اساس نظم خودجوش و مى

معه منكر هر نوع استبدادى بوده است. و اين فكر قوى سازمان خودجوش جا
را در تاريخ ما مثل حلقه زنجير بهم پيوند داده است و  ها و نهضتهاانقالب

امروز نيز عامل انقالب اسالمى ما و تداوم آن نيز همين سازمان خودجوش بر 
 .روداساس آگاهى عمومى بشمار مى

سازمان دادن به شود كه ز اين بحث نتيجه بگيريم اين مىاگر ما بخواهيم ا      
به معناى انكار سازمان و نظم  امامتتعميم ى يك ضرورت است، سايفعاليت س

به معناى قبول و تالش جدى براى سازمان و نظم دادن به  سنيست بلکه برعك
خود جامعه انجام بگيرد . البته به شرط آنكه اين سازمان و نظم در فعاليت است

و افراد فعال بکوشند كه اين سازمان و نظم را در متن جامعه تعميم بدهند. اگر 
كنند اين هسته فورا  در صدد تحکيم موقعيت خود براى اى ايجاد مىهسته

مسلط شدن بر جامعه بر نيايد و امور را قبضه نكند، بلکه به عكس بکوشد تا 
حفظ  (انديشه سازمان و نظم در جامعه را) ه را جريان مداوم انديشه در جامع

بتدريج آثار استبداد را از  ،همانند طبيب ،كند و مردم را در صحنه نگه بدارد و
آنها بين ببرد و جامعه از بيمارى شديد اختالل در سازمان و نظم معالجه بشود. 

ندهند و  ند مخالفت با سازمان و نظم را به من نسبتخوانكه اين كارنامه را مى
بنام جانبدارى از فكر من اين روش را در پيش نگيرند و بدانند كه اسالم و فكر 

و خود مردم در اين اسالمى موافق نظم و سازمان به ترتيبى كه گفتيم هست 
بطور خودجوش، سازمان يافته و با نظم  انقالب و در جريان بعد از انقالب

نخستین ه است كه انقالب را به پيروزى اين دليل بوده عمل كرده و ب
 .اندرسانده

 
 با هم پيمان ناگسستنى دارند سازمان و نظم و تعميم امامت

با هم پيمان  براى اينكه معلوم بشود چگونه سازمان و نظم و تعميم امامت      
ور اختالل در سازمان و نظم كه معلوم كردم ز طورناهم ،ناگسستنى دارند
بر اساس بندگى خدا ضرورت  خواهم روشن كنم كه رهبرىاست، اينك مى
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آورم. درنوبتى ديگر هم باز باين مثال سازمان و نظم است. يك مثال مى
را در اينجا مورد بحث قرار  گردم اما چون مسئله بسيار اساسى است آنبازمى
اند، بديهى اساس سازمان و نظم باورانده ظ اينكه زور رابه لحا :گفتم .دهممى

است كه در ابتداى امر آسان بشود جو بوجود آورد و از راه اعمال زور موانع 
بدين ترتيب در  استقرار قدرت جديد را از پيش برداشت. پديده چماقدارى

و جزء امور واقع استمرارى و مستمر استمرار پيدا كرد  دوران پس از انقالب
 شد.
 

 مخالفند درصد مردم با چماقداری 9/98
هم به شکلى ديگر هست.  ،بعد از انقالب و بشکلى بود ،پيش از انقالب     

اما تالش براى توضيح واقعيت به افكار عمومى و از ميدان درنرفتن و تسليم 
را  و ايستادن و مورد به مورد اثرات چماقدارى نشدن چیانسانسور حکم

توضيح دادن كار را بجايى رساند كه امروز موافق سنجش افكارى كه در يك 
انجام گرفته است، تقريبا  بله تحقيقا  به اتفاق  بردارى خوب در تهراننمونه
 .ه چماقدارى وجود داردند كه پديددانهمه مردم مى ،بدون يك استثناء ،آراء

عمومى و همگانى و در حد كمال و مهمتر اينكه امروز يك و  اين آگاهي
درصد مردم با آن  9/98( مردم با چماقدارى موافقند و 1/1يکدهم درصد )

كنند هرچه باشد، مخالفند. حاال نتيجه رسيدگى آنهايى كه دارند رسيدگى مى
معه در قريب به اتفاق خود مخالف چماقدارى قضاوت مردم انجام گرفته و جا

پس ما در عالج اين بيمارى بزرگ دو مرحله اساسى را پشت سر  است.
 ،ايم هر چه بکنند و هرچه بگويند و هر حکم و رأيى كه صادر بکنندگذاشته

جامعه امروز باتفاق منهاى يك درصد، حکم محکوميت چماقدارى را صادر 
اين پديده  توان گفت كه قادريمو با اطمينان خاطر مىبنابراين قطعا   .استكرده

ايد و از را عالج كنيم. خود اينكه شما مردم هم به پديده، حساسيت نشان داده
ايد و هم اينكه كسانى بودند كه مورد به مورد اثرات وجودى وجود آن آگاه شده

عى توضيح بدهند و روشن را در اختالل در سازمان و نظم اجتما چماقداران
بکنند كه چگونه عدم امنيت عمومى همه چيز را مختل كرده است و اينكه 

بکوبند و رابطه مغز با  باتفاق مخالف است كه مغزها را با چماق طوراينجامعه 
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، در حقيقت وضعى را بوجود آورده مغز را به رابطه چماق با مغز مبدل بگردانند
 .عالج بيمارى فاصله بسيار كمى داريم است كه ما با

اما مسئله سومى كه در اين سنجش افكار بطور واضح و روشن مالحظه       
 را عامل پيدايش چماقدارى حتى يك نفر رئيس جمهورى است كهاينشود مى
  .شناسدنمى

يعنى عمومى كردن اطالع و عمل و مشاركت دادن  پس معناى تعميم امامت      
 .با معناى سازمان و نظم يکى است و از هم بيگانه نيستند عموم در رهبرى

چون آگاهى مردم و رأى  .كار اساسى است مبارزه با سانسور يك ،سانبدين      
سازمان كند، ضامن نظم و و حکمى كه جامعه بر اساس آگاهى صادر مى

خوانيد، وشته را مىناين  گر فهميم، پس شما مردم ابمعنايى است كه ما مى
مسئله بصورت چنين سطحى از  ك اثر ايستادگى و مقاومت را در كلشما كه اين

گاهى و چنين رأى عمومى، رأيى بى مانند، رأيى كه همانند رأى به استقرار آ
شما نبايد دلسرد بشويد و بينيد جمهورى و مخالفت با رژيم سابق بوده مى

 كه گفتم بکار بردن مفهوم آزادى در مديريت و اداره و رهبرى طورنابدانيد هم
 .يعنى استقامت بعالوه مسئوليت بعالوه اختيار بعالوه ابتكار

 
استقامت كنيد، احساس مسئوليت كنيد، اختيارى كه خدا به شما 

 ار كنيدداده است مفت از دست ندهيد و ابتك
كرديد، سان كه در رژيم پيشين عمل مىهمان مثالا براى شکستن سانسور      

عمل كنيد. يعنى تداوم جريان انديشه را در جامعه برقرار كنيد بطوريکه 
و بود و اگر هم به انحصار درآيند مانع كار شما نشوند  روزنامه و راديو تلويزيون

ى است و از عهده شما ساقط است، ها را شما به عنوانى كه واجب كافنبود آن
کار و تالش برخيزيد، بکار خود سازمان ه جا بدليل بر نكردن نگيريد. در هم

بدهيد، بکار جامعه نيز سازمان بدهيد، در جامعه بمانيد با مردم بمانيد و با 
صادر شده  در مورد چماقدارى مردم عمل كنيد تا اين آگاهى و اين رأى كه

اند، در جز اين رأى باشد كه مردم داده است و اگر رأى دستگاه قضايى
ى در جريان عمومى كه در جهت تأثيرحقيقت خود را محکوم كرده است و 
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و  حذف چماقدارى است ندارد، در موارد ديگر نيز مردم به اين حد از آگاهى
به چنين رأيى برسند تا در نتيجه وحدتشان در سطح خود مردم همچنان دست 
نخورد و كامل باقى بماند و ما بتوانيم زودتر به بحران و اختالل عمومى در 
نظم و سازمان كه خطر فلج اجتماعى را در بردارد، پايان ببخشيم، اميدواريم 

ان و نظم صحبت بکنم با اين كنند تا من درباره سازمآنها كه فراوان مراجعه مى
صحبت راضى شده باشند، اميدوارم كه فعاالن از اين پس بدون بهانه به كار و 

تر برخواهند خاست اكنون بروم به سراغ گزارشهاى تر و فعاالنهتالش جدى
 .ديگرى كه خواندم

  
 

 1360فروردين ماه  16تا  8كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت  1تاریخ انتشار سه شنبه 

 519شماره روزنامه 
 

 قسمت سوم
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 سازش غرب با اسالم

اى مفصل كه گفتم چند گزارش درباره مطبوعات خواندم، گزارشه طورآنهم    
 « سازش غرب با اسالم» اى تحت عنوان از مطبوعات خارجى كه مقاله

 .داشت كه گرايشهاى ما را به چهار دسته تقسيم كرده بود
ى كه باصطالح هرگونه سازشى را يعنى آنهاي« نسنت گرايا»دسته اول:  ●

البته آنها را )كنند و اينها حتى اهميت علم را هم انكار مى كنندمحکوم مى
 «اطلبوالعلم ولوبالصين»توان گفت چون پيغمبر ما فرمود: ديگر سنت گرا نمى

 .)باشد (بجوييد علم را اگر چه در چين
گويند ىخوانده است كه اينها م «انطباق گرايان» سته ديگرى راددسته دوم: ● 

اق هاى ديگر انطبكليت قرآن غيرقابل ترديد و سئوال است اما بايد در زمينه
 .جست

 و در گويند در مواردى اسالم با غرباند كه مىدسته سوم را كسانى دانسته ●
 .مواردى غرب با اسالم بايد منطبق بگردد

و  ه آنها مقدارى از اسالم، مقدارى هم از فرهنگها، كدسته چهارم التقاطى ●
 .اندو يك گرايش را بوجود آورده اندیختهآمتفكر غرب را با هم در مى

بندى مرسومى است كه از تقسيم ،است كه اين تقسيم بندىگمان من اين      
قالب را مقاله نويس هم همان  .كنندمى ،طرف قديم يعنى از چند دهه به اين

نه  .توضيح بدهد بریزد و نگه داشته و خواسته است واقعيتها را در همان قالب
ما در  گويم انقالببلکه مى ،اينكه بگويم چنين گرايشهايى وجود ندارند، نه

كه آنچه به فن و علم  یاين معنه ب .استخارج اين چهار گرايش انجام گرفته
اعتقادى  به غربی بودنش داند،ا غربى هم مىر شود و غرب آنمربوط مى

به باور ما علم و فن دستاورد كوشش تمام بشريت در تاريخ طوالنى  ؛نداريم
كه اسالم در صورتيکه اجرا  ستاخويش است. اين به كنار، عقيده ما اين

كند و اين همان گردد، ذهن آدمى براى دستيابى به علم آمادگى بيشترى پيدا مى
ام كه علم با كه ما داشتيم و داريم و همواره اين مطلب را گفته ستاي امسئله

 .هم نيست اسالم بيگانه نيست و جدا از آن
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بهمان درجه كه انسان بيشتر مطلب را بفهمد و بشناسد بيشتر با علم       
كند و بيشتر برد، بيشتر رشد مىكند، بيشتر از علم لذت مىسروكار پيدا مى

اقع بعنوان مسلمان طرز فكر، رفتار، نظام ارزشى، شيوه دهد، در ورشد مى
گر زور است و اصالت را به زور در يك مجموعه فرهنگى را كه بيان رهبرى

بنابراين هيچکدام از اين چهار دسته در نوع  .توان پذيرفتنمى ،دهدمى
كه  کتبىبيان كننده اسالم به عنوان مکتب توحيد و م ،رفتارهاشان با غرب
 ما انیستند. ت، ها داردخدا بمثابه تنظیم کننده رابطه -بنابر رابطه انسان 

غرب كه از زمان اموى و عباسى شروع شده  مسلمانها خود را از سيطره فرهنگ
كه در ) «حبيبى»بيرون نياوريم و بقول آقاى  ،و تا امروز نيز ادامه يافته است

تا در فلسفه يونانى كه يا ماده را خدا  (فرنگ اين مباحثات را باهم داشتيم
كند و در هر حال نتيجه يکى است، باقى بمانيم ما كند و يا خدا را ماده مىمى
و شهيد در اين جهان را پيدا بکنيم و به معناى درست  توانيم نقش امامنمى

 .كلمه مکتبى بشويم

 
است كه آمريکائيان با هر گرايش و شخص معلوم شده طوراين بر من

 اى تماس گرفتندو دسته
ما پيروز شد چون هيچکدام از اين گرايشها بر آن حکومت  اما انقالب      

وحدت  و در نفى رژيم شاه نكرد. بلکه به همان ترتيبى كه در نفى چماقدارى
گر زور و بکاربرنده زور را نفى مبتنى بر زور و جلوه بوجود آمد و يك فرهنگ

ست و اين با آن چهارگرايش يکى نيست. اين ا كرد، اين جوهر انقالب ما
ناپذير است و با تخريب آشتى با ،كند. بنابراينى علم باز مىواسالم افقها را بر

سازندگى در علم و با برعكس  ؛ناپذير داردتىآن رابطه مخالفت و تضاد آش
شهيد و مبشر اين  شمرد كه اماموظيفه خود مى مسلمان خوانایی دارد.رشد 

گير رشد باشد، البته با توجه به تميزى كه قرآن ميان رشد و جريان شتاب
 شناسد. طلبى مىسركشى و طغيان و فزونى

رى است كه مطبوعات خارجى درباره اوضاع گزارشهاى ديگ ،ر از اينیغ     
داخلى ما، تمايل به ادامه جنگ، تمايل به پايان دادن جنگ، نفوذ و رخنه 
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كمونيستها در دستگاههاى حکومتى و تبليغاتى و سعى در رابطه گرفتن از 
دگانشان به خوانن با جناحهاى مختلف در ايران سوى دستگاه حاكمه آمريکا

گويم چه در جريان انقالب و چه بعد از انقالب اين مناسبت مىه باند. ارائه داده
معلوم شده است كه  طوراينام، بر من از تماسهاى غير رسمى اجتناب كرده

 اى تماس گرفتند خودشان به نحويهآمريکائيان با هر گرايش و شخص و دست
وانمود كنند كه تنها رژيم سابق  طوراين خواهنداند، براى اينكه مىرا لو داده آن

كليد حل  (باعتقاد خودشان)نبود كه در پى سازش با آنها بود، بلکه چون 
معضالت و مشکالت در دست آنهاست، آنها هم كه از راه انقالب بر سر كار 

اعتبار رسند، يکى بىاند، همين شيوه را دارند و در نتيجه به دو نتيجه مىآمده
 .ديگرى عادى كردن وابستگى و رابطه با خودشانكردن ما و 

خواندم كه  نجف آبادى اى هم از آقاى صالحيناسبت مقالهبهمين م      
ت خارجى سايرا هم برداشتى از ديدگاه اسالمى وى درباره س شود اينمى

با  مذاكره، سر يك ميز نشستن»دانست كه در آنجا بدرستى گفته است كه 
و يك دولت اسالمى بايد هيچ . «دشمن به معناى سازش با دشمن نيست

ت خويش از دست ندهد و در مورد اين مذاكرات سايفرصتى را براى اجراى س
 .بايد منظور و هدف از مذاكره را ديد

يك  كه مذاكره و گفتگو و ارتباط و تماساين اين حرف صحيح است. اال     
ل د كه عيبى ندارد، بايد يك حکومت از روى عقكنوقت جنبه رسمى پيدا مى
 ت مستقل خود، هر وقت الزم ديد تماس برقرارسايو تدبير براى اجراى س

كرده و مذاكره كند. يك وقت هم جنبه شخصى دارد كه وقتى جنبه شخصى 
بايد در هر پيدا كرد، فسادش بيشتر از صالح و نتايج خويش است. ما مى

عيت ، عدم سازش با ستم و بيداد و عدم تابلكام گفتگويى از موضع استقالل
ست كه من تماسهاى خصوصى و شخصى را در زندگى اروعمل بکنيم. از اين

ت برداشت سايكنم كه اين سگمان مى .اموقت نپذيرفتهى خودم هيچسايس
 .درست و منطبق با موازين دين و مصلحت كشور باشد

) نزديکى با اروپا قلم فرسايى كرده  يکى از مطبوعات داخلى درباره مسئله      
كه من باز در باز نوشته است و همان داستان كهنه  (فدائيان خط اكثريت

خواهيم ما يا مى :هاى همين هفته و هفته پيش درباره آن توضيح دادمكارنامه
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تواند وارد بکنيم و يا اينكه آمريکا مستقيما  نمى و روسيه اروپا را جانشين آمريکا
 ...خواهد وارد بشود و از اين حرفهابشود و از طريق اروپا مى

را آشکار  زدند هنوز وابستگى خودكه اين حرفها را مى آن وقتاين دسته      
ت خود را واضح كردند ساياما وقتى جهت داخلى و خارجى س ؛نكرده بودند

معلوم است دردشان  ،در اين حالت .اندبوده «رخ مسکويىس»معلوم شد كه 
بايد از روابط دو كه ما نمى ستاحرفشان اين .چيست و حرفشان كدام است

اختصاص به  .رفت م و گرنه از دست هر دو بدر خواهیمابرقدرت بيرون بروي
اتفاقا   ا دارند.ت رسايها همين ساين وابسته ،هم ندارد، در همه جاى دنيا ايران

این دو ، مسلط بودند در ايران قدرت و انگليس در دوران تزارى هم كه روسيه
دادند، كه تازه داشت خودش قدرت را راه نمى آمريکا های این دووابستهو 
ت به اتفاق سايباز ما ديديم كه اين دو س ،بعد هم كه تزار ساقط شد .شدمى

ت يعنى سايكه يکى از آن دو سشدند. تا اينمانع حضور آمريکا در صحنه مى
ضعيف شد كه خود نتوانست تنها در صحنه بماند و آمريکا با  آن قدرانگلستان 

 ،دفعه اين .ت استسايس فشار خود را وارد صحنه كرد. حاال هم همان
وب بين خودشان بازى خواهند ديگرى وارد صحنه بشود. خها نمىآمريکايى
كنند. نمايندگان اين دو برد يا آن و يا تقسيم مىكنند يا اين مىقدرت مى

ت در كشور ما هم همين خط را دارند. هم با جريان استقالل مخالفند سايس
دكتر تقى زاده كه از سفر آمده  ،هم با حضور قدرت ثالث در صحنه. از اتفاق

اروپا در ميان دو »من آورده بود درباره زبان انگليسى براى ه است، كتابى ب
 كه شرط بقاى اروپا اينست استنويسنده كتاب روى اين خط رفته  .«ابرقدرت

چگونه اروپا گويم كه مستقل از اين دو ابرقدرت عمل كند. حال من مى
 تواند مشتقل عمل کند. اروپا نمیتواند مستقل از اين دو ابرقدرت عمل كندمى

نكوشد  است کهسیاست دیگر این .ديگرى در پيش بگيرد تسايكه سمگر اين
دنيا از  بعنوان قدرت سوم وارد صحنه بگردد بلکه بکوشد همراه مستضعفان

نظام قدرت بر محور دو ابرقدرت و سه ابرقدرت بيرون بيايد. طبيعى است كه 
ان مستضعف ت و رژيمهاى ديگرى است، محتاج حاكميتساياين محتاج س

كار شدنى است، در  كه اين ستار من ايننظاروپا، بر سرنوشت خويش است. 
تى كه تابحال موجب سايت صحيحى اتخاذ كنيم. نه اين سسايكه ما س صورتي
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بوده يعنى گرفتن امتياز از كشورى  (دست راستى) بقاى رژيمهاى راست 
اين )ما  ضعيف و گفتن اين حرف به مردم و كارگر و دهقان اروپايى كه اگر

توان گرفت و زندگى شما مختل نباشيم اين امتيازات را نمى (هانوع حکومت
تى كه با آن بتوان اين دروغ را از ذهن مردم زحمتكش سايشود و... بلکه سمى

اگر به منافع  آنجا بيرون آورد و معلوم كرد كه همکارى باكشورهاى مستضعف
، به منافع كارگر و دهقان هيچ زيانى وارد کندسرمايه دارها زيان وارد مى

تى است سايشود. اما اين درست همان سآورد، بلکه زندگى همه ما بهتر مىنمى
هم  باشد و نه روس و نه آمريکا. اينهاى اروپا مىباب طبع دست راستى نه كه

 .راجع به اين مسئله
  
 
 
 
 

 1360فروردين ماه  16تا شنبه  8كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه  2چهارشنبه  یخ انتشار تار

 520روزنامه شماره 
 قسمت چهارم

 
 اسفند 14هاى داخل كشور از گزارش روزنامه

بمناسبتى قبالا گفتم كه اينها هركدام در روز چندين مقاله بر ضد رئيس      
مه اين نوشتند و بخيال خودشان جو ايجاد كردند و ما بازتاب ه جمهور
بينيم. اميدوارم اينها از اين روشهاى غلط ها را در عمل مردم ديديم و مىنوشته

 .بازگردند و عبرت بگيرند
 

 گزارش دوم طرحى است براى عمران كردستان



1282 

 

خواندم.  و يکى درباره خليج فارس بعد دو گزارش درباره كردستان      
زارش مربوط به كردستان يك قسمت مربوط است به نحوه رفتار با آن مناطق گ

كه متأسفانه بعضى رفتارهاى نادرست هنوز ادامه دارد و آنچه نوشتنى بود 
د و من ناگزير نشوم در نوبت شودرباره اين گزارش نوشتم كه اميدوارم عمل ب

 .ان بگذارمديگر اين رفتارهاى نادرست را باز بشکافم و با مردم در مي
اهم مسائل موجود و راه  اما گزارش دوم طرحى است براى عمران كردستان      

هاى توليدى و عمرانى، دامپرورى، كشاورزى، صنايع و حلهاى مربوطه، برنامه
معادن، آب و برق، ارتباطات، ساختمان و مسکن، بهداشت و درمان نيروى 

زارش نوشتم كه چه كسى اين پيشنهادها را اجرا انسانى. پس از خواندن اين گ
كند؟ معنايش اين است كه طرحهاى خوب كم نيستند، اما زمينه اجرا در مى

خواهد تا اين طرحها اجرا گردند و مديريت صحيح مى رهبرى؛ خواهدعمل مى
 .و مردم آن سامان آسوده بشوند

 
 به مردم عرب خوزستانما بايد جنگ كه تمام شد تمام خدمت را 

 بکنيم
تى را كه بايد در كارنامه روزهاى آينده بياورم، ببمناسبت اين گزارش صح      

درباره مردم عرب  كنم و آن صحبتى بود كه با امامدر اينجا بدان اشاره مى
ر موفقى براى ايش بسيااين جنگ يك آزم :كردم. به ايشان گفتم خوزستان

حمله كرد  مان است. وقتى عراقمان و براى حال و آيندهجمهوريمان، براى وضع
بر مناطقى دست يافت كه ساكنان آن عرب بودند و آنها در محل سکونت 

شدند  حاضر پذيرفتند و نه خويش نماندند. نه كمك از عراق پذيرفتند، نه اسلحه
آمدند اشتراك در دين، در رژيم و در ما  طرفه سیاست عراق بشوند. اینها  بوسیل

وطن آنها را سوى ما آورد و تكذيبى روشن و صريح شد برادعاى رژيم عراق كه 
 ؛است كوشد بگويد ما رژيمى نژادگرا هستيم و جنگ، جنگ عرب و فارسمى

. به لحاظ اينكه ما به نژاد قيقا  حال اينكه عرب بدو پشت كرد و بسوى ما آمد د
شناسيم. رژيم سابق دهيم و برادرى و اخوت اسالمى را قدر مىاصالت نمى

سال بر اين مردم ستم روا داشت بعنوان اينكه اينها چون عرب  60حدود 
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خواست يك جورى آنها را براند. اين خطر هستند و مى هستند پس براى ايران
دم ثر گذاشت و ما با سوءظن با اين مره رفتار ما هم متأسفانه اسابقه در نحو

موفقیت  عمل كرديم تا اين آزمايش پيش آمد و آنها بهترين و عاليترين نمونه
آزمايش را نشان دادند و وفادارى به اسالم، عالقه به ميهن اسالمى و نه  در

را به اين ما بايد جنگ كه تمام شد تمام خدمت  :گفتم .گفتن به متجاوزين
 .مردم بکنيم و گذشته تلخ و طوالنى را جبران بکنيم

 
 اعتماد كرد ام كه بايد به مردم كردستانبودهبر اين باور

مناسبتى كه پيش بيايد در  دداشتند و گفتن تأكيدهم بر اين معنا بسيار  ماما      
بگوييم  را اندى كردهاين باره صحبت خواهم كرد. آنچه را كه عربهاى خوزستان

يعنى مردميکه  از كرد كردستان ، انتظار از مردم کردستان دلیل دارد:دليل ندارد
ه اولى كه بناى اين كشور را جزو هفت طايف انگذاران كشور ايرانخود از بني

داشته  توانیمی میانتظار ، چهاند جزو وفادارى به ميهن اسالمىبوده اند،گذاشته
تصور كنيم آنها ممکن است ميهن اسالمى خودشان را به شود ؟ آیا میباشيم

بند با خارجى بفروشند؟ بنابراين اگر من از  و زد ، آن هم باطلبىتمايل تجزيه
ام كه بايد بر اين باور بوده ،امام، در بيانها گفتهها نوشتهكه در نوشته طوراينابتدا 

گويد كه حق با من بوده مى اعتماد كرد، تجربه خوزستان به مردم كردستانى
شوند و به راهى است. مردم غير از گروههايى هستند كه از مردم بيگانه مى

گويم، روند كه راه تجزيه و دشمنى و خصومت است. حاال من به آنها مىمى
عرب نشين را  كه به خوزستان درآمد و مناطق«عرب ستاينده»رژيمى عربى و 

كوبيد و مردم عرب هم به آنها پشت كردند و به ما روآوردند، آيا شما گمان 
با شما بهتر عمل خواهد كرد؟ آن  (رژيم عراق) كنيد كه اين رژيم مى

روستاهاى كرد را در عراق كدام رژيم با خاك برابر كرده؟ اين رژيم با كرد 
كند؟ آيا وقت آن نرسيده است د با شما وفا مىكنيعراقى جفا كرد آيا تصور مى

كه شما اين روش و شيوه غلط را ترك كنيد و به دامان امنى بياييد كه بدون آن 
هاى خودمان را صرف سازندگى عمومى شويم نيروها و توانايىما قادر نمى

كشورمان بکنيم؟ تا كى بايد جنگ باشد و يکديگر را دريدن و پاره پاره كردن؟ 
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كوبيد، ممکن نيست مردم كرد از وطنى آب در هاون مى (گروههاى مسلح)شما 
 .اند جدا بشوندكه خود ايجاد كرده

 در اين دنيا همه در پى وحدتند تا بتوانند در برابر غولهاى بزرگ بايستند.      
همين كتابى كه گفتم براى من آورده بودند، همان فريادى است كه من هفده 

شنيدم. امروز اروپا بصورت كشورهايى جدا از هم ره مىسال در اروپا هموا
تواند در برابر دو ابرقدرت موجوديت خود را حفظ كند. با وجود اينكه نمى

روزگارى دراز پنج قاره را غارت كرده و ثروتهايى بس عظيم گردآورده است. 
است كه متحد و يکى بشود، بلکه بتواند موجوديت خود را اين اروپا در پى آن

خواهيد در سرزمينى كه در برابر اين دو ابرقدرت حفظ كند و شما چگونه مى
آن را از كام رژيم پيشين بدرآورده است و امروز با دهها مشکل در همه  انقالب
جامعه پیشروی بشوید و چرا چنین  ها روبروست بصورت جدا و منفردزمينه

چنين فكرى نداريم، بسيار خوب گوييد نه ما ست؟ مىا كله شمافکری در 
كه گفتم ملت ما آرام آرام  طورنارا زمين بگذاريد و بدانيد كه هم پس اسلحه

آورد. ما و انواع آن جز زيان، ببار نمى رسد كه چماقدارد به اين فكر مى
راى آنچه بايد كرد فراهم زمينه اجتماعى را ب توانيم از راه بحث آزادمى

هيچ كس البته )امروز ديگر بر اين باورنيست  بياوريم. هيچ كسى در ايران
يك عده از مردم ساكن در باید »كه  (ستا منظور خود جامعه و منتخبان او

ى امروز همه بر اين باورند كه همه جا. «تحت فشار قراردادرا نقاطى از ايران 
توانيم دست در دست هم بايد پيشرفت بکنند، بدين جهت ما مىران باهم و اي

آوريم موجب جذب و وحدت همه با نمونه و الگوى جديدى كه بوجود مى
 .منطقه بشويم

چرا ما از وجود ترك و كرد و لر و عرب و تركمن و بلوچ بترسيم؟ ما       
مشتركى كه طى  گوييم چون اينها در اسالم، در ميهن اسالمى، در فرهنگمى

است، با يکديگر مشتركند و ما باهم برادرى و اخوت اسالمى قرون بوجود آمده
اى كه در سازيم، تا اقوام پراكندهمى داريم، پس اين سرزمين را با هم آبادان

كشورهاى ديگر هستند نيز به همين وحدت بپيوندند، يك وحدت بزرگ 
ع ما امکان بدهد در برابر ابرقدرتها با توانايى تمام اسالمى كه به مجمو

تشکيل بشود و  ام كه در اين مسئله يك بحث آزادبايستيم. بهرحال من آماده
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امنيت شركت كنندگان در اين بحث آزاد هم فراهم بگردد، بلکه اين شکل در 
 .اى كه گفتم حل شودهمين زمينه

 
 خواندم يج فارسگزارش ديگرى درباره خل

 32خواندم كه  بعد از اين گزارش، گزارش ديگرى درباره خليج فارس      
صفحه است و اولين گزارش در اين زمينه نيست و قطعا  آخرين گزارش نيز 
نخواهد بود. قسمت اول اين گزارش درباره اهميت منطقه براى ما است كه 

 :آن آورده شده است دليل در مورد 13- 14
به درياهاى آزاد است و مثل دستگاه تنفسى ايران  تنها راه اتصال ايران      

و قسمت عمده  است. همه واردات و صادرات ما كه از جمله صادرات نفت
گيرد. اين منطقه داراى اهميت نظامى تعيين واردات ما از اين منطقه انجام مى

اى است، اين جنگ به ما اين مسئله را نشان داد و حضور ابرقدرتها در كننده
دهد. بهمين دليل كه داراى اهميت نظامى را به ما نشان مى ایمنطقه اين معن

ى نيز هست. نوع رابطه كشورهاى اين منطقه تعيين يأساست، داراى اهميت س
ه است. منابع ى، نظامى، اقتصادى فعلى و آينده اين منطقسايكننده وضعيت س

ديگرى كه  فوایدموجود در خليج، صيد ماهى، نفت در دريا و چيزهاى ديگر و 
آيد و باالخره وحدت فرهنگى خليج به لحاظ اين كه اسالم از دريا بدست مى

طور اهميت اقتصادى از جنبه مبادالت است و زندگى مشترك تاريخى و همين
ى ديگر منطقه هابراى كشوراى. قسمت دوم بحث درباره اهميت خليج منطقه
و قدرتها، انگلستان،  دارند، است. مثل عربستان سعودى هايى كه آنهاو نقشه
در وا، كه اينها هم به لحاظ تناسب ق كشورهاى اروپايى و ژاپن ، روسيهامريکا

ت سا اياين منطقه مركز اتصاالت تمامى دن سطح جهان و هم به لحاظ اينكه
، بنابراين، اين منافع هميشه با منافع ما همسو (منطقه ايران و اقيانوس هند)

ست. بعد اين گزارش به ا بله در تمام موارد مخالف منافع ما انيست و غالبا
دازد. پرشرح وضعيت ما در خليج، بنادرى كه ما داريم و اهميت اين بنادر مى

، قش هركدام از آنها و بعد از اينبعد جزايرى كه داريم و اهميت اين جزاير و ن
 پردازد و بعد به مطالعه كشورهاى خليجمى هاى ايران در درياى عمانبه كرانه
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، بحرين، قطر، امارات عربى رسد، كويت، عربستان سعودى، عراقمى فارس
ى امارات و كشورهاى خليج سايان و در قسمت بعدى روابط سمتحده، عم

و  كند و اينكه اخيرا  هم اين كشورها بدون اردنبا يکديگر را شرح مى فارس
يك امنيت مشترك هستند و بحث را به   عراق با شركت عربستان در پى ايجاد

تى سايت نداريم و بايد سسايتى، سرساند كه ما در اين منطقه حيااين نتيجه مى
بر اساس شناسايى امورى كه گفتيم در مورد حال و آينده منطقه اتخاذ بکنيم و 
به اجرا بگذاريم، بطورى كه در طول زمان مصالح و منافع ما را تامين بکند. 

بايد خليج فارس را شناخت و به »رسد: اين گزارش با اين دو جمله به پايان مى
تمداران شناساند، هرگونه غفلت در اين مورد مسئوليت نسل سايسملت ايران و 

هاى ما اميدوارم كه غفلت «حاضر در برابر نسل آينده را در بر خواهد داشت.
پايان پذيرند و ما غفلت در اين باره را هيچ جايز نشمريم. به اين مناسبت كه 

صبر  آن قدر يعنى يا! «قربان عقل آخر مسلمان» گویم:را بازمی المثلىضرب
شويم يا اينكه مطالعه و كنيم كه خرابى از حد بگذرد، بعد وارد عمل مىمى

شويم. و بعد از دهها بار خرابى وارد مى «ديمى»كنيم و سنجش آنها را نمى
كه بايد روى حساب و كتاب كار و عمل كرد  شويمببارآوردن آخر سر متوجه مى

ام است. شايد يکى دو نوبت هم گفتههم وقتى است كه كار از كار گذشته  و آن
كنيم. معمول ما اين است كه مرض مى با که ماماند مثل همان رفتارى مى
كنيم تا وقتى كه جدى دهيم و به طبيب مراجعه نمىمرض را اهميت نمى

رويم پيش طبيب به گمان اينكه او مى آن وقتكار از كار كه گذشت،  ؛شودمى
كه براى  سانيغالب ك م،تى كه من در اروپا بودمدتواند معجزه كند. در مى

پيشرفت كرده بود كه  آن قدرمرضهاشان آوردند که میآوردند وقتى معالجه مى
داد، هزينه زياد تحمل عالج نداشت و در حالتى بود كه رنج زيادى به بيمار مى

 .گرداندندآوردند و بى نتيجه باز برمىكردند، مىمى
هست كه همواره  ست كه بکوشيم. يك جمله هم از مصدقا بهرحال، بر ما      

فرزندان عزيز وطن، با چشمانى »كند و آن اين است، در ذهنم حضور پيدا مى
باز نگران سرنوشت خانه كهنسال خويش باشيد تا مبادا، تاريخ از نسل امروز به 

 .«کندزشتى ياد
 



1287 

 

 اندمگزارشى درباره صنايع و بخصوص ماشين سازى خو
به همراه گزارش مربوط  ارگويم و بررسى بيشتر را حاال مى بعضى ارقام آن     

ورم. موافق اين گزارش، توليد كارخانه، آمى« 1359صنايع در سال »به 
ميليون تومان است. در  12تا  10و ضرر ماهيانه  %30ماشين سازى كمتر از 
رج وارد شده و در دستگاه از خا 6291دستگاه  9512تراكتورسازى از كل 

كارى داريم ديوانه اند كه ما از بيفقط رنگ شده است. كارگران گفته ايران
شويم. حاال تا ما به بررسى تفصيلى اين مسئله بپردازيم به كارگران عزيز، به مى
اى گويم: در اسالم هيچ بهانهها مىدانان و مهندسان و كارمندان اين كارخانهفن

ام ول نيست. نظم و سازمان كه از آن بسيار صحبت كردهبنكردن كار، مق براى
نبايد هيچ امرى را بهانه براى كار است. و كار براى سازمان و نظم نيست. پس 

ست. ا شما ز آناين كارخانه، اين اقتصاد و كارخانه، ا. كارنكردن قرار داد
ن را مستقل بکنيد. واال شماييد كه بايد با كار و تالش و ابتكار خودتان كشورتا

هراندازه صنعت ما بيشتر بخوابد، كشاورزى ما بيشتر بخوابد، وابستگى ما بيشتر 
وقتى شما به كار قيام كرديد و خواستيد كار كنيد، البته از جهت اداره  شود.مى

ايد كار كنيد شويد، ولى چون خواستهو مديريت و كمبودها با مشکل روبرو مى
ناچار اين مشکلها طرح خواهند شد. ناگزير يا  ؛واهد شدصداى شما شنيده خ

آنها كه متصدى امورند اين مشکلها را از بين خواهند برد و يا جاى خود را به 
كسانى خواهند داد كه قادر به از بين بردن آن مشکلها باشند. به مناسبت بررسى 

 .كردبا تفصيل بيشترى در اين زمينه صحبت خواهم  59وضع صنايع در سال 
ها را گزارش بود كه بررسى آن 15خواندم: اما گزارشهايى كه درباره عراق      

 .پردازمگذارم و به همه يکجا مىترى را خواندم مىبه وقتى كه گزارش تازه
  
 

 1360فروردين ماه  16تا شنبه  8کارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت  3پنجشنبه  تاریخ انتشار 

 521ره روزنامه شما
 

 قسمت پنجم
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 .مربوط به افغانستان هاگزارش

 گزارش بود در اين موضوعات: 15اينها هم       
 (يعنى احزاب شيعه و احزاب سنى) احزاب و گروههاى شيعه و سنى  ●
 ،دو گزارش درباره مناطق مرزى، وضعيت مرزهاى ما با افغانستان ●
 وه برخورد نيروهاى انتظامى با مسئله افعانستان و پناهندگان،نح ●
 نى،غاطرحى براى پناهندگان اف ●
 فعاليت افغانها در استانهاى مرزى. ●

توان در مجموع با شما خواننده درميان گذاشت، يکى پراكندگى آنچه مى      
 ست ازا ها و ناسازگاريها. دوم جدا شدن احزاب و گروههااست، اضطراب

توده مردم، كه اين جريانى است كه در كشور خودمان هم بوده و هست. سوم 
ر بزرگ پناهندگان ن كه از شماالعاده خشفشار فوق طاقت و روشهاى فوق

توان خطا شمرد و را فهميد و به گمان من هيچ پوزشى ندارد، نمى توان آنمى
يليون از كشور پوزش طلبيد. شدت فشار بايد خيلى زياد باشد تا بيش از سه م

 .و پاكستان خود آواره بشوند. در ايران



1289 

 

رحمى با مردم افعانستان ها نيز حکايت از رفتارى با منتهاى بىگزارش     
ت سايداشت و در عين حال حکايت از اين دارند كه باز ما در اين زمينه نيز س

هدف مردم افعانستان نقش پیشبرد  كنيم و عمل ما درمشخصى را دنبال نمى
 مهمى ندارد. اينكه ما تنها مرزهاى خودمان را باز بگذاريم تا مردم افغانستان

ت ساياندازه به ما پناه بياورند كافى نيست. يك سبتوانند از اين فشار و ستم بى
انستان حل بسود مردم افغ (مسئله افغانستان) خواهد تا اين مسئله جامع مى

از آنجا بيرون  بگردد. تا آن مردم استقالل و آزادى پيدا كنند و نيروهاى روسيه
گويم با سفير روسيه در اين زمينه صحبت شد، در اين زمينه بمناسبت مى بروند.

ان به و افغانستان در مورد مسئله افغانست پاكستان ااگر ما ب»نظر او اين بود كه 
شود و مثالا آنها هم بعد از مطمئن شدن از توافق برسيم مشکل آنجا حل مى

اما ما با چه كسى در افغانستان  «.كنندخاك افغانستان را ترك مى ،تجاوزعدم 
ميليون آواره و  3به توافق برسيم؟ اين سئوالى است كه جواب آن آسان نيست. 

مردم افغانستان از دولت دهد كه جنگ و حضور نيروهاى روسيه نشان مى
يك مقايسه كوچك بايد دولت روسيه را متقاعد كند كه خودشان راضى نيستند، 

 :در افغانستان كارى از پيش نخواهد برد. آن مقايسه اينست یشحضور نظامى
حمله  ، عراقرژيم ما به مردم تكيه دارد، اين است كه در خوزستان      
ماند. با اينكه عرب است و صد جور كند، عرب در حوزه تسلط او باقى نمىمى

دهد. يك ميليون و نيم آواره به مناطقى به آنها مى حسين وعده آقاى صدام
حکومت مردمى  ست. حاال چطور در افغانستانا آيند كه در دست خود مامى

گريزند؟ پس رژيم ما رژيمى طبيعى و ميليون از وطن خود مى است و سه
مردمى است، براى عرب و غير عرب مقبول است. آن رژيم در آن كشور مردمى 

نيروى خارجى ؛ دولت جنگندكه مردم با آن مىنيست و مقبول نيست، براى آن
كند كه مردم از ميهن كند، اين نيروى خارجى هم رفتارى مىوارد آنجا مى

بايد به اين  ،ن امربا مشاهده ای روسیهشوند. پس دولت خودشان آواره مى
واقعيت تمکين بکند كه مردم افغانستان با رژيم تحميلى موافق نيستند. وجود 

برد بلکه اين پناهندگان و آن جنگ اثر هر نوع تبليغى را نه تنها از بين مى
ت يأساز نظر ما سد. گردانمى را در ذهن مردم دنيا صحيح و واقعى عكس آن
خود را دلسوزتر از  ؛كه ما خود را قيم مردم افغانستان نشماريم ستادرست اين
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آنها نسبت به امور خودشان ندانيم و بگذاريم اين مردم خودشان اداره امور 
د. به گمان من شومسئله حل مى ،صورتدر آن .خودشان را در دست بگيرند

آمادگى خود را براى خارج شدن از افغانستان  كه روسيه ستاپيشنهاد درست اين
بر اين خروج، همچنين بازگشت  تى از كشورهاى اسالمىأاعالم بکند و هي

پناهندگان به كشورشان و انجام يك انتخابات آزاد نظارت بکنند تا مردم 
وجود بياورند. وگرنه اين خواهند، بطور آزاد بافغانستان نوع حکومتى را كه مى

 .ى و سازش و اين حرفها عالج گردديأسزخمى نيست كه بامذاكرات س

 
 كرديم آبادان بازديدى هم از جبهه

ست براى ا ه مار تشکيل شوراهاى نظامى كار روزمردر آنجا و جاهاى ديگ      
ها در رباره استفاده از تجربهبررسى وضعيت جنگى و كارهايى كه بايد كرد و د

كنيم. اميد اصلى ما در همه اين امور ميل به ابتكار و تالش كارهايى كه مى
است. آرام، آرام ميل به ابتكار، ايجاد طرحهاى نو و بديع و ابتكارى زنده شد 

اى از اين تالش خوانند هر روز دست آورد تازهكه مردم در اخبار مىطورناو هم
 .آيدبدست مى كارهاو كوشش و ابت

 
 و مذاکرات صلح سفر هيئت صلح اسالمى به كشورمان
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ت صلح اسالمى به كشورمان و أاى كه گذشت مصادف بود با سفر هيهفته     

در نتيجه بيشترين اوقات را به بحث و بررسى پيشنهادات و پيگيرى اين 
خوانندگان اين  ،عات و در هر فرصتىدفه ب ،ع اختصاص داديم. تاكنونوموض

ام و از ايثار و روحيه غير قابل كارنامه را در جريان امور جنگ قرارداده
توصيف رزمندگان فداكار اين مرز و بوم در دفاع از ميهن اسالمى و ميل به 

كه به همت اين يادگارهاى عزيز اسالم و  «ناشدنيهايى»خالقيت و ابتكار و 
خواهم ام. در كارنامه اين هفته نيز مىگفته ،تبدل شده است «شد»به  ايران

ديگرى از اين تالشها را توصيف كنم و شما را در جريان  صحنه و جبهه
 .مذاكراتى كه با هيئت اسالمى داشتيم قرار دهم

آقاى  ،در اين مذاكرات كه با حضور اعضاى شورايعالى دفاع انجام شد      
نيز بر  ت مذكور راأكه سمت سخنگويى هي «غنا» رئيس جمهورى وتورهسک

اى در باب تمايل امت اسالمى به عهده داشت، پس از تعارفات و مقدمه
ادامه كوشش در راه تحقق اين آرزو، به  هت بأبرقرارى صلح و عالقه هي

كه مجبورند چهارچوب كلى كه مورد قبول ن و اينموريت خودشاأحساسيت م
خالصه و اهم مطالبى كه ايشان بعنوان  .اشاره نمود ،طرفين باشد را پيدا نمايند

آتش بس برقرار شود و عقب كه: عبارت بود از اين ت طرح كردأپيشنهادات هي
د گيرد، انجام شوتى كه بالفاصله صورت مىانشينى نيروهاى عراقى بدنبال مذاكر

مابين بپردازد. در اى به حل و فصل اختالفات فىو پس از عقب نشينى، كميته
ايشان با نظر  ،متجاوز كه خواست ما بود یتمورد رسيدگى به تجاوز و محکوم

كرد. در مورد مسئله موافق، تشکيل يك كميته رسيدگى به تجاوز را تاييد مى
تعيين وضعيت مرزهاى  اى براى رسيدگى ونمود كه كميتهمرزها پيشنهاد مى

، در مورد حل اين خاكى و آبى تشکيل شود و اشاره داشت به اينكه رژيم عراق
رى غير از قرارداد یگمسئله و بخصوص مرزهاى آبى خواهان چهارچوب د

به عراق  مذكور توسط رژيم گذشته ايران داداست و معتقد است كه قرار 1975
بايست از . وى اضافه نمود كه هرگونه توافق جديد مىستاتحميل شده

تضمينهاى كافى برخوردار باشد تا در صورت نقض آن كامالا مشخص باشد كه 
مسئوليت متوجه كيست. ايشان در خاتمه به ادعاى رژيم عراق در مورد 
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حاكميت عربى بر سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسى اشاره نمود و 
 .نظر ما را در اين مورد نيز بداندعالقه داشت كه 

 
در جواب ايشان  ،تمام شد كه صحبتهاى آقاى سکوتورهپس از اين

 :گفتم
صحبت كرديد، گمان ما  و عراق طلبى ايرانشما از پيدايش روح صلح      
ما قوى  دين روحيه در نزا آن قدرست كه ما اين روحيه را از اول داشتيم. ااين

اسالمى كرده و با  كرد ملتى كه انقالبباور نمىكس هيچبود كه در كشور ما 
از حقوق مشترك امت  شور و شوق تمام آماده شده تا در كنار كشورهاى اسالمى

ز قرار بگيرد. اسالمى دفاع بکند، از سوى كشورى مسلمان و همسايه مورد تجاو
چون عمليات نظامى غير پيوسته از روز )وقتى نخستين عمليات نظامى پيوسته 

انجام گرفتند، ما بر اين باور  (گرفتنخست انقالب از سوى عراق انجام مى
 .خواهد قدرت نمايى كندبوديم كه شايد در همين حدود مرزى، دولت عراق مى

ايم. نه همه به صلح پايبندى نشان دادهشايد امروز ما را سرزنش كنند كه چرا اين
تنها به لحاظ موقعيتى كه پيدا كرده بوديم از ابتدا روش صلح جويانه داشتيم، 

ايد به حکم روشى كه بلکه در دوران جنگ تا به امروز كه شما به اينجا آمده
ايم. ما چند مورد را بعنوان نمونه از تفاوت ايم خواهان صلح بودهاتخاذ كرده

كنيم و اگر شما ار بين خودمان و رژيمى كه به ما حلمه كرد براى شما نقل مىرفت
گويم در اينجا كمى درنگ كنيد و با ما به منطقه بياييد، آنچه را كه من اكنون مى

به چشم خود خواهيد ديد. ما هم توانايى حمله هوايى به شهرهاى عراق را داريم 
وسائل موشکى از زمين  با توپخانه وو هم توانايى داريم كه شهرهاى عراق را 

كه هر روز زير  مردمیاما تا امروز در برابر فشار بسيار  ؛مورد حمله قرار بدهيم
ايم و بهيچ آتش توپخانه و موشکها و هواپيماهاى عراق هستند، مقاومت كرده

 .ايمكدام از شهرهاى عراق حمله نظامى نكرده
، حمله موشکى، رژيم عراق ،بياييد به ايرانكه شما براى بار اول پيش از اين      

اى را به شهرهاى ما شروع كرده بود و قبل از آمدن شما در اين هوايى و توپخانه
  ا  سفر نيز، همين رويه را بکار برد. از نظر ما اين روش ناشى از باور و بينش بنياد
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دليل  ،ش از آنكه به اين بينش بپردازمر عراق است. پيباسالمى رژيم حاكم  ضد 
ست كه از روزى كه عراق جنگ را اآورم و آن اينديگرى از تفاوت رفتار مى

ايم كه وقتى شما آغاز كرده حتى پيش از شروع جنگ، ما همان حرفى را زده
زنيم اين زنيم. علت اينكه ما دائم يك حرف را مىاكنون نيز مى ؛آمديد زديم
ما بر پايه . «همسايه حق است و نه زور بان ما اساس رابطه به گما»است كه 

ايم. يرى هم در آنها ندادهغیايم و تخود را گفته هایدانستيم نظرآنچه كه حق مى
ما رژيم بغداد چندين و چند نوبت در حرفهاى خود تغيير داده است. يك روز ا

ه و گفته است قيم منطقه شده و راجع به سه جزيره حرف زده و بعد تخفيف داد
كند و فعالا از طريق شما آن مسئله را از نو طرح كه آن مسئله را طرح نمى

معتبر بوده و ايران برهم زده از  1975گويد كه قرارداد بار مى كند. يكمى
اعتبار افتاده است. حاال خوبست شما سخنان گوينده اين سخن را در همان 

مان وقت كه اين سند را امضا كرد بر وقت بخوانيد و ببينيد كه آيا ايشان در ه
آميز براى عراق همين نظر بود؟ آيا در آن زمان هم اين را يك قرارداد توهين

هاى عراق كه تحت كنترل اين رژيم هستند، اين قرارداد را كرد؟ روزنامهتلقى مى
كردند؟ دانستند؟ و يا بالعكس پيروزى تلقى مىنشان خفت و خوارى عراق مى

گفتند اى اين رژيم را در آغاز همين جنگ ببينيم، اينها نبودند كه مىو بعد ادع
 از سوى ايران است؟ 1975علت جنگ عدم رعايت قرارداد 

اگر پايه  باور: ما بر اين باوريم كه به دو گرددمطلب اساسى برمى ،بنابراين      
است.  بدتر ، از مرگدر كشورى بنام ايران دهيم زندگانىروابط را حق قرار ن

دور ما قوا  براى اينكه اگر ما بخواهيم، بر اساس تناسب قوا زندگى كنيم، دورتا
هرگونه پيشرفت و زندگى انسانى در اين جهان قطع از ما بايد  آن وقتهستند و 

براى حفظ تعادل  هكنيم و تمام امکانات خود را صرف ايجاد نيرو و قوامید 
امعه اسالمى است؟ از ما نداريد. آيا بنظر شما اين ج بکنيم. شما هم وضعى بهتر

خواهيد اين اصل را بپذيريم و به تعادل و تناسب قوا گردن و شما از ما مى
بگذاريم؟ اگر ما بايد چنين كنيم، خوب در حال حاضر هم در همين كار 

نگ چه چيز كنيم؟ جنخواهيد كه چنين كارى مى چرا از ما .(جنگ)هستيم
خواهد اراده خود را به يك ملتى تحميل ير از اينكه رژيمى مىديگرى است غ
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 گوييد كه ما اين اراده تحميلى را بپذيريم، اين صلحش كجاكند؟ اگر مى
 .جنگ و نتايج آن ل ويعنى قب ست؟ اينا

فهميم، آموزش قرآنى در اين مورد بسيار روشن كه ما اسالم را مى طورآناما       
ست كه جدا  از مظلوم توقع دارد كه تسليم ظالم نشود و او واضح است و آن اين

بايستد. البته اين توقع را هم دارد كه وقتى به حق خود رسيد، از  خود بر حق
يم. هرگونه ارفاق و تسبايد باي حق خود تجاوز نكند. پس ما در حق خود

 شود، از نظر ما غضبمى عقتى حق تضييمسامحه و هرگونه تن دادن به سازش و
كنيم كه در همين نمازى كه هر روز دا را متوجه ما خواهد كرد. گمان مىخ
خوانيم، اين آموزش هست و آنچه ما از شما توقع داريم، خوانيم و باهم مىمى

حالى  اينست كه در آنچه حق است ما را يارى كنيد و خصوصا  به دولت عراق
ت ملتى كه در تاريخ خود كنيد كه غيرممکن است و باز هم غيرممکن اس

اصيل  همواره ميدان جنگها، تاخت و تازها و تجاوزها بوده و بر پايه فرهنگ
را  اسالمى، حق حيات خويش را محفوظ داشته است، تسليم امرى بشود كه آن

و آن  ی استداند. آنچه رژيم عراق بشما گفته تماما  مبتنى بر پايه ديگرحق نمى
زور نداشته تسليم شده، امروز زور دارد و ما بايد  1975گويد در ىزور است. م

تسليم بشويم. آيا شما از ما انتظار داريد بر فرض كه اين استدالل را پذيرفتيم، 
طور اين دور خود را قوى نكنيم تا فردا دوباره به عراق زور بگوييم و همين

 خواهيم يكگى بگذاريم؟ ما مىرا زند ناپذير ادامه پيدا كند و ما هم اسم آنپايان
بر پايه حق، زندگى در برادرى و همسايگى با مردم عراق داشته  ،بار براى هميشه
 دانيم كه اين بسود ابرقدرتهاخواهيم در اين دور بيفتيم. چون مىباشيم و نمى

صورت تمامى امکانات دو ملت را طى سالهاى دراز بايد صرف در آن .ستا
 .ضد يکديگر بکار ببريم تهيه قوا كنيم و بر

بعد از اين مقدمه كه تفاوت معلوم شد چند كالمى هم راجع به مطالبى كه       
بر اساس همان گفتگوهايى كه پيش از اين كرده  :گويمشما عنوان كرديد مى

ايم، پيشنهاد شما را يرى در آنها ندادههم تغی بوديم و در تمام اين مدت جنگ
كنيم كه اين تصحيحات اساسى بايد در آنها بعمل آيد. كنيم و فكر مىبررسى مى

سخن از مذاكره در آتش بس آمده بود. مذاكره براى چه؟ اگر مذاكره براى 
تعيين روزهاى عقب نشينى است و يا مذاكره براى حدودى است كه بايد تا آن 
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ست كه اين مسئله مبهمى ا حدود عقب نشينى كرد و يا اينكه براى همه اينها
ست كه بين آتش بس و عقب نشينى فاصله را ااز نظر ما مهمتر از همه اين .است

كنيم كه بهتر است همه فكر مى طوراينپذيرفتن بسود متجاوز است. پس ما 
ت تحقيق در مورد تشخيص متجاوز، اين أكارها قبال انجام بگيرد. راجع به هي

يليم كه شما به اصلى كه اما ما ما ؛است ايد براى ما مغتنممقدار كه شما پذيرفته
کنيد و آن همان تفاوت حق و ايم، توجه اساسى بتقاضا را كرده اين آن،ما بنابر

خواهيم با همسايگان خود بر اساس حق زندگى متعادلى زور است. چون ما مى
ست كه حد معنوى هم براى اداشته باشيم و در امنيت و صلح زندگى بکنيم. اين

كه تشخيص متجاوز و غرامت مادى و معنوى تى أما اساسى است. آن هي
دهند، بايد بيانى روشن و واضح بکند. طورى كه خود اين بيان بصورت مى

گوييد دليل ندارد كه كه شما مى طورناتصميمى براى حال و آينده درآيد. هم
اين امر را بپذيرد چون او مطابق بيان شما و مطابق آنچه كه ما  رژيم عراق

كه تجاوز . پس اينستابه آن كشور حمله كرده(ايران) گويد ما ايم مىيدهشن
تواند مورد مخالفت عراق واقع شود و اگر مورد رسيدگى قرار بگيرد، قاعدتا  نمى

متجاوز  (عراق)مخالفت كرد اين خود دليل روشنى است بر اينكه اين رژيم 
سالمى و حکم خدايى، تكليف همه ما و قاعده اسالمى و ارزش ا آن وقتاست. 

 .شما را معلوم كرده و گفته است كه ما بايد با وحدت در مقابل متجاوز بايستيم
 اما در مورد اين كه مبناى حل و فصل مسائل چه باشد؟ دولت عراق      
را باطل تلقى كنيم. اگر اين كار را بکنيم خوب چه  1975گويد كه قرارداد مى

صورت بايد در اين ؟مبناى ديگرى را بپذيريم؟ آيا بناست قوا را مبنا قرار دهيم
. پس زحمت شما تر استيم تا معلوم شود چه كس قوىجنگ  را ادامه ده

حاصل است. براى اينكه از پيش وقتى ما مبناى حق را نپذيرفتيم و مبناى بى
مه دهيم و شما هم ناظر ايم كه جنگ را ادازور را پذيرفتيم، خود بخود پذيرفته
 «زمين و آب»شود و متناسب با قدرت به او باشيد و ببينيد كه چه كس برنده مى

  .بدهيد
اگر بنا بر اين است كه ما حق را مبنا قرار دهيم اين حق را چه چيز بوجود       
گويد كه آن كافى نيست؟ او مىآيا موافقت دو دولت براى يك متنی آورد؟ مى

بر مبناى زور بوده؟ خوب كدام موافقتى بر پايه كدام حقى است؟  موافقت نيز
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دهيد؟ از نظر ما عيبى ندارد ولى من ترديد ندارم كه رژيم تاريخ را مبنا قرار مى
خواهد رفت. نهرگز زير بار اينكه تاريخ مبناى تعيين مرزهاى ما باشد  عراق

فهمد كه هركس به اين نقشه نگاه كند مى .من استی بروروو عراق  نقشه ايران
تاريخ قرار دهيم،  را اگر مبنا .بسيارى از جاهاى اين نقشه بسود ايران نيست
ست. از نظر ما رژيم گذشته در ا تغييرات اساسى در مرزها بسود ايران ضرور

ه انقالبى كه بدان رژيم پايان داد. كافى است ك) موقعيت متزلزلى كه داشته است 
است. امتيازاتى به رژيم عراق داده ( بگويد چقدر موقعيت متزلزلى داشته است

چگونه اين قرارداد را  ( ايران) شما ممکن است بپرسيد كه با وجود اين شما 
 است كه در روابط ميان دو ملت، در صورتيکه اصلپذيريد؟ جواب ما اينمى

را شده با كم و زيادهايش توان آنچه در گذشته واقع اسالمى باشد، مى اخوت 
ناديده گرفت و روش اغماض در پيش گرفت و ما بر همين اساس نخواستيم در 

كنم شما با ما موافق هستيد ياوريم. گمان مىبآنچه واقع شده شك و ترديد بوجود 
وط مرزى بايد ه تعيين خطكه اگر ما بنا را بر شك بگذاريم، سالهاى دراز دربار

اى كه ما داريم، بجاى اينكه منطقه ،صورتدر اين .زنيمو كله يکديگر ب به سر
اى معرف وحدت اسالمى بر ضد قدرتهاى مهاجم خارجى و ابرقدرتها و منطقه

اى خواهد شد كه خيال اسرائيل و ابرقدرتها را شود، منطقه خصوصا  اسرائيل
اى ها كمترين صدمهكرد از اينكه در اين منطقه منافع آن خواهد كامالا راحت

شود. پس ناچار ما به لحاظ عالقه به صلح و و اين بزيان خودمان تمام مى .ببيند
برابر اسرائيل  مشتركمان در برابر ابرقدرتها و عالقه به وحدت در حقوقعالقه به 

كنيم، گمان مى ،ت منطقهسايدر منطقه و عالقه به ايفاى يك نقش فعال در س
 .است ح، قبول اين پايه يعنى موافقت نامه الجزايركوتاهترين راه براى صل

را يك بهانه قرارداده و راجع به  آن اما درباره تضمين مرزها كه دولت عراق      
اين  ؛ضرورت اين تضمين بسيار صحبت كرده و با شما هم صحبت كرده است

 به امانت ضبط بشود در كجا گوييد در سازمان ملل تضمين هايى كه شما مى
گذارده شود و چه بشود و چه نشود، اينها چيزهايى نيست كه با آن مخالف 

 .يماهست و ما به خاك عراق تجاوزى نكردا چون بنظر ما متجاوز او .باشيم
ما اينها را بيشتر  .ها از نظر ما معنى نداردخواستن اين گونه تضمين ،بنابراين

براى توجيه تجاوزى كه هيچ بهانه روشنى براى آن بهانه جويى رژيم عراق 
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گويد كه در سال كنيم. واال وقتى خود آن رژيم مىتلقى مى ،نداشت و ندارد
 ،كندزور نداشته و به قراردادى تن داده و امروز زور دارد و جنگ مى 1975

چه تضمينى وجود دارد  ما باید بپرسیم:پس اولين تضمين راما بايد بخواهيم. 
د و حرفهاى تازه پيش نياوريد؟ شما يکسال بعد زور خود را بيشتر نبينكه 
بينيد كه چه كس و ار مىبراى يك گرگ هميشه زياد است. آشک دانيد كه بهانهمى

 .چه طرفى بايد تضمين بخواهد
ما  :كنيد، يعنى مسئله سه جزيرهو اما مسئله آخرى كه شما عنوان مى      
چه حق دارد كه در مورد اين مسئله دخالت كند و  اقخواهيم بدانيم دولت عرمى

عنوان او براى دخالت در اين مسئله چيست؟ آيا به همين عنوان كه خود را قوى 
كند است؟ پس بايد از غرب تا شرق عالم در امور دخالت كند، همين تصور مى

عراق به است؟ خوب معناى اين ادامه جنگ است. چون بهمان دليل كه دولت 
اى كه چندصد كيلومتر از مرز او فاصله دارد دخالت دهد در مسئلهخود حق مى

، ايران و و پاكستان تواند فردا براى دخالت در مرز ايرانبکند، همان مجوز مى
بپذيريم كه هر  وجود داشته باشد و اگر ما بخواهيم تركيه، ايران و افغانستان

توانيم يك فهرست از ادعائى مورد رسيدگى قرار بگيرد، بسيار خوب ما هم مى
كنم گمان مى .ادعاهايى كه داريم و بايد مورد رسيدگى قرار بگيرد، تنظيم كنيم

را  رسيدگى به اين ادعاها، چند ماه بلکه چند سال وقت شما ،صورتدر آن
اين اميد كه ه ب ؛ايد در جنگ بگذرانيمخواهد گرفت و ما در تمام اين مدت ب

اين ادعاها به نتيجه خواهد رسيد. اين است كه به گمان ما  رسیدگی يك وقتى
گونه ادعاها، از همان باور ضداسالمى مبتنى بر اصالت زور است. علت طرح اين

خود را ضعيف  ،اما ما مسلمانيم و به خدا باورداريم و چون به خدا باورداريم
همه دولت عراق دم از قدرت و توانايى نظامى و از اين قبيل اين .يمپندارمىن

است كه شهرهاى بيشترى را خواهد چندين نوبت ما را تهديد كرده ؛زده است
گونه گرفت و چنين و چنان خواهد كرد. در تمام اين مدت ما از اين

ز پرهي ،ن مسلمان نيستأسخنانى كه از نظر ما درش اظهارو  هاطلبىافزون
ست كه شما اعضاى محترم كه بعضى نظامى هستيد اولى گمان من اين .ايمكرده

 .اطالع نيستيدو بعضى ديگر نيستيد از وضعيت نظامى بى
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ما به لحاظ تجربه و به  دهيم كه توانايى نيروهاى مسلحما بشما اطمينان مى      
ده در حد عالى است. بشما اطمينان لحاظ دانش نظامى و به لحاظ روحيه و عقي

تواند براى مدتى دراز مسائل اين جنگ تحميلى را تحمل دهيم كه ملت ما مىمى
برابر اين قوى بوديم، بيش از آنچه كه  كند و بشما اطمينان ميدهم كه اگر ما چند

تر از وضعى كه اآلن داريم بوديم، برابر ضعيف گفتيم و اگر چندبشما گفتيم نمى
گفتيم. براى اينكه ما بر اساس معتقدات اسالمى نچه را كه بشما گفتيم نمىجز آ

 گري در برابر خدازنيم و بر پايه اين معتقدات تجاوز از حق، ياغيحرف مى
 .روز كه ما بندگان ياغى او بگرديم ست و خدا نياورد آنا

 استثناى مطالبى كه در تصحيحه پس آنچه ما از شما توقع داريم، ب      
تفهيم كنيد كه ما از حق  ست كه به دولت عراقااين ،پيشنهادات شما گفتيم

كنيم و هيچ ضعف و قوتى كه در كار ما موجب تغيير رويه نخواهد عدول نمى
ست كه در آنچه اايستيم. گمان من ايندانيم مىشد و تا احقاق آنچه كه حق مى

ايم ايم بر حقيم و با شما نيز صادق بودهاشتهايم و با شما درميان گذپيشنهاد كرده
و همين پيشنهادها خود بهترين ترجمان اراده ما به صلح واقعى با ملت برادرمان 

بلکه هر  ،ايم كه جنگ ميان دو ملت بوده استاول نپذيرفتهاز عراق است. ما 
وريم ايم و هنوز هم بر اين بادو ملت را قربانى جنگ افروزى يك رژيم تلقى كرده

و بر اين اساس هيچ مايل نيستيم كه پيروزى ما در صورتيکه خدا پيروزى بدهد، 
ما بر ارتش عراق تلقى شود، چنانچه قبالا نيز همين حرف را  پيروزى ارتش

 :خواهيم اين پيروزى پيروزى حق باشد. خالصه كالمايم، بلکه مىزده
كه هر كارى انجام ينى پيش از ايناز نظر ما اينكه آتش بس و عقب نش      

دو كار باهم انجام گيرد. اينكه شما اصل  ما مايليم كه اين .گيرد، حق است
 دهيد كه اين اصل را به رژيم عراقپذيريد و بما اميد مىرسيدگى به تجاوز را مى

ى اين اخواهيم محتونيز بقبوالنيد، براى ما پيشرفت مهمى است، اال اينكه ما مى
مابين پايه رسيدگى روشن، واضح باشد و براى اين انجام بگيرد كه در روابط فى

كه، مبناى روشنى براى حل حق را جانشين پايه زور قراردهد. مطلب سوم اين
چون ما عالقه به صلح داريم و اين نه از موضع ضعف  ؛وفصل وجود داشته باشد

انسانهايى است كه هر روز در  انگذارى به جبلکه از موضع باور به حق و ارج
باشد و  1975پيشنهاد كرديم كه اين مبنا، قرارداد  ،افتندبر زمين مى نهاميدا
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بيگمان، هر مبناى ديگرى مساويست با ادامه جنگ، مگر اينكه دولت عراق 
بشود تسليم  دارم كه رژيم عراق حاضرمن گمان نمى .قضاوت تاريخ را بپذيرد

را كه قضاوت تاريخ مرزهاى ما را در خاك عراق بسيار زي ؛قضاوت تاريخ شود
دور خواهد برد. مسئله جزاير مطلقا  به دولت عراق راجع نيست و ما هيچ بحثى 

يم. درباره مرزهايى كه رداايم، نداريم و نمىدر اين زمينه با دولت عراق نداشته
ين وجود بر مبناى روشنى تعيين خواهد شد، البته بايد تضمينهايى براى طرف

داشته باشند كه اين مرزها محترم شمرده شوند. اميدواريم كه اين تصحيحاتى كه 
ما بر پايه حق خواهان آن هستيم، با تالشهاى مشترك ما به انجام برسد و به يك 

ايم كه مااز اسالم فهميده طورآنچون  .صلحى بر پايه حق و عدالت دست بيابيم
ناع از قبول حق كوچکى و ضعف را نشان آورد و امتتسليم به حق بزرگى مى

براى رژيم عراق در صورتيکه مدعى باشد كمترين اعتناء را به اسالم  .دهدمى
 .دارد، قبول حق ضعف نيست

ما  آنچه ما گفتيم به گمان خود ما حق است. از كوشش شما در هر حال      
 .و اميدواريم كه  اين كوشش به نتيجه مطلوب بيانجامد یمسپاسگزار

مجددا  صحبتى كرد كه طى آن  آقاى سکوتوره ،پس از اتمام سخنان من      
ضمن تائيد اينكه معادالت تناسب قوا اصل اسالمى نيست و اصل زور در اسالم 
مشروعيتى ندارد، به لزوم فداكارى و از خود گذشتگى اشاره كرد و اينكه شرايط 

 ،افتخارى وجود ندارد. پس از اين مقدمهمتغيرند و در ادامه جنگ غرور و 
مجددا  خواست كه براى جلوگيرى از خرابى و قربانى بيشتر، آتش بس را بدون 

از  .قيد و شرط بپذيريم. ضرور دانستم كه در اين رابطه نيز پاسخى داده باشم
 :اى اشاره كردم و گفتمرو در جوابشان به خاطرهاين
يك اصلى را بميان بياورم. وقتى  ،ن بيان شماخواهم به استناد همامن مى     

پرسيدم كه در اسالم چه چيزى از  (كه مردى روحانى بود)بچه بودم و از پدرم 
و پرسيدم بعد از دين چه چيز برتر از ا .دين :ر است؟ او جواب دادهمه برت
چرا دين بيش از انسان ارزش  :از او پرسيدم .حيات انسان :و او گفت ؟است

توان تا پاى گويد كه براى دين مىمى طورايندين ما  :من پاسخ داد دارد؟ پدر
مرگ فداكارى كرد و مرد و كشته شد، اما عكس اين امر صحيح نيست، يعنى 

تواند براى ادامه زندگى، دين را قربانى كند. و اين مسئله محور تفكر كسى نمى
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گردد به بيان ن برمىمن بود تا وقتى كه به گمان خودم اين مشکل را حل كردم و آ
قبلى شما، اگر بپذيريم كه حرف شما صحيح است و بر پايه روابط قوا فاتح 

ايم، ديروز هميشگى وجود ندارد، امروز فاتحيم و فردا شکست خورده
 ،جاى دنيا بنابر تاریخ، در همهايم، و... امپراطورى بوديم، امروز زير سلطه

ت. در همين آفريقاى شما، همين حالت غالب و مغلوب وجود داشته اس
بينيم و اگر ها بوده كه امروز از آنها خبرى نيست و فردا را هم نمىامپراطورى

بپذيريم كه جنگ در هر حال افتخارى نيست، پس حقيقتى كه در واقع انگيزه 
دهد، جز اين نيست كه مرگ براى دين در تالش و دفاع ما را تشکيل مى

انسان است. اينكه شما دنیای و خرابى حقيقت براى جلوگير از نابودى 
، «اگر امروز آتش بس را بپذيريم، فردا ديگر قربانى نخواهيم داشت» :گوييدمى

صحيح است اما بشرطى كه فردا قربانيها و خرابيهاى بيشترى نداشته باشيم. 
بهمين دليل است كه جز بر پايه حق هرگونه صلحى مساويست با قبول يك جنگ 

ر مسئله باين ترتيب حل شود كه ما اصل رابطه قوا را يك اصل بزرگ و حاال اگ
برد و توحيد تخريبى بدانم كه حيات بشرى و حيات طبيعت را رو به ويرانى مى

 ،صورت كامالا با همرا بيرون رفتن از اين اصل بحساب بياوريم، در اين
بکنيم،  اگر شما بر اين اساس عمل بکنيد و ما بر اين اساس عمل ؛ايمعقيدههم

اگر آنها هم )آيد كه طرفين بعنوان مسلمان صورت در مىه اینحرف شما ب
بعنوان گذشت در برابر حق، آتش بس با خروج  (دانندخودشان رامسلمان مى

و  ؛را بعنوان يك اصل اسالمى بپذيريم و اجرا بکنيم و شرط قواى عراق قيدبى
 ،قيد و شرط را ما پذيرفتيماگر آتش بس بىاين بنظر من اصل اسالمى است. اما 

چه ، «ست كه حق دارداهر كه قويتر است او»كسى كه فكر او اين است كه 
اظهار شمرد و توقعات چندبرابر بيشتر نفرصت را مغتنم تضمینی وجود دارد که 

گردد؟ گمان ما ن تلفات انسانى چند برابر بيشترجنگ را از سر نگیرد و و نکند
ايم، چون اضافه بر حق هيچ ام گذشت الزم را براى صلح كردهاينست كه تم

ايم از روز حق هم آنچه كه جنبه مادى داشته، مطالبه نكرده ازايم، حتى نخواسته
و همه مسئولين كشور گفتند كه ما از مردم عراق غرامت مطالبه  امام ،نخست
 خواهيمگر آنچه را كه ما مىكنيم. حاال شما بنشينيد و ارزيابى بکنيد، انمى

اضافه بر حق است، به ما بگوييد كه اين اضافه بر حق است و اين دليل قرآنى 
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كنيم. اما اگر هر چه را كه خواستيم ما آن مقدار اضافه را صرفنظر مى .ستاآن
حق است و بخشى از حق است و آن حق را هم در نفع همه خواستيم، و 

صورت از ، در اينمسلمانهم در روابط كشورهاى نخواستيم زور اصل گردد، آن
خواهد. با همه اين حرفها ست كه قرآن از شما مىااين همان .حق ما دفاع كنيد

با شما زياد دور  -دانم طرف مقابل را نمى -كه شنيديم، فاصله از نظر ما 
، چون شما اصل مسائل معين شد لنيست. بمحض اينكه مبنا براى حل و فص

پذيريد، رسيدگى به تجاوز را و اصل همراه بودن آتش بس با عقب نشينى را مى
را هم شما بپذيريد كه دليلى  و اگر آن 1975كه ما گفتيم قرارداد مبنا ماند مى

است. اما اگر ما ايم و جنگ تمام شدهندارد نپذيريد، ما به حق خود رسيده
ست، صرفنظر ا ترين آنهاين حقوق كه ابتدايىبعنوان دفاع از جان افراد از ا
دهم كه خاورميانه ميدان كشمکشهاى طوالنى، كنيم، من بشما اطمينان مى

اش اين خواهد تر خواهد شد و اولين نتيجهكشتارهاى عظيم، ويرانيهاى عظيم
يچ بگويد آنچه را كه بدست آورده است حق است و ما ه د كه، دولت اسرائيلش

بلکه  ر عرفاتيأسرا هم نه بخاطر آقاى  بينيم كه مخفى بکنيم و ايندليلى نمى
ل خنجرى است در پشت ملت اسرائي»گوييم كه دى كه داريم مىبخاطر اعتقا

و شرط اول آن  «دانيم كه اين خنجر را بيرون بکشيماسالم و وظيفه خود مى
ر اساس حل مسائل نگردد. اميدوارم كه شما اين ست كه بين ما مسلمانها زوااين

بخشد به ملت عراق به انسان مى «اعتقاد»اصل را با همين صراحت و قوتى كه 
اى جز تسليم كه شما بايستيد، آن دولت چاره تفهيم كنيد و يقين دارم در صورتي

 .د داشتهبه حق نخوا
 و اينها را از اين ت اسالمى صلحأبارى اين بود شرح مذاكرات ما با هي      

پنهان داشتن  ،ىكه اوالً بنابر اعتقاد هميشگجهت براى شما بازگو كردم 
اسالمى و  سرنوشت انقالب هاطالعات و جريان امور، خصوص مسائلى كه ب

 دانم، آنشرق و حيثيت ملى ما مربوط است را خيانتى نابخشودنى به اين ملت مى
ن آسانى از جان و مال در راه حفاظت از انقالب و ميهن هم چنين ملتى كه به اي

كاريها و اسالمى خويش گذشته و تمامى مصائب و نارسائيها و حتى ندانم
كند و دوم اينكه با درك حقايقى كه بر مردم روشنتر اشتباهات را تحمل مى

ترى از امور داشته باشيم ماند، بتوانيم قضاوت صحيحگردد و پشت پرده نمىمى
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و ملت بيش از پيش حقيقت را دريابد و چون حق براى او روشن شد، ديگر 
گونه عمليات جاهالنه و رياكارانه نخواهد توانست جنگ و يا صلحى كه هيچ

چون از حق  حسين خالف حق و رأى وى باشد بر او تحميل نمايد. صدام
فراتر گذاشت، تجاوز  پا از گليم خود شناخت مى دانست و زور راچيزى نمى

كرد و حال  كرد و قطعا  به مردم ما و مردم خودش و اسالم و بشريت خيانت
اند حکام و زمامدارانى كه بوده بسيار .استداند كه بر خود نيز چه كردهخوب مى

ق مردمشان اند و از حى حق و براى حق مبارزه نكردهااند و بر مبنتسليم زور شده
اند و براى ملتشان زيان و سرشکستگى و براى خودشان ننگ بدنامى گذشته
خواهم كه به ملت ما و به من كه در اين لحظات حساس اند. از خدا مىگذاشته

ام نيروى درك حق و مسئول شده ومورد اعتماد اين ملت قرار گرفته و به رأى ا
ا كند و خود با عنايات بيشمارش را عط اعتقاد و ايمان به مبارزه در راه آن

 .مددمان نمايد كه در صحنه داورى بشريت و تاريخ نه آن باشيم و نه اين
  

 
 1360فروردين ماه  22تا  16كارنامه يکشنبه 
 1360ارديبهشت ماه  6يکشنبه 

 523روزنامه شماه 
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كنند و نيروهايى كه ضد نيروهايى كه در ايجاد رژيم كودتا شركت مى

 ندوروها هستند و بايد خنثى شاين ني
ع كه اطال اى بود درباره دو كتابمطلبى كه در اين هفته پيش آمد: مطالعه      

ازه رانداز باب اينكه مردم ه .از آن براى افكار عمومى نهايت ضرورت را دارد
گاهيشان از امکانهاى گوناگون تحول س ز زه اى كشور بيشتر باشد، هرانداسايآ

سلطه گران مردم زیرسلطه از آنچه  هايىذشته و تجربهآنچه در جهان گ
گاآوردهملتها  سرجهانخوار بر  يت به وضع بگردند و با مراقبت بيشترى ترهاند آ

ن مخودشان بنگرند و عمل كنند به همان اندازه ما از خطرها دوريم. اگر 
جاد رژيم نيروهايى در اي شود کهاین می بخواهم دو كتاب را خالصه بکنم

 .ندوشكنند و نيروهايى ضد اين نيروها هستند و بايد خنثى بكودتاى شركت مى
ما شرا براى  حتما  من آن ازکودتا کهوجود دارد براى جلوگيرى  کاریو راه

 دهم.توضيح مى
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نويسنده اين كتاب از مشاوران آقاى  ،اندكه به من اطالع داده طورآناوالً      
امر در اين  بنابر آنچه متخصص اين يعى است كه انجام كودتااست. طب ريگان

يك زمينه اصلى دارد و آن است و محتاج شرايط داخلى  ،كتاب آورده است
نگران ساختن مردم است و در مرتبه  ل،در مرتبه او .غير فعال كردن مردم است

امنيت داخلى و دوم، ايجاد تمايل به استقرار رژيم با ثبات ايجاد كننده 
مين كننده رشد در مرحله سوم است. براى به اجرا درآوردن أو تاست  خارجى
اند و فعال سان از مردم غير فعال جدا شدهبايد نيروهايى كه بدين ،كودتا

در  .شوند خنثى كردكه متمايل نمىرا هستند را متمايل به كودتا كرد و آنها 
 .ستا اول انزواوقدم اساسى  ،(لمللىابين) مرحله چهارم، در زمينه خارجى 

بايد كودتا رژيمى كه مى و ضد قدم بعدى ايجاد جو مساعد به سود كودتا     
گردد با فشارهاى م مىأرا سرنگون سازد. اين انزوا و اين جو خصمانه تو آن

كه بازتاب اين فشارها در داخل كشورى كه  ى، نظامى بطوريساياقتصادى، س
عدم امکان ادامه رژيم با وضعيت  ربصورت باور ثابتى ب ،بايد قربانى بشودمى

هاى داخلى و خارجى بايد به اين صورت اين زمينه ، درآید.داخلى و خارجى
را  توانند بنحو پايدار رژيمنيروهايى كه مىبا ثباتی ازتركيب تبلیغ : پدید آیند

فظ كنند، و فعاليت كنند، امنيت را ح حفظ كنند موجوديت كشور را حفظ
اقتصادى را ممکن بگردانند در نتيجه پيشرفت را ميسر بسازند. ضمن اين 

بعمل بيايد و اين دوكار باید تبليغ ديگرى نيز بر ضد وضع موجود ، تبليغ
 .م باشد كه قطع ارتباط با مردم استأبايد با يك كار اساسى تومى

 
فعال باشند قابل رژيم استبدادى تا وقتى مردم در صحنه بمانند و 

 استقرار نيست
قطع ارتباط معرف رژيم است با مردم. جلوگيرى از حضور  مرحله اولپس     

در ميان مردم، جلوگيرى از تماس دائمى با استفاده از وسايل ارتباط جمعى با 
این نیروها  .و از سوى ديگر كشاندن نيروهاى فعال به مخالفتاز سویی مردم 
اگر است: صاحب كتاب مثالهايى آورده .شناسايى هستنداى قابل هر جامعه در

نيروهاى فعال احزاب هستند. پس  ،كودتاى انجام بگيرد بخواهد در فرانسه
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گردد زمينه فراهم مى ،دنكند مخالف بشواگر احزاب با رژيمى كه حکومت مى
ثال آورده شد. اين بعنوان م .براى تغيير وضع. البته نيروهاى ديگرى هم هستند

 ،بشود اين نيروهاى فعال روحانيت است اگر بخواهد كودتا در مصر
طبيعتا  بازارهست. بازار در همه  ،دانشجويان و كادرهاى ادارى هستند

تر است. كارگران فعال است و در كشور ما خيلى فعال كشورهاى اسالمى
اينها در مرتبه اول بايد خنثى بشوند يعنى ارتباط خود را با معرف هستند، 

 .رژيمى كه بايد بر ضد آن كودتا بشود، از دست بدهند و بعد مخالف بشوند
اعتبار بايد بىكنند اينها مىعناصرى كه بسود رژيم عمل مى مرحله دومدر       

ردند و حذف كار ممکن نشد، شخصيتهايى از آن ترور بگ بشوند، اگر اين
ردن بشوند. پس بخواهيم نقشهاى قطع ارتباط را، غير فعال كردن و مخالف ك

 :شود اينرا دوباره طرحش را بنابراين كتاب بيان بکنم، مى
  قطع رابطه با مردم● 
 هايى نظيرمخالف كردن نيروهاى فعال يا خنثى كردن آنها مثالا در جامعه● 

 حانيون، بازاريان، كارگرانجامعه ما دانشگاهها، روشنفكران، رو
 .از بين بردن گروهها و شخصيتهايى كه بسود رژيم فعالند● 

بطور كلى  هاى اجتماعى، اما براى اينكه نيروهاى ضد كودتااينها در زمينه      
جدا يکى  ؟به چه ترتيب بايد عمل كر در نيروهاى مسلح ،بشود اثربىخنثى و 

كردن آنها از رژيم بوسيله تبليغ و ديگرى از راه تهديد و اجراى تهديد. مثل 
تصفيه در داخل نيروهاى مسلح از عناصرى كه وفادار به رئيس دولت، به 

كه اختيار نيروهاى مسلح عمالا در دست كسانى قرار  مشخص آن رژيم بطوري
صاحب كتاب  ؛افى نيستكودتا. اما همه اينها كه گفتيم ك ابگيرد كه مساعدند ب

كننده  دهد كودتاهايى آورده است از كشورهاى گوناگون كه نشان مىنمونه
بايد يك شخصيت محبوب و الاقل معروف و كارآيى باشد. تا اينجا مى

رسد و اى را طرح كرده كه بعنوان درس و تجربه بنظر بسيار با اهميت مىمسئله
ان اصلى كامال آماده نباشد، يعنى آن اين است كه اگر زمينه براى كودتاگر

بايد اوضاع را در دست بگيرند آن حد از كه بالمآل و دست آخر مى آنهايي
نداشته باشند بايد براى آنها ايجاد كرد. پس پيشمرگ  ار وليتبو مق محبوبيت
شود. پيشمرگ آن گروهى است كه زمينه در افكار عمومى ندارد و الزم مى
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هاى اقتصادى، زمينهدرپس اگر گروهى كه  .شديد به تصرف قدرت داردتمايل 
در افكار عمومى  و ى، اجتماعى، فرهنگى عمل كرده و شکست خوردهسايس

و جلو بدهند و اين گروه اوضاع را در  نداو را به عمل برانگيز ،زمينه ندارد
ردن گروه گردد. زيرا عمل براى بيرون كدست بگيرد كار بسيار ساده و آسان مى

كودتا را  ،از امور، از نظر افكار عمومى بد جلوه نخواهد كرد. بعبارت ديگر
ندونزى آ ،مثالى كه براى اين امر آورده .كودتا جلوه داد شود به صورت ضدمى

افزايم كه در نقاط ديگرى هم مثل كنگو من اين مطلب را بر مثال او مى .است
دانيد كه مى طورناآزمايش كردند. هم اين روش را با موفقيت كامل امريکائيها

طورعنوان شد كه كمونيستها كودتا كردند. چند روزى از ندونزى نخست اينآدر 
كودتاى كمونيستها صحبت بود. تبليغات شديد درباره كودتاى كمونيستها شد. 

بر ضد كودتاى كمونيستها وارد عمل  ،وفاداري به رژيم ا ادعای ب بعد ارتش
به اين ترتيب با يك كشتار بسيار وحشتناك  .د و اوضاع را در دست گرفتش

در كنگو نيز ما با همين وضع  .رژيمى را مستقر كرد كه هنوز نيز پابرجاست
اى از سلطه در پرتغال هم همين طرح به اجرا درآمد. چند هفته .روبروييم

 ،در نتيجه .پرتغال شب و روز صحبت بود بركودتاى آنها  و ازكمونيستها 
نيروهاى ضد اين كودتا وارد عمل شدند و وضع را بصورتى درآوردند كه اآلن 

رژيمى كه در  باست هبا اين تفاوت كه طبيعت رژيمى كه در پرتغال  .هم هست
، یکی نیست. صاحب کتاب این واقعیت را تصدیق می کند که ستهكنگو 

است به كودتا و نه قادر  نيرويى كه امتحان خود را به جامعه داده باشد نه قادر
 . مگر با محور کردن روزافزون قدرت بیگانه است به حفظ قدرت و ضدكودتا

براى انجام موفق يك كودتا بايد در كشورهايى  ،كتابنابر ب ،در مجموع     
آموزان، دانشجويان، دانش ها،جوان ها یعنینيرودر مرحله اول،  ،نظير كشورما

 سرکوبدهقانان خنثى و در صورت امکان ودى كارگران، بازاريان و تا حد
بگردند. احزاب حتى المقدور از صحنه رانده بشوند و غيرفعال بگردند. در 

روحانيت بتدريج تمايل به سکوت پيدا كنند و زمينه مخالفت با  ،مرحله دوم
ى، و قضايى سايوضع موجود در آن افزايش بيابد. وضع اقتصادى، وضع س

د كه جامعه خالصى از آن وضع را راه نجات خود بدان حد از وخامت برس
در نيروهاى مسلح آنها كه با استقرار رژيم  .بداند و هر بهايى را براى آن بپردازد
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اينها البته بعد از اينكه مردم  .كودتايى موافق نيستند خنثى و حذف بشوند
 شدند. پس از اين شرح كه در واقع تفاوتبىصحنه را ترك كردند غيرفعال و 

توانيم ما مى ،بر اساس آن بايد طرح تغيير يك رژيم را ريخت و به اجرا گذاشت
 :ها را در يك فرمول خالصه كنيم. اين فرمول اين استمجموع اين گفته

 ،است كه اگر مردم صحنه را ترك گفته باشند آن وضعى مساعد كودتا      
که بيشتر قويتر شده باشند از نيروهاى مساعد باكودتا دو تا سه برابر بل

بدون حضور مردم،  ،پس منهاى مردم .نيروهايى كه جانبدار رژيم كشور هستند
نيروهاى جانبدار كودتا بايد بزرگتر از نيروهاى جانبدار رژيم كه بايد سرنگون 

 .شود، باشند
ى كه ممکن است بسود رژيم وارد عمل ئبايد قوادر صحنه جهانى نيز مى      

كند. نيروهاى جانبدار تغيير خنثى بگردد. يعنى همان فرمول را طلب مىبشوند 
جهانى در آن محلى كه بايد كودتا انجام بگيرد بايد  سايدر مق از راه كودتا

قويتر از نيروهاى خارجى مدافع وضع رژيم موجود باشد. بقيه كتاب فن اجراى 
اده كرد، چگونه بايد مردم دلزده و اين برنامه است چگونه بايد واحدها را آم

يوس از وضع موجود را از صحنه بيرون كرد و... كه اينها بکار أخسته و م
 :آيدخواننده چندان نمى

تواند با نگرشى در واقعيتهاى كشور ببيند آيا ما در حاال خواننده مى      
بدست  دهيم، در پرتو اين روشنايى كه اين طرح كودتاهشدارها كه داده و مى

ها، در اعمال نظر كند و ببيند كه ها، در نوشتهدهد، در رويدادها، در گفتهمى
كذايى از نو و با دقت نظر كند و در آنچه  در آن نوار .ما چه ميزان حق داريم

گيرند، يا تا ببيند اينها خودبخودى انجام مىتأمل کند دهد، روى داده و مى
 . آيده اجرا درمىطرحى ب

شکيل، تو اما چه بايد كرد. البته چون خود من مطالعه طوالنى درباره       
و  وشتهنام در اين زمينه نيز رشد و انحالل قدرت دارم و در كارهايى كه كرده

ن ن ايام، پيش از خواندگفته دارم و تغيير رژيمهاى بسيارى را مطالعه كرده
خاذ ام كه اتام، دواى درد را در روشى ديدهكردهىكتاب نيز در واقعيتها دقت م

 .كنمام و حاال تحت عنوان چه بايد كرد، از آن صحبت مىكرده
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يعنى مجموعه زمينه و روشهايى كه امکان  به گمان من ضد كودتا

 كودتا را به حداقل برساند آنها كدامند؟
ه کهايى ر صحنه بمانند. همه تالشبايد مردم همواره ددر زمينه داخلى مى     

اند عقيم براى قطع رابطه ميان مردم و نهادهايى كه خود مردم ايجاد كرده
 .بگردد
اشند و ببايد در امور مشاركت داشته براى اينكه مردم درصحنه بمانند مى      

 خطر اين محتاج آگاهى و آزادى است. هر اندازه مجارى اطالع محدودتر باشند
تر ه بيشتر، خطر خنثى شدن مردم بيشتر، خطر تغيير ناگهانى بزرگقطع رابط

نى توانند و در هيچ كجاى دنيا ممکن نيست براى سالهاى طوالمردم نمى است.
 ى درمردم را در صحنه نگهداشت مگر از راه آزادى و آگاهى. تبلور اين آزاد
 سانسوررابطه با آگاهى، آزادى مطبوعات و آزادى وسايل ارتباط جمعى از 

شود. چون در آزادى زيان هست، مثالا كنند كه مىاست. بسيارى گمان مى
آميز است، يا موجب نويسند كه اين مطالب تحريكمطبوعات مطالبى مى

بايد محدود پس مى ،گرددشود و يا موجب بعضى فسادها مىبرخوردهايى مى
 نم و در جهاكنيردند. اما بايد اين را دانست كه ما در بهشت زندگى نمىگ

دى طورى چون ما معصوم نيستيم ممکن نيست بتوانيم از آزا کنیم.زندگی می
نجيد و سنفع و ضررش را ديد و  استفاده كنيم كه متضمن هيچ زيانى نباشد. بايد

ر يك هزا بينيم كه ضرر هر چه باشد به اندازهسنجيم مىما وقتى نفع و ضرر را مى
ر انسور يا جلوگيرى از نشر يا تحريف دسانسور ضرر ندارد. براى اينكه س

م ز عداواقعيت يا انواع ديگر سانسور موجب عدم آگاهى يا آگاهى غلط كه بدتر 
گاهيست در جامعه مى برد. متن شود و بتدريج وحدت جامعه را از بين مىآ

ر هم ند بگرداند و وقتى مردم از صحنه بيرون رفتتفاوتى راغب مىجامعه را به بى
 .گرددب قوا بسود رژيم كودتايى آسان مىزدن تناس

ست كه ما اپس اصرار در نگاهداشتن مردم در صحنه و اين به معناى آن      
ببریم و مردم  نزدت بدهيم و داوريها را مردم را ميزان بشناسيم، بدان اصالى أر
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تا ممکن است امکان اطالع مردم را از اوضاع و داوری مردم را بپذیریم. 
 .داخلى و خارجى افزايش بدهيم. اين به معناى دفاع از آزادى است واقعيتهاى

است نه آزادى و نه باقى ماندن مردم  كار بعدى ما استقرار حکومت قانون      
قانون در دفاع از حق محرومان  شود.در صحنه بدون اجراى قانون ممکن نمى

بياورد. زائد است بگويم به نام  بايد همه قاطعيت و برندگى خود را بدست
قانون حکومت كردن بدون قانون و بدلخواه، غير از حکومت خود قانون است. 
در رژيمهاى استبدادى قانون ابزارى بيش نيست، بسود صاحبان حق اجرا 

را به رخ  گردد. وقتى قدرت الزم ببيند آنشود، اما به زيان آنها اجرا مىنمى
ثال براى محکوم نمودن مخالفان خود. اما در موردى كند مكشد و اجرا مىمى

بايد قانون را درباره خود و حاميان خود بکار ببرد در آنجا تيغ قانون كند كه مى
 .گيردشود و جوسازى جاى اجراى قانون را مىمى

ر ست كه مظهااين .اجراى قانون بايد وسيله قاضى و داور كور انجام بگيرد      
 است و کارش وزن کردن است تا که دو کفه عمل يى فرشتهعدل و عدالت قضا

س پشود صحيح است، پيدا نمى طرفبىگفتند انسان  و پاداشت مساوی شود.
نون و قاضى بايد با طرف باشد اما طرف قا .طرفبىگوييم قاضى چطور ما مى

ه ست كااو بايد قانون را اجرا كند و بطرفينى كه يکى شاكى است و ديگرى كسى 
را  انونقاو شکايت شده، بين اين دو فرق نگذارد، حق را بجويد و بر طبق آن  از

 .جارى سازد، حکم قانون را جارى سازد
رسد، باز از نو مردم. آن نسل جوان دانشجو، بعد نوبت به مردم مى      
ى و دهقان اينها در جامعه زندگى سايآموز، كارگر، بازارى، گروههاى سدانش
يازهاى مادى و معنوى دارند. اگر اكثريت محروم نبودند، كنند يعنى نمى

نبودند، يعنى نيازهاى مادى و معنوى آنها، الاقل نيازهاى مادى و  مستضعف
آسان صورت  اوالً كودتا ،صورت معنوى اوليه شان، تامين بود، در آن

هايى كه نيازهاى اوليه گويد در كشورگرفت. چنانكه صاحب كتاب هم مىنمى
مين است كودتا بسختى ممکن است انجام بگيرد. مثال أمادى و معنوى ت

يك شبه كودتايى انجام داد  دوگل 1958را آورده است. در فرانسه سال  فرانسه
كودتاى ديگرى انجام  ، سركردگان نظاميان فرانسوى در الجزايربعد نظاميان
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دادند كه ناكام شد و مطالعه كرده است كه چرا كودتاى اول موفق شد. شبه 
 كودتاى اول و دوم شکست خورد. خوب 

 رهبربرخوردار بود و  مانند در فرانسهاز يك حيثيت عظيم و بى دوگل .1
 .فرانسه در جنگ جهانى دوم بود مقاومت

يك رژيم استبدادى از آن نوع كه ما دوگل كه اینبيم نداشت از  لت فرانسهم .2
 .شناختيم كه رژيم پيشين بود، برقرار كندمى
از عدم ثبات  بودند و ملت فرانسه ى موافق حل مسئله الجزايرساياحزاب س. 3

ه بود. بعبارتى روشنتر وضع موجود و آن حکومتها خسته شده و بتنگ آمد
بدان پايان داد عدم ثبات بعالوه ناكامى در زمينه اقتصادى  وضعى كه دوگل

بعالوه خطر تبديل شدن فرانسه  بعالوه ناكامى در زمينه حل جنگ شمال آفريقا
ان رفتن و... و به يك كشور درجه دو سه در اروپا در نتيجه زير سلطه ديگر

بخشيد، موقع دوگل معرف وضعى بود كه به فرانسه ثبات، رونق اقتصادى مى
كرد و به جنگ الجزاير فرانسه را بعنوان يك كشور طراز اول اروپايى تثبيت مى

 .دادداد و نظم و نسق را باز مىپايان مى
موافق بودند.  جمهور مردم فرانسه تبدیل آن وضعیت به این وضعیت،با       

ها يا آن الجزايرى و كلن نظاميان ،آمدپيش بعد كه صحبت حل مسئله الجزاير
فرانسويانى كه در الجزاير سکنى گزيده بودند و آنجا را تيول خود ساخته بودند 

آنها خيلى اميد داشتند به  كردند. و بر آن حاكم بودند، مخالف بودند و كودتا
ى فرانسه يأسموفقيت خودشان اما موفق نشدند، چرا؟ به دليل اينكه احزاب س

كردند، بهيچ گرفته بودند، را كه نيروهاى محركه جامعه را در خود متشکل مى
سازمانهاى كارگرى را به هيچ گرفته بودند، خالصه ملت فرانسه را به هيچ گرفته 

العمل نشان دادند. در نتيجه كمى بعد كودتاگران عكسبودند و آنها فورا  
 .دستگير و زندانى شدند

ى كه همان عدم امنيت و عدم ثبات سايپس وخامت وضع اقتصادى، س      
است وخامت وضع فرهنگى يا همان بالتكليفى فكرى و ايدئولوژيك، نبودن 

يت به وخامت وضع ،اندازروشن و نگرانى نسل جوانبرنامه نبودن چشم
يعنى احساس محروميت و فعال شدن قشرهاى عظيم  .انجامداجتماعى مى

كند. پس بازگشت به مردم يعنى تشديد مى ثباتى رابى ،محرومان در جامعه
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ما اين دو نوع برخورد  :. دو نوع برخورد با مستضعفانبازگشت به مستضعفان
پس از ده سال كه از آن  ،كبير فرانسه در انقالب ؛بينيمها مىرا در همه جامعه

ديد. يك ناجى وضع مى انقالب گذشت، دهقان و كارگر فرانسوى از ناپلئون
گويد كه او هيچ داد. اما تاريخ مىناپلئون هم با رفتار مبهمى همين نويد را مى
بلکه برعكس بود. در دوران  ؛ندادروى خوش به محرومان و مستضعفان نشان 

 ؛هم پدر، هم پسر زياد از محرومان و مستضعفان دم زدند ،شاه سابق كه او نيز
حاال ما بخواهيم به تاريخ  .اما شدت استثمار اين محرومان را بيشتر كردند

 ؛ دیده شده استبرگرديم در تاريخ خود ما نيز اين رفتار فراوان ديده شده است
دانند آيند تا بنياد يك رژيم جديد را بگذارند، خوب مىهم گرد مىكه نيروها با 

ه روند دنبال وعده و وعيد و با بايد راضى كرد. پس مىردر آغاز كار توده مردم 
ست كه ما بجاى شعار بعمل ارفتار مقابل اين رفتار اين .اصطالح دنبال شعار

ى اساسى جانشين شعار اصطالح شعور را بعالوه عمل براى تغييرهاه بپردازيم ب
طريق  جلوگيرى از استقرار استبداد رژيمهاى كودتايى جز از اين .بگردانيم

 .گرددممکن نمى

 
اگر محرومان حقى را كه دارند، در دست خود يافتند به اين آسانى 

 را از دستشان بيرون آورد شود آننمى
د مردمى، خواهكه مىگردد و اين خود بهترين تضمين براى رژيمى مى     

باشد. پس اگر ما آزادى و قانون را براى حضور مردم در صحنه  مستقل و آزاد
اى كه گرفتار بيمارى مزمن خصوصا  براى جامعه ،مثل يك دوا واجب بدانيم

آيد كار مى ، آن قانون و آزادى به اينستابوده ،چند قرنى، چند ده قرنى استبداد
عمل از روى برنامه بسود خودشان را از شعار خوب  ما فرق كه مستضعفان
 به موقع تشخيص بدهند و فريب نخورند. پس آنها كه آگاهند ؛تشخيص بدهند

اى را نپذيرد. اينكه راديو و بايد هيچ بهانهنسل مسئول امروز مى یعنی 
شوند و يا به انحصار ها، تريبونها، منبرها، يا تعطيل مى، روزنامهتلويزيون
آيند نبايد موجب آن بگردد كه ما در توضيح واقعيت كوتاه بياييم. بهر درمى

و دستاوردهاى انقالب دفاع كنيم و بدانيم كه جامعه  بايد از انقالبقيمت مى
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اى بدان راديو بازار كه نويسندهو كارآمدى دارد. همان ویمما سنت قوى، ق
كند و نيروهاى است. يعنى مجارى اطالع را خود جامعه ايجاد مى عنوان داده

ند. در سرتاسر نبايد يك لحظه از كار نمافعال و جانبدار انقالب اسالمى مى
به نگاهداشتن مردم  ،ميهن اسالمى به تالش برخيزند، به توضيح دادن بپردازند

ه تغييرهاى ست. اگر ما با در صحنه مشغول باشند. اين وظيفه اصلى همه ما
بينيم كه سه نياز اند بنگريم، مىعظيم كه در كشورهاى مختلف انجام گرفته

 برآورندهاند. نياز به معنويت كه دين و عقيده اصلى، زمينه ساز اين تغييرها بوده
را برآورد و نياز به تغييرات  بايد آنست، نياز به استقالل كه رژيم جديد مىاآن

ومان. در تاريخ كشور خودمان نيز هر وقت گروهى، اساسى در جامعه بسود محر
نيرويى اجتماعى معرف و پاسخگوى اين سه نياز شد توانست انقالبى را به 

 ،حکومت حمایت از نتيجه برساند. ماندن و پايدارى اين نيروى اجتماعى در
ست كه رژيم ااين .ست كه اين سه نياز و مقصود را برآورده سازدامشروط به آن

انقالب داخلى و خارجى در معرض  نيروهاى ضد ،در هر سه زمينهما را 
، در آنچه به اين نيروها از روز اول انقالب اند:دادهآزمايشى بسيار سخت قرار 

تمام كوشش را بکار بردند تا از طريق  شود،مربوط می استقالل به نياز برآوردن
، محاصره جنگهاى داخلى، بعد هم جنگ تحميلى خارجى و تجاوز عراق

اقتصادى چنان كنند كه ما از تحقق هدف انقالب و برآورده ساختن نياز اساسى 
كه وابستگيهاى ما روزافزون  بطوري .جامعه به استقالل عاجز و درمانده شويم

ى ما از بين برود و از اين جهت نيز حسرت رژيم سابق سايبگردند و استقالل س
 .را مردم بخورند

ى سايايم تاوحدت كشور و استقالل سما با تمام قوه كوشيده ،ن زمانتا اي      
مردم ما بايد بدانند كه اين جنگ،  .كشور را حفظ كنيم كشور و تماميت ارضى

بايد بهاى آن را بپردازيم اگر به خواست خدا جنگ سرنوشت است و ما مى
ايم و آن امعه به هدف رسيدهما در يکى از سه هدف اساسى جو موفق بشويم 

 .ايمنياز را برآورده ساخته
م تالش بايد براى استقالل اقتصادى و فرهنگى جامعه تماطور ما مىهمين      

 باز خودمان را بکار ببريم. اتخاذ روشهايى كه وابستگيها را افزون سازند
 .گرددموجب شکست ما در برآورده ساختن نياز به استقالل مى
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 1360فروردين ماه  22تا شنبه  16دوم كارنامه يکشنبه  قسمت
 1360ارديبهشت  7دوشنبه تاریخ انتشار 

 524روزنامه شماره 
 قسمت دوم

  
مسئله دوم وضع سه تغيير بنيادى است بطوريکه اكثريت عظيم 

 ،معنويت و فرهنگى و آزادى و حقوق اقتصادى ازمحرومان 
 برخوردارشوند:

انقالب داخلى و خارجى تمام كوشش خود را بکار  ضد ،در اين زمينه نيز     
روا بداريم و در برآورده  خيانت برد تا ما خود به هدفهاى انقالببرده و مى

در قلمروى معنوى به همين  ،باالخره .ساختن اين نياز نيز شکست بخوريم
ت اسالمى پاسخ بگوييم و در . اگر ما نتوانيم نياز جامعه را به معنويسايق
بدست خودمان زمينه تغييرى را فراهم  ،مين سه نياز جامعه ناتوان بشويمأت

گران شرقى يا اين زمينه بسود سلطه ،ايم كه با خارج شدن مردم از صحنهآورده
سلطه گران غربى آماده خواهد شد. در شرايطى كه ما داريم با توجه به نيروهايى 

كه مردم از صحنه بيرون بروند، خطر واقعى را  در صورتي كه در صحنه هستند،
هايى كه د. با توجه به وابستگىندهتشکيل مي ه آنو نيروهاى وابسته ب آمريکا

توانند به ميدان بيايند مى ،با دور ديدن چشم مردم ما داريم آن نيروها هستند كه
مردم  .يم، دشمن راهم گم نكنيمو امور را قبضه كنند. پس هدف را از ياد نبر

بايد دشمن مجازى را بجاى دشمن واقعى بگيرند. چرا آن نيروها خطر هم نمى
ام. بطور اجمال بدين دليل كه را چند نوبت توضيح داده اصلى هستند؟ اين

معناى شکست دربرآورده ساختن نياز به استقالل، به آزادى و تغييرات اساسى 
مى بعنوان متحقق سازنده رشد واقعى انسان، رشد اجتماعى و به حکومت اسال

كه وابستگان به دو طورناهم ،در اين جهان ،كه ستااين ،مداوم و شتابگير
بايد شيوه غربى زندگى و كنند دو راه بيشتر نيست يا مىابرقدرت تبليغ مى
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روابط اجتماعى و روال زندگى را پذيرفت و يا بايد شيوه شرقى را پذيرفت. 
كه در شوند بسوى شرق بعنوان اينروند و يا كشانده مىاى مىار عدهخوب ناچ

كار  كنند كه با اينگردد و فكر مىبيشتر رعايت مى اين شيوه حق مستضعفان
روند اى هم مىتوانند بدنبال خود بکشند. عدهنيروهاى محروم جامعه را هم مى

، پايان موجوديت ايران است، پس بر ايران روى اين خط فكر كه تسلط روسيه
بسوى غرب برويم. آن گروههايى كه جانبدار استقاللند بايد  ،حاال كه مجبوريم
مرداد محصول چنين  28شوند. كودتاى مانند و قربانى مىدر اقليت مى

 م وسرنگون شدن قائم مقا ،اجارىدر عصر ق ،كهطورناهم .ى استهایگرايش
نتيجه چنين تحول  ،ستبداد رضاخانىكبير و تبديل انقالب مشروطه به اامير

كودتا يعنى حضور همه مردم در  ست. پس ضدا فكرى در زمينه آن شکستها
صحنه و حضور دائمى مردم در صحنه محتاج آزادى و آگاهى و اين دو محتاج 

 !مسئوالن بههشدار .مبارزه با سانسور است و قبول بهاى آزادى مطبوعات
تر از تحريك و تشنج حاصل از سکوت نيست. هيچ تحريکى خطرناك !هشدار

آزادى مطبوعات متضمن هر مقدار از تشنج و تحريك باشد، اين تشنج و 
شود از سکوت نيست. مغز من تحريك هزار يك تشنج و تحريکى كه ناشى مى

شد از طريق ديگر وقتى آزادانه اين اطالع به مردم داده  کار؛ خواهد واطالع مى
داده خواهد شد و ميزان تحريك و تشنج را در جامعه افزايش خواهد داد. تمام 
رژيمهاى استبدادى راكه در آنها مطبوعات آزاد نيستند بنگريد كه كانونهاى 

بايد زور بيشترى، خشونت بيشترى براى دائمى تشنج و تحريکند، هر روز مى
گيرد ميان قواى قهريه و خشونتى در مىحفظ وضع موجود بکار ببرند و مسابقه 

برند و نيروهايى كه بر ضد اين خشونت و قواى قهريه بکار كه بکار مى
سازد است آن تشنج و تحريك دائمى كه دست آخر ما را ناگزير مىاين .افتندمى

هاى داخلى و خارجى را فراهم از هدفهاى انقالب صرفنظر كنيم و زمينه
رى كه هيچ يك از ما سودى در آن نداريم و همه ما قربانى آورد براى آن تغييمى
شود اما يم. مردم، با شما زياد درباره اختالفهاى ما صحبت مىشومی آن

بينم، همان خطر ضد انقالب اصيل صميمانه بشما بگويم من خطرى را كه مى
و هشدار است. بلکه روشها  كنم براى اندارزنم و كارى مىاست. اگر حرفى مى

غيير بکنند و آن ضدانقالب اصيل مجال پيدا نكند و بسود حاكميت ت
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گروههاى حاكم و دستيار آمريکايى خودشان از نو در كشور ما مسلط نشوند. 
اين اختالفها از نظر من تالش و كوشش براى از بين بردن موانع يك وحدت 

ان كه همه نيروهايى كه از استقرار استبداد وابسته زي پايدار است بطوري
بينند با هم يکى بشوند و از اين انقالب اسالمى، از حکومت اسالم و از مى

 آقاى اشراقىو اتفاقا   خواهمكدام را نمىاستقالل و آزادى دفاع بکنند. بد هيچ
بر بسيارى معلوم است هدف شما مخالفت براى » گفت كه: پيش من بود و مى

كنيد اگر انجام بگيرد آن اصالحى كه فكر مى خواهيدبراندازى نيست بلکه مى
شود، بوجود بيايد. اين نهادها پاك و مانع از موقعيت دشمنان دين و ملت مى

منزه بشوند، محبوب مردم بشوند و ديگر مخالفت با آنها از سوى ضدانقالب 
 روند كهاند يا مىاصيل ممکن نگردد. اين هدف را آرام آرام همه اندريافته

خواهيد از نهادهاى بند. اما زبان شما تلخ است، يعنى شما مثالا مىاندربيا
چنان اصالحى  خواهيد آنها آنكه مى ستانقالب صحبت بکنيد واقع امر اين

بشوند كه كامالا محبوب مردم باشند و از وظيفه خودشان دور نيفتند و جدا 
شوند. و پاسدار اند در اين نهادها پاك و منزه بنشوند و عناصرى كه رخنه كرده

شود كه شما جور تلقى مى گوييد كه اينرا به زبانى مى انقالب بشوند، اما اين
 .»مخالف اين نهاد هستيد

انسان وقتى وسوسه قدرت  ،البته بحث ما طوالنى شد و من به او گفتم: نه      
به او را گرفت ديگر هر حرف را به هر زبانى شما بگوييد، در دستگاه ذهنى، 

خواهد داشته باشد. پس تنها تلخى دهد كه تشنه قدرت مىعنايى را مىآن م
خواهد. بهرحال چه اين دهد كه مىزبان من نيست، گيرنده نيز معنايى بدان مى

كه براى  ستازبان تلخ باشد، چه گيرنده بدان تلخى بخشد، واقعيت امر اين
ضعفهايى است  وحدت بايد با موانع وحدت با قاطعيت مبارزه كرد. موانع آن

گرداند و خطر را هم نبايد از عاجز مى كه ما را از برآوردن هدفهاى انقالب
نظر دور داشت و گم كرد. خطر آن ضدانقالب اصيل است من اين طرح 
عمومى كتاب را براى شما خوانندگان شرح كردم. نظر خود را درباره چگونگى 

ها و گوشهاى كه چشم ستااميدم اين رشد ضدانقالب واقعى توضيح دادم و
همه ما باز بشود، بخود بياييم، تاوقت نگذشته است بهترين استعدادها را براى 

بکار و تالش برانگيزيم و مشى اختالف را به  برآورده كردن آن نيازهاى اساسى
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من به بحثهاى آزاد  ،مشى وحدت تبديل كنيم و براى موفقيت در اين زمينه
بار بلکه انجام بگيرند و بلکه اين زمينه عمومى  اين .امختهبسيار اميد دو

وحدت نيروهاى پاسدار انقالب همه نيروها براى دفاع از انقالب و تحقق 
هدفهاى انقالب سرانجام پيدا كند. اين آنچه الزم بود درباره اين كتاب بگويم 

قالب سهم كه در اين ان همه آنهايى  :افزايممیهم بر آن و اين چند جمله را 
با مردم، بطورى كه نه از  دارند، بدانند كوشش براى قطع ارتباط رئيس جمهورى

ها، نه از راه گفتگوى مستقيم با مردم ، نه از طريق روزنامهطريق راديو تلويزيون
از راه  نه از راه حضور در ميان مردم حتى حضور در يك بازى فوتبال نه

روحانيت، نه از راه روشنفكر، نه از راه نويسندگان، نتواند با مردم تماس داشته 
اعتبار كردن نهادها از راه تغيير باشد، براى اين جمهورى خطرناك است. بى

كه نهاد  ستاخطرناك است. قاعده اين وظيفه آنها براى اين جمهورى
، ، رئیس قوه مجریهكه اوگذارى و نهاد قضايى حافظ قانون باشند، قانون

وظيفه بسود جمهورى وارونه کردن آزاديها، قانون و منزلتها را بخطر نيفكند. 
هيچ نهادى اصالت  .بايد به مرزهاى قانون بازگردندنيست. نهادها همه مى

ندارد، يعنى ما انقالب نكرديم، براى استقرار هيچ نهادى، بلکه اين نهادها را 
اى پاسدارى از انقالب، انقالب بمعناى هدفهاى اساسى اند برمردم پديد آورده

آن، استقرار حکومت اسالم، استقالل و آزادى، پس اين نهادها براى قانونند، 
 .قانون براى اين نهادها نيست

 امعه ماجبايد به مرزهاى قانون بازگردند، تغييرات اساسى در پس آنها مى      
ردد، يك دانشگاه بزرگ تبديل گه عه ببايد واقع بشود، بطوريکه همه اين جام

 .براى رشد انسان
 .ورى ديگر بيشتر باشدپس زمينه تحصيل در اين جمهورى بايد از هر جمه      

خود را صرف  بودجه درصد 40بيشراز  الجزاير ،در فرنگ بودممن كه  آن وقت
كردند. ت عالى بسيار توجه مىخصوصا  به تحصيال .كردآموزش و پرورش مى

ممکن نيست ما بتوانيم استقالل فرهنگى بادانش  كه بدون نسلچرا؟ براى اين
امام سخن  بعد از اين تاريخالبته ) ى بدست بياوريم. بيانى كه ساياقتصادى و س

ام كه اكنون دارم از آنها چون اين كارنامه را بعد از آن روزهايى پر كرده اند؛گفته
گوش نياندازيم و اند اين را اگر پشتدرباره دانشگاه كرده امام (زنمحرف مى
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 ، از حقوق خود برخوردار باشند،دوست دارند بگذاريم مغزهايى كه ميهنشان را
دينشان را بيشتر ( ايم دربياوريمو اگر ما جامعه را به همين صورت كه گفته)

گريزد مگر ما آن را نمىهيچکس از فطرت خود . دوست خواهند داشت
بگريزانيم. اينها دركشور فعال بشوند و همه جوانان ما بتوانند به تحصيالت 

در تحقق هدفها  ،غير از اين بکنيماگر وضعيت را بنگريم  .عالى دست پيدا كنند
گردد و اين طرح تقويت و روآمدن ضدانقالب مسلم مى مسلم است. شکست ما

شود مردم گيرد. هر روز هم نمىخودبخود انجام مى عمومى كه گفتم، يعنى كودتا
است براى پاسخ دادن به سه نياز كرد. اينك فرصتى پيش آمده را آماده انقالب
بايد اين فرصت را مغتنم بشماريم. اميدوارم كه اين بحث به كار جامعه و ما مى

شد و تمايل به وحدت را در همه ما همه ما بيايد، هشدارى باشد، روشنگرى با
 .برانگيزد

 
 در جنگ و مديريت نيروهاى مسلح نحوه رهبرى

و  گفتگويى بود درباره نحوه رهبرى ،يکى از كارهاى ما در اين هفته      
كه بتوان عمل كرد، بايد عمليات در جنگ براى اين مديريت نيروهاى مسلح

نيروهاى مسلح را در جنگ به يك بيان ماندنى درآورد تا نسل امروز و فردا 
جهت براى است داشته باشد. اين بحث از اينبرداشت درستى از آنچه واقع شده

خواننده جالب و بيان آن براى من الزم است كه در واقع گزارشى است از 
 نى در نيروهاى مسلح. من در دوران پيش از انقالبحاصل كاربرد روشهاى قرآ

كردم و چندين مقاله و مطالعه مى درباره ارتش ،طور در دوران انقالبو همين
منتشر شد درباره ارتش بود. جاى  يك سوم از يك كتاب كه به زبان فرانسه

، سازمان ارتش، درون ارتش و تضادهاى آن و ارتش در روابط اجتماعى ايران
 ،در نتيجه .هاى آنايدئولوژى حاكم بر آن در دوران رژيم پيشين، وابستگى

هاى ارتشيان داشتم. در دوره مسئوليت نيز تا توانستم آشنايى به محروميت
نقائص اين مطالعه را رفع كردم و بناى كار را گذاردم بر عمل بر اساس 

شناسم و ند دردهاشان را مىميتهاى ارتش طورى كه ارتشيان حس كنمحرو
هم اين ؟كوشم اين دردها را رفع كنم. چرا اين روش قرآنى استند كه مىببين
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اى است طوالنى و آن مطالعه براى يافتن پاسخ اين سئوال موضوع يك مطالعه
 ،النى يافتمبود كه چرا قرآن و اسالم ماندنى شد. جوابى كه پس از مطالعه طو

اگر ما جامعه  .نخست در بعثت دائمى طرح كردم و بعد در كارهاى ديگر
روز  بشرى هنگام ظهور پيامبر اسالم را مطالعه كنيم بخصوص جامعه عرب آن

 آن بينيم فهرست كامل محروميتهاى مستضعفانمى ،را، بعد به قرآن باز بگرديم
در قرآن آمده است. علت اينكه اين دين  ،روز بشر، بخصوص جامعه عرب

نخست جامعه عرب و بعد بخش مهمى از جهان را فراگرفت همين بود كه به 
داد و اجراى دستوراتش، رفع محروميت آن محروميتها پاسخ روشن و واضح مى

تواند براى جامعه امروز خودمان نيز همين فهرست را هر كسى مى .كردمى
برد و احساس محروميت ما از چه چيزهايى رنج مىتنظيم كند. ببيند جامعه 

داد تا كرد و بعد بنگرد كه اسالم و قرآن ما چه پاسخى به اين محروميتها مىمى
انقالب اسالمى ايران شد. رفتار من در  راهنمای بتواند بفهمد چرا اسالم، بيان

، بر مقام مسئول، چه در قبال جامعه بزرگ ايران و چه در قبال نيروهاى مسلح
حل كوشم بيان كننده و راههمين رهنمود قرآنى استوار بوده است. يعنى مى

ها باشم و حاال وقت آن نيست كه من فهرست كاملى از اين يابنده آن محروميت
محروميتها در سطح ارتش ارائه بدهم چرا كه ما در جنگيم اما چون پيش از 

ام آنها را روميت كه كوشيدهام درباره چند محاين نيز در اين باره صحبت كرده
كنم. به گمان من از آغاز تشکيل ارتش جديد تا وقوع رفع بکنم صحبت مى

انقالب در درون ارتش اختيار مسئوليت، ابتكار و در نتيجه روحيه مناسب با 
ارتش ما محروم بود و احساس محروميت وقتى . داشتاين سه امر وجود نمى

كه ما بر اساس اين محروميتها با ه جاى ايندوران انقالب ب شديدتر شد كه در
ارتش برخورد بکنيم و با از بين بردن آنها ارتش مردمى و جانبدار قانون و 
مدافع استقالل كشور را پديد بياوريم، نه تنها نكوشيديم آنچه را كه از روحيه 

اصطالح خود ارتشيان ه ب .كاستيم روحیه رابلکه از  ،كم داشت بدو بدهيم
ها را نيز پايمال كرديم. يعنى اين روحيه و غرور در رژيم سابق غرور آن

كه يکبار نيز در همين كارنامه بحث كردم غرور واقعى نبود اما يك  طورناهم
 .داد. ما واقعى را كه نداديم كاذب را هم از بين برديمغرور كاذبى به آنها مى

ماندهى درونى ساز ،احساس محروميت بيشتر شد. عالوه بر اينها ،در نتيجه
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موجب  ،ار بودارتش نيز كه متناسب با همين فقدان مسئوليت و اختيار و ابتك
دار، رند. افسر، همافر، درجهنيروهاى مسلح ما رنج بب شد كه همه قشرهايمى
ديدند هر يك ز، كارمند، غيرنظامى و ديگران و ديگران خود را مظلوم مىسربا

د شديد بود كه خود اين امر از كارآيى تضادر درون ارتش،  ،بنوعى. در نتيجه
كاست. گفتم ما بر اين محروميتها و محروميتهاى ديگرى كه اآلن آن بسيار مى

خواهم در اينجا از آنها بحث كنم، با تشديد سستى منزلت افزوديم. يعنى نمى
يك  ،در همه تاريخ ،سستى منزلت در جامعه ما .تر هم كرديمروحيه را خراب
عالقه دارند يکى  اگر مردم به رئيس جمهورى .بوده است محروميت بزرگ

دهد. بدليل اين است كه به اين محروميت بزرگ تاريخى آنها جواب مثبت مى
ام كه مردم ما از فقدان منزلت يعنى معلوم نبودن چندين و چند نوبت گفته

و تكاليف همواره حقوق و تكاليف و عدم تضمين قانونى نسبت به اين حقوق 
اگر  ؛طورنيروهاى مسلح ما هم همين  .برنداند و هنوز نيز رنج مىبردهرنج مى

نیز  استحقاق نبدو ،دهندوابسته به رژيم بود ترفيع مقرراست و به او مى
 گيرنددرجه او را مى ،صورت در اين ،اگر خواست مستقل زندگى كند دهند.می
برند، دادگاه مىه ب ؛آورندرى بر سر او مىكنند و هر بالى ديگمى شاخراج و

م رفع اين اهآنچه من انجام داد .كنند و از اين كارهاكنند، زندانى مىاحضار مى
ام و بقيه را نيز اميدوارم با پايان محروميتها بود. قسمتى از آنها را موفق شده

وحيه موفق جنگ به انجام رسانم. آنچه از نظر من اساسى و مهم بود و هست ر
بود با ايجاد منزلتى نسبتا  ثابت و دفاع در برابر هر مقامى كه اين منزلت ثابت 

بکاربردن  ابتکار ورا بخطر بيافكند. دادن اختيار و تشويق به قبول مسئوليت و 
كه اينها قبول مسئوليت، گرفتن اختيار،  استعدادها، ار به یمن فعال کردنابتك

حت عنوان كاربرد آزادى در نيروهاى كه ت کاريعنى آن  ،كارتجستجوى اب
قبول مسئولیت و ابتکار آسان با توجه به جو موجود است. انجام گرفتهمسلح، 
 بينى شده را ببار نياورد، در اينيك عمل نظامى ممکن است نتايج پيشنيست، 
آيد بوجود مى ،استجوى بر ضد فرماندهى كه اين عمل را انجام داده ،صورت

چون پر كاهى ستاند و را ا ز او میاعتبار و حيثيت او  تان و...به و در گردباد
بايد استوار در برابر نتايج اين است كه مىکند. برد و سر به نیست میمی

 .گرفتهاى جنگى ايستادگى انجام مىناكامى
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فرداى پيروزى همه  م کهدانيگفتند: مىاوايل جنگ افسران غالبا  مى

 :خواهند كرد ما را اعدام
در اين زمينه با استوارى تمام عمل كرد و بتدريج اين روحيه بوجود  امام      

فرداى پيروزى همه ما را  مدانيگفتند: مىآمد. اوايل جنگ افسران غالبا  مى
ر ها، دخواهند كرد و اين ترديد و ترس هر بار كه در مجلس، در روزنامه اعدام

كار شد و طبيعتا  در محافظهتر مىفزون ،شدمطلبى گفته مى ،نمازهاى جمعه
خواهم ولى بتدريج اين ترس كم شد، نمى .گذاشتكردن فرماندهان اثر مى

بگويم بکلى از بين رفته است ولى بسيار كاهش پيدا كرده و اميدوارم همه 
خودشان عالقه دارند و خوانند و به ميهن اسالمى آنهايى كه اين كارنامه را مى

به اين مسئله توجه جدى بکنند  ،خواهند ما در اين جنگ شکست بخوريمنمى
بکلى از بين برود. اين محروميت تنها در سطح فرماندهان نبود تا که اين ترس 

تر داشت و هر چه ما پايينبلکه در همه سلسله مراتب اين محروميت وجود مى
شد. پس بايد بتدريج روحيه، تر هم مىآمديم شايد اين محروميت بيشمى

دار و بعد هم سرباز كرد تا به سطح درجهو ابتكار، رسوخ مى اختيار، مسئوليت
رسيد. اميدوارم كه با پايان گرفتن جنگ، و با تجديد سازمان نيروهاى مى

مين تجربه ناشى از محروميتهاى سازمانى نيز از بين بروند و ه ی، تضادهامسلح
كه  بطوري .جنگ بصورت پايدار در ايجاد يك نيرويى مسلح قوى بکارآيد

نيروهاى مسلح ما از هرگونه وابستگى مستقل شوند و بصورت يك دانشگاهى 
كه از نظر من يك واقعيت )در عقيده و در دانش  ،درآيند و در اين دانشگاه

لسله مراتب قرار و استعداد پرورده بشوند و اينها اساس ترقى در س (است
موجب دگرگونى كيفى مهمى در  كه اين نحوه رهبرى ستابگيرد. گمان من اين
كردند آنها گمان مى .برد بین و اميد دشمنان رابه كلى از استنيروهاى مسلح ما 

قواى مسلح ما به جمهورى پشت خواهند كرد  ،به محض حمله نيروهاى عراق
اما اين نوع برخورد و از بين رفتن يك  .گرددن جمهورى ساخته مىو كار اي

آن شد، يعنى محروميت از عمل  محروميت بزرگ ديگر كه خود دشمن موجب
، بلکه به ما نه تنها حماسه ساخت كه ارتشبه خاطر ميهن اسالمى، موجب شد 
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عمل اين جنگ بصورت يك  قول هیأت کنفرانس اسالمی، معجزه کرد.
آن دگرگونى بزرگ و اساسى را  . این ارتشماندمى آسا در تاريخ ايرانمعجزه

نيز پذيرفت و اميدوارم كه با پايان گرفتن جنگ، نيروهاى مسلح ما بيان كننده 
اعتقاد اسالمى ما و ميهن دوستى بر اساس اين اعتقاد باشند. در حقيقت يکى 

ين محروميت از ميهن دوستى بود و در آن هاى بزرگ ارتش ما هماز عقده
دانستم و به همين كارى كه من انجام دادم ضعف مهم رژيم پيشين را همين مى

كه مردم و مبارزان بايستند همه با كمال تعجب  جهت عقيده داشتم در صورتي
خواهند ديد كه نيروهاى مسلح وفادار به رژيم سابق نيستند و حاال آن 

 .مشکافمحروميت را مى
 
 

 1360فروردين  22تا شنبه  16كارنامه يکشنبه 
 1360ارديبهشت  تاریخ انتشار 

 525روزنامه شماره 
 قسمت سوم

  
 كشور و استقالل آن است دفاع از تماميت ارضى وظيفه اصلى ارتش

رشناسان روسى تحت ارا نخست در دوران ناصرالدين شاه ك اين ارتش      
همين ارتش كه  ؛ان گذاشتند و ابزارى در دست آنها بودعنوان قزاق بنی

در تمام دوران رضاخان و فرزند او،  .كرد در آن پرورده شد و كودتا رضاخان
در حقيقت وظيفه اصلى ارتش ارتش بر خالف طبيعت خويش بکار برده شد. 

