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آقاى قطب زاده آمد و اطالعاتى آورد درباره تشکيل يك ارتش از مزدوران 406.
ما ملتى هستيم به اسم ملت ايران داراى يك هويت مستقل ،يك فرهنگ 406...
مکتبى باشد ،بيسواد باشد؛ مکتبى باشد و دست چپش را نشناسد407......... .
صبح پيش از رفتن به ستاد ارتش ،به امور غير نظامى پرداختم 408.............

شطى و ضياءالحق دو مطلب مطرح كردند 408..................................
به هنگام صحبت براى خلبانهاى اين پايگاه( نوژه ) به هيجان آمدم و همراه

آنها از شوق با هيجان گريستیم 409..............................................

حواسم پيش سربازها بود و پيش خلبانها بود ،پيش همه آنهايى بود كه با علم به

خطر و قبول خطر به ميدان شرف و افتخار رفتهاند 411.........................
راهى ستاد ارتش شدم و در آنجا جلسهاى را با فرماندهان تشکيل دادم 412....

سرهنگ عطاريان به من گفت :در جبهه غرب  80تانك دشمن را نابود كردهاند

413..............................................................................

یاسرعرفات گفت :من پيشنهاد مىكنم شما آتش بس را به قيد عقب نشينى

نيروهاى عراقى به مرز خود بپذيريد 413.........................................
آمدن حاج احمد آقا و آقای اشراقی 414.........................................
عمليات نيروى هوايى ،فرمانده لشکر اهواز بسيار اظهار رضايت مىكرد 415...
قضیه «مجلس» و «مجلسی» 415...............................................
راديو فرانسه مصاحبه تلفنى انجام داد :مىگفت كه دولت عراق مدعى شده است

كه دزفول را گرفته است و اآلن هم اهواز را در محاصره دارد ،نظر شما

چيست؟ 416.....................................................................
راهى دزفول شديم ،همراهان من سرتيپ فالحى ،سرتيپ ظهيرنژاد و سرهنگ

فكورى ،سرهنگ آذين و كسانى كه هميشه با من همراهند 417..................
«معنی قاطعیت» 418............................................................
در شهر از سپاه ،بسيج ،شهربانى بيمارستان و سنگرهاى مردم در خيابانها ديدن

كرديم 418.......................................................................
با زخميهاى جنگ گفتگو كرديم ،يکى دو تا از اين گفتگوها ،فوق تصور بر ما

تأثير گذاشت 418................................................................

سرشب به مشکين شهر رفتيم419............................................... .
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گزارش خلبانها 419..............................................................
به شوراى نظامى رفتيم 419......................................................
دكتر چمران را فرستادم تا جنگ شبانه را وسعت ببخشد 420...................

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

اين لحظه ،لحظه انتخاب ميان ننگ و افتخار است 421........................
به اهواز رفتيم و در مركز عمليات نظامى حاضر شديم 422......................
نمايندگان خوزستان مىگفتند :در خرمشهر جنگ در ناحيه انبار و راه آهن تن به

تن است 423.....................................................................

امید در کرمانشاه 423............................................................
با هواپيما به كرمانشاه رفتيم ،وضع عمومى جبههها خوب است 423.............

سرهنگ وطن پور در راه دفاع از شهر در جبهه اهواز و خرمشهر شهيد شد 424.
به قرارگاه لشگر  16رفتيم و سرتيپ فالحى از آنها سئواالتى كرد 425..........

امروز هم تانكهای زيادی را شکار كرده بودند 425.............................

مصاحبهگر رادیو کانادا پرسيد :نظر شما نسبت به اظهار نظر دولت عراق كه

گفته است ايران را قوى يافته است ،چيست؟ 426..............................
از تيپ زرهى همدان ،تانكها ،توپها دیدن کردیم و کسریها را مورد بررسی قرار

دادیم 427........................................................................

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

كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد تلفن كرد؛ گفتم :ما ملتى نيستيم كه

حضور دشمن را در خانه خودمان تحمل كنيم 428..............................
وانود میکنند که يك جناحى خواهان سازشکارى با عراق است و يك جناحى

مخالف سازشکارى 429.........................................................
دشمن در جبهه خرمشهر تا مرز عقب رانده شده بود 430........................

مىخواهم يك مسئله عبرت انگيزى را درباره خرمشهر بگويم 430...............
صبح به ستاد ارتش رفتم .جانشين رئيس ستاد آمد و گزارش جبهههاى جنگ را

داد .بعد كم و كسريها را معين كرديم و تصميمات الزم را گرفتيم 432.........

آنها كه بايد تاريخ جنگ را بنويسند ،بايد تنها به ميدانهاى نبرد اكتفا نكنند433
وزير خارجه كوبا آمد و نامهاى هم از فيدل كاسترو آورده بود 434...............
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بعد دادستان كل و نخست وزير و اينها آمدند و يك مطلبى را درباره كم و
كسريهاى جبههها طرح كردند و من به نظاميان گفتم كه داستان مسجد شيخ

لطف الله را يادتان نرود435................................................... .
عدهای شروع مىكنند به «اينجا كج است» «آنجا كج است» و روحيهها را

خراب كردن 435.................................................................
سفير پاكستان آمد به دفتر؛ پيام ضياءالحق را آورده بود در باره آتش بس و

خواستههای وزیر امور خارجه عراق 436........................................
به مجلس فاتحه افسر هوانيروز رفتم 437........................................

از آنجا به فرودگاه رفتيم؛ با دو مخبر ،يکى مخبر روزنامه لوموند و يکى هم

مخبر مجله معروف ايتاليايى به اسم «اكسپرسو» گفتگو کردم 438.............

هواپیماهای توپولوف عراقی در فرودگاه بمب انداختند و 439............... ...
سقوط میگها 439................................................................

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

440..............................................................................

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

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

 9هواپيماى دشمن سرنگون شدهاست 442......................................
با چه روحيهاى خلبانها را آماده پرواز مىكردند 443.............................

باز گشت به تهران؛ دیدار با روحانیون 444......................................
جدا از خبردهندگان مىخواهم تا چيزى برايشان قطعى نشده ،خبر ندهند 444...
تقريبا يك ماه از جنگ مىگذرد؛ صدام گمان كرده بود كه روز سوم جنگ،

جشن پيروزى خواهد گرفت 445................................................
وقتى همه شان در حضور امام بودند ،گفتند كه ما به فرماندهان ارتش اعتماد

نداريم 446.......................................................................

من بارها گفته بودم كه هر وقت اخطارها به نتيجه نرسد ،به مردم مراجعه مىكنم

447..............................................................................

اين درس خوب را از جريان مقاومت ما و مردم ما در برابر دشمن جالد بگيريد.

448..............................................................................
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آنها هستند كه چهره زيباى انقالب ما را لجن آلود كردند و اين چهره لجن آلود
را به دنيا وانمود كردند 449......................................................

ما در سختترين موقع ،بر حساسترين مقامها كم مايهترين و كم استعدادترينها

را گماردهايم 451.................................................................

نمايندگان ايالم و اسالم آباد آمدند و توضیح دادند 451.........................
دكتر سنجابى آمد ،از منطقه كرمانشاه آمده بود؛ قرار شد عشاير از مناطق

خودشان دفاع بکنند 453........................................................
در ستاد ارتش گزارشی از فعاليت و طرحهای ضدانقالب دادند :طرح طوالنی

کردن جنگ 453.................................................................
تا ظهر به حل و فصل مسايل مربوط به جبهههاى جنگ مشغول بودم 454.......

اعضاى شوراى عالى قضايى آمدند و با آنها در باره امنيت قضايى ،محاكمه،

همکارى و هماهنگى با قوه مجريه گفتگو شد 455..............................
به ديدار امام رفتم 456...........................................................

سفير سوئيس را كه احضار كرده بودم ،آمد؛ اخطارى به دولت آمريکا كردم

درباره آواكسها و اطالعاتى كه ممکن است به دشمن بدهد 457...............

شيبانى از آبادان تلفن مىكرد و از كمبود مهمات ناله مىكرد ،گفتم :حتما ايشان

را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان بدهيد 457.................................

آقاى رجايى دو ،سه نفر را معرفى كرده بود و توضیح رئیس جمهور 459........

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

آقاى صادق طباطبايى كه در خارج كشور بود ،آمد و گزارش سفر داد و پيام

سفیر آلمان غربى 461............................................................
بعد سفير سوئيس آمد؛ جواب آمريکا را آورده بود 462..........................

گزارش خوبی از سرتیپ فالحی در مورد خرمشهر و شلمچه و هنر هوانیروز463
فرداى پيروزى ،مدعى پيروزى زياد خواهد شد463............................ ،

سفير روسيه شوروى آمد و من  6مطلبى را كه در موردش توضيح میخواهیم ،به

او گفتم 466......................................................................

مسئله پیشنهاد من به امام 467....................................................
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ضدانقالب در كردستان و جاهاى ديگر نشسته و تصميم گرفتهاند كه زمينه
اغتشاش و برخورد مسلحانه را به وجود آورند 467..............................

هوانيروز رفته و اين نيرو را متالشى كردهاست 468..............................
پذیرش پیشنهاد توسط امام 469..................................................

وظيفه راديو تلويزيون نه مداحى است و نه تبليغات شخصى 470................
پیام دولت ترکیه 471.............................................................

معلوم شد دسته دموكراتها يا دسته ديگرى بودهاند كه در حدود  300تا 400

نفرى به اروميه حمله كردهاند 471................................................
انعکاس بیانیه امام در مردم 472.................................................
حکيم فرزند مرحوم آيةالله حکيم به اتفاق سه تن آمدند و از وضعیت عراق

گفتند 474.......................................................................
اطالعاتى كه درباره خرمشهر و آبادان مىرسيد ،نگران كننده بود 475............

هر روش و شيوهاى كه هست به كار برديم براى اين كه خطر را بشناسانيم 476..
قضیه شورای دفاع و شکست احتمالی! 476.....................................

ايجاد هماهنگى در كارهايى كه به جنگ راجع مىشد 477......................
نزديك ظهر به استان خوزستان رفتيم و بالفاصله به مركز عملياتى نيروى زمينى

رفتيم 479........................................................................

صحبت با خلبانها و مفهوم هنر 479..............................................
گلولههاى توپ كاتوشاست كه از باالى سر ما رد مىشود 480...................
ساعت  11به جمع خلبانان نيروى هوايى و هوانيروز رفتم 481.................
در میان سنگر ،يك خبر ،بيم ايجاد مىكرد و يك خبر اميد 482.................

با استفاده از روش علمى كار ،پيروزى به دست میآيد484..................... .
در يك جا هم گلوله درست در كنار اتومبيل به زمين خورد و تركش آن به اطراف
پاشيده شد 487...................................................................

عدهاى فكر مىكنند كه اگر جنگ به پيروزى بيانجامد ،چه نيرويى رو مىآيد

488..............................................................................

بعضى مىگويند رئيس جمهور جانب ارتش را گرفته و عدهاى هم جانب سپاه

را 489............................................................................
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هيچ وقت و هيچ تاريخى نيروى مسلح محبوب ،كودتا نمىكند 491............
وزیر ناشناخته چگونه با رئیس قوه مجریه کار کند 491.........................
توطئه خود مختاری 506.........................................................

باز تاب استقامت در جنگ 506.................................................
درخشندگی مجدد انقالب 507...................................................
قضیه کمیسیون خرمشهر 508.....................................................

جنگ مردمی ! 509..............................................................
جنگ طوالنی و توسعه جنگ 510...............................................
واقعیت اسرائیل 510.............................................................
جنگ در جبهه های جنگ ! 511................................................
با وجود  50روز جنگ و مقاومت در برابر چندين لشگر دشمن 512...........

سرداران بزرگ جنگها به ابتكارهايشان مشخص شدند 513...................
صبح نامهاى به امام نوشتم مفصل و دردآلود 517................................

به محض ورود به جبهه رفتيم 517...............................................
روح تهاجمی در نیروهای زمینی 518............................................

هماهنگی ارتش و سپاه 520.....................................................

«باوند پور» افسر قابلى كه بىدليل دستگير شده بود 522.......................
حاال آمدهاند باز با همان تهديد از من پول بگيرند 526..........................
استيضاح كنندهاى اگر باشد منم ،منم كه بايد بپرسم و استيضاح كنم 529.......

صحبت در باره سازش پنهانی با ریگان و بوش بر سرگروگانها 530..............
درست در اين موقع خنجر زدن از پشت شروع شده است 532...................

در نامه به رئيس مجلس :من از اين آقايان هيچ چيز نمىخواهم جز اين كه مرا به
حال خود بگذارند تا اين جنگ را به نتيجه برسانم534........................ .
نامه به امام  :اگر قرار بر كشمکش است من در مجلس غير علنى حاضر

نمىشوم 535.....................................................................
در جبهه ها روحيه تهاجمى روز به روز گستردهتر مىشود 536....................
در همان وقت گفتم كه جنگ بدون برنامه را متوقف كنيد 537..................
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روزهاى اول آنها كه مأيوس بودند می گفتند :چاره نيست ،جز جنگ چريکى.
537..............................................................................

به امام گفتم :اگر روحيهها راخراب نكنند ،ما موفق و پيروز مىشویم 538......
شب پيش در راديو تلويزيون آقاى قطب زاده و آقاى اسالمى به طور «باز»

حرف زدهاند 539................................................................
آقاى قطبزاده را دستگير كردهاند؛ نامه به دادستان كل نوشتم تا درتاريخ ضبط

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

هركس بگويد تخصص الزم است ،خط آمريکاست! 542.......................
خلبانان هوانيروز در هواى بارانى به دشمن حمله و تلفات سنگينى بدو وارد

كرده بودند543................................................................. .
ما در چه محيطى مشغول كار هستيم .از چپ ،راست ،پس و پيش مشغولند و با

دروغ مىخواهند ما را بشکنند 544..............................................

از نداشتن علم و تخصص ،وابستگى پيدا كرديم 547............................
ايمان و عقيده از علم بيگانه و بريده نيستند 548................................

بعد از كودتاى  28مرداد تبليغات بسيارى بر ضد «فاطمى» شد549............
اين رژيم به حرف مردم اهميت مىدهد 550.....................................
از وقتى كه من در جبهه هستم ،يك نفر را هم تنبيه نكردهام 555.................
ديشب به من گفتند براى خودشان مشغولند قانونى وضع كنند كه راديوتلويزيون

را به ترتيب دلخواه خودشان اداره كنند558.................................... .

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

563..............................................................................

خبرهای خوب از نقاط مختلف جنگ و گزارشی از ضایعات دشمن 564.......
در خرمشهر در مرحله اول كوشش ما به نتیجه رسید 567........................

آنهايى كه داوطلب شدند و جنگيدند ،همه مردم ايرانند 567.....................
اميدوارم اين توضيحات براى بدبينها نيز مؤثر باشد 569.......................
روزنامه با تيراژ  200هزار منتشر شدهاست 569.................................
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اين رهبرى بايد پيروز بشود ،رهبرى كه همه را فعال مىكند ،همه استعدادها را
به كار مىآورد 571...............................................................

حزب بعث عراق و چگونگى تحول رهبرى آن و سستى كار صدام 572.........
ظهيرنژاد طرحى با مسئوليت مشخص هركدام از نواحى ،تنظيم كرده بود 574...

براى من ديگر مثل سابق «انتصاب فرمانده» آسان نيست575................. .

هر «قدرت» حاكمى زور خود را خوب و زور مخالفانش را بد مىداند 577....
افراد بسیج اتومبیل فرمانده نیروی زمینی را متوقف کرده از او کارت شناسی

خواستهاند 579...................................................................
شکنجه و زندان و محاكمات فورى و اعدامهاى دسته جمعى و580......... ...

همه از نو در كار خواهند آمد 580................................................
و هم طرز تفكرى متناسب با راه و رسم پيدا بکنيم و نيروهاى مسلح ما بر پايه

اصالت خدا و مکتب و اسالم راه بروند و انجام آن براى ما به جاى ضرر ،فايده

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

است585.........................................................................
تا دشمن نيرويش مهار بشود و ما بتوانيم با اطمينان خاطر جنگ را ادامه بدهيم

586..............................................................................

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

منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 588.........................
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بازديد از جبههها 935............................................................

اداره راديو تلويزيون و حفظ بىطرفى آن 937....................................
آنچه هيتلر از انجامش عاجز شد ،استالين بدان توانا شد 938...................
يك طبقه حاكم صاحب امتياز ديوان ساالر مثل يك ساندويچ سه طبقه است

940..............................................................................

توليد طبقه جديد حاكم در روسیه 941...........................................
لنین می گوید :مهمترين ويژگى انقالب بيرون آمدن قدرت از دست طبقهاى و

افتادن آن در دست طبقهاى ديگر است 945.....................................
در برابر تجاوزات آشکار به حدود و حقوق و آزاديهاى خودمان القيد نمانيم،

بايستيم ،مقاومت كنيم 948......................................................

باال تصميم مىگيرد و پايين تصميم را اجرا مىكند 952.........................
تصفيه سراسرى شد و طبقه جديد كامالا مستقر گشت 955......................
به خواننده بگويم :هشدار! هشدار! هشدار! 956.................................

چگونه سازماندهی قدرت را بشناسیم 960.......................................
عنوان اين فصل اين است« :اين طبقه انگل است» چرا انگل است؟ 960......

به خواست قدرت ،نزديکترين كسان را هم باید قربانى کرد964................ .
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زور و قدرت فاسد كنندهاست و هراندازه كه مطلقتر باشد فساد آن بيشتر است
965..............................................................................

طبقه حاكم در جامعه روس 968.................................................
اما اقتصاد را در رابطه با قدرت چگونه سازمان دادهاند؟970...................
بحران دائمى كمبود توليد و تقدم صنعت سنگين 971...........................
بهره كشى بر پايه ماركسيسم 972.................................................

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

چگونه در روسیه از کارگران بیشتر کار میکشند 976...........................
شيوه دوم ،پايين نگاهداشتن مزدها 977.........................................

ارزیابی میزان استثمار در روسیه 979............................................

طبقه صاحب امتیازان 982.......................................................
فساد مالى در شوروى 984.......................................................

درباره ديکتاتورى طبقه جديد988.............................................. :

دبير كل حزب و حدود اختيارات او 989........................................
نويسنده سپس به «سکرتارياى» حزب( ،دبيرخانه حزب) و بعد به «پوليت

بورو» و سپس به روابط اينها با هم مىپردازد 991...............................

طبقهاى كه بدنبال سلطه بر جهان است 992......................................
جامعه اگر امنيت را نيافت انديشهها و مغزها و ثروتها از آن جامعه مىگريزد

999..............................................................................

اگر اكثريت جامعه به فاشيزم رأى داد ،بايد بدان تمکين كرد؟ 1001 ...........
حفظ آزادى موكول به دفاع قاطع از آن است 1011 .............................

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

مىشود 1015 ....................................................................
وابستهها به حکومت برسند 1017 ...............................................
بگذارند در اين اردوگاهها حب و بغضهاى سياسى وارد نشود 1018 ...........

اين مردم چرا مرا انتخاب كردهاند؟ آيا انتخاب كردهاند براى اين كه من ماشين

امضا بشوم؟! 1019 ..............................................................
از جنگ چه خبر؟ 1021 ........................................................
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امريکا قطعات هواپيما و اسلحه و غيره را به ايران نخواهد داد 1022 ..........
چند نوبت درباره فرار مغزها از ابتداى انقالب تا به امروز صحبت كردهام1025
لحظه پيروزى ،لحظه وحدت است .لحظه شکست ،زمان اختالف است 1026 .
تبليغ زيادى مىكنند مبنى بر اين كه من مسلمان نيستم 1027 ....................

مطلب ديگرى كه مطرح شد اين بود كه روزنامههايى كه بد و بيراه مىنويسند،

تعطيل بشوند تا مردم راحت شوند 1029 ........................................
قرار گذاشتم که اول تذکر بدهم و بعد به اطالع مردم برسانم 1031 ..............

چند گزارش و نظر در باره صحبت بنیصدر در  22بهمن 1033 ................
چهار ركن راه حلهاى كشور همچنان معنويت ،امنيت و حل مشکالت اقتصادى

و دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل است 1035 ..........................

کار علمی به همراه همسرم در باره مسئله زن و خانواده 1038 ...................
اعتالى مقام زن در جامعه بدون اين كه خود زن براى آزادى و رشد خود كوشش
كند شدنى نيست 1039 ..........................................................
سوليوان سفير سابق آمريکا در ايران مصاحبهاى كرده 1041 .....................
وقتى راجع به اميرانتظام بگويند ،بايد به زندان برود 1042 ......................
سرمقاله به مناسبت  14اسفند 1043 ............................................
يادبود مصدق ،عدهاى از سازمان چماقداران آمده بودند1045 ..................

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

مرا گاردى نيست 1053 ..........................................................
ما با توجه به امکانات مان ،اما با تکیه بر ابتکاراتمان از میهن اسالمی دفاع

میکنیم 1055 ....................................................................
دشمن باور کرده بود ما ارتش نداریم و به کشور ما حمله کرد 1057 .............

مراکز متعدد تصمیمگیری و قدرت در کار ارتش دخالت میکنند 1058 ........
اهمیت آن جمله معروف روشن میشود و آن اینکه« :ما نباید بگذاریم این

رئیس جمهور در هیچ کاری موفقیت بیابد1059 ............................. ».

هموطنان من ،به این قسمت از کارنامه خوب گوش کنید و این قسمت از

کارنامه را بخوبی بخوانید و درباره آن درست بیندیشید1061 ................. .
دو ابرقدرت ،مایل به پیروزی ما نیستند 1062 ...................................
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دو گزارش درباره دستگاه قضایی بود که با کمال تأسف حکایت از فقدان
امنیت قضایی و قضاوتهای غیر اسالمی ،زورگویانه و حق کُشانه میکند:

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

قرار گرفتن در برابر مردم برای جمهوری بسیار زیان بخش است و هیچ قابل

تحمل نیست 1065 ..............................................................

گزارشی از دو خبرنگار هندی درباره مداخله غیر نظامیان در اداره امور نظامی:

1066 ............................................................................

دو سال است که نسبت به وضعیت اقتصادی پی در پی هشدار میدهم1067 .. :

بگین در کنست گفته بود :باید در داخل ایران مسئله ایجاد کرد 1067 .........
ریگان میگوید  :آیتالله خمینی امروز فقط نماینده یک قشر در ایران است

1068 ............................................................................

در سیاست خارجی میخواهیم برگردیم و از پیش از کودتای  28مرداد شروع

کنیم؛ یعنی میخواهیم مستقل باشیم 1069 ......................................
مطبوعات غربی میگویند :صدام در حسابهای خود اشتباه کردهاست1072 .. :
اطالعاتی که ما داریم میگوید که «سیا» به عراق اطالعات اشتباه داده که به

ایران حمله کند تا هر دو ضعیف بشویم1072 .................................. .

گزارش از استاندار سابق استان اراک درباره قتل اشخاص بطور خودسرانه

1073 ............................................................................

گزارش روزنامههایی که مشی سیاسی دارند 1074 ...............................
همسر من درباره موضوع «زن و خانواده» کار میکرد 1076 ...................
ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن زن نیست 1078 ...........................

وقتی به بازدید جبهه ها میروم ،چقدر رنج میبرم آنگاه که زنان را می بینم که

انبوه بزرگی از خار و چوب بر سر از صحرا به خانه میروند 1081 ..............

اینهایی که به تضاد معتقدند ،اگر زورشان چربید ،اویسیها را از بین میبرند و

اگر زورشان نچربید  ،و زور اویسیها به آنان چربید ،خطاب به او «غلط کردن

نامه» مینویسند 1084 ...........................................................
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به نظر من سازش با رژیم ،رژیم را نجات نمیداد چرا که آن رژیم محکوم به
سقوط بود؛ بلکه به قدرتهای مسلط بر کشور ما امکان میداد که جانشین آن را
خود انتخاب کنند1085 ........................................................ .

احتیاجات عظیم جامعه ما را به فن و دانش ،از کدامین راه تأمین خواهیم کرد؟

آیا از راه گسترش نادانیها؟ و یا از راه گسترش دانشها؟ 1086 ................

هیچکس به یاد راه حل امیرکبیر نمیافتد 1089 .................................
باید با فریاد به شما مردم هشدار بدهم 1089 ....................................

هیچکس برنامه ندارد ،دروغ است 1090 ........................................
اما استقالل را یک روزه نمیتوان به دست آورد؛ چرا که تحصیل استقالل

نیازمند اجرای برنامه طوالنی است1092 ....................................... .

این سیاستها ،شکست خوردهاند و به درد رژیمهای کامالا وابسته میخورند.

1094 ............................................................................

مرا از تبلیغات و مخالفان و مستقیم حمله کردن و غیر مستقیم حمله کردنها

باکی نیست1095 ............................................................... .
روزنامه کیهان در چهار شماره تعطیل دانشگاه را 1096 .........................

به من نسبت می دهد 1096 ......................................................

آسودن این مردم از شر آن فریب تاریخی که« :چاره جز وابستگی نیست»!

1097 ............................................................................

پیروزی حق شما است و پیروزی استقالل شما در تعیین سرنوشت خویش است

1098 ............................................................................

دیدار با امام و تأکید بر دادن روحیه به نیروهای مسلح 1099 ...................

با اوالف پالمه و یکی از همراهانش در باره روش صلح گفتگو کردیم 1100 ...
آمریکا قیم ملتهای دیگر نیست و 1102 .......................................
حق ندارد در زندگی آنها مداخله کند 1102 .....................................
بعد به خوزستان آمدم 1103 .....................................................
درباره وضعیت اقتصادی بار دیگر باید هشدار بدهم 1103 .....................

در جمهوری ما مسئوالن زبان توضیح پیدا نکردهاند و بدتر از وضعی که در رژیم

سابق بوده است در بعضی موارد عمل میکنند1104 ........................... .
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استدالل من در آن سخنرانی این بود که برای جلوگیری از مرحله سوم ،یعنی
وقوع دیکتاتوری ،راه وجود دارد 1105 .........................................

اگر ما بخواهیم انقالب را از خطرها حفظ بکنیم باید به آن تداوم ببخشیم یعنی

هدفهای آن را پیگیری کنیم1106 ............................................ .
امنیت قضایی و چماقداری 1108 ...............................................
عنوان مطلب بعدی« :فعال کردن نقش قانونی نظارت رئیس جمهوری بر قوای

سه گانه 1109 ....................................................................

مسئله کردستان :بعد در سنندج راه بستن بر ارتش پیش آمد 1110 ..............
دشمن ناگزیر شد عقب نشینی کند و تلفاتی هم در این عقب نشینی تحمل کرد.

1111 ............................................................................

از جبهههای جنگ بازدید کردم و تا نزدیکترین خط تماس با دشمن رفتم

1112 ............................................................................

وضع جبهه ،مثل سرنوشت گروگانها شد؛ این احساس به این نیروها دست

میدهد که از پشت به آنها خنجر زدهاند و به کشورشان خیانت کردهاند 1114 .
روانشناسی دیگر این است که دنبال پیروزی برویم و پیروز بشویم و مشکالت را

بهانه قرار ندهیم1115 .......................................................... .

شیطان همین موانع و مشکالتی است که بر سر راه انسان قرار میگیرد و آدمی را

دچار یأس و خستگی و پشیمانی از پیشرفت میکند1116 ...................... .

ملت ما زندگی را از کسانی دارد که وارد میدان میشوند و مسئولیت را بر عهده

میگیرند1117 .................................................................. .
در کتاب تاریخی دانش آموزان نوشتهاند ،مصدق مردی جانبدار سیاست

انگلیس است 1118 .............................................................
استالیتیسم چیست ؟ 1120 ......................................................
روزنامه« اطالعات » و تحریفها! 1120 .......................................

پولهای بلوکه شده ایران توسط آمریکا با زیانی در حدود  400تا  500میلیون

دالر 1121 .......................................................................
روند بلوکه شدن پولهای ایران 1122 .............................................

در مکتب شما دروغ واجب است؟! تقلب واجبتر از واجب است؟! 1126 ...
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دومین تقلب ،در باره شورای انقالب1127 .................................... :
من به عنوان رئیس جمهوری اگر جانبدار آزادی شدم ،معنایش این است که

نمیخواهم زور بگویم 1129 .....................................................
(*پاسخ رئیس جمهور به اطالعات هفتگی) 1131 ............................

شما اسالم را چماق کردهاید و کشور بدون آزادی ،گورستان اندیشه و انسانیت

است1131 .......................................................................
اگر الیق نیافتم به صرف و دلیل آنکه عضو حزب شما هستند به آنها وزارت

نخواهم داد 1133 ................................................................
زشتترین روشهای استبدادی شکنجه و داغ و درفش ،زندان و اعدامهای بی

محاکمه از بدترینها شروع میشود اما به بهترینها ختم میگردد1135 ........ .
اما درباره کتاب خواندن رئیس جمهوری در جبهه 1136 ........................
اینها بنایشان بر حذف رئیس جمهوری است 1137 .............................

گفتگو با سران هشت کشور اسالمی 1140 ......................................
آنچه به نام اسالم اجرا میگردد غیر اسالم بلکه ضد اسالم است 1143 ..........
چگونه میتوان بدون قضاوت الگو و راهنما شد؟! 1144 .......................
دور دوم گفتگوها و پیشنهادات ایران 1145 .....................................
پیروزی دوم در مورد شطالعرب 1146 ..........................................

در منزل آیةالله اردبیلی 1147 ....................................................
روز جمعه ماشین تبلیغاتی گردانندگان چماقداری به کار افتاد و 1147 ..........
تا اوضاع شلوغ پلوغ و هوا گرد خاکی است ،رئیس جمهوری را بر زمین بزنند

1151 ............................................................................

چماقداری پدیده تازهای در تاریخ ما نیست .در رژیم سابق نیز بود1151 ..... ،
آن کودتای خزندهای که از آن صحبت میشد همین است 1152 .................
حل مسئله گروههای مخالف اسالم و گروههای التقاطی 1155 ...................
در گرو دو امر است1155 ...................................................... :

ما که از ابتدا با چماقداری و با شیوه اداره بدون برنامه و بدون حساب و کتاب

هم مخالف بودیم 1156 .........................................................
در درون کشور حداقل امنیت قضایی وجود ندارد 1157 ........................
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میل به ادامه جنگ از سوی بعضی 1158 ........................................
در پاسخ به آقای حجتی کرمانی 1160 ...........................................
در اینجا نمیدانم حق گله دارم یا اگر گله کردم خدای ناکرده تعبیر میشود به

مخالفت با روحانیت؟ 1162 ....................................................
باید به هر قیمت که هست برویم دنبال تشخیص حق ببینیم حق کجاست ،از

دارنده حق دفاع کنیم 1163 .....................................................

آخرین گزارشی که من دریافت کردم این است :فکر کردهاند اگر جنگ طوالنی
بشود و رئیس جمهور را حذف کنند ،امور در دست خودشان قرار میگیرد

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

چارهاى جز ايستادگى و استقامت نيست 1174 ..................................
شما از استقالل و آزادی حرف میزنید و آنها از مستضعفان 1174 ..............

گروه بعدى اين مبحث را پيش آوردند كه نسل امروز به شما رأى داده است و از
شما استقامت مىخواهد1178 .................................................. .
بسيارى كارها كه بنام اسالم انجام مىشود ضد اسالم است؛ از تجاوزها،

ناامنىها ،خودسرىها و1178 ................................................ ...
ممکن نيست من در برابر جبهههاى گوناگونى كه بر ضد استقرار جمهورى

اسالمى بر پايه دو اساس استوار استقالل و آزادى از داخل و خارج گشوندهاند،
تسلیم شوم1179 ................................................................ :

من بنوبه خود در جبهه جنگ با فقر و جهل به كوشش براى شکستن سانسور

همه جا حاضرم1180 ...........................................................:
نوه امام آمد به او گفتم میخواهند به جامعه بقبوالنند من به خالف عقايدم

عمل مىكنم1180 .............................................................. .

آقایان مهندس بازرگان و دكتر سحابى آمدند 1182 .............................
رفته بودند منزل آقاى موسوى اردبيلى و با پيغامى از سوى او آمده بودند .اين

پيغام سه پيشنهاد بود1183 ..................................................... :

از آنها پرسيدم كه اين موضعگيرى بر ضد گروهکها تا حال سودى در برداشته

است؟ 1184 .....................................................................
راجع به  14اسفند صحبت به ميان آمد كه مفصل صحبت كردم 1185 .........
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آقاى حجتى مىگفت :آخر حق نسبى است .گفتم :نه ما نسبى هستيم ،علم ما
نسبى است واال حق يکى است 1186 ...........................................

وقتى مجريان قانون خود ناقضان قانون شدند مردم چگونه به ما اطمينان

مىكنند؟ 1186 ..................................................................

گزارشها راجع به  14اسفند 1187 ...............................................
مردم از نظر من آگاهند و مىدانند كه آگاهند 1190 .............................
آنها در حقيقت قدرت اقتصادى را طالبند و از بحث آزاد جلوگيرى میکنند

1191 ............................................................................

وقتى دانشگاه را تعطيل كردند 1193 ............................................
آقاى حجتى كرمانى گفتند« :بخاطر امام آوردم بحثى را كه رئيس جمهور با

فدائيان خلق درباره گنبد داشت 1193 ...........................................

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

از نظر ما تا نيروهاى خارجى كه مربوط به رژيم عامل دست آمريکاست كشور ما

را ترك نگويد ،حل و فصل مسائل معنا و مفهوم پيدا نمىكند 1196 ............

ابتكارهاى جوانها در صحنهها و ميدانهاى جنگ 1198 ........................
اينطور تبليغ مىشود كه وطن و دوست داشتن وطن و اينطور مطالب،

ملىگرايى است وبا اسالم ناسازگار است 1200 .................................
در آغاز كارنامه امروز به سه نامه اشاره مىكنم البته به يکى از آنها مفصل

مىپردازم1204 ................................................................. :
نظم بهترين ارزشهاست ،بشرطى كه نظمى استبدادى نباشد 1204 ................
اما نامه سوم ،نامه ايست باين شرح1205 ...................................... :

آيا ملى كردن تجارت اگر ما استقالل نداشته باشيم ،به نفع محرومان تمام

مىشود؟ 1207 ...................................................................

تا آگاهى در مردم نباشد ،زود مىشود جو درست كرد و بنام محرومان بر ضد آنان

عمل كرد 1210 ..................................................................
به دو شيوه بيشتر نمىتوان نظام اجتماعى را دگرگون كرد 1212 .................

صدام اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفرى ما را تهديد

مىكند1216 .................................................................... :
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در داخل كشور ما و كشورهاى ديگر جهان نيز زورگويان بسيارند 1217 .........
ساعت  8صبح به منزل امام رفتم .آقايان مهندس بازرگان ،بهشتى ،هاشمى

رفسنجانى ،خامنهاى ،رجائى ،موسوى اردبيلى هم آمده بودند1220 ............ .

دو جلسه شوراى جنگى تشکيل داديم 1220 ....................................
فهرست گزارشهايى كه در اين مدت خواندم 1221 ..............................

شکوائيهها را براى مقامات قضائى مىفرستم 1223 .............................
براى بازديد از طرحها و ابتكارات مهندسان ،فن دانان و كارگران نيروهاى مسلح

به تهران آمدم 1224 ..............................................................

برای مراسم شهداى ارتش و سپاه به بهشت زهرا رفتيم1225 .................. .
سنجش افكار درباره حوادث  14اسفند ،مسئله چماقدارى و ريشههاى آن

1225 ............................................................................

به مشهد رفتم .يك هفته بود پى در پى خبر مىرسيد كه گفتهاند ممکن است

چماقدارها برنامهاى اجرا كنند 1227 ............................................
تبدیل اقبال عمومى به ادبار عمومى 1230 .......................................

چگونه محبوبيت به مغضوبيت تبديل مىشود؟ 1234 ...........................

مردم خود وحدت خويش را حفظ مىكنند 1241 ...............................
چرا آدمى در بيمارى كيش شخصيت تا بدين حد پيش برود كه زيباییها را

زشت ببيند؟ 1241 ...............................................................

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

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

بود 1246 ........................................................................
اصالا اين چه اسالم بى یال و دم و اشکمى است 1249 .........................
يك طرح درست ،صحيح و انقالبى آنست كه ما از آ گاهى و علم مردم نترسيم

بلکه مشوق آن باشیم 1250 ......................................................
فرق هنر با غير هنر در ايناست كه هنر ممکن كردن غير ممکن است 1252 ....

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

وقتى وحدت فرماندهى نبود ،نظم نبود ،ابتكار و هنر نيز نيست ،آزادى هم

نيست 1254 .....................................................................
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اگر ملت ما بخواهد زندگى مستقل در جهان داشته باشد بايد ابتكار را بجاى
تقليد بنشاند 1256 ...............................................................

بيان قرآنى صحيح است :ترساندن از علم گناه است 1258 ......................
يکى از كارهاى اين هفته كه وقت بسيارى را گرفت خواندن گزارشها بود1261

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

گزارش اول مربوط به گرانى است 1264 .........................................
گزارش ديگرى است درباره بهره بانكى 1265 ..................................
وعده كرده بودم درباره نظم و سازمان به نحو گسترده صحبت بکنم 1266 ......

بدون استبداد نظم بوجود نمىآيد! 1267 .........................................
هر اندازه مردم آگاهتر و عالمتر و در صحنه حاضرتر و فعالتر ،نظم و سازمان

بيشتر 1271 ......................................................................

سازمان و نظم و تعميم امامت با هم پيمان ناگسستنى دارند 1273 ..............
 98/9درصد مردم با چماقداری مخالفند 1274 .................................

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

سازش غرب با اسالم 1277 .....................................................
بر من اينطور معلوم شدهاست كه آمريکائيان با هر گرايش و شخص و دستهاى

تماس گرفتند 1278 ..............................................................

گزارش دوم طرحى است براى عمران كردستان 1281 ...........................
ما بايد جنگ كه تمام شد تمام خدمت را به مردم عرب خوزستان بکنيم 1282 .
بر اين باوربودهام كه بايد به مردم كردستان اعتماد كرد 1283 ...................

گزارش ديگرى درباره خليج فارس خواندم 1285 ...............................
گزارشى درباره صنايع و بخصوص ماشين سازى خواندم 1287 .................
گزارشها مربوط به افغانستان1288 ............................................ .
بازديدى هم از جبهه آبادان كرديم 1290 .........................................

سفر هيئت صلح اسالمى به كشورمان و مذاکرات صلح 1290 ...................
پس از اينكه صحبتهاى آقاى سکوتوره تمام شد ،در جواب ايشان گفتم1292 :
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نيروهايى كه در ايجاد رژيم كودتا شركت مىكنند و نيروهايى كه ضد اين نيروها
هستند و بايد خنثى شوند 1303 ..................................................
رژيم استبدادى تا وقتى مردم در صحنه بمانند و فعال باشند قابل استقرار نيست

1304 ............................................................................

به گمان من ضد كودتا يعنى مجموعه زمينه و روشهايى كه امکان كودتا را به

حداقل برساند آنها كدامند؟ 1308 ...............................................
اگر محرومان حقى را كه دارند ،در دست خود يافتند به اين آسانى نمىشود آن

را از دستشان بيرون آورد 1311 ..................................................

مسئله دوم وضع سه تغيير بنيادى است بطوريکه اكثريت عظيم محرومان از

حقوق اقتصادى و فرهنگى و آزادى و معنويت ،برخوردارشوند1313 ..........:
نحوه رهبرى و مديريت نيروهاى مسلح در جنگ 1317 .........................

اوايل جنگ افسران غالبا مىگفتند :مىدانيم که فرداى پيروزى همه ما را اعدام

خواهند كرد1320 .............................................................. :
وظيفه اصلى ارتش دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل آن است 1321 .....

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

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

نيست1326 .................................................................... .
در اين فاصله ،چهار وزير خارجه كشورهاى غير متعهد آمدند1329 .............

مطلب ديگر اين هفته ،موضوع شکنجه بود1331 .............................. .
روزهاى نخست جنگ روحيه ،روحيه تدافعى بود ،امروز روحيه ،روحيه تهاجمى

است 1333 ......................................................................

بازديد از جبههها بود و خلبانانى كه آن هنرنمايى چشمگير را در خاك عراق

كرده بودند1335 ............................................................... :
تشکيل اجتماعى اجازه قبلى نمىخواهد 1336 ..................................

هر روز يك طرحى مىبرند براى اينكه اطراف اختيارات رئيس جمهورى را

بچينند 1337 .....................................................................

حضور در مسجد ،در ختم مرحوم اللهيار صالح وقتيکه به خوزستان مىآمدم

1338 ............................................................................
45

در کشور ما هر وقت شخصيتى بوجود آمده است ،كوشيدهاند او را خراب
بکنند ،از اعتبار بيندازند 1339 ..................................................

بررسى يکى از سورههاى قرآن ،به عنوان روش 1341 ............................
سوره كوثر 1341 .................................................................
بر انسان است خود را بازجويد و از تارعنكبوت روابط اجتماعى بيان كننده

اصالت زور آزاد سازد1347 .................................................... :
نامه مصدق خطاب به آقاى ايرج افشار 1351 ...................................
آنهايى كه مىخواهند نقش تاريخى در اين دوران داشته باشند ،بدانند تعميم

امامت بدون سازمان و نظم ميسر نمىگردد1352 ...............................:
به سفير شوروى :ما جانبدار استقالل هستيم ،معناى استقالل ايناست كه نه

بشما امتيازى بدهيم ،نه به امريکا1355 ........................................ :
در اين هفته دو سفر ناكام كرديم 1356 ..........................................
روزنامه میزان موافق رأى يك قاضى شجاع و جانبدار حکومت قانون از توقيف

آزاد شدهاست1357 ..............................................................
دستگاه قضايى ما بجاى اينكه اطمينان ببخشد ترس ايجاد كردهاست 1359 ...
دستگاه قضايى بايد به جامعه اطمينان كامل ببخشد و نه ايجاد ترس كند 1360 .

گزارش درباره وضع صنعت كشور در سال 1362 ........................ 1359
مردم ما مردم باشعور و آگاهى هستند1363 .................................... :

گزارشهايى كه درباره عراق خواندم؛ در مجموع بيشتر از  200صفحه 1364 ...
هيچ ملتى حاضر نمىشود كه ما نقش قيم و متولى را براى او بازى كنيم1369 . .
آزادى را بنام جنگ نمىتوان از بين برد 1370 ..................................
طرح استفاده از آب در جنگ ،غیر ممکن را ممکن کرد 1371 .................

به اين نسل اعتماد كنیم كه او حکومت جهل را نخواهد پذيرفت 1372 ........
در اين جبههها مسئله چشمگير اول همآهنگى ميان نيروهاى مسلح ،ارتشى،

سپاهى ،بسيجى ،نيروهاى چريکى است1375 ...................................
به بهبهان بدون اطالع قبلى رفتيم1378 ..........................................
به مناسبت روز زن ،كتاب خانواده از چاپ خارج شود و در دسترس زنان كشور

قرار بگيرد 1382 .................................................................
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سنجش افكار كه از زنان بعمل آمده است 1383 ...............................
هنر زندگى در همين است كه دو نفر با وجود اختالف با هم زندگى كنند و

بکوشند در رفع اين اختالفها 1385 ..............................................

چهار کشف فروید 1387 ........................................................
در زندگى مشترك بتعبير قرآن ،منع جنسى ،فشار جنسى و محدوديت جنسى ،شرم

جنسى هيچ وجود ندارد1389 .................................................. :
نيمى از پاسخ دهندگان بر اثر آشنايى قبلى با هم ازدواج كردهاند1393 ..........

كتاب ناپلئون 1397 .............................................................
با ملى كه نزد ما بمعناى استقالل از سلطه خارجى است1399 ................. ،

مىخواهم از يك مطلب اساسى براى شما بحث كنم و آن انديشه ناپلئون است

درباره سلطنت1399 ............................................................ .

انقالب وقتى اصالت دارد كه استبداد را از بين ببرد يعنى دولت به اكثريت

عظيم جامعه كه تودههاى محرومند تكيه كند 1402 .............................
سه نفر را در ازنا بجرم عضويت در دفتر همآهنگى محکوم كردهاند1405 .... :
شما رئيس جمهورى داريد ،طرفداران او را مىگيرند از شگفتىهاى تاريخ

است1405 ......................................................................:
داستان شیخ بهایی و مقدس اردبیلی 1406 ......................................
روز بيست و پنجم اسفند در حضور امام قرار بر متاركه شد اين متاركه را محترم

بشماريم1412 .................................................................. :

گزارش ديگر تحليلى درباره مهمترين رويدادهاى سياسى پيرامون جنگ تحميلى

بشرح زير1413 ................................................................. :

صدام براى جلب كمك آمريکا دست به اقدامات زير زده است1414 .......... :
اما گزارش بعدى درباره تقابل سياستهاى اقتصادى اروپا و ژاپن با آمريکاست:

1416 ............................................................................

اما گزارش بعدى كتابى است مفصل در  85صفحه قطع بزرگ درباره عملکرد

و سياست روسيه در ايران1418 ................................................ .
به عنوان روش به بيان سوره «والعاديات» مىپردازم 1419 ......................
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يکديگر را فراموش نكنيد .يعنى بداد هم برسيد و مثل يك تن واحد عمل كنيد.
1420 ............................................................................

بايد نقش را به انسان داد 1420 .................................................
بعنوان روش اين را بايد گفت :اگر ميان عالقه و عشق به هدف عالى و عمل

هماهنگى وجود داشته باشد ،پيروزى قطعى است 1422 .........................
شب در شوراى دفاع رئیس ستاد با عكس و نقشه وضعيت جبهههاى جنگى را

توضيح داد1429 ............................................................... :

ديدار از خرمآباد ،همچنين ديدار از شهر كارگرى قزوين و خانه و زندگى آنها

1432 ............................................................................

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

1433 ............................................................................

روز بعد باز بىاطالع و براى اداى احترام به مقام كار و كارگر به شهر صنعتى

قزوين رفتيم1435 .............................................................. :

بعد از ظهر آن روز بديدار كارگران كوره پزخانه رفتيم1435 ................... :
چه كسى خودمختارى مىخواهد؟ 1437 .........................................

چرا جنگ داخلى به پا كردهاند و نيروهاى مسلح ما را در اين جنگ درگير

كردند1438 .................................................................... :
برادران و خواهران كرد من ،بدانيد كه ما مىخواهيم يك جمهورى اسالمى باشيم

و همه را متحد كنيم 1438 ......................................................

ضرر و زيانى كه از بسته بودن اين دانشگاهها متوجه كشور مىشود ،مفصل

صحبت كردند 1439 .............................................................
شب جلسه شوراى عالى دفاع بود 1439 .........................................
خير ،من ايستادهام و كوتاه هم نمىآيم 1440 ....................................
ايستادگى شماست كه به ايستادگى من معنی مىبخشد1441 .................... :
بحث مفصلى تا  2صبح درباره سياست ابرقدرتها در منطقه و تأثير آن بر جنگ

ايران و عراق 1441 ..............................................................
روز اول هفته مصادف است با روز نخست وزيرى مصدق1442 .............. :
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مطابق اين سنجش افكار مردم ايرانيت و اسالميت را از هم جدا نمىكنند
1442 ............................................................................

تخصص نداريم وابستگى داريم 1444 ..........................................
در خوزستان شوراى نظامى تشکيل داديم 1444 .................................

گزارشها درباره شهربانى و ژاندارمرى ،درباره ليبى ،هفتگى مطبوعات ،درباره
زد وخوردها و كردهاى رانده شده و كشاورزى نيشابور ،تربت حيدريه ،گنبد را

خواندم 1447 ....................................................................
مجله فورچون  Fortuneمعامله با ايران كم سود هم نبود 1447 ................
بحث آزاد :اگر مقصود ما از بحث كشف حقيقت باشد 1448 ..................
در سه نوبت از همه هموطنان خود خواستم كه اين درگيريها را متوقف كنند و

بگذارند كه پشت جبهه ما جبهه ديگرى باز نشود 1449 .........................
چگونه دولتى كه در  8ماه سال قبل كسرى داشته است امسال كسر بودجه ندارد

1450 ............................................................................

عالمتهاى مرض در يك اقتصاد كه جنبه اصلى دارد 1451 ......................
گزارش هم درباره وضع كشاورزى در گرگان و گنبد و تربت حيدريه و نيشابور:

1452 ............................................................................

مجله فورچون :بعضى نكات را بطور مفصل درباره موافقتنامه الجزاير آورده

است1455 ......................................................................:
در ماه نوامبر  11بانك عمده آمريکايى خود موافقت كردند و پيشنهاد كردند كه

وامها به وضع قبل از انسداد حسابها بازگردد 1457 ..............................
يکى از مقامات عاليرتبه مذاكره كننده اظهارداشت چيزى نمانده بود كه

بانكداران از خوشحالى پردربياورند! 1457 ......................................
عربستان سعودى با افزايش توليد مانع از اين شد كه كمبود نفت حاصل از
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گزارش روز به روز ،بازسازی استبداد وابسته به یمن شناسایی علمی
عوامل شرکت کننده در آن ،از ابوالحسن بنیصدر

کارنامه مطالعه بالینی با شناسایی
امرهای واقع مستمر و پویاییهای نظام سلطهگر – زیرسلطه
انقالب ایران این اقبال را یافت که موضوع مطالعه بالینی شد .گزارشهای

روزانه رئیس جمهوری به مردم ایران ،بخش عمده این مطالعه است .آن را
کامل میکند ،سرمقالههای انقالب اسالمی که پیش از این گزارشها انتشار
مییافتند و نامهها به آقای خمینی و دیگران که در دوران ریاست جمهوری
نگارش یافته اند و نیز کتاب خیانت به امید که دنباله گزارشهای روزانه است و

سه کتاب در باره سیاست امریکا در ایران و کتاب تواناییها و ناتواناییها و نیز
کتاب انقالب .در کتاب انقالب ،عواملی که در رژیم باید وجود یابند و

عواملی که در جامعه باید پدیدآیند ،تا انقالب روی دهد و کاستیهای انقالب

ایران ،شناسایی شدهاند.

بگاه انقالب ،ایران کشوری در موضع زیرسلطه بود .چراکه نیروهای محرکه

را صادر و تخریب میکرد و دستخوش پویاییهایی بود که هر کشور قرارگرفته
در این موضع ،گرفتار آن است .خارجکردن کشور از این موضع ،نیازمند طرح و

برنامه جامع است .طرح مجموع اصول راهنما و برنامه جامع ،راهکارها،
راهکارهایی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،بودند .اجرای برنامه
جامع برپایه استقالل و آزادی ،کاری است که باید انجام میگرفت و کاری است
که باید انجام گیرد .این برنامه ،به یمن مطالعه جامعه ایران در چهار بُعد سیاسی

و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ،تهیه شدهبود .برای اینکه اجرا گردد ،باید

انقالب انجام میگرفت اما بجای اجرای آن ،استبداد وابسته بازسازی میشد.
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بدینسان ،وضعیت امروز کشور نه حاصل انجام انقالب که فرآورده انجام
نگرفتن انقالب است .خواننده امروز کارنامه ،نه تنها وضعیت امروز ایران را

وضعیت آن روز مییابد که بازسازی وضعیت ایران در استبداد وابسته پهلویها
است ،نه تنها وضعیت امروز را بسیار وخامتبار تر مییابد ،بلکه در مییابد آن

روز پویاییهای نظام سلطهگر – زیرسلطه شناسایی شدهاند و نسبت به وضعیتی
که ،جامعه ایرانی ،در صورت ماندن در آن نظام ،پیدا خواهد کرد ،هشدار داده

شدهاست .آن زمان ،عوامل وخامتبارترشدن مستمر وضعیت کشور شناسایی
شدهاند و با تمام توان در برابر بازسازی استبداد وابسته و بازسازی کنندگان،
ایستادگی شدهاست و این ایستادگی ،در میدانهای جنگ ،همچنان ادامه دارد.

اما چرا و چگونه بازسازی استبداد وابسته ممکن شد و ،با سقوط شاه،

انجام اصول راهنمای انقالب جای به بازسازی استبداد وابسته داد؟ این
پرسش ،پرسش نسل امروز است نه تنها برای اینکه بداند چرا در این وضعیت

است ،بلکه برای اینکه بداند چگونه میتواند این وضعیت را تغییر دهد.

بدینقرار ،هرگاه بخواهد بداند چرا کار اول و آخر وجدان به حقوق پنجگانه و
فعال شدن بمثابه مجموعهای از استعدادها است و بالدرنگ دست بکار بگردد،
بر او است که به سراغ مطالعه بالینی برود و بخواهد خواند که

 .1خالءاقلیتی که رأس هرم اجتماعی را تشکیل میدهد و سود خود را در
نگاهداشتن جامعه ایرانی در وضعیت زیرسلطه میداند ،با اقلیتی که انقالب را

فرصتی برای پرکردن این خالء تلقی میکند ،بنابراین ،رویارویی بر سر تحول از
باال (جانشین کردن نخبههایی که در رأس هرم جا و منزلت دارند و پیشه آنها

حکومتگری است) و یا تحول از پایین (تغییر قاعده هرم احتماعی که
پرشمارترین مردم یک کشورند و فروریختن آن) ،امر واقع مستمر و جهان

شمول است .در تمامی انقالبها ،این رویارویی وقوع یافتهاست .هربار که تحول

از باال انجام گرفته ،کار به بازسازی استبداد کشیدهاست .و هر بار ،به نسبتی که
تحول از پایین ممکن گشتهاست ،از استبداد پرهیز شدهاست و شهروندان نیز

رشد کردهاند.
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بنابراین ،پس از سقوط رژیم شاه ،تحول از باال و یا تحول از پایین ،یکی از
مهمترین موضوعهایی بود که ،بر سر آن ،دو جریان رویارو شدند .این رویارویی

در نوفل لوشاتو ،آغاز گرفت ،در شورای انقالب و سپس بهنگام ریاست
جمهوری بنیصدر و از آن پس تا امروز ،ادامه یافته است  .اسناد گزارشگر این

رویارویی هستند:

 .1.1اصول بیستگانه که به آقای خمینی پیشنهاد شد و او ،منهای عفو عمومی،
نوزده اصل را در مصاحبهها با مطبوعات دنیا بازگفت ،بعالوه طرح شوراها که

پذیرفت مردم شرکت کننده در انقالب خود آنها را تشکیل دهند .رویارو است

با طرح محرمانهای که آقای دکتر یزدی میگوید به آقای خمینی داده و او با آن
موافقت کردهاست .این طرح ،براصل تحول از باال تهیه شدهاست؛

 .1.2صورت جلسات شورای انقالب میگوید این شوریا محل رویارویی دو

طرف ،یکی جانبدار تحول از پایین و دیگری جانبدار تحول از باال بودهاست.

طرفه اینکه پس از دیدار آقای طالقانی با آقای خمینی در قم و موافقت آقای
خمینی با شوریاها ،جانبداران تحول از باال نیز طرفدار شوریا میشوند .اما ،در
عمل ،به سبک رژیم روسیه دوران کمونیست ،تعریف شوریا را از خود بیگانه

میکنند و شوریاهای دست نشانده حزب و برخوردار از «بازوی نظامی» ،با

عنوان «شورای اسالمی» ،جانشین شوریاهایی میشوند که مردم خود میباید
تشکیل میدادند .این امر موضوع اعتراض در جلسههای شورای انقالب

میشود .شکایتها از این شوریاها ،خصوص از سوی کارگران ،پرشمار میشوند.
بهنگام بازدید رئیس جمهوری از شهر صنعتی قزوین ،کارگران از شوریاهای

سالح در دست ،شکایت میکنند و رئیس جمهوری میگوید:

«شوریا

بیشوریا » .اعالن روز شوریا از سوی او و کوشش او و همکارانش برای
تغییر ذهنیت «پایین» تا که خود را حقوند و مسئول تغییرکردن و تغییر دادن
بداند ،یکی از موضوعهای اصلی کارنامه است .این کوشش تا انتشار کتاب

قانون اساسی برپایه حقوق پنجگانه و از آن پس ،همچنان ادامه دارد تا که همه
انسانها به حقوق خویش وجدان بجویند و بمثابه مجموعهای از استعدادها و

فضلها فعال بگردند.
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تحول از باال ،به ضرورت ،نیازمند تنظیم رابطهها ،از باال تا پایین ،با قدرت
است و بازسازی استبداد وابسته را ناگزیر میکند .برقرارکنندگان «استبداد

صالح»  ،با استفاده از فقر بینش و دانش کسانی که سالح به دست آنها دادهاند،
این دروغ را در ذهن آنها القاء میکنند که زور از پایین از آن مستضعفان است
و با زور از باال که از آن مستکبران است فرق میکند .این زور کارش

استکبارزدایی است .درکارنامه ،این دروغ موضوع بحث میشود :زور همواره از
پایین به باال جریان مییابد و در باال متمرکز میشود و از باال تا پایین بکار

میرود و مستکبر و مستضعف میسازد .سبب بازسازی شبکه روابط شخصی

قدرت ،غافل شدن شهروندان از حقوق خویش و از میان رفتن امکانهای عمل

به حقوق و تنظیم رابطهها با حقوق و گرفتار شدن شهروندان به جبر پویاییهای

نظام سلطهگر  -زیرسلطه میگردد .بخصوص زن است که منزلت از دست
میدهد؛ چرا که زن وسیله اتصال تارها و ایجاد شبکههااست؛ از اینرو،
استقالل و آزادی نمیجوید .از اینرو ،رویارویی بر سر تحول از باال و یا از
پایین ،نخست رویارویی بر سر حقوند بودن زن میشود:

 .2برابر اسناد انقالب ،تا سقوط رژیم شاه ،بر زبان خمینی جاری است که

 .2.1در حقوق انسان و حقوق شهروندی ،زن و مرد برابرند؛ «زن میتواند
رئیس جمهوری بگردد» .زنان در پوشش خود ،آزادند .میتوانند چادر نپوشند
و سر را با روسری نپوشانند؛

 .2.2با سقوط رژیم شاه ،زن موقعیت مادون را باز مییابد .برابر صورت
جلسات شورای انقالب ،این بنیصدر است که از آزادی زنان در پوشش ،حق

آنان در داشتن نماینده در شورای انقالب و از حقوق برابر آنها با مردان دفاع

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

میشود .یکی از ایرادهای آقای خمینی به پیش نویس ،ایناست :والیت به زن
نمیرسد و زن نمیتواند رئیس جمهوری بگردد .نقض موضع صریح او در نفل

لوشاتو .و
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 .2.3کارنامه گزارش رویارویی مداوم بر سر استقالل و آزادی زن است.
بنیصدر میگوید :آزادی انسانها با آزادی زن آغاز میگیرد .اما کار تنها در

موضعگیری در برابر گرایش قدرتمدار و قدرت طلب که زن را «ضعیفه»
میداند ،خالصه نمیشود؛ کوشش عملی برای تغییر ذهنیت زنان نسبت به خود
و مردان نسبت به زنان کار همه روزه است .برای آگاهی از میزان موفقیت،

سنجش افکار نیز بعمل میآید .این سنجش گویای موفقیت این کوشش
بیسابقه در تاریخ ایران است.

 .2.4زنان و مردان جامعهها ،از ممنوعیتهای جنسی نیز رنج میبرند .این

ممنوعیتها که از عوامل مهم ناکامیهای جنسی و از هم پاشیدن خانوادهها
هستند ،فرآورده موضع زیرسلطه زن و قدرتمداری مرد هستند .زن شئی جنسی،

زن شهوتانگیز ،زن ...بنابراین ،باید مدام در مهار باشد .بازیافتن استقالل و
آزادی و حقوند شدن و مدار نگشتن «سکس» در تنظیم رابطهها ،از جمله ،با
شکسته شدن قالب ذهنی (زن شئی جنسی) و از میان برخاستن منعها و

ممنوعیتهای جنسی در رابطه زناشویی ،متحقق میگردد .این امر اجتماعی
مستمر و جهان شمول نیز ،موضوع کار رئیس جمهوری و همکاران او بوده

است.

 .2.5بدینخاطر که شبکه بندیهای شخصی قدرت از طریق زن برقرار میشوند

و بدینخاطر که قاعده هرم اجتماعی قدرت محور را زنان ،تشکیل میدهند -
چرا که در هر رابطه قوایی ،پیشاپیش ،مقام مسلط به مرد داده شدهاست ،-

پس ،وقتی هرم از میان برداشتنی است که زنان استقالل و آزادی بازیابند .چرا

که با حقوند شدن زنان ،هرم از قاعده محروم و فرو میپاشد .نظام اجتماعی که،

حاال دیگر ،در آن ،رابطهها را حقوق تنظیم میکنند ،باز و تحولپذیر میشود و
انسانها از زن و مرد ،میتوانند رشد کنند .بدینقرار ،مبارزه بر سر حقوند گشتن
زنان نه مبارزهای آسان که جنگی به غایت سخت است .پیروزی در این جنگ

که بسا طوالنیترین جنگها است زیرا با پیدایش انسان بر روی کره زمین آغاز
گشته و همچنان ادامه دارد ،آن پیروزی است که آسان بدست نمیآید و هرزمان
بدست آید؛ نه تنها نیاز به وجدان به حقوق دارد ،بلکه نیاز به عمل به حقوق و

تنظیم رابطهها با حقوق ،بنابراین ،شناسایی تبعیضها و نابرابریها – این کار
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انجام شده و ضمیمه قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه است – و از میان
برداشتن آنها ،بنابراین ،تغییر محتواهای ذهنی ،سنن و رسوم و عادتها و

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

 .2.6سامانههای فکری وقتی بر میزان عدالت بمعنای تمیز حق از ناحق ،بنا

میشوند ،با نابرابری زن و مرد در حقوق ناسازگار هستند .بنابراین ،هرگاه بگویند
کسی که این سامانه را اندیشیده ،زن و مرد را در حقوق برابر نمیداند و به

نابرابریها و تبعیضها قائل است ،با سامانه نمیخواند .اگر شنونده این قول ،آن
را ،درجا ،به سامانه محک بزند ،بر او دروغ بودن قول معلوم میشود .برعکس،

اگر سامانه فکری بر میزان عدالت ،بمعنای برابری برابرها و نابرابری نابرابرها و
یا قرارگرفتن هر چیز در جای خود تعریف شود که دو تعریف عدالت به نابرابری

هستند ،زن و مرد در حقوق و در منزلت نابرابر میشوند .بنابراین ،هرگاه او خود

بگوید و یا دیگران بگویند که موافق برابری زن و مرد و الغای تبعیضها و

نابرابریها است ،گفته دروغ است زیرا با سامانه فکری نمیخواند.

پس چرا ما برابریها که خمینی بر زبان میآورد را با سامانه فکری او

نمیسنجیدیم و در نمییافتیم که او راست نمیگوید؟ زیرا ،در فرانسه ،او اصل

موازنه عدمی را پذیرفت و اصول راهنمای انقالب را خطاب به جهانیان بر زبان

آورد .گفت والیت با جمهور مردم است .آنچه او خطاب به جهانیان میگفت

تعهدهای او بودند .مصاحبه در باره اصولی که باید به عمل در میآمدند ،یعنی

این که او جهانیان را شاهد میگیرد که سامانه فکری خود را تغییر و اسالم از
خود بیگانه در بیان قدرت را با اسالم بیان استقالل و آزادی و در بردارنده

حقوق انسان جانشین میکند .بدینخاطر بود که وقتی او عهد شکست ،احساس
فریب بس رنجآور شد و کوشش انسانی فوق طاقتی بکار رفت تا مگر او به عهد
با اصول راهنمای انقالب بازگردد.

 .2.7در کارنامه اثری از «موی زن اشعه دارد» نیست .یعنی اینکه این دروغ
در خارج از ایران ،توسط زورپرستهایی ساخته شدهاست که ،بنابر ذهنیتشان ،زن
شئی جنسی و موجودی شهوت برانگیز است .چراکه ،دروغ گویای ذهنیت
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سازنده آن است .هر کس این دروغ را با سامانه فکری بنیصدر محک بزند،
درجا ،در مییابد دروغ است.

 .2.8جامعه آن روز ایران – جامعه امروز بیشتر  ،-جامعه فقرزده ،جامعه
مستضعفان بود .جامعهای در موضع زیرسلطه بود و هست .بنابراین ،استقالل و
آزادی زن ،عامل تغییر بنیادی نظام جهانی نیز هست .در حقیقت ،جامعهها باید

از نظامهای جهانی و منطقهای و کشوری وطبقاتی و فرد با فردی سلطهگر –
زیرسلطه رها شوند ،تا شهروندان آنها زندگی حقوند بیابند .از اینرو ،بنیصدر

گفت و میگوید :استقالل و آزادی انسانها ،از زن و مرد ،با استقالل و آزادی
زن شروع میشود.

 .3هرم اجتماعی جامعه در موضع زیرسلطه را که در نظر بگیریم ،قاعده هرم را
مستضعفترینها تشکیل میدهند .در نظام اجتماعی بیشتر بسته که نیروهای
محرکه تخریب و یا صادر میشوند ،اندازه محرومیتی که هر قشر ،تحمل میکند،
گویای میزان استضعافی است که بدان گرفتار است .در نوفل لوشاتو ،این

تعریف از مستضعف ،پذیرفته شد .بنابراین ،زنان ،کارگران ،دهقانان ،و
دانشجویان و معلمان بدینخاطر که هم محروم و هم نیروی محرکه بودند ،بیشتر
از قشرهای دیگر ،مستضعف شمرده میشدند.

تا سقوط رژیم شاه ،بر سر مستضعف کیست ،نزاع نبود .در شورای انقالب،

مستضعف تعریف یافت .از خود بیگانه شدن آن تعریف ،با جدا کردن

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

قدرت فکر راهنما را از خود بیگانه میکند :بنابر صورت جلسههای اسفند ماه

 1357شورای انقالب ،خامنهای براین بودهاست که قرآن ،فقیر مالی را محروم
و فقیر معنوی را مستعضعف میخواند .اینک که خود را قدرت مجسم

میانگارد ،تعریف مستضعف را به شرح باال ،تغییر میدهد .تعریف شوریا نیز
گرفتار این از خودبیگانگی گشت .بدینقرار ،مردم ایران و اسالمی که در
انقالب اندیشه راهنما شد و انقالب قربانی شدند تا استبداد وابسته باز سازی

بگردد.
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تا تشکیل مجلس اول ،حضور نیروهای محرکهای که زنان و دانشجویان و
دانشگاهیان و معلمان و کارگران و دهقانان و پیشهوران هستند ،در صحنه ،آن

روزها که ستونپایههای جدید قدرت هنوز شکل نگرفته و بر ستون پایههای
پیشین افزوده نشده بودند ،گرایش جانبدار تغییر نظام اجتماعی از بسته به باز،

توانست یک چند از تدابیر اقتصادی و غیرآن را بقبوالند و به اجرا بگذارد .در
نتیجه ،سطح درآمد خانوارها ،در شهرها و روستاها از سطح هزینه باالتر رفت.

با تصرف سه قوه ،به زور خمینی ،مستضعفستایی زبانی جانشین برخوردار
شدن مستضعفان از حقوق خویش گشت و تعریف مستضعف نیز از خود بیگانه
شد .چراکه رژیم نیازمند پایگاه اجتماعی سازگار با استبداد وابسته ،مستکبر

پرور شد .چنانکه در حکومت رجائی ،اقلیت صاحب امتیاز 117 ،میلیارد

تومان سود عاید کرد .دالر آن روز  3.4برابر دالر امروز قدرت خرید داشت،
بنابراین ،در آن دوره ،به دالر آن روز 17 ،و به دالر امروز 51 ،میلیارد دالر از

ثروت کشور را این اقلیت صاحب شد.

این امر که جانبداران مستضعفان کیانند و دشمنان آنان چه کسانی هستند ،از

امرهای واقع مستمر و جهان شمول است و از موضوعهایی است که در کارنامه،

بطور مداوم بدان پرداخته میشود .پس از کودتای خرداد  ،60نقابها میافتند
و آنها که استبداد وابسته را باز میسازند و در مقام مستکبر قرار میگیرند ،ایران

را به موضع زیرسلطه باز میگردانند و در سطح جهان ،مردم ایران مستضعف

برجا میمانند.

 .4صورت جلسات شورای انقالب میگویند که دولت به جا مانده از رژیم

پهلوی ،دولتی با خزانه خالی و با قرضه خارجی است .کارفرماییهای صنعتی

نیز فاقد پول حتی در حد پرداخت دستمزدها هستند .بنیصدر پیشنهاد میکند

دولت ورشکسته اعالن بگردد .بیکاران و راهپیماییهای همه روزه آنها و فقر

همگانی از مسائلی هستند که حکومت و شورای انقالب ،باید حل کنند .نسل

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

پویاییهای فقر و نابرابری و بیکاری و تخریب طبیعت و نیروهای محرکه و...
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از پویاییهای نظام سلطهگر – زیرسلطه هستند .بنابراین ،فقر و نابرابری و
بیکاری و تخریب نیروهای محرکه و طبیعت  ...امروز ،همان فقر و نابرابری و
بیکاری و تخریب  ...آن روز هستند که ،به ضرورت ،بیشتر شدهاند.

پیشاروی فقر همه جانبه و بیکاری و نابرابری و تبعیضها ،چه روشی باید

بکاربرد؟ این پرسش دو پاسخ یافت:

یک پاسخ ،پاسخ استبدادیان است :اینان ،به تدریج که کار تصرف دولت را

پیش میبردند ،راهحل مشکل فقر را استفاده از آن ،برای از آن خودکردن دولت

میگرداندند .به استخدام درآوردن فقر و فقیران و استفاده از این دو در سرکوب

نیروهای محرکه انقالب و طوالنی کردن جنگ ،جنایتی تاریخی است که

استبدادیان مرتکب آن میشدند .اینان همان جنایت را مرتکب شدند و میشوند

که در جامعههای دیگر نیز استبدادیان ،خصوص آنها که بانی استبداد فراگیر
شدند ،مرتکب شدهاند و میشوند .توجیهگر این جنایت،در همه جامعهها یکی

است« :فقر انسان را چون موم در دست قدرت قرار میدهد و قدرت هر شکل

بخواهد میتواند به او بدهد» و «مردم فقیر انقالب نمیکنند».

پاسخ دوم را آنها میدادند و میدهند که با سقوط رژیم شاه ،متوجه شدند که

در عملی کردن اصول راهنمای انقالب تأخیر شدهاست و خطر آن وجود دارد
که استبداد بازسازی شود .در حقیقت ،حقوق انسان و برخورداری هر شهروند
از این حقوق و برابری جستن زنان و مردان در حقوق و رفع تبعیضها و

نابرابریها ،کاری نبود که انجام آن موکول به سقوط رژیم بگردد؛ کاری بود که
باید پیشاپیش انجام میگرفت .ناچیز نشمردن فقر در فقر مالی و جریان
فقرزدایی را جریان رهاشدن از موضع زیرسلطه دانستن ،بازیافتن استقالل را
بازیافتن موقعیت نه مسلط و نه زیرسلطه ،دانستن و کردن و آزادی را فعال شدن
بمثابه حقوند و استعدادمند ،شناختن و کردن ،کاری بود که ایستادگان بر اصول

راهنمای انقالب ،انجامش را برعهده گرفتند .کارنامه گزارش میکند رویارویی

اینان را با استبدادیان و توضیح میدهد چرا گسترش مداوم فقر همه جانبه،
افزایش میزان بیکاری و بیشترشدن نابرابریها و تبعیضها و تخریب نیروهای
محرکه و طبیعت ،حاصل راهحلی است که استبدادیان به اجرا گذاشتند؛
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 . 5چهار امر واقع باال و امرهای مستمر دیگری که در کارنامه به آنها پرداخته
شدهاست ،میگویند چرا نقش رهبری انقالب تعیین کننده بوده و چرا شخص
خمینی ،موضوع تالش دو طرف برای کشاندن او به طرف خود بودهاست .در

حقیقت ،در همه تحولها ،حتی آنها که رهبری هدف مبارزه را «بدستآوردن

قدرت ،در اختیار نگاهداشتن قدرت و بکاربردن قدرت» تصورکردهاند  ،دو
تمایل وجود یافتهاند .یکی در کار کشاندن رهبر به سرای قدرت و بستن در

بروی او و دیگری در کار جلوگیری از زندانی شدن او در سرای قدرت و

برانگیختن او به وفای به عهد بودهاند .همواره ،قدرتمدار بودن عقل رهبر کار
تمایل اول و مستقل و آزاد بودن عقل او ،کار تمایل دوم را آسان کردهاست.

مقایسه مصدق و خمینی بس گویا است :تمایلی مصدق را بر میانگیخت که با
امریکا و انگلیس کنار بیاید ،از جمله ،تأکید داشت پیشنهاد بانک بینالمللی را
بپذیرد و مصدق نپذیرفت و تمایل دیگری ،با او در ایستادن بر دو اصل
استقالل و آزادی ،همفکر و همراه بود و به نهضت ملی ایران وفادار ماند .در

آنچه به خمینی مربوط میشود ،بنابر اسناد:

 .5.1در نوفل لوشاتو ،تمایل ایستاده بر دو اصل استقالل و آزادی ،بیست اصل
بمثابه اصول راهنمای انقالب به خمینی پیشنهاد کرد و خمینی که گرفتار دلهره
به نتیجه نرسیدن انقالب و ناگزیر شدن از ماندن در فرانسه بود ،با نوزده اصل

از بیست اصل آن موافقت کرد و خطاب به جهانیان اعالنشان کرد .او طرح
سازمانی سازگار با این اصول ،یعنی با شوراهای روستایی و شهری و استانی و

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

قدرت ،سبب شد که طرح دوم ،درحدی که وضعیت انقالبی اجازه میداد ،اجرا
شود.

 . 5.2بنابر صورت جلسات شورای انقالب ،بر سر نقش خمینی ،این دو تمایل،

رویارو هستند:

● بنیصدر انتقاد میکند برای آنکه خمینی به خشونت آلوده نگردد و نماد
معنویت بماند .در آن شوریا میگوید :به آقا گفتم شما را با هیتلر مقایسه

میکنند .او اصرار میورزد که خمینی نباید مصدر خشونت بگردد؛ با تمرکز
62

قدرت و وسیله تمرکز قدرت شدن «نهادهای انقالب» مخالفت میکند .او با
شورای انتخابی موافق است و اصرار دارد این شوریا تشکیل شود و...

● تمایل مقابل ،در کار آناست که خمینی را نه مصدر بیم و امید که مصدر بیم
بگرداند .شاهان مستبد را مصدر بیم و امید میدانستند؛ اما در مرحله تصرف

قدرت ،مصدر بیم بکار میآید« .قاضی باید مثل شمر قاطع باشد» (قول
خمینی) ،اعضای شوریا و وزیران باید منصوب او باشند ،فرماندهی کل قوا با

او است و به دستور او ،سپاه و دادگاه انقالب باید زیر نظر شورای انقالب (=
با رهبری حزب جمهوری اسالمی بدینخاطر که اکثریت شوریا با آنها بود)

قرارگیرند .و...

 .5.3کارنامه رفتار ایستادگان بر اصول راهنمای انقالب ایران با خمینی را
بطور مداوم گزارش میکند :تمام کوشش بعمل میآید تا مگر او در سرای قدرت
زندانی نگردد و به عهد خود با انقالب ایران که در حضور جهانیان بسته بود،

وفا کند .بنابر اصل غلط تقدم مصلحت بر حق و حقیقت ،برای اینکه او رشته

عهد خویش را یکسره نگلسد ،رفتار این گروه با او را ،تا زمانی ،مصلحت
تعیین میکرد .خواننده کارنامه میتواند ،به روشنی ،دو روش را تشخیص بدهد
که با هم عمل میشدند :یکی ،نقد نظرها و موضعگیریهای و اقدامهای خمینی
(وزارت ارشاد رژیم در دو جلد این نقدها را با عنوان خط مخالفت و تضاد با

امام خمینی منتشر کردهاست) ،بخصوص در مورد گروگانگیری ،جنگ،

حکومت رجائی ،مجلس ،قوه قضائی ،نهادهای انقالب که بنیصدر قصد
انحالل آنها را داشت .این روش حاصل ورود به ابتلیا بود .فرآورده کشاندن

خمینی به آزمایش و ناگزیر کردنش به آشکارکردن درون خویش بود؛ کاری که

باید پیش از انقالب انجام میگرفت و با تأخیر بسیار ،با انتشار کارنامه ،آغاز
گرف ت .دیگری ،راه آمدن با او و موافقت کردن با او تا جایی که ممکن است تا
مگر او یکسره نبرد و خود را به تمایل جانبدار «استبداد صالح» نسپرد .از

زمانی ،بطور مشخص از زمستان  1359ببعد ،به یمن نقد اصل غلط ،مصلحت
رها می شود و سنجش قول و عمل به حق و تنظیم رابطه با حق در کار میآید.
هنوز ،در نامهها به خمینی این روش صریحتر بکار میرود.
63

اما آنها که قدرت را هدف و روش کرده بودند و در کار تصرف دولت به هر
قیمت بودند و کودتای خزنده را به پیش میبردند ،بناشان بر زندانی کردن
خمینی در سرای قدرت بود .دست او را به هر خیانت و جنایت و فسادی

می آلودند تا که راه به پیش و پس نیابد :از تشکیل حکومت و سپس و اعدامها

و خود را فرمانده کل قوا خواندن و دستور سرکوب صادر کردن و

تشکیل«نهادهای انقالب» ،تا گروگانگیری و اجازه تقلب در انتخابات
مجلس دادن و از آن ،تا تجاوزهای مستمر به قانون اساسی و تعطیل دانشگاه و
تشکیل کمیته انقالب فرهنگی و  ...تا تحمیل حکومت رجایی و سازش بر سر

گروگانها با گروه ریگان – بوش (اکتبر سورپرایز) و قرارداد الجزایر و کودتای
خرداد  60با هدف ادامه دادن به جنگ و معاملههای پنهانی (ایران گیتها) و

از آن تا سرکشیدن جام زهر شکست و دم زدن از والیت مطلقه فقیه و دستور
بازنگری در قانون اساسی و دستور کشتار زندانیان سیاسی محاکمه و محکوم

شده.

چرا وفاداران به اصول راهنمای انقالب و جانبدار برخورداری ایرانیان از

حقوق انسان و حقوق شهروندی نتوانستند مانع از رفتن خمینی به سرای قدرت

و زندانی شدنش درآن بگردند؟ دو دسته دالیل و عوامل میگویند چرا تا رفتن
شاه ،محل عمل خمینی نمایندگی از مردم بود و پس از آن ،محل عمل او سرای

قدرت شد:

● زیرا ،انقالب بمعنای برخورداری از حقوق انجام نگرفته بود و کاستیهای
انقالب برجا بودند -این کاستیها در کتاب انقالب شناسایی شدهاند -؛ زیرا،

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

نگشته بودند؛ زیرا هستهای که از بنیصدر و دوستان او تشکیل بود ،به این مهم
نپرداخته بود؛ زیرا بنابر مصلحت ،بر سر حق ایستادگی نشده بود؛ زیرا تا

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

مجلسی که  70درصد انتخاباتش قالبی بود و با تحمیل نخستوزیر و وزیران و

با ،...با این تجاوزها مخالفت قاطع بعمل نیامده بود .کارنامه گزارش میکند
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چگونگی تصحیح این اشتباهها را .تصحیح اشتباه و اتخاذ روش درخور ،کار
خمینی را به جایی رساند که در  25خرداد  ،1360گفت 35« :میلیون بگویند

بله من میگویم نه» .بدینسان ،او از نماد اصول راهنمای انقالب و اجماع مردم
ایران به نماد زور ،یکی در برابر همه ،سقوط کرد .روشی که به یمن نقد اصالح

شد میگوید :هرگاه از نخست  ،بنابر ابتلیا میشد و روش صحیح بکار میرفت،

انقالب میتوانست ،پیش از سقوط شاه ،در آنچه به حقوق و تنظیم رابطهها با
حقوق مربوط میشود ،دستکم ،در سطح بخشی از نیروهای محرکه جامعه
انجام گیرد و با سقوط رژیم شاه ،دستگاههای اداری و نظامی بر پایه استقالل و
آزادی تجدید سازمان بگردند و بازسازی استبداد را غیر ممکن بگردد.

● در سطح سازمانهای سیاسی ،لنینزدگی فراگیر بود .اغلب سازمانهای سیاسی
به دو «اصل» او عمل میکردند :یکی ،هدف مبارزه سیاسی ،تصرف قدرت و
حفظ و بکاربردن آن است و دیگری ،مهم نیست انقالب را چه کسانی میکنند،

مهم ایناست که چه کسانی عنان آن را به دست میگیرند .بنابراین ،گروهایی
مسلحانه و گروهایی غیر مسلحانه ،در تقالی «رسیدن به قدرت» و بدست

آوردن عنان انقالب بودند .نقش این دو گروه نیز در کارنامه ،بطور مداوم نقد

میشود و به آنها هشدار داده میشود .شگفتا! با چه لجاجتی چشم و گوش بر
واقعیت میبستند!

مطالعه بالینی که منتخب اول تاریخ ایران ،به آن ،کارنامه نام داد ،این هشدار

همواره صادق را در بردارد :گروههایی که اختیار از کف میدهند و به مدار نزاع

برسر قدرت وارد و یا کشانده میشوند  ،مدار بر روی آنها بسته میگردد ،و با
قربانی کردن خود ،وسیله بازسازی استبداد وابسته میگردند.

قدرتمداران در حال تصرف دولت نتوانستند ایستادگان بر اصول استقالل و

آزاد ی را به درون مدار نزاع بر سر قدرت بکشانند .جبهه داخلی که جبهه جنگ
با قوای مسلح صدام ،در مقایسه با آن ،بس کوچک مینماید ،جبههای شد که،

در آن ،ایستادگان بر حق ،از موضع حقطلبی ،با مثلث زورپرست ،رویارو شدند.
کارنامه گزارش روز به روز این دو جنگ را می دهد و تا بخواهی شگفت

است .جنگ با قوای متجاوز ،در خرداد  ،60میتوانست با پیروزی به پایان
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
حیات ،نه آسان است و نه زود پایان مییابد .ایستادگی بدون تزلزل بر حق و تن
ندادن به کشانده شدن به مدار نزاع برسر قدرت است که نوید میدهد ،ایران،

سرزمینی که اندیشه استقالل و آزادی در آن بالیدهاست ،وطن حقوندان میگردد

و الگو برای جهانیان میشود:

 .6جنگ در دو جبهه :در جبهه داخلی ،استبدادیان تعرض همه جانبه خود را
شروع کرده بودند .از سقوط رژیم شاه تا روز حمله قوای عراق به ایران ،اینان،

بدست خمینی ،این مواضع را به تصرف کرده بودند:

● ستون پایههای جدید قدرت (سپاه پاسداران انقالب و دادگاه انقالب و
کمیتهها و وسائل ارتباط جمعی و بنیاد مستضعفان و اوقاف و تأسیس نمازهای
جمعه و)...؛

● گروگانگیری و قراردادن کشور تحت منگنه قدرتهای خارجی ،در واقع،
بازگرداندن ایران به ساختار منطقهای و جهانی نظام سلطهگر  -زیرسلطه؛

● تصویب قانون اساسی که ،در آن ،هم والیت فقیه در سطح نظارت گنجانده
شد و هم هر حقی ،از استقالل و آزادی و حقوق دیگر ،به قید «موازین اسالم»

مقید گشت؛

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

● به انحصار درآوردن وسائل ارتباط جمعی هنوز کامل نشده بود اما مالتاریا در
کار کامل کردن آن بود؛

● تصرف مقامهای کلیدی توسط «مکتبی»ها با شعار تقدم مکتب بر علم؛
● سپردن واردات و صادرات به سودبران از نظام جدید و اسباب چینی برای
مهار کامل بازارهای ایران .و

● اشغال سه قوه قضائی و قانونگذاری و مجریه منهای مقام ریاست جمهوری.
جبهه جنگ دین با علم و دین با حقوق و دین با دموکراسی و دولت با

مردم را نیز گشوده بودند .قدرت ایجاب میکرد که اسالم فیضیه نیز در «اسالم

بی یال و دم و اشکم» از خود بیگانه بگردد و تعریف مستضعف تغییر کند و
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مردمی که در جریان انقالب دانا و هوشمند و رهبر شمرده میشدند ،اینک
عنوان عوام نادان را بازیابند.

آن زمان ،مالیانِ مسحور قدرت دم از تأسیس «سلسله روحانیت» و

«دیکتاتوری مالتاریا» میزدند .پیش از آنکه خمینی دم از والیت مطلقه فقیه
بزند ،از «بسط ید ولیامر بر جان و مال و ناموس مردم» و تقدم حکومت

ولیفقیه بر احکام دین صحبت میکردند .مهمتر از همه اینکه گروگانگیری به
آنها آموخته بود چگونه میتوانند ،با محور سیاست داخلی و خارجی کردن قدرت
بیگانه ،مردم ایران را به گروگان بگیرند .بدینخاطر بود که جنگ را نعمت
خواندند و از آن روز تا امروز ،کشور را در حلقه آتش و گرفتار جنگها نگاه

داشتهاند؛ بدینسان بود که قدرتهای خارجی ،با تحمیل جنگ و تحریم
اقتصادی و ...دستیار مالتاریا در بند اسارت نگاهداشتن مردم ایران شدند.

بدینقرار ،وقتی بنیصدر نامزد ریاست جمهوری شد ،دولت به تصرف

«مالتاریا» درآمده بود .هستهای که چاره را در مقاومت میدید ،نامزد ریاست
جمهوری شدن بنیصدر را شرط جلوگیری از استقرار استبداد وابسته بطریق
قانونی دانست .خود او امیدوار بود به یمن حضور مردم در صحنه ،دولت را از

تصرف استبدادیان خارج سازد .بدینخاطر بود که به زبان و قلم ،مردم کشور را
از بازسازی استبداد وابسته آگاه میکرد و روشهای پیشگیری از آن را ،به

شهادت کارنامه ،خود بکار میبرد و از مردم نیز میخواست آنها نیز بکاربرند.

جبهه داخلی بیش از حد تصور گسترده بود .تصرف شدهها که باید از

تصرف استبدادیان خارج میشدند ،بکنار ،هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی پهنای رویایی حق با قدرت بودند:

 .1بازگرداندن ایران به موضع نه مسلط و نه زیرسلطه ،مستقل و آزاد ،یکی از
مهمترین عرصههای مبارزه بود و همچنان هست .استبدادیان میدانستند و

میدانند که بدون جا پیداکردن در ساختار منطقهای و جهانی نظام سلطهگر -
زیرسلطه ،رژیم آنها ،رژیم تک پایهای محکوم به سقوط میشود .در کارنامه

 22اسفند  ،1358خواننده میخواند که مهندس بازرگان و دکتر سحابی نزد

رئیس جمهوری رفته و به او گفتهاند :برنامه امریکا است که دارند انجام

میدهند .اگر مقاومت شما نبود ،تا حاال انجام شده بود .راستی ایناست که
67

بدون در نظرگرفتن روابط و سازشهای پنهانی (اکتبر سورپرایز و ایران گیتها
و )...و نیاز استبدادیان به بازگشت به نظامهای کشوری و منطقهای و جهانی

سلطهگر  -زیرسلطه ،شناسایی وضعیت آن روز ،شناسایی تاریخ آنسان که روی
دادهاست ،نخواهد شد .بدینخاطر بود که خمینی به ارتباط مستقیم با امریکا و
روسیه بسنده نمیکرد (تعیین یک روحانی برای ارتباط با سلیوان ،واپسین سفیر

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

دراختیارگرفتن وزارت خارجه نیز داشتند .بدینسان بود که ایران دو دستگاه
برای تنظیم رابطه با کشورهای جهان پیدا کرد و در بازنگری قانون اساسی،

تعیین سیاست خارجی نیز با «رهبر» شد؛

 .2جنگ خود نیز میدان مبارزه بود :بمحض اینکه قوای صدام زمینگیرشدند،
استبدادیان «نصف کشور از دست برود بهتر از آن است که بنیصدر پیروز

بشود» (حسین خمینی در مصاحبه با انقالب اسالمی این گفته گویندگان قدرت
پرست و ایران ستیز را بازگو کرد) ،را رویه خود کردند .در حقیقت ،این رویه،

سازش پنهانی را میپوشاند که آنها با ریگان و بوش انجام داده بودند .هرگاه

بنیصدر این سازش را امضاء نمیکرد ،باید حذف میشد .افزون براین ،نسل
انقالب نیز مزاحم استبدادیان بود و باید حذف میشد .این واقعیتها را

کارنامه به مردم گوشزد میکرد .چون دیدند جنگ دارد پایان میپذیرد و باوجود
جبهه جنگ داخلی گسترده ،کار ارتش ایران ،بنابر قول ،سران هشت کشور

عضو کنفرانس اسالمی« ،نه حماسه که معجزه بود» ،ممانعت از آمدن هیأت
کنفرانس عدم تعهد و شتاب در کودتا را به خمینی قبوالندند .از آن پس ،با

انگلستان و امریکا و اسرائیل ،در طوالنی کردن جنگ ،هم سود شدند .در طول
جنگ ،ارتش ضعیف و سپاه نیروی مسلح اول شد .حاال دیگر تمام کردن

جنگ در شکست ،وسیله تصرف کامل دولت شد :باید ایران در جنگ شکست
بخورد تا میانه روها ،دولت را دراختیار بگیرند؛

 .3بازگشت به نظام سلطهگر  -زیرسلطه ،بدون اقتصاد مصرف و رانت محور،
بنابراین ،وابسته ممکن نبود .بدینخاطر ،اقتصاد نیز میدان مبارزه با استبدادیان

شد و همچنان هست .تغییر ساختار بودجه و تغییر ساختار واردات و تغییر
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ساختار اعتبارات بانکی و تغییر رابطه ریال با دالر که به دالر نقشها ،از
جمله ،در بودجه دولت میدهد و ریال را ،از جمله ،وسیله جریان سرمایهها از

داخل به خارج میکند و جانشین کردن توزیع برابرتر درآمدها با توزیع نابرابر
درآمدها و ایجاد زمینه برای پیدایش و رشد انگلی مافیاهای مالی و سپس

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

اینهمه را استبدادیان تصدی میکردند .کارنامه به خواننده امروز خود امکان

میدهد شدت این جنگ را برآورد کند و در یابد چرا همچنان شدت دارد؛
امروز میبیند که آن روز حق با بنیصدر بود :در کشور در موضع زیرسلطه،
بدون اقتصاد مصرف و رانت محور ،استبداد وابسته بازسازی نمیشد؛

 .4دستیافتن بردستگاه بانکی ،به خصوص ،بانک مرکزی و وزارت نفت،
هدف اول رانتخواران حامیان آنها در دولت است .بدینخاطر بود که برای
تغییر رئیس بانک مرکزی و تبدیل این بانک به بانکی که اکنون هست و نقشها

که اینک دارد ،الیحهای به مجلس بردند با عنوان «لغو فرامین همایونی»!
بدینخاطر بود که ،در عمل ،تعیین وزیر نفت به «رهبر» اختصاص یافت و

گروههای مستقر در سرای دولت ،از نفت و ارز سهم یافتند و بیشترین ارز در

دست «خصولتی» قرار گرفت و...؛

 .5مالتاریا به گرفتن و محکوم کردن فعاالن بسنده نمیکرد؛ «شکار انسان» را
نیز رویه کردهبود :هر هفته 1200 ،عمل مسلحانه برضد گروههای سیاسی و

اعضای آنها ،انجام میگرفت .در واپسین روز ،روزی پیش از آنکه خمینی و
دستیاران او مرحله آخر کودتای خزنده را بعمل درآورند ،او از بنیصدر خواست
هشت گروه سیاسی را محکوم کند .بنابر طرح محرمانه ،قرار بر حزب واحد

مأمور مهار جامعه بود .بعد از کودتای خرداد  ،60هاشمی رفسنجانی مدعی شد
که هرجا انقالب شده ،حزب واحد تصدی دولت را در دست گرفتهاست .اما

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

گرفتهاست .خواننده امروز ،هشدار نسبت به این خطر را در کارنامه مییابد و
در مییابد چرا جنگ بر سر کثرتگرایی و دو حق از حقوق انسان و حقوق
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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؛

 .6مبارزه با سانسور و تفتیش عقاید و ایستادگی در برابر به انحصار درآمدن
وسائل ارتباط جمعی ،اجتنابناپذیر بود .واپسین صحنه تا کودتای خرداد ،60

صحنه توقیف فلهای روزنامههایی بود که به انحصار در نیامده بودند .در دوران
شاه ،بنیصدر تمامی انواع سانسورها را یافت و در کتاب تعمیم امامت و مبارزه
با سانسور ،در اختیار نسل آن روز قرارداد .در روزهای اول بعد از سقوط رژیم

شاه ،روزنامهای تحقیق در باره سانسور را انتشار نیز داد .از هدفهای روزنامه
انقالب اسالمی ،یکی مبارزه با سانسور بود و هست .در حال حاضر که وسائل

ارتباط جمعی گسترشی یافتهاند که آن روز ،نداشتند ،تولید انبوه «خبر دروغ»
(نظر و قول و داده و اطالع دروغ) و انتشار آنها ،جامعهها را گرفتار گیجی

کردهاست ،جریان آزاد اندیشهها و دانشها و هنرها و دادهها و اطالعها بیشتر
از آن روز اهمیت دارد .جنگ بر سر جریان آزاد اندیشه و ...جنگی بس سخت

بود و امروز سختتر است .کارنامه گزارش میکند روشهایی را که در این
جنگ بکار رفتهاند .آن روشها ،همچنان بکار میروند .بدینخاطر است که
جریان آزاد اندیشهها و ...بطور کامل قطع نشدهاست و این امید هست که این
جریان آزادی کامل خود را بازیابد؛

 .7دانشگاهها بطور خاص و علم بطور عام هم از صحنههای بزرگ جنگ
داخلی بود .تقدم مکتب بر علم و تخصص که استبدادیان رویه کردند ،تنها بکار

تصرف مقامهای کلیدی توسط کم دانشها نمیآمد ،وسیله توجیه «اسالمیکردن
دانشگاه و دانشهای اجتماعی» نیز بود .مهمتر از آن ،کاربردی که به علم و فن

باید داد ،نیز مایه نزاع بود .کاربردی که رژیم هم اکنون به دانش و فن میدهد

هماناست که قدرت به این دو نیروی محرکه میدهد :ترکیب با زور و پول و
دیگر نیروهای محرکه و بکاربردن ترکیب در تخریب.

پس از انتخابات ریاست جمهوری« ،محروم کردن رئیس جمهوری از

پایگاه خود»( ،بنابر «نوار آیت») ،بنابراین ،تعطیل دانشگاهها ،به بهانه
انقالب فرهنگی در دستور کار قرارگرفت .تقسیم دانشگاهیان و مردم کشور به

مکتبی و نیمه مکتبی و بیتفاوت و ضد مکتبی و ضرورت تصفیه دانشگاهها
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از ضد مکتبی ،دستآویز استبدادیان در تعطیل دانشگاه بود .از اینرو ،جنگ
بر سر دانشگاه و علم و رابطه این دو با دین ،یکی دیگر از جنگهای سخت شد.

بحث آزاد را هم تعطیل کردند زیرا میدانستند شکست قطعی خواهند خورد.
چرا که علم و دین دو کارکرد دارند و یکی نمیتواند جانشین دیگری بگردد.

در حقیقت ،علم تا با زور یا حق و فن و پول و  ...ترکیب نشود ،کاربرد پیدا

نمیکند و کار دین توجیه بکار بردن این یا آن ترکیب است.

پس از آنکه بدستور خمینی دانشگاهها را تعطیل کردند و «شورای انقالب

فرهنگی» را تشکیل دادند – تا کودتا ،بنیصدر مانع عمل آن شد زیرا تشکیلش
و مأموریتش خالف قانون اساسی بود  ،-در مقام گریز از بار مسئولیت سنگین
آن ،باوجود سندی که «نوار آیت» بود ،دروغی ساختند – این دروغ در داخل

کشور ساخته شد از اینرو از آن اطالع حاصل و بدان پرداخته شد – که بنابرآن،
دانشگاهها با موافقت رئیس جمهوری تعطیل شدهاند .نوار دوم آیت که

میگفت طرح تعطیل دانشگاه شکست خورد و «بنیصدر موفق شد سوار موج
بشود»؛ این بار طرحی ریختهایم که پدر بنیصدر هم حریف آن نمیشود .این
بود که فرصت برای شکست استبدادیان در جنگ برضد دانشگاه و علم مغتنم

شمرده شد و نه تنها در کارنامه این دروغ – ولو باوجود نوارها بدان نیاز نبود،-
بلکه سمینار دانشگاه ترتیب داده شد و ،در آن ،بنیصدر ماجرای تعطیل

دانشگاهها را به تفصیل بازگفت و تالش خویش را در جلوگیری از آن شرح

داد؛

 .8دستگاه قضائی در حکومت بازرگان تصفیه شد و سرانجام ،کشور یک
دستگاه قضائی سالم یافت .در بیرون آن ،بر وفق طرح محرمانه« ،دادگاه

انقالب» با صفت «موقت» تشکیل شد .وقتی قانون اساسی به اجرا گذاشته
شد ،رئیس جمهوری برآن شد این «دادگاه» را تعطیل کند .آقای خمینی

مخالفت کرد .نه تنها این «دادگاه» دائمی شد ،بلکه قوه قضائی نیز به انحصار

درآمد و وظیفهاش که دادن حق به حقدار است« ،حفظ نظام» شد .برخالف
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

جمهوری ،ستونپایههای استبداد فراگیر شناخته بودند و او میدانست که قوه
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قضائی یکی از این ستون پایهها و در شمار مهمترینها است .بدینخاطر ،در
کارنامه به قوه قضائی و عامل سلب امنیت گشتن و ستونپایه استبداد وابسته

شدنش مرتب پرداخته میشود .امنیت قضائی برای مردمی که همواره از منزلت
محروم بودهاند ،واجد بیشترین اهمیت است .از اینرو ،جنگ بر سر استقالل

آن ،جنگی سخت بود .امروز این جنگ سختتر است چرا که رژیم نهادهای
خود را پابرجا کردهاست؛

 .9این واقعیت که مجلس وسیله کودتا شد ،یادآور مجبورکردن نمایندگان
مجلس پنجم توسط رضاخان به پایاندادن به سلطنت قاجار ،برخالف قانون

اساسی ،است .رضاخان کودتا کرده بود و یک کودتاچی بود که نمایندگان را

ناگزیر میکرد برابر حکم او رأی بدهند و خمینی موقعیت خود را از جنبش
همگانی مردم ایران ،داشت و مرجع تقلید بود و نه یک افسر قزاق ،با اینحال،

او نیز ،اصول راهنمای انقالب و قانون اساسی که خود رأی دادن به آن را

واجب شرعی خوانده بود را زیرپا گذاشت و با تحمیل مجلس قالبی ،آنرا

وسیله اجرای طرح کودتای خزنده کرد؛ بنابر یادداشتهای هاشمی رفسنجانی ،او
به مجلس دستورداد کار بنیصدر را تمام کند .بدینسان ،امر واقعی که وسیله
کودتا شدن مجلس است ،شکل جدیدی به خود گرفت .در کارنامه و در نامهها

به خمینی ،مجلس ضعیف مجلسی خوانده میشود که آلت فعل است و به دستور
عمل میکند و مجلس قوی مجلسی برآمده از رأی واقعی مردم ،بنابراین ،مستقل
و آزاد و حافظ قانون اساسی و حقوق شهروندان و مانع پیدایش گرایش به

استبداد توسط قوه مجریه ،توصیف میشود .خمینی مجلس را «باالتر از همه»
خواند ،نه برای آنکه بدان اهمیت بدهد ،بلکه برای اینکه آلت فعل خود برضد
رئیس جمهوری بگرداند و گرداند .او نیز میدانست والیت مطلقه فقیه بدون
مجلسی که نقشی بیشتر از آلت فعل نداشته باشد ،استقرار نمییابد .این شد که

با نقد روش و اتخاذ روش صحیح ،جنگ برسر مجلس دست نشانده ،جنگی

شدید شد .امروز که مجلس نقش آلت فعل را هم ،جز در موارد اضطراری

(تصویب قرارداد وین در  20دقیقه!) ندارد ،نه تنها آن جنگ ادامه دارد ،بلکه
نسل امروز ،به اهمیت پیروزی در این جنگ بیشتر پی میبرد.
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 .10وجود احزاب و سازمانهای متعدد ترجمان اصل کثرت آراء ،با استبداد
آنهم از نوع وابسته نمیخواند چه رسد به استبداد فراگیر .در استبداد فراگیر،

یک حزب بمثابه وسیلهای از وسائل مهار جامعه ،حق حیات ندارد .بدینخاطر
بود که احزاب و سازمانهای سیاسی نیز باید تعطیل میشدند .برابر طرح

محرمانه ،نظام تک حزبی باید برقرار میشد .تنگ کردن عرصه بر سازمانها و
احزاب سیاسی ،همه روزه بود و معارضه خمینی با احزاب وسازمانها ،هر روز،

آشکارتر میشد .بدینسان ،بر سرسازمانها و حزبهای سیاسی نیز جنگ
درگرفت .خمینی تا آنجا پیش رفت که در  25خرداد  ،60گفت« :جبهه ملی از

امروز ،مرتد است» .در واپسین پیام توسط برادر زاده او ،از بنیصدر خواسته
بود هشت سازمان و حزب سیاسی را محکوم کند.

در روزهای پس از سقوط رژیم شاه ،بوی استقرار «فاشیسم مذهبی» به

مشام میرسید .بنیصدر ،خطر را احساس کرد و از نمایندگان احزاب و
سازمانهای چپ دعوت کرد در جلسهای برای چاره اندیشی ،شرکت کنند .دو
تن بیش نیامدند .توسط آن دو تن ،به همه آنها هشدار داد که بنای استبداد بنام

دین ،در حال ساخته شدن است .هرگاه تقال برای تصرف قدرت را که بدان

توانا نمیشوید ،رها نکنید و در دفاع از استقالل و آزادی متحد نگردید ،زود
است که استبدادیان شما را به قصابخانه خواهند سپرد .واپسین کوشش او
ایجاد جبهه وسیع در بهار  60نیز بجایی نرسید و آمد بر سر احزاب و
سازمانهای سیاسی ،آنچه آمد.

بدینترتیب بود که دفاع از سازمانها و احزاب سیاسی برعهده رئیس

جمهوری شد .در کارنامه ،یکی از صحنههای جنگ داخلی ،صحنه جنگ بر

سر سازمانها و احزاب سیاسی است .این جنگ همچنان ادامه دارد بی آنکه

سازمانها و احزاب سیاسی نقش موضوع جنگ بودن را رها کنند!؟؛

« .11نهادهای انقالب» که صفت «موقت» میداشتند و با تصویب و اجرای

قانون اساسی ،باید منحل میشدند ،هم موضوع و صحنهای از صحنههای جنگ
بود .تمرکز قدرت و وسیله این تمرکز شدن این سازمانها ،از امرهایی است که

بطور مداوم ،در کارنامه به آن پرداخته شدهاست .میدانیم که هم در اجرای طرح

امریکایی گروگانگیری و هم در ایفای نقش «بازوی نظامی» خمینی و هم در
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کودتای خرداد  60و هم از آن زمان تا این زمان« ،نهادها» ،بخصوص سپاه و
دادگاه انقالب ،بمثابه وسیله ،نقش اول را برعهده داشتهاند.

انقالب که تغییر ساختارها با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد

وابستهاست ،انجام نگرفت و در عوض ،ستونپایههای جدید ساخته و بر

ستونپایههای پیشین افزوده شدند .شگفتا! انقالبی که ،در آن ،گل بر گلوله
پیروز شد ،اینک ،پاسداری از آن نه کاری شد که تغییر ساختارها است ،بلکه

کاری گشت که تشکیل «نهادهای انقالب» و سپردن پاسداری انقالب به آنها
است .چرا؟ زیرا استبداد جدید بدون ایجاد ستون پایههای جدید ،بناکردنی

نبود و استبداد فراگیر نیاز قطعی به این ستون پایهها دارد .کتاب غائله چهارده
اسفند در  1000صفحه ،نه تنها سندی ماندگار از تبدیل قوه قضایی به آلت

فعل استبدادیان است ،بلکه گویای نقش این ستون پایهها در کودتای خزندهای
است که واپسین مرحله آن ،در خرداد  1360انجام گرفت .در حال حاضر ،این

ستون پایهها در جنگ با مردم ایرانند؛

 .12ارتش بطریق اولی صحنه جنگ بود :ترس از کودتایی نظیر کودتای 28
مرداد ،توجیهگر تأسیس سپاه بود .بنابر صورت جلسههای شورای انقالب،

«نیاز انقالب به بازوی نظامی» نیز علت دومی شد .سران ارتش موضوع
تصفیههای هرچه وسیعتر شدند و دستگیری و زندانی کردن افسران ،کار همه
روز بود .کودتای نوژه دستآویز آوردن طرح انحالل ارتش از سوی رهبری
حزب جمهوری اسالمی به شورای انقالب شد .مخالفت قاطع رئیس جمهوری
مانع از انحالل ارتش شد .باوجود این ،دادگاه انقالب و سپاه را به جان ارتش

انداختند .وقتی عراق به ایران حمله کرد ،افسران و درجهداران لشگر خوزستان
درزندان بودند .در طول جنگ نیز شعار این بود« :ما آن پیروزی را که با این

ارتش بدست آید نمیخواهیم» ،تضعیف روحیه نظامیان کار روزانه استبدادیان

بود .هم برای جلوگیری از پیروزی در جنگ و هم برای کودتا .سازش پنهانی

(اکتبر سورپرایز) این امر را ناگزیر میکرد .

بدینسان ،عراق وقتی به ایران حمله کرد که ارتش ایران متالشی بود .تجدید

سازمان ارتش زیر ضربات دو دشمن ،یکی داخلی و دیگری خارجی و پرکردن

خالء اسلحه و مهمات ،با آفریدههای راهبردی و کاربردی ارتشیان و دست باال
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را پیدا کردن در جنگ ،ایناست آن رویداد که سران هشت کشور مسلمان،
معجزهاش خواندند .یک دلیل از دالیل کودتا در خرداد  ،60این معجزه بود.
از جمله به دلیل نیاز مالتاریا به ضعیف کردن ارتش و تمامکردن جنگ در

شکست ،او با انگلستان و امریکا و اسرائیل در ادامه جنگ ،همسود شد؛

 .13شهروند باید حقوند و فعال باشد ،یا تکلیفمند و مطیع باشد ،بسا صحنه
اصلی جنگ داخلی بود .فیلسوفان واضع «والیت مطلقه» و روحانیان مسیحی

که این «والیت» را از آن پاپ شناختند و بساط والیت مطلقه پاپ را
گستردند ،بنا را بر این پایه ساختهاند که جمهور مردم از خود رأی ندارند و به

گوسفند میمانند و چوپان چوب بدست میباید که گله را از گزند گرگان حفظ
کند .فقدان اسلحه و مهمات الزم ،فرصتی ایجاد کرد تا رئیس جمهوری ،همه
روز ،از استعدادهای انسان و خالقیت او و اهمیت وجدان به حقوق و به خود

بمثابه دارنده مجموعهای از استعدادها و ضرورت حضور فعال مردم در صحنه،
سخن بگوید .تکرار کنم که فعال شدن افراد نیروهای مسلح در جبههها و

ابتکارها و ابداعها آفریدههای راهبردی و کاربردی آنان خالء کمبود اسلحه و
مهمات را پرکرد و سرنوشت جنگ را تغییر داد .پس از یک دوران طوالنی که،

در آن ،به ایرانیان میقبوالندند توان ابتکار نیز ندارند ،اینک ایرانیان خویشتن را

بمثابه خالق ،کشف میکردند .وقتی این قسمت از کارنامه با کارهای این زمان
متفکران غرب مقایسه شود که این روزها چاره را در وجدان انسان به حقوق و

خالقیت خود میدانند ،مشاهده میشود که ،نزدیک به نیم قرن پیش ،در ایران آن
روز ،وجدان به حقوق و استعدادهای خویش ،به بوته تجربه نیز سپرده شدهاست.

کشف خود بمثابه خالق است که توضیح میدهد چسان مبارزه مستمر ایرانیان با
دیکتاتوری مالتاریا و ناتوان شدن مالتاریا از استقرار استبداد فراگیر ،از جمله

حاصل فعال و خالق شدن ایرانیان و جنگ سرنوشت در تمامی جبههها بود و

هست؛

 .14امرهای باال و امرهایی که در زیر فهرست میشوند ،خواننده را از این
واقعیت آگاه میکند که والیت مطلقه فقیه ،طرح استبداد فراگیر است .بنابراین،

میباید تمامی ستونپایههای این استبداد ساخته میشدند .استبدادیان به این کار
موفق نشدند .چرا که به یمن روشی که کارنامه آن را به ایرانیان میشناساند و در
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جنگها بکار رفتهاند و میرود ،مالتاریا از بنای استبداد فراگیر ناتوان شد .این
جنگ ادامه دارد تا برخورداری ایرانیان از حقوق پنجگانه و به اجرا درآمدن

قانون اساسی برپایه حقوق پنجگانه .پیشنهادکنندگان این قانون تردید ندارند که
جبهه جنگها را تا پیروزی ترک نخواهند گفت.

نقد دین ،دین بمثابه بیان قدرت و جعل والیت فقیه در آن و هشدار نسبت

به این واقعیت که قدرت ،دین را از خود بیگانه میکند ،روشی است که نخست
در کارنامه بکار رفتهاست .این روش ،از آن پس ،بطور مداوم ،بکار میرود.
بدین سان بود که اسالم خود نیز عرصه جنگ شد .استبداد بنام دین و بدون
اختیار انحصاری بر دین ،ناممکن است .از اینرو ،در کارنامه ،امر مهمی که

هنوز هم از آن غفلت میشود ،مرتب خاطرنشان میشود :تمرکز قدرت و وسیله
توجیه قدرت شدن دین ،سبب از خود بیگانه شدن دین توسط قدرت میگردد و

کار را به جایی میرساند که «اسالم بی یال و دم و اشکم میشود» .مقایسه
خمینی با لنین (والیت مطلقه فقیه با دیکتاتوری پرولتاریا با تصدی «حزب

پیشآهنگ طبقه کارگر» بنابر تعریف لنین و اعالن اصول راهنما پیش از
انقالب و بالاجرا گذاردن آنها بعد از زمامدار شدن و )...و تشریح نقش

«رهبر» در از خود بیگانه گرداندن مداوم دین و مرام ،در کارنامه انجام
میگرفت.

بدینسان ،در جنگ بر سر استبداد فراگیر ،پیروزی نسبی بدست آمد؛ در

روسیه ،استالین موفق به ایجاد استبداد فراگیر گشت و در ایران ،نه خمینی و نه

جانشین او به این کار توانا شدند .کامل کردن این پیروزی تحقق مییابد با از
میان برداشتن استبداد فراگیر؛

 .15از امرهای واقع مستمر ،یکی نگاهداشتن کشور در مهلکه تجزیه است.
«اقلیتهای قومی» همواره وسیله استبدادیان در توجیه استبداد بمثابه حافظ
وحدت کشور بودهاند .در ایران دوران جنگ« ،اقلیتهای قومی» از دو سو

تحریک می شدند :خمینی و دستیاران او؛ خمینی حتی حاضر نبود ،در ازای
زمین گذاشتن اسلحه ،تأمین بدهد و رژیم صدام و قدرتهای بیگانه .امریکا و
انگلیس و استبدادهای وابسته منطقه صدام را به حمله به ایران برانگیخته

بودند .آتش بیار جنگ شدن در کردستان ،پیش از حمله عراق به ایران ،هدفی
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جز این نداشت که حمله قوای صدام به ایران با موفقیت کامل روبرو شود .در
زمان جنگ نیز بخشی از قوای ایران در کردستان ،گرفتار بود.

دانستنی است که «پوتینهای خود را از پا در نیاورید تا »...نیز دروغی نبود

که در ایران ساخته شده باشد .زیرا روشی که یافتن تناقضهای دروغ است،

بکار میرفت و بکار میرود .این دروغ در داخل ساختنی نیز نبود زیرا سند ،هم

نوار و هم نوشته ،موجود بود و مردم کشور هم سخنان بنیصدر را در سالروز
انقالب در حضور جمعیتی چنان عظیم ،شنیده و خوانده بودند .اگر هم

دروغسازان به خود یارای ساختن این دروغ را میدادند ،درجا ،در کارنامه به

آن پرداخته میشد .در عوض ،در کارنامه ،مرتب نقش آنها که «در سنندج

جنگ افروزی کردند» و پیش مرگههای صدام شدند ،خاطر نشان میشود و به
آنها اخطار میشود که در برابر وطن و مردم وطن مسئول هستند؛

 .16ساختارهای دستگاه اداری و قوای مسلح برجا بودند؛ زیرا انقالب که
تغییر ساختارها است انجام نگرفته بود .اما افراد قشرحاکم و «طبقه

سرمایهدار» وابسته به درآمد نفت که پهلویها میساختند ،رفته بودند و «طبقه
جدید» بسیار حریص و سخت رانتخوار ،خالء را پر میکرد و دستیار
استبدادیان در جنگهای داخلی میشد .طرفه اینکه حکومت رجائی عامل تنگ

کردن عرصه بر تولید کنندگان میگشت .بودجهای که  35میلیارد دالر آن
(معادل  119میلیارد به دالر امروز ،آنهم برای جمعیتی حدود

 37تا

 38میلیون نفر که جمعیت آن روز ایران بود) باید از محل فروش نفت تحصیل

میشد ،هم مایه قوت گرفتن «طبقه جدید» میگشت و هم بازسازی اقتصاد
مصرف و رانت محور را آسان میکرد .این «طبقه جدید» نقش ستون پنجم را

د ر سطح جامعه ،هم برای دشمن متجاوز و هم برای مالتاریا در برچیدن بساط
مردمساالری ،بازی میکرد .استبدادیان و افراد طبقه جدید شبکههای
تارعنکبوتی را برای مهار دولت و جامعه تشکیل میدادند .کارنامه خواننده را از
چند و چون نقش این شبکههای این طبقه انگل ،در شگفتانگیزترین جنگ

تاریخ ،آگاه میکند؛

 . 17در طول تاریخ ،تحمیل موقعیت اجتماعی دون انسان به زنان را نهادهای

سیاسی و اقتصادی به دستیاری نهاد دینی ،تصدی کرده بودند .تکرار کنیم که
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در انقالب ،خمینی ناگزیر شد منزلت برابر زن و مرد را بپذیرد و اعالن کند .اما
استقرار «دیکتاتوری مالتاریا» بدون سلب منزلت از زن میسر نمیشد.

استبدادیان میدانستند که سرکوب زنان وسیله مهار جامعه نیز میشود .در
حقیقت ،سرکوب زنان و اقلیتهای قومی و دینی و سیاسی ،همواره وسیله مهار

جامعه بودهاست .بدینخاطر بود که استقالل و آزادی زن ،بنابراین ،رهایی او از

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

میدانهای جنگ اصلی و همه روزه و بدون توقف بود« .دزدیدن» کتاب زن و

زناشویی نوشته بنیصدر در راه چاپخانه ،یکی از کارهای استبدادیان بود.
سانسور همه دیگر نقدهای از خود بیگانه کردن دین در آنچه به منزلت زن

مربوط میشود وسیله ایجاد جو ترس و سنگینکردن هرچه بیشتر آن و وضع
قانون و جلوگیری از تصدی مقامهایی

میخواند و ...کارهای دیگر بودند و هستند؛

که مالتاریا «مقام والیتمندی»

 .18برای «دیکتاتوری مالتاریا» ،درجا« ،نسل انقالب» مشکلی شد که باید
از میان برداشته میشد .بخصوص که آن نسل تمایل صریح خود را به متحقق
شدن انقالب از راه تغییر ساختارها و به عمل درآمدن اصول راهنمای انقالب،

بخصوص در نخستین انتخابات ریاست جمهوری اظهار میکرد :نامزد
استبدادیان کمتر از  4درصد رأی آورد .آن نسل گفت و به صراحت :این او بود
که خودانگیخته به جنبش درآمد؛ نه تنها دنبالهرو روحانیان قدرتمدار نبود ،بلکه

اینان بودند که دنبالهرو آن نسل شدند .خمینی خود نیز گفت :او پیرو مردم
است.

باوجود نفله کردن نسل انقالب در جنگ و سرکوب ،از آن زمان تا این

زمان ،رژیم از گسترش پایگاه اجتماعی خود همچنان ناتوان ماندهاست .جنگ

از میان برداشتن این نسل را بسیار آسان میکرد .پیش از آن ،سرکوب شدید و

برانگیختن موجهای مهاجرتِ استعدادها ،با حکم «به جهنم که میروند» ،روش
کار شد .ادامه جنگ برای حل «مسئله نسل انقالب» ضرور بود .بدینسان،
نیاز انگلستان و امریکا و اسرائیل به طوالنی کردن جنگ (قول آلن کالرک

وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر) و نیاز مالتاریا به حل «مسئله نسل
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جوان» انطباق جستند و در جنگی که هشت سال بطول انجامید ،آن نسل نفله
شد .بدینخاطر بود که «نسل انقالب» و نسل جوان یکی از میدانهای دو
جنگ ،یکی با استبدادیان و دیگری با قوای مهاجم صدام شد .کارنامه گزارش

این جنگ بسیار سخت نیز هست.

 .19بنمایه اندیشههای راهنمای نسل انقالب ،وطن و وطندوستی بود :از

منظر باورمندان به اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی ،تقدم ایرانیت بر
اسالمیت و یا اسالمیت بر ایرانیت ،که دست ساخت قدرتمداران بود ،جای

خویش را به همراهی ایرانیت و اسالمیت میسپرد (بر اصل موازنه عدمی که

مدرس و مصدق طرح کردند و بنیصدر بسط داد) بدین معنی که ویژگیهای
ایرانیت ،در اسالم پذیرفته و بیان شدهاند .از دیدگاه باورمندان به دینها و

مرامهایی که در ایران گرونده داشتند و گروندگان آنها به استقالل و آزادی
باورداشتند نیز ،ویژگیهای ایرانیت پذیرفته باوردینی (زردشتی ،یهودی ،مسیحی
و ...و مارکسیسم و لیبرالیسم و )...یا مرامی آنها بود .بدینسان ،همه ایرانیان ،به

استثنای وابستههای به بیگانه ،در وطن دوستی ،بنابراین ،در استقالل و آزادی،
اشتراک میجستند .اما تضاد این اشتراک با استبداد وابسته ،کامل است .از
اینرو ،نه تنها اسالمیت بر ایرانیت مقدم شد ،بلکه استبداد وابسته ،از زبان
خمینی ،گفت« :ملیگرایی کفر است»! بود و نبود ایران فاقد اهمیت و «اسالم

عزیز» اما میان تهی ،یعنی دین ستمدیدهای که محکوم به توجیه استبداد والیت

مطلقه فقیه است ،هدفی میشود که بخاطر آن ،جان و شرف و وطن را باید داد.

بدینسان ،این میدان ،میدان بزرگ جنگ بود و هست ،نه تنها با مالتاریا که با
دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز .نظرهای خمینی در باره تقدم اسالم ،از جمله

بر ایرانیت ،گویای تقدم مطلق قدرت بر دین است :در خرداد  ،42او جانبدار
تقدم اسالم است؛ در انقالب ،او استقالل و آزادی را از ویژگیهای اسالم و وطن

دوستی میشناسد و در مقام معمار استبداد ،ملیگرایی را کفر میخواند!
کارنامه گزارش این جنگ ،جنگ سرنوشت ،است؛

 .20استبداد وابسته بدون سازمان ترور و چماقداری ،فاقد یکی از مهمترین

ستونپایههای خود میشود .تاریخ انقالب شهادت میدهد که ترور ،در جریان
انقالب ،توسط مالتاریا روش شد .برابر خاطرات دکتر یزدی ،خمینی اجازه
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ترور برخی از سران ارتش را نیز داده بود .اما این درجریان تصرف دولت بود
که سازمان ترور و چماقداری شکل میگرفت .پس از انتخاب بنیصدر به
ریاست جمهوری و ورود او و دوستانش به میدانهای جنگهای سرنوشت ،ترور

او نیز

در دستور کار سازمان ترور قرارگرفت .مبارزه با سازمان ترور و

چماقداری ،هم در دوران ریاست جمهوری (در  14اسفند  ،59در همانحال
که چماقداران مأمور شده بودند ،اجتماع بزرگ را بر هم زنند ،دو تن نیز مأمور

ترور بنیصدر شده بودند) و هم از آن بدینسو ،ادامه دارد .در کارنامه ،خواننده
میخواند که نزدیک به اتفاق آرای (  98.5درصد) مردم تهران چماقداری را

محکوم میکردند .باوجود این ،پس از کودتا ،سازمان ترور و چماقداری
گسترش یافت و مأمور ایجاد خفقان ،در درون و برون مرزها شد و هست .در

کتاب غائله  14اسفند ،مالتاریا نه تنها میپذیرد که چماقداران و مأموران
سالح بدست را سازمان دادهاست ،بلکه در توجیه کار خود ،میگوید :اگر این

کار نمیشد« ،نظام والیت فقیه» نیز برقرار نمیگشت.

اطالع بر ترور و چماقداری بمثابه امر واقع مستمر ،بر خواننده کارنامه درک

در معرض ترور و خطر مرگ بودن بنیصدر و همکاران او را آسان میکند .این
گروه بر حقوق ایرانیان استوار ایستاده بودند و ایستادهاند ،در همه جنگها،

حضور داشتند و همه روز ،در خطر مرگ بودند .باوجوداین ،همچنان ،در

میدانهای جنگ تا امروز ماندهاند و همچنان مصمم هستند تا پیروزی کامل

بمانند؛

 .21در انقالب ایران ،گل بر گلوله ،بنابراین ،خشونتزدایی بر خشونتگرایی
پیروز شد .ادامه دادن به خشونتزدایی تغییر ساختارها و زندگی حقوندی،

بمعنای عمل به حقوق و تنظیم رابطههای با حقوق را ایجاب میکرد .چنین

خشونتزدایی بازسازی استبداد وابسته را غیر ممکن میگرداند .بدینخاطر
است که باوجود قواعد خشونتزدایی در قرآن و حق صلح که از حقوق ذاتی
حیات هر انسان و هر جامعهای است ،خمینی خشونتگرایی را رویه کرد و تا
تقدیس خشونت پیش رفت؛ او یکی از عوامل تعیین کنندهای شد که آتش
خشونت را به جان کشورهای مسلمان انداختند و انقالب ایران را با

خشونتگری هم هویت کردند.
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پیشنهاد کنندگان رویارویی گل و با گلوله ،از راه اهدای گل به ارتشیان،
بهدنبال سقوط رژیم شاه ،برای اینکه خشونت ،در عرصهها سیاسی و مرامی و

اجتماعی بیمحل شود ،بحث آزاد را تأسیس کردند و به ترویج خشونتزدایی
پرداختند .نتایج حاصل از بحثهای آزاد و خشونتزدایی ،مالتاریا و دو رأس

دیگر مثلث زورپرست را به تعطیل بحثهای آزاد برانگیخت .کارنامه گزارش

صحنه جنگ با خشونت گرایان و خشونتزدایی است که تا امروز ،زمان
پیشنهاد حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه این حقوق و دربردارنده قواعد

خشونتزدایی ،ادامه دارد و همچنان تا نجات زندگی طبیعت و انسان و همه
دیگر جانداران که گرفتار جهنم خشونت هستند ،ادامه مییابد.

 .22تأمل در میدانهای جنگ باال و میدانهای جنگی که در زیر شرح خواهند
شد ،برخواننده معلوم میکند که کشاندن «رهبر» به سرای قدرت و زندانی

کردنش در آن ،از راه ،برانگیختن او با گشودن جبهههای جنگ و تصدی

فرماندهی در جنگها که حاصل آنها خیانت و جنایت و فساد هستند ،اجتناب

ناپذیر میشود .بدیهی است که «رهبر» باید عقل قدرتمدار داشته باشد و در

شمار کسانی باشد که نه پندار و گفتار و کردار خود را با اندیشه راهنما که

اندیشه راهنما را با پندار و گفتار و کردار قدرت محور خویش سازگار میکند.
والیت مطلقه فقیه یعنی تابعیت مطلق دین از قدرت؛ به قول خمینی تقدم
حکومت فقیه بر احکام دیگر دین .باوجود این ،تمرکز قدرت در او و نقشی که

جنگ در همه میدانها به قصد استقرار استبداد فراگیر پیدا میکند ،او و توسط
او اندیشه راهنما را در معرض از خودبیگانگی روزافزون ،قرار میدهد و او تا

آخر ،یعنی نماد جنایت و خیانت و فساد شدن ،میرود .این امر ،امر واقع مستمر
و جهان شمول است .هیچ رهبری که عنان خویش را به دست قدرت سپرده

باشد ،نیست که قدرت او را از خود بیگانه و بدست او مرام را از خود بیگانه

نکرده باشد.

بدینخاطر بود که وقتی بنیصدر گفت هیچ کس از خطا مصون نیست،

خمینی به او گفت :قصد او این بودهاست که تقصیر به گردن خمینی بنهد و او

را خطاکار جلوه دهد .خواننده کارنامه در کارنامه میخواند :نباید قدرت در
یک شخص متمرکز شود؛ اگر قدرت در رئیس جمهور هم متمرکز بگردد ،او،
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در مستبد ،از خود بیگانه میشود .بدینخاطر بود که در مجلس کودتاچی ،دو
جرم از جرمهای بنیصدر ،یکی مخالفت با والیت فقیه و دیگری مخالفت با

«امام» شدند و تمرکز قدرت در خمینی ،والیت مطلقه فقیه را که به قول
منتظری از مصادیق شرک و در واقع انکار خدا و دین است ،ناگزیر گرداند؛

 .23در صحنههای جنگ ،تنها یک رأس از سه رأس مثلث زورپرست ،حاضر
نبود .دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز حاضر بودند .ایستادگان بر اصول

استقالل و آزادی ،در هر دو جنگ ،جنگهای داخلی و جنگ با قوای صدام ،با
مثلث زورپرست روبرو بودند .حزب توده نقش معلم حزب جمهوری اسالمی را

به خود داده بود و شعار «سپهساالر پینوشه ایران شیلی نمیشه» را در دهان افراد
این حزب می نهاد و فدایی خلق ،نماد استقالل و آزادی را ناپلئون بناپارت

ایران میخواند و رأس وابسته به امریکا و انگلیس ،به ترتیب دادن کودتای نوژه
و کشاندن قشون بیگانه به کشور بسنده نکرده ،اینک ،بنیصدر را «دشمن

اصلی» میخواند و دستیار مالتاریا با به راه انداختن شدیدترین جنگ تبلیغاتی
برضد بنیصدر بود .کارنامه رویارویی مداوم با مثلث زورپرست و قدرتهای
حامی آن را نیز گزارش میکند؛ خواننده امروز را آگاه میکند چرا
پیشنهادکنندگان قانون اساسی برپایه حقوق پنجگانه ،همچنان در جنگ با مثلث

زورپرست هستند .آن مطالعه بالینی او را آگاه میکند که ادامه حیات ایران
بمثابه کشوری مستقل و آزاد ،با شهروندانی حقوند ،بدون شکست این مثلث و

صحنههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ترک گفتن اینان ،نا

ممکن است .ضعف امروز این مثلث گویای پیروزی در حال کامل شدن آزادگان

ایران بر این مثلث است؛

 .24اما قدرتهای حامی مثلث زورپرست نیز در جنگ داخلی و خارجی حاضر
و نقش تعیین کنندهای داشتند .برابر اسناد ،امریکا برانگیزنده صدام به حمله به

ایران بود؛ در همانحال ،نامزدهای ریاست و معاونت ریاست جمهوری حزب

جمهوریخواه ،به دستیاری کسانی چون کیسینجر و راکفلر ،با خمینی و
دستیاران او معامله پنهانی بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا انتخابات

ریاست جمهوری امریکا در ازای دریافت اسلحه (اکتبر سورپرایز) را انجام

میدادند .حکومت تاچر ،جنگ را در سود انگلستان و غرب میدانست و
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اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم میآورد و سفیر رژیم «اتحادجماهیر
شوروی» ،در تهران ،حمایت از بنیصدر را مشروط به پذیرفتن سه شرط میکرد
(حمایت نکردن از جنبش مقاومت مردم افغانستان و رهاکردن بررسی طبقه

جدید در «شوروی» و پیمان امنیت خلیج فارس با شرکت روسیه) و دبیر کل
حزب توده بنیصدر را تهدید میکرد اگر نپذیرد ،روسیه شوروی از خمینی و
حزب جمهوری اسالمی حمایت خواهد کرد .چون بنیصدر شرطها را نپذیرفت،
حزب دست نشانده روسیه دستیار مالیان در بنای دیکتاتوری مالتاریا شد .هر

سه قدرت همه کار میکردند که جنگ با پیروزی ایران پایان نپذیرد و تا ممکن
است ادامه پیدا کند .کارنامه و «ناگفتهها» ،تشریح روابط پنهانی ،در نامهها به
خمینی و در کتابهای خیانت به امید و سیاست امریکا در ایران و گروگانگیری

و ایران گیت ،گفته شدند .این مطالعهها حضور این سه قدرت را در
شگفتانگیزترین جنگ تاریخ گزارش میکنند .اسناد سری نیز که انتشار

مییابند ،همه مصدق آن گزارش هستند.

نسل امروز بدون آگاهی بر نقش این سه قدرت ،نمیتواند سر از چند و چون

کودتا بر ضد انقالب درآورد و نمیتواند دریابد چرا آنها که انقالب را فرآورده
خود و نسل انقالب میدانستند ،حاضر نشدند و همچنان حاضر نیستند میدانهای
جنگ بدین گستردگی را ترک کنند و چرا تردید ندارند پیروز میشوند و تاریخ که

میسازند شهادت خواهد داد اینان ،کسانی هستندکه میدانهای جنگ را ترک
نگفته و پیروزی را اجتنابناپذیر کردهاند؛
.25

حضور مثلث زورپرست و قدرتهای بیگانه در بعدهای سیاسی و

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات یک ملت ،جز این معنی نمیدهد که

دولت استبدادی و وابسته؛ در نتیجه ،جامعه گرفتار پویاییهای نظام سلطهگر –
زیرسلطه است .از جمله این پویاییها ،دو پویایی تبعیضها و نابرابریها
هستند .استبدادیان جدید بر نابرابریها و تبعیضهای بجا مانده از رژیم پهلوی،

میافزودند .چشمگیرترین نابرابریها ،نابرابری در توزیع درآمدها و نمایانترین
تبعیضها ،تبعیض بسود روحانیان دولتی و به زیان همه دیگر مردم ،حتی به
زیان روحانیانی که تن به دولتی شدن نمیدادند ،تبعیض بسود «مکتبی» و به

زیان دانش و دانشمند ،تبعیض بسود مرد و به زیان زن ،تبعیض بسود کارفرما و
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به زیان کارگر ،تبعیض بسود پاسدار و به زیان ارتشی ،تبعیض بسود اعضای
حزب جمهوری اسالمی و به زیان همه دیگر فعاالن سیاسی ،تبعیض ...این

تبعیضها نه تنها هماکنون نیز وجود دارند ،بلکه بر کم و کیف آنها افزوده
شدهاست.

اما پویاییهایی که جامعه در موضع زیرسلطه گرفتارشان است ،جامعه را

گرفتار پویایی مرگ میکنند .کارنامه شهادت میدهد که آن روز ،نه تنها رئیس
جمهوری و همکاران او با نابرابریها و تبعیضها مبارزه میکردهاند ،بلکه
وضعیت امروز ایران و وضعیت بعد از امروز ایران را در صورت بازسازی شدن

استبداد وابسته ،میدیده و نسبت به آن ،بطور مداوم هشدار میدادند.

 .26از تبعیضها یکی تبعیضی بود که بسود «رهبر» و به زیان روحانیان ،حتی
مراجع تقلید برقرار میشد .هنوز تبعیض بسود او و به زیان دین از پرده بیرون
نیفتاده بود .اما تجاوزهای روزمره به جان و مال مردم ،به این عنوان ،که بهنگام

استقرار نظام جدید ،وقوع اینگونه امور اجتنابناپذیر است ،توجیه میشدند.

این توجیهها را خمینی خود نیز در پاسخ روحانیان بلند پایه میکرد .اما این
تبعیض در تضاد بود با رفتار پیامبر (ص) و علی(ع) .در مقام توجیه ،سخن از

«بسط ید» ولیامر بمیان میآمد .خمینی به نامه یک روحانی که او را بخاطر
نقض مکرر قانون اساسی ،انتقاد کرده بود ،پاسخ داده بود که عمل بر خالف

قانون اساسی – که او خود رأی به آن را تکلیف شرعی گردانده بود  ،-خالف
شرع نیست .حاال دیگر ،خمینی برای خود والیت مطلقه قائل بود اما زمان را

مناسب علنی کردن آن نمیدید .تا انتشار کارنامه و ورود به ابتلیا ،خالفها که
انجام میگرفتند را به خود نسبت نمیداد و حتی میگفت به من مربوط نیست.
در مورد اعدام و شکنجه و ...میگفت :راضی نیستم کسی اینکارها را به من
نسبت بدهد .اگر کسی این کار بکند ،در قیامت از او شکایت میکنم.

بدین خاطر بنابر این گذاشته شد که هیچ جنایت و خیانت و فسادی مسکوت
گذاشته نشود؛ تا اگر او بیاطالع بود ،جلوگیری شود و اگرنه ،ناگزیر شود از
پس پرده بدرآید و خود را نشان بدهد.

اگر این میدان جنگ در شمار گستردهترین میدانها بود و درکارنامه ،مرتب

از پویایی فساد ،مرتب به سلطه قدرت بر دین که سبب فساد دین و دولت،
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م رتب به خطر تمرکز قدرت ،مرتب به سنجیدن شخص به حق و نه حق به
شخص ،مرتب ...پرداخته میشد ،بخاطر پویایی فساد ناشی از سلطه قدرتمدار
بر دین و بسط ید او بر جان و مال و ناموس مردم بود .آن میانتهی کردن دین و
این فساد همه جانبه امروز ،حاصل پویایی فساد آن روز تا امروز و از این روز تا

وقتی است که ایرانیان از این نظام رها شوند.

« .27مصدق از اسالم سیلی خورد» ،اعتراف خمینی به ایفای نقش در
کودتای  28مرداد بود .اما کاری بسیار مهمتر از آن بود :محروم کردن جامعه از
الگو/بدیل استقالل و آزادی بود و هست .این امر که استبداد ضد شخصیت و

استعداد کش است ،امر واقعی  ،مستمر و جهان شمول است .اما این در ایران
است که شخصیت و استعدادکشی ابعادی گسترده دارد .چنان گسترده که

ملکالشعرای بهار را بر آن میدارد بنویسد( :کتاب احزاب سیاسی) در ایران
کرمی هست که کارش تباهکردن استعداد است .این کرم به جان استعداد میافتد

و تا میخواهد بشکفد ،تباهش میکند .اگر خود او را نتواند خراب کند،
اطرافیان او را به جانش میاندازد تا خرابش کنند .از اینرو ،اندک شمارند،
استعدادهایی که از پس کرم شخصیت و استعدادخوار بر میآیند و میمانند .این

کرم جز استبداد که از رأس تا قاعده هرم اجتماعی را در بر میگیرد نیست.

وجود استعداد نافی استبداد است؛ از اینرو ،استبداد استعدادکش میشود.
دوران پهلوی و دوران والیت مطلقه فقیه ،اقوی دلیل بر استعدادکشی استبداد.

کارنامه گزارش میکند که نه تنها نمادهای استقالل و آزادی موضوع و هم یکی
از میدان های جنگ بودند ،بلکه حفظ استعدادهای نظامی و غیر نظامی که از
راه ابتکار و خلق میشکفتند ،نیز ،کاری بغایت سخت بود .رئیس جمهوری

پذیرفت که نخستوزیر و وزیران کسانی باشند با دانش که قدراستعدادهای
خویش را شناخته و آنها را پرورده باشند ولو مخالف با او باشند؛ استبدادیان

نپذیرفتند چرا که گفتند و صریح :مقامها را باید کسانی تصدی کنند که مطیع

باشند!

 .28بهمان نسبت که طبقه جدید شبکههای تارعنکبوتی خویش را میگستراند،
زمینه پیدایش و رشد مافیاها نیز آماده میشد .این بعد از کودتای خرداد  60بود

که مافیاها پوشش از دست دادند و «پدر خوانده»ها مشخص شدند .دیرتر،
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مافیاهای نظامی – مالی شکل گرفتند .این مافیاها فرآورده و فرآورنده ترکیب
زور و فساد و پول و علم و فن و این و آن نیروی محرکه دیگر هستند که در

تنظیم رابطهها بقصد به حداکثر رساندن بهرهکشی ،به شیوههای گوناگون ،بکار
میرود .هراندازه نظامی استبدادیتر و تمرکز قدرت در رأس هرم اجتماعی
بیشتر ،مافیاها بزرگتر  .در جامعههای سرمایهداری ،قلمرو مجاز را شبکه

خانوادههای سرمایهدار تصدی میکنند و قلمرو غیر مجاز (مواد مخدر و همه
دیگر قاچاقها و سفیدکردن پول و بخشی از بازار فرآوردههای مشتق) را
مافیاها در اختیار دارند.

با تصرف دولت توسط استبدادیان ،مافیاها نیز شکل میگرفتند و بر اقتصاد

و سه قوه چنگ میانداختند .بنابراین ،موضوع جنگ و یکی از مهمترین

میدانهای جنگ میشدند .والیت مطلقه فقیه چون مجازانگاری اختیار مطلق
بکاربردن زور معنی میدهد و «رهبر» را مجاز میکند اگر حکمی از احکام دین،

مانع بود« ،بطور موقت» به حال تعلیقش درآورد ،نیازمند شبکههای تارعنکبوتی
روابط شخصی قدرت میشود .بدینخاطر ،خمینی نه تنها نمیتوانست اختیار

مطلق بکاربردن زور را در جلوگیری از پیدایش مافیاها بکاربرد ،بلکه بکاربردن
زور ایجاد این مافیاها را ناگزیر میکرد :زور از فساد جداییناپذیر است .کارنامه
پیدایش مافیاها بمثابه غده سرطانی و نقش ویرانگر آن را در طول زمان،

گزارش میکند و نسبت به آن هشدار میدهد.

 .29از فرقهای تنظیم رابطهها با حقوق یا با قدرت ،یکی ایناست که در
اولی ،انسان و جاندار و طبیعت و نیز اشیاء منزلت ثابت دارند و در دومی ،این

منزلت را ندارند .به تدریج که کودتای خزنده پیش میرفت ،منزلت انسان و
مالکیت و منزلت جاندار و طبیعت و اشیاء نیز از میان بر میخاست .استقرار

والیت مطلقه فقیه ،بدون سلب منزلتها بمثابه برخورداری از حقوق و تضمین
این برخورداری ،ناممکن بود .ایناست که مالکیت شخصی یعنی مالکیت بر
کار و مالکیت خصوصی که پذیرفته فقه بود و هست ،بیثبات میگشت و این

بی ثباتی ،اقتصاد تولید محور را نا ممکن و تکیه بودجه دولت بر تولید داخلی
را که از مبانی مردم ساالری است ،محال میگرداند .بدینخاطر تسلط مالتاریا
بر بودجه و وابستگی اقتصاد مصرف محور به بودجه و بودجه به اقتصاد مسلط،
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هم موضوع و هم میدانی از میدانهای اصلی جنگ بیمانند بود .از اینرو ،در
کارنامه بمثابه مطالعه بالینی ،به بودجه و منابع آن و به ضرورت استقالل آن از
اقتصاد مسلط و به مالکیت شخصی و تابعیت مالکیت خصوصی از مالکیت

شخصی و ثبات منزلت مالکیت ،بطور مداوم پرداخته میشود .اقتصاد مصرف

محور امروز و این واقعیت که مالکیت تابعی از جای مالک در سلسله مراتب

قدرت است ،به سخن روشن ،این امر که نه حیات انسان و نه مالکیت او بر
کار و حاصل کار واجد منزلت است و مالکیت تابع بیچون و چرای جای

مالک در سلسله مراتب قدرت ،بنابراین ،بیثبات است ،بیانگر واقعیت دیگری
است که آن استبداد وابسته است .این استبداد تک پایه نیز در نظام منطقهای و

جهانی ،تابع تعادل ناپایدار قوا است و نمیتواند ثبات بجوید .از اینرو ،جنگ
در این میدان ،جنگ بر سر حیات اقتصادی ،بنابراین ،زندگی در استقالل و

آزادی ،زندگی حقوند ،بود و هست .و

 . 30چشم نپوشی خمینی از قدرت و چشم پوشی او از حقوق ،هم از ویژگیهای
استبداد و مستبد فراگیر است و هم مسبب وضعیتی است که ایران امروز در

آناست .بنابر صورت جلسات شورای انقالب ،بنیصدر بیثباتی خمینی را
انتقاد میکند .خمینی نوزده اصل را بمثابه اصول راهنمای انقالب و هدفهایی

که برعهده میگرفت متحققشان کند ،در حضور جهانیان ،اعالن کرد .پس از

آنکه خود را نشسته بر اریکه قدرت دید ،نه تنها آن اصول را بر زبان نیاورد که

گفت آنها را از راه مصلحت گفته است و حاال هم خالف آنها را میگوید.

خالف آنها را گفت و کرد .اما او تنها نبود .همه آنها که تصرف قدرت را
هدف کرده اند و زور را وسیله رسیدن به هدف ،ناگزیر ،چشم بر حقوق بستهاند؛

بسا حقوق را نفی نیز کردهاند .در مجلس اول ،جرائم دوازده گانهای که برای
رئیس جمهوری برشمردند ،همه طرفداری او از حقوق و اصول راهنمای

انقالب ایران و یا مخالفت او با ستون پایههای قدرتی بودند که استبدادیان

ایجاد میکردند.

این انعطافناپذیری استبدادیان ،در آنچه به قدرت مربوط میشد و میشود و

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
87

میدهد .واقعیت پوشیده ایناست :از منظر عقل قدرتمدار ،سلطه قدرت بر مرام
مطلق است .چراکه اگر جز این بود ،هیتلر و استالین و  ...و خمینی میباید
نسبت به مرام انعطافناپذیر و نسبت به قدرت ،انعطافپذیر میبودند .خمینی
تا آنجا رفت که حکومت خود را مقدم و حاکم بر احکام دین خواند.

اما دریدن پرده و عیانکردن واقعیت نه کاری آسان است .ورود به میدان

جنگی سخت و بسا سختترین جنگها است .چرا که از منظر جمهور مردم نیز،
چشم پوشیدن آدمی از قدرت ،امری بسیار نادر است؛ حال اینکه چشم پوشیدن

از مرام و خالف اصول و فروع آن عملکردن ،امری عادی است .هنوز در هیچ

جامعهای قدرتِ از خود بیگانه ساز مرام ،مقصر شناخته نشدهاست ،در عوض،
جنایت و فساد و خیانتکاری قدرت به مرام نسبت داده شدهاست و میشود.

مردمان ،همچنان ،واقعیت را وارونه میبینند .واقعیت ایناست که انسانها در
رابطه قوا ،پندار و گفتار و کرداری را انجام میدهند و مرام خود را مأمور

توجیه آن میکنند .از خود نیز نمیپرسند :آیا اول عمل و آنگاه به مرام برای
توجیه عمل مراجعه کردهاند و یا نخست به مرام مراجعه و برطبق آن عمل

کردهاند؟ هرگاه انسانها بدانند پیشقدم شدن در ورود به روابط قوا ،بدون
اصالت و تقدم مطلق بخشیدن به قدرت ناممکن است ،میتوانند بر این واقعیت

نیز وجدان بیابند که ،در رابطه با قدرت ،مرام تنها در توجیه رابطه انسان با
قدرت ،محل عمل پیدا میکند .بدینسان ،نقشی که قدرت در تنظیم فعالیتها و

رابطهها پیدا میکند ،دین یا مرام وابسته به خود را به از خودبیگانی مستمر

محکوم میکند .بدینخاطر است که قدرتمدار نسبت به قدرت و توقعات آن
بیگذشت میشود و «حفظ نظام را اوجب واجبات» میگرداند و در چشم
پوشیدن از اصول و فروع مرام ،نه تنها اندازه نمیشناسد ،بلکه ارتکاب جنایت و

خیانت و فساد و رسمی کردن دروغ و ...را ناگزیر نیز میگرداند:

 .31از امرهای واقع مستمر و جهان شمول ،یکی دیگر ،رابطه انسان با دین یا

مرام است :دین یا مرام برای انسان است و یا انسان برای دین یا مرام؟ قدرت

چون نمیتواند بگوید انسان برای قدرت است ،دین یا مرام را پوشش خود

میکند و گفته میشود :انسان برای دین است .خمینی «انسان برای دین است»
را دستآویز تجویز دروغ و بهتان و جاسوسی و ...کرد .مشاور رئیس جمهوری
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را به جاسوسی او گمارد و در توجیه این فعل حرام ،به او گفت :دیگران بخاطر
اسالم جان میدهند شما آبرو بدهید؛ بعد هم ،به شهادت «صحیفههای نور»

بخاطر «حفظ اسالم» ،ارتکاب محرمات را جایز گرداند.

بدینخاطر رابطه دین و مرام با انسان ،یکی از مهمترین میدانهای جنگ بود

و هست .درکارنامه به افشای این دروغ پرداخته میشود:

● چون حقوق ذاتی حیات انسان هستند و چون قدرت از تضاد قوا و حیات
ستانی پدید میآید ،هیچ انسانی نمیپذیرد که بخاطر قدرت خلق شدهاست .زیرا

تناقض این ادعا که انسان خلق شدهاست تا که بخاطر قدرت قربانی شود،

فاحش است .هرانسانی ،درجا ،این تناقض فاحش را به چشم عقل میبیند.

زیرا با حیات او در تناقض است؛

● بدینخاطر که قدرت با حیات و حقوق ذاتی آن در تضاد است ،خود نیز
نیازمند توجیه است .چون قابل توجیه به حق نیست ،مصلحت جانشین حق و

حاکم بر حق میشود؛

● چرا خمینی در نوفل لوشاتو نگفت آنچه میگوید نه بدینخاطر است که حق
میپندارد و بدانها باوردارد ،بلکه بنابر مصلحت ،برزبانشان میآورد؟ زیرا درجا
بیاعتبار میشد .بدینسان ،در نوفل لوشاتو ،اسالم برای انسان بود .در تهران،

انسان برای اسالم شد؛

● 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

آ گاه میکند .توضیح اینکه انسان دو نوع تصمیم میگیرد و عمل میکند :یک
نوع آن ،تصمیم و عملِ مستند به اندیشه راهنما و انطباق عمل با اندیشه راهنما
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

فرموده است .زیرا ،به ضرورت ،بدون نادیده گرفتن آنچه تصمیم گیرنده و عمل
کننده حق میداند ،ممکن نیست تصمیم گرفت و عمل کرد .راستی ایناست که

تصمیم و عمل خارج از حق ،تصمیم و عملی است که زور یکی از عناصر

ترکیب کننده آناست .قرآن ،فراوان ،بر تابعیت عمل از ایمان تأکید میکند.
باوجود این ،خمینی و دستیاران او بانی عمل بدون مراجعه به دین و انطباق دین
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با عمل شدند (والیت مطلقه فقیه که از «مصادیق شرک است») و سرانجام،
او به این کار رسمیت بخشید و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داد .کار این

مجمع ایناست که هر تصمیم ناسازگار با احکام دین را ،هرگاه مصلحت اقتضا
کند ،قانون بگرداند .بدینسان ،اندیشه راهنما قربانی اول قدرت و قدرتمداری

است.

● چرا نمیگویند بخاطر قدرت میشود دروغ گفت اما میگویند بخاطر دین یا
مرام ،میشود دروغ گفت؟ زیرا همگان ،همه روزه ،در معرض روابط قوا هستند

و میدانند دروغ زبان رسمی قدرت است و اگر کسی بگوید بخاطر قدرت دروغ

میگوید ،همگان او را فریبکار و دغلکار خواهند شناخت .بدینخاطر ،قدرت
را با دین یا مرام میپوشانند و میگویند :بخاطر دین یا مرام میشود دروغ گفت،
جاسوسی کرد و ...این تناقض آسان شناسایی نمیشود از جمله به این دلیل که

اغلب انسانها همین کار را میکنند و در توجیه آن میگویند :مصلحت اینطور
ایجاب کرد! حال آنکه

● هرگاه دین یا مرام برای انسان باشد ،باید حقوق را دربرداشته باشد و انسان
بتواند به آنها عمل کند و کمال جستن زندگی دلیل بگردد بر درستی دین یا

مرام .اما اگر انسان برای دین یا مرام شد ،دین یا مرام قالبی میشود که انسان
باید ،در آن ،قالبگیری شود .قالبگیر کیست؟ آلت فعلهای قدرتند.

بدینسان ،دین و مرام در دست دولت جبار وسیله توجیه خود و نیز قالبی

میشود که ،قدرت بنابر نیازهای خود ،مرتب تغییرش میدهد و انسانها را
مجبور میکند به این قالب در آیند و انسانهای نگون بخت باید چون موم مدام
شکل و محتویا عوض کنند.

شگفتا! چرا انسانها از خود نمیپرسند :انسان برای دین یا مرام است ،بدین

معنیا که انسان باید بخاطر دین یا مرام ،هر چه دارد و خود را نیز در اختیار دین
یا مرام ساالران بگذارد ،آلت فعل قدرت شدن است و یا خدمت به دین یا مرام؟

اگر این پرسش را از خود کنند ،در مییابند که جز در رابطه با قدرت ،انسان
بکاربردنی نیست .در حقیقت ،وقتی گفته میشود بخاطر دین باید جان داد ،باید
دروغ گفت ،باید جاسوسی کرد ،باید ...پس باید رابطه قوایی باشد که ،در آن،
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باید جان و یا ...داد .برای مثال ،از مشاور فرهنگی رئیس جمهوری خواسته شده
بود جاسوسی کند و قول و فعل او را به خمینی گزارش کند .این گزارشها در

تنظیم رابطه قوای خمینی با بنیصدر کاربرد پیدا میکردند و حاصل این رابطه،
قدرت خمینی بر بنیصدر میشد .بدینسان ،انسانی که مشاور فرهنگی رئیس

جمهوری بود ،جز در رابطه با قدرت ،بکاربردنی نبود  .پس ،انسان برای دین
است دروغ بزرگی است .بدین دروغ ،قدرتمدارها دین یا مرام را توجیهگر قدرت

و آن را از حقوق خالی و از توجیهگرهای قدرت پر میکنند .این از خود بیگانه

کردن تا میان تهی شدن کامل دین یا مرام ادامه مییابد.

● صدور جواز ارتکاب جرم و جنایت برای دین یا مرام ،تناقضگویی آشکاری
است :اگر به کسی بگویند :بخاطر حق به ضد حق عمل کن ،بر میآشوبد .پس

از چه رو ،بخاطر دین که دروغ را گناه کبیره میداند و جاسوسی را ممنوع

میکند ،دروغ گفتن و جاسوسی کردن واجب میشود؟ دین روش کرامتمندتر
شدن است چرا انسان در نمییابد که از دست دادن آبرو و کرامت ،دشمنی با
دین است و نه دوستی با آن؟ این پرسش را هرکس از خود بکند ،درجا در

می یابد که این تنها در رابطه قوا است که دروغ و جاسوسی و ...کاربرد دارد.

رابطهای که حقوق تنظیمش میکند ،دروغ و جاسوسی و ...و آدمکشی ،کاربرد
پیدا نمیکنند .بنابراین ،کسی که بنام دین یا مرام دروغ میگوید و جاسوسی
میکند و ...و آدم میکشد ،آلت فعل قدرت و ضد دین یا مرام است.

بدینخاطر ،ضد اخالق و ضد فرهنگ قدرت ،آنهم در پوشش دین و مرام

( استبداد مالتاریا بنام دین و استبدادهای دیگر بنام مرام) ،صحنه جنگ بود
و هست .غفلت انسانها از حقوقشان سبب شدهاست که سرتاسر جهان ،همواره،

صحنه این جنگ بزرگ باشد.
 .32در یادآوری میدانهای جنگ ،خاطرنشان شد که چون انقالب انجام
نگرفت و پویاییهایی که جامعه زیر سلطهگرفتارشان بود ،به دستیاری «طبقه

جدید» با شتاب و شدت بیشتری نیروهای محرکهِ حیات جمعی و فردی مردم
ایران را ویران کرد ،ایران امروز در این وضعیت است .پس ،اینک ،خواننده
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میداند چرا انقالب خود ،موضوع و میدان جنگ و جنگی شدید بود و هست.
در حقیقت ،استبدادیان در کار تصرف دولت ،نه تنها به نسل انقالب که با

خود انقالب نیز مسئله داشتند .از دید خمینی و دستیاران او ،انقالب او را
جانشین شاه کرده بود و حاال دیگر «باید برود» .زیرا انقالب بمعنای متحقق
شدن اصول راهنمای آن و تغییر ساختار دولت و بازشدن نظام اجتماعی ،استقرار

والیت مطلقه فقیه را ناممکن میکرد .بدینخاطر ،استبدادیان با امریکا و
انگلیس و اسرائیل و دولتهای دست نشانده ،در از کارانداختن چرخ انقالب،

همسود و همداستان شدند.

تغییر موضوع از «رهبر انقالب» به «رهبر ضد انقالب» با ورود به ایران

آغاز شد .در حکم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری ،خمینی به دو

منبع مشروعیت استناد میکند :اقبال مردم به او و «والیت شرعیه» او .بطور
روزافزون ،مردم بینقش و تحت مهار شدند و «والیت شرعیه» والیت مطلقه
گشت .انقالب نیز که تغییر نظام اجتماعی و حقوند شدن شهروندان ایران و

استقالل و آزادی بمعنای خارج شدن از نظامهای جهانی و منطقهای و کشوری
سلطهگر – زیرسلطه بود ،باکودتای خزنده ،جای به ضد انقالب سپرد و انقالب
چماق شکن خود چماق شد و همچنان چماق است.

در کارنامه ،جنگ بر سر انقالب ،جنگی همه روزه است .این جنگ با

کودتای خرداد  60متوقف نشد و همچنان ادامه دارد .بر نسل امروز است که
خود را از این «عیب ملی» که هرکار را در نیمه رهاکردن است ،مبری کند و
بداند انقالب وجدان به حقوق و استعدادها و فضلهای خویش و عمل کردن

به حقوق و فعالکردن خود بمثابه استعدادها و فضلها است و بالدرنگ دست
بکار موفق کردن انقالب بگردد تا چون نسلهای پیشین ،نسل نیمه تمام نگردد.

سی و دو میدان جنگ برشمرده ،که هریک جنگی بزرگ است ،اگر امروز،

برجا نباشند ،حتی اگر این میدانها بزرگتر و جنگها سختتر نشده باشند ،نسل
امروز حق دارد کارنامه را بمثابه مطالعه بالینی ،مطالعهای مربوط به گذشته تلقی

کند .اما اگر این میدانها وجود دارند که دارند و جنگها سختتر شدهاند ،بر او
است که کارنامه و نیز کتابهایی چون حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه

حقوق پنجگانه و استقالل و آزادی را سالح خویش کند و وارد این میدانها
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شود .صلح حقی از حقوق انسان است و بر هر انسان است که بر حقوق خویش
وجدان یابد و بدانها عمل و از آنها دفاع کند .میدان اصلی ،هریک از ما انسانها

هستیم .در این میدان است که میتوانیم در هر سی و دو جنگ پیروز بگردیم و
حق صلح را بازیابیم.
نسلی که از راه این نوشته وارد کارنامه بمثابه مطالعه بالینی میشود ،در مییابد
چرا بنیصدر بطور مداوم ،تأکید میکند :صحنه ایران ،صحنهای برای حضور

کوتولهها نیست ،صحنهای برای حضور پهلوانها است .چرا بطور مداوم از
«حماسه انسان» و از «معجزه انسان» ایرانی در جنگی سخن میگوید که آن را
شگفتانگیز توصیف میکند .آنها که در این صحنه ماندهاند ،بجا است به خود
بمثابه پهلوانان ببالند و بدانند که پیروزی در صحنه اصلی آدمی را الگو/امام

استقالل و آزادی و حقوندی میکند و او را ضامن پیروزی ایرانیان ،بلکه جهانیان
در همه جنگها میگرداند .آنها و همه انسانهایی که میخواهند داوطلب ورود در

این جنگها بگردند ،سزا است بدانند که قدرتمدار و قدرت محور توانایی
پهلوان شدن را ندارد .چراکه قدرت را نمیتوان بکار نبرد و بمحض بکاربردن،

بکاربرنده زندانی سرای قدرت میگردد .همه قدرتمدارها که قدرت را محور

فعالیتهای خود میکنند ،نه تنها خود به دنبال فرصت ،و اگر نبود ،ایجاد فرصت،
برای بکار بردن قدرت هستند ،بلکه دیگران نیز ،برای آنها فرصت ایجاد میکنند.

بدینسان ،هر قدرتمدار و قدرت محوری ،خود و دستیارانش و دیگران ،با ایجاد
فرصت اعمال قدرت ،او را در سرای قدرت زندانی و صادر کننده تجویز خیانت

و جنایت و فساد میگردانند .از اینرو ،آنها که ایستادهاند و آنها که میخواهند به
حق قیام کنند و وارد شگفتانگیزترین جنگها بگردند ،باید مشی پهلوانی کنند:
عقل را مستقل و آزاد و دل را از ایران و مردم ایران دوستی پرکنند؛ وجدان به

حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطهها با حقوق را روش زندگی کنند؛ وفای به
عهد را تمرین کنند و مدام بر تواناییهای خویش بیفزایند .زندگی در خور انسان،

خصوص انسان ایرانی ،زندگی پهلوانی است و وارد این زندگی بگردند.
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ابوالحسن بنیصدر
 17مرداد 1399
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توضیح تنظیم کننده
همراه با نسل جوان فریاد می کشیدیم استقالل  ،آزادی و خواهان عدالت بودیم
و گریزان از خشونتها و فسادها و در فردای تغییر استبداد به آزادی عطش
تحول و رشد برای تمامی مردم و وطن داشتیم.
خمینی در پاریس وعده ها می داد و از آزادی و استقالل و رشد ایران و حقوق
سخن می راند و خود را متعهد می کرد به اینکه روحانیت در حکومت شرکت
نخواهد کرد و او به قم می رود و در سیاست دخالت نمی کند  .نسل قدیم با
عملکرد روحانیت در دوران مصدق  ،نگران از آینده و نقش مالیان در قدرت
بودند  .پدرم بار ها می گفت که مالیان آنچه را نمی دانند ،می خواهند به مردم
یاد بدهند!! و اگر خمینی به وعدهایش عمل کند و در تحول کشور دخالت
نکند می شود ایران را ساخت .
جوانان عاشق تغییر و شکوفایی وطن ،خمینی را متعهد به تعهداتش می
دانستند  .گفته می شد که مرجع به تعهد خود وفا می کند  .هر روز تعهد
جدیدی از او شنیده می شد.
آزادیهای زن و مرد و احزاب و گروهها را یک به یک بر می شمرد  .در
استقالل طلبی  ،روحیه می داد و نوید ایرانی سربلند که نه شرقی است و نه
غربی که باز تاب شعاری بود از دهان مردم فریاد می شد را تکرار می کرد.
انقالب شروع تحول برای تغییر زیر ساختهای استبداد به استقالل و آزادی
است .
متاسفانه و بر خالف وعدهای داده شده از طرف خمینی در فرانسه  ،بعد از
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
جنایت افزوده شد.
در آن زمان طرز تفکر بنی صدر برای نسلی همچون من که خواهان استقالل و
آزادی و برابری و رشد ایران بود چراغ راهنما گردیده بود.
من با نظراتش در سن  22سالگی آشنا شده بودم  .او خود را متعهد و مسئول
می شناخت و برنامه برای ایرانی آزاد و مستقل داشت  .بنی صدردر دیدگاه
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
خشونتی رها می گردید و با مهربانی تکرار میکرد :هر کس خود خویشتن را
هدایت می کند
دفاع از آزادیها و استقالل کشور و دفاع از احزاب و گروهها و دفاع از حقوق
همگان و برنامه ایران سبز در نوشته ها و سخنان و عمل او روزانه مشاهده می
شد.
در تاریخ هر کشور لحظه های حساس تاریخی وجود دارد که مورخین می
گویند صدای آزادی خواهی شنیده نشده است و بر سر آن ملت آمده آنچه نباید
می آمد  .در تاریخ آلمان معروف است که یک خبرنگار به مردم هشدار داد که
صدای پای فاشیسم می آید و با افشاگری خود در این راه جان داد  .مورخین
می گویند چرا آن زمان مردم و مخصوصا روشنفکران بجای شنیدن صدای بر
حق این خبرنگار ذوب در قدرت شدند و به دالیل مختلف با او همصدا
نگردیدند  .نتیجه اینکه جهان با خشونت هیتلر تغییر نمود و به بشریت و
طبیعت جنایتها شد.
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کتاب حاضر شهاد ت بر نسلی است که منتخب او هر روز به مردم گزارش می
دهد که استبداد در شکل جدید و بر روی زیرساختهای استبداد گذشته دارد
بازسازی می شود  .خواننده با مطالعه روزانه گزارشات رئیس جمهوری به
مردم ،متوجه عمق فاجعه بر خورد استبدادیان حاکم بر کشور با منتخب و
سخنگوی مردم برای محقق شدن اهداف انقالب می گردد.
جنگ در دو جبهه کامال واضح شرح داده شده است  .جنگ با ارتش عراق و
جنگ در داخل کشور با کسانی که عطش رسیدن به قدرت به آنها بهانه برای
هر نوع جنایتی را می داد.
گزارش روزانه بر خورد منتخب و سخنگوی حق طلبی مردم ایران برای
ساخت وطن و کسانی که برای رسیدن به قدرت در زیر عبای والیت فقیه خود
را پنهان کرده و روزانه تولید خرابی و فساد و جنایت می کردند.
این کتاب به صورت روزانه هشدار به ایرانیانی می دهد که خواهان تحول
بودند و بدین خاطر انقالب کرده بودند  .افشا و اعتراض رئیس جمهور با
قرارداد الجزایر و افشای طرح کودتا ی بر ضد رئیس جمهور در نوار آیت و
مخالفت با چماقداری و شکنجه و اعدام و گروگانگیری که با این عمل ایران
به گروگان آمریکا در آمد و ...

هشدارها به اینکه استبداد والیت فقیه

جایگزین استبداد قدیم می شود و اعتراض به کابینه رجایی و اعتراض
انتخابات دور اول مجلس و تقلب درآن انتخابات  ،افشای شکنجه در زندانها
و گزارشات روزانه از وضعیت جنگ و جبهه ها 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
خواهان رهایی از زور بوده است ونه انقالب بلکه استبدایان بودند که انقالب
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را به خشونت می آلودند  .در این گزارشات خواننده متوجه صداقت و یکرنگی
نویسنده گزارشات به مردم می گردد .
این گزارشات از تاریخ  11تیر ماه  1359تا تاریخ  19ارديبهشت ماه
1360

در روزنامه انقالب اسالمی با شعار "مژده آن بندگان مرا که به

سخنها گوش فرا می دهند و از بهترین آنها پیروی می کنند "  ،انتشار می یافت
 .قابل توجه اینکه روزنامه انقالب اسالمی پر تیراژترین روزنامه کشور بود و
خوانندگان آن بعد از خواندن روزنامه را به دیگر هموطنان می دادند تا حقایق
نشر بیشتری یابد.
این مجموعه اول بار در  5جلد در ایران بصورت کتاب هم انتشار یافت و در
 6جلد بصورت کتاب در سایت آقای بنی صدر بیش از دو دهه است که انتشار
یافته اند.
در کتاب تیتر گزارشات روزانه به مردم و تیتر بعضی از صفحه های روزنامه به
جهت اهمیت تاریخی آنها وارد شده است  .در ضمن جمالتی از گزارش که پر
رنگتر شده اند و تیتر بندیها از طرف اینجانب می باشد  .به مناسبت عکسهای
مختلف از روزنامه و از آرشیو عکسهای جنگ در کتاب وارد شده اند.
جهت شفافیت بیشتر بعد از اتمام کار تنظیم جدید کتاب  ،اینجانب 7
مصاحبه با آقای بنی صدر انجام داده ام که به صورت ضمیمه در پایان کتاب
آمده است.
 11مصاحبه نیز آقای صدرات در همین زمینه با آقای بنی صدر انجام داده اند
که لینک آنها را در ضمیمه آورده شده است .
امید که نسل جوان از تجربه بیاموزد و هشدارهایی که برای رهایی هموطنان
داده می شود و از حقوق آنها دفاع می گردد و مدافع استقالل و آزادی وطن
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
آبان 1399
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اولین گزارش رئیس جمهور به مردم زیر عنوان

روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد
کارنامه چهار شنبه  11تیر ماه 1359
تاریخ انتشار شنبه  14تیر ماه 1359
روزنامه شماره 295
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دیدارهای قبل از ظهر

صبح استاندار کردستان آمد برای شروع کارهای عمرانی پول نگرفته بود و
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

به اتفاق دکتر جعفریان آمده بودند برای مشکل سازمان آب  .در آنجا کارکنان
سه روزی بود اعتصاب کرده بودند و می گفتند که قطع اضافه ها و هزینه
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

رسیدگی شود  .مسئله تکاب مدتی وقت گرفت  ،ضد انقالب حمله کرده بود و
نیروهای ما را در راه تکاب بودند برای مقابله با آنها .و بعد دادستان و حاكم

شرع آبادان آمد و مشکالت آبادان و اطراف آبادان و گمرك خوزستان ،كاالها
متروكه و نيم متروكه را كه در معرض خرابيست طرح كرد و درباره آن

مشکالت با آقاى موسوى اردبيلى دادستان كل صحبت شد .درباره مشکالت
گمركى و بيکارى و آب و راه منطقه با استاندار خوزستان تلفنى صحبت شد.

گفت هفتاد ميليون بودجه توسعه آب آبادان است و  90ميليون توسعه شبکه

آب اطراف آبادان و  50ميليون براى راهسازى صرف مىشود و اطالع داد كه

ميزان برق توليدى  200هزار كيلووات ظرف يك سال افزايش پيدا كرده است
 .اين تا ساعت  2بعد از ظهر به طول انجاميد.

نامه به امام و شرح وضعیت اقتصادی و کارشکنیها
براى بعد از ناهار مشغول نوشتن نامهاى به امام شدم .ابتدا شرح دادم كه دولت

ما چگونه موانع روزافزونى پيدا مىكند و مشکالت زيادتر است و هم مشکل
تراشيها .شرح دادم كه ما در جو يك جنك اقتصادى هستيم در خارج از آمريکا

و در داخل با نيروهايى كه از هر رزمى مىگريزند .ما نه تنها از نظر اقتصادى با
ابرقدرت آمريکا در حال نبرديم و بايد تمام دستگاهها و همه افراد و گروهها
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كمك كنند تا ما پيروز بشويم ،بلکه با كمال تأسف يا از راه بىاطالعى يا آنها
كه مغرضند ،از راه تحريك ،مشکالت اقتصادى را افزايش هم مىدهند .جو

ناامنى و خشونت را تشديد مىكنند و تمايل به سرمايه گذارى و پس انداز را
كاهش مىدهند .طورى كه امروز ما كمتر از يك سوم كاال و خدماتى كه الزم

است در اختيار مىگيريم و در نتيجه تورم را جز از طريق معنويت و ايجاد يك

جو اطمينان نمىتوانيم مهار كنيم .عالوه بر اين مشکل ،ما در سطح بين المللى
در محاصره نيروهاى مخالف هستيم .دور تا دور ايران نيروهايى كه ما را
احاطه كرده اند ،نيروهاى موافق نيستند ،نيروهاى مخالف هستند .در داخل ما
با ناهماهنگىهاى شديد در همه سطوح مواجهيم .دستگاه تبليغاتى آهنگ
مخالف دارد .نيروهاى گروههاى مسلح هنوز اينجا و آنجا استقرار حاكميت

دولت را دچار اختالل مىكنند.

نظم نيروهايى كه بايد به وسيله آنها حاكميت مستقر بشود برقرار نشده و

كوششهايى كه براى برقرارى نظم و انضباط در نيروها مىشود وسيله گروههاى

فشار عقيم مىماند .آن نيروهايى هم كه بايد حمايت كنند حمايتى ابراز
نمىدارند و بر مشکالت مىافزايند .دستگاههايى هم كه از رژيم سابق بجا
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.
مىگفتم گمان من اين بود كه دست كم اين نيروها به موقعيت خطير كشور

توجه مىكنند و مناقشات موسمى را اصل نمىگيرند و در مبارزه بر ضد سلطه
امريکا دولت را يارى مىرسانند .و در زمينه هايى پيشنهادهايى براى اينكه
دولت بتواند از محاصره اين مشکالت و موانع بيرون بيايد كردم.

سنجش افكار عمومى راجع به بازتاب بيانات امام
( مردم تقصير را در عهده چه مقامى مىدانند؟)

بعد سنجش افكار عمومى راجع به بازتاب بيانات امام را آوردند ،كه مردم

تقصير را در عهده چه مقامى مىدانند .بسيار گويا بود از اين جهت كه دست
كم براى  80درصد مردم معلوم است كه رئيس جمهور آنها در محاصره موانع
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است .از  20درصد بقيه 9 ،درصد گفتهاند من حرف مىزنم عمل نمىكنم و
 7درصد گفتهاند كمى تقصير دارم و  2درصد هم گفتهاند كارى ندارم .براى
اين عده از مردم من بايد توضيح بدهم كه همين كارنامه براى اين است كه آنها

ببينند ما چه مىكنيم و بطور روزمره در جريان كارها قرار بگيرند .اگر من
نتوانم همه آنچه كه مىكنم به طور روزمره به اطالع عموم برسانم و بسيارى از
مطالب باشد كه گفتنى نباشد ،اطمينان مىدهم كه آنچه مىگويم حقيقت است.

بعد نمايندگان من كه به گنبد رفته بودند آمدند و گفتند كه مشکل ناهماهنگى
است ميان نهادها .همان مشکلى كه پيش از اين گفتم خود از موانع مهم

پيشرفت كار دولت است .در همين زمان آنهايى كه از بلوچستان آمده بودند
مشکالت ناحيه را طرح مىكردند كه از جهت اقتصادى و امنيتى و سمينارى

كه قرار است از هفدهم تشکيل بشود صحبت كردند و باالخره عدهاى از
كردستان آمدند كه در گذشته وسيله همين نيروهاى مسلح از آنجا تارومار شده
بودند .زندگى خودشان را از دست داده بودند و نظرهايى داشتند نسبت به آن

استان .بعد نوبت به نمايندگان كاركنان سازمان آب و برق رسيد مدتى با آنها
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

داديم كه افزايش بودجه به يك تورم شديد ميدان مىدهد كه از قابليت كنترل
مىگريزد و عواقب بسيار ناگوارى براى اقتصاد كشور دارد و توضيح داديم با
همه اين كه براى كارمندان و كاركنان مشکالت بوجود مىآيد ولى در مقايسه

با 36ميليون مردم اين كشور ،سطح درآمد آنها هنوز باالترين سطح را دارد.
چون هيئت وزيران و اعضاى شوراى انقالب آمده بودند و آقاى اشراقى هم
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

ساعت 15و 11دقيقه شب به طول انجاميد.

رفتن به جلسه هيأت وزيران
103

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

خود باقى هستم و بيشتر به اين نتيجه رسيدم كه غالب اعتراضها اگر با اين فكر
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
اين نبرد اقتصادى با دشمن در خارج و اين مشکالت در داخل بدون اين كه
تغيير سازمان را اصل بپنداريم و جو تفكر و عمل را عوض بکنيم نخواهيم

توانست از محاصره مشکالت بيرون برويم .وزرايى كه خدمت امام رسيده
بودند از من گله داشتند كه چرا گفتم مسئول كارهاى وزيران نيستم و مشکالتى

كه اين سخن براى آنها به وجود آورده بود ،البته براى آنها هم آشکار بود كه

مسئوليت با شوراى انقالب است و الزمه يك هيئت وزيران ،هماهنگى است و
اگر كوشش شده بود براى ايجاد هماهنگى و تغيير سازمان و رابطهها ،دستگاه

ال
خيلى سريعتر و زودتر از اينها راه افتاده بود و همه اينها همان طور كه قب ا
گفتم بسيارى از وزيران با دل و جان كوشيدهاند و البته بايد تا وقتى وزير
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
مىكنند تضعيف كند .از لحاظ من اين كار مىتواند توطئه بزرگى باشد براى به
زانو درآوردن ما در اين جنگ تعيين كننده و در اين موقعيت حساس .با اين

حال من تأكيد مىكنم كه وضعيت وزيران بايد از انسجام و هماهنگى درونى و
هماهنگى با رئيس جمهورى برخوردار باشد تا حمايت معنوى و كوشش براى
رهبرى آنها به سوى هدفهاى مشخص بتواند ما را از كالف سردرگم مشکالت

بيرون بکشد .اين روزها مداخله در كارهاى دولت زياد شده در همه جا هر

مقامى بى جا و باجا در امور اين ادارات دخالت مىكنند .كسانى كه فرصت را

مناسب مىبينند پا را از گليم خودشان بيرون گذاشته و پشت سر هم اعالميهها
صادر مىكنند و نسبت به سازمانها امر و نهى مىكنند كه چنين بکنند و چنان

نكنند .اينها تماما نتيجهاى جز تشديد اخالل نظم و كم اثر كردن دستگاه
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ادارى و كشاندن كشور به فلج ندارند دو تا قانون هم براى سازمانهاى ادارى
درست شده بود آنها هم باقى ماند براى اين كه شنبه طرح بشود.

آئين نامه مبارزه با اعتياد تصويب شد ،استاندار كردستان در مجلس

حاضر شد و مشکالت خود را طرح كرد و باز همانجا به همان نقطه رسيديم و

قرار شد امروز وزير دارايى و وزير مسکن به مسئله برسند ببينند گير كار كجا
بوده است آيا در دستگاه خود استاندارى بوده كه پول را دريافت نكرده يا در

دستگاههايى بوده كه بايد پول را در اختيار او مىگذاشتند.
يکربع به دوازده شب استادان و طبيبان آمدند
بعد از جلسه هيئت وزيران ساعت يکربع به دوازده شب استادان و طبيبان آمده

بودند به عنوان اعتراض به اعدام يك طبيب در اهواز كه از نظر من واقعه
غمانگيز و تاسف بارى بود .مدتى هم با آنها گفتگو كرديم و به اين اميد كه
جامعه ما به اين واقعيت توجه بکند كه بدون بازگشت به معنويت اسالم در جو

مادى خشونت ،خشونت مىآورد و ما را به كجاها مىكشاند و مىتواند عواقب
وحشتناكى از لحاظ مبارزه تعيين كننده ما با سلطه بيگانه ابرقدرتها و استقرار

جمهورى و اجراى مکتب داشته باشد.

 12شب رئیس بانک مرکزی آمد و در باره مسئله بهره و هماهنگی
اقتصادی صحبت شد

ساعت  12شب نوبت به رئيس كل بانك مركزى رسيد و او شرح مىداد

چگونه اظهارنظرهاى اقتصادى موجب شده است كه كار مبارزه با نبرد
اقتصادى دچار مشکالت بشود .از او خواستم ،ديروز هم با قم صحبت كردم تا

در نماز جمعه قم حاضر بشود و درباره مسئله بهره توضيح بدهد.

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
گذشته متجاوز از  30ميليارد تومان ضرر دستگاه بانكى شد از نظر لغو بهره،
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با وجود اين ما به پس انداز كنندگان سود مىدهيم و از وام گيرندگان سود
مىگيريم و همين امر بوده كه از نظر آيت الله منتظرى بهره تلقى شده اما ايشان
بايد توجه بفرمايند كه ما نمىتوانيم چند هزار سال سازماندهى اعتبارات را،

قرض دادن را براى بهره گرفتن در ظرف  2يا  3ماه در تمام اقتصاد ايران از بين
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

پولها و درآمدهاى كوچك مردم از طريق دستگاه بانكى تبديل به سرمايههاى

بزرگ بشود و براى پيشرفت اقتصاد كشور و ما دچار عواقب هيچ كدام از دو
نظام سرمايه دارى و روسى نشويم .اين كار در شرايط معاصر اقتصادى و فقدان

امنيت داخلى البته با سرعت مطلوب پيش نخواهد رفت.

در حال حاضر بخش مهمى از وامهاى دستگاه بانكى به صنعت مىرود و با

ملى شدن بازرگانى خارجى وامهاى بازرگانى نيز به دولت داده مىشود و اين

تغيير بنيادى خود به خود مسئله بهره را از هرگونه شبههاى مىزدايد يعنى از بين

مىرود .بدون شبهه ،چرا كه بانكها سرمايه گذارى مىكنند و از سودى كه به
دست مىآورند به پس انداز كنندگان مىدهند پس ما در اين زمينه هم مشغول
كاريم و هم اين كه صنايع ما به كار افتاده ،صنايعى كه خوابيده بودند هم اينكه

كارگاههاى ساختمانى مهمى را كه خوابيده بودند ،بانكها بر عهده گرفته به كار
انداختند.

مقايسه كنيم با ساختمانهايى كه هنوز معطل ماندهاند ببينيم كه زحمت و

تالش دستگاههاى بانكى ما براى تجديد حيات اقتصادى ايران و در هم
شکستن محاصره اقتصادى تالشى فوق العاده عظيم بوده ،ديروز هم در جلسه

وزيران گفتم ،تصور كنيم كه با امريکا در حال نبرد اقتصادى  -سيأسى باشيم و
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

همان چيزى است كه مىتوان گفت معجزه اقتصاد .اميدوارم اين توضيحات
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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كنند جو معنوى امن و امان و سازنده بوجود آيد و توليد افزايش پيدا كند تا ما
بتوانيم از چنبره مشکالت خود را بيرون بکشيم و كشور را در جهت صحيح

پيش ببريم.

اين بحث براى حل مشکالت بانكها كه از طريق اظهار نظرها مداخلهها و

غيره به وجود آمده بود هم تا ساعت  1/15دقيقه بعد از نيمه شب به طول
انجاميد .من آنچه را كه كلى و اصلى بود در برنامه كار اين روز گفتم و از
جزئياتى كه در البالى اين كارها انجام دادم صرفنظر كردم .تا دفعه بعد

خداحافظ.
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دیدار از پادگان عشرت آباد و گفتگو با سربازان

صبح بعد از مطالعه گزارشات مربوط به وضع امنيت كشور براى بازديد از
پادگان عشرت آباد (ولى عصر) به آنجا رفتيم .در پادگان عشرت آباد نخست

از خوابگاه آشپزخانه و كالسهاى درس ديدن كرديم .پيش از اين بازديد

بودجهاى براى رفع نواقص آشپزخانه و يخچال آنجا داده بوديم .در مسجد

براى افسران و درجه داران و سربازان صحبت كردم .پيش از صحبت درجه
دارها صحبت كردند و مشکالت خودشان را گفتند و انتقادهايى كه به وضع

پادگان داشتند گفتند و خواستار تغييراتى در سازماندهى و رابطه افسر و
درجهدار و سرباز شدند .دو نفر صحبت كردند بعد سربازى صحبت كرد و گفت
به ما بايد آموزش بدهند و كار بدهند و خصوصا آموزش اخالقى و معنوى ما

ناقص است و وقت ما به بطالت مىگذرد .براى شان صحبت كردم و شرح

دادم كه چرا براى ايجاد يك ارتش اسالمى پيش از آنكه تفنگ بدست سرباز
بدهند بايد انديشه او را با بينش اسالمى مسلح كنند .و تفاوتهايى كه روشها
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پيدا مىكنند بر پايه بينشها ،را برایشان توضيح دادم و كوشيدم اين معنى را
حالى كنم كه وقتى افسر بنا را بر جذب سرباز مىگذارد و سرباز بنا را جلب

افسر و رابطه اينها بر پايه اعتماد مىشود ،اينها شکستناپذير مىشوند و
مىتوانند با روحيه قوى با دشمنهاى بزرگ روبرو شده و پيروز گردند.

اشکاالت مادى هم فراوان داشتند ،كه طرح كردند ،و من گفتم اين

اشکاالت ماده هست ،اما اهميتش باندازه مشکالت معنوى نيست و ما بايد
بيشتر همت و توانايى خودمان را صرف حل مشکالت معنوى بکنيم تا با حل

اينها زمينه و جوى درست كنيم كه بتوان در آن زمينه و جو كارها را با سرعت

سامان داد.

اين بازديدها كه جنبه تشريفاتى اش به كلى زايل شده و فرصتى است كه

سرباز ،درجه دار و افسر جوان مىتواند حرفهاى خودشان را با رئيس جمهور
در ميان بگذارند ،جو را تغيير مىدهد و براى اينها افقى كه غير افق رژيم
پيشين است ،به طور ملموس نشان مىدهد.

از آنجا كه آمديم ،به كارهاى جارى مشغول شديم.

گفتگو با عدهای درباره نخست وزير آينده و وزراء
بعد از ظهر جلسهاى تشکيل شد از كسانى كه در طى  16ماه گذشته با هم
همکارى كرده و به عنوان مسئول امور درباره نخست وزير آينده و وزراء بحث

شد .من گفتم كسانى كه به درد اين دوره و اين بحران مىخورند ،گروههايى
هستند كه فعالند ،خودجوشند ،مبتكرند و مىتوانند زبان يکديگر را بفهمند .و
اال اگر كسانى در يك مجموعه ناهماهنگى از لحاظ انواع شخصيتها جمع
شوند كه پس از مدتها همکارى نتوانند زبان يکديگر را حالى بشوند ،مشکل

بتوانند از عهده وضعيت برآيند .قرار بود من فهرستى عرضه كنم ،اين فهرست
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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شب پيش از اين جلسه من در سمينار كارگران بازار شركت كردم و براى
آنها شرح دادم كه مسئله قيمتها را يك وقتى هست كه مىخواهيم از طريق

مسکن يعنى خشونت حل كنيم و يك وقتى هست كه مىخواهيم به طور ريشهاى
و اساسى حل كنيم .برنامه هايى را كه انجام دادهايم در ميان گذاشتم كه ما

چگونه مىخواهيم به بازرگانى خارجى و بازرگانى داخلى سازمان بدهيم تا
تفاوت قيمتهايى كه از خريدار اولى تامصرف كننده هست از بين برود و ما
بتوانيم تعديل قيمتها را عمل كنيم .براى شان توضيح دادم كه امروز در كشور

ما بازار مبارزه ،يا شعار بر ضد پولدار و خان ،داغ است اما اگر فرض كنيم كه

همه اينها ثروتهايشان را روى هم بگذارند و ما آنها را بگيريم ،البته آنهايى كه
ماندهاند ،شايد به صد ميليون دالر نرسد ،وقتى توجه كنيم كه ما  16ميليارد

دالر در بانكهاى خارجى داريم و به لحاظ روابط ناسالم و عدم درك درست

موقعيت كشور و امکانات جهانى و تضادهاى موجود در جهان نمىتوانيم از

اين سرمايه استفاده بکنيم ،متوجه مىشويم كه بعضى شعارها طرح مىشوند

براى اينكه مسائل اساسى و واقعى طرح نشوند .اين طور كه بر من روشن شد
مردمى كه در آنجا بودند كامالا فهميدند و موافق بودند كه مسئله و مشکل را

بايد ريشهاى حل كرد.

شرکت در بنیاد مفتح ،به دعوت سپاه پاسدارن و صحبت در باره
فرهنگ تولید و مصرف

شب به دعوت سپاه پاسداران در بنياد مفتح براى صحبت درباره فرهنگ

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

التقاطى باشد وجود دارد و گفتم كه بنياد اين فرهنگ التقاطى همان فرهنگ
شرك است و توضيح دادم كه فرهنگ شرك فرهنگ تخريب است و گفتم كه

غرب در ابتكارات تخريبى تا بجايى رفته كه در ماوراء آن نمىتواند قدمى
بردارند .براى اين كه نيروهاى مخرب عظيمى كه بوجود آورده است در صورت

استفاده ،اثرى از انسان و كره خاكى ما بر جا نمىگذارد ،بنابراين غرب به
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بنبست رسيده و بشر براى بيرون رفتن از بنبست بى قرار در جستجوى فرياد
نو ،پيام نو و افق تازهاى است و اين پيام جز در فرهنگ توحيد نيست و
پرسيدم آيا بهتر نيست كه ما در فرهنگ تخريبى غرب گم نشويم خود را
نبازيم ،بر سختيها استقامت كنيم و راه تازهاى به روى بشر بگشاييم؟ چرا ما
بايد از خود مأيوس باشيم؟ چرا ما نخواهيم نقش جهانى كه سربازان صدر
اسالم داشتند داشته باشيم؟ چرا به بشرى كه هراس و اضطراب او را حيران

كرده و مىداند كه در ماوراى مرزهاى تخريب ،مرزى باقى نمانده است ما افق
سازندگى ،افق توحيد و افق بازگشت به خدا را عرضه نكنيم؟ و براى اين كه

اين كار را بکنيم بايد خود بينشها و روشها را تغيير دهيم .بر پايه بينش
تخريبى ،روشهاى تخريبى و فرهنگ تخريبى به وجود مىآيد و بر پايه بينش

توحيدى ،روش سازندگى و ابتكار به وجود مىآيد.

ساعت  1بعد از نیمه شب خبر اعدام  14نفر را دادند
نزديك ساعت  12شب به منزل بازگشتم و حدود ساعت  1بعد از نيمه

شب آيت الله ربانى شيرازى تلفن كرد كه حال پدرم از اين كه  14نفر در فاصله

كوتاهى محکوم به اعدام شدهاند بهم خورده است و عدهاى هم االن در معرض
اعدام هستند .گفتم از فارس توضيح بخواهيد و در جواب شنيده شد كه سه
ربع پيش حکم اجرا شده است .بعد از منطقه اصفهان تلفن شد .درباره

مشکالتى كه خانها با بستن راه براى روستانشينها بوجود آوردهاند و با فرمانده
نيروى زمينى در اين باره صحبت كردم و دستوراتى به او دادم.
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به ارومیه و از آنجا به مرز ایران و ترکیه رفتیم
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صبح ساعت  8قرار بود عده ای از سپاه انقالب بیایند و صحبت هایی بکنیم .
آنها ساعت  8صبح را  9صبح فهمیده بودند و  9و بیست دقیقه بود که آمدند .
در این فاصله گزارشی در باره وضع امنیتی  ،اقتصادی کشور از استانهای

مختلف خصوصا آذربایجان غربی مطالعه کردم  .ساعت  9و نیم به طرف

فرودگاه براه افتادیم تا به ارومیه برویم  .دکتر چمران وزیر دفاع همراه من بود
 ،در فرودگاه فرمانده نیروی زمینی  ،وزیر راه به ما پیوستند و سوار شدیم  .در
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

شرکت کنم  .سر راه توقت کردیم و در حدود  20دقیقه برای مردم صحبت
کردم  .در آن فرصت هم باز تفاوت روشها را بر پایه بینش ها توضیح دادم .

از آنجا به مرز ایران و ترکیه رفتیم  ،مردم روستا به استقبال آمده بودند  ،افراد
ژاندارمری و سربازان ما که با دالوری آن خطه را پاک کردند ما را با گرمی
زیاد در میان گرفتند  .و من برای آنها صحبت کردم .

گفتم که ارزش کار سربازان  ،در این نیست که امنیت را بدست آوردند و
حاکمیت دولت را از دست دادند  ،بلکه اهمیت کار آنها در این است که روش

تازه ای را در این کشور اجرا کردند که خود میتواند در میان فریادهای جهنمی

خشونت بر پایه فرهنگ و شرک  ،آن فریادهای توطئه و تحریک و تخریب و
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

جدیدا به جای آن نصب کرده اند  ،از اسلحه هایی که جمع آوری کرده بودند و

حدود  520قبضه تفنگ  ،مین و از اینها بود دیدن کردیم  .بعد روستائیان
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 .

بعد به سر کوهی که دره را در میان گرفته بود رفتیم و از سنگرهای سربازان
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

عالی  ،ایمان شان بسیار استوار  ،و شاد بودند  .هوای آنجا بسیار خوب بود .
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سبزی بر زمین و کوه و دره پوشیده بود  ،وقتی نگاه می کردی مثل مخمل به
چشم می آمد و منظرهاى زيبا داشت .بعد از گفت و شنود با سربازان و افسران
و تشويق و درلگرمى دادن به آنها آمديم به خوى .

در آنجا هم با عالم روحانى شهر صحبت كرديم ،از امنيت شهر و وفادارى مردم

به جمهورى اسالمى رضايت داشت.

از خوى به اروميه و از اروميه به تهران آمديم ،از فرودگاه براى ديدن مادرم

نزد او رفتم .در آنجا از سپاه آمده بودند براى دادن گزارش و بعد هم رفتم براى

ديدن ابتكارات فنى و علمى گروه ژرفا كه كارهاى بسيار جالبى بود در

زمينههاى مختلف كه حال و آينده ايران به آنها نيازد دارد و از اين كه در اين
انقالب همه در بازار زد و خورد جذب نشدهاند و عدهاى هم هستند كه در پى
كارهاى تخريبى نيستند و با پشتكار بدون احساس يأس به ابتكار و خالقيت

علمى و فنى مشغولند بسيار شاد شدم.

صحبت با مردم در باره شادی از دیدن ابتکارات

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.
شرح دادم كه آنچه در قطور ( شمال غربی آذربایجان ) انجام گرفته است اهميت
اساسى آن به لحاظ بينش راهنماست در طرح نقشه جنگى .ژاندارمرى ما كه
همه از آن قطع اميد كرده بودند ،جنگى را انجام داد كه هم يك پيروزى نظامى

است و هم نمايشگر همان جنگهاى پيغمبر ما در صدر اسالم است .چون بدون

تلفات و بدون خراب كردن يك ديوار پيروزى به دست آمده بود .در حقيقت
برپايه سازندگى روش فرق مىكند ،تا وقتى ،كه روش برپايه تخريب و تضاد

است .مثالا ارتش امريکا چون بنايش بر تخريب است در فكر اين كه دشمن را

دور كند نيست ،در پى تخريب و ويرانى كامل كه مىخواهد تصرف كند با
خاك يکسان مىكند تا اثرى از ذيجودى در آنجا نماند .بعد شروع مىكند به
پيشروى .اين جنگ بر پايه فرهنگ شرك و تضاد ،يك جنگ تخريبى تمام
عيار است .جنگ بر پايه توحيد كه همان جهاد است عكس اينست ،اين
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جنگ براى نجات است و در اين جنگ يك كشته و چند زخمى داشته2 ،
كشته و چند زخمى هم از وزارت كار بر اثر برخورد با مين شهيد شدهاند نه در
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

كرده بودند بايد روشى بر پايه بينش توحيدى به كار برده باشند.

دیدار با دو نفر در باره طرز اداره رادیو و تلویزیون

از آنجا به منزل آمديم .دو نفرى از راديو تلويزيون آمده بودند و بحث در
طرز اداره آنجا مىكردند و اين كه در قطعنامه يك ماده هم آمده است كه راديو
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

باشد ،خواهى نخواهى اين روش ،جامعه را به يك اكثريت بىتفاوت و يك
اقليت تقسيم مىكند .اكثريت مردم تماشاگر مىشوند و اقليتى بجان هم
ميافتند و اين همان جامعهايست كه بسيارى از جنبشها را از پاى درآورده
است .اميد من اينست كه مقايسه بينش و روشها موجب شود كه دستگاههاى

تبليغى ما بيدار شوند و كمى هم بينش ور روشهاى اسالمى را اساس قرار
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

به ساعت  2بعد از نيمه شب به طول انجاميد.
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آمدن آقایان احمد خمینی و حسین خمینی و محالتی
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و صحبت در باره اداره سپاه
صبح يادداشتى تهيه كردم و براى فرزند امام فرستادم .چند دقيقهاى از

رفتن پيك نگذشته بود كه خود او تلفن كرد و به ديدار من آمد .آقاى محالتى و
آقاى حسين خمينى هم آمدند .درباره سپاه انقالب و اداره آن مدتى صحبت
كرديم .توضيح دادم كه سپاه يك نهاد انقالبى است و ناگزير توجه ما به اين
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

بعد با آنها درباره تظاهرات امروز (شنبه) بانوان صحبت كرديم ،فرزند
امام پيشنهادى به من كرد .بعد از رفتن او آقاى پيرحسينى كه در بسيارى از

مأموريتها شايستگى فوقالعاده از خود نشان داده است و يکى از كسانى

است كه بر وفق بينش توحيدى روشهايى پيدا كرده و به كار مىبرد كه با سرعت
مشکلى را كه ماهها وقت مىگرفته ،حل مىكند ،آمد .از او خواستم كه برود و

نمايندگان بانوان را به نزد من بياورد .آورد و با آنها گفتگو كردم .برایشان شرح

كردم كه موقعيت كشور موقعيت خطيرى است و انقالب ما انقالبى است
اساسى براى دگرگونيهاى بنيادى .ما نبايد اجازه بدهيم كه اين انقالب با
برخوردها زبون شود و خداى نكرده دشمنان بر ما چيره شوند .پرسیدم :آيا ما
بايد بر پايه تضاد و زورآزمايى با هم مقابل شده مشکل را حل كنيم؟ اگر بر

پايه منطق بخواهيم عمل كنيم ،كه من بر پايه همين فرهنگ توحيد و روش

متناسب با آن مىخواهم گفتگو كنم ،از انقالب تا امروز  16ماه گذشته و اين
مسئله بارها طرح شده و موضوع برخوردها و خصومتها و تضادها شده و

چيزى حل نشده .امروز من مىخواهم بر اساس بينش توحيدى و روش متناسب
با آن با اين موضوع برخورد كنيم و ببينيم چگونه مىتوان براى آن راه حل پيدا
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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خود را به جاى حکومت قرار دهند ،مطلب صحيحى است و ما اگر مىخواهيم
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

بايد متوجه اين معنى باشد كه چقدر ديگران مىتوانند نابرابريها را و اصرار بر
نشان دادن اين نابرابريها را تحمل بکنند و براى آن توضيح دادم كه يك محيط

تفاهم و يك محيط آرام اقتضا دارد كه تحريك در آن به حداقل برسد .اگر

بخواهيد تحريك به حداقل برسد و ميليونها زن ايرانى ببينند كه شما هم كه

خود را درس خوانده مىدانيد مثل آنها مىپوشيد ،اين آرامش مىدهد و در اين
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
آمده و به راه توليد و سازندگى و در نتيجه استقالل و پايندگى برود .بنابر اين

امام  -كه آنها او را پدر خطاب مىكردند  -بر ناحق نيست اگر از شما دعوت

مىكند كه به پوشش اسالمى درآييد .اين براى جامعه ما قدم مفيدى مىتواند
باشد و جو تحريك را هم تخفيف مىدهد و در محيط خارج از اداره نيز همان

طور كه بارها گفتهاند كسى مزاحم نوع پوشش شما نيست.

قرار شد كه من بر اين اساس عمل كنم كه دولت خود الگوى پوشش

اسالمى را اعالم مىكند و برعهده مىگيرد و آنها هم رفتند كه اين مطلب را با
ديگران در ميان بگذارند و من مىشنيدم كه با بلندگو وقتى از ديگران نظر

خواستند آن ديگران مخالفت خود را اعالم كردند.)1( .

صحبت برای بانوان در جلوی نخست وزیری
بعد جلسه مشترك هيئت وزيران و شوراى انقالب بود و در اين جلسه

بوديم كه آمدند و گفتند براى اين كه برخوردى پيش نيايد بهتر است خود من
براى دو طرف موافق و مخالف كه در جلوى نخست وزيرى جمع شده بودند
سخن بگويم.

من صحبت كردم به آنها گفتم به شايعات اعتنا نكنند .دولت ،كسى را به

دليل زن بودن از دستگاه ادارى نمىراند .ما از ديدگاه احترام و شخصيت دادن
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به زن صحبت مىكنيم نه از ديدگاه تحقير ،از آنها خواستم در صورتى كه هنوز
مسئله برایشان مبهم است نمايندگانى را معين كنند و با من صحبت كنند و بعد از
آنكه قانع شدند به اين كه روش ما روش صحيحى است من بيانيهاى را صادر

خواهم كرد .و از آنها خواستم كه بدون هيچ گونه برخوردى متفرق بشوند و هر
دو گروه بدون هيچ گونه برخوردى متفرق شدند .بعد به جلسه هيئت وزيران
آمديم و دو قانون مطرح شد يکى درباره كارمندان دولت كه به تصويب رسيد و

مادهاى هم تصويب شد براى تجديد سازمان و دستگاههاى دولتى در ظرف 6
ماه .جلسه هيئت وزيران تمام شد.

 .1از گفتگوها بخشی ذکر نشد .آن بخش ناگفته در باره مقاومت بود .رئیس
جمهوری به نمایندگان بانوان گفت :درصورتی که در خود توان مقاومت

میبینید ،من از شما حمایت میکنم .با هر اقدامی موافق شدید ،همان را
میکنم .در عمل ،او حاضر نشد «پوشش اسالمی» را اعالن و ورود بانوان
بدون حجاب به إدارات را ممنوع کند .این شد که خمینی 10 ،روز مهلت داد

برای اینکه إدارات «اسالمی» شوند .در  16تیر ،شورای انقالب که اکثریت
اعضای آن عضو حزب جمهوری اسالمی بودند ،ورود بانوان بدون حجاب را

به إدارات ممنوع کرد .هاشمی رفسنجانی این ممنوعیت را اعالن کرد«:خانمها

بدون پوشش اسالمی حق ورود به إدارات راندارند» .در 17تیر ،قدوسی،

«دادستان انقالب» اخطار کرد« :با زنانی که پوشش اسالمی را رعایت نکنند،
بشدت برخورد میشود» .و این در سال  1362بود که مجلس «قانون

حجاب» را تصویب کرد.

گزارشی در باره اینکه از امام بخواهند که نخست وزیری را تکلیف
شرعی کند .

گزارشى آمده بود كه عدهاى دارند متنى را به امضا مىرسانند تا كسى را به امام

پيشنهاد كنند و از امام بخواهند كه به او پذيرفتن نخست وزيرى را تكليف
شرعى كند .اينهم نوع ديگرى از مقدمه چينى است براى بازىهاى سيأسى .و
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به ياد آوردم كه وقتى انتخابات ريأست جمهورى بود ،قضيه طرح براى مجلس
خبرگان در ميان بود ،كسانى كه امروز از نشر اين طرح براى جلوگيرى از

نخست وزيرى داوطلبى استفاده مىكنند آن روز وجود چنين طرحى را انكار
مىكردند و چه خوب گفته است قرآن «آنها كه از راه عقيده عمل نمىكنند
امروز با چيزى موافق مىشوند و فردا با عكس آن چيز موافق مىشوند» و البد
يك ماده از قطعنامه روز جمعه هم ،مقدمه همين گونه امضاء كردنها بوده

است .متن آراستن براى «نخست وزير سازى«.

بعد نظاميان و پاسداران آمدند كه با آنان هم تا  12شب براى طرح

گوناگونى كه بايد به اجراء درآيد گفتگو كرديم و قرار شد كه فردا بعد از ظهر،
با فرمانده نيروى زمينى بيايند.
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گفتگو با مسئول شورای انقالب و مسئول گمرک ایران در مورد
اختاللها

صبح ،نوبت اول با مسئول پيگيرى شوراى انقالب بود .آمده بود كه

اشکاالت و پيشرفتهاى كار خود را بگويد .و طرحى براى استانى كردن
پيگيرى داشت .قرار بود نتيجه تجربه در خوزستان را كه خوب بوده است در

استانهاى ديگر هم تعقيب شود .به دردها و شکايتها و نيازهايى كه مردم
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دارند ،در دستگاههاى ادارى به درستى رسيدگى شود تا با فشارى كه بر
شانههاى مردم سنگينى مىكند كم شود .بعد نوبت به مسئول گمرك ايران
رسيد .درباره دخالتهاى فراوانى كه نهادهاى مختلف در كار گمرك مىكنند و

آشفتگىهاى زايد الوصفى كه به بار آورده است ،صحبت مىكرد .

بهرحال ،من با دادستان كل صحبت كردم و قرار شد موضوع را در شوراى

انقالب طرح كنيم و به طور قطع به اين آشفتگى وضع در گمركات در ايران
پايان بدهيم چرا كه ما در حال نبرد اقتصادى با غرب هستيم .به خصوص و با

آمريکا و اگر به آشفتگىها پايان ندهيم نمىتوانيم در اين مبارزه مرگ و زندگى
پيروز بشويم .خصوصا آشفتگىهاى اقتصادى ،خصوصا نظم و خصوصا وضع

گمرك و دستگاههاى اقتصادى.

دقيقا هربار كه دشمن مىبيند تدابير او در خارج از مرزها به نتيجه

نيانجاميده است ،در داخل شروع به ايجاد اختالالتى مىكند و اين ،بار اول

نيست كه در گمرك اين چنين اختالل هايى به وجود آوردهاند ،بلکه در شمال

و جنوب اختاللهاى زيادى در طى چند ماه اخير به وجود آوردهاند تا بلکه با
اين اختاللها ،از سر گرفته شدن فعاليتهاى اقتصادى در ايران را غير ممکن
سازند .هم اكنون نمايندگان ما در مرز بازرگان مشغول گشودن اين راه هستند.
و راه قطور هنوز يك راه نيست كه گشوده شده است و قطارهاى حامل كاال

چند روزى است كه وارد كشور مىشوند.

صحبت با دانشگاهیان جندی شاپور در باره دستگیر شدگان
بعد ،دانشگاهيان دانشگاه جندى شاپور آمده بودند و آنها هم اصرار

داشتند كه بقيه دستگيرشدگان آن دانشگاه« ،الاقل در يك محاكمه علنى
محاكمه بشوند » تا مردم ببينند و بدانند كه اگر تقصير دارند ميزان آن چقدر
است و محکوميت آنها متناسب با تقصيرشان هست يا نه؟ قرار شد كه بازرسان

قضائى بفرستيم و پروندههاى آنان را مطالعه كنند.
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سرلشکر باقری و گزارش در مورد تهدیدهایی که متوجه امنیت
کشورند

بعد ،سرلشکر باقرى آمده بود .اطالعاتى درباره بعضى نقاط كشور داشت

و تهديدهايى كه نسبت به ما مىشود ،و نيز مسأله توطئه بخش خبر صداى

آمريکا و بى بى سى و راديو اسرائيل كه جملگى همان طور كه پيش از اين نيز
گفته ام براى اين است كه ميان همه آنهايى كه ظاهرا اين فشارها را وارد
مى آورند و اين گونه كسان كه منشأ آن هم در صفوف خودمان است از اين

ظاهرالصالحها كسانى هستند كه با تبليغات و عكس و تفصيالت مىخواهند

تا ممکن است كسان را به دشمنى با اين جمهورى برانگيزند .اطالعاتى كه
درباره امنيت كشور به من داد ،فوق العاده ذيقيمت بود.

دیدار با سفیر ایران در کویت و گفتگو در باره مشکالت منطقه
سفير ما در كويت آمده بود و نخستين سئوالى كه مىكرد اين بود كه آيا،

در خليج فارس سيأست خارجى داريم ياخير؟ مىگفت كه ما در اين منطقه
مسئول سيأسى نداريم .يك نفر ديپلمات در منطقه نداريم .و در اين منطقه
حساس سيأست روشنى ارائه نمىكنيم و گزارشهايى كه درباره وضعيت اين

نواحى مىفرستند معلوم نيست كه با آنها چه مىكنند .مصرا مىخواست كه ما از

يك سيأس ت روشنى در منطقه پيروى كنيم و اين منطقه حساس را اين طور رها
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
سختگيرى مىشود ،طرح كرد ،و گفت كه اقامت آنها تجديد نمىشود تا آنها
ناگزير از بازگشت به ايران بشوند و اين كه موضوع از كارگران را با بانك
مركزى حل كرده و اميدوار است كه وسيله كار قاچاقچيان هم از بين رفته باشد

و محدود شده باشد.

نماینده مجلس که مشکالتشان را مطرح نمود
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بعد يکى از نمايندگان آمده بود و مىگفت كه در مجلس بر ضد رئيس
جمهورى تبليغ مىشود و از اين قبيل .و يا نمايندگانى آمدهاند و مسکن ندارند.

مىگويند كه تقصير آن با رئيس جمهورى است .و حتى آن كس كه در كار
وكالت است تقصير آن با رئيس جمهورى است .من يقين دارم كه اين گونه

سمپاشىهاى بى مزه بر نمايندگان مردم مؤثر واقع نمىشود .اوالً درباره اين
امور ما تا توانستيم تالش كرديم كه نمايندگان مردم از امکانات برخوردار

باشند و به صورتى هم نباشد كه گمان كنيد ما اين كارها را براى آن مىكنيم كه

نظر موافق آنها را جلب كنيم .اين شيوهها و اين روشها در جمهورى اسالمى

نبايد مثل گذشته تجديد بشود.

ديروز خواستيم كه آقاى رسولى مسأله را تعقيب كند و گفت دو سه جا

محل بوده ولى نمايندگان آنها را نپسنديدهاند ،و يك محل پيدا شده است و قرار
شد كه نمايندگان بروند و ببينند و اگر متناسب ديدند در اختيارشان قرار گيرد.

مخالفت با اعتبارنامه آقاى غضنفرپور و طرح
توطئه برضد رئیس جمهور

در همين جا بگويم كه خبر آمد با اعتبارنامه آقاى غضنفرپور به دو علت
اين قدر مخالف شده است :يکى از آنها اين است كه او چون پيش از آنكه به

اسالم درآيد ماركسيست بوده بنا بر اين مرتد بوده و نمىتوان او را مسلمان به
حساب آورد .و اعتبارنامهاش بايد به اين دليل رد شود .البته خواننده اين

كارنامه يا شنوندهاش تعجب خواهد كرد كه چطور ما در يك جمهورى كه بايد
هزارها جوان را به اسالم جلب بکنيم با كسانى كه در سختىها از راه اعتقاد و

كار علمى اسالم را پذيرفتهاند ،به جاى تشويق ممکن است همچون برخوردى

بکنيم.

اگر به مطالبى كه بعد از اين صحبت خواهم گفت توجه كنيد مىفهميد

چرا؟! اگر آن طرح توطئه كه يك باند معينى تدارك مىبيند ،و نوار آن هم در
دست است ،واقعيت است كه واقعيت است و آن طرح اين است كه تمام

كسانى را كه مىتوان به دشمنى با جمهورى برانگيخت ،بايد آنها را به دشمنى
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برانگيخت و متحد كرد تا بتوان رژيم جمهورى اسالمى را سرنگون كرد .اگر
اين طرح صحيح است معناى اين چنين دليل قالبى جز اين نيست كه جوانها
مأيوس بشوند و به جاى آن كه با علم و اطالعى كه در اين جمهورى از اسالم

به آنها داده مىشود به اسالم درآيند ،اينها مطمئن بشوند ولو مسلمان بشوند
ولو با تمام وجود به اسالم خدمت بکنند ،اين پذيرفته نيست و يك سرنوشت

بيشتر ندارند و آن سرنوشت مرتد است.

چه معنايى مىتواند در زمان ما و در جمهورى ما چنين استداللى داشته

باشد ،جز اين كه ميان ما و آنهايى كه از راه نادانى به بيراهه رفتهاند ،هيچ

رابطهاى جز رابطه طرح خونريزى نيست.

درست يادم مىآيد وقتى كه او و انصارش نزد من آمدند يك هفته از صدور

بيانيه منافقين گذشته بود كه چرا اسالم را رها كردهاند و ماركسيسم را
چسبيدهاند و او در همان بحبوحه يأس ساز كه همه حالت درماندگى داشتند
نزد من آمد و گفت كه از راه علم به اين نتيجه رسيده است كه حق با اسالم

است و سالها در مطالعه بود و هميشه هم با من در ارتباط بود و براى شنيدن
بحثها و طرح مشکالت و رفع آنها پيش من مىآمد .و بعد هم با من به
تبليغات وسيعى براى از بين بردن اثرات آن بيانيه ،پرداخت و امروز هم از

سوى اين گروهها پاداش چنين دردناك مىگيرد به جرم اين كه اسالم را
انتخاب كرده است.

اما اگر به  3خبرى كه ديروز به من دادند دقيق بشويم مىفهميم كه مسأله

به اين سادگى نيست.

آمريکا به هيچ قيمت از دو كشور صرفنظر نخواهد كرد :يکى ايران و
ديگرى آلمان

ديروز از جمله مالقاتها  ،مالقات يك فرانسوى با من بود .دو اطالع
داد .يکى مطلبى كه رئيس جمهور فرانسه به سفير فرانسه در تهران گفته است.
سفير فرانسه در تهران در مخالفت با ما و پيوستن به محاصره اقتصادى ايران و
اثرات زيانبار اين كار و بى فايدگى اين كار گزارشى به او داده .رئيس جمهور
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فرانسه به او پاسخ داده است كه مىدانم ،اما آمريکا فشار طاقت فرسايى به ما
وارد مىكند و كارتر به صراحت به ما گفت كه «آمريکا به هيچ قيمت از دو
كشور صرفنظر نخواهد كرد .يکى ايران و ديکرى آلمان «.

خبر دوم را ،از قول «وانس» وزير خارجه سابق آمريکا مىداد او گفته

است كه اختالفش با كارتر و مشاور امنيتى و مطبوعاتى او بر سر شيوه عمل در

ايران است و اين سه نفر بر اين باورند كه با تشديد اختالفهايى مثل اختالف
با دولت مركزى ) كردها با دولت مركزى ( برانگيختن توطئه هايى در

قسمتهاى مختلف كشور و كشاندن دولت به درگيرىها در همه جا و ايجاد

توسعه اختالف در ميان گروههاى مختلف مىتوان دولت ايران را به حد كافى
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

وجهش در روزنامه لوموند فرانسوى بود كه نيروهاى نظامى در خاك عراق

آماده عمليات در ايران مىشوند .و بختيار تصديق كرده است كه چنين
نيروهايى وجود دارد.

خبرى كه از منبع ايرانى بود كه در منطقه كرمانشاه خواب يك آشفتگى و

توطئه خونينى را از حاال تا پانزده روز آينده ديدهاند .وقتى كه اين مطالب را در

كنار هم مطالعه كنيم مىبينيم كه دشمن چه هدفهايى را تعقيب مىكند و بعد
سر درمى آوريم كه چطور ناگهان مسئول بانك مركزى مورد حمالت گازانبرى

قرار مىگيرد و اين گونه مطالب طرح مىشود كه كسى به جرم ترك مکتب
انحرافى و قبول مکتب اسالم به عنوان مرتد ناچار بايد از وكالت مردم محروم

بشود؟ و حال آنكه اين تازه خالف قانون اساسى هم هست.

و باز بيشتر متوجه مىشويم كه وقتى ما با دو جبهه اساسى در حال جنگ

هستيم آنچه كه اتفاق مىافتد و حادثه هايى كه مىآفرينند بايد در آنها نقش
دشمن را ديد و با هشيارى از افتادن در آن حوادث و توطئهها اجتناب ورزيد.
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

حاضر بشوند و من در آن اجتماع گفتنىها را بگويم و از مردم كسب تكليف

كنم كه چه بايد كرد؟
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بعد ،نوبت به قيمتها رسيد.

مسئله گوشت به ترتيبى حل شد كه در مصاحبه تلويزيونى ديشب گفتم .و
بنا شد در همه شهرها گوشت سرد كيلويى  25تومان و گوشت گرم كيلويى 40

تومان عرضه بشود و در دو مرحله .

در تهران مثل اينكه اقليت كوچکى از گوشت كيلوئى  13تومان استفاده

مىكردند و قرار شد در شهر و اطراف آن گوشت به كيلويى  25تومان عرضه
بشود.

درباره شبکه توزيع ميوه و تره بار در درازمدت نيز بحث شد و قرار شد كه

اين طرح تكميل بشود ولى تا تكميل آن طرح يك گروهى براى تعيين قيمت در

ميدانها به وجود بيايد و تا جايى كه ممکن است قيمتها را كنترل كند و از
طريق راديو تلويزيون با مردم در ميان بگذارند تا قيمتها باال نروند.

اين طور كه از گزارش ديروز بر مىآمد ،سيمان پائين آمده است ،برنج

پايين آمده و كاالهاى ديگر هم پايين آمده است و از جنبه مصرف دو طرح

عمده به صورت دو قانون تصويب شد كه بايد اجرا بشود .و اميدوارم كه در
اجراى اين دو قانون ما بتوانيم توليد داخلى و واردات را وارد شبکه توزيع

بکنيم به طورى كه در فاصله توليد تا توزيع و توزيع تا مصرف قيمت از يك تا

سه و بلکه چند برابر نشود اما اين كار ،اساسى و ريشهاى است و به طول

مى انجامد و قرار ما بر اين شد كه هفته آينده درباره عوامل ترقى قيمت در وجه
توليد بحث كنيم .يعنى آن عواملى را بحث كنيم كه موجب مىشود كه كااليى

كه توليد مىگردد گران بشود.

مردم روستاهاى منطقه «پادنو» آمده بودند

در اين فاصله عدهاى از مردم روستاهاى منطقه «پادنو» آمده بودند و از
دست خانهاى قشقائى شکايت مىكردند كه اينها راههاى ما را بستهاند و
زندگى ما را مشکل كردهاند.
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به آنها گفتم ساعت  5بعد از ظهر درباره مسائل امنيت داخلى جلسه و
بحث مىكنيم .و البته شما را در كام ناامنى رها نخواهيم ساخت.

بعد ساعت  5قبل از اين جلسه آقاى نورى آمدند و از وضع سفارتخانهها

در خارجه گزارش دادند و پيشنهادشان اين بود كه هيئتى براى تزكيه اين

سفارتخانهها و پاكسازيشان مأمور بشوند و قرار بر همين شد.

جلسه با مسئوالن امور نظامى

بعد ،جلسه با مسئوالن امور نظامى تشکيل شد درباره طرح مقابله با
ضدانقالب در غرب و توطئههاى نظامى مسلحانه در ساير نقاط صحبت شد و
مسئوالن به شدت از تصميمات خود كامانهاى كه در اين محل و آن محل

اتخاذ مى شود و به اجرا درمى آيد كه فرماندهى از آنها بى اطالع است شکايت
داشتند و مىگفتند كه ناچار ما باید دنبال حادثه سازها برويم .و من آنچه در
ضرورت خوددارى از اين رويههاى خودكامه بود با قاطعيت تمام گفتم و تا
وقتى كه اين وضعيت را مهار نكنيم ،احتمال اين كه بتوانيم امنيت واقعى در

ايران به وجود بياوريم و پاسخى براى انتظار انبوه مردمى كه در انتظار
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

غرب كشور پرداختيم .بحث طوالنى كرديم .دو طرح بود و قرار شد كه آنها به
بحث خودشان ادامه بدهند و فردا به پيش من بيايند ( .چون وقت دير شده بود

و من بايد به جلسه شوراى انقالب مىرفتم (

و بعد در شوراى انقالب شركت كردم و در آنجا چند بحث درباره مسائل

مختلف به ميان آمد .وزير كشور دو سه قانون آورده بود كه به تصويب رساند.

مسئله پوشش در ادارت دولتى طرح شد و قرار شد شوراى انقالب بيانيهاى
بدهد و من هم بيانيهاى در اين باره صادر كردم و اميدوارم كه با توجه به
حساسيت وضع همه بانوان ما در برخورد با اين موضوع برخورد انقالبى

خواهند كرد و بهانهاى به دست حادثه سازان و توطئه پردازان نخواهند داد.
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متخصصین صنايع هلىكوپتر آمده بودند
در اين فاصله از صنايع هلى كوپتر آمده بودند .يعنى صنايعى كه بايد هلى

كوپترهاى ما را پشتيبانى كنند و گفتند ،قبل از انقالب 1460 ،خارجى در
ايران كار مىكرد .از اين  1460آمريکايى اينها  250نفر را آموزش داده
بودند كه فقط  50نفر از اينها قادر بکار بودند و امروز ،جاى خالى اين
آمريکاييها را پر كرديم و به كار اين تأسيسات وسيع نيز توسعه بخشيديم و

تفاوتش هم هزينهاى كه براى كشور داشته است از اندازه بيرون است .و
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

ندارند طبقه بندى مشاغل ندارند و خواهان رفع اين مشکالت بودند و به ما

اميد مىدادند كه به اين كوششهايى كه در ماههاى گذشته از خود نشان دادهاند
در آينده خواهند افزود تا ايران هميشه آمادگى خود را داشته باشد .بنا بر

گزارشى كه آنها به مادادند ما مىتوانيم تاحد زياد مطمئن باشيم كه ندادن
قطعات يدكى موجب مشکالت غيرقابل حل براى ما نخواهد شد.

براى صحبت به ميدان خراسان رفتم
بعد از شركت در شوراى انقالب براى صحبت به ميدان خراسان رفتم و براى

مردم شرح دادم كه در چه جبههاى مىجنگيم .گفتم كه تشخيص من اين است
كه دشمن در دو جبهه به ما هجوم آورده است .يکى در جبهه اقتصادى و

ديگرى در جبهه سيأسى از طريق ايجاد حادثه و مشکالت و برانگيختن
برخوردهاى مسلحانه در همه جاى كشور اگر اين تشخيص صحيح است و من
از سوى مردم انتخاب شدم و بر عهده من مىدانند كه به اين امور بپردازم پس

من مىگويم كه اين دو جنگ ،جنگ اصلى است و بهتر است آنها كه در قبال
انقالب اسالمى ،و سرنوشت آن احساس مسئوليت مىكنند و اگر هم
نمىخواهند مرا در اين جنگ اصلى يارى بکنند الاقل براى ما مشکل نتراشند.

بعد اين مجلس به محل كار آمدم و ساعت 5و 11شب رئيس كل بانك

مركزى آمد و شرح كارهاى اقتصادى را داد و اين كه عدهاى بر ضد او در
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روزنامهاى مطالبى سراپا دروغ نوشتهاند و او بيش از  2000نفر از كارمندان را
به اجتماع خوانده است و آن مطالب را در حضور آنها حالجى كرده و با تائيد

خيلى قاطع و شورانگيز كاركنان بانك روبرو شده كه خستگىهاى او را از بين
برده و روحيه اميد را در او تقويت كرده است.

در همين وقت يك هموطن خودمان كه برادرزاده امام است نزد من آمد و

اطالعاتى را كه از سفر خود به خارج آورده بود داد و در همين زمنيهها كه
گفتيم و بعد به بحث درباره مسئله اين كه چگونه ما بايد در سه جهت سيأست

خارجى عمل بکنيم.

ترتيب دادن يك محاكمه بينالمللى براى محاكمه سياست آمريکا در
ايران

يکى ترتيب يك محاكمه بين المللى براى محاكمه سيأست آمريکا در

ايران بدهيم بترتيبى كه به سه هدف عمده زير برسيم:

- 1تغيير ساخت ذهنى مردم آمريکا به طورى كه نظام موجود خودش را ديگر

نتواند تحمل كند و پى ببرد كه اين نظام سراسر فساد و تخريب و كوشش براى

قربانى كردن خود مردم آمريکاست در جهت رشد سرمايه و قدرت سيأسى.

- 2تغيير ساخت ذهنى مردم اروپاست كه پيروى رژيمهاى خودشان را از

سيأسيت آمريکا نتوانند ديگر براى خودشان توجيه كنند و بپذيرند.

- 3توجه مردم كشورهاى مستضعف دنيا خصوصا كشورهاى اسالمى به

تخريب فرهنگ غرب در اين جامعهها و توجه به اين مسئله كه اثرات ويران
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

آمريکا چون متوجه بود كه ما مىتوانيم به لحاظ اين كه سالها در اروپا بوديم و

با سيأس تهاى اينها آشنا هستيم و هم به لحاظ اينكه روش علمى ما امکان
مىدهد كه خطوط عملى او را دربياوريم از لحظه اول كوشيد كه ما را هم از
راه بى اعتبار كردن و هم از راه تضعيف از سر راه بردارد.
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نخست مطبوعات آمريکايى نوشتند كه ما آدم «ميانه روى» هستيم .و
«ليبرال» هستيم .و كسانى كه در ايران آن روى سکه هستند يعنى همان حرفها

را به عنوان مخالف آمريکا تكرار مىكنند تكيه را گذاشتند بر «ليبرال» بودن
ما .در همان حال كه اين تبليغات را در خارج و داخل مىكردند سيأست

آمريکا بر اين بود كه ما را سرگرم مسئله گروگانها و روز به روز كند از امروز به
فردا .و اين موضوع را هم يك بهانه تضيعف موقعيت رئيس جمهور در داخل

و خارج قرار بدهد .با توجه به اين دو امر ما به تنظيم برنامه مبارزه اقتصادى و

سيأسى پرداختيم و در هر زمينه مانع از اين شديم كه نقشههاى آمريکا به نتيجه

برسد و امروز همان دولت و همان دستگاههاى تبليغاتى از اين صحبت مىكنند

كه رئيس جمهورى ايران كسى است كه با او كنار آمدن ممکن نيست.

چاره اى هم ندارند جز اقرار به اين حقيقت به چه دليل؟ به دليل آشکارى

كه امروز مردم دنيا به راى العين مىبينند كه دست آمريکا در حوادثى مثل

كردستان كه جزيى از توطئه طبس بود و مىبينند دست آمريکا را در محاصره
اقتصادى ،مىبينند كه ما درست تشخيص داده بوديم هدفهاى دشمن را و خود
را براى مقابله با اين هدفها آماده كرده بوديم .و در داخل مرزها نيز دستها دارد

رو مىشود و مخالف نماها از مخالفين واقعى براى مردم به طور روزافزونى و
روشنترى شناخته مىشود.

در آينده نيز ما در همين رويه ادامه مىدهيم تا ايادى دشمن در هر لباسى

هستند شناخته شوند و مردم اينها را با قيافه واقعى شان بشناسند .اين بحث و

تصميمگيرى درباره سيأست خارجى خصوصا در قبال آمريکا تا ساعت 1/5
بعد از نيمه شب ادامه يافت و حاال هم ساعت يك ربع به دو بعد از نيمه شب

است.

کارنامه دو شنبه  16تيرماه 1359
تاریخ انتشار پنجشنبه  19تیر ماه 1359
روزنامه شماره 300
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گزارش درباره كردستان و كرمانشاه
صبح ابتدا آقايان محالتى و حسين خمينى كه از كرمانشاه آمده بودند به

همراه آقاى ميرسليم معاون وزارت كشور آمدند .درباره كردستان و كرمانشاه
گزارش دادند و معلوم شد كه نيروهاى دشمن در خاك عراق تداركاتى ديدهاند و

خبرى كه قبالا به ما داده شده بود صحت دارد .به دنباله حادثه خونين كرند كه به
شهادت  20پاسدار انجاميد ،گروهى به عمليات انتقامى دست زده و
دهکدههايى را آتش زدهاند و عدهاى رفتهاند براى تحقيق تا رسيدگى بشود و
اين حوادث اسف بار در جمهورى اسالمى تكرار نشود.

بعد ،به ديدار از نمايشگاه آرمهايى كه هموطنان ما براى جمهورى اسالمى

كشيده بودند كه آرم فعلى از آن ميان برگزيده و انتخاب شده رفتم .مىتوان

گفت كه اين انتخاب شايد بهترين انتخابها بوده و به اين دليل كه تنها در اين
آرم بود كه عالئم مادى براى معنويت و انديشه و تفكر اسالمى به كار رفته

است.

در مراجعت فرمانده نيروى هوايى آمد .كارهاى نيروى هوايى را آورده

بود .كه انجام داد و گزارشى درباره يك جريان ناسالم در نيروى هوايى داد كه

از پيش تحت پيگيرى بوده و اين پيگيرى پيشرفت كرده است.

نزديك ظهر دوباره آقايان محالتى و حسين خمينى آمدند و درباره سپاه و

اداره آن و وضعيت آن در استان كرمانشاه بحث و گفتگو كرديم .اميدوارم كه

مشکل اداره سپاه بزودى حل بشود .

بن بال و بینالملل اسالمی
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

براى شركت در جلسه هيئت وزيران رفتم .در اين جلسه مسايل مختلفى بحث

شد و به تصويب رسيد .مسئله اولى كه وزير كار مطرح كرد ،مسئله جذب مازاد
كارگران بنادر خوزستان در طرحهاى توليدى بود كه قرار شد اين طرحهاى
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توليدى را ارائه بدهند و بانكها در اين طرحها سرمايه گذارى كنند .قرار شد
رئيس كل بانك مركزى ،گروهى را به خوزستان بفرستد تا طرحهاى موجود را

ارزيابى كرده و در آنها سرمايه گذارى كنند.

کارگران و زبان تفهیم و تفاهم
بعد مسئله كارگران پيش آمد و اين كه كسانى بين آنها اخالل كرده و مانع

كار مىشوند و موجب توقف كار مىشوند و اين كه چگونه بايد با چنين مشکل
روبرو شد .نظر من اين بود كه باكارگران زبان تفهيم و تفاهم بهترين است و

وقتى مسائل روشن شد مىتوان آنها را حل شده تلقى كرد .منتهى بيان مىشد كه
اين زبان را هم بکار مىبرند و مىدانند كه مفيد است .ولى گاه مثل سيمان

آبيك عدهاى كه قصد اخالل دارند مانع از اين مىشوند كه كارخانه به كار
بيافتد ،در اين صورت بايد كه به مسئله توليد و اخالل درتوليد خارج از نوبت
رسيدگى بشود و قرار شد كه در شوراى انقالب راه حل فورى و قانونى براى
اين كار پيدا بشود .چند تا نمونه آوردند درباره اين گونه اخاللها و از جمله

گفتند كارگاهى در تهران پارس هست كه حسن خان نامى در آنجا مانع

پيشرفت توليد مىشود.

تجديد سازمان دستگاههاى دولتى
مسئله بعدى تجديد سازمان دستگاههاى دولتى بود ،كه صراف به اين

مسئله پرداخت و درباره وظايف معمولى دولت و وظايف تازه دولت صحبت

كرد .بعد مسايل و مشکالت كارگران و كاركنان شركت توانير در خوزستان
طرح شد كه آمده بودند و مسايل شان را طرح مىكردند ،مىگفتند تورم در
خوزستان از همه جا بيشتر است و حذف كردن يا نصف كردن هزينه مسکن

كارمندان مشکل ايجاد كرده است.

ديدار با سفير روسيه شوروى
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در همين موقع من براى ديدار سفير روسيه شوروى جلسه را ترك كردم .در
مالقات با وى در مورد مسئله افغانستان و حضور نظامى شوروى در آنجا،

روابط ايران و شوروى و مسئله سفارتخانهها و كنسولگريها و مسئله تعداد
پرسنل آنها و همچنين شايعاتى كه سفير شوروى از آن صحبت مىكرد بحث و

گفتگو كرديم.

پس از مالقات با سفير شوروى دوباره به جلسه هيئت وزيران بازگشتم.

صحبت از انرژى اتمى بود و قرار شد چهارشنبه صبح اين مسئله در دفتر من

موضوع بحث قرار گيرد و به نتيجه برسد.

وقتى به دفتر كارم بازگشتم ،آقاى اردبيلى و آقاى قطب زاده آمدند و با

شوراى سپاه اروميه تا يك بعد از نيمه شب صحبت كرديم ،درباره ضرورت

تبعيت از نظم در حکومت اسالمى.

قضاوت خودسرانه
بعد با آقايان قطب زاده و اردبيلى تا ساعت يك و نيم بعد از نيمه شب

بحث و گفتگو كرديم و تأثيرات زيان بار بعضى حوادث كه در ايران مىگذرد
و معلوم نيست چه وقت قضاوت شده ،چه وقت به نتيجه رسيده و چه وقت

حکم اجرا شده ،از جمله موضوع سنگسار كردن در كرمان بود و اين كه كار

قضاوت خوسرانه دارد انجام مىگيرد و اين براى ايجاد يك جو مسموم در
داخل و خارج كشور تأثير بسيار زيان بارى دارد.

آنها مطالبى گفتند و داليلى آوردند ،از جمله گفتند كه ما در جريان

انتخاب ريأست جمهورى براى انتخاب شما فعاليت مىكرديم و من به آنها
گفتم كه مسئله طرفدارى و پيروى از نظم و قانون دو چيز است .كشور ما اگر

به نظم و قانون باز نگردد ،در معرض خطر جدى است .ما در نبرد بزرگى در

جبهه اقتصادى و سيأسى هستيم ،در اين نبرد بدون انسجام و وحدت در
رهبرى ،بدون نظم و انضباط انقالبى ،نمىتوانيم پيروز شويم و همه اينها
ايجاب مىكند كه هر كس در هر مقامى كه قرار گرفت در حدود اختيارات و
مسئوليت هايش عمل كند و در امور ديگران دخالت نكند ،متنى را نوشتند و

امضا كردن و قرار شد آقاى موسوى اردبيلى به اروميه بروند و مسئله را از
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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.

وضع فعلی کشور و توطئه آمریکا

از يك و نيم تا سه صبح هم باز درباره نحوه اداره كشور صحبت كرديم،
موضوعات مختلفى طرح شد از جمله اين كه چون نمىگذارند كار پيش برود،

چه بهتر كه رئيس جمهورى تشکيل دولت را به عهده ديگران بگذارد و خود
را كنار بکشد تا يك اميدى براى مردم باقى بماند كه اگر به آن ترتيب به نتيجه

برسند كه به زعم گويندگان به نتيجه نمىرسد ،مردم از حال و آينده خود مأيوس

نشوند.

من شرح مفصلى درباره سيأست آمريکا در ايران دادم و نمونههاى

آشکارى آوردم از توطئه هايى كه در جهت نفاق افكنى در راديو بى بى سى و

بعضى مطبوعات داخلى و خارجى مىشود و در نقش مخربى كه دستگاههاى
تبليغاتى دارند ،صحبت كردم و گفتم كه مسئله حساسيت وضع و نبرد تعيين

كننده ايجاب مىكند كه رهبرى از انسجام كامل برخوردار باشد و قرار شد كه
اين موضوع در جلسه طوالنى با اعضاى شوراى انقالب مورد بحث واقع شود.
ساعت يکربع به سه است و روز دوشنبه من اين طور به پايان رسيد.
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جلسه شوراى امنيت كشور  ،حمله ضد انقالب از خاك عراق
صبح جلسه شوراى امنيت كشور بود .مسايل گوناگونى طرح شد .نخست

راجع به غرب كشور بحث شد و احتمال حمله ضد انقالب از خاك عراق.
مطلبى كه من در گزارش روز قبل از ياد برده بودم مسئله طرح امنيت عمومى
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منطقه غرب و مقابله قطعى با ضد انقالب بود .در اين جلسه درباره اطالعاتى
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
را در نقاط مختلف ترتيب بدهند .گفته شد كه برژينسکى مشاور امنيتى كارتر

نيز در عر اق بوده است  .وقتى از او درباره سفر سئوال كردهاند ،لبخند زده

است.

در مجموع از آرايش نظامى و استعدادهايى كه ما در منطقه داريم اظهار

رضايت شد و اينطور به نظر رسيد كه همه نيروهاى معتقد به استقالل ايران

اسالمى ،بايد در اين موقع حساس از حادثه آفرينى در اينجا و آنجاى كشور
دست بردارند و هيچ گونه عملى در جهت تضعيف دولت انجام ندهند.

بعد ،درباره ساير نقاط كشور و مسايل امنيتى آن نقاط گفتگو شد و آنچه

بايد تدبير سنجيد تا امنيت كشور تأمين گردد .اين جلسه تا ساعت  1بعد از

ظهر به طول انجاميد.

ساعت يك بعد از ظهر به منزل آقاى خامنهاى امام جمعه تهران و عضو

شوراى انقالب رفتيم و تا ساعت دوازده شب در آنجا جلسهاى داشتيم .در اين

جلسه طوالنى كه البته به صورت نيمه رسمى بود و بيشتر جلسه رفع ابهامات و

رسيدگى به مسايلى بود كه به جو تفاهم صدمه مىزند.

گزارش آقاى معين فر درباره صنعت نفت
آقاى معين فر مفصالا درباره صنعت نفت و نحوه كار خود در آن صنعت و

مشکالتش صحبت كرد و متنى را از انجمنى در شركت نفت كه خود را

اسالمى مىخواند نشان داد كه بسيار تكان دهنده بود .اين انجمن معلوم نيست
چگونه بخود اجازه مىدهد با وجود حکومت و مقامات مسئول خود را قائم

مقام وزير بکند و به دستگاههاى ادارى دستور بدهد كه صورت حضور و

غياب را براى او بفرستند و بگويد كه از اين لحظه وزير را هم به رسميت

نمىشناسيم .ظاهرا چنين عملى با معيارهاى هر جايى كه حساب كنيم،
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
قيمت متزلزل كردن اساس جمهورى اسالمى تمام شود .شوراى انقالب به
اتفاق بر اين نظر بود كه چنين اعمالى بايد تقبيح بشود و موقع مسئوالن كشور

در كارهاى خودشان بايد تحکيم پيدا كند.

قطب زاده  :حزب توده بناى كارش را گذاشته بر كوبيدن من و
روزنامههاى اسالمى نيز در اين كار با آنها همقدمند

بعد آقاى قطب زاده درباره كارهايى كه در خارجه قرار بوده است ،انجام

بشود ،از جمله تصرف سفارت صحبت كرد و اين كه حزب توده خصوصا

بناى كارش را گذاشته بر كوبيدن او و روزنامههاى اسالمى نيز در اين كار در
واقع با آنها و روزنامه آنها همقدم هستند .باز همه ما بر اين نظر شديم كه اگر

وزيرى خوب نيست بايد او را تغيير داد .ولى وقتى نه امام و نه شوراى انقالب

و نه رئيس جمهور او را تغيير نمىدهد ،تضعيف او در واقع تضعيف نهاديست
كه از اين انقالب به وجود آمده است .متأسفانه اين دو غالبا با يکديگر اشتباه

مىشوند.

بعد صحبت در اين شد كه چگونه جريان فرصت طلب از جريان اصيل

سوء استفاده مىكند و چگونه به جلد او مىرود تا وقايعى را به وجود بياورد و
با اين وقايع ما را در جبهه اصلى نبرد ،ضعيف كند .من مثالى آوردم مثال
بانكها را ،و گفتم در حال حاضر ما در نبرد اقتصادى با آمريکا ،بيش از همه
به بانك بعنوان يك وسيله جنگى تعيين كننده نياز داريم و اختالل در كار اين

نظام چيزى نيست ،كه قابل تأمل و اغماض باشد و من به عنوان رئيس جمهور
و مسئول امور كشور چنين چيزى را به هيچ روى تحمل نمىكنم و در اين
فرصت به همه مسئوالن و به همه كارمندان بانكها اخطار مىكنم هرگونه بى

نظمى در كار اداره بانك به هر بهانهاى به مثابه از پشت خنجر زده است به ما
در اين مبارزه حياتى كه براى مقابله با توطئههاى اقتصادى آمريکا مىكنيم.

وزيرانى كه در دولت آينده مىتوانند عهدهدار مسئوليتهايى باشند
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بعد مسئله نوع وزيرانى كه در دولت آينده مىتوانند عهده دار مسئوليتهايى
باشند ،بحث شد ،نخست به ضوابط پرداختيم كه اينها چه ضوابطى مىتوانند
داشته باشند و آنگاه بر آن شديم كه كوشش كنيم كسانى را كه با اين ضابطهها

سازگارند ،بيابيم تا از مجموع آنها تركيبى بدست بيايد كه بتواند كشور را در

دوران بحران اداره كنند .در آنجا هم بر اين اساس توافق شد كه انسجام رهبرى
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

بياوريم ،كشور با مشکالت الينحلى روبرو خواهد شد و حل اين مشکالت در
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

بنايشان بر خراب كردن مديران است كه موجب شده استعدادهاى خوب ،پا
جلو نمىگذارند و مسئوليتها را بعهده نمىگيرند و آنهايى كه احساس مسئوليت
و وظيفه مىكنند بايد در مقابل اين جريانهاى تباه كننده بايستند و آنها را افشا
كنند و نگذارند مسئوالن بى پناه زير رگبار دشنام و دروغ و روشهاى تخريبى

ديگر از پاى درآيند.

مسئله دومى كه همه بر آن موافقت كردند ،اين بود كه هيچ مديرى را تا

وقتى كه محرز نشود از او خطايى سرزده ،نبايد تغيير داد و به صرف رابطه،

كسى در مقابل قرار نگيرد .و اساس ضابطه باشد .اين ثبات در مديريت يکى از
شرايط مهم مقابله با مشکالت زمان حاضر است.

مطلب سوم كه قرار شد با امام در ميان گذاشته شود ،اين بود كه ما خود

مسايل و مشکالت را پيش از آن كه دير شود ،حل كنيم.

امام هم اگر مطالبى را كه ضرور مىبينند انجام بگيرد ،به مسئول امر يا به

مسئوالن امر بگويند و مهلتى هم معين كنند تا در آن مهلت اين مسايل انجام

بگيرد و تنها بعد از اين كه اين مهلت گذشت آن مقام در صورتى كه انجام

نداده بود به جمع مورد بازخواست قرار بگيرد .
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ساعت  12شب رئیس بانک مرکزی و صراف معاون وزارت امور
اقتصادى آمدند

ساعت  12شب من به محل كارم بازگشتم و مدير كل بانك مركزى و

صراف معاون وزارت امور اقتصادى و دارايى و مسئول امور بانكها آمده بودند
و از اين كه آشفتگيهايى در بانكها به وجود مىآورند ،صحبت كردند .من

مطلبى را كه در شوراى انقالب گفته بودم ،به آنها گفتم و گفتم كه با قاطعيت

تمام در برابر اين گونه اختاللها خواهم ايستاد چون بانكها وضعيت كامالا
استثنايى دارند و وضع آنها غير از جاهاى ديگر است به اين داليل در مورد

بانكها بايد با قاطعيت عمل كرد تا به بهانههاى ريز و درشت اصل اساسى كه
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

گزارش در اين ساعت به پايان مىرسد.
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ورود به عمل توطئهگران در نیروهای ارتش
مسئله مهم که از صبح زود محور کار امروز قرار گرفت ،مسئله ورود در عمل

توطئهگران در نیروهای ارتش و خارج آن بود .صبح مسئول اطالعات سپاه با
من صحبت کرد و بعد به دیدن من آمد  .من با اینکه مسئله توطئه که همه چیز

را زیر و رو میکرد طوری که من حریف آن نشوم ،مسئله اساسی بود .با این
حال چون از یک ماه پیش این توطئه را مطلع بودیم و تعقیب میکردیم ،بدون
اینکه تغییری در برنامه بدهم ،یک ساعت و خورده ای درس گفتم برای بخشی

از تلویزیون .بعد مأمور اطالعات سپاه آمد و نقشه توطئهگران را که با همکاری
اطالعات مستقر در دفتر ریاست جمهوری و نیروی هوایی به دست آورده بودند
با من در میان گذاشت و معلوم شد که توطئهگران قرار دارند در محلی نزدیک

پایگاه حُر همدان ،نیمه شب جمع شوند و بعد پایگاه حُر را بگیرند و از آن جا
فانتومها را به پرواز در آورند و نیروهای دیگری که در جاهای مختلف کشور
داشتند اینها وارد عملیات بشوند .نزدیک ظهر من فرماندهان نیروها را به دفتر
خود خواندم و آنها را در جریان امر قرار دادم و از آنها خواستم که در همه جا
آماده باش بدهند و کامالا مراقب باشند .بنا بر اطالعاتی که ما داشتیم ،نیروهای

عراقی نیز باید همزمان وارد عملیات میشدند تا مانع از آن گردند که ما به اندازه
کافی نیرو برای سرکوب توطئهگران بسیج کنیم .بعد از ظهر آن روز آقای وزیر
امور خارجه به نزد من آمد .شاید در همان وقت که فرماندهان نزد من بودند ،آمد
و اطالع داد که خطر اصلی (اطالعی از این جریان نداشت ولی اطالع به دست

آورده که توطئهای در خوزستان انجام خواهد گرفت با همکاری دولت عراق و

آنجا را به پایگاهی بر ضد انقالب تبدیل خواهند کرد و این کامالا در رابطه با
توطئه میخواند ،بنابراین ما فرض کردیم که خوزستان منطقه خطر اصلی است)،
این است که در این باره هم به استاندار خوزستان و هم به مقامات نظامی هشدار

کافی دادم و از دستگیر شدگان خوزستان معلوم است که آن شاخه از توطئهگران
از امکاناتی برخوردار بودند برای ایجاد خطر مهم.
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این هفتمین توطئهای است که از طریق من در مدت ریاست
جمهوری کشف میشود

چگونه این اطالعات به ما رسید ،این هفتمین توطئهای بود که از طریق من در

مدت ریاست جمهوری کشف میشود .اطالعات را مردم معتقد ،نظامیان
معتقد ،غیر نظامیان معتقد ،خصوصا زنان معتقد به من میرسانند .این

اطالعات را من با همان روش علمی که ابتکار کردهام یعنی روش شناخت بر

پایه توحید با هم در رابطه میگذارم و یک خطی را که پیدا شد به مسئولین
می دهم که تعقیب کنند .این اطالعات نیز از چند منبع به من رسید و از دو سو،
مورد تعقیب قرار گرفت .معلوم شد دو جریان با هم متصل هستند و امروز که

دارم این نوار را پر میکنم می بینم که وسعت بسیار میداشته و ممکن بوده
است کمترین غفلتی به قیمت گرانی برای کشور تمام شود.

در اینجا میخواهم با آنها که صداقت دارند اما علم ندارند ،روش علمی هم

ندارند و تصورات و خیاالت خود را تجزیه و تحلیل علمی تصور میکند ،کمی

صحبت کنم .یک متنی از مجاهدین انقالب اسالمی بود که در آنجا حساب

شخص مرا به عنوان رئیس جمهور کنار گذاشته بود تا به خیال راحت آنهایی

را که در کشف این توطئهها و برای پیروزی این مردم با استواری مبارزه
میکنند ،متهم کند که گویا خط آنها در زمره خط آمریکا است.

این صفت توطئه را چه قدرتی تدارک کرد و بر ضد چه دستگاهی تدارک کرد.

این توطئه آخری در عین حال امتحان من نیز هست.

آمریکا میداند که من چه میکنم و چگونه ریشههای تابعیت و
وابستگی ایران را به آن قدرت میخشکانم.

این است که هیچ فرصتی را برای تدارک توطئه در چهار ماه گذشته از دست
نداده است .اگر فکر میکرد مماشاتی از سوی من و آنهایی که میدانند استقالل

چیست ،در قبال سیاست سلطهجویانه آن دولت هست ،حتما این توطئهها را
تدارک نمیدید ،به شیوه دیگری برای کشاندن بیش از پیش ما به دایره نفوذ

سلطه خود عمل میکرد .بنابراین ،ما در دو زمنیه سیاسی -نظامی و اقتصادی با
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سلطه آمریکا میجنگیم .آنها که عقیده دارند کشور اسالمیشان را دوست
میدارند ،چرا باید وسیله دست مشتی فرصتطلب توطئهگر بشوند و در این
لحظات حساس مطالبی را از قول آنها نقش بدهند که بنیاد اعتبار و اطمینان

عمومی را به دستگاههای اقتصادی و بانکی سست کند .برای اهل عقیده این
توطئه امتحان بزرگی بود تا همه بدانند چه کسانی واقعا در خط آمریکا هستند

و چه کسانی ضد سلطه آمریکا در ایران هستند و درست عمل میکنند .خصوصا
توجه کنید ،اهمیت مسئله در مخالفت با سلطه آمریکا نیست ،اهمیت مسئله در

درست عمل کردن برای ریشهکن کردن سلطه آمریکا است .پس این تحلیلها
که امروز واقعیت خط بطالن بر آنها کشید باید چشمها و گوشها را باز کند و
استعدادهای خالق و معتقد را با هم متحد بسازد تا در راه استقرار رژیم

اسالمی بکوشند .بهر رو ،مطالب و موضوعات بسیاری در این روز مطرح شده،
حل و فصل شد .من میخواهم به آنها برگردم چون فکر مشغول این توطئه بود،
و تا دیرگاه شب همچنان بیدار و مراقب کشف این توطئه بود .ساعت یک بعد

از نیمه شب معلوم شد عدهای از توطئهگران در تهران و همدان دستگیر شدند.
کمیتهها ،شهربانی و ژاندارمری همدان ،سپاه پاسداران ،فرمانده نیروی هوایی

(فکوری) و افراد معتقد نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی با تالش
بیمانندی کوشیدند تا توطئه را خنثی کردند .حاال ساعت  3بامداد است.
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ضعف بزرگ ما ناهماهنگی نیروهای ما است
صبح گزارشهای مربوط به پیشرفت تعقیب توطئهگران را به من دادند تا آن
وقت بیست و چند نفر توقیف شده بودند و  6یا  7نفر کشته شده بودند و

توطئه خنثی شده بود .روز پیش سرگرد شیرازی ،برای اجرای طرحی در غرب
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کشور نزد من آمده بود و ناهماهنگی و عدم توافق میان فرماندهان و او بر سر
این طرح بود و مطلبی نوشته بود تا این مخالفتها را به موافقت تبدیل کند،

اما من خواستم اجتماعی از فرماندهان در حضور من تشکیل بشود .این
هفتمین اجتماع بود و در این اجتماع از نو دو مسئله و دو روش بر پایه دو

بینش به آزمایش گذاشته شد .یک روش بر پایه تضاد که ظرف  6جلسه به

نتیجه ای نیانجامیده بود ،یک روش بر پایه توحید که در این جلسه به اجرا
گذاشته شد و به خواست خدا به نتیجه رسید .طرح پذیرفته شد .سرگرد شیرازی
با دو درجه ترفیع به سرهنگی ارتقاء یافت و مسئول عملیات در منطقه شد تا

امنیت و صلح را به منطقه باز گرداند و مانع توطئههای دولت عراق بشود .من
برای آنها به تفصیل صحبت کردم و گفتم میبینید که وقتی بینش عوض

میشود ،روش دیگر میشود ،ناممکن ،ممکن میشود .ضعف بزرگ ما
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

بینش توحیدی که انقالب واقعی همین است .ایمان و اعتقاد من همواره بر
این بوده و همواره بر این است که تضاد تخریب است و ویران سازی و قهر

است و آنچه بر جا میگذارد زخمهای خوب نشدنی کینهها و بغضهای

دیرپاست .توحید به عکس ،سازندگی است ،سرعت است ،دوستی و جوّ

سازندگی پایدار است .روی همین زمینه نحوه کار و عمل را در کردستان مورد

بحث قرار دادیم و به آنها گفتم ارتشی که بخواهد ارتش نجاتبخش باشد باید

به اندازه سر سوزنی ظلم به مردم روا ندارد ،هیچگونه خشونتی روا ندارد .به من
گفتند که اگر ما مثالا فرض کنیم میتوانیم از راه سرکوب دختران و پسران

جوانی را که کومله و غیره برای آنها فضای عمل و آرمان بوجود آورده از رفتن
به سوی آنها باز بداریم ،اشتباه است و با کمال تأسف ما این اشتباه را در همه
جا تکرار میکنیم .ما باید آرمانهای انسانی و معنوی ،عالی برای انسان جوان

بوجود بیاوریم .ما باید میدان عمل گستردهتری در سازندگی برای آنها بوجود
بیاوریم تا آنها تخریب را با سازندگی عوض کنند و به خط سازندگی و به افق
عالی و رشد واقعی انسانی بیایند .صحبت شد که در آنجا مردم خو گرفتهاند به

قاطعیت و با دموکراسی نمیشود کار کرد .جواب دادم قاطعیت یعنی صبر و
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استقامت در هدایت قاطعیت .یعنی خسته نشدن ،دلتنگ و دلگیر نشدن .مثال
آوردم یونس پیغمبر را که عصبانی شد ،از هدایت مأیوس شد و به شکم ماهی

رفت  ،نشان اینکه دعوت محتاج خستگی ناپذیری است .محتاج صبر و
استقامت و پایداری است و بنابراین ،باید قاطع بود .یعنی تسلیم وسوسه های

کسانی که میخواهند ما را از خط توحید بیرون ببرند ،از خط سازندگی بیرون
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

تانک ما باید همچنان در هدایت استقرار بمانیم و در خط هدایت عمل کنیم

تا انسان ،انسان گم گشته و سرگشته به راه آید و راه واقعی را پیدا کند .بعد،
پس از این بحثها ،اجتماع ما به نتیجه رسید و محیط تفاهم بوجود آمد و من
امیدوارم این یکی از بزرگترین موفقیتها در جمهوری اسالمی ما باشد و آن را
یک دگرگونی اساسی در بینش و روش دست اندرکاران و نهادهای اجرایی
بگردد .پس از این اجتماع بسیار بارور و سودمند ،در ساعت  3بعد از ظهر

مخبر مجله آلمانی اشپیگل با من مصاحبه انجام داد .سئوالهایی کرد و
جوابهایی شنید و من در جواب ها مبانی نظری عملی سیاسی دولت را چه در
زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی شرح دادم.

هیأت ویتنامی

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

ویتنام در کشور ما و ستایشی که ما برای این مقاومت در برابر ارتش آمریکا،

مردم ویتنام از خود نشان دادند و اینکه اگر مردم آسیا ابرقدرتها را از زندگی
خودشان برانند و به یاری یکدیگر برخیزند ،با سرعت کافی میتوانند بر

مشکالت خود غلبه کنند و نسل امروز و آینده آسیا میتواند از نو نقش جهانی
در راه بارور کردن تمدنی نو را ایفاء کند را با او در میان گذاشتم .او ضمن
اظهار پشتیبانی کامل از انقالب اسالمی ایران مشکالت سیاسی را که دولت
ویتنام با آن روبرو هست با ما در میان گذاشت و از روش دولت چین انتقاد
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کرد .بعد از من دعوت کرد به ویتنام سفر کنم و گفت که نام خمینی برای مردم
ما بسیار شناخته و نامی است که محبت بر میانگیزد ،چرا که مظهر مقاومت

مردم شما است در برابر رژیم وابسته به دولت آمریکا ،و وعده کرد که آماده

همه گونه همکاری با ما در زمینههای اقتصادی و غیر آن برای تحکیم مبانی

برای مقاومت در برابر سلطه آمریکا هست.

بعد از آن نوبت به نمایندگان مجلس از مناطق مختلف کشور رسید .نمایندهای

از استان ایالم و نمایندهای از استان کهگیلویه و نمایندهای از استان سیستان و

بلوچستان نزد من آمدند و درباره مسائل مناطق خودشان که به طور عمده راه،
بهداشت ،پاکسازی ،آموزش و پرورش ،آب و برق ،خرید محصوالت

کشاورزان و توسعه فعالیتهای تولیدی تقاضاهایی داشتند .بنا بر رویهای که

دارم تا آنجا که دسترسی حاصل بود فیالمجلس با مسئوالن ،با وزراء و
مسئوالن دیگر تماس حاصل شد و آن مقدار که حل شدنی بود حل شد.

بقیه به کار و تالش مسئوالن مختلف گذشت .ساعت نزدیک  7بعد از ظهر

مسئولین اطالعات نیروهای مسلح نزد من آمدند

و آخرین اطالعات را درباره موفقیتهای حاصله در تعقیب توطئهگران دادند و
قرار شد من همان شب بطور خیلی مختصر خبر شکست توطئه را به مردم ایران
بدهم .در این ساعت به شورای انقالب رفتم .در شورای انقالب سخن

تلویزیونی ام را خطاب به مردم و در همان جا ضبط کردم و آن مقدار که الزم
بود اطالع بود ،به اطالع اعضاء شورا رساندم .بعد الیحهای تهیه شد برای

اینکه بودجههای عمرانی بدون پیچ و خمهای اداری و در دسترس وزیران

مسئول طرح های اجرایی ،عمرانی قرار بگیرد که از سوی وزیر مسکن تهیه شده
بود ،طرح شد و تصویب شد به شرط آنکه آقای صراف یک مالحظه نهایی در

آن بکند و اگر مسئله تازهای به نظر او رسید و عیب و علت و ایرادی ،از نوع
طرح بشود .بعد من جلسه شورای انقالب را ترک گفتم و دیشب ساعت 1/5
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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و معلوم شدند ،قرار دارند که فردا جمعه عملیات تروریستی انجام بدهند .تلفنی
هم از یکی از همین تروریستها که مدعی است پشیمان شده است ،کرده بود
توصیه به اینکه من به اراک نروم .و امروز هم به این ترتیب به پایان رسید.
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به اراک رفتیم

صبح پیش از سفر ،اطالعاتی درباره پیشرفت تعقیب شبکه گسترده توطئهگران
گرفتم .گفتند در اهواز  5نفر جزء هسته مرکزی این توطئه بودهاند .ما به
فرودگاه رفتیم و با هلیکوپتر روانه اراک شدیم .استقبالل مردم در شور و

هیجان گرمی حد و اندازه نمیشناخت و آدمی در برابر این صمیمیت خارج از

حد مردم احساس شرمندگی میکرد و میدید که اگر آدمی صد برابر آنچه

میتوانست میکرد ،باز نمیتوانست از عهده جبران اینهمه احساسات پاک و
شورانگیز برآید .از فرودگاه تا کارخانه ماشینسازی که دیدن کردیم و از آن جا

تا بازار ،همه جا احساسات بود و گرمی بود و صفا و یکدلی مردم بود با
منتخب خودشان .در کارخانه مسائل بر ما معلوم شد .از جمله آنکه کارخانه با

سوم تولید کار میکند .مشکالت مالی دارد اما حل آن آسان است .چرا که

بودجهای برای بکار انداختن دستگاهها پیش از این تصویب شده بود به مبلغ
 500میلیون تومان اما جوّ اجتماعی کار ،جوّ مناسبی نیست .آن تالش و

کوشش و هیجان مثبت کار هنوز در این قسمت ،در این کارخانه بوجود
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

نیست .البته اشکاالتی هم از جهت قطعات و مواد هم داشتند و خصوصا از
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لحاظ بازار .آنچه تولید میکردند نه برای گذشتهای بود .آن گذشته بر نخواهد
گشت .بنابراین باید نوع تولید متناسب با اقتصاد مستقل جدیدی بشود.

امیدواریم که در روزهای آینده فرصت کنیم و برای بکار انداختن این تأسیسات

عظیم ،آنچه باید بکنیم .از آن جا به شهر رفتیم .انبوه جمعیت در خیابانها و

راسته های بازار به حدی بود که همراهان تدبیری اندیشیده بودند و بنا بر آن
تدبیر من را از پشت بام بازار به چهار سوقی بردند و من در آنجا سخنرانی

خودم را ایراد کردم .صحبتی که من در آنجا کردم همین بود که هفت توطئه

در چهار ماه و این توطئهای که درحال کشف شدن است و این خود شاید ما را

رهبری کند به شناسایی هسته اصلی این توطئهها در ایران نشان میدهد که
آمریکا ،این رژیم و مسئوالنی که مردم برای این رژیم برگزیدهاند و رئیس

جمهوری را هدف قرار داده است ،برای هر کس شک و تردید بود اینک این
رخداد و واقعیت برای اینکه شک و تردید او را بزداید.

اگر این توطئه به انجام میرسید

البته من و پدر جد من هم حریف نمیشد

بنابراین ،توطئههایی در جریان بود که اگر به نتیجه میانجامید همه چیز زیر و
رو میشد .ولی ما کسانی نبودیم که اینگونه مطالب را بلندپروازیهای ساده
تلقی بکنیم و قاطعانه دنبال ریشهها و توطئهگرها نرویم و آنها را کشف نکنیم.

برای آنها توضیح دادم که ما در جنگ اقتصادی و در جنگ سیاسی -نظامی
هستیم و دشمن برای پیروزی در این دو جنگ از وسایل تبلیغاتی استفاده

میکند .با وسائل تبلیغاتی خود ما جوّ تخریب و خشونت و بیاعتمادی و
بیثباتی بوجود آورد و در این جوّ تحریک و بیثباتی زمینه را برای پرورش
روحیه توطئه چینی آماده میکند و با اختتام فرصت ،ضربه وارد میآورد .غیر از

این به شایعهسازی و شایعهپراکنی دست میزند .به آنها توضیح دادم که ببینند
اشخاصی بودند با رژیم سابق ،بسیار بدسابقه فعالا هم در اینجا و آنجا به
کارهایی مشغولند .اشخاصی بودند با سابقه مبارزه و اینک هم برای پیروزی

در جنگ اقتصادی ،پیروزی در جنگ سیاسی -نظامی شب و روز کار میکنند.
143

این دسته اول هیچکس به کارشان کار ندارد ،اما این دسته دوم هر جا که ببینند
کسی از آنها هست و کاری میکند مورد حمله قرار میگیرند .با دستگاهها ،با

روزنامهها ،با وسائلی که خود ما بوجود آوردهایم .بعد طرح کردم که به
سرنوشت وطن باید دل سوزاند .به سرنوشت انقالب اسالمی دل سوزاند و

اجازه نباید داد که تزلزل بوجود بیاید و بیاعتمادی و بیثباتی بوجود بیاید و
بعد درباره شروع ماه رمضان و ضرورت بازگشت به بینش توحیدی معنوی و

روشهای متناسب با خداپرستی برایشان صحبت کردم و از آنها خواستم که
وقتی حضور قلب پیدا میکنند ،در دل شب که برای عبادت آماده و برای روزه

داری بر میخیزند ،دعا کنند برای سالمت امام و برای پیروزی رئیس جمهور
منتخب خودشان در این نبرد بسیار مشکل و سخت و سهمگین .از آنجا به

دانشسرای دختران رفتم و بعد از ناهار با گروههایی که از سپاه پاسداران آن
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

استان حاضر شدم و برای آنها صحبت کردم و گفتم که شما باید بروید روی
طرحهای تولید .این طرحها را تنظیم بکنید از راه دلسوزی و کمال عالقه به

پیروزی در نبرد اقتصادی و بانکها در این زمینه سرمایهگذاری کنند .زمینه

دوم کار ،پیدا کردن روشها برای انجام مسئولیتها در هماهنگی و تفاهم.

باز برایشان توضیح دادم که دو روش وجود دارد ،یک روش بر پایه توحید و

یک روش بر پایه تضاد .از اتفاق جوانی برخاست و به استاندار ایراد گرفت که
او را دعوت به بحث آزاد کرده ،استاندار گفته است در نماز جمعه بیا تا بحث
آزاد کنیم .او گفته است که روز جمعه کارمندان تعطیلند و میروند دنبال

تعطیالت و نمیآیند و حاضر به بحث آزاد نشده ،در عوض او را اخراج
کرده اند .بعد از او خواستم بگوید وقتی استاندار را به بحث آزاد دعوت کرد او
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

اتاقش بیرون کنند .بعد گفت دو نفر هم آنجا شاهد بودند .از اتفاق یکی از آن
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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کارمندان به تعطیالت میروند .استاندار گفت که جمعه بعد .او گفت نه ،باید
در وسط هفته باشد و اگر هم نیایی ما ترا محکوم میکنیم .به او گفتم این

«اگر نیایی ما ترا محکوم میکنیم» و این شیوه برخورد بر پایه بینش تضاد
است .اگر بر پایه بینش توحید عمل میکردی اول باید میرفتی استاندار را امر

به معروف میکردی یعنی میگفتی اگر اینطور عمل بکنی بهتر است ،بعد نهی

از منکر میکردی بعد دست آخر کار به بحث میکشید و از این بحث هر چه به
دست میآمد در جهت بهبود و سازندگی بود .حال اینکه نتیجه کاری که کرده
این تخریب بوده است ،به قول خودت اخراج شدهای و میان تو و استاندار

رابطه برادری از بین رفته است .به آن جمع گفتم دقیقا اختالف دو روش بر
پایه دو بینش را در همین نمونهها میتوان دید و وقتی در زمینه اقتصادی ،بر
پایه توحید ،روش اقتصادی پیدا بکنیم میرویم دنبال روشی که متکی به
خودمان باشد .استعدادها و امکانات خودمان را بسیج کنیم و وابستگی را پاره

کنیم و دیگر نمیرویم دنبال اینکه زودتر مردم را ساکنیم و به هر وسیله ساکت
کنیم ،بلکه میرویم دنبال اینکه مردم را رها کنیم ،آزاد کنیم ،مستقل کنیم .بعد
به فرودگاه آمدیم و در راه هم همان احساسات را بدرقه راه خود دیدم .در

تهران به نزد مادرم رفتم و در آنجا مسئول اطالعات سپاه نزدیک نیمه شب به
نزد من آمد و اطالعات تازهای را داد .در همان اراک که بودم به من اطالع
دادند که یک سرتیپ که قرار بوده فرمانده نیروی هوایی بشود (در صورت

پیروزی توطئه) ،دستگیر شده و  15تن در اهواز از جمله فرمانده لشگر اهواز

نیز دستگیر شدهاند.

از شگفتیها اینکه استاندار اهواز فرمانده برای نیروهای زمینی و

دریایی و هوایی معین کردهاست!
آقای گرمارودی با او تماس گرفته بود و او گفته چنین کاری نکرده بلکه برای

خواباندن هیجان عمومی از برادران پاسدار خواسته است که در مراکز این
نیروها حاضر بشوند و فرمانده نیروی زمینی هم اکنون که یک بعد از نیمه شب

است اطالع میدهد که نه ،درباره استاندار حکمی نوشته است که بنابر امر به
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وزارت کشور چنین کاری کرده است که این بیشتر شگفتی بر میانگیزد .تا
وقتی در جامعه ما حدود معین نشود و مسئوالن از حدود خود پا بیرون

نگذارند با کمال تأسف زمینه پیدایش این توطئهها از بین نمیرود و در آینده
ما باید با توطئههای بزرگتری روبرو بشویم .امروز بعد از ظهر در همانجا نیز
من این صحبت را برای اجتماع فرمانداران کردم .پیش از این نیز در شورای

انقالب این سئواالت را طرح کرده بودم که آیا اگر امروز وضع دگرگون شود
چند درصد کارمندان با رژیم بعدی همکاری خواهند کرد .جواب شنیدم 90

درصد .و پاسخ دادم بنابراین ،ما

بجای پاکسازی در واقع ناپاکسازی کردهایم و
بجای گندزدایی گنداندهایم

و گفتم وقتی هفت توطئه در چهار ماه کشف میشود ،البته همه این توطئهها

بزرگ نبوده ،اما بودهاند .خود نشان میدهد که زمینه اجتماعی آن بوجود آمده
است .شب که بازگشتم بیانات امام را در تلویزیون دیدم و شنیدم .از توجه

عمیقی درباره این مسئله حکایت میکرد .اگر زمینه اجتماعی بیماری توطئه از
بین نبرد با کشف و خنثی کردن توطئهها ،توطئهها از بین نخواهند رفت و برای
اینکه زمینه اجتماعی توطئه از بین برود باید حاال که معلوم شد این توطئهها

وجود دارد ،حاال که معلوم شد آمریکا حضور فعال دارد ،باید همه جوانان ما
چه آنها که در سپاه انقالبند ،چه آنها که در جهاد سازندگی و چه آنها که در

جاهای دیگر به خود آیند .در اراک هم گفتم حاال نیز میگویم .اینکه میآیند

نزد شما و میگویند رئیس جمهوری نهادهای انقالبی را میکوبد در حقیقت
دلسوزی برای شما نمیکند ،میخواهند به این عنوان شما را در افکار عمومی

بیاعتبار کنند ،بگویند که رئیس جمهور منتخب مردم این نهادها را نهادهای
انقالبی نمیداند ،تا آنها بیاعتبار بشوند .به هوش باشید.
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رئیس جمهوری در پی آن است که این نهادها از حدود قانونی
خودشان بیرون نروند

تا ما بتوانیم با موفقیت هم توطئهها را در هم بشکنیم ،هم در آن دو جنگ

اساسی پیروز بشویم وهم زمینه انقالب فرهنگی اصیلی را بوجود بیاوریم .من

خود را دوست شما میدانم و آنچه میگویم برای حفظ تداوم رابطه صمیمانه
میان شما و مردم است .مطلبی که باید مردم بیشتر به آن توجه بکنند همین
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

قضایی الزم است .آسان میشود اِعمال خشونت کردن آسان میشود محکوم
کرد و حکم را به اجرا گذاشت .اما اگر شبههای ،شکی در صفت حکم باشد،

اگر جامعه شک کند بر عدالت و یا چنان در زیر فشار دستگاههای تبلیغاتی
شیفته ستایش خشونت بشود که عدالت را از یاد ببرد و نسبت به عدالت القید

بشود فاجعه رخ داده ،همه آنها که تشویق میشوند ،به عنوان قاضی عمل
میکنند.
کارنامه روز  21تیر 1359
تاریخ انتشار شنبه  21تيرماه 1359
روزنامه شماره 304

تشکيل كميسيون امنيت ملى و بحث در مورد منطقه غرب کشور
امروز صبح بعد از خواندن گزارشهاى زياد ساعت  10كميسيون امنيت

ملى تشکيل شد .مسأله اولى كه طرح شد و مورد بحث قرار گرفت ،منطقه

غرب بود .اين منطقه از روز اول انقالب منطقه توطئه ضد انقالب بوده است و
طرح آينده توطئه وسيع بر ضد انقالب نيز در همين جايگاه خواهد داشت.

در رسيدگى به مسأله غرب ،مسائل متعددى طرح و مورد بررسى قرار

گرفت .حل مسأله وحدت فرماندهى قبالا انجام گرفته بود و آسفالت راهها براى
جلوگيرى از مين گذارى ،مسايلى بود كه هر بار مورد بحث قرار مىگرفت.
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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
نظامى است كه اينها بايد اين طرحها را آماده كنند و بودجه آنها را تا آنجا كه

تأمين است اجرا كنند و براى بقيه ،ما بودجه تأمين كنيم تا به اجرا درآيد.

فرمانده نيروى هوايى گفت :

طرح کودتا را خود ارتش كشف كردهاست
بعد ،مسأله كودتا طرح شد و می بايد بگويم كه وقتى به نوشتههاى بعضى

روزنامهها و بعضى مطالب راديو تلويزيون توجه كردم ،متوجه خطر دوم شدم
چون طرح اصلى كودتا بدنبال خواهد آمد .و هيچ كودتايى بدون زمينه سازى
ممکن نيست .در اين جلسه فرمانده نيروى هوايى گفت كه طرح را خود ارتش

كشف كرده است و اين جورى وانمود مىشود كه گويى ما اصالا در جريان امر
نبوده ايم .من برداشت خودم را از زمينه سازى براى كودتاى وسيع مىگويم و
بهتر است تحت اين عنوان بگويم:

چگونه مىتوان كودتاى موفقى را به زيان انقالب در ايران انجام
داد؟

طرح ضد انقالب :
اگر من تا اين زمان در كشف اين توطئهها موفق نبودهام و از سوى مردم

انتخاب شدهام تا حافظ سرنوشت جمهورى باشم ناچار بايد طرح و برداشت
خودم را از آنچه ممکن است دشمن براى ما پيش بياورد بگويم تا هيچ نقطه

ابهامى نماند .بنابراين تحت عنوان طرح ضد انقالب  ،من برداشتم را براى

مردم به شرح زير مىگويم:
اول :زمينه سازى
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براى اين كه زمينه كودتاى موفقى آماده بشود الزم است  2عامل خنثى
بشود .يك عامل ،عامل اقتصادى است و عامل دوم عامل نظامى است.
عامل اقتصادی:

براى اين كه عامل اقتصادى از كار بيفتد،
چند كار الزم است انجام شود

اول :مشکل كردن خريد از بازارهاى خارجى

دوم :متزلزل و بى اعتبار كردن نظام بانكى و خصوصا پول ايران.

سوم :ايجاد اغتشاش و آشفتگى در محيط كار در كارخانهها و

دستگاههاى ادارى.

با كمى دقت روشن مىشود كه چه دستهايى در اين سه زمينه عمل مىكنند

تا زمينه فلج اقتصادى يا دست كم ركود اقتصادى و گرانى روزافزون فراهم
بشود .براى اين كه بهانه براى كسى نماند ،براى چندمين بار اخطار مىكنم

آنهايى كه حسن نيت دارند و خيال مىكنند با كارهايى كه انجام مىدهند به

جمهورى خدمت مىكنند ،هشدار مىدهم كه اين رويه به زيان جدى جمهورى

اسالمى است.

در مورد ارتش براى اين كه كودتا انجام بگيرد
اما در مورد ارتش براى اين كه كودتا انجام بگيرد الزم است كه نيروهاى

مسلح ما:

اوالً :در جامعه بى اعتبار بشوند.

ثانيا :اجراى فرامين نظامى در داخل آنها غير ممکن گردد و اگر دقيق

بشويم مى بينيم كه باز همان دستها ،همان دستهايى كه خيلى به خود رنگ
مکتبى هم مىدهند در كار است كه به اين دو نتيجه برسيم .اگر در نيروهاى

مسلح سلسله مراتب فرماندهى از بين برود و در واقع در صورت حمله دشمن
اين نيروها دست كم قادر به مقابله نخواهند بود .و اين يك خطر بسيار بسيار

بزرگى است كه در توطئه هايى مثل طبس و توطئه اخير دشمن هدفش اين بوده
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است كه اگر موفق شد كه خوب شده است و اگر موفق نشد كه جنبه منفى اين
بى اعتبارى را به وجود بياورد و امکان اجراى احکام و دستورات نظامى را در

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

كار همان كسانى قرار گرفته باشند كه مىخواستند و آن طور كه در عمل معلوم
شد همه چيز را زير و رو بکنند تا باباى منهم حريف نشود اينها يك تبليغاتى
كردند و شايد هنوز هم مىكنند كه رئيس جمهورى نهادهاى انقالبى را

مىكوبد!

ظاهر قضيه دلسوزى براى اين نهادهاست و درست كه دقيق بشويم ،بى

اعتبار كردن اين نهادهاست.

نهادى كه رئيس جمهورى او را بکوبد ،محبوب مردم نمىشود .به اين

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

پيش بيايد قادر به مقابله جدى نخواهند بود .حال آن كه مسايل كامالا بر

عكس است رئيس جمهور مىخواهد اين نيروها و خصوصا سپاه از هر عيب و
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.

بنابراين ،يا از راه دلسوزى و يا از راه حمله مىخواهند به يك نتيجه برسند

و آن بى اعتبار كردن نيروهاى مسلح است .چنان كه شنيده شد در يك برنامهاى
كه بعد از نيمه شب در راديو ايران اجرا شده به مقامات يادآور مىشدهاند كه

ارتش از سرباز به باال همه فاسد و خرابند.

فضاى اين حرف اين است كه ارتش هيچ عالجى ندارد جز ايستادن در

برابر جمهورى و اين تبليغات همان تبليغاتى است كه زمينه كودتاى طرح

گسترده آينده را فراهم مىسازد.
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استاندار خوزستان نصب فرمانده برای نیروهای مسلح زمینی و
هوایی کردهاست !

پس از اين كه اين مطالب را من توضيح دادم كار استاندار خوزستان

مطرح شد كه بدون تماس با ريأست جمهورى و بدون اين كه اختيارات قانونى
داشته باشد و بدون توجه به حساسيت موقعى خوزستان كارى كرده است كه با

هيچ عقل و منطقى جور نيست و آن نصب فرمانده براى نيروهاى مسلح

(نيروهاى زمينى  -دريايى و هوايى) است.

در اين باره اين نكات بايد به اطالع مردم برسد:

چون پيش از انجام طرح به ما اطالع رسيده بود كه خوزستان منطقه

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.

بنابراين ما كامالا در جريان وضع در خوزستان بوديم و خود قبالا به

استاندار اطالع داده بوديم.

پس از اين كه معلوم شد چند تن از نظاميان خوزستان نيز در اين طرح

كودتا شركت داشتند :به لحاظ حساسيت وضع در آنجا و ضرورت متزلزل
نشدن فرماندهى در آن منطقه با مسئول اطالعات سپاه قرار شد كه اگر

اختاللى ايجاد نكند اينها را توقيف كنند به طورى كه هيچ سکتهاى و تزلزلى

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

براى اين كه اين گونه كارهاى ناسنجيده به قيمت سرنوشت كشور تمام مىشود.

شکنجه در دادستانى انقالب ارتش
مسأله بعدى كه در شوراى امنيت ملى طرح شد ،مسئله شکنجه در

دادستانى انقالب ارتش بود ،گفته شد كه اين كارها در اينجا مىشود و قرار
شد كه مورد بازرسى قرار بگيرد.
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بعد از اين جلسه كه جزئياتش قابل بيان نيست .تا ساعت  3بعد از ظهر
نيز به وضع سپاه و بهبود آنها پرداختيم.

بعد از ظهر به منزل آمديم و در اينجا به مطالعه پروندهها و گزارشها و

طرحهاى عمرانى كه فرستاده بودند پرداختم و چند طرح را خواندم و آنگاه

دوباره به مسأله طرح كودتا مشغول شديم و گزارشهايى كه آمده بود مطالعه

كرديم.

شب وزير امور خارجه آمد و اطالعات تازهاى درباره طرح وسيع كودتاى

اصلى را براى من آورد كه در دست مسئوالن اطالعاتى قرار گرفت.
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جهاد سازندگی تبریز ،طرحها و راه حلها و بودجه

صبح به ترتيب ،اول جهاد سازندگى تبريز آمد و گفت كه طرحهاى وسيعى
را براى انجام دارد ولى بودجه كافى ندارد و گفت كه سه سد را مىتوان
ساخت ،راه و ساختمان ،بناها ،كشت و صنعت و صنايع ،آزمايشگاه براى

پوشاندن منطقه آذربايجان شرقى كه همه اينها را استاندارى پذيرفته بود كه با
ساختمانهاى نيمه تمام استاندارى بودجهاش را تأمين بکند.

راه و ساختمان همين طور ،و كشت و صنعت را به بانكها بسپارند ،تا آنها

سرمايه گذارى كنند .و قرار شد كه طرح سد را بياورند تا بودجهاش پرداخت
شود و بسازند .براى آزمايشگاهها نيز با وزير بهدارى صحبت شد و قرار شد

بودجهاى تعيين كنند.

بعد شيخ االسالم سقز آمد و درباره مشکالت منطقه كردستان صحبت كرد

و آنچه شدنى بود دستور داديم انجام بگيرد.
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بحث درباره قيمتها و عوامل باال رفتن قیمتها
در ساعت 11براى بحث درباره قيمتها جلسهاى تشکيل شد كه مسئله

گوشت مطرح شد كه چگونه اجرا شده است و مسئوالن از اجراى آن اظهار
رضايت مىكردند تا جايى كه مىگفتند كه بعضى از اعضاى صنف قصاب
مشکالتى را ايجاد كردهاند .از جمله روز سه شنبه  185مغازه ،روز چهارشنبه

 807مغازه ،روز پنج شنبه  560و روز شنبه  200و روز يکشنبه  200مغازه
گوشت نگرفتهاند.

عدهاى هم با چماق نمىگذاشتند كه گوشت بفروشند و اين اعتراضها به

خاطر فعاليتهاى دالل مآبانهاى بوده است كه داشتهاند و سودهاى هنگفتى كه
از تفاوت قيمت گوشت و كمبود عرضهاش مىبردند .و حاال كه عرضه زياد

شده است و كمبود نيست و سود آنها بسيار كم شده است ،اين بازيها را در
مىآورند.

از اين جا به بعد به عهده خود مردم است كه مراقبت كنند و اين

فروشندگان و قصابهايى را كه اخالل مىكنند سرجاى خودشان بنشانند تا وضع
از اين نظر تثبيت بشود و اميدوارم اين كارى كه براى شهرهاى ايران شده است

يکى از كارهاى مفيد باشد.

بعد مسئله شوراى نرخ به ميان آمد و اين طور كه گزارش كردهاند از روز سه

شنبه شوراى نرخ شروع بکار مىكند و من پيشنهاد كردم كه يك برنامه بازرسى
براى مسئوالن دولت بگذارند و وزراء و شهردار هم در آن شركت بکنند تا به

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

خريدهايمان را بوسيله داللها بايد انجام دهيم و خود اين هم موجب مىشود كه

دست كم  %10گرانتر بخريم .غالب اجناس را از كويت و شيخ نشينها توسط
داللها مىخريم .بعضى واسطهها در داخل هستند و اين عوامل واسطه داخل و
خارج موجب مىشود كه بين  10تا  15درصد جنس گرانتر خريدارى شود.
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عامل دوم اين است كه بسيارى اجناس را به دليل آن كه با توليد داخلى
رقابت نكند اجازه ورود نمىدهند و همين امر موجب افزايش قيمت كاالها

است.

عامل سوم واسطههاى داخل بازارند .كه آنها هم به نوبه خودشان موجب

مىشوند كه قيمت  10درصد باال برود به اين ترتيب كه با محاسبهاى كه كرديم
گفتند كه  20درصد وارد كننده به عالوه  5تا  10درصد واسطه كه مىشود

 30درصد به عالوه  5درصد بنكدار كه مىشود  35درصد به عالوه 35
درصد خرده فروش و در جمع  70درصد به قيمت وارده اضافه مىشود.

عامل ديگر ،اين است كه نفس تحريم اقتصادى و محاصره اقتصادى بين

 5تا  10درصد قيمت را افزايش مىدهد .براى اين كه فروشندگان با توجه به
اين كه ما در تحريم اقتصادى هستيم به ما جنس مىفروشند.

عامل ديگر ،حمل و نقل و تخليه در بنادر بسيار بد است .و علت آن

مسائل كارگرى و غير كارگرى و عدم كارآيى در اين بنادر و آشفتگى در اداره

گمركها است.

عامل ديگر ،اعتبارات بانكهاى خارجى است كه با سختگيرى بيشترى

مىدهند و اين موجب مىشود كه كاال دير به بازار عرضه شود و خود اين دير
عرضه شدن در افزايش قيمتها مؤثر است.

و باالخره اين عامل كه واردكنندگان به استناد تحريم ،قيمتها را باال

مىبرند و به اندازهاى كه الزم است وارد نمىكنند.

براى مثال يك ميليون المپ الزم است ولى  30هزار المپ وارد كردهاند

و مسلما با اين كمبود جنس در بازار اين عمل موجب افزايش شديد قيمتها

مىشود.

حل اين عوامل در گرو اجراى قانون اساسى است تا تأثير اين عوامل بر

افزايش قيمتها كه قطعا در مجموع ،قيمتها را از دو برابر بيشتر باال مىبرد ،از
بين برود.

بعد به كارهاى جارى پرداختيم به ترتيب مقاماتى آمدند و درباره مسائلى

صحبت كردند.
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آمدن استاندار خوزستان با معاون وزارت کشور

استاندار خوزستان با معاون وزارت كشور آمد ،بعد گفت كه مسأله را
بزرگ كرده ايد و فرمانده نصب نكرده است در حالى كه در تلگراف به امام
صراحتا گفته است كه فرمانده نصب كردهايم و من خطرات اين كار را به او

گوشزد كردم بعد،

جلسهاى براى تشکيل جبهه اسالمى
جلسهاى براى تشکيل جبهه اسالمى بود كه افرادش آمدند و درباره چگونگى
تشکيل اين جبهه بحث كردند ،با آقاى موسوى اردبيلى رهنمود هايى داديم و
از جمله من به آنها گفتم كه بايد تمام روش پيغمبر اسالم را به كار ببريد و از

آنها كه به اين مسأله باور دارند شروع كنيد و اساس استوارى بگذاريد و راه
سخت و طوالنى است و با عجله نمىشود طى كرد.
بعد از اين آقاى اشراقى داماد امام آمدند.

بعد با ايشان درباره چند موضوع صحبت شد كه به عرض امام برسد.

بعد از آن به جلسه شوراى انقالب آمدم بعد از شوراى انقالب قرار بود
مسأله حقوق...؟ كارمندان طرح بشود و در نيمه بحث جلسه را ترك كردم بعد

از پرداختن به مسايلى كه به پيشرفت كار تحقيق در زمينه توطئه مىدادند و بعد
از تبادل نظر با مسئوالن نيروهاى مسلح كشور درباره خبرهايى كه در مرز بود.
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
به معنويت سازنده صحبت كردم دير وقت بود كه به منزل آمدم .امروز به اين

ترتيب به پايان رسيد.
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صحبت در مسجد امام در باره بینش توحیدی و بینش بر اصل
تضاد

امروز دوشنبه ،صبح بعد از گرفتن اطالعات در باره وضع امنيت كشور

مصاحبه تلويزيونى انجام دادم كه در آنجا برداشتهاى خودم را درباره مسايل

مختلف توضيح دادم و زمينه عمل دشمن را براى بينندگان و شنوندگان روشن
كردم.

بعد از آن براى حضور در مسجد امام خمينى در اولين روز ماه مبارك

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

بيشتر مىشود و تخريب به حداقل مىرسد و گاهى هم حذف مىشود و

سازندگى به حداكثر مىرسد و در روش تخريبى بر پايه شرك بر عكس

سازندگى به حداقل مىرسد و تخريب به حداكثر و سرعت هم كم مىشود.
كوشيدم با مثالها و شواهدى از قرآن و رفتار پيغمبر و امامان براى مردم اين

معنا را روشن كنم كه انقالب ما به لحاظ اينكه بينش حاكم بر آن ،بينش
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

اسالمى همين بينش و روش را ،رويه كنيم با همان سرعت مىتوانيم اساس
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جامعه اسالمى را بنياد بگزاريم و توضيح دادم كه كمتر رژيمى به توانايى و
ثبات رژيم ايران مىتوان يافت چرا كه به همه مردم متكى است و اثر تبليغات
تحريك كننده دقيقا در خالف جهت انقالب است براى اين كه چيزى را كه

حقيقت ندارد وانمود مىكند و آن بى ثباتى رژيم است.

شرکت در جهاد ارزانی و توضیح بيست عامل داخلى و خارجى
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

جلسه هيئت وزيران آمدم و در اين جلسه مسائل بسيارى مطرح شد .آنطور كه
به يادم مانده است مسائل عمدهاى كه طرح شد ،يکى مسأله ساعات كار
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
وزارتخانهها ،به تصويب رسيد .بنابراين از جهتى يك قدم مهم در تسريع كارها

برداشته شد ،اما از جهتى اين ضرر را دارد كه هماهنگ كردن برنامهها دچار

مشکل مى شود و ما اميدواريم در آينده با تجهيز دستگاهاى ادارى و واقعيت
بخشيدن به طرح يك برنامه مشکل دراز مدت به اين نحو ،ضرر را جبران كنيم.

بعد ،قراردادهاى كارهاى وزارت دفاع طرح شد .خانه سازى براى

ارتشيان و كارهاى ساختمانى وزارت دفاع كه آن نيز به نتيجه رسيد و به

تصويب رسيد و طرح همزمان با افطار تمام شد و بعد از افطار براى صحبت به
حوزه علميه چيذر رفتم .در آنجا مطلبى را كه ظهر در مسجد توضيح داده بودم

بيشتر شرح و بسط دادم زيرا به نظر من مسأله اساسى در ماه رمضان همين
بازگشت به خويشتن خويش است .بازگشت به فطرت خويش و رها كردن

شيوهها و روشهاى تخريبى و در پيش گرفتن روشهاى سازنده بر پايه بينش
توحيدى است.

ساعت يك بعد از نيمه شب به منزل آمدم و تا  2به گفتگو و پرس و جو و

جدل گذشت و امروز هم به اين ترتيب سرآمد.
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صحبت دوباره با استاندار خوزستان

صبح نخست لوايحى را كه در كميسيونهاى شوراى انقالب تصويب شده
بود امضاء كردم بعد استاندار خوزستان آمد و بار ديگر خطرات خروج از
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
بزنند و كار شما هم يك كار انقالبى به حساب بيايد اما با توجه به اطالعاتى

كه با او در ميان گذاشتم اين كار وى( )1يك خطاى بزرگ بوده است و قرار
شد كه اين خطا جبران بشود و او عصر در شوراى امنيت ملى شركت بکند.

جلسه شوراى امنيت ملى و بحث در باره وضع در خوزستان
بعد به مطالعه گزارشها در زمينه مسائل مختلف صنعتى و كشاورزى و

طرحهايى كه ارائه داده شده بود پرداختم و چند طرح را مطالعه كردم ساعت 4
جلسه شوراى امنيت ملى تشکيل شد و وضع در خوزستان ،موضوع بحث قرار
گرفت و تصميماتى براى تحکيم موضع و موقع نظامى در آن منطقه اتخاذ شد

تا در صورت هرگونه احتمال خطر خارجى بتواند با استحکام تمام مقابله كند.
غير از اين مسأله مسأله مرز با عراق و اين كه حمالت فرسايشى كه به طور
روزمره از سوى دولت بعثى عراق انجام مىگيرد بحث شد و در اين باره نيز

تصميماتى اتخاذ شد .درباره اثرات تبليغات در روحيه ارتشيان نيز بحث شد و
با اين اميد كه آنها كه خود را مکتبى مىدانند و مسئول مىشناسند از نظر تبليغ،

بيان و روشى كه موجب تضعيف روحيهها مىشود در پيش نگيرند.
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اين مسأله كه در ارتش يك تغيير كيفى مهمى انجام گرفته است كه اين
گونه حركتها را مىتواند از خود بروز بدهد و ظاهر بکند مسألهاى نيست كه
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

ارتش آنها را بيگانه از خود نمىيافت و آنها مىتوانستند خود را بپوشانند.

اما تغييرات كيفى در ارتش موجب شده است كه اينها ديگر قابل پوشش

نيستند و خود ارتش اينها را بروز و لو مىدهد و از خود مىراند .در اين زمينه

نيز براى شان صحبت كردم و گفتم كه نبايد در اظهار نگرانى نسبت به تبليغاتى

كه مىشود زياده روى كرد ،چرا كه يك سرماخوردگى ساده يك هفته طول
مىكشد تا عالج پذيرد بنا بر اين عوارض چنين توطئهاى چيزى نيست كه
بتوان آن را به زودى از بين برد اما بايد با دلگرمى و ايمان و صداقت و

استحکام و ثبات قدم عمل كرد و به تدريج در درون و برون جامعه اين
احساس را به وجود آورد كه ارتش به طور قطع جانب ملت را برگزيده است و

مىخواهد ،ارتش اسالمى باشد.

جلسات سه شنبه امنیت ملی در باره رفع سوء تفاهمها و ...
بعد از جلسه امنيت ملى به شوراى انقالب رفتم و تا يك بعد از نيمه شب

در اين شورا گذرانديم( .البته جلسات سه شنبه جهت رفع سوء تفاهمها و
انتقاد كارهايى است كه در طول هفته در جهت سست كردن بنياد وحدت

انجام گرفته است و بايد جبران شود(.

با اين حال راجع به بعضى از لوايح صحبت شد و بحث در زمينههاى

مختلفى انجام گرفت از جمله موافقت شد كه تا  48ساعت مرزها بسته باشد و
درباره همکارى صحبت شد و آقاى موسوى اردبيلى در اين زمينه بيانى از امام

آورده بودند .در اين زمينهها بحث شد.

بعد در زمينه توطئه و دامنه آن بحث شد و من وضع كشور را تشريح كردم

و زمينههاى عمل دشمن را از نو توضيح دادم و درباره ضرورت انسجام رهبرى
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
آن را ندارند انجام مىدهند و در برابر امر انجام شده بايد وقتى را صرف كرد
براى تدارك اين تصميمات خودسرانه و اگر اينها كه ا ين تصميمات را

مىگيرند با بينش توحيدى به مسائل برخورد بکنند ،و نتايج تصميمات
خودشان را ارزيابى بکنند و از راه اعتقاد ،ضرور ببينند كه انجام هر كارى را

از مسئول آن كار بخواهند مسلما وقت كافى براى رسيدگى به مشکالت اساسى
كشور پيدا مىكنيم و اينهمه وقت صرف اصطکاك داخلى نخواهد شد .اين
كارها كه وقت عمده ما را به خود مصروف مىدارد در جمع چيزهايى نيست

كه اگر انجام نگيرند موجب خسران بزرگى براى كشور بشوند حال آن كه در

زمينه سيأسى ،اقتصادى ،تجديد سازمان ادارى ،در زمينه پاك كردن واقعى
محيط كار ادارى ،در زمينه تجديد سازمان نيروهاى مسلح ،در زمينه تأمين
امنيت قضايى و در زمينه بهبود خدمات اساسى كه جامعه به آنها احتياج دارد

مخصوصا بهداشت كه در حال  ،وضع ناجورى دارد مسايل مهم و اساسى

موجود است .براى مثال گزارشى براى كمبود داروهاى اساسى الزم داشتيم و
نيز نابسامانى وضع اداره بيمارستانها .طبيعتا پرداختن به اين مسايل زمينه اين

توطئه را از بين مى برد و به جامعه اطمينان و به رژيم اين جامعه ثبات مىبخشد
و اگر ما به اين كارهاى اساسى نپردازيم و از اينها اساسىتر كه همان معنويت

جامعه است كه بايد در سازندگى واقعيت پيدا بکند ناگزير زمينه براى بى ثباتى

روزافزون رژيم فراهم مىشود .در حقيقت ما مىتوانيم دو راه را برويم:

يك راه  -راه كنونى است كه با واقع بينى اگر به اين راه و اثرات آن نگاه

كنيم خستن شدن از زمينه و پايگاه رژيم كنونى است.

و يك راه ديگر همان راه بر پايه بينش توحيدى و روش متناسب با آن

است كه موجب گسترده شدن پايگاه اجتماعى رژيم و پيوستن روزافزون مردم

با جان و دل به اين رژيم مىشود .

فراموش كردم بگويم كه امروز ضمن گزارشهايى كه مىخواندم گزارشى بود

راجع به كارهاى گروه صنعتى دفتر ريأست جمهورى درباره به كار انداختن
صنايعى كه به جهات گوناگون يا تعطيل شده است و يا در شرف تعطيل بوده

است و يا توليد كافى نداشته است.
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روشهايى كه در به كار انداختن اين كارخانهها به كار رفته است بار ديگر
مسلم مىدارد كه اين روش تنها روشى است كه در شرايط فعلى ،كشور ايران و
انقالب و اسالم را از بحران بيرون بکشد و به پيروزى برساند.

مصاحبه نوبری را پخش کردهاند و ...
به منزل كه رسيدم معلوم شد كه تلويزيون مصاحبه آقاى نوبرى را پخش

كرده است .البته در شوراى انقالب هم آقاى موسوى اردبيلى از قول آقاى

قدوسى مىگفت كه در اين مصاحبه گفته است كه مثال اعدام مىكنند و چه
مىكنند و چه مىكنند و قيمت باال مىرود و فردا و پس فردا هم در همين
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
شب كردند .بنا بر اين نمىتوان رئيس بانك مركزى را مقصر شمرد .البته اين

تأثيرات را در قيمتها دارد اما مصالح كشور را بايد در نظر گرفت و هربار
مصالح كشور و عدالت را در نظر گرفت و تأثيرات اين كار را بر قيمتها از

طريق تأثير ات سودمند معنوى مجازات در اسالم به شرطى كه آن قسمت دوم
انجام بگيرد جبران كرد.

به منزل كه آمدم معلوم شد كه پخش كنندگان اين مصاحبه گفتهاند كه

چون مسئوليت مطالب رئيس بانك مركزى را درباره «ربا» نپذيرفته بودهاند.

پخش نكردهاند و اين كه بايد مسائل از طريق مجارى قانونى انجام بگيرد.

در مورد اول راديو تلويزيون به هيچ رو مسئول سخن مقامات مسئول

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
كمى براى انتشار مىماند .مسئول هر سخنى گوينده اوست ،وقتى كه گوينده
مقام مسئول كشورى است.

و اما جزء مصوبات شوراى انقالب يکى اين بود كه متصديان راديو

تلويزيون بايد با مسئوالن امور ،وزراء و غير وزراء درباره كارهايى كه مىكنند،

مصاحبه بکنند و اينها را منتشر بکنند تا جامعه بداند كه چه كارهايى انجام
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مىگيرد و چه نواقصى وجود دارد ،چه مشکالتى وجود دارد و حالت يأس پيدا
نكند و حالت اميد پيدا بکند و دقيقا اين همان كارى بود كه بايد مىكرد و

دستور من يك دستور قانونى بوده است .تعطيل بحث آزاد در حقيقت انجام
ندادن تصميم قانونى شوراى انقالب بوده است.

و من اميداورم كه آنها كه به كار تبليغ مىپردازند توجه به اين مسأله بکنند

كه اثرات كارشان در روحيه مردم چيست؟ جامعهاى كه دائم در جو تحريك
زندگى مىكنند ،جامعهاى نيست كه در آن توطئه فراهم نباشد .همين ديروز كه
من در مسجد امام خمينى توضيح دادم كه چرا اين رژيم ،رژيم با ثبات است و
شرح دادم كه چگونه ديد عوض مىشود ،روش سازنده مىگردد ،روحيه از يأس
به اميد و از كينه به محبت تحول مىيابد ،به من گفتند كه مردم احساس آرامش
كردند احساس اطمينان كردند و بزبان آوردند كه چقدر راحت از صبح تا شب

مىگويند كه معلوم نيست چه مىشود ثبات نداريم و اين حرفها و بايد به او
دائم گفت كه تو ثبات دارى و آينده هم معلوم است.
اآلن ساعت  2/5بامداد است.
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جلسه با  7استاندار در باره مراتع و عشایر و برنامه عمرانی
صبح استانداران  7استان جنوب آمده بودند ،اصفهان ،فارس ،كهکيلويه،

بويراحمد ،بوشهر ،بلوچستان و سيستان و خوزستان و درباره مراتع عشايرنشين
و برنامه عمرانى ،فرهنگى در اين قلمرو پهناور صحبت كرديم .مسايلى كه مورد

بحث قرار گرفت جو سيأسى در مناطق ايل نشين ،سيلها و ضررهايى كه از
سيل ناشى مىشود ،جاده و نقش آن افزايش و توليد ،تعليم و و تربيت و
بهداشت متحرك شبکه آبرسانى ،فرودگاه براى جذب نيروهاى متخصص ،راه،

توسعه شبکه راديو و تلويزيون ،شركتها و ...سيستم تلفن براى اين كه بتوان به
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موقع به داد خانوادهها يا حتى مناطقى كه در مشکل يا خطرى واقع مىشوند
رسيد .هركدام كارهايى كه بايد در مناطق شان كرد عنوان كردند و نتيجه اين

شد كه بايد برنامهاى جمعى براى اين مناطق تهيه كرد و به اجراء گذاشت و
رفتند تا ظرف سه روز اين كار را انجام دهند و طرح عمومى كه حاضر شد ما به

اجراء بگذاريم.

بعد به ديدار امام رفتم ،آنچه كه من مىبينم مشکل تراشى است

مسايل گوناگونى موضوع گفتگو واقع شد از جمله برخوردها .امام براى حفظ
حيثيت من به عنوان رئيس جمهورى تأكيد بر وارد نشدن در اين برخوردها
نمودند .در مورد فرماندهى سپاه و راديو تلويزيون باز هم براى شان توضيح

دادم كه مسئله كمتر از نظر تبليغاتى كه به سود يا به زيان ريأست جمهورى از
نظر شخصى به نفع اوست اما از نظر كشور تبليغات تحريكآميز ،يعنى تبليغ بى
ثباتى ،يکى از عوامل اساسى زايش توطئه هاست .قرار شد كه راه حلى پيدا

شود .بعد مسئله امنيت در نقاط مختلف كشور پيش آمد سپس رابطه با كسان و
گروهها .من براى شان توضيح دادم و گفتم آنچه در زمينه اقتصادى ،امنيت

بدست آمده نشان مىدهد كه ما توانايى كار را داريم و مىتوانيم مشکالت را
حل كنيم.

اما ببينيم كه چقدر براى ما مشکل تراشيدهاند و چقدر به ما در حل

مشکالت كمك شده است .آنچه كه من مىبينم مشکل تراشى است و مسئله
جنبه شخصى ندارد .از نظر من وضع كشور هيچ گونه ناهماهنگى را نمىتوانند

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
نمونه هم ذكر كردم كه هر كس به طور عينى مىخواهد به كارها سامان ببخشد
و واقعا بناى استوارى براى اين رژيم بگذارد و كارى كند كه در برابر آمريکا از

پا در نياييم ،مورد حمله واقع مىشود .در زمينههاى اصلى ،در زمينههاى فرعى
و هيچ گونه كمکى ،راهنمائى ،حتى اين كه بگويند بشيوه اسالمى عيبش كه

گفتى هنرش را هم بگو .كارهايى هم كه مىكند بگو ،نه يکسر ناسرا ،فحش و
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دروغ و عنوان كردن مطالبى كه جز تحريك و توطئه چيزى بدان نام نمىتوان
نهاد .بعد غير از اين موضوع ،موضوع توطئه و مطالبى كه به دست آمده و

كسانى كه در اين كار دست داشتند صحبت شد و من قبالا هم از توطئه ديگرى
توسط آقاى اشراقى به ايشان اطالع داده بودم و پيشرفتهايى كه در آن باره
حاصل شده بود مطالبى گفتم و بعد از سه ربع ساعت ديدار ،ساعت يك

بعدازظهر از منزل ايشان خارج شدم و به محل كار آمدم و مطابق معمول هر
چهارشنبه درس گفتم ،درباره ديالکتيك هگل براى پخش از تلويزيون.

شوراى نظامى
بعد از ظهر شوراى نظامى تشکيل شد .شوراى نظامى مسايل ادارى داخلى

ارتش كه در رژيم سابق از سير تا پياز در دست شاه مخلوع بود مورد بحث
واقع شد و اين اختيارات در اداره و فرماندهى به فرماندهان تفويض شد .

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

وزارت دفاع و ستاد ارتش طرحى مطرح شد و قرار شد در يکى دو نكته كه
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

وظايفى كه در خدمت استقالل ايران دارد و ديگرى از لحاظ روابط درون
سازمان و مقدار ديگرى كه در اين جا طرح تصويب شد ،تبعيضاتى بود و

شمردن  48نوع تبعيض ميان افسر و درجه دار و سرباز ،كه تصويب كرديم.
اين تبعيضات از بين برود .بعد ،با دو نفر از مشاوران كردستان درباره وضع آن

منطقه بحث شد و گفته شد در سنندج يکى از مشکالت مهم مشکل

ديپلمههاى بيکار است .اميدواريم در هفتههاى آينده هيئتى را براى پيگيرى
عمران كردستان بفرستيم .بعد با برادرى كه از افغانستان آمده بود و نماينده
يکى از جنبشهاى آن سامان برضد سلطه بيگانه بود ،درباره مشکل افغانستان

گفتگو شد و نكات قوت و ضعف جنبش مورد بحث قرار گرفت و اين كه
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مردم افغانستان امروز مىتوانند به استيالى دولت روسيه بر كشور خودشان
پايان ببخشند.

هيئتى كه گزارش از آذربايجان شرقى آورده بود

بعد ،يك نفر از «پيگيرى» آمد هيئتى كه روانه مرز آذربايجان شرقى و
روسيه شده بود براى بازديد از آن نقاط آمد و گزارشى داد ،از جمله اظهار
داشت كه دكل آنجا هنوز به كار نيفتاده و مردم آنجا از اخبار راديو و تلويزيون

و همه برنامههاى ما محرومند و بعضى روستاها هنوز خبر از وقوع انقالب
ندارند .و از من قول گرفت كه براى ديدار آن نقاط سفر كنم ،از من خواست كه

يك دستگاه صد شمارهاى تلفن نيز براى آن نقاط تصويب بشود تا آنها بتوانند

وقتى با مشکل برخورد مىكنند ،كسى باشد كه به دردشان برسد .از كارهاى
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

كنم .نزديك افطار خانم اعظم طالقانى و چند تن از بانوان آمدند ،براى

كنفرانس زنان آماده سفر بودند و صحبت از وضع سازمان زنان كه در آنجا

پاكسازى نشده و حقوقهاى كالن مىدهند پيش آمد و اين كه كسانى هستند در
خدمت سيأستهاى گذشته.

جلسه در منزل با استعدادهای مسلمان
بعد ،به منزل آمدم و با استعدادهاى مسلمان كه از ديرگاه با من كار

مىكنند تا يك بامداد ،جلسه كرديم و مسئله اساسى شان اين بود كه دارند جوى
درست مىكنند كه هيچ معتقد با استعدادى قدم پيش نگذارد و مىگفتند كه
ما الاقل خودمان را مىشناسيم .مىدانيم كه هم مسلمانيم و هم معناى سلطه

آمريکا را مىدانيم و هم با اين سلطه مبارزه مىكنيم آن وقت از خود مىپرسيم
چرا حمالتى كه به ما مىشود و شديد هم مىشود ،در زمينه اصلى كار ما نيست.

مثال رئيس بانك مركزى مىگفت چرا كسى مرا بخاطر سيأست پولى ،انتقاد و
ارزيابى نمىكند ،چرا براى كار و تالشى كه در تغيير و تبديل اسکناسها شده
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است مورد سئوال قرار نمىدهد .چرا آنچه درباره سازمان دادن به كار بانكها
كردهايم مورد انتقاد قرار نمىدهد و چرا و چرا و چرا .و مسايلى را طرح

مىكنند كه تمامشان دروغ است و در يك جو هو و جنجال مىخواهند كه
دستگاه بانكى را فلج كنند ،و ديگران هم بحثهايى از اين مقدمه پيش آوردند و

به ارزيابى وضع كشور پرداختند و اين كه به طور قطع اين توطئه ،توطئهاى

است كه مىخواهد استقالل عمل را از استعدادهاى معتقد بگيرد و مقامهاى
اجرايى را زبون كسانى بکنند كه انحصار وسايل تبليغاتى را در دست دارند و

هر جا هم كه دارند از قوه قضايى استفاده مىكنند .اين توطئه از توطئهاى كه

كشف شد به مراتب مهمتر است .من نيز بر اين باورم كه اين توطئه ،توطئه
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 استعدادها و مبارزه با اين جو مسموم از وظايف اوليه من به عنوان رئيس

جمهور است و مردم در اين دفاع مقدس است كه بايد با تمام قدرت از من
حمايت كنند تا بتوانيم كشور را به سالمت از مصائب بيرون ببريم.
کارنامه پنجشنبه  26تيرماه 1359
تاریخ انتشار  30تیرماه 1359
روزنامه شماره 309

به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان رفتم
صبح به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان رفتم و بار ديگر يك

جنبه از جنبههاى دو روش برپايه دو بينش را مورد بحث قرار دادم .سخنرانى
طوالنى بود .اميدوارم كه به تدريج جامعه ما پيام مرا دريابد و اطمينان خاطر
پيدا كند كه بر پايه بينش توحيدى براى حل مشکالت كشور در كوتاه مدت

روشهاى بهترى مىتوان جست .در آن جا از نمايشگاه كتاب كودكان نيز ديدار
كردم و بعد به محل كارم آمدم .وقتى به محل كار آمدم معلوم شد كه مخبر

تلويزيون به لحاظ مصاحبهاى كه با من انجام داده و مصاحبه پيش از آن ،از
مصاحبه ممنوع شده است .بعد موضوع احضار آقاى نوبرى به اطالع من رسيد
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كه در روزنامهها هم به چاپ رسيد و جوانى كه به عنوان نماينده دادستان به
آنجا رفته بود ،شرحى در روزنامه نوشته و به كنايه مطلبى گفته است .وقتى اين

جوان به آنجا رفته بود ،از آنجا با من صحبت كرد ،من به او گفتم با وجودى
كه آقاى اشراقى با دو نفر ديگر از همه وزارتخانهها ديدار مىكنند ،حضور شما
چه مجوزى دارد .و از او با هيجان و حرارت پرسيدم ،چرا وسيله كار اين و آن

مىشويد .چرا نمىگذاريد در مبارزه و جنگ اقتصادى كه در پيش داريم ،با
آسودگى خاطر كارها را اداره كنيم و چرا به هم مىريزيد و چرا و چرا و

چراهاى بسيار ديگر .

پخش مصاحبه نوبری رئيس بانك مركزى در تلويزيون
و احضار او به د ادستانی

شب پيش از آن نوار مصاحبه با رئيس بانك مركزى را تلويزيون پخش

كرده بود و در آنجا جملهاى بوده است كه اعدام ،شالق ...نابجا موجب
افزايش قيمتها مىشود همين موجب احضار آقاى نوبرى به دادستانى انقالب

شده است .از نظر من مسئله ساده نيست دقيق كه مىشوم مىبينم يك كارهايى

صورت مى گيرد كه ظاهرا ساده است ولى باطن آن غير ظاهر آنست مجلس
دارد آماده كار مىشود و در همين احوال هر كس ببيند ،نظر به كار و تالش يا

توانايىهاى گوناگونش مىتواند نامزد احتمالى مقام نخست وزيرى يا
مسئوليتى در دولت آينده بشود ،اينها مستقيم يا غيرمستقيم كوبيده مىشوند
واال دادستان انقالب هيچ مجوز قانونى براى چنين احضارى را ندارد بيان اين

كه ،مجازاتهاى نا به جا افزايش قيمت مىدهند و تصادف اين بيان با
محاكمهاى كه از توطئه گران در پيش است و اين را تحريكآميز قلمداد كردن
خود توضيح الزم دارد .اين مصاحبه مدتى پيش انجام گرفته و سانسور شده

است .بعد منتشر شده .بنابراين گوينده هيچ نمىتوانسته است از محاكمهاى كه
در آينده ممکن بود واقع بشود اوالً مطلع بشود ثانيا دوا هم كه انسان مىخورد

در بدن عوارض به وجود مىآورد اما آن عوارض براى سالمت قابل توجيه
مىشود.
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بنابراين هيچ تحريکى در اين بيان نيست .ثالثا گفته شده است نابه جا كه
اين نابه جا معنايش اينست كه امنيت قضايى وجود ندارد ،اگر قرار بشود

مجازاتهاى خودسرانه رواج پيدا كند؛ بنابراين بايد دادستان به او جايزه نيز
مىداد .گذشته از همه اينها اظهار بيان تحريكآميز اگر قرار است جرم باشد ،كار
نماينده دادستان بيشتر تحريكآميز بود و آنچه در روزنامهها من غير حق نوشتهاند
بيشتر تحريكآميز است .خواهرزاده يك مقامى بودن ،در جمهورى اسالمى جرم

نيست .خوبست كه ما مسلمانيم و پيغمبر ما از قريش بود و عموها و
پسرعموهاى او ابوجهلها و ابولهبها بودند .اگر قرار باشد ،به استناد عموها

و عموزادهها ،ما راجع به پيغمبر قضاوت كنيم ،البد بايد او را نمىپذيرفتيم.
اين امور كه مستقيما تحريك است براى متزلزل كردن مبانى اقتصاد كشور به

هيچ روى موجب جلب كسى نشد و مهمتر از اين همه تحريکات كه شب و روز
مى شود ،بر ضد اين حکومت تا به حال موجب جلب كسى نشد و البته من از
اين جهت گلهاى هم ندارم و از افتخارات منست كه امور را شخصى نمىكنم و
كسى را به خاطر خود در معرض تهديد قرار نمىدهم .اما اين يك بام و دو

هوايى چيزى نيست كه قابل دفاع باشد.

خصوصا اين كه هفته پيش از آن دادستان انقالب ،از همين محاكمات و

مجازاتهاى خودسرانه به من شکايت كرده بوده كه چرا به اينها رسيدگى
نمىشود ،چرا مانع اين كارها نمىشويد و قرار ما هم بر اين است كه اين امور
از بين برود .تكرار همين مطالب از زبان رئيس كل بانك مركزى جرم تلقى

نمىشود و نمىتواند موجب جلب باشد خصوص كه شوراى عالى قضايى هم
يکى از وظايفش بسط آزادى هاست .طبق اصل  156و هم آزادى بيان در

قانون اساسى ما از حقوق مردم است و گذشته از همه اينها نبايد كارى كرد كه

مقامات اجرايى زبون اين گونه مقدمه چينىها هستند و من يقين دارم كه در
ذهن دادستان انقالب القاى شبهه كردهاند و با توجه به اين حقايق او تصميم

نادرست را لغو خواهد كرد.

اسقف كاپوچى آمد درباره مشکل مدارس مسيحى
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بعد دو مصاحبه با دو خبرنگار خارجى انجام دادم .بعد ،اسقف كاپوچى
آمد درباره مشکل مدارس مسيحى و اين كه مطالبى در روزنامهها درباره رفتار
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

درباره اين مدارس شد ،اين تبليغات را نمىشود ساده تلقى كرد .براى به انزوا
درآوردن كامل ما ،با توجه به اين كه انقالب ما يك انقالب اسالمى است ،از
جمله كارهايى كه بايد كرد ،يکى هم جريحه دارد كردن وجدان مذهبى

مسيحيان جهان بر ضد انقالب ما است و اين گونه كارزار تبليغاتى راه انداختن

درباره مدارس خواهى نخواهى براى ما زيانهاى بزرگ خواهد داشت و طبعتا

از جمله مقدمه چينىهاى طرحهاى توطئه در آينده است كه اگر بر سر ما
ريختند مردم مسيحى و غير مسيحى دنيا براى اين سركوب جشن هم بگيرند.

قرار شد كه اسقف كاپوچى با وزير آموزش و پرورش مصاحبه مشتركى ترتيب

داده ،رفع سوء تفاهم كنند .بعد درباره طرح سازمان كمك به نهضتهاى رهايى

بخش جلسه اى شد .و قرار شد كه وزير خارجه اين طرح را آماده بکند و براى

امضاى من بفرستد .بعد با يك گروه سيأسى ،درباره وضعيت كشور گفتگو شد.

آنها مىگفتند ما مسلمانيم ،ما جانبدار مستضعفانيم و در صورتى كه شما
جانبدار مستضعفان باشيد ،از شما حمايت كامل مىكنيم و ما از جمله كسانى

هستيم كه باين نكته پى بردهايم كه تضعيف ريأست جمهورى در شرائط كنونى
كشور در حالى كه ما براى اولين بار رژيم جمهورى برقرار كردهايم و رئيس

جمهورى هركس باشد نخستين رئيس اين جمهورى است .اينست كه وظيفه
شرعى دينى خود ديديم كه از شما حمايت بکنيم به شرط اين كه جهت كوشش

براى تغيير نظام اقتصادى ،اجتماعى ايران باشد.

تغيير اين نظام ،بدون حل مسئله سلطه خارجى دروغ است
و من براى آنها شرح دادم كه كوشش براى تغيير اين نظام ،بدون حل مسئله

سلطه خارجى دروغ است .و فريب است .دروغهاى حاكم ،وابسته ،تا آن
وابستگى ها از بين نروند از بين نخواهند رفت و براى مبارزه با آن سلطه
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خارجى است كه ما بايد تمام نيروى خودمان را بسيج كنيم و وقتى در مبارزه بر
ضد آن سلطه خارجى دقيق مىشويم مىبينيم ،هركس قدم پيش مىگذارد و به

طور جدى عمل مىكند ،آنهايى كه مأمور كوبيدند  ،مىكوبند

طرحهایی که بنیصدر در آنها نقش داشته است
و براى آنها شرح دادم در قوانينى كه در دوران انقالب به سود تغييرات نظام،

در عين حال در داخل و در رابطه با سلطه گران خارجى تصويب شده است يا

طرح را مستقيما من تهيه كردم يا از طراحان بودهام و براى تصويب شدن آنها
كوشيدم و مثال آوردم و قانون ملى كردن بانكها كه وقتى به شوراى انقالب آمد،

قانونى بود .براى مديريت بانكها و در شوراى انقالب تبديل شد به قانون ملى
شدن بانكها بعد ،بيمهها هم ملى شد .بعد ،انبارهاى عمومى ملى شد و بخش

مهمى از صنايع ملى شد و در همه اينها كوششهاى من بى تأثير نبودهام.

بعد حل مسئله زمين و قانونى كه در اين زمينه تهيه شد و كوششى كه به كار

رفت براى تصويب آن بعد ،بازرگانى خارجى و دو قانونى كه براى اداره

بازرگانى خارجى و توزيع داخلى براى حذف واسطهها تهيه شده بود و باالخره

طرحى كه گمان مىكنم قسمتى از حمله به بانكها به خاطر همين طرح باشد،
براى تبديل بانكها گاو شيرده همان سرمايه دارى سلطه خارجى بودند و
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

گذارى بپردازند و به اين طريق قدم اساسى براى حذف هرگونه بهره را فراهم

بياورند .البته آنها از سودهاى بسيار بسيار مهمى محروم مىشوند و حق هم هست

كه اين حملهها را بکنند آنها توجه داشتند كه چطور اين امور را نمىدانستند كه
من در آنها ذى مدخل بودم و زمينهاى شهرى و بسيارى تصميمات مهم پولى در

زمينه قطع رابطه با دالر ،در زمينه تغيير پشتوانه پول ،در زمينه تغيير بازارهاى
خريد از خارج و در زمينه تغيير تركيب اعتبارات بانكى و طرحى كه هست براى

ايجاد تعاونيهاى توليد كه سرمايه گذارىهاى بانكى مستقيما با نظام صحيح

منطب ق با نظام بينش اسالمى انجام بگيرد .اين كه آنها نمىدانستند كه من در
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اين امور نقشى داشتهام ،عجبى نيست ،چرا كه همان طور كه صبح در كانون
كودكان و نوجوانان گفتم ،من همواره تحت سانسور بودم و هنوز نيز هستم اما
همان طور كه پيامبر ما در محيط سانسور آن روز راه بيرون رفتن از ديوارهاى

سانسور را پيدا كرد ،من نيز با همان روش عمل مىكنم و اين ديوارها را به

خواست خدا مىشکنم.

آمدن چند نفر که در باره طرحهای دولت مطالعه میکنند

بعد از اين گروه چند تنى كه درباره طرح سازمان دولت مطالعه مىكنند،
آمدند و اين طرحى را كه آماده كرده بودند براى من تشريح كردند كه اميدوارم

با دول ت جديد به اجرا درآيد .از قسمت حقوقى دفتر پيگيرى آمده بودند و

ارقامى دادند كه شايد براى خوانندگان جالب باشد ،گفتند :در اين مدت كه به

كار مشغولند  14700شکايت دريافت كردهاند 4849 .شکايت مورد
رسيدگى قرار گرفته 6116 .شکايت تحت رسيدگى است 3025 ،شکايت

غير قابل اقدام بوده و  3230شکايت به نتيجه رسيده است .مشکل در كار
خودشان داشتند كه قرار شد با مسئولين پيگيرى درباره آن صحبت كنيم .بعد

آقاى موسوى اردبيلى آمدند و درباره همان مسئله احضار دادستانى صحبت
شد .صبح هم با تلفن صحبت كرده بوديم و قرار شده بود كه خود ايشان حل
كنند و ايشان گفتند بر عهده او بگذارند تا حل كنند ،حل خواهند كرد و من

هم پذيرفتم .بعد هيأتى كه به استان زنجان رفته بودند آمدند و گزارش كمبودها
و مشکالت آنجا را در ميان گذاشتند و استاندار آنجا هم آمده بود كه معلوم شد

ك ه او را تغيير دادند و در اين تغيير ،رعايت قانون اخير استانداران را نكرده
بودند ،يعنى نه هيأت دولت تصويب كرده و نه رئيس جمهور.

بعد ،من به شوراى انقالب رفتم و در آنجا درباره دو سه موضوع گفتگو

شد .وقت افطار به منزل آمدم و تا يك بامداد رسيدگى به امورى كه ضمن روز
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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کارنامه جمعه  27تيرماه 1359
تاریخ انتشار  31تیرماه 1359
روزنامه شماره 310

رفتن به خرم آباد و کوهدشت و ...
پيش از ظهر به مطالعه گزارشها و تعيين تكليف آنها پر داختم ساعت يك

بعد از ظهر به سوى خرم آباد رفتيم نماز را در فرودگاه مهرآباد به جا آورديم .در
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
مردم دادند .در آنجا مىخواستم مطالب و واقعيتهايى را با مردم در ميان
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بگذارم اما پيش از رفتن .با احمد آقا خمينى صحبت كرديم و مصلحت اين
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

خطير كشور ناشى مىشود.

چون در حال حاضر و با وجود مشکالتى كه از هر سو ما را در ميان

گرفتها ند ،بدون وحدت فرماندهى و بدون هماهنگى كامل مواجهه با اين
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

بود كه مردم ايران بينش اسالمى و روش انقالبى واقعى را از غير آن فرق
مىگذارند و تا وقتى رئيس جمهورى همان را مىخواهد كه تودههاى
مستضعف ايران مىخواهند ،نبايد باكى از توطئه  ،توطئه گران و بازيهاى
سيأسى فرصت طلبان داشته باشند.

صحبت در باره کودتا و نوار آیت و طرح کودتا
در آنجا ضمن صحبت درباره مسايل و مشکالت استان و كارهايى كه مىتوان

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

آن مهم است و در نوار كذايى ( منظور نوار آیت است که طرح کودتا را
مطرح کرده است ) به تعبير آنها كه مىخواهند آن را كوچك جلوه بدهند آمده
همين انزوا است .يعنى خنثى كردن همه گروهها و راندن همه به مخالفت است

تا رژيم ما ،در درون و برون به انزوا درآيد و زمينه توطئههاى بعدى فراهمتر
بشود و احتمال سقوط بيشتر گردد .از آنجا به بروجرد آمديم و در اينجا شدت

هيجان و احساسات عمومى حد نمىشناخت .مردم از درود و نقاط اطراف نيز
آمده بودند و كارتهايى داشتند كه در آنها تقاضاهايشان را نوشته بودند .مردم
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.

در بروجرد نيز گفتم كه وطن ما بر سر دوراهى خطر انهدام و پيروزى قرار

گرفته است .عدهاى مىخواهند جمهورى را از راه زورگويىها و دخالت در

امورى كه به آنها مربوط نيست به عصر جاهليت شاهنشاهى برگردانند .در آنجا

گفتم كه اگر ما سال جديد را با شعار دو برابر كردن توليد و با شعار سالم كردن
جو حيات اجتماعى بسر نبريم ،ناگزير با تورم بيشتر بسر خواهیم برد و

مشکالت ما روزافزون خواهد شد .گفتم از زمان ريأست جمهورى من ،يك
بررسى كنيد ،خودتان ببينيد چه مشکالت جديدى عالوه بر مشکالتى كه بوده

است در سر راه ما به وجود آوردهاند و ببينيد چه كسانى اين مشکالت را به

وجود آوردهاند .آنها هستند كسانى كه نمىخواهند ايران سامان بگيرد و دانسته و
ندانسته ،اسباب كار دشمنان ما مىشوند .از آنجا به خرم آباد و از خرم آباد به
تهران بازگشتيم.

بعد از نماز ظهر محل جبهه ملى را تصرف كردهاند

بعد از ساعت  10/5شب آقاى دكتر سنجابى به منزل من آمد و گفت كه
امروز بعد از نماز ظهر محل جبهه ملى را تصرف كردهاند .بعد پاسداران آمده و

سران كميته در آنجا مستقر شدهاند ،او مىپرسيد چه بايد كرد .و حق اين است
كه ما اين قانون را براى چه تصويب كردهايم؟ اگر قرار باشد قانون اساسى را

كه تصويب كرده ايم ،اجرا نكنيم و از ابتدا بالاجرا بگذاريم اين خود يك ضربه
اساسى نيست كه به جمهورى اسالمى وارد كردهايم؟ و اما جبهه ملى و
سرنوشت آن از زمان مصدق تا امروز سرنوشت جريانى است كه كسانى در آن
پيدا شدند كه بعد به رژيم دست نشانده خارجى پيوستند و كسانى هم بودند كه

نه گفتند و بر سر نهاى كه گفته بودند ماندند .اگر در مبارزه كارآئى جدى از
خود ظاهر نساختند ،اما ارزش انسانى خود را از دست ندادند و در نهاى كه

گفته بودند ،باقى ماندند .امروز چه چيز مورد حمله قرار مىگيرد؟ آنهايى كه به

رژيم پيوستند به خاطر تسليمطلبى آنها اين حمله صورت مىگيرد كه از آنها
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در دستگاه حکومت جديد كم نيستند و در همه جا هستند .اگر به مبارزاتى كه
با سلطه خارجى جنگيدند حمله مىشود اين وجه غم انگيزى است و اگر به

استناد اين است كه اينها در توطئه اخير دست داشتهاند ،هيچ عالمتى از اين كه
جبهه ملى در اين توطئه وارد بوده نيست .تنها نام يکى دو تن از افراد حزب

ايران ،حزبى كه بختيار نيز مدتى رهبر آن بود به ميان آمده است و با يکى دو
تن نمىتوان يك جمعى را بخصوص جمعى كه رهبر آن دكتر سنجابى در
پاريس به حضور امام رسيد و با ايشان ميثاق بست متهم كرد و اگر بتوان كرد
اين حکم را بايد درباره همه كرد و باستناد خرابکارى هر كدام از اعضاى هر
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

(حاال كه قرار نيست قانون اساسى اجرا شود) و همه اين گروهها به استناد
كارهاى افرادشان مورد ارزيابى قرار بگيرند و هر وقت معلوم شد كه يکى از

افرادشان خالفكارى عمده كرده است آن گروه و آن حزب تعطيل بشود .اين

مطالبى كه مىگويم بخاطر دفاع از قانون اساسى است كه اگر اين حداقل آزاديها
هم از بين برود ايران ناگزير بطرف رژيمى مىرود كه در آن رژيم هر كه توانست
زور را بهتر سازمان بدهد زودتر حاكم خواهد شد .بر همه روشن است كه من
چه در دوران مصدق كه بسيار جوان بودم و چه پس از آن و چه در سالهاى

 39-42با شکل و محتواى رهبرى جبهه ملى مخالف بودم و از درون و برون
براى تغيير اين شکل و محتوى مبارزه مىكردم و بعد هم در اروپا تا انحالل
جبهه ملى دوم اين مبارزه را ادامه داديم و زمانى هم با امام در پاريس و شايد

به هنگام اقامتشان در نجف درباره اينان صحبت كرديم و من نظرهاى خودم را
درباره ضعف اين رهبرى به ايشان عرض كردهام .اما امروز مسئله  ،مسئله
ديگرى است .مسئله اينست كه حذفهاى پى در پى كار را مىرساند به اين كه

باقى مىمانيم خودمان و ناچار بايد حذف را در داخل خودمان بکنيم .اين

جريانى است كه همه رژيم هايى كه باين خط افتادند طى كردند .رژيم هايى كه

قدرت بزرگى بودند و دخالت در كار آنها از خارج مشکل بود مثل روسيه و
چين كه به استبداد مطلق گراييدند و رژيم هايى كه ضعيف بودند و امکان
دخالت از خارج فراوان بود ،كارشان به تغيير رژيم كشيد مثل شيلى و ديگر
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كشورهاى آمريکاى التين و كشورهاى عربى كه نمونه هايى از اين گونه
رژيمها هستند و ما براى بقاى رژيم خودمان الزم است كه به قانون اساسى كه
مردم به آن رأى دادهاند و آزاديهايى كه در آن براى همه شناخته شده است
پاى بند بمانيم و بهاى اين پاى بندى را با خون بپردازيم .بايستيم و مقاومت

كنيم و نگذاريم توطئه گران از آن مجارى به درون ما رخنه كنند .البته افشاى

اين توطئهها از پيش مانع از اين شده است كه تأثيراتى را كه انتظار داشتهاند به

جا بگذارد ،اما در درازمدت محیط اجتماعى ما ،آماده انفجار خواهد شد.

براى جلوگيرى از آن بايد اين شيوهها را با قاطعيت مانع شد.

بعد به مطالعه كارها و گزارشها تا ديرگاه شب پرداختم و امروز هم به اين

ترتيب به پايان رسيد .روزى بود از نظر من بسيار اميدبخش و من مىخواهم در

اينجا تحت عنوان بيم و اميد مطلبى را با مردم مسلمان و آزاده ايران در ميان
بگذارم.

اينجا تحت عنوان بيم و اميد مطالبى را با مردم در میان میگذارم
وقتى انسان در ميان تودههاى مردم و در حضور آنهاست اميد سراپاى او

را مىگيرد .اطمينان پيدا مىكند به اين كه اين مردم به هيچ قيمتى از شعار
خودشان ( بنىصدر حمايتت مىكنيم ) دست نخواهند كشيد.

احساس مىكند كه اين موجهاى عظيم انسانى هر سد و مانعى را از سر راه

بر مىدارد .در آنجا هم در حضور آن قيافههاى مصمم و شاد ،آدمى اراده
خداوندى را منعكس مىبيند و اطمينان پيدا مىكند كه در برابر خواست الهى

كه در قيافههاى مصمم و حمايت گر مردم موج مىزند توطئه توطئه گران و
بازيهاى فرصت طلبان ناچيز است .وقتى به عظمت روح و معنويتى كه در اين

اجتماعهاى بزرگ بروز و ظهور مىكند مىنگريم ،آمريکا و قدرت او خرد و

كوچك مىشود و وقتى در تنهايى و با اينان مىنشينيم و مسايل و مشکالت
پيش مىآيد و دخالتهاى نابجا و اينكه هر كس در هر جا حکم صادر مىكند
و به اجرا مىگذارد و اينكه در هر روز تعداد كثيرى كشته مىشوند و مشکالتى

كه پديد مىآورند و بازيها كه جور مىكنند ،بيم به آدمى دست مىدهد كه با اين
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همه مشکالت و بازيها آيا مىتوان از چنبره چرخ شتاب گير مشکالت و موانع
به سالمت بيرون رفت و بازيچه آنها نشد؟

و اين بيمها ،وقتى آدمى خطوط عمل دشمن را مىشناسد و با يك روش

درستى مىتواند از روى عالئم و بيانها ،عملکردهاى دشمن و خطوط عمل او
را بدست بياورد و مىبيند كه اين خطوط دارند عمل مىشوند و به اجرا در

مىآيند فزونى مى گيرد و در اين حال بايد به خدا پناه برد و از راه سخن با او
اميد را جايگزين بيم كرد .پناه بر خدا كه بيارى او و حمايت مردم ،اميد بطور

قطع جاى بيم را بگيرد.
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روش علمى را بايد بطور قطع جانشين روشهايى كرد
كه بنايش بر گرفتن اقرار از راه اعمال زور است

امروز صبح به مطالعه نامهها و پروندهها پرداختم ،نزديك به ظهر مسئول

اطالعات دفتر ريأست جمهورى در سپاه پاسداران ،آمدند و گزارشى درباره
پيشرفت تعقيب توطئه گران دادند .از اطالعاتى كه دادند بر من معلوم شد كه،

گر چه گنگ ،اما مىتوان سرنخى ميان اين توطئه و توطئه ديگرى كه در حال
تكوين است يافت و من ،آنچه را كه براى روشن كردن سازمان توطئه بعدى

ضرور بود ،از آن اطالعات گرفتم و يادداشت كردم تا به تدريج اين سازمان را

پيدا كنم به مسئوالن كه آمده بودند گفتم در اين طور كارها بايد روش علمى
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،

اساس كشف سازمان بايد باشد .تا سازمان بدست نيايد و ما راه تالشى كردنش
را پيدا نكنيم توطئه كامالا كشف نمىشود ،و بخشى كه مىماند ،مىتواند از نو
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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

به نظرم نقايصى داشت .امورى را نگفتهاند و در ارزيابى رعايت عدالت را

نكردهاند.

بعد ،گروه تحقيقى كه به قم رفته بود ،آمدند .معلوم شد كه عدهاى از مردم

ساوه را سپاه قم گرفته است و اينها رفتهاند آنها را آزاد كردهاند كه دو تن از

آنها ماندهاند .اينها همان امورى است كه در پيام ديروز امام هم بود و بطور
جدى امنيت قضايى و جو تفاهم را از بين مىبرد و بايد هر چه سريعتر بدان

پايان بخشيد.

پیشنهادات افراد سپاه پاسدار زابل

بعد ،از سپاه پاسداران زابل آمده بودند .درباره وضع آنجا گزارش كردند و
پيشنهادهايى داشتند كه بايد با مسئولين در ميان گذاشت كه انجام بدهند .يکى

پمپاژ درياچه هامون كه مدعى بودند كه دشت تخت رستم را با آن مىتوان

آبيارى كرد .دوم ،طرح كانال كشى براى آب هيرمند ،سوم ،سد سيستان و
بيمارستان كه در زابل يکى است و بايد دو تا بشود.

گروههاى قدرت در دزفول و انديمشك و قصر شيرين
بعد ،مدير دولتى شركت فرمانفرما آمد و شرح مفصلى گفت درباره اين كه

هر دستگاهى كه به راه مىافتد ،عدهاى هم براى از كار انداختن آن به راه
مىافتند .بعد كسى را از قم فرستاده بودند آمد و درباره گروههاى قدرت در

دزفول و انديمشك صحبت كرد كه اين گروهها هنوز در آنجا از قواى مسلح
براى تحکيم حاكميت شان ،استفاده مىكنند .مىگفت يکى از آنها 750

قبضه اسلحه گرفته و معلوم نيست ،چه كرده است .البته اين اطالعات را بايد
به فرمانده جديد سپاه بدهيم كه برود براى تحقيق .او از طرح كارخانه دزفول

صحبت كرد كه بايد با  350ميليون تمام مىشد ولى  1250ميليون خرج آن
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شده و هنوز هم نيز به پايان نرسيده است بعد ،آقاى بديعى آمد درباره اوضاع
قصر شيرين قليخانيها ،صحبت كرد و گفت مردم بعضى روستاها از ترسى كه
در آنها ايجاد شده است به عراق متوارى شدهاند .مىگفت مىتوان به آنها
تأمين داد كه بازگردند كه اين را بايد در كميسيون امنيتى طرح كنيم .بعد ،از

سد ماهبرى در آباده و  25حلقه چاه صحبت كرد كه اگر بهره بردارى بشود،
همه آن نواحى را مىتوان آبيارى كرد.

مصاحبهها و گزارشها و آنچه از آنها میتوان دید
نزديك افطار به منزل آمدم و بعد از افطار به مطالعه گزارشهاى روز و

نوشتههاى مطبوعات خارجی پرداختم .اين نوشتهها كه درباره ايران است
خطوط اصلى كار دشمن را به ما مىنماياند خصوصا ،مصاحبهاى كه بختيار

انجام داده است .اين خطوط همانها هستند كه من بارها يادآور شدم .در
زمينه جهانى كشاندن ايران به انزواى كامل ،انزواى سيأسى ،تنها در قبال دولتها

نيست؛ چرا كه در آن صورت ما مىتوانستيم براحتى تحمل كنيم .رژيمهاى

ديگرى هم بودهاند كه مدتها در اين نوع انزوا قرار داشتهاند ،بلکه انزوا در
افكار عمومى دنيأست .مثالا آنچه در مدارس مسيحى و اداره مدارس مسيحى

انجام گرفته و تبليغات و بزرگ كردن اين مسئله در مطبوعات داخلى و

خارجى زمينهاى فراهم مىآورد ،براى تبليغات نزد مسيحيان دنيا درباره رژيمى
كه مذهبى است ،يعنى رژيم ما و هدف اين تبليغات جريحه دار كردن وجدان

مذهبی مسيحيان ،بر ضد انقالب ما است .در مصاحبه بختيار و چند مقالهاى
كه در مطبوعات شمال آفريقا ،انگليس ،امريکا و اروپا نوشته شدهاند اين
خطوط را براحتى مىتوان يافت ،يکى از هدفهاى آنها فلج اقتصادى ايران
است .و همه آنها با ساز و دهل ،بوق و كرنا نوشتهاند كه اقتصاد ايران خوابيده

و بختيار ادعا كرده است ما  3ميليون بيکار داريم .بنابراين مىتوان گفت كه
يکى از زمينه هايى كه آنها مىخواهند به آن ضربه كارى وارد كنند ،همين زمينه

اقتصادى است و در اين معنى من نه پيش از اين ترديد داشتم و نه حاال كه

اين نوشتهها را فرصت كرده و خواندهام.
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زمينه سوم كه باز حمله آنها آشکار است ،حمله به روحانيت است و
حمالتى كه به آنها مىشود «كه اينها بلدوزر بودند خراب كردند اما توانائى

سازندگى ندارند ».در اين معنى تقريبا متفقند .پس بىاعتبار كردن روحانيت
از دو طريق مورد نظر آنها بوده و هست ،يکى از طريق تبليغ كه مىكنند و

ديگرى از طريق تمايالتى كه نزد بعضى از روحانيون به مداخله درهر كار

مالحظه مىشود و اينها را بزرگ كردن و همآنطور كه امام در پيام خود
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 .

فرمول بختیار در اختالف انداختن ميان رئيس جمهورى و ديگران

خط چهارمى كه دراين نوشتهها و مصاحبهها مالحظه مىشد ،كوشش در

اختالف انداختن ميان رئيس جمهورى و ديگران و ناتوان كردن رئيس

جمهورى است .تبليغات شديد مىكنند كه رئيس جمهور فاقد هرگونه توانايى
براى عمل است و اين كه وسايل كار در اختيار او نيست تا بتواند به وضع

نابسامان سامان ببخشد ،مخصوصا آن فرمولى كه آن بينوا (بختيار) در مصاحبه

خود گفته است« ،خمينى بعالوه بنىصدر مساوى است با خمينى .بنىصدر

بعالوه خمينى مساوى است با صفر ».و اگر اين خطوط را ما دنبال كنيم

مىتوانيم بفهميم داخل كشور ما چه دستهايى آنها را تعقيب مىكنند .در آن
صورت براحتى مىتوانيم هم مجارى و ايجاد کنندگان بینظمیها در كشور،

خصوصا در دستگاه قضايى (آشفتگى در محاكم دادگستری) را شناسایی

کنیم .ما مىتوانيم اين زمنيهها را از بين ببريم و راه را بر دشمن ببنديم .دراروپا
هم كه بوديم بر اساس همين نوشتهها يعنى عالئم ظاهرى كه دشمن از خود

نشان مىداد و همان شيوه علمى كه امروز نيز از آن پيروى مىكنيم ،خطوط

عملى را كه بايد در پيش بگيريم به دست مىآوريم و پيشنهاد مىكرديم .در
اين جا نيز بهمان شيوه عمل مىكنيم و توفيق ما در كشف  7توطئه و ديروز كه
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از ارتش خبر دادند يك جريان هم در يك نقطه ديگرى كشف شده ،بنا براين با
آن مىشود هشت ،خود گواهى مىدهد كه اين شيوه ،شيوه درستى است.

در تضعيف رژيم كه اينك از راه تضعيف ريأست جمهورى است خوبست

ببينيم گفتهها چگونه به عمل درآمد .اگر آنچه را كه افشا شده است ،در نظر
بگيريم ،مىبينيم يکى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهور بود كه در اين زمينه

از هيچ كوششى فروگذار نكردند و نمىكنند .ولى بعلت افشاى اين خط فساد،
اين كار هنوز تأثيرات قطعى بجايى نگذاشته است.

كوبيدن به اصطالح اطرافيان رئيس جمهور
ديگرى كوبيدن به اصطالح اطرافيان رئيس جمهور بود كه آنهم با شدت دنبال

شد .سه نفر مورد حمالت جدى قرار گرفتند و براى اين كه رئيس بانك مركزى
را بکوبند ،خاله زادگى را جرم كردند بعد ،معلوم شد كه آن خانم خاله زاده

نيست ،حجاب اسالمى هم داشته است .و براى اينكه بهر ترتیب شده ،وسيلهاى
براى كوبيدن پيدا كنند ،بر خالف دستور صريح قرآن داخل كيف او را هم

تفتيش كردهاند .و سوم اين كه تبليغات را در دست بگيرند و آن را وسيله
حمالت مستقيم و غير مستقيم به رئيس جمهور قرار بدهند كه مردم ما بسيار

خوب اين معنى را فهميدهاند و در سنجش افكارى كه درباره راديو ،تلويزيون و

روزنامهها انجام گرفته نزديك به  80درصد مردم برایشان روشن است كه اين
دستگاهها به وسيله جريانى ،يا كنترل شده يا در حال كنترل شدن است و هدف

آنها به كار بردن اين وسايل است بر ضد رئيس جمهور .باالخره تراشيدن دولتى

كه بيانگر تضاد باشد و هماهنگى با رئيس جمهورى نداشته باشد .همآنطور كه

در آن نوار آمده است وقتى مجلس مقابل رئيس جمهور شد ،و دولتى به رئيس
جمهور تحميل شد كه با او هماهنگى نداشت فرماندهى كل قوا هم خالى از

معنى مى شود .براى اين كار كه اداره قشون و تغيير انقالبى آن و اداره نيروهاى
مسلح بدون همکارى دولت ممکن نمىگردد ،در نتيجه مىرسد به همان جايى
كه بايد رسيد و رئيس جمهورى در وضعى قرار مىگيرد كه ناگزير بايد از اين

عنوان صرفنظر كند.
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اينها امورى است كه هر روز واقع مىشود .نمىتوان گفت اينها مسايلى
است كه به مردم كاری ندارد ،به هر حال رئيس جمهورى ،خود را منتخب

مردم مىداند و زير بار هيچگونه تحميلى نمىرود و در صورتى كه كار به
تحميل بکشد چون خود را در برابر سرنوشت انقالب و اين ملت مسئول

مىداند ،با قاطعيت مطالب را با مردم در ميان خواهد گذاشت و تسليم اراده
مردم هست و مىماند.

خداوند مدد مىكند تا ما به سالمت از ميدان توطئه ،توطئه گران و

بازيهاى فرصت طلبان بيرون برويم .ديرگاه شب است ،به سحر نزديك مىشويم.

شما را به خدا مىسپارم.
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مطالعه گزارشها
182

صبح با مطالعه گزارشها كارم را شروع كردم .گزارشاتى كه خواندم ،به همان
ترتيب كه خواندم ،اينها هستند:

گزارش درباره سدى در سبزوار ،بقيه سد خلق ،مقاله اسالميك ميچر

سرويس چاپ كراچى  -گزارش درباره سپاه پاسداران ،سپاه منجيل و گيالن،

طرح و برنامه تربيت مربى ،دو گزارش بودند یک گزارش درباره جهاد

سازندگى غرب و یک گزارش درباره افزايش  200هزار شماره به تعداد
خطوط تلفن ايران و بهرهگيرى از امکانات موجود ،سه متن درباره كاميونداران
و ديروز هم رانندگان بيکار آمدند در برابر نخست وزيرى ،مشکالت سيستان،

نوشته نماينده زابل مهندس خدابنده شهركى 14 .مشکل شمرده بود به اين
ترتيب كه آب ،كشاورزى و دامدارى ،راههاى سيستان ،بهداشت و درمان،

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

مدير كل كار كردستان ،درباره وضع اداره كار درآن سامان و مطالب ديگر،
گزارش درباره مؤسسه عبدالعزيز و فرمانفرمايان و همکاران ،گزارش مفصل

درباره ساوه ،گزارش درباره دادگاه تقى شهرام كه بر خالف قانون اساسى بدون

حضور متهم و وكيل مدافع انجام مىگيرد ،گزارش پيشنهاداتى درباره كردستان
 گزارشهايى درباره استانها ،گزارش كار در مورد استان هرمزگان ،گزارشاخراج ايرانيان از شارجه ،رواج قاچاق و طرحهاى انجام شده در قشم ،شهر

ميناب ،گزارش درباره ....گزارش درباره وضع كرمانشاه و فساد كارهاى آن از
نماينده دادستان كل انقالب ،گزارش گروه كنترل ارز ،گزارش مربوط به

مشاركت ايران در فعاليتهاى مربوط به برگزارى سال جوانان ،بخشنامه آموزش
و پرورش قم و نامه معلمين در اين باره ،گزارش درباره خسارات وارده به

ميدان اسب دوانى ،گزارش نادرست به امام درباره دادگسترى اراك ،تحقيق
انجمن اسالمى كاركنان گمرك درباره طرح تجارت ملى از حسين عرفانى،

گزارش وزير كشاورزى درباره مشکالت بانك كشاورزى تعداد گزارشهايى كه

من خواندم و عناوين آنها نشان مىدهد كه تا كجا مطالب متنوع و گسترده

است و اين كه مشکالت ما تا چه حد اندازه زياد است درباره اين گزارشها من
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آنچه را كه بايد كرد برای اقدام مسئوالن يادداشت كردهام و اميدوارم كه اهل
خبره و اطالع و علم به كار تهيه گزارشهاى اساسى درباره مشکالت كشور

بپردازند و بکوشند راه حل اساسى براى آنها ،پيشنهاد نمايند.

بعد ،اسقف كاپوچى به مالقات من آمد و بار ديگر مسايل مدارس مسيحى

را طرح كرد و من پرسيدم مسئله چيست و بهرحال كسانى كه به سرنوشت كشور

و انقالب اسالمى عالقمندند نبايد بازتاب آنچه در اينجا مىگذرد را در دنيا
ناديده بگيرند.

جلسه بحث بودجه و تثبیت قیمتها
بعد ،به جلسه بحث درباره قيمتها رفتيم در اين جلسه قرار بود درباره تأثيرات

ميزان اعتبارات و صرف بودجه كشور درافزايش قيمتها بحث و گفتگو كنيم.
بحث به همان نتيجه انجاميد كه به دفعات با مردم در ميان گذاشتهام .مطلب

ساده است ،بودجه ما كسر زياد دارد ،اگر ما بخواهيم ،اين بودجه را تماما
خرج بکنيم قيمتها بشدت باال مىرود و اگر خرج نكنيم بودجه را صرف
نكنيم با دو مشکل روبرو مىشويم يکى افزايش بيکارى و يکى ديگر تورم و
بنابراين اگر بخواهيم صرف بکنيم و براى جذب تورم ،كم كردن افزايش

قيمتها ،واردات بکنيم ،اوالً شش ماه طول مىكشد تا سفارشات به ما برسد
ثانيا با وجود محاصره اقتصادى كار آسان نيست .بنابر اين يك راه حل ،راه

حل سيأس ى است .باين معنى كه ما بايد جوى را درست بکنيم كه بتوانيم از
معنويت اسالمى در افزايش توليد استفاده كنيم و در اين كه مردم به كار و
تالش رغبت بکنند زياد كار كنند و كم مصرف كنند تا ما بتوانيم در عين اين

كه بودجه عمرانى را به تمامى به مصرف مىرسانيم از اثرات تورمى اين بودجه
در امان باشيم و گرنه وضع اقتصادى به غايت مشکل خواهد شد.

مشوش شدن محيط كار در كارگاههاى صنعتى و غير صنعتى

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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غير صنعتى مشوش شده .از جمله سيمان در مجموع توليدش تا  47درصد
ظرفيت كارخانههاى سیمان كاهش يافته و اگر اين وضع ادامه پيدا كند موجب
تعطيل بخش ساختمان مىشود و بيکارى فوقالعاده وسيعى را به وجود

مى آورد .چرا اين سيمان توليدش كم شده ،سه علت آوردند -1 :وضع مديريت
 -2تشنج محيط كار اين دوتا با هم يکى هستند  -3نوسانات برق كه خاموش

و روشنىهاى پى در پى كه موجب مىشود كورهها و آجرهاى كوره مىريزد و تا
بخواهند آن را مرمت كنند يك هفته طول مىكشد.

بعد ،صحبت زياد شد درباره كاالهاى متروكه در گمرك كه وضع آنها

همچنان مانده و پيشنهاد شد كه بايد يك هيئت مقتدرى وضع گمركات را حل
بکند .دراين جسله شش تن از اعضاى شوراى انقالب هم آمدند و شركت

داشتند و آنها هم اين مطالب را شنيدند .دفعه اول نيست كه ما اين مطالب را
بحث و گفتگو مىكنيم دفعات فراوانى در اين باره صحبت كردهايم و همواره
هم بهمين نتيجه رسيدهايم و هربار هم گفتهايم ،بايد نظم باشد .امنيت باشد و
معنويت باشد و مردم از اين جو تحريك و تخريب به جو سازندگى و كار بروند

و اگر تأخير در اين كار بشود فاجعهآميز است براى اين كه ما در بنبست
اقتصادى هستيم ،بنبست اقتصادى رانمى توان جدا از مسايل سيأسى دانست.

بعد ،در همان جلسه درباره گوشت نيز بحث شد اين طور كه خود

مسئوالن مىگفتند وضع گوشت رضايت بخش است و اميدوارند كه به همان

ترتيبى كه وعده داده بودند در همه كشور گوشت ،با قيمتهايى كه اعالم شد

توزيع بشود .در اين جا به مناسبت بگويم كه در جنوب شهر تهران فاسدانى در
هر لباس و رنگ تبليغ مىكنند كه قيمت گوشت را كه ما افزايش داديم ،سيزده

تومان مى خريدند و حاال بايد بيست و پنج تومان بخرند .البته حقايق بسيارى
را از شنوندگان خودشان پوشيده مىدارند ،حقيقت اول اينست كه درست است
كه به قسمتى از شهر تهران گوشت را سيزده تومان مىدادند ،اما باقى قيمت را

دولت از جيب خود مىداد و رقم بزرگى را هم بابت باقى قيمت مىداد .دو
ميليارد تومان و بيشتر .اين تفاوت را اگر مىخواست به تمام شهرهاى ايران

بدهد رقم فوقالعاده بزرگى مىشد و دولت از عهدهاش بر نمىآمد .اين رقم را

قرار شد براى توسعه دامدارى به روستاييان بدهند .پس حقيقت اول اينست
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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

گوشت را مصرف مىكردند و چقدر از مردم ايران گوشت را به قيمت 60
تومان مىخوردند .اطراف همين تهران و بخشهاى مهمى از همين تهران گوشت
را به پنجاه تا هفتاد تومان مىخوردند .فراوان كردن گوشت و تعيين قيمت،

گوشت سرد  25تومان و گوشت گرم را  40تومان بخرند .بنابراين و به اين
ترتيب آنها كه براى خودشان مسئوليت مىشناسند تا حقيقت را به مردم بگويند

اينست كه وسايل ارتباط جمعى ما ،راديو و تلويزيون و روزنامهها به وظيفه
خودشان در توضيح اين حقايق براى مردم عمل نمىكنند .بايد جاى خالى آنها
را خود كسانى كه مسئوليت شناسند پر كنند و همان رويه را در پيش بگيرند كه

در جريان انتخابات ريأست جمهورى  -تا مردم حقيقت را آن طور كه هست
دريابند و به آن پى ببرند.

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
آمادگى و كارآيى نظامى و فكرى سپاه صحبت شد و من تأكيد كردم كه بايد
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
بيکار آمدند .با اينها هم گفتگو زياد شد ،اين دولت چند شركت كاميون دارى

را ملى كرده و آنها مىخواستند كه اين كاميونها را دولت در اختيار آنها بگذارد
و قرار شد كه فرداى آنروز با وزراى بازرگانى و كار و راه مشکلشان را حل

بکنند .بعد از افطار من نامهاى را براى امام شروع كردم.

نامه ای به امام و توضیح عمل کودتاگران

در اين نامه وضع اقتصاد كشور را شرح كردم ،ضرورت حل سيأسى را
يادآور شدم و نوشتم كه دو راه حل بيشتر در تشکيل دولت جديد نيست و هر دو

راه حل مىتواند عملى باشد.
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يك راه حل اينست كه با توجه به جوسازيها و با توجه به اين كه مطالب
نوارهاى كذايى يك به يك انجام گرفته و مىگيرد ،از جمله اينها را شمردم،

حمله به گروههاى سيأسى و تصفيه حساب با آنها انجام گرفته و مىگيرد.

وزارت خانهها عمال از كار افتادند و كوبيدن اطرافيان بنىصدر توسط ارگانهاى

حزب به شدت ادامه دارد.

اگر كودتاى نافرجام انجام گرفته بود همه چيز زيرو رو مىشد و اگر وضع

كنونى ادامه پيدا كند باز در آينده خواهد شد .از همه بدتر چهره اقتصادى كشور

كه با كار شبانه روزى به حركت افتاده بود روى به ركود مىنهد بعد ،كار مقابل

كردن مجلس با دولت با رئيس جمهورى و جلوگيرى از اين كه كارى انجام
بگيرد در اين اوضاع با توجه به اين كه دشمن در دو زمينه اساسى با ما جنگ
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

انقالب ايران به گل مىنشيند مقالهاى نوشته و پيش بينى كرده بود كه تا زمستان
اقتصاد ما فلج مىشود كه نشان مىدهد دشمن برنامهاى را براى فلج كردن

اقتصاد دارد و تعقيب مىكند.

در اين اوضاع و احوال دو راه حل بيشتر نيست .يکى كه من آن را از چند

ماه به اين طرف متواليا گفتهام ،اين كه اختيار انتخاب نخست وزير و دولت را
به هر گروهى كه بخواهد در اين موقعيت مشکل مسئوليت را بر عهده بگيرد

بسپارد در اين صورت ناگزير بايد مردم بدانند كه رئيس جمهورى مسئول
عملکرد دولت نيست و راه حل دوم راه حل تفاهم است كه يك دولت متجانس

به وجود بيايد و اين دولت متجانس و هماهنگ با مجلس و رئيس جمهورى

بتواند كار خود را در اين وضعيت مشکل پيش ببرد.

و بخصوص تأكيد كردم كه تا درون تغيير نكند ،بيرون تغيير نمىكند .تا

باطن عوض نشود ،تغيير ظاهر بازتاب تخريبى دارد و به صورت يك رشته

فعاليتها ،نظرها حركات تخريبى تجلى خواهد كرد و گفتم كه اين حرف بدان
معنى نيست كه ظواهر مراقبت نمىخواهد ،بلکه بدان معنى است كه بايد تغيير
اساسى را از هدايت انتظار داشت ،معنى اين حرف اينست كه در اوضاع فعلى

بنبستها را بايد از طريق ايجاد جو اميد و كار از بين برد واال اگر قرار باشد
187

كه عدهاى راه بيفتند و توى شهر و هر چه را مخالف خود مىدانند ببندند و
بدون اينكه به وجود قانون اساسى اعتنائى داشته باشند و بدون اين كه اعتنايى

داشته باشند به وجود دولت ،وضع به صورتى در مىآيد كه سرانجام ما از آنچه
شده و مىشود ،پشيمان خواهيم شد ،بعد ،عدهاى آمدند و تا نزديك سحر درباره
مسايل مختلف كشور بحث و گفتگو شد.

کارنامه دوشنبه  30تيرماه 1359
تاریخ انتشار  5مرداد 1359
روزنامه شماره 314

صحبتهاى امام را حضور شوراى عالى قضايى خواندم
و نامه بنیصدر به امام و توضیح مشکالت و راه حلها

امروز صبح كه برخاستم صحبتهاى امام را حضور شوراى عالى قضايى
خواندم در چند مورد امام گفته بودند كه اشتباه شده ،يکى تشکيل دولت

موقت ،كردستان ،وزرايى كه انتخاب شدهاند و درست كار نمىكنند يا
نكردهاند و اين كه وزرا بايد مکتبى و قاطع و جوان باشند .و از مطالب ديگر

امام مىگذرم و درباره همين چند مسئله بعضى نكات را توضيح مىدهم.

صبح كه اين مطالب را خواندم ،جملهاى در آغاز نامه خودم اضافه كردم و

چند جملهاى هم در پايان نامه ،در آغاز نامه نوشتم :اين عريضه را ديشب
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
گزارش تحليل وضع ،ديدگاهها و امکانات دولت مهندس بازرگان ،براى
مواجهه با وضع خدمت ايشان دادم و مخالف بودم با تشکيل آن دولت.

بعد ،در مورد كردستان نيز به همين ترتيب وقتى به كردستان رفتيم،

گزارشى به ايشان داديم و به همين قيأس ،آنچه در آنجا مىشد را انتقاد كردم و

پيشنهادهاى مشخصى درباره آنجا ارائه دادم و اين صحبتها را در مجامع
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عمومى در كردستان در همان وقت شرط كردم ،اما وقتى كه انتخابات ريأست
جمهورى انجام شد ،دو تا راه حل پيشنهاد شد:
-

يك راه حل اين بود كه من از مداخله در كارها خوددارى كنم تا تشکيل

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
شورا هم به آن دولت داده شود ،اين طرح نشد ،تا اين كه من يك نوبت براى

اين كه ابهامى ،ترديدى ،سوءظنى هيچ ممکن نباشد فرزند امام را براى نخست
وزيرى پيشنهاد كردم .بعد هم سه ماده مشهور را پيشنهاد كردم كه موافقت شد،

ولى درعمل انجام نگرفت.

منظور از اين بيان و اين صحبت اين است كه به جاى واقع بينى ،راه

قاطعيت واقعى انقالبى ،آنچه بايد مىشده است ،پيشنهاد شده اما هميشه
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

خواندم ،بسيار آرام شدم براى اين كه وضعيت روشن شد و مىتوان راهى را
رفت و مسئوالنه با مسايل و مشکالت و عملکردها و خالصه اداره كشور

معلوم و مشخص مىشود و هيچکس كوششى براى ديگرى نمىدهد .نه كسى
اين ضعفهاى رئيس جمهور را پوشش مىشود و نه رئيس جمهور پوشش

ضعفهاى احتمالى دولت يا نهادهاى ديگر مىگردد.

در حال حاضر هنوز ما از اين كه حاكميت دولت مستقر شده باشد بسيار

فاصله داريم .چه وقتى اين حاكميت مستقر خواهد شد و چگونه؟ خدا
مىداند؟ اميدوارم كه دير نشود.

نوشتههایى خطاب به اعضاى شوراى انقالب
بعد ،به نوشتههاى خطاب به اعضاى شوراى انقالب پرداختم و اين چند

بند دارد،
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بند اول اين كه رئيس جمهورى در شرايط بحرانى امروز مسئوليت بسيار
سنگينى بر عهده دارد و آن ممانعت از تأثير مشکالت همه گونه بر روحيه اميد

و وحدت در جامعه است .ايران بدون اين روحيه نمىتواند از گرداب مهيب
مشکالت اقتصادى سيأسى ،اجتماعى ،و فرهنگى بيرون برود و رئيس
جمهورى بايد مظهر اين اميد و وحدت باشد و دستگاههاى تبليغاتى خصوصا

مرتكب جرم بزرگى مىشوند و حتى مىخواهند رئيس جمهورى را بشکنند كه
مردم او را دوست مىدارند.

مطلب دوم اين بود كه در همان روزها مسئله گروگانها و تحويل آنها به

دولت و عدم تحويل شان به دولت طرح بود ،من در حال هيجان و گريه به
اعضاى شوراى انقالب گفتم شما با من يك دل نيستيد و صحيح نيست كه

اولين رئيس جمهورى تاريخ ايران تسليم فشار امريکا بشود .و گفتم كه بهتر
است من عقب بروم و شما كسى را كه با او يکدل هستيد به عنوان نخست وزير

انتخاب بکنيد و امور كشور را اداره كنيد .آنها گفتند نه ،ما با شما يکدليم و

دنباله را خود مردم مىدانند كه چگونه گذشته است .

بهرحال من اين مطلب را يادآور شدم تا بر آنها معلوم كنم كه از همان

ابتدا با توجه به واقعيتها ،من آمادگى كامل داشتهام براى اين كه كمك باشم در

حل بنبستها و شکستن بنبستها و كوشش داشتم براى اين كه وحدت واقعى بر
اساس برنامه مشخص براى بيرون بردن كشور از مشکالت بوجود بيايد.

مسئله سومى كه توضیح دادم ،مشکالت اقتصادى كشور است كه بطور

اجمال در كارنامه ديروز (يکشنبه)آوردهام.

مطلب چهارم اين كه قرار ما اين شد ما بعد از اين كه اين مشکالت ،دو

سه نوبت درحضور شوراى انقالب طرح شد ،قرار شد كه همه ما بکوشيم كه
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

وجود بياوریم .اين هم عمالا آن طور كه بايد انجام نگرفت و همان جو تحريك
و يك دور جهنمى شدت گرفت.

محتواى نوار ( کودتا ) يك به يك انجام گرفتهاند
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و اين موضوع ادامه پيدا كرد تا داستان نوارها و ميثاق .بعد ،نوشتم كه
بعضى از شما كوشيديد كه بگوييد :اين نوارها يك مخالفت شخصى و درد دل

بوده .اما به واقعيت أمور که بنگريد ،مىبينيد محتواى اين نوارها يك به يك
انجام گرفتهاند و مىگيرند؛ مطالبى را در اين زمينه پيش از اين گفتهام.

باالخره ،نامه را رساندم به اين جا كه بايد مسئوليتها روشن باشد و معلوم

باشد كه مشى چگونه است .نمىتوان از رئيس جمهورى خواست حامى يك
دولتى باشد و با دولتى كار بکند كه اين دولت با او تفاهم ندارد .و از راه مقابل

كردن مجلس با رئيس جمهورى تشکيل شده است.

بنابراين ،اگر اين دولت قرار است تشکيل بشود ،از ابتدا مردم بايد بدانند

كه رئيس جمهور آنها مسئوليتى در تشکيل اين دولت ندارد .و اگر اين خط را
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 آسانى نيست و ما بايد از عهده وضعيت مشکل بر بياييم.

اين در مجموع خالصه بسيار كوتاه از نامه مفصلى است كه من براى

اعضاى شورا كه فردا بطور رسمى آخرين جلسهاش تشکيل مىشود براى

باصطالح اعالم ختم ( خط ) نوشتم.

بعد ،نمايندگان دو سه شهر نزد من آمدند و به آنها هم مسايلى درباره منطقه

خودشان گفتم .نماينده «فسا» آمد درباره وضع برق منطقه آب ،تأمين نان و
آب و حمام و مسايل ديگر براى عشاير اليروبى قنات فسا و راههاى روستايى

فسا و رفتار نهادهاى جديد (جهاد سازندگى و سپاه) و درخواست مسافرت من
به فسا تأسيس دبيرستان كشاورزى در آنجا و مطالب ديگر را در ميان گذاشت.

بعد من به جلسه هيئت وزيران رفتم .در جلسه هيئت وزيران چندين مساله

مطرح شد .بعد تا نزديك افطار من به مناسبت  30تير به ابن بابويه رفتم و مزار
شهدا را زيارت كردم ،كسانى كه نخستين بار بر ضد دربار پهلوى قيام كردند و
اين قيام نتيجه وحدتى بود كه در اسالم به وجود آمده بود و به پيروزى

انجاميد .اين پيروزى درس بزرگى بود براى ايران و اميدى براى نسلى كه رو

مىآمد تا رژيم نو را در ايران مستقر بگرداند.
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كارهايى كه تا سحر انجام دادم عبارت بودند از

به منزل آمدم و بعد از افطار تا سحر به كار ادامه دادم .كارهايى كه تا سحر
انجام دادم عبارت بودند از:

 - 1مطالعه دو سنجش افكار .يکى درباره نظر مردم راجع به كودتا كه بسيار
گويأست و نشانگر روحيه مقاومت مردم است در صورتى كه كودتايى انجام
مىگرفت ،مردم كامالا آمادگى داشتند كه به مقابله جدى با آن برخيزند .در
همين جا سئوالها فراوان است و من نمىخواهم آنها را در اين جا بياورم و
نشان دهنده دلبستگى مردم است به رژيم جديد.

سنجش افكار ديگرى است درباره راديو و تلويزيون و روزنامهها
سنجش افكار ديگرى است درباره راديو و تلويزيون و روزنامهها .همين طور

كه قبالا نيز گفتهام با كمال تأسف رويه غلط موجب شدهاست كه مردم
اعتمادى به اخبار راديو تلويزيون و روزنامهها ندارند و  72درصد مردم

معتقدند كه سانسور مىشود .و 17درصد مىگويند نمىشود .و  10درصد

جواب نمىدهند .با اين وضعيت ،تجديد نظر اساسى الزم است و سئوال است
كه چرا به راديوهاى بيگانه گوش مىكنند و درصد بااليى به اين راديوها گوش

مىدهند به علت اين كه دنبال خبرهاى متنوع اند و در جستجوى اين هستند كه
ببينند حقيقت چيست؟ در جواب اين سئوال كه :به نظر شما چه كسانى به

راديوهاى بيگانه گوش مىكنند22 ،درصد گفتهاند ضد انقالب 15 ،درصد

گفتهاند مردم عادى ،اكثر مردم و خيلىها 11 ،درصد گفتهاند نمىدانم10 .
درصد گفتهاند ساواكىها و عوامل وابسته به رژيم سابق 10 ،درصد متقابالا
گفتهاند كه از رژيم فعلى ناراضيند 9 .درصد گفتهاند كه كسانى كه اخبار

صحيح مىخواهند .بنابراين درصدهاى موافقان و مخالفان تقريبا با هم
يکسانند و اين عالمت نگرانى آور است و يك هشدارى است براى

دستگاههاى تبليغاتى ما كه از حمله و ناسزا و تحريك كم كنند و جو كشور را
جو اطمينان ،حقيقت و واقعيت بگردانند .
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گزارش در باره آقای تقوی رئيس دفتر رياست جمهورى

بعد از اين كار با تلفن خبر آمد كه جوانى گفته است كه آقاى تقوى را من
نمىگويم ساواكى است اما گزارشهاى ساواك براى او مىرفته است .آقاى

تقوى رئيس دفتر ريأست جمهورى است .

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

كند و آنها طى گزارشى گفتند كه پرونده او پاك است .آن جوان را آقاى
انتظاريون رفت و آورد او مىگفت از سال  42پرونده آقاى تقوى را مطالعه

كرده و سندى كه خوانده و راديو تلويزيون منتشر كردهاند و چه راديو تلويزيون

خوبى ما داريم! با آنكه بنا بر تصميم شوراى انقالب بايد در اين گونه موارد به
خود كسى كه درباره او افشاگرى مىشود نيز اطالع بدهد تا حرف خود را بزند.
با شتاب و عجله اين مطلب نادرست را پخش كرده است.

بهرحال ،سندى كه خوانده بود ،مطلبى بود كه وزارت خارجه فرستاده بود

براى سفارت ايران در پاكستان .در آن مطلب نوشته بود كه «يك جمعى از

دانشجويان عرب رانده شده تشکيل شده است با اسم و رسم معلوم يعنى علنى.

و بعد اعالميهاى داده است كه به دولت وقت ايران ،مصر و كجا و كجا حمله

كرده است ».آقاى تقوى در آن وقت كاردار بوده است و مسئول سفارت از
جمله از او نظر خواسته .او در جواب نوشته كه:

وجود اين گونه افراد با خصوصياتى كه ذكر شده قابل انكار نيست ولى آيا

منشاء اثرى هستند؟ بعد ،افشا كننده «ولى آيا منشاؤ اثرى هستند» را خوانده

است« :ولى در ده مترى هستند ».يك همچون عبارتى و وقتى در اين جا معلوم
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
تقوى در دستگاه دولتى كارمند بوده مثل بسيارى ديگر نمىتوانم من بگويم كه

در گذشته اش هيچ خطا ،عيب ،انحراف نداشته .اساسى نيست .ممکن است كه
هر آن اطالعاتى برسد و معلوم كند كه چنين چيزهايى هست اما اگر اين است

كه شما بدست آورديد كه نشان مىدهد كامالا بر پاكى او و معلوم مىكند كه
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اين آدم نمىخواسته است اين گونه فرصتها را هيچ گونه مغتنم بشمارد بلکه
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

اين حال از هيئت سه نفرى و شوراى انقالب سابق خواستم كه به وضعيت

آقاى تقوى رسيدگى كنند .و اميدوارم كه اين مورد براى مردم روشن كند كه
يك حساب و كتاب روشنى است در كوبيدن باصطالح «اطرافيان بنىصدر«

با اين حال براى آنها كه طرح ريزى آينده را بر پايه تضعيف ريأست

جمهورى كردهاند هيچ فرصتى را براى اين گونه كارهاى جنايت آلود از دست

نمىدهند.

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
گرفت .البته از لحاظ من اساسى بود براى اين كه وظيفه رئيس جمهور

پاسدارى از اخالق ،آزادى و حقوق مردم است .هر چند اين كار به غايت

مشکل شده و در اين روزها عدهاى خوكامه محلى براى اطمينان مردم از وجود
آزاديها و دفاع از آنها باقى نگذاردهاند.

بعد از اين مسايل تا سحر با عدهاى درباره گرايشهاى عمومى اوضاع ايران

صحبت كرديم و اين گونه مباحثات براى رئيس جمهورى واجب است براى
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

جمهورى اسالمى باشد .و ساعات  5/4صبح بود كه ما بعد از سحر و اداى
فريضه نماز صبح خوابيديم.
کارنامه سه شنبه  31تيرماه 1359
تاریخ انتشار  6مرداد 1359
شماره روزنامه 315

ساعت  9صبح آقای معین فر وزیر نفت خبر داد که
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عراقیها حمله کردهاند
ساعت  9صبح بود .آقاى معين فر وزير نفت با سروصدا مرا از خواب

بيدار كرد .وارد شد و گفت كه عذر مىخواهد از اين كه مىداند من  5صبح
بخواب رفتم ولى عراقيها حمله كردند و ...نزديك به شعلهور شدن است و بايد

كارى كرد .بالفاصله با ستاد ارتش تماس گرفتيم .قبالا هم خود وى با ستاد
ارتش تماس گرفته بود فالحى گفت كه آتش دشمن را خاموش كرده و
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
اثرآن تحريکات ،توطئهها ،مشکالت اقتصادى و غير آن صحبت كرديم و
نزديك ساعت  11براى اداى سوگند به مجلس رفتم.

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
تلويزيون از آن مطلع شدند .آشکار است كه قضيه چه در روزنامهها و چه در
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راديو تلويزيون بنا بر اينست كه به اصطالح خودشان حتى المقدور رئيس
جمهورى جزو فراموش شدهها باشد .اين رويه از لحاظ من كمال مطلوب
است .توضيح اين مطلب را در يك نوبت ديگرى خواهم داد .به هر حال از

مجلس به منزل آمدم تا ساعت نزديك به  5/5يك گروه از پاوه آمده بودند .با
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

باشد ،مصاحبهاى هم با تلويزيون فرانسه انجام دادم.

كميسيون امنيتى تشکيل شد ،مسئله شهادت ،پنج مورد بدام انداختن
پاسداران انقالب اسالمى دراروميه ،بانه ،چاه بهار ،مشهد و كرند
كرمانشاه

ساعت نزديك  6هم به منزل دكتر شيبانى رفتيم و در آنجا كميسيون امنيتى
تشکيل شد ،مسئله شهادت پنج مورد بدام انداختن پاسداران انقالب اسالمى

دراروميه ،بانه ،چاه بهار ،مشهد و كرند كرمانشاه بود كه اين موارد را من گفتم
ق طعا به آنها برسند از دو جهت يکى از جهت جنايتى كه واقع شد .دومى از اين
كه اين پنج مورد باصطالح بدام انداختن در  5نقطه كشور مىتواند حکايت از
يك سازماندهى بکند كه دشمن اين سازماندهى را كرده و بايد روى اين خط

رفت تا توانست اين سازمان را در حيطه شناخت و مهار آورد.

بعد به وضع عمومى در غرب ايران ،برآورد نيروها ما و دشمن ،خصوصا

جنگ فرسايشى كه عراق در خدمت سلطه گران آمريکايى در پيش گرفته است.
بعد ،اطالعاتى كه راجع به احتمال عمليات مسلحانه ضدانقالبى وجود داشت،

مورد مطالعه قرار گرفت .و الزم به نظر رسيد دادستان كل نيز در جلسات
شوراى امنيت ما شركت كند براى تنظيم بسيارى از رابطههاى ميان قواى مسلح

اجرايى و دادگاههاى انقالب و ضد انقالب .در اين جا درباره رابطه بين

نيروهاى مسلح هم بحث شد .و اين كه بايد اينها هماهنگ بشود ،مورد تأكيد
قرار گرفت .بحثى هم پيش آمد راجع به رابطه بين مشکالت اقتصادى و
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تشديد مشکالت سيأسى و اين كه حل بنبستهاى اقتصادى و بنبستهاى سيأسى
بايد ،با هم انجام بگيرد واال مشکالت روزافزون خواهد شد.

پيش از افطار ...اطالعات را با اعضاى شوراى سابق انقالب در ميان

گذاشتم .بعد از افطار بحث تا  12شب به طول انجاميد ،نامهاى را كه خطاب

به اعضاى شوراى انقالب نوشته بودم به آنها دادم هر كدام جدا جدا مطالعه
كردند .بعد ،بحث شد راجع به دولت ،در آنجا من گفتم بايد حدود معلوم باشد
و اوضاع كشور به صورتى كه هست ،اوضاعى نيست كه در ناامنى و در

خودكامگى ،ما بتوانيم عمل كنيم و موفق بشويم .توضيح دادم كه رژيم سابق

مىخواست بنبست اقتصادى را از راه تشديد فشار سيأسى حل بکند و سقوط
كرد .در تمام جامعه هايى كه فشار اقتصادى هست مىبايد دولت رويهاى در
پيش بگيرد كه حداكثر مشاركت مردم را از روى رضا و رغبت در يك محيط
تفاهم به مشاركت براى حل مشکل برانگيزد و اگر چنين نكند و همان روش

رژيم سابق را در پيش بگيرد ،جو برخورد و خشونت را تشديد مىكند .

رئيس جمهورى نمىتواند دولتى را كه با او هماهنگى ندارد ،تأييد
كند

اين قطعا بحران اقتصادى را شديدتر خواهد كرد و بر مشکالت خواهد

افزود و ما قربانى حادثه آفرينان خواهيم شد .بنابراين رئيس جمهورى نمىتواند
دولتى را كه با او هماهنگى ندارد ،تأييد كند ناچار بايد نظر خود را راجع به اين
دولت روشن بکند تا يك اميدى يك احتمال ديگرى هم متصور باشد براى مردم.
بنابراين من چنانكه در آن نامه نوشته بودم و بارها گفته بودم آمادهام اگر گروهى
داوطلب است ،دولت را تشکيل بدهد و مسئوليت اوضاع را به عهده بگيرد

موافقت بکنم اما مسئوليت آن دولت را نمىپذيرم .مدتى گفتگو شد .فهرستى هم
تهيه كرده بودند كه من گفتم بسيارى از افراد اين فهرست را من صالح نمىدانم

با اين حال اگر حزب جمهورى مايل باشد كه مسئوليت اين دولت را بپذيرد،

من همين ليست را به مجلس معرفى خواهم كرد .بعد ،آقايان گفتند كه ما قرار بر
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
هست و يا جوى كه بوجود آمده است شما ببينيد چه كسى را انتخاب مىكنيد و

با آن كس رئيس وزراء را معين كنيد .من از ضرورت اين كه دولت بايد معرف
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

باشد .بنابراين به دو شرط يکى اين كه آقايان تحميلى نكنند در تعیین وزرا و
ديگر اين كه دولت مستقل از تصميمات حزب عمل كند .با توجه به جوى كه به

وجود آمده است يا آوردهاند قرار شد كه من نخست وزير را به مجلس معرفى
كنم .ساعت  12شب به منزل آمدم و باز دو ساعتى را به بحث و تبادل نظر
درباره مسايل مختلف كشور از جمله دولت گذرانديم و امشب هم باين ترتيب

به پايان رسيد.
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صبح با خواندن گزارشها و ضبط درس تضاد و توحید شروع شد

صبح به مطالعه گزارشها پرداختم .بعد ،مطابق معمول هر چهارشنبه درسى

را ضبط كردند (درس تضاد و توحيد) بعد ،آقاى ميرسليم نزد من آمد و به

تفصيل با او درباره دولت صحبت كردم و گفتنىها را به او گفتم.

گفتم عالمت انحطاط يك انقالبى ،اين است كه استعدادهايى كه معتقد

از زور مىگريزند و بى استعدادهاى سست اعتقاد براى او محور باشند .ما
نبايد اين رويه را در پيش بگيريم ما امروز متاسفانه با اين جو تحريك و

تخريب كه دستگاههاى تبليغاتى ما بوجود آوردهاند ،نمىتوانيم استعدادهاى
معتقد را بسوى خود جلب كنيم.
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استعدادها را به اعتقاد بياوريم و چرخهاى كشور را به حركت درآوريم.
گفتم من بارها درباره اينكه بنبست اقتصادى را با فشار و خفقان سيأسى

نمىتوان حل كرد ،گفته ،نوشته و اصرار ورزيدهام .

نوبت ديکتاتورى مالها است
صحبت اين شد كه رفتهاند و گفتهاند كه نوبت ديکتاتورى مالهاست و ما

اين ديکتاتورى را برقرار مىكنيم و چنين مىكنيم و چنان مىكنيم و تكليف
رئيس جمهور در اين وسط معلوم نيست .اگر بنا بر اجراى قانون اساسى است
كه قانون اساسى براى جلوگيرى از هرگونه ديکتاتورى است و قطعا در اسالم

ديکتاتورى بنام «ديکتاتورى مالها» نداريم تا كسانى بخواهند آنرا برقرار كنند
و نمىتواند هم برقرار شود ،اين وضعيتى كه اآلن هست ،ديکتاتورى در هرج و
مرج همان وضعيتى است كه دنبالهاش ،پرده آخر آن مراحلى است كه در نوار
آمده است كه پرده سقوط است .من چون مىخواهم معلوم شود براى خود مردم
كه اين روشها سم مهلکند براى رژيم اسالمى ما و بدانند كه عدم مراقبت در
استقرار قانون و نظم چه اثرات زيانبار و مهلکى دارد ،دو هفتهاى است كه امور

را از اين جهت يله داده و رها كردهام.

اين موجها كه بر مىحيزد اثرات آنها در اقتصاد ظاهر مىشود و در

آنجاست كه ما مىبينيم توليد از نو مشوش مىشود و حركاتى كه بيانگر احساس
ناامنى و آشفتگى است ،نمايان مىگردد .

بعد ،راجع به راديو تلويزيون صحبت كردم و گفتم كه كمتر خواستهاند

توجه بکنند كه حرف من چيست؟ و گمان كردهاند كه اين مساله بر سر اين

است كه چه كسى در آنجا مورد مدح و چه كسانى از گروهها مورد دشنام قرار

مى گيرند در حالى كه صحبت بر سر اين است كه آن دستگاه تبليغاتى كه بناى
كارش بر مدح و دشنام باشد ،از كسانى مدح كند و به كسانى دشنام بدهد .آن

مدح شوندگان را خراب مىكند و آن دشنام خوردگان را مىسازد.

خصوصا كه يك طرفه باشد ،آنها كه دشنام مىخورند ،نتوانند از خود هيچ

دفاعى بکنند و اين همان تبليغات رژيم سابق بود و همه نتيجه آن تبليغات را
ديدند و ديدند كه چه بر سر آن رژيم آمد.
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بعد ،مطلب سومى كه صحبت كرديم اين بود كه حقيقت را نبايد فورى
مصلحت كرد و دولت چنانكه رويه من در گذشته هم بوده در كار هيچ وزيرى

دخالت نمى كند و اعتقاد به اين كه او بايد مسئول حوزه مسئول خود باشد .از
او بايد مسئوليت خواست .

اما وقتى تصميمى گرفته شد ،دولت بايد آن تصميم را اجرا كند و تابع

موث رهاى خارجى نباشد كه از اين جا به آن جا فشار بياورند و تصميم را لغو
بکنند و تصميم ديگرى را تحميل بکنند.

بعد به محل كارم رفتم و «صراف» (معاون وزارت امور اقتصادى) آمد و

راجع به مسايل اقتصادى و تجديد سازمان دولت بحث شد و در اين وقت
آقاى اشراقى ( داماد خمینی ) آمد و گفت كه امروز در خدمت امام درباره شما
صحبت شد و امام همچنان اصرار دارنمد كه شئونات ريأست جمهورى حفظ

بشود و از رئيس جمهور حمايت بشود و من هم متقابالا مطالب مفصلى را

گفتم كه اميدوارم در موقع مقتضى آن مطالب را براى ضبط در تاريخ بنويسم و
بگويم.

بعد وزير خارجه آمد و درباره اطالعاتى كه به دست آورده بود مدتى

صحبت كرد و قرار شد كه اين اطالعات را تكميل بکند و به من برساند.
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بنیصدر :یقینا مجلس مراقب اهمیت خطر هست و زیر بار
توطئهگرها نخواهد رفت
صنايع ملى شده و نحوه عمل آنها
امروز صبح گزارشها را مطالعه كردم و درباره آنها اقدام نمودم .اين

گزارشها درباره صنايع ملى شده و نحوه عمل آنها بود .گزارشى درباره 5
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كارخانه كه به علت اختالف با مديريت با مشکالت روبرو شده است ،گزارشى
درباره حل مشکل شركت پارس اليت ،گزارشى درباره افغانستان و گزارشى

درباره امنيت داخلى و خارجى.

دكتر چمران و آقاى انوارى وضع مجلس را تشریح کردند
بعد ،بين ساعت يك تا دو بعد ازظهر دكتر چمران و آقاى انوارى نزد من

آمدند و وضع مجلس را تشریح كردند .آقاى انوارى گفت كه به لحاظ محيط و

جو ترور در مجلس كه عدهاى به وجود آورده و با راى علنى در واقع مىخواستند
صف بندى را در برابر صف بندى به وجود بياورند ،استعفا كرده است .من به او
گفتم تا زود است و هنوز دير نشده و اين طرح شيطانى نيز به اجرا درنيامده

بايد عمل كرد .دشمن اگر بخواهد رژيم جمهورى را از پا درآورد ،جز از راه اين
گونه صف بندىها چگونه مىتواند به اين كار موفق بشود .و اين كه در مجلس
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

اهميت خطر هست و زير بار توطئه گرها نخواهد رفت .فقط كافيست كه به

نمايندگان واقعى فرصت بدهيم تا آنها حقيقت را آنطور كه هست درك و فهم
كنند.

بعد به محل كار رفتم و مسئوالن اطالعات سپاه كه از استانهاى مختلف

آمده بودند درباره وضع امنيتى و تحريکات مخالفان جمهورى در قلمرو
مسئوليت خودشان گزارشهايى دادند و من از آنها خواستم كه اين مساله اى كه
در نقاط مختلف سپاهيان عزيز ما را غافلگير كردهاند با جديت تعقيب كنند تا
معلوم شود كه آيا ارتباطى بين اين غافلگيرىها وجود دارد يا خير.

بعد ،گروههايى در مورد گيالن و مازندران بعضى تحريکات راگزارش

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

منطقه «آقاقال» به اجرا گذاشته و مىتواند در مناطق ديگر نيز به اجرا درآيد كه
بايد با استاندار مازندران در ميان بگذاريم كه هيئت  7نفرى با سرعت بيشتر و

قاطعيت تمامتر اين مشکل را در استان حل كنند.
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بعد از رفتن آنها ،رئيس اطالعات ارتش را كه خواسته بودم درباره
اطالعاتى كه به من رسيده بود تحقيق كند و عين واقعه قبل از وقوع رسيدگى

شود و به تدريج داخل و خارج اين قشر پاك گردد.

در جلسه نمايندگان استان زنجان حاضر شدم
بعد ،ظاهرا در جلسه نمايندگان استان زنجان حاضر شدم و مسئوالن امور

مختلف آنجا آمده بودند و اين حرفها را مىزدند :استاندار زنجان عوض شده

است و نمايندگان استان مخالفند و اين تغيير نيز مطابق قانون اخير اختيارات
استانداران انجام نگرفته است و غير قانونى است .درباره پشتيبانى از استاندار،

آقاى مهدوى ،نامهاى را مسئوالن نهادهاى انقالبى و مقامهای استان و
روحانيت و نمايندگان امضاء كردند و روزنامه جمهورى اسالمى نوشته است
جعلى است و اآلن ما آوردهايم تا شخصا بدهيم و بگوييم ما خود امضاء

كردهايم و جعلى نيست.

گفتند كه مردم طومار تهيه كردهاند و راجع به استاندار جديد هم اظهار

عدم رضايت مىكردند و از قول آقاى رجايى وزير آموزش و پرورش مىگفتند
كه او توانا به اين كار نيست.

گفتگو با عدهای در این باره که چگونه دولتی تشکیل بشود
بعد ،نزديك افطار بود به منزل آمدم و بعد از افطار تا ديرگاه صبح به

مسائل و مشکالت كشور پرداختيم و با عدهاى كه اهل نظرند و رهجويى

مىكردند بحثهاى طوالنى درباره اين كه چگونه دولتى تشکيل بشود ،بعمل
آمد.

نزديك  2صبح اين جلسه پايان يافت قرار شد دو سه متن تهيه كنند و

فرداى آن روز به من بدهند براى معرفى نخست وزير جديد.
کارنامه جمعه  3مرداد 1359
تاریخ انتشار  9مرداد 1359
202

شماره روزنامه 318

گزارش در باره تشنج در كارخانههاى ملى شده و ...
امروز صبح اول گزراشها را خواندم .گزارشى درباره تشنج در كارخانههاى

ملى شده ،تشنج شديد در كارخانههاى خودروسازى ،كارخانه زامياد ،كارخانه
بنز خاور ،كارخانه سايپا ،ايران يأسا ،جنرال تاير ،سيمان آبيك ،كارخانه مينو،
صنايع نساجى ملى شده ،كارخانه بار ،كارخانه رحيم زاده ،كارخانه تاج و

صنايع پشم .گزارش ديگرى درباره احياى كشاورزى ايران ،گزارشهاى محرمانه
و مفصل درباره اوضاع كشور ،گزارش از جهاد سازندگى درباره پيشرفت امور و

موانع كار جهاد در كردستان .گزارش كسى كه از سپاه «بابا هادى» در قصر

شيرين آمده بود و مىگفت كه وسايل كم دارند و وسايل مىخواهند .و اسفالت
جاده مرزى هنوز انجام نگرفته است.

دو گزارشى كه از جهاد ارزانى درباره گرانى قيمتها و دو گزارش كه دو روز

پيش به من داده بودند ،درباره عشاير فارس و يك گزارش درباره بازسازى
مناطق زلزله زده استان چهارمحال بختيارى و اعتبارهايى كه الزم دارد .اينها

را صبح خواندم .بعد ،نامهاى نوشتم براى امام و يك به يك مشکالت كار را
شرح دادم ،كه اگر اين طرحها اجرا بشود براى كشور ما خطر دارد .در نامه
نخست به وضع روز پيش مجلس اشاره كردم و نكات مبهمى را روشن كردم،

به وضع پايين آمدن روحيه ارتش و به وضع اقتصاد كشور با تأكيد اشاره كردم
و خواستم كه هيأتى تشکيل شود و نيز درباره رسيدگى به تخلفات وزرا ،قضات

و غيره كه با سرعت ،معلوم شود كه چه كسى خوب مىكند و چه كسى بد .و
اين حالت تزلزلى كه به وجود آمده كه هيچکس در هيچ شغلى در شئونات خود
ايمن نيست ،از بين برود .و مطالب ديگرى بود كه فعالا وقت انتشارش نيست.

گزارشها و راه حلها

بعد ،به كار پرداختم و درباره گزراشاتى كه مطالعه كرده بودم ،دستور دادم.
گزارش درباره تقاضاى بودجه براى راههاى جديد مرزى ،گزارش درباره سپاه
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پاسداران اروميه و ماكو و خوى ،گزارش از سپاه پاسداران ماكو ،شکايت
كشاورزان ناحيه شاهين دژ از عدم امنيت .گزارش درباره كارخانه نرگس

شيراز ،نمونه تعدد مراكز تصميمگيرى .گزارش درباره شکايت مردمانى از
نقده ،گزارش از قصر شيرين درباره امنيت منطقه .گزارش از اعضاى هيأت

علمى دانشکده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران و نگرانى درباره سرنوشت

دانشگاه و امنيت شغلى ،گزارش سازمان برنامه در زمينه ارتقاء مرحلهاى محل
سکونت ،اليحه مفصل درباره نقش وكيل دعاوى دادگسترى در رد اظهارات

رئيس ديوان عالى كشور ،گزارش آشتيانى مدير عامل ذوب آهن كه براى بار

دوم به نقائص و مشکلها توجه كرده و نكات و مطالب او را ،موضوع اقدامات
الزم قرار دادم .گزارش گروه توحيدى الله اكبر در مبارزه با بيکارى ،گزارش

استانها .استان زنجان و همدان و سمنان و آذربايجان غربى و بوشهر .گزارش
اصفهان ،گزارش گيالن توسط هيأت اعزامى درباره كارهايى كه انجام شده و
كارهايى كه بايد انجام بشود.
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بايد بگويم كه اين هفته كار پركردن نوار به تأخير افتاد به لحاظ اين كه

گرفتاريها بيشتر بود و دستگاه هم خراب ،بنابراين حاال كه شنبه يازدهم مرداد
است گزارش روز به روز هفته پيش را مىدهم البته تا آنجا كه حافظه يارى

رساند و نكات مهم را بعد از مطالعه و تصميمگيرى درباره گزارشهاى روز شنبه
(قبال چاپ شده است).

آقاى ناژداكى گزارش استان مازندران را داد
در ساعت  3بعد از ظهر آقاى ناژداكى آمد و گزارش استان مازندران را داد.
درباره كارهايى كه در آن استان مىشود انجام داد و موانعى كه براى پيشرفت
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
مشخص را آماده كرده و موانع شخصى هم كه وجود دارد آنها را هم رفع كنند

تا بتوان به طور دقيق ديد مشکالت كجاست ،موانع كجاست و آنها را از پيش
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پا برداشت .باو گفتم كه مثل اين كه در همه جاى كشور يك برنامه است كه
براى هر كس در هر مقام موانعى تراشيده شود طورى كه همه در بنبست باشند
و هيچ كدام نتوانيم كارى را از پيش ببريم شايد به يك مناسبت ديگرى موانعى

را كه در برابر خود من تراشيده شدهاند را شرح دهم.

دیدار با استاندار آذربایجان غربی و ...

بعد ،دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربى آمد با فرمانده نيروى زمينى

فرمانده لشکر اروميه ،فرمانده ژاندارمرى ،و يکى دو نفر ديگر درباره نحوه ى
بركنارى خودش صحبت كرد و گفت كه بدون اطالع قبلى او ،او را از كار

بركنار كرده و ديگرى را به جاى او گذاشتهاند و مقدارى راجع به موانع و
مشکالت منطقه خود آذربايجان غربى صحبت كرد بعد آقاى مدرسى از ستاد

بزرگداشت روز قدس آمد و بودجه مىخواست .بودجه را گرفت و بعد آقاى

محمد صادق موسوی خلخالى آمد راجع به معاودين عراقى كه مىگفت وضع
آنها بد است و به آنها رسيدگى نمىشود .اين مسئله را بايد پيگيرى كنيم .البته

راجع به معاودين نقل زياد است همه جور حرف زده مىشود ،بايد رسيدگى
كنيم و ببينيم چگونه است وضع آنها و كم و كسرها چيست.

بعد آقاى جاللى آمد كه از او خواسته بودم راجع به مركز پژوهشها مطالعه

كند .بعد ،آقاى وزير خارجه آمد و گزارشهايى آورد كه اين گزارشها بيانگر
توطئههاى گسترده ايست درباره جمهورى كه با اطالعات ديگرى كه فراهم

شده همخوانى دارد .بعد يکى از نمايندگان مجلس كه االن يادم نيست كه بود

گزارش مجلس را داد .درباره برخورد با مسئله نخست وزيرى

به سخنرانى رفتم براى صحبت درباره مفهوم مستضعف در قرآن
بعد از افطار به سخنرانى رفتم براى صحبت درباره مفهوم مستضعف در قرآن .

احساسات و عواطف مردم رنگ هرگونه بيم و نااميدى را از بين مىبرد و من
در آنجا با تشريح مفهوم مستضعف در قرآن بر اين نكته تأكيد كردم كه

مستضعف ناآ گاه ،مستكبر ساز است و اصرار و تأكيد ما براى اين كه بايد مردم
از مسايل اساسى كشورشان آگاه بشوند ،سانسور نشوند و همه چيز با مردم در
ميان گذاشته بشود براى اينست كه ما بتوانيم مستضعف ناآ گاه را به مستضعف
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آ گاه تبديل كنيم ،تا راه بر رشد قشرهاى مستكبر بسته گردد .البد اين صحبت
چاپ خواهد شد و الزم نمىبينم آن را در اين جا تكرار كنم .بعد از بازگشت

از مسجد مطابق معمول تا سحر به رسيدگى به اوضاعى كه سخت نيازمند

رسيدگى است ،پرداختم.
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گزارشهای فراوانی در باره برق ،پاالیشگاه ،حمل و نقل،
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

جمهورى افزودهاند و هم مشکالت كار او را مىشناسند و مىدانند چگونه در
برابر او مانع و سد ايجاد مىشود .بعد ،چند نامه درباره كردستان خواندم وضع
آنجا را براى من تشريح كرده بودند بعد گزارشى درباره توليد پااليشگاه و

مشکل حمل و نقل كه مىگويد ،به لحاظ نابسامانى كار حمل و نقل،
كاميونداران به بندرها مىروند و به پااليشگاه نمىآيند و شکايت از برق
پااليشگاه كه با قطع و وصلهاى پىدرپى وضع را به صورتى درآورده است كه

پااليشگاه ممکن است بزودى مجبور به كاهش توليد حتى توقف توليد بشود

براى اين كه پمپها كار نمىكند .بعد ،گزارشى درباره مدارس اقليتها خواندم و

چهارشنبه هم ( سه روز بعد) نزد من آمدند كه به موقع مىگويم حرفهاشان

چيست.

بعد ،گزارشى درباره مشکالت چهارصد نفر از كارگران اخراجى

سرجنگلدارى كل لرستان را خواندم و گزارشى درباره مرز و مرزدارى .آمار
برق در سال  1358و بعد ،شکايت وزارت نفت از قطع نفت در آبادان و اثر
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آن بر كمبود نفت در زمستان ،همان كه در باال گفتم كه برق زياد قطع مىشود
و توليد ممکنست طورى بشود كه در زمستان مشکل ايجاد كند .بعد گزارش

تصرف ساختمان بانك توسعه صنعى و معدن ايران .برنامه سپاه و مدارك
ضميمه در باره عمل فداييان اسالم شاخه كرج و اين كه در آنجا شکنجه مىكنند

و مىگيرند و مىبندند و يك دستگاه حکومتى مستقلى هستند را مطالعه كردم .با
كمال تأسف فعالا ما حکومت يکپارچهاى نداريم و روز به روز هم خصوصا در
قلمرو قضا اين گونه هرج و مرجها بيشتر مىشود .روزنامه بامداد نمونه ديگرى
است از اين گونه دخالت در كارهاى دولت و دستگاه قضايى .بعد ،گزارشى

درباره كردستان خواندم و چند گزارش درباره مسايل امنيتى كشور .بعد،
گزارش از استاندار زنجان و چگونگى مداخالت معاون مالى و ادارى وزارت

كشور در كار او و نحوه بركنارى او و بعد ،گزارش درباره فعاليتهاى

ضدانقالب .گزارشهاى كارهاى انجام شده كميسيونهاى صنعتى را مطالعه

كردم .بعد ،گزارش وزير مسکن درباره ساختمان  23هزار واحد مسکونى

ارزان قيمت در سراسر كشور.

بعد ،مشکالت اجرايى و امور اصالحات ارضى بعد هم اليحه قانونى

درباره صنايع ملى شده را ،مطالعه كردم .مطالعه اين گزارشها تا ساعت  3بعد

از ظهر ادامه پيدا كرد ،در ساعت  3بعد از ظهر كسانى كه بديدار من آمده
بودند به نزد من آمدند .نخست دو نفر از مديران بانك آمده بودند راجع به

مشکالت كار در بانكها صحبت كرديم كه من همان وقت با رئيس كل بانك
مركزى در ميان گذاشتم و او هم توضيحاتى داد اميدوارم با همه مشکالت و

موانعى كه ايجاد مىكنند ما بتوانيم به پيشرفت كارها ادامه دهيم و اميدوار

باشيم.

بعد آقايان انصارى و جاللى نمايندگان نيشابور آمدند و درباره شهرك امام

كه آقاى انصارى در نيشابور ساختهاند صحبت شد و كارهايى كه بايد در آن
منطقه كرد ،از بستن سد و غيره كه قرار شد كه روز جمعه من از آنجا ديدن

بکنم .بعد ،كسى كه رفته بود براى خريد قطعات يدكى آمد و معلوم شد كه كار

خريد قطعات با وجود اين كه تصور مىشد مشکل است اما بيش از حد مشکل
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
نمىكند .بعد روحانيون تركمن صحرا آمدند و مفصل صحبت كردند و گفتند
نزد امام نيز رفته اند و شکايت از زير پا گذاشتن قوانين و مقررات ،عدم رعايت
اصول و روابط اسالمى و مشکالت كارشان صحبت كردند پانزده نفر بودند و

قرار شد ما نمايندهاى بفرستيم آنجا و بطور دقيق آنجا را مطالعه كند و آنچه
انجام دادنى است به ما گزارش دهد .هر چند هر وقت بخواهى قاطعيتى،

قاطعيت واقعى ،نشان بدهى يعنى با متخلف ،قاطعانه برخورد بکنى،

كارزارهاى تبليغاتى راه ميافتند و دهها مانع مىتراشند براى اين كه كار
پيشرفت نكند ،ولى وظيفه ماست .مردم ما را انتخاب كردند كه در اين زمينهها

مقاومت كنيم و از ميد ان بيرون نرويم تا اين كه همه به خط بيايند و از حدود

قانونى خودشان بيرون نروند .در قرآن ما است كه مستكبر كسى را مىدانند كه

از حد قانونى خود بيرون برود.