كشور و استقالل  ون اساسى ما نيز هست، دفاع از تماميت ارضىكه در قانچنان
آن است عمال رژيمهايى كه بر اين ارتش متكى بودند، عامل سلطه خارجى 

ى كه به او تحميل ابودند، پس هميشه ميان وظيفه اصلى ارتش و وظيفه
بوجود  وجود داشت و از همين جا آن محروميت بزرگ كردند تضاديمى
نه  .عمل كند، كرد بعنوان پاسدار استقالل كشورارتش مجال پيدا نمى .آمدمى

ضد  ربلکه ب ،كرد بعنوان پاسدار استقالل كشور عمل كندتنها مجال پيدا نمى
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اين تضاد، تضاد دائمى پايدار و بزرگ ارتش  رفت.استقالل كشور بکار مى
و  و مبارزه و گرفتارى، زندانبود. بهمين دليل دائم در سطح ارتش حركت بود 

در  ى جامعه را با تحرك در سطح نيروهاى مسلحسايبود. اگر ما تحرك س اعدام
 است.بينيم نسبت بخود بيشتر قربانى دادهدوران رژيم پيشين مقايسه كنيم مى

نشان داد كه تحليل من علمى و  نقالبتجربه ا .امرا من در همان كار آورده اين
چون بدون توجه به اين واقعيت انجام  ،به ايران حمله عراقصحيح بوده است. 

 ،بوده است بختيار گويندگرفت و حمله كنندگان و مشاوران ايرانى آنها كه مى
كردند كه ارتش ما خواهان گمان مى ؛ندكردعكس واقعيت را تصور مى

وابستگى است و به محض آمدن نيروهاى عراق دست بدست هم خواهند داد و 
 .همه جاى ايران را براى آنها فتح خواهند كرد، راه افتادند و بطرف ايران آمدند

آن زخم تاريخى، آن  ارتشآورد تا غافل از اينكه اين عمل مجالى بوجود مى
 آن محروميت بزرگ را عالج كند. تضاد تاريخى و

 
تر از آن كارى معجزه آسا را حماسه و بيش در خارج، عمل ارتش

 دانندمى
تر از حماسه و بيش ،را كه در خارج، عمل اين نيرو را، عمل ارتشپس اين     

ود. چرا خاطر است كه خالف انتظارشان بدانند، بدينآن كارى معجزه آسا مى
آگاه نبودند. پس  زداییانتظارى غير از اين داشتند؟ چون از اين محروميت

كه من گفتم اين روش، روش قرآنى بود، بايد به خواننده اين فكر را بدهد و اين
براى او اين روشنگرى را مسبب شده باشد كه روش درست، در شناخت 

 شی علمی همین، روصحيح واقعيت و محروميت و جواب مناسب بدان دادن
ايم و كه هستند شناخته طورآناست. چون اگر هم ما فكر كنيم محروميتها را 

خود ما  ،در اين صورت، (به هر اسمى بدهيم)جوابى نادرست به آنها بدهيم 
اع ها، كه در واقع شركت در دفقربانيان اول خواهيم بود. ما با حضور در جبهه

بود، گفتيم بهترين راه رفع  روهاى مسلحدوش ني از ميهن اسالمى دوش به
همين استقامت تام و تمام در برابر متجاوز  ،محروميت، محروميت تاريخى

كه وسايل ما در شروع جنگ در حداقل بود و دشمن به اتكاء است. نتيجه، اين
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قهرمانى  مقاومت حماسى، ،ين احواله اآمد. با همتجهيزات عظيم، پيش مى
نيروهاى مسلح ما سبب شد كه بتدريج ما توانستيم از نظر تسليحات و مهمات 

امروز ارتشى داشته باشيم كه بخش مهمى  .نيازمنديهاى خودمان را رفع بکنيم
، آنرفع شده است، خصوصا  محروميتهاى ذهنى  آنهاى از محروميت

ين محروميتها كه از نظر هر نيروى مسلحى مهمتر آن،معنوى های محرومیت
آن گسترش زمينه همکارى و  ويم ه. يك كار ديگر هم انجام دادودربشمار مى

نه از باال به پايين بلکه از پايين به ، استهنگى ميان همه نيروهاى مسلح آهم
 اين كار آسانى نبود،. عمل شناختن منزلتا نسان وهمکاری در باال يعنى از طريق

ها، ذهنيتها، بدگمانيها، موجب يد، پيش داورىدانيم برخوردهاى شدهمه ما مى
شد كه بين سپاه و ارتش، بين اينها و نيروهاى ديگر هماهنگى پديد نيايد و مى

شد كه ها و بردن افرادى اينجا و آنجا موجب مىها و مقالههمان نطق و خطابه
ر باقدامها ها، ها، تصفيهجو سوءظن نيز تشديد بشود. تبليغات شديد، جوسازى

كوشيدم در سطح  كرد. منحلى طلب مى، خودبخود راهضد رئيس جمهورى
نيروهاى مسلح هيچ گونه بحثى را بر سر حقانيت خود موجب نگردم. هر جا كه 

شد از حضور در آنجا امتناع كردم، حضور من موجب ايجاد چنين بحثهايى مى
شد، تابحال به بود يا مىخصى مىبراى اينكه اين جنگ اگر براى افتخارات ش

را  اى براى همکارى پديد آمد آناز سوى ديگر هر زمينه .ناكامى انجاميده بود
تقويت كرده پيش برديم. طرحهايى كوچك و موفقى اين نيروهاى مسلح در 

 ،هاى روزهاى نخست جنگهاى مختلف باهم انجام دادند. در كارنامهجبهه
هست و همه آنها  یام اين معنهايى كه دادهتورالعملام در دسرا گفته یاين معن

دهند كه من با هرگونه ى مىواهكه در فرماندهى ارتش هستند، بر حقيقت گ
از  .امت به نيروهاى ديگر مبارزه كردهبسنزمينه احساس ناموافق و تضاد 

م طرحهاى مشترك تنظيم كنند و به اجرا بگذارند. بدين اميد اخواستهفرماندهان 
ام كه آنچه آخرسر مالك قضاوت خواهد شد براى افراد سپاه، براى افراد ودهب

براى نيروهايى از  هاى نامنظم،شايرى، براى جنگع ارتش، براى بسيج
اى است كنند، تجربه، شهربانى و كميته كه در اين جنگ فعاليت مىژاندارمرى

قتى در عمل و در طول جنگ ديدند كسى كه اين آورند و وكه خود بدست مى
موانع موفقيت آن جنگيده،  باتجربه را بکار برده، پديد آورده، تشويق كرده، 
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در عين پيروزى  درست عمل كرده است، قضاوت آنها واقعى خواهد شد. و ما
من خارجى، در ايجاد وحدت بنيادى ميان نيروهاى در جبهه جنگ با دش
و به جمهورى  ايم در وفادار كردن آنها به اسالم، به انقالبمسلح نيز پيروز شده

ايم. پس از نظر من تهيه يك اثر ماندنى از اين جنگ اسالمى نيز موفق شده
ين عقايدى باشد بايد با توجه به ا( مىبزرگ به لحاظ كيفيت جنگ)بزرگ 

اثرى كه در اين  كه از آن صحبت كردم. ما اگر بخواهيم در جنگها، در اين
بگذاريم بعنوان يك اثر هنرى، تانك و توپ و خواهيم يادگار جنگ مى
ايم كه اثراتى بمراتب ا بنمايش درآوريم، اما ابتكارهايى كه بکار بردهرهواپيماها 

اند، را ننمايانيم، در حقيقت هيچ از معناى اين بيشتر در موفقيت ما داشته
با تفصيل بجا ارم خواننده بمن حق بدهد كه . اينك اميدوايمجنگ بيان نكرده

بيشترى درباره نحوه عملکرد خود در نيروهاى مسلح صحبت كردم و اميدوارم 
اگر اين كارنامه را خواندند، در آنها  ( وابسته به نيروهاى مسلح) افراد نظامى 

اين اثر را بگذارد كه بيشتر به موقعيت خويش در اين جمهورى توجه بکنند و 
د كه اين جمهورى به آنها خدمتى كرده است بيشتر از خدمتى كه به بدانن

قشرهاى ديگر كرده است. چون محروميت آنها بيشتر  بود و اين محروميتها 
بيشتر عالج شد. پس آنها بايد با همين وفادارى كه نسبت به جمهورى از خود 

ما هم موفق  اند عمل كنند و وفادارى آنها نيز بتدريج بيشتر شود كهنشان داده
 .شويم و محروميتهاى ديگر آنها را نيز عالج كنيم

 
 و شرح گفتگوها با آنها  به ايران آمدن هيئت هشت نفرى

است اين هيئت دوشنبه  به ايران اما موضوع سوم آمدن هيئت هشت نفرى      
روز به اين  وردين به ايران آمد و قاعده اين بود كه من در كارنامه آندهم فر

را با پيشنهادات  پرداختم اما چون اين هيئت رفت بعد حبيب شطىموضوع مى
فرستاد، بعد وزراى خارجه چهار كشور غيرمتعهد آمدند و اينها در اين هفته 

اطالع مردم كشور  اينك به واقع شد اين است كه گزارش همه آنها را يکجا 
رسانم. پيش از تشکيل جلسه مشترك هيئت هشت نفرى با اعضاى شوراى مى

 رژيم عراقو من صحبت درباره حل مسئله شد.  رهدر هتل، بين سکوتو ،دفاع
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در  1975خواهد و مدعى است كه مرزهاى حاكميت در شط العرب را مى
بق ضعيف بوده و تحميل شده و قرارداد را از ناچارى پذيرفته دوران رژيم سا

كه تقاضا از )  حسين من به او پاسخ دادم كه قرارداد به تقاضاى خود صدام
دوران رژيم سابق همکارى  مام(  منعقد شده و در تدولت الجزيره كرده است

تعيين حدود انجام گرفته، نحوه اداره صميمانه ميان دو رژيم برقرار بوده، 
قاى العرب به اجرا درآمده و اينها همه مخالف است با ادعاى امروز آشط

هد براى اينكه نگويند اين جنگ براى هيچ و خواگفت مى. او مىصدام حسين
پوچ بوده اسما  حاكميت داشته باشد واال عمالا هر دو كشور آزادانه و بطور 

از اين راه آبى استفاده كنند. من در پاسخ گفتم حاكميت اسمى يا بايد  برابر
تبديل بشود به حاكميت عملى يعنى يك جنگ ديگرى هم باز ما بکنيم در 

هم  آن وقترا مناسب تشخيص خواهد داد و باز در  اى كه رژيم عراق آنآينده
بدست  خواهد گفت در جنگ قبلى من قوه كافى نداشتم كه تمام حاكميت را

خواهم بگيرم. يا در واقع فريب مردم عراق است و اش را مىبياورم حاال بقيه
آورد. من روش ديگرى را نتيجه مصيبت بار خود را براى رژيم عراق ببار مى

 در ايام رژيم سابق خطاب به گفتم كه اين حرف را امام .كنمپيشنهاد مى
به مردم خود راست ش را تغيير بدهد و مسئوالن آن رژيم نيز گفته بود. رو

بگويد هدفهاى اصلى از حمله خود را براى مردم عراق بگويد و بگويد كه اين 
است كه از هر دو ملت پوزش هدفها را جنگ برآورده نساخت و حاال بهتر اين

بخواهد و به جنگ پايان ببخشد. بار ديگر كه بعد از گفتگوى جلسه مشترك 
ند باز من اين حرف را زدم و گفتم اگر او توانا به اين بيان روز بعد نزد من آمد

تر است اين راه درستنيست من حاضرم بعراق بروم و به ملت عراق بگويم. 
توانيم از حق حاكميت خودمان صرف نظر كنيم، اين را نه ملت ما واال ما نمى

سئله را شرح كردم كه نيروهاى ما و همين م خواهد پذيرفت و نه نيروهاى مسلح
اند براى خالصى از آن محروميت تاريخى، مسلح ما مجالى بدست آورده

محروميت از وظيفه اصلى كه دفاع از استقالل كشور است و اينك دارند 
خواهيد بخشند. چگونه مىبخودشان بعنوان پاسدار استقالل كشور تحقق مى

 بعد او پيشنهادى كرد كه عين آن نیم؟ستاكه ما اين فرصت تاريخى را از آنها ب
خواهم در اينجا بازگو بکنم را در آن جلسه مشترك طرح نكرد و منهم نمى
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بلحاظ رعايت امانت گفتگوهاى جلسه مشترك ضبط شد و وقتى سکوتوره 
صحبت كرد و من پاسخ گفتم اعضاى شوراى دفاع تكبير گفتند. هم خود من، 

بعد از جلسه احمد آقا خيلى قدردانى  هم هيئت هشت نفرى غافلگير شديم.
پخش كنند تا مردم و  كرد از اين صحبت و گفت اين را بايد در راديو تلويزيون

ايد. بهرحال خواننده صورت مذاكرات آن جلسه را در همه بدانند شما چه گفته
اوت و ارزيابى تواند درباره آن قضكارنامه هفته گذشته خوانده است و خود مى

 .دنكن
به  بنگالدش و حبيب شطى لرحمن رئيس جمهوراضياء و سکوتوره ،روز بعد     

بوديم  سکوتوره گفت ما ديشب بيان كننده ادعاهاى دولت عراق نزد من آمدند.
ظرهاى شما خواهيم بود خود ما هم رويم بيان كننده نو حاال كه به عراق مى

يك نظر داريم بعد از اينكه از بغداد به جده رفتيم بصورت پيشنهادى براى شما 
 فرستيم و دولت عراق مى

 
كردم كه ملت ما طالب صلح است اما طالب صلح  تأكيدمن از نو 

 .م با تسليم نيستأتو
بلحاظ  75مدعى باشد كه در سال  حسين اگر آقاى صدام :به او گفتم     

اينكه تناسب قوا به زيان او بوده تن به اين قرارداد داده است و امروز بر اساس 
ست بخواهد قرارداد جديدى را به ما ا كند بسود اوتناسب قوايى كه فكر مى

تحميل بکند آيا اين خود بمعناى آن نيست كه يك ملتى و جمعيت و سرزمينى 
دنبال همين طرز فكر برود و بمحض اينكه احساس كرد برترى  برابر عراق چند

نظامى دارد انتقام اين جنگ را بستاند؟ آيا اين صحيح است كه ما دائم در 
دانم. اين است كه بهتر كنيم؟ من اين را صحيح نمىحالت جنگ زندگى مى

قرار بکنيم، نه بر اساس است چند بار بهاى يك جنگ را نپردازيم و صلحى بر
تناسب قوا بلکه بر پايه رهنمودهاى اسالم و بر اساس دادن حق به حق دار. 

نيز بر اين باوريم كه حل مسئله بر اساس تناسب قوا حل  آنها هم گفتند ما
درستى نيست و بايد يك صلح پايدار پديد آورد. از اينجا به فرودگاه رفتيم و 

آمد و در  بعد آقاى حبيب شطى .كردم ساى هشت كشور را بدرقهؤمن ر
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ربع ساعت پيش من بود پيشنهادها را داد و  با من مالقات كرد. يك خوزستان
من آنها را مطالعه كردم ابهاماتى كه در پيشنهادها بود از او پرسيدم او جوابهايى 

ران خودم گفتم پاسخى به من داد. من بر اساس آن پيشنهاد و جوابها به مشاو
كار را طوالنى  بهمبراى اينكه سخن م .روشن، صريح و بدون ابهام تهيه كنند

گرداند و آخر سر هم در نظر مردم كند و ما را مردمانى بازيگر معرفى مىمى
شود چه پيش آمد و چه گذشت و به چه نتيجه خودمان و مردم دنيا معلوم نمى
ها تهيه شد كه آن پيشنهاد دو پاسخ آن اگر چه رسيديم. پاسخ ما به آن پيشنهاد

پيش از اين منتشر شده است ولى از باب اينكه خوانندگان امور و آنچه پيش 
آمده است را با وضوح تمام بخوانند و از آن آگاه بگردند در اينجا نيز يکبار 

خواندم پاسخ رفتم پيشنهاد هشت كشور را برايشان  به ديدار امامآيد. ديگر مى
كردند ما درباره حاكميت ملى  تأكيدخودم را هم خواندم. ايشان پس از آنكه 

توانيم بکنيم و نبايد بکنيم، يا اينكه پاسخ ما روشن، صريح و هيچ گذشتى نمى
واضح باشد، كمال موافقت و خرسندى را داشتند: آن پيشنهادها را همان شب 

ى شطى درباره پيشنهاد خود اين در شوراى دفاع طرح كردم و گفتم كه آقا
توضيحات كوتاه را در پاسخ سئواالت من داده است. آن پيشنهادها تصويب شد 

 .نفره به جده مخابره شد 8و براى دبيرخانه هيئت 
 د كه دستگاه خبرسازى حزب تودهآمدم، در اين فاصله گفتن خوزستان به      

ام كه در و پراكنده كه من به آقاى دكتر تقى زاده ماموريت دادهخبرى ساخته 
 .برود و درباره حل مشکل جنگ مذاكره كند لندن به سفارت عراق

پس از دوندگيهاى بسيار، دو بار به  را بگويم كه دبيركل حزب توده اين      
 ع، درباره ديگران بخصوص قطب زادهنزد من آمد، و البته اطالعاتى از اين نو

بعد  ( پيچيدوقتى بود كه قطب زاده زياد به پروپاى اين حزب مى) آورد. مى
گفت كه اين صددرصد موثق است. و حال همان بازى را با خود من دارد مى
 سابقه نيستيم. در دوران رژيم سابقكند. البته ما با اين كار حزب توده بىمى

كرد. يکبار در خارجه بمناسبت همين نوع از اينكارها مى نيز ساواك
ها من به اين حزب يك اخطارى كردم، خوبست از گذشته تلخ، از بداخالقى

روزگار سياهى كه در ايجادش اين حزب نيز شركت داشت، درس بياموزد و 
بگوييم مجموع بهتراست )گرد اين روشهاى تخريبى، ضداخالقى، ماكياولى 
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ى موافق روشهاى مخفيانه، يأسگاه در كار سمن هيچنگردد.  (اينها استالينى
هم در لندن،  آن عراقارتباط با و هيچ نيازى هم به  ام.نبوده ، زيرزيركى و سرى

معناى  هم با سفير عراق در لندن، براى حل مشکل جنگ نبوده و نيست. آن
خواهيم از قسمتى ازحقوق و حاكميت اين نيست كه ما مىها جز مذاكره طوراين

 توانيم اين كار را محرمانه انجام بدهيم؟خود صرف نظر كنيم. ما چگونه مى
 است كه در جريان بررسى زمينه سازى كودتا پس اين همان جنگ روانى

 در تاريخ خود بسيار از اين .تسابقه نيسبى هاكار اين دراين حزب نيز  .آوردم
من يکبار ديگر به  ،حالاين است و سابقه طوالنى دارد. باكارها كرده

كنم دست از اين روشهاى تخريبى و گردانندگان اين حزب اخطار مى
ها بود كه گونه خبرسازىاين ر پایهضداخالقى ماكياوليستى و استالينى بردارند. ب

گفتگو چه گفتگويى شده است؟  يب شطىبين من و حب :استپرسيده شده
گويد نندگان گفتم و پاسخ روشن و واضح ما خود مىبترتيبى بود كه با شما خوا

ايم. چطور كه گفتگويى نشده است و آن پاسخ مواضعى است كه ما اتخاذ كرده
ممکن است صحبتى شده باشد، از جهتى غير از آن مواضع و ما كتبا  آن مواضع 

 ؟اعالم كرده باشيمرا 
در كميسيون دفاع مجلس گفته است  كه به من گفتند آقاى رجايى طوراين      
اگر غير از آنچه در شوراى . «خبر ندارد از مذاكرات من با حبيب شطى»كه 

است خود من هم از آن خبر ندارم دفاع گفتم، مذاكراتى آقاى حبيب شطى كرده
همان هست كه من اكنون گفتم مذاكره ديگرى بين من و او نشده است. و اگر 

بهرحال اين مطلب را از اين باب در اينجا ذكر كردم كه همه توجه بکنند، 
داخلى ما را ضعيف  دشمنان بسيارى در كمينند تا با مسموم كردن جو، جبهه

و به ما ضربه بزنند. در پاسخ  را پايين بياورند بگردانند و روحيه نيروهاى مسلح
يکى از نمايندگان گفتم: شايد بخاطر مسئوليت مستقيمى كه در اين جنگ بر 
عهده من است، ظاهرا  بيش از ديگران عالقمند به پيروزى باشم، اما من كسى 
و نيستم كه به مردم و به ميهنم جفا كنم و آنها را بازيچه بازيهاى قدرت داخلى 

 خارجى قرار بدهم. 
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 آمدند. چهار وزير خارجه كشورهاى غير متعهد ،در اين فاصله
خارجه كوبا از طرف آنها صحبت كرد و گفت كه ما از ابتدا در  وزير     

ها را داد. ايم و شرح اين كوششكوشش براى پايان دادن به اين جنگ بوده
اند كه هر تالش را الزم آمده بود. بله گفت كه آمده ايران البته او دو سه بار به

زنيم، حرف ما باشد بکنند و من به آنها پاسخ گفتم كه ما حرف مبهمى نمى
مشخصند و دولتى بما  كه مرزهاى بين ما و عراق ستاروشن و واضح و اين

قل حق كه ما بدان راضى تجاوز كرده و حداقل توقع، حداقل خواست، حدا
كه به مرزهاى خويش بازگردد و به اين تجاوز رسيدگى شود.  ستاايم اينشده

ه فرستيم. بكنيم و براى شما مىرويم و پيشنهادهايى تهيه مىآنها گفتند ما مى
اصطالح اين ديدارى بود تشريفاتى و آنها رفتنتد از مناطق جنگى ديدار كردند 

چون ديدار و گفتگو با آنها  ،خود را بفرستند. بنابراين و رفتند تا پيشنهادات
 کهبرای ایناى بود توان گفت كه در واقع مقدمهمحتواى مشخصى نداشت، مى

اى كه بنام وزارت خارجه بر ضد آقاى فعاليت خود را شروع كنند. گرچه بيانيه
راى اينكه تمام معهذا ب ،بعد از تاريخ اين هفته است ،شد صادر حبيب شطى

آورم. من از اين بيانيه آگاه را هم در اينجا مى آن گفته آید، اين مطلب يکجا
بود،  مستند اين بيانيه خبر راديو اسرائيل وكمال تعجب به من دست داد. مشد

من همه اين مطالب را  است.بعد معلوم شد كه چيزى هم به آن خبر اضافه شده
ها و سئوال و جوابها را براى هيئت سه نفرى فرستادم. ممجموع تلفنگرا

خواهم اين روش را در اينجا بياورم: نه در دوره مبارزه با رژيم بمناسبت مى
در پاريس بود نه از روزى كه به ايران  وقتى امام سابق، نه در دوران انقالب

 شخصى را نه با نمايندگان رژيم  رمانه چهگاه مذاكره، گفتگو چه محچآمدند، هي
كنم سابق و نه با نمايندگان كشورهاى خارجى تا اين زمان نپذيرفتم و گمان مى

خود گفتگوى شخصى يك ضعف  يکى از اسباب موفقيت همين بوده است.
گاه از اين است و طبيعى است طرفى كه آدمى را به اين گفتگو فرا مى خواند ناآ

بردارى و بتدريج كند براى بهرهرا مقدمه و وسيله مى ضعف نيست و همين
كه اگر انسان  ستاكشد به خط خودش. گمان من اين بوده و اينانسان را مى

به حق قانع باشد و در حق نيز آنچه را كه مسلم است، بچسبد، احتياجى به 
 ها ندارد. آقاى صالحى نجفبرقرار كردن روابط شخصى و اين گونه مذاكره
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ام و در اين متن اشاره كردهه آبادى متن مفصلى نوشته بود و پيش از اين نيز ب
آنجا گفته بود كه مذاكره را بايد ديد كه بسود است يا به زيان اگر به سود 
كه انقالب و كشور است بايد سپاسگزار هم بود. مذاكره مفيد نياز به اين

متناسب ( غيرسودمند) هاه مذاكراهشخصى باشد و محرمانه باشد ندارد. اينگون
كه  وبند براى تحصيل قدرت يا تحکيم قدرت فردى. در صورتي است با زد

چنين مقصودى در ميان نباشد مذاكره بايد سازمانى باشد، يعنى از مجارى 
آدمى از خطر  ،صورت در اين .تعيين شده انجام بگيرد و با مسئوالن معلوم

دانند كه چه گفته و چه شنيده و همه مىخطر مصون است  مصون و كشور از
 كه بقول مصدقالبته مذاكره مفيد است. ضمن اين ،شده است. در اين صورت

ماند؟ مسئله ماند. چرا هيچ امرى مخفى نمىدقيقا  هيچ امرى مخفى نيز نمى
كه امور در ايران بر است اینيك دليل آن  :ى ايران استسايشناسى سجامعه
اطالع حربه است، حربه  ،بنابراين ؛چرخندس روابط شخصى قدرت مىاسا

 ،ى كه بر روابط شخصى قدرت استوار استسايمهمى هم هست. در نظام س
كه در  ستاست. اينا هاكسب اطالع و استفاده از اطالع از كارگرترين حربه

انى ها كمتر شخصى و بيشتر سازمايران بيشتر از كشورهايى كه در آنجا فعاليت
همه جاسوس يکديگرند  زیرا .شوندهای محرمانه فاش می، خبرهاو رابطهاست
كند بلکه دوست كند، نه تنها رقيب چه مىكوشند كه بدانند رقيب چه مىو مى

هم. يك دليل ديگر اين امر تضاد دائمى ميان ملت و دولت است و در برخورد 
و برانگيختن مردم از بر سر قدرت ناگزير هر گروه براى جلب اعتماد مردم 

كند. التبه داليل زياد ديگرى هم وجود اطالع به زيان رقيب خود استفاده مى
كنند گذارند و گفتگو مىقدرتهاى خارجى نيز از اين سو قرار مالقات مىدارد. 

ى خاص خويش را تعقيب سايدادن مطلب هدفهاى س« لو»و از آن سو با 
. به همين جهت وقتى كار را كردند يز اينكه در دوران انقالب نكنند، چنانمى

وقتى كه من عضو مجلس ) از من تقاضاى مالقات كرد  كاردار سفارت آمريکا
به آقاى كاردار بنويسيد كتبا  تقاضاى  :گفتم به آقاى انتظاريون ،(خبرگان بودم

از مجراى خود يعنى با مالقات كند و موضوع مالقات را هم معلوم بکند و 
اطالع دولت پيش من بيايد، به همين ترتيب هم پذيرفت و پيش من آمد و در 
زمينه ايجاد روابط بين ايران و آمريکا صحبت كرد. من به او گفتم شما در 
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ايد، سالم كردن رابطه يعنى دست برداشتن از تمايل به ايران حکومت كرده
ماندم و او هم رفت. در خارج هم كه  حکومت در ايران و بر سر اين حرف هم

المقدور از قبول مذاكره شخصى و خصوصى حتى ترتيب حتى بودم به همين
  .كردمعمومى، اجتناب مى

حکومت اسالمى وقتى كامالا اسالمى است كه از جمله در آن  ،به اعتقاد من      
گاه باشند البته ايجاد شرايطى كه بت وان همه چيز سر نباشد و مردم از همه چيز آ

را به موقع و در همان موقع به مردم گفت آسان نيست، اما اگر ما بخواهيم در 
مداوم مستقلى داشته باشيم. باز تكرار بطوراين جهان در كام ابرقدرتها، زندگى 

را هم در اصول راهنماى  كنم بدون آزادى، بدون آگاهى ميسر نيست و اينمى
كه ام و اينو در كارهاى ديگر آورده حکومت اسالمى و هم در تعميم امامت
اميدوارم  .گيرددهم از اين اعتقاد مايه مىگزارش كارهاى روزانه را به مردم مى

 .بر اين اعتقاد پايدار بمانم و هرگز از اين اعتقاد دور نيفتم
 
 

 1360فروردين  22تا شنبه  16كارنامه يکشنبه 
 1360ارديبهشت ماه  9پنجشنبه تاریخ انتشار 

 526روزنامه شماره 
 قسمت چهارم

     
 بود. مطلب ديگر اين هفته، موضوع شکنجه

 و محالتى روز سه شنبه هجدم فروردين، آقايان حجتى كرمانى، بجنوردى     
اند و با كرده جهگفت مرا شکننزد من بودند كه جوانى را وارد كردند كه مى

اند و شکم خود را نشان داد. آقاى نوشته را آتش سيگار بر شکم من نام بهشتى
بجنوردى گفت: من واردم به شکنجه بگذار من امتحان كنم. او امتحان كرد و 
بعد گفت بله اين با آتش سيگار سوخته شده. آن جوان نامه پزشك قانونى را 

در تبريز مرا  :گفتاند. جوان مىرائه كرد كه نوشته بود او را سوزاندههم ا
كار را كردند. به او گفتم بسيار خوب برو من  گرفتند و بردند و با من اين
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بعد از رفتن او در اينجا گفته شد به  .گويم كه به اين مسئله رسيدگى كنندمى
ورى صدمه بزنند. من در كنند، براى اينكه به جمهاينكه اينها را خودشان مى

بايد بلحاظ اينكه حکومت ما اسم اسالمى بر خود دارد ما مى پاسخ گفتم اوالً 
فرق  . رژيم ما با رژيم رضاخانسختگير باشيم نسبت به ماموران دولت خودمان

مور دولت شکايت كند پدرش را أكند. او اعالميه داده بود كه هر كس از ممى
 شاه،رژيم در  .مور دولت شده بودآحق با م ،طرفه يك ،ترتيببدين .آورمدرمى

 يكدادگاه  ؛بود كردند يك دليل گزارش ساواكدادگاهها كه مردم را محکوم مى
داد. بايد سختگير باشيم وقتى شکنجه در اسالم حرام طرفه حق را به ساواك مى

ى ديگر فرق ندارد. بنظر من بدتر است البد دليل دارد كه حرام است با حرامها
گيرد كه آنچه عزيزتر هم هست به لحاظ اينكه شکنجه براى اين انجام مى

را بشکند، معنويت و روحيه انسان را  آن ،شخصيتو هست، آن گوهر انسانيت
آورد. حاال اگر ما بشکند. مواد مخدر و مسکرها اين بال را بر سر انسان مى

كنند، اين در واقع تبليغى است به ان اين كار را مىبياييم بگوييم اينها خودش
ر ايستادگى در يك به لحاظ اينكه اگر اين مقدار وفا و اين مقدا ؛سود اينها

د كه براى ضربه زدن به حکومت اسالمى حاضر بشود با افراد گروهى بوجود آم
 .تنىخود اين كار را بکنند و افراد خودشان بپذيرند آنها ماندنى هستند و ما رف

و سربداران اينها را به ياد  اين داستان روزهاى نخست جنبش حسن صباح      
اى حاضر قدر بد شده باشيم كه عده كنم كه نه ما اينآورد و من گمان نمىمى

 آن قدرها را براى ضربه زدن به ما تحمل بکنند و نه آنها بشوند اين شکنجه
اشند كه براى ضربه زدن به ما تن به اين فداكاريها بدهند. به هر خوب شده ب

پذيريم الاقل درباره اين امور را يکجا نمى بايست اگر آنحال ما الاقل مى
 تحقيق را الزم بدانيم. 

رفتند و رسيدگى  هيئت رسيدگى به شکنجهشود گفت بله آسان مى ،وگرنه    
ر هم بوده د و هيچ اثرى از شکنجه نيافتند و اگزيرورو كردنها را كردند و پرونده
آيد كه آن قبل كه بوده چه كسانى خوب اين مسئله پيش مى !ماهها قبل بوده

كردند؟ چه كسانى هستند چه مجازاتى شدند؟ چطور شد كه قطع شد؟ خوب مى
د و به آن صورت درآور( ت سه نفرى نوشتمأرا به هي اين) اگر چنين گزارش شد 
جو است، تضعيف  هاى مربوط به شکنجه متشنج كردنمسئله انتشار گزارش
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نهادها است يا بعكس تقويت جمهورى است و مبارزه قاطع با آن چه كه در 
ت سه نفرى زود أاميدوارم كه آن هي قانون اساسى ما ممنوع است و نبايد بشود.

ما رسيد كه  تكليف اين مسئله را روشن كند تا ما بدانيم اگر گزارش بنظر
متضمن واقعيت نيست حق نداريم اين مطالب مربوط به شکنجه را نشر بدهيم 

هم  و اگر نشر داديم تضعيف نهاد كرديم و تشنج شده است و غيرذلك. اين
 .مربوط به اين قضيه

طلبه  دو با و رفتارى كه در اهواز شيرازى غير از اين مسئله ترور آقاى ربانى      
افتد و تيرهايى كه شده بود و كارهايى از اين نوع كه در اينجا و آنجا اتفاق مى

خورد، چند گزارش در اين باره با كند و صاف به قلب نوجوانها مىكمانه مى
ند. نظر من اين است كه بايد با اينگونه اهاسناد الزم تهيه كرده و براى من فرستاد

كه سابقه در خود كشور ما نشان  طورآنوگرنه اطع روبرو شد. اتفاقها جدى و ق
دهد، اين موج باال خواهد گرفت و دهد و در كشورهاى ديگر نشان مىمى

متضمن خطرهاى بسيار براى كشور و براى جمهورى و براى دين و حکومت 
كنم تا ببينم در اين زمينه چه خواهيم دين است. فعالا به اين مقدار اكتفا مى

طرف، نظم و نسق را باز قوى و واقعا  بي رد و چه وقت  يك دستگاه قضايىك
 .رودگونه امور از بين مى گرداند و اينمى

 
امروز روحيه،  روزهاى نخست جنگ روحيه، روحيه تدافعى بود،

 روحيه تهاجمى  است
ريبا  اين هفته تقمطلب ديگر امور جنگى يعنى عمليات جنگى است كه در       

 وتند هر روز شوراى نظامى را براى مطالعه نتايج طرحها كه در دست اجرا هس
 .وند، تشکيل داديمشهايى كه بايد اجرا بطرح
يك مسئله مسلم است و آن مسئله را بسيارى به من تذكر دادند و يادآور       

زهاى نخست كنم و آن اين است كه در رورا تجربه مى شدند گرچه خود من آن
جنگ روحيه، روحيه تدافعى بود. تمام تالشها، فكر و ذكرها متوجه اين مسئله 
و اين امر بود كه چطور مانع پيشروى دشمن بشويم. امروز روحيه، روحيه 

است كه چگونه به دشمن ی تهاجمى  است. همه فكر و ذكرها متوجه اين معن
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آزماييم. من از ابتكار در ىهجوم ببريم. انواع طرحها و تاكتيکهاى مختلف را م
شود م. مىاهو مهمات و تعمير وسايل جنگى زياد صحبت كرد زمينه اسلحه

ام، دليل آن گفت كه هيچ طرحى و ابتكارى را با خواننده در ميان نگذاشته
يم. را شرح بده توانيم اين ابتكارهاروشن است چون ما در جنگ هستيم و نمى

و  خواهم بگويم كه شماره آنها زياد است و قطعا  در آموزش ارتشاما مى
 .آينددر آينده بکار مى نيروهاى مسلح

، انواع كاربرد نيروها بنحو موثر، انواع تاكتيکها از نيروهاى مسلح      
آمده از آنها و دخالت دادن اين نتايج در  هاى حمله و نتايج بدستنقشه

خواهد به طرحهاى جديد، در مجموع تالش عظيم نسل امروز است كه مى
ما وابستگيهايى داشت كه يکى  ارتش .استقالل در مهمترين زمينه دست بيابد

است من ايننظامى بود. اميد  از آنها وابستگى در استراتژى، تاكتيك و فرهنگ
نشينند و بسيارند كه مىكه در اين جنگ اين وابستگى را از دست بدهند. 

، جنگ عمليات نامنظم را كنار گذاشتند و جنگ گويند كه جنگ چريکىمى
هاى شورشى آنها سازگار نيست و اين پردازىكالسيك كردند و اين با خيال
هم نامه مفصلى  نيك هموطن م دهند.قرار مى مسئله را براى ما گناه نابخشودنى

را هم براى من فرستاده بود و تاكتيك جنگ  نوشته بود و رونوشت آن به امام
برند كه در واقع تصرف زمين خالى از انسان ها به كار مىروسى را كه عراقى

ل كنند، است يعنى كوبيدن براى اينكه كسى باقى نماند آنها فقط زمين را اشغا
بود و فرق جنگ نامنظم را با جنگ چريکى. موقع و شرايط هركدام از اينها را 
شرح داده بود و پرسيده بود آيا اين مطالب را دشمنان جمهورى اسالمى نيستند 

گويند ما از امکاناتى كه داريم استفاده نكنيم معناى آن اين گويند و مىكه مى
خواهم حاال من اين مقدار مى ؟بدهيم نيست كه تن به شکست و پى آمدهاى آن

اى نمانديم و آنها هم كه اين مطالب را قاعده بگويم كه ما در اين جنگ اسير
كنند و در اين كارگاه بزرگ نويسند از دور به مسئله نگاه مىگويند و مىمى

ورد و نيستند و حضور ندارند، تا ببينند كه چگونه آرام آرام آن قواعد برهم خ
ها، اساس قرار گرفت آن جستجوى تركيبهاى نو از همه امکانها و شيوه

آرام آرام شکست. طبيعى است افسرانى كه سالهاى دراز تحصيل  «هامن»
گونه ابداع و ابتكارى كه گفتم در رژيم پيشين حق هيچ طورنااند و همكرده
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دست بزنند و اميدوارم توانستند به ابتكارهاى نو اند سريعتر از اين نمىنداشته
ها هر روز افسران ما، فرماندهان ما از كه حاال دور بردارد و در سراسر جبهه

باال تا پايين جنگ را ميدان تخريب تلقى نكنند، بلکه يك كارگاه بزرگ تلقى 
هاى جديد و دنبال تركيب فرمابايد مثل يك كاربکنند كه در آنجا مى

قسمتى  ،دهيمشند. اين شوراهاى نظامى هم كه ما تشکيل مىهاى نو بافرآورده
 شود.میاين طرحها  ؛ صرفشودمىبه روشها صرف همين بحثهاى مربوط 
را كنار  «هامن»بايد همه نيروهاى مسلح ما مى ،براى موفق شدن در اين طرحها

ها را براى بعد بگذارند و بگذارند و همديگر را قبول كنند و كمى و زيادى
هنگى ايجاد كنند آتوانند با يکديگر هممديگر را بپذيرند و ببينند چگونه مىه

اين هم از نظر دفاع ميهن اسالمى مادر  .و طرحهاى نظامى موفقى را اجرا كنند
حال حاضر اساسى است و هم در آينده كارى بغايت مهم و اساسى است، چه از 

كه ارتش ما، نيروهاى  بطوري .نظر امنيت داخلى و چه از نظر امنيت خارجى
مسلح ما، از اين جنگ بصورت يك نيرويى بيرون بيايند كه آماده رويارويى با 
هرگونه استراتژى و تاكتيکى كه دشمنان ما بخواهند از آن به زبان ما استفاده 

آهنگى آيند محصول همها بدست مىموفقيتهايى كه در سراسر جبههباشند.  ،كنند
نيست كه  طورآنبه عنوان نتيجه بگويم  .گى نو استو جستجوى ابتكارهاى جن

كنند كه ما جنگ كالسيك را حاكم كرديم و جنگ غير اى تبليغ مىعده
هاى جنگى نو نه، ما در پى شيوه ؛كالسيك و غير منظم و چريکى را رها كرديم

ايم و و بديع با تركيبهاى مناسب از نيروها و امکانات تسليحاتى خود رفته
و ميهن  بتوانيم جنگ را با پيروزى به پيش ببريم م با همين ابتكارهااميدواري

اسالمى خودمان و استقالل ميهن را حفظ بکنيم. اين هم توضيح درباره 
 .شوراهاى نظامى

 
ها بود و خلبانانى كه آن هنرنمايى چشمگير را در بازديد از جبهه

 :كرده بودند خاك عراق
ها بود و خلبانانى كه آن مطلب ديگر اين هفته مسئله بازديد از جبهه      

 ،كرده بودند پس از رفتن به حضور امام هنرنمايى چشمگير را در خاك عراق
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يکى از همين ابتكارهاى نظامى است حاصل ها هم نزد من آمدند و موفقيت آن
مرزها يعنى )كه نيروهاى هوايى ما با شکست همان مرزها، مرزهاى سابق، 

گويم شکستن آن كه من مىالبته اين اند.، بدست آورده(قواعد نظامى سابق
شکنى كارى است انقالبى. قواعدى هستند قاعده مرزها معنايش اين نيست كه 

تند و ها محصول جنگهاى بيشمار تاريخ بشرى هسكه به قول خود نظامى
ها مساويست با قبول شکست. اما قواعدى هم هستند كه متناسب شکستن آن

اند، و يك كاربرد معينى را اينها، ها وضع شدهبا امکانات فروشندگان اسلحه
ما در وضعى كه هستيم اگر طبق آن قواعد بخواهيم عمل بکنيم  .اندقاعده كرده

ترى بايد در جستجوى قواعد تازهاگزير مىپس ن .توانيم بکنيمكار نمىهيچ
خواهيم ما مى، كه درآن . جنگیضرورت جنگ است ابتكارها اين .باشيم

هاى خودمان را نيز از دست بدهيم و مستقل بشويم. الاقل قسمتى از وابستگى
و م با شجاعت أوانها نه تنها از نظر نظامى يك كار تاست كه كار اين خلباين

جسارت بسيار است، بلکه باز از نظر نظامى متضمن ابتكار، نوآورى، تالش و 
هر اندازه كوشش ما، كوشش براى استقالل در زمينه عمل نظامى است. 

شود ما بيشتر مى ها بيشتر باشد، استقالل ارتشما، در اين زمينه نيروهاى مسلح
هاى نيروهاى مسلح ما به زبان ما استفاده ه اينكه از وابستگىها بو اميد خارجى
گردد و در اين كشور با موقعيت بسيار مهمى كه دارد يك ارتش كنند كمتر مى

تواند از اسباب بزرگ ثبات در منطقه، بدون حضور ابرقدرتها باشد و مستقل مى
ا اين اگر درست عمل كنيم همان چيزى است كه محركان جنگ عكس آن ر

 .آرزو داشتند

 
 خواهدتشکيل اجتماعى اجازه قبلى نمى

و مردم  كار ديگر اين هفته همان مسئله قطع رابطه ميان رئيس جمهورى      
از من خواست تا در بازى فوتبال حاضر بشوم و  مدتها پيش ستاد ارتشاست. 

يج حاصل از جنگ در آنچه كه به صرف بهبود نتا ،شوددرآمدى كه حاصل مى
ممکن » :ها راجع است گردد. من پذيرفتم، وزير كشور تلفن كرد و گفتخانواده

 تأخيراست اجتماع عظيمى بشود و يك وقت برخوردى پيش بيايد، فعالا شما 
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اما بر خالف قاعده ايشان اعالم كردند كه اين فوتبال  .من پذيرفتم. «بياندازيد
چرا بر خالف قاعده؟ براى اينكه در قانون اساسى وقتى  برگزار نخواهد شد.

اصل مربوط به اجتماعات موضوع بحث بود چند نوبت اين اصل به لحاظ 
قيدهايى كه داشت رد شد. پس از آن كه اين قيدها رابرداشتند و معلوم شد كه 
تشکيل اجتماع هيچ اجازه قبلى الزم ندارد، خود من هم در اين زمينه صحبت 

پس تشکيل ر آن مجلس ديگران هم صحبت كردند، به تصويب رسيد. كردم د
ى باشد سايبخصوص كه اجتماع، اجتماع غيرس .خواهداجتماع اجازه قبلى نمى

و در حضور رئيس جمهورى باشد. به هر حال براى اينكه محيط محيط 
متشنجى نشود گفتم به عقب بيندازند، بعد به من گزارشى كردند كه در 

در ورزشگاه بزرگ و در ورزشگاه امجديه نگذاشتند اين بازى  ورزشگاهها و
جواز  نداحتى مسئول ورزشى، باشگاه پرسپوليس را تهديد كردهانجام بگيرد، 
 د كرد. حاال به اين امور چه كسى بايد رسيدگى كند؟نآنها را لغو خواه

 
برند براى اينكه اطراف اختيارات رئيس هر روز يك طرحى مى

 را بچينند جمهورى
برند براى اينكه اطراف هر روز يك طرحى مى»:يك وقتى من گفتم      

اند همين است كه يکى از آنها كه برده .«را بچينند اختيارات رئيس جمهورى
رئس ) كند رئيس المپيك را هم كه در همه جاى دنيا، رئيس دولت معين مى

جنبه  وى هم ندارد يأس، براى ورزش در جهان كه جنبه س(كندىجمهور معين م
 از رئيس جمهور را هم در ايران نمايندگى از ملت و مظهريت دارد، اين

جور كارها است. حاال كه البته اين براى  بگيرند. حاال معلوم شد كه براى اين
 ت. سا ايمسابقه با خارجيها و دن

 مركز آموزش ،ه در زمين ورزش خود ارتشارتش گفت: مسابق ،بهرصورت     
شود و برگزار شد. من بارها به شعور، وجدان و آگاهى مردم كادر برگزار مى

در آن روز كه در آنجا مسابقه برگزار  .امام و بدان اعتقاد نشان دادهتكيه كرده
دار كه توانسته بودند بعنوان تماشاچى مق شد، امکانات آنجا محدود بود، آن

اما  .اى از خود نشان دادندبيايند، احساسات بسيار گرم و صميمانه و آگاهانه
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راديو »مردم چون آگاه بودند، چون بقول آن نويسنده  :همه داستان نيستاين
گاه كرده بود كه چرا اين بازى در آن زمين انجام مى  ،«گيردبازار همه را آ

در  ،بود ه در مراجعت از آن زمين كه در دورترين نقطه شرق تهرانست كااين
م با آگاهى أهمه مسير مردم اجتماع كرده بودند و احساسات شورانگيز و تو

م با آگاهى بدين لحاظ كه أگويم تواين اجتماع كه من مىكردند. اما ابراز مى
اه باز خواهيم گشت و به كجا معلوم نبود ما به محلى كه رفته بوديم از چه ر

خواهيم رفت. پس چگونه مردم در مسير جمع شده بودند؟ اين حركت، يك 
اى حركت خودجوش بود يعنى وقتى ما راه افتاديم هر كس موتور يا وسيله نقليه

هاشان بيرون شد كه مردم از خانهداشت با ما راه افتاد. خود اين امر موجب مى
شدند و آمدند صف مىشدند و مىن بودند فورا  متوجه مىآمدند و اگر در خيابامى

 .کردندابراز میآن احساسات گرم و صميمانه را 
در جمع مردم  اگر آن جلوگيرى براى اين بود كه رئيس جمهورى ،بهرحال       

طور نتيجه عكس داد. وقتى مردم آگاهند، بيدارند، هميشه همين ،حاضر نشود
 .شودمى

 
 وقتيکه به خوزستان يار صالحهحضور در مسجد، در ختم مرحوم الل

 آمدممى
 ديگر از كارهاى اين هفته حضور در مسجد، در ختم مرحوم اللهيار صالح      

ى، با سايهاى سو مخالفت با شيوه آمدم بود. موافقتمى وقتيکه به خوزستان
كه عمر درازى بر  روشها، يك مسئله است و ضرورت تقدير و احترام از كساني

اند و معرفند، معرف شخصيت پرورى ملت خويش هستند، يك يك رويه بوده
جز در نزد استبدادگرها، جانبداران استبداد و زورپرستها، كه  .مسئله ديگراست

است كه گرايشهاى فكرى،  طورايندارند، در بقيه دنيا اخالقى قبول و رد كلى 
كنند. گذارند و تقدير مىى هر چه باشند، شخصيتها را عموم مردم ارج مىسايس

به اين ترتيب است كه جامعه با ارزش كردن شخصيتها براى خود محيط تربيتى 
ند كه شوآورد كه در آن محيط تربيتى كودكان ازابتدا طورى پرورده مىفراهم مى

ست كه ما به حکم اخالق اشخصيت ثابت، و رو به رشدى داشته باشند. اين
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اى داشته باشيم، تا بتدريج جامعه ما محيطى بشود براى بايد رويهاسالمى مى
 .شخصيتهاى ثابت، رشدياب و بزرگ پرورش

 
اند او را در کشور ما هر وقت  شخصيتى بوجود آمده است، كوشيده

 بار بيندازندخراب بکنند، از اعت
ت را در كشور ما اجرا سايدشمنان ما در دو قرن اخير، عكس اين س      

اند او را خراب كردند، هر وقت نيز شخصيتى بوجود آمده است، كوشيده
طوريکه اين ملت نه تنها باور كند قادر به پروردن  ؛بکنند، از اعتبار بيندازند

دچار فساد و تباهى تاريخى شخصيت نيست بلکه بيشتر از اين باور كند كه 
قرارگرفتن كار در دست  ،ناپذير است. در نتيجهشده و فسادش هم عالج

د ناشخاص خائن، اشخاص نااليق، اشخاص فاسد را طبيعى بپندارد و فكر كن
 آن قدرغير از اين عالجى نبوده است. كار را چنان سخت كردند  هك

بردند يا از نظر و چشم مردم  شدنى را از بينام نیشدنى، تسلاشخصيتهاى رام ن
پيدا شد كه ملك الشعراى بهار در تاريخ احزاب  یانداختند كه بتدريج باور

 ،يك كرمى هست در ايران :گويدمى ،صورت بيان كرده استى آن را بدينسايس
بيند استعدادى پيدا شد و جوهرى از هر وقت مى . این کرمخواركرم شخصيت
كند و كار او را مى اگر توانست خرابش ؛افتدد به جان او مىخود نشان دا

كند را خراب مى افتد و آنمىبکار اگر نتوانست در اطراف و محيط او  ؛سازدمى
را از كارآيى بيندازد. اين كرم، اين  ،كه باالخره او، آن استعداد و شخصيتتا 

 .ستا آفت، آفت بزرگ اجتماع ما
ن و مبايد صرفنظر از اختالف نظرها كه بين ا مىدر دوران جمهورى، م      

ى سياردر شيوه مبارزه و در نحوه برخورد با رژيم سابق اختالف ب ،صالح بود
كه  هايىبود، اما با وجود اين اختالف من همواره بر اين باور بودم كه شخصيت

 ى كهسلتا ن اند بايد احترام بشوندمانده به استبداد خود«نه»داريم و اينها روى 
ا ممعه آيد بداند استمرار، پايدارى، بقا بر پيمان، ارزش اساسى در جارو مى

  .دارد و بوقلمون صفت و هر روز به يکرنگ بار نيايد
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 «هروي»با  دانند كه او مردىشناسند مىكه كه صالح را از نزديك مى آنهايي      
بود  وارداشت است نچه باورر آبود. در دوران زندگى در پى مال اندوزى نرفت. ب

. بايد تكريم كنيماست كه ما مى ارزشآن اين  .و بر خط خود مداومت داد
و  حضور من در آن مجلس به معناى قدردانى و قدرشناسى و تكريم اين ارزش

 .ها بودکه او معرف آنارزشهای دیگری بود 
ديدم كتابى را براى من  ،آمدم كه به تهران از اتفاق از سفر خوزستان      

هايى كه در اين يکى از قصه «زندان در تقريرات مصدق» فرستادند بعنوان 
كه من در كارنامه هفته بعد بعضى از نكات را  -كتاب بود از دردهاى مصدق 

شخصيت ه ثبات همين مسئل - آورمخورد از اين كتاب مىكه بدرد خواننده مى
ست كه ثبات نيست. ثبات در عقيده اد كشور ما اينآقا در :گويدمىاست. 

اگر كسى بت هم بپرستد اما در عقيده خود ثابت قدم باشد  :گويدنيست و مى
كه هر روز به يك عقيده و يك رنگ است و با است قيمت دارد. بهتر از كسى 

كه پوست  مثل بعضى از حيوانات كند.اوضاع و احوال رنگ عوض مى
گيرد. حاال اگر كسى پيدا شد و اوضاع و اندازد و عقيده ديگرى را مىمى

در جامعه ما بايد ارج و احترام پيدا  ،نگذاشت تأثيراحوال روز در عقيده او 
البته اگر بخواهيم نسل جديد، با ضوابط و ارزشهاى اسالمى تربيت  .كند

او و اين  معرفى اخالق گفت كه براى صالح برای من بشود. يك داستان هم 
 :دو دسته از رجال جا دارد كه در اينجا بياورم

را در وزارت دارايى استخدام كردم. وزير دارايى بودم  من امينى :گفت    
استعفا كردم. امينى نزد من آمد و گفت شما چرا استعفا كرديد؟ گفتم من وزارت 

تم واال عاشق اين مقام نبودم. چون را براى انجام يك برنامه و طرحى پذيرف
استعفا كردم. امينى در جواب گفت: اى  ،امکان اجراى آن طرح و برنامه نبود من

من حاضرم يك روز وزير بشوم فردا هم تابوت مرا به قبرستان ببرند. شما  !آقا
 »شد اجرا كرد؟وزارت را ول كرديد براى اينكه طرح را نمى

 ياد و خاطره او گرامى باد 
 
 

 1360فروردين ماه  29تا شنبه  23كارنامه يکشنبه 
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 1360ارديبهشت ماه  10تاریخ انتشار پنجشنبه 
 527روزنامه شماره 

 
 هاى قرآن، به عنوان روشاز سوره بررسى يکى

وان هاى قرآن، به عناز سوره در آغاز كارنامه اين هفته من به بررسى يکى      
ب همان فهرستى است كه خواهرى به خواپردازم. اين سوره هم جزو ، مىروش

 .ديده و براى من فرستاده است

  
 سوره كوثر

 انئكبسم الله ا لرحمن الرحيم: انااعطيناك الکوثر فصل لربك وانحر ان ش 
 .هواالبتر

ما به تو كوثر، سرچشمه خودجوشى فزاينده، پر خير و بركت بخشيديم. پس  
كينه جوى دشمن تو، ابتر  عنه زنبراى خداى نماز بگذار و نحر كن بيگمان ط

 .و دنباله بريده است
دشمنى از راه  ،ظاهر آيه اين است كه چون فرزندان پسر پيامبر از دنيا رفتند      

است، يعنى بعد از مرگ خاندان او  (ابتر)پيامبر بدون عقبه است  :طعنه گفت
در تفسير خود بر  وم طالقانىشود. مرحو تمام مىكنند و به خود ادنباله پيدا نمى

خاندانش  «على»آن است كه از پيامبر از طريق دختر بزرگ او و داماد او 
ها شد و علما كه استمرار پيدا كرد و كتاب و دين او سرچشمه زاينده همه دوران

نها آن سر فرزندان معنوى او بودند، كوثر شدند. عترت او و كتاب او و علما اي
در جامعه بشرى  اى هستند كه دائم بر كم و كيف حركت انقالبچشمه فزاينده

افزايند و آنها كه مخالف پيامبر بودند دم بريده و ابتر شدند و از آنها نام و مى
تر بيان كنيم خاندان پيامبر را از ابراهيم تا اگر بخواهيم دقيق .نشانى نماند
سال طول عمر و تاريخ معينى دارد. قطعا  پيش از اين  4000از  امروز متجاوز

هاى جهان ما است. پس هم عمر داشته است و از اين حيث يکى از شگرفى
توان كوثر شمرد. اما تفكر توحيدى او اين واقعيت اجتماعى و جهانى را مى

ها، ها تحركتفكرى قديم است، از بعثت آدم تا امروز اين فكر موجب خيزش
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شرك، بيان  -انقالبها گشته. البته در مقابل آن هم فكر شرك بوده، توحيد 
كننده مبارزه دائمى بوده است در تاريخ بشر، بر اساس توحيد، عدالت و 

شده است و بر پايه شرك تبعيض و حاكميت و اداره صحيح طلب مى رهبرى
اند، آنها كوثر، همان كردهشده است. آنهايى كه به نام توحيد عمل زورطلب مى

اميه، اثرى توان آورد. بنىهاى بسيار مىاند. نمونهسرچشمه فزاينده ماندنى شده
از خود بر جامعه گذاشتند كه ابتر شدند. دنباله بريده شدند طورى كه امروز 

شود خود را به آنها منسوب بداند اما خاندان نبوت در تاريخى كسى حاضر نمى
كند كه بدان وابسته باشد. پيدا كرد و هر كسى فخر مى طوالنى استمرار

مبارزه  طور درباره دانايان دانش توحيد نيز آنها كه اين دانش را به خدمتهمين
براى استقرار توحيد گذاشتند، كارشان استمرار پيدا كرد و سرچشمه شدند و 

نها هم هستند. آنها كه اين دانش را در خدمت ديو قدرت استبدادى گذاشتند، آ
ابتر شدند و دم بريده شدند و گم شدند و اگر هم نامى از آنها به ميان آيد به 

ساله تاريخ  4000پس علت بقاء خاندان پيامبر، در يك دوران  .زشتى است
سراسر مبارزه براى يك فكر صحيح، فكر توحيدى، دين، دين توحيدى به ما 

ش و پرجوش چه جور گويد كه مايه اين استمرار و اين سرچشمه خودجومى
است بدون فكر و بدون مبارزه براى تحقق آن فكر، استمرار حيات ممکن 

، بمعنای کوشش مداوم برای نيست. اين است كه بحق حيات، عقيده و جهاد
اى وجود هاى تاريخى در هر جامعهآن است. كوثر اين است مثال متحقق کردن
حيات اجتماعى آنها  ؛شوندتوان آورد. جانب داران حق ماندنى مىدارد و مى

كند دائم. مثل سرچشمه آب زالل اميد. آب حيات مبازه براى استمرار پيدا مى
روند، آنها دم بريده شرك مى دهند و آنها كه براهتحقق آرمان توحيد را بيرون مى

شوند و استمرار در كار در حياتشان نيست. در تاريخ اسالم خاندان پيامبر مى
فياض جوششها و خيزشهاى اجتماعى است، اما از مخالفان  مقبول است منبع

 است؟ طورايناى بر جا نيست. آنها ابترند چرا اين خاندان اثرى يا دنباله
پردازيم. به لحاظ شناسى اين واقعيت تاريخى مىاينك به بررسى جامعه      

 تبازیافنياز به  ،اينكه گفتيم فكر توحيدى پاسخى است به يك نياز اساسى
 ،فطرت خود. بازتاب اجتماعى اين فكر برابرى و برادرى ، بازیافتخود

رهايى انسان از نيروهاى تخريبى، ايجاد روابط اجتماعى كه مجال رشد به 
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پايان بخشيدن به تضاد و جنگ و تخريب و بنا نهادن يك جامعه  ،آدمى بدهند
ها رى و نابسامانىجهانى برادر و يار و پيشرو، پايان دادن به فقر و جهل و بيما

و مذلتهاى اجتماعى، رها كردن انسان از قيد بندهاى ماديت فرساينده و بازپس 
دادن معنويت آدمى به او. اينها است بازتاب اجتماعى دين توحيد. اين پاسخ 
آشکار و روشنى است به نياز همه قرنها، سراسر تاريخ انسان، انسان از 

تماعى متكى به زور، خويشتن خويش را خودبيگانه، انسانى، كه در روابط اج
ست. پس ريشه اين فكر در خود انسان و اكرده است و در جستجوى او گم

ست، در جامعه انسانى و محروميتهاى اين جامعه انسانى است. امحروميت او
پس تفكر توحيدى و كتاب خدا چيزى و امرى نيست كه دنباله بريده بشود. 

يابد، هر جا انسان مان اين فكر جريان مىناچار ماندنى است. در مکان و ز
اش خود داشتهآزادى  استقالل و ه او را بهك رود، طرز فكر و روشى رامى
ها گردد كه از آن راهها و شيوهاى مىشود و سرچشمهخواند پيدا مىمى
 .زنندجوشند و بيرون مىمى

نسان بر پس يك علت اجتماعى آن ضرورت رهايى از روابطى است كه ا      
ماند و گرفتار تخريب متقابل اثر آن روابط از رشد، از سازندگى و تعالى مى

گردد. از جنبه پندارهاى شرك آلود مى شود و اسيرشود، گرفتار تضاد مىمى
گردد. آنها كه از ظالمانه بودن آورتر مىعينى محروميت به تناسب آگاهى، رنج

را بکار  جويند آنروشهايى كه براى رهايى انسان مى شوند،ها آگاهتر مىرابطه
 .كنندگيرند و مبارزه را براى تغيير نظام اجتماعى دنبال مىمى

 در جامعه محروميت در نتيجه روابط مبتنى بر زور، روزافزونچون       
ول طكند. زمان به زمان، در ترى پيدا مىگردد، مبارزه نيز دامنه گستردهمى

ميت هست، مبارزه هم هست. علت استمرار انديشه، انديشه تاريخ، محرو
 خواننده .هاى بشرى همين استمخالف محروميت و استمرار مبارزه در جامعه

ممکن است بپرسد طرز فكر توحيدى پاسخى است واهى، روشى است براى 
نها ين آهاى انسانى و همه جامعه بشرى از محروميتها و مهمتربيرون بردن جامعه

 رآمداست كه وقتى محروميت س یدبيگانگى انسان. آيا اين سخن بدان معناز خو
 خشکد؟ اين چشمه، چشمه خودجوشو تمام شد و انسان خود شد، كوثر نيز مى

 خشکد؟مى
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خشکد. بعكس همه حيات اجتماعى عرصه اين پاسخ اين است كه نه، نمى      
كند. چرا كه ديگر مىشتابى محاسبه نكردنى پيدا  انسان گردد و رشدچشمه مى

آن روابط مبتنى بر زور، طرز فكر، تنازع يا آن طرز فكر شرك، اصالت دادن به 
رود و انسان در رود، يعنى موانع رشد آدمى از بين مىزور و زورپرستى از بين مى
كند. پس كوثر چشمه زاينده جاودانى است كه رشته توحيد به كمال خود رشد مى

اين كار را  در كيش شخصيت -شد يوندد. البته مىپآن به معاد ابدى مى
 :به طريق ديگرى نيز توضيح داد و آن طريق عمل و استمرار آن است -امكرده

هر عملى استمرار دارد براى اينكه فعل از بين رفتنى نيست، كارى كه شما 
شرايط  و بنا بر زمينه ماند بلکهماند، نه تنها مىكنيد از بين رفتنى نيست و مىمى

تر افزايد. هر اندازه زمينه اجتماعى يك عمل فراهمبر كم و كيف خويش نيز مى
شود. اين عمل بيشتر مى تر نيز بگردد ميزان فزايندگىو زمان به زمان، فراهم باشد
بنابراين،  (البته آنها كه من ديدم) . انده استاز نظر مفسر هم مخفى نم یمعن

قرنى  14به پيامبر كوثر بخشيده است، با توجه به روند تاريخ،  اين كه خداوند
كه بر تاريخ دعوت پيامبر گذشته است و زمينه اجتماعى كه امروز فكر توحيدى 

اعى جهانى بمراتب دانيم كه انديشه توحيدى امروز، زمينه اجتمدارد و ما مى
شتر است. اين پس امروز فزايندگى عمل دعوت پيغمبر به مراتب بيبيشترى دارد 

فطرت كه همراه اين فكر، تداوم مبارزه براى تحقق توحيد را از ابراهيم تا امروز 
گفتند جواب آنها كه مى) حفظ كرده است، نه تنها عنصر اجتماعى ماندن است، 

جهان  ساياين نيرو كه در مق اى است.بلکه نيروى فزاينده( پيامبر ابتر است
ها را در بعد معنوى حل محروميت آنگردد و راهمان مىمظهر محروميتها و محرو

بزرگتر است تا  كند، البته در جهان امروز نيرويى به مراتبو مادى عرضه مى
بيان  ،همين نيرو در چهارده قرن پيش. پس به طور عينى اين سخن قرآنى

يك واقعيت قابل لمس است. در جامعه خود ما قابل لمس است، در  ،خدايى
هم قابل لمس است و قطعا  فكر توحيدى و بيان كننده هر جامعه ديگرى 

  .گيرداجتماعى آن فكر، زمان به زمان قوت بيشترى مى
تا اينجا اين سوره كوچك بيان كننده واقعيتى اجتماعى تاريخى است كه      

دهد و حق هم با سير انديشه در جهان و سير مبارزه در جهان بازگو و نشان مى
رو به رشدند و فزاينده و  ، و نيروى اجتماعى حامل آنقرآن است. اين فكر 
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خودجوشند و اين يك قاعده است. تا اينجا ما كوشيديم تا به كمك تاريخ و 
توانيم از آن به ببينيم چگونه مى ،لکن .شناسى بيان خدايى را روشن كنيمجامعه

ام مثابه يك روش استفاده كنيم. ماندنى چيست، رفتنى چيست. فكر ماندنى كد
كه  است، فكر مردنى كدام است. از خوب و بد آن كه بگذريم، در صورتي

ها هم كه دنبال و اگر بگوييم آن( كه اكثريت قاطع هر جامعه هستند)محرومان 
زورپرستى و حاكم كردن سلطه استبدادى خودشان بر جامعه هستند آنها هم 

ون فطرت آنها چ .هم همين طور است ،در واقع .شود همه جامعهمى ،محرومند
 یهاى ديوانه قدرتصدايش را به  گوش از خود بيگانه ،ضعيف ،هم گاهى

فطرت به ند. اانسانيت خود را از دست دادهاینان هستند، اینها که رساند كه مى
ها را هم در زمره محرومان اگر اين !به خود آى ى تباه شدهگوید: اآنها می

 تا کهح اين است كه ما كار كنيم ، پس روش صحيستندبشماريم، كه حتما  ه
همان روشى كه قرآن گفته است.  .شودچند و چون محروميتها بر مردم معلوم 

راه برطرف كردن اين محروميتها را هم به مردم بگوييم و استمرار داشته باشيم 
در كار، استقامت داشته باشيم. محرومان را هر روز بيشتر به صحنه بياوريم. 

روشن كردم  حث بکار بردن مفهوم آزادى در نيروهاى مسلحپيش از اين در ب
، ما را به نتايجى چشمگير كه چرا برخورد درست با محروميتهاى درون ارتش

خواهى كوثربشوى اگر مى :گويدو خيره كننده رساند. اكنون اين سوره به ما مى
بايد بيان كننده اجتماعى اين فكر در بايد فكر توحيدى را از دست ندهى، 

بايد در آگاهى دادن و گرفتن  ،بيشتر از اينها ؛استقامتهاى خودمان باشي
كه محرومان، محروميت خود را يك تقدير ابدى نپندارند، يك  بکوشي، طوري

را نيز بدانند نه  بيمارى، بيمارى اجتماعى قابل عالج بشناسند و راه عالج آن
بايد ارزيابى درستى نيز از نيروهايى كه رو بلکه مى ؛چنين بکنيمبايد تنها ما مى

عمل  طورآنآيند و محروميتهايى كه احساس خواهند كرد نيز داشته باشيم و مى
ه پايحل آن محروميتها بر بکنيم كه بيان كننده آن محروميتها و ارائه دهنده راه

ان اين سرچشمه و آن زمان به زم ،در اين صورت. فكر توحيدى و اسالم باشيم
گردد آن بستر اجتماعى كه آن فكر قوى در آن جارى مى نيروى اجتماعى،

دائمى در  اى برسيم، انقالببزرگتر خواهد شد. براى اينكه به چنين نتيجه
اين سخن به عنوان روش  خود و بازگشت به خدا ضرورت دارد. معناى
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وجه ، گفتم و در اين جا «الناس» چيست؟ پيش از اين در مطالعه سوره
ها كه مالحظه استقرار استبداد، پيشروى استبداد در آن :كنمديگرى را بيان مى

شود شود كه مثل اينكه كار ديگرى نمىفكر توحيد دارند موجب اين وهم مى
پس كار  ،كننداند و مواضع ديگر را هم دارند تصرف مىكرد، مواضع را گرفته

فايده است و رها كنيم. اين وقت است كه اين نيروى مت بىتمام است و مقاو
برخود بيافزايد و در  ، زاینده حیات باشد وتواند، كوثر باشداجتماعى ديگر نمى

را عقب براند. اين در حقيقت بدتر شدن  برابر استبداد بايستد و امواج آن
است و  نتسليم فكر شرك، طرز فكر زورمدارى و اصالت زور شد ؛است
و  استشدهرشد  آزادى و ضداستقالل و  جب قوت جريان اجتماعى ضدمو
بازجستن  ،آزادى و رشداستقالل و. آنچه امروز قوت كار دشمنان شودمی

ما  است اگراست. ضعف آنآنضعف  ،در حقيقت ،رسدفطرت، بنظر مى
اين ضعف بزودى آشکار  .آموزدرا بکار ببريم كه اين سوره به ما مى یروش
 «در جستجوى حاكميت زور»و همه مواضع از دست گروه اجتماعى  گرددمى
شدن جريان و نيروى اجتماعى  «كوثر»بر آيد. همه سخن و همه دليل مىبدر 

خواهان استقرار توحيد در اين است كه او فكر خود را از دست ندهد، مبارزه 
ست و ني «ابتر»تنها به اين دليل است كه  .براى عقيده را نيز از دست ندهد

كه اين شدنى نيست مگر اين .فزاينده استزاینده و ماندنى بصورت چشمه 
انسان خود را از سيطره فريب تبليغ حاكمان برهاند. و اين همان آموزش قرآن 

اگر ما اتصال و توكل خودمان يعنى ( فصل لربك و انحر) بر پايه بعدى است 
و مبارزه و تالش خودمان را از دست ندهيم و اگر استقامت بکار ببريم در فكر 

شويم. پس آنها كه آن فكر را دارند، آنها كه نمى «ابتر»و از سرچشمه دورنيفتيم 
برند، آنها كه انقالب اسالمى را پاسخى براى محروميتهاى از محروميتها رنج مى
اگر خسته بشوند، تابع حکومت كسانى  بینند،و می ديدندروزافزون جامعه ما مى

شود و پرستند و دير يا زود انقالب به ضدانقالب تبديل مىورمىگردند كه زمى
 .شودانقالب ابتر مى
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خود را بازجويد و از تارعنكبوت روابط اجتماعى  است انسانبر 
 :بيان كننده اصالت زور آزاد سازد

شد و  درهر حال به سرچشمه برگردند و ببينند براى چه انقالبامااگر       
هاى انقالب را گم نكنند و براى تحقق آنها ايستادگى و استقامت بخرج هدف

شود يعنى ماندنى ، نويد و بشارت خدايى است كه به آنها كوثر عطا مىبدهند
گيرد و مخالفان انقالب و رشد و شوند، كارشان روزبروز قوت بيشتر مىمى

ه را كه گفتم گردند. اگر من بخواهم آنچآزادى انسان، زورپرستان، ابتر مى
شود كه يك قاعده اجتماعى و ثابت در بعنوان حاصل سخن بازگو كنم اين مى

 شود، انسان در روابط اجتماعى تبديل كننده نيز بهتاريخ در اين سوره بيان مى
گردد. د و روزبروز بر محروميت او افزوده مىشوقوه تخريبى، از خود بيگانه مى

ى اينكه انسان خود را باز بجويد و از تار فكر توحيدى بينش و روشى است برا
ت زور آزاد سازد. اين فكر كوثر وت روابط اجتماعى بيان كننده اصالعنكب

شود. قوت آن افزون است چشمه فزاينده است كه زمان به زمان بزرگتر مى
گيرد در جريان تاريخ چنين است كه گردد همه پهنه زندگى بشرى را فرا مىمى

شود هر اندازه يان كننده اين فكر نيز زمان به زمان زيادتر مىنيروى اجتماعى ب
گاهى انسانى از محروميتهاى خويش افزوده مى گردد، اين نيرو نيز افزايش بر آ

يابد بنفع زاينده اين نيرو جامعه و محروميتهاى آن است. پس به حق فكر مى
فزاينده است. هر ر، نيروى ماندنى و کفو نيروى اجتماعى بيان كننده اين اسالم 

بايد بر اين دو واقعيت تكيه داشته باشد. پيداكند مى «كوثر»جريانى بخواهد 
نه پيروزى وسيع بشود، نيروى براى اينكه زمان، زمان پيروزى، كوتاه بگردد و دام

بايد تسليم نشود و مانع از آن بگردد كه فكر ى بيان كننده فكر توصيه مىاجتماع
ين شدنى نيست مگر با بازگشت به سرچشمه و از دست شرك او را جذب كند و ا

در اين صورت نيروى اجتماعى بيان كننده طرز فكر شركت دم  ندادن رشته.
شود، البته مبارزه ادامه شود وگرنه انقالب به ضدانقالب تبديل مىبريده مى
رود، اما در مکان محدودتر و با زمان كند، قاعده تاريخى از دست نمىپيدا مى

تر. بدينسان آموزش اين سوره، آموزش بزرگى است بعنوان روش. هر النىطو
اندازه ما به هدفهاى يك حركت بيشتر بچسبيم و با استقامت تمام از آن دفاع 
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كنيم، زمان پيروزى كوتاهتر و وسعت اجتماعى پيروزى بيشتر است. پس سخن 
قامت بشناسيم. ما اميد خشك و خالى دادن نبود وقتى گفتيم امسال را سال است

خوانيد و با من در كاربرد اين پس شما كه اين برداشت را در سوره كوثر مى
روش موافقيد در همه جا به استقامت برخيزيد. در همه جا محروميتها را 
شناسايى كنيد و با خود محرومان در ميان بگذاريد در همه جا راه حلهاى ما را 

ذاريد تا آنها همواره آگاه باشند و به براى آن محروميتها با مردم در ميان بگ
گاهى اگر به عمل نپيوندد كوثر نيست»ها بگوييد: آن عمل است كه  «آ

 .خاصيت برخودافزودن را دارد وقتى شرايط مساعد باشد
خوانند و اميدوارم خوانندگانى كه اين تفسير و اين نحوه برخورد را مى      

نهراسند، ذهن آنها وضوح و روشنى ها پسندند از سختىبعنوان روش كار مى
پيدا كرده باشد و بدانند در صورتيکه نيروى اجتماعى بيان كننده توصيه بزرگ 

وقتى در همه جاى كشور همه  (كه اين بزرگى در دست خود آنهاست) باشد، 
دهند، ما بسيار زود، گردند و رشته را از دست نمىباز مى به آرمانهاى انقالب

، به فراهم وتر از آنچه كسى باور كند، موفق گرديم به استقرار اسالم در ايرانز
آوردن رهايى جامعه از محروميتها و به زمينه سازى رشد شتابگير انسانى. 

كه ما اين روش را در جريان انقالب آزموديم، انقالب ما سريع در  طورآنهم
نيان به نتيجه رسيد به لحاظ كوثر و به ميان شگفتى و ناباورى خودمان و جها

لحاظ حركت خودجوش كه در سرتاسر ميهن اسالمى ما بر پايه فكر توحيد 
بوجود آمد. اين بحث را از ياد نبريم و اين روش را رها نكنيم. بنگريد كه 

از آن  «ابتر»از راه كينه و طعنه بدو گفت  يامبر تبليغ اسالم كرد و دشمنى پ
انى بر جا نماند و از اسالم اين همه حركت در تاريخ بشر گوينده نام و نش

شود حاصل خواهد شد. خاندان گوينده اين سخن گم حاصل شد، حاصل مى
شد خاندان پيامبر استمرار جست. به لحاظ مبارزه به لحاظ بيان كننده فكر 
توحيد و جامعه محروم بشرى شدن. اتصال از اصل را از دست نداد و در 

قرن از ابراهيم تا امروز استمرار به  40مکانى پيدا كرد،  -ار زمانى نتيجه استمر
لحاظ از دست ندادن رشته و سرچشمه بود. اين است كه براى از دست ندادن 

بايد دائم به خدا بازگشت و تسليم  (فصل لربك و انحر) سرچشمه و رشته 
 آید  رو وسوسه نشد اميدوارم كه اين كار، اين بيان خواننده را بکا يأس
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اشخاصى كه بلحاظ عقيده و بلحاظ استعداد، توانايى ندارند به تدريج كنار      

دهمايى هم در اين هفته دو اجتماع و گر: كه خودجوشند بروند و آنهايى بمانند
ت جمهورى و يکى با ياران عقيده و مبارزه سايداشتيم يکى با مسئوالن دفتر ر

طور اين برداشت از سوره كوثر و در حقيت اين تفسير سوره ناس و همين
، خواهند در بستر اجتماعىبعنوان روش، براى آنها و براى همه كسانيست كه مى

 .خويش برسد به هدفهاي بد و بايستند تا انقالفكر توحيد باشن بیانگر
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كه هم بعنوان فكر و هم بعنوان نيروى اجتماعى براى اين ،بعنوان روش      
جز اى استمرار داشته باشد تا به پيروزى برسد چاره ،فكراز عمل به حاصل 
 دختر او، زن، چشمه زاینده حیات در رشد،هسته نيست. عترت پيغمبر ایجاد

است که امام و الگو شدند و در تاريخ، به  همان هستههمسردختر و مادر و 
افراد اهل فتوت  ،است كه در درون آن استمرارنقش دارند. پس بدان هسته نیاز

. يعنى بهم زور باشندبا هم ندار  ،خودمانی باشند، به اصطالح و جوانمرد
بارزه بايد ممى ،گويند. براى اينكه افراد در آن هسته به هم زور نگويندنمى

و نيز در اتصال نبرند اصل و سرچشمه  از .بکنند دائمى با كيش شخصيت
قرار  .ها بحث مفصل شدجامعه باشند نه در بيرون جامعه. با آنها در اين زمينه
نظر من  .ت جمهورىسايشد كه ما هر هفته يکبار ديدار كنيم. در مورد دفتر ر

شود بايد دوام داشته باشد، عجله گذاشته مىکه سى از ابتدا اين بود كه چون اسا
بايد مسئوالن در يك آزمايش طوالنى سنجيده شوند و اشخاصى كه الزم نيست. 

بلحاظ عقيده و بلحاظ استعداد، توانايى ندارند به تدريج كنار بروند و آنهايى 
يك  كه از نظر من -كه خودجوشند، جوهر و ابتكار دارند و عقيده و علم  بمانند

كنيم و بخواست . بهمين ترتيب نيز عمل مىباشد محرك اصلى آنها - واقعيتند
 .بشود براى اين جمهورى «كوثر»خدا اين دفتر 

من با ياران و دوستان كه  ،ى براى تحقق هدفهاساياما در مورد فعاليت س      
در  راام آنچه بعنوان روش آموخته و تجربه كرده ،ايمكردهاز سابق باهم كار مى

آورم و بعد را مى «در زندان تقريرات مصدق»بمناسبت  .گذارمميان مى
 .كنمگفتگوى خودم را دنبال مى

يز داشته ندانيم كه او فعاليت حزبى مى - ستا مطلبى درباره حزب از او      
  :گويدمى طوراين - است

گيرد. چون همه حزب بزرگ سر نمى ست كه در ايراناام اينعقيده    «
ت عامله باشند. بخاطر دارم وقتى جمعيتى أخواهند كه جزء كميته و هيمى

خواستند جزو كميته بشوند. وقتى راى گرفته شد تشکيل داده بوديم، همه مى
گفتند ها يکى يکى مىعده قليلى انتخاب شدند عده زيادى از انتخاب نشده

گفت، ديگر كارى آخر آقا براى چه؟ مى :گفتمشويم. مىص مىديگر ما مرخ
 . «شويمنداريم و مرخص مى
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خود او  .بوده استعضو انجمن و حزب مدت محدودى او م كه یدانمى     
نامه )گويد: مى طورايندرباره غضويتش در اين انجمن  1344آذر  12بتاريخ 

 .)است خطاب به آقاى ايرج افشار

 
 خطاب به آقاى ايرج افشار نامه مصدق

، قربانت گردم مرقومه محترمه كه حاكى از صحت و سالمت جنابعالى است    «
وصول بخشيد و موجب كمال مسرت و خوشحالى گرديد. راجع به  عز

آدميت  شد و يکى از آنها انجمنانجمنهايى كه در بدو مشروطيت تشکيل مى
مرحوم ميرزا عباس قلى در خانه خود اين انجمن  :بود، اطالعى كه دارد اينست

خواست عضو انجمن بشود الزم بود كسى از را تشکيل داد و هر كس كه مى
هم بابت حق عضويت بپردازد. يکى از روزها  مبلغى واعضاء او را معرفى كند 

وت نمود و با خود به انجمن برد و بعد شخصى محترم به خانه من آمد مرا دع
ت مرحوم سايهم دو سه جلسه بنده حاضر شدم و چون مجمع انسانيت تحت ر

تشکيل شد و مركب بود از آقايان آشتيانيها، گرگانيها و  الممالكمستوفى
تخاب كردند، ديگر و بنده را هم به سمت نيابت رئيس ان تفرشيهاى ساكن تهران

ست اطالعات بنده كه به اتوانستيم در انجمن آدميت حاضر بشوم. ايننمى
امضا دكتر محمد »نمايم. استحضار رسيد. در خاتمه ارادت خود را تجديد مى

 »مصدق
پس در اين انجمن هم دو سه جلسه حاضر شد در انجمن بعدى يعنى       

اى محمدعلى شاه بود، بعد به اروپا رفت، در مجمع انسانيت هم تا كودت
احزاب ديگر هم بود. اما خود من هم تحقيق تاريخى راجع به همين جامعه 

در اين  (مصدق)از ورقه عضويت  ساواك ام.کرده آدميت در زمان رژيم سابق
كرد و خيلى روى میره بردارى است به جامعه بعنوان اينكه مصدق فراماسون

كرد. در داخل و خارج كشور اين تحقيق را من انجام دادم اين زمينه تبليغ مى
 در اختیار نامه را زمان، آن)كه خود او هم حاال نوشته  طورناو روشن كردم هم

علت ترك هم همين بوده  است.، دو سه جلسه بيشتر در آنجا نبوده(نداشتم
 در درونش روابط زور حاكم شد و ثانيا  از اصل خود است كه آن گروه اوالً
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اين ظاهر قضيه  ؛طلبى بعد معلوم شد، نه بريد. يعنى انجمنى بود براى مشروطه
اى از اعضاى آن ست و يا الاقل عدها است و باطن قضيه چيزهاى ديگري

 چیزهای دیگر بودند.لب اط
قرن است، تجربه يك قرن  خواهم بگويم كه اين آدم كه تجربه يكخوب مى      

صورت در خود را در اين احزاب و گروهها و مجامعى كه بوده است، به اين
گويد كه استمرار و پيروزى شرطش اين است تاريخ مى اختیار ایرانیان قرارداد.

 در درون هسته اوالً از اصل و سرچشمه نبرند، چون هركس كه بقول مولوىكه 
شود. شود، بريده مىكرد، ديگر او از خود بيگانه است و ابتر مى اصل خود را گم

اش و ثانيا  در خود نمانند برخود بيافزايند منتها بر اساس همان اصل، همان دنباله
كار را بکنند و  اگر اين .عقيده و ثانيا  در درون خودشان روابط زور نداشته باشند

وسيع، گسترده و پايدارى بوجود ، نيروى اجتماعى حال، از اصل نبرنددر همه 
 .تواند بر مشکالت غلبه كندآيد كه مىمى

ايرادها و انتقادهايى كه به خودمان و به محيطمان بود، اينها  ،در اين زمينه      
طرح شد و مفصل گفتگو شد و اميدواريم بر اساس همين رهنمودهاى قرآنى 

به آن تجربه ناكافى كه من  اى بوجود بياوريم براى پيشرفت كار وهسته گسترده
 .پايان داده بشود آوردم در ايران اآلن از قول مصدق

 
خواهند نقش تاريخى در اين دوران داشته باشند، بدانند آنهايى كه مى

 :گرددبدون سازمان و نظم ميسر نمى تعميم امامت
د نتوانمطالبى كه طرح شد، يکى اين بود كه افراد نمى در اينجا هم از جمله     

اصطالح تعميم ه و سازمان و نظم رابطه برقرار كنند، ب ميان فكر تعميم امامت
سازماندهى و نظم  اباوراند كه بامامت بنوعى آنارشيزم و فكر آنارشيزم را مى

م با أمريت، حاكميت توسازگار نيست. چرا كه سازماندهى و نظم معرف آ
من اميدوارم حاال كه بحث در رهبرى را بعنوان  أعضاء.است بر  اقتدار رهبرى

بحث نظم و  ،روش بر اساس سوره ناس كردم، بحث سوره كوثر را كردم
خواهند نقش تاريخى در اين دوران سازمان را هم كردم، همه آنهايى كه مى
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ازند، اينك ببينند كه تعميم امامت بدون سازمان و داشته باشند، تاريخ را بس
 .شوددو بدون پيوند دائمى با اصل ممکن نمى گردد و ايننظم ميسر نمى

تماع ه در اجشود از آنها كمن بدين ترتيب يعنى با همين بيان كه منتشر مى       
 يماردخواهم اين سه مطلب را بخوانند و در گردهمايى كه كنند مىما شركت مى

و  روى آن بحث كنيم. اين بحث ضبط بشود و منتشر بگردد تا هم موجب قوام
 .هم موجب آموزش و دوام بگردد

و نظرهايش صحبت كردم، براى اينكه در جاى  چون به مناسبت از مصدق      
ديگرى دوباره به اين كتاب برنگردم، مطالبى از آن كه باز بدرد نسل امروز و 

 :آورمى خواننده مىديگر را هم برادوسه نكته  ،خوردىهمه ما م
سرهنگ در پاسخ  ؛ اوتسايها و صفات الزم مرد سيکى درباره خاصه     

آقا براى » گفته است:رفتيد؟  چطور به ستاد ارتش که پرسیده بود بزرگ مهر
د داشته باشد كه بتواند كارى انجام ت بايأتمدار سه چيز الزم است جرساييك س

خواهد تا از همه چيز بتواند بگذرد، تصميم به موقع دهد، ازخود گذشتگى مى
ت سايبراى مرد س عصریگمانم اين سه چيز هميشه و در هر . «هم بايد بگيرد

زدگى، چون اين الزم است. جز اين بيانى دارد درباره فساد ايرانى و اثر غرب
  :بياورم «از قول او»ا داغ است، بد نيبست كه عينا  هروزها اين بحث

و  راجع به قوانين ايران «کسبسی»پس از مذاكرات مفصلى كه با ... »     
هاى مرا تصديق كرد و گفت: اوضاع و احوال اداره كشور كردم، او تمام گفته

اند كه ايرانيان مردمانى با تهاغلب هموطنان شما با من مذاكراتى نموده و گف
توان كه نمى ستاهمين فساد اخالقى سبب آن .تقوا و صحت عمل نيستند

كارهايى در اين مملکت انجام داد. من به او گفتم آنهايى كه اين مطلب را به 
اند و از تقوى و اند علت آن است كه به تمدن شما متوجه شدهشما گفته

اند انيانى كه با تمدن اروپايى تا كنون آشنا نشدهاند ولى ايرفضيلت محروم شده
ن گفته باشد خالف واقع جامع اوصاف ستوده هستند هركس به شما غير از اي

برآشفت و گفت مگر اخالق اروپايى بد است كه گفتى  «کسبسی» .گفته است
هر كس به شما نزديك شده از مکارم اخالقى محروم شده است؟ من در جواب 

شوند و از تمدن ن اين نبود كه كسانيکه به شما نزديك مىمقصود م :گفتم
 ستاشود، نظر من اينگردند، از مکارم اخالقى محروم مىمند مىاروپايى بهره



1354 

 

شوند چون تعدادشان قليل است از اى كه صاحب معلوماتى مىكه عده
كنند و اشخاصى كه با اخالق و معلومات خود در مملکت سوء استفاده مى

ممکن  :اند وسايل اين سوء استفاده را ندارند. گفتيم ايران باقى ماندهآداب قد
بلى. پس ازاو  :است براى اين مطلب مثالى بزنيد تا من درست بفهمم؟ گفتم

به ايران صدى چند بايد پرداخت  التجاره از آلمانسئوال كردم براى بيمه مال
 :چهار تجاوز نكند. گفتمبراى تمام حوادث ممکن است از صدى  :گفت

هاى آلمانى از بيمه كردن مال ايد كه كمپانىخوب آيا شما تابحال شنيده
اگر متضرر شده  :گفت ؟هاى خود به مقصد ايران متضررشده باشندالتجاره

آيا  :گفتم .شدند مال التجاره به مقصد ايران بيمه كنندبودند ديگر حاضر نمى
گيرند و ه اشخاصى از بنادر دوردست تحويل مىالتجاره را چدانيد اين مالمى

 ؟رسانندكنند و صحيح و سالم به مقصد مىبه اقصى بالد مملکت حمل مى
حمل كنندگان كاال اشخاصى  :اطالع كافى در اين باب ندارم. گفتم :گفت

هستند كه نه سواد دارند، نه محل اقامت معلوم و معينى و نه شركتى دارند كه 
فقط  .نام و نشاننددولتى ثبت شده باشد، اين اشخاص بى در يك دفتر رسمى

التجاره در يك بندرى به صاحب چند قاطر و شتر براى حمل كردن بارند. مال
گيرند ند و در مقصد رسيد مىدهاى به آنها مىشود و بارنامهآنها تحويل داده مى

ن سواد ، چور سند در بين نيست. اگر احيانا  رسيدى از آنها بگيرندو ديگ
زنند. هيچ موقع هم مركب و سپس بر روى كاغذ مى ندارند، انگشت را بروی 

اين اشخاص كوچکترين تصرفى  ،در هر حالى از احوال ،است كهديده نشده
درعرض راه در محتويات كاال بکنند. مال را صحيح و سالم به مقصد 

م تحويل دهنده كنند و آن رسيد را تسليرسانند و طبق بارنامه رسيد اخذ مىمى
آيا ممکن است در آلمان مال التجاره  :كنماكنون از شما سئوال مى .كندبار مى

را تسليم چنين اشخاصى بکنند و آنها هم به كيفيتى كه عرض كردم وظيفه خود 
ست اخالق مرسوم ميان ايرانيان. من ااين :گفتم .نه :گفت ؟را انجام دهند

است، ولى هر قدر تمدن بيشتر اخالق نبودهخواهم بگويم كه در اروپا اين نمى
است راه تقلب را بهتر و زودتر پيدا كرده و به شده و فهم مردم زيادتر شده

قبل از بسط تمدن جديد قانون مجازات بدين صورت در  .مقصود رسيده است
شد. طبعا  در اروپا نبود و هر قانونى بر حسب احتياج و ضرورت وضع مى
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احتياج به وضع قانون و مقررات نبود  ،پاك بود طورآن عصرى كه اخالق مردم
اى ولى بعد كه عده .و بدون قانون و مقررات روابط الزم ميانشان وجود داشت

داراى اطالعات و معلومات بيشترى شدند و توانستند به آنهايى كه از اين 
قانونى الزم شد تا معين  ،اطالعات و معلومات سهمى نداشتند تعدى كنند

اطالع ده روابط ميان اشخاص فهميده اما متعدى نسبت به اشخاص بىكنن
 .ايدتمدن جديد داشته باشد. اكنون مملکت ما، در وضعى است كه شما قبل از

اند كه ايرانيان از صحت عمل اند و گفتهاشخاصى كه با شما مذاكره كرده
نبودن محرومند آن اشخاصى هستند كه بواسطه داشتن معلومات و اطالعات و 

 سايتوان با آنها قكنند و طبعا  همه مردم را نمىاستفاده مىقوانين كافى سوء
ها را ما هم در ممالك خود همين گرفتارى» :ثر شد و گفتأکس متیسب .كرد

داشتيم و تازگى به دليل وضع قوانين از تعديات اشخاص متعدى نسبت به 
 ».ايماطالع جلوگيرى كردهاشخاص بى

دهد و اين نشان مى یاست در همان معنآورده دهخداهم از كتاب مطلبى       
بايد با هم همراه  ،گويدكه قرآن مى طورناهم ،كه اين حقيقت تعليم و تزكيه

را از  امر واقعچرا اين «. تر برد كاالچو دزدى با چراغ آيد گزيده»باشد و گرنه 
خواهند نظم اسالمى آزاديبخش را مى اين كتاب آوردم؟ براى اينكه بر آنها كه

كدام از اينها را حاكم بگردانند بايد دنبال اعتقاد و علم و استعداد بروند و هيچ
اند، به تنهايى نپذيرند. اين بيانها از آدمهايى كه يك قرن زيستند و تجربه كرده

ى خود يك قانون دارد و قرآن ما هم كه مستند است بر تجربه تاريخى طوالن
 .خواهدنسلهاى بشرى در اين كره زمين همه اينها را با هم همراه مى

 
: ما جانبدار استقالل هستيم، معناى استقالل به سفير شوروى

 :كه نه بشما امتيازى بدهيم، نه به امريکا ستااين
مالقات شد كه مقدارى از گفتگوها قابل  در اين هفته باز با سفير شوروى      

خواهند مى :ولى مقدارى ديگر چرا. در بار اول او برسم گله گفت .نشر نيست
در پاسخ  ؟هم ناسزا بگوييد و بزنيد و هم از گاو شير بدوشيد( خواهيديا مى)

دانند كه اى هستند. مىه مردم ما مردم باتجربهک ستاعلت آن :به او گفتم
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دهند كه اگر دست به پستانشان ا هستند كه حالت آمادگى نشان مىبعضى گاوه
دهند اما بمحض اينكه به آنها نزديك بشوى به جاى شير لگد ببرى شير مى

 :گفتم .البد خيلى قوى هستند اين گاوها :زنند. او بسيار خنديد و گفتمى
الزم ى خيلى قوى گاوهاخوب اين مردم كه مردم ما باشند احتياط را با اين 

 .دانندمى
شود همين مطلب را پيش آورد كه تبليغات به ضد ما زياد مى ،بار دوم نيز      

ما جانبدار استقالل هستيم،  :او گفتمه من ب. و اين متناسب با همکارى نيست
بدهيم و نه به  كه نه بشما امتيازى بدهيم، نه به امريکا ستامعناى استقالل اين

ت را صحيح بدانيد كه چه بهتر ما اجرا ساياگر شما اين س ديگر. هيچ كشور
كرد كه او تصديق مى .كنيمكنيم اگر هم صحيح ندانيد باز هم ما اجرا مىمى

اين مانع همکارى  :گفتم .تى داشته باشيمسايست كه چنين سا حق بجانب ما
لتهايى كند همکارى سالم را با دوكس در اين كشور منع نمىسالم نيست هيچ

قرار شد كه من اين  .اى در كشور ما نداشته باشندكه هدف سلطه جويانه
در كارنامه بياورم و ( يعنى من گفتم عين همين حرفى كه بشما زدم)مطلب را 

 .بمناسبت آوردم
  
 

 1360ماه فروردين 29تا شنبه  23كارنامه يکشنبه 
 1360ارديبهشت ماه  13يکشنبه تاریخ انتشار 

 529اره روزنامه شم
 قسمت سوم

  
 در اين هفته دو سفر ناكام كرديم

خواستيم در روز جمعه هم مى ؛برويم خواستيم به بهبهانروز پنجشنبه مى      
 .اسالمى شركت كنيم انقالب سمينار سپاه پاسداران
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تن كه نشس ، دومى را در راه گفتنداولى را از وسط راه در آسمان برگشتيم      
دو  به لحاظ وضع هوا، ادامه سفر را غير ممکن خواهد ساخت. در نتيجه اين

 .سفر ناكام ماند و ما به جايى نرسيديم

 
 ى يك قاضى شجاع و جانبدار حکومت قانونأروزنامه میزان موافق ر

 استاز توقيف آزاد شده
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ديگر اين بود كه خواستم يك سنجش افكارى درباره توقيف  مطلب      
فروردين  31كنم )بکنند اين روز كه دارم اين كارنامه را پر مى روزنامه ميزان

از توقيف  ى يك قاضى شجاع و جانبدار حکومت قانونأروزنامه موافق ر (ماه
 .هم با دادن وثيقه آزاد شده است ا صدرآزاد شده است و آقاى رض

است، تصميمى قانونى است و كنم اين تصميم كه دادگاه گرفتهگمان مى      
ما استقالل كامل داشته  ست كه دستگاه قضايىااميد من اين .نويدبخش است
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ى را در سايگروهى و سنظرهاى  ؛طرف بمعناى جانبدار قانون باشدباشد بي
 قضاوت دخالت ندهد،

سنجش از البته انكار ندارد كه  .اند كه سنجش افكار جوسازى استگفته    
كنند، اما در افكار در كشورهاى اروپاى غربى براى جوسازى استفاده مى

چرا؟ به لحاظ اينكه دستگاههاى  .كشور ما در حقيقت ضد جوسازى است
آورند بعد كه اين جو را بوجود جوى را بوجود مى تبليغاتى در انحصار است و
دهند، چنانچه پندارى تمام مردم با اين عمل آوردند، عملى را انجام مى

چه راهى هست براى اينكه ببينيم آيا مردم موافقند يا خير، جز اينكه  .موافقند
بوسيله سنجش افكار از مردم بپرسيم تا بدانيم يك اقدامى را چه گونه تلقى 

اسفند يك هفته اين جوسازى انجام گرفت، وقتى  14بعد از كنيد، مثالا مى
درصد مردم مخالف  9/98معلوم شد كه  سنجش افكار انجام گرفت

را به  نيم درصد مردم چماقدارى ؛چماقداريند كه در اين باره صحبت كردم
چماقدارى دهند و صفردرصد مردم عامل ت جمهورى نسبت مىسايدستگاه ر

كس اين نسبت را به رئيس جمهور دانند، يعنى هيچمى را رئيس جمهور
كنند و اميدوارند كه رسيدگى به اين درصد مردم گمان مى 11.9دهد و نمى

 در مورد روزنامه ميزان .طرفى و براى كشف حقيقت انجام بگيردبي باقضيه 
درصد   7/43درصد مردم موافق توقيفند، 9 آید.م اين سنجش بعمل نيز خواست

يدى واسعتر دارند درصد مخالف اختناقند يعنى د  1/8مخالف توقيف ميزانند،
شود و بقيه از اظهار درصد مى 52مخالفند جمع اينها حدود  یو با هر اختناق

از ى، تفاوتبىاز هم از بيم،  دانيم كه اينكنند و مىنظر خوددارى مى
 كه  ستااطالعى، بيرون نيست، معنى اين حرف اينبى

 
ما بجاى اينكه اطمينان ببخشد ترس ايجاد  دستگاه قضايى

 استكرده
دادند ولى حاال در نسبت مى خلخالى را به سف ما ديديم اول اينأبا كمال ت     

اى حاال يك عده .گذاردكنند بعنوان اينكه اين اثر بيشتر مىمى خيابانها اعدام
فلسفه مجازات در كه فلسفه تنبيه در اسالم، حال اين .كندرا هم ناراحت مى
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نه تنها اين امر  .است نه ايجاد نفرت و خشونت و انزجار و ترس «تنبه»اسالم 
ما  .ستا ما ی بلکه در جهان بدترين تبليغ برا دكنثر مىأوجدان جامعه را مت

كنم اين بايد صادر كنيم، گمان نمىاسالمى را مى بايد فكر كنيم انقالب
 ى استساياگر مقصود ايجاد ترس س .هاى قابل صدورى باشندها صحنهصحنه

، باز بايد بگوييم كه اين ترس را ايجاد «گويند كه ديوار گوش كندبه در مى» و 
كه  ستاكند، اينرا ايجاد مى دولتو بيزارى از اين  كند. خشم و انزجارنمى

جور گروه، گروه اعدام كردن انجام نگيرد، ثانيا  خواهم اوالً اينمن قويا  مى
اين  ، چه محکوم و چه مردمى كههاجهات انسانى به تمامه رعايت شود، انسان

انند و ها درس عبرت بگيرند، بيش از هر چيز انسگيرد تا آنمجازات انجام مى
بارى اين سنجش افكار بسيار هشيار دهنده و . عنويت آنها را نبايد قربانى كردم

 .استتكان دهنده
كرده و هنوز زياد از  اى كه انقالباميدوارم همه را بخود بياورد، جامعه      

كند آنهم در باره درصد آن از اظهار نظر خوددارى مى  5/36انقالب نگذشته و
 هایچون در مسائل و سئوال .ك مسئله ساده براى همه بايد عالمت خطر باشدي

 5دهند از كه جواب نمى تعداد كساني دهند؛که جواب نمی ديگر بسيار اندكند
 گذرد.درصد نمى 6و يا 

 
بايد به جامعه اطمينان كامل ببخشد و نه ايجاد ترس  دستگاه قضايى

 كند
گويم در خير و مصلحت تمام نهادهايى است كه در اين يى كه مىاينها     

بايد به جامعه  دستگاه قضايىست: امن اين تأكيداند و جمهورى بوجود آمده
شود اين اشتباهى اساسى است كه مى .اطمينان كامل ببخشد و نه ايجاد ترس كند

اطمينان داشته  بترسند. مردم باید يىكنند مردم بايد از دستگاه قضاو گمان مى
آمدن و دائم جمالت تهديدآميز و خشن  .شودباشند كه حق در اينجا پايمال نمى
 .آورد كه همان محروميت از منزلت ادامه داردگفتن در حقيقت به ياد مردم مى

دانيم ان بدهيم كه مىمحروميتها تكيه كنيم يعنى نش رم ما اگر بخواهيم باهگفت
 جامعه ما كمال موافقت ،ها كدامند و بخواهيم آنها را از بين ببريمحرومیتاين م
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شويم چشمه را زاينده خير و بركت و رشد و پيشرفت مى «كوثر»كند. ما مى را
و اگر همان محروميتها را نيز در اين زمان  .شويمو توسعه حاكميت اسالم مى

و روز بروز جامعه از ما  شويمنگه بداريم ما به سرنوشت پيشينيان گرفتار مى
يکى از مهمترين محروميتهاى مردم ما كه بيش از نان  .شودترمىجداتر و بيگانه

و گرفتاريهاى مادى و بيش از هر امر ديگرى در تحرك انقالبى اين جامعه 
چه است، آنكرده كه اين ملت انقالب هر بار ،است و همه تاريخ اونقش داشته
آوردن حقوق و روشن كردن يعنى بدست .ستابوده ده، منزلتهاجستجو كر

چيزى  است آناين .حمايت قانون اتكاليف بموجب قانون، به استناد قانون و ب
بايد به  ،گزارى دستگاه اجرايى، هر سه قوهكه دستگاه قضايى، دستگاه قانون

پايدار فع بشود و ما رژيمى راين محروميت تاريخى مردم ما  تامردم بدهند 
حاال كه  .بگرديم و مورد محبت و عالقه مردم و مورد پشتيبانى و حمايت مردم

اين روزنامه آزاد شد معلوم است كه افكار عمومى وجود و حضور دارد و اثر 
گونه بايد ما چنان كنيم كه همواره اين حضور حفظ بشود و جامعه در اين .دارد

كه براى اين .واند نظر قاطع بدهدبت ،شودموارد كه مستقيما  به او راجع مى
ناچار مردم  ،ستا هاروزنامه با فكر مردم سروكار دارد و وسيله تغذيه انديشه

هربار كه مردم با استقامت از آزادى  .توانند نسبت به آن القيد بمانندنمى
از آن آزادى  ؛ندنكمید در حقيقت از آزادى خودشان دفاع ننروزنامه دفاع ك

كه بدون آن منزلت يعنى حقوق و تكاليف قانونى ثابت و مورد ند نكمیدفاع 
هاى اميدوارم كه قضات دادگسترى نمونه دهند.میحمايت قانون را از دست 

اين كشور د. و ناى از شهامت، وفادارى به قانون و حاكميت قانون باشبرجسته
 -ى حاكم بوده است سايكه در آن همواره دستگاه قضايى وسيله كار قدرت س

در اين جمهورى،  ،-است در كشور ما بوده اين هم يکى از امرهاى مستمر واقع
ى حاكم و مانع از رشد ساييك دستگاه قضايى پيدا كند مستقل از قدرت س

 .تمايالت استبدادى
  
  

 1360فروردين ماه  29تا شنبه  23کارنامه يکشنبه 
 1360ارديبهشت ماه  19شنبه  تاریخ انتشار 
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 534ه روزنامه شمار
 قسمت چهارم

 

 
 

 1359كشور در سال  گزارش درباره وضع صنعت
و صنايع  1359مطلب ديگر گزارش درباره وضع صنعتى كشور در سال       

 59. موافق اين گزارش وضعيت صنعتى كشور در سال استماشين سازى تبريز
است. صنايع سنگين، ذوب آهن، ماشين سازى اراك، ماشين سازى بدتر شده

اند. مهندس معدن، بسيار كم و آنها نظر مناسبت وضع خوبى نداشتههر ز از تبري
بنابراين توليد زغال سنگ و توليد سنگ آهن با مشکل  .نداهاند رفتهم كه بوده
كند و آن هم كار نمى و اهواز بديهى است كه به لحاظ جنگ، شيراز .روبروست

ه قرار بود نصب بشود هنوز نشده است. ماشين سازى كارخانه ديگرى هم ك
اراك، توليدش در مواردى از نصف هم كمتر شده است بازده كلى كارخانه، 



1363 

 

 6291دستگاه  9512در تراكتورسازى از  است.درصد 30ماشين سازى 
و  است ميليون 12تا  10دستگاه از خارج وارد شده، ضرر و زيان، ماهيانه 

 .شويمكارى داريم ديوانه مىبيگويند از كارگران مى
ر كاهش نيرو كاهش داشته، صنايع غذايى از جمله روغن نباتى بسياتولید      

ر دندر هاى روغنى مثل آفتابگردان بسيار كم شده، توليد چغداشته توليد دانه
به  58پايين آمده، در سال  56ميليون تن بوده، از سال   2/5بمقدار 55سال 
 ميليون تن كاهش پيدا كرده. مصرف 4/3به  59در سال ميليون تن.  38/4

ر تن بوده و د 788000مقدار  58واردات قند در سال  ؛قند افزايش يافته
تن  592كه توليد داخلى از  به يك ميليون تن رسيده است. در حالي 59سال 

  .تنزل پيدا كرده است  59زار در سال ه 500به  58در سال 
ر سال دالر بنابراين د 900قيمت شکر وارداتى هر تن گويد كه گزارش مى     

 .ميليون دالر بابت واردات شکر بپردازيم 900جارى ما بايد 
از  نويسد: و اين در حالى است كه كشاورز محروم ايراندر همينجا مى      

از  58خريد چغندر قند در سال  .باشدبهره مىكوچکترين پشتيبانى مالى بى
تومان و مطابق آخرين  439تنى  59تومان و در سال  400ى اورز ايرانى تنكش

تومان رسيده. و اين  550به تنى  60تصويب نامه هيئت دولت براى سال 
ازدياد قيمتها هميشه از ميزان تورم كمتر بوده و در نتيجه قيمت واقعى چغندر 

است. شتهگقند در حال نزول بوده است كه منجر به عدم تشويق كشاورزان 
، خرابى وضعيت، خرابى كار صنعت كه نخست به هم پاشيدگى بعد از انقالب

دوم مديريت و وابستگى و كمبود كادر فنى متخصص و محاصره اقتصادى، 
تا وقتى ما اين امور را بطور جدى  .فقدان برنامه عمل مشخص و روشن

 .ور باشد، خواهد شدسروسامان ندهيم، وضع اگر بدتر از اين هم متص

 
 :مردم ما مردم باشعور و آگاهى هستند

باز دوباره همان مسئله است. گفتن اين حقايق امور به مردم موجب       
كه نظم صحيح شود براى اينشود، يا موجب آگاهى مىمى يأسدلسردى و 

 بدون استبداد توأم با امنيت قضايى در جامعه زمينه پيدا كند و ما بتوانيم به



1364 

 

كه  ستاكمك نيروى عظيم مردم، مشکالت موجود را حل كنيم. باور من اين
 .دومى درست است

ا ي ؛حريكتائم آنها را با مردم ما مردم نابالغ غيررشيدى نيستند كه ما د      
ا ه احساسات خوب و يا تحريك به احساسات بد اداره كنيم. مردم متحريك ب

ام ن كددانند مشکلها كجاست و راه حل آمردم باشعور و آگاهى هستند كه وقتى ب
ين با ا .كننداند و مىاست همه گونه فداكارى، همه گونه تالش و كار را آماده

 .شود از پيش پا برداشتمردم تا اين حد آماده، كوههاى بزرگ مشکل را مى
دم است كه رأى مروظيفه اسالمى، وظيفه كسى كه در جايى قرار گرفته ،بهرحال

كه در  طورناكه حقيقت را بگويد، هم ستااست، ايننجا قرار دادهاو را در آ
توان گفت جنگ بکمك بيان حقيقت حمايت عمومى جلب شد و آنچه مى

كه دشمن فرصت تاريخى را نتوانست مغتنم بشمارد و مقاومت و  ستااين
ان ر از توتبر سنگيناپايدارى ما او را متوقف كرد و نيروهاى ما بارى ده بر

ز رى ال خويش را بردوش گرفتند و زمان به زمان استعداد و توانايى بيشتتحم
 خود نشان دادند.