در مکتب الزهرا درباره وضع كشور و مشکالتى كه با آنها روبرو
هستم صحبت کردم

شب در مکتب الزهرا صحبت كردم و درباره وضع كشور و مشکالتى كه
با آنها روبرو هستم و بهتر است بگويم مشکالتى كه براى رئيس جمهور

مىتراشند صحبت كردم و ظاهرا اين صحبت هم پخش شده است ،دير وقت به
منزل آمدم و معلوم شد كه كسانى همان روز بعد از ظهر هم آمده بودند و گفتند

كه قرار شده است من در جلسه خصوصى مجلس شركت كنم .شب هم تا دو
ساعتى بعد از نيمه شب در همين باره با عدهاى صحبت شد ،كه اينطور با
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.
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اين ترتيب دعوت به مجلس صحيح نيست

ساعت  9/5صبح همسرم گفت كه از مجلس تلفن كردند كه نمايندگان
منتظرند و مىخواهند به مجلس بروم .گفتم بگوييد اين ترتيب دعوت به
مجلس صحيح نيست بايد ترتيب قانونى رعايت بشود .بعد نامهاى از رئيس
مجلس آمد و بعد آقاى محالتى آمد و بعد ،آقاى سالمتيان تلفن كرد و مرا

تشويق مىكرد كه من به نحو تفاهمآميزى در مجلس حاضر بشوم و من با تلفن
به آقاى رئيس مجلس گفتم كه توطئهاى براى تضعيف و تخفيف مقام ريأست
جمهورى هست و گفتم شما هم اصرار داريد بر اين كار و او انكار داشت و

مىگفت عكس اينست و به شما درست گزارش نمىكنند و بهر صورت من

قبول كردم و در مجلس حاضر شدم .نزديك يك دو ساعت صحبت كردم و به

سئوالهاى نمايندگان جواب گفتم .در آنجا راجع به جلسه سه شنبه گذشته با

اعضاى سابق شوراى انقالب صحبت كردم كه به اعضاى عضو حزب
جمهورى شورا گفتم كه شما قرار بود افرادى را فهرست كنيد و در اختيار من

بگذاريد و من از همه آنها كه نام و عنوانشان را در اختيار مىگذارند يك

تركيبى براى دولت بيرون بياورم كه هماهنگى داشته باشد و مشخصات الزم را
هم داشته باشد و شما قرار نبود اين مسئله را در شوراى مركزى حزبتان مطرح

كنيد.

در مجلس رأى گرفتهاند :آقاى رجايى  40امتياز و آقاى ميرسليم
 25امتياز و آقاى كالنترى  13امتياز
بهر حال آنها گفتند كه روز اول رأى گرفتهاند .آقاى رجايى  40امتياز و آقاى

ميرسليم  25امتياز و آقاى كالنترى  13امتياز داشتهاند .روز بعد از شهرستانها
رأى گرفتند و آقاى فارسى امتياز اول را آورده است .در آنجا من گفتم اما آقاى

فارسى را شما خودتان مىدانيد كه توانايى اداره امور را ندارد .آنها هم تصديق
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كردند كه توانايى ندارد .رفتيم بر سر وقت آقاى رجايى من گفتم كه او آدم
خوبى است اما خشك سر است و از اين كلمه مردام تخفيف يا كوچك كردن او

نبود بلکه مقصودم اين بود كه او چيزهايى را كه صحيح مىداند اوالً به زحمت
حاضر مىشود درباره اش بحث بکند .ثانيا بعد از آنكه بحث انجام گرفت باز
وقتى تنها مىشود و در مقام اجرا همان را كه صحيح فرض كرده بود عمل

مىكند و براى اداره كشور اين يك ضعف بزرگى است .باز اين مسئله اگر هم
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

رندى بکنيد و اين دو نفر را آورديد كه من به ميرسليم راضى بشوم .اينها را با
همين صراحت براى وكالى مجلس شرح كردم .البته گمان مىكنم راجع به

آقاى رجايى صحبت نكردم.

بعد به منزل آمدم و ساعت  5در جلسه هيأت دولت حاضر شدم و مدتى از

هر درى صحبت شد .مشکالتى كه در هر وزارتخانه بود و مراجعاتى كه به ما
مىشد و در اين زمينهها صحبت كرديم و در همين جلسه هم اتفاقا بحثى ميان
آقاى مهدوى كنى و قطب زاده و خود من و يکى دو نفر ديگر با آقاى رجايى
درباره مدارس درگرفت و اين بحث هم ظاهرا به نتيجه مشخصى نيانجاميد.
شب هم در مسجد انصارالحسين خواجه نظام الملك صحبت كردم .بعد هم به

منزل آمدم و با آقاى سالمتيان و تنى چند كه آمده بودند درباره اثرات

گردهم آيى با نمايندگان محترم مجلس صحبت شد و ارزيابى فوق العاده مثبتى
از اين گردهمآيى داشتند.

در مورد مجلس هم گفتم ،دو نفر از آنجا (اسم آقاى محالتى را بردم ) ،

اين دو نفر زياد كوشش مىكنند كه مانع آن برنامه جدايى افكندن ميان مجلس

و رئيس مجلس و رئيس جمهور خصوصا اختالف بشوند .يکى محالتى و

يکى هم سالمتيان است .گرچه عدهاى در خارج عكس اين را درباره آقاى
سالمتيان تبليغ مىكنند.
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جلسه اعضاى سابق شوراى انقالب در منزل آقاى معين فر
مطلب مهم امروز مطلب كميسيون امنيتى است .و بعد جلسه اعضاى سابق

شوراى انقالب در منزل آقاى معين فر .اما در كميسيون امنيتى ،نخست وضع

در كردستان مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و عمليات گروههاى مسلح در
ديوان دره ،بانه ،شاهين دژ ،مياندوآب ،تكاب و در خود سنندج و سقز و پاوه.

و اينكه در فاصله پاوه و نوسود ،پل را منفجر كردهاند و مينی خودروها كه ،در

آنجا ،دشمنان ما گرد آوردهاند و بر ضد جمهورى بسيج شدهاند .بعد ،وضع در
نقاط ديگر از جمله بلوچستان كه از عمان ،از طريق چاه بهار احتمال مىدهد

مهمات مىآورند و كشتىهاى آمريکايى كه گزارش رسيده بسوى آبهاى ايران
راه افتاده اند با اسلحه و غيره و اين كه بعضى ايلها يك ماه زودتر دارند به

ييالق بر مىگردند .در آنجا من اين مسئله را عنوان كردم كه پيش از آن دوبار
گفته بودم كه احتماالً با توجه به اين درگيرىها كه به اسم مبارزه با خان پيش

آمده ،احتمال مىرود كه يك طرحى عمومى دشمن دارد براى درگيرى همه

جانبه .امروز گزارشهايى كه مسئوالن اطالعات سپاه و ارتش هر دو آورده بودند،

حکايت از اين مىكرد كه برداشت من صحيح بوده و عالئم روشنى از چنين
طرحى از سوى دشمن بدست آوردهاند .در پنج شنبه گذشته رئيس ستاد و
مسئول اطالعات ارتش بنزد من آمده بودند براى ديدار فوق العاده و گفته

بودند كه اطالعات خيلى روشن كنندهاى در اين زمينه بدست آوردهاند كه به
موقع خود خواهم گفت:

تحريك و برانگيختن كینهها در پوششهاى خودى

ظاهرا همين روز يا روز پيش از امروز گفتند كه در تلويزيون عنوان كردهاند كه
كسى به اسم جهاد خوزستان گفته است كه من گفتهام «شيخ يعنی همان عامل
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اجتماعى مسلط در جامعه عرب خوزستان ،وجود نازنينى است و بايد حفظش
كرد كه اينها مرزهاى ما را حفظ كنند ».من مات شدم كه اين دروغ را چگونه

جوانى مىتوانسته است بسازد و بگويد ولى دقيق كه بشويم مىبينم اين نيز
بخشى از توطئه گستردهاى است كه من يقين دارم براى انهدام اين جمهورى
دشمنان داخلى و خارجى اين جمهورى چيدهاند.

براى اين كه مىدانم تا وقتى مردم ،مستضعفان از اين دولت جدا نشدهاند

هيچ گونه توطئهاى احتمال پيروزى ندارد .بنابراين چه بهتر كه با تحريك و

برانگيختن كینهها در پوششهاى خودى مثل همان پوششى كه در راديو تلويزيون
از آن استفاده كردهاند .القاى اين فكر را در مردم بکنند كه رئيس جمهور آنها
طرفدار خان و شيخ است .مردى كه همه عمر با اين گونه عوامل در مبارزه بوده

است از سوى كسانى كه به احتمال قريب به يقين از عناصر اين توطئهها هستند
اين گونه متهم واقع مىشود .و چه عجب كه راديو تلويزيون خود ما كه ظاهرا

بايد مبلغ و معرفى كننده برنامهها و كارها و توجيه كننده علل و اسباب

تصميمات باشد ،خود از اسباب اين گونه تبليغات است ولى عجبى نيست

وقتى كه من به نوبه خود خواهم گفت كه چگونه در هر جا مانع مىتراشند تا ما

را در بنبست قرار دهند با اين موضوع نيز خواهم پرداخت .بعد از اين جلسه
امنيتى دو سه گروه به نزد من آمده بودند كه پذيرفتم.

در منزل آقاى معين فر مطالب زيادى درباره دولت آيند گفتگو شد؛
كارى بکنيد كه اين كشور از بين نرود

بعد به منزل آقاى معين فر رفتيم بعد از افطار تا نزديك يك بعد از نيمه
شب در آنجا ماندم و مطالب زيادى گفتگو شد درباره دولت آيند .من ايراد

گرفتم كه چرا از ميرسليم كه عضو حزب هم بود دفاع نكرديد و بهتر از آن كه

مىگفتيد داريد و چون با من تفاهم نداشته معرفى نكرديد؛ چه كسى بوده؟ و
دو نفرشان گفتند از نظر ما رجايى بهتر بوده .خوب اين مطلب پيش آمد كه
چرا در جلسه قبل نگفتيد و باالخره اينها حرفهاى بعد از وقوع است و من

گفتم فرض كنيد كه شما خودتان هم تحت تأثير جوى قرار بگيريد كه جوى
213

قالبى است و آنرا مىسازند چون شما براى پذيرش اين جوسازىها زمينه داريد
و اينها در شما مؤثر واقع مىشود .و مطلبى را گفتم كه روز بعد چهارشنبه در
اجتماع دختران و زنانى از گوشه و كنار كشور بازگو كرده بودم كه اين مطلب

را در همانجا مىگويم .بعد تنى چند پيشنهاد كردند كه آقاى بهشتى يا آقاى

هاشمى خودشان يکى از اين دو نفر نخست وزير بشوند و به من گفتند فايده
ندارد .اينها نمىگذارند .بنابراين چه بهتر كه خود اينها بيايند و عهدهدار دولت
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

دست داشتند به لحاظ اين كه اكثريت شورا را تشکيل مىدادند و اگر هنر و
توانايى اداره بود در اين مدت بايد از خود نشان داده باشند .و اين نكته را مورد

تأكيد قرار دادم كه كشور ما در وضعيتى نيست كه ما بتوانيم هر چند يکبار
عده اى را بياوريم و وزير و نخست وزير بکنيم بعد آنها را كنار بگذاريم .از نو
يك عده ديگرى بياوريم .اين وضعيت كه كشور را در اين اوضاع و احوال

آزمايشگاه تلقى بکنيم وضعيت درست و قابل تحمل نيست.

پس بايد هر گروه كه مىخواهند عهده دار دولت بشوند ،به طور واضح و

روشن مسئوليتها را برعهده بگيرند و در قبال مردم پاسخگو باشند .ساعت يك

بعد از نيمه شب به منزل آمدم وقتى كه از خانه آقاى معين فر خارج مىشدم
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

او با لحن غمانگيز گفت ،كارى بکنيد كه اين كشور از بين نرود .صداى او
صميمى ،لرزان و در عين حال كه حکايت از اعتماد به توانايى رئيس

جمهورى در پاسدارى از موجوديت و استقالل كشور مىكرد در عين حال
نگران و بيم آلود بود .من تا سحر در فكر اين جمله بودم و بارها مسايل را از

نظر داخلى و خارجى مورد مطالعه قرار دادم .به خود گفتم در اين شطرنج مرا

يك طرف قرار دادهاند همه راهها را دارند مىبندند تا من مات بشوم .آن
بنبست خارجى كه امروز ما را در وضعيت سختى قرار داده ،اين بنبستهاى
داخلى كه حاال بنا دارند آن را با تبليغات راديو و تلويزيونى و روزنامهاى و

منبرى تكميل بکنند جورى كه رئيس جمهور از هر سو در محاصره قرار بگيرد
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و هيچ در رويى نداشته باشد و ناگزير عطاى اين عنوان را به لغايش ببخشد و
برود و بعد هم البته رژيمى كه نخستين رئيس جمهورى خود را با بنبستهاى

مصنوعى از پا در مىآورد قابل دوام و بقا نيست .اين مسئلهاى است كه همه
آنرا مىتوانند بدانند و بفهمند.

در اجتماع زنان از توطئهای حرف زدم و

رادیو تلویزیون حرف مرا سانسور کامل کرد
روى اين فكر و خيال روز بعد كه در اجتماع زنان حاضر شدم با صراحت

بيشتر حرف زدم .از يك توطئهاى حرف زدم ،آن وقت کارکنان راديو تلويزيون

داشتند ضبط مىكردند و من خواستم كه اين را بدون سانسور پخش كنند و
عجب اين كه رئيس جمهور كشور حق ندارد از راديو تلويزيون كشور بخواهد
حرف او را بدون كم و زياد براى مردم پخش كنند .براى اينكه اين مطلب را

پخش نكردند با اين كه من گفتم بدون سانسور با مردم در ميان بگذاريد .

اين امور را من براى مردم مىگويم .ممکن است مردم بگويند چطور

ممکن است راديو تلويزيون در برابر رئيس جمهورى بايستد .اين مسئله ايست

كه وقتى مردم به اندازه كافى دانستند كه نقش تخريبى عناصرى كه در اين

دستگاه دارند كار مىكنند چه اندازه است من بکمك مردم آنرا حل خواهم

كرد.
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به اجتماع دختران و زنان رفتم و به سئواالت آنها پاسخ گفتم
به هر رو آنچه كه من در روز چهارشنبه كه حاال به گزارش اين روز

مى پردازم ،انجام دادم اين بود كه به اجتماع دختران و زنان رفتم و در آنجا تا
ساعت  3/5به سئوالهاى آنها جواب دادم .در آغاز گفتم فرض كنيد كه
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توطئهاى در كار باشد براى كامل كردن موانع و تكميل بنبستى كه بايد رئيس
جمهورى را در آن قرار بدهد .و براى اين كه اين كار را بکنند ناچار بايد
مجلس را در برابر رئيس جمهورى قرار بدهند .چگونه مىتوان مجلس را در
برابر رئيس جمهورى قرار داد؟ رابطه مجلس با رئيس جمهور چيست؟ جز از

طريق دولت البته مسايلى كه در مقام هماهنگى قواى سه گانه پيش مىآيد ولى
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

كسانى كه مىتوانند با رئيس جمهورى كار بکنند اينها كنار گذاشته شوند و

باقى نماند در فهرست ،مگر آنها كه نمىتوانند همکارى كنند و همه شان هم
تعريف خود را اين طور كردهاند كه ما با رئيس جمهورى همکارى نمىكنيم.

و شما ببينيد از كمى قبل از افتتاح مجلس تا امروز

میخواهند برخورد كامل بشود و رئيس جمهور در نظر مردم در
مقابل امام و مجلس قرار بگیرد

اشخاص معينى مورد حمله و هجوم تبليغاتى هستند البته براى آنها توضيح

دادم كه مکتب و معرف مکتب من هستم براى اين كه مىخواهم قانون و اسالم
اجرا گردد و در اخالق ما نه بر چسب زدن هست نه افترا گفتن هست نه دروغ

و بهتان و نه غرض و نه مرض ما اعتقاد و لياقت را اصل مىشناسيم و از نظر
ما گروه و تعلق گروهى مسئلهاى نيست .بعد از اينكه آنها كوبيده شدند نوبت به

كسانى رسيد كه اينها نيز به درجهاى كمتر ،اما مىتوانستند با رئيس جمهورى
هماهنگى و همراهى داشته باشند .آنها هم كنار زده شدند .براى آقاى ميرسليم و

كالنترى وضعى را به وجود آوردند كه اينها هم مقبول نيافتند .همين طور اگر
ادامه پيدا كند كار مىرسد به آنها كه همکارى با آنها مقدور نيست به دالئلى كه
(اگر همچو فرضى پيش آمد با روشنى با مردم در ميان مىگذارم) .البته اين كه

من مىگويم حدس تنها نيست شنيده نيز شد .مىتوانند به نزد امام بروند و
بگويند كه رئيس جمهورى حاضر نيست با افرادى كه مورد نظر مجلس است

همکارى بکند و مسئوليت آنها را بپذيرد و امام خود بفرمايند كه من مسئوليت
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مىپذيرم .به اين ترتيب برخورد كامل بشود و رئيس جمهور در نظر مردم قرار
بگيرد در مقابل امام و مجلس .بديهى است كه رئيس جمهورى اين وضع را
تحمل نخواهد كرد .يعنى با امام قطعا مقابل نخواهد شد و نخواهد ايستاد و
ترجيح خواهد داد استعفا كند و كنار برود .مصلحت انقالب بر همه چيز
مرجح است و او مصلحت انقالب را فداى مصلحت شخصى نخواهد كرد.

گرچه يقين هم دارد كه امام چنين كارى را نخواهد فرمود و به هر حال

اين جزو طرح هست و بيان هم شده است .پس به آنها گفتم وظيفه من اينست

که در حدود امکاناتم و براى پرهيز از اين گونه فاجعهها و خنثى كردن اين
گونه طرحها عمل کنم .حدود عمل ،نحوه عمل و روش كار را انتخاب كنم.
مردم بايد مطمئن باشند كه با پايدارى و سماجت بر سر آنچه كه حق مىدانم

مىايستم .همين معنى را در نامهاى كه روز بعد از طريق نماينده خود در هيأت
تشخيص صالحيت مجلس فرستادم بازگو كردم .كوشيدم پيشنهادهايى در آنجا
بدهم كه به اين گونه بحثها نيانجامد بعد از آمدن از آنجا به مسايل جارى

پرداختم.
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در مشهد در اجتماع بسیار بزرگ مردم
در باره مستکبران در قرآن بحث کردم

صبح به طرف مشهد راه افتاديم .در آنجا در اجتماع بسيار بزرگ و

فوق العاده شورانگيز مردم ،درباره مستكبران در قرآن بحث كردم و گفتم كه آنها

با حکومت عدل عدلى چه كردند ،چون اين پديدهها ،اين گروهها ،گروههايى
نيستند كه در آن دوره بودهاند و امروز نباشند ،بلکه در آن وقت بودهاند و امروز

هم هستند .گفتم :مستكبر يك پديده تاريخى است و اين پديده تاريخى با
اسباب و عوامل گوناگونش برجا هست ،باقى مىماند و نقشهايى كه در هر
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دوره براى خنثى كردن و از بين بردن حکومت مستضعفان اجرا مىكنند ،البته از
نظر محتوى يکى است و از جهت شکل متناسب با زمان تغيير مىكند .براى اين

كه مردم به استمرار آن پديده توجه بکنند مقايسهاى ميان مستكبر زمان خودمان
و آن زمان كردم كه اين مقايسه بعضى گروههاى موجود را خوش نيامده است و

گمان كردهاند كه روى سخن با آنها بوده است .خوب اين كه خود آنها اين طور
تلقى كردهاند ،خود يك ضعفى است.

دیدار از شهرک امام در نیشابور و مزرعه نمونه
بعد به نيشابور رفتيم .اول به شهرك امام كه داشتند آن را مىساختند ،سر

زديم و از مسجد و درمانگاه و يك خانه به طور نمونه ديدن كرديم ،ساختمان
اين شهرك تقريبا نزديك به اتمام بود ،بعد رفتيم به چاههاى عميقى كه زدهاند و

مزارعى كه ايجاد كردهاند .آقاى انصارى كه بانى شهرك است توضيحاتى داد و
من از اين كه او در چنين كار سازندهاى موفقيتى چشمگير داشته است براستى
لذت بردم .بعد از بازديد قرار شد كه آنها طرح تكميل شهرك را تهيه كنند و

اين طرح و بودجهاش تصويب و تأمين شود تا آنها بتوانند كار خود را ادامه

دهند.

بعد از اين بازديد به نيشابور رفتيم ،در نيشابور نيز اجتماع و احساسات

مردم فوق العاده بود .آقاى جاللى نماينده نيشابور در مجلس شوراى اسالمى
صحبت كرد ،بعد من در ادامه بحث مستكبران ،آنچه را كه براى روشن شدن

ذهن جامعه امروز ايران الزم است ،گفتم .بعد از صحبت در نيشابور به خانه
پدر و مادر يکى از پاسدارها رفته و چند دقيقهاى در آنجا نشستيم .بعد به

مشهد بازگشتيم و از مزرعه نمونهاى كه يك افسر نيروى هوايى به وجود آورده
است ،دیدن كردم .حدود  400تا  500هکتار زمين را زير كشت برده بود .او
تراكتورى را كه به يك درو كنى بسته بود و مىشود با ده هزار تومان آن را تهيه
كرد به ما نشان داد .اين وسيله به گفته او جاى كمباين كار كند كه قيمتش بين

 250تا  400هزار تومان است .در آنجا سالن هايى متعلق به نيروى هوايى
وجود داشت كه در اختيار سازمان پژوهشها و ابتكارات علمى قرار دادهاند.

اين كوششها كه حکايت از تحرك در جهت سازندگى دارد و براستى انقالب
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به معناى واقعى كلمه است و در جهت استقالل ما از سلطه خارجى است،
اميدوارم روزافزون بشود و ما به تدريج از اين جو تبليغات تخريبى به درآييم و

مردم پى ببرند كه با كار و تالش است كه مىتوان بر سلطه خارجى پيروز شد.

شب از سفر مشهد به تهران برگشتيم و باز تا ديرگاه به مسايلى كه بيانش

ديگر جنبه تكرارى دارد پرداختم.
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گزارشهای مختلف و گزارش در باره حزب توده و تماسش با
فدائيان و مجاهدین براى همکارى

امروز گزارشهاى متعددى درباره اقليت كشور ،تأسيسات الکترونيك،

ديپلماتهاى خارجى كه ايران را ترك مىكنند ،خصوصا در مورد ديپلماتهاى
انگليسى و استراليايى ،غرب كشور و عمليات عراق ،حزب توده و تماسش با

فدائيان و مجاهدين براى همکارى ،اغتشاش در غرب كشور و نيروهايى كه در
آن دست دارند خواندم .

ظهر آقاى فضلى نژاد آمد و درباره پاكسازى و موانعى كه در كار آنها به

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
تلويزيون و اين كه دائم بر ضد مخالفان تحريك مىكند ،صحبت كرد و اين كه
بايد كوشيد تا راديو تلويزيون واقعا يك نقش آموزنده داشته باشد و آنچه را كه

جامعه نياز دارد و اساسى است به جوانها بياموزد .بعد ،آقاى يحيوى وزير
مسکن و شهرسازى آمد ،چند تن از وزرا هم آمده بودند كه آنها پايين بودند ،او
دوباره اين كه بايد تكليف دولت را زود معين كرد صحبت كرد ،من هم به او
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گفتم كه صورت را دادهام به مجلس و آنها هستند كه بايد نتيجه راگزارش
كنند.

دكتر مکرى سفير ايران در مسکو در باره طرح توطئه گفت:

بعد دكتر مکرى سفير ايران در مسکو آمد و شرحى از آنچه در باكو پيش آمده
بود و نماز وحدت در آنجا و كارشناسان روس در ايران و مرزهاى مشترك ما

در آذربايجان صحبت كرد و اطالعاتى هم كه مىگفت در فرانسه به دست آورده
است داد .او درباره توطئهاى مىگفت ،كه طرح آن را ريختهاند كه مشابه بود با
اطالعاتى كه ما بدست آورده بوديم.

بعد از او مسئولين اطالعات نيروهاى مسلح آمدند و درباره مشکالت

كارشان صحبت كردند و از جمله گفتند اعتماد شغلى وجود ندارد و بايد
يکديگر را قبول كنيم كه در گذشته نمىكرديم و اطالعات را هماهنگ مبادله

نمى كرديم،و من به تفصيل براى آنها صحبت كردم و گفتم اگر ما نخواهيم
رژيم استبدادى برگردد ،بايد يك نظام اطالعاتى علمى داشته باشيم تا بتوانيم با

اين نظام اطالعاتى قوى نقاط ضعف و قوت خودمان را بفهميم ،چون دشمن
از نقاط ضعف ما بهره بردارى مىكند و براى خراب كردن نقاط قوت ما

كوشش مىكند ،و ما بايد چگونگى عملکرد دشمن را در زمينه ضعفها و
قوت هايمان با عالئمى كه دشمن به دست مىدهد ،به دست آوريم و كوشش

كنيم ،از روى روش علمى بتوانيم زمينههاى عمل دشمن را معلوم كنيم و با
خنثى كردن آنها ،بتدريج فكر امکان تغيير رژيم را از كله قدرتهاى خارجى و
ايادى داخلى آنها برانيم .آنها از دستگاههاى تبليغاتى شکايت داشتند،

خصوصا كه تبليغات آنها روحيه ارتش را تضعيف مىكند و مستقيم و غير
مستقيم كوشش مىكنند كه بگويند ارتش مردمى نيست.

بعد از اين جلسه آقاى محالتى آمد و درباره مسائل مختلفى صحبت كرد.

فرزند ايشان كه در صندوق تعاون صنفى كار مىكند همراه او بود و پيشنهاد
كرد كه وامهايى را كه بانك مركزى در اختيار اين صندوق مىگذارد به

طرحهاى توليدى اختصاص بدهند .او درباره رفتن آقاى ميناچى به مکه و حل
مسئله حج هم گفتگو كرد .در همين موقع آقاى اسقف كاپوچى آمد و در باره
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كشيشان مسيحى و ميسيونرهاى مذهبى در ايران كه به بعضى از آنها ابالغ
كرده اند كه ايران را ترك كنند ،صحبت كرد و پيام مفصلى هم از پاپ براى من
و يك پيام هم براى امام آورده بود .قرار شد فرداى آن روز بيايد به دفتر من و

اسناد كشيش هاى اخراجى را هم من از مسئولش بخواهم كه بياورد و ببينم آيا

اينها را به حق اخراج كردهاند يا به ناحق.

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

درباره تجاوز مرزى از سوى عراق كه اينها را تا ديرگاه پيگيرى كردم كه ببينم
چه بود.
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احمدآقا فرزند امام كسى را فرستاده بود درباره نامزدهاى نخست
وزيرى نظرى داشت

امروز مشغول شدم به خواندن گزارشهاى مربوط به موقعيت دفاعى مرز با

عراق ،درباره عمليات و فعاليتهاى ضد انقالب در منطقه داالهو ،گزارش
مجموع پيامهاى تلفنى كه به دفتر من شده است و نظرهاى مردم و مسايل

مختلف ،شکايات متعدد از وضع گنبد كه نمايندهاى براى رسيدگى فرستادم،
خالصه روزنامهها در هفته گذشته را خواندم .

بعد از اين كار آقاى احمدآقا فرزند امام كسى را فرستاده بود درباره نامزدهاى
نخست وزيرى نظرى داشت كه با من درميان گذاشت .منهم با تفصيل در

مواردى كه بنظرم مىرسيد عيب و نقص در كار هست صحبت كردم و پيغام
فرستادم .بعد چهار تن از همافران آمده بودند و نسبت به نحوه رسيدگى در كار
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خودشان شکايت داشتند ....بعد فرمانده نيروى هوايى آمد و درباره يك
مسئلهاى با او صحبت كرديم و بعد ،گروه امور تربيتى آمدند كه درباره وضع در
آموزش و پرورش براى من گزارش كردند كه كسانى ديگرى كه آمدهاند

همکارى و كار كنند و خدمت كنند.

گروه امور تربيتى در واقع كنترل مدارس است و در اين اوضاع و احوال روحيه

دانش آموزان آماده بشود براى قبول تبليغات سو از جانب گروههاى ديگر.
مسئول امور تربيتى گفت آنجا را رها كرده است به لحاظ چرخش نادرست كار.
به نظر من مىرسد كه محيطهاى تربيتى طالب تربيت محيطهاى حساسى است
و بايد اين محيطها را با روشهاى درست به ترتيبى آماده كرد تا آدمى از راه
علم ،از راه شناخت واقعى و عينى به حقانيت عقيده برسد و اين وضعيتى كه

در كشور ما و در همه دنيا هست و غالبا عقايد بدون اين كه آدمى امکان
ارزيابى صحيح پيدا كرده باشد پذيرفته مىشوند ،از بين برود و محيطى بشود

كه آدمى عقيده را از روى علم و اطالع بپذيرد.

گروهى از تلويزيون آموزشى آمده بودند مىخواستند كه مسئله
راديوتلويزيون را جدىتر بگيرم

براى اين كه همين است كه سد شکست ناپذيرى در برابر هجوم نيروهاى

جهل و تباهى به وجود مىآورد .بعد گروهى از تلويزيون آموزشى آمده بودند و
از من مىخواستند كه اوالً مسئله راديوتلويزيون را جدىتر بگيرم .آنها جو
تلويزيون را از بعد تبليغات براى اهداف اسالمى ما نه تنها غير سودمند بلکه

مضر مىيافتند و در دو مورد هم مثالا در زمينههاى فنى برخورد با كارمندان و
كارگران در آنجا مطلبى را با من در ميان گذاشتند .دستگاهى ساخته و در زمان

رژيم سابق به مناسبت ساختن اين دستگاه جايزه گرفته و حاال به مناسبت همان
جايزه پاكسازى شده است و در مورد كارگران گفتند كه حق مسکن آنها كم

شده و وضعيت آنها مشکل شده .البته وقتى كه آن بودجه تصويب شد ،قرار شد
اضافات كم بشود ،قانون ديگرى هم قرار شد تصويب بشود درباره يکسان

كردن دست مزدها كه دستمزدهاى پايين را باال مىآورد و باال را پايين مىآورند
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كه آن ماند براى مجلس كه اين كار را بکند .البته اين اندازه اجراى اين قانون
يك مقدار فشار براى درآمدهاى كم به وجود آورد.

در كرج در باغ جهانبانى ،عدهاى بنام فدايى اسالم جمع شدهاند

بعد از گفتگو با اينها من به جلسه هيأت وزيران رفتم در آنجا مسايل

گوناگونى بحث شد از جمله گفتند كه در كرج در باغ جهانبانى عدهاى بنام

فدايى اسالم جمع شدهاند و در آنجا عمالا حاكميت را بخود اختصاص

دادهاند و در آن منطقه كارهاى عجيب و غريب مىكنند كه من در اين زمينه
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

تابع طرح و تصويب شد.

هتل هايت خزر را امام جماعت گفته است كه زايشگاه بشود

بعد ،راجع به اين كه در استانهاى مختلف اشخاصى كه صالحيت ندارند

در كار پاكسازى وارد مىشوند و عمل مىكنند و هر كس زورش رسيد و تيغش
بريد عمل مىكند حرف زده شد .وزير ارشاد گفت كه هايت خزر را امام
جماعت گفته است كه زايشگاه بشود .كه البته زايشگاه در آنجا ،در اين هتل

جور نيست .و يك ثروت عظيمى از بين مىرود .بايد فرستاد و ديد كه مسئله

چيست .بعد ،معاون عمرانى استاندار كردستان آمد و درباره مسايل گوناگونى

به اين قرار صحبت كرد.

اولين موضوعى كه مطرح كرد اين بود كه پولى كه در خرداد تصويب شده

و در  21/4حواله شده چهار روز پيش رسيده ،كه اين كندى را در مجارى

ادارى مىرساند و بعد گفت :مصالح ساختمانى از قبيل سيمان ،شيشه ،قير و
لوله كم است كه بايد از وزير بازرگانى بخواهيم براى آنها تهيه كند .بعد گفت،

سد قشالق كسر بودجه دارد كه قرار شد كه اين كسرى از محل طرحهاى فورى
تهيه شود .سپس گفت به جاى كارمندانى كه از ادارات پاكسازى شدند
223

كارمندانى مىفرستيم كه جانشين آنها شود و بعد بودجه عشايرى براى كردستان
مىخواست و مىگفت كه سهميه حجاج پانصد تا كم است اگر هزار و پانصد
نفر بشود بهتر است كه حاال ببينيم اين يا نمىشود.

بعد از آن دادستان انقالب آمل آمد ،گفت كارخانههاى آمل كه چهل واحد

است ،توليدشان كم شده بود به يك پنجم رسيده بود كه حاال بر اثر تالش و

كوشش ما  5برابر شده ،بعد در مورد آب سد لتيان صحبت كرد و راجع به
شايعات دروغى كه رواج دادهاند كه مثالا من گفتهام بايد آب را بر روى
دهقانان بست و البته آنهايى كه از محبوبيت رئيس جمهورى نگرانند و او را

مانع مهمى براى پيشرفت خودشان مىدانند از اين گونه شايعات هر روز در همه
جا مىسازند .بعد گفت كه اگر شماره گذارى اتومبيل در خود شهربانى آمل
بشود درآمدش براى اين شهر بيشتر است و معلوم نيست چرا اين كار را

نمىكنند .و مىگفت كه بانك تجارت در دادن وام به چند كارخانه سهل

انگارى مىكند و گفت يکى از گاودارىهاى كرج را اذيت مىكنند و
نمىگذارند كار انجام بدهد و پيشنهاد مىكرد كه گاوهاى اين گاودارى به
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.
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هيأت تشخيص صالحيت نخست وزير برگزیده مجلس آمده بودند
صبح دوتا گزارش درباره كردستان خواندم .يك گزارش درباره اعتبارات

بانك مركزى و يك گزارش درباره وامهاى وزارت دفاع .بعد ،هيأت تشخيص

صالحيت نخست وزير برگزیده مجلس آمده بودند و با آنها مفصل صحبت
كرديم و در حدود  2/5ساعت بلکه بيشتر آنجا بوديم كه درباره صالحيت
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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در بياورند كه در فهرست كسى نماند جز آنها كه نمىتوانند با رئيس جمهورى
همکارى داشته باشند و اين مقدمه توطئهها و فتنههاى بعدى شان است .بعد

آنها با اين بيان كه بايد كوشش كرد و كسى را يافت كه مبين همکارى و تفاهم
باشد رفتند .بعد از اين و در محل كار عدهاى آمدند و در زمينههاى مختلف

كارهايى داشتند و گفتند و رفتند .بعد من به منزل آقاى موسوى اردبيلى رفتم و

با اعضاى سابق شوراى انقالب در آنجا ديدار و گفتگو كرديم و نيمه شب طول
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

آزمايشگاه شده خوب است هركس بيايد ،آزمايش بکند و برود .آقاى معين فر با
هيجان زياد و بطور مفصل گفت كه بهتر است كه اينها خودشان بيايند و كار را
در دست بگيرند و كسى را كه بهتر از همه مىدانند سركار بياورند .تا فردا

نگويند بهتر از اين هم داشتيم .ولى خوب چون با رئيس جمهور تفاهم نداشت
ما كس ديگر را معرفى كرديم .من در آنجا هم با تفصيل تمام راجع به اين كه
اصطالحات و كلماتى كه به كار مىرود خود بيانگر و حکايت كننده مشى و
تعلق انسان است .گزارشاتى را كه درباره توطئههاى دشمن در همان روز رسيده
بود براى شان تشريح كردم .مطالبى كه آن روز بر من گزارش شد بسيار

شگفتانگيز بود كه اگر درست از آب دربيايد ،موجب تأسف بسيار خواهد
شد .دستور دادم كه اين اطالعات را تعقيب كنند تا ببينيم چه نتايجى ببار

مىآورد .

عدهاى مىخواهند قبل از اين كه دير بشود ،رئيس جمهورى را از سر
راه بردارند

موضوع ديگرى كه مورد بحث واقع شد اين بود كه عدهاى مىخواهند قبل

از اين كه دير بشود ،رئيس جمهورى را از سر راه بردارند و براى اين هر سخن
و حرفى را شاخ و برگ مىدهند و تغيير مىدهند و عوض مىكنند و مىبرند،
هر جا كه بتواند مورد بهره بردارى قرار مىدهند و اين جامعه را بسوى بحران

مى برند .بعد از اين گفتگوها من گفتم كه شما كه نامزدهاتون را براى نخست
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وزيرى مىخواهيد به رئيس جمهور تحميل كنيد ،يك را بنويسيد و امضا كنيد
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
مسئول .وضعيت مشخص باشد كه چه كسانى مسئول بودند و اينها بيايند در

برابر مردم جوابگو باشند .آقاى هاشمى قبول كرد كه اين نامه نوشته شود اما در

عمل و واقع اين نامه نوشته نشد.

چگونه مىخواهيد من مسئوليت هيأت دولت را بپذيرم كه آن را به
مصلحت كشور نمىدانم ؟

بعد من پرسيدم در اين صورت چگونه مىخواهيد من مسئوليت هيأت دولت را
بپذيرم كه او را به مصلحت كشور نمىدانم؟ در اينجا من بايد به خوانندگان اين

ستون بگويم كه در مقام ريأست جمهورى منتهى كوشش من بايد صرف اين
بشود كه نهادهاى جديدى كه در قانون اساسى آمده و مستقر مىشوند خوب و
منظم پيش بروند و اين گونه مباحثات نه به معناى سازشکارى است و نه به

معناى زدوخورد و برخورد و اين هاست .بلکه كوششى است براى اينكه

جمهورى را از شر خناسهاى زمان و توطئه گران گوناگون در امان بداريم و در
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
رجايى بود و آقاى معين فر (خطاب به آنها) گفت كه اگر هم شما فارسى را

بهتر مىدانيد او را نخست وزير بکنيد ،فردا نياييد و بگوييد رجايى را از راه
ناچارى پذيرفته بوديم .گفتند نه ما در شرايط فعلى او را بر همه ارجح مىدانيم.

از آنجا به منزل آمدم كه نزديك يك بعد از نيمه شب بود و به كارهايى كه

معموالً مىپردازم ،پرداختم تا اين كه دكتر چمران وزير دفاع كه اآلن نيز وكيل
مجلس است آمد و درباره اطالعاتى كه آن روز در زمينه تحركات دشمن رسيده

بود تا نزديك سحر صحبت كرديم قرار شد كه پىگيرى شود ،ببينم نتايج چه

خواهد بود .
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طرح استاندار فارس براى هماهنگى در استانهاى مختلف بين
نيروهاى مسلح

صبح ساعت ده و نيم جلسه شوراى امنيت ملى برقرار شد .طرحى را كه
استاندار فارس براى هماهنگى در استانهاى مختلف بين نيروهاى مسلح تحت

سرپرستى استاندار تهيه كرده بود ،عرضه شد .بعد ،مسئله اين كه آيا توطئههاى

دشمن منطقهاى است و يا در سراسر كشور انجام مىگيرد ،بحث شد و رئيس
ستاد ارتش توضيحاتى داد كه اين يك طرح سراسر كشورى است و من درباره
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
آنها طرحى تهيه بکنيم و به اجرا در بياوريم تا ميان نيروهاى ما در استانها اوال
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
راديو تلويزيون رفتم بعد از نماز هم صحبت مختصرى كردم و از آنجا به گيالن
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

مختصرى كردم .گفتم اين چندمين محل و كارخانهاى است كه من مىبينم به
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

مىدهد .اميد مىدهد كه ما بتوانيم از مشکالت بيرون بياييم و نبايد از
مشکالت بترسيم .باید مشکالت را يکى پس از ديگرى حل كنيم و نويد
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مىدهد كه ما مىتوانيم آينده را نجات بدهيم و يك جمهورى براستى اسالمى
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

ايران اسالمى در اين جوى كه كمتر تبليغ سازندگى در آن مىشود و بيشتر
حواسها در جو فعاليتهاى تخريبى است بايد به وجود اين گونه كارگران،

مهندسان و فعاالن ببالند .اينها هستند كه راه واقعى را در پيش گرفتهاند ،چون
مبارزه با سلطه خارجى جز با به كار انداختن انديشه و دست براى توليد علم و
فن و كاال در حد ضرور ممکن نيست .معنويت انسان از راه سازندگى او توسعه

پيدا مىكند .رشد مىكند و كمال انسان از اين راه است و وقتى اين راه را
نرويم و به خط تخريب نيفتيم ،از كمالى به نقص ميل مىكنيم و به تباهى روى

مىآوريم.

بعد از بازديد از اين كارخانه به شهر انزلى رفتيم در ميدان ورزشى آنجا

مردم و علماى شهر آمده بودند و من براى آنها صحبت كردم .گفتم در چه

زمينه هايى ما كار كردهايم و در همان زمينهها از راه مشکل تراشى مانع
پيشرفت كار ما شدهاند و مىشوند ولى گفتم كه اينها ما را نبايد قانع بکند و
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.

آن روز در راه رفت و بازگشت استاندار گيالن نيز چند مورد را با من در

ميان گذاشت .يکى اين كه هواپيمايى ملى به گيالن پرواز ندارد ولى خرج آنها
را مىدهد ،كه من پرسيدم و معلوم شد كه مسافر كافى نيست.
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هيئتى از مجلس براى احراز صالحيت داوطلبان نخست وزيرى
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

بود «بر چه اختالف دارند» اختالف را چه كسى با چه كسى دارد ،چون تا
آنجا كه به رئيس جمهور مربوط مىشود ،كارى را كه من كردهام ،هيچ رئيس

جمهورى در هيچ تاريخى نكرده است.

نخست بر اساس پيشنهادى به حزب جمهورى كه خود آنها هم قانع شدند

يا شايد قانع بودند ،من با آنها شوخى كردم گفتم قصه شما از مطرح كردن آن
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

كسانى كه به من پيشنهاد شده بود ضمن يك نامهاى براى شما صورت دادم كه
شما ببينيد اينها مکتبى هستند ،مسلمان هستند ،صالحيتشان به چه ميزان
است .شما رفتيد به دنبال احراز صالحيت ،بعد هم آمديد .پس ،از ناحيه من
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ترك اولى اى نبوده ،تفاهمطلبى هم بوده منهم مىدانستم و مىدانم و اگر بنا بر
اين بود كه اختالف و مقابله باشد روش ديگرى در پيش مىگرفتم .ولى اين كه
گمان برود روش حکومتى صحيح اين است كه ما براى هر مسئولى يك مقابلى

درست كنيم كه نتواند تكان بخورد ،اين كار كشور را به بنبست مىكشاند و در

اين بنبست انقالب و كشور زيان مىبيند .مثالى هم براى آنها آوردم كه در
بسيارى جاها ما وضعيت را مىبينيم كسى براى جايى مسئول مىشود و ذيل او

اشخاصى تحميل شدهاند كه مقابل او هستند در نتيجه امور معوق و تعطيل و

گاه در جهت خرابى پيش مىرود.

اينكه بياييم و نهادهاى مختلف را دست اشخاص بدهيم كه مقابل هم

باشند ،اين فساد و سقوط است.

مردم اگر امروز تمکين بکنند و اوضاعى را كه حقايق به آنها گفته نمىشود

بپذيرند و تحمل كنند ،بعد از مدتى كه برخورد پيش آمد و زدوخورد شد ،مردم

مقصرين اين وضع را به شدت كيفر خواهند داد.

باالخره آنها گفتند با مطالعاتى كه كردهاند يك نفر را هم صالحتر يافتهاند

و هم گفته اند كه در مجلس زمينه بيشترى دارد .من گفتم كه شما در مجلس
خصوصى آن  14نفر را به رأى بگذاريد ،اگر تمايل مجلس به كسى شد كه من
دلم از او قرص نبود ،سکوت مىكنم.

يکى از اعضاى هيئت پرسيد ،آيا شما در سخنرانيهايتان هم حرفى

نمىزنيد؟ گفتم چرا ،وقتى كه معلوم شد حق با من است و آن روز كه معلوم شد
روش پيشنهادى من درست است آن روز حرف مىزنم ولى تا آن روز ،نه.

بعد از رفتن آن هيئت در نخست وزيرى با نمايندگان كاميونداران مالقات

داشتم .فراموش كردم قبالا بگويم كه سه شنبه كه ساعت  5خوابيده بودم در
ساعت  8صبح با صداى كاميون داران كه در مقابل نخست وزيرى اجتماع
كرده بودند ،بيدار شدم .اين چندمين بار بود كه اينها مىآمدند .در اين جلسه

وزير بازرگانى و نمايندگان وزارت كار و مسئوالن هم شركت داشتند ،صحبت
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

كاميونهاى موجود خواندم كه طبق همان گزارش  1800كاميون در چند شركت
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با ترتيب فعلى به اداره دولت درآمده و كاميونداران مىگفتند آن تعداد كاميونى
كه شناسايى كردهاند از  8000متجاوز است ،و دو انبار قطعات يدكى نيز
كشف كردهاند .وزير بازرگانى مىگفت كه بايد دولت خود يك سازمان و
شركت حمل و نقل كاميون در حدود  5000الاقل داشته باشد كه آنها نتوانند
براى دولت بازى دربياورند و دستش را در پوست گردو بگذارند .بعد مدير

عامل بانك سپه آمده بود و مىگفت كه در آنجا باز همين طور است .البته
نمىدانست كه در جاهاى ديگر هم وضع همان طور است و وضع خودش را

مىگفت كه مديريت در بنبست است به لحاظ مداخالتى كه مىشود ،گروههاى
فشارى كه هستند اشخاصى كه هستند ،خودشان تصميم مىگيرند ،خودشان

هركارى مىخواهند مىكنند ،مشهد را مثال آورد و مىگفت كه در آنجا عدهاى

از كارمندان كار را در دست گرفته و مديرى كه در سابق بود او را نپذيرفتند و

من هم به او گفتم كه در اين گونه موارد بايد رسيدگى كرد كه «كلمه الحق مراد

به الباطل» نباشد .حرف حقى مىزنند براى اين كه امور را در دست خودشان
بگيرند و هر كار كه مىخواهند بکنند بايد به آنها هم قاطع بود و بهتر اين است
كه ما در اين گونه موارد هيچ گونه اغماضى روا نداريم .

ازسازمان صنايع هوايى آمده بودند
بعد ،از سازمان صنايع هوايى آمده بودند با فرمانده نيروى هوايى و دو

طرح را ارائه کردند درباره صنايع هواپيماسازى كه در چند مرحله برنامهاى را
اجرا كنيم ت ا برسيم به ساخت موتور و بر اين عقيده بودند كه اگر اين برنامه
رااجرا بکنيم بعد از  15سال مىتوانيم  %60موتورجت را در ايران بسازيم.
اميدواريم كه كشور در جهاد سازندگى بيفتد و ما بتوانيم در ظرف  10سال به

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

خود اين براى بسيارى از صنايع ما وسايل و ابزارهاى الزم را خواهند ساخت
بعد از رفتن آنها بى نهايت خسته بودم .يك ربعى دراز كشيدم و كمى قبل از

افطار عده اى از دوستان و همکارانم آمده بودند راجع به تشکيل دولت و اين
كه چه بايد كرد كه براى انقالب مفيد باشد صحبت كردم بعد به منزل آمدم
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شب به نازى آباد در جنوب شهر برای سخنرانی رفتم

و شب به دو جا براى سخنرانى رفتم ،اول به نازى آباد در جنوب شهر؛ در
آنجا ،سئوالهايى كردند كه به آنها جواب دادم .بعد ،از زمان انتخاب خود به

رياست جمهورى تا آمدن هيأت به نزد من تا روز پنجشنبه ،آنچه بر من گذشته
بود با مردم در ميان گذاشتم و به آنها گفتم كه زمان خواهد گفت و به سرعت و

بزودى كه حق با كيست .

به حسينيه بنىفاطمه رفتم و در مورد خشونت طلبان جدید صحبت
کردم

از آنجا به حسينيه بنىفاطمه رفتم و درباره جوسازى و جوسازان صحبت

كردم و خطر بزرگشان را براى جمهورى گفتم .گفتم كه اينها مىتوانند با همان
جوسازيها ،لحظه شروع به سازندگى ،سازندگى همه جانبه و عمومى كشور را به

تأخير بيندازند .برايشان صحبت كردم در مجلس هم اين مطلب را گفتم كه
وقتى يك اعمال بىرويهاى ،خالف قانونى ،خالف دينى شنيده مىشود از
متصدى امر و كسانى كه به خودشان اجازه مىدهند اين كارها را انجام بدهند،

در جواب اين گفته كه سابق هم اين كارها مىشد مىگويم بله سابق هم اين

كارها با مستضعفان مىشد .حاال اين كارها با مستكبران مىشود .در اروپا هم
استالينيستها و ماركسيستها اين جور به ما ،در برابر ما صحبت مىكردند كه بله

جهت زور فرق مىكند در سرمايه دارى از باال به پايين است و در سوسياليستى
از پايين به باال است .خوب ما به همين دليل هم گفتيم كه:

ليبراليسم و ماركسيسم خيلى از هم بيگانه نيستند چون بناى هردوشان بر

اعمال قوه و زورآزمايى است و روابط قواست و مکتب اسالم از اين دو
جداست چون بنايش بر اجراى قانون خداست و نه زورآزمايى.
كه:

و در اين مکتب فرق نمىكند قانون را بايد يکسان اجرا كرد مثال هم زدم
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وقتى ما درباره كسانى كه آنها را مستكبر مىدانيم مثالا شکنجه بکار مىبريم
بعد از اين كه مسئله جا افتاد و سنت شد و قبول شد و تحمل شد اين روش را با

هركس كه بخواهد دم از حق و حقطلبى بزند ،خواهند كرد.

بنابراين خود اين روشها هستند كه مستكبر مىسازند و آنها كه اين روشها را

بکار مىبرند در حقيقت مستكبرانى هستند كه دارند در رژيم جديد شکل

مىگيرند.

و موقعيت خودشان را تحکيم مىكنند پس ديگر ترس از اين كه از بيرون

بيايند و رژيم را سرنگون كنند و سابقيها برگردند يك ترس بيجاست براى اين
كه در داخل وقتى كسانى هستند و اين روشها را به كار مىبرند مستكبر دوباره

حکومت خودش را مستقر مىكند و به توضيحاتى كه امشب دادم يك تفصیل

هم دادم .بازتابش در مردم احساسات بسيار گرم و صميمانه و برادرانه بود.
نزديك 1/5يا  2بعد از نيمه شب به منزل بازگشتيم .گزارش امروز هم به اين

ترتيب تمام شد.
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با آقايان رفسنجانى و محمد يزدى و محالتى و رجايى درباره نخست وزير
صحبتها را از سر گرفتم

صبح چند گزارش درباره چند افسر ارتشى خواندم و بعد با آقايان

رفسنجانى و محمد يزدى و محالتى و رجايى درباره نخست وزير صحبتها را
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.

بعد از رفتن آنها به امور جارى كه در پروندهها نوشته است رسيدم.

افتتاح سفارت فلسطين
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ساعت  5براى افتتاح سفارت فلسطين رفتم و در آنجا صحبت كردم و سه
مطلب را به عنوان سه مسئلهاى كه بايد حل بشود پيش كشيدم.

يکى اين كه مسئله فلسطين ،مسئله يك سرزمين نيست ،يك ملت نيست،

بلکه مسئلهايست جهانى و بايد به همين عنوان طرح و حل و پذيرفته شود.

ديگر اين كه اين مسئله قومى و ملى نيست مسئله ايست مربوط به همه

مستضعفان و تا وقتى به اين صورت طرح نشود ،قابل حل نيست.

و يکى هم مسئله رژيمهاى عربى است و اين كه اينها قيم مردم فلسطين

شدهاند و بيشتر از خود اسرائيل در خرابى كار مردم فلسطين اثر گذاشتهاند.

اگر مسئله از حيطه عمل آنها خارج شود و ما بتوانيم ظرف يك سال به

افكار عمومى مسلمانان مستضعف اين بيان را تبليغ بکنيم كه اسرائيل يك
سرطانى است از سلطه گران غربى در منطقه و زندگی همه آنها را تباه مىكند و

جزيى از همين راه حل ،مسئله رژيمهاى اين كشورها است ما به حل مسئله

فلسطين نزديك شدهايم البته بايد تفسير اين مسئله را جداگانه خوانندگان
بخوانند .بعد از افطار در محل دفتر هماهنگى مردم با رئيس جمهورى حاضر

شدم و درباره مدرس بحثى طوالنى را عنوان كردم تحت عنوان «تجربهاى كه

خود از سر مىگذرانيم» و گفتم حاال مىتوانم راجع به برخورد مدرس با

رضاخان به عنوان برخورد دو روش و دو بينش صحبت كنم بينش و روشى كه
مىخواست با تغيير محتوى شکل را متناسب با آن تغيير دهد و بينش و روشى
كه به عنوان عامل سلطه غربى مىخواست با تغيير شکل ،محتوى را تغيير
بدهد و در اين زمينه مفصل بحث كردم.

مصاحبه رئيس مجلس را شنيدم .در اين مصاحبه كوتاه چهار مطلب
بود كه با حقيقت وفق نمىداد

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

نمىداد .مطلب اولى كه ايشان گفتند در مجلس خصوصى من ( رئيس
جمهور) گفتهام يك گروهى انتخاب كنيد كه اينها بنشينند و احراز صالحيت
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بکنند ،البته كلمه احراز صالحيت را نمىدانم ،ولى آنچه كه من يادداشت
كرده ام اين بود كه يك گروهى انتخاب كنند بنشينند و نامزد مطلوب نخست
وزيرى را بيابند .اين سخن تمام حقيقت نيست .من گفته بودم يك گروه

بىطرف ،مستقل در قضاوتى را انتخاب كنيد بنابراين ،اين گروه مىبايد داراى
دو صفت باشد ( بىطرف) و مستقل در قضاوت .مطلب خالف حقيقت دوم
اين كه از قول من ( رئيس جمهور) نقل كردهاند كه از آن سه نفر هم كه
مجلس پذيرفت آن دو نفر را به علت آنكه قبالا قضاوت كرده بودند نباشند ،از

آن سه نفر هم كه مانده بودند من گفتهام كه يك نفر از آنها بهتر است باشد و

مجلس زير بار نرفت .آن يك نفر را من نمىدانستم عضو حزب است بعد
فهميدم و گفتم اين با پيشنهاد من سازگار نيست ،هيچ اصرارى هم نكردم كه
آن يك نفر نباشد .خالف حقيقت سوم ايشان آن است كه گفتهاند :نامهاى از
رئيس جمهور به مجلس آمد كه باز مثالا جو را خراب كرد اين نامه همان

نامهاى است كه من در آن چهارده نفر را پيشنهاد كرده بودم و تمام فرضهاى
مختلف را آورده بودم و تا هيچ بهانهاى براى اين نباشد كه من كمترين ميلى به

كشمکش با مجلس و يا با آنهايى كه در خارج مجلس به اين كارها مشغولند
دارم و مطلب چهارم اين كه من (رئيس جمهور) گفتهام مجلس حاضر شد
تنازل كند و در مشورت براى يافتن نخست وزير شركت كند ،اين هم خالف
حقيقت است ،مسئله عكس بود و به اين ترتيب عنوان شد كه من پشت سر هم

به مجلس معرفى كنم ،پشت سر هم رد بکنند اين موجب ضعف مجلس و

رئيس جمهورى هر دو مىشود و بيشتر اين ضعف متوجه مجلس مىشود چون
توضيح اين مسايل آسان نيست كه چرا يك اشخاصى با كدام دليل رد شدند و

من براى اين كه مجلس تضعيف نشود ،اين پيشنهاد را ارائه دادم ،خود آن
هيئت هم انصاف دادند كه اگر بناى من بر تضعيف مجلس بود بايد آن روش

را در پيش مىگرفتم ،اين مطالبى كه من گفتم تنها براى اين نبود كه خالف
حقيقت تصحيح شود بلکه به آن منظور بود كه مردم توجه بکنند كه اگر ما

دقت بکنيم در بيان و در عمل بسيارى اختالفها اصالا به وجود نمىآيد و

برخوردها به وجود نمىآيد و وقتى كه دقت در بيان نكنيم آن وقت بايد

علىالدوام يك رشته تكذيب نامه بنویسیم براى يکديگر و كار به جايى برسد
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كه ديگر مردم هرگونه اعتمادى را نسبت به حرفهاى ما از دست بدهند و اين
براى سالمت جمهورى ما خطرناك است .حاال هم ساعت دو و ربع بعد از
نيمه شب است و من با شما خوانندگان خداحافظى مىكنم.
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بازديد از نيروهاى مسلح
اين روز را مقدم مىدارم براى آن كه بسيارى مراجعه مىكنند از

خبرنگاران و مردم كه شرح ماوقع را از زبان رئيس جمهور بشنوند صبح در
همدان مراجعان از هفت صبح شروع به آمدن كردند و تقاضاها و نظرها را در
ميان مىگذاشتند كه البته بيشتر شامل تقاضاها بود .ساعت هفت و نيم صبح

امام جمعه شهر آمد و راجع به اين كه ديروز مردم به استقبال آمده بودند ،ولى
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
و رسيدگى به وضع اين نيروها در غرب كشور بود .مسئول امور كشور باید به
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
كردم .مشکالتى را داشتند كه در ميان گذاشتند و عده زيادى از آنها در

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

شديم .در كرمانشاه اول در اجتماع رؤساى دواير دولتى شركت كردم و مسايلى

را آنها مطرح كردند كه عبارت بود از يك مسالهاى كه من طرح كردم .مساله
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

مدير كل راه استان كه فعالترين مدير عامل در منطقه است ،صحبت كردم.
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يعنى او پيش من آمد صحبت كرد ،بعد خواهم گفت كه چه گفت .به هر حال
مى گفت بايد دستگاه توليد آسفالت و كارخانه توليد آسفالت را به آن منطقه
برد تا بشود به اصطالح آسفالت را گرم كرد.

بعد مشکل پاسگاهها بود كه همان روز رفتيم ديدار كرديم كه بعد خواهم

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

استان و خصوصا شهر را گفتم كه از اطراف همه به آنجا هجوم مىآورند و

خدمات درمانى را كه بايد تأمين بکند دو برابر شده ،اما وسايل كم شده و
تعداد پزشکان كمتر شده به علت آن كه تعدادى از آنها منطقه را ترك كردهاند

حتى تعداد پرستار هم كم شده و از منطقه رفتهاند و گفتند براى هر  1200نفر

يك تختخواب هست .آمبوالنس و غيره را نيز ندارند .مسئله بعد ،كسر بودجه
شهردارى براى كارهاى عمران شهرى بود ،گفتند  38ميليون كسر بودجه دارد،
بعد ،مسئله حاشيه نشينان كه گفتند كمربند فقر است.

در جلسه با علما در شنبه (روز بعد) اين مسائل مطرح شد كه يکى از
اسباب ناامنى ،همين حاشيه فقر اطراف كرمانشاه است .بعد در بيرون هم

جوانى فرياد مىزد و به اصطالح مىخواست كه از منزل او ديدن كنيم و مقر

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

تأمين امکانات اين فقر را كم بکنيم .بعد صحبت پاكسازى شد ،مىگفتند اين

جا محيط از خوديهاست و خوديها يکديگر را ممکن است درست پاكسازى

نكنند و حتى گفتند عدهاى از بهدارى كه متخصص و مشغول كار هستند اينها
پاكسازى شدند ،بر اثر غرض و مرضهاى گروهى كه اينها وضع را آشفته كرده

اي ن عقيده همه بود و انتظار داشتند كه يك نماينده از سوى رئيس جمهورى و
نمايندهاى هم از دادستان كل اضافه بشود و اينها يك پاكسازى درست حسابى
انجام دهند .بعد بودجهاى براى عشاير مىخواستند كه به وضع بد آنها برسند.
بعد نماينده جهاد گفت كه مسئله بودجه جهاد هنوز حل نشده است و مشکل

دارند كه ما گفتيم هر وقت شما طرح آورديد ،ما طرحهاى شما را اجرا مىكنيم
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كه بيشتر از كمبود امکانات مىناليدند مشکل بعدى كه در ميان گذاشتند اين
بود كه چون منطقه ناامن است پيمانكار به منطقه نمىآيد و به نماينده بنياد

مستضعفان كه گفت بنياد مستضعفان بودجهاى ندارد كه مستضعفان شهر
مانده اند از آنجا به محل نماز جمعه رفتيم كه استاديوم ورزشگاه بزرگى بود كه
مملو از جمعيت در آنجا گرد آمده بودند .در آنجا راجع به مساله امنيت غرب

صحبت كردم .كه ما نمىتوانيم وضعيت سابق را ادامه بدهيم .بگذاريم كه
عراقيها بيايند و بروند و برانند و ما بشويم عكس العمل.

ساعت  6بود كه به محلى در سر پل ذهاب رفتيم
بعد از اداى نماز جمعه و نماز عصر راه افتاديم به باشگاه شركت نفت

بعد از نطق در جلسه شوراى امنيت از نمايندگان نيروى زمينى ،فرمانده نيروى

زمينى ،فرمانده عمليات غرب و فرمانده سپاه پاسداران كه شركت كردند و
فرمانده عمليات غرب توضيحاتى راجع به عمليات مخرب داد و نقشهها و

برنامهها .بعد نمايندگان سپاه گفتند كه مطالبى را در ميان بگذارند تا واقعيات
آن چنان كه هست ،معلوم شود ونواقص هم در محل رفع شود .ضمنا اصرار

كردم كه از منطقه ديدن كنم .دليلش این بود كه كسى در مقام فرماندهى كل قوا

نمىتواند با كسانى كه روياروى خطر هستند از دور رابطه بگيرد و حتى حاضر
نشود خطر را خود لمس کند و ثانيا وقتى مستقيم خود به چشم و گوش ديد و
شنيد ،گزارشهايى كه بعد از آن خواهد خواند با توجه به واقعيتهايى كه ديده و

شنيده است ،در آنها نظر خواهد كرد.

اين است كه از آنها خواستم كه حرفهايشان را بگذارند ،بعد از اين كه

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

و ساعت  6بود كه به محلى در سر پل ذهاب رفتيم از آنجا سوار جيپ شديم
رفتيم به مرز .جادهها مقدارى آسفالت بود و مقدار خاكى مىشد و نگرانى هم

داشتند كه مین باشد و منفجر شود و اتوموبيلى پيشاپيش مىرفت .رفتيم و از

پاسگاه ژاندارمرى كه در دست سپاه پاسداران بود و يك محل ديگر كه در

دست ارتش بود و مرزدارى مىكردند .آنچه نظرگير بود در اين ديدار اوال اين
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مواضع ،پاسگاهها را مثل رژيم سابق به جاى آنكه با مصالح محکم بسازند
ظاهرسازى كردهاند ،نتيجه اين كه با توپخانه دشمن اينها كوبيده شدهاند.

اما چيزى كه دشمن از آن غافل است اين است كه ديوارهاى پاسگاه نيست

كه در برابر او مقاومت مىكنند .اين ديوار ارادهها و عقيدهها است كه در برابر
او مقاومت مىكند و همين ديوار است كه از بتون و آهن و هر مصالح ساختمانى
ديگرى قویتر و مستحکمتر است .همين ديوار است كه بايد رابطه را تغيير دهد
و يکسره مرز را از وجود اين عمليات سازهاى دشمن پاك كند.

از سر مرز رفتیم به قصر شيرين
در راه هم پياپى به ما مىگفتند كه اين ديدار خطرناك است ،براى اين كه
از پاسگاه دشمن خوب مىشود منطقه را با دوربين ديد .البته فاصله هم نزديك

بود دقيق مىشود ديد و تشخيص داد .به هر حال با اتكا به عنايت خداوندى
ما تغيير تصميم نداديم و پاسگاهها را بازديد كرديم و در مراجعت آمديم به

قصر شيرين .به قصر شيرين كه رسيديم ظهيرنژاد فرمانده نيروى زمينى گفت،
خوب اس ت داخل شهر بشويم و شايد مردم بعد بفهمند شما به شهر آمديد و
وارد شهر نشديد دلگير بشوند .اين بود كه وارد شهر شديم و مردم با هيجان و

احساس دنبال اتومبيل مىآمدند ميدان را دور زديم و آمديم به پاسگاههاى

ژاندارمرى كه سوار هلىكوپتر شويم جمعيت زيادى هم با ما آمدند .البته
مقدارى از مشکالت شهرستان را مطرح كردند و يك نفر از ميان جمعيت

برخاست و صحبت كرد من هم چند جملهاى براى آنها صحبت كردم از اين كه

فلسفه ما فلسفه عدم سازش و مقابله و مقاومت و حمله به دشمن است.

هلیکوپتر ما در کردستان سقوط کرد ،حادثهاى بود كه احتمال نجات
در آن ضعيف بود
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( گزارش خلبانها در شماره  329در تاریخ  26مرداد ماه 1359
روزنامه انقالب اسالمی چاپ شده است )

بعد ،سوار هلى كوپتر شديم به طرف كرمانشاه گويا ساعت هشت و سى دقيقه
بود .آمديم و من هم در دنياى افكار خودم بودم كه استاندار كرمانشاه به من

گفت شما كمربندتان را بستيد؟ گفتم نه اين جا در آسمان برايم معمول نيست

كمربند بستن .گفت :هلی کوپتر نقص فنی دارد .گفتم :نقص فنى چه كار به
كمربند دارد.

بعد سرهنگ صياد شيرازى برخاست و باخلبانها صحبت كرد .بعد ظاهرا

به اطالع ظهيرنژاد فرمانده نيروى زمينى رساند .او هم مىخواست طورى عمل
كند كه من متوجه نشوم كه خطرى در پيش است ولى من فهميده بودم كه هلى

كوپترمواجه باخطر است .ولى كمربند را نبستم چرا؟ دليلى هم نداشت .كامالا
حالت اطمينان قلبى داشتم و هيچ نگرانى نسبت به واقعه در من احساس نشد
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يك دفعه ديدم هلى كوپتر دور مىزند و من نمىدانستم كه نقص فنى در چه
مرحلهاى است .چيزهايي است كه بعد فهميدم .بعد ديدم كه دارد مىرود به

طرف دهکدهاى به نظرم رسيد كه مىخواهد بنشيند و من از بيرون نگاه كردم
چراغها را ديدم ،ديدم كه اگر بخواهد بنشيند ،روى سقفهاى خانههاى مردم

مىنشيند و بعد مصيبت درست مىكند .فرياد كشيدم كه اين جا خانه است و
نبايد اين جا بنشينى .دوباره اوجى گرفت و رفت به طرف زمين .اين جور به
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.

هلىكوپتر نزديك زمين چنين حالتى داشت .تا اين كه خورد به زمين .يك مرتبه
داشت مىخورد به زمين انتظاريون روبروى من نشسته بود پريد به طرف من و
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

موقع ،ظهيرنژاد فورا در هلى كوپتر را باز كرد و كامالا مسلط براعصابش بود و
يك خصلت برجسته نظامى از خود نشان داد و آن اين است كه اول رئيس

جمهور را از معركه خطر برون ببرد و دست مرا گرفت كه بيرون بروم .من هم
بيرون پريدم .گفت :ممکن است هلى كوپتر منفجر شود و من گفتم نه ،نگران
نباش ولى او گوش نمىكرد كشان كشان مرا مىبرد كه نكند يك وقت هلى
كوپتر منفجر شود تا اينكه ايستاديم .چند نفر ديگر را كه پريده بودند هم آمدند

بعد من پرسيدم بقيه كجا هستند؟ ديدم صياد شيرازى مىآيد و صورتش خون
مىآيد .اينها را هم كه من مىديدم به لحاظ آن بود كه «كبرا» ا ز باال

نورافكنش را انداخته بود و داشت دور ميزد كه بنشيند« .به اصطالح هلى

كوپتر محافظ و مادر» .اول جايى را نمىديدم فقط از هلىكوپتر كه پايين
پريدم عينكم افتاد و نفهميدم كجا افتاد و مىديدم كه تكه پارههاى هلى كوپتر

پخش است در اطراف .اين مىگفت به زمين اصابت سختى داشته و موجب

شده كه قطعات هلى كوپتر جدا شده و اين طرف و آن طرف پريده .بعد صياد

شيرازى آمد .بعد رضايى فرمانده سپاه آمد .كه عواطف برادرانه ابراز كرد و

اول مسئله اى كه پرسيد كه به شما چيزى نشده و بعد نگران آمد و اول مسئلهاى
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كه طرح كردند صياد شيرازى و ظهير نژاد و اينها كه چگونه در صورتى كه
مورد حمله واقع شوند و در آنجا بايد از من رئيس جمهورى حفاظت بکنند.

بعد «كبرا» نشست .آنها گفتند من سوار «كبرا» بشوم و بروم و من نپذيرفتم از
باب اين كه من در آنجا به عنوان فرماندهى كل قوا حاضر بودم و نمىتوانستم
همراهان خود را رها كنم و تنها خود را به سالمت از معرکه بيرون ببرم.

«كبرا» بلند شد رفت كه خبر بدهد كه ديديم روستائيان جمع شدند اطراف ما
حلقه زدند .ظهيرنژاد چون مسئوليت را برعهده خود مىديد ،اصرار داشت كه
من شناخته نشوم ولى خود مردم حتى بدون عينك در شب شناختند و شروع

كردند به شادى و شکرگزارى و سخت شگفت زده شده بودند از این كه هلى
كوپترى سقوط بکند ،قطعات او اين طرف و آن طرف پراكنده شود اما

هيچکس كمترين صدمه نبيند .البته سر صياد شيرازى كمى شکسته بود آن هم
چيز جدى نبود .يکى از محافظين من فرهاد هم مانده بود در هلى كوپتر و

رفتند او را آوردند .حاال اگر سرش بجايى خورده بود نمىدانم به هر حال .از

آنجا آورده بودند و از من مىپرسيد كجا بوديد؟ از كجا آمديد؟ حاال كجا
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هستيم .به من چى شده و من گفتم شما عاقل بوديد عاقلتر شديد .چيزى به
شما نشده آرام باش در اين جا مسئلهاى نيست .

زنان كرد روستايى آمدند دست به دعا بلند کردند .باالخره مردها رفتند و

دوتا تراكتور آوردند و يك جيپ و آنها اصرار داشتند كه ما به ده برويم و با آنها

بنشينيم بعد خود آنها هم گفتند ممکن است خطرى پيش بيايد و ما زودتر شما
را به پاسگاه ژاندارمرى برسانيم و ما را در جاده خاكى آوردند به پاسگاه
ژاندارمرى در راه گاه طبع آدمى مقتضى مىشود به شوخى و شايد هم اين كه
وضعيت بدون خطر تمام شده بود دلشادى به وجود آورده بود و آماده شوخيها
شده بوديم از جمله به استاندار كرمانشاه گفتم شما كه نمىخواستيد بياييد
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

مطمئنى در جمع ما به وجود بيايد تا رسيديم به پاسگاه .ظهيرنژاد پريد و
فرمانده پاسگاه را احضار كرد ماشين و باالخره تداركات ديد و روانه شديم به

طرف كرمانشاه .در راه هم نفربرها و قواى ارتش رسيدند و ما را همراهى
كردند تا رسيديم به كرمانشاه نزديك؛ به بعد از نيمه شب بود .آمدند كه قضيه
ممکن است منتشر بشود و ضروردتى هم ندارد و مسئلهاى نبوده است .بعد

گفتند كه خواهى نخواهى سقوط هلىكوپتر چيزى نيست كه مردم از آن خبر
نشوند .بعد ممکن است دشمن جور ديگرى وانمود كند و نگرانى براى مردم

بشود به هر حال از ما سئوالى كردند و جوابى دادم و بعد قريب ساعت  2صبح
بود كه روحانيون شهر آمدند كمى ديرتر هم براى استراحت رفته بودم امام

جمعه شهر آمده بود .آنچه را كه آموختنى است از اين حادثه اين كه خلبان

هلىكوپتر خيلى مهارت نشان داد .هلیکوپتر به زمين خورد و او منتهاى مهارت
را به خرج داد که جورى زمين نخورد كه سرنشينان از بين بروند .به هر حال
مسئله ،مسئله فوق العاده نادرى است كه به اين ترتيب نقص فنى پيش بيايد كه

همه چيز ،همه امکانات فنى ،از دسترس خلبان خارج شود .حتى اتصالش با
هلى كوپترهاى ديگر را هم از دست مىدهد .شب هم باشد و منطقه هم منطقه

ناامنى باشد و شناسايى از آن منطقه هم هيچ نباشد و هلىكوپتر زمين بخورد و هر
طرفش پراكنده شود و سرنشينان آن ،همه تقريبا مثل اين كه قبالا كسى به آنها
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گفته باشد كه هيچ خطرى متوجه شما نيست ،سالم از آن خارج شوند .من حتى
يك صداى ناراحتى كه نشانه ترس باشد ،نشنيدم .اين اطمينان قوى ،جز تائيد

الهى ،همان اطمينان قلبى ،نمىتوانست باشد .اين بسيار آموزنده بود و در اين
موقع خطر اشخاص كه در آنجا بودند نيز قيافههاى واقعى خودشان را نشان

مىدادند و اين قيافهها به من اطمينان مىداد كه در ايران امروز كامالا انسانيت
نوى در حال پديد آمدن و تولد است و همه نگرانى من اين است كه اين انسان

نو پيش از اين كه پرورده و جوان و شاداب و قوى بشود ،خداى نكرده

تندبادهاى فساد اخالقى ،روشهاى تخريبى ،كینهها ،ضديتها آنچه كه روح را

مکدر مىكند ،تباهش کنند و اين نهال رشد نكند .بر عهده همه ما است كه
مراقبت بکنيم اين نهالها ،قوى ،تنومند بشوند .به هرحال آنچه كه من از آنجا از

همراهان خود ديدم صميميت ،دستپاچه نشدن و خونسرد بودن و اطمينان

خاطر و يك حالت بىاعتناء و توانا برابر مرگ بود .نيروى عظيم انقالب ما در

همين خونسردى در برابر خطر و مرگ است .اميدوارم كه اين گونه انسانها در
جامعه ما بسيارتر از بسيار باشند .باز تكرار مىكنم آنچه كه كامالا شگفتى
داشت حالت اطمينان خاطرى بود كه همه ما داشتيم كه با خطرى مواجه

نخواهيم شد .هيچ صدايى كه حاكى از نگرانى و ترس باشد از هيچ كس بيرون

نيامد اين بسيار ،بسيار مهم است از باب اين كه حادثه ،حادثهاى بود كه

احتمال نجات در آن ضعيف بود.

پس آنچه كه مىشود به طور خالصه از اين حادثه گفت اين است كه ،خود

خطرى بزرگ بود براى سرنشينانش كه به یمن اعتماد به نفس و واکنش نشدن
و کنش شدن ،بىتأثير شد .اين امر به انسان امکان مىدهد كه به حکم تجربه

بفهمد میتواند خود را به خطر نسپرد و چاره بجوید و از آن در امان بماند .ما
باز هم در تمام مسير راه آن حالت اطمينان خاطر را داشتيم كه هيچ خطرى

متوجه ما نخواهد شد.

هيچ احساس قبل از وقوعى به من نمىگفت كه خطرى تهديد مىكند

كامالا مثل اين كه هيچ خطرى نيست و با همان اطمينان خاطر راه را آمديم

وسط راه يکجا از مقابل اتومبيلى مىآمد ظهيرنژاد كاله نظاميش را جلو

صورت من گرفت كه من ديده نشوم و من به او گفتم كه همين كار شما طرف
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مقابل بر مىانگيزد ،هيچ نگران نباشد هیچ خطرى نيست و مسئله سوم اين كه
پیشاروی خطر ،آنهايى كه آنجا بودیم چهره واقعى يکديگر را ديديم و من ديدم

كه قيافهها و ظاهرها هيچ وقت نمىتوانند بيان كننده واقعيت درون باشند.
بعضيها عواطف سرشار دارند كه ظاهر نمىكنند يا كم ظاهر مىكنند بعضيها
توانايى و خونسردى تسلط بر خود دارند كه اين را در آنجا مىتوانند از خود

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

نظر من امتحانى بود براى آن جمع تا بدانند مکتبى و غير مکتبى چيست ،آن
حالت اتكا به خداوند و آن اطمينان خاطر در قبال خطر و اين كه مرگ مسئله

حل شدهاى براى انسان باشد كه هر وقت در رسيد ،در رسيد اين هست آن
اساسى كه هركسى داشت مکتبى است و من بسيار از اين حادثه عبرت گرفتم.

از باب اين كه انسان بايد بدون اعتناى به مشکالت و مسايل به راه خود

برود و نترسد از مشکالت و بداند كه خدا قويتر و بزرگتر از همه است و به

بهترين وجه خود را در آنجا بر ما نمايان ساخت؛ توانايى شگرف خداوندى بر
ما نمایان شد .اين حالت رویارویی با مرگ ،به من درس داد :تا چند لحظه

ديگر ممکن است بمیریم .در آن حالت رسیدن مرگ ،در يك لحظه و دو لحظه
پیش رو ،يك توانایی از او ديديم که مپرس .انشاءالله در آينده بيشتر از گذشته
به او توکل خواهيم كرد و از حادثهها نخواهيم ترسيد .ساعت  2بعد از نيمه
شب من به رختخواب رفتم تا از اين روز پرحادثه بيأسايم.
کارنامه شنبه  25مردادماه 1359

تاریخ انتشار  30مرداد ماه 1359
شماره روزنامه 333

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
جلسهاى با فرماندهان ارتش و سپاه تشکيل شد .با مطالبى درباره نيازمنديها و
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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

انتقادات طرح شدند .و جلسه نزديك يازده و نيم تمام شد و بعد عازم سفر به
پاوه شدم .بيرون ساختمان مدير كل راه استان آمد و درباره اسفالت راههاى
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
نمىتواند مشکلى را حل كند و او گفت براى اسفالت گرم دو كارخانه اسفالت
سازى بايد اينجا منتقل شود و قير و سنگ شکن نيز الزم است.

به پاوه رفتیم و میان مردم از محبتهای روستاییان صحبت کردم

بعد با هليکوپتر به پاوه رفتيم .شهر پاوه در درهاى است و دامنه كوه و خانهها
در دامنه كوه ساخته شده است و پر از باغ و درخت و بسيار زيبا و مصفاست.
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

احساسات گرم و صميمانه و شورانگيزى را اظهار كردند و من با زحمت تامزار
شهدا رفتم .در آنجا براى مردم صحبت كردم و از ضرورت وحدت اسالمى

حرف زدم از خاطره سقوط هلىكوپتر و محبتهاى مردم روستايى كرد صحبت
كردم و مردم هم با گرمى و صميميت مطالب را باالتفاق تائيد مىكردند نزديك

ساعت  9با هليكوپتر به كرمانشاه برگشتم تا ساعت چهار با واحدها صحبت
شد

دور تا دور شهر کرمانشاه كمربندى از كلبههاى فقيرنشين قرار گرفته

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

كرمانشاه كه قبالا هم صحبت كردم و اين كه مردم از هر جا كه مانده و درمانده
شوند به سوى شهر روى مىآورند و در حاشيه شهر ،دور تا دور شهر كمربندى
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از كلبههاى فقيرنشين قرار گرفته و اينها از شدت فقر طبيعتا به كارهاى
مختلف كشانده مىشوند و من اين مطلب را گفتم كه تا وقتى ما برگرد
شهرهايمان و اگر راستتر بخواهى در درون و بيرون شهرهايمان يك رشته

كمربندهاى فقر داريم نمىتوانيم به خود و به ديگران به قبوالنيم كه جمهورى
ما اسالمى شده و اسالم مستقر شده است براى اين كه كمربندها را از بين ببريم

بايد اين حالت فعلى را كه در واقع مىشود گفت يك رشته كمربند فقر است ،از
بين ببريم مسئله سومى كه طرح كردند وضع بهدارى كرمانشاه بود .مسئله چهارم

انتخابات بود و مىخواستند كه مرحله اول انتخابات كوتاه بشود و مىگفتند
بازرسهايى كه آمدند با ما تماس نگرفتند و درست و راست از كم و بيش هايى

كه در كار انتخابات بوده است اطالع ندارند .بعد چگونگى ارتباط با ريأست
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

از مرزها دفاع مىكنند از جهت تأمين اسلحه و ارزاق عمومى .بعد مسئله

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

و بعضى مىگفتند وضع ارزاق شهر ،وضع نان و ميوه و اينها خوب نيست و

گران است.

محاكمه نيم ساعته آقاى رازینی حاكم شرع:
ده نفر باال را اعدام كنيد

بعد از دادگاهها گفتند :عدهاى هستند دخالت مىكنند و از يك محاكمه نيم
ساعته آقاى رازینی حاكم شرع صحبت كردند البته يك سندى هم به نظر من
رسانده شد .در اين مجلس نبود در جاى ديگر  -يازده نفر فهرست بود و زير آن

نوشته شده بود «ده نفر باال را اعدام كنيد» .این سند حکايت از اين داشت كه
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
شان همين يك ورقه است و البته بايد يك كسى را فرستاد تا تحقيق جدى بکند
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و اين كه كارهاى بسيارى از اين قبيل گفته شد درباره دادگاه .بعد از وضع هيئت
هفت نفرى آنجا شکايت كردند كه روحانيت را شركت نمىدهند در اين هيئت.

باالخره از مشکل بيکارى كه اين جا بيشتر از جاهاى ديگر است.

بعد از جلسه ،با علما به مسجد بروجردى رفتم و به دعوت علما كه به

مناسبتى جمع شده بودند كمى براى آنان صحبت كردم .

وقتى از پاوه برگشتم با مسئله مهم ديگرى مواجه شدم و آن تلگرام امام

بود از توجه امام و از پيام محبتآميز و دعاى خير ايشان شاد و سپاسگزار شدم
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
محسوب مىشد آمدم و در جمع علماى شهر خداحافظى كردم و از محبتهاى
صاحب خانه و همسرش تشکر كردم .بعد از خداحافظى ،آمديم به فرودگاه

براى آمدن به تهران .در تهران از هواپيما كه پايين آمدم روى دست مردم به هر
سو كشانده مىشدم ،باالخره بعد از طى مراحل يعنى موج احساس گرمى و
صميميت و برادرى من را به اتاقى آوردند و مدتى در آنجا نشستم .سوار

اتوبوسى شدم و به نزد مادرم رفتم .تا نيمه شب آنجا بوديم و بعد از نيمه شب
به اقامتگاهم آمدم و اين روز هم به اين ترتيب به پايان رسيد.
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امروز پيش از رفتن به ديدن امام مسئلهاى برايم پيش نيامد .به جز اين كه

وزير صنايع تلفن كرده بود كه معاون وزارت كشاورزى و كسانى را كه كارشان

توزيع گوشت در شهرهاى كشور بود گرفتهاند چرا؟ معلوم نيست .مىتوان گفت
اين هم مثل بقيه موارد كه در آن نوار كذايى آمده است :باید مانع پيشرفت هر
كارى شد و چون آن كار هم داشت جنبه قطعى پيدا مىكرد ،مسئول آن را

گرفتند .مىتوان هم گفت شايد تقصيرهايى هم داشتند .ولى خوب اگر
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تقصيرهايى هم داشتند چرا در اين  18ماه هيچکس از تقصيرهاى آنها
نپرسيد؟

با امام درباره وضعيت دفاعى خودمان در غرب كشور صحبت كردم

به هر حال يك دست مرموز و سرى است كه هر جا عمل مىكند و جلو

انجام قطعى هركارى را مىگيرد .چه وقت ما از اين دست آسوده خواهيم شد؟
بسته به لطف خداست و كوشش ما و آگاهى مردم .ساعت  11نزد امام رفتم.

وقتى وارد شدم قيافه امام بسيار شاد و خندان بود دست مرا در دست گرفتند و
چند مرتبه گفتند الحمدالله ،الحمدالله ،الحمدالله با امام مدتى درباره وضعيت

دفاعى خودمان در غرب كشور صحبت كردم و بعد از كم و كسرىها و نواقص

كارمان حرف زدم .بعد هم مذاكره ديگرى پيش نيامد .وقتى برمىخاستيم
ايشان گفتند بيشتر احتياط كنيد .براى حفظ جان خودتان اين كه اين بار از
خطر رستيد نشانه آنست كه خدا با ماست و مىخواهد كه شما بيشتر خدمت

كنيد.

و من اميدوارم كه اسباب اين خدمت در اختيار من قرار بگيرد .بقيه روز

به كارهاى جارى گذشت .تا شب.
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در محل دفتر هماهنگى مردم ،بزرگداشت مدرس را برگزار كردند

اين روزها ،فرصت كمتر است براى ضبط گزارش كار روزانه و وقتى

نمىماند .يادداشتها هم آن گويايى را از دست مىدهند و حتى خود اين

يادداشت هم از دسترس خارج مىشوند .از هفته پيش كه من تا روز جمعه،
شنبه و يکشنبه را گفتم ديگر مطلب زندهاى در ذهنم نيست ،آنچه به يادم مانده
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از سه شنبه عيد فطر و ديدار با امام است كه ديدارى طوالنى بود و در مورد
مسايلى گفتگو شد كه اآلن وقت بازگو كردن آن نيست .گزارشهايى به امام

داده بودند ،بجز تفتين نمىتوان نامى به آن داد كه روز بعد ،گزارش دهنده را
شناختم و بايد پيگيرى كنيم كه معلوم شود انگيزه او از تفتين و چنين گزارش

هايى چيست؟ گرچه اين انگيزه بر من معلوم است .مطلبى را امام گفتند كه

آقاى امامى كاشانى به ايشان گفتهاند درباره نخست وزير ،من آن شب پس از
بازگشت از كاشان اين مطلب را به صورت حقيقى به آقاى امامى كاشانى معين

كردم و روز بعد آن را به همراه يك نامه براى امام فرستادم اين مقدار هم كه

درباره اين روز مىگويم براى اينست كه فرصت بيشترى نيست ،بماند براى
وقتى ديگر ،بنابراين از آن هفته مطلب تازهاى بجز آنچه گفتم در ذهن من
نماند به جز چهارشنبه شب كه آن نامه را وقتى براى امام فرستادم .شب در

محل دفتر هماهنگى مردم ،بزرگداشت مدرس را برگزار مىكردند ،ميز گرد بود

و احمدآقا فرزند امام هم به آنجا آمد و به اتفاق ،پيش مهدوى كنى رفتيم،
مسايلى مطرح شد كه مهمترين آن اشاره به گروگانها بود كه مطالبى گفته شد و

جزئيات آنرا به بعد مىگذارم تا در موقع خود بازگو كنم.

پنجشنبه هم به همدان رفتم ،از پايگاه هوايى نوژه ديدن كردم در آنجا

مطلب قابل بيان اين بود كه پس از بازديد كوشيدم صحبتى با خلبانها بکنم تا
گفت و شنودها انجام شود و به اين ترتيب به حقيقت وضع پى ببرم و تالش

كردم كه روحيه پايگاه يك روحيه قوى بشود ،براى وضعيتى كه ممکن است
پيش بيايد بعد به شهر رفتم و در شهر با علما و مسئوالن شهر در مورد مسائل و
مشکالت شهر گفتگو كرديم .در اينجا يك نوع مسايل و مشکالتى هست كه
همان مسايل و همان مشکالت ما را در وضعى قرار داده كه من به آن وضع

بنبست مىگويم .يعنى خود ما وضعيتى فراهم آوردهايم و خودمان مهرهها را

چنان در مقابل هم چيدهايم كه عمالا يك حالت فلج پيش آمده و عمالا كار

پيش نمىرود .در آنجا هم ما با يك نوع مشکل روبه رو هستيم و اين مسايل

هم يك راه حل منطقهاى نمىجويد ،بلکه بايد سراسرى و از پايه چاره شود.
براى مردم هم صحبت كردم كه تا حاال البد پخش شده است.
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مصاحبه با خبرنگارن خارجی و دیدارهای مختلف در باره مسائل
مختلف

مىماند هفته بعد از حادثه هلىكوپتر كه من تا يکشنبه صحبت كرده بودم

و حاال درباره روز دوشنبه به بعد صحبت میکنم :روز دوشنبه صبح مسايل
جارى به كنار ،اول رئيس مجلس آمد براى ديدار .بعد آقاى رجايى آمد و
مطلب اساسى راجع به دولت نگفت ،جز راجع به وزير دفاع .بعد از ظهر  2الى

 3مصاحبه مطبوعاتى با مخبرين خارجى انجام دادم ،سپس وكالى مجلس
آمدند ،آنها مطالبى كه عنوان كردند از اين قرار بود :يکى از آنها گفت،

مسئلهاى كه در جنوب خراسان مطرح است يکى اين است كه راه وجود ندارد

و بسيارى مشکالت و عدهاى در لباس مذهب توطئه مىكنند و نمايندهاى
پيشنهاد كرد برادرى از اهل تسنن به عنوان وزير مشاور برگزيده شود كه

پيشنهاد جالبى است و ضرورت دفاع هوايى مناطق مرزى مطرح شد و دامداران

شهر اصفهان آمدند نامهاى هم به وزير كشاورزى نوشته بودند .اينها مىگفتند،

كسى به وضعشان نمىرسد و استاندار اصفهان هم عمالا توانا به كارى نيست.
پس از آن آقاى موسوى اردبيلى نماينده اردبيل آمد .مىخواست از من قول
بگيرد براى مسافرت به اردبيل ،كه حاال دارم يعنى يکشنبه دوم شهريور يك

طومار  30مترى از اردبيل آوردهاند كه مردم مرا دعوت به شهرستان مىكنند تا
وضعيت و مشکل شهرستان را ببينم تا بلکه راه حلى براى مشکالتشان پيدا
شود .درباره اين كه مردم از ما چه انتظار دارند مصاحبهاى انجام دادم (2

شهريور) گفتم اين را در گزارش امروز مطرح مىكنم .عجالتا براى اين كه مردم

مرا دعوت مى كنند عمده اين است كه روحيه كار و تالش را در مردم ببینم ،به
آنها اميد بدهيم و مقدارى هم نظم و انضباط و امنيت تا بلکه كارها به روال
بيفتد .اين طور كه به من مىگويند مسافرتها مفيد است ،محيط را گرم و

برخوردها را كم مىكند و ميل و تالش به كار را زياد مىكند و احتماالً در
بعضى محلها به آن مشکالت رسيدگى و رفع مىشود اما براى خود من اين

درس بزرگ را دارد كه آن گيرها و آن مشکالت عمومى را ضبط مىكنم و در
صورتى كه يك هماهنگى بتوانيم به وجود بياوريم با فهميدن اين مسايل ،راه
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حلها و رهنمودهايى براى آنها مىتوانيم پيدا بکنيم .در هر حال رفتن به نقاطى
كه در گذشته و هم در دوره انقالب كمتر كسى يا اصالا كسى به آنجاها نرفته

است ،كمترين فايدهاش اينست كه روشن مىشود منتخبان مردم نگران سرنوشت
همه مردم ايران هستند و مايلند تا مىتوانند به حل مشکالت برسند .بعد به
جلسه وزيران آمدم ،مسايلى در آنجا مطرح شد از آن جمله است تركيب دولت
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.
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خواندن گزارشهای مختلف و دیدارها و گزارشات آنها
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

درباره وضع بد كارمندان بندرعباس ،گزارش درباره قوچان و ارتش در آن
نواحى گزارش يك محافظ درباره سرپرست خود ،گزارش درباره يك منطقه

عشايرى ،پس از خواندن اين گزارشها آقاى محالتى آمد .مدتى درباره رابطه با
سپاه صحبت كرديم بعد ،هيئت پاكسازى ارتش آمد ،استاندار آذربايجان غربى
آمد و گزارشهايى درباره شهرهاى مختلف و تداركاتى كه ضدانقالب مىچيند
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

كم يسيون طرح و مورد رسيدگى قرار بگيرد .بعد گزارشى درباره صنعت
اتومبيل سازى كه كارمندان و كارگران آن واحد هر يك وانتى مىخواهند و
رسيدگى به درخواستهاى نمايندگان نسبت به حوزه انتخابيه خودش و بعد هم به

منزل آقاى هاشمى رفسنجانى رفتم و در آنجا مطلب مهمى كه به ميان آمد،
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تنظيم رابطه با رئيس مجلس بود كه گزارشهاى كم و زياد دارد وضع را بد نكند
و اما...
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مشکالت ذوب آهن اصفهان و راه حلها
روز پيش گزارشى درباره كاركنان مسلمان ذوب آهن آوردند و درباره

كمبود ذغال و خطرات ناشى از آن و اين كه خداى ناكرده كوره از كار بيفتد،

صحبت كرد .روز بعد مدير عامل ذوب آهن اصفهان آمد و گفت ذغال آلمانى
به صفر رسيده ،مقدارى ذغال خريدهاند كه تا يك ماه ديگر مىرسد .راجع به

ذغال كرمان گفت توليدش خوب است .ولى اگر بخواهيم كوره دوم را راه
بيندازيم توليد ذغال كفاف نمیدهد.در مازندران هم توليد خوب انجام

نمىگيرد و اگر كارخانهاى كه با گاز به كار مىافتد ،شروع شود در مجموع 7

ميليون تن آهن توليد مىكنيم كه از وابستگى و واردكردن رها مىشويم و
مىگفت كه اگر  600هزار تن فعلى با كوره بعدى راه بيفتد مىشود  2ميليون
تن و اين خود درآمدى خواهد داشت حدود  9ميليارد .به لحاظ اين كه آن

كوره به كار نيفتاده ما كسرى را كه حدود  4ميليون تن است از خارج وارد و
مقدار زيادى ارز میدهيم و اين نفع را هم نمیبريم و بابت ذوب آهن ضرر هم

میدهيم .اما كوره گازى؛ قرارداد را اين دفعه كه به اروپا رفت ،توانست با
اتريشيها منعقد بکند .كوره گازى قرار بود ماه ارديبهشت به كار بيفتد ولى به
لحاظ محاصره اقتصادى به كار نيفتاده و حاال به اتريشيها بايد اميدوار بود كه
بيايند و آن كارخانه و كارخانه ديگرى را به كار بيندازند كه هر دو توليدى در

حدود  8ميليون تن به ما بدهند كه آن وقت ما از لحاظ آهن خود كفا مىشويم

اما تا وقتى ما به لحاظ محاصره اقتصادى اين كارخانهها را راه نيندازيم ،بايد
كه ارز بيشترى به خارج بدهيم.
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آقاى مهندس بازرگان گزارش از كسى كه نزد او آمده و تهديداتى
كرده بود ،داد

بعد ،آقاى مهندس بازرگان آمد و گزارشى از كسى كه نزد او آمده و

تهديداتى كرده و احتماالً آن هم جريانى است از جريانات توطئه كه دادم

پيگيرى و تعقيب بکنند.

رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان آمد و گزارش از منطقه و
مشکالت داد

بعد رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان آمد و گفت شخصى به اسم خادم كه
كارمند دانشگاه بوده و مىفروش بوده و قبالا تاج مىساخته ،حاال پاكسازى
شده آقاى موسوى اردبيلى و آقاى قدوسى هم نوشتهاند كه پاكسازى نشود ولى

مىشود .رفتار با بلوچها هم بد است كه عكسالعمل خواهد داشت .بعد،
گروهى كه مسئله امنيتى مهمى را تعقيب مىكنند با نقشههاى مهمى از گروهى

و فرقهها كه تهيه كردهاند نزد من آمدند .چون بنظرم رسيد مسئله حياتى و جدى
است ،شايد الزم باشد يك روزى همين نقشهها و اسناد را پيش امام ببرم و به
نظر ايشان برسانم .سپس مصاحبهاى مطبوعاتى انجام دادم.

سفير كره شمالى پیام همکاری در موارد مختلف اقتصادی داشت

بعد سفير كره شمالى آمد .در مورد همکارى پيرامون ساختن مترو ،بهدارى،
نيرو و بهره بردارى از معادن و پيام دوستى كه رئيس جمهورى كره شمالى

فرستاده بود و دعواى دو كره صحبت شد.

هيأتى که براى بررسى نقائص هلىكوپتر رفته بودند ،گزارش دادند

بعد هيئتى كه براى بررسى نقائص هلىكوپتر رفته بودند ،آمدند گزارشى دادند،
هر چند دقيق و كامل نيست ولى از محتواى آن پيدا بود كه منطقه پرخطرى

بوده كه شايد لحظات و نحوه عمل ما در آن ثانيه مىتوانسته در سرنوشت و

حيات ما تأثیر كند مثالا مىگفتند مطابق معمول جعبه دنده بايد به طرف اتاق
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هلى كوپتر فرو مىآمد و اگر اول به سر ما فرود مىآمد ممکن بود ما زنده در
نرويم و بسيارى اين گونه مسايل كه همه حکايت از فراهم بودن اسباب مرگ

مىكرد ولى همان طورى كه شاعر گفته:
گر نگهدار من آن است كه منمىدانم

شيشه را در بغل سنگ نگه مىدارد

همين هيئت عنوان كرد كه گروهى به آزار و اذيت روستاييانى كه به ما كمك

كرده بودند ،پرداخته و حتى به يك زن روستايى تجاوز كردهاند و اين كه ده را از

باال با راكت زدهاند .گرچه بايد فرستاد براى رسيدگى ،ولى ما بايد بگوييم ،به
مردم كه مسايل را از طريق عقيده بايد حل کرد نه زور .بعد از آنها فرمانده
نيروهاى هوايى و دريايى آمدند از آن جمله مسايلى كه مطرح شد شايعات

ضدانقالب در مورد فرار فالن هواپيما و هلىكوپتر بود كه به شدت از سوى
ضدانقالب مطرح مىشود .هدف اينست كه بگويند همين وسايل فرارى است
كه در اختيار ضدانقالب مىگيرد .مسئله ديگر اين كه بايد جامعه را آماده قبول

سختىها كرد .در اين روز ديگر مطلب قابل ذكرى نيست جز گزارشى كه
صراف در مورد يزد تهيه كرده بود درباره سرمايه گذاريهايى كه نظام بانكى
مىتواند در رشتههاى مختلف بکند كه جالب بود .الزم است كه ما با بسيج
دستگاههاى بانكى به طرف اقتصادى ديگرى برويم.
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كار اساسى ما اين است كه اين سازمان را از بنياد ،تغيير دهيم

صبح قبل از رفتن ،گفتگو داشتيم با كسانى كه قطعات يدكى مىخواهند

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،

مسئلهاى است كه اميدواريم در آينده بتوانيم آن را حل كنيم .بعد ،دختران و
پسران فارس آمده بودند و راجع به جهاد و بنياد مستضعفان و خود مستضعفان

فارس صحبت مىكردند و بعد ،رفتيم بسوى كرمان.

256

به كرمان وارد شدم .نخست به محل اجتماع مردم رفتم و براى آنها صحبت
كردم .بعد از نهار آقاى احمدى آمد كه در آنجا چهل مدرسه ايجاد كرده و اين

طور كه گفتند مردى است كوشا و جانبدار مستضعفان و محرومان ،گفتند اين
جا افرادى هستند كه روزى دو تومان بيشتر مزد ندارند و از قاليبافان كودك و

دختران جوانى كه قربانى قاليبافى مىشوند ،صحبت كرد و در حين صحبت به
هيجان آمد و گريست و گفت اين جا افرادى هم هستند كه روزى يك ميليون و
بيشتر دارند و من هم در جواب به كوتاهى گفتم:

خوب که دقيق بشويم مىبينيم اكنون ما مواجه هستيم با يك جريان فريب،

جريانى كه كوشش مىكند نسل جوان را سرگرم شعار بکند .و در عمل چنان
تقابل هايى ميان سازمانهاى مختلف به وجود بياورد كه ركود باشد و هيچ كار

جدى پيش نرود و تمام هيجان و انرژى و كارمايه جامعه در همين برخوردهاى

شفاهى و خطابى و شعارى خالصه بشود تا وقتى كه اين كارمايه انقالبى به
تدريج از گرمى و شدت بيفتد و نظام پيشين استوار برجا بماند و ادامه پيدا كند.

بنابراين ،كار اساسى ما اين است كه اين سازمان را از بنياد ،تغيير دهيم و اين
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
ايجاد نشود و او در بنبست نماند و گرنه قوانين ممکن است پيايى تصويب
بشوند چنان كه در دوره شوراى انقالب تصويب شدند ،اما در عمل همانهايى

به عمل درآيد كه كارى به كار نظام اجتماعى كه سازنده استبداد پيشين بوده،

نداشته باشد پس اگر ما مىخواهيم مشکل مستضعف و مستكبر را در ايران حل

كنيم اين بازگشت به همان سخن دائمى ماست كه آن مقدار كه ما مىپردازيم به
افراد ،بايد بپردازيم به روابط ميان گروهها و آن رابطهها را از بنياد تغيير بدهيم
تا مستضعفان مطمئن بشوند كه انقالبى به سود آنها انجام شده است.

به معدن ذغال سنگ و شستوشوی ذغال سنگ رفتيم

بعد از آنجا به معدان ذغال سنگ رفتيم و از دو معدن ديدن كرديم مردم و
كارگران معادن با هيجان و شور زايدالوصفى ما را پذيرفتند و من هم براى آنها

صحبت كردم؛ از اين كه نسل امروز نسلى نيست كه راحت بطلبد و امتياز
بخواهد .نسلى است كه بايد در او روحيه كار روز به روز قوىتر بشود و او اين

را بپذيرد كه براى بيرون بردن ايران از وابستگى و عقب ماندگى اين نسل بايد
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

آنجا براى كارگران صحبت كوتاهى كردم .كسى كه گمان كرده بود اين سخن
من كه توليد ذغال كم شده بنابراين احتماالً ذوب آهن صدمه خواهد ديد ،ناظر

است به مراجعه چند طاغوتى كه تصفيه شدهاند ،پیش من آمد و من رفع اشتباه

از او كردم كه نه من اينها را اصالا نديدهام مراجعه كنندگان كاركنان مسلمان
ذوب آهن بودهاند .باالخره كسانى هم فرستاده بوديم براى حل مشکالت به
ذوب آهن كه در كرمان به ما پيوستند وگزارش جامعى به من دادند

براى كارگران از پنج مشکل صنعت ذوب آهن گفتم
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و من در يکى از همين سخنرانىها براى كارگران از پنج مشکل صنعت ذوب
آهن حرف زدم :يکى همان مسئله مواد اوليه است ،ذغال و خود آهن كه اگر به

اندازه توليد نشود طبيعى است كه ما نخواهيم توانست اين دستگاهها را به كار

بياندازيم.

مسئله دوم وابستگى فنى است كه اآلن چون ما در محاصره هستيم

كارخانههاى گازى به موقع به كار نيفتادند و خود اينها چقدر خسارت براى
ما به بار مىآورد.

سومين مشکلى كه برايشان شرح دادم مسئله اضافى بودن نيروى كار است كه

بيشتر از آنچه كه كارگر الزم است اين صنعت ،كارگر دراختيار دارد كه اگر ما
صنايع توليد را بتوانيم باال ببريم .يعنى همه كارخانهها را به كار بيندازيم طبيعى

است كه اين مسئله حل مىشود اما اگر نتوانيم ،در حال حاضر اضافه بارى
است سنگين بر هزينههاى اين كارخانه.

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
شده ولى دوباره ايجاد شده است و هنوز هم اين مشکالت كم و بيش وجود

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

كارش خوردن منابع مالی ما است ،در میآید؛ يعنى بايد مقدارى از درآمد نفت
را هم خرج آن بکنيم .كشورى كه بخواهد انقالبى را پيش ببرد ،طبيعى است
چنين وضعى را نمىتواند تحمل كند .بعد از آنجا به زرند آمديم شب بود و
ابراز احساسات مردم براستى قدر و اندازه نمىشناخت و بار ديگر همان

احساس شرمندگى كه اين همه گرمى و صميميت و اميد را آيا ما توانايى داريم،
به صورت خدمت مشخص و ملموسى پاسخ دهيم يا خير؟ براى اين مردم

صحبت كردم و گفتم من امشب اين جا نيامدم از مشکالت حرف بزنم يا راه
حل مشکالت شهر شما را بگويم و يا به شما وعدهاى بدهم .آمدهام از اين نقطه

كه يك نقطه كارگرى است به مردم ايران ،به همه آنهايى كه به سرنوشت كشور و

انقالبشان مىانديشند و احساس مسئوليت مىكنند پيام بدهم كه تا در ما روحيه
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كار بوجود نيايد ،كشور نمىتواند از بنبستهايى كه در آن است بيرون برود و اين
روحيه را روحانيت ،معلمان ،روشنفكران ،نويسندگان و گويندگان بايد در مردم

به وجود بياورند.

بايد از سازندگى حرف زد و شيوههاى تحريكآميز را كنار گذاشت و نيروهاى

نسل امروز را در برخوردها تلف نكرد و جامعه را به راه توليد و سازندگى برد.

تا ما از بحرانها به درآئيم و استوار شويم و انقالب اسالمى را به تحقيق به
واقعيت برسانيم.

در همان شب آقاى رجايى از تهران تلفن كرد و گفت من چه وقت به تهران

برمى گردم و مىپرسيد كه آيا بايد وزيران را به نزد من بياورد يا نخست اسم و
رسم آنها را به من بگويد و من خواستم كه اسامى آنها را به من بدهد كه ببينم چه

كسانى هستند بعد در اجتماع مديران و مسئوالن نهادهاى مختلف استان كرمان
شركت كردم .يکى از روحانيون گفت كه وضع كشاورزان خوب نيست و قانونى

نيز براى آنها وضع نشده است.
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قانون براى کشاورزان وضع شده اما اجراى قانون نه هماهنگ ،نه
يکسان و نه به طور اميد بخش ،اجرا شده

و من توضيح دادم كه قانون براى آنها وضع شده است اما اجراى قانون نه

هماهنگ ،نه يکسان و نه به طور اميد بخش ،اجرا شده است .پس مسئله همان
گير عمومى تاريخى است كه قوانين وضع مىشوند اما مجرى پيدا نمىكنند و

يا مجريانى پيدا مىكنند كه آنها را نه آن طور كه قانونگذار مىخواهد بلکه آن
طور كه خود مىخواهند به صورتهاى گوناگون اجرا مىكنند؛ حتما يك
هماهنگى ،عمومى در اين زمينه ضرور است .گيريم به اين كه در باره این

پرسش که آيا قانون بايد اجرا بشود و يا نبايد اجرا بشود سخن هنوز بسيار
است.
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صبح جمعه از سپاه پاسداران زرند ديدن كرديم و من براى آنها كمى
صحبت كردم و آنها هم مشکالتشان را با من در ميان گذاشتند .از آنجا به راه
افتاديم و به طبس آمديم براى ديدن جايى كه ساخته شده بود و جاهايى كه
ساخته نشده بود .مسئله اولى كه با آن روبرو شديم احساسات بيشتر از گرم و

وصفناپذير مردم بود .اجتماع عظيم شان و فريادهاى صميمىشان و
شعارهاشان .در آنجا بسيار كوتاه صحبت كردم به لحاظ اين كه در اين روز

بازدیدهاى ما سنگين بود و بايد از بسيارى جاها ديدن مىكرديم.

در راه كه مىرفتيم ،ميان فرماندار و مسئول امور ساختمانى آن منطقه

برخورد بود و هركدام كارى را مىخواستند يکى مىخواست ما كارهاى انجام
شده ويرانههاى برجاى مانده را ببينيم كه خواست فرماندار بود و مهندس
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مسئول ساختن خانه در آنجا مىخواست آنچه را كه انجام گرفته ببينيم و
باالخره ما هر دو را ديديم هم انجام گرفتهها را و هم انجام نگرفتهها و اين

نمونهاى است از بسيارى نمونههاى ناهماهنگى و ديگر اين به دستگاه ادارى
مربوط نيست .بازگشت مىكند به همان چيزى كه ما تحت عنوان اخالق و يا
كيش شخصيت مورد بحث قرار مىدهيم .آنها در اتوبوسى كه ما را اين طرف،
آن طرف مىبرد به جر و بحث مشغول بودند و منهم مطابق معمول كوششى
براى اين كه اين جر و بحثها قطع شود نكردم ،بلکه بالعكس ترجيج دادم با
دقت آنها را بدون اين كه نشان دهم مواظبم ،گوش بدهم تا ببينم از اين

برخوردهاشان كه جنبه تقريبا نوعى بحث آزاد البته با كمى خشونت داشت
حقيقت را مىتوانم بدست آورم يا نه.

به روستاى محمدآباد هم رفتيم از آنجا هم ديدن كرديم و چند كلمهاى با

مردم صحبت كرديم .از آنها پرسيدم كه مشکالت و دردهايشان چيست و

كارهاى ساختمانى چگونه پيشرفت مىكند و آنها گفتند و ايراد داشتند كه

كارهاى ساختمانى با دقت انجام نمىگيرد و باالخره ما به اين نتيجه رسيديم
كه يك عده اى اهل خبره بايد بروند محل را يك بار ديگر ارزيابى كنند ببينند
آيا سريعتر و بهتر مىتوان انجام داد ،چگونه با مشاركت خود مردم مىتوان اين
مشکل را زودتر از ميان برداشت.

از طبس به فردوس رفتيم
بعد از طبس به فردوس رفتيم ،همان احساسات ،همان صميميت و همان

فريادها ،همان گرمى به عالوه اين كه ما در فردوس ميهمان سپاه بوديم .براى

نخستين بار من ديدم كه نظافت به كمال است و قيافهها شاد است و صميمى و
اعصاب راحت .و اين طور كه نماينده آن شهر ،آقاى فردوسى گفتند در اين جا
هيچ گونه مشکلى از جهت عدم هماهنگى ميان نهادها وجود ندارد و همه با

هم با صميميت كار مىكنند و من بسيار خوشحال شدم ،چون ظاهر را بيانگر

درون مىدانم .البته در حدى كه جو غالب ،ظاهر را تابع خود نكند چون در
اين صورت نه تنها بيانگر درون نيست بلکه نقطه مقابلى هم هست و بسيارى
از اين داستانها درباره تضاد برون و درون گفته و شنيديم و مىگوييم و
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مىشنویم .اما اگر فرض كنيم كه درون تكليفش معلوم است و برون هم دليلى
نمىبيند كه از غير درون پيروى بکند ناچارا رنگ رخسار گواهى مىدهد از سر

ضمير .بنابراين ،نظافت ظاهرى اين سپاه را عالمت نظافت باطنى اين سپاه
تلقى كرديم و همان طور كه گفتيم بسيار بسيار شاد شدم و لذت بردم اميدوارم

اين نمونه يك الگو براى همه سپاه در همه شهرها باشد و آنها هم در نظافت

ظاهرى به عنوان نشانهاى از نظافت باطنى بکوشند بعد از آنجا رفتيم محلى را
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

احساسات صميمانه شان اين طور كه يادم مىآيد در فردوس يك محل ديگر را
هم قبل از رفتن به گناباد بازديد كرديم و بعد رفتيم به گناباد در آنجا هم
اجتماع مردم عظيم ،احساساتشان گرم و صميمانه ،جدى و دلگرم كننده بود.

در آنجا من مفصل حرف زدم راجع به نظام اجتماعى و اين كه اگر ما به

جاى امور روبنايى كه فعالا بدانها سخت مشغوليم و پارهاى مسايل كامالا ذهنى و
انحرافى به تغيير بنيادى اين نظام نپردازيم ،مستكبران مىتوانند از نو ،حتى از نو

نيز بىمعنى است ،آنها مىتوانند سلطه خود را ادامه دهند و اشکال جديد و

مناسب با موقعيت پيدا كنند و حکومت كنند بر كشور.

به صرف اين كه اينها موافق با رئيس جمهور هستند مورد تصفيه
واقع مىشوند

بعد از اين صحبت در گناباد به محل فرماندارى رفتيم ،مردم يك روستا كه

آمده بودند و دير رسيده بودند .با آنها نيز كمى صحبت كرديم و در فرماندارى
به تدريج اول مسئوالن جهاد سازندگى آمدند و همان مسئله تصفيهاى كه اين

روزها در آموزش و پرورش ،در جهاد در سپاه در همه جا به راه افتاد بازگو

كردم كه به صرف اين كه اينها موافق با رئيس جمهور هستند مورد تصفيه واقع
مىشوند.

و اين هم از شگفتيهاى زمان است كسانى كه طرفدار رئيس جمهور ،رئيس

قوه اجرايى ،کشور هستند ،به وسيله دستگاههايى كه فرض اينست كه تحت
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ريأست او هستند ،تصفيه بشوند و گفتند كه چگونه اين خطر هست كه بجاى
كار اصلى ،كارهاى ديگرى را به جهاد تحميل بکنند بعد افراد سپاه آمدند و

نامهاى مفصل را هم امضا كرده بودند كه يك فرماندهاى براى آنها قرار دادند
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
رژيم سابق بودند با آن رژيم هماهنگى داشتند و حضور عارى از مهر پرست
بودند و حاال هم همانها نبض امور را در دست دارند و كارها را مىچرخانند و

قدرت محلى را قبضه كردهاند.

بعد فرمانداران منطقه و استاندار آمدند آنها هم همان مشکالتى كه من

شمردم براى منطقه خودشان شمردند و آن اينست كه مناطق جنوب خراسان
همان مشکالتى را كه مناطق كرمان دارند ،بلکه شديدتر ،دارد.
)1به شماره پيشين رجوع كنيد).
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اين نقطه نيز از محرومترين مناطق كشور ما است
از باال هم كه كوير را مىديديم و گاهى هم در يك درهاى مختصر سبزى و

چند خانه گلى را تشخيص مىداديم مىتوانستيم حدس بزنيم كه اين نقطه نيز از
محرومترين مناطق كشور ما هست و بعد رفتيم و اين محروميتها را به چشم

ديديم .آنها در زمره مسائلى كه طرح كردند يکى مسئله امنيت مرزها بود .ورود

افغانى هايى كه زير فشار به مرزهاى ما وارد مىشوند و آنهايى كه از اين فرصت

استفاده مىكنند و به داخل كشور ما مىآيند و كارهايى كه مىكنند ،اينها هم

مسائل شان را شرح كردند .بعد از اين هم يك گروه ديگر آمدند .اين طور كه به
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.

مدتى هم با وزير مسکن آقاى يحيوى درباره مسائل عمومى بحث كرديم و

آن طور كه مىديديم برداشتهايى كرده بود كه من تصحيح كردم و گفتم كه
كجاى مسئله به نظر من اين طور نيست و اين طور عمل نمىكند و مقدارى هم

البته تبليغاتى بود كه شده و مىشود و بناى من تقويت چه نيرويى است در
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

رفتيم به سپاه پاسداران .من براى آنها به كوتاهى صحبت كردم و از آنجا به
فرودگاه آمديم و رفتيم به ديدار چند شهر.

به خواف رفتيم

اول رفتيم به خواف مردم آمده بودند به فرودگاه و صحبت را هم در همان
فرودگاه براى مردم كردم .آنجا مردم هم شيعه هستند و هم سنى .طبيعتا از
مسايلى كه در آنجا بحث شد يکى همان ضرورت وحدت اسالمى بود.

بعد رفتيم به مدرسه دينى اهل سنت در آنجا هم با علماى اهل سنت

صحبت كرديم بعد يکى از بازاريان درخواستهاى مردم را در آنجا به صورت
شعرى درآورده بود كه خواند و مهمترينش اين بود كه خواف فرماندارى بشود،

نماينده خواف هم بود و همين را مىخواست .بعد رفتيم دهى را كه به صورت
كالفه بندى ساخته بودند كه فاصله اين كالفهها را خود مردم پر مىكنند

ديديم .مردم جمع بودند و احساساتشان گرم صميمانه و زايدالوصف بود كه
توانايى وصف آن در من نيست و اين كه اينها مطالبى است كه وصفش هم به

من احساس شرم مىدهد .از آنجاها رفتيم به شهر يا بخش مرزى كاريز.

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
دهى رفتيم در بيمارستان يك طبيب هندى بود و پرستارانى كه نوشتهاى
خواندند که در آن درخواستهايى براى تكميل آنجا بود .اما در اتاقها غالبا
بيمار زن خوابيده بود و اينها معتاد بودند و غالبا جوان ،معتاد به ترياك كه
معلوم شد در آن منطقه اعتياد بسيار شايع است.

به تربت جام رفتيم

از آنجا برگشتيم به تربت جام .تربت جام ،جايى است كه مىگفتند جو
انقالبى در روزهاى انقالب نداشته ،اما شور و هيجان مردم آنجا شايد بسيار

بيشتر بود .از محل ورود هلى كوپتر تا محل اجتماعشان در شهر ،فوقالعاده

هيجان انگيز .در آنجا هم من مختصر در ضرورت وحدت صحبت كردم .و
اينكه ما در دنيايى زندگى مىكنيم كه بدون اين وحدت ،دشمنان بر ما چيره

مىشوند و ما نبايد بهانه بسازيم و بهانههايى كه به وجود مىآيد را جدى بگيريم
و وحدت خود را قربانى حرف و نقلهاى اين و آن بکنيم.

در اين مسافرت شش مسئله اساسى را با مردم مطرح كردم
در پايان خواهم گفت .در اين مسافرت شش مسئله اساسى را با مردم

مطرح كردم و به ميان گذاشتم .با علما شيعه و سنى صحبت كردم و آنها
درخواستها و توقعاتشان را اظهار كردند كه همان خواستها و توقعات
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

وضع خوبى نداشت و از اين كه در رژيم گذشته به عنوان فرهنگ و هنر

وزارتخانهاى وجود مىداشته كمترين كار و توجه به اين گونه امور و حفظ
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.
اميدوارم كه اين بنا مرمت بشود و شهردار هم بجد آنرا مىخواست .مسئله آب
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هم براى شهرها در همه جا طرح بود كه آب شور است و آب مىخواستند كه
آب تصفيه شده و بهداشتى براى شهرها تأمين شود از آنجا بنا بود به روستايى
برويم به اسم حاجى آباد كه زلزله آنرا ويران كرده بود و بنا بود آنجا را بسازند

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

مردم شهر پايان اين سفر بود و من در آنجا طى سخنان كوتاهى پنج مسئلهاى را
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.

شش موضوع اساسى كه با مردم در ميان گذاشتم عبارتند از :روحيه كار و

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
به نتيجهاى نخواهد انجاميد .يك ملت انقالبى بعد از پيروزى انقالب براى
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
تقويبت كنند و به صورت يك هيجان عظيم و مثبت درآورند تا كشور با سرعت

و شتاب به حل مشکالت خود بپردازد.

موضوع دومى كه با مردم در ميان گذاشتم ضرورت تغييرات بنيادى

اجتماعى است و اين مطلب را كوشيدم روشن كنم جريانى هست كه مىكوشد

نظام اجتماعى را بعد از انقالب از تغييرات اساسى دور سازد و براى اين كه به
اين كار موفق بشود مسايل كامال فرعى و كوچك را بزرگ مىكند و با آنها جو

مىسازد و بخشى از اين نسل را به آن مسايل سرگرم مىكند و در نتيجه مشغول

شدن به اين مسايل ما را از پرداختن به تغييرات اساسى باز مىدارد و در نتيجه

دستگاههاى كشور همآنطور كه بودهاند برجاى مىمانند و روابط اساسى نيز

همان طور كه بودهاند به جاى مىمانند و بعد از مدتى كه محركهاى اصلى
انقالب از كار افتادند به راحتى مىتوانند نظام را در شکل پيشين ادامه دهند و
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دستگاه حکومتى را در خدمت نظام درآورند و مخالفها و مزاحمها را هم
حذف كنند .بنا بر اين مسئوالن كشور وظيفه الهى دارند كه پى در پى به مردم
هشدار بدهند تا خود را با سرگرمىها مشغول نكنند و براى انقالب خودشان
تغييرات بنيادى نظام اجتماعى را بخواهند و البته تا آنجا كه ممکن بود

توضيح دادم كه اين تغييرات كدامها هستند.

مسئله سومى كه با مردم در ميان گذاشتم اين بود كه ما در جهان امروز به

عنوان مسلمان مشتركات فراوان داريم و حق داريم كه اين مشتركات را اساس

وحدت خود قرار بدهيم .مسئله افغانستان را به مناسبتى كه در مرز افغانستان

سفر مىكردم با مردم مرزنشين در ميان گذاشتم كه اگر مردم افغانستان وحدت
اسالمى داشتند دچار حکومت مشتى اقليت نمىشدند و امروز سربازان روسى

خاك آنها را مورد تجاوز قرار نمىدادند و ملتى را به اين روز در نمىانداختند و
اين ضرورت وحدت به قدرى اساسى است كه بيان غيرمسئوالنه اين و آن

شخص د رباره اين و يا آن مقام دينى محترم در نزد اهل سنت يا نزد شيعه
نمىبايد موجب برانگيختن احساسات مخالفتآميز بلکه تعصبآميز شود.

مسئله چهارمى كه با مردم اين نواحى در ميان گذاشتم اين بود كه كارها در

كشور محتاج ضوابط است و ما اگر بخواهيم مشکالت را بر ضابطه زور حل و

فصل كنيم و قانون حکومت نكند ،بلکه زور و زور گروهى حاكم بشود ما دچار
فاجعه تاريخى مىشويم انقالب به ضدانقالب تبديل مىشود .اين را به تفصيل
توضيح دادم كه عدم تغييرات اساسى اجتماعى معنايى جز اين ندارد كه ما بر

همان اساس كه پيش از اين قدرت حاكم به وجود مىآمد ،قدرت حاكم به وجود
بياوريم و بگوييم آنها كه زور دارند بايد حکومت بکنند آنهايى هم كه زور ندارند
بايد تابع حکومت بشوند .مردم تشخيص ندارند ،مردم هشدارى ندارند؛ وجدانى

به نام وجدان عمومى حرف مفت است و وجود ندارد .در نتيجه مردم بىمردم.
بايد برويم ببينيم چه كسانى تشکيالت دارند ،تشکل دارند آنها بايد حکومت

كنند آنها هم دو دستهاند :يك دسته غير مسلمانان و يا غيرمکتبىها و يك دسته
مکتبىها.

و مکتبىها آنها هستند كه خداوند آنها را آفريده است براى حکومت

كردن و برآنها هم واجب نيست كه گناهان كبيره از قبيل دروغ ،افترا ،شايع
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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

را در دست بگيرند خواهى نخواهى اوالً اين بريدن از مکتب است و ثانيا آنها
نيستند كه توانايى حکومت خواهند داشت .در جهان قدرتها و ابرقدرتها،

آنهايى مىتوانند حکومت را بدست بياورند كه در اين ساخت عمومى قدرت
جهانى مىتوانند تكيه گاه مطمئنى داشته باشند و توضيح دادم كه اينها فقط جاده
صاف كن مىشوند و دير يا زود نوبت معاويهها و مستبدها مىرسد و در شرايط

فعلى خيلى زود اين نوبت به آنها مىرسد .اين معنى را كوشيدم حالى كنم كه اين

جاده صاف كنها كه امروز در يك گروههاى اقليتى خودشان را منزوى مىكنند
خواهى نخواهى بايد براى حکومت كردن دنباله تكيه گاهى بگردند .ناگزير
بايد در روابط عمومى قدرت در جهان براى خودشان جا پيدا كنند اما به لحاظ

ذهنيتى كه بيان كننده آن هستند حاضر به پيدا كردن جا نمىشوند و زمان

حذفشان به اين ترتيب فرا مىرسد به زودى زود .از مردم پرسيدم آيا در جريان

انقالب اين گروهها بودند كه انقالب را ايجاد كردند يا زعامت و رهبرى امام
كه به مردم ما اجازه داد كه بدون كسب اجازه از اين گروهها متحد شوند و

انقالب عظيمى را كه در تاريخ معاصر بىنظير است به وجود بياورند .به همان
مردمى كه چنان وجدان آگاهى داشتند حق دارند امروز نيز دولتى را داشته

باشند متناسب با آن وجدان.

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
محيط آزاد داشته باشيم براى بحث و گفت و شنود تا واقعا معلوم بشود ،چه

كارى انقالبى و مکتبى است و بايد كرد و چه كارى ضدانقالبى و ضدمکتبى
است و نبايد كرد .متأسفانه با جوسازى در اين ماههاى گذشته فراوان كارهاى

ضدانقالبي ،انقالبى وانمود شده و به جامعه تحميل شده و امروز ما هنوز
جرئت اين كه بگوييم آن كارها كارهاى درستى نبودهاند را نداريم .اگر كسانى

باشند و بخواهند براى اين مردم تصميم بگيرند اين اشخاص بايد بيايند و حال
روز مردم واقعى اين كشور را كه در چنان فقر سياهى زندگى مىكنند ،ببينند و
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متناسب با اين واقعيت براى كشور تصميم بگيرند و جوسازى بکنند در
صورتى كه البته حسن نيتى داشته باشند و از ما بهتران نباشند.

و باالخره مسئله آخرى كه از نظر ترتيب قطعا مسئله اول است ،مسئله

معنويت و جاى آن در انقالب اسالمى ايران است .گفتم كه در حل رابطهها
ميان نيروها تنها يك راه انقالبى دارد و آن هم اجراى قانون است اگر قانون

اسالم اجرا بشود و تنها قانون اجرا بشود و هر كسى از جایى در قانون دارد
بيرون نرود ،ما مىتوانيم مطمئن باشيم كه ديگر مستكبران به شکل و عنوان

ديگر بر نمىگردند؛ براى اين كه قانون حکومت بکند ناگزير بايد جاى زور
مادى را چيزى پربکند ،و آن هيچ چيز جز معنويت و بازگشت به خدا نيست.
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.

و اما آنچه من برداشت مىكنم از مسافرت خودم به اين نقاط اگر بخواهم

اثرات اين مسافرت را از ديد مردم اين نقاط ،روحانيون ،مسئوالن و آنهايى كه
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

از مردم غافل نيستند .از دورافتادهترين مردم غافل نيستند و اين مردم برايشان
دور و نزديك فرقى نمىكند و خطر را و مشکالت را مانع رفتن به

دورافتادهترين نقاط و گفت و شنود با محرومترين مردم نمىكنند و در نتيجه
خود اين امر براى ثبات وضع و امنيت سيأسى و امنيت عمومى كشور الزم و به
غايت مهم و ضرور است .مطلب دوم از ديد خودم عالقه ،هيجان و صميميت

خارق العادهاى است كه مردم دراين ديدارها از خود نشان مىدهند .قطعا غرق
شدن در امواج مردم براى كسى كه مسئوليت برعهده اوست موجب تنبه دائمى

است و توجه شبانه روزى به اين كه اين عشق و عالقه در عين حالى كه خود از

اسباب مهم ثبات وضع در كشور مىشود مسئوليت مسئوالن را بيش از آنچه
بايد سنگين مىكند و هربار و در هر نوبت اين عشقها و صميميت و عشق و

عالقه بيشتر و روشنتر و واضحتر و قاطعتر مىشود .عدهاى هستند كه فكر

مىكنند تضعيف رئيس جمهور ضرور است .آنها اگر وابسته به جايى نيستند،
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خوب است از اين رابطهاى كه به وجود آمده است عبرت بگيرند و بدانند در
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
بردن عامل عمده ثبات وضع در كشور است .اسبابى كه در همه حال مىتواند
ما را از خطرهايى مهم برهاند و باالخره مسئله سوم ،محروميت فوق العاده

مردم است رژيم پيشين به همه چيز مشغول بوده ،جز پرداختن به از بين بردن
محروميتهاى غيرقابل تحمل .ما در كوير پرواز مىكرديم در حاشيههاى كوير
مى نشستيم در ميان دره چند درخت و مقدارى سبزى زندگى مردمى را تشکيل
مىداد كه در اين عصر به خود نام انسان دادهاند و حق دارند انسان باشند و
انسانى زندگى كنند .براى اين محروميت بىنهايت هيچ معنويتى گوياتر از
كوشش براى كاستن از آن محروميت نيست ،محروميت فرهنگى ،معنوى و

محروميت مادى بىانتها است و اگر مردم شهرهاى بزرگ فشار مىآورند و
چيزهايى را مىخواهند ،بايد دست آنها و دست نمايندگان آنها را گرفت و به
اين نقاط محروم برد و گفت كمى انصاف ،شما از توقعاتتان كم كنيد و

بگذاريد دولت كمى به محرومترها برسد .هر چند پرداختن به آنها به چشم

خبرنگاران و دوربينهاى راديو تلويزيون نيايد .چون آنها دهات دورافتادهاند و

كسى به داد آنها نمىرسد.

برداشت چهارم من اينست كه بدبختانه در جمهورى اسالمى ،به خاطر

حسن نيت بسيار در بيشتر موارد علم شرط گزينش مسئوالن نيست ،در نتيجه

از آنچه بايد كرد ناآ گاهند و دنبال راه حلهايى مىروند كه يا در سابق رفتند يا
در حال حاضر اينجا و آنجا عدهاى در پيش گرفتهاند و به نظر من اين امر و
ناهماهنگى ميان مسئوالن در غالب جاها از موانع مهم پيشرفت كارهاست اين

ناهماهنگى خالف آنچه وانمود مىشود ،ميان نهادهاى پيشين و نهادهاى
جديد نيست ميان مسئوالنى است كه جديدا در اين نقاط گمارده شدهاند و

اينها چون همه خود را در وضعيت مشابه مىدانند به اصطالح خود را مکتبى
مىدانند ناچار زيربار هم نمىروند و برخورد بينشان فراوان ديده مىشود و اين

مسأله اى است كه بايد به كمك همان معنويت ،قانون و ضرورت اجراى قانون
حل بگردد و راه حل ديگرى هم نمىجويد؛ چنان كه در سطح كشور نيز مسئله
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امروز ،دعواى اين دستگاه قديمى و جديدى نيست ،بلکه دعوا بين آنهايى
است كه همه خود را مسلمان و مکتبى مىدانند اما گروهى مىخواهد خود را
تحميل بکند و حکومت را به انحصار خود درآورد و بقيه اين وضع را تحمل

نمىكنند و در مقابل آن مىايستند .اين مشکل در همه جا هست و اين ظاهر
قضيه است ،اما زير قضيه را كه درست دقت بکنيم ،مىبينىم همان گروههاى

حاكم هم با زرنگى و تردستى خاص خودشان كه طى قرون از راه حکومت
كردن  -كه به صورت يك سنت و فرهنگ شده است  ،-خود را در وراى

پوششهاى جديد پنهان میکنند و از راه تراشيدن اين مقامها در مقابل هم ايجاد

بنبست میکنند؛ به طورى كه هيچ كار اساسى شدنى نباشد .باالخره در قبال

همه اين مسايل روحيه اميد در مردم هنوز زنده و قويست و اين مسافرتها در
عين حالى كه به من فرصت مىدهد با يك به يك مشکالت مردم اين نواحى
آشنا بشوم و بعد از هر سفر با فرستادن هيئتى بخشى از مشکالت اينها را حل

بکنم ،در عين حال امکان مىدهد كه اين روحيه اميد از بين نرود؛ بلکه ما
امکان پيدا كنيم و بيشتر به فرياد آنها برسيم .به نظر من در حال حاضر از
اسباب قوام اين جمهورى همين روحيه اميد است كه به صورت آن عشق و

عالقه اظهار مىشود و از خداوند مىخواهم كه ما را در حفظ اين روحيه اميد،

يارى دهد.

اين سفرها اين فايده را دارد كه به مردم فرصت بدهد آنها نيز از مشکالت

كار مسئوالن كشور مطلع بشوند .بلکه ما بتوانيم فرصت و مجال پيدا بکنيم تا

مشکالت را بترتيب اهم و فیاالهم از پيش پا برداريم.

آقاى تقوى نزد من آمد و فهرست وزيران آقاى رجايى را داد
شب بعد از مراجعت از اين سفر ساعت قريب به  11شب آقاى تقوى نزد

من آمد و فهرست وزيران را كه آقاى رجايى فرستاده بود به من داد و اين اولين
بار است كه من از نام و نشان وزيران آگاه مىشوم .ساعت  12شب از نزد مادر

به محل كارم آمدم و بدين ترتيب آن روز ما به پايان رسيد.
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خواندن گزارشها و تعيين تكليف آنهايى كه بايد به اجرا درآيد
امروز مشغول پاكسازى شديم .پاكسازى اتاق از پروندهها و نامهها.

مشغو ل شديم به خواندن گزارشها و تعيين تكليف آنهايى كه بايد به اجرا
درآيد .دو سه نفر هم آمدند و در اين كار سنگين مرا يارى كنند .پروندههاى

بسيارى را ،نامههاى بسيارى را خواندم.

اين كه اين همه گزارش براى من مىفرستند لطف بزرگى است كه مردم ما

در حق رئيس جمهر خودشان مىكنند و او را نه تنها از واقعيتها آگاه مىكنند،
بلکه نظرهاى خودشان ،راه حلهاى خودشان را هم با او در ميان مىگذارند.

لوايح بسيارى هم و تصويب نامههاى هيئت دولت ،مثل آنچه باقيمانده از

شوراى انقالب بود ،آنها هم آورده بودند و خود كوهى شد ،آنها را هم امضا

كردم.

آقاى رجايى آمد

بعد آقاى رجايى آمد .صحبت راجع به وزرا پيش آمد و مسئله تفتيش
عقايد در فرهنگ را تكذيب كرد و مسئله طرح را به ميان آورد .چون آن را
حاال در مجلس طرح كرده و مطابق معمول بداخالقها مورد سوء استفاده قرار

دادهاند ،بازگو کرد .صحبت اين كه دو خط وجود دارد را پيش آورد؛ از
خطى كه خود در آن است و خطى كه من در آنم صحبت كرد .من در

مصاحبهاى كه بعد از رفتن او كردم ،اشاره به اين خطوط كردم.

رهبر انقالب ما ،به صورت چماقى در هر فرصتى بر سر اين و آن
كوبيده نشود
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البته قاعده اين است كه دوره ما مثل دوره شاه سابق نباشد و اين طور رهبر
انقالب ما ،به صورت چماقى در هر فرصتى بر سر اين و آن كوبيده نشود از
جمله ،بر سر رئيس جمهور ايران .در اينجا من گفتم كه رئيس جمهور و خط
وى از خط قانونيت نبايد جدايى داشته باشد و بايد قانون را اجرا كند .اگر غير

قانون اجرا بشود در آن صورت رابطه زور و تناسب و تقابل قوا اصل مىگردد

و خواهى و نخواهى آنها كه مىتوانند در ساخت عمومى قدرت جهانى جا و
موقعيت پيدا كنند ،آنها حکومت پيدا خواهند كرد و اين يعنى مرگ انقالب
پس من  ،اگر ديدم غيرقانون حاكم مىگردد ،نمىتوانم اين را تحمل بکنم و

ناگزير بايد با مردم درميان بگذارم .همين مسئله را با تأکید خيلى زيادى در

مصاحبه گفتم و حاال عدهاى بداخالق اين را بدون مقدمه طوالنى كه گفته شده
است ،چرا بايد قانون و نه گروه بندىها حکومت كند و خط من خط قانون

است ،آن خط قانون را برداشتند و گفتند« :هان» پس رئيس جمهور خطى

غير خط امام دارد و از خط خود دم مىزند.

چرا اين بداخالقىها را مىكنند ،روشن است .روشن است و وقتى

مقدمات مسئله معلوم است مىتوان گفت كه آگاهانه هم اين كار را مىكنند.
براى اين كه به خيال خودشان به اين ترتيب نه تنها در حال حاضر رئيس

جمهور را تضعيف مىكنند بلکه در موقع پيش آمدن خطرها نيز ،از پيش،
رئيس جمهور را در مقابله با آن خطرها تضعيف كردهاند.

به آقای رجایی گفتم  :نمىتوانم از آنچه كه مردم بر اساس آن مرا به
ريأست جمهورى انتخاب كردهاند انحراف بجويم

البته من عالوه بر اين به آقاى رجايى گفتم :من را مردم براساس يك

برنامهاى كه به آنها ارائه دادم انتخاب كردهاند ،پس من نمىتوانم از اين برنامه
بيرون بروم .از نظر من مکتب داراى بعد اقتصادى است .داراى بعد سيأسى
است ،داراى بعد اجتماعى هم هست .داراى بعد فرهنگى و معنوى نيز هست و

اين بعد معنوى انقالب هست كه ما را بىنياز مىكند از مادى كردن روشها
يعنى اعمال قوه از روى قرار و قاعده و اين را بارها و بارها با مردم در ميان
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گذاشتم ،در مقالهها و سرمقالهها نوشتهام ،در كتابها نوشتهام ،در بيانها
گفتهام .پس من نمىتوانم از آنچه كه مردم بر اساس آن مرا به ريأست جمهورى
انتخاب كردهاند انحراف بجويم.

بعد از رفتن آقاى رجايى ،دو دخترى كه در امتحان از آنها تفتيش عقايد

كرده بودند ،آمدند و شرح ماوقع را دادند كه در مصاحبه گفتم و گفتند به اين

كه با وجود توصيه از آنها ،يکى مشروط پذيرفته شده بود ،يعنى مشروط به
اينكه مدت يکسال تحت نظر حزب باشد و ديگرى رد شده بود و او مىگفت
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

خصلت انقالبى خود را نشان بدهد و نمىبايد تسليم اين جريانهاى مفتضح
بشود و اگر اين جريانها وجود دارد ،بايد مردم بر سر اين مفتشان بريزند و به

آنها حالى كنند كه عصر معاصر عصر انقالب ا ست و انقالب ما ،انقالب

اسالمى است و نمىبايد به چنين شيوههاى ننگين آن هم در آموزش و پرورش
دست زد.

بعد از آنها ،روزنامه نگاران آمدند ،مخبران آمدند و مصاحبه كردند .من به

طور مفصل به سئوالهايشان كه البته سئوالها هم از آنها نبود و بيشتر مثل ضبط
صوت بودند ،جواب دادم.

و سومى در را باز كرد و وقتى جوابهاى مرا شنيد ،سئوالهايى طرح كرد

براى اين كه پاسخها واضح و روشن بشود و من هم پاسخ دادم .اين مخبرها
مطمئن نبودند بابت اين سئوالها و جواب مورد تعقيب واقع نشوند .خوب

بشود ،تا ببينيم چه وقت امنيت ،امنيت شغلى به وجود مىآيد و آزادى در اقال
پرسيدن و سئوال كردن و جواب شنيدن.
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بعد به همين پاكسازى مشغول شديم تا ديرگاه شب و اآلن وقتى شب به

پايان رسيد ( .چون حاال چهارشنبه شب ساعت نزديك دو بعد از نيمه شب
است كه من دارم نوار يکشنبه را پر مىكنم و روز بعد هم اين پاكسازى را ادامه

داديم و پروندهها و گزارشها را خوانديم و امروز كه چهارشنبه است روى ميز
باز پرونده هست ،اما نه به شلوغى كه پيش از اين بود ،صاف شده ،پاك شده

روى ميزها و مىشود به اصطالح دنبال كاغذ و مطلب نوشته و پرونده اينجا و
آنجا را چرخيد(.

آقاى دادستان كل و آقاى مهدوى كنى و ميرسليم نزد من آمدند
شب احمدآقا تلفن كرد و قرار شد فردا دوشنبه پيش من بيايد .حال

فراموش كردم كه شب آقاى دادستان كل و آقاى مهدوى كنى و ميرسليم نزد من

آمدند .آنها آمده بودند تا درباره چند مسئله گفتگو كنند ،براى تأمين امنيت:
يکى امنيت قضايى و مسئله گروههاى مسلح ،يکى مسئله احزاب و جمعيتها و

حدود عمل آنها و يکى مسئله دادگاههاى انقالب و نحوه تنظيم رابطه آنها يا

ضابطين دادگاهها و شيوه عمل آنها و آن طور كه يادم مىآيد ،شايد مسئله
ديگرى نبود ،من بياد نمىآورم .در اين باره ها تصميم گرفتيم .يکى هم مسئله
گروههاى مسلح مثل اين كه غيرمجاز عمل مىكنند .و چگونه بايد اينها را از
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عمل بازداشت .اميدوارم كه تصميماتى را كه اتخاذ كرديم به اجرا گذاشته
شود .و در اين حال ،مطالبى درباره سيأست روز ،نگرانيهايى كه موجود است
و نگرانى از به مسئوليت گماردن اشخاص غيرصالح براى مسئولين صحبت

شد .خودشان اظهار نگرانى كردند ،نگرانى شديد و خواستند و خود هم تلفن
كردند و وقت گرفتند براى روز بعد (يعنى دوشنبه ساعت  6تا 6/5بعد از

ظهر) به خدمت امام برسند و مطالب خودشان را بگويند .در آنجا آقاى مهدوى
كنى گفت :من از اظهار نظر رئيس جمهورى به او معتقدتر مىشوم ،براى آن كه

اگر مىخواست تقابل قوا بکند ،نمىبايد اين طور اظهار نظر مىكرد .البته در
زمينه همين مسئوليت و مسئول چه كسانى مىتوانند به عنوان مکتبى مسئول

امور مردم باشند.

بعد از اين جلسه من به منزل آمدم .بعد اين طور كه بيادم مانده ،رئيس

بانك مركزى آمد ،نه رئيس بانك مركزى فردا شب آمد.

بنابراين باز به خواندن گزارشات و پروندهها مشغول شدم تا ديروقت شب

و اين بود گزارش يکشنبه.

کارنامه دوشنبه  3شهريورماه 1359
تاریخ انتشار دوشنبه  10شهریور ماه 1359
شماره روزنامه 342

امروز صبح نامهاى را نوشتم خطاب به آقاى رجايى .نامه مفصلى است و

در موقع خود به اطالع مردم خواهد رسيد .بله حين نوشتن نامه ،حاج احمدآقا
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
براى او روشن كنم ،انسان وقتى بخواهد بر اساس عقيده كار كند نمىتواند

روحيه اغماض و مسامحه داشته باشد.
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پيرحسينى آمد ،درباره چاههاى نفت در مرز عراق و تجاوزى كه
عراق در بردن نفت میکند

بعد ،آقاى نوبرى از بانك مركزى آمد و مدتى راجع به كارهاى بانك و آنچه

بايد كرد و نبايد كرد ،صحبت كرد و بعد پيرحسينى آمد ،درباره چاههاى نفت

در مرز عراق و تجاوزى كه عراق در بردن نفت مىكند ،صحبت كرد و
اطالعاتى راجع به توطئههاى دشمن در خوزستان و رفتار به غايت نادرستى كه
استاندار خوزستان با او كرده بود داد .بعد كسى از آموزش و پرورش آمد و
راجع به وضع آشفته آنجا صحبت كرد كه از  24استان مدير كل ندارد و مسايل
اساسى آموزش و پرورش مثل محتوى كتابهاى درسى ،برنامه ريزى و

سازماندهى وزارتخانه صحبت كرد و گفت امسال چاپ كتاب درسى به تأخير
افتاده و در فروردين هم كتابها حاضر نمىشود .گفت تفتيش عقايد وجود
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

در هر جاى ديگر هم هر كارى كه خواسته است به راه بيفتد عواملى آمدهاند.

اشکالتراشى كرده اند و مانع تراشيدهاند.

بعد ،عدهاى آمدند و اطالعاتى راجع به توطئه هايى كه در داخل و خارج

كشور در شرف انجام است با من در ميان گذاشتند خبرهايى هم آورده بودند

كه به من دادند.

بعد ،آقاى خلخالى و يکى از روحانيون آمدند و از گرانى سيگار شکايت

كرد كه مى گفت مردم جانشان به لب رسيده .گمان من اين است كه از بسيارى
امور ،مردم جانشان به لب رسيده .بعد دو نفر از نمايندگان آمدند راجع به امور

خودشان گفتگو كردند.

دكتر على اصغر بهزادنيا آمد و درباره هيأتهاى مذهبى كه بعضا
فعاليتهاى جاسوسى داشتند ،صحبت كرد

بعد هم دكتر على اصغر بهزادنيا آمد و درباره هيئتهاى مذهبى كه بعضا

فعاليتهاى جاسوسى داشتند ،صحبت كرد .قبالا هم يك گزارش مفصلى در اين
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باره پيش من آورده بود كه خوانده بودم .او از كوششى كه شده است براى اين
كه اين هيئتها را از جاسوسان پاك بکنند ،هم سخن گفت .البته در اين روز هم

همان طور كه گفتم كار پاكسازى پروندههاى روى ميز را ادامه داديم و تكليف
پروندههاى بسيارى را معلوم كرديم .بعد گزارشهاى بسيارى را خواندم و
ديروقت شب هم ،تولد على فرزندم بود كه به منزل خواهرم رفتم .در آنجا فرزند

امام تلفن كرد و گفت كه نتيجه گفتگو در حضور امام اين شده است كه فردا
عصر ( سه شنبه) نزد شما بيايم.
کارنامه سه شنبه  4شهريورماه 1359
تاریخ انتشار  11شهریور 1359
شماره روزنامه 343

آقاى كالنترى وزير راه آمد و انتقادهایی مطرح كرد .مىخواهند شما
را با نهادهاى انقالب مقابل كنند

امروز تصويبنامههاى زيادى را امضا كردم ،گزارشى درباره وضع تاكستان

كه توسط گروه سيأسى دفتر ريأست جمهورى تهيه شده بود مطالعه كردم .بعد
به پاكسازى روى ميز ادامه دادم .و سپس طرحى از سرهنگ شيرازى خواندم.

بعد ،آقاى كالنترى وزير راه آمد و انتقادهاى بسيارى را در چند دسته مطرح
كرد .يکى اين است كه مىخواهند شما را با نهادهاى انقالب مقابل كنند كه
بايد مواظب باشيد و همين حرفهايى كه مىگويند .مثل «دارد كار بازرگان را

مىكند ،منم ،منم مىزند ،جورى عمل مىكند مثل اين كه ديگران عقلشان
نمىرسد» .و خصوصا اين كه گفتهايد« :خط من» .او از قول خواهرش هم
مطالبى در همين موارد نقل كرد.

بعد ،از دودستگى و اختالف كه مردم را مأيوس مىكند و مسئله مجلس و

مخالفت با آن باالخره اين كه عنوان مىكنند آنها كه به نفع من و براى من شعار

مىدهند ،فدائيان و مجاهدين هستند ،صحبت كرد .من به طور مفصل شايد در
بيشتر از يك ساعت و نيم براى او توضيح دادم .علت اين كه زحمت اين همه
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توضيح را به خود دادم اين بود كه آن را جوان با جوهريى مىيابم و فكر
مى كنم اگر فكر او مستقيم بشود و با اين گونه القائات منحرف نشود ،استعداد
خوبى است براى كشور .براى او مفصل مسئله برخورد با نهادها را توضيح

دادم ،گفتم كه خود كلمه نهاد كه مىگويند يك جريان و حركتى است وقتى يك
جريانى يك حركتى نهاد شد ،سازمان شد ،در و پنجره و پيکر پيدا كرد ،مدير و

اداره كننده سازمان دهنده ،ديوانساالر و دفتر و دستك پيدا مىكند و طبيعتا

اينها ،قدرتها را در خودشان متمركز مىكنند و مىكوشند در ساختمان اجتماعى

و روابط قدرت جاى خوبى براى خودشان دست و پا كنند .جريان انقالب به

اين ترتيب است كه مىشود جريان ضدانقالب و من درست از جهت و موضع
مقابل دارم عمل مىكنم .جهت عمل من  180درجه با جهت عمل دولت

مهندس بازرگان متفاوت است .من مىخواهم مانع نهاد شدن اين جريان بشوم
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

محافظ رئيس جمهورند و مىدانند او چه مىخواهد و به تدريج آگاه مىشوند كه
تغييرات اساسى نظام اجتماعى چيزى غير از «به سرعت گرفتنها و بستنها» و

محاكمه كردنها و اين حرفها است .راجع به خط من هم از قبل از آن گفتم و
براى او روشن كردم كه قصه چه بود و در چه رابطهاى اين حرف زده شده و

ثانيا ما بايد كارى بکنيم كه مردم خط داشته باشند و از خط و مکتب حرف

بزنند .امام هم گفت :نگوييد من ،بگوييد خط من ،مکتب من ،حاال هم كه

مىگويم خط من ،مکتب من مقصر واقع مىشوم ،چون عدهاى هستند كه
كارشان اين است كه هر حرفى را بهانه يك افسادى قرار بدهند .البته مفسدها،

ابولهبها هستند .ما يا بايد به كلى لب فروبنديم و يا بايد كه از راه افشاى
روشهاى تخريبى ،اين ابولهبها و ابوجهلها را به مردم معرفى كرده و بى

اعتبار بکنيم.

اما راجع به مجلس ،من هميشه بر اين باور بودهام كه خود ما در شوراى

انقالب قربانى يك روشى بوديم و آن اين بود كه هروقت راجع به مسئله،

مىايستاديم و دلخواه بعضىها عملى نمىشد ،فورا متوسل مىشدند به اين كه
امام اين طور فرمودهاند ،امام آن طور خواستهاند و ما هم با همه نزديکى كه
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داشتيم هر وقت كه مىخواستيم مىتوانستيم به خدمت ايشان برسيم ،در صدق
گفتار آنان ترديد نمىكرديم و این كار را نمىكرديم .ولى خيلى دير متوجه شديم
كه اين روش درستى نبوده است .اين احتمال مىرود كه با مجلس هم همين

رفتار بشود.

بنابراين اگر مجلس به حال خود گذاشته بشود و براى آن جو درست

نكنند ،من ترديد ندارم كه مجلس درست عمل خواهد كرد و با رئيس جمهور
هيچ وقت هيچ مسئلهاى ،هيچ مشکلى پيدا نخواهد كرد .

اين با مجلس نيست و با كسانى است كه مىخواهند نقش متولى مجلس را

بازى كنند و چنان كه پندارى مجلس در وجود آنها خالصه مىشود و
تصميمات آنها عين تصميمات مجلس است .به نظر من بايد مجلس اجازه

ندهد و نمىدهد كه عدهايى نقش متولى آن را بازى كنند.

شعار مردم  :بنىصدر حمايتت مىكنيم
اما در مورد اين كه اين بداخالقها راه افتادهاند كه «مجاهدان و فدائيان

هستند كه شعار مىدهند بنىصدر حمايتت مىكنيم» به او گفتم ما به فردوس

رفتيم به طبس رفتيم به گناباد رفتيم و تمام مردم به گفته آنهايى كه اهل آنجا
بودند ،آنجا حاضر بودند ،حتى از روستاها و نقاط ديگر هم آمده بودند ،اينها

همه اگر مجاهد و فدايى باشند ،پس تمام ملت مجاهد و فدايى شدهاند شما

چگونه حکومت مىكنيد؟ و چرا براى ضايع كردن احساسات و عواطف
صميمانه يك ملتى ،عدهاى تا اين حد بداخالق باشند كه آنها را بياورند و
نسبت بدهند به يك اقليت بسيار كوچکى در جامعه كه عواقب اين نسبت

دادنها از نظر حال و آينده ايران بسيار خطرناك است.

ولى متأسفانه آنهائيکه روش تخريبى دارند ،آنها برایشان سرنوشت انقالب،

سرنوشت اسالم و سرنوشت كشور مطرح نيست .قدرت مىخواهند و براى قدرت
بدست آوردن بايد خراب كرد و براى خراب كردن همين روشها را خيال مىكنند
بايد به كار برد ،اما من به آنها اطمينان مىدهم كه به لحاظ دركى كه دارم و
شناختى كه از اسالم به عنوان يك نظام دارم با كمك روشهاى قرآنى ،نحوه
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برخورد با اين روشهاى تخريبى را مىدانم و اميدوارم كه مانع از اثربخشى اين
روشها بشوم.

آقایان آمده بودند و در باره وزیران صحبت کردند

ساعت  4يا چهار و نيم آقايان رجايى ،هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس،
موسوى اردبيلى دادستان كل و مهدوى كنى و احمدآقا آمدند و درباره وزيران تا
بعد از نيمه شب صحبت شد .البته اعضاى شوراى انقالب سابق هم در حدود

ساعت  9آمدند ،اما آنها در اين مذاكرات شركت نكردند .در مطالبى كه
گفتگو شد ،اگر من بخواهم اينجا بازگو كنم ،شايد از لحاظ وضعيت كشور
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

داشتن برنامه عمل است و برنامه عمل اين نيست كه دم دمهاى معرفى دولت
به مجلس برويم يك كسى را پيدا كنيم كه براى ما برنامه بنويسد ،مثل فرانسه كه

مرسوم بود و افراد مختلف پيش آنها مىرفتند و مىگفتند موافق با مشى و

ايدئولوژى ما يك برنامهاى براى ما بنويسيد كه فعاليت انتخاباتى بکنيم .حاال
ما هم برويم همان كارها را بکنيم ،يك كسى را پيدا كنيم و بگوييم برنامه

بنويس ببرم مجلس .برنامه از شناخت مىآيد و بايد شناخت دقيقى از وضعيت
كشور داشت ،خصوصا فهميد كه مکتب يك بعد ندارد ،مکتب بعد سيأسى

دارد ،مکتب بعد روابط اجتماعى دارد ،مکتب بعد اقتصادی دارد و مکتب
بعد فرهنگى و معنوى دارد و پياده كردن و يا به اجرا درآوردن مکتب مالزمه

دارد با يك تغيير همه جانبه در همه اين ابعاد و اين تغيير را نمىشود داد مگر
خود واقعيت ايران را در اين چهار بعد شناسايى كرد و سپس شرح دادم كه
چگونه براى اين كار من  20سال وقت صرف كردم تا بيانيه جمهورى اسالمى

ايران را تنظيم كردم (این برنامه نخست برنامه حکومت ملی نام داشت ،بعد از
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انقالب زیر عنوان بیانیه جمهوری اسالمی ایران در ایران منتشر شد)  .جاى
تأسف است با اين كه از آغاز شركت من در شوراى انقالب همواره اين مسئله

طرح شد كه بايد برنامه داشت و روى برنامه عمل كرد ،ولى ما روى حوادث

عمل كرديم و يکى از اساسىترين نواقص دوره دولت موقت و بعد هم شوراى

انقالب همين بود .آقاى مهدوى كنى هم تصديق كرد كه اين مهمترين عيب كار
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

اساسى تغييرات بنيادى در ایران ،كافى است؟ كافى نيست؟ چه بايد كرد؟ چه
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

مشغول هستند تا آنها را پياده كنند و به صورت كتابى درآورند براى نظام مالى

و پولى جديد ايران كه در واقع پياده كردن همين برنامه يعنى بيانيه جمهورى
اسالمى است .ولى خوب كسى به سراغ اينها نمىرود ،همه گرفتار عمل زدگى،

عشق به عمل ،منتهى هر عملى بدون نظم و قاعده شدهاست؛ و اين ممکن

است براى كشور ما فاجعهانگيز باشد.

معناى مکتبى عمل كردن اين است كه ما روش داشته باشيم و كلمه قرآن

ما اصالا به معناى روش است چطور ممکن است مکتبى بود ولى برنامه

نداشت ؟ امرى كه در اسالم براى اولين بار عنوان شده و اسالم خود روش
تكامل انسان است.

عامل دوم قوت دولت

بعد عامل دوم قوت دولت ،البته هماهنگى داخلى بين وزيران است اما
مهمتر در شرايط امروزى ايران و با وجود توطئهها و احتماالت تأمين
هماهنگى ميان مجلس و رئيس جمهورى است و اگر از ابتدا معلوم باشد كه
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

است و اين كه محيطى كه آنها مىخواهند در آن محيط كار كنند ،آنها را به
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

اميد ،روحيه كار و تالش ،روحيه سازندگى بوجود بياورد .در اينجا باز براى

آنها كه مىروند از توى يك مجموعه يك جمله بريدهاى را در بياورند تا با آن
بزرگترين دروغها را بسازند را خود من عنوان كردم كه بله من در سفر جنوب

خراسان گفتم كه «شما معطل دولت نشويد خودتان برويد بسازيد و عمل
كنيد» و عدهاى گفتهاند كه هان ،چون حاال دولت تشکيل شده و اين دولت،
دولت مجلس است ،البته دولت مجلس معنى ندارد ،از قول آنها كه گفتهاند

عنوان كردم ،شما گفتهايد كه مردم ،خودشان عمل كنند ،حال اين كه خير ،اين
براى كمك به دولت و به حکومت است ما نه در اين باب كه شما برويد خود
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

مدرسه بسازد ،دولت بيايد بيمارستان بسازد ،حاال اين را در اين نوبت گفتم يا
نوبت ديگرى به خود آقاى رجايى كه خوب يادم نيست .به هرحال اين در
جهت كمك است به دولت ،چون هر دولتى بيايد اگر با يك روحيه منفى از

جانب مردم مواجه بشود ،ناتوان مىشود و اصل را نمىشود فداى اين فرع
كرد .پس اين حرف را وارونه كرده و عنوان كردهاند .اين كه بايد مردم بکنند
به اين معنى نيست كه جانشين قوه مجريه بشوند و كارهاى او را بکنند بلکه
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اين است كه خودشان مقدمات تغيير جامعه شان را از طريق شركت فعال در
سازندگى و توليد ،خالقيتهاى الزم در زمينههاى گوناگونه فراهم بياورند.

مطلب ديگرى كه در اينجا عنوان شد ،اين بود كه اگر كسانى هم به عنوان

وزير باشند نتوانند خودشان كار كنند ،ديگران قول دادهاند به آنها كمك كنند.

در اين باره به تفصيل صحبت كردم؛ گفتم كه فرنگىها به اين امر مىگويند

«پاپت» ،كاغذكى كه هيکل موهومى دارد مىگذارند و بعد ديگران در وراى او
عمل مىكنند ،گفتم اگر كسانى هستند كه قول كار دادهاند ،بهتر است خود
آنان به اين كار گمارده شوند و بعد گفتم كه آيه قرآنى در اين معنى صريح است

و مىگويد« :شما اشخاص آلت را نياوريد؛ اينها وبال گردن شما مىشوند،
بارى بر دوش شما مىشوند ،».گفتم وقتى از جهت اعتقاد خيالمان راحت
است بايد اصل را بر لياقت و علم بگذاريم.

ما با علم ستيزى نداريم
يعنى وقتى مىدانيم كه معتقدند برويم و بين معتقدها ،با استعدادها ،بهترين

و كاردانترين خبرگان را پيدا كنيم و كار را به دست آنها بسپاريم و اين هم
يکى از اسباب مهم قوت دولت خواهد شد .در اينجا يك معنى معلوم شد و آن
اين كه صحبت پيش آمد كه اسالم از خود نظامى دارد و گفته شد كه مثالا ما

سعى مى كنيم كه اقتصاد اسالمى را از قرآن اخذ كنيم ولى اگر از آقاى بنىصدر
بپرسيم ،مىگويد برو كتابهاى اقتصاد بخوان ،فرمولهاى اقتصادى معين را
نوشته است و من بسيار تعجب كردم با اين كه «اقتصاد توحيدى» شايد بيش

از يك ميليون نسخه در ايران در نوبتهاى متعددى چاپ و پخش شده با اين كه
غالب مجالت علمى و حتى روزنامههاى دنيا راجع به خطوط اصلى اين كتاب
كه ما بر اساس آيات قرآنى و براى تغيير بنيادهاى علم اقتصاد عرضه كردهايم

مطلب نوشتهاند ،اگر كسى اين مقدار مسئول باشد و اين مقدار بىاطالع كه
نداند رئيس جمهور كشور چه ديدگاه اقتصادى دارد و گمان كند كه او به
حکم اين كه درغرب تحصيل كرده است ،البد مقدارى از همان فرمولها در

كله دارد ،گيريم به اين كه آن فرمولها هم همه غلط نیستند ،فرمول آب را هم
همان غربىها پيدا كردهاند ،ما با علم ستيزى نداريم ،ما نمىگوييم كه علم ،هر
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چه در غرب پيدا شده چون در آنجا پيدا شده بايد گذاشت كنار؛ ما مىگوييم
كه بنياد و نحوه استفاده از فرمولهاى اقتصادى در جهت سلطه غرب بر بقيه
جهان است؛ اين فرمولها در جهت تراكم قدرت اقتصادى در غرب مورد
استفاده قرار مىگيرند واال عرضه و تقاضا مسئلهاى نيست كه غربى كشف كرده
باشد ،بشر از آغاز زندگى مىدانسته است كه عرضه كم ،قيمت را باال مىبرد.
تقاضاى زياد ،عرضه كم موجب افزايش قيمت مىشود ،به عكس عرضه زياد،

تقاضاى كم موجب كاهش قيمتها مىشود .اين چيزى نيست كه بگوييم

فرمول اقتصادى است و بگذاريم كنار .آموزش قرآنى هم مخالف نیست كه از
اين فرمولهاى آزموده همه بشريت ،بايد در تدوين يك برنامه اقتصادى استفاده

كرد .این امر محل ترديد احدى در دنيا نبود و نيست اال اينكه ممکن است
امروز از نظر مکتب بازها ،اينها همه مورد تهديد واقع میشوند .آقاى مهدوى

كنى هم در اين باره اگر حق و انصاف بدهيم بسيار خوب صحبت كرد و
مطلب را روشن كرد .به هر روى يك قسمتهايى از كار انجام شد و بقيه هم

ماند.

بعد تا ساعت دو بعد از نيمه شب در تفكر و روشن كردن ذهن گذشت

راجع به آنچه شنيديم و آنچه گفتيم.
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چهارشنبه صبح به مطالعه گزارشها و كارهاى ادارى ادامه دادم ،بعد درس

گفتم و در همان وقت هم به چهار سئوال روزنامه انقالب اسالمى جواب

گفتم .يعنى سه سئوال را جواب دادم و جواب چهارمى را براى روز پنجشنبه

گذاشتم .ساعت نزديك به 2/5الى  3بعدازظهر به سر سفره رفتم بعد هم به
مطالعه گزارشهايى كه اطالعات سپاه تهيه كرده بود و يك گزارش از سرهنگ

صياد شيرازى فرمانده عمليات غرب پرداختم .بعد در شوراى امنيت ملى

شركت كردم و امام جمعه اهواز ،استاندار كهکيلويه و بويراحمد ،استاندار

كردستان و آيت الله ربانى شيرازى نيز در اين جلسه شركت داشتند.

بسيج به صورت زائده و تابع نيروها درنيايد كه اين خطرى است
براى كشور

سه مطلب اساسى در جلسه ديروز كه تا ساعت  9شب به طول انجاميد مورد
بحث و گفتگو قرار گرفت :يکى مسئله بسيج و تدارك احتياجات بسيج كه
اميدوارم اين بار حل شده باشد .وجه سيأسى يعنى استقالل عمل بسيج براى اين

كه بسيج به صورت زائده و تابع نيروها درنيايد كه اين خطرى است براى كشور
و تمايلى را برمىانگيزد به استبداد .بسيج بايد مستقل و مردمى باشد و به تدريج
با آموزش عموم مردم ،زمينه گرايش به استبداد نيروهاى مسلح را از بين ببرد و
به اين جهت ،مورد توجه كامل من است و مايلم كه اين بسيج استقالل داشته
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

مىخوانند ،آموزش نظامى نيز ببينند و بتوانند ،كشور خودشان را در مواقع بروز
خطر حفظ نمايند؛ و آن رابطهاى كه از ابتداى تشکيل دولت در ايران ،ميان

دولت بمثابه مجموع قواى مقننه ،مجريه و قضاييه ،با ستون فقراتی به اسم
نيروهاى مسلح در كشور ،وجود داشته است ،از بين برود .براى اينكه حاال
جامعه خود در دفاع از ميهن شركت مىكند و در مواقع بروز خطر ،چه داخلى

و چه خارجى مىتواند ،در برابر آن بايستد.
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موضوع دوم خطر توطئه در استانها و قسمتهاى مختلف و چگونگى عمل
و اختياراتى كه مىتوان در اين موارد به شوراهاى امنيت شهر و استان داد ،اين
قبالا پيشنهاد شده بود و روى اين پيشنهاد كار شده و نواقصى به نظر رسيد و

قرار شد اين نواقص از بين برود و ابالغ بشود .بدين ترتيب خود اين مسئله

نوعى توزيع توان مديريت در كشور است كه البته اميدوارم كه در نقاط مختلف
مورد سوء استفاده قرار نگيرد و دوباره تمايل به تمركز را بر نيانگيزد .و من در

اينجا موافق نظريهاى كه از قدرت سيأسى داشتهام عمل كردهام ،يعنى كوشيدهام
به جاى تمركز ،عدم تمركز و توزيع قدرت را اساس كار قرار بدهم و اميدوارم

يکى از وجوه همان تغييرات اساسى و بنيادى در نظام اجتماعى ايران باشد كه
بايد به تدريج مناطق مختلف كشور ،خود مسئول امور خويش بگردند.

اطالعاتى راجع به تمرکز قوای عراق در مرز با ایران

و باالخره مطلب سوم اطالعات راجع به عمليات دشمن در منطقه و در
قسمتهاى مختلف كشور که رسيده بود ،مورد ارزيابى قرار گرفت .اين كه ناو

اتمى آمريکا به خليج فارس آمده و كاربرد اين ناو و قوايى كه دولت عراق در

مرزهاى ما متمركز كرده .چاههاى نفتى كه زده و غارتى كه مىكند ،رفتارى كه
با مرزهاى ما اين دولت در خدمت آمريکا مىكند و اين صحبت كه دولت

عراق ،به قول روسيه  -اين مطلبى است كه به طور غيرمستقيم از ناحيه آنها به
ما رسيده كه از چهار سال به اين طرف دولت عراق ديگر آن گرمى را با دولت

روس ندارد -روابط با روسیه سرد شده و منابع اسلحه عراق بيشتر انگليسی و
فرانسوى است يعنى اغلب از اين كشورها است و اين كه باالخره روابط دولت

صدام حسين با آمريکا درست در همان مرحله اوايل كار انورسادات است در
رابطه با آمريکا .همه اينها مبين اين چند مطلب است .يکى اين كه اگر

تجاوزى به ايران از ناحيه عراق بشود و درگيرى پيش آيد ،دولت روسيه جانب
عراق را نخواهد گرفت دوم اينكه دولت روسيه مىداند كه عراق با آمريکا بر

ضد ايران تفاهم و همکارى و مواضعه دارد .و اين كه مرزهاى غربى ما به اين
ترتيب نامطمئن است.
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امام جمعه خوزستان گزارشى از وضعیت خوزستان نوشته است
بعد امام جمعه خوزستان مطالبى را گفت كه به صورت گزارشى نوشته

است راجع به صنعت نفت و اين كه مانع استخراج نفت ما در مرز مىشوند .و
بايد ما با قوت و قدرت در مقابل آن عمل بکنيم و خود چاههاى نفت و

دستگاه نفت ما و  65هزار پرسنل بايد مورد مراقبت خيلى بيشترى قرار بگيرند
و اداره آن بايد كه اداره درستى باشد .بعد گفتند كه انجمن اسالمى شركت

نفت را چون ضدانقالب در آن رخنه كرده بود منحل نمودهاند و به تائيد
دادستانى هم رسيده است و من بسيار از اين كه يك روحانى با اين صراحت

صحبت كرد لذت بردم به خصوص اين كه نام و عنوان انجمن اسالمى موجب
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

امور قرار بگيرند نه كسانى كه تحت اين عناوين مىخواهند همه چيز را
بخوابانند.

بعد ،نوشته است وضع دانشگاه جندى شاپور هم از لحاظ سيأسى و هم

مالى رقت بار است و اين كه بخشى از انفجاراتى كه واقع مىشود ،از لحاظ
احکام صادره ناسنجيده ،بى مطالعه و بدون جمع شدن اسباب و علل صدور

حکم بوده و اينها در خانوادههاى آنها حس انتقام برمى انگيزد و آنها را به

انتقام جويى تحريك مىكند .بايد كه دادگاهها مورد يك رسيدگى جدى قرار
بگيرند و احکامى كه صادر مىكنند قطعا بر موازين شرعى منطبق باشد و وضع
شركتها در جنوب به ويژه در خوزستان از مسايل مهم كشور است .كلى از اموال
(به قول ايشان) مصادره شده و معطل مانده .بعد ،مسئله كارخانه تصفيه شکر

اهواز است كه از موقعيت مهمى برخوردار است و اين كارخانه احتياج به شکر
خام دارد ولى آنرا در اختيار ندارد و در مناطق عشايرى اظهار آمادگى كرده كه

بتواند در آنجا عمل كند.

بعد از اين گفتگوها و اين كه  500نفر از مسافران را ضدانقالب در

آذربايجان غربى با متوقف كردن اتوبوسها به گروگان بردند و مردم مياندوآب
تهديد كردند كه اگر آنها را آزاد نكنند خودشان با چوب و چماق مىروند
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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.

اسناد يکى از دادگاهها را خواندم؛ در چند دقيقه حکم صادر
میکنند

از آنجا به منزل آمدم و اسناد يکى از دادگاهها را كه مثل طبابت بوعلى
سينا بود ،ديديم ...مىگويند بوعلى سينا صبحها كه مىرفت به يك حمام كه

داراى آب معدنى بود .سر راه ،مريضها صف مىكشيدند و بوعلى مريضها را

نگاه مىكرد و از آنها سان مىديد و مىرفت به حمام ،در مراجعت براى آنها
نسخه مىنوشت و كسى هم نسخه را مىداد به مريضهايى كه در صف بودند و
آنها هم مىرفتند نسخه را عمل مىكردند و خوب مىشدند .حاال هم محاكمه

صفى است .اشخاص را به صف مىكنند ،ورقههاى نوشته شده هم از پيش آماده
است ،فقط جاى مدت محکوميت خالى است و مىآيند جلوى ميز حاكم و
حاكم هم حکم محکوميت را حاال به چه طريقى ارزيابى مىكند و در چند

دقيقه خدا داند .و بعد حکم را در دست محکوم مىنهد .اين امور ،امورى
نيست كه در اين جمهورى ،انسان بتواند در مقابل آن سکوت كند و اينها را

ناديده بگيرد .ما بايد با سرعت و قاطعيت عمل كنيم و از ابتدا هم ما گفته بوديم
كه كار غلط را هميشه با بدتر شروع مىكنند و بعد نوبت به مستضعفترين مردم

مىرسد .اگر از ابتدا مراقبت كنيم محاكمه فاسدهاى بزرگ ،شرعى و اسالمى
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

مشغول بوديم .بعد هم ساعت  12/30شب دكتر تقىزاده و دو نفر ديگر آمدند
و درباره امور دانشگاهها تا ساعت دو صحبت كردند و امشب هم بدين ترتيب

بپايان رسيد.
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گزارشى درباره بلوچستان خواندم

صبح گزارشى درباره بلوچستان خواندم مسئله بلوچستان در آغاز كار يعنى
در روزها و ماههاى اول بعد از انقالب مسئله آرامش و امنيت در آنجا بود.
كسانى خود را بلوچستان شناس مىشناساندند و اين طور كه در اين گزارش
خواندم ،رفتند و ساخت اجتماعى آن سامان را با پول و اسلحه و حمايت

دولت تثبيت كردند و اكنون معرفهاى آن ساخت ،يعنى سران بلوچ زمزمه

مخالفت و ناسازگارى مىكنند .تنها بلوچستان نيست در بسيارى از نقاط ديگر

ايران نيز اين سيأست به كار رفت .نظام اجتماعى ما طوريست كه در گذشته
هيچ وقت نمىگذاستند دولت بفهمد كه با او مخالفند .مخالفان را يك جورى

سربه نيست مىكردند.

ما بيش از حد مىگذاريم مخالف نيرومند بشود و در برابر ما بايستد و

عجيب اين جاست كه آن وقت كه وقتش بود و توده مردم با اميد و ميل و رغبت
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و همه وجود و عقيده به انقالب گرويده بودند ،رها شدند .نتيجه به همان
ساختمان اجتماعى كه داشتند پناه بردند.

واينك همان آدمها كه آن اشتباهات را كردند ،مىخواهند نقش قهرمان

خان شکنى را پيدا كنند؛ غافل از آن كه كارى كه آن روز شدنى بود امروز به
همان روش شدنى نيست ،روشى ديگر بايد .البته دشمن هم از اين مقوله

استفاده مىكند .گفتند كه مطبوعات مهم اروپايى نوشتهاند آمريکا سيأست خود
را در ايران عوض كرده و حاال بنا را بر متالشى كردن وضع از درون گذاشته

است .به هرحال اين گزارش مفصل را خواندم و بعد با نويسنده گزارش مدتى
دراز صحبت كردم و مسايلى را كه بايد روشن گردد ،از او خواستم .اميدوارم
كه بتوانيم به موقع به داد مردم برسيم و اين هم نمونه ديگرى است از همان

نمونه ها كه پيش از اين برشمردم ،يعنى تثبيت نظام از راه دوستى و از راه
دشمنى بى برنامه و بى حساب و ما راهى دراز در پيش داريم كه بايد آن را طى

كنيم تا نظام اجتماعى ايران دگرگون شود .حرفها و نقلهاى بسيارى در آن
گزارش جالب بود كه شايد در فرصت مناسب براى اطالع مردم منتشر گردد.

بعد ،نمايندگان كاركنان بالتكليف خبرگزارى پارس آمدند و موارد

بسيارى را عنوان كردند و قرار شد كه من مسئول آنجا را بخواهم و درباره اين

موارد از او بپرسم.

بعد نوبت به مصاحبهها رسيد
بعد نوبت به مصاحبهها رسيد .كاووس قانع بصيرى كه خود روزنامه مىنويسد

و به خويشان و نزديکان خود مىدهد پيش من آمد .چند سئوال كرد :جواب

گرفت و رفت اميدوارم كه كودكان ما با همان روحيه كنجکاو و مبتكر بار
بيايند تا نسل جديد نسلى ديگر بشود .نسل سازندگى و ابتكار واقعى .بعد به

سئوال روزنامه انقالب اسالمى جواب دادم درباره اميدها به حال و آينده ايران
و بعد مصاحبه با خبرنگاران خارجى داشتم كه چند خبرنگار خارچى پىدرپى
آمدند و مصاحبه كردند چند ژاپنى هم آمدند و چند سئوال درباره وضع

اقتصادى كردند.
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چند ژاپنى هم آمدند ،مىخواهند بدانند آن نظريهاى كه نه سرمايه
دارى است و نه ماركسيستى ،چيست؟

و اين بار اول نيست ،چندمين بار است كه اين گونه كسان مىآيند و

مىخواهند بدانند ،آن نظريهاى كه نه سرمايه دارى است و نه ماركسيستى
چيست .و من اختصاصات و مبانى اقتصاد اسالمى را تشريح كردم.

به جلسه هيأت وزيران رفتم
بعد ،چند تن از دانشجويان دانشگاه آمده بودند و مىپرسيدند كه تكليف

دانشگاه و دانشجو چه مىشود .از قول شخصى بسيارى حرفها ،سئوالها ،نقل

قولها و بيمها عنوان كردند .بعد به جلسه هيئت وزيران رفتم،

استاندار كردستان هم آمد و چند مسئله داشت طرح كرد
استاندار كردستان هم آمد و چند مسئله داشت طرح كرد و ظاهرا وزيران

تعهد كردند كه انجام بدهند .مسئلهاى هم راجع به راديو سنندج داشت كه
راديو در سنندج هم شنيده نمىشود و تلويزيون در مريوان تصوير ندارد .بعد از

جلسه وزيران يکى دو ساعتى را در جمع خانوادگى گذراندم به گفت و شنودها

و البته جمع واسع و بزرگى بود و هركس شنيدهها و ديدههاى خود را براى من
گفت كه خود مىگويد چه اسباب و چه داليلى و نارساييهايى در كشور وجود

دارند و تأثيرات اين نارساييها چگونه است .به دقت به مطالبى كه هر يك از
اينها مىگفتند گوش مىدادم تا محيطهاى مختلف اجتماعى را شناسايى كنم
و اين شناسايى بايد به ما امکان بدهد رفتارها و روشها و كارهايمان را

تصحيح بکنيم .بعد به منزل آمدم.
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يکى از روحانيان آذربايجان آمده بود و شکايت داشت

امروز صبح يکى از روحانيان آذربايجان آمده بود و از رفتار نادرستى كه با
او شده بود شکايت داشت ،من اسم و رسم او را نمىگويم اما از بيان و

حرفهايى كه زد همان حقيقت را به ذهن من آورد كه روشهاى غلط ،نخست با
آدمهاى بد به كار مىرود ولى بعد كه اين روشها حاكم شدند با همه به كار
خواهد رفت و بازگشت به ضدانقالب نيز همين است .من بايد بگويم كه شب

انسان وقتى ديروقت مىخواهد بخوابد ،تازه بياد مسئوليتها مىافتد .مسئوليت
كسانى كه بىتقصير گرفتار مىشوند ،كسانى كه بىتقصير احتماالً مورد كمال
بدرفتارى قرارمىگيرند ،بىتقصير محکوم مىشوند و من اميدوارم كه از ميدان
بدر نروم و با استقامت عمل كنم.

روزى برسد كه مردم ما منزلت و امنيت قضايى واقعى را به دست

بياورند .آن روحانى ،بعد از مقدارى كه از خدمات خود نقل كرد از سازندگى و
كارهايى كه كرده بود به گريه درآمد ،كه من در دوران رژيم سابق مبارزهها كرده
بودم و به پاى ميز محاكمه آنها رفته بودم و اينك با من اين طور رفتار مىشود.

اميدوارم بتوانيم به درد او برسيم .درد او و بسيارى چون او .بعد از رفتن او
براى مطالعه گزارشها آمدم ،گزارشهاى نظامى ،راجع به وضع امنيت كشور در
نقاط مختلف و نقشه هايى كه تهيه شده بود .بعد سه يادداشت فرستادم براى

امام و فرزند امام .يکى از يادداشتها در باره همين مسئله امنيت كشور بود و
يکى ديگر درباره بى عدالتىها در رسيدگى به جرايم بود و بىتقصير گرفتنها
و غيره و سومى راجع به دولت .بعد با رئيس ستاد تماس گرفتم و خواستم كه

ساعت  3بعدازظهر به ديدن من بيايد .او ساعت  3بعدازظهر با افسرى آمد
داستان آن افسر را به موقعى ديگر مىگذارم .بعد راجع به اطالعات رسيده

گفتگو شد و فردا صبح شنبه دنباله اين گفتگو را خواهیم گرفت .بعد از آن
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

فصل شود .بعد ،سرهنگ شيرازى آمد درباره مسايل غرب و اوضاع امنيتى
غرب كشور كه روز شنبه ساعت  9صبح جلسه شود .بعد در همين احوال فرزند
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امام تلفن زد و با او مفصل صحبت كردم و احتماالً شنبه به نزد امام خواهم
رفت ،بعد ،ساعت  9/30شب بود كه به نزد مادرم رفتم در آنجا كارمندى از

وزارت كشاورزى آمد و شرح داد كه چگونه بازخريد مىكنند و مدعى بود كه

رويهاى سخت به كار مىبرند؛

علت عصيانهاى مردم ايران در طول تاريخشان ،فقدان منزلت
انسانى ،فقدان حقوق

در اينجا بايد اين مسئله را عنوان بکنم با اين كه چندبار هم عنوان كردهام ولى

باز مى گويم كه آنچه موجب شد كه مردم با آن يکپارچگى بر ضد رژيم شاه
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

شاهى منزلت نداشتند .كسى كه شناخت علمى از تاريخ داشته باشد مىداند كه

يکى از اسباب بزرگ قيامها و شورشها و عصيانهاى مردم ايران در طول
تاريخشان فقدان منزلت انسانى ،فقدان حقوق و حمايتهاى قانونى بوده است.

هر بار مردم ما انقالب كردند اميدوار بودند كه پس از پيروزى انقالب

اين حقوق و اين حمايتها برقرار شود .اگر اينها برقرار نشود و مردم ببينند كه
هنوز همانند دوران پيشين منزلتها وجود ندارد ناگزير چه بخواهيم ،چه

نخواهيم از ما سر مىخورند و به ما پشت مىكنند .از آنچه كه در مجلس
گذشت درباره قانون پاكسازى مىتوان نتيجه گرفت كه مسئله ثبات منزلتها هم
چنان از جمله مهمترين مسايل كشور است كه مراجع به امام نوشتهاند و پاسخى

كه امام دادهاند كامالا پيداست كه تا كجا ترس و بيم که از تزلزل كامل در
منزلتها ،دارند میتواند به يك ترس بزرگ عمومى تبديل مىشود.

مجازات در اسالم براى انتقام نيست ،براى تنبيه و تنبه است
در همين شب برادر من حاضر بود و گفت شما بايد راجع به اين محاكمهها

و اعدامها موضع بگيريد به پاى شما خواهند نوشت ،ولو شما هيچ اطالع و
دخالتى نداشته باشيد .بديهى است كه من همواره گفتهام و حاال نيز مىگويم،
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هيچ مخالف قاطعيت انقالبى نيستم ،مجرم مجازات مىخواهد اما اثبات جرم
بايد به روشى انجام بگيرد كه براى جامعه ترديدى در مجرم بودن كسى كه

مجازات مىشود باقى نماند.

مجازات در اسالم براى انتقام نيست ،براى تنبيه و تنبه است ،براى سالم

شدن جامعه است .مجازات كه جامعه را ناسالمتر كند ،احساس بىثباتى و عدم

اطمينان را تشديد كند ،مجازاتى است كه قطعا با ضوابط مکتب ناسازگار و
حتما به زيان استقرار اسالم در ايران است.

من اين مطالب را با صراحت به دفعات گفتهام و اكنون نيز مىگويم و حتما

بايد دستگاه قضايى ما به صورتى درآيد كه احکام آن در جامعه ما آرامش و
ثبات و ميل به خوددارى از جرم و جنايت پدیدآورد .

از آنجا به منزل آمدم و فكر كردم كه بد نيست مقدارى تاريخ مطالعه كنم.

ديروقت ساعت  1/30نيمه شب است و من چند داستان درباره قائم مقام و
تنهايى او خواندم و در آخر اين جمله به نظرم رسيد كه بسيار عبرتآموز است:

«امید من ایناست که اجل من نزدیک باشد چرا که هرقدر خوش به من بگذرد
آن اقتداری که پیش از این در بروبحرعالم داشتم ممکن نخواهد شد و هرقدر

به عزت باشم با ایام سابق که موازنه کنی ،ذلت خواهد بود .مرگ به از ذلت

است .هرگاه نمردم و ماندم ،آرزوی خودم ایناست که در عتبات عالیات
انشاءالله تعالی بمانم و بعد از  ۵۶سال در فکر آخرت باشم» .نويسنده اين
طور كتاب خود را به پايان برده بود .قائم مقام راست مىگفت ،دنياى او تمام
شد و خود او تمام شد و گرفتاريهايش هم تمام شد ،اما گمان من اينست كه

گرفتاريهايش تمام نشد بلکه براى نسلهاى بعد ماند و آن گرفتاريها به صورت

رژيم پهلوى درآمد و ملت ما انقالب كرد و اينك ما با آن گرفتاريها روبرو
هستيم .انشاءالله اينك كه خدا اجل را از ما برگرداند از او توفيق مىخواهيم كه

ما را در از بين بردن آن گرفتارىها موفق بدارد .انشاءالله.

کارنامه يکشنبه  9شهريورماه 1359

تاریخ انتشار یکشنبه  23شهریور ماه 1359
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صبح معاونان وزارت بهدارى آمدند
صبح معاونان وزارت بهدارى آمدند و مسايل گوناگونى مطرح كردند؛ من

هم مسئلهاى داشتم كه با آنها در ميان گذاشتم .اول اينكه وضع بيمارستانها
خوب نيست ،دارو ،طبيب و امور ديگر درست نيست و مردم ناراحت هستند.
آنها يك مقدار مشکل را به گردن مميزهاى وزارت دارايى انداختند و اين كه

نمىتوانند به اندازه كافى دستمزد پرداخت كنند به اطبا و پرستاران و تنظيم مواد
دارويى نتيجه اين است كه اين اختالالت و مشکالت به وجود آمده.

بعد مسئلهاى طرح شد درباره اين كه راديو تلويزيون براى اين كه ما بتوانيم

آموزش به مردم بدهيم درست همکارى نمىكنند .خصوصا اين مسئله در مورد
ترك اعتياد طرح شد و آنها غافلند از اين كه راديو تلويزيون فعالا برنامهاش

تخريب است ،تخريب سيأسى و هنوز ما به لحاظ جو موجود نتوانستهايم راديو
تلويزيونى به وجود بياوريم كه پى ببرد يك انقالب پيروز محتاج اين همه
جوسازى و تحريك نيست ،بلکه محتاج برانگيختن ميل به ابتكار ،گذشت و

ايثار است تا اگر طبيبان در هر كجا داريم به ايران بيايند ،انديشمند اگر داريم
به ايران بيايد و ابداع و ابتكار بکند ،توده جوان ما در راه سازندگى بيفتد و
مکتب ،مکتب تخريب و ويران سازى انسان نيست .مکتب سازندگى انسان

است.

دكتر فخر ايراد داشت كه آقاى خلخالى كارش تعقيب فروشندگان و
سازندگان و قاچاقچيان مواد مخدر است

اگر راديو تلويزيون وقتى دارد ،براى مبارزه با آن روشها و روحيههاى تخريبى
است .به هر حال اميدواريم كه روزى ،يا آنها كه هستند عبرت بگيرند ،به خود
بيايند يا ما بتوانيم آنها را جانشين كنيم با كسانى كه نقش سازندگى مىخواهند

داشته باشند و دكتر فخر ايراد داشت كه آقاى خلخالى كارش تعقيب
فروشندگان و سازندگان و قاچاقچيان مواد مخدر است .اما در كار معالجه
297

معتادان نيز دخالت مىكند و گفت كه ترياك در اختيار او نمىگذارد كه او
قرص بسازد چون يکى دو خانم رفتهاند و به او گفتهاند كه قرص الزم نيست
بدون قرص اينها معالجه مىشوند و او كه خود طبيب است مىگفت كه براى
معالجه قرص الزم است .او مىخواست كه ترياك در اختيار او قرار بگيرد براى
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.

تعمير زندان گوهردشت و آماده كردن آن براى معتادان
بعد مسئله تعمير زندان گوهردشت و آماده كردن آن براى معتادان كه آنها

بروند آنجا هم كار كنند ،هم ترك اعتياد كنند و به تدريج به جامعه برگردند.
بعد تا آنجا كه معاونان وزارت بهدارى مشکل داشتند و در ميان گذاشتند؛ آن
مشکل حل شد و رفتند و اميدوارم كه موانع در جاهايى كه قرار شد رفع بشود،

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
شنبه هشت شهريور پيش آمده بود و يك نفر هم كشته شده صحبت كردند و اين
كه برخوردها احتمال دارد كه در آينده تشديد بشود و مسئله بيکارى كه در آن

شهر مىگفتند خيلى زياد است ،ناامنى ،در مورد كشت زمين و دادگاه انقالب
قائم شهر مشکالت زيادى دارد .بعد از رفتن آنها

آقايان محمدى نماينده همدان و دو نماينده هم از شهرهاى شيراز و
گيالن آمده بودند

آقايان محمدى نماينده همدان ،دو نماينده هم از شهرهاى شيراز و گيالن

آمده بودند و اينها چند مسئله را مطرح كردند .يکى مسئله كاله سبزهاى درون
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منجيل و بوشهر و شمال .يکى مسئله بودجه عمرانى همدان بود كه الزم است به
روستاها داده شود .شکايتى كه اينها نسبت به كميته شيراز داشتند و اين كه اين

كميته جذب در همان نظام سابق است و من همين مسئله را براى آنها گفتم كه
مسئله مهم آنچه كه ما بايد با تمام قوه مانع آن بشويم جذاب اين نهادهاى جديد

دوران انقالب است ،در نظام اجتماعى پيش از اين دوران .اگر اين كار صورت

بگيرد انقالبمان به ضدانقالب تبديل شده و نظام سابق ادامه يافته است.

آقاى يمينى نماينده من در استان زنجان آمد
بعد ،آقاى يمينى نماينده من در استان زنجان آمد و گفت :بعد از بازديد

من از استان زنجان وضع بهتر نشده و بدتر شده .گفت :ده ميليون تومان براى

تجديد ساختمان محلهاى در قزوين تصويب شده بود هنوز نرسيده كه اين بسيار
بسيار جاى تعجب است و گفتم از وزير مسئول و سازمان برنامه بپرسند كه چرا

بدين ترتيب است؟ بعد اين كه دادگاه قزوين هم چنان داراى نيروىهاى مسلح
است و مردم اعتصاب كردهاند بر ضد اين دادگاه (البته قرار شد كه اين
نيروهاى مسلح جمع بشوند با كدام سپاه اين نيرو را جمع بکنند) و اين كه شما
وعده يك وام  30ميليون تومانى براى كشاورزى داديد ،يادم نمىآيد ،ولى به
هرحال اگر اين وام ضرور است بايد داده بشود و اين كه هيئت سه نفرى

فرستاده بوديم براى صنايع و معادن استان ،پنجشنبه گزارش حاضر مىشود و
اين كه مسئول شهرك صنعتى غرب كه قرار بود عوض بشود ،هنوز عوض نشده
است .رئيس آب هم قرار بود تغيير بکند ،تغيير نكرده و باالخره اين كه اگر

مشکل روحانيت استان حل نشود هيچ كارى پيش نمىرود و تقاضا داشت كه

نمايندگان استان در مجلس ديدارى با امام داشته باشند .مطالبى از لحاظ
امنيت كارخانه سرب مىگفت و ضعف ژاندارمرى استان زنجان كه بسيار
چشمگير است.

سفير فلسطين آمد
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بعد سفير فلسطين آمد درباره مطالبى كه در خاورميانه در جريان است به
تفصيل صحبت كرد دو سه نكتهاش قابل بازگو كردن است .در حال حاضر

يکى اين كه مىگفت آمريکا گفته است اگر اروپا بخواهد به خاورميانه بيايد،
دستش را قطع مىكنيم يعنى آمريکاييها دست اروپاييها را قطع مىكنند ،اگر
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

ابرقدرتها است و البته اين ابرقدرتها دست اروپا را قطع مىكنند و نمىگذارند
بيايد مگر اين كه به عنوان عامل اجراى سيأست آنها بيايد .اين است كه ما

همواره به اين مسئله توجه داشتهايم و بايد توجه داشته باشيم كه دو نوع اروپا

داريم و دو نوع رابطه مىتوانيم با اروپا برقرار كنيم :اروپا به عنوان عامل
ابرقدرت امريکا اروپا مستقل از ابرقدرت و با اين دومى است كه ما مىتوانيم
روابط داشته باشيم .البته او مىگفت كه بين آمريکا و روسيه نيز درباره نوعى
تقسيم منافع برپايه تعادل قدرت ميان اين دو ابرقدرت در جريان است .او

رفت و ساعت حدود  9شب بود و من به كارهاى ديگر مشغول شدم.

ساعت  10شب صحبتهاى آقاى رجايى را در تلويزيون گوش كردم
 12مورد از بيانات ايشان يا نتيجه بد فهميدن بيان بوده است و يا تمام

حقيقت نبود .من يك مورد را مىگويم تا ببينيم بقيه را هم آنچه پيش آمده در
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،
سابقه وزارت ندارد ،درجات باال ندارد ،اين اذله است و هر كه اينها را دارد
اعزه و بزرگ است .من اين طور نمىفهمم .مىگويم آن اعزه در قرآن در بيان

ما ،آنها هستند كه عالمترند ،كه عادل ترند ،كه متقى ترند و پايه اعتقادشان
آ گاهى و دانش است .ملوك ،اين مردم را فرود مىآورند ،نمىگذارند اينها كار

كنند .چنان كه شاه سابق هم نمىگذاشت .براى اين كه اينها روى عقيده عمل
مىكنند و اطاعت كوركورانه نمىكنند .به عكس مردم سفله و پست يعنى آنها
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كه اين صفات را ندارند ،دانش ندارند ،عادلتر نيستند .متقىتر نيستند مدبرتر
نيستند اما مطيعتر هستند .ملوک اینها را مىآورند به وزارت و مقامهاى ديگر
مى گمارند .ما نبايد اين اخالق را داشته باشيم .ما بايد به دنبال اعتقادهاى
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

تأكيد درباره ضرورت رهبرى عالمترها ،دانشمندترها ،عادل ترها و متقىترها
نكرده است .از نظر ما اعزه مردم با عزت اينها هستند ،اينها هستند كه به مال

و منالشان ،به موقعيتهايشان نمىنازند ،بر پايه اعتقاد و دانش و عدل و تقوا

عمل مىكنند .و ما بايد در پى اين مردم باشيم واال برويم و كسانى را بياوريم،
وزير بکنيم كه اينها براى شان وزارت شان يك ناباورى است .يك خواب و

رويايى است و هيچ با امکاناتى كه دارند ،با امکانات تجربی ،با امکانات
علمى ،بضاعت علمى آنها سازگار نيست ،وزير بکنيم اينها البته ممکن است

بىچون و چرا پيروى بکنند ،اما قطعا نمىتوانند خوب اداره كنند .مراد من
جستن و به كار گماردن اين مردم بود .واال همه كس مىداند كه در يك نظام

خرابى استعدادهاى بهتر ،اعتقادهاى بهتر پيش نمىآيند ،جلو نمىآيند و خود

را نمىنمايانند .اگر ما در جمهورى مان ،پس از  18ماه استعدادهاى بهتر و

عقيدههاى بهتر ،تقواها و عدلهاى بهتر ،واپس زده شده باشند و نتوانند خود
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

مردمى كه آن بيانات را شنيدهاند روشنگر باشد و در عصر انقالب ،ما به عنوان
مکتب و مکتبى عمل كردن با اين دركها عمل نكنيم .درك صحيح را مالك و

ضابطه حرف و عمل قرار بدهيم.

بعد با تنى چند از دوستان به بحث و گفتگو درباره مسايل و همين

صحبتى كه شنيده بوديم ،مشغول شديم و آن موارد را من گفتم .مواردى كه در
بيان ايشان يا همه حقيقت نبود ،يا بد فهميده شده بود و يکى از حاضران

نوشت .ساعت  1بعد از نيمه شب ،توضیح و نوشتن آن ،تمام شد.

بنابراين با كسانى كه در اين روشها بودهاند ،نمىتوانم موافقت كنم و اين

موافقت را سازشکارى مىدانم .به نظر من معناى مکتبى عمل كردن ،همين
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است كه انسان بر اساس موازنه عدمى ،رابطه با خدا عمل كند .يعنى اگر ناتوان
بود هيچ ،واال تا مىتواند بايد با كسانى كه در آن روشهاى تخريبى هستند،

تفاهم نكند .و من خود را ناتوان نمىيابم كه مخالفت خودم را بىاثر ببينم .و

گمان مىكنم مردم اين كشور كه وحدت مىخواهند و وحدت ضامن پيروزى
انقالبشان است ،رئيس جمهوری را مىخواهند که مظهر همين وحدت باشد.

اين مظهر بودن ایجاب میکند عدم سازشش با گروههايى را كه اساس كار را
تخريب قرار دادهاند .روشهايى كه جملگى در قرآن نفى شده است .مثال

مىآورم :چطور مىتوانم با وزارت مسئول نوشته و روزنامهاى موافقت کنم كه
مرا در سابق مقايسه كرده است با ناصر كه او هم شهر به شهر سفر مىكرد و

سخنرانى مىكرد .بنابراین ،من در خط ناصر هستم .در واقع ،ناصر را مىكوبيد

تا مرا بکوبد! چطور میتوانم امضا كنم كه او جزء هيئت دولت باشد .اين
روش ،روشى تخريبى است .همه آنها كه با اصرار مىخواهند رئيس جمهور از

مناطق مختلف كشور ديدن كند ،مىدانند كه چقدر اين ديدارها به محيط
ايجاد تفاهم در جامعه ما كمك مىرساند و چه تضمينى است در برابر

توطئههاى داخلى و خارجى كه متوجه اساس موجوديت جمهورى اسالمى

ماست .مردم ما مىدانند كه حمايتشان از رئيس جمهورى تا كجا ضامن ثبات
كشور ،ثبات نظام جمهورى و ضامن امنيت داخلى و خارجى كشور است .و به

هر روى ،نشستيم و راجع به ده يازده نفر از وزراء گفتم كه مخالفتى ندارم .اين
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

آنها هر روز مجبور به مجادله نباشيم و در راديو و تلويزيون و روزنامهها يك در

ميان در مخالفت و ستيز با هم حرف نزنيم .ايران امروز اين چنين وضعى را
تحمل نمىكند.

مقدارى هم راجع به مطالب شب پيش آقاى رجايى صحبت شد و به

ايشان يادآور شدم و وى اين موارد را تصحيح كرد .بقيه ماند براى فردا.
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نامهاى نوشتم خطاب به هيأت تشخيص صالحيت
صبح نامهاى نوشتم خطاب به هيئت تشخيص صالحيتى كه در مجلس

تشکيل شده بود و قرار شده بود كه يك نفر هم به آنها اضافه بشود و اينها
مراقبت بکنند كه خارج از تعهدها كارى انجام نگيرد .نامه تقريبا مفصلى
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 ،مکتبىاند ،بايد به مکتب آزمود .مدعى اند ،راستگويند ،صديقند ،در اين
صورت بايد صداقت شان را آزمود .مدعى اند در خط امامند ،بايد ادعاشان را
از اين نظر آزمود .مدعى اند پيرو قانون اساسى اند ،بايد از اين جهت اينها را
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آزمود و شرح دادم كه چگونه اين آزمايشها نتيجهاى كه براى من حاصل كرده
است نگرانىآور است.

اين نكته را هم در پايان نامه يادآور شدم و اميدوارم روزى اين نامهها در

يك مجموعهاى منتشر بشود ،براى اين كه مردم بدانند رئيس جمهور آنها چرا
چنين كرد و چرا چنان كرد.

(کتاب نامه ها از آقای بنیصدر به آقای خمینی و دیگران در تاریخ خرداد
 1385انتشار یافته است )https://banisadr.org/ketab/nameh.pdf
روشى وجود دارد و احزاب چپ به خصوص احزاب لنينى  -استالينى در
آن مهارت دارند و آن اينست كه خودشان را به عناوين مختلف در مىآورند.
سابق ،حزب توده در پوشش جمعيت مبارزه با استعمار ،خانه صلح ،جوانان
دمکرات ،انجمنهاى ادبى ،ورزشى و اتحاديه كارگرى و دهها عنوان

دیگرعمل میکرد.

بعد به اصطالح امروز نهادها هر وقت مىخواستند اهميت بدهند به

كارشان ،نمايندگان اين نهادها را جمع مىكردند و به نام آنها مثالا اعالميه

مىدادند يا اتخاذ موضع مىكردند .ما نبايد اين روشها را داشته باشيم ،اينها با
مکتب ما سازگار نيست .نمىشود كه همه نهادها جمع بشوند و به افراد وابسته
يا پيوسته ،يکى دو دسته رأى بدهند كه شما وزير باشيد و اينها مطالبى است

كه بعد در گفتگويى كه امروز هم داشتيم و حاال بنوبه خود از آنها صحبت

مىكنيم و به نظر من يکى از قسمتهاى بيانات آقاى رجايى كه اين مسئله را
عنوان مىكرد كه با انجمنها صحبت كرده ،عينا همين است كه گفتم.

 1800انجمن اسالمى از رياست جمهورى بنیصدر حمايت كرد

 1800انجمن اسالمى از ريأست جمهورى من حمايت كرد و نمىدانم با

چندتا از اين انجمنها درباره تشکيل دولت صحبت شده است .بعد از نوشتن

اين نامه بر اى صحبت از امنيت و نقش شهربانى به سمينار شهربانى رفتم و در
آنجا صحبتى مفصل كردم كه نمىدانم پخش شده است يا نه ،از آنجا به منزل
آمدم ،از مجلس به من تلفن كردند و دوتن از كسانى كه نامه را خطاب به آنها
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نوشته بودم از من خواستند كه نامه هايى كه به مجلس نوشته بودم در مجلس
خوانده نشود .من استنكار داشتم و آنها اصرار داشتند .من گفتم عيب ندارد و

اگر مىخواهيد ،گفتگو بشود .بعد اين مسئله در مجلس عنوان بشود ،حرفى
نيست ولى من موافق نيستم.

بعد شنيدم كه رئيس مجلس گفته است كه من خواستم نامهها در
مجلس خوانده نشود

بعد شنيدم كه رئيس مجلس گفته است كه من خواستم نامهها در مجلس

خوانده نشود .خوشبختانه آقاى انوارى توضيح دادهاست كه نه ما از رئيس
جمهور خواستهايم كه نامهها خوانده نشود.

بعدازظهر به سپاه رفتيم .در آنجا چهار پنچ نوع و دسته سئوال طرح شده

بود .من هميشه اين حساسيت را داشتهام كه جريان و حركت به سازمان و نهاد
تبديل نشود و متولى ،دستگاه تجارى و جوسازى و دروغ باز و امثالهم پيدا

نكند .همين حساسيت موجب مىشود كه نسبت به اين گونه امور القيد نمانم.

در سئوالها يك دستهاش اين بود كه با نهادهاى انقالب مخالفم
در اين سئوالها دستهاى مربوط به خان و حمايت از خان بود ،يك دستهاش

اين بود كه با نهادهاى انقالب مخالفم .يك دسته نيز مربوط بود به كردستان و
غرب و سئوالهايى كه درباره خانها بود ،حتى يکيش هم راست نبود و دوسه
نمونه را كه يادم مانده بازگو مىكنم.

دروغهایی در باره خسرو قشقایی و یک ژاپنی که به من نسبت داده
اند

مىگفتند كه شما و روزنامه شما گفتهايد كه خسروخان قشقايى مکتبى و

ملى و در خط امام است .چنين بيانى ،البته من نگفته بودم .گفتند :روزنامه
شما بود .روز بعد روزنامه را خواستم كه برايم بفرستند ،معلوم شد نه روزنامه
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هم گفته ما او را مکتبى نيافتيم .پس هست را نيست خواندهاند ،حاال چرا،
چيزى است كه بعد به آن مىپردازيم.

مطلب ديگرى بود كه يك ژاپنى را كه خطايى كرده بوده ،دفتر شما از

نوشهر يا چالوس رها كرده است و براى او پاسپورت گرفته و روانه كرده ،روز
بعد پرسيدم معلوم شد كه متأسفانه اين هم صحيح نبوده است .يا اين كه رئيس

كل ژاندارمرى از قول شما يا خود شما گفتند :خود شما تلگرامى به ناصر خان
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

مىكنم ،قرار است كه فرمانده نيروى زمينى آن تلگراف را براى من بياورد ،ولى
آن طور كه پيش از اين به من گفت ،اين سخن هم دروغ است .بعد وقتى كه

روشن شد اينها خالف حقيقت بوده ،پرسيدم چرا انسان استفاده كند از
خالف حقيقت براى ايجاد دورى و مخالفت؟ شرح دادم كه هيچ دليل ديگرى
الزم نيست وقتى گروهى تبليغات خودشان را بر پايه دروغ مىگذارند ،روشن

است كه در پى ايجاد قدرتى هستند و مىخواهند مانع اين قدرت را از سر راه
بردارند و اين همان خطرى است كه رئيس جمهورى نسبت به آن حساسيت

شديد دارد و وظيفه خود مىداند كه با تمام قدرت در برابر آن بايستد.

از سپاه به محل كار آمدم ،آقاى كريمى نماينده نوشهر آمده بود و راجع به

نيازمنديهاى حوزه انتخابيه خود ،اين امور را مىخواست :آسفالت از علمده تا

دوآب تا به چالوس ،آب آشاميدنى علمده كه يا بايد دستگاه تصفيه بدهد و يا
بايد از چشمهاى در دوكيلومترى روستا بياورند ،كارخانه حريربافى چالوس
بيکار افتاده است ،بايد فكرى براى آن كرد كه كار ايجاد بشود ،آب نمك

جوب كالردشت بودجه دارد اما كار آن متوقف است .مقدارى هم راجع به
مسايل تشکيل دولت و غير صحبت كرد و رفت.

آقاى رجايى و آقاى هاشمى و چند تن از نمايندگان مجلس آمدند و
درباره دولت صحبت شد
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بعد آقاى رجايى و آقاى هاشمى و چند تن از نمايندگان مجلس آمدند و تا
يك بعد از نيمه شب درباره دولت صحبت شد .من گفتم نسبت به وزراء

مىتوان بىنظر بود ،يعنى نظر مخالف نداشت يا نظر مخالف داشت .ضابطهام
براى نظر مخالف نسبت به بعضى از وزراء اين است كه اگر عدهاى روشهاى

تخريبى را اساس كار قرار داده باشند و من وزارت آنها را تصويب بکنم،

معنايش اين است كه به نسل امروز مىگوييم :در جمهورى اسالمى اصل اين
است كه هر حزبى بيشتر ناسزا بگويد ،هر كه بيشتر تهمت بزند ،هر كه بيشتر جو
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

آن ،مردم رأى دادهاند .نفى معنويت انقالب است .و به نظر من در واقع نفى
خط امام است ،خط امام يعنى همين كه ما معنويت و اعتقاد به خدا و اخالق
ناشى از اين اعتقاد را اساس كار بشناسيم .اگر چنين نشد ،خط ،خط ضد امام

است.
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آقاى رجايى و دوتن از روحانيون و  4تن از نامزدهاى وزارت آمدند
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افراد باید معتقد به انقالب مدير و مدبر و فعال باشند
صبح تا ساعت  11به كارهاى جارى پرداختم ،از ساعت  11با آقاى

رجايى و دوتن از روحانيون و  4تن از نامزدهاى وزارت تا ساعت  2تا 3
بعدازظهر گفتگو شد .من در اين گفتگوها تأكيد داشتم بر اخالق و مىگفتم

اخالق يعنى عقيده .در عمل ،مکتبى كسى است كه اخالق او معرف اعتقاد او

و اينکه عمل او منطبق با اخالق اسالمى باشد .بنابراين به كار بردن روشهاى
تخريبى و اين كه يك گروهى از راه اين روشها بخواهند استعدادها را از بين

ببرند دور از اين اخالق است .همه در اين اصل با من موافق بودند و مىگفتند

زيبنده رئيس جمهورى نيست كه تسليم فشار روشهايى بشود كه تمام نوشتهها و
گفتارهايش در افشاى آن روشها بوده است و در مبارزه با آن روشها بوده است.

تأكيد كردم كه بيش از نوشته امام كه مداخله ندارم ،بايد افراد معتقد به
انقالب مدير و مدبر و فعال باشند .باز وجهى وجود داشت كه اما حاال هيچ
وجهى وجود ندارد .بايد تا ممکن است الاقل آنهايى كه از نظر من معرف يا
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

زودتر موقعيت پيدا خواهند كرد .گفتم كه ما تحت حمله واقع شديم .از ده تا

حمله اى كه به ما شده يکى را پاسخ گفتيم .خواهان تفاهم بوديم و هستيم .در
البالى آن حرفهاى شما در جستجوى يك جملهاى هستيم كه نويد تفاهم بدهد

و اين مطالب؛ گفتم :يك شروع داريم و يك بعد از شروع داريم .شروع هست

كه رابطه تضاد را به وجود مىآورد بعد از شروع هم بايد قطع كرد .يك طرف
الاقل بايد قطع كند تا طرف مقابل در روشهاى تخريبى تنها بماند منتها آن

طرف كه رها مىكند دست از افشاگريى به معناى واقعى كلمه نبايد بردارد و
آن روشهاى تخريبى را بايد افشا كند .گفتم :اين متنى كه نوشته شده بود و با ده

دروغ شروع كرده بود ولو آنها دروغ نبودند و راست بودند ،وقتى در اين
موقعيتى كه وزرا بايد به تصويب رئيس جمهورى برسند چنين متنى منتشر

مىشود ،معلوم است كه مراد تحت فشار قرار دادن رئيس جمهورى است براى
امضا كردن .و اين همان كالم على است كه فرمود «كلمة حق يراد بها الباطل»
اگر راست بود كلمه حقى بود كه مراد از نوشتن آن باطل بود و در آغاز
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حکومت جمهورى اسالمى نمىبايستى كه رئيس جمهور را با اين روشها تحت
فشار گذاشت .يك راديويى در خدمت اين خط تخريبى قرار بگيرد و اين

نوشته را چندبار بازگو كند و حال اين كه بيان رئيس جمهورى يا اصالا منتشر
نمى شود و يا حداكثر يك بار .مخاطبان من گفتند نامه خطاب به رئيس
جمهورى نبوده .البته من اين را نپذيرفتم .گفتند :كار درستى نبوده اگرچه

مطالبش بعضا مورد قبول باشد؛ اما موافقت داشتند كه اين كار درست نبود.

باید تا ممکن است الاقل آنهائیکه از نظر من معرف یا مسئول
روشهای تخریبی هستند در کار نیایند

بعد از رفتن آنها من به آقايان يزدى و انوارى گفتم براى من دشوار است كه
اقتصاد نوشته باشم برپايه اخالق و معنويت .كيش شخصيت نوشته باشم درباره

اخالق اسالمى ،ماديت و معنويت و اصول و ضابطههاى حکومت اسالمى نوشته
باشم و برنامه حکومت و دولت خود را به عنوان رئيس جمهورى ،معنويت قرار
داده باشم و تسليم كسانى بشوم كه از نظر من اين معنويت را بىقدر كردهاند .و

باالخره قرار شد كه در باره دو سه تا از اين نامزدها ،تحقيقات تكميلى انجام
بدهم و اگر هم نظرى نداشتم اعالم بکنم بعد به

نقل و انتقاالت نظامى در مرزهاى ايران و عراق از سوى دولت
عراق

به جلسه شوراى امنيت ملى رفتم .در آنجا وضع امنيت كشور را بررسى
كرديم .اطالعات مختلفى از نقاط مختلف كشور رسيده بود ،راجع به نقل و
انتقاالت نظامى در مرزهاى ايران و عراق از سوى دولت عراق و تصميماتى كه

الزم بود اتخاذ شد .از آنجا به سپاه پاسداران انقالب رفتم .در آنجا عنوان شد
كه شما به عنوان رئيس جمهورى بايد به سپاه اعتبار بدهيد و از حيثيت سپاه
دفاع بکنيد .من در مورد مطالبى كه درباره نهادهاى انقالب گفتهام به تفصيل
صحبت كردم .يکى از آنها گويا از سپاه قم بود گفت :دولت بازرگان با

نهادهاى انقالب مخالفت مىكرد و امروز نيز همان وضع ادامه دارد .با اين كه
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شما پيش از انتخاب ريأست جمهورى اين روش را نداشتيد و از شما انتظار
مى رفت كه از نهادها حمايت بکنيد ،من در پاسخ گفتم كه اين تبليغ است و
مبتكران اين تبليغ هم شناخته شده و معلومند ،اين به جاى خود ،آنها

مىخواهند نيروهاى فعال انقالب را به خيال خودشان نه تنها از رئيس
جمهورى جدا كنند بلکه در مقابل او قرار دهند.

اما مسئله اين است كه چرا اين تبليغات نزد اشخاص و يا قشرى مؤثر واقع

مىشود؟ چه زمينهاى وجود دارد كه اين تبليغ مؤثر واقع مىشود؟ خودم به اين
مسئله چنين پاسخ دادم :اگر شما كارهاى مرا خوانده باشيد از جمله اگر اصول
راهنماى حکومت اسالمى را خوانده باشيد ،مىفهميد كه من با نهاد شدن
حركت مخالفم .من سالها پيش وقتى كه هنوز به اروپا نرفته بودم متوجه اين
معنى شدم كه اسالم از وقتى كه از حركت به نهاد تبديل شد قوه انقالبى خود را

از دست داد و همه هنر امام خمينى در اين است كه از نو اسالم نهاد شده را به
اسالم حركت تبديل كرد .در آن وقت يعنى در سال  40من در اين معنى مطلب
نوشتم .وقتى به اروپا رفتم (اين توضيحات را براى خواننده اضافه مىكنم) با

شريعتى در اين مورد صحبت كرديم و هر دو موافق شديم كه تا وقتى نهاد را به
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
يك دوران انقالبى را آغاز كنيم و بکوشيم كه اين دوران پايان نپذيرد .بنا بر اين
مسئله اينجاست كه روز نخست در آن زمان كه مخالفت با اين نيروهاى متحرك

انقالبى مىشد ،بنا بر حفظ نظام موجود بود .اما در حال حاضر خطر جذب در
نظام استبداد وجود دارد .نهاد شدن از حركت افتادن است .به طور مثال همين
سالنى كه در آن ايستادهايم اين يك نهاد است ،ساخت معينى دارد .اما ثابت
است و هيچ تحرك ندارد و هيچ تغييرى نمىكند مگر شما به آن اين یا آن
تغيير را بدهيد .اگر حركتهايى كه در اشکال و محتواى گوناگون مثل جهاد

سازندگى ،كميتهها و سپاه نهاد بشوند يعنى ساختى پيدا كرده و جايى در نظام
اجتماعى پیداکنند ،ديگر نيروى انقالبى نيستند .بخشى از نظام هستند و اين
معنى را براى آنها توضیح دادم كه من در اصول راهنماى حکومت اسالمى و

در كارهاى ديگرم گفتهام كه نيروى مسلح سازمان يافته ،نهاد شده چه بخواهيم و
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چه نخواهيم ،ستون فقرات نظامهاى طبقاتى مىشود .بنابراين بهترين طرح براى
يك جامعه توحيدى اين است كه خود جامعه دفاع از خود را بر عهده بگيرد.

به همين دليل است كه من به جد خواهان استقالل بسيج هستم .بيش از همه
كوشش خواهم كرد كه بسيج ،واقعيت پيدا كند و تعلميات نظامى عموميت

پيدا كند و دفاع از شهرها ،كوچهها ،محلهها ،روستاها سازمانهاى خودجوش

بیابند و نياز جامعه به نيروهاى مسلح سازمان يافته خارج از جامعه و حاكم بر

آن تقليل پيدا كند و اين نيروها به صورت سازمان تعليم دهنده درآيند و ضربه

واردآورند در خارج مرزها به دشمنانى كه قصد داشته باشند جمهورى را به

خطر افكنند .بر اساس اين باور و اين خط و ربط ،با نهادها برخورد مىكنم.
كوشش من اين است كه نيروى جوان ايران نه تنها به نهاد تبديل نشود ،بلکه

نهادها يعنى همان سازمانهاى مانده از دوران پيشين را نيز به حركت درآورند
و به جريانهاى سازنده ايران انقالبى اسالمى تبديل كنند .و دوران نويى را در

جهان به وجود آورند .اي كاش مانعها برداشته مىشد ،پردههاى سانسور دريده

مى شد و نسل امروز ايران به عمق بينش و روش اسالمى ما پى مىبرد و اين
گرفتاريهاى پيش پاافتاده برطرف مىشد و ما مىتوانستيم بال و پر درآوريم و

در افق انقالب و افق ديد بشر جلوههاى انقالبى پديد آوريم و به پرواز درآييم،
و در سراسر جهان بشير انقالب باشيم.

بنابراين ،توضيحات مفصلى هم درباره بودجه جهاد كه گفتند بودجه جهاد

قطع شده ،دادم ،گفتم اوال بودجه را رئيس جمهورى تهيه نمىكند ،بودجه را
بحث مىكنند و بعد از تصويب مىآورند رئيس جمهور امضاء مىكند .با اين
حال بودجه جهاد  1/5برابر شده ،پس آنچه در توان ما بود كردهايم ،آن هم در
سالى كه به لحاظ محاصره اقتصادى وضع بودجه ما غمانگيز است و همين
امروز گزارش سازمان برنامه كه براى من تهيه شده است ،درباره وضع درآمد و

هزينه اقتصاد كشور نشان مىدهد كه وضع خطير است .چرا به جاى اين كه از

ما بپرسید وضع چگونه است و چه كمکى در اين وضع سخت مىتوانيد به ما
بکنيد مىآييد و بدون اطالع از واقعيتها اين طور براى حمله بهانه مىتراشيد؟ و
به آن گروهى كه مىخواهد با تضعيف موقع ريأست جمهورى بنياد اين رژيم را
سست بکند ،ميدان مىدهيد؟
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و چند سند را هم كه در همان روز درباره حرفهاى ديروز در زمينه
حمايت از خان را به من داده بودند ،در آنجا ارائه دادم كه معلوم مىكرد همه

آنها دروغ است .پرسيدم آيا كسى دروغ را قربة االالله مىگويد؟ چرا بايد
برپايه دروغ كسى را متهم كرد؟ و آن كس هم رئيس جمهورى است كه بايد

معرف ايران اسالمى باشد .بر همه شماست كه نگذاريد با تبليغات دروغ و

سوء ،اين مقام ،از آغاز پست و لکه دار بشود.

در مقام رياست جمهورى در برابر تمايالت قدرت طلبانه ايستادهام
بعد گفتم علت اين است كه اين تبليغات نزد بعضى كسان مؤثر مىافتد،

همان چيزى است كه ما در كيش شخصيت مطالعه كردهايم؛ يعنى تمايل به
قدرت و اعمال آن و اين تمايل زيادهطلبى به وجود مىآورد و زياده طلب وقتى

كسى را مقابل خودش ببيند طبيعى است كه تحريك به مخالفت مىشود .پس

ناچار يا نصف حقيقت را مىبيند و مىگويد كه بزرگترين دروغ ها است و يا
يکسره جعل مىكند و با دروغ مىكوشد مانع را از سر راه بردارد .براى من هيچ
چيز زيباتر از اين نيست كه در مقام ريأست جمهورى در برابر تمايالت قدرت

طلبانه ايستادهام .اين آن چيزى است كه نسل انقالبى ،آن نيروى انقالبى واقعى
آن سپاهى كه در سنگر مىجنگد نه آن كه دفتر و دستك دارد و ديوان ساالرها كه

ساالرى مىكنند ،آنها كه مىجنگند آنها كه براى عقيده شان و براى آن كه نسل
امروز و فردا با اسالم آزاد و سربلند و مستقل زندگى كند مىجنگند ،آنها با تمام

وجود مرا دوست مىدارند و من نيز آنها را دوست مىدارم همه عمر به وجود آنان
فخر مىكنم و آنها مىدانند .كه من آنها را تضعيف نمىكنم ،بلکه به عكس آنها
را تقويت مىكنم.

بله آنهايى را تضعيف مىكنم كه مىخواهند اين فداكارى را وسيله رسيدن

به قدرت قرار دهند .تا بتوانم اين گونه اشخاص را تضعيف مىكنم .اين فخرى
است براى نخستىن ريأست جمهورى ،جمهورى اسالمى ايران كه به استوارى
بنيانگذاران اسالم پيش مىرود و نه تنها خود مايل نيست كه به يك قدرت

خودكامه تبديل شود ،بلکه از هر خودكامگى تا مىتواند جلوگيرى مىكند.
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پس اين امر زمينه قبول تبليغ است ،امرى كه اساس كيش شخصيت را
تشکيل مى دهد و به گمان من قرآن براى از بين بردن اين روحيه و اين زمينه در
انسان است كه روش تعالى ،روش آزادى انسان شده است .من بايد بگويم كه

حاال كه كارنامه اين روز را مىگويم توضيحاتى را هم اضافه كردم تا تو
خواننده عزيز بهتر ديد من و فكر من را بدانى و بشناسى.

ما از خود مىپرسيم چرا به اطالعات سپاه اعتماد نمىشود؟

بعد ،محيط تفاهم آميزتر شد .يکى از افراد سپاه گفت كه ما مايليم كه شما
به ما بيشتر اعتماد بکنيد .ما از خود مىپرسيم چرا به اطالعات سپاه اعتماد

نمىشود؟ من به اين سئوال به تفصيل پاسخ گفتم و حاال آنچه را كه در آنجا
گفتم مطالبى دارد كه فعالا جايز نيست انتشار پيدا كند .اما اين مقدار گفتم كه
بيش از آنچه اطالعات ارزش دارد ،عالمتهاى همراه اطالعات ارزش دارد و

آن روشهايى كه براى تهيه آنها به كار مىرود ارزش دارند .من ترجيح مىدهم
اطالعات به دست نياوريم ،اما براى آوردن آنها روشهايى كه با اسالم سازگار
نيست به كار نبريم .بنابراين نه به اطالعات است كه اعتماد مىشود يا نمىشود،

انتقاد به روشها است.

در پايان اين گفتگوها گمان مىكنم براى آنهايى كه اهل انصاف بودند و

اميدوارم كه اكثريت قاطع بودند ،مطالب روشن شد و اميدوارم كه خوانندههاى
اين يادداشت اگر سپاهى يا سربازان جهاد و فعاليتهاى ديگر هستند بدانند

كه اين تبليغها ،تبليغات دشمن است و هيچ هدفى را جز اين دنبال نمىكند كه
با سرگرم كردن نسل امروز به امور كامالا فرعى اركان نظام پيشين را استوار كنند

و حفظ كنند .و من مايلم از اين موارد آسوده و فارغ بال باشم ،صحيحتر بگويم
به نظر من ترجيح ما اين است كه اين و آن خان را دنبال نكنيم و تغيير روابطى

را كه خان مىتراشد دنبال كنيم چرا كه كار اول بىنتيجه است .در همه جوامع
بىنتيجه از آب درآمده و اتفاقا باعث استواری نظام پيشين شده است .از جمله
اين گونه روشها موجب تمركز قوا مىشود و قوه متمركز پس از اين كه هدفهاى
خود را زد ،به دستگاه حاكم تبديل مىشود و خواهى نخواهى نمايندگان قدرت

خويش را در اينجا و آنجا مىگمارد .و اينها خانهاى جديد مىشوند اما اگر ما
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به تغيير رابطهها بپردازيم و اساس روابط اجتماعى را دگرگون كنيم خان
خودبخود محل اجتماعى را از دست مىدهد و از بين مىرود و گفتم كه در آغاز
انقالب يك روش كامالا مخالف با اين بيان به كار رفت .خانها با دادن اسلحه
و پول حمايت شدند ،تثبيت شدند و اينك كه ما مىخواهيم بر روشهاى اصولى
و اساسى دگرگونيهاى بنيادى به وجود بياوريم ،توجه به آنها به عنوان هدف،

سودى جز اين ندارد كه ما را از كار اساسى باز مىدارد.

به نظر من ما در تغييرات اساسى روابط اجتماعى و اقتصادى بسيار تأخير

كرديم يك تغييراتی را به وجود آورديم اما تغييرات مهمترى را بايد به وجود
بياوريم و بايد ذهن ما از اين جزئيات آزاد باشد تا بتوانيم به آن كارهاى اساسى

بپردازيم .بعد اتفاقا يکى از فرماندهان سپاه در يکى از شهرهاى فارس گفت كه

بله من برنامه شما را قبول مىكنم .مبارزه با نظام خانى هست ولى دير به نتيجه
مىرسد بايد در كوتاه مدت سركوب كرد ،جاى شکرش باقى است كه حداقل
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
قديم روش سركوب به حذف يا حتى فراهم آمدن زمينه حذف نظامى كه خان
محصول آنست نخواهد انجاميد .آيا كسانى كه مانع اجراى آن برنامه شوند بايد
حذف شوند يا به عكس اصل برنامه را بايد قربانى كنيم؟

گفتگو با اعضای سابق شورای انقالب در باره کابینه:
بعد به منزل آمدم ،سه شنبه شب بود .اعضاى سابق شوراى انقالب كه

ديگر عمر آن پايان پذيرفته آمدند .چند تن از آنها نيامده بودند .درباره مسائل
مختلف گفتگو كرديم يکى از آن مسايل تركيب كابينه و اظهارنظر نسبت به

اين وزيران بود .و من توضيحاتى درباره روش كارم به آنها دادم .گفتم كه يك
وقتى هست كه انسان دولتى را تشکيل مىدهد كامالا موافق وهماهنگ با خود

با برنامههاى خود و يك وقت هست متناسب با شرايط موجود دولتى را

مىپذيرد كه امور كشور معطل و تعطيل نماند و احتماالً اگر آزمايش ديگرى
ممکن ا ست ،به نتيجه بيانجامد .البته در حدودى كه نتايج آزمايش از حد
كنترل و مهار بيرون نرود .و خرابى به بار نياورد.
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و با وضعى كه فعالا داريم ،حالت دوم فعالا صادق است ،گفتگو در اين
زمينه با اين آقايان هم تا يك بعد از نيمه شب به طول انجاميد و آن روز هم

بدين ترتيب به پايان رسيد.
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سفیر آلمان ،مدرسه آلمانی ،مسئله كمپلکس فوالد اهواز و مسئله
گروگانها

صبح ساعت هشت سفير آلمان آمد و چند مسئله داشت .يکى بستن

مدرسه آلمانىی؛ مىگفت قرار بود كه يك مدرسه كامالا خالص آلمانى باز كنيم و
بايد اجازه اش را زودتر به ما بدهند تا سال تحصيلى را بتوانيم زودتر شروع

كنيم .بعد مسئله كمپلکس فوالد اهواز را مطرح كرد و گفت يك مقام ايرانى كه
بتواند با يك نماينده آلمانى صحبت بکند و كار تكميل كارخانه را زودتر پيش

ببرد ،معين كنيم و باالخره مسئله كارخانه دارويى ،كه بايد حل شود و دست

آخر نيز مسئله گروگانها را طرح كرد و متنى را كه آمريکاييها به او داده بودند به
من داد ،كه آمادهاند شرايطى را بپذيرند و گفتگو چه از طريق رسمى و چه از

طريق غر رسمى را خواهانند .من گفتم بايد صبر كنند تا تصميم مجلس
مشخص بشود.

رفتن به اهواز برای اطالع از وضعيت نيروهاى مسلح و ...
بعد به اهواز رفتيم .در اهواز قصد ما اطالع از وضعيت نيروهاى مسلح در

آنجا بود .چند ساعتى گزارشها را شنيدم ،سئواالت طرح شده و جوابها را

شنيدم و نتيجه گيريهاى الزم را كرديم براى اين كه بتوانيم آمادگى رزمى
نيروهايمان را در آنجا به حداكثر برسانيم .اميدوارم كه نتيجه اين سفر به
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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
گرفتيم .البته در آنجا ايرادهايى هم بود كه طرح شد و درباره آنها هم صحبت
كرديم .البته قرار بود در اجتماع مسئوالن استان شركت كنيم كه بحث و گفتگو

در اين زمينهها طوالنى شد و من در چند جمله گفتم كه قرار بود من يك ماه در
خوزستان بمانم ولى يك هفته ماندم ،سه هفته ديگر را من بايد برگردم ،يك
هفته را به سپاه و ارتش و ژاندارمرى و شهربانى بپردازم و يك هفته را به

صنعت نفت و صنايع ديگر بپردازم و يك هفته را نيز به مسايل اجتماعى مردم
كه البته در سفر بعدى مجال گفتگو بيشتر خواهد بود.

اين سفرنامه آنجا بود و از آنجا به تهران برگشتيم ،تهران و مسايل خود،

همان مسايلى كه هر روز گرفتار آنها هستيم وقتى انسان از تهران بيرون مىرود

مثل اينست كه پنجره اتاق را باز مىكند تا هوا خوب بشود و وقتى در خود

تهران به ميان مردم میرود مثل آنست كه پنجره اتاق را باز مىكنيد تا هوا
خوب بشود .در اين روز گمان من اينست كه مسئله قابل ذكر ديگرى پيش

نيامده تا من درباره آن بنويسم.
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استادان دانشگاه شیراز :میگویند عدهای میخواهند همه پستها را
داشته باشند

صبح استادان مسلمان دانشگاه شيراز آمدند از روحيه مردم حرف مىزدند
كه روز به روز تغيير مىكند و همان حالت انقالبى دارد در مردم زنده مىشود،
راجع به اين گروه كوچکى كه بدون آن كه توانايى كار را داشته باشد .مىخواهد

با پنجه انداختن بر همه پستهاى كليدى ،حاكميت بر همه نهادها كشور را در
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قبضه آورد ،ديگر بىتفاوت نيستند .من براى آنها مثال آوردم ،مثال روباهى كه
از سوراخش بيرون آمد شترى را در جلوى سوراخ خود خوابيده يافت.

مى خواست او را به داخل سوراخ بکشد و او را بخورد و تالشى كرد و
نتوانست .دم خود را به دم شتر گره زد و شتر برخواست و او به دم شتر آويزان

بود .گفتم اينها كارى كه مىكنند برانگيختن و بىتفاوت كردن است.
برانگيختن قشرهايى از جامعه است كه از هرج و مرج ،ناامنى ،خودكامگى،

تعدد مراكز تصميمگيرى به تنگ مىآيند و جامعه است كه نسبت به وضع

بىتفاوت مىشود .آن وقت اينها در برابر آن ،قشرهايى كه توانايى حکومت
دارند يك به هزار هم نيستند و ناگزير سقوط مىكنند و انقالب هم سقوط

مىكند .مردم بايد آ گاهى و وجدان پيدا كنند به اين خطر و رئيس جمهورى
خودشا ن را يارى بکنند .لذا ايستادگى در برابر اين خطر الزم است .من اين
مسائل را مىدانم و در برابر مشکالت نيز ايستادهام .آنها هم گفتند كه ما آمده

بوديم به شما روحيه بدهيم ،اطمينان بدهيم كه مردم ديگر بىتفاوت نيستند.

آمادهاند ،عمل مىكنند و نمىگويند حاال بگذاريد انجام دهند تا ببينيم چطور
مىشود؛ نه ايستاده اند تا به اين وضعيت خاتمه داده شود .و حاال مىبينيم كه
روحيه شما قويست و شما به ما روحيه مىدهيد .من به آنها گفتم كه مهم و
اساسى اينست كه ما بدانيم تغيير انقالبى در جامعه چيست و در همان جهت

عمل كنيم كه آن تغيير واقعى را به وجود بياوريم.

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

كشورهاى ديگر موفقتر بوده .من درباره وضع اعتبارات صحبت كردم

خصوصا درباره صنايع كوچك كه آيا شما آن موانع را كه وجود داشت براى
كمك به اين صنايع از بين بردهايد يا نه وآيا باز اينها بايد وثيقههاى سنگين

بسپرند كه نمىتوانند؟ آيا شيوههاى ديگرى پيدا كردهايد كه اينها بتوانند از

وامهاى بانكى استفاده كنند و با گسترش كارشان به افزايش توليد برسند؟ گفتند
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كه مدتهاست كه اين كار را انجام دادهاند و اشکال و ايرادى از اين بابت
نيست.

گزارش حادثه سقوط هلىكوپتر را آوردند

بعد گزارش حادثه سقوط هلىكوپتر را آوردند .گزارش مفصلى بود .من
اين گزارش را خواندم و خالصه آن اينست كه نقص فنى نداشته با اينكه
خلبانها افرادى معتقد ،صميمى بودند اما تجربه كافى نداشتند ،علم كافى

نداشتند ،در نتيجه ،در هدايت هلىكوپتر درمانده شدهاند و حادثه هم به شرحى
كه نوشتهاند هلىكوپتر را با احتمال فوقالعاده ضعيفى كه سرنشينانش نابود
نشدند به زمين خورده و خود اين دليل ديگرى است بر عنايت خداوندى كه

هلىكوپتر با اين كه نقص فنى نداشته و خلبانهاى عالم باتجربه نبودند ،وجود
نقص در هدايت موجب اين حادثه شده و در اين حادثه هم تمام اسباب براى
نابودى سرنشينان فراهم بوده كه مهمترينش ناتوانى در هدايت هلىكوپترها بود؛

بحمدالله به كسى كمتر صدمهاى وارد نشده اما خود يك تجربه است.

علم بيرون از دين نيست ،جدا از دين نيست  ،مکتبی کیست؟
براى ما كه باید به آن دوران طوالنى كه از زمان قاجار شروع مىشود و تا

امروز ادامه يافته است پايان بدهيم ،علم بيرون از دين نيست ،جدا از دين
نيست ،چيزى غير از دين هم نيست مامسلمانها معتقديم اسالم عين علم است

و در اسالم ما شرط مسئوليت ،علم است و نمىتوان بدون علم عهده دار

مسئوليت شد .ما همواره گفتهايم فقيهى كه بايد مرجع بشود بايد اعلم فقها
باشد ،داناتر و عالمترين فقها باشد .هر روز كه تجربه مىكنيم ،درستى اين نظر

را بيشتر مىفهميم كه اگر در بسيارى از كارها ما ناتوان شويم ،خسران و زيان
ببار میآید .و این به لحاظ آن است كه ما به عنوان اين كه «مکتبى» بايد باشد،
عالم نشد ،نشد؛ هر نادانى را به كارهاى بزرگ گذاشتيم و آنها در اين كارها

ناتوان شدند و براى انقالب و كشور خسرانهاى بزرگ ببار آوردند.
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وقتى علم حسابش از حساب مکتب جدا شد ،مىشود همان دوران پيش و
چون علم ضروت زندگى اين جهان است ،خواهى نخواهى علم حاكم مىشود و

باز دوران سياهى در زندگى ما به وجود مىآيد كه در اين دوران آنها كه علم
دارند و دين ندارند حاكمند و آنها که دين دارند و علم ندارند محکومند .بايد
توجه داشت كه علم و دين يك واقعيت است كسى كه علم ندارد و مسئوليت

مىپذيرد مکتبى نيست .قبول مسئولیت وقتی علم نیست ،بهترين نشانه مکتبى
نبودن و اسالمى عمل نكردن است .كسى داوطلب مقام و مسئوليتى میشود،
بدون اين كه علم و تجربه آن را داشته باشد ،دین ندارد.

اين با عدل نيز سازگار نيست و ما در مسئوليت ،شرط عدالت را هم

داريم .شما ببينيد (در حادثه سقوط هلیکپتر) اگر خدا ،اراده خدايى بر زنده

ماندن ما تعلق نمىگرفت و ما نابود مىشديم قربانى كم علمى و كمبود تجربه
شده بوديم .چگونه بياييم و سرنوشت كارهاى بزرگ كشور را به كسى بسپاريم

كه علم و تجربه ندارند و تنها دلخوش بداريم كه اينها مکتبى هستند ،اساسا

آدم مکتبى كه علم و تجربه نداشته باشد خود را داوطلب مقام نمىكند و اگر
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
تجربه ،خود را داوطلب كارى بکند .كسى كه خود را مسئول قرار مىدهد و يا
خود را داوطلب و نامزد مسئوليتى مىكند بايد علم و اطالع و مديريت و

توانايى كار را در آن مسئوليت داشته باشد اگر نداشت و گفت من مکتبى
هستم اين مسئوليت را به من بدهيد ،بعد تجربه خواهم آموخت؛ جواب ما به

او اينست كه تو مکتبى نيستى بلکه مکتب را سرمايه قرار دادهاى.

حاج سيد على اصغر بهارى آمد و خوابش را تعریف کرد
بعد شب ،حاج سيد على اصغر بهارى آمد و شگفت كه در همين روز كه

گزارش سقوط هلىكوپتر را آورده بودند او هم آمد .از همسنها و همراهان پدر

من بود .آمد و گفت كه من براى گزارش خوابى آمدم كه همان شب پنجشنبهاى

كه به همدان آمديد و به كرمانشاه رفتيد اين خواب را ديده بودم و روز پنجشنبه
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سوار اتوبوس شديم با مردم بهار همدان و من ،در راه ،خواب را براى تنى چند
نقل كردم و حاال هم براى شما نقل مىكنم .مىگفت :پدر شما را در خواب

ديدم كه نشسته بود و شما را ديدم كه مردهايد و كفن پوشاندهاند به تن شما و ما
شما را در قبر گذاشتيم .پدر شما رو به قبله نشسته بود و بسيار مغموم بود ،شما

چشم بازكرديد و من گفتم :حضرت آقا فرزند شما چشم بازكرد .عكسالعملى
نشان نداد .دوباره گفتم حضرت آيةالله ،زنده شد و او دست به دعا برداشت و
سپاس و شکر خدا را بجا آورد .او گفت كه من در اتوبوس كه به ديدار شما

مىآمدم ،بسيار مشوش و ناآرام بودم .در راه پرسيدند كه شما چرا نگران هستيد
و من خواب را براى آنها گفتم و آنها گفتند به سوى مرگ رفته و دوباره برگشته

و عمر طوالنى مىكند و دعا كردند و شکر گزاردند.

البته آن وقت هم موفق نشده بودند مرا ببينند .اين خواب را اين روحانى پير

يك روز پيش از حادثه ديده بود و بحمدالله تعبير شد .عمر دراز را خدا

مىداند ،ولى بازگشت از مرگش تحقق پيدا كرد.

یک ناشر عرب از فرانسه آمده بود

سر شب يك ناشر عرب كه در فرانسه بنياد نشر كتاب دارد ،آمد درباره
چاپ كتابهاى من به زبانهاى انگليسى و فرانسه و عربى مىخواست اجازه
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

مطالعه وضعيت در قصر شيرين و سرپل ذهاب گذراندم .كه در آنجا عراقيها
حمله كرده بودند و بايد ما وضعيت را تحت نظر مىگرفتيم و كمبودها را

جبران مىكرديم تا ضربه ما دشمن شکن باشد .شب فرماندهان نظامى را دعوت
كردم كه صبح جمعه در حضور من شوراى نظامى تشکيل بدهند و وضع عمومى

نيروهاى مسلح را در غرب كشور بررسى كنيم .آن شب هم بدين ترتيب پايان
يافت.
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شوراى نظامى را صبح تشکيل داديم

آقاى محالتى هم آمد درباره سه چهار موضوع بحث كرديم .يکى تجهيزات
و تكميل آنها ،يکى امنيت خاطر و روحيه نظاميان كه بايد باال برود و قرار شد

كه من مصاحبهاى بکنم كه اين مصاحبه را به روز شنبه گذاشتيم .يعنى فردا
يکى مسئله مداخالت در كار ارتش كه گروهها و اشخاصى كه در سلسله مراتب

فرماندهى نيستند دخالت مىكنند و يا از خارج دخالت مىكنند كه دستور اكيد

و قاطع داديم كه اين مداخالت را منع بکنند و اگر انجام گرفت ،كسانى كه

انجام مىدهند را از ارتش برانيم .يك مسئله ديگر هم بود كه قرار شد به اطالع

ما برسد و امام درباره آن نظر بدهد و قرار شد كه تجهيزات فورا عمل كنند و
نتيجه را به اطالع من برسانند.

آيةالله طاهرى از كردستان آمده بود
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بعد آيةالله طاهرى كه به كردستان رفته بود ،آمد و درباره چند مسئله
صحبت كرد .بستن مرزها ،ايجاد كار و رسيدن به وضعيت مردم و اصرار به

اين كه يك مسافرتى به آن منطقه داشته باشم .درباره ضرورت توضيح امور به
مردم كردستان ،ضرورت به كار انداختن بيمارستانها و وسايلى كه به مردم

خدمات برسانند و اين كه مردم كردستان توجه بيشترى از دولت ببينند صحبت
كردم .من پذيرفتم سفرى به كردستان داشته باشم ،حاال يا اين هفته و يا آخر

هفته آينده سفرى به كردستان بکنم .درباره ارتش و نيروهاى مسلح ما در آنجا

مطالبى گفت ،كه بايد انجام بگيرد ،بعد ازظهر باز همين آمدنها و

گفتگوكردنها بود و مطالب مهم و قابل ذكرى نبود.

به نزد امام رفتم و  3موضوع را صحبت کردم
حدود ساعت شش به نزد امام رفتم در آنجا درباره سه موضوع به اختصار

صحبت شد كه عبارتند از مسئله امنيت ما در غرب كشور .از آذربايجان غربى تا
خوزستان آنچه گفتنى بود به عرض ايشان رساندم و مطلب دوم دولت بود كه
گفتم من در پى بهترين استعدادها و لياقتها نيستم ،همين مقدار قانعم كه
بعضى ضوابط اصلى رعايت بشود و وزارتخانههايى كه با كارگر سروكار دارند،

با اقتصاد كشور سروكار دارند اينها به دست كسانى نيفتد كه وضعيتى
غيرقابل جبران به وجود بياورند ،يکى هم اين كه كسانى كه روشهاى تخريبى را

رويه كردهاند و میخواهند به اين ترتيب خود را تحميل بکنند ،اينها با همين
وسايل كارهاى ديگر را هم در قبضه خواهند آورد و چون توانايى اين بار
سنگين را ندارند خود به خود عامل رشد ضدانقالب مىشوند و انقالب ما را

به خطر مىافكنند .اينست كه معنويت اخالق اسالمى را ناچار بايد به جد
اساس قرار دهيم تا خطر رشد ضدانقالب به حداقل برسد.

مطالبى را كه فكر كرده بودم ،بعد از تكميل ،در روز هفده شهريور

بگويم ،با ایشان در میان گذاشتم .ايشان فرمودند بله عيب ندارد آنهايى كه

معين شده اند به مجلس معرفى بشوند .بحث و كارها بشود و بقيه را هم به
تدريج بعدا اشخاص اليق پيدا شوند و به كار گمارده شوند .اين روز را هم در

دنبالهاش مطلب گفتنى در ذهن من نيست .مىماند اين كه شب باز مراجعات
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بود و گفتگوها در زمينههاى مختلف ادامه يافت .و از آنجا كه آمدم يادم مىآيد
كه آقاى رجايى تلفن كردند و پرسيدند ،نظر امام را؛ گفتم .ايشان گفتند ترجيح

مىدهم بماند تا همه را باهم معرفى كنم و من گفتم پس بايد منتظر نتيجه
تحقيق من درباره دو سه تن از وزرا شد .اين روز هم بدين ترتيب پايان گرفت.

کارنامه شنبه  15شهريورماه 1359

تاریخ انتشار دوشنبه  31شهریور ماه 1359
شماره روزنامه 358

همين جنگها وسيله تثبيت نظامی شدهاست که انقالب برای تغییرآن
روی داد

اول صبح كه آقاى مفتى زاده و تنى چند آمده بودند .بعد كه آنها رفتند،
درباره اين كه نظام پيشين اجتماعى در كردستان چگونه دارد تجديد مىشود و
همين جنگها خود وسيله تثبيت اين نظام شده است گزارشى به من دادند كه

ديدم اين همان خطر است كه من دارم درباره آن صحبت مىكنم و هشدار
مىدهم و از آنها كه براستى مىخواهند نظام اجتماعى ايران دگرگون بشود به جد

مىخواهم كه اين مطالب را سرسرى نگيرند .در كوتاهمدت سركوب مىكنند،
بدون اينكه اين كوتاهمدت جايى در برنامه درازمدت داشته باشد بنابراين

نتيجهاى جز همين نتايج به بار نمىآورد و به دست خود ما همان نظام پيشين

تحکيم مىيابد و طبيعى است كه آن نظام حکومت متناسب با خود را
مىخواهد .خدايا تو در دل مسئوالن و جوانان اين توجه را بيانداز كه اين حرف

و اين هشدار را بشنوند و به اين واقعيت بپردازند و خود را مشغول مجاز نكنند.

وزیر کشاورزی خواهان واردکردن  5000تراکتور بود

بعد وزير كشاورزى صحبت از اين كرد كه ما از بانك مركزى بخواهيم كه
براى وارد كردن پنج هزار تراكتور اعتبار باز كند و پولى را كه براى كار
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ديگرى مىخواست براى وارد كردن بز مىخواست به او بدهم ،كه من به شوخى
به او گفتم شيطان در اينجا كم نداريم كه بخواهى بز هم وارد كنى البته مرادم

از شيطان در اين جا بازيگوشى است.

آقاى رجايى با فهرست وزيران آمد
بعد آقاى رجايى آمد و با فهرست وزيران .همان فهرستى كه روز اول بود.

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.

گزارشهایی در باره حزب دمکرات و كومه له و چريکهاى فدايى
خلق شعبه كردستان خواندم

بعد شروع كردم به خواندن گزارشها ،يکى درباره وضع عمومى ،يکى درباره
حزب دمکرات و كومه له ،يکى درباره چريکهاى فدايى خلق شعبه كردستان،

يك گزارش هم درباره استان آذربايجان غربى بود ،كه خواندم و بعد مقالهاى

خواندم تحت عنوان يك نامه از صد و بيست هزار نامه و چون در اين مقاله و
در يك روزنامه ديگر مطلب را ديدم .شايع هم شده بود كه مطبوعات خارجى

به استناد قول رئيس جمهورى مىگويند كه وضع در ايران خراب است و چنين
است و چنان است ،رجايى كارآيى ندارد و خالصه رئيس جمهور به دولت

حمله مىكند ،من ناچار ضميمه گزارشهاى ويژه خبرگزارى پارس را خواندم
ببينم كه اين راديوها و روزنامههاى خارجى دقيقا چه گفتهاند ،در نتيجه معلوم
شد كه مطابق معمول اينها نصف حقيقت را عنوان كردهاند و در بيان آن

نصف حقيقت هم صادق نبودهاند ،يعنى همه آنچه را كه اين راديوها گفتند

بازگو نكردند و زمينه اصلى اين گفتارها را هم نگفتند .يکى از نمايندگان آمد
و همين مسئله را عنوان كرد و من به او گفتم خوب وقتى امام در پاريس

بودند ،غالب راديوها و مطبوعات و تقريبا غير از يك قشر معينى از مطبوعات

دست راستى از امام طرفدارى مىكردند و به رژيم شاه سابق حمله مىكردند.
اگر معناى اين حمايت و حمله اين باشد كه آنها طرفدار امام بودند و شاه سابق
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مخالف آنها بوده پس اين هم همان است .بعد گفتم :اول بايد ببينيم كه در چه
زمينهاى اين مسايل رخ مىدهد.

لوموند نوشته بود و مخبرش هم به من گفت اينها شما را دشمن اصلى
مىدانند:

لوموند نوشته بود و مخبرش هم به من گفت :اين كه اينها شما را دشمن

اصلى مىدانند ،يك حقيقت بارز است براى اين كه اجراى استقالل يك برنامه
مى خواهد و اگر ما اين برنامه را اجرا بکنيم از نظام بيرون مىآييم ،از نظام
جهانى آمريکاى سلطهگر بيرون مىآييم و اين براى نظام ضربهاى مهلك خواهد
بود .و من روشى در پيش گرفتهام و اين مانع از آنست كه آمريکاييها بتوانند
برنامه شان را در ايران پياده كنند .خيلى روشن اين كه اگر مردم از صحنه بيرون

بروند و گروههاى سازمان يافته در صحنه سياسى تنها بمانند ،آنهايى كه خود را

مکتبى مىدانند ،حتى ( اگر در مکتبى بودنشان ترديد نكنيم) از جهت كميت
يك هزارم و از جهت كيفيت كمتراز اين در برابر گروههاى سازمان يافته

ديگرى هستند كه مکتبى نيستند و يا ضد مکتبى هستند .در نتيجه ،اين اقليت

ناچيز جز اين كه جاده را براى آن اكثريت صاف بکند كارى از پيش نمىبرد.

و اگر خود مردم در صحنه بمانند  -كه غيبت امام معنايش همين بقاى مردم

است در صحنه -به تدريج مىتوانيم استعدادهاى مسلمان را بپرورانيم و اينها
را در رهبرى كشور به كار برانگيزيم .غير از اين باشد يعنى اگر دشمن موفق

بشود از طريق تحريك همان طور كه برژينسکى گفته از طريق تحريك عناصر

افراطى به تدريج جامعه را القيد بکند ،بىطرف كند و از صحنه بيرون ببرد،
فاجعه حتما رخ خواهد داد .و رژيم انقالبى سقوط خواهد كرد .چون من در

پيروى از خط امام مصرم و در حفظ مردم در صحنه و اين را يك عامل اصلى

مىدانم ،مردم را هم بىشعور نمىدانم ،مردم را احساسات خشك و خالى
نمىدانم و آنان را آ گاه و هشيار مىدانم ،ناگزير توجه اصلى و اولى دشمن

ضربه زدن به رئيس جمهورى و ساقط كردن او است .براى اين كه اين موجب
مى شود در يکى دو ماه آينده به اصطالح آنها به اصطالح آقاى برژينسکى جناج
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افراطى رو بيايد و اين جناح افراطى به لحاظ اين كه با عمليات خود مردم را به
ستوه میآورد و قشرهايى كه مىتوانند اداره امور را داشته باشند نيز به مخالفت

مىراند ،خود به خود زمينه رشد ضد انقالب و حاكميت او را فراهم مىآورد.

مطالبی که در آن نامه بود:
اين آن واقعيتى است كه اساس تبليغات دستگاههاى تبليغاتى غرب است

و آنها مىدانند كه چگونه تبليغ بکنند ،آن هم غالبا در برنامههاى به زبان فارسى
خود كه چه نوع عكسالعملهايى را به وجود مىآورد .به گمان اين كه مردم
شعور تشخيص ندارند و نمىتوانند مسايل و مطالب را بفهمند همين قدر كه
گفتيم راديوهاى بيگانه به فالن كس حمله كردند و در حرفهايشان به قول

رئيس جمهور تكيه كردند ،مردم مىگويند كه رئيس جمهور ما عامل آنها است
و اين آقايان مخالفان دو آتشه غرب .مطالب ديگرى هم در اين نامه بود،

نويسنده نامه در پايان به رسم مبتاليان به كيش شخصيت خواسته است بگويد:
آدمى است كه از روى كمال حسن نيت اين نامه را مىنويسد و در هيچ حزب و
گروهى هم نيست ،نيازى هم به تشکر ندارد و آنچه كه نوشته است از روى

صدق و صفا است و اما خود نامه ،در آنجا که گفته است ،نكند ما ديگران را
در همان چهارچوبى كه در كتاب كيش شخصيت درست كرديم ،مىبينيم،

معلوم میکند که بیطرف نیست و كتاب را درست نخوانده و ندانسته بدان

رجوع میدهد .اىكاش مىخواند و مىدانست و اين روشها را به كار نمىبرد.
حاال من در پاسخ به اين نويسنده فرض را مىگذارم بر اين كه حرفهايش درباره

صداقت خودش صحيح است و مىگويم برادر عزيز شما گفتيد كه سئوال

مىكنيد اما يك دفعه ديگر مقاله خودتان را بخوانيد ،ببينيد كه شما يکى دوتا
سئوال بيشتر نكرديد و بقيه تماما حکم است و حتى سئوالهايتان هم حکم

است .حکم محکوميت رئيس جمهورى .مىگوييد اوال قبول بفرماييد كه
منظور خبرنگار به طور صددرصد تفتيش عقايد در آموزش و پرورش نبوده و

من هم كه اين را سوق دادم به آنجا خوب اين يك حکم است شما كه اينجا

نبوديد ،از كجا مىدانيد كه در اتاق من چه مىگذشت كه بگوييد صد درصد
منظورش تفتيش عقايد در آموزش و پرورش بوده يا نبوده؟ شما نبوديد كه
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ببينيد سئوال كننده خود كسى است كه اين مسئله را تعقيب كرده و گزارش
مفصلى درباره تفتيش عقايد در آموزش و پپرورش تهيه كرده و به من

دادهاست .خبرنگار نبود كه مىپرسيد خبرنگار حرف كسى را كه مىپرسيد،
ضبط مىكرد .درباره راديوهاى خارجى توضيح دادم ،بعد يك حکمى صادر

كرده است كه مقدارى از اين برنامهها مربوط است به ندانستن واقعيات كه

جوابى هم ندارد .مىخواستم سئوال كنم .كدام واقعيتها و كدام ندانستهها
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

كامالا اسالمى است و شما نويسنده اين مسئله كامالا مکتبى عمل كرديد .آن
واقعيتها را من چندتايش را برايتان مىگويم .براى اين كه ببينيد ما با چه

امورى سروكار داريم :مثالا زن و شوهرى با هم دعوا كردند و آنها حل
مشکلشان را در تصميم رئيس جمهورى مىبينند و گمان مىكنند كه من

دادگاهم و مىتوانم به جاى دادگاه عمل بکنم .مثالا كسى به ديگرى پول قرض
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

مىشود .و اينها هم چيزهايى نيست كه رئيس جمهور به آنها جواب بدهد .يا
امکان داشته باشد كه به آنها جواب بدهد آن واقعيتها اين ها است .واقعيت

اين زمان را نويسندگان نامهها توجه نمىكنند و گمان مىكنند كه رئيس

جمهورى بايد به جاى همه تصميم بگيرد و همه مشکالت را هم او بايد پاسخ

بدهد.

پاسخ به نامه  :حذف بهره بانكى از کدام بخش و چگونه
كمى پايينتر بعد از صدور اين حکم كه حذف بهره بانكى ميليونها رأى را
متوجه من كرد ،بعد بهره بانكى به قله اوج خود رسيد .اوالً معنايش اين است

كه اين وسيلهاى بوده كه من به كار بردم براى انتخابات ريأست جمهورى مان.
روز اول انقالب اين مسئله طرح شد و ما حدود  30نفر اقتصاددان را جمع
كرديم و با آنها يك رشته بحثهاى طوالنى انجام داديم كه بزودى به صورت

كتاب منتشر مىشود .و براى كوتاه مدت طرحى تهيه كرديم آن طرح يك ماه
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بلکه بيشتر مورد بحث بود .در دولت و شوراى انقالب و در قم نزد امام و
ديگران داديم و آن طرح تصويب شده را عينا به اجرا گذاشتيم .روز اول هم
گفتيم اين به معناى آن نيست كه يك روزه بهره بانكى از بين مىرود .گفتند يك

كسى هم مقاله نوشته و گفته مگر مشاوران اقتصادى رئيس جمهورى بيشتر از

خدا مىدانند كه مىگويند ،بهره از بين رفتنى نيست .نه آنها هم نگفتهاند بهره
از بين رفتنى نيست؛ گفتهاند بهره را يك روزه و با يك تصميم نمىتوان از بين
برد .بايد يك برنامهاى اجرا كرد تا از بين برود به خالف نوشته نويسنده ،بانك
بهره از روستائيان نمىگيرد و از كشاورزان نمىگيرد ،از خرید و یا ساختن

خانه نمىگيرد ،از صنايع كوچك نمىگيرد .با توجه به اين كه كميته امور صنفى
ميزان سود تجارت و كسب در بازار را  20درصد مىداند و حال آن كه بسيار

بيش از اينها است ،چطور جناب نويسنده انتظار دارد كه به اينها ،به تجار و
واردكنندگان ،پول داده شود و هيچ مشاركتى در سود مطالبه نگردد؟ بانك كامالا
حق دارد با آنها در سود شريك بشود .تازه با اجراى قانون مربوط به بازرگانى

خارجى توزيع داخلى زمينه كار ،به طور كلى تغيير خواهد كرد و اين قسمت نيز
كامالا بر موازين اسالمى منطبق خواهد شد .و به اطالع اين نويسنده برسانيم كه

در سال گذشته بابت بهرههايى كه حذف شده است 30 ،ميليارد تومان نظام
بانكى ما زيان كرده است .پس اگر اين بهرهها به جاى خودشان برگشتهاند اين

پولها به آسمان رفتهاند؟ چرا بايد كسى به خود اجازه بدهد به اسم اين كه من
چنين دلسوزم و چنان دلسوزم ،اين گونه اجر كار را از بين ببرد و زحمت

آنهايى كه شب و روز كار مىكنند را بىقيمت بکند و با اطالعات غلطى كه
مىدهد و كامالا دروغ براى اين و آن خوراك تهيه كند تا به منبر نشينند و چون
و چرا بکنند؟

در جاى ديگرى بعد از اين گفته است «اما با صراحت عرض مىكنم،

شما با اين كه مخلص و مؤمن به مکتب هستيد برخوردى يأس آلود و سيأستى

منفصل از توكل را پيشه كردهايد و اگر روزنامه منسوب به سركار را غمنامه
لقب دهم ،مطمئنم كه اغراق نگفتهام» .البته بعد راجع به نويسنده نامه تحقيق
كردم ،معلوم شد كه خالف آن ادعايى است كه در پايان مقاله كرده است و از

همين نوشتهها هم معلوم است .در آغاز گفته است كه من قصدم سئوال است،
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در حاليکه اينها همهاش احکام است ،سئوال نيست ،چطورمن تناقضم؟
مؤمن به مکتب هستم ،مخلص هستم ،متوكل هستم ،اما در عمل منفصل هستم
از توكل! چطور مىشود يك كسى چنين حکم دهشتناكى بدهد؟ چرا منفصلم از
توكل؟ براى اين كه به نظر خودم بايد حقايق را به مردم بگويم .و اين حقايق

به نظر او يأس آلود است .در حالى كه به نظر من ،به عكس اطمينان و ثبات در

اطمينان را در جامعه افزايش مىدهد و جامعه را مطمئن مىكند در اين كه
مسئوالن او قصد بازى با احساسات و عواطف او را ندارند .قصد هم ندارند با

دروغ واقعيتها را به او وارونه جلوه دهند .مطلب ديگرى هم درباره حقايق

اقتصادى ايران عنوان كرده بود كه در  17شهريور به تفصيل خواهم گفت.

شب گزارش درباره وزرايى كه آقاى رجايى پيشنهاد كرده بودند ،درباره

سه نفر از آنها براى من آوردند و تا ديروقت شب هم درباره مسايل مختلف
گفتگو كرديم وهمين امروز هم مصاحبه مطبوعاتى انجام دادم ،مصاحبه با

تلويزيون براى امنيت غرب كشور و تقويت روحيه نظاميان كه اين روزها سخت
لطمه ديده است يعنى متجاوز از يك ماه است كه درباره روش غلط با ارتش در

حال بحث و گفتگو و هشداريم و چه وقت اين روشهاى غلط به پايان مىرسد،

خدا مىداند .ولى من خود مىدانم كه در لحظه خطر ما صدمات سخت اين
رفتار را خواهيم چشيد .يا بايد به هشدار تنها اكتفا كرد و بايد دست به عمل
زد .اميدوارم شرايط عمل فراهم بشود تا بتوانيم اين نيروهاى مسلح را در

وضعيت دفاع از كشور قرار بدهم.

کارنامه يکشنبه  16شهريورماه 1359

تاریخ انتشار سه شنبه  1مهر ماه 1359
شماره روزنامه 359

گزارشهایی در باره هوانیروز ،آمادگاه کرمان ،برنامهای که دولت به
مجلس داده
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امروز صبح گزارشهايى را درباره مشکالت هوانيروز در كرمان و گزارش
بازديد از آمادگاه كرمان را خواندم .بعد برنامهاى را كه دولت به مجلس داده

بود .درباره اين برنامهها و ديد عمومى حاكم بر برنامه بايد بگويم كه متأثر از
همان حاكميت گروهى است كه من بعدا دربارهاش صحبت خواهم كرد .بعد

شکايت كارگران سازمان آب تهران و گزارش مشاور در امور صنفى درباره
همين سازمان را خواندم .حاال اين مشکلى بود كه به نحوى حل شده بود.

ظاهرا بعد با همان رويههاى نادرست مقابله قدرت خواستند كه مشکل را

حل كنند كه در نتيجه دوباره مشکل ايجاد كرده بود باز از نو خواستم كه با

وزير نيرو صحبت بشود و اين مشکل حل گردد.

سفراى هلند ،اسپانيا و ژاپن در باره گروگانگیری صحبت کردند
بعد سفراى هلند ،اسپانيا و ژاپن آمده بودند و درباره گروگانها صحبت

مىكردند و همان مطالب و حرفهايى را مىگفتند كه در نامه وزير امور خارجه

آمريکا هم بود .مىگفتند كه آمادهاند همکارى كامل با ايران بکنند ،در صورتى
كه اين مانع برداشته شود.

درجه دار ارتش يك دستگاهى ساخته بود براى هدايت مسلسل از
دور

بعد يك درجه دار ارتش آمد .يك دستگاهى ساخته بود براى هدايت مسلسل

از دور كه در اينجا به من نشان داد .گفتم برايش اسباب اين كارها را فراهم
بکنند تا آن دستگاهى را كه ساخته است تكميل كند.

بعد فرمانده تيپ سر پل ذهاب آمد و از مشکالت و كمبودهايى كه در آن

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 انگار در دنيا غير از ما هيچ موجودى وجود ندارد ،خطر كه آمد از اينورى
تفريط بکنيم به اين ترتيب كار كشور به سامان نمىرسد .خوب مطالبى گفت كه

330

از باب حفظ اسرار نظامى نمىشود بازگو كرد .اما در مجموع همان مشکالتى
است كه به دفعات از آن صحبت شده و مىخواست كمبودهايى جبران بشود.

استاندار آذربايجان غربى  500ميليون تومان بودجه مىخواست

بعد استاندار آذربايجان غربى تماس گرفت 500 ،ميليون تومان بودجه

مىخواست براى خسارات و خرابيهاى ناشى از جنگ و حل مسئله پروتكل
آذربايجان غربى با تركيه .بعد گزارشى درباره كرمانشاه و معدن ذغال خواندم

كه امروز  5هزار تن به جاى  9هزار تن در زمان رژيم سابق توليد مىشود يعنى
حدود نصف ،باز همان درد و مصيبت .بعد درباره آموزش و پرورش گزارشى

خواندم و نامه «بن بال» كه نوشته بود كه مطالبى از قول او گفتهام دروغ است
و او كامالا در كنار مردم ماست و با تمام وجودش از انقالب اسالمى ما و رفتار

انقالبى دانشجويان ما حمايت مىكند .بعد هم نشستيم به گفتگو درباره
محتوى صحبت فردا ،اين روز هم بدين ترتيب گذشت.
دوشنبه  17شهريورماه 1359

تاریخ انتشار سه شنبه  1مهر ماه 1359
شماره روزنامه 359

پردهها بيفتد و مردم از زبان هركس درون او را بشنوند
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امروز صبح تا ظهر مطابق معمول مالقاتهاى گروهها بود .آمدند و ديديم و
بحثى هم درباره محتواى صحبت بعد از ظهر كرديم و نزديك ظهر به من
گزارش دادند كه لحن راديو به غايت تحريكآميز است .من مشغول مطالعه

روش كار و عمل بودم و ،در سخنرانى امروز ،روش را در قرآن مىجستم.

برنامه خاص من اين بود كه پردهها بيفتد و مردم از زبان هركس درون او را

بشنوند ،بدانند براى اينكه اين از لحاظ حال و آينده نقشى تعيين كننده دارد و
اگر اين مسايل در ابهام بماند ،دیر يا زود وضعيت بنبستى كه كشور در آنست
قيافه خود را نشان خواهد داد .و آن وقت  ،وقتى است كه بر اثر ابهام موجود در

مردم ،از رئيس جمهورى هم كارى ساخته نخواهد شد و فاجعه رخ خواهد داد.

پس دنبال روشى بودم كه به زبان و بيان بياورد هر كسى را به طورى كه

براى مردم هر ابهامى از بين برود و از زبان هر كس ،خود او را ،هر طور كه
هست ،بشناسد .اين روش را گرچه بارها در گذشته از قرآن اخذ كرده و آزموده
بودم از نو مراجعه به قرآن نمودم براى اين كه چيزى از اين روش كسر نيايد و
نتايجى كه الزم است به بار آورد تحليلى كه قرار شد عرضه بدهم اين بود كه:

تحليلى كه قرار شد در باره شفاف سازی بگویم
يك گروه كوچکى كه مىخواهد به خيال خود ،دندههاى كليد را بگيرد ،مثل

همان داستان روباه و شتر است .و اين نخواهد توانست ديوان ساالرى و ارتش
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

مىرود و اگر نخواهد به طرف قدرت خارجى برود ،نخواهد به طرف مردم برود،
پس ناگزير بايد مردم را به صورت عامل تعيين كننده بپذيرد.

و اين دقيقا همان چيزى است كه مقصود است ،زيرا كه در اين ديد ،مردم

صاحب شعور و توانا به سازمان یابی نيستند؛ بنابراين قادر به انجام كار اساسى
نخواهند شد .احساسات هستند ،موجاند ،مىآيند و مىروند.

نقش تخريبى راديو روشنتر مىشود
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نزديك سه بعدازظهر به من گفتند كه نقش تخريبى راديو روشنتر مىشود .و
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
صورت شديد ،بين مجاهدين خلق و فدائيان خلق و مخالفين بنىصدر ،برخورد
و زد وخورد خواهد شد و اين شايعه را با منتهاى رذالت درست كرده بودند.
يعنى مردم ديگر با رئيس جمهور نيستند و موافقين او خالصه مىشوند در

مجاهدين خلق و فدائيان خلق ،همان مطلبى كه در آن نوار كذايى بود .در نتيجه
با يك تير دونشان مىزنند هم مردم را رم میدهند و هم اين كه آنها از بيم زد و
خورد و مفت كشته و زخمى شدن به ميدان شهدا نمیآيند .كار را از اين هم

باالتر بردند و اعالميهاى از قول روابط عمومى سپاه پخش كردند كه احتماالً در
ميدان بمب منفجر خواهد شد و ممکن است زد و خورد مسلحانه بشود و به

راديو نيز حمله بشود .خود راديو از قرار مرتب مىگفته است كه عدهاى قصد
دارند به راديو نيز حمله بکنند و از پاسداران و افراد كميته مىخواستند كه از
آنجا حمايت بکنند .در همين وقت تلفن كردند كه پاسداران يك كالنترى را نيز

محاصره كردند ،يك جوى بدينسان درست مىكردند براى اين كه رئيس

جمهورى را با ميدان خالى روبرو كنند و مردمى در آنجا نباشند .در ضمن صبح
در بهشت زهرا گفته شده بود كه برويد به ميدان شهدا و مواظب شعارهاى
انحرافى باشید كه تائيد همان شايعهها است و معلوم مىكند كه منشاء اين

شايعهها كیانند.

از رادیو به مردم پیام دعوت آمدن به میدان شهدا دادم

و ناچار من در ساعت چهار ،بعد از اينكه با مشکل زياد ،راديو را پيدا
كردم .البته به هم حواله مىدادند .پيامى خطاب به مردم فرستادم كه به خيابانها
بريزند ،اساس اين جمهورى از لحاظ من وقتى محکم است كه رئيس جمهورى

قوه بسيج در حداكثر داشته باشد و اال با خطرهايى كه موجود است ما
نخواهيم توانست با اين خطرها روبرو شويم .و احتمال تكرار صحنههاى 28

مرداد زياد مىشود .و آنهايى هم كه اين اوضاع را بوجود مىآورند اگر انصاف
داشتند الاقل اگر آزادمرد بودند ناگزير بايد متوجه اهميت همين مسئله
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مىشدند كه اين همه در تخريب موقعيت اولين رئيس جمهورى سعى
نمىكردند ،كه در موقع خطر از كسى كارى ساخته نباشد .به هر رو من با

هلىكوپتر به محل سخنرانى رفتم .از باال مىديدم كه مردم در خيابانها مىآيند و
به سوى ميدان مىروند و جمعيت عظيم را مىديديم و از اين كه مردمى اينسان
خود جوش بدون اين كه سازمانى ،حزبى ،گروهى آنها را فراخوانده باشد .عين

دوران انقالب بر ضد رژيم در چنين اجتماع بزرگى شركت كردهاند به دو نتيجه
روشن رسيدم.

يکى اين كه مردم خود مىدانند كه چه بايد بکنند و همان شعور عمومى،

وجدان عمومى آنها را بر مىانگيزد كه در موقع احساس خطر در صحنه حاضر
بشوند .نكته دوم اين كه اين گروههاى سيأسى از مردم بريدهاند و توانایی انطباق
با افكار عمومى و خواستهاى مردم را ندارند و همان روحيه قيموت ،همان كه

مردم كارهاى نيستند و بايد آنها را راه برد آن هم با شيوههاى زورمدارانه ،موجب

مىشود كه روز به روز از مردم بريده بشوند و در حقيقت توان بسيج را هم ندارند
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،

خطرهايى كه ما را تهديد مىكند قابل رفع است.

در صورتى كه اين توانايى را از دست بدهد ،در آن صورت سقوط او كار

سادهاى مى شود ،بعد من سخنرانى مفصل خود را ايراد كردم ،مردم با هيجان
زايدالوصفى اين سخنان را تأييد كردند .جمعيت بيش از آن بود كه بتوان گفت

اين يا آن گروه است .نمىتوان گفت فدايى خلق و مجاهد خلق هستند كه آنجا
اجتماع كردند ،آن قدر جمعيت بزرگ و قيافهها مصمم بود كه تمام كسانى كه
بعد مرا ديدند بر اين معنى متفق بودند كه همان روحيه همان احساس و همان

رفتار روزگار انقالب بود و پندارى آن مردم خواهان تجديد آن خاطرهاند و

مىخواهند كه هر روز چنان زندگى كنند كه پندارى انقالب امرى دائمى است.
كه از نظر من بعثت نيز امرى دائمى است و بايد اين روحيه انقالبى به طور

دائم به عمل انقالبى تبديل بگردد.

شب از آنجا به دعوت به منزل يکى از بستگان رفتم در آنجا نامهاى از يك

كارگر به من دادند كه در همسايگى آنها زندگى مىكرد ،مستأجر بود و بعد از
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شام به منزل او رفتم و خانه او را بازديد كردم .اميدوارم كه او بتواند با كمکى
كه مىشود ،خانهاى براى خود تهيه بکند .اين روز هم بدين ترتيب به پايان
رسيد .چون آن سخنان منتشر شده ،من درباره آن در اينجا صحبت نمىكنم،

جز اين كه محتوى اصلى بيان من اين بود كه:

محتوى اصلى بيان من در جمع مردم در میدان شهدا در  17شهریور
در حال حاضر اين گروه ،يك هيئت وزيران يك دست نيز نمىتواند تشکيل

بدهد .بنابراين موضوع كه بتواند در مقامهاى تعيين كننده افرادى از خود بگذارد
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
را از ميدان به در خواهند كرد .اينها به عنوان گروه كوشيدهاند راديو را در

دست بگيرند ،روزنامهها را در دست بگيرند ،در فرماندهى نيروهاى انقالبى
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

و تعيين كننده مردمند .اما نظريه اين گروه اينست كه مردم نقشى نمىتوانند
داشته باشند ،به لحاظ اين كه مردم سازمان يافته نيستند تابع احساساتند .موج

اند ،مىآيند و مىروند .پس اينها هستند كه مصالح مردم را تشخيص مىدهند.
و اينها هستند كه از راه روشهاى غير ليبرالى ،مکتبى يعنى زورمدارانه بايد اين
مسائل را حل كنند و حرف ما اينست كه اگر مردم از صحنه بيرون بروند شما

هيچ وسيله اى براى اجراى نيت خود نداريد .نه تنها روز به روز مخالفانتان را

قويتر مىكنند ،بلکه آنها هم كه در صف نيروهاى انقالب بودند را هم ناتوان
مىكنند .مثالا روحانيت ،اگر پاى امام خداى نكرده بيرون برود اين روحانيت
يك پارچگى ندارد و موافق با اين روشها نيست و عمل مىكند.در نتيجه آنها با

اين گروه نخواهند ماند .با اين رده بندى كه مىكنند ،مکتبى و غيرمکتبى و

ضدمکتبى ،گروههاى عظيم مسلمان را هم اقالا اگر مخالف نكنند بىتفاوت

مىكنند .مشکالت اقتصادى كشور عظيم است .ما در سال گذشته به طور
متوسط واردات خود را  %25گرانتر وارد كرديم .از قول رئيس سازمان برنامه
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كه رقمى حدود دوميليارد و نيم دالر مىشود .در اين مدت پولهاى ما در
بانكهاى خارجى مورد استفاده آنان بوده و ما توانا در استفاده از آنها نبوديم.
در داخل كشور گرانى ،بيکارى ماتمام تالش دستگاههاى بانكى ما هم چنان
مشکل مهم مردم باقى مانده .ما نتوانستيم از امکانات داخلى و خارجى بهره

بردارى كنيم و آن طور كه كه بايد به دردهاى مردم برسيم و براى آنها ،كمى از

محروميتهايشان بکاهيم و كار و زندگى فراهم آوريم .بودجه ما از صدور نفت
تأمين مىشود .صدور نفت به حداقل رسيده و در نتيجه ،بودجه ما كسر عظيم

دارد و به لحاظ نبودن امکانات فنى ،ما قادر نيستيم بودجه عمرانى را جذب

بکنيم و همه اينها مشکالت ما را تشديد مىكنند .در اين جو اجتماعى
اقتصادى از نظر فرهنگ يعنى فكر و راهنما و ايدئولوژى و دين پاسخ هايى
كه براى اين مسائل و مشکالت يافتهايم يکسان نبوده و برخوردها روز به روز
شديدتر شده ،در نتيجه اگر مردم از صحنه بيرون بروند گروهها چنان تجزيه

شده اند و چنان روابط شان با هم خصمانه شده كه تنها ماندنشان در صحنه يك
تكانهاى شديد ،برخوردهاى تخريبى غير قابل كنترل و در نتيجه استقرار يك

استبداد پايدارى را متكى به قدرتهاى خارجى موجب خواهد شد .اينها مسايلى

است كه الزم است با مردم در ميان گذاشت تا وجدان عمومى روشن شود،
وضوع پيدا كند و ما بتوانيم از اين همه مشکالت و مسايلى كه با آنها روبرو

هستيم بيرون برويم.

اينها مسائلى بود كه نمی توانستيم بازگو كردن آنها را به مردم به تأخير

بياندازيم ،خصوصا كه ظرف دو ماه پياپى هشدار داديم .از نقشههاى دشمن و
مشکالت گفتيم ،از وضع نيروهاى مسلح و اين كه توطئهها خواهد رسيد صحبت
كرديم و تقريبا در همان زمان كه كودتاى نافرجام كشف شد خبر از طرح توطئه

بزرگتر و وسيعتر داديم و ما واقع شديم در موقعيتى كه از حمله عراق به مرزها

ناشى مىشد و همان طور كه خواهد آمد و خواهيم ديد ،كودتاى تركيه نيز بر آن
مريد شد .در اين اوضاع و احوال چگونه مىتوان باز سکوت كرد و نگفت به

مردم چه موانع و چه مشکالت بر سر راه است كه نمىتوان كارها را پيش برد.
کارنامه سه شنبه  18شهريورماه 1359
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سفير هند همراه وزير دارايى هند پيامى از خانم گاندى نخست وزير
هند آورده بود

صبح سفير هند همراه وزير دارايى هند آمدند .او پيامى از خانم گاندى

نخست وزير هند آورده بود و درباره روابط اقتصادى دو كشور صحبت كرد.
من به او گفتم كه ما تغيير را در همين اجالس اوپك مطرح خواهيم كرد به اين

صورت كه از نظر ما كشورهاى صنعتى از كشورهاى نفت خيز نفت ارزان

مىخرند به لحاظ نقشى بزرگ كه نفت در اقتصاد آنها دارد و كشورهاى
غيرصنعتى يا بهتر بگوييم كشورهايى كه داراى اقتصاد مسلطى نيستند ،نفت را

گران مى خرند و ما جانبدار طرحى هستيم كه اقالا عدالت رعايت بشود و طورى
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بشود كه كشورهاى رشد نيافته بهاى گرانى نپردازند و اين طرح را در همين
اجالس اوپك طرح خواهيم كرد.

بعد درباره روابط اقتصادى دو كشور صحبت كرديم و من به او گفتم كه

ما بسيار چيزهاست كه مىتوانيم خودمان با يکديگر مبادله كنيم و نيازهايمان
را برآورده بسازيم و محتاج كشورهاى صنعتى نشويم و حوزه فرهنگى ما امکان

مىدهد كه اقتصاد بزرگى را در اين حوزه كه از اقيانونس كبير تا اقيانوس
اطلس وسعت دارد به وجود بياوريم و اين حوزه بزرگ به ما امکان بدهد در

برابر غولهاى اقتصادى بايستيم .به هر حال اميدواريم كه مبادالت بازرگانى

بين دو كشور توسعه پيدا كند.

مخبران هندى مصاحبهاى انجام دادند
بعد مخبران هندى مصاحبهاى انجام دادند و به سئواالت آنها جواب

گفتم .بعد پيشمرگان كرد آمدند و تقاضايى داشتند و مطالبى عنوان مىكردند
كه ماحصل اين مطالب نكتهاى كه در اينجا بازگو بکنيم نيست .بعد خلبانى كه
بال هواپيمايش در مرز عراق بر اثر شليك دشمن آسيب ديده بود و هواپيما را

سالم به زمين نشانده بود آمد و مطالبى درباره كم و كسريها گفت كه بايد هر چه

زودتر آنها را جبران كنيم.

و بعد آقاى صدر وزير بازرگانى آمد .درباره مسائل گوناگونى مطالبى

داشت كه گفتگو شد .بعد فرمانده نيروى دريايى آمد .بعد فرمانده سپاه بعد هم
جلسه سه شنبه در همان وقت بود كه آمدند و گفتند

در پاسخ به اظهارات من در ميدان شهدا آقایان هاشمى و بهشتى
مصاحبه كردند و به اصطالح لحن پرخاشگر داشتند
آقايان هاشمى رئيس مجلس شوراى اسالمى و آقاى بهشتى مصاحبه كردند

و به اصطالح لحن پرخاشگر داشتند در پاسخ به اظهارات من در ميدان شهدا.

اين كه اين دو تن به خود زحمت اينگونه پاسخگويى را دادهاند ،مرا از هرگونه
توضيح ديگرى بىنياز مىكند و اميدوارم مردم آنچه را كه بايد ،دانسته باشند.
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مىخواستيم سانسور و تحريف اخبار نشود و امور همان طور كه واقع
مىشوند به اطالع مردم برسند

اما دو سه نكته است كه اينها مهم هستند .براى اين كه مردم از آنها آگاه

بشوند :يکى مسئله راديو و تلويزيون كه بايد تحت نظر سه قوه باشد .اين
پيشنهاد از خود من بوده است .كه در تهيه پيش نويس و چه در تهيه قانون
اساسى مجلس خبرگان ،آنچه پيشنهاد داده شده و توضيحات من موجود است.

براى اين كه ما مىخواستيم سانسور در اخبار نباشد ،اخبار تحريف نشود و

امور همان طور كه واقع مىشوند به اطالع مردم برسند.

دوم اينكه راديو و تلويزيون وسيله برخوردهاى گروهى و تبليغات و

تفسيرهاى گروه نشود و حقايق را از مردم نپوشاند و دروغ را به جاى حقيقت
به خورد مردم ندهد.

سوم اين كه براى راديو و تلويزيون دو راه بيشتر نيست يا بايد حل مسايل

عقيدتى را از طريق سركوب انجام داد كه رژيم سابق نمونه آن بود .يا آنطور كه

من عقيده دارم ،محل بحث آزاد بشود.

اين همه تبليغات دروغ بر ضد رئيس جمهور مىكنند كه بودجه
جهاد را قطع كرده است

به هر حال اميدوارم كه مطلب براى خوانندگان اين سطور روشن شده باشد

اما مطلب ديگرى را عنوان كردند كه من حق نداشتم بگويم «اگر جهاد
سازندگى به پول محتاج شد ،من تضمين مىكنم كه پول به او داده بشود» ،كه

رئيس جمهور نمىتواند پول به كسى بدهد .ظاهرا ايشان از ياد بردهاند كه من

در همان سخنرانى گفتم كه  10ميليون تومان براى مواقع اضطرارى و فورى
پيش بينى شده و به تصويب شوراى انقالب رسيده تا اگر طرحى باشد كه

بودجه نداشته باشد و اجراى آن واجب باشد ،از محل اين اعتبار پرداخت شود
و اين كار تاكنون شده است و معلوم نيست چگونه است كه اگر رئيس جمهور

اختيار اين تفويض بودجه را نداشته ،چطور اين همه تبليغات دروغ بر ضد
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رئيس جمهور مىكنند كه بودجه جهاد را قطع كرده است؟ چطور در قطع
كردن ،اختيار داشته و در دادن اختيار ندارد و اين خود بحمدالله از زبان

خودشان افشاى دروغ هايشان است .به گمان من اگر دروغ از اين جمهورى
رخت بربندد همه مشکالت كشور حل مىشود .بسى جاى تأسف است كه اين

دروغ در دستگاه مديره كشور روز به روز محل باز مىكند و مشکالت را

افزونتر مىسازد.

گفتند كه در  17شهريور تند گفتيم ،آرام گفتيم
به هررو ،در اين بارهها با آن اعضاى سابق شوراى انقالب كه آمده بودند ،البته

چند تن از آقايان نيامده بودند ،بحث و گفتگو شد كه در  17شهريور تند

گفتيم ،آرام گفتيم .آقاى كنى عقيده داشت كه مىتوانستيم بدون حمله اين
نكات را بگوييم ولى ما عقيده مان اين بود كه بعد از ماهها تكرار ،هشدار،

اين موانع و مشکالت كه هيچ كارى حل نمىشود و هر حل مسئلهاى را فورا
مشکلى در برابرش ايجاد مىكنند و پوشاندن حقايق از مردم وقتى كه خطر

نزديك مىشود ،اين احتمال را دارد كه ايجاد يأس و سرخوردگى درمردم بکند.
اين خطرى است كه من نمىتوانم به آن تن بدهم.

اگر قرار برگفتن باشد ،مطالب زياد است .اما من گمان مىكنم كه خود

مردم تناقضات را در همه اين مواضع مىيابند .وقتى اين مواضع اتخاذ مىشود

خود تصدیق مىكنند بيان مرا در  17شهريور و نشان مىدهند كه موانع و
مشکالت كجا هستند .ديروقت بود ساعت تقريبا يك بعد از نصفه شب بود و

روز ما هم بدين ترتيب پايان يافت .
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دانشور آمد و مفصل راجع به غرب كشور گفت و اشك در چشم
داشت

صبح اطالعات رسيده را درباره حمله به مرزهاى غرب كشور خواندم .بعد

اطالعيهاى كوتاه تهيه كردم و نامهاى براى منزل امام .بعد دانشور آمد و مفصل
راجع به غرب كشور گفت و اشك در چشم داشت .بعد سه نفر از اطبا آمدند،

درباره مبارزه با اعتياد و وضعيت غم انگيزى كه بر کار اين مبارزه حاكم است

صحبت كردند .بعد دختر من و دخترخواهرم آمدند اينها را كه وارد دسته و
گروهى هم نيستند .و من با آنها سربسر مىگذارم ،مىگويم شما هم ( حدود

 13و  14ساله هستند) در فاميل جمع بشويد و حزب درست كنيد .اينها هم
مطلب را جدى گرفتند و رفتند پولى حدود  300تومان تهيه كردند و چون از
راديو شکار بودند و يکى دو تا متن را از گفتههاى من استخراج كرده بودند و

داده بودند در نسخههاى معدودى چاپ كرده بودند و روز  17شهريور در

ميدان شهدا پخش كردند .روزنامه جمهورى اسالمى اين نسخهها را به عنوان
برگه و توطئه مجاهدين خلق عرضه كرده بود و آنها هم متعجب بودند كه

چطور ممکن است چنين چيزى را به يك گروه سيأسى نسبت داد و دعواى

گروهى طى كرد و در عين حال خندهشان گرفته بود كه اينها هروقت الزم
ببينند ،كاهى را كوه مىكنند.

روزنامهها اول دروغ مىنويسند و بعد دروغ خودشان را تكذيب
مىكنند

بعد مطلب ديگرى آوردند كه از دفتر امام آقاى صانعى گفته است كه امام

نگفته اند كه من دستور دادم كه وزرا را به مجلس آن مقدار كه تعيين شدهاند
معرفى كنيد .البته خود اين روزنامهها اول دروغ مىنويسند و بعد دروغ

خودشان را تكذيب مىكنند .چون من هيچگاه نگفتهام كه امام دستور دادهاند.
من گفتم كه اين مقدار از وزرا تصويب شدهاند همانها را ببرند مجلس ،بعد

هم بقيه به تدريج از اشخاص ذيصالح انتخاب بشوند .امام هم گفتند خوب

است همين كار را بکنند .اين اظهار نظرى بود كه خود اينها برداشته و نوشتند
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دستور .اين دفعه اول نيست بارها اين كار را كردهاند .يك دفعه دروغ
مىنويسند ،بعد دروغ را پايه توهين قرار مىدهند .به هر حال فعالا در جمهورى

اسالمى اين روشها ،روشهايى است كسى با آن مبارزه جدى و اساسى نمىكند.
بعد مسايل روز به ميان آمد و اين كه

آقاى اشراقى آمد و گفت :امام مايلند فردا در سخنرانى بر مزار
طالقانى مطلبى عنوان نشود و قضيه كش پيدا نكند

سرشب بود آقاى اشراقى آمدند كه امام مايلند فردا در سخنرانى بر مزار

طالقانى مطلبى عنوان نشود و قضيه كش پيدا نكند .من گفتم كه چرا و

چگونه؟ اينها مىخواستند رئيس جمهورى را با ميدان خالى خالى روبرو كنند.
شرح دادم كه اطالعيههايى دادند ممکن است در ميدان بمب منفجر بشود.

ممکن است برخورد مسلحانه بشود .به راديو حمله مسلحانه بشود و شايعه كرده

بودند كه

بين مجاهدين خلق و فداييان خلق و مخالفان آقاى بنىصدر

زدوخورد روى بدهد و در عين حال از راه مهربانى براى نخستين بار بيانات

مرا به طور مستقيم پخش مىكنند و مردم بيرون نيايند كه خطر دارد و در خانه
بنشينيد و سخنرانى را گوش بدهيد .و اين مسئله  48ساعت پياپى ادامه يافت
ولى مردم ما هوشيارند .آگاهند و يك بار ديگر به اينها كه روشها را به كار

بردهاند نشان دادند كه سطح آگاهى آنها تا كجا باالست و فريب اين بازيها را
نمى خورند و من نيز ناگزير طى پيامى از مردم خواستم كه به خيابانها بريزند .و
اين خود نشان داد قوه بسيج ما تا به كجاست .آقاى اشراقى گفت كه جمعيت،

فوق تصور بوده ،عظيم بوده و بسيج مردم همه را شگفت زده كرده .با اين همه
بهتر است كه برخوردها پيش نيايد .و من شرح ديگرى دادم از مطالبى كه براى

پاسخ طرح كردند و گفتم به اينكه اينها در مقام پاسخ ،رعايت هيچ مسئلهاى

را نكردند و كوشيدهاند كه از نام امام و از وضعيت مزاجى امام كمال

سوءاستفاده را بکنند و كردند و تالش داشتند كه جو ايجاد كنند .در جو
مسمومى مرام خودشان را پيش ببرند و پرسيدم :بدون استفاده از موقعيت امام و

اتكاى خودشان به او ،اينها توانايى گفتن اين مطالب را داشتند؟ به هر طريق،
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من يك طرفه دائم بايد مالحظه بکنم و اين همه خطرها پيش مىآيد به دفعات
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

صحبتى نمىكنم ،اميدوارم خود امام اينها را نصيحت بکنند.

بعد از او آقاى محالتى آمد .همين حدود حرفها رد و بدل شد و از منزل

امام آمده بود .بعد هم من به منزل خواهرم به ديدار مادرم رفتم .تا ديروقت
شب در آنجا بودم و اين روز هم با اين ترتيب تمام شد.

کارنامه پنج شنبه  20شهريورماه 1359
تاریخ انتشار پنجشنبه  3مهر ماه 1359
شماره روزنامه 361

قبل از سخنرانى بعدازظهر در بهشت زهرا اعالميه هايى را كه داده
شده بود بررسى كردم

پيش از ظهر را غير از كسانى كه به ديدن من آمدند ،از جمله آنها دو تن از

نمايندگان مجلس بودند و روحانيت مبارز كه با تلفن از محل اجتماعشان
صحبت كردند .بقيه ساعات را به بررسى وضعيت در غرب كشور مشغول بودم
و قبل از اين كه براى سخنرانى بعد ازظهر به بهشت زهرا بروم اعالميه هايى را
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كه داده شده بود بررسى كردم ببينم اينها از كدام منشاء است .به طورى كه بعد
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

عهده دار دفتر رئيس ديوانعالى كشور است .شوراى فرماندهى سپاه شورايى
است كه در آغاز عهده دارى مسئوليت نيروهاى مسلح ،در واقع وجود نداشت

و مىبايد يك چنين شورايى وجود مىداشت .به هرحال ،اينها هم از همان

گروهند .خوب كمى دقت بکنيم اين مطلبى است كه در بهشت زهرا گفتم كه

اينها را مردم بروند شناسايى بکنند و ببينند اگر از يك گروه نبودند ،معلوم

مىشود حق با ما نبوده .كوشيدم در سخنرانى بهشت زهرا سه پايه قدرت و رژيم
را بگويم و چون مفصل است ،اينجا نمىتوانم بازگو كنم و به اختصار مىگويم

كه رژيم سابق قائمه قدرتشش را در داخل ديوان ساالرى و ارتش و در خارج

قدرت غرب و در رأس آن آمريکا تشکيل مىداد .با اين حال قائمه را به وجود
آورده بود و ضلع سوم و پايه سوم را آن قشرهايى از جامعه تشکيل مىدادند كه

منافعى در اين رابطه پيدا مىكردند .انقالب اسالمى ما به رهبرى امام خمينى،

از خرداد  42بدين سو پايه اجتماعى رژيم را متزلزل كرد ،ادارهاىها نيز به
اعتصابيون پيوستند و نظاميان نيز از پيروى رژيم سرباز زدند.

ضرورت شوریاها و بحث آزاد برسر این که مردم تکیه گاه رژیم
جدید بگردند

در نتيجه تعادل به كلى بر هم خورد و قدرت خارجى نيز نتوانست به
حمايت از آن رژيم ادامه بدهد و رژيم ساقط شد .رژيم جديد كه رژيم ما باشد

اگر بخواهد رژيمى استوار باشد نمىتواند نه در نهاد جديد و نه در نهاد قديم به

تنهايى ضلع قدرت به وجود آورد ،چرا كه ضلع دوم نهاد ،ناگزير قدرت ديگر

خواهد بود و قدرت ديگر غير از قدرت خارجى نمىتواند باشد .اينست كه

خطر عود رژيم سابق شديدا وجود دارد .براى اينكه چنين فاجعهاى رخ ندهد،
بايد مردم ضلع اصلى اين قائمه باشند ،حضورشان در صحنه دايمى باشد و
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براى اين حضور دايمى دو اصل را بايد پذيرفت .البته نبايد آنها را وسيلهاى
قرار داد كه باز تبديل گردند به نهاد ادارى براى حکومت بر مردم .يکى شورا

يکى بحث آزاد .شورا براى شركت مردم در اداره امور خويش بدون اين كه
شوراها باز از مردم جدا بشوند و به صورت گروههاى حاكم دربيايند ،دوم بحث
آزاد براى اين كه آگاهى شرط حضور مردم است در صحنه ضلع دوم اين قائمه
را بايد تغيير بنيادى نظام ادارى  -نظامى ايران به وجود بياورد .مسئله قديم و

جديد مسئله ثانوى است.

مسئله اصلى ايجاد نظامى است ادارى  -نظامى خدمتگزار مردم و نه حاكم

بر مردم .اين مسئله اصلى ماست .اگر ما يك دستگاه جديدى داشته باشيم كه
در راه حکومت بر مردم بيافتد و چنان عمل كند كه شنيدهايد؟ كه امروز كه

دارم اين نوار را تهيه مىكنم ،يعنى دوشنبه  24ارديبهشت شنيدم عدهاى ،مردم
اصفهان را به دليل اين كه بازار را بسته بودند ،ريخته و كتك زدهاند .اين ديگر

فرق نمىكند ،آن نهادى كه مردم را كتك مىزند ،طبعا نمىتواند با مردم قائمه

رژيم را به وجود بياورد؟ ناچار است براى كامل كردن قائمه ضلع بعد ،يعنى
پايه ديگر رژيم را جاى ديگر جستجو كند .و دير يا زود مىشود همان نظام
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
يقين دارم جوانان انقالبى ما مىفهمند كه من چه مىگويم و به اين راه مىآيند.

آنهايى كه مىخواهند با در دست گرفتن تبليغات و مديريت اين نهادها آن چنان
وانمود كنند كه بيان آنها به نفع آن نهادها است ،آنها از اين نهادها به عنوان

وسيله قدرت مىخواهند سوءاستفاده كنند و من هشدار مىدهم و هشدار جدى و

مىخواهم در گوش دل بماند كه بعد فردا نگويند كه نمىدانستيم و بر ما معلوم
نبود و به ما نگفتند .اگر اين رابطه ميان مردم و نهادها از قديم و جديد مثل
سابق باشد يعنى نهادها بر مردم حکومت كنند ،فساد خواهند آفريد فاسد خواهند
شد و فساد خواهند كرد و رژيم پيشين را تجديد خواهند نمود .نهادها بايد
چنان تركيبشان تغيير كند و محتوايشان عوض بشود كه به طور قطع خدمتگزار

مردم بشوند .در اين صورت است كه مىتوانند با خود مردم قائمهاى را به
وجود بياورند و اين قائمه داخلى ضلع سوم خود را در مستضعفان جهان بجويد
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و رژيم جديد با آنها پيوند بجويد و به آن ترتيب سه پايه رژيمى انقالبى به
وجود آيد كه بتواند در جهان نقش انقالبى ايفا كند و انقالب را به معناى

صحيح كلمه ثابت كند.

اين مطالب را در آنجا عنوان كردم و اين طور كه به من گفتند پيش از

ورود من احساسات مردم نسبت به رئيس جمهورى مثل هميشه كوبنده،

شکننده بود براى آنها كه نمىخواهند مردم در صحنه باشند و تشويقآميز و
اميدبخش براى رئيس جمهورى بود .خود من وقتى آمدم مدتى دراز احساسات

عمومى مانع از اين بود كه من بتوانم صحبت بکنم .بعد از آن اجتماع به منزل

آمدم و باز به گزارشهايى پرداختم كه از غرب كشور مىرسيد .فرمانده نيروى
هوايى آمده بود نزد من تا گزارش بدهد و مطالبى را گفت كه الزم شد كه من

فرداى آن روز شخصا به غرب كشور بروم آقاى رجايى هم تلفن كرده و
خواستار شد كه در اين سفر همراه من باشد .امروز هم به اين ترتيب به پايان

رسيد.
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مخالفین در تظاهرات را آوردم و پرسيديم كه سئوالتان چيست؟
صبح عدهاى آمده بودند در جلوى نخست وزيرى جمعى «درود بر

بنىصدر» مىگفتند و من فرستادم ببينم كه چه كسانى هستند ،گفتند كه به
حمايت از رئيس جمهور آمدهاند.

گفتم كه قرار بود مخالفين بيايند ،گفتند يك عده قليلى آمدهاند ،گفتم پس

موافقين به كنار ،مخالفين بيايند داخل .آمدند از آنها پرسيدم آنهايى كه موافق
بوده و مخالف شدند چند نفرند 10 .نفرى دست بلند كردند و وقتى كه صحبت
كرديم ،اين جور كه به من گزارش كردند ،اينها عضو حزب بودند .بنابراين از
پيش معلوم بود كه نمىتوانستند موافق بوده باشند بعد مخالف شده باشند،
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باالخره پرسيديم كه سئوالتان چيست؟ ديديم همان حرفهايى كه اين آقايان با
دروغ به خورد اينها دادهاند .و من اينها را جواب گفتم.

به طالقان رفتیم و به مردم هشدار دادم که استبداد تجدید میشود

نزديك ساعت  11رفتيم به طالقان در آنجا احساسات پرشور و هيجان

مردم نه تنها براى من مايه دل گرمى اميد و پشت گرمى بود ،بلکه پاسخى بود به

پرسشی که در ذهن داشتم :اگر بگويم مردم از نظر خود برمىگردند؟ در آنجا
بعد از اين كه من صحبت كردم ،مطلبى طرح شد :من گفته بودم بله عدهاى

عقيده ندارند كه مردم مىفهمند .آقاى انصارى كه وكيل مجلس است،

يادداشتى جلوى من گذاشت كه خوب شما خود مىگفتيد  50درصد مردم
طرفداران نخست وزيرى مدنى بودند .حکايت از اين كه اگر مردم مىدانند
وجدان و شعور و آگاهى جمعى وجود دارد چطور طرفدار نخست وزيرى مدنى

بودند؟ من براى او و مردم شرح دادم كه مردم دو مسئله را مىخواهند ،دو
مشکل اساسيشان كه بعد از  18ماه الى  19ماه كه از انقالب مىگذرد،
الينحل مانده است .يکى مسئله اقتصاد ،يکى مسئله امنيت .معنويت هم كه در

اين انقالب روز به روز پايين مىآيد .اما در دستگاه تبليغاتى در ماههاى اول
انقالب اين جور تبليغات مىكردند كه اين مرد در خوزستان هم اقتصاد را به
راه انداخته و هم امنيت آورده به عنوان نخست وزير كه بتواند اين دو مشکل

شان را حل بکند .به همين دليل است كه من مىگويم راديو و تلويزيون بايد
اخبار را صحيح به مردم برساند ،و بر آن اضافه و كم نكنند و بحثها آزاد

باشند.

حقايق بر مردم معلوم بشود و آنچه را كه خواست آنهاست ،يعنى امنيت و

اقتصاد را از كسانى بخواهند كه توانايى انجام اين مسئوليتها را دارند .اين

طور نشود كه در جمهورى اسالمى كه بايد علم و تجربه يکى از ضابطههاى
اصلى مسئوليت باشد و شرح دهم در اينجا ،باز يك بار ديگر بر اين مسئله

تأكيد كنم كه نمىشود كسى خود را مکتبى بداند و بداند كه نه علم دارد و نه
تجربه ،بعد بيايد خود را داوطلب يا نامزد انجام كارى بکند.
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به روستاى گرمارود رفتيم و نهار را با روستائیان خوردیم
بعد از آنجا به روستاى گرمارود رفتيم .در دل درهاى با كوههاى بلند و سرسبز

جاى بسيار باصفايى و مردم بسيار باصفاترى نمى دانستند كه ما مىرفتهايم
آنجا ناهار بخوريم .هلىكوپتر كه نشست و مردم كه چند نفرى كه در راه بودند
و ديدند و فرياد و شادى بلند كردند ،همه روستا از دم مثل همان نانى كه به
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

شرمندگى پيدا مىكنند كه در خور اين همه شوق و عالقه و صميميت كارى
نمىتواند بکند .ناهار نان تازه و پنير و خربزه خورديم و سپس كباب هم آوردند
و نصيب آنها شد كه ديرتر بر سر سفره نشستند و بعد از به جا آوردن فريضه

نماز سوار هلىكوپتر شديم و دهقانان تا پاى هلىكوپتر ما را بدرقه كردند ،با
شعار ،با شور ،با هيجان .آنجا سيهايى ديديم كه بسيار بزرگ بودند ،هنوز كال

بودند اما بسيار خوشمزه بودند و مىگفتند راه نداريم كه اينها را به موقع در
شهر عرضه كنيم .اميدوارم كه اين راه كشيده شود.

به ستاد ارتش در کرمانشاه رفتیم و آنها گزارش نيروهاى خودمان و
نيروهاى خارجى را دادند

از آنجا آمديم به تهران .آقاى رجايى و كسانى كه قرار بود به كرمانشاه
بيايند ،در فرودگاه بودند .سوار هواپيما شديم و راهى آن ديار شديم .رسيديم به

غرب و در كرمانشاه رفتيم به ستاد ارتش و در آنجا ،نخست ما را توجيه
كردند .يعنى اطالعات مربوط به جبهه را و نيروهاى خودمان را ،و نيروهاى
خارجى را و موقعيتهايشان را شرح دادند .بعد جانشين رئيس ستاد و فرمانده

نيروى زمينى آمدند و آنها خواستند كه گفتگوها در يك محيط بستهترى انجام
بگيرد و گفتگوها در محيط بسته انجام گرفت .بنابر يادداشتهايى كرده بودم5 ،
نتيجه حاصل كرديم كه با آنها عنوان كرديم .و آنها موافق بودند كه مسئله همين

 5تاست و تصديق كردند كه برداشت ما صحيح بوده و قرار شد كه ما بحث
كنيم و در يافتن راه حل .در آنجا سئوالى را من مطرح كردم كه سئواليست كه
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جوابش به فكر و روحيه نياز دارد و آن اين بود :وضع نیروهای دو طرف
چگونه است؟ ()1

شبى متنى از يك گروه خواندم كه در آن نوشته بود كه اين گروه ما را مثالا به

رخ رقیب خود مىكشند كه چه و چه بکنند .شبى را گريستم سخت كه چطور
ممکن است در ذهن عدهاى اين مسايل پيش بيايد .کسانی در مقام و مسئوليت

بيايند خطر جلب كند براى کشور ،برای ترساندن اين و آن وبدف خودش را از
پيش ببرد .گفتم كه آنها فرض بنا را بر اين مىگذارند كه خود را يك گروه

مخالفى مىدانند و فرضشان اين است كه بايد حکومت با آنها باشد و يا
نمىدانند و اطالع ندارند و اين حرفها را مىنويسند .گرچه انسان غمگين

مى شود از اين كه در جمهورى اسالمى اين جور بنا بر تخطئه باشد و با
اطالعاتى كه راجع است به موجوديت كشور و جمهورى بازى بکند .ولى

خوب ،اين توجيه دارد كه نمىدانند ولى آنها كه اطالعات دقيق داشتند چه
موجب شده بود كه خود را براى موقعيت خطر آن طور كه بايد ،آماده نكردند.
اين بحث و سئوال اساسى بود و جواب آن حل مشکل زمان ماست .در اين

زمينه بحث طوالنى كرديم و چون مطالب نظامى را نمىشود بازگو كرد اين

مطالب را بازگو نمىكنيم .شب ديروقت بحث را به نتيجهاى رسانديم و

صورتجلسه اى تهيه كرديم و آن را امضاء كرديم و بقيه را گذاشتيم براى روز
بعد.

 .1در واقع ،پرسش این بود که ارتش چه مدت میتواند مقاومت کند؟ شهید
سرلشگر فالحی گفت :چهار روز .سپاهیها میگفتند زمین بدهیم زمان بخریم

و به روش چریکی به جان ارتش صدام بیفتیم .رئیس جمهوری نپذیرفت و
گفت تا بتوانیم نباید یک شصت انگشت از زمین کشور را به اشغال دشمن

بسپاریم .در این باره خواننده میتواند به کتاب نامهها و خیانت به امید و درس

تجربه مراجعه کند.
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به ایالم رفتیم و گزارش یک پاسگاه ژاندارمرى مبنی بر مانور تانکها
در کنار مرز

صبح را به بحث نشستيم ،تا ظهر بحث و گفتگو كرديم (گمان مىكنم

آنچه كه ديشب ما صورت جلسهاى تهيه كرديم و بعد امروز صبح بود يعنى شنبه
صبح بود ،چون اآلن من نوار را روز دوشنبه است كه پر مىكنم) و نتايج بحث
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

ايالم و وضع را از نزديك ببينيم .رفتيم ايالم به استاندارى ايالم رفتيم به يك
پاسگاه ژاندارمرى ،آنجا اطالعاتى به ما دادند .كسى مىگفت  2000تانك
دشمن را شمرده .بعد از كسى سئوال شد كه چطور ممکن است  2000تانك

آنجا مانور كنند؟ تخفيف داد تا  500عدد .باالخره رفيقى داشت كه به 70

تانك قانع شد و مىگفتند دارند پيشروى مىكنند و آنها داد و قال و هيجان راه
انداخته بودند كه بگذاريد بجنگيم و چرا دستور حمله نمىدهيد و ظهيرنژاد

رسيد .از قيافه اينها فهميد كه اينها از جبهه نمىآيند .اينها به اصطالح

قهرمانهاى سالنى هستند .گفت :خوب اگر در جنگ بوديد حاال اينجا چه

مىكنيد و چرا از جبهه آمديد و فرماندهشان گفت من ساعت  11صبح آمدم ،و
ظهيرنژاد به كنايه گفت بله از زانوى شتر معلوم است ،تو اگر در جبهه بودى يك

ذره خاك بر سر و روى تو مىنشست .البته چون ما هنوز نرفته بوديم در جبهه

نمىدانستيم كه رفتن و برگشتن صحبت يك ذره و دو ذره نيست و انسان غرق

در خاك مىشود.

رفتيم تا به خطوط مقدم جبهه رسیدیم
به هر حال از آنها انكار كه نرويد خطر دارد و از ما اصرار كه نه خير بايد

برويم و دليل ندارد كه ما برادران سرباز خودمان را در جبهه تنها بگذاريم.
رفتيم تا به خطوط مقدم جبهه برسيم ،بر تمام سر تا پاى ما خاك كامالا نشسته
بود .موها همه رنگ خاك گرفته بود .آنجا رسيديم يکى ديگر شرح دالورى
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داد كه بله صبح ما رفتيم و آن تپه را گرفتيم و چون پشتيبانى نشديم آن تپه را
از دست داديم باز ظهيرنژاد آمد و نگاهى به قيافه طرف كرد و گفت تو هنوز از
تپه باال نرفتى و اين قيافه قيافهاى که تپه تصرف كرده باشد ،نيست .از سر و
روى تو يك ذره معلوم نيست كه در جبهه جنگيده باشی باالخره رفتيم .با

بىسيم ت ماس با جلوتر گرفتيم و سئوال كرديم كه شما تپه را صبح اشغال

كرديد؟ گفت خير ما هيچ وقت اشغال نكرديم .معلوم شد در مورد هم
تشخيص فرمانده درست بوده كه حکايت از اين مىكرد كه تجربه در كار

هدايت و رهبرى چقدر نقش دارد .آنجا با سربازان و افسران صحبت كرديم.
روحيه قوى داشتند حتى سروانى در حالى كه بغض كرده بود ،مىگفت كه آقا ما

تا اينجا هستيم تكان نخواهيم خورد و ما نمىخواهيم وطنمان را ديگران
بگيرند ،تصرف بکنند .و به ما كمك و امکانات برسانيد و ما پيشروى كنيم و

من از اين روحيه قوى كه پيشاروى خطر و مرگ اين چنين صميمانه صحبت

مىكردند و مرگ را ناچيز مىشمردند ،بسيار به هيجان آمدم و اميدوارم كه
براى ما و همه آنها كه اين ستون را مىخوانند اين قهرمانان قابل ستايش ،درس

عبرتى باشند .پس از گفتگوى زياد با آنها و تصحيح اطالعاتى كه دريافت
كرده بوديم كه اغلب ،اغراقآميز و خالى از حقيقت بود به صالح آباد و آن
پاسگاهى كه از آنجا راه افتاده بوديم ،برگشتيم و در آنجا سوار هليکوپتر شديم

به طرف ايالم.

خلبانهاى هليكوپتر گفتند ميك روسى باالى سر هليكوپتر است
قرار بود كه به كرمانشاه برويم .بعد گفتيم شب را در ايالم مىمانيم .در راه

خلبانهاى هليکوپتر گفتند ميك روسى باالى سر هليکوپتر است و پايين آمدند
و هليکوپتر را پايين آوردند جورى كه خيلى نزديك به زمين پرواز مىكرد و بعد

آنها كه در داخل بودند ،مىگفتند كه اين جور پرواز ،خودش خطرناك است،
ولى مىگفت باال نمىشود رفت چون ميگ مىزند ،توى دره با همان پرواز
پايين مارپيچى داشت مىآمد كه حت المقدور از تيررس به دور باشيم .اين
طور كه بعد گفتند از پايين عشاير مسلح تيراندازى كرده بودند ،به گمان اين كه

هليکوپتر دشمن است ،ولى بعد به آنها اطالع مىدهند كه نه هليکوپتر دوست
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است و آنها ديگر تيراندازى نكردند .بعد از مدتى گفتند كه ميگ نبوده و
فانتوم بوده است .تا شب كه ما آمديم معلوم نبود كه فانتوم بود يا ميگ .ولى به
تهران كه رسيديم ،خلبانها گفتند كه اول ميگ باالى سر ما بود كه با ديدن
فانتوم در رفت .حاال به هر حال اين مسئله بر ما گذشت .فانتوم بود يا ميگ

بود دقيق نمىدانم .بعد آمديم منزل ،خود را در آينه نگاه كرديم و ديديم نه خير
از اين كه جبهه رفته باشيم ،آمده باشيم بايد خيلى كم و زياد كرده باشيم .از
خاكى كه بر سر و روى ما نشسته بود ،مىشد فهميد كه رفتن و آمدن به جبهه و
در جبهه و ماندن و جنگيدن اين مسايل را دارد .به هرحال سرورويى شستيم .با

همراهانمان تا يك بعد از نيمه شب صحبت مىكرديم از آنچه كه در سفر ديده
بوديم .امروز هم به اين ترتيب به پايان رسيد.
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صبح به بيمارستان براى عيادت زخميهاى جبهه جنگ رفتم
صبح اول وقت به بيمارستان رفتم ،براى عيادت زخميهاى جبهه جنگ.

سرباز ،درجه دار و افسر بودند .روحيه بسيار قوى داشتند و خيلى با صميميت

برخورد كردند و به من اطمينان مىدادند و وضعيت خودشان را شاهد
مى آوردند كه در اخالص نسبت به دين و كشور از هيچ چيز فروگذار نخواهند
كرد و از هيچ چیز كم ندارند .از مريضهاى ديگر بيمارستان هم عيادت
كردم .و در آنجا متوجه شدم كه به لحاظ اختالف دراداره كنندگان بهدارى

وضع بيمارستان رضايت بخش نيست ،با اين كه بودجه خوبى هم دارد ،اما هم
كثيف و هم نظم و انظباط جدى نداشت .البته يك دليلش اين بود كه خيلى

بيش از ظرفيت خود مريض داشت.

دیدار از جبهه سر پل ذهاب و صحبت با افراد مختلف
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بعد از بيمارستان آمديم به سرپل ذهاب براى اين كه از جبهه اين طرف
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

مىكردند و ما هم سئوال و جواب مىكرديم تا ببينيم وضع از چه قرار است .در
آنجا هم ظهيرنژاد آمد و از شيوه عمل آنها انتقاد كرد ،اما درجه دارى اجازه
گرفت و توضيح داد به او كه به چه دليل اين شيوهاى كه دارد ارجح است.

ساعت نزديك به دو بعد از ظهر بود ،ما فكر كرديم نهار را در همانجا بخوريم،
نان سربازى و پنير و خربزه بسيار مزه كرد و محيط را همان محيط صميميت

سربازى و فداكارى در نظر جلوه گر ساخت .بعد از سربازان ،و محل خدمتشان
بازديد كرديم ،درجه داران و افسران خيلى شاد بودند و آنهايى كه از مهد

آذربايجان بودند ،قوى و با هيجان بودند و مصمم ،بعد از اينكه يك به يك از
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

پر از جمعيت بود كه گفتند ما تكاوران هستيم و مىخواهيم رئيس جمهور را
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

در جلوى ما دو نفر در كنار راننده نشسته بودند و ماشين كوچك رسيديم به
يك اتومبيلى كه همراه ما بودند و جاى زيادى داشتند .و سه نفر داخل

اتومبيلشان بود .به يکى از دو نفر که در جلو بودند ،گفتم بروید داخل آن يکى

اتومبيل ،وقتى راه افتاديم و مقدارى آمديم ،ناگهان راننده اتومبيل فرياد زد:

زدند ،زدند و فالحى گفت كه اتوميبل را نگهدار ،اتومبيل را نگهداشت.

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

كه فالحى ما را برد ،در حقيقت كمى گودى داشت اما كامالا جلوى ما باز بود
براى گلوله توپ دشمن و من به شوخى گفتم اينجا خرج قبركنى و غيره ندارد.

اگر بخورد اينجا راحت میخوابيم .بعد بلند شديم جاى بهترى گير بياوريم دو
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گلوله توپ ديگر در همان محل اولى به زمين خورد و ما ديگر منتظر نشديم كه
به قول خودشان آتششان را ميزان كنند كه به ما بخورد آمديم و سوار اتومبيل
شديم و برگشتيم از راه مقابل رفتيم ،و آمديم به سر پل ذهاب .ابتدا رفتيم براى

رفع تشنگى به سرچشمهاى كه سربازى كه با ما بود مىشناخت و در آنجا آبش

گوارا اما گرم بود .در اين حين ،از پاسگاه و روستا هم كه ما را ديده بودند
آمدند و آنجا ما را در ميان گرفتند .از اين خطر به فاصله نيم دقيقه جستیم .اگر

ما آن توقف را نمىكرديم ،قطعا گلولههاى توپ را نوش جان مىكرديم.

به هر حال از اين که از خطر رسته بوديم راضى بوديم .مسئوليتهاى

سنگينى بر عهده من و همراهانم بود .البته همراهان داخل اتومبيل؛ چون بقيه
بسيار عقب بودند .ما براى اين كه اگر خطر آمد ،همه با هم از بين نرويم،
هركدام در يك اتومبيل قرار گرفته بوديم و فالحى در اتومبيل ما بود .بعد به سر

پل ذهاب آمديم ،رفتيم براى غذا و نماز و نماز را خوانده بوديم كه دو نفر
آمدند و خبرآوردند كه دو ميگ عراقى را زدند و قطعه پاره هايى آورده بودند.

من هم به آنها هدیهای دادم؛ در عين حال متأثر شديم ،از اين كه اين مسائلى كه
بايد بر ضد دشمن مشترك به كار برود ،و ارتش متجاوز اسرائيل را بکوبد ،اين

جور در مرز به دست خودمان اينها را از بين مىبريم ،كه ثروتهايى بسيار از ما

بابت تهيه اين وسايل به غارت رفته است.

بارى ما آمديم و سوار شديم و به طرف كرمانشاه آمديم باز در آنجا دنباله

بحث را گرفتيم و يك صورت جلسه ديگر هم تهيه كرديم و سه مسئله ديگر را
هم در اين گفت و شنود حل كرديم .سرهنگ صياد شيرازى هم آمده بود ،و
گزارش كار خود را در مورد ضدانقالب داد ،و ما بلند شديم و رفتيم توى راه

مطلب مهمى پيش نيامد .مصاحبهاى با خبرگزارى پارس انجام دادم به تهران
رسيديم و به منزل آمديم .و اين روز هم به اين ترتيب به پايان پذيرفت.
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از ابتدا مىدانستم كه برنامه آنها برداشتن من از ميان است
امروز صبح ابتدا يك گزارش درباره سيستان و بلوچستان ،يك گزارش

مفصل و خواندنى درباره شکار آدم به وسيله آمريکاييان كه بيانگر بعضى از
اطالعاتى بود كه قبال داشتيم و نشان مىداد كه خياالت زيادى درباره ايران

دارند .و نكته جالب اين كه به اصطالح كار با مرا غير ممکن دانسته بودند و
من نيز از ابتدا مىدانستم كه برنامه آنها برداشتن من از ميان است .چرا كه من

نقش آنها را مىشناسم و مىدانم كه جدايى از مردم يعنى قانع شدن به سازمانها و
نهادهاى حاكم و اين حاكمان به لحاظ جدايى و حکومت ،ناگزير محتاج يك

هم پيوند خارجى مىشوند و از همين جاها به سر وقت سلطه گران مىروند چون

اين را مىدانم و در همين جدايى از مردم خطر را مىبينم و جلوى اين خطر

مىايستم بنابراين حذف من به اصطالح نظاميها هدف مقدم آنهاست .اين
گزارش بسيار مفصل و همان طورى كه گفتم بسيار خواندنى بود .بعد يك
گزارش درباره فعاليت عوامل ضدانقالب در خارج از كشور بود .البته كشور را

هم معين كرده بود كه من نمىخواهم نام ببرم و مقدارى گزارش ديگر .بعد
واقعه جالب امروز اين است كه مرا به مجلس ( در این متن مجلس اشتباه

تایپ شده بوده است و منظور مجلسی بوده است  .برای همین اشتباه تایپی در
مجلس جنجال کردند و در گزارش روزانه به تاریخ  5مهر  1359آمده است:

آقاى محالتى آنجا بود و مطالبى را طرح كرد كه از جمله اين بود كه در كارنامه

روز  24شهريور نوشته شده ،مرا به مجلس دعوت كردند و من استخاره كرده و
نرفته ام و همان كلمه مجلس موجب شده است كه آنهايى كه كارشان دائم تبليغ
است و تبليغ براى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى گفتهاند كه رئيس

جمهور مجلسیها را قوم لوط شناخته است) دعوت كردهاند و من در پذيرفتن
اين دعوت ترديد داشتم؛ براى رفع ترديد به قرآن كريم پناه بردم و دفعه اول
داستان جالب قوم لوط آمد ،سئوال من اين بود كه اينها بر حق نيستند.
بنابراين ،آيا رفتن در اين اجتماع موجب هدايت به حق مىشود يا خير و

جواب اين بود كه لوط قوم خود را از اين كار زشت برحذر مىداشت كه آنها به
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
عجوزه اى استغاثه او را پذيرفت و اين قوم را معاف داشت .شايد به گمان اين
كه اين داستان را من فراخور اين دعوت قبالا نشانه كردهام خواستم كه دوباره

از قرآن بپرسم  .عصرهنگام بود دوباره از قرآن پرسيدم شايد دفعه سوم بود و

اين بار داستان فرعون آمد كه آل او ،لشکر او فنا شده خود او در آب گير كرده

بود و البته در آنجا خدا به او گفت توبه كن و اين وقتى بود كه توبه هم دردى
از او دوا نمىكرد كه اين دو پايه هم نويد مىدهد و هم رويههاى بىفايده را به

آدمى مىشناساند .بعدازظهر ،تا ساعت چهار به اوضاع نظامى غرب كشور
مشغول بودم و پى در پى اطالع مىگرفتم برخورد جدى نبوده.

به هيئت وزيران رفتم
ساعت  5به هيئت وزيران رفتم در حياط نخست وزيرى عدهاى دانشآموز

كه از پاوه آمده صف کشیده بودند .خيرمقدم گفتند .من هم براى آنها آرزو
كردم از خدا مسئلت كردم از خدا كه آنها را در جمهورى اسالمى جوان برومند

بسازد و كارآمد براى جمهورى .بعد به جلسه هيئت وزيران آمدم چند موضوع

مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كه پايان هر جلسه اطالعيهاى حاضر كنند و

به مطبوعات بدهند .من از آنجا ظاهرا به لحاظ تعقيب مسايل امنيت كشور

ساعت 8/5شب جلسه را ترك كردم و به منزل آمدم.

قبل از ترك جلسه ،جانشين رئیس ستاد اطالع داد كه لشکر  44اروميه با

نظارت فرمانده نيروى زمينى و خود او طرحى تهيه كردند براى پاكسازى

شهرهاى آذربايجان غربى و از پاوه و ميانه به طرف مهاباد راه افتادند و در راه

هم برخورد داشتند اما تلفاتشان بسيار اندك بود و ساعت  5بعد از ظهر مهاباد
را در ميان گرفتند و اميدواريم كه به تدريج و با سرعت زياد اين مناطق

پاكسازى بشود.

آقاى سعيد سنجابى گزارشى درباره كودتاى تركيه داد
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در منزل كه آمدم آقاى سعيد سنجابى گزارشى درباره كودتاى تركيه داد و
مقصود من از گزارش كه خواسته بودم اين بود كه بدانم چه تأثيرى در

برنامههاى دشمن در داخل كشور ما خواهد داشت و امروز با اين اطالع تقريبا
اطالعات خيلى گستردهاى ،راجع به فعاليتهاى آمريکا و ايادى او به دست

آمد .حاال هم شب است .كسى آمد و شرح داد كه در خانه يکى از كسانشان دو
اطالع راجع به فعاليت ضد انقالب كشف كرده بود و آمده بود به رئيس

جمهور بدهد اطالع او همان اطالعى بود كه ما قبالا داشتيم براى اين كه
مقدارى خط و ربط در داخل به دست مىداد

آقای رجوی تماس گرفت و گفت:

بعد گفتند آقاى رجوى مىخواهد با شما صحبت كند اجازه دادم كه وصل
كنند و صحبت بکند .گفت با رئيس مجلس صحبت كرده و درباره صحبتهايى
كه در مجلس شده در خصوص مشاركت مجاهدين خلق در كودتاى نافرجام و
گفت كه به رئيس مجلس گفته است كه ما به موقع به رئيس جمهورى گزارش

كتبى كرديم و اين گزارش موجود است؛ چطور ما را متهم مىكنند به اين كه ما

در اين كودتا دخالت يا دست داشتيم؟ گفت كه رئيس مجلس گفته است كه
چرا به خود رئيس جمهورى مراجعه نمىكنيد .من گفتم بله تصديق مىكنم كه
شما گزارش فرستادهايد والبد براى همين است كه گفته است چرا به رئیس
جمهور مراجعه نمیکنید .اگر من تصديق مىكردم ،بعد بوق و كرنا راه

مىانداختند اين هم دليل ديگر بر همکارى! ولى به هر حال حاال كه اين
مناسبت پيش آمد من بايد بگويم همان طور كه در بهشت زهرا گفتم در فرداى

سقوط رژيم جمهورى هيچ گروهى نمىتواند به خود نويد كمترين امکانى را
بدهد و معناى اين سقوط خارج شدن مردم است از صحنه وقتى مردم از صحنه

خارج شدند گروههاى كوچکى كه باقى مىمانند توانايى زنده ماندن را هم
ندارند چه برسد به حکومت كردن .بنابراين با توجه به اين كه من وقتى هم در

اروپا بودم با نوشتههاى اين سازمان در برخورد بودم مىخواندم و انتقاد

مىكردم و بعد هم كه به ايران آمدم و به همين روش ادامه دادم به نظر من
مىرسد كه انديشه اسالمى خالص ،انديشه علمى است كه علم واقعى است و
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بايد از هرگونه التقاط خوددارى كرد .به گمان من آنها هم كه فلسفه ارسطويى
را اسالم كردهاند و اساس قرار دادهاند آنها هم اهل التقاطند .و اينها مسئلهاى
نيست كه از راه زور و زد و خورد و چماق حل بشود .مسئلهاى است كه از راه

بحث آزاد حل مىشود .و هيچ راه حل ديگرى هم ندارد .اين برخوردها جز به

تضعيف ما نمىانجامد .اين است كه به نظر من راه حل مشکل بحث آزاد است

واال کارهای نکرده را دست آویز کردن و برضد يکديگر عمل كردن گره از
مشکل كار باز نمىكند و روزبروز وضع را مشکلتر مىسازد .جزاين مسئله،
مصاحبهاى خواندم:

عقيده و ايمان بدون كار تحقق پيدا نمى كند

سئوال شده است كه در ميان اين حرف امام كه تأكيد برتقدم عقیده دارد و
حرف رئيس جمهور که تأكيد بر كار و توليد دارد ،شما تضادى نمىبينيد؟
پاسخ دهنده به سئوال ،بعد از اين كه تأكيد مىكند تقدم با عقيده است،

مىگويد :اما كار و تالش هم براى تنظيم زندگى اقتصادى الزم است و نتيجه

مىگيرد كه تضادى در اين ميان به نظر او نمىرسد باز جاى شکرش باقى
است .اما اساسا عقيده و ايمان بدون كار تحقق پيدا نمىكند از راه فعاليت و

ابداع است كه انسان عقيدهمند مىشود و ايمان مىآورد كسى كه كار نمىكند

ابداع نمىكند توليد نمىكند مبانى عقيده را نمىتواند بفهمد تا ايمان بياورد .و

بخواهيم درست بفهميم معناى سخن امام صادق را وقتى آن عرب به كنار

مزرعه آمد و با ترش رویی به او گفت :اين قدر حرص دنيا را چرا مىزنى؟ و
امام كه از سرورويش عرق مىريخت ،پاسخ داد :عبادت كه مىكنم ،همين
است .كسى كه كار نكند فكر و تراوش و توليد و خالقيت نداشته باشد چگونه

مىتواند بفهمد عقيده درست كدام است و بدان معتقد بشود؟ اينها يك امورى
نيست كه بتوان از هم جدا كرد كسى كه كار نمىكند و ابداع ندارد نيروى خود

را چگونه به مصرف مىرساند جز در تخريب؟ اين آدمى كه نيروى خود را در

تخريب صرف مىكند چگونه معتقد مىشود به توحيد و قبول خدا و عمل در
جهت رضايت او؟ و كسى كه براى رضاى خدا كار كند و به خدا معتقد باشد

چگونه مىتواند كار نكند؟ بنابراين ،مسئله تضاد نيست؛ مسئله تقدم به اين
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معنا كه اين برآن ترجيح دارد اما هر دو هم الزم است ،نيست .يك واقعيت
است آنها كه كار نمىكنند و محصول فكر و دماغ و دستشان كار سازنده و

خالقيت مثبت و ارزنده نيست ،آنها قطعا محصول ديگرى بيرون مىدهند چون
نه مغز را مىشود تعطيل كرد ،نه نيروهاى موجود در تن را مىتوان بى كار

گذاشت مغز و تن كه نمىسازند ،الجرم خراب مىكند.

ليبراليزم چيزى جز تعادل قوا نيست

اين نظريه ،يعنى جدا كردن عقيده و معنويت از ماديت ،يکى از مبانى
ليبراليسم غربى است؛ شگفت اينجاست كه اينها كه اين همه به ليبراليزم بدون
آن كه بدانند چيست مىتازند خود در مقام استدالل به همان مبانى متوسل

مى شوند ،جدا كردن دين از دنيا ،امر دينى از امر دنيايى ،دين از سيأست ،دين
از اقتصاد ،اخالق از اقتصاد ،اين را اصل و يا آنرا اصل شناختن ،اينها تماما

از مبانى ليبراليزم هستند و من به دفعات گفتهام كه اينها نمىدانند معناى
ليبراليزم چيست و آن را به كار مىبرند .ليبراليزم چيزى جز تعادل قوا نيست.

البته ليبراليزم اصل تعادل قوا در سطح فرد با فرد است؛ يعنى نيروها بايد در
حد افراد خرد بشوند و هيچ گونه تمركز نيرويى نماند و اين افراد نيروها را از

راه رقابت به كار ببرند و مدعيند كه اين رقابت فردى برپايه حقوق فردى

موجب پيشرفت و ترقى مىشود .اين هم گزارش امروز بود .
کارنامه سه شنبه  25شهريورماه 1359

تاریخ انتشار سه شنبه  8مهر ماه 1359
شماره روزنامه 364

سفیر فرانسه برای خدا حافظی آمد
صبح چند گزارش خواندم ،از جمله گزارشى درباره سيستان و بلوچستان.

بعد سفير فرانسه آمد و مىخواست خداحافظى بکند و به كشور خود بازگردد.
او به تفصيل راجع به اشتباه اروپا در دنباله روى از سيأست آمريکا در مورد
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ايران صحبت كرد و من موقعيت ايران را شرح كردم و گفتم ما ايرانيها احساس
تلخ انزوا داريم .و اين مسئله امروز ما نيست يك امر تاريخى است .و ما در

تاريخ ،هميشه در محاصره قدرهايى بوديم كه به چشم طمع در كشور ما
مى نگريستند .و امروز هم ما همان احساس انزوا را با شدت بيشترى داريم.

بديهى است در انزوا دو سيأست بيشتر امکان عرضه ندارد .سيأستى كه

براى بيرون رفتن از انزوا در پى سازش با ابرقدرتها مىرود .غالبا گروههاى
افراطى با شعار ضديت شروع مىكنند ،اما وقتى به عنوان قدرت مستقر شدند

به راه سازش مىروند .از اين گونه حکومتها در جهان معاصر ما كم نيستند،
حکومتهايى بودند كه با شعار استقالل و تكيه به مردم بر سر كار آمدند ،اما

چون اساس رابطه خود با مردم را حاكميت مطلق بر مردم گذاشته بودند،
ناگزير از مردم جدا شدند و در جدايى از مردم مجبور به سازش با خارج

شدند.

اگر اروپا از آمريکا جدا بشود و سيأست مستقلى داشته باشد ،محتاج يك

تغييرات اساسى در نظام اجتماعى كشورهاى اروپايى و رژيم حکومتى آنها
مىشود ،در اين صورت ما مىتوانيم تغييرات اساسى در روابط سيأسى ،بين
المللى را انتظار داشته باشيم.

به ستاد ارتش رفتم ،شوراى امنيت بود؛ مىخواستم و مىخواهم كه
اين ارتش روح پيدا كند

بعد سفير سوئيس آمد يادداشتى از دولت آمريکا آورده بود .گفتم آن را
ترجمه كنيد و براى امام و مجلس بفرستند .بعدا احمدآقا فرزند امام آمد ،با او
هم در مسايل مختلفى گفتگو كرديم و رفت .اميد که نتیجه داشته باشد .بعد به

ستاد ارتش رفتم ،شوراى امنيت بود و مفصل درباره وضعيت كشور توضيح
داده شد.

البته هر بار كه جلسات تشکيل مىشود ،مسئله هماهنگى نيروها طرح

مىشود .به نظر من يك مانع وجود دارد ،براى هماهنگى كامل با همه

كوششهايى كه در اين مدت به كار بردهايم و آن مانع ايدئولوژى قدرت و تفوق
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است كه به صورتهاى گوناگون خود را عرضه مىكند .تا وقتى كه اين
ايدئولوژى كه از نظرمن ،بنياد آن ضد اسالمى است جاى خود را به ايدئولوژى
دينى و توحيدى ندهد و دستها همه براى خدا كار نكنند ،در نتيجه خود را
برادر و برابر يکديگر ندانند ،ما اين مشکل را خواهيم داشت .با اين حال در

آنجا اين مسئله از روى انصاف طرح شد كه در دوره ريأست جمهورى ،با همه

دخالتها كه در كار اداره ارتش ،اينجا و آنجا شده است و مىشود ،هنوز هم با
اين كه در تضعيف فرماندهى از سوى كسانى كه حق دخالت در امور ارتش را

ندارند ،قطع نگشته .با اين حال ارتشى كه چند ماه پيش صدام حسين گفته بود

نيروى هوائيش  2سال وقت مىخواهد تا تجديد حيات كند و نيروى درياييش
آن وقت مىگفتند ده درصد بيشتر آمادگى ندارد و در نيروى زمينى همه جا

تظاهر و اعتصاب و برخورد بود و آن روز آمادگى رزم او در حداقل بود و

آشفتگى كار فراوان مىداشت ،امروز نيروى كارآمدى است كه در غرب كشور با
استوارى با دشمنان داخلى و خارجى روبرو است و مىرزمد.

اين مطالب را گفتم و من در اين مسئله پاى فشردم براى اين كه ارتش

روح پيدا كند.

بسيارى اين كوشش را نوعى وسيله حمله و انتقاد قرار دادند ،كه چرا اين

همه رئيس جمهور به ارتش توجه مىكند و در حقيقت اين همه بىمعناست،
من مىخواستم و مىخواهم كه اين ارتش روح پيدا كند .و روح او اعتقاد دينى

است و از راه اين اعتقاد است كه در دفاع از ميهن اسالمى استوار مىشود،

توانا مىشود ،با اعتقاد عمل مىكند .و اين امرى است كه تضمين كننده
پيروزى است .اين كه من چه در كرمانشاه ،چه در تهران ،ساعتها وقت را به

بحث درباره حل مسئله هماهنگى ،صرف كردهام و ترجيح دادهام در اين مورد
بحث را جانشين روشهاى ديگر بکنم ،بدان اميد است كه بتوانيم اين مسئله را
حل بکنيم .مسئلهاى كه توانايى نيروهاى مسلح ما را چندين و چند برابر

خواهد كرد .نمىبايد خوش باور بود و گمان كرد كه اين امور ،امور دستورى
هستند و با يك دستور حل مىشوند .اين امور به كوشش و صبر و بردبارى و

شکيبايى دور از حد احتياج دارد تا حل بگردد .اگر ما موفق بشويم دروغ را
از ميان برداريم و به جاى آن ايدئولوژى توحيد يا تفاهم جويى و وحدت
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جويى در راه الله را بگذاريم ،مشکل ما از اساس حل میشود و براى مواجه با
همه توطئهها آماده میشویم.

شب به منزل آمدم .آقاى اشراقى دامام امام آمد و با او گفتگو شد ،بعد

اعضاى سابق شوراى انقالب آمدند .غير از معين فر كه در سفر بود ،چهارتن
نيامده بودند و بقيه آمده بودند و با آنها تا يك بعد از نيمه شب درباره مسايل

كشور و وضعيتى كه ايران با آن روبروست صحبت كردم .بحث به اصطالح در
كليات بود براى اين كه همگان در جريان وضعيتى كه كشور با آن روبروست

قرار بگيرند.
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كشيك نخست وزيرى تلفن کرد :يك چمدان از پولهايى كه از مهاباد
دزديدهاند پيدا شده

امروز صبح علىالطلوع كشيك نخست وزيرى تلفن كرد و گفت كسى به او
تلفن كرده و گفته است يك چمدان از پولهايى كه در مهاباد دزديدهاند پيدا شده

و به خانه كسى بردهاند .او نپذيرفته و آنهايى كه اين پول را آوردهاند هم
مى شناختند و من از او خواستم كه با كميته شهربانى تماس بگيرد و تعقيب
بکند ،تعقيب كرده بودند و مقدارى از اين پولها را با عدهاى از ربايندگان

يافتند .اين ربايندگان را هم گرفتند و حاال مشغولند ببينند بر سر پولها چه آمده
است .بعد گزارشى درباره شهر صنعتى البرز خواندم و پيشنهاداتى كه براى رفع

مشکالت كارگران آن شهر كرده بودند براى وزارتخانههاى كار ،صنايع ،مسکن
و شهرسازى و سازمان برنامه بود .بعد گزارشى درباره گوشت خواندم .بعد

نمايندگان صليب سرخ آمدند گفتند :زندانهارا مرتب بازديد مىكنند ،زندانهاى
معمولى وضع خوب و عادى دارند.
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راجع به برخوردهاى مرزى با عراق و اين كه بازرسان صلیب سرخ
مىتوانند اسراى ايرانى را ،سربازهايى كه اسير دست دشمن مىشوند ،و اسراى
آنها را در ايران ببينند و خدمتى بکنند ،صحبت کرد .مىخواست كه تغيير
عالمت و نام صليب سرخ را به هالل احمر به طور رسمى به دولت سوئيس

اطالع بدهيم.

بعد از او سفير سوريه آمد و احساسات خودش را درباره جمهورى اسالمى

گفت و درباره وحدت با ليبى صحبت كرد .و من متقابالا از تجاوز عراق به

ايران ،و مسئله اطالعاتى كه درباره امام موسى صدر بدست آمده با او صحبت
كردم و خواستم كه حتما اين مسئله را پىگيرى كند و حسن ختامى به اين

مشکل بدهد .مذاكراتى هم درباره زمينههاى همکارى شد.

رئيس خبرگزارى فرانسه آمد و تقاضاهايى داشت که برای مخبران
اين خبرگزارى امکانات بيشتر فراهم بشود

بعد رئيس خبرگزارى فرانسه آمد و تقاضاهايى داشت درباره مخبران اين

خبرگزارى كه امکانات بيشتر برايشان فراهم بشود و مصاحبهاى هم با من انجام

داد.

درس گفتم درباره ديالکتيك مطابق معمول و بعد هم به جلسه بررسى
وضع جبهه غرب رفتم

بعد درس گفتم درباره ديالکتيك مطابق معمول و بعد هم به جلسه بررسى
وضع جبهه غرب رفتم و اين جلسه تا ساعد  9/5به طول انجاميد .بعد با هيئت
نظامى كه از سفر خارج آمده بود ،ديدار كردم و با آنها گفتگو كردم؛

دستورالعمل هايى به آنها دادم و  10شب به منزل آمدم .اآلن هم بعد از نيمه
شب است.

قاطعيت بر پايه حاكميت گروهى و فردى معنى ندارد
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امروز باز مسئله ما ،همان مسئلهاى است كه تا حل نكنيم مشکل اساسى از
پيش پا برداشته نمىشود ،قاطعيت بر پايه حاكميت گروهى و فردى معنى
ندارد ،قاطعيت برپايه نفى اين حاكميت و همکارى و تفاهم يك معناى ديگر

دارد .وقتى بر پايه ايددئولوژى قدرت صحبت از قاطعيت و صحبت از
هماهنگى مىشود ،مسئله در واقع چيزى جز اين نيست كه صحبت كننده

مى خواهد خودروا باشد ،خودحاكم باشد .طرف مقابل بايد با او تفاهم كند و

از او پيروى داشته باشد .تا وقتى كه ما اين مرض را كه در واقع همان بيمارى

است كه انواع بيماريهاى كيش شخصيت از آن ناشى مىشود حل نكنيم ،قادر

به استقرار حکومت اسالمى نمىشديم .باز به اين نتيجه رسيدهام كه تا كيش
شخصيت از بين نرود و انسانها تنها به خاطر خدا كار نكنند ،مشکل كشور حل

نمىشود و انقالب به راه خود نمىتواند ادامه بدهد.

انقالب وقتى است كه اين بنياد تغيير كند ،انسان توحيدجوى بشود ،يعنى

در راه خدا قرار بگيرد و براى خدا كار بکند و خود را از روابط غيرخدايى

بيرون كشد تا بلکه ما به جايى برسيم؛ واال به جايى نمىتوانيم رسيد .همه اين
مسايل بارها و بارها تكرار مىشود ،گفته و حل مىشود و اما از نو همان مسئله
ايدئولوژى قدرت باز به صورت بيمارى رواج پيدا مىكند و محور بحثها

مىگردد .شايد همه بحثهايى كه مىشود ،اگر بخواهيم آنچه را كه پايه و مبناى
خودخواهى و كيش شخصيت دارد ،جدا كنيم ،قسمت كوچکى بحث جدى

باقى مىماند ،بقيه را بايد به دور ريخت .يعنى نه بدور ريخت ،بلکه حرفهايى
است كه بايد شنيد .ممکن است خواننده بپرسد :چرا مىگذارید اين مطالب

طرح بشود؟ ما نمىتوانيم بگذاريم اين مطالب طرح نشوند ،چون تا وقتى
مرض وجود دارد ،عاليم خود را نشان مىدهند و از روى عاليم مرض است كه

ما مىتوانيم مرض را كشف كنيم و بکوشيم براى رفع آن ،اگر ما مرض را
كشف نكنيم و عاليم را نبينيم ،چگونه مىتوانيم مرض را كشف كنيم و اگر

مرض را كشف نكنيم ،چگونه مىتوانيم به نحو صحيح آن را درمان كنيم؟

بنابراين ما بايد بگذاريم اين بحثها انجام بگيرد ،تا بتوانيم از آنها راه

حلها را بيرون بکشيم و نقايص كار را بدانيم و آنها را رفع بکنيم .اگر روزى
اين برخوردها و بحثها ،به يك تفاهم اساسى و بنيادى انجاميد و تفاهم ادامه
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يافت ،قيافه واقعى انقالب ايران تجلى خواهد كرد .اما اگر چنان نشد و اگر
خصوصا دستگاه قضايى ما استقالل ،به معناى عدم تابعيت از نوسانات سيأسى،
پيدا نكرد ،يعنى اگر دستگاه قضايى ابزار قدرت شد و وسيله اعمال عامليت يك
فرد يا يك گروه گشت ،در آن صورت مشکل مىتوان در اداره امور كشور

قاطعيت به معنى اسالمى كلمه برقرار كرد؛ چرا كه اين دستگاه مىتواند براى
جلوگيرى از انجام كارى وارد عمل بشود ،يا شدن كارى را تحمیل بکند .اين
است كه ديشب هم با دادستان كل اين معنا بحث شد و او نيز تصديق داشت
كه استقرار حکومت اسالمى ،يکى از شرطهاى اصليش استقالل دستگاه

قضايى است به همين معنا كه هيچگونه تابعيتى از مبارزه بر سر قدرت سيأسى
نكند و حتى از هيچگونه جوسازى تأثير نپذيرد .بيشتر از اين ،از جوهاى واقعى
نيز نهراسد .تنها خدا و حکم اسالم را بشناسد و اجرا كند .و اگر چنين دستگاه

قضايى به وجود آمد و عدالت اسالمى مستقر شد و مردم حقوق و منزلتهاى
ثابت و قانونى پيدا كردند ،آن وقت انقالب ما از خطر رهيده و وارد مرحلهاى

شده است كه در ابتدا ،مرحله استقالل ملی بود و برخورداری از حقوق .اما در
حال حاضر در همه جبههها درگيريم.

حرفى محرمانه از مردم نداريم كه با مردم نتوانيم زد
به من مىگويند و يا گفتهاند چرا حرفها را به مردم مىزنم و چرا نمىروم

بنشينم در اتاقها و اين مسايل را با كسانى كه اين حرفها راجع به آنهاست حل
كنم ،جواب اين چرا هم اين است كه به قول مرحوم طالقانى ،اوالً حرفى

محرمانه از مردم نداريم كه با مردم نتوانيم زد و با قيمهاى مردم بتوان زد ،ثانيا
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

بارها هشدار مىدهيم ،اطالعات جمع آورى میكنيم ،و اينها را به صورت
تحليل هايى روشن در مىآوريم و ارائه مىدهيم و كوشش مىكنيم ،توجيه

مىكنيم و توضيح مىدهيم براى اين كه متقاعد كنيم به ضرورت انجام عملى و
يا انجام نگرفتن كارى .اما در عمل ،مىبينيم نه تنها سرجاى اوليم ،بلکه

عقبتر هم نيز مىرويم و مشکالت و موانع و خطرات سر مىرسد و آن وقت
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همه مات مىمانند كه با وجود اين همه تبليغات راديو و روزنامه ،چطور اين
مسئله به اين صورت انجام گرفت و البته افكار عمومى آسان نمىپذيرد كه اين

تبليغات نادرست بوده و سکوت براى او بىمعنا و غيرقابل فهم مىگردد .اگر

ما تصميماتى را كه حاال آمادهايم بگيريم ،به موقع گرفته بوديم  -معناى

مکتبى بودن هم همين بموقع خود تصمیم گرفتن است  ، -االن مشمول همان
سخن خودمانى نبودیم كه مىگويد :قربان عقل آخر مسلمان ،اگر عقل آخر را
اول نيز به كار مىبرديم ،اين مشکالتى كه داريم ،از ابتدا نمىگذاشتيم به وجود
بيايند .بديهى است كه وضع ما وضع ديگرى بود.

خطر حمله عراق به ایران را بزرگ میکند برای اینکه جلو تشکیل
دولت خط امام را بگیرد

اما غصه گذشته را هم نمىتوان خورد .ناچار بايد عمل كرد و معنايش اين

است كه از هم اكنون بايد پذيرفت كه مکتبى كسى است كه براى تصميم به هر
كارى ،تصدى هر كارى ،صالحيت و علم و تجربه آن كار را دارد .اگر كسى

كارى را مىخواهد ،اما تجربه و علم آن كار را ندارد ،آدم مکتبى نيست ،ضد
مکتبى است .ما در  18ماه گذشته بسيار ضرر بابت ناشى گريها ،ندانم كاريها،

ناآشناييها و ندانسته عمل کردن ،دادهايم .اينك زمان ،زمان آن است كه بدانيم
انسان معتقد آن انسانى است كه براى كارى ،خود را داوطلب مىكند كه علم و
تجربه و توانايى انجام آن كار را داشته باشد و اگر نداشت و داوطلب شد

مکتبى نيست و با خود و مردم خود به راه دورغ رفته است ،يعنى دروغ گفته

است.

اگر اين مشکل حل بشود که مثل همان ايدئولوژى قدرت است و از همان

هم ناشى است ،کار کشور سامان مییابد .انسان معتقد به خدا ،هرگز زير بار
كارى كه آن را نمىداند ،نمىرود وهمان طور كه پيش از اين گفتم انسان معتقد
نمىتواند بىكار هم بماند ،بايد شب و روز كار كند .همين مسئله اگر درست

فهميده بشود ،همه بفهمند و از روى اعتقاد به آن عمل كنند ،خود به خود

نزديك به تمام مشکالت ،حل شدهاند .اينها كه مىگويم يك نظرى نيست كه به
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مناسبت تهيه بيان كارنامه روز ،عنوان شده باشد .اينها يکى از دهها مطالبى
است كه در اين زمينهها امروز هم در جمع مسئوالن امنيت حفاظت مرزهاى
ميهن اسالمى مورد بحث واقع شد .بنابراين ما ناگزير با يك مشکل روبرو

هستيم و نمىتوانيم آن را نبينيم .اگر امروز كه عراق حمله كرده است ،احتمال
دارد اين حمله گسترده نيز بشود ،بخاطر آن است که در موقع خود هشدارها
شنیده نشدند و ناصالحان تصمیم گیرندگان شدند .امروز ،مىتوان خطر را ديد؛

روزهاى پيش از امروز چون خطر ديده نمىشد ،باز مىشد گفت و گفته میشد

که آمادگی عراق برای حمله ،حرفى است كه مىزنند براى اين كه بترسانند و
قدرت بگيرند .اگر آنهايى كه نوشته بودند من خطر تجاوز عراق را بزرگ

مىكنم تا مانع تشکيل دولت خط امام بشم و دهها اگر ديگر را بر اين اگرها
وقتى مىافزاييم ،آن وقت اهميت اين مسئله را بهتر و دقيقتر مىفهميم ،مىفهميم
كه چگونه نحوه حل اين مسئله اساسى براى ما نقش مهم و تعيين كننده دارد.

میفهمیم چرا بايد ساعتها وقت صرف بشود براى حل مشکلى كه در حقيقت
از پيش مىدانيم چندان حل سادهاى ندارد.

چون همه از موضع ايدئولوژى قدرت با يکديگر برخورد مىكنند ،براى

اين كه حجت تمام شود و مردم كشوردقيقا بدانند موانع ذهنى كه همين

ايدئولوژى قدرت است كه به صور مختلف در رفتارها ،بروز و ظهور مىكند و
از جمله موانع پيشرفت كارهاست ،مرتب بدان میپردازم .بسيارى چيزها است
كه چه كتبا ،و چه در گفتگوها در اطاقهاى دربسته عنوان كردهام ،البته آنها را

به مردم نگفتهام و همواره اين خطر هست كه كاسه كوزهها ،بر سر من بشکند و
تقصيرها را به گردن من بياندازند .اما از ابتداى انتخاب به ريأست جمهورى و
پيش از آن تا امروز من يك به يك نسبت به مسايل كشور هشدار دادهام و اين
هشدارها مانع از آن نشده است كه خود شب و روز بکوشم تا با وجود همه

موانع كارها را پيش ببرم .با اين حال مشکالت جديدى سر بر مىآورند که بايد

ما را در برابر خود ،استوار و نستوه بيابند.

کارنامه پنجشنبه  27شهريورماه 1359
تاریخ انتشار سه شنبه  8مهر ماه 1359
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رئيس ستاد و فرمانده نيروى زمينى آمدند
صبح نخست خبرى را و سپس گزارش هيئت نظامى را مطالعه كردم .بعد

رئيس ستاد و فرمانده نيروى زمينى آمدند و درباره وضع نظامى در غرب كشور
و ديگر نقاط صحبت كرديم .از آنها خواستم كه به اتفاق فرمانده سپاه پاسداران

به نزد امام بروند و وضعيت را به ايشان عرض كنند و كسب دستور كنند.
بعضى مشکالت را هم كه دارند در ميان گذارند تا با راهنمايىهاى امام آن

مشکالت رفع بشود .بعد گزارشاتى درباره سيأست خارجى خواندم.

ابوالوليد و سفير فلسطين كه به دعوت صدام حسين به عراق رفته
بودند نزد من آمد و می گفتند:

پس از آن ابوالوليد و سفير فلسطين كه مىگفتند به دعوت صدام حسين به

عراق رفته بودند ،آمدند و مطالبى را كه او به آنها گفته بود به من گفتند .گفتند
كه او به حمالت و ضربات پاسخ مىدهد و آنها زمين هايى را كه به دولت

عراق متعلق است مىخواهند و كار ديگرى ندارند و قصد جنگ ندارند.

مىگفتند ابرقدرتها از اين جنگ استفاده مىكنند و بايد راه حل سيأسى يافت.

نظرهای من در باره جنگ و آینده آن ،بین دو کشور و منطقه و
خواسته های ما در گفتگو با سفیر فلسطین

پس از آنكه صحبتها را شنيدم و پيامى را هم كه ياسر عرفات فرستاده
بود خواندم ،نظرهاى خود را با آنان گفتم .بعضى نكات را در شکل سئوال

گفتم .گفتگو را نوشتهاند و به موقع خود منتشر خواهد شد .چند اصلى را كه

ما در رابطه با عراق از آن پيروى مىكنيم ،یادآور شدم .مسئله از لحاظ ما
اينست كه درگيرى تا آن حد توسعه نيابد كه موجب شود فشار اسرائيل بر

همسايگان و خصوصا سوريه و لبنان و نيروى مقاومت فلسطين افزايش پيدا
كند .به گمان ما حمله نظامى صدام حسين به خاك ما با توطئهاى كه آمريکا و
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سادات و بگين در خاورميانه دارند عملی میکنند ،آشکارا در رابطه است .بعد
گفتم مسئله دوم كه ما در مقابله با يورش نظامى عراق بدان پاى بنديم اين

است كه نمىخواهيم در دوران جمهورى اسالمى احساسات ضدعربى را كه
رژيم سابق كوشش داشت در جامعه ما به وجود بياورد برانگيخته شود ،بلکه

خو اهانيم به حکم تعاليم اسالمى ،ملتهاى مسلمان در برابرى و برادرى زندگى
كنند .مطلب سوم اين است كه ما مىدانيم دولت عراق مىتواند در كوتاه مدت
از اينجا و آنجا مخصوصا از غرب براى جنگ با ما سالح تهيه كند و ما اين را

هم مىدانيم كه رژيم عراق به مردم عراق متكى نيست .بنابراين قادر به جنگ
طوالنى با ما نخواهد بود .و قسمتهاى كوهستانى غرب ايران به قربانگاه

ارتش عراق تبديل خواهد شد و البته ما مايل نيستيم نيروهايى كه بايد و

مىتوانند برضد دشمن مشترك ما ،صهيونيسم ،به كار روند در مرزهاى ما مستقر
بشوند .من به آنها گفتم كه وقتى دو درجه دار و افسر ايرانى به نزد من آمدند تا

بگويند دو ميگ عراقى را ساقط كردهاند به آنها گفتم من از شجاعت شما

بسيار خوشحالم و احساس غرور مىكنم ،اما از اين كه دو ميگ كه مىتوانست
بر ضد اسرائيل به كار رود سقوط كرده است غمگينم .البته مطالبى ديگر هم

عنوان كردند .باالخره گفتم تا وقتى كه ما آثار تجاوز را از بين نبريم طبيعى
است كه نمىتوانيم هيچ گونه پيشنهاد ديگرى را مورد بررسى قراردهيم .از نظر
ما اول بايد آثار تجاوز از بين برده شود ،بعد از آن مداخالت در امور داخلى ما

چه در كردستان ،چه در خوزستان به كلى قطع گردد؛ آن وقت مىتوان نشست
راجع به امکان مذاكره درباره مسائل فىمابين با نظر مجلس راه حل جست.
بعد درباره تبليغات شديد ضدانقالب اسالمى ايران مفصل صحبت كردند و

اصرار داشتند كه ما تبليغات نداريم ،بايد به اين تبليغات خصمانه به طور
جدى پاسخ بدهيم .البته اينرا درست مىگويند .بعد از حمله عراق در جايى از

دنيا به سود ايران عمل و تظاهرى انجام نگرفت .اين خود نشان مىدهد كه

آنچه در ايران مىگذرد ،در خارج ايران آن طور كه بعضى كوشش مىكنند
وانمود كنند ،نيست و فقدان تبليغات صحيح از ميدان دادن به دشمن كه

هرگونه خواست انقالب ما را معرفى كند عذاب آورتر است و عواقب

ناهنجارى دارد.
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بعد چند تن از دانشگاهيان آمدند و درباره اوضاع دانشگاهها و بازگشايى
دانشگاهها و يك موضوع ديگر گفتگو كرديم .در همين وقتها بود كه خانم

اعظم طالقانى از مرز تلفن كرد .او يك كمبودهايى را در آنجا مالحظه كرده بود
كه مىخواست به زودى رفع شوند.
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با رئيس ستاد به مسايل نظامى پرداختم ،روى هم وضع خوب بود

صبح به ستاد ارتش رفتم ،تا ساعت  1/5در آنجا با رئيس ستاد به مسايل

نظامى پرداختم ،روى هم وضع خوب بود .كوشيدم كه تصويرى از ميزان

كارآيى ارتش به دست آورم در مقايسه با روزهاى اول انتخاب من به ريأست
جمهورى ،ميزان كارآيى ارتش در نيروى دريايى موافق گزارش فرمانده نيروى

دريايى از ميزان مادى ،يعنى وسايل و تجهيزات  6تا  7برابر و از نظر روحيه و
كارآيى بمراتب بيشتر شده است و نيروى هوايى از نظر تجهيزات و امکانات

 8برابر و از نظر روحيه ،بيشتر از اين و از نظر نيروى زمينى حاالت گسيختگى
و عدم انسجام روزهاى اول ،به كلى از بين رفته و اينك انسجام پيدا كرده است

و ترديد نيست كه اين روحيه قوى كه در ارتش و در نيروى زمينى که در مرز
خود شاهد آن بوديم ،نشانهاى از رسوخ جدى انديشه اسالمى ،اخالق و فكر

اسالمى در ارتش است .يقين داريم كه اين ارتش روز به روز اسالمىتر نيز
خواهد شد .پس از اين ارزيابى كه با حضور فرماندهان به عمل آمد ،دستور
احضار نيروى ذخيره را امضا كردم و تماس با جبهههاى مختلف برقرار شد و

من به سنجش كلى وضع در نقاط مختلف كشور پرداختم ،بعد به محل اطاق

عمليات فرماندهى رفتيم و در آنجا آقاى معين فر ،گزارش سفر به اوپك را داد.
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مردم باید بدانند که مسئولین چه میکنند و چه مقدار نفت فروخته
می شود و با پول آن چه می شود

قبل از او ،شب پيش ،من فراموش كردم در گزارش ،درست بيان كنم.

صراف آمده بود و او نيز گزارش سفر خود را داده بود .خالصه اين گزارش اين
است .اما قبل از اين كه گزارشش را بگويم ،الزم است اين معنا را با شما

خوانندگان در ميان بگذارم .البد شما نيز شنيده يا خواندهايد كه مىگويند من

در انتقاد از وضعيت ،ايجاد يأس مىكنم و دشمن را از نابسامانيها آگاه
مىگردانم ،حال اين كه اين گونه امور را اينها بهتر مىدانند ،چرا كه خريدار
نفت ما هستند و مىدانند چقدر مىخرند و چه پولى بابت آن مىپردازند و حتى

مىدانند در كدام بانكهاى خارجى ما اين پولها را به حساب خودمان
مىگذاريم .آن كه نمىداند هموطن خود ماست و الزم است كه بداند ،براى اين
كه وقتى خطر رسيد و از پيش نمىدانست ،از خود مىپرسد آيا مسئوالن امور

حقايق را به ما نگفتهاند؛ آيا مىتوان به حرفهاى آنها اعتماد كرد يا نه؟

بنابراين مسايل ،مسايلى نيستند كه آنها را با مردم در ميان نگذاريم ،بايد

با مردم در ميان بگذاريم تا به طور روشن مردم از وضع كشور آگاه بشوند.

گزارش صراف در باره نفت

پس از ذكر اين مقدمه بايد گفت كه موافق گزارش اين دو نفر ،عربستان
سعودى و عراق بر روى هم  12ميليون بشکه در روز نفت صادر مىكنند و 3
ميليون بشکه در روز نفت اضافه بر احتياج بازار در درياها سرگردان است،
معناى اين حرف آن است كه بازار نفت اشباع شده و نياز به نفت ايران كم از

كمتر مىشود.

بنابراين روشن است كه اين دو كشور دست در دست امريکا در صدد يك

جنگ اقتصادى بر ضد ايران هستند و همه كس نتيجه اين روش را مىتواند

بفهمد .به هررو ،ذخاير ارزى ما كه در همان روزهاى اول رفتن من به وزارت

دارايى كوشش شد افزايش پيدا كند ،افزايش نيز پيدا كرد ،در اثر محاصره
اقتصادى رو به كاهش است و ميزان صادرات نفت ما نيز كم است ،اما مشکل
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اصلى ما جاى ديگر است ،مشکل ما اين است كه بودجه ما دچار دو عيب
اساسى است:

●عيب اول اينكه بسيار كسر دارد تقريبا یک سوم
● و عيب دوم اين كه به خالف داد و قالها كه مىشد و اين كه سازمان برنامه
نمىدهد و نمىگذارد و به موقع پول نمىرساند و كوششهايى كه شد ،براى
اين كه اين موانع برداشته شود ،بودجه عمرانى كم مان به مصرف نرسيده است
و اين به دوعلت اساسى است :يکى اين كه به مصرف رساندن بودجه ،ابزار و

امکانات فنى مىخواهد كه وجود ندارد و ديگر اين كه كسانى كه به مصرف
رساندن بودجه عمرانى را تصدى مىكنند ،بايد علم و تجربه داشته باشند و اين
را به صورت طرحهاى واقعى قابل اجرا درآورند و اجرا كنند و از نابخت يارى

چنين كسان ،بسيار كمند .اين دو عيب موجب مىشود كه هزينههاى مصرفى
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

وقت تورم افزايش شديد مىيابد.

در حال حاضر ما مواجه هستيم با كمى صادرات نفت ،كاهش ذخاير
ارزى ،كاهش واردات و افزايش هزينههاى جارى

در حال حاضر ما مواجه هستيم با كمى صادرات نفت ،كاهش ذخاير
ارزى ،كاهش واردات و افزايش هزينههاى جارى و اين البته براى يك اقتصاد،
عالمت بدى است و بايد به سرعت در صدد تدارك برآمد .تدارك يکى به رفع
موانع براى واردات ابزار و وسايل توليد است و ديگرى لج نكردن با واقعيت و

ميدان دادن به استعداد و علم و تجربه.

پس از اين كه گفت كه در اوپك ،عربستان سعودى و عراق از سيأست

محافظه كارانه پيروى كردند و وقتى نماينده ايران به آنها گفت :توليد نفت را
پايين آوريد ،نماينده عربستان جواب داد :قيمت را پايين بياوريد تا ما توليد را

پايين بياوريم .ظاهرا خود آمريکا و غرب بهتر از منافع خودشان دفاع نمىكنند.
گفت :با اين حال درباره كاهش توليد و درباره قيمت نفت و اين كه چگونه با
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كشورهاى صنعتى و غير صنعتى معامله شود ،قرارى گذاشته شده است.
نمایندگان ایران طرح ما را در آنجا عنوان كردند .عربستان سعودى و عراق

مخالف بودند .میگفتند :وضع بودجه خوبست ما يك صندوق داريم و از آن
صندوق به كشورهاى غيرصنعتى كمك مىكنيم .الجزاير و ليبى هم ظاهرا در پى

تشکيل صندوق کمک به کشورهای غیر صنعتی بودهاند .به نظر من بايد اين
اصل را پذيرفت كه كشورهاى صنعتى نفت را ارزان مىخرند؛ باوجود نقشى كه

نفت در اقتصاد آنها ايفا مىكند 90 .درصد نفت را آنها مىخرند .كشورهاى

غير صنعتى نفت را گران مىخرند ،براى اين كه نفت در اقتصاد آنها تنها يك
نقش دارد ،افزايش واردات از كشورهاى صنعتى و بهای نفت نقش مهمى
دارد در كسر بازرگانى خارجى آنها و بايد ما به عدالت عمل كنيم .يعنى نفت

را براى آنها ارزانتر و براى كشورهاى صنعتى گرانتر بکنيم.

از جبهه غرب ،شب خانم اعظم طالقانى بعد از او برادر و دامادشان
تا يك بعد از نيمه شب گزارش محلى دادند

بعد ما از نو ،به مسايل نظامى در خليج فارس پرداختيم و تهديدهايى كه

عراق كرده است كه پرچم عراق را بزنند و چنين كنند و چنان كنند .بعد،
اطالعاتى رسيد كه يك ناوچه آنها را غرق كردهاند و آنها هم ناوچه ژاندارمرى

را غرق كردهاند .بعد آقاى محالتى آمد درباره اين كه فردا يکشنبه در سپاه
جلسه بشود براى تمرين هماهنگى در جبهه غرب ،شب خانم اعظم طالقانى
آمد و بعد از او برادر و دامادشان تا يك بعد از نيمه شب گزارش محلى را

مىدادند .او مىگفت :من تا اين سفر را نكرده بودم نمى دانستم ارتش اين
روحيه را پيدا كرده و خوشبين نبودم .سابق بخاطر مسايلى بدبين بودم بعد از

انقالب هم خوشبين نبودم و آنجا كه رفتم ديدم كه ارتش چه روحيه قوى و
اسالمى پيدا كرده و مثل اسب خوش جنس ،بىقرار حركت است و مىخواهد
كه حمله بشود و اگر زود دستور حمله ندهيم ،ممکن است خود آنها كارى

بکنند .نامههايى هم از ارتشىها آورده بود .بعضى از آنها تقاضاهايى داشتند.
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گزارشى هم آورده بود ،يعنى خود از سفر خوش تهيه كرده بود و امروز هم به
اين ترتيب تمام شد.
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اولین خبر صبح  :استاندار آذربايجان غربى تلفن كرد كه ديشب با
آرپى جى  7به مخازن بنزين شهر اروميه حمله كردند

صبح اول وقت استاندار آذربايجان غربى تلفن كرد كه ديشب با آرپى جى
 7به مخازن بنزين شهر اروميه حمله كردند و آتش گرفته و احتمال خطر براى
شهر است ،بايد فورا مواد آتش خاموش كن به آن جا رسيده شود .صبح را با

اين خبر شروع كردم .خواننده اين كارنامهها خوب مىتواند انصاف بدهد كه
اعصاب آدمى چه وضعى پيدا مىكند ،وقتى از صبح تا نيمه شب و گاه تا  2تا

 3بعد از نيمه شب از اين جا و آن جاى كشور از اين گونه گزارشها مىرسد ،با
اين حال اضافه مىشود زخم زبانها و ناسزاگفتنها در اين و آن مجلس و در
اين و آن نشريه و اين دنيا ،دنياى ذهنى آدمى مىشود.

به هررو ،بعد آقاى مهندس بازرگان آمد درباره جريانى كه ممکن است براى

كشور دردسرى ديگر درست كند ،مطلبى گفت .قرار شد دستور پىگيرى

بدهم ،پىگيرى شود و ضد انقالب مهار گردد .بعد به بازديد انبارهاى نيروى
هوايى رفتيم از ساعت  9/30تا 1/30بعد از ظهر به طول انجاميد.

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

مىگفت كه  34اطالع بايد جمع بگردد و اين اطالعات با هم بخوانند ،يك
نتيجه حاصل بشود و يك دستور صحيح صادر بگردد .البته در خود بدن هم كه

انسان دقت كند ،مىبيند دهها اطالع الزم است تا جمع بشود و عملى صورت
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بگيرد و عجب اين كه در كشور ما با وجود آموزش قرآن ،اطالع يافتن را شرط
عمل نمىدانند و غالب كارها از روى عدم اطالع و عدم تجربه انجام مىگيرد.
به هر رو ،از آنجا به محل انبارهاى نيروى هوايى رفتيم .اين انبارها را قرار
بوده در دوره رژيم سابق  250ميليون دالر بدهند و كامپيوترى بکنند معنايش
اين است كه مشخصات قطعات را در كامپيوتر ضبط كنند كه هر وقت كه

خواستند ،كامپيوتر بگويد اين قطعه در كجا است تا از آن بردارند .اين كار
نشده بود.

مرکز اطالعات کامپیوتری برای ضبط قطعات یدکی مشغول بکار شد
در دوره تصدى من اين كار شروع شد .در دوره تصدى فكورى فرمانده

نيروى هوايى با جديت بيشتر به اين كار پرداخته و شش گروه به كار تنظيم اين
انبارها مشغول شدند .يافتن قطعات يدكى كه به ما نمىدادند يك عامل مهم
افزايش كارآيى نيروى هوايى ما همين بود كه ما اين قطعات را در انبارهاى

خودمان داشتیم .بقيه را هم مشغول هستند .اميدواريم به زودى اين كار به
سامان برسد كار اين تيمها از هر لحاظ قابل تقدير و ستايش است كه اين گونه
با دلسوزى براى اين جمهورى شب و روز مشغولند و تپههاى قطعات را كه
همان طور آورده بودند و ريخته بودند در فضاى باز و انبارها ،تنظيم مىكنند

در قفسهها مىچينند به ماشين مىدهند تا هر زمان كه نياز شد بتوانند رفع نياز
كنند.

قسمت تعميرات هواپيما و قطعات سازی بسیار فعال و رشد کرده
است

از آنجا به قسمت تعميرات هواپيما رفتيم اين قسمت را كه صنايع ،تعمير
وسايل الکترونيك و موتور و هواپيما و اين حرفها بود قبالا پيش از ريأست

جمهورى به دعوت پرسنل نيروى هوايى رفته و ديده بودم و مىخواستم ببينم از

آن زمان تا اين زمان چه تغييراتى در آنها شده است .تغييرات بسيار نظرگير بود
تغيير اول اين كه درصد تعمير در بعضى قسمتها به صددرصد رسيده بود يعنى
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اين كه بسيارى از قسمتها را سابق بايد در خارج تعمير مىكردند .حاال تقريبا
همه آن قسمتها را در آنجا تعمير مىكنند .تغییر دوم اين كه بسيارى از ماشينها
به كار نيافتاده بود اين بار با ابتكارات فن شناسهاى خودمان به كار افتاده بود.

و خود اين امر به تكميل آن كارگاهها كمك رسانده بود كه مىتوانستند

تعميرات را به طور كامل در اين جا انجام دهند .تغییر سوم اين بود كه قسمت
اطالعاتى اين كارگاهها تكميل شده بود و خود اين ،نشان دهنده روح استقالل

طلب فرزندان ميهن اسالمى ماست كه مىكوشند فقدان امکانات خارجى را از
راه تالشهاى خودشان جبران بکنند .از فرمانده نيروى هوايى خواستم كه آنها را

تشويق بکند .يکى از آنها يك دستگاه ماشين فركانس را كه در دهه پيش به
كار نيافتاده بود اين بار با تعبيه دستگاهى به كار انداخته بود ،به نزد من آمد

گفت :در روزهاى اول انقالب ،من به خدمت امام رسيدم و تشويق من را اين
قرار بدهيد كه يك بار ديگر به خدمت امام برسم .عصر هم آمده بود كه با من
به نزد امام برويم ولى ما گرفتار جلسه شوراى دفاع شده بوديم و به او وعده

كردم در همين روزها كه به خدمت امام مىرسم ،او را نيز به خدمت امام ببرم.

از جهاد سازندگى نيروى هوايى ديدن كردم
بعد من از جهاد سازندگى نيروى هوايى ديدن كردم ،در آنجا هم اجناس

كاالهاى به اصطالح فرسوده ،كه غالبا فرسوده نبود ولى در انبار كاالهاى
فرسوده بود ،كه اينها را آورده و درست كرده و آماده كرده بودند و همه اينها

حکايت از به وجود آمدن روح تازهاى در نسل جوان امروز مفهوم واقعى سخن

من را مىفهمد و مىداند كه جز به ابتكار و توليد راهى به استقالل و در نتيجه
استقرار حکومت اسالمى واقعى نيست.

امام جماعت يا متصدى مهديه آمده بود كه ما را به ناهار در مهديه دعوت

كرد ،ناهار را قرار بود با ستاد ارتش بخوريم ولى ما دعوت به مهديه را
پذيرفتيم و همگى به آنجا رفتيم و ناهار را مهمان آنها شديم.
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صبح در محل سپاه انقالب قرار براى تنظيم عمليات در جبهه غرب
گذاشته بودند كه ظهيرنژاد آورد خواندم.

بعد از ناهار به ستاد ارتش آمدم ،معلوم شد كه آتش سوزى اروميه خاموش

شده و گزارشى هم از برخوردهايى كه در جبهههاى غرب كشور بود دادند و بعد
دوباره ساعت  3به كار و بحث و رسيدگى به امور نظامى پرداختيم .صبح در
محل سپاه انقالب قرارى براى تنظيم عمليات در جبهه غرب گذاشته بودند كه

ظهيرنژاد آ ورد خواندم .خدا را سپاس گفتم و اميدوارم كه اجراى اين قرار به
پيروزى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى بيانجامد .بعد سرهنگ فروزان

فرمانده كل ژاندارمرى كه از جبهه غرب آمده بود آمد ،گزارش و پيشنهادهايى

داد .بعد قرار بود جلسه شوراى عالى دفاع كه در قانون اساسى آمده است،
تشکيل بشود تا ساعت  6چند نفر از اعضا نيامده بودند ،بعد معلوم شد اشتباه
شده ،به هرحال نشستيم .به تدريج بقيه هم آمدند .بعد تا ساعت  8درباره آنچه
بايد در جبهه غرب كرد ،بحث و گفتگو كرديم و به تصميم رسيديم .تصميم
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.

اطالع دادند كه يك ناو جنگى عراق را با موشك زدهاند

در اين وقت اطالع دادند كه يك ناو جنگى عراق را با موشك زدهاند اين
ناو جنگى را قرار بوده كه امروز صبح بزنند چون جاى آن را شناسايى كرده

بودند ،آمده بود به طرف دهانه شط العرب ولى صبح كه هلىكوپتر نيروى
دريايى مىرفته براى زدن آن با سيم كابل برق آبادان برخورد مىكند و سقوط
مىكند و سرنشينان آن شهيد مىشوند .شب با موشك مىزنند و به اين ترتيب
يك ناو و يك ناوچه و آن طور كه ارتشىها مىگفتند اين ناو خيلى اهميت

داشته چه  24گره دريايى سرعت و داراى موشکى با برد  40مايل بوده
توپخانه ضدهوايى و غيرضدهوايى داشته و خيلى به اين كار اهميت مىدادند.

ساعت  8به خانه آمدم و بعد از شور ،مقدارى به مطالعه كتاب مدرس پرداختم
 .يك داستان از مدرس نقل كرده بود كه بسيار جالب به به نظرم رسيد .نوشته
377

بود :در مجلس كه مدرس نيز در آنجا نماينده بود ،كسى راجع به شرع و
ضرورت رعايت آن صحبت مىكرده است .مدرس به او مىگويد سپهساالر دو
ساختمان ساخت .يکى اين جا كه مجلس است و ديگرى آن پايين كه مدرسه و

مسجد است .اين مطالب را آنجا برويد بگوييد .اگر من بخواهم به اين حرف
مدرس معناى روشنى بدهم ،اين مىشود كه آدمى كه در مقام فعاليت سيأسى

عمل مىكند ،كار مکتب است كه عقيده خود را در آن كار سيأسى نشان بدهد
نه اين كه با به ميان كشيدن آن گونه بحثهايى كه به قول مدرس جايش در جاى

ديگر است بخواهد وضعى و يا جوى را به وجود بياورد كه در آن جو يك قصد
و غرضى را از پيش ببرد.

بعد به گزارشهايى كه رسيده بود پرداختم و آنها را به اين شرح خواندم.

گزارشى درباره قيمت نفت و مقايسه آن با قيمت طال در جهان و گزارشى
درباره نوسانات قيمت طال در جهان ،تحليلى در مورد آموزش و پرورش و

مسئله انقالب فرهنگى در مدارس در رابطه با سمينار بروجن.

یکی از اعضای شوری :ما بچههاى جهاد بايد به تمام روستاها برويم
و جنايات بنىصدر و اين كه وى در خط امام نيست را به گوش
روستاييان برسانيم

بعد گزارشى از برگزارى سمينار تزكيه معلمين در بروجن خواندم .موافق
اين گزارش تنى چند اين فرصت را مغتنم شمردهاند براى بدگويى از رئيس

جمهورى .گزارش در برداشت ارزيابى عمل كرد گروههايى كه در آموزش و
پرورش عمل مىكنند و زمينههاى فكرى و عقيدتى دانشآموزان را .در حقيقت
تصدیق همان نظرى است كه پيش از اين از راه سنجش افكار نيز به آن رسيده
بوديم و اطالعات و اخبارى از جاهاى داخل و خارج از كشور ،يکى از آنها از

كرمان ،گویای صحت آن است :نهادها را ضد رئیس جمهور کردن .خبر اين
است :در شوراى مركزى جهاد استان كرمان يکى از اعضاى شورا طى سخنان
خاطرنشان كرده است كه ما بچههاى جهاد بايد به تمام روستاها برويم و

جنايات بنىصدر و اين كه وى در خط امام نيست را به گوش روستاييان
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برسانيم و اين كه وى باعث جلوگيرى از فعاليتهاى جهاد مىباشد و اگر هم زده
است از روى ناآ گاهى بوده وگرنه كار او در پيشگاه خدا سخت مىشود كه

كسى بخواهد خود را با دروغ بفريبد و سخنى بگويد كه حقيقت ندارد.

بعد كسى از آذربايجان غربى آمده بود و گزارشى درباره وضع نيروهاى

مسلح ،كميتهها ،استاندار و روحانيت داد كه بايد دنبال كنيم ،ببينيم چه مىشود
و در اين بين گزارشاتى مىرسيد از تشديد حمله نيروهاى مسلح عراق به منطقه

ايالم و خرمشهر و جاهاى ديگر .حاال هم ساعت  11شب است و اگر

مسئلهاى پيش آمد در گزارش فردا خواهم گفت.
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براى بازديد از اداره اطالعات ارتش به آنجا رفتم

صبح به ستاد ارتش آمدم .بعد براى بازديد از اداره اطالعات ارتش به

آنجا رفتم و با مسئوالن امور ادارى صحبت كردم و هركدام گزارش كار
خودشان را دادند .گفتم كار آنها تهيه گزارشهاى استراتژيك است و
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پيشبينىهايشان و اطالعاتشان درباره طرح وسيع داخل و خارج براى
سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى ايران صحيح از آب درآمده است.
اطالعاتشان راجع به نيروهاى دشمن و موقعيت آنها صحيح است .با اينحال

قرار كرديم كه بايد هم دقت اطالعات را بيشتر كرد و هم كوشش براى تهيه

اطالعات را فزونتر كرد وبراى اين كه اين اطالعات حتما اطالعاتى باشد كه

بهتر ارزيابى و تحليل گردد ،بايد اطالع دهنده معتقد باشد .معتقد به اين معنى

كه در اخذ و دادن اطالعات هيچ گونه دخل و تصرفى به نفع دلخواه خود

نكند.

بعد از قسمتهاى مختلف اداره ديدن كرديم .در يك جا يك جعبه شيشهاى

بود كه در آن اشياى بدست آمده از جاسوسها را نگاه داشته بودند .يکى از آنها

مربوط به سرلشگر مقربى جاسوس روسى بود كه براى روسيه جاسوسى مىكرد.
بر اساس شايعات ،دستگيرى او بخاطر عقيده سيأسى او بوده است و نه

جاسوسی  .وقتى من آن وسايل و ابزار را ديدم ،متوجه اين امر مهم شدم كه يك
رژيم چقدر بايد به دروغگويى معروف شده باشد كه هر چه آن دستگاه و آن

رژيم ادعا كند ،مردم خالف آن را بپذيرند .حتى خود ما هم خالف قضيه

مقربى را حقيقت شمرده بوديم و نوشتيم و گفتيم .البته در اين موارد

فريبهاى جنگهاى روانى هم هست و فريبهاى گروههايى كه سودشان در فريب
دادن است ،نيز هست .به هر حال قدر مسلم اين كه وقتى دولتى بنايش بر

راستگويى باشد و جز راست نگويد ،مردم حرفهاى او را باور مىكنند .اما اگر

يك دستگاه تبليغاتى براى دروغ توجيه تراشيد ،يعنى دروغ گفت براى رسيدن
به فالن هدف مقدس و پاك ،مردم به تدريج اعتمادشان را به آن دستگاه از

دست مى دهند و نتيجه از دست دادن اعتماد به آن دستگاه اين است كه
دستگاه باطلى مىشود و مردم به حرفش اعتماد نمىكنند و در نتيجه جاسوس
را هم كه مىگيرد ،مردم خيال مىكنند كسى را گرفته است كه به وطن ،به دين
و يا به يك مرامى باالخره معتقد بوده است.

ستاد خبر داد كه فرودگاهها را دارند بمباران مىكنند
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بعد از آنجا به ستاد ارتش بازگشتم كه مسئله حمله به فرودگاه به وقوع
پيوست.

ستاد نيز خبر داد كه فرودگاهها را دارند بمباران مىكنند .بعد فرمانده

نيروى هوايى آمد و بحث طوالنى شد« .تصميم گرفتن» ،دل و جرأت

مىخواست ،به لحاظ جوى كه عدهاى از آن قماش مردمى كه كارشان توهین و
افترا و دروغ پراكنى است به وجود آورده بودند ،براى نظاميان اتخاذ تصميم
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.

وقتى حمله غافلگيرانه عراقيها انجام گرفت ،بايد بالفاصله حمله

غافلگيرانه واقعى به فرودگاههاى نظامى و مراكز نظامى عراق بشود

اين طور نظر داشتم كه وقتى اين حمله به اصطالح غافلگيرانه عراقيها

انجام گرفت ،بايد بالفاصله حمله غافلگيرانه واقعى به فرودگاههاى نظامى و

مراكز نظامى عراق بشود تا نيروى هوايى او ناتوان بگردد و ما بتوانيم در
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.

تا عصر بسيارى كسان آمدند و هم چنان بحث درباره اين مسئله بود .و

اصرار اين بود كه وسيله اطالعيهاى به مردم خبر داده شود .من موافق نبودم و

مىگفتم ما بايد كارى بکنيم و بعد به مردم بگوييم كه ضربهاى زدند و ضربهاى
خوردند .گزارش به آن صورت دادن صحيح نيست و خواستم كه صبر كنند،

مطالب و طرحهايى را آماده كنيم و خط روشنى را پيدا كنيم ،بعد برويم با مردم

صحبت كنيم.

به راديو تلويزيون رفتم و پيام خود را به مناسبت تجاوز عراق ايراد
كردم
381

بعد نزد امام رفتم و از آنجا به راديو تلويزيون رفتم و پيام خود را به
مناسبت تجاوز عراق ايراد كردم .بعد از آنجا براى اين كه مردم ببينند كه وضع
غيرعادى نيست ،به محل زندگىام آمدم و شب را هم در آنجا گذراندم .دراين
فاصله كسان بسيارى آمدند و راجع به كارهايي كه چه در زمينه سيأست

خارجى ،چه در زمينه سيأست داخلى بايد كرد بحث كرديم .گزارشى كه در
همين روز اداره اطالعات ارتش به من داده بود،

نيروى هوايى ماموريتى را كه بر عهدهاش بود بخوبى انجام داد
گزارش براى من روشن كرد كه ما جنگ را برنده شدهايم ،چرا كه تلفات

دشمن ده برابر تلفات ما بود و اين كه حمله هوايى دشمن با شکست كامل
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

عهده اش بود بخوبى انجام داد و در نتيجه ،نيروى هوايى دشمن و قدرت
نظاميش ضربه جدى خورد .در هر صورت تبادل نظر در اين گونه امور به درازا
كشيد و شب هم تقريبا خواب ممکن نشد ،به لحاظ اين كه تلفنها پياپى از

همه جاى ايران مىرسيد .ساعت  4صبح تلفنى به من گفتند كه خرمشهر را
گرفتند ،كجا را گرفتند و كجا را گرفتند همان حالت جنگ روانى كه در اين

گونه مواقع دشمنان به وجود مىآورند و دوستان ناآ گاه نيز اين تبليغات دروغ

را مىپذيرند و يك مقدارى قانع مىشوند.

من بالفاصله با رئيس ستاد تماس گرفتم .نمىدانم اين بار دوم يا سوم بود

كه با او تماس مىگرفتم و وضع را از او جويا مىشدم .به هرحال ،بعد هم
تلفنهاى ديگر شد .بعد هم نمىدانم يکى دو ساعت فرصت خواب به من دست
داد يا نه .به هر حال آن روز و شب هم به اين ترتيب سپرى شد .و حال اين كه

دل من اميد بيشترى در خود داشت و افق ديدم روشنتر شده بود .و اين را هم
فراموش نكنم كه آقاى اشراقى آمد و باهم رفتيم پيش امام و من نامهاى كه
نوشته بودم و چند پيشنهاد درباره ارتش داشتم و به او دادم كه به امام بدهد.
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هواپيماهاى ما به سالمت به پايگاههاى خود برگشتند
صبح به ستاد ارتش رفتم .اطالعات مربوط به آخرين تحوالت را دريافت

كردم و بعد تا ظهر ،گفتگوها درباره امور نظامى را ادامه داديم .پى در پى از

فرمانده نيروى هوايى مىپرسيدم كه نتيجه عمليات چطور شد .ظهر به من
گزارش داد كه نتيجه عالى شد و هدفها زده شدند و هواپیماهای ما به سالمت

به پايگاههاى خود برگشتند و حدود  %6تلفات اين جنگ بود كه از نتيجه

عمليات هم بسيار راضى بود .بعد ساعت  2راديو بيانيه امام را درباره ارتش
خواند .مطالب پيشنهادى مورد قبول ايشان قرار گرفته بود و بر طبق نظر

خودشان آن بيانيه را اعالم فرمودند.

ساعت  2سفير شوروى آمد ،با او گفتگوی مفصل شد

ساعت  2سفير شوروى آمد ،با او گفتگو مفصل شد .نوشتهاى را به من داد كه
صورت مذاكرات معاون صدام حسين با مقامات دولت شوروى در مسکو بود.
در اين مذاكرات دولت روسيه شوروى به دولت عراق گفته بود كه اين تجاوز

را تصويب نمىكند و خواسته بود كه به اين جنگ تعرضى پايان داده شود و

مسايل از راه گفتگو حل بشود ،اما اين غير از اتخاذ يك موضع رسمى است.
من به سفير روسيه گفتم ايران در اين تعرضى كه به او واقع شده است نسبت به

عمل هر دولتى حساسيت فوقالعادهاى دارد ،براى اينكه اين حمله نه براى
تصحيح مرزهاست و نه هيچ هدف ديگرى اال اين كه براى سرنگونى رژيم
انقالبى ايران است .رژيمى كه مردم ما پس از  55سال تحمل سلطنت پهلوى

و قرنها استبداد به آن دست زدهاند و با تمام وجود به آن دلبستگى دارند.
بنابراين اثر كمك به دشمن ما قرنها خواهد ماند و نسلها از پى هم آن را به ياد

خواهند داشت و سبب كينهاى پايانناپذير در دل مردم ما نسبت به هر دولتى كه
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به متجاوزان بعثى كمك كند خواهد شد .سفير روسىه يادداشت هم از دولت
آمريکا آورد حاكى از اين كه دولت آمريکا هيچ گونه دخالتى در اين جنگ
ندارد ،ولى فقط معلوم نيست چطور نه دولت آمريکا موافق است نه دولت

روسيه موافق است اما اين تجاوز صورت مىگيرد! به هر رو ،براى ما روشن
است كه دولت عراق حتى از لحاظ منابع مادى الزم براى تجاوز نيز ناتوان

است .مهمات بايد تهيه كند و همين مهمات را البد يا از آمريکا مىگيرد يا از
روسيه يا از اروپا .اما وقتى نوع تسليحات او روسى است ناچار بايد از روسيه

بگيرد و اگر آنها ندهند ناگزير بايد نوع تسليحات خود را عوض كند .يعنى
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،

اين مطلب را گفتم كه اگر هر دولتى در خاورميانه بخواهد به دولت عراق در
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

دينمان اجازه زندگى بدهيم ،آن هم يك زندگى توام با فساد و غارت و چپاول.

سفراى كشورهاى اسالمى آمدند
مصاحبه مطبوعاتی منتشر شده است و من در اینجا نمی خواهم مطالب آن
مصاحبه را تکرار بکنم و از نظر ضبط تاریخ هم برای اینکه مسئله مبهم نماند

وقتی که این کارنامه ها به صورت کتاب در می آید این اسناد هم ضمیمه می
شوند یعنی مصاحبه هم به عنوان ضمیمه چاپ می شود یا در همین گزارش
امروز چاپ می شود  .اما از نظر خوانندگان ضرورت ندارد که ما عین آن

مصاحبه را در اینجا بازگو کنیم .

بعد از مصاحبه ،سفراى كشورهاى اسالمى آمدند و ما به آنها داليل رفتار

خودمان را و صبر و بردباريمان با متجاوزان عراقى را تشريح كرديم و روشن
كرديم كه تجاوز به كشور ما صورت گرفته است و ما هيچ صدايى در اعتراض به

آن نشنيدهايم ،نه سازمان ملل صدايى به اعتراض بلند کرد ،نه دولتهايى كه براى
خود نقش قيم قائلند صدا به اعتراض بلند کردند و نه اروپا اعتراض كرد و نه
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
كه به او بگوييد چطور براى گروگانگيرى اين همه سروصدا در دنيا راه افتاد،
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

صدا به اعتراض بلند نکرد؟

گفتگو با سفرا هم مفصل است ،صورت آن را ضبط كردهاند .اين

گفتگوها هم البته در آينده بايد منتشر شود تا اسناد روزهاى تعيين كننده ضبط

شود،

امشب هم مثل ديشب تا صبح تلفنها در كار بودند

بعد اشخاصى به مالقات آمدند و تا ديروقت شب به اطالعاتى كه از جبههها
مىرسيد و كارهايى كه بايد مىشد پرداختيم و امشب هم مثل ديشب تا صبح

تلفنها در كار بودند و پياپى اطالعات و خبرها مىرسيد .البته خبرهايى كه
نگرانى آور بود و حکايت از سقوط اين جا و آن جا مىكرد و صبح كه شد

معلوم شد هنوز ما برجاييم محکم ايستادهايم و ظاهرا اين خبرها صحت نداشته

فقط آنچه شده خواب را از كيسه ما زده است.
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با سفراى ليبى و سوريه مالقات كردم .آنها گفتند  :در اين كه عراق
تجاوز كرده ترديدى نيست
صبح اطالعاتى را كه از اطراف و اكناف كشور رسيده بود ،مطالعه كردم.

پيش از رفتن به ستاد ،آخرين اطالعات را از ستاد ارتش گرفتم و بعد به آنجا
رفتم .در آنجا طرح عملياتى را براى من تشريح كردند.
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در همين مکان با سفراى ليبى و سوريه مالقات كردم .آنها گفتند «در اين
كه عراق تجاوز كرده ترديدى نيست .اين تجاوز ،تجاوزى است براى رسيدن
به هدفهاى مشخص كه مىتوان آنها را در يك كالم خالصه كرد و آن سرنگون
كردن رژيم جمهورى اسالمى ايران به سود ابرقدرت آمريکاست» .در اين
جلسه پيشنهادهايى مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ،صورت اين مذاكرات

موجود است كه به موقع خود بايد جزء اسناد دوره حساس و پرخطر و تاريخى

کشور و انقالب ما منتشر شود.

به اتفاق رئيس ستاد سرتيپ فالحى و سه تن از نمايندگان مجلس به
خوزستان رفتیم

بعد از ظهر به خوزستان رفتيم ،با اين كه از تهران اطالع داده بودند كه من

به اتفاق رئيس ستاد سرتيپ فالحى و سه تن از نمايندگان مجلس به خوزستان

مىرويم ،با اين حال وقتى به فرودگاه اهواز رسيديم اولين تيراندازى به سوى
هواپيما شروع شد و ما در ميان استقبال گلولههاى توپ ،در فرودگاه اهواز به
زمين نشستيم .هيچ چيز حکايت از نظم و انتظام نمىكرد .اما شور و هيجان
جوانهايى كه در فرودگاه بودند زايدالوصف بود .سوار يکى دو ماشين شديم و

به مقر ستاد ارتش رفتيم.

استاندار شرح وضعیت جنگی را داد که به گفته فالحی نادرست بود

در اطاق عمليات وضعيت جبهه را برايم تشريح كردند ،استاندار شرح مىداد

كه  200تانك تا يك ناحيهاى بين خرمشهر و اهواز آمده بودند كه از آنجا به
اهواز حمله كنند .اما در آنجا متوقف شده و به گل نشستند .او شرحى از

جادهها داد كه يأس آور بود .بعد رئيس ستاد از فرمانده لشگر خواست او
گزارش بدهد ،گزارش او تعديل كننده بود ،در اين حال فالحى به گوش من

گفت كه از نظر نظامى روشن است كه گزارش استاندار بيست درصدش بيشتر
صحت ندارد و اين ناشى از بى اطالعى او از جنگ و امور نظامىگرى است.
بعد خلبان كبرايى كه باالى آن منطقه پرواز كرده بود آمد و گفت تعداد تانكها
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 40تا بيشتر نيست كه آنها هم به گل نشستهاند .حاال شما خوانندگان ببينيد،
چگونه با اطالعات مىشود كار يك ارتشى را به شکست كشاند .همین خبر

( 200تانك) در راديو اهواز گفته شده بود و موجب نگرانى شديد مردم شده
و روحيه يأس در سپاهيان و ارتشيان ما بوجود آورده بود.

به کوشک رفتیم و با سربازان صحبت کردم
از آنجا به كوشك رفتيم و سربازان كه هيچ انتظار نداشتند و غافلگير شده

بودند ،با فريادهاى الله اكبر و درود بر خمينى و سالم بر بنىصدر استقبال
كردند .با واحدهاى آنها يك به يك صحبت كرديم .با سربازها و توپچيها

صحبت كرديم .روحيه شان فوقالعاده قوى بود .يکى از ميان جمع گفت براستى
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

خرمشهر برويم .ناچار سربازها را ترك كرديم و آنها به ما قول و اطمينان مىدادند
كه چون سنگ استوار برجا خواهيم ايستاد و ضربهها را تحمل خواهيم كرد .اما
زمين را به دشمن نخواهيم داد.

به طرف خرمشهر رفتيم .استاندار خود اتومبيل را مىراند و به يك پاسگاه

ژاندارمرى رسيديم و استاندار رفت اطالعات بگيرد و باالخره آمد و گفت كه
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

شب را در استاندارى گذرانديم و صبح به ديدار جبههها رفتيم.
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نمايندگان استان خوزستان گفتند كسى را گرفتهاند كه نامهاى به
امضاى من براى مذاكره با دمکراتها داشته است

قرار بود امروز صبح حمله هوايى به پايگاههاى عراق بشود ،در اين باره

پرسيدم .معلوم شد كه حمله انجام گرفته و بايد منتظر بمانيم تا نزديکيهاى ظهر

از نتيجه موفقيتآميز اين حمله مطلع شويم .در اين وقت يکى از نمايندگان
استان خوزستان صحبتى پيش آورد؛ گفت :كسى را گرفتهاند كه نامهاى به
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.

من به او گفتم اين حرف دروغ است ،براى اين كه اگر مذاكرهاى الزم باشد

انجام بگيرد ،اين را محرمانه نمىكنيم و به دست يك آدم هم نوشته نمىدهيم
كه برو مذاكره كن .حرفى درباره اين كه اين حرف دروغ است نيست .براى

اين كه كار كردستان را پس از آن كه كومله توطئه چيده بود و مىخواست
پايگاهها را ساقط كند ،خود من شروع كردم و استقامت كردم .بنابراين درسى از

كسى نبايد درباره مقاومت و قاطعيت در اين باره بگيرم .اما حرف اين است

كه چرا چنين زمينهاى در ذهن ما وجود دارد كه اين دروغها مؤثر واقع مىشود
و اين مسئله نگرانى آور است كه ما بايد به آن بپردازيم.

اگر روحيه خالص اسالمى باشد ،يعنى اگر فكر راهنما و مبناى حركت

تضاد نباشد و اين كه اعتقاد بر پايه ساختن و بزرگ كردن كسى و يا خراب
كردن كسى استوار نباشد ،اگر آدم را به حق بسنجند ،همان طور كه امام على بن

ابى طالب مىفرمايد و نه حق را به آدم ،در آن صورت اين گونه تبليغات ،مؤثر

واقع نمىشود .اگر اين تبليغات مؤثر مىشود ،علت آن ضعف در بينش است،
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

خراب كردن چيز ديگرى ،ناگزير اگر بخواهند يك کسی را در ذهن او بىارزش
بکنند و البد كسانى مىخواهند در ذهن سپاهيان ارزش بشوند .و الزم است كه
رئيس جمهور بىارزش بشود و اين گونه دروغها را مىسازند .آن عيب اصلى در

بينش راهنماست.
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اگر از آن روز نخست زورمدارى و قدرتطلبى و اين حس تفوق و
حاكميت را در افراد به وجود نمىآورديم ،خصوصا در سپاهيان به وجود

نمىآورديم ،اين گونه عوارض را به بار نمىآورد و اين چيزى است كه ما بايد با
آن مبارزه كنيم .واال دائم تكذيب كردن كه اين دروغ است و آن دروغ است،

مسئلهاى را حل نمىكند و آنهايى هم كه يك دروغى مىتواند نظر و باور آنها را
تغيير بدهد ،كسانى نيستند كه من بابت تغيير نظرشان ناراحت بشوم .براى اين

كه آنها على االصل مبناى تفكر و عملشان نادرست است و اگر هم با من

موافق مىماندند ،باز به مناسبت ديگرى اين موافقت را از دست مىدادند .آنها
بايد بر اساس عقيده با رئيس جمهورى در رابطه قرار بگيرند و نبايد رابطه
شان يك رابطه شخصى باشد .بايد بر اساس دين و عقيده رابطه داشته باشند ،تا

اين رابطه استوار بماند.

روزنامهها نوشتند كه ما محاصره اقتصادى را بزرگ مىكنيم ،مسئله
ترس از جنگ را طرح مىكنيم

آنها هم كه اين تبليغات دروغ را مىكنند ،بويى از واقعيت اسالم نبردهاند و دلى

هم براى سرنوشت ايران نمىسوزانند و نمىدانند كه حاال جنگ پيش آمده
است .اول كه اين جنگ را باور نداشتند و با صراحت در روزنامهها نوشتند كه

ما اين مطالب را بزرگ مىكنيم ،محاصره اقتصادى را بزرگ مىكنيم ،مسئله
ترس از جنگ را طرح مىكنيم ،از يك توطئه حرف مىزنيم و از اين حرفها كه به

خيال آنها هيچ پايهاى ندارد .روزى هم كه باالخره معلوم شد كه پايه دارد و
جنگ شروع شد ،تبليغ مىكردند كه از ارتش كارى ساخته نيست و اين را بايد
به كنار گذاشت و گروههاى چريك تشکيل داد كه اجراى اين طرحها مساوى بود

با نابودى انقالب و كشور ما و امروز معلوم مىشود كه خير ،ارتش ما توانا بوده
فقط الزم بوده ما روحيهاش را خراب نكنيم به آن روحيه بدهيم ،آن را از خود
بدانيم و فكر اسالمى را در آن تقويت بکنيم تا در عمل صداقت ،قاطعيت و

پايدارى خودش را نشان دهد .من خوشوقتم كه كوششهايم بىنتيجه نماند و مردم
ايران مىبينند كه ارتشى كه  20ماه از هر سو در تخريبش مىكوشيدند ما با
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استقامت و مقاومت اين ارتش را با آن چنان روحيهاى وارد كارزار كرديم و
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.

از سنجش افكارى حرف بزنيم كه درباره ارتش انجام گرفته است
خوبست در اين جا از سنجش افكارى حرف بزنيم كه درباره ارتش انجام

گرفته است .مردم ما مثل رئيس جمهورشان  90درصدشان به توانايى ارتش
اطمينان داشتند و اطمينانشان هم از متوسط باال بود %55 .مردم ما با همه
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
نتيجه باالرفتن روحيه آنها مؤثر واقع مىشود و يکى از اسباب بزرگ موفقيت

نيروهاى ارتش و ديگر نيروهاى مسلح ما بوده است .بارى اميدوارم كه اين
مقدار كه گفتم براى خوانندگان مايه عبرت بشود و آنهايى هم كه اين تبليغات

سوء را در واحدهاى سپاه مىكنند به خود بيايند و بيش از اين با سرنوشت

انقالب و كشورشان بازى نكنند .من نه از سپاه و نه از هيچ كدام از نيروهاى
مسلح هيچ انتظار خالف قانونى ندارم .به عكس انتظار و اصرار دارم كه قانون

را اجرا كنند و اضافه بر قانون هيچ كارى نكنند.