اقتصاد نيز جز اين راهى نيست كه ما همه استعدادهاى موجود  در زمينه    
 -ى سايكنيم و بکار بياندازيم و اين بيش از همه يك محيط س خويش را بسيج

كند كه انسان در كند. محيطى طلب مىطلب مىاجتماعى مساعد با سازندگى 
آن محيط منزلت داشته باشد يعنى حقوق و وظايف قانونى او معلوم و مشخص 
باشد و تضمين قانونى براى اين حقوق و وظايف داشته باشد. بر من است كه 

را بخواهند  تكراركنيم تا همه متوجه آن بشوند، همه آن آن قدرحل را اين راه
 .ان دست پيدا كنيمبلکه ما بد

 
 200در مجموع بيشتر از  ؛خواندم گزارشهايى كه درباره عراق

 هصفح
خواندم. در  شود به گزارشهايى كه درباره عراقاما مطلب ديگر مربوط مى       

صفحه كه يك كتاب است، اين گزارشها و آنچه خود من  200مجموع بيشتر از 
شنوم بايد بما واقع بينى و اطالعات الزم را براى هدايت م و مىبينهر شب مى
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صحيح جنگ بدهد، نخست بايد بگويم يکى از ضعفهاى بزرگ ما در دوران 
 سايجنگ، ضعف ما از لحاظ اطالعات بوده است. البته اين ضعف را به مق

، شناسيمطورى كه امروز ما نيروهاى دشمن را مى ؛ايمبسيار وسيعى جبران كرده
شناسيم، شيوه ارزيابى نسبتا  صحيحى از اين نيروها داريم، تاكتيکهاى او را مى

اى كه بود دانيم و در مجموع ديگر بيم از نيروى ناشناختهمقابله با آنها را مى
 .براى ما نيست

، وضعيت داخلى عراق و گزارشهايى كه من خواندم درباره رژيم عراق      
يم با مردم عراق بود. چرا رژيم جنگ را شروع كرده بود؟ عوامل رابطه اين رژ

يك »اند: است از جمله اينكه آقايان نشسته و با خود گفتهزيادى ذكر شده
المللى و مشکالت داخلى فرصت تاريخى بدست آمده به لحاظ موقعيت بين

کنند. پيش از اين و خواستند از اين فرصت تاريخى كمال استفاده را ب «ايران
ام چرا رژيم عراق نتوانست از اين فرصت و گفته هدر اين باره صحبت كرد

چه اشتباهاتى در محاسبه او بود. البته باز قبل از اين صحبت،  ؛استفاده كند
گزيديم، اگر ما شيوه ديگرى در اداره امور برمى :ماهو گفت هصحبت ديگرى كرد

تا عراق جرأت كند به كشور ما حمله كند. آمد هرگز بوجود نمى« فرصت»اين 
كه تمام ارزيابى رژيم عراق نادرست  ستاآنچه صحيح است و بايد گفت اين

، كامالا موقعيت به لحاظ محاصره ما، انزواى ما، تمايل و تشويق آمريکانبوده، 
اگر ما خود اين  .براى چنين تجاوزى بوده است موقعيت مناسب و خوبى

شد. اما آورديم، چنين جنگى هم بما تحميل نمىقعيت را بوجود نمىمو
نها تكيه كرده بود غلط از آب ى كه در اين موقعيت رژيم عراق بداعناصر

 هم به لحاظ همت، تالش و فداكارى بيش از حد نيروهاى مسلحدرآمدند. اين
از ضرر و زيان را جبران دريغ مردم ما بوده كه مقدارى ما و حمايت بى

خواست؟ است. خوب، اين فرصت تاريخى را رژيم عراق براى چه مىكرده
قبل از همه براى تبديل عراق به مركز قدرت دنياى عرب، اين امر به رژيم 

بخشيد و در صورت پيروزى او را به يك قدرت بزرگ منطقه عراق ثبات مى
البته چون هيچ فاتحى  .ايمكردهدرباره اين امور قبالا بحث  .كردتبديل مى

م با محبوبيت اين رژيم نيز أپيدا نكند، ثبات اين رژيم تو نيست كه محبوبيت
 .شدمى



1366 

 

داد نقش ناصر را در جهان امکان مى حسين خود اين امر به آقاى صدام      
به گزارش ندارد، خود دستگاههاى عرب بازى كند. هم اكنون هم احتياج 

ى رژيم کردن قحمیدهد كه با چه عرض و طول و تنشان مى تبليغاتى عراق
كند. بهره بردارى مى ،ستا او در داخل خاك ما عراق از اينكه نيروهاى ارتش

ساسات و را از نقاط مختلف عراق و اح ساعتها بازديدهاى صدام حسين
كسى  «پيروز»دهند. پس اين امر كه از نشان مىرا تظاهرات مردم براى او 

بدست  محبوبيت «پيروز»پرسد و اينكه دليل و مدرك و حساب و كتاب نمى
موفق و »طبيعى است كه رژيم  .آورد امر واقعى است و تازگى هم نداردمى

كند. البته آقاى صدام حسين فكر ىدوام و ثبات و محبوبيت پيدا م «پيروز
و پس از اينكه تجاوز به ايران  كرد كه بعد از پيروزى بر ارتش ايرانمى
گونه مخالفت و مقاومت جدى در جهان برنيانگيخت، استفاده از نيروى هيچ

ايشان بلکه  ت خارجى و جنابسايشود در تنظيم سمسلح يك شيوه عادى مى
اينها  .هم خواهد توانست بر دنياى عرب سيطره پيدا كند بيشتر از ناصر

خوابهاى طاليى او بود. به همين نسبت ناكامى در جنگ براى رژيم عراق 
آيد. چرا اين امر هم از اين گزارشها كامالا بدست مى .كشنده و مرگبار است

توانيم مرگبار است؟ بخاطر اينكه تلفات ارتش عراق بسيار سنگين است. ما مى
تواند خود ببيند كه به يك مقايسه گويا بعمل بياوريم و بر اساس آن خواننده مى

اند، البته بايد بگويم كه ما از نظر چه نسبتى نيروهاى دو طرف تلفات داده
 اسير 3500ايم. ما حدود به نسبت خيلى كمترى تلفات داده مهمات و اسلحه
اى را به عنوان اسير برده ارتش عراق از مناطق اشغالى عده ايم،از دشمن گرفته

نفر آنها نظامى و از نيروهاى  1200نفر كه  2000است، در جمع حدود 
است. از جمله مثالا در سه كرده و برده «توقيف»مسلحند، بقيه را به اصطالح 

ها، ان آن توقيف شدهچندين اتوبوس را توقيف كرده برده كه در مي راهى آبادان
، آقاى تندگويان نيز هست. به عبارت ديگر اسراى عراق در دست وزير نفت

ست. به همين نسبت كشته و زخمى ا ما، سه برابر اسراى ما در دست آنها
حساب بکنيد، با توجه به امکانات آموزشى عراق، با توجه به جمعيت عراق و 

كه ى تلفات عراق را برآورد كنيم. دليل ديگر اينتوانيم سنگينجمعيت ايران مى
ضايعات اقتصادى اين جنگ هم براى ما هم براى عراق عظيم بوده است. اما 
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براى عراق بمراتب بيشتر بوده، بلحاظ توانايى و برتررى نيروى هوايى ما. و 
يابى به هدفهاى نظامى، موقعيت او را در جهان اما ناتوانى عراق در دست

شکست به كلى او را  .بدیهی است کهاز پيش خراب كرده است عرب بيش
بخصوص  ،چون اين جنگ قابل توجيه نيست ،سازد.  باالخرهاعتبار مىبى

ت در مقابله سايكه پيروزى همراه ندارد، رژيم از نظر تبليغات و از نظر س وقتي
. چنين رژيمى قادر به ادامه حيات نيست .كندبا مردم موضع دفاعى پيدا مى
توضيحات بر ما واضح و روشن  يعنى با اين)اينها امور واضحى هستند. 

و بر اينها بايد افزود كه رژيمهاى استبدادى مثل رژيم عراق كه بر  (گرددمى
لحاظ بدر نقاط مختلف كشور  ،ترور و فشار و وحشت و اختناق استوارند
ه حکم طبيعت چون باما گيرد. میادعاى پيروزى مورد استقبال مردم هم قرار 

كه طورنادهند و هممتضاد با جامعه هستند دير يا زود محبوبيت را از دست مى
 .گفتم سرنوشت محتومشان مغضوبيت است در بحث محبوبيت و مغضوبيت

اگر پيروز نشود سرنگون خواهد شد. با همه اينها از اين گزارش مفصل كه 
اند عراق با زحمت و مطالعه فراهم آورده مخالفان رژيم عراق از داخل و خارج

آيد كه برمى طورايناند، و كوشندگان معتقد ما اينها را جمع و جور كرده
نيروهاى مخالف در شرايط كنونى داراى آن قوت و كارآيى كه بتوانند از درون 

نيز روشن است  ینيستند. البته اين معن ،شرايط سرنگونى رژيم را فراهم بياورند
نيز احزاب و  كه در دوران مبارزه با رژيم شاهيل بسيار دارد چنانو دال

متكى به  امام ى ما از مقابله با او ناتوان بودند و اگر رهبرىسايگروههاى س
بود اين گروهها خيال يکجاى جامعه نمى ه شدنبرانگيختو روش صحيح 

زمينه اجتماعى عمومى باید كرد. مخيله شان خطور نمى سرنگونى شاه نيز از
گردد مگر پس از ناكامى رژيم عراق فراهم گردد و آن زمينه درعراق فراهم نمى

در حمله خويش به ايران. اينها كه گفتم باصطالح حاصل و چکيده آن دويست 
اى كه بخواهد ديد روشنى نسبت به وضعيت پيدا صفحه است، براى خواننده

 طوراينكنيم. البته وقتى وضع كه بدانيم چه مىد و براى خود ما براى اينبکن
المللى اين اطالعات را آنها هم اى و بيناست، قدرتهاى منطقهتعيين كننده

دارند و آنها متناسب با منافع و مصالح كوتاه مدت و درازمدت خودشان در 
ن ترتيب مسئله باي .كنندى براى خودشان تعيين مىيأسمنطقه خط مشى س
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ما  ،حالكنيم نيست بسيار پيچيده است. با اينآسان كه ما تصور مى طورآن
بکنيم و دشمن را از خاك خودمان  بايد همه امکانات خودمان را بسيجمى

تواند در افكار عمومى جهان، برانيم. اين حق مطلوبى است كه زمينه خوبى مى
مسلمان داشته باشد. و رسيدن به اين هدف از  خصوصا  افكار عمومى ملتهاى

اى  كه از مطالعه طوالنى گزارشها، نه اين گزارش تنها نظر من با توجه به نتيجه
بلکه از اول جنگ. پيش از  (صفحه 200گزارش مجموعا   20بيش از )

خوانيم در مجموع كنيم و مىجنگ نيز ما بطور مرتب گزارشها را دريافت مى
تى است كه براى شما شرح دادم. ما بايد تمام استعدادهاى وضعيت به صور

خودمان را بسيج كنيم و نيروى دشمن متجاوز را از خاك خود برانيم. به گمان 
من اين كافيست براى اينكه رژيم عراق بدست خود مردم آن سامان سرنگون 

 .بگردد
ستند تماشاچى هم نيست. قدرتهاى جهان بيکار ني دشمن تنها عراق      

ند. طبق مدت و درازمدت دار هاى كوتاهيکه گفتم آنها برنامهطورآننيستند. هم
كنند و در كشور ما و كشور عراق زمينه عمل دارند و ها عمل مىآن برنامه
توانند در پوشش شعارهاى خوش ظاهر فريبنده، مقدمات شکست ما براحتى مى

ك حرف روشن و واضح داشتيم و آن را فراهم كنند. ما از ابتداى جنگ ي
متجاوز بايد از مرزهاى ما بيرون برود، به تجاوز رسيدگى بشود و  است كهاين

پذيريم. اين سخن، سخنى نيست ما موافقت نامه الجزيره را بعنوان اساس مى
نادرست كه بتواند، بهانه بدست رژيم عراق بدهد براى تبليغات بر ضد ما در 

ها در دنيا بدهد براى كمك و دست راستى ه بدست آمريکادنياى عرب، يا بهان
به عراق بر ضد ما و فريب افكار عمومى خودشان. اين سخنى است كه در همه 

تواند بگويد كه ما حق نداريم اين جاى دنيا مقبول است و هيچکس نمى
كند كه ىتقاضا را داشته باشيم. حقانيت مشروعيتى براى ما ايجاد كرده و م

افكار عمومى جهان را ولو با رژيم ما مخالف شده باشند، در اين باره متقاعد 
 .سازد كه حق با ماستمى

 تى كه رژيم عراقسايبديهى است كه در اين زمينه موافق جهانى اجراى س      
ان از نظر جهان ما هم مقاومتمشود. و حمله كرد آسان نمى بخاطر آن به ايران

توان اميد حمايت از افكار ع و مقبول است، هم قابل فهم است و هم مىمشرو
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خواهيم عمومى جهان داشت. اما اگر ما گفتيم نه، حرفهاى ديگرى داريم و مى
جنگ را ادامه بدهيم تا رژيم عراق برود، رژيم فالن برود، فالن تغيير بصورتى 

، ظاهر شعار جالب است، اما افكار خواهيم بشود، وقس عليهذاكه ما مى
كند، در جهانى كه ما هستيم نبايد خود را مى عمومى دنيا را بر ضد ما بسيج

 فريب بدهيم، 

 
شود كه ما نقش قيم و متولى را براى او بازى هيچ ملتى حاضر نمى

 .كنيم
كه  ى عراقاگر هم حاضر بشود، ما اگر انقالبى هستيم نبايد بپذيريم. نيروها 

اند كه به ما سربازانشان مسلمانند شرايط را اگر مساعد ديدند خود آماده
كه اگر نايستند و مقاومت نكنند، بعد ما كشورشان بپيوندند، آنها به تصور اين

 .را تصرف خواهيم كرد، خواهند ايستاد و با قاطعيت خواهند جنگيد
نه خواهد داشت، رژيمهايى چون خود را به حمايت خويش بها رژيم عراق      

بينيم كمکهاى مالى، نظامى پى در پى بگيرد. براى كه مى طورنابرانگيزد و هم
اگر » يکه تابحال گفته است، طورناادامه تجاوز خود بهانه خواهد داشت، هم

زياد نيست و  عراق كه شهرهاىاينبه نشده بود، با توجه  او وارد خاك ايران
گويد همين گزارشها مى. « همه ويران شده بودحاال ست، ا نزديك مرزهاى ما

ت رژيم عراق بر سايكنند و اساسا  سكه اينها تبليغاتى است كه آنها دارند مى
همين زمينه استوار است. اين بحث را من براى اين كردم تا معلوم بشود بر آنها 

مرد  (جنگ جبهه)يدان جنگ بکار نيايد. اينجا دانند كه شعار در مكه نمى
بجاى آنها كه  إمکانات.خواهد و آدمهاى فداكار الزم دارد و ميدان مى

و مرز  بايد در حدفريب پرزيان ندهيد. ما مى جنگند، شعارهاى ظاهرمى
روند، تجربه آيند، و مىها كه آمدند و مىتأحقانيت خود بايستيم. و اين هي

ايم، آنها نتوانستند بروند گويد كه وقتى در خط حقانيت خودمان عمل كردهمى
و بگويند كه حق با ما نبوده است. برمن است كه هشدار بدهم و بگويم: مردم 
ايران، برادران و خواهران من ما در ميدانهاى جنگ نيز شب و روز با همه 

پيروزى هستيم اگر هم كنيم و بيشتر از هر كس ديگر، طالب توانايى تالش مى
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بخاطر اعتقاداتمان نبود، بخاطر خودمان طالب پيروزى بيشتر از ديگران 
لطف خداوندى شامل  :كنمرا قبالا گفته بودم، باز هم تكرار مى بوديم، اين

حال شد كه ما در اين جنگ در پى پيروزيهاى شخصى نشديم، بخاطر نجات 
نظام جمهورى، جنگيديم و تا وقتى براين  و ميهن اسالميمان، انقالب
: اين شعارها، شما را نفريبد و رشويم. اما هشداصراطيم، انشاءالله پيروز مى

فريبد و اين مسئله كه جنگ مسئله اصلى است صحيح است، اما دانم كه نمىمى
اى بخواهند وسيله دستيابى به هدفهاى گروهى خود اگر اين جنگ را عده

فرعى كردن جنگ است و نه اينكه اگر تجاوزى به آزاديها شد و  بگردانند، اين
خواستى بگويى چرا تجاوز شده است بگويند كه جنگ فرعى شد. نه در اينجا 

كنيم، جنگ اصلى است. چون ما جنگ را براى حفظ انقالب و كشور مى
شود آن دست كنيم، بنام جنگ نمىبراى حفظ دست آوردهاى انقالب مى

 بين برد. آوردها را از

 
 توان از بين بردآزادى را بنام جنگ نمى

قانون اساسى، در اين مسئله صريح است. پس هر تجاوزى به آزادى شد،       
 كه در زمينه روزنامه ميزان طورناهم ،شما مردم ،شما خوانندگان ،افكار عمومى

د و نگذاريد، هيچ تجاوزى كرديد بايد چهارچشمى با چشمانى باز مراقب باشي
انجام بگيرد. اين اصلى كردن جنگ است. وقتى ما مانع از آن بشويم كه بنام 

هاى اساسى مردم تجاوز بشود در حقيقت به جنگ همان جنگ به آزادى
ايم كه از ديد اسالمى ما دارد، يعنى تالش براى رهايى انسان. معنايى را داده

 گزارشهايى كه در اين هفته درباره عراقاين هم در حد وضع. صحبت درباره 
خواندم كه در همين  ت دو ابرقدرت در ايرانسايخواندم. گزارشى هم درباره س

 .گفتگو درباره عراق هدفهاى آنها را بازگو كردم
ضمون ارد و مدست كه جنبه عادى ا غير از اينها ديدارها و مالقاتها و اينها      
 .اشيدبل بازگو كردن در آنها نبود. تا گزارش هفته آينده شاد و پيروز بقا
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 1360ارديبهشت ماه  4تا جمعه  29كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه  20يکشنبه  تاریخ انتشار 

 535روزنامه شماره 

  
 طرح استفاده از آب در جنگ، غیر ممکن را ممکن کرد

اول  :كنمده را تحت چند عنوان گزارش مىكارهاى انجام ش ،در اين هفته      
هاى جنگ، بازديد از طرح انجام گرفته و به نتيجه رسيده، دوم بازديد از جبهه

و  و چهارم مطالعه كتاب و روز زن سوم بازديد از آوارگان جنگ در بهبهان
 .ارندسنجش افكار درباره نظرهايى كه زنان كشور د

هاى روزهاى گذشته از اين طرح با در كارنامه :اما بازديد اول از طرح آب      
اشاره و سرپوشيده صحبت كردم. اين طرح وقتى شروع شد، دو نظر ارائه شد 

گفت ناشدنى است. چون ما با دشمن گفت شدنى است و ديگر مىيکى مى
دانيم كه اريم و چون مىروبرو بوديم. چون به توانايى انسان باور داشتيم و د

توانند علم و عمل با هم همراهند و آنها كه دانش كارى را دارند، با عمل مى
ها را ببينند و برايشان راه حل بيابند و چون بر اين باور بوديم و پيش بينى نشده

گردد كه آدمى بر مشکالت كار غلبه هستيم كه استقامت در كار موجب مى
ه اما اين امکان و شدن ب .«ممکن است»گفت، كه مى كند، نظرى را پذيرفتيم
و سيالبها، قسمت  نهاهوا، بارا د نوبت فشار آب، انقالبآسانى سرنگرفت. چن

 عمده زحمتها را برباد داد. اما گروه جهاد اراك كه به سرپرستى سروان فرهانى
 سربازان .ثر غرق شدن در آب از دست دادندآنها جان خود را بر ا ،آمده بودند

ما در لشگرهاى نيروى زمينى، و يگانهاى نيروى هوايى و دريايى و تيمسار 
كرد، ناپذير بذل  كوشش و مراقبت و سرپرستى مىكه بطور خستگى فالحى

طرح نظارت  هم در پيشرفتو هم به كمك مهندسانى كه هم مبدع طرح بودندآن
كردند، موجب شد كه كار با موفقيت انجام گرفت. در كارنامه پيش و كارمى

درصد احتمال بقاء دارد و من گفتم كه  راجع به صحبت مهندسى كه گفت ده
درصد هم شما همت بگذاريد گويا در كارنامه ابهام بوده و مهندس جوان  نود
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من گفتم، درصد احتمال »شود كه برداشت مى طوراينمراجعه كرد و گفت، 
و حال اينكه من تا صبح نشستم و با ديگران راه  «بقاء دارد و دنبال كارم رفتم

پيدا كرديم براى حفظ اين طرح. البته منظور من هم همين بود و به او گفتم 
كار اين بود كه شما كه ده  «مزه»نداشت.  «مزه»كرد كه اگر غير شما مى

ودتان با كار و تالش، همراه ديگران اين طرح داديد خدرصد احتمال بقاء مى
با همين روحيه  «سياق»هم بايد با همين  را حفظ كرديد و طرحهاى ديگر را

در تاريخ ما بسيار است. در غالب ادوار  «ديدى كه شد»انجام برد. داستان ه ب
 .در دوران معاصر هم هست .تاريخى، يك، دو چند داستان در اين باره هست

فالن كار و فالن كار و فالن كار را اگر  :شودمىو گفته مثالا مراجعه به مسئولى 
شود به اين داليل و پيشنهاد گويد نمىگيرى و او مىمىرا فالن نتيجه  ،بکنى

ديدى كه »گويد آيد و مىگذارد و بعد مىرود و طرح را به اجراء مىكننده مى
ز همين داستانها هست از هاى سابق هم اراجع به ايجاد بعضى از سلسله .«شد

است. اگر آن  «ديدى كه شد»و خود جنگ ما هم  «ديدى كه شد»همين 
شدند قراربود بر ذهن و فكر مشکالت و موانع و عوامل كه روز اول شمرده مى

داد احتمال میما امروز نبوديم و دشمن با محاسبات نظامى  ،ما حکومت كند
ديدى كه » :ت كنيم. حال بايد گفتچهار تا پنج روز بيشترنتوانيم مقاوم ما
ما بوجود  امروز در نيروهاى مسلح اى كهخواهم بگويم اين روحيهمن مى .«شد
خواهند هنر از خود نشان است. يعنى همه مى «ديدى كه شد»است روحيه آمده

 اين انقالببا اين جنگ،  ،بدهند و غير ممکن را ممکن بکنند. با اين هنر
استعداد و نيرويى كه در آفریده كند و بصورت يك حماسه پايدار میتداوم پيدا 

براى نسلهاى بعد  ،انقالب اسالمى ما آزاد شد و چنين شگفتى بوجود آورد
در  مشاور رئيس جمهورى آقاى سعيد سنجابى ،ماند. از اتفاقمیبيادگار 

متنى را نوشته است كه جا دارد قسمتهايى از آن را به مناسبت ت خارجى سايس
 :اين هنر در اينجا بياورم

 
 كه او حکومت جهل را نخواهد پذيرفتنیم به اين نسل اعتماد ك
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و تفكر درباره اين  فرانسه در اين اوقات كه به مطالعه تاريخ انقالب     «
كند كه و اسالم مشغولم مطالبى ذهنم را مشغول مى رانانقالب و تاريخ اي

ير فرانسه تا استقرار آيد با شما درميان نگذارم. از انقالب كبدريغم مى
سه دوره ترور،  ،سالده ده سال بيشتر طول نكشيد. در اين  اپلئونديکتاتورى ن

چنان و آزار، قحطى و جنگ و فقدان منزلتها آن هزاران كشتار و قتل و شکنجه
عرصه را بر مردم فرانسه تنگ كرد كه خود، خواهان ختم انقالب و برقرارى 

و چه نقشى بر چگونه جریان یافت ديکتاتورى اليق شدند. بعدا  تاريخ 
بجاى ماند، صحبتى ديگر است. آنچه توجه مرا  انقالبیانصفحات روزگار از 

كه از اين انقالب دست كم چند بنياد بعنوان ميراثهاى  ستااينكند، جلب مى
افتخارآفرين و پايدار براى ملت فرانسه بجاى ماند. آكادمى علوم فرانسه، 

فت ا گرفتن و رشد و پيشرپاى ظريفه، مدرسه پلى تكنيك فرانسه، انستيتو هنره
دانان، رياضىاى از هاى هنر و علم راستى چشمگير است. آثار جاودانهدر زمينه

دانان و منجمان پايدار گشت. مدارس مختلف در سطح زيست شناسان، شيمى
هاى مختلف در اين مدت گشوده گشت مدارس متوسطه بسيار عالى در رشته

همه زمينه دادن به تحصيل ابتدايى اجبارى گرديد. اين ؛پايه گذارى شد
ن مرهون قانونگزاريهاى مجالس پرالتهاب و ابداعها، استعدادها اكنو ابتكارها

ايجاد  ،همه تالش براى پيشبرد علم و هنربا اين .سالهاى كوتاه انقالب است
زمينه براى رشد استعدادهاى انسانى امکان وقوع يافت. اين واقعيت حداقل 

ايم و چه ها چه كردهبايد ما را به ارزيابى درباره انقالب خود كه در اين باره
با ظهور اسالم همين ميراث بزرگ پديدار »گويد: او مى «يم را بداردانكرده

بايد عصر نمى ،انقالب اسالمى ما ، باگشت و براى بشريت ماند. آيا اينك
ى پديدار گردد؟ آيا اگر ما اسالم را آغاز رهايى رشعلمى جديدى در تاريخ ب

بدانيم و رنسانس ذهن و انديشه از اسارت در دورانى كه به تمدن امروز انجاميد 
اروپا را دوره دومى كه دانش بشرى از سانسور آن دوران رها شد بشماريم اينكه 

صورت ما بايد دوران سومى آغاز بگردد؟ در اينبا انقالب اسالمى ما نمى
بايد به سرعت يك دانشگاه را چند دانشگاه، يك محيط علمى را چند محيط نمى

دانش را از اسارت ماده پرستى رها كنيم؟  علمى بگردانيم و با معنويت اسالمى
محيطهاى علمى  ، بلکهآيا بر ما نيست كه نه تنها دانشگاه بر دانشگاه بيافزاييم
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 طوراينو بعد درباره همين جنگ  ايجاد كنيم و به علم ارزش بگذاريم؟
آفرين نيروهاى دلير نظامى اين آيا مقاومت پرشور و حماسه»نويسد: مى

اى كه بايد سينه به ها را ندارد؟ حماسهبيان در اين زمينه جمهورى سزاوارى
سينه از نسلى به نسلى ديگر انتقال بيابد و سرمشق نسلهاى آينده در ساختمان 

استعدادهاى هنرى اين قوم دعوت  از تاريخى غرورآفرين اين ملت باشد؟ چرا
ا مورد تشويق نكنيم كه توانايى خود را در اين باره به ظهور برسانند؟ و آنان ر

ايم، اما انقالب به است كه چرا، ما به راه غلط رفتهپاسخ من اين. «؟قراردهند
حکم همين ابتكارها به حکم ممکن كردن ناممکن، سدها را خواهد شکست و 

هيچ نبايد اميد را از دست داد وقتى در اين جنگ  .راه را باز خواهدكرد
پس بايد يقين  ،شوندممکن مىها شود، ناممکنسان ناممکن، ممکن مىاين

داشت و به اين نسل اعتماد كرد كه او حکومت جهل را نخواهد پذيرفت. 
اى اى و آرزو كردهكه تو برادر گرامى خواسته طورناسرانجام اين انقالب هم

عصر سوم علمى و تداوم عصر اول خواهد شد. البته اين بشرطى است كه همه 
نشان بدهند، اول آنها بکوشند و علم را در بکوشند و ارزش علم را  لماهل ع

هاى جوان ما همسو بدانند تا راه بازگردد و انديشهلکه برابر عقيده قرار ندهند ب
عصرى كه  .را آغاز كنند ،دوران سوم ،ابتكار بر ابتكار بيافزايند و اين عصر

 ناممکن باشند. ممکن کردنبايد آغازگران آن هنرمند باشند، يعنى بدنبال مى
ما، همه آنهايى كه براى پيروزى در اين جنگ زحمت كشيده و  نيروهاى مسلح

كشند، آنها كه شهيد شدند و آنها كه معلول شدند و آنها كه مجروح شدند، مى
كنند همه و همه هنرمندند ناممکن را ممکن ها مقاومت مىآنها كه در جبهه
شوند تا قدمهاى آماده مى«ديدى كه شد»اين روحيه، با روحيه كردند و اينك با 

 .استوار بعدى را نيز بردارند
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، ها مسئله چشمگير اول همآهنگى ميان نيروهاى مسلحدر اين جبهه
 استارتشى، سپاهى، بسيجى، نيروهاى چريکى 

 ها در سه روز، ساعات طوالنى از سه جبهه نقابيهاما بازديدى از جبهه      
جامعه شناس فرانسوى كه از  یپل وي . ديدن كرديم و شوش و دزفول بهبهان
او  .با من همکارى علمى دارد آمده بود و در اين بازديد همراه بود 1338سال 

اسالمى نيروهاى  انقالب»گفت:  طوراينآنچه ديده بود  ارزيابى خود را از
است، اين روحيه، اين برداشت از ترين انقالبها كردهشما را دچار اساسى مسلح

بايد امور، اين انسجام، اين شجاعت و دليرى، همان انقالب واقعى است كه مى
شود وقتى با اين انقالب مقايسه يها ديده مىداد. آنچه از نابسامانرخ مى

آيد و نبايد از انقالب اميد برگرفت. اين بينيم كه به حساب نمىكنيم مىمى
انقالب راه خود را طى خواهد كرد. اين نسل در منجالب برخوردها، 
زورگوييها، نابسامانيها و نابهنجاريها غرق نخواهد شد خود را از اين منجالب 

كشيد و راه خود را باز خواهد كرد. روز اول جنگ با امروز  بيرون خواهد
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فهمد كه اين نسل توانايى بيرون كشيدن شود انسان خوب مىوقتى مقايسه مى
كه اين نيروى مسلح كه امروز ما ديديم  طورناهم .خود را از منجالب دارد

توانست خود را از گرداب بسيار مخرب شکست كه همه داليل و عوامل بر 
که كرد برون بکشد. و اكنون با توانايى تمام ست و غرق شدن حکايت مىشک

دشمن  هاى پى در پى تكه تكه از بدنه ارتشبه جان دشمن افتاده و با ضربه
ادامه دارد و هيچ  است كه انقالب در ايرانكند، عالمت و بيانگر آنجدا مى

با همه  .د در اين كشور اميد پيروزى نداردتالشى براى حاكم كردن استبدا
روحيه اميدى  مشکالت اقتصادى، بحران، جنگ خارجى، جنگ داخلى. اين

و بيرون آمدن  كند كه حل آن بحرانهاكامالا باور مىنسان چنان بزرگ است كه ا
 ؛خود من نيز بر اين باورم و بدين اميدم .نها نيز ممکن استكشور از آن بحرا

م تا افقهاى باز و دور را بنگرد و در برخوردها اهجوان امروز دوختاميد به نسل 
همه چيز امروز ممکن است. روزى كه  .بر سر هيچ و پوچ خود را تباه نگرداند

كرد. امروز بيم از شکست بر ذهنها سنگينى مى ،جنگ را به ما تحميل كردند
و پوچ نيست، واهى  یاميد ،اميد به تغييرات بزرگ در همه خاور، در همه جا

ما به پيش  ،بندندندست و پاى ما را نگيرند و  ،در صورتيکه از پشت سر
ما بهانه  عرصه را بر ما تنگ کنند،رويم و اگر هم از پشت سر چون گذشته مى

دانيم وقتى انقالب چون مى .نخواهيم آورد و به كار و تالش ادامه خواهيم داد
يروز شد، آن وقت جريانهاى ناموافق با اسالمى ما در اين آزمايش تعيين كننده پ

انقالب اسالمى ما چون برق ذوب خواهند شد و ايران چون قلب بر سر تا سر 
بخاطر  انقالبکه خون حيات  ،زندگى بشرى خون خواهد دواند. خون زندگى

 ادامه آن در استقالل و آزادی رویداد.
، مآهنگى ميان نيروهاى مسلحه ،ها مسئله چشمگير اولدر اين جبهه      

از اين امر به شوق آمدم  آن قدرارتشى، سپاهى، بسيجى، نيروهاى چريکى بود. 
گاه به ياد پيامبر افتادم كه به هنگام كندن خندق به گرد مدينه، وقتى  كه ناخودآ

در پرتو اين نور سقوط »اى از سنگ پريد گفت: بر اثر ضربه كلنگ جرقه
در پرتو اين هماهنگى پيروزى را ديدم و با اين پيروزى  «امپراطوريها را ديدم

تاب و جستجوگر همان روحيه شجاع، بى ،دگرگونيهاى بزرگ را. مطلب دوم
 ،جامعه شناس فرانسوى آوردم. و مطلب سوم از قولكرد كه جلب توجه مى
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 ،سوى كرخه آنه زيبايى بود پر از آموزش كه در جبهه شوش ديدم. ما در رمنظ
كيلومترها پيش رفتيم و مواضع نيروهاى خودمان را بازديد كرديم تا رسيديم به 
و  خط اول، يعنى سنگرهاى نيروهاى ما كه روبروى سنگرهاى دشمن بود. آنها

كيلومتر فاصله با دشمن.  2ما به روى هم ديدى مستقيم داشتيم كمى كمتر از 
كرديم كه انع، تپه و غيره عبور مىبعضى جاها را بايد خميده و از پشت مو

چند لحظه پيش از  ،دشمن نبيند و تير مستقيم نزند وقتى به خط اول رسيديم
را كشته بود حاال خر بخت برگشته در آن روز  «خرى»آن دشمن با تير مستقيم 

انداز و تفنگ و و آن ساعت و آن محل با وجود شليك توپخانه و خمپاره
خر كشته شده بود و ، هر حالبه د خود بحثى است. كرمسلسل و اينها چه مى

در غمى فرو رفته بود ها زیر رگبار گلوهحركت او چشم در چشم مادر بى «كره»
ما از كنار او گذشتيم. هيچ حركت و تكانى از  .كه او را از دنيا غافل ساخته بود

كمترين  خاست و اوخوردند و صداى انفجار برمىها بر زمين مىاو سرنزد. گلوله
داد. شايد بيشتر از نيم ساعت ما در آنجا مانديم و در تغييرى در وضع خود نمى

اين مدت من در احوال اين كره غرق شدم و حيرت كردم از اين بيان خدا كه اين 
اگر اين موجودات را بحال  موجودات آن را بر فطرت آفريده است.و طبيعت 

و صلح با هم خواهند زيست و در  خود بگذارند و زور در كار نيايد در محبت
اى است كه از ست يعنى مسئلها جاشگفت اين .شادى و رشد خواهند زيست

پيش از اين، اين نظر را مورد  :ر من روشن شد، باين منظره بسيار زيبامشاهده 
نه تنها بحث قرار داده بودم اما اينك وضوح و روشنى ديگرى يافتم و آن اينكه 

و فراموش كردن  رداظ همين غرق شدن كره در قيافه ماصل نيست به لحزور ا
خطر، بلکه اگر همين فطرت و ميل بازگشت به فطرت نبود جنگ و زور زندگى 

شود كه از ويرانى كلى جلوگيرى كرد، آنچه در جنگها موجب مىرا نابود مى
بعمل آيد همين مقاومت فطرى است، همين فطرت آدمى است كه حتى در 

آورد. انگيزد، از ظلم و زور به ستوه مىان را به مقاومت برمىبحبوحه جنگ انس
گرداند و مورد تجاوز كند در نتيجه متجاوز را سست مىدر او انزجار ايجاد مى

كه  این واقعیت را. شود به تجاوز پايان ببخشدبخشد و او قادر مىرا قوت مى
هفته  را كه تازه در همين وقتى كتاب ناپلئونکرد، بیان میاين منظره بوضوح 

روشن  .بهتر خواهم شکافت خواهم گذاشت،تمام كردم و با خواننده در ميان 
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بخشيد  ناپذير پايان دادناستبدادى سيرى خواهم كرد عملى كه به يك قدرت
از اين منظره زيبا كه نمايش فطرت بود در كنار بيگانگى  ،كدام بود؟ بهرحال

نتوانست عكسى براى  ،لحاظ نبودن فيلم در دوربين از فطرت، عكاس ما به
ماند و خواننده تهيه كند و چه حيف شد. از نظر من اگر فيلمبردار عقب نمى

داشت شد واز اين منظره عكس برمىمخبرى كه همراه بود فيلمش تمام نمى
بخصوص براى نسل امروز  ؛زبان اين عكس از صد كتاب گوياتر و رساتر بود

گفت اگر ما به اسالم يعنى به اين عكس به او مى .كرده است كه انقالب
خواهيم با زور شوند تا وقتى كه مىفطرت بازگرديم مشکلها خيلى زودتر حل مى

 گفت چيزى قويتر، نيرويى بيشتر، از زوربه او مى ،مشکالت كشور را حل كنيم
طرتى كه با وجود ، وجود دارد و آن همان فطرت است ف-که ضعف است  –

ايست به  «نه»اين دارد. را كنار نعش مادر نگاه مى خر انفجارهاى پياپى كره
 .توحيد همين است ؛خيزدزور كه از وجود فطرت اين طبيعت بر مى

 
 بدون اطالع قبلى رفتيم به بهبهان

ع قبلى رفتيم و همه رعايتها بدون اطال ،بهبهان به :اما بازديد از بهبهان       
كه بتوانيم از وضعيت واقعى آوارگان سر ؛ تا شده بود تا هيچکس مطلع نشود

در بياوريم. پيش از شهر در يك اردوگاهى پياده شديم و قرار گذاشتيم با شتاب 
كه تا مردم مطلع بشوند ما اردوگاه را  بطرف بهدارى اردوگاه برويم طوري

ا هنوز چند قدم از هليکوپتر دور نشده بوديم كه مردم بازديد كرده باشيم. ام
فهميدند و آمدند. تا مردم برسند، ما به بهدارى رسيده بوديم و از آنجا به بعد 
عمالا بازديد غيرممکن شد. باز در اينجا همان پديده، همان منظره، عزت 

كرد. شايد خودخواهى نگذاشته بود كه من فطرت و نيروى عظيم آن تجلى مى
 - زيبايى احساسات وصف ناكردنى را اندربيابم و مقدر بود كه خودم منظره را

ببينم تا بتوانم بفهمم، چطور مردمى با وجود اينكه  -مشرح داد اینپيش از 
اند زندگى و خانه همه مصيبت بر آنها وارد شده و بر اثر جنگ آواره شدهاين

با  طوراينگذرانند. چطور مىاند و در شرايط سختى، روزها را خود را رها كرده
بپرسى دردشان و كسريشان  دهند كه از آنهاآيند و مجال نمىهيجان و گرمى مى

چيست. شايد بعضى باشند كه بگويند مردم ما اهل حساب و كتاب نيستند و 
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اما حال كه براى شما شرح  .اهل احساسات و عواطف و اين حرفها هستند
ترين مخلوقى است ( شگرفع) على قول امامه ب ،كردم، با توجه باينكه انسان

در آدمى به مراتب  ،شعور طبيعى ،فطرت ،كه دستگاه آفرينش توليد كرده است
ها يك چيزند فطرت يك چيز ديگر تر است. سختىاز موجودات ديگر قوي

ويتر وقتى مجال بروز بيابند، بمناسبت نپذيرفتن تجاوز اين دومى ق .است
برد. من دليل و شاهدى هم براى اين بيان خود شود و اولى را از ياد مىمى

رفتيم و در  دارم. وقتى از آن اردوگاه عمالا نتوانستيم بازديد كنيم به دزفول
دانستند به همين جهت سه نوبت پياده شديم و آنها هم نمى محل ژاندارمرى

نظامى انجام دادند و با گرمى و هيجانى مثل گرمى و هيجان  مراسم سالم
آوارگان جنگ، مرا در ميان گرفتند و براى اينكه نكند مردم بفهمند و در داخل 
شهر هم نتوانيم جايى را ببينيم، بسرعت بسوى مسجد رفتيم، مسجدى كه 

وارد يك وارد حياط شديم بالفاصله  .اى از آوارگان را در آن جا داده بودندعده
در دزفول است وقتى  دانستند كه رئيس جمهورشبستان شديم، مردم هنوز نمى

با پرده شبستان را به ) از كسانيکه در آن اطاق بودند  ،فهميدند جمع شدند
 ، پرسیدم:(اطاقهايى تقسيم كرده بودند
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د نداشته باشي جوانى جلو آمد و گفت كارى به وضع ما وضع شما چطور است؟
 ها بايستيد، پاها و خارجىكنيم، شما بايستيد، در برابر داخلىما تحمل مى

 .سست نكنيد و استقامت كنيد
ام، تمايل به اظهار خيلى كم در بازديدهايى كه از اردوگاهها كرده      

ها هست و خيلى زياد تمايل به اظهار همان فطرت است، فطرت قوى، ناراحتى
مجال بروز يافته است، نپذيرفتن زور، نپذيرفتن  اين انقالب اصيل كه در

ها پيشى تمايل چون قويتر است بر اين تمايل يعنى بيان ناراحتى آنتجاوز، 
گيرد. شاهد من بيان اين جوان بود. اين تنها نبود، همه آن حركات، حركات مى

ارد. نپذيرفتن حکم پرجوش و خروش، پرشور، حکايت از همين قوت فطرت د
زور يعنى عمل به فطرت و وقتى مردم كسى را در عمل موافق فطرت خودشان 

دهند، اما اين دوستى به دارند و اين دوستى را نشان مىبيابند او را دوست مى
شخص نيست، به همان فطرت است، به همان امتناع از قبول زور و حکم زور 

گفتم با يك خانواده ديگر  ،. بارىتجاوز استماست. از قبول تجاوز و حکم 
هم گفتگو كنم، اما ديگر ممکن نشد. فرماندار شهر گفت عجله كنيد و تا مردم 

طور با عجله رفتيم، اما يك محل ديگرى را هم ببينيد، همين نفهميدند اقالا 
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شدند در محل فهميدند و جمع مىدم مىرآمد، معجله چندان ديگر بکار نمى
، در ميان امواج هيجان پناهندگان توانستيم وارد يك حجره دوم با سختى بسيار

كه  من .در محل سوم نيز به همين طريق .بشويم باز همان داستان تكرار شد
حاال ذهنم روشنى بيشتر پيدا كرده بود، به لحاظ ديدن آن منظره بسيار زيبا در 

 عراق شوش، اطمينانم به پيروزى صدچندان شد. فهميدم و مطمئن شدم ارتش
آيد. هم در داخل كشور چندان هم كه بشود از پس اين فطرت بيدار بر نمى صد

هم در منطقه اين انقالب آن فطرت را بيدار ساخته است و اميدم بسيار به 
توانايى اين نسل بيشتر شد. هيجان من براى كار فزونتر گشت و اطمينان دارم 

 .يم شکست نخواهيم خوردتا وقتى بيان اين فطرت
بارى بازديد در واقع بدين سه اطاق در سه محل محدود شد و ما ناگزير       

دادند، راهى به اتومبيل يافتيم و به در ميان فشار و هيجانى كه مردم نشان مى
 اآنها افراد سپاه در داخل حيات به صف بودند. ب .رفتيم محل سپاه پاسداران

هاى آنها دقت كردم بيان فطرت را يافتم. چيزى كه دست دادم، در قيافه آنها
بيشتر ساخت. نهارى  بار اميد مرا افزونتر كرد و اميد مرا به پيروزى اين انقالب

در آنجا خورديم و بعد نماز و وقتى خواستيم از آنجا به بازديد پايگاه هوايى 
 .از آن محل با سختى تمام انجام شدبرويم بيرون آمدن با اتومبيل 

به خانه افسران و درجه داران و افراد نيروى هوايى رفتم  ،در محل پايگاه      
و از دفاع هوايى بازديد كردم باز همان هيجان، همان شور و از آنجا چون 

اى از جوانان به زيارت قبور كوپتر حاضر نبود و مه بود به پيشنهاد عدههلى
اما مردم دانسته بودند و به تعبير يکى از همراهان انسان قيامت را شهدا رفتم. 

نگار كه آدمها دارند از زمين خيزند. اه انسانها از زمين برمىديد كه چگونمى
جوشيدند و موج، جوشند. تا محل قبور شهدا رفتيم اما اين انسانهايى كه مىمى

ما با كندى تمام توانستيم  شدند، امکان پياده شدن بما ندادند وموج سرازير مى
 .طى كنيم و از آنجا با اتومبيل شهر را ترك بگوييم فاصله را تا محل ژاندارمرى

وتور مدر بين راه اتومبيل را براى شستن شيشه جلو و آب ريختن داخل       
 .نگاهداشتند

د نگذاريم حاال خودمان بياييم گفت ما شما را به حال خو دكتر ممکن      
صدر بگوييم. اما در همين حال چون اتومبيل را جلوى پايين و درود بر بنى
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  ؛اى نگهداشته بودند، نگهبانان و آنهايى كه كشيك بودند، آنها گفتندكارخانه
 .ها كردندخواست بکند، آنكارى كه دكتر ممکن مى

خواهم به خواننده يح شد اما مىدر اينجا البته اين موجب خنده و تفر      
شد، خودخواهى بگويم كه اين احساساتى كه در بيابان و شهر، بيان و ابراز مى

است كه اگر انسان متوجه شخص خود بداند. اين بيان همان فطرت است، 
خواهد كند. انسان مىما بروز مى فطرتى كه در انقالبهايى از گونه انقالب

كند، كند، تقدير مىنشود و بيان كننده اين نياز اساسى را تشويق مى تسليم زور
 .تا وقتى كه بيان كننده است

 
از چاپ خارج شود و در دسترس  ، كتاب خانوادهبه مناسبت روز زن

 زنان كشور قرار بگيرد
اى كه ديدم، از منظره اما مسئله دوم كه باز شاهدى است بر همين بيان من      

است و سنجش افكارى كه به اين مناسبت نزد زنان بعمل آمده  مسئله روز زن
م اميد من اين بود كه به اداينكه من به مناسبت اين روز پيامى نفرست .است

از چاپ خارج شود و در دسترس زنان كشور  مناسبت روز زن، كتاب خانواده
اما اين اميد نااميد شد، براى اينكه نسخه آماده چاپ را از كيف  .رار بگيردق

ى بوده يا دزدى سايحاال يا دزد س .اندبا خود كيف دزديده آقاى گرمارودى
اگر دومى بوده كه به  .بوده كه خيال كرده پولى دارد و كيف را دزيده است

 «كاهدان»وده، باز هم ناشى بوده و به زده است و اگر هم اولى ب «كاهدان»
كنم نزد كسى كه كيف را ربوده همان فطرت زده بنابراين چون من فكر مى

خواهم كه كيف رابرگرداند و اين قوى است، بدين وسيله از او مى و وجود دارد
چون كارى است مفيد. براى نسل امروز و در خدمت  .كتاب منتشر بشود

كتاب خود را تحت عنوان  اتفاق آقاى آشتيانى زآزادى واقعى و رشد زن. ا
مقدمه آن كتاب را من خواندم كه يادداشتها،  .براى من فرستاده بود رهبرى
ها و مداركى جمع آورى كرده بود براى نوشتن كتاب و آنها را ربودند، مثل برگه

بهرحال او  (ذهنم نيسته اند درست بحال يا گم شده يا ربوده)آن كتاب 
ناگزير آن كتاب را بر اساس حافظه و آنچه موجود بوده در دسترس داشته از نو 
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را هم بگويم كه چون ممکن است او اين  اين .استتدارك كرده و نوشته
يادداشتها را بخواند، اين كتاب را دوباره بايد با همان نقدى كه نوشته بود، 

ببرم و  خواستم به خوزستانكه من كتاب را مى بنويسد و براى من بفرستد چرا
هاى ايشان گم شده است و من از خواندن حاال مثل همين دست نويس و برگه

آن وقت به ذهن من آمد كه نكند همين بال  ،م. بهرحالاهآن كتاب محروم شد
ى كه من كردم كه گم نكنيد. پس كار تأكيدكه  ستابر سر اين كتاب بيايد، اين

بسيار  امراندوه من از اين  شد. بهرحال طوراينخواستم بکنم اين بود و آنهم مى
 .است

  
 

 1360ارديبهشت  4تا جمعه  29كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت  21دوشنبه تاریخ انتشار 

 
 536روزنامه شماره 
 قسمت دوم

 
 سنجش افكار كه از  زنان بعمل آمده است

سئله سنجش افكار كه از خود زنان بعمل آمده است و گردم به مباز مى      
 ،آيديعنى آن مطلبى كه از اين سنجش در مجموع بدست مى ،جوهر و لب كالم

تغييرات مهمى را در  ،به خالف باور و به خالف تبليغ است كه انقالباين
درباره  جهت رشد و آزادى زنان موجب گشته است. در اينجا به مناسبت، بحثى

كنند كه عالمت آزادى پيدايش قوانين تبليغ مى طورايناى كنم. عدهقانون مى
گويند خوب براى آزادى زنان ها. مىبر صفحه كاغذ است و نشر آن در روزنامه

چه قوانينى نشر شده است، تصويب و منتشر شده، هيچ. اما قانونى كه در كاغذ 
عى سازگار نباشد به اجرا درنمى آيد. كه با واقعيت اجتما نويسند درصورتيمى

قانون غير از قابليت اجراى قانون . شناسىو اين بحث مهمى است در جامعه
است. آن قانونى واقعى است كه به عمل درآيد تا به عمل درنيايد قانون، جنبه 
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اجرايى واقعى پيدا نكرده است و به عمل درآمدن يك قانون انطباق آن قانون 
اگر اين  شد.رو نيازهاى انسان در جريان  نابراین، با حقوق، بفطرت است با

شود، موانع برطرف انطباق را داشت بتدريج كه جهل انسانى برطرف مى
آن رسوم و  ،كند. اين است كه در انقالبشوند، قانون قابليت اجرا پيدا مىمى

يدا اگر تغيير پاند، نیامدهعادات كه براساس مردمدارى، مردمساالرى، بوجود 
 درك مرد نسبت به زن ؛ اگراندمردم تغيير پيدا كرده ،در عمل ، پس،اندكرده

مرد را  درک ؛ انقالباندمردم تغيير پيدا كرده ،در عمل باشد،تغيير پيدا كرده
رفتارها  ؛نسبت به زن تغييرداد، درك زن را نسبت به خود و به مرد تغييرداد

 از گذشته، ماندهاند. قانونهاى نها عوض شدهاند در حقيقت قانوعوض شده
ضامن اجرا در روحيه، طرز فكر، دانش و رفتار اجتماعى  . زیرااندعوض شده

  .دارندن
ميدبخش و اآيد و بسيار نويدبخش و كه از اين سنجش افكار برمى طوراين     

 ونگويد كه در قانشادى بخش و پر از پيام نسبت به حال و آينده است، مى
 اند وها تغييرات بوجود آمدهواقعى، در پندار و طرز فكر و رفتار و رابطه

 .رويمست. مورد به مورد ما پيش مىا هاپيروزى يك انقالب هم در همين
دانيد كه در جامعه ما كاركردن مرد در خانه عيب شمرده شما خوانندگان مى      
شوهران با  ها،كه درآن هايىطور معلوم است كه نسبت خانهشد. اما اينمى

هايى كنند بيشتر است از خانوادهخانه شركت مى در كارِ  ،مردان و زنان ،همسران
كنند. البته شوهرانى كه در كار خانه كه مردها هيچ در كار خانه شركت نمى

بعضى ميزان شركتشان متوسط است و  ؛كنندكنند بعضى كم شركت مىشركت مى
شاركت است. همين همکارى است كه مفاهيم را اصل همان م بعضى زياد. اما

كند و آن حالت سلطه و قهر و غلبه، رابطه دگرگون مى را كند رابطهدگرگون مى
برد بر پايه فطرت و محيط خانواده را كند، رابطه را مىبر پايه زور را عوض مى

در اين  .گرداندمحيط عشق، صميميت، صفا و پيشرفت و كار و تالش مى
به اين مناسبت داستانى از زندگى  شوند.كه فرزندان نوپرورده مى محيط است

كه مصادف با تولد  كه امروز يعنى روز زن (ع)با فاطمه زهرا  (ع) على امام
 .آورمست مىااو
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اند و به و شوهر نشسته شد و ديد زن مروزى پيامبر نازنين ما وارد خانه اما     «
حاال من جاى كداميك از شما را در »كنند. پيامبر گفت: نوبت گندم آرد مى

كه او خسته جاى فاطمه را براى اين»پاسخ داد:  على. «؟كار بگيرم
كه همکارى در خانه يك سنت اسالمى است. منظور به اين. «استشده

 ،كنندهستند كه در كارخانه شركت نمىد درص 6/36اميدوارم آن عده هم كه
ز شركت بکنند. البته خود من هم جخانه ار خوانند در كاين مطلب را  كه مى

كنم به لحاظ گرفتاريهايى كه هست و شما كسانى هستم كه كم شركت مى
 .دانيدخوانندگان مى

اثر خود را باقى  بعد درباره اختالفهاى ميان زن و شوهر، باز انقالب     
گذاشته است، گرچه اختالفها را دسته بندى كه كنيم، همان اختالفهايى است 

 مستمرى هاكه قرآن بدانها صراحت دارد و در تاريخ بشرى اين اختالفها امر
 .كرد بندیدستهتوان سه دسته مى را دراست و در مجموع آنها 

 
ف با هم زندگى نفر با وجود اختال هنر زندگى  در همين است كه دو

 كنند و بکوشند در رفع اين اختالفها
اختالف بر سر اخالق، عقيده، سليقه  ،اختالف بر سر مسائل مادى زندگى      

با فاميل شوهر فرزندان و  و امورى از اين گونه، اختالف بر سر رابطه فاميل زن
 .رابطه جنسى، شوهر و زن در خارج محدوده زناشويى

كه يك اكثريت عظيم در هيچ مورد اختالف  ستاچه چشمگير است اينآن      
 و مرد اختالف است كه از آنها ها ميان زنخانوادهدرصد  33در  :ندارند

بر سر اخالق و عقيده و  درصد 5/9بر سر مسائل مادى و رفاهى، درصد 2/13
ديد گرفتن و بر سر روابط فاميل زن و فاميل شوهر، زن ج درصد 10سليقه، 

شود گفت از موارد است و مى درصد 6البته تعدد زوجات  .گونه مسائلاين
ها اختالفى نيست كه در اكثريتى از خانوادهین امر نزديك به صفر و ناچيز ا

ها اختالف كه نزد اين خانوادهامر  بسيار نويدبخش و اميدبخش است و اين
تالف است كارنامه مرا ميانشان اخکه نيست و اگر آنها  يأساست جاى 

و  خوانند، راه حل اين اختالفها را اين بدانند كه با هم بر اساس فطرتمى
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اگر هر كدام از زن و مرد قبل از عمل كنند، نكوشند به هم زور بگويند.  حقوق
گويد يا زور كند و حق مىكه بخواهد عمل كند، از خود بپرسد آيا حق مىاين
نفر با  آيد و هنر زندگى هم درهمين است كه دوگويد، اختالف بوجود نمىمى

 .وجود اختالف با هم زندگى كنند و بکوشند در رفع اين اختالفها
ها كه اين درصد رقم بااليى است، خود اين كم شدن اختالف در خانواده      

نه در رژيم سابق چنين چيزى متصور بوده و نه در كشورهاى ديگر دنيا، 
كند كه شود. اين حکايت از همان صحبتى مىپيدا نمى خانواده بدون اختالف
اسالمى تقابل دو زور  عنوان كردم انقالب (ميدان جنگ)بمناسبت آن منظره 

با هم نبوده، يکى زور رژيم و ديگرى زور مخالفان رژيم، بلکه تقابل فطرت با 
، میان زن و شوهرها هازور بوده است و طبيعى است كه اين اثرها را در خانواده

بوجود آورده باشد. انقالب واقعى انقالب رهايى بخش، انقالب آزاديبخش، 
و مرد نقش زور را  انقالب اسالمى، همين است كه واقع شده يعنى در رابطه زن

رسيد، آن به حداقل مى (زور)كم كرده است. اگر در اداره كشور اين نقش 
ها مانده به لحاظ حل مشکالت مالى و در خانوادهمقدار از اختالفها هم كه 

براستى  آن وقت .رفتحاكميت معنويت اسالمى در جامعه از بين مى
آن خانواده و واحد  ؛شدها كانونهاى شادى و رشد و تعالى مىخانواده

از اين طرف هم راه هست. يعنى شما  .كردپيشاهنگ اسالمى تحقق پيدا مى
خواهيد در جامعه از بين برود ى كنيد آنچه را كه مىزنان و مردان در خانه سع

دانم از بين ببريد، اختالفها از بين رفتنى است چون من خود شوهر و پدرم و مى
ست كه ا يیهاكه از بين رفتنى است. البته خانواده ما هم بحمدالله جزء خانواده

پس  .استهمسر من اختالف در آن تا اين هنگام نبوده حسن رفتاربلحاظ 
( و بکوشيد واقعيتها را درصد 33 ناى)شود كه شما از اينجا راه بيفتيد مى
كه هست ببينيد نه بر اساس زور بلکه بر اساس فطرت و حق.  طورآن

اى كه در كانونها و واحدها اختالف اختالفهاى خود را حل كنيد در جامعه
شويد جامعه ق مىاين ترتيب شما موف. به تواند باقى بماندنباشد، اختالف نمى

 .خودتان را هم عالج كنيد
در رفتار اجتماعى زنان ما بوجود  بينيم كه انقالبباز ما يك تحولى مى      

ترين سن ازدواج اين صورت كه در پاسخ اين سئوال كه مناسبه آورده است. ب
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سن را سالگى  20تا  15 درصد 27بينيم كه و مرد كدام است؟ مى براى زن
 سال 27  درصد و 20سال را  18دانند، البته مناسب دختران براى ازدواج مى

 .انديعنى اين دو سال را بسيار بيشتر عنوان كردهاند. گفته درصد 27هم  را
 ؛آورد بزرگى استبنظر من دست و هم باز از آثار و بركات انقالب استاين

، نسبت مستقیم كت در زندگى خانوادگىعقل و توانايى شر و كه سنبراى اين
از باید  . زن و شوهرامروز امکانات بدنى، طبيعى و اجتماعىا داشتن ب دارد
  ، برآیند.روابط صحيح خانوداگى و برقرارکردن ی ضرورنيازها برآوردنپس 
آورم براى اينكه جبران كرده حاال بمناسبت، قسمتى از يك كتاب را مى     

اب و ندادن پيام را. اين كتاب را فردى بمن داد كه باشم گم شدن آن كت
است.  «اى، اجتماعى فاشيسمروانشناسى جمعى، توده» بخوانم، عنوان كتاب 

 سرکوب اختناق وفشار و وظيفه اجتماعى »فصلى از  اين كتاب تحت عنوان 
دهد، چرا انسان نمىعاميانه توضيح  ماركسيسم»گويد: مى. است «جنسى

دهد او را استثمار كنند و از نظر اخالقى او را تحقير كنند؟ سعى اجازه مى
را و  ى آنیدهد چراكند توضيح بدهد چگونگى استثمار را اما توضيح نمىمى
در قرن  ،كه ستاپذيرد و بر آنكه چرا انسان استثمار و تحقير خويش را مىاين

، فرويد كوشيد فراگرد زندگى روانى را كشف كند. كشفهاى او بعد از ماركس
گويم براى اينكه طورى بدون توضيح مىيك شرح داده و من همينه را يك ب

توضيح آن از حوصله خواننده عادى خارج است. و ما كار به نتيجه اين بحث 
 .داريم نه به توضيح اين كشفها

 
 1360 ارديبهشت ماه 4تا جمعه  29کارنامه شنبه 
 1360ماه  اردیبهشت  22سه شنبه  تاریخ انتشار 

 537روزنامه شماره 
 قسمت سوم

 
 چهار کشف فروید
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دستگاه شعور آدمى يك شعور  ،كه غير از شعور آگاه این اول كشف    
گاه هم دارد.  ناخودآ

بزرگ فرويد وجود قوه جنسى نزد كودكان و نه تنها وجود  كشف دوم    
و اعمال جنسى بلکه بازتاب وجود اين قوه در مجموعه حركات و  حركات

 .رشد كودك است
ده كه فشار، اختناق و سركوب جنسى مانع از برآور ستااو اين كشف سوم   

ه شود كه اين ميل ببرد، بلکه موجب مىرا از بين نمى شدن ميل جنسى، آن
 اگونصورتهاى گون صورتهاى گوناگون، بروز كند. بعد ما خواهيم ديد كه اين

خواهد بگويد كه صاحب كتاب مى .اغلب صورتهاى خشن و تخريبى است
 .رشد قدرت استبدادى رابطه مستقيم دارد با فشار و اختناق جنسى

فتار ركه تعيين كننده، روحيه، اخالق و  ستامهم فرويد اين چهارمين كشف   
برند و ىانسان بکار مآدمى، تدابير تربيتى است كه پدر و مادر و محيط در حق 

 واز ابتداى طفوليت، بعد در صورت تضاد و برخورد ميان تمايالت فرزند 
 .گردداحکام والدين بصورت باور در رفتار و اخالق انسان منعكس مى

شناسى مبتنى بر جامعه: گويدمى ،بر اساس اين كشفها ،صاحب كتاب     
تا  بين ميل به تخريب و كوشد جامعه را تحليل كند و طبيعكاوى مىروان

البته بحث صاحب  .كندمیاى برقرار سركوب و فشار اختناق جنسى رابطه
 شناسىكند چه داليل جامعهكتاب مفصل است خود او اين سئوال را طرح مى

در سطح فرد اختناق جنسی اختناق در سطح جامعه و  بر وجود رابطه میان
ها و بهتر قدرت استبدادى در جامعهرشد گيرد: نتيجه مىطوراينوجود دارد؟ و 

ها بدون القاى طرز فكر، تر بگوييم رشد قدرت در جامعهاست بصورت عام
مردم  يعنى توده ؛شودنزد اكثريت جامعه ممکن نمى انهروحيه و رفتار كارپذير

كه از بچگى به طبيعى انگاشتن فشار و اختناق جنسى خو نكرده  در صورتي
ى و سايكه بعد بتوان به آنها فشار و اختناق ستا د نكنا نمىباشند. آن زمينه را پيد

ها، ايجاد ترس و شرم از منع جنسى بچه» :گويدمى .اقتصادى را تحميل كرد
ى، آمريت اقتصادى و سايآمريت س .قدرت در حقيقت الزم و ملزوم يکديگرند

ب قبول اين آمريت ريشه در تربيت دوران كودكى دارد كه در آن دوران سركو
 (صاحب كتاب)خود او  «يابدشود در دوران جوانى نيز ادامه مىشروع مى
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زنان به لحاظ محروميت جنسى و حالت انفعالى كه دارند بر خالف » :گويدمى
گوييم در جامعه تر مىحاال ما كلى)زده هاى فاشيزممنافع خودشان در جامعه

دهند كه قدرت به آنهايى مى ىأر ،(هايى كه بنا بر تمركز قدرت است
است، همين اختناق و سركوب که ناشی از  یانفعال »گويد: مى .«پرستند

موقعيت  رموقعيت خويش واقف نشود، مرد هم ب رب (زن)شود كه او موجب مى
خويش واقف نشود و حاكميت قدرت را بپذيرد و خود در خدمت قدرت قرار 

آيد و صورت يك ماشين بزرگ تخريب درميكه جامعه ب ستااين «بگيرد
اعمال  وسیله توجیه محروميتها را ،متناسب با محروميت و توان عمل انسانها

كنند. میبا خشونت و وحشيگرى جبران آنها را و  کنندیکدیگر می درزور 
شود مى ،خالصه كنم حرفهايى كه از قول صاحب كتاب آوردم بخواهمخوب 
فطرى، بعنوان غرايز دارد، بايد در همان حد  آنچه انسان بطوركه:اين

 :فطرت نيز ارضاء بگردد
مکن مهايى كه اصل بر زور و استبداد است، اين ارضاى طبيعى در جامعه     
 وست اچون غريزه  ،نتيجه. درشودشود و محروميتها فراوانتر از فراوان مىنمى

 ،رودز بين نمىشود و با فشار امحروم كردن بدون اعمال فشار ممکن نمى
كند. آن صورتهاى ديگر همان ميل به تخريب و بصورتهاى ديگر بروز مى

تبديل جامعه است بيك ماشين بزرگ كه در آن همه يکديگر را تخريب 
 .كنندمى

است و اين نه يك كشفى است كه صاحب كتاب  طوراينخوب حاال كه       
امرى است كه در تمام جوامع را براى شما بازگو كردم بلکه اين  كرده و من آن
كه ) حاال اگر بخواهم درباره آن فصل از كتاب گمشده را . استشناخته شده

بوده دوباره پياده كنند. و  اميدواريم از سر بنشينند و آن قسمتهايى كه نوار
اورم در اينجا بي « شيئى جنسى زن» تحت عنوان  (باالخره كتاب را آماده كنند

 در واقع يك كتاب بايد بگويم،

 
در زندگى مشترك بتعبير قرآن، منع جنسى، فشار جنسى و محدوديت 

 :جنسى، شرم جنسى هيچ وجود ندارد
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آن سنى كه ارضاء بصورت زناشويى ممکن است آن حد فطرت است و      
بهترين راه از ميان بردن فشار و اختناق جنسى همين ايجاد رابطه زناشويى 

يه عقيده و عالقه است. اين رهنمود قرآن است چرا اين بهترين است؟ به برپا
و مرد  كه اگر ما بگوييم فشار و تضييق وقتى وجود ندارد كه زنلحاظ اين

خورند، در ارضاى ميل جنسى هم طور كه غذا را هروقت گرسنه شدند مىهمين
مگر از راه اعمال زور،  تكار شدنى نيس آزاد باشند، در دنياى واقعى ما اين

دارى كه اين رفتارها در آنجا هاى سرمايهكه ما در جامعه همان طورى است
استالينيسم هم در  ؛ها بوجود آمددر آن جامعه فاشيزمنازیسم و بينيم، هست مى

ها به شيئى تبديل شد. ها بوجود آمد و انسان هم در همين جامعههمان جامعه
كند، اگر بخواهد نيروى جنسى را بصورت كه در جامعه زندگى مى وقتيانسان 

، فشار ، استفاده کند،جذب و دفعبکاربرد از آن، درزور اعماليك عامل 
بوجود اگر پيش از اين بوده و   ؛گرددمحروميت جنسى تشديد مىبنابراین، 

ى، جذب و كه انسان در جريان دائماگر نبوده. نتيجه اين كندآيد و رشد مىمى
دفع بايد دائم تسليم شود و تسليم كند. اين همان جريان يا فراگرد تخريب 

كه اسالم دين فطرت است و با انجامد. اينعمومى است كه به فاشيزم مى
كه زن و مرد در سن بلوغ و  خاطر استبدینحاكميت استبداد ناسازگار است، 

و جاذبه متقابل زندگى رشد نه بر پايه زور بلکه بر اساس عقيده و عالقه 
تعبير قرآن، منع جنسى، ه كنند و در اين زندگى مشترك بمشتركى را شروع مى

بخش مهمى از فشار جنسى و محدوديت جنسى، شرم جنسى هيچ وجود ندارد. 
ى است در تعليم و ساينابهنجاريها و نابسامانيهاى اجتماعى بازتاب استبداد س

صورت بيم و ترس از عمل جنسى و شرم از تربيت فرزندان كه در نزد كودكان ب
شود و همين است كه آدمى را چون در آن غريزه آن از سوى پدر و مادر القا مى

اصلى ترسان و لرزان شده، آماده مى كند براى قبول استبداد و بعد هم در مباحث 
گردد كه ناكامى جنسى زناشويى، همين شرم و ترس و محدوديت موجب آن مى

چرا كه بحق محروميت موجب از بين رفتن  ؛شودخانوادگى منجر  به اختالفات
شود، بلکه سبب بروز آن بصورتهاى ديگر و در نتيجه حاكميت زور بر غريزه نمى

 .شودروابط زن و شوهر مى
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سال سن مطلوب  30تا  20درباره سن ازدواج متناسب براى مردم       
گان اين فاصله سنى را درصد پاسخ دهند 90تا  89ازدواج بيان شده كه 

كند تائيد مى انقالب تأثير در بارهآنچه كه نظر مرا  .نداهترين سن شناختمناسب
درصد از پاسخ  51 :انديکى پاسخى است كه براى چگونگى حل اختالف داده

العاده اميدبخش و كنند و اين فوقدهندگان اختالف را بين خودشان حل مى
كار را  ست كه من گفتم و اميدوارم بقيه هم همينا و اين همان نويدبخش است
اند هيچ كه گفتهرا افزود  درصد هم كساني 12درصد بايد  51بکنند. بر اين 

درصد  30درصد، حدود  63شود در حدود اختالفى نداريم. بنابراين مى
فاميل  اختالف را وسيله پدر و مادر، خواهر، برادر و يا افراد خانواده و بزرگان

روند كه قرآن پيش پاى اينان نيز خود به خود بهمان راهى مى .كنندحل مى
كه بنابر  كند، در صورتيمى طوراينها گذاشته است. بطور فطرى انسان خانواده

رفع اختالفها باشد، اما وقتى خودشان بين خودشان حل كنند اين بهترين شکل 
مشکل اساسى خانواده خودر سه » حل اختالف است. پاسخى كه به سئوال: 

كند. چون آنهايى هم كه باهم اختالف اند اين معنا را تائيد مىداده « بگوييد؟
 66دانند. بهمان دليل كه اكثريت عظيمشان )اند اختالف را مشکل نمىداشته
گويند كه ما درصد مى 93كنند. دانند و بين خودشان حل مى( جزئى مىدرصد

اى تغيير در رفتارها و در قانونهاى حاكم بر زندگى مشکلى نداريم. اين معن
 .انسانى است

ها باهم و در خانه مشکلى نداشته باشند، بايد گفت درصد خانواده 93اگر      
در آن تحقق يافته و حکومت  كه  جامعه يك جامعه خوشبخت است و انقالب

ومت را با خود تطبيق اگر بازتاب اين واقعيت نباشد، اين واقعيت آن حک
اين واقعيت نباشد، اين واقعيت، آن قانون را با . قانون اگر متناسب داد خواهد

 .گرداند. پس ما بايد اميدوار باشيمبا خود متناسب مى
 يها كه هست، فشار، تضييق، اختناق، سانسور، مشکالتیاين نارسا      

ريز گازگشت به فطرت، اقتصادى، جنگ، اينها صدمه به اصل هنوز نزده و آن ب
 مایمثابه راهناز استبداد، گريز از سلطه داخلى و خارجى، جستجوى اسالم ب

 . ايناستهمين زندگى با صلح و رشد و معنويت و دوستى و تفاهم شده
 کند.مثل يك گوهر حفظ  امروز باید نسل آوردها را،دست
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كارى، مرض و خانوادگى، بي مشکل مسکن، بودجه نظر سنجی: خوب بقيه     
بصورت مشکل درآمده  درصد 6و شوهر  جالب است كه اختالف بين زن

اختالف وجود دارد ولى بصورت  %33چون قبالا گفتيم كه براى ) ،است
كند كه اين پايينى. وضع وقتى فرق مىه هم درصدى ب. آن(مشکل نيست

است كه هم براى مرد و هم صحبت از مشکل مجموعه خانواده است. مشکلى 
 درصد، 22ود بودجه خانوادگى براى زن، هر دو وجود دارد. در اين وقت كمب

بصورت سه مشکل عمده  درصد 8/11كارى بي درصد، 6/22ن مشکل مسک
هاى ديگرى ست كه در واقع مشکالت اقتصادى است و با سنجشا هاخانواده

. سنجش افكارى راجع به سه خواندمى كه ما راجع به مشکالت كرديم كامالا
مشکالت  درصد 7/35م . در آنجا هاستانجام شده مشکل عمده جامعه

از درصد  4/56:ند. نزد زنها درصد باالتراستاهاقتصادى را مشکل اول دانست
. اندشان را مشکل اقتصادى خواندهاند مشکل خانوادهانى كه پاسخ گفتهکس

است كه بايد با قاطعيت و با فهم  گيرى اين همان بحران شدت گير و شتاب
 درصد 7/26، آن پرداخت. در اين سنجش افكار، مشکل دومه درست ب
نزد  .ى است. نبود آزادى، سانسور، برخوردها، اختالفها، استبداديأسمشکل س

ى نبود آزادى، بسته بودن دانشگاه، بدى وضع مدارس، نبود سايزنان مشکل س
جنگ است. و تفريح و اينگونه مشکالت  اعتماد به آينده، مشکالت سرگرمى

مشکل  جنگ يعنى كمتر از دو مشکل اول، درصد. 8/8 است:مشکل سوم 
. ولى در اين سنجش افكار تا اينجا اثرى از جنگ نيست. شايد استجامعه 

هایی را بگویند که مشکلباید كه  استههم تصور پاسخ دهندگان اين بود
 .تروبروس با آنهاملموس  خانواده بطور

ها و هاعضاء خانواده و مشکل تربيت فرزند و ازدواج بچ رمرض و فساد د     
 .از اينگونه مسائل مشکل نوع سوم است ؛است های دیگردارى مشکلخانه
 :بر خود آنها نيز معلوم است اما بهتر شدن وضع زنان بر اثر انقالب      

يند انقالب تغييرى در وضع نداده گوپاسخ دهندگان مى درصد4/12ه ك بطوري
 6/3:از نظر بقيه اين تغييرات بوجود آمده است .دانندمىدرصد ن 29است و 
گويند درصد ازدواج مى درصد 10گويند سن ازدواج پايين آمده و مى درصد

ها، تشريفات، ايرادها، جهيزيه يعنى گويند توقعمى درصد 4/13زياد شده و
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گويند وضع زنان بطور كلى بهتر شده و مى درصد 13موانع ازدواج كم شده و 
تر رعايت شگويند حق زنان بيمى درصد 1گويند بدتر شده و مى درصد 2
به اين امر  .تغيير، آگاهى و استحضار دارند رما ب زنان ،شود. در مجموعمى

كه آن چيزها كه بدست آمده، چه چيزهايى است و چگونه  پرداختخواهم 
 .ول سنجش افكار را تمام كنم و بعد بدان بپردازمبدست آمده است. ا

 
 اندنيمى از پاسخ دهندگان بر اثر آشنايى قبلى با هم ازدواج كرده

ها يك سخن من تن . كندتكيه بر عقيده يا عالقه را بيشتر مى خود،  ،اين امر
آيد. اند برمىاظهار نظر نيست، بلکه خود از پاسخى كه به اين سئوال داده

 نام سه نكته مهم را كه بايد در انتخاب همسر در نظر گرفت :ستاينسئوال ا
مسر. ند براى انتخاب هاهعقيده و اخالق را ضابطه شناخت درصد 67ببريد؟ 

ر اما د .نداههم شغل و درآمد و پول و سرمايه را ضابطه شناخت درصد 8/6ه البت
 دو ندگان همانحقيقت باز خود بخود الاقل در وجدان آگاه و بيدار پاسخ ده

ن اصل قرآنى بعنوان ضابطه عنوان شده، عقيده و عالقه و به گمان من اي
 .بزرگ و ذيقميتى است كه نبايد گذاشت از دست برود هایتغييرها، تغيير

تاكنون چه كار مهمى براى زنان انجام داده  پاسخى كه به سئوال انقالب      
درباره تغييراتى كه انقالب در امر ازدواج به وجود بيان ما را  ،اندداده ؟است
از زنان  درصد 37 :گرداندروشنتر مى (پاسخها را)پيش از اين گفتيم و آورده 
دانند يعنى نمى درصد 8/36 كار. نه به ضرر كار كرده نه به نفع.گويند هيچمى

اعى اند كه آزادى اجتمگفته درصد 8. استبراى اكثريت انقالب كارى نكرده
ى زنان بيشتر شده، كارهاى مفيدى ساياند ديد سگفتهدرصد  4/4بيشتر شده. 

 4اند. اند از اين مصرفى بودن بدر آمدهگفته درصد 1برايشان انجام گرفته. 
 است.اند محلهاى بد بسته شدهگفته درصد
 اين پاسخ را وقتى مقايسه كنيم با تغييراتى كه در واقع انجام گرفته، از روى     

رسد كه زنان اين تغييرات را در بنظر مى طورايناند، جوابهايى كه داده
يعنى اين تغييرى كه خود مردم دانند و حق هم همين است. متصديان امور نمى

ر و اصيل است و كسى هم آورند، اساسى است و ماندنى است و پايدابدست مى
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قی هست که داشتنی است ح اندهميشه گفته است كهاين را بگيرد. ، آنتواندنمى
گرفتنى است. آنچه را كه به آدمى بدهند، به فرض ما هم  ی هم هست کهحق و

تصميمى بگيريم و ابالغ هم بشود باز نبايد به اجرا برسد از دهها مجرا بايد 
را بگيرند واال حق خودبخود  عبور كند و باز بايد خود صاحبان حق بدوند و آن

ايم با اين دوگانگى و اين دوگانگى توضيح ا مواجهم است كهاينشود. داده نمى
اى اى ميان خود و ادارهاينگونه پاسخ دادن به سئوالت نيست. فرد يك فاصله

گويد و براى من كارى نكرده كند و مىكه از انقالب حاصل شده و حس مى
كند. در تر مىتر و روشناست. خوب حاال خود جامعه اين پاسخ را كامل

سئوال كه در قانون اساسى حقوق زنان رعايت شده است يا نه؟ پاسخ اين 
دانند، خوب اين يك نقصى است بر كار ما كه حقوق مندرج نمى درصد 8/60

گويند هيچ مى درصد 10ايم. اما در قانون اساسى را براى مردم توضيح نداده
ين گويند. از ادرجه نمى گويند حقوق زنان رعايت شده، البته بيكمى 4/28و
گويند متوسط، مى درصد 8/7گويند كم، مىدرصد  2/9، درصد 4/28
بينيم كه گويند خيلى زياد. باز مىمى درصد 6/4گويند زياد و مى درصد8/6

زنان ما اين تغييراتى كه در خودشان بوجود آمده و در مردم بوجود آمده، آنها را 
د آمده، يعنى تبديل گويند، آن تغييراتى كه در اداره بوجوكنند و مىحس مى

رسيم است كه واقعا  ما به همان بيانى مىبينند. اينرا هنوز نمى قانون به اجرا آن
يعنى حقوق و تكاليف . خواهدملت ما منزلت مى :كه دائم تكيه كالم من است

اجرا درآيد. اين چيزى است كه ه و اين قانون ب او بايد بر طبق قانون معين باشد
اگر در انقالب اسالمى هم  .د و قرنها از آن مرحوم بوده استخواهجامعه ما مى

حلهاى ديگر خواهد از آن محروم بماند چون آن محروميت هست دنبال راه
بينيم كه پاسخهايى كه به رفت. اين تغيير روحيه را اگر ما دنبال بکنيم مى

با كار  ياآ» در پاسخ اين سئوال كه  :گردانداند، روشنتر مىسئوالهاى ديگر داده
 2/22ند بله. اهگفت درصد  2/75 «كردن خانمها در خارج از منزل موافقيد؟

. درپاسخ به ند بلى بشرطى، يعنى بله مشروطاهگفت درصد 4/1ند خير. اهگفت
، پرستارى بهيارى، درصد 6/7چه نوع شغلى؟ كارمندى اداره این پرسش:

همه  درصد، 6/3ی گرخياطى و آرايشدرصد، 2/22معلمى درصد.14پزشکى 
مشاغلى كه از نظر روحى و بدنى  درصد، 2/17توانيم انجام بدهيم كارها را مى
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اين هم نوع مشاغلى كه زنان در خارج خانه  درصد؛4باشد  متناسب با زن
 مايلند داشته باشند. 

 درصد2/23در پاسخ اين سئوال كه قبل از انقالب با حجاب بوديد يا خير؟      
اين سئوال كه بنظر شما پوشش اسالمى  در جواببلى و  درصد 4/76خير،

 6/33لباس سنگين بدون چادر و روسرى و  درصد 2/33 ؟چگونه لباسى است
 4/5حجاب باطنى و  درصد 6/1چادر و  درصد 4/31 و مانتو و روسرى درصد
اين دو رقم  خواهد از مقايسههركس مى .كند فقط پوشيده باشدفرق نمى درصد

گيرم اين است كه در اى كه من مىاما نتيجهبگيرد، بگيرد.  اى را كه بايديجهنت
دهد، امراعتقاد، توضيح، اقناع و تبليغ تنها راه است. اعمال زور، بازتاب مى

العمل خوب كه از اين دو پاسخ به اين دو سئوال اين بازتاب و عكس همچنان
پاسخ زنان  ،بر نظر منيك مطلب ديگر كه تائيدى است روشن و هويداست. 

 5/54 ايد؟بعد از انقالب در چه فعاليتهايى شركت داشته :است باين سئوال
ميل شديد به آگاهى  ؛نداهها شركت داشتزنان در سخنرانيها و راهپيمايى درصد

بازتاب همان محروميت تاريخى كه طى قرون نسل بعد از نسل، مردان و زنان ما 
گاهى  آنند، كم كردن  اند و اينك در جستجويروم بودهمحبخصوص زنان ما از آ

خالف فطرتى است كه  عرصه آگاهى و علم، خالف طبيعت اين انقالب است.
زيان ه بر اساس آن اين انقالب انجام گرفته و هر محدوديتى در راه آگاهى ب
فهمم. انقالب و ايجاد كننده محدوديت است. اين واقعيت را از اين جواب مى

 5/37:ا فعاليتهاى ديگركنيم بكه اين درصد را مقايسه مى بخصوص وقتى
، درصد 6كنند. نماز جمعه هنوز در هيچ فعاليتى شركت نمى درصد

 8ى و سپاه يأسعضويت در گروهها س درصد، 2سوادآموزى، جهاد سازندگى 
در نتيجه فعاليتهاى ديگر نزديك به صفر است. پس ما بايد اين فرصت  درصد

ى سخنرانى مغتنم بشماريم و اين ميل و عطش را اقناع كنيم اجتماعات را برا
وگرنه اين ميل از بين نخواهد رفت بلکه ديگران از اين ميل در ايجاد مجالس 

همان اصل بنابردهند و دهيم آنها مىسود خواهند جست و توضيحى كه ما نمى
اين ه برد. اين پاسخ را وقتى با پاسخى كه بمحدود كننده زيان مى ،كه گفتم
بينيم كه با بسنجيم مىاند، داده « در طول انقالب چه فعاليتى داشتيد؟»سئوال 
ها شركت ها و راهپيمايىدر سخنرانى درصد 4/59 زمانخواند. آن آن مى
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ها و در اين سخنرانى زنانیاز  درصد 5 ، بعد از انقالب ،در واقع .كردندمى
هم به درصد  5ت. در آن وقت كاسته شده اس ،كردندها شركت مىراهپيمايى
بينيم كه را مقايسه كنيم با درصد فعلى مىپرداختند، وقتى اينى مىسايفعاليت س

 :كم شده است و اين معنايش خطر اس

 
 :مين كردأبايد تا ممکن است آزادى اجتماعى، آزادى بيان را ت

اين ميل عظيم، اين عطش شگرف به آگاهى و ابتكار حاصل آن       
بايد تا ممکن است آزادى  ؛كم گرفتت تاريخى را نبايد دستمحرومي

شود بمى مين كرد تا نسل امروز مجهز به آگاهى اسالأاجتماعى، آزادى بيان را ت
 و اين آگاهى او را از عوارض اجتماعى و خطرناك جهل مصون بدارد. اين

ر د» دهد. در پاسخ اين سئوالتر نشان مىهاى ديگر نيز واضحبيان را پاسخ
 درصد 77 است:هپاسخها اين بود « ايد يا نه؟انتخابات گوناگون شركت داشته

در انتخابات  درصد 90در قانون اساسى،  درصد 4/74در مجلس خبرگان، 
در مرحله  درصد 6/72در مرحله اول مجلس،  درصد 7/71ت جمهورى، ساير

ه داد سئوالدوم مجلس و باالخره اين سنجش افكار را با پاسخهايى كه به اين 
 :كنماند و من پيش از اين بدان پرداختم تمام مى

كارى، گرانى، مسکن و بي ها:پاسخ سه مشکل اساسى كشور را نام ببريد؟     
مسائل اقتصادى مرتبه اول است و عدم امنيت، هرج و مرج، كشت و كشتار، 

هاى ، ارگانهامربوط به احزاب و گروه ىساياختالف ارگانها با هم، مسائل س
كامالا با آن درصد.  6انقالبى بعد از مسائل اقتصادى و جنگ بعد از همه اينها 

اى كه اين كارنامه را خواند. اميدوارم خوانندهسنجش افكارى كه گفتم مى
خواند با من موافق است كند و برداشت مرا از اين سنجش افكار مىمطالعه مى

اند، برجا مانده و خود بدست آورده در اين انقالب، ،كه آنچه زنان و مردان
همان تمايل بازگشت به فطرت است. آن تغيير اساسى است كه اميدبخش و 

 .نويدبخش است
كه اين بحثها، بحثى كه درباره زنان كردم، بحثى كه قبالا بر اساس براى اين      

عه كتاب و دنباله نشود يعنى بين مطالكردم بى( ميدان جنگ)ديدن آن منظره 
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خواهم بگويم و مسايل ديگر فاصله نيفتد. اين بحث را آنچه از يك كتاب مى
 .كنم با كتاب ناپلئونتكميل مى

  
 

 1360ارديبهشت ماه  23چهارشنبه تاریخ انتشار 
 1360فروردين ماه  29تا شنبه  23يکشنبه کارنامه 

 538روزنامه شماره 
 

 قسمت چهارم
 

 
 
 اپلئونكتاب ن

. و ترجمه محمد قاضى صفحه است از مورخ روسى 526 كتاب ناپلئون     
دهند. با اين ست كه ديد خودشان را در نوشتن تاريخ دخالت مىخوب معلوم ا

ل ام، اين يکى تمايبين كارهايى كه من از مورخان روسى خوانده ،وجود
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 برط خارجى باآن قالب نشان داده است. اثرات روبيشترى به آزاد شدن از 
تا حدودى ديده و را جامعه و نوع حکومت و تحول به نوع معينى از حکومت 

 ؛توانست هم بگذاردالبته نمى .تكيه خود را تنها بر تضاد درونى نگذاشته است
شود بنابراين نمى .استاى فرانسوى نيست بلکه اروپايى چرا كه ناپلئون پديده

بازتاب امپراطورى او را در اروپا و بازتاب مقاومت اروپا را در برابر اين 
است كه اين روابط امپراطورى مورد بحث قرار نداد. در بسيارى جاها كوشيده

شود گفت كه تا حدودى داخلى و خارجى را توضيح بدهد و از اين جهت مى
ه مستند صحبت كرده باشم دو قسمت از بيان كقالبها را شکسته است. براى اين

در  است.آورم كه در واقع نظر اوست بر اساس واقعيتى كه مطالعه كردهاو را مى
كه مركز  اياالت قديم يعنى همان فرانسه»نویسد: كتاب مى 282صفحه 

ناپلئون امپراطورى ناپلئون بود عالما ، عامدا  و با اسلوبى منظم و بوسيله خود 
بصورت يك قدرت استثمار كننده درآمده بودند، حال آنكه اياالت جديد يعنى 
كشورهاى اروپايى فتح شده وضع سرزمينهاى استثمار شده را داشتند و براى 

از توسعه اقتصادى كشورهاى  حفظ اين موقعيت الزم بود كه به زور اسلحه
همان رابطه  بیان این رابط کهمين ذيل ه. «تسخير شده جلوگيرى بعمل آيد

گر باز گرايى را از ديد سلطهگرى و ملىملى و ملى ،با زيرسلطه است گرسلطه
كند. فرق مى ،فهمد و باور داردمىگری که زیرسلطه گوید که با ملی و ملیمی
اى كامالا مشخص به معن ناپلئون از سال اول زمامدارى خود مکتبى»گويد: مى

واقعى كلمه براى خود داشت كه تا پايان سلطنتش بدون اندك تغيير باقى ماند. 
و منافعى كه به مابقى آدميان  «به عقيده او منافعى وجود داشت كه ملى بود

 ؛شدنه تنها تابع بلکه بايستى فداى منافع ملى مى افرادتعلق داشت و منافع 
دود بود به بلژيك از مشرق نه كدام بود؟ از شمال مح گریليکن حدود اين ملى

ساحل چپ  تنها به خود رودخانه رن بلکه به مرزى كه فرانسه قديم را از آلمان
كرد. از مغرب به درياى مانش و اقيانوس اطلس، از جنوب به رن جدا مى

منافع فرانسه منافع ملى بود منافع بقيه اروپا منافع غير ملى بود  .كوههاى پيرنه
شد. ملى هنوز ران بود و اين منافع دسته دوم بايد تابع منافع دسته اول مىديگ

 هم در غرب همين معنا را دارد.
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 ،با ملى كه نزد ما بمعناى استقالل از سلطه خارجى است

به هراندازه كه  :دهداز زمين تا آسمان فرق دارد. بارى صاحب كتاب ادامه مى 
كوشيد تا مفهوم برد به همان اندازه مىخود را جلوتر مى حدود قدرت ناپلئون

 تر كند و قلمروى جغرافيايى اين كشور ممتاز، يعنى فرانسهمنافع ملى را فشرده
در  :محدودتر سازد. قضيه كامالا مفهوم بود ،از جنبه منافع اقتصادى ،قديم را

ى كه ناپلئون حفظ منافع ذهن بورژوازى بزرگ صنعتى و بورژوازى بازرگان
ت خود قرار سايايشان يعنى غارت و چپاول كشورهاى ديگر را سنگ بناى س

همين منافع بود كه . داده بود اين دو گرايش سخت به هم بستگى داشتند
بينيم خيلى سريع از آن ناميد. پس آن ملى نامطلوب كه مىناپلئون آن را ملى مى

يده من اين است كه قبل از اين نيز وجود كه عق)زمان در اروپا بوجود آمده 
يعنى حاكميت يك ملت بر ديگران، در گذشته تاريخى ماهم  (داشته استمى

بوده، در گذشته تاريخى كشورهاى ديگر هم بوده، قرآن هم در وصف فرعون 
گويد در حق او. او هم منافع خود و منافع آل خود را منافع همين سخن را مى
دانست. اين غير از هويتى است كه زير تابع اين منافع مىملى و مال بقيه را 

خواهد در برابر سلطه گر براى خود حفظ كند. خوب حاال نه سلطه مى
خواهم در اين كتاب تحليل صاحب كتاب را براى شما بياورم، كه كتاب به مى

نه  و شوداين پرحجمى را خالصه كردن ساده نيست و خود او هم يك كتاب مى
برده براى شما بياورم م هنرهاى جنگى را كه ناپلئون داشته و بکار مىخواهمى

اى كه من اين كتاب را خواندم خورد و يك دليل عمدهو به كار اداره جنگ مى
 همين بود. بلکه تنها 

 
خواهم از يك مطلب اساسى براى شما بحث كنم و آن انديشه مى

 .سلطنت درباره است ناپلئون
كه شما هم  اين انديشه را بدانيد من چند صفحه از حيات براى اين     

كنم. يك دوره اعتالى قدرت او پرماجراى او را از اين كتاب براى شما نقل مى
بود كه از يك زمانى هم اين قدرت شروع به افول كرد، يك صحنه تعيين كننده 
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 این نخستین جنگی است که  .تاس جنگ اسپانيا در شکست ،در اين جريان
را بتدريج خوردند و به تحليل  متجاوز جنگيدند و آن ارتشهای مردم با توده
اسپانيا كامل كردند. چرا در جنگهاى  را در جبهه شکست ناپلئون و بردند

ستند و نجنگيدند ولى در اسپانيا جنگيدند؟ نپيو پيش، مردم به نيروهاى مسلح
گرديم. بعد از اين جنگ، دومين جنگ مىازبدان ب اين را صبر كنيد در آخر سر

آنچه ما در مدرسه در تاريخ بود.  بود كرد، جنگ در روسيهنا را كه او
البته  خوانديم اين بود كه در اين جنگ سرما و برف ناپلئون را از پا درآورد.مى

ام و بعد اين غلط ، كتاب بسيار خواندهكبير فرانسه من راجع به ناپلئون و انقالب
در ذهن من تصحيح شد. اما براى شما خوانندگان، يحتمل هنوز اين غلط در 
ذهنتان مانده باشد، چرا تزار روسيه و تاريخ نويسان آن دوره و دوران شاه سابق 

يکى اينكه مردم نبايد بفهمند  :دادند؟ بدو دليلشکست را به سرما نسبت مى اين
كه نقششان تعيين كننده است و اين دليل اصلى است و دليل دوم اينكه 
ديکتاتورها نبايد شکست بخورند، يعنى مردم نبايد تصور بکنند كه قيام آنها و 

 .تواند يك ديکتاتور را به زمين بزندايستادگى آنها مى
در  ،وقتى كه كنسول و كنسول اول و امپراطور شد از اتفاق خود ناپلئون      

اى نه در كتب درسى، نه در قدغن كرده بود هيچ كلمه ،دوران حکومت
ننويسند و  فرانسه روزنامه، نه در نامه، نه در بيان راجع به دوران انقالب

داد. اين امر براى آن بود حتى استعمال كلمه انقالب را هم اجازه نمى نگويند،
توانند مستبد را بر زمين كه مردم انقالب را فراموش كنند و از ياد ببرند كه مى

هم، مردم ايستادند در  در روسيهبزنند. اين دو دليل. اما باقى امر اين است كه 
 جم،مها برابر ارتش

ديد  در نتيجه ناپلئون .روستاها را تخليه كردند، انبارهاى آذوقه را آتش زدند 
اگر بخواهد بماند در زمستان سرد البته گرسنگى و حمالت پى در پى همين 

او را از پاى  ،زدند تا بدست او نيافتدقه خودشان را آتش مىوه آذک مردم
منظم و  باز همين مردم بصورت ارتشاما  .درخواهد آورد. حركت كرد

ناپلئون  که  غيرمنظم از هر سو به او حمله آوردند جورى كه از آن لشکر عظي
نفر زنده نتوانست  30000داد بيشتر از گفت، و نام مىآن را ارتش كبير مى

وقتى ناپلئون در  است كهاينبرگردد. اين دو حادثه و دو صحنه. صحنه سوم 
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داد و به جزيره آلپ تبعيد شد واز آنجا به  ءليز شکست خورد و استعفااستر
و مردم يعنى  كه پياده شد تا پاريس نيروهاى مسلحجائي ، ازبرگشت فرانسه

همان مردم محروم با شور و اشتياق زايدالوصفى از او استقبال كردند. دوباره 
بار مردم محروم پاريس با شورى شکست خورد اين ودر واترل ؛جنگ كرد

يك روشنايى  ،خيلى دير او، جا بود كهدر اين. خيلى بيشتر از او استقبال كردند
 آنهائي :كه يك واقعيتى را ملموس ديدبراى ايندر درون خود حس كرد، چرا؟ 

ز اتا آنها منافع حاصل كنند،  ، جنگیده بودسال جنگيده بود 15كه بخاطرشان 
استقبال نكردند، منتظر نيروهاى غالب بودند، اعم از انگليسى و اطريشى و او

كه نگران اين بودند كه ناپلئون برود خانواده  پروسى و روسى. ولى توده مردمي
دفع  فئودال هم كه با انقالببخورهای موجود بخورهای بيايد و بر «بوربن»

مردم محروم با همه اين زور و استبدادى كه آن  ،دنشرشان شده بود اضافه بشو
در جهنم عقربهايى هست كه »كه معهذا به مصداق اين ،ناپلئون بکار برده بود

به او پناه آورده بودند و سراسر فرانسه به  «بردانسان از دست آنها به مار پناه مى
در آن  ،در سنت هلن. «زنده باد امپراطور»زد: تعبير اين كتاب فرياد مى

ى خود سايتبعيدگاه دائمى كه در آنجا مرد، خود او به ارزيابى زندگى س
پرداخت. آنجا متوجه شد كه نابجا دهقان و كارگر و مردم زحمتكش را 

 «سرواژ»ايستاد و بيانيه الغاى مى خوانده است. اگر در مرز اسپانياسروپا مىبى
بخش بود، نيازى هم به هايىكرد، ررا خطاب به ملت اسپانيا صادر مى

لشکركشى به آنجا نداشت و انقالب هم صادر كرده بود و دشمن او هم در آنجا 
اين فكر فراوان به ذهن او آمد. اما هربار  شد. در جنگ با روسيهماندگار نمى
كه بيان كننده محرومان بشود، امتناع كرد و در اين كتاب از اين بقول صاحب

را  « سرواژ»ود بعنوان امپراطور نديد. اگر در مرز روسيه بيانيه الغاى شأن خ
سرواژ همان رژيم ارباب و رعيتى است كه در آنجا رعيت ) كرد صادر مى

باز احتياجى به  ،(كامالا تابع و منقاد و وابسته به زمين و ارباب است
ش كبير او رفت و ارتقدرت تزار به دست مردم از بين مى ؛يافتلشکركشى نمى
شد. پس آن مقاومتهايى كه در اين دو كشورما ديديم، مقاومت هم نابود نمى

ديدند و نه را مى «خان زورگوترى»توده مردمى بود كه در ارتش كبير قيافه 
كند. را. در مورد فرانسه هم خود او همين ارزيابى را مى« رهايى بخشى»قيافه 



1402 

 

تر از هر زور و قدرتى، همين قوىكه گفتيم در وجود انسان فطرتى است اين
وقتى فرعون رسيد و آب او را در خود گرفت،  .هم ما داريم ،قرآن بنابراست. 
شوند كه ديگر كار از كار ها يعنى مستبدها وقتى نادم مىاما بعضى .نادم شد

اين يك واقعيت تاريخى است. در تاريخ استمرار دارد كه در  گذشته است. پس
گمان ). چنانكه ناپلئون هم به همين جا رسيد. به تعبيرقرآن ما آمده است

مرد گفت: هم وقتى مى مسعودى معاويه (خواندم «مروج الذهب»كنم در مى
ها را كرديم و همه قدرتها را بدست آورديم و سلطنت و همه و ما همه خوشى»

ى محبت همه و همه... هر چه فكر كنيد حاصل كرديم اما نفهميديم معنا
اى از عمر داديم و بجايش لحظهچيست و اى كاش اين همه را از دست مى

زد. اين همان اما خوب او هم در بستر مرگ اين حرف را مى. «یافتیممى على
طلبى و زورمدارى است. اگر انسان تا هنوز امپراطور فطرت قويتر از قدرت

د و سرنوشتهايى از اينگونه پيدا شونشده، اين ندا را بشنود، رستگار مى
 .كندنمى

 
به دولت  وقتى اصالت دارد كه استبداد را از بين ببرد يعنى نقالبا

 هاى محرومند تكيه كنداكثريت عظيم جامعه كه توده
 خوب چه درسى بگيريم از اين محبت؟ اين درس را بگيريم كه انقالب      

به اكثريت عظيم  دولت دارد كه استبداد را از بين ببرد يعنى وقتى اصالت
هاى محرومند تكيه كند و محروميتهاى تاريخى آنها را از بين جامعه كه توده

كه استبداد ناپلئونى در مقايسه با دوران انقالب نسبت به  طورناببرد. هم
دوران يعنى دوران آزادى بنفع محرومان بود و  ؛محرومان كارى ناچيز كرد

هاى زحمتكش شهرى، در استبداد ناپلئونى به زيان آنها، بخصوص براى توده
است و استبداد به  طور است. آزادى بنفع مستضعفان هر جامعه ديگر نيز همين

ها زيان آنهاست. اين از امور جاريه و ساريه و استمرارى است و در همه جامعه
ريت محروم براى عالج محروميت آزادى اكثطور بوده است. هم همين

زور، حاكميت اقليت متكى ه خواهند. استبداد يعنى حاكميت اقليت متكى بمى
زور، يعنى تشديد محروميت اكثريت. حاال كه محروميت بدون آزادى رفع ه ب
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ن نظم ودرا هم روشن كنيم كه آزادى هم ب یناگزير بايد اين معن ،شودنمى
نظم نبود، امنيت قضايى و غيرقضايى نبود، مثل انقالب  شود. اگر در آزادىنمى

شود و متمايل به استبداد و هر انقالب ديگرى بتدريج جامعه خسته مى فرانسه
 ،كه استبداد حاكم نگرددگردد. براى اينشود و سرانجام استبداد حاكم مىمى

ى مسئوليت ابتكار، اختيار، يعن ،ايمبايد آزادى به معنايى كه بارها توضيح داده
گاهى از واقعيت م باشد تا أها و رشد، اينها بايد با نظم و انضباط و امنيت توآ

با  عامل تغيير شرايط واقعى زندگى خويش بگردند. خودند عه بتوانمحرومان جام
اين وجود دوران ناپلئونى تغييرات عظيمى در همه زندگانى مردم اروپا بجاى 

است. آن وضع فرانسه ناپلئونى خيلى با وضع كشورهايى  گذاشت چون مقايسه
كه تابع سلطنتهاى استبدادى بودند، از نظر توده مردم، فرق داشت. يعنى با 
وجود استبداد ناپلئونى اين استبداد آزاديهايى را براى همين محرومان برسميت 

هاى هاى ديگر اروپايى نبود، اين است كه عامل تغييرشناخت كه در جامعهمى
در و برد بدان پى  ،بعد از واترلو ،ها شد. واقعيتى كه ناپلئونمهمى در آن جامعه

كه  طورناازآن ياد كرد، اين است كه طبقه حاكم يعنى بورژواها هم ،سنت هلن
دانند و وقتى ديدند آن منافع بخطر افتاد، هيچ گفتم منافع خود را اصل مى

ا قدرت خارجى و قربانى كردن همان كسى كه براى او بند ب و ترديدى در زد
كنند. اين جمالت را درباره صحنه بازگشت ناپلئون بعد از نمى ،زدندكف مى

در آن هنگام »آورم: كتاب مى 471عينا  از صفحه  ،براى شما ،شکست واترلو
كه ناپلئون در بازگشت از جنگ در آنجا  «اليزه»جمع كثيرى در اطراف كاخ 

استعفا ندهيد، زنده باد » :زدندشده بود گردآمده بودند و فرياد مى مستقر
شدت اين تظاهرات بحدى بود كه بورژوازى محالت مركزى  .«امپراطور

ور پايتخت سخت نگران شد و به وحشت افتاد كه مبادا آتش انقالب شعله
نان العناپلئون را ديکتاتور مطلقکه انقالبى  ،از آن بدتر ،شود، شبح انقالب

كرد ذهن طبقات باال، حتى بورس بازان مرفه را بخود مشغول داشت اعالم مى
ليکن هنوز شايعه استعفاى ناپلئون در شهر  .و ايشان را بوحشت انداخت

ى اى كرد. بورژوازالعادهپيچيده بود كه بهره مالکان امالك مزروعى ترقى فوقن
يان و روسيان به پايتخت پروسيان و اطريش ، الوقوع انگليسيانبه ورود قريب

بخصوص كه كارگران  ؛تسايتر بود تا به ورود كارگران حومه به صحنه سراضى
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خواستند در برابر تهاجم بيگانه پايدارى كنند. وقتى در غروب روز ظاهرا  مى
مالميزون رفته و استعفاى او قطعى و غيرقابل به معلوم شد كه ناپلئون  22

كردند. بله  متفرق شدنكم شروع به  برگشت است، دستجات مجتمع كم
ديکتاتور نخواست بيان كننده محرومانى باشد كه آماده بودند در برابر ارتشهاى 

اى كه او در اختيار آنها بود آماده بودند كه با آن چهار كشور بايستند. آن طبقه
حق  از ميان دو انتخاب يکى بازپس دادنكه آن ارتشها بسازند. براى اين

به محرومان و ديگرى زد و بند با قدرتهاى خارجى، گروههاى حاكم محرومان 
 .«اندهميشه دومى را انتخاب كرده

رسيم بهمان هم واقعيتى است تاريخى و مستمر در تاريخ بشرى. باز مىاين     
شود. استبداد ناپلئونى بدان نتيجه كه استبداد بدون سلطه خارجى ممکن نمى

را فتح كرد. استبداد خانواده بوربن نيز بدان جهت ممکن شد كه او اروپا 
با قدرتهاى اروپايى زدوبند  هاى حاكم در فرانسهجهت ممکن شد كه گروه

 اند. اند كه قربانى شدهكردند. در هردوى اين استبدادها محرومان بوده
من به  !انان روستاهاواقعى، زحتمکشان، كارگران شهرى و دهق مستضعفان     
دهم که حافظ هشدار می منتخب بعنوان رئيس جمهور ،دهمهشدار مىشما 

و  شمااست كه بيان محروميتهاى خواست من و اراده من اين ؛حقوق خود باشید
اما اين را بدانند كه اگر در برابر  .كوشش كننده براى رفع اين محروميتها باشم

مسلط خواهد شد و دمار از  شماد، استبداد بر یتقرار استبداد نايستتمايل به اس
ا بدر خواهد آورد. اين استبداد ناگزير با سلطه خارجى زدوبند خواهد شمروزگار 

كرد و كشور ما وابستگى بقدرتهاى مسلط و استبداد را با هم خواهد داشت. 
رابر سلطه خارجى استبداد همان ايستادگى در ب به ايستادگى در برابر تمايل 

بتوانند  که استاست و امروز قدرتهاى جهان گرفتاريهايى دارند كه مانع از آن
گفته  حسين درست نيروهايشان را بر ضد ما بکار ببرند. در آغاز جنگ، صدام

و افتاده است كه بايد از اين فرصت تاريخى بود يك فرصت تاريخى بدست ا
ما، همين مردم مستضعفى كه  اينك بر اثر مقاومت نيروهاى مسلحاده كند. استف

در اين نيروهاى مسلح به مقاومت برخاستند، آن فرصت تاريخى بدست ما افتاده 
اضافه نشود و ما درست عمل كنيم، اين  یجداخلى بر جبهه خار است. اگر جبهه
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بزرگى را در  بپايان خواهد رسيد و اساس تحول و انقالبجنگ با پيروزى ما 
 .منطقه پديد خواهد آورد و تغييرات بزرگ در همه جا بدنبال آن خواهد آمد

 
 1360ارديبهشت ماه  4تا جمعه  29شنبه  کارنامه 

 1360ارديبهشت ماه  24پنجشنبه  تاریخ انتشار 
 539روزنامه شماره 

 قسمت پنجم

 
بجرم عضويت در دفتر همآهنگى محکوم   فر را در ازناسه ن

 :نداهكرد
 ، ازنا بود. سه نفر را در  اما مطلب بعد ديدار با خانواده زندانيان ازنا      

)دفتر هماهنگی مردم با رویس جمهور(  بجرم عضويت در دفتر همآهنگى
گفتند كه اين ه ديدار من آمدند. مىهاى آنها بند. خانوادهاهمحکوم  كرد

، بعد از انقالب فعال بودند و تالش ب، در انقالفرزندان ما پيش از انقالب
ه هستند و اينها را ب هاى ديگر ما در جبههكردند براى پيروزى انقالب، بچه

 .اندمحکوم كرده دليل حمايت از رئيس جمهور

 
هاى گيرند از شگفتىداريد، طرفداران او را مى شما رئيس جمهورى

 :تاريخ است
 كه شما رئيس جمهورىامر  اين ؛به آنها گفتم اساس بر استقامت است      

سپاس خدا را كه  .هاى تاريخ استگيرند از شگفتىداريد، طرفداران او را مى
ست كه ا ست، زبان آنهاا يس جمهورى شما همچنان زبان محرومتيهاى شمارئ

به  اند بهاى حق گويى را بپردازند. اميد ما به آينده انقالبگويند و آمادهحق مى
هاى شما، حقوق شما از جانب رئيس كه منزلتاست به اين؛ همين است

تقامت براى ايجاد و استقرار اين تالش و اسامر،  اين .شودجمهورى تهديد نمى
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و نباید خواهد هيچ قيمت نمىمايه تحرك در نسلى است كه به ،منزلتها
 .دستآوردهاى انقالب را از دست بدهد

ند، الزم است براى حمايت از اينگونه مردان و زنان، مردم كمك بکن      
 .حسابى باشد و از آن حساب به اين گونه محکومان كمك بشود

 
كنند اين چگونه است كه در مواردى اينان برق آسا محکوم مى      

 :بينيماما در موارد ديگرى هيچ عملى نمى
گويد بايد حقوق انسانى و ما بايد پاسدار قانون باشيم. قانون اساسى مى      

اين بايد آزاديها را توسعه بدهد.  مالى زندانيان رعايت بشود، دستگاه قضايى
كنند اما در موارد ديگرى چگونه است كه در مواردى اينان برق آسا محکوم مى

بينيم. بهرحال راه اصلى راه استقامت و مقاومت خود اين نسل هيچ عملى نمى
رسد و ملت ما پس از قرنها من ترديد ندارم كه اين استقامت به نتيجه مىاست. 

ياورد و آن همانا حقوق و شود آنچه را  كه نداشته است بدست بموفق مى
آموزند كه عمل به اقتضاى فطرت ست و مسئوالن اين جمهورى مىامنزلت او

بهتر است از تبديل شدن به عامل خوف و وحشت. حال كه اين صحبت را 
شوش ديده بودم گفتم، هم من و هم  كردم و داستان زيبايى را كه در جبهه

معناى اين سخن مقدس اردبيلى را اندربيابيم.  خوانندگان بهتر بايد بتوانيم
 :گويندمى است كهاينداستان 

 
 داستان شیخ بهایی و مقدس اردبیلی

اشرف فرستاد تا مقدس اردبيلى را  شاه عباس شيخ بهايى را به نجف»     
شد با نمى س اردبيلى راضىمقد ؛بياورد. شيخ بهايى رفت يرانراضى كند و به ا

اصرار بسيار راضى شد. شيخ بهايى از او خواست كه سوار بر اسب بشود و 
نشينم و با بسوى ايران براند. مقدس اردبيلى گفت من بر همان خر خويش مى

اما زود بر شيخ  .آيم. اصرار بى نتيجه بود ناچار شيخ بهايى پذيرفتآن مى
نيست.  اميد رسيدن به اصفهانا راه رفتن اين خر به اين زودى بمعلوم شد كه 

خود او از پشت سر  .از مقدس خواست كه خر را تندتر براند. مقدس نپذيرفت
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مقدس خر را نگهداشت و گفت: كشورى كه . «به سك زدن خر»شروع كرد 
آيم. من به آنجا نمى .االسالمش تويى معلوم است شاهش چکاره استحجت

. «را گفت و بازگشت. اينبرود راه ارى او بايد خودتو بر اين خر هيچ حقى ند
ما آدميان بايد به گويد پس اگر اسالم همين اسالم است كه مقدس اردبيلى مى

باشيم كه خود فكر كنيم، خود تصميم بگيريم، خود  اندازه آن خر حق داشته
و اگر اين حق را براى همه بپذيريم، بسيارى از اختالفها و دعواها  عمل كنيم
هاى بزرگ در ايران گرديم و به پيروزىشود و ما به سازندگى موفق مىتمام مى

هايى است كه و مطلب ديگر در اين هفته گزارش .گرديمو جهان كامياب مى
  :وندشیخواندم. اين گزارشها را دسته بندى كه كنيم سه دسته م

 ،يکى گزارشها مربوط به عراق
 ى،سايبه گروههاى س يکى گزارشهاى مربوط 
  هاى مطبوعات خارجى درباره ايرانيکى گزارشهاى مربوط به نوشته 
از سويى و با   يك گزارش اقتصادى درباره روابط اقتصادى اروپا و ژاپنو 

 از سوى ديگر و تضاد منافع اقتصادى اينها باهم. آمريکا
اى است : اينها چهار گزارش است يکى مقالهاى مربوط به عراقاما گزارشه     

المللى لندن از يك نويسنده عرب كه در نشريه انستيتوى سلطنتى مطالعات بين
با كرملين بهم  كه چگونه روابط رژيم صدامچاپ شده كه شرحى است بر اين

درباره صدام  اتقول انورساد اى را هم ازبت جملهخورده. به همين مناس
مردى با دو » : استرا اين طور وصف كرده صدام ساداتآورده است.  حسين

حمله  آنچهره كه پشت درهاى بسته با آمريکاست در حاليکه درانظار عموم به 
پرداخته و تجهيزاتى كه بايد تهيه  ه عراقبعد به تهيه مهمات بوسيل .«كندمى

عوامل مهمى  :گويدمى .شروع كرد كه چرا عراق جنگ را با ايرانكند و اين
دست  :گويدمى ؛شمرد براى اينكه مركز قدرت در منطقه بشودبراى خود مى
آورده بود كه عراق فضاى خالى بوجود  ،تهاى عربىساياز س كشيدن مصر

خواست اين فضاى خالى را پر كند. شرايط الزم را بعنوان يك جانشين مى
اش از نظر استراتژيك نزديك به ست. چرا كه با موضع جغرافيايىا طبيعى دارا

ميليون جمعيت صنعتگر، باسواد، طبقه متوسط پيشرفته درآمد نفتى ساالنه  14
هزار نفر  250كامالا مجهز بالغ بر  مسلحميليارد دالر و نيروهاى  23بالغ بر 
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پرداخته تحت عنوان سرنوشت  بعد به بحثى .تواند چنين نقشى را بازى كندمى
پس از تحکيم موضع  با اشاره به اينكه صدام حسين ،در اين بحث ؛عراق

المله شدن سعى در خويش در حزب بعث به كمك نيروهاى مسلح، براى وجيه
ميليون  7بيش از  1980بوجود آوردن يك نظام پارلمانى نمود، در ژوئن 

، نماينده براى مجلس ملى انتخاب كردند و در اين مجلس بودجه 250عراقى، 
 (ظاهرا  چون واقعا  چنين نيست)هاى خارجى، تسايهاى توسعه، سبرنامه

به رابطه او با شيعيان عراق پرداخته و  ،دبع شوند.موضوع بحث و تصویب می
است تا شکاف ميان اغنيا و فقرا را گفته است كه او كوشش زيادى بکار برده

بطور چشمگيرى كاهش بدهد، پس از شرح چگونگى تحکيم موقعيت صدام 
در حزب بعث و كوشش او براى بدست آوردن وجهه در افكار عمومى، به اين 

ق براى حفظ موضع خويش در جهان عرب و عرا»بحث پرداخته است كه 
ندارد تحت  اى جز پيوستن به محور سعودى و عراق و اردنچاره خليج فارس

 حمله كرده پردازد كه توضيح بدهد چرا عراق به ايراناين عنوان به اين امر مى
بايد از طريق  به اين نتيجه رسيد كه (يعنى صدام)گويد: رهبر عراق مى است؛

نظامى به مقابله با رژيم ايران بپردازد كه موجوديت رژيمهاى مثل او را بخطر 
ها و تحليهاى عراق و ديگران حاكى از آن بود كه انداخته بود. تمام نشانه

المللى منزوى است. همچنين كفايت متفرق و در صحنه بينبى حکومت تهران
حيه خود را از دست داده و دچار كمبود لوازم يدكى نيروهاى مسلح ايران رو

الزم هستند. بدين ترتيب در محاسبات عراقيها، ايران از نظر نظامى در مقابل 
مجهز عراق قادر به مقابله نبود. هجوم عراق در وهله اول متوجه منطقه  ارتش

شود. مردم عرب ايران از آنجا استخراج مى شد كه تقريبا  تمام نفت خوزستان
البته اين ) زبان اين استان نيز خواهان خودمختارى از حکومت تهران بودند 

پيروزى قاطع و سريع عراق،  ،كوتاه سخن .(بردندجناب و صدام گمان مى
رفت. يك پيروزى سريع از سه جهت به نفع عراق چيزى بود كه انتظار آن مى

ميان شيعيان و ديگر مسلمانان عراق  ه باعث كاهش اعتبار خمينىكاين بود اول
كه خوزستان و نفت ايران به تصرف عراق در ديگر اين شت؛گو منطقه مى

توانست بعنوان يك برگ در مذاكرات آينده با حکومت تهران مى کهد مآمى
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قدرت اصلى منطقه عراق را بصورت  ،برنده مورد استفاده قراربگيرد و باالخره
 كرد. صدام را بر جهان عرب تثبيت مى آورد و رهبرىدر مى
البته در گزارش ديگرى هم بود كه من در موقع خود گفتم كه صدام به      

يك فرصت تاريخى است كه هيچگاه تجديد »اطرافيان خود گفته بود كه 
خود نويسنده مقاله . «نخواهد شد و ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم

ايرانيان بطور كلى محاسبات عراق را غلط  «سرسختانه»گويد كه مقاومت مى
از آب درآورد. نتيجه جنگ هر چه باشد با طوالنى شدن آن مواضع داخلى و 

اى صدام و حزب بعث را به مخاطره خواهد انداخت و از طرفى اشتياق منطقه
و  مانند اسداو،  وسط رهبران مخالفتواند تصدام براى رهبرى جهان عرب مى

براى  و ليبى عقيم بماند. با در نظر گرفتن اقدام اخير سوريه سرهنگ قذافى
با بلکه  ،صدام شايد مجبور به جنگ نه تنها با ايران در شرق ،اتحاد دو كشور

 .كوشندو كشور نيز براى تضعيف موضع عراق مىسوريه در غرب باشد و هر د
اى بجز پيوستن عراق به محور سعودى اردن، براى حفظ موضع چاره ،بنابراين

بدين سان رژيم صدام در »: ماندوى در جهان عرب و خليج فارس باقى نمى
 .«پيونددمى واقع به اردوگاه آمريکا

اين جنگ به ملت رهگذر از  كه رژيم عراق پردازدمىزيانهايى به بعد       
يك سقوط »گويد يکى زيانهاى اقتصادى است و مى است: خود تحميل كرده

ى ناگوارى در بر خواهد ساياقتصادى ناگهانى براى رژيم عراق پيامدهاى س
ى يعن) در شرق دشمن دارد  رژيم صدام»گويد: و عالوه بر اين مى «داشت
 ،اين ملت وارد كرده استه كه ب ای را، حملهكه به اين سادگى «(  ايران

كند. نويسنده براى روشن فراموش نخواهد كرد و براى انتقام روز شمارى مى
دهد: ادامه مى طوراينبا عراق  كردن منافع مشترك غرب بخصوص آمريکا

قيمت گذارى روى فزاينده، در  هى با غرب، ميانروابط رو به افزايش اقتصاد»
ش براى بهبود روابط با كشورهاى محافظه كار و ، كوششهايو توليد نفت

تها با منافع غرب تشابه بسيار يأسطرفدار غرب اين منطقه همه و همه اين س
ن اظهار چني 1980آوريل  14در  بدين خاطر است كه برژينسکى. «دارد
فكر  بينيم ماما هيچگونه تضاد اساسى بين منافع آمريکا و عراق نمى» :داردمى
 :دهداو ادامه مى. «كنيم كه روابط ما و عراق بايد سرد و كينه توزانه باشدنمى
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تر بود. در ابتداى جنگ ايران و عراق اوضاع براى غرب، اميدواركننده»
قاطعانه امریکا بخصوص كه  (يمیآاميد داشتند كه ما زود از پادر یعنی)

اى كه بين طرف اتخاذ نمود. با در نظر گرفتن ركود روابط و فاصلهموضعى بي
عراق و شوروى ايجاد گرديده، تحويل لوازم و تسليحاتى كه در زمان شاه سابق 

توانست توازن قوا را به سود ، مىخريدارى شده، در مقابل آزادى گروگانها
. «ى دست به چنين اقدامى نزدطرفبىيران برهم زند، ليکن آمريکا براى حفظ ا

 :شودمطلب بر خواننده روشن مىقرار، بدین
بطور  .شودحاال اگر من بخواهم همه گزارش را در اينجا بياورم طوالنى مى      

ارهايى كه از يك موضع انقالبى، شع عراق»گيرد كه نتيجه مى نویسنده ،خالصه
داد به يك موضع محافظه كارانه و طرفدار غرب بر سر مى روزهاى اول انقالب

 و اردن رفته و بناست محورى با كشورهاى عربستان سعودى متحد آمريکا
 .»بوجود بياورد

ق غير ايرانى در مسائل خاورميانه گزارش ديگر را گروهى اهل تحقي      
اند موضع كشورهاى منطقه و دو ابرقدرت را درباره كوشيده . ایناناندنوشته

از زمان »اند: نوشته طوراين درباره آمريکا .روشن كنند و عراق جنگ ايران
ى آمريکا، رسيدن به تعادل قوا با شوروى براى مسئله اساس روى كارآمدن ريگان

باشد، به همين دليل مسئله نظامى براى آمريکا از همه مهمتر است. بار ديگر مى
 .ت فعلى آمريکا نداردسايى زيادى در سسايمسئله خاورميانه اهميت س

دهد كه مسئله گيرى اين كشور در مسئله جنگ ايران و عراق نشان مىموضع
اى آنها هيچ مسئله اساسى نيست بلکه مسئله اساسى اين كشور خاورميانه بر

وضعشان بد است  و لهستان است. اما شوروى: روسها هم در افغانستان روسيه
لى فعال و یدر خاورميانه خ ت روسهاسايو براى اين دو كشور اولويت قائلند، س

نقش الابالى بازى كرده و نتوانسته ، روسیه رابطه با جنگتهاجمى نيست. در 
هاى اين دو ابرقدرت به است كار اساسى بکند. اين مسائل يعنى ناتوانى

نيروهاى محلى اجازه داده است تاحدى خودشان عمل كنند و در آينده منطقه 
نقش زيادى ايفا نمايند. همه نيروهايى كه در منطقه نقش مهمى دارند سعى 

: د. اما سوريهننند براى خود نيرو جمع كرده و دوستان جديد پيدا نمايكمى
سوريه با رفت و آمدهاى عرفات براى خاتمه جنگ موافق نيست چون 
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احتمال دارد عراق  ،خواهد جنگ ادامه پيدا كند و در صورت ادامه جنگمى
بتوانند در  هابعنوان يك رقيب براى سوريه از صحنه خارج شود. و سورى

نفوذ پيدا كنند و كمکهاى مالى بيشترى دريافت كنند.  كشورهاى خليج فارس
: جنگ ايران و عراق باعث شد كه اين حال سازمان آزادبيخش فلسطين

رغم خواست خودش به كنفرانس سازمان بيشتر به سمت سوريه برود، على
خواهد با ميانجيگرى كه در مورد جنگ ان آزديبخش مىعمان نرود. سازم

كند يك توازن جديد بوجود آورد. هم از ايران و عراق امتياز بگيرد هم يك مى
تر از عربى و خليج فارس بوجود آورد و هم بتواند مستقل توازن بين كشورهاى

، از يك طرف كمپ ديويد توافق: مصر پس از ها عمل كند. اما مصرسورى
ديگر با بعضى كشورهاى عربى  را با اروپا بهتر كرده و از طرف روابط خود

است. روابط بهتری پیدا کردهمثل سودان، سومالى، و تا حدى با عراق، 
كنند چون مصر ربى استقبال مىعكشورهاى خليج از بازگشت مصر به صحنه 

 .باشدظ توازن منطقه مىيك نيروى مهم در توازن منطقه و در حف
و ناتوانى او هم در صلح و هم در  به علت ضعف عراق بازگش مصر      

اى است. اما كشورهاى خليج تبديل شدن به يك قدرت منطقهخاطرجنگ ب
خواهند با ضعف عراق كه اكنون ديگر بر همه و عربستان: اينها مى فارس

ظاهرا  ناگزير  سامان دهند.را بدون سلطه عراق  شته اوضاع خودشانروشن گ
گويد اين جرگه خود خواهند كشيد. مى بهوقتى اينها يکى شدند عراق را هم 

خواهند خود را از نتيجه جنگ كنار بکشند و در صورت ادامه كشورها مى
 جنگ به عراق كمك خواهندكرد چون سقوط عراق براى آنها يك فاجعه است.

به همين صورت پيش برود و عامل تازه وضعیت گيرد: اگر نتيجه مى ،وباالخره
آن  .سقوط خواهد كرد حتى اگر صلح شود نشود، صدامصحنه اى وارد و عمده
 .»خاورميانه دوباره در اولويت قرار خواهد گرفت وقت
ها ارشاين گزبکنم با توجه به  از اينكه درباره گزارش ديگر صحبتپيش       

 جا دارد كه اين صحبت را با همه بکنم.
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قرار بر متاركه شد اين  روز بيست و پنجم اسفند در حضور امام
 :متاركه را محترم بشماريم

يعنى هر روز اليحه به مجلس نبرند و از شوراى نگهبان تفسير نطلبند در      
ها، . روزنامهئيس جمهورىجهت از بين بردن حقوق و اختيارات قانونى ر

ى كمى از اين زدوخوردهاى تبليغاتى، خيابانى و غير اينها سايگروههاى س
 .دست بردارند و نهادها و همه نيروها به يك چيز بيانديشند و آن پيروزى است

شود اين ملتى كه در اسالم پيروز مى .اين پيروزى همه چيز را تغيير خواهد داد
و در نسل  الم را رها نخواهد كرد. منطقه وقتى اين توانايى را در انقالباس

ما در  .همه چيز دگرگون خواهد شد .به تكان خواهد آمد ایران ببیند، انقالبى
وسعت دادن به زمينه اين تحول را با  .آستانه يك تحول تاريخى بزرگ هستيم

كارى كه دشمن كرد براى از  ،خواست خداب؛ تا مگر از بين نبريم ،جبهه داخلی
بين بردن انقالب ما خود موجب از بين رفتن دشمنان اسالم، دشمنان آزادى و 

 .استقالل مردم منطقه بشود
هشت ماه تالش شبانه روزى در جنگ و با جنگ، در مخاطرات بزرگ.      

 اينك ما را به جايى رسانده است كه ،هشت ماه مطالعه، تجربه، مشاهده
وضعيت را روشنتر ببينيم. من قصد دارم در روزهاى آينده نتيجه هشت ماه 
تالش جمع وسيعى از كارشناسان مبارزان انقالبى عرب و غير عرب كه 

اند، مشاهدات خودمان ازعالئمى كه مطالعات خود را در اختيار ما گذاشته
 دهد تجربيات روزمره جنگ، همه اينها را در يك تحليلدشمن بدست مى

، فرماندهان نيروهاى مسلح عمومى از وضع و موقعيت براى نيروهاى مسلح
هاى ما بر دشمن تشريح بکنم تا بخواست خدا قدمهاى همه ما استوار و ضربه

 .شکننده گردد
 
  

 1360ارديبهشت ماه  4تا جمعه  29كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه   26شنبه تاریخ انتشار 
 540زنامه شماره رو
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 قسمت ششم
  

ى پيرامون سايگزارش ديگر تحليلى درباره مهمترين رويدادهاى س
 :جنگ تحميلى بشرح زير

همزمان با  به عربستان سعودى انگليس نخست وزير مسافرت خانم تاچر    «
 60به عربستان. خريد  از سوى آمريکا 15 -كنهاى اف تحويل بمب اف

و اين  و آلمان توسط سعودى از آمريکا و انگليس و فرانسه ميليارد دالر اسلحه
همه اسلحه واقعيت كه سعودى متخصصان و خبرگان كافى براى استفاده از اين

كشورهاى عربى بويژه » دهد: ادامه مى طوراينو باالخره  «ار نداردرا در اختي
خواهند تنها حامى حقوق فلسطينيها شوند تا بدين وسيله هرگونه مى رژيم عراق

ببرند. را از بين  و انقالب فلسطين اسالمى ايران رابطه و پيوند ميان انقالب
براى كشورهاى منطقه  ربزرگترين خط همکارى دو انقالب خليج فارس

آيد. ولى بدنبال جنگ تحميلى، ايران روابط خود را با سازمان بحساب مى
 آزاديبخش سرد كرد. حتى برخى از مطبوعات ايران، عرفات را كيسينجر

ين بهترين فرصت را به كشورهاى عربى اعراب خواندند. دورى ايران از فلسط
ى، سايمالى فراوان و پشتيبانى س منطقه خواهد داد تا آنها با كمکهاى

ها را تحت انقياد خود درآورند. پس از پيروزى انقالب اسالمى فلسطينى
ايران، رهبران عرب منطقه همکارى دو انقالب را با نگرانى و وحشت تعقيب 

طى ماههاى گذشته آمريکا موافقت كرد كه » كهمطلب سوم اين. «كردندمى
و پنج  «لپو»از نوع  موتورهاى زيردريايى سفارش شده از سوى ايتاليا

دستگاه كاميون سنگين به رژيم عراق  1800هواپيماى بوئينگ و باالخره 
د روابط عراق با آمريکا از بهبو حسين تحويل دهد. در اين مذاكرات صدام

كند كه اين روابط بايد گام به گام كند ولى به آنها توصيه مىاظهار مسرت مى
 .گسترش يابد تا از سوى برخى از كشورها تفسير و تعبيرهايى بعمل نيايد

بناست بزودى ديپلماتهاى دو كشور در سطح باالترى تعيين و افزايش       
 ها از مقامات آمريکايى نظرشان را درباره رژيم كنونى ايرانبار يابند. صدام

خواستار شده. مقامات آمريکايى خاطرنشان ساختند كه با تجربه ايران موافق 
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چون موجب دخالت شوروى در ايران خواهد  (ايران با انقالب)نيستند يعنى 
، هليکوپتر، موشك و قطعات يدكى به افكنصدام از احتمال تسليم بمبگرديد. 

خطر اصلى  است:هاظهار نگرانى كرده است. صدام افزود ايران از سوى آمريکا
است كه ثبات و امنيت منطقه  الله خمينىةكند حکومت آيكه منطقه را تهديد مى

رهاى منطقه و را بهم زده و از روز اول در صدد دخالت در امور داخلى كشو
 «.تحريك شيعيان برآمده است

با آمريکاييها داشته، صدام از شيعيان بعنوان  در اين گفتگوها كه صدام»     
باعث  است كه تحريکات رژيم ايرانستون پنجم نامبرده است. وى اضافه كرده

ت. صدام سپس گفته است در ايران ه اسشتگ دخالت شوروى در افغانستان
 .كندمعلوم نيست چه كسى حکومت مى

اين حکومت دوام نخواهد آورد بزودى ناپديد خواهد شد و اوضاع بهم       
كس را قبول ندارد. كس حرف هيچهيچ افزايد در ايرانمى خواهد خورد. صدام
نيزم در منطقه بهراسيد. ما اجازه خودنمايى خطر كمو ازشما آمريکاييها نبايد 

ت مستقلى را در برابر مسکو در پيش خواهيم سايبه آنها نخواهيم داد و س
 .«گرفت

 
 :دست به اقدامات زير زده است براى جلب كمك آمريکا صدام

ها ى منطقه در تمام زمينهبه همکارى با كشورهاى عرب اظهار عالقه عراق      
 .در اين زمينه و جلب اعتماد آمريکا

سسه انجمن سلطنتى ؤرسد كه گزارش پيشين مبه همان نتيجه مى ،در اينجا      
از خطر  اشتن نگرانى آمريکاند»: رسيده بود به آن مطالعات استراتژيك لندن

مطرح شده  از سوى صدام رژيم فعلى ايران خطر اساسى ؛كمونيزم در منطقه
هاى غيرمسئول، دخالت جو و حادثه آفرين است. احتماالً است كه داراى جنبه

قادر است شهرهاى ديگرى را اشغال كند ولى از حمايت آمريکا و  عراق
زند تا ظاهرا  وف مىتوان گفت بلدر واقع مى) .العمل آن هراس داردعكس

عالقه صدام به همکارى با آمريکا و  (آمريکاييها بدانند قدرت او چقدر است
 .»استفاده از تكنولوژى پيشرفته آن
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 ىسايتحليلى بر مهمترين رويدادهاى س» گزارش بعدى هم تحت عنوان      
 .داردچند قسمت  «پيرامون جنگ تحميلى

 ش خواهد كرد انتظاراتى را كه فلسطينيها از انقالبتال كه عراقاول اين ●
 برآورده نمايد و از آمريکارا اند براى كسب حقوق خود داشته اسالمى ايران

ى بزرگ منطقه را حل كند تا بطور كلى روابط سايبخواهد كه اين معضل س
ى نمايد و جمهورى سايرا مواجه با تحول سآمريکا و عراق بويژه فلسطينيها 

 اعتبار كند.هاى  مردم بىاسالمى ايران را در ميان دولتها و توده
ى، سايكه كشورهاى شبه جزيره عرب كه سرگرم همکاريهاى عميق سدوم اين ●

 و عراق نظامى و امنيتى و اقتصادى هستند بدنبال تجديد روابط آمريکا
 احتماالً حاضر خواهند شد كه عراق را نيز به همکارى دعوت كنند.

محکوم به تحريم  الظاهر عراقبدنبال آغاز جنگ تحميلى على كهسوم اين ●
روابط دو كشور دچار نوعى برودت از سوى شوروى شد، لذا  ارسال اسلحه

 است.شتهگ
 روابط ضعيف جبهه ،و آمريکا بدنبال تجديد روابط عراق كهچهارم اين ●

 . گشتپايدارى با عراق قطع خواهد 
كه در حال بهبود يافتن است دچار تحول  با مصر روابط عراق :كهپنجم اين ●

ترين مخالف طه با عراق اساسىد. مصر با تجديد رابشدر جهت مثبت خواهد 
 را در راه برقرارى صلح خاورميانه از ميان برخواهد داشت. 

احتماالً عالقمندى به  كه بدنبال محاسبات فوق است كه رژيم عراقششم اين ●
 .را از دست داده است پايان جنگ با جمهورى اسالمى ايران

بلى به قهيم از اين دو گزارش و مقايسه با گزارشهاى سان اگر بخوابدين      
شمن و د يك نتيجه برسيم آن نتيجه اين است كه زمان، روزها و ساعتها براى ما

وره سدر قرآن، است كه تعيين كننده است. روشى كه ما بايد بکار ببريم همان
 وعت به ما تعليم كرده است. بايد يك لحظه وقت تلف نكنيم. با سر ،عاديات

 .قاطعيت عمل بکنيم پيش از آنكه دشمن بخود آيد كار او را بسازيم
در  عراق كه دبير كل حزب كمونيست استحاکی از آناما گزارش ديگر       

بيست و ششمين كنگره حزب كمونيست شوروى سخنرانى كرده است. در اين 
هايى كه از لشگركشى همانند لشگركشى سخنرانى دبير كل گفته است كه اين
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سوى ديگر رژيمهاى ديکتاتورى ارتجاعى صورت گرفته با شکست روبرو 
 .خواهد شد

خواهد ميزبان كنفرانس غير متعهدها در سال آينده مى جالبست كه عراق      
بشود، معلوم نيست كه اگر او غيرمتعهد است پس ديگر چه كسى متعهد است. 

وان غيرمتعهد نبايد با برقرار كردن كنفرانس در عراق و تحت سلطه رژيم عن
اعتبار گردد، مگر اينكه تا آن وقت آن رژيم سرنگون شده و بى مخوف صدام

 .رژيمى به دلخواه ملت عراق بر سر كار آمده باشد

 
با  هاى اقتصادى اروپا و ژاپنتسايگزارش بعدى درباره تقابل ساما 

 :آمريکاست
ج قسمت: تاريخچه اين گزارش هفت قسمت دارد يعنى دو تا ضميمه و پن     
پيش بينى وضع اقتصادى كشورهاى بزرگ و  - اوپك ى و اقتصاديسايس

با اروپا و ژاپن.  ، بيان روابط كلى امريکاو آمريکا ژاپن -تقابل آينده اروپا 
با تقابلش با اروپا و احتمال بازيهاى مختلف آمريکا در خاورميانه در رابطه 

ه اول راجع به وضع پولى دنيا، ضميمه دوم راجع به بازار جهانى ژاپن. ضميم
  است.طال

خوب اينها مفصل است و اگر بخواهم براى خواننده بگويم خسته خواهد       
 و اروپا و ژاپن گيرد كه آب آمريکااين گزارش نتيجه مى شد. ولى در يك جمله

من نه تنها نتيجه مطالعات خودم در اقامت  .از يك جوى نخواهد رفت
اگر ما نقش فعالى  گویم:میگويد، بلکه را مى یمعناین ام در آن حدود، طوالنى

بزرگى در اروپا محتمل است.  ىسايدر جهت استقالل داشته باشيم، تحوالت س
ت و تمايل دولتهاى اروپايى سايما بر اين تحول با تغيير در س اگر اثر انقالب
توان گفت كه زمينه جهانى ديگر در حال بوجود آمدن مى آن وقتظاهر بگردد، 

اين است و اين زمينه خود مزيد تغييرات ديگرى در جهان خواهد شد. چرا نه؟ 
 .بر پايه تعادل ميان دو ابرقدرت از اساس متزلزل خواهد شد نظام
اى است كه ظاهرا  به تعداد كم گزارشهاى بعدى ترجمه چند مقاله از مجله      

 .تسايبراى اهل س ؛رسدبفروش مى گرانشود و به قيمت بسيارمنتشر مى
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ايدئولوژى آيد بيشتر براى همان القاى ها برمىكه از مضمون اين مقاله طوراين
پيش  را در حوادث ايران است نقش خود امريکاها كوشيدهدر اين مقاله .است

گيرى توضيح بدهد. من مايل نيستم و گروگان و در جريان و بعد از انقالب
آن  مطالب اين مجله را در اينجا براى شما بازگو كنم براى اينكه از اعتبار

مطمئن نيستم و بيشتر حدسم اين است كه به قصد القاى ايدئولوژى يعنى 
 .ايجاد سوءظن نسبت به رژيم جمهورى اسالمى است

وزير خارجه  اى تحت عنوان افشاگرى نقل قولى را از ماسکىدر مقاله      
يى در مطلقا  هيچ اساسى براى بهانه جو»آورده است. بدين عبارت كه  كارتر

هستيم و در جنگ اخير دست  با عراق ی عراقبقا مورد مورد اينكه ما در
نقل قول ديگرى از قول نيويورك تايمز كه منعكس . «ايم، وجود نداردداشته

بدين عبارت دارند،  ت خارجى آمريکاسايكننده نظرهايى است كه مسئولين س
شکل قابل دركى خواهان سرنگونى رژيم ايرانيها كه آمريکاييها ب» :آورده است

و تنفر كامل نسبت به اياالت  یهموطنان ما را گروگان گرفته و مدعى دشمن
 .»باشدنتواند جزء عالئق آمريکا مى اما نابودى ايران ؛باشندمتحده هستند مى

 گيرد وبو نقل قول از اين د ،اى را كه بايدتواند نتيجهخواننده خود مى      
يعنى موقعيت جهانى كشور را )وضع كشور را آن طور كه هست اندريابد. 

 .)درک کندكه هست  طورآن
 

سه گزارش ديگر، يکى درباره صحبتهايى كه آگاهان مسائل بانكى كشور در       
خواندم و  . من اين را از ابتدا تا آخراندكرده كانون اسالمى بانك مركزى ايران

توانند دروغهايى تا اين حد سف خوردم كه چگونه اين كسان مىأبسيار ت
كه  طورنايم بايد مواظبت بکنيم همكه بگوفاحش و آشکار بگويند. غير از اين

سازیها باید مراقب دروغ، «اين انجمنها براستى اسالمى باشند»گفته است،  امام
اند راجع به ارز دانشجويى و غيره كه نشانه كمال ردهاظهارنظرهايى ك نیز باشیم.

خواهم وارد اين گزارش اطالعى از واقعيتهاى اقتصادى است. بارى نمىبى
ام و اين دفعات راجع به اين موضوعات صحبت كرده هكه قبالا ببشوم براى اين

 گذارم بعهده مسئولين اقتصاد، مسئولين بانك مركزى و غيره كه خودشانرا مى
 .اگر الزم ديدند توضيحاتى درباره اين مطالب بدهند
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و  براى امام الله ربانى شيرازىةاست كه آي گزارش ديگر درباره مسائل فارس      
را بايد بگويم كه  ی. من خيلى با روشنى و وضوح اين معنانداينجانب فرستاده

خانهاى واقعى در  ،شودمى خالصه تمام درآمد يك ملتى در پول نفتوقتى 
آيند. انقالبى واقعى بايد تمام هوش و حواس رابطه با اين پول نفت بوجود مى

 .ت مستقل اقتصادى داشته باشيمسايخود را صرف كند تا ما بتوانيم يك س
گشتن، در حقيقت سرگرم ها بدنبال برخوردها پراكنده كردن كوششها و در كوى

گونه برخوردها واقعيتهاى اجتماعى را با اين .شدن با هيچ و پوچ است
نهاد انقالبى بايد پرچمدار تحوالت بزرگ در كشور و توان عالج كرد. نمى

سابق است، سرگرم  منطقه باشد نه خود را بدين كارها كه كارهاى درخور ساواك
و منطق انقالبى در ما حاكم گردد و ما بتوانيم در همه  . اميدوارم كه عقلكند

خواهم فعالا جا امنيت و قانون را حاكم بگردانيم. من در اين باره نيز نمى
 .براى اينكه جاى عمل است صحبتى بکنم

 
صفحه قطع بزرگ  85اما گزارش بعدى كتابى است مفصل در 

 .اندر اير ت روسيهسايدرباره عملکرد و س
ت بر سه پايه ديپلماسى آشکار، ديپلماسى پنهان، سايبگمان نويسنده اين س     

است . هدف آن ایندر، قراردايعنى حزب توده استفاده از عوامل خود در ايران
ت سايايران را وابسته بخود بگرداند. پس اين گزارش مفصل توضيح اين س که

ت صحبت بکنم. آنچه ساياست. باز جا ندارد كه من با خواننده درباره اين س
اساسى است اين است كه خود ما حركتى در خط استقالل واقعى از شرق و 
غرب داشته باشيم و اجازه ندهيم كه ديگران در كشور ما با استفاده از 

جرا كنند و به خواهد اتى را كه مىسايديپلماسى آشکار و پنهان و عوامل خود س
 .ما تحميل نمايند

رى بود دهم، گرچه هنوز مسائل ديگجا پايان مىگزارش اين هفته را بدين      
ام. ساعت يك كنم آنچه اساسى بود، گفتهاما صحبت طوالنى شد و گمان مى

 .بعد از نيمه شب است و وقت آن است كه كارنامه را تمام كنم
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 1360ديبهشت ماه ار 11تا جمعه  5كارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه  27يکشنبه  تاریخ انتشار 

 541روزنامه شماره 

  
 پردازممى« والعاديات»به عنوان روش به بيان سوره 

 «اتوالعادي»به لحاظ گزارش اين هفته، به عنوان روش به بيان سوره       
و  ديدههايى است كه خواهرى خواب پردازم. اين سوره نيز جزء همان سورهمى

 :استفهرست آن را براى من فرستاده
هِ نَقْعًا بِفَاَثَرْنَ  ❊بْحًا مُغِيرَاتِ صُفَالْ❊ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ❊ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا       
نَّهُ وَاِ ❊  لَشَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ اِنَّهُوَ ❊ ودٌ اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُ❊ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ❊ 

صِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُ ❊ بُورِ الْقُ ا فِياَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَ❊ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ 
 ❊اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ❊ 

زنند پس جرقه هاى شتابان در حاليکه بسرعت نفس مىسوگند به دونده      
 يزان،پس يورش آوران بامدادى، پس با آن گردى برانگها، افروزان بر زدن سم

ت س اسپس بدان بر ميان گروه درآيند، همانا آدمى براى پروردگارش بس ناسپا
، آيا شدید استخير  بهاو حب و براستى خود بر اين گواه است و همانا 

ست، ا هاهست و آنچه در سينا دانيد آنگاه كه برانگيخته شود آنچه در قلبهانمى
 .رآورده شود، همانا پروردگارشان در اين روز به آنها بس آگاه استد

كنم، ناگزيرم توجه خواننده چون بعنوان روش درباره اين سوره بحث مى      
است. قرآن بگمان من کردن به آنرا به اين امر جلب كنم كه روش براى عمل

 در ستمرعمل است و بر اساس واقعيتها و امرهاى واقع م روش برای كتاب
خورد معنايش اين است تاريخ بشرى است. به اين لحاظ وقتى خدا سوگند مى

است و انسان را  مستمراست يعنى يك امر واقعى  طوراينكه هميشه اين امر 
بيند كه كند كه اگر دوروبر خودش را نگاه بکند مىمتوجه اين واقعيت مى

امروز است، جلوى طور است و اين واقعيتى است كه جلوى چشم نسل همين
چشم نسل پيشين هم بوده، جلوى چشم نسلهاى قبل از او هم بوده. از امور 
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هاى اول اين سوره است از يکى همين بحثى است كه درباره آيه واقع مستمر،
ها متضمن چند واقعيت طور از هر نظر، بعنوان روش اين آيههمين ؛نظر نظامى

و اصل همکارى و هماهنگى.  و اصل هستند: اصل سرعت و اصل غافلگيرى
در جنگ اگر پيش از آنكه دشمن بتواند خود را جمع و جور كند  بدين معنا كه

 100نفر بر  20ناگهان بر سر او حاضر بشويد و با سرعت تمام عمل بکنيد، 
 كهكه اصل ديگرى را از ياد نبريد و آن اينكنند، بشرط ايننفر غلبه مى

 
نى بداد هم برسيد و مثل يك تن واحد يکديگر را فراموش نكنيد. يع

 عمل كنيد.
آورند با هم عمل كنند، مواظب يکديگر يعنى همه افرادى كه حمله مى      

باشند، به كمك يکديگر برخيزند و مالحظه يکديگر را بکنند. فرق يك گروه 
گاه با يك گروه غيرمعتقد كه بزور يا به لحاظ نظم نظامى يك جا  معتقد و آ

شود. گروه اول در رابطه با يکديگر و با در همين جا ظاهر مى ،اندبرده شده
اما گروه دوم ضربه را كه خوردند هر  ؛كنندتوجه به حركات يکديگر عمل مى
 امر كند و همينافتد و بقيه را فراموش مىكس بفكر خود و تنها خود مى

عباس حثى بود كه بنىب :گفته است شود. مرحوم طالقانىاسباب شکست مى
يا اسبهايى كه ناگهان  گفت كه آيه داللت بر اسب دارد خطاب به اسبمى

 كنند و فالن. و امامكنند و همهمه مىكنند و خاك مىكنند و گرد مىتاخت مى
فرمود كه اين سوره بعد از جنگ بدر بود و در آنجا ما دو اسب مى (ع) على

شتر و اسب نيست و نقش انسان است.  مرادمراد شتر است. اما  ؛نداشتيمبيشتر 
 شتر و اسب وسيله كارند. امروز تانك و نفربر زرهى و خودروها، هواپيما و اينها

برد اصل است. اين سه تا اصل ست روش و انسانى كه اين روش را بکار مىا
سيديم كه اينها هستند و در اين جنگ هم آزموديم و هربار به اين نتيجه ر

بعنوان روش موفق است. چنانكه در جنگ بدر هم همين روش مسلمانها را 
 پيروز كرد.

 
 بايد نقش را به انسان داد
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داند كه دهيم، انسان وقتى روحيه دارد يعنى مىوقتى نقش را به انسان مى     
ا كند و مصمم است به انجام كار و اين روش ركند، آگاه است كه چه مىچه مى

گويد، به تعبير اين سوره ، خود عمل مىدهدشهادت میبرد، زمان بکار مى
بينيم، خود غبار و فرياد و صدا و وضعيتى كه ما امروز مى تاخت و تاز و گرد و
ت سايدهند بر پيروزى و موفقيت عمل. تنها در زمينه ساينها همه گواهى مى

ور است. وقتى انسان تاريخ طاى هميننيست، بلکه در هر زمينه طورايننظامى 
تاريخ  ،نظامى كشور خود را كه همه تاريخش تاريخ جنگ و نظامى است

بيند كه نه، در همه جا اين سه خواند، مىپيروز را مى جنگ سرداران و نظاميان
كتابى هم كه چندهزار سال پيش نوشته نویسنده اصل از اصول جنگى است، 

نيز اين سه « هنر جنگ»هم ترجمه شده تحت عنوان  است و بزبان فارسى
داند. اما اگر تعميم بدهيم، آن اصول اصل را بعنوان اصول مسلم در جنگ مى

آيد. در هر آيد بکار تالش در زمينه اقتصادى نيز مىى نيز مىسايبکار مبارزه س
صول را رعايت بکند اى انسان اگر كار امروز را به فردا نگذارد و اين ازمينه

 .ستاپيروزى با او
واقعيت ديگرى نيز توجه شده است. قرآن در همين سوره به در اينجا       
ذلك لشهيد، و انه لحب  ان االنسان لربه لکنود وانه على»گويد: مى

 .»الخيرلشيد
 ارروردگانسان به خير عالقه و عشقى شديد دارد با وجود اين نسبت به پ      

يان بخود ناسپاس و در كار خير شتاب ندارد. چگونه است آيا اين تضادى را 
و  گاهىكند، از روى آكند؟ واقع امر اگر انسان به واقعيت كارى كه خود مىمى

گى شود كه فطرت است كه مايل به خير است و بيگانعلم دقت كند، متوجه مى
نگ جگرداند و در كار مىشود انسان را ناسپاس از فطرت است كه مايه شر مى

ر شر و شکست ببا تمايالت استبدادى و اينها،ت ازو اداره امور و متابع
 .دهداين آيه به ما روش كار را ياد مى آورد.می

خير باشد كه هست، هر كسى بدين كار  وطناگر فرض كنيم دفاع از       
ر روحيه عالقه شديد دارد، اما صرف عالقه و عالقه شديد كافى نيست. اگ

سستى در كار  ،متناسب با اين عالقه براى كار بموقع نباشد، با همه عالقه
. نتيجه اهمال، عقب انداختن كارها نظم ندادن به كارها و شودهمگانی می
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شود دشمن پيش بيايد و چيره شود. موجب مى است که بنوبه خود برخوردها
د بر يك اساسى ست كه دوست داشتن و دوست نداشتن بايا جادرست همين

باشد. اگر بر اساس بينش توحيدى باشد، يك نوع روش و عملى را سبب 
شود، اگر بر اساس زور و تضاد باشد يك نوع ديگر، اما دومى يعنى دوست مى

او را و هدف  کندمی محدودرا داشتن بر پايه زور و تضاد، دايره آدمى 
كه ديد محدود و جه اين. نتيگرداندمیخردكردن طرف مقابل و از بين بردن او

تفكر و دايره عمل محدود است. بر اساس توحيد هدف در درجه اول نجات 
طرف مقابل است. ديد و تفكر وسيع يعنى تحرك انديشه به حداكثر است و 

گيرد سنجيده، بموقع و بر روشنى انجام مى ناگزير عمل چون بر اساس تفكر
و آيه بيانگر اين واقعيت پس اين هر د .اساس اصولى است كه شرح كرديم

اما  ،انسان به خيرو نيکى، رغبت و عشق دارد ،فطرتنابرگرچه ب :روشن است
كند كه اين خير و نيکى همين انسان در مقام بيگانگى از فطرت فراموش مى

در رابطه با توصيه و پرستش خدا معنى دارد. نتيجه اينكه خود را بجاى خدا 
 جويد.رى او ناسازگارى بلکه تضاد مىگذارد و عمل او با عالقه فطمى

 
اگر ميان عالقه و عشق به هدف  :بعنوان روش اين را بايد گفت

 ، پيروزى قطعى استه باشدعالى و عمل هماهنگى وجود داشت
صحبت بکنم  خواهم نه تنها با افراد نيروهاى مسلحست كه مىا جادر اين     

ايستادند و پيروزى بدست  حبت بکنم كه در انقالببلکه با همه آنهايى ص
 :ستاآوردند. صحبت من اين

بايد اگر هدف استقالل است، آزادى است و استقرار اسالم است، عمل مى   «
. چرا چنين نيست دهد کهشهادت میزمان  اما. «با اين هدف سازگار باشد

ما انسانها استقامت و استمرار در  که؛ توضیح این«لکنود»چنین نیست؟ بخاطر
اى كه ما يا خود، خود را بدان گرفتار چرا؟ به لحاظ مسائل روزمره .كار نداريم

خواهند ها مىآيا اين آيه .كنندكنيم و يا حاكمان ما را بدان گرفتار مىمى
 گیر باید بود. در حقیقت، ماخواهند بگویند پی. مینه ؟بگويند، چاره نيست

مانيم، بينيم، از رفتن مىرويم، اما در راه موانع و مشکالت مىمى بطرف خير
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كنيم، مى طوراين است كهاينكنيم. واقعيت گيرى را رها مىشويم و پىكند مى
اما يك واقعيت ديگرى هم هست: اينكه، آنها كه به نيکى و به خير عشق 

گاهند و گرفتار مسائل روز نمىمى ها رها از آنشوند و خود را ورزند و آ
، براى اينكه به خير و هدف (مقاومت كنند) كنند، اگر آنها هم بايستند مى

ايم. وقتى فرماندهى كند. ما در جنگ هم همين را ديدهعالى برسيم كفايت مى
ولو بقيه در بروند، ناگزير همين ايستادگى و استقامت، ( مقاومت كرد)ايستاد 

گويد اند و وقتى آنها برگشتند، تجربه مىفراريان را به مواضع خويش برمى گرد
گويند يکى ست كه در كار جنگ مىا رواز اين .جنگندكه با استقامت تمام مى

كه در موقع ؛ یعنی ایناز نقشهاى فرماندهى حضور به شخص خويش است
و افراد نيروى خويش حاضر بشود و آنها را به جنگ  سختى در ميان سربازان

ها چنين است در همه نگيزد. اين اصل همواره صادق است. در همه مبارزهبرا
جنگها چنين بوده و چنين است. خود من در همين جنگ اين اصل را 

ام و نظرم اين است كه تغيير سرنوشت جنگ نتيجه رعايت اصولى است آزموده
در است كه من در همان روزهاى اول جنگ با خوانندگان كه در همين آيه آمده
واقعى كسى است كه در عمل قرآن را بعنوان روش بکار  ميان گذاشتم. مکتبى

كه به هدف  را در آزمايش ببيند و معتقد بشود. شما مردمي ببرد و صحت آن
و  خواهيد به نام استقالل قربانى نشودباور داريد و مى ، آزادی،عالى انقالب

شناسيد، بايد بايستيد، لى استقرار در حکومت اسالمى مىاين دو را اركان اص
ها نهراسيد و نباشيد. سستى در كار نياوريد، از سختى «كنود»استقامت كنيد، 

بدانيد اگر پشت همديگر را داشته باشيد، اگر بموقع با سرعت و قاطعيت عمل 
ه و يابيد، چرا؟ براى اينكه آيات پايان سوره رابکنيد، بدان خير دست مى

ناگهان جامعه  ،وقتى اين اصول در كار رعايت شد :گويدنتيجه را به شما مى
جوشند و آيند و مىشود از معاد و پندارى انسانها از گور بيرون مىاى مىجلوه

كه در جريان انقالب بزرگ ما شد، همواره  طورناهم ؛شوندبرانگيخته مى
د. اينها كه زود توانستند كه در جريان اين جنگ ش طورناهم .طوراستهمين

وضع را در دست بگيرند، انسجامى به نيروها بدهند و با توجه به موقعيت و 
نباشند و كار را به موقع انجام بدهند و موافق همين اصول  «كنود»وضعيت 

سان كه پندارى را همان انجام بدهند، موفق شدند همگى نيروهاى مسلح
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اند از آن حالت تسليم، بغض، نبود روحيه كه اين مرگ است و هبرانگيخته شد
اند، در همه اند و بزندگى برگشتهمرگ معنوى انسان است، برانگيخته شده

بينيد كه همه چيز دگرگون زندگى اجتماعى نيز چنين است. در ميان ناباورى مى
د نشويم، مشکالت فراوان درست وشده. كافى است كه تسليم نشويم، كن

آورم. است را بياد شما مىكنند، من مشکالتى كه جنگ ايجاد كردهمى
آورم و است را بياد شما مىمشکالتى كه محاصره اقتصادى ايجاد كرده

آورم. هر كدام از شود را بياد شما مىمشکالتى كه در داخله ايجاد شده و مى
ت، بشويم، يعنى بگوييم چون مشکل هس «كنود»مشکالت كافى بود كه ما 

مشکل هست، راهى نيست، بايد واقعيت را پذيرفت.  آناين مشکل هست، 
زدند كه ما امروز  ولو بعضى بودند كه در اوايل جنگ هم اين حرف را به ما مى

 ،امتيازاتى را بدهيم، بدهيم و صلح ايجاد كنيم وقسمتى از خاكمان را بدهيم، ول
باليى را كه  ،حاصل كرديمتوانايى  كنيم به محض اينكهبعد خود را تقويت مى
است، يعنى اين واقعيتها هستند  «كنود»آوريم. اين بايد بر سر دشمن مى

اما واقعيتها مطلق نيستند. اگر ما تسليم اين منطق بشويم  ؛شود گفت نيستندنمى
نند، شعارشان هم اين است كه زاى هستند كه با همه وسايل مىكه پشت سرعده

ما كم است،  ، اسلحه«پيروز بشود صدربنىبرود بهتر است كه  ايران نصف»
ما در بدترين  مهمات ما چنين است، نيروهاى مسلح ما هماهنگى ندارند. ارتش

ى داريم و اين سايما در محاصره اقتصادى هستيم، انزواى س ،موقعيت است
هر روز عمل  اند،ای که در داخل گشوده، در جبههدافزاینبر هم می مشکالت

بين  -كنند براى اينكه فرمانده نيروهاى مسلح را ضعيف و ناتوان سازند مى
تواند دفاع از خود نمى»گفتند بايد كارى كنيم كه مردم بفهمند اين آدم خود مى

ز اين هر كدام ا - (اين به مناسبت كشاندن به دادگسترى)« كند چه رسد به آنها
چند نوبت من راجع به اين مسئله صحبت  ها كافى بود براى سست آمدن.بهانه
سئله عنوان شد ين مدر همان اوايل جنگ هم شبى در شوراى نظامى ا .ماهكرد

كه دو سال است اين بالها بر سر ارتش آمده و ارتش ناتوان شده و حاال بايد 
نباشيم. ما  «كنود»ا زدم كه نه همين حرف ر ،جا همدر آنرا بپردازيم.  بهاى آن

كه اين مشکالت واقعيت دارند، اين موانع كه واقعيت ايم براى اينجا ننشستهاين
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اند و واقعيت دارند اينها را بهانه قرار بدهيم براى دارند، بدبختيها كه ايجاد شده
 .سست شدن، اين ناسپاسى است

عمل کنیم که سوره  درسى ، هرگاه بهما با وجود همه اين مشکالت      
 .م سرنوشت جنگ را تغيير بدهيمیتوانطبق روش عمل بکنيم مى آموزد ومی

آيند و همه نيروهاى ما از اين مرگ معنوى به زندگى معنوى مى نیم،اگر چنين ك
ايم با هيجان سان ماتم شکست گرفتهشود. ما كه اكنون اينچيز دگرگون مى

يك قاعده عمومى است. اين قاعده را آوريم. اين زندگى پيروزى بدست مى
بينيم كه آيد مىوقتى فتح و پيروزى مى»: قرآن در جاى ديگر هم گفته است

اين قاعده و آن قاعده يك قاعده است.  .«شوند در دين خدا فوج فوجوارد مى
كه گفتم اهل تفسير براى اين سوره و اين آيات  طورناالبته ممکن است هم

خواهم آنچه را كه بعنوان د، كار من تفسير نيست مىتفسيرهاى ديگرى بکنن
روش بايد آموخت و در عمل بکار برد با خواننده كه قسمتى از آنها نيروهاى 
مسلحند در ميان بگذارم براى اينكه آينده جنگ و آينده كشور را ما بايد بر 

مهم نشماريم  اساس همين روشها بسازيم. پس اگر ما مشکلها را هرچه باشد
م نشماريم نه به اين معنى كه بگويم نيستند، هستند، مهم هم بشماريم اما مه)

توانايى خود را براى غلبه آنها از ياد نبريم آن  (نكنيم عملیویز بیو دستآ مطلق
ايم و انسان در رابطه با حب به خير را بر پايه اينكه ما توحيد را اصل قرار داده

تواند براى مشکلها راه شود و مىمى اش از حاكميت مطلقها رهاخدا انديشه
كه اين روشها را بکار ببرد، در اين  كه بايستد و در صورتي حل بيابد در صورتي
بينيم صورت است كه مىدر آن .شويم به دگرگون كردن وضعصورت ما توانا مى

گردند. خوب در قرآن در همين سوره و در همين انسانها به زندگى باز مى
انسان  آيا  :پرسدوضوع بحث من بعنوان روش است، خداوند مىهايى كه مآيه
اشاره به آن  «داندآيا نمى»شود؟ بگمان من اين داند كه برانگيخته مىنمى

شوند داند قيامتى خواهد بود و در آنجا انسانها برانگيخته مىآيا نمى»نيست كه 
علم  ازگر ا خاطرنشان کردن این واقعیت است:، «آيندو از گورها بدر مى

 ،علم به معاد غافل نشوی و بهانه نیاوری که حاصل از تجربه زندگى تاريخى،
آنچه هر نسل در عمر از حتی اگر علمى نيست كه انسان حاصل كرده باشد، 

آن واقعيت بزرگ را هم در قلمرو  دتوانمى ، غافل نشود،استخود تجربه کرده
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عثت پيغمبر، در آن سرزمين مرگ ب د و ببیند:علم خود بياورى و بدان علم بياب
معنويت و از خودبيگانگى كامل انسان، چنان زندگى ايجاد كرد كه پندارى 

فراگیر  و تسليم اجتماعى يأسهربار كه  ، ببیند:زندگى بعد از مرگ بود
بر همين روش عمل  ؛ پیشینیانايستندهستند که میمردانى زنان و ، شودمی

خيزند، برخاستند و ايستادند ندارى از گور برمىاند و انسانهايى چنانكه پكرده
ت و تجربه هم شده است. اين نويد اسزندگى بعد از مرگ شد. پس اين آيه، آيه 

 ،هر بار كه بر طبق اين اصول عمل كرديم ؛اجرا گذاشتيمه را ما در اين جنگ ب
البته روشهاى ديگرى هم در اين جنگ بر اساس همين آموزشها  .پيروز شديم

ايم كه بموقع خود از آنها با خواننده صحبت خواهم كرد. اما عجالتا  برده بکار
اگر روحيه يعنى آمادگى براى عمل به مقتضاى هدف، خواهم به شما بگويم مى

وجود داشته باشد، موانع و مشکالت  ،هدف خير، دستيابى به خير، هدف عالى
نگيرند، به تعبيرى بهانه كند شدن، بهانه ناسپاسى نسبت به فطرت خود قرار 

كنند يا ايجاد بهتر، در صورتيکه ما همين موانع و مشکلها را كه ايجاد مى
با بکار بردن روشهاى  ،صورتایناند به عامل تحرك بيشتر تبديل بکنيم، در شده

شويم برانگيزيم. برانگيخته بشويم، زنده بشويم زندگى معنوى موفق مى ،درست
  .متناسب با فطرت پيدا كنيم

ختى زير اى انسان! بدب گردد به آگاهى از اين واقعيت كهپس همه چيز برمى     
از سهل انگارى و سست شدن در عمل براى رسيدن به هدف و ست اسر خود تو
  شود.شروع مى

ها را، وجود مشکلها را به عامل اى را از خود نپذير. وجود بهانههيچ بهانه     
منتظر ايستادن ديگران هم مباش تو تا مت كن و تحرك بيشتر تبديل بکن و مقاو

گاهى بايست، استقامت بکن، با سرعت و قاطعيت بموقع عمل كن، خواهى  آ
ديد كه موانع حيات در شرايط فعلى ما موانع استقالل، موانع آزادى، موانع 
استقرار اسالم به معنى دين فطرت، برداشته خواهند شد و تو پندارى كه بعثت 

دانى . اگر نايستادى و خودت مىتگى شد، حيات بعد از مرگ شدشد، برانگيخ
 ؛است خویش شاهدخود گويد انسان آيه مى نهمى ؛ايستىايستى يا نمىكه مى

آورد يا نه، يك داند كه بهانه مىاين ضعف خويش علم دارد، مى رب ؛گواه است
و  گیردبر می دررود، يا نه ترسى او را گيرد و در مىپستى، مقامى و عنوانى مى
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دهند و بيم در او شود و يا نه واقعيت را براى او وارونه جلوه مىمتوقف مى
شود ها موجب مىهمين ؛كنند كه نكند چنين شود، نكند چنان شودايجاد مى
بينيم دليل اين بشويم. اگر اينهايى را كه مى «كنود» (ما انسانها)كه او 

و اين فشارها شد و اين زورگوييها شد  نگيريم كه هان ديدى اين نارساييها شد
گذرد و ديگر از ما كارى ساخته دهد كه كار دارد از كار مىو همه چيز گواه مى

است. درست در همين موقعيت است كه خود اين امور به  «كنود»اين  ،نيست
شدند.  أمور واقع شدند بوديم كه اين «كنود»دهد كه در گذشته ما نشان مى

د و اكنون بايد بايستيم و جبران كنيم آن بهانه قراردادنها را و اينها پيش آمدن
هيچ مانعى را بهانه قرار ندهيم و  ،هيچ چيزى را هيچ مشکلى را هيچ سختى را

چرا در »گوييد: هدف اصلى را هم رها نكنيم. خيلى از شما هستيد كه مى
عمل نكرد؟ چرا در آنجا حرف نزد؟ چرا در كجا  فالن مورد رئيس جمهور

اما هميشه فراموش نكنيد كه جنگ  «قاطعيت بخرج نداد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
كنيد به آنها مى «چرا»ها را كه شما براى ما تعيين كننده است و اگر همان

اصلى باز  «خير»پرداخته بود، در آنها غرق شده بود، از كار اصلى، از آن 
گمان نكنيد كه ايستادن شما  یددوار باشرفت. پس اميماند و همه چيز مىمى
باشيد، در يك سازمان در يك نهاد  «كنود»است هر جا كه نايستيد،  تأثيربى
كند، اگر آن كس كه خير را در يك جامعه فرق نمى (باصطالح امروز)

دهد سستى نكند و بهانه نياورد و بايستد براى آنچه خير است، آن تشخيص مى
مرده از گور. و اگر  بسان بیرون آمدند به خير، شونجمع برانگيخته مى

كردند و من هم بود و در جلسه همه حمله مى طورآنجو »د، اگر بگوييد ینايست
من حاصل  ديدم خوب همه ايستادند و حرف زدن من فايده ندارد و مقاومت

صورت اين ناسپاسى است، بهانه قرار داده ، در اين«ندارد و من هم حرفى نزدم
شوند. البته مرگ مادى هم در پى خير بريده، همه دچار مرگ معنوى مىو از 
 .آيدآن مى
توان آورد: اگر در مجلس پانزدهم و شانزدهم يك حاال صدها نمونه مى      

ايستاد، آن خيزش و جنبش براى نمى ايستادند اگر مصدقاقليت كوچك نمى
ايستاد اين نمى آمد؟ در بعدى بزرگتر اگر امامد مىچگونه بوجو ملى كردن نفت

آمد؟ خود ما در خارج اين چگونه بوجود مى تغيير بصورت يك انقالب
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 «كنود»واقعيت را به آزمايش گذارديم. بر اثر همين بهانه قراردادن انسانها 
ه و همه افتاد بدست ه ملى، همهجب ،اند و همه چيز رفت: كنفدراسيونشده

آنهايى كه با ما از يك باور نبودند. يك حالت مرگ، كزكردگى در انگشت شمار 
توانستند بزنند. جوانهاى مسلمان بوجود آمده بود كه دست به هيچ كارى نمى

گ تصميم گرفتيم نه تنها اين روپاريس بوديم و دو نفر هم در هامبدو نفر در 
ريم، دليل مسامحه و كندى و یگليم نانع و مشکالت را دليل بر تسمو

بلکه بعكس اين اوضاع و احوال را محيط مناسبى  ،گرى قرار ندهيمناسپاسى
 و عمل كنيم و عمل كرديم. وقتى ما به ايران براى آزمون و تجربه بپذيريم

آمديم وضع كامالا دگرگون شده بود. سالها طول كشيده بود، اما دگرگون شده مى
كه بعث نسل جوان و مسلمان در خارج كشور عينا  مثل اينكه از گور د. چنانبو

زندگى اين سبزه زار خيزند، آنجا گورستان انديشه توحيدى شده بود و برمى
 .شد (توحيدى)انديشه 

اج كه محت اگر قرآن را به اين ترتيب بفهميم، بر اساس واقعيتهاى تاريخى      
ت هم اقتصاد و علم انسان است، محتاج علم طبيعشناسى و علم تاريخ و جامعه

كه  طورآنگويد، نه كه خود قرآن مى طورآنهست. محتاج دانستن اصول دين 
ما مسلمانها موافق اين روش عمل بکنيم، آن  ،گويد، هم هستارسطو مى

گى زند تواند الگو براى تمام بشر بشود وگردد كه مىجامعه اسالمى پديدار مى
 .سازدز را دگرگون مىانسان امرو

 دانستم و تجربهگمان من اين است كه آنچه بعنوان روش از اين سوره مى      
 اشندبودم، با شما خوانندگان در ميان گذاشتم ديگرانى هم ممکن است بكرده

گر آموزشهاى ديگرى در همين سوره سراغ كنند، بر من و بر شما منت است ا
ها ين آيههاى آينده اگذارند. اميدوارم كه در هفتهآنها را با شما مردم در ميان ب

يان دهند، براى شما به همين نحو بها را كه به ما درس عمل مىو اين سوره
ز ها پيروبکنم و اطمينان دارم به بركت پيروى از آن روشها ما در همه صحنه

 ستهليل كمبود تجربه، استقامت كن، خذ» :ستاشويم . آنچه بايد گفت اينمى
 .»شودنشو، از هدف نبر، بايست، زندگى سراسر بعثت و بعثت دائمى مى

گاه در مسئوليتهاى بسيار سنگين بر دوش تو است. مسئوليتهايى كه هيچ      
است، مسئوليت استقالل در دنيايى پر از تاريخ ما بر دوش هيچ نسلى نبوده



1429 

 

سئوليت رشد در تضاد، مسئوليت آزادى و اين دو بر آن مسئوليت بزرگتر كه م
استقامت و  ،جهانى است كه شتابى سرسام آور دارد. اين مسئوليتهاى بزرگ

پذيرى به همراه خواهد و البته خستگىمقاومت بزرگ، جوانى، پرتوانى با هم مى
شوى بياد توان خويش بيفت. به ياد اين روشها دارد، اما هربار كه خسته مى

تا به  «الصدور حصل ما»بکن تا  بيفت، و به حركت آى، بايست و استقامت
، واقع گشت اى كه در دل دارى و به خاطر آن اين انقالبهدف عالى و انديشه

هاى سخت را تحمل كردند و مردند و تسليم نشدند، آنها كه شکنجه حاصل آید.
است، دهپيشاروى تو جوانى ايرلندى شصت و چند روز است اعتصاب غذا كر

اگر اين استقامت باشد، اگر موانع و مشکالت را بهانه كندى و سستى قرار 
نمونه و الگوى حکومت اسالمى خواهد شد. و  بهشت آزادى و ندهى، ايران

 .جهان را دگرگون خواهد ساخت
بکوش و بايست تا راه بر هر انحراف  ؛براى اين چشم انداز زيبا بکوش      

بايست  ؛به راه خويش برود و به هدفهاى خود دست يابد دد و انقالببسته گر
اى كه در دل ما بود و به انديشه. «الصدور حصل ما»تا به هدفها برسى 

بدان دست يابيم و انسان در اسالم آزاد شود  ،خاطر آن انقالب تحقق پيدا كرد
 .و رشد كند و جهان را توحيد فراگيرد

  
 

 1360ارديبهشت ماه  11تا جمعه  5نامه شنبه کار
 1360ارديبهشت ماه  29سه شنبه  تاریخ انتشار 

 542روزنامه شماره 
 قسمت دوم

  
شب در شوراى دفاع رئیس ستاد با عكس و نقشه وضعيت 

 :هاى جنگى را توضيح دادجبهه
تهاى نظامى بود. اما كار ما در اين هفته مطابق معمول بطور عمده فعالي     

ديدار كردم. پيش از من فرماندهان نظامى به خدمت ايشان  صبح شنبه با امام
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من ايشان را بسيار شاد و خندان  و رفته و وضع نظامى را تشريح كرده بودند
 .يافتم
هاى س ستاد با عكس و نقشه وضعيت جبههئیشب در شوراى دفاع ر      

درصد از زمينها را از  40توضيح داد و روشن كرد كه ما حدود  جنگى را
ايم. در آنجا از طرح نظامى هم صحبت به ميان آمد، خصوصا  دشمن پس گرفته

 .شوداز روشهاى نويى كه با موفقيت آزموده مى
ها دشمن از نو تبليغات وسيعى را براه انداخته بمناسبت اين تحرك و ضربه     

 خود را بپوشاند. چون تلفات نيروى دشمن در سرپل ذهاباست كه شکستهاى 
هزار و چند صد نفر  زياد بوده است. در مجموع از كشته و زخمى و اسير

 تأثيرعراق بي و روحيه ارتش جامعه عراقشده است كه اين طبيعتا  در مى
است كه  «و عربى فارسى»شب و روز مشغول اين تبليغ  ،بهمين دليل .نيست

حمله كرديم و ناكام شديم، كشته بسيار داديم و  (ايران)در سرپل ذهاب ما 
ارتش عراق برنده شده است! اين عالمت بايد فرماندهان ما را متوجه اين 

ها را عداد اين ضربهت ،هاى پى در پىواقعيت بگرداند كه الزمست با طرح
اى كه در ملت عراق بوجود آمده است ثمرات خود بيشتر بکنند، تا اين روحيه

و تلويزيون عراق و فيلم قالبى كه به  ار بياورد. از همين تبليغات رادیورا بب
داد، آشکار است كه مردم عراق بتدريج دارند به دروغ بودن مردم نشان مى

تر، سريعتر و ها كارید. پس هر چه ضربهبرنمى تبليغات رژيم عراق پى
تر و رهايى دو ملت ايران و عراق از رژيم پى باشد، دوران جنگ كوتاهدرپى

 .دشزودتر خواهد  حسين خودكامه صدام
 جامه»گويم بکوشيد تا ، بکوشيد، امروز ديگر نمىفرزندان رشيد ايران      
نپوشيد. اين حرف روزهاى اول بود، آن كوششها و فداكاريها و حماسه  «ننگ

بکوشيد تا به  :گويمنپوشيم و امروز مى «جامه ننگ»بزرگ سبب شد كه ما 
سرعت پيروزى بدست آوريد و چشم اندازهاى نو را به روى مردم منطقه 

 .بگشاييد
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وراى نظامى تشکيل داديم و طرحها را يك به نيز چند جلسه ش در خوزستان     
يك مطالعه كرديم. از دو سه محل بازديد كرديم و از بخت بد به مناسبت 

توانم به شما گزارش كنم. جنگ جزئيات مطالب اين ساعتهاى طوالنى را نمى
بتوانم به اختصار هم شده از اين طرحها  ،بهرحال اميدوارم نتيجه كه حاصل شد

ه بعد از انجام احتياجى هم به صحبت از آنها نيست چون صحبت كنم. گرچ
  .شوندهمه از آن آگاه مى

دمت بازديد ازعمليات جنگى و يکى هم عملياتى كه در خ ،غير از اين      
ن رفت از هردوى اينها بازديد شد. اين بازديدها هم جنبه ،عمليات جنگى است

فع ن، رست، بلکه رفتن و ديدگرچه اين هم مهم ا ،و ديدن و تشويق تنها ندارد
ها اين نواقص و روشن كردن زمينه كار و ايجاد تغييرات الزم در طرحها و همه

 .را هم بهمراه دارد
 .راجع به اينها هم بعد از انجام با شما صحبت خواهم كرد      
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آباد، همچنين ديدار از شهر كارگرى قزوين و خانه و ديدار از خرم
 زندگى آنها

ارگرى كآباد، همچنين ديدار از شهر ديدار از خرمرای ب ،از اينها غير      
 رایب ، رفتیم. ارديبهشت ماه 9روز چهارشنبه  ،قزوين و خانه و زندگى آنها

ايع ن صنها و شهركى كه براى كارگران و كارمنداپزخانهديدار از كارگران كوره
 :پردازيمى نظامى ساخته بودند، هم رفتيم اينك به شرح اين بازديدها

از فرودگاه كه ممکن بشود بدون اطالع قبلى بود. اين بازديدها بلحاظ اين      
گفتند كمى بيشتر از يکسر به محل پناهندگان رفتيم. عده آنها را مى خرم آباد

هزار نفر است در آن محل اردوگاه و وضع معيشت آنها بطورى كه خودشان 
دادند به ما نشان يديم بد بود. مواد غذايى را كه به آنها مىگفتند و ماهم دمى

سبز  سايدادند قابل خوردن نبود. بادمجانى بود پالسيده، پيازهايى به همين ق
ه بوديم كه مادرى را ديدم حمام هم نداشتند. در كنار جادكرده و نانى كپك زده، 

كه گويم به اميد اينمىگريست، او بچه خود را از دست داده بود. اينها را كه مى
مسئوالن بسرعت تمام به كمك پناهندگان بروند و وضع زندگانى آنها را خوب 
بکنند. آنها از سرپرستى كه داشتند بشدت ناراضى بودند. نه تنها بلحاظ اينكه 

آميز و داد بلکه به لحاظ اخالق و رفتار توهيناين گونه مواد را به آنها مى
داشت، اين گونه مسئوالن بايد بدانند كه اثر زخم روحى  تحقيرآميزى كه با آنها

ماند و اين گذارد، پايدار است و به روزگاران مىكه رفتارشان برجاى مى
چون چند نوبت در چند  .جمهورى بايد بهاى سنگينى بابت اين رفتار بپردازد

شود كه به آن محل اين شکايتها شده بود و من تذكر داده بودم و معلوم مى
آورم و اگر اين مقدار هم اين است كه در كارنامه مى شود.ذكرها توجه نمىت

كنم بلکه اين وضعيت عوض شود. كفايت نكرد، به وسايل قانونى اقدام مى
زائد است بگويم با وجود اين وضعيت شور و هيجان همين مردم از حد بيرون 

اى را و نامه بود. دخترى در جمعى ايستاد و با همان هيجان مطالبى را گفت
اى هاى نامه را بررا خواندم. جمله هم كه نوشته بود به من داد كه در راه آن

 .خوانما بدانيد براى شما مىاينكه روحيه مردم آن اردوگاه ر
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محبوب مردم بايد احضار  چرا در جمهورى اسالمى رئيس جمهورى
 بشود؟

اسم خود را نوشته است كه )نم. من.... كصدر سالم عرض مىآقاى بنى    «
مهاجران جنگى مستقر در اردوگاه ميثم مالوى مدت  من يکى از (آورممن نمى

ولى  .جا وضع ما خوب نيستاين صدربنىيکماه است كه اينجا هستم. آقاى 
بلکه از  قلب ما آزرده است نه از ستم صدام صدربنىگذرد. آقاى اينها همه مى

 صدربنىشود. آقاى ده مىشود. قلب ما آزررمانده كل قوا مىاهانتى كه به شما ف
اطاعت از  صدربنىحمايت از »چرا در جمهورى اسالمى نبايد ما آزادانه شعار 

 بدهيم؟ چرا! چرا! چرا در جمهورى اسالمى رئيس جمهورى «است امام
توانم حرف بزنم. خواهر ب مردم بايد احضار بشود؟ چرا...؟ ديگر نمىمحبو

 ....كوچکت
ردم گشتيم و مآباد باز مىدر اين اردوگاه و در راهى طوالنى كه ما به خرم      

نوعى  وق وبسيار بودند كه از ش ،ايمروستاها فهميده بودند كه به اردوگاه آمده
سيار بآباد به شما ه من دادند كه مردم خرمگريستند. در راه يادداشتى برنج مى

فشان ايد، عواطايد و سرى به شهر آنها نزدهعالقه دارند و اگر بدانند كه آمده
 هر وشود. بعد معلوم شد كه بخش مهمى از پناهندگان در خود شجريجه دار مى

 ابعضى باند ما هم به شهر رفتيم در بدو ورود به شهر ها اسکان يافتهدر خانه
 ايم. امادانستند كه ما وارد شهرشان شدهكردند، هنوز نمىكنجکاوى نگاه مى
يان ما را در كه در همه جا مردم جوشيدند آنها هم م طورنابزودى دانستند و هم

ه من پاك و گويا بود ك آن قدرشد گرفتند. احساسات و صميميتى كه اظهار مى
ه انى كو درد و رنج فراوان جوقادر به وصف آن نيستم همان گريستن از هيجان 

 «پيمان خون»گريست دست خود را بريد و خونش را به نشانه مثل ديگران مى
 .به شيشه ماليد

گذارد، اين اشکهاى شوق و درد و اين خون وظيفه سنگينى بر عهده ما مى      
رچه توان داريم در خدمت نكنيم و ه و اين ملت خيانت كه به هدف اين انقالب

اى از يك برادر پاسدار را كه اهل منطقه است بهمين مناسبت نامه آن بگذاريم.
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مرا ديد و بسيار بيشتر از اينها براى من  هاى خوزستاناى از جبههو در جبهه
 .خوانمنوشته بود و من آن را تا امروز در جيب دارم براى شما مى

سالمت و موفق بوده باشيد و رفع كسالت  هاميدوارم ك صدربنىبرادر،        
خواست زيارتتان كنم ولى متاسفانه دير رسيدم و شده باشد. ديروز خيلى دلم مى

شدم متوجه ماشينتان شدم سعادت ديدارتان را نداشتم. بهرحال امروز كه رد مى
 .يم شايد ابراز ادبى كرده باشمگفتم سالمى خدمتتان عرض نما

آييد سرى به ما پاسدارها بزنيد. به خدا دلمان ها مىترا خدا وقتى به جبهه      
گفت كه  خيلى برايتان تنگ است. متاسفانه ديروز يکى از برادران در سوسنگرد

هى به ما پاسدارها نكرد. خيلى ناراحت به ارتشيها سرزد و نگا صدربنىآقاى 
شدم. به خدا پنج انگشت يکى نيست. اگر اين دفعه به جبهه سوسنگرد آمدى 

 حتما  به ما سرى بزن. 
اسالمى  آيد ولى انقالبهاى آزادگان و جمهورى با هواپيما مىچرا روزنامه     

و  دهند؟ها فقط جمهورى اسالمى مىرا به جبههرسد؟ چمى دو روز بعد به اهواز
ش پدرومادرشان انگار فح ؟دهيدكنيم چرا انقالب اسالمى نمىوقتى سئوال مى

را اگر از هر  صدربنىگفت، عكس آقاى از برادران مىدهيم. بقول يکی مى
اميدوارم موفق و  (تالبته جاهايى كه يك بعدى اس)  كسى بگيرند جرم است!

 .»پيروز باشى
روم با هر كس كه در آن جبهه اى مىالبته توضيح بدهم كه من به هر جبهه      

كنم. اشاره اين نامه به وقتى است كه ما تدارك حمله در كرخه هست ديدار مى
 خواستيم دشمن حضور ما را در آن حدودالمقدور نمىديديم و حتىكور را مى

بايد كرديم كه نيروهاى ما مىاحساس كند. بهمين دليل از مواضعى بازديد مى
كردند، پس اين صحبت صحيح نبوده است كه از گرفتند و از آنجا حمله مىمى

جنگند ارتشيها بازديد كردم و از پاسدارها نكردم، براى من همه آنها كه مى
 . از اسالم و ايرانند و عزيز و گرامىبسر

برويم. اما از شهر به سختى  و ازنا آباد به بروجردما قرار بود از خرم ،ارىب       
بعد از ظهر بود كه هواپيماى ما آماده  7توانستيم بيرون آييم نزديك ساعت 
توانستيم بکنيم. قرار شد كه كار ديگرى نمى پرواز شد كه جز برگشتن به تهران

 .ز بروجرد و ازنا در فرصتى ديگر بازديد كنيما
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اطالع و براى اداى احترام به مقام كار و كارگر به شهر روز بعد باز بى

 :صنعتى قزوين رفتيم
ه آب و ك ه بودم شدملوعچند ماه پيش كه از اين شهر بازديد كرده بودم، م     

 ردارنطقه يك شهقرار شد براى اين م آن وقت. اسفالت و خيلى چيزها كم دارد
ر ار را قراكه معلوم شد آن شهرد طوراين .قرار بدهند كه به اين كارها برسد

 .ندادند
رمى و به شهر صنعتى كه وارد شديم باز جوشيدند همان هيجان و همان گ      

 وصميمى و قاطع كه اميد ميداد  آن قدرجا هم بود. همان صميميت در اين
 ضى جاها از وضع مديريت كارگاههاى صنعتىانگيخت. در بعحيرت را بر مى

ن آربه چون توليد پايين بود و نظم كم. اميدوارم تج ؛شدار عدم رضايت مىهاظ
د و باش روزها يعنى دوره رژيم سابق به كارگران ما آنچه را كه بايد، آموخته

رز الب امکان يك مديريت اسالمى به سود كارگران بوجود آيد. از شهرك مسکونى
 اكنانسبا  و يکى دو خانه رفتيمبه ها پر از گل بود. ن كرديم كه كوچههم ديد

 . ها صحبت كرديمآن
ساختند رفتيم و از آنجا به جا به محلى كه براى زاغه نشينان خانه مىاز آن      

در ميان هيجان و شادى احساسات پاك و جا، از آن .محل لشگر قزوين آمديم
آمديم. در اينجا چون من  اى آنها بسوى تهرانهصميمانه ارتشيان و خانواده

قزوين  يکى از همراهان ما كه هيجان پاسداران ،اى از يك پاسدار خواندمنامه
اگر  :به او پاسخ دادم. «جا جو ديگرى استكه اينمثل اين» :ديد گفترا مى

د همه جا همين جو است. اين جو غير از جو بينيها بياييد مىشما به جبهه
كنند و در اى ايجاد مىاست كه عده «جو كينه پرورى»و  دروغ، جو سانسور

خواهند بگويند همه مثل آنها هستند. چطور ممکن است آنها كه در سايه آن مى
قعيت را بينند، واجنگند و اين تالش شبانه روزى را مىها هستند و مىجبهه

 معكوس ببينند و دوست را دشمن بدانند؟

 
 :روز بديدار كارگران كوره پزخانه رفتيم بعد از ظهر آن
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ن بود نخستين اعتراض پراحساس و پرعاطفه، صميمانه و برادرانه شان اي     
ر انواخخبر آمديد؟ از دو سه اطاق ديدن كردم كه در هركدام دو سه كه چرا بى
 كنيم و تا جنگگفتند ما هيچ گله نمىان روشن بود، مىدركش .دنكنزندگى مى

خواهيم كشور ما بماند و خواهيم، مىزنيم، هيچى نمىهست حرف نمى
گاهى كجا پيدا مى شود شود؟ چطور مىنيروهاى ما پيروز بشوند. اين درجه از آ

 ند؟ دربده ى به استبداد تن بدهند؟ به قيموميت اين و آن تنگبا اين حد از آزاد
ك ين و كه درهمه جا يك زباگويم: اينام و اينك نيز مىهمه جا چند نوبت گفته

هى بيان يکسان وجود دارد، نشانه وضوح روشنى وجدان و شعور عمومى و آگا
ا از نع راست كه اين مردم توانايى آن را دارند كه موامردم ما است. نشانه آن
نكه اى آاين مردم آگاهند و بج .كار را هم خواهند كردپيش پاى بردارند و اين
 ،ردازندكنند و به ويرانى بناى موجوديت كشورشان بپ در سختى يکديگر را پاره

پا شاين توانايى را دارند كه دست در دست هم مشکالت و موانع را از پى
دن شگاه آبردارند. كافيست كه ما خود را به آنها تحميل نكنيم، كافيست كه ما 

دون بنظرهاى خودمان، ضعف خودمان ندانيم، كافيست كه  ومردم را از كارها 
هاى تخريبى در مسائل كشورى نظر بدهيم و بگذاريم مردم جوسازى و روش

در  وند.اى كه بايد در پيش گرفت متحد بشداورى كنند و بر اساس راه و برنامه
 د ون بوآن شهرك كه بعد از ديدار از كارگران بدانجا رفتم. همين شور و هيجا

همين زبان، كمبود هم داشتند. روحانى محل هم حضور داشت و از فقدان 
رعى تلفن و همه چيز صحبت كردند، اما آشکار بود كه اين مسايل برايشان ف
ها ه آنكاست. مسئله اصلى آنها همان مسائل عمومى كشور بود و انتظار داشتند 

 .درست و خوب حل بشود
  

 
 1360هشت ماه ارديب 11تا جمعه  5کارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه  30چهارشنبه تاریخ انتشار 

 543روزنامه شماره 
 قسمت سوم
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روز جمعه چند ديدار داشتيم، با كردها، با دانشگاهيان، دو مصاحبه با      
داشتيم و دو واقعه كه از آنها  سه شوراى عالى دفاعلج ؛خبرنگاران خارجى كردم

 .كنمنجا صحبت مىدر اي
اما در مورد مسئله كردها. دو تن از برادران بارزانى و پير قومشان آمده بود       

گفتند مسئله ما در درجه اول استقالل كه در كل مسئله صحبت شد. آنها مى
، خيلى از حرفها و هدفهاى خوب هستند كه وسيله كار بدكاران قرار است
 :است كه در پاسخ خوارج گفت (ع) گيرند. اين قول اما علىمى

 
 خواهد؟چه كسى خودمختارى مى

كلمه خدا را است،  د: حکمنگويكه مىاين «.حق يراد بهاالباطل ةكلم    «
خواهند اين كلمه حقى است، اما از آن مقصودى نادرست و باطل دارند. مى

حاال ما  حق را و اين پيمان حق را وسيله دستيابى به باطل قرار دهند.
در جمهورى اسالمى اصل بر  ؛خواهيم جمهورى اسالمى را بنياد بگذاريممى

خودمختارى انسان در رابطه با خدا، بنابراين ما وحشتى از خودمختارى است. 
ترساند اين است كه چه كسى خودمختارى كلمات نداريم. آنچه ما را مى

خواهد؟ و ما نه هدفى مىخواهد آيا از خود استقالل دارد يا خير؟ براى چه مى
تنها اطمينانى نداريم كه اين گروهها از خود استقاللى دارند، بلکه داليل و 

كند. نه تنها اسنادى به خط و نوشته را نيز ثابت مى شواهد بسيارى عكس آن
كه از  اىبعثى، اسلحه رهبران اين گروهها در دست  است، بلکه حضور نظاميان

وگرنه هيچ  ود چيز ديگر است.صگويد كه مقگيرند و... همه به ما مىآنها مى
بزور اسلحه چيزى را  .ابتدا ضرورت نداشت و الزم نبود  يك از اين كارها از

گويد نمى در ايران کسكه ما از پيش قبول داشتيم بخواهند بما بقبوالنند. هيچ
ن بايد مثل صغير اداره بشوند. ما در قانون اساسى مردم كرد در امور خودشا

هرآنچه الزمه خودمختارى واقعى در محدوده ايران مستقل است، پيش بينى 
نيز  به ما معلوم كرد و تجربه كردستان ايم. گيريم به اينكه تجربه خوزستانكرده

 .لبدطهمان را ثابت كرد كه هيچکس جدايى نمى
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ما را در اين جنگ  اند و نيروهاى مسلحچرا جنگ داخلى به پا كرده
 :درگير كردند

در جهان غولها واحدهاى كوچك محکوم به فنا هستند، محکوم به زير       
را كنار بگذارند و ماهم به اجراى  سلطه رفتن و ماندن هستند، پس زبان اسلحه

يد كه دشمنيها و خونريزيها و فلج كردن نيروهاى دن بپردازيم همه خواهند قانو
 هيچ كم از خيانت ،استكه دشمن خارجى به ما حمله كرده ما در وقتي مسلح
ى كه گويا سايرا با رفتار گروههاى س ما چگونه رفتار عرب خوزستان. ندارد
گ شود مقايسه اهى هم دارند و باصطالح خودشان چيزهايى هم سرشان مىآ

كنيم؟ در اينجا نه تنها براى ما مسئله ايجاد نكردند، بله جانب ما را گرفتند. 
اما آن گروهها بايد به ملت ما و تاريخ ما توضيح بدهند كه چرا جنگ داخلى 

دند تا دشمن از به پا كردند و نيروهاى مسلح ما را در اين جنگ درگير كر
فرصت استفاده كند و به كشور ما حمله بياورد؟ به هر حال من در آينده نزديك 

 :گويم اينست كهبازديد خوادهم كرد آنچه اينك مى از كردستان
 

خواهيم يك جمهورى برادران و خواهران كرد من، بدانيد كه ما مى
 اسالمى باشيم و همه را متحد كنيم

خواهيم اين ما از كرد و ترك و عرب و اينها بيزار نيستيم بلکه بعكس مى     
جمهورى بيان كننده امکان زيست مستقل همه آنها با هم و در كنار هم و با 

باشد، براى اينكه ما جز اين راهى براى استقالل از  و خواهری  برابری برادرى
وضع از همين قرار  سلطه ابرقدرتها نداريم. در همه جاى كشورهاى اسالمى

 .است
ها بشويم كه گونه وسوسهشما لبنان را بنگريد و ببينيد كه اگر ما تسليم اين      
كشورمان  ،كننديعنى همين ابرقدرتها و قدرتها در ما ايجاد مى «خناس زمان»

ديگران  را بايد ميدان زد و خوردهايى بکنيم كه دست آخر از آن چيزى نماند و
بنشينند و درباره سرنوشت ما تصميم بگيرند و حال و روزى پيدا كنيم كه مردم 

اند. اميدوارم اين توضيحات تمايل به بازگشت به دامن لبنان پيدا كرده
 كه در دوره جنگ مردم كردستان طورناجمهورى اسالمى را قوى بگرداند و هم
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اند و مثل كمال بردبارى را از خود نشان داده (كارى به اين گروهها ندارم)
اند ازاين كار از آزمايش وفادارى به ميهن اسالمى موفق بدرآمده مردم خوزستان

خود پشيمان نباشند و ما نيز در عمل نشان بدهيم كه خدمتگزار آنها هستيم و 
ع بگردانيم و از هيچ بنا نداريم حقوق طبيعى و واقعى مردم كشور خود را ضاي

 .بين ببريم

 
شود، ضرر و زيانى كه از بسته بودن اين دانشگاهها متوجه كشور مى

 مفصل صحبت كردند
با دانشگاهيان هم حدود دو ساعت صحبت شد. آنها از رفتارى كه با       

است، سختى وضع و اينكه افتتاح شود، مشکالتى كه ايجاد شدهدانشگاهيان مى
آسانى ممکن نيست و ضرر و زيانى كه از بسته بودن اين ه مجدد دانشگاه ب

چون بعد از آن مالقات  شود، مفصل صحبت كردند.دانشگاهها متوجه كشور مى
را بعد از آن ايام دارم پر  در سمينار مسائل دانشگاهى صحبت كردم و اين نوار

لها دادم كنم، آن مطالب را در آن صحبت مفصل و جوابى كه به سئوامى
كنم، جز اينكه ام كه چاپ شده است و در اينجا درباره آن بحث نمىآورده

علمى  هاى اساسى اش محروميت از علم، ابداع و ابتكاريکى از مايه انقالب
بود و من ترديد ندارم كه موانع برداشته خواهد شد و اين نسل به راه ابداع و 

تكار خواهد افتاد و اين جو ركود متعفن كه در آن محصولى جز ناسزا، كينه، اب
اهد شد كه در آن شود، به جوى بدل خوبغض و تخريب و خشونت ايجاد نمى

گردد و فضاى زندگى مردم ما فضاى شادى و رشد همگانى  ها شکوفا انديشه
 .و هماهنگى و پيشرفت بگردد

 
 بود شب جلسه شوراى عالى دفاع

مان مورد بحث واقع شد و دو سه تصميم اتخاذ مطابق معمول وضع نظامى      
توانيم با خوانندگان در ميان بگذاريم. در اين شب شد كه آنها را  هم نمى
تهرانى را كه خطاب بمن فرستاده شده بود خواندم  تلگرافى از آقاى شيخ على

ايستيد و كنيد و مىمخالفت مى شما گفتيد با چماقدارى»ست كه در آن آمده ا
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البته در همين حدود سئوالى . «آييدكنيد ولى مثل اينكه كوتاه مىاستقامت مى
جا جواب هم در همان مجلس بحث از مسائل دانشگاهى شد كه من در آن

 :گويمدادم و اينك نيز به ايشان جواب مى
 

 آيمام و كوتاه هم نمىتادهخير، من ايس
ايد تا بجاى همه تالش اما همه بايد تالش كنند، شما مرا انتخاب نكرده     
رسد. مثال و چماق كشى مى همه بايد بايستند. هر بار كه كار به چماق ؛كنم

سير سوره بايستند. در تف شما بايد مردم را فرا بخوانند و جلوى چماقدارى
شويم. اگر اين ند مىکكنيم و والعاديات گفتم ما مشکالت و موانع را بهانه مى

مشکالت و موانع را بهانه تند شدن و سرعت گرفت بکنيم، همه چيز فورا  
شده و بعثت و حركت  شود و پندارى كه انسانها از مرگ معنوى رهادگرگون مى
اما اگر همه تكليف را . «صدورال حصل ما»صورت  ند. در آناز سرگرفته ا

بدين كارها موفق آيم، خواهى نخواهى  نبرعهده من قرار بدهيد و برفرض كه م
پس بهتر است كه كار همه را همه بکنند همه در همه  .شومخود ديکتاتور مى

جا بايستيم، چون فطرت اصل است و زور از خود بيگانگى است، فطرت غلبه 
 .شويمكند و ما پيروز مىمى

 از كه به من گفتند در همين روز و در همان شهر كه آقاى تهرانى طوراين     
قربانى ضرب شصت  خمينى آقاى حسين، استجا به من تلگراف كردهآن

يچ حد و براى زوره :تسا اياست. خود اين مسئله بسيار گوشده چماقداران
حريمى وجود ندارد. اين واقعيت روشنى است. اگر امان بيابند و فرصت بيابند 

ست سخنى كه من او حاكم بشوند، حريمهاى ديگر را خواهند شکست، اين
 .بايد بگويم
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 :بخشدمى یايستادگى شماست كه به ايستادگى من معن
 زيهاى مصنوعىاز اين جوسا !چشمها را باز كن !نسل، به خودآى اي      
خواهند از تهديدها نترس و در برابر كسانيکه مى !از هاى و هويها نترس !نترس

ست، ني امرا نيرويى جز نيروى شم !زور را بر انديشه و عقيده حاكم كنند بايست
 هرهابخشد. در همه جا در همه شمى یايستادگى شماست كه به ايستادگى من معن

حس  امر د و به هر قيمت بايستيد، تا ايستادگىبايد در برابر اين امور بايستي
ز ارگى ام و يقين دارم كه چون برحقيم و چون امروز گروه بزكنيد. من ايستاده

 .ستا خواهند، پيروزى با مامردم حق مى

 
 تأثيرت ابرقدرتها در منطقه و سايصبح درباره س 2بحث مفصلى تا 

 و عراق ر جنگ ايرانبآن 
صبح  2شب هنگام به منزل آمدم و بحث مفصلى تا  از شوراى عالى دفاع     

، وضعيت و عراق آن در جنگ ايران تأثيرت ابرقدرتها در منطقه و سايدرباره س
ت خارجى، نهضتهاى رهايى بخش بعمل سايما، وضعيت دشمن با مسئولين س

يکنوع تمرين ابتدايى بود براى من كه محصول هشت ماه مشاهده و  .آورديم
كردم. تجربه و مطالعه گزارشهاى مفصل را به صورت يك تحليل بيان مى

اى كه از فرداى امروز شروع شد من اين تحليل را براى اميدوارم در هفته
حيح فرماندهان نظامى ارائه كنم و بر اساس آن خط و ربط خودمان را تص

رويم با شتاب بيشترى گام برداريم و به نتيجه بکنيم و در اين راهى كه مى
برسيم. ديگر از كارهاى هفته، مالقاتهاى بسيار بود و اين مالقاتها را جز 

بقيه گفتنى ندارد.  ،آنهايى كه بيان ماوقع آنها براى جمهورى اسالمى مفيد است
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مطالعه كتاب اختصاص دادم به بقيه اوقات اين هفته را هم مطابق معمول به 
مطالعه دو سه كتاب مشغول شدم. وقتى مطالعه اين كتابها تمام شد آنچه كه از 

خورد به اطالع خواهم رسانيد. يکى از آنها شرح اين كتابها بدرد خواننده مى
و سومى كه قسمتى از  «فقر تاريخيگرى»است. ديگرى  «تيتو»زندگى و تاريخ 

به  شناسى اجتماعى فاشيزميز به مناسبتى پيش از اين نقل كردم جامعهآن را ن
 .هم گزارش اين هفتهانگليسى است. اين

 
 

 1360ارديبهشت ماه  18تا جمعه  12کارنامه شنبه 
 1360ارديبهشت ماه  31پنجشنبه  تاریخ انتشار 

 544روزنامه شماه 

  
 :ست وزيرى مصدقروز اول هفته مصادف است با روز نخ

امروز، يعنى شنبه روز اول هفته مصادف است با روز نخست وزيرى       
گفته و او  . خود او در مجلس در مطالبى كه به آقاى سرهنگ بزرگمهرمصدق
شدن خود را بيان  چگونگى نخست وزير ،صراحت است، باآورى كردهجمع

است تا در دربار منتظر نشسته بوده سيد ضياءالدين طباطبائى :كرده است
كردند كه اگر فكر مى طوراين»گويد: مجلس بدو راى تمايل بدهد. مصدق مى

به من پيشنهاد كنند نخواهم پذيرفت و در نتيجه او را پيشنهاد خواهند كرد و 
را در نطفه خفه خواهد كرد و قانون ملى  مبارزه براى ملى شدن صنعت نفتاو 

 .»شدن نفت به جايى نخواهد رسيد. ولى من پذيرفتم

 
مطابق اين سنجش افكار مردم ايرانيت و اسالميت را از هم جدا 

 كنندنمى
شته است در مقدمه آن هم نويك سنجش افكارى وزارت كشور انجام داده       

است اين براى اطالع است و براى استفاده از آن در بيان و غير نيست. من هم 
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دانم، اما مايلم كه با متصدى گرچه خود را پاى بند به اين قرار و مدارها نمى
گونه سنجش افكارها م از ايندراطالع متا متوجه بشود كه اين امر گفتگو كنم 

كند و هر كس در وجه واقعيتها مىو همه را متبه زيان نيست بلکه بسود است 
وارونه  یاكردن حقيقت ت جوسازى و پنهانسايدنبال سه كه بعمل بجاى آن

رود كه اعتماد مردم را جلوه دادن حقيقت و غيره و ذالك برود، براهى مى
به ياد اين سنجش  جلب بکند. بارى، چون بمناسبت نخست وزيرى مصدق

اهم اين را بگويم كه مطابق اين سنجش افكار مردم خوافكار افتادم، مى
كنند. دوست داشتن وطن را جدا از ايرانيت و اسالميت را از هم جدا نمى

دانند و اعتقاد مردم دانند بلکه عين اعتقاد به اسالم مىاعتقاد به اسالم نمى
دانند كه عمل خود را است مردم ملى را كسى مى طورايندرست است. و چون 

و اداره كشور در  اسالميت و ايرانيت گذاشته است، يعنى استقالل ايرانبر 
است و... حساب او از حساب اسالم. به اين اعتبار مصدق معرف و بيان كننده

جداست و  ،خواهند براى مردم خودشان استفاده كنندكه از نام او مىكساني
كوشند اين واقعيت را نها هم كه مىدانند و آدو را از هم جدا مى مردم هم اين

رسند. اين ملت طى قرنها در مركز جنگهايى جهانى عوض بکنند، بجايى نمى
شد. نبود، قادر به ادامه حيات نمى وطنزيسته است و اگر اين عالقه شديد به 

در جمهورى اسالمى نه تنها نبايد اين حس را تضعيف كرد بکله بايد اين حس 
تعريف نكنيم كه  طوراينملى را  ما مثل ناپلئونرد. يعنى و تصحيح ك تيورا تق
يعنى  «حق ديگران هم حق ما»حاکم و گروهما هم یعنی ، «حق ما حق ما»

اينكه باز هم حق همان گروه مسلط داخلى است، بلکه ملى را حق محرومان اين 
بدانيم، در  رشد در اين سرزمين سرزمين بر زندگى مستقل و آزاد و رو به

صورت اين ملى عين اسالم است و با آن يکى است و اين همان است كه اين
و حق با مدرس است و اگر اين سنجش افكارهم نبود، همين گويد مى مدرس

 گفت:وقتی میجنگ بهترين سنجش افكار است كه بگويد حق با مدرس بود 
وى است و شکر خدا را كه چنين در ايران بسيار بسيار قوطن دوستی  اين حس

 .است
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 نداريم وابستگى داريم تخصص
چند گروه به مالقات آمدند. گفتگوها  ،در اين روز ،بيايم اما تا به خوزستان  

و كمبود تخصصها بود. اين همان مصيبت  تبسيار بود يکى از آنها درباره نف
نداريم وابستگى داريم، تخصص داريم عقيده  تخصص هميشگى را كه

كنند كنند و ميهن خود را رها مىضعيف است در نتيجه سختيها را تحمل نمى
 . روند و نتيجه آن دور باطل استو مى
اى هم از آقاى حجتى كرمانى در همين هفته خواندم كه اسالم بايد مقاله      

 على»گر بخواهد هر فاسدى را از بين ببرد، ظاهرا  ناراست را راست بکند، ا
ت ارشاد را در پيش بگيريم، بلکه سايپس ما ناچاريم س «ماند و حوضشمى

 .بتوانيم به اين مشکلها پايان ببخشيم

 
 شوراى نظامى تشکيل داديم در خوزستان

در خوزستان شوراى نظامى تشکيل داديم. آمديم.  بعد به خوزستان      
ساعت در مورد واقعيت  2فرماندهان نظامى بودند از سپاه هم بودند. بمدت 

، وضعيتى كه هاى رژيم عراقدر منطقه، توانايىو حضور آنها ابرقدرتها و اروپا 
و از دست  جستمى است و فرصت تاريخى كه صدامدر اثر جنگ بوجود آمده

ه اند براى فرماندهان صحبت كردم. بداد و فرصتى كه مردم منطقه پيدا كرده
را در كارنامه پيش از  كه ما در جنگيم، قسمت خيلى كوتاه و موجز آندليل اين
توانم براى شما بازگو كنم تنها ام. آن صحبت دو ساعته را نمىاين آورده

يى كه بعد از اين صحبت ديدم، كه هاخواهم اين را بگويم كه اگر قيافهمى
د و عمل بکنيم، همه چيز حکايت از نبرجا بمان ندتصميم و صالبت بود بیانگر

 .ستا اين دارد كه پيروزيهاى بزرگ در انتظار ما
پاه پرسيدم كه با تحليل من و س بعد از پايان صحبت، از فرماندهان ارتش      
دانند يا نه؟ آنها گفتند موافقند و وشن و واضح مىند يا خير آيا آن را رموافق

واضح و روشن است. بنابراين ناچار پذيرفتند كه بايد عمل كرد و با گامهايى 
جست و از مى سريعتر و استوارتر پيش رفت و آن فرصت تاريخى را كه صدام
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وشن دست داد ما بدست بياوريم و شب تار و طوالنى منطقه را به صبح ر
 .برسانيم

به اطاق من آمد. نظر  بعد از پايان اين جلسه شوراى نظامى، دكتر چمران      
او اين بود كه بيان روشن و واضح و بسيار خوب بود و اظهار اميد كرد كه اينك 

دانند عمل نظامى فهمند و مىكه هست، روشن مى طورناذهنها واقعيت را هم
 و جهان دارد. بعد فرمانده سپاه پاسداران ابى گسترده در ايرانآنها چه بازت

گفت كه بسيارى از ابهامات در منطقه براى سپاسگزارى از اين بيان آمد و مى
كردند و اين باره رفع شد. من به او گفتم اينها كه اين ابهامات را ايجاد مى

اطالع نيستند؛ انشاءالله خدا همه كه هست زياد بىطوركنند، از حقيقت آنمى
دنيال ه روز و شب خوبى بود. اميدوارم آنچه از عمل ب ،را هدايت كند. بهرحال

ما و موجب رسيدن ملت ما به  آورد موجب سربلندى نيروهاى مسلحمى
 .هدفهاى بزرگ خويش بگردد

برررسى  يك جلسه نظامى براى ،روز داى آنو اما كار ديگر اين هفته: فر      
 لسهجاين  .طرحها به مدتى طوالنى تشکيل شد كه البته من در آن شركت نكردم

 .در كنار اطاق من تشکيل شد كه گزارش آن را به من دادند
ين ابخش ديگرى از كارهاى  (همان دو نوع عمليات)بازديد از عمليات      

رسم  به .ها گذار ما به دو ده عرب نشين افتادهفته بود در يکى از اين بازديد
 تشد همان هيجان كه در همه جا ديديم و با همان .كردندخودشان پايکوبى 
 .جا هم بودها در اينو همان خواسته
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دت در بار ديگر بگويم اين امر بيان كننده اين واقعيت است كه وح يك      
اى كه همه ن فكر و عقيدهآفكر و  عقيده، وحدت اصلى و اساسى است، 

ست . درتواند اساس وحدت پايدار بگرددنيازهاى مادى و معنوى رابرآورد، مى
ده رآوربتوانيم ادعا كنيم كه اسالم اين نياز بشر را كه در اسالم بنگريم مى

سان كند چون كه بيان روشن و واضحى از توحيد و بازتاب آن در زندگى انمى
 .سيارى است كه خواندمهاى بجز اين گزارش .است

  
 

 ارديبهشت 18تا جمعه  12كارنامه 
 1360خردادماه  3يکشنبه  تاریخ انتشار 

 546روزنامه شماره 
 قسمت دوم
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، هفتگى ، درباره ليبىدرباره شهربانى و ژاندارمرى هاگزارش
كشاورزى مطبوعات، درباره زد وخوردها و كردهاى رانده شده و 
 نيشابور، تربت حيدريه، گنبد را خواندم

ى، كتابچه نشانها، گزارش مفصلى راجع به نشانها در جمهورى اسالم      
 طرحها و شرايط اعطاى آن.

  دو جزوه درباره شهربانى و ژاندارمرى 
يکى گزارش مفصل درباره وضع استخدامى اين جوانمردان كه درباره آن 

 هاى خود را دادم. هنظري
 منطقه، راست آن كشور دی، سبعد گزارشهايى درباره ليبى

 گزارشى از مطالب هفتگى مطبوعات، 
 وخوردها و كردهاى رانده شدهد گزارش درباره ز 
 و كشاورزى نيشابور، تربت حيدريه، گنبد و گرگان و 
واسطه  «حيدرى»گزارش مفصلى درباره همان خريد و شخصى كه به اسم  

ميليون دالر را ربوده است. درباره آن دستوراتى  6خريدهاى نظامى بوده كه
اللهى از پاريس آمده بود، گزارشى  راجع به ةدادم. در همان روزهاى  اول كه آي

نماينده  اين شخص داد كه آدم فاسد و تباهى است و اين مرد براى خريد اسلحه
هشدار داد و تا حساب را زياد نكرده كار را از دست او  شده است و بايد زود

اند، اما ظاهرا  آنها هم كوشيده .گرفت. من نيز عينا  به وزارت دفاع ابالغ كردم
 گويا دير شده بوده است.

 ل دريك گزارش هم درباره سئواالتى كه براى گزينش دانشجو به منظور تحصي 
 .مدرسه عالى علوم اراك شده است

 
 كم سود هم نبود معامله با ايران  Fortuneورچونمجله ف

كم  معامله با ايران»تحت عنوان  Fortune يك مقاله از مجله فورچون      
اهم گفت. يك خواندم كه بعضى از نكاتش را براى شما خو «سود هم نبود

، يکى درباره وضع دانشجويان كشور به هنگام تعطيلى مقاله درباره نفت
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فرهنگى، و گزارشهاى خبرى از راديوها و مطبوعات  دانشگاهها در اثر انقالب
هاى خارجى درباره ايران. و اينها غير از كارهاى ادارى بود كه آنها و شخصيت

ام. اما آنچه از اين گزارشها بکار خواننده درباره شان نظر دادهرا مطالعه و 
 :  كنمآيد و من آنچه نقل كردنى است را نقل مىمى

 
 : اگر مقصود ما از بحث كشف حقيقت باشدبحث آزاد

يکى هم درباره  است ونفر  اما گزارش مطبوعات: يکى درباره آن چند      
و گروههاى  است كه مقصود روبرو كردن رئيس جمهورىشده گفته :بحث آزاد

طريق طرح بحثهاى ايدئولوژيکى و باصطالح  ازخلق  ى منجمله مجاهدينسايس
اى كه گذشت من سه نفرى را كه درباره اين بحث آزاد است. در همين هفته

صحبت كرده بودند به نزد خود دعوت كردم. دونفرشان  بحثهاى آزاد با امام
آمدند. گفتم مقدمات اين بحث  يعنى آقاى حجتى كرمانى و آقاى بجنوردى

اند اما شرايط انجام آن بايد به ترتيبى باشد آزاد آماده است، گروهها هم آماده
حاصل كرديد اطالع بدهيد تا وقتى اين شرايط را  .كه واقعا  بحث آزاد باشد
اينكه كسانى در اين فكر باشند كه رويارويى ميان  .اين بحثها انجام بگيرد

و گروهها بوجود بياورند و رئيس جمهور را ناگزير از اتخاذ  رئيس جمهور
موضع بر ضد اين يا آن گروه بکنند، يك مطلب است و اين حرف كه در اين 

ها بتوانند از راه مباحثه خود را عرضه كنند يك مطلب ديگر است هجامعه انديش
كنيم. اگر مقصود ما يم كه خواهيم گفت از بحث چه هدفى را تعقيب مىیو ما

از بحث كشف حقيقت باشد و همه به حقيقت گردن بگذاريم. اين كمال 
 خواهند فرض كرده باشند. وقتى همه آنهايى كهست، ديگران هرچه مىا مطلوب

پى كشف حقيقت باشند و به حقيقت تسليم  دركنند در بحث شركت مى
اسالمى  بشوند، ما به هدفى كه زيباترين هدفها و از بزرگترين هدفهاى انقالب

ايم و معضل فكرى، عقيدتى خودبخود و از راه صحيح آن حل است رسيده
، بلکه بزن و بکوب گردد. ولى اگر مقصود از مباحثه كشف حقيقت نباشدمى

، کار نه بحث اصطالح زبانى را بکار بياندازيمه باشد و بخواهيم چماقهاى ب
 گونه وحدتهابحث درباره فكر و عقيده نه مجال اين است.آزاد که تخریب آن
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نه  ؛ضديتها بين اين و آن است عرصه و نه دادن استباج فرصت ست و نها
اى كه جال بيان عقيده است، عقيدهارفاق است، نه سازش بلکه اين مجال، م

انسان دارد، اين مجال مجال اصرار بر جهل نيست، مجال لج و لج بازى و 
كشمکش هم نيست، مجال اقرار به حق است. بنابراين انسان از مقاصد 
ديگران نبايد نگران باشد، بسيارند كه با مقاصد خودشان يك وضعيتى را پيش 

 از اين وضعيتتوانا به سود جستن راه حقند  آورند، اما وقتى آنها كه درمى
 .بايد از بحث بهراسندطالبان حق نمى برای پیشبرد بحث آزاد هستند،

 
در سه نوبت از همه هموطنان خود خواستم كه اين درگيريها را 

 ما جبهه ديگرى باز نشود متوقف كنند و بگذارند كه پشت جبهه
هفته بدان پرداختم چه به لحاظ گزارشهايى كه مطلب دومى كه در اين       

شود هايى كه نوشتم و اقداماتى كه كردم مربوط مىخواندم، چه به لحاظ نامه
بموج فزاينده درگيريها. در سه نوبت از همه هموطنان خود خواستم كه اين 

شود، ما جبهه ديگرى باز ن درگيريها را متوقف كنند و بگذارند كه پشت جبهه
تا بتوانيم جنگ را پيش ببريم صحبت بر سر اينكه چه كسانى اين درگيريها را 

از ياد من نرفته است. اما تنها كسانيکه در  كنند، زياد است. آن نوارايجاد مى
كنند براى ايجاد درگيرى در صورتيکه مردم نخواهند بازيچه آن خط عمل مى

ملتى كه از جهت عواطف و ميل به معنويت نمونه ها بشوند كافى نيستند توطئه
گونه مسائل فكرى را از راه بحث حل كند، در تواند اينو نخبه است مى

كه زبان تهديد و خشونت و انزجار و نفرت و اينها جاى خود را به  صورتي
بر خالف  .قاد اصيل و صحيح يعنى امر بمعروف و نهى از منكر بدهدتزبان ان

اجتماعاتى از سوى قوه قضاييه و قوه اجراييه تشکيل شده ی، ساصول قانون اسا
ت أاند كه من در اين باره به هيو باز برخالف قانون اساسى تصميماتى گرفته

 .امسه نفرى نامه نوشته
اى در پشت جبهه جنگ بوجود پذيرد كه جبههبهر حال هيچ منطقى نمى     

ها در روحيه جنگندگان اثر نگذارد و خداى آيد، چرا كه ممکن نيست درگيري
  .ناكرده وضعيت خوبى را كه بوجود آمده از بين نبرد



1450 

 

 شود چه آنها كه از خاك عراقمطلب ديگر باز هم به مسئله كردهامربوط مى      
خود  ، دين و جهات ديگر ازما آنها را بلحاظ اشتراك در فرهنگ واند رانده شده

در با کسانی  است که م با قاطعيت أتوعفو و اغماض و تفاهم، ت سايدانيم. سمى
ثمرات  کنند،و آن را ترک می اندبر آمدهمقام مقابله مسلحانه با جمهورى اسالمى 

عفو و اغماض و  شود،وقتى مقابله مسلحانه ترك گفته مى آورد.خود را ببار می
ت بتدريج سايباور بوده و هستيم كه اين سما بر اين  تفاهم باید رویه شود.

ثمرات خود را ببار آورد و ما اميدواريم كه در عين موفقيت در جنگ با متجاوز 
نيز توفيق ما كامل بشود و ميهن اسالمى ما ديگر  خارجى، در منطقه كردستان

گونه چصحنه برخوردهاى مسلحانه نباشد و انشاءالله روزى برسد كه صحنه هي
 .برخوردى نباشد

 
ماه سال قبل كسرى داشته است امسال كسر  8چگونه دولتى كه در 

 ندارد بودجه
مطلب ديگر گزارشهايى است كه در اين هفته خواندم يك گزارش مربوط       

 .صفحه 52اى است در كه يك كتابچه 1359بوضع اقتصادى كشور در سال 
آورم چون كه خود من گزارش وضع اقتصادى را را مى چند نكته از اين گزارش

 و امها را گفتهنيز گفتنى ام و در ارزيابى بودجهدر پايان سال بمردم داده
و تصدیق تائيد این گزارش آن گزارش را توانيد ببينيد كه مى .دهمل نمىیتفص
 5/14اى دولتدرآمده ،بنا بر اين گزارش 59ماه اول سال  8در  کند:می

درصد افزايش. نتيجه اينكه آن  26 /6هاى دولتد كاهش داشته و هزينهدرص
 8ميليارد ريال بوده است، حاال چگونه دولتى كه در  359ماه كسرى دولت  8

ماه سال قبل اين مقدار كسرى داشته است امسال كسر بودجه ندارد، اين 
ارز و موازنه ارزى كشور، مطلبى است كه بايد توضيح داده شود. در رابطه با 

درصد افزايش داشته است در نتيجه خالص  45/5اين گزارش حاكى است كه 
ميليارد 1.3بميزان  58ماه اول سال  6حسابجارى موازنه ارزى كشور كه در 

با حدود يك ميليارد دالر كسرى  59ماهه اول سال  6در  دالر مازاد داشت
 .رهم وضع ارزى كشومواجه شده است پس اين
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 وست، جو و اما توليد كشاورزى، موافق اين گزارش توليد پنبه ثلت شده ا      
 اى كه در وضعيت اقتصادى شدهگندم هم كم شده است حاال بر طبق مقايسه

لى و اثرات بهبود نسبى وضع اقتصادى در متغيرهاى پو 59است، در آغاز سال 
 ه ازشده است بطوريک اعتبارى بطور محسوسى انعكاس پيدا كرده و موثر واقع

ت درصد از اسکناس و مسکوك در دس 22تا مردادماه جمعا   59ابتداى سال 
ن آمد مردم به نظام بانكى برگشته است اما از آن زمان ببعد خصوصا  با پيش

 25گذاشته است، البته در صفحه  «بد»رو به  «روبه بهبود»جنگ وضع از 
ه آورد 59ماه اول سال  6در  اين گزارش جدولى از خالصه وضع ارزى كشور

 .كردم خالصهرا براى شما  كه من آن

 
 كه جنبه اصلى دارد عالمتهاى مرض در يك اقتصاد

ى اى اين عالمتهاو در رژيم سابق هم وجود داشت و خود من در يك مقاله 
 بستبنمرض را آوردم و به استناد آنها رژيم سابق را از نظر اقتصادى در 

 :توصيف كردم
يعنى همين  ؛نابرابرى شديد واردات و صادرات و وخامت وضع ارزى يکى● 
  .است «كسرى موازنه ارزى»
لى يکى كاهش توليد در بخشهاى اقتصادى و كاهش و ميل به توليد بطور ك ●

 .در اقتصاد
 .در عين ركود میزان تورميکى افزايش  ●

 .يکى كاهش سرمايه گذاريها● 
بر درآمدهاى بودجه يعين كسر بودجه و باال  و يکى زيادى مخارج بودجه ●

 .بودن آن
بينيد كه از تمام منابعى كه به توليد داخلى كه اگر درست دقت بکنيد مى      

بايد باين توليد تزريق هم بکند.  متكى است درآمد وجود ندارد بلکه بودجه
 8ه بنابراين گزارش طى يعنى همان تورم ك ؛ستا هاخوب گفتيم يکى قيمت

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/22بطور متوسط  59ماه اول سال 
در يك اقتصاد پيدا شد  ا قيمتها افزايش داشته است. وقتى مجموع اين عالمته
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را  شناسند و درمان آنبايد اطباء حاذق، اطبايى كه بيمارى اقتصاد رامى
الش شبانه روزى علل آن ا جديت و تانده شوند و آنها هم بدانند فراخومى

مرض را پيدا كنند و با از بين بردن آن علل، اقتصاد را از نو در مسير رونق و 
 .رشد بياندازند

 
گزارش هم درباره وضع كشاورزى در گرگان و گنبد و تربت حيدريه 

 :و نيشابور
و  ريهسه گزارش هم درباره وضع كشاورزى در گرگان و گنبد و تربت حيد      

است  59نيشابور خواندم. اين گزارشها هم تائيد همان وضع اقتصادى در سال 
ز هر ت. اروند داده اساطالعاتى از تعداد افراديکه در اين مناطق به مدرسه مى

 ورم:آكدام يك چند رقم را كه گويايى دارد مى
ه ساله هستند و به مدرس 11تا  6كه در سن  در گرگان و گنبد درصد كساني     
 طلبى فدائياندرصد است. اين گزارش شرحى هم در باره تساوى 60روند مى

گويد به اينكه اقدامات آنها در كردند دارد و مىخلق وقتى در آنجا عمل مى
هاى آن منطقه را حالى بوده كه نابرابرى بشدت وجود داشته است. مسئله زابلى

ى دارند و كسى هم زياد بدرد آنها دهد كه وضعيت بسيار ناجورشرح مى
كه رسيدگى جدى از رسد. ديگر از مطالب كاهش توليد پنبه است و ايننمى

كه دوباره همه جهت بوضع كشاورزى اين منطقه ضرورت دارد براى اين
محصول پنبه به حد مطلوب برسد و امکانات دهقانان كفابت بکند و بتوانند 

هر سه جا مسئله مالکيت زمين از موانع و  كه درزمينها را كشت كنند و اين
قانون  «ج»به لحاظ توقف بند  است. مشکالتمشکالت بحساب آمده

 .استبوجود آمدهاصالحات ارضى و اينكه باالخره تكليف معلوم نيست، 
تا  6هم باز در گروه سنى  در اينجا :عدى درباره نيشابوراستاما گزارش ب      
كند كه با توجه به روند، گزارش اضافه مىمى درصد به مدرسه 57 ،سال 11

هم اجرا بشود چهار تا پنج هزار خانوار  «ج»زمينهاى موجود در صورتيکه بند 
آيد كه بتوانند زندگيشان را بگذرانند روستايى زمين نسبتا  كافى گيرشان مى

بنابراين در اين منطقه مسئله مهم و اساسى احياى منابع آب و خاك جديد است 
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بتوان به دهقان مدد رساند و آنها خود بتوانند درآمد كافى از كار خودشان  تا
 .داشته باشند

ه شن كنوشته است در يك منطقه كه شنزار بوده، درختكارى كرده بودند       
علوم اند و بعد ماند، حتى چاه هم زدهپيشروى نكند، اين زمينها را تقسيم كرده

يگر حاال چاره جز اين نيست كه در جاى دشده كه زمينها قابل كشت نيست و 
 .اين دهقانها زمين داده شوده ب

گندم آبى در »گويد: در جاى ديگرى در مقام توضيح ضعف مديريت مى      
كيلوگرم برداشت شده، حال آنكه متوسط توليد  700سال گذشته در هر هکتار 

 .ريت استضعف مدي . دلیل آنباشدگندم آبى در هر هکتار حدود سه تن مى
اند كشاورزى به آب و اند گفتهگويد باكشاورزان اين مناطق كه صحبت كردهمى

با كمبود در هر سه زمينه روبرو  كود و بذر زنده است و در اين دو سال انقالب
كيسه كود  200براى كشت زمينهايم به »: اند، مثالا كشاورزى گفته استبوده

كيسه كود بمن  40اند كه كود كافى نرسيده و فق گفتهام ولى احتياج داشته
داند و درصد مى 20اند، اين گزارش ميزان كاهش توليد را در اين مناطق داده

اين كمبود، كمبود علوفه نيز هست و نتيجه اينكه درآمد دهقانها كافى نيست و 
 .روندماند كه آنها را رها كرده و مىناگزير زمينها باير مى

سال  11تا  6حيدريه ميزان كودكانى كه بين  ر گزارش مربوط به تربت د      
درصد است، در آن مناطق كه چغندر كارى  54.5روند هستند و به مدرسه مى

مردم كشت  ،بوده، بلحاظ اينكه زحمت چغندركارى زياد و درآمدش كم است
آورده  عفانبعد شرحى نسبت به رويه بنياد مستض .اندخود را به گندم تغيير داده

در واقع به سود مستكبران عمل  است كه موافق اين شرح بنياد مستضعفان
آورم، چون اگر اينها بر مردم معلوم كند و چند نكته را هم از اين گزارش مىمى

 .ها ترك نخواهد شدنشود، اين رويه
باشد كه در منطقه هزار هکتار مى 5/16 زمينهاى خيامى :گويدگزارش مى      

بنياد جانشين خيامى شده و بجاى  .جنگل در جنوب تربت حيدريه واقع است
كه زمين را به دهقانان واگذار بکند يا الاقل در ميزان بهره مالکانه خيامى اين

و  تخفيف داده و تعديلى بوجود آورد همان سهم را از دهقانان مطالبه كرده
روستائيان از تقسيم  59 - 58براى سال »نوشته:  طوراينعينا   .گرفته است
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حل را كه اجاره درازمدت باشد زمين كشاورزان نااميد شده بودند و بهترين راه
به بنياد پيشنهاد كردند، بنياد در حاليکه زمينهاى اطراف ده را با شرايط سهلى 

است با تقاضاى هواگذار كرد بعنوان اجاره بيست ساله به متنفذين شهرى
اين  .نداهنكرده و آنها مجبور به قبول اجاره يکساله شد روستائيان موافقت

تبعيض آشکار بر ضد روستائيان باعث شد در منطقه جنگل جو بدبينى نسبت 
كنند كه بنياد بعنوان يك چه آنها احساس مى ؛اسالمى اوج گيرد به انقالب

جانب عدالت اسالمى را رعايت نكرده و ادامه دهنده نظام  بىارگان  انقال
و  «جنب آباد»باشد. در زمينهاى حواشى قراء استثمار قبلى در شکل جديد مى

حلقه چاه عميق حفر شده  40كه حدود ده هزار هکتار زمين است  «جنگل»
اين ترتيب بوجود ه هزار هکتار زمين باير ب 4.5 موتور است كهولى بى

تمام زمينهاى فوق را بعنوان اجاره بيست ساله  است بنياد مستضعفانآمده
هاى بيکار طرح گسترش واگذار كرده است و زمينهاى باير را در اختيار ديپلمه

ها را به حکم قرعه به متقاضيان خدمات توليد و عمرانى قرار داده و بقيه زمين
واگذار كرده است. روستائيان منطقه  (ىعمدتا  متنفذين مشهد)خصوصى 

هاى خيامى اعتراض داشتند، جنگل به عملکرد بنياد در مورد واگذارى چاه
ها، نماينده قبل از واگذارى چاه 1358آنها مدعى بودند كه در آذرماه سال 

در مورد شرايط واگذارى با روستائيان صحبت كرده و شرايط  بنياد مشهد
هزار تومان هزينه حفارى براى هر چاه بصورت  65ها را پرداخت هاجاره چا

ها كه نقد اعالم كرده بود و بعالوه كه از امکان تهيه وام جهت تجهيز چاه
اينها نگفته ه يعنى ب) هزار تومان هزينه دارد صحبتى نكرده بود  400حدود 

ند. در نتيجه اينها تواند بآنها كمك كتوانند وام تهيه كنند و بنياد مىبود كه مى
ها را آباد و تجهيز كنند و بکار فكر كرده بودند كه اين پول را ندارند تا چاه

روستائيان منطقه از  بعد از انصراف( اندبياندازند در نتيجه منصرف شده
 ،هازمينها در اثر عدم آگاهى از دريافت وام براى تجهيز چاه درخواست اجاره
مشهد بنا به قرعه زمينها را به متقاضيان شهرى كه عمدتا  تجار  بنياد مستضعفان

 . جالب آنكه بعد از تنظيم اجارهاستهو كشاورزان مکانيزه بودند اجاره داد
ها داده شده است. قرائنى كاران وام جهت تجهيز چاه هاى مربوطه به اجارهنامه
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ستند كه بنياد قادر به تهيه وام دانوجود دارد كه اين داوطلبان اجاره از قبل مى
 .»باشدبا شرايط سهل براى آنها مى

نحوه واگذارى اين زمينها با روند ضداستكبارى » :دهدو گزارش ادامه مى      
بنياد از واگذارى يك يا  .مغايرت دارد ،اسالمى در انقالب ،طلبىو عدالت

مين براي هر چاه به يك شخص هزار هکتار ز 250چند حلقه چاه با حدود 
كه به نظر هيئت هفت نفره تربت حيدريه هر چاه ابايى نداشته است. حال آن

خانوار را فراهم سازد. روستائيان محلى هر  20تواند وسايل امرار معاش مى
دانستند و با توجه به خانوار كافى مى 10چاه را براى امرار معاش فقط 

ها باشد معهذا اين چاهتر مىنها عقالنىموقعيت آب و خاك منطقه نظر آ
خانوار روستايى جلب اشتغال و درآمد مکفى  400توانست براى حداقل مى

 .كرده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگيرى كند
 
 

 1360خرداد ماه  8تا جمعه  12كارنامه شنبه 
 1360خرداد  2شنبه تاریخ انتشار 

 545روزنامه شماره 
 سمت سومق

 
مفصل درباره موافقتنامه  ن: بعضى نكات را بطورورچمجله فو

 :آورده است الجزاير
کى یدو گزارش ديگر هم خواندم كه در حقيقت دو مقاله ترجمه شده بود.       

كه بعضى  «كم سود هم نبود معامله با ايران»از مجله فورچون تحت عنوان 
 همين موافقتنامه الجزايرى آورده است كه من هم نكات را بطور مفصل درباره

 :آورمبعضى نكاتش را در اينجا مى ام.نسبت به عاقدین آن اعالم جرم کرده
هزار شركت آمريکايى از  3هنوز دعاوى قضايى در نگرفته است و در حدود »

هر يك سهم  ،هاى مسدود شده ايرانمحل سه تا چهار ميليارد دالر دارايى
رند. بعد بموجب قرارداد، حساب وديعه ديگرى نيز براى تامين اى داعمده
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شود شان مشخص مىها و افرادى كه بموجب حکميت حقوقمطالبات كمپانى
گردد. موجودى اين حساب كه از محل حسابهاى مسدود شده ايران مفتوح مى

ويه گردد و دولت ايران تا هنگام تسمين شود، به يك ميليارد دالر بالغ مىأبايد ت
ميليون دالر  500كليه مطالبات بايد اين موجودى را همواره بيش از 

شان در  ميليارد دالر دارايى 3.7نگهدارد. برندگان بزرگ آن بانكهايى هستند 
وامهاى سنديکايى بخطر افتاده بود. طبعا  بخت بلند آنها در مقام مقايسه با 

نوامبر  14حسابها در كمپانيها بخاطر موقعيت برتر آنها به هنگام انسداد 
هاى ايران را در ميليارد دالر از سپرده 6.2است. اين بانكها بوده 1979

ميليارد دالر مربوط به شعب اروپايى  4اختيار داشتند كه از آن ميان بيش از 
هاى دالرى ايران در اروپا بر سپرده با وجود اين تسلط آمريکا .استآنها بوده

ود. ايرانيها از طريق وكالى خود در لندن و ساير نقاط اروپا نامطمئن ب
هاى ايران در بانكهاى خارج از آمريکا را مطرح غيرقانونى بودن انسداد سپرده

هاى خود را ساختند. اين انسداد موجب شده بود كه ايران نتواند اقساط وام
ايرانيها  بپردازد و در نتيجه بعنوان قصور كننده در پرداخت شناخته شود.

ها نيز مطرح اعتراض قانونى خود را نسبت به پاياپاى كردن وامها و سپرده
اين  كردند. قرار بود كه يك دادگاه بريتانيايى بزودى و شايد در ماه مارس به

بانكهاى آمريکايى  مسئله رسيدگى كند كه طرح دعوى در دادگاههاى انگليس
اد و بسيارى از وكالى بانكى در خفا با نظريه يکى را در وضع نامطلوبى قرار د

گفت بانكها دعوا را همداستان بودند كه او مى از اعضاى عاليرتبه دولت كارتر
بازند ولى براى پيروزى در دادگاه بانكها بايد به استداللى متوسل مى شدند مى

كارتر حکم خودكشى را  س جمهوراور سابق رئيمش كه بقول برگ كاتلر
داشت. براى توضيح دستور كارتر در مورد انسداد حسابهاى دالر اروپايى آنها 

ريکا هاى داخلى آمى اروپايى با سپردهبايست چنين استدالل كنند كه دالرهامى
ن گرفت به ميزاتفاوتى ندارد. چنانچه اين نظريه مورد قبول همگان قرار مى

ى از كنترل یاش جدازيادى از اعتبار بازار پرسود دالر اروپايى كه خصيصه
 .كاستست مىا نظام بانكى آمريکا
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بانك عمده آمريکايى خود موافقت كردند و  11در ماه نوامبر 
 دپيشنهاد كردند كه وامها به وضع قبل از انسداد حسابها بازگرد

از سوی بانک دعوا  ر اثر طرحد ،اين نويسندهپس بدين حساب و بقول       
. بجای دنبال کردن شدندبانكهاى آمريکايى در اروپا محکوم مى مرکزی،
و يا يکجا به  اين بانكها پرداخت شد.  «حال شده»هاى ايران قرضه شکایت،
بانك عمده آمريکايى خود موافقت كردند و  11در ماه نوامبر  :گويدمقاله مى

كه وامها به وضع قبل از انسداد حسابها بازگردد بشرط آنكه  پيشنهاد كردند
ايرانيها نه تنها كليه اقساط معوق وامها را بازپرداخت كنند، بلکه بانك مركزى 

 15در  ،ايران بازپرداخت اقساط آينده آن وامها را نيز تضمين نمايد. پس از آن
بانكها، مذاكره تر از طرح ايرانيان با پيشنهادى حتى مطلوب 1981 ژانويه

ميليارد  3.7حدود  ندپيشنهاد كرد :ختندكنندگان آمريکايى راحيرت زده سا
 دالر اقساط پرداخت شده وامها را رأسا  و بطور كامل بازپرداخت نمايد.