به ديدار از جبهه «عين خوش» رفتيم

بعد به ديدار از جبهه «عين خوش» رفتيم جايى كه عراقىها مدعى بودند
آن را كه گرفتهاند و  100كيلومتر هم آن طرفتر آمدهاند .هلىكوپتر در نزديك

امامزادهاى به زمين نشست مردم آن منطقه به پيشواز آمدند و اسلحه

مى خواستند براى اين كه بتوانند با دشمن به جنگند .ما از آنجا با جيپ نظامى
به طرف جبهه «عين خوش» رفتيم .به نزديکىهاى جاده كه رسيديم ،ديديم كه

باران گلولههاى توپ مىبارد و وقتى به زمين مىخورد و خاك بر مىخواست
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رأس زيبايى به وجود مىآورد كه مىشد آن را رأس گلولههاى توپ عنوان كرد و
من هم با همين عنوان شروع مىكنم.

فالحى جانشين ستاد به من گفت از اين جا به بعدش را بايد تصميم

بگيريد ،چون هر آن ممکن است كه جيپ به هوا برود .معناى اين حرف روشن

بود .من بايد به عنوان رئيس جمهورى تصميم مىگرفتم كه آيا مىبايست زندگى
رئيس جمهورى و همراهانش را با توجه به وضعيت كشور و اثرى كه فقدان
رئيس جمهورى ممکن بود به بار بياورد ،به خطر بيافكنم؟ اما يك طرف قضيه

اين بود كه فرمانده نيروهاى مسلح و فرمانده كل قوا به ديدار جبهه و سربازانى كه
در جبهه مىجنگند مىرود .اگر از اين جا باز مىگشت ،ديگر چگونه مىتوانست
از فرزندان اسالم ،فرزندان ايران بخواهد كه با استوارى از ميهن خودشان دفاع
بکنند؟ اين است كه اين بنده ،به عنوان معرف استقامت كشور در آنجا بايد در

كنار سربازان حاضر مىشد و از آنها مىگفت :خدا و دين و تاريخ و موجوديت
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
نمىتوانست از باران گلولههاى توپ بترسد ،مالحظه زندگى رئيس جمهورى را
بکند و بازگردد .گفتم :مىرويم.

در همان وقت در  30مترى ما گلوله توپى به زمين خورد

آقاى غفارى مشغول نقل قصهاى شد كه در همان وقت در  30مترى ما
گلوله توپى به زمين خورد و همه گفتند خدا رحم كرد .من به غفارى گفتم بقيه

داستانت در شماره قيامت! او پرسيد كه توپ چقدر ميزان از اطرافش را مىزند

و خراب مىكند .گفتند در حدود  50تا صد متر اطرافش راخراب مىكند .او
تعجب كرد كه در فاصله  20متر هم نيست ،چطور آسيبى به ما نرسيد .بعد
معلوم شد كه زمين شل است اين هم از نعمتهاى زمين شل كه گلوله فرو رفته و

ضرر و زيان به بار نياورده و ما زنده مانده بوديم .به هرحال همين گلولههاى

توپ مىآمدند و مىخوردند و رقص گرد و غبارى كه نتيجه زمين خوردن گلوله
بود ،شروع مىشد و دور تا دور ما اين رقصها بود .يکى دو گلوله هم به
اسفالت جاده خورد و با همه اينها به سالمت به جبهه رسيديم.
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فالحى فرياد مىزد در جاى خود سنگر را ترك نكنيد

در آنجا هم گلولهها از هر سو مىآمدند و سربازها هم با كمال خونسردى
كارشان را مىكردند و تا مرا ديدند ريختند از سنگرها بیرون؛ با ناباورى تمام.

فالحى فرياد مىزد در جاى خود سنگر را ترك نكنيد و به فرماندهان امر
مىكرد كه سربازها را در جاى خودشان نگه بدارند و مىگفت كه رئيس
جمهور پيش شما مىآيد .براى اين كه وضع دشمن را بفهمم ،گفتم به
نزديکترين نقطه دشمن يعنى محل ديدبانى برويم و رفتيم آنجا .سربازها و

مأمورين ديده بانى در حالى كه از شوق نمىتوانستند جلوى اشك خودشان را

نگه بدارند ،مىگفتند« :ماجان خودمان را هم بدهيم كم ارزش است چرا كه ما

يك چنين كشورى پيدا كردهايم ،كه رئيس جمهورى كشور مىآيد و در كنار ما و
زانو به زانوى ما توى سنگر مىماند ،ما شکست ناپذيريم» .از آنجا با دوربين

ما وضع تانكهاى دشمن را ديديم و تقريبا از دو سو به سوى اين قرارگاه نظامى

تيراندازى مىكردند .بعد پايين آمديم .نيروهاى ما يك تانك عراقى را گرفته

بودند ،تانك روسى بود و آن را به ما نشان دادند .ديديم كه باز سربازان تاب

نمىآورند و دور ما جمع مىشوند .من دچار اين بيم شدم كه نكند مثل «جنگ
احد» بشود و اينها سنگرهاى خود را به شوق ديدن رئيس جمهور ترك بکنند
و موجب شکستى كلى ،فراهم آيد .آنها كه آمده بودند پشتيبانى مىخواستند،

مطابق معمول فانتوم مىخواستند و تانك و توپ و همه چيز مىخواستند.
مخصوصا از جهت فرماندهى كه شب پيش هم اين حرف را مىزدند و

فرماندهى قابل مىخواستند ،و ما هم در بازگشت نخستين كارمان اين شد كه

فرماندهى نيروهايمان را بهتر بکنيم و كرديم .فالحى به آنها گفت شما بىخود

داد و بيداد نكنيد .نيروهايى كه شما داريد دو لشگر زرهى را پاسخگو است و
شما بايد در اينجا نمايشگر روح پيروزى ،روح قوى و اراده استوار باشيد و

نمايش دهنده پيروزى بر تانك و توپ .موضع شما خوب است ،موقع شما قوى
است و بايد بايستيد و مقاومت كنيد .در همين حدود كه داشتيم از اين جا به

آن جا مىرفتيم يك گلوله ديگر نزديك ما زمين خورد و قطعات آن به اطراف
پراكنده شد .يك قطعه آن هم نزديك پاى آقاى غفارى زمين افتاد و معلوم شد
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كه بدشانسى آورده است؛ شهيد نشد! به هر حال ما سوار جيپ نظامى شديم،
اين بار گلولههاى توپ دشمن دقيقتر شليك مىشد و رقص گلولهها نزديکتر به
اتومبيل بود ولى به خواست خدا آسيبى به ما وارد نيامد .ما آمديم و سوار

هلىكوپتر شديم و به مقر ستاد ارتش بازگشتیم.

بعد از ظهر در ستاد ارتش نشسته بوديم که ناگهان ديديم از هر سو به

آسمان تيراندازى مىشود .معلوم شد ميگهاى عراقى آمدهاند .دو سه تا ميگ
عراقى آمده است و دفاع ضدهوايى مشغول است و افرادى كه توى اطاقها
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
خود اطاق نمىخورد يا به سقف اطاق مىخورد يا به نزديك اطاق مىخورد كه

ديوار را خراب مىكند يا سقف را بر سر آدم مىريزد .بهتر است كه شما سرپا
بمانيد كه اگر به جايى خورد و خرابى به بار آمد ،بتوانيد از معركه در برويد .به

هر رو آمدند و گفتند بهتر است شما به پناهگاه برويد و جواب دادم :توكل به

خدا بکنيد و همين جا بمانيد ،نه از اين باب كه نبايد در مقابل خطر به
پناهگاه رفت ،البته انسان نبايد دستى دستى خود را به خطر بياندازد ،از اين

باب كه نبايد بابت هر هواپيما به آسمان آوردن ،روشهايى در پيش گرفت كه
بيم و اضطراب در ديگران به وجود بياورد.

روز طوالنی در جبهه جنگ ،بعدازظهر گفتند كه مردم خرمشهر دارند
شهر را تخليه مىكنند

بعدازظهر گفتند كه مردم خرمشهر دارند شهر را تخليه مىكنند و هر آن
ممکن است شهر سقوط كند .تصميم گرفتم از اين دو شهر بازديد كنم و سوار

جيپ آهو شديم و راه افتاديم .محافظى هم در اين وقت نداشتيم و اتومبيلهايى
كه ما را همراهى كنند نخواستيم و راه افتاديم .يعنى منتظر نمانديم كه آنها

بروند و اين مقدمات را بچينند .راه افتاديم ،در راه مردم كه نمىدانستند من در

خوزستان هستم ،اتومبيل را كه مىديدند فرياد مىزدند بنىصدر ،بنىصدر و
مىدويدند ،در راه مىديديم كه اتومبيلها دارند مىآيند و يك قطار طوالنى از
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تمام وسايل نقليه .رسيديم به آبادان و به همان ترتيب برايشان ناگهانى بود و
عكس العمل خودجوش از خود نشان مىدادند و بنىصدر بنىصدر و اتومبيل

را در ميان مىگرفتند .و دود هم تمام فضا را پوشانده بود .يك كسى آمد و
گفت كه پااليشگاه دارد مىسوزد و امکانات خاموش كردن نيست ،كار

نمىكنند و از اين مقوله حرفهايى يأسآميز و ما براى اين كه اطالع بگيريم از
وضع خود آبادان و خرمشهر به محل سپاه پاسداران انقالب در آبادان رفتيم .در
محوطه چمن آنجا نشستيم و گزارش فرمانده سپاه را گوش كرديم و فهميديم كه

پااليشگاه را به وسيله خمپاره و توپ از نخلستانى كه پشت آنجاست ،مىزنند و

بايد آن نخلستان را خاموش كنيم و از آنجا راه افتاديم آمديم به مركز بسيج.
گزارشى هم در آنجا به ما دادند و همين معنا تأييد شد و فهميديم كه چه بايد

بکنيم .از آنجا مردم در خيابانهاى مسير مىديدند و مىفهميدند كه من حاضرم،
خيابانها همه سنگربندى بود ،جوانها در سنگرها بودند و با همان فرياد شادى

و «حمايتت مىكنيم و درود و اميد» و اينها ،از آنجا به خرمشهر رفتيم.

در خرمشهر ديديم فرق بين ديده و شنيده بسيار است .آنچه مىشنيديم و

آنچه را مى بينيم يکى نيستند .خرمشهر سقوط نكرده بود ،ما به دژ خرمشهر

رفتيم؛ در نزديکى آنجا يك عرب مسلحى از هموطنان ما آمد و گفت اين جا
خبرى نيست برگرديد فرماندارى ،ستاد آنجاست .به عالوه اينجا را دارند با

توپ مىزنند البته توپ زدن موجب انصراف ما نمىشد ،اال اين كه وقتى ما

فهميديم مركز فرماندهى عمليات در جاى ديگر است ،رفتنمان به آنجا بىمعنى

بود .آمديم به مركز فرماندهى عمليات و ناخدا جوادى وضع استقرار توپ و
تانكهاى دشمن را براى فالحى تشريح كرد و تقاضا كرد فانتوم باال برود و
بزند .يك سرهنگ ديگرى هم بود كه فرمانده عمليات منطقه بود .فالحى به

آنها گفت ،اين كار سادهاى است شما وسيله بهترى از فانتوم در اختيار داريد و

معلوم شد چند قبضه توپ كاتيوشا دارند كه  40گلوله با هم رها مىكند .و
جهنمى از آتش به وجود مىآورد .گفت كه اينها را به سمت اين محل برگردانيد
و گلوله باران كنيد .آن سرهنگ گفت كه دو سه قبضه را به طرف ديگرى،

طرف خاك دشمن شليك مىكند كه مبادا دشمن از آنجا حمله بکند .فالحى
براى او روشن كرد كه از آنجا حملهاى نمىتواند انجام گيرد و نيرو را تلف
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نكن و همه آتش را به اين طرف برگردان و از او خواست تا فورا اين كار را
بکند .خوب ،شهر كه سقوط نكرده بود هيچ ،البته مردم شهر را ترك مىكردند.

اما جوانهاى زيادى مانده بودند سنگرهايشان را داشتند ،اين جوانها ارتشيان
بودند ،سپاهيان انقالب بودند و گروههايى از جوانان ديگرى كه ما در خيابانها

مىديديم.

وقتى ما مىخواستيم بازگرديم ،هوا تاريك شده بود و صحبت از خطرهاى

بسيارى بود كه در بازگشت بهنگام تاريکى وجود داشت .چون حاال ديگر همه

فهميده بودند كه در خوزستان و در آبادان و خرمشهر هستيم و مىدانستند كه
نيروى مدافعى هم نداريم ،آيا مسلح همراه ببريم يا نبريم .اين بحثها پيش آمد و

به همان ترتيب كه آمده بوديم ،برگشتيم براى اين كه من فكر كردم ،اوالً بردن
يکى دو ماشين چيزى از خطر نمىكاهد ،در تاريکى بود و نبود آنها بىتفاوت
است .و اگر از جايى به ما حمله يا تيراندازى بشود ،هيچ چيزى تغيير نخواهد

كرد .ثانيا ،وقتى مردمى كه داشتند شهرشان را ترك مىكردند ،و آنها كه مانده
بودند ديدند كه نه ما با همان سادگى آمديم و از خطر واهمه نكرديم با همان

سادگى در تاريکى داريم باز مىگرديم ،از يك راهى كه بسيار پر خطر است و
اطراف اين راه نخلستانها بودند و هر آن ممکن بود از پشت اين نخلها به

سوى ما شليك شود ،روحیه پیدا میکردند .هوا هم تاريك بود و چراغ را هم
نمىبايد روشن مىكرديم .بنابراين جايى را نمى ديديم اما آنهايى كه

مىخواستند به ما حمله كنند ،مىتوانستند در جاده ما را تشخيص بدهند و
حمله كنند .در همين مراجعت به طورى كه بعد به من گفتند( ،همين رفتن و

برگشتن ساده) موجب تقويت جدى روحيه مردم شد و ما به سالمت در
تاريکى محض بدون روشن كردن چراغ از خرمشهر سوار شديم و به مركز ستاد

آمديم .در آنجا گزارشهاى جبهه را گرفتيم ،معلوم شد جيپ به بال هواپيماىی

كه مى خواست ما را ببرد خورده است و قرار شد صبح برويم .بعد هواپيما يك
پرواز آزمايشى انجام داد و ما سوار شديم و نزديك ساعت  11شب به تهران

بازگشتيم .
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ساعت 12شب ضياءالحق رئيس جمهور پاكستان تلفن کرد و
صحبت كرد كه به ايران بيايد

وقتى وارد تهران شديم ،نزديك ساعت 12شب ضياءالحق رئيس جمهور

پاكستان تلفن کرد و صحبت كرد كه به ايران بيايد .به او گفتم :ما از آمدن شما
و شخصيت و مسئول هر كشور مسلمانى استقبال مىكنيم .براى اين كه ببينيد

ما چه مى گوييم و حقى كه داريم كدام است نه براى ميانجى شدن ،چون در اين
مسئله حق معلوم است .و آنهايى كه مىخواهند جانب حق را بگيرند بايد
بگيرند .معلوم است كه ما مورد تجاوز قرار گرفتهايم ،معلوم است كه دولت

عراق يك جانبه قرارداد الجزيره را نقض كرده است و بعد تجاوز كرده است.
معلوم است كه اين تجاوز هيچ توجيهى ندارد و بايد محکوم بشود و همه

آنهايى كه خود را مسلمان مىدانند ،بايد در كنار ما با متجاوز بجنگند .براى
اين گونه گفتگوها آمدن شما عين مطلوب است با اين حال من فردا پس از

شور با امام و ديگران نظر خودم را به وسيله سفير شما خواهم گفت .دوستان
آمده بودند .مقدارى آنها صحبت كردند در ضرورت فرستادن هياتهايى به

كشورهاى اسالمى براى توضيح موقعيت ايران و اين كه ما بايد يك هجوم

تبليغاتى ببريم و وضع را براى مردم دنيا روشن كنيم .بسيارى در دنيا نمىدانند
وضعيت از چه قرار است و اين قبيل مطالب و ساعت يك بعد از نيمه شب

خوابيديم به اميد فردا.
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دو تن از نظاميان كه براى رفتن به سفرى آمده بودند باهم به منزل
امام رفتيم

صبح بعد از اين كه دكتر چمران آمد .پس از مالقات و رفتن دو تن از

نظاميان كه براى رفتن به سفرى آمده بودند ،باهم به منزل امام رفتيم و با امام
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ديدار كرديم .اما چهره بشاشى داشت و بسيار از سفر خوزستان راضى بود.
وضع را براى ايشان تشريح كردم .گفتم به اين كه ارتش ما خوب مقاومت كرده

و اين شنيدهها نادرست است و با آنچه انسان مىبيند ،نمىخواند .گفت پس
اين اخبار چيست كه مىگويند اينجا سقوط كرد آنجا سقوط كرد؟ گفتم اين

اخبار را آدمهاى نادان و ناشى و مسئولين محلى مىسازند و مىگويند و براى

خودشان و ديگران اضطراب درست مىكنند ،كه واقعيت ندارد .من جبههها را
رفتم و يك به يك بازديد كردم و هم روحيه قوى است و هم وضع خوب است

و ارتش ما خوب مقاومت كرده است .چمران گفت كه اين حمله كه قرار بود
نتايج بسيار اسف بارى براى انقالب ما به بار بياورد ،ظاهرا به نفع تمام

مىشود عجب اين است كه سفير الجزاير هم كه عصر آمد و بعد هم خواهم
گفت ،همين حرف را زد.

امام گفت :اگر به ارتش روحيه و دل بدهيم مىتواند در برابر
تهاجمات بزرگ مقاومت بکند

به هرحال امام گفت بله اوال معلوم شد كه اين ارتش به اسالم وفادار است

به جمهورى اسالمى وفادار است و كامال به انقالب گرويده است و اميد
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

دل به او بدهيم مىتواند در برابر تهاجمات بزرگ مقاومت بکند و اين هم
خارجيها را براى نقشههاى بعدى منصرف كرد و هم اشرار داخلى را سر جاى

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

خودمان به سپاهيان انقالب خودمان به ژاندارمرى ،شهربانى و كليه نيروهاى

مسلح مکرر بفرمايند و دائم به آنها روحيه بدهند و همين طور خطاب به ملت
عراق و ارتش عراق و آنها را از اين كه وسيله دست صدام حسين بر ضد يك
ملت برادر مسلمان بشوند بازبدارند.
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مسئله آمدن رؤساى دلتهاى مسلمان به ايران طرح شد
مسئله آمدن رؤساى دلتهاى مسلمان به ايران طرح شد و من نظر خودم را

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،

بيايند قدم آنها باالى چشم .ايشان هم گفتند بله جنبه ميانجيگرى به هيچ وجه
نبايد در ميان باشد ،ولى خوب براى آمدن و فهميدن نقطه نظرهاى ما هركدام

مىخواهند بيايند ،بيايند مفيد هم هست .احمد آقا هم نشسته بود ،او درباره

فايده هر يك از اين مسافرتها در صورتى كه در همين حد باشد اصرار بيشترى

كرد .

بعد از منزل امام بيرون آمديم .در ضمن بگويم كه گفتند كم و كسرى هم

نداريم {ارتشیها} به شما بروز نمىدهند و هيچ كم و كسرى هم نداريم.

خوب اين روحيه قوى انسان را هم قويدل مىكند و وقتى بلند شديم ايشان

خطاب به من فرمودند كه انشاءالله پيروز بشويد.

آمديم به محل ستاد ارتش

در بيرون گفتگوى مختصرى با مخبر تلويزيون انجام داديم و آمديم به محل
ستاد ارتش ،با نظاميان نشستيم و توجه امام را به آنها گفتيم و راجع به طرح

جنگ ى صحبت كرديم و بعد از داد و قالهايى كه در اين گونه امور پيش مىآيد
و هيجانها ،قرارى براى ساعت پنج بعدازظهر گذاشتيم و رفتيم باال براى اين

كه سفراى پاكستان و الجزاير را در اتاق رئيس ستاد ببينيم.

با سفراى پاكستان و الجزاير در اتاق رئيس ستاد دیدار کردم

سفير پاكستان آمد و من نظر خودم را گفتم ،گفتم با امام هم صحبت شده

و با ديگران هم صحبت شده و در همين حد اگر كشورهاى اسالمى به اتفاق

آراء نمايندگانشان از رئيس جمهور پاكستان و دبير كل كنفرانس اسالمى
خواستند كه به ايران بيايند ما براى تشريح موقعيت خودمان با كمال میل

مىپذيريم اما براى اين كه ميانجى بشوند و مذاكرهاى انجام بدهند نمىپذيريم.
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براى اين كه ميانجى معنى ندارد و حق روشن است و بايد جانب حق را بگيرند،
او هم گفت :سخنان آن شب شما خطاب به سفرا خيلى روشن بود و ما ترديد
نداريم كه تجاوز انجام گرفته و حق هم با شماست.

سفير الجزاير گفت :صدام حسين اين طور وانمود كرده بود كه انگار
به يك گردش گاه مىرود

بعد سفير الجزاير آمد ،با او مفصلتر صحبت شد .او چند مطلب را گفت
كه بسيار در خور توجه است؛ بعد از اين كه گفت امير كويت با رئيس جمهور
الجزاير صحبت كرده است كه به ايران بيايند و من گفتم :در همين حدود،
آمدن آنها مفيد است و قدمشان باالى چشم ،او گفت صدام حسين اين طور

وانمود كرده بود كه انگار به يك گردش گاه مىرود .يعنى هيچ مقاومتى در برابر

قوای نخواهد شد چون به خيال آنها ارتش متالشى شده و قوه مقاومت و
روحيه مقاومت ندارد و اصالا مايل به مقاومت هم نيست ،حضور ارتش عراق

را بهانه قرار خواهد داد كه به جمهورى اسالمى پشت كند.

اما در عمل دنيا با يك واقعيت ديگرى روبرو شد و معلوم شد كه هنوز

روح اين ملت را مردم دنيا و دستگاهاى تبليغاتى كه به مردم دنيا اطالع
مىدهند نشناختهاند.

نيروى هوايى شما ضربات جانانهاى وارد كرده و همه فهميدند كه اين

نقشه موشه دايان اين بار نگرفت .آنها به پايگاههاى هوايى شما از زمين و
آسمان حمله كردند اما به نتيجه نرسيدند و از امروز همه مىدانند كه زور ارتش

عراق به انتها رسيده و از قول سفير روسيه در الجزاير نيز گفت كه آنها ( روسيه
) 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

يك ملتى مقاومت كرد چقدر احترام در دنيا پيدا مىكند ،امروز بعد از بيست ماه

سران اين دولتها مىخواهند به ايران بيايند و خود اين يك احترامى است به قوه
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مقاومت ما است و من هم به همين صفت آنها را مىپذيرم تا معلوم بشود كه
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

اگر آنچه را كه به دست آوردهايد نتوانيد نگاه داريد ،ما بسيارى چيزها را از

دست خواهیم داد .بايد حيثيت و اعتبارى را كه به دست آوردهايم با عمل خود
نگهدارى كنيم و همچنان به ميزان آن نيز بيفزاييم.

خطاب به نیروهای مسلح
امروز آن لحظات و آن لحظه تاريخى فرا رسيده است روح مقاومت ملت ما

مىتواند در وجود شما تجلى كنند و همه نيروهاى مسلح ما بايد با تمام
استعداد و توانايى بايستند؛ تاريخ خفت و ذلت را ورق بزنند دو قرن بود كه

ملت ما را با خفت خو مىدادند و رجال ما به نوكرى اجنبى فخر مىفروختند و
امروز بايد اين دوران بسر برسد .هيچ لحظهاى شکوهمندتر و زيباتر از اين
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
خوارى را ورق مىزنيد و در صفحه جديدى كه پيشاروى نسل امروز گشوده

مىشود ،نخستين سطور را با خون خودتان بنويسيد :ايرانى در اسالم از خفت
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

چهل سال در كار و تالش و مبارزه نگهداشت .طورى كه يك نسل نسلى كه به
خفت و تسليم خو كرده بود ،جاى خود را به يك نسل نو و زندهاى با روح آزاد

داد كه آماده براى يك زندگى مستقل و آزاد است و اينك شما بايد بدانيد ما

هيچ بهانهاى براى مقاومت نكردن را نمىپذيريم؛ هيچ كمبودى نبايد انسان را
از فكر چاره منصرف كند و مبناى كار را كه مقاومت است رد كند و حاال
وضعيت نظامى را تشريح كنيد .آنها هم وضعيت نظامى را تشريح كردند و من

گفتم در اين صورت با توجه به وضعيتى كه شما گزارش مىكنيد هدف
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نيروهاى ما بايد خنثى كردن مقاومت نظامى دشمن و ايجاد زمينه براى حمله
باشد.

ساعت  5بعد از ظهر براى شركت در شورايعالى دفاع به محل نخست

وزيرى آمدم .اما اين شورا تشکيل نشد ،من از فرصت استفاده كرده و درباره

اوضاع نظامى غرب با وزير دفاع ،فرمانده نيروى هوايى ،رئيس ستاد ارتش،

فرمانده نيروى زمينى و دكتر چمران صحبت كردم.

علماى بلوچستان آمدند و تقاضاهايى داشتند
بعد علماى بلوچستان آمدند تقاضاهايى داشتند كه با من درميان گذاشتند.

يکى اين بود كه دانشگاه اسالمى آنجا افتتاح بشود .ديگر اين كه رسانههاى
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

بلوچستان رسيدگى شود و رئيس جمهورى از آن استان ديدن كند و به دردهاى
مردم برسد.

گزارشى آورده بودند درباره طرحى كه عدهاى براى تسويه حساب با
گروههاى سياسى دارند

عده ديگرى آمدند ،گزارشى آورده بودند درباره طرحى كه عدهاى براى
تسويه حساب با گروههاى سيأسى دارند و اين مسئله را با تفصيل با من در
ميان گذاشتند و جعلیات و دروغهايى را كه در روزنامهها مىنويسند و درج

مىشود و از راديو مىگويند و اينها مقدمه چينى است براى برخوردها و
عوارضى كه در پى خواهد داشت .خصوصا در اوضاع كنونى كشور ممکن

است بىرابطه با توطئه گستردهاى كه دشمن براى ما تدارك كرده است نباشد.

بعد حاج احمدآقا به اتفاق رئيس مجلس آمد و از من و فرماندهان نظامى

دعوت كرد كه براى ساعت  9به خدمت امام برسيم .البته موقعى كه ما

مى خواستيم راه بيافتيم موقعيت قرمز اعالم شده بود و همه جا تاريك بود .با
اين حال من به طرف منزل امام راه افتادم و نزديك منزل كسى آمد و گفت:
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وضع همان وضعيت قرمز است و مالقات به فردا مىماند .از آنجا به منزل
مادرم آمدم و نزديك نيمه شب ضياءالحق تلفن كرد و قرار شد كه فردا

بعدازظهر به ايران بيايد.

ابوشریف آمد :شخصی اطالعاتى از اروپا آورده و باز بختيار گفته :تا
 15روز ديگر در ايران خواهد بود

ساعت  12شب ابوشريف با يك نفر ديگر آمد اطالعاتى از اروپا آورده
بود .باز بختيار خائن در جايى گفته است كه تا  15روز ديگر در ايران خواهد
بود .اين براى چندمين بار است كه چنين آرزويى را در دل مىپرورد و بر زبان

مى آورد ،اما هنوز به جايى نرسيده اين بار نيز به جايى نخواهد رسيد ،جمهورى
ما استوار است .اين مردم خواهان اين جمهورى هستند و مسلما از جمهورى

خودشان دفاع مىكنند .اميدوارم تحمل اين سختىها به استحکام هرچه بيشتر
جمهورى ما بيانجامد .ساعت یک و نیم شب دست از کار کشیدم .
کارنامه شنبه  5مهرماه 1359

تاریخ انتشار 17پنجشنبه مهر ماه 1359
شماره روزنامه 372

گزارشات جبهههاى مختلف جنگ

اول صبح گزارشات جبهههاى مختلف جنگ را دريافت كردم .گزارشات
خوب بود مىگفت كه فشار به خرمشهر از بين رفته و تيراندازى به آبادان هم
كم شده و فعاليت نيروى هوايى دشمن تقريبا نزديك به صفر است .در سر پل

ذهاب قشون دشمن به عقب مىرود .و اما در قصرشيرين شهر در دست دشمن
است.

به مالقات امام رفتم و يك ربع در حضور ايشان راجع به وضع عمومى

جبهه و هدفهايى كه تعقيب مىكنيم صحبت كرديم و اين كه نيروهاى مسلمان
داراى روحيه عالى هستند و با روحيه و عقيده جنگ مىكنند و ما تا مىتوانيم
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بايد اين روحيه راتقويت كنيم .بعد از آن چون قرار بود به استقبال رئيس
جمهور پاكستان بروم .امام فرماندهان نيروها را پذيرفتند و كالم تشويقآميز
پرهيجانى خطاب به آنها فرموده بودند كه در روحيه آنها بسيار اثر گذاشته بود

.

در جبهه خوزستان ،وضع جبههها به خرابى گراييده و دو تیپ زرهى
دشمن از خط مستقيم به سوى اهواز آمده

من به ستاد ارتش بازگشتم و بالفاصله از جبهههاى مختلف اطالعات خواستم،
معلوم شد كه وضع در جبهه خوزستان به خرابى گراييده و دو تیپ زرهى دشمن

از خط مستقيم به سوى اهواز آمده و اهواز در تيربرد توپخانه آنها قرار گرفته
است .بالفاصله از نيروى هوايى خواستم كه به كمك نيروى زمينى برود و در

متالشى كردن اين دو تيپ ،تمام همت و توانايى خود را به كار ببرد .نيم

ساعت به نيم ساعت از جبهه اطالع مىگرفتم .وضع در برخى جاها آرام بود،
فقط در جبهه اهواز بود كه اوضاع تقريبا نگرانى آور بود

بعد ياسر عرفات آمد؛ گفتگو در باره گفتهها ،شنیدهها و شایعات و
راه حلها

ما با او گفتگو نشستيم .اين گفتگو تا ساعت  4:15ادامه يافت .آقاى رجايى

هم در اين گفتگو بود .از نظر روش ،بر اين امر تأكيد مىكرديم كه دو روش در
قرآن به ما آموخته شده ،يك روش در مورد اختالف بين خود مسلمانهاست كه
در آنجا يك طرف حق كامل و يك طرف باطل كامل است و نمىشود هر طرف
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
نمىدهد ،حمايت و در كنار صاحب حق بر ضد باطل جنگيدن معنى مىدهد .و
ما چون مورد تجاوز واقع شدهايم و خود را حق مىدانيم ،از شما انتظار داريم
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كه كنار ما بايستيد و با باطل بجنگيد .از جمله اين كه از نظر روش گفتم كه ما
چرا نمىتوانيم ميانجى را بپذيريم و گفتيم كه ميان حق و باطل سازش ممکن
نيست تا ميانجى ممکن باشد .بعد به بررسى وضع پرداختيم و او گفت كه

انقالب ماست و شکست اين انقالب قبل از همه ،ما را از پا در مىآورد .من

گفتم :شکست انقالب ما وقتى است كه ما تن به سازش با باطل دهيم .و اين
مطلب را براى او شرح كردم كه قدرت يك قانون ساده دارد ،اگر نتواند بزرگ
بشود و رشد بکند ،ناگزير ميل به تخريب مىگذارد و فلج مىگردد .بنابراين ما

به خواست خدا مىتوانيم آن تجاوز را دچار شکست بکنيم .قدرت صدام

حسين روى به تخريب خود مىگذارد و زود از پا درمى آید .او مىگفت شما
گمان مىكنيد كه در اين دنيا مىتوان بغداد را گرفت يا صدام حسين بتواند

تهران را بگيرد اين ابرقدرتها اين امور را تحمل نمىكنند .ما جواب داديم
خير ،ما قصد اين را نداريم كه اينجا يا آنجا را تصرف كنيم ،ما مىخواهيم يك

رژيم باطلى نباشد ،رژيمى كه به ناحق به كشور ما حمله كرده .او گفت كه

صدام حسين مدعى است كه شما مىخواستيد آماده شويد و به آنها حمله كنيد و
آنها پيش دستى كردهاند .قطب زاده در پاريس گفته است كه ما مىخواهيم

صدام حسين را بکشيم و چمران گروههايى خرابکار و چريك به خاك عراق

مىفرستد و با شيعيان آنجا مىخواهد ترتيب قيام بر ضد دولت عراق را بدهد و
ما چون به دفعات گفتيم آماده مذاكره هستيم و كسى نشنيد ،ناچار عمل كرديم.

من جواب دادم كه اوالً ما آماده حمله به آنجا نمىشديم ،چون او نمىتواند هيچ

نشانهاى از اين امر ارائه بدهد .حال اين كه ما از يك ماه و نيم پيش از حمله
عراق ،مىدانستيم كه يك طرح آمريکايى وجود دارد و آنها هم در اين طرح
شريك هستند و بنابر ساقط كردن جمهورى اسالمى ما است .و دليل هم داشتيم،
اطالعاتى كه داشتیم صحيح بود؛ چون نيروهاى آنها در مرزهاى ما متمركز

مى شدند ولى ما متقابالا چنين تمركزى به وجود نياورده بوديم ،براى اين كه
احتمال و يا قصدى هم براى حمله نداشتيم .اين گفتگوها طوالنى شد و ما از

موضع قاطع خودمان عدول نكرديم.

برگشتم به جلسه شوراى امنيت و وضع را درخوزستان بررسى كرديم
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ساعت  4:30به فرودگاه رفتيم وبا ضياءالحق رئيس جمهور پاكستان
صحبت كرديم و شب هم او آمد كه بعد خواهم گفت .من برگشتم به جلسه

شوراى امنيت و وضع را درخوزستان بررسى كرديم و تصميماتى گرفتيم كه قرار

شد امروز يا فردا يکشنبه به اجرا گذاشته شود و وضع رابه كلى تغيير بدهد .من
از شوراى امنيت به اطاق رئيس ستاد رفتم.

رئيس جمهور پاكستان و هيأت او آمدند

بعد رئيس جمهور پاكستان و هيئت او آمدند و در آنجا هم ما همان دو
روش را شرح كرديم و گفتيم كه به دليل اين كه مسئله دعوا بين حق و باطل

است ،ما ميانجى نمىتوانيم بپذيريم .حرف ما روشن و واضح است ،ما مورد

تجاوز قرار گرفتهايم و از آنهايى كه خود را مسلمان مىدانند حمايت
مى خواهيم .نه بيش و نه كم .رئيس جمهور پاكستان گفت كه روشها صحيح
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،

چه جواب داريد؟ گفتم :يك دليل ديگرى براى اين كه دعوا بين حق و باطل
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

جنگ نمىكرد .و اگر مىكرد ،آن را در اين ماه نمىكرد و ناچار او هم قانع
شد .بعد در زمينه اثرات اقتصادى جنگ ،وزير دارايى مسئلهاى را عنوان كرد
و اين جلسات تا پنج بعد از نيمه شب به طول انجاميد .صورت گفتگوهاى ما

با هيئت پاكستانى نوشته شده.

ساعت  5بعد از نيمه شب وضع جبههها را پرسيدم.
وضع بهتر شده بود و نيروهاى ما در منطقه سرپل ذهاب پيشروى كرده بودند.

در منطقه اهواز وضع تثبيت شده بود و آن نگرانى كه از ظهر تا شب داشتيم ،كم
شده بود.
405

آقاى قطب زاده آمد و اطالعاتى آورد درباره تشکيل يك ارتش از
مزدوران

به منزل آمدم ،آقاى قطب زاده آمد؛ اطالعاتى آورد درباره تشکيل يك

ارتش از مزدوران كه به اصطالح موج بعدى است كه اگر حمله عراقيها موفق
شد ،آنها مىآيند مستقر مىشوند و از آنجا شروع مىكنند مابقى ايران را اشغال
كردن و اگر هم موفق نشدند ،به اصطالح موج بعدى است كه روانه ايران

خواهد شد او گفت ،البته در همان طراحى اولى كه ارتش عراق دارد انجام

مىدهد يك ارتش ايرانى هم هست و اينها منتظرند وقتى كه منطقهاى آزاد شد
مستقر شوند به عالوه به اين اطالعات نبايد زياد اهميت داد ،بايد رفت تحقيق
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

كه بعضىها بىدليل و با دليل مىآيند به ستاد كه اگر موفق شد ،بگويند ما
بوديم كه نگذاشتيم شکست بخوريم و اگر ما نبوديم ،شکست مىخوريم .اگر

هم به شکست انجاميد بگويند فرمانده كل قوا رئيس جمهور بوده و او نتوانسته
كار را درست رهبرى كند.

من به او گفتم :اين جنگى كه ما به آن مشغوليم و به خواست خدا هم

پيروز مىشويم ،كم و كسر زياد دارد .غالب امورى كه بايد در دست فرماندهى
باشد در دست نيست ،ولى بهر حال ما كسى نيستيم كه از كم و زياديها بناليم و

وظيفه را انجام ندهيم .براى افتخارات هم نمىجنگيم ،براى نجات انقالب

اسالمى و ميهن اسالمى مىجنگيم.

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

در راه كه مىرفتم پيام امام را در پاسخ تلگرافات علماء و مجلس از راديو
شنيدم كه در آن امام ،ميهن را عزيزتر از جان گفتند و اين مسئله اين مقدار به

نظر ما يعنى ايرانيت ،همين مقدارش ايرانيت است ،يعنى ما ملتى هستيم به
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اسم ملت ايران داراى يك هويت مستقل ،يك فرهنگ و اين بر پايه دين ما كه
اسالم است ،استوار است .ما نمىتوانيم اين هويت را ناديده بگيريم و اين را

نبايد هم تضعيف بکنيم ،آن ملى گرايى كه غربى است به معناى تقدم يك ملت
است بر همه چيز و بر ديگران آن ملى گرايى است كه تجاوز كار است،

مى خواهد به ديگران تجاوز كند .اين آن چيزى است كه در اسالم باطل است،
ما در اين نبرد چيزهايى را كه از دست داده بوديم دوباره داريم به دست

مىآوريم كه مهمترين آنها لياقت و قابليت اداره است.

مکتبى باشد ،بيسواد باشد؛ مکتبى باشد و دست چپش را نشناسد.
اين موجى كه برخواسته بود و آن گروههايى كه مىخواستند امورى را قبضه

كنند افراد كاردان ،اليق ،آگاه عالم هم نداشتند ،افتاده بودند روى اين خط كه
مکتبى باشد ،بيسواد باشد .مکتبى باشد ،دست چپش را نشناسد .اميدوارم كه
اين جنگ به ما حالى كرده باشد كه اين گونه اشخاص براى موجوديت انقالب

خطرناكند و مکتبى راستگو كسى است كه براى كارى كه بر عهده مىگيرد،

توانايى داشته باشد.

به هرحال ،اطالع اواين كه ،بعد ارتش مزدور مىآيد و به ارتش عراق

اضافه مىشود .اما اينها ما را زبون نمىكند .آن چيزى كه ما را زبون مىكند
ضعفهاى خودمان است و عدم اقرار به اين ضعفهاست و اشخاص اليق و

كاردان را در كارها نگذاشتن است.

در مذاكره با هيئت پاكستانى ،ما تأثير ضعف ايران را در شرق ايران و در

غرب ايران شرح داديم و گفتيم ،ضعف ايران به ضعف پاكستان و ضعف

افغانستان هم مىانجامد ،و در جبهه غرب قبل از همه به ضعف جبهه فلسطين
و سورىه در برابر اسرائيل مىانجامد و به تقويت جناح آمريکايى در خاورميانه.
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.
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صبح پيش از رفتن به ستاد ارتش ،به امور غير نظامى پرداختم

صبح پيش از رفتن به ستاد ارتش ،به امور غير نظامى پرداختم كه در اين

مدت معطل مانده بود و بعد به ستاد ارتش رفتم .اول از رئيس ستاد گزارش

عمليات جنگى را خواستم .گزارش خوشبينانه اميددبخش بود .بعد از لشکر

اهواز گزارش خواستم كه همچنان اميد بخش بود .لشگر كرمانشاه به همين
ترتيب همه حکايت از اين مىكرد كه به نيروهاى دشمن ضربات جدى وارد

آوردهاند.

بعد سفير كره شمالى آمد و درباره امکانات همکاريهاى صنعتى ميان دو

كشور صحبت شد .بعد از آن گزارش وضع جبههها را خواستم ،حکايت از

هزيمت نيروهاى عراق مىكرد .خصوصا در جبههاى كه به اهواز منتهى
مىشود.

شطى و ضياءالحق دو مطلب مطرح كردند
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بعد ضياءالحق و يأسر عرفات و حبيب شطى آمدند و گفتگو كرديم و
ناهار را هم با آنها خورديم.

امروز شطى و ضياءالحق دو مطلب مطرح كردند .شطى مىگفت پيغمبر در

مورد «صلح حديبیه» و زمينههاى ديگر ،دانشهايى به جاى گذاشته است و از
من مىخواست كه دولت ايران با ختم جنگ موافقت كند .من همان جوابى را
كه شب پيش به ضياءالحق و روز پيش به يأسرعرفات داده بودم تكرار كردم

كه ما جنگ را شروع نكرديم جنگ به ما تحميل شده و تا وقتى كه سرباز
خارجى در سرزمين ما هست و امکان تجاوز هست و از بين نرفته است،

نمىتوانيم دفاع از خود را متوقف كنيم .ضياءالحق گفت :مىفهمم كه شما چرا
نمىتوانيد جنگ را متوقف كنيد .ملت شما با اين امر موافقت نخواهد كرد.

من هم اگر بودم جنگ را ادامه مىدادم؛ اما در عين حال مىشود پا به پاى

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

باشيم؛ ما اين ترديد رانداريم ،تصميم ما استواراست و ما جنگ را تا بازگشت
به وضع قبلى ادامه خواهیم داد.

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

بنابراين گفتگوى ما حول اين دو مطلب بود و با اين جواب صريح و قاطع

ما ،تقريبا دنباله بحث ،ديگر معنا پيدا نكرد و پس از رفتن آنها من همراه وزير

دفاع و فرمانده نيروى هوايى به پايگاه نوژه رفتم .در آنجا از قسمتهاى مختلف
ديدن كردم .همه جا اميد و شور و هيجان و شادى بود .با چنان هيجانى ما را

در ميان گرفتند و ابراز احساسات كردند كه من به هنگام صحبت براى
خلبانهاى اين پايگاه به هيجان آمدم و همراه آنها از شوق با هيجان گريستیم.

به آنها گفتم ما همواره مديون ميهنيم و اما لحظاتى از عمر يك وطن مىرسد كه

در آن لحظات اين وطن است كه مديون فرزندان خود مىشود و اين لحظات
همین لحظات هستند .شما چنين درسى از پاكبازى و فداكارى داديد و چنان
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فداكارى آشکارى از خود بروز دادهايد كه هيچ كس ،نه من و نه كس ديگرى
نمىتواند به شما درسى بدهد .به خلبانها گفتم آنها كه شهيد شدند ،وظيفه شان
اين بود كه براى من و شما امکان به وجود بياورند تا استعداد خودمان را،

توانايى ،فداكارى و ايثار خودمان را ،لياقتهاى خودمان را و قوه ابتكار
خودمان رابروز بدهيم ،آنها شهيد شدند تا ما نقش پيدا بکنيم و اينك كه اين

نقش را فرزندان ميهن اسالمى ما پيدا كردهاند ،بايد هر چه توانايى دارند از
خود بروز بدهند.

اين صحبت مفصل شد و من ديدم كه نتيجه اين بيان و پاسخى كه به

سئوالهاى آنها دادم ،حتما ايمان استوارترى ،تصميم راسخترى به درهم
شکستن نيروهاى متجاوز در آنها به وجود آورده است .يقين دارم كه در

روزهاى آينده اثرات اين تصميم ظهور و بروز خواهد كرد.

بعد به تهران بازگشتم .در تهران  3گزارش را خواندم يکى احتمال حمله

آمريکا به ايران ،يکى مسئله جنوب و قشقاييها و حزب توده ،و يکى درباره

صنار مامندى.

در مجموع وضع كشور حساس است .هر لحظه ممکن است با دخالت

عوامل خارجى ،وضعيت تازهاى به وجود بيايد .مراقبتها را بايد صد چندان
كنيم ،امشب كه در پايگاه نوژه بوديم ،موافق گزارش خلبانها ،عراقيها نيروهاى

تازهاى را وارد كردهاند و تو پندارى دشت خوزستان را از تانك ،توپ و وسايل
زرهى ديگر پر كردهاند.

خلبانها اظهار نگرانى مىكردند .من به آنها گفتم دل من گواهى مىدهد كه

آنها در همين حمله ،خود را شکست دادند و به زودى از پاى در خواهند آمد .

بعد از خواندن آن گزارشها درستاد ارتش ،تا ساعت 5ر 1بعداز نيمه شب

گزارش خواندم .گزارشهاى ستاد تاييد مىكرد كه وضع نظامى بدتر شده است و
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
گاهى آن پيش مىرود و وضعيت تازهاى را به وجود مىآورد .آنچه اساسى است

اين پيش و پس رفتنها نيست ،بلکه ضربههاى كارى است كه ارتش بايد
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بتواند وارد كند تا به تدريج دشمن را از تك و تاب بيندازد و بعد بتواند آن را
مهار كند.

حواسم پيش سربازها بود و پيش خلبانها بود ،پيش همه آنهايى بود
كه با علم به خطر و قبول خطر به ميدان شرف و افتخار رفتهاند

شب را دير به پايان بردم اما آرام نداشتم ،دلم و حواسم پيش سربازها بود و

پيش خلبانها بود ،پيش همه آنهايى بود كه با علم به خطر و قبول خطر به
ميدان شرف و افتخار رفتهاند ،رفتهاند تا بميرند و با مرگ خود شرف و افتخار
بيابند و بتوانند به ذلت و خوارى قوم ايرانى پايان بدهند و امکان بدهند كه در

ايران  ،اسالم حاكميت پيدا كند و انسانها در پرتو حاكميت اسالم آزاد بشوند.

اى كاش يادم مىماند و اين صحبتى كه براى خلبانهاى پايگاه نوژه كردم در

اينجا مى آوردم .اما مختصرى كه گفتم آن قسمتى از آن بيانى است كه در آنجا
بر زبان آمد ،ظاهرا ضبط و وسيلهاى هم نبود و ضبط نشد و شايد اين هم يکى
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.

به هر رو از آنجا كه بازگشتم ،هم اميد من و هم اعتماد من و كارآيى و

توانايى فرزندان كشور اسالمى ايران صد چندان شده بود .آنها سئوالهايى
داشتند ،يکى اين بود كه چرا راديو تلويزيون نقش ستون پنجم دشمن را بازى

مىكند .چرا اصرار هست كه نقش رئيس جمهورى را كوچك جلوه دهند ،يا
ناديده بيانگارند حتى بيانات و مصاحبهها را به ترتيبى پخش مىكنند كه
آشکار است كه زوركى است ،اما به قول خود آنها مردم هشيار و آ گاهند و همه

چيز را مىفهمند.

به هر رو مىگفتند اطالعات زيادى به وسيله اخبار ،به دشمن مىرسد كه

فوقالعاده براى او ذيقيمت است و نمونههاى بسيارى را نقل مىكردند .از
جمله این نمونه :وقتى شما مىگفتيد بمب در فرودگاه نخورد ،دورتر خورد،
معنايش اين است كه بايد كار خود را تصحيح كند و وقتى مىگوييد به
اسفالت خورد و مردم در مدت نيم ساعت تعمير كردند ،معنايش اين است كه
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بمبى كه به كار برده كافى نبوده ،بايد بمب قوىترى به كار برد و بسيارى از اين
نكات كه اميدوارم از اين پس رعايت بشود.
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راهى ستاد ارتش شدم و در آنجا جلسهاى را با فرماندهان تشکيل
دادم

صبح خيلى زود تلفن شد كه چرا خود را به خطر مىاندازم و دلسوزى.
پاسخ من اين بود كه جان براى اين گونه خدمات است ،اگر نه ،به چه كار

مىآيد .بعد اطالع از ستاد ارتش گرفتم ،مىگفتند كه وضع تغيير نكرده و آرام
است .بعد راهى ستاد ارتش شدم و در آنجا جلسهاى را با فرماندهان تشکيل
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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از وضع لشگرهاى خوزستان و غرب كشور مىگرفتم و همه اين گزارشها خوش
بينانه بود و حکايت از اين داشت كه نيروهاى دشمن به شدت از زمين و هوا

سركوب مىشود.

سرهنگ عطاريان به من گفت :در جبهه غرب  80تانك دشمن را
نابود كردهاند

ظهر سرهنگ عطاريان به من گفت كه اميدوار است قصرشيرين را بازپس
بستاند و بعداز ظهر مىگفت كه در جبهه غرب  80تانك دشمن را نابود

كردهاند .و نيروهاى ما راديو تلويزيون را بازپس گرفتهاند .

امروز با منزل امام تماس گرفته شد ،براى حل چند مسئله كه كم و بيش

هست .يادداشتى هم من تهيه كردم و به آقاى اشراقى دادم .براى اين كه الاقل

در دوره جنگ كارشکنى در كار كسى كه مسئوليت سنگين هدايت جنگ را

دارد ،نشود.

یاسرعرفات گفت :من پيشنهاد مىكنم شما آتش بس را به قيد عقب
نشينى نيروهاى عراقى به مرز خود بپذيريد

بعد يأسر عرفات آمد براى اين كه با هم ناهار بخوريم و خداحافظى كند.
او گفت من پيشنهاد مىكنم شما آتش بس را به قيد عقب نشينى نيروهاى
عراقى به مرز خود بپذيريد واال هر آن ممکن است قدرتهاى دنيا وارد عمل

بش وند و كار را مشکل كنند .من به او پاسخ دادم عالوه بر اين كه قبول آتش
بس وقتى كه نيروهاى دشمن در خاك ما هستند ولو به قيد عقب نشينى ،امرى

است كه براى ما قبولش غير ممکن است .ارتش ما دو آزمايش بزرگ و گرآن

قدر را گذرانده و مىگذراند .آزمايش اول كه از روز اول انقالب تا امروز
مشغول گذراندن آنست و در اين جنگ به بهترين وجه از عهده آن برآمده است،

وفادارى به جمهورى اسالمى ايران است.

اطالعى هم رسيده بود كه بختيار يك روز قبل از حمله عراق در بغداد بوده و

گفته بوده است  24تا  36ساعت بيشتر طول نمىكشد و رژيم سرنگون مىشود
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و آن بينوا به ايران مىآيد و بر كشور حاكم مىگردد .آزمايش دوم ،آزمايش خود
جنگ است ،بايد اجازه بدهيم ارتش ما آزمايش خود را كامل كند .نيروهاى

مسلح ما آزمايش خودشان را كامل بکنند و در نيمه متوقف نكنيم .به هر حال
متوجه شد كه من هيچ تغييرى در رويه خود نمىدهم و براى او توضيح دادم كه
وقتى انسان بر پايه مبانى روشن و با روش علمى كار مىكند ،نه ضد و نقيض

مىگويد ،نه وقتى ضعيف شد دم از تفاهم و سازش مىزند و نه وقتى هم قوى
شد از قاطعيتهاى قالبى ،بلکه هميشه صراط مستقيم را در پيش مىگيرد و
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
امنيت ملى هم مطرح كردم و براى امام نيز فرستادم و وقتى كه موافقت او جلب
شد و به اجرا درآمد ،آن را با خوانندگانم در ميان خواهم گذاشت.

آمدن حاج احمد آقا و آقای اشراقی
عصر آن روز بعد از رفتن يأسر عرفات ،حاج احمدآقا با اتفاق آقاى

اشراقى آمدند كه صبح هم تا ساعت  3بعد از ظهر با ما در ستاد ارتش بودند و
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

ملى تشکيل شد و گزارش نظامى از جبهههاى مختلف داده شد .در همين جا
با ابراهيمى استاندار ايالم صحبت كردم كه مردى بسيار كوشاست .با او وضع

را در جبهههاى مختلف بررسى كرديم و امروز را در مجموع ،بسيار بهتر از
ديروز يافتيم .اين طور كه امروز به من گزارش دادند 7 ،ميگ عراقى سرنگون
شده و داستان سرنگونى يکى از آنها بسيار جالب بود .ميگى به شکار هلى

كوپتر ايرانى مىرود و سرنشين هلىكوپتر با بىسيم استمداد مىكند .فانتومها

در باال به كمک او مىآيند و ميگ مشغول هلىكوپتر بوده و غافل مىشود.
فانتوم او را مىزند ،ميگ سقوط مىكند و هلىكوپتر نيز مىنشيند و خلبان
مقتول را در داخل هلىكوپتر ميگذارد و به اهواز مىآورد.
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عمليات نيروى هوايى ،فرمانده لشکر اهواز بسيار اظهار رضايت
مىكرد

امروز موافق گزارش ،در ناحيه قصرشيرين و سرپل ذهاب و خوزستان،

صد تانك منهدم شده است و از عمليات نيروى هوايى ،فرمانده لشکر اهواز

بسيار اظهار رضايت مىكرد .به هر حال ما بررسى وضع را در ساعت  8شب به
پايان برديم و تصميماتى گرفتيم كه اميدوارم با موفقيت به اجرا گذاشته شود.

قضیه «مجلس» و «مجلسی»

آقاى محالتى آنجا بود و مطالبى را طرح كرد كه از جمله اين بود كه در

كارنامه روز  24شهريور نوشته شده ،مرا به مجلس دعوت كردند و من استخاره
كرده و نرفتهام و همان كلمه مجلس موجب شده است كه آنهايى كه كارشان
دائم تبليغ است و تبليغ براى مقابل كردن مجلس با رئيس جمهورى گفتهاند

كه رئيس جمهور مجلس را قوم لوط شناخته است و حال اين كه كلمه

«مجلسى» در روزنامه «مجلس» چاپ شده و اين «مجلسى» هم مجلس
شوراى كنونى نيست و اصال مجلس به اين معنا نيست .مجلسى پذيرايى بود،
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

گذاشتن ،خود معلوم مىكند كه اين اشخاص هيچ لحظه و هيچ زمانى را براى
القاء شبهه و پاشيدن تخم نفاق از دست نمىدهند .مطلب دومى هم كه باز در

اينجا درباره مجلس گفتند ،اين بود كه عدهاى از مسئوالن قطعنامهاى جمع

كردهاند كه «به هيچ وجه ما زير بار سازش نمىرويم .هيچ نبايد سازش بشود،
هيچ نبايد چنين بشود» .چنان كه پندارى كسى دارد سازش مىكند و اين آقايان

قاطع ،انقالبى و مکتبى با سازش مخالفند .اينها نيست ،مگر تبليغات سوء و
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

ما در حال سازش بوديم ،آنها آمده و مانع شدهاند .اگر رفتارها را نگاه كنيم،
مىبينيم نسبت به كوششها و تقالها چنان عمل مىشود كه پندارى ما وجود
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خارجى نداريم و اگر هم صحبتى ايراد مىشود ،البته بدون اسم بردن و به همين
صورتها است ،حال اين كه ما موافق اصل  110اين گونه امور را بايد با امام

در ميان مىگذاشتيم و درحضور امام هم نظر خودمان را درباره كارى كه بايد
كرد ،عرض مىكرديم و امام هم بر اين عقيده بودند و بر همين اساس هم عمل

كرديم و قاطعيت ما كامل بود .به هر رو اين گونه اعمال استفاده از فرصت

براى وارونه جلوه دادن است واى كاش كسانى كه اين كار را مىكنند به جاى
اين كارها كمى اخالص و فداكارى از خود بروز مىدادند و يك جوى را كه به
اين زحمت و ناراحتى و مشقت زياد فرزندان اين آب و خاك و با شهادت

بهترين انسانها فراهم مىشود ،اين را با اين كارها از نو خراب نمىكردند .ولى
در هر حال مردم ما دفاع خود را كردهاند و هوشيار و آ گاه هم هستند و همه
حقيقت را درك و فهم مىكنند و مىدانند آنها كه به اين روشها دست مىزنند،
مردمى نيستند كه در حرف خودشان اخالص داشته باشند .اگر داشتند اين را

مىرفتند در جبههها از خود نشان مىدادند .به هر حال اميدوارم كه نمايندگان
مجلس شوراى اسالمى متوجه حقيقت امر هستند و بر اين اساس جعل قول و

جهد كنندگان در نفاق نفعى از كار خود نخواهند برد.

بعد به منزل آمدم ،رئيس بانك مركزى آمد گزارشى آورده بود و سنجش

افكارى شده بود ،كه آنها را ديدم .توجه عمومى به مسايلى از قبيل جنگ با
عراق ،نقشهاى شخصيتها و فرماندهان ارتش و بسيارى جوابهاى ديگر كه
داده شده بود و از هر جهت آموزنده بود .اين نظر سنجى نشان مىداد كه
اعتماد مردم به فرماندهان نظامى نسبت به آغاز جنگ دهها برابر بيشتر شده

است و اين نشانه اميدبخشى است .اميدوارم كه ارتش ما و مردم ما در اين
جهاد يکى بشوند ،همراه و همگون بشوند و به خواست خدا مىشوند.

راديو فرانسه مصاحبه تلفنى انجام داد :مىگفت كه دولت عراق

مدعى شده است كه دزفول را گرفته است و اآلن هم اهواز را در
محاصره دارد ،نظر شما چيست؟
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ساعت  10شب ،راديو فرانسه تلفن كرد و با من يك مصاحبه تلفنى انجام
داد .او مىگفت كه دولت عراق مدعى شده است كه دزفول را گرفته است و
اآلن هم اهواز را در محاصره دارد ،نظر شما چيست؟ و من گفتم كه او دروغ

مىگويد .البته نگفتم كه فردا خودم به دزفول مىروم .بعد گفت كه صدام
حسين گفته است كه آماده است آتش بس را بپذيرد و مذاكرات را شروع كند.
من پاسخى را كه به يأسر عرفات داده بودم به او دادم و گفتم از نظر ما هيچ

كدام از اين دو حرف معنى نمىدهد .تا وقتى خاك ايران از سرباز صدام حسين
خالى نشود و دخالتهاى آن دولت در امور ما قطع نشود ،آتش بس نخواهد بود

و آتش خاموش نخواهد شد .اآلن هم ساعت  12شب است و من از رئيس
ستاد گزارش جبههها را خواستم .شاد و پيروز باشيد.
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راهى دزفول شديم ،همراهان من سرتيپ فالحى ،سرتيپ ظهيرنژاد و
سرهنگ فكورى ،سرهنگ آذين و كسانى كه هميشه با من همراهند

امروز صبح مقدارى كارهاى جارى و معمولى آوردند انجام شد .بعد راهى

دزفول شديم ،همراه من سرتيپ فالحى ،سرتيپ ظهيرنژاد و سرهنگ فكورى،
سرهنگ آذين و كسانى كه هميشه با من همراهند ،بودند .در راه يك گزارش
درباره معاودين عراقى و گفتارهاى راديوهاى دنيا را درباره جنگ ايران و

عراق خواندم .بعد وارد فرودگاه وحدتى شديم ،هيجان خلبانان ،همافران و

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
بودند ،ديدن كرديم .بعد به گزارشى كه فرمانده پايگاه ،درباره وضع عمومى

جبهه داد گوش داديم ،بيان او بيان واقع بينانه اى بود .افسر صريح و به
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اصطالح رك گويى است ،آنچه را كه حقيقت يافت ،به ما گفت .ما تا ظهر به
بازديد مشغول شديم.

«معنی قاطعیت»

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

بعد از ظهر به شهر رفتيم .در شهر از سپاه ،بسيج ،شهربانى بيمارستان و
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 و سعى كرديم تأمين كنيم.

با زخميهاى جنگ گفتگو كرديم ،يکى دو تا از اين گفتگوها ،فوق
تصور بر ما تأثير گذاشت

در بيمارستان يکى از آنها جوانى بود كه دست خود را از دست داده بود.
بر اثر اصابت گلوله توپ .او بدون اينكه نگران دست خود باشد ،با قيافه باز و

شاد به من مىگفت در جنگ چه كرده و چگونه با رشادت پيش رفته و
هدفهاى خود را زده و مشغول هدفى بوده كه گلوله توپ دست او را برده است.

او قرار بود كه دوباره بازگردد و در جبهه بجنگد ،روحيه او از  -غم دست

نداشت  -از تالش و سخت كوشى در نبرد حکايت مىكرد و اين همان
روحىهای است كه ايمان و اعتقاد در آدمى پديد مىآورد .اين روحيه كه روحيه
زندگى و حيات است ،در خطرهاى بزرگ ،به وجود مىآيد و موجب پايدارى

حيات يك ملت مىشود .اين قيافهاى كه در او هيچ بيم و هيچ دلواپسى ،هيچ
نگرانى خوانده نمىشد و در او فقط هيجان تالشن به خاطر نجات يك كشور
بود بايد به عنوان روح حاكم بر نسل امروز تلقى شود .روحيههاى نوع ديگر

هم در جنگ پيدا مىشود بيم و اضطرابهاى شديد هم ديده مىشود ،اما آن
روحهايى كه روح غالب و روحهای حاكماند ،آن روحهایی هستند كه در برابر
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خطر عجز و ناتوانى نشان نمىدهند ،ايستادگى و پايدارى نشان مىدهند .معناى
درست قاطعيت همين ايستادگى و پايدارى در برابر خطر است.

سرشب به مشکين شهر رفتيم.

در آنجا هم از سپاه ،بسيج ،شهربانى ،بيمارستان و سنگرها ديدن كرديم و
همان هيجان و گرمى و صميميت در اين شهر نيز بود .اين شهرها خود

مىگويند ،بدون اين كه نيازى به كاوش باشد ،يا نيازى به پرس و جو باشد ،از
سروصورت و قيافه و ظواهر شهر آشکار است كه تسخير ناپذيرند .در همين

زمانى كه ما از اين شهرها بازديد مىكرديم ،تماس خود را با جبههها نيز قطع
نكرده بوديم .در خرمشهر زد و خورد شديد بود و در جاهاى ديگر هم همين
طور .اما در همه جا همان روح مقاومت تجلى داشت و در ميان تزها و

نظرهاى يأس آلود دل من محکم بود كه تا اين روح حاكم است ،ما بر دشمن
غالبيم .شب كه به شهر برمى گشتيم ،اعالم خطر هوايى كردند و ما ناچار در

خيابان مشکين شهر درگوشهاى ايستاديم.

گزارش خلبانها
در جمع خلبانان پايگاه شركت كرديم .آنها وضعيت را آن جور كه از باال

ديده بودند ،براى ما تشريح كردند .يکى از آنها گفت :من به شما در همدان
هم همين مطلب را گفتم .اما مثل اين كه اطالعاتى كه به شما مىدهند ،زياد از
حد خوشبينانه است .من به او پاسخ دادم كه در آنجا من گفتم كه دل من گواهى

مىدهد كه خطر ،متوجه ما نخواهد شد و در همين لحظه هم همان دل به من

گواهى مىدهد كه خطر دور مىشود .پس از آن كه اطالعات كافى را از
خلبانان گرفتيم و مقدارى هم با آنها صحبت كرديم ،آنها هم با ما و ما 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
بيان نيست .اما اين مقدار مىتوانم بگويم كه چنين شورايى را يك بار ديگر هم

در مورد كردستان داشتيم ،با همين نوع بحثها و من همان جوابها را دادم .آنها

گفتند آنچه ما مىخواهيم پيروزى است و شما بايد فكر هر چيز ديگرى را از
كله به در بريد ،جز يك فكر و آن فكر پيروزى است و راه حل آن را پيدا كنيد.

چون آن روز با حضور من در دزفول و فرستادن فرماندهان به جبهه استقامت
فزونتر شده بود و پاسداران در يك محل ،شش بار حمله دشمن را عقب زده
بودند ،من به آنها گفتم ،همه چيز بسته به درجه مقاومت شماست تا ما نقشه
جنگى خود را به اجرا درآوريم ،بايد مقاومت كنيد و آن قدر به دشمن ضربه

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
حركت دهيم .اين گروهها تشکيل شد و حركت كردند .در ناحيه اهواز هم اين

گروههاى شبانه را ما در سفر اولى كه آمديم به كمك دانشجويان دانشکده
افسرى قرار بود تشکيل شود ،تشکيل شده و عمل هم كرده بودند ،اما با ابعاد

كوچك.

دكتر چمران را فرستادم تا جنگ شبانه را وسعت ببخشد
از تهران دكتر چمران را فرستادم تا جنگ شبانه را وسعت ببخشد ،تا

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.

فرماندهان نيروها را يك به يك پذيرفتم

بعد از شوراى نظامى ،من فرماندهان نيروها را يك به يك پذيرفتم و با آنها
وضع را بررسى و به آنها گفتم سرنوشت را اسلحه و ميزان آن تعيين نمىكند.
اراده پيروزى و ايمان به حق وعدالت هست كه تعيين كننده سرنوشت جنگ

است .بنابراين بىخود مسئله فزونى تانكهاى دشمن و فزونى توپخانه دشمن را
420

بزرگ و بهانه نكنيد .همه سربازان ،پاسداران ،همه ما ايمان و اعتقاد به
حقانيت اين جهاد داريم .اين ايمان و اعتقاد به حقانيت جهاد ،چندين و چند

برابر تواناتر از اسلحه دشمن است .به جاى اين كه خطر فزونى ميزان اسلحه
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
پيگيرى كنيد كه اين دستور اجرا بشود .قاطعيت هم در اين نيست كه تا شما
گفتيد دستور اجرا بشود ،چنين قاطعيتى ناچار بايد با قاتليت همراه بگردد.

قاطعيت اين است كه دستور را به طور مستمر پىگيرى كنيد تا به اجرا درآيد .و
اگر شما دستورها را پيگيرى كنيد و اجرا بشود ،ما قطعا دشمن را زبون

مىكنيم و به زانو در مىآوريم.

اين لحظه ،لحظه انتخاب ميان ننگ و افتخار است
در آن وقت كه من مىخوابيدم ساعت  12:30شب بود ،وضع عمومى جبههها
خوب نبود .در يکى دو جبهه صحبت از يأس از مقاومت مىشد؛ ولى اميد من

اين شد كه اين فرماندهان خوب دريافته باشند .تمام آنهايى كه رهبرى عمليات
جنگ را بر عهده دارند ،خوب دريافته باشند كه ما فكر شکست ،فكر عقب

نشينى ،فكر رها كردن جنگ و اينها را نمىتوانيم بپذيريم و من يك مطلبى هم
به آنها گفتم ،گفتم اگر قرار باشد كشور ما شکست از قشون صدام حسين
بخورد ،بعدش ما قطعا نخواهيم بود و اگر فرض ،شما بوديد و ارتشى هم

وجود داشت ،اين ارتش با اين ننگ و شما ارتشيان چگونه خواهيد توانست

در اين جامعه زندگى سربلندى داشته باشيد؟ پس اين لحظه ،لحظه انتخاب
ميان ننگ و افتخار است ،ميان مرگ و زندگى است ،شجاع باشيد و زندگى را

انتخاب كنيد.

در همان شب ،آرپى جى براى عمليات شبانه الزم بود ،از اهواز خواستيم

و تجديد سازمان الزم بود ،فشار آورديم كه انجام بگيرد ،سالحهاى سنگين

الزم بود ،اسلحه الزم بود ،تا صبح مقدارى رسيد و از هوانيروز و هواپيمايى
خواستيم كه بر تالش خود بيافزايند و به اين ترتيب اين روز را بسر برديم.
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به اهواز رفتيم و در مركز عمليات نظامى حاضر شديم
صبح ،اول اخبار جبههها را گرفتم ،خوب بود .هواپيماها و هوانيروز

فعاليت خود را شروع كرده بودند .بعد به اهواز رفتيم .در مركز عمليات نظامى
حاضر شديم و مسئولين هر قسمت گزارش كار را دادند .در آنجا هم خطاب به

افسران گفتم :اين جنگ ،جنگ روحيه است .شما بايد در خودتان روحيه
پيروزى به وجود آوريد و ضربههاى كارى به دشمن بزنيد .از هيچ چيز نترسيد.

قطعا كسانى كه نمىترسند ،دشمن را با همه توانائيش كوچك مىيابند و انديشه
آنها براى جستن راه حق ،قوى مىشود .در اين وقت خلخالى آمد ،يك ليست

 50نفرى دستش بود ،گفت من رفتم از صبح زندان و اينها را مىبينم كه
بىتقصيرند و غالبا به كلى بىتقصيرند .بايد آزاد بشوند ،بروند جبهه من هم
امضاء كردم و به او گفتم ،اين بهترين كارى است كه در عمر خود كردهاى،

چون جنگ و جهاد جزء مطهرات است و اينها اگر گناهى داشته باشند ،وقتى

رفتند با اخالص و فداكارى جنگيدند ،حر مىشوند و حاال همين امروز يکى
از اينها حر شد و شهيد شد كه داستان آن را خواهم گفت .در آنجا ما در اطاق

فرمانده لشکر اهواز نشسته بوديم كه چند گلوله توپ نزديك ساختمان بر روى

زمين خورد و از اين طرف هم پاسخ داده شد .آنها مىگفتند كه اين نتيجه

گزارشات ستون پنجم دشمن است ،دشمن گزارش مىدهد و آنها به موقع
عكس العمل به صورت اين جور گلوله باران نشان مىدهند و اين كه ستون

پنجم دارند و اطالعات مىگيرند و چنين مىكنند و چنان مىكنند .من مدتى
برايشان حرف زدم كه جنگ بدون ستون پنجم نمىشود شما هم يك اطالعاتى

داريد كه آنها را هم يك كسانى به شما مىدهند .بنابراين اينها را براى خودتان
بزرگ نكنيد به تدريج شکل پيروزى را همان عوامل از ذهن شما خواهد برد،
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هر عامل را بايد در جاى خود و به اندازهاى كه عينيت دارد قرار داد و بيشتر از
آن نه.

بعد در زمانى كه مىخواستيم از آنجا به كرمانشاه برويم ،چمران آمد و

بشارت داد كه در منطقه اهواز طى عملياتى ،گروهى كه ديشب دستور داده بود
عمل بکند ،خوب عمل كرده و بخش مهمى از نيروهاى دشمن را از بين

برده اند و در نتيجه دشمن آن منطقه را رها كرده و عقب نشسته است.

در همان وقت خبر از سوسنگرد آمد كه از باال هوانيروز با هلىكوپتر

مشغول زدن است و آنها در حال فرارند .بعد يك عدهاى مىخواستند آنها را

تعقيب كنند و نگذارند كه دوباره بروند و برگردند و مهمات خودشان را
بردارند .اين است كه با وسايل زمين و هوا عدهاى را به آنجا فرستادند و آن

عمليات را قرار شد تعقيب بکنند ،تا به نتيجه برسند.

نمايندگان خوزستان مىگفتند :در خرمشهر جنگ در ناحيه انبار و
راه آهن تن به تن است

در اين وقت چند تن از نمايندگان خوزستان در مجلس شورا ،به اهواز آمده

بودند و مىگفتند كه در خرمشهر جنگ در ناحيه انبار و راه آهن تن به تن
است و تقاضاى كمك و امکانات مىكردند .البته در آنجا تكاوران نيروى
هوايى ،دانشجويان دانشکده افسرى ،سپاهيان پاسدار و گروههاى داوطلب از
مردم ،دفاع شهر را به عهده دارند و از باال هم هواپيما و هليكوپتر قرار شد

برود و عمل كند.

امید در کرمانشاه

با هواپيما به كرمانشاه رفتيم ،وضع عمومى جبههها خوب است
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
جبهه ها خوب است و نيروهاى دشمن را در همه جا عقب زده بودند و تلفات

زيادى به آن وارد كرده بودند .در هر حال وضع را اميدبخش مىگفتند .در
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آنجا از خوزستان خبر خواستيم ،معلوم شد كه مردم ،يعنى همان نيروهايى كه
گفتم دشمن را عقب زدهاند ،عدهاى را هم اسير گرفتهاند و خرمشهر با قهرمانى

مقاومت كرده و دشمن را به خود راه نداده است.

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

اما سرهنگ وطن پور افسرى كه من براى نخستين بار در اهواز ديدم نيز در
اين روز در راه دفاع از اين شهر در جبهه اهواز و خرمشهر شهيد شد .او افسر

بسيار قابل و توانايى بود؛ از آن افسرهايى بود كه به زحمت از پاكسازى شدنش
جلوگيرى كرده بودند و در عمل ،برجستگى خود ،صداقت خود ،درجه ايثار و
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.

قرار شد تا مىتوانند نيروهايى كه هست ،بسيج و آماده كنند و آماده عمل
بگردند.

شب آمديم كه به تهران بياييم .آژير خطر حمله هوايى را كشيدند ،در حالت

قرمز مدتى در فرودگاه مانديم ،دوباره و سه باره و باالخره قرار شد كه آن شب
را در كرمانشاه بمانيم و صبح به تهران بياييم .به لشگر بازگشتيم و دوباره با

جبههها تماس گرفتيم ببينيم چه خبر است .خبرها همه خوب بودند و ما آسوده

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

كس كه زور آخر را مىزند و سماجت و پايدارى نشان مىدهد ،پيروز مىشود.

دشمن هر چه بيشتر در بيابانهايى كه به خيال خود تصرف كرده بماند

زبونتر مىشود .اميدواريم ما او را زياد معطل نكنيم.

کارنامه پنجشنبه  10مهرماه 1359
تاریخ انتشار  21مهر ماه 1359
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به قرارگاه لشگر  16رفتيم و سرتيپ فالحى از آنها سئواالتى كرد

امروز صبح در بازگشت از كرمانشاه بالفاصله به قرارگاه لشگر  16رفتيم.

مسئوالن هر قسمت گزارش دادند و سرتيپ فالحى از آنها سئواالتى كرد .بعد

واحد توپخانه و واحد تانك آمدند از برابر ما گذشتند ،تا آمادگى رزمى شان را
ببينيم ،به چه ميزان است .از آنجا هم به انبار اسلحه رفتيم .در يك محل

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.

بعد فالحى ماند آنها را تحويل بدهد و شب دوباره به لشگر  16برگردد تا صبح
از آنجا با ما به تيپ همدان و تيپ زنجان براى بازديد برويم.

امروز هم تانكهای زيادی را شکار كرده بودند

در طول بازديد ،ما پى در پى از جبههها گزارش مىگرفتيم و اعالميهاى هم
من امروز صادر كردم .در جبهههاى مختلف ،در جبهه سوسنگرد دشمن به كلى
هزيمت پيدا كرده بود و به قولى  150و به قولى  100به هر حال ،از تانك و
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نفربر گير ارتش ما افتاده بود و دشمن در آن قسمت به كلى تارومار شده بود.
در ناحيه زيرپل نيز همين طور .اما در ناحيه خرمشهر به عكس فشار دشمن
افزايش پيدا كرده بود و از هر سو مىكوبيد ،و ما پياپى مىخواستيم كه

هواپيماها و هوانيروز ما آنجا را بکوبند .امروز هم تانك زياد شکار كرده

بودند.

شب دوباره تماس گرفتيم ،ساعت  10شب ،معلوم شد كه در خرمشهر در

همان قسمت انبار ،و اينها كه بيرون خرمشهر است جنگ تن به تن انجام

مىگيرد و شهر با قهرمانى از خود دفاع مىكند .با آن حال الزم بود كه نيروى
كمکى به كمك مردم شهر بروند و قرار شد كه برود كه اميدوارم اينها به موقع

برسند .حاال ساعت  12:20دقيقه شب است .خبر تازهاى از آنجا نرسيده و
اميدوارم كه صبح كه مىدمد خرمشهر بار ديگر نشان بدهد كه تسخيرناپذير
است و ما در حال آماده شدن هستيم .اميدوارم كه وقتى برنامه آمادگى انجام

گرفت ،دشمن نيز به حد كافى ضعيف شده باشد و ضربه هايى را كه ما وارد

مىكنيم ،كارى باشد.

مصاحبهگر رادیو کانادا پرسيد :نظر شما نسبت به اظهار نظر دولت
عراق كه گفته است ايران را قوى يافته است ،چيست؟

امشب نيز با راديو كانادا با تلفن مصاحبه راديويى انجام دادم .مصاحبه
گر مىپرسيد ،نظر شما نسبت به اظهار نظر دولت عراق كه گفته است ايران را
قوى يافته است ،چيست؟ گفتم در روزهاى آينده قوىتر هم خواهد یافت .به
هر حال اين جنگ ،تحميلى است كه به ما شده است .البته قابل احتراز بود.

طى ماههاى گذشته ،ما مىتوانستيم سياست صحيحى اتخاذ كنيم تا خيال اين
نوع جنگها به ذهن دشمنان ما هم خطور نكند ،اما چنين نكرديم ،اميدوارم كه

اين درس عبرتى بشود.
کارنامه جمعه  11مهرماه 1359
تاریخ انتشار  21مهر ماه 1359
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از تيپ زرهى همدان ،تانكها ،توپها دیدن کردیم و کسریها را مورد
بررسی قرار دادیم

صبح براى رفتن به تيپ همدان و زنجان به فرودگاه مهرآباد رفتيم و سوار
هواپيما شديم و رفتيم .مسافت زيادى رفته بوديم و فكر مىكرديم كه در

همدان مىنشيند ،اما بعد معلوم شد فشار هوايى كه بايد چرخها را به هنگام
فرود آمدن باز كند ،از  2500پايين آمده و مصلحت را در نشستن نديدند و
چرخهاى هواپيما را در هوا باز كردند و به فرودگاه مهرآباد بازگشتيم و با

هواپيماى ديگرى باز از نو به همدان رفتيم .در همدان در راه اخبار جبههها را
گرفتيم و معلوم شد كه اوضاع در همه جبههها مساعد است .در تيپ زرهى
همدان تانكها ،توپها و وسايل نظامى ديگر آمدند از برابر ما گذشتند و ما

وضعيتشان را ديديم .بعد به دفتر فرماندهى رفتيم و در آنجا يك به يك
موجودى و كسرى را مورد بررسى قرار داديم و فهرست كرديم كه اين كسريها

تأمين مى شود ،تا اين تيپ زرهى بتواند در اولين فرصت آماده عمل در جبهه
بشود .در همان جا از نو اخبار جبههها را گرفتيم كه مساعدتر شده بود.

هوانيروز يك هلىكوپتر كبرى با دو سرنشين از دست داده بود و دو تن از
جوانان فداكار شهيد شده بودند .نيروى هوايى و هوانيروز ،دشمن را در

خرمشهر كوبيده بودند و عقبه دشمن را بريده بودند و شهر همچنان در مقاومت
بود .جبهههاى ديگر نيز همين طور ،وضع آرام و مساعد بود.

براى بازديد تيپ زرهى زنجان رفتيم

از تيپ همدان براى بازديد تيپ زرهى زنجان رفتيم .مردم مطلع شده
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

هواپيما توانست بنشيند و به محض اين كه من از هواپيما خارج شدم ،در
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

انجام گرفته بود ،انجام گرفت و ما در ميان شور و هيجان خارج از حد
توصيف مردم سوار هواپيما شديم و به تهران آمديم.

در در راه تهران باز اخبار جبههها را گرفتيم ،وضع بهتر شده بود و مىشد

گفت كه مقاومت قهرمانى خرمشهر پيروز شده است .در راه كه مىآمديم من

ديدم كه هواپيما مثل گهواره حركت مىكند ،از چپ به راست تكان مىخورد،
علت را پرسيدم معلوم شد كه دارد خود را در ابرها گم مىكند ،هواپيمايى را

ديده بود و مىخواست از دست او بگريزد .هواپيما هم كه يك فانتوم نيروى
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

دشمن بود بزند .خوشبختانه متوجه شده بود كه هواپيما ،هواپيماى خودى
است .عالمتى داده بود و رفته بود .به هر حال به فرودگاه مهرآباد رسيديم و من

براى ديدار مادرم به نزد او رفتم.

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

كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد تلفن كرد ،گفت كه نامه

جوابيه من را دريافت كرده و ممکن است هفته آينده جلسه شوراى امنيت

تشکيل بشود .او از من مىپرسيد كه آيا شما مايليد نمايندهاى در آن جلسه
شورا داشته باشيد كه از حق ايران دفاع بکند؟ چون عراق وزير خارجه خود را
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

سازمان ملل ،همان كه آن همه براى گروگانها سروصدا كرد ،چطور شد كه براى
اين تجاوز آشکار كه در نتيجه آن صدها نفر كشته شدند و خانههاى بسيارى
ويران شده و تاسيسات اقتصادى از بين رفته است ،چه در كشور ما و چه در
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كشور عراق و مسئول همه اينها كشور متجاوز است ،چطور راجع به اينها
سازمان ملل ،حتى اعتراض نيز نكرده است؟ به او گفتم من راجع به آتش بس

مطلب تازهاى ندارم و قابل پذيرش نيست .ما ملتى نيستيم كه حضور دشمن را
در خانه خودمان تحمل كنيم و آتش بس بدهيم ،به ناچار جنگ را ادامه

خواهيم داد.

وانود میکنند که يك جناحى خواهان سازشکارى با عراق است و
يك جناحى مخالف سازشکارى

بعد به مناسبت اظهار اين قاطعيت ،گفته شد كه يکى از مسئولين چون

فكر كرده اند كه بهتر است از هم اكنون تبليغاتى راه بياندازند تا اگر كارى
نمىكنند ،الاقل قهرمان قاطعيت باشند با مسئوالن راديو تلويزيون جمع آمدند

كه ما بايد طورى اخبار را تنظيم و تفسير بکنيم كه معلوم بشود كه يك جناحى

خواهان سازشکارى با عراق است و يك جناحى مخالف سازشکارى و جورى
وانمود كنيم كه آن جناح خواهان سازشکارى ،رئيس جمهور است.

اميدوارم كه اين مطلب راست نباشد .اما در گذشته نيز ما نمونه هايى از

اين رفتار فرصت طلبانه را داشتهايم .عدهاى مىجنگند و خود را به آب و آتش
مىزنند و با همه وجود كار مىكنند و شب و روز كار هم مىكنند ،براى اين كه
كشورشان مستقل بشود و شعار «انقالب اسالمى ايران استقالل ،آزادى
جمهورى اسالمى» تحقق پيدا كند .عدهاى هم فرصب طلبند و به لحاظ زد و

بندهاشان و نوع سازماندهىشان مثل كفتار در حاشيه ،منتظر طعمه قدرتاند

كه فورا به ميدان بپرند و قهرمان قاطعيت بشوند .معلوم نيست كه در جنگ،

معناى سازشکارى و قاطعيت چيست؟ آنها كه قاطعند ،مىجنگند تا پيروز
بشوند و آنها كه سازشکارند ،وقتى سخت شد مىگويند ،خوبست آتش بس را
بپذيريم و اتفاقا اين تمايل به سازشکارى هم از سوى همان گروهها و اشخاص

اظهار شد و من در آن موقع نپذيرفتم .حاال ناگهان مىخواهند خود را قهرمان

سازش ناپذيرى بگردانند.
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يك وقتى به يك دانشجويى كه در دانشگاه تهران دانشجو بود ليسانس
اقتصاد شده بود ،گفتم ماهى چقدر حقوق مىگيرى؟ رقم بااليى گفت .گفتم

اين نتيجه مبارزه مبارزان است كه به شماها اين جور آجيل مىدهند كه ساكت

بمانيد .گفت تا بوده همين طور بوده است ،عدهاى مىجنگند و بار سخت

مبارزه را بر دوش مىگيرند و زير اين بار خرد مىشوند ،عدهاى ديگر هم نان

آن را مىخورند و هنوز نيز متاسفانه همين طور است .به هررو ،مرا اين داستان
بسيار متأثر كرد كه در سختيها نيز آن روح ايمان و توكل هيچ فرصتى براى اين
اشخاص جز به معناى فرصتطلبى براى قدرت ،معناى ديگرى ندارد .و اينها
همه چيز را به بازى گرفتهاند؛ ارزشها ،كشور ،همه چيز را .در همه كار ناتوانند
جز در يك كار و آن تبليغات تخريبى و تحميل خود از راه اين تبليغات

تخريبى .تا مگر مردم خود به اين وضع پايان ببخشند.

دشمن در جبهه خرمشهر تا مرز عقب رانده شده بود
شب به منزل آمدم و با جبهههاى مختلف از نو تماس گرفتم و اطالعات

ديگر را هم گرفتم .اين اطالعات ،بسيار اميدبخش بودند ،دشمن در جبهه

خرمشهر تا مرز عقب رانده شده بود .آن طور كه به من گزارش دادهاند ،در جبهه
سوسنگرد تا «بستان» عقب زده شده و پست ژاندارمرى مرزى اشغال شده بود.
در جبهه اهواز هم همينطور .در جبهه دزفول ،يعنى جنوب پل نيز دشمن عقب

رفته بود .در جبهههاى كرمانشاه و ايالم و به طور كلى منطقه غرب نيز وضع
تثبيت بود .اين هم گزارش امروز.

مىخواهم يك مسئله عبرت انگيزى را درباره خرمشهر بگويم
حاال مىخواهم يك مسئله عبرت انگيزى را درباره خرمشهر بگويم.

گزارش پنجشنبه را كه تمام كردم ،ساعت شايد يك بعد از نيمه شب بود و
شايد ديرتر كه تلفن از دفتر شد كه خرمشهر در حال سقوط است .به خانهها

مىريزند ،قتل و غارت مىكنند .وضع بسيار نگرانى آوراست .بالفاصله با لشگر

اهواز تماس گرفتم كه اطالعي از اين وضعيت نداشت .البته دفتر ما گفته كه
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اطالع دهنده گفته است اين مطالب مورد تاييد ستاد لشگر خوزستان هم هست
كه تاييد نكرد .با اين حال من فشار آوردم كه در همان وقت تكاوران به
خرمشهر فرستاده بشوند .عدهاى را هم فرستادند و شبانه از جاهاى ديگر با
هواپيما راهى اهواز كردند .دو سه نوبت ديگر با فاصلههاى زمانى اين اطالع
را تكرار كردند ،كه در نتيجه امکان استراحت به كلى از بين رفت .اما من به

حکم تجربه و به حکم آنچه از تجارب ديگران آموختهام ،در اين گونه مواقع
اعتماد خودم را از مدافعان از دست نمىدهم.

خطاب به مدافعان مىگويم ،در اين گونه مبارزهها برد و موفقيت با كسى

است كه زور نهايى را مىزند و پافشارى را به آخر مىرساند .وقتى مردم يك
كشورى حاضر شوند ،تمام فداكارى را براى دفاع از شهر و كشور خود به كار

ببرند ،چگونه بيگانه حاضر خواهد شد تمام فداكارى را براى تسخير آن
سرزمين بکند؟ بنابراين اگر مردمى از سرزمين خود با تمام فداكارى دفاع

مىكنند ،قطعا بر مهاجمان پيروزى خواهند يافت .اين يك تجربهاى است كه
در اين روزها ما بايد درستى آن را نشان بدهيم .اما پيش از ما نسلهاى پيش نيز

هربار كه به اين حد استقامت کردهاند ،درستى اين تجربه را نيز ثابت كردهاند.
و هربار كه به لحاظ نارضايتى به لحاظ احساس بيم و ترس و دهها عامل ديگر

تمام فداكارى را نكردهاند ،تسليم دشمن شدهاند كه بدترين نمونه آن ،تسليم
در برابر هجوم مغول بود و بعد در دوران معاصر ،تسليم در برابر هجوم همه

جانبه اقتصادى ،سيأسى ،نظامى ،و فرهنگى غرب و ابرقدرتها و كشورها.

بنابر اين بيهوده با پخش اطالع نادرست روحيه سربازان و مدافعان

خودمان را خراب نكنيم.

درجنگها همه گونه مسايل رخ مىدهند؛ عدهاى فرار مىكنند ،عدهاى هم

ايثار مىكنند ،عدهاى وظايف خود را انجام نمىدهند ،عدهاى هم وظايف خود
را خوب انجام مىدهند ،عدهاى خوبند ،عدهاى فداكارند ،عدهاى اهل ايثارند

و عدهاى هم بدند .اگر ما بخواهيم در اين موقعيت ،ضابطهها و مالك را بدها
قرار بدهيم و از روى آنها درباره همه نيروهاى مسلح قضاوت بکنيم ،خداى

ناكرده شکستمان قطعى خواهد شد .نبايد به كسانى كه در لباس دوست كار

دشمن را مىكنند ،اجازه بدهيم چنين توطئه خطرناكى را بچينند و به انجام
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برسانند .ما بايد به فداكاريها ،به ايثارها به خوبها و به بهترها تكيه كنيم و
خصوصا به آنهايى اعتماد كنيم كه در سنگرها مىجنگند ،تا آنها نيز به نوبه
خود بدانند اگر سنگرى را ترك كردند ،ملت ما چه بهاى سنگينى بايد بابت

ترك كردن سنگر بپردازد .اينك پاى زندگی مستقل ما ،تاريخ ما و آينده

كشورمان در ميان است .امروز هركسى كه در سنگر است ،در سنگر دفاع از
تاريخ ما ،فرهنگ ما ،دين و انقالب ما ،حال و آينده ما است و بايد بداند ترك
سنگر يعنى به خطرانداختن همه اينها .بنابراين نه با خبرهاى اغراقآميز،

روحيه اين مدافعان دلير را ضعيف كنيم و نه با بىاعتمادى به آنها ،امکان و

توانايىهاى خودمان را كم كنيم.

ما و خصوصا مسئوالن امور بايد به نيروهاى خودمان اعتماد بکنيم تا

آن ها احساس مسئوليت و شخصيت بکنند و با تمام وجود بجنگند ،حضور من
در جبههها براى اظهار همين اعتماد و اطمينان به آنهاست ،تا آنها بدانند

مسئوليتشان سنگين است و با تمام وجود از مسئوليت خودشان دفاع بکنند.

من يقين دارم كه خرمشهر سقوط نخواهد كرد و مدافعان آنجا با احساس
مسئوليت و با توجه به اعتمادى كه فرمانده نيروهاى مسلح و رئيس جمهورى

به آنها مىكند و با توجه به اعتمادى كه مردم به آنها مىكنند و با توجه به
اعتمادى كه امام و روحانيت به آنها مىكنند ،اينها خواهند ماند و خواهند
جنگيد و پيروز خواهند شد.
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صبح به ستاد ارتش رفتم .جانشين رئيس ستاد آمد و گزارش
جبهههاى جنگ را داد .بعد كم و كسريها را معين كرديم و
تصميمات الزم را گرفتيم
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به دیدار امام رفتم و مشکالت سيأسى را كه در اشتغال من در امور جنگى
دارند ،به وجود مىآورند با ايشان در ميان گذاشتم

ساعت  11به ديدار امام رفتم .امام قيافه خندان و راضى داشت .آمد و

نشست و گفت كه هيچ فكر مىكرديد از علم و كتاب و نوشتن كار شما به اداره

جنگ و نظامى گرى بینجامد؟ وضع جبههها را براى ايشان شرح دادم و دو

داستان از دزفول و برخوردى كه با نظاميان كرده بودم براى شان گفتم ،كه اآلن
به لحاظ شرايط جنگ قابل گزارش نيست و بماند براى بعد.

مشکالت سيأسى را كه در اشتغال من در امور جنگى دارند ،به وجود

مىآورند با ايشان در ميان گذاشتم و ايشان گفتند :همين كه عدهاى مشغول
تحکيم مواضع خويشند و چيدن مهرهها با استفاده از اشتغال رئيس جمهورى

به امور جنگ ،نشان مىدهد به اين كه اعتقاد و اخالص و اين گونه امور كه در
مجموع مىشود مکتب ،چقدر مورد اعتناست و اداره جنگ بايد با اداره امور
سيأسى هماهنگى داشته باشد .نمىشود كه ما در زمينه جنگى يك سيأستى
اتخاذ كنيم و سيأست خارجى با آن هماهنگى نداشته باشد .سيأست تبليغاتى
ضد او باشد و در نتيجه ما يك وقت ببينيم كه ديگر تنها با نيروهاى عراق

نيست كه مىجنگيم ،بلکه به دست خودمان ديگران را هم وارد معركه كردهايم.
به ايشان گفتم صحيح است بايد همين طور باشد ،بايد تحت نظر باشد و من از

ايشان خواستم كه اين مطالب را بنويسند .ايشان دو سه بار تأكيد كردند كه

خدا با شماست و مشکالت حل مىشود ،رفع مىشود و اين مطالب.

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

از آنجا به ستاد ارتش آمدم :فكورى آمد گزارش عمليات نيروى هوايى را

بسيار چشمگير و در خور تقدير داد و بعد درباره امور نظامى گفتگو شد و ما
رفتي م براى بازديد از آمادگاه و كارخانجات نظامى .به نظر من حماسه واقعى،

همين حماسهاى است كه نيروهاى زنده كشور از خود نشان مىدهند .كارى كه

كارگران ما در كارخانهها مىكنند و با سرعت و تالش شبانه روزى موتورهاى
433

خودروها را آماده مىكنند ،با چه تالشى قطعات الزم را مىسازند ،با چه
تالشى فرآوردههاى ضرور را توليد مىكنند ،چه شورى و چه شوقى دارند و چه
هيجانى از خود به هنگام ديدار رئيس جمهورى نشان مىدادند .تمام وجودشان

عالقه به استقالل كشور است و براى تأمين اين استقالل است كه با جان و دل

كار مىكنن د .آنها كه بايد تاريخ جنگ را بنويسند ،بايد تنها به ميدانهاى نبرد
اكتفا نكنند ،بايد به تمامى دستگاههايى كه در رابطه با نيروهاى مسلح ما كار

مىكنند و حالت بسيجى كه در مردم كشور به وجود آمده است ،نيز عنايت
بکنند و ببينند اين مردم چگونه با جان و دل براى پيروزى نيروهاى مسلح كار

مىكنند.

به هر حال اين بازديد از نظر اين كه ما به طور آشکار روحيه اعتقادى و

وطن دوستى كارگران را ديديم ،به ما اطمينان مىدهد كه هيچ تبليغى و تالشى
موفق نخواهد شد كه اين روحيه را از نظر نيروهاى فعال كشورمان بازستاند .از
اين نظر بسيار آموزده و سخت اميدبخش بود .در همانجا از نيروهاى ذخيره كه

آمده بودند و آماده مىشدند كه به جبهههاى جنگ بروند ،ديدار كرديم و بعد
صحبت كوتاهى براى آنها كردم :شما كه به جبههها مىرويد ،دو چيز معرف اين

خدمت توأم با فداكارى و ايثار شماست و نشان مىدهد كه اين نبرد ،نبرد
مردمى است .يکى رعايت دقيق نظم و اطاعت از فرامین فرماندهى و ديگرى

استقامت و پايدارى در برابر ضربه هايى است كه دشمن مىزند.

صحبت از نيروهاى مردمى فراوان مىشود .مردمىترين نيروها ،همينها

هستند كه بدون اين كه مأمور برسر آنها برود ،حدود  80000نفر با اعالن
بسيج و آماده باش آمدهاند و احضار ذخيرهها كه شد ،اين عده خود را معرفى
كردند و با اخالص و صميميت خواستار شركت در نبرد بر ضد دشمن متجاوز

شدهاند.

وزير خارجه كوبا آمد و نامهاى هم از فيدل كاسترو آورده بود
سر شب ساعت نزديك  6بعدازظهر ،از آنجا به محل ستاد ارتش آمدم.

وزير خارجه كوبا آمد و نامهاى هم از فيدل كاسترو آورده بود حکايت از اين كه
اين جنگ به زيان كشورهاى غير متعهد و به سود ابرقدرت امپرياليسم است و
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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.

بعد دادستان كل و نخست وزير و اينها آمدند و يك مطلبى را درباره

كم و كسريهاى جبههها طرح كردند و من به نظاميان گفتم كه داستان
مسجد شيخ لطف الله را يادتان نرود.

پيرزنى از كنار مسجد رد مىشد ،در حالى كه مسجد را داشتند مىساختند.
او رو كرد به معمار و گفت :معمارباشى ديوار كج است و معمار از باال پايين

آمد و پشتش را داد به ديوار و شروع كرد به تظاهر به اين كه دارد فشار مىدهد
به ديوار كه راست شود و از پيرزن پرسيد كه راست شد؟ او گفت يه كمى

بيشتر و يه كمى بيشتر و باز فشار آورد و پيرزن گفت :خدا عمرت دهد ديوار

راست شد .بعد از معمار باشى پرسيدند كه تو خود مىدانى كه ديوار راست
بود ،شاغول دارى ،وسايل مهندسى دارى .چطور به حرف يك پير زن رفتى ،آن
هم با پشت ،مگر ديوار كج با فشار پشت راست مىشود؟! گفت اگر من اين

كار را نمىكردم ،اين پيرزن مىرفت و در همه شهر پر مىكرد كه ديوار مسجد
شيخ لطف الله كج است.

عدهای شروع مىكنند به «اينجا كج است» «آنجا كج است» و
روحيهها را خراب كردن

در هر جنگى جنبههاى منفى هم پيدا مىشود و فراوان .اما جنگ را با آن

وجوه منفى نمىكنند ،با وجوه مثبت مىكنند .با ضعفها نمىكنند ،با تواناييها

مىكنند .و اگر ما تمام تكيه را روى ضعفها بگذاريم ،البته خود به دست
خودمان اسباب شکست را فراهم كردهايم و اگر روى قوتها بگذاريم ،و تالش
بکنيم براى از بين بردن ضعفها ،قطعا پيروز مىشويم و ما تا بحال هم به همين

ترتيب عمل كردهايم و موفقيتی که نصيبمان شده ،نتيجه اين روشها است .به
هر حال آنهايى كه «حب غرض» خوردهاند و «حب مرض» كارشان همين

است .مىروند از آن دور دورها يك نگاهى كرده يا نكرده برمىگردند ،مىشوند
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متخصص جنگ و شروع مىكنند به «اينجا كج است» «آنجا كج است» و به
اصطالح خودشان روحيهها را خراب كردن .من در اين مقام از همه آنها كه اين

حرفها را مىشوند انتظارم اين است كه به مسئوالن اين جنگ اعتماد بکنند و
توجه داشته باشند كه اگر خداى ناكرده كم و كسرى پيش آيد و شکستى فراهم
بشود ،اينها هستند كه مسئول واقعی خواهند شد .بنابراين اينها ناگزير به اين

امور مراقبشان بيشتر است و نروند و اينجا و آنجا و جو و روحيه متناسب با
يأس و سوءظن و اينها را درست نكنند.

سفير پاكستان آمد به دفتر؛ پيام ضياءالحق را آورده بود در باره آتش
بس و خواستههای وزیر امور خارجه عراق

بعد سفير پاكستان آمد به دفتر و پيام ضياءالحق را آورد .خالصهاش

ايناست كه دولتهاى اسالمى باز اتفاق نظر دادند كه مأموريت متوقف كردن
جنگ را ادامه بدهند و گفته بود كه با وزير خارجه عراق صحبت كرده و او
گفته است كه آماده است آتش بس را بپذيرد و بعد اين كه ما نسبت به خاك

ايران هيچ طمعى نداريم ،همه جا را تخليه مىكنيم غير از آنجاهايى كه طبق
قرارداد الجزيره به ما متعلق شده است .قرارداد الجزيره را هم قبول نداريم.
سيادت كامل ما بايد بر شط العرب پذيرفته شود و راجع به آن سه جزيره گفته

بود كه «نه» و آنها را در صورتى كه خود آن شيخ نشينها بخواهند ،ما از آنها
حمايت خواهيم كرد .من پاسخى براى او فرستادم كه اوالً اگر قرارداد الجزيره

را لغو كرده و قبول ندارند ،چطور آن خاكها را طبق قرارداد مطالبه مىكنند؟

دوم ،اگر آن خاكها طبق آن قرارداد به دولت عراق متعلق است ،سيأست يك
طرفه عراق و شط العرب مخالف آن قرارداد است و اگر قرارداد باطل است،
هردو طرفش باطل است .و اين ضد و نقيض گوييها آشکار مىكند كه آن
دولت زورگو و متجاوزاست و هدفش نه شط العرب است و نه آن يك وجب

زمين ،هدفش همان هدف آمريکاى سلطهگر است ،و ما نمىتوانيم اين شرايط

را بپذيريم .خاك ما چندان در دست آنها نيست كه نتوانيم آنها را بيرون كنيم و
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
فعل سلطه گران بينالمللى هستند ،مذاكره چه معنايى مىتواند داشته باشد؟ اين
يادداشت را شبانه دادم بردند و به سفير دادند و چون اخبارى كه از جبههها

مى رسيد ناراحت كننده نبود و از جايى هم تلفنى خبرى نشد ،آن شب را راحت
خوابيدم و چشمم كه سرخ و خراب شده بود ،صبح كمى آسايش پيدا كرد.
کارنامه يکشنبه  13مهرماه 1359
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صبح به ستاد ارتش رفتم ،رئيس ستاد آمد ،گزارش عمومى جبهههاى
جنگ را داد و آمادگى نيروهايى كه بايد براى ضربه زدن به دشمن به جبهه

بروند را شرح كرد .درجه آمادگيشان را ،تجهيزاتى كه الزم دارند ،كه قبالا ما

اين نيروها را بازديد كرده بوديم و نيازمندى هايشان را بنا بود كه به سرعت

تأمين بکنند .بعد چند تن از علما آمدند ،از جمله آقاى يحیى نورى ،گزارش

سفر پر طول و درازش را به پاكستان و هند و شرق دور داد؛ مسايلى را كه در
آنجا در رابطه با انقالب اسالمى ما طرح كردند و تبليغاتى را كه دشمن مشغول

آنست ،به طور مفصل بيان كرد.

به مجلس فاتحه افسر هوانيروز رفتم
بعد به مجلس فاتحه افسر هوانيروز رفتيم .فرزند  13ساله او را و همسر و

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

شهادت را مىپذيرد؟ گفتم بله او يك ساعت قبل از رفتن به مأموريت پيش من
آمد و انشاءالله خداوند خدمت او را مىپذيرد و او را در زمره شهدا به حساب

مى آورد .فرزند او روحيه بسيار خوبى داشت ،اين روحيه از او فوقالعاده تكان
دهنده بود و اميدبخش .فرزندى در آن سن با اين روحيه حکايت از صالبتى و

يك تصميمى و يك اميدى به اين انقالب و اين كشور و به سرنوشت مستقل
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ايران مىكند .من از قيافه مصمم ،بىدغدغه و آرام او و قوه تحملش سخت به
عجب آمدم .خداوند به او توفيق بدهد و با همين روحيه بزرگ بشود و

استعدادى بارور در خدمت دين و وطنش بگردد.

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

از آنجا به فرودگاه رفتيم با دو مخبر ،يکى مخبر روزنامه لوموند و يکى هم

مخبر مجله معروف ايتاليايى به اسم «اكسپرسو» كه در جريان انقالب هم در

ايران بود و تير خورد و بسيار به اين انقالب عالقمند است ،گفتگو كردم .اين
دو كه در روزهاى اول جنگ در بغداد بودهاند ،مصاحبه طوالنى با من كردند.
مخبر ايتاليايى هم از صبح در اتاق كار من نشست ،تا شيوه يك روز كار رئيس

جمهورى را ببيند و گزارش بکند .چند نكته جالب نقل مىكردند :خبر لوموند

مىگفت :صدام حسين عقيده داشت قوىترين ارتش خاورميانه را به وجود
آورده .من به او گفتم كه آن هم مثل شاه سابق يك ديکتاتور است و ديکتاتور

كور مىشود ،خيال مىكند كه «قوىترين» يعنى انباركردن تانك و توپ و
مسلسل و بمب و بمب افكن« .قوىترين» وقتى معنا پيدا مىكند كه ارتش
تفكر و مکتب بر او حاكم باشد ( ،تفكر عقيدتى) يعنى ايمان داشته باشد و

كارى كه مىكند درست بداند و از نظر علمى تربيت شده باشد ،تا براى آن كار

درست و آن ايمان با فداكارى بجنگد .اين گونه ارتش قوی است و پيروز
مىشود .واال تجهيزات و وسايل ،ارتش قوى به وجود نمىآورد.

ارتش ما امروز در جهت قوى شدن است ،به لحاظ تالشى كه به عنوان

مسئول اين ارتش به عمل آوردهام تا ايمان جاى خود را در اين ارتش بيابد ،تا
اين كه مسايل براى افراد ارتشى توجيه بشود و بدانند چرا مىجنگند و تا از نظر

عملى ،فداكارى ارزش بشود و گفتم كه ما از نظر سرنوشت كشورمان يك

آزمايش بزرگ داريم انجام مىدهيم و آن آزمايش يکى كردن ارتش و جامعه
است .اگر ما در اين كار موفق بشويم و مکتب و فداكارى را ضابطههاى اصلى
438

بگردانيم و روحيه وطن دوستى را قوت ببخشيم ،به قرنها سلطه قواى مسلح بر
جامعه پايان بخشيدهايم؛ ارتش را با مردم يکى كردهايم و اساس يك زندگى آزاد
و مستقل و قانونى را فراهم آوردهايم و اين انقالب اساسى است .در جريان اين
جنگ نشانههايى از توفيق تالش ما به چشم مىخورد .آنها همين مسئله را فوق
العاده مهم و كارى بس عظيم يافتند و آرزوى موفقيت نمودند .به هر حال با

آنها به فرودگاه رفتيم و سوار هواپيما شديم.

هواپیماهای توپولوف عراقی در فرودگاه بمب انداختند و ...
هواپيما كه روشن كرد تا راه بيفتد ،گفتند وضعيت قرمز است و دو هواپيما

به طرف فرودگاه «از هواپيماهاى دشمن» مىآيند .ناچار بايد هواپيما را ترك

كنيد و پناهگاه برويد .از هواپيما بيرون آمديم و در جلوى ساختمانى كه

معروف است به پاويون دولت ،به انتظار آمدن هواپيماها مانديم .يك وقت

ديديم كه يك هواپيمايى مثل اين كه دارد از زمين بلند مىشود ،از برابر ما
گذشت و كمى بعد ،يکى از محافظان من فرياد كرد «بمب انداخت»« ،بمب

انداخت» و به اصطالح هر كس به طرف پناهگاه دويد ،اما چون فاصله دور
بود ،ديديم بمب در آن فاصله كه ما بوديم ،به زمين نمىخورد .در نتيجه من در
همانجا ماندم و كمى بعد همان محافظ گفت زدند ،زدند و سقوط كرد .بعد

رفتيم با اتوبوس ببينيم كه كجا سقوط كرد .يك مسافتى هم رفتيم ،بعد گفتند

اگر سقوط كرده باشد در دامنههاى كوه سقوط مىكند .در نتيجه بازگشتيم.

سقوط میگها
دوباره سوار هواپيما شديم ،باز راه افتاديم و مسافتى هم آمد .مدتى در

هواپيما نشستيم ،گفتند قرمز است و در قزوين دو هواپيما پيدا شده است.

ميگ عراقى بود ،آن كه ما ديديم «توپولف» بود .به هرحال هواپيما را بردند
به يك جاى ديگر كه درخت بود و باز ما پياده شديم و به نظاره آسمان مشغول
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
هواپيما ساقط شده بود .سوار هواپيما شديم و حركت كرديم به طرف تبريز.

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

به تبريز رسيديم ،در فرودگاه افراد نيروى هوايى بودند .آقاى مدنى عالم

شهر و آقاى موسوى بودند با آنها مقدارى خوش و بش كرديم ،از اين وضعيت
قرمز و سفيد و اين كه تا اين جاى سفر دو تا هواپيما زدند .بعد سوار هلىكوپتر
شديم ،رفتيم به بازديد پااليشگاه .دور اول را زد ،ما ديديم كه كجاها را زدهاند

و دور دوم را داشت مىزد كه گفتند وضعيت قرمز است.

بعد ما را بردند در يك بيابانى به زمين نشستيم .از هلى كوپتر بيرون آمديم

و باز به آسمان چشم دوختيم .مدتى آنجا مانديم ،خبر دادند كه آن هواپيما را

هم ساقط كردند و اين شد  3تا .تا به اتاق عمليات برسيم ،چهارمى را هم
ساقط كرده بودند .مىشود گفت كه سفر پربركتى بود ،گرچه آنها كه زدهاند،
مردم پرتالش و مخلص و ماهرى بودند .و ما در حقيقت نظارهگر اين
فداكاريها و تالشها بوديم .در اطاق فرماندهى كه بوديم و آنها نقشه عراق و

وضعيت نيروها و كارهايى كه كرده بودند را آوردند .مىشود گفت كه علت

حمله عراق به اين پايگاه چيست.

دو يا سه خلبان هم كه پاكسازى شده بودند ،دوباره آمدند به کار
اين پايگاه يکى از فعالترين پايگاههاى ماست و سخترين ضربهها را به

دشمن زده است و دو يا سه خلبان هم كه پاكسازى شده بودند ،دوباره آمدند و
آمادگي خدمت اعالم كردند و رشادتها و عمليات نظامى محيرالعقولى انجام

دادهاند.

فرمانده پايگاه مردى بسيار معتقد و مخلص و قاطع بود ،آنها را به ما

معرفى كرد .در آنجا مطلبی را به فرمانده گفتم كه روز بعد در جلسه شوراى
امنيت بازگو كردم :ميدان جنگ و جهاد ،ميدان تصفيه و تزكيه و طهارت
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است .كسانى كه مىآيند براى خدمت ،بايد به شرط چاقو باشد ،يعنى فقط
كسانى باشند كه آماده مىشوند كه به جبهه بروند و در آنجا اخالص و
فداكارى از خود نشان دهند واال كسانى كه مىخواهند فرصت را مغتنم
بشمارند و بيايند در اين دفتر و آن دفتر ،ميز اشغال كنند ،بايد بازگردانده شوند.

و اين كه پاكسازى واقعى در همين وقت بايد انجام بگيرد .آنهايى كه از جنگ

مىگريزند ،آنها اگرچه نادر و تك و توك مىشوند ،ولى همانها هم بايد تسليم

دادگاه زمان جنگ بشوند .آنهايى كه اهمال مىكنند ،آنهايى كه كار نمىكنند،
آنهايى كه از زير بار مسئوليت فرار مىكنند ،بايد پاكسازى و كنار گذاشته

شوند .ما در جريان جنگ ،يك ارتشى بسازيم كه بيشتر مکتبى ،بيشتر معتقد،
بيشتر فداكار باشد و آن تجربهاى كه پيش از اين گفتم ،واقعيت پيدا كند واال
مردم ممکن است نگران بشوند كه اين فرصت را آيا عدهاى مغتنم نمىشمرند،
براى اين كه برگردند و باز جاهاى خودشان را در ارتش اشغال بکنند؟

با آنهايى كه عمليات دفاع زمين به هوا را اداره مىكردند ،گفتگو
كرديم

پس از آن جاهايى كه با بمب زده بودند ،ديدن كرديم و يك به يك مراكز
عملياتى را ديديم و با آنهايى كه عمليات دفاع زمين به هوا را اداره مىكردند،

گفتگو كرديم كه شما بايد هيچ هواپيماى دشمنى را ،هيچ شکارى را از دست
ندهيد .با آنها مقدارى خوش و بش كرديم .بعد با فرمانده آن پايگاه و فرمانده
نيروى هوايى و خلبانان آنجا يك مصاحبه تلويزيونى انجام داديم .مطالبى را
هم در آنجا عنوان كردم ،از جمله اين كه وقتى صحبت از انزواى ايران در دنيا

مىشد ،عدهاى كه متاسفانه خود ،به عنوان هنر ،براى خودشان ،هنر جوسازى

قائلند و فرصتهاى اين گونه را براى جلوه كردن مغتنم مىشمرند ،داد و قال
راه انداخته بودند كه بله ما در انزوا هستيم .اما از ناحيه چه كسى ،از ناحيه

ابرقدرتها و قدرتها ،واال مستضعفان جهان همه با ما هستند .قلب و دلشان

براى انقالب ما مىتپد .وقتى جنگ درگرفت معلوم شد كه يك دولت در دنيا
نيست كه اين جنگ را محکوم كند و از مستضعفان هم صدايشان برنخاست،
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و اين همهاش به دليل اين نيست كه مستضعفان دنيا هم بىبخار شدهاند و همه
دولتهاى دنيا دولتهايى هستند مستكبر ،يعنى حتى به طور نسبى هم دولتى كه تا

حدودى جانب حق را مىگيرد ،وجود ندارد .اين نشانه آن است كه ما خود يك
كارهايى انجام دادهايم و يك جلوه و نمودى از انقالب خودمان به دنياى
خارج داديم كه نتيجهاش اين انزواست و آن كارهاست كه نبايد بشود و آن
تبليغات است كه بايد قطع بشود و يك تليغات سازندهاى جايش را بگيرد و آن

سيأس ت خارجى است كه بايد رها بگردد و ما واقعا به معناى درست كلمه،

داراى سيأست خارجى بشويم و مقصود از سيأست خارجى اين نباشد كه ببينيم
در خارج چه چيزهايى مىگوييم كه در داخل يك انعكاس مطلوبى پیدا کند
بسود اين شخص يا آن گروه؛ بلکه ما ببينيم آنچه را كه براى پيشبرد انقالب
اسالميمان و كشورمان الزم است و هرآنچه كه براى آزادى واقعى مستضعفان

دنيا الزم است ،آنها را بگوييم .مطالب ديگر هم در اين جا عنوان شد كه

منتشر كردند و شما خوانندگان ديده و شنيديد.

 9هواپيماى دشمن سرنگون شدهاست

بعد دوباره به مركز فرماندهى نيروى هوايى آمديم .تا  12شب خبرهاى
مختلف را از جاهاى مختلف گرفتيم و معلوم شد كه تا آن وقت  9هواپيماى

دشمن سرنگون شده است ،يعنى تا آن وقت  6تا تاييد شده بود و  5تاى آن
تاييد نشده بود .روز بعد ما فهميديم كه  9تايش تاييد شده ،آن شب را در جمع
خلبانها خوابيديم و البته خواب دراز و طوالنى نبود ،به لحاظ اين كه ساعت

 4:30صبح اطاقها به كار افتاده بود و صداها بلند شده بود و ديگر بيش از آن
نمىشد خوابيد .به هر حال شب خوشى بود و اميدوارم اين ديدار با كسانى كه
ديدار كردم تجديد بشود و آنها عمليات جنگى را با موفقيت انجام بدهند و
زنده بمانند و باز به ميهنشان خدمت بکنند؛ انشاءالله.

کارنامه دوشنبه  14مهرماه 1359

تاریخ انتشار پنجشنبه  24مهر ماه 1359
شماره روزنامه 378
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با چه روحيهاى خلبانها را آماده پرواز مىكردند
صبح بعد از اين كه اطالعات را از جبههها گرفتيم ،ساعت  6:30صبح

به بازديد از پايگاه ادامه داديم .قسمتى از آن را شب قبل ديده بوديم ،باز از نو
همان حماسهاى كه در جاهاى ديگر ديده بوديم ،ديديم؛ ديديم با چه شور و
شوق و تالشى هواپيماها را آماده مىكردند ،تعمير مىكردند .با چه روحيهاى

خلبانها را آماده پرواز مىكردند ،چه شور و شوقى نسبت به آنها اظهار
مىكردند .چه عالقهاى نسبت به امام و رئيس جمهور اظهار مىداشتند .همه و

همه بيانگر يك انقالب بود .انقالبى كه درونى است و درون را تغيير مىدهد.
در آنجا من براى همافران و ديگر پرسنل نيروى هوايى صحبت كردم و از

همىن انقالب صحبت كردم كه شما را كسى مجبور نمىكند ،كسى به زور به
اين كار برنمىانگيزد ،آن ايمان و اخالص و فداكارى و وطن دوستى است كه
شما را برمى انگيزد .شمايى كه حاال نقش پيدا كرديد در جمهورى ،به حساب

مىآييد ،شب و روز كار مىكنيد و هواپيماها را آماده مىكنيد تا بر فراز جبههها
به پرواز درآيند و به دشمنان موجوديت ما ضربه بزنند .هواپيماهايى كه به يك

رژيم دست نشاندهاى داده شده بود ،تا آن رژيم از اين هواپيماها در خدمت
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هدفهاى ابرقدرت آمريکا استفاده كند ،اينك آن هواپيماها در جهت استقالل
ايران و بر ضد توطئه آن ابرقدرت دارد عمل مىكند.

باز گشت به تهران؛ دیدار با روحانیون

بعد از پايان بازديد به فرودگاه آمديم و به تهران بازگشتيم .بعد از ظهر از
ساعت  3تا  5در جلسه شوراى امنيت شركت كردم .بعد ديدارها شروع شد و
از جمله از روحانيت مبارز تهران ،آقايان خسروشاهى و شاه آبادى و يکى دو

نفر ديگر هم كه از سفر غرب و خوزستان آمده بودند ،در اين ديدار شركت
داشتند .مشاهدات و تجربياتى كه داشتند را بيان كردند .اين مشاهدات و
تجربيات به جهت وضعيت جنگى ،قابل بازگو نيست .اما نتايجى كه به آن
رسيده بودند ،درست بود .من هم مقدماتى كه به آن وضعيت انجاميده بود را

براى آنها گفتم و افزودم كه غالبا بعد از وقوع ،متوجه مىشوند كه در آن وقت

رئيس جمهور حق داشته كه اين حرف را مىزده و غرض و نيات شخصى
نداشته ،ولى بعد از وقوع بىفايده است.

هنگامى كه بايد كارى را كرد ،به اين امور بايد توجه نمود .به هر حال،

گذشته را نمى شود بهانه قرار داد .بايد در صدد جبران برآمد و ما در صدد
جبران هستيم .بعد آقاى موسوى اردبيلى تلفن كرد كه ما با اعضاى شوراى
عالى قضايى ،صحبت كرديم و همه براى هرگونه همکارى در اين وضعيتى كه

كشور دارد ،حاضرند و هيچ چيز بهتر از اين نيست كه بنا بر همکارى باشد ،نه
برابر و مقابل هم ايستادن .اميدوارم كه ما بنشينيم و فكر كنيم و ببينيم در چه

زمينههايى مىشود همکارى كرد كه اين جنگ با موفقيت تمام پيش برود.

جدا از خبردهندگان مىخواهم تا چيزى برايشان قطعى نشده ،خبر
ندهند

بعد عدهاى آمدند راجع به سيأست خارجى يك كشور و نواقص كارش

صحبت كردند .اين صحبتها هم طول كشيد .بعد دو تلفن از كرمانشاه راجع به
وضع جبههها شد .با فرمانده لشگر در آنجا تماس گرفتم ،نظر او را خواستم.
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بعد با رئيس ستاد صحبت كردم و اميدوارم كه وضع در آنجا به سود ما باشد.
بعد هم به منزل آمدم .باز تا نيمه شب تلفنها به راه بود و خبرها بود كه

مىدادند .دوبار هم احمدآقا فرزند امام تلفن كردند در دو موضوع اطالعاتى به
او رسيده بود كه به من گزارش كرد .من بار ديگر تكرار مىكنم و جدا از

خبردهندگان مىخواهم تا چيزى برايشان قطعى نشده ،خبر ندهند و از
خبرگيرندگان نيز مىخواهم تا تحقيق نكردهاند ،به اين خبرهايى كه مىرسد،
اعتنا نكنند .براى اين كه اگر ما بخواهيم دنبال خبرهايى برويم كه اصل و

فرعى ندارند ،ممکن است خداى نكرده كار ما از موفقيتى كه حاال داريم به

طرفش مىرويم ،منحرف شود.

دشمن ما تنها عراق نيست ،تمام دشمنان اصلى ما به اين رژيم دست

نشانده عراق كمك مىكنند .و ما بايد در كارمان دقيق باشيم و اگر اين بار
بخواهيم مثل گذشته به عدهاى ميدان بدهيم كه با خبرهاى دروغ جوسازى
بکنند و گيجى و سردرگمى به وجود بياورند ،خداى ناكرده پيروزى ما تبديل

مى شود به شکست و ما به تعبير قرآنى ،از زيانكاران خواهيم بود .امروز هم به
اين ترتيب تمام شد .بگويم كه امروز هم چندين بار آژير كشيدند و

هواپيماهاى دشمن به تهران آمدند و دو جا را هم بمباران كردند .گزارش

تفصيلى را هنوز به من ندادهاند.

کارنامه سه شنبه  15مهرماه 1359
تاریخ انتشار پنجشنبه  24مهر ماه 1359
شماره روزنامه 378

تقريبا يك ماه از جنگ مىگذرد؛ صدام گمان كرده بود كه روز سوم
جنگ ،جشن پيروزى خواهد گرفت

دشمن براى سه روز جنگ ،برنامه چيده بود .اما يك ماه از جنگ گذشته است
و وضع عمومى جبههها به زيان دشمن است .او گمان كرده بود كه روز سوم
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جنگ ،جشن پيروزى خواهد گرفت .خبرنگاران خارجى را از سراسر دنيا
دعوت كرده بود و پيش خود تاريخ معين كرده بود كه روز سوم جنگ ،نطق

پيروزى بکند .و با اين كار داستان جنگ شش روزه را كهنه كند و ركورد

جديد و اصطالح تازهاى تحت عنوان جنگ «سه روزه» به وجود بياورد.

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

اما آنچه به حساب نياورده بود ،قوه «مقاومت» ملت ما و توانايى و نظم

خودجوش اين ملت بود .توانايى سازماندهى خودجوش مردم بود .آنچه به

حساب نياورده بود ،انقالب عظيمى بود كه در نيروهاى مسلح ما به وجود آمده
بود .او گمان مىكرد كه انقالب پشت ديوارهاى سربازخانهها مانده است و به
درون نيامده و ميان مردم انقالبى و ارتش ما تضاد آشتى ناپذير وجود دارد و به

محض حضور دشمن در مرزها ،ارتش مجال پيدا مىكند كه به مردم پشت كند

و رو در روى مردم بايستد .دشمن تنها نبود .بسيارى از خوديها ،حتى گزارشهاى

كتبى تهيه كرده بودند و در حضور امام نيز گفته بودند ،در حضور فرماندهان
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

اول شکست مىخورد ،بنابراين راه كار ديگرى پيشنهاد كرده بودند .پيش از آن
هم بسيارى به عنوان مدافعين نهادى انقالبى خود را وانمود مىكردند و اين

طور تبليغ مىكردند كه رئيسجمهورى ،نهاد تسليم شده به انقالب ،يعنى
ارتش را رجحان مىدهد .و اين تبليغات ،خيانت به اسالم و ايران بود .امروز
بر مردم ايران معلوم مىشود كه رئيس جمهورى بر حق است و درست عمل

میکند و نتيجه تالش و كوشش او اينك بر همگان عيان مىشود .اگر آن روز
همه تبرى مىجستند و دور مىشدند كه نكند ننگ شکست ذرهاى از دامن

آنها را بگيرد امروز مىخواهند از اين انقالب فرهنگى واقعى عظيم ،كه در
نيروهاى مسلح ما واقع شده است ،سهم ببرند .به خود نسبت مىدهند كه اين

تغييرات نتيجه تالشهاى آنهاست .اما اين تغيير ،نتيجه انقالب ما است .نتيجه
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انقالب در روح و دل سربازان ،افسران و درجه داران ما است .همين انقالب
است كه نويد مىدهد عصر جديدى در تاريخ ايران دارد شروع مىشود و تاريخ

دارد ورق مىخورد .امروز جامعه مىتواند احساس ايمنى كند .زیرا نيروهاى
مسلح او به وظيفه اساسى دفاع از ميهن اسالمى عمل مىكنند و زندگى قانونى

جامعه را مختل نمىكنند و در صدد استقرار استبداد جديد برنمىآيند .اگر در
اين خدمت موفق بشويم ،همان آغاز خوب و پايانى است بر يك دوره طوالنى

تاريخ ايران.

زمانى تضاد ملت و ارتش بود و ارتش و نيروهاى مسلح بر ملت حاكم

بودند؛ اينك زمان آن مىرسد كه اين تضاد پايان پذيرد و ملت خود حاكم بر
سرنوشت خويش بشود و نيروهاى مسلح نيز ببينند كه خدمت به كشور در دفاع

از مرزها است و نه در حاكم كردن سرنيزه بر مردم .اگر ما در اين تالش موفق
بشويم ،توانستهايم تاريخ جديدى را در زندگى مردمان ميهنمان آغاز كنيم و من
اميدوارم كه در اين كار موفق بشويم .از خدا مدد مىطلبم .اما اين يك ماه
جنگ ،چيزهاى ديگرى را هم به ما آموخت .به ما آموخت كه اگر نيرويى

براى يك مقصود معينى تربيت شد ،از عهده متحقق کردن آن هدف برمىآيد.

اما اگر براى يك هدف معينى استخدام شد ،و به جاى پرداختن به آن هدف ،به
امور ديگرى پرداخت كه وظيفه او نبود ،ديگر آن كارآيى را از دست مىدهد و

در وقت عمل ،آنچه مىنمود ،از آب در نمىآيد .ضعفهاى خودمان و ضعفهاى

دشمن به ما درسها آموخت و ما بر اساس روش درست در صدد شديم كه
ضعفهاى خود را بشناسيم و آنها را كم كنيم .و باز به ما آموخت كه ملت ما يك

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

كوچولو ،چه داخلى و چه خارجى نخواهد شد.

من بارها گفته بودم كه هر وقت اخطارها به نتيجه نرسد ،به مردم
مراجعه مىكنم
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مردمى كه ارتش عراق را به شهر خود راه ندادند ،زورگوها را زودتر از
شهر خود بيرون مىكنند .من بارها گفته بودم كه هر وقت اخطارها به نتيجه

نرسد ،به مردم مراجعه مىكنم و حاال وقت آنست كه به زورگوها بگويم :ببينيد
كه مردم در راه ندادن دشمن توانا هستند .اگر به اخطارهاى من توجه نكنيد و

دست از رويههاى غيرقانونى برنداريد ،به مردم مراجعه مىكنم و مردم بر راندن
شما توانا هستند.

اين درس خوب را از جريان مقاومت ما و مردم ما در برابر دشمن
جالد بگيريد.

اگر تابحال من از مردم دعوت نكردهام ،براى اين بوده است كه اقناع و
توضيح و كوشش براى تغيير رويه را كافى مىدانستم؛ اگر اينها را كافى

نمىدانستم ،ترديدى در مراجعه به مردم ،به خود راه نمىدادم .باز از چيزهايى
كه اين يك ماه جنگ به ما آموخت ،اين است كه مردم ميان آنها كه براستى

خدمت مىكنند و آنها كه نمايش خدمت مىدهند و در پى قدرتطلبى هستند
خوب تشخيص مىدهند و فرق آشکار مىگذارند .مردم را تبليغات فريب
نمىدهد ،عملکرد انسانها رامى بينند و موافق با آن قضاوت مىكنند .پس آن

عدهاى كه گمان مىكنند با تبليغات مىتوانند سياه را سفيد و سفيد را سياه
وانمود كنند ،درس عبرت بگيرند و ببينند كه نمىتوانند .اين جنگ آموخت و

درس بزرگى آموخت :فرق است ميان انسانهای با استعداد و آدمهاى جلوه

فروش بىكارهاى كه مکتب را سپر قرار داده و خود را در وراى آن مخفى كرده
و ناتوانىهاى خود را مىخواهند به نام و عنوان مکتب بپوشانند .بودند كسانى
كه در اين نهادها دم از طرحهاى بزرگ مىزدند ،اما وقت عمل كارى از آنها

ساخته نمیشود .و هستند كسانى كه در سختى ،كار پذيرفتند و امروز با توانايى
تمام عمل مىكنند .چمران و چند نظامى كه باز آنها هم بازنشسته بودند ،از اين

جملهاند كه رفتند و در عمل توانايى سازماندهى از خود نشان دادند و در
جايى كه گمان نمىرفت ،نيروى زيادى آماده كردند و وارد عمل نمودند .به من
گزارش دادند كه اينك دوش به دوش نيروهاى مسلح باگروهى بزرگ حدود
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سه هزار نفر مىجنگند ،شبها و روزها مىجنگند و دشمن را به ستوه مىآورند.
نيروهاى واقعى مردمى اين نيروها هستند .صحبت از نيروهاى مردمى شد .باز

هم ما مواجه با واقعيتى شديم كه تا اين لحظه معلوم نبود حدود هشتاد هزار نفر
از افراد ذخيره ،به طور داوطلب ،آمادگى خود را براى خدمت اظهار كردند .آنها

كه داوطلبانه آماده شدهاند كه در جبههها فداكارى كنند ،از روز اولى كه ما ذخير
را احضار كرديم ،همه گمان مىكردند كه ده هزار نفر نيز نخواهند آمد .اينها

نيروهاى واقعى مردمى هستند ،كه خود آمدهاند تا در خدمت ارتش بجنگند و از

ميهن اسالمى خودشان دفاع بکنند و هيچ مأمورى هم به سراغ آنها نرفت.
اينها نيروهاى مردمى واقعى هستند كه چون در پى كسب قدرت و مقام و
حقوق نبودند تاكنون به نهادهاى مختلف مراجعه نكردند .اينها حاال كه موقع
جنگ و دفاع از ميهن اسالمى است براى مرگ و ايثار آمدهاند .اينها بهترين

نمونهها و زيباترين چهرههاى انقالب اسالمى ما هستند .بىآنكه كسى از آنها
درخواستی بکند و چيزى بخواهد ،خود آمدهاند و با چه شور و شوق و
اصرارى ،براى رفتن به جبههها .سربازان گمنام واقعى كه نام جاويد از معنويت

انقالب اسالمى برجا مىگذارند ،اينها هستند و نيروهاى واقعى مردمى كه در
اين نبرد خود را به صورت يك چهره تابناك نماياندهاند ،اينها هستند .نيروهاى

مردمى آنها نيستند كه گروههايى تشکيل مىدهند ،براى اين كه به نام مردم و به
نام مکتب حکومت بکنند.

آنها هستند كه چهره زيباى انقالب ما را لجن آلود كردند و اين چهره
لجن آلود را به دنيا وانمود كردند

من پيش از اين گفته بودم كه مکتبى بدون علم معنى نمىدهد .امروز

مى گويم مسلمان واقعى ،مکتبى واقعى بدون استعداد وجود ندارد چرا كه دين
ما دين استعداد ،پرورش استعداد و دين علم است .كسى كه مىخواهد

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.
به هر رو ،اين جنگ به ما درسهاى بزرگ آموخت .به ما نشان داد كه چقدر
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فاصله است ميان تبليغات و واقعيت .چقدر تبليغ مىشد كه ما در دنيا تمام
مستضعفان را به حركت آورديم و با ما هستند .و اين جنگ نشان داد كه آن
بدكاران ،آن كسانى كه رويههاى ضد اسالمى شان را به نام اسالم و به نام

قاطعيت به اجرا در مىآورند ،چه ضربه كشندهاى بر انقالب اسالمى ما زدند و
چگونه زيباترين انقالبها را به بدترين شکلها درآورده و به جهان عرضه كردند.

آنها كه محاكمات چند دقيقهاى تشکيل مىدادند و پياپى اعدام مىكردند،
آنهايى كه به نام اسالم و قاطعيت ،قاتليت را رويه مىكردند .آنهايى كه هرج و

مرج ايجاد مىكردند .و از استقرار نظم جلو گيرى مىكردند .آنهايى كه

تبليغات تخريبى را بعنوان تبليغات مکتبى به خورد مردم ايران و دنيا مىدادند.
آنهايى كه به اين عنوان كه ما براى اقتصاد انقالب نكردهايم ،عمالا زمينه

فعاليتهاى سازنده و توليدى را از بين مىبردند .آنهايى كه از استقرار
حکومت قانون جلوگيرى مىكردند و مىكنند و ...آنها هستند كه چهره زيباى
انقالب ما را لجن آلود كردند و اين چهره لجن آلود را به دنيا وانمود كردند ،به

جاى آن چهره زيباى واقعى .دشمنان ما نيز هم دست اينها شدند در به زشتى
معرفى كردن انقالب ما به مردم دنيا .اين كه مىگويند اگر ما تنها بوديم ،دشمن
به خود زحمت حمله به انقالب ما را نمىداد و جنگ نمىكرد ،دروغ است.
باز از آن فريبها است كه ادامه دارد .دشمن بايد وقتى حمله كند كه مطمئن

باشد كسى به داد ما نخواهد رسيد و اين مسئله آشکارى است .اگر دشمن

مىدانست كه جهان به تكان خواهد آمد و وجدان بشرى مقابل اين تجاوز
خواهد ايستاد ،به خود ياراى حمله نمىداد .اين ديگر درس اول جنگ است و

همه مىدانند .براى اين كه يك مهاجمى موفق بشود ،بايد با تبليغات ،دردنيا

زمينه ايجاد بکند و مورد حمله را منزوى بسازد .مردم را فريب ندهيم و فريب
هم نمى خورند .كوشش نكنيم آن رويه را ادامه بدهيم ،از آموزش جنگ ،از

تجربه جنگ بياموزيم ،آنچه آموختنى است و دست از رويههاى غلط گذشته

برداريم .به هر رو ،اين آموزشهاى جنگ است ،آنچه از آنها به ذهن من مانده
است .اگر آموزشهاى ديگرى به ذهنم رسيد ،در فرصتهاى ديگرى خواهم

گفت.
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ما در سختترين موقع ،بر حساسترين مقامها كم مايهترين و كم
استعدادترينها را گماردهايم

بارى امروز گزارشهايى را خواندم .گزارشى درباره سيأست خارجى و وضع

وزارت خارجه و اين كه عمالا تعطيل است و چند گزارش محرمانه درباره

سيأست خارجى ايران ،سيأست خارجى دشمنان ما درباره ايران و باز اين
داستان كه ما در سختترين موقع ،برحساسترين مقامها كم مايهترين و كم
استعدادترينها را گماردهايم .و اكنون بايد نتايج آن را تحمل كنيم .بعد

گزارشى از جبههها خواندم .بعد رئيس ستاد آمد و گزارش جبههها را داد و

حالت آمادگى نيروهاى مسلح خودمان را و بعد خبر حمله نيروهاى ما در «دب

دهران» آمد كه موفقيتآميز بوده و بخشى از نيروى دشمن در آنجا نابود شده.
بعد گزارشى از گيالن غرب آمد ،درباره مقاومت مردم و فريدون آرمان رئيس

فرهنگ گيالن غرب كه قهرمانى كرده ،استقامت كرده و نيروهاى عراقى را از
شهر خوزستان رانده (البته در روزهاى قبل ،نه امروز) و به دشمن گفته است كه
شهرهاى ما قتلگاه دشمن است.

نمايندگان ايالم و اسالم آباد آمدند و توضیح دادند
بعد نمايندگان ايالم و اسالم آباد آمدند و چند نكته را مىگفتند ،يکى

اينكه آيا از جنگ ياد نمىگيريم كه به دوره بىتوجهى به مردم پايان بدهيم و از
اين پس به مردم ايالم و كرمانشاه توجه كنيم و از خود آنها بخواهيم در دفاع
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

از سرزمينشان به وجود آمده است ،بروند و آن سرزمينهايشان را بگيرند و
دامهاى خودشان را ببرند و بچرانند .براى سوخت در ايالم و مسئله تراكتور
كشت و اين گونه مسايل صحبت به ميان آوردند كه اين مسائل را بايد به طور
جدى حل بکنيم و اين كه عدم هماهنگى ميان نيروها هست و بايد رفع بکنيم.

متأسفانه براى بعضى ،هنوز مسئله حل نشده و در جنگ نيز نمىخواهند دست
از گرايش هاى قدرت مدارانه بردارند و در كنار هم قرار بگيرند ،نيرو بشوند و
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با دشمن بجنگند .بعد جلسه شوراى امنيت ملى تشکيل شد و تا ساعت 6
ادامه يافت .بعضى جبههها نيروهاى ما و چگونگى توانايى و نحوه عمل ما
مورد بررسى قرار گرفت و يك مسئلهاى كه به ميان آمد ،اين بود كه با كسانى كه
پاكسازى شدند ،بازخريد يا بازنشسته شدند و حاال داوطلب مىشوند به خدمت

نيروهاى مسلح باز گردند و فداكارى كنند .چگونه بايد رفتار كرد؟ صحبت از
اين طرف و آن طرف شد كه بعضى نگرانىها به وجود آمده و معلوم شد در اين

جهت  100نفر به خدمت برگشتند و من در آنجا گفتم دو كار را بايد با هم
انجام داد .يکى آن كه آنها كه براى خدمت و فداكارى مىآيند ،اينها بايد به

جبهه بروند و در عمل ،فداكارى بکنند و «حر» بشوند به معناى واقعى كلمه
«حر» بشوند ،نه اينكه بيايند درون اطاق و دفتر بنشينند و اين فرصت را مغتنم
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.

حاال در آنجا اگر شهيد شد ،كه ما به آنها عنوان «حر» مىدهيم ،اگر هم ماند،

باز به آنها «حر» مىگوييم و جهاد ،آنها را پاك مىكند .كار دوم اين كه ،بايد
دادگاههاى زمان جنگ تشکيل بشود و كسانى كه فرار مىكنند از جبهه يا

خيانت مىكنند (البته اينها نادرند ،ولى هستند و در جنگ اين اتفاقات

مىافتد) اينها را فورا مورد رسيدگى قرار بدهند و مجازات بکنند و همين طور
كسانى كه كاهلى مىكنند ،تنبلى مىكنند ،تن به كار نمىدهند ،آنها را پاك
بکنند و پاكسازى واقعى هم همين است .امروز مردم مىبينند كه سخن من

راست بوده .اگر يك سازمانى اصالح بشود ،پاك بشود و زمينه كار و تالش به
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
هم به ما آموخته باشد و مردم به رأىالعين ببينند كه معناى واقعى پاكسازى

كدام است و بمن حق بدهند در اينكه آن شيوه پاكسازى را كه عدهاى بنشينند
و خود را پاك به حساب بياورند و بقيه را ناپاك به حساب بياورند ،اينها دخل

آنها را بياورند؛ این شيوه ،شيوه موفقى نيست .شيوه موفق آنست كه سازمان را
تصحيح كنيم ،زمينه كار و سازندگى را به وجود بياوريم و انسانها را در كار
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بيازماييم .آنها كه تن به كار سازنده مىدهند و براى اين كار فداكارى مىكنند،
آنها پاك مىشوند .

بعد به منزل آمدم .تا نيمه شب ،مراجعان مىآمدند و درباره مسايل مربوط

به جنگ يا مسايل ديگر گفتگو مىكردند .
کارنامه چهارشنبه  16مهرماه 1359
تاریخ انتشار شنبه  26مهر ماه 1359
شماره روزنامه 379

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

صبح اول وقت دكتر سنجابى آمد از منطقه كرمانشاه آمده بود و درباره

بسيج عشاير منطقه مطالبى داشت و درباره كارهاى آنجا گفتگو شد .نيازهايى
داشتند .رفع شد و قرار شد اين عشاير از مناطق خودشان دفاع بکنند هم با

نيروهاى عراقى درگير بشوند و هم با ضد انقالب كه در آن منطقه ،احتمال

فعاليت آنها مىرود.

در ستاد ارتش گزارشی از فعاليت و طرحهای ضدانقالب دادند:
طرح طوالنی کردن جنگ

بعد به ستاد ارتش رفتم و گزارش روزانه عمليات را آوردند ،ديدم نواقصى
در كارها بودند ،آمدند گزارشاتى آورده بودند در سه زمينه مشخص .يکى از

آنها درباره فعاليت ضدانقالب است كه طرح بعدى آنها است .در صورتى كه
حمله نظامى نتوانست از مرزها تجاوز بکند و در همان حدود مرزها ماند ،جنگ

را طوالنى بکند بعد ضدانقالب را به موقع وارد عمليات بکنند .اطالعاتى هم در
اين باره پيش از اين داشتيم .يکى از پايگاههاى ضدانقالب در خاك عراق
پيش از اين بر ما شناخته شده بود و توسط نيروهاى هوايى ما در هم كوبيد

شد ،ولى خوب اين ضد انقالب وجود دارد و ما بايد اطالعات خودمان را
453

راجع به فعاليتها كامل بکنيم و از روى كمال اطالع ،عمليات آن را خنثى
بکنيم و زمينه عمل و رشد آن را با تصحيح انقالبى كارهاى نادرست و تأمين
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

محل رفته و آنجا را بازديد كرديم و آنچه الزمه انجام دادن بود ،انجام داديم.
شب در مراجعت به تهران ،مدتى طوالنى هوا را با گلولههاى ضدهوايى روشن

يافتيم .يعنى برق مىزدند .اين گلولهها در هوا مثل ستارهها خاموش مىشدند.
قطعا در اين مدت طوالنى ،هواپيما نمىتواند در آسمان تهران و اطراف آن
بماند .مدت طوالنى قطعا يك ساعت بيشتر مىشد ،پس مىبايد كه مدافعان ما
توجه بکنند كه اوالً اسراف در تيراندازى نكنند ،هم از نظر روانى براى مردم

شهر ناراحت كننده است و هم از نظر خرج و امکانات كه اينها نبايد بىجا

هدر برود و هركس بايد احساس مسئوليت كند .و واقعا به سوى يك هدف

مشخص تيراندازى بکند و به اندازه از اين امکانات استفاده كند .شب فالحى
به منزل آمد و دو طرح جنگى آورده بود درباره آنها بحث شد و با فرمانده

نيروى زمينى نيز صحبت شد و به تصويب رسيد آن روز هم به اين ترتيب تمام

شد .

کارنامه پنج شنبه  17مهرماه 1359
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تا ظهر به حل و فصل مسايل مربوط به جبهههاى جنگ مشغول بودم
صبح آقاى ربانى شيرازى آمد ،درباره مسايل استان فارس گفتگو شد و

قرار شد كه رويه تازهاى اتخاذ شود كه خيال ما و خيال مردم از همه مناطق
كشور راحت بگردد .بعد به ستاد ارتش رفتم ،گزارش تازه جبههها را دادند ،تا

ظهر به حل و فصل مسايل مربوط به جبهههاى جنگ مشغول بودم.
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اعضاى شوراى عالى قضايى آمدند و با آنها در باره امنيت قضايى،
محاكمه ،همکارى و هماهنگى با قوه مجريه گفتگو شد

ظهر ،اعضاى شوراى عالى قضايى آمدند و با آنها در چند زمينه  ،تا

ساعت  3:30گفتگو شد .امنيت قضايى ،محاكمه ،همکارى و هماهنگى با

قوه مجريه ،جبهههاى جنگ و نحوه مشاركت براى باال بردن روحيه و ايجاد
اطمينان و مسايلى كه از لحاظ من براى ايجاد يك جامعه اسالمى اساسى است
كه مشخصات آن ،نحوه قضاوت و امنيت خاطرى كه به وجود مىآورد ،اساس

است.

براى اين كه يك جامعهاى با اطمينان خاطر ،دست بکارساختن يك عصر

تازهاى وارد بشود ،اين مطالب بحث شد و مورد موافقت بود و اميدواريم به
عمل درآيد و دستگاه قضايى مستقل از قدرت سيأسى بشود .بايد قضا ،تابعيت

از مقتضيات قدرت نكند و در گروه بندىهاى قدرت وارد نشود .قطعا كشور

ما يك كشور نمونه خواهد شد و استعدادها شکفته خواهند شد.

پيش از اين گفتهام ،حاال هم مىگويم :دين اسالم ،دين رشد است ،دين

شکوفايى استعدادهاست ،دين علم است و اگر امنيت واقعى به وجود بيايد،
مردم ما منزلت پيدا كنند ،منزلتى كه قرنها از آن محروم بودهاند ،هيچ نيرويى

قادر به جلوگيرى از پيشرفت ايران اسالمى نخواهد شد و همه دنيا خواهند ديد
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

قوا قائل شد .اين است كه به جاى خطر انداختن موقعيتها و ترساندن ،زمينه
بروز استعدادها را فراهم آورده و جو اطمينان ايجاد کرده تا که در اين جو

اطمينان با اتخاذ روشهاى مساعد ،استعدادها به كار افتند و اين استعدادها به
كار افتادند و شگرفيها آفريدند .و دنيا را دچار يکى ديگر از شگفتيهاى بروز و

ظهور استعدادها (وقتى امکان بروز ظهرو آنها هست) کردند .اين ايجاد
اطمينان خاطر ،به مراتب مهمتر و اثر آن عظيمتر است از خطرى كه يك يا چند

گروه مىتوانند براى رژيم به وجود آورند .وقتى همه اطمينان خاطر پيدا كردند
كه قضاوت تابعيت از قدرت سيأسى و بازيهاى قدرت نمىكند و در جامعه
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اين اطمينان به وجود آمد كه دستگاه قضايى به راستى مستقل و بىطرف است
و قانون را اجرا مىكند و بدون اين كه بنگرد درباره كيست كه قانون را اجرا

مىكند ،ما مىتوانيم اميدوار باشيم كه جامعه ما با شتاب تمام خرابيهاى
دورانهاى پيشين را جبران خواهد كرد و راه رشد خود را هموار خواهد كرد.

اين آن چيزى است كه ما در پى آنيم .با اصرار و پيگيرى و قاطعيت همين

پيگيرى است تا رسيدن به نتيجه.

به ديدار امام رفتم
ساعت  11صبح به ديدار امام رفتم و وضع را براى ايشان گفتم ،ايشان

خيلى سرحال بود ،براى پيروزى نيروهاى مسلح ما دعا كرد .و مطلبى گفتند

يادآور همان روزهاى انقالب و رژيم شاه؛ گفتند مالحظات را كمى بايد كم

كرد ،تا ممکن است نيروها را بسيج كرد و به ميدانهاى نبرد فرستاد .در صورتى
كه در اين جنگ خدا پيروزى را نصيب ما كند ،اين رژيم استوارى كامل پيدا

خواهد كرد .و ديگر آن اشخاصى كه خيال مىكردند مىتوانند يك كارهايى

بکنند ،اينها سر جاى خود خواهند نشست .اما اگر ما دچار همان مالحظات
بمانيم و شکست در كار بيايد ،بدترينها حکومت خواهند كرد .بعد من براى

ايشان توضيح دادم كه آنهايى كه داوطلب مىشوند براى نبرد ،ما به آنها در

صورتى كه واقعا به نبرد بروند ،ميدان عمل میدهیم وهمه جور امتیاز قايل

مىشويم و امکان مىدهيم .عقيدهمان هم اينست كه خود اين نبرد و اين جهاد،
پاك كننده و مطهر است .پاكسازى واقعى هم همين طور انجام مىشود .البته

آنهايى كه مىجنگند ،آنها آدم هايى هستند كه پاك مىشوند ،آنهايى كه

نمىجنگند ،آنهايى هستند كه يا گنديدهاند يا مىگندند .به اين ترتيب آنها را
كنار مىزنيم و اميدواريم ارتش ما از اين آزمايش سخت ،يك ارتش با همان
روحيه و اخالق و خلق و خوى اسالمى از همه جهت بيرون بيايد.
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سفير سوئيس را كه احضار كرده بودم ،آمد؛ اخطارى به دولت

آمريکا كردم درباره آواكسها و اطالعاتى كه ممکن است به دشمن
بدهد

بعد به ستاد ارتش آمدم .اين مالقات قبل از ديدار با شوراى قضايى بود
بعد از ديدار با شوراى قضايى ،سفير سوئيس را كه احضار كرده بودم ،آمد.

اخطارى به دولت آمريکا كردم درباره آواكسها و اطالعاتى كه ممکن است به
دشمن بدهد .قرار شد كه فرداى آن روز جواب بياورد .بعد به بررسى وضع

جبههها پرداختم و آن طور كه معلوم شد ،وضع جبههها خوب و خطرى تا آن
وقت نبود .گروه به اصطالح عمليات نامنظم كه تحت رهبرى چمران به وجود

آمده است و عمل مىكند و دو افسر ارتش را هم خواسته بود كه روانه شدند .به
دفترم آمدند .اينها قرار بود امروز يك عملياتى انجام بدهند و تا شب چندين
بار راجع به اين عمليات پرسيديم ،گفتند رفتهاند اما هنوز نتيجهاى نيامده .شب
گفتند كه يکى از انبارهاى مهمات آتش گرفته و من به منزل امام هم تلفن

كردم كه خود من يك توضيحى بدهم ،مردم ناراحت نشوند .تا حدودى كه به

من اطالع داده بودند توضيحى دادم و شب در منزل ،تا يك بعد از نيمه شب
اخبار جنگ را تعقيب مىكرديم.

شيبانى از آبادان تلفن مىكرد و از كمبود مهمات ناله مىكرد ،گفتم:
حتما ايشان را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان بدهيد

و اين كه امکانات چنين است و چنان است .من بالفاصله با فرمانداران

نظامى تماس گرفتم ،آنها گفتند كه همه چيز به اندازه هست .به هرحال چون
اينگونه اطالعات خود موضوع يك جنگ روانى و سبب به پايين آوردن

روحيهها مىشود ،گفتم حتما ايشان را پيدا كنيد ببريد و مهمات را نشان
بدهيد .اين را بايد بگويم كه از ابتداى جنگ ،ما در چند جبهه مشغوليم .يکى
هم جبهه «مىگويند» كه دائم اطالعات نادرست اغراقآميز ،گاه وحشت آور با
تلفن به امام به دفتر ريأست جمهورى ،به خود من ،به وكالى مجلس ،پى در

پى داده مىشود و خنثى كردن اين اطالعات هم كار بسيار مشکلى است و اگر
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هم به حال خود بگذاريم ،به تدريج فرماندهى نيروهاى مسلح را ضعيف
مىكند و امکان اتخاذ تصميم را از آنها مىگيرد .اين است كه براى چندمين
بار از اين هموطنان عزيز خود خواهش مىكنم كه اطالعات و اخبار را در هيچ

جا منعكس نكنند ،مگر نزد مسئوالن نظامى .تا آنها از روى ارزيابى صحيح،
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،
شش جاى ديگر هم داده شده و از آنجاها يکى دفتر امام و آقاى موسوى

اردبيلى و ديگران اين اطالعات را عينا به من منتقل كردند .اين روز هم به اين
ترتيب تمام شد.
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آقاى رجايى دو ،سه نفر را معرفى كرده بود و توضیح رئیس جمهور
نامهاى اول وقت از آقاى رجايى بود .دو ،سه نفر را معرفى كرده بود در

مقدمه اش هم نوشته بود كه وزيرى را كه موافقت نكرديد ،كتبا دليلش را
ننوشتيد كه معلوم بشود چرا موافق نيستيد ،البته من پروندهاى كه رفتهاند و

درباره هركدام تحقيق كردهاند و تشکيل شده است ،به ايشان دادهام كه معلوم
بشود كه چرا موافقت كردهام.

معناى اين كه قانون اساسى گفته است وزراء بايد به تصويب رئيس

جمهور باشد ،براى ايناست كه بناى قانون اساسى بر اين است كه اينها با هم
كار كنند و رئيس جمهور كه رئيس قوه مجريه است و نخست وزير و وزيران،
قطب مقابل و مخالف او را تشکيل نمىدهند .حتى نسبت به هم بيگانه هم
نيستند .وقتى وزيرى را رئيس جمهور نمىشناسد ،قاعدتا اين آن وزيرى نيست

كه مطلوب قانون اساسى و روح قانون اساسى باشد .پس خود اين كه وزرا

كسانى هستند كه معرفى مىشوند و من آنها را نمىشناسم ،اين خود به خود
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

اين بود كه سوابق اين وزرا براى اين دولتى كه خود را مکتبى مىداند ،آن كه
در جريان انقالب در ميدان اخالص ،فداكارى كار كرده باشد و جامعه او را

پذيرفته باشد .ثانيا توانايى اداره داشته باشد و روشهاى او در گذشته يعنى در
دوران انقالب ،روشهاى غيرقانونى نبوده باشد .بگذريم از اين كه رئيس

جمهورى موظف به دادن توضيحات كتبى نيست ،اما  ...سوم اين كه علم و
اطالع هم در مکتب ما و دين ما محلى دارد و بنابراين بايد مسئول يك كار

توانايى علمى انجام آن كار را نيز داشته باشد و اين جنگ از جمله امورى را
كه بر ما واضح كرد ،اينست كه ما بىنياز از علم و تخصص نيستيم ،و اگر

بخواهيم بدون علم و تخصص عمل كنيم ،حتما شکست حاصل مىشود .شدنى

هم نيست كه ما ،به آنهايى كه علم و تخصص دارند ،بگوييم شما بجنگيد و
كشور را حفظ كنيد و آن را بسازيد براى اين كه ما يعنى عدهاى كه علم و

تخصص نداريم ،بر شما حکومت كنيم.
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مجلس ،مشغول تهيه يك قانونى در مورد اداره راديو تلويزيون است
مطلب ديگرى هم در همين زمينه بايد بگويم كه از چندى به اين طرف به

وجود آمده است ،اين است كه مجلس ،مشغول تهيه يك قانونى در مورد اداره
راديو تلويزيون است .من در فرصتى كه یافتم ،به طور اتفاقى ،اين مطلب را در
روزنامه خواندم ،كه سه مخالفت آشکار و مبين با قانون اساسى دارد ،يکى اين

كه در اصلى كه من خود تهيه كننده و پيشنهاد كنندهاش بودهام ،راديو تلويزيون

اداره م ستقلى دارد و تابع وزارت ارشاد نيست .دوم اين كه اين سه قوه بر آن از
جهت محتوى ،نظارت دارند كه طبق همان اصل بايد ،بىطرفى و آزادى و در
حدود اسالم تأمين بشود .سه قوه براى اين نبود كه يك دسته از سه جهت بيايند

و بر راديو تلويزيون مسلط بشوند و هر چه دلشان مىخواهند بگويند ،بلکه به
اين دليل بود كه سه قوه بر آن نظارت بکنند و نه اداره مستقيم ،اداره مستقيم

آن خواهى نخواهى تابع قوه مجريه است و محتوى كار ،بايد موافق آزادى باشد

و حدود موازين اسالمى كه در آن اصل آمده است .سوم اين كه قوه مجريه،

هيئت وزيران نيست .من كه پيشنهاد كننده بودم ،مىدانستم كه قوه مجريه چه

معنى مىدهد .هيئت وزيران بخشى از قوه مجريه است و رئيس اين قوه مجريه

طبق همان قانون اساسى رئيس جمهورى است .نمىشود كه نماينده قوه مجريه
را انتخاب بکنند بدون اطالع و نظر رئيس قوه مجريه .اينها بيانگر همان

روحيه فرصت طلبى است؛ فرصت جنگ را براى اين گونه قدرتطلبىها مغتنم

شمردن است.

بخشنامه نخست وزیر
از ديگر نمونههاى اين روش نادرست ،بخشنامه ايست كه نخست وزير

صادركرده است .بر طبق اين بخشنامه معلوم مىشود كه ايشان فوق رهبر ،فوق
رئيس جمهور ،فوق مقننه و فوق قوه قضاييه و فوق همه اينها هستند .براى اين
كه همه كارها و نامههاى آنها كه در واقع منعكس كننده كارهاى آنهاست،
بايستى از طريق دفتر ايشان مبادله بشود و تحت موافقت و اطالع ايشان باشد

كه مخالفت صريح با قانون اساسى دارد ،چون طبق قانون اساسى ،رئيس
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جمهورى است نه نخست وزير نمايندگانى كه به خارج فرستاده مىشوند ،بايد
با تصويب رئيس جمهورى باشد و ...باز اين مورد هم غنيمت شمردن اشتغال
رئيس جمهورى است به مسايل جنگ و ميخ قدرت را محکم كردن است كه با
هيچ اخالقى هم موافق نيست .و من اين را شفاها به ايشان گفتم .گفتم الاقل

اين امور را در زمان جنگ تعطيل كنيد و اگر يارى اساسى نمىكنيد ،بهتر
است اين كارها را هم نكنيد و دست و پا را نگيريد تا جنگ تمام بشود .بعد

خواهيم ديد؛ مردم يا خواهند آمد و خواهان يك انسجام ميان رئیس جمهور و
حکومت خواهند شد و یا او را معاف از خدمت خواهند كرد و خواهند گفت

شماها هر كار كه مىخواهيد بکنيد .تصويب نامهها را هم كه بايد موافق قانون
اساسى ،براى تصويب رئيس جمهورى مىفرستاديد ،تا به حال نفرستادهايد.

بنابراين اعمالى كه تا به حال به نام هيئت وزيران انجام گرفته است ،غيرقانونى
است و اين رويهاى نيست كه من به عنوان رئيس جمهورى و مجرى قانون
اساسى بتوانم آن را تحمل كنم.

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

بارى بعد گزارشهاى نظامى را به من دادند و سپس آقاى صادق

طباطبايى كه در خارج كشور بود ،آمد و گزارش سفر را داد و پيام فورى سفير
آلمان غربى را كه مطلبى است مهم و به موقع خود مردم را از آن مطلع خواهيم
كرد ،به من داد.

بعد دو تن از جوانان مبتكر اهل علم آمدند و درباره مركز پژوهشهاى

علمى صحبت كردند و اين كه در حال جنگ ما مىتوانيم اين مركز را تبديل
كنيم به مركز ابتكارات و اختراعات و كارهايى زياد در جهت استقالل واقعى

انجام بدهيم ،چون استقالل واقعى فرهنگى را با شعار نمىتوان تحصيل كرد،
با علم و ابتكار مىتوان به دست آورد .قرار شد بروند و طرحى براى مركز
پژوهشهاى علمى بنويسند كه فعال و فعالتر بشود و به صورت يك مركز بزرگ

براى جذب مغزها درآيد.
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بعد دو نفر آمدند راجع به امور ارتش و اطالعاتى كه جمع كرده بودند،
صحبت كردند و بعد از آن ،چمران از محل كارش در خوزستان تلفن كرد و
مطالبى را گفت .آنها را در اتاق عمليات جنگى با مسئوالن نظامى در ميان

گذاشتم و مفصل دربارهاش صحبت كرديم .سپس با خود او ،از آنجا صحبت
كرديم .و من اميدوارم كه اين ها يك راه حل فورى پيدا كنند.

بعد سفير سوئيس آمد؛ جواب آمريکا را آورده بود

بعد سفير سوئيس آمد و جواب آمريکا را آورده بود كه آواكسهاى ما به
هيچ رو اطالعاتى را از ايران به عراق نمىدهند .در همين حال فرمانده نيروى

هوايى گفت كه ما اطالعاتى به دست آوردهايم كه روسها هم در شمال مرزهاى

كشور ،مدلى از همين آواكسها را كه گويا سه  -چهار سال هم از آمريکاييها
در اين مورد جلوتر هستند ،را دارند و اطالعات مىدهند يا هر دو مىدهند،
موضوع بحث ما شد .شب هم وزير دفاع نزد من آمد و اطالعات تازهترى آورد
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

فرض شما راه حل بجوييد و برويد روى خطى كه با همه اين اوضاع ما بايستى
پيروز بشويم.

بعد سفير تركيه آمد .او هم مسايلى گفت كه مهم است و به موقع ،شما

خوانندگان را از آن مطلع مىكنم .بعد احمد آقا آمد و اين اطالعاتى را كه جمع
شده بود ،به او دادم و وضع را شرح كردم كه براى امام تشريح كند ،بلکه

وضعيتى به وجود بيايد كه ما الاقل در رهبرى عمليات درنمانيم .متن يك

گزارش هم آمده بود كه خبرگزارى «تاس» گفته است اگر وضع عراق به خطر
بيافتد ،دولت روسيه القيد نخواهد ماند .راجع به اين مسئله گفتم كه سفير

روس را براى فردا شنبه  5بعدازظهر احضار كنند ،تا در اين زمينه و زمينههاى
ديگر همان مطالبى را كه به دولت آمريکا اخطار كرديم ،به دولت روسيه هم

بگوييم.
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گزارش خوبی از سرتیپ فالحی در مورد خرمشهر و شلمچه و هنر
هوانیروز

شب ديروقت سرتیپ فالحى تلفن كرد و دو خبر داد .يکى درباره خرمشهر

كه هوانيروز ،يعنى زرهى هوايى وابسته به نيروى زمينى كه هلىكوپترهاى ما
هستند ،در بين خرمشهر و شلمچه پاكسازى كردهاند و دويست نفر از دشمن را

كشتهاند و  19نفر را با هلىكوپتر نشسته و اسير كردهاند و تجهيزات دشمن را
هرچه بود ،زدهاند و نابود كردهاند .در اين جنگ خوزستان اين نيرو

هنرنمايىهاى شگرفى از خود بروز داده است كه از چند جهت در خور كمال
تشويق و تقدير است و حتما از نظر نظامى هم تجربه ايست كه به جا خواهد

ماند و مى شود گفت ،نخستين بار در تاريخ ماست بعد از يك قرن و نيم كه
نظاميان ما به جاى تقليد از آمريکاییان به ابتكار روى آوردهاند .براى اين كه

موافق با آن ضوابط رسمى نظامى اين كارها نمىتوانست انجام شدنى باشد .اما

اينها ،همان طور كه هنر انجام كارى است در ماوراى ممکن ،اينها هم واقعا
هنر كردهاند و در ماوراى ممکن كارى را انجام دادهاند كه دشمن را در
خوزستان شکست.

فرداى پيروزى ،مدعى پيروزى زياد خواهد شد،

هر كسى و هر گروهى خواهد گفت كه اين پيروزى را او بدست آورده
است ،اما براى يك ملت رشيد و يك جامعه اسالمى با اخالق ،هيچ چيز بدتر

از اين نيست كه حقايق در زير موجهاى تبليغاتى گم بشوند و آن ملت نتواند از
تجربيات خوب در آينده استفاده كند و اساس يك تعليم و تربيت نظامى را به

وجود آورد.

ديگر اين كه دشمن را مىتوان با چندين روش شکست داد ،اما روش

خواجه نصيرالدين بهترين آنهاست و عمالا اين نيروها توانستند با همان روش

«روش نمدمالى» بخش مهمى از استعدادهاى زرهى دشمن را نابود كنند و اين
هم از نظر نظامى بسيار بسيار درخور اهميت است .عمالا اين طور شد كه
دشمن ،زمين را خالى تصور كرد و ميان بيم و اميد ،گاه زياد پيش آمد و براى
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اين كه گير نيفتد ،شبها برگشت؛ يعنى مقدارى از آن فاصلهاى را كه پیش
میآمد ،برمىگشت .در نتيجه بخشى از تحرك او در حالت تمركز انجام
مىگرفت و اين فرصت را نيروهاى ما اعم از هوايى و هوانيروز ،مغتنم شمردند
براى وارد آوردن ضربههاى كارى.

در اين جنگ معلوم شد كه كار را انسان انجام مىدهد .خصوصا وقتى

زمينه ابتكار عمل فراهم باشد؛ آن كسى كه پشت فرمان مىنشيند ،وقتی بداند
كه مىتواند قوه ابتكار خود را به كار اندازد و به دشمن ضربه بزند ،هنرها از او
سر مى زند كه وقتى بايد از يك ضوابطى آن هم با ترس و لرز زياد پيروى كند،
بدان قادر نمىشود .بارى من براى همه نيروهاى مسلح اميد پيروزى دارم و از
خدا مى خواهم شهداى آنها را بيامرزد و به زندههاى آنها روحيه قوى ،توان
ابتكار باز هم بيشتر عنايت فرمايد تا ما پيروز بشويم.

خبر ديگر فالحى ،در مورد خارك بود كه دشمن ده هواپيما براى كوبيدن

آنجا فرستاده بود كه  4هواپيما از اين ده هواپيما را از دست داده است و

اطالع دقيق ديگر ،هنوز در اين مورد به من نرسيده است.
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صبح گزارشهاى نظامى را به من دادند كه كتبى هم بود و خواندم .بعد از
آبادان تلفن شد و دكتر شيبانى با داد و قالهاى مرسوم خودش كه بله «باز
ريختند و پل زدند و جاده قديم آبادان به اهواز را گرفتهاند و بايد به داد رسيد و

چنين كردند و چنان كردند» .از فرمانده لشگر خوزستان در اين مورد سئوال
كردم .معلوم شد كه خودروها و تانكهايى را به اين طرف آوردهاند كه از تعداد

و كم و كيفش هنوز اطالع دقيق نداشت .حدود محل آن را شناسايى كرده

بودند و قرار بود برنامهاى را اجرا كنند.

بعد مصاحبه مطبوعاتى بود كه دو ساعت و بيشتر به طول انجاميد و البد

منتشر شده است و خواننده از آن مطلع است.

بعد گزارشى درباره كردستان به من داده شد و اين كه چگونه آنهايى كه مدعى

بودند چيزى نمىخواهند و شيفته استقالل ايرانند ،با رژيم بعث متجاوز

همکارى دارند و در آن منطقه عمل مىكنند .بعد وزير دفاع از تأثيرات
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زيانبخشى كه ممکن است بعضى بيانها و بعضى برخوردها در روحيه نيروهاى
مسلح به جاى گذارد ،گزارشى داد و من از او خواستم در مالقاتى كه قرار بود
 5بعد از ظهر با امام داشته باشند ،موضع من را به اطالع ايشان برساند .بعد
جلسه شوراى امنيت بود كه در آنجا چند مسئله مورد بحث واقع شد كه به

جهات امنيتى نمىتوان آنها را ذكر كرد.

سفير روسيه شوروى آمد و من  6مطلبى را كه در موردش توضيح
میخواهیم ،به او گفتم

بعد سفير روسيه شوروى آمد و من  6مطلبى را كه در موردش توضيح

میخواهيم ،به او گفتيم .دو سه مورد را جواب داد و بقيهاش قرار شد از دولت
خودش بپرسد .مطالبى را كه توضيح خواستم ،يکى همين مسئله «توپولف»

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
تضمين گرفته بود از دولت عراق كه توپولفها را جز در جنگ با اسرائيل،
بکار نبرد .بعد مسئله قراردادى كه بين ايران و روسيه در مورد تجهيزاتى كه به
ما داده بودند و تأمين قطعات و مهمات ،آنها را گفتم .مسئله بعدى ،مسئله

برداشتن سيمهاى خاردار در مرزهاى مشترك از سوى دولت روسيه مطرح شد.
بعد مسئله خبر خبرگزارى تاس مبنى بر اين كه «اگر عراق به خطر بيفتد،

روسيه ساكت نمىنشيند» .فكر مىكنم كه تقريبا مسايل همينها بود كه در

بارهشان توضيح خواستم .او شرحى گفت كه پيشنهاد كمك نظامى نكرده بودند
و عنوان شدن اين مطلب ،موجب شده است كه امريکاييها بسيار سوءاستفاده

كنند و ما خواهان حسن تفاهم هستيم و اگر اين نوع مطالب عنوان مىشود ،ما

تكذيب بکنيم ،ناراحتى پيش مىآورد و اين طور مطالب ،البته بسيار ناراحت
بود .باالخره به او گفتم :خير ،در صورتى كه در امور داخلى ما دخالت نشود؛
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
عنوان شد ،راجع به اين بود كه آواكسهاى روسى اطالعات به دولت عراق
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مىدهند و قرار شد درباره بعضى از آنها اگر از دولت متبوع خودش توضيحى
گرفت ،به ما بدهد.

مسئله پیشنهاد من به امام

بعد وزير دفاع از نزد امام آمد ،احمدآقا هم تلفن كرد و گفت قرار شد كه
فردا بياييم در دفتر شما و آن پيشنهاد شما را به صورت يك دو سه چهار

درآوريم و امام طى يك بيانيهاى آن را اعالم كنند .اما مسئله پيشنهاد چيست؟

اولين مسئلهاى كه پيش آمد ،اين بود كه جنگ را بدون سيأست خارجى
مشخص نمىتوان پيش برد و خود اين كه سيأست خارجى را چه كسى بايد
اداره كند و چگونه به پيش ببرد ،چه مضامينى را پيروى كند ،اينها سئواالتى
بود كه جوابى نداشت و هر كس هم نوعى اظهار نظر مىكرد .اظهار نظرها گاه

با هم مخالف مىافتاد و طبيعى است كه دولتهاى خارجى وقتى ببينند ما يك

سيأست هماهنگ نداريم ،ديگر حاضر نمىشوند از جهت مواجهه و طرف
صحبت قرار گرفتن با ما ،خود را بىاعتبار بکنند .اين مسئله بود .به عالوه

سيأست تبليغاتى كه بر فرض كه آنها اين خطر را بپذيرند ،اينجا در آماج
حمالت گوناگون دستگاههاى تبليغاتى ما واقع مىشوند .از اين جهت الزم بود
كه در زمان جنگ ،تعيين تكليف بشود و اين كه معلوم شود چه مقامى و چه

ارگانى آن را تنظيم كند و به اجرا بگذارد تا بازتاب سيأست خارجى و تبليغاتى
در روحيه نيروهاى مسلح و در وضع جبههها به زيان ما نباشد .در اين حال
اطالعات و اخبارى هم كه از ضدانقالب مىرسيد به اينها اضافه مىشد.

ضدانقالب در كردستان و جاهاى ديگر نشسته و تصميم گرفتهاند كه
زمينه اغتشاش و برخورد مسلحانه را به وجود آورند
در اين روز به اروميه حمله كردند و در قائم شهر هم گفتند ،گروهى را در

جنگل با بىسيم و ديگر وسايل گرفتهاند .گفته شد ضدانقالب در كردستان و

جاهاى ديگر نشسته و تصميم گرفتهاند كه زمينه اغتشاش و برخرود مسلحانه را
به وجود آورند .از اينها گذشته اخبار جنگ هم ،چنان بىنظم و ضد و نقيض
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پخش مىشود و منعكس مىشود كه خود يك صحنه جنگى عليحده ايست.
يعنى ما بايد براى جلوگيرى از پايين آمدن روحيهها هم با اين گونه جنگهاى

روانى مقابل بشويم كه غالبا خودىهاى ما را هم تحت تأثير قرار مىدهد ،هم
بايد در جبهه بجنگيم و هم بايد با تضادهاى مربوط به سيأست خارجى

روبروباشیم ،هم برخوردهاى داخلى و هم اداره مناطق جنگى را تصدی کنیم؛

تا که هر كس هر چه دلش مىخواهد عمل نكند كه مىتواند از اسباب كندى
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

اين شورا باشد كه سيأست خارجى در رابطه با جنگ ،سيأست تبليغاتى در
رابطه با جنگ ،اداره مناطق جنگ زده را بر عهده بگيرد و بياناتى كه درباره
نيروهاى مسلح گفته مىشود متوقف بگردد و نظم و قاعده پيدا كند .يك
نماينده هم از مجلس باشد ،تا هم در رابطه روزمره با جريان مستقيم امور

باشند و هم اين كه اين اخبار عجيب و غريب ،جو مجلس را هر روز آشفته
نسازد .اين صحبت كه شد ،اميدوار شدند و قرار شد كه فردا صبح بيايند و

بنشينند و اين مسايل را حل كنند .بعد هم تا نيمه شب به مسايل ديگر

پرداختم ،در حالى كه دنباله مسئله حضور نيروهاى عراقى را در جاده آبادان -

اهواز تعقيب مىكردم.
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هوانيروز رفته و اين نيرو را متالشى كردهاست
صبح جانشين رئيس ستاد مشترك آمد و گزارش نظامى را داد .من گزارش

نظامى مکتوبى را هم كه هر روز تهيه مىكنند ،خواندم و با فرماندهان نظامى
منطقه تماس گرفتم .معلوم شد كه شب گذشته به لحاظ بدى هوا ،برنامه حمله

به آن نيروى مهاجم عراقى را انجام ندادهاند و بنا شد كه همان روز انجام
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بدهند .من انجام اين برنامه را لحظه به لحظه تعقيب مىكردم .باالخره عصر
امروز به من گزارش دادند كه هوانيروز رفته است و اين نيرو را متالشى كرده و
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

خانههاى مسکونى پرسنل هوانيروز حمله كرده و دوسه خانواده از خانوادههاى
اين پرسنل براثر بمباران شهيد شدهاند.

خود اين كه دشمن به چنين شيوه جنايتكارانه و فاشيستى دست مىزند،

بهترين بيان از اندازه تأثير عمل هوانيروز در صحنه جنگ ،يعنى

هلیكوپترهايى كه در خدمت نيروى زمينىاند ،مىباشد .دشمن را چقدر بايد
حملههاى اينها عاجز و ناتوان كرده باشد كه در مقام انتقامگيرى دست به

چنين جناياتى بزند و زن و فرزندان مدافعان ميهن اسالمى را به بمب ببندد.
هراندازه كه من به عنوان فرمانده كل قوا مىخواستم از خدمات هوانيروز و
نيروى هوايى و ديگر نيروهاى مسلح تقدير كنم و ارزش بگذارم ،به اندازه

عكسالعملى كه دشمن به خرج مىدهد ،نمىتوانستيم بکنم .اميدوارم كه روحيه
اين مدافعان ميهن از اين حمله قوىتر بشود و اندازه اثر عظيم تالشن خودشان

را در همين حمله وحشيانه ببينند و تالش را چند برابر بکنند تا نيروهاى
مهاجم به طور كلى متالشى و نابود شوند.

پذیرش پیشنهاد توسط امام
ساعت ده و ربع ،احمدآقا و آقاى اشراقى و وزير دفاع آمدند .وزير دفاع

روز پيش به خدمت امام رسيده بود .احمد آقا از من خواست تا متن پيشنهاد را
تهيه كنم .من براى اين كه اين كارهاى متفاوتى كه به جنگ مربوط است در

شوراى دفاع متمركز بشود 4 ،ماده تهيه كردم ،اما موارد ديگرى هم داشتند كه
بر آن افزودند .از جمله اين كه در صورتى كه دو مشاور امام ،در شوراى عالى

دفاع در تهران نبودند ،به جايشان رئيس مجلس و نماينده ديگرى بيايند و در

جلسات شركت كنند و اين كه ضرورت محاكمه كسانى كه عمل تخريبى

مىكنند و يا از جنگ فرار مىكنند ،كه اينها هم خیلى مفيد بود .اما هدف
اصلى  4ماده پيشنهادى ما بود ،چون اگر هم دولت بخواهد عمل كند ،هم
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هيئت وزيران و نخست وزير و هم رئيس جمهور و هم مجلس و هم همه ،به
اين ترتيب نظم و قاعده از بين مىرود و دنياى خارج هم نمىداند باالخره با
كى طرف است؟ و اين طورى ممکن نيست بتوان جنگ را پيش برد .همين

طور است در مورد سيأست تبليغاتى كه بايد از نظم و انضباط برخوردار باشد و
اين روزها همان طور كه قبالا گفتم ،بعضىها فكر كردهاند كه جبهه داخلى

مهمتر از جبهه خارجى است و بايد اين گرفتاريها را صرف تحکيم مواضع
كرد .همينطور بود مسئله اداره مناطق جنگى كه اگر قرار باشد هر دستهاى
برود آنجا و خود حاكم خويش باشد ،ممکن است خداى نكرده نتايج تالشها
و زحمات منظم را هم به باد بدهند ،بنابراين الزم است كه اينها تحت يك

حکم و يك فرماندهى قرار بگيرند.

اميدوارم شوراى عالى دفاع ،در يك محيط تفاهم يك سيأست خارجى،

يعنى آن چيزى كه در وظيفهاش هست ،تعيين كند تا كار فرماندهى كل قواى
مسلح را آسان بکند و يك سيأست تبليغاتى و مسئولينى براى اداره هر يك از

مناطق جنگى تعيين كند و باالخره بيانها و گفتهها و اخبار را تنظيم كند .به
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

مجلس مىشود ،نباشند .روزنامهها همین طور و مردم هم همين طور و همين
اآلن مىگفتند امروز صبح در مجلس عنوان شده است كه خرمشهر را گرفتهاند
و از خارجه هم تلفن شد كه راديو تلويزيونها گفتهاند خرمشهر را گرفتهاند و

حال اين كه چنين نيست.

وظيفه راديو تلويزيون نه مداحى است و نه تبليغات شخصى
بعد آقاى اشراقى ،آن متن را برد كه امام به صورت بيانيه در بياورند ،كه

درآوردند و از راديو تلويزيون خواندند و احمدآقا هم به مجلس رفت .بعد مدير
عامل راديو تلويزيون و مسئول خبر و چند نفر ديگر آمده بودند درباره عزل و

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
نگرفته و چه پولهايى به هدر داده شده است .باالخره آمدند و نتيجه روشنى
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نداشتند .قرار شد فردا يك نفر آدم بىطرف فقيه از آقاى موسوى اردبيلى
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
كه كارى نكنند و تأكيد كردند كه وظيفه راديو تلويزيون نه مداحى است و نه
تبليغات شخصى ،بايد خط عمومى جمهورى اسالمى را بر اساس واقعيات و

همان طور كه هست ،تبليغ بکند و من نه به عنوان رئيس جمهور و نه به عنوان
يك شخص ،خواهان هيچ گونه تبليغ شخصى از راديو تلويزيون نيستم اما در

سود جمهورى هم نيست كه عكس اين بشود .يعنى راديو تلويزيون در جهت

تضعيف رئيس جمهورى تبليغ بکند .جملگى تصديق داشتند و گفتند كه در

اين معنى همگى موافقيم .اميدواريم اداره اين دستگاه به صورتى درآيد كه

جامعه ما از آن راضى بشود و واقعا در خدمت هدفهاى عمومى انقالب باشد
و نه گروه گرايى و گروه بازى و آشتى و قهر و گروهها و تبليغات دستهاى.

پیام دولت ترکیه
سفير تركيه كه به اصرار خواسته بود مرا ببيند ،نزديك ظهر به ديدارم آمد،

پيامى از سوى دولت خود داشت كه آن را در شوراى دفاع طرح و راجع به آن
صحبت مىكنيم .بعد گزارشى كه به صورت جزوهاى تهيه شده و دو سه روز
است كه آن را مىخوانم و گزارشى از محيط بلوچستان و وضع آنجا نظرات و
پيشنهاداتى در مورد بهبود وضع آنجا و اميدى كه مردم آن ديار به رئيس

جمهورى دارند كه بتواند به فقر سياه آنها ،بدردهايبشان ،به فقر سياهشان ،به

اجحافاتى كه به آنها مىشود و به اين تبعيضى كه از قديم االيام ،فارس درباره
بلوچ روا داشته است ،پايان دهد.

معلوم شد دسته دموكراتها يا دسته ديگرى بودهاند كه در حدود 300
تا  400نفرى به اروميه حمله كردهاند

البته در همين وقت گزارشى هم با تلفن از وضع اروميه دادند كه معلوم شد
دسته دموكراتها يا دسته ديگرى بودهاند كه در حدود  300تا  400نفرى به
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اروميه حمله كردهاند و خيال مىكردند كه اروميه سقوط مىكند و خوب اين
ضربهاى است به جمهورى .اما نيروهاى مسلح ما با آنها برخورد قاطعى كردهاند
و به قول فرمانده لشگر 40 ،نفر از آنها تا وقتى كه او شمرده است ،كشته

شدهاند و  10نفر هم دستگير شدهاند .شب كه دوباره استاندار راجع به
پيرانشهر تلفن مىكرد ،گفت كه تلفات آنها  80كشته است و بقيهشان هم

متوارى شدهاند.

بعد در جلسه شوراى امنيت شركت كردم و گفتم :حال كه امام پيشنهادات

را پذيرفت و از راديو هم خوانده شد .اميدوارم كه ديگر بهانهاى و شکايتى

درباره ناهماهنگىها نباشد و بتوانيم عمليات در مناطق را به طور قاطع
هماهنگ و يکنواخت بکنيم تا ضربههاى ما كارى باشد و در واقع يك بخش
مهمى از فعاليتهاى سيأسى ،نظامى كشور در اين شوراى دفاع متمركز شود و
اسباب آسودگى خاطر همه نهادهاى قانونى فراهم آيد و مردم نيز از اينكه

بازيچه خبرهاى پراكنده بشوند ،راحت شوند .فرماندهان نظامى صحبت كردند
و از سخنانشان معلوم بود كه اميد به موفقيت اين طرح دارند .بعد بحث هايى

راجع به مطالب روز و اطالعاتى كه از روز پيش رسيده بود انجام شد .معلوم

شد كه نيرويى كه قرار بوده از پشت ،آبادان را دور بزند و آن را بگيرد توسط

هوانيروز ضربه سختى خورده است و امشب دكتر چمران از اهواز گزارش كرد
كه تنها  16تانك برايشان باقى مانده و اميدوار است بقيه را هم تا فردا نابود

كنند .در عوض خبرى داد راجع به خرمشهر كه به پادگان دژ حمله سختى

شده .اما در تهران گفتند كه با فرمانده نظامى منطقه تماس گرفتهاند و چنين
گزارشى را تاييد نكرده است.

انعکاس بیانیه امام در مردم

بعد از جلسه شوراى امنيت ،به اطاق رئيس ستاد ارتش كه فعالا اطاق كار
من شده است آمدم ،معلوم شد كه پس از پخش بيانيه امام همه جا ،خانه امام،

دفتر ريأست جمهورى ،خانه نزديکان من ،دفتر ستاد ارتش از تهران و
شهرستانها تلفن باران شده است و مردم گمان كردهاند بيانيه امام نوعى تحديد

حدود اختيارات رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا است .بعد احمدآقا تلفن
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كرد كه خوبست شما يك مصاحبهاى بکنيد و روشن كنيد كه بيانيه به پيشنهاد
خود شما بوده است .من هم همين كار را كردم .اما عدهاى كه گويا وظيفه شان
اين است كه همواره امور را وارونه جلوه بدهند و هر امرى را وسيله يك كار

نسنجيدهاى بکنند ،از راديو و تلويزيون به من تلفن كردند كه آن مصاحبه را به
عنوان اين كه شوراى دفاع تصويب نكرده است ،پخش نكردهاند .در حالى كه

هنوز شوراى دفاع تشکيل نشده است ،رئيس جمهور سانسور مىشود و حال
اين كه آن شوراى دفاع براى كمك به رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا بود و

نه براى بستن دست و پاى او .من مىخواستم آن حالت قبلى كه تزلزل روانى

ايجاد مىكرد و برخوردها و نظرها و تصميمات گوناگون بىابتدا و انتها و
بىخبر و بىمبتدا را موجب مىشد ،نظم و قاعدهاى بگيرد تا رئيس جمهورى و
فرمانده كل قوا بتواند راحت ،حواس خود را جمع جبههها بکند و روحيه

نيروهاى مسلح ما باال برود تا با قوت و استحکام به نبرد خودشان ادامه بدهند
و نه اينكه نتيجه عكس حاصل بشود .به هر حال اميدوارم كه اين گونه

اشخاص و مسئوالن اخطار مرا جدى بگيرند و اين گونه رويهها را ترك بگويند
و خود را در خدمت نبرد سهمگين قرار بدهند كه به ما تحميل شده است و

سرنوشت ما را تعيين مىكند ،همچنان كه سرنوشت دشمنان ما را .اگر ما پيروز
بشويم ،چهره خاورميانه و بلکه جهان تغيير خواهد كرد .اين يك پيروزى

بزرگى است و نمىبايد اشخاص روى ذهنيت كوتاه ،مانع دست يافتن ما به اين
پيروزى بشوند .بايد كمك كنند تا اين پيروزى تحصيل شود .من اميدوارم اين

اخطار براى آنها كافى باشد و ديگر اين گونه كارها را كنار بگذارند.

به هر حال گفتيم كه شوراى دفاع را براى فردا دعوت بکنند و اميدوارم كه

نماينده مجلس هم همين فردا انتخاب بشود و در شوراى دفاع شركت كند و ما
تصميماتى درباره استانهاى جنگ زده و سيأست خارجى و سيأست تبليغاتى

اتخاذ كنيم.
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حکيم فرزند مرحوم آيةالله حکيم به اتفاق سه تن آمدند و از وضعیت
عراق گفتند

بعد آقاى حکيم فرزند مرحوم آيةالله حکيم به اتفاق سه تن از روحانيان

آمدند و درباره وضع داخلى عراق و جنايات بىحد و حساب رژيم بعثى
صحبت كردند و اين كه در چنين جوى هيچ اعتمادى براى زندگى مردم عراق

نيست و نمىتوانند راضى باشند ،ناراضى هستند ،اما كشتارها و جنايات و

اعدامها و شکنجهها چنان از حد و اندازه بيرون است كه نوعى فلج به وجود
آورده؛ اين اميد هست كه ضربههاى ارتش جمهورى ما بتواند راه را براى بلند
شدن فرياد مردم عراق باز كند .در همين وقت به لحاظ آن تلفنها و تلفن از

منزل امام مصاحبه مطبوعاتى كردم و آنها هم كه حضور داشتند ،راجع به وضع
داخلى عراق توضيحاتى دادند .بعد آقاى محالتى و فرمانده سپاه خرم آباد
آمدند و گزارشى درباره تيپ خرم آباد داد .خواستم كم و كسرىها را جبران

كنند.

بعد يك نامه كوتاهى هم به مجلس نوشتم كه نماينده خودشان را در شورا

تعيين كنند .بعد به منزل آمدم كه گفتند تلفنهاى بسيار زيادى مىشود ،البته
چون بعد از پخش اخبار ،مصاحبه تلويزيونى پخش شده بود ،تا حدى موجب

آرا مش خاطر شده بود .اما من نگران اين بودم كه نكند همين سوء تعبيرها در

جبههها اثر بدى بگذارد ،چون گفتند كه از بسيارى جاها و پايگاههاى نظامى
تلفنها شده است.

اميدوارم توضيحاتى كه داده شد ،براى افكار عمومى روشنگر باشد و

اميدوارم اعضاى شوراى عالى دفاع با توجه به مسئوليت سنگين شان روشى را
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

مىرسد را مورد ارزيابى و سنجش قرار داديم و درباره آنها آنچه انجام دادنى
است ،انجام داديم .اينجا اين گزارش را پايان مىدهم ،ضمن اين كه اميدوارم
روز خوبى باشد و در اين مرحله كه ما آماده حمله به دشمن مىشويم ،اين
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تصميم امام موجب تمركز تصميم شده و تعدد تصميم را كه فلج كننده است از
بين ببرد و ما بتوانيم بر دشمن پيروزى پيدا بکنيم.

کارنامه دوشنبه  21مهرماه 1359
تاریخ انتشار  1آبان 1359
روزنامه شماره 383

اطالعاتى كه درباره خرمشهر و آبادان مىرسيد ،نگران كننده بود

صبح مطابق معمول اول وقت گزارش نظامى بود .البته امروز جانشين

رئيس ستاد و وزير دفاع به مأموريت نظامى رفته بودند و نبودند .معاون
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جانشين رئيس ستاد گزار كرد .بعد تا نزديك ظهر تلفنها و اخبار متفاوتى بود
كه از نقاط مختلف مىرسيد كه يکى وضع را نگران كننده و يکى وضع را

خوب توصيف مىكرد ،اما اطالعاتى كه درباره خرمشهر و آبادان مىرسيد،
نگران كننده بود.

هر روش و شيوهاى كه هست به كار برديم براى اين كه خطر را
بشناسانيم

نزديك ظهر آيةالله منتظرى و آيةالله طاهرى كه به دزفول رفته بودند ،آمدند و

مشاهدات و نظرهاى خودشان را در ميان گذاشتند و صحبت شد در اين باره كه

با وجود اطالع قبلى از حمله ،چگونه ما آمادگى نداشتيم .من به آنها گفتم شما
در مورد سخنرانى  17شهريور من بدون سئوال قبلى داورى كرديد ،اگر آن وقت

مىپرسيديد كه چرا آن مطالب را با مردم در ميان گذاشتم ،شايد حاال اين سئوال
را نمىكرديد .دو ماه پياپى است كه فرياد است و نامه است و جلسه است و
خواهش است و امر است و هر روش و شيوهاى كه هست ،به كار برديم براى اين

كه خطر را بشناسانيم و به جاى بازىهاى قدرت ،به تدارك كشور براى مقابله با
توطئه داخلى و خارجى بپردازيم؛ متأسفانه آنچه به جايى نرسيد ،فرياد بود.

باليى بر سر لشگر كرمانشاه و لشگر اهواز آورده بودند كه خود داستانى است

ماندنى .تا نزديك ساعت يك بعد از ظهر آقايان نشسته و گفتگوهاى مختلف
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!

همچنان تا اين وقت تلفنها پى در پى راجع به وخامت وضع در خرمشهر
و آبادان مىشد .جوابها هميشه اين بود كه مقاومت كنيد ،بايستيد و تسليم
نشويد ،به اين اميد كه حمله نيروهاى ما به موقع در جايى كه بايد شروع شود.

بعد از ظهر از ساعت  ،3شوراى دفاع كار خودش را شروع كرد كه تا  12شب
جلسه داشتيم .گزارش مفصل نسبت به وضع جبههها داده شد.
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ايجاد هماهنگى در كارهايى كه به جنگ راجع مىشد

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

خالصه كردهام تا در جلسات بعد ،خوانده بشود .يکى از اعضاى شوراى عالى
دفاع گفت ،بايست يك ارزيابى از وضع بشود تا اگر در آينده شکستى پيش
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
گذاشتن نبود ،بلکه براى ايجاد هماهنگى در كارهايى بود كه به جنگ راجع

مى شد و در چهار پنج زمينه مشخص بود .يکى سرنوشت خود جنگ و انواع

آنها ،يعنى جنگ كوتاه مدت جنگ بلندمدت فرسايشى و احتمالهاى
گوناگونى كه ممکن است پيش بيايد .يکى راجع به اقتصاد در رابطه با جنگ،

يکى درباره سيأست خارجى ،يکى درباره اداره مناطق جنگ زده كه از هم
آهنگى برخوردار بشود و باالخره تبليغات و يکى كردن تصميمها و برخورد
نكردن به مشکل ،به صورت مراكز متعدد و پراكنده و گرنه آنچه شده است ،در

رابطه با واقعيت ،يعنى امکاناتى كه موجود بوده است ،يك حماسه فراموش
ناشدنى تاريخى است كه فرزندان اين مردم اين حماسه را با هنر واقعى خودشان
كه در عين فداكارى و ايثار و با خون خودشان نوشتهاند ،به وجود آوردند .چون
اين گزارشها و اين مباحثات قابل بيان نيست .گزارش امروز را بدون ذكر اين

گفتگوى هفت ساعته تمام مىكنم.
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نزديك ظهر به استان خوزستان رفتيم و بالفاصله به مركز عملياتى
نيروى زمينى رفتيم

صبح گزارش نظامى طبق معمول بود و وخامت وضع آبادان و خرمشهر -

شب پيش نيز تا ديروقت تلفنها درباره بدى وضع اين دو شهر مىشد .امروز
قرار بود من همراه اعضاى شوراى دفاع به خوزستان بروم كه باالخره نزديك
ظهر به استان خوزستان رفتيم .قبالا گفته بودند كه به پايگاه دزفول با چندين

موشك حمله كردهاند و باند پايگاه را زدهاند .بنابراين معلوم نبود ما در كدام
فرودگاه خواهيم نشست .سرانجام در همان فرودگاه دزفول نشستيم .به فرودگاه
آسيبى وارد نشده بود .بالفاصله به مركز عملياتى نيروى زمينى رفتيم و

نقشههاى جنگى را براى ما توضيح دادند .بعد به اجتماع خلبانها و تكنسينها و
ديگر كاركنان هوانيروز مستقر در پايگاه رفتم و در جمع آنها به تفصيل
صحبت كردم .از اينكه اين جنگ حماسه است ،و با همه مشکالت موجود و

مشکالتى كه پيش از جنگ به وجود آوردند و زمينه چينىهاى نادرستى كه شد
و هشدارها و اخطارها را نيز به هيچ گرفتند و با وجود همه كمىها و
نقصانهايى كه وجود دارد ،مقاومت  42روز است كه ادامه دارد و بايد هم

ادامه پيدا بکند تا قواى دشمن تحليل برود و ما بتوانيم آنها را از خاك خودمان

بيرون برانيم.

صحبت با خلبانها و مفهوم هنر
با آنها مقدارى درباره مفهوم هنر ،صحبت كردم كه عرصه هنر در ماوراى

ممکن واقع مىشود و هنر با ضوابط معمولى نمىخواند .هنرمند ضابطهها و

قاعدهها را خود ايجاد مىكند .امروز روزى است كه هنرمندان و تنها هنرمندان
مىتوانند پيروز بشوند .بايد شما اين حماسه را كه با خون نوشته مىشود ،با
ابتكار و فداكارى و ايثار نوشته مىشود ،به نقطه اوج برسانيد و به دنيا درس
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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ايثار سبب شد كه ما بر دشمن پيروز بشويم و جمهورى ،استوارى بجويد .پس
از اين صحبت مفصل ،در چهرههاى آنها دقت كردم .همه اميد و شور بود ،همه
احساس توانايى و كارآيى بود .بعد به جمع خلبانان نيروى هوايى رفتم و با آنها

هم سئوال و جواب كرديم و ميزان آمادگى شان باال بود ،عالى بود و اميدوارم

فردا ،هنرنماييهايشان سرنوشت جنگ را تغيير بدهد.

گلولههاى توپ كاتوشاست كه از باالى سر ما رد مىشود

اول شب به جبهه رفتيم ،اما نتوانستيم زياد جلو برويم و تنها عايدى ما از
اين جبهه رفتن اين بود كه اول از باالى سر اتوبوس ،يك صدايى مثل غرش

هواپيما ،وقتى از نزديك پرواز مىكند ،شنيديم كه معلوم شد گلولههاى توپ
كاتوشاست كه از باالى سر ما رد مىشود .از هر سو تيراندازى مىشد .صدا و

روشنايى گلولههاى توپ تنها چيزى بود كه در بيابان شنيده و ديده مىشد .غيز
از اين آسمان زيبا بود و ماه در آسمان بود و كمى روشن مىكرد .اگر جنگ
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

مى بيند و از قدرت خداوندى براى جبران و تدارك آن مدد مىجويد .اگر اين
رابطه معنوى نبود ،اعصاب و فكر آدمى در يك تالطم دائمى عاجز مىشد به
هر حال ،حالى نداشتم كه بنشينم و بحث بکنم .بهتر ديدم و به ديگران هم

گفتم امشب را تنها مىگذرانم ،اينست كه به محل اقامت آمديم .اما مشکل
خرمشهر و اهواز تا نيمه شب نگذاشت ،تلفنها پياپى شد .گفتند دشمن خيابان

طالقانى از خرمشهر را هم تصرف كرده است .لذا در صدد تدارك نيرو براى
آنها شديم ،از هر جا كه شد و به هر ترتيب كه توانستيم و وعده شد كه تا فردا

نيرويى براى آنها برود.

از نو با نظاميان صحبت كرديم و قرار شد كه لحظه حمله را به جبهه

اطالع بدهند .با دلى مسئلت جو ،پرسشگر از خداى بزرگ در تاريکى به

رختخواب رفتم.
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قبل از نماز صبح ساعت  4:30صبح بود كه از آبادان زنگ زدند
دشمن در آستانه شهر است

خد ايا اين مقاومت را ،مقاومت طوالنى اين دو شهر را دشمن مىخواهد
بشکند .آنها مىگفتند چرا قواى زرهى نمىفرستيد و من گفتم شما مقاومت
كنيد و ما اميدواريم دشمن را بشکنيم .مقاومت كنيد و مقاومت كنيد ،براى

يك مسئول ،هيچ لحظاتى مشکلتر از اين لحظهها نيست .بايد با توجه به همه
نتايجى كه نابرابرى نيروهاى مهاجم و مدافع به بار مىآورد ،همچنان به

مقاومت اصرار ورزد.

كمى بعد ،امام جمعه شهر تلفن كرد و من به او گفتم اميدواريم بتوانيم

كارى بکنيم ،اما شما بايد مقاومت كنيد .بعد از نماز صبح از وضع جبههها

پرسيدم ،هنوز حمله شروع نشده بود .ساعت  6صبح نيروهاى ما دست به حمله

زدند .ساعت  8دو ساعت از حمله ما گذشت و خدا مىداند كه بر ما چه
گذشت .هر لحظه به انتظار خبر بوديم كه نتيجه حمله چه مىشود .شوراى دفاع

در چنين محيطى تشکيل شد ،اما يك در ميان از آبادان  -خرمشهر و تهران

خبر بود ،مىرفتيم و مىآمديم براى اين كه نيرو به اينجا و آنجا برسانيم و كارى

بکنيم.

ساعت  11به جمع خلبانان نيروى هوايى و هوانيروز رفتم

ساعت  8به قرارگاه عملياتى رفتيم و در آنجا از فرماندهى در مورد
چگونگى وضع جبههها سئوال كرديم ،گفتند پيشرفت نيروهاى ما خوبست.

ساعت  9وضع بهتر بود .فرمانده هوانيروز آمد و گزارشى داد كه حکايت از
توقف در يك قسمت از جبهه مىكرد .بعد اطالعاتى آمد كه معلوم كرد

نيروهای ما در حال پيشرفت هستند .بعد فرمانده نيروى زمينى و جانشين
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رئيس ستاد آمدند و به خلبانها گفتند ،همان طور كه ديروز رئيس جمهورى
گفت ،امروز روز هنر است ،روز حماسه است و روز كار معمولى خوب نيست.

روز مافوق و تا حد مافوق تصور بشرى كاركردن است .بايد دشمن را بزنيد.
باالخره نزديك ساعت  11من به جمع خلبانان نيروى هوايى و هوانيروز رفتم.