 
ت عاليرتبه مذاكره كننده اظهارداشت چيزى نمانده بود مايکى از مقا

 !كه بانكداران از خوشحالى پردربياورند
يگرى كه بود اين مسئله د :استدنباله مقاله مجله فورچون چنين آمده در      

درصد  15بايد ده درصد بهره ساليانه و مسدود شده ما مى بود كه بابت وجوه
 670بهره كه معادل  درصد13اينها روى پرداخت  .دادندمى بهره به ايران

ميليون دالر كمتر از مبلغ مورد  130شد، توافق كردند. اين رقم ميليون دالر مى
 .ه ايران بودبمطال
ود هايى كه حذف شد حدمن بايد در اينجا به خوانندگان بگويم كه آن بهره      
 .شدبايد جبران مىها مىميليارد تومان از محل اين بهره 30

ميليون  800آنها پذيرفتند كه  باالخره بر اثر پافشارى بانك مركزى ايران      
ميليون دالر مورد اختالف بخشى از  130دالر را بطور كامل بپردازند ولى 

ميليارد دالرى باشد كه بصورت وديعه براى تسويه وامهاى سنديکايى در  1.4
 .شودقرار داده مى اختيار الجزاير
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اگر دالرش را ببرند در همين حکميت داورى كه  ميلیون  130يعنى       
نظر  طورايندر مورد داورى  :دهدرا باال بکشند. بعد ادامه مى توانستند آنجا آن

كنند كه موقعيت شركتهاى مقامات مذاكره كننده چنين استدالل مى»دهد: مى
هد شد بهتر  شوراى حکميت در آنجا تشکيل خواآمريکايى در الهه كه محتمالا

باشد. ها در دادگاههاى آمريکا به دو گونه مىكمپانىخواهد بود. مثل  از آمريکا
هاى توقيف است اكثر دارايى «مينأقرارهاى ت»اول ماهيت دقيق و حساس 

مربوط به سازمانهايى است كه كمپانيهاى آمريکايى با آنها قراردادى  شده ايران
. حال كه دستور لغو ى بدهدأتوانست به نفع آنها ريعنى دادگاه نمى .اندنداشته
هاى مسدود شده ايران صريحا  صادر شده اصل دفاع از مين از دارايىأقرار ت

توانند يك دولت خارجى مصونيت دولتى كه بموجب آن مدعيان خصوصى نمى
كند. بموجب قانون مصونيت را تحت تعقيب قرار دهند، مجددا  خودنمايى مى

از صدور حکم دادگاه تنها در  مين قبلأقرار ت 1976خارجى مصوب  دولتهاى
صورتى معتبر است كه دولت خارجى صريحا  از مصونيت صرف نظر كرده 

 .باشد
كه امروز ادعاهاى عجيب  ، دست اين كسانيبنابراين موافق قوانين آمريکا      

ا افزايند، در دادگاههاى آمريکمى هاكنند و هر روز هم بر اين ادعاو غريب مى
حاال شما ببينيد بر سر ما چه آمده است. بعد يك  .شودجايى بند نمى به

و آمريکا  گويد: از جهت تاريخى قرارداد ايرانو در آخر مى کندمیاى مقايسه
 رسد چون قرارداددر مقام مقايسه با ساير قراردادهاى مشابه مطلوب بنظر مى

بلشويکى منعقد  سال پس از انقالب 16بين آمريکا و اتحاد شوروى   ديتينوف
گرديد فقط چند سنت در هر دالر نصيب بستانكاران غربى كرد. تسويه مطالبات 

هاى چين بدستور سال پس از مسدود شدن دارايى 29 اى چينبا دولت توده
کاييها كرد. ره نصيب آمريز هر دالر و بدون بهسنت ا 41 پرزيدنت ترومن

اند و اين هم مقايسه بستانكاران آمريکايى كوبا هنوز به چيزى دست نيافته
 .وضعى كه ما داريم و وضعى كه آنها داشتند
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 با افزايش توليد مانع از اين شد كه كمبود نفت عربستان سعودى
 در قيمتها اثر بگذارد و عراق حاصل از جنگ ايران

اش اين است كه عربستان است. خالصه و اما مقاله بعدى درباره نفت      
 با افزايش توليد مانع از اين شد كه كمبود نفت حاصل از جنگ ايران سعودى
ت غرب بر اين است كه از راه ساياثر بگذارد و امروز سدر قيمتها  و عراق

شود. غيراز اين دو گزارش، افزايش توليد مانع از افزايش قيمت نفت 
و اخبار و اطالعاتى كه راديوها و  ت ليبىسايگزارشهايى هم درباره س

 که لحاظ این اند خواندم و بههاى خارجى درباره ايران  منتشر كردهروزنامه
مطلب جالبى كه منتشر نشده باشد نداشت، من چيزى از آنها براى خواننده نقل 

ر ت ليبى در منطقه و ايران كه بحث دسايكنم. همچنين گزارشى درباره سنمى
 .گذارمباره آن را به وقتى ديگر مى

يك گزارش درباره بررسى وضع دانشجويان كشور بهنگام تعطيلى دانشگاه      
كنم بهتر آن است كه عين گزارش فرهنگى خواندم كه گمان مى بدر اثر انقال

به گاو و گوسفند »و ى ندارد سايدر روزنامه چاپ بشود به لحاظ اينكه جنبه س
 «!دكسى هم برنمى خور

 
 مصداقمدرسه عالى علوم اراك، جو سئواالت مربوط به گزينش دانش
 ايدئولوژى نيست؟ یالقاتفتیش عقیده و 

لوم عاى كه سئواالت مربوط به گزينش دانشجو براى مدرسه عالى بعد يك ورقه
 :اراك است را ديدم سئواالت از اين قبيل است

 اسالمى چيست؟ انقالب
 اسالمى بوده است يا انقالب مسلمانان؟ آيا انقالب
 ى چيست؟اسالمى با اسالم انقالب فرق انقالب

 چگونه بوده است؟ نقش روحانيت در انقالب
تا قبل از پيروزى و بعد  يا شوروى يا انگلستان در قبال انقالب موضع آمريکا

 از پيروزى چه بوده است؟
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 اند؟مليت چيست و چرا اكثر ملى گراها وابسته به اجانب بوده
 .و سازمان را بنويسيد فرق جبهه
 با تشکيالت موافق است يا نه؟ آيا امام

 رابطه تشکيالت و واليت فقيه چيست؟
 را؟ا؟ چى كارى و يا از تفكر مسايترسد يا سدشمن از نظامى كارى ما بيشتر مى

 در مقابل دولت بازرگان چه بود؟ موضع امام
 چه بود؟ انشجويان مسلمان پيرو خط امامانگيزه گروگانگيرى د
 كرد؟اين هدف را تامين مى آيا آزادى گروگانها

 چيست؟ و عراق تحليل شما از جنگ ايران
، در مقابل انجمنهاى اسالمى صدربنىرسد به اينجا كه موضع آقاى و تا مى

فرهنگى، مجلس شوراى  ، مسئله انقالب«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»
  دولت و دستگاههاى قضايى چيست؟ و چرا؟ ،اسالمى

گرايش  چرا اكثر گروههاى ماركسيستى در انشعابهاى خود بطرف حزب توده
 كنند؟پيدا مى

 چرا دانشگاه انتخاب شد؟ دقبراى بزرگداشت وفات مص
 شگاهصدر در مناظره تلويزيونى مربوط به مسائل دانآيا بنظر شما آقاى بنى

 كند؟شركت مى
 فروردين سخنرانى خواهد كرد؟ 12اسفند و  29صدر در آيا آقاى بنى

هاى منافق و چپ از ايشان صدر گروهت جمهورى آقاى بنىسايچرا پس از ر
 كنند؟حمايت مى

كند؟ و صدر حمايت مىاز آقاى بنى و راديو اسرائيل چرا اخيرا  راديو عراق
 .سئواالتى از اين نوع

اسم اين كار استفاده از ضعف  خوب آيا اسم اين القاء ايدئولوژى نيست؟      
موافقت و مورد  هایين جوابها پاسخبراى به خدمت گرفتن كسانى است كه به ا

دهند نيست؟ اين روشها تنها در رژيمهايى كه داراى استبداد ع سئوال كننده مىطب
براى آن  کنند، رایج است.و تفتیش عقیده می ستنده درازمدت با عمر طوالنى

مثل سم مهلك است. به  شوندگانبراى خود سئوال  ،، وگرنهرژيمها فايده دارد
دهد خالف خودشان اجازه نمىكه آنها كه اعتقاد و شخصيت لحاظ اين
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شوند. آنها با اين دستگاه مخالف مى ؛شوندپذيرفته نمى ،اشان بنويسندعقيده
دانند ضعف بخرج داده و براى قبول شوند چون مىآنهايى هم كه پذيرفته مى

اند هميشه در درون خودشان نسبت به شدن پاسخ باب طبع سئوال كننده را داده
ورزند و وقتى فرصت پيدا اند كينه مىگونه استفاده كرده كه از آنها اين كساني

اين روشها هيچ در خور جمهورى دهند. كنند حتما  كينه خود را به آنها نشان مى
بايد به جوانان شخصيت بدهد، تفتيش عقيده نكند و اسالمى، جمهورى كه مى

دشان امکان بدهد آنها مجبور نشوند براى تحصيل روزى يا موقعيت عقايد خو
را به بيع و شرى بگذارند و شخصيت خودشان را بدست خودشان بشکند نيست. 

 .و اين بدترين كار يك رژيم است
عنى و مطلب ديگر در گزارشهايى كه خواندم، گزارش هفتگى مطبوعات ي      

اگر من  .نداهمطالبى كه در ظرف اين هفته مطبوعات راجع به آنها بحث كرد
تر به بگمان من ،دردسر نباشد. بهرحالكنم بىم گمان مىبخواهم از آن نقل بکن

 اين است كه اين گزارشها جمع بشود و در موقع مقتضى بصورت يك مجموعه
دوره  اين چاپ بشود و در اختيار مردم قرار بگيرد براى اينكه هم از نظر تاريخ

ى هم از نظر برخوردها . ىساياهميت دارد هم از نظر جريانهاى فكرى و س
 .ر استگى و هم اينكه روشنسايس

بود و متنى كه  ديگر از كارهاى اين هفته تحليل و بررسى و مطالعه بودجه      
و يکى به فرزند  به اين مناسبت منتشر شد و نيز دو نامه يکى به آقاى اشراقى

يد از طرحهاى مربوط به جنگ كه بمناسبت اين نوشتم و بازد احمدآقا امام
نيز بازديد كردم و همان حالت و  بازديد از چند روستاى عرب نشين خوزستان

روحيه و همان وجدان و همان شور وجود داشت و اطمينانى ديگر بود بر اين 
ك سرزمين امرى در نفع و ضرر ي واقعيت كه اشتراك در عقيده، در فرهنگ

گذاشت كه آقاى را متزلزل بسازد و ترديد باقى نمى نيست كه قوميت بتواند آن
 .در ارزيابى خود دچار اشتباه شده است حسين صدام

 
و زاهدان به اين  براى بازديد از نقاط زلزله زده در استان خراسان

 :استان رفتيم
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شنبه براى بازديد از نقاط زلزله زده در آمديم و پنج چهارشنبه به تهران      
و زاهدان به اين استان رفتيم. به لحاظ شدت احساسات  استان خراسان

صميمانه مردم، ما به رفتن به زاهدان موفق نشديم براى اينكه بازديد از نقاطى 
يد. بناچار با پوزش از مردم زاهدان اين سفر به وقت كه بدانجا رفتم طول كش

ديگرى موكول شد. سفر به مناطق سيل زده هم بدون اطالع قبلى بود كه براى 
از  دكردنمقامات استان دردسر ايجاد كرده بود به لحاظ اينكه مردم فكر مى

اند. از يك روستاى را اطالع نداده ست كه آمدن رئيس جمهورىا ناحيه آنها
بود، براى اينكه آب و گل و الى زيادى با  «گل زده»سيل زده كه در واقع 

خود آورده و ده را با گل پوشانده بود ديدن كرديم. اين روستا را يکبار در سال 
بار هم سيل اين. زلزله خراب كرده بود و آنها محل ده را تغيير داده بودند 47

ريخته بود. بعد براى اينكه هليکوپترها بنزين نداشتند  آمده و زندگى آنها را بهم
رفتيم. البته مردم خبر نداشتند مثل همه جاى ديگر وقتى مطلع شدند  به گناباد

وار سرازير شدند. در يکى دو روستاى ديگر با همان ترتيب جوشيدند و سيل
تم و در همه جا يك واقعيت را ديدم و قائنات هم رف به كاخك .هم پياده شديم

گونه عواطف صميمانه كه اين و در آنجا اين صحبت پيش آمد كه اگر با مردمي
دارند و اين روحيه خوب و پراميد را دارند، اگر ما بهمين زبان صميميت با 
آنها صحبت بکنيم، براى نظر و عمل آنها احترام قائل بشويم، چه كارهاى 

است كه ما خالصه آن اين ؛بحث مفصل شد ؟بکنيمتوانيم بزرگ كه نمى
بايد راه درست برويم و آن راه درست تغيير زبان است، بيان است، عمل مى

است براى ايجاد هيجان مثبت كار و تالش و سازندگى و اگر چنين بکنيم با 
توانيم آنچه دگرگون كردنى است دگرگون بکنيم و اساس يك سرعت بسيار مى
رومند و يك نمونه خوب حکومت اسالمى را به جهان عرضه كشور مستقل ني

سبت به شخص كه كنند نبايد عالقه نما بيان مى كنيم. اين احساساتى كه مردم
به روش، فكر و اخالق تلقى بشود و مهمتر از اينها به تعبير  بايد عالقه نسبت 

اده باشيم كه قرآنى عشق و عالقه انسان به خير تلقى بشود و ما بيان كننده اين ار
ها را حل بکنند و مردم عالقمند به خير به استقبال موانع و مشکالت بروند. آن

كه مردم ما در جنگ توانايى خود را  طورناراه را باز بکنند. اگر چنين كنيم هم
 نشان دادند. در جنگ با مشکالتشان نيز توانايى خود را نشان خواهند داد. اما



1463 

 

اعتنايى به نظر و خواست مردم و تحميل شونت و بىاگر زبان ما زبان زور و خ
كردن و اين صحبتها باشد، اين  نظر و تهديد و ارعاب و محکوم كردن و زندان

هيجان اين عاطفه، اين ميل به تالش و همکارى و تفاهم و دوستى بعنوان يك 
ر زمان بر نيروى عظيم از دست خواهد رفت و مردم ما در تنيده مشکالتى كه ه

شود و در مقام طبقه بندى آنها را باين ترتيب درجه بندى آنها افزوده مى
ى و همين محيط خفقان و سايكند. اول مشکالت اقتصادى و بعد سمى

برخورد و اختالف و بعد جنگ و بعد مشکالت ديگر يعنى برآوردشان از 
پا در خواهند  اين ترتيب در تنيده اين مشکالت ازه ست و با مشکالتشان اينها

 :خطرات بزرگى براى اين جمهورى است ، پیدایشنتيجه آن .آمد

 
 :در هيچ كارى موفق بشود گويند نبايد گذاشت رئيس جمهورىمى
بازگشتيم و روز جمعه نيز از صبح تا شام در  شب به تهران ،بهرحال      

ان مجلس و گروههاى ديگر مردم گذشت. در مالقاتها و گفتگوها با نمايندگ
آورند و در اين مالقاتها مسافرى از اروپا آمده بود و خبر نوارى را آورد كه مى

گفته  آقاى بختيار ،در آن نوار .گذارندجاپاكتى خانه ايرانيها و دانشجويان مى
 پا درآورد. در روزنامه لوموندصدر است و بايد او را از است دشمن اصلى بنى

را هم آورده بود. اطالعاتى هم  چاپ شده كه آن اى از قول آقاى امينىهم بيانيه
 .راجع به تحركهاى ضدانقالب رسيده بود كه ديدم

ام كه كرده تأكيدام و من همواره نسبت به خطر ضدانقالب هشدار داده      
ى، جنگ و خصوصا  امنيت، امنيت نه به معناى ساياقتصادى، س اگر مشکالت

اييم. با توجه یايجاد ترس بلکه به معناى ايجاد اطمينان خاطر از عهده برن
خطر ضدانقالب اصيل بزرگ است. اما اينكه  ،جهت نيروى فعال جامعه

به است كه اميد داند بنظر من دليل آن اينضدانقالب اصيل مرا خطر اصلى مى
است، اميدى است  ، كه خط واقعى امام خط انايى حل مشکلها به لحاظ اینتو

كند. آن نيروها و قشرهايى كه اين كه زمين را زير پاى ضدانقالب سست مى
شکار ضدانقالب  ،ندوشیخواهد به آنها تكيه كند وقتى نااميد مضدانقالب مى

حتى حداقل پايگاه  ،در ايران شوند و تا اين اميد وجود دارد، ضدانقالبمى
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الزم را براى عمل پيدا نخواهد كرد. هر نيرويى بخواهد در ايران عمل بکند 
در شرايط فعلى وضعيت جامعه ما بايد بتواند كادرها يعنى قشر درس خوانده 
جامعه، جوانان و آن بخش كه به تحصيالت دبيرستانى و دانشگاهى دست پيدا 

در شهرها به مشاغل ادارى و آزاد مشغولند را بخود متمايل بگردانند كنند و مى
ى، ناتوانى در سايچون اين حداقل الزم است البته وقتى مشکالت اقتصادى، س

اداره امور فزونى گرفت قشرهاى ديگر اجتماعى نيز عالقه الزم را به دفاع از 
د. پس اينكه تواند عمل كنضدانقالب مى آن وقتدهند. و رژيم از دست مى

اين است كه ارباب امريکايى او  كند به لحاظدشمن، مرا خطر اصلى تلقى مى
يداند كه يك قوه اجرايى كارآمد با يك برنامه مشخص با آمادگى عظيم توده م

 -مردم كشور با استفاده از مغزها و استعدادها قادر خواهد شد برنامه استقالل 
رآورد و راه را براى هميشه بر نفوذ آن جمهورى اسالمى را به اجرا د -آزادى 

ابرقدرت و هر قدرت خارجى ديگرى سد كند. اين است كه بايد اين اميد را از 
در هيچ كارى  گويند نبايد گذاشت رئيس جمهورىكه مىبين ببرند. پس اين
ت دو در حقيق ،كه شب و روز بايد اعتبار او را پايين آوردموفق بشود، اين

ى أاند يعنى به ريى كه دادهأكه مردم به ريکى اين: هدف مشخص را دارد
كه دستيابى به هدفهاى دوم اين ؛فايده بدانندباور بشوند و آن را بىخودشان بى

و حل مشکالت اساسى جامعه را از طريق اين رژيم در نظر مردم  انقالب
كه در مقام شمن اصلى هستم به لحاظ اينگر سازند. چرا من دغيرممکن جلوه

جمهورى اسالمى  -آزادى  -اجراى سه هدف اساسى انقالب يعنى استقالل 
ها و عالمتهاى منع معرف امکان اجراى اين سه شعار و معرف شکستن خدعه

اند عبور توده مردم هستم. توده مردم در رئيس جمهورى كه خود انتخاب كرده
كشور  مردمست، ا هامنعبرداشتن ف شکستن مرزها و بينند كه معركسى را مى

بينند كه طى تاريخ در او و عمل او شکستن آن منع و حقارت خويش را مى
اند. كارگران كشور شکستن اصل انقياد و تابعيت شاهنشاهى بدان محکوم بوده

بينند. دهقانان كشور او را نشانه مى ،و استثمار را كه محکوم بدان بودند
بينند. جوانان كشور در صل تابعيت از ارباب ادارى و غير ادارى مىشکستن ا

بينند و در او بيان او شکستن اصل اطاعت بدون ابتكار، بدون تحرك را مى
آزادى را استقالل و كننده حق ابتكار، حق تحرك، حق سازندگى، حق 
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ارند در خواهم بگويم حتى آنها هم كه به اسالم باور ندمى ،جادر اين .بينندمى
وجود رئيس جمهورى حق داشتن عقيده، حق اظهار عقيده و حق مخالف 

ست كه ما و ا جابينيد و مسئله اينبودن با طرز فكر خود رئيس جمهورى را مى
انقالب ما از زبان امام چه پيش از انقالب و در پاريس، چه پس از پيروزى 

بان مذاهب و انقالب و باالخره در قانون اساسى، اين حقوق براى صاح
ى به رسميت شناخته شد كه اينها آزادند عقايد خود را سايهاى سايدئولوژى

اى داشته باشند، آزادند عقايد خود را بيان بکنند. پس پيروزى اين خط زمينه
گذارد و آن خطر كه خطر اصلى است، دور براى رشد نيروهاى ضدانقالب نمى

 .شودو دورتر مى

 
يك عقيده نيستند حق اظهار وجود بر طبق كه با ما در  آيا كساني

 قانون اساسى ما دارند يا ندارند؟
كه به حفظ اين  مطلب اساسى و مهم اين است كه آيا ما معنى همه كساني      

جمهورى پاى بندند و با بخطر افتادن اين جمهورى عقايدشان، موجوديتشان 
ئل كمال توجه را افند، اينها بايد به اين مساموجوديت كشورشان بخطر مى

بکنند يا خير؟ آيا توجه به اين مسائل اقتضا دارد كه آزادى را قربانى نكنيم و 
توانيم در بپردازيم يا نه؟ مثالا آيا ما مى یبه حل مسائل اساسى كشور بطور جد

اين دنيا عناصر چپ را ممنوع از بيان بکنيم و بگوييم حق اظهار عقايد 
دنى است؟ و با منع كردن آيا در واقع محيط آيا اين ش ؟خودشان را ندارند

آوريم؟ و آنها را عمالا به ضديت با اين حياتى براى اين عقايد را فراهم نمى
كه  كشانيم؟ آيا كسانيجمهورى و زمينه سازى براى سقوط اين جمهورى نمى

در يك عقيده نيستند حق اظهار وجود بر طبق قانون اساسى ما دارند يا  با ما
اينها مسائلى هستند كه اگر ما هر چه ديرتر به حل آنها بپردازيم به ندارند؟ 
باشيم كه اوالً از بين بردن معلول  ما حل خواهد شد. ما بايد مطمئن زيان خود

تا وقتى علت برجاست ممکن نيست و هر كوششى به تقويت آن معلول خواهد 
ه بوديم و اظهار انجاميد. ثانيا  وقتى از اصل خود دور افتاديم و بدانچه گفت

خواهيم شويم و آنهايى كه ما مىتر مىضعيف م،عقيده كرده بويدم، پشت پا زدي
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دنبال ه كه ب ستات درست آنسايگردند. پس ستر مىآنها را از بين ببريم قوي
بجاى  :طلبدتى ديگر مىاسيسعلتها بردن ها برويم و از بينبردن علتاز بين

كه رژيم سابق  طورآنبرداشت از امنيت  ؛استبخشيدن الزم  یترساندن ايمن
هاى اساسى نیكرد، بايد رها گردد و جامعه حکومت را پاسبان و پاسدار ايممى

 .نطور استجهان هم همي سايدر مق ؛خويش تلقى كند
انى ما به كارهاى بزرگ تواناييم در صورتيکه بدانيم چه موقعيت جه      

 اى داريم.برجسته

 
 صدر است، نه بعنوان شخص كه بعنوان خطدشمن اصلى بنى

كه من توضيحى درباره نظر خود در مورد تحول در دنيا خصوصا  پس از آن     
گفتند  » :اروپا دادم، دو نشريه مربوط به دو گروه پاسخ گفتند و تحليل كردند

 ،دارهايى كه مقيم خارج از كشور هستند رابطه نداريدخوب شما با سرمايه
ماند دانيد و رابطه نداريد باقى مىكمونيستها را هم كه بد مى ،راروپا بکنا
. «ها اينها هم كه طرفدار صهيونيزم هستند و وابسته به آمريکاسوسياليست

در اروپا هيچ  است كهاينخوب معناى اين حرف چيست؟ معناى اين حرف 
اگر سوسياليستها  !يستن سیهآدم طرفدار استقالل از دو ابرقدرت آمريکا و رو

ى أر است كه كمونيستها به آنها روصهيونيست هستند و طرفدار آمريکا، چط
رأى دادند و  دهند؟ حتى چپهاى افراطى هم به آنها در انتخابات فرانسهمى

يى گويند از تحرك و پوياشد. اينها كه اين سخنها را مى ميتران رئيس جمهور
گاهند و در وراى گروهها و دستهجامعه ى و حزب سايهاى سهاى اروپايى ناآ
. تحول عميق و ريشه دارى كه در باورهاى نسل جوان اروپا بينندنمى را چيزى

توانند بفهمند ، نه تنها اينها را نمىتوانند بفهمنداست را نمىبوجود آمده
المللى را نيز دارى بينمايهواقعيتهايى چون پيدايش شركتهاى چند مليتى و سر

اى هستند كه نه تنها اين مسئله را فهمند. ماركسيستهاى عقب افتادهنمى
دارى شهرسرمايه نند بفهمند كه امروز آمريکا مادرتواتوانند بفهمند، نمىنمى

 انتخاب میان هاى كشورهاى  صنعتى در مقامجهانى است و دست راستى
قبول تغييرات  چون تن به  وابستگی به آن، و یا استقالل از اين ابرقدرت
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توانند .  باز نمىاندتن دادهوابستگى  دهند، بهنمی هاى اروپايىداخلى در جامعه
امروز حتى احزاب هاى اروپايى چنان قوى است كه بفهمند پويايى جامعه

د بسوى شوروى بو كمونيست نيز كه مشخصه شان وابستگى تام و تمام به روسيه
. اين شوندپيش از وابستگى دور مى روند و هر روز بيشتر از روزاستقالل مى

هاى امروز اروپايى است كه واقعيت ملموس نتيجه همان پويايى در جامعه
احزاب امروز  .بينندبطور روزافزون خود را در ميان دو سنگ آسياب مى

ا در حال تحرك اى بيش نيستند واقعيتى كه در درون آنهاروپايى پوسته
كه در همه جا اين واقعيت، واقعيت استقالل از در صورتي ،روزافزون است

اجرا درآيد، رشد ه ابرقدرتها بصورت حركت و برنامه انقالبى عرضه شود و ب
م در عمق بينبينيم آغاز است و نه پايان و آنچه من مىخواهد كرد. آنچه ما مى

است و نه در ظاهر و شکل و سيما ى اجتماعى اواست، در بطن است، در محت
د. اما كنايت از اين تغييرات بنيادى مىهرچند ظاهر و شکل و سيما نيز حک

بينند يا آمريکايى و اند و جهان را يا روسى مىكه به تضاد خو كرده براى كساني
 نه ،د آمريکا را رها كرد و روس را گرفتگويند بايدر مقام انتخاب مى

 ،ق را بفهمند و نه اين واقعيت در حال رشد را ببينند. بهرروتوانند اين منطنمى
ت دو ابرقدرت و در نتيجه وابستگان به اين دو سايالمللى نيز براى ساز نظر بين

صدر است، نه بعنوان شخص كه بعنوان خط. آنها ابرقدرت، دشمن اصلى بنى
اسالمى  خواهند بگويند دشمن اصلى خط انقالبجرأت ندارند بگويند يا نمى

بيان كننده آن است. خط استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى  است كه امام
دهند در واقع است. آنها كه آزادى را در داخل كشور مورد تهاجم قرار مى

براى ضدانقالب خطر  ،بنابراين. دهنداستقالل را هم مورد تهاجم قرار مى
كه هستند  راحتى قابل جايگزين شدن بوسيله كسانيروند و باصلى بشمار نمى

بتوانند در ساخت وابستگى در روابط وابستگى به اين يا آن ابرقدرت، بهتر 
دهد و هم وابستگان به درست تشخيص مى عمل كند. پس هم آقاى بختيار

دهند. خطر اصلى و دشمن اصلى ابرقدرت رقيب آمريکا درست تشخيص مى
فهمند و به اسالم به اسالم را بعنوان بيان استقالل و آزادى مىهستند كه  هاآن

شناسند و كنند و اين اسالم را مايه تحول بزرگ در منطقه مىاين اعتبار عمل مى
دانند اگر از اين موضع شناسند و مىاين اسالم را مايه تحول بزرگ در منطقه مى
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هاى بزرگ خواهد ىنطقه دنيا دگرگوننبرند سرانجام مدورنيافتند، از اين اصل 
يعنى علت اين معلول را از  ،استپذيرفت و نظامى كه دو ابرقدرت را پديد آورده

كه پيش از اين گفتم عصر سومى  طورنابين خواهد برد و انقالب اسالمى ما هم
. عصر دگرگونيهاى بزرگ در نظام جهانى، عصر را در جهان آغاز خواهد كرد

بنابراين هاى بشرى. ها در روابط ميان جامعهترين آنبها و عميقبزرگترين انقال
هر اندازه آزادى ضرر داشته باشد هزار يك  :خطاب من به امام و مردم اين است

 .استبداد ضرر ندارد

 
آيد و بدون اين دو اسالم بدون آزادى، استقالل بدست نمى

 محتوى استبى
 ؛، منطقه و جهان نخواهيم شدر ايرانو بدون اينها ما قادر به آن تحول بزرگ د

بدون اين تحولها ما خود نيز قربانى بازيهاى ابرقدرتها خواهيم شد و از پاى در 
اند را به خط خواهيم آمد. هنوز وقت باقى است. آنها كه از خط بيرون رفته

در بيانها و  امام ،بازگردانيم و در همان خطى باشيم كه پيش از اين انقالب
و با همه وجود از آزادى به معناى درست  هاى خود در پاريس رسم كردمصاحبه

كلمه دفاع كنيم و بگذاريم جامعه ما نقش خود را بعنوان قلب انقالب در جهان 
 .ايفا كند و آنچه تغيير دادنى است تغيير دهد

  
 

 1360ارديبهشت ماه  31کارنامه پنجشنبه 
 1360دوشنه خردادماه  تاریخ انتشار 

 547روزنامه شماره 
 الله اكبر

  
 اكبر و بيرون آوردن آن از دست دشمنتصرف رشته بلنديهاى الله
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كه اين طرح در قراردادم به لحاظ اين «اكبرالله»عنوان اين كارنامه را       
آن از عمليات جنگى براى تصرف رشته بلنديهاى الله اكبر و بيرون آوردن 

دست دشمن بمورد اجرا درآمد و هم به اين لحاظ كه ديروز پس از تصرف اين 
 .گفتند«الله اكبر»ما بر اين بلنديها  بلنديها سربازان

ماهها پيش با  خست دكتر چمرانن: اما اين طرح سابقه طوالنى داردو       
الله اكبر و پاك كردن آن از وجود دشمن  ندیهایبل اصرار تمام خواهان حمله به

كردند و مراقب تجسس مى در آن منطقه گروههايى را مأمور كرده بود كه. بود
سيدعلى ابوترابى فرزند نماينده مردم قزوين در . هاى دشمن بودندفعاليت

يا دستگير شده  مجلس شوراى اسالمى در يکى از اين گروهها بود كه با شهيد
باشد.  را  صحبت از اين شد كه احتمال دارد او در دست دشمن اسيرچون  اخي
طرح شد و پس از آنكه طرحهاى مچند نوبت در شوراهاى نظامى  طرح حمله

مختلفى مورد بررسى قرارگرفت، قرار شد سرهنگ الماسى فرمانده تيپ سوم 
نگ كردن لشگر خوزستان اجراى اين عمليات را برعهده بگيرد و با هماه

كه آيا گرفتن اين بلنديها مفيد فايده نظامى را انجام بدهد. اين ديگر نيروها آن
ارزد بحثهاى طوالنى را ارزد يا نمىهست يا نيست و به تلفاتى كه بايد داد مى

و من بر آن نيستم كه اين بحثها را در اينجا با خوانندگان  بخود اختصاص داد
 .در ميان بگذارم

 
كنيد كه منتظريد قدرتهاى را جانشين مهماتى مى روشهاى درست

 :را به شما بفروشند بيگانه آن
 ،من بار ديگر :دو هفته پيش از اين ،ايدكه در كارنامه خوانده طورناهم     
رماندهان نظامى را جمع كردم و موقعيت كشور و موقعيت دشمن و وضعيت ف

وقعيت تاريخى بدست جهانى را برايشان توضيح دادم و گفتم كه ما يك م
ايم و بايد به نيروى كار و تالش و فداكارى اين موقعيت را بسود خود آورده

ها شرح كردم، گفتم در عين تثبيت كنيم. خطرات را با وضوح تمام براى آن
وضعيتى كه ما در آن حال كه موقعيت ما، موقعيت بزرگ و مهمى است 

باشد. بدين عنوان كه تمام  نظيرجنگيم نيز در تاريخ بشرى شايد بىمى
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بايد براى پيش بردن جنگ به ما كمك كنند به جاى آن، دستگاههايى كه مى
است كه دستگاه تبليغاتى مخالف يك . هرگز نشدهكنندمخالفت و ضديت مى

 فرمانده كل قوا باشد و چنان تبليغ كند كه جز تضعيف روحيه نيروهاى مسلح
اى حاصل نشود و بهمين ترتيب نهادها و دستگاههاى آنها نتيجهما از كار 

 گفت با اين پشت جبهه شود دليل ضعف گرفت وديگر كشور، اينها را مى
چرا كه عامل اصلى و تعيين كننده در اين جنگ  .توان به جنگ پرداختنمى

ضمين شده در جنگ نه تنها تبرتر موفقيت  ،ودبروحيه است و وقتى روحيه ن
كسانى با توجه به  .نيست، بلکه احتمال شکست بر احتمال پيروزى غلبه دارد

العاده از امکانات است، فوقكه امکانات دشمن و مواضعى كه تسخير كردهاين
ما در شرايطى  :بگويند ؛توانند طور ديگرى بگويندو مواضع ما بهتر است مى

 ،م با فداكارىأو ايمان و تو از روى اخالص ،هستيم كه جز با عمل صادقانه
تكيه بخود را بايد افزايش داد،  ،در نتيجه .راهى براى نجات كشور نداريم

با  ،ابتكار را بيشتر كرد، مغزها را بيشتر بکار انداخت و با نيروى كار و تالش
اعتقاد به دروغ بودن تبليغات دشمن، ماهيت پشت جبهه را عيان ساخت و 

مردم كشور آشکار گرداند. اين همان است كه قرآن  ارزش وجودى خود را براى
جبهه » عامل ضعف، عامل ،ترتيب آموزد. به اينبما مى «والعاديات»در سوره 
كه دشمن در  است اىجبهه ،«جبهه روبرو» که دستیار عامل دشمن،« پشت سر

هايى كه نقش تركان خاتون را بازى خودىعامل ، است، جنگدآن با ما مى
را به عامل  دهند،يعنى حاكميت بيگانه را بر پيروزى خودى ترجيح مى ؛كنندمى

مبنى را بگذاريم بر نشان دادن توانايى انسان وقتى كه از قوت بدل کرد، اگر
در  .جنگندروى ايمان به قصد قربت و توكل به خدا و به نيروى فداكارى مى

اليق، عالم  ،قدبينند كه انسانهاى معتاين صورت توده مردم روشن و واضح مى
توانند چه اثرات شگرفى از خود به منصه ظهور در چه شرايط سختى مىما 

من، عالم، اليق و به اين ؤشوند كه وقتى به اين مردم مبرسانند، معتقد مى
تركيب مناسب از اعتقاد و علم و لياقت ميدان داده بشود مشکالت ديگر 

توانند حل كنند. پس آن تر مىتر و آسانكشور را به طريق خيلى بهتر و ساده
درس بزرگ اين سوره و اين روش كه اگر بياموزيد و اين جنگ را از روى 

 :ایدانجام دادهالگوى جنگ بدر انجام بدهيد، سه كار اساسى را با هم 
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را  يکى اينكه خود ارزش كار و تالش از روى اعتقاد و علم و لياقت      
 ركيبتبنديد. مردم شما هم اين شتر دل مىكنيد و بنابراين بدان بيآزمون مى

تيد شوند كه مردانى هسپس به شما معتقد مى بینند،میاعتقاد، علم و لياقت را 
م تما ها براى قبول شکست بهانه نياوريد و باترين سختىتوانيد در سختكه مى

 .نيرو بايستيد و بجنگيد و پيروز بشويد
ازماييد كه در آمیبا محك آزمايش دوم اينكه شما يك روش جنگى را       

م ك با عدهِ ؛بود جنگ بدر بکاررفت. آن تركيب، تركيب اعتقاد، علم، لياقت
 داقلهاى چند برابر بيشتر برآيد و حتواند از پس نيروى دشمن باتوانايىمى

به  تلفات را هم بدهد و حداكثر ضربه را نيز به دشمن وارد آورد و او را
گردد كه ه مىهاى تازپس اين جنگ آغاز تجربه. شکست قطعى محکوم كند

اى همين درجه از پيروزى قرين خواهد شد و شما در واقع روشه اهمه آنها ب
ما كنيد كه منتظريد قدرتهاى بيگانه آنرا به شدرست را جانشين مهماتى مى

 .بفروشند
ه باست كه ملت ما سوم، نتيجه اين وضع با آن تركيب و آن روش اين      

تكى مبخود  ،و براى حل مشکالت خويش بندددل می ،بدون تزلزل ،ستقاللا
 ه برداشت مراخوانند شود کهمیواقع ، همان كندشود. تالش را چند برابر مىمى

 .از سوره والعاديات خوانده است
ه است كه ديروز در صفحات اول و ددر اين قسمت مطالبى گفته شده      

از  «چگونگى تصرف ارتفعاعات الله اكبر» تحت عنوان، انقالب اسالمی
 .و فرمانده كل قوا چاپ شد زبان رئيس جمهور

كه براى آن« بازتاب پيروزى در مردم»و اينك ادامه مطلب با تكرار       
 .دهدنخواننده روند منطقى بحث را از دست 

  
 بازتاب پيروزى در مردم

مردم جمع  ،در مسير ،رفتيمصبح كه مى :در مردماما بازتاب اين پيروزى       
گرفتند و هلهله و شادى بودند. دستهاى خود را بعالمت پيروزى بسوى ما مى

دانستند چه وقت اينها از كجا خبر شدند عمليات را كه نمى . پرسیدم:كردندمى
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در تمام مسير همين  ؟شود و حاال از كجا فهميدند كه ما پيروز شديمشده و مى
تا الله اكبر از  دانستند از اهوازهمين حركات را ديديم. همه مى ،حساساتا

و از آنجا تا حميديه بعد تا اهواز همه جا مردم در مسير راه  آنجا تا سوسنگرد
شدند و وقتى متوجه مى .كردندابراز احساسات مى جمع بودند براى نظاميان

 رسيد. غالب جاها ماشناختند هيجانشان به حداكثر مىرا مى رئيس جمهور
گفتيم اين اميد در همه صورتها موج كرديم و به آنها تبريك مىناگزير توقف مى

كرد كه اين مردم صفاى باطنى را به ما نيز حالى مى یاين معن ،بار ديگر .زدمى
ريب در خط سازندگى قرار بگيرند كوههاى تمام دارند و اگر بجاى تخ

توانند از جاى بکنند و راه پيشرفت خود را در اين جمهورى مشکالت را مى
سرشب هم جمعى از مردم اهواز براى تبريك گل آورده بودند  .هموار بگردانند

 .ما هنوز كارهاى بسيار بايد انجام بدهيم .شاديشان بغايت بود
ناى درست اين دستگاه اطالعاتى و تظاهرات و و اگر ما بخواهيم مع      

كنند را بفهميم جز اين نيست كه مردم به موفقيت احساساتى كه مردم اظهار مى
گذارند و بدان عالقه دارند و اين موفقت را نشانه قرارگرفتن در احترام مى

عدم موفقيت دهند. وقتى دانند و عالقه بيشترى نشان مىخود مى مسير انقالب
ها نگران و پرسش بار كه چه رود و چهرهآيد آن گرمى از دست مىپيش مى

نروند و نخواهند بدانند منشاء  «تميز»نيست كه در پى  طورايناست؟ شده
التقاطى »قه نداشته باشند يا به تعبير من ى كجاست و عالنارسايى و ناتوان

روند كه ه در پى آن مى، بلک«همه تقصير كارند»باشند و بگويند  «مسلك
هم نكته مثبت ديگرى است اين .گيرندمى «جهت»ببينند عيب كار كجاست و 

 .دیدتوان از آنچه در حركت، تظاهر و قيافه مردم امروز كشور مى
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كرديم. اما مسئله سوم، شب هنگام ما لحظه به لحظه جريان را تعقيب مى     
اى كه از تپه شهيفيه يعنى همان آخرين تپهچمران تلفن كرد و بعد آمد خبر آورد 

ما در برابر او از اتومبيل پياده شديم و زدوخورد بود و گفت كه افراد او در 
هاى بسيار و اصرار داشت كه حتما  تيپ سوم شهيد دادند و زخمى 20روى تپه 

نبايد (ستس)را خواستم و گفتم كه كنود  برود و آن تپه را تسخير كند. فالحى
هيچ  ،ايد بايد تا آخر برويدآموزد بکار بردهبود و اگر همان روش را كه قرآن مى

نبايد نقطه ضعف  ،جا چيزى نيست. خيركه اينسستى مقبول نيست. اين
، سرهنگ الماسى به 92اما فرماندهى لشگر  .جا را هم بايد گرفتآن ؛گذاشت

دشمن كوشيده  ؛ستا در دست ماما اطمينان داد كه الاقل يك طرف تپه قطعا  
يا بيشتر تانك حمله كرده بود كه  17و با تعداد  بود حمله متقابلى بکند

 5اند و توپخانه ما هم نيروهاى ما با موشك و توپ چهار تا از آن تانكها را زده
گفتم تا وقتى بر فراز اين  ،حالاند. با اينبقيه ناچار فرارى شده ؛استتا را زده
تواند يك جا مىكه آنخيال نپنداريد. براى اينايد خود را آسودهنشده تپه مستقر
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مايه فسادى بشود و زحمات بسيارى را بهدر بدهد و تلفاتى را به نابجا به شما 
 .وارد كند

 
خواند، اثرى كشنده و اى بنام سپاه مىرا گرفتم اعالميه راديو تهران

 مرگبار داشت
شب من بلند شدم كه به راديو بغداد گوش بدهم. زيرا كه من  12ساعت       

گيرم و با دقت تمام عالئمى را كه را مى هاى تبليغاتى عراقهر شب دستگاه
به نيروهاى آنها  در الله اكبر و سوسنگرد :گفتكه مىكنم چناندهد ثبت مىمى

اين خود از ضعفهاى بزرگ  :گفتم .نداهرارى دادآنها ما را ف ؛ اماايمحمله كرده
كه چنين شکست آشکارى را وارونه است براى اين حسين دستگاه صدام
گذارد. منفى مى تأثيراو قطعا   بر نيروهاى مسلح . این دروغاستوانمود كرده

را  چرخيدم راديو تهراننبال راديو بغداد مىاما در همين ساعت كه داشتم د
چون در اين جنگها، مسئله روحيه، مسئله  .خوانداى بنام سپاه مىگرفتم اعالميه
اثرى كشنده و مرگبار داشت و از يك لشگر دشمن در  ،استتعيين كننده

كود با پس از مدتى ر :گفتبارتر بود. مىكرد زيانصورتيکه حمله متقابل مى
معلوم  .و سپاه اين منطقه را بازپس گرفتيم آتش توپخانه و با كمك هوانيروز

شود چند تيپ از نيروى زمينى، نيروهاى تحت فرماندهى چمران اصالا در مى
 ،كنمآنجا حاضر نبودند! چون من اين كارنامه را امروز جمعه اول خرداد پر مى

شما از اين  :گفتمو مليات سپاه را خواستم صبح رحيم صفوى فرمانده ع
بنظر شما اين اعالميه صحيح »گفتم:  .خير :اعالميه اطالع داريد؟ گفت

زند. مى صدمه جدى به هماهنگى نيروهاى ما و ارتش «خير»گفت:  «است؟
فرماندهان نيروها ديشب در همان  :دهد. به او گفتمتالش زيادى را هدر مى

گفتند كه ما ه پيش من آمدند كه سخت رنجيده و عصبانى بودند مىديرگاه ب
كنيم بعد اين رويم و همکارى و هماهنگى مىتحت داللت شما، فشار شما مى

كند و هر چه در مى طوراينكند، اين تلويزيون با ما مى طوراينراديو با ما 
نه برجا رود و روحيه خصومت و كيشود برباد مىهماهنگى زحمت كشيده مى

كنند قطعا  دوست سپاه نيستند دشمن سپاه كارها را مى كه اين كساني .گذاردمى
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مجموعه انسانهاى معرف عقيده و ايثار به  خواهند اين ارگان را ازهستند و مى
گونه اين ،در ضمن .مجموعه انسانهاى تابع قدرت و قدرت طلب تبديل كنند

را براى سپاه و نيروهاى مسلح ما در  ها هيچ نفعى ندارد و اين ضررهااطالعيه
 :مجموع دارد

  هاى سپاهسلب اعتماد نسبت به بيانيه. 1
ايجاد دوئيت و خداى ناكرده مخالفت و دشمنى ميان سپاه و ديگر . 2

كه همين ديشب پى در پى آثار عدم رضايت شديد اظهار چنان نيروهاى مسلح
 .شدمى
تر است يعنى به آنچه از همه عزيزتر و گرامى نيروهاى مسلح دير باوركردن. 3

ايمان و اعتقاد و اين معنا را در ذهنها آورده است كه همه چيز بازى است و تا 
 .را بنام خود كند خواهد آنشود هر كس مىيك كارى انجام مى

ديديم و  ه ما در جبههاز بين بردن آن حالت برادرى، يگانگى و آن صفايى ك. 4
كردى چرا به نام تو كردند چرا نمن كردم و تو»تبديل آن به بحثهاى مخرب كه 

گونه حرفها كه و اين «به نام من نكردند؟ چرا كار ديگرى را به نام خود كردى؟
مخرب روح و تن و روان و تبديل كننده دوستى و آشتى به كينه و كدورت و 

 .دشمنى است
ظامى كم كردن ميل به تحرك و كاهش دادن توانايى فرماندهى در عمليات ن .5

 .است
 .ها استگونه بيانيهبردارى از اينميدان دادن به دشمن براى بهره. 6
از بردن كار و تالش شبانه روزى براى تغيير آنچه در باورها و اعتقاد . 7

 .تغيير دادنى است نيروهاى مسلح
تشديد احساس مظلوميت و در نتيجه افزايش ميل به گريز از جمهورى . 8

 .است اسالمى و از نيروهاى مسلح
 كاهش ميل مشاركت در جنگ از سوى مردم و بوجود آوردن اين باور كه. 9

ته مى كشبا مرگ دست و پنجه نرم كردن و در راه ميهن اسال نهاارفتن و در ميد
 يا شوی برای آن کس میوسيله  ،ن نتيجه را دارد كه پس از كشته شدناي ،شدن

 .امتياز را به خود منحصر كند خواهدکه می گروهى
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دن سطح اخالق در جامعه و در نيروهاى مدپايين آ دیگرضرر بزرگ . 10
 .است مسلح
 .ستا ما و در مردم ما روافتادن روحيه جهاد در نيروهاى مسلح. ف11

و حاال پرسيدنى است كه در برابر اين يازده تا ضرر مسلم، تنظيم كننده و       
مزه چه سودى به افراد معتقد سپاه پاسدار تبليغ كنندگان دروغهاى بى

جنگند براى اين نمى افراد سپاه پاسداران ،بر خالف اين تبليغات ؟رسانندمى
 «ما كرديم و آنها نكردند»ديگر باشند و بگويند كه  ه رقيب نيروهاى مسلحك

جنگند كه ديگران را نيز با خود در يك جنگ اعتقادى بلکه براى اين مى
و ها به زيان آنگونه مردم معتقد است گونه بيانيهدوش بدوش به پيش ببرند. اين

را  د معتقد سپاه كه اكثريت قريب به اتفاق آندارم كه روزبروز افرامن يقين
پى  مخالفان رئيس جمهورى بيشتر به تبليغات نابکارانه، ،دهندتشکيل مى

 ؛گويدو متوجه خواهند شد كه چه كسى راست و چه كسى دروغ مى درد بنخواه
آنها  خواهدست، چه كسى مىا ست و چه كسى دشمن آنهاا چه كسى دوست آنها

را به ابزار سلطه طبقه جديد تبديل كند و امتيازها را ببرند و بخورند و آنها را 
خواهد آنها را در خدمت به محرومان قرار بکنند و چه كسى مى وسيله اين كار

بعنوان فرمانده نيروهاى مسلح دستوردادم كه از اين پس  ،د. بهرروبده
اعالميه صادر بکنند. هركدام از هيچکدام از نيروهاى مسلح به تنهايى نبايد 

نيروها يك نماينده بايد در دفتر آقاى خرازى داشته باشند كه همه اطالعات 
جنگى در آنجا جمع بشوند و به صورت يك بيانيه هر شب خوانده بشود. تا 

راحت بگذارد و مثل ستون پنجم  ، دستگاه تبليغاتى ما الاقل ما را از پشت سر
ى جنگ بابت يك بيانيه و تفسيرى كه بدنبال آن عمل نكند و در ميدانها

 .آورد ميل به ادامه تعرض را به صفر نرسانندمى
و فرماندهان ارتش صحبت كردم، باز  كه من با نيروهاى مسلحپس از اين       

يادآور شدم همه اين ضعفها را با كار و تالش و شجاعت و كاردانى بايد جبران 
گونه مطالب دريافت شما وقتى از هر سو بجاى تشويق و تقدير اين كرد و

 .كه بيشتر به كار و تالش بپردازيد راهى نداريدكنيد جز اينمى
پر از تشويق به همان  هم امشب به من دادند يکى پاسخ امام خبردو       

ى در پى آن را فرماندهان نظامى بود و اين پاسخ جبران آن بيانيه و تفسيرها
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كه ايندیگری دادند و آن  خبر ،حال. در همانبرابر بيشتر كند و چند صدمى
بعنوان رئيس قوه مجريه  مجلس قدم ديگرى در حذف رئيس جمهورى

 !زحمات من ههم پاداشى بود باين .برداشت
افزايم. تعداد خواهد كه اينك بر آن مىاى مىكارنامه پنجشنبه تكمله      

است و اين همان تعداد است كه در كرخه كور نفر رسيده 738اسيران به 
نفر در عمليات منطقه شوش  126از اين تعداد  .شدند بدست نيروهاى ما اسير

 به قرار گزارشهاى عمليات شوش .دستگير شدند به فرماندهى سرهنگ جعفرى
دشمن  . چراکهاستبه نوبه خود عمليات مهمى بوده ارتش امروز رئيس ستاد

يك فرورفتگى بين نيروهاى ما در نزديکى كرخه كور ايجاد كرده بود كه 
به اين ترتيب  .نفر را به اسارت گرفتند 126نيروهاى ما آن را پس گرفتند و 

الله اكبر و شوش  و سوسنگرد كه عمليات در جبهه كنندخوانندگان مالحظه مى
با موفقيت قرين بوده و با استفاده از روشهايى صورت گرفته كه تكيه اساسى به 

هنگى انسانها با هم گذاشته شده آانسان به اعتقاد انسان، به دانش انسان و به هم
 .روزافزون بگردد ،اين روشها ، بهابود. اميد كه انشاءالله اين پيروزيه

 
 

 1360ارديبهشت ماه  25تا جمعه  19کارنامه شنبه 
 خرداد 9شنبه  تاریخ انتشار 

 551روزنامه شماره 
  

ديدارها و امور  -2ت، أدو هي -1آورم عنوان مى 8اين كارنامه را تحت       
و اداره دوم ستاد  احمرسرى به هالل  -4، اعالم جرم و بودجه -3ادارى، 
جنگ » -8، در خانه شريعتى -7گزارشها،  -6بازديدها،  -5، ارتش
 .تيتو « عجيب

  
 هاتأآمدن هي  - 1
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ت نمايندگان چهار كشور غير متعهد و يکى هم ضياءالرحمن أهي
 بنگالدش و حبيب شطى رئيس جمهور

آمدند يکى هيئت نمايندگان چهار  تى كه در اين هفته به تهرانأاما دو هي      
بنگالدش و حبيب  كشور غير متعهد و يکى هم ضياءالرحمن رئيس جمهور

ورده بود كه نسبت به ت غير متعهدها طرح پيشنهادى را آأ. هيبودند شطى
از نظر من بهترين بود. در مورد  ،پيشنهاداتى كه تا اين زمان به ما ارائه شده بود

سئوالهايى به ذهن من  ،را با ما درميان گذاشتند در همان وقت كه آن ،اين طرح
رسيد كه طرح كردم و آنها هم جوابهايى دادند و سئوال و جوابها هم ضبط شد. 

را خوب  رساندم و ايشان هم آن اطالع امامه د را من ببعد عين آن پيشنها
طرح شد و بنا شد كه اگر پيشنهادهايى كه با  يافتند. بعد در شوراى عالى دفاع

آن سه هدف ما بخواند به ما بدهند ما دليلى بر استنكاف نداشته باشيم، با اين 
را محکم كنيم و هنوز سئوالهايى را طرح بکنيم.  حال من گفتم بهتر است كار

اى نوشتيم و دو سئوال جديد نيز طرح كرديم كه البته اگر به نتيجه ناچار نامه
چرا كه ما خود را  .رسيد همه آنها عموما  به اطالع افكار عمومى خواهد رسيد

ع گيريم، تصميم را باطالدانيم كه وقتى بنام آنها تصميم مىقيم مردم نمى
کسی است که خود را نرسانيم. خوب ما نماينده مردم هستيم. نماينده مردم 

پس ناچار همه آنچه را كه  ؛ى بدهدأطبق تمايل و خواست مردم ر موظف بداند
 .است باطالع عمومى خواهيم رسانيدشده

 ت ضياءالرحمن رئيس جمهورىسايتى بود كه به رأت دوم، هيأهي      
كرد كه كار رسيدگى ت دوم در حقيقت به ما پيشنهاد مىیأگالدش آمد. اين هبن

بالفاصله شروع شود. قبل از اينكه اصالا  «چه كسى متجاوز است»به تجاوز كه 
ت چهارنفرى تقليل أهم به يك هي ت هشت نفرىأجنگ پايان پذيرد و آن هي

شرايط صلح شرافتمندانه و مبتنى بر حق را  پيدا كند و اينها بکار بپردازند و
 .فراهم بياورند

خوب، اينكه رسيدگى به تجاوز شروع بشود كار مفيدى بود كه تقاضا و       
پيشنهاد خود ما هم بود و در اين عيبى نبود. اما اين هم كه اينها كوشش كنند 

 تهران به يك صلح شرافتمندانه و مبتنى بر حق دست بيابند، محتاج آمدن به
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نبود! بهرحال ما به آنها گفتيم تا وقتى كه حق به ما نرسد، ناگزير به مبارزه و 
استقامت ادامه خواهيم داد. اين گفتگوها هم باز در موقع خود عموما  باطالع 

جزئياتش هم باطالع عموم  ؛اصل قضيه اين بود .افكار عمومى خواهد رسيد
آيند، ها مىتأدر مصاحبه گفتم وقتى اين هيكه  طورناخواهد رسيد. هم
من از  .شوندمى« شعار دادن»اى مشغول عده؛ اما ستا زحمتش بر عهده ما

اى ام عدهگفتهو ام در ميان گذاشته دارم كه اين مسئله را با امامشما پنهان نمى
 .هستند كه اخالق و صفت سلطان خاتون را دارند

 
 خواهند ما بهر قيمت شکست بخوريمه مىاى هستند كعده

پسر تو، سلطان »وداستان سلطان خاتون اين بود كه به او گفتند:      
دار امور بشود و كشور  الدين محمد اليق و شجاع است و بگذار او عهدهجالل

نه، حمله مغول و سلطه مغلول بر » :و او گفت «حفظ كند را از حمله مغول
طنت اين فرزند من رجحان دارد چون اين فرزند به تمايالت خودكامانه و سل

 .طورهم شدهمين .گذاشتاقتصادى كه او مبلغ و مروج آن بود گردن نمى فساد
كرد و هاى سفره را جمع مىته مانده .مغول شد «ريزه خوار سفره» ،آخر سر

اگر مانع نشده » :جا هم به او گفتندخورد. همانبراى نمردن از گرسنگى مى
 اين»او در پاسخ گفت: . «بود هم كشور بر جا بود و هم تو احتراماتت محفوظ

 .»هنوز بر سلطنت اين فرزند ترجيح دارد وضعیت من
چون  ؛خواهند ما بهر قيمت شکست بخوريماى هستند كه مىحاال عده      

ست و اين چيزى است كه ا كنند پيروزى، پيروزى رئيس جمهورىفكر مى
براى آنها غيرقابل تحمل است! اما توجه ندارند كه پيروزى، پيروزى اسالم 
است. پيروزى ملت اسالم است. رئيس جمهورى هم منتخب اين ملت اسالم و 

عمده و تمام تالش خودشان را اسالم است.  خودش هم سربازى از سربازان
جنگ با ضعف ما ادامه پيدا كند، نه اينكه جنگ ادامه  برند براى اينكهبکار مى

 یاين معن ،رسيدم« و جنگ عجيب تيتو» ! وقتى به كتاب پيدا كند با قوت ما
را خواهم گفت كه اگر قرار بود جنگ با قوت ما ادامه پيدا كند، ديگر اين 

آيند ها هم كه مىتأآمد. اين هياقدام بعمل نمى همه در تضعيف رئيس جمهور
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كه تمام افكارعمومى دنيا را بر ضد خود با آنها چنان رفتار کنیم  توانيمما نمى
خواهيم دنيا را به كه مىافروز و اينو تحريك كنيم و خود را مردمى جنگ بسيج

تنها  ست. نها آتش و خون بکشيم معرفى بکنيم، چون اين به زيان موجوديت ما
ست. ما بايد به دنيا ا بلکه به زيان موجوديت ما ،به زيان ما در اين جنگ است

نبايد بهانه و  ؛ايمبگوييم كه حرف حق و معقولى داريم و مورد تجاوز واقع شده
 نبایدايرادى در دست متجاوز باقى بگذاريم كه بزيان ما در جنگ بهره بگيرد و 

بشود  جنگ هم مثل سرنوشت گروگانهاكا را بصورتى دربياوريم كه سرنوشت 
يوس جنگ زده دچار فقر و پريشانى و ناامنى تسليم هر پيش أو اين ملت م

گذارم كا را كنم. مىآمدى بگردد. حاال در اين باره بيشتر از اين صحبت نمى
 .به موقع خود

  
 ديدارها و امور ادارى  - 2

اى بسيارى كه به ى است. من با گروههادار مطلب دوم، ديدارها و امور      
شد انجام ديدنم آمده بودند، ديدار كردم و كارهاى ادارى را كه به من راجع مى

با دو گروه آنها در اين  :دادم. از جمله آنها با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى
 او حجتى كرمانى بود و دوستان انهفته صحبت كردم. يکى از اين دو گروه آقاى

 صحبت شد. من پيش از اينكه نزد امامآن و سرانجام  كه درباره بحث آزاد
از كار گفتم نخواهند گذاشت به ين باره با امام صحبت بکنم، در آغبروم در ا

قدرت  :هم روشن استدليل آن. برقرار بشود «بحث آزاد»معناى درست كلمه 
كند و هر گروهى كه بخواهد نه واقعيت پيدا مى گيردبدون تضاد نه شکل مى

هم نباشد  «ضد»خواهد اگر مى «ضد»قدرت را به انحصار درآورد ناگزير 
به گمان من آنها كه در  .افتدكند و به جان آن مىدرست مى «لولو»و  تراشدمى

پى ايجاد قدرت انحصارى هستند توانايى اين كار را هم ندارند و جاده صاف 
كه بهانه اعمال بيش نيستند. اينها مانع اين كار خواهند شد، بلحاظ اين كنى

قدرت براى انحصار قدرت را از دست خواهند داد. پس اين كار را نخواهند 
. آنها گفتند خواهند داد یكرد و اگر هم ناگزير بشوند به آن شکلى بدون محتو

فع شدنى است. گفتم بسيار خوب كه ما يك مقدار به اينها بدبين هستيم و اين ر
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اند كه بايد اين بحث و آنها رفتند خدمت امام صحبت كردند و امام فرموده
بنظر امام رسيد  ؛خواستند كه بنويسم و نوشتم نانجام بگيرد. بيانيه را هم از م

منتشر كردم و دعوت كردم به بحث آزاد. گروههايى هم حاضر شدند و قرار شد 
آمد و گفت كه راديو  بگيرد. يك روز دكتر ممکن اين بحث آزاد انجام

گويد كه اداره بحث آزاد بايد در دست ما باشد. بحثى كه بحث مى تلويزيون
خواهد مسئله اين است كه شرايط بحث آزاد اش دعوا نمىآزاد است اداره

 .مين بشودأتضمين و ت
حجتى كرمانى مراجعه كنيد كه خود او و دوستانش مشکل  گفتم به آقاى      

را رفع كنند. مراجعه كردند و ايشان هم آمدند پيش من با نمايندگان دوست 
خوب شما بعهده » :گفتيم ؛«گيريمبعهده مى مااداره را » :خود و گفتند

ر روش و راه كه كشو طوري .را فراهم بياوريد «بحث آزاد»و شرايط  «بگيريد
ها كند و مغزها به مبادله آنچه دارند بپردازند و آميز را رخصومت برخوردهاي

در اين  دوباره خود من با امام .راه حلهاى منطقى براى مسائل كشور پيدا بشود
روز آقاى حجتى كرمانى و دوستان  باره صحبت كردم و قرار شد كه فرداى آن

يکى از آن  .و شرايط بحث واقعا  آزاد را فراهم بياورنداو خدمت امام برسند 
شرايط دقيقا  چگونگى تركيب شركت كنندگان است يعنى اينكه تركيب چنان 
باشد كه واقعا  بحث باشد، صورت ظاهر و ساختگى نباشد، براى رسيدن به 

كه كدام فكر حق است و جز كشف حقيقت و اين .هدفهاى مشخصى نباشد
و صحبت كردند و آمدند و گفتند كه امام  ايشان رفتند كدام فكر ناحق.

هنوز  .و خودشان رفتند كه شرايط را فراهم بياورند «بله انجام بدهيد»:فرمودند
اما من همچنان بر اين  .كه خبرى نشده است. اميدوارم كه شرايط فراهم بيايد

اگر  .باورم كه نخواهند گذاشت بحث آزاد به معناى درست كلمه برقرار بشود
گرفتند و قرار بود بحث آزاد برقرار بشود، اين همه آزاديها مورد تجاوز قرار نمى

احتياجى به اين  ،بحث آزاد به معناى درست كلمه فراهم بشودقرار باشد اگر 
و معنویت جامعه در  و ماندهمه تالش براى تصرف و تسخير قدرت باقى نمى

نيستند و كم و كيفشان بهم ربط  اين دو از هم جدایافت. را با هم میماديت 
ولى بهرحال ميان  ؛هر چند در معنويت كم و كيف چندان رسا نيست ؛دارد

حاال اگر آقايان موفق نشدند اين  .ماديت و معنويت رابطه است و نه بيگانگى
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ناگزير را بقبول واقعيت وا دارند و امر امام را بقبوالنند،  راديو و تلويزيون
ماند اين است كه در يك محلى اين بحثها انجام بگيرد و راهى كه مى

فيلمبردارى بشود توسط خود مردم و يا هر كس ديگر كه بازهم خود مردم و يا 
ها را در شهرها بنمايش بگذارند و گوش بدهند و هر كس خواست اين فيلم

جامعه است و  وباالخره هر چه باشد باز تالش و كوششى براى سالم كردن ج
 «بحث آزاد واقعى»خواهند هم مى «بحث آزاد»ه بنام شکستن سد سانسور ك

« ومبارزه با سانسور تعميم امامت»را غيرممکن كنند. خواننده را به كتاب 
خواهد ديد . خواننده استانواع سانسورها تشريح شده ،درآن ؛دهمرجوع مى

كنند و را حفظ مى شکل آن ،از محتوى خالى كنندوقتى بخواهند هركارى را 
هم همين است و پيامبر  كنند. هر چند كه انقالبرا عوض مى ى آنامحتو

ضد انقالب هم همين  .اسالم هم اشکالى را نگهداشت و محتوى را عوض كرد
كند، اما در جهت دارد و محتوى را عوض مىمي شکل را نگه :كندكار را مى

منفى و هدفهاى مستقيم و غيرمستقيمى را از اين نگهدارى شکل تعقيب 
كند تا عكس مقصود اوليه حاصل آيد و چيزى بدست آيد كه جويندگان مى

 .قدرت مطلقه خواهان آنند

  
 يا فريب بحث آزاد

 نيست كه فريب بخوريم و بگوييم طورآنايم و پس ما برسر وعده ايستاده      
هم بحث زنند و اسم ايناند و هركدام حرف خودشان را مىكه چهار نفر نشسته

خير اسم اين بحث آزاد نيست. برخورد مردم هم با واقعيت معلوم  .است آزاد
شود را بحث آزاد كنند. آنچه مىها را چگونه تلقى مىكند كه آنها اين برنامهمى
 .است «بحث آزاد»و بدور از واقعيتى كه نامش  «دشبه بحث آزا»گيرند يا مى

يا نمايندگان ديگر درباره مسائل مختلفى صحبت و بحث كرديم. به آنها       
است كه كسى چه وقت بودهست ببينيد ا گفتم اين تاريخ بشر پيشاروى ما

ى است خطرناك و در دنيايى پر از مخاطرات و تمام عواملى كه مشغول جنگ
او قرار بگيرند تا او جنگ را با موفقيت پيش ببرد بر ضد او  بايد در خدمت

اين نهادها را  ست كه بگويند رئيس جمهورتطرف قضيه اين كنند. يكعمل مى
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 ،ستاطرف ديگر كه عكس اين قبول ندارد خوب اين آسان است، اما يك
بدل  نماهه خو 8ست كه بگويند اين آدم در حال جنگ است و در اين اهمين

اند. اين چيزى است كه اند به او ضربه زدهاند و بجاى كمك تا توانستهاو كرده
بدان خواهم پرداخت براى اينكه حماسه اين جنگ از  «در جنگ عجيب»

مانند است، نسل امروز و مانند است از اين نظر نيز بىبسيارى جهات بى
كه هست اندريابند و  طورآننسلهاى آينده بايد حقيقت را عريان و صاف و 

 .گذردببينند بر ما چه گذشته است و چه مى

  
 و بودجه اعالم جرم

است. گفتند كه وزير مشاور آقاى  مطلب سوم مطلب اعالم جرم و بودجه      
ساعت در جلسه خصوصى صحبت  4بهزاد نبوى در مجلس شوراى اسالمى 

ه خواسته گفته است. حاال ديگر خوانندگان اطالع دارند كه كرده و البته آنچ
اين مذاكرات در اختيارم قرار بگيرد كه نشد.  من طى دو نامه خواستم نوار

كه اطالع داريد برخالف قانون اين نوار در ا ختيار من قرار نگرفت. طورناهم
اعالم جرم و  و جمهوردانم كه اين صحبت در رابطه با رئيس ولى بطور كلى مى
اگر من خواستم براى بيان حاضر  .استبوده (رئيس جمهور)نحوه رفتار او 
 .بگردمساعت مطلع  4بايد از اين بشوم ناگزير مى

 
موافق نيست اموال اين ملت مفت و رايگان  است کهاین گناه نوبرى

 به آمريکاييان داده بشود
اند گفته (بهزاد نبوى) قلهايى كه آقاى وزير مشاور در ضمن حرف و ن      

است كه چرا او معلوم شد كه گناه بزرگ آقاى نوبرى چيست! آن گناه اين
موافق نيست اموال اين ملت مفت و رايگان به آمريکاييان داده  (نوبرى)

ه اصلى داند كه اين از نظر آقايان گنامى بشود! اين موافقت نامه را خيانت
كه حتى در رژيم پيشين نيز اي نگاه كنيد، بودجه اوست. اما وقتى به بودجه
 !شويد كه گناه او بزرگتر استمانند نداشت، متوجه مى
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كه تهيه شده است بدون اينكه بانك مركزى به ابزار چاپ  بودجه این      
قشرهاى » حساب و وسيله غارت بىاسکناس بيش از آنچه كه بود بدل بشود 

بناچار كسى  .را فراهم بکند قابل اجرا نيست «صاحب امتياز داخلى و خارجى
كه پايبند دين و عالقمند به كشور باشد بايد از اين مقام كنار برود، اما اگر او 

اش بکلى از هم پاشيده بود بخصوص براى تجديد حيات نظام بانكى كه شيرازه
زحمت هم كشيده باشد، البته به آسانى  «ن در خط استقاللقراردادن آ» و 

كند اى را ايجاد مىتسليم يك جريان اقتصادى كه وابستگى سريع و كشنده
انديشيده بشود. و  «اىچاره»آيد براى حذف او در نتيجه الزم مى .نخواهد شد

شود مربوط مى اما تا حاال درباره اعالم جرم و آنچه بموافقت نامه با آمريکا
مطالب تازهى كشف شده است كه به اطالع شما رسيده است مطلب ديگرى 

شامل سه موافقت نامه است كه دو  ست كه قرارداد الجزايراهم هست كه آن اين
درباره آنها مشغول  .استاين سه موافقت نامه اصالا منتشر نشده موافقت نامه از

ست بر سر ما بياورند ان دو موافقت نامه چه بالئى قرار ينيم از آاند تا ببتحقيق
كنم و پس از روشن شدن نتيجه تحقيق فعالا سخن كوتاه مى که تا نتیجه آن

 .رسانمرا هم بموقع خود به اطالع مردم مى ، آنتحقيقات

  
 اليجه حذف فرمان همايونى

كه عضو اين هيئت سه نفرى است نزد من آمد و درباره متاركه  آقاى يزدى      
قرار بر متاركه بود متاركه يعنى اين كه آقايان به بله از اول  :صحبت كرد. گفتم

را  خاتمه بدهند و آن جريان حذف رئيس قوه اجرايى يعنى رئيس جمهور
قلى پيش نيايد تا جنگ با نيز متقابالا حرفى و ن نمتوقف كنند و از سوى م

 .اماى همچنان آمادهموفقيت پيش برود و من براى چنين متاركه
را  «حذف فرمان همايونى»اى كه با رندى تمام عنوان بعد درباره اليحه     

 .فكار عمومى را فريب بدهند صحبت كرديماند تا بخيال خودشان ابدان داده
هم ديدار و گفتگو كردم و بخشى از آن گفتگو را در  ن با امامم ،در اين مورد

گذارم براى موقعى مصاحبه كوتاه گفتم و چيزهاى ديگرى هم بود كه آنها را مى
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كه تفصيل اين وقايع را بياورم، ولى آن مسئله هم متوقف نماند كه موضوع 
 .گزارش هفته بعد است وبدان خواهم پرداخت

  
 

 1360ارديبهشت ماه  25تا جمععه  19شنبه گزارش 
 1360خردادماه  10يکشنبه تاریخ انتشار 

 552روزنامه شماره 

 
 بودجه

كه قرار بود بحث آزادى در مورد آن انجام بگيرد.  و اما مسئله بودجه      
د در هر جا و هر انبه من گفتند كه آقاى وزير مشاور در تلويزيون گفته طوراين

بنابراين از ايشان و افرادى مطلع  .موقع آماده است كه درباره بودجه بحث بشود
صرف نظر از عناوين دعوت شده بود كه در اين بحث شركت كنند. منهم اعالم 
آمادگى كردم و همچنان كه خوانندگان از آن اطالع دارند بحث بصورتى كه 

دهندگان خود عدول كردند و باز رفت دانند انجام نگرفت يعنى پيشنهاد مى
باشد و بهمان صورتى كه دلخواه  كه بايد تحت مديريت راديو تلويزيونروى اين

 .آقايان است
ما ناگزير بوديم يکى از چندكار را  اند كه درباره بودجهبهرحال اينها گفته      
 :بکنيم

 بگيريم از بانك مركزى وام.1
  را كاهش بدهيم خريدهاى عمده مثل خريد اسلحه. 2
اى غير از آنچه كه به مجلس ارائه شده تا بودجه ها را افزايش بدهيمماليات. 3

 .است تهيه و ارائه بشود
و  شودقرض از بانك مركزى باعث عدم تكافوى پشتوانه ارزى كشور مىاما     

افزايش مالياتها نيز ت و در شرايط جنگى صحيح نيس خريد اسلحهكم كردن 
 .صحيح نيست «شرايط بحرانى فعلى»در 
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تهيه  خوب وقتى قرارشد كسانى كه كمترين اطالعى از اقتصاد ندارند بودجه      
اطالعى ىكنند از همين قماش است كه بيان كننده بكنند، استداللهايى هم كه مى

چون مفصل راجع به بودجه اظهار نظر  هاى اقتصادى است.كامل از واقعيت
خواهم مطالب مى ،بلکه ؛خواهم آنها را تكرار كنمنمى ،در اينجا ،امكرده

ديگرى را به اطالع افكار عمومى برسانم تا ببينند كه اين بودجه تا چه حد 
 :زيانبخش و اجرايش خطرناك است

مين أكدام است و بودجه از كجا ت بينيم منابع درآمد بودجهكه بيکى اين. 1
 شود؟مى
 رسد؟به چه مصارفى مى كه ببينيم اين بودجهدوم اين. 2
 رود؟سوم اينكه مشخص شود نفع اين خرج به كيسه چه كس يا كسانى مى. 3

آيد اى كه پيش مىخريم اولين مسئلهبفروشيم و ارز ب اگر ما نفت ،خوب      
ست كه اداره اين ارز در اختيار كيست؟ و اين سرمايه عظيم در دست چه ااين

گيرد؟ كلمه ارز كه معلوم است يعنى پول خارجى كه وقتى نفت مقامى قرار مى
 كشوري درست كه شما ارا فروختيم و پول خارجى بدست آورديم معنى آن اين

كشور است قوه خريدى معادل پولى كه در اختيار دارى  كه اين پول مال آن
پس پول در اختيار آن كشور خارجى و يا  .توانى خريد كنىاى و مىكسب كرده

 بطور كلى كشورهاى خارجى است. نفت تا وقتى در چاه است در اختيار ما
ن نيز آ در اختيار خريدار است و پول فروشست وقتى از چاه رفت توى كشتى ا

هاى تساياى است در دست او كه مناسب با سسرمايه ؛در اختيار خريدار است
 .اندازدرا در جهان بکار مى هاى چند مليتى جهانى آنپولى و مالى شركت

در اينجا يك مطلبى وجود دارد كه براى افكار عمومى بسيار در خور       
قدرت مسلط جهانى  هر ،ترين زمانكه از قديمتوجه و مهم است و آن اين

كرد و نوع پول كه نقش پول جهانى را بازى مى يك :محتاج دو نوع پول بود
رابطه ميان اين دو نوع پول  .كرديکنوع پول كه نقش پول محلى را بازى مى

ها توسط مسلطها بود يکى از اسباب مهم يکى از مجارى مهم غارت زير سلطه
م در طول تاريخ همين مسئله بود كه اختيار اين پول و رم ه جنگهاى بين ايران

سفم كه أجهانى در دست كه باشد يعنى اينكه غارت چگونه انجام بگيرد و مت
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پول و نظام بانكى » اشتغال به كارهاى كشور مجال نداده است كه كتاب 
 .را كامل كرده و منتشر كنم «ايران
ره از دوران پيش از اسالم و بعد ولى كتابهاى زيادى درباره جريان طال و نق     

در دوران اسالمى به چاپ رسيده و اين امر از امور مسلم است كه يکى از 
به كشورهاى اروپايى و تغيير  داليل انتقال مركز قدرت از كشورهاى اسالمى

جريان طال از معادن طال به مراكز اسالمى كه مجراى قديمى بود، آن مجرا 
كشورهاى اروپايى جريان پيدا كرد،  مقصد معادن طال بهاز مبدء غيير كرد و ت

 .بود« جنگ پول»همين 
يعنى در دست داشتن  ،«جاده ابريشم»كه  بهرحال جنگ پول همچنان      
 .استتجارت جهانى از عوامل عمده جنگها در طول تاريخ بشرى بوده مهار

دو پول وجود داشت  نظامدر آن  .حفظ شد دوگانگى پول تا دوران قاجار
كه دولت مركزى با تغيير عيار اين دو پول جيب « پول محلى و پول مركزى»

كه بعد از تا اين .كردرا بسود خود و ديگر مستكبران خالى مى مردم مستضعف
پول كشور  «پول محلى»ارز خارجى و  «پول اصلى»، شکست در دوران قاجار

تغيير ارزش اين دو پول نسبت به هم  .همين ريال باشد، شد در دوره پهلوى كه
. همه شما شايد يکى از منابع و وسايل مهم غارت كشورهاى زير سلطه است

د كه ناولى بسيارند بين شما كه خوانده و شنيده ؛نخوانده و نشنيده باشيد
از جيب اروپا دارد  دند كه آمريکاآوراقتصاددانان اروپايى پياپى فرياد برمى

هاى جنگ را به كشورهاى زير سلطه دهد و هزينهرا انجام مى جنگ ويتنام
را از راه همين ابزار پولى يعنى دالر كه پول حاكم بر  کار اين .دكنتحميل مى

اال من اگر هاى بسيارى هست كه حنمونه .دهدانجام مى ،جهان بود و هست
گويم كه در مى ،شود بعنوان نمونه دومها بشوم طوالنى مىبخواهم وارد نمونه

هاى جنگى را از طريق همين تغيير ارزش پول ها هزينهجنگ دوم نيز انگليسى
 .به مردم هندوستان تحميل كردند

  
 ...برخورد گروهى يا

 کشور و نقشش در تحول بودجه
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و دطه اين ا بياييم ببينيم در مورد وضع كشور ما تغيير ارزش رابحاال م       
ار شود تا يك مقدپول چه غارتى را به سود مسلطها و به زيان ما موجب مى

 .ببرندنام دارد پى «برخورد گروهى»بيشتر مردم به عمق آنچه در ظاهر 
د كننكه در خارج كشور زندگى مى خوب، ظاهرا  ندادن ارز به كساني     

در  بازنشستگان، دانشجويان و اينها دلسوزى است و حکايت از كمال مراقبت
 :كند اما اگر ما بدانيم كهمنابع ارزى و حفظ آن منابع مى

خود را خرج بکند  اوال اين ارزها بايد خرج بشوند تا دولت بتواند بودجه      
ن ارز خارجى را به وارد چون بودجه دولت در اصل ارز خارجى است كه بايد آ

را در  كننده كاال يا تقاضا كننده پول خارجى بفروشد و مابه ازاى ريالى آن
 .خرج كند. اگر آن ارز را نفروشد بودجه در اينجا ندارد كه خرج كند ايران
 «بازار آزاد ارز»شود كه درها موجب مىگونه سختگيرىثانيا  اگر بدانيم اين      
 20آزاد مت ارز افزايش پيدا كند. خوب، در حال حاضر قيمت دالر در بازار قي

تومان و  8تومان، حاال شما تفاوت  8ريال تا  78 تومان است در بازار رسمي
از طرف ديگر، برای ، تومان است. از طرف ديگر 12تومان را بگيريد كه  20

بايد  یعنی  ميليارد دالر است. 35لغ ما، قرار بر فروش نفت تا مب تأمین بودجه
اين  ومقدار پول بدست بياوريم  تا اینبفروشيم  نفت که الزم است مقدار هر

 تومان براى هر دالر ضرب 12خرج بشود، تفاوت قيمت تأمین و بودجه بتواند 
بينيد رقمى بزرگتر از كل كه مى تومان ميليارد  420شود ميليارد مى 35در 
اگر يك بحث آزادى واقع  ،شوددجه كشور است. اولين سئوالى كه طرح مىبو

اين همان تفاوتى است كه رود؟ ى مىساين پول به كيسه چه ك :اين است ،بشود
گفتيم در طول تاريخ هميشه بود و به جيب حاكمان و قشرهاى مستكبر 

كه  استاين ،تومان است 20كه ارز در بازار آزاد معناى اين .رودرفت و مىمى
پذيرد يا پذيرفته است و نسبت بيشترى كاهش مى ارزش ريال نسبت به دالر به

گيرد يعنى دستگاه بانكى در نتيجه آنها كه اين پول در اختيار آنها قرار مى
برند و آنهايى هم كه كشورهاى صنعتى از اين تفاوت قيمت استفاده اصلى را مى

 .برندآورند قسمتى از اين پول را مىبدست مى «ارز»در جريان اين مبادله 
گونه سودهاى كالنى هايى از اينمسئله روشن است كه بودجه ،جاتا اين      

بترتيبى كه من براى  .گرداندالمللى مىنصيب قشرهاى مستكبر داخلى و بين
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ز هراندازه حجم بودجه را افزايش بدهيد و وابستگى شما به ار ،شما شرح كردم
اين رابطه تنها بين  .بزرگ خواهد شد «استفاده» اين  ،خارجى بيشتر باشد

ريال و دالر نيست. پول عموم كشورهاى زيرسلطه نسبت به پول كشورهاى 
مسلط داراى همين رابطه است و اين يکى از منابع مهم درآمد كشورهاى 

ت. سا صنعتى مسلط و از اسباب عمده غارت كشورهاى زير سلطه توسط آنها
كه با خواننده گفتم  طورنااى نيست كه من تازه عنوان كرده باشم هماين مسئله

نيز نوشته شده و اين  «پول و نظام بانكى در ايران»قسمتهاى اصلى اين كتاب 
اى در مقاله كه هنگام اقامت در فرانسهاند عالوه بر اينمطالب هم نوشته شده

چگونگى بازگرداندن پولهاى »ى فرانسه منتشر كردم تحت عنوان مجله علم
جا بهمين مسئله نيز پرداختم و افزايش در آن« به اقتصادهاى صنعتى نفت

ذخائر ارزى را بعنوان پشتوانه پولهاى كشورهاى زير سلطه در واقع يك نوع در 
ه كه در اختيار اختيار گذاشتن مفت و مجانى منابع ثروت كشورهاى زير سلط

 .طور هم هستام و همينبانكهاى كشورهاى سرمايه دارى است، توصيف كرده
را پشتوانه اسکناس خود قرار  پس اگر ما بجاى ارز خارجى همان نفت      

دهد، به آيد و هيچ فاجعه بزرگترى هم رخ نمىبدهيم، آسمان به زمين نمى
گونه نفت و اين ثروت را متعلق به نسل بايد اينتوان و نعنوان ذخيره ارزى نمى

امروز دانست و ثروت نسلهاى آينده را صادر كرد و پول آنرا در اختيار مسلطها 
 .گذاشت تا به زيان خود بکار ببرند

در يك تحقيقى كه باز به در مورد بکار بردن اين پولها به زيان ما نيز من       
است و تحقيقى است در باره شركتهاى هردو منتشر شده رسىو فا ان فرانسهزب

ام كه در چندمليتى در جهان و نقش آنها براى تصرف اقتصاد جهان آورده
كنم اين نيز چاپ شده و به خواننده قويا  توصيه مى «و سلطه نفت»كتاب 

را در  «وابستگى بودجه»چرا كه بحث راجع به  ؛كتاب را با دقت مطالعه كند
كه بودجه حال اين. امفصل اول اين كتاب در تحليل بودجه رژيم سابق آورده

ميليارد و اگر درست  13ميليارد كسرى داشت و اين بودجه  4رژيم سابق 
 .ستا دقت بکنيم بيشتر از اينها

ما يکى از ايرادهاى اصلى به رسد؟ بچه مصرفى مى اما اينكه اين بودجه      
طبقه جديدى  ،ساالرىدانستيم كه با رشد دادن ديوانرژيم سابق را اين مى
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كند كه اينها در حقيقت از طريق توليد و افزايش آن در كشور اعاشه ايجاد مى
كنند و رشدشان مربوط به كنند بلکه از فروش ثروت طبيعى كشور اعاشه مىنمى

كه ما اين بودجه ادارى را اينك بدون اين .ت استبيشتر فروختن اين ثرو
هاى ادارى را توجيه كنيم؟ افزايش يا كاهش بدهيم، چگونه اين افزايش هزينه

ايم بلکه بخشى از هاى ادارى را افزايش دادهدر اين بودجه ما نه تنها هزينه
گردد، پس معنايش بودجه نيز صرف جبران ضرر و زيان بخشهاى توليدى مى

ها است كه حتى آن بخش از بودجه كشور هم كه بايد خرج سرمايه گذارىاين
يك سرمايه گذارى  صرفبلکه  ،شودبشود، در واقع خرج سرمايه گذارى نمى

توليدى صنعتى،  كه جبران توليد نكردن دستگاههاي یبه اين معن شود.میمنفى 
حل ديگرى  اما آيا ما راه .كنيمكشاورزى و غير اينها را از اين طريق مى

توليدشان را افزايش  توانيم اين دستگاهها را بکار بياندازيم و آنهانداريم؟ نمى
 د خود به بودجه كمك كنند؟نشكه بارى بر بودجه باد و بجاى اينبدهن
شود معناى اين هاى ادارى مىدر حقيقت صرف هزينه وقتى تمام بودجه      

براى كشورهاى خارجى چيست؟ اين آن حقيقت  بودجه جز ايجاد بازار خريد
دردناكى است كه شما خوانندگان بايد بدانيد و بايد بدانيد كه جنگ اقتصادى 

طلبد و تر است و پرداختن به آن دانش و ايمانى بيشتر مىتر و مشکلمخوف
ملتى بايد از مناقشات دست بردارد و به جان و دل شب و روز كار كند تابلکه 

 .دنجات بياب
دها شويد براه انداختن اين مناقشات، برخورست كه متوجه مىا جااين      

اى اين است كه شما اين حتى پوشش قراردادن جنگ در حقيقت بر
 .ى دردناك را ندانيد و بر شما برود آنچه بايد برودهاواقعيت

از بيان اين ، چه پس از آن هيچ لحظه، چه پيش، چه در دوران انقالب      
كوشم تا ام و مىتوانم كوشيدهام و مىام و تا آنجا كه توانستهحقيقت بازنايستاده

كه كار از كار پيش از آن ؛مردم ما اين حقيقت را بدانند و به تالش برخيزند
يك كشور صرف  وقتى بودجهبگذرد و ديگرى كارى از ما ساخته نباشد. 

كه كاهش پيدا كنند افزايش غير ها به جاى اينو اين هزينههاى ادارى شد هزينه
اين بودجه از همه  .شودبودجه خورد و برد می معقولى هم پيدا كردند،

ربوده  اند، گوی سبقتتهیه و به اجرا گذاشته شدههايى كه تا اين زمان بودجه
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دارى قوه هاى ا. افزايش هزينهاندهاى ادارى افزودهتا توانسته بر هزينه .است
خريد را با يك ضريبى متناسب با ميل به مصرف و بسيارى عوامل ديگر افزايش 

و چون اين كاال  دهد و ناچار براى اين قوه خريد بايد كاال به بازار عرضه كردمى
ارد كرد و وقتى از خارج شود بايد از خارج خريد و وهم در داخل توليد نمى

شود و هست كمتر مى خلى از آنچه همكردى، زمينه توليد دا وارد خريدى و
كند و بايد باز فضاهاى بودجه بعدى باز متناسب با اين جريان افزايش پيدا مى

كارها بي .هاى الزم است، پر كردخالى ديگرى را كه نتيجه عدم سرمايه گذارى
ها چيزى داد كه بخورند و صدايشان درنيايد و از سوى را سرگرم كرد و به آن

كند و اين دو به نوبه را طلب مى افزايش بودجه، افزايش صدور نفتديگر همين 
آيد كه كار رژيم پيشين را از خود افزايش واردات را و همان جريان پيش مى

خوب اين جريان  .كشاند و آورد بر سر او آنچه آورد بستبننظر اقتصادى به 
رسد؟ به آنها ه چه كسى مىايجاد توسعه بازار براى كاالهاى وارداتى سودش ب

كه متصدى توزيع كاال در داخلند و به آنها كه فروشنده اين كاالها به ما هستند. 
پس اين بودجه هم در منابع كه همان درآمد نفت است، هم در مصرف به سود 

 .ست كه ندارندا ست كه دارند و به زيان آنهاا آنها
است، اما همين  از نفت بودجهاز  درصد 70گويند كه مىینمطلب سوم ا      

هم حقيقت ندارد و چيزى بيشتر از كل بودجه از نفت است به چه اعتبار؟ به 
 :گويماين اعتبار كه مى

اين امر مسلم است كه توليد كشور ما پايين آمده، پس ماليات گرفتن از        
كه  درصد 30عنى است. پس اين متوليدى كه انجام نگرفته و پايين آمده بى

است به چه  گيرند از كجاست؟ آنها هم از نفتگويند از ماليات و غيره مىمى
شود حقوق و عوارض گمركى كه وقتى كاال وارد كشور مى ی؟ به اين معنیمعن

با چى ايم. انجام نگرفته ما از خارج خريده گيرند. توليد در ايراناز آن مى
ايم؟ با نفت. پس در حقيقت اين حقوق و عوارض گمركى به يك خريده

واسطه، همان درآمد نفت است. خوب قسمت ديگرى از اين مالياتها ماليات 
پردازيم؟ درآمد نفت. و قسمت ديگر بر حقوق است. حقوق را از چه محلى مى

 نزيناز همين مالياتهاى غيرمستقيم، عوارضى است كه بر مصرف نفت و ب
ام. شما شود. همه اينها را در همان نفت سلطه محاسبه كردهوصول مى وضع و
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توانيد خودتان بنشينيد و محاسبه كنيد. خواهيد ديد اگر حوصله داشته باشيد مى
حرف چيست؟ معناى اين حرف اين  كه همه از نفت است. خوب معناى اين

كنيم و اين ف مىاست كه ما چيزى بيشتر از توليد نفت و فروش نفت مصر
است. اين كسر را از كدام محل خواهيم پرداخت از فروش  همان كسر بودجه

اى است، يعنى ما هر سال در اين جهان باز يك مسابقه .نفت در سالهاى آينده
داشت. هر سال اين كسرى باز به اعتبار فروش نفت در سال بعد  یمكسر خواه

 .هيم داشت و كسرى ما افزايش پيدا خواهد كرداست و در سال بعد كسر خوا
هاى ما بر هم اضافه رسيم، كسرىوقتى كه به آخرين قطره نفت مى ،در نتيجه

ها را بپردازيم. اگر اند و ديگر محلى هم نداريم كه از آن محل اين كسرىشده
معناى  .كار به آنجا برسد پايان شوم و دردناك زندگى اقتصادى يك ملت است

اند كسى كه برد؟ از قديم گفتهرا چه كسى مى ودجه چيست؟ و نفع آنكسر ب
خرجش از دخلش بيشتر باشد خانه خراب است. چون هر چه هم درآمد بدست 

وقتى  د.فروشنبياورد بايد به كسانى بدهد كه از او طلب دارند و به او جنس مى
هايى هت مالى دولت شد و هزينسايى تورم ساى از عوامل عمدهيك جامعه

 2.5كند، اقالا كند در واقع قدرت خريدى كه بودجه دولت ما ايجاد مىمى
رود و به تقاضا براى كاال يا اين قوه خريد به بازار مى ؛برابر كل بودجه است

رود. قيمتها كه باال شود. پس قيمتها هم در آنجا باال مىخدمت تبديل مى
ما كه اين بودجه را بودجه فقر  كند و خريدار زيان. پسرفت، فروشنده نفع مى

يم، اههاى محروم و ثروت روزافزون اقليتى مستكبر وصف كردروزافزون توده
طور بود و در كشورهاى مختلف دنيا يم. در رژيم سابق هم هميناهجا نگفتبى

 .طور استهم كه بنابر تمركز قدرت است، همين
 
 

 1360ارديبهشت ماه  26تا  19كارنامه 
 1360خردادماه  12سه شنبه  شار تاریخ انت

 553روزنامه شماره 
 قسمت سوم
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 خريد اسلحه
 خواهد و اين برنامه مفصل بايد اجرا گردداستقالل برنامه مفصل مى

اوالً تا اين را كاهش بدهيم.  توانيم خريد اسلحهما نمى گویند:خوب مى     
اند تا بخريم و به استناد آن مجبور باشيم اين اى نفروختهزمان به ما اسلحه عمده

 !صادر كنيم و پولهايش را در بانكهاى خارجى ذخيره كنيم همه نفت
ثانيا  تبليغ اين جنگ و ادامه آن در ماوراى مرزها را به چه قيمت عملى       

به  در ماوراى مرزهاى ايران كنيم؟ وقتى ما بنا را بگذاريم بر جنگ با عراق
، وابستگى قيمت افزايش وابستگى به اربابان عراق، وابستگى از لحاظ اسلحه

از لحاظ ارز آيا اين دفع فاسد به افسد نيست؟ خالف عقل و منطق نيست؟ 
م حقيقت را بگوييم: مسلمان به مرد .گوييمنمیپس يك جاى قضيه را به مردم 

و  جان جوانها، خرابى خوزستان ؛گويد و نبايد بگويدخالف حقيقت نمى
هايى كه بعدا  جاهاى ديگر، افزايش عوارض جنگ به بهاى افزايش وابستگى

رهيدن، آيا همه اينها اسمش جنگ بخاطر  توانستديگر از چنگ آنها نخواهيم 
نه جويى است يا آن سخن اسالم است؟ پس يا اين سخن نادرست است و بها

نادرست است يعنى در واقع هدف از ادامه جنگ ظاهرا  جز اين نيست كه 
ن كردن جنگ جز اي نیهدف از طوال تحکيم بگردد.متصرف در قدرت مواضع 

ست. چون ظاهرا  ممکن ا ين هم از اشتباههانيست كه مواضع تحکيم بگردد و ا
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بطن و باطن امور آن عوارض  اى يك عناوينى پيدا بکنند، اما دراست عده
ان پذيرد، پايان كند و وقتى جنگ كه باالخره روزى بايد پايمنفى رشد مى

دهند و آدمهايى كه دچار خوش باورى آن عوارض خود را نشان مىپذيرفت، 
بينند پندارشان وهم بوده و همه چيز از دست آيند مىبودند، ناگهان بخود مى

بايد براى ايجاد دوران سوم وجه است و ما مىرفته است. پس اين دليل هم بى
تغيير همه روشها به منظور  «راه ديگر»در زندگى بشرى راه ديگرى برويم، اين 

ايجاد يك كشور نمونه اسالمى است. از سويى ديگر بايد آن تالش در پشت 
و هاى فورى ها براى واردآوردن ضربهرا بصورت تالش عظيم در جبهه جبهه

قاطع به نيروهاى دشمن تبديل كنيم. طورى كه جنگ در كوتاهترين مدت با 
 .بسازيمو آزادی استقالل  بر پایه کشور راموفقيت كامل به انجام برسد و ما 

بلکه يك شود؛ البته در روز اول همه چيز ناگهانى و با يك تصميم ساخته نمى
و اين برنامه مفصل بايد  خواهددارد، استقالل برنامه مفصل مى جريان طوالنى

 .اجرا گردد
در همين هفته به ايشان ام. صحبت كرده نيز با امام من درباره بودجه       

عقب بنشينيم او ده قدم پيش خواهد  عرض كردم ما هرقدم كه در برابر آمريکا
. امام با كمترين امتيازى بدهيمبايد سرسوزنى عقب بنشينيم و آمد. ما نمى

اگر بخواهيم چنين : گفتم .«همينطوراست»كردند  تأكيداى مصمم قيافه
الخصوص موارد مين مالى و علىأبکنيم بايد اين بودجه در تركيب منابع ت

وگرنه اين بودجه، بودجه وابستگى است و طبعا  عوارض مصرف تغيير كند. 
اى وابسته است و از نو مبارزه آورد كه همان رژيمهمى داخلى خود را هم ببار

ت، منتها اين دفعه با فكر ديگرى كه معنايش شکست اسالم است ادامه پيدا مل
بايد است كه ما مى. اينبينم كه آينده اين ملت بهتر بشودكند و من روشن نمىمى

برسد به  م به استقالل كاملنيم تالش بکنيم تا اين ملت دراسالتواهرچه مى
خود باور كند، روى پاى خويش بايستد كه اين شرط اصلى ايجاد دوران سوم 

 .زندگى بشرى است در تاريخ
به گمان من ما رسالت داريم و اين امکان را هم داريم كه اين دوران را       

 اخوانند و سوز دل مرآغاز كنيم. بر همه زنان و مردانى كه اين نوشته را مى
جب است به تالش و كوشش و ايستادگى و استقامت برخيزند، كنند واحس مى
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البته از  .کنیمتغيير نمى ،ندهیمافق ديد خود را وسيع بکنند، بدانند تا ما تغيير
و اين دو با هم ربط منطقى دارند.  «دهيمتا تغيير نكنيم، تغيير نمى» ،طرف آن

 .كندكفايت مى ها در قضيه بودجهاين مقدار راجع به اين بهانه

 
 و افزايش مالياتها بودجه

كه اين افزايش مالياتها در اين شرايط بحرانى رسيم به ايناماحاال مى      
ست و چرا اين افزايش صحيح ا ولى اين مالياتها كدام مالياتها ؛صحيح نبود

واهم پرداخت، است؟ ما  اگر امنيت قضايى، و امنيت به معنايى كه بعد خهنبود
ام باز هم امروز توضيح خواهم در همين جا چند نوبت بارها توضيح داده)
برقرار بکنيم و اگر ما ظرفيت واحدهاى توليدى خودمان را به تمامى  (داد

به  رسيم يکى كاهش تكيه بودجهبردارى قرار بدهيم، به دو نتيجه مى مورد بهره
كه ش توليد داخلى و دوم نظم منطقى پيدا كردن بودجه ضمن اينو افزاي نفت

كنند، ماليات گرفتن كه توليدى هم ندارند و چيزى هم دريافت نمى یاز مردم
 معنى است. اما باالخره در اين كشور تا وقتى اقتصادى هست و دادالبته بى

را كه اين سودها  وستى هست سودى هم هست. چرا ماليات گرفتن از كساني
یعنی این  ،برند صحيح نيست؟ صحيح نيست كه ما اين مالياتها را بگيريممى
پولها  دولتكه یک جهت این :ستا در خدمت آنهااز دو جهت  اين بودجه که
زار کند برای خرید به باکرد و قدرت خریدی که توزیع میخرج خواهد را 

چيزى  کهینجهت دیگر ا اينها سودهاى خود را خواهند برد وخواهد رفت و
هم به عنوان ماليات نخواهند پرداخت. بايد گفت هر كس را از عملش 

 اما در .گويدديد كه چه مىاصل قول است بايد  اندیشه، مورد در ؛ناسندشمى
شود گفت مسئله نيست، آسان مى «گويدچه مى»عمل شرط است. ،آدمها مورد

و محروم  م، طرفدار مستضعفهست كه من مسلمان دوآتشه هستم، مکتبى
اين بودجه به نفع قشر  .كندهستم، اما در عمل است كه بايد ديد كه چه مى

سرمايه بدست و كاربدست داخلى و خارجى است، خيلى واضح و بدون ابهام، 
ها طرح كردم صحيح اگر كسانى هستند كه اين مطالبى را كه من در اين زمينه

هوى بنويسند و باطالع مردم برسانند كه وا با استدالل بدون هاىر دانند آننمى
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كه اين بودجه از جهت اينصحيح نيست.  این توصیف و تحلیلبه چه دليل 
كه رژيم سابق  ای است، همانند بودجهبسود مستكبران داخلى و خارجى است

خط آن همه چيز آن رژيم را دگرگون كنيم اينك در  ما كه آمده بوديم .نوشتمى
 .ايمرژيم چهاراسبه پيش رفته

  
 اداره دوم ارتشدر حضور 

در اداره  .بود و هالل احمر مطلب چهارم حضور در اداره دوم ستاد ارتش      
ى چپ و ماوراى چپ و سايگروه س 19دوم ستاد ارتش گزارشى طرح شد كه 

هاى آنها را كه راى راست سعى در رخنه و نفوذ دارند و اعالميهراست و ماو
خواهد و حفاظت شود ارائه كردند و اينكه ارتش مصونيت مىپخش مى

و دسترسى دشمن به درون ارتش  شودخواهد وگرنه از درون دچار ضعف مىمى
در جريان درباره ارتش و تحولى كه  .است خطر اساسى براى موجوديت ايران

ام و بعد از اين هم در جاى خود جنگ پذيرفته است پيش از صحبت كرده
دقند و به هر دليل كه پيش ها كه صاجا هم به آندر اين .صحبت خواهم كرد

آنچه در اين جنگ : گويمنيستند مى دارند، موافق رئيس جمهورى خودشان
 .ر شماساخته شد ضامنى است براى بقاى كشو

و به  یدگذارسر به سرش ن بخاطر موافقت و مخالفت با رئيس جمهور      
بصورت ديگرى  روزى در نياوريد كه خداى ناكرده اگر اين تجربه حمله عراق

 .سرپا بماندبتواند  تكرار شد، كشور
آن هدفى را كه  :تمگف ؛بارى در اين جمع براى آنها مفصل صحبت كردم      

كند. در دوران رژيم سابق نمىمتحقق ترساندن  متحقق کنید، خواهيدشما مى
بوجود آمده بود اما شما ديديد  مينى گوناگون براى درون ارتشأهاى ت دستگاه

اين درون به انقالب ميل كرد و آن رژيم نتوانست مانع  كه در جريان  انقالب
به انقالب بشود. ما بايد محيط امن بوجود  ول تمايل ارتش از رژيم شاهتح

بياوريم جورى كه سرباز، درجه دار، افسر، كارمند، و هركسى كه در ارتش 
كند محيط خدمت خود را محيط امنى بداند و با شادى، رغبت، خدمت مى

اى دست يافتن به اين بر .ميل و فداكارى و اخالص در اين محيط كار بکند
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چون بسيارى  .يکى عقيده يکى هم اخالق: دو كار ضرورت دارد هدف،
كند، پذيرد اما در عمل بدان عمل نمىچيزها هست كه انسان بصورت باور مى

پس اخالق يعنى عقيده در عمل و اين همان معنويت است، اگر معنويت در 
و خارج  ك از داخلارتش اهميت پيدا بکند طبعا  تسليم وسوسه و تحري

اين زمينه كار كنيد تا اداره دوم محلى براى سالم كردن  درشما بايد  .شودنمى
كرديد نيروهاى  طوراينبرپايه اين معنويت بشود كه اگر  محيط فعاليت نظاميان

و خارجى  يك نيروى اعتقادى شده و خود از اسباب امن و امنيت داخى مسلح
كه هيچ دولتى گردند و وجود چنين ارتشى تضمينى است براى اينيك كشور مى

داند اين چنين ارتشى قادر است تمام چرا كه مى .تصور حمله به ما را نكند
كند و بکار بگيرد. اين اصل حرف بود كه در اين زمينه خيلى با  ملت را بسيج

چنانكه متاسفانه در  -ر بر اساس سابق رفتيد، تفصيل بر اساس عمل بکنيد. اگ
وار شد، اين تسو امنيت بر ترس ا -است شدهدوران انقالب نيز همين طور 

خود بزرگترين ناامنى است و اين ناامنى روزبروز افزايش پيدا خواهد كرد تا 
اگر افرادى كه به  :به آنها گفتم .جايى كه مثل رژيم سابق غيرقابل تحمل بگردد

انسان بايد  آيند، اين محيط را محيطى ناامن يافتند كه در آنجاارتش مى محيط
مواظب باشد كه يك كلمه حرف بودار از دهانش بيرون نيايد و يك حركت 

دار نكند، از صبح تا وقتى كه اين محيط را ترك كند با ترس، اضطراب و معنى
كه ينسانسور دائمى خويش يك زندگى جهنمى را خواهد گذراند. مگر ا

در اين جهان پر از  ،دستگاه فكرى خود را تعطيل كند كه از آن ارتش هم
بايد توان داشت. پس ناچار شما مىانتظار دفاع از كشور را، نمى ، دیگرتحرك

ها خو بدهيد. بتدريج به امنيتى دست محيط او را امن كنيد و او را به واقعيت
نشده است جز در ارتشى كه خواهيد يافت كه در هيچ ارتشى مانند آن ديده 

خواستند نفوذ آنها که میالبته در آنجا هم  .پيامبر ما در صدر اسالم بوجود آورد
شيوه شناسايى منافقان در قرآن توضيح داده شده و مسلمانهاى آن  .بودند کنند،

شناختند و آنها هم در آن ارتش هم آن روشها مى باروزگار هم اين منافقان را 
بعد مسئله امنيت را به لحاظ سنجش رخنه كرده و فساد كنند.  توانستندنمى

مردم خود را  درصد 70بود، پيش آوردند كه بر طبق آن  افكارى كه انجام گرفته
و از سابق هم بيشتر شده  رقم بزرگى است بينند، بنابراينيتى محروم مىاز هر امن
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تكان دهنده باشد. ميم بيشتر از هوشيار دهنده، دو بايد براى ما كه مسئول مر
به  ،كه امنيت بيشتر بشودهراندازه ما بخواهيم ترس را بيشتر بکنيم براى اين

اند. اولين ساختهاى رژيم سابق از دست رفتهزیرا چرا؟  .رسيممى نتيجه عكس
و  كه ترس بتواند حتى امنيت ظاهرى و قالبى را بوجود بياورداين برای شرط

بايد مثل يك  اينها .ساختهاى قواى قهريه است ایجاد یابد،استمرار این امنیت
شود وگرنه آن نتيجه حاصل نمى .عمل كنند ، بدون حق چون و چرا،ماشين

روز تمايل به مقابله با زور از راه زور ه ب يعنى روز ؛دهدبلکه عكس نتيجه مى
رود كه بينيم كشور بطرف برخوردهايى مىكه مى طورنادهد و همرا افزايش مى

كه براى سرنوشت كشور ما سخت نگران كننده است، خالف بر اين عالوه
 .خواست و ميل مردم ما نيز هست

 
 اندمردم ما قرنها امنيت به معناى اطمينان خاطر نداشته

معرف تمايل به ايجاد آن امنيت  كه من بعنوان رئيس جمهورىاز اين     
كه مردم چه دليل است براى اين امرود اين بالم و هم خهستم، هم به خود مى

ام درباره در جاى خود به مناسبت كتابى كه خوانده .خواهندنوع امنيتى را مى
مکنونات  ،خاطر تمامزنان و مردان با اطمينانچرا خواهم گفت  «و غرب زن»

به زنند شان را حرفهايى را كه به ديگران نمىخاطرشان را، مکنونات قلبى
 ؟گذارندخود درميان مى با رئيس جمهور ،زنندنزديکترين كسان نيز خود نمى

است كه به نشان آن ،گويندنويسند حتى آنچه كه در ديدارها مىهايى كه مىنامه
كه اطمينان خاطر پيدا كردند كه اين آدم نظر ندارد به اين كه اينها را محض اين

به او از اين  و ها زور بگويدوسيله زورگويى كند و به آن وسيله كسب قدرت و
با  ،آيند و در محيط امنبه هيجان مى آن وقت ،كنندجهات اطمينان پيدا مى

شود. ساخته مى از آنهاكارهاى بزرگ  ،دهدكه به آنها اطمينان خاطر مى رهبرى
. جنگى كه قرار بود چهار هاى آن استكه اين جنگ يکى از بهترين نمونهچنان

 اكنون در ماه نهمش هستيم و دور هم در دست ما ،روز بيشتر ادامه پيدا نكند
ست. اين وضعيت به لحاظ ايجاد همين رابطه، همين اطمينان خاطر و همين ا

آيد اما البته به لحاظ اين تحريکات يك اختالالتى هم بوجود مى .امنيت است
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، کارها که استاطر و اين امنيت حاكم شدهچون در مجموع اين اطمينان خ
بايد اين تجربه را كم پس ما نمى نمود، ممکن شد و بعمل درآمد.ناممکن می

بها بدهيم و نكوشيم به جامعه خودمان نيز همين تجربه را منتقل كنيم و محيط 
گویند: با ظهور ولى عصر می –که اگر همان امنیت نشد وريم بیاامنى پديد 

گرگ و میش از یک جوب آب -نوشند از یک جوی آب می گرگ و ميش
و دست در دست یکدیگر، وطن  پیداکنندالاقل نسبت به هم اطمينان  بنوشند،

شود و عصر سوم به يم جهان دگرگون مىشوراه  ایناگر در  خویش را بسازند.
آيد. اين حرف من است و شما بنظر من محيطى اين ترتيب بوجود مى

 ؛حاظ اينكه خود شما معرف آن امنيت بر اساس ترس بوديدبه ل ؛تریدورربا
و اطمينان خاطر و اين  پدیدآیدحال اگر در درون شما امنيت بر اساس معنويت 

نتايج را ببار بياورد كه در اين جنگ ببار آورد و هر افسر هر درجه دار و هر 
نيم از دو توااستعداد و جوهر خود را بروز بدهد، ما مى ندسربازى مجال پيدا ك

 :بد بزرگ زمان پرهيز كنيم
ه كهاى بلوك شرق هاى استبدادى مثل رژيم سابق و رژيميکى بد رژيم      

هاى بد جامعه یکی دیگر .انداستوار كرده ترساينها امنيت را بر پايه 
شکل مكنند با ايجاد مسابقه ميان قانون و زشتكارى دارى كه كوشش مىسرمايه

 .شوديکه مشکل به اين طريق حل نمىرا حل كنند در حال

 
كارند براى دزدى مجازات را دست بريدن اى كه گرسنه و بيجامعه

 دست خواهند شد!قرار بدهيد، بعد از مدتى مردم بى
اگر بنا را بر معنويات بگذاريم و با ايجاد اطمينان  :مثالى براى شما بياورم      
اجتماعى، از  و فرهنگى و ىسايسو با اسباب و عوامل اقتصادى  ،خاطر
محيط را  ،بردن تبعيضها و محروميتها، فراهم آوردن زمينه رشد استعدادهابين

بسيارى از كارهاى ناشايست و زشت و  ،صورت در آن ،امن و معنوى بکنيم
براى . كندچون كسى به آنها رغبت نمى ؛گيرندها انجام نمىجرم و جنايت

اجراى حدود اسالمى يا  ،گيرندتها انجام مىموارد كمى هم كه اين جرم و جناي
حدود قابل اجرا نيست،  ،بدون آن شرايط وقصاص با شرايطى كه فرض است 
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شما آن اطمينان خاطر را بوجود نياوريد، واند محيط را سالم كند. اما اگر تمى
آن مدينه فاضله پيغمبر را بوجود نياوريد و از اين طرف هم بنا را بر اين 

شرايط را هم رعايت نكنيد و بخواهيد اصول راهنمای قضاوت و  هبگذاريد ك
براى  ،دكارنبمعنى واقعى كلمه گرسنه و بياى كه اكثريت وسيعى در جامعه

دست خواهند دزدى مجازات را دست بريدن قرار بدهيد، بعد از مدتى مردم بى
عكس  پس اين را بپذيريد همه نظام بايد باهم اجرا بشود و گرنه نتيجه .شد

اى است اين نه مسئله کنند،میكه امروز مردم احساس امنيت نآورد. اينببارمى
سال امنيت  سال گذشته را امامكه تنها از سنجش افكار حاصل شده باشد، 
اما سال گذشت و امنيت بيشتر  .ناميدند، پس مسئله براى مردم مسئله مهمى بود

ين است كه روشهايى كه بکار برديم نادرست نشد بلکه كمتر هم شد. معنايش ا
بودند و بايد اين روشها را تغيير بدهيم. در حوزه مسئوليت خودم كه حوزه 
مستقيم بود حتى در جريان جنگ كوشيدم كه شيوه ديگرى بکار ببريم و 

 :گفتم ،ادانيد من بعد از نخستين آزمايشهكه آنها گفتند و شما هم مى طورآنهم
ير دادگاههاى زمان جنگ بگذريد و بر همين رويه هم عمل بهتر است از خ

كرديم. نتيجه اين شد كه سربازهاى فرارى هم مراجعه كردند، پشيمان و نادم و 
ها برگردانيم و اجازه طلب فداكارى شدند و خواستند كه ما آنها را به جبههاود

ين روش، روش بدهيم كه بيايند بجنگند و احساس آرامش بکنند. پس ا
 همين روش است كه در جامعه نسبت به رئيس جمهورى است.صحيحى بوده

توان آن امنيت را در اطمينان خاطر بوجود آورده و بر اساس همين روش هم مى
و جهان را  تواند ايرانجامعه برقرار كرد و فعاليتى شتاب گير پديدآورد كه مى

اى است بدهد. اميد من به عصر سوم، عصر اين تجربه است و اين تجربهتغيير 
كه بر اساس روش قرآنى به اجرا گذاشتيم و بزرگترين نتايج را ببار آورد. 