از آنها كه مىنشستند اخبار جبهه را مىپرسيدم و از آنها كه مىخواستند پرواز

كنند «هنر» مىخواستم.در چشمانشان خيره مىشدم لبخند به لب مىآوردند و
اطمينان مىدادند كه هر چه هنر دارند به خرج دهند .به يکى از آنها گفتم،
بيشتر از آنچه كه دارى هنرهاى جديدى خلق كن .شايد تا نيم بعدازظهر به

آشيانه هاى مختلف رفتم و از آخرين نفرى كه نشسته بود وضع جبهه را پرسيدم.
خوب و عالى توصيف كرد و گفت نيروهاى ما در حال پيشرفتند .از آنجا به
بيمارستان به ديدار زخمى هايى كه تازه از جبهه مىآوردند ،رفتم .به اتاق عمل

رفتم و تصديق مىكنم كه جراحى شجاعت بسيار مىخواهد .ديدن آن منظرهها
و با خونسردى تمام به كار پرداختن و آن هم پشت سر هم ،شجاعتى عالى الزم

دارد و من به جراحان گفتم ،شما دل شير داريد.

در میان سنگر ،يك خبر ،بيم ايجاد مىكرد و يك خبر اميد
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از بيمارستان كه بيرون آمدم ،جوانى كه با آمبوالنس زخمى مىآورد ،گفت:

در سرپل كرخه ازدحام است ،چرا نيروى هوايى ضربههاى كارى نمىزند .البته
من به او جواب دادم كه من اآلن در جمع نيروها بودم ،شما از دور مىنگريد و
هنرنماييهاى آنها را نمىبينيد تا بگوييد .به هر حال ساعت  3معلوم شد كه
مقاومت دشمن زياد شده است و پيشرفت نيروهاى ما در يك قسمت متوقف

شده است .درباره امکانات ادامه پيشروى ،چون پس از تپهها دشت است ،با

فرماندهان صحبت شد و باالخره به مركز فرماندهى رفتيم كه در آنجا هم

نمانديم و به جبهه رفتيم .در جبهه در محلى كه ديده بانها مشغول بودند ،با
دوربين نگاه كرديم جز گلولههاى توپ كه به زمين مىخورد و دود بلند مىكرد
من چيزى از دشمن نديدم .آنها متقابالا تير مىانداختند و در اطراف ما به زمين

مىخورد و خاك برمى خواست .در سنگرى نشستيم و بعضى از فرماندهان
آمدند و گزارش جبهه را دادند .لحظاتى بود ميان بيم و اميد .يك خبر ،بيم

ايجاد مىكرد و يك خبر اميد .هوا داشت تاريك مىشد كه بازگشتيم .در راه
يك هلىكوپتر كه از بازديد جبههها آمده بود ،ديديم .از سرهنگى وضع را
پرسيدم ،گفت وضع نيروهاى ما خوب است و مواضعى را كه به دست آورده
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بودند ،خوب و قابل دفاع است و ما وضع را خوب يافتيم .اميدوار شديم و به
راه ادامه داديم تا شهر.

در شهر سرهنگ آزين كه با هلىكوپتر براى بازديد عمليات باال رفته بود،

آمد و وضع نيروها را براى ما شرح داد .بعد فالحى و ظهيرنژاد آمدند و تا نيمه

شب گفتگوهاى مختلفى در ميان آمد .آنها مىگفتند تا فرمانده لشگر نيايد و

گزارش كار خود را ندهد ،ما نمىتوانيم درباره دنبال كار تصميم بگيريم.
باالخره به اتفاق فرمانده هوانيروز و فرمانده نيروى هوايى ،نشستيم و بعضى از
كارهايى را كه بايد از اول صبح روز بعد انجام بگيرد تا راه پيشروى نيروهاى

ما هموار بشود را مشخص كرديم .اين بحث تا  12نيمه شب ادامه پيدا كرد،
در اين فاصله نيز با سرهنگ فروزان فرمانده كل ژاندارمرى كه اينک در

خوزستان است و دفاع از شهرهاى آبادان و خرمشهر را سامان مىدهد ،گفتگو
كرديم .قرار شد كه نيروهاى تازه نفس كه يك قسمت از آن به اهواز رسيده
بودند را به اين دو شهر منتقل كند و مقاومت را ادامه بدهد .امشب هم به اين

ترتيب پايان رسيد .تا فردا چه شود.

اين را فراموش كردم بگويم كه امروز در جلسه شوراى دفاع در باره

وضعيت نظامى ،وضعیت را با اعضاى شوراى دفاع در ميان گذاشتم .گفتم
شما نه نظامى هستيد كه از راه علم نظام ،وضع جنگ را عوض بکنيد و نه

مىتوانيد با امکانات موجود ،دادهها و واقعيتها را تغییربدهيد .بنابراين نه
مسئول پيروزى هستيد و نه مسئول شکست .كار شما در همان زمينه هاييست

كه در صحبت روز پيش نقل كرده و آوردهام .شما امکانات داخلى و خارجى
را افزايش بدهيد و از اين طريق در سرنوشت جنگ موثر بشويد.
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با استفاده از روش علمى كار ،پيروزى به دست میآيد.
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امروز دومين روزيست كه من جنگ را با روش علمى اداره مىكنم ،به
اين ترتيب كه اطالعات گوناگونى را كه مىشود از دشمن فراهم آورد در روى

نقشه مىآوريم ،از همه گونه اطالعات جمع مىكنيم .در اينجا نمىتوان گفت
چگونه اين اطالعات را به دست مىآوريم ،اما به زودى كه راههاى تحصيل

آنها را تا حدودى پيدا كرديم ،بايد گسترش بدهيم .در جنگ ولو امکانات هم

بىنهايت باشد ،وقتى عملیات بدون اطالع از وضعيت دشمن انجام بگيرد،
احتمال پيروزىاش ضعيف است .اما وقتى از روى اطالعات و ارزيابى علمى

و جهت يابى علمى انجام بگيرد ،با امکانات كم مىتوان كارهاى بزرگ كرد.

بازد ه كار ما در اين دو روز بسيار باال رفته است و اميدوارم هم چنان افزايش
پيدا كند و به زودى دشمن را زبون بسازيم .اگر اين روش ثمرههايى را به بار

آورد كه من از آن انتظار دارم ،ما توانستهايم «زير» را «رو» كنيم و پيروزى به
دست آوريم ،آن هم در وقتى كه كسى جز در انتظار شکست نیست .يعنى همه

فكر مىكنند و هنوز هم اين فكر را دارند كه با امکانات موجود جز اين هم
نمىتوان فكر كرد ،كه ما شکست بخوريم .و من مىخواهم بلکه با استفاده از
روش علمى كار ،يعنى روشى كه بارها از آن با شنوندگان و خوانندگان صحبت

كردهام ،پيروزى به دست آيد .هر روز اطالعات تازهاى به ما مىرسد.

امروز صبح روحانى فداكار و باگذشت يعنى آلاسحق آمد و اطالعاتى

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

امشب ديده بانها مىگفتند يك گردان دشمن ضربه سخت و مهلك و
نابودكنندهاى ديده است .همين طور به مركز فرماندهى نيروى هوايى رفتم .در
آنجا اطالعاتى كه پى در پى مىآمد در حضور من ،به مختصات تبديل مىشد و

به خلبانها داده مى شد و آنها هم به آن سومى پريدند .اميدوارم از فردا سيستم

كسب اطالع و ارزيابى و تبديل آن به هدف تكميل بشود و ما بتوانيم به
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

ساخته بود و ورزيده بودم ،كمكهاى الزم را نكردم .در جاهاى ديگر هم
كارهاى بسيار بود و ما بايد به همه اين كارها مى رسيديم .به هر حال شايد اين
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كار از آنها واجبتر بود .البته احتمال من اين نبود كه نظام كسب اطالعات و
ارزيابى اينها تا اين حد ضعيف باشد و جنگ تقريبا در تاريکى انجام بگيرد.

به هر حال امروز مقدارى بر اميدوارى من افزوده شد .خبرهايى هم كه از

آبادان و خرمشهر مىرسيد .دلگرم كننده بود .ديروز خبرها مأيوس كننده بود،
ديشب گفتم كه سرهنگ رضوى چه مىگفت و شيبانى چه مىكرد .امروز همان
سرهنگ نزديك ظهر تلفن كرد كه ديشب براساس امر شما ،من بچهها را جمع
كردم ،برايشان صحبت كردم و به خرمشهر حمله كرديم و دشمن را عقب

رانديم .باز مىگفت كه نيروى كمکى شما هنوز نرسيده است .بعد آقاى هاشمى

رفسنجانى تلفن كرد و من گفتم كه حاال داريم مقدارى كار را روى علم و
اطالع انجام مىدهيم ،نتايج هم خوبست .گفت كه هزار نفر از اهواز به آبادان
و خرمشهر رفتهاند كمى خيال من راحت شد .اما شب ،سرهنگ فروزان

فرمانده كل ژاندارمرى صحبت كرد كه يك گردان پياده زرهى به خرمشهر

مىبرد .گفتم هزار نفرى كه امروز رفتند چطور شد؟ گفت ما كسى را نديديم.
پيش از اين هم يك نوبت قرار بود ده هزار نفر از تهران به خرمشهر ببرند ،شد

 5هزار نفر و شد  500تا و هنوز هم يکى از آنها به خرمشهر نرسيده است .به

هر حال غرضم اين است كه مشکل است «نيرو را به ميدانى فرستادن» كه

منتهاى فداكارى را طلب مىكند .بنابراين مقاومت اين دو شهر ،قهرمانى است.
امروز رضوى مىگفت بسيارى از تكاوران ،دانشجويان دانشکده افسرى،
فرمانده توپخانه ،معاونان ژاندارمرى كجا ،جزء شهيد شدگانند و بسيارى شهيد

شدهاند .در حقيقت زندگى واقعى را آنها يافتهاند.

من به او قول دادم كه امشب به همان طريقى كه او پيشنهاد كرده است،

حتما نيرو به خرمشهر برود .اما بيالن كار نيروى هوايى و هوانيروز امروز فوق
العاده عالى بود .توپخانه هم بيالن كارش عالى بود و خساراتى كه به دشمن

زدهاند ،خيلى زياد است .هم در ناحيه خرمشهر و آبادان و هم در ناحيه دزفول.
شب ،كسانى را كه آلاسحق فرستاده بود ،آمدند و اطالعات جديدى آوردند.
باز چند محل با ارزيابى اين اطالعات معين شد كه فردا اول وقت به آنها حمله

مىشود .اگر چند روز بر اين قيأس عمل كنيم ،ضعف دشمن ،بلکه كلى بشود و
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وقتى نيروهاى ما حمله مىكنند ،ما قادر بشويم دشمن را از سرزمين خودمان
برانيم.

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

به هر حال انسان دائم در بيم و اميد زندگى مىكند .اگر بتواند از امکانات

درست استفاده كند ،مىتواند از استعدادهاى خود استفاده كامل ببرد و ضعف
خود را جبران كند .اميدوارم خداوند برحال اين ملت عنايت و رحمت و
شفقت بياورد و به خدمتگزار اين ملت راه نشان بدهد تا ما بتوانيم در برابر

خدا ،خلق خدا و تاريخ ،روسفيد بشويم .بعدازظهر به بازديد از محل نيروهاى
نظامى رفتيم .چند نفرى را به دليل بىانضباطى تنبيه كرديم .در يك جا هم
گلوله درست در كنار اتومبيل به زمين خورد و تركش آن به اطراف پاشيده شد.

فالحى به راننده گفت ،سريع برو كه شليك دومى ،اتومبيل را به هوا خواهد برد
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

اينجا ،توپخانه هيچ قوهاى نداشت .شايد يکى دو تا توپ بيشتر نداشت .حاال
فراوان آتشبار مستقر شده است و تمام مدت دشمن را زير آتش گرفته است.

يکى از كارهايي كه در اين دو روز كرديم ،تصحيح ديدهبانى توپ هاست.
يکى كمك به هوانيروز براى رساندن ديده بانها به پستهايشان و ديگرى دادن
مختصات و اطالعات دقيق به توپخانه .دنياى امروز بيشتر از هر زمان ديگرى

دنياى عمل بر اساس اطالعات ،يعنى كار علمى است .بدون كار علمى بايد
فراوان نيرو هدر داد و نتيجهاى یا نگرفت ،يا اندك گرفت .نتيجه اين دو روز
كار به ما ،به اين مردم ،و به نسل امروز بايد ثابت كند كه «هردمبيل» و

«كترهاى» كار كردن ،ما را به جايى نمىرساند ،جز به شکست و ناكامى .بايد
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.
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بعد ما به مركز توپخانه رفتيم و از آنجا بازديد كرديم .فرمانده توپخانه را
آوردم و با فرمانده نيروى هوايى و فرمانده هوانيروز يك هماهنگى در بينشان به
وجود آورديم كه اميدوارم به اين ترتيب اطالعات به سرعت مبادله بشود و به

سرعت مورد استفاده قرار بگيرد و در نتيجه دشمن زبون و خوار بگردد .بحث

با فرماندهان درباره نتيجه كار امروز تا ساعت  10شب به طول انجاميد .در
اين ساعت دوباره همانهايى كه قبالا اطالعاتى آورده بودند ،امروز آمدند و

اطالعات تازهاى دادند.

 )1دنباله مسافرتى است كه از روز پنج شنبه  30مردادماه به طرف كرمان
شروع شده بود.

کارنامه  1آبان ماه 1359

تاریخ انتشار  11آبان 1359
روزنامه شماره 390

عدهاى فكر مىكنند كه اگر جنگ به پيروزى بيانجامد ،چه نيرويى
رو مىآيد

صبح با كسانى كه از تهران آمده بودند در مورد گرايشهاى مختلف در

تبليغات صحبت كرديم و اين كه عدهاى فكر مىكنند كه اگر جنگ به پيروزى
بيانجامد ،چه نيرويى رو مىآيد و چه نيرويى زير مىرود و همينها بر تبليغاتى

كه از هم اكنون مشغولند تأثير مىگذارد .من پاسخم اين بود كه اينها كه به اين
فكرها مشغولند ،بيمارند .امروز روزى نيست كه ما به اين بحثها بپردازيم.
امروز روزى است كه ما بايد براى نجات ميهن اسالمى بکوشيم نه براى

افتخارات شخصى و نه براى بازىهاى قدرت ،غير از اين بيماران ،عدهاى هم
هستند كه خداى نكرده از ما بهترانند و اين بحثها را پيش مىآورند ،چرا كه

از اين يکدلى مردم با نيروهاى مسلح ،به سختى نگرانند و مىترسند .در تاريخ
اين گونه يك دلى يا نبوده است و يا جزء نوادر بوده است كه مردم با نيروهاى

مسلح تا اين حد يك دل باشند و تا اين حد آنها را حمايت كنند .قوت ارتش و
488

توانايى نيروهاى مسلح ما در همين حمايت همه جانبه مردم ما است .مردمى
كه به يك اعالن  80هزار نفر آمدن و ثبت نام كردند ،و به خانه يك نفر هم
مأمور نرفت .مردمى كه به حساب رئيس جمهور ،براى جبران خسارات جنگ
با اين كه به اطالع عموم نرسيده بود و تا به حال همه نمىدانستند 12 ،ميليون

تومان پول ريختند .مردمى كه خرابيهاى شهر را با گشاده رويى مىپذيرند و
لحظه به لحظه قوه مقاومتشان باال مىرود .اين عده براى اينكه اين حالتى را

كه پيدا شده از بين ببرند ،اين بحثها را به ميان مىآورند تا روحيه نيروهاى
مسلح را پايين بياورند و خداى نكرده احتمال پيروزى را به احتمال شکست
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

قوه و فكرم را متوجه كسب پيروزى در اين جنگ بکنم و قضاوت نسبت به
اين كارها را بر عهده مردم مىگذارم .باالخره مردم يك روز به حساب آنهايى

كه مىخواهند از اين فرصتها استفاده سوء بکنند ،خواهند رسيد.

تا ظهر به مسايل نظامى مشغول شديم و اين كه آيا برنامه ديشب (چون هر

شب براى روز بعد برنامه تهيه مىكنيم) در چه مرحلهاى از اجرا است.

ظهرعده ديگرى از جمله همسر و فرزندانم به ديدنم آمدند .بعد از ظهر

براى بازديد از نقاط نظامى رفتيم وقتى كه برگشتيم به منزل ،ساعت شش و نيم
شده بود .ساعت  7خانم اعظم طالقانى و دو تن از نمايندگان آقايان جعفرى و

محمدى آمدند .با آنها مقدارى گفتگو كرديم .آنها گفتند در تهران نگرانى

هايى درباره ناهماهنگىها ابراز مىشود و من گفتم :خير اينطور كه موانع كلى
ايجاد كند ،نيست و بعد اين مسئله را پيش آوردند كه فكر مىكنند يك تقابلى

به وجود مىآيد و نگرانند

بعضى مىگويند رئيس جمهور جانب ارتش را گرفته و عدهاى هم
جانب سپاه را

جواب دادم خير اينها را هم همان «بعضى» بوجود مىآورند .من از ابتدا
گفتم و در اين جنگ هم روشن شد و آن اين نيست كه آن انبوه عظيم سپاه كه
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اهل عملاند و اهل فداكارى و ايثار ،با مناند و در جبههها دوش به دوش با
سربازها در حال جنگ با دشمن اند و توى اين خطها و اين بازىها نيستند.

اينها آماده شهادتند و حيف است که خيال خود را متوجه اين امور بکنند و
براى ما هم هيچ فرقى نمىكند .تمام آنها كه در جبههها مىجنگند ،برادرند و

يارند و ما با همه آنها يکسان عمل مىكنيم اال اين كه ما مسئول سرنوشت

كشوريم و بايد نيروها را براى زدن دشمن آماده كنيم و شيوههايى را به كار
ببريم كه پيروزى ما را مسلم بگرداند .بعد مسئله ديگرى پيش آوردند كه همين

صبح هم عدهاى گفتند ،اين بود كه آن جملهاى كه شما گفتهايد بعد از جنگ،
آنها كه جنگ كردهاند معنى ندارد كه كنار بروند و آنها كه كار نكردهاند بيايند
حکومت كنند و اين كلى نگرانى ايجاد كرده است .گفتم اين نگرانى هم از

قبيل همان نگرانى است كه به جاى دعوت به «مجلسى» نوشته شده بود كه به
«مجلس» دعوت شده بودم و آن قشقرقى كه راه انداختند .حاال هم عدهاى
هستند كه در آنجا نشستهاند براى اين كه پس و پيش جملهها را بزنند و كشف
نيت كنند! مطلب روشن و واضح است .در هر كدام از اين نيروهاى ما عدهاى

هستند كه كار و تالش مىكنند و جان و همه چيزشان را در دست گرفته و

مىجنگند ،يك عده هم هستند كه «بازى» مىكنند و كار نمىكنند و اينها
همان فرصت طلبهايى هستند كه بعد مىآيند و مىشوند وارث خون شهيدان.
حرف من اين بوده كه بايد اين اشخاصى را كه در اين جنگ جانبازى

مىكنند ،شناسايى كرد و بعد از جنگ پايه هر كدام از اين نيروها را بر اساس
آنهايى كه در اين جنگ از خود جوهر نشان مىدهند قرار داد .در ميدان
سيأست هم همين اصل را بايد رعايت كرد .آنهايى كه چوب الى چرخ

مىگذارند و به جاى اين كه كمك كنند همهاش در فكر اين هستند كه مواضع
قدرت خودشان را تحکيم كنند و از فرصتها استفاده كنند ،اگر در حکومت و

مو اضع حاكم بمانند ،جامعه ما را باز به پرتگاههاى ديگرى خواهند برد و
هر روز هم نمىشود كشور را به پرتگاه برد و قهرمان بيرون كشيدن كشور از
پرتگاه شد .يعنى آنها ببرند و ما بيرون بياوريم .اين طور نمىشود و حرفى كه

زدهام اين بوده است.
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هيچ وقت و هيچ تاريخى نيروى مسلح محبوب ،كودتا نمىكند
بعد به آنها گفتم كه در هيچ وقت و هيچ تاريخى نيروى مسلح محبوب،

كودتا نمىكند .اين ارتش چون پايه مردمى دارد و از خود مردم است ،در اين
گونه زمينهها از رهبرى نظامى پيروى نمىكند .تمام كودتاها را ارتشهاى غير
محبوب انجام دادهاند .به هر حال در زمينههاى مختلف با اين نمايندگان بحث
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

كرديم .دستورالعمل فردا را معين كرديم و نزديك ساعت يازده و نيم شب
جلسه نظامى هم پايان گرفت.

وزیر ناشناخته چگونه با رئیس قوه مجریه کار کند
در اين روز آقاى رجايى تلفن كرد و گفت امام گفتهاند كه نخست وزير و

رئيس جمهور هر دو غايب از تهران نباشند ،بنابراين بهتر است جلسات شوراى
دفاع در تهران تشکيل بشود .به او جواب دادم كه امام شايد سفرهاى طوالنى

را گفتهاند ،نصف روز آمدن و برگشتن را غيبت از تهران نمىدانند ،به عالوه ما

در اينجا مشغوليم و هر زمان كارى پيش مىآيد كه بايد انجام دهيم و
نمىتوانيم به تهران بياييم .بهتر است شوراى عالى دفاع در همين جا تشکيل
بشود .بعد هم با فرزند امام صحبت كردم كه امام چنين صحبتى فرمودهاند و

مصلحت نيست؟ او گفت كه نخير! امام گفتهاند رئيس جمهور در همان محل
بماند و شوراى دفاع هم در همان جا تشکيل بشود و اكثريت شوراى دفاع هم

كه در محل هستند ،در صورتى كه آنها هستند الزم نيست علىالبدلها هم
بروند.

نكته اى كه در اين بين مطرح است ،اين است كه ما هنوز در اين گونه

مسايل بحث داريم .بعد آقاى رجايى راجع به تعدادى از وزرا كه پيشنهاد كرده
بود و من سئوال كرده بودم ،جواب آمده بود صحبت كرد و من متحيرم كه

درباره كسانى كه ايشان معرفى مىكند ،چه نظرى بدهم زيرا با آن مشخصاتى كه
قرار بود ،نمىخوانند .شنيدم ايشان در مجلس هم گفته است كه چون من
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سخت گرفتار جنگ هستم نمىرسم كه اينها را مطالعه كنم .در حالى كه يك
دفعه هم گفتهام وقتى يك وزيرى آن قدر براى من ناشناخته است كه مطالعه
طوالنى الزم دارد تا من او را بشناسم ،چگونه او مىتواند وزيرى باشد كه

تحت ريأست رئيس قوه مجريه كار كند .اين قانون اساسى براى وزيران و
نخست وزيران در تصويب الزم ديده است .تصويب رئيس جمهورى ،تصويب
مجلس .هر كدام از اينها نباشد ،ناقص است و حق اين است و بهتر است

ايشان زحمت كشيده و وزرايى را پيدا كنند كه بتوانند از عهده كار برآيند و يا

به عبارت ديگر رئيس جمهور مطابق قانون اساسى آنها را قادر به كار بيابد.
اين را هم به ايشان دو سه نوبت گفتهام .بارى فعالا كه ما هنوز نمىخواهيم از

واقعيتها درس بگيريم .هنوز گمان مىكنیم عالم از جاهل پيروى مىكند،

هنوز گمان مىكنيم كه كشور را مىشود به اين شيوهها اداره كرد و ...و ...و...
دل پر است ،بماند تا وقت خود.
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شب پيش را تقريبا بىخواب گذراندم .پى در پى از آبادان تلفن مىشد كه

«خرمشهر تمام شد ،سقوط كرد» و نيرو مىخواستند و من كماكان آنها را به

استقامت مىخواندم .البته نمىتوانستم در تلفن بگويم كه براى فردا چه

برنامهاى داريم .شب به سختى گذشت .ساعت  4صبح نيروهاى ما در محور

خرمشهر  -آبادان به دشمن حمله كردند ،در اين حمله ،هم كامياب و هم ناكام
بودند .طبيعى است كه تا عصر هم من گرفتار اين جبهه بودم و زمان به زمان

اطالع راجع به آن را مىخواستم اينك پيش از اين كه به مسايل ديگر بپردازم
سرانجام اين جنگ را كه دو روز بعد با جزئيات گزارش كردهاند يك جا

مىگويم.

در ساعت  3بعداز ظهر آتش دشمن قطع مىشود و دشمن از منطقه رانده

مىشود .اما نيروهاى ما هم بر اثر خستگى زياده از حد ،از پا در مىآيد ،يعنى
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رمق را از دست مىدهد و نمىتواند به ماند و زمين را نگهدارد و هر دو طرف
زمين را خالى مىكنند .به يك نسبت هر دو نيروى ما و خصم ضعف مشابهى
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

براى اين كه وقتى نيروهاى ما ناگزير آن منطقه را ترك گفتهاند ،روز بعد دشمن

توانسته است آن منطقه را در كنترل بگيرد و در خود خرمشهر نيز مواضع
جديدى را اشغال كند .بعد از اين تجربه من مطابق معمول روش خودم در

تحقيق ،ضعفها و قوتهاى كار نيروهاى خودمان و ضعفها و قوتهاى
نيروهاى دشمن را ضبط كردم .البته از اول جنگ اين كار را مىكنم .تا اين

زمان  14ضعف از دشمن ثبت شده است و اميدوارم اين ضعفها كه من ثبت
كردهام در طرح عمليات نظامى مامورد توجه قرار بگيرد و پيروزى نيروهاى ما
را تضمين بکند .اين حمله به ما نشان داد كه در صورتى كه شتاب نكنيم و

تدارك را كافى بکنيم ،در هر حمله پيروزى با ما خواهد بود و به گمان من اين

اگر كامل مىشد ،از خود پيروزى مهمتر است.

درس هاى ديگرى هم از اين جنگ گرفته شد كه به لحاظ اين كه دشمن

ممکن است از اطالعات منتشر در اين كارنامه استفاده كند ،در اينجا ذكر

نمىكنم بعد از پيروزى در جنگ به صورت ضميمه مىتواند آورده شود .بر
اساس اين اطالعات از ضعفها و قدرتها و با توجه به اطالعات دقيق از
دشمن كه بايد جمع آورى شود ،طرح عملياتى هر قسمت تهيه و به اجرا گذاشته

شود .نكته جالب در اين جنگ اينست كه روحيه ،تأثيرى قاطع در عمليات
جنگى و سرنوشت آن دارد ،من روز پيش از آغاز اين نبرد از واحدهايى كه در

اين جنگ شركت مىكردند بازديد كردم و تقريبا با همه آنها جدا جدا صحبت
كردم و از سنگر به سنگر آنها ديدن كردم .البته بعضى از اين سنگرها در
مواضع نيروهاى ما خوب كنده شده بود و بعضىها كمتر دقت كرده بودند .من

براى اينها توضيح دادم كه براى رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا ،هيچ چيز
ناخوشايندتر از اين نيست كه بيايد و شما را تشويق كند براى رفتن به جنگ.

اگر اين جنگ يك هدف عالى نمىداشت و هدفهاى آن قدرت طلبانه و دنيايى

مى بود ،تشويق به رفتن به ميدان جنگ كه در آنجا گلوله هست و تركش توپ
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است و خمپاره است مين و اين حرفها ،معنى انسانى و معنوى ندارد ،مگر اين
كه هدف عالى باشد و توضيح مىدادم كه هدف ما در اين جنگ عالى است،
چرا كه دشمن به كشور ما حمله كرده است و حيات ما را به عنوان يك ملت

متحد و كشور يك پارچه مورد تهديد جدى قرار داده است معنى نجنگيدن،

گنديدن با ذلت است .بنابراين هر چند دعوت به قبول مرگ در موارد عادى
دعوتى خوشايند نيست ،بلکه دعوت بد و زشتى است اما وقتى پاى حيات ملى

در ميان مىآيد و حفظ كشور ،وقتى بنا بر آنست كه جامعهاى با عقيده و مرام
دينى معينى زندگى بکند و اين عقيده و زيست در اين عقيده مورد تهديد است،

مرگ از زندگى خوش آيندتر مىشود و زندگى را در كام مرگ بايد جست.
بنابراين شما براى هيچ و پوچ نمىجنگيد ،براى آن هدف عالى مىجنگيد و

نمى بايد هيچ تزلزلى به خود راه بدهيد و هر وقت خواست اين فكر در ذهن
شما بيايد كه در سختىهاى جنگ ماندن بىفايده است ،بالفاصله در نظر
بياوريد كه چيره شدن دشمن مساويست با مرگ و ذلت و خفت بار زير سرنيزه

و رگبار دشمن در شهرها و روستاها «زندگی کردن».

مدتى كه من در جبههها هستم و با هر گروه جدا جدا صحبت مىكنم به

طور محسوس مىبينم كه نيروهاى زمينى ما دارند روحيه تهاجمى را كه بدون
آن جنگ ناممکن است پيدا مىكنند و من اميدوارم كه اين روحيه تهاجمى

قوت و توان روزافزون بگيرد و دشمن شکن بشود.

ساعت ده صبح به لشگر رفتيم و در آنجا براى افراد و خدمه تانك صحبت

كردم .اين صحبت ضبط شده است در پاسخ من يکى از درجه داران گفت
كه ما نيز در دلمان جز اميد به پيروزى نيست و به شما اطمينان مىدهيم پشت
به دشمن نخواهيم كرد .پاسخ ،اين معنى بود كه امام على ابنابيطالب

«كرارغير فرار بود» ،يعنى پى در پى به دشمن حمله مىكرد و هيچگاه

نمىگريخت .توضيح دادم كه اين شيوه ،عالوه بر اين كه نشانگر شجاعت
است ،بيانگر هوش و دانش نظامى هم هست و مايه كاهش خطر هم هست.

غالب كشتهها و زخمىها به ترديدها و احيانا جاخالى كردنها و پشت به دشمن
كردنها مربوط است .از آنجا كه آمدم اعضاى شوراى دفاع آمده بودند و با
آنها صحبت شد .بعد از ظهر هم از ساعت  2تا  4:30همين برنامه بود .قبل از
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اينها سفير روسيه را پذيرفتم او پاسخ سئوالهايى را كه كرده بودم آورد .اين
پاسخ موجود است چون انتشارش فعالا مصحلت نيست ،بعد به عنوان ضميمه
كارنامه مىتواند چاپ بشود.

يك متنى را هم براى من آورده بود كه اين هم بعد مىتواند منتشر شود .من

هم مطالبى در پاسخ به بيانات او گفتم كه آنها هم ضبط شده است.

بعد از رفتن او ساعت  2تا  4:30شوراى دفاع جلسه داشت و وضع

عمومى جبههها گزارش شد و قرار شد هفتهاى دوبار جلسه باشد .ساعت شش و
نيم از خرمشهر تلفن شد و گزارش حمله امروز را دادند كه در واقع يك پيروزى
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

مسئولين مختلف هركدام گزارش كار خودشان را دادند .اين جلسه به درازا
كشيد .بعد كسانى كه از تهران آمده بودند ،آمدند و مطالبى را كه آورده بودند

گزارش كردند و در زمينههاى مختلف از جمله در زمينه نظامى ،امکانات و
طرحهاى مختلف دادند كه بايد ارزيابى شده و مورد استفاده قرار گيرد.
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صبح با اخبار جنگ در جبههها برخاستيم و از محل اقامت خود به پادگان

دزفول و از آنجا هم بعدا به شهر دزفول كه شب گذشته مورد اصابت موشك

قرار گرفته بود ،رفتم و از محل اصابت موشكها ديدن كردم .احساسات،
هيجان و عصبانیت مردم بيش از حد و توصيفناپذير بود .هم عصبانيت بود
هم تصميم بود و هم تأثر از اين جنايت بود و هم تلخى ،و اظهار آ گاهى از

رفتارهاى نادرستى بود كه ما را در چنين وضعى قرار داده است .شعارها گوياى

واقعيتی بود و کلماتی بر زبانها جاری میشد که من بارها ،با آن کلمات ،حالت
مردم را توصيف كردهام.

شعارهايى كه مىدادند و حرفهايى كه مىزدند تا حدودى ضبط شده است

و به وضوح بيانگر واقعيتى است كه من آن را هم اكنون توضيح دادم .در عين
حالى كه فرياد مىزدند ما مىدانيم با شما چه مىكنند ،و چه بر سر كشور

مىآورند ،فرياد بر مىآوردند« :موشك ،جواب موشك» و از ما مىخواستند كه

به دشمن ضربه بزنيم .فشار و ازدحام جمعيت به حدى بود كه بازديد واقعى

امکانپذير نشد .من در دو محل براى مردم به اختصار صحبت كردم و از
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سئوالها سئوال سوم حاصل از دو سئوال اول را طرح كردم .گفتم اگر فرض
كنيم خود ما نيز در ضعف خودمان آنچه الزم بوده است ،انجام دادهايم آيا

اينك بدان دليل مىتوانيم جنگ را دنبال نكنيم و آن را قطع كنيم و تسليم
بشويم؟ فرياد مىزدند نه نه نه .حاال كه نمىتوانيم جنگ را متوقف كنيم ،آيا

مىتوانيم شکست را در جنگ بپذيريم؟ و توضيح دادم كه به چه دليلى
نمىتوانيم شکست را بپذيريم و بهاى سنگين شکست را براى آنها روشن كردم
و گفتم حاال كه نه مىتوانيم به جنگ ادامه ندهيم و نه مىتوانيم شکست را

بپذيريم ،پس بايد بهاى پيروزى را بپردازيم و البته اين بها ممکن است سنگين

باشد.

از آنجا به محل كار نظامى بازگشتم و پس از گفتگويى با مسئوالن نظامى

و پرس و جو از وضع جبههها ،هيئتى از مردم شهر دزفول را كه به نزد من آمده
بودند ،پذيرفتم و با آنها به تفصيل صحبت كردم و آنها هم بسيار روشن و آگاه

بودند و گفتند مىدانند و آ گاهند كه مقدمات امر از نظر داخلى براى اين
تجاوز خارجى چگونه فراهم شده است و هشدارها و اخطارهاى مرا بياد دارند

و خصوصا اهميت خطاب  17شهريور را خوب درك مىكنند و مىدانند كه آن

خطاب تا كجا در تاريخ معاصر ايران اهميت دارد و تا چه اندازه روشنگر

وقايعى است كه پيش از اين رخ داده و امروز هم واقع مىشود .گفتند ما در اين

لحظات تلخ كه مردم شهر عزادار شدهاند و اين ضربهها وارد مىآيد ،مايليم به

شما بگوييم كه آمدهايم تا با شما اظهار يك دلى كنيم و به شما بگوييم اين
محبت و احساسات و وفا و عهدى كه مردم در سختى با شما مىبندند ،قيمتى
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

به صداقت و كارآيى است و در اينجا هستيم و با شما مىمانيم و اميدواريم كه
همه بدانند ،ما ديگر چون گذشته نظارهگر نخواهيم ماند ،گرچه درگذشته نيز

نظاره گر نبودهايم.

من هم براى آنها به تفصيل از احساس خودم وقتى نيروها را آماده حركت

به جبههها مىكنيم ،وقتى چشم در چشم سرباز و پاسدارى مىدوزم كه به جبهه

مىرود ،وقتى چشم در چشم خلبانى میدوزم كه آماده پرواز جنگى است،
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صحبت كردم ،گفتم چه احساسى به من دست مىدهد و گفتم گذشته هر چه
بوده ،امروز جز انديشيدن به پيروزى در جنگ هر چه بکنيم ،خطاست و بايد

تمام همت و توانايى خودمان را صرف اين پيروزى بکنيم.

بعد از ظهر حدود ساعت  4:30به دزفول رفتم و در مسجد جامع آن شهر

براى مردم صحبت كردم كه آن صحبت نيز ضبط شده است .برايشان توضيح

دادم كه وقتى يك دولتى دست به چنين جناياتى مىزند ،هم به ما مىگويد و
هشدار مىدهد كه معنى شکست چيست و ما را مصممتر مىكند به تعقيب
جنگ تا پيروزى و هم بيانگر اوست .دولتى كه جنگ تجاوزكارانه را آغاز

كرده است ،اگر مىدانست كه پيروزى نظامى به دست مىآورد ،دست به چنين
جناياتى نمىزد .پس معنى و مفهوم اين اعمال جنايتكارانه اينست كه بايد با

تصميم و استوارى جنگ را ادامه بدهيم تا دشمن در هم شکسته شود.

پس از بازگشت از دزفول به اجتماع نظاميان رفتم كه تا ديروقت شب

گزارش نظامى بود و شرح عمليات انجام شده و تداركاتى كه مىشود كرد و

برآورد امکانات و شيوههاى توسعه اين امکانات ،بحث شد كه تا  12شب هم
به طول انجاميد و امروز هم به اين ترتيب به پايان رسيد.
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صبح آنچه از تصميمات گرفته شده ديشب بايد تعقيب مىشد تعقيب شد.

بعد آقاى فروهر كه از تهران آمده بود نزد من آمد و درباره جنگ و مسايل آن
بحث شد و به اتفاق به ماهشهر رفتيم .در آنجا موقعيت نظامى را با مسئوالن
نظامى محل براى تغيير امکانات و تضعيف دشمن در جبهه خرمشهر و آبادان

صحبت كرديم .مىشود گفت تا نيمه شب ما بحثى جز اين نكرديم .مجموع
اين مباحثات را كه مىشود گفت خالصه تحقيق و جستجو و علم و اطالع در
مدت جنگ و اقامت در خوزستان است در متنى آورديم كه اين متن خط و
ربط نظامى ما و چگونكى به كار گرفتن امکانات ما و چگونگى هدايت

عمليات در جبهههاى مختلف را در بر مىگيرد .قطعا اگر ما در اداره امور
براى علم بهايى مىشناختيم و آگاهى را شرط مسئوليت و علم را شرط

مسئوليت قرار مىداديم و از روى نادانى آنچه كرديم ،نمىكرديم امروز وضع
غير از اين بود؛ اما جبران مافات به اين است كه از اين پس با روش علمى و

از روى حساب و كتاب كار كنيم .به هر حال برآورد نيروهايى كه بايد در

جبههها به كار گيريم تا نيروى دشمن را منهدم كنيم به عمل آورديم و به نظر
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رسيد  ،تدارك اين نيروها با همه مشکالتى كه داريم در امکان ما هست و بعد
مسئوليتى هم معين كرديم براى تدارك و آماده كردن و بکار گرفتن اين نيروها
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
جنگ روز شنبه در جبهه خرمشهر مورد بررسى قرار گرفت و نقاط ضعف كار
دشمن و كار خودمان را يك به يك برشمرديم و اميدواريم در طرحهاى آينده از

اين ضعفها و قوتها در كار خودمان و دشمن استفاده درست بکنيم تا
اسباب پيروزى فراهم بشود.

شب براى خوابيدن به خانهاى رفتم؛ همسر شخص نظامى صاحب خانه،

متنى كوتاه نوشته و در اتاق گذاشته بود به اين شرح:

حضرت رئيس جمهورى كشور اسالمى ايران ،به خانه سربازى ما خوش

آمديد ،اميدواريم به زودى ارتش و ملت ايران بر قواى كفر صدام مزدور پيروز

گردد.

اين روحيه قوى و پراميد و پراحساس بايد ما را به پيروزى رهبرى كند.

آنچه هست ،همين روحيه است و اهميت دارد و آن چه بايد بکنيم ،قوت

بخشيدن به اين روحيه است تا مردم ،مصائب جنگ را با استوارى تحمل كنند

و به سوى پيروزى بروند.

سه شنبه  6آبان ماه 1359
به مادر سعيد محبى تلگرافى فرستادم و در اين تلگراف گفتم شاهد
پيروزى ،وجود مادرى چون توست كه فرزند خود را از انگلستان به ايران

مىآورى و به جبهه مىفرستى و اصرار مىورزى كه او را در خطوط مقدم جبهه
به نبرد وادارند .ايران با وجود اين روحيه شکست نمىخورد و به دليل همين

روحيه در مادرانِ فرزندان ما در جبهه هاست كه ما پيروز مىشويم.

تاريخ ما دورانهاى مختلف به خود ديده است .در آن دوره هايى كه

حيات ملى ما به خطر افتاده ،اين گونه مادرها پيدا شدهاند و فرزندان خود را به
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تالش و مبارزه و جانبازى و فداكارى براى نجات ميهن برانگيختهاند و به يمن
اين تالشها و فداكاريها و ايثارها بوده كه ميهن ما برپا مانده است و امروز نيز

برپا مىماند.

اين نامه را به صورت تلگراف براى او فرستادم .بعد وقتى مىخواستيم

ماهشهر را ترك كنيم ،جنازه سوخته دو خلبان هوانيروز را آورده بودند ،آنها را
در پتو پيچيده بودند .وقتى پتو راكنار زدند ،منظرهاى كه ديدم وصف نكردنى
است .از انسان مشتى بيش نمانده بود كباب شده ،خدايا ما در برابر اينها

مسئوليم .سيأست ما ،تدبير ما ،نحوه اداره امور كشور از جانب ما ،اينهاست كه
وظايف آنها را معين مىكند .آيا آنها بايد تاوان نادانىها را بپردازند؟ آنهم به
اين شکل؟ اينست آن سئوالى كه هر مسئولى بايد از خود بکند به اين دليل

است كه مسئوليت يك مسئول سنگينترين مسئوليت هاست.

مسئوليت يك مسئول جامعه ما در حال حاضر ،مسئوليت يك طبيب و يا

يك معلم ،يك مادر ،يك پدر ،و...و  ...و ...نيست؛ همه اينها هست .مسئوليت

نسل امروز و تاريخ ديروز و تاريخ فردا و نسلهاى آينده نيز هست .كسى اگر
توانايى انجام اين مسئوليت را نداشته باشد و خود را داوطلب اين مسئوليت

كند ،جنايتکار است.

جامعهاى كه فرزندان خود را اين طور تحت دستور مسئوالن قرار مىدهد

حق دارد از آنها استيضاح كند و بپرسد ،چه شد؟ چرا چنين شد؟ اما اينها همه

مربوط مىشود به زمان ديگرى .ما وقتى اين منظرهها را مىبينيم بايد به اين امر
اساسى توجه كنيم كه ايران امروز در خطر است .دشمنى كه به اين سماجت و با

تحمل تلفات عظيم عمل مىكند ،قطعا تضمينهاى كافى از قدرتهاى جهانى

گرفته است و ما نمىتوانيم كم و بيشها را بهانه تالش نكردن ،فداكارى
نكردن و دشمن را در هم نشکستن قرار دهيم .امروز مهمترين وظيفه و تنها

وظيفه ،درهم شکستن دشمن است و بايد به اين مهم بپردازيم .اين نتيجهاى

بود كه من در ذهن خودم از منظرهاى كه ديدم بدان رسيدم؛ بعد آمديم.

در اينجا آقاى موسوى اردبيلى دادستان كل آمده بود و مىگفت كه نزد

امام رفته است و دو سه مطلب را گفتگو كرده است .يکى اين كه
بگومگوهايى هست ،شايعاتى هست كه فرماندهان ارتش اهمال كردهاند ،كم
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كردهاند ،زياد كردهاند ،و بيشتر از اينها ،خيانت كرده يا مىكنند .او گفت من
به امام عرض كردم كه من هم در اين جا و هم در قيامت شهادت مىدهم كه من
به غرب كشور رفتم و تحقيق كردم هيچ اثرى از اهمال و خيانت نديدم .آنها از

جان و دل كار مىكنند ،اشکاالت هست اما تالش و ايثار هم هست .امام

گفتهاند آقاى خامنهاى هم همين مطلب را گفته است.

بعد درباره اين كه در كارنامه رئيس جمهور بعضى اشارهها هست كه

فايدهاى بر آنها نيست و يادآور اختالفهاست گفت كه من مفصل برايش صحبت

كردم .گفتم وقتى عدهاى در تهران هيچ فرصتى را براى تحکيم مواضع شخصى
از دست نمىدهند و در مقام تالش برای تصرف قدرت ،از هم اكنون نويد يك
فرداى تاريکى را مىدهند؛ از آنچه در راديو تلويزيون واقع شده است ،مواردى
كه بخشنامه شده كه رئيس جمهور بايد نامه هايش را از طريق دفتر نخست

وزيرى به وزارتخانهها ارسال دارد و ...و ...و ...گفتم و بعد پرسيدم در كجاى
دنيا ديده شده است كه به جاى كمك و يارى اين طور فرصتطلبىها بشود؟ قرار
بود كه اخطار بشود كه اينها موقوف بشوند .اما هيچ اثرى ظاهر نشد .ايشان هم
موارد را يادداشت كردند كه بگويند.

منهم به ايشان گفتم :ما هر كارى را مىگذاريم ببعد؛ وقتى به بهترين

صورت ممکن است ،نمىكنيم و بعد آن را به بدترين صورت انجام مىدهيم.
آنچه را در گذشته به بهترين صورت مىشد انجام داد ،با اين عنوان كه «خالف

مکتب است» و «غير مکتبى است» نكرديم ،حاال آن را به شکل بدش انجام

مىدهيم.

و بهمين مناسبت صحبت قطب زاده پيش آمد كه هفته پيش مىگفت ،من

دبير كل سازمان ملل را به ايران آوردم و شوراى انقالب با شرط و شروط
زيادى او را به حضور پذيرفت و گفتند او دست اشرف را بوسيده و اين كار

غيرمکتبى بوده است ،ولى نخست وزير به آمريکا رفت و دوبار در اتاق همين
دبيركل او را ديد و كسى نگفت اين عمل غير مکتبى بوده است .البته مردم ما

هشيار و آ گاه هستند و به موقع خود اين سئوالها را خواهند كرد ،اما ما به
همان ترتيب كه گفتم در مقام مسئول نمىتوانيم سرنوشت يك كشورى را به اين

گونه جدلها و الك دولك بازى كردنها بسپاريم و كشور را آزمايشگاه بکنيم و
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هركس بيايد پس از مدتى همان كارها را به بدترين شکل انجام بدهد و بعد
بگویيم «ديدى تو هم همان كار را كردى!» ما بايد يك جامعه رشيدى باشيم و

مسئوالن كشور به جاى استفاده از روشهاى تخريبى روى خط بحث آزاد بروند
و آنچه در صالح كشور است پيشنهاد كنند ،تصويب بشود و انجام بدهند.

بارى ايشان هم اين نكات را ضبط كرد .سخن با او طوالنى شد ،شب هم

تا نيمه شب بعد از جلسه مشاوره نظامى اين بحث را با او ادامه داديم.

من گفتم در صورتى كه كار خالف رويه و خالف قانون اساسى نكنند و

اين فرصتها را براى قدرتطلبىهاى بىمزه و بىقدر مغتنم نشمرند ،مطلبى
نمىماند كه من در كارنامه روزانه از آنها حرف بزنم.

بعد سفير فوقالعادهاى از ايتاليا آمده بود كه من او را پذيرفتم و

گفتگوهايى كرديم .صحبت از امکانات همکارى در حال و آينده شد ،به او
مطلبى را كه قبالا به سفير فرانسه هم گفته بودم گفتم ،گفتم :ملت ما در تنهايى
كامل جنگ نابرابر و تحميلى را ادامه مىدهد .نابرابر از اين لحاظ كه ما در

تنهايى مى جنگيم و دشمن از امکانات خارجى كه در دسترس اوست استفاده
مىكند شما و همه دنيا گمان مىكرديد كه ما در روزهاى اول از پا درمىآييم و
اينك ارتش عراق در بيابانهاى ما جز سرگردانى نصيبى عايدش نيست و ما
تصميم داريم از حيات انقالبمان و كشورمان دفاع بکنيم و با تمام وجود هم
اين كار را خواهيم كرد ،اما از شما مىپرسم آيا در اين دنيا هيچ ارزش معتبرى
كه همه بشريت آن را پذيرفته باشد نيست؟ آيا اين ارزش جهان شمول نيست
كه بايد از مظلوم در برابر ظالم دفاع كرد؟ آيا اين ارزش جهانى نيست كه

بايد از صاحب حق در مقابل تجاوزگر به آن حق دفاع كرد؟ كجاست دفاع
اروپا از حق مظلوم و كجاست اعتراض شما به اين تجاوز آشکار؟ صحبت

گروگانها را پيش آورد .اين كه ما با دولت آمريکا تعهداتى داريم و خود اين
هم يك ارزش بينالمللى است كه سفرا از نظر سيأسى بايد مصونيت

داشته باشند .من در پاسخ او گفتم :در صورتى كه جهان به حمالت موشکى
عراق به دزفول اعتراض مىكرد و شما هم اعتراض مىكرديد ،به اين جنگ
بدون دليل و به اين تجاوز اعتراض مىكرديد باز محلى براى اين كه اين سخنها

را بگوييد ،داشتيد ،اما شما كه اين اعتراض را هم نكرديد .ما فكر مىكنيم تا
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وقتى اين ارزشها معتبر شمرده نشوند و اساس رابطه ملتها نگردند ،جامعه
بشرى ،جامعه خوشبختى نخواهد شد .بنابراين ما ناگزير بايد مبارزه را دائمى

بکنيم و به تالش و كوشش ادامه بدهيم تا وقتى كه اين ارزشها جهان شمول
بگردند و آن ارزشهاى جهان شمول ضامن اجرا پيدا بکند و اساس رابطه و

عمل در مقيأس ملى و بين المللى بگردد.

بعد سفير هند آمد و درباره گروه كشورهاى غير متعهد كه گويا هفت،

هشت كشور معين شدهاند كه به وضعيت تجاوز عراق رسيدگى كنند ،صحبت
كرد .او گفت عراقيها دو مطلب دارند ،يکى مسئله مرزهايشان و يکى مسئله

صدور انقالب كه مىگويند معنى صدور انقالب اينست كه شما نيروى مسلح به
كشورهاى ديگر مىفرستيد .گرچه امام در توضيحاتى كه دادند روشن كردند كه
چنين وضعى نيست ولى بعضى گويندگان چنين تصورى را ايجاد كردهاند .او

از من توضيح مىخواست و مىپرسيد كه توضيحات شما در كدام جهت
است؟ گفتم آيا پيش از تجاوز عراق مطلبى راجع به ادعاى دولت عراق درباره

مرزهايش با ما شنيده بوديد؟ گفت نه ولى دولت عراق مىگويد چند نامه
فرستاده است .گفتم اگر فرض كنيم كه راست مىگويد و چند نامه فرستاده

است ،آيا در روابط بينالمللى بعد از فرستادن چند نامه نيروى نظامى

مىفرستند؟ گفت خير .گفتم بنابراين دولت عراق متجاوز است و ادعاهايش
هم دروغ است .در مورد صدور انقالب از او پرسيدم آيا بسيارى از عناصر
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

اين كه همه بشريت اين عناصر را پذيرفتهاند؟ گفت :چرا .پرسيدم :فن غربى را

شما اخذ نكرديد؟ گفت :چرا .گفتم :هم اكنون كه ما در اينجا نشستهايم ،آيا
برق وجود ندارد و روشنايى به اتاق نمىدهد؟ گفت :چرا .گفتم :بنابراين يك
انقالب مثل يك نظريه است .وقتى صحت آن بر همه معلوم شد و قطعيت پيدا

كرد ،علم مىشود و همه ناگزير مىپذيرند .آيا شما تركيبات شيميايى و عناصر
موجود در اين جهان مادى را نپذيرفتهايد؟ گفت :چرا .گفتم :انقالب هم
همين طور است ،منتها تا اين انقالب به صورت علم درآيد يعنى صحت و

قطعيت خود را در عمل اجتماعى نشان بدهد زمان مىخواهد و وقتى چنين
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شد ،چه ما بخواهيم يا نخواهيم ديگران اخذ خواهند كرد؛ واال شما بياييد
تحقيق كنيد و ببينيد آيا ما نيروهايى در مرزها داشتيم براى اين كه تجاوز
بکنيم؟ و صدور انقالب بکنيم؟ و به او گفتم اتفاقا يك همکارى بين عناصر

ضد انقالب ما و دولت عراق در ناحيه كردستان وجود داشت .امروز بايد مردم
ما در آن منطقه و درهمه جاى ايران و مردم جهان در همه جاى دنيا ببينيد كه
چگونه اين كسانى كه ادعاهايى داشتد و ما به واقع كه بنگريم ،آنچه الزمه اداره

خودمختار مناطق هست در قانون پيش بينى كردهايم و در عمل هم رعايت شده
است ،اين را بهانه قرار دادند و لشگرهاى ما را در آنجا به خود مشغول كردند و

از پيش مقدمات تجاوز را فراهم آوردند.
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توطئه خود مختاری
اين همدستى با دولت بعث عراق از ابتدا معلوم بود ،اما اين طور توجيه

مىكردند كه براى بدست آوردن خودمختارى است كه اينها كمكهاى بعثىها
را مىپذيرند .ولى وقتى توطئه آشکار شد ،بر همه معلوم شد كه خير چيزى
بيشتر از آن ادعاهاست .به هررو ،ما توانستيم اين نيروها را جمع بياوريم و تازه

آماده جنگ واقعى شدهايم .به سفير گفتم اگر نيروهاى مسلح ما را در آغاز
جنگ با امروز مقايسه كنيد ،با توجه به اين كه ما از جايى امکانى در اختيار

نمىگيريم ،میبینید که ما اين جنگ را فرصتى براى بازسازى ارتش شمرديم و
امروز ارتش ما به مراتب قوىتر از زمان شروع جنگ است .بنابراين ما نگرانى
از آينده جنگ نداريم .خسارتها و ويرانىها را هم تحمل مىكنيم و ترجيح

مى دهيم ميهن خودمان را هم مستقل و ويرانه نگهداريم تا اين كه تجزيه شده و
از بين رفته يا چند ساختمان در اين شهر و آن شهر برپا .ويرانه مستقل را

مىشود با تالش پى گير يك ملت آبادان ساخت اما كشور از دست رفته را
نمىتوان دوباره به دست آورد .تجربههاى زمان خود ما و گذشتگان مىگويد كه
به دست آوردن آن چيزى كه انسان از دست مىدهد ،خصوص اگر وطن باشد ،تا

كجا مشکل است.

باز تاب استقامت در جنگ
سفير گفت كه از جهت خارجى نيز وضع تغيير كرده است ،رهبرى شما و

استقامتى كه در جنگ نشان دادهايد اينك نظر كشورهاى بسيارى را تغيير داده

است و آنچه در كشور شما نسبت به شما احساس مىشود و اعتمادى كه مردم

به شما اظهار مىكنند ،در خارج نيز انعكاس دارد و مردم دنيا كه انتظار سقوط
فورى را داشتند و ديدند كه اين سقوط واقع نشد ،اينك در وجود شما واقعيت

ديگرى از ايران امروز را احساس مىكنند و همين امر تغييراتى را در رفتار
سيأسى دولتها سبب شده است .البته در مورد حرفى كه سفير مىزد ،حتما
خواننده عزيز به ياد دارد كه من از آغاز همواره میگویم که به عنوان پشتوانه
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انقالب و مصونيت از تجاوز مهمتر از پشتوانه افكار عمومى مردم دنيا نيست.
و ما نمىبايد كارهايى كه اين پشتيبانى را از بين مىبرد بکنيم ،نمىبايد كارها
را به صورتى انجام بدهيم كه موجب بشود انقالب ما پشتيبانى و حمايت افكار

عمومى دنيا را از دست بدهد .من بيم دارم از اين كه آنچه فرزندان اين كشور به
قيمت ايثار به تمامه از نو به دست مىآورند ،بعد از پايان جنگ با ادامه همان

رفتارها و همان روشها از نو از دست بدهيم .افكار عمومى در جهان ما به
قدرى قوى است و اهميت داد كه در حقيقت جنگهاى فردا بيشتر از امروز،
جنگ اطالعات و جنگ تبليغات و اينهاست .اگر كسى بد از خود دفاع كرد،

شکست مىخورد .ما از انقالبمان نه تنها بد دفاع كردهايم ،بلکه اصرار
ورزيدهايم كه آن را در قيافه زشتى به دنيا ارائه كنيم.

درخشندگی مجدد انقالب
بعد از رفتن سفير ،چند تنى كه از اروپا آمده بودند به ديدارم آمدند و
درباره بازتاب مقاومت ما در آن كشورها و آنچه روزنامهها نوشته بودند و در
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
لجنهايى را كه به رخسار انقالب ما پاشيده بودند را دارد مىشويد .اميدوارم
اين بار ما قدر افكار عمومى را بدانيم و بدانيم كه با آن روشها جز شکست و

ناكامى به بار نمىآيد .با اين روشها جز گريزاندن استعدادها عايد ما نمىشود و
از نو كشور در تاريکى و برخوردها فرو مىرود و اين بار ممکن است ديگر

ضربه خارجى الزم نباشد و ضربه داخلى كفايت كند.

بعد مطابق معمول جلسه شوراى نظامى تشکيل شد كه تا نيمه شب ادامه

يافت .حاصل اقامت خود در خوزستان را به صورت يك جمع بندى مورد
بحث قرار داديم .آنچه از ضعفها و قوتها كه خود داريم و دانيم در فهرستى

تنظيم كرده بودم .آنچه از ضعفها و قوتهاى دشمن دريافته بوديم را هم
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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گزارش اقدامات انجام شده نيروهاى زمينى ،هوايى و دريايى ما طرح شد و
تصميماتى كه براى روز بعد الزم است ،گرفته شد.

قضیه کمیسیون خرمشهر
بعد از رفتن آنها باز با آقاى موسوى اردبيلى صحبت كرديم .گفتم نه تنها
من اصرارى به اين ندارم كه برخورد باشد ،اصرار دارم كه برخورد نباشد ،اما

وقتى عدهاى هر مسئلهاى را مىخواهند بهانه براى برخورد قرار بدهند،

نمىتوان ساكت نشست .اطالع يافتم كه در يك مجلس خصوصى باز همانها
كه همواره مايه اين وضعيت بوده و هستند ،راه افتادهاند كه بايد كميسيون

تحقيق درباره خرمشهر تشکيل بشود ،البته امام با قاطعيت نپذيرفتهاند .اما
مسئله اينجا نيست ،مسئله اينجاست كه واقعا بايد يك هيئتى تشکيل بشود و به

مقدمات وضعيتى كه كار را بدین جا رساند و وضعيتى كه در حين جنگ حاكم
شد ،برسد و اصرار قاطعى كه من داشتم به اين كه در نقاط جنگى اداره و

فرماندهى واحد باشد؛ اما متأسفانه اين كار فقط در جاهايى كه توانايى داشتيم
شد ،ولى در جاهاييکه حمايتهاى غيرقابل قبول وجود داشت نشد .در شهرى

كه  15دسته بخواهند بجنگند و هيچ فرماندهى واحدى نباشد ،ايثار ايثار
كنندگان و فداكارى بيش از حد هم نتايج الزم را به بار نمىآورد .اين وضع از

يك نظريه سرچشمه مىگرفت كه پيش از جنگ هم بود .نظريهاى كه در
مصاحبه يکى از نمايندگان به يك روزنامه نگار ايتاليايى گفته بود كه در جريان

جنگ ارتش از بين مىرود و جنگ به صورت مردمى ادامه پيدا مىكند و از
طرح ادامه جنگ و آيندهاى كه ممکن است با جنگ مردمى تصور كرد ،و توسعه
جنگ در منطقه صحبت كرده است .اين نظريه را در خوزستان هم عده قليلى

طرح مىكنند و برآنند كه بايد كارى كرد كه جنگ ادامه پيدا كند .پس من با
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

گروه جداگانه بيايند و با دشمن به دلخواه و روش خود و بىاعتنا به كار
ديگران بجنگند ،مثال وقتى ديگران آتش را خاموش كردند تا كمين كنند او

آتش كند و وقتى ديگران آتش مىگشايند او خاموش كند و يا يکى بکند و
يکى نكند .چنين جنگى ضد مردمىترين جنگ هاست .جنگ مردمى به اين
معنى است كه يك سازمانى بتواند نيروهاى زنده و فعال جامعه را بسيج كند و

براى دفاع از موجوديت انقالب و كشور به كار گيرد .مردمىتر از اين جنگى
كه ما در حال حاضر مشغول آن هستيم ،وجود ندارد .براى اين كه وقتى ما

ذخيرهها را احضار كرديم ،بدون اين كه مأمورى به دنبال آنها بفرستيم همه
آمدند و ما كارى شگرف كرديم كه در كمتر از يك ماه تعداد كثيرى را آموزش

داديم و تجهيز كرديم و به كار گرفتيم .آنهايى كه مىدانند معنى تجهيز ارتش

چيست ،مىتوانند بفهمند كه اهميت اين كار تا به كجاست.

در اين دوران جنگ همه آنچه خوابيده بود به كار افتاد .ارتش ما امروز

قويتر شده است و آن روح و فعاليتى كه به دليل همان روشهايى كه اين گونه

طرز فكرها حاكم كرده بودند از بين رفته بود ،زنده شد كار و تالش شروع شد.
تانكهاى خوابيده و منتظر تعمير ،تعمير شد؛ مثالا امشب به من گفتند تعمير

كاران ما كارى دارند انجام مىدهند كه هيچ ممکن نبود كسى تصور آن را هم
بکند .ما به سرعت مشغول آماده كردن تانكها هستيم و به زودى تعداد

تانكهاى آماده ما ،شايد چند برابر تعداد تانكهايى بشود كه در شروع جنگ به
كار گرفتيم ،با وجود اين كه حدود  50روز از جنگ مىگذرد .اين از نظر
سازماندهى؛ اما از نظر فكرى و كيفى :جنگ وقتى مردمى است كه نيروى
مسلح و سازمان مسلح انجام دهنده جنگ در محدوده عقيده اين كار را انجام

بدهد ،در اين صورت مطلوب مردم و مورد قبول مردم است .اين محبوبيت
نيروهاى مسلح ما در تاريخ ما هرگز سابقه نداشته است.
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جنگ طوالنی و توسعه جنگ
اما جنگ طوالنى و توسعه جنگ ،اين تصورات را بسيارى در كشورهاى

ديگر هم كردهاند و اين نظريه آزمايشهاى شکست خوردهاى هم در آمريکاى
التين و هم جاهاى ديگر داشته است .اگر هم قرار باشد كه ما اين روش را
ادامه بدهيم ،چرا دشمن را نرانيم و سپس در كشورهاى تحت سلطه اين جنگ
را ادامه ندهيم؟ گذشته از اين سئواالت ،جنگ در صورتى كه به انقالب

فكرى در يك جامعه و يا در جامعههايى نيانجامد ،تأثيراتى را كه نظريه سازان
براى آن قائلند ،به بار نمىآورد .هيچ ملتى مثل ملت ما كه با مشکالت بسيار و
گوناگونى روبروست ،تن به اين آزمايش نمىدهد و كشور خود را آزمايشگاه

نظريهها نمىكند كه ما اين طور بجنگيم ،روحيه فرماندهان نظامى را خراب
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

پيشروى كند .و بعد اين پيشروى موجب بشود كه ما جنگ را به اصطالح
تودهاى و مردمى! بکنيم و به همه جا بسط بدهيم .چه كسى تضمين مىكند پس

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

از ما به عنوان مسئول خواهد پذيرفت كه ما موجوديت مستقل كشور را ناديده
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
اين طرحهاى نظرى ،باوجود «واقعيت اسرائيل» ،از ذهنهاى آگاه و عالم

بيرون نمىآيد؛ اين طرحها ذهنيتى است كه ديگران براى شما مىسازند .اين
بازيها را رها كنيد .واقعيت اينجا است ،واقعيت پيشاروى شما است ،واقعيت
اسرائيل آنجاست ،اگر آن نسل فلسطينى هم دل به اين نظريهها خوش نمىكرد

و به واقعيت كه وطن است و زمين است مىچسبيد و گوش به حرف اعالميه
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دولتهاى عرب وقت نمىداد و سرزمين خود را ترك نمىكرد و نسبت به
سرنوشت خويش القيد نمىماند و به اميد عمومى كردن جنگ نمىنشست،
امروز اين واقعيت به اسم اسرائيل به وجود نمىآمد .براى اين كه يك ملتى را از

پاى درآورند الزم است كه از درون آن ،عوامل مقاومت را سست كنند ،چه

كسى مىپذيرد كه نيروهاى مسلح ما ضعيف بشوند و بعد جنگ «مردمى» بشود

و ما به جايى برسيم؟ تجربه خرمشهر براى شما نظريه سازان كافى است .اينجا
نيروهاى مسلح ما از چند جهت ضعيف شدند؛ خصوص از جهت از بينرفتن

وحدت فرماندهى .با وجود چندين و چند گروه كه به طور خودكامه

مىجنگيدند و دخالتهايى كه غير نظاميان در كار نظاميان مىكردند .فرماندهان
نظامى به دفعات به آنها فرياد كردند و هشدار دادند كه آقا به اين ترتيب جنگ

پيروز نمىشود .و امروز كه ما اين تجربه را پيشاروى داريم اين مطلب را
مىگويم كه براى ادامه نبرد در اين منطقه و در دست گرفتن كامل خرمشهر اميد
من بيشتر شده است بلحاظ اين كه امکان ايجاد وحدت فرماندهى در آنجا به

وجود آمده است و من به فرماندهان نظامى گفتهام هيچ گونه تعدد فرماندهى را
نپذيرند.

جنگ در جبهه های جنگ !
به هر حال ما در اين روزهاى سخت بايد در چندين و چند جبهه بجنگيم.

در جبهه شايعه سازان ،در جبهه فرصت طلبان قدرت دوست كه به هيچ چيز جز
همان سرگرمىهاى خودشان ،هوش و حواس نمىدهند .در جبهه ضدانقالب،

در جبهه مشکالت گوناگون اقتصادى ،سيأسى داخلى و خارجى و باالخره در
جبهه جنگ نظامى .و ما بايد در قبال همه اينها صبور باشيم و با استوارى اين

جنگ را تا بیرون راندن دشمن از خاک وطن ادامه بدهيم.
کارنامه چهارشنبه  7آبان ماه 1359
تاریخ انتشار  18آبان 1359
شماره روزنامه 396
511

با وجود  50روز جنگ و مقاومت در برابر چندين لشگر دشمن
صبح تا ظهر به تعقيب تصميمات شب پيش گذشت براى اين كه ببينيم
كداميك از آن تصميمات اجرا شدهاند .اين ترتيب يعنى پىگيرى تصميمات

بتدريج به متصديان امر معلوم مىكند كه بهترين شيوه اجراى فورى تصميمات
ا ست تا آن حالت بارى به هر جهت و از امروز به فردا كردن و با كاغذ رد و
بدل كردن مطالب كه به شکل كاغذ بازى مرسوم است بتدريج متروك شود.

ما امروز كه اين جنگ تحميلى را از نظر تأثيرى كه بر بازسازى ارتش و

سرعت گرفتن كارها گذاشته است ارزيابى مىكنيم ،مىشود گفت كه اثر معجزه
آسا داشته است .تالش شبانه روزى موجب شده است كه غالب امورى كه

معطل و بىحركت و به حال خود رها شده بودند ،از نو به جريان افتند و
کارها ،روزبه روز ،شتاب بيشترى بگيرند؛ به طورى كه امروز با وجود  50روز
جنگ و مقاومت در برابر چندين لشگر دشمن ،ارتش ما قويتر از زمان شروع
جنگ است و اگر همين رويه را ادامه بدهيم ،اميدوارم در روز پيروزى قويتر از

امروز هم باشد .علتهاى اينكه قويتر شده است بسيارند ،اما به لحاظ استفاده

دشمن ما نمىتوانيم آنها را در اينجا بازگو كنيم .در آينده ،آنها را به اهل
تحق يق خواهيم گفت و افراد نظامى آنها را تكميل خواهند كرد .يك علتش
اينست كه ما توانستهايم با مشاركت اهل فن بيشتر از آن تلفات ابزار جنگى،
ابزارهاى جنگى تازه تعمير را آماده كار كنيم .بنابراين گرچه دستمان از خارج

كوتاه بوده است با بهره بردارى از ابزارهاى جنگى موجود كه به لحاظ نقائص

فنى بالاستفاده بودهاند ما نه تنها آنچه را كه از دست دادهايم جبران كردهايم،
بلکه بر آنها نيز افزودهايم به طورى كه كارآيى نظامى ما از نظر ابزار به مراتب
بيشتر از روز شروع جنگ است ،البته توسعه ،تحرك بسيار و تالش پيگير

آموزشى نيز در افزايش كارآيى ما مؤثر بوده است.
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سرداران بزرگ جنگها به ابتكارهايشان مشخص شدند
بعد از ظهر امروز از مراكز توپخانه بازديد كرديم و اگر بخواهيم آتش آغاز

جنگ را با آتش توپخانه فعلى مقايسه كنيم ،مقايسه موش و فيل است .توانايى
امروز آتش توپخانه ما به لحاظ آمادگى رزمى خدمه توپ و استخدام استعدادها
چندين و چند برابر آغاز جنگ است .از نظر آماده كردن افراد ذخيره براى رزم

نيز در مدتى كه اين كار انجام گرفته ،كار فوقالعاده خارج از حد و اندازهاى

است.

در اين بازديد ،من از فرماندهان خواستم كه پى در پى شيوههاى جديدى

به آزمايش بگذارند و بهترين شيوه را براى زبون كردن دشمن بيابند .به آنها

يادآور شدم كه سرداران بزرگ جنگها به ابتكارهايشان مشخص شدند و

مى شوند و نه به اجراى قوانين معين و مرسوم .در يك جا يك سرگرد توپخانه
پيشنهادى ارائه داد كه جالب بود و اميدواريم اين پيشنهاد اجرا بشود و باالخره
راه كار مناسب ،با اين جنگ به دست آيد .بعد از اين بازديد به بازديد گروهى

از اهل فن و كسانى كه از تعميركاران بودند و از قم آمده بودند پرداختيم .اينها
دو نفر سرپرست داشتند كه يکى را حاجى احمد جواهرى و ديگرى را حاج

محمد مىگفتند و كارگاههاى خودشان را در آنجا مستقر كرده بودند .كار و
كسب شان را رهاكرده بودند و براى كمك به ارتش به جبهه آمده بودند و
مشغول تعمير اتومبيل و خودرو و از اين قبيل بودند .با آنها هم قدرى صحبت

كرديم  .مىگفتند اگر صدام حسين مىتوانست در ذهن خود اين يکدلى و
يگانگى و اين حالت مشاركت عمومى مردم را در اين نبرد تصور كند ،هرگز

تن به اين كار نمىداد و خود را در اين هچل نمىانداخت .در واقع اگر تمام
كسانى كه در همه جاى كشور كار مىكنند تا ارتش ما كم و كسرى نداشته باشد

را به حق جزو ارتش به حساب آوريم ،امروز آن بخش فعال و جوان و پرتالش
كشور در جنگ با دشمن است و هر روز بر شركت كنندگان در اين نبرد افزوده

مى شود .بنابراين به همين دليل هم هست كه ما با وجود جنگ رو به قوت
مىرويم وبر قوت ما افزوده مىشود .ايران امروز كشورى است كه به لحاظ
مشاركت عمومى مردم درنبرد ،آنچه از دست مىرود ،به مراتب كمتر از
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چيزيست كه جايگزين آن مىشود .ما توانستهايم به يمن مقاومت دليرانه و با
فداكارى و ايثار نيروهاى زمينى در برابر دشمن متجاوز و به يمن ضربههاى

كارى و هراس آور نيروى هوايى و هوانيروز فرصت بيابيم و نيروهاى تازهاى را
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.

و آنها گفتند تا پيروزى به كمك و تالش خودشان خواهند افزود و در

مقابل اين روحيهها تك و توك كسانى نيز يافت مىشوند كه از راه شعبده بازى
ترس خودشان را در قالب شجاعتهاى مصنوعى از داستانهاى قالبى

مىپوشانند .از جمله آنها سرگردى است كه من نمىخواهم از او نام ببرم ،اين
شخص ادعا كرده كه در جنگ كور شده است .اما طبيبى به من اطالع داده
است كه در چشم او هيچ بيمارى نيست .مىگويد كه شما بنويسيد كه من براى
معالجه بايد به انگلستان بروم چرا كه اگر ننويسيد مرا به جبهه خواهند برد و

اين آدم چقدر ادعاى مکتبى بودن و غيره و غيره كرده و مىكند بماند .اين
گونه اشخاص هم پيدا مىشوند و همآنطور كه يکبار ديگر نيز گفتهام حماسه
مثل طاووس مىماند و پاى زشت خود را نيز دارد و اين گريزها و حقه بازيها

دوز و كلكها و مانع تراشىها و فرصتطلبىها و دهها از روشهاى تخريبى و
منشهاى نانجيبانه نيز بروز و ظهور مىكند و جلوه قهرمانان درست به دليل
همين ضعفها و زبونىهاست وگرنه ديگر مجالى براى بروز جوهرهاى پاك و
نيرومند و تجلى غيرت و همت و پهلوانى نمىماند.

ساعت  7شب مطابق معمول فرماندهان نظامى آمدند و شوراى نظامى كار

خود را به مدت سه ساعت ادامه داد .گزارش عمليات روزانه ضربههايى كه زده
شده بود ،داده شد .بعد طرحهايى كه با توجه به موقعيت دشمن مىتوان به اجرا
گذاشت ،عنوان شد و قرار شد كه با تكميل اطالعات ،عمليات مختلف،

انجام گیرند و اين بار ،با مطالعه بيشتر ،طرح نهايى براى مقابله روحى با
دشمن فراهم بيايد.
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بگذارند اهل خبره كار خودشان را بکنند و جنگ را به نتيجه

برسانند

ديشت احمد آقا تلفن كرد كه امروز صبح ساعت  10خدمت امام باشيد.

صبح به تهران حركت كردم و به منزل امام رفتم .كسانى هم آمده بودند .نماينده
آبادان ،فرماندار آبادان ،سپاه آبادان و خرمشهر .آنها ايرادات و اشکاالتى را كه
به نظرشان رسيده بود طرح كردند .پس از رفتن آنها ظهيرنژاد وضع و سازمان

ارتش را در گذشته شرح كرد و طرحهايى را كه هست مطرح كرد .امام هم
گفتند بايد از اهل خبره يعنى نظامىها در امور نظامى نظر خواست و نظر آنها
را به كار گرفت و اين اظهار نظر بسيار به موقع بود و اميدوارم براى بسيارى

مجاب كننده باشد و بگذارند اهل خبره كار خودشان را بکنند و جنگ را به
نتيجه برسانند .مطالب ديگرى هم در حضور امام مطرح شد كه به لحاظ

جنگ فعالا قابل بيان نيست.

بعد صحبت از اين شد كه جلسات شورا در كجا تشکيل مىشود و به

لحاظ جهاتى كه در آغاز سفر من به خوزستان موجب شده بود كه اين سفر

انجام بگيرد و آن داليل هنوز هم باقى بودند امام هم اصرار داشتند كه ما در
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

كرديم .آنها مطالبى را مىگفتند كه عدهاى مشغولند مواضع قدرت را

مىگيرند و هربار كه مىخواهى بگويى چرا گرفتيد؟ مىگويند اين نوشته يا آن
گفته اختالف انگيز است .چون در منزل امام هم مسئله سرمقاله (روزنامه

انقالب اسالمى) طرح شده بود و من در آنجا گفتم شما يك كارهايى مىكنيد و
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آنها را عيب نمىدانيد و فكر نمىكنيد اصل اختالف را همان كارها ايجاد
مىكند ،نه گفتن اين كه فالن خطا انجام گرفته است.

وقتى شما مىخواهيد همه مسايل را با ژ 3-حل بکنيد ،اين کار است
كه اختالف ايجاد مىكند

بعد من آن سرمقالهاى را كه در انقالب اسالمى چاپ شده بود و در

حضور امام طرح شده بود خواندم .غير از اين مسئله كه نخست وزير بدون
اطالع رئيس جمهور به آمريکا رفته است ،بقيه صحيح است .البته در حضور
امام هم گفتم اطالع غير از تصويب است .شوراى عالى دفاع آن سفر را

تصويب نكرده بود .بعد من به آنها گفتم همان رويهاى كه پيش از اين بارها به
كار بردهايم و يك آموزش قرآنى است ،همچنان به كار ببريم و مطمئن باشيم
موفقيت با ماست .آن روش اين است كه ما به جاى پاسخ گفتن به اين گونه

كارها و تبلغها ،كار بکنيم ،بيشتر كار بکنيم؛ خصوصا حاال كه پاى
موجوديت كشور ما در ميان است ،ما بايد با تمام نيرو كار بکنيم و ميهن

اسالمى خودمان را نجات بدهيم .پس از اينكه ميهن اسالمىمان را نجات

داديم و در اين ميهن اسالمى رژيم انقالبى اسالمى ثبات و استقرار پيدا كرد،
امر را به خود مردم واگذار كنيم .در اين صورت اميدوارم شرکت مردم در

امور ،شرکتی باشد كه به تداوم انقالب و خصوصا به بازسازى كشور جنگ زده
و از رژيم فاسد گذشته رها شده بيانجامد.

بعد به ديدار مادرم رفتم .مشغول نماز بود و متوجه ورود من نشد هر چند

چشم او نيز خوب كار نمىكند .خيلى از ديدن من تعجب كرد و بسيار هم شاد
شد .اما متأسفانه اين ديدار به حکم اجبار كوتاه بود و من از آنجا به ستاد

ارتش رفتم و در ستاد پس از اين كه به كارها ،مدتى كه در تهران نبودم
رسيدگى كردم ،اعضاى شوراى عالى دفاع آمدند تا ساعت ده شب گفتگو و
بحث بود و يکى دو تصميم هم اتخاذ شد .البته احمدآقا فرزند امام هم آمد كه

در آن جلسه هم بود و بعد جلسهاى با او داشتم و راجع به دو سه مطلب كه
حاال نمىتوانم اين جا بازگو كنم ،تذكراتى دادم.
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صبح نامهاى به امام نوشتم مفصل و دردآلود
آنچه را كه به نظرم در صالح دين و انقالب و كشور بود ،پيشنهاد كردم.
در همين وقت اخبار از خوزستان پشت سر هم مىرسيد كه دشمن در ناحيه

دزفول حمله كرده است دو لشگر داشت ،يك لشگر سومى را هم وارد منطقه

كرده است و با اين لشگر حمله كرده است .موج اول حمله را پياده نظام با

 50تا  60تانك و خودروهاى زرهى ديگر شروع كرده كه نيروهاى ما دشمن را
عقب زده بودند .اما ظهر به ما گفتند كه موج دوم حمله رابا  200تانك و

نفربرهاى زرهى از ساعت ده شروع كردهاند و تمايل فرمانده منطقه اين بود كه

من در منطقه باشم .پس من براى شركت در جلسه شوراى دفاع نماندم و به
خوزستان آمدم.

به محض ورود به جبهه رفتيم
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
براى حمله كرده بود كه مشغول بودند و آنها را مىزدند .روحيهها به قدرى
خوب و عالى بود كه من گفتگوى كسانى را كه در خط اول جبهه بودند ،در

بىسيم مىشنيدم كه يکى مىگفت  5تانك دارد پيش مىآيد ،ديگرى مىگفت
بگذار بيايد به تيررس برسد كه دخلش را بياوريم .اين روحيه همان روحيهاى

است كه من منتظر پيدايش آن بودم و اميدوارم به ايجاد آن موفق شده باشيم.
اصرار من به اينكه نق و نوقها و گوشه و كنايهها و شايعهها متوقف بشود و
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جنگ روانى نباشد ،براى همين بود كه نيروهاى مسلح ،بدون روحيه تهاجمى
نمىتوانند دشمن را بشکنند؛ روحيهاى كه من امروز در جبهه ،خود آن را ديدم.
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

به افراد لشگر خود حالى كنيد كه انسان است كه نقش دارد ،انسان است كه
مىتواند نيروها و تعادل آنها را دگرگون كند ،انسان است كه وقتى به خود
مطمئن بود مىتواند بايستد و بشکند؛ اگر شما به جاى تكيه به ابزار ،تكيه به

انسان كرديد و به او اعتماد كرديد ،از آنجا كه كمتر كسى حاضر مىشود

اعتماد ديگران را به خود ناديده بگيرد ،بلکه مىكوشد ثابت كند آن اعتماد،
اعتماد به جايى بوده است ،در اين صورت ابزار را دقيق و خوب و با كارآيى

تمام به كار مىبرد ،شجاع مىشود و با همين شجاعت با دشمن مقابله مىكند.

روح تهاجمی در نیروهای زمینی
بعد كه به خطوط اول جبهه رفتيم ،ديديم كه در اين جنگ يك روح مقاوم

ستيزگر توانايى بروز كرده است .دشمن تا جايى آمد كه سرنيزههاى سربازان ما
در شکمهاى آنها فرو رفت كه حد اعالى استقامت يك نيروست .آن طور كه

فرماندهان به من مىگفتند ،يك فرمانده از نيروى تحت فرماندهى خود توقعى
تا اين حد نمىتواند داشته باشد كه دشمن تا جايى پيش بيايد كه مدافع ،براى

عقب زدن او سرنيزه به شکمش فرو كند .اينها يك وجب عقب ننشسته بودند.

بنابراين ما مىتوانيم بگوييم كه در نيروى زمينى ما هم همان روحيه تهاجمى كه

در هوانيروز و نيروى هوايى وجود داشت و دارد به وجود آمده است .و
اميدواريم كه پيش بينى ما درست باشد و سرنوشت جنگ به سود ما تغيير كند.

البته تنها اين دليل نيست كه ما را اميدوار مىكند ،تالش عظيم همه آنهايى كه
فنى را مىدانند و براى بازسازى نيروهاى ما كار مىكنند ،نشانگر اراده
شکست ناپذيرى است كه براى پيروزى ما به وجود آمده است .هر روز وقت من

در بازديدها از نيروها مىگذرد و من مىبينم كه نتيجه اين كار خوب و مثبت
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است و اميدوارم كه با گسترش اين روحيه و افزايش آمادگى رزمى نيروهاى ما،
دشمن را تعقيب كنيم و به آنها و محركانشان درسى را كه بايد و شايد،
بياموزيم.

در خطوط مقدم جبهه كه البته زير رگبار توپخانه دشمن بود ،براى
محفوظ ماندن از تركشهاى توپ در سنگرى كنار يك برادر سرباز جاى

گرفتم .روحيه هايشان فوقالعاده عالى بود ،فوقالعاده عالى بود و گلولههاى

توپ را به چيزى نمىشمردند .البته من آنجا تذكر دادم كه شجاعت غير از تهور
است .شجاع كسى است كه احتياط هم مىكند ،مراقب جان خود هم هست،
اما البته به هيچوجه جا نمىزند و ضربه را با ضربه كارى جواب مىدهد.

بنابراين در سنگرهايتان بمانيد و خالف نظم و انضباط نظامى عمل نكنيد .به
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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
دست ندهيد .آنها هم از فرمانده خودشان كه يك افسر جوان بود خيلى راضى
بودند و از من خواستند كه به او درجه بدهم .مىگفتند اگر ما كمى فرصت

خوابيدن داريم او اصالا نمىخوابد و تمام وقت مراقب است .من هم در جا از
او قدردانى كردم و اميدوارم اين گونه افسران جوان و همه كسانى كه از خود در
اين جنگ جوهر نشان مىدهند ،شناخته شوند .گفتهام نام و نشان همه آنها را
جمع آورى كنند تا ارتش اسالمى به دست همين افسران بازسازى شود و
موجب دوام استقالل كشور بگردد.

هماهنگی ارتش و سپاه
بعد به مركز فرماندهى توپخانه رفتيم .آنها هم بسيار شاد بودند و داراى
روحيه عالى .امروز همه خوب زده بودند .نيروى هوايى ،هوانيروز ،توپخانه،
نيروى زمينى با يك هماهنگى كامل عمل كرده بودند .اين خود هم يکى از

تجربه هايى است كه در مدت اقامتم در خوزستان ،كوشيدم آرام آرام آن را
كامل كنيم و نقطه كمال اين تجربه در همين روز بوده است كه همه نيروها با

هماهنگى كامل عمل كردهاند ،در نتيجه تلفات دشمن بسيار باال بوده است .ما
نوع ديگرى از هماهنگى را تجربه مىكنيم و آن هماهنگى در تقسيم فضا و

زمين براى ضربه زدن به دشمن است .اميدوارم اين تجربه همچنان ادامه و
كمال پيدا كند تا ما بر اساس شناخت بر پايه توحيد ،روشى را درخور را به

وجود بياوريم.

عالوه بر اينها ،گروههايى كه در شب عمل مىكنند و كارشان ضربه و

دستبرد است ،موفق شدهاند از همين لشگر دشمن يك آتش بار «كاتيوشا» را
با نفراتش نابود كنند و فرمانده آن را كه يك سرگرد عراقى بود ،دستگير كرده و
آورده بودند .اين هم خود يك نمونه عالى از روحیه تهاجمى و مهارت نظامى

است .در اين جا همکارى سپاه و ارتش كه تحت نظر خود من انجام گرفته
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است و از ابتدا خودم به آنها گفتم كه آرام آرام پيش برويد ،چون همکارى و
تفاهم مهمتر از نتايجى است كه در روزهاى اول انتظارداشتيم ،نتايج خود را

ديرتر ،اما مطمئنتر به بار مىآورد .من مراقبت روزمره دارم كه اين هماهنگى و
همکارى به راه كمال بيفتد و پيش برود .در نتيجه در اينجا شايد بهتر از هر

جاى ديگر اين دوتا با هم تركيب شدهاند .از مركز توپخانه به منزل آمديم .از

آنجا به محل ديگرى رفتم و شوراى نظامى را تشکيل داديم .وضع را بررسى
كرديم .گزارش كار روزانه را هر كدام دادند ،معلوم شد كه هم نيروى هوايى،

هم هوانيروز و هم توپخانه فوقالعاده موفق بودهاند چه در خود جبهه كه

دشمن حمله كرده بود و چه در پشت جبهه در زدن خطوط مواصالتى .در

همين روز در جبهه آبادان نيز نيروهاى ما موفق شدند دشمن را كه مشغول پل
زدن بود ،در هم بشکنند و موافق اطالعى كه گرفتيم ،حدود  200نفر بلکه

بيشتر تلفات وارد كردند و در نتيجه دشمن در كار خود موفق نشد .پس در

اينجا هم ضربهها به دشمن كارى بود.

بعد از بحثهايى كه در شوراى نظامى كرديم ،از آنها خواستم كه از

اوضاع برآوردى بکنند ،از تواناييهاى خودمان و ضعف هايمان ،از تواناييها و

ضعفهاى دشمن ،و براى شب بعد عرضه كنند .دستورالعمل روز بعد را هم
تهيه كرديم و ديروقت شوراى نظامى ما پايان يافت.
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«باوند پور» افسر قابلى كه بىدليل دستگير شده بود
صبح تا ظهر با جانشين رئيس ستاد ،فرمانده نيروى زمينى ،فرمانده

ژاندارمرى و طراحان طرحهاى نظامى بحثى درباره دستورالعمل كلى جنگ

داشتيم و حدود و ثغور اين دستورالعمل معلوم شد .بعد براى بازديد از جبههها

رفتيم كه اين بازديد را تا تاريك شدن هوا ادامه داديم .شب جلسه شوراى
نظامى تشکيل شد و گزارش روز را دادند .امروز هم در جبهه آبادان و هم در

جبهه دزفول ضربات كارى به دشمن وارد آمده بود و فرماندهان نيروى هوايى و
هوانيروز مىگفتند ،مدتهاى دراز بود كه اين طور به دشمن ضربه نزده بودند.

در اين موقع امام جمعه اهواز ،آقاى بهشتى و آقاى ربانى املشى آمدند .در

مسايل گوناگون بحث كرديم .از جمله درباره اين كه بايد ميزان اعتماد را

افزايش بدهيم تا دلهاى نيروهاى ما به هم نزديك شود و در جنگ موفق

بشويم .من به آنها گفتم كه بايد پيش از همه با روحيه تفوقطلبى مبارزه كرد.

«باوند پور» افسر قابلى كه در اينجا بىدليل دستگير شده بود هم امروز آمده

بود كه ابتدا هم جرأت نمىكرد كه بگويد ،ولى باالخره گفت كه چه كسى

زندگى من و زن و بچه هايم را تأمين خواهد كرد .بعد پاى خودش را نشان داد
كه با كمال تأسف رفتار غيرانسانى با او شده بود ،با اين حال او آماده جنگ
522

بود و نشان مىدهد كه اعتقاد او تا كجا استوار است .فرمانده سپاه دزفول هم
بر اين عقيده بود كه او بايد در اين منطقه به لحاظ دانش نظامى و توانايى

فرماندهاىاش فرمانده بشود .اينهاست کارهایی كه متأسفانه در گذشته كردهايم
و حاال سزاى آنها را دريافت مىداريم .من به لحاظ وضعيت جنگى نخواستم
شرح بدهم ،ولى در موقع خود شرح خواهم داد كه رفتارها از چه نوع بوده
است .به هر حال تا وقتى نيروهاى ما بر اساس اخوت اسالمى و با هم كار و

عمل نكنند و تا زمانى كه تالش كنند بر يکديگر تفوق داشته باشند و خصوصا

اين مسئله را به ذهن خود نسپردند كه يك ملتى انقالب كرد تا خود سرنوشت

خويش را در دست بگيرد ،خود رأى بدهد و منتخبهاى او باشند كه حکومت
را معين بکنند ،انقالب نكرد تا تركيبى از نيروى مسلح حکومت كند؛ خير

انقالب كرد تا نيروى مسلح به وظيفه خودشان و فقط به وظيفه خودشان مشغول
باشند؛ حکومت را از آن و حق خود مردم بشناسند تا از طريق منتخبان خود،
اين حق را اعمال بکنند ،خطر بازسازی استبداد وجود دارد .اين مسئله براى
فرداى جنگ نيز اهميت خود را دارد و به اين لحاظ است كه ما بايد نقش

مردم را اساسى بدانيم و هيچ كارى كه نقش مردم را كاهش بدهد ،انجام

ندهيم .اين را بدانيم كه در اين دنيا ،باورهاى ذهنى ،هر چند هم اين باورهاى

صحيح ،بايد ضامن و بانى قوى داشته باشند و اين ضامن و بانى ،خود مردم
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

غير آزاد بسازد ،نكنيم ،اين اميد هست كه انقالب ما تداوم پيدا كند و اال اين
را بايد از هم اكنون گفت كه خداى نكرده كشور عرصه «زورآزمايى»هايى

خواهد شد كه سرانجامش براى كشور سرانجام تاريك و شومى خواهد بود.
همان طور كه «زورآزمايى»ها در گذشته وضعيتى را كه در آنيم ،به بار آورده
است .اين گفتگوها هم تا بعد از نيمه شب ادامه پيدا كرد.
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صبح به بازديد از آموزش نظامى رفتيم و از وضع آموزش سربازان و درجه

داران بازديد كرديم .قرار شد سه روز بعد مجددا برويم و ميزان پيشرفت را

ببينيم .از آنجا به محل استقرار تيپ دزفول رفتيم و درباره تجربههاى حاصل از
جنگ از آغاز تا اين زمان به تفصيل سئوال و جواب كرديم .در اين كه چگونه

شدهاست كه دشمن توانسته از معبر«عبود» بگذرد و داخل بشود ،سئوال كردم.
براى جواب در آن موقع فرمانده نبود ،يك سرگرد مخابرات كه در نزديکى
كرخه يك دست خود را هم از دست داده است ،فرماندهى داشت و توانا به

دادن اين توضيح نبود و اين همان مسئله است.

فرد مکتبى كه تخصص يك كار را نداشته باشد ،نمىتواند و نبايد كار را

بپذيرد ،ولى خوب همان داستان باليى كه بر سر لشگر خوزستان آورده بودند و
چگونگى پراكنده كردن تانكها و باال رفتن ضربه پذيرى آنها طرح شد و اين كه

فرماندهى نتوانسته است بعد از وارد آمدن ضربههاى اول الاقل در هنگام عقب

نشينى ،نيروهاى خود را در يك جا متمركز كند و اين ضربه دومى كارىتر از

اولى بوده است.

همين پراكندگى به علت ضعف فرماندهى موجب شده كه هنگام عقب

نشينى هم پراکندگی ادامه پيدا كرده و مقدار زيادى از تواناييهاى رزمى آن تيپ
كاسته و دشمن چند تا از تانكهاى آن را از بين برده است.

چون ما از ابتدا متوجه شديم كه نمىتوان با بازگو كردن ضعفهاى گذشته

و بالهايى كه بر سر اين لشگر آوردهاند ،جنگ را ادامه داد ،بنا را بر اين
گذاشتيم كه آينده را مستند به آن گذشته نكنيم و ارتش را در زير ضربات

دشمن و در جبهه جنگ بازسازى كنيم هر چند مىگفتند اين كار شدنى نيست،

اما عمل به ما گفت كه انسان به هركارى تواناست ،در صورتى كه اراده انجام
آن را داشته باشد و ناشدنى ،شدنى شد .اين تيپ كه آن عقب نشينىها را به

حکم اجبار داشته است ،در مرحله آخر توانسته است از پل بگذرد و سرپلى را

در آن سوى كرخه تسخير كند كه نشان مىدهد در صورتى كه انسان اراده كند،
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مىتواند ضعف ابزار را جبران كند .به هر حال اين تيپ در حال بازسازى
است ،روحيه گذشتهاش را از دست داده است روحيه تازهاى پيدا كرده است
كه اميدواريم با تكميل تجهيزات ،هر چه سريعتربه ديگر نيروهاى ما در جبهه

بپيوندند و ضربههاى خود را به دشمن بزند ،با روحيهاى كه حاال ديگر روحيه

پيشروى و پيروزى است.

ساعت دو و سى دقيقه براى بازديد اين تيپ آمديم و تا تشکيل شوراى

نظامى ،از جبهههاى مختلف جنگ خبر گرفتيم كسانى را كه از تهران آمده

بودند مالقات كرديم ،درباره وضعيت اقتصادى و اطالعاتى كه در باره
امکانات نظامى موجود در داخل كشور به ما رسيده بود گفتگو كرديم ،از

آبادان درباره موقعيت جنگ شان پرسيديم ،معلوم شد نيروهاى ما در آنجا

مستقر شدهاند .امروز نيز نيروى هوايى و زمينى ما ضربههاى كشندهاى به دشمن
زده اند و از اين كار راضى هستند .بعد به شوراى نظامى رفتيم ،امروز هم
نيروهاى ما شکار قابلى گيرآورده بودند و از اين که تداركات دشمن را زده
بودند خيلى راضى بودند ،تانكهاى دشمن را در جبهههاى آبادان و دزفول زده
بودند ،به طورى كه همگى دلگرم بودند و روحيه قوى داشتند .كامالا اميدوار

بودند كه ما با اين گونه ضربهها مىتوانيم دشمن را ذليل كنيم و بعد به او حمله

ببريم.

در پايان اين گزارش كار روزانه و تعيين دستورالعمل فردا ،درباره روش

شناخت برپايه توحيد براى فرماندهان نظامى صحبت کردم و درباره امامت هم

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

منتجه قوا به حداكثر براى ضربه زدن در نقطه ضروراست .اين کار محتاج
نوعى از هماهنگى است كه در روشهاى معمول تا به حال نديدهايم ،نه دشمن
توانسته اين روش را به كار ببرد و نه خود ما اين روش را به كار بردهايم .حتى

مىتوان گفت در سطح پايينترى از هماهنگى ،يعنى تقسيم فضا و زمين بين
نيروها براى رساندن ضربه به حداكثر ،دشمن ضعف بزرگى از خود ظاهر

ساخته است و ما در اين زمينه البته به آن حد ضعیف نبودهايم ،اما تالشى كه
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برای درهم شکستن حمله دزفول روز جمعه كردهايم ،نتيجه خود را به بار آورده
است ،ما به اين سطح رسيدهايم و بايد آن را تكامل ببخشيم.

اين بحث هم تا نيمه شب به طول كشيد و قرار شد كه دو طرح را براى

اجرا آماده كنند ،يکى در همين سطح هماهنگى به دست آمده و يکى در سطح

متعالى ترى كه من با آنها در ميان گذاشتم ،اميدوارم كه اين طرحها نتايج خوبى
به بار بياورد و ما بتوانيم با همين كميت ،كيفيت كار را به حداكثر برسانيم و

دشمن را بشکنيم .و اين در حالى است كه از نظر كمى نيز ما هم چنان

بامراقبتهاى روزمره مىكوشيم آمادگيها را افزايش بدهيم .آنچه در يك ماه
گذشته نيروى ارتش از جهت آماده كردن افراد ذخيره و تعداد آنها ،از جهت
ساختن مهمات و اسلحه ،و از جهت ارتباطات و اطالعات انجام داده ،چيزى

فوق تصور است و اين البته در سايه كوششى است كه در جهت ايجاد

هماهنگى انجام شده است .همين بازده است كه روحيه ما را باال برده است و
اميدوارم موجب بشود كه تالش براى انتظارات بيشتر افزايش پيدا كند و قدم

به قدم راه را براى پيروزى هموار سازد.
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حاال آمدهاند باز با همان تهديد از من پول بگيرند
امروز صبح از يك تعميرگاه و آمادگاه ديدن كرديم .كوشش و تالشى كه در

همه جا انجام مىگيرد تا ابزارها ،خودروها ،تانكها ،توپها و ساير اسلحهها
آماده استفاده بشوند ،كوششى است خودجوش ،ايمان و عالقه و تالشى است

كه ما براى ايجاد اين حركت ،كردهايم و وقت مهمى را به اين كار در همه
شهرها صرف كردهايم؛ در نتيجه ابزارهاى ما از پى هم آماده مىشوند .در اينجا

گروههاى «فن دان» و فن شناس داوطلبانه آمدهاند و كار مىكنند .اين بازديد
تا دو بعد ازظهر به طول انجاميد .در اين كارگاهها ظرف ماه گذشته 607
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خودرو تعمير و آماده شده است ،بيشتر از حدود پنجاه تانك و توپ و ساير
اسلحهها هم تعمير و آماده شده است ،اين تالش در همه جا هست .يك
حاجى در اينجا بود كه كارش تراشکارى بود و بسيارى از قطعات را كه ما

نمىتوانيم از خارج وارد كنيم او داوطلبانه آنها را تعمير مىكند و عينا از روى
آنها چند نمونه را به من نشان داد .اگر اين جنگ همين روح ابتكار را

برانگيزد و عموميت پيدا كند و مردم همه جا خودشان در پى ساختن آن
چيزهايى باشند كه از خارج وارد مىكنند ،ما بايد بگوييم كه توانستهايم به

جاى زيان ،از جنگ سود ببريم و اين استعدادها و نيروهاى نهفته را به كار

بگيريم.

به دليل همين كارهاست كه ما توانستهايم نه تنها جاى ابزارى كه در

جنگ از دست مىدهيم را پر كنيم ،بلکه ابزار جنگى خودمان را چند برابر
كنيم .اما اين حاجى سرگذشتى هم داشت كه براى ما گفت ،نامهاى را نشان

داد كه فرماندار شهر به او نوشته است كه حاجى فالن ،شما در رژيم سابق

 2000تومان چك به نفع بنياد فرح كشيدهايد كه صرف امور خيريه بشود،
الزم است كه (درست يادم نيست) مثالا  6هزار تومان به حساب فالن بريزيد

(حساب مستضعف يا غير مستضعف) وگرنه تهديد كرده بود كه اين داستان
را عيان خواهيم كرد و براى تو اسباب زحمت درست خواهند كرد .مىگفت
خوب در رژيم سابق هم با من همين رفتار را كردند .آن وقت كه از من چك

مىگرفتند ،رقمش را تعیین نکردند ،حاال آمدهاند باز با همان تهديد از من پول
بگيرند و مبلغش را هم معین میکنند! .البد اگر وضع برگشت ،بعدها هم
خواهند آمد و به استناد همين نامه از من خواهند خواست كه چکى را

امضاء كنم!

اين كه در جمهورى اسالمى ما اين رفتارها هست ،همان چهره زشتى است

كه ما از جمهورى اسالمى براى مردمان خودمان و ديگران مىسازيم .به هر
حال اين گونه رفتارها توأم با اين گونه تهديد و ارعابها به هيچ رو با شئون

اسالمى ما موافقت ندارد و همين كارهاست كه مانع از قوت گرفتن بنياد

حکومت اسالمى ما مىشود .اميدوارم اين تذكر براى همه كار به دستان كفايت
كند و آنها بالمره اين رويهها را ترك كنند و تا وقتى كه يك حکومت قوى
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قانونى برقرار نشود ،نمىتوانيم مطمئن باشيم كه وضع منزلتها در كشور ما
تثبيت شده و انسان در جمهورى اسالمى منزلت واقعى خود را به دست آورده

است.

به هر حال ،هيجان كارگران «فن دانان» و كاركنان اين تعميرگاه بىحد

است ،با دل و جان كار مىكنند و اميدواريم در همه جاى كشور چنين كنند و

چنين نيز مىكنند باز هم بيشتر كار كنند با تمام قوت و توانايى خودشان كار
كنند و نيروهاى ما را با سرعت تمام مجهز بگردانند تا ما بتوانيم دشمن را
بشکنيم ،استقالل كشور را از خطر نجات بدهيم و راه را براى رژيم تازهاى در

كشور عراق هموار بسازيم.

بعد اعضاى شوراى دفاع آمدند و تا ساعت دو صبح جلسه شوراى دفاع

به طول انجاميد .طرح عمومى جنگ كه تهيه شده بود ،به اطالع اعضاى شورا
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

اطالع رسيد و وضع در آبادان به تفصيل مورد بحث واقع شد .كارهايى كه
انجام دادهايم به اطالع عموم رسيد و جلسه پايان يافت .در مورد جزييات
گفتگوها فعالا نمىتوانم صحبتى بکنم ،مىگذارم به بعد.
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استيضاح كنندهاى اگر باشد منم ،منم كه بايد بپرسم و استيضاح كنم
در كارنامه ديروز يادم رفت بگويم كه از تهران تلفن كردند كه عدهاى از

نمايندگان در جلسه خصوصى مجلس اظهاراتى كردهاند و نامهاى هم امضاء

كردهاند و نزد امام بردهاند .من امروز تلفنى با احمدآقا صحبت كردم و به او
گفتم كه عدهاى فراموش مىكنند و يا نمىخواهند توجه بکنند كه وضع كشور

در چه حال است و گمان مىكنند هر موقعيتى را مىتوان براى بازى بر سر
قدرت مغتنم شمرد .استيضاح كنندهاى اگر باشد منم ،منم كه بايد بپرسم و
استيضاح كنم كسانى را كه با كارهاى خودشان وضع را به صورتى درآوردهاند
كه دشمنان ما به خودشان جرئت دادند به وطن ما حمله كنند .من نخواستهام
همه چيز را بگويم به لحاظ اين كه دشمن در كمين است كه از اطالعات و

صحبتها استفاده كند ولى اگر ببينم اينها مىخواهند به هر قيمت اسباب
سقوط قطعى كشور را فراهم بياورند ،چارهاى جز اين نيست كه همه چيز را با

529

مردم صريح و روشن بگويم و از آنها بخواهم خودشان درباره سرنوشت
كشورشان تصميم بگيرند.

به هر حال صبح امروز به بازديد از تيپ خرم آباد رفتيم و تا عصر در آنجا

بوديم .مواضع را بازديد كرديم ،نواقص را ديديم و يادداشت كرديم كه رفع
شود .فرمانده نيروى زمينى در آنجا ماند تا آنچه را ما فرصت نيافتيم ببينيم،
ببيند و اين تيپ را فعالتر كند ،بطورى كه ما بتوانيم عرصه را به دشمن از هر

سو تنگ كنيم .در اين تيپ با سربازان و درجه داران و افسران صحبت كردم و
اهميت اين جنگ را برايشان توضيح دادم و گفتم :ما در وضعى نيستيم كه اگر
نجنگيديم وضع كمى بدتر بشود .ما در وضعى هستيم كه اگر نجنگيم و دشمن

را نكوبيم موجوديت ما به خطر مىافتد ،روحيهها را خوب يافتيم و اميدواريم

كه اين روحيهها هر روز بهتر بشود.

صحبت در باره سازش پنهانی با ریگان و بوش بر سرگروگانها
سرشب مطابق معمول در محلى كه دور از مراكز شهرى و نظامى است
شوراى نظامى را تشکيل داديم و وضع را در همه جبههها بررسى كرديم و

گزارش كار روزانه را دريافت كرديم .دوباره از تهران اطالع دادند كه عدهاى

قصد گشودن جبهه جنگ سياسى  -روانى را دارند و سخت مشغولند كه
مطابق معمول «خوارج» تقصيرى را كه خود كردهاند ،به گردن كسى بگذارند
كه با وجود اين تقصيرها و در وضعيتى سخت خطرناك مسئوليت را به عهده

گرفته است و شب و روز ،با به خطر انداختن همه چيز خود ،دارد تالش
مىكند.

تا ديرگاه ما وقت را به مباحث نظامى گذرانديم و فرصتى نماند كه من

درباره اين بازيها فكر بکنم؛ بعد نشستم و مقدارى در اين زمينهها فكر كردم.

گذشتهاى كه ما را به اينجا رسانده است از نظر گذراندم ،ديدم هشت ماه پيشتر
گفتم من نمىتوانم مسئوليت تغيير روانشناسى جامعه آمريکايى را به خشونت و
مداخله جويى بر عهده بگيرم و آنچه كردهايم و آنچه كردهاند و كار را به اينجا

رساندهاند جريانى است كه امروز نتيجه خود را به بار مىآورد و گمان من اينست
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كه ريگان نه به عنوان جمهوريخواه در برابر دمکرات ،بلکه بعنوان بيانگر تغيير
روانشناسى جامعه آمريکايى انتخاب مىشود .چند روز پيشتر به دوستان گفته

بودم كه تصميم درباره گروگانها در زمانى و به صورتى اتخاذ شده است كه به
سود كارتر مؤثر نخواهد شد ،بلکه به زيان او مؤثر خواهد شد و گمان مىكنم
اين نظر من كه مستند به مطالعه و تجربه طوالنى من در شناسایی روحيه و

روانشناسى غربىها به لحاظ اقامتم در آنجاها و مطالعهام دراين زمينهها است،
درست از آب درآمدهاست .بنابراين وضع خارجى ما مشکلتر خواهد شد و من
كسى نيستم كه از برابر مشکالت بگريزم .مىدانم كه به موقع هشدار دادهام،

گفتهام مؤثر واقع نشده است و نتيجه نداده است .اما به اين داليل نمىشود
تالش را در نيمه گذاشت و به تالش براى استقرار يك حکومت اسالمى مستقل

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

نيز قضاوت روشن و بلکه روشنترى نسبت به آنچه حاال مىگذرد خواهد داشت

و گمان مىكنم در اين قضاوت الاقل در مورد اين كه ارزيابىهاى من از روى
علم و اطالع و دقيق بوده است ،حق را به من خواهد داد .با اين همه ما حق

نداريم به دليل اين كه تاريخ حق را به ما مىدهد يا نمىدهد ،از تالش و

كوشش براى نجات ميهن اسالمى باز بايستيم.

فكرم كه به اينجا رسيد ،آرام گرفتم و با همان تصميمى كه داشتم ،به ادامه

نبرد مصمم شدم .شما مردم مىدانيد كه جنگ در دو جبهه ،كار سادهاى

نيست ،خصوص وقتى كه يك جبهه ،جبهه داخلى است و جبهه جنگ روانى -

سيأسى است .در همه جاى دنيا اين طور عمل شده است كه وقتى جنگى پيش
آمده همه از موافق و مخالف متحد شدهاند و چون ستونى استوار تكيه گاه

مسئول جنگ گشتهاند و او را در نبرد يارى كردهاند و چنان كردهاند كه او در

سختىها روحيه خود را از دست ندهد .جنگ دوم جهانى را بياد بياورديد،
وقتى چرچيل نخست وزير شد و قواى هيتلر نيروهاى فرانسوى و انگليسى را

در هم شکست و فرانسه را اشغال كرد و ملت انگليس در انتظار بود كه

سربازان آلمانى پاى در خاك آن كشور بگذارند ،او در برابر مجلس خطاب به
ملت انگليس گفت« :من جز خون و اشك و آه چيزى ندارم به شما بدهم» و
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ملت انگليس و رهبران انگليسى يکپارچه پشت سر او ايستادند تا در جنگ
پيروز شد.

قواى هيتلر تا دروازههاى مسکو آمد و با اين كه استالين يك ديکتاتور بود

با اين حال ملت روس نگفت چون اين آدم يك ديکتاتور است و آن

تصفیه هاى خونين را كرده است و اين بالها را به سر ما آورده است ،ما از
وطنمان دفاع نمىكنيم ،بلکه ايستادند و تحت همان حکومت با آلمان هيتلرى
جنگيدند و باالخره هم پيروز شدند.

در سال  1967ناصر شکست خورد و ارتش اسرائيل با غافلگير كردن،

ضربه سختى به ارتش مصر زد و ناصر ناگزير شد آتش بس را بپذيرد و استعفا
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

بود ،معهذا مردم مصر داراى اين رشد بودند كه در آن شرايط نبايد پشت
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
قوای صدام به ایران حمله كرد؛ اما در اين حمله از سوى ما يعنى از سوى

رئيس جمهورى كارى كه زمينه سازى اين حمله تلقى بشود،انجام نگرفت،

برعكس هشدارها داده شد ،اخطارها داده شد ،كوششهاى فوق طاقت انجام

گرفت ،بلکه جريان تضعيف نيروهاى مسلح متوقف بشود ،اداره امور كشور

جريان صحيح پيدا كند و اين ضعفها به دشمن امکان حمله ندهد .از نابخت

يارى ،اين كوششها موفق نشد و قدرت پرستان مانع شدند ،اخطار در 17
شهريور هم اينها را بخود نياورد .تا در نتيجه دشمن به تصور ضعف كامل ما،
حمله كرد .با اين حال ،ما متوسل به اين معنى نشديم كه چون در اين حمله

نقش با «قدرت بازها» بوده است و آنها اين بال را بر سر كشور آوردهاند ،پس

مسئوليت هم با آنها باشد .چون مىدانستيم از آنها براى نجات كشور كارى
ساخته نيست .اينست كه با تمام وجود به تالش پرداختيم تا كشور نجات يابد
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و حاال نتيجه اين تالش عظيم اين شد كه كم و بيش توانستيم دشمن را
متوقف كنيم و نيروهاى تازهاى وارد صحنه كرده و امکانات را به كار بگيريم و
اين اميد را به وجود بياوريم كه بيابانهاى خوزستان گورستان ارتش متجاوز
خواهد شد .درست در اين موقع خنجرزدن از پشت شروع شده است .آنهايى

كه ضعيف و ناتوانند و جز قدرت هيچ واقعيتى را نمىپذيرند ،آيه يأس خواندن

را شروع كردند و استاندار خوزستان تلگراف مىكند كه همه چيز از دست
رفت ،خوزستان مىرود ،اگر خوزستان برود نصف جمعيت ايران تلف مىشود
و بايد اين مطالب را به مردم گفت .آقاى رجايى اين تلگراف را در شوراى
دفاع خواند و من در آنجا به او گفتم ،اين آدم وقتى هم در كردستان بود،

مىگفت كردستان از دست رفته .اين را بدانيد خود او كه از مسببين تضعيف

ارتش در خوزستان بوده است ،حاال به جنگ روانى مشغول است تا روحيهها

را به كلى از بين ببرد و سقوط قطعى بشود .من نمىگويم او عمدا اين كار را

مىكند ،اما آدمى كه اين مقدار ضعيف است و اين اعصاب ناتوان را دارد،
چرا بايد در اين استان ما و با شرايط جنگ مسئول باشد؟

عدهاى از نمايندگان در مجلس تومار جمع مىكنند .آن هدفى را كه از دو

سه ماه پيش به اين طرف داشتند و شب و روز هم مشغول بودند ،يعنى بازگرفتن

فرماندهى كل قوا از رئيس جمهور ،دنبال مىكنند كه به آن برسند و نامهاى نزد
امام مىبرند .اينها نمىدانند كه اين كارها بازتاب فورى در جبههها دارد،
روحيهها را مىشکند ،مقاومت را از بين مىبرد و دشمن مثل آبى كه سد از
برابر او برداشته شده باشد ،همه جا را مىگيرد .اينهايى كه سردمدار هستند،

مىدانند كه دروغگو هستند و حقايق را وارونه جلوه مىدهند .آنها مىدانند كه
وضع چگونه بود و حاال چگونه شده است و مىدانند كه جز من با توجه به
افكار عمومى ،با توجه به توانايى در برانگيختن هيجان مثبت كار و ميل به

ايثار و فداكارى كس ديگرى دراين شرايط نمىتواند اين وظيفه سنگين را بر

عهده بگيرد .بنابراين آشکارا مىخواهند از پشت جبهه ما را بکشند.

به هر رو ،تهران مركز اين توطئه ها است .از روز انتخاب به ريأست

جمهورى اين توطئهها بوده و هنوز هم هست .امشب از مسئوالن نيروهاى

مسلح خواستم كه يك طرحى براى جبهه جنگ تهيه كنند كه حاال نمىخواهم
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بگويم كدام جبهه و چگونه طرحى است .اما براى آنها صحبت كردم و وضع را
از جهت سيأسى  -اجتماعى  -روانى تشريح كردم و اهميت و ضرورت
پيروزى در جنگ را برايشان روشن كردم .شب ديروقت آنها رفتند و من

اميدوارم كه اين روحيه آنها با تحريکات نشکند و بتوانند با همه سختىهاى

موجود ،دشمن را بشکنند.
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امروز ،پس از اطالع از آن توطئه تازه نقشه كشان در تهران ،من دو نامه
تهيه كردم يکى خطاب به رئيس مجلس و يکى هم خطاب به امام.

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

نوشتم كه شما در شوراى انقالب بودهايد و حقايق را مىدانيد و آن حقايق

را يك به يك بازگو كردم و االن به خاطر جنگ نمىخواهم بازگو كنم و
مى دانيد كه چه چيز در اختيار من قرار گرفت و من آن را به چه صورت آماده
كردم .اين توطئهها و تحريکها ،جايى براى اين مىگذارد كه انسان فرض كند
اشخاص از روى دلسوزى و به مقصد خدمت اين كارها را مىكنند .اگر كسى
آماده است شب و روز تالش كند و از هيچ كارى فروگذار نكند ،بگو بيايد و

مشغول بشود .من از اين آقايان هيچ چيز نمىخواهم جز اين كه مرا به حال
خود بگذارند تا اين جنگ را به نتيجه برسانم .و خيال مىكنم كه اين حداقل

تقاضاست ،در هر حال نامه مفصل است و در موقع خود به عنوان ضميمه اين

گزارش خواهد آمد.
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نامه به امام  :اگر قرار بر كشمکش است من در مجلس غير علنى
حاضر نمىشوم

در نامه به امام اين نكات را يادآور شدم كه من اين نامه را براى مجلس

نوشتم و نوشتم به رئيس مجلس كه اگر قرار بر كشمکش است من در مجلس

غير علنى حاضر نمىشوم ،بايد در مجلس علنى حاضر بشوم و آنچه مىگويم
بايد به اطالع عموم مردم برسد و مردم تكليف را تعيين بکنند.

در نامه به امام نوشتم كه پس مالحظه مىكنيد كه حرفهاى من نيست كه

اختالف به وجود مىآورد ،اينها اين نقشهها را مىكشند و من از آنها مطلع

مىشوم و درباره آنها حرف مىزنم براى اينكه وسيله دفاعى ديگرى هم ندارم و
وسيله دفاعى من آگاهى عموم از اين توطئهها است كه مىشود و اگر آنها اين

توطئهها را نمىكردند ،كار به اينجا نمىكشيد .حاال هم اگر توطئه نكنند ،ما
پيروز مىشويم و من تعهد مىكنم كه در اين جنگ پيروز مىشويم به شرط اين
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.

اين نامه هم در وقت خود به صورت ضميمه اين گزارشها چاپ خواهد

شد .بعد از تهيه اين دو نامه به كارهاى نظامى پرداختم ،خصوصا از جهت اين
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

شده بود و عنوان نشد و قرار شد در مراجعت فرمانده نيروى زمينى كه براى
بازديد رفته بود اين طرح با او در ميان گذاشته شود و ما ببينيم كه چه بايد

بکنيم.

پنج شنبه  15آبان ماه 1359
تاریخ انتشار دوشنبه  26آبان ماه 1359
شماره روزنامه 403
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در جبهه ها روحيه تهاجمى روز به روز گستردهتر مىشود
صبح فرماندهانى كه احضار كرده بودم ،آمدند و تا ساعت  4بعد از ظهر

درباره آن طرح بحث كرديم .فرمانده نيروى زمينى بنا به داليلى كه داشت و
دارد با آن موافق نبود.

ولى ديگران با داليلى كه داشتند و دارند با آن موافق بودند .به هر حال من

با انجام طرح موافقت كردم .و گفتم :بقيه را بايد با توكل به خدا انجام دهيم و

اگر اين طرح پيروز بشود ،خيلى چيزها تغيير مىكند .امکانات را سنجيديم،
براى بسيارى از خبرگان ترديد نبود كه اين امکانات به ما اجازه اجراى آن

طرح را مىدهد .گرچه فرمانده نيروى زمينى در اين معنا ترديد داشت.
به هرحال شب شد جلسه شوراى نظامى تشکيل شد و گزارشهاى روزانه را
دادند و امروز و ديروز هم همينطور ،هوانيروز و نيروى هوايى خيلى خوب

عمل كرده بودند و تلفات بسيار سنگين به دشمن وارد ساخته بودند .گشتىهاى
نيروى زمينى نيز كارهاى برجستهاى انجام داده بودند كه نشان مىداد روحيه

تهاجمى روز به روز گستردهتر مىشود و ميل به عمل روز به روز فراگيرتر

مىگردد.

به هر حال ،امروز دستورالعمل طرح را صادر كردم و اين در واقع تكميل

طرح بود و تضمين بيشتر براى اجراى طرحى بود كه در جلسه پيش شوراى

دفاع تصويب شد .امروز هم به اين ترتيب گذشت؛ امروز روز طرح بود.

اما راجع به طرح ،الزم است كه با خواننده كمى صحبت بکنم در تجربه

زندگى سيأسى اجتماعى خودم ،با دو جريان دايم سروكار داشتم .يك وقت تب
عمل همه را مىگيرد ،كما اينكه در ماههاى اول انقالب هم تب عمل همه را

گرفته بود و همه مىگفتند نقشه و برنامه را بايد دور ريخت و بايد عمل كرد .و
نتيجه اين عملهاى بىنقشه و بىبرنامه و ديمى ،بهم ریختن وضعیت شد .اين

جمله «بايد عمل كرد» بدون برنامه و نقشه در همه جا رواج گرفت و
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
در جنگها هم كه با ضد انقالب بود ،هميشه اين مسئله بود ،بايد عمل كرد

و نتيجه همين «بايد عمل كرد» تلفات سنگين مىشد تا «جرى» شدن دشمن.
من در همان وقت ،خصوصا در زمان سنندج كه بعد معلوم شد كه مقدمه همين

طرح حمله عراق بوده است ،براى اين كه نيروهاى ما را در آنجا تا مىتوانند
مشغول كنند و بعد از خوزستان حمله كنند .همان وقت گفتم كه جنگ بدون
برنامه را متوقف كنيد جنگ بدون طرح و نقشه را متوقف كنيد و ببينيد كه

امکانات خودتان چيست و امکانات دشمن چيست .قوتهاى خودتان چيست
و قوتهاى دشمن چيست؟ ضعفهاى خودتان كدام است و ضعفهاى دشمن
كدام است و از روى برنامه و نقشه جنگى عمل كنيد .در نتيجه ،پس از اينكه

اين ضعفها و قوتها معلوم شد ،آوردند در دفتر من طرح جنگى تهيه شده را،
ارائه كردند و به اجرا گذاشتند.

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

در مورد جنگ باعراق هم همين مسائل پيش آمد .روزهاى اول آنها كه

مأيوس بودند از توانايى ارتش ،اين حرفها را باطل مىدانستند و مىگفتند ارتش

شکست مىخورد و زود كارش ساخته مىشود و چاره نيست ،جز جنگ
چريکى .بعد مطابق نظر آنها نشد و ارتش مقاومت كرد و از بين نرفت و در

حين جنگ به تجديد سازمان و تقويت پرداخت ،زمانى رسيد كه طرح معنا
پيدا كرد .وقتى نيرو هست ،طرح معنا دارد آن نيرو بايد يك طرحى را به اجرا

بگذارد .وقتى نيرو نيست ،طرح هم معنا پيدا نمىكند ،چون طرح را بايد يك

نيرويى به اجرا درآورد ،وقتى اين نيرو و اين سازمان نيست ،طرح در واقع
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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طرح عمومى وجود دارد بلکه نيرويى كه آن طرح را ايجاد كند هنوز وجود
ندارد ،فايده نمىكرد ،گفتيم در مقابله با ضعف ،مردم سه دسته هستند:
 -آنهايى كه تسليم ضعف مىشوند.

 -آنها كه ضعف را وسيله قدرت جويى قرار مىدهند

 -آنهايى كه كوشش مىكنند كه ضعف را به قوت تبديل كنند ،اينها از دسته

دوم هستند .يعنى هر ضعفى را ولو ضعفهايى را كه خودشان به وجود آوردهاند،
اينها را اسباب قدرت جويى قرار مىدهند و اين اخالق! اخالق خوارج است.

به هر رو ،حاال نيرويى هست كه آن طرح را اجرا كند .اميدوارم اين نيرو

طرح را با موفقيت اجرا كند و قدمى باشد براى تغيير اساسى جهت جنگ و
تغيير سرنوشت جنگ .امروز شوراى نظامى هم تشکيل شد و مطابق معمول

كارهايمان را انجام دادهايم و ديروقت تمام شد.

کارنامه جمعه  16آبان ماه 1359
تاریخ انتشار  29ابان ماه 1359
روزنامه شماره 404

به امام گفتم :اگر روحيهها راخراب نكنند ،ما موفق و پيروز مىشویم
صبح قبل از رفتن به تهران خبر دادند كه دشمن به دزفول حمله كوچکى و

يا حمله را شروع كرده است .البته بايد بگويم كه در اين منطقه باريدن باران
آغاز شده است و اين براى دشمن كه فقط مىتواند از راه زمين با ما بجنگد

خوب نيست .در هر حال به تهران رفتيم .به منزل امام رفتم .به ايشان گفتم كه
وضع نيروها در حال بهبود است .امکانات تازهاى راكه به وجود آمده است به
او گفتم و گفتم كه اگر ما را به حال خود بگذارند و نيروهاى مسلح را به حال

خود بگذارند و روحيهها راخراب نكنند ،ما موفق و پيروز مىشويم اما اگر
بخواهند به طور مرتب روحيهها را خراب بکنند ،ما پيروز نمىشويم و شکست

مىخوريم و اين شکست سرنوشت ايران را دگرگون خواهد كرد.
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ايشان گفتند كه نه ،شما مطمئن باشيد كه قدر زحمات شما معلوم است و
به آنها هم كه براى انجام كارى به اينجا آمده بودند ،گفتهام كه يك عده رفتهاند
آنجا و فداكارى مىكنند و شما هم اينجا نشستهايد و نقشه مىكشيد!

به هر حال ،من به ايشان گفتم اين عده عالوه بر اين كه نشستهاند و نقشه

مىكشند ،اسباب و مقدمات ضعف را هم خودشان فراهم آوردهاند و مقصر اين
وضع آنها هستند .حاال اينها طلبکار هم شدهاند و مىخواهند به خيال خودشان

فرصت را مغتنم بشمارند.

اين را به شما بگويم اگر اينها موفق بشوند و تزلزلى در اين روحيهاى كه

اآلن به وجود آمده به وجود بياورند ،قطعا نيروهاى مسلح ما كارايى خودشان
را از دست خواهند داد و شکست حاصل خواهد شد و اين شکست به قيمت

سنگينى براى كشور تمام خواهد شد .آن قدر قيمتش سنگين است كه نمىتوانم
تصور كنم كه اثر اين شکست چقدر وحشتناك خواهد بود.

حال اين كه ما كامالا دشمن را مهار كردهايم و مىتوانيم اميدوار باشيم كه

پيروز مىشويم .از نزد امام كه بيرون آمدم ،ايشان اطمينان دادند كه شما نگران
نباشيد ،هيچ نگران نباشيد و به كار مشغول باشيد ،كوشش كنيد و انشاءالله

خداوند به شما پيروزى مىدهد و نگران اين حرفها نباشيد و اينها اثر نمىكند.
خدا كند كه اين طور باشد و اين كارها اثر نكند و ما بتوانيم اين جنگ را به

پيروزى برسانيم.

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

در بيرون منزل امام ،مردم زيادى جمع شده بودند .احساسات گرم و

صميمانهاى ابراز كردند و بعد به منزل آمدم .در آنجا شنيدم كه شب پيش در
راديو تلويزيون آقاى قطب زاده و آقاى اسالمى به طور «باز» حرف زدهاند.
خليى «باز» حرف زدهاند و اين بازتاب داشته است .و تغييراتى را در راديو
تلويزيون موجب شده است.
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من با آقاى اردبيلى صحبت كردم و در اين باره؛ گفتم :قرار بر اين بود كه
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

اصالح نشود و دست از جنگ روانى برندارد ،در اين دستگاه صحبت نخواهم

كرد.

حاال ايشان وعده دادهاند كه من عمل مىكنم و شما مطمئن باشيد .بعد

جلسه شوراى عالى دفاع شروع شد و تا  10:30شب به طول انجاميد و در
چهار قسمت تصميمات گرفت .بعد هم به نزد مادرم رفتم و تا نيمه شب هم

پيش او بودم.

کارنامه شنبه  17آبان ماه 1359
تاریخ انتشار  1آدرماه 1359
شماره روزنامه 405
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آقاى قطبزاده را دستگير كردهاند؛ نامه به دادستان كل نوشتم تا
درتاريخ ضبط بشود

صبح وزير خارجه كوبا آمد ،به همراه او عده زيادى هم آمدند .مدتى

نگذشته بود كه معلوم شد آقاى قطبزاده را دستگير كردهاند .من شايد متجاوز
از ده سال باشد كه حول يك امر صحيحى ايستادگى كردهام و آن اينست كه ما

بايد كار جمعى را تمرين كنيم و بياموزيم و تكروى در كارمانم نباشد .من در

كار جمعى ،آقاى قطب زاده را ضعيف مىيافتم و در نتيجه عمالا با هم نبوديم

و نمىتوانستيم باشيم .بعد از آمدن به ايران نيز ،دوباره من چند نوبت به او

خاطرنشان كردم كه وقتى استعدادها نتوانند كار جمعى بکنند و بياموزند،

بىاستعدادها ،قدرت طلبها ،آلت بازها و آلتها به قدرت مىرسند و آنچه را
كه انتظارش را نداشتيد بر سر شما مىآورند .به هر حال با شنيدن اين خبر ،نامه

به دادستان كل نوشتم تا درتاريخ ضبط بشود كه در جمهورى اسالمى چه

روشها و چه منشهايى هنوز هستند و حکومت مىكنند .همين راديو تلويزيون
صدها بار به همين شخص كه وزير امور خارجه و عضو شوراى انقالب بود بد

و بيراه گفت و يك نفر هم براى اين كار تعقيب نشد ،بلکه آنها كه اين كار را

مىكردند ،تشويق هم مىشدند .حاال از او دعوت كردهاند و رفته است در
تلويزيون حرف زده است ،خوب آزاد بوده و حرفش را زده است .او را

گرفته اند .براى چه كسى در اين جمهورى تصور امنيت وجود دارد ،وقتى هيچ
قيد و بند اخالقى و قانونى وجود ندارد؟ اين سقوط انقالب است ،چيزى

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

نكرده است كه خود اين هم داستان غمانگيز ديگرى است .به هر رو در عمر
جامعه لحظاتى هست كه سکوت مرگ است .در اين لحظات سکوت مرگ
انقالب است و نمىبايد اجازه داد اين طور با اساسىترين ارزشهاى انقالب و
بهترين معيارهاى اخالق اسالمى بازى شود .عدهاى تبليغات ضد ،يعنى
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تبليغاتى كه واقعا براى روحيه نيروهاى مسلح ما مضر است را تشويق مىكنند و
اجاز مىدهند و هيچ كس هم معترض آنها نيست .كسى مىرود و مىگويد:

هركس بگويد تخصص الزم است ،خط آمريکاست!
خوب البته كسى كه علم ندارد نمىداند علم چيست ،اما اين كه تخصص
راكوبيدن و اين سرمايههاى بزرگ كشور را به اين ترتيب از بين بردن ،به نظر

من خط واقعى آمريکا همين است؛ چون اين يعنى وابستگى كامل .به گوينده
اين سخن كه با منتهاى غرض هم صحبت كرده است ،كسى اعتراضى نكرده

است ،اما قطب زاده زندانى شده است.

به هر حال نامه مفصلى به دادستان كل نوشتم .او نزديك نيمه شب به من

تلفنى صحبت كرد و گفت كه من نامه شما را خواندم ،در خصوص راديو
تلويزيون شما به من اعتماد كنيد ،من درست مىكنم .در مورد قطب زاده هم
من نمى خواستم خود را وارد كنم ،حق با شماست بازتاب داخلى و خارجى آن
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

باز خواهند گفت كه «ما اعتنايى به افكار عمومى نداريم»!

وزير خارجه كوبا گزارش سفر خودش به بغداد را داد و گفت كه به يمن

تالش عظيم شما و ايستادگى غيرقابل وصفى كه از خود نشان داديد ،دولت

عراق اكنون ديگر آن ادعاهاى سابق را ندارد و در حد معقولى حرف مىزند كه
مىتوان گفت ،حاضر است قبل از مذاكره عقب نشينى بکند .او  4ماده پيشنهاد
داد كه قرار شد در جلسه شوراى عالى دفاع طرح بشود و جواب بدهيم.

خود اين معنى كه وزير خارجه كوبا مىگفت و قبل از او هم ديگران

مىگفتند ،نشان مىدهد كه كار و كوشش ما اگر براى بازيگران صحنه قدرت

داخلى قدر و منزلت ندارد ،در دنيا قدر و منزلت دارد و همه مىدانند كه با
امکانات ما با وجود محاصره اقتصادى و دهها مشکل داخلى و خارجى اين

مقاومت يك هنر و حماسه بزرگ زمان ما است .و صد افسوس كه چشم تنگ

و خردبين زورپرستان آن را نمىبينند .به هر حال در يك برهه سختى هستيم.
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اگر اين برهه را به سالمت بگذارنيم و دشمن را مهار بکنيم ،ديگر ما را باكى
از توطئه اين گروه نيست و اعتنايى به جنگ روانى  -سيأسى اينها نخواهيم
كرد .البته اين گروه خود قوه و قدرتى ندارند و گمان مىكند اگر هر روز

گزارشهاى دروغ تهيه كنند و با تلفن و نوشته و حضورى به امام برسانند،
باالخره آنچه نبايد بشود ،خواهد شد.

به هر حال ،تالشى كه من مىكنم براى رضايت خداست و مقصدى جز

نجات ايران از ورطهاى كه او را در آن انداختهاند ندارم ،زمان هست ،امروز
هست ،فردا هم هست ،مردم هم هستند ،مردم كور و كر نيستند ،مردم اين امور

را مىبينند و مىفهمند و درباره اين امور القيد نمىمانند .من ترديد ندارم كه
مردم القيد نخواهند ماند .به اينهايى كه اين بازيها را راه انداختهاند ،مىگويم

«شما مىدانيد ما چه داريم و مىدانيد آنچه مىكنيم چندين و چندبار بيشتر از
حد توانايى مان است و مىدانيد كه اگر ناكام شويم ،اول شما نابود مىشويد،
پس به خود آييد و بگذاريد كه ما با خاطر جمع به كار و تالش مشغول باشيم و

به نتيجه برسيم.

بعد از ظهر به خوزستان آمدم و به نزد خلبانان هوانيروز رفتم .اين خلبانان

روز پنجشنبه و جمعه كار برجستهاى انجام داده بودند .دشمن تصور كرده بود
كه هوا بارانى است پس از هوا خيالش راحت است.

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

اين خلبانها بعد از گذشت اين مدت جنگ و كار مداوم ،براى تعويض
رفته بودند ،اما بعد از  48ساعت با شور و شوق به ميدانهاى جنگ باز
گشتند و من به آنها گفتم كه بدليل اين روحيه و ايمان و اخالص است كه ما

پيروز مىشويم .اگر از داخل به ما ضربه نخورد ،قوه خارجى نمىتواند بر ما
مؤثر باشد.

شب مطابق معمول شوراى نظامى تشکيل شد و معلوم شد كه در اين دو

روز همه نيروهاى ما خوب كار كردهاند و جنگهاى غير منظم هم دارد به
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تدريج توسعه پيدا مىكند و اميدواريم كه ما به زمانى رسيده باشيم كه سرنوشت
جنگ با قوت گرفتن نيروهاى ما تغيير بکند .از اتفاق شب در خبرهاى
خبرگزاريها كه آورده بودند ،مصاحبهاى با رئيس ستاد ارتش عراق هم بود.
خبرنگار از او پرسيده بود پيشروى شما در خاك ايران دليل بر موفقيت نظامى

شما نيست ،چون كه اگر شما راه پس و پيش نداشته باشيد ،سرنوشتى جز
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

مهار دشمن ،او راه پس و پيش نخواهد داشت مطلب ديگرى هم درباره
تندگويان گفته بود كه او را در ميدان جنگ گرفته است و او مثل ساير اسراى

جنگى است كه اين هم دروغ بود ،چون او را در حالى كه با عدهاى ديگر براى
سركشى مىرفته ،گرفتهاند به لحاظ اين كه اينها راه را نمىدانستند .غالب
جوابهاى ديگرى هم كه داده بود ،دروغ بود.

در راه كه به خوزستان مىآمدم ،جوابى به تلفنگرام من داده شده بود كه

من نمىخواهم بگويم چه كسى داده بود .اما اين جواب هم به موقع خودش به
صورت سند ضميمه در كارنامه خواهد آمد تا مردم روشنتر مسايل را بدانند و
بفهمند .به هر حال از ابتدا تا انتها دروغ بود و من به سختى در شگفت شدم.

اين را قبالا مىدانستم كه براى خالف حقيقت گفتن توجيه پيدا كردهاند

و مىگويند ،اما تا اين حدش را نخوانده بودم! وقتى كه اين سند در ضميمه
اين كارنامه خواهد آمد ،خواننده نيز خواهد دانست كه چرا دروغ بود و

دروغهايش كدامها بودند .به هر حال گيرندگانى هم معين كرده بود ،يکى از
آنها دفتر امام براى اطالع امام بود و حال مردم ببينيد كه

ما در چه محيطى مشغول كار هستيم .از چپ ،راست ،پس و پيش
مشغولند و با دروغ مىخواهند ما را بشکنند

ولى به دلیل حقانيت راهمان ،تكيه ما به خداست و حمايت افكار عمومى

و از اين گونه بازيها هيچ نگرانى نداريم.
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امشب من در شوراى نظامى گفتم كه وقتى از هر سو مىخواهند عرصه را
تنگ بکنند ،شما بايد خونسردى خود را از دست ندهيد و طرحهاى نو به نو

تهيه كنيد و به اجرا بگذاريد و حواستان به طور «شش دانگ» بايد متوجه
ضربه زدن به دشمن باشد ،از آنها خواستم كه يك طرحى براى تشديد ضربه

هايى كه مىتوان به دشمن زد ،تهيه كنند .به آنها گفتم كه آمريکا از نظر من بانى
اين جنگ بوده و شايد اين جناحى كه انتخابات را برده است ،بانى اين جنگ
بوده است و ادامه جنگ به سود آمريکاست .شرح دادم كه چگونه اين جنگ

وضعيت دالر را تثبيت مىكند و قيمتهاى مواد ساخته شده و خام را به سود

آمريکا پايين و باال مىبرد و موقعيت سيأسى  -نظامى آمريکا را درخاورميانه
تثبيت مىكند و...

بنابراين براى آنها مسئلهاى نيست كه ما چه زيان و ضررهايى از اين جنگ

خواهيم كرد ،براى آنها مسئله قدرت خودشان مطرح است و ما مجال و فرصت

كمى داريم تا با تالش زياد و ايثار و فداكارى ،نقشههاى آنها را بر هم بزنيم .و
گفتم كه به نظر من دستهاى آنها قوى است و مىتوانند با جوسازيهاى

گوناگون ،سيأستى را كه مىخواهند تحميل كرده و پيش ببرند ،مگر اين كه ما
اين بار مسامحه نكنيم و بايستيم و مقاومت كنيم و دشمن را بشکنيم ،پيش از

آنكه آنها فرصت داشته باشند كه به ما ضربه بزنند .امروز ايران صحنه ايست كه
در آن يا ما موفق مىشويم و حيات كشور را نجات مىدهيم و يا خداى نكرده
از پاى در مىآييم كه معلوم نيست چه بر سر كشورمان خواهد آمد .در اين
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

گفت كه آيا طرحهاى عملياتى تهيه شده و به اجرا در مىآيند يا خير .روزهاى
گذشته مىگويد كه ما در اثر فعاليت نيروهايى كه در هوا مىجنگند و نيروى
توپخانه و حمالت كوچك ضربهاى ،موفقيتهاى چشمگيرى به دست

آوردهايم ،حمله دشمن را در بسيارى از جاها متوقف كردهايم .اميدوارم
روزهاى آينده ،گزارشها اميدبخش باشند و من بتوانم به مردم گزارشهاى
شادى بخش بدهم.
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در تهران كه بودم ،به من گفتند پولى كه مردم به حساب  888ريختهاند در
حدود  40ميليون تومان تا اين زمان است كه از  20تومان و ده تومان و بيشتر
به اين حساب ريخته شده و جمع شده و حاال اين مبلغ شده است .اين اعتماد
توده عظيم مردم ما را نشان مىدهد .شايد يك علت اين كوششهاى تخريبى
براى همين است كه مىدانند افكار عمومى آنچه را كه بايد بداند ،دانسته

است .در شوراى عالى دفاع من راجع به وضع آوارگان در خوزستان بحث
كردم .حالل احمر كارهايى انجام داده است .اما با وجود اين كه دو ماه از

جنگ مىگذرد ،هنوز يك ترتيب اساسى براى اداره اين آوارگان داده نشده
است و ما در اين شرايط مىجنگيم .خود مردم آنچه را كه بايد بدانند مىدانند.

مىدانند چه كسانى مخلصانه كار مىكنند و مىدانند چه كسانى حواسشان پيش
حقايق و مسايل اساسى نيست و پيش كارهاى ديگر است.
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از نداشتن علم و تخصص ،وابستگى پيدا كرديم
امروز صبح بعد از پرس و جو از وضعيت جبههها در جمع خلبانها حاضر
شدم و  90دقيقه براى آنها صحبت كردم .سخنى بود كه از دل بر مىآمد .من
مالحظات را كنار گذاشتم و آنچه در دل داشتم گفتم .از ضعف و سه دسته

مردم صحبت كردم .مطلب اول كه طرح كردم اين بود :در كارها و در سازمان
دادن هر نيرويى ضعفهايى هم به وجود مىآيد و مردم در برابر اين ضعفها

سه دستهاند .آنهايى كه تسليم مىشوند و خود را با آن ضعفها منطبق مىكنند،
آنها كه اين ضعفها را فرصت مغتنمى براى تحکيم موقعيت و بيرون كردن

رقبا از ميدان قدرت مىشمرند و آنهايى كه مىكوشند اين ضعفها را به قوت
بدل سازند .اين دسته سوماند كه راه كاروان فرهنگ و تمدن بشرى را

مىگشايند و خدمتگزاران راستين بشريت اند.

در جمع كنونى نيز در برابر ضعفهايى كه داريم هر سه گروه اين مردم

وجود دارند و عمل مىكنند ،اما گروه دوم يعنى آنهايى كه از فرصت اين
ضعفها به سود قدرتمدارى مىخواهند استفاده كنند ،بسيار خطرناك عمل
مىكنند .اينها حتى به لحاظ فقدان علم و اطالع منافع خودشان را هم

تشخيص نمىدهند .توجه نمىكنند كه اين فرصت ،فرصت دعواى قدرت
كردن نيست .اين فرصتى است كه اگر صرف اين امور بشود ،موجب چيرگى
دشمن و از بين رفتن همه چيز حتى آنهايى است كه به دنبال قدرت همه

واقعيتها را از ياد بردهاند .بعد به مسئله عقيده و علم پرداختم .چون روزنامه
دست خلبانها بود و مطالب يکى از نمايندگان را كه گفته بود «آنها كه تكيه

روى تخصص مىكنند ،در خط آمريکا هستند» نشان مىداد ،گفتم :ما در دو
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

كافى داشتيم ،ديگر دست به دامان اين و آن نمىمانديم و عراق به تصور اين
كه چون ما در محاصره اقتصادى هستيم و كسى به ما امکانات و تجهيزات

نخواهد داد ،به خود يارا و جرأت حمله نمىداد .آنهايى كه علم ندارند و از
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ارزش علم خبر ندارند و چون علم ندارند علم و تخصص را تخطئه مىكنند،
كسانى هستند كه آگاهانه يا ناآ گاهانه در خط سلطه قدرتهاى حاكم بر اين

جهانند ،چرا كه صاحبان تخصص و علم را كه سرمايه بزرگ موجوديت كشور

ما و پيشرفت كشورند ،با ايجاد جو اجتماعى خطرناك مىگريزانند و امروز هم
كه عالقمندان به موجوديت كشور بدون توجه به رفتار اين مردم در حال و

گذشته با جان و دل به كار مشغولند و دست بردار نيستند ،اينها هستند كسانى
كه دارند اسباب اسارت واقعى كشور را فراهم مىكنند .اميدوارم اهل علم و
تخصص بدانند كه حق ندارند رفتار اين نابخردان را بهانه خدمت نكردن به

كشور قرار بدهند.

ايمان و عقيده از علم بيگانه و بريده نيستند
آنها كه علم دارند ،بهتر مىدانند كه حقيقت دين چيست .بنابراين خط
كشيدن ميان مکتب و دين و علم جنايتى است كه از دوره قاجار ،عدهاى

مرتكب شدند و كار را به استقرار رژيم پهلوى و آن را وسیله كوبيدن دین و
كشور و فرهنگ خودى قراردادند و كار را به جايى رساندند كه رساندند.

امروز هم چون اينان مىخواهند حکومت بکنند و علم آن را ندارند ،تخصص را

منكر مىشوند تا حکومت نادانان و جاهالن و بىمايگان را توجيه كنند .آنجا
گفتم كه در نامه به امام نوشتهام و در مصاحبه با روزنامه هم گفتهام كسى به
مظلوميت من در حکومت ،الاقل در تاريخ دو سه قرن اخير نبوده است .دست

و پاى مرا بستهاند و مىگويند بجنگ! و من پذيرفتهام و دارم مىجنگم .با اين
حال مىآيند و باز هم بندهاى تازهاى بر دست و پاى من مىگذارند! شرح دادم
كه اگر توجه افكار عمومى ،عمل افكار عمومى ،حركت مردم و عالقه مردم

نبود ،قطعا كشوراز پا درآمده بود .در برابر كارهايى كه قدرت طلبها مىكنند،
تنها پشتيبانى مردم است كه موجب شده ما در جنگ مقاومت كنيم و دشمن را

از رسيدن به هدفهايش مأيوس بگردانيم .اگر آنها مطمئن بودند كه مردم
عكس العمل نشان نخواهند داد و يا عكس العمل ضعيفى نشان خواهند داد،
خيلى كارهاى ديگر كرده بودند و شايد در برابر خطرى كه پيش آمد ،ديگر

مقاومتى نبود .اما شکر خداى را هر بندى اينها بر دست و پاى ما مىگذارند،
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موج حركت مردم ،آن را پاره مىكند و ما به يمن پشتيبانى و حمايت بىدريغ
مردم بر مشکلها پيروز شدهايم و از اين پس نيز پيروز خواهيم شد.

پس از اين صحبت به محل كارم بازگشتم تا عصر به مسايل نظامى

مشغول بوديم ،از جمله بازسازى نيروهاى مسلح و چگونگى پيشرفت كار در

اين زمينه كه شرط اساسى و ضرور تغيير جهت در جنگ از دفاع به حمله
است .شب مطابق معمول ،شوراى نظامى تشکيل شد و عمليات روزانه گزارش

شد و پيشرفت در بعضى تحركهاى نظامى مورد بررسى قرار گرفت .اندك

اندك نيروهاى ما در روى زمين دارند روحيه تهاجمى پيدا مىكنند .دير وقت

اين جلسه تمام شد.
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بعد از كودتاى  28مرداد تبليغات بسيارى بر ضد «فاطمى» شد
امروز سالروز شهادت دكتر حسين فاطمى است .من مىخواهم به مناسبت

شهادت او مطلبى را با خوانندگان خودم در ميان بگذارم .آن اين است :بعد از
كودتاى  28مرداد تبليغات بسيارى بر ضد «فاطمى» شد .آن قدر اين تبليغات
شديد بود كه من فكر مىكردم فاطمى در كودتا بر ضد دولت مصدق ،دستيار

آمريکا و انگليس بوده است .وقتى فهرست نامزدهاى انتخابات از سوى
نهضت مقاومت ملى منتشر شد ،به لحاظ همين جوى كه بر ضد او به وجود

آورده بودند ،اسم او در آن فهرست نبود .البته خودىها اين جو را بر ضد او به
وجود آورده بودند .نظير همين كسانى كه امروز هم به اين گونه جوسازيها
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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را پاره پاره كردند و در همان حال او را محاكمه كردند و در همان حال او را
با بدن پاره پاره و تب دار اعدام كردند.

اين رژيم به حرف مردم اهميت مىدهد
صبح زود اخبار ساعت  7خبر اعدام فاطمی را منتشر كرد .اعدام او مثل

يك ضربهاى بر سر من فرود آمد .و اگر من يا كسان ديگر نظير من ،حرفها و
ادعاها و راست و دروغهاى جوسازان را نمىپذيرفتيم و تحقيق را براى

قضاوت درباره شخصيت آن قربانى الزم مىديديم و افكار عمومى با توجه

كافى به مسئله برخورد مىكرد و همه در بىتفاوتى محکوميت او را تماشا
نمىكرديم!؛ كجا رژيم مىتوانست به اين آسانى او را محکوم و اعدام كند.
شايد يك مقايسهاى بتواند روشن كند كه چه مىخواهم بگويم .شنبه ،كه من از

دستگيرى آقاى قطب زاده مطلع شدم به دادستان كل نامه نوشتم كه اين يك امر
غيرقانونى است و در مصاحبه نيز گفتم اگر قرار بود كه كسى به عنوان دادستان
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

چرا دستگير كردى و چه كسى به تو اعالم جرم كرد؟ ديگر قواى سه گانه الزم
نيست ،نه مجلس الزم است و نه قوه مجريه الزم است و نه حتى قوه قضاييه،

به دنبال آن ،تلفنهايى به محل كار من شد و بعضىها مىپرسيدند كه چه بايد
بکنند و من گفتم مقاومت نشان بدهيد كه تسليم اين بازيها نمىشويد .و مردم

مقاومت كردند و نشان دادند كه تسليم اين بازيها نمىشوند .در تهران و قم و
جاهاى ديگر اعتراض كردند به اين توقيف .و اعتراضشان مؤثر واقع شد.
ممکن است شما بگوييد كه طبيعت رژيم ما با رژيم سابق فرق مىكند و در

اين رژيم به حرف مردم اهميت مىدهند .اين صحيح است ،خوشبختانه هنوز
ما به جايى نرسيدهايم كه مردم و حرف آنها احترام و ارزشى داشته باشد.

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

گوش به زنگ باشند و در برابر اين رفتارها با قاطعيت مقاومت كنند .اين
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دادگاهها قرار نبود تا ابد بمانند و به صورت يك كابوس دربيايند و زندگى آرام
را از مردم بگيرند و كسى نتواند حرف خود را بزند و بر خالف دستور امام
اينها خود نيروى مسلح هم داشته باشند .و خود حکم كنند و خود بگيرند و

خود ببندند و هر كار كه مىخواهند بکنند! اگر اين روحيه مقاومت هميشه در
جامعه وجود داشته باشد ،حتى مقتدرترين رژيمها توانايى انجام كارهايى را كه

مىخواهد ،پيدا نمىكند .اين است كه جوسازى در آن وقت اهميت داشته است
و اگر آن جوسازى نبود ،رژيم پهلوى آن طور آسان نمىتوانست فاطمى را اعدام

كند.

اين درس كه در آن زمان من گرفتم ،موجب شد كه با خود عهد كنم نسبت

به اشخاص ،تا وقتى اطمينان دقيق پيدا نكردهام ،الاقل قضاوتى كه در موقعيت

آنها تأثير جدى داشته باشد ،نكنم.

امروز روزى است كه نسل جوان ما بايد همين هشيارى را پيدا كند و با

خود عهد كند كه نسبت به مسايل تا وقتى اطالع دقيق پيدا نكرده است،

قضاوتى كه تعيين كننده باشد ،نكند ،چرا كه جوسازان آسان مىتوانند جوى
بوجود بياورند كه در آن جو كسى ياراى دم زدن نكند.

خوب ،آنهايى كه به توقيف قطب زاده دست زدهاند ،در حقيقت تنها

نمىخواستند او را به جهت حرفهايى كه در تلويزيون زده بود بگيرند ،بلکه فكر
مىكردند كه با استفاده از اين موقعيت و فرصت اگر شدت عمل را نشان بدهند
و «او» و «مبلغى» را بگيرند ،ديگر كسى جرأت نخواهد كرد كه لب باز كند و
عمالا سانسور رئيس جمهورى كامل خواهد شد .مىماند خود او (رئيس

جمهور) .وقتى خود او هم اسباب بيان نداشت ،در حقيقت جو مناسب مىشود
با آرزوهاى قدرت پرستان .اما واكنش شديد مردم موجب شد كه نتوانند برنامه
خودشان را اجرا بکنند .در بيان كارنامه شنبه گفته بودم كه كسى اعتراض به اين

توقيف نكرد ،اما اين طور كه معلوم مىشود ،روز بعد و امروز شخصيتها و
بسيارى كسان اعتراض كردند .اميدوارم آنچه به دست مىآورند آنها را متقاعد

كند كه از حق ،به هيچ دليل و بهانهاى نمىبايد پشتيبانى نكرد .بسيارى موارد

پيش مىآيد كه فرصت طلبهاى قدرت جو را چنان سنگین مىكنند كه ،در

آن ،اظهار نظر بىفايده ،بلکه در عين حال خطرناك به نظر مىرسد .حتى در
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اين مورد نيز شکستن سکوت ،يك ضرورت است براى اين كه وقتى سکوت
شکست ،ناحق ناگزير است عقب بنشيند .اين سخنها را كسى مىگويد كه
رئيس جمهور است .بنابراين مايل است به خواننده خود بگويد :نه تنها در

صدد نيست كه قدرتها را در خود جمع كند که اگر این قصد را داشت ،نبايد
اين حرفها را میزد ،بلکه مىخواهد بگويد شرط عدم انحراف خود او هم بعد از
خدا و اعتقاد به هدايت خدا و مبارزه با كيش شخصيت ،همين توجه عمومى

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
راديو تلويزيون در ميان است ،بايد اين را بگويم كه من راضى به انتصاباتى كه
شده است نشدم و اگر مطلبى جز این عنوان شده باشد ،صحيح نيست.

بايد مقاومت بکنند تا اين دستگاه بىطرف شود .از قانونى كه مىخواهند

در مجلس تصويب بکنند ،آشکار است كه نمىخواهند دستگاه راديو تلويزيون،

دستگاهى باشد كه بىطرفانه حقايق را با مردم در ميان بگذارد ،بلکه
مىخواهند ابزار تبليغاتى آنها باشد و چون قوه مجريه ،يك رئيس جمهورى در
رأس آنست و به ناچار حق تصويب دارد ،با انواع و اقسام مىكوشند بلکه اين

حق را هم از او بگيرند تا هر سه نفرى كه در قانون مىخواهند پيش بينى كنند
و ناظرى كه مىخواهند بگذارند از خودشان باشد و يك طرفه هر چه

مىخواهند بکنند .اينجاست كه بايد مردم مقاومت كنند .مردم بايد بدانند كه
ضرر اين كار متوجه خودشان خواهد شد .اين همه مشکالت كه ما داريم ،به

لحاظ همين بىطرف نبودن دستگاه تبليغاتى است و يا يکى از مهمترين عوامل
آن اينست كه تابع و منقاد جوسازان شده است و بسيارى حقايق را وارونه جلوه

داده و موجب پيدايش مشکالت بزرگ براى كشور شده است؛ مشکالت

اقتصادى بزرگ ،مشکالت نظامى  -سيأسى بزرگ و ...كشور را در ورطه
خطرناكى كه سرنوشت او را به خطر افكنده قرار داده است .سلطه بر دستگاه

راديو تلويزيون يکى از عوامل مهم اين وضعيت است و اين دستگاه در اختيار

كسانى است كه مىخواهند انحصار قدرت را در دست داشته باشند.
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بارى صبح امروز به دو سه مسئله مشغول شديم ،يکى مسئله دستگيرى
آقاى قطب زاده ،معنى آن و ايستادگى براى اين كه اين خالف با سرعت جبران
بشود ،يکى بازسازى نيروهاى مسلح ،خصوصا نيرويى كه بايد دشمن را واپس
بزند ،و يکى مسايل اقتصادى ناشى از جنگ و ضرورت علم و اطالع براى

اداره اقتصادى كشور متأسفانه در دو سه ماه اخير ،كارهاى بىقاعده و بيانهاى

نادرست تهديد و انواع و اقسام كارها كه از روى ناآ گاهى از علم اقتصاد انجام
گرفته ،موجب شده است كه وضعيت اقتصادى ايران بدتر بشود.

بعد از ظهر به بازديد نيروهاى مستقر در جبهه جنگ رفتيم .دشمن

تحركاتى را شروع كرده بود و نيروهاى ما مشغول سركوب اين تحركها بودند.
روز اول در اينجا توپخانه ماعالوه بر اين كه يك توپ بيشتر نداشت ،بسيارى

كسرىها هم داشت و مقايسه امروز با آن روز مقايسه كوه است با كاه ،توانايى
فعلى توپخانه ما اصالا غيرقابل مقايسه با آن روز است .نه تنها از جهت
توپخانه ،بلکه از نظر روحيه و استعداد نيروى انسانى كه با اين ابزارها

مى جنگند .در اين بازديد از يك تيپ هم بازديد كردم .آنها قبالا يك گردان
«كاتيوشا»ى دشمن را طى يك عمليات گشتى گرفته بودند كه من در موقع
خود داستان اين كار دالورانه را گفتهام .افراد اين گردان را هم از بين برده و

فرمانده آن را كه يك سرگرد بود توقيف كرده بودند.
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امروز هم باز حمله كرده بودند و دو اسير گرفته و آورده بودند و گله
داشتند كه وسايل ارتباط جمعى ،راديوتلويزيون از اين مقوله گردان «كاتيوشا»

صحبتى نكردهاست .بعد به قسمت ديگر رفتيم كه مشغول تيراندازى با توپخانه
بودند .يك به يك با خدمه توپ صحبت كردم؛ روحيه شان عالى بود .البته در

پاى توپ سركردن با آن صداهاى مهيب كار آسانى نيست ،خصوص كه توپخانه
آسيبپذيرترين جاهاست .از لحاظ اين كه دشمن مىكوشد كشف موضع كند
و آنجا را بزند .مقدارى هم راجع به تأثيرى كه در شنوايى دارد صحبت كرديم

و گمان مىكنم بيشتر هموطنان اين تنبلى را داريم كه وسايل الزمى را كه براى

صدمه كمتر پيش بينى شده به كار نمىبريم ،آنها هم مطابق معمول آن چيزهايى
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.

مطلبى كه در بازديد از اين جبهه ،امروز براى من بسيار جالب بود و مرا به
هيجان آورد ،اين بود كه روز اول همه از اين كه ديده بانى خوب نيست و ديده

بان نداريم و تيراندازى توپخانه چون ديده بان نيست ،تجهيز نمىشود و پرت و
پال است ،ناله داشتند .اما امروز خودم در كنار بىسيم چى نشسته بودم.

ديدهبان مىگفت ،تانك از مخفى گاه خود بيرون آمد و دستور تيراندازى مىداد
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و بعد مىگفت «خورد ،به عقب برگشتند» كه نشان مىدهد پيشرفت در اين
زمينه تا كجا است و چقدر مؤثر است كه ما هم از روى دلسوزى و هم اعتقاد و

هم از روى آگاهى و علم عمل كنيم ،آن وقت دشمن عاصى مىشود .امروز
تقريبا طورى شد كه در مدتى كه من در جبهه بودم ،تحرك دشمن متوقف شد.

توپخانه دشمن كه نواحى مقدم جبهه ما را مىكوبيد ،خاموش شد و دشمن از

تحرك افتاد.

از وقتى كه من در جبهه هستم ،يك نفر را هم تنبيه نكردهام
اميدوارم خوانندگان متوجه مىشوند كه انسان وقتى از نزديك نتيجه كار و

تالش خود را مىبيند ،چقدر به هيجان مىآيد و من نيز امروز بسيار به هيجان
آمدم .به لحاظ اين كه در اين جنگ از وقتى كه من در جبهه هستم ،يك نفر را

هم تنبيه نكردهام و با برانگيختن استعدادها و ايجاد هيجان مثبت كار ،انسانها
خودجوش به كار و تالش برخاستهاند .گمان مىكنم توفيق ما در اين زمينه

همان انقالب اساسى است ،همان معنويت بزرگى است كه من در پى آن

بودهام .اين را هم بگويم ،وقتى كه به تهران مىرفتم ،نامهاى را به من دادند كه
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

شکستناپذير مىشود.

وقتى من اين روحيه جديد و اين تالش بىمانند و كوشش همه را و از بين

رفتن آن روحيههاى كسل ،غمگين ،ترش خو ،كينه توز و به وجود آمدن قيافه
بشاش ،اميدوار ،پرتوان ،پرتالش و پرابتكار را مىبينم ،مطمئن مىشوم كه اگر
استقامت بکنيم ،اين دوران بيمارى سپرى خواهد شد و انقالب ما چهره زيبا و

معنوى خود را بازخواهد يافت و اين همه تأكيد بر قاتليت و خشونت ،جاى
خود را به تأكيد بر معنويت ،محبت ،همکارى ،تعاون و سازندگى ،ابتكار و
خالقيت خواهد داد .اين قيافهها كه روز به روز نسبت به هم خشنتر و كينه

توزتر مىشدند ،روز به روز نسبت به هم خندانتر و اميدوارتر و با محبتتر
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بشوند .ايران را با كينهها و در كينهها نمىتوان ساخت .اين جنگ بايد به ما
بياموزد كه ايجاد محيط همکارى و صميميت و صفا ،چقدر در تغيير روحيه و

پيروزى در جنگ مؤثر است .در جنگ با مشکالت كشور و در جنگ با
ويرانىها و عقب ماندگىها ،به اين روحيه بيشتراحتياج است .اميدوارم نسل
جوان امروز ديگر گوش به جو سازان كينه توز نسپارد و خود را وسيله اغناى

ميل به زورگويى و تجاوزطلبى و خشونت آنها نگرداند.

بعد از مراجعت از جبهه ،در ساعت  5:30جلسه شوراى عالى دفاع تشکيل

شد و تا ساعت نيم بعد از نيمه شب ادامه يافت .نخست درباره سيأست خارجى
پيشنهادات وزير خارجه كوبا ،تلگرام دبيركل سازمان ملل ،پيام رئيس جمهور

پاكستان تصميم گرفتيم .بعد به مسايل مختلفى كه پيش آمده بود ،پرداختم و
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

دفاع مطالبى عنوان كرد كه نمايندگان به شما عشق مىورزند و خواهان تفاهم

با شما هستند و چقدر به جاست كه شما سعه صدر و گذشت مىفرموديد و
بعضى حركات راناديده میگرفتید و حاال كه همه براى تفاهم آمادهاند ،يك

محيط تفاهم جدى بوجود بياوريم .به او گفتم من از ابتدا خطاب به مردم

گفته ام كه اگر شما نمايندگانى انتخاب نكنيد كه هماهنگى داشته باشند ،كشور
با مشکالت بزرگى روبرو خواهد شد و حاال عمالا مىبينيم كه عدهاى

مىخواهند به جاى هماهنگ كردن مجلس با رئيس جمهور و رئيس جمهور

بامجلس ،اينها را با هم ضد بکنند و از قبل اين ضديت در تنور فرصتطلبى
نان قدرت براى خودشان بپزند .براى اين كه آنها نتوانند به اين كار دست يابند،

نمايندگان مجلس بايد خودشان در صدد كشف حقايق بربيايند و اجازه ندهند
اشخاصى بيايند و در آنجا جوسازى بکنند و محيط اختناق درست كنند كه
كسى نتواند حرف حق را بزند و بعد يك سردى به وجود بيايد و اين سردى به

تقابل بيانجامد و فاجعه به بار بياورد .در هر حال من همواره آماده بودهام و
آمادهام در يك محيط تفاهم با هم كار بکنيم و در نامه به رئيس مجلس هم

گفته ام اگر بنابر تفاهم باشد ،من چه در جلسه علنى و چه در چلسه غيرعلنى
حاضرم شركت بکنم و آنچه الزم به توضيح هست ،مىدهم .حرف من اين
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است كه اسباب و مقدمات وضعيتى كه كشور در آن به سر مىبرد را من فراهم
نياوردهام و آنهايى كه دارند اين جوسازيها رامى كنند ،فراهم آوردهاند.

من با تمام نيرو كوشيدم كه كشور را در اين وضعى كه هست ،قرار نگيرد،

و اين كوششها را آنها بودند كه خنثى مىكردند .حاال اين بدهکاران واقعى

مىخواهند طلبکار بشوند با استفاده از جوسازى .اين چيزى نيست كه ما
بتوانيم تحمل بکنيم و نسبت به آن مسامحه روا بداريم .براى اين كه اوضاع
كشور خطرناك است و چنين كارى مساوى است با به خطرانداختن سرنوشت
كشور .به هر حال از بيان او من اميدوار شدم به اين كه بلکه يك دوران بحرانى

سپرى شده باشد و آن بخش از نمايندگان كه گمان مىكردند تضاد بهتر از
توحيد است ،اينک قانع شده باشند كه توحيد ،شعار اصلى اسالم ،بهتر است و
همين امروز هم در روزنامه ديدم كه عدهاى از نمايندگان ،متنى را خطاب به

امام در تقدير از زحمات من امضاء كرده بودند .من سپاسگزار آنها هستم و به
آنها اطمينان مىدهم كه از هيچ كوششى در استخالص كشور مضايقه نكنم و

اميدوارم این قدم بزرگ آنها جو را دگرگون كند و آنهايى كه فكر مىكنند
مىتوانند نهادهاى قانون اساسى را در مقابل هم قرار بدهند ،متقاعد بشوند كه

روششان خطاست و مجلس بازيچه آنها نخواهد شد.

امروز باز در روزنامه ديدم اعتراضات بسيار به دستگيرى آقاى قطب زاده و

احضار آقاى مبلغى بود .تظاهرات مردم در قم و در بازار تهران .باز هم تكرار
مىكنم كه مايه بسيار اميدوارى است .براى اين كه اگر مردم القيد بمانند ،اين

زورگويىها استقرار پيدا مىكند و به روش حکومت تبديل مىشود و آن هم
«تنها روش حکومت» كه در آن صورت ابزارهاى مناسب خود را به وجود
مىآورد ،يعنى آدمهاى مستبد و استبدادطلب ،با همان روشهايى كه در رژيم
پيشين بود و «استبداد حتما و قطعا وابستگى مىآورد» و ما از نو به رژيم سابق

برمى گرديم با آدمهايى ديگر .بنابراين مردم نمىبايد نسبت به تجاوزاتى كه به

آزادى و قانون اساسى مىشود ،القيد بمانند .هربار كه اين تجاوز صورت
مىگيرد ،بايد با قاطعيت به صحنه بيايند و در برابر تجاوزگر بايستند .اين شرط
پيروزى انقالب ما است .عدهاى زياد از مردم حرف مىزنند ،اما براى مردم
نقشى جز كف زدن يا الله اكبر در تاييد گفتن قائل نيستند .ما مىخواهيم مردم
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در صحنه باشند و جلو تجاوزها بايستند اين است شرط سالمت رژيم ما.
اميدوارم كه مردم ما خسته و القيد نشوند و نسبت به اين گونه تجاوزات آشکار

به حقوق قانونى اشخاص ،القيد نمانند و با قوت تمام بايستند و از همين
تجربه خود درس بگيرند كه ايستادگى متضمن بسيارى فوايد است.

کارنامه سه شنبه  20آبان ماه 1359

تاریخ انتشار چهارشنبه  5آذرماه 1359
شماره روزنامه 409

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

باشند .مقدارى را از طريق كارنامه روز انجام مىدهم ولى به لحاظ وضع

نابسامان راديوتلويزيون و وجود سانسور بر آن ترجيح مىدهم تا وقتى كه وضع
به طور جدى در راديو تلويزيون تغيير نكند ،از آن استفاده نكنم و بقيه مسايل
را از طريق مصاحبه مطبوعاتى به اطالع مردم برسانم.

ديشب به من گفتند براى خودشان مشغولند قانونى وضع كنند كه

راديوتلويزيون را به ترتيب دلخواه خودشان اداره كنند.
اينها از يك نكته مهم غافل ماندهاند و آن اينست كه در دست داشتن

انحصار يك وسيله تبليغاتى نيست كه به مردم كمك مىكند .اين دستگاه از اول
انقالب در دستهاى معينى بوده و به سود گروههاى خاصى عمل كرده است
اما نتيجه عملى كار به ضرر آنها تمام شده است و رژيم شاه سابق هم اين
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

مجارى خبرى نيست .دهها و صدها مجرا در جهان ما وجود دارد و اگر
دستگاه تبليغاتى محلى براى بحث آزاد نباشد و انديشهها و نظرها يکديگر را
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در آنجا نيابند و اگر اخبار آن طور كه واقع مىشوند به اطالع عموم نرسند ،و
اساس و پايه نظرها قرار نگيرند ،حتى گروهى بنا بر دخل و تصرفى كه در

اطالعات و اخبار مىكند ،آن را پايه نظريه خود قرار مىدهد ،در نتيجه جامعه
از اطالع درست محروم مىشود و گروهها به تعبير قرآنى بدانچه دارند ،دل

خوش مىشوند و تعصبها شديد مىگردد و جامعه سيأسى به گروههاى

متخاصم تجزيه مىشود؛ یا موج مردم مىآيد و اين گروهها محلهایی را که

اشغال کردهاند ،ترك میكنند و يا موج استبداد مىآيد و به نام اين كه مىخواهد
اين گروهها را از سر راه مردم بردارد ،حاكميت خود را مستقر مىكند .اينست
كه از جهت كشورى و انقالبى و اسالم و كشور است كه من براى اصالح

جدى راديو تلويزيون پافشردهام و پا مىفشرم ،نه از لحاظ شخصى كه از لحاظ

شخص من ،اين دستگاه پيش و بعد از ريأست جمهورى ،به ضد رئيس
جمهورى عمل كرده و كار به سود من تمام شده است و هر اندازه از اين پس
هم در روش گذشته اصرار بورزد ،باز در نزد افكار عمومى به سود من است و

بر حقانيت من داللت قطعى مىكند.

در كشورى كه رئيس جمهور آن به رأى عمومى انتخاب شده است،

وقتى اين رئيس جمهور سانسور بشود كسى از اين دستگاه باور نخواهد كرد

كه حرف راست میزند .بنابراين ،تبليغات دستگاهى كه مردم از پيش به اين
كه حرف نادرست مىزند معتقد و متقاعد شده باشند به زيان كسى تمام
نمىشود بلکه به سود او تمام مىشود؛ اما به زيان كشور و به زيان اسالم خواهد
بود .چون مشخصه راديو تلويزيون جمهورى اسالمى بايد اين باشد كه حقيقت
و واقعيت را تبليغ كند .وقتى اين كار را نكرد ،اين چنين جمهورى ،اسمش
اسالمى و واقعيتش ضداسالمى است .به هر حال از نظر من وضع راديو

تلويزيون بهتر نشده و جاى بسيار تأسف است كه دادستان كسانى را كه ژ3-

كشيدهاند و خواستهاند به زور اسلحه خود را تحميل كنند ،عنوان متصدی داده و
تصدى كار را به آنها سپرده است! و اين امرى نيست كه با قانون تطبيق داشته

باشد.

بارى مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجي كه از مناطق جنگى ديدن

كرده اند را انجام دادم .بعد به بازديد از پيشرفتهاى آموزش نظامى رفتيم .يك
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وسيله جنگى كه دشمن همواره استفاده مىكند و ما هم داريم ولى نه پيش و نه
بعد از انقالب آموزش الزم براى استفاده از آن داده نشده بود ،اينك پرسنل
آموزش مربوطه رامى بينند تا ما نيز آن را به كار گيريم .بار اولى كه من رفتم

كسانى كه مىخواستند با اين وسيله كار كنند ،از فقدان آموزش كافى اظهار

نارضايتى مىكردند .برايشان صحبت كردم وگفتم آموزش را خود انسان است

كه به خودش مىدهد .آنهايى كه بيشتر آموختهاند و نقش معلم را بازى
مىكنند ،كمك هستند .شما اگر بخواهيد ميهن اسالمىتان را نجات بدهيد،
بايد تالشتان را چند برابر كنيد و زحمت بيشترى بکشيد و بهتر بياموزيد و
خصوصا توجه داشته باشيد كه همان سنت قديمى را زنده كنيد و آن اين كه

نمىبايد هيچ گلولهاى را بيهوده شليك كرد .شما هم بايد طورى ياد بگيريد كه
وقتى هدف را يافتيد ،تير را به هدف بزنيد .اين بار كه رفتم ،روحيه شان

فوقالعاده و عالى شده بود .از آموزش بسيار راضى بودند و مىگفتند كه
نگرانيهايشان رفع شده است .قرار شد كه من دو سه روز ديگر بار ديگر بروم و

حالت آنها را در تيراندازى ببينم .در اينجا بار ديگر تأكيد در اين معنى را الزم
مىبينم كه كار يك رهبرى اينست كه نيروها و استعدادها را در وجود آدمى

برانگيزد و بدو هم اميد و هم اعتماد به نفس بدهد ،به طورى كه او به طور

خودجوش استعدادهای خود را بکار اندازد  .روحیه قوی پیدا کند و آن چیز
که ناممکن بود ممکن بگردد  .دشمنی که به ما حمله کرد نه تنها مطمئن بود

در هفته اول کار ما را خواهد ساخت و رژیم ما را سرنگون خواهد کرد ،بلکه
در داخل خود کشور ما نیز دست اندرکاران بطور عمومی اعتقادشان بر این بود

که در همان هفته اول کارمان ساخته می شود؛ پس از آن ،شیوههای جنگی بود

که بعد از سلطه دشمن بر خوزستان ما باید اتخاذ میکردیم  .به استناد اینکه
ارتش ما ضعفهایی دارد ،میگفتند از ارتش کاری ساخته نیست بنا بر این باید

کار دیگری کرد .من مطابق با اعتقاد اسالمی و روش کارم با اینکه در باره

خود و دیگران آزموده و تجربه کرده بودم بر این باور بودم که باید ضعفها را
بر طرف کرد و امکاناتی را که وجود دارد بکارگرفت ،میزان کارآیی را که
وجود دارد بکار گرفت ،میزان کار آیی ارتش را باال برد و روحیه او را تقویت
کرد تا استقامت کند و دشمن را بشکند و همین روش را بکار بستیم  .تجربه
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حق را به جانب من داد  .ارتش مقاومت کرد و امروز از حمله به خوزستان 50
روز می گذرد  ،از شروع جنگ بیش از دو ماه میگذرد؛ نه تنها دشمن به
هدفهای خود نرسیده است این احتمال که ما پیروز بشویم بسیار قوت گرفته

است  .من ضعفهای ارتش را چه آنها که از پیش میشناختم و چه آنها که در
جریان جنگ شناختم را شروع به از بین بردن و رفع کردن کردم و امروز ارتش

با روحیه جنگی و با استعدادهایی که هر لحظه در حال افزایش است با دشمن
میجنگد  .در اینجا این معنی را بگویم که تبلیغات همان گروهها که میخواهند
هر ضعفی را وسیله بازی قدرت قراردهند ،از مدتی به این طرف سعی دارند

حتیالمقدور اسم ارتش را نیاورند و به عناوین دیگری از نیروهای مسلح ما
یاد میکنند  .حال اینکه اینها باید بدانند وقتی ارتش ما موفقیتی بدست میآورد
و به عنوان دیگر از آن حرف میزنند ،در روحیه آنها اثر منفی میگذارد و این

فکر را در آنها القا میکند که کسانی هستند که بر دستگاههای تبلیغاتی ما

سلطه دارند و نمیخواهند ما در این جنگ پیروزشویم و به هر وسیله میخواهند
روحیه نظامیان را تضعیف بکنند .همین امشب در شورای نظامی بسیار مطالب

را میگفتند که ما این کار را انجام دادهایم و بنام دیگران در رادیو و تلویزیون
و مطبوعات انتشار داده اند که بسیار در روحیه سربازان اثر منفی داشتهاست .

این مطلب را که میگویم برای این است که مردم بدانند ما در چه موقعیتی

مشغول جنگیدن هستیم و چگونه از هر سو بجای کمک بما صدمه میرسانند.

به هر حال ،با وجود همه این صدمهها و ضربهها ،ما بکار بازسازی به جد

مشغولیم .اول بازسازی روحی و فکری و نشاندادن کارآیی اندیشه اسالمی و
پایبندی به فرهنگ خودی در نبرد و دوم کارآیی از لحاظ آماده کردن

سازوبرگ .تا این زمان همیشه عنوان میشد که سربازان ،درجه داران و افسران

ما روحیه ندارند و باید ترکیبی از غیر اینها بوجود آورد تا بتوانند بجنگند .در

این جنگ ،پس از مالحظه اثرات منفی این ترکیب در روحیه ارتش با اینکار
موافقت نکردم و تکیه را گذاشتم بر اینکه خود اینها که میجنگند روحیه پیدا
کنند و بجنگند  .بر اساس این باور که روحیه آدمی و عقیده او بزک لباس او

نیست با بازدید مستمر و شرکت مستمر در عملیات جبههها و تشویق مستمر و

کوشش برای شکستن آن موانع روانی و ذهنی ارتشیها ،موفق آمدم که در آنها
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روحیه جدیدی بوجود بیاورم  .امروز طوری شدهاست که در جبههها ارتشیان ما
بیقراری میکنند و هم امروز میزان ضرباتی که از جبهه کرمانشاه تا آبادان بر
دشمن وارد ساخته اند فوقالعاده عظیم است .

من در قسمت دیگری از عملیات امروز یاد خواهم کرد .بهر حال،

میخواهم به مردم بشارت بدهم که  45روز است ما در وضعیت  45روز پیش
از این نیستیم  .هفتم و یا نهم مهر بود؛ آنها که کارنامه را میخوانند میتوانند
ببینند که چه روزی بوده است؛ چون من االن بیاد ندارم .همراه فرمانده نیروی

زمینی ،رئیس ستاد ،فرمانده نيروي هوايى به دزفول آمدم .همه چيز در اين
جبهه حکايت از شکست مىكرد ،قيافهها يأسآميز بودند .در اينجا براى اين

قيافههاى يأسآميز صحبت كردم .آنها با اميد برخاستند و به جبهه باز گشتند و
امشب هيچ كدام از فرماندهان و مسئوالن نظامى نبودند كه به پيروزى ما

مطمئن نباشند ،اين تغيير روحيه در زمانی انجام گرفته است كه ،در آن ،جريان
فرصت طلب تمام كوشش خود را براى تضعيف همين روحيه به كار برده

است.

بعد تا ساعت چهار و پنج بعدازظهر گروههاى مختلفى آمدند و در مسايل

مختلفى گفتگو كرديم .يکى از آن مسايل مشکالت اقتصادى كشور بود .ما
پيش از جنگ بر آن بوديم كه در عين محاصره اقتصادى بکوشيم و هم بحران
اقتصادى راحل بکنيم و هم كشور را روى جاده سازندگى و توليد بياندازيم،

همان وقت آنهايى كه قرارشان اين بود در هر زمينهاى كه ديدند موفقيت نزديك

است به دست آيد ،موانعى ايجاد كنند و نگذارند كه ما به مقصود برسيم تا بعد
بگويند ،اين رئيس جمهور ناتوان است ،در زمينه نظامى همين كار را با ما

كردهاند و مىكنند .گرچه اينجا بازى با موجوديت كشور است ،اما آنها را باكى
نيست .هرگاه کارها که باید کرد ،انجام نگیرند ،اثرات اقتصادى جنگ مرگبار

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

وضع اقتصادى ما خوب نيست و بخش مهمى از اين بدى وضع

اقتصادى ،نتيجه عدم استقرار قانون و نظم و انضباط در كشور است .اين
وضع اقتصادى به لحاظ اظهارها ،بيانها و عملها از سوى دست اندركاران

سيأست ايران بدتر نيز مىشود .دولت به لحاظ عدم اطالع از واقعيتهاى
اقتصادى مشىهايى در پيش مىگيرد كه وضع اقتصادى را بدتر نيز مىكند ،ما

هنوز نمىخواهيم باور كنيم در اين جهان بايد كار را اهل خبرهاى كه معتقد
باشند در دست بگيرند ،حتى فراموش كردهايم كه پيشينيان ما گفته بودند:
دشمن دانا بلندت مىكند

بر زمينت مىزند نادان دوست

و اين قدر براى علم و دانش در اداره امور نقش قائل بودند.

بر ما گذشت آنچه گذشت و اين صدمه در اين سه قرن از نادانى و جهل

مديران و مسئوالن و حاكمان بود .اينك مايیم و يك اقتصاد درمانده از رژيم
پيشين كه به ما ارث رسيده است و خود بر اين درماندگىها صدچندان

افزودهايم .مردم به لحاظ همين عدم اعتماد ،پولهاى خود را از دستگاه بانكى
بيرون كشيدند ،در جريان جنگ نيز پولهاى خود را بيرون بردند و در نتيجه

مشکالت نظام بانكى كه داشت حل مىشد ،دوباره به صورت يك مرض عود

كرد .شايد مالحظه رفتار كسانى كه فرصتهاى خطير را به جاى مغتنم شمردن
براى يکدلى و وحدت و كار تالش ،آنها را براى بازى قدرت مغتنم مىشمرند،
آنها نيز مؤثر افتاد و اين طور گمان بردند كه كشور را از اين جنگ جان سالم

بدر نخوا هد برد و در پى آن شدند كه الاقل پولهاى خودشان را در دست داشته
باشند و در صورت لزوم به نقاط امن بروند و يا حداقل از جهت مادى در

نمانند .اينك كه ما به خواست خدا دشمن را مهار كردهايم ،اين را بايد مردم از
من بپذيرند كه وضع نه تنها نجات يافته است ،بلکه اميد پيروزى ما روز به روز

بيشتر مى شود ،بنابراين بهتر است پولها را به بانكها بازگردانند و بدون بيم و
هراس زندگى عادى خود را از سر بگيرند و با اظهار بىاعتمادى ،به اقتصاد

كشورشان بيش از آنچه ضربه خورده است ،ضربه نزنند.
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من اميدوارم همه به رئيس جمهور خودشان اعتماد مىكنند و به نيروهاى
مسلح خودشان اعتماد مىكنند و اين حرف را مىپذيرند كه دشمن هرگز به
هدفهاى خودش نخواهد رسيد و ما موفق خواهيم شد تجاوزگران را سرنگون

بسازيم.

بنابراين هيچ بيمى نبايد داشته باشند ،نگران نبايد بشوند و پولهاى

خودشان را به بانكها برگردانند دولت نيز بايد بداند اقتصاد و دانش اجتماعى
پيچيدهترين دانشهاست ،به خالف تصور بسيار مشکلتر است از علوم «دقيقه»
و از علم طبيعى؛ چرا كه در اينجا عامل انسان است و تصميم و انديشه او تغيير

مىكند و كار شناسایی را بسيار بسيار مشکل مىسازد؛ بنابراين تدابير اقتصادى
واقعا دانش و بصيرت كافى مىخواهد ،اين طور نيست كه هركسى بنشيند عالم
علم اقتصاد بشود و دستورالعمل صادر كند و كار انجام بگيرد .بنگريد كه در

دوران انقالب چه در داخل و چه در خارج مرزها چه زيانهاى عظيم بر اقتصاد
ما وارد آمده است.

بنابراين كمى هم برويم دنبال كسانى كه اعتقاد و علم هر دو را دارند.

اعتقاد بدون علم ،اعتقادى نيست كه بشود روى آن قسم خورد كه به كار

مىآيد .علم بدون اعتقاد هم البته به كار ما نمىآيد .نمىدانم اصالا علم بدون
اعتقاد ممک ن است يا نه؟ چرا كه علم ،خواهى نخواهى انسان را صاحب نظر

مىكند .عقيده من اينست كه علم واقعى با اسالم يکى است و مسلمان وقتى به

«حقانيت» اسالم مىرسد كه «عالم» بشود.

کارنامه  2آبان 1359

تاریخ انتشار  6اذرماه 1359
شماره روزنامه 410

خبرهای خوب از نقاط مختلف جنگ و گزارشی از ضایعات دشمن
اما علميات نظامى امروز :امروز جهاد سازندگى دزفول و مردم شهر چند

گوسفند و نقل و نبات براى تشويق خلبانهاى هوانيروز به لحاظ كار برجسته
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شان آورده بودند .بعد فرمانده عمليات در كرمانشاه يعنى سرهنگ عطاريان
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
مى زند ،امروز انبار مهمات دشمن و بسيارى نقاط حساس دشمن را زده است و
باالخره در ناحيه اهواز و آبادان لشگر مشهد ،پاكسازى را با موفقيت ادامه

مىدهد و غنايم جنگى مهمى به دست آورده است .بندر «فاو» را نيز توپخانه
ما از آبادان جانانه كوبيده است .حاال فهرست اين ضايعاتى را كه به دشمن

وارد شده است در اينجا براى شما مىآورم .تا شما بدانيد دشمن وقتى متوقف

شد ،نمىتواند هر روز اين تلفات را تحمل كند و از پا درنيايد.

 توپخانه ما در گيالنغرب يك آتشبار توپخانه و دو انبار مهمات دشمن را ازبين برده است.

 در غرب اهواز در دب حردان و دب سليمان  4تانك 10 ،تيربار و  83نفركشته به دشمن خسارت وارد آمده است.

 در شمال شرقي آبادان نيروى ارتش ما با توپخانه خود تلفات سنگينى بهدشمن وارد كرده است .دشمن تارومار شده و آنچه به جاى گذاشته است17 ،

دستگاه «لودر»  50دستگاه خودرو ،غالبا سالم 45 ،جسد غير از زخمىها و
جسدهايى كه با خودشان بردهاند.

 -هوانيروز ما در سرپل ذهاب  350نفر تلفات به دشمن وارد كرده است .در

جبهه دزفول نيز  120نفر تلفات به دشمن وارد آمد و  3تانك و  10خودرو با
نفرات و تعدادى بولدوزر و گريدر منهدم كرده و به غنيمت گرفته است.

 هوانيروز در غرب اهواز  5تانك و يك جيپ فرماندهى را با سرنشينانش ازبين برده و  50نفر كشته و  30نفر زخمى هم به دشمن تلفات وارد آورده

است.

 نيروى هوايى ما هم خطوط مواصالتى دشمن را زده و خودروهاى بسيارىرا از بين برده و اين طور كه گزارش دادند ،يك ستون از خودروها كه شامل

تعداد زيادى كاميون بوده است از عراق تداركات براى لشگرهاى دشمن

مىآورده مورد حمله قرار داده و بخش مهمى از آنها را منهدم كردهاند.
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باال رفتن تلفات دشمن و اين ضربههاى كارى نتيجه پيروزى يك تجربه
است كه به ترتيب براى خواننده شرح مىكنم تا خود او با توجه به اخبارى كه
هر روز خوانده و شنيده است ،بيان مرا ارزيابى كند و ببيند كه حق با من است.

 -نيروى هوايى ما كمتر در معرض برخورد بوده ،نظم و انضباط داشته و

مداخله در كار او هم نبوده .در نتيجه با روش علمى و انضباط نظامى عمل
كرده و از ابتداى جنگ تفوق هوايى را به دست آوده و يکى از عوامل مهم

متوقف كردن پيشرفت دشمن بوده است .تا اينجا خود عملکرد اين

نيرومى گويد كه نظم و انضباط و دانش و فن اگر داشته باشيم ،ما بر دشمن

غلبه مىكنيم.

در دريا نيز مداخله كم بوده است .نيروى دريايى ما موضوع دعوا

نبودهاست و ما در اينجا هم دنبال حل اختالف ندويدهايم .سخن چينان و
توطئه سازان كمتر به جان آن نيرو افتادند .در نتيجه در آنجا هم ما تفوق قطعى

بر دشمن پيدا كرديم و بسيارى از ناوهاى دشمن را از بين برديم و در واقع

سيادت كامل دريايى با ماست و همين ديروز فرمانده نيرو و معاون او در اينجا

بودند و از كار بسيار قابل تقدير مهمشان گزارشى آورده بودند و آن دست يافتن

بر اسکله صدور نفت عراق كه در حدود  %65نفت صادراتى خودش را از

اينجا صادر مىكند بود كه رفتهاند بدون دادن حتى يك كشته آن را از بين
بردهاند .در اين نيرو هم دانش و فن و نظم و انضباط باعث غلبه بر دشمن شد.

در هوانيروز كه به اصطالح نيروى هوايى مجهز به هليكوپتر است و تابع

و جزء نيروى زمينى است هم چون مداخله و كوشش براى در دست گرفتن
نبوده ،جدل و اين حرفها نبوده ،نظم بوده و انضباط بوده و فن بوده و دانش،

از ابتداى جنگ با اين كه مىگفتند خوزستان دشت است و اين نيرو در دشت
چندان كارآيى ندارد ،با كمال كارآيى وارد عمل شده و ضربات مرگبارى به
دشمن وارد كرده و روز به شب نمىرسد ،مگر اين كه ضربات سنگينى بر

دشمن وارد آورد.

در اينجا هم نيروى ماخوب عمل كرده است .هليکوپترهاى دشمن يا

جرأت نكردند بيايند و يا اگر آمدند مورد اصابت گلولهها قرار گرفته و فرار

كردند .سه چهار روز پيش گفتند  2هلي كوپتر آمده بودند كه هليکوپترهاى ما
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آن ها را تعقيب كرده و يکى از آنها را در داخل خاك خودمان زدند و افتاد و
يکى ديگر را تا داخل خاك عراق تعقيب كرده و در آنجا زدند.

پس تا اينجا نظم ،دانش و فن البته برپايه اعتقاد به دفاع از ميهن اسالمى

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

در نتيجه نه تنها بر توپخانه دشمن تفوق پيدا كرد ،بلکه عمالا بر جبهه مسلط
شد .پس تا اينجا هر چه را ما بردهايم ،روى نظم و انضباط و دانش و فن
برپايه اعتقاد توفيق پيدا كردهايم و بر دشمن تفوق به دست آوردهايم.

در خرمشهر در مرحله اول كوشش ما به نتیجه رسید
حال خود نيروى زمينى ،در اينجاست كه ما ميان ارتش و سپاه و بسيج و

ديگر نيروهايى كه به جبهه مىآيند ،مسئله هماهنگى را داريم .همين مسئله
است كه يکى از ضعفهاى بزرگ نيروىهاى ماست .هرجا كه ما موفق شديم
نظم و انضباط و فن و علم بر بنياد اعتقاد را اساس قرار بدهيم ،موفقيت با ما

شده است .در خرمشهر در مرحله اول كوشش ما براى ايجاد هماهنگى از طريق

كسانى كه ما در خوزستان به اين كار گماردهايم ،به نتيجه نرسيد و اين
هماهنگى به وجود نيامد ،وحدت فرماندهى ممکن نشد .در نتيجه با همه

كوششهاى نيروهاى مسلح ما دشمن توانست بخش مهمى از شهر را در دست
بگيرد .يك گروه سيأسى از طريق چاپ نشريهاى مطالبى سراپا دروغ و

فوقالعاده خطرناك براى روحيه ارتش ما را عنوان كرده بود كه «اگر مقاومت
مردم و سپاه نبود ،خرمشهر در روز اول سقوط كرده بود» .من مىخواهم در

اينجا به شما مردم بگويم كه كار ما اين نيست كه بين مردم خط كشى كنيم و

عدهاى را بد و عده ديگرى را خوب بناميم.

آنهايى كه داوطلب شدند و جنگيدند ،همه مردم ايرانند
و من گفتم كه فهرست زخمىها و شهداى خرمشهر را تهيه كنند تا شما
مردم بدانيد اين جوسازانى كه جز قدرت ،هيچ چيز را نمىبينند ،در چه مرحله
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حساسى با به راه انداختن جنگ روانى ،چه ضربههاى كارى مىخواهند بر پيکر
موجوديت ما بزنند.

امروز از فرمانده نيروى دريايى پرسيدم تكاوران شما در خرمشهر چقدر

تلفات داشتند ،معلوم شد  70كشته و  300زخمى داشتهاند.

حال ما در آنجا سه گردان نيروى زمينى را هم از دست دادهايم و از آنها

چيزى در حدود ده درصد باقى مانده است اينها مردم نيستند و در پايدارى و
استقامت شهر تأثير نداشتهاند؟

بارى بگذريم ،داشتم مىگفتم كه در خرمشهر اين تجربه شکست خورد و

به جايش در آبادان ما بر وحدت فرماندهى تكيه كرديم و يك تيپ بدانجا
گسيل داشتيم و اين تيپ با همان نظم و انضباط و دانش و فن بر پايه اعتقاد
عمل كرد .پل دشمن را با دادن شهيد و زخمى منفجر كرد و دشمن را از آن

منطقه راند و دو طرف بهمن شير را در تصرف آورد و مشغول پاكسازى و
پيشروى است .وضع را به كلى در آبادان دگرگون كرده است .گفتند همين
ديروز عمليات آنها اين قدر درخشان و حماسى بوده است كه آقاى فرماندار كه

در اين اواخر كارش شده بود دويدن به اين مجلس و خانه امام و اين طرف آن

طرف و شکايت از ارتش ،البته بیدليل  -كه در موقع خود خواهم گفت چرا
بىدليل  ،-به هيجان آمده و براى تشويق نظاميان تظاهرات به راه انداخته
است .پس در آنجا هم ما مىبينيم اين عوامل وقتى با هم جمع بشوند ،پيروزى

ما بر دشمن مسلم است .اميدوارم همه ما اين درس و تجربهاى را كه واقعيت

مىدهد ،بياموزيم و آنچه را كه با خون بهترين فرزندان خودمان به دست
مىآوريم ،يعنى تجربهاى را كه با خون شهيدان بدست مىآوريم ،بار ديگر به
دست طوفان فرصتطلبى و جوسازى نابود نكنند.

امشب شوراى نظامى تشکيل شد و گزارش عمليات داده شد .من مدتى

برايشان از واقعيت رهبرى و فرماندهى صحبت كردم و خود آنها هم تصديق
كردند كه بدون اين كه خود متوجه بشوند ،به تدريج مىبينند روحيه ديگرى

پيدا كرده اند و ديگر دنبال آن داليل و عاليم شکست نيستند ،دنبال ضعفهايى
كه كار ما را به اينجا كشانده نيستند ،دنبال رفع آن ضعفها و ايجاد قدرت براى
شکستن دشمن هستند .فرمانده لشگر  21كه خود او نيز دچار اين دگرگونى
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اساسى روانى  -فكرى شده است ،به من اطمينان مىداد كه به زودى دشمن را
«جاى كن» خواهد كرد .توجه كنيم كه روز اول استقرار من در خوزستان،
همين لشگر به دشمن حمله كرد و تلفات تانك و ابزار جنگى بسيار ديد و

عقب نشست و بعد همين لشگر حمله دشمن را درهم شکست .خواننده

مى تواند ببيند چه دگرگونى اساسى به وجود آمده و چرا من به سرنوشت جنگ
خوشبين هستم.

اميدوارم اين توضيحات براى بدبينها نيز مؤثر باشد
و آنها كوشش نكنند در مقالهها و خطابهها ايجاد روحيه يأس و بدبينى بکنند.
بعد از رفتن فرماندهان نظامى ،آقاى قطبزاده تلفن كرد ،مدير روزنامه انقالب

اسالمى تلفن كرد و معلوم شد كه آيةالله پسنديده برادر بزرگ امام ،نامه به
مجلس نوشته است و نگذاشتهاند در مجلس خوانده شود .گفتند مضمون نامه،

تقدير از زحمات ريأست جمهورى و اعتراض به سلب آزادى و يادآوردن
حدود و ثغور دستگاه قضايى است .مدير روزنامه گفت كه امروز تيراژ روزنامه

را  200هزار كردهايم و استقبال مردم عظيم است .من اين انتظار را نيز داشتم
و خوب مىدانم كه مردم با سانسور مخالف هستند و وقتى ديدند يك

روزنامهاى كوشش مىكند حقايق را با آنها در ميان بگذارد ،جرأت و جسارت
دارد و در برابر خالفكارىها سکوت نمىكند ،از آن حمايت مىكنند .من
يقين دارم اين حمايت ،روزافزون خواهد شد و مردم خريدن روزنامه را نوعى

مقابله با گرايش زورمدارى تلقى مىكنند كه مىخواهد وسايل ارتباط جمعى

مثل راديو ،تلويزيون و روزنامهها را به ابزار كار خود تبديل كند و هرگونه صدا
و بيانى را كه مخالف حاكميت و قدرت انحصارى باشد ،خفه و خاموش كند.

روزنامه با تيراژ  200هزار منتشر شدهاست
روز اولى كه ما روزنامه را به راه انداختيم ،فكر مىكرديم كه چگونه

معضل و مشکل روزنامه را حل كنيم .از سويى اگر بخواهيم مطالبى بنويسيم
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كه به كار اهل فكر و انديشه بيايد و كمى علم و دانش در آن باشد كه به كار
خواننده بيايد ،خوانندگان كم خواهند شد و اگر بخواهيم مطالب را جورى

بنويسيم كه دارندگان معلومات پايين هم بتوانند از روزنامه استفاده كنند ،بايد

به اخبار و مطالب سطحى بسنده كنيم .باالخره به اين فكر افتاديم كه از تيراژ
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
مى شوند .تا اين كه به تدريج بخش زيادى از اين اهل فكر و علم جذب به
روزنامه بشوند و تيراژ در طول زمان باال برود.

روزنامه در مرحله اول با تيراژ صدهزار شروع كرد اما 50هزار پايين آمد و

حتى در يك دوره كوتاه تا  30هزارهم كم شد .دوباره باال رفت و در حدود 50

تا  60هزار باقى ماند .بعد كه اين جريانات به وجود آمدند و من در 17
شهريور از آنها حرف زدم و كارنامه مرتب خود را در روزنامه منتشر كردم،
تيراژ باال رفت به  80هزار و اين اواخر به  100هزار رسيد .و گويا حركتى كه
از داستان راديو تلويزيون ناشى مىشد و تالشى كه عدهاى براى استفاده از

فرصت در ضربه زدن به رئيس جمهورى از پشت داشتند ،موجب شد كه توجه
عمومى به روزنامه تا اين حد افزايش يافت كه اينك با تيراژ  200هزار منتشر

شدهاست .اميدواريم كه همىن ترتيب هم ادامه پيدا كند.

بعد آقاى قطبزاده كه آزاد شده بود ،تلفن زد .به او گفتم به من گزارش

كردهاند كه با شما بدرفتارى شده است .گفت خير .پاسداران مثل ما فكر

مىكنند ،با ما هستند ،يکدل هستند و صاحب اعتقاد .من به او گفتم پس
مىبينيد كه حق به جانب من بوده است ،عدهاى هستند كه كارشان جوسازى
است ،اينها يك گروه سياسى هستند و خود را قيم و متولى اين پاسداران

ساختهاند و به نام آنها حرف مىزنند و پاسداران يعنى آنها كه عقيده دارند و

فداكارند ،از ابتدا با ما بودند ،امروز بيشتر از گذشته با ما هستند ،چون مىبينند

و به تجربه حس مىكنند كه چه كسانى براى دفاع از موجوديت كشور و
انقالبشان ايستادهاند .اميدوارم اين امر واقع مستمر در دوران ما پايان بپذيرد و
آن امر اينست كه همواره اهل اعتقاد را كسانى متولى شده و به نامشان حرف

زدهاند كه اهل اعتقاد نبودهاند .انقالبها به دست كسانى افتاده است كه به قول
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آقاى اشراقى در انقالب شركت اساسى نداشتند .نه شركت داشتند و نه اعتقادى
به انقالب دارند .اينها از فرصت براى در دست گرفتن قدرت استفاده مىكنند.
من اميدوارم كه اهل اعتقاد اينها را از خود برانند و جو اجتماعى ،سيأسى ما

اسالمى واقعى بشود.
کارنامه چهارشنبه  21آبان ماه 1359
تاریخ انتشار  8آذر ماه 1359
روزنامه شماره 411

اين رهبرى بايد پيروز بشود ،رهبرى كه همه را فعال مىكند ،همه
استعدادها را به كار مىآورد

امروز تا  2بعد از ظهر را به مطالعه چند گزارش گذراندم .يك گزارش راجع
به توليد اسلحه و مهمات كه تقريبا مىشود گفت در مهرماه به ميزان دوبرابر
ماههاى قبل ،افزايش پيدا كردهاست و اين خود همان هيجان مثبت كار و
خودجوشى است كه رهبرى مىتواند ايجاد كند .انسان وقتى ميدان پيدا كرد و
جهت يافت در آن ميدان و آن جهت سرعت مىگيرد .در اين جنگ هم

كوشش من اين بود كه به جاى فعال كردن يك نفر يا چند نفر ،همه را فعال
كنيم ،چون اين است آن چيزى كه پيروزى به بارمىآورد .و اين رهبرى بايد
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پيروز بشود ،رهبرى كه همه را فعال مىكند ،همه استعدادها را به كار مىآورد و
ميدان آزاد فعاليت و جوشش به همه مىدهد ،آن رهبرى ،رهبرى اسالمى مکتبى

واقعى است .این رهبرى كه ميدان را مىگيرد ،روحها را پژمرده مىكند ،ترس
ايجاد مىكند ،امکان تغيير و تحول فكرى و عملى را از انسانها مىگيرد و

مىخواهد خود به جاى همه كار كند ،این رهبرى شکست خورده مفلوكى است
كه يك نمونه آن رهبرى شاه سابق است و نمونههايى هم ما در درون انقالب
اسالمى مان داريم .كسانى كه مىخواهند مجال كار و تالش را از استعدادها
بگيرند و يا به كارگماردن بى استعدادها خوشان همه كار شوند ،به خودشان و به

كشورشان ظلم مىكنند.