ببار آورد اما آنچه كه اصل  ايم نتايج خوبشهاى جنگى كه از قرآن اخذ كردهرو
طر و اعتقاد و نه بر بود يعنى ايجاد روحيه جنگ با متجاوز بر اساس اطمينان خا

ما را بجايى رساند كه سرنوشت  ،و تيرباران اساس ترس از مجازاتهاى اعدام
سهم اساسى كه روش اسالمى ايفا كرد همين بود و  .جنگ را دگرگون كرديم

 ما . نتيجه اين شد كه نيروهاى مسلحاست آن دگرگونى بزرگ كه پديد آمداين
صالبت پيداكردند، بارها دشمن هجوم آورد اما هيچ سربازى يك قدم عقب 
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نگذاشت و اين هجومها را در هم شکست. بعد خود به هجوم پرداخت و اينك 
 .به تحليل بردن نيروى دشمن هستيم کارما در 
گويم باور نكنيد اين بحثى بود كه در آنجا كردم و اكنون به خوانندگان مى      

ر اساس ترس امنيت بوجود آورد. ايجاد دستگاههاى ترسناك و كه بشود ب
كند كه آورد بلکه سلب امنيت هم مىروشهاى هراسناك، امنيت بوجود نمى

نتيجه سلب امنيت گريز از فعاليت، گريز از ابتكار در زمينه اقتصاد، در زمينه 
اين بغايت خطرناك و بالطبع عقيم شدن جامعه، كه  ت، در زمينه فرهنگسايس

صورت خداى ناكرده  است بخصوص اگر بنام عقيده انجام بگيرد كه در آن
جا . من اين بحث را به تفصيل در اينممکن است به انهدام جامعه منجر شود

آورم براى اينكه توجه نسل امروز را به نتيجه موفق آزمايش مورد اجرا جلب مى
كه آزمايش را طرح بکنم بلحاظ اين توانستم اين بحثبکنم. پيش از اين نمى

است و آن انسان است با عقايد اما اينك شده ؛به نتيجه قطعى نزديك نشده بود
جنگد و اين روشى است كه هاى گوناگون با اطمينان خاطر مىخود كه در جبهه

نبيه چند نوبت به اشاره گفتم من در اين جنگ كسى را ت که. اینايمما بکار برده
اى بود از يك تجربه بزرگ كه با و مجازات نكردم، در واقع نشان دادن گوشه

همين ، است كه در همه دستگاههاى كشورموفقيت به نتيجه رسيد. اميد من اين
آموزد و خود پيغمبر ما آموخت و اجرا كرد و نتيجه روش، روشى كه قرآن مى

ى چنان تحركى پيداكرد كه گرفت و جامعه ما با اطمينان خاطر با امنيت واقع
دو ابرقدرت زمان خودش را سرنگون ساخت و عصرى نو در تاريخ زندگى 

 .ايم را بمورد اجرا بگذارندجا قرار گرفتهما در همان ،بشرى آغاز كرد
را بشنوند و افق ديد  «ندا»خوانند اين مى اميدوارم آنها كه اين نوشته را      

ند كه اگر ما اين ناامنى روزافزون را از محيط خود را وسيع بگردانند و بدان
خود دور كنيم، يکديگر را نترسانيم، ترس و رعب در دلها نيفكنيم و بجاى 

اين  ،در اين جامعه اطمينان خاطر، امنيت خاطر، آسايش خاطر پديد آوريم ،آن
 ؛اين منطقه دگرگون خواهد شد ؛بپايان خواهد رسيد ،جنگ زود و پيروزمندانه

 یادا دگرگون خواهد كرد و تاريخ از ما بعنوان زنان و مردان بزرگى جهان ر
خواهد كرد كه نقش خويش را در زمان خود خوب فهميدند. ميدان و عرصه 
فكر و عمل را، افق گسترده حال و آينده مجموع بشر تلقى كردند و به رسالت 
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اختند. عمل كردند و جهانى نو س ،بزرگى كه زمان بر عهده آنها گذاشته بود
 .كنيم و در پى آنيماست آن امنيتى كه ما طلب مىاين

  
 

 1360ارديبهشت ماه  26تا 19کارنامه 
 1360خردادماه  13 تاریخ انتشار چهارشنبه

 554روزنامه شماره 
  

 قسمت چهارم
  

 جهانى صليب سرخ حاضر شدم بمناسبت روز در جمعيت هالل احمر
كرده بودم در اينجا هم درباره  ى كه در اداره دوم ستاد ارتشوجه به صحبتو با ت

اصالت انسان، اصالت فطرت و اصالت توانايى انسان در غلبه بر مشکل 
در  و شمال خراسان صحبت كردم. اين را بايد بگويم كه در بازديد از جنوب

به مناسبت اينكه زود و به موقع بدادشان رسيده  زده، از هالل احمرمناطق سيل
ام آنها هم از زدگان نيز كه من رفتهدر اردوگاههاى جنگ .كردندبود، تشکر مى

 :گفتند ،اجدر آن ،رفتيم دوم كه به خرم آباد حتى بار .هالل احمر راضى بودند
گفتند و از وقتى اين را مىتا وقتى هالل احمر بود اداره خوب بود و بسيارى 

است. اين مطلب را براى دو وضع بد شده ،استكه اداره كننده تغيير كرده
از  ءاند يکى از داليل بردن اليحه سلب حق امضاچون گفته .منظور گفتم

، اين هالل احمر است كه نتوانسته جنگزدگان را اداره كند. رئيس جمهور
چون طبق همان  .كه اصالا نگذاشتند هالل احمر اداره بکنداست حقيقت اين

اى كه گفتم بايد اعتماد عمومى را از اين كه در اين جمهورى اصالا كارى قاعده
بجورى كه همه باور كنند در اين  ؛امکان وقوع و موفقيت داشته باشد، ببرند

ى بالى رسد. ثانيا  در هيچ كجاى دنيا شفاجمهورى هيچ كارى به سامان نمى
است از هالل هم جنگى را كه سه چهار استان كشور را آلوده كردهجنگ آن

حل چنين مشکلى  در حدكنند، چون استعداد اين سازمان احمر طلب نمى
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هم كه از هالل احمر كه براى خدمات اوليه و فورى آننيست. ثالثا  بر فرض اين
مور برآيد، بايد همه بخواهند از عهده اين ا ،ى خيلى كوچکتر استسايدر مق

امکانات را در اختيار آن بگذارند و اگر نتوانست، بيايند و بگويند آقا 
رد ادر مو اوليهرساندن امدادهای كه به هالل احمرى كه براى نه اين .نتوانستى

، امکان هم ندهند و بعد هم بيايند استاى و يا مرضى مسرى سيلى، زلزله
هار استان را چنين و چنان اداره نكرديد؟ بگويند شما چرا آوارگان جنگى چ

حاال خود د، ناختالل درست كن ،كندبعد در اداره امور جاهايى هم كه اداره مى
ام خوانند، اگر اين حرفهايى كه گفتهين كارنامه را مىاين آوارگان هستند كه ا

هاى راست است و آنها به من گفتند خوب، خودشان راجع به كسانى كه ناتوانى
گويند كنند، قضاوت كنند كه مىتوضيح داده و توجيه مى طورايندشان را خو

بريم مجلس! پس شما براى چه چون هالل احمر نتوانسته است، پس قانون مى
 !وظيفه شما بود وظيفه هالل احمر نبود هكايد؟ اينبوديد؟خود چرا نتوانسته

 
رفته است  اى بوده كه گويا به آسماندر اين جمهورى اخالق، فرشته

 و بايد همه حقايق را وارونه به مردم جلوه بدهند!
تشکر شد.  بهرحال در هر جا كه من رفتم از كار و تالش هالل احمر       

گزارش كار هالل احمر را هم من خواندم چندين كتابچه هم آورده بودند كه 
فانه چنين پيدا است كه در كرد، اما متأسحکايت از كار بسيار گسترده آنها مى

اى بوده كه گويا به آسمان رفته است و بايد همه اين جمهورى اخالق، فرشته
دانم آنهايى كه مصيبت جنگ ولى من مى .حقايق را وارونه به مردم جلوه بدهند

اند همانها قضاوتشان صحيح است ها كه از سيل و زلزله رنج بردهاند، آنكشيده
شد. اگر اند چون به خودشان راجع مىاند، دروغ نگفتهتهو آنچه را به من گف

گويم راضى نبودند، دليلى نداشت كه اظهار اينهايى كه من از قول آنها مى
خواهند آنجا را هم به سرنوشت جاهاى ديگر رضايت بکنند. خوب حاال مى

تيم و دچار كنند تا بهمان نتيجه برسيم كه گفتم. يعنى اينكه ما قادر به اداره نيس
بايد در  به موقع بيايند و آنچه را كه «ازما بهتران»بايد آنها كه توانا هستند، 
 .دست بگيرند، از ما بگيرند
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گونه گفتم يکى اين كه خود وجود اين اما مطالبى كه در هالل احمر      
 :سازمانها نشانه قبول اقالا سه مطلب و سه اصل است

انسان هر باورى داشته باشد پيش از هر چيز انسان  :ت انساناصال اول،      
است و به اين صفت حق حيات حق عمل حق انتخاب عقيده دارد و آزاد و 

اى گرفتار شد به حکم همان اصل به سانحهاى، با هر عقيده ،مختار است. و اگر
يعنى فصل مشترك تمام  ، باید به کمک او شتافت.مورد قبول همه انسانيت

بايد به او كمك كرد تا از خطر بيرون سانها حقوق آنها است و بنابر حقوق، ان
بيان  اند و هالل احمرآيد. همه عقايد موجود در اين جهان اين اصل را پذيرفته

كننده اين اصالت است. حاال در جمهورى اسالمى ما اميدواريم كه اين اصالت 
روز  ذيرفته گردد روزى كه ما امروز تا رسيدن به آنروزى و نه حاال، بطور كامل پ

 .راه زيادى داريم
شود، جنگى، اى واقع مىاى فاجعهاينكه سانحهاصالت فطرت ، دوم      

هايى و غير اى، سيلى، آتش فشانى، جنگى، خانه خرابىمرضى مسرى، زلزله
ما ر ش بر سكه بپرسند  كى هستيد كه اين بالآورد و بدون ايناينها بوجود مى

 فطرت بشرى بر»است كه معنايش اين ،كنندروند و كمك مىاى مىآمده، عده
يد حب و ميل انسان به خير شد»گويد، كه قرآن مى طورناهم. «خير است

همه  عمل کنند،فطرت  بر وفق، نيروهاى محركه خیرميل به بنابر اگر .  «است
تبعيض و د بىمحيط، محيط شا ،در نتيجه شود.می سازندگى است

ب شود. اما اگر از فطرت منحرف بشود سازندگى كمتر و تخريمحروميت مىبى
 .گرددها، رنجها و دردها برهم افزوده مىها، محروميتشود، تبعيضبيشتر مى

اجعه و فداند سانحه و است كه انسان مىاينبرای  ها اينگونه جمعيت سوم      
اشد. باتوان نغلبه بر آنها  ازنيستند كه انسان اين قبيل امور و مشکلها چيزهايى 

لها ها به معناى قبول عمومى بشر بر توانايى غلبه بر مشکوجود اين جمعيت
 .است
 ،اين مسئله، مسئله بسيار مهمى است چرا كه در بسيارى از فرهنگها      
ى ارفتن هستند و انسان چارهگونه باليا و مشکلهاى بزرگ غير قابل از بيناين

اما بتدريج جهانى شدن باور به توانايى انسان بر غلبه  ؛جز تسليم به آنها ندارد
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اين باور است كه  ،گردد و سرانجامبر مشکلهاى طبيعى و غير آن گسترده مى
جهان درون و برون و باطن و ظاهر ديگرى پيدا  ،اگر همه انسانها بدان گرويدند

و حاال نتيجه اين دو گفتار يا  خواهد كرد. اين هم صحبت در هالل احمر
 .گفتگو

 
 تضاد استراهنما در رقابت بر سر قدرت، اصل 

يج گردد. چنين جريانى بتدركارمايه توان انسان و طبيعت صرف تخريب مىو 
ا گرداند كه براى جامعه امروز مآدميان را در قلمروى سازندگى عقيم مى

نه در زمي ،عكسر. بها استکشنده  ترينكشنده ؛بزرگترين فاجعه است
 ماراهن اصل ،عدم رقابت بر سر قدرتدر مشاركت دادن عموم مردم در كار و 

ر بتكااكند، ميل به كند، امنيت خاطر ايجاد مىتوحيد است كه تفاهم ايجاد مى
ن دهد و همه چيز را دگرگودهد، ميل فداكارى را افزايش مىرا افزايش مى

يم. اها گرفتيم و اين نتيجه راهباوريم و اين را تجربه كرد سازد، ما بر اينمى
لى ا بکخواهم كارپذيرى و انفعال راست كه باز از خوانندگان اين سطور مىاين

ر و ر كااز خود برانند، فعال و خالق بگردند، استقامت كنند و با همه وجود د
 یزچییر، همه است. با این تغتغيير اینتالش شركت بکنند، همه چيز در بند 

 .خواهد كرد و زود تغيير خواهد كرد و جهانى ديگر خواهد شد

  
از « را آزاد كنيد ىسايزندانيان س»همه جا اين فرياد كه  - بازديدها

 آمدگلوى مردم بيرون مى
 بازديدهايى بود كه در اين هفته انجام دادم. يکى از خراسان مطلب پنجم      

در جنوب و شمال كه در همه جا شعارها يکى بود كه اين نشان از روشنى 
هيجان بغايت بود و همه جا اين فرياد كه  وجدان عمومى دارد. در ازنا

آمد. و حاال آنها كه از گلوى مردم بيرون مى «را آزاد كنيد ىسايزندانيان س»
اند، كه نه قانون و نه حکم صادر كرده و چند جوان را زندانى كرده بابت شعار

: دهد كه چنين روشى را برگزينند توجه بکننداى را به آنها نمىشرع چنين اجازه
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خود مردم ؟ انداند و كردهرا موافق خواست مردم دانسته بگیر و ببندهاا آنها آی
اقع اينها اينكار را براى ترساندن دادند. در وكردند و شعار مىاينگونه تظاهر مى

رفت و به همان اند كه خود اين همان خطى است كه رژيم سابق مىمردم كرده
انجامد و بسيار هم زودتر، يعنى هنوز نرفته با سر به زمين خواهد سرنوشت مى

. دآور خواهد به حداقل پايين خورد و اعتماد عمومى را به دستگاه قضايى
ناگزير ميل به استفاده از روشهاى قهرآميز را براى دفاع در برابر ديگرى 
افزايش خواهد داد. و معلوم نيست كشور با اين وضع به كجا خواهد رفت. 

 ىسايوضعيت سو با توجه به وضعيت اقتصادى  ،در جامعه امروزما ،بهرحال
انيم بر توجز با همراهى مردم نمى ،وضعيت فرهنگى و وضعيت اجتماعىو

مشکالت فائق بياييم. اين وضعيت در ازنا را چگونه توجيه كنيم كه مردم 
 «اتفاق»با همان  ، در كاخك«زندانيان ما را آزاد كنيد»زنند باالتفاق فرياد مى

اند و جوانان و افراد ما را كه بروى ما آتش گشوده كساني» :زنندمردم فرياد مى
است كه در آنجا دستگاه قضايى عمل چطور شده. «داند مجازات كنيكشته

زنده باد، »نكرده و در اينجا با چنين سرعتى آنهم به صرف شعار، به صرف 
برد؟ اين اين روش ما را به كجا مى ؟كندگفتن افراد را محکوم مى «مرده باد

 .مسئله كامالا چشمگير بود و اين نمونه بايد هشدار دهنده باشد
ند كمى دقت به ارقام بودجه روشن مىگردم كبرمى باره به بودجهبارى، دو      
هاى ادارى جارى هاى سرمايه گذارى كاسته و بر هزينهاز هزينه كه ما
ايم كه توسعه كاران كارهايى دادهاست كه ما به بيايم. معناى اين كار اينافزوده

ما  افزايد. در اين اوضاع كهمى شود و بارى بر بارهاديوانساالرى را سبب مى
اينگونه تيشه به ريشه موجوديت اقتصادى خود  کاران،بی« ساكت كردن»براى 
را به معناى درست كلمه مستقل و  زنيم، آيا بهتر نيست كه دستگاه قضايىمى
را د بودجه با اقتصابگردانيم و محيط امنى بوجود بياوريم؟ اين رابطه  طرفبى

نيز تغيير بدهيم تا جوانان كشور به كار و توليد و سازندگى بپردازند و ما محتاج 
و وابستگى كامل كشور به امريکاى سلطه  نباشيم به راهى كه نابودى كامل ايران

 ؟گر در آن است، برويم
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اين بود كه  هاى كودتاى خزندهترين بندها يا فصليکى از اصلى
 «بگيرند صدربنىمردم را از »

بخواهيم از احساسات و عواطفى كه در محلهاى بازديد ديديم حرفى  اگر      
زده دردهاى خود را زده، جنگزده، مصيبتبزنم، بايد بگويم اين مردم سيل

و  ندگريستفراموش كرده بودند و با شور و هيجان زايدالوصفى از شوق مى
اميد به بوجود آمدن تغييرهاى مطلوب در  ؛بيان اميد آنها بود هاشاناشك

ترين بندها يا يکى از اصلىوضعيتى كه غيرقابل تحمل است. به مناسبت بگويم 
كه يکى چنان «بگيرند صدربنىمردم را از »اين بود كه  هاى كودتاى خزندهفصل

ما »است: ى باند اصلى تهيه كننده اجرا كننده طرح كودتاى خزنده گفتهاز اعضا
صدر خواهيم مردم را از بنىرا از مردم بگيريم بلکه مى صدربنىقرار نداريم 

 .»بگيريم
مسلمان، چه مرض دارى كه مردم را از »يك كسى بايد باشد و به او بگويد       
فتن ايجاد زخم است، زخم روانى و ديرپا و همين اين گر ؟«بگيرى صدربنى

مقدمه رژيمهاى كودتايى است. يك اصلى هم در روانشناسى فردى، هم در 
بزور يا فريب  «مورد عالقه»گويد وقتى روانشناسى اجتماعى هست كه مى

دهد و هر وضعيتى را به هر پيش آمدى تن مى «عالقمند»گرفته و ستانده شد، 
است كه مردم نبايد تصور بکنند اين پذيرد. اينارپذيرى مىى و كتفاوتبىبا 

بلکه بايد بدانند كه  ؛سخن و اين دشمنى، يك سخن و دشمنى با شخص است
ى است كه با تغييرات ساياين يك زمينه سازى اساسى عمومى براى تغيير س

شود. يعنى وابستگى آورند همسو مىرا فراهم مى اقتصادى كه مقدمات آن
اقتصادى، بعالوه فقر روزافزون آينده تاريك و استبداد، من اميدوارم  ى وسايس

در اين زمينه تيرشان به سنگ بخورد و نتوانند نه مرا از مردم و نه مردم را از 
 .بگيرند صدربنى

  
 1360ارديبهشت ماه  26تا 19کارنامه 

 1360خردادماه   14پنجشنبه تاریخ انتشار 
 555روزنامه شماره 
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 مقسمت پنج
  
 

 

 
 خراسان 77بازديد از لشگر 

، آبادان از جمله اين بازديدها، بازديدى بود كه از بعد از پيروزى در جبهه       
بعمل آوردم و از آنجا براى ديدن  خراسان 77از مركز فرماندهى لشگر 

آمدم. در شادگان كه پناهندگان  ان به اهوازطرحهاى نظامى از طريق شادگ
بسيارى در آنجا جمعند مردم مرا در اتومبيل شناختند و همان هيجان، همان 

بخواست  و شور، همان شعار، همان اراده نمود كرد. اميدوارم به لطف خدا
رد و كشور ما همچنان كه در جنگ مردم اين عالقه متقابل فزونى گي

از پاى درنيامد، در برابر مشکالت ديگر نيز از پاى درنيايد  رانه عراقاوزكاتج
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و ما در استقالل راه خود را بسوى استقرار يك جامعه توحيدى باز كنيم و 
 .را در تاريخ زندگى بشر بياغازيم «عصر سوم»

  
 هامطالعه گزارش

است كه درباره قرارداد  و اما گزارشها، اين گزارشها، يك سرى گزارشهايى      
اند كه آنها را براى بازپرس و مجلس فرستادم براى مطالعه به من داده با آمريکا

سنجش افكارى با  است. درباره حل مسئله گروگانهاو در روزنامه نيز درج شده
گاهى مر 5760استفاده از  دم درباره نمونه بعمل آمده است كه حکايت از آ

آيا بنظر شما دولت »كند. در پاسخ اين سئوال كه مسائل اساسى كشورشان مى
از آمريکا شده است يا  با آزادكردن گروگانها موفق به دريافت حقوق ملت ايران

اند اگر آمريکا به قرارداد عمل گفته درصد 1.7اند بله، گفته درصد 6.5خير؟ 
اند، مقدارى از آن را گفته درصد 7.3اند ندادهدرصد هم جواب  16كند 

تسليم شرايط آمريکا دولت  »و  ايمخير، ضررهم كردهاند: گفتهگرفتيم و بقيه 
 .«استهشد

وشى پافكار عمومى ما روشن و واضح است و پرده  ، موضوع بربنابراين      
گاه و روشن به مسائل است، همه  .فايدههم بى  گونهچون ملت تا اين حد آ

یت وفقمبا  نهاااميد وجود دارد كه ما بتوانيم به كمك اين ملت بيدار از بحر
رم خواهم راجع به گزارشهاى مربوط به اعالم ج. بهرحال من نمىعبور کنیم

 .مطلبى بياورم چون جداگانه انتشار يافت

  
 و ايران هنرى كيسنجر

مطلب  ؛است ر مربوط به صحبت آقاى هنرى كيسينجراما گزارش ديگ      
درباره  بسيار مهمى است. خوانندگان البد اطالع دارند كه اخيرا  آقاى كارتر

ها را روشن كرد. اما حرفى كه آقاى مطالبى گفت كه بسيارى از مبهم گروگانها
بخواهد به خارج مرزهاى خود صادر  ايران انقالباگر »است: كيسينجر گفته

شود بايد موانع بسيارى كه در پيش روى هستند را حل كرده، سپس به اهداف 
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خود برسند. اين موانع بسيارند از جمله اختالفات مذهبى و قومى، بحرانهاى 
، در نهايت اگر از تمام اين موانع ى، اختالفات مرزى با عراقساياقتصادى و س
ولى  .دنحل نماي د بايد مسائل خود را با كشورهاى خليج فارسنسالم عبور كن

خطاب به يهوديان عضو انجمن، اين سخنرانى را در ) اطمينان داشته باشيد
ه اهداف نهايى ب اسرائيل ،روز كه تا آن (استانجمن يهوديان واشنگتن كرده

گويد كه اختالفهاى خوب، خيلى صريح و روشن مى. «خود دست يافته است
كه آنها براه انداختند و بوجود آوردند براى اين قومى و مذهبى در ايران را

بحرانهاى » :گويداو مى .صادر گردد به هدفهایش برسد و انقالب ما نتواند
تهاى سايو س رح كودتاى خزندهكه از نظر من ط «ى در ايرانساياقتصادى و س

كشاند را آنها بوجود مالى، ناامنى و همه آنچه كه اقتصاد ما را به وابستگى مى
كه او هم  طورنااند و همجنگ عراق را آنها براه انداخته ؛آورندآورده و مى

اى براى ما ههنوز خوابهاى تاز ،اگر ما از همه اينها سالم عبور كنيم ،استگفته
ما را در خليج فارس درگير خواهند كرد، در قسمتهاى ديگر كشور  .اندديده

تازه وقتى به اين  چیره شویم،درگيرى ايجاد خواهند كرد و ما اگر بر همه آنها 
در واقع امواج  !استشويم كه اسرائيل به همه هدفهاى خود رسيدهكار توانا مى

 .رده استمهار ك سد شکن انقالب اسالمى را
كار عمومى مردم ما حقايق بدون سانسور در اختيار اف من اميدوار بودم كه      

يك حرفى بزند آن را در اينجا به  نباشد كه آقاى ريگان طوراينقرار گيرد و 
دلخواه خودشان تغيير بدهند و باب طبع خود در آورند و موضوع سخنرانيها و 

از شنيده ، در پرده سانسور ،گونه حقايق و واقعياتاين نمازهاى جمعه بکنند و
 .شدن و خوانده شدن پوشيده بماند

گفته است. من بارها  اين هم واقعيت عريانى است كه آقاى كيسينجر      
اسالمى ما  چرا كه انقالب ؛امنسبت به آنها هشدار داده و اعالم خطر كرده

بلکه در همه مردم  ،نيست كه تنها در مردم ما باليده و بارور شده باشدتمايلى 
م با ااين جهان اين تمايل به استقالل به زندگى آزاد تو انمسلمان و مستضعف

 .ابتكار و خالقيت وجود دارد
از نظر آنها اين تمايل است كه بايد سركوب شود و براى سركوب  ،بنابراين      

در زادگاه آن  كردن اين انقالب اين تمايل چه چيز بهتر از سركوبكردن 
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كه چه چيز بهتر از اين ،براى سركوب كردن اين انقالب در زادگاه خود ؟ستا
دو ركن و دو قائمه دارد.  دانيد كه اقتصاد ايراناقتصاد آن را فلج كنيم و همه مى

دهم كه اينك يکى دستگاه بانكى. من به شما هشدار مى يکى صنعت نفت
خواهند اين دو را نيز فلج سازند. با فلج شدن اين دو، زمينه توليد داخلى مى

اى جز اين شود ما چارهكارى و گرانى روزافزون مىبي ؛رودبالمره از بين مى
و توزيع كنندگان نخواهيم داشت كه بر واردات مان بيافزاييم و كيسه واردكنندگان 

 .و فروشندگان خارجى را پر و پرتر كنيم
او و راكفلر » يعنى كسى كه بقول كارتر براى اينكه طرح آقاى كيسينجر      

ها را در آمريکا و بردند تا مقدمه روى كارآوردن دست راستى شاه را به آمريکا
و در منطقه ما  ى را در ايرانيأسى و غير سساياين برخوردهاى س بهمراه آن مقدمه

مردم ايران بايد هوشيار باشند، بيدار باشند. من آنچه  ،، اجرا نگردد«فراهم كنند
است كه گويم. و وظيفه شما مردم هم اينام و مىام و دارم گفتهوظيفه داشته

 .ه سازان نسپريدثو حادبايستيد سرنوشت خود را به دست حوادث 

 
 گزارشهاى ديگر

اما گزارشهاى ديگرى كه خواندم، سه گزارش مفصل راجع به فعاليتهاى       
البته اين هالل احمر مثل . كه قبل از اين درباره آن صحبت كردم هالل احمر

رح طاست و به همين دليل بر طبق جاهاى ديگر خوابيده نيست، بکار افتاده
هيچ  را هم از كار بياندازند تا معلوم شود در ايران بايد آن كودتاى خزنده

 .كارى و بخصوص در اين جمهورى، شدنى نيست
كنم آخر سر اسفند كه البته گمان مى 14ديگر گزارشى است درباره وقايع       

 .تم براى بازپرس بفرستيدبدهکار هم خواهيم شد ولى با اين حال گف
روزى  خواندم. مربوط است به این امر:گزارشى درباره شهر صنعتى البرز       

هايى كه قرار بود از كارگران كارخانه، كه من به بازديد اين شهر صنعتى رفتم
گونه آنها كه اين؛ آنها را به جای دیگر برده بودند. آنها بازديد بکنم، نبودند

شود كه عالقه زحمتكشان موجب مى «نديدن» کنندمیگمان  ،ندكنكارها را مى
شود. اين گزارش ست، كم ا ها و آرزوهاى آنهابه كسى كه بيان كننده خواست



1512 

 

دهد كه كارگران با هوشيارى متوجه كند و نشان مىعكس آن را ثابت مى
 .ند كه فريبى در كار بوده استاهشد

و پيش بينى توليد و  بازار جهانى نفتگزارش ديگرى درباره وضع  ،بعد      
خواندم كه به گمانم بهتر است در روزنامه  1360در سال  صادرات نفت ايران

ست ا هاچاپ بشود و مردم خود آن را بخوانند. گزارش ديگر مربوط به قيمت
ر مقايسه ها ددهد كه قيمتكه بيش از حد تصور نگران كننده است و نشان مى

در بعضى موارد نزديك به سه برابر و در بعضى موارد بيشتر از  1354با سال 
اند و البته با وضعيت اقتصادى كه داريم اگر دير به اين مسئله سه برابر شده

 .برسيم متاسفانه هرگونه كنترلى از دست خواهد رفت
ى ساياى سگزارش ديگر مربوط به امنيت در شهرها و برخوردهاى گروهه       

متاسفانه برخوردها و زدوخوردها به  .استاست. اين گزارش نيز هشدار دهنده
مه در نظر مردم رها تبديل شده است و انعكاس اين هيك پديده روزمره در شه

انجام گرفته براى  سنجش افكارى كه در تهران :نسبت به امنيت روشن است
 ؛اندمردم هم جواب نداده درصد 5/11 مردم امنيت وجود ندارد و درصد 70

ند هيچگونه احتمال اهند كه نخواستاهدانستكم مى آن قدرطبيعى است امنيت را 
اند امنيت وجود دارد. هم گفته درصد 18ناامنى براى خودشان ايجاد بکنند. 

به این پرسش که اما  . آن واقعيتها در جامعه است فرآورده باور به ناامنی،اين 
شما كداميك از دستگاههايى كه بايد امنيت را برقرار كنند وظيفه خود را بنظر 

اندارمری. ژاست: شهربانی و این پاسخ داده شده دهند؟خوب انجام مى
 .بهتر از همه است وضع شهربانى و ژاندارمرىبنابراین، مطابق سنجش افكار، 

، وضعيت رژيم عراق پيش از و عراق گزارش ديگر درباره جنگ ايران      
جنگ و در جريان جنگ، ضعفها و قوتهاى آن است كه بلحاظ جنگ بهتر 

 صورت گفتگو با خلبان اسيراست از بررسى آن خوددارى كنم. گزارش ديگر 
، نيروى است راجع به امکانات نظامى بخصوص نيروى هوايى آمريکاعراقى 

خورد و گزارش ديگر، گزارش هوايى عراق كه اين هم بدرد انتشار نمى
هاى مختلف با تحليل عمومى ها را در زمينهمطبوعاتى است كه مطالب روزنامه

 .اند كه خواندماز آنها تهيه كرده
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، مده بودگزارش ديگر راجع به اروپا بود كه توسط مسافرى كه از اروپا آ      
ى سايى در اروپا و خصوصا  تحول در گرايش سيأسبه تحوالت سراجع 
ى هموطنان سايطور در مورد گرايش سهاى كشورهاى اروپايى و همينجامعه

ز اين يش ااى را گرفته بود كه پايرانى ما تهيه شده بود و تقريبا  همان نتيجه
 كه ضدانقالب اصيل مرا دشمن اصلىام و اينح دادهیبراى خواننده توض

 .شناسدخويش مى
خواندم كه بايد درباره آن عمل  يك گزارش ديگر درباره صنايع پوالد اهواز      

اينها  .كرد چون احتمال دارد كه هر چه در اين كشور بخوابد ديگر راه نيافتد
شود بسيارى هم گزارشهايى بود كه من در اين هفته خواندم بر اينها اضافه مى

ام و رد شده است و است كه خوانده و امضاء كردهجنبه ادارى داشته ها كهنامه
 .خوردبدرد طرح در اينجا نمى

  
 در منزل شريعتى

بمناسبت سالروز رفتن او بخارج كشور  مسئله بعدى، رفتن به خانه شريعتى      
اى بسيار بخود ديده است، كه پس از آن نيز از ميان ما رفت. اين دنيا چرخشه

محروم بود  روزگارى جامعه ما بلحاظ استبداد حاكم بر آن از ابداع و ابتكار
گاه برمردان و زنانى پيدا شده ،حالاما با اين حق اين مردم بر ابداع و اند آ

دورانهاى  ديشه آنها حركتى در جامعه، دراند و ثمره انآزادانه انديشيده ،ابتكار
شده است. من در خانه شريعتى در اين زمينه صحبت كردم و اين  ،مختلف

 -اسالمى  انقالب) را تكراركنم  صحبت نيز چاپ شد و بنا ندارم در اينجا آن
ضبط  قرار بود متن اين سخنرانى چاپ شود، ولى بعلت نامفهوم بودن تنها نوار

من به  :خواهم اين را بگويمو تنها مى (ن قابل چاپ نيستشده از اين سخنا
در آنجا حاضر شدم براى اينكه بگويم ابداع حق مسلم  صفت رئيس جمهورى

 .نسل جوان امروز است و اين جمهورى محصول همين حق است
 
 

 1360ارديبهشت ماه  26تا  19كارنامه 
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 1360خردادماه  16تاریخ انتشار  شنبه 
 556روزنامه شماره 

 قسمت ششم
 

 کتاب تیتو و برداشت من برای شما خوانندگان
 ،و جنگ عجيب نوشته پيليس اوتى و باالخره مطلب آخرى، كتاب تيتو      
اگر  بود كه در اين هفته خواندم. صفحه كتابي 419در  خسرو زندى فر ترجمه

من بخواهم همه اين كتاب را خالصه كنم و براى خواننده بياورم خود كتابى 
كنم و برداشت عمومى خودم را از اين شود. پس، از اين كار صرفنظر مىمى

 :گذارمكتاب با شما خوانندگان در ميان مى
ترين مطلبى كه از اين كتاب براى خواننده ترين، مسلممهمترين، روشن      

شود، اين است كه اگر انسان براى دست يافتن به هدف از تالش باز ىحاصل م
ها را بهانه نرفتن بسوى هدف نايستد واستقامت را از دست ندهد و سختى

، تصور رسدنگرداند و عوامل ضد را به عوامل مساعد بدل كند، به  هدف مى
هاى هشود، از تصفيبعد كارگر مکانيك مى کهكنيد يك دهقان زاده يوگسالو 

 شود، در روسيهمى برد، در جنگ اول، زخمى و اسيرجان سالم بدر مى استالين
شود، چند نوبت به مى يوگسالوى شود، عضو حزب كمونيستبلشويك مى

برد اى استالينى جان سالم بدر مىهشود، در بحبوحه تصفيهمسکو فراخوانده مى
جنگد و مى ،كه به خاك كشورش تجاوز كرده بود آلمان منازیسو سرانجام با 

شود، بلکه استقالل خود را در م پيروز مىنازیسباالخره نه تنها در جنگ با 
شود. اينجا يك مى آورد و تيتوو قدرت استالين بدست مى مسقبال استاليني

كنم و آن اى از اين كتاب بنظر من رسيد كه براى خواننده نقل مىجمله
با يك حركت انگشت من تيتو نيست و نابود »استالين گفته بود  :ستاين
ها را به اين انگشت هم حركت كرد، دنيا را طوفانى كرد، تمام همسايه. «شودمى

بعدها  .و نابود نشد، سرنگون هم نشدجان تيتو انداخت اما تيتو نيست 
 .به يوگسالوى رفت و در همان فرودگاه عذرگناه خواست خروشچف
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بايستد به  «هدف»اند اگر انسان براى وصول به معناى اين سخن كه گفته      
رسد، وقتى است كه هدف يك هدف مطلوب اجتماعى باشد. وقتى هم آن مى

توان رسيد اما نه با مردم بلکه با اجتماعى نيست مىكه هدف، هدف مطلوب 
 به سلطنت در ايران چربد. مثالا رضاخاننيروهايى كه زورشان بر زور مردم مى

حاكم خارجى  قدرتمدار داخلى و هاى قدرترسيد اما نه با مردم بلکه با گروه
 .ندبود آن روزها كه انگلستان و همين روسيه

 شود،اى كه در اين كتاب به وضوح و روشنى ديده مىدومين مسئله      
هاى خارج استوار بايستند و به در برابر قدرتکشور اگر رهبران يك  است:این

را در برابر اين  کشورتوانند استقالل مردم خودشان تكيه بکنند، سرانجام مى
نيد مردى را كه عضو كمينترن بوده، از . تصور كقدرتهاى خارجى حفظ كنند

نصب شده ولى در  يوگسالوى حزب كمونيست به رهبرى سوى همين كمينترن
اى و عضوى بتدريج از زائده ،استحركت خود چون از طريق مردم عمل كرده

يك قهرمان مردم خود در تحصيل استقالل ، به ت روسيهسايعامل اجراى س
است. اين چنين است نقش مردم، نقش سازنده و خالق مردم. اما تبديل شده

اگر رهبرانى باشند كه از مردم ببرند ناچار بوسيله قدرتهاى خارجى بلعيده 
و بصورت عامل در خواهند آمد و خودشان را به اسارت آن قدرتها  خواهند شد

 .درخواهند آورد
 

 سلطه خارجى ستبداد همزادا
مطلب دوم اينكه استبداد با سلطه خارجى همزاد است. درجه آزادى مردم       

كند. در در عمل و ابتكار، ميزان عدم وابستگى آنها را نيز مشخص و معين مى
تمايل به استبداد گردد. اين كتاب نيز اين معنا برخواننده هوشيار روشن مى

كند براى ساكت كردن بخش عظيم توده مردم كه مىناگزير حکومت را مجبور 
خواهند به خارج خواهند و بسيارى چيزهاى ديگر مىخواهند و كار مىنان مى

ست كه ا جاها تسکين دهد. در اينها را با مسکنمرزها پناه ببرد و اين خواسته
ت باج دادن را درداخل و خارج در پيش سايبراى حفظ استبداد ناگزير بايد س

خواننده در اين يك ملت است.  گيرد و اين مرگ يك ملت و حركت و انقالبب
تمايل به آزادى در داخل با تمايل به استقالل در  ؛بيندكتاب اين تمايلها را مى
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استبداد در داخل با تمايل به وابستگى در خارج همراه تمایل به خارج و 
شرق بوده ناگزير رو به  مغضوب ون تيتوشود. حاال يا به غرب يا به شرق، چمى

تواند از دهد و همه كس مىآورد، اما تن به وابستگى كامل نمىغرب مى
 .را برآورد كند تى كه او در جهان داشت، اين خط حركت و انحرافهاى آنسايس

است كه مطلب ديگرى كه باز در اين كتاب آموزشى است براى آدمى اين      
هيچ كمکى از  اى تيتومتجاوز هيتلرى در يك دوره يان جنگ با ارتشدر جر

كرد استالينى تقاضاى كمك مى ى از روسيهپكرد با اينكه پياخارج دريافت نمى
و هنوز در واقع نماينده و عضو كمينترن هم بود، اما كمکى از آنها دريافت 

كردند كه در ظاهر طلبى كمك مىى غربى هم به گروه سلطنتكرد. كشورهانمى
بند كرده و با  و ضد متجاوزان آلمانى بود اما در زير با متجاوزان آلمانى زد

پس جنگيد. جنگيدند، مىتيتو براى استقاللشان مى كه تحت رهبرى مردمي
به خدمات دشمن  یربسيادر جوامع مختلف،  ؛اى نيستتازه امر، امر واقعاين 
. متفقين بسيار دير متوجه اندو با مخالفان واقعى دشمن جنگيده آمدهمی در

گرفتند، در واقع اين كمك مى ،براى جنگ با آلمان ،كه از آنها شدند كه كساني
 .بردندبکار مى بر ضد مخالفان آلماندر جنگ كمك را 

ر داخل نيز از سوى اين وطن دوستان قالبى تحت فشار ، دتيتو ،بهرحال      
بود و آنها هم تمام زور و فشار و  هيتلرى هم در خاك يوگسالوى بود. ارتش

بردند و تيتو در تنهايى كامل امکان خود را بر ضد نيروهاى پارتيزان بکار مى
يکى به شکست  :استار رفتهدو روش بک ،گونه مواردجنگيد. در اينمى

 در حالي ،جنگيمدر ما  گویندمی كه آنها روشانجاميده است يکى به پيروزى. 
به شکست  اند،يك دست صدا ندارد و رويه تسليم در پيش گرفته ،كه تنهاييم
از و رویم میما به سراغ خود مردم  اند:كه گفتهآنها و روش  استانجاميده

بردارى قرار نگرفته مردم  نوز بکار نيافتاده و مورد بهرهاستعدادها و امکانهاى ه
از ميان آتش و خون و ويرانى و  اندتوانستهاست. اینها پيروز شده جوییم،بهره می

هزار مشکل و بدبختى ملت خويش را پيروز به سوى هدف كه استقالل است 
اين  د. وشاين روش دوم است كه در يوگسالوى در دوران جنگ پيروز  ببرد.

تاريخى است كه  يك تجربهآورد. نتیجه را ببار میطور روش در همه وقت همين
اند. اند و به نتيجه رسيدهرا انجام داده اند، آنرا آزموده ملتهاى مختلفى آن
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اين جنگى كه ما اآلن  .طور استاسالمى خود ما هم همين كه انقالبچنان
با اين تفاوت كه تيتو اين اقبال را داشت  .است بدان مشغوليم در چنين وضعى

جنگ همراه او بودند و  كه در داخل خود يکدست بود و همه با او در رهبرى
من از اين اقبال هم محرومم به شرحى كه در پايان همين بحث خواهم آورد. در 

كار و تالش  خواهيم تسليم بشويم و بخواهيم با استقامتناگر  ،گونه موارداين
آموزد و من بايد به همان روش برويم كه قرآن به پيامبر مى ،را پيگيرى كنيم

اميدوارم در كارنامه هفته آينده، سوره مدثر را بعنوان روش بررسى كنم تا 
خواننده ببيند كه اگر امکانات خارجى نبود و اگر امکانهاى داخلى هم نبود، 

ها و منابعى عظيم وجود دارد كه اگر آنها جنگد، استعدادهنوز در نيرويى كه مى
كه خود پيغمبر اسالم چنان .توانيم سرنوشت را تغيير بدهيمرا بکار بگيريم مى

كه نه  آموزد كه در برابر كساني. قرآن در همين سوره به او مىنيز چنين كرد
كند و ت مال و نه زيادت مقام و نه زيادت قدرت، هيچيك سيرشان نمىدزيا

شوند روش درست تر و كينه توزتر مىشتر به آنها ميدان بدهى، دشمنهرچه بي
است كه با قاطعيت در برابرشان بايستيد و در خود مردم استعدادهاى نهفته را این

. اين استعدادهاى نهفته را بيدار كنيد و بکار بيدار كنيد و بکار بگيريد
در همين كتاب، در  .اين استعدادها همه چيز را دگرگون خواهند كرد ؛بگيريد

چه بيشتر  اما هر .گونه كسان، تفاهم كنداست با ايناى تيتو كوشيدهيك دوره
تا جايى كه در يك  ؛استكوشيده، هرچه بيشتر امتياز داده، كمتر فايده برده

نزديك  ،توطئه مشترك ميان نيروهاى آلمانى و همين مخالفان ظاهرى آلمان
يك  از حيات جنبش استقالل طلبانه را از دست بدهد. بوده حيات خود و 
به سازش با اينگونه گروهها در  در برابر تمايل استالين ،زمان به بعد هم

ت خارجى آن روز استالين در قبال غرب و در برابر ساييوگسالوى كه جزيى از س
، طلبى با آنهاطلبى و سازشايستد و بجاى تفاهمبا قاطعيت مى ،چرچيل بود

رود و اين يکى از رموز اساسى موفقيت پايان آنها مىبسراغ مردم و منابع بى
رفت، مردم را كرد و به راه سازش مىالبته اگر اين كار را نمى .ستا جنبش او

گرفتند و البته در مردم را از او مى ،«گوينده»داد و بقول همان از دست مى
علوم نبود چه بر سر يوگسالوى بعد از جنگ كردند و ماش مىتنهايى نفله

آمد، اما  او اين رويه را رها كرد، بسوى مردم رفت و همين رفتن بسوى مى
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مردم موجب شد كه در طرز فكر استالينى او نيز تغييرات اساسى بوجودآيد 
 .(اين قسمت برداشت خود من از اين كتاب است)

اما  ؛را به تدريج از دست داداو آن سختى و صالبت روشهاى استالينى       
چه خواهد شد؟ اين چيزى است كه زمان  خيلى دير و اينكه آينده يوگسالوى

هاى استالينى اثر خود را در اما خوكردن به منش حال و آينده خواهد گفت
و ساخته شد برجا گذاشت. طبقه جديد پيدا شد  اى كه در دوران تيتوجامعه

ست و ا هاى دور حواله داده شد. اين يك سخن از اوآرمانهاى انقالبى به آينده
 :فايده نيسبراى خوانندگان ما بى ؛آورمپايان مى آن را درمن 

لت كه اشغال يك سرزمين سلب استقالل يك مدرباره اين 1949در سال       
 :گويدمى طورايناست و اين غير سوسياليستى است، 

سرخ  الا آشکار است كه هر نوع اشغال نظامى حتى اگر بوسيله ارتشكام»     
به سبب برقرارى ت. باشد در ذات خوددارى عواملى غيرسوسياليستى اس

و همه برابريها از دست  شد ناپذير خواهدحکومت ظالمانه، بردگى ملى اجتناب
مسخره  .دقيد و شرط اشغالگر حاصل خواهد شخواهند رفت و چيرگى بى

 .»شوداست كه امروز اينگونه اشغالها كمك خوانده مىاين
كه چرا به  او تيتو  جمله هم بگويم در وجه تسميه تيتوو اما یک       
اند كه به او تيتو گفتهعلت اين .استبوده «يوسيپ بروز»اسم او  :گويندمي
 :بودجور كه اين كتاب نوشته است، تكيه كالم او اين

اى آن كلمه توكه چنين كردى، تو كه چنان كردى، تو كه فالن، ترجمه فارسى 
اين است كه بتدريج از زيادى گفتن  «تو كه»شود كرده مىكه او استعمال مى

 »تيتو»نام او شده است  «تو كه»
  
 

 1360ارديبهشت ماه  26تا  19کارنامه 
 1360خردادماه  17به يکشن تاریخ انتشار 

 557روزنامه شماره 
 

 قسمت ششم
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 جنگ عجيب
كه به كسى كه مسئوليت عملى نسل امروز و نسل فردا بداند بجاى آن

اين جنگ را برعهده دارد كمك بشود، تمام عوامل به ضد او عمل 
 كنندمى

ده و اما جنگ عجيب، ما جنگى را برعهده گرفتيم در روز اول برآور      
 وشيد کمقاومت ما بيشتر از چهار پنج روز طول نخواهد  ،از نظر نظامى ،شدمى

اينك نه ماه است. در همان روزهاى سخت اين جنگ كه هر كس از هر سو، 
 ،اردرا بر عهده من بگذ كرد تا گناه شکست آنخطابه و نطق و شعر آماده مى

عهده را بر را حماسه بزرگ اين نسل خواندم و مسئوليت كامل آن من آن
خواهم راجع به اين حماسه بزرگ، اين ايستادگى و گرفتم. حاال هم نمى

ت حيا استقامت كه افتخارى جاويد از نسل امروز است و بهترين ترجمان اراده
خواهم مىگذارم. صحبت بکنم و اين را به بعد مى ،مستقل در اين ملت است

نگ جوليت عملى اين كه به كسى كه مسئنسل امروز و نسل فردا بداند بجاى آن
 .كنندرا برعهده دارد كمك بشود، تمام عوامل به ضد او عمل مى

 اند نه اسلحهتهاى خارجى، ابرقدرتها و قدرتها نه كمك كردهسايس       
گزارشى خواندم  ،اند. همين ديشباند و نه دست از ضديت با ما شستهفروخته

دهد. پس در تحويل مى از طريق كويت به عراق اى كه آمريکادرباره اسلحه
 .ايم و نه كمکىخارج و از خارج نه يارى داشته

ت به بيان است؟! دولت و نخست ا داخل، آنچه كه عيان است چه حاجو ام      
مخالفند شوراى قضايى مخالف است، شوراى نگهبان مخالف است  وزير
روند و مى دو تن از آنها نزد امام .بينندى را هم الزم نمىطرفبىورى كه رعايت ط
اين  ،پس گرفته شود (اليحه حذف رئيس قوه اجرايى)گويند اگر اين اليحه مى

چه  :شود و كسى هم نيست از اين آقايان بپرسدكار موجب تضعيف مجلس مى
و تقويت مجلس وجود دارد؟ و تضعيف  اى ميان تضعيف رئيس جمهوررابطه

طرف مجلس چه ربطى به پس گرفتن يك اليحه دارد؟ و باالخره شما كه بايد بي
باشيد و فقط حواستان جمع قانون اساسى باشد، شما را چه كار به اين كار؟ 
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کار صحیح این است که قوت رئیس جمهور : راهگويندعكس اين است كه مى
مجلس مخالف بهررو، . لس و قوت مجلس قوت رئیس جمهور استقوت مج

، ضدانقالب اصيل در ندمخالف هااست، دستگاه تبليغاتى مخالف است. نهاد
ما مشغول جنگيم و استوارتر از  ،همهبا اين. داخل و خارج مخالف است

كه اگر همه اين عوامل يار بودند ما استعدادهاى زيادى را كه  در حالي .هميشه
كرديم و صرف جنگ با دشمن كنيم، نمىمى برخوردها در پشت جبهه صرف
كنند و اين مخالفت آشکار و كرديم و چون يار نيستند و مخالفت مىمى
بايد اين ضعف را به اى هم هست، باز ما طبق روش قرآنى ناگزير مىپردهبى

 بازگرديم و از آنها بخواهيم هنوز قوت تبديل كنيم. يعنى به نيروهاى مسلح
استعدادهايى را كه بکار نيافتاده، يعنى كيفيت انسان را ارتقاء بدهند و جنگ را 

 .تر پيش ببرند و اميدواريم از همين راه پيروزى بر دشمن را كامل بگردانيمقاطع
  

بپرسد شما چرا نكوشيديد مخالف را  هممکن است خوانند :سئوال  
دانند كه كوشيديد و اينهايى كه نامبرديد و همه هم مىاگر مى نيد؟موافق ك

 آمديد؟كرديد، به اين دردسر گرفتار نمىمخالفند، موافق مى
  
 جواب  

بود گفتم و گفتم  كمى قبل آنچه را كه تجربه تيتو :استاما جواب من اين      
. در ن روش توضيح خواهم دادبعنوا «مدثر»در هفته آينده در مطالعه سوره 

بينيم كه در ام. بهتر مىام اما به جايى نرسيدهكوشش بسيار كرده حقیقت،
باره در همين جا متوقف بشوم و در مطالعه سوره مدثر روشن و واضح بکنم اين

عالئم مرضى كه  : از سویی،حاصل شد. همين قدر بايد گفت یچرا اين ناكام
 ،شوند و از طرف ديگرتر مىاضح و واضحبينم و حاال هم دارند ومى

براى ما و مردم منطقه و مردم جهان بوجود  كه اين انقالببينم مىامکانهايى را 
توانيم بکنيم و به جاى دانيم چه مىخورم كه چگونه ما نمىخون مى ،استآورده

عالمتها  كنيم كه آناز بين بردن عالمتهاى مرض بطور دائم چنان عمل مى
 تر بشوند؟تر و نمايانمشخص
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 م مرضئعال 

ما يکى از عالمتهاى اين مرض است. اين بودجه نه تنها همان  تركيب بودجه● 
تركيب بودجه رژيم سابق را دارد، بلکه بدتر نيز شده است. تركيب بودجه سال 

ما به اين موجبات وابستگى شديدترى را فراهم خواهد آورد كه ديگر  60
 .ها خالصى نخواهيم يافتزودى

برخوردهاى داخلى، جنگ داخلى، جنگ خارجى از ديگر عالئم مرض  ●
اصطالح سنگ را در زمين ه توانستيم از اينها پرهيز كنيم و بما مى ؛است

سفانه بلحاظ نديدن امکاناتى كه ما در كشور و در أولى مت .همسايه بياندازيم
جهانى سنگ را در زمين ما  يم، ضد انقالباهد آوردجهان با انقالبمان بوجو

 !انداخت و ما در همه جاى كشور مشغوليم
بزرگ شدن دستگاه ادارى كشور بصورت يك سرطان براى جمهورى  ●

 ،همواره ،و در آغاز انقالب از انقالب پيش ،اسالمى خطر مرگبارى است و من
 .به جايى نرسيده است فرياد است چهام. اما آندادهنسبت به آن هشدار 

كه ما مسائل را با زور است ؛ بر سر اینستا اختالفها بر سر اين واقعيت ها ●
معنويت  کهیا این حل كنيم و جو جامعه را جو خشونت و برخورد بگردانيم و

سرتاسر  بهن كردن امواج انقالب ما در روا سالحترين  ما كه برنده انقالب
نسبت به آن اعالم  ،بدفعات .فراموش بشود از عالئم مرض است ،جهان است
اند كه اند و دانسته نشدهاين فريادها شنيده نشده ،سفأام. با كمال تخطر كرده

كند و طلبى آدمى را كور مىاين همان است كه در سوره مدثر آمده بود: قدرت
توانيم تاريخ جهان را دگرگون د كه ببيند در كجاست ما مىشومانع از آن مى

افسوس و صدافسوس . كنيم، عصر نويى را در كشورمان در جهان آغاز كنيم
انقالب ما تبديل بشوند كه  ر سر راهاگر اين امکانهاى بزرگ به موانع بزرگ ب

ش اگر كسى كه عمر خود را در جستجوى رواند. متاسفانه در قسمتى تبديل شده
است و پيش از انقالب بينى علمى امور بودهعلمى كار گذرانده و كارش پيش

است و مطالبى كه در دوران بينى درست كردهپيش درباره سرنگونى رژيم شاه
ها و درستى برداشت براست موجود است و همه انقالب گفته و نوشته

بهتر است راه ديگرى برويم و جهانى  ها حکايت دارد، فرياد بزند كه مابينىپيش
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و  اى نيسترا دگرگون كنيم و اين فرياد چنانكه پندارى دادرس و يارى دهنده
 ؟، چه بایدش کردناشنيده بماند فریادش

  
 انسان ، نه، معجزهحماسه

 ؛رود و جنگ در اين وضعيت ادامه داردرود آنچه مىر كشورمان مىبالبته       
ايم به قوت تبديل كنيم يعنى به ضعفها را توانسته جنگ ما ايندر مورد 

ايم و همين استعدادها بودند ايم پرداختهتا توانسته استعدادهاى نيروهاى مسلح
دانيد از چه قرار المللى با امکاناتى كه مىكه بکار افتادند و در جو داخلى و بين

اند. اين حماسه حماسه كاملى جنگيده اين چنين و با موفقيت تمام، بوده است
جنگند و در مظلوميت به معناى درست است نيروهاى مسلح ما با مظلوميت مى

شوند شود اما تسليم ظلم نمىكلمه در ميان مردمى كه ظلم برآنها وارد مى
اين حماسه بزرگ  .مين مظلوميت استهقوت اين جنگ و جنگند و نيرومى

هاى تاريخ شماى خواننده آيا اين جنگ از شگفتى بنظر .حماسه اين زمان است
ها نيست؟ اين حماسه، بشرى نيست؟ تا اين حد در تنهايى جنگيدن از شگفتى

حماسه انسان است، انسانى كه بخود بازگشته و بجاى استعدادهاى عاريتى، 
انگيزد و در شرايطى چنين سخت كه از درون و استعدادهاى خويش را برمى

جنگد. به حق گفتتند این حماسه بر پا است و میكنند، مل مىع شضد ربرون ب
 .جنگيمما برپاييم و استوار مىنیست، معجزه است. 

مطالعه اين به عصر امروز و تاريخ امروز و فرداى اين كشور وقتى به دقت       
هاى اين باور شگرف پرداخت، زيبايى ، نه، معجزه جاودانی،حماسه جاودانى
تر خواهد ديد كه تر اندرخواهد يافت. واضحبخود را روشن يرانانسان امروز ا

. ترس آقاي اسالمى چه دگرگونى اساسى را پذيرفته است ملت ما در انقالب
كشف  معجزه است، ازهمين از  ،هم از صدور انقالب همين است كيسينجر

 .بکار گرفتن اين استعدادها استكشف راههاى  ،بزرگ اين ملت
است معناى واقعى استقالل فرهنگى و اين است دليل راستين ترس اين      

كنم به همه آنها كه از كه من خطاب مىاست علت آنو اين ،ابرقدرتها ،دشمنان
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 ،خواهيد روى آن بگذاريدسر سوء تفاهم و بدفهمى و كج فهمى و هر اسمى مى
 است:راه بهتر این  .دكننجو را آشفته مى

 
بهتر است محيط زندگانى جامعه خودمان را امن كنيم تا اين 

 استعدادها بيشتر بشکفند
توانيم جهانى را دگرگون كنيم، بهتر ما راهى بهتر در پيش داريم، ما مى      

است محيط زندگانى جامعه خودمان را امن كنيم تا اين استعدادها بيشتر 
اين است، زندگى گ از هنرمند بزرگى كه نسل امروز ايرانبشکفند، اين هنر بزر

باور به توانايى  ،كند. بهرحالقوم وملتهاى اسالمى و همه جهان را دگرگون مى
نسل امروز ملتهاى مسلمان وايجاد عصر سوم زندگانى بشرى در من استوار 

من روشن است كه در ذهن  آن قدرقوى است و آن افق  آن قدراست و اين باور 
كوشم و هرچه بر سر من كوشم، به هر قيمت مىبا استقامت تمام براى آن مى

پذيرم و به آنها كه ديدهاى كوچك دارند و افقهاى ديدشان كوتاه است بيايد، مى
توانيم ايم و چگونه مىبنگرند و ببينند ما در كجا قرار گرفته :دهمهم پند مى

 ،با كمى همراهى ،اگر ما چنين كنيم ؟فا كنيمنقش خود را در تاريخ بشر اي
خواهيم  هاى باورنكردنى كه بروز خواهند كرد رااى از توانايىهاى تازهجلوه
را  جو معنوى عظيمى كه پديد خواهد آمد و جهانى كه دگرگون خواهد شد ؛ديد

 ،استهبراى ما تعبيه كرد . اين هفت خوانى كه كيسينجرشاهد خواهیم شد
مانع از رسيدن نسل امروز به  ،سان كه مانع رسيدن رستم به مقصد نشدهمان

ها و از هدفهاى بزرگ اسالم نيز نخواهد شد. اين جنگ براستى از شگفتى
يك شگفتى ديگر نيز دارد و آن اعتماد  ،الحبا اين .ترين عجايب استعجيب

كنند در گرفتن  خزندهخواستند كودتاى عمومى است تا اين زمان آنها كه مى
به مخالفت نيز  اند، در برانگيختن امامشکست خورده صدربنىمردم از 

هاى اين جنگ است كه مردم اين همه و با تمام اند واز شگفتىشکست خورده
 .توان ما را در اين جنگ يارى رساندند
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 ضمیمه ها

 1360خرداد  17به مردم ايران ،  صدربنىپيام آقاى 
خبر تعطيل چند نشريه ديگر از آن جمله روزنامه انقالب اسالمى را      

شنيديد. شب گذشته نيز برنامه تلويزيونى دادستان كل كشور را كه به منظور 
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دار كردن رهبر نهضت ملى ايران دكتر مصدق و خدشهدار كردن رئيس لکه
    .يم شده بود، تماشا كرديدجمهورى تنظ

اينها مراحل مختلف حركتى است كه حذف رئيس جمهورى منتخب شما      
 را هدف قرار داده است .  

ست كه غول امهم آنآنچه اهميت دارد، حذف رئيس جمهورى نيست،      
 استهخواهد بار ديگر حاكميت خود را به شما مردم بپاخاستبداد و اختناق مي

ياه سعزيزان شما را كه در سرنگونى رژيم  قدرو اثر خونهاى گران تحميل كند
ست ائطى او اين در شر از بين ببرد را آزادى شداستقالل و پهلوى نثار اسالم و 

    .كنداى آماده ميكه كشور، خود را براى انجام انتخابات ميان دوره
لمان رئيس جمهورى شما همچنان در انجام رسالت خطيرى كه شما ملت مس

 به هر د راايد، استوارايستاده است. پيام و كارنامه خوعهده او گذاردهرايران ب
ت ه دعوجمله نوار و اطالعيه و... به اطالع شما خواهد رساند و ب شکل از آن

    .گويديخوانيد صميمانه لبيك مشما كه هر روز او را به مقاومت و استقامت مي

 شاد و پيروز باشيد. 
  صدربنىسيد ابوالحسن رئيس جمهور 

  3/1360/ 17همدان 
« البدادستان انق»اطالع نشريه، به دستور آقاي بهشتي و بي 7توضيح توقيف 

 .آقاي الجوردي اما با امضاي او، بعمل آمد
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 رئيس جمهورى به مردم مسلمان ايران ، هشدارنامه

 1360خرداد  22 
 

 بسمه تعالى
  !مردم مسلمان ايران

ز خود ات جمهورى انتخاب كرديد. اينك سايى قاطع خود مرا به رأشما با ر    
كردم، آيا در بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى می

ض شدم و اعتراگرفتم؟ اگر زبان شما نمياند، قرار میوضعى كه مرا قرار داده
اقع وهر چه كردم، اگر كردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نمينمي
 كردند؟ رفتار مي طوراينشمردم، اگر... با من شد را قانونى ميمي

نستم كه توا يیى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جاأبه دين خود و ر      
ر درا  كوشيدم. بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدايم

ه على )ع(آنچثل جدم حسين ابنقيل و قالهاى جوسازان گم كردند و اينك نيز م
 كنم :از خطرها كه مى بينم براى شما پيش بينى مي

وايى از سه شعار انقالب اسالمى: استقالل آزادى جمهورى اسالمى هيچ محت  
 (1بجاى نخواهند گذارد )

كنند و مى اند و با نفتى كه صادركه تهيه كرده اياستقالل اقتصادى با بودجه. 1
ما ع شوض ،رود و چون امنيت نيستكنند از بين ميكه امضاء مي ىیبا قراردادها

 محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بيکارى روزگار شما را سياه
 خواهد كرد.

نگ جى بدون استقالل اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و ساياستقالل س .2
  .خارجى از دست خواهد رفت

ست كه ا جافقدان امنيت تا بدان ؛نده استاز آزادى چيز چندانى باقى نما .3
ها است. روزنامهتومانى دو سال و نيم پيش پنج هزار تومان شده 200ليره 

كه  هم بدتر خواهد شد. گروهي اند و آينده از اينتعطيل و زبانها بسته شده
اعتبار شدن است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بىتصرف در آوردهه مقامات را ب
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آور پناه خواهد برد و خود ومى، روز بروز بيشتر بوسائل اختناقافكار عم نزد
 قربانى همين جريان خواهد شد.

 ام توروزى محکومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنايتها كه به ن .4
ه كيتها امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت: اى اسالم چه جنا !كنندنمي

 تا يك ن دينرا از اعتبار خواهند انداخت كه بنام اي. چنان دين كنندبنام تو نمي
  .قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق كند

ن بعنوا استقالل و آزادى و اسالمام كه خواستهاينجانب هيچ گناهى بجز اين .5
ه بسان تضمين كننده استقالل و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه ان

ت آن ر خدماما عمر را د ؛امو ندارم. از اسالم نان نخوردهاجرا در آيند نداشته 
هم  را كنند و مراحل آنبشما مردم گفتم كودتاى خزنده اجرا مي ام.گذرانده

ن كه خر آآاند و مرحله جا نيز بهمان ترتيب انجام دادهتا اين .يکايك شرح كردم
ت اندر ت جمهورى و گرفتن جان اينجانب است را نيز دسسايسلب عنوان ر

 ى كردمبين كارند تا انجام دهند. اگر چنين كردند عالوه برآنچه كه در باال پيش
  :امور زير نيز واقع خواهند شد

برخوردهاى پايدار در كشور بر برخوردهاى مسلحانه كنونى اضافه  .الف
يستند و مردم ما كر و كور ن .خواهند شد و خود بر مشکالت باال خواهند افزود

ب بينند كه دو سال و نيم حکومت حزه خود را مى بينند و مىوضيعت روزمر
است. است و امنيت از بين رفتهحاكم روز به روز وضعيت كشور را بدتر ساخته

ينك اقتصاد فلج شده است. جنگ داخلى و خارجى بطور مستمر ادامه دارد و ا
 .ستهخطر گسترش آن نيز 

 گى كامل نيروهاى ايرانجنگ تحميلى در صورت طوالنى شدن به فرسود .ب 
 .گردديمانجامد و در خاورميانه زمينه اجراى برنامه آمريکا فراهم و عراق مي

نگينى نناچار به شرايط  ،كه در جريان گروگانگيرى مالحظه كرديدطورناهم
 تا گروگانها :روزى گفتندو كه بيمى بخود راه ندادند  طورناهم .تن خواهند داد

يم ست و وقتى تسلا امپرياليزم آمريکا در دست ما گلوگاه ،ستا دردست ما
يم خواست، ناچار شدگروگانها جنس بنجل بودند و آمريکا نمي :گفتند ،شدند

 كه بهچاره نداشتيم جز اين :خواهند آمد و خواهند گفت ،از سر بازشان كنيم
 .شرايط تسليم بشويم
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 :مردم بدانيد

عراق  داخل خاكه ردند قواى عراق بچهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد ك     
 ريمىعقب نشينى كنند و مقدارى هم از مرز فاصله بگيرند و از هر دو طرف ح

ما از  ى حل گردند.سايغير نظامى بوجود بيايد و بعد موارد اختالف از طريق س
ن آنها خواستيم نقشه بياورند و روى نقشه پيشنهاد خود را براى ما روش

دند. شخرداد بيايند كه با مالحظه وضع كشور منصرف  18بگردانند. قرار بود 
 اين سو، امروز وضعيت نظامى ما بهترين وضعيت است.ه از ابتداى جنگ ب

وزى عقيده اينجانب اين بود كه اگر ما را بحال خود بگذارند، با چند پير
ا هاى آمريکا ربلکه نقشه ،وريمآچشمگير، ما نه تنها پيروزى نظامى بدست مي

 نيم.توانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كريزيم و ميه منطقه برهم ميدر هم
ه ضربه از خارج را تحمل كرديم، ارتش مهاجم را متوقف ساختيم و شروع ب

ع از پشت سر كردند آنچه كه كردند و شما از آن اطال ؛اضمالل آن نموديم
اين وضع بينيم كه میاست، هستيم و  طوراينداريد. وضع جنگ تا اين لحظه 

موس اگر اين خطرها كه برشمردم، براى شما مردم ملچطور تحول خواهد كرد. 
رف گويم و با شما صادقانه حكنيد كه راست ميهستند و در دل خود احساس مي

 ضایاقت بهام كه مقام و موقعيت مرا نفريفته و اگر امتحان خود را داده ،زنممي
ا ام، اگر بر شمهمه چيز حاضر شده ، برایشما مردم خاطروفادارى به دين و ب

معلوم است كه فرق است ميان حرف و عمل وقتى انسان سوار اسب سركش 
 است دانيد كه امتحان واقعى وقتىشود و اگر ميقدرت نشده و وقتيکه سوار مي

 خودكامه را داشته باشد و سوارقدرت كه انسان اسباب سوارشدن بر مركب 
دى جه برشمردم همه خطرها نيستند و خطرها هم نشود، باور كنيد كه خطرها ك
رى كه اين خطرها پيش نيايند خود را در هر خطهستند. باور كنيد براي اين

چ كس به هي ام،بيرون نرفته هاام، باور كنيد كه يك لحظه از فكر اين خطرافكنده
 عسري ام محيط امن و آزاد اجتماعى بوجود آيد و كشورام و خواستهخائن نبوده
   .رشد كند

ين بوده به شما مردم همواره سخنم ا ؛ستا بگمان اينجانب راه چاره آسان     
  :است
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ت كردم روزى كه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشيان صحب     
. شکنيدبتوانيد دشمن را متوقف كنيد و مي، به آنها گفتم شما بخود باور كنيد

دم ا مر، عمل كردند و موفق شدند. حاال هم به شمآنها از اين جانب پذيرفتند
د. داران نشويگويم شما به توانائى خود باور كنيد. تسليم جوسازان و چماقمي

بار نيز ايد و ايناستقامت كنيد. راههاى استقامت را شما خود در گذشته يافته
 توانيد بيابيد .مي
ام و ا گفتهيکسره كنند، باره خواهند كار راو اما به كسانى كه شتابزده مي     

    :گويمحاال هم مى
اين  :گفتيد ،برنامه كارتان حذف اختيارات رئيس جمهوراستگفتم:      

    .حرف دروغ است و معلوم شد كه دروغگوى سال كه بود
يال بدگمانى و خ :جمهورى است، گفتيد رئیسبرنامه كارتان حذف گفم:      
قعى هنگى بوجود آوريم و با اجراى واآيد همیياايد. بجا آمدهتا اين .است

رديد ود كخقانون، كشور را از مهلکه بيرون ببريم. قانون را وسيله اجراى نيات 
براى  را تا اين حد مشکل ساختيد. براى پرهيز از خطرها، و اجراى واقعى آن

 يد . یتر از آنچه هستند نشوند، بياكه مردم كشور نگران آن
ا رقلم  مصرح در قانون اساسى را محترم شمريد و آزادى بيان وآزاديهاي  .الف
ها و مين كنيد و مطمئن باشيد مردم ما عاقل و رشيد هستند و با مقالهأت

 شوند.حرفهاى تحريك آميز تحريك نمي
 نجامو هر جا را كه خالف ا مقانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذاري .ب

 .مو قانون را اجراء كنيشده است معين كنيم و باز گرديم 
كنيم و  طرفبىمستقل و  ،گويدكه اسالم مى طورنادستگاه قضائى را هم .ج

 مه واعتماد و امنيت واقعى را پديدآوريم و بجاى پرداختن به حذف همه و ه
جرا ااى براى حل مشکالت كشور به هرمشکل، برنامها اعمال زور در برخورد ب

ها به يشهقعى، مانع از آن گرديم كه برخورد اندبگذاريم و از راه بحث آزاد وا
 ها بدل گردد .  برخورد چماقها و اسلحه

 
 !رخواهر و براد
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گويم بينم براى شما شرح دادم. بشما ميبا كمال صداقت وضعى را كه مي     
گرفته نوام اگر امروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه هنوز ق

ا رنچه آو استبداد با سلطه خارجى پيوند قطعى پيدا كرد، همه  دفع شر نكرديد
م و از شام امروز از صبح تا شا ...كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و

داران رسمى و غير رسمى محل زندگى و كار رئيس جمهورى تا صبح چماق
رى ر تظاهتوانند همنتخب شما را در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند. مى

دا خرد؟ كرا بکنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند 
 شما گيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و آنچه را بايد به اطالعرا گواه مى

و  بر شما مردم است كه نگران سرنوشت انقالب اسالمى رساندم. رساندم،مى
   .كشور خود باشيد و استقامت كنيد

 یمهوررئيس ج
 صدربنىابوالحسن 
  22خرداد  1360
 توضيح :

غضنفرپور احمد توسط آقاى  ،1360خرداد  24اين پيام در مجلس، در  
جانى در كه آقاى هاشمى رفسن طورآنخوانده شد. آقاى خمينى از قرائت آن، 

گيرى چرا جلوبرآشفته و عتاب کرده بود: آورده است، « عبور ار بحران»كتاب 
 ؟نكرده ايد

در كتاب  صدربنىفهرست آنچه قرار بود استبداد مالتاريا انجام دهد را . 1
سادها و ف خيانت به اميد كاملتر آورده است. و مالتاريا همه خيانتها، جنايتها

را  اکم استاو امروز ایران و تا وقتی استبداد وابسته بر ایران ح .را مرتكب شد
 آن روز دید و هشدار داد. 
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 با آقای بنی صدر  گیر گلزارمصاحبه جهان 7

 

چرا و با چه هدفی اولین رئیس جمهوری روزانه به مردم 
 (1داد؟، )گزارش مکتوب می

                                                                                
oXI&feature=e9https://www.youtube.com/watch?v=oiYJice

mb_logo 
 
: شما یک مجموعه مطالبی در ایران نوشتید، در روزنامه جهانگیر گلزار 

 7۵با آراء  ۵8Tبهمن  ۵انقالب اسالمی، الزم است توضیح  بدهم که شما در 
تیر ماه  11دید و اولین منتخب تاریخ ایران شدید. در تاریخ درصد، رأی آور

روز بعد از آن، شما شروع کردید به یک کاری که در  ۶ماه و  ۶، یعنی ۵9
نظیر است و اینکه، گزارشات روزانه به  حقیقت در نوع خودش در جهان بی

عه مردم دادید. مجموعه کارنامه ها متعلق به چند روز گذشته بود. آخرین مجمو
 17است که در تاریخ  13۶0اردیبهشت ماه  2۶تا  19ای که شما دادید، مال 

بخش ششم )آخرین قسمت آن(، چاپ شده و بعد از آن،  13۶0خرداد 
 روزنامه را توقیف کردند و روزنامه بسته شد.  

  
، شما یک متن و در 13۶0خرداد  17در این جا توضیح بدهم که در تاریخ 

بیانیه، در ادامه آن گزارشات روزانه به ملت ایران دادید. خرداد یک  22تاریخ 

https://www.youtube.com/watch?v=oiYJice9oXI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oiYJice9oXI&feature=emb_logo
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 –ایدهایی که کرده سئوال اساسی این است که این مجموعه عظیم از صحبت 
جلد کتاب به روی سایت انقالب  ۴صفحه شده و در  1200که در حدود 

چه هدفی  -گیرد آید و در اختیار عالقمندان قرار میاسالمی )در هجرت( می 
کردید؟ و خواست و آرزوی شما از نوشتن این مطالب چه بود؟  نبال میرا د

کوشیدید با این  آیا شما با شخص آقای خمینی دعوای قدرت داشتید؟ یا می
های فراوانی هم دارید که به شخص آقای خمینی  و البته نامه –کارنامه ها

ها هم با شما آن ها هم در کتاب نامه ها چاپ شده و در مورد اید که آن نوشته 
تأثیر به روی   -آمده و غیرههایی که در روزنامه می مصاحبه داشتیم و سرمقاله 

رفت، دور کنید، بیاورید به راه آقای خمینی بگذارید تا از آن راهی که می 
 انقالب، به راه آزادی؟  اگر امکان دارد در این مورد توضیحاتی بفرمایید. 

  
رد: ی داب ایران، یک ویژگی پیدا کرده، چند تا ویژگابوالحسن بنی صدر: انقال

اش این است که نخستین انقالب است که سخنگو و رهبری کننده یک ویژگی 
های آن انقالب صحبت کرده است.  آن روزانه با مردم دنیا درباره هدف

خوب، در انقالبات دیگر همچین چیزی واقع نشده بود. بنابراین، دنیا 
 د. کرده بو ی انقالب ایران را از زبان آقای خمینی، شناساییها پیشاپیش هدف

  
کردیم یک تصمیم مهمی است، به لحاظ اینکه دنیا ناظر، شاهد  ما فکر می

ها با سقوط رژیم شاه متحقق  بوده که آقای خمینی گفته است که این هدف
ه دارای که همۀ مردم در ا خواهند شد: استقالل، آزادی، دموکراسیِ پیشرفته

ت، امور خویش شرکت کنند، حقوق انسان، عدم مداخلۀ روحانیون در کار دول
 برابری زن و مرد و بقیه ...، 
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های دیگر این اقبال ویژگی دوم، مطالعۀ بالینی روزمرۀ انقالب است. انقالب 
را نداشتند. ما، هم در انقالب نقش تعیین کننده داشتیم، هم مطالعۀ بالینی این 

، روز به روز، بر عهده گرفتیم. این مطالعه های بالینی، قبل تر در انقالب را
ها، بعدا  در مصاحبه ها، های روزنامۀ انقالب اسالمی و مصاحبه  سرمقاله

ها، بعالوۀ در کارنامه یا وضعیت سنجی روز بروز، انجام  بعالوۀ در نامه
شد، م گزارش می گرفتند. حاال در واقع، ویژگی این کارنامه که هر روز به مرد

اش را های بسیار دارد. در واقع محک و ضابطه چیست؟ این کارنامه، ویژگی
ها در این مطالعۀ بالینی  دهم که شنونده و خواننده با این محک بدست می

ها در این متن هست، من دروغگو بوده بنگرد. اگر دید که خالف این محک 
مطالعه، دقیق انجام گرفته و ذهنیات ام؛ یعنی  ام. و اگر نه، راستگو بوده

دخالت نکرده بود. در اینکه مثالا به سود خود گزارش روزانه بدهیم، به زیان 
شدم که حاال که دارم مطالعه می باید که متوجه می این و آن. خود من هم می 

ممکن است دیگر، ذهنیات آدمی مشغول است و هر روز هم برخورد و  –کنم
یم که این وضعیت پیش نیاید که چیزهایی در سود خود و به ، چه کن-ها این

زیان دیگری، هر روز بگوییم و تبلیغات روزمرۀ یکطرفه بکنیم و بعد واقعیت 
ها را تکذیب کنیم. پس قرار گذاشتم بر اینکه از امرهای واقع مستمر، صحبت 

سر و کار کنم. یعنی، اگر چیزی را آن روز گفته ام، امروز جامعۀ ایرانی با آن 
ندارد، آن روز من دروغ گفتم. اگر امروز سر و کار دارد، یعنی من آن روز به 
نفع خود و به زیان دیگری، سخن نگفتم: واقعیت را آن جور که هست، دیدم، 
گفتم، به دلیل اینکه امروز هم همان، واقعیت پیدا کرده است. امروز شنونده و 

بخواهد بفهمد که امروز چرا  -ی استچون این کارنامه، مطالعه بالین –بیننده
در این وضعیت هست، هیچ چاره دیگری جز مراجعه به آن کارنامه ندارد. 
چون بغیر از آن کارنامه، مطالعۀ دیگری، نه در انقالب ایران واقع شده، نه در 
جاهای دیگر. مثالا من از جنگ صحبت کردم و سرنوشتی که جنگ پیدا می 
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ر مردم ایران آن سرنوشت در جنگ را پیدا نکرده و کند و پیامدهای جنگ. اگ
آن پیامدها را ندارد، ارزیابی من غلط بوده است. اگر آن سرنوشنت رادارد، آن 

بینانه بوده و به جامعه می گوید ارزیابی، آن مطالعه، بی طرفانه بوده است، واقع 
ت باشد. که چه عواملی آن زمان سبب شده که امروز، این جامعه، در این وضعی

کنیم با بیننده و شنونده که کمتر کسی در این جهان، ما داریم یک صحبتی می 
 ۴0جرأت این کار را دارد. شما متنی را در اختیار می گذاری که می گویی 

سال پیش بابت وضعیت امروز خود، گفته شده است. ما نمی گوییم در مکان و 
، کسی، فالن نظر را داده، زمان خود بسنجید، چنانکه رویه است و می گویند

مثالا مدرس راجع به فالن مسئله این حرف را زده، آن نظر را با طرز فکر 
امروز، نسنج. ما، این را نمی گوییم. می گوییم، با همین وضعیتی که امروز 
داری، ببین، آن روز، آن ارزیابی، آن تحلیل، آن نگرش، آن جستجو، در رابطه 

گوییم که درست انجام گرفته، یا خیر. و به او می با واقعیت، آنجور که هست، 
این مراجعه به کارنامه را نه برای اینکه ما را امتحان کنی، بکن. نه، بکن، برای 
اینکه بفهمی، چرا در این وضع هستی. چون آن عوامل سر جایش است. حاال، 

 ها مدعی شده یک ویژگی دیگر که مربوط می شود به سؤال شما، اینکه، بعضی
اند، بخصو وسط بازها، که خطرناک ترین موجودات روی زمین هستند. وسط 

ای پیدا بشوند، عامل شکست جبهۀ استقالل و آزادی و بازها در هر جامعه 
شوند، و موجب پیروزی طرفِ زور و قدرت و ویرانگری. آنها حقوندی می 

د هم که فسق گیرند. بعرسد، جانب قدرت را می  کنند، بزنگاه که می بازی می
گویند، کی بود، کی بود، ما نبودیم، ما  و فجور و فساد آن قدرت ظاهر شد، می

کردند. در مورد من هم  طرف سوم بودیم. آن دو طرف با هم دعوای قدرت می
 همین واقع شده است  حاال، راست و دروغش را از کجا بفهمیم؟ 
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گوید، دعوا، دعوای  ر و قدرت هم به شما می: آن طرف زوجهانگیر گلزار
کنند و تبلیغ  قدرت بوده. در فیلم ها و گزارش ها و ... که هر سال درست می

 کنند، همین را می گویند. ...می
  

گویند. اما آن زمان در مجلس، اینها،  ابوالحسن بنی صدر:  این را حاال، می
چون می خواستند مرا  -بی معنی استکه نادانسته در واقع  –دانسته یا نادانسته

اللهی پسند آن زمان را محکوم بکنند، باید دالیل می آوردند. دالیل حزب 
تا دلیل آوردند. اگر دعوا سر قدرت بود، یک دلیل سیزدهمی  12آوردند، 

کردند که سر قدرت هم، دعوا بوده است. آن که جای خود. یک اضافه می 
کنیم، سایت کلمه، صورت  لیکه داریم مصاحبه میاقبالی ما پیدا کردیم، در حا

شورای انقالب را منتشر کرده است. آن مذاکرات  13۵8مذاکرات اسفند ماه 
های آن  که تا حاال، محرمانه بوده، هم اعضایش محرمانه بوده، هم صحبت

 رسد که کامل است. برای اینکه من یک چیزهایی میشورا؛ به نظر من نمی 
اندم، دیدم که حذف شده اند. فرض کنید، در بحثی من پیشنهاد دانم، وقتی خو

کردم، از زنان هم باید نماینده در شورای انقالب باشد، دالیل مخالفان حذف 
شده است، هیچ نیست. با اینحال، یک گویایی دارد. آن گویایی این است که 

هایی روی خط تحول از پایین، که مردم هستند که باید حقوند  یک آدم
بشوند، استقالل و آزادی تنها در سطح کشور و جامعه نیست، در سطح هر 
انسان، استقالل و آزادی می باید به عمل در بیاید، هر انسانی مستقل و آزاد 

گیرند که نه، تحول باید از باال باشد. بشود. و کسانی که آن طرف خط را می 
ان جانشین بشوند. این، در واقع انقالب برای این شده که شاه برود و این آقای

روشن توی آن گفتگوها هست. موضع انتقادی من نسبت به آقای خمینی هم در 
گویم که آقای خمینی استواری در تصمیم ندارد،  آن جا هست. مثالا من می

گوید. در شورای انقالب گفتم  امروز حرفی که می زند، فردا عکس اش را می
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کنند. پس، ا مردم، با هیتلر مقایسه می که من به آقای خمینی گفتم که شما ر
هم به خود او گفتم، هم در شورای انقالب گفتم که به ایشان اینجور گفتم. 
حاال، ما در شورای انقالب چه هدفی را در رابطه با آقای خمینی تعقیب 

کردیم؟ اینکه ایشان یک مقام منزهی بماند، نماد معنویت. خشونت جای می
زی، گردی، بر دامن معنویت ایشان، ننشیند. برای اینکه خود، از مادیت هم چی

ماند که به یک ماند، الگویی می  از دید ما اگر او نماد حق و معنویت می
کند، نه تنها برای جامعه ما، بلکه برای جامعۀ  تعهداتی وفا کرده، عمل می

ست بشری، مغتنم بود. پس در آن شورای انقالب، مراقبت مداوم ما این بوده ا
ها به ایشان نسبت  که آقای خمینی منزه بماند. جرم و جنایت و این خشونت

 داده نشود. 
  

حاال، ما االن، رئیس جمهوریم، چرا شروع کردیم به نوشتن کارنامه؟ مطالعه 
ها، همان مطالعات بالینی است که هر  کردیم و آن سرمقالهبالینی را قبالا می 

ها بود. ما ها بود، سخنرانی  بعد هم مصاحبه کدام یک مسأله را طرح می کرد،
که دو طرف هستند. یک طرف -در شورای انقالب هم بود –دیدیم به اینکه 

خواهیم بِکِشیم این ور.  این ور  خواهد بِکِشد آن ور، ما می آقای خمینی را می
ها دهیم که محرومان جامعه کی  یعنی تحول از پایین، و در کارنامه توضیح می

 ها باید مستقل و آزاد بشوند، حقوند بشوند، رابطه هستند و مسلط کیست، این
ها بی نقش بشود.  های این ها باید با حقوق تنظیم بشود، زور در سطح این

گوید که شما، بشو شاه، مرکز و صاحب تمرکزِ کِشد آن ور، و مییک طرف می 
مرکز قدرت در ایشان قدرت. اگر در کارنامه توجه کنید، نه تنها من با ت

گویم که اگر منِ بنی صدر این قوا در من متمرکز مخالفم، در مورد خود هم می 
شوم دیکتاتور. پس موافق نیستم. حاال اگر بگوییم دعوا سر قدرت بشود، می 

بوده، آن طرف معلوم است دعوا سر قدرت بوده، برای اینکه اختیارات رئیس 
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ها، یا بود. اما همان هم که بود، مرتب این جمهوری در قانون اساسی چندان ن
کردند، یا خودشان در مجلس باصطالح  از طریق آقای خمینی این را نقض می

کردند. من اگر دعوا سر قدرت داشته باشم، باید بردند و محدود می طرح می 
یک کاری کرده باشم. مثالا از مجلس اختیاری سلب کرده باشم، یا در این 

ه باشم. از قوه قضائیه یک اختیاری سلب کرده باشم، به کسی صدد، بر آمد
زوری گفته باشم، نه، هیچی نیست. بر عکسش هم هست. آقای قوه قضائیه، 
شما خقِ وضع قانون نداری، آلت قدرت نیستی، باید مستقل باشی، شما باید 
حق را به حقدار برسانی، آقای قوه مقننه، کار شما وضع قانون است، کار شما 

های  کودتا نیست. پس این کارنامه، االن در اختیار نسل امروز است و نسل
آینده، برای اینکه تاریخ است. تاریخ از آن نوع هم که بعدا  بنشینند، بنویسند، 
نیست. تاریخ روز بروز نوشته شده است. بر اساس امرهای واقع مستمر نوشته 

ببیند، این صحیح است یا  شده است. یعنی هر زمان، در آینده هم کسی بخواهد
غلط، باید به امرهای مستمر آن روز نگاه کند، به زمان زندگی خد در آن روز. 

خواهیم که آقای خمینی به طرف استبداد نرود، طرف بازسازی پس ما می 
قدرت نرود، بیاید این طرف. این کارنامه در واقع بخش مهم اش تنظیم رابطه 

بیند، خواند، می ای که این را می ه خواننده با آقای خمینی است. این است ک
کنیم. هنوز  ای، ما نسبت به ایشان، بنا بر مصلحت عمل میدر یک مرحله 

دعوای حق و مصلحت در ذهن ما حل نشده بود. یعنی رجحان به این است که 
مصلحت را باید رعایت کرد. الاقل در مورد ایشان. در مورد غیر ایشان، نه، 

ه بود، به اصطالح، حق، قربانی مصلحت نشده بود. تا یک زمانی اینکار نشد
گوییم که نه، غلط است که حق را قربانی مصلحت بکنیم. یعنی که آن جا می 

فکری را حل کردیم  و به این  –شود که آنجا، ما این اشتباه نظری معلوم می
صلحت سنجد، حق را انسان دارد. و منتیجه رسیدیم که مصلحت را قدرت می 

شود. و از همیشه، ضدِ حق است، مصلحتی که ضد حق نباشد، سنجیده نمی 
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کند. یعنی  آنجا هم، رابطه با آقای خمینی، معلوم است که دارد تغییر می
گوید، ما می گوید. تا یک دوره ای، ایشان هر چه می کارنامه این را می 

ط نگه بداریم، از یک کنیم ایشان را در این خط و ربگوییم، چشم، و سعی می 
شویم که نه، ایشان این طرف بیا،  ، ما متوجه می۵9شود اسفند ای که می دوره 

شده  ماه قبل از این هم شروع 2در واقع از  –نیست. اینجا، شما می بینید که
دهیم که لنین با بود که ما سرنوشت دیکتاتورهای دنیا را موضوع بحث قرار می 

 ... -استالین چکار کردمارکسیسم چکار کرد، 
  

هایی که من دارم، همین راجع به کتاب : البته یکی از سؤال جهانگیر گلزار
 هایی که شما در آن دوره نوشتید و تجربۀ آنها است.

  
وم ابوالحسن بنی صدر: مربوط به آقای خمینی را حاال می گویم. بعد می ر

قوق ی، جنبۀ برانگیختن جامعه که ایستادن برحدورتر که دو جنبه دارد. یک
ی یی مخودش، و اینجا که سوره های قرآنی را به اصطالح، بعنوان روش ،شناسا

نکه کنیم، هم آقای خمینی، مخاطب ما است، هم مردم. آقای خمینی، برای ای
 ا میردرس بگیر، راهی که پیامبر رفت، این نیست، شما دارید راه مقابل او 

کنی، کشور را هم دچار سرنوشت دردناک نوشت دردناکی پیدا می روید، سر
 کنی. می 
  

 خواند؟ها را می : آقای خمینی کارنامه جهانگیر گلزار
  

دانستم، می ابوالحسن بنی صدر:  هر روز، هر روز. بله، بله، آن را که می 
مادرش خیره شده بود که با خواند. حتی یک بار آن قضیۀ کر ه خری که به 
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گلوله دشمن کشته شده بود، وقتی داشته می خوانده ،گفته، نویسنده است، 
 خورد ...  نویسنده است ... حاال دارد غصه کر ه خر را می

  
هایی که شاید بگویم معنوی این : البته یکی از زیباترین قسمت جهانگیر گلزار
دهید که ای که شما توضیح می ر آن دورۀ جنگ و آن لحظه کارنامه است، د

چه بر این وطن، دارد می رود، توی آن حالت کره خری دیدید به مادرش، که از 
 دست رفت. 

  
کردم خواند، پس سعی می دانستم که هر روز میابوالحسن بنی صدر: چون می 
های  قالبیند. انها را بب های مختلف، تجربه که ایشان سرنوشت در جامعه

ی مختلف، چه بر سرشان آمده؛ قدرت چگونه بازسازی شده؛ استبداد بازساز
ها را با دلسوزی تمام در  شده؛ چگونه محبوبیت، مغضوبیت شده؛ همۀ این

 مینخواند. یعنی هر کسی آن کارنامه را بخواند، تردید کارنامه، خواننده می 
قالب، که ما نسبت به ت شورای انشود بر آن صورت جلساکند و اضافه می 

وده ایشان صمیمیت کامل داشتیم. ذره ای از سوء نیت در ما نسبت به او نب
خواستیم که او یک معنویت خالص باشد. انسان، وقتی به است. واقعا  می 
 گرداند. تواند او را برکند، دیگر کسی نمی خودش غضب می 

  
وز حق دارد این را بپرسد. چون این خوب، حاال چرا ما موفق نشدیم؟ نسل امر

مسئله که تازه نیست. انقالب مشروطه، قبلش واقع شده، و بعدش نهضت ملی 
شدن نفت واقع شده، آقای کاشانی چرا؟ پدر من چقدر به او نصیحت کرد. 

توانی همکاری کنی،  گفت با مصدق مخالفت نکن. به او گفت، اگر هم نمی
، اقالا شما بمانی. تو که داری خودت را ساکت شو. که اگر او شکست خورد

کنی، او هم اگر شکست بخورد، هیچی دیگر این جامعه برای  تخریب می
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مقاومت ندارد. چرا نشنید؟ برو قبلش. سران مشروطه، چرا نشنیدند؟ مدرس که 
گفت. چرا روحانیون آن روز، حرف مدرس را نشنیدند؟ این هر روز به آنها می 

های  می هم هست. امر واقع مستمر است. برو به جامعهیک سؤال است و دائ
هایی که راجع به  دیگر. در روسیه که انقالب شد، همین آقای لنین، چرا حرف

گفتند، نشنید؟ وقتی شنید که دیگر کار از کارش گذشته بود. یک استالین می 
دم اش نوشت که استالین آنامه  نامه هم نوشت که نخواندند. در وصیت وصیت

خطرناکی است. اما خوب، استالین حاکم شده بود و همه چیز را قبضه کرده 
بود، از جمله، همان وصیت نامه را. کسی اصالا نتوانست بفهمد که لنین، چه 

 گفت، و چه نگفت. پس یک مسئله، امر واقع مستمری است. 
  

بیاید. هر تحولی، این خطر را دارد که رهبری آن، در صدد بازسازی استبداد بر 
 -1بنابراین، باید از پیش، از این خطر، پرهیز کرد. دو عامل، وجود دارند: 

مرداد، یک دسته، این  28بینیم که در کودتای اینکه درست که نگاه کنیم، می 
ها بودند. بعد ها بودند، یک دسته هم، کاشانی و بقایی و این تیپ چی پهلوی 

نی هم، آن وقت، توی این دسته بوده که با هم کودتا کردند، همین آقای خمی
است، الاقل به لحاظ اینکه به ما گفتند، ایشان پیام برده به آقای بروجردی که 

، -فرض کنیم، خبر وجود دارد، اما صحت اش معلوم نیست –از او فتوا بگیرد
اش با این طرف بوده که جای تردید نیست، به لحاظ اینکه  اما اینکه موضع

پسر آقای حائری، بانی حوزه قم که خودش هم فیلسوف  –آقای مهدی حائری
شهیری بود و در انگلیس و استرالیا و آمریکا استادی فلسفه کرده بود، دختر 

گوید که آقای خمینی،  ، می-برادر ایشان هم عروس آقای خمینی بود
گفت، کاشانی وارد باصطالح، جانب کاشانی و بهبهانی را داشت. و حتی می 

بهبهانی در ضدیت با مصدق درست است. خوب، چطور شد که نیست، خط 
ها در رهبری انقالب قرار گرفتند؟ االن نگاه کنید، کودتای بر ضد من را این 
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ها که مسلم بودند، ها توی آن نقش داشتند؟ بقایی چی ها کردند؟ کی کی 
ان ها؛ آقای خمینی که بود و کسانی که تابع ایشحسن آیت و دار و دستۀ آن 

ها،  ها، در واقع مثل اینکه از آن دو دسته، پهلوی چی  بودند. حاال، همین این
اول  آنها راندند،؛بعد اینها، آنها را راندند. ما مردمی هم که انقالب کرده 
بودیم، راندۀ هر دو دسته شدیم. پس یک غلط این است که کسانی که در 

ا را شما مردم، توجه بکنید، هی هاند، ... این  گذشته در جبهۀ استبداد بوده
شود. این یکپارچگی، پدرِ  ننشینید بگویید، اپوزیسیون، چرا یکپارچه نمی

را  ۵7ایران را در آورد. مشروطه را بر باد داد، ملی کردن را بر باد داد، انقالب 
بر باد داد. یک بار دیگر هم بخواهیم تکرار بکنیم، تا قیامت، همین است، 

ها خط  ر است. رهبری انقالب باید با کسانی باشد که اینامر واقع مستم
مستقیم مداومی در زندگی، دارند، تا با یک هویت روشن، بتوانی بگویی که از 
امروز تا آخر، خط عمومی ایشان، این است. این شیوه، از خطا، مصون می 

 ماند. پس، یکی از دو عامل، این بود. 
  

گفتیم که بود که خوب، ما به آن طرف که می  دلیل و عامل مهمتر این -2اما، 
بیا به طرف استقالل، آزادی، حقوق انسان، همۀ اینهایی که در فرانسه گفتی، 
اینها بگذار، تحقق پیدا کند، جامعۀ ما مستقل و آزادی، رشد کند، ما یک 

کرد؟ آن طرف دست کشور نیرومندی بشویم. خوب، آن طرف چکار می 
. این کارنامه از این جهت بسیار گویا است. گرچه ما با کردایشان را بند می

کردیم که چیزی که صریح و روشن گفتیم و مالحظه ایشان را میمالحظه می
باشد نگوییم. خب، گروگانگیری. ایشان دیگر احتیاج به گفتن نداشت. روز 
اول گفت انقالب دوم است بعد دست ایشان را بند کردند به زد و بند با دسته 

ها که شد افتضاح اکتبر سورپرایز. باز دست گان و بوش سر همان گروگانری
ایشان را بند کردند در افتضاحی که شد ایران گیت. خب، وقتی دست ایشان 
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تواند آن طرفی را که با هم این کار را در این دو قضیه بند است چگونه می
م به دستور تو گوید هر چه که کردکردند وِل کند بیاید این طرف؟ آن طرف می

کردم. در جلسه غیر علنی مجلس آقای بهزاد نبوی مگر غیر از این گفت؟ 
خواهد امام و خواهد محاکمه کند، میگفت این آقای بنی صدر که ما را نمی

شما را محاکمه کند. سر همین اعالم جرمی که کرده بودم نسبت به این قرارداد 
بات آقای هاشمی رفسنجانی که هوایی الجزایر. یا مثالا در مورد تقلب در انتخا

 نیامد بگوید که امام به ما گفتند شما بروید مجلس را در دست بگیرید. 
  

: البته یک نواری هم در یوتوب هست که آنجا در مجلسی، قبل جهانگیر گلزار
ن کند که بروید بگیرید، به موضوع آاز "انتخابات" مجلس اول، توصیه می 
 تواند باشد. "انتخابات" می خورد، غیر از آن، نمی 

  
گویم، ]هاشمی  ابوالحسن بنی صدر: آن که موجود است، آن که من می

رفسنجانی[ در نماز جمعه گفت. بعد از کودتا، ایشان در نماز جمعه، گفت که 
ما پیش امام رفتیم، گفتیم، اینکه نشد، بنی صدر با ریاست جمهوری، همه چیز 

خورد، ایشان ]روح الله خمینی[ گفت، شما بروید مجلس را در دست می  بهم
درصد "انتخابات" مجلس اول هم،  70بگیرید. یعنی اجازۀ تقلب را او داد. 

تقلبی بود. به زورِ آقای خمینی هم، تحمیل کردند. چون، قرار بر کمیسیون 
مینی گفت، با اش را بدهد، آقای ختحقیق شد و قبل از آنکه کمیسیون، نتیجه 

همین مجلس شروع کنید. وقتی برای همچنین مجلسی تقلب کردند، با دستور 
ایشان این مجلس را تحمیل کردند، حاال آقای خمینی بیاید بگوید این مجلس 

گویند آقا، تو خودت که این ها را  گویند؟ میبیخودی است؟ به او، چه می 
. شما گفتید که تحقیق گفتی! شما گفتید، برو مجلس را در دست بگیرد

کمیسیون الزم نیست، با همین مجلس شروع کنید. او به من گفت که این مردم 
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گوییم  رأی ندارند، ما محض اینکه در دنیا نگویند اینجا دیکتاتوری است، می
مردم بیایند یک رأی بدهند! پس توی این هم، دستش را بند کردند. توی آن 

حاال توی این صورت جلسات شورای انقالب،  ها، هم .... ها، اعدام جنایت
گوید که آقا ]روح الله خمینی[ فرمودند که قاضی، باید آقای دکتر یزدی می 

 شمر باشد. یعنی قاطع و بر نده باشد، از دید ایشان، قاطع و برنده، یعنی شمر! 
  

گوید به شما گفتم، : مثل آقای خلخالی که توی خاطراتش می جهانگیر گلزار
من قاطعم، شما گفتید شما قاطع نیستید، شما قاتلید. ]روح الله خمینی[، او را 

 انتخاب کرد.
  

ابوالحسن بنی صدر: بله. خوب، پس با این روحیه و این دستور که قاضی باید 
ها هم شد. خلخالی هم که صریح آمد، گفت که من، به شمر باشد، آن اعدام 

ام که حکم امام را در کفنم بگذارند. . گفت، حتی گفته دستور امام کردم
ها؟ پس، دستش را بند کردند. در سرای  خوب، حاال ایشان چه بگوید به این

اش کردند. ایرانی، بدان، این جوری می شود. یک رهبری که قدرت، زندانی 
ر در خط استقالل و آزادی است، در همین نوفل لوشاتو، در آن بیانیۀ آقای دکت

سنجابی، کلمۀ استقالل یادش رفته که در حاشیه اش نوشته بود که این کلمه 
افتاده، ایشان دوباره بنویسند و این کلمه را وارد کنند. اینقدر حساسیت به 

 3دهد، ظرف  استقالل و آزادی، کارش به آنجا می رسد که دستور کتبی می
بله و نه، اعدام  ( نفر را به یک3700الی  2700شب )از قول آقای منتظری

ها را؟ کسانی که محاکمه شده، محکوم شدند، هیچ جای دنیا کنند. کی می 
گوید،  کنند، این نقض اصول قضائی است! می محکوم را دوباره محاکمه نمی

بینید که آن شما بپرس، اگر سر موضع بود، اعدام است. به این ترتیب شما می 
رده، سند و مدرک و همه چیز هم طرف، دست ایشان را بطور کامل بند ک
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کنیم که شما معنویت باش، شما کنیم؟ ما از ایشان دعوت می دارد. ما چه می 
پاک باش، شما منزه باش، شما چراغ راهنمای تحول در استقالل و آزادی 

آمد. این است که به  ، با خلق و خوی ایشان، جور در نمیباش. خوب، آنها
داد. این است  ه حرف دروغ آن طرف، گوش میداد، بحرف راست گوش نمی 

ای بخواهد تحول صحیح انجام بدهد، اول باید یکایک که اگر جامعه 
شهروندان خودشان حقوند بشوند، وجدان به حقوق پیدا بکنند، حقوق خویش 
را بشناسند، به استعدادهای خودشان وجدان پیدا کنند، و به عنوان انسان فعال 

گیرد که سخنگوی آن مردم باشد، ه در موقعیتی قرار می بشوند. آن کسی هم ک
در هیچ رابطۀ قوایی قرار نگیرد، که اگر قرار گرفت، بنابر قانون بی شفقت 
قدرت، بعنوان آلت فعل، عمل خواهد کرد. چنانکه آقای خمینی این کار را 
ظ کرد. پس، مطالعۀ بالینی که انجام گرفته، چقدر اهمیت دارد، نه تنها به لحا

شناسایی وضعیت در آن روز، بلکه برای امروز و فردا های ایران. امیدوارم، 
گفتگوی ما در جهت یابی، برای نسل امروز، مفید واقع بشود. جوانانی هم 

 هایی که گفتم، بکنید.  گویند: ما چه باید بکنیم؟ این  هستند که می
  

 
****** 

 
 

قلب در چرا روح الله خمینی مجلس شورای اول را با ت

 (2؟)قراردادمقابل ریاست جمهوری اول 
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&feature=e88s8f3https://www.youtube.com/watch?v=PerSi
mb_logo 

                                                                                 
 

: آقای بنی صدر، در ادامه سؤالی که در یک جلسه دیگر با شما جهانگیر گلزار
 گردد به مسئله کارنامهداشتیم، و در مورد تاریخ آنگونه که رخ داده است، بر می

ماه و  9ای که شما در طی های ریاست جمهوری. در حقیقت گزارشات روزانه 
م دادید. در جلسۀ اول این مجموعه، توضیح دادم که به چه چند روز به مرد

صورت بود. یک مسئله که دوست دارم نسل جوان بیشتر از آن اطالع داشته 
که در اولین انتخابات ریاست  -قبالا هم با شما این مصاحبه را کردیم –باشد 

نفر اول که در انتخابات رأی  9نفر، شاخص اصلی شدند. یعنی  9جمهوری 
دند و این ها نظرات خودشان را به ملت ایران ارائه دادند، و شما بعنوان آور

درصد آراء انتخاب شدید. خوب، نفرات بعدی از آقای  7۶اولین منتخب، با 
مدنی گرفته تا آقای قطب زاده، آقای طباطبایی، آقای حبیبی و مرحوم فروهر و 

نتخابات شرکت کردند های ملی بودند که در ا نفر آدم 9... . در حقیقت این 
دیدند. درست است که شما را  های ملی میها را بعنوان آدم و مردمِ ما این 

های اقتصادی،  دیدند که دارای طرح و برنامهبعنوان یک آدم مسلمان می 
دادید که برنامۀ رفتید، توضیح می  سیاسی، فرهنگی هستید، شهر به شهر می

دیدند، با گذشته  ا را بعنوان یک نماد ملی میایرانِ سبز، چگونه است، ولی شم
، اولین 13۵8بهمن  ۵ای که بعنوان آدم ملی فعال بودید. بعد در حقیقت در 

، یک ماه و نیم بعد 13۵8اسفند  2۴انتخابات ریاست جمهوری. در 
انتخابات مجلس است. و در آنجا اکثریت بر خالف این گروه اول، انتخاب 

ای در مدت بسیار  تواند یک جامعه ت که چگونه میمی شوند. این سؤال اس
انتخاب مختلف داشته باشد؟ حتی آقای حبیبی که از طرف حزب  2کوتاه، 

https://www.youtube.com/watch?v=PerSi3f8s88&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PerSi3f8s88&feature=emb_logo
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گویند آقای خمینی هم به او رأی داده، او هم  جمهوری اسالمی بوده و می
معروف بود،  -جا که من اطالع دارمتا آ –بعنوان آدم ملی در خارج کشور

اللهی بوده، نبوده است. چگونه اتفاق افتاد؟ به چه ه حزب بعنوان آدمی ک
 کرد؟جهت این اتفاق افتاد و چه هدفی را مجلس اول دنبال می

  
ن آابوالحسن بنی صدر: باز بعنوان امر واقع مستمر، رضاخان کودتا کرد. 

ریخ ه تامجلسی که به سلسله قاجار رأی داد، چگونه این رأی را داد؟ آن جور ک
کنند، این است که اوالً، آقای  ها را تصدیق میید و افراد متفاوتی این گو می

ی رضاخان شد نخست وزیر، در انتخابات تهران و یکی دو جای دیگر که جلو
هایی" را از صندوق در آوردند.  ها "نماینده چشم بود، مداخله کرد و نظامی

ها را  بودند. بعد هم آن ردم نبودند، آن ها "نماینده" قشونها نمایندۀ مپس آن 
جلس بردند به محل کار آقای سردار سپه، امضاء گرفتند. مستوفی که رئیس م
یت رسم بود، استعفا داد، تا استعفا را بخوانند و بگویند رئیس نیست و جلسه
یجاد تی اندارد، تا رئیس تعیین بکند، بلکه بتوانند از امروز به فردا یک فرص

در  را هم در مجلس نخواندند، رأی دادند و مجلس بکنند. آن استعفاء نامه
آن  ساله هم برقرار شد و غالب 20واقع آلت فعل کودتا شد. استبداد سیاه 

داشتند، هم چوب این  هایی" هم که به اصطالح اعتبار شخصی می "نماینده
 ضعف شان را خوردند.

  
گفتیم که این حاال بیاییم سر مجلس اول بعد از انقالب. ما به آقای خمینی 

مجلس اول ما باید از مجلس اول مشروطه خیلی بهتر باشد. چون در این 
ها جنبش همگانی همه مردم شرکت کردند. حاال، من هنوز خبر نداشتم که این 

]رهبران حزب جمهوری اسالمی[ رفتند پیش آقای خمینی و از او اجازه تقلب 
خابات متوجه شدم که نه، این در انتخابات گرفتند. ولی از طرز اجرای این انت
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ها بنا ندارند که بگذارند مردم انتخاب کنند. پس از مردم خواستم که هر جا 
دیدید آزادی نیست و انتخابات آزاد نیست، در انتخابات شرکت نکنید. اگر 

ای که "انتخابات این مجلس اول" با توجه بکنید، اول تفاوت اساسی 
د، این است که در "انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری اول دار

هزار نفر شرکت کردند، که نسبت به تعداد رأی  ۶00میلیون و  ۶اول"، فقط 
شد. در نامه به آقای خمینی نوشتم، که  درصد می 28دهندگان آن زمان 

درصد  1۴]اكثريت نسبى انتخاب مستقیم در دور اولِ[ نصف بعالوۀ یک، 
 دگی از مردم ندارد. این مجلس "نمایندگیشود. خوب، این میزان، نماینمی 

ها اش را به کی مدیون است؟ آن مقامی که این اش" را از کی دارد و موقعیت 
را بعنوان "نماینده" آنجا نشانده است. یعنی حزب جمهوری اسالمی و در واقع 

کند. و از آقای خمینی. خوب، پس این مجلس طبق دستور او عمل می 
بشری اینکه مجلس، کودتاچی بشود. چون قاعدتا ، قوۀ  های تاریخشگفتی 

کند، مجریه است که ...، مثالا رئیس قوه مجریه یا یک نظامی کودتا می 
کند و نظام جدید را  کند، قانون اساسی را تعطیل می مجلس را هم منحل می

تازاند. اینکه مجلس، ضدِ قوه مجریه و آنهم ضدِ اولین  کند و می اعالم می
نتخب تاریخ ایران بشود، نوبر است. از این لحاظ که االن سابقه قبلی را م

گفتم، نوبر نیست، به این لحاظ نوبر است که امر واقع مستمر شده و ادامه 
دارد. اما به لحاظ اینکه من که ]شاه[ قاجار نبودم، من را مردم ایران انتخاب 

های مردم قوق و آزادی کرده بودند. منتخب اول تاریخ ایران بودم و بر سر ح
تا مسئله است.  2هم ایستاده بودم. پس  این ها بیخود در مجلس...، 

اللهی ها بود که می گفتند، به لحاظ اینکه بنی صدر طرفدار یکی،مسئلۀ حزب 
صفت غربی هم به  آن می دادند که حقوق بشر غربی  –حقوق بشر است

فقیه است، مخالف  ، طرفدار دموکراسی غربی است، مخالف والیت-است
ها، این چیزها های انقالب است، مخالف سپاه  است، ... . از دید آن  دادگاه
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شود، باید حتی سرش را هم  را که بگویی، و کسی که به این صفات شناخته می
بار به اعدام محکوم کرد. اما از نظر  7برید، همانطوریکه آقای گیالنی مرا 

این چه مجلسی است که کسی را به روی این  گویدتاریخ که نگاه کنید، می 
کند،  ها دفاع می اعتبار که روی استقالل و آزادی ایستاده و از حقوق انسان

کفایت عزل کرده است. این چه جور مجلسی است؟ ولی آنها به بعنوان بی
دادند، آن زمان، آقایان ]حزب اللهی[ می خواستند قدرت را تاریخ اهمیت نمی 

از کی شروع کردند به قبضه کردن قدرت؟ این یک سؤال مهمی  قبضه کنند.
است برای نسل امروز. خوشبختانه، حاال که گفتم، این صورت جلسات منتشر 

کند. گر چه، یک خوشبختی دیگر، مردم  پیدا می شده، سر رشته را در آنجا
 ۶0ایران دارند: آقای دکتر یزدی، کارنامه یا خاطراتش را هم تحت عنوان 

گوید که یک طرح  ال شکوری و صبوری نوشته است. در جلد سوم آن، میس
محرمانه بوده که آقای رهبر صاحب اختیارات مطلق باشد، و شورای انقالب 
وسیلۀ عمل و تابع دستورات ایشان، و نهادهای انقالب، بعالوه حزبی که این 

می ها اجتماعی، مهار بکند. حزب جمهوری اسال -جامعه را از لحاظ سیاسی
کنیم. خوب، ما از این  گفتند، نهضت آزادی نباشد، ما خودمان این کار را می

تا که  2بینیم،  طرح محرمانه خبر نداشتیم. بعد توی شورای انقالب می
ها تحت نظر شورای شود که امام فرمودند که این مهمترین است، طرح می 

ها که دست کمیته  –تها است؟ یکی سپاه پاسداران اس انقالب باشند. کدام
یکی هم دادگاه انقالب. خوب، آقای  -آقای مهدوی کنی است که قبالا هم بود

ها به  گوید که بار شورای انقالب را سنگین نکنید. تصدی اینطالقانی می
گویم که این تمرکز یعنی استبداد و  شورای انقالب ربط ندارد. من می
آید حتی خود آقای دکتر یزدی می گیرد. دیکتاتوری، و در عمل انجام می 

دهد. آن ترکیبی که درست کرده بود، آن ترکیب به ایشان وفا نکرد و  تحویل می
اختیار این دو تا افتاد دست شورای انقالب. شورای انقالب کیست؟ اکثریت 
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اند. پس قبضه قدرت از آنجا شروع آن، همین بانیان حزب جمهوری اسالمی 
ه آقای خمینی گفتند این که نشد، آقای بهشتی گفته بود شده بود. علت اینکه ب

 –شودشود، یا بنی صدر رئیس جمهور نمی  یا انتخابات ریاست جمهوری نمی
به لحاظ آن طرح بود: طرحی که بر اساس آن،  -چرا این حرف را زده بود؟

حزب جمهوری اسالمی بخواهد دولت را تصرف بکند، یا باید انتخابات 
صدر رئیس جمهور نشود. حاال آن وقت، آقای خمینی هم حالت  نشود، یا بنی

بیماری پیدا کرده بود و کمی بعد از آن هم به بیمارستان رفت. مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری، در واقع، در بیمارستان انجام شد. خوب، انتخابات انجام 

درصد آرا رئیس جمهور شد. پس، باید بروند پیش  7۶شد و بنی صدر با 
ن، آقای هاشمی رفسنجانی گریه هم بکند و بگوید که آقا، این طبق بهم ایشا

ریخت. او ]روح الله خمینی[ هم به او بگوید، شما برو مجلس را در دست 
 بگیر. پس، از ابتدا، مجلس، در واقع، برای مقابله با رئیس جمهور بود.

  
جمهوری، یا نوع تفکر شما بود؟ : در مقابله با شخص رئیس جهانگیر گلزار

توانستند شما را به دعوای با شخص که نیست. اگر فقط شخص بود، شاید می 
یک جوری، دور بزنند. یا مقابله با طرز تفکری که داشتید و می خواستید ایران 

 را بسازید، بود؟
  

ابوالحسن بنی صدر: در آن گفتگوی قبلی گفتم، دعوای اصلی سر این بود که 
ل از پایین بشود، یا تحول از باال. آن زمان اهمیت این دعوا، بر آن نسل تحو

زده های ما، متأسفانه، همه، یعنی اکثریت، لنین  معلوم نبود. درس خوانده
بودند. ما در واقع در یک اقلیت کوچک بودیم، در بین آنهایی که اصل را، 

قدرت نمی  هدف مبارزه را بدست آوردن قدرت، حفظ قدرت و بکار بردن
دانستند. حاال بعدها، بعد از کودتا، توی همین خارج، یک کسی در مقام 
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خواه است. اینکه هدف مبارزه،  پاسخ به بنی صدر، گفته بود که این آقا، آرمان
استقالل و آزادی است، یعنی چه؟ هدف مبارزه، معلوم است که  قدرت است. 

رین چیزی که از کلۀ یک مسئلۀ قدرت زدگی، یک بیماری است که گفت، آخ
رود، حُبِ  ریاست است. مؤمن، افراد عادی که جای خود دارد. مؤمن بدر می 

پس قدرت یعنی چه؟ یعنی تحول از باال. تصرف قدرت، یعنی چه؟ یعنی، 
تصرف دولت. ما می گفتیم که خط استقالل و آزادی، یعنی تحول از پایین. 

کند، اگر بتواند به جایی برسد ه می حتی خط ما این بود که جامعه در تحولی ک
های خودش را با حقوق تنظیم کند، هر انسانی، عارف به حقوق  که رابطه

باشد، عمل به حقوق بکند، احتیاج به دولت ندارد. خود بخود به خویشتن 
دهد، چنانکه در انقالب ایران همین کار را کرد. یک جنبش سازمان می 

ازمان داد. پس دعوا سر این بوده. سر قدرت همگانی بوده، خود، به خود، س
تا اسالم آنجا روبرو است.  2است و آن اندیشه راهنمایی، آن اسالمی که...، 

خودِ این، بحث بسیار مهمی است که در کارنامه، روزمره، مطرح بوده است. 
گر قدرت، و اسالم به مثابۀ بیان استقالل و اسالمِ بی یال و دم و اشکم، توجیه 

های انقالب ایران  گانه را هدف 20ی که در انقالب ایران، آن اصول آزاد
شناخته، پذیرفته که انسان حقوق دارد و... . پس دعوا سر این است. دعوا سر 
شخص من، قطعا  نیست. سر این است که تحول از باال باشد، یا از پایین. اگر 

نم، همینجوری من حرف آقای خمینی را می پذیرفتم که با آن طرف همکاری ک
که به من در کرمانشاه که بودم، توسط برادر زاده اش پیام داده بود، عزیز می 

 ماندم، حکومت را تغییر میه کل قوا می ماندم، فرماندشدم، رئیس جمهور می 
دادم، هر کس را که می خواستم نخست وزیر می شد و وزیر. اگر دعوا سر 

چون همه کاره می شدم. و من گفتم، نه.  پذیرفتم، باید میقدرت بود، من می 
دانستم که استبداد یعنی، چون نمی خواستم آلت فعل جنایت بشوم. می 

 خیانت، فساد، جنایت.
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توانستید بازی : اگر این حرف را می پذیرفتید، دوگانه نمی جهانگیر گلزار

خواستند. یک عده،  ز شما میکردید که اکنید. باید دقیقا  آن کاری را می 
خیال می کنند که شما می گفتید، بله، و بعد می رفتید کار خودتان را می 

 کردید. کار خودی، نمی شد انجام داد.
  

 ها خود فریبی است. شدنی نبود، برای اینکه، ابوالحسن بنی صدر: نه، این
 8ین ام کنم. گروه سیاسی را محکو 8ایشان از من می خواست که بیانیه بدهم، 

سال است، تشکر بجای خود، از فحش دادن هم، مضایقه  ۴0گروه هم 
از  نفرمودند. با این حال، من روی اصل دفاع از استقالل و آزادی و تحول

های سیاسی را محکوم بکند.  پایین، نمی پذیرفتم که رئیس جمهور، سازمان
با آن طرف، می گفت این را بکن، همکاری با آن طرف را بکن. همکاری 

 ای که به یعنی چه؟ یعنی آن معاملۀ پنهانی را امضاء بکن. من در یک نامه
گویم که این معامله در پاریس انجام  است، می 13۵9فروردین  12تاریخ 

ها که سبب شد، رونالد ریگان رئیس گرفته است. معامله پنهانی سر گروگان 
های  کردم. آن دادگاهمی کارهای را باید جمهور امریکا بشود. پس، این 

ها را می  کردم. خوب، اگر اینانقالب، و بگیر و ببندها را باید تصدیق می 
 شدم آلت فعلِ استبداد.کردم، خودم می 

  
 توانستید بنویسید.ها را هم نمی : در حقیقت دیگر، این کارنامه جهانگیر گلزار

  
 کردم.دیگر، آن را هم باید تعطیل می ابوالحسن بنی صدر: نه 

  
 : آنها را باید در خدمت قدرت می نوشتید.جهانگیر گلزار
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می   گفت تعطیل. به این ترتیب آنهایی که ابوالحسن بنی صدر: نخیر، اصالا می

ک و گویند، دعوا سر قدرت بوده، دروغگوهای بزرگی هستند: با این همه مدر
کنند، دروغ بگویند. نه، یک طرف سر استقالل و آزادی  و د، جرأت می سن

خواست. خوب، حاال این چکار بکند؟  حقوق ایستاده، یک طرف قدرت می
وز تا آن زمان، هن –آخرین دیدار من با آقای خمینی که تلخ ترین دیدار است 

 -وش نبودگفتم، نه، آقای خمینی در زد و بند محرمانه با ریگان و ب من می
 گفت ... حاال، آنجا پسر او می

  
 فرمایید چه تاریخی بود؟: می جهانگیر گلزار

  
. آنجا ]در منزل و پیشِ روح الله 13۶0خرداد  1۶ابوالحسن بنی صدر: 
پرسیدم گفت که آقای بنی صدر، شما یک عیب دارید.  خمینی[ پسر ایشان می

گویید، اینها سازش کردند، سازش کنی. هی می نمی  گفت، وِلچه عیبی؟ 
کا ها هم به امریکردند؛ آقا! سازش کردند یا نکردند، تمام شد رفت؛ گروگان 

 می فرمانید، شما با این ها همکاری کنید. پس، امامبرگشتند. حاال، امام می 
ی مداند که یک سازشی شده است! وااِل، یعنی چه این حرف که در حضور او 

 زند؟
  

: نه اینکه فقط سازش شد، بلکه موافق هم هست که او ]احمد جهانگیر گلزار
 خمینی[ دارد در حضورش می گوید.

  
گفتیم، ایشان ابوالحسن بنی صدر: بله، دارم همین را می گویم. ما تا آنجا می 

د، چه سازشی؟! حاال اطالع نداشته، نمی دانسته، می گوید اصالا اینها دروغ ان
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داند،  داند. خوب، می ]آنجا، در حضور روح الله خمینی[ معلوم شد، خیر، می
... من که قبالا به ایشان نامه نوشتم. چطور اقدام نفرمودند که سازش کننده با 
ریگان و بوش ...، اویی که می گفت، شیطان بزرگ، سازش به کنار، می گوید، 

من بروم با آنها همکاری کنم؟ یعنی چه، آخر؟! در رابطه با شیطان بزرگ، 
خیلی به من تلخ شد. شما فکر کنید، من اینقدر به این آدم عالقه دارم، می 

بینم که یک جرثومه کثیف از خواهم یک نماد معنویت بشود، حاال می 
خیانت، زورگویی است. آخر، آن چه و این چه؟! اصالا حالتی به من دست داد 

ی تا عمر دارم یادم نمی رود، هیچ وقت، اینقدر تلخ به من که به این تلخ
خواستم دعوای قدرت بکنم،  نگذشت. اِه؟ پس اینجور؟ حاال باز اگر من می

فرمایند، چشم، آنجوری که ایشان می  گفتم، بله، چون ایشان میباید می 
که  کنم. یک نه ای گفتمفرمایند، همانجور من می کنم. اما نه، گفتم نه، نمی 

شود. گویم، خیلی گران تمام می  ای که دارم می «نه»دانستم که این  خودم می
 دانستم.نه اینکه نمی 

  
 : شما، مقدمات کودتا را هم یک به یک گفته بودید.جهانگیر گلزار

  
ی دتا: کوابوالحسن بنی صدر: قبالا، همۀ آنها را ... که بحثی ااِلحِدَّه است
د هم ه بعبخزنده را بطور مرتب که به این مرحله آمده، تا اینجا آمده، از این 

گفتم. حتی یک کتاب راجع  ها را روزمره داشتیم میکند، این  ادامه پیدا می
شود، تا که جامعه گفتم که این کودتا چگونه انجام می به کودتا خواندم، و می 

گیرد،  انجام می همان کار ها، اینجا داردها،  هشیار باشد، ببیند، همان عالمت
 ... آن جای خود.
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ای که در مقابل آقای خمینی اینگونه پاسخ دادید، می : آن لحظهجهانگیر گلزار
 دانستید که آخرش چه خواهد شد.

  
نجا م، آابوالحسن بنی صدر: بله، دیگر واضح بود. با این حال، به همدان آمدی

 الب،ه روزنامه ها را توقیف کرده بود، آقای بهشتی، به نام دادستان انقک
ر های عبو دستور توقیف داده بود، که بعد آقای هاشمی رفسنجانی در یادداشت

م او، گوید که نه، آن دادستان انقالب، خبر نداشت، این آقا به نااز بحران می 
ر دئیه تشریف داشتند! کرد. آقای بهشتی، حافظ حقوق مردم، رئیس قوه قضا

ین حالیکه، ما هم به این تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم که یکی اش ا
آمد و دومین سخنرانی کردیم، آقای خمینی هم آزادی بیان است، اعتراض می 

ین اد یا اکرد. بعد هم که به کرمانشاه رفتیم، آن پیام را دتند را بر ضد بنی صدر 
ای به روم. قبالا در یک نامه و ...، و یا تا آخر می  کارها را می کنی، عزیزی

.  ه امایشان نوشتم، آن آخر شما کجاست؟ شما، یک کربال کم داری، منهم آماد
 خواهی ببُری، ببُر. کار به اینجا می رسد.نجا، سر من را میآ
  

ه آمادۀ شهادتم، از بس که نویسید ک: در کارنامه هم چند بار می جهانگیر گلزار
 اینها خشونت می کنند.

  
بیند که آن جبهه ابوالحسن بنی صدر: بله، اگر کسی آن کارنامه را بخواند، می 
ها گشوده بودند،  جنگی که با عراق مشغول بودیم، پیشِ جبهۀ جنگی که این

چیز کوچکی بود. منتها از دید ما، آن ]جنگ با عراق[ مقدم بود. به لحاظ 
رفت، شدیم و بخشی از کشور می اینکه ما اگر به این زد و خورد مشغول می 
 توانیم بگوییم که بله، میشد. نمی به این زودی، باز پس گرفتنش، ممکن نمی 

بینیم که رفت و بر نگشت. این است که ما به آن تقدم شد. در جاهای دیگر می 
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باالخره بلکه یک کاری، روزی دادیم. گفتیم کشور بماند، در داخل کشور،  می
استعفای من هم، دستش بود. من که روز  مردم بکنند. بهرحال. آقای خمینی

خواهم بین من و ام را نوشتم، گفتم، هیچوقت نمی اول انتخاب، استعفاء نامه 
شما دعوا بشود. هر وقت شما الزم دیدید، این را منتشر کن.  چرا منتشر 

به شکل کودتا انجام بگیرد؟ اول، اگر آن کار   ننکرد؟ چرا الزم داشت که ای
کرد، دستش از سرکوب کوتاه بود. دو، اینکه، زبان من که دیگر در را می 

اختیار ایشان نبود. اگر از من می پرسیدند که چرا کار به اینجا رسیده، می 
گفتم که یک معامله پنهانی انجام گرفته، از دید ایشان، این دنیا به آخر رسیده 

ای و ها  )همین آقای بهشتی و خامنه بود. با آن محبوبیتی که من داشتم که این 
رفسنجانی( رفته بودند گفته بودند که االن با روحانیت یک طرف و ایشان 

هایش می یک طرف، ایشان برنده است؛ فردا جنگ را تمام کند، سوار تانک 
گ. غیر متعهدها قرار شوید. سه، جنآید، دیگر شما هم حریفش نمی  شود می

بود پاسخ مثبت صدام حسین را بیاوند، جنگ تمام بشود، آن را چه جور 
را به صورت برخورد خونین انجام بدهد.   توجیه کند؟ پس الزم داشت که این

واِال هیچ دلیل دیگری نداشت. که بتواند از لحظۀ اول صداها را در سینه ها 
ها را در سینه حبس کند، تا کسی س های دست جمعی، نفحبس کند، با اعدام 

نتواند بگوید، چرا؟ دلیل اش این بود. وااِل استعفای من دست ایشان بود. 
 خوب، حاال ]با چنین وضعیتی[ چکار کند؟ مجلس. به مجلس دستور می
دهد )آن مجلسی که دست نشانده است(. پس فلسفه اینکه شما بروید مجلس 

البته تنها مجلس نبود، از اول بنایش بر این را در دست بگیرید، اینجور است. 
وزیر هم کسی باشد که با رئیس جمهور ضد باشد. این است که بود که نخست 

ستد پیش دکتر سنجابی که شما نخست وزیری را به شرط احمد خمینی را بفر
مخالفت با بنی صدر، قبول کن، یک مورد و دو مورد نیست. آقای رجایی را 
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داند یک آدم خشک سری است، آلت فعالی  برای اینکه میکند، تحمیل می 
 است، بر ضد بنی صدر.

  
گویید. تمام این : البته چیز تازه ای نیست که شما االن دارید میجهانگیر گلزار

 اید. حتی اخالق رجایی را گفتید، ناتواناییموارد را در کارنامه توضیح داده 
هایی که با افرادی که آمدند در ، یک به یک، تمام صحبت هایش را گفتید

 وزیر صحبت کردند، در آنجا واضح توضیح داده شد.رابطه با انتخاب نخست 
  

ها را توضیح دادیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه ابوالحسن بنی صدر: بله، همۀ این 
 آنها اینکه مجلس، وسیلۀ کودتا شد. حاال توی مجلس، آن وسط بازها، االن به

 3های طرف بوده است، نسل امروز باید حرف  3گویند آقا،  حرفی بزنی، می
طرف را بخواند، حرف درستی است.  3طرف را بخواند. اینکه حرف هر 

یعنی، آنها، حرف هایی دارند، نسل امروز باید برود ببیند آنها چه گفتند؟ ما که 
ه منهای اتکا به گوینده گفتیم، ]آن کارنامه[ مطالعۀ بالینی است، بطوری ک

سال، تمام واقعیت وضعیتی که  ۴0است. گوینده را حذف بکنی، هنوز بعد از 
امروز ایران در آن است، در آن کارنامه یک به یک توضیح داده شده است؛ 

گرایش  3اینکه ایران این وضعیت را پیدا خواهد کرد. در آن مجلس، واقعا  
تا جرم برای من  3والً یک بیانیه دادند که بود؟ نه. آن وسط بازها در آنجا، ا

شمرده بودند. یک جرمش که خوب توی ذهنم مانده، مخالفت با والیت فقیه 
بود. مثل اینکه جرم دیگر مخالفت با نهادهای انقالب است، سومی یادم 

طرفی توی کار نبوده است. در رأی دادن هم، آن طرف را  3نیست. پس 
سوم بودی، چطور رفتی آن طرف رأی دادی؟  انتخاب کردند. شما اگر طرف

گوید، من مخالف بودم،  چه جوری رأی دادند؟ به قول آقای صلواتی که می
ولی طبق دستور آقای خمینی رأی دادم. دستوری رأی دادند. حاال، آن 
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رضاخان برد آنجا، از آنها امضاء گرفت، اینها آن شخصیت را هم نداشتند که 
مضایی از خودشان بگیرند. نه، با ابالغ و دستور آقای الاقل ببرند آنجا یک ا

خمینی که کار بنی صدر را تمام کنید، آنطور که آقای هاشمی رفسنجانی در 
 2ها هم طبق دستور رأی دادند، منهای گوید، کفایت داشته و آکارنامه می 

فر است که در مخالفت، خطبۀ بسیار شجاعانه و ماندگار نفر. یکی، آقای معین
در تاریخ ایران را ایراد کرد، و یکی  دیگر، که االن اسمش یادم نیست که مثل 
اینکه از دنیا رفته است. بقیه چه جوری بودند؟ اینکه گفتم، وسط بازها 

گیرند. حاال خطرناکند، به این جهت است. سر بزنگاه، طرف قدرت را می 
ودیم، حاال که اگر ما روی این خط نایستاده ب –روزی که اوضاع تغییر کند
گویند، نه، ما نه این طرف بودیم، نه آن می  -ایستادیم، اینجور شده است

طرف. آدم دروغگو! آن روز کجا بودی؟ حاال نه این طرفی چون بیرونت کرده، 
گویی، نه اینجایی، نه آنجایی. چون آن وسط بازها را، آن طرف هم که  می

کند. ا ]وسط بازها[ را مرخص می کند، اینهشود، اول کاری که می  حاکم می
اند، در بزنگاه ممکن است همین داند، اینها موجودات خطرناکی  چون می

کند، که اینها هم از امور واقع مستمر  بکنند. پس از اول دفع می بازی را با آنها
اند، رضاخان، همین کار را کرد، سلیمان میرزا و همۀ اینهایی که یا وسط بازی 

ها را حذف کرد.  ، یا یک پا این ور و یک پا آن ور، همه اینکردندمی 
استثناء هم ندارد. آقای استالین هم همین کار را کرد، هیتلر هم همین کار را 

یکی را بگذارد آن  –کرد. قاعده است، قدرت که نمی آید وسیلۀ بازی بشود
، -ور وسط، اگر یک وقت دید این ور ممکن است بچربد، بماند، نه، برود آن

حذف می کند. این است که  ]رضا خان[ اینها را حذف کرد و اینها رانده و 
مانده از دو طرف شدند. آن مجلس ]اول بعد از انقالب[ هم تا تاریخ هست، 

ماند. گرچه امر واقع مستمر است، اما فرقی دارد این  بعنوان مجلس کودتا می
که رضاخان کودتا کرده  مجلس با مجلسی که رضاخان را "شاه" کرد، این است
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توانستند بگویند که ما بود، قدرت را قبضه کرده بود. آنها ]وسط بازها[ می 
توانایی مقابله نداشتیم. اما اینجا کودتا نبود. انقالب بود، انقالب بود. یک 
ملتی هم این انقالب را کرده بود. گل را بر گلوله پیروز کرده بود. در جهان بی 

بش همگانی خودانگیخته، خودسازمان یافته بود. خیلی جفا مانند بود. یک جن
به این مردم بوده که مجلس اول بعد انقالب، بشود مجلس کودتا بر ضد همین 
مردم. بعد هم بگوید مردم شعور نداشتند، انتخاب نداشتند، دلیل، اینکه بنی 
 صدر را رئیس جمهور کردند. این هم گفتگوی در باب آن کارنامه. درسی مهم
برای نسل امروز برای اینکه بداند، یک ملتی حاکمیت بر سرنوشت خویش 

کند، هرگاه نتواند روابطی را که در سطح جامعه باید تنظیم بشوند، پیدا نمی 
روابطی باشند که حقوق تنظیم می کنند، تا احتیاجی، محلی برای استبداد و 

عبارت از تحولی بازسازی استبداد، نماند. اگر این کار را نکرد، انقالب 
مثالا، بگوید که  خودانگیخته نشد، همه را به حواله بعد داد و گمان کرد که این

. نه آقا، مرا برخوردار بکند من حقوق انسانی را دارم و این دولت است که باید
نه خانم، این حقوق را شما دارید. یعنی خود باید به این حقوق عمل کنید. 

سال این  ۴0کنند، ست، می شود. کودتا می نکردید، همین که االن شده ا
شود که آورند. آن زمان، هشدارها، هر روز، داده می  بالها را بر سر شماها می
شود و خواهد شد. چنانچه االن هم همچنان توی همان سرنوشت شما این می 

وضعیت هستید. از این وضعیت هم بخواهید بیرون بروید، راهکار این است 
ایین انجام بگیرد. یعنی هر شهروند ایرانی وجدان پیدا بکند، به که تحول از پ

حقوق خود، به استعدادهای خود، و به حقوق عمل کند و فعال بگردد. شاد و 
 پیروز باشید.
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****** 

رئیس جمهوری  برضد 13۶0داشتند در خرداد  ی چه نیاز

اول کودتا کنند؟ جبهۀ داخلی کشنده تر بود یا جنگ با 

 (3عراق؟)

 
https://www.youtube.com/watch?v=hrpamjdwsQw&feature

emb_logo= 
                                                                                

: بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون سپیده، این سومین جلسه  جهانگیر گلزار
های روزانه ایشان، یعنی ای است که با آقای بنی صدر در رابطه با کارنامه 

گزارشات روزانۀ رئیس جمهور به ملت ایران که در روزنامه انقالب اسالمی در 
روزانه انتشار می های ماه این گزارش  9کرد و بیش از ایران انتشار پیدا می 

خواهیم بخشی از این تاریخ را در کنیم و می یافت، سئواالتی را مطرح می 
حقیقت آن طور که تاریخ رخ داده است را با شما در میان بگذاریم. یک 
سئوالی که در رابطه با آن دوران هست، راجع به گزارشات روزانه شما با ملت، 

شود گفت، جا به  دادید. تقریبا  می هشداری است که شما هر روز به ملت می
های مختلف، اگر در جبهه هستید، اگر با مردم هستید، اگر در جا به شکل 

کند، در هر  سیستان و بلوچستان هستید، اگر در شمال ایران هستید، فرق نمی
کنید و آن مسئلۀ کودتا علیه  جای ایران و به هر مناسبت راجع به آن صحبت می

ف روزهای آخر نیست. حتی از روزهای اولی که شما این شما است. حر
شود مشاهده کرد. شما دو جبهه را ها را می نویسید، این گزارشات را می 

https://www.youtube.com/watch?v=hrpamjdwsQw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hrpamjdwsQw&feature=emb_logo
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ها  دهید. یکی جبهۀ جنگ که شما در حقیقت مسئولیت کل جبههتوضیح می 
را داشتید، مسئولیت جنگ را داشتید و دیگری به عنوان ریاست جمهوری در 

شما با مردم، از وضعیت داخلی کشور. شما از دو جبهه مختلف ارتباط 
گویید تر است. میگویید سخت کنید و یک جبهه را همیشه می صحبت می

تر است، نسبت به جبهۀ جنگی که با عراق داریم و جبهه داخلی ما بسیار سخت 
شد که این هشدار بسیار مهمی است. شاید آن زمان کمتر کسی متوجه می 

ور شما در آن هشدارها چیست. اما االن که تاریخ گذشته، آدم بهتر متوجه منظ
های قبلی هم این را عنوان می شود که چه منظوری داشتید و در مصاحبه 

کردید. یک مجموعه سئوال هست در این رابطه. سئوال اول اینکه چه نیاز 
ا دنبال می داشتند علیه شما کودتا کنند؟ هشدارهای روزانه شما چه تأثیری ر

خواستید با آن هشدارها دنبال کنید؟ کدام  کرد؟ یعنی شما چه چیزی را می
تر بود؟ جبهۀ خارج که جنگ با خارج بود و جبهۀ داخل که در جبهه سخت 

کرد؟ و اگر زمان مصاحبه امروز کافی  حقیقت مسئله کودتا را دنبال می
 دهیم.توانیم این را در مصاحبۀ بعدی ادامه بنیست، می 

  
خواستند که کودتا کنند. در کارنامه ها چرا میابوالحسن بنی صدر : اینکه این 

اسفند تا چندم فروردین این هست که آقای مهندس مهدی بازرگان و آقای  22
دکتر یدالله سحابی، نزد من آمدند و گفتند که این برنامۀ آمریکا، دارد اجرا می 

خطاب به  –ه، به لحاظ این روش شما استشود. اگر تا حاال به تأخیر افتاد
 دهید، توضیح می دهید، هشدار می که روزمره این را به مردم آگاهی می -من

گذارید. ولی دهید و مراحل مختلف این کودتای خزنده را با مردم در میان می 
اینطور که پیداست، این برنامه اجرا خواهد شد. یعنی از دید آن دو شخصیت 

شد. یعنی چه؟ این برنامه چه بود؟ البته در  امه آمریکا باید پیاده میهم این برن
کارنامه از قول آن ها نیست که این برنامه چیست. چون فرض این است که هر 
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زنیم. به لحاظ رعایت آقای دانستیم که از چی داریم حرف می دو طرف می 
کند و می  ا اجرا میخمینی هم در کارنامه نیاوردیم که این برنامه ای که امریک

جلد کتابِ "سیر تحول سیاست آمریکا در  3شود، چیست. اما خوب، بعد در 
امريکا و انقالب"، که آنجا از جمله تمام اسناد سفارت  ایران، كتاب اول،

دهد. امریکا یک به یک آورده شده و این بخش اول آن کتاب را تشکیل می 
نوشتند هم، آقای سولیوان آخرین سفیر  های امریکایی هایی که مقام آن کتاب

آمریکا در ایران، کارتر رئیس جمهور وقت امریکا، وزیر خارجه وقت امریکا، 
 آقای برژنسکی، مشاور امنیتی ایشان آقای جُردن، رئیس دبیرخانه ایشان، این
ها همه یک به یک آنجا آمده. ]رابرت هایزر[ آن آقای نظامی را که فرستادند 

شود به گروگانگیری و مربوط می 2ولت بختیار را تثبیت بکند. جلد ایران که د
مربوط به بعد از آن تاریخ است که  3ها. جلد  آن معامله پنهانی بر سر گروگان
 جلد گفته شده است.   3های آن زمان در ایران گیت است. پس ناگفته 

  
 دادید.  شما در کارنامه دائما  هشدار می : البته در آن زمان هم جهانگیر گلزار

  
ابوالحسن بنی صدر: بله، آن ها هست. گفتم که معامله گروگان ها این سرنوشت 

ام که این کار به را پیدا کرد. قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته 
ها گیرد که کارتر شکست بخورد و ریگان انتخاب بشود. این  ترتیبی انجام می

ام. اما این که بشکافی و جزء به جزء بگویی که این طرح امریکایی را گفته 
بوده و چه جوری در امریکا تهیه شده و چه جوری آمد در ایران، اجرا شد و 

تر از انقالب خواند و بعد  خمینی چه جوری این را انقالب دوم و بزرگ
روز طول کشید  ۴۴۴روز بیشتر طول نکشد،  ۴، 3چیزی که قرار بود بیشتر از 

و شد آن معامله محرمانه و جنگ با عراق که دامن ایران را گرفت و تا وضعیت 
ای که باید اجرا بشود، ها پیامدهای آن گروگانگیری است. برنامه امروز. این 
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این است. کی اجرا می کرده است؟ سئوال اساسی است. رهبران حزب 
ای، موسوی رفسنجانی، خامنه جمهوری اسالمی. یعنی آقایان بهشتی، هاشمی 

اردبیلی که بعد کنار کشید، باهنر، آقای آیت و ... . در گفتگوی قبلی توضیح 
دادم که چگونه آقای خمینی را کشاندند به سرای قدرت، در را هم به رویش 
بستند که نتواند از جایش تکان بخورد. دست او را بند کردند به گروگانگیری 

ا معامله پنهانی و تا ایران گیت. تا قربانی کردن آقای که انقالب دوم است و ت
اش را از  منتظری. قضیۀ منتظری لو دادن این ایران گیت است که بحث عمده

ساختم، یعنی موافقت می ها می  طریق من انجام داد. پس، یا من باید با این
د می شدم، به اصطالح در آن سرای قدرت منهم وارکردم و وارد آن گنداب می 

شدم و قفلی هم روی در می زدند، دو تا قفل می شد، که هر دو در آن جا اسیر 
 گفتم نه. و من گفتم، نه. باشیم، یا باید می 

  
چند نکته هست که نسل امروز برایش مهم است. برای اینکه آن کودتا، فقط 

تای یک کودتا نبود، امر واقع مستمر است تا امروز. نگاه کنید: دنباله اش کود
ای که خودش هم در  منتظری )عزل او( آمده، بعد هم آمده نسب آقای خامنه

مجلس گفته که باید خون گریست به حالی مردمی که من   رهبرشان بشوم. 
ها و ... در آن مجلس  سازیها و دروغ ها و اجراها و حقه بازی طراحی

قانون اساسی  خبرگان هم یکی پیدا نشد که بگوید آقا، این رهبر باید طبق
گزیده بشود! نظام سلطنتی که نیست که آقای اعلیحضرت بگوید که کدام یک 

های ایشان، جانشین ایشان بشود. بر فرض هم که آقای خمینی گفته بود از بچه 
ای برای جانشینی من مناسب است، اما هزار دلیل دارم که آقای که آقای خامنه 
. یک دلیل اینکه، مگر ایشان رئیس توانسته این حرف را بزندخمینی نمی 

جمهور آقای خمینی نبود؟ مگر مرتب از دست این آقای خمینی گریه نمی 
کرد؟ خودش گفته بود که یک روزی رفته بود باالی بام نشسته بود و گریه می 
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گذاشت این آقا نفس بکشد. مگر همین میر  کرد از اینکه آقای خمینی نمی
ت وزیر، به او تحمیل نکرد؟ مگر این دو پا حسین موسوی را بعنوان نخس

 -ثقفی برادر زن ]روح الله خمینی[ آن جا بوده و به من پیغام داده بود –نشدند
روند پیش ایشان که دعوا طی ای می که آقای میر حسین موسوی و آقای خامنه 

گوید، پا شوید، برند، می  کنند. با بگو مگوهایشان، حوصله او را سر می
شوید. ثقفی می تان جمع بشوید، یک انگشت بنی صدر نمی ، همه بروید

دانی و خوب  گوید، وقتی آنها رفتند، به او گفتم خوب چرا او را که الیق می
کرد و ... از دست دادی؟ ]روح خمینی[ گفت: "من از دست ندادم، کار می 

طرافیان من کی اش کردند. هی گفتم، این ها را بران". ااین اطرافیانش، بیچاره 
بودند که شما می گویی؟!، اطرافیان شما، آنهایی بودند که شما را در سرای 
قدرت زندانی کردند. من که زندانی نشدم. اطرافیانی نداشتم، مرا زندانی کنند. 

دانست؟ این، مسئله است، ای را مجتهد میو اینکه آقای خمینی، آقای خامنه 
دانست؟ او را در مجلس اول ن آقا را فقیه می گوید، والیت فقیه. ایدیگر. می 

دانستند. یعنی کسی که  ]مجلس خبرگان رهبری[ به عنوان مجتهد متجزی می
تواند در بعضی از مسائل دینی، اجتهاد کند، نه در همۀ مسائل. به این  می

دانست،  عنوان او را در آن مجلس ]مجلس خبرگان رهبری[ پذیرفتند. اگر می
، آقای بهشتی گفت که ما با آقای بنی 13۵9اسفند  2۵شان، در در حضور ای
داند، مغز  توانیم همکاری کنیم. ایشان خودش را دانشمند قرن میصدر نمی 
 داند. و من گفتم، و بی دین.  داند، ما را هم بیسواد می قرن می

  
اثبات شده، برای همه  : حاال توی این دوره، بی دینی شانجهانگیر گلزار

 مشخص است که بعنوان بی دین، عمل کردند.
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ند. ابوالحسن بنی صدر: اصالا ضد دین. تخفیف دادم. ضد دین از آب در آمد
ها، مجتهد [ گفت که یکی از این 13۵9اسفند  2۵آقای خمینی، آنجا ]در 

ی گفت، این چه حرفی است دارید، م گفت، دیگر. باید میاست؟ باید می 
قع ر وازنید؟ همه مجتهد هستند. حاال تازه بهشتی کجا، و این آقا کجا. پس د
رت وزا کودتا کردند. دلیل دیگر هم داریم و سند داریم. آقای کیمچی مدیر کل
ور مشا خارجه اسرائیل، پیغام این آقایان را برده است، پیش آقای مک فارلین

بعد  سرپرست گروهی بود کهپیشین امنیت ملی رونالد ریگان که رفت ایران و 
افتضاح ایران گیت رو شد. این، در کتاب خاطرات آقای مک فارلن آمده 

گوید ایشان ]آقای کیمچی[ رفته پیش آن آقا ]آقای مک فارلن[، است. می 
گویند هرگاه ما از حمایت باشند، می روهایی که این آقایان گفته است که میانه 

ها تا آن جا خمینی را هم بکشیم. پس این آمریکا مطمئن بشویم، حاضریم 
 اند که برای به قدرت رسیدن، خمینی را هم بکشند! آمده بوده

  
 : درجۀ صحت چنین حرفی را که می زنید تا چه حد است؟ جهانگیر گلزار

  
ابوالحسن بنی صدر: ببینید، درجۀ ...، آن طرف می گوید، ما گفتیم، نه؛ 

ها، تا آنجا نرویم. دالیل امریکا این است که در مورد رؤسای دولت  سیاست
متعدد دارد که چرا آنها ها همچین قراری گذاشته بودند. وقتی این آقا توی 
 کتابش اینها را گفته و چاپ شده و ما این را بارها بازگو کردیم، یکی از این

که چنین حرفی گفته اند و دستیارانشان، هیچکس نگفته هایی که االن حاکم 
نشده است. این یک. دو اینکه، در عمل چی؟ در عمل آقای منتظری را عزل 
نکردند؟ کردند، دیگر. مرگ آقای خمینی را که در همان لحظه اعالم نکردند، 

بازی و اش را جور کردند و این حقه بعد از اینکه مجلس خبرگان، جلسه 
ا کردند رهبر، آنوقت آن تشریفات را سازی را راه انداختند و این آقا رصحنه 
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برای تشییع جنازۀ آن آقا ترتیب دادند. یعنی اول اطمینان حاصل کردند که می 
توانند این آقای خامنه ای را بعنوان رهبر بچپانند، بعد آن مراسم را راه 
انداختند. اگر یادتان باشد، آقای گلپایگانی را آوردند برای این آقا نماز 

آقای رهبر، در مقام رهبر، پشت سر او در نماز میت ایستاده بود.  بخواند، این
ها قدرت اصل بوده است. بعد هم مگر این ها همه دلیل بر اینکه برای این 

خمینی زدایی نکردند؟ پسر او را من کشتم، یا شما؟ آنها کشتند، دیگر. پسر 
م بود. ]حسن خمینی[ آن آقا ]احمد خمینی[ گفت که او گنجینۀ اسرار نظا

شود زنده بماند، و دائم بگوید، بگویم؟ می گویم، گنجینه اسرار نظام که نمی 
ها. کودتا کردند و این آقا شد رهبر و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور. 

و سرکوب خونین. حتی در مقام رئیس  88بعد از آن ماجرای جنبش سال 
گفت،  ی خمینی زور میجمهوری که اختیاری هم ندارد ... تازه آن رهبر، آقا

طبق قانون اساسی اختیار نداشت. در بازنگری قانون اساسی که کودتای دیگری 
 بود، حاال والیت فقیه، مطلقه شده است 

  
 : با اختیارات مطلقه جهانگیر گلزار

  
کف گوید این  اختیارات به ایشان دادند، تازه می 11ابوالحسن بنی صدر: بله. 

کند، هر کاری هم دلش ن است. حکم حکومتی هم می اختیارات ایشا
کند. پس این کودتا هم ادامه دارد، امر واقع مستمر است. حاال خواست می 

برای رهبری بعدی هم دارند تدارک می بینند، آن هم یک کودتای دیگری 
وز می خواهد بود. حاال من آن زمان عالوه بر اینکه مراحل کودتا را روز بر

گفتم که کودتای خزنده به اینجا رسیده، مردم هشیار باشید، در صحنه باشید، 
تا سوره قرآن را آنجا بعنوان روش توضیح  3حاضر باشید، استقامت کنید، 

اش آقای خمینی  اند، و یک جنبهاش مردم جنبه دارد. یک جنبه  2دادم که 
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شود، این آقا کودتا ممکن نمیاست: مردم بدانند که اگر به استقامت بایستند، 
بداند که چه سرنوشتی در انتظارش است. یک کتاب راجع به کودتا خواندم، 

کند، توضیح دادم که این کودتا چگونه انجام می گیرد، چه سرنوشتی پیدا می
چه کسانی در کودتا حذف می شوند. خیلی مهم است. این حذف ]بعدی[ 

کارنامه گفته شده که در همۀ کودتا سران حزب جمهوری اسالمی، قبالا در 
شوند. قانون کودتا است.  دهد، بخشی از کودتاگرها، حذف میاینجور رخ می 

از آن کتاب گفتم، نویسنده آن کتاب هم یکی از مشاوران آقای ریگان بوده که 
خواستند در ایران کودتا کنند و دوباره این رژیم را ها می در واقع امریکایی

آید، البته این بعد، پیش ای که پیش می  کنند. حاال، یک مسئلهدست نشانده 
 آمده، یعنی من از کرمانشاه به تهران آمدم، با دوستان و مشاوران ...  

  
 : چه تاریخی از کرمانشاه آمدید که این پیام را به شما دادند؟جهانگیر گلزار

  
 ابوالحسن بنی صدر: بله؟

  
: یادتان هست که چه تاریخی بود که در کرمانشاه بودید که به ر گلزارجهانگی

 شما پیام دادند ... 
  

خرداد، آقای خمینی آن پیام  18، بود. 13۶0خرداد  18ابوالحسن بنی صدر: 
اش داد، بعد عزل ]از فرماندهی کل قوا[ است، بعد از عزل را توسط برادر زاده 

ه تهران آمدم. در تهران یک جمعی بوده، آنطور که یادم هست، از هم، من ب
جمله در آن جمع، زنده یاد شهید سید حسین نواب صفوی که مشاور من بوده، 

تا پای عزل می روند. خوب، من  حاضر بودند. آنجا صحبت پیش آمده که اینها
بروند،  روند؟ بر فرضها راهی ندارند. چه جوری پای عزل می  می گفتم این
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گوید که شما هنوز به این آقا باور دارید؟  رویم. یکی دیگر می توی مردم می
گویم، نه آقا، او هر چه دارد، از بندد. من می این آقا مردم را هم به رگبار می 
ایستیم و رویم با مردم، به مقاومت میرود. می این مردم دارد، تا آنجا نمی 

پیش آمده که مبارزه را باید در سطح جامعه  کنیم. در آنجا صحبتعمل می 
برد یا در باال؟ جواب من این است که نه، مردم با ما هستند، دلیل ندارد که 

می شود. این راه و دعوا را توی مردم ببریم، که جنگ داخلی پایان ناپذیر 
ه کنید(. آموزد. فَقَاِتلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر )با رهبرهای کفر مبارزروش را قرآن می 

گیرد، حافظه، شنیده یا  شنود، تحت فشار قرار می آدمی، وقتی چیزی را می 
گوید که از آن فشار برهد. بعد هم این توی ذهنش دانسته را به ترتیبی باز می 

شود، خیال می کند، واقعا ، همین را شنیده و یا محض اینکه فکر تثبیت می 
گوید اینجور نبوده، همان را بازگو می خورد که بکند به منیت اش بر می  می

کند. اینگونه سخنان از زندانیان، اعتبار ندارد، صریح قرآن هم هست، می 
گوید، اگر شما در زندان زیر شکنجه کسی را مجبور کنید که به پیامبر ناسزا 
بگوید، اگر به قلب نگفته باشد، فقط به زبان گفته باشد که از فشار برهد، این 

دارد و او در ایمانش باقی است. همینجور هم روش صحیح مبارزه با اعتبار ن
هایی را که های استبدادی است. نباید حرف شکنجه و داغ و درفش رژیم 
ها در تلویزیون زنند، پذیرفت و بگوییم چون این ]زندانیان[ در تلویزیون می 

ن توضیح را از اند. ایها را زدند، نامعتبر شده و خودشان هم باطل این حرف 
اینجا دادم، برای اینکه این مسئله مهمی است. دعوی من این است، آن کارنامه 

ها به آقای خمینی هم موجودند، در تمام مدت گیرم، نامه را هم به شهادت می
تصدی من، یک دستور خشونت، صادر نکردم. در کارنامه، نه زوری گفتم، نه 

از آغاز تا پایان، توضیح این است که زوری را تصدیق کردم، تمام کارنامه، 
انجامد. از خشونت زدایی، از زور زور به عکس هدف دلخواه زورگو، می

زدایی به طور مداوم، صحبت کردم. حاال، آن رژیم مدعی شده که من گفتم که 
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گوید، منطق صوری است،  سران رژیم را ترور کنید. حاال این ای که می
ها را ترور اموش بشود. ای! بنی صدر گفته این دیگر، برای اینکه واقعیت فر
گفت خشونت نباشد! آقا! شما جنگ را شروع کرده کنید؟! ای! پس او که می 

بودید، یادت نرود، جبهۀ جنگ داخلی را شما گشوده بودید، تنها مسئله 
کردند. این آقایان، در هر تبلیغات نبود که این شب و روز جنگ اعصاب می

ثۀ مسلحانه در کشور راه انداخته بودند، به قول خودشان، حاد 1200هفته، 
کند، گویم که تیرهای این آقایان، کمانه می گروهک کُشی. در کارنامه می 

 تخت سینۀ افراد! 
  

گویید، تیر می زنیم، کمانه می کند، همه  : می گویید، اینکه میجهانگیر گلزار
 ید به سینه اینها بخورد؟ اش که کمانه بکند، با

  
ها که بود، گرفتن و زندانی کردن و شکنجه کردن، بود، پس بنی صدر: بله. این 

گفتید نصف ایران برود،  شما جبهۀ جنگ را گشوده بودید، شما بودید که می
بهتر از این است که بنی صدر پیروز بشود. خوب، شما جبهۀ جنگ را 

ایی بکنیم، چکار کنیم؟ مردم را بیندازیم گشودید، حاال بخواهیم خشونت زد
آموزد: به جان هم، همدیگر را بکشند؟ نه، روش صحیح این است که قرآن می 

فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر. تازه مبارزۀ مسلحانه با شما، اَئِمَّةَ الْکُفْر، هم دفاع است. 
ایران و یادتان نرود. شما جنگ را گشودید. شما جبهه بزرگ تر از جنگ 
کردید، عراق را در درون گشودید. هم با تخریب مداوم جنگ اقتصادی می 

ها شدید،  گرفتید، امنیت تولید را از بین بردید، سبب گرانی قیمت افراد را می
یی که کودتاچی شدند و عواملشان در میزان خورد و بُرد اینها ۵9در همان سال 

میلیارد دالر به پول آن زمان بود!  17بازار تهران، یعنی آن بخورهای بزرگ، 
بکنید،  ۵، بلکه ضرب در ۴نه به پول امروز، به پول آن زمان! اقالا ضرب در 
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ببینید به پول امروز چقدر می شود. این خورد و بُرد آقایان بود، از زمانی که 
. در یک ۵9آقای رجایی را بعنوان نخست وزیر تحمیل کردند، تا آخر سال 

ها یک جبهه ای گشوده بودند، مجلس بود، دستگاه این  صحنه که نبود،
قضائی بود، هر روز ...، توی کارنامه هست، دیگر: دستگاه قضائی به حقوق 
مردم این تجاوز را کرده، اشخاص را گرفته، مال این را برده، آن مصادره 

ها بود، آن مجلس بود، مرتبا  طرح بردن و طرح تصویب کردن بود،  کردن
 ها بود.  ا تحریک کردن بود، آدمکشی بود، همه اینخمینی ر

  
گویید، در آن کارنامه هست. یعنی هایی که شما می  : همۀ اینجهانگیر گلزار

اگر جامعه ایران بخواهد بداند که چه شکلی آقای رجایی تحمیل شد، می 
و کرده، آمدید تا آن تواند روز بروز بخواند، ببیند که چه شکلی شما گفتگ

 بجایی که آقای رجایی به شما تحمیل شده است.
  

ابوالحسن بنی صدر: بله. آنهم به زورِ آقای خمینی. پس شما یک جبهه وسیع 
کردید. طرف جنگ را گشوده بودید. در سرتاسر کشور کار مسلحانۀ روزمره می

 زدند، گروه را میداد. مثالا افراد گروه مجاهدین مقابل، واکنش هم نشان نمی 
دادند. در ها، آن زمان هنوز واکنش نشان نمی  زدند، بدبختهای دیگر را می

اوایل کار، چرا، رفته بودند در کردستان و مازندران، مبارزۀ مسلحانه راه 
ها به این نتیجه کنیم، آن انداختند، اما، آن دورانی که ما داریم از آن صحبت می

د. خوب، کردن نتیجه است. و این ها یکطرفه میار بی رسیده بودند که این ک
گوید: فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر. شما بودید که حاال با شما چه باید کرد؟ قرآن می 

در این انقالب کفران کردید!  بر حقوق مردم عصیان کردید! نه حق و حقوق 
نه برای این  انسان قائل بودید، نه حقوق شهروندی برای کسی قائل بودید،

طبیعت بیچاره حقی قائل شدید، چرا االن بیابان شده است؟ آن تجاوزها را 
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خواستید خود را تحمیل کنید. این  شما در تمام قلمروها گشودید و به زور می
دانستند منهای این کارها و قبضۀ قدرت، غیر می  معامله پنهانی بود و آنها

، به معنای آبرو و حیثیت و ماندن در ممکن بود، اینها به اصطالح جان سالم
ها باید می رفت و این صحنه را بتوانند داشته باشند. چون این زد و بند لو می 

توانستند دولتمدار بشوند. پس این  ها دیگر نمی رفتند دنبال زندگی شان. این
های ها را گشوده بودند. در اقتصاد، در فرهنگ، سرکوب  ها، همل این جبهه

شد، ید در قلمروی فرهنگ و طرز فکرهای مختلف، بهایی سرکوب می شد
شد. اینها کسی  شدند، هنرمند و غیره سرکوب می حتی اقلیت دینی سرکوب می

دهند که بنی صدر گفت ...، آقا! یادشان می  را در امان نگذاشته بودند. اینها،
کُفْر. گفت، جنگ را توی بنی صدر نگفت، قرآن گفت. گفت: فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْ

خواستم، دامنۀ خشونت، گسترش پیدا کند. واال، خشونت مردم نبرید. من، نمی 
گفت، ترور نبود،  را که شما راه انداخته بودید. تازه آنچه را که بنی صدر می

مبارزه بود. اگر هم گفته بود که شما را بکُشند، خالف نگفته بود. برای اینکه 
ده بودید. مگر عراقی به ایران تجاوز کرده، باید وا می شما جبهۀ جنگ گشو
کردیم، چون ما با خشونت زدایی موافقیم؟ بله، حاال ایستادیم و تماشا می 

بیایند بگویند، آقای بنی صدر، شما می گفتید که صلح حقی از حقوق انسان 
است، پس چطور خودت رفتی جنگ کردی؟ این منطق صوری است. من 

م، من رفتم دفاع از وطنم کردم. دو تا حرف است. تازه توی آن نرفتم جنگ کن
نویسم، جنگ، بدترین چیزها است، تجاوز به حق است. ولی کارنامه هم می 

دفاع از وطن است، دیگر. وطن را که نمی شود بگویی، چون صلح حق است 
و جنگ بد است، و آقا جنگ را به ما تحمیل کرده است، ما چون جنگ را بد 

انیم، می گوییم که آقا، بفرمایید، شما بکشید و ببرید و بخورید و ...! می د
پسندد  اش باشم؟ کدام عقل این را میهمچین منطقی کی داشت که من دومی 

و با کدام حق جور است؟ پس این قضیه روشن باشد. آن ماجرای کردستان هم 
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هایتان  کمهچ»در کارنامه به طور مفصل بحث شده است. اصالا چیزی بعنوان 
، توی کارنامه وجود ندارد. آن وقت هم در ایران این دروغ را «را در نیاورید

پرداختم. در آن جا ساختند، توی کارنامه به آن می نساخته بودند. چون اگر می 
ای گفته، حتی از این کُردها،  هر دروغی که آن طرف های مقابل گفته، از توده

ارنامه طرح شده، یک به یک توضیح داده شده دروغ هایی که گفتند، در آن ک
گوید که چه چیزی، واقع شده بود. بعد، در که معلوم بشود، امر واقع هم می 

سال هم تکرار کردند، چون اینجا  30ها دروغ را ساختند و خارج، این 
مدرک و سند، دست ما نبود، تا اینکه دست ما آمد. باالخره از داخل، هم آن 

روزنامه آمد که سخنرانی من در میدان آزادی، صحبت از کسانی نوار آمد، هم 
 ای را در شهر خوی به گروگان گرفتند. است که فرماندار خوی و عده 

  
 : این در کارنامه هم آمده است.جهانگیر گلزار

  
نمی هایتان را در  ام، چکمهها گفته ابوالحسن بنی صدر: بله. که به نظامی 

د از بته، بعکنید، ربطی به کردستان ندارد. حاال الآورید، اال که اینها را آزاد می 
ن اینکه این جا سند عنوان شد، یک نفر را هم آوردند که متصدی تلویزیو

د، ل کرحزب دمکرات کردستان بود که در فرانسه از دنیا رفته است. او هم قبو
 هم پوزش خواست. 

  
گوید که شما عکس  ای می: آقای ابو کریمی. در یک جلسه جهانگیر گلزار

اش عمل کردید. وی سخنگوی حزب دمکرات کردستان در خارج از کشور 
بود، و بعد گفت که نه، شما اتفاقا  جان ما ها را در کردستان خریدید، موقعی 

 که گفتید اسلحه ها را زمین نگذارید. 
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خواهم این دو تا آن مسألۀ بعدی است. به هر حال، می  ابوالحسن بنی صدر:
، می مسئله روشن باشد. اینها هر دو، تکذیب شده و اینکه من نه دستور ...

ای بگویند گویند دعوای قدرت، آدم باید یک کاری کرده باشد که یک عده 
زور ه بخواسته مقامی را به زور بگیرد یا در انتخاباتی خواسته کسی را  این می

ز ایچی تحمیل بکند، کسی را تهدید کرده که یا اینجور می کنی یا ...، نه، ه
شد، ها نیست. در تاریخ بشری چند تا آدم می توان پیدا کرد که اینطور بااین 

ایه گویم به اینکه از این سو، یک مقاومت بر پ باید تحقیق کنیم. اما من می
جور  2شویم. چون وفق می حق است. به این دلیل است که من مطمئنم، م

کنید، خود هم،  مبارزه هست. یک وقت هست شما برای قدرت مبارزه می
شود. قسمت مهم اش هم  اسبابش را دارید، هر که زورش چربید، حاکم می

 . بستگی به این دارد که جامعه بین این دو دسته، به کدامیک بگوید بله
آنقدر با هم بجنگند، تا به قول اگر به هیچکدام نگفت، بله، آن دو تا باید 

فارابی، یکی بر دیگری غلبه کند. و این در تمام جامعه های دنیا اینجوری 
ایستید. این جا باید مراقبت بکنید  است. یک وقت هست نه، شما بر حق می

ای پایت را از حق بیرون بگذاری، طرف بُرده. این در کارنامه مشهود که ذره 
خواهیم این کنیم. می  م از انقالب ایران دفاع میو معلوم است. ما داری

انقالب، تجربه نیمه تمام، نماند، به عمل در بیاید، این جامعه از استبداد 
ایستادیم. از قرون، برهد. این برنامۀ ما بوده است. پس باید بر حقوق مردم می 

 ی بیهاگذاشتیم و نگذاشتیم. یکی از شهادت  آن حقوق هم پا را بیرون نمی
خدشۀ تاریخی، همین کارنامه است. یک قدمِ خارج از حق، ما بر نداشتیم. با 

گویم، نسبت به آقای خمینی، ما بنابر اینهمه، این هم هست که دوباره می 
کردیم، وقتی متوجه شدیم که این روش بر خطا است، مصلحت عمل می 

م در کارنامه موجود تصحیح کردیم، با ایشان هم مبنا را بر حق گذاشتیم. این ه
برد و فشار از هر سو است. به این ترتیب، یک طرف دارد کودتا را پیش می 
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برند به مجلس برای اینکه اختیارات  هایی که می کند، از طرح به من وارد می
رئیس جمهوری، همان مقدار ناچیز را هم سلب کنند، از فشار از طریق آقای 

...، توی نامه ها هست، توی همین کارنامه  خمینی، که خیال نکنید فشارهایش
شد، هست. این فشارها خیلی خیلی سنگین بود. مثالا هم با اینکه مالحظه می 

یک نوبت ایشان ممنوع فرمودند که سخنرانی نشود. خوب، من عمل می 
کرد، یکطرفه شد. فشار ایشان که شما در فالن کردم، آن طرف مقابل که نمی 

فشار اینکه مجلس را بپذیر. فشار اینکه آقای رجایی را بپذیر. مسئله کوتاه بیا. 
فشار اینکه وزرای ایشان را بپذیر. اینها، مرتب و روزمره فشار بوده اند. آخرین 

روم. خوب، از کنی، یا من تا آخر می  ها را که می گویم میبار هم گفت این 
گیریم،  م را از ایشان میهر سو فشار بود. به قول آقای آیت که گفته بود، یا مرد

یا ایشان را از مردم. در سطح جامعه هم، دروغ پراکنی از اندازه بیرون بود. 
هایی که این اواخر خیلی به آن وسعت هم داده بودند، این بود که  یکی از دروغ

اسفند که می  2۴بنی صدر مسلمان هم، نیست. حتی به من گفتند که به میدان 
هایی را که راجع به اسالم نوشتی، آنجا به  آن کتاب کنی،روی، صحبت می 

خواستند از هر سو،  مردم نشان بده تا معلوم بشود مسلمانی. به این ترتیب می
عرصه را بر من تنگ کنند. فشار بر کسانِ من هم بود. نه اینکه به آنها فشار 

ا، همین وارد نمی کردند! چرا! به آنها هم فشار وارد می کردند. از جمله آنه
آقای دکتر حسین بنی صدر را که کتک مفصلی زده بودند. وقتی که کودتا شد، 
برادر بزرگ مرا گرفتند، پسر او را گرفتند، حتی بردند آنجا، بچاره را اعدام 

هایشان این بود، دیگر، چشم ها را می مصنوعی هم دادند. یکی از شکنجه 
ها را هم اینها با ما این جنایت بستند، می گفتند جوخۀ اعدام و فالن و فالن. 

اند. حاال، ما باید که بر حق بایستیم. صحبت این بود که ما چرا دست به کرده 
کودتای متقابل نزنیم؟ این در کرمانشاه طرح شد. یکی از افسران در آن 

دهند و اگر شورای نظامی، گفت که آنها دارند کودتایشان را انجام می 
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د، چیزی از ایران باقی نخواهند گذاشت، ما بر علیه کودتایشان را موفق کنن
آنها کودتا کنیم و آنها را برانیم. من به او در آن جمع گفتم با کودتای نظامی 

کند آن ها بکنند یا شما بکنید. باالخره این موافق نیستم، برای اینکه فرق نمی 
شود. ما  زور، قائمۀ حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران می

انقالب، برای این کردیم که این قائمه را برداریم، حق را جای آن بگذاریم. اما 
حاال برای اینکه بعد در تاریخ نگویند که اگر بنی صدر نگفته بود و نظامی ها 

آمد، بفرمایید ببینم چه جوری ها را رانده بودند، این بالها سر ایران نمی  این
تا  2تهران چقدر قوا دارید؟ فالحی گفت که خواهید کودتا کنید؟ در  می

گردان. گفتم برای کودتا کافی است؟ گفت خیر. پاسدارها تعدادشان خیلی 
شود کودتا کرد. چه جوری باید کودتا کرد؟ باید بیشتر است و با این نیرو نمی 

با صدام حسین گفتگو بشود، او در جبهه ها توقف بدهد، ما قشون را از جبهه 
تهران، تهران را تصرف بکنیم، کار را تمام کنیم. گفتم خوب، اوالً،  ها ببریم

گوید،  عمل کند؟ اگر با چه تضمینی دارد که آقای صدام به آن چیزی که می 
ها را خالی کنیم و او خوزستان را گرفت، چی؟  دشمن توافق کنیم و جبهه

 1۵گفتند، حداقل کشد، تا شما قشون را به تهران ببرید؟  ثانیا ، چقدر طول می
فهمند که شما از جبهه دارید  روز ،آقای خمینی و بقیه می 1۵روز. گفتم این 

 مانند. پس جنگ داخلی می آیید، تهران را بگیرید. آنها هم که بیکار نمیمی 
توانید بکنید. بشینید کارتان را بکنید، کارتان دفاع از وطن  شود،کودتا نمی

ها ایستیم. بر فرض هم که این  عهدۀ من. به حق، میاست. بقیه را بگذارید به 
کودتایشان موفق بشود، آخر دنیا نیست. تا وقتی ما بر حق ایستادیم، پیروزی 

رود.  آید، باطل میاین طرف است. قانون عمومی هستی این است، حق می 
 این گفتگویی بود که آنجا کردیم. 
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انی که می گوید، آنجا ]ارتشی ها[ به حاال، آقای نیرومند، کتابی نوشته به آلم
بنی صدر گفتند ]کودتا کنیم[، بنی صدر مخالفت کرد. ماجرا این بود، به خود 
او هم گفتم. دقیق باید شد. ماجرا این است ]که شرح دادم[. بله، من مخالف 
کودتا بودم، اما امکان هم نداشت. این امکان نداشت، مهم است. چون اگر 

گذاشتی، اقالا شد دائم یقۀ بنی صدر را چسبید که اگر می  امکان داشت، می
شد که شد. پس، این توضیحات، همه داده شد، راجع به اینکه  اینجوری نمی

شهادت کارنامه به عنوان یک مطالعۀ بالینی است. یک مطالعۀ بالینی، مثل 
کند و می گوید این  اینکه پزشک می آید، فرض کنید، بیمار را معاینه می

گویند،  کنند و مییماری را تو داری، تشخیص می دهد، یا چکاپ می ب
سالمتی یا فالن و فالن مرض را داری، این ضعف ها را داری، وضع موجود را 

گوید که در کنی، می  گوید. اما یک وقت هست شما یک چکاپی میمی 
 2۵در  آینده هم اینجور خواهد شد؛ این کارنامه از این نوع است. اگر آن نسل

گویم نه،  میلیون بگویند آری، من می 3۵که آقای خمینی گفت،  13۶0خرداد 
آمد و سنجید، بیرون می سنجید و شخص را به حق می حق را به شخص نمی 

گفت یادت رفته که شما در فرانسه گفتید، والیت با جمهور مردم است؟ می 
ه خودت چه جسارتی می یادت رفته، آنجا گفتی خمینی دنباله رو مردم است؟ ب

گویم نه؟ اگر این کار را میلیون بگویند بله، من می  3۵گویی اگر دهی که می 
کرده بود، این وضعیت امروز را نداشت. هشدارها داده شده بود. نکرد، بهای 

ها بگیر، بیابان شدن بسیار سنگین پرداخت. از فرار مغزها بگیر، فرار سرمایه 
ها بگیر، یک نسل انقالبی یا در جنگ یا در زندان  ایران بگیر، کشتارهای

سال[، دورۀ رشد هر نسل  8سال جنگ. این  ] 8نفله شدن یک نسل در ظرف 
های  ساله در کجا گذراند؟ یا در جبهه 2۴تا  1۶است. این دورۀ رشد را نسل 

جنگ گذرانده، یا در شهرها در شرایط جنگی که درس و کار و رشد نبوده 
ل ایرانی قربانی شده، این بالها سر ایران آمده به لحاظ اینکه است. یک نس
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یک نسلی در موقع اش، در آن توضیح سوره که دادم، می گویم که کنود نباشید. 
هایی هستند که کاری را آدم خیلی چیزها خوشش می آید. اما یک سری آدم 

هایی هم هستند که  که دوست دارند، دنبالش می روند، یک سری آدم
رو دنبالش، نمی رسی. حتی آن روند. اینکه نمی وششان می آید، دنبالش نمیخ

گیرند. مرتب آنجا ]در کارنامه[،  چیزی را هم که داری، می آیند از دستت می
خواهی، بایست و مبارزه  گویم که برای آن چیزی که میدارم به آن جامعه می 

مقاومتی که مردم ایران از دانم که  کن، در صحنه حاضر باش. خوب، نکرد. می
به بعد انجام دادند، در تاریخ ما کم مانند است. اما خسران  ۶0کودتای خرداد 

آمد بیرون، مثل اند. اگر آن روز ایران می عظیمی هم از ]کمبود[ مقاومت دیده 
همان روزی که در دوران انقالب آمده بود بیرون، هیچ احتیاجی به این 

ها هم  رد، اینهمه کشت و کشتار و جنگ و  همۀ اینکمقاومت هم پیدا نمی 
نبود و ایران هم االن، ایران دیگری بود. این توضیحات، اهمیت کارنامه را از 

گوید لحاظ زندگی امروز جامعۀ ایرانی می گوید. چون امروز هم آن کارنامه می 
روز که وضعیتی که االن دارد، وضعیت آن روز است، دیگر: آن کارهایی که آن 

کرد، آن وضعیت را نداشت، االن هم اگر آن کار ها را شد، اگر می پیشنهاد می 
بکند، این وضعیت را نخواهد داشت. حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایۀ 

گوییم، اگر جامعه حقوق پنجگانه را به این جهت پیشنهاد کردیم، دیگر. می 
ها را با حقوق تنظیم کند  ن رابطهای به این حقوق وجدان پیدا بکند، از پایه ای

و انسان ها با وجدان به حقوق و عمل به حقوق، زندگی خودشان را تنظیم 
پاشد. آن رأس که قدرت در آن جا متمرکز  کنند، آن هرم اجتماعی فرو می

خوابد. جامعه می تواند خودش را باز بیابد. حیات در استقالل و است، فرو می
 آزادی را باز بیابد.

 
****** 
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 (۴هشدارهای روزانه به مردم برای چه بود؟ )

 
kU&featur62https://www.youtube.com/watch?v=PCMTYvc

e=emb_logo 
                                                                

                                                                                    
: آقای بنی صدر، این چهارمین جلسه است که به کتاب روزها بر جهانگیر گلزار

گذرد یا به اسم دیگر "کارنامه" که شما آن روزها  رئیس جمهور چگونه می
کرد،  روز در روزنامۀ انقالب اسالمی انتشار پیدا می داده بودید، که هر

 1000ای است به صورت کتاب، حدود  ایم که یک مجموعهاختصاص داده 
صفحه یا بیشتر و یک مجموعه کاملی است از یک دوران بسیار مهمی از 
وضعیت ایران که هشدارهای فراوانی به جامعه می دادید. در هشدارهایی که 

قسمت اش هست که خیلی زیاد است و من یک مقداری از آن اید، یک  داده
کنید. اعتماد  ام، دربارۀ رشد، با جامعه مرتب صحبت میآوری کرده را جمع 

به نفس، مبارزه با سانسورها، آزادی ایران و آزادی انسان. راجع به استقالل در 
یرانی، های مختلف، راجع به کوشش برای ساختن وطن، راجع به شادی ازمینه 

کنید. راجع به  اهداف انقالب. مرتب راجع به اهداف انقالب صحبت می
دهید. خواهی، مبارزه با فقر، دوستی با مردم، مرتب هشدار می عدالت 

های جنگ، از مقاومت بیش از حدی که شما می هشدارهای زیاد در جبهه 
، و این را کنید در دو جبهۀ داخلی و خارجی برای ماندن بر حقوق، بر اصول

دهید، بعنوان درسی که جامعه یاد بگیرد. برای من مرتب به جامعه انتقال می 
که  –بسیار جالب است، این کتاب را بعد از گذشت چند دهه، بازخوانی کردم

https://www.youtube.com/watch?v=PCMTYvc62kU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PCMTYvc62kU&feature=emb_logo
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، این روحیۀ مثبت و تحول را که -آمدجلد انشاء الله در خواهد  ۴به صورت 
تن خود و برای ساختن وطن، فوق دهید، برای ساخشما به جامعه انتقال می 

العاده است. و در طول مدتی که شما این کارنامه را نوشتید، چیزی که بسیار به 
خوانید و نتیجۀ هایی هستند که شما می خورد، گزارش ها از کتاب  چشم می

دهید. مثل کارنامۀ مصدق، کتاب ناپلئون، شرح آن را به جامعه انتقال می 
شناسی  و و جنگ عجیب، فقر تاریخی گری، جامعهزندگی مارشال تیت

اجتماعی فاشیسم، زندگی مال صدرا و تفسیری از آیات قرآن، استبداد هیتلر، 
و در  –توضیح دقیق استبداد هیتلر. به شما در آن دوره خیلی خُرده گرفتند

خواند، و هم که این رئیس جمهور مرتب کتاب، هم می  -کارنامه هم آوردید
ای را همیشه از این دهد. شما یک تجربه  ها را به مردم میکتاب  گزارش این

ها به جامعه انتقال دادید که این بسیار جالب است. سئوال من این  کتاب
است که شما دنبال ساختن یک نسل جدیدی بودید؟ چرا اینقدر هشدارها 

دادید؟ و روی سخن شما فقط طلبی می شناسی و حق راجع به مسئولیت 
دادید،  امعه بود، یا اینکه این هشدارها و انتقال این نوع طرز تفکری که میج

خطاب به آن کسانی که قدرت مدار بودند، از جمله آقای خمینی و دیگران هم 
 بوده است؟ 

  
و یکی دو سال  ۴0ابوالحسن بنی صدر: عرض کنم به شما، این کارنامه، مالِ 

انسان دارد، صحبت از وجدان و  پیش است. آنجا صحبت از اینکه حقوق را
حقوق است، و صحبت از وجدان و استعدادهایی که انسان دارد: استعداد 
خلق، استعداد علم، استعداد رهبری، ... . صحبت از اندیشۀ راهنما است، 

ها با هم اندیشۀ راهنمای استقالل و آزادی، و اندیشۀ راهنمای قدرت، که این 
ز آن زمان گذشته، حاال جامعه شناس فرانسوی سال ا ۴2مرتب تصادم دارند. 

کتاب جدید می نویسد که در جلد سوم کتاب رشد، که حق چیست و این 
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حقوق کدام است، نظریات آن جامعه شناس معروف فرانسوی، آقای آلن تورن 
ها گوید فرا مدرنیته، وجدان به حق و وجدان به خالقیت را آوردیم که می 

سال  ۴2که حق دارد و بداند موجودی خالق است.  هستند. که انسان بداند
پیش، مبنای کار، خصوصا  در جنگ، ابداع است، ابتکار است، خلق است و 
با این ترتیب با دشمن جنگیدیم. ما که اسلحه نداشتیم. در گفتگوی قبلی، از 

داد، جمله چیزهایی که گفتم این جبهه داخلی ضد استقالل و آزادی انجام می 
ه در توافق بر سر گروگان ها که با کارتر انجام دادند، طرف حاضر یکی اینک

ها گفتند بود که اسلحه و قطعات یدکی که ما خریده بودیم تحویل بدهد، این 
خواهیم، هم آقای هاشمی رفسنجانی آنرا گفت، هم ما اسلحه آمریکایی نمی 

سلحه دادن به فروخت. از بعد کودتا، اآقای رجایی. کسی هم به ما اسلحه نمی 
 ایران، شروع شد. 

  
: این چیزی نیست که امروز می گویید، این  را توی کارنامه هم جهانگیر گلزار

 گفتید. 
  

ابوالحسن بنی صدر: بله، توی کارنامه هم گفتم، توی کتاب گروگانگیری ]سیر 
ه تفصیل که از تحول سیاست امریکا در ايران ، كتاب دوم، گروگانگيری[ ب

ها خودشان  ها ]گروگانگیرها[ هم آمده، که ما حاضر بودیم، اینقول آن 
خواستند: برای اینکه به قول خودشان نصف ایران نخواستند. خوب، چرا نمی 

برود، بهتر از این است که بنی صدر پیروز بشود. در واقع ما یک حکومتی 
اسلحه تهیه کنیم برای دفاع از  داشتیم که مراقب بود که ما نتوانیم از جایی

. با این احساس توانمندی جنگیدیم؟ با این ابتکار انسان وطن. پس با چی می
انسان که برانگیخته شد. برای اولین بار، نظامیِ ایرانی دید که بابت ابتکارها، 

اول  گیرد. با همین ابتکارها، توانستیم قشون عراق را در همان ماهدرجه می 
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، ما ۶0کنیم، از ماه دوم هم افتاد زیر ضربات ارتش ما، در خرداد  گیرزمین 
ها را پس گرفته بودیم، و طرف صلح را پذیرفته بود، اگر درصد از زمین  ۵۵

آقایان شد. پس این کردند، جنگ با پیروزی تمام می آقایان کودتا نمی 
اال در چنین کودتاچی، یک پیروزی را از ارتش ایران و ملت ایران دزدیدند. ح

باید که جامعه را برانگیزیم. انقالب مگر چیست؟ انقالب، جوّی ما می 
ابتکار و خلق است. ملتی این را خلق کرده است. این را که نباید رها کند. 
باید که وجدان به حقوق و وجدان به استعداهایش را به عمل تبدیل کند، به 

ئم، هم در صحنه حاضر باشد، عمل در بیاورد و بشود ملتی جدید. پس باید دا
 و هم در کار آموختن و خلق کردن. رشد هم همین است. 

  
: شما مرتب رفتید به جایی که ارتش، اسلحه می سازند، جهانگیر گلزار

ابتکارات جدید خلق می کنند و چقدر تشویق کردید. مرتب، چه در جبهه و چه 
 در پشت جبهه.  

  
بنی صدر: تنها در ارتش نیست، به اصفهان رفتم، به جاهای غیر ابوالحسن 

ساختند، امکاناتی که ما نداشتیم تهیه می  نظامی دیگر رفتم که قطعات می
گوییم، کردند، ایران شده بود یک کارگاه عظیم خلق و ایجاد. همان جا می 

القیت توانیم آنرا به یک کارگاه بزرگ از خجنگ چیز بدی است، ولی ما می 
ها همه توی کارنامه، هست. خوب، ما و توانمندی انسانی تبدیل کنیم. این 

جنگیم. یک جبهه که جبهۀ جنگ است و حاال توی دو تا جبهه داریم می 
اسلحه، ابداع و ابتکار و علم و امثال اینها الزم است، و آن کسی که فرماندۀ 

های دقیق از روش  باید که یک اطالعاتکل قوا است و نظامی نیست، می 
عمومی داشته باشد. این اقبال را داشتم که دوران تحصیل را و دوران تحقیق را 
عمدتا  در مورد روش، تحقیق کرده بودم. آن کتابی که من گفتم کتاب قرن 
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است و آقای بهشتی آنرا برداشت، تبدیل کرد به اینکه بنی صدر می گوید من 
 وحید است که در بارۀ روش است. مغز قرن هستم، همان کتاب تضاد و ت

  
دگی خوانی؟ اواّلً که بخش مهمی از زندر مورد اینکه چرا و برای چه کتاب می 

های خالق، همنشین و هم من مطالعه است. آدمی با خواندن کتاب با عقل 
ترین کارها است. اگر بخش ترین و لذت  شود. مطالعه، ستوده صحبت می

فهمد که چقدر لذیذ است. فرض ر عادت بدهد، می کسی خودش را به این کا
ان کنید، شما دارید یک ایده، یک فکر را می خوانید، و کشفی جلوی چشم ت

بایست خودم را از این لذت محروم  می آید، یک دنیا لذت دارد. چرا می
گ کردم؟ چون رئیس جمهورم، نباید مطالعه کنم؟ یا اینکه اگر در جبهۀ جنمی

شام  آید که یک بار که سر نهار والی کتاب باز کنم؟ نه. یادم می هستم، نباید 
این می  با پدرم نشسته بودم، کتاب کنارم بود، به برادر بزرگترم گفت، ببین،

له ء الشود اهل دانش. نترس الی کتاب را باز کن. حاال آن یکی برادرم، انشا
خواند.  می عمرش دراز باد، شده اهل مطالعه، خیلی زیادی از حد، کتاب

شود. شود، خالق می آموزد، عقل باز می برد، چیز می خوب، طبیعتا  لذت می 
خوانم. ولی کتاب چیزی نیست که توضیح بخواهد که چرا من کتاب می 

های جنگ هستید، چقدر  پرسیدند، شما در جبههخوب، آن زمان از من می 
 ۴خوابیدم؟ به زحمت  می ها؟ ولی من مگر چقدرکنی برای این وقت پیدا می 

بایست بکنم؟ یللی به خانه می آمدم. خوب، چکار می  ۴ساعت. شب، ساعت 
و  تللی بکنم؟ باید یک کاری بکنم، دیگر. آن کار را هدف دار کردم. کار
الن ازندگی من بوده است، دیگر. من همیشه، سر و کارم با کتاب بوده است. 

 هم همین طور است. 
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 12گویید، ساعت : جالب است که شما در آن گزارشات می جهانگیر گلزار
آورید. تا شب به خانه رسیدم، چند نفر منتظرند، صحبت کنیم. اسم هم می 

دقیقه هم با او حرف  2:20، آقای کی آمد، تا 2تمام شد. ساعت  2ساعت 
فت، منتظرند صبح آقای کی اک، پشت در گ 7زدم. بعد رفتم به رختخواب. 

ت کردید. ای از گزارشات روز را شما لیس که صحبت کنند. یا اینکه مجموعه
چی ها خواندم، به چی ها دقت کردم. با کی ها حرف زدم. من خودم، کار 

کنم، تصورِ این حجم از کار را نظم دادن و پشت سر هم بردن، مدیریت می 
 ...، واقعا  کار عجیبی بود. 

  
هایی ب ر: حاال من در آنجا به مطالعه، نقش دادم. یعنی کتاابوالحسن بنی صد

 کردم که به کار این دو تا جنگ بیاید، خصوصا ، جنگ داخلی که انتخاب می
 اش در میان است و بههم با نسل آن روز صحبت بکنیم که بداند پای سرنوشت 

ران هایی که دیگ استقامت بایستد، و هم با آقای خمینی، بلکه از سرنوشت
 داشتند، عبرت بگیرد، درس بگیرد.

  
: من در یک مصاحبۀ دیگر هم از شما سئوال کردم: آقای جهانگیر گلزار

 خواند؟خمینی کارنامه ها را می 
  

خواند. مثالا آقای خمینی گفته بود که با  ابوالحسن بنی صدر: بله. مرتب می
ساخته است. به من گفتند، ایشان یک یک اشارۀ انگشت، کارِ بنی صدر، 

بینید که من کتاب مارشال همچین حرفی زده است. آنوقت شما در کارنامه می 
گویم که استالین گفت با یک حرکت انگشت تیتو را خواندم و در آنجا می 

شسْت، کار تیتو ساخته است. و استالین رفت، تیتو ماند. یعنی درس و عبرت 
مِ اهلِ خدایی؟ گویی، آد زند. مگر نمیمستبدی می بگیر، این حرف را هر 
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توانی کَلَکِ بنی صدر را آخر این خدا، هیچکاره است؟ فقط تویی که می 
بکنی؟ خوب، حاال ببین: کَلَک بنی صدر را کَندی؟ نتوانستی. بنی صدر 

گویم. آنوقت هم گفتم، شما کودتا هست، تو رفتی. از لحاظ تاریخ، دارم می 
مانید، که بروید. پس این ]مطالعۀ رویم، که بمانیم، شما می می  کردید، ما

داد. یکی کتاب ها و انتقال سرنوشت دیگران[ دو تا کار را با هم انجام می 
خطاب به مردم است که شما انقالب کردید، انقالب، مثل بچه ای است که به 

ی، بعد مثل نسل دنیا می آورید. از آن باید مراقبت کرد، به نتیجه رساند. نکن
تبلیغات ضد انقالب را مالک قرار  -چیز عجیبی است، هان –امروز بیا بشین

گوید پدر ما را این انقالب در آورد. آقا! انقالب، باید بهش می داده، می 
پروراندی. مثل یک بچه که به دنیا آمده، ]مراقبت[ نکردی، مرده، رسیدی، می 
نی توی سرت. آقا! باید از بچه را باید ، بزگویی، ای بابا، بچه مُرد آمدی می

مُرد. انقالب هم همینجور است. کردی، نمی کردی، بزرگ می  مراقبت می
هایش را یک به انقالب، آغاز یک تحول است، پایانش که نیست. باید هدف 

گویم که این هدف  یک متحقق کنی، بهش برسی. مرتب در آن کارنامه می
شود. خوب، گوش یدا نکند، استبداد بازسازی می های انقالب، تحقق پ

کند، هر انقالب و حرکتی را باید  نکردی. حاال امروز گوش بده. فرق نمی
دهند، ]مثالا[  هایی که رخ میمراقبت کرد، به نتیجه رساند. حاال این جنبش 

. ببینید من چند سرمقاله در روزنامۀ انقالب اسالمی )در هجرت( 88جنبش 
شود، مراقبت هشدار دادم که اگر این را مراقبت نکنی، متوقف می  نوشتم و

رسد. شیوۀ مراقبت را هم، گفتم. می گوید من توی ایران، بکنی، به نتیجه می 
 نخواندم و نشنیدم. خوب، این دیگر تقصیر من نیست.   

  
 : مرتب هم مصاحبه کردید. جهانگیر گلزار
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نی صدر: بله. مصاحبه هم کردم. ما االن همینجوری داریم با هم ابوالحسن ب
نویسند که شما با بی بی سی کنیم، بسیاری از ایران به من می داریم گفتگو می 

گویم، بابا، من نیستم که کنی؟ من می و صدای امریکا، چرا مصاحبه نمی 
د. یعنی می خواهد با من مصاحبه بکن مصاحبه نمی کنم، آن طرف است که نمی

کنیم، آن خواهد از من بَزَک بسازد، بعنوان اینکه ما با او هم گفتگو می 
خزئبالت و ضد اطالعات را به خورد شما مردم ایران بدهد. این ها هر بار با 
من مصاحبه می کنند، یکی، دو جمله را می گیرند، بقیه را ... می کنند. خوب 

نش را مایه گذاشته، رفته از نزدیک با دختر من. جان مردم توی کار بود. جا
بیمار، نترسیده که خودش هم مبتال بشود و بمیرد، یک روشی را پیدا کرده، می 
گوید، اینجوری درمان می شود. آورده به من می گوید که بی بی سی به او 
مراجعه کرده، مصاحبه کند. گفتم، من تحریم کردم، ربطی به شما ندارد، اینجا 

 توانی بپذیری، تصمیم را شما میدر میان است. شما می  هم پای جان مردم
گیری، به من ربط ندارد. او هم ]مصاحبه را[ پذیرفت. حاال آقا آمده مصاحبه 

 پرسد، غیر از این درمان. تازه خود او مجبورش میکند، از همه چیز می می 
است.  گوید، آقا، صبر کنید درمان را توضیح بدهم. این بی بی سی کند، می

شما چرا اصرار دارید، من با یک بوق هایی که می دانم در خالف استقالل و 
آزادی و حقوق شما مردم ایران عمل می کنند، ]مصاحبه کنم[؟ بجای اینکه از 

هایی که دارند نها مصاحبه کنم که سرکار بشنوی، خوب، این من بخواهی، با آ
ای برای شما ، یک برنامه کنند، از حاصل کارشانزحمت می کشند، کار می 

ای یک دفعه شما بشنوید، خوب، شما زحمت بکش، کنند که هفته  تنظیم می
دهی، به من فشار  این را پخش کن. چرا خودت به خودت این زحمت را نمی

کنند. طرف گویم، مصاحبه نمی ها مصاحبه کن؟ می آوری که برو با این می 
کنی؟ آقا نند، چرا با رادیو فرانسه مصاحبه نمی کنها مصاحبه نمی نویسد، آمی 

جان، من آنها را تحریم نکردم، بی بی سی را تحریم کردم. صدای آمریکا را 
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کنم، گفتم، به لحاظ سیاستِ ضدِ هم گفتم تا آقای ترامپ هست، تحریم می 
شما مردم ایران، مصاحبه نمی کنم. ولی نگفتم با صدای فرانسه یا با آلمان 

نها به من مراجعه نکردند که من مصاحبه بکنم. ولی شما کنم. آه نمی مصاحب
از خودت سلب مسئولیت نکن. آزاد، مستقل می شود، مسئول. مسئولیت را 
نخواهی بپذیری، یعنی از استقالل و آزادی غافلی، نداری. برو آنچه را که 

است. به  داری، از آن غافل نشو. استقالل و آزادی، حق ذاتی حیات هر انسان
شوی. آنوقت  ها اگر عمل بکنی، به استقالل و آزادی، مسئولیت شناس میاین 

فهمی که خوب، تنها بنی صدر که نیست، او می مسئولیت شناس که شدی، می 
شنوی به دیگری منتقل کن. آنوقت گوید، شما اقالا زحمت بکش، وقتی می 

انقالب، مگر غیر از این بود؟ سراسر ایران مطلع می شوند. رادیو بازارِ دوران 
آن دورانی که من رئیس جمهور بودم، همین بساط سانسور بود. آن ها، رادیو و 
تلویزیون را داشتند، نمازهای جمعه را داشتند، هر روز هم این ها کارشان تبلیغ 

 بر ضد رئیس جمهور بود. 
  

 هم وجود نداشت.  : یک درصد امکانات امروز جهانگیر گلزار
  

ابوالحسن بنی صدر: من فقط روزنامۀ انقالب اسالمی و کارنامه را داشتم، 
هزار رسید، دیگر آن طرف  ۴00همین. ولی آن نسل، ... اوالً، تیراژ روزنامه به 
کرد که بیشتر چاپ کند. تازه  ]چاپخانۀ روزنامه اطالعات[ دیگر قبول نمی

خواندند، به روزنامه د. اشخاصی که می بستنبرای خرید روزنامه صف می 
 800گرداندند که به دیگری بفروشد. در واقع دستکم، روزانه  فروش بر می

هزار تیراژ پیدا کرده بود، و جامعه هم پخش می کرد. که آقای بهشتی ناله اش 
از این رادیو بازار در آمده بود. رادیو بازار این بود. خوب، همین امروز هم 

انید این را داشته باشید. خوب، در آن شرایط که ما دست مان از شما می تو
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ای که داریم، همین کارنامه است، و با آن باید با همه جا کوتاه است و وسیله 
گوییم، آقا نسل آن روز صحبت بکنیم، باید تجربه ها را منتقل کنیم، دیگر. می 

، بعدش شد ها هم انقالب کردند شما انقالب کردید، مثالا فرانسوی
]امپراطوری[ ناپلئون بناپارت، این بالها را سر آن انقالب در آورد. بله، جامعۀ 

های پایان ناپذیر، عاقبت هم شکست شد، در فرانسوی را کشاند به جنگ 
جزیره سنت هلن هم از دنیا رفت. آنجا، او یک نکتۀ مهمی را متوجه شد، 

پلئون بناپارت[ از اشراف که اینجا درس به آقای خمینی است. چون ایشان ]نا
نبود، از تودۀ مردم بود، دیگر. بعد دیگر خیلی از خود بیگانه شده بود، حتی 
وقتی بعد جنگ، بعد شکست در واترلو آمد، تودۀ مردم آمدند جلوی کاخ، 

گفتند استعفا نده، ولی به خودش فریاد زنده باد امپراطوری سر می دادند، می 
وفای این مردمی که محرومند، سربازها به او دادند، در  قبوالند کهاین را نمی 

هایی که امپراطوری ایشان در خدمت  جنگ ها برای او جنگیدند، زیباست. آن
ها بود، به محضی که دیدند این آقا کارش تمام است، با آن طرف  منافع این

 گوید، درساختند، یعنی به قشون آن طرف گفتند تشریف بیاورید پاریس. می 
کردم زبان آن مردمی که صفا  سنت هلن متوجه شده که  کاش خود را می

فهمیدند. این درس به آقای خمینی است. این،  داشتند، وفا داشتند، دوستی می
االن درس برای همه ما و شما ها هم هست. آن مردمی که با منافع خو می 

نها شوند، آل می کنند، اصالا از حقوق شان غاف کنند، با حقوق قطع رابطه می
بُرند. آنهایی که وفا و صفا حالی شان نیست. برای منفعت سر شما را هم می 

کنند، انسانیت شان سر جایش است، اگر وجدان به  نه، با منافع خو نمی
های بسیار با ثبات می شوند، حق دوستی را بجا حقوق هم پیدا بکنند، انسان 

 آنها وفا کردیم. به این جهت است که می آورند. آنها قیمت دارند. ما بهمی 
ها شکست خوردند. تنها در مورد کتاب ناپلئون  گوییم، ما پیروزیم، کودتاچی

 های دیگر هم که میگویم، در کتاب  نیست که این درس دارم آن زمان می
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گویم، مثال اینکه آقای استالین، ... . نمی دانم چقدر خوانم، این درس را می 
یم، ولی این مسألۀ مهمی است: مسئله رابطۀ فکر راهنما، حاال یا دین وقت دار

باشد یا ایدئولوژی، با قدرت، خاص ایران که نیست، پدیدۀ جهانی است. 
آورد. چون محتاِج قدرت کارش این است که دین را به استخدام خود در می 

وید موجه شود را باید بگتوجیه است. باید خودش را توجیه کند، آنچه که می 
است، باید بشود. این را باید از طریق فکر راهنما بقبوالند. این است که 

کند. برای اینکه استخدام بکند، خوب با آن ]دین یا ایدئولوژی[ استخدام می 
دارد، یک  کند. یک چیزی را بر می اش می سازگاری ندارد، از خود بیگانه
بوط به استالین و کمونیزم و گذارد. در کتاب مرچیز دیگری را جایش می 

دانیم، به یک دانستیم، حاال هم نمی "انقالب اکتبر"، که آن زمان انقالب نمی 
اعتباری بود، به یک اعتباری نبود. آقای لنین گفته بود که مهم نیست کی 

کند. حاال این ها انقالب می کند، مهم این است، کی انقالب را تصرف می 
بار  3تا،  3دخل تصرف کرد. در اندیشه مارکس،  تا 3تصرف کردند. لنین 

داری گوید که جامعۀ بورژوازی و سرمایه  آنرا از خود بیگانه کرد. مارکس می
باید رشدش را بکند، آن قالب، که مالکیت خصوصی است، آن محتوا، که 
نیروی عظیم کارگری است، را نتواند تحمل کند، محتوا بزند این قالب را 

بشود دیکتاتوری پرولتاریا که کارش حذف نیست، این است که  متالشی کند و
فروشد، هم هم خود را بعنوان کارگر از خود بیگانگی رها کند که کارش را می 

بورژا را از بورژوا بودن، استثماری بودن، رها کند و انسان بشود. آقای لنین آمد 
طول می کشد، گفت، تا جامعه روسی بخواهد تا آن وقت صبر بکند، چند نسل 

شود مراحل را حذف کرد، کرد. پس آمد گفت که نه، می به آقای لنین وفا نمی 
 –درز گرفت. می شود قبل از اینکه جامعۀ سرمایه داری رشدش را بکند

گویند طی عصر، چشمت را ببند، یک صلوات بفرست، االن نیت  آخوندها می
]میان بُر زد[. این  -شوی یکن، می خواهی، آنور دنیا باشی، هُپ، آنور دنیا م
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"انقالب روسیه" که  -1یکی از کارهای ]از خود بیگانه کردن[ بود. پس، 
داری کرده باشد،  اصالا جامعۀ صنعتی هم نشده، چه برسد به اینکه رشدِ سرمایه 

انقالب را باید کارگر بکند، محتوا را ]متالشی کند[، مثل  -2شدنی نبود. 
تخم[ را بزند، بشکند، بیاید بیرون. کارگر هم که در  جوجه ای که باید ]پوستۀ

روسیه نیست که طبقۀ کارگر به آن بزرگی پیدا کند که قالب آنرا نتواند تحمل 
کند! همچین چیزی نبود. آمد گفت که حزب تراز نو طبقۀ کارگر، پیش آهنگ 

گر تواند در این کار، جانشین این طبقه بشود. خوب، وقتی کارطبقۀ کارگر، می 
آید؟ گفت آن روشنفکران بورژوازی خائن به  نیست، حزب اش از کجا می

 توانند حزب طبقۀ کارگر را تشکیل بدهند.  طبقۀ بورژوا، می 
  

: در حقیقت یک کاله شرعی برای نظریات مارکس، درست جهانگیر گلزار
 کرد.

  
یگانگی در نظر مارکس ایجاد تا از خودب 2ابوالحسن بنی صدر: به اصطالح، 

دهم، ]آورده هایی که آنجا ]در کارنامه[ توضیح می کرد. اینها را توی کتاب 
گویم، آنوقت بنابر آن کتابی که خواندم، گفتم. یک  ام[، نه اینکه االن دارم می

کار سوم هم کرد که آن در دیالکتیک است. تضاد را یک مختصر تغییری در 
جای دیالکتیکِ جذبِ آقای مارکس، شد دیالکتیکِ  آن تعریف داد که به

حذف. حاال استالین هم آمد این را کامل کرد و گفت، دشمن طبقاتی را باید 
طبق قانون تضاد، حذف کرد. به این ترتیب، مارکسیسم وسیلۀ توجیه 
دیکتاتوری شد که سر از استبداد فراگیر ]درآورد[، یعنی توتالیتر شد، 

گوییم؟ هم به آقای خمینی داریم می  ها را به کی می این استالینیسم شد. حاال
گوییم، هم به مردم ایران. حاال شما مردم ایران، یقۀ اسالم را چسبیدید که ما 
هر چه داریم، از اسالم داریم. دروغ است. یک نابخردی هم برداشته مقاله 
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دم، اسالم نوشته که بازرگان و شریعتی و بنی صدر خیانت کردند که گفتند مر
چنین است، اسالم چنان است. آقا، اسالمی که ما گفتیم، توی کارنامه هم 

کنید، شیر بی گوییم که این اسالمی که شما دارید وسیله قدرت می هست، می 
شود، االن هم شده است. اسالمی که ما به  یال و دم و اشکم می شود، خالی می
انقالب تویش بود. استقالل بود،  اصل 20شما مردم ایران پیشنهاد کردیم، آن 

آزادی بود، حقوق انسان بود، حقوق شهروندی بود، حقوق زن و برابری زن و 
اصل  20مرد بود، عدم مداخلۀ روحانیون در دولت بود، این همه توی آنها ]

انقالب[ بود. و بیان استقالل و آزادی بود، هدف زندگی را در استقالل و 
دهیم قدرت نبود، و مرتب آنجا داریم هشدار می  آزادی می شناخت، توجیه گر

خرداد می گویم که کاری خواهند کرد که تا یک قرن به  22و در هشدار نامۀ 
ها، نام  اسالم دیگر نشود حرفی زد و تبلیغی کرد. همانجا گفتم. همۀ این 

تا قربانی، چند تا قربانی ...، ما هم جزو  2هشدار داده شده است. حاال شما 
انیان هستیم. ولی حاال ما ایستاده ایم. اسالم قربانی، انقالب قربانی، قرب

ها را قربانی کرده وِل کردید، طبیعت ایران قربانی. یقۀ آن قدرتی که این 
ها. مارکس گفته بود که شرم، احساس انقالبی است.  چسبیدید یقۀ این قربانی

وجدان به حقوق ات را بشناس!  مقداری شرمساری هم خوب است! مسئولیت
ات را بشناس. این ها همه را  ات، مسئولیتات پیدا کن! بایست برای حقوق 

وِل کردی، چسبیدی که اسالم چنین است؟ چرا یقۀ اسالم را چسبیدی؟ هر 
آوری. حاال که اسالم را گذاشتی کنار، مرام دیگری هم، این بال را سرش می 

کنند؟ به کدام شدند، چی می  این ها گذاشتند کنار، ضد اسالم شدند، چی
گویید کنند؟ انصاف! ]گیریم[ انقالب بد، شما که می شان عمل می  مسئولیت

انقالب بد است و هر چه بال کشیدیم، بدبختی داریم، از انقالب است، حاال 
چی کردی که خوشبخت بشوی؟ حالی که اگر ایستاده بودی و انقالب را به 

ران، الگوی جهان بود. خوب، نکردی. انقالب را نتیجه رسانده بودی، االن ای
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های  من و شما کردیم، دیگر. پس ایراد به ما است. ما چه کردیم که آن کاستی
انقالب را رفع نکردیم، و با اینکه آدمی هم پیدا شد، روزمره مطالعۀ بالینی 
کرد، یک به یک هم گفت که این دارد به خطا می رود، این راه به اشتباه 

راه صحیح این است. خوب، به شما هی گفت، به راه صحیح نرفتی، به است، 
راه غلط رفتی! گفت، بگذار افتد و بیند سزای خویش! این هم در شعر سعدی، 

رود، می رود خودش را بیند و نمی امر واقع مستمر است. گفت، راه دارد و می 
کمی به  توی چاه می اندازد! خوب گفت، بگذار افتد و بیند سزای خویش!

خود بیا، یک کمی از این خودخواهی خودت را رها کن. وجدان پیدا کن به 
ات. آدمی که به حقوقش وجدان پیدا کرد، اول چیزی که  از آن رها می حقوق 

فهمد، انسان است. بجای این خودِ ناچیز، شود، این خودخواهی است. می 
اومانیسم غربی از  –یک موجودی کشف می کند که به قول علی بن ابی طالب

وجودِ این هستی بزرگ، در وجود من  -همین جملۀ علی بن ابی طالب می آید
 و شما است. قدرش را بدان. شاد و پیروز باشید.  

 
 

****** 
 

 (۵هشدارهای روزانه به مردم برای چه بود؟، )

 

https://www.youtube.com/watch?v=MllhxpkoRbU&feature=
emb_logo 

                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=MllhxpkoRbU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MllhxpkoRbU&feature=emb_logo
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: بینندگان عزیز، این پنجمین صحبت و گفتگویی است که با جهانگیر گلزار
کتاب یا مجموعه کارنامه های ریاست جمهوری که  آقای بنی صدر در رابطه با

ماه هشدار به ملت ایران  9در حقیقت در آن دوران آقای بنی صدر بیش از 
دادند و گزارش به ملت ایران دادند. در این رابطه سئواالتی را مطرح کردیم که 

صفحه بزودی انتشار خواهد یافت و در سایت  1200در آن مجموعه بیش از 
صدر در اختیار مردم خواهد بود که عزیزان بتوانند تهیه کنند و مطالعه آقای بنی 
 کنند.  

  
 ابوالحسن بنی صدر: االن هم هست. 

  
ی میدا جهانگبر گلزار: االن هم هست، ولی این با یک بازبینی جدید انتشار پ

ته سال است که انتشار یاف 3۵قسمت مختلف حدود  ۶کند. وگرنه مجموعه در 
صدر، سال است که در سایت در اختیار جامعه است. آقای بنی 20و بیش از 

هایی که نوشتید سخنگوی وجدان عمومی مردم و بعد  شما به شهادت کارنامه
ن ه ایاز این هم که به خارج آمدید، یک بار هم در مصاحبه به کرات گفتید ک

ه ما کینند توانند ما را به آزمایش بگذارند بب یک دوران طوالنی است. مردم می
تید داش کجا از حرف مان کم آمدیم، تغییر دادیم. شما همان روشی که در ایران
 م کههکه گزارشات روزانه به مردم دادید، به مردم انتقال دادید، به خارج 

شماره  8۵0های روزنامه انقالب اسالمی، ها، سرمقاله آمدید مجموعه کتاب
ده شکتاب چاپ  9ها فعالا در نظرسنجی آمده بیرون و از آن موقع تا به امروز، 

 ها که شما هر هفته گزارش به مردم دادید و تحلیل کردید. از وضعیت سنجی
دانید؟ چون شما گفتید که مردم رهبر شما خودتان را سخنگوی مردم می 

کند و یا معتمد مردم می خواهند، چون هر کس خویشتن را هدایت می نمی
 دانید؟      
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ن بنی صدر: من باصطالح به لحاظ منزلت حقوقی رئیس جمهوری ابوالحس

ای شدم. آن دوره کودتا واقع شده اما به منتخب مردم ایران برای یک دوره 
هایی که بر  ها در جمهوری پایان نرسیده. بنابر قوانین اساسی و سُن ت

دموکراسی مبتنی است، یکی از وظایف هر رئیس جمهوری تداوم نظام 
گیرد که رئیس ی و جمهوری است. آن هم از این طریق انجام می دموکراس

کند. ما منتظریم انشاء جمهوری پیشین، ریاست جمهوری بعدی را امضاء می 
الله مردم ایران یک انتخابات آزادی انجام بدهند و یک رئیس جمهوری را در 

یت استقالل آزادی انتخاب بکنند و با تصدیق آن رئیس جمهوری، این مسئول
کنیم هم از دوش من برداشته بشود. یک دلیل از دالیل برای استقامتی که می 

بینید که وقتی یک رئیس همین است. باید به وظیفه عمل کرد. در امریکا می 
اش تمام شده، شود در حضور رئیس جمهوری که دوره جمهوری انتخاب می 

کند. متأسفانه   دیق میآورد و آن پیشین، پسین را تصمراسم سوگند را بجا می 
در ایران کودتا شد و رئیس جمهور بعدی در یک نظام دمکراتیک انجام 

ها رئیس جمهوری طبیعی مردم بودند، حتی نگرفته است تا بشود گفت که این 
اگر اکثریت مردم هم رأی داده باشند. چون در دموکراسی تنها رأی مالک 

ری از حقوق است که به رأی معنا نیست. با وجود استقالل و آزادی، برخوردا
می دهد؛ انسان حق را دارد به روشی که بکار می برد و آنهم بدترین روش، 
نارساترین روش است، به کسی نمایندگی بدهد. اما اگر حق را نداشتی و رفتی 

دهی؟ آن که "انتخاب" می شود،  پای صندوق، چه چیز را نمایندگی می
د، نمایندگی از کسانی دارد که خود را به جامعه "نمایندگی" از رأی دهنده ندار

تحمیل کرده اند، بعنوان نامزد یا هر عنوان دیگری. بسیار بسیار مهم است که 
جامعه توجه بکند. رأی دادن، حق نیست، روش است، آنهم روش صحیحی 

های بر پایۀ شود انتقال داد. تازه دموکراسی نیست. برای اینکه حق را نمی 
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 گویند که این آقا، نماینده یا رئیس جمهوری مردم است، می نمیانتخاب، 
گویند نمایندۀ ملت است. یعنی وجود فرضیِ دارای حق حاکمیتی را فرض می 

دهند، نمایندگی از این ملت در گویند آنی که مردم به آن رأی می  کند، می
سی توضیح ها را در کتاب ارکان دموکرا کند. ایناِعمال حاکمیت پیدا می 

ها شنیدید، خوب توجه بکنید، حق را  دادم. با این توضیحاتی که شما ایرانی
دارید. حق ذاتی حیات است. روش حق، عملِ به حق است. نمایندگی دادن، 

ای داشته باشید که شورایی باشد و از راهِ ناگزیری است. وقتی بتوانید جامعه 
که حق، قابل انتقال هم نیست، همه در اداره، شرکت بکنید، با توجه به این

احتیاجی هم به انتقال حاکمیت پیدا نخواهد شد. پس بنابر اصل انتخاب، من 
نمایندگی از آن مردم، و وظیفه و مسئولیت دارم. یعنی تا روزی که انشاء الله آن 
جامعه، آزادی بدست بیاورد، استقالل بدست بیاورد، می ایستم. در آزادی و 

وری که مستقر شد، در واقع به وظیفه ام عمل کرده ام. این استقالل، نظام جمه
وظیفه ای است شاقِ شاقِ شاق. دلیل دوم اینکه مردم رأی دادند و اعتماد 
کردند که بایستیم. رأی ندادند که در برویم. من در گفتگوی قبلی به آن ها 

ادید، باید می آمدید بیرون و پای رأیی که د ۶0انتقاد کردم که شما در خرداد 
میت مالِ شما است. والیت ایستادید. حاک ایستادید. در واقع پای حق میمی 

مالِ جمهور مردم است. آقای خمینی در نوفل لوشاتو والیت جمهور مردم را 
مرجع تقلید به محمد علی شاه  3تصدیق کرد، قبل از آن، در مشروطیت هم 

م است. مسئله، تنها تلگراف کردند که در زمان غیبت، والیت با جمهور مرد
شخص آقای خمینی نیست. مرجعیت دینی از مشروطه به بعد، این حق را 
شناخته است. دیده که این حق طبیعی را هر انسانی دارد. نداشته باشد که 
دیوانه است. اگر بکلی نداشته باشد که مُرده است. اگر استعداد رهبری را از 

که من استعداد رهبری دارم، اما من بگیری، من دیگر نیستم. چگونه می شود 
حق رهبری ندارم! پس این والیت با جمهور مردم، یک امر طبیعی است. قرآن 
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گوید که "وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ  ( هم می1توبه، آیۀ 9)سورۀ 
ی بَعْضٍ ..." )ترجمه: زن و مرد مؤمن، ولی یکدیگرند(. بنابر والیت عموم

بایست روی حق شان بایستند. حاال اگر  است. پس خود مردم هم می
ای  سال ]ریاست جمهوری اول[ تمام شد، عده ۴نایستادند، در آن زمان، که 

سال تمام شد، خودت را راحت کن. شما به  ۴از دوستان به من گفتند که این 
 یستم.  سال تمام شد و دیگر رئیس جمهوری ن ۴سال رأی دادید،  ۴من برای 

  
 : البته شما آن موقع یک اطالعیه دادید. جهانگیر گلزار

  
گویم. مردمی اگر  دانم، دادم، همان را دارم میابوالحسن بنی صدر: بله، می 

شود؟ نه. برای اینکه حق خودم که سر  نایستادند، از من سلب مسئولیت می
یک، بایست و با این استبداد  گوید کهجایش است. حق خود من می 

مخالفت کن و کودتا را نپذیر. دو، به آن ملت بگو که من خود را در مقام 
کنم،  گویم، برای اینکه به شما وفا می منتخب شما می شناسم، آن را ترک نمی
داند که وفای به حق، جزوی از حق وندی چون غیر از این باشد، آن ملت نمی 

رت در سر دارند و عقل قدرت مدار دارند، چون از هایی که قد است. آدم
حقوق خود غافلند، از وفای به عهد هم غافلند. وفای به عهد با قدرت اصالا 

گوید  گوید، یک کاری باید بشود، فردا میجور نیست. قدرت امروز می 
توانید عکسش باید بشود. شما بخواهید به عهد دیروز وفا بکنید، امروز نمی 

ا عمل کنید. پس باید وفا به عهد را بشکنید. اما اگر بخواهید به عکس آن ر
کنید،  کنید، امروز هم به حق عمل میحق عمل کنید، دیروز به حق عمل می 

وفای به عهد جزوش است، جزو عمل به حق است. خوب من باید وفای به 
 ساله، منتخب ۴گویم که دوران  عهد بکنم. بخواهم وفای به عهد بکنم، می

شما بودم، بعد بنا به اعتمادی که شما به من کردید، معتمد شما هستم، بنابر آن 
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ای که گفتم، هم منتخب، و هم معتمد شما هستم، بعنوان شخص خودم  وظیفه
هم مسئولم به اینکه نسبت به شما مردم ایران، با انقالب ایران، وفای به عهد 

حقوق شهروندی شما، با حقوق بکنم. و بعنوان حقوقی که خود انسان دارد، با 
 ملی شما که همه ما داریم، بایستیم، و ایستاده ایم. 

  
دانید یا معتمد مردم؟ : شما خودتان را سخنگوی مردم می جهانگیر گلزار

باالخره باید این تحول در جامعه ایران انجام بگیرد. این جامعه نیاز به یک 
شناسید تا امروز خود را بعنوان سخنگوی مردم ایران می  سخنگو دارد. آیا شما

کنید، یا اینکه چه جایگاهی غیر از این برای خود یا وظیفۀ عمل به حقوق می 
 قائلید؟ 

  
 ابوالحسن بنی صدر: در آن کارنامه، من در مقام منتخب مسئول، خود را

ش کنم. آن های زندگی را گزار دیدم، به مردم ایران، همۀ جنبهموظف می 
های دیدم، تمام جنبه گزارش ها، تنها هشدار نیستند، خود را موظف می 

زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را روزانه بگویم که در چه 
د آن تا ویژگی خاصه برای اقتصا 20وضعیت هستند. مثالا در یک کارنامه ای 

اال بدتر حژگی را دارد و وی 20روز ایران گفتیم. امروز اگر اقتصاد ایران این 
آمده، هم به کار هم شده است. وضعیت سنجی آن روز، هم به کار آن روز می 

ها را آن روز داشته، حاال آید. هم عواملی که سبب شده که آن ویژگی امروز می 
دن ن برهم دارد. راه حلش هم این است که آن عوامل از بین برود. بدون از بی

 رود. ویژگی از بین نمی تا  20آن عوامل، این 
  
جلد کتاب هم در مورد رهبری در دموکراسی نوشتیم. ... آن جور که یادم  2

هست در کتاب بیان استقالل و آزادی هم به مسئلۀ امام و الگو پرداختیم. هر 
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انسانی باید امام باشد. یعنی در آیندۀ دور و بی نهایت قرار بگیرد. یعنی چنان 
باشد. چون حق است که دائمی است. اگر شما بر عمل کند که حق خالص 

ناحق عمل کنید، هی بر خودش تا بی نهایت اضافه می کند. پس باید در آن بی 
نهایت قرار بگیرید تا نتیجه عمل امروزتان را ببینید. امروز حواست را جمع 
کنی، بخصوص اگر جوانی، اگر دروغ بگویی، اگر خدای نکرده جرمی و 

شوی، مثالا دزدی بکنی، اگر به زوری تسلیم بشوی، این بر جنایتی مرتکب ب
کند. خیال نکنی که کاری شد و تمام شد، رفت.  خودش تا بینهایت اضافه می

شود. یک نهایت باید ببینی نتیجه چه می نهایت...، آنجا در بی نه، این تا بی 
مع شود که من و شما که سهل است، کل بشر هم جچیز عجیب و عظیمی می 

گویند، این است، آن را  شود. آن جهنمی که میبشود، از زیر بار آن خارج نمی 
کنی، حواست را جمع کن. دروغ بگویی، لحاظ کن. االن که داری عمل می 

 شود. امام یعنی این. آن جهنم می 
  

کلمۀ  دهند، اسمش امام نیست. امام، این چیزها را که آقایانی به خورد شما می
ید ها است. برای اینکه به شما می گو ست. امامت از زیباترین کلمهزیبایی ا

انی ینهماستعداد رهبریت را بر مبنای حقوق، بکار انداختن استعداد هایت، و ا
 ردی،پیدا کردن با خدا، یعنی هستی محض، االن فعال کن. اگر این کار را ک

 هایت تخریب مینا بی تکنی. نکردی، نهایت رشد می  دائم در رشدی. تا بی
 کنی. 

  
 اگر که الگوی حق شدیم، در گفتگوی قبلی گفتیم که در مبارزه اگر شما

ز حق ااید نخواهی، زور با زور مقابله بشود، بخواهی حق با زور مقابله بشود، ب
هیچ منصرف و منحرف نشوی. بر حق بایستی. حاال اگر بر حق ایستادی، 

 کنیم. عمل می م شوی امام. به این صفت، ما داریمی
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ی مل مالگو و امام که شدید، شما وقتی به حقوقی که در جامعه همه دارند، ع
کنید که  کنید و جامعه را به این حقوق می خوانید و وجدان آن ها را بیدار می
 –دیستنناین حقوقِ شما، ذاتی حیات شما هستند، آنها را دارید، بدست آوردنی 

یگر ت، این حقوق، آن حقوق نیستند، یک چیز دمی گویند که حق را باید گرف
 و اما استقالل -هستند، مالِ شما را بردند بروید بگیرید، آن را باید گرفت

ن آآزادی شما، حق اندیشیدن شما، ذاتی حیات شما هستند. خودت داری. از 
شوی سخنگو، سخنگوی غافل نشو. به آن عمل بکن. به این عنوان می 

کار دقیق و سنگینی است، چون شما یک دور باید  وجدان. این هم بسیار
ات را یک مراقب باشی که از شالودۀ حق خارج نشوی، خودت، زندگی 

شت جوری تنظیم بکنی که ناحق نکنی، هی بر خودش اضافه بشود، بار روی دو
 باید مراقب باشی که نه خودت کاری بکنیبشود که نتوانی تحمل کنی. هم می 

متعظ، چیزی از وجدان بگویی که خود از آن حقوق که بشوی واعظ غیر 
د ه خوبغافل بشوی، و هم اینکه دائم مراقبت بکنی که این جامعه باالخره کی 

 دهد. آید، کی پاسخ می می 
  

گوید، آقا! به تو چه  حاال یک مسئله هست که این جامعه تا یک مدتی می
آن  ، هشدار، خودت رامربوط است که ما حقوق داریم یا نداریم و هی هشدار

گفتم که عقل قدرت مدار با  –هایی هستندباال قرار می دهی. شنیدم، انسانی 
کنند این است،  هایی که می خریبتکه از جمله  -تخریب خود شروع می کند

ه گوید که من هم باید که حقوق خودم را بشناسم، به آنها عمل کنم و ب نمی
ی ست، ماین کار را بکند. از آن کار غافل ادیگران هم هشدار بدهم که او هم 
 دهی؟    کنی؟ خودت را باال قرار می گوید، تو چرا داری این کار را می 
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 : می گوید اگر نکنی، می شوی مثل من.جهانگیر گلزار
  

ابوالحسن بنی صدر: نه، در حق، باال و پایین نیست. اگر شما را به این می 
های خود را در اختیار من قرار اندم که بیایید به من اعتماد کنید، جوان خو

بدهید، من بروم به میدان مبارزه با این رژیم، دمار از روزگار این رژیم در 
بیاورم ...، اینجا حق با شما بود که بگویید آقا! دلیل و مدرک شما چیست که 

شوم، اگر ها هم می  تر از اینها نشوید؟ تردید هم نکنید، بدشما بدتر از این 
اینطور با شما برخورد کنم، و هر کسی دیگری هم اینجور با شما برخورد کند، 

ها می شود. اگر من بگویم که شما  می دانم که اینجور هم می کنند، بدتر از این
بیایید با هم این وضعیت را عوض بکنیم، بعد حقوقمند می شویم و به حقوق 

ای ز هم دروغگو هستم. برای اینکه انحالل از همان لحظه عمل می کنیم، با
کنی به حقوق، به حقوقت باید عمل کنی. با این است که شما وجدان پیدا می 

شود، نه عکس آن. اگر شما به عمل به حقوق است که رژیم عوض می 
گویی، حقوقت عمل نکنی، چرا رژیم باید عوض بشود؟ شما داری زور می 

خواهی عوض کنی؟ عوض بشو، تا عوض بکنی.  . چه چیز را میشنویزور می 
پس این وظیفه، سنگین است و مرتب باید این را به جامعه بگویی. کی این 

شکند و خود انسانش می شود، اسطوره را می جامعه از منیت اش رها می 
گوید عجب! مثل این که این ندا از درون خود من است. چطور  شود، بعد می

شنیدم؟ بله، ندا از درون شما است. عارفانی که در خط و ربط یمن نم
ها را باید  گویند که نور در درون آدمی است. حجابسهروردی هستند، می 

بدری، بدری تا برسی به نور مطلق. در آنجا، با او این همانی پیدا کنی. در او 
خدا بگوید فنا بشوی و با او بشوی هستی جوری که شما از چشم خدا ببینی و 

که چشم و گوش من، چشم و گوش این انسان است که تا این اندازه رشد کرده 
و به این مقام رسیده است. سهروردی، کسی است که عرفان قبل از اسالم را و 
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گوید. بحثی هم دارد در تفکر و اندیشه ایرانی قبل از اسالم را بازیافته و بازمی 
خوانید. اینکه انسان با  ل و آزادی میباب اختیار که آن را در کتاب استقال

هستی این همانی پیدا کند، از دید من احتیاج ندارد که حجاب ها را بدرد )در 
کتاب استقالل و آزادی، نقد کردم(، اوالً این همگانی است، در آخر کار 
نیست، در آغاز کار است. به محض اینکه شما موازنه عدمی را اصل راهنمای 

توانید با خدا بعنوانی هستی مطلق، دانا، توانا، و ... ، می عقل خویش کردید
این همانی پیدا کنید. آنوقت استقالل و آزادی کامل را باز می یابی، عقلت 

توانی خلق کنی. باید دائم الگو شد. من با این سنی که خالق می شود. می 
که می خوانم، از خواندن کتاب لذت می برم. متأسفم دارم، روزمره هم می 

ای گویند، نسل امروز، نسل تلگراف شده است، از یک خط و یک جمله 
 خواند و حوصله ندارد. خوب، همانقدر که حوصله داری، بارت می بیشتر نمی

کنند، حواست را جمع کن. حوصله کن. این زندگی مالِ تو است. قدرش را 
را مفت  بدان، مفت از دست نده. با صرف، یک جمله خوانی، یعنی زندگی

کنی. گفتم که کتاب، اندیشه داری از دست می دهی. زندگی را تخریب می 
است. با اندیشه، اُخت کن، نشست و برخاست کن، دوست بشو. آنوقت اندیشه 

ات معنا می دهی. به این  شود. خالق که شد، به زندگیخودت هم خالق می 
یستم. هر انسان دیگری معنا که می گویید، بله سخنگو هستم، ولی من که تنها ن

که به این صرافت بیفتد و به حقوق خویش عمل کند و وجدان به حقوق پیدا 
شود سخنگو، و بر او است که جامعه را کند، الگو بشود، امام بشود، می 

ها دارند و به اینکه بخواند به وجدان به حقوق، وجدان به استعدادها که انسان 
ای است که میزان نده و پویایی، آن جامعه ای، یک فرهنگ زیک جامعه زنده 

 خالقیتش به حداکثر میل کند.          
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: شما به صفتی که قبل از انقالب داشتید، در دورۀ انقالب با آن جهانگیر گلزار
گزارشاتی که دادید و از آن دوره به امروز در دفاع از حقوق مردم، در دفاع از 

ان، در دفاع از حقوق شهروندی، در دفاع از رابطۀ ایران با طبیعت ایر
کشورهای دیگر، به اصطالح سخنگوی دفاع از حقوق مردم هستید، به این 

 صفت عمل کردید. 
  

ابوالحسن بنی صدر: بله، به این صفت عمل کردم. و هر انسانی باید به این 
تخب آن مردم صفت عمل کند. من مسئولیت بیشتر داشتم به لحاظ اینکه من

دانم و  بودم، معتمد آن مردم بودم و هنوز هم این صفات را در خود می
کند. دیگران هم باید با  مسئولیتم سنگین تر است، اما دیگران را معاف نمی

شان، بکار انداختن این مسئولیت، به شناختن حقوق خودشان، عمل به حقوق 
این همانی با هستی، کوشا باشند. نهایت،  شان، قرار گرفتن در بیاستعدادهای 

تا برای اینکه عمل خطا نکنند، تخریب نکنند، تخریب نشوند، به حق عمل 
گویند  سال در غرب می ۴0ها را هر انسانی باید بکند. حاال بعد از کنند. این

که تحول باید از پایین بشود. خوب، تحول از پایین انجام بگیرد، آن پایین هم 
کسانی که وفا کنند و صفا کنند و به آنها بگویند که راه و رسم احتیاج دارد به 

این تحول چیست. آنها را به حقوق شان که ذاتی حیات شان است، آگاه کند و 
راه و روش این تحول را بگوید. به گمان خودمان، قانون اساسی بر پایۀ حقوق 

امعه ایرانی گانه، برنامۀ عمل، و قانون اساسی دوران گذار را در اختیار ج ۵
سال قبل راجع به وجدان به حقوق و  ۴0بلکه جامعه جهانی قرار دادیم. ما 

فهمند. اگر ما سال بعد می  ۴0استعدادها صحبت کردیم. حاال در غرب 
آنوقت عمل کرده بودیم، االن الگو برای کل بشر بودیم. بنابراین، آنچه که می 

خدشه از حق است، یعنی دو  ماند این است که آن کارنامه یک دفاعیۀ بدون
راهکار، مرتب با هم، اوالً، مطالعه شده، نقده شده، مقایسه شده اند. یکی 
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های انقالب، یکی این راهکار، به نتیجه رساندن انقالب، متحقق کردن هدف 
ها هر دو، یک به یک، روز به روز، در هر یک  بیراهه بازسازی استبداد. این
رسد، آن، به آن ث هستند. این، به این نتیجه می از مسائل آن روز، مورد بح

رسد، وضعیت امروز، مالِ آن بیراهه است، در آنجا )در آن کارنامه(، نتیجه می 
همه گفته شده، این عوامل به این نتیجه رسیده است. این وضعیتی هم که ما 
م االن در آن هستیم، نتیجه آن راهی است که رفتیم. رفتیم، از هیچ ابتالیی ه

نترسیدیم. حاال این رژیمی ها، افرادی را به واواک یا اطالعات سپاه می برند، 
صدر هستید که با مسعود رجوی رفت. آقا، ما با گویند شما طرفدار بنی می 

مسعود رجوی، وارد یک ابتال شدیم. با آقای خمینی وارد یک ابتال نشدیم، 
گوید که از زمانی که می برای اینکه روز اول قبولش داشتیم. ولی کارنامه 

در شورای انقالب هم گفتم که مردم دارند او را با هیتلر  –دیدیم او دارد
رود. پس این کارنامه را راه انداختیم. و با راه قدرت را می  -مقایسه می کنند

هم نماندیم، ها، بعدش هم  ۶0. در خرداد ۶0ایشان مرتب آمدیم تا خرداد 
یانت به امید، کتاب توانایی و ناتوانایی، انتشار ادامه دادیم که شد کتاب خ

ها صلوات، جواب  نامه ها. بعد او فرستادند پیش ما که شما بیا، بر گذشته
دادم که نه، شما برو به رادیو تلویزیون از خدا توبه کن، از مردم پوزش بخواه، 

ه ها ادام یک انقالب معنوی می شود، آنوقت آمدن من نتیجه دارد. همه این
ها را  داشته است. اینطور هم نیست که ما آمدیم اینجا، رها کردیم. نه. این

دهیم. این همه هم حاصل کار ما است. ادامه دادیم، تا امروز هم ادامه می 
هایی که بر حقوق مردم کردیم و اینکه االن یک ها، ایستادگی  مجموعه کتاب

ربط هستند. آن  کسانی هستند که شاخص حقوق هستند و توی آن خط و
جامعه بهانه برای بدیل ندارد. راه و روش اینکه چگونه باید عمل کند و جنبش 

ها است مرتب گفتیم. حاال چند سالی هم همگانی را چگونه تدارک کند، سال 
گوییم. پس هیچ کم و کاستی ندارد.  هست که از طریق این تلویزیون داریم می
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ایرانی به خودش بگوید که من باالخره کی  ماند به اینکه آدمکم و کاستی می 
ام؟ یک روزی باید این سئوال را از خودش بکند. اگر جواب سئوالش این 

کندف و ما هم آنها را.  بود که من انسان حق وند هستم، آنوقت ما را پیدا می
تواند ببیند. یک حرف هایی  هم اگر نه، این را پیدا نکرد، متأسفانه ما را نمی 

د که بنی صدر این را گفت و ... از این گوش می شنود و از آن گوش می شنو
می دهد بیرون. من این ها را می دانم. این را هم می دانم که تا آنجا ما باید 

 صبر و استقامت داشته باشیم و کنود و خمود نشویم، یعنی سست نشویم.
  

ایران هم، ایستادگی بر اصول استقالل : ولی، راه حل تحول در جهانگیر گلزار
و آزادی و دفاع از حقوق و زندگی بر حقوق است. راه حلی بغیر از این وجود 

 ندارد.
  

های  گویند، سختیابوالحسن بنی صدر: غیر از اینکه، ... حاال بسیاری می 
های زندگی روزمره  ها دارد، تهدید به ترور هست و سختیمقاومت. سختی 

ان این ها در برابر لذت ایستادن بر حق مثل خارشی است که انس هست. اما
. این سال است در قرنطینه هستم ۴0احساس کند. بله، سختی ها را داریم. من 

نه فهمند، قرنطیهایشان، فرستاده شده اند، می هایی که با این ویروس به خانه 
م ، فرصت را هسال است در قرنطینه ام. شاد و بشاش هم هستم ۴0یعنی چه. 

ینه ها محصول این دوران قرنط مغتنم شمردم، این همه کار هم کردم. این کتاب
دم کنم، ایستادم بر یک حقوقی، وفا کر است. در برابر لذتی که من احساس می

 شختی ها هیچ اند. به عهد با ملتی، این 
  

مردم  در بین این هایی که دوستان ما هستند، بعضی می گویند ما دیگر این
 ها هممأیوس شده ایم، ایرانی دیگر بکلی بخار از دست داده است. بعضی
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گویند که هر چه کردیم، اپوزسیون متحد نشد. اوالً اپوزیسیون یعنی چه؟ می
گویی من ضد رژیم ام.  کنی. مییعنی شما خودت را با این رژیم تعریف می 

کند، یعنی به خودش  این شد تعریف؟ موجودی که همچین خود را تعریفی می
زند. اپوزیسیون، معنی ندارد. اپوزیسیون وقتی معنی می دهد که مهر باطل می 

یک رژیمی باشد، یک طرف حکومت بکند، طرف مقابل هم بعنوان بدیل آن، 
در جامعه بگوید که من راهکار دیگری دارم و تبلیغ بکند و مردم در یک 

ها که  ذارند. یا به تعبیر مارکسیستانتخاباتی آن را بردارند، این را جایش بگ
گویند اپوزیسیون نگاتیو )منفی(، یعنی شما اصل سیستم را قبول نداری.  می

خوب آنوقت باید پیشنهاد داشته باشی. سیستم را قبول نداری، چی داری؟ باید 
چیزی پیشنهاد کنی. ما اپوزیسیون چیزی نیستیم، پیشنهاد دهندگانی هستیم، 

های قبلی، انقالب را باید به نتیجه رساند که سرنوشت جنبش گوییم این می 
نیمه تمام نشود. باز دوباره یک نسل دیگر بیاید انقالب بکند، آن هم نیمه 

ها باید به این ترتیب عمل کنند.  تمام. برای اینکه به این نتیجه برسد، انسان
خود پیاده کرده  خود ما داریم این کار را می کنیم. ما می گوییم انقالب را بر

هایی شدیم مستقل، آزاد از هفت دولت. امیدوارم شما نسل امروز  ایم. انسان
هم باالخره این سئوال را روزی از خود بکنید: من کیستم؟ اگر پاسخ شما این 
بود که  دیدید عصر وجدان به حقوق است، من موجودی حق وند، صاحب 

ی جستن با هستی ... . خود را از استعدادها هستم، از جمله توانایی این همان
این همانی هستی دریغا کنی، می شوی ناچیز، ناچیز، ناچیز، هیچ. برای اینکه 
عقل شما بسته می شود، دیگر! آخر آدمی خودش را از بیکران هستی محروم 

کند؟ عقل را محروم کنی؟ عقلی را که مثل پرنده می تواند به پرواز در  می
اش را بکار  های نو کشف کند، استعداد هنریبیاورد، خلق بکند، چیز

بیاندازد، فراخناهای جدید پیدا کند، اال ببندی، ... . می شود مثل همۀ این 
 موجوداتی که االن روی زمین اند. 
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هایی که خود را مستقل و آزاد نقش ما و کار ما این است که برای انسان 

 کنند، الگو باشیم.  تعریف می
  

 باشید.شاد و پیروز 
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****** 

 

آیا مطلبی مهمی هست که با مردم مطرح نکرده باشید ؟ 

(۶) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_bxpvnzu_E&feature=
emb_logo 

                                                                      
 

: بینندگان عزیز، این ششمین جلسه با آقای بنی صدر است، در جهانگیر گلزار
 –ای که به مردم ایران در دوران ریاست جمهوریرابطه با گزارشات روزانه 

روزها بر رئیس »تحت نام  -ماه گزارشات روزانه به مردم دادند 9بیش از 
، دادند. خدمت شما «کارنامۀ رئیس جمهور»یا « گذردگونه می جمهور چ

خواست حزب فاشیست را درست  عزیزان عرض کنم که در دورانی که هیتلر می
کند، یک خبرنگار این پیام را به مردم داد که حزب فاشیست دارد قدرت پیدا 

رده ها خُ کند و یک استبداد فراگیر، آلمان را خواهد گرفت. به آلمانیمی
 گیرند که چرا حرف این خبرنگار را گوش ندادند. به آقای بنی صدر نمیمی

دانم ]چه بگویم[! نباید خرده گرفت که ]مردم را مطلع نکرده اید[، ]زیرا[ شما 
ماه، هر روز به ملتی گزارش دادید که چه بر سر  9]آقای بنی صدر، به مدت[ 

 شما خواهد آمد.   

https://www.youtube.com/watch?v=l_bxpvnzu_E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l_bxpvnzu_E&feature=emb_logo
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 ردم باید خُرده گرفت. ابوالحسن بنی صدر: به م

  
: بله، به مردم باید خُرده گرفت که چرا به این هشدارها گوش جهانگیر گلزار

گذرد، در جلد از کتابِ کارنامه و روزها بر رئیس جمهور چگونه می  2ندادند. 
 کرد. ایران چاپ شد، با وجود آنکه روزانه نیز انتشار پیدا می 

  
 جلد.  ۶سن بنی صدر: در ابوالح

  
جلد تهیه شد. هر بخش از آن یک کتاب  ۶: بعد این کتاب در  جهانگیر گلزار

کند، به ترتیبی شد. االن، این کتاب  با بازخوانی شما از نو دارد انتشار پیدا می
توجه بشود که عین متن باقی مانده، ]اما[ تغییراتی داده شده که خواننده بهتر م

صفحه است، دوباره  1200که آن زمان چه گذشت. شما این کتاب را که 
بازخوانی کردید. امروز، چه چیز را فکر می کنید که در آن زمان به مردم کم 
گفتید؟ و اینکه در یک جایی در آن کارنامه می گویید که مسألۀ جنگ یک 

ا شما قبالا صحبت که در رابطه با آن ب–طرف  است، و مسألۀ برخورد داخلی
اگر بیشتر بشود، من خیلی چیزها را خواهم گفت و تا آخر خواهم  -کرده ایم

کنید آن زمان تا آخر رفتید؟ و یا اینکه مسائلی را می شد  رفت. آیا فکر می
 گفت، و نگفتید؟

  
ن روم که مالِ آقای خمینی است. مابوالحسن بنی صدر: ]اصطالِح[ تا آخر می 

 تم، و ایستاده ام. ایسگفتم، می 
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ه پخت نوۀ ایشان آمد، داستانی را شرح داد که عمویش )= احمد خمینی( او را
 بوده، و پیش پدربزرگش برده بود. ]حسین خمینی[ گفت که من وقتی وارد

فت، گشدم، دیدم ]پدر بزرگم[ خوابیده است و من را که دید، به حالت گریه 
ین رد. و ]شرح داد که[ ذهنش را بداین بنی صدر دارد من را از بین می ب

در نی صترتیب آماده کرده، و خبرنگار اطالعات هم حاضر بوده، از او بر ضد ب
ت و مصاحبه می گیرند. بعد که ]حسین خمینی[ می فهمد، سرش کاله رفته، رف
، ، نهیک مصاحبۀ دوم انجام داد، ]حاکی از این[ که با من چنین کاری کردند

 پدر برای اینکه حقیقت را بدون رو در رو بایستی، به بنی صدر صمیمی است،
ین بزرگ من می گوید، چون ]بنی صدر[ به پدر بزرگ من عالقه دارد. او چن

م، ها را بگوی مصاحبه ای کرده بود. من به او چه گفتم؟ گفتم اگر من ناگفته
 چه خواهد شد؟ اینها را که می گویم، وحشت می کنند، ناگفته ها را که

 ، چه خواهد شد.بگویم
  

حت ها: قبالا گفتم که ما با آقای خمینی به راه مصلخوب، ]در مورد[ ناگفته 
الب و رفتیم. اینجا، جا دارد که بگوییم، آن مطالعه بالینی، ]در مورد[ انقمی 

تم، تحول روز به روز جامعه، چه درسی می آموزد. ]در مصاحبه ای قبلی[ گف
خواست دولت را تصرف کند، طلب که می آقای خمینی را آن طرف قدرت 

ما از  آرام آرام برد و در سرای قدرت انداخت و در را هم به رویش قفل کرد.
خواستیم، او به آن سرا نرود و در فراخنای استقالل و آزادی این طرف می 

 مانده و نماد معنویت برای ایران و بلکه برای بشریت باشد. 
  

صی نداشت؟ چرا، نقص داشت. گفتم که روش نقص کار ما چه بود؟ هیچ نق
تجربی فرقش با روش دستوری این است که روش دستوری تصحیح پذیر 

ساله و مثل گروگانگیری.  8نیست، باید بر طبق دستور عمل کنید. مثل جنگ 
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آخر هم جام زهر سر بکشی. روش تجربی، روشی است که هر جا دیدی که 
توانی این را تصحیح کنی و رود، می دارد مشکل ایجاد کرده، به خطا می 

اشتباهات را رفع کنی. و ما چون روش تجربی داشتیم، موفق شدیم این رابطۀ 
، حاصل کار «رشد»جلد سوم کتاب   –مصلحت با حق و حقیقت را نقد بکنیم

، ولی قبالا ما به -از آن زمان تا این زمان، در دسترس همگان قرار گرفته است
های بعد انقالب صحبت  رابطۀ مصلحت و حق با نسلطور مستمر راجع به 

کردیم. حاال که اشتباهات را رفع کردیم، معنایش چیست؟ معنایش این است: 
دیدیم که توانایی، داشته باشیم که او را  باید تدارکات الزم را هم میما می 

 اش کنند. نگذاریم ببرند، زندانی 
  

 : از چه لحاظی باید تدارک می دیدیم؟  جهانگیر گلزار
  

ابوالحسن بنی صدر: دفاتر هماهنگی ما به طور خودجوش شکل گرفت. 
هماهنگی مردم با ریاست جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری به 
ابتکار خود مردم به بطور خودانگیخته در شهرها و روستاها شکل گرفت. این 

شد که ]اعضای آن[ کرد، سبب می پیدا می  سازماندهی اگر یک استواری ای
می توانستند در شهرهای مختلف مانع تقلب در انتخابات مجلس ]شورای 

، کودتا ۶0توانستند در خرداد  ملی[ بشوند. اگر آن سازماندهی کامل بود، می
را غیر ممکن بکنند. خوب، ما به این نپرداختیم. البته هر بار که من از جبهه 

گفتم، آقا، شما که در دفتر جمع شده اید، با هم  ه این دوستان میآمدم، بمی 
کند. مسئله اصلی این دفاتر است. بروید به این ها  حرف زدن، درد را دوا نمی

بپردازید، تا استواری پیدا بکند، بتواند مقاومت را سازمان بدهد، هر مقاومتی، 
ست، باید در طول خواهد. مقاومت، عینِ حرکت خودانگیخته اسازمان می 

زمان بتواند دوام بیاورد و عمالا استقرار کودتا را غیر ممکن کند. این یک 
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نقص ما بوده است. باید اینکار را می کردیم، در این مورد کار الزم انجام 
 نگرفت. 

  
]نقص[ دو: خوب، با آقای خمینی به راه مصلحت رفتن یک چیز است، 

تن دادن به مجلس قالبی و تحمیل  مصلحت را تا جایی رفتن که منجر به
 توانستیم بگوییم، نه. ها را می نخست وزیر شد، یک چیز دیگر است. این 

  
توانستیم بگوییم، نه؟ چون شما چند تا نخست : چه شکلی می جهانگیر گلزار

، آنهم وزیر معرفی کردید، که همه را قبول نکردند تا رسید به محمد علی رجایی
 با شرط و شروط پذیرفتید.

  
د می ها را همه عمل کردم، نه اینکه االن نق ابوالحسن بنی صدر: ببینید، این

حظه لرین کنم. همان زمان رفع اشتباه کرده، عمل کردم. مثالا، من چگونه تا آخ
 دیدم، موافقت نکردم؟ با وزرایی که برای وزارتخانه های اصلی خطرناک می

 توانستم عمل کنم. ش می به همان رو
  

 : البته تمام این موارد را در کارنامه آورده اید.جهانگیر گلزار
  

ابوالحسن بنی صدر:  بله، آوردم. اینها را می توانستم بکنم. به من گفتند، 
منتها، ]همانطوری که بارها[ گفته ام، آن زمان نگرانی من از این بود که عراق 

ایران حمله کند و ما در دعوای تعیین وزیر و نخست وزیر باشیم و کشور از  به
دست برود. بعد معلوم شد که این جبهه پشت سر، بسیار خطرناک تر است. 

دانستیم شد با قشون بیگانه مقابله کرد. ما که نمی اگر این نبود خیلی بهتر می 
ان برود، بهتر از این است یند، اگر نصف ایرین ها تا جایی می روند که بگوا
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کنند که ما نتوانیم که بنی صدر پیروز بشود! ]نمی دانستیم[ این ها همه کار می
دانستی!. یک وقت  ها را که نمیحتی یک فشنگ از خارج بخریم! این 

شود که شما خرید بکنید، با او رود این ور و آن ور، مانع می است، دشمن می 
صطالح کسانی که هر چه دارند، از این انقالب بجنگید، یک وقت نه، به ا

دانستیم! واقعیت، به کنند! این ها را که نمی  مردم ایران دارند، این کار را می
کردیم، کار  ما گفت که اگر با آن حکومت ]= حکومت رجایی[ موافقت نمی

هایی بود  ها ]موجود[ دست آدمگرفت، برای اینکه وزارتخانه بهتر انجام می 
شد اقالا، از یک جاهایی مهمات الزم را تراشیدند و می که دیگر مانع نمی 

بدست آورد. این هایی که می گویم، تصحیح ]الزم داشت[، این ها هستند. 
دانستم، مرتب به "مجلس" توانستم، آن کسانی را که صحیح می  خوب، من می

نهاد شد. می معرفی کنم، "مجلس" هم مرتب رد کند. این ها هم به من پیش
گفتم، ممکن است این کشماکش طوالنی شده، به ایران حمله بشود، بعد 
بگویند، تقصیر بنی صدر بود که با "مجلس" سر تعیین نخست وزیر، دعوا راه 

 انداخت، ایران رفت. 
  

گویید مصلحت کردم، یا آن زمان فکر  : خوب پس، حاال میجهانگیر گلزار
کردید دارید مصلحت اندیشی می کنید؟ چون شما تصور می کردید، اگر نمی 

 این کار را نکنم، عراق حمله می کند، ایران می رود. 
  

ابوالحسن بنی صدر: آنوقت فکر می کردم، چرا، آری. از این جهت این را می 
گفتم ...، در رابطه با مصلحت با آقای خمینی بود که توجیه می کردم، دعوا 

ت وزیری نکنیم. "مجلس" که از لحاظ من اعتباری نداشت. سر نخس
گفت این را بکن، درصد تقلبی، زائدۀ آقای خمینی بود. او می  70"مجلس" 
گفت نخیر. سر کودتا گفت این را نکن، مجلس می گفت بله، می  مجلس می
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هم همین جور شد: دستور داد، آن ها هم دستور را اجرا کردند. پس مسأله، 
توانستم به اصطالح، اینگونه عمل بکنم که بدون  خمینی بود. خوب، میآقای 

 اینکه بایستم و نه بگویم، همینجور آرام، به طور طبیعی ]پیش روم[. وزارتخانه
دادند، من همینجور معرفی کنم، آن ها که داشتند کارشان را انجام می 

شد. چون "مجلس" بگوید، نه. جامعه بر ضد آن "مجلس" برانگیخته می 
هیأت وزیران، تحت ریاست رئیس جمهوری اند. بخشِ قوۀ اجرایی ]دولت[ 

باید با رئیس جمهوری همکاری داشته باشند. پس رئیس  هستند. آنها
جمهوری، اینجا حق دارد، نه "مجلس"، آنهم "مجلس" قل ابی که به زور 

قای توانست تحمیل کند. آبخواهد تحمیل کند. در واقع "مجلس" هم نمی 
موسوی اردبیلی از آقای خمینی پیام آورد که امام می گوید، شما ارتش را 

شد، تصدی کنید، حکومت را به این ها ]= "مجلسی ها"[ بدهید. پس می 
گفتم، این  شد حتی مجلس را نپذیرفت. می شد. می اینکار را کرد. می

ن اساسی "مجلس"، انتخاباتش قل ابی است و قانونیت ندارد، من مجری قانو
کرد؟ یا باید در همان  دانم. آقای خمینی چکار می هستم، این را قانونی نمی

کرد، طرف "مجلس" قل ابی را وقت، استعفا نامۀ من که دستش بود، منتشر می 
گرفت، آن وقت اولِ کار ]نظام تازه تأسیس[ و به رئیس جمهوری که می 

شد. ببینید، در خرداد وبرو می منتخب مردم بود، می گفت، نه. یعنی، با مردم ر
توانست [ اصرار داشت، نمی ۶0کرد. او آنجا ]= خرداد  ، وضع فرق می۶0

رود. گفتیم که او تا آنجا نمی  [ ما می۶0مقابل مردم واقع نشود. ]در خرداد 
خواست  توانست نرود. چون اگر می ولی در واقع در عمل رفت، چون نمی

خواست جانب بنی صدر را  گرفت. اگر می را می نرود، باید جانب بنی صدر
با پیروزی ایران پایان می  ۶0بگیرد، یعنی کودتا نه، یعنی جنگ در خرداد 

شد و استبداد گرفتیم، یک نسل ایرانی هم قربانی نمی  پذیرفت، غرامت هم می
[ جای این نبود ...، اما هنوز پیش ۶0شد. آنجا ]= خرداد هم بازسازی نمی 
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شروع جنگ، آن وضعیت نیست. ایشان هم هنوز دستش توی زد و بند از 
محرمانه، بند نشده بود. توجه بکنید که این ]تعیین نخست وزیر[ در تابستان 

است. دست ایشان را هنوز در آن معاملۀ پنهانی، بند نکرده بودند. پس می  ۵9
هوری شد که ایشان جانب آن "مجلس" قل ابی را رها کند و جانب رئیس جم

 را بگیرد.       
  

کرد، : یعنی امکانش بود. اینکه آیا آقای خمینی این کار را می جهانگیر گلزار
 خودش باز یک سئوال است. 

  
کرد، باالخره نتیجه از این که شد، کرد یا نمی  ابوالحسن بنی صدر: حاال می

ه آقا، این "مجلس" قل ابی است، گفتی ک شد. مسأله این است. می بدتر نمی
وزیر معرفی نمی کنم. کنم. به این "مجلس"، من نخست  من این را افتتاح نمی

شد یک کنم. تمام. پس می مصوبات این "مجلس" را من، امضا نمی 
گوید، انتخاباتش، قل ابی است.  "مجلسی" که رئیس جمهوری به صراحت می

ریاست یک قاضی دیوان کشور، و  هیئت معین کردم، هر کدام به 10من 
دادند که آن انتخابات در تهران تقلبی بود، در طرف گزارش قضات بی 

درصد "وکالء"، تقلبی بودند. پس راهکار  70شهرهای مهم تقلبی بود، 
 -چون ]در انتخابات مجلس شورای ملی –داشت. تازه آقای خمینی آن وقت 

 28شرکت نکرده بودند، یعنی  هزار نفر بیشتر ۶00میلیون  ۶مجلس اول[ 
درصد، اعتبار و  28خوب این  -درصد ]از کلِ واجدین شرایط رأی دادن[

پایگاه مردمی نداشت. باید ]روح الله خمینی[ یک چیز قل ابی که مردم هم به 
آن رأی ندادند، تحمیل کند و با رئیس جمهوری در بیفتد. تازه طبق قانون 

گفت. خوب، ]در  را نداشت، باید زور می اساسی هم که ایشان، این اختیار
کرد، خیلی بهتر بود. قبل از جنگ هم بود، زورگویی[ دستش را زودتر رو می 
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داد، تکلیف آدمی، معین بود. شد و وقتی جنگ رخ می  آن زمان دعوا طی می
اینجور نبود که ما یک دشمن، خطرناک تر پشت سر داشته باشیم، و روبرو هم 

بجنگیم. پس شدنی بود. چون آن زمان عمل کردم و در کارنامه  با تجاوز عراق
گویم  کنند و میها قبول نمی کنم و آن بازگو شده است که وزراء را معرفی می 

تواند تصویب بکند، معرفی می شما مقصرید، وزیری که رئیس جمهوری نمی 
. من کنید. قانون اساسی گفته، وزیر را باید رئیس جمهوری تصویب بکند

کنید، تصویب کنم. شما مجبورید مجبور نیستم کسی را که شما معرفی می 
 کسی را معرفی بکنید که من بتوانم تصویب کنم.    

  
 : دقیقا  در کارنامه، مفصل آورده ایدجهانگیر گلزار

  
 که با ی راای هم به او نوشتم. پس این کارهای ابوالحسن بنی صدر: بله، در نامه

شد از اول انجام داد. خوب، بعد آقای خمینی در  تأخیر انجام دادیم، می
ا را می هکه گفت، این نهادها را باید قبول بکنند، این  ۶0خرداد  2۵سخنرانی 

ل گفت، دیگر. می گفت، "مجلس" را باید قبول کنم. دستگاه قضائی را قبو
سی عمل کرده است. خوب، نداشتم، می گفتم آقای خمینی خالف قانون اسا

ی مباید  گفتم، اما –روز اول باید می گفتم با این انتصاباتی که شما انجام دادید
شتی را به ریاست دیوان عالی کشور و آقای موسوی ، من آقای به-ایستادم

پذیرم، چون بر خالف قانون اساسی اردبیلی را به دادستانی کل کشور، نمی 
ت در این دیدم که با می توانستم بگویم، مصلح اند. ]با اینکه[ نصب شده

 آقای خمینی در نیافتیم. 
  

: چرا با آقای خمینی نمی خواستید در بیافتید؟ می خواستید جهانگیر گلزار
 مسألۀ کاشانی و مصدق، تکرار نشود؟
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ن ابوالحسن بنی صدر: آن که بود. دامادش آمد پیش من، گفت ایشان نگرا

آن استعفا را به این جهت دست  –است که قضیۀ مصدق و کاشانی تکرار بشود
، من گفتم نه، هیچ نگرانی نداشته باشند، من هیچ در صدد این -ایشان دادم

نیستم که با ایشان دعوا کنم، مطمئن باشند که من با ایشان دعوا نمی کنم، این 
ر کنند، خیالشان راحت هم استعفاء نامه، هر وقت ایشان الزم ببینند، منتش

باشد. خوب ]اینکه[، پسرش را برای معرفی نخست وزیری قبول کردم، برای 
شان رفع بشود. تازه به عکس، بعد مدعی چه بود؟ برای اینکه ایشان نگرانی 

اعتبار کنید، خواستید، پسر شد که ]چون[ شما می خواستید مرا در جامعه بی 
می، اینجوری است، دیگر! هر کاری من نخست وزیر بشود! خوب، ]یک[ آد

که شما بکنید، باب طبعش نباشد، یک اسم روی آن می گذارد! به هر حال، در 
فرض کنید  –تجربه روشن شد که شما اگر می خواهید کسی نرود به راه خطا

شان به بیراهه خواهند مراقبت کنند، بچه  است، پدر، مادر، مییک خانواده 
، یک روش این -س و چنین چیزهایی را ول کند و ...نرود، توی ابتذال و در

است که به زور بخواهی جلویش را بگیری. یک روش دیگر این است که شما 
خواهی بشکنی. این ]روش[  می خواهی، به آن راه نرود، ولی دلش را هم نمی

کفایت نمی کند. برای اینکه، او از همین ]روش[، ممکن است سوء استفاده 
خواهی، دلش را بشکنی، هی آرام آرام می  داند که شما نمی کند. چون می

برد. خوب، ما از یک جایی کشاند و می رود، و شما را هم با خودش می 
دیدم، نه نه، اگر بخواهیم همینجور برویم، باید توی همان لجن بیفتیم. اینکه 
د، می گویم، من همان زمان تصحیح کردم، به این جهت است؛ روشِ تجربی بو

شد، باید تا موافقت با آن زد و بند محرمانه می تصحیح شد. اگر تصحیح نمی 
های خونین می رفتم، توی  رفتم، تا انحالل احزاب می رفتم، تا سرکوب
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فسادهای بزرگ می رفتم، به استبدادی که ایران را به این روز انداخته، می 
 رفتم. 

  
شش کافی نیست که شما هی کوپس از یک جایی خود را انتقاد کردم که آقا! 

ینجور ن، اکنی با آیۀ قرآن و روش پیامبر، و ]با نوشتن در کارنامه که[ استالی
 نجورآشد و هیتلر، آنجور شد و فرعون، آنجور شد و دستگاه پاپ قرون وسطا، 

، شد و ]نیز[ سرنوشت مستبدها را طرح کردن که آقای خمینی، مراقب باش!
رت شوی[، این کار صحیح است و روش درستی ]مانع افتادنش به سرای قد

باشی  اشتهداست، اما این ]کار[ باید توأم باشد با اینکه، اسباب هم در اختیار 
 ها، در را به رویش قفل کنند.  که نگذاری، توی سرای قدرت برود و آن

اش این است که دل به دلش، ندهی، به دلخواه او عمل نکنی.، سر حق الزمه 
لحت را نیاوری جلو، و بنابر مصلحت، در واقع، حق را نادیده بایستی و مص

در کارنامه مشخص  –بگیری. خوب، از یک جایی ما این روش را تغییر دادیم
کنیم، هم تر، هم نقد میتر و واضح حاال داریم آقای خمینی را روشن  -است

ترین کنیم، اسباب فراهم کنیم که تا آخر نتواند برود. یکی از مهمسعی می 
کردیم، و از لحاظ استقالل ایران بسیار بسیار با  کارهایی که داشتیم می

اهمیت است، این بود که جنگ را خیلی سریع تمام کنیم. چون اگر ما جنگ 
حاال آنها ]= سران حزب جمهوری اسالمی و سازمان  –کردیم را تمام می

هایش  وار تانکمجاهدین انقالب اسالمی و ...[ گفته بودند که ]بنی صدر[ س
، آنها -ها، الزم نبود بشوم، تهران بیایم آید تهران. سوار تانکشود و می  می

گرفتند، و من، ]آنها را[ بعنوان دستیار در یک موقعیتی ]بسیار بد[ قرار می 
دشمن که از پشت سر، آن همه جنایت و خیانت در حق این ملت کردند، ... . 

نی که از قشون صدام گردن کلفت تر، مرتب، و من با وجود این ]چنین[ دشم
کرد، توانستم از این ور، با یک ارتش متالشی، هر روز، از پشت سر حمله می 
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از وطن دفاع کنم، و با موفقیت، جنگ را تمام کنم. خوب، هیچکس حریف 
 شد. حرف صحیحی بوده که ]پیروز به تهران می آمدم[. من نمی

  
: دو تا سه ماه دیگر نیاز بود که با آن هیئت بی طرف ]از جنبش جهانگیر گلزار

 غیر متعهدها[ مسئله را تمام کنید. جنگ داشت تمام می شد، دیگر.
  

ته ک هفابوالحسن بنی صدر: آری، دو تا سه ماه دیگر؟ اگر این ها کودتا را ی
 وول د، در ]حبه تأخیر می انداختند، کار جنگ تمام بود. این هیئت قرار بو

 خرداد، ایران بیاید.  20حوش[ 
  

اند : در کارنامه هم نوشته اید که این ها بنا است بیایند، گفته جهانگیر گلزار
 که ... عقب افتاد.

  
آموزد و ابوالحسن بنی صدر: بله. خوب حاال، آن کارنامه این درس را به ما می 

باید، عمل به حق، ایستادگی بر حق،  مایل به قدرت، میگوید که در برابر ت می
ها با حق، هم انجام بگیرد، تا شما بتوانی مقاومت کنی، نگذاری  تنظیم رابطه

آن طرف، برود، بیفتد توی سرای قدرت، در را به رویش قفل کنند، دیگر آنجا 
نتواند ]کاری برای نجات خود بکند، و[ زندانی قدرت بشود. خوب، این 

رس بسیار بسیار مهمی است. ما از آن انتقادی که ]از روش خود[ کردیم، د
توانستیم به جنگ سرعت بدهیم، سران ارتش هم خطر را متوجه شدند، و با 
دل و جان، شب و روز تالش کردند و به ترتیبی که در چهارمین ...، االن، 

جنگ، آقای  دانیم که در چهارمین ماه اسناد محرمانه منتشر شده اند. ما می
)یعنی، از  13۶0اش شکست خورده و از بهار صدام پذیرفته بوده که حمله 

 2میالدی(، ایشان، برای تن دادن به صلح، آمادگی داشته است. از  1981
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هیئت، به ما پیشنهاد شده، و ما پیشنهاد جنبش غیر متعهدها را بهتر یافتیم، 
د، قرار بود که آن هیئت شیک تغییراتی در آن دادیم، و وقتی کودتا می 

]مذاکره کنندۀ  جنبش غیر متعهدها[، پاسخ موافق صدام را ]به ایران[ بیاورند 
 که جنگ تمام بشود.       

  
: این هم چیز پنهانی ای ]آن موقع نبود و[ نیست. گزارش جهانگیر گلزار

قبول آنها، صحبت های کاملش را شما در کارنامه آوردید، حتی پیشنهادات، 
 شخص ..، همه را آورده اید.

  
ن ابوالحسن بنی صدر:  بله، آوردیم، نامه به آقای خمینی هست، توضیح آ
انه پیشنهاد، هست، همۀ این ها هست. عالوه بر این، گفتم که سندهای محرم
 ق همکشورهای مختلف هم رو شده اند، رژیم آقای صدام هم رفته و اسناد عرا

 حاال، همه چیز، بر همه، معلوم است. رو شده، 
  
  

 [ آنخوب، آنوقت هنوز ]همه چیز بر همه[ معلوم نبود. پس ما ]در رابطه با
ست کردیم، ]خواستیم[ که جنگ را بعنوان ابزار از دانتقادی که ]از خود[ می 

ل[ طرف مقابل بگیریم که نتواند نسلی را زندانی آن جنگ بکند، ]و آن نس
تر آن خواستیم هر چه سریع ابر بازسازی استبداد مقاومت بکند. مینتواند در بر

 جنگ را تمام کنیم. این است که آنها به اصطالح، دست پیش را گرفتند،
جنگ  رفتند پیش آقای خمینی که االن اگر شما، کار بنی صدر را تمام نکنی،

 شوی. را تمام کند، دیگر حریف او نمی 
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ه، سبب شد که ارتش ملی، واقعیت پیدا کرد، این ولی خوب، همین مقدار توج
ای مثل ایران است، مقاومت در جبهه های یک دست آورد بزرگی برای جامعه 

جنگ، با وجود این ]چنین[ پشت جبهه، بعنوان روش، یک پیروزی فوق 
العاده با اهمیتی بود که از موضع حق عمل کنی آنهم در دو جبهه، از روبرو 

حمله، شما ایستادی بر حق، و این هر دو را بتوانی عقب  حمله، از پشت سر
بنشانی، دست آور جدیدی برای کل بشریت بود. از این جهت، آقای خمینی 
 کاری که کرده خیانتی است به دین خود و مردم، به کل بشریت. یک هفته می
 توانست این جنایت را به تأخیر بیندازد، ولی نه، الزمۀ آن کودتا، ربط مستقیم

 Alanبا ادامۀ جنگ داشت! این که وزیر دفاع انگلستان ]أالن كالرك، 
Kenneth Mackenzie Clark] گوید، جنگ ]ایران و  در دادگاه می

عراق[، در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه اش را فراهم 
لله ها ]روح اکردیم، ]از جمله، نشان داد که[ ادامه اش، الزمه اش بود. این 

خمینی و سران حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  و 
شدند. االن، بخشی از مردم ...[ باید از انقالب ایران، راحت ]مرخص[ می 

ایران از انقالبی که هیچ گناهی ندارد، منزجر شده اند؛ خود آن انقالب هم، 
ند، همین سرنوشت را های دیگر هم، همه نگرانند که نکقربانی است. جامعه 

هایی پیدا کنند! خوب، این ]انزجار و نگرانی[، نتیجۀ آن جنگ و جنایت 
است که رژیم والیت فقیه در داخل کرده، و این بالیی که سر اقتصاد آورده 

اش جنگ تا جنگ گرفتار است که یکی  10است، و ... . االن، کشور در 
 اقتصادی است. 

  
، بر روش خود، یک نقدی انجام دادیم، برای اینکه پس، به استناد آن کارنامه

نسل امروز هم ببیند، آن زمان ]قبل از نقد[ چگونه عمل می شد، آن عمل ]آن 
روش[، چه نتایجی داشته است: یک دوره که بنابر مصلحت بوده، آن تحمیل 
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محمد علی  –ها به ما شده، مجلس قالّبی تحمیل شده بود، نخست وزیر
، تحمیل شده -که دست چپ و راستش را هم بلد نبوده رجایی، یک آدمی

گوید، آقای رجایی به ]مقر[ روزنامۀ کیهان بود. حتی آقای بهزاد نبوی می 
گویند، بیا نخست وزیر بشو. عجب کشوری شده است! آمده، گفت، به ما می 

ای که گفت، به حال ملتی که من رهبرش هر دو، خندیدند. مثل آقای خامنه 
ون باید گریست. خودشان هم باورشان نمی آمد. واقعا! هم، غیر قابل بشوم، خ

دانست که اداره کشور چیست!؟ همچین آدمی  باور بود! آخر این آدم چه می
گوییم، آقای ]رجایی[، وزیر بازرگانی، آقای صدر، در دورۀ آمده آنجا، می 

، تحریم اقتصادی، خوب عمل کرده، کشور معطل نمانده است؛ گفت، نه
جُرمش همین است، مگر امام نگفته که مردم باید ریاضت بکشند؟ آقای 

زنی!؟ مگر شما نخست ها چیست می  مهدوی کنی به او گفت، این حرف
وزیری اید که به مردم ریاضت بدهید؟ این طرز فکرش بود. یا بعنوان کار 

شک هایی که بمب ها و گلوله ها توپ و موگفت، این خانه ایجاد کردن، می 
های عراقی خراب کرده، آجرهایش را برداریم ببریم جای دیگر، ساختمان 
 کنیم، کار ایجاد بشود. این هم طرز فکر اقتصادی این آقا بود. من به او می

اش آمادگی گفتم. اصالا، واقعا، ذهنیت  گفتم، خشک سر، بعنوان توهین نمی
نیا، ... . آقای ]برای اداره کردن[ نداشت. یک کشور است، آن هم وسط د
گوید این خشک  اشراقی گفت، من رفتم به آقای خمینی گفتم که بنی صدر می

سر است. من با او صحبت کردم، دیدم اصالا سر ندارد که خشک باشد، یا تر. 
همچین آدمی را، شما بعنوان نخست وزیر، به صرف اینکه ضد بنی صدر 

 کنید!  است، تحمیل می
  

: البته در کتاب کارنامه، شما، اینکه گفتید خشک سر است را جهانگیر گلزار
 کنید. دهید، یعنی به او توهین نمی  با احترام توضیح می
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 ابوالحسن بنی صدر: نه، ...       

  
دهید : برای من، خیلی جالب است، آن قسمتی که توضیح می جهانگیر گلزار

را آمدند، پیشنهاد کردند، او چه شخصیتی دارد، چه نوع فکری دارد.  که او
اش را عمل رود عکس گوید بله، فردا می گویم، می من هر چه امروز به او می 

کند. اصالا او متوجه وضعیت کشور نمی شود. بی احترامی در توضیحات می 
به این دلیل و گویم خشک سر است، نیست. بعد شما می گویید، من به او می 

 توضیح می دهید. 
  

ود. بایی ابوالحسن بنی صدر: بله. نه، مسئله توهین توی کار نبود، مسئله شناس
 ها به ما تحمیل شده بود. در دورۀ حق ]دورۀ بعدخوب، در دور، مصلحت این 

از نقد روش[ نه، مصلحت بیرون از حق مفسدت است، مصلحت را قدرت می 
شد. استقامت،  رد. نه ]دیگر[، آن ]روش[ عوضسنجد، حق را انسان دا

کند،  صحبت روزانه با مردم، توضیح وضعیت به مردم که حکومت چه دارد می
کند، حقوق ها، مجلس چه دارد می کند، نقد این دستگاه قضائی چه می 

 انسان چیست، مالِ آن دوره است. 
امت امعه به استقتدارک ایجاد وجدان همگانی نسبت به حقوق و برانگیختن ج
الِ شود، همه، مدر برابر بازسازی استبداد. اینکه استبداد چگونه بازسازی می 

، نقدی است که آن زمان ما از خود انجام دادیم. چون روش تجربی داشتیم
تصحیح کردیم و به یمن این تصحیح، در برابر آقای خمینی هم، بر حق 

 ایستادیم. 
  



1621 

 

از قالب را ]که جدیدا  منتشر شده اند[ آغاگر شما صورت جلسات شورای ان
مانه صمی بگیرید، آن رویۀ نقد را که من نسبت به  آقای خمینی داشتم، و بسیار

آید تا یک ]صورت جلسات[ می آنها را توضیح دادم، ]می توانید[ ببینید. آنها 
ای، مصلحت، مقدم و حاکم بر حق و حقیقت است. از یک زمانی ]به دوره 

گوییم،  ایستیم و حق را میرود: به حق می آید، مصلحت می حق می  بعد[ نه،
ح گرچه نسبت به آقای خمینی در کارنامه، مالحظه هست، رو در رویی، صری

]نقدها[  نیست. ]اما[ در نامه ها ]به آقای خمینی، کلیک کنید[ چرا، در آنجا،
اما در  خیلی صریح و روشن، و در آخرها، دیگر خیلی سخت و ... هستند

 کارنامه همچنان ]مالحظه کاری نسبت به او[ رعایت می شود. 
  

جلد کارنامه به نوشته درآمده، منتشر بشود[ خواننده بخواهد  ۶بعد که ]بزودی 
توجه کرده، شاهدی ]بر نقد من به آقای خمینی و تغییر روش[ بیابد، ]آن 

گویند ردم می شاهد[ این است که آقای احمد خمینی یک دفعه به من گفت، م
کند و چه موضعی می کند، ببیند، امام چه صحبتی می که بنی صدر، صبر می 

اعتبار بشود. بعد هم گیرد، تا توی کارنامه اش، ضد آن را بگوید که امام بی 
جلد کتاب در آورده اند که ]نشان بدهند[ مواضع روزنامه  2وزارت ارشاد، 

کردم، اند. نه، من ]چنین[ صبری نمی  انقالب اسالمی با مواضع امام، ضد هم
زند. فکرش را بکنید، آدمی شدم که ایشان چه حرفی می اصالا مطلع هم نمی 
حاال ]او [  -گوید که چه اشتغاالتی داشتآن کارنامه می  –]با اشتغاالت من[

روزانه هم یک وقتی صرف کند، رادیو تلویزیون گوش کند که ببیند،آقای 
دانم از موضع  ت. اما ]مکانیسم[ قدرت را می شناسم، میخمینی چه گفته اس

شود. پس وقتی ]موضع قدرت[ او را نقد می کنم،  قدرت، چگونه عمل می
خورد به فرمایشات ]همان موقع[ آن آقا؛ خوب، می شود نقد همان ]بر[ می 

کند، من حرف او را شنیدم، و نقدش را گفتم. فرمایشات آن آقا. او خیال می 
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من قدرت را نقد کردم. او چون با قدرت این همانی پیدا کرده، خود را نه، 
قدرت مجسم تصور کرده و ندانسته، آلت قدرت شده، فرض می کرده که من، 

کنم که تو آلت آن کردم. نه، من آن قدرتی را نقد می  های او را نقد می حرف
هم آن دو  شدی. به این ترتیب، ... این مدارک، همین االن، موجود است،

جلد کتاب هست )کلیک کنید(، اما حرفی که آقای احمد خمینی به من گفته، 
مثل اینکه ]در کارنامه[ یک جایی هم گفتم که او به من اینجور می گوید، و 

 اینطور نیست، من، باصطالح؛ آنچه حق می دانم، می گویم. 
  

لینی. مطالعۀ بهر حال این ]کارنامه[، هم درس تجربه بگیرید، هم مطالعۀ با
بالینی، غیرِ تاریخ است. البته اگر شما امرهای واقع مستمر را شناسایی کنید و 

را بعنوان یک مجموعه پیدا کنید، تاریخ واقعی می شود، آن جور که  رابطۀ آنها
واقع شده، ]می شود[. مطالعۀ بالینی، بر آن، اضافه دارد. چون شما با مطالعه 

هایی آزمایید که کدام روش، چه نتیجه را هم می های گوناگون  بالینی روش
هایی بوجود برد؟ چه سرنوشت هایی بکار می  دهد؟ آن طرف چه روش می

گویم، اگر سال گذشته است، دیگر!. من می  ۴0خواهد آورد؟ می گویم که! 
نسل امروز، آنچه را که آن زمان گفته شده، ]بیابد که[ االن نیست، من آن 

میدم. اگر ]بیابد که[ االن هست، درست فهمیدم. برای اینکه آن وقت، غلط فه
ای مطالعه، از تاریخ، جامع تر است. این کارنامه، مطالعۀ بالینی است و تجربه 

 است که مرتب نقد و نقدِ متقابل است و شما یک روشی را به اجرا می
ی که ما پیدا های جنگ مانند. مثالا روشها می کنید، این گذارید، تصحیح می 

ها در تاریخ نظامی خواهد ماند. شما با یک ارتش متالشی، آنهم کردیم، این 
ها بطور لشگرش را روس  12با آن پشت جبهه، با یک ارتش مجهزی که 

کامل تعلیم داده، مجهز کردند، آنهم با تازه ترین اسلحه، ]با موفقیت 
 ۴ن راه انداخته بودند که جنگیدید[. آنها ]رژیم بعثی عراق[ تبلیغات ضد ایرا
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روزه که نتوانستند، اما در نهمین ماه  ۴روزه، کارِ ایران را بسازند. خوب، 
جنگ، طرف ]عراقی[، سر شکسته، حاضر شدند، صلح را با شرایطی که ما 
تعیین کردیم، بپذیرند. آمدند توی کنفرانس اسالمی گفتند، کاری که ارتش 

بود. واقعا  هم معجزه بود. خوب، آن ایران کرده، حماسه نبوده، معجزه 
]جنگیدن[ یک روش داشته که معجزه ممکن شد. آن روش را منتخب مردم 
ایران پیدا کرده و به ارتشیان و دیگران گفته و در کارنامه هم از آن حرف زده 

کند که ای را ایجاد می ها ]مطالعه های  بالینی[ همه، آن مجموعه  است. این
د تاریخ ایران است. و از لحاظ انقالب، تنها مطالعۀ بالینی از مهمترین اسنا

آیند، همچنان می گوید هایی که از پس هم می یک انقالب است و برای نسل 
که اگر یک جنبشی کردند، بخواهند موفق بشود، دوباره استبداد بازسازی 
نشود، چه باید کرد. این ها همه در آن کارنامه، جمع است. یکی از 

رترین کارهای زندگی من و همکاران گرامی و گرانقدر من است که با من ماندگا
ها هم تا امروز ایستاده اند. در آن دوران بسیار سخت ایستادند، بعضی از آنها 

ها برای ایران، بلکه برای زندگی بشر هم، یکی از مهمترین سرمایه  و خودِ آنها
 در عصر حاضر اند. 

  
 شاد و پیروز باشید. 

  
****** 

 در صورت اطالع از طرح محرمانۀ روح الله خمینی چه

 (7شد؟ )باید انجام می کاری
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-https://www.youtube.com/watch?v=MaEgFvqeZ
feature=emb_logo&8 

 
                                                                             

 
ای است که با آقای بنی صدر در گلزار: بینندگان عزیز، این هفتمین مصاحبه

رابطه با مجموعه گزارشات روزانه رئیس جمهور به ملت ایران که تحت نام 
ماه در آن دوران روز بروز  9کرد، این ها بیش از انتشار پیدا می« کارنامه»

یدا کردند بعد هم به صورت مجموعه کتاب در آمدند و این مجموعه انتشار پ
ها که عزیزان جلد در سایت آقای بنی صدر موجود است و مجموعه کتاب 6در 
ها ها استفاده کنند و مطالعه کنند. این کتابتوانند به آن رجوع کنند و از آنمی
مان صفحه هستند در شکل جدیدی، با یک نگرش جدید با ه 1200در 

 6جلد انتشار خواهد یافت. ما  4محتوا که این کتاب به احتمال زیاد در 
ای است کنم این آخرین مصاحبهمصاحبه در این رابطه انجام دادیم و تصور می
های دهیم. امکان دارد مصاحبهکه در این رابطه با آقای بنی صدر انجام می

عنوان ضمیمه که در آخر شود به ای میدیگری بعدا  انجام بگیرد که مجموعه
آید برای اینکه تجربه آن نسل را نسل جدید استفاده بکند و ما از این کتاب می

قدرت به قدرت نرویم و از خشونت به خشونت گذر نکنیم بلکه این بار از 
خشونت و استبداد، بخصوص استبداد دینی، به استقالل و آزادی و دموکراسی 

کند، طرح اطرات آقای یزدی روشنی پیدا میای که در خگذر کنیم. یک مسئله
ای ای است که از روز اول انجام شده مابین یزدی، خمینی و به گفتهمحرمانه

آقای بازرگان هم از آن اطالع داشته، آقای مطهری هم از آن اطالع داشته و 
آمد به این صورت کسی این یک چیزی است که اگر در کتاب آقای یزدی نمی

شد. به نظر من چیزهای دیگری هم بوده که در طول زمان یک به متوجه آن نمی

https://www.youtube.com/watch?v=MaEgFvqeZ-8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MaEgFvqeZ-8&feature=emb_logo
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دادید. اگر از ها برای شما آشکار شده. شما روزانه به مردم گزارش مییک این
ای بوده، برای شما چه روز اول اطالع داشتید که یک همچین طرح محرمانه

 کرد؟تفاوتی می
  

ترسید ه چون آقای خمینی میکرد. ببینید، در فرانسبنی صدر: بسیار تفاوت می
که شاه ماندگار بشود و جنبش بخوابد و ایشان در فرانسه به جمع پناهندگان 

دانیم حتی برای او خانه هم خریده بودند در ورسای، و نوه اضافه بشود، می
ایشان چندی قبل مصاحبه کرده گفته که قرار بود مدرسه هم برای ایشان در نظر 

آمد پیش من، گاهی هم مدرسه برود. فرزند او هر روز می بگیرند که او آن جا به
روز یک بار که آیا واقعا  نظر شما این است که این رژیم رفتنی  3-2به فاصله 

هایی بزند که سبب تثبیت او توانست حرفاست؟ نگران بود که نرود. پس نمی
دنیا  مسئله را که مطبوعات 19بشود. وقتی هم که ایشان وارد این جا شد، من 

هایی دارد که اگر ایشان این مواضع کردند و اینکه این مسئله چه پاسخطرح می
رود. این را در رود و رژیم هم میرا اتخاذ بکند این انقالب به راه خودش می

سومین روز ورود ایشان ماشین شده در اختیار ایشان قرار گرفت که در ایران 
راهنمای اسالم کتاب منتشر چاپ شد و به عنوان ضمیمه در کتاب اصول 

شده. استقالل، آزادی، حقوق انسان، خطر فاشیسم مذهبی، رابطه دولت و 
اصل را پیشنهاد  20های مختلف. ما روحانیت، اقتصاد ایران، ... همه جنبه

تای آن را بر زبان آورد به جز عفو عمومی که گفت برویم  19کردیم، ایشان 
ها تا اصل که در کتاب انقالب این 20با آن شود. متناسب ایران ببینیم چه می

ها را منتشر کردند را آوردیم، همه مستند هستند برای اینکه مطبوعاتی که این
مثالا ایشان گفته والیت با جمهور مردم است، با اشپیگل مصاحبه کرده، تاریخ 

ها هست که در فالن روز در فالن ساعت این مصاحبه انجام مجله و همه این
ایشان این موضع را گرفتند. متناسب با آن، طرح شورا را پیشنهاد کردیم  شده و
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که مردمی که جنبش همگانی انجام دادند در محل شورایی را انتخاب کنند به 
ها ها شورای استانی و نمایندگان آنعنوان شورای انقالب و نمایندگان آن

صدی کند بعد شورای کشوری تشکیل بدهند و این در واقع اداره جنبش را ت
هم دولت جدید متکی باشد بر این شورا. اینکه در صورت جلسات شورای 

رویم در ایران انتخاب گویم که آقای خمینی گفت میانقالب هست که من می
شود. حاال اینکه هست انتصابی است. بعد هم کنیم. یعنی شورا انتخابی میمی

بود که من در شورای انقالب فراموش کرده بودند که این آقا همچین قولی داده 
جا هست. ام. صورت جلسات خوشبختانه منتشر شده، در آناین را گفته

خوب، این یک طرح تحول از پایین است بعد تحول استقالل انسان و جامعه 
شود بر اصل موازنه ایران است. به قول خود استقالل و آزادی تعریف می

عار انقالب هم این بود، نه شرقی نه زیر سلطه، که ش –عدمی، یعنی نه به مسلط 
شد که بیان غربی، جمهوری اسالمی. یعنی آن جمهوری اسالمی تلقی می
دهیم که این استقالل و آزادی باشد. همین را در کارنامه هم توضیح می

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی اینجور قرار بود. خوب، حاال رفتیم ایران. 
ان آقای خمینی یک مصاحبه کرد گفت شورای قبل از اینکه ما برویم ایر

انقالب تشکیل شده و آقایان بنی صدر و یزدی و قطب زاده هم عضوش 
نیستند. خوب حاال این تشکیل شده یک چیز و اینکه ما عضو آن نیستیم هم 
یک چیز. چه لزوم داشته؟ دلیلی الزم داشته که با این صراحت بگوید که ما 

شود مگر به یُمن اسناد سفارت آمریکا. نسته نمیعضو آن نیستیم. این را دا
بینید که از لحاظ تضمین دادن به آمریکا که جا شما که اسناد را ببینید میآن

ها مرا ها است و آمریکاییبنی صدر در دولت نخواهد بود، یکی از تضمین
گفتند که کمونیست رفتند میها میکردند. یعنی ایرانیمائوئیست تصور می

ها کنار آمدند اما آن زمان ها بعدا  با چینیار مائو هستم. البته آمریکاییطرفد
های اروپا از مائو و آمد. حتی کمونیستهنوز مائو جنگ افروز به حساب می
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خواهد دنیا را به خاک و خون بکشد. مائوئیست وحشت داشتند از اینکه می
باشد. آنجا خوب پس بنی صدر که مائوئیست است، نباید در هیچ کاری 

بینید که سندها همه از همین قماش است. دسته بندی کردند که چه کسانی می
ها را در سیاست آمریکا در ایران توانند با سیاست آمریکا راه بیایند. همه اینمی

ها با دموکراسی و آوردیم. یک گروه که بنی صدر و دوستانش هستند این
مریکا جورشان جور نیست. آقای استقالل و آزادی جورشان جور است، با آ

تواند با خمینی با گروه او با استقالل و آزادی جورش جور نیست، اما می
آمریکا جورش جور بشود. حاال بخشی هم آقایان هنوز منتشر نکردند که بعد 
توی ویکیلیکس منتشر شد. از جمله سندهایی که ویکیلیکس تازگی منتشر 

یت انقالب اسالمی آمده، که نماینده ای از تاریخ در ساکرد که درصفحه
نهضت آزادی به سفارت آمریکا رفته، صحبت این بوده که هیئت وزیران جدید 

داده که بنی صدر نخواهد بود. به این شود، ایشان اطمینان میکه تشکیل می
ترتیب، آن طرف که تقدم به آزادی و استقالل داده، مبنایش این بوده که چون 

الل داشتیم و آزادی نداشتیم، حاال باید که اول آزادی را ما در تاریخ استق
مقدم بدانیم که آن را به دست بیاوریم بعد به تدریج استقالل. مهندس بازرگان 
در همین نوفل لوشاتو گفت به من ثابت کن که چرا استقالل و آزادی هم 

الل جدایی ناپذیر است. برای ایشان چند تا دلیل آوردم. از جمله اینکه استق
این است که من بتوانم بدون محدودیت تصمیم بگیرم. آزادی این است که 
بتوانم نوع تصمیم را خودم انتخاب کنم. ممکن است شما اولی را داشته 
باشید، دومی را نداشته باشید. مثالا پول نداشته باشید، امکان مالی ندارید 

یم را انتخاب محدود است. شما استقالل مالی ندارید ولی خوب تصم
خواهم بخرم. استقالل گویید خانه فالن امتیازاتی دارد میتوانید بگیرید. میمی

مالی نیست، آزادی انتخاب هم ندارید. یکی دیگر این است که وقتی شما 
گویید استقالل یعنی نه مسلط نه زیر سلطه، شما نه مسلط باشید نه زیر سلطه می
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چه می شود؟ آزادی عبارت از این باشید، به این معنا مستقل باشید، آزادی 
شود که شما در سیاست داخلی در داخل بتوانید به حقوق عمل کنید، بتوانید می

استعدادهایی داشته باشید که خلق بکنید، نه مسلط نه زیر سلطه، یعنی عقل 
مستقل است. نه در مقام مسلط محدود است نه در مقام زیر سلطه محدود 

ها در کتاب استقالل و آزادی دادیم با مثال تعریف گوناگون از 30است. 
ها یک به یک با بیننده و شود اینها که پُر میجدید که امیدواریم در برنامه

ها و شهر و کشور ها از خانوادهشنونده در میان گذاشته بشود. برای اینکه مثال
د المللی گفتیم. وقتی نه مسلط، یعنی شما به عنوان مسلط محدوو روابط بین

نیستید. چون وقتی مسلط شدید رابطه قوا است. در آن مدار بسته شما موقعیت 
اید. نه مسلط یعنی رهایی از آن مدار بسته. نه مسلط دارید اما توی مدار بسته

زیر سلطه، یعنی باز هم از آن مدار رها هستید. یعنی عقل یا کشور یا انسان 
ل آزادی که به معنای دقیق مستقل است، محدود کننده ندارد. در این جا او

تواند خلق بکند. کند این است که به عنوان استعداد خلق میکلمه معنا پیدا می
گویم هر آید. این را که میدر موضع مسلط زیر سلطه این توانایی به دست نمی

تواند تجربه بکند. عقل برای اینکه بتواند خلق بکند باید از هر انسانی می
تواند این باشد که من ا باشد. حاال این محدوده کننده میای رهمحدود کننده

ای مسلط هستم یا نه، امر دیگری باشد. یا کشوری زیر در مقام فالن بر عده
شود برخورداری از شود. پس آزادی میسلطه باشد. فرهنگ آن کشور عقیم می

ان ها هم نیست. حاال ایشحقوق و توانایی خلق. اگر آن استقالل نباشد، این
متقاعد شد. رفتیم ایران و ولی سیاست آزادی بر استقالل مقدم است اجرا شد 
و این بالها سر ایران آمد. طرح بر مبنای استقالل و آزادی هم آماده که قبالا که 
آقای خمینی که نجف بوده دادیم، ایشان آن جا خوانده. وقتی دادم به ایشان 

یک پولی هم از من گرفتند که آن  بیند.گفت این ریز نوشته شده. چشم من نمی
را درشت نویسی کنند که ایشان بتواند بخواند. این جا در فرانسه که گفت ما 
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گذارند اقتصاددان داریم و اشارت کرد به من، گفت ما اقتصاددان داریم نمی
ها کشور را آباد کنند. اشاره اش به آن برنامه عمل بود که در نجف خوانده این

ایران منتشر شد تحت عنوان برنامه جمهوری اسالمی. در  بود. آن هم در
خارج، شهر به شهر تحت عنوان حکومت ملی موضوع بحث شده بود در اروپا 
و در آمریکا. یعنی ما از پیش برای انقالب ایران برنامه عمل داشتیم. چون ما 

کردیم. مثل پدر دیدیم و آن را حاصل عمر خود تلقی میتدارک انقالب را می
کردیم این را بار بیاوریم. ما خبر نداریم که یک طرح دومی هم و مادر سعی می

کند. آن طرح دوم، در وجود دارد. این آقای دکتر یزدی ما را از آن مطلع می
واقع سیستمی است مثل کوبا و روسیه دوران استالین، یک رهبر با اختیارات 

مثل دادگاه انقالب و مطلق، یک شورا تحت امر او، ستون پایه جدید قدرت 
سپاه پاسداران، یک حزب واحد برای کنترل سیاسی اجتماعی جامعه که سر 
این حزب واحد که نظر ایشان این بوده که نهضت آزادی را تصدی کند، 

کنیم. او هایی که حزب جمهوری را ساختند گفتند خیر خود ما تصدی میاین
داده و پسندیده و قبول کرده، گوید که آن طرح محرمانه را به آقای خمینی می

غیر ایشان آقای احمد خمینی اطالع داشته، بعالوه آقای مهندس بازرگان و 
بعالوه آقای مطهری. بهشتی را یادم نیست ولی در جایی در مورد حزب واحد 

شود او هم اطالع داشته. ولی در صورت با آقای بهشتی گفتگو داشته، معلوم می
عی که آقای مهندس بازرگان دارد با این طرح جلسات شورای انقالب مواض

کنم که اگر ایشان اطالع داشته و موافق محرمانه سازگاری ندارد. من تعجب می
گرفت. به نظر من نمی رسد که او اطالع بوده، قاعدتا  نباید این جور مواضع می

ها در حکومت موقت تشکیل بشود داشته و اعتماد داشته گذاشته ستون پایهمی
بکند با ایران آن کاری که کرد. این یک چیز است، اما آنچه که سئوال شما و 

است، رابطه با ایاالت متحده آمریکا، آن یک چیز دیگر است. آن چندین سند 
است. یک سند در آن زمان معلوم نبود. می دانستیم که آمریکایی ها مراجعه 
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نجوری است که می کنند، آقای دکتر یزدی هم واسطه است و هر انقالبی ای
قدرت مسلط خارجی این گفتگو الزمه اش است. باالخره یک زمانی می رسد 
که انقالب پیشرفت می کند می رسد به لحظه پیروزی، حاال تغییر و تحول 
گفتگو پیش می آورد. اما آن جا ایشان یک موضعی می گیرد که بعد که سندها 

بود از جمله گاری  منتشر شد، بعد هم توی نوشته های مقامات آمریکایی
گوید )پیام آقای خمینی است( بینیم که ایشان طرف آمریکایی میسیک، ما می

که شما جانب بختیار را رها کنید چون قرار بود در آن گوادولوپ به خالف 
سازند، قرار نبود شاه برود خمینی بیاید. قرار ها میهایی که پهلوی چیدروغ

کرد، ژیسگاردستن، یک دروغی این آقایان  این بوده که شاه را نمی شود حفظ
ساختند برای اینکه برای خودشان بنویسند، که گویا آقای ژیسگاردستن مراجعه 

زاده یک متنی تهیه کرده و خواهد. آقای قطبکرده که رهبری انقالب چه می
آن را به رئیس جمهور فرانسه داده، او هم برده در گوادولوپ طرح کرده و قرار 

اه برود و خمینی بیاید. دروغ است. حتی آقای ژیسگاردستن وزیر شده که ش
کشورش را فرستاد به ایران، در مصاحبه لوموند دیپلماتیک گفتم، تمام 
مدارکش را هم دادم که آورده در آن مصاحبه با من. آقای نیرومند در آلمان 
متصدی این مصاحبه بود، یک شماره مخصوص در آورد در مورد ایران، 

کند که خمینی ش را هم توضیح دادم. که پنیادوسکی به شاه پیشنهاد میمدارک
ای که به ژیشگاردستن می نویسد اینکه ترسد. در نامهرا بکشند اما شاه می

پیشنهاد کردند بکشند گفت نه، این آن نیست. این را ؟؟؟ روزنامه فرانسوی 
یگران هم این را کند، اول او فاش کرد. اما بعد دکه اسرار زیادی را فاش می

توانیم او را از فرانسه اخراج کنیم حقیقت دارد بازگو کردند. ولی اینکه ما می
گوید نه، دست به ترکیب او بزنید دیگر کشور بکلی از کنترل خارج که شاه می

گوید که در جلسه گوادولوپ هم من مخالف شود. آقای ژیسگاردستن میمی
ظم آلمان. ]....[ در گوادولوپ قرار بوده بودم که شاه برود هم اشمیت صدر اع
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شود شاه را حفظ کرد( نه که نه شاه )برای اینکه کارتر گفته بود که دیگر نمی
خمینی، بختیار. اگر هم نشد کودتای نظامی. این برنامه شان بوده. این هم که 

گوید که شما بختیار را وِل کنید ما برای منافع شما بهتر پیام آقای خمینی می
ها بر آقای ها بر بختیار بوده. اگر سیاست آنستیم دلیل بر اینکه سیاست آنه

ها بدهد. ولی خوب همین پیام خمینی بود دلیل نداشت که این پیام را به آن
گوید که من از راه مصلحت این حرف را زدم ناقض استقالل است. ایشان می

شوی عدی میشود. از راه مصحلت این حرف را زدی، بدقیقا  همین می
شود شود معامله محرمانه، بعد میگروگانگیر مهمتر از انقالب اول، بعد می

شود وضعیتی که ایران اآلن شود ایران گیت، هم میاکتبر سورپرایز، بعد می
دارد. گفتم، قدم اول را نباید آدم بردارد. حاال مقایسه کنید با مصدق سر 

جیبی دارد. هر جمله را هر طرف انگلیسی می گوید طرف وسواس ع«. واو»
دفعه می گوید این معنی اش چیست؟ این کلمه می شود اینطور هم ازش 
برداشت بشود؟ تجربه قرن است. حواسش جمع است. دوره قاجار را 

بندد دانم که این قراردادهای که مسلط زیر سلطه میشناسد. مثل من که میمی
ها را تجربه کرده . همه اینتواند باشد. او هم همین جوراش چه میمشخصات
« واو»شود معنی کرد. این دانست که فالن کلمه را اینجوری هم میبود و می

تواند عطف به فالن بکند بعد یک همچین درد سری درست کند. اینکه می
داند، نه یک سر سوزن حاضر نیست تخفیف بدهد از آنچه که استقالل می

که به طرف بگوید ما برای شما از بختیار مسلط نه زیر سلطه، تا بیاید این جا 
بهتریم. این یکی، دو، بدتر از این، در خانه آقای فریدون سحابی مالقات آقای 
مهندس بازرگان و موسوی اردبیلی با سُلیوان آخرین سفیر آمریکا که یک رژیم 

گوید که آن ها میبا ثباتی بر مبنای اتحاد ارتش و روحانیت بوجود آوردن. این
محرمانه یعنی وابستگی. عمل در محدوده وابستگی. خوب این استبداد  طرح

کنم و به این جهت توانسته... من تعجب میدرون آن است. بازرگان نمی
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گفت آزادی مقدم است، خواند. چون وقتی میاش نمیگویم با مواضعمی
ته گفت که آزادی را قربانی کنیم. اما توجه نداشت که دولت آزاد و وابسنمی

کرد که ایران آزاد رد. ولی فکر میآوناممکن است. آن وابستگی استبداد هم می
خواست که رژیم شاه برود یک استبداد دیگر بیاید. این تجربه پیدا بکند. نمی

گوید در محدوده وابستگی آزادی نا ممکن است. در عمل است. آن سندها می
شد. حاال گیریم که از دست هم ناممکن شد. عمالا هم آن طرح محرمانه پیاده 

نهضت آزادی بیرون آوردند، حزب جمهوری تصدی کرد. بعد هم که مستقر 
شد، اول خودش حذف شد. به عنوان حزب منحل شد. در بحث قبلی نگفتم 

شوند؟ هم ای هستند که اول خود قربانی میکنند یک دستههایی که کودتا میآن
در آن حزب بودند از بین رفتند، هم حزب قربانی شد، هم بهشتی و افرادی که 

بعدش بقیه کسانی که مزاحم بودند به تدریج طرد شدند، در روسیه هم همینجور 
های هیتلری را شد. آقای هیتلر هم همین کار را کرد. اصالا وقتی آدم تصفیه

بیند یک دسته آمده یک دسته را بکلی نابود کرده. اینجوری خواند میمی
شدیم که همچین طرح تیب ما حاال اگر مطلع میاست. پس به این تر

ای هست و این قرار مدارهای محرمانه با سفارت آمریکا وجود دارد، محرمانه
دیدیم. ما بنا گذاشته بودیم بر اعتماد کامل به آقای خوب از پیش تدارک می

 خمینی که اشتباه بوده.
                                                                   

 دیدید؟گلزار: چه تدارکی می
  

بنی صدر: آنچه را که از زبان آقای خمینی گفتم، چند بار گفتم، گفتم این 
اصول را اگر خود آقای خمینی یا غیر او، قبل از انقالب اگر گفتم و بعد از 

ها هم این نظر و فکر را داشتند، اگر جز من کسی نیست انقالب اگر گفتم، آن
گوید، این فکر قبلش گفته، هم در انقالب گفته، هم بعدش تا امروز می که هم
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گفتم؟ این از من است. چرا از زبان آقای خمینی تنها بگویم، چرا خودم نمی
مسئله که مردم ایران، این انقالب چیزی نیست که همینجور با زور زندگی کنی 

ای که از لحظهبعد رژیم شاه برود، شما بشوی صاحب حقوق. اینجور نیست. 
شوی به جنبش باید زور را از زندگی حذف کنی با وجدان به حقوق وارد می

ها را تغییر شود انقالب. از همان لحظه باید رابطهشروع کنی به زندگی. این می
بدهی. باید این شوراهایی که به ایشان پیشنهاد کردم، ]...[ آن زمان به جامعه 

روستا به روستا، شهر به شهر، شوراهای انقالب ایرانی پیشنهاد کرده بودیم که 
توانست تشکیل بدهد. این ستون را تشکیل بدهید. بعد شورای انتصابی نمی

 شد تشکیل داد.ها را نمیپایه
  

نی گلزار: کسان دیگری هم بودند که نظر شما را در شورای انقالب پشتیبا
 کنند؟

  
های آقای خمینی بودند. اما ابیها انتصبنی صدر: در شورای انقالب که نه. آن

توانستیم به جامعه ایرانی پیشنهاد دوستانی که با ما همکار و همفکر بودند می
شد، بازسازی استبداد بکنیم. و اگر تحول از پایین از جریان انقالب انجام می

گویم، برای اینکه هنوز یک عواملی هست که شد. تقریبا  میتقریبا  ناممکن می
کردیم شد. بعد شروع میعمل بکند ولی خوب خیلی چیزها عوض میتواند می

به اینکه با نیروهای محرکه جامعه، جوانان، زنان، دانشگاهیان، معلمان، 
ها یک ارتباط بشوند از طریق آقای خمینی. خوب خواستیم همه اینمی
دم توانستیم مستقیم ارتباط برقرار کنیم. آن کاری که من وقتی وارد ایران شمی

هزار جمعیت  50هزار گاهی  40هزار  30و شروع کردم در دانشگاه صنعتی 
توانستیم زودتر شروع کنیم، در سطح دادم، میآمد برنامه عمل را توضیح میمی

کشور شروع کنیم، و آن دفاتر هماهنگی که بعد در دوران ریاست جمهوری 
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ه یکی از بزرگترین شد زودتر انجام داد. هنوز هم اعتقاد دارم کپدید آمد می
دستآوردهای انقالب ایران است که این فکر دینی، دین از خود بیگانه تکلیف 

شود مدار است، بیگانه از حق و حقوق است، از زبان مرجع تقلیدی انتقاد می
و دین حق مدار که بیان استقالل و آزادی و حقوق و این چیزها است، به 

شود در ایران. به نظرم هنوز ظیمی میشود، انقالب دینی عجامعه پیشنهاد می
هم یکی از دستآوردهای مهم آن انقالب است. طرز فکر دینی مردم ایران امروز 
را مقایسه کنید با کشورهای مسلمان ببینید چقدر فرق قضیه است. خوب 

ها را از زبان آقای رهبر بگوییم، از زبان مرجع بگوییم خیلی بُرد دارد برای این
ای دارد اما حرف یک مرجع کل یک روشنفکر یک محدوده اینکه حرف یک

دهد. پس بهتر است از جامعه را فرا می گیرد و طرز فکر دینی افراد را تغییر می
طریق ایشان عمل کنیم. بعد هم انقالب اگر چند زبان داشته باشد و ... 

شود و ممکن است جنبش بخوابد. خوب احتمال اختاللش در آن فراوان می
رسد. در جریان ورود به گفتیم صدای ما به جایی نمیه بوده. بعد هم میاشتبا

توانستیم حرف حق را بزنیم و این شد نه، میایران و شهر به شهر رفتن معلوم می
های من ضبط شده و شهر به شهر در رو داشته. ولی من خبر نداشتم که سخنرانی

من گفتند که توی گشته و همه از آن اطالع داشتند. فقط یک دفعه به 
تظاهرات، آن اجتماع عمومی را که راه انداخته بودند، عکسی و اسمی از بنی 

دانم این واقعیت داشته یا نه، ولی به من گفتند بوده. صدر بوده. هنوز هم نمی
ای دارد اطالعی نداشتم. اما اینکه در ایران این فکر استقالل و آزادی چه زمینه

کردی. چنانکه بعد که طبق آن اطالعات عمل میداشتی خوب اگر اطالع می
ای انتشار دادیم تا امروز در تاریخ ایران مطلع شدیم عمل کردیم، روزنامه

مانند. انتخابات ریاست جمهوری را بردیم با همان هسته، وطن را دفاع بی
کردیم با ارتش متالشی با همان هسته، مقاومت را در مقابل آقای خمینی 

ها هم اضافه شده، کسانی از آن هسته ا همان هسته، حاال بر آنانجام دادیم ب
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خود را بازنشسته کردند، کسان زیادی بر همان خط و ربط ایستادند و این 
کردیم. دانستیم، خوب زودتر عمل میها را زودتر میمقاومت ادامه دارد. این

الش بدان. دانی، برو دنباین است که شما نسل امروزی بدانید هر چیزی را نمی
 برای اینکه بهای ندانستن سنگین است. شاد و پیروز باشید.

 

 با آقای بنی صدر  مصاحبه های آقای علی صدارت

 
 (1صدر، و بازخوانی)کارنامه بنی

/https://alisedarat.com1399/04/09/6268/ 
 
❊ 
 

 (2صدر، و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/04/16/6284/ 
 
❊ 
 

 (3صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/tps://alisedarat.comht1399/04/23/6328/ 
 
❊ 
 

 (۴صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/05/06/6435/ 
 
❊ 
 

https://alisedarat.com/1399/04/09/6268/
https://alisedarat.com/1399/04/16/6284/
https://alisedarat.com/1399/04/23/6328/
https://alisedarat.com/1399/05/06/6435/
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 (۵صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/05/13/6468/ 
 
❊ 
 
 (۶)صدر و بازخوانیکارنامه بنی 
/https://alisedarat.com1399/05/20/6490/  
 
❊ 
 

 (7صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/05/27/6516/ 
 
❊ 
 

 (8صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/06/10/6564/ 
 
❊ 
 

 (9در و بازخوانی)صکارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/06/17/6595/ 
 
❊ 
 

 (10صدر، و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/06/24/6677/ 
 
❊ 
 

 (11صدر و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/06/31/6693/ 

https://alisedarat.com/1399/05/13/6468/
https://alisedarat.com/1399/05/20/6490/
https://alisedarat.com/1399/05/27/6516/
https://alisedarat.com/1399/06/10/6564/
https://alisedarat.com/1399/06/17/6595/
https://alisedarat.com/1399/06/24/6677/
https://alisedarat.com/1399/06/31/6693/


1637 

 

 
❊ 
 

 (12صدر، و بازخوانی)کارنامه بنی
/https://alisedarat.com1399/07/07/6735/ 
 
❊ 
 
 
 

 

https://alisedarat.com/1399/07/07/6735/
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1513 ,1515 ,1516 ,1517 ,
1518 ,1521 ,1528 ,1529 

 1356  افشار ايرج

, 417, 381, 354, 352  ايالم

433 ,454 ,671 

, 396, 380, 209, 103  آبادان

397 ,405 ,460 ,468 ,471 ,
475 ,478 ,479 ,482 ,484 ,
487 ,489 ,495 ,502 ,509 ,
518 ,524 ,525 ,528 ,531 ,
565 ,568 ,571 ,577 ,605 ,
631 ,633 ,639 ,644 ,669 ,
691 ,714 ,719 ,788 ,849 ,
851 ,1209 ,1260 ,1290 ,

1295 ,1372 ,1514 
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, 208, 206, 167, 154  آذربايجان

222 ,254 ,291 ,296 ,324 ,
326 ,333 ,355 ,359 ,376 ,
381 ,632 ,645 ,988 ,989 

, 254, 208, 206  غربى آذربايجان

291 ,324 ,326 ,333 ,359 ,
376 ,381 ,632 ,645 ,989 

 1388, 206  آشتيانى

 307, 203  انوارى آقاى

, 1238, 621, 614  تهرانى آقاى

1446 

 264  فردوسى آقاى

 308  كريمى آقاى

 615  كل دادستان موسوى آقاى

, 278, 213, 204  مهدوى آقاى

285 ,288 ,622 ,1050 ,1189 

 222  ميناچى آقاى

, 464, 317, 124, 123  آلمان

535 ,758 ,774 ,775 ,776 ,
942 ,953 ,969 ,982 ,983 ,

1359 ,1404 ,1419 ,1520 ,
1522 ,1523 

, 114, 108, 104, 103  آمريکا

120 ,121 ,123 ,124 ,128 ,
129 ,133 ,135 ,165 ,167 ,
178 ,181 ,192 ,290 ,294 ,
302 ,332 ,346 ,359 ,362 ,
363 ,371 ,374 ,375 ,386 ,
413 ,447 ,460 ,465 ,466 ,
505 ,506 ,519 ,545 ,548 ,
551 ,553 ,584 ,586 ,587 ,
603 ,618 ,647 ,667 ,679 ,
704 ,714,716 ,756 ,758 ,759 ,

768 ,785 ,786 ,788 ,790 ,
791 ,796 ,804 ,806 ,810 ,
811 ,812 ,813 ,814 ,816 ,
828 ,829 ,864 ,865 ,866 ,
873 ,876 ,881 ,882 ,883 ,
887 ,888 ,900 ,902 ,936 ,
948 ,962 ,1003 ,1012 ,1014 ,

1026 ,1027 ,1028 ,1029 ,
1045 ,1226 ,1228 ,1267 ,
1269 ,1277 ,1284 ,1285 ,
1291 ,1319 ,1336 ,1361 ,
1362 ,1371 ,1374 ,1413 ,
1415 ,1416 ,1419 ,1420 ,
1421 ,1422 ,1423 ,1462 ,
1464 ,1465 ,1472 ,1490 ,
1493 ,1500 ,1515 ,1517 ,
1519 ,1525 

 1034, 513, 178  التين آمريکاى

, 289, 112  شيرازى ربانى الله آيت

1424 

 838, 479, 108  منتظرى الله آيت

 324  طاهرى اللهآيت

 525  پور باوند

 1152  باهنر

, 1188, 594, 591  بجنوردى

1193 ,1197 ,1337 ,1454 

, 341, 264, 164, 146  آزاد بحث

347 ,360 ,506 ,562 ,624 ,
656 ,703 ,705 ,884 ,1008 ,

1160 ,1196 ,1197 ,1290 ,
1454 ,1486 ,1487 ,1488 

, 182, 181, 177, 124  بختيار

404 ,416 ,1327 ,1469 ,1473 
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 181  بديعى

 994, 980  برژنف

 667  برژيسنكى

, 619, 603, 327, 134  برژينسکى

1415 

 1462  كاتلر برگ

 1440, 176, 175  بروجرد

 1359  کسیبس

, 289, 257, 214, 172  سيجب

313 ,336 ,345 ,396 ,421 ,
422 ,427 ,437 ,456 ,459 ,
512 ,570 ,583 ,589 ,604 ,
631 ,632 ,684 ,769 ,776 ,
791 ,826 ,828 ,864 ,865 ,

1252 ,1329 ,1370 ,1374 ,
1375 ,1486 ,1503 

 1094, 1072, 1071, 1064  نیبگ

, 256, 214, 164, 105  بلوچستان

293 ,357 ,362 ,403 ,474 ,746 

 333, 130  بال بن

, 202, 190, 172, 2  صدر یبن

306 ,737 ,1037 ,1068 ,1129 ,
1131 

, 196, 189, 182, 178  صدر بنى

283 ,287 ,335 ,344 ,349 ,
381 ,389 ,396 ,624 ,645 ,
647 ,671 ,695 ,696 ,703 ,
795 ,1210 ,1430 ,1439 ,

1440 ,1466 ,1513 ,1530 

 666  مستضعف بنياد

, 258, 240  مستضعفان بنياد

1459 ,1460 

 111  مفتح بنياد

, 150, 109, 105, 103  بودجه

154 ,186 ,205 ,208 ,220 ,
224 ,225 ,239 ,301 ,308 ,
313 ,333 ,338 ,342 ,355 ,
374 ,375 ,663 ,697 ,806 ,
807 ,983 ,984 ,1163 ,1270 ,

1322 ,1398 ,1414 ,1456 ,
1457 ,1467 ,1483 ,1489 ,
1490 ,1491 ,1492 ,1493 ,
1494 ,1495 ,1496 ,1497 ,
1498 ,1500,1501 ,1512 ,1527 

 605, 301, 206, 164  بوشهر

, 1381, 1377, 1362  بهبهان

1384 

, 1266, 1212, 329  بانكى بهره

1270 

, 360, 346, 335  زهرا بهشت

1230 ,1245 ,1251 ,1252 

 1152  یبهشت

, 670, 525, 341, 216  بهشتى

1225 ,1337 

 1114  یس یب یب

 109  آباد عشرت پادگان

, 146, 140, 119, 111  پاسداران

176 ,179 ,180 ,185 ,198 ,
206 ,240 ,263 ,267 ,311 ,
335 ,370 ,396 ,423 ,573 ,
589 ,595 ,604 ,631 ,639 ,
641 ,677 ,722 ,803 ,865 ,

1063 ,1117 ,1253 ,1362 ,
1387 ,1441 ,1451 ,1482 
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, 405, 401, 398, 195  پاكستان

407 ,410 ,439 ,440 ,559 ,
787 ,1195 ,1294 ,1303 

, 358, 250, 248, 214, 198  پاوه

359 

 252  نوژه هوايى پايگاه

 1464  ترومن پرزيدنت

 1097  یییو پل

, 897, 879, 878, 874, 873  پوپر

898 ,899 ,900 ,1002 ,1005 ,
1010 ,1017 ,1020 

, 551, 386, 298, 193  پهلوى

554 ,576 ,610 ,664 ,805 ,
994 ,1493 

 280, 116, 105  پيرحسينى

 1520  اوتى پيليس

, 550, 545, 527, 462  تخصص

551 ,585 ,592 ,629 ,658 ,
810 ,899 ,900 ,901 ,902 ,
956 ,957 ,961 ,1095 ,1098 ,

1177 ,1450 

 268  جام تربت

 1403  قاضى محمد ترجمه

 1092, 474, 113, 112  هیترک

 1161, 1100  دانشگاه لیتعط

, 1264, 679, 606  امامت تعميم

1265 ,1276 ,1278 ,1279 ,
1280 ,1336 ,1358 ,1488 

, 280, 277, 275  عقايد تفتيش

328 ,585 ,731 ,1017 

 195  یتقو

 185  شهرام تقى

, 940, 883, 785  ارضى تماميت

1039 ,1318 ,1327 

, 131 ,125, 123, 114  تهران

134 ,140 ,147 ,176 ,187 ,
206 ,221 ,250 ,262 ,285 ,
318 ,332 ,351 ,354 ,357 ,
364 ,389 ,398 ,406 ,413 ,
423 ,427 ,431 ,432 ,447 ,
448 ,457 ,472 ,475 ,484 ,
489 ,491 ,492 ,494 ,498 ,
502 ,505 ,518 ,519 ,528 ,
532 ,533 ,536 ,537 ,541 ,
549 ,554,558 ,560 ,589 ,593 ,
601 ,613 ,614 ,616 ,622 ,
628 ,631 ,637 ,640 ,643 ,
647 ,658 ,659 ,673 ,674 ,
675 ,676 ,678 ,689 ,695 ,
705 ,707 ,720 ,728 ,729 ,
738 ,742 ,829 ,831 ,843 ,
844 ,872 ,886 ,893 ,926 ,
934 ,961 ,1032 ,1033 ,1045 ,

1049 ,1073 ,1077 ,1086 ,
1108 ,1116 ,1117 ,1122 ,
1156 ,1158 ,1177 ,1188 ,
1224 ,1229 ,1232 ,1251 ,
1279 ,1343 ,1345 ,1357 ,
1414 ,1440 ,1441 ,1468 ,
1469 ,1480 ,1484 ,1518 

, 1520, 1485, 1483, 1448  تيتو

1522 ,1524 ,1526 

, 135, 132, 127, 124  جبهه

157 ,176 ,351 ,353 ,354 ,
355 ,366 ,368 ,373 ,376 ,
379 ,388 ,389 ,390 ,393 ,
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394 ,398 ,399 ,405 ,408 ,
410 ,411 ,416 ,417 ,419 ,
420 ,421 ,422 ,423 ,424 ,
425 ,426 ,427 ,428 ,430 ,
431 ,433 ,435 ,436 ,437 ,
438 ,440 ,444 ,446 ,447 ,
448 ,452,454 ,455 ,457 ,458 ,
460 ,470 ,471 ,473 ,476 ,
477 ,479 ,483 ,484 ,486 ,
493 ,495 ,497 ,498 ,499 ,
500 ,502 ,503 ,514 ,516 ,
517 ,520 ,521 ,522 ,524 ,
525 ,527 ,528 ,533 ,534 ,
536 ,539 ,550 ,556 ,558 ,
559 ,565 ,569 ,570 ,578 ,
580 ,584 ,587 ,589 ,590 ,
591 ,593 ,600 ,601 ,602 ,
603 ,605 ,607 ,609 ,610 ,
617 ,621 ,623 ,626 ,627 ,
628 ,630 ,631 ,632 ,633 ,
634 ,636 ,637 ,640 ,643 ,
645 ,646 ,647 ,660 ,669 ,
674 ,675 ,678 ,680 ,687 ,
691 ,700 ,705 ,706 ,709 ,
710 ,712 ,713 ,714 ,717 ,
718 ,719 ,720 ,721 ,722 ,
723 ,728 ,729 ,737 ,739 ,
743 ,746 ,747 ,750 ,751 ,
760 ,762 ,769 ,780 ,781 ,
783 ,784 ,786 ,795 ,798 ,
799, 800 ,802 ,811 ,820 ,
821 ,825 ,829 ,832 ,833 ,
837 ,840 ,841 ,843 ,847 ,
849 ,850 ,851 ,852 ,854 ,
862 ,863 ,865 ,871 ,888 ,
892 ,893 ,897 ,904 ,926 ,
931 ,939 ,1031 ,1036,1044 ,

1063 ,1085 ,1107 ,1115 ,
1117 ,1118 ,1121 ,1140 ,
1175 ,1184 ,1185 ,1186 ,
1187 ,1209, 1216 ,1223 ,
1225 ,1259 ,1260 ,1295 ,
1296 ,1328 ,1334 ,1340 ,
1341 ,1375 ,1377 ,1380 ,
1381 ,1382 ,1406 ,1410 ,
1411 ,1412 ,1421 ,1435 ,
1436 ,1440 ,1441 ,1455 ,
1466 ,1476 ,1481 ,1483 ,
1500 ,1506 ,1507 ,1514 ,
1526 

 1381  «نقابيه» جبهه

 893, 176  ملى جبهه

 1083  یجعفر

 1483, 492  جعفرى

, 1193, 220, 210, 208  جاللى

1197 

 1339, 809, 540  چريکى جنگ

, 521, 460, 385  روانى جنگ

534 ,536 ,543 ,546 ,571 ,
590 ,644 ,646 ,648 ,660 ,
713 ,714 ,842 ,1333 

 740, 533  سياسى جنگ

 1441, 1277, 1182  سانسور جو

, 1541, 1537  گلزار ریجهانگ

1544 ,1545 ,1548 ,1549 ,
1551 ,1555 ,1557 ,1558 ,
1559 ,1560 ,1562 ,1565 ,
1567 ,1569 ,1570 ,1571 ,
1572 ,1574 ,1575 ,1577 ,
1583 ,1585 ,1586 ,1588 ,
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1589 ,1591 ,1594 ,1597 ,
1600 ,1601 ,1604 ,1606 ,
1608 ,1611 ,1612 ,1614 ,
1615 ,1616 ,1618 ,1619 ,
1622 ,1623 ,1625 ,1626 

, 1021, 936, 692, 691  جيرفت

1022 ,1023 ,1024 ,1036 

 1262, 1178, 930  چالدران

 738, 308  چالوس

 671, 326  خلق فدايى چريکهاى

 624  خلق فدايى هاىچريك

 982, 866, 758  چکسلواكى

, 614, 360, 291, 155  چماق

887 ,910 ,1051 ,1056 ,1112 ,
1113 ,1136 ,1139 ,1141 ,
1156 ,1158 ,1160 ,1161 ,
1197 ,1210 ,1280 ,1289 ,
1446 

, 910, 909, 614  چماقداران

1049 ,1050 ,1052 ,1058 ,
1070 ,1113 ,1156 ,1169 ,
1189 ,1199 ,1280 ,1446 

, 1156, 1058, 1056  چماقدارها

1157 ,1193 ,1232 

, 1156, 1152, 1112  یچماقدار

1157 ,1159 ,1161 ,1279 

, 1058, 1053, 911  چماقدارى

1188 ,1189 ,1196 ,1230 ,
1279 ,1280 ,1281 ,1284 ,
1365 ,1445 ,1446 

 678  مغول چنگيزخان

 1464, 1282, 177  چين

 321  بهارى اصغر على سيد حاج

 1283  حبيبى

 1165  یکرمان یحجت

, 1142  یجمهور سیرئ حذف

1143 ,1153 ,1159 

 177  ايران حزب

, 413, 306, 221, 135  توده حزب

624 ,670 ,671 ,755 ,757 ,
760 ,1072 ,1073 ,1075 ,

1134 ,1158 ,1198 ,1207 ,
1226 ,1333 ,1424 ,1466 

, 958, 944, 942  كمونيست حزب

990 ,1421 ,1520 ,1521 

 1338  صباح حسن

 115  ینیخم نیحس

 620  ارشاد هینیحس

, 406, 185, 130, 116  حسين

420 ,553 ,603 ,615 ,622 ,
637 ,648 ,690 ,732 ,844 ,

1006 ,1210 ,1224 ,1330 ,
1372 ,1446 

 1006, 637  على بن حسين

 648, 622  خمينى حسين

 185  عرفانى حسين

 234  فاطمه بنى حسينيه

 1237  موسى حضرت

, 808, 662, 453  قانون حکومت

1314 ,1362 ,1364 

 1485, 678  مغول حمله

 1152  یا خامنه
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, 630 ,602, 505, 134  اىخامنه

677 ,685 ,686 ,689 ,743 ,
1225 

 1419  تاچر خانم

 340  گاندى خانم

, 357, 326, 294  پارس خبرگزارى

635 ,1246 ,1247 

, 286, 266, 253, 127  خراسان

672 ,868 ,1011 ,1219 ,1227 ,
1244 ,1467 ,1468 ,1508 ,
1512 ,1514 

, 533, 477, 176, 174  آباد خرم

1438 ,1508 

, 390, 389, 385, 381  خرمشهر

396 ,397 ,405 ,422 ,426 ,
427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,
433 ,435 ,466 ,473 ,475 ,
478 ,479 ,482 ,483 ,484 ,
487 ,489 ,495 ,496 ,498 ,
502 ,511 ,514 ,518 ,570 ,
571 ,631 ,634 ,638 ,714 ,

1061 ,1209 ,1260 

 1521, 993, 984  خروشچف

 1520  فر زندى خسرو

 307  ییقشقا خسرو

 915, 615  اموى خالفت

, 595, 425, 299, 280  خلخالى

666 ,750 ,1187 ,1365 

, 306, 202, 143, 115  ینیخم

1072 ,1073 

, 164, 158, 130, 116  خمينى

175 ,182 ,312 ,346 ,389 ,

690 ,695 ,696 ,918 ,1013 ,
1414 ,1420 ,1446 

 267  خواف

, 131, 130, 119, 103  خوزستان

138 ,153 ,157 ,160 ,164 ,
214 ,280 ,291 ,318 ,324 ,
349 ,372 ,388 ,389 ,390 ,
396 ,397 ,399 ,405 ,413 ,
415 ,418 ,426 ,433 ,447 ,
454 ,465 ,466 ,468 ,477 ,
482 ,487 ,502 ,510 ,511 ,
518 ,520 ,523 ,527 ,536 ,
540 ,546 ,547 ,549 ,564 ,
570 ,572,598 ,599 ,602 ,604 ,
607 ,611 ,618 ,626 ,628 ,
647 ,667 ,675 ,686 ,710 ,
714 ,728 ,737 ,740 ,744 ,
746 ,751 ,768 ,783 ,793 ,
837 ,843 ,850 ,870 ,891 ,
916 ,1103 ,1107 ,1115 ,

1117 ,1154 ,1158 ,1200 ,
1203 ,1225 ,1288 ,1289 ,
1295 ,1332 ,1333 ,1344 ,
1345 ,1389 ,1414 ,1437 ,
1440 ,1443 ,1444 ,1445 ,
1450 ,1467 ,1499 

 1459  خيامى

, 610, 505, 455, 449  خيانت

686 ,687 ,698 ,733 ,776 ,
788 ,791 ,795 ,916 ,930 ,

1186 ,1243 ,1244 ,1307 ,
1318 ,1439 ,1444 ,1489 

 750  اسالمى انقالب دادستان

, 185, 120, 103  كل دادستان

198 ,239 ,278 ,284 ,367 ,
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438 ,504 ,544 ,545 ,553 ,
595 ,652 ,911 ,1230 

, 675, 595, 300  انقالب دادگاه

826 

, 597, 596, 592  هاخوانده درس

1214 

 1291  عمان درياى

, 423, 420, 419, 180  دزفول

433 ,436 ,479 ,482 ,489 ,
499 ,500 ,501 ,506 ,520 ,
525 ,526 ,527 ,528 ,529 ,
541 ,565 ,568 ,569 ,583 ,
619 ,640 ,645 ,689 ,788 ,
871 ,1381 ,1385 

, 298, 210, 182  قضايى دستگاه

367 ,458 ,459 ,572 ,585 ,
595 ,616 ,651 ,927 ,993 ,

1055 ,1058 ,1196 ,1281 ,
1339 ,1364 ,1365 ,1366 ,
1412 ,1512 

 103  انیجعفر دکتر

, 399, 228, 203  چمران دكتر

403 ,423 ,475 ,600 ,602 ,
831 ,1451 ,1475 

 208  حقگو دكتر

 1187  سحابى دكتر

 456, 176  سنجابى دكتر

 637, 468, 198  شيبانى دكتر

 299  فخر دكتر

 222  مکرى دكتر

 1487, 1387  ممکن دكتر

 1114, 889  دمکرات

 1315, 1267  دوگل

 1361  دهخدا

 1109  یکتاتورید

 429  کانادا ویراد

, 150, 125, 115  تلويزيون راديو

163 ,165 ,194 ,195 ,198 ,
201 ,215 ,217 ,221 ,229 ,
273 ,299 ,384 ,414 ,416 ,
432 ,463 ,473 ,505 ,542 ,
543 ,544 ,545 ,555 ,561 ,
562 ,563 ,573 ,619 ,634 ,
651 ,653 ,656 ,684 ,686 ,
696 ,729 ,935 ,937 ,941 ,

1058 ,1280 ,1321 ,1331 ,
1487 ,1491 

 670, 429  كانادا راديو

, 188, 167, 164  ونتلويزي و راديو

194 ,197 ,304 ,341 ,350 ,
476 ,613 ,619 ,703 ,729 ,
904 ,937 ,973 ,1056 ,1317 ,

1488 

 1338, 457  شيرازى ربانى

 1170, 1152, 276  ییرجا

, 215, 213, 212, 204  رجايى

228 ,235 ,253 ,262 ,274 ,
275 ,276 ,277 ,279 ,284 ,
286 ,302 ,304 ,306 ,308 ,
309 ,310 ,325 ,326 ,331 ,
348 ,351 ,406 ,462 ,494 ,
536 ,670 ,690 ,691 ,735 ,

1334 

 359  یرجو
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, 1091, 1089, 145  سابق میرژ

1108 ,1111 ,1156 ,1157 

, 562, 459, 327, 297  شاه رژيم

620 ,678 ,765 ,789 ,888 ,
893 ,895 ,1013 ,1193 ,1272 ,

1284 ,1373 ,1502 ,1528 

 1225, 122  رسولى

 1364  صدر رضا

, 1093, 957, 883, 236  رضاخان

1172 ,1327 ,1337 ,1521 

, 489, 284, 255, 235  رفسنجانى

670 ,673 ,691 ,1225 

, 1125, 1122  اطالعات روزنامه

1126 ,1129 ,1157 

, 294, 289  اسالمى انقالب روزنامه

518 ,572 ,615 ,623 ,665 ,
781 ,787 ,1023 

 614  آيندگان روزنامه

, 749, 623, 614  ميزان روزنامه

1364 ,1365 ,1376 

 1125  « اطالعات» روزنامه

 264  محمدآباد روستاى

, 177, 167, 132, 131  روسيه

290 ,302 ,382 ,386 ,402 ,
465 ,469 ,498 ,598 ,599 ,
704 ,756 ,758 ,795 ,796 ,
830 ,892 ,904 ,942 ,943 ,
945 ,947 ,948 ,950 ,951 ,
953 ,957, 958 ,960 ,961 ,
964 ,965 ,966 ,968 ,969 ,
970 ,972 ,976 ,979 ,984 ,
985 ,987 ,990 ,992 ,994 ,

995 ,996,997 ,1027 ,1218 ,
1267 ,1277 ,1285 ,1291 ,
1294 ,1295 ,1319 ,1406 ,
1407 ,1416 ,1424 ,1473 ,
1520 ,1521 ,1522 

, 136, 133, 132, 106  رهبرى

161 ,177 ,271 ,303 ,327 ,
346 ,353 ,409 ,424 ,460 ,
465 ,494 ,503 ,509 ,563 ,
572 ,575 ,576 ,591 ,606 ,
611 ,649 ,661 ,683 ,695 ,
701 ,729 ,748 ,751 ,815 ,
819 ,828 ,836 ,862 ,882 ,
887 ,894 ,896 ,897 ,904 ,
913 ,915 ,916 ,918 ,919 ,
920 ,922,925 ,929 ,947 ,960 ,
965 ,993 ,1186 ,1195 ,1196 ,

1212 ,1216 ,1237 ,1249 ,
1250 ,1258 ,1264 ,1265 ,
1279 ,1280 ,1283 ,1287 ,
1322 ,1326 ,1347 ,1358 ,
1373 ,1388 ,1415 ,1504 ,
1521 ,1522 ,1523 

, 1073, 1072, 1064  گانیر

1099 ,1112 ,1122 ,1125 

, 888, 812, 811, 534  ريگان

1026 ,1038 ,1045 ,1046 ,
1309 ,1416 ,1516 

, 123, 110, 104, 2  جمهور رئيس

129 ,135 ,152 ,168 ,173 ,
183 ,191 ,193 ,196 ,201 ,
202 ,211 ,213 ,215 ,217 ,
218 ,219 ,227 ,228 ,231 ,
236 ,238 ,243 ,265 ,272 ,
276 ,283 ,287 ,304 ,306 ,



1652 

 

307 ,311 ,313 ,326 ,328 ,
335 ,342 ,349 ,355 ,358 ,
359 ,360 ,364 ,391 ,394 ,
398 ,401 ,405 ,407 ,409 ,
418 ,432 ,446 ,447 ,462 ,
463 ,473 ,474 ,476 ,492 ,
494 ,495 ,505 ,519 ,536 ,
555 ,559 ,562 ,566 ,567 ,
587 ,607 ,622 ,640 ,641 ,
643 ,648 ,651 ,654 ,669 ,
670 ,671 ,673 ,674 ,685 ,
690 ,691 ,695 ,696 ,729 ,
732 ,735 ,736 ,742 ,743 ,
749 ,750 ,785 ,787 ,800 ,
816 ,824 ,829 ,843 ,868 ,
870 ,872 ,883 ,885 ,902 ,
908 ,913 ,934 ,961 ,1010 ,

1013 ,1024 ,1028 ,1032 ,
1037 ,1051 ,1053 ,1054 ,
1055 ,1057 ,1183 ,1188 ,
1189 ,1192 ,1196 ,1198 ,
1210 ,1230 ,1244 ,1267 ,
1287 ,1331 ,1343 ,1365 ,
1385 ,1410 ,1411 ,1433 ,
1454 ,1462 ,1472 ,1477 ,
1478 ,1484 ,1485 ,1488 ,
1489 ,1490 ,1502 ,1504 ,
1508 ,1526 

, 129, 122, 106  جمهورى رئيس

133 ,152 ,165 ,171 ,175 ,
182 ,183 ,184 ,189 ,192 ,
193 ,196 ,198 ,199 ,209 ,
216 ,217 ,218 ,226 ,227 ,
231 ,236 ,237 ,239 ,244 ,
256 ,279 ,285, 304 ,308 ,
310 ,311 ,313 ,314 ,319 ,

326 ,328 ,330 ,334 ,335 ,
336 ,344 ,348 ,358 ,359 ,
381 ,391 ,393,395 ,404 ,414 ,
418 ,435 ,436 ,437 ,441 ,
449 ,462 ,463 ,464 ,474 ,
475 ,485 ,495 ,496 ,503 ,
535 ,555 ,562 ,573 ,609 ,
610 ,614 ,619 ,623 ,641 ,
644 ,648 ,649 ,651 ,652 ,
671 ,690 ,691 ,696 ,703 ,
718 ,721 ,729 ,730 ,732 ,
733 ,736 ,751 ,770 ,777 ,
790 ,801 ,803 ,811 ,813 ,
822 ,829 ,832 ,838 ,868 ,
870 ,872 ,883 ,884 ,885 ,
886 ,902 ,904 ,923 ,925 ,
926 ,927 ,934 ,1026 ,1037 ,

1056 ,1057 ,1187 ,1196 ,
1204 ,1226 ,1227 ,1233 ,
1247 ,1253 ,1280 ,1296 ,
1321 ,1324 ,1328 ,1342 ,
1343 ,1344 ,1378 ,1411 ,
1418 ,1439 ,1454 ,1468 ,
1469 ,1470 ,1482 ,1483 ,
1484 ,1485 ,1502 ,1504 ,
1506 ,1520 

, 296, 229, 214  ستاد رئيس

351 ,370 ,372 ,373 ,385 ,
388 ,389 ,401 ,403 ,407 ,
411 ,420 ,435 ,440 ,448 ,
454 ,471 ,475 ,478 ,485 ,
525 ,547 ,600 ,675 ,689 ,
723 ,743 ,744 ,831 ,863 ,

1230 ,1483 

 537  مجلس رئيس

 185, 180  زابل



1653 

 

, 329, 268, 257, 254, 117  زن

438 ,472 ,525 ,972 ,998 ,
1042 ,1043 ,1044 ,1080 ,
1081 ,1082 ,1083 ,1085 ,
1086 ,1347 ,1377 ,1388 ,
1390 ,1391, 1392 ,1393 ,
1395 ,1396 ,1398 ,1401 ,
1504 

, 585, 584, 425, 300  زندان

595 ,596 ,606 ,615 ,618 ,
629 ,653 ,666 ,679 ,685 ,
899 ,935 ,940 ,1046 ,1068 ,

1069 ,1074 ,1121 ,1133 ,
1139 ,1140 ,1141 ,1197 ,
1205 ,1327 ,1345 ,1356 ,
1469 

 1512, 1511  سياسى زندانيان

, 1267, 1266, 1226, 332  ژاپن

1291 ,1413 ,1422 

, 241, 240, 208, 114  ژاندارمرى

245 ,301 ,308 ,318 ,352 ,
376 ,379 ,390 ,400 ,433 ,
487 ,489 ,525 ,589 ,865 ,

1049 ,1329 ,1385 ,1387 ,
1453 ,1518 

 1267  ژيسکاردستن

 1413, 813, 371  سادات

 431  متحد ملل سازمان

, 929, 910, 895, 195  ساواك

1053 ,1333 ,1337 ,1357 ,
1424 

 185  سبزوار

 111  پاسدارن سپاه

, 355, 332, 240  ذهاب پل سر

356 ,405 

 1144  کشور هشت سران

, 270, 113, 112, 109  سربازان

315 ,353 ,355 ,389 ,393 ,
395 ,423 ,434 ,450 ,452 ,
521 ,527 ,533 ,534 ,564 ,
565 ,578 ,579 ,589 ,603 ,
611 ,626 ,628 ,630 ,631 ,
632 ,634 ,677 ,760 ,761 ,
782 ,820 ,828 ,839 ,852 ,
863 ,865 ,889 ,975 ,1060 ,

1117 ,1258 ,1377 ,1429 ,
1475 ,1485 

, 408, 355, 322  ذهاب سرپل

418 ,569 ,1436 

 141  یرازیش سرگرد

 121  یباقر سرلشکر

 775  آلمان دارى سرمايه

 1377  فرهانى سروان

 1260  شکرريز رهنكس

, 600, 580, 420  آذين سرهنگ

602 ,723 

 1359  مهر بزرگ سرهنگ

 1448  بزرگمهر سرهنگ

 831  حشمت سرهنگ

 568, 416  عطاريان سرهنگ

, 489, 487, 379  فروزان سرهنگ

783 ,1260 

 645, 420  فكورى سرهنگ

 1415  قذافى سرهنگ
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 1260, 631  كهترى سرهنگ

 1051  الهوتى سرهنگ

 427, 426  پور وطن سرهنگ

 1378, 359  سنجابى سعيد

 503  محبى سعيد

 465, 460, 363  سوئيس سفير

 1361, 386, 132  شوروى سفير

, 1305, 1297, 1296  سکوتوره

1330 ,1331 

 670, 213, 212  سالمتيان

 1122  یسنجاب

, 435, 394, 314, 121  سنگر

485 ,496 ,607 ,630 ,631 ,
632 ,633 ,636 ,840 ,852 ,862 

, 757, 388, 371, 365  سوريه

1227 ,1415 ,1416 

, 589, 433, 428, 426  سوسنگرد

590 ,591 ,598 ,599 ,600 ,
601 ,602 ,605 ,627 ,645 ,
646 ,781 ,783 ,788 ,820 ,
829 ,1107 ,1117 ,1440 ,

1478 ,1480 ,1483 

 714  سوئد سوسياليزم

, 1146, 1145, 1144  سوکوتوره

1149 ,1150 

 1122  اس یب یس

 143  بلوچستان و ستانیس

, 811, 788, 129  آمريکا سياست

888 ,1012 ,1013 

 836  جنگ سياست

 1448  طباطبائى ضياءالدين سيد

, 256, 185, 180, 164  سيستان

357 ,362 ,746 

 659  بانكى سيستم

 1208  فردوسى شاهنامه

, 1483, 1227, 312  شريعتى

1519 

, 1331, 1330 ,412, 411  شطى

1332 ,1333 ,1334 ,1484 

, 1139, 1133, 1077  شکنجه

1140 ,1141 

 1280, 1185  سانسور شکستن

, 477, 235, 210, 153  شکنجه

584 ,585 ,615 ,679 ,685 ,
699 ,700 ,726 ,790 ,875 ,
881 ,883 ,894 ,935 ,959 ,

1227 ,1228 ,1337 ,1338 ,
1379 ,1435 

 994  شلپين

, 1234, 1233  تبريزى شمس

1261 

, 117, 106, 105  انقالب شوراى

119 ,120 ,126 ,127 ,131 ,
133 ,134 ,135 ,137 ,157 ,
160 ,161 ,163 ,172 ,173 ,
187 ,191 ,192 ,195 ,196 ,
199 ,212 ,214 ,227 ,260 ,
275 ,282 ,284 ,285 ,316 ,
330 ,342 ,364 ,505 ,537 ,
544 ,617 ,660 ,674 ,1213 

, 472, 379  دفاع ىعال شوراى

473 ,477 ,480 ,494 ,519 ,
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543 ,545 ,549 ,559 ,672 ,
675 ,685 ,707 ,739 ,813 ,
863 ,864 ,890 ,891 ,909 ,

1443 ,1445 ,1447 ,1484 

 752, 751  كشورى شهيد

, 319, 300, 225, 206  شيراز

1262 ,1368 

 177  شيلى

 464  طباطبايى صادق

 1284  آبادى نجف صالحي

, 386, 371, 363, 290  صدام

400 ,401 ,402 ,406 ,419 ,
424 ,441 ,448 ,503 ,516 ,
576 ,578 ,589 ,599 ,603 ,
618 ,619 ,620 ,628 ,649 ,
667 ,680 ,681 ,740 ,753 ,
781 ,785 ,787 ,790 ,793 ,
794 ,795 ,802 ,808 ,814 ,
821 ,844 ,888 ,890 ,891 ,
904 ,936 ,937 ,940 ,1060 ,

1061 ,1066 ,1076 ,1105 ,
1200 ,1221 ,1224 ,1229 ,
1295 ,1307 ,1330 ,1332 ,
1372 ,1410 ,1413 ,1415 ,
1417 ,1419 ,1420 ,1422 ,
1436 ,1439 ,1450 ,1467 ,
1480 

, 371, 363, 290  حسين صدام

386 ,400 ,401 ,402 ,406 ,
420 ,424 ,441 ,516 ,576 ,
578 ,589 ,599 ,603 ,618 ,
619 ,620 ,649 ,667 ,681 ,
781 ,785 ,787 ,790 ,793 ,
794 ,802 ,808 ,814 ,821 ,

844 ,888 ,890 ,936 ,937 ,
1200 ,1221 ,1224 ,1229 ,
1295 ,1307 ,1330 ,1332 ,
1372 ,1410 ,1413 ,1414 ,
1419 ,1436 ,1467 ,1480 

, 202, 143, 137, 131  صراف

257 ,373 ,374 

 1267, 1178, 999  صفويه

, 289, 244, 242  شيرازى صياد

357 

, 884, 655, 597  اسالم ضد

1029 ,1136 ,1148 ,1149 ,
1183 

, 411, 407, 404, 398  ضياءالحق

412 ,439 

 599, 598  عزيز طارق

 1154  یطالقان

, 1347, 483, 368, 344  طالقانى

1426 

, 264, 263, 151, 129  طبس

283 ,1076 

, 245, 244, 242, 241  ظهيرنژاد

246 ,352 ,353 ,355 ,379 ,
420 ,487 ,518 ,577 ,579 ,
600 ,603 ,644 

 1208, 930, 643  عثمانى

, 138, 133, 130, 124  عراق

141 ,160 ,181 ,198 ,221 ,
223 ,280 ,290 ,311 ,339 ,
340 ,365 ,369 ,371 ,374 ,
375 ,376 ,380 ,381 ,383 ,
384 ,386 ,388 ,390 ,398 ,
400 ,402 ,407 ,408 ,410 ,
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411 ,416 ,419 ,420 ,429 ,
431 ,432 ,436 ,439 ,443 ,
448 ,451 ,456 ,465 ,469 ,
477 ,506,507 ,509 ,531 ,540 ,
545 ,547 ,551 ,569 ,570 ,
576 ,578 ,580 ,589 ,603 ,
607 ,618 ,619 ,620 ,628 ,
637 ,647 ,667 ,681 ,683 ,
684 ,696 ,716 ,746 ,753 ,
755 ,762 ,781 ,782 ,787 ,
788 ,789 ,790 ,791 ,792 ,
793 ,794 ,795 ,804 ,810 ,
811 ,814 ,839 ,846 ,888 ,
889 ,895 ,931 ,937 ,1026 ,

1060 ,1061 ,1062 ,1065 ,
1070 ,1076 ,1077 ,1143 ,
1147 ,1149 ,1151 ,1187 ,
1200 ,1202 ,1223 ,1226 ,
1227 ,1228 ,1266 ,1269 ,
1288 ,1289 ,1291 ,1293 ,
1295 ,1297 ,1298 ,1299 ,
1300 ,1301 ,1302 ,1303 ,
1304 ,1306 ,1317 ,1326 ,
1327 ,1330 ,1331 ,1332 ,
1333 ,1334 ,1341 ,1370 ,
1371 ,1372 ,1374 ,1375 ,
1376 ,1387 ,1413 ,1415 ,
1416 ,1417 ,1419 ,1420 ,
1421 ,1422 ,1423 ,1436 ,
1447 ,1450 ,1456 ,1465 ,
1466 ,1480 ,1499 ,1502 ,
1515 ,1516 ,1518 ,1525 

 1097  یسعود عربستان

, 699, 375, 374  سعودى عربستان

813 ,1228 ,1291 ,1416 ,
1419 ,1465 

 1269  سحابى الله عزت

 648, 614  جمهورى رئيس عزل

 1170, 1105  (ع) یعل

, 1642, 1641, 54  صدارت یعل
1643 

, 365, 321, 310, 280, 237  على

391 ,494 ,497 ,643 ,656 ,
732 ,749 ,759 ,760 ,761 ,
816 ,876 ,893 ,926 ,1054 ,

1208 ,1217 ,1347 ,1385 ,
1390 ,1391 ,1408 ,1417 ,
1421 ,1426 ,1427 ,1443 ,
1445 ,1450 ,1500 

 280  بهزادنيا اصغر على

 1483  شوش عمليات

 122  غضنفرپور

, 205, 164, 121, 112  فارس

229 ,258 ,290 ,316 ,457 ,
474 ,632 ,645, 746 ,755 ,
785 ,788 ,812 ,1227 ,1228 ,

1287 ,1288 ,1290 ,1291 ,
1414 ,1417 ,1419 ,1424 ,
1516 

, 680, 328, 228, 212  فارسى

724 ,759 ,937 ,988 ,1044 ,
1046 ,1427 ,1436 ,1495 ,
1524 

, 1267, 1005, 771, 767  فاشيزم

1395 ,1396 ,1448 ,1520 

, 1275, 969, 942, 753  فاشيسم

1393 

 693, 554, 553  فاطمى
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, 417, 397, 395, 354  فانتوم

431 

 225  اسالم فدايى

, 335, 283, 281, 221  فدائيان

749 ,1189 ,1198 ,1458 

 1285  اكثريت خط فدائيان

 1029, 656, 655  مغزها فرار

 1357, 901  فراماسون

 1086  فانون فرانتس

, 284, 222, 198, 123  فرانسه

322 ,362 ,365 ,366 ,419 ,
506 ,534 ,830 ,942 ,950 ,
981 ,982 ,1011 ,1086 ,1226 ,

1266 ,1310 ,1315 ,1316 ,
1323 ,1379 ,1404 ,1405 ,
1406 ,1407 ,1409 ,1410 ,
1419 ,1472 ,1495 

 283, 264  فردوس

 1490  همايونى فرمان

, 147, 113  ینیزم یروین فرمانده

565 ,583 

, 119, 112  زمينى نيروى فرمانده

208 ,240 ,241 ,242 ,308 ,
351 ,359 ,370 ,403 ,457 ,
484 ,525 ,533 ,538 ,539 ,
583 ,599 ,602 ,603 ,604 ,
627 ,630 ,644 ,675 ,689 ,
744 ,760 

 1142  قوا کل یفرمانده

 502  فروهر

 1393  دیفرو

, 116, 114, 113, 111  فرهنگ

128 ,268 ,274 ,275 ,338 ,
409 ,435 ,454 ,550 ,551 ,
565 ,633 ,636 ,637 ,641 ,
697 ,699 ,715 ,731 ,749 ,
758 ,762 ,770 ,776 ,802 ,
803 ,806 ,814 ,841 ,880 ,
907 ,910 ,933 ,961 ,995 ,

1066 ,1086 ,1098 ,1100 ,
1101 ,1122 ,1150 ,1177 ,
1198 ,1220,1223 ,1248 ,
1276 ,1278 ,1283 ,1284 ,
1290 ,1299 ,1339 ,1456 ,
1467 ,1507 

 221  نژاد فضلى

 140  یفکور

 466, 389  انیفالح

, 389, 388, 356, 197  فالحى

393 ,394 ,397 ,420 ,428 ,
457 ,466 ,467 ,487 ,490 ,
600 ,603 ,604 ,695 ,1225 ,

1257 ,1377 ,1479 

, 302, 301, 236, 235  فلسطين

371 ,410 ,618 ,667 ,681 ,
793 ,795 ,810 ,1417 ,1419 

, 597, 591, 551, 320  قاجار

794 ,809 ,881 ,882 ,901 ,
1072 ,1140 ,1268 ,1493 

 1114  قاسملو

 256, 163  قدوسى

, 205, 181, 180  شيرين قصر

206 ,241 ,242 ,322 
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, 407, 213, 135, 132  زاده قطب

408 ,505 ,542 ,544 ,545 ,
553 ,555 ,556 ,560 ,572 ,
573 ,595 ,1333 

 544  زادهقطب

 1071, 494  هیمجر قوه

, 1114, 241, 141, 103  کردستان

1115 

 565, 426, 351, 248  کرمانشاه

, 1072, 192, 175, 150  کودتا

1075 ,1076 ,1187 

 1114, 141  کومله

 1512, 1468  كاخك

, 603, 534, 134, 124  كارتر

813 ,1026 ,1267 ,1423 ,
1462 ,1516 ,1517 

 1050, 252  كاشانى

 294  رىبصي قانع كاووس

 972  «كالتورا تومان» كتاب

 725  آزادى كتاب

 1388  خانواده كتاب

, 130, 129, 107, 105  كردستان

154 ,166 ,185 ,190 ,205 ,
209 ,210 ,214 ,225 ,226 ,
289 ,295 ,307 ,324 ,325 ,
326 ,372 ,391 ,422 ,468 ,
470 ,508 ,536 ,755 ,889 ,
890 ,891 ,1226 ,1287 ,1288 ,

1443, 1444 ,1456 

, 259, 258, 255, 132  كرمان

260 ,262 ,266 ,332 ,381 ,
491 ,691 ,692 ,750 

, 387, 128  اسالمى كشورهاى

399 ,401 ,683 ,814 ,1268 ,
1295 ,1297 ,1306 ,1310 ,
1444 ,1493 

, 507, 437  متعهد غير كشورهاى

1334 

 335, 281, 218, 212  كالنترى

 1417, 813  ديويد كمپ

 672  مشهد تهكمي

, 284, 278, 252, 220, 213  كنى

285 ,288 ,326 ,342 ,622 ,
625 ,688 ,734 ,898 ,1050 ,

1189 ,1194 ,1200 ,1486 ,
1492 

, 154, 153, 151, 150  كودتا

194 ,360 ,494 ,553 ,624 ,
647 ,668 ,678 ,687 ,759 ,
796 ,1033 ,1192 ,1193 ,

1252 ,1253 ,1261 ,1309 ,
1310 ,1312 ,1313 ,1315 ,
1322 ,1327 ,1333 

, 1516, 1513  خزنده كودتاى

1517 ,1529 

 983  كوران

 431  والدهايم كورت

 164  بويراحمد كهکيلويه،

, 1517, 1516, 1419  كيسينجر

1529 

, 314, 311, 264  شخصيت كيش

315 ,328 ,366 ,367 ,555 ,
578 ,581 ,582 ,583 ,588 ,
606 ,633 ,724 ,725 ,735 ,
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774 ,878 ,918 ,1008 ,1246 ,
1247 ,1349 ,1356 

 350  گرمارود

 147  یگرمارود

 1388  گرمارودى

 1077  کویگرم

, 1091, 1090, 332  یریگروگانگ

1128 ,1163 ,1167 

, 317, 252, 192, 129  گروگانها

332 ,431 ,506 ,534 ,587 ,
593 ,683 ,887 ,888 ,903 ,

1046 ,1064 ,1071 ,1076 ,
1077 ,1079 ,1094 ,1118 ,
1167 ,1168 ,1169 ,1174 ,
1176 ,1416 ,1466 ,1486 ,
1515 ,1516 

 1468, 283, 265  گناباد

 1267, 1129, 774  گوبلز

, 229, 206, 203, 185  گيالن

230 ,300 ,454 ,788 

 1296  گينه

 1050, 670  الهوتى

, 952, 949, 947, 945, 943  لنين

953 ,954 ,966 ,974 ,977 ,
978 ,980 ,993 

 771  لوفور

 1469, 441, 327, 124  لوموند

 1416, 1212, 983  لهستان

, 696, 581, 361, 234  ليبراليسم

755 ,873 ,1275 

, 757, 388, 375, 365  ليبى

1041 ,1415 ,1453 ,1465 

, 949, 947, 945, 878  ماركس

1393 

 942, 900, 771, 122  ماركسيست

, 594, 581, 234, 123  ماركسيسم

873 ,878 ,900 ,945 ,946 ,
976 ,1275 ,1393 

 255, 207, 203  مازندران

 722, 639, 631, 504  ماهشهر

 502  شهرماه

 1357, 615, 560, 555  مبلغى

 1077  یمتاسک

, 343, 335, 281, 221  مجاهدين

344 ,359 ,749 ,1036 ,1454 

 Fortune  1453» فورچون» مجله

 661  اقتصادى محاصر

, 730, 721, 512, 226  يتمحبوب

915 ,1235 ,1236 ,1238 ,
1239 ,1240 ,1242 ,1243 ,
1248 ,1249 ,1311 ,1371 ,
1372 

, 213, 212, 130, 116  محالتى

222 ,235 ,254 ,323 ,345 ,
358 ,376 ,418 ,477 ,674 ,

1031 ,1188 ,1189 ,1337 

 235  يزدى محمد

 588, 492, 300  محمدى

, 380, 252, 251, 236  مدرس

1096 ,1098 ,1173 ,1208 ,
1449 
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 591, 208  مدرسى

, 236, 208, 175, 128  مستضعف

260 ,292 ,530 ,666 ,715 ,
741 ,756 ,757 ,798 ,884 ,

1177 ,1180 ,1181 ,1215 ,
1216 ,1241 ,1253 ,1286 ,
1315 ,1493 ,1501 ,1517 

, 220, 215, 171  مستضعفان

234 ,236 ,240 ,258 ,259 ,
260 ,348 ,444 ,453 ,715 ,
755 ,775 ,795 ,813 ,815 ,
884 ,999 ,1020 ,1179 ,1180 ,

1181 ,1223 ,1239 ,1254 ,
1268 ,1269 ,1286 ,1316 ,
1317 ,1319 ,1323 ,1408 ,
1410 ,1459 ,1460 

 1357  الممالك مستوفى

, 221, 220, 219, 198  مشهد

233 ,568 ,648 ,653 ,670 ,
842 ,911 ,1041 ,1077 ,1227 ,

1232 ,1244 ,1246 ,1247 ,
1251 ,1252 ,1460 

 1172  رالدولهیمش

, 759, 654, 553, 176  مصدق

760 ,894 ,918 ,1028 ,1049 ,
1050 ,1056 ,1064 ,1072 ,
1073 ,1074 ,1075 ,1079 ,
1096 ,1101 ,1123 ,1124 ,
1134 ,1138 ,1140 ,1152 ,
1156 ,1172 ,1173 ,1292 ,
1335 ,1345 ,1356 ,1357 ,
1358 ,1359 ,1433 ,1448 ,
1449 ,1466 

, 699, 618, 535, 195  مصر

813 ,953 ,970 ,1194 ,1310 ,
1413 ,1417 ,1421 

, 1028, 759, 643, 271  معاويه

1054 ,1267 ,1408 

 196  فر نیمع

, 215, 214, 197, 134  فر معين

216 ,227 ,228 ,364 ,373 

, 1240, 1239, 1235  مغضوبيت

1250 ,1373 

 325  زاده مفتى

 1086, 1043  زن مقام

, 231, 190, 160, 151  مکتبى

247 ,270 ,271 ,273 ,279 ,
285 ,303 ,305 ,307 ,310 ,
320 ,321 ,327 ,329 ,337 ,
350 ,368 ,369 ,409 ,410 ,
418 ,444 ,452 ,462 ,505 ,
517 ,527 ,575 ,579 ,581 ,
592 ,597 ,656 ,712 ,730 ,
748 ,880 ,902 ,923 ,956 ,
962 ,1023 ,1178 ,1191 ,

1283 ,1404,1429 ,1501 

, 1261, 1233, 1212  مالصدرا

1262 ,1263 ,1264 ,1265 ,
1271 ,1277 

 1167  یمنتظر

 838, 837  منتظرى

, 744, 665, 304  عدمى موازنه

755 ,1006 ,1239 ,1278 

 983  برسکى موتسل

 208  خلخالى  یموسو
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, 1152, 1151  یلیاردب یموسو

1158 ,1174 

, 157, 132, 103  اردبيلى موسوى

161 ,163 ,173 ,227 ,253 ,
256 ,284 ,447 ,461 ,474 ,
504 ,511 ,909 ,1188 ,1189 ,

1225 

 365  صدر موسى

 681, 402  دايان موشه

 1358, 1233  مولوى

 1151  یکن یمهدو

, 282, 256, 190  بازرگان مهندس

377 ,1113 ,1187 ,1225 

 1257  ارپرك مهندس

 185  شهركى خدابندى مهندس

 1253, 615  سحابى مهندس

 1278  نائينى ميرزاى

, 215, 212, 200, 130  ميرسليم

218 ,278 ,598 ,1050 

, 1316, 1011, 830  ناپلئون

1379 ,1383 ,1403 ,1405 ,
1406 ,1409 ,1449 

 234  آباد نازى

 207  ناژداكى

 1412, 1335, 1012, 177  نجف

, 189, 119, 110  روزي نخست

192 ,200 ,204 ,216 ,226 ,
228 ,235 ,237 ,252 ,340 ,
350 ,438 ,462 ,463 ,473 ,
494 ,505 ,519 ,534 ,615 ,

618 ,651 ,659 ,1024 ,1419 ,
1448 ,1525 

, 331, 323, 153, 119  نظاميان

346 ,383 ,399 ,401 ,402 ,
436 ,438 ,466 ,483 ,501 ,
514 ,599 ,677 ,686 ,687 ,
720 ,739 ,767 ,819 ,822 ,
831 ,896 ,1246 ,1247 ,1315 ,

1427 ,1443 ,1478 ,1503 

, 209, 197, 196, 134  نفت

240 ,261 ,280 ,291 ,318 ,
338 ,340 ,373 ,374 ,375 ,
380 ,569 ,661 ,715 ,756 ,
760 ,802 ,805 ,813 ,866 ,
867 ,1011 ,1076 ,1078 ,

1079 ,1128 ,1226 ,1228 ,
1253 ,1266 ,1268 ,1269 ,
1270 ,1290 ,1372 ,1414 ,
1415 ,1424 ,1433 ,1448 ,
1450 ,1453 ,1465 ,1492 ,
1494 ,1495 ,1497 ,1499 ,
1501 ,1517 ,1518 

, 183, 175, 169, 139, 122  نوار

192 ,201 ,207 ,250 ,278 ,
335 ,347 ,352 ,614 ,622 ,
653 ,671 ,690 ,703 ,886 ,
940 ,1013 ,1043 ,1044 ,

1056 ,1058 ,1083 ,1094 ,
1125 ,1126 ,1143 ,1187 ,
1313 ,1395 ,1445 ,1455 ,
1469 ,1489 ,1519 

 1187, 175  تیآ نوار

 169, 163  ینوبر

 414, 413, 412  نوژه
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 996, 986  كالتورا نومان

 220  شابورین

, 152, 151, 105  مسلح نيروهاى

153 ,157 ,162 ,183 ,198 ,
222 ,229 ,238, 289 ,301 ,
313 ,317 ,318 ,322 ,324 ,
331 ,339 ,346 ,364 ,379 ,
381 ,393 ,400 ,402 ,416 ,
434 ,435 ,437 ,449 ,450 ,
451 ,454 ,455 ,459 ,461 ,
467 ,469 ,470 ,471 ,472 ,
475 ,476 ,491 ,509 ,512 ,
514 ,521 ,535,536 ,541 ,542 ,
545 ,552 ,556 ,567 ,570 ,
585 ,588 ,589 ,590 ,603 ,
605 ,626 ,628 ,629 ,641 ,
642 ,645 ,646 ,647 ,649 ,
668 ,689 ,695 ,701 ,713 ,
714 ,718 ,719 ,743 ,754 ,
763 ,764 ,777 ,786 ,788 ,
796 ,800 ,801 ,803 ,804 ,
807 ,808 ,809 ,810 ,811 ,
820 ,824 ,825 ,826 ,827 ,
830 ,831 ,832 ,835 ,840 ,
841 ,842 ,843 ,844 ,849 ,
850 ,858 ,860 ,862 ,893 ,
894 ,897 ,922 ,923 ,937 ,

1053 ,1057 ,1205 ,1226 ,
1229 ,1241 ,1259 ,1303 ,
1310 ,1322 ,1325 ,1327 ,
1328 ,1331 ,1334 ,1339 ,
1342 ,1351 ,1371 ,1378 ,
1380 ,1381 ,1382 ,1406 ,
1407 ,1410 ,1413 ,1418 ,
1428 ,1429 ,1444 ,1451 ,

1476 ,1480, 1481 ,1482 ,
1503 ,1507 ,1526 ,1528 

 943  برديف نيکالى

 124  وانس

, 412, 403, 253, 228  دفاع وزير

465 ,468 ,470 ,472 ,478 ,
675 ,743 

, 108, 107, 106, 105  وزيران

117 ,118 ,130 ,132 ,159 ,
193 ,225 ,254 ,262 ,274 ,
284 ,285 ,295 ,316 ,326 ,
337 ,358 ,462 ,463 ,464, 
473 ,495 ,651 ,691 ,787 

 1493, 828, 714  ويتنام

 1170, 1152, 1068  یهاشم

 1170, 1068  یرفسنجان یهاشم

, 284, 255, 228, 216  هاشمى

308 ,309 ,341 ,489 ,691 ,
1225 

 878, 166  هگل

, 741, 599, 365  احمر هالل

751 ,1483 ,1502 ,1508 ,
1509 ,1510 ,1511 ,1517 

 332  هلند

, 238, 206, 140, 138  نهمدا

252 ,300 ,322 ,422 ,428 ,
430 ,695 ,696 ,703 

, 1043, 1042, 212  همسرم

1083 ,1086 

 1291, 507, 440, 340  هند

 1515  كيسنجر هنرى
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, 426, 425, 424, 332  هوانيروز

429 ,430 ,440 ,466 ,467 ,
471 ,472 ,475 ,482 ,484 ,
487 ,489 ,490 ,491 ,504 ,
517 ,521 ,523 ,525 ,539 ,
546 ,568 ,569 ,570 ,577 ,
602 ,603 ,668 ,751 ,752 ,
832 ,1480 

 770  تلریه

, 771, 770, 535, 534  هيتلر

772 ,773 ,774 ,777 ,942 ,
947 ,1201 ,1253 

, 736, 691, 675  نفرى 5 هيئت

751 ,1032 ,1036 

, 1330, 1221  نفرى هشت هيئت

1484 

, 411, 406, 371  عرفات ياسر

412 ,416 ,417 ,420 ,647 ,
1307 

 267, 221  يحيوى

 1490, 311  يزدى

 301  يمينى

, 1520, 943, 942  يوگسالوى

1521 ,1522 ,1524 

 
 

 

 