به هررو ،از اين گزارش و آنچه از استعدادها در ميدانهاى جنگ شکفته

مىشوند ،همه بيانگر پيروزى اين رهبرى است كه بر پايه دادن آزادى عمل،
ايجاد هيجان مثبت كار ،تالش براى عرضه معنويت و ارزشهاى پاك و
خالص اسالمى و توانايى و توانمندى و ارزشهاى انسانى استوار است .اين

پيروزى بايد براى مردم ما امکان قضاوت به وجود بياورد كه در باره دو روش
و دو رفتار ارزيابى و داوری كنند:

 آنهايى كه گمان مىكنند با زور و زدوبند و بگير و بکش مىتوانند از باال بهجاى همه كار كنند و كشور را در جهتى كه مىخواهند ببرند ،بدانند كه اين

روش شکست خورده است و رژيم پهلوى شکست آشکار اين روش است .و
اين روش به هر صورت و محتوايى كه درآيد ،شکست خواهد خورد.

 روشى كه بناى آن بر اين است كه استعدادها ميدان پيدا كنند ،لياقتهاعرضه بشوند و ما نپذيريم كه عقيده پوششى باشد براى بىدانشها و

بىاستعدادها و در نتيجه ،كشور در حركت به پيش و در رشد ،شتاب بگيرد.

حزب بعث عراق و چگونگى تحول رهبرى آن و سستى كار صدام
بعد گزارش ديگرى خواندم درباره حزب بعث عراق و چگونگى تحول

رهبرى آن و سستى كار صدام كه به لحاظ تسويههاى پى در پى در رهبرى،
اینک او به جاى همه كار مىكند و استعداد قابلى برجا نيست كه بتواند بخشى
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از بار گران كار را بر دوش بکشد .پس رژيمى است ضربهپذير؛ اين رژيم قادر
به تحمل شکست نيست.

گزارش ديگرى درباره وضع عراق خواندم و اگر روشنفكرى گناه نباشد،

اين گزارش را روشنفكران عراقى كه مسلمان هستند ،تهيه كردهاند كه عالقمند

به انقالب اسالمى مىباشند .اين دو گزارش كمکهاى زيادى به ما كرد كه
بعضى تجارب جنگى را بهتر و روشنتر ببينيم .بعد مصاحبه صدام حسين
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

طوالنى شود ،تلفات ما (ايران) باال مىرود و چنين مىكنيم و چنان مىكنيم.
نشان مىدهد كه توانايى تحمل جنگ طوالنى را ندارد .نوع سالحها و
تاكتيکهاى جنگى كه به كار مىبرد ،معلوم مىكند كه او خود را براى يك
جنگ طوالنى آماده نكرده بوده است .اما ما چرا .در جريان جنگ است كه

خود نيروهاى مسلحمان را مىسازيم و چندان نگران زمان نيستيم .با اين وضع

ارتش صدام نمىتواند مدت درازى در بيابانها سرگردان بماند .خيلى زياد
حرف زده كه ما چقدر راه ساختيم براى اين كه فكر زمستان را هم كردهايم ،اما

خود او مىداند كه اين حرفها به درد مصاحبه مىخورد و منعكس كننده
واقعيت نيست .او مىداند كه اگر تانكها و زره پوشهاى او از گودالى كه در آن

مخفى شدهاند ،به جادهها بيايند ،چه بر سر ارتش او خواهد آمد و گل و الى
باران هم او را ناگزير مىكند كه به جاده بيايد .تازه جاده هايى هم نساخته
است و اگر هم ساخته باشد ،براى ارتش زرهى او قتلگاه خوبى است.

به هر حال الزم است كه به طور مرتب قسمتى از وقتم را صرف اين گونه

مطالعهها بکنم تا با علم و اطالع بيشترى نسبت به چگونگى اداره عمليات
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

و امروز تلفات سنگينى به دشمن وارد كردهاند .در يك منطقه تعداد كثيرى از
دشمن كشته بودند و يك زخمى را هم اسير كرده و آورده بودند .مقدارى راجع
به تصحيحاتى كه در تيراندازى با توپ به عمل آورده بودند ،سئوال كردم و

قرار است از فردا آموزش ببينند و همين روزها تصحيحات بيشترى هم به عمل
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بياورند تا نتيجه كار توپخانه بسيار بهتر از آنچه كه شده است ،بشود .بعد به
محل كارم آمدم.

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

كه آورد و مطرح كرد .در موردش بحث كرديم .بعد جلسه شوراى نظامى شد
كه فرماندهان گزارش كار خودشان را دادند .امروز هم معلوم شد نيروى هوايى

و نيروى زمينى و هوانيروز ضربات خيلى سنگينى بر دشمن زده و تلفات زيادى

بر او وارد آوردهاند .در منطقه آبادان گفتند راديو گفته است  50تانك و نفربر

به غنيمت گرفته شده است .گفتم با فرمانده نظامى شهر تماس گرفتند .معلوم
شد عنيمت بوده اما نه به اين مقدار .نيروى ما از وقتى كه نظم و انضباطى پيدا

كرده و فرماندهى معينى دارد و معلوم است كه چه مىكند مطابق همان بيان

قبلى امروز ،هم پيشرفت كرده است و هم تلفات جانى به دشمن وارد كرده و
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
در اين باره صحبت كردم و اهميت آن را گوشزد كردم و گفتم خصلت فرمانده
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

مىشود از مجموعه كارها و مطالعهها به عنوان نتيجه آموزشها ذكر كرد ،اين
است كه جنگ به تدريج در انسان مؤثر مىشود و آدمى كه حاضر نبود يك

مورچه را زير پا بگذارد ،اينك بايد از صبح تا شام در فكر تلفاتى باشد كه بايد
به دشمن وارد كرد و نگران تلفاتى باشد كه دشمن بر او وارد مىآورد .اين سان

است كه چشم آدميان راخون و دلشان را سياهى مىگيرد .يك تالش پيگير در
جهت تصفيه روح مىخواهد كه روح معتاد نشود و به اين گونه امور خو نكند.

جنگ كار زشتى است و هيچ توجيهى برنمىدارد .چطور كسى در مقام مسئول
يك كشور به خود اجازه مىدهد جوانان را از كالسهاى درس بيرون ببرد و به
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جان ديگران بيندازد و هر روز دو طرف كارشان شماره كردن كشتهها بشود .اين
كشتهها چه از ما و چه از آنها انسانند ،مسلمانند ،مىتوانستند با هم برادر باشند
و در واقع نيز برادر هستند .باالخره جنگ روزى به پايان مىرسد و اين دو ملت

بايد باز هم باهم در كنار هم زندگى كنند .در تاريخ بشرى جنگ هيچگاه

نتوانسته است مشکل گشاى انسان باشد .هيچ دو جامعهاى نبودهاند كه از راه

جنگ زندگى بهتر و دوستانهترى را با هم شروع كرده باشند .خاطره جنگ گاه
چند نسل مىماند و آنها كه مسئوليت ايجاد جنگ و ادامه آن را بر عهده

مىگيرند ،قطعا از انسانيت بويى نبردهاند ،و وقتى مصاحبه صدام حسين را
مىخوانم ،مىبينم كه دقيقا او آدمى است كه چيزى از انسانيت نمىشناسد و بويى
هم از آن نبرده است .براى او جز قدرت ،مسئله ديگرى طرح نيست و اگر از

بازخواست مردم عراق نمىترسيد ،همه آن ملت را قربانى قدرت خويش

مىكرد .افسران ما ،درجه داران و سربازان ما چون جنگ به آنها تحميل شده
است ،ناچارند با قاطعيت بجنگند ،اما آن جهاد اكبر و مبارزه با كيش

شخصيت نيز براى اينها واجب است تا به تدريج به اين امر خو نگيرند و معتاد
نشوند .من در مطالعاتى كه داشتهام ،درباره جنگ و تاريخ آن و غالب

حماسههاى بزرگ دنيا كتاب خواندهام ،اما تجربه كردن و لمس كردن چيز
ديگرى است .در جبهه رفتن و زخمى و كشته ديدن چيز ديگرى است .انسان
تا معنويت را در خود نپرورد ،نمىتواند معنى مسئوليت در قبال ملت و جامعه
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

تبليغاتى خوب و قوى مىداشتيم ،بلکه موفق مىشديم سربازان و افسرانى را كه
بناحق با ما به جنگ انداختهاند ،نجات مىداديم اما افسوس؛ به هررو ،حاال

من مىدانم كه فرق ميان فرمانده خوب و بد كدام است.

براى من ديگر مثل سابق «انتصاب فرمانده» آسان نيست.
از نظرمن ظهيرنژاد يك فرمانده خوبست .به لحاظ اين كه او سخت مراقب

جان و آموزش و راحت سربازان ،افسران و درجه داران تحت فرماندهى خويش
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است .براى او تلفات دادن «مسئله» است ،اصالا نمىتواند جان افراد تحت
فرمان خود را به خطر افكند و نمىافكند .اين صفت در فرمانده يك صفت
برجسته است ،براى اين كه ما مسئول جان اين انسانهاى ارزشمندى كه براى

يك هدف عالى آماده كمال فداكارى شدهاند ،هستيم .بسيار مىگويند كه اين
فرمانده اين خصلت و آن فرمانده آن خصلت را دارد .اين مکتبى است ،او

فالن است ،آن كذاست ،اما وقتى من تجربه اين مدت را در نظر مجسم مىكنم،
مىبينم براى كسى چون من ،مراقبت و مواظبت از جان افراد اين كشور يك
وظيفه مهمى است و نمىتوانم و نبايد بتوانم فرماندهى را به دست كسانى بسپارم
كه به جاى طرح خوب و به جاى استفاده از دانش ،از عامل زور و به صورت
قبول تلفات سنگين و به خطر انداختن سرباز و درجه دار و افسران تحت

فرماندهى خود ،استفاده میكنند .اگر خودخواهى در انسان كم باشد و براى
انسان مقام و ارزش قائل باشد ،اگر علم نداشت ،مسئوليت نمىپذيرد و علم را

براى اين به كار مىبرد كه به قول آن نويسنده چينى كه مىگويد« :مهمترين اثر را

در فن جنگ و فرماندهى آن در طول هزاران سال از خود به جاى گذاشته است،
فرمانده خوب كسى است كه بدون دادن تلفات و حتى بدون گرفتن تلفات

از دشمن در جنگ پيروز بشود» .وقتى انسان در صحنه است و دائم بايد از

طريق تزكيه ،اثرات اخبار مربوط به تلفات را از دهن خود پاك كند ،مىتواند
بفهمد اهميت فرماندهى كه بدون تلفات دادن و گرفتن پيروز مىشود ،تا چه

ميزان است؟

به هر حال ،اين نتيجهاى كه در تجربه عملى بدان رسيدم ،بسيار براى من

گرآن قدر است و اميدوارم از اين پس آنهايى كه نمىدانند چرا اين كس

فرمانده مىشود و آن كس نمىشود ،توجه به اين مسئله و اين تجربه و
تجربه هاى ديگر داشته باشند .بهتر است ما آدم آگاه و با دانش نظامى و معتقد

را فرمانده كنيم و او تلفات ندهد و جان برادران و فرزندان ما را بىجا و

بىدليل به خطر نيافكند ،تا اين كه كسانى را بگذار يم كه برايشان جان افراد
قيمت ندارد .اما فرصت طلبانى هستند كه مىخواهند ،با عنوان كردن شهيد و

از راه شهيدپرورى ،ضعف خودشان يعنى نبود دانش فرماندهى و ضعف
فرماندهى را بپوشانند .من هر بار كه تجربهاى از جنگ مىآموزم ،با شما
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خوانندگان نيز در ميان مىگذارم .اينهم تجربهاى كه امروز به مناسبت همان
گزارشهايى كه درباره عراق خواندم و بازديدى كه از جبههها داشتم و گفتگويى

كه با سرهنگ آذين انجام دادم ،در ذهنم روشن شد و در خاطرم ماند كه براى
شما خوانندگان بيان كنم.
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هر «قدرت» حاكمى زور خود را خوب و زور مخالفانش را بد
مىداند

امروز صبح به اهواز رفتيم براى دو كار ،يکى بازديد از جبهه اهواز و يکى
هم حل يك مشکل .در اين سفر هم مثل بسيارى موارد ديگر و تجربه طوالنى

گذشته ،به روشنى و وضوح مىديدم كه يك مانع بزرگ بر سر راه انجام گرفتن
يك طرح نظامى و يا همه كارها به بهترين شکل و وضع ،وجود دارد و آن كيش

شخصيت است .يعنى امور و عواملى كه در بيرون آدمى به صورت واقعيتهاى
عينى وجود دارند و در ذهن آدمى بازتاب پيدا مىكنند و به يك امور ذهنى

تبديل مىشوند و به صورت رفتار آدمى درمىآيند .اين كه ذهن چگونه واقعيت

خارجى را مىگيرد و چه عملى روى آن انجام مىدهد هم مسئله بزرگ فرد و

جامعه در همه عصرها بوده و هست .عقيدهها ،مکتبها ،ايدئولوژىها ،براى
اين است كه سامانى به اين مسئله بدهند و اين پايه هر تفكرى است .در هر

مکتبى ،تبديل واقعيت عينى ملموس خارجى به يك امر ذهنى اهميت قطعى
پيدا مىكند .من چند بارهم اين مسئله را بازگو كرده و كتابى هم تحت عنوان

«موازنهها» منتشر كردهام .همان پايه است كه اگر تغيير نكند «اسم» و

«صورت» هر چه باشد آن «پايه» رفتارهاى متناسب با خود را تحميل مىكند.
اين مسئله را در كيش شخصيت هم با تفصيل زياد مورد مطالعه قرار دادهام و
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به طور روزمره هم مىبينيم كه وقتى پايه و اصل «قدرت» باشد ،چه قدرت
شخصى و فردى كه همان ليبراليسم بر پايه انديويدوآليسم است و «فرد» و

آزادى فردی اصالت دارد و چه قدرت گروهى كه نمونههاى آن انواع مکاتب
امروز دنيأست و شناخته شدهترين آنها ماركسيسم است ،هر واقعيت خارجى در
ذهن آدمى به عنصر ذهنى تبديل مىشود و قضاوت آدمى بر اين اساس

(قدرت) استوار مىگردد.

در تمام مکاتبى كه «قدرت» را به عنوان اصل مىشناسند ،زور و قدرت به

خوب و بد تقسيم مىشود و هر «قدرت» حاكمى زور خود را خوب و زور

مخالفانش را بد مىداند و به خود حق مىدهد كه آن «زور بد» را حذف كند.
اين رابطه را چه جوامعى كه بر پايه «رقابت آزاد» سالمت جامعه را در خرد

كردن قدرت و برخوردها در سطح «فرد» در جامعه مىجويند كه همان
ليبراليسم بر پايه «انديويدوآليسم» است و چه در مکتبهايى كه مىخواهند از
طريق طبقه و قدرتهاى جمعى طبقاتى يا گروهى مشکل جامعه را حل كنند ،يعنى
يك قدرت را كه داراى زور و قدرت «خوب» است حاكم بکنند ،همواره بشر با
اين مشکل روبرو شده است و تا وقتى اين پايه تفكر و عمل را ويران نكنيم،

كيش شخصيت و بيمارىهاى ناشى از آن وجود خواهند داشت ،رفتارهاى ضد
و نقيض وجود خواهند داشت .در مورد رژيم سابق الزم نيست كه شرح بدهيم
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

بعد از انقالب در رفتار دست اندركاران بنگريم و ببينيم چه مقدار ضد و
نقيض پيدا مىشود؟ چطور يك خبرى امروز بد است ،فردا خوب مىشود و يا

امروز خوب است و فردا بد مىشود و چرا اين طور است؟

جواب اين است كه وقتى «قدرت» اصل و پايه قرار داده شد ،امروز چيزى

براى «قدرت» خوب است كه فردا ممکن است براى آن مضر باشد ،به راحتى

مىشود امروز اين نظر را داشت ،فردا ضد اين نظر را و آب هم از آب تكان
نخورد .اين همان بيمارى كيش شخصيت است و اگر ما پايه را «قدرت» قرار
ندهيم ،يعنى از آن مکتبهايى كه بر پايه قدرت اند ،بيرون بياييم و به مکتب
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توحيد به معناى واقى كلمه برسيم و بفهميم توحيد چيست ،اين كه اصل «خدا
و رابطه با خداست» چه معنى ميدهد؟ اگر اين را بفهميم ،آن وقت مىتوانيم از
آن دسته ايدئولوژيها بيرون بياييم و وارد قلمرو واقعى مکتب اسالم بشويم .به

هر حال در اهواز مشکل اين طرح حل شده بود و اگر خود طرح هم در آغاز
موجب اختالف بود ،حاال از بين رفته است.

مسايلى از خود طرح نبود و در مجرى آن بود كه در خود داشت .من به

خالف كسانى كه بر پايه قدرت حکومت كردند و مىكنند ،بنا را بر اين
نگذاشتم كه بين مسئوالن اختالف بيندازم و خود از باال اينها را با هم مقابل

كنم و حکومت كنم .من اين را عين فساد مىدانم و متأسفانه باید بگويم اين
فساد در رژيم امروز ما هم هست .از طريق يك رشته تقابلها و «مقابل هم قرار

دادنها» سعى مىكنند همديگر را خنثى كنند و عمالا هم همه دست بستهاند و
اين كه طرحها پيشرفت ندارد ،به اين دليل است و وقتى من مىگويم دست

بسته ام ،به اين دليل است .به هر حال كوشش من در اين بوده و هست كه بين
مسئوالن الفت بوجود بياورم ،آنها با هم يکدل بشوند ،با هم همکارى بکنند و
به سوى هدف بروند.

افراد بسیج اتومبیل فرمانده نیروی زمینی را متوقف کرده از او کارت
شناسی خواستهاند

در بازگشت به دزفول واقعهاى براى فرمانده نيروى زمينى پيش آمد به اين

ترتيب كه شب ديرگاه مدتها بعد از من به مقصد رسيده و يکى از همراهان

خود را فرستاده بود تا به من اطالع دهد كه افراد بسيج اتومبيل او را متوقف
كرده و از او كارت شناسايى خواستهاند .او از آنها خواسته بود كه خود را
معرفى كنند ،كارت شناسايى خود رانشان بدهند كه ببيند كيستند و بعد به آنها

كارت شناسايى نشان بدهد .آنها هم به جاى معرفى خود و دادن كارت
شناسايى ،با او با لحن بد و بىادبانهاى صحبت كرده و او را پياده كردهاند .او
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
579

چيست .اينها نمونههاى ديگريست از همان بيمارى كيش شخصيت و همان
رفتار بر پايه قدرت كه جوانانى كه دراين جا اين عمل را انجام دادهاند ،در

حقيقت خواستهاند بگويند كه زور آنها بيشتر است و اين رفتار همان رفتار
بيمارگونهايست كه درجامعه ما به علت حاكميت استبداد وجود دارد .به نظر من
مکتب توحيد عالج اين بيمارى بزرگ اجتماعى است كه مادر همه بيماريها

بودهاست و هست.

در حالى كه اين مسئله را به طريق ديگرى هم مىتوانستند حل كنند .آن

جوانان كه البته در شب با فداكارى به انجام وظيفه حفظ امنيت شهر

مىپردازند ،مىتوانستند سخن فرمانده را سخن حقى تلقى كنند و بگويند كه
چون شما فرمانده نظامى هستيد  -اگر نمىدانستند كه او فرمانده نيروى زمينى

است  -و ممکن است مسئوليت حساسى داشته باشيد و از طرف ديگر هم
چون ممکن است ضد انقالب و يا هر كس ديگرى قصد استفاده از اين

فرصت ها را براى از بين بردن فرماندهان و مسئوالن داشته باشند ،ما خود را
معرفى مىكنيم و ديگر مسئله دنباله پيدا نمىكرد و برخورد به وجود نمىآمد كه
هيچ ،بلکه صفا ،اعتماد ،صميميت و همدلى هم ايجاد مىشد .وقتى يك

فرمانده مىديد كه جوانان با او چنين رفتارى دارند ،دلگرمتر مىشد و در
كارش كوشاتر شده و با دل و جان بيشترى به كار مشغول مىشد .اگر چنين

مىكردند ،مىشد آن را رفتار بر پايه توحيد ناميد.

شکنجه و زندان و محاكمات فورى و اعدامهاى دسته جمعى و...
همه از نو در كار خواهند آمد

در اين جا الزم است من به يك مسئله مهمى كه چند بار هم پيش از اين

دربارهاش صحبت كردهام ،بپردازم و از تكرار آن عذر بخواهم ،چون ممکن
است كه گفتهها و نوشتهها را خوانندگانى كه اين كارنامه را مىخوانند ،نخوانده
باشند .من تحت عنوان «القاء ايدئولوژى» بحثهايى را طرح كردم و در آن
روش كار را شرح كردم .فرض كنيد يك جنبشى در ضديت با آمريکا شروع

مىشود؛ به تدريج ،متخصصين القاء ايدئولوژى از طريق عناصر افراطى به القاء
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ايدئولوژى مىپردازند و آخر سر مىبينيم ما سر جاى اول هستيم و تغيير و
تحولى كه مىخواستيم بکنيم ،در عمل پذيرفتهايم كه نكنيم و ضد آن را بکنيم.

ما انقالب كرديم براى اين كه استقالل به دست بياوريم ووابستگىها را از بين
ببريم؛ اما رفتارهايى را كه به ما تحميل كردند كه خودمان فكر مىكنيم خود ما

مبتکر اين رفتارها هستیم و خيلى انقالبى هستند و با این رفتارها مقدمات را
چنان فراهم میآوريم كه ناچار شويم در آن وابستگىها بمانيم و بلکه آن را بيشتر
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

ايدئولوژى وابستگى به دست خود ما از طريق خود ما تحميل و القاء شده و
جاى مرام استقالل را پر كرده است .فرض كنيد كه ما انقالب كرديم براى اين
كه آزادى به دست بياوريم و مردم آزاد باشند ،اما به دست همان عناصر،

ضرورتهايى براى ما به وجود مىآورند و اوضاعى به وجود مىآورند كه به دليل
آن اوضاع ،مىگويند بايد آزادى نباشد ،يکى از آنها همين جنگ است.

مىگويند اگر شما آزاد باشيد ،فالن حرف را بزنيد و فالن مطلب را بنويسيد،
روحيه نظامى ما در جنگ پايين مىآيد ،پس ننويسيد ،اگر فالن مطلب را

بنويسيد ،اختالفها آشکار مىشود ما جبهه داخلى مان ،ضعيف مىشود و....

در نتيجه سانسور حاكم مىشود و به اين ترتيب شعار استقالل و آزادى

دنبال كارش مىرود و مىماند جمهورى اسالمى .جمهورى اسالمى هم در زمينه

رژيم و حکومت دو پايه اصلى اش را همان استقالل و آزادى تشکيل مىدهد

آن دوپايه را كه از دست داد ،مىماند نتايج حاصل از آن دو پايه يعنى شيوه
اداره كشور ،اگر كسى ايراد گرفت كه مگر شما نبوديد كه مىگفتيد زندانها را

ببندند و شکنجهها را تمام كنيد ،حاال چطور خودتان در همان زندانها
شکنجه مىكنيد؟ بايد دهانش را بست ،در حکومت هم وقتى آن دوپايه را از
دست داديم ،ناچار زندان را خواهيم پذيرفت ،شکنجه در زندان را خواهيم

پذيرفت ،محاكمههاى فورى و عدم امنيت قضايى را خواهيم پذيرفت .پس
آنچه كه معرف آن رژيم بود ،يعنى تفتيش عقايد و داغ و درفش و شکنجه و

زندان و محاكمات فورى و اعدامهاى دسته جمعى و ،...همه ،از نو در كار
خواهند آمد ،خوب در چنين محيطى كار و فعاليت توليدى محتاج مغزها و
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تخصصها و امنيت است وقتى آنها نبود ،اينها هم نخواهند آمد و وقتى نيامدند
كار نكردند ،زندگى كه با دروغ نمىشود ،ناچار بايد بيشتر وارد كرد حتى بيشتر
از آنچه كه در رژيم سابق وارد مىكرديم .پس وابستگى اقتصادى ما باز هم

فزونتر مىشود ،اما وقتى ما بيشتر وارد كرديم ،دستگاههاى ادارى ما ،اداره
شهرها و روستاها مىرود روى پايه توزيع واردات .بنابر اين ،رشد جامعه شهر
و روستايى ما هم مثل همان رژيم سابق مىشود و همين طور بقيه امور از ارتش
و نيروهاى مسلح تا غيره و غيره ،ما مىرويم روى همان خط و بعد از اندى

مىبينيم اى داد! همه عناصر حکومت پيشين كه ما براى مبارزه با آنها قيام كرده
بوديم و مىخواستيم با استقرار اسالم ،آن امور را از بين ببريم ،به نام خود اسالم

همه آنها برگشته است ،آن خطرى كه من همواره نسبت به آن هشدار دادهام و در
برابر آن ايستادهام ،اينست .هم اكنون آثار اين بازگشتها به رژيم پيشين

فراوان شدهاند .ما مىبينيم كه هر كس نه متناسب با مسئوليت خود ،بله

متناسب با قدرتى كه توانسته در خويش متمركز كند ،بر پايه همان قدرت يا به

اصطالح من «زورمدارى» حوزه عمل و مسئوليت خود را گسترش داده و
امروز دستگاه قضايى كه مسئوليتش طبق قانون اساسى معين است ،در يك
دايره فوق العاده وسيعترى عمل مىكند و خود به جاى ايجاد منزلت و امنيت
قضايى ،از عوامل سلب امنيت و منزلت قضايى سيأسى و حتى قضايى و
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.

من موافق با اين نظر نيستم كه بگوييم اصل را تغيير دادهايم ،اينها همه

فرع هستند و به تدريج اصالح مىشوند چون وقتى يك چيزى به وجود آمد،
معلوم مى شود زمينه اجتماعى پيدا كرده كه به وجود آمده است .وقتى يك
مرضى در بدن به وجود آمد ،معلوم مىشود زمينه بروز مرض در بدن بوده كه به

وجود آمده است .آن زمينه اجتماعى كه به وجود آمده تا در زمينه آن ،مرضها
عوده كردهاند ،همان زمينهاى است كه رژيم سابق را به وجود آورده بود .پس
خطر جدى است و بايد گفت كه آمريکا سخت به كار القاء ايدئولوژى مشغول

و در اين كار پيش رفته است .قدرت مقابل او هم به شيوه خاص خود ،براى
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القاء ايدئولوژى عمل مىكند .هردو اين قدرتها با اين نظر كه در كشورهاى
كوچك جهان« ،خود مردم» رأى داشته باشند ،نظر داشته باشند در خير و شر
خودشان دخالت داشته باشند ،مخالفند .روشى كه اينها براى القاء ايدئولوژى

دارند ،به اين ترتيب است كه عناصرى از آنها رنگ آن ايدئولوژى كه مال
خودشان نيست و به اصطالح غالب است را به خودشان مىدهند و مىروند

توى آن خط .بعد يك هماهنگى بين آنهايى كه ايدئولوژى ماركسيستى مطابق
ميل ابرقدرت روس را تبليغ مىكنند ،با اينها كه رنگ ايدئولوژى غالب بر

جامعه را پذيرفتهاند ،به وجود مىآورند .اينها كه ايدئولوژى ماركسيستى
متناسب با قدرت روس را دارند ،تبليغ مرام خودشان را مىكنند .پا به پاى
اينها ،آنها كه در رنگ و لباس ديگر مشغولند هم با استفاده از «اصطالحات»
آن ايدئولوژى ،همين مفهوم و مضامين و همى رفتارها را به اصطالح آرام،

آرام جا مىاندازند .طورى كه ،به تدريج كه جلو مىروى مىبينى اسم ،كلمات،
عناوين ،يك چيزهايى هستند؛ مثال فرض كنيد ظاهرشان اسالمى است اما

محتوى ،همان است كه آن دسته داراى ايدئولوژى طرفدار قدرت روس دارد.

حاال اگر مجال به دست آوردند ،مثل همان «بيانيه اعالم مواضع» بيانيهاى هم

صادر مىكنند و به اصطالح اعالم مواضع مىكنند ،پوست و رنگ را
مىاندازند و مىگويند ما همانيم كه بوديم .يا اگر ببينيد اوضاع مناسب شد،
مىگويند ما «تحول ايدئولوژيك» كردهايم.

در تاريخ معاصر خودمان از مشروطه تا امروز هر دو اين طرز فكرها

وجود داشتهاند؛ چه در انقالب مشروطه و چه پس از آن كوشيدهاند به اصطالح
ايدئولوژى خاص خودشان را به حركتهاى اسالمى ما القاء كنند .امروز هم در

صدر كار نشستهاند .البته باور نادرستى كه جو غالب ایجاد میکند برای اصل و
پايه قرار دادن زور و قدرت ،کار القای ایدئولوژی را آسان مىكند .در سطح
کارگردانان قدرت طلب و آلت فعلهای آنها ،اين جو حاال غالب شده است.

اما انقالب بر اين پايه غلط رخ نداده است .پس چرا قدرت محور و هدف و
زور روش شدهاست؟ اين به اين دليل است كه پايه ويران نشده و واقعا خدا در

تنظيم انديشه و عمل ما اصل قرار نگرفته است ،از اینرو ،القاء ايدئولوژى
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
بدهيم ،مىبينيم كه چقدر خطر بزرگ است .اگر وابستگى اقتصادى رژيم سابق

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

نتيجه مى رسيد كه وضع بيش از حد نگرانى آوراست و هشدارهاى دائمى من به
جا و در جهت مبارزه واقعى با سلطه آمريکا بوده و هست .شايد امروز كه

مسئله گروگانها به اين صورت درآمد ،براى خواننده اين سطور كه مىداند در
گذشته ،من در اين باره چه گفتهام ،آشکار است كه ميان مبارزه واقعى باسلطه
خارجى و اين نوع مبارزه كه ما را در جايى قرار داد كه هستيم ،تفاوت هست.
امروز در وقت بازديد از جبهه ،يك سربازى آمد و گفت :من تقاضايى دارم به

او گفتم :بگو .گفت :تقاضاى من اين است كه رئيس جمهور را در آغوش
بگيرم ،بعد سر روى شانه من گذاشت و از شوق گريه كرد.

اين شيوه اداره جنگ بر پايه برانگيختن همان معنويت واحساس

انسانى است كه ما بر پايه رهنمودهاى قرآن و سنت محمدى در پيش گرفتهايم
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و هر روز هم نتايج آن را مىبينيم .اين تحول بزرگى كه در فكر و عمل
نيروهاى مسلح ما به وجود آمده ،اميدوارم آن قدر غنى و معنوى باشد كه بتواند

اثرات و بازتابهاى جنگ را از بين ببرد .چون جنگ تمرين زورآزمايى است
و اعتیاد به زور مىآورد و ناچار بايد با نفس با بيماريهاى كيش شخصيت

مبارزه كرد ،تا اثرات اعتياد به زور از بين برود .يك جريان قوى معنوى

مى خواهد كه باز ما را از اثرات القاء ايدئولوژى راحت كند و بيأسايد .اگر اين
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.

من اميدوارم اين روابط صميمانه معنوى و شيوه اداره جنگ كه نه بر

اساس زور ،بلکه بر پايه برانگيختن انسان در برابر زور ،استوار است،

موجب بشود كه ما در جنگ پيروز بشويم

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

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

من اميدوارم اين ميل قوت بگيرد .اينست آن پيروزى واقعى كه از پيروزى
بر ارتش صدام حسين به مراتب بزرگتر و پراهميتتر است.

بعد از بازديد از جبهه اوايل شب بود كه ما به محل اقامت برگشتيم و تا

پاسى از شب به ساير كارها و مذاكرات مشغول شديم.
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تا دشمن نيرويش مهار بشود و ما بتوانيم با اطمينان خاطر جنگ را
ادامه بدهيم

صبح راهى تهران شديم .در تهران كمى از ظهر گذشته بود ،خبر يافتيم

نيروهاى عراقى به سوسنگرد حمله كردهاند .بعد از ظهر هم جلسه شوراى دفاع

بود و هم مسئله سوسنگرد .تا طرح چند مسئله در شوراى دفاع در زمينه

تبليغات خارجى و سيأست خارجى و ...رسيدگى كرديم و من براى رسيدن به
مشکل سوسنگرد آمدم .در سوسنگرد نيروى نظامى مسئوليت جنگى نداشت.

آنجا در حوزه ژاندارمرى و سپاه پاسداران و عمليات غير منظم و بسيج و اينها

بود .اين حملههاى ارتش عراق ،در عين حال ،كه نشانه كوششى است براى
ارزیابی نقاط ضعف قوای ما و متناسب با ابتكارات نظامى آن است ،تقالئی

است برای خارج شدن از بیجرکتی ارتشی که زمین گیر شدهاست .اال اینکه
ديگر مثل سابق نيست و با مقاومت سخت روبرو مىشوند و تلفات سنگين

مىپذيرند و مىروند در جايى كه فكر مىكنند توانايى نظامى ما کم است و
حمله مى كنند .اما ما اين آمادگى را پيدا كردهايم كه در همه جا تلفات دشمن

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

بوده و اين معنا مورد اقرار همه ناظران جهان است و به يقين اين تلفات را
نمى تواند ادامه بدهد و از قوه تحمل او بيرون است .بنابراين اگر ما صبر و
استقامت خود را از دست ندهيم و با جنگ روانى خود را تضعيف نكنيم،
دشمن از پا درآمده است .اين كه دشمن روزهاى جمعه و غيبت ما را براى

حمله مغتنم مىشمرد ،براى اين است كه متوجه همان معنا كه گفتم هست،
همان حركت سرباز در جبهه كه سر بر دوش من گذاشت و گريست هست و

مى داند كه از نظر ما اين جنگ بيانگر معنويتى است و بيانگر همبستگى است
و چون اينها در قالب يك روابطى عرضه مىشود ،فكر مىكند البد غيبت ما از

محل موجب مىشود كه در كار جنگى سستى و كاهلى پيش آيد و او بتواند
برود و به هدف خود دست يابد .اما من اميدوارم نيروهاى مسلح ما به او اين
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درس را داده باشند كه وقتى كار خودجوش شد ،ديگر غيبت يکى دو روزه
موجب سستى و كاهلى يا سست شدن نمىشود.

ساعت  9شب بود كه به ديدار مادرم رفتم .شايد هم ديرتر ،متأسفانه چند

دقيقه بيشتر نتوانستم نزد او بمانم و به منزل آمدم و تا ديروقت شب براى

آ گاهى از چگونگى اوضاع سوسنگرد با جبهه در تماس بودم.
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روشنفكر و روحانى
اول وقت خيلى زود از سوسنگرد پرسيدم از هر سو دشمن حمله كرده و
نيروهاى ما به حد كفايت به جبهه نرسيدهاند ،مطابق معمول خبرها ضد و

نقيض اند .مقدارى وقت با داد و بيداد درباره رساندن نيرو به اين جبهه
گذشت .بعد چند نفرى آمدند براى كارهايى كه به جنگ راجع مىشود و يا

نتايج و آثار و عواقب جنگ است .ساعت  9:30آقايان انوارى ،حجتى

كرمانى ،موسوى بجنوردى و مدرسى آمدند و در چند مورد صحبت كرديم و
چون ديروقت بود ،من مىخواستم به منزل امام بروم ،گفتم شما سرشب بياييد و

دنباله صحبت را ادامه بدهيم .سرشب آمدند و باز آن موضوعات را صحبت
كرديم و من يك موضوع را كه به نظرم براى حال و آينده ما مهم است ،مىآورم

و آن موضوع روشنفكر و روحانى است .به نظر من كار مهم ما از  15خرداد به
اين طرف اين شد كه يك زخم بزرگى را كه رژيمهاى دست نشانده به وجود
آورده بودند ،پر كرديم .آن زخم ،تضاد بين روشنفكر و روحانى بود و از دوره

قاجار اين را به وجود آورده بودند 15 .خرداد کاستیهای مبارزه موفق با سلطه
خارجى و رژيم دست نشانده را معلوم کرد .اسباب بزرگ شکست ،ضعف در

ايجاد يك رهبرى توانا بود .خود من از همان زمان در اين زمينه ،هم بسيار
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مطالب گفته و بسيار نوشتهام و هم بسيار عمل كردهام و اين وضع تا پيروزى
انقالب بود .پيروزى انقالب موجب شد كه رژيم پيشين از بين برود .حکومت
و تشکيل حکومت از سوى ما موضوعيت پيدا كرد و ناچار مسئله قدرت و

مبارزه براى در دست گرفتن قدرت پيش آمد .اندك اندك آنها كه مىخواستند

قدرت را به انحصار خود درآورند ،رفتند و روى «زخم به هم آمده» را باز

كردند و كار را به جايى رساندند كه از شرايط وزارت و مسئولیت يکى اين
شد كه نبايد در فرنگ درس خوانده باشد.

منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
دشمن بنابر روش القاء ايدئولوژى كه در كارنامه  5شنبه به تفصيل به آن

پرداختم ،كوشيد تا با دستهايى كه دارد ،روز به روز براى اين تضاد خوراك
فراهم كند و آتش اين تضاد را تيز كند .نتيجه اين برخوردها اين شد كه

سرمايههاى بزرگ اين كشور يعنى درس خواندهها و متخصصها و دانش
پژوهان يا در خارجه ماندند ،يا آنها كه آمده بودند رفتند و يا هستند و دل به

كار نمىدهند و به كار نزديك نمىشوند .من به آنها گفتم از انواع جنگهاى
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

هست .اسالم خم رنگرزى نيست كه كسى را بکنند توى آن خم و بيرون

بياورند ،بگويند «مکتبى» شد .اسالم روشى است كه انسان بدان آزاد مىشود و
خود مىشود و با خدا در رابطه مىشود و در كارها و فعاليتهاى خويش اين
رابطه را اصل قرار مىدهد .پس يك تحولى است و روشى است براى يك

تحول بنيادى و يك انقالب واقعى .اصل در اين روش «جذب» است و تمام
پيغمبران ما براى «وصل» آمده بودند نه براى «فصل» .اگر اين خطاها را زود

جبران نكنيم ،واقعيتها سرجاى خود هستند و زندگى هم دروغ نيست .ما به
عنوان حکومت اسالمى براى مردم چه به ارمغان آوردهايم؟ كدام بىعدالتى از
بين رفته است؟ كدام عدالت به كرسى نشسته است؟ كدام بىكارى و گرانى از
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
مىكند .مانده بود اسباب انحطاط اين انقالب فراهم بشود كه آن هم دارد فراهم

مىشود .پس ما همان راه را داريم میرویم و همان مرام به ما القاء مىشود.
همان ايدئولوژى كه از عصر قاجار تا امروز از اسباب بزرگ بدبختى ما بوده
است .كشور براى زندگى عالى تخصصهاى بسيار الزم دارد و ما نمىتوانيم

هم زندگى را از هر جهت بر اينها سخت بگيريم و هم به اينها ناسزا بگوييم و
هم سركوفت بزنيم ،طرد كنيم و هم بگوييم كار كنيد .اين ممکن نيست و ناچار

واقعيتها غالب مىآيند و «زمان»ى كه حاال با ماست «برما» مىشود و واى
از آن روز .ظاهرا اين  4نفر هم به اين معنا قانع بودند و گفتند بايد كوشيد و
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

گروگانها در وقتى انجام بگيرد كه به زيان ما تمام بشود.

بعد به ديدار امام رفتم ،در آنجا چند نفر كه در جنگ زخمى شده بودند،

آورده بودند كه ديدارى با آنها داشتيم .احساسات بسيار صميمانهاى از خود
نشان مىدادند .بعد با امام درباره مسايل مختلفى صحبت كرديم .از جمله
درباره تحول روحيه و طرز فكر و عمل در جبههها .بعد درباره خانواده شهدا

صحبت كردم و مسئلهاى را كه از خيلى وقت پيش مشغول حلش بودم و آن هم
تهيه خانه براى خانواده شهداست به ايشان گفتم ،كه معلوم شده بانكها خانه

دارند و مىتوانند اين خانهها را با شرايط سهلى به خانواده شهداى جنگ و
خانوادههاى ارتش و سپاه و كسانى كه در جنگ فداكارىهاى بىمانند كردهاند
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.

بعد به من گفتند روز عاشورا كه صحبت مىكنيد ،راجع به آنها حرفى نزنيد

و صحبتى نكنيد .من گفتم االن پاى بود و نبود ما در ميان است و اينها در اين
وضعيت هم دست از كارشان برنداشتهاند و به جاى تقويت در تضعيف

كوشيدهاند و فكر كردهاند فرصت مناسب است كه پيش شما بيايند و يك

ضربهاى بزنند و كار مرا بسازند .كسانى كه از نوك بينىشان دورتر را نمىبينند و
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جز قدرت شخصى واقعيتى رانمىتوانند ببينند ،براى اين جمهورى سم مهلك
اند .بعد چند مطلب را كه شنيده بودم به ايشان گفتم .يك مطلب هم اين بود كه

در اين گفتگويى كه داشتهاند اينها گفتهاند اگر من در جبهه بمانم از دو صورت
يکى واقع خواهد شد .يا پيروز مىشويم و در اين صورت سوار تانكم! مىشوم و

قهرمانم به پايتخت مىآيم و اگر شکست بخورم خواهم گفت آنهايى كه در تهران

نشستهاند و از پشت ،جبهه روانى سيأسى گشودهاند ،نگذاشتند .پس من بايد
فرمانده كل قوا نباشم و در تهران هم نباشم .پس هر حادثهاى را هم كه
خودشان مقدماتش را فراهم آوردهاند و زمينه راخراب كردهاند ،بايد مغتنم

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

اين حرفها را خودشان مىسازند و مىآيند به شما مىگويند .من گفتم وقتى اين
حرفها تحقق پيدا كرده و به عمل پيوسته است ،ديگر نمىشود گفت كسانى اين

حرفها را از خودشان ساختهاند .به هر حال ،بسيار خوب من حرفى ندارم اما
شما بايد قدرى به اينها سخت بگيريد ،اقالا در اين وقت كه پاى سرنوشت ما

در ميان است ،بگذارند من با خاطرى آسوده كارم را بکنم.

بعد از آنجا به منزل آمدم و ساعت  3بعد از ظهر به دانشکده افسرى رفتم

و در جشن فارغالتحصيلى افسرى شركت كردم .جريان آن را البد خوانندگان
خوانده يا از تلويزيون ديدهاند .از آنجا به منزل برگشتم .چهار نفرى كه صبح
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

اين مطلب را پیىش آورد كه حد مالکيت صنعتى رامعلوم كنيم تا بلکه كار و
توليد به وجود بياورد و البته او عقيده داشت كه سرمايههاى خيلى كم را مجاز

بکنيم و بقيه يعنى سرمايههاى بزرگتر را ملى بکنيم و بر عهده دولت بگذاريم.
من به او گفتم كه اين يك اشتباه است كه ناشى مىشود از فريب ايدئولوژيك.

اين فريب را هم مکتبهاى سرمايه دارى و ماركسيسم به بشر دادهاند و آن
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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تعيين كنندهاى در رونق اقتصادى و توليد ندارد .برايشان توضيح دادم كه
اساس كار و فعاليت در هر جامعهاى امنيت است و ثبات منزلتها ،يعنى چه؟

يعنى اين كه انسان حقوق و تكاليف قانونى خود را بداند و اين حقوق و
تكاليف داراى تضمينهاى قانونى باشد ،به طورى كه كسى نتواند به حقوق و
تكاليف افراد و گروهها تجاوز کند؛ وقتی حقوق تضمين پيدا كرد ،در آن

صورت امنيت و فعاليت به وجود مىآيد و جامعه بارور مىشود .با برخورداری
همگان از منزلت سیاسی ،اختالفها از بين نمىروند اما اختالفها وجه تخريبى

شان كم مىشود و به صورت تالش براى ارائه راه حلهاى نو در مىآيد و به

تدريج جامعه بسوى يك همگامى و هماهنگى عمومى سير مىكند .اما اگر

منزلت انسان نقض شد و از سوى قاضى هم نقض شد ،دستگاه قضايى كه بايد
آزادىها را توسعه بدهد و حراست كند و حقوق و فعاليت و وظايف فرد و
گروه را پاسدارى كند ،خود ناقض اين حقوق شد و خود سبب اصلى تزلزل

منزلت سيأسى گشت؛ در آن صورت ،صحبت كردن از امنيت خاطر و جو تفاهم
و جو سالم و وحدت و همکارى سيأسى و اين مضامين پوچ و بىمعنى خواهد
بود .چنان كه در حال حاضر هم بحث از اين مضامين پوچ و بىمعنى است.

قطب زاده را گرفتند ،من در همان اولين لحظه مخالفت قاطع كردم و به
دادستان كل نامه نوشتم و مردم تظاهرات كردند و ايستادند و آزاد شد .اما دهها
و صدها نفر بىجهت گرفتار مىشوند.

ما هم اكنون  6زندان داريم
ما هم اكنون  6زندان داريم ،زندانهاى آقاى خلخالى و دستگاه قضايى

مستقل ايشان ،كه اين را هر جا مىنشينند سعى مىكنند بگويند من به او قضاوت
دادهام و حال اين كه من صراحتا در روزنامهها نوشتم كه من نمىتوانستم و

نمىتوانم بر اساس قانون به او مقام قضاوت بدهم و نه موافق بودم و نه موافق
اين كار هستم ،دستگاه زندان و دادگاه انقالب ،دستگاه زندان شهربانى و

دادگسترى ،دستگاه زندان كميتهها ،دستگاه زندان پاسداران ،دستگاه زندان

كميته مبارزه با منكرات .با  6نوع زندان ما چيزى بدتر از گذشته شدهايم .در
591

حاليکه  6نوع زندان و در همه آنها انواع بدرفتارى رواج دارد ،صحبت كردن از
حقوق و تكاليف و منزلتها عبث است؛ در چنين جوى ،تفكر و ابتكار بارور

وخالقیت بىمعنى خواهد بود .همين طور است منزلتهاى اقتصادى آدمى .در
جامعهاى كه حقوق و تكاليف اقتصادى فرد و گروه تعيين شده باشد و قانون آن
را تضمين كند و يك دستگاه قضايى بىطرفى ضامن آن باشد ،البته فعاليت

اقتصادى به هر شکلى كه شما تعيين كرديد ،چه به صورت مالکيت خصوصى و
فردى و چه به صورت مالکيت جمعى معنا پيدا مىكند ،واال اينها اسمهاى بى

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

مشاغل ،بىثباتى ،از اين هم بيشتر ،عدم امنيت به وجود آمد و با اين كه در 6
شهريور قانون پاكسازى مدتش تمام شده ،هنوز در بسيارى از دستگاههاى
دولتى و غير دولتى پاكسازى از سوى گروههاى غير مسئول و مسئول ادامه دارد،

در چنين جو بىاعتمادى ،در اين جوى كه فاقد هرگونه امنيت و منزلتى است،

چگونه شما مىخواهيد فعاليت توليدى رونق بگيرد؟ اين غير ممکن است؛ در
این جو ،همه میروند دنبال فعاليتهاى روزمره و سودآور .در رژيم سابق هم

همين طور بوده است .همان چيزى كه من مىگويم «القاء ايدئولوژى» ما

مىبينيم انقالب كردهايم ولى سرجاى اول ايستادهايم ،بلکه انحطاط هم
پذيرفتهايم.

از منزلت فرهنگى در جامعه مثال آوردم كه معلوم باشد در اين جامعه ما كه

تعليم و تربيت حق مردم است و بايد تضمين و جود داشته باشد و همه بتوانند از
اين حق استفاده كنند ،بر اساس يك پندار غلط ،دانشگاهها تعطيل شد ،مدارس
ما تق و لق اند و منزلت فرهنگى در جامعه ما در بسيارى از جهات كمتر از رژيم

سابق مىباشد .حاال ديگران به كنار ،مسلمانها خودشان به جان هم افتادهاند،
عدهاى كه «زور و زندان» همدست آنهاست با يك عناوينى كه خودشان هم

مفهوم آن را نمىدانند ،مسلمانها را مىگيرند ،مىبندند و مىزنند .در چنين
جوى چگونه ممکن است انديشه ما به طرف بارورى و خالقيت برود و ما

بتوانيم از مدار عقب ماندگى بيرون بياييم؟
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درس خواندهها متوحش شده و از ايران رفتهاند
چقدر سرمايههاى بزرگ ما كه همين درس خواندهها بودند ،متوحش شده،

از ايران رفتهاند و يا در ايران همآنطور كه قبال گفتم از كار مىگريزند؟ در
چنين وضعيتى ،كارخانه بخواهد كار كند ،مهندس مىخواهد ،مهندسى كه با او
اين گونه رفتار شود ،چگونه حاضر است بيايد كار كند؟ آن هم در دنيايى كه

در هر كشورى برسر ربودن اين صاحب فكرها مسابقه است و اينها را هم

مى برند .شما خوب است به كشورهاى آمريکايى ،اروپايى ،كانادا و حتى آفريقا
برويد ،حتما تعجب مىكنيد كه اين همه درس خوانده و تحصيل كرده ايرانى

در آن كشورها پراكنده اند .در زمان رژيم سابق يکى از تكيه كالمهاى امام

همين معنى بود كه رژيم چنان است كه درس خواندههاى ما به وطنشان برنمى
گردند كه كار كنند .متأسفانه در دوران بعد از انقالب نيز ما كارى نكرديم كه
اينها برگردند بلکه همان طور كه گفتم ،با ايجاد تضاد ،كارى كرديم كه اينها

برنگردند و آنهايى هم كه بودند ،در بروند .كارى بدتر از اين براى كوبيدن
روحانيت شد .در دوره قاجار عنوان مىكردند كه روحانيت ضد علم است،
مخالف علم است ،مخالف اينست كه بچههاى مردم درس بخوانند،

ومیخواست مردم عوام كاالنعام باشند .در نتيجه هر كس مدرسه مىرفت،
همين حرفها را به او القاء مىكردند .وقتى از مدرسه بيرون مىآمد دشمن

روحانيت مىشد .آنها كه كارشان القاء ايدئولوژى است و بنايشان اينست كه
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

بعضى عمال نسنجيده قبوالندند كه روحانيت ضد علم است،

تعطیل کنندگان دانشگاه و طرزفکر و استداللشان؟
طورى كه امروز تعطيلى دانشگاهها و تق و لقى مدارس را به غلط به پاى
روحانيت مىنويسند .به عنوان انقالب فرهنگى ،چرا اين كار را كردند؟ در اين

طرز فكر غلط و نادرست كه  %10مسلمانند و مکتبى %10 ،ضد اسالم،
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 %80بىتفاوت و اگر دانشگاه را از آن  %10درصد پاك كنند%80 ،
بىتفاوت پيروى خواهند كرد و آنگاه در دانشگاه را مىشود باز كرد .و من
بسيار اصرار كردم كه چنين نيست و آن  %80چوب خشك نيستند و اسالم را

به اين ترتيب نمىشود پيش برد ،اسالم بايد در صحنه نبرد ،عمالا حاضر بشود

و همانطور كه در صدر اسالم پيغمبر مىكرد ،بکنيم و علميت خود را به كرسى
بنشانيم و از راه اغناء و هدايت ،درس خواندهها را جذب كنيم.

از لحاظ منزلت اجتماعى هم جا و موقع آدمى در جامعه به اينجا رسيده

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

امنيت كامل ،شما چگونه مىخواهيد فعاليت سازنده و توليدى انجام بگيرد؟
اينهاست كه اگر درست كرديم ،فعاليت اقتصادى هم به وجود مىآيد و رونق

مىگيرد و اگر نكرديم ،آب در هاون نكوبيم .با تعيين حدود ،كارى از پيش
نمىرود ظاهرا با هم موافق شديم كه ايجاد اين امنيت مقدم بر هر كار ديگر
است .بعد از رفتن آنها باز ما مانديم و داستان جنگ خوزستان و خبرهايى

كه از سوسنگرد و اهواز مىرسيد و باز تا ديرگاه شب و حتى مىتوانم بگويم
تمام شب ادامه داشت و ساعت به ساعت من وضع را در سوسنگرد مىپرسيدم.

يکى مىگفت دشمن وارد شهر شده ،كشتار بسيار كرده ،يکى مىگفت نه

وارد شهر نشده است ،يکى مىگفت دشمن ضربات سختى خورده و از اين
قبيل گفت و شنودها بسيار بود و صبح تقريبا بدون اين كه خوابى كرده باشم،

آماده شدم براى كار روزانه.
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سفير روسيه آمد و مطالبى از دولت خودش درباره سفر طارق عزيز
گفت

صبح اول وقت آقاى ميرسليم آمد .قبل از او آقاى امامى كاشانى كه

مىخواستند به يك سفر توجيهى در كشورهاى آسيايى بروند آمد .با ايشان
مطالبى گفتگو كرديم .بعد ساعت  7:30آقاى ميرسليم آمد و از طرف وزارت
كشور درباره آوارگان جنگ گزارش داد و گفت كه به اتفاق هاللاحمر مشغول
ايجاد مراكزى براى آوارگان هستند .البته اين كار را بايد از ابتدا مشغول

مىشدند ،حتى پيش از شروع جنگ نه بعد از جنگ و در اين وضعيت كه
زمستان نزديك مىشود و مردم جنگ زده در سختى و عسرت قرار گرفتهاند .به
هر حال فعال بايد آنچه مىتوانيم بکنيم و متأسفيم كه اشتغال به جنگ براى من
امکان زيادى نمىگذارد كه به اين كار به طور جدى بپردازم .ناگزير بايد انتظار
بکشم و اميدوار باشم كه هالل احمر و دولت ،عقب ماندگى در اين زمينه را
جبران بکنند و از درد و رنج جنگ زدگان بکاهند .بعد سفير روسيه آمد و

مطالبى كه از دولت خودش درباره سفر طارق عزيز به شوروى دريافت كرده
بود .گزارش كرد و مواضع دولت خودش را براى ما گفت .در جواب ،موقعيت

را براى او شرح كردم .گفتم كه نه ما و نه او سودى در جنگ نداريم .آقاى

صدام حسين راهم ديوانه نمىدانيم كه يك جنگ را شروع كرده باشد ،بدون
اينكه اميدى در اين جنگ داشته باشد و آنها كه او را بر اين كار برانگيختند،

همانها هستند كه به او قدرت دادند و آنها هم جزء قدرتهاى اين زمان نيستند!

و شما هم مىگوييد كه آن قدرت نيستند .ما هم دليلى نداريم كه شما را آن
قدرت بدانيم .ما اطالع داريم كه امريکايىها در اين كار دخيل بودند و فكر

مىكردند كه ما در همان دو سه روز اول از پا در مىآييم ،اما ،نه با كمك اينان،
بلکه به نيروى ايمان و ايثار سربازانمان ايستادهايم و جنگيدهايم و امروز دشمن

را از دستيابى به هدفهايش مأيوس كردهايم.
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بحث مفصلى راجع به جنگ در سوسنگرد شد
بعد به خوزستان آمديم .به محض ورود ،به اهواز تماس گرفتم .فرمانده

نيروى زمينى براى تهيه طرحى كه بايد در سوسنگرد به مورد اجرا گذاشته
شود ،به اهواز رفته بود .بعد به ديدار از واحدهاى توپخانه پرداختم كه تا

ديروقت طول كشيد .شب شوراى نظامى تشکيل شد ،گزارش اين دو سه روز را
دادند .در آنجا بحثى درباره توانايىهاى ما و توانايىهاى دشمن انجام گرفت

و يکى از نظاميان در مورد كم و كيف نيروهاى ما و نيروهاى دشمن صحبت
كرد من در جواب او توضيح دادم كه «كم» نيروهاى دشمن معلوم است ،اما

«كيف» آن معلوم نيست« ،كم» نيروهاى ما هم معلوم است ،اما «كيفش» آن
چيزى است كه دارد تغيير مىكند و با تغيير «كيف» است كه «كم» نيز تغيير

مىكند .اين حالتى كه حاال در نيروى زمينى ما هست ،اگر از روز اول بود،
وضع جور ديگرى مىشد و حاال همين «كيف» كه دارد تغيير مىكند .هم

«كم» را تغيير مىدهد و هم «کم و كيف» دشمن را دارد تغيير مىدهد .بعد
بحث مفصلى راجع به جنگ در سوسنگرد شد .فرمانده نيروى زمينى هم آمد و

تا  11شب درباره اين جنگ بحث و گفتگو شد و آنها مرا از طرح خودشان
آ گاه كردند .اميدوارم طرح فردا اول وقت كه به اجرا در مىآيد ،موفقيت كامل
به بار بياورد .آنها رفتند و نزديك نيمه شب چون شب پيش هم نخوابيده بودم،

فكر كردم حاال هم كه مقدمات كار در سوسنگرد فراهم شده مىشود با خيال

راحت خوابيد وخوابيدم .نيم ساعت بعد يا يك ساعت بعد ،دكتر چمران زنگ
زد و گفت طرحى كه قرار بود اجرا بشود ،تلفن شده كه فرمانده لشگر اهواز

طرح را اجرا نكند و نگران اين معنى بود؛ بعد معلوم شد كه مطلب را اشتباه
حالى شده است .تلفن كردم و گفتم به او كه تلفن كند به فرمانده لشگر اهواز

كه اين طرح را اجرا كنند .البته او هم قصد اجرا داشته و به جهاتى البد فكر
كرده بود بهتر است راجع به اجرا شدن يا نشدن آن سخنى نگويد و همين امر

موجب سوءتفاهم شده بود .با اين حال ساعت  5بود كه دوباره چمران تلفن
كرد و داد و قال و فرياد كه او نمىخواهد اين طرح را اجرا كند و اآلن آنها

مىريزند به شهر و بچههاى ما شهيد مىشود .من تلفن كردم خودم با فرمانده
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لشگر اهواز صحبت كردم ،ديدم بله گير كار همان است ،اينها چون نظامى
هستند ،فكر مىكنند كه بايد طبق ضوابط خودشان و به اصطالح در شرايط
استتار و پوشاندن اطالعات عمل بکنند ،حاضر نشده راجع به ساعت اجراى

طرح توضيح بدهد گرچه دكتر چمران هم بايد همکارى مىكرد و نحوه اجرا
را هم مى دانست .بعد من گفتم نه ،شما به ايشان اطمينان بدهيد و با هم راه
بياييد و بعد ظهيرنژاد فرمانده نيروى زمينى آمد و خداحافظى كرد .او به

سوسنگرد رفت تا در جبهه حاضر باشد .در نتيجه او ،فالحى جانشين رئيس

ستاد ،قاسمى فرمانده لشگر اهواز و چمران با هم رفتند به جبهه و اميدوارم
موفق بشوند .فراموش كردم كه بگويم كه امروز وقتى كه از بازديد توپخانه

آمديم ،خبر آوردند كه هلىكوپتربرادر سرهنگ آذين ،سرگرد احمد آذين

در بازگشت از مأموريت سوسنگرد با سيم كابل برق تصادف كرده و

شهيد شده است.

چقدر براى من از جهت عاطفى و احساسى اين روزها سخت میگذرند؛

مثل کسی هستم که گرفتارجريانهاى برق قوى و شديد مىشود .تحمل اين
لحظات ،مشکل است .افسرى كه تمام روز و شب با من است روبروى من
نشسته بود تا نيمه شب و من مىدانستم كه برادر او شهيد شده ،اما من

نمى خواستم به او بگويم چون ما مشغول كار نظامى بوديم و عالوه بر اين كه
شب بود و او تا صبح بايد ناراحت مىگذراند .به جاى او من رنج مىبردم،

گرچه صبح هم كه در تهران پيش من آمد ،قيافهاش مغموم بود ،يك احساس
قبل از وقوع هميشه به آدمى دست مىدهد و وقتى واقعه تلخ است ،انسان غم

گنگى پيدا مىكند و وقتى واقعه شيرين است ،بخاطر آن واقعهاى كه در آينده
رخ خواهد داد ،انسان يك شادى گنگى پيدا مىكند .من در تعجب بودم كه

چرا قيافه او مغموم و غم زده است .با خود گفتم كه شايد به لحاظ جبهه جنگ

در سوسنگرد است كه پى در پى مىگفتند وارد شهر شدند ،زدند ،كشتند .به هر
حال متنى براى او نوشتم كه صبح به او دادند و او فهميد كه برادرش شهيد

شده .در نامه به او نوشتم قائمه حيات و استمرار حيات هر جامعهاى ،آن
استعدادها و جوهرهاى نمونهاى هستند كه با قبول شهادت ،زندگى مستمرى
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پيدا مىكنند و چهرههايى دائما حاضر در زندگى جامعه و همشهرى ،هميشگى
نسل هايى مىشوند كه از پى هم مىآيند و الگو مىشوند براى آنها .اينها هستند
آن الگوى ثابت و عناصر پايدار اجتماعى ادامه و استمرار حيات هر جامعهاى.
در نامه به او نوشتم ،شهادت حق است اين حق را خدا از آن آنهايى قرار داده

است كه در راه او با پرهيزگارى مىجنگند ،برادر شما به حق خود رسيد ،خدا

كند من نيز به اين حق برسم.
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دل در جبهه بود و خبر از جبهه مىخواست.
همان طور كه در كارنامه ديروز گفتم ،امروز از ساعت  5صبح با تلفن

دكتر چمران كار ما شروع شد .بعد با فرمانده خوزستان صحبت كردم كه آماده
رفتن به جبهه بود .بعد فرمانده نيروى زمينى براى خداحافظى و رفتن به جبهه
سوسنگرد آمد كه قرار بود در ساعت  7صبح حمله را آغاز بکنند .سرهنگ

آذين هم از خواندن نوشته من فهميد برادرش شهيد شده است و رفت.

تا ظهر مشغول شديم به كارهاى وزارت دفاع ،اما دل در جبهه بود و خبر

از جبهه مىخواست .نزديك ظهر سرهنگ آذين تلفن كرد و اطالع داد كه
ضربات كارى به دشمن وارد آمده و هوانيروز (هليكوپترهاى نيروى زمينى)
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

سقوط هليكوپتر برادرش رفته بود ،مسئله اولى كه در ذهنش مطرح بود،
سرنوشت نيروهاى ما در جبهه بود و اولين خبرهاى موفقيتآميز را هم او داد.

او شب هم از اصفهان تلفن كرد و مىخواست بداند كه سرنوشت جنگ

سوسنگرد چه شده است .وقتى شنيد كه جنگ با موفقيت ما همراه بوده است،
از لحنش پيدا بود از اين كه شهادت برادرش بىفايده نبوده و به شکست آنها
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انجاميده است ،رضايت خاطر كامل پيدا كرده است .به هر حال از اين گونه
افسران امروز در ارتش جمهورى اسالمى زياد شده و اينها هستند كه بابت
ثبات رژيم انقالبى و پاسدارى از استقالل كشور به ما اطمينان خاطر مىدهند.

ساعت  1بعد از ظهر من براى چندمين بار از ستاد لشگر خوزستان خبر

خواستم و نيم ساعت بعد آقاى خامنهاى خبرداد كه نيروهاى ما دشمن را
شکستند و با موفقيت وارد شهر شدند و تا اين زمان ما فقط يك شهيد داشتيم.

من هم به امام اطالع دادم .او گفت چمران از ناحيه پا زخمى شده است .من
يکه خوردم .اين استعدادها و اين روح فداكار و سرسخت در مبارزه و پيکار،

موجودى نيست كه انسان به آسانى بتواند از آن بگذرد .بسيار اصرار كردم كه

بدانم زخم تا چه حد كارى بوده و او به من اطمينان داد كه زخم كارى نبوده
است .بعد فهميدم كه گلوله به پاى او خورده و البته به استخوان و رگ نخورده

است و در نتيجه جاى نگرانى جدى نيست .سر شب فالحى تلفن كرد و

گزارش عمليات را داد .شب هم ظهيرنژاد فرمانده نيروى زمينى آمد و گفت كه

چگونه عمليات با موفقيت قرین شده است .در اين جبهه دشمن نوجوان 15
الى  16ساله را هم به كار گرفته بود و اين خود حکايت از تلفات سنگينى

مى كند كه متأسفانه به جوانان عراقى وارد آمده است و بازيچه هوسهاى صدام
حسين و محركان جهانخوار او شدهاند .جملهاى بود از قول برژينسکى مشاور

امنيتى كارتر كه گفته است تفاوتى ميان منافع عراق و آمريکا مشاهده نمىكند.
اين از ابتدا بر ما معلوم بود و مىدانستيم كه دولت صدام حسين دولتى نيست

كه به خود جرأت حمله به ايران را بدهد .بنابراين امروز از جهت جنگ روز
خونينى بود .اين سومين حمله دشمن در سه هفته اخير است كه هر سه به

شکست كامل انجاميد.

ظهيرنژاد و سرهنگ حسينى كه هردو از جبهه آمده بودند ،حماسه نيروهاى

مسلح ما را بازگو كردند و گفتند كه چگونه روحيهها كامالا تفاوت كرده و
سربازان پندارى بازى مىكنند .جنگ برايشان نوعى بازى شده است .همىن
روحيه آنها را هم سخت تكان داده بود .شرحى از هنر و فداكارى خلبانان

هوانيروز دادند كه از ميان انبوه آتش دشمن مثل پرندهاى در نقش مار از
البالى اين آتشها به سوى هدف مىروند ،باال و پايين مىروند و باالخره خود
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را به هدف مىرسانند و مىزنند .آنها مىگفتند به هيچ رو به اين كار يك كار
نظامى نمىتوان گفت ،اين فوق كار نظامى است .فوق هر كارى است .هنر
است و هنرنمايى و همه اينها جلوى چشم ما انجام مىشد .تا امروز ما

مى شنيديم ،اما امروز خود در صحنه بوديم و ديديم .به هر حال دشمن تلفات
سنگين داده و تجهيزاتش را يا جا گذاشته و گريخته و يا به دست نيروهاى ما

از بين رفته است.

امروز فرماندهان نيروها مىگفتند كه قطعا روحيه تهاجمى پيدا شده
در شوراى نظامى ،من براى فرماندهان نظامى صحبت كردم و گفتم ديشب

را به ياد بياوريد و ببينيد كه جنگ امروز چه نتيجهاى داشته است .دشمن

ضعيف است .در صورتى كه ما با صبر و حوصله از روى طرح و برنامه ،نيروى
الزم را براى ضربه زدن به دشمن ،تدارک کنیم ،پیروزیم .دشمن بيش از حد
توانايى تلفات ديده است و ديگر آن كارآيى الزم را براى ادامه موفق جنگ

ندارد .پس ما بايد سيأستى را كه داريم ادامه بدهيم؛ يعنى به تجديد سازمان و
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

کشور خود برانيم .همه اميدوار بودند و طبيعتا از يأسهاى سابق در قيافه شان
اثرى نبود .بعد استاندار خوزستان تلفن كرد ،او هم اميدوار شده بود درست

نقطه مقابل نااميدىهاى سابقش .در اينجا مىخواهم به خوانندگان مطلبى را
كه يکى دوبار هم عنوان كردهام ،بازگو كنم و آن اينست كه در اين جنگ بارها
شده اشخاص دست اندركار دور از كار فرياد يأس سردادهاند و يکى از
كارهاى من اين بود كه اين فريادزنان را آرام بکنم و اثرات تبليغات يأس
آميزشان را خنثى بکنم و روحيه نيروها را افزايش بدهم .چون ما اگر روى

انسان اثر نمىگذاشتيم و با تغيير روحيهها «كيفيت» نيروها را تغيير نمىداديم
«كميت» نيروها را هم نمىتوانستيم تغيير بدهيم .با اين حال جنگ ،جنگ
است و حادثههاى غير مترقب در آن بسيار .آيا اگر عوامل همينها باشند كه

هنوز هستند ،ما مىتوانيم مطمئن باشيم كه در اين جنگ شکست نخواهيم
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خورد؟ امروز فرماندهان نيروها مىگفتند كه قطعا روحيه تهاجمى پيدا شده و
روز بروز هم اين روحيه تقويت مىشود .بنابراين ما نيز به پيروزى نيروهاى

خودمان معتقد شدهايم و اميدواريم بدون دغدغه خاطر بتوانيم طرحهاى جنگى
را اجرا كنيم و دشمن را زبون سازيم .سرهنگ حسينى از شجاعت پاسداران و

نيرويهاى بسيج و به اصطالح خودشان غيرارتشىها صحبت كرد و گفت

روحيه ها عالى بود ،تالش و مجاهده عظيم بود و از حق نگذريم ،بسيار با
شجاعت مىجنگيدند ،اما سازمان نداشتند و چقدر جاى افسوس است كه اين
ميل به ايثار و فداكارى بىسازمان بماند .گفت حتى خود آنها هم مراجعه

مىكردند و از ما مىخواستد به آنها و كارشان سازمان بدهيم و حتى به حالت
استيضاح مىپرسيدند ،چرا نمىآييد اين نيروها را سر و سامان بدهيد؟ فرمانده
نيروى زمينى گفت كه اين كار را انجام داده و هم او و هم سرتيپ فالحى از

فداكارى فرماندار سوسنگرد صحبت كردند و من به اين ترتيب از او تقدير

مى كنم و در ديدارم از آن شهر البته حضورا نيز از فداكارى و تالش زياد او در
اين روز سرنوشت ساز تشکر خواهم كرد .بعد در شوراى نظامى ،فعاليتهاى

امروز در جبهه مطرح شد ،در همه جا نيروهاى ما موفقيت به دست آوردهاند و
تلفات و ضربات به تجيهزات دشمن بسيار بوده است .خود اين معنى نيز ما را

مطمئن مىكند كه دشمن قادر نخواهد بود كه اين تلفات را در مدت طوالنى
تحمل كند .پیروزی امروز تأثير بزرگى بر روحيه نيروهاى مسلح دارد و
اميدوارم همه متوجه بشوند كه راست مىگفتم و جنگ را آن ارتش و نيروى

مسلحى مىبرد كه روحيه قوى داشته باشد .تقويت روحيه نيروهاى مسلح ما
يکى از مهمترين عوامل پيروزى در اين جنگ است؛ چرا كه خودمان
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

دريافت نمىكنيم؛ بنا بر اين ارتشى كه بايد هم ساخته بشود و هم بسازد و در
همان حال بجنگد ،بايد تا حد ممکن روحيهاش تقويت بشود و اين تقويت
روحيه او را بر آن بدارد كه با كار و تالش و به كار انداختن علم و هوش و

استعداد كمبودهايش را جبران کند و بر نيروى دشمن تفوق پيدا بکند .به هر

حال ،امشب قيافهها همه شاد و بشاش بود .معلوم شد در جبهه آبادان نيز ضربه
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كارى به دشمن زده شده و تقريبا محاصره در يك قسمت شکسته شدهاست.
اميدوارم كه روزهاى آينده موفقيتهايى كه حاصل مىكنند ،بزرگتر و تعيين

كنندهتر باشد.

کارنامه سه شنبه  27آبان 1359
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خلبانهايى كه بيش از  50بار پرواز كرده بودند
امروز صبح در بوشهر به پايگاه هوايى و دريايى رفتيم و تا نزديکى ظهر

در بازديد از پايگاه دريايى گذرانديم .در اينجا براى خلبانها و دريانوردان
صحبت كرديم و در يك مجلس كوتاهى به خلبانهايى كه بيش از  50بار پرواز
كرده بودند ،يك كالم الله مجيد و يك بسته كوچکى به رسم تشويق و

قدرشناسى از تالش عظيمشان اهدا كردم؛ براى اينها و براى دريانوردان
صحبت كردم .چه كسى آن خلبانها را مجبور كرده بود  50بار پرواز كنند و در
ميان درياى آتش به سوى هدفهاى خود بروند و آن هدفها را بزنند؟ چه كسى
آن شجاعت را در آنها به وجود آورده بود كه از مرگ نترسند و به كام مرگ

بروند تا زندگى ملت خويش را از شنا در اقيانوس مرگ بجويند؟ براى اينها
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.

روشهايى كه در  2سال انقالب بر اساس تهديد ،ارعاب ،خفقان و انواع
روشهاى تخريبى ،برچسب زدنها تا زندان و اعدام؛ نتيجهاى كه دلخواه آنهايى

كه به اين روشها دلبسته اند بود را به بار نياورد و حاكميت انحصارى را ممکن
نگرداند و روز به روز حکومت در جامعه ما ضعيفتر شد .اين جنگ ،بر اساس

برداشت و رهبرى بر پايه توحيد ،نه بر اساس فلسفه ارسطويى و يا افالطونى
قدرت ،بلکه بر پايه توحيد و اصل و اصيل شناختن خدا ،ميوه بزرگ خود را

به بارآورد؛ اين حماسه زيبا و شکوهمند پر اثر ماندنى را به وجود آورد .حال
اين رهبرى باقى بماند یا خیر ،خدا مىداند .من در كتاب اصول راهنماى
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حکومت اسالمى ،در تعميم امامت ،در كيش شخصيت با تفصيل از اين نوع
رهبرى صحبت كردهام؛ اساس اين رهبرى بر اين حقيقت استوار است كه در
وجود آدمى استعدادها وديعهاى است الهى ،صفات خدايى در مخلوق هم

هست .علم خدايى در حد نسبيت در انسان هست و پرورش هم مىتوان داد،
گسترش هم مىتوان داد .بنابراين كافى است كه ما مطلقهاى ذهنى را كه
روشهاى تخريبى به وجود مىآورند را بشکنيم و آدمى را از اسارت كينه ،بغض،

سوء ظن ترس ،بىاعتمادى به خود ،رها سازيم تا ميدانى براى عمل بيابد و از

راه دانش ،تأكيد مىكنم از راه دانش ،از راه پى بردن و دانستن و آگاه شدن بر
استعدادهاى خويش و به كار رفتن آنها ،در ميدان باز ،عمل خود را بيازمايد و

به صورت هنرمند عرضه وجود كند و هنر بیافریند .يعنى دائم مرزهاى ممکن را
بشکند و فراتر برود ،خلبانهاى ما مرزهاى ممکن را شکستند ،ظرف  2ماه با
وجود محدوديت امکانات ما ،در كمتر از  2ماه  50بار پرواز كردند كارى

بىنظير ،بىمانند .اين جنگ بدينسان آزمايش بزرگ زمان ما شد و ما اين

رهبرى را در اين جنگ آزموديم.

رئيس جمهور در جبههها حاضر شد نه براى ترساندن ،بلکه براى
ايجاد خودآ گاهى و اطمينان خاطر

اطمينان خاطر از اين كه سربازى كه به نقش خويش آگاه است ،سنگر

خويش را ترك نخواهد كرد و اين را از صورت شعار به صورت عمل درآورد.
در جبههها با نيروهاى زمينى از ارتشى و غير ارتشى كه روزهاي اول عقب
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

آنها نشان داد و همانها از دور دوم جنگ با چنان صالبتى ايستادند كه تمام

حملههاى مهم دشمن در جبههها به دست همان سربازها در هم شکسته شد .و
ارتش ما كه موافق پيش بينىها ،موافق اظهار نظرهاى فرماندهانش و ديگران،
كه به صورت كتبى نيز موجود است ،قادر نبود يك هفته بيشتر در برابر دشمن در
خوزستان بايستد ،پس از  2ماه ايستادگى در برابر دشمن و ناتوان كردن دشمن
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روز به روز قدرت گرفت و به تجديد سازمان موفق شد .امروز اميد به پيروزى
برانگيخته شده است و اگر ما باشيم و ارتش عراق ،پيروزى ما حتمى است و

تالش در همه جهت موجب شد كه نيروهاى ما روز به روز بر ميزان آمادگى

خود بيفزايند ،چون صحبت از بىنظمى ،بىانضباطى در نيروى دريايى بود،

طورى كه همه مىگفتند نيروى دريايى تقريبا تعطيل است  10درصد بيشتر

كارآيى ندارد و اين نيروى دريايى است كه امروز صد در صد كارآيى دارد.
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

دشمن بىخود به خود وعده مىدهد ،گلوگاه او در دست ماست و براى مدت
طوالنى هم نمىتواند از عقبه و راه كويت و امثال آن نيازهاى عظيمش را
تأمين كند .اين جوانها كه در دريا و در آن ناو بودند همين جوانها بودند .آن

قيافههاى پراميد و پرصالبت خود نشانگر خودجوشى سازنده انسانى همين
آدمها است .چه شد كه اينها اينسان دگرگون شدند؟ اين انقالب در اينها

چگونه به وجود آمد؟ و اين استعدادها از اينها چگونه بروز كرد؟ فقط ما آن

ديوار رعب را شکستيم ،آن بىاعتمادى و يأس را نسبت به اين كه در اين
جمهورى به آنها اعتنايى نشود ،شکستيم ،گفتيم ميدان ،ميدان هنرمندان است،

ميدان شجاعان است ،ميدان انسانهايى است كه به خود اعتماد دارند و براى
نجات ميهن اسالميشان مىكوشند .آنها اين اعتماد را كه ديدند ،آن هيجان و
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

بايد راجع به عواقب شکست بينديشد .آنها كه به عنوان روشهاى اسالمى جز

تخريب ،جز ايجاد كينه ،جز تهديد ،جز ايجاد ترس ،جز محاكمههاى فورى و
آنى بىپايه و بىمايه ،نشناختند و به كار نبردند ،از اين آزمايش مىآموزند درسى
را كه بايد آموخت .آيا بهتر نيست به جاى اين كه مردم سرگرميشان اعدام و

مصادره بشود ،سرگرميشان حماسههاى شگرف و بىمانند بگردد؟ بهتر نيست
به جاى اين كه در روزنامه خبر اعدام  20يا  30نفر يا  40نفر را بخوانند،

خبر هنرنمايىهاى فرزندان خود را در سازندگى و دشمن شکنى بخوانند؟ بهتر
نيست مردم و جوانان ما خالقيتها در زمينه علم و هنر را سرگرمى بشناسند؟
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بهتر نيست به جاى ترسيدن ،دوست بدارند؟ بهتر نيست به جاى كينه ورزيدن،
مانند روزهاى نخست انقالب ،مهر بورزند؟

بهتر نيست به جاى ماديت خشن ،خشونت مادى ،به معنويت اسالم كه در

روزهاى نخست انقالب تجلى مىكرد ،باز گردند؟ آيا تجربه دو سال اعمال آن

روشها كه به شکست انجاميد و امروز نه تنها حکومت در عمل و واقع قادر به

اعمال حاكميت نيست بلکه روز به روز از حاكميت دولت كاسته مىگردد،
كافى نيست كه به ما بفهماند ممکن نيست در جامعهاى مثل ايران با تركيب

قومى ،با تركيب سيأسى ،با تركيب فكرى ،با تركيب جغرافيايى و سيأسى كه
دارد ،پيوسته بتوان حکومت انحصارى كرد و در روشهاى قهرآميز،

خشونتآميز تخريبى ديگران را خفه و خاموش ساخت؟ اتحاد ،وحدت يا
آزادى پشت و روى يك سکهاند در محيطى كه آزادى نيست ،وحدت هم
نيست ،اميد هم نيست ،گروهها ناچار بر ضد يکديگر و مخرب يکديگر

مىشوند .اين آزمايش بزرگ تاريخى كه در جنگ حاصل آمد ،پيروزى
نظريهاى است كه من درباره امامت از قرآن نقل كردم و عينا به كار بردم .رئيس

جمهورى در جبهههاى جنگ معرف هيچ ترسى نبود .هيچ كس از حضور او در
جبهه وحشت نمىكرد و او نيز دوست نمىداشت و نمىدارد كه از او بترسند.

حضور او در جبههها ترس ايجاد نمىكرد بلکه اعتماد ايجاد مىكرد ،اميد ايجاد
مىكرد ،شخصيت ايجاد مىكرد سرباز به اتكاى اين شخصيت ،مقاومت
شکستناپذير پيدا مىكرد و مىكند ،مىايستد و مىجنگيد و پيروز مىشود .اين
است نقش من در جنگ و اين است آزمايشى كه در حماسىترين شکل خود به

عمل درآوردم و موفق شدم .اين حماسه ،حماسه زندگى و پيروزى ،حماسه
پيروزى روشهاى اسالمى است .روشهاى سازنده ،روشهايى كه فرداى ايران را

بايد بر اساس آن ساخت تا در مدت كم ،استعدادهاى شگرف كه در نهاد همه
جوانهاى ما هست بشکفند و آن عقب ماندگى خيره كننده را ،آن عقب ماندگى

وحشت زا را از بين ببرند ،انقالب ما بتواند به ملت ما امکان بدهد مشعلدار
دانش و بينش و شهيد زمان بگردد .چه مىشد اگر در دانشگاهها همين روش را

به كار مىبرديم و به نام «انقالب فرهنگى» دانشگاهها را به تعطيل نمىكشانديم
و وضع را به اين صورت غمانگيز در نمىآورديم؟ علم در برابر دين و در مقام
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تضاد با آن تبليغ نمىشد؟ اگر ما ميدان بروز استعدادها را در دانشگاهها گسترده
مىكرديم؟ اگر ما انديشهها را به خالقيت مىخوانديم و به آنها ميدان مىداديم؟
اين دانشگاهها چه زود انقالب فرهنگى را به خود مىديد و ميدان خالقيت

انديشههاى دانا مىگشت .چقدر فرق است ميان آنها كه در اين جنگ ،با همه

كمبود ابزار جنگ ،اين هنرنمايىها را مىكنند ،با آنها که استعدادهای خویش
را تعطیل کرده و زور را وسیله تخریب شدن و کردن میکنند .آنها که اين تالشها

را مىكنند ،اين اسلحهها را مىسازند و این زورمداران هر دو ایرانی هستند.
تفاوت در حق و زور است  .چه كسى باور مىكرد يك ملتى كه در رژيم پيشين

آن چنان ناتوان بود ،بتواند در عين محاصره اقتصادى و انزواى سيأسى به كار و
تالش برخيزد و آن قدر ابزار جنگى آماده كند كه ميزان آماده شدن ابزارهاى

جنگى ،بيشتر از ميزان كسانى باشد كه در ارتش ما مىتوانند اين ابزار را به كار
ببرند ،اگر ما در مدارس نيز اين روش را در پيش مىگرفتيم ،امروز انقالب
اسالمى ما در زمينه تفكر وعلم و در زمينه دستاورهاى علمى كجا بود و حال

كجاييم؟ چرا ما اين سرزمين را به يك سرزمين تاريکى تبديل كنيم يا كردهايم كه
استعدادها ،تخصصها ،دانشمندان و دانش پژوهان از آن بگريزند؟ اين چه باليى
بود كه ما بر سر علم آورديم ...و دانشگاهها را بستيم .آيا كسانى كه اين كارها را

كردند ،برايشان ثابت شده بود كه آدمى تحولپذير نيست؟ مگر اسالم بعد از
علم نيست ،چطور ممکن است كسى به دانش و علم دست بيابد و مسلمان

نشود؟ آنها كه علم ندارند و مدعى اسالميت هستند در برابر علم از اسالميت

دفاع مىكنند در حقيقت ،حق و حقيقت اسالم را نشناختهاند و از قدرت
شخصى و گروهى خود دفاع مىكنند ،نه اسالم.

تا شب از دريا بازديد كرديم تا جزيره خارك رفتيم و شب به محل خود

بازگشتيم و تا يك بعد از نيمه شب به بحث درباره طرحهاى نظامى مشغول

شديم .بحثی تحت عنوان «ترس از عمل» گشوده شد .من به يکى از

فرماندهان گفتم شما با همه قابليت نظامى كه داريد از عمل مىترسيد،
مىترسيد دست به اجراى طرحى بزنيد و ناكام بشويد و اين جغدها كه دورتادور
آماده ايستادهاند تا ما شکستى در جايى بخوریم ،به پرواز درآيند و نواى يأس

سر دهند يا به پرواز آيند و با ايجاد جبهه روانى ،سيأسى ،به تبليغ مشغول شوند
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كه« :فرماندهان خيانت كردند»« ،فرماندهان بىعرضگى كردند» ،فرماندهان
شکست خوردند» و و و ...دل قوى بداريد نترسيد .اوالً براى خدا بکنيد خدا

با شما مىشود ،با شما هست .از تشويق و تكذيب رنجيده خاطر نشويد و ثانيا
من همه مسئوليت را به گردن مىگيرم .شما طرحها را به اجرا بگذاريد .هر چه

پيش آمد ،بگوييد دستور رئيس جمهورى بوده و ما اجرا كرديم .مردم

مىفهمند ،مردم ما آگاهند ،چندبار گفتم رژيم پهلوى به مردم ظلم كرد تحمل
كردند ،خيانت كرد مخالفت كردند اما تحمل كردند ،در فقر نگهداشت تحمل
كردند آن روز كه آمد گفت كه مردم شما نفهميد مرا به خدايى بپرستيد و شروع

كرد مردم را ابله تصور كردن بر آن شوريدند و او را سرنگون كردند .نترسيد از
كسانى كه مردم را ابله تصور مىكنند .مردم از آنها منزجرند ،منزجر نيز

مىشوند و حرف آنها را نمىشنوند .همه كس مىداند كه ما بيش از آن امکانى
كه داريم مىجنگيم و هيچ فروگذار نمىكنيم ،بنا براين از شما حمايت

مى كنند .اميدوارم توانسته باشم اين ترس موهوم را بشکنم ،گرچه زياد هم
موهوم نيست .گذشته پشت سر شماست اگر نگاهى به وضع نيروى هوايى

بکنيد ،مى توانيد از خود بپرسيد بر سر فرماندهانى كه با زحمت زياد اين نيروى
هوايى را آماده كردند و امروز در جنگ با تمام آمادگى عمل كرد چه آمد .با

اين حال گمان مىكنم از اين نظر نيز جنگ آزمايشگاه بزرگى شد و بايد بشود
تا مردم ما در اين آزمايشگاه ببينند راه ديگرى هم وجود دارد .ببينند كه

فرماندهى كار سادهاى نيست .سربازان و درجه داران ما به خود بيايند ،كه

آمده اند و متوجه بشوند كه فرمانده و فرماندهى خيلى ضرور است ،فرمانده
مسئول جان اوست ،بايد آن طور بجنگد كه هم حداقل تلفات را بدهد و هم
پيروزى به دست بيايد .بداند كه اگر دشمن پيروز بشود ،از كشورش چيزى

نمىماند و دشمن پيروز نمىشود ،مگر وقتى كه ارتش ما نظم و انضباط

فرماندهى نداشته باشد .بنابراين بايد او حاال ببيند آن تبليغات و آن كوششها كه

براى بىاعتبار كردن فرماندهى و انضباط مىشد به زيان او بود .هر جا
فرماندهى و انضباط نبود ،او زیان میدید .هر جا فرماندهى و انضباط نبود،

دشمن پيش میآمد و شمار كشتهها و زخمىها و تلفات ما زياد میشد .هر جا
فرماندهى بود ،دشمن متوقف شد و ما توانستيم نيروهامان را سروسامان و
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افزايش بدهيم .همين لشگر خوزستان اگر در آغاز فرماندهى قوى مىشد و
افسر مخابرات فرمانده تيپ نمىشد ،نيروى ما اين گونه دچار عقب نشينى و

تلفات نمىشد .خيلى دير ،در عين خوش و بعد در بيمارستان بود كه درجه
داران ما متوجه شدند كه فرماندهى يك ضرورت است .در عين خوش در
بيمارستان از من مىپرسيدند چرا كسى بر ما فرماندهى مىكرد كه نمىدانست،

علم فرماندهى نداشت و افسر مخابرات بود.

اما از ياد مىبرند كه اين افسر مخابرات را عدهاى از خود افسران جزء و

درجه داران به همراهى عناصر مداخله گر خارج از ارتش تحميل كرده بودند.
آن هم يك آزمايش بزرگى است براى اين كه ما بدانيم رهبرى بدون علم متصور

نيست ،نمىتوان هر كس را به هر كارى گماشت ،هر كارى علم مخصوص آن

كار را مىخواهد .وقتى هركس را به هر كارى گماشتيم ،نتيجهاش همين
وضعيتى مى شود كه درآن هستيم .اميدوارم نتيجه اين بحث سودمند باشد و
همان خودجوشى و خودآ گاهى را پديد آورد و ابتكارها در جنگ بيشتر بشود

و ضربهها بر دشمن كارىتر.
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مردم را به میدان آزادی دعوت كرده بودم تا همه چيز را باز بگویم
صبح به تهران آمديم .مردم و دستههاى عزادارى به سوى ميدان آزادى
مىرفتند و هر جا متوجه ما مىشدند ،ابراز احساسات شورانگيز و صميمانه
مىكردند .به منزل آمدم ،لباس را عوض كردم و با هلىكوپتر به ميدان آزادى
برگشتم .از باال كه نگاه مىكردى ،ميدان سراسر از جمعيت انبوه و فشرده پر
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بود .در خيابانهاى اطراف هم جمعيت بود .آن احساسات و آن صميميت و
ال گفتهام كه جمعه پيش امام از من خواستند كه
صفا را مردم خود ديدند .قب ا
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

بسيار خطير و حساس كشور ،باز گویم.

آخر چطور بتوان مسئوليت سنگين را بر عهده داشت و عدهاى هم دائم در

جلسات خصوصى و غيرخصوصى و مجلس و غير مجلس به تفتين مشغول

باشند ،حقايق را وارونه جلوه بدهند ،اعالميه و بخشنامههاى دروغ صادر

بکنند؟ در راديو و تلويزيون كه در انحصار آنهاست ،هر چه مىخواهند در
تخريب روحيه ما و ارتشيان بکنند و هر پيروزى را به شکست بدل كنند و ما

همچنان ساكت بمانيم تا خداى نكرده كار از كار بگذرد؟ در عين حال قصد
نداشتم مطلبى را عنوان كنم و در حقيقت هم عنوان نكردم واال در همان

زمينههايى كه در همين هفته به خالف قول و قرار انجام گرفته بود صحبت
فراوان داشتم .وقتى وارد تهران شدم ،به من گفتند روز پيش ضمن سخنى از

جمله مطالبی گفته شده و به اصطالح درس قانون اساسى ،در زمينه عزل رئيس

جمهورى و چگونگى فرماندهى كل قوا صحبت شده است .اگر آن نوار كذايى
نبود ،اگر امضاء جمع كردن بر ضد «فرماندهى كل قواى» رئيس جمهورى

نبود ،انسان مىگفت كه ضمن حرف ،اين حرف هم به ميان آمده است .اما آن
سابقه هست ،آن كوششها هست ،آن سخن كه آقاى تهرانى گفته است كه اينها

گفتهاند «امام هم با رئيس جمهورى مخالف است و منتظر فرصت است كه او
را بزند» هست وقتى اينها همه هست و در بحبوحه جنگ و پس از بيان امام
باز اين حرف زده مىشود ،خيلى ساده انديشى مىخواهد كه آدمى آن را ساده

تلقى كند و از آن بگذرد.
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جمهورى سقوط نكرده است؟
در همين روز ،حمله به روزنامه ميزان نيز هست ،خوانندگان مىدانند كه من

وقتى به روزنامه آيندگان حمله شد ،با اين امر به سختى مخالفت كردم چون
مىدانستم كار در آن حد متوقف نمىماند و باالخره به جايى مىرسد كه
گروههاى مسلمان نيز به تخطئه يکديگر بر مىخيزند ،با چوب و چماق به جان

هم مىافتند و اين آغاز انحطاطى است كه پايانش سقوط جمهورى و نابودى
انقالب است .دفاع از روزنامه ميزان در مقابل حملهاى كه مخالفت صريح و
قاطع با قانون اساسى دارد ،دفاع از يك گروه سيأسى نيست ،هر چند اين دفاع
نيز مقدس است و وظيفه رئيس جمهورى است ،بلکه دفاع از خود انقالب

است .يك سير از ابتدا تا امروز بکنیم و ببينيم چماقداران از چه وقت شروع
كردند ،از كجا شروع كردند و حاال به كجا رسيدهايم كه استاد شريعتى پيرمرد

 80و چند ساله نيز امکان حرف زدن ندارد .اوعمرى دراز را در راه اسالم
گذرانده است و از قلم و قدم و بيان او و فرزندش يك نسلى از كام انحراف

بيرون كشيده شدهاست و علی ،فرزند او ،در اين راه جان دادهاست .خوب آيا
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
به آنجا رسيد ،جمهورى سقوط نكرده است؟ پس چرا بيدار نمىشويم و چرا به

خود نمىآييم؟ چرا اين مناظر شوم را به وجود مىآوريم و چگونه بايد باز هم
نسبت به اين امور اغماض كنيم؟ چطور نبينيم يك دستهاى طرح انحالل ارتش

را میدهند و از اين دسته ،عدهاى وزير میشوند؟ عدهاي عنوان منافق
میگيرند!؟ پايان اين برخوردها اي كاش پايان عمر ما مىبود و پايان عمر
وطنمان و دينمان نمىشد .اما شما خوانندگان اين را بدانيد كه بايد از حق دفاع

كرد .اگر آن روز اول كه سران رژيم سابق را بعضىها شکنجه مىكردند ،ما

مىايستاديم و از حق آنها دفاع مىكرديم ،امروز به عنوان امر به معروف و نهى از
منكر زندانها به وجود نمىآوردند و عدهاى خودكامه به توسعه منكرات
نمىپرداختند و اين جنايتهاى عجيب و باورنكردنى را مرتكب نمىشدند .پس،
بله آسان است بگويند كه فالنى از ضدانقالب دفاع كرد ،از خان دفاع كرد ،از
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ليبرال دفاع كرد ،اما شما ببينيد كسى كه امروز به عنوان ليبرال به روزنامه او
مىريزند ،نخستين نخست وزير در جمهورى اسالمى است و به نص امام واجب
االطاعه بود .وقتى يك انقالبى به اينجا رسيد و به اين سان كوشيد تسويه

حسابهاى سيأسى و رقابتها بر سر قدرت را پيش ببرد ،اين انقالب به جاهليت
بازگشته و جاهليت است .دارد به طرف خالفت اموى مىرود .اين محتاج قيام
است ،قيام حسينى ،حسين گونه و حسين وار قيام كردن و ايستادن و جلوى اين

كارها را گرفتن

از مهندس سحابى از قول آقاى موسوى دادستان كل شنيدم كه اينها قصد

داشتند بعد از ميزان به روزنامه انقالب اسالمى بريزند .پس بعد از آن نوبت
انقالب اسالمى بود و فكر مىكنم «ميزان» هم قربانى همين روزنامه انقالب
اسالمى شده است و قصد اصلى شان همين روزنامه بوده است و زمينه را آماده

مىكردهاند .معاون آقاى مبلغى در زندان است .گفتگو و آن مصاحبه را مبلغى
كرده معلوم نيست معاون او چه جرمى كرده است! اين مصاحبه اگر جرم است،
چرا انجام آن كارهايى كه در آن مصاحبه عنوان شده آنها جرم نيست و مرتكبان

آنها نه تنها در امان هستند ،بلکه مسئولند و همان كارها را مىكنند؟ اين امور
را به من گفتند و من ديدم در اين لحظات كه ما در جنگيم و با توجه به تركيب

فكرى  -روانى انسانى كه مىجنگد ،شيوع اين روشها در تهران و شهرستانها
مثل يك خنجر زهرآگينى است كه از پشت به قلب ما بخورد .قطعا روحيههاى

كسانى را كه مىجنگند ،خواهد شکست و اين كمك بزرگى براى دشمن
خواهد شد .ناگزير در زمينه همين كارها و حرفها به اختصار مطالبى را گفتم
بدان اميد كه واقعا اينها به خود آيند و اين روشها را ترك بگويند .اعضای

شوراى عالى قضايى قبالا نزد من آمده و همکارى خودشان را اظهار كردند .آيا
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

به دست كسانى كه خود بايد پاسدار اين قانون باشند ،صحيح است؟ دستگاه
قضايى كه بايد آزاديها را توسعه بدهد و اين گونه تهديدهاى عجيب و غریب؟
اين روشها كه در بدترين ديکتاتوريها هم ديده نمىشود و ديده نشده است،
صحيح است؟ شما فقط مردم را تشويق بکنيد ،خود مردم نخواهند كرد و هيچ
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احتياجى به اين تهديدهاى شگرف و عجيب كه براى هزارها ظلم ،تصفيه
حسابها و بروز كينهها زمينه مىسازد ،نيست .آخر اينها به چه كار مىآيد؟ شما
هركدام يك شب بياييد با مردم صحبت كنيد كه آقا اگر چراغتان روشن باشد،

اين خطر به وجود مىآيد ،اگر زياد مصرف كنيد ،آن وضع مىشود و بعد برويد

ببينيد خود مردم چگونه آماده فداكارى هستند ،چه جورى از مصرف مىكاهند
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؟

صحبت در ميدان آزادى را به پايان بردم ،چند نفرى هم در آن جلو آمده

بودند شايد  30الى  40نفرى و «درود و حمايتت مىكنيم» كه در حقيقت

مى خواستند شلوغ بکنند تا من نتوانم صحبت بکنم .مطابق معمول اينها كارى
از پيش نبردند ،اواخر هم بلندگو خراب شد ،اينها را هم مىگوييم اتفاقى

بودند .به هر حال استقبال مردم از اين صحبتها فوق تصور بود و من براى
اينكه باز نگويند عدهاى مجاهد خلق و فدايى خلق در آن جلو بودند و آنها

شعار مىدادند ،از متصدى دوربين خواستم كه دوربين خود را به طرف مردم
برگرداند تا ببينند سراسر ميدان استقبال مىكنند و احساسات به خرج مىدهند و

تأييد مىكنند.

از آنجا به منزل آمدم ،شب بعضى از اعضاى سابق شوراى انقالب آمدند و

با آنها تا  11:30شب صحبت كرديم و گفتيم كه وضع كشور اين طور است.
وضع خوبى نيست .ماييم و مردم و حاال وقت اين نيست كه از روشهايى كه

اين مردم را رودرروى هم قرار بدهد و برخورد به وجود بياورد و جبهه ما را در

برابر دشمن بشکند ،استفاده كنيم .اين روشهاست كه اختالف ايجاد مى كند نه

بيان اين كه اين روشها را چرا به كار مىبريد .آن بيان بلکه موجب مىشود كه

اثر اين روشها كم بشود .براى كشورى كه در جنگ است ،درس اول اقتصادى
اين است كه بايد مانع از گرانى قيمتها شد ،چون بزرگترين دشمن خانگى

نيرويى كه مىجنگد ،گرانى قيمتهاست و اين مهمترين يار و ستون پنجم دشمن
است .وقتى كسانى متصدى امر باشند كه ندانند اقتصاد چيست؟ و روشهايى

در پيش بگيرند كه يکى از آنها سه برابر كردن قيمت بنزين است كه خود
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ايجاد تورم بکند ،خواهى نخواهى مردم به تنگ مىآيند ،به ستوه مىآيند و اين
حالت نگرانى و ستوه آمدن در جبههها منعكس مىشود.

به هر حال وضعيت ما وضعيت سختى است ،وضعيت آسانى نيست و

عدهاى در اين وضعيت سخت به جاى اين كه بفهمند اگر توانايى كارى را
ندارند بايد كنار بروند ،به عكس فكر مىكنند اين بهترين فرصت براى تسخير

قطعى مواضع قدرت است!

کارنامه پنجشنبه  29آبان 1350
تاریخ انتشار  16اذرماه 1359
شماره روزنامه 418

اوالف پالمه نماينده دبير كل سازمان ملل آمد
صبح ،كارهاى واجبى كه عقب مانده بود آوردند انجام شد .ساعت 10

اوالف پالمه نماينده دبير كل سازمان ملل آمد و چون او نخست وزير سوئد بود
و البته سوسياليست است ،باورهايش هم با باورهاى بقيه سوسياليستهاى

اروپايى جور نيست او مخالف امريکاست ،مخالف سلطه ابرقدرتهاست،
جانبدار حقوق مردم فلسطين است ،صفات بارزى هم دارد ،من به او گفتم با
شما مثل يك سيأستمدار صحبت نمىكنم ،بلکه به زبان يك مبارز حرف

مىزنم .گفت من براى واسطه گرى نيامدهام ،همان طور كه دبير كل گفته
آمده ام ببينم مطلب شما چيست و حرف شما چيست؟ گفتم كه شما اين مقدار
بدانيد كه صدام حسين راه پس و پيش ندارد .قدرت او سه پايه دارد يکى پايه
قدرتهايى كه امکانات در اختيار او گذاشتهاند كه مىگذارند به ايران حمله كند

و در عراق حکومت مطلقه داشته باشد .يك پايهاش دستگاههاي پليسى و

زندان و دادگاههاى قالبى و ارتش است .پايه سوم الزم دارد كه اتصال به
افكار عمومى است .اين دو پايه وقتى مردم به صورت كارپذير حکومت را

تحمل نكنند ،نمىتواند يك رژيمى را بر پا نگهدارد .او براى اين كه اين پايه را
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پيدا بکند به ايران حمله كرد به اين تصور كه با اين حمله و پيشرفت برق آسا و
مثالا تصرف سريع خوزستان در ظرف سه روز يا يکهفته افكار عمومى مردم

عراق را قانع مىكند كه رژيم او يك رژيم مؤثر و كارآيى است .او توانست يك
ارتش بزرگ و نيرومند بوجود آورد كه بگمان او میتوانست همان ارتشى را

بشکند كه شاه سابق گفته بود ،يکى از پنج ارتش بزرگ دنيا است .با شکست

ایران ،مردم در داخل به او اقبال خواهند كرد و او همان وضعى را پيدا خواهد
كرد كه ناصر در مصر پيدا كرد! در دنياى عرب هم اين پيروزى ،او را به مرد

اميد بدل خواهد کرد .همه دنياى عرب در او شخصيتى خواهند ديد كه بلکه
بتواند اسرائيل را هم بشکند .امريکا هم به آمال خود مىرسيد و آن اين كه با
شکستن جمهورى و انقالب اسالمى وضعيتى در اين كشور به وجود مىآمد كه
خواه و ناخواه در اختيار وابستگان به آن دولت قرار مىگرفت و ايران ضعيفى

در كنار مىماند و محور بغداد  -قاهره به صورت دو محور ثبات منطقه در
مىآمد .همه اينها نيز روى توانايى ابزارها حساب مىكردند نه روى توانايى
انسانها .آقاى برژينسکى بسيار دير فهميد رئيس جمهورى ايران استعداد

ويژهاى دارد و چيزهايى هم سرش مىشود .چون ديد كه ما توانستيم با
برانگيختن خودجوشى در انسان ،با ابزار كم و محدود آن پيروزى برق آسا را

غير ممکن بکنيم.

بنابراین ،صدام حسين نه مىتواند متوقف شود ،نه مىتواند عقب
نشينى كند و نه مىتواند راه حلى ارائه كند،

مگر اين كه ما يك امتيازهايى به او بدهيم و از استقالل خودمان صرفنظر
كنيم؛ به او يك باجهايى بدهيم و او بتواند به استناد اين باجها ،از پيروزى دم
بزند و آبروى ريختهاش را برگرداند.

بنابراين ما نمىتوانيم در اين مرحله از جنگ آتش بس را بپذيريم .پالمه

گفت :او مىگويد تبليغات شما براى او مضر است آيا دستگاههاى راديو و

تلويزيون شما مىتواند اين تبليغات را نكند؟ به او گفتم :اين حرف را هم
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دروغ مىگويد ما صداى راديوى خودمان را در دزفول و اهواز نمىتوانيم
بشنويم.

او را چه باك از راديو و تلويزيون ما كه به گمان من تبليغات غلط ما

بزرگترين يار تبليغات اوست .خير او را هيچ باكى از اين تبليغات ما نيست.
اين هم مثل همان قضيه مرز بهانه است .او فعالا درمانده شده و از اين بهانهها

مىآورد.

خود من گفتم كه در اين راديو تلويزيون مصاحبه نخواهم كرد ،به لحاظ اين

كه شيوه تبليغات اين راديو و تلويزيون را به سود جمهورى و به سود انقالب
نمىدانم .حال او چطور از اين راديو تلويزيون مىترسد؟ بعكس آنهايى كه در
اينجا هستند و اهل عراق اند و از مبارزان مسلمان هستند ،چندين بار از جمله

آخرين بار از غلط بودن تبليغات ما بسختى شکوه كرده بودند كه اينها جملگى
به سود رژيم بغداد است؛ براى اين كه شما از روى ناآ گاهى نسبت به

واقعيتهاى عراق حرفهايى مىزنيد كه به سود او تمام مىشود .من آن را به
مسئول تبليغات شوراى دفاع گفتم و به او گفتم اين گزارش را بخواند و اقالا
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

موضوع بنگريم .از اين دريچه كه به قضيه بنگريم ،مىبينيم كه اين رژيم را
بعضىها به عنوان شخص گرفتهاند در حالى كه شخص نيست ،مثل رژيم شاه
اين يك رژيم فاشيستى هم هست .اين رژيم فاشيستى مؤلفه مىخواهد كه براى
شما گفتم سه مؤلفه دارد و شکست در اين جنگ به معناى پايان اين رژيم در

عراق است ،براى اينكه مردم را به دست نياورده ارتش را از دست مىدهد و
وقتى اين دو پايه نبود ،پايه خارجى نيز قادر به حفظ او نمىشود و مثل رژيم

شاه سرنگون مىگردد .اين است كه مردم ما آمادگى دارند سختيهاى جنگ را
تحمل كنند و جنگ را براى ميهن خودشان و نجات مردم عراق ادامه دهند.

براى ما جنگ با رژيم صدام حسين مثل مبارزه با رژيم شاه است و ما خود را

غمخوار و برادر ملت عراق مىدانيم و اين رژيم را مثل رژيم دست نشانده

استبدادى ،فاشيستى مىشناسيم.
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در حسینیه ارشاد در باره رابطه آزادى و اتحاد صحبت كردم
بعد از اين گفتگو تا نزديك يك بعد از ظهر كسان ديگرى آمدند .كارهايى
كه بود مورد گفتگو قرار گرفت و انجام شد .بعد به حسينيه ارشاد براى

سخنرانى رفتم و درباره رابطه آزادى و اتحاد صحبت كردم و ربط اين دو با هم
را شرح كردم و تأكيد روى اين نكته بود كه وقتى ما حق را درباره مقصرترين
آدمها رعايت كرديم و حقوق او را محترم شمرديم ،منزلت او را رعايت كرديم،

مىتوايم اطمينان داشته باشيم كه در مورد همه اين كار را خواهيم كرد؛ ولى اگر
مثل گردانندگان رژيم سابق ،فاسد وخائن بودند و در مواردى كه حق دارند،
حق را درباره آنها اجرا نكرديم ،اين عادت به تجاوز از حق به تدريج عموميت

پيدا مىكند و كار به جايى مىرسد كه دايره مسلمانى تنگ مىشود .روزگارى
دايره مسلمانى نه تنها وسيع بود ،بلکه غير مسلمانها هم در دايره همکارى

بودند و مىجنگيدند .آنها ضد شدند و از دايره مسلمانى بيرون رفتند.

بعد به تدريج گروههاى ديگرى حذف شدند تا رسيد نوبت به مسلمانها كه

عدهاى به عنوان ليبرال حذف شدند و يواش يواش دايره تنگتر شد .نوبت به
امثال آقاى تهرانى و استاد شريعتى رسيد .اگر اينجا هم ما باز روى حق
نايستيم ،دايره از اين هم تنگتر خواهد شد و به زودى ما خداى نكرده شاهد

حمله به نمازهاي جماعت خواهيم شد .به تفصيل شرايط وحدت را مورد
گفتگو قرار دادم و تأكيد كردم كه بدون آزادى ،وحدت معنا و مفهوم پيدا

نمىكند .آرام و با اعصاب راحت حرف زدم .در اين روز از نظر احساسات

و عواطف مردم و نامه هايى كه به من دادند ،چيزى را ديدم كه در اين حد ،تا
اين زمان نديده بودم .بسيار زنان و مردان بودند كه از شدت هيجان خود را

مىزدند و مىگريستند .پيش از اين در جبهه گاه مىشد كه سربازى ،درجه
دارى ،افسرى اين گونه احساسات به خرج مىداد ،اما شرايط جبهه ،غير
شرايط شهر است .اين احساسات گرم و صميمانه ،مرا در عين حال شرمنده و

هم نگران مى كند .نگران از اين كه نتوانم از عهده خدمت به اين مردم برآيم و
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اين همه شور و هيجان را سپاس بگزارم .از اينجا به محل كارم آمدم و تا نيمه
شب به امور كشور مشغول بودم.
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مثل همان كه در نوار هم بود ،كه رئيس جمهور مقابل امام ايستاده
است ،چرا؟

صبح آقاى مهدوى كنى آمدن درباره اختالف و رفع اختالف و اين مطالب

صحبت شد و من نظرهاى خودم را گفتم و پيشنهادى شد و قرار بر اجراى آن

پيشنهاد (كه در موقع خود معلوم خواهد شد) .بعد آقاى حسين خمينى آمد،
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معلوم شد كه بله مطابق معمول و بر طبق روال راه افتادهاند مثل همان كه در نوار
هم بود ،كه رئيس جمهور مقابل امام ايستاده است ،چرا؟ اين را از آنهايى كه
اين مطلب را در مىآورند بايد پرسيد .آنها كه كارهاى خالف را مىكنند .آنها

هستند كه مقابل مىشوند .به هر حال او حدسى را طرح كرد ،سه چهار نفرى را
هم نام برد كه قبل از سخنرانى آمده ند و مطالبى راگفتهاند و من بر اساس آنها

مطلبى را عنوان كردهام .گفتم خير و به عرض امام هم برسانيد كه اين طور
نيست ،هيچکس با من صحبتى نكرد .من البته مطلب مفصلى داشتم ،بعد كه

امام گفتند صحبتى درباره اينها نكنيد و جمعه پيش قصد نداشتم صحبت كنم،
اما وقتى به تهران آمدم با سه مطلب مواجه شدم :يکى سخنرانى روز قبل
(تاسوعا) كه به اصل  175از قانون اساسى و توضيح وظائف رئيس جمهورى
پرداخته شده بود و اينكه امام ناخوش بودهاند ،فرماندهى را به من واگذار

كردهاند .با توجه به سوابق توطئهاى كه بود ،به نظر من اين امر صادق نيامد.
مطلب بعد «وضع قانون و مجازات» به نظرم بسيار خطرناك آمد .اين كار امروز
براى برق و روشنايى است ،فردا ممکن است براى زبان و اندازه درازى آن

قانون وضع شود و اين گونه دخالت در قوا آن هم در آغاز اجراى قانون اساسى

ساده به نظرم نرسيد .مطلب سوم حمله به روزنامه ميزان و قرارى كه داشتهاند
بعدش به روزنامه انقالب اسالمى حمله بکنند كه اين هم به نظرم تائيد همان
پيش بينى آمد .چون در هر حال اين را گفته بودند و پس اين سه امرمسلما
تخلف آشکار از بيان امام بود .يا الاقل من اين طور تلقى كردم و به نظرم

رسيد كه سکوت يعنى امکان دادن كه اين كارها بسهولت انجام بگيرد و
مقدمات خفقان فراهم آيد و نادانسته (نمىخواهم كسى را متهم كنم) به دست
خودمان مقدمات سقوط را فراهم كنيم .اينست كه در همين حدود مطالبى در

آخر بيان عنوان كردم.

بعد يك تا  2بعد از ظهر به ديدار مادرم رفتم و تا ساعت  5در آنجا

ماندم ،ساعت  5براى شركت در شوراى دفاع به ستاد ارتش رفتم كه تا ساعت
 11در آنجا بودم .دو ساعت اول را به امور جارى ارتش و اطالعات در امور

جبههها پرداختم .جلسه شوراى دفاع با دو ساعت و نيم تأخير تشکيل شد.
كارهاى مختصرى بود كه انجام شد .بعد بحثهايى راجع به صحبت من در
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عاشورا پيش آمد و صحبت راجع به قضاوت درباره اشخاص كشيد .يکى از
اعضاى شورا به من انتقاد كرد كه در يك موردى شما بدون تحقيق درباره
انگيزه و واقعيت امر قضاوت كرده و در سخنرانى خود آن را مطرح كردهايد .و
اين با عنايتى كه شما به كرامت انسان و ارزش او داريد ،ناسازگار است .البته

من توضيح دادم كه چند نوبت در اين باره به عنوان مطلب طرح شده بود يك
بار هم مصاحبه مطبوعاتى شده بود و من براى اين كه مردم گمان نكنند

بىحساب و كتابى بوده ،من مطلب را عنوان كردم .اما تصديق مىكنم كه حق
اين بود كه نمىكردم ،براى اين كه براى تحمل اين فشار ،مصاحبه و غيره
مجوزى براى كاستن از اعتبار و حيثيت انسان نيست .چنان كه حاال مىگويم
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
بيان آنها خوددارى مىكنم .به هر حال اين مطلب را هم در اينجا الزم مىدانم

بگويم تا اگر حقى ضايع شده است ،به اين ترتيب ادا گردد.
وقتى به منزل آمدم ،به من گفتند كه با

چريكهاى فدايى خلق اكثريت يعنى طرفداران فعلى حزب توده

صحبت شده و آنها گفتهاند كه بنىصدر بناپارت است و بنا بر اين ما
در كنار مخالفان او قرار گرفتهايم

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
او .اين حرف همان است؛ همان حرف يا شايعهاى كه از مدتى به اين طرف بر
سر زبانها است :من مىخواهم كودتا كنم .البد معناى اين حرف اين است كه

بگير و ببند مىخواهم براه بيندازم و قلمها را بشکنم و زبانها را ببرم و ...تشابه
اين تبليغ نشان مىدهد كه
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جريانهاى جانبدار استبداد از راست و چپ به هم نزديك
شدهاند
مطلب مبهم نيست ،اگر من مىخواهم كودتا كنم و اگر من بناپارت هستم،
چرا ديگران زندانها را در دست دارند و مىگيرند و به بندن مىكشند و هر چه

مىخواهند مىكنند؟ چرا من جانبدار آزادى بيان ،بحث آزاد ،آزادى قلم و آنها
كه از كودتا مىترسند مخالف اينها هستند؟ وعمالا هم اين آزاديها را به حداقل

رساندهاند؟ قاعدهاش اين بود كه عكس مىبود .گمان من اينست كه اينها
مىخواهند به عنوان ترس از كودتا ،كودتا را بر ضد آزاديهاى مصوب در قانون

اساسى و ثمرات انقالب اسالمى ما را تكميل بکنند ،به طورى كه ديگر كسى را
ياراى دم زدن نباشد .به هر حال روش من معلوم است ،به نظر من ملتى كه قرنها
در استبداد زيسته است و امروز در آخرين دو دهه واپسین قرن بيستم ميالدى و

آغاز قرن  15هجرى است ،بيش از هر ملتى به استقالل و آزادى به معناى
واقعى كلمه احتياج دارد تا بتواند عقب ماندگىها را با سرعت تمام جبران
كند .تا پايان شب هم در همين زمينهها بحث كرديم .و من اميدوارم با بحثى
كه ديروز درباره آزادى و وحدت كردم ،ديگر شبههاى نمانده باشد.

مطلب ديگرى كه امروز به من اطالع دادند ،اين بود كه مثل همان دوره

انتخابات ريأست جمهورى از نو همين كسان راه افتادند و ناگهان مدافع
روحانيت شدهاند .تو پندارى خيلى دلسوخته روحانيت و اسالم اند و يك خطر

بزرگى را مىخواهند رفع كنند! عقيده من اينست كه وقتى خالفها انجام

مىگيرد ،آنجاست كه بايد به فكر روحانيت باشند و به نام روحانيت ،كارهايى
كه روح روحانيت از آن خبر ندارد نكنند تا بعد مجبور نشوند وقتى به آنها گفته

مى شود اين خالفها چيست؟ بروند زير عباى روحانيت خود را پنهان كنند .ما
يك بام و دوهواها و تناقضهاى بسيارى را مىبينيم .گر چه سابق يکى از

زشتىها در رفتار و گفتار تناقض بود ،يعنى يك چيزى را امروز بگوييد و
بکنيد ،و فردا عكس آن را بگوييد و بکنيد .اما اين روزها مثل اين كه قبح اين

قضيه هم از بين رفته ،چنانچه وقتى بسيارى خالفها انجام مىگيرد ،اعدامهاى

برق آسا انجام مىگيرد و رفتارهاى نادرست در زندانها ،دستگير كردنهاى
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بىوجه انجام مىگيرد ،وقتى مىگويى چرا اين كارها را مىكنى؟ افكار عمومى
دنيا اينها را به اسالم نسبت خواهند داد؛ مىگويند ما اعتنايى به افكار عمومى

دنيا نداريم .این حرفها غرب زدگى است .اما به محض اينكه از اين كارها
انتقاد مىكنى ،مىگويند افكار عمومى دنيا به استناد اين حرفها بر ضد ما عمل
خواهند كرد .اوالً معلوم نيست چرا خود عمل ،افكار عمومى را بر ضد ما

نمىكنند كه كردهاست و انتقاد از عمل آن افکار را بر ضد ما میکند؟ چرا
وقت انجام عمل خالف نباید به افکار عمومی دنیا اعتناء کرد اما بگاه انتقاد

از آن باید نگران برضد شدن افکار عمومی دنیا شد؟ من علت بزرگ انزواى

خودمان را همين امر مىدانم و به گمان من انتقاد قاطع و ايستادن براى از بين
بردن اين امور تنها راه اگر نباشد ،اساسىترين راه براى بيرون آمدن از انزوا

است .ثانيا با روضه خواندن براى حال امام ،هر كار كه مىخواهند مىكنند ،به
محض اين كه مىگويى چرا اين كارها را كردى؟ شروع مىكنند كه اين

حرفها را زدهاى ،حال امام اين طور شد ،آن طور شد .ممکن است ،نمىتوانم
بگويم كه ايشان از شنيدن اين حرفها ناراحت نمىشوند ،چون حکايت از

اختالف مىكند اما قطعا امام بيشتر ناراحت مىشود از انجام آن كارهايى كه

مورد انتقاد قرار مىگيرند و امشب شنيدم كه اين طور روضهها امروز خوانده
شده است و آن هم در نماز جمعه .من يك بار ديگر هم گفتهام نماز جمعه جاى

اين گونه تسویه حسابها نيست .بهتر است در نماز جمعه خط عمومى بيان شود

نه اين كه وقت براى بيان مطالبى صرف بشود كه الاقل جواب طلب مىكند

کارنامه شنبه  1آذر 1359

تاریخ انتشار  17اذر ماه 1359
شماره روزنامه 419
صبح تا ساعت  10مراجعات از نقاط مختلف كشور بود .اشخاص آمده
بودند .بعضى از نقاط غرب كشور آمده بودند و درباره اوضاع جبههها گزارش

مىدادند و كارهاى ديگرى كه بود .پس از انجام آنها به خوزستان آمدم .اين
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جا كه رسيديم تا ساعت  6بعدازظهر درباره طرحهاى نظامى گفتگو كرديم و
تصميماتى هم گرفتيم  .ساعت  7شوراى نظامى تشکيل داديم كه گزارش سه

روز گذشته كه با امروز  4روز میشود را دادند .مقدارى هم راجع به پيشرفت
بازسازى نيروهاى مسلح صحبت كرديم و تأثير صحبتها را در روحيه
نيروهاى مسلح سئوال كردم؛ البته آن روز از هيجان و گرمى استقبال سربازان،

درجه داران و افسران مىشد فهميد.

به هر حال ،نه از آن طرحها مىشود صحبتى كرد ،و نه از گفتگوهاى

شوراى نظامى ،روز به اين ترتيب گذشت و البته در صورتى كه طرحها اجرا

شدند ،بعد مىتوانيم راجع به آنها صحبت كنيم.

کارنامه يکشنبه  2آذر 1359

تاریخ انتشار  18آذرماه 1359
شماره روزنامه 420
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دو اسير سالم را پيش من آوردند ،از نيروى مخصوص بودند،
خودشان خواسته بودند

امروز صبح براى بازديد نيروها در جبهه و امکان اجراى طرحهايى كه

ديروز از آن صحبت كردم تا شب را در جبههها گذراندم .در آغاز مدتى را در
جبهه سوسنگرد در چادر فرماندهى به گفتگو و بحث درباره شکست حمله
امروز دشمن و چه بايد كرد ،پرداختيم.

در حقيقت ديشب آن طور كه فرمانده نيروى زمينى گزارش مىكرد ،دشمن

از ساعت چهار صبح يورش خود را آغاز كرده بود و هدف اين حمله بنا به

مداركى كه به دست آمده ،اين بوده است كه بعد به اهواز سرازير بشوند .تلفات

دشمن بسيار سنگين بوده است .تا وقتى كه من آنجا بودم ،خودروهاى بسيارى
را ديدم كه پر از جنازه سربازان عراقى بود و تازه مىگفتند صحرا از جنازه پر

است .اينطور كه مىگفتند شش يا هفت نفر را هم سالم اسیر گرفته بودند،
حدود  22تانك و نفر بر را هم از بين برده بودند؛ حدود ده نفر هم اسير زخمى

گرفته بودند .دو اسير سالم را پيش من آوردند ،از نيروى مخصوص بودند،
خودشان خواسته بودند كه مرا ببينند .از آنها پرسيدم در مقام توجيه اين جنگ

به شما چه مىگويند؟ صدام در مورد دليل اين كه با ما در جنگ هستيد چه

مىگويد؟ گفتند به ما مىگويند كه ايران به عراق حمله كردهاست و ما
(عراقيها) در مقام دفاع برآمدهايم و بايد آن قدر بجنگيم تا ايران آتش بس

اعالم كند.

البته معلوم مىشود كه صدام آدم كذابى است و بسيار تأسف خوردم از اين

كه جوانان را اين طور مىآورند و با تبليغات دروغ بکشتن مىدهند ،براى
مقاصدى اينها مىجنگند که هيچ اطالعى از كم و كيف آن ندارند.

وقتى به محل كارم رسيدم ساعت  8بود .از  8صبح تا  8شب  12ساعت

در راه و در جبههها ،روحيهها بسيار عالى بود .اصالا در مقام مقايسه با روزهاى
اولى كه من به خوزستان آمدم ،هيچ قابل مقايسه نيست .و اين مثل يك اسب

خوش جنسى است كه وقتى براى سوارى مىآورند ،بىتاب است كه تاخت
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بردارد .نيروهاى مسلح ما هم بىتاب حملهاند .اميدوارم اين روحيه عالى و
تجديد تجهيزات كه سخت بدان مشغوليم ،نتايج جنگ را كه پيروزى است،

زودتر به بار آورد .به اينجا كه رسيدم روزنامهها و گزارشها را كه از تهران
آورده بودند ،خواندم .نگاهى هم به روزنامهها كردم و اآلن هم ساعت نزديك به

نيمه شب است.

مطلبى كه باز مىخواهم تأكيد بکنم ،اينست كه انسان در عين حال كه

اليقترين و قوىترين موجودات است ،اگر باور به خود و اعتماد به خود را از

دست بدهد ،ضعيفترين موجودات است و اگر اين اعتماد به نفس در او
القاء بشود ،قوىترين موجودات است و عمده تالش من وقف اين معنا و
بازپس دادن اعتماد به نفس به كسانى است كه ظرف دو سال كوشش مستمر به

كار رفته است و به كار بردهاند كه اين اعتماد به نفس را از آنها بگيرند.

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

آنها به جد بخواهم نه تنها اعتنا به تبليغات نادرست نكنند ،بلکه با حمايت
قاطع همه جانبه اين اعتماد به نفس را در نيروهاى مسلح ما به وجود بياورند،
تا همه آنها مطمئن بشوند و مثل بسيارى كه زحماتى كشيدهاند واجر زحمتشان

را به صورت زندان دريافت كردهاند ،چنين سرنوشى پيدا نكنند .ما با توجه به
وضعيت كشور ،تحمل شکست را نداريم و بايد پيروز بشويم .پيروزى هم به
توانايى رزمى نيروهاى مسلح ما بسته است و با توجه به محدوديت امکانات ما
از لحاظ وسايل و ابزار و آالت جنگ ،آن عامل تعيين كننده كه ما مىتوانيم

روى آن تكيه بکنيم ،انسان و بسط و گسترش تواناييهاى انسان است .ما بايد

تا مىتوانيم ،روى اين عامل عمل كنيم به طورى كه توان رزمى ما از لحاظ
روحيه و شجاعت و كاردانى و لياقت و تخصص به حداكثر برسد و به اين

ترتيب كيفيت انسان در جنگ نقش پيدا كند.
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شماره روزنامه 420
امروز صبح به بازديد از پايگاه اصفهان رفتم .تا ساعت پنج آنجا بودم.
حالم خوب نبود سرما خورده بودم ولى امروز مقدارى احساس كوفتگى

مى كنم .با اين حال رفتم .اين پايگاه بسيار بزرگ بود و بازديد از آن طول
كشيد و خستگى زياد شد و با وجود سرما خوردگى ،ضعف من بيشتر شد.

احساسات افراد پايگاه هم بسيار شورانگيز بود ،و هر جا مىرفتم افراد هم

مىآمدند؛ اما قاعده اين نيست و اميدوارم از اين پس رعايت بکنند و نيايند.
هم از لحاظ اين كه جنگ است و اجتماع متحرك صحيح نيست و هم از

لحاظ رعايت نظم و انضباط؛ اما آن هيجان و گرمى همه حدود را مىشکند.

در تعميرگاه ديديم كه مثل جاهاى ديگر دستگاهها راه افتاده است.
دستگاههايى كه آمريکاييها گذاشتند و رفتند ،ايرانيها با هوش و پشتكار

خودشان آنها را به كار انداختهاند .و اين مسئله به قدرى مهم است و به وجود
آمدن روحيه ابتكار در يك جامعه آن قدر اهميت دارد ،كه مىخواهم بگويم رمز
بقاى يك ملت در همين است .اگر اين روحيه ابتكار به وجود آيد ،در حقيقت

ما به مرزى كه بتوانيم سلطه فرهنگى غرب را برافكنيم و خود را از قيد سلطه

فرهنگى غرب آزاد كنيم ،خود سازنده بشويم ،انديشه ما خالق بشود،
رسيدهايم.

کارنامه سه شنبه  4آذرماه 1359
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سنگر به سنگر با سربازان صحبت كردم
صبح از خواب برخاستم ،سرماخوردگى هنوز همراهم بود ،اما هوا هم

آفتابى بود .آقاى خامنهاى و فرمانده نيروى زمينى آمدند .چون فرمانده نيروى
زمينى شب پيش هم خيلى از روحيه عالى سربازان در جبهه تعريف كرد،
مالحظه سرماخوردگى را نكردم و به جبهه رفتيم.

به نقاط تازهاى در بلنديها كه نيروهاى ما در آنجا مستقر شدهاند رفتيم.

اين بازديد تا ساعت دو بعد از ظهر به طول انجاميد .سنگر به سنگر با سربازان

صحبت كردم .روحيه شان بسيار خوب و عالى بود .به محل ديده بانها رفتيم و
از آنجا استقرار دشمن را ديديم .دشمن نيز مشغول تيراندازى با خمپاره و توپ
به همان محلى بود كه ما از آن بازديد كرديم .چون باال و پايين رفتن از

سرباالييها و در هواى آفتابى موجب عرق كردن زياد شد ،به خود نويد دادم كه

سرماخوردگى خوب مىشود و گرمى محيط و صميمت سربازان هم موجب

فراموشى سرما خوردگى نيز شد .اما در مراجعت معلوم شد كه نخير،
همين رفتن موجب تشديد سرماخوردگى شده است.

به هر حال به قرصهاى مسکن پناه بردم و تمام بعدازظهر و شب را به كار

مشغول شدم .جلسه شوراى نظامى هم بود .تا ديروقت شب كار بود و براى اين
كه زبون مرض نشوم ،قرص مسکن خوردم و اين روز هم اين طور گذشت.

کارنامه چهارشنبه  5آذر 1359
امروز صبح به راه افتاديم و براى بازديد از جبهه آبادان و خرمشهر به

ماهشهر رفتيم .سرماخوردگى هنوز بر جا بود؛ با خوردن همان قرصهاى
مسکن راه افتاديم .اين روز را به جبهه ماهشهر پرداختيم ،از سپاه پاسداران،

ع مليات نامنظم و واحدهاى توپخانه ديدن كرديم و مطابق معمول سنگر به

سنگر رفتيم و يك به يك بازديد و گفتگو كرديم ،هوا كه تاريك شد تا ديروقت

شب هم در گرفتن اطالعات نظامى و بحث درباره كارهاى نظامى گذشت.
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کارنامه پنجشنبه  6آذر 1359
با وجودى كه مرض بر جا بود ،با خوردن همان قرصهاى مسکن راه
افتاديم و به آبادان رفتيم .در آنجا از همه خطوط مقدم جبهه بازديد كرديم.

«سرهنگ كهترى» را ديدم و كار قهرمانى گردان او را هم ديدم .از بهمن شير

گذشتيم و پس از بازديد از سنگرها با موتور به جلوترين سنگر رفتيم .در آنجا

با سربازان و افراد بسيج به گفتگو نشستيم .از آنجا به جبهه ديگرى رفتيم كه
افراد كميتههاى تهران بودند .با آنها در سنگر ناهار خورديم

و يکى از آنها گفت :آقا ببينيد در اينجا يك سرباز نظامى هست؟ من به او

گفتم كه از مرز آذربايجان غربى تا خليج فارس جبهه عمومى دشمن است .يك
جا شما هستيد ،يك جا مردم عادى و بسيج ،يك جا سربازان و يك جاى ديگر

سپاهيان انقالب ،شما ببينيد عرض و طول جبهه آنان چه ميزان است و شما
چند نفريد؟ بقيه اين جبهه گسترده را چه كسانى حفاظت مىكنند؟ چرا اجازه

مىدهيد اين مطالب نادرست را به شما القاء كنند و در شما نسبت به هم سوء
ظن به وجود بياورند؟ دور تا دور سنگر است .پس اينها كه اين سنگرها را
اشغال كردهاند ،چه كسانى هستند؟ معناى حفاظت از مرز و نگهدارى جبهه
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همين است كه به طور قاطى و در هم عمل شود و هر نيرويى يك قسمت را
بگيرد .اينجا شما هستيد .يك جاى ديگر سپاه است يك جاى ديگر برادران
ارتشى شما هستند .همه سربازيد شما هم سربازيد و آنها هم سرباز هستند .همه

به اسالم و ميهن اسالمىتان خدمت مىكنيد و مىخواهيد اين ميهن را از تجاوز
حفظ كنيد و متجاوز رابرانيد .بعد از اين كه من اين مطالب را برايشان گفتم،

ديگران آمدند و گفتند كه نه ،اين اشتباه است و اين برادر ما حرف درستى
نزده است ما مىدانيم كه برادران ارتشى ما هم فداكارى مىكنند و درست است

و صحيح است.

خوب ،من در آنجا براى آنها توضيحى دادم و اينك براى شما خوانندگان

نيز توضيح مىدهم.

اگر فرماندهى مىخواست دائما به كار خود جلوه بدهد ،بايد همين حرفها

را او مىزد .زيادتر از اينها هم مىزد كه بله آقا من وارث يك وضع نابسامان
هستم .خرابىها چنين است .اوضاع چنان است .ضعفها فالن است و مىشمرد

و مى شمرد تا بگويد من تقصيرى ندارم و اگر اين جور شد ،تقصيرى ندارم و
اگر آن جور شد نيز تقصيرى ندارم .اما اگر كسى اينها را نگفت ،نه اين كه
معنايش اينست كه ضعفها رانمى شناسد ،بلکه معنايش اين است كه مىخواهد
اين ضعفها را از بين ببرد و تبديل به قوت بکند .تكرار مىكنم

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

امروز كه بازديد مىكرديم ،مىديدم كه نظمى در حال پيدايش است .يعنى
هر نيرويى جبههاى را نگهدارى مىكند و نقشى در جنگ منظم برعهده دارد و
معلوم است كه چه مىكند .بنابراين مىماند به اينكه ما با آن اخالق ،اخالق

مبتاليان به كيش شخصيت كه براى جلوه گر ساختن كار خود ،كار ديگرى را
خراب مىكند ،مبارزه كنيم و بگوييم كه هر كس كار خود را بايد عرضه كند و

جلوه بدهد و نگويد كار ديگرى خراب است ،اين حسنى براى او نمىشود چرا

كه وظيفه اوست كه برود ديگرى را از راه راهنمايى و هدايت برانگيزد كه كار
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خراب را به كار درست تبديل كند .اگر ما ارتشى را كه از رژيم سابق به جا
مانده است ،هم در رويه و هم در تفكر و هم فرهنگ و هم در كارآيى منقلب
بکنيم ،اين هنر ماست .وگرنه باقى گذاشتن آن ارتش به همان صورت و
دلخوش كردن به كم و زياد گفتن به او نه تنها دردى را دوا نمىكند ،بلکه بر

دردهاى ما مىافزايد و ضعفها را شديدتر و خطر سقوط را قطعىتر مىكند.
اميدوارم كه اين توضيحات موجب بشود كه عناصر سالم يعنى آنهايى كه

نمىخواهند تسلیم منطق و ايدئولوژى نفاق بشوند ،اندر بيابند و مرا در آنچه

مىكنم و بر حق مىشمارند يارى رسانند.

در آن سنگر يکى ديگر از افراد كميته درباره سخنرانى من در ميدان

آزادى انتقاد كرد .كه ما مىخواهيم همه متحد باشند.

گفتم :در «نفاق در قرآن» كتابى كه جلد اول آن منتشر شده است ،در يك

جا در صفحه  287درباره «معناى وحدت» اين طور گفتهام:

«  ..وحدت اين نيست كه يك اقليتى بخواهد به يك اكثريتى ،از طريق

«شانتاژ» حکومت كند ،اين اسمش تسليم است نه وحدت .اگر بخواهى تسليم
نشوى بايد حقيقت را آن طور كه مىيابى بگويى .وقتى اين طور شد ،طرف

حساب دستش مىآيد »...

شما كه در جبههها هستيد چطور نمىدانيد كه بر من چه مىگذرد؟ شما كه

از نبودن سرباز با اين كه مىدانيد سرباز در همه اين جبهه ها هست ،اين طور

فرياد مىكنيد ،چطور فكر مىكنيد كه من حق ندارم فرياد بکنم وقتى دهها كم
و كسرى در كار من ايجاد مىكنند؟!

بعد بقيه گفتند كه ما مى دانيم شما فداكارى مىكنيد ،و اين طور خودتان

را به خطر مىاندازيد و به جبههها مىآييد و آرزوى پيروزى شما را مىكنيم.
همان برادر هم با ديگران در اين معانى هم صدايى كرد.

از آنجا مىآمديم؛ دشمن مستقيم اين سنگرها را مىزد .يعنى با تانك و

توپ ،و تركشهاى گلوله هايشان در اطراف ما به زمين مىخورد.

بارى از آنجا آمديم و به زير پل خرمشهر رفتيم ،سربازان روحيه خوب و

قوى داشتند .اما از اين كه خبرنگاران و راديو تلويزيون به سراغ آنها نمىرود و

آنها نمىتوانند يك پيام براى خانواده خود بفرستند ،شکايت و گله داشتند.
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خبرنگار خبرگزارى پارس آنجا بود و از آنها براى خانوادههاشان و براى

مردم پيام گرفت .در آنجا دشمن در آن سوى رود ديده مىشد و تيراندازى هم
بود.

از آنجا به يك نقطه منطقه ديگر رفتيم و از توپخانه ديدن كرديم .در آنجا

ديده بان گزارش تانكهايى را مىداد كه از مواضع خودشان درآمده بودند و
مختصاتى را مىداد و مىخواست كه با توپخانه تيراندازى بشود و آنها را بزند.

آنجا مانديم و از تيراندازان و توپچىها خواستم كه دقيق تيراندازى كنند و

از ديده بان بپرسند كه نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه بنا به گزارش ديده بان
آن تانكها را توپخانه زد .من هم تشويق شان كردم.

وقتى اين كارآيى توپخانه را با روزهاى اول جنگ حتى يك ماه پيش از

اين مقايسه كنيم ،مىفهميم كه تغيير روحيه يعنى چه و در انسان چه
توانايى هاى شگرفى وجود دارد؟ و انسان از ضعف تا قوت و توان چگونه
مىتواند تغيير جهت بدهد؟ يکى از شکايتها همواره اين بود كه ديده بان
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حضور ندارد و آنها هم كه حضور دارند درست ديده بانى نمىكنند و امروز در
همه جبههها همه به اين مىنازند كه نمىگذارند دشمن سر از سوراخ خود
بيرون بياورد و تا دشمن از سنگر سر در مىآورد يا تانكى را بيرون مىآورد،

آتش توپخانه به سوى او گشوده مىشود .خودشان مىگويند مثل روزهاى اول

كه آنها با ما مىكردند حاال ما با آنها مىكنيم بلکه بهتر.

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

و تو خواننده مىتوانى معناى تالش شبانه روزى و كارى را كه انسان از آن

نفرت دارد را بفهمى .چه سرباز ايرانى و چه سرباز عراقى هر دو انسان هستند.
تالش كردن براى كشتن ،تالشى در شأن و مرتبت انسانى نيست .اما وقتى راه

بسته مىشود و دشمن هر راهى را مىبندد جز راه جنگ ،چاره نيست مگر اين
كه ما با قاطعيت به اين كار بپردازيم و معناى قاطعيت بر پايه توحيد هم همين
است .جنگ براى خدا و جهاد يعنى اين كه با علم و اطالع از زشتى كار ،در

حد برداشتن مانع ،با قاطعيت بجنگيم.

اين جنگ نه تنها بدون كينه انجام مىگيرد ،بلکه در عين تأسف و تأثر و

مهرورزيدن براى قربانى انجام مىگيرد ،نه يك تالش از راه مذاكرات مرسوم با
نيروى تجاوزگر ،بلکه از راه نشان دادن قاطعيت به متجاوز كه سودى از تجاوز

خود نخواهد جست و به جز شکست سرنوشتى در انتظار او نيست.

آنها كه نداى صلح سر مىدهند ،آنها كه تالش مىكنند تا كسانى را كه

مىجنگند بر سر ميز مذاكرده بياورند و به جنگ خاتمه بدهند ،اگر واقعا در
پى اين بودند يا باشند (اين را مىگويم ،چون ،شايد ندانند؛ براى اين كه بدانند

مىگويم) و اگر بخواهند صلح واقعى برقرار شود ،بايد به قربانيان تجاوز كه با

قاطعيت مىايستند و مانع تجاوز تجاوزگر مىشوند جايزه صلح بدهند.

تا وقتى فرهنگ انقياد ،قبول اطاعت و سرورىِ زورمدار از بين نرود و اين

از بين نمىرود مگر از راه ايستادگى قاطع در برابر تجاوزگر مىشود ،به
استقامت ایستادگان است که باید جايزه صلح داد.
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تا وقتى فرهنگ انقياد ،قبول اطاعت و سرورى از بين نرود و اين از بين
نمىرود مگر از راه ايستادگى قاطع در برابر تجاوزگر ،صلح واقعى در جهان

برقرار نمىشود .صلح واقعى آن روزى برقرار مىشود كه همه انسانها از فرهنگ
سلطه آزاد بشوند .از فرهنگى آزاد بشوند كه به گروهى اقليت که مىخواهند
خود را به يك اكثريتى تحميل كنند ،امکان این کار را میدهد و آن اكثريت،

همراه با پذيرش سلطه ،حکم اقليت متجاوز زورگو را مىپذيرد .چه در سطح
يك كشور و چه در سطح جهان ،آنها كه در برابر تجاوز مىايستند ،آنها طالبان
واقعى صلح هستند .اين است كه از نظر من حسين بن على (ع) بزرگترين

صلح طلب جهان بود و همينطور بود شيوه پدر و جدش .چرا؟ زيرا كه در برابر
تجاوز و زور و ستم با قاطعيت تمام ايستاد و اگر از اين الگو پيروى بشود،

تجاوزگر مىفهمد كه نمىتواند تجاوز كند؛ ناگزير خوى تجاوز و سلطه گرى را
از سر بدر مىكند و همه امکانهاى تخريبى كه براى سلطه ايجاد مىشود

بىمصرف مىگردند و صلح واقعى در جهان به وجود مىآيد.

من از آنها كه خواهان صلح در اين جهان هستند دعوت مىكنم كه به

تجاوز عراق به ايران با ديده سادهبین ننگرند و آسان از آن نگذرند .اين تجاوز
را مطالعه كنند و درباره اين تجاوز تحقيق كنند.

اگر به اين نتيجه رسيدند كه اين تجاوز ،يك توطئه بينالمللى براى تحميل

يك رژيم دست نشانده به اين ملت بوده است ،كه سلطه گران اين جهان از راه

اين جنگ مىخواستند ملت ما را به فرهنگ انقياد و تابعيت باز بگردانند و با
استقرار يك رژيم ستمگر صلح واقعى داخلى ،منطقهاى و جهانى را به طور
جدى و از اساس از بين ببرند ،در اين صورت بايد به ملت ما به عنوان ملتى كه

با قاطعيت و وحدت بى نظيرش در برابر اين تجاوز ايستاده است و مانع از
تحقق هدفهاى اين تجاوز شده است ،جايزه صلح بدهند...

در جلسه ،ضعف و قوتهاى دو طرف را شرح كردند .در اواخر جلسه

ديدم كه سرم گيج مىرود و ديگر توانايى نشستن ندارم.

آقاى دكتر شيبانى مرا در اتاقى روى تخت خواباند .دستگاه «فشار خون

سنج» هم آورد و گفت كه فشار خون طبيعى است .روز بعد كه فشار خون را

در تهران سنجيدند معلوم شد كه احتماالً دستگاه «فشار خون سنج» او خوب
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كار نمىكند .با اين حال تا ساعت  12شب آمدند و راجع به مسايل نظامى كم
و كسرىها و وضع گذشته كه چگونه بود كه ما ناتوان شدهايم صحبت شد.
ضعف هايى كه من نمىخواهم آن را تكرار كنم و در يك كلمه موافق شديم در

جايى كه  11و به قول بعضى  15دسته در يك شهر مثل خرمشهر بجنگند ،البته
اميد به كسب پيروزى خيال پرستى است .ولى امروز كه بازديد مىكرديم به

نظرم رسيد كه وحدت فرماندهى تا حدود زياد تأمين شده است و ديگر آن
حالت هرج و مرج كه در نخستين بازديد از خرمشهر ديده بودم در كار نبود .با

اين حال بايد كوششهاى بيشترى بشود تا انضباط و نظم و وحدت فرماندهى

به نحو كامل برقرار گردد.

کارنامه جمعه  7آذرماه 1359
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صبح از آبادان به ماهشهر و از آنجا به اهواز آمديم .تا ساعت يك بعد از
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

جستجوى علت آن ،كسانى را كه بايد آن طرح را اجرا مىكردند ،خواستم و با
آنها صحبت كردم .ساعت يك يا نزديك  2بود كه به محل سپاه پاسداران رفتم
635

و در آنجا درباره همان طرح چون طرح عملى را مسئوالن سپاه تهيه كرده بودند
صحبت شد و براى من تشريح كردند .ديدم كه آن حالت گيجى و بيمارى كه
شب پيش به من دست داده بود باز دست داده است .ناچار بايد به دزفول

مىرفتم كه رفتم و بعد هم به تهران بازگشتم.

جوانی در جبهه گفت « :شما اين همه دهن كجى به امام نكنيد»
جوانان احساسات خيلى گرم و صميمانهاى از خود نشان دادند و عدهاى

هم مىخواستند كه من در اجتماعشان حاضر بشوم سئوالهايى داشتند و
مى خواستند كه سئوال و جواب بشود .اما حال من هيچ مقتضى نبود و وقتى
سوار شديم ،دو نفر آمدند و يکى از آنها مىگفت اگر بخواهد پولى كه بابت

انتشار رو زنامه داده است پس بگيرد چه بايد بکند و ديگرى به من مىگفت كه
«شما اين همه دهن كجى به امام نكنيد» .البته از اين كه ذهن اين جوانان اين
طور مسموم شده است خيلى ناراحت شدم .با اين حال به آنها گفتم كه حاال

وقت اين حرفها نيست و اينجا هم محل جنگ است .با اين حال همان حقى

كه شما داريد اين حرف را به من بزنيد من هم دارم به كسانى كه فكر مىكنم

هر روز به من سوزن مىزنند و بدتر از سوزن نيش و بيشتر از آن زهر در جانم

مى ريزند ،به اندازه شما بگويم كه اين كار را نكنيد .چرا شما از ياد مىبريد كه
اگر شما حق داريد به رئيس جمهور و فرمانده كل تان اين حرف را بزنيد ،من
هم حق دارم همين حرف را به كسانى كه فكر مىكنم همين كار را كردهاند
بزنم .و اگر ما بخواهيم (البته اين را حاال مىگويم چون آن وقت اتومبيل ما

راه افتاد) بگومگو نداشته باشيم ،اختالف نداشته باشيم ،نمیشود که يك

گروهى هم هر چه مىخواهند بگويند و بکنند و اگر ديگرى خواست اقدامى
بکند بگويند كه «تو از خط خارج شدهاى عرش به هم مىخورد ،زمين باال

رفت آسمان به زمين رسيد» .در كتاب «نفاق در قرآن» گفتهام :وحدت اين
نيست كه اقليت باجگیری بخواهد بر يك اكثريت قاطعى حاكم بشود و آن

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
سلطه بجويند و قدرتها را همه در دست خود متمركز كنند.

اگر به عناوين همين كتاب «نفاق در قرآن» توجه كنيد و اگر اين كتاب را

كه مجموعه سخنرانىهاى من در ماه رمضان  1358در اجتماعات مردم است
را بخوانيد خواهيد ديد كه من بيان قرآنى را در رابطه با مسايل و واقعيتهاى

روزمرهاى كه ايران دوران انقالب با آنها روبرو بوده است ،چگونه توضيح
كرده ام و آنگاه متوجه خواهيد شد كه خطر كجاست و با آن خطر چگونه بايد
جنگيد؟ در اين كتاب كه به صورت دو جلد كتاب آماده شده است و جلد اول

آن چاپ شده ،عوامل سيأسى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى پيدايش نفاق را
شرح و عوامل غلبه ضد انقالب بر انقالب را توضيح داده و مشخصات

اقتصادى ،سيأسى ،اجتماعى و فرهنگى نفاق را نيز بيان داشتهام.

وقتى كسى از روى دقت ،كتاب را كه اينك به زبان بسيار سادهاى تنظيم

شده است بخواند ،مىفهمد كه درد ما چيست؟ شما مردم ببينيد چه تبليغات

سويى در اين نهادها خصوصا در سپاه پاسداران انقالب بر ضد رئيس جمهورى
مىشود! حتى كار را به اينجا رساندهاند كه يك نماينده مجلس گفت كه از يك
سپاهى اين سخن را شنيده است كه «محل تندگويان را رئيس جمهور به عراقيها

گفته و آنها آمدهاند و او را گرفتهاند» تا اين حد تبليغات سوء!؟ آيا اين خدمت
به اسالم است ،خدمت به سپاه است!؟ آنچه من كردهام و مىكنم در اين جهت

است كه در نيروهاى مسلح و خصوصا سپاه پاسداران خلق و خوى سلطه گرى
تفوقطلبى و استبداد رأى و حاكميت جويى به وجود نيايد؛ چرا كه اگر اين

خلق و خو به وجود آمد ،ديگر فاتحه انقالب خوانده است.

اگر نيروهاى مسلح اين خلق و خو را پيدا بکنند ،ما به همان وضعيت سابق

كه سازمانهاى مسلح بر كشور حاكم بودند باز مىگرديم و چون چنين است
طبيعتا آنها كه مىخواهند سپاه و هر نيروى مسلح را مثل يك ابزار به كار ببرند،

آسان تحمل نمىكنند و شب و روز به تبليغ مسموم كننده مشغول مىشوند تا با
بىاثر كردن رئيس جمهور و سخن و عمل او همان فرهنگ سلطهگرى و
تفوقطلبى راحاكم كنند تا آنها كه قدرت طلب و زورمدارند ،اين نيروها را به

ابزار كار خويش بدل بسازند.

637

همين مورد يکى از زمينههاى مهم مبارزه اجتماعى ماست .در اينجا هم ما
بايد با قاطعيت بايستيم .از اين تبليغات سوء و اثر بخشى احتمالى آن نيز نرنجيم

و عقب نرويم .بايستيم تا اسالم در كشور به اجرا درآيد و قانون حاكم بگردد.
من نمىخواهم در اينجا شدت تبليغات سويى را كه مىكنند و گروه بازيهايى
كه به وجود آوردهاند و از كوششى كه اين گروهها براى حاكم شدن بر نيروهاى

مسلح و بر كشور مىكنند به تفصيل صحبت كنم ،اين كار را در نوبتى ديگر
خواهم كرد فقط مىخواهم به آنها بگويم بيهوده گمان مبريد كه من تسليم اين
شانتاژها و بازيها مىشوم و به حکم زورمداران گردن مىنهم

كسى كه خويشتن خود را از اين زورمدارى آزاد ساخته است ،از آزادىهاى

مردم با تمام توان حمايت خواهد كرد

او در برابر هر توطئهاى كه در پى تمركز قدرت باشد و بخواهد استبداد را

با هر شکل آن تجديد بکند خواهد ايستاد؛ زيرا مىداند كه استبداد بدون
وابستگى ممکن نيست و دير يا زود ،عذر مىخواهم ،نه دير ،بلکه زود ما از

استبداد به وابستگى خواهيم رسيد .گرچه اين حرف هم از واقعيت فاصله دارد
چون ما وابستگى داريم و استبداد موجب مىشود كه نه تنها اين وابستگى باقى
بماند و از بين نرود بلکه تشديد نيز بگردد .ممکن نيست يك جامعهاى كه در

آن قدرت در يك جا متمركز است ،در موقعيت كشور ما و با وجود
وابستگيهايى كه داريم ،به تابعيت قدرتهاى بزرگ جهانى در نيايد.

اين حرفى است كه من چه پيش از انقالب و چه بعد از انقالب بارها و

بارها گفته و تشريح كردهام و از گفتن و تشريح آنها خسته نمىشوم .اين را نيز
مىگويم كه وقتى در عدهاى اين تبليغات مؤثر واقع مىشود ،نشانه آن است كه
در آنها يا اخالق سلطه جويى و زورمدارى وجود دارد و دنبال توجيهاند تا

قدرتطلبى خود را موجه سازند و يا اخالق تابعيت و زورپذيرى وجود دارد؛
يعنى اشخاصى هستند كه به دنبال قدرت طلبها مىروند و به آنها مىچسبند و

آلت دست آنها مىشوند و نسبت به مخالفان آنها كينه و بغضى بيشتر از خود
آنها نشان مىدهند تا ناتوانى و ضعف خودشان را بپوشانند.

انسان آزاد موحد ،مستقل مىشود؛ هر سخنى شنيد دنبالش مىرود و چون

و چرا مىكند ،مىپرسد كه اين حرف چرا زده شد ،چگونه زده شد و براى چه
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هدفى زده شد و تا حقيقت را به دست نياورد ،آرام نمىگيرد و وقتى حقيقت را
دانست مى ايستد و در برابر آنها كه از راه شايعه سازى و جوسازى مىخواهند
انقالب را از بين ببرند و حاكميت خود را جايگزين آن بسازند مقاومت

مىكند.

میخواهند رئيس جمهور را مخالف روحانيت وانمود كنند
از هم اكنون به روشنى و وضوح مىبينم كه در روزها ،بلکه هفتههاى آينده،

جريان سازان و جوسازان براى تضعيف جبهههاى ما ،تضعيف ملت ما و زمينه
سازى براى پيروزى دشمنان داخلى و خارجى انقالب يك زمينه تازهاى به وجود

خواهند آورد و اينطور كه از مقدمات امر بر مىآيد ،اين بار كوشش خواهند
كرد كه رئيس جمهور را مخالف روحانيت وانمود كنند و از هيچ حادثه سازى
براى اين كار رويگردان نخواهند شد .و همه كار خواهند كرد تا به مردم
بباورانند كه اين امر حقيقت است چنان كه معاويه كوشيد به مردم شام بباوراند

كه على (ع) قاتل عثمان است ،پيراهن عثمان را علم كرد و خود را خونخواه
خليفه جلوه داد و با على (ع) جنگيد .و همه سرنوشت تلخ ملت اسالم را پس

از حاكميت معاويه ديدند و تاريخ هم گواهى داد.

حاال روزها كه خواهند آمد ،معلوم خواهند كرد كه آيا اين پيشبينى من

صحيح است يا خير .اما وقتى عالئم را به روش علمى ببينيم ،ناگزير تصديق

مىكنيم كه اين پيشبينى راست از آب در خواهد آمد.

بعد از اين بازديدها به تهران آمديم .شب به تهران رسيديم .حالم بسيار بد

بود .بنا بود به شوراى دفاع بروم كه از اين كار ناتوان شدم و وقتى فشار خون
مرا سنجيدند معلوم شد كه حداقل  6و حداكثر  8/5است.

کارنامه شنبه  8آذرماه تا پنج شنبه  13آذرماه 1359
تاریخ انتشار  23آذر ماه 1359
شماره روزنامه 424
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اگر ما توانايى نداريم ،چگونه مىتوانيم برداشتن محاصره را انجام
بدهيم؟

اين چند روز را يك جا مىآورم براى اين كه عمال در رختخواب بودم .اگر

چه از ميزان فعاليتها كم نشد ،اما غير از مواردى كه مورد بحث قرار مىدهم،

بقيه امور جارى بود .يك مسئله مربوط به ارتش و جنگ روانى سيأسى در
جلسات خصوصى مجلس و جلسات علنى آن بود ،به من گفتند كه نماينده

اهواز در جلسه خصوصى اين مطالب را گفته است:

● با اين كه سه هفته است امام گفتهاند بايد محاصره آبادان شکسته شود ،ولى
تاكنون اين كار نشده است .و به نقل از چمران و ظهيرنژاد گفته است:

● فرمايش امام بىجاست و اين كار عملى نيست.

اين كه محاصره آبادان سه هفته است شکسته نشده است ،به اين معنى

است كه نيروهاى آمادهاى در آنجا بودهاند و توانايى شکست محاصره را هم

داشتهاند ،اما دست روى دست گذاشته و تماشا مىكنند .اين حرف با آنچه كه
از قول چمران نقل كرده است و من در دروغ بودنش ذرهاى ترديد ندارم و

قطع دارم كه چمران چنين سخنى را نمىگويد ،تناقض آشکار دارد .براى اين
كه بنا بر آن قول از نظر فرمانده نيروى زمينى اين كار شدنى نيست ،يعنى ما

توانايى انجام اين كار را نداريم .مىماند به اين كه ببينيم آيا در دينى كه خدا
انسان را به بيشتر از آنچه كه در توانايى اوست مکلف نمىكند ،اگر ما توانايى

نداريم ،چگونه مىتوانيم اين تكليف برداشتن محاصره را انجام بدهيم؟

مالحظه مىشود كه اين حرفها يك هدف بيشتر را تعقيب نمىكند و آن اظهار

ضديت با رئيس جمهورى است بدون توجه به اينكه تأثيرات زيان بار اين
گونه شايعه سازيها و جنگ روانى به قيمت بسيار سنگينى براى كشور تمام

مىشود .سه ماه از جنگ مىگذرد ،دشمن سه ماه وقت صرف كرده تا آبادان را
محاصره كرده است ،با همه نيرو و تجهيزاتى كه داشته و به كار گرفته است و به

گمان اين نماينده محترم ،ما يك شبه بدون هيچ گونه آمادگى مىتوانيم اين

محاصره را بشکنيم .ولى ما كوشش بسيار كردهايم و به تدريج اين محاصره را
عقب زده و در يك جا نيز شکستهايم و آنچه از تجهيزات الزم بوده و هست
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فراهم آورده و مىآوريم تا اين محاصره را بشکنيم و شهر خرمشهررا نيز پس
بگيريم.

باز از قول اوست كه گفته است نيروهاى ارتشى يك كيلومترونيم با دشمن

فاصله دارند و پاسدارها در جبهه مشغول درگيرى اند و ارتشيان ميخکوب

شدهاند در حالى كه از آذربايجان غربى تا خليج فارس نيروهاى ما گستردهاند.
اين گونه سخنان به سود پاسدارها نيست ،اما روحيه ارتشيانى كه در غالب اين

جبهه هاى گسترده رو در روى دشمن اند و شب و روز شهيد و زخمى مىدهند

را مىشکند و معلوم است كه چه باليى بر سر ايران مىآید .دنبالهاش هم تشديد
تضاد ميان پاسدار و ارتشى است كه آن نيز به زيان اين جمهورى و اين انقالب

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

تبليغاتى ارتش را تضعيف مىكردند و در جريان جنگ هم با اين گونه
تبليغات ،هم چنان به تضعيف نيروهاى مسلح ما مشغول بودهاند و هستند ،و

اينها چرا اين كار را كردهاند و میکنند.

باز به نقل از جانشين سرهنگ فكورى در دزفول و به نقل از سرهنگ

فكورى گفتهاند :آقاى بنىصدر با اعزام نيروى هوايى براى سركوب مهاجمين
به سوسنگرد مخالفت كردهاست و اين عمل باعث موفقيت نيروى دشمن در
سوسنگرد شده است .من از سرهنگ فكورى پرسيدم معلوم شد اين هم مثل

بقيه حرفها كذب محض است .چطور يك كسى مىتواند خود را مسلمان بداند
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
دروغگويىها و اشاعه اكاذيب رسيدگى بشود.

دشمن در سوسنگرد شکست سخت خورد،
ما دو هواپيما از دست داديم و عكس اين قضيه هم بود .با اين كه به

لحاظ قوت ضد هوايى دشمن احتمال تلفات هوايى زياد بود ،من از خلبانان
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خواستم كه فداكارى را به سر حد ايثار برسانند و دشمن را در اين جبهه به هر
قيمت بشکنند و حاال خلبانهايى كه بر اساس اين دستور و با احتمال سقوط

زياد هواپيما پريدند ،اين حرف را مىخوانند ،خود متوجه مىشوند كه چه
كسانى اين جبهه جنگ روانى را گشودهاند و چه مقاصد شومى دارند؟ و بايد
بيشتر فداكارى بکنند تا جبهه روانى كه به سود دشمن گشوده شدهاست ،از

پشت چون خنجرى ننشيند و نيروهاى مسلح ما را ضعيف نگرداند.

حرفهاى ديگرى نيز همين نماينده و يك نماينده ديگر كه جمله از همين

قبيل اند ،مثالا «چطور وقتى از پيش معلوم بود كه دشمن حمله خواهد كرد،
خود را آماده نكردهاند» كه نامی جز همين جنگ روانى نمىتوان بر آن نهاد.

این سخن را در جلسه علنى گفتهاند؛ ظاهرا وقت پاسخ به اين سئوال بعد از

پايان جنگ است .آن وقت كه مىخواهيم وضعيتى درست كنيم كه اين گونه
اتفاقات تكرار نشود .چون در وسط جنگ از لحاظ ما عيبى ندارد ،همين

االن بياييم رسيدگى كنيم و مقصرها را معلوم بکنيم و ببينيم اين دستگاهى كه

ما مى خواهيم به نام اسالم درست بکنيم ،اقالا يك بار و اين بار با مقصران
واقعى برخوردى از روى عدالت مىكند يا خير .اما قطع داريم كه اگر اين
مسئله را ما حاال طرح بکنيم ،باز فرياد و قشقرق به راه خواهند انداخت كه اين

مسايل طرح شد و باعث شد كه روحيه سربازها در جبهه ضعيف بشود .معلوم
مى شود كه آقايان هر چه از اين حرفها بگويند ،ايجاد سوء ظن و شك بر پايه
وهم و دروغ بکنند ،روحيهها را ضعيف نمىكند! اما اگر بخواهى بگويى كه

چطور شد با اين كه مىدانستيم كه دشمن حمله خواهد كرد ،به جاي این كه به
آمادگى نيروها بپردازيم ،در از بين بردن فرماندهى نيروها و انواع تضعيفها

كوشيديم ،تا معلوم كنيم كه دليل چيست ،داد و قال راه میاندازند که روحيهها
تضعيف شده و اختالف به وجود آمده است و هزار حرف و نقل ديگر...
اينست كه در اين مقام اعالم مىكنم به اين جنگ روانى خاتمه بدهيد و
بگذاريد نيروهاى مسلح اين جنگ سخت و مشکل را با موفقيت پيش ببرند و
اگر نكرديد ،بعد نگوييد كه چرا نفرستاد ،چرا نگفت و چرا توضيحى نداد .آن

وقت ناگزير مىشوم مطالب را باز و بىپرده با افكار عمومى در ميان بگذارم
ولو بلغ و مابلغ.
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براى عدهاى از دست رفتن خوزستان گواراتر از پيروزى بنىصدر
است؟

نيروهاى مسلح ما مثل هر نيروى مسلح ديگر با روحيه و اعتماد بايد

بجنگند .وقتى بر دوام در خراب كردن روحيهها و ضعيف كردن روحيه آنها
كوشش مىشود ،چگونه بجنگند؟ آيا اين مطالب و عنوان كردن آنها براى اين

نيست كه براى عدهاى از دست رفتن خوزستان گواراتر از پيروزى بنىصدر
است؟ در جمع خود ،به این نتیجه نرسیدهاند؟

من به اينها مىگويم :از دست رفتن خوزستان از دست رفتن ايران است و

در ايران از دست رفته ،شماها هم از دست خواهيد رفت .بدانيد كه با اين
كارهايتان خوزستان از دست نخواهد رفت .فرزندان مسلح ما كه در جبههها

مىجنگند براى خاطر شما نمىجنگند كه اين حرفهاى كشنده موجب بشود
دست از جنگ بکشند ،سستى كنند و به دشمن مجال بدهند كه خوزستان را از

آنها بگيرد.

گفته بودند كه نيروهاى مسلح ما در خوزستان کار معطل مىكنند و عمل

نمىكنند براى اين كه در تهران قرار است كودتا بشود .بعد كه تحقيق شد،
معلوم شد خير ،يأسر عرفات مطلبى را عنوان كرده و آن را در ايران وارونه

كردهاند .او گفته است نيروهاى مسلح عراق مىتوانند اهواز را هم تصرف كنند
و در جبهههاى ديگر هم پيشروى كنند ،اما اين كار را نمىكنند ،چون منتظرند
فعل و انفعاالتى در تهران بشود .خود اين حرف نشان مىدهد كه اوالً سخن ما
درست بوده و حمله عراق جزيى از طرح وسيع و گستردهاى به دستيارى آمريکا

بوده است؛ واال فعل و انفعاالت در تهران يا حتى حمله نكردن نيروهاى عراق

در خوزستان دليل موجهى نداشت .اما مطلب آن نيست ،هيچ ارتشى كه «توانا»

باشد 50 ،روز در جبهههاى خوزستان زير گلولههاى توپ و تانك و بمبهاى
هواپيما و راكتهاى هلى كوپتر و موشکها تلفات سنگين تحمل نمى كند ،به اميد

انجام كودتا در تهران .راست مطلب اين است كه ارتش عراق توانايى پيشرفت
خود را در جبهههاى خوزستان از دست داده است .اين فعل و انفعالى كه قرار
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است بشود ،باليى بوده است كه بايد بر سر فرماندهى كل قوا و رئيس جمهورى
مىآوردند؛ به گمان اين كه اين بال موجب بشود جبهههاى ما در خوزستان از
هم بپاشد و دشمن به راحتى خوزستان را تصرف بکند و زمينه از بين رفتن

رژيم جمهورى اسالمى را فراهم بياورد .به مناسبت صحبتهايى كه آقاى

حسين خمينى در روزنامه كرده بود ،ديشب يادداشتى براى او تهيه كردم و يك
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

را توجيه كنيم؟ چگونه صحبتى را كه در جايى درباره عزل رئيس جمهورى
انجام گرفته است ،توجيه كنيم؟ و اين كه صحبت عاشورا را در همين زمينهها

انجام گرفت و همين شايعات و جنگ روانى كه من هم اكنون راجع به آن
صحبت كردم ،و اين نشر نامه رئيس جمهورى به امام كه من به جد خواستهام
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
داشته است؟ و بسيارى از اين چراها كه وقتى در اين سئوالها دقت شود و بياد

بياوريد «نوارى» را كه چند ماه پيش منتشر شد ،مىبينيد كه يك برنامه تدوين
شده منظمى از روى قرار و قاعده براى نابودى اين جمهورى به اجرا درآمده

است و هدف اجراى آن هم اينست كه تمام موانع رژيم بعدى را خصوصا
روحانيت را از پيش پا بردارد .چه كسى در قم اعالميه پخش مىكند كه ما به

طرفدارى از رئيس جمهورى ،در مدرسه حجتيه بمب گذاشتهايم؟ چه مقصودى
از پخش اين اعالميه هست؟ چه كسى شب در مشهد راه مىافتد و شعار

مىدهد و آن را براى تظاهرات آن چنانى بهانه مىكنند كه به نظر همه ياد
تظاهرات ايام شاه را در خاطرهها زنده مىكند؟ كه دشمن در فكر و انديشه
آنست كه شکست نظامى خود را در خوزستان از طريق يك پيروزى با اين گونه

توطئهها در تهران به دست بياورد .در مورد اين مسئله نبايد ذرهاى ترديد كنيم.
اگر در اين جبهه هم به خواست خدا دشمن را شکست داديم ،بايد اميدوار

باشيم كه نتيجه اين جنگ منجر به سقوط رژيم صدام حسين خواهد شد و
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
جهان نسبت به آن القيد و تماشاگر باشند و هيچ كارى نكنند .با توجه به آنچه
ما در خوزستان انجام داديم و توانايى ما در رهبرى نيروهاى مسلح به سوى

پيروزى ،اهميت و ابعاد اين گونه توطئهها بيشتر معلوم و آشکار مىشود.

به فضل خدا و توجه او به حال مردم و آگاهى و هشيارى عموم ملت و

روحانيت بزرگ ،اميدوارم اين توطئهها با شکست روبرو بشود و نيروهاى
مسلح ما با دلگرمى و استوارى به جنگ پيروز خود ادامه بدهند.

مسئله قانونگذارى وسيله شوراى عالى قضايى
مطلب ديگرى كه در اين چند روز بدان پرداختم ،مسئله قانونگذارى

وسيله شوراى عالى قضايى است .شوراى عالى قضايى در متن مفصلى درباره
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

است و در شأن شما نيست و اخطار كردم كه اين قانون را لغو كنند .مدتى
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
خودشان پرداختند .در جواب من هم نامهاى نوشته بودند كه «اين يك
دستورالعمل است و اين كار هم موافق قانون اساسى هست و يا نيست و ما حق

داشتيم يا نداشتيم ،با شوراى نگهبان است و اصل  113كه مىگويد رئيس
جمهورى مجرى قانون اساسى است ،مجرى بودن به معنى دخالت در قوه
قضاييه نيست و با اين كه نوشتهايد ،اخطار مىكنم خاطره رژيم سابق را در

خاطرهها زنده مىكند» .گفتم :براى اين جواب يك جوابى تهيه كنند تا يك
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

اين كه نه فقط رئيس جمهورى مجرى قانون اساسى است ،بلکه هماهنگ

كننده سه قوه هم رئيس جمهورى است .شوراى نگهبان جزيى از قوه مقننه

است و قوانينى را كه قوه مقننه مىگذارند مورد رسيدگى قرار مىدهد كه آيا با
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احکام اسالم و قانون اساسى انطباق دارد يا ندارد .اين كه قواى ديگر چه
مىكنند ،موافق قانون اساسى عمل مىكنند يا نمىكنند ،و مراقبت در حسن
اجراى اين قانون اساسى با رئيس جمهورى است .اگر رئيس جمهورى چنين

نقشى ندارد ،معلوم نيست كه براى چه انتخاب مىشود .ثانيا آنچه را

كه شوراى قضايى اعالم كرده است ،دستورالعمل نيست .بايد معلوم باشد كه
چه چيز شايعه است .چرا چراغ روشن كردن جرم است؟ اينها امورى است كه

قانونگذار تعيين مىكند .تازه شوراى دفاع بايد راجع به اين امور اگر الزم ديد
از مجلس تقاضاى قانون بکند و مجازاتهايى را تقاضا كند و اليحه به مجلس

ببرد و شوراى قضايى طبق آن عمل كند .واال آيا شوراى قضايى بيشتر از شوراى
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

چراغ روشن كردن را در هنگام جنگ جرم تلقى مىكنيد ،اين جرم تلقى كردن

قانونگذاری است و اين كه براى اين كار مجازات قائل مىشويد ،اين اسمش
دستورالعمل نيست ،بلکه اين يك تخلف آشکار از قانون اساسى است .به جاى

اين كه از تذكر اين مطلب كه به شما يادآور شدهام قانونگذارى نكنيد خوشحال

باشيد ،جواب مىدهيد كه اين امور به شوراى نگهبان راجع است؟ كجاى اين

امور به شوراى نگهبان راجع است؟ و حال آن كه اين امور به فردفرد مردم ايران
كه به اين قانون اساسى رأى دادهاند راجع است.

اما خوب است خود آقايانى كه عضو شوراى عالى قضايى هستند مىدانند

كه در يك محکمه بازپرس هم اخطار مىكند ،قانون كارش اخطار است و در
تمام رژيم گذشته و رژيمهاى گذشتهتر از اين رژيم ،يك مورد هم نيست كه
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

دولتى آمده كه با اصرار مىخواهد قانون اساسى اجرا بگردد و اين را در اين

مقام مىگويم كه مردم نگاه كنند ببينند اين قانون اساسى از ابتدا تا امروز چگونه
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

قانون اساسى خواهند آورد .اگر قرار باشد قواى مختلف بر اساس تناسب قواى
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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

بسيار خطرناكى براى جمهورى به وجود مىآورد .من اميدوارم اين تذكرات
كفايت كند و «قانون» محاكمى كه بر خالف قانون به وجود آمده از بين برود.

در مورد قوه مجريه مىخواستهاند كه رأى رئيس جمهورى به حساب
نيايد!

گفتم نامه ديگرى در جواب آقايان نوشته بشود چون بناى من بر اين نبود
كه اين نامهها منتشر بشود ،به لحاظ اين كه جو را سنگينتر نكند .اما اگر
ببينيم كه رويه بر اين است كه قانون اساسى ناديده گرفته شود ،اين متنون منتشر

مىشود و

من از ايستادگى براى رعايت قانون اساسى باكى نخواهم داشت .نظير اين كار

دستگاه قضايى ،قانونى است كه در مجلس راجع به راديو تلويزيون

گذراندهاند .در آنجا قوه مجريه را به رئيس جمهورى ،نخست وزير و هيئت
وزيران تجزيه كردهاند .اين كار را با قوه قضاييه نكردهاند ،با قوه مقننه
نكردهاند اما با قوه مجريه كردهاند ،چرا؟ خوب آنهايى كه اين كار را كردهاند
ممکن است بگويند براى اين كه نگويند رئيس جمهور ناديده گرفته شد ،ما
يك رأى براى رئيس جمهور داديم .اما واقع امر غير از اين است .از مجلس و

شوراى قضايى خيالشان راحت است ،در مورد قوه مجريه مىخواستهاند كه
رأى رئيس جمهورى به حساب نيايد! اين قانون در دنيا بىنظير است! درهيچ
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
است .چرا در مورد شوراى عالى قضايى اين كار را نكردهاند كه بگويند

دادستان كل يك رأى ،رئيس ديوانعالى كشور هم يك رأى و بقيه هم يك رأى؟
و چرا در مورد مجلس اين كار را نكردهاند؟ چه كسى از مردم عالم و عامى اين

مطالب را نمىفهمد؟ به نظر من اين كارها جز تضعيف جمهورى اسالمى و

بىاعتبارى يکديگر نتيجهاى به بار نمىآورد .مردم نيز هستند و قضاوت
مى كنند و خود اين وضع به معنى اين است كه اين دولت در واقع مصوب
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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

بشود ،وجود نمىداشت .خود اين يك اقرارى است به خارج شدن از حدود
قانون اساسى .عالوه بر اين كه اين قانون با اصل  175قانون اساسى كه رئيس
جمهور بر اين سه قوه بايد نظارت بکند مغاير است ،با اصل  133هم مغاير

است .و اگر قرار باشد كه مالحظات ديگر در كار بيايد و قانون اساسى به طور
مستمر ناديده گرفته بشود ،ظاهرا بيشتر به زيان كسانى است كه اين كارها را به

نفع خود مىبينند و بيشتر ازهمه به زيان دين و كشور و موجوديت جمهورى

اسالمى است .اين را از راه تذكر گفتم و از هم اكنون مىگويم ،در صورتى كه

اين قانون به طريق صحيح اصالح نشود ،من از رأى خودم ،حق رأيى كه به من

دادهاند صرفنظر مىكنم .بهتر كه اين راديو تلويزيون كه تا به حال هم در
انحصار بوده از اين پس هم در انحصار آقايان باقى بماند.

مسئله روحانيت و رئيس جمهورى
مسئله ديگرى هم كه در اين هفته طرح بود ،مسئله روحانيت و رئيس

جمهورى بود كه با من هم زياد مطرح شد .بايد بگويم كه روحانيت يك
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

مخالفت با كل تلقى كند ،با كمال تأسف بزرگترين ضربه را به اعتبار روحانيت
وارد آورده است .حساب افراد از حساب روحانيت جداست ،اين افراد بايد بر

اساس عملکرد هاى خودشان مورد قضاوت قرار بگيرند ،اگر روحانى كسى
است كه داناى به علم و دين و عامل به احکام دين و مروج اين احکام و

مجرى احکام است ،بنابراين چنين آدمى هيچ وقت مورد مخالفت هيچ آدم

دين دارى قرار نمىگيرد و هميشه هم مورد احترام واقع مىشود و همه بحث
هم در اين است.

پس ما بايد ببينيم كه آيا وقتى با كردارها و گفتارها مخالفت مىشود اين

مخالفت با گفتار و كردار صحيح است يا خير؟ اين كه چون ما بگوييم چرا در
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زندان اين گونه رفتار بد با مردم مىشود ،عدهاى راه بيفتند كه اين مخالفت با
روحانيت است ،اين به زیان من نيست بلکه به زیان روحانيت است ،چطور

ممکن است كسى چون من كه بيست سال در دفاع از روحانيت قلم و قدم خود

را به خدمت گرفتهام و در ضرورت همگامی روحانى و روشنفكر براى ايجاد
يك كشور مستقل و آزاد ،كشورى كه در آن دين حاكم بشود و انسان از راه دين

استقالل و آزادى واقعى را به دست بياورد ،سعى و كوشش فراوان كردهام،
حاال در تبليغات عدهاى كه از ابتدا برنامه شان اين بوده و «نوار تعزيه گردان»
هايشان هم افشا شد و همه از آن اطالع دارند ،مخالف روحانى شده باشم؟

چرا كه گفتهام زندانهاى گوناگون نبايد باشد!
خوب ممکن بود به جاى اين طور برخورد با صحبت عاشورا بيايند و بگويند
«بله اين زندانها هست و قوه ما هم بىنهايت نيست حاال كه معلوم شد
حساسيت افكار عمومى وجود دارد ،ما مىرويم و اينها را تعطيل مىكنيم» و به

جاى همه اين حرف و نقلها محيط ما سالم شده بود ،وحدت و يگانگى شده
بود و اين همه تبليغات هم ادامه پيدا نمىكرد .به هر حال ،چون قضيه از

سخنرانىهاى مشهد باال گرفت ،من خواستم كه نوارهاى دو سخنرانى را
بياورند تا خودم گوش بدهم و هر دو نوار موجود است ،اين راديو كه اين همه

تبليغات بر ضد اين دو سخنرانى كرده است ،آيا بهتر نبود به عنوان راديو

تلويزيون دولت اسالمى بر پايه مجهول تبليغات ضد نكند و حساسيت بوجود
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
رئيس جمهور از اينها مىخواهم كه اين كار را بکنند و مردم خودشان قضاوت
بکنند كه آيا اين داستان سازيها صحيح بوده است يا خير؟
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تا مردم بدانند چه دستهاى خيانتكارى در كار است
من گفتم تحقيق كردند و معلوم شد كه سه مقام دولتى هم كه در محل

هستند و يکى از آنها به طورى كه در گزارش روز جمعه خواهم گفت ،به نزد
من آمد ،گفتند كه آن جريان به طور كلى ساختگى بود و ربطى هم به سخنرانيها

نداشت.

گزارشهايى هم به وزارت كشور فرستاده شده است و حاال من از وزير

كشور مىخواهم آن گزارشها را كه به شهربانى و وزارت كشور آمده است براى
اطالع افكار عمومى عينا منتشر كند تا مردم بدانند چه دستهاى خيانتكارى در
كار است ،تا به اساس اين جمهورى ضربه بزند و چگونه مىخواهد به دست

خود ،ريشه اين جمهورى را بزنند.

در همين تحقيق معلوم شد كه دو مقام دولتى دراين كار دست داشتهاند و

آنها بوده اند كه اين تظاهرات قالبى و ساختگى بعد از سخنرانيها را به وجود

آوردهاند و موافق و مخالف هم خودشان بودهاند ،البته متخصصين خوبى هم
در اين زمينهها داريم ،توده ايها ،درباريهاى سابق كه در دوره مصدق هم

همين بازيها را مىكردند ،موافق و مخالف از خودشان درست مىكردند و
جريان سازى و جوسازى مىكردند .اين هم از مسايلى است كه تحقيق در آن و
انتشار نتيجه تحقيق نهايت ضرورت را دارد .بايد محکم ايستاد كه اين تحقيق

انجام بگيرد ،هر چند من يقين دارم كه اين ايستادگى به اين زودى به نتيجه

نخواهد رسيد و شايد هيچ وقت هم به نتيجه نرسد ،چون اگر از روز اول هر
مسئلهاى رسيدگى و تحقيق شده و به نتيجه مىرسيد ،كار ما به اينجا نمىكشيد.

بسيارى از مسايل و مشکالتى كه كشور با آن دست به گريبان است ،به وجود

نمىآمد .حاال هم اين رسيدگى نخواهد شد با اينحال بايد ايستادگى كرد تا اين
رسيدگى به عمل بيايد.
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مسئله فرار مغزها
از ديگر مسايل كه در اين چند روز با وجود بيمارى با آن روبه رو بودم ،يکى

مسئله فرار مغزها بود كه هر روز مىگريزند و به جاى اين كه به كشور ما بيايند
از كشور ما مىروند .يك بيان آسان و ساده اين است كه بگوييم اينها مىروند و
همان بهتر كه بروند؛ اما ما مسئوليم.

آيا معناى صدور انقالب غير از اين نيست كه ما ديگران را به اسالم

دعوت كنيم و آنها اسالم را بپذيرند؟ و آيا كشورى كه اين مغزها از آن بيرون

مىروند و قطعا بر ضد اسالم و حکومت ما هم تبليغ خواهند كرد ،در چنين
وضعى آيا مىتوانيم انقالبمان را صادر كنيم؟ آيا اين تناقض گويى نيست؟
نقض غرض نيست؟ مردم دنيا به ما نخواهند گفت شما قبل از اين كه ديگران

را به دين خود درآوريد ،بهتر است درس خواندههاى خود را به دين خود
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
كنند ،چگونه مىتوان اين جمهورى و اين انقالب را صادر كرد؟ پس آنهايى
كه اين حرفها را مىزنند خيرانديش نيستند ،مىخواهند حقايق را به ما وارونه

جلوه دهند .ما بايد كه بتوانيم روشهاى واقعا اسالمى بر اساس معنويت

اسالم پيشى بگيريم و براى علم در جمهورى اسالمى جا و منزلت تعيين كنيم،

تا نه تنها مغزهاى ما فرار نكنند ،بلکه آنها كه رفتهاند نيز به كشور بازگردند.

ارقامى كه به من دادهاند ،آدمى را سخت به تأمل و تفكر وامى دارد .ما با اين
مشکالت كشور ،وقتى كه استعدادها و تخصصهاى الزم را براى حل مشکالت
در دست نداريم ،چه خواهيم كرد؟ گفتند كشور كانادا و اخيرا استراليا بيش از

هر جاى ديگر مغزهاى ما را جذب مىكنند .اگر قرار است جمهورى برجا
بماند و كشور برجا بماند ،بايد ما مسايل جامعه را حل كنيم .مسايل جامعه را

چگونه مىتوانيم حل كنيم وقتى مغزها مىگريزند؟

چند نوبت از ابتداى انقالب تا به امروز من در اين باره هشدار دادهام،

بسيار كوشيدهام كه اين مشکل را حل كنم و يك جوى در جامعه به وجود بيايد
كه اين مشکل حل بشود .يکى از امورى كه بايد از بين برود تا اين مشکل حل
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بشود ،اين است كه واقعا فرقى ميان مکتبى واقعى و فرصت طلبان مکتبى نما،
قائل شويم .براى مکتبى ضابطه تعيين بشود كه در نتيجه جامعه ما جامعهاى

بشود و ايران كشورى بشود كه انسانهاى مکتبى در همان حدى مسئوليت
بپذيرند كه دانش آن را دارند .وقتى چنين شد ،مغزها به اسالم متمايل مىشوند

و استعدادها به كشور حذب مىشوند .اين را به مناسبت بگويم كه گفتند

نمايشنامهاى را در راديو تلويزيون در مقام تخطئه بحث آزاد راه انداختهاند و يا
در روزنامه (حاال درست يادم نيست) يك كسى آدم كشته و رفتهاند او را
بگيرند ،گفته بايد بحث آزاد بکنيم! اين جور تخطئه كردنها را براى اين آوردم

كه مشخص كنم چه عواملى موجب فرار مغزها مىشوند .بحث آزاد ميان دو
جريان و دو انديشه ،دو فكر ،دو راه حل است« .بحث آزاد» را اين جور سبك

كردن و دست انداختن خود نشان مىدهد براى بعضى اشخاص ترس از فكر،
مثل ترس جن از بسم الله است .چه مشابهتى است ميان برخورد آرا و عقايد
درباره مسايل معين و اين كه كسى جنايتى كرده است و او را مىخواهند
بگيرند؟ آيا بايد او را بگيرند و يا با او بحث آزاد كنند؟ اين كه اين قدر در

دنيا و در طول تاريخ براى درست اجرا شدن محاكمات فكر شده است ،براى

همين است كه از طريق انجام يك رشته مباحثه حقيقت امر كشف شود و

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

گرفت؟ اگر قاتلى خواهان بحث آزاد شد ،اين در حقيقت قدم بزرگى است كه
خود او در جهت سالمت جامعه برداشته است .اگر شمايى كه اين نمايشنامهها

را تنظيم مىكنيد ،فكر اسالمى داشتيد مىدانستيد كه بايد فورا اين دعوت را
مغتنم بشماريد ،او را بياوريد و در يك بحث آزاد شركت دهيد كه چرا اين

جنايت را كردى و ضمن اين سئوال و جوابها و مباحثات بسيارى از قتلهايى

كه بر اساس انگيزههايى كه آن قاتل را به قتل برانگيخته از بين مىرفت و
آنهايى كه اين انگيزهها را داشتند كه اينكار را بکنند ،ديگر گرد اين امور

نمىگشتند .اينها كاش كمى درباره تاريخ قضاوتهاى امام على بن ابىطالب

(ع) مىخواندند .شگفت است كه من اولين بار در كتابى كه به زبان
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فرانسوى منتشر شد ،در حدود چهار سال پيش ،در آن ،چند نمونه از
قضاوتهاى على (ع) را خواندم که به عنوان بهترين قضاوتهاى تاريخ آورده
بود .وقتى انسان اين نمونهها را مىخواند و اين گونه نمايشنامهها را در اين

عصر مىبيند كه مىنويسند تا خواننده بخواند و يا بازى مىكنند تا مردم ببينند
و بشنوند ،از خود مىپرسد ،اينها پيروان همان آدمند؟ و آيا بعد از چهارده قرن

به راه او مىروند؟ بجاى تكامل ،اين همه سقوط؟ به جاى رفتن در آن خط،
اين همه تضاد با آن خط!؟ در قرآن هم مورد «قضاوت» داود هست كه خدا
او را سرزنش مىكند كه چرا قبل از پرس و جو حکم كردى؟ حاال اين
روشهاى استالينيستى از قلم همان استالينيستهاى نقاب زده دارد در روزنامه ها

و راديو تلويزيون انتشار پيدا مىكند تا به قضاوت اسالمى رنگی بدهد موافق
استقرار اين نوع استبداد .اين است آن خطرى كه من مايلم پرهيز بشود و با

صميمت تمام نسبت به آن هشدار مىدهم .يك وقت به خود خواهيم آمد كه
هيچ چيز در اختيار ما نيست ،آن وقت دست روى دست زدن و لب پشيمانى به

دندان گزيدن سودى نخواهد داشت .آنها كه بايد ما را به جايى كه بايد راهبرى
كردهاند ،به هر حال ،اين گونه تراوشات قلمى و فكرى ،زمينهاى در افكار
عمومى در جو سيأسى ايران به وجود مىآورد كه خود از اسباب مهم فرار مغزها
است .در جامعهاى كه دستگاه تبليغاتى آن مباحثه دو فكر را با رفتار نسبت به
يك جانى يکسان مىكند و تخطئه مىنمايد ،چگونه مغزها دوام بياورند و
نگريزند؟ در هر حال ،مىگويند اينها را نگوييم؛ آیا اگر نگوييم مشکل از بين

مىرود و يا برعكس؟ مثل «بيمارى» است كه مىگويند مرضش را به او
نگوييد يا خود هم نمىخواهند بدانند كه مرض او چيست؛ آن قدر در شناخت

مرض و بيان واقعيت مسامحه مىشود و تأخير كه ديگر وقتى مىخواهند
بگويند ،كار از كار گذشته و مريض مرده است .كمى بايد به اين فكرها باشيم،

اين مغزهايى كه از ايران مىروند يا هرگز به ايران باز نمىگردند ،كه خود يك
زيان بزرگ است و اگر بازگردند ،قطعا شرايط شان را چنان خواهند كرد كه

«نه از تاك نشان ماند و نه از تاكنشان» پس تا زود است بجنبيم ،دست به كار
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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گفتگو قرار بگيرد .راه حلها پيدا بشوند ،احساس آسايش در جامعه به وجود
بيايد و اين همه تشديد و تشتت از بين برود .اينها هم كه اخيرا نقاط مثبت

براى ليبراليزم قائل شدهاند  -حاال نقاط منفى آن را صرف نظر مىكنيم  -فعالا
آنها را گرامى بداريم .به گمان من كه هميشه هم بر اين گمان بودم ،وقتى ديدم

در اين هفته روزنامهها و راديو تلويزيون تمام حمله شان را متوجه من كردهاند،
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

صدا و قلم كه در انحصار است و بر ضد مىنويسند ،اقالا يکى دو صدا هم

بتوانند حق را بنويسند و اين موجب بشود كه مغزها بفهمند و كمى اميد پيدا
كنند و در كشورشان خدمت كنند .اما اين مقدمات كه گفتم مرا به ناچار به
آخرين مسئله و موضوعى كه در اين هفته موضوع كار من بود ،مىرساند.

اوضاع اقتصادى ايران
يکى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست .بديهى

است كه اشتغال به جنگ وقت براى كار ديگر نمىگذارد و در اين مدت با

اينكه من همواره راجع به اقتصاد هشدار دادهام ،در صحبت چند روز پيش هم
گفتم ،در تهران كه آمدم باز اين مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ،همان
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

آنها را يك به يك و فهرست وار ذكر مىكنم و بار ديگر هشدار مىدهم كه بايد
تالش ما بسيار بشود و اين تالش شدنى نيست مگر با قبول ضرروت اداره
صحيح واحدهاى اقتصادى و مديريت صحيح آنها و قبول دانش و تخصص
براى اداره آنها .اين مشخصات و عاليم اقتصاد در كل اقتصاد ايران بدين

قرارند:

 .1كاهش قابل مالحظه رشد اقتصادى نسبت به سال قبل و كاهش ارزش

افزوده به علت عدم سرمايه گذاريهاى جديد .يعنى اقتصاد ما به جاى اين كه
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رشد بکند ،پس رفته است .به جاى اين كه توليدش اضافه بشود از توليد
اقتصاد ما كم شده است.
 .2افزايش قابل مالحظه بىكارى ،در بخشهاى توليدى و نيز در خدمات،

مشخص است كه بىكارى زيادتر شده است.

 .3تورم واضح در شاخص كاالها و خدمات مصرفى و پيش بينى تشديد آن

در آينده ،گرانى قيمتها زياد شده است ،در تهران كه بودم به دفعات به من

مىگفتند و حتى كارگرى نامه نوشته بود كه آخر ما چطور مىتوانيم اين زندگى
را تحمل كنيم وقتى عدس كيلويى  20تومان است؟

 .4خروج سريع سپردهها از سيستم بانكى به دليل بىاعتمادى و عوارض جنگ
و اظهارنظرهاى گوناگون .در اينجا بايد بگويم كه در همه جاى دنيا يکى از

كارهايى كه مىكنند تا نظام بانكى تقويت شده و محکم بشود و مردم به آن
اعتماد پيدا كنند ،ادغام بانكها است .در اين هفته براى علت بىپولى و

بىاعتمادى مردم به بانكها ،آقاى نخست وزير گفته است كه يکى از عوامل آن

ادغام بانكها بوده است .چون ايشان اقتصاد نمىدانند ،اين را هم نمىدانند كه
بانكها به هنگام ادغام چه وضعى داشتند .اين بانكها نزديك به تمامشان
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

بودند ،نجات داده شوند و مدتها بين اهل نظر در اين باره بحث جريان داشت
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

بکنند كه هم به سوى اسالمى كردن اقتصاد برويم و هم ضعف شديد نظام

بانكى را از بين ببريم .درجاهاى ديگر دنيا البته ادغام صورت مىگيرد اما
هميشه براى اين است كه بانك اعتبار بيشترى به دست بياورد .عكس اين
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جريان در هيچ اقتصادى ديده نشده است .حاال مشاوران ايشان چه كسانى
بودهاند و بر چه اساسى اين اظهار نظر را كردهاند ،اميدوارم بعضى از
گردانندگان بازار نباشند زيرا كه اين بانكها در واحدهاى كوچك ،ابزار دست

آنها بود و حاال با ملى شدن و ادغام ،از دست آنها بيرون رفته است .به هر

حال ما وقتى در وضعيت اقتصادى كه داريم دقت كنيم مىبينيم كه «پول سپرده

را از بانك بيرون بردن» به تعداد بانك مربوط نيست كه  36تا باشد يا  8تا
باشد ،بلکه به جوى مربوط مىشود كه در آن جو مردم ترجيح مىدهند پولشان
نزد بانك نباشد و دست خودشان باشد.

اين جو چگونه جوى بوده و چه وقت به وجود آمده و چه اظهار نظرهايى

در ايجاد این جو مؤثر بوده است ،اينهاست كه وقتى مشخص شد و در كنار هم
قرار داديم ،معلوم مىشود چرا مردم سپردههاى خود را از بانكها بيرون

مى آورند .اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسالم را دوست دارند،
كشورشان را دوست دارند ،بايد اعتماد پيدا كنند و پولهايشان را به بانكها

بازگردانند .به هر حال دقيق كه بشويم مىبينيم كه اغلب به اظهارنظرهاى
ناآ گاهانه بعضى مغرضان و كسانى كه مىخواهند جبهه جنگ روانى  -سيأسى

به وجود بياورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعيف بکنند ،مربوط مىشود

و اگر اين حقايق را باز جور ديگر به مردم بگوييم متأسفانه جو بىاعتمادى را
روز به روز زيادتر مىكنيم و هيچ سودى نمىبريم جز زيان و تسريع انحطاط

اقتصادى كشور.

 .5ركود واردات الزم اعم از كاالهاى ضرور و مواد اوليه به علت محاصره

اقتصادى و شرايط جنگ كه از نظر من بايد به اينها افزود ،به علت ناكارآمدى

متصديان اين وزارتخانه كه البته ممکن است بگويند شما با وزير موافقت

نكرديد و اگر موافقت مىشد اين مسئله به وجود نمىآمد .حال آن كه اوالً اين
تصدى در آنجا وجود دارد منتها ضابطه است كه مهم است ،ما قانون اساسى

داريم و يك قانون هم در شوراى انقالب در باره ملى كردن بازرگانى خارجى
تصويب كرديم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذرانديم كه آن را دارند از

بين مىبرند و در نتيجه ديد حاكم بر رهبرى اقتصاد است كه اين وضع را به
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وجود آورده و دقيقا به همين دليل است كه من نمىتوانم با هر كسى به عنوان
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

هست؛ پس مىبينيد كه در گذشته با وجود اين كه ما در محاصر اقتصادى
بودیم ،كشور هيچ وقت از كمبود دچار رنج نشد .حاال ممکن است بگوييد
اآلن اگر كمبود هست ،البد در گذشته به اندازه كافى وارد نكردهايم ،خير اوالً

روغن نباتى و اين جور چيزها را دولت بايد به وظيفهاش عمل مىكرد و اين

چيزها و بسيار كاالهاى ديگر را زود از گمرك خارج مىكرد تا در گمرك از
بين نمىرفت؛ ثانيا مسئله وجود در انبار يك چيز است و احتمال اين كه جاى
اين موجودى در صورت مصرف پرشود ،يك چيز ديگرى است ،اگر اين

احتمال وجود نداشت ،ناچار قيمتها باال خواهند رفت و وضعيتى پيش میآيد

كه آمدهاست و مقصرش كسانى هستند كه به اين مسئله واضح اقتصادى توجه
نكردند.

 .6از بين رفتن اعتبار خارجى ،سيستم نظام بانكى به علت مسايل سيأسى و
روابط بينالمللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آينده ،البته رئيس بانك
مركزى اين امور را به دفعات كتبا و شفاها هشدار داده است كه بانك براى
همين واردات بايد در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانكى ما از جهت

موجودى ارزى و غيره بايد معتبر باشد ،تا بتواند كار واردات را تسهيل بکند
ولى گوش شنوا كم است.
 .7كاهش ذخاير ارزى آزاد به علت عدم صدور نفت و ادامه اين وضع در

هفتههاى آينده.

 .8مسايل متعدد در بخش كشاورزى به دليل ابهامات و تناقضات و عدم
حکومت قانون.
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 .9مسايل بخش صنعتى خاصه بعلت كمبود مواد اوليه و ديگر مواردى كه از
جزئيات آن آگاهيد (خطاب به من نوشته شده است).
 .10ركود نسبى و گاه مطلق برخى از فعاليتهاى بخش خدمات.
 .11ركود بخش ساختمان به دليل ابهامات حقوقى و كمبود برخى از مصالح
خاصه سيمان.
 .12نبودن برنامه مشخص براى توسعه اقتصادى كشور.
 .13ركود عمومى فعاليتهاى اقتصادى و عدم گردش پول.
 .14كمبود بعضى از كاالهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.
 .15نبودن تأمين قضايى در فعاليتهاى اقتصادى براى اشخاص حقيقى و

حقوقى و شکل نگرفتن بخش تعاونى.

 .16ضعف مديريت و از بين رفتن قدرت الزم و مناسب مديريت.
 .17تعدد وافر تناقضات و اعمال سليقههاى شخصى در اكثر زمينهها.
 .18عدم اجراى قوانين و نداشتن ضامن اجرا براى قوانين و تبديل آن به
زمينههاى متعدد قدرت.
 .19كم نشدن توقع برخى از گروههاى شهرى و حرص در مصرف ،خاصه در
خوراك.
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 .20نبودن سوخت كه در كليه زمينهها نقش واسطه حيات دارد و بازتاب
وسيع آن در اكثر رشتهها است.
در بخش دوم اين گزارش به تعادل مالى پرداخته و نوشته شده است كه از

حدود  110ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال جارى تا كنون فقط 32
ميليارد تومان به مصرف رسيده است .با همه اميدوارى ،سطح اين مبلغ تا

پايان سال از  45ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد.

مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد اشتغال روشن است و من اضافه كردم آن

همه جوسازى براى پول كه سازمان برنامه نمىدهد ،فقط به درد اين خورد كه
حکومت نادان و بىاطالعها را تثبيت بکند و در عمل واقعيت اين است كه تا

اين لحظه از  110ميليارد فقط  32ميليارد تومان مصرف شده است يعنى از
يك سوم كمتر .بعد در گزارش روز جمعه خواهم گفت كه در جمع استانداران،

بعضى از استانداران مىگفتند كه ما همه بودجههاى خودمان را جذب كردهايم
و كم هم داريم .البته اقتصاد كشور در بودجهاى كه در اختيار استاندارها قرار

گرفته است ،خالصه نمىشود .استاندار در هر محل بايد كارى كند كه مجموع

بودجه عمرانى آن محل را به مرحله بهره بردارى برساند و از آن استفاده كند.

اگر نشد اين كارهاى جزيى اقتصاد را بارور نمىكند ،چون بايد كارهاى
اساسى انجام بگيرد كه به اين ترتيب معلوم مىشود انجام نگرفته است و قضيه

به اين دليل نيست كه «مقررات مانع شده است يا جلو دست را گرفته است»،

البته مقررات نقش دارند ،اما نقش خيلى كم .نقش عمده را برنامه گذارى

دارد .چون براى اينكه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمايه تبديل
شود و توليد ايجاد كند ،بايد مديريت وجود داشته باشد .آن  20ضعفى كه در
باال گفتيم نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری بنشينند و برنامه

صحيح تدوين كنند و به اجرا بگذارند .البته وقتى كه اين  20ضعف را از بين

برداشتيم ،چون اگر اينها وجود داشته باشند ،پول خرج كردن بر فرض كه

ممکن باشد ،چيزى جز افزايش تورم نتيجه نخواهد داد.

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
مشکالت بزرگتر از مشکل جنگ داريم كه مشکل اقتصاد ،بزرگترين آنهاست.

همه اين مشکلها بود و هست كه مرا بر آن مىداشت و بر آن مىدارد كه

هشدار بدهم و هماهنگى طلب كنم .با اين حال مسئلهاى كه در شرايط فعلى

مثل يك «بيمارى حاد» عرض وجود مىكند ،مسئله جنگ است و ما بايد به

اين جنگ مشغول باشيم .براى همين است كه من در مصاحبه سه شنبه كوشيدم

واقعيتها را با زبان نرم بيان كنم؛ نخواستم زبان مانع از توجه به اين حقايق

بشود.

از وضعيتى كه هست چقدر رنج مىبرم ،خدا مىداند و بس .اميدوارم خدا

خود اسباب خير را فراهم بياورد و همآنطور كه در آن تاريکى رژيم پهلوى،

روشنايى انقالب را به وجود آورد ،خود گره از مشکلها باز كند و تاريکى
مشکالت را به روشنايى بدل سازد .پناه بر خدا.

کارنامه جمعه  14آذرماه 1359
تاریخ انتشار  26آذرماه 1359
شماره روزنامه 426
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به هیئت تحریریه گفتم كه شما بايد در انتقاد كردن بر اساس «موازنه
عدمى» عمل كنيد

صبح مسئوالن و بعضى از اعضاى هيئت تحريريه روزنامه انقالب اسالمى

آمدند .با آنها صحبت كردم و گفتم كه شما بايد در انتقاد كردن بر اساس

«موازنه عدمى» عمل كنيد .چند نمونه هم آوردم و گفتم كه به جاى رد و بدل
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

روزنامه طرح كنيد .اينست آن خطى كه فرصت طلب و منافق واقعى را -همه
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عناوينى را كه دادهاند – روشن باز میشناساند و به مردم مىشناساند .مثالا
مبارزه با مواد مخدر و اين كارهايى كه به نام مبارزه با مواد مخدر شده است،

آيا خوبست يا بد است؟ طرفدارى و مخالفت با آقاى خلخالى بر اساس گفتهها
و مواضع و رد و بدل كردن اتهام و از اين دست مطالب مىشود همان «موازنه

وجودى» .اما اگر رفتيد و خود ،مسئله را مطالعه و تحقيق كرديد كه چه بوده
است و روشى كه به كار گرفته شده چه تأثيرى داشته است و از اين تجربه

روش صحيح را چگونه مىتوان به دست آورد ،چه ضعفهايى داشت و چه
قوتهايى داشت؟ مسايل مربوط به محاكمه ،مصادره ،زندان ،شالق و چگونگى
ترك اعتياد و اثرات آنها چه بوده است؟و  ...اگر اينها را مطالعه و تحقيق

كرديد و انتشار داديد ،ديگر مطلب بر خواننده روشن مىشود و حجت بر او

تمام.

مثالا فالن روزنامه ناسزا مىنويسد؛ اگر شما بخواهيد جواب ناسزاهاى او

را بنويسيد ،مىگويند دو تا روزنامه به هم فحش مىدهند .اما اگر رفتيد و
مشخص كرديد كه خوب آقاى روزنامه شما از كجا آمدهاى؟ چگونه تأسيس

شدهاى؟ از بنياد مستضعف مىخورى ،يا از غير بنياد مستضعف مىخورى؟ به
كجا وابسته هستى؟ و وقتى چگونگى ربط آن با مراكز قدرت و غيره را روشن

كرديد اين مىشود يك تحقيق جدى و وقتى آن را با مردم در ميان گذاشتيد،
اقال مىدانند كه اين ناسزاها از كجا سرچشمه مىگيرد و چرا اين ناسزاها
حواله مىشود .شما بايد حتىالمقدور از پاسخ دادن پرهيز كنيد چون كه اين
تقابل است و تقابل ،طرفين راخراب مىكند .فرض كنيد جنگ كه مسئله خيلى
مهمى است و من در اينجا به مناسبت بايد بگويم كه پيش از اين دو روز و بعد

از اين روز اين مسئله طرح بوده است .همه بخاطر دارند كه در زمان شروع
جنگ دو نظريه وجود داشت ،يکى اين كه ارتش ناتوان است و بايد آن را كنار

گذاشت و به جنگهاى چريکى با دشمن مشغول شد و جنگيد و بايد جنگ را

هر چه طوالنىتر كرد كه من اين نظريه را نپذيرفتم ،براى اين كه هيچ كس
عزيزى را از دست نمىدهد و به عنوان اين كه «ما بايد جنگ را درازمدت و

مردمى و چريکى بکنيم» دشمن را درخانه خود جا نمیدهد؛ خصوصا اين كه
من از طرح توطئه آگاه بودم ،حاال هم جسته و گريخته روزنامهها مىنويسند كه
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صدام در مرز اردن با برژيسنكى يا كس ديگرى مالقات كرده است و او به
آقاى صدام حسين گفته است كه دولت آمريکا با تشکيل جمهورى عربستان

يعنى خوردن خوزستان به وسيله عراق ،مخالفت نخواهد كرد كه اين از طرح
توطئه عظيمى حکايت مىكند و اين نكته را تأييد مىكند كه تنها عراق نيست

كه جنگ را بر ضد ما راه انداخته باشد .پس بر طبق آن نظريه ما بايد بياييم و
قسمتهاى اساسى از خاك كشورمان را از دست بدهيم و ملتى را در كام حوادث

فرو ببريم به اين عنوان كه مىخواهيم آبديده بشويم! اين كارى نيست كه يك

مسئول بدان تشويق بشود ،تاريخ كشورهاى دنيا شاهد موارد بسيارى بوده است

كه نظريههاى فرصت طلبانه موجوديت آن كشورها را برباد داده است.

اگر امروز به تاريخ فلسطين مراجعه كنيم ،مىبينيم اگر در سالهاى 1947

و  1948ملت فلسطين برمىخاستند و با چنگ و دندان و با هر وسيلهاى از
ميهن خود دفاع مىكردند و فريب حکام فاسد عراق را نمىخوردند كه «شما
از فلسطين بيرون بياييد ما مىخواهيم فلسطين را بمباران كنيم و كلك اين

تأسيسات صهيونيستى را بکنيم» و بيرون نمىرفتند ،امروز وطن داشتند و آواره
نبودند و شايد سرطان اسرائيل هم به اين صورت وجود نمىداشت .

و حاال به ما مىگويند كه شما بياييد و همان فريب را بخوريد و جنگى را

با امکاناتى كه جنگهاى امروز طلب مىكند و بايد كرد ،نكنيد و برويد يك كار
ديگر بکنيد و بگذاريد حوادث بر شما حاكم بشود .من زير بار اين نظريه

نرفتم .پس در آن روز ،نظريه جنگ طوالنى و مردمى به اين معنى وجود

داشت؛ من هم به دليلی كه گفتم مخالفت كردم و امام هم با اين نظر سخت
مخالف بودند و بر اين كه جلوى ارتش عراق سد بشود تأكيد داشتند .خوب

جنگ پيش آمد و ما ارتشى را كه به درد نمىخورد ،به ارتشى مقاوم بدل كرديم
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

ارتش دشمن و حمله بردن به آنها يك دورهاى بايد طى بشود كه همان دوره
تضعيف نيروى دشمن است .بهنگام اجراى اين مرحله طرح ،ارتش ظاهرا

تحركى را نشان نمىدهد و کارش اين نيست كه جاىی گرفته شود ،يا جايى پس

گرفته شود .اين وضعيت يك نوع ركود و توقفى را بيان مىكند كه در آن
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طرفين كوشش مىكنند در همان نقاطى كه ايستادهاند همديگر را تضعيف
كنند .خوب اين مسايل كه بر مردم معلوم نيست ،بنابراين ميدان براى استفاده

از اين حالت توقف ظاهرى و در واقع مرحله تضعيف باز مىشود و

تبليغات راه مىافتد كه «مىخواهند جنگ را طوالنى بکنند تا كودتا
به راه بياندازند!»

حاال بگو آقا شما همانها بوديد كه در آغاز مىگفتيد جنگ بايد طوالنى
بشود و چنين و چنان بشود ،حاال مىگوييد جنگ را طوالنى مىكنند براى اين

كه مىخواهند كودتا بکنند!؟ پس الزم است درباره اين مسئله كه جنگ

چگونه انجام گرفت ،دشمن چگونه حمله كرد ،با چه امکاناتى حمله كرد ،ما با
چه امکاناتى دفاع كرديم ،با چه امکاناتى موفق شديم دشمن را متوقف بکنيم،

چگونه به نيروهاى ارتشى تجديد سازمان داديم ،دوران تضعيف ارتش دشمن

را چگونه مىگذرانيم و دوره حمله چگونه شروع خواهد شد ،يك تحقيق كاملى
انجام بشود ،آن وقت مردم به روشنى خواهند دانست كه يکى از دست آوردهاى
اين تجربه اينست كه بدون استفاده از علم ،تجربه ،مديريت و نظم و انضباط،

بدون استفاده از تكنيكهاى جديد جنگى و اسلحههاى متناسب با جنگهاى
امروز ممکن نبود ما بتوانيم موفق بشويم و آن وقت مردم براحتى مىتوانند

چشمها را ببندند و اين مطالبى را كه مىگويم تصور كنند:

 -اگر نيروى هوايى ما نيروى هوايى آن وقتى بود كه عمال بلحاظ همين

بىنظمىها فلج شده بود و بنا بر اين عمل نمىكرد،

 -اگر هوانيروز ما هم عمل نمىكرد و اگر ما موفق نمىشديم ،نيروى توپخانه

را به اين صورت علمى و به روش صحيح به پاى كار بياوريم،

 -اگر ما موفق نمىشديم نظم و انضباط را به نيروهاى مسلح بازگردانيم،

 اگر ماموفق نمىشديم تانكهاى رها شده را تعمير بکنيم ،براى آن خدمهتربيت كنيم و اينها را به پاى كار بياوريم ،و بسيار اگرهاى ديگر...

حاال كشور در چه وضعى بود؟ اين دستاورد جنگ است و واقعيت جنگ آن

را به ما مىآموزد .آن وقت به بسيارى از اين بحثها پايان داده مىشود ،آن
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وقت آسان است كه براى مردم توضيح بدهيم ،آيا اين حرف كه چه در جلسه
خصوصى ،چه در جلسه علنى و چه در اينجا و چه آنجا تبليغ مىكنند كه امام

فرمودهاند «محاصره آبادان شکسته شود» و تا حاال اقدامى نشده است ،صحيح
است يا غلط .آن نمايندهاى يا شخصى كه اين حرف را مىزند ،كافى است يك

قدم رنجهاى كرده و به آبادان بيايد و ببيند مردم برگشتهاند يا خير؟ دارند
برمىگردند يا خير؟ و چرا دارند برمىگردند؟ تا ببينند كه اين حصر شکسته
شده است و ما به هدف رسيدهايم.

امروز ما در جبهه آبادان به لحاظ همين كه مىخواستيم نظر امام تأمين

بشود ،نيروى عظيمى را آماده كرديم و در اينجا به جنگ واداشتيم براى اين كه
مى خواستيم ،تصميم داشتيم و تصميم داريم كه دشمن را برانيم .اما اگر به
اينها بگويى كه اين حرفها را براى اين مىزنند كه رئيس جمهور را تضعيف

بکنند  -گرچه راست است و اين حرفها را براى همين مىزنند  -مىگويند چرا

گفتى؟ پس مردم چطوربدانند كه حق با كيست؟ پس وقتى مسئلهاى را طرح

مىكنند كه ظاهرا براى مردم روشن نيست ،صرف اين كه اين مسئله براى فالن
هدف طرح شده كافى نيست .اين يك زد و خورد سيأسى عقيمى است؛ ولى

اگر بگوييد بسيار خوب اين مسئله طرح شده است ،برويم مطالعه كنيم تا
روشن شود كه قضيه چه بوده است ،اين روش اصولى است.

چند مورد ديگر را هم برايشان مثال آوردم كه يکى هم همين گارد ريأست

جمهورى است كه از چند ماه به اين طرف مرتبا طرح مىشود .گفتند كه 4

روزنامه با هم مواضعه كرده بودند كه هر كدام يك سئوال مشخص را بپرسند تا
آن  4سئوالى كه مورد نظرشان است ،حتما جواب داده شود و من در «دام»
بيفتم .البته اين كه آنها در جامعه اسالمى و حکومت اسالمى اين چنين

روحيه اى دارند ،جاى تأسف است .اما بايد بدانند كه اين طور برخورد هم
دردى را دوا نمىكند و من در آن مصاحبه تا آنجايى كه حال داشتم سئوالهايى
را كه در پيش رويم گذاشتند جواب دادم اما اگر اين سئوال طرح مىشد ،در آن

مناسبت جواب نمىدادم .براى اينكه مىبايد در وقت ديگرى براى مردم اين
مسئله را باز كرد تا همه از كم و كيفش مطلع بشوند .يك وقتى مىگفتند ده

هزارتا و بعد هزارجور حرف راجع به همين حرف دروغ درآوردند .آيا رئيس
665

جمهور  ،حق داشتن محافظ را دارد يا خير و آيا محافظين او را ديگران بايد
معين كنند يا خودش؟

در اين مورد توضيحات مفصلى دادم و اين مسئله فرداى آن روز هم در

جامعه روحانيت مبارز طرح شد كه در گزارش فردا مىآورم .به هر حال به آنها

گفتم حتى المقدور خط برخورد را رها كنيد و خط طرح مسايل را در پيش
بگيريد .از جمله مسايلى كه برايشان طرح كردم ،همين مسئله مشهد بود كه

گفتم برويد و تحقيق كنيد كه آيا در سخن الهوتى و يا در سخن سالمتيان
مطلبى بر ضد روحانيت بوده است؟ عين آن را براى جامعه منتشر كنيد؛ آيا

اين سخنرانىها منجر به اين و آن جريانات شده است و يا منشأ آنها بوده
است؟ اين هم تحقيق مىخواهد كه روشن بشود آنچه كه بعد واقع شده چه
بوده و چرا به وجود آمده است .آن وقت ريشه بسيارى از فسادها رو مىشود و

مردم براستى مىتوانند اين امور را ببينند .گفتم كه در خارج از كشور هم ما
همين روش را با گروههاى سيأسى آن وقت به كار گرفتيم و هر مسئلهاى را

طرح مىكردند كه با هاى و هوى و جوسازى و اين طور مسايل همراه بود- ،
كه متخصص اين كارها هم همين گروههاى حزب توده و آنهايى كه آموزش
ديده اين مکتب اند ،بودند و هنوز هم همانها هستند  -آن مسئله

رامىشکافتيم ،حاال هم شما همين كار را بکنيد.

بعد مصاحبهاى با راديو كانادا كردم و بعد در جمع استانداران حاضر

شدم .مسايلى طرح كردند كه قرار شد براى جمعه آينده بماند .يك مسئلهاى
هم بود و آن اين كه برخى استانداران گفتند عدهاى به عنوان سنجش افكار از

ناحيه دفتر ريأست جمهورى آمدهاند و سئواالتى از اين گونه طرح كردهاند:
 -آيا امام آمريکايى است؟

 -كداميك از اين سه نفر رجايى  -بهشتى  -رفسنجانى ممکن است بنىصدر

را ترور كنند؟

و چند سئوال ديگر كه من يادم نمانده است .من مسئله را پىگيرى كردم.

گفتم اين سئوالها نشان مىدهد كه سئوال كنندگان نمىخواستهاند به نفع رئيس

جمهورى عمل كنند و مشغول پرونده سازى براى او بودهاند .اين روشن مىكند
كه جريان پرونده سازى طبق همان برنامهاى كه در آن «نوار» كذايى آمده است
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دارد پيش مىرود .پرسيدم اين پرسشنامه چگونه به دست شما رسيده است و
اين پرسشگران چه کسانی بودهاند؟ باالخره استانداراراك گفت «بله ما تحقيق

كرديم و پرسشنامهها را به دست آورديم و معلوم شد جعلى است و امضاء آن هم
جعلى است .خواستيم افراد مرتبط با اين قضيه را بگيرند ،فرار كردند ».خوب
در حسن نيت استاندارها ترديد نمىكنم كه بپرسم چطور وقتى اينها را

مىخواستهاند بگيرند فرار كردهاند!؟ يقينا ايشان دستور دادهاند اما تا اين
دستور اجرا بشود ،آنها فرار كردهاند .حاال اگر من همين مسئله رانمى شکافتم
و اين موضوع به اين صورت توضيح داده نمىشد ،معلوم نمىشد به دو استان

پرسشنامه هايى رفته و چنين سئوالهايى را طرح كرده است و يك زمينه ذهنى
براى تشديد بحران موجود به وجود مىآورد.

اتفاقا شب در شوراى دفاع ،استاندار ايالم هم پس از ذكر مطالبى كه قرار

شد رسيدگى بشود ،گفت كه در استان ايالم چريکهاى فدايى خلق اكثريت

يعنى آنها كه طرفدار حزب توده هستند و به اين نظريه معتقدند كه «اول بايد

كار بنىصدر را ساخت تا بعد» و در هرجا كه تظاهراتى باشد كه بدانند به ضرر
رئيس جمهور است حاضر مىشوند ،به دو دسته تقسيم شدهاند .يك دسته

طرفدار رئيس جمهورى و يك دسته هم مخالف تا جوسازى بکنند .او هشدار
مىداد عجيب است كه سابق مىگفتند كسانى كه به اجتماعات رئيس جمهور
مىآيند فدايى خلق هستند ،البته بر طبق آن «نوار» هم بايد چنين مىگفتند كه
حاال معلوم شد دروغ بوده و هست .همين مسئله را مىتوان شکافت و اين
يکى از مسايلى است كه بايد رفت و رسيدگى كرد ،گسترده كرد و با مردم در

ميان گذاشت تا مردم بدانند كه عدهاى هستند كه دارند آنها را فريب مىدهند.

واقعيت اين نيست كه اينها در تظاهرات به سود رئيس جمهور شركت مىكنند
و عكس اين هم صحيح نيست .حاال شما اين دو مطلب را در كنار مطالبى كه

آن دو استاندار گفتند قراردهيد ،معلوم مىشود قضايا به آن سادگى هم كه ظاهرا

مىخواهند جلوه بدهند نيست.

در جلسه با استاندارن ،استاندار خراسان گفت كه بله اينها كه به طرفدارى

شما آمدند و در آنجا صحبت كردند در واقع به شما ضربه زدهاند .من به او
گفتم مطابق گزارشى كه به من رسيده است ،خود شما و مخصوصا معاون شما
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نقش اساسى در وضعیتى كه به وجود آمده داشتهايد .از پلهها كه پايين آمدم
كسى از مسئولين استان آمده بود كه مىخواست استاندار هم او را نبيند و
چندين گزارش را به من داد كه خواندم .متأسفانه حکايت از اين داشت كه

معاون استاندار و يك شخص ديگرى در كميته مشهد بازيگران اصلى آن

صحنهها بودهاند و او مىگفت در صورتى كه امام ما را احضار كند ،فقط در
محضر ايشان حاضر است حقيقت را آن طور كه واقع شده به عرضشان برساند.

او مدارك فراوان داشت كه تأييد مىكرد كه اين يك بازى و صحنه سازى بوده
است .البته معلوم است كه چه كسانى اين صحنهها را مىسازند و براى چه

مقاصدى مىسازند .من فكر كردم كه اگر يك تحقيق جدى در اين مسئله به
عمل آيد و منتشر بشود ،شايد جلوى فسادهايى از اين نوع گرفته شود.

بعد به منزل برادرم رفتم و از آنجا به شوراى عالى دفاع آمدم كه تا ساعت

ده شب اين جلسه به طول انجاميد .البته قبل از رفتن به جلسه شوراى عالى

دفاع با يك هيئت نظامى كه آمده بودند ديدار و گفتگو كردم .بعد به ديدار
مادرم رفتم و از آنجا به منزل آمدم .حالم بسيار بد شده بود .سردرد شديد و

خستگى مفرطى داشتم.
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گفتم از نظر من يك توطئه براى ساقط كردن جمهورى وجود دارد
صبح امروز به اجتماع روحانيت مبارز تهران رفتم ،در آنجا خواستند به

اختالفات رسيدگى كنند .من گفتم اين كار كه «شما چه كردى ،او چه كرد» به
«سمبل كارى» منجر مىشود و كارى از پيش نمىرود .بهتر است هيئت تعيين
بشود و موا رد را يك به يك تحقيق كند و گفتم از نظر من يك توطئه براى
ساقط كردن جمهورى وجود دارد كه ظاهرش مخالفت با رئيس جمهور است،

بعد از اين که كار او را ساختند ديگر معلوم است بنايى كه پايهاش سست شد
چقدر دوام مىآورد .بار ديگر تأكيد كردم كه امور بايد يك به يك رسيدگى

بشود.

شما گارد ریاست جمهوری تشکيل دادهايد
آقاى رفسنجانى مداركى را ارائه كرد و به او گفتم بهتر است كه رسيدگى

شود و او يك مورد را ذكر كرد كه شما گارد تشکيل دادهايد .در جواب به او
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گفتم شما يك بار ديگر هم اين مسئله را طرح كرديد و در شوراى انقالب به
شما توضيح دادم ،حاال كه دوباره طرح مىكنيد ،معلوم است كه دنبال «دم

گاو» هستيد و قضيه اين است ،گارد و اين حرفها در كار نيست .گيريم به اين
كه ريأست جمهورى مقامى است كه ناچار مثل هر جاى ديگرى محتاج اينست
كه مستحفظ از محل كار و اينها حفاظت بکند ،ناچار مثل مجلس و جاهاى

ديگر محافظ مىخواهد اما من همچو گارد محافظى را هم تشکيل ندادهام،
صحبت از اين بود كه عدهاى محافظ شخصى تربيت بشوند و با فنونى كه الزمه
اين كار است آشنا بشوند .فكر شد و گفتند  32نفر براى چهار نوبت  6ساعته

در 24ساعت مورد نياز است .گفتند اگر 150نفر تعليم بدهند ،از ميان
اينها 32نفر را مىتوان انتخاب كرد ،بقيه را هم نسبت به ميزان مهارت مىشود
به ديگران داد .بر اين اساس عدهاى را براى تعليم گرفتند تا  4گروه  8نفرى

براى حفاظت از شخص رئيس جمهور و محل كار او تربيت بشوند .به همين

ترتيب هم عمل شد .طبق قانون ،پرسنل دفتر رياست جمهورى باشند .اما من
پرسيدم مسئوليت حفاظت از رئيس دولت را چه مقامى و چه دستگاهى بايد

برعهده بگيرد؟ گفتند ارتش .گفتم :كار يگان حفاظت را ارتش برعهده بگيرد
و همين و بس .حاال شما اين همه هياهو بر سر هيچ راه انداختهايد ،اگر باز

هم مايليد تكرار كنيد .گرچه حاال كه من در جبهه هستم معموالً با يك محافظ
بيشتر به اين طرف و آن طرف نمىروم ولى اصلى بايد رعايت بشود كه وقتى

ديگران آمدند ،مجبور نباشند همه چيز را از ابتدا شروع كنند .آن مجلس در

قبال اين توضيح ساكت شد و رفتيم به بحث بر سر پيشنهاد تشکيل هيأت.

متنى را آقاى محالتى نوشت براى رسيدگى به اختالفها و روشن كردن آنها و
رسيدگى به شکايات و ...و ...و ...كه عبارتش يادم نيست.

قرار شد هيئت پنج نفرى در روحانيت مبارز تهران برای کارنامه های
رئیس جمهوری تشکيل بشود

و من هم چون پيشنهاد كننده بودم پذيرفتم ،امضاء كردم .قرار شد از تاريخ
شنبه  15آذر مواردى را كه من در كارنامه روز طرح مىكنم اعمالى كه انجام
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مىشود و من آنها را طرح كرده و اظهار نظر مىكنم ،قبالا به هيئت  5نفرى
بدهم و در صورتى كه به وجهى كه بايد حل و فصل شد ،من به همان صورت

طرح بکنم.

بعد از آنجا به فرودگاه آمديم و به سوى خوزستان راهى شديم .به اينجا كه

رسيديم ،فرمانده نيروى زمينى آمد و گزارش مفصلى از وضع جبههها داد به
طوريکه من فكر كردم بسيار طوالنى بود و من كه حالم خوب نبود ،پس از دو

ساعت بىحال شدم .طبيب آمد و فشار خون را سنجيد ،معلوم شد دوباره پايين
آمده است .با اين حال ما آن شب شوراى نظامى را تشکيل داديم و من از آنها

خواستم كه بيشتر بجنبند و بيشتر كار كنند .آنها گفتند كه بعضىها دارند

جريانى را براى سلب اعتماد به راه مىاندازند .به طورى كه تقريبا مطمئن
هستيم به محض تمام شدن جنگ ،يقه ما را خواهند چسبيد و همان بازيهاى

قبل از جنگ را بر سر ما خواهند آورد .صحبتهايى كه در مجلس شده است.
صحبت هايى كه بعضى متصديان دادگاه انقالب و غيره كردهاند ،و اين كه
خلبانها را اينجا و آنجا زياد گرفتار كردهاند .دو مورد در تهران بود كه گفتند

حتى در يك مورد چشم خلبانى را بستهاند و به او گفتهاند همه شما را بايد
كشت ،بعد «گلن گدن» كشيدهاند به اين عنوان كه مىخواهيم شما را اعدام
كنيم .اين رفتارها ديگر روحيهاى براى ما باقى نمىگذارد كه بجنگيم.

من شرح مفصلى از ديدارم با امام براى آنها گفتم :گمان نكنيد كه امام

اجازه خواهد داد تا اين گروهها اين بازيها را از سر بگيرند و چقدر تأكيد

داشتند كه من به شما افسران اطمينان بدهم كه اجر خدمت به اسالم و كشور
محفوظ مىماند ،احترامات محفوظ مىماند .گفتم امروز هم وزير دفاع و
رئيس ستاد در شوراى عالى دفاع هستند و گمان مىكنم همين مطالب را به
آنها خواهند گفت.

خالصه تا مىتوانستم به آنها دلدارى دادم و آخرسر هم گفتم معنى

فداكارى و ايثار همين است ولو اين كه اين حرفها و تهديدها راست باشد،
زمينه سازى و پرونده سازى براى بازيهاى سيأسى در آينده است ،معنى ايثار

اينست كه شما با علم به اين كه پس از آزاد كردن ميهن اسالمى بازيچه دست

بازيگران قدرت خواهيد شد ،باز بايستيد و بجنگيد .آن وقت شما گمان
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مىكنيد كه  36ميليون مردم ايران مجسمه هستند و اجازه خواهند داد كه
عدهاى پاداش خدمت به ميهن را با كارهاى سبك سرانه و گاه جنايتكارانه
بدهند؟ مطمئن باشيد روحانيت پشت ما است ،امام پشت ما است و هيچ
تزلزل خاطرى نداشته باشيد ،استوار و با استوارى به جنگ خودتان ادامه

بدهيد و بجنگيد.

آنها گفتند حاال مرحله تضعيف دشمن است و در مرحله تضعيف تحرك

به معنى گرفتن زمين انجام نمىگيرد ،در نتيجه گمان مىرود كه نيروهاى نظامى

كارى نمىكنند گفتند كه ما کار تضعيف دشمن را به خوبى داريم انجام

ميدهيم و گمان ما اينست كه بر همه آشکار است كه دشمن ميل تعرض را از
دست داده است.

گفتم با اين حال ممکن است زمين گرفتن و پس دادن و اين گونه تحركها

در مرحله تضعيف وجود نداشته باشد ،اما كوبيدن دشمن چيزى نيست كه اگر
خوب انجام گرفت از ديده مخفى بماند ،اگر هم اين حرف و نقل روحيه شما

را كسل كرده است ،از من بشنويد «راه عالج همين حرف و نقلها هم تالش و
كوشش بيشتر است» ،راجع به نيرويى كه مىجنگند ،نيرويى كه پيش مىرود و
نيرويى كه ضربه مىزند اگر كسى حرف زد «عرض خود مىبرد و زحمت ما

مىدارد».

شما بايد وقتى نگران باشيد كه تحركتان كم مىشود ،تاريخ همواره اين

مسئله اساسى را گزارش مىكند كه در اين گونه مواقع كه جوسازى يکى از
موانع بزرگ وحدت و پيشرفت مىشود ،آنها كه توانستهاند خود را از بحران

بيرون بکشند ،كسانى بودهاند كه به پيش تاختهاند ،معطل نماندهاند ،خود را به

جو و جوسازى مشغول نساخته و گرفتار نکردهاند؛ در همان جا درجا نزدهاند تا
يك وقت چشم باز كنند و ببينند كه آب از سر همه گذشته است.

همينطور اگر مىخواستم در تهران بمانم و به تقابل بپردازم و در آن جوها

فرو بروم چه بسا مصيبت كشور را گرفتار خود كرده بود؛ تا حس كردم ماندن
در تهران يعنى غرق شدن در آن محيط مسموم و برخوردهاى عقيم ،رها كردم

و آمدم؛ براى اين كه آنچه اصلى است ،فداى آن امورى كه فرعى هستند نشود.
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همان طور كه مىبينيد ما از نقطهاى كه شروع كرديم نزديك به يأس مطلق
بوديم وحاال به جايى آمدهايم كه همه صحبت از اين مىكنند كه چرا حمله

نمىكنيد ،حتى نيروها و سربازان ،پاسداران و همه كسانى كه مىجنگند.
بنابراين ما به نقطه اميد آمدهايم .اكنون چاره كار ما باز به پيش تاختن است.

البته دست دشمن در كار است؛ آنهايى كه دو قرن بر ايران حکومت مىكردند

ما را به حال خود نخواهند گذاشت و همه گونه توطئه خواهند كرد و خواهند
كوشيد كارهايى بکنند كه روحيه خلبانها را پايين بياورند ،روحيه شما را هم

پايين بياورند.

اما عالج همه اينها همه ،رفتن به جلو است .بنابراين اگر شما پيش برويد

و دشمن را بشکنيد ،آنها هم كه به اين كارها سرگرم هستند ،چاره خودشان را

در سکوت خواهند ديد.

پس از اين گفتگو ،فكر مىكنم قيافهشان اميدوار شد و من اميدوارم كه

اين ركودى كه در هفته پيش به وجود آمده بود از بين برود و باز در اينجا به

همه آنها كه صداقت دارند ،اما شايد واقعيت را نمىدانند هشدار مىدهم كه ما
ممکن است كه به هم عالقه نداشته باشيم و حتى خواهان مرگ يکديگر باشيم
اما بايد انقالبمان و دين و وطنمان را دوست بداريم .ما نيروى ديگرى براى
جنگ نداريم؛ همين نيروهايى كه داريم بايد دچار انقالب بکنيم؛ ضعفهاى آن
را به قوتها تبديل بکنيم كه بجنگند و ميهن و دين و انقالبمان حفظ بشود.

بنابراين اگر مسايلى هست كه نمىدانيد ،بپرسيد .زيرا زياد هستند كسانى

كه آمادهاند به شما توضيح بدهند واگر مسايلى هست كه فكر مىكنيد طرحش
ضرورت دارد ،نگاه بداريد براى بعد از جنگ .وقتى كه رسيدگى معنا دارد .اما

در حين جنگ عنوان كردن اين گونه مسايل جز اين كه روحيهها را پايين
بياورد و خداى ناكرده فاجعه به بار آورد ،نتيجهاى ندارد.

آن شب نظاميان مسئله ديگرى هم طرح كردند ،چون در اين باره با آقاى

خامنهاى صحبت كردند اين را مىگذارم در گزارشهاى روز دوشنبه.

کارنامه يکشنبه  16آذرماه 1359
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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

دردانشگاه تهران به رگبار بستند .سه دانشجو در اين روز شهيد شد البته
زخمىها به كنار.

در اولين  16آذرى كه اجتماع و سخنرانى ممکن شد ،من متنى را تهيه

كردم كه اآلن به خاطر ندارم چه كسى آن را خواند .و اينك كه مسئوليت بزرگى
بر عهده من است ،اين سئوال تاريخى طرح است كه مسئول قتل آن دانشجويان

چه كسى بود؟ تنها شاه و دژخميان او؟ يا آنها كه با ندانم كاريها جبهه داخلى
را تضعيف كردند و زمينه سازى كردند و كودتا به وجود آمد و يا هر دو يعنى

هم رژيم شاه و هم آنها؟

در تاريخ بشرى هربار كه يك جريان صحيح به يك جريان غلط تبديل

مىشود ،اين سئوال پيش مىآيد؛ چنان كه در حمله مغول هم اين سئوال مطرح
است كه آيا تنها چنگيزخان مغول و لشکر خونخوار او مقصر بودند و يا

حاكمان و متصديان امور داخلى هم كه كشور را ضعيف كردند و با «قدرت

بازى» هاشان و با گروه گراييهاشان و با اختالف هاشان و با فسادگراييهاشان
و ...و ...و ...در سقوط كشور و اثرات مرگبار حمله مغول شريك بودند؟

يك انقالب وقتى مصونيت پيدا مىكند و قادر به دفاع از خود مىشود كه

اين سئوالها رابراى جامعه طرح كند و از راه بحث علمى روشن بگرداند .تا
جامعه به روشنى و وضوح عوامل انحطاط را بشناسد و از به وجود آمدن آن

عوامل جلوگيرى كند.

در جهان ما نه تنها عامل اصلى در زمره عوامل اصلى رشد و پيشرفت

بشرى ،دانش و آگاهى است ،بلکه تاريخ به ما مىگويد اگر هم انقالب علم و
فن نبود« ،آ گاهی» عامل رشد و «ناآ گاهى» عامل سقوط يك جامعه در يك
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دوره تاريخى است .به اين دليل است كه ما با تمام وجود با سانسور مخالف
هستيم .در كتاب «تعميم امامت» من تمامى انواع سانسورها را فهرست

كرده ام ،تا نسل امروز ،اين سانسورها را بشناسد و به مقابله جدى با آنها
برخيزد و بداند كه وقتى ورق برگشت ،نشستن و لب حسرت به دندان گزيدن

بىفايده است.

يك ربع قرن ،ملت ما يك فساد بىمانند ،استبداد و خفقان بىمانند ،زندان

و اعدام و شکنجههاى بىمانند ،دزدى و غارت بىمانند ،خيانتهاى بىمانند و

سلطه بىمانند آمريکا بر همه شئون زندگيش تحمل كرد و بعد از يك ربع قرن،
امروز در  16آذر ،به اين مناسبت اين سئوال را طرح كردم؛ جاى پرسيدن دارد

كه چطور تا امروز اين سئوال طرح نشده است؟ چطور اينك كه مىتوان و يا
الاقل بايد بتوان تاريخ صحيح را بازنوشت و اين سئوال تاريخى تا اين زمان

بررسى نشده است؟

اگر از من بپرسيد ،مىگويم قبل از انقالب اين سئوال راخودم طرح كردهام

و كوشيدهام كه به آن پاسخ بگويم .اما اين پرسش و پاسخ مطرح نيست ،چون
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

با جوسازيهايى كه به آن آشنا هستيد .البته وقتى جرأت طرح سئوالى پيدا نشد،

كسى نيز ياراى پاسخ گفتن بدان را نمىكند.

با اين وجود اميدوارم من در يك فرصتى اين سئوال و پاسخى را كه به آن

دادهام منتشر كنم و اميدوارم آنها كه مطلب را مىخوانند ،بدانند در قبال
تاريخ اين ملت مسئول هستند و بايد اين سئوال را طرح كنند و از هر امکانى
كه دارند براى پاسخ دادن به آن استفاده نمايند.

راه درست كار اين بود كه راديو ،تلويزيون و روزنامههاى ما اين سئوالهاى

اساسى را در يك محيط باز و آزاد و براستى اسالمى طرح كنند و از راه تحقيق
علمى جواب واقعى پيدا كنند و مردم را از آن آگاه بگردانند و تا آگاهى مردمى
ضمانتى بشود برای این كه ،تاريخ استمرار پيدا نكند و همان جريان را دوباره
نبينند.
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در بازدید از جبهه ها به یک روستای عرب نشین هم رفتیم
مطلب ديگرى كه امروز واقع شد ،اين كه ما امروز به بازديد يکى از
جبههها رفتيم و به اين مناسبت به يك روستاى عرب نشين هم رفتيم .مردم
چقدر احساسات گرم و صميمانه بروز دادند كه واقعا وصف ناكردنى است.

و باز اين سئوال است :مردمى كه با چنان صميميتى و با چنان آرامشى و با
وجود آن كه حکومت مستبدها ،فاسدها و غارتگرها موجب شده است كه آنها
از امکانات خود و طبيعت نتوانند بهره بجويند و با اين حال فرهنگى غنى و

انسانى دارند ،آيا درست است كه اين مردم را بنام عرب و فارس و هندى و
اروپايى و افريقايى به جان هم بياندازيم؟ اين همان عنصر آ گاهى است كه اگر

نبود ،اين نادرست ،درست جلوه مىكند و براحتى مىتوان انسانهاى محروم را
به جان هم انداخت و يك بدبختى را به همه آنها تحميل كرد.

صدام به نام عربيت ،جنگى را شروع كرد .او مىتوانست به نام عربيت و

مىتوانست به نام اسالميت دست برادرى دراز كند و به نام ارزشهاى واالى
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انسانى ،پول و عمر و جوانهاى مردم عراق را قربانى جاهطلبىهای احمقانه
خويش نسازد .آيا مردم فلسطين از همين «ايسم» ابلهانه رنج نمىبرند و قربانى
يهودگرايى و صهيونيسم نيستند؟

وقتى آقاى صدام حسين ،در اصل با «موشه دايان» يکى مىشود ،ناچاربا

او از يك جنس مىشود .دعواى آنها دعواى رهايى يهود و عرب از اين

«ايسمهاى» لعنتى نيست ،بلکه دعواى آنها دعواى «قدرت» است و راز
پيروزى اسرائيل در اين امر است .اگر دعوا بر سر دو «باور» و دو «ارزش»

بود ،اسرائيل يا به وجود نمىآمد و يا چون امروز چکمه را بر حلقوم عرب

نمىفشرد .اگر از نخست ،ملت اسالم بر سر اين امر مىايستاد كه دعوا ،دعواى
حق و باطل است و دعوا ،دعواى عرب و يهود نيست ،نه اين رژيمهاى باطل

بر كشورهاى عربى تحميل مىشدند و نه ملت فلسطين آواره مىشد و نه سى
سال ثروتهاى عظيم سرزمينهاى اسالمى به غارت مىرفت و توپ و تانك

مىشد و به كشت و كشتار اختصاص پيدا مىكرد.

مطلب ديگر اين كه ،امروز شرح جنگ نظامى و غيرنظامى رمضان 1973

را خواندم .خوب ،يك تجربههاى بسيار ذيقيمتى بود .ديدم بعضى از اين

ابتكارها را ارتش ما نيز به كار برده است؛ ابتكارهاى ديگرى نيز ما به كار
برده ايم كه در آن جنگ به كار نرفته است و ابتكارهايى هم هست كه الزمست
ما به كار ببريم.

شب كه شوراى نظامى شد ،اين مسايل را با آنها درميان گذاشتيم و معلوم

شد كه آنها اين شرح را خواندهاند ،با اين وجود ،قرار شد نخواندهها هم
بخوانند و تا ممکن است بر ابتكارها بيفزايند تا جنگ سرنوشتى پيدا كند كه

متجاوز و تجاوزگر پشيمان بگردد و مردمى كه آواره هستند از آوارگى به
درآيند .در حقيقت ما از جنبه انسانى تحت فشار شديد هستيم .زندگى آوارهها

و سختىهايى كه تحمل مىكنند ،مسئوليتش بر عهده ماست .و اين همان بار
سنگينى است كه آدمى را از پاى درمىآورد .به اين مردم چه جواب بدهيم و

چگونه جواب بدهيم؟ همان سئوال  16آذر در اينجا هم مطرح است كه آيا

مقصر تنها صدام حسين است كه نيروهاى عراق را به تجاوز برانگيخت ،يا ما
خود نيز مقصريم؟ هم از راه معرفى كه از انقالب خودمان در خارج كرديم،
677

كه موجب كاهش اعتبار آن شد و هم از لحاظ ايجاد ضعف در نيروهاى
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
مى خواهيم انقالبمان بر جا بماند ،بايد اين سئوالها را براى مردم روشن بکنيم
و گرنه ،زخم روانى كه اين جنگ ايجاد كرده است  -كه نتيجه كوچك آن يك
ميليون آواره است  -حتى در صورت پيروزى نيز بر جا مىماند و نه خيلى دير،

تأثير خود را بر وضعيت كشور بروز میدهد.
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امروز حالم خوش نبود .با وجود اين ،گزارشهاى زيادى را خواندم
كه در مجموع يك كتاب مىشد .درباره عراق و احزاب آن كشور و برنامه
كارشان كه خود اين گزارش ،بسيار آموزنده است .اگر كسى تنها درباره احزاب

عراق و گروههاى سيأسى فعال در آن كشور تحقيق بکند و تحول آنها را ظرف
دو سالى كه از انقالب ما مىگذرد بررسى كند و بشناسد ،متوجه بسيارى از
ضعفهاى خود ما خواهد شد و خواهد ديد كه چگونه آن جاذبه عظيم انقالب

ما در روزهاى اول اينك ديگر وجود ندارد.

خط سير احساسى ،سيأسى و عقيدتى اين گروهها نشان مىدهد كه يك

موجى در همان روزها و ماههاى اول انقالب اسالمى ايران در عراق برخاسته
بوده كه به تدريج فرو نشسته است .اين مطالعه چيزهايى را كه پيش از اين

برايم روشن بود ،روشنتر كرد .ما بايد در پرتو واقع بينى جنگ را رهبرى
كنيم ،اگر بخواهيم بدون در نظر گرفتن جريان دو سال اخير در كشورمان و

بازتاب آن در كشورهاى اسالمى ،جنگ را هدايت كنيم ،باز زندگى در وهم
است و در خيال ،همان نتايجى را به بار مىآورد كه هر بار كه در جو خيال

عمل كردهايم به بار آورده است.

تحول نظر گروههاى سياسى خودى درباره نحوه انجام جنگ
بعد گزارشى درباره تحول نظر گروههاى سيأسى خودى درباره نحوه

انجام جنگ خواندم .مثل مسئله گروگانها ،خط سير فكرى اين گروهها نيز در
رابطه با جنگ خواندنى است و نشان مىدهد كه يا از روى كمال نادانى و يا از

روى بازيگرى عمل كردهاند .نخست جوى را درست مىكنند ،بعد در طى يك

دورهاي ،آرام آرام خط خود را عوض مىكنند و به نقطه مقابل آن چيزى كه
روز اول مىگفتند مىرسند .به نظر من هم خواندنى است و هم مطبوعات ما
بايد منعكس كننده اين خط سير نظرها در زمينههاى مشخص باشند تا هم ما با

آن فاجعه ها روبرو نشويم و هم همه مردم به طور روشن و واضح داليل اتخاذ
يك موضع و تغيير آن و رسيدن به نقطه مقابل آن را بدانند .اين جور نباشد كه

عدهاى گمان بکنند مردم بازيچهاند و آنها را يك روز مىشود براى يك منظور
679

بسيج كرد و روز بعد مىشود همان مردم را براى عكس آن منظور بسيج كرد .تا
به تدريج هم آگاهى عمومى مردم افزايش پيدا بکند و هم گروهها و افراد و
شخصيتها متوجه بشوند كه هستند كسانى كه از راه پژوهش و تحقيق علمى
حرفها را دنبال مىكنند و خط سير را پيدا كرده و منعكس مىكنند.

يك دليل اين كه در نزد قدرت مداران و كاربدستان تمايل به سانسور به

وجود مىآيد ،همين است .چون قدرت نمىتواند صراط مستقيم داشته باشد و
يك خطى را داشته باشد كه همان را بگيرد و پيش برود .آن چيزى كه امروز

براى قدرت خوبست ،فردا ممکن است بد باشد .اينست كه امروز يك نظر و فردا
مخالف اين نظر اتخاذ مىشود .اگر آزادى بيان باشد ،اين سئوال پيش مىآيد كه
اين حرف چرا ديروز آن طور بود و امروز اين طور است؟ چرا آنچه ديروز خوب

بود ،حاال بد است؟ چرا آنچه براى شما خوب بود براى ديگران بد است و
آنچه براى ديگران بد بود براى شما خوب است؟ طرح همين سئوالها موجب

مىشود كه موقعيتها در جامعه از بين برود و قدرت از دست برود .به اين
دليل تمايل به سانسور به وجود مىآيد و يکى از مشخصههاى قدرت پرستان

همين «تناقض گويى» و اتخاذ موضع به مناسبت نياز روز براى حفظ و يا
افزايش قدرت است .به هر حال اين دومين گزارشى بود كه من درباره احزاب
سيأسى و تغيير مواضعشان خواندم.

خط سير تحول مطبوعات و راديو تلويزيونهاى دنيا درباره جنگ
عراق با ايران

مطلب سومى كه خواندم خط سير تحول مطبوعات و راديو تلويزيونهاى
دنيا درباره جنگ عراق با ايران بود .اين گزارش آموزنده بود؛ الاقل اين نكته
را به طور برجسته نشان مىداد كه وقتى ملتى با همه مشکالت داخلى و خارجى
ايستاد و از موجوديت خويش دفاع كرد ،دنيا ناگزير نمىتواند بر اين واقعيت

پرده بکشد ،پرده را باز مىكند .هر اندازه ما به ارزشهايى كه در جريان

انقالب خود را بدآنها پايبند معرفى مىكرديم ،در عمل پايبند بمانيم ،بيشتر
پرده تزويرى كه دستگاههاى تبليغاتى دنيا بر واقعيت انقالب ما كشيدهاند،
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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

ايستادگى و استقامت ما درباره ارزشهاى واالى اسالم نيز همين اثر را
بگذارد .گفته بودند كه آنچه من درباره زندان و شکنجه و محاكمات قالبى

گفتهام ،انعكاس نامطلوبى در جهان داشته است .اما همين گزارشها عكس اين
را مىگويد و معلوم مىكند آنها كه مىخواهند سانسور باشد و اين اعمال بر مردم
شناخته نگردد و تا زود است اين پايههايى كه هنوز استوار نشدهاند ،استوار شود
تا شايد بناى قدرتشان محکم بگردد ،اين دروغ را هم از پيش ،خودشان

ساختهاند .برعكس همه مطبوهات كشورهاى دنيا اين سخنان را نشانه قوت
انقالب ما تلقى كردهاند و خود اين كه رئيس جمهور يك كشورى اين امور را
با اين صراحت و قاطعيت انتقاد كرده است ،تمام تبليغاتى را كه بر ضد
انقالب و نه بر ضد كسانى كه اين كارها را مىكردند خنثى كرد و موجب شد

كه دنيا بداند اسالم و انقالب ،اين كارها نيست و اينها ضعفها و بيماريهايى
است كه بر انقالب ما عارض شده است .ما بايد اينها را از بين ببريم چون آنها

تبليغ مىكردند كه اسالم و انقالب اسالمى يعنى همين كارها كه برخى انجام
مىدهند.

خواستم تا اين گزارشها جمع آورى بشود و اگر واقعا خواستند درباره

اثرات سخن من در جهان ،از روى تحقيق حرف زده بشود ،نه اين كه بروند و

يك حرفهايى را بزنند و بگويند كه اين اثر را گذاشت و آن اثر راگذاشت .اينها
بماند تا بر خدمت بزرگى كه با انتقاد اين كارها به اسالم و انقالب اسالمى

كردهام گواهى بدهد.

همان طورى كه گفتم ،امروز حالم خوش نبود با اين حال جلسه شوراى

عالى دفاع تشکيل شد و تا ساعت يك بعد از نيمه شب نيز ادامه پيدا كرد.
طرحهاى جنگى ،سيأست خارجى در رابطه با جنگ مورد بحث واقع شد و به
مرحله تصميم رسيد .بعد از پايان جلسه از آقاى خامنهاى خواستم كه فردا صبح

پيش از رفتن ،درباره ارتش يك مقدارى با هم صحبت كنيم.
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صبح ساعت حدود هفت و نيم آقاى خامنهاى آمد
و درباره وضع ارتش دو سه موضوع را با او صحبت كرديم كه او هم با نظر من
موافق بود و گفت عمل خواهدكرد .يکى موضوع روحيه و رفتارهايى كه

اشخاص ناآ گاه غير مسئول در بيان و عمل انجام مىدهند ،بود كه اثرات

فوق العاده خطرناكى ممکن است به جا بگذارد .او نيز در خوزستان است و
مىفهمد كه من چه مىگويم .وضعيت را برايش شرح كردم و تأثير عمل
روزنامه و راديو تلويزيون و صحبتها را در ميل به عمل و جنگ توضيح دادم.

يکى دو مورد براى او از رفتارى كه اخيرا با نظاميان كردهاند ،مثال آوردم.

خود او گفت كه متوجه اثرات زيانبخش اين مسئله هست و قرار شد در حد
خودش عمل بکند ،بلکه ما با خيال راحت اين جنگ را به پيش ببريم و

وضعى پيش نيايد كه جبران نداشته باشد .مسئله ديگرى كه نظاميان طرح

كرده اند و گفتم به اين مناسب بدان خواهم پرداخت ،اين بود كه مىگفتند ما
جرأت نداريم يك طرح جنگى را به مورد اجرا بگذاريم ،براى اين كه اجراى

طرح جنگى با احتمال موفقيت و احتمال عدم موفقيت مالزمه دارد .اگر موفق
شديم كه دستگاههاى تبليغاتى (راديو تلويزيون) جورى وانمود كنند مثل اين

كه ما به حساب نمىآمدهايم و چند نفرى بودهاند كه پيرزوى را كسب

كردهاند! اما اگر ناكام شديم يك دفعه فرياد خائن ،خيانت و خيانت شد به هوا

مىرود و تهديد به دادگاه و غيره از هر سو شنيده مىشود ،گفتند شما حتما
مى خواهيد بگوييد كه ما اين جا براى دفاع از ميهن اسالمى هستيم ،بله هستيم
ولى چه كسى يا چه چيزى ما را مجبور مىكرد كه به اينجا بياييم و به جز عشق

و عالقه ما به دفاع از ميهن اسالمى مان؟ چرا با ما اين رفتار را مىكنند؟ اگر
يك فرماندهى نتواند نقشههاى جنگى تنظيم كرده ،به اجرا بگذارد ،چگونه شما

توقع داريد كه ما دشمن را بشکنيم؟
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البته در جنگ احتمال خيانت صفر نيست ،اما صد هم نيست.
ما اين مسئله را هم مورد بحث قرار داديم و با هردو موافق بوديم كه در
اين جو ،جنگيدن كار سادهاى نيست و الزم است كه افراد ،اشخاص،

نويسندگان و راديو تلويزيون ما از روى مسئوليت شناسى با اين مسئله برخورد
بکنند و خطر بزرگ بىتوجهى به اين مسايل راگوشزد كنند تا همه بدانند و

نگويند كه نمىدانستند و مىترسيدند و اين حرفها را از ترس عود بيمارى
ميليتاريسم (نظامى گرى) زدهاند يا نوشتهاند!

البته كسانى هم هستند كه براى تحکيم موقعيت خودشان اين «لولو» را

ساخته اند كه بله آرام آرام دارد نظاميگرى و ميل به حکومت نظاميان رشد
مىكند ،چنين مىشود و چنان مىشود! حال اين كه اين ميل وقتى قوت و
شدت مىگيرد كه در جنگ عدم موفقيت داشته باشيم و نظاميان و غیرنظاميان
بدانند كه علت عدم موفقيت ،گشوده شدن جبهه روانى  -سيأسى در پشت سر

بوده است؛ در آن صورت است كه ميل به حاكميت نظاميان به يك تصميم

تبديل مىشود و حاكم مىشوند.

تاريخ كشور ما و كشورهاى ديگر ،همه تجربههايى است كه از درستى اين

سخن حکايت مىكند .كودتاى رضاخانى كه انجام گرفت؟ درست بعد از
شکست و پس از آن كه بر نظاميان و غيرنظاميان ،در نتيجه بحثهاى عقيم

سيأسى و ناتوانى گروهها و شخصيتهاى سيأسى از گرفتن تصميم ،ناتوانی
آنان در يکپارچه ماندن و حفظ وحدت در جنگ معلوم شد ،زمينه اين كودتا

فراهم آمد .اين تاريخ خيلى دورى نيست؛ از آن نزديكتر كودتاى  28مرداد
است .وقتى كه شرايط پيروزى فراهم مىشود و پشت جبهه قوى و يکدست و

متحد است ،هيچ نيروى نظامى به فكر حاكميت نظاميان نمىافتد .اما ما بايد

از عواقب ناكامىهاى نظامى بترسيم كه مردم و نظاميان رابستوه مىآورد .اگر
به انقالب اسالمى اعتقاد داريم و اگر وطنمان را دوست داريم ،بايد همه تالش
را به كار ببريم و بکوشيم تا زمينه پيروزى را هموار كنيم .باز كوشش نكنيم با
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جوسازى نتايجى را كه از تجربه جنگ به دست آوردهايم ،از ديد و چشم مردم
بپوشانيم.

اينها جهل خودشان را علم تلقى مىكنند

ما بايد اعتماد كنيم و بگذاريم طرحهاى نظامى را تهيه و اجرا كنند و از
شکست هاى نظامى ،براى پيروزيهاى نظامى راه پيدا كنيم .اين كه فالن

عمليات انجام نگرفت و  15روز دربارهاش تبليغ كردن و القاء سوء ظن كردن

چه نتيجهاى دارد؟ كمترين نتيجه منفى آن« ،ترس از عمل» است .در آن
صورت همه از عمل كردن خواهند ترسيد و آن وقت چطور ما مىخواهيم
نيروهاى نظامى ما عرصه را بر دشمن تنگ كنند وقتى آنها را از عمل

مىترسانيم؟ عدهاى هم راه افتادهاند كه بله چيزى نيست ،اسلحه سنگين را به
خود مردم بدهيد ،به غير ارتشى بدهيد ،مردم مىجنگند و پيروز مىشوند.

گويندگان اين حرفها تروش عقل است که به عقل همان مادر میماند كه
بچهاش را به آهنگرى برده بود و گمان مىكرد به محض اين كه آهن را در كوره
گذاشتى و گرم و نرم شد ،دراز كنى ميخ مىشود ،پهن كنى بيل مىشود!!

خيال مىكنند به محض اين كه كسانى توانستند تانك برانند ،لشکر زرهى

به وجود مىآيد .اينها جهل خودشان را علم تلقى مىكنند و با چنان گستاخى
اين علم قالبى را عرضه مىكنند كه پندارى سالها در علوم و فنون نظامى كار

كردهاند ،اما چنين نيست.

اين جنگ به ما آموخت كه نه يك تانك را تا هنگامى كه يك گروه

هماهنگ به نام خدمه نداشته باشد ،مىتوان نيرو به حساب آورد و نه يك

گروهان را تا وقتى به صورت تيم و با انضباط كامل عمل نكرده است ،مىتوان
گروهان به حساب آورد .به همين ترتيب تا باال برويد .حاال در گرماگرم جنگ
ما آنچه را كه داريم و مىتوانيم هم ذهن او را از راه القاى باور و روحيه و

عقيده تغيير بدهيم و هم توانايىها و امکانات او را افزايش بدهيم ،اين را به
كار نگيريم؟ اين همان حرفهاى روزهاى اول جنگ است ،آنچه را كه

داريم نسازيم و به كار نبريم ،تا به اميد چيز ديگرى كه آيا بشود آيا نشود باشيم
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و بياييم جنگ چریکی كنيم كه معلوم نيست سرنوشتش چه خواهد شد .كمى به
خود بياييم و بدانيم كه حرف مفت را به آسانى مىشود زد.

آن خشت بود كه پرتوان زد

الف از سخن چو در توان زد

با سرنوشت خودمان ،دينمان و كشورمان بازى نكنيم .ما داريم به مرزهاى

پيروزى نزديك مىشويم ،به شرط اين كه كمى تأمل كنيم و اين همه با اعصاب
و روحيه كسانى كه مىجنگند ،بازى نكنيم .الزم ديدم اين مسئله را در اين جا
با تفصيل با خوانندگان صحبت بکنم.

با آقاى خامنهاى راجع به موضوعات ديگرى هم بحث كردم كه به مناسبت

موقع جنگ نمىخواهم آنها را در اين جا مطرح كنم و اميدوارم كه نتايج منتظر
را به بار بياورد.

پس از رفتن آقاى خامنهاى ،فرمانده نيروى زمينى آمد كه شايد تا نيم

بعدازظهر هم كارهاى نظامى را كه بايد انجام مىدادم به انجام رساندم .او به

تهران رفت كه به حضور امام برسد .در يکى دو مناسبت ارزش كار فرمانده
نيروى زمينى را با خوانندگان در ميان گذاشتهام ،اما همان طور كه مىدانيد به

محض اين كه استعدادى را تشويق مىكنم و كار او را مورد ارزيابى قرار

مىدهم ،براى او «زدن» را شروع مىكنند .طورى شدهاست كه من ديگر

كارهای خوب و استعدادهايى را كه مىبينم ،فكر مىكنم بهتر است راجع به
آنها حرف نزنم و برايشان دردسر هم ايجاد نكنم!

اميدوارم مردم از همين سخنها بتوانند عمق نابسامانىها را درك كنند.

براى ظهیرنژاد هم مىزنند ،چرا كه ظاهرا دشمن هم فهميده است كه اين افسر
بسيار پركار معتقد و جمع و جور كن و «سازمان ده»است .اگر وضع نيروهاى

مسلح ما را با آن روزى كه ما به دزفول آمديم مقايسه كنيد ،آن وقت مالحظه
خواهد شد كه كار يك آدم دانا و توانا ،آگاه خبير و در كار خود صميمى

چقدرمىتواند بزرگ باشد .البته معنى اين حرف اين نيست كه ديگران خوب

كار نكردهاند .افسرانى كه مسئوليت پيدا كردند همگى خوب كار كردند و

خوب جمع و جور كردند .جانشين رئيس ستاد هم همين طور بسيار خوب كار

كرده است.
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امروز گفتند كه آقاى حسين خمينى در روزنامه توضيحاتى نسبت به
سئوالهاى رئيس جمهورى داده است .آن را خواندم يك نكته از اين جواب را

در اينجا ذكر مىكنم و آن اينست كه او گفته است ممکن است نامه منتشر شده
را دفتر ريأست جمهورى منتشر كرده باشد .بايد بگويم اين نامهها ،نامه هايى
نيست كه از طريق دفتر ريأست جمهورى فرستاده شود كه آن دفتر از آن مطلع
شده و احيانا آن را منتشر كرده باشد .هر آدم عاقلى كه ببيند چگونه اين نامه را

به همه جا حتى به دفتر خود ما هم پست مىكنند و در باالى نامه هم با ماشين

تحرير نوشتهاند «دفتر ريأست جمهورى» براى اينست كه خوانندگان ساده،
خيال كنند دفتر ريأست جمهورى اين كار را كرده است! و حال اين كه اگر

دفتر اين كار را مىكرد ،دليلى بر مخفى كردن نداشت .وقتى درست به برنامهاى

كه در «نوار» معروف ارائه شده دقيق بشويم ،مىبينيم كه منتشر كنندگان
قطعا خيرخواه رئيس جمهورى نبودهاند بنابراين با اين كه اطالعاتى كه
كمابيش نشان مىدهد و معلوم مىكند كه از كجا اين نامه منتشر شده است به

دست آوردهايم ،اصرار نمىكنم كه خير حتما از فالن طريق بوده است يا از
فالن طريق نبوده است ولى اصرار مىكنم كه اين مسئله تحقيق بشود تابه آن
ريشه فساد برسيم و آن را قطع كنيم .بلکه اين جمهورى راحت بشود.

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

در رژيمهايى كه رئيس جمهورى كامالا تشريفاتى است ،الاقل اين مقدار

به او حق مىدهند كه اگر خواست از پروندهاى يا مسئلهاى مطلع بشود،
اطالعات الزم درباره آن مسئله را در اختيار او مىگذارند .در اين جمهورى كه

رئيس جمهورى بايد تمام تصويب نامهها را ببيند ،چطور مىتواند اين

تصويبنامه ها را ببيند در حالى كه پرونده مربوط را در اختيار او نگذارند و او
نتواند تحقيق كند و بداند كه چطور و چرا اين تصويب نامه صادر شده؟ در

اين صورت رئيس جمهور چگونه مىتواند راجع به آن اظهار نظر كند؟!
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رئيس جمهورى حق احضار وزيران و حکم به اجتماع هيئت وزيران دارد
و اگر خواست مسئلهاى را در آنجا طرح كند وبراى طرح مسئله الزم ديد قبالا
اطالعات به دست آورد ،آيا نبايد آن اطالعات را بگيرد؟

گذشته از اين كه اين ترتيب برخورد با رئيس جمهور و قانون اساسى براى

مردم روشن مىكند كه درد كجاست ،با اين حال به همين تذكر قناعت مىكنم
و بقيه را بر عهده هيئت  5نفرى كه به اين مسئله قرار است رسيدگى كنند

مىگذارم.

مىگفتند كه آقاى هاشمى رفسنجانى مصاحبه كرده و گفته است كه همين

طورى در مجلس روحانيت مبارز رفته و آقاى رجايى هم بر سبيل اتفاق آمده
بود .البته اين بر عهده هيئت  5نفرى است كه اندازه درستى اين سخنها را

ارزيابى كنند .به هر حال آنچه ما طالب آنيم اينست كه در دو جبهه نجنگيم و با
آرامش خاطر تنها با دشمن رو به رو باشيم.

غير از اين امور ،امروز مسئلهاى پيش نيامد .مطابق معمول ،شب شوراى

نظامى تشکيل شد و گزارشهاى كارهاى نظامى داده شد مقدارى هم درباره
نقش ابتكار در جنگ بحث كرديم ،به اميد اين كه ميل به ابتكار افزايش پيدا

كند .گرچه پيش از اين گفتهام كه گير اين كار كجاست ولى اميدوارم بتوانيم
اين طرحها را بريزيم و ميل به ابتكار را هر چه بيشتر افزايش بدهيم و با

افزايش ميل به ابتكار ،جنگ را با پيروزى به پايان برسانيم.
کارنامه چهارشنبه  18آذرماه 1359
تاریخ انتشار  2دی ماه 1359
شماره روزنامه 432

به كرمان رفتيم؛ قرار بود از آنجا به جيرفت برويم
از ديشب قرار بود كه امروز در سه راهى آبادان عمليات نظامى انجام
بگيرد ،البته محدود .صبح هواپيماها رفتند و خوب عمل كردند ،بعد
هليکوپترها رفتند .نيروهاى شب پيش گويا حمالتى كرده بودند و آنچه را كه
بايد بشناسند و بدانند شناخته و دانسته بودند اما تا وقتى ما به كرمان رفتيم،
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تنها مىدانستيم نيروى هوايى رفته و خوب عمل كرده؛ البته به سوى هواپيماها
تيراندازى كرده بودند ولى هواپيماها سالم به پايگاهشان برگشتند.

به كرمان رفتيم؛ قرار بود از آنجا به جيرفت برويم و اردوگاه پناهندگان را

بازديد كنيم .تا از كرمان راه بيفتيم ساعت  2:30بعدازظهر شده بود .در هر

حا ل به طرف جيرفت رفتيم .در آنجا گفتند هوا هر چه جلوتر برويد خرابتر

است و ديد وجود ندارد خودم هم نگاه كردم و ديدم چيزى ديده نمىشود .تازه
در اينجا بود كه متوجه شدم معناى اين كه ديدنيست ،چيست .چون غالبا

مىگفتند براى عمليات نظامى رفتيم و ديد نبود .البته گاهى به لحاظ فقدان

علم اين حالت ناباورى به انسان دست مىدهد كه ديد نبود يعنى چه؟ ولى
وقتى خودم آنجا رفتم ،متوجه شدم كه هىچ چيز ديده نمىشود؛ فهميدم كه ديد

هم مسئله بسيار مهمى است.

به هر حال از آنجا هم برگشتيم ،بدون اين كه اردوگاه را بازديد كنيم .تنها

كارى كه كرديم بازديد از تأسيسات نظامى و خواندن دو گزارش راجع به همان

اردوگاه جيرفت بود .از استاندار راجع به كارخانه ذوب مس و سدى كه در
ناحيه جيرفت بايد ساخته شود كه نيمه تمام مانده است و راههاى استان

پرسيدم .معلوم شد همه همچنان تعطيل و رها شده است .اين مشکالت دركنار
مشکل جنگ انبوهى است كه حل آنها علم زياد ،توانايى كار زياد ،هشيارى

زياد و واقع بينى زياد طلب مىكند.

باری فعالا جز اندوهگين شدن كارى نمىتوان كرد چون تمام توجه و

تالش خود را معطوف به اين جنگ كردهام و بايد هم چنين باشد و همه بايد
توجه خود را متوجه اين جنگ بکنيم.

شکست و پيروزى ما در اين جنگ بهاى بسيار بزرگى دارد كه اگر پيروز

بشويم راه براى حل مشکالت ديگر نيز باز مىشود.

پس از مراجعت ازكرمان مطابق معمول شوراى نظامى را تشکيل داديم و

بانظاميان بار ديگر بحثى درباره جنبيدن و حركت كردن و ابتكار كردن پيش
آوردم .آنها بيمهايى را كه دو سه بار بيان كرده بودند از نو به ميان كشيدند .در

پاسخ ،توضيح دادم كه شما مىدانيد كه يکى از نگرانىهاى من در اين جنگ

اين بود كه نكند به نام جنگ ،آزاديهاى مردم از آنچه كه هست كمتر بشود.
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چرا من اين توجه را دارم؟ براى اين كه فاصله ما از حد متوسط رشد بشر در
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 و اسيرساز و آن عينيت دست و پاگير را كه نظام جاهلى عرب بود پاره

كرد و انسان را از آنها آزاد كرد .در نتيجه قوم عرب كه در اعماق جاهليت
زندگى مىكرد با سرعت برق رشد كرد ،بر دو امپراطورى غلبه كرد و وارث
تمدن بزرگى شد و خود حامى ابتكارها و خالقيتها و بستر رشد فرهنگى بشر

شد .اين آزاديها در خالفتهاى عباسى و اموى و بعد فاطمى محدود و محدودتر

شدند.

سلسلههاى سلطنتى از نو آن «ذهنيت» و «عينيتى» را كه دست و پاى

آدمى را از حركت مىاندازد و فكر او را از جوالن باز مىدارد برقرار كرد و

موجب شد كه حركت فرهنگى متوقف شود ،ميل به ابتكار و آزادى كم شود و
اروپا كه در موقع خاص سيأسى جغرافيايى و دورى و مصونيت از كشمکشها

بود ،محل جذب سرمايهها و افكار و جريانهاى فكرى شد و به سرعت رشد
كرد و حامل و بستر جريان فرهنگى شد.

حاال ما انقالب كردهايم تا با اين اسالم صاف و بىغش ،اسالم رشد،

اسالم شفقت و درستى ،اسالم ،اخالص و پرهيزگاری ،اسالم استقالل و آزادی،
بتوانيم با سرعت فاصله عقب افتادگى را طى كنيم و پيشتاز بشويم .اگر چنين

نكنيم و به هر عنوانى استبداد را بازگردانيم و هر نوع ترسى در ذهن ما بنشيند

و سنگينى كند ،اين خطر هست كه ما هيچ گاه نتوانيم حتى بخشى از عقب
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

براى آن كه از آزاديهاى مردم محدود بشود ،وسيله شديد در نتيجه جريان رشد

هم در كشور متوقف شد.

مردم ما صميمانه خواهان آزاديهايشان هستند ،اگر هم نبودند وظيفه

ماست كه پاسدار اين آزاديها باشيم و نترسيم و نترسانيم .بگذاريم انديشهها
بسازند ،ابتكار كنند و مردم ما اين فاصله را بردارند .امروز خود شما در
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جنگيد و مىدانيد معناى عقب ماندگى چيست و مزه تلخ و كشنده آن چگونه
است .اگر ما يك ملت پيشرو و مستقلى بوديم و خودمان مىساختيم و خود به

كار مىبرديم ،چه كسى به خود اجازه حمله به ما را مىداد و اگر حمله مىكرد،
آيا جز زيان و خسران عايدى ديگر مىبرد؟

حاال بياييم ببينيم وقتى ما در محاصره اقتصادى همه جانبه هستيم ،چه

چيز به ما اجازه داد تا در برابر دشمن با همه تجهيزات و امکانات و كم و
كيف برترش بايستيم و پيشروى او را متوقف كنيم و اينك نشسته باشيم مثل

اين كه از يك امر عادى داريم حرف مىزنيم ،از چگونگى ابتكارهاى الزم

براى شکست دشمن صحبت كنيم؟ پرسيدم آيا چيزى جز همان باال رفتن ميل
به ابتكار و تالش و تكيه به خود بوده است؟ گفتند :خير نبوده است .گفتم

همين است و اگر ما ميدان عمل را بيشتر بکنيم ،مىتوانيم همآنطور كه امروز

توانستيم با اختیار و ميدان دادن به جوانها ،هواپيماها ،هليکوپترها ،تانكها،

توپهايى كه فكر مىشد ما نمىتوانيم آنها را تعمير بکنيم ،تعمير بکنيم و از آنها

بيش از آن مقدار كه قرار و مدارهاى كارخانههاى سازنده عنوان مىكنند ،كار
بکشيم ،ما براحتى اين چيزها را خواهيم ساخت و هراندازه ميل به ابتكار در

جامعه افزايش پيدا كند ،پيشرفت مىشود و زمان و لحظه استقالل واقعى زودتر

فرا مىرسد.

پس وقتى ما متوجه اهميت افزايش ابتكار مىشويم ،ناگزير متوجه اهميت

آزادى به معناى امکان روزافزون سازندگى و ابتكار و خالقيت هم مىشويم.
مردم مايلند كه از ناحيه شما هيچ خوف و ترسى نسبت به آزاديهايشان نداشته

باشند .آن روز كه شما از بندندان پذيرفته باشيد ملتى كه بخواهد رشد كند،

نمىتواند و نبايد قيم بپذيرد ،مثل همان بچهاى كه مىخواهد درس نخواند تا
در او ميل به تحصيل به وجود نيايد و به اين كار تشويق نشود ،چيز ياد

نمىگيرد و بچهاى كه باترس و لرز و به ضرب كتك درس بخواند از او آدم

مبتكر انتظار نمىتوان داشت ،تا وقتى كه شما به اين اصل معتقد نشويد و در
عمل نشان ندهيد كه مردمند كه بايد راه زندگى خودشان را با تجربه و با

ابتكار و با حركت پيدا كنند ،اين بيم هميشه وجود دارد و براحتى مىشود مردم

را ترساند كه از نو دارد «نظامىگرى» در دماغ شما رشد و نشو و نما مىكند.
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پس يك راه سالم كردن محيط براى اين كه آنها كه مىخواهند سوءاستفاده
كنند ،نتوانند ،اينست كه خود شما به اين معانى و مفاهيم توجه بکنيد و بدانيد

كه وظيفه شما دفاع از استقالل ايران است و نه تعيين تكليف براى مردم
كشور .اين تكليف را خود مردم با رأى خودشان بايد تعيين بکنند .طبيعى

است كه اوايل كار فشارها زياد و برخوردها فراوانند اما اگر مردم آزاد گذاشته
بشوند ،به سرعت راه را پيدا مىكنند و جامعه در خط رشد مىافتد و به سرعت

پيش میرود .بارى امشب ما از بيم ديگرى با افسران صحبت كرديم و
اميدواريم كه آنها از انقالب ما آنچه را كه آموختنى است آموخته باشند و در

جريان اين جنگ و شيوه رهبرى اين جنگ كه تجربه سخت و گرآن قدرى
است آموزش خود را تكميل كرده باشند .و به اين معنا پىبرده باشند كه وقتى
آدمى به طورخودجوش به حركت آمد و نظم را پذيرفت ،جامعه در جهت

رسيدن به «استقالل ،آزادى و جمهورى اسالمى» به رشد خود ادامه خواهد

داد.
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در همدان مردم شعار میدهند:

«رهبر ما خمينى رئيس جمهور بنىصدر»

امروز صبح سرتيپ فالحى آمد و با او مدتى درباره وضع نيروهاى مسلح
بحث و بررسى كرديم .با بررسىهاى ديروز و امروز معلوم است كه وضع

نيروهاى مسلح خوب شده است .بعد طرحهاى جنگى و عمليات نظامى ديروز
بعد از ظهر را بررسى كرديم.

قرار بود به تهران برويم كه هوا خراب شد و رفتن به عقب افتاد .البته اگر

ظهر مىآمديم ،شايد هوا خوب بود .به من هم گفتند ،اما گفتم روز را ضايع
نكنيم .نتيجه اين كه هوا بد شد و هر چه مانديم كه خوب بشود ،خوب نشد،
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شب معلوم شد كه بهتر است بمانيم و فردا برويم .از تهران تلفن كردند و دو سه
خبر دادند ،يکى اين كه راديو اسرائيل به نقل از راديوعراق گفته است كه،

عراقيها دو تا اتومبيل بنز را هدف قرار داده و زدهاند و«گفتهاند حتما در اين
اتومبيلها شخصيتهاى مهمى بودهاند» .به اين خاطر ،مردم نگران شدهاند كه
نكند شما تير خوردهايد .گفتم :خير حالم خوب است و تير نخوردهام البته آن
بيمارى هنوز رفع نشده است چون آزمايش خون كردند ،معلوم شد هنوز آن

سموم و ويروس در خونم هست و مريض هستم.

خبر ديگر راجع به تظاهرات در همدان بود كه  4روزى است تمام وسايل

تبليغاتى از جمله راديو تلويزيون همدان فشار مىآورند كه مردم تعطيل كنند و
امروز مردم به خيابانها ريخته و عكسهاى رئيس جمهورى را به همه جا

چسباندهاند و شعار مىدهند «رهبر ما خمينى رئيس جمهور بنىصدر» و «ما
حزب نمىخواهيم» همه شهر در اين تظاهرات به طور خودجوش شركت

كردهاند .با وجود فشارى كه بر آنها وارد كردند ،اين جريانى است كه چند
روزى است در همدان به وجود آمده و كمابيش در همه جا هست.

اما برگرديم ببينيم اصل اين جريان چيست و ما چه گفتهايم ،خيلى چيزها

روشن مىشود ،چطور است كه اگر تظاهرات بر ضد رئيس جمهورى بشود،

هيچ عيبى ندارد؛ اما اگر به نفع او بشود ،بايد اين همه مصيبت ديد؟ راديو

تلويزيون اين همه شلوغ كند ،جريان سازى و جو سازى بکند؟ اما ما چه
گفتهايم ،ما گفتهايم كه بايد به شعار خودمان «استقالل  -آزادى  -جمهورى
اسالمى» در عمل پاى بند باشيم و حاال مىخواهم به مناسبت اين وضعيت كه

پيش آورده اند و به لحاظ اين تجربه دوساله از رابطه آزادى با استقالل صحبت
كنم ،گرچه چند نوبت اين كار را كردهام.

اگر آزاد نباشيم چه خواهد شد و انقالب فرهنگی چیست؟
سئوال اينست كه اگر آزاد نباشيم چه خواهد شد؟ اول از اينجا شروع

مىكنم :بعد از آن كه باب بحثى پیرامون ليبراليسم و آزادى بر پايه اصالت فرد

در غرب را گشودم ،حاال بر اساس آن بحث ،به خواننده مىگويم كه اصالا
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دعوا بر سر نوع آزادى غربى نيست؛ چرا كه موقعيت ما موقعيت غرب نيست،
آزادى براى ما كه به معناى نجات اسالم و استقرار اسالم از راه تأمين استقالل
است ،يعنى چه؟ يعنى اين كه در جهان امروز روابط بين سلطهگر و وزير سلطه

روابطى نيستند كه با حرف و شعار بشود از بين بروند .اگر جريان قهر در

جامعه يعنى آن نيروى اجتماعى كه براى سرنگون كردن يك رژيم همسو مىشود

كه در انقالب ما هم شد جهت خود را عوض بکند ،دیگر نيرو نیست ،زور
است و تخريب مىكند .اين ديگر تخريب بيگانه نيست ،رژيم دست نشانده
نيست كه موضوع تخريب بشود بلکه خودمان هستيم .حال سئوال اين است

كه چه وقت جهت نيروى قهر در جامعه تغييرمىكند؟ وقتى كه فرهنگ فريب،
دروغ ،زور و استبداد به حاكميت خود شکل جديد داده و ادامه مىیابد،

فرهنگ استضعاف همين فرهنگ است؛ فرهنگ تخريب خويش است .معنى
انقالب از بين بردن اين فرهنگ است چه وقت ما مىتوانيم اين فرهنگ را از

بين ببريم؟ وقتى كه آزاد باشيم ،وقتى بتوانيم بدون بيم و هراس از چماقهاى
مرئى و نامرئى ،نظر خودمان را راجع به مسايل مهم اظهار کنیم ،معنى آزادى

همين است تجربه اين انقالب به ما نشان داد كه سهم انقالب فرهنگى در رهايى
زير سلطه از سلطه بيگانه بيشتر است.

ما وابستگىهايى به غرب داشتهايم اما آيا در جريان انقالب ،اين

وابستگىها را از دست دادهايم؟ واقعيتها مىگويند خير ،اين وابستگىها
تشديد نيز شده است .نياز ما به واردات امروز به لحاظ كاهش توليد داخلى

افزايش پيدا كرده است؛ به لحاظ كاهش سطح تعليم و تربيت نياز ما به
تسليحات افزايش پيدا كرده است؛ به لحاظ محاصره اقتصادى ،نياز ما به پول
خارجى (ارز) افزايش پيدا كرده و كسرى بودجه ،بيشتر از زمان رژيم سابق

است.

در زمينه اين وابستگىهاى شديد اقتصادى و در زمينه وابستگى شديد

فرهنگى به فن و علم و ابزار ،در زمينه وابستگى نظامى به ابزار جنگى و فنون
جنگى و تشديد اين وابستگى اگر آزادىها را هم همينطور كه داريم از دست

مىدهيم از دست بدهيم ،با اين وابستگىها كدام رژيم سيأسى امکان استقرار را

دارد؟
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آيا ما بايد همچنان خود را بفريبيم؟ چه نيرويى به غير از نيروى مردم
است كه مىتواند هنوز ما را نجات بدهد؟ و اين نيروى مردم چگونه ممکن
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

نشوند ،اگر ميزان فشار و اختناق در جامعه كاهش نپذيرد؟ هر فسادى كه بر

آزادى و گسترش آن مترتب باشد ،صد يك و هزار يك و ده هزار يك و يك
ميليونيم فسادى كه از استبداد به لحاظ استقرار مجدد نظام پيشين نتيجه مىشود

نيست .بنابراين دفاع من از آزادى دفاع از من از استقالل كشور و دفاع من از
اسالم است .اگر قرار باشد به نام اسالم اين وابستگىها تشديد بشوند و رژيم

سيأسى به سوى وابستگى روزافزون برود و استبداد بيشتر بشود و ..و ...چه از
اسالم مانده است؟ آيا ما به خودمان به كشورمان به دينمان به بشريت امروز و
فردا خيانت نكردهايم؟ و يك پيام آزادى و رهايى را كامالا غير از آنچه كه
هست و بود به دنيا ندادهايم؟

پس اى به خواب رفتگان بيدار شويد .اى مردم به شما هشدار كه اگر من

دنبال عقايدم نبودم ،پاى بند به اعتقادم نبودم چه كسى بهتر و بيشتر از من

فرصت مىداشت كه خود را با اين جريان حاكميت زور و استبداد موافق كند و

بر اين جريان سوار شود؟ اما من مىدانم كه اين جريان به ما وفا نخواهد كرد ،به
مردم ما هم وفا نخواهد كرد ،كشور را به سوى همان رژيمى خواهد برد كه پيش

از اين در كشورهاى ديگر آزمودهاند و آزموده را آزمودن خطاست.

امروز مردم افريقا مىگويند از دست اين استقالل چه وقت راحت

مىشويم؟ اين را فانون نوشته است و بسيارى از گزارشگران گزارش كردهاند.
مىدانيد چرا؟ براى اين كه انقالب آنها بر ضد استعمار اروپايى بوده اما وقتى

استعمار رفت ،رابطهها و وابستگىها بر جا ماندند و آن نيروهايى كه انقالب

كرده بودند ،در اثر تمركز قدرت در دولت جديد و استبداد ،خود عامل همان

سلطه اى شدند كه مردم بر ضد آن قيام كرده بودند و به نام استقالل نه تنها آنچه
را كه استعمار مىخواست انجام دادند ،بلکه بيشتر هم كردند و در نتيجه امروز
مردم از خودشان مىپرسند اين استقالل كى مىرود تا آنها راحت بشوند .در
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همين مورد مىتوان از قيام افسران مصر ياد كرد كه به رژيم انورسادات
انجاميد و دهها نمونه ديگر هم در همين دنيا مىشود ذكر كرد و هشدار داد.

سئوال اين است كه آيا ما مىخواهيم به همان سرنوشتها دچار بشويم؟ آيا

مردم ما مىخواهند ما به جاى اولمان برگرديم و بلکه از آن هم عقبتر برويم؟

و اين بار آنها بگويند كه خودتان تجربه كرديد و چون خودتان تجربه كرديد
البد راهى جز اين نيست و مطابق آن ضرب المثل فرنگى «همه راهها به رم

ختم مىشود» از هر راهى كه بروى در جهان امروز چارهاى جز قبول سلطه سلطه
گران نيست ،آيا قرار است ما به اين نتيجه برسيم؟ در آن صورت شما بدانيد

همين ظواهر را هم نمىتوانيد حفظ كنيد ،چرا كه هر محتوى ،سيما و ظاهر
متناسب با خود را دير يا زود تحميل مىكند .نگاهى به عربستان سعودى

بيفكنيد ،ظواهر اسالمى كامالا رعايت مىشود ،اما شما وقتى وارد خانهها
مىشويد ،مثل اينست كه وارد هاليوود شدهايد ،بىكم و كاست .انواع مشروبات،

به عالوه انواع شهوترانى و لذت جويىها .ظاهر حفظ است اما باطن كامالا
معكوس .اما همان ظاهرهم دير يا زود در برابر فشار آن محتوى از دست
خواهد رفت و ديرى نخواهد گذشت كه شهرهاى عربستان ظاهرا هم مثل

هاليوود خواهند شد .اين مسئله اساسى است.

آزادى به معنى واقعى كلمه و آنچه كه منظور نظر ماست ،به معناى آزادى

در غرب نيست و نمىتواند هم باشد .آزادى مقدمه اساسى آگاهى است و آگاهى
الزمه رهايى از سلطه فرهنگى غرب و بازجستن خويش به عنوان فرهنگ ساز

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.

بروند درباره شکنجه تحقيق كنند
اين بحث را براى اين پيش كشيدم كه همه بدانيم بر سر چه بحث

مىكنيم .خوب اين حرفى كه امام زدند كه بروند درباره شکنجه تحقيق كنند.
همان فرداى عاشورا آقايانى كه مسئولند خود مىتوانستند اين حرف را بزنند و

بروند و اين بساط را برچينند ،انواع زندانهارا برچينند .در اين صورت ما

محتاج اين گونه صحنه سازيها نبوديم .محتاج اين گونه «تظاهرپردازىها» و
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«تظاهرات به راه انداختن»ها نمىشديم به تضعيف جبهه داخلى نمىپرداختيم
كه هيچ ،بلکه تقويت مىشديم ،متحدتر مىشديم و به روى هم خنده دوستى و

اميد مىزديم.

اين كه به جامعه بگوييم كه اينها خوب كارهايى است و شايعه است و هر

كسى كه بگويد شکنجه هست آمريکايى است ،آيا صحيح است؟ حال كارهاى
ديگر تمام شد ،از اين پس اين برچسب به ميان آمد؟ مگر امام نفرمود و مگر

حديث نيست كه به «ما قال» بنگر و ببين چه مىگويد؟ حال گيريم به فرض
محال حرف شما راست و «آمريکايى» مىگويد و شايعه مىسازد؛ آيا صحيح
است يا غلط؟ خوب با تحقيق مىتوان معلوم كرد ،اگر صحيح است ،ما بايد
بگوييم كه اين دشمن در اينجا به ما خدمت كرد براى اين كه يك عيبى را بر ما

معلوم كرد و رفتيم ديديم هست و آن را بر طرف كرديم.

با تمام توانايى كوشيدهام و مىكوشم آزادىها را به نام جنگ و يا
به هر نام ديگرى محدود نكنند

كوشش نكنيد با اين حربههاى ضداسالمى و شيوههاى كامالا ضداسالمى،

واقعيتها را بپوشانيد .وقتى شکنجه باشد ،معلوم است كه آزادى نيست ،چون
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
«فكر» دارند و يا عمل سيأسى دارند؛ البته مال كسانى هم هست كه چيزهاى
ديگرى دارند كه مىشود با شکنجه از آنها گرفت .ديگران مىبايد نگران

مى شدند كه نكند ما به لحاظ اين كه حکومتيم ،اين كارها را بکنيم و آنها بايد
هشدار مىدادند .اما ...و باز تكرار مىكنم ،اگر مردم آزادى نداشته باشند،

آ گاهى هم به دست نمىآورند ،آن «نيروى قهرى» كه دشمن را با وحدت
شکست .به ميان خود مردم مىافتد و به صورت يك ماده منفجره پى در پى

منفجر مىشود و خود مردم را نابود مىكند .دست آخر جامعه خسته و كوفته
تسليم همان رژيمى مىشود كه برضدش انقالب كرده بود .اين واقعيت را خوب

خوب خوب بشناسيد.
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مردم ،باور نكنيد كه آزادى براى شما بد است .اگر چند نفر چند گروه
هم با استفاده از آزادى ،بعضى حرفها را بزنند ،خطرش بسيار ناچيز است .اگر

شما را از اين كه ضد انقالب چنين و چنان مىكند بترسانند نتيجهاى نمىتوان
گرفت ،آخر از اين جنگ كه باالتر نمىشود .آن «ضد انقالب» هر چه كه نيرو

داشته باشد بزرگتر از اين ارتشى كه به جان ما انداختهاند كه نيست .من يك
امتحان دادم شما قدر اين امتحان را بدانيد .نه تنها تا به حال تقاضاى اعالم

وضعيت فوق العاده نكردهام .نه تنها نخواستم بگير و ببند راه بيندازيم ،نه تنها

خفقان به وجود نياوردهام ،بلکه با تمام توانايى كوشيدهام و مىكوشم آزادىها
را به نام جنگ و يا به هر نام ديگرى محدود نكنند ،چون مىدانستم آزادى وقتى
محدود شد و از بين رفت ،بعد از پيروزى رژيمى خواهيم داشت نزديك به

رژيمى كه بر ضد او انقالب كرديم و باز پس دادن آزاديها ديگر ممکن نمىشود.

آن وقت چه ما بخواهيم و چه نخواهيم دين ما در معرض نابودى قرار

مىگيرد ،استقالل ما هم همين طور .ما رژيمى پيدا خواهيم كرد كه بيا و بپرس.

خدايا تو مىدانى در آنچه كردم پايبندى به دين تو بود و اصرار در اين كه

اين ملت صميمى ،با عاطفه پاك و صاف ،پس از دو سال افتادن در اين

«دست اندازها»يى كه مىشد از همه آنها پرهيز كرد ،در يك «دست انداز»
بزرگى نيفتد كه نتواند از آن بيرون برود.

اى مردم ،اگر خدمتى من در اين جنگ كردهام و ناممکن ممکن شد و

نيروهاى مسلح ما توانستند دشمن را سد كنند ،و مانع از انجام توطئه بشوند ،به
گمان خودم در برابر خدمتى كه براى حفظ آزاديهاى شما كردهام ناچيز است.

ارزش اين جنگ و اين رهبرى در اين است كه با كوشش براى دفاع از آزاديهاى

شما توأم شد .حاال به من چه مىگوييد؟

مىگوييد كه يك ارتش ساخته و پرداخته و آماده در اختيار من گذاشته بوديد
كه نتوانستم با آن درست عمل كنم؟ آيا نمىدانيد كه اين ارتش را در همين
جريان جنگ بازسازى كرديم؟ و با همان ايجاد خودجوشى و دفاع از آزادى

است كه اين جوانها با اين صميميت و صداقت در برابر دشمن ايستادهاند و او

را سد كردهاند؟
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آيا مىگوييد چرا من گفتهام مردم بايد آزاد باشند و تحديد آزاديها
خطرناك است؟ اى كسانى كه ناسزا مىگوييد اگر براى اين آزاديها تالش

نمىكردم ،آيا شما بوديد كه اين ناسزاها را بگوييد؟ اقالا قدر آنچه را كه از آن
دفاع شده است بدانيد ممکن است شما بگوييد «در هر حال ما آزاد بوديم
چون كار ما حمله به شما است» .اما اين را بدانيد كه اين آزادى نيست .آزادى
و تخريب با هم ناسازگارند آزادى و سازندگى است كه با هم ربط پيدا مىكنند.
تخريب آزادى نيست اين را قبالا هم گفتهام.

در جمهورى ما اخالق بايد جاى روشهاى تخريبى را بگيرد
به هر حال من همواره به رأى و نظر مردم احترام گذاشتهام .عدهاى

خواسته اند اين طور وانمود كنند كه تكيه به رأى مردم مفهوم مخالفى هم دارد
و آن نفى واليت فقيه است .اما از ديد من اين دو نقطه مقابل هم نيستند و

بلکه يك واقعيت هستند .چطور ممکن است فقيه به زيان مردم نظر بدهد؟ غير
ممکن است پس اين دو در سازندگى ،يك واقعيت اند .آنهايى كه كارشان تبليغ

تخريبى به قصد استقرار استبداد است .هر چه من بگويم يك تعبيرى براى آن

خواهند تراشيد.

اما مردم بدانید ،در تاريخ شما ملت ،نخستين بار است كه رئيس دولتى

جانبدار آزادى شما است و اين آزادى را براى آن مىخواهد كه نسل امروز
ايران بتواند عقب ماندگيها را با سرعت تمام جبران كند ،براى آن كه

مىخواهد كه بندهاى وابستگى به غرب سلطهگر را پاره كنيم ،براى آن
مىخواهد ،در ايران مستقل ،امکان استقرار حکومت اسالمى به وجود بيايد،

چون او عمر خود را در مطالعه سلطه و نظريههاى سلطه گذرانده است و خود

در اين باره بر اساس رهنمودهاى قرآنى نظريهاى عرضه كرده است .مىداند كه

در وابستگى «محال و محال و محال است كه اسالم استقرار پيدا كند و دير يا
زود از آن «اسمى» مىماند و اگر حکومتى به اسم «اسالمى» بماند محتوايى

سراپا «ضد اسالمى» خواهد داشت .چون اين را مىداند و عمر خود را به اين
سن در مطالعه اسالم و اين واقعيتها گذرانده است به شما مىگويد كه هيچ
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چيز نخواهيد ،آزادى بخواهيد ،بخواهيد كه راديو و تلويزيون و روزنامهها
مطالب را از طريق بحث آزاد به شما عرضه كنند ،بخواهيد كه اجتماعها آزاد
باشد و مردم بتوانند آزادانه صحبت خودشان را بکنند .بخواهيد كه اين گونه

جوسازيها بر ضد نمايندهاى كه نظر خود را اظهار كرده است نكنند ،اگر امروز
با اين حقه بازيها و با اين توطئهسازيها و صحنه آرايىها بتوانند نمايندهاى را
خارج كنند ،فردا اين كار را با ديگران خواهند كرد.

اگر آزادى داشته باشيد ،مىتوانيد مانع انحطاط خودتان و دولتتان و

كشورتان بشويد ،آنچه بر سر شما آمده از نبود آزادى است .آزادى و استقالل

يك واقعيت اند .و اگر شما همآنطور كه بندهاى وابستگى را بر دست و پاى
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
ست كه نمىخواهند شما بدانيد .ولى شما مىدانيد .آنچه در همدان شد ،در
ابعاد كوچکتر در جاهاى ديگر هم شده است .و حاال به آنها مىگويم كه وقتى
شما اين سنت غلط را پايه گذارى كرديد و همان روال سابق را از سر گرفتيد،

يك سنگ بزرگى از پايه نظام ضداسالمى را گذاشتهايد.

به شما مردم نمىگويند اين كارها از «ما» هم ساخته است .دست باال را

مىگيرند و مىگويند كه شما با اين كارها موفق مىشويد جوى به وجود
بياوريد و بر اثر آن جو ،رئيس جمهورى دست از كار مىكشد و دنبال كار خود

مىرود .خوب گيريم كه چنين شد ،بعد چه مىكنيد؟

آن رژيمى كه بعد بر سر كار مىآوريد چگونه رژيمى خواهد بود؟ در آن

«نوار كذايى» آمده بود كه «مااگر ببينيم بنىصدر به هر كارى مشغول است ،يك

كارى مىكنيم كه نتواند انجام بدهد و موفق بشود» تا مردم گمان كنند و معتقد
بشوند كه از او كارى ساخته نيست .چند نمونه هم هست كه نشان مىدهد
همين طور عمل كردند .آن داستان گوشت كه تا خواست حل بشود ،متصديان

آن را گرفتند و درس عبرت براى ديگران كردند؛ به هيچ و پوچ محکوم شدند
و «درس عبرت» شدند .و حاال باز گوشت را ارزان و گران فروختن و همه
چيز كما فىالسابق است .گمان مىكنم دير يا زود بر سر بانكها هم همين بال
را بياورند در حالى كه كارى كه بانكها و همين مديريت در به كار انداختن
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كارگاههاى صنعتى و مبارزه با فشار بىكارى و به خصوص در همکارى با
وزارت بازرگانى در شکستن محاصره اقتصادى كرده ،يکى از صفحات

درخشان تاريخ اين دوره انقالب است .البته آنها كه مىخواهند جمهورى
اسالمى را از پاى درآورند ،با استفاده از مجراهايى كه پديد آوردهاند و

همچنين ناآ گاهىها و برخوردها ،خودىها را نيز بفريبند و اين طور كسان را
كنار بزنند و از راه فلج اقتصادى آخرين ضربه را بر موجوديت كشور وارد

كنند .اگر انصاف يارى دهد توجه مىكنيد كه اگر امکان حکومتى هست،
مقدارى به خاطر همين تالش شبانه روزى اين طور آدمهاست و گرنه همانها كه

با بيقرارى منتظر حکومت انحصارى بر اقتصاد كشورند ،بسيار زودتر از اينها
كشور را قربانى كرده بودند .ولى چون آزادى به معنى واقعى كلمه نيست،
نمىتوان اين موضوعات را براحتى مورد بحث قرار داد.

چطور جامعه نداند عرض و طول اين قضيه گرفتن و محاكمه متصديان

گوشت چگونه بوده است؟ در رژيم سابق اين گونه امور را كم و بيش مىشد

طرح كرد .اين مقدار را مقايسه كنيد و ببينيد از آزاديها و آن اشعار آزادى چه
چيز را به دست آوردهايد ،چه آزاديهايى را از دست دادهايد؟ تا به ميزان خطر

پى ببريد.

به هر حال ،در اين مناسب ،با شما ،بنابرمسئوليتهاى بزرگ که برعهده

دارم ،حرف مىزنم .زود به هيجان نياييد ،تخدير اين جوسازيهانشويد،
بينديشيد ،نتيجه زود نگيريد برآورد كنيد و بعد به عمل دست بزنيد.

اگر صاف و صريح بخواهم حرف بزنم ،از بين رفتن آزادى فقط به سود

دو ابرقدرت است :ابر قدرت آمريکا و ابر قدرت روسيه ،آزادى كه نبود.
وابستگىها بر جا مىماند .بنابراين ،اين دو ابرقدرت بر پايه اين وابستگيها

مى توانند به تناسب قدرت ،رژيمهاى وابسته به خود را مستقر بکنند .اما آزادى
كه بود ،اين وابستگىها طرح مىشوند و به جاى واقعيت ،مجاز جلو نمىآيد،

به جاى واقعيت ،جوهاى مصنوعى ساخته نمىشود .در نتيجه ،مسايل اساسى

بر مردم شناخته مىشود و مردم با تمام قوت به حل مسايل مىپردازند و بندهاى
وابستگى را يکى پس از ديگرى پاره مىكنند و جامعهاى مستقل ،آزاد و

اسالمى مىسازند.
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به هر رو ،حرف اينست ،حاشيه نمىروم ،اگر اين حرف بدى است ،بسيار
خوب استدالل خودتان را بياوريد و يا الاقل بحث آزاد در اين زمينه الزم

است .مردم هم قضاوت بکنند ،من همواره به قضاوت مردم گردن مىگذارم و

براى من هيچ چيز خواستنىتر از اين نيست كه مردم به من بگويند شما را از
اين مسئوليت سنگين و خردكننده معاف كرديم .اين همه سروصدا راه

نياندازيد؛ مى شود از مردم خواست كه نظر خودشان را بدهند .من به آن نظر
همواره گردن مىنهم .جمهورى ما يك جمهورى اسالمى است .جمهورى است
كه در آن اخالق بايد جاى روشهاى تخريبى را بگيرد .فقط كمى اخالق.

کارنامه جمعه  21آذر ماه 1359
تاریخ انتشار 8دی مله 1359
شماره روزنامه 436

ديروز به علت بدى هوا نتوانستم به تهران بازگردم .امروز هم گفتند هوا

خوب نيست ،ناچار مسافرت را به تعويق انداختم .تا ساعت  3بعد از ظهر
مطالعه كردم و در ضمن به امور جارى پرداختم .ساعت  3بعداز ظهر به جبهه

رفتم .نسبت به بازديد قبلى ،مقدارى مواضع را توسعه داده و جلو رفته بودند و
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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از بازديد جبهه كه آمدم ،شوراى نظامى تشکيل داديم .در اين جلسه
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

عمليات كه «به چه صورت خواهد بود؟ اگر با موفقيت باشد چه بازتاب پيدا
مىكند؟ اگر نباشد ،چگونه بازتاب پيدا مىكند؟» كوشيدم برايشان روشن كنم
كه اگر انسان خود را براى هدف ،وقف بکند در آن صورت ديگر نگران نوع

قضاوتها نيست ،البته آنها از قضاوتها نگران نبودند ،بلکه از اصل پاپوش و
توطئه و اين حرفها مىترسيدند كه نكند در حالى كه در جبههها مىجنگند

برايشان دردسر درست كنند ،گفتم با قاطعيتى كه شما براى نجات كشورتان
داريد و آماده مرگ هستيد ،ديگر خيلى بىمعنى است كه خود را سرگرم اين

دلواپسىها بکنيد.

به هر حال امروز روحيه شان بهتر بود .اميدشان بيشتر شده بود و چند طرح

را كه آماده كرده بودند ،عنوان نمودند .فعالا نمىتوانم اين طرحها را براى

خوانندگان بازگو كنم.
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صبح گفتند كه براى ساعت  9تا  9/30دقيقه هوا خوب مىشود و
مىتوان به تهران رفت .به تهران آمدم .تا ساعت  5يك ريز مراجعات بود،
كارهايى كه بايد انجام مىگرفت ،مراجعه مىكردند و انجام میگرفت .بعد
جلسه شوراى عالى دفاع بود .در آنجا هم كارهايى كه بود انجام شد و بعد به
منزل آمدم .صحبت از اصفهان و كارهايى كه در آنجا مىكنند و مقدمه چينىها

و توطئه ها و هيجان مردم اصفهان شد ،گفته بودم كه خود به آنجا خواهم رفت
كه البته هر وقت اين رفتن ممکن شد ،مردم اصفهان از آن مطلع خواهند شد.
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جلسهاى با استانداران؛ وضوع همان پرسشنامه بود و سئوالهايى كه
مىگفتند

صبح دو نفر طبيب آمدند و معاينهام كردند .آقايان نظرشان اين شد كه بايد
اقالا ده روز استراحت كامل بکنم .اما روشن است در اين اوضاع و با وجود

جنگ اين كار ممکن نيست و ناچار نپذيرفتم ،بعد اشخاصى كه به مالقات

آمده بودند ،مالقات كرديم و رفتند.

بعد از ظهر جلسهاى با استانداران شد .دو سه موضوعى كه قرار بود

موضوع بحث واقع شود ،واقع شد و مشکل حل شد .يکى از اين موضوعات
كه قبالا هم دربارهاش صحبت كرده بودیم ،موضوع همان پرسشنامه بود و
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سئوالهايى كه مىگفتند دايره سنجش افكار ريأست جمهورى از مردم مىكرده
است .مسئول اين دايره حاضر شد و توضيح داد و معلوم شد كه اصالا و ابدا

موضوع چيز ديگر بوده و  180درجه تغيير محتوى و صورت به آن داده شده و
به آن صورت درآورده و طرح كردهاند .سئوال اين بوده است كه آخرين

شايعهاى كه شنيدهايد چيست؟

جوابهايى دادهاند و اين دايره به حساب اين كه مىخواهد به استاندارها

كمك كند تا آنها محيط كار خودشان را بهتر ببينند و بدانند كه چگونه است،

به صورت پاكت سرى براى آنها نتيجه آن سنجش افكار را فرستاده است .البته

در اين باره بايد خيلى حرف زده مىشد كه چطور «جواب» به «سئوال» به
«پرسشنامه» تبديل شده و در نزد همه كس طرح شد و به صورت يك مسئله
مهم درآمد .ولى چون در جلسه استانداران گفتند كه رفع سوء تفاهم از آنها شده

است و خودشان مىروند و اين مسئله را تعقيب مىكنند تا از ديگرانى هم كه
اين سوء تفاهم به وجود آمده است رفع كنند .من در اين جا از تفسير اين مسئله
خوددارى كرده و اين موضوع را حمل بر صحت مىكنم مىگويم ناشى از
نادانى ،ندانستن و اشتباه بوده است و بس.

فقط مىخواهم اين مسئله را با اين آقايان درميان بگذارم كه مشخصه يك

جامعه اسالمى دست كم ،بايد اين باشد كه انسان وقتى چيزى برايش مبهم بود،
سئوال كند تا رفع ابهام بشود؛ بعد بر اساس موضوع روشن عمل بکند .قلب
حقيقت ،هيچ با اسالم سازگار نيست و قطعا عملى ضد اسالمى است و در آن

مجلس هم گفتم كه اثراتى فوقالعاده زيانبار و خطرناك به جا مىگذارد .در يك
محيطى كه آماده تحريك است ،اينگونه مسايل را در هيئت دولت ،مجلس و در
جامعه عنوان كردن ممکن است اين نتيجه را بدهد كه بر پايه يك ظن ساخته و

مصنوعى ،يك جريان غير قابل كنترلى در جامعه به وجود بيايد و جامعه را در

كام خود فرو برد .اميدوارم اين هشدار براى مسئوالن و براى مردم كفايت كند

و مفيد باشد.

موقعيت كشور ما موقعيت حساسى است ،چطور مىخواهيد كسى

مسئوليت سنگين جنگ را بر دوش داشته باشد و جو كار و فعاليتاش هم اين

طور باشد؟ هر روز به جاى اين كه اگر مسايلى هست و واقعا هم هست كمك
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در رفع آنها بکنند تا او بتواند با آسودگى خاطر بيشترى تمام هم خود را
مصروف پيروزى بکند ،هر روز يك مسئله تراشىهايى هم انجام بگيرد و

اشخ اصى اين جا و آنجا مسئله را عنوان كنند و به جان او بيافتند ،او بايد به
جاى پرداختن به دهها مسئلهاى كه خود جنگ ايجاد كرده است ،بيايد به

مسايلى بپردازد كه اصل و فرعى ندارد .در چنين موقعيتى قاعدهاش اين است

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

گونه محيط را بر ضدش بسازند ،اين جنگ در واقع يك جنگى مىشود كشنده

و از پاى در آورنده.

مايلم مردم بدانند كه محيط كار ما بسيار مسموم است و در مسمومترين

محيطها به سختترين كارها مشغولم ،اما به هيچ روى در من سستى راه نخواهد
يافت و به فضل خدا به كار جنگ با تمام وجود خواهم پرداخت .با وجود همه

اين مشکلها و مشکالتى از اين نوع كه هر روز و هر ساعت به وجود مىآورند
و هدفى جز اين ندارند كه توجه ما را از جنگ برگيرند و به پشت جبهه مشغول

كنند و خداى نكرده آن فاجعهاى را كه مىخواهند به وجود آورند ،تصميم
دارم چنان كه تا اين زمان عمل كردهام ،تنها به جنگ مشغول باشم و بر وعده

خودم كه در انتخابات ريأست جمهورى داده بودم ،وفادار بمانم و انشاءالله يك
وجب از خاك ايران از دست نرود؛ حال اين كه در اين قضيه تنها مسئله ،خاك
ايران نيست؛ اساس جمهورى اسالمى و اساس انقالب اسالمى هم هست .به

هر حال بعد به منزل آمدم و تا ديروقت شب ،باز همين مالقاتها و صحبت
درباره كارهاى جارى كشور ادامه يافت.
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روز سه شنبه عدهاى از نمايندگان اعالم جرم كردهاند
صبح در ستاد ارتش مصاحبهاى با مخبران خارجى كه از مناطق جنگى

ديدن كرده بودند ،داشتم .بعد به ديدار امام رفتم و درباره وضعيت نيروها در
جبهههاى جنگ صحبت شد ،مطالبى درباره بهبود وضع نيروهاى نظامى به

اطالع ايشان رساندم .اميدوارم كه عمليات نظامى به صورتى انجام بگيرد كه
خيال مردم از جهت عقب راندن نيروهاى دشمن آسوده شود .بعد به منزل آمدم

تا آماده رفتن به خوزستان بشوم .گفتند در مجلس بحث شده است كه دو سه
مطلبى را كه من در كارنامه روز ،موضوع بحث قراردادهام ،اينها اسرار بوده و
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اين اسرار را افشا كردن بر خالف قانون اساسى است و موجب رو به رويى
ارتش با مجلس مىشود و از اين قبيل مطالب .معلوم شد روز سه شنبه عدهاى
از نمايندگان اعالم جرم كردهاند (چون مطلب اين كارنامه را من بعد از آن روز

پر كردهام) ناچار اين چند جمله را مىگويم :اوالً در قانون اساسى مطالبى كه
نبايد در خارج نشر بشود ،طبق اصل  69مطالب جلسه سرى است .جلسه سرى
غير از جلسه خصوصى غير علنى است .مطالب جلسه خصوصى در همه جاى

دنيا كم و بيش منتشر مىشود ،البته نه با تفصيل .در ايران هم سابق مجلس
بود .مذاكرات مجلس خصوصى همان روز در روزنامهها تا حدودى منتشر

مى شد .ثانيا حرف يك نماينده ،حرف مجلس نيست تا احتمال رويارويى
ارتش با مجلس برود و ثالثا كسانى كه در آن حملهها هدف اتهامات دروغ
قرار گرفته بودند ،ارتش نيستند تا اين صحبتها درباره آنها توهين و يا تخفيف

كل ارتش تلقى بشود .رابعا اين حرفها «سر نظامى» و يا «سر غيرنظامى»
نبوده است كه بازگو كردنش موجب استفاده دشمن بشود .خامسا دروغ

حقيقت نمىشود تا درباره ضرورت پوشاندن و نپوشاندنش بحث و گفتگو الزم
باشد .سادسا نمايندهاى كه اين مطالب را در نامهاى براى من نوشته بود ،از من
خواسته بود يك توضيحاتى در اين باره بدهم تا رفع سوء تفاهم بشود كه اگر
اين چيزها صحيح نيست ،جوى به مناسبت اين حرفها به وجود نيايد.

پس از توضيحات كه گمان مىكنم براى هر كسى روشن است كه مقصود

از اين كارها جز اين كه يك هيچ و پوچى را اسباب جوسازى قرار بدهند

نيست ،مىخواهم از مردم انصاف بخواهم كه تكليف من چيست؟ اگر توضيح
ندهم ،اين جوسازىهاى در مجلس ودر جاهاى ديگر ،روحيه فرماندهان را به

حداقل كاهش مىدهد و واضح است كه براى جنگ ،يك خطر قطعى و حتمى
است .اگر به درخواست آن نماينده و به مناسبت ،توضيح بدهم كه با اين مقدمه

چينىها .حتما به اعالم جرم تبديل مىشود ،آيا واقعا مىشود به اين كه در اين
جو مابتوانيم بر مشکالت غلبه بکنيم و دمشن را برانيم اميد بست؟ ما در چه

جوى بايد با دشمن بجنگيم؟ چرا اين نمايندهاى كه اين مطلب را طرح كرده
است به خود زحمت نداده كه بيايد توضيح بخواهد تا از او رفع ابهام بشود و

اينها مسائل را اين طور طرح نكنند و وقتى هم كه طرح كردند ،اينهايى كه
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مىگويند چه سر نظامى است!؟ اگر كسى رفت و به نادرست ،مطالبى را عنوان
كرد ،اين دروغها سرى هستند!؟ و سر مجلس هستند!؟ اين كه در مجلس و يا

غير مجلس ،كارعدهاى نشر اكاذيب باشد ،آن هم از اين نوع اكاذيب ،آيا اين
اعمال روحيه جنگى باقى مىگذارد؟ شما اگر راست مىگفتيد بايد آن نماينده
را مورد سئوال قرار مىداديد كه چرا اين حرفها را بر خالف حقيقت زده
است؟ اينها هيچ كدام «سرجنگى» نبوده است چرا شما اين قدر از واقعيت و

قانون دور مىشويد ،براى اين كه حرف نادرستى را به اين صورتها دربياوريد و
منعكس بکنيد؟ حرف من اين است و اين را بدانيد كه اين كارها جز تضعيف

جبهه ما ،هيچ نتيجهاى به بار نمىآورد.

اگر مقصود شما شخص من هستم ،صبر كنيد جنگ تمام بشود ،از اينها

و بيشتر از اينها را طرح بکنيد و من به شما اطمينان مىدهم كه وارد جر و
بحث با شما هم نشوم ،شما هم هر چه مىخواهيد بگوييد .و اگر مقصود شما

شخص من نيست و مىخواهيد اثبات بکنيد كه اين ضعفها در كار ما

هست ،خوب با بيان اين ضعفها آن هم به اين صورت بسيار نادرست ،جز
تشديد آنها چه نتيجهاى مىگيريد؟ بايد ضعفهايى را كه داريم به قوت تبديل

كنيم .اگر مىخواستم خودستايى بکنم و مردم را به خواندن و شنيدن

خودستايىهاى خود مشغول بکنم ،هر روز مىآمدم قسمتى از ضعفها را،
خودم بيشتر از شما شرح مىكردم و مىگفتم :خوب مردم ،من با اين وسيلهاى

كه اين ضعفها را دارد ،چگونه مىخواهيد بجنگم؟ اما كار انسان معتقد و

مکتبى واقعى اين نيست ،كار او اين است كه اين ضعفها را به قوت تبديل
كند و دشمن را بشکند .اگر قبول است كه ما در جنگ هستيم و در جنگ آزاد
نيستيم كه تمام حقيقت را به طور آشکار و علنى طرح بکنيم ،پس اين حرفها

را هم طرح نكنيد ،بگذاريد جنگ كه تمام شد ،در يك محيط باز ،وقتى امکان
طرح اين حرفها فراهم شد ،اين امور را طرح مىكنيم و موضوع بحث و گفتگو

قرار مىدهيم و مردم هم داورى مىكنند.

امروز پس از اين كه مدتى به اين مسئله مشغول بوديم ،خبر آوردند كه

(حاال نمىدانم همين را هم بگويم ،جزء اسرار است؟ لو رفتن سر است؟ يا

اين كه بايد بگويم) یک نظامی را به مجلس آوردهاند .متصديان مجلس
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نمى بايد امور را از مجرى صحيح خودشان خارج كنند و اشخاصى را بياورند
در آنجا و آنها حرفهايى را بزنند كه در دمادم عمليات نظامى بدترين ضربه از
پشت است؛ كسى را بياورند و او يك حرفهايى بزند كه كسى هم نيست در

آنجا حقيقت حرفها را آشکار كند؛ باز اين كار شدهاست .حال اين كه
نظامیها بايد موافق قوانين خاص خودشان عمل بکنند ،يعنى اگر گزارشى

دارند ،به فرمانده خودشان بدهند ،فرمانده او هم به فرمانده باالتر از خودش

بدهد ،واال نفری را برداشتن و بردن و گفتن كه آقا بيا حرفهايت را بزن،

نيروهاى مسلح ما پانصد ،ششصد هزار نفر دارند .شما فكر كنيد اگر هر كس
بخواهد بيايد و حرفهايش رابزند ،از جبهههاى ما چه باقى مىماند؟ و به اين

مناسبت هشدار مىدهم ،هشدار جدى مىدهم و مىگويم كه مردم ،با اين كه
تواناييهاى جنگى دشمن زياد است ،ما در جنگ شکست نخورديم و روز بروز

هم بر تواناييهاى خود افزوديم ،اما پناه بر خدا از آنچه در پشت جبهههاى جنگ

مىگذرد و كارهايى كه هر روز انجام مىگيرند و ما را در يك وضعيت سختى از
جهت روحيه نيروهاى مسلح قرار مىدهند.

نه تنها شما مردم مراقب باشيد ،بلکه شما نيروهاى مسلح هم كه

مى جنگيد ،اين را بدانيد كه زندگى با فرض وجود شيطان است ،يعنى شيطان
هست و به اين كارها مىپردازد .ما بايد فرض كنيم اين مشکالت هستند و اين
كارها و اين جنگ روانى وجود دارد و تشديد هم مىشود .اما با وجود اينها با

قوت بيشترى بجنگيم .ما بايد پاسخ همه اين حرف و نقلها و توطئهها را در
تالش بيشتر براى پيروزى بدهيم .يك پيروزى قاطع و سريع .واال راه ديگرى
نيست ،نيروهاى ما بايد متوجه اهميت موقع باشند و با تمام توانايى براى

پيروزى بکوشند .هيچ چيز به اندازه پيروزى ،ما را از شر اين وسوسهها و
جنگهاى روانى راحت نمىكند .اگر مردم يا نيروهاى مسلح ما به اين
جوسازيها و به اين بازيها و به اين كارهايى كه از يك مسلمان ،هيچ برازنده

نيست و قطعا از كارهاى شيطانى است ،تسليم بشوند ،در اين لحظاتى كه اميد
به پيروزى به دست آمده است ،پيروزى به شکست بدل خواهد شد.

با وجود همه اين فعاليتها كه واقعا هيچ كس يا كمتر كسى در تاريخ ما با

آنها رو به رو بوده است كه در حين جنگ شب و روز براى او مسئله بتراشند و از
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هر سو او را درتنيده تارعنكبوت مشکالت واقعى و اين گونه مشکالت كه بايد
آنها را در مجموع جنگ روانى در جبهه دوم گفت ،قرار داده باشند و با اين

حال جنگيده باشد ،تا آنجا كه در توان دارم و با اتكا به حمايت خداوندى با
تمام وجود مىايستم و مىجنگم و داورى را به خود مردم مىگذارم كه وجدان
پاكشان بهترين قاضى و بهترين يار و كمك كار ما در اين تالش بزرگ است.

امروز به خوزستان بازگشتم و براى بررسى وضع جبهههاى آبادان ،خرمشهر

به آن ناحيه رفتم .عالوه بر مشکل هماهنگى ميان نيروها ،مشکل تدارك نيز از

مشکالت كار ما است و اين مشکالت در اين جبهه نيز وجود داشت .به

محض رسيدن ،به حل آن پرداختيم .در حقيقت مىشود گفت از مشکالت مهم
هر جنگى يکى هم توزيع امکانات است كه در جبهههاى ما هم از ابتدا اين
مشکل وجود داشته است .تالش و كوشش ما اين بود كه تا حدودى اين

مشکل را حل بکنيم؛ مقدارى موفق شدهايم واميدواريم كه بيش از اينها نيز
موفق بشويم .نيروهاى مسلح ما توجه بکنند به اين كه پيروز شدن وقتى معنى و

مفهوم پيدا مىكند كه ما بتوانيم اين گونه مشکالت را از پيش پا برداريم .به
هر حال تا ساعت نه و ده شب به حل مسايل پرداختيم و بعد محل نظامى را
ترك كرديم .باران هم مىباريد كه به محل اقامت آمديم.

مطالعه كتابی درباره اوالف پالمه و سوسياليزم سوئد
در هر فرصتى كه دست میدهد ،من به مطالعه کتاب میپردازم .به مطالعه
يك كتاب پرداختم كه درباره اوالف پالمه و سوسياليزم سوئد بود .دليل مطالعه

يکى اين بود كه پالمه از سوى سازمان ملل به ايران آمده بود و شناختن طرز
فكر و حوزه عمل و محيط زندگى او از نظر ما كار را آسان مىساخت .در

مطالعه اين كتاب به نكات جالبى هم برخوردم .مثال او در گذشته و در جوانى
مدتى از زندگى خود را در آسيا گذرانده و در مبارزات ضد استعمارى

كشورهاى آسيايى و همه دنياى سوم (به اصطالح كتاب) فعاالنه شركت
داشته است .در ويتنام بر ضد آمريکا موضع صريح و قاطع گرفته ،در انقالب
رهايى بخش الجزاير جانب انقالب را گرفتهاست .ديدى كه در اين كتاب بيان
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ش ده است رابطه ميان استقالل و سوسياليزم است كه از هر حيث جالب بود و
نشان مىداد كه واقعيتها در همه جا به راه حلهاى مشابه انجاميده است ،اگر
ملتى بخواهد رهايى از استكبار را تجربه كند ،حاال هر اسمى به اين جريان

بگذارد مهم نيست .ناگزير به اينجا مىرسد كه میان رابطه ميان سلطهگر و زير

سلطه و وابستگيها با رهايى مستضعفان از سلطه مستكبران ،رابطه تنگاتنگى

است .استقالل به معناى از بين رفتن پيوندهايى است كه قشرهاى مستكبر را
پديد مىآورد و به جامعه تحميل مىكند .اگر اين پيوندها را پاره كنيم،

وابستگيها را پاره كنيم ،به آزادى به معناى واقعى كلمه نيز دست يافته ايم؛ به
بيان ديگرى مىتوان چنين گفت :این معنا كه در قانون اساسى ما هست كه
استقالل و آزادى يك واقعيتند و از هم تفكيك ناپذيرند ،معنايى جز اين ندارد

كه تا مردمى آزاد نباشند ،نمىتوانند آن بندهاى وابستگى را پاره كنند و تا
بندهاى وابستگى را پاره نكنند ،آزاد نمىشوند .باز به همان مسئله مىرسيم كه

پيش از اين نيز به توضيح آن پرداختم .آزادى در كشورى كه مىخواهد از

رابطه مستكبر و مستضعف رها گردد معنايى جز آزادى در كشورهاى اروپايى
دارد و جوب آن چند بار بيشتر است .هر آن قدر كه ما به انديشه ميدان بدهيم،
امکان فكر كردن و ابتكار را فزونتر بکنيم به همان نسبت مستقلتر مىشويم و

فرهنگ ما مستقلتر مىشود ،به همان نسبت آزادتر مىشويم و به همان نسبت
امکان «استقرار واقعى اسالم» و «اسالم واقعى» و نه «هر كارى به نام

اسالم» بيشتر فراهم مىگردد .اين واقعيت را از تجربه تاريخ داريم .تاريخ
كشور خودمان از جنبش تنباكو تا امروز گزارشگر روشنى بر اين واقعيت است

كه جريانهاى مخالف با آزادى سرانجام زمينه ساز بازگشت به شرايط وابستگى

بودهاند و نتايج انقالب مردم را برباد دادهاند و سلطه خارجى را بر كشور ما
تحکيم بخشيدهاند.

نتايج قيام ما بر ضد انحصار تنباكو چگونه از بين رفت؟ انقالب مشروطه

ما به چه روز افتاد؟ و با كودتاى  28مرداد بر سر نهضت مردم ما براى ملى
كردن نفت چه آمد؟ و چه خطرهايى در كمين انقالب اسالمى ماست؟ نگرشى
بر اين واقعيت تاريخى بايد چشم و گوشهاى ما را باز بکند و بدانيم هيچ چيز

براى ملتى كه انقالب مىكند و در شرايط وابستگى است عزيزتر و گرامىتر از
711

آزادى نيست و اسالم واقعى آن اسالم كه انقالب ما را با شعار استقالل،
آزادى ،جمهورى اسالمى ،ممکن كرده در آن «اسالم» است كه مىتوان بدين

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.

اين واقعيات در كشورهاى ديگر نيز هست .اگر انقالب ما براى اين

واقعيت يعنى رهايى از وابستگى ،يعنى نشان دادن رابطه آزادى و استقالل در
تحقق آزادى و استقالل راهى پيدا كند ،گمان مىكنم به حل مشکل انسانيت
معاصر دست يافته است .تالش و كوشش ما براى دستيابى به اين راه حل

است .اگر نه ،زمان ما را به وادى ناكاميها خواهد كشاند .واقعيتى كه در آن
كتاب بود ،براى كشور سوئد كمتر محسوس است تا كشورهايى مثل ما ،چون

كه سلطه ابرقدرتها بر كشورهاى مثل ما حد و مرز نمىشناخته است .اما آدمى
مثل پالمه كه در قارههاى زير سلطه غرب مدتى از عمر را گذرانده است با

تجربه عملى و واقعى بايد معلوم كرده باشد كه ارزش استقالل چه ميزان است
و عجيب اين كه وقتى او براى گفتگو درباره جنگ ايران و عراق پيش ما آمد،
ما قضيه را از همين ضرورت استقالل شروع كرديم .در آن موقع به او گفتم از

نظر ما حمله عراق تالشى براى محو استقالل ايران از سوى ابرقدرتهايى است

كه در خاورميانه به دسته بنديهاى جديد دست زدهاند و يك نگرش به وضعيت
منطقه نشان مىدهد كه آمريکا در كار ايجاد حلقهاى به دور ايران مىباشد و ما

ناچار در اين نبرد از استقالل خودمان دفاع مىكنيم.

کارنامه سه شنبه  25آذرماه 1359
تاریخ انتشار  10دی ماه 1359
شماره روزنامه 438

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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اين توضيحات را يادداشت كردم ،امکانات نظامى كه در اختيارشان قرار گرفته
بود ،كارهاى دشمن و كارهاى خودشان را هم گفتند كه همه را يادداشت كردم

و همين طور تواناييها و ضعفهاى دشمن و تواناييها و ضعفهاى خودشان را
براى من شرح دادند.

بعد از اين توجيه نظامى ،بعد از ظهر ،به مسئله ديگرى مشغول شديم كه

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.

از روز نخست جنگ اين مسئله يکى از مسايل مهم جبهههاى جنگ بوده

است .علت اين كه حل اين مسئله با همه ضرورتى كه دارد ،اين همه طول
كشيده

و هنوز نيز حل قطعى نشده است ،جز اين نيست كه عوامل

غيرمادى و مؤثر در جنگ خصوصا آن عامل سيأسى مانع از تحقق آن بوده

است .چطور يك نيروى نظامى مىتواند در شرايطى كه اعالم راهپيمايى مىشود
و با اين اعالم جوى بوجود مىآيد كه پندارى روز پنجشنبه «روز مصاف»

تعيين كننده سرنوشت سيأسى كشور است ،فرمانده درجبهه جنگ جرأت عمل
نظامى به خود بدهد؟ عمل نظامى ممکن است موفقيت داشته باشد ممکن

است با شکست توأم بشود .اگر عمليات نظامى يك فرمانده موفق نمىشد چه

وضعى پيدا مىكرد اگر روز پنجشنبه راهپيمايى هم انجام مىگرفت؟ خود اين
معنا كه عدهاى شب و روز به تخريب روحيه فرماندهان مشغولند و گمان

مىكنم اين معنا امروز ديگر بر كسى پوشيده نيست و همه مردم ديگر همه اينها

را مىشناسند ،يکى از عوامل مهم بازدارنده ما در جبهههاى جنگ بوده است.

عدهاى جبهه جنگ اصلى را جبهه جنگ با رئيس جمهورى قرار
دادهاند
آنچه من كردهام و مىكنم براى خنثى كردن اين عامل كه از نتايج آن يکى
هم ضعف فرماندهى و نبود وحدت آنست .هر جا انسجام و وحدت فرماندهى

قويتر است ،در آن جبهه توانايىهاى ما بيشتر و پيشرفتهاى ما بيشتر است.
ضربه هايى كه به دشمن زده و مىزنيم ،كارىتر بوده است و هر جا اين وحدت
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فرماندهى بر اثر حاكميت اين روحيه كمتر بوده ضعيفتر بودهايم و دشمن
چيره بوده است .با همه اين مشکالت و با آنكه با كمال تأسف عدهاى جبهه

جنگ اصلى را جبهه جنگ با رئيس جمهورى قراردادهاند ،تالش عمده و همه
جانبه شبانه روزىام وقف ايجاد روحيه و ايجاد وحدت فرماندهى شده است و
خوشبختانه نتايج به دست آمده ما را از نگرانى به در آورده است .امروز با

وجود جو سيأسى ناسالم و با وجود لحن تهديدآميزى كه از سوى اين و آن به
كار مىرود ،روحيه فرماندهان خوب است ،روحيه نيروهاى مسلح ما خوب
است.

به آنها كه شايد به علت عدم دسترسى به اطالعات صحيح و عدم امکان

توضيح ،در ابهام هستند و از ظن خود نسبت به رئيس جمهورى بدبين شدهاند

مىگويم فرض كنيد رئيس جمهورى هم مثل شما به ضعفها ،به نارسايىها،
به بديها و به هر چيز ديگرى كه شما در ذهن تصور مىكنيد آ گاه باشد ،و

فرض كنيد كه بيشتر از اينها آگاه باشد ،اما خواهران و برادران من ،آيا
نيروهاى خوب ديگرى با تجهيزات كامل وجود دارد كه من آنها را گذاشته
باشم و اين نيروها را به كار برده باشم؟ اگر شما هم به اين نتيجه مىرسيد كه

«وجود ندارند» ،آيا وظيفه من اين نيست كه اين نيروها را با مراقبت شبانه
روزى آماده كنم ،ضعف هايشان را به قوت تبديل كنم و به كار بگيرم؟ آيا اگر

شما به جاى اين كه فكر كنيد من مىخواهم پرده و حجابى بر اين ضعفها
باشم ،از راه همدلى و همدردى فكر كنيد بلکه به دليل اين نيرويى كه بايد آن

را به كار بگيرم شما بايد به من كمك كنيد ،آيا وضع به كلى عوض نمىشود؟
آنچه تجربه به ما آموخت ،اين است كه آدمى تغييرپذير است و روش اسالمى كه

پيامبر ما به كار برد روش درستى بود .انسان را نمىتوان سنگ و جماد تلقى
كرد حال اين كه امروز از نظر علمى اين مسلم شده است كه سنگ نيز تغيير

پذیر است .فكر كنيد از نظر نظامى مىگويند در حال جنگ و در حين
عمليات جنگى تجديد سازمان و تكميل سازمان نظامى امرى محال و بىسابقه

بوده است؛ اما اين امر محال و بىسابقه انجام گرفت .ما امروز در جبهههاى

جنگ  8تا  10برابر روز اول از نظر تجهيزات و امکانات نظامى قويتر
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شده ايم ،فكر كنيد كه اين انسانها در اين مدت و در زير ضربات دشمن چگونه
توانستهاند اين مهم را به انجام برسانند؟

آنها كه اين كار را توانستهاند در اين وضعيت انجام دهند ،آيا پيش از اين

زمان و در وضعيت مناسبترى بهتر نمىتوانستند اين كار را انجام بدهند؟ آنچه

شد اين بود كه در اين دوره ،فرماندهى نيروهاى مسلح بيشتر از سابق واقعيت

پيدا كرد و نظم و انضباط ممکن شد ،در نتيجه ايجاد نيروى عظيم ميسر
گشت .براى اين كه اثر اين قوت گرفتن را در ذهن آنهايى كه گمان مىكنند

وظيفهاى جز «مخالف خوانى» ندارند ،بدانيم خوبست گفتهها و

نوشتههاى آنها را مرور كنيم.

اوايل مىخواستند كه ما دشمن را سد كنيم و مانع پيشروى آنها بشويم .به

مناسبت جنگ من نمىتوانم بگويم چه اظهارات و چه تلگرافاتى مىكردند .در
مرحله بعدى مىگفتند «شما نگذاريد آبادان به دست دشمن بيفتد ما ديگر

كارى به طول جنگ نداريم ،هر طور مىخواهيد با دشمن بجنگيد» .و امروز
مىگويند چرا مسامحه مىشود و چرا ارتش هجوم و حمله و پيشروى خود را
شروع نمىكند؟ اين قدر گفته و مىگويند كه همه اين سئوال را مىكنند .امروز
اين سئوال يك سئوال عمومى شده است از لحاظ من اين سئوال نشانه خوبى

است در عين حال كه معرف ناشکيبايى است و ظاهرا بيم هموطنان ما هم در
آن هست ،در عين حال نشانه آن است كه به تدريج همه پذيرفتهاند كه نيروهاى

مسلح ما غير از نيروهاى مسلح روزهاى اول است .گرچه تقدير و تشويق را
هنوز آن عده كه گفتم ،وظيفه خود نمىدانند ،اما قبول دارند كه زحمتهاى

طاقت فرسايى كه گاه جان آدمى را به لب مىرساند به نتيجه رسيده و امروز
نيروهاى مسلح ما مىتوانند هجوم موفقيتآميزى را به انجام برسانند .از اين به
بعد وظيفه اين نيروهاى مسلح است كه به اين خواست عمومى پاسخ بدهند و

بىتوجه به جوسازيهايى كه مىشود با اتكاء به خداوند بزرگ در سر پيروزى
بپرورند و براى به دست آوردن اين پيروزى به تالش عظيم برخيزند .آنها بايد

بدانند همآنطور كه آن نا ممکنها ممکن شد و ما توانستيم نيروهاى خودمان

را به اين حد از توانايى برسانيم ،بايد پيروزى هم ممکن بشود ،بايد هجومهاى

ما در هر شرايط جوى انجام بگيرند و بايد دشمن شکسته بگردد.
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اين عهدى است كه ارتش ما با انقالب ما دارد ،اين آزمايش قبول شدن
است و اين ارتش با اين پيروزى ،به انقالب امتحان قبولى مىدهد .به ملت هم

امتحان قبولى مىدهد و از اين پس مردم ما مىتوانند با آسودگى خيال از اين
كه ارتش پاسدار مرزهاى آنها است و سوداى دخالت در امور زندگى روزمره

آنها را ندارد ،پىهاى زندگى اجتماعى خودشان را محکم بگردانند و با
اطمينان خاطر بيشترى نسبت به عدم تأثير توطئههاى داخلى و خارجى و

ابرقدرتها اين زندگى اجتماعى را بازسازى كنند.

از تهران تلفن كردند كه شما خوبست به تهران بياييد
شب پس از بحث مفصل با نظاميان وقتى آنها رفتند ،از تهران تلفن كردند

كه شما خوبست به تهران بياييد چون يکى از مواد قطعنامه كه قرار است در
راهپيمايى خوانده بشود مربوط به فرماندهى كل قوا است و قرار است فردا به

نزد امام بروند و از ايشان اجازه بگيرند كه اين ماده در قطعنامه باشد .من
پاسخ دادم كه به تهران نمىآيم؛ به لحاظ اين كه اين مسئوليت سنگين سالمت
مرا مختل كرده است .مرا به اين جا كشانده است و هر آن كه از اين مسئوليت

آزاد بشوم خواهم گفت« :آسوده شدم» ،واال اگر قرار باشد بابت هر توطئه
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

اظهار نگرانى مىكردند .از باب تأثيرات اين كار در وضع جبههها و خطرات
عظيم آن در از بين بردن همه زحمتها و تالشها و خداى نكرده چيره شدن

دشمن .به آنها گفتم شما كارتان كار نظامىگرى و فن جنگ است .كار من هم
شناسايى امور اجتماعى است .داستان اصفهان و فيلم برداشتن و نمايش دادن و

بدنبال آن اعالم راهپيمايى ،داستان خنگى است؛ خصوص كه آيةالله خادمى در

اعالميهاى گفتند كه اين يك بازى تصنعى است و اگر هم كسانى تا حاال شك
داشتند كه جريان سازى است ،آن شك شان از بين رفته است .آشکار است که

كسانى مىخواهند ،پس از اين كه آن تظاهرات به نتيجه نرسيد ،اينك از
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محبوبيت بىمانند امام استفاده كنند و از نام او براى تثبيت قدرت خود بهره
جويند و من ترديد ندارم كه امام اجازه اين راهپيمايى را نخواهد داد.

به آنها گفتم كه شما به ميزان آگاهى امام واقف نيستيد ،به ميزان فكر و

توانايى او وارد نيستيد .مىدانم كه او به اين كار رضا نخواهد داد و بر فرض
اين كه اين تظاهرات انجام بگيرد ،در پى آن چيزى نيست .گيريم اين بيم شما

راست باشد و آنان چنين قطعنامهاى را در اين تظاهرات بخوانند و مردم هم
تصديق بکنند اين مردمى كه خود رأى دادهاند و خود مىبينند كه ما با چه

خون دلى از وطن دفاع مىكنيم ،اگر قطعنامهاى را تصديق كردند ،بعد چه؟

فرداى آن روز چه خواهد شد؟

چه كسانى مسئوليت كم و زياد در جبههها را بر عهده خواهند گرفت؟ جز

بر عهده آنها كه اين جريانها را ايجاد كردهاند؟ آن نارسايى و ضعفها و
خداى نكرده شکستها را چه كسانى بر عهده خواهند گرفت؟ پس اين
تظاهرات مرا نخواهد شکست بلکه آنهايى را خواهد شکست كه اين شيوهها را

شيوههاى مؤثرى آنهم در اين شرايط جنگ مىدانند ،همانها كه در اين موقعيت
از راه انصاف حتى اگر من آدم بدقلقى هم بودم مىبايد با تمام قوت از من

حمايت مىكردند تا وطن شان مستقل بماند .بعد در وطن مستقل به اين امور
بپردازند .پس چون از فرداى اين تظاهرات امور در جهت بهتر سوق نمىكند،

بلکه در جهت بدتر شدن سير خواهد كرد ،خواهى نخواهى به زيان آنهايى

تمام مىشود كه مىخواستند يا مىخواهند يا تصور مىشود كه مىخواستند اين
روز را روز تعيين تكليف رئيس جمهورى قرار بدهند.

ممکن است به شما بگويند دشمنان ما استفاده خودشان را مىبرند و بعد

از اين كه استفاده شان را بردند و كارى كه نبايد بشود شد ،فاجعهاى كه نبايد
رخ دهد رخ داد ،ديگر اين كه نتيجه به سود چه كس و چه گروهى و به زيان

چه كس يا چه گروهى تمام شد ،حرف پوچ و بىمعنايى مىشود و اين حرف

صحيح است .در كودتاى  28مرداد نيز همين طور شد .اما وضعيتى كه ما
امروز داريم اميدبخش است .مردم ما آگاه و هشيارند و من گمان نمىكنم

امروز روزى باشد كه بتوان به اين مردم چيزى را كه نمىخواهند تحميل كرد.
به آنها گفتم پس نگران نباشيد و به كار خودتان با اطمينان خاطر مشغول
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باشيد .آنها در حالى كه مىدانستم نه كامالا باور كردهاند و نه كامالا متقاعد
شدهاند ،از نزد من رفتند و من خود مىدانم كه تا نتيجه راهپيمايى اينها دست
به اقدام نظامى چشمگيرى نخواهند زد.

شد.

در هر حال امروز هم به اين ترتيب در جايى كه من در ماهشهر بودم تمام
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ما بايد با همين نيروها بجنگيم و ضعفهاى همين نيروها را به قوت
تبديل بکنيم

صبح حالم خوب نبود ،از قرار وضع فشار خون پايين آمده بود .با اين
حال مىبايد ماهشهر را ترك مىكردم ،طبق قرار قبلى بايد به محل سپاه

پاسداران مىرفتم ،اما به لحاظ ضعف نتوانستم اين كار را بکنم و از مسئوالن
آنها خواستم كه پيش من بيايند .آمدند و درباره وضع جبهه ،نيروهاى نظامى با

آنها صحبت كردم .گفتم فرض كنيد آنچه كه شما مىدانيد ،من هم مىدانم به

عالوه چيزهايى هم هست كه شما نمىدانيد و من مىدانم .اما ما بايد با همين
نيروها بجنگيم و ضعفهاى همين نيروها را به قوت تبديل بکنيم تا پيروز

بشويم اين براى ما مسئله مهمترى است .پيروزى در اين جنگ براى ما تعيين
كننده است در حالى كه بقيه امور فرعى است .هيچ مسئولى حق ندارد آنچه را

كه اساسى است فداى امورى بکند كه فرعى هستند.

آن طور كه از بيانشان به نظر مىآمد ،روحيه تفاهم داشتند و معلوم بود

متوجه هستند كه من چه مىگويم .اميدوارم كه با روحيه تفاهم و هماهنگى در
اين جبهه با ارتش كار خواهند كرد و پيروزيهاى جديد به دست خواهيم آورد.

پس از پايان اين جلسه بيرون آمده اما ديدم آمادگى مسافرت با هليکوپتر

را ندارم ،بنابراين با اتومبيل و از راه زمين حركت كرديم .باران مىباريد ،هر
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چه هم در راه پيش مىآمديم بر شدت باران افزوده مىشد .در راه رئيس ستاد و
فرمانده نيروى هوايى و سرهنگ آذين با من همراه بودند،

بيانيه دفتر امام درباره لغو راهپيمايى
ساعت  2اخبار راديو را باز كردند و بيانيه دفتر امام درباره لغو راهپيمايى
را خواندند .اين افسران كه ديشب ناباورى داشتند و با حرفهاى من قانع نشده
بودند ،از ارزيابى درست من بسيار متعجب شده بودند .گمانم اين است كه با

شنيدن اين خبر در همه جبههها يك حالت آسايشى به وجود آمد .اين فشارها و
تشديد و تشددها فروكش كرد و بارقه اميد از نو در دلها روشن شد.

به مناسبت مىگويم اميد من است كه همه براستى در خط امام قرار بگيرند

و آنچه اصل است فداى امورى كه گاه فرع هم نيستند نكنند .ما نمىتوانيم به
مردم خودمان بگوييم در نخستين سال استقرار جمهورى از دفاع عاجز شدهايم

و به دشمن اجازه دادهايم مردم مؤمن را آواره بکند و بر قسمتى از خاك ما
تسلط پيدا بکند ،بيرون راندن دشمن اصل است ،بقيه امور فرع و كمتر از فرع

است .چند نوبت هم امام اين معنا را تأكيد كردهاند .به ملت اطمينان مىدهم

اگر هم گاهى من حرفى مىزنم ،حالت من به حالت كسى مىماند كه به او نيش

و سوزن به طور بىسروصدا مىزنند و او از روى ناچارى گاه فرياد مىزند.
ديگر حاال آنچه واقع شده ،مردم از آن اطالع دارند و مىدانند من چه مىگويم

و تازه آن فريادى هم كه مىزنم در رابطه با جنگ است ،حالت من به حالت
كسى مىماند كه با تقالى كشندهاى دارد بنايى را مىسازد و مىبيند كه هنوز
خشت بعدى را نگذاشته ،چند خشت از ديوار بنا را فروريختهاند و او ناچار
بايد آنها را بر سر جاى خود بگذارد و مراقبت هم بکند كه آنها را نريزند و یك

خشت تازهاى هم به روى آنها بگذارد .انصاف داشته باشيد به دست من،
نيرويى قابل و كارآمد نداده بودند ،اين نيرو ايجاد شده است .من نه تقدير و

تشويق مىخواهم و نه ستايش مىخواهم؛ آنچه مىخواهم اينست كه با فشار
سيأسى  -روانى اين نيرو تضعيف نشود و ما بتوانيم دشمن را سركوب كنيم.
همين و بس.
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به هر حال ساعت  3بعد از ظهر به قرارگاه نظامى خودمان رسيديم ،در
حالى كه باران مثل سيل مىباريد .به محض رسيدن ،بعضى فرماندهان را

احضار كردم و با آنها درباره جنگ در شرايط جوى متغير بحث و تبادل نظر
كرديم .گفتم :آمادگى شما بايد در آن حد باشد كه باران را يار خود تلقى كنيد،
همآنطور كه همواره مىگفتيد باران در كار ما مفيد است .ضربههايى كه به

دشمن مىزنيد افزايش دهيد و طرحهاى الزم را براى اين كار بايد فراهم
كنيد .اگر فراهم كردهايد ،در تجربه عملى همين روزها تكميل بکنيد .چنان
نباشد كه باران به كاهش فعاليتهاى رزمى بيانجامد.

بعد راجع به طرحهاى نظامى كه مىبايد به اجرا در مىآمدند صحبت كرديم

و آنها راجع به كم و كسر اين طرحها توضيحاتى داشتند كه دادند و رفتند.

ميل سلطه برديگران و توانايى تخريب ديگران
شب من مشغول چند كتابى كه آورده بودند شدم .يکى از آنها «گريز از
آزادى» بود .من اين كتاب را در اروپا البته به زبان انگليسى خوانده بودم ولى
كتاب حاضر ترجمه فارسى بود .من فصلى را درباره «قدرتگرايى» از نو
خواندم .در قسمتهاى مهمى با نظر من كه در كيش شخصيت شرح كردهام
همسانى دارد ،اما در مبنا تفاوت دارد .يك تفاوت يا مانع ديگر هم در اين

گونه متفكران به نظرم هست كه اگر آن مانع و حجاب را بدرند به انديشه

توحيدى پى خواهند برد .و آن اين كه راه علم به اسالم مىانجامد .به هر حال
صحبت نويسنده كتاب اينست كه دو نوع آدمى وجود دارد ،آنها كه سلطه جو

هستند و آنها كه سلطهپذيرند .دسته اول را ساديستها و دسته دوم را

مازوخيستها تشکيل مىدهند كه هردو بيمارند .هر دو يك نوع بيمارى دارند.
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

دست مىدهد .اين دو دسته بيمار كه ما نيز در كيش شخصيت به تفصيل برپايه
بيان قرآنى آنها را شناساندهايم ،انحراف از فطرت را به دليل گريز از آزادى و
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تنهايى دارند .البته اين سئوال پيش مىآيد ،چرا از تنهايى و آزادى مىگريزند
و تنهايى و آزادى چيست كه از آن مىگريزند؟

قدر مسلم به نظر صاحب كتاب آزادى و تنهايى جامعيتى است كه انسان

در حال فطرى و تعادل در پى آن است ،اما به داليل و عللى كه برشمرده است،

اينها در موقعيت فردى و اجتماعى معينى از آن مىگريزند ،اگر من بخواهم
بيان صاحب كتاب را در اين باره توضيح بدهم طوالنى مىشود و بازگو كردن

اين كتاب بعالوه تفسيرى كه من از آن مىكنم ،خيلى مفصلتر از خود كتاب

مىشود؛ از اين كار صرفنظر مىكنم .مىپردازم به يك معنى كه در اين كتاب
توضيح داده شده است و آن فرق ميان قدرت به معناى ميل سلطه برديگران و
توانايى تخريب ديگران براى احساس لذت و آسايش در خويشتن با قدرت

بمعنای توانایی انجام کاری است.

به ياد خواننده بياورم كه اين معنا بسيار مهم است سالها پيش و شايد ده

سال پيش در سالهاى  47و  48و  ،49من براى «مکتب مبارز» (آن مجله كه
كه انجمن اسالمى دانشجويان در خارج كشور منتشر مىكرد) مقالهاى تحت

عنوان چهارچوبى براى انديشه و علم نوشتم .در آنجا به همين معنا پرداختم به
لحاظى كه تمام بحث در روشن كردن معناى قدرتى است كه قرآن براى خدا

مىشناسد و آن معنا و مفهومى از قدرت كه ما در ذهن مىپرورانيم.

گمان من اينست كه مانع اصلى جامعه ،در همين روزها ،همين دو

معناست .از این دو ،قدرت بمعنای«ميل به سلطه گرى و ايجاد قدرت به
معناى حاكميت بىچون و چرا بر ديگران» ،مفهومی از قدرت است كه
خواص مردم به خدا نسبت مىدهند و بدان قدرتطلبى و زورمدارى خود را

توجيه مىكنند ،حال این كه اين «قدرت» ضعف است .از نظر من گريز از
آزادى به معناى واقعى كلمه گريز از فطرت و خداست چرا اين گريز انجام

مىگيرد؟ اين را در كيش شخصيت به خصوص در دو مبحث اول
مطالعه كردهام و در اينجا نمىخواهم بدان بازگردم ،اما اين گريز ،گاه به
صورت سلطه گرى و گاه به صورت سلطه پذيرى ،انجام مىگيرد .آنها كه به

خط سلطهگرى مىروند ،درك ديگرى از قدرت را نه مىتوانند به ذهن خود راه

دهند ونه تبليغ كنند؛ پس براى خدا قدرت را همان مىشناسند (البته در
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صورتى كه خدايى را قبول داشته باشند) كه براى خود مىشناسند .آن ضعفى را
كه در خودشان هم هست و به صورت گريز از فطرت بروز مىكند و آن بيمارى

كه در خودشان هست و به صورت سلطهجويى يا سلطهپذيرى تجلى مىكند ،به
خدا نسبت مىدهند .گمان مىكنند قدرت ،زور براى شکنجه كردن ،زدن و
كشتن ،گرفتن مال و آزادى ديگرى ،و حتى صورتهاى رياكارانهتر اين

قدرتطلبى و واداشتن ديگران به پيروى و انقياد ،واداشتن ديگران به دوست
داشتن همه ،اينها يعنى قدرت خدايى هم همين است .حال آن كه ما خدا را

«بىنياز» مىدانيم و همه اينها از «نياز» و «ضعف» است و خدا ضعيف و
نيازمند نيست.

پس توانايى به نظر صاحب كتاب اين است كه انسان بتواند استعدادهاى

خود را فعليت ببخشد .آن قوت و توانايى غير سلطه گرى است كه در آن نيرو
به يك زور و قوه تخريبى تبديل مىشود و اين عين ضعف است .به گمان من

اگر آدمى به فطرت خويش نزديك باشد ،توانايى در رشد تجلى مىكند ،يعنى

آدمى در سير و سلوك به سوى معبود ،تكامل مىيابد .در اين صورت
خاصههاى بارز اين توانايى در سازندگى است .آدمى وقتى بر فطرت خويش

است ،خود را مىسازد و جو اجتماعى را جوى متناسب با سازندگى مىگرداند.
به همان ميزان كه ضریبسازندگى در جامعه افزايش پيدا مىكند ،مىتوان گفت

كه جامعه سالمتر شده است.

اين توضيحات را از آن رو ضرور ديدم كه به مناسبت با خوانندگان اين

مسئله اساسى را در ميان بگذارم كه نگرش ما در انقالب خودمان بايد يك
نگرش علمى باشد ،چون ما آن مقدار كه ضريب سازندگى را در جامعه افزايش

مىدهيم به انقالب خدمت مىكنيم .اگر انقالب ما جهت صحيحى در پيش
گرفته باشد ،اين را بايد افزايش ضريب سازندگى در جامعه نشان بدهد .اگر
ضريب سازندگى در جامعه افزايش يافته باشد ،اگر معنويت در جامعه بيشتر

شده باشد و خصومتها كمتر شده باشد ،در این صورت ،ما مىتوانيم بگوييم
كه جو جامعه ما بعد از انقالب ،اسالمىتر شده و مجموع جامعه به فطرت
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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توضيحات ما واقعيت را عوض نمىكند .اين بدان معناست كه ما از واقعيت
اسالم دورتر شدهايم و آينده نويد كمترى دربردارد و به عكس بيمها زيادتر

شدهاند و مىشوند.

پس اين «متر» و «ضابطه» در دست همه مىتواند باشد .خود هر كسى در

محيط خويش مىتواند ببيند كه ميزان سازندگى چقدر باال رفته ،محيط چقدر
تفاهم آميزتر و يکرنگتر و يکدستتر شده است و بداند كه به همان نسبت

انقالب پيروز شده است .اما اگر هر كس در محيط خود ببيند كه از ميزان
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

گفت كه نشانههاى مرض در بدن انقالب ظاهر گشتهاند و بايد تا وقت باقى
است به درمان آن پرداخت و گرنه اگر دير عمل كنيم ،گاه ممکن است كار به

جايى برسد كه براى درمان بيمارى جراحى هايى از نوع «صحراى كربال» الزم

افتد و براى دفاع از واقعيت انقالب ايستادگى و ايثار بيشتر از آن الزم گردد.
کارنامه پنجشنبه  27آذرماه 1359
تاریخ انتشار  13دیماه 1359
شماره روزنامه 440
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سر واقعى جنگى اينها هستند و نه دروغ و راستيهايى كه عدهاى
نسبت مىدهند
امروز صبح چون قرار بود بعد از ظهر به تهران بروم ،جلسه فرماندهان
نظامى را تشکيل داديم ،پس از آنكه گزارش نظامى سه چهار روز گذشته را

دادند و معلوم شد كه در همه جبههها به دشمن تلفات سنگينى وارد كردهاند،
ما وارد بحث اصلى شيدم و درباره سه طرح نظامى به طور مفصل گفتگو
كرديم .درباره امکان تغيير شرايط جوى و بارانى شدن هواى خوزستان و

چگونگى هدايت عمليات جنگى در هنگام ريزش بارانهاى طوالنى و ديگر
مسايل مربوط به اوضاع جوى نيز گفتگو كرديم .اين مطالب را نمىتوانم به
لحاظ شرايط جنگى بازگو كنم و سر واقعى جنگى هم اينها هستند و نه دروغ و

راستيهايى كه عدهاى نسبت مىدهند.
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پاره شدن عکس در اصفهان و جو سازی تلویزیون
بعدازظهر به تهران آمديم ،يعنى تقريبا اوايل شب بود .مطابق معمول

گزارشهاى فراوانى درباره رويدادهاى مختلف كشور در روزهاى پيش تهيه شده
بود كه من آنها را خواندم .يکى از آنها درباره مسئله عكس در اصفهان بود .بنا

بر آن گزارش شخصى كه عكس پاره را در دست داشته است (چون فيلم پاره
كردن عكس را نشان نداده است و عكسى كه در دست داشته است پاره بوده

است) دست خود را تكان مىداده است و به احتمال قريب به يقين اگر فرض
كنيم كه خود او در توطئه نبوده ،هيجان و عالقه خود را اظهار مىكرده است و

پاره شدن يك عكس در شلوغى تظاهرات امرى طبيعى است.

موافق اين گزارش در اصفهان كسانى كه ندانند اين جريان ساختگى بوده

است بسيار اندكاند .گزارش مىگويد كه نوارهاى پخش شده به وسيله راديو
تلويزيون اصفهان از هر جهت جريان را افشا كردهاند! طى روزها اين دستگاهى
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

كرده است كه نشان بدهد رئيس جمهورى ضد روحانيت است .از جمله
چيزهايى كه گفتهاند اين بود كه در يك نوارى از يك خانم تظاهر كننده

مىپرسد كه شما براى چه آمدهايد؟ آن خانم گفته است براى حمايت از رئيس
جمهور .خالصه اين سئوال و جواب را كشانده است به آنجا كه خوب رئيس
جمهور در جبهه است و كسى مگر به او حرفى زده است؟ و او جواب داده كه

بله آخوندها نمىگذارند كه او كارش را بکند .در اينجا سئوال و جواب را قطع

مىكنند و شروع مىكنند به روضه خوانى!

در هيچ جاى دنيا و در هيچ تاريخى چنين كارى نه ديده و نه شنيده شده

است كه راديو و تلويزيون يك كشورى اين طور اسباب دوئيت و ضديت را

فراهم بکند .قبالا هم اين را بارها گفتهام در زمانى كه ما در جنگيم و رئيس
جمهور فارغ از اين جوسازيها در جبهه بسر مىبرد ،طبيعى است هراندازه پشت
سر او آرام باشد ،پر از تفاهم و اميد باشد ،جنگ بهتر رهبرى مىشود و پيروزى
را نزديکتر مى كند .ولى واقعا چه كسى فريب مىخورد؟
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چطور ممکن است مردم ما ندانند اين گونه تبليغات در ذهن سرباز و
پاسدار و اين همه رزمنده مؤثر واقع میشود؟

چطور شما نمىدانيد كه آدمى با خاطر ناآرام نمىتواند بجنگد و چرا اين

ستم بزرگ را در حق انقالب و كشور خودتان مىكنيد؟ چرا نقش شيطان را

بر عهده گرفتهايد؟

و چون است كه حاال كسى نمىآيد از اينها بپرسد اين تبليغات شما

چيست و چرا اين تبليغات خطرناك را مىكنيد؟

اينها از ظن خود گمان مىكنند كه اين كارها به زيان رئيس جمهورى

است .ما به شما اطمينان كامل مىدهيم كه اين كارها «از نظر شخصى» كامالا
به سود رئيس جمهورى است و با همه تالش شما كارى جز اين نمىكنيد كه

ميزان محبوبيت او را در افكار عمومى افزايش بدهيد« ،اما اين كار شما به
زيان كشور است» .به زيان انقالب است .به زيان اين نسل است و كارى جز

اين نمىكنيد كه ضريب سازندگى را در جامعه ما كاهش بدهید ،ميل به تفاهم

راكاهش بدهید و ضريب تخريب و ميل به خصومت را افزايش بدهید بدانيد
كه در اين جو خصومت و تخريب ،انقالب قربانى مىشود .كشور هم قربانى

مى شود .به خودتان رحم كنيد .اين بازيها را به خاطر خودتان و به خاطر
كشورتان ادامه ندهيد و گرنه هراندازه اين بازىهاى شما بيشتر شوند ،هراندازه
قوه تحمل من در برابر اين بازيها بيشتر شود ،از نظر شخصى محبوبيت من در

افكار عمومى افزايش مىيابد.

گزارش ديگرى از قم بود كه باز در آنجا كسى رفته است و «قطعنامه»

خوانده و عنوان كرده است كه «توسط دفتر هماهنگى همکاريهاى مردم با

رئيس جمهورى (نمىدانم در رابطه و مواضعه با اين دفتر) قرار بوده چهل نفر
از روحانيان به نام ترور بشوند» .سئوال اين است آيا اين توطئه كوچکى است؟

مطلب كوچکى است؟ اگر چنين توطئهاى قرار بوده است انجام بگيرد ،چطور
شده است كه اين شخص كه البد خود را مسلمان و مکتبى هم مىداند به

خويش زحمت نداده است گزارش اين امر را به مقامات انتظامى بدهد و آنها
تحقيق بکنند و نتيجه تحقيق را در اختيار مقامات قضايى بگذارند؟ پيگيرى

بکنند ببينند مسئله چه بوده؛ چطور در شهر قم پايگاه اسالم اين چنين
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جعلهايى مىتوان كرد و هيچ كس هم نمىپرسد چرا چنين مىكنيد؟ حتما اين
جعليات نه به جنگ زيان مىزند و نه به سالمت روحيه عمومى .هيچ هم بعيد

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

عدهاى اين امتحانها را بدهند .مثل همان تفتيش عقايد است كه در همه جا
دارد رايج مىشود و اشخاص بايد امتحان بدهند تا بتوانند وارد دستگاهها
بشوند.

دعوا بر سر آزادى است
اما شما مردم ،اين امور را ساده نگيريد .چندبار گفتهام كه اين فرهنگ

فرهنگ نفاق است .در كتاب «نفاق در قرآن» اين معنا را روشن كردهام كه
ايدئولوژى نفاق ،مبانى فكر نفاق ،اعتقاد نفاق آلود همين است .همين جعل و
تزوير در قلمرو فرهنگ جعل و تزوير و تحريك و تخريب براى تشديد جو
خصومت در جامعه است .چرا كه منافق در محيط توحيد ،در محيط زندگى،

در محيط دوستى و تفاهم نمىتواند زندگى كند .منافق براى ايجاد محيط
زيست اجتماعى خود بايد اين محيط را ،جامعه را به مرداب تبديل كند .آيا با

آب زالل مىتوان مرداب به وجود آورد؟ يا بايد در آب زالل آن قدر گند
ريخت تا به گندآب تبديل شود؟ شما درباره اين كسان يا منافقان كه كارشان

تبديل زالل انقالب به گندآب است ،القيد نمانيد .اقالا بپرسید .در همان كتاب

«نفاق در قرآن» گفتهام كه مرض «آدم» را نداشته باشيد كه «چون و چرا»
نكرد و از در بهشت بودن محروم شد .شما چون و چرا كنيد .اقالا دراين قضيه
بپرسيد چگونه بوده است؟ دليلتان چيست؟ مدرك شما كدام است؟ شما چه

وقت به اين واقعيت پى مىبريد؟ آيا مقامات مسئول كشور را در جريان امر
قرار دادهايد؟ اگر قرار دادهايد تحقيقات در آن مرحلهاى است كه افشاى توطئه
بدون اشکال باشد؟ و دهها از اين چراها مىشد و مىشود از اين گوينده

پرسيد.

و اما در همانجا از نو همين هايى كه در پى اين ايدئولوژى نفاق هستند

باز راه انداختند كه «ما سپهساالر نمىخواهيم» .خوب اگر من هم قبالا در
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همين كارنامه روز توضيح نداده بودم ،مىشد گفت كه وهم ،شما را برداشته و
ترسيدهايد ،اما سپهساالر يعنى فرمانده قشون ،فرمانده ارتش و براى من عنوانى
نيست و من هيچ گاه به خواست خدا نه خود به خود ،عنوانى دادهام و نه از

عنوان هايى كه ديگران به من دادهاند به خود بستهام و نه طالب اين عناوين

بودهام و نه آنها كه اين چيزها را بهانه قرار مىدهند ،براى مسموم كردن جو
ترسشان از اين عنوان است ،بلکه در حقيقت آنها خود مىخواهند در حوزه
قدرت خودشان سپهساالر و پدر جد سپهساالر باشند ،هر كار كه مىخواهند
بکنند ،بى پرسيدن و بى جستجو ،و بى قانونى ،بى مرز و بى حد .و گمان

مىكنند كه رئيس جمهورى مانع تحقق و يا الاقل دائمى شدن اين موقعيت
است.

يك بار گفتهام و حاال نيز تكرار مىكنم در تاريخ ايران هيچ گاه سابقه

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
به آزاديهاى اساسى مردم باشد و با تمام تالش و توانايى بکوشد تا گرگها اين

آزادىها را ندرند و از بين نبرند .شما بيهوده مىخواهيد مردم را بفريبيد .بر
فرض پيروزى در جنگ كه انشاءالله فرض مسلمى است ،من خود را به لقب

سپهساالر دلخوش نخواهم كرد .من فرزند على و حسين هستم و بيشتر دوست
مىدارم كه پاسدار آزاديهاى واقعى مردم باشم و شما از همين امر نگرانيد .دعوا
بر سر چند و چون سپهساالرى نيست و شماهم اين را نيك مىدانيد و در اين

زمينه بحثى نداريم.

دعوا بر سر آزادى است ،شما حاكميت مطلق مىخواهيد و با آزادى مردم

مخالفيد ،مىخواهيد درباره كارهايتان كسى جرئت چون و چرا نكند ،پرس و جو
نكند ،و رئيس جمهور موافق اين آزاديها است و به مردم هشدار مىدهد كه اگر
آزادى را از دست داديد ،رشد را از دست دادهايد و ديگر هرگز نخواهيد

توانست زندگى يك ملت زنده را در اين جهان داشته باشيد.

اين يك مسئله كوچکى نيست ،يك بحث اصلى و اساسى است ،يا ما موفق

مىشويم و محيطى اجتماعى به وجود مىآوريم كه در آن انديشهها با شتاب

تمام خالق بشوند ،بشکفند و بسازند و مغزها در اين كارگاه عظيم به كار
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افتند ، ،صالحيتهاى علمى به كشور جذب شوند و در اين كارگاه بزرگ ،در
اين كارگاه بازگشت به فطرت و بازگشت به سازندگى ،با واقعيت اسالم آشتى

كنند و يا اين كه اينجا از نو گورستان و بدتر از آن كارگاه تخريب استعداد و
انديشهها خواهد شد ،همچنان كه بود .و فاصله ما از مرزهاى دانش و
پيشرفت بشرى بيشتر خواهد شد و البته در آن وقت ما جز به عنوان طبيعت ،به
عنوان يك موجوداتى كه روى اين طبيعت گذران ابتدايى دارند ،مثل جانوران،

به حساب نخواهيم آمد .خدايا تو مى دانى هر حرف ديگرى فريب است.

آزادى براى پيشرفت سريع در اسالم مثل آبى است كه نسل امروز ،اين

ماهى ،به آن نياز دارد .اين پيام اول و وسط و آخر من است .پس چرا بحث را
منحرف مىكنيد ،چرا به بحث واقعى بلزنمىگرديد؟

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

افكندهام و در برابر خطراتى كه اين آزاديها را تهديد كردهاند و مىكنند چه
وقت سکوت كردهام؟ كه حاال شما نگران اين شعار مردميد .چرا در همين
شعار هم آنچه راست است نمىگوييد؟ شما نمىدانيد كه در اسالم دروغ گناه

كبيره است؟ شما نمىدانيد چرا مردم اين شعار را مىدهند و باهمه اين
حرفهايى كه شما زديد ،مردم باز اين شعار را مىدهند؟ براى اين كه شما شب و
روز مشغول توطئه هستيد كه عنوان فرماندهى كل قوا را از رئيس جمهورى

بازپس بگيريد .چرا مىخواهيد اين كار را بکنيد؟ جز براى اين است كه
مىخواهيد تمام عناصر قدرت در دست خودتان باشد؟ اين را مردم فهميدهاند،
مردم مىدانند كه در شرايط جنگ اين كار خيانت آشکارى به كشورشان است
و موجب از دست رفتن كشورشان مىشود و بنابراين به صورت اين گونه

شعارها با آن مخالفت مىكنند .شما اين را مىدانيد و حاال مىخواهيد با اين
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
مردم هستم .هر وقت و هر زمان كه مردم مرا نخواهند ،همان لحظه و همان زمان
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،

نوشتهها و گفتههاى من هستند و عمل من هست و گواهى مىدهد كه من از آن
جريان فكرى كه گمان مىكنيد مردم فعل پذيرند ،كار پذيرند ،هر چه به آنها القا

كنى مىپذيرند ،اگر در اجتماعاتى آمدند هر قطعنامهاى كه بخوانى «الله اكبر»
مىگويند و تصويب مىكنند نيستم .من بر اين باور نبودهام و نيستم ،عقيدهام بر
اين است كه وجدان عمومى ،شعور عمومى ،آگاهى عمومى وجود دارد و به هر

قطعنامهاى بله نمىگويد .در اجتماع هايى هم كه قطعنامه بگذرانند و عدهاى در

آن «الله اكبر» بگويند و به پاى عموم بگذارند ،ديگران ساكت نمىمانند و نبايد
ساكت بمانند .بايد صداى خودشان را بلند كنند و مىكنند و از همان ساعت به

بعد مردم به تالش برمىخيزند كه نشان بدهند اين حرفها را نبايد به پاى آنها

بنويسند ،چنان كه همين معنا در اصفهان معلوم شد.

بعد از آن كه قطعنامه خوانده شد ،مردم اصفهان القيد نماندند .آن

هفتادهزار و بيشتر امضاء جمع شد .تظاهرات صورت گرفت و به رغم دستگاه

تبليغاتى انحصارى ،مردم صداى خود را به اعتراض بلند کرند و يك جريان
قوى پدیدار شد .طومارهاىی با امضای شصت هزار و هفتاد هزار و بيشتر تهيه

شد .تظاهرات صورت گرفت و به رغم دستگاه تبليغاتى انحصارى مردم صداى

خود را بلند كردند و تمام ايران اين صدا را شنيدند.

چون من به مردم اعتماد دارم ،بنابر اين همواره نگران اعمال خود هستم كه

نكند كارى بکنم كه در جهت خدا نباشد ،در خير اين مردم نباشد .با اين حال
من اشتباه مىكنم و از همه مىخواهم از روى صدق و صفا اين اشتباهها را به من

گوشزد كنند تا من بتوانم اشتباه را رفع كنم و كار كشور بهتر شود و در مدار
صحت قرار بگيرد .اشتباه مسئوالن ،اشتباه شخصى شان نيست .در جامعه

منعكس مىشود و بازتاب دارد .بنابراين بايد آنها را نصيحت كرد .بايد به آنها
راه نشان داد ،بايد اشتباههاى آنها را يادآور شد.
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مطلب دیگر ،جوابى بود كه آقاى رجايى به كارنامه من درباره بانكها
داده بود

مطلب ديگرى هم كه امروز خواندم ،جوابى بود كه آقاى رجايى به كارنامه

من درباره بانكها داده بود .در اينجا نمىخواهم وارد تفصيل بشوم براى اين كه

هر گفته و نوشتهاى خود آينه است و بر خواننده معلوم مىكند كه واقعيت
چيست؟ فقط دو سه نكته را برادرانه به خود او يادآور مىشوم ،چون باز

جواب داده است ،اين يادآورى هم به همين صورت انجام مىگيرد.

يکى اين كه اگر تقواى كالم موجب بود كه شما نگوييد ضعف مديريت

بانك مركزى موجب اين وضع شده است ،پس چطور اين حرف را در نامه خود
نوشتيد؟ در كيش شخصيت اين معنا را به تفصيل آوردهام .يکى از عالئم ريا
تناقض ميان قول و فعل است و در اين نامه چند نمونه از اين تناقض وجود

دارد.

دوم اين كه حيف است كه نتيجه كار و تالش شبانه روزى را اين طور

پاداش بدهيم .و آيا شما مىدانيد روزى كه اين مدير بر آن تأسيسات بانكى
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؟

سوم اين كه شما ببينيد چه وقت چه بيانى كردهايد و چه تأثيرى بر كاهش

پس اندازها و سپردهها گذاشت؟ و بعد چقدر دوندگى شد و همين مدير بانك
مركزى ناگزير به نزد امام رفت و بيان امام و بعد رئيس جمهور چه تأثيرى بر
جلب مجدد اعتماد گذاشت .شما از قرار از ياد بردهايد كه همين چکهاى

تضمينى را كه يك ماه از انتشار آن ممانعت كردهايد ،موجب اين وضع شده بود
چون آن ممانعت رفع شد و اين چکها انتشار پيدا كرد ،مشکل شروع به حل

شدن نهاد .چون اين را از ياد برده بوديد ،آنچه را كه نوشتهايد خالف حقيقت

بوده است.

دو مطلب در اين نامه هست ،مطالب ديگر هم زياد است كه اگر من

بخواهم به آنها بپردازم ،بايد اين نامه را به عنوان نمونه بگيرم و مطالب آن
كتاب را از روى اين نامه توضيح بدهم.
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يکى راجع است به اين كه چون ادغام بانكها هنوز خوب جا نيفتاده
است ،كندىهايى در كار است .اين به معناى اين نيست كه ادغام بانك كار
بدى است .يك كارى كه در هر جاى دنيا مدت طوالنى وقت مىگيرد و در اين

مدت طوالنى كه ادغام انجام مىگيرد اين نارضايىها هم ضرور است .در
كشور ما بر اثر سخت كوشى و تالش مديران و مسئوالن و خود اعضاى بانكها
اين طرح در مدت كوتاهى انجام گرفته است و خواهى نخواهى مثل يك عمل

جراحى خونريزى دارد ،اثر زخم به جا مىماند ،احتماالً كمى هم چرك مىكند.
همه اينها به اين معنى نيست كه ادغام بانك عملى است كه در نتيجه آن اعتماد

عمومى به بانك كم بشود و وضع بانك بد بشود .خير وضع بانك خوب مىشود،
اعتماد عمومى افزايش مىيابد .البته تا حسابها تنظيم بشود و كارها به جريان
بيفتد ،يك كنديهايى در كار به وجود مىآيد.

در اينجا باز اين معنى را يادآور شدهايد كه وزراء تعيين نشدهاند .يك

مطلبى هم آقاى رئيس مجلس گفتهاند كه با حقيقت سازگار نيست .رسيدگى
به اين مطالب را به همان هيئت  5نفرى واگذار مىكنم .ولى اين را شما بايد به

گوش خود راه بدهيد كه قانون اساسى تصويب وزراء را حق رئيس جمهورى

مىشناسد و بابت اين حق ،او در برابر مردم مسئول است .اگر قرار باشد كه
علت تصويب نشدن به مردم توضيح داده شود ،خوب بايد مردم بدانند چرا

تصويب نشد و از همه اينها گذشته شما مسئوليد كه مىدانيد وزرايى را كه
رئيس جمهور تصويب نمىكند ،معرفى مىكنيد و نه رئيس جمهور؛ من ماشين

امضاء نيستم .تصديق امضاء كننده هم نيستم .مردم اين كشور رأى داده و رئيس
جمهور معين كردهاند براى اين كه او طبق قانون اساسى وزرايى را تصويب بکند
تا آن وزراء بتوانند با اتكاء به رأى مردم و اعتماد مجلس كه از طريق اعتماد

متقابل رئيس جمهور و مجلس بروز و ظهور مىكند مشکالت كشور را با سرعت

از پيش پا بردارد.

چرا بايد جوسازى كرد؟ اين مسئله بديهى است كه اگر كسى نتواند

وزرايى كه بتوانند مورد تصويب قرار بگيرند ،معرفى كند اين نقص در كار
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!

اين دادوقالها را بايد با شما بکنند كه چرا وزرايى را معرفى مىكنيد كه

تصويب نمىكنم؟ اگر ناتوانيد چرا اين ناتوانى را بيان و اظهار نمىكنيد؟ و آن

را به صورت يك مسئله درمىآوريد كه در اين اوضاع و احوال جو را از آنچه

كه هست ،سنگينتر نيز مىكند .در هر حال ،اين مسئله ،ضعفى براى من
نيست .داليل دارد كه چرا و چگونه شد كه من آنطور عمل كردم كه كردهام و

چرا در اين موارد نمىكنم؟

با اين حال نامهاى براى  5نفر روحانى مىفرستم (منظور هيئت حل

اختالف است) و اين نكات را براى آنها توضيح مىدهم.
*جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنیصدر ریاست جمهوری اسالمی ایران

محترما به استحضار عالی میرساند اینجانب محمود امیدی دادستان

انقالب اسالمی سابق اهواز که بفیض دیدار آن ریاست جمهوری عزیز در
حین انجام وظیفه در خوزستان نائل آمدم و در مورد پرونده افسران متهم
به کودتای نافرجام نظریات خیراندیش خود را به حکم وظیفه شرعیه به

عرض آنجانب رسانیدم و نتیجتا با تصمیم بجا و بموفع آن ریاست
جمهوری از وجود افسران متهم در خط اول جبهه استفاده گردید یاد آور

می شود وجود افسران موصوف در جبهه جز عواملی بوده که در آن روز در

حدود  5کیلومتر دشمن بعقب رانده شد و شاید در خاطر مبارک نبود که
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

متعهد و مسئول که متجاوز از سی سال است در راه به ثمر رسانیدن
جمهوری اسالمی ایران مبارزات پیگیر ،سرسختانه داشتهام و منجر به
زندانهای متعدد گردیده و از بدو انقالب با داشتن لیسانس علوم معقول و
منقول و اجازه اجتهاد از مدرسه عالی مطهری و دارا بودن سابقه خدمت

در دادگستری بمدت  21سال برابر احکامیکه فتوکپی آن منضما از خاطر
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مبارک خواهد گذشت در دادسرای انقالب اسالمی خدمات موثر و مفید
داشته ام  ،معطوف می دارد .

 .1نظر خیر خواهانه در دیدار با رئیس جمهوری اسالمی ایران که بعرض رسید
موجب گردیده تا مورد بیلطفی و کم مهری دادسرای انقالب اسالمی ایران

قرار گرفته و به تهران احضار شوم .

 .2مصاحبه تلویزیونی ریاست جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  59/6/12که
تلویحا از دادستان انقالب اسالمی اهواز یاد آور فرمودند موجب شدت عمل

زیادتر در مورد اینجانب گردیده که در نتیجه در حالیکه بیش از  21سال
سابقه خدمت در دادگستری دارم و مسلما با توجه به نیروی خدمتی وافریکه در
خود سراغ دارم بخوبی میتوانم در راه اهداف عالیه جمهوری اسالمی ایران
استوارانه قدم برداشته و کما فیالسابق از عهده خدمات موثر و مفید در راه

اسال م برآیم  ،باصطالح به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و به مرحمت آن
ریاست جمهوری فعال در خانه نشسته و منزویم نموده اند .

 .3خاتمتا اینک که به برکت مرحمت و لطف آن آقایان تنها بجرم بیان یک
حقیقت  ،آنهم بمقام ریاست جمهوری اجبارا محکوم شدهام منزوی گردم.

سزاوار دانستم مراتب بعرض ریاست جمهوری برسد تا بتوانم بالطف آنجناب
از این انزوا خارج شده و بافتخار خدمات شایسته نایل گردم .

با تقدیم احترامات فائقه – محمود امیدی

دادستان سایق انقالب اسالمی اهواز ،شیراز ،زنجان ،بندعباس ،نوشهر،

چالوس که اینک بجرم ابراز حقایق به رئیس جمهوری اسالمی ایران خانه
نشین شده است .
کارنامه جمعه  28آذرماه 1359
تاریخ انتشار  14دی ماه 1357
شماره روزنامه 441
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روحيه نظاميان خودتان را خراب نكنيد
امروز صبح در خانه به چند كار رسيدگى كردم .تا نيم بعد از ظهر پزشك

مشغول يافتن علل ناراحتى در من بود .بعد هم به ديدار مادرم رفتم و تا ساعت
 5بعدازظهر با افراد خانواده ،برادران ،خواهران و فرزندان آنها گذراندم.
ساعت  5براى شركت در شوراى عالى دفاع به ستاد ارتش رفتم.

قبل از شركت در شوراى عالى دفاع به وضع جبههها پرداختم؛ از رفع

كمبودهايى كه قرار بود انجام بشوند و هنوز رفع نشده بودند ،صحبت كرديم.

ظاهرا اين كمبودها رفع شدند و خيالم آسوده شد.

ساعت  6شوراى عالى دفاع تشکيل شد و تا ساعت  9ادامه داشت .در

چند زمينه مشخص بحث شد كه يکى در زمينه سيأست خارجى ،يکى دو مورد

عمليات نظامى در جبههها و ضرورت گذار به مرحله سوم و تعيين تاريخ اين
گذار و يکى هم در زمينه حل مسايل و مشکالت ،يعنى احتياجات ارتش براى

ادامه جنگ.

نزديك ساعت  10برگشتم ،دو تن از نمايندگان محترم مجلس آمده بودند

تا ساعت  1:30بعد از نيمه شب درباره مسايل گوناگونى با آنها صحبت كردم.
آنها هم نظرهايى داشتند كه با نظرهاى من بسيار مشابه بود .و در آن زمينهها

صحبت كرديم ،اميدم اين است كه از ناحيه من نتايج خوبى از اين گفتگوها در

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

كه من در مناسبتهايى اينها را توضيح بدهم تا رفع اشتباه بشود .من در اين باره

قبالا توضيح دادهام ،حاال هم به اين آقايان كه اين مطالب را در مجلس
غيرعلنى عنوان مىكنند ،برادرانه مىگويم كه كشور شما در وضعيت خطرناكى
است .هيچ نيازى به اثبات تقصير با توسل به سخنانى كه من خواندم و عارى

از حقيقت بودند نيست .روحيه نظاميان خودتان را خراب نكنيد .و واقعيت را
غير از آنچه كه هست ،نه در ذهن خودتان به خودتان بقبوالنيد و نه آن را بازگو

بکنيد .تناسب نيروها را در نظر بگيريد .خصوصا در اوايل جنگ ،بعد ببينيد
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كه ما چه توان داشتيم و چقدر مقاومت كردهايم و بعد ببينيد كه اين مقاومت
هنر و حماسه بوده است يا تقصير و گناه؟

اوضاع جنگ مناسب با بيان آشکار واقعيتها همان طور كه بودند و

هستند ،نيست كه اگر بود ،براى احدى ترديد نمىماند كه آنچه شده است

حماسه است.

يك افتخار تاريخى براى نسل امروز ايران است .حاال ديگر همه دنيا

مىگفت صدام اميد به يك پيروزى برق آسا ،سه روز تا يك هفته بسته بود .و

امروز باز همه دنيا مىداند كه او حداكثر آمادگى مايحتاج غيرنظامى حاصل از
جنگ مثل مواد غذايى و غيره را براى سه هفته برآورد كرده بود.

البد در اين برآورد آنها كه او را بر اين كار برانگيخته بودند ،اطالعاتى

راجع به توانايى رزمى ما در اختيار او گذاشته بودند .پس او مىدانست كه توان
رزمى نيروهاى ما چه ميزان است و با علم به اين توان رزمى او و اربابانش اين

مدت را براى جنگ تعيين كرده بودند .چه چيز تغيير كرد جز روحيه و ميل
انسانها و ايجاد اراده تسليم ناپذيرى به ضعف و ارتش بيگانه؟ اين تغيير
روحيه بود كه خلبان ما را برانگيخت تا در كمتر از يك ماه ،پنجاه پرواز

انجام بدهد؟ چه چيز سرباز ما ،پاسدار ما ،شهرى ما ،روستايى ما و روحانى

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

تالش بىمانندى برخاستند و از همان ابزار «از كار افتاده» ابزار «جنگى»
آماده كردند و ارتشى را پديد آوردند؟

اين همه كار يك حماسه جاودانى است زيباتر و رساتر از حماسههايى كه

در داستانهاى ملى سرزمين ايران وجود دارد .حماسهاى واقعى .چرا اين

حماسه واقعى را براى اثبات تقصير در جنگ سيأسى بىحاصل ،جور ديگر

جلوه مىدهید؟ اگر مطالب اينها باشد كه در اختيار من قرار گرفت ،شما
گويندگان اين مطالب به مردم خوزستان و كالا به مردم ايران جفا مىكنيد .و

آنچه مىگوييد در صالح اين مردم نيست؛ جز اين كه روحيهها را تضعيف
كرده و جنگ را طوالنىتر بکنيد ،نتيجهاى به بار نمىآورد.
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آهسته برانيد و كمى انصاف ،تا ما از جنگ بياساييم .اميدوارم كه بعد از
جنگ ،محيط گرم و پرصفايى به وجود آيد .محيطى معنوى كه در آن اين همه

تالش در ضديت و تخريب جاى خود را به تالش در سازندگى و رشد بدهد .تا
در محيطى پاك و دوستانه و مصفا ملت ما بتواند به ترميم خرابىها بپردازد و

ساختمان ايران مستقل اسالمى را آغاز كند.
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مردم به حساب  888ريأست جمهورى حدود  110ميليون تومان
پول ريختهاند

امروز صبح اول اعضاى دفتر ريأست جمهورى براى گفتگو درباره تنظيم

فعاليتهاى دفتر آن طورى كه شايسته اين عنوان باشد ،آمدند و در ضمن معلوم
شد كه به حساب  888ريأست جمهورى تا اين زمان مردم در حدود 110

ميليون تومان پول ريختهاند كه از اعتماد عظيم مردم حکايت مىكند .تمام
مردم در اين يارى و كمك شركت كردهاند و كمترين رقمها و زيادترين

رقمها در حدى است كه نشان مىدهد نزديك به تمام شركت كنندگان در اين
كمکها ،اغلب مردم مستضعفاند.

از اين مبلغ حدود چهل ميليون در اختيار هالل احمر قرار گرفته است تا

آنچه فورا در اين فصل براى آوارگان جنگ و جنگ زدگان الزم است ،تهيه
شود و بقيه نيز بايد صرف نيازهاى حال و آينده آنها بگردد.

جز اين كه از اين كمك بىشائبه سپاس بگزارم ،كارى از من ساخته

نيست .البته فقط اين مقدار مىتوانم كه كوشش خود را براى موفقيت در اين
جنگ كه به نظر من از لحاظ حال و آينده ايران تعيين كننده است ،بيشتر

بکنم.
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نمىتوانم حاكميت هيچ گروهى را در وزارت دارايى و وزارت
بازرگانى بپذيرم

بعد عدهاى از بازاريان تهران آمده بودند درباره مسايل مختلفى صحبت

مىكردند كه مىشود آنها را به دو دسته صحبت تقسيم كرد .صحبت درباره
اقتصاد و صحبت درباره سيأست .درباره اقتصاد صحبت چنين بود كه تالش
يك عده محدود و معدود براى اين كه همه چيز را در دست بگيرند عيان و

آشکار است .بعضى از كارها را هم در دست گرفتهاند مثال كاغذ را آوردند و
يکى از آنها كه ناشر كتب دينى بود ،مىگفت براى چاپ قرآن ،كاغذ به من
نمىدهند .حرف و نقل هايى به ميان آوردند و شرط و شروطى .شب پيش از آن
هم مطلبى در مورد معامله شکر به اطالع من رسيد كه چون خواستهام در اين

باره تحقيق بيشترى شود ،فعالا درباره آن حرفى نمىزنم ولى به آنها گفتم ،و

حاال نيز مىگويم اين طور نيست كه در مورد وزارت دارايى و وزارت بازرگانى
موافقت و يا مخالفت با اين يا آن شخص جنبه شخصى داشته باشد .من

مسئوليت سنگينى در اين باره احساس مىكنم .اين خطر و خطرهاى بزرگتر از
آن را نيز آشکارا مىبينم و به اين دليل است كه نمىتوانم حاكميت هيچ گروهى

را در اين دو وزارتخانه بپذيرم.

درباره سيأست مىگفتند كه عدهاى كه آنها هم وابسته به همان گروه اول

هستند ،مىخواهند جو خفقان به بازار تحميل كنند و هر كس را حس كنند
جانب رئيس جمهور را دارد ،از طريق تهديدىهاى تلفنى و غير تلفنى نويد

سختىها و بسيارى چيزهاى ديگر را به او مىدهند.

گمان من اين است كه اينها عالمت خطر و زنگ خطر است .اميدوارم كه

آن هيئت پنج نفرى به اين مسايل به طور جدى برسد .چرا كه اگر اين رويهها
باب بشوند ،معلوم است چه نوع حکومت و رژيمى بر اين كشور حکومت

خواهد كرد .به هر حال آنچه من از آنها خواستم اين بود كه گفتم از شما اين
عذر و بهانه كه مورد تهديد واقع شدهايد پذيرفته نيست ،چرا كه شما بوديد،
بازارها بودند كه بر ضد همين نوع بهانهها ،همين نوع تهديدها قيام كردند و با
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تعطيل بازارهاى شهرها اساس رژيم پيشين را متزلزل ساختند ،شما همان آدمها
هستيد و اينك نبايد تسليم اين بازيها بشويد.

چه كسى مىتواند در اين جو سياسى  -تبليغاتى كه ايران ظرف ده
روز گذشته داشت ،به خود جرئت جنگیدن بدهد؟

بعد به ديدار امام رفتيم .رئيس ستاد ،وزير دفاع و آقاى خامنهاى هم

بودند ،درباره وضع جبههها امام سئوال كردند ،جانشين رئيس ستاد پاسخ

گفت .امام گفتند :مدتى است درباره حمله صحبت مىشود اما حمله نمىشود.
چرا؟ در جواب ،مسئله عوامل مادى ،تجهيزات و غيره كه بايد آماده بشوند تا
اين حمله صورت بگيرد ،به اطالع ايشان رسيد .اما من گفتم :گمان من اين

است كه عوامل غيرمادى مؤثرترند .جنگ روحيه مىخواهد ،فرمانده بايد
جرئت كند طرح نظامى خود را با علم به اين كه ممکن است به پيروزى يا عدم

موفقيت بيانجامد ،به اجرا بگذارد .چه كسى مىتواند در اين جو سيأسى -
تبليغاتى كه ايران ظرف ده روز گذشته داشت ،به خود جرئت جنگیدن بدهد؟
جرئت هجوم بدهد؟ امام گفتند كه ملت پشتيبان ارتش است .حرف يکى دو
نفر حساب نيست و در صورتى كه به دشمن هجوم نشود ،احتمال اين هست كه

روحيهها برگردد و خطرى پيش آيد كه نه از من و نه از رئيس جمهور ،كارى

ساخته نباشد ،من به ايشان گفتم همين سخن را من هم به فرماندهان نظامى

گفته ام كه حاال شما فرموديد ،خوب است كه رئيس ستاد به فرماندهان
بخشنامه كند ،عين بيان شما و متنى كوتاه به اين شرح كه شما هجوم كنيد،

ملت پشتيبان شما است .قرار شد كه رئيس ستاد از قول امام به فرماندهان
نظامى ابالغ كند .من خيلى آسوده خاطر شدم وقتى كه از پيش امام برخاستم و

ظاهرا همه آنها كه مىجنگند و واقعا مىخواهند كه دشمن را بشکنند و اين

انقالب را استوار كنند ،همه آسوده خاطر شدند و مىشوند به لحاظ اين كه،
اينك روشن است كه نيروهاى مسلح ما مىتوانند بدون هيچگونه بيم از سخنان
كسانى كه جز غرض ،چيزى در چنته ندارند به جنگ ادامه دهند.
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از روزنامه آمده بودند ،تأكيد کردم كه كمتر يا حتى اصالا وارد زد و
خورد و جدال قلمی نشوید

براى رفتن به خوزستان به منزل آمدم .از روزنامه آمده بودند و درباره

مشکل چاپخانه مىگفتند كه تيراژ روزنامه به  320هزار رسيده است اما براى
چاپ مشکلى پيش آمده است .من به آنها گفتم اگر اين تعداد خوانندگان به

روزنامه شما اقبال كردهاند ،همآنطور كه روزهاى اول اقبال كرده بودند ،حاال
هم گمان مىكنم حاضر شوند و به شما كمك مىكنند تا اين روزنامه را بيشتر از
اين چاپ كنيد .امری كه من باز تأكيد دارم ،این است كه كمتر يا حتى اصالا

وارد زد و خورد و جدال قلمی و آنچه كه من «موازنه وجودى» مىگويم
نشويد و در يك خط «موازنه عدمى» در رابطه با «خدا» مطلب بنويسيد؛ چون

جستجوى واقعيتها و حقيقتها و بازگو كردن آنها تأثيرات عميقتر و

زيباترى به جاى مىگذارد .بعد راه افتاديم به طرف خوزستان .در اينجا بعد از
رسيدن ،شوراى نظامى را تشکيل داديم تا ببينيم طرحها و عمليات نظامى در

چه مرحلهاى هستند .رئيس ستاد ،بيان امام خطاب به فرماندهان را در حضور
من بازگو كرد ،احساس من اين بود كه آنها اطمينان خاطر پيدا كردهاند و اين

اطمينان خاطر در روزهاى آينده براى ما در عمليات نظامى و سرنوشت جنگ
بسيار تعيين كننده است .اميدوارم آنها كه خود را در خط امام مىدانند،

خصوصا دستگاههاى تبليغاتى ما متوجه حساسيت موقع بشوند و حرفى و بيانى
كه اين روحيه و اين اطمينان خاطر را از بين ببرد نزنند .پيروزى در جنگ
ارزشى عظيم دارد و حيف است آن را با سخنانى كه معلوم نيست پايه و مبنايى

هم داشته باشند از بين ببريم .اگر چه براى عدهاى درست به همين دليل الزم
است آن «حرفها» زده شود.

به هر حال عالج همه اين نابسامانىها و دردها و بيمارىهاى اجتماعى،

پيروزى است و فرماندهان نظامى بايد با قاطعيت به پيروزى بينديشند و براى
كسب آن ،كار كنند .اينها مطالبى بود كه من به فرماندهان نظامى گفتم .فرمانده

نيروى زمينى نبود ،ولى شب براى دادن گزارش نظامى و توضيح وضع آمد و تا
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ساعت  11شب به تفصيل درباره اوضاع نظامى منطقه و كارهايى كه شده
است و بايد بشود ،صحبت كرديم .و امروز به اين ترتيب به شب رسيد.
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امروز به مطالعه گزارشها پرداختم و چند گزارش درباره جزاير خليج
فارس ،سيستان و بلوچستان تنگه هرمز خواندم .بقيه روز را به بررسى وضع
نظامى جبههها پرداختم .اين روزها كارهاى فوقالعاده بزرگى انجام گرفته
است ،ولى من جرئت ندارم از كسانى كه اين خدمات بزرگ را كردهاند ،نام
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

شده است و اين توانايى كه در كار از خود نشان داد ،گویای اين امر است كه
اگر در كار خود مانده بود ،جبهه خوزستان به اين صورت در نمىآمد .از روزى
كه اين فرمانده در سمت جديد خود قرارگرفته است ،نه تنها نيروى نظامى ما

تجديد سازمان يافته و توانايى جنگى به دست آورده ،بلکه پى در پى

پيروزيهايى در جبهههاى جنگ به دست آورده و با توانايى زياد اميد دشمن به

دستيابى به هدفهايش را در جبهههايى كه او فرماندهى دارد نقش برآب ساخته
است .اميدوارم روزى بتوانم نام او را بگويم و ملت از او قدردانى كند.

در جلسه شوراى نظامى امروز ،اين فرمانده اليق نيز شركت كرد .او

مقدارى نيروى احتياط براى اين كه حمله كند مىخواست .در جلسه شوراى

نظامى امروز مقدارى درباره امکانات نظامى دشمن بحث كرديم .اين طور كه

استنباط مىشود ،براى اين كه دشمن بتواند خود را از مخمصهاى كه در آن قرار

گرفته بيرون ببرد ،ناگزير نيروى ديگرى ،اتفاق ديگرى ،واقعه ديگرى بايد
روى دهد وگرنه نيروهاى فعلى عراق در وضعيتى كه قراردارند ،نه توانا به ادامه

جنگ هستند و نه مىتوانند بمانند .به هر رو ،ما وضع را از نظر خودمان با
بحثهايى كه در اين شب كردهايم و مىكنيم اميدبخش مىبينيم و اميدواريم كه
جو اجتماعى ما اين اميد را تقويت كند .امروز هم در اين كارها گذشت.
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گزارش درباره منطقه كرمانشاه و رفتار وحشيانهاى که از طرف

شخصى از مأمورين دولت جمهورى اسالمى انجام گرفته است

امروز اول به مطالعه گزارشها مشغول شدم .اولين متنى كه خواندم صحبتى

بود كه درباره «علم و دين» كرده بودم و آن صحبت را به نوشته درآوردهاند و
آورده بودند كه پيش از چاپ خودم آنرا ببينم .بعد گزارشى درباره جبههها و

پيشنهادهايى كه درباره بهبود كار در جبههها شده بود خواندم .گزارشى درباره
غرب كشور خواندم و يك گزارش ديگرى درباره منطقه كرمانشاه و رفتار

وحشيانهاى كه در اين منطقه از طرف شخصى از مامورين دولت جمهورى
اسالمى انجام گرفته است كه چون مشغول تحقيق در اين باره هستند ،من

درباره محتواى اين گزارش فعالا چيزى نمىگويم .اما اگر راست باشد در

حقيقت مىشود گفت كه نشانه و عالمت يك بيمارى عميق و ريشه داريست كه
عنوان ديگرى جز «بيمارى زورمدارى» به آن نمىتوان داد .آنها كه خوى
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سلطهگرانه دارند و به اين بيمارى گرفتارند ،درشدت بيمارى ،از نابودى
ديگرى لذت مىبرند و اينها هستند كه جنايتهاى هولناك مرتكب مىشوند.

جامعهاى كه در آن نيروهاى رهبرى كننده اين گونه احساسات را در مردم
مىپرورند ،در حقيقت به رفتارهاى استبدادگرايانه« ،زورپسندانه» و به تعبير
امروزى و غير مکتبى!« ،فاشيستى» و در اصطالح قرآنى« ،فرعونى»

مشروعيت مىدهند.

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

گزارش ديگرى درباره سپاه قزوين خواندم و بايد بگويم اين گزارش هم

در نوع خود اولين گزارش نيست و در جاى ديگرى بمناسبت تحليل فصلى از
يك كتاب كه تازه خواندهام به اين مسئله بر مىگردم و آن مسئله مهم كه در

اينجا به اشاره مىگويم اينست كه اگر فرض كنيم سه گروه مردمند،

 آنها كه مستقل و آزادند« ،نه بر اشترى سوارند و نه چو خر به زير بارند ،نهخداوند رعيت نه غالم شهريارند» ،اينها را بعنوان كسانى كه مىتوانند در خط
خدا و صراط مستقيم قرار بگيرند ،مىشناسيم.

 -يك دسته هم «مغضوب عليهم»اند ،آنها كه طاغوتى مسلکند و مىخواهند بر

انسانها مسلط بشوند

 -دسته سوم يعنى انبوه مردم مىتوانند در صورتيکه خوب رهبرى بشوند

«صالحين» بشوند و در قلمرو كسانى قرار بگيرند كه «موحد» بمعنى درست
كلمهاند يعنى نه مىخواهند بر ديگران سلطه بجويند نه اين خو را تشويق و

تبليغ مىكنند و نه مايلند زير سلطه و تابع باشند.

از بخت بد ،يك رهبرى نادرست براى حفظ مواضع خود تبليغى مىكند

كه در جهت تشويق گروههايى است كه «زور» را جانشين همه چيز و همه كار
كردهاند و مىخواهند از روى قرار و قاعده زور خود را بعنوان يك اقليت بر
جامعه تحميل كنند .وظيفه ما به عنوان معتقدان به اسالم و كسانى كه بايد

حافظ اسالم باشيم اينست كه اين نكته اساسى را بدانيم.
744

آن كس كه خوى تجاوز و برترى جويى و زيادهطلبى دارد با مهر و محبت و
امتياز آرام نمىگيرد ،بلکه خوى او تشديد مىشود و حتى نسبت به كسانى كه
اين امتيازها را داده و مىدهند ،احساس نفرت هم مىكند و تمايلى در وجودش

براى تحقير و فشار بيشتر و گرفتن امتيازهاى بيشتر بوجود مىآيد .گمان من
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

نهاد پس از انقالب ناشى از اين باورمىشود كه اگر ما نايستيم ،انبوه مردم

دوباره به فرهنگ وابستگى و تابعيت باز مىگردند و اين انقالب در حقيقت
نابود مىشود.

ما نمىبايد واهمه كنيم و بايد بپرسيم .مخالفت كسانى كه ديروز شايد به

مالحظه اينكه اگر من به ريأست جمهورى انتخاب شوم ،ميدان عمل به آنها
خواهم داد و سيطره و حاكميت خود را بسط خواهند داد و حاال چون چنين

نشده مخالف شده يا مىشوند ،نباید ما را نگران كند .بعكس ،باید امیدوار
باشیم زیرا ما مىبينيم كه در خط درستى هستيم كه على (ع) رفت و ما بايد
پيرو او باشيم .شما ميدانيد كه بردارش عقيل بدو نوشت بسيارى از دوستان از

تو بازگشتهاند و على (ع) گفت :آنها دوستان قدرت و زور و سلطهگرى بودند و
نه دوستان حق و حقيقت ،و از اينكه آنها مرا ترك كردهاند رنجى نيست.

بارى ،مطلبى را در روزنامه ميزان خواندم تحت عنوان بىحاشيه و يا شايد

در حاشيه ،كه آن مطلب همانست كه هر وقت تظاهراتى و اجتماعى مىشد،
مىگفتند آنها فدائيان خلق و مجاهدين خلق هستند كه براى رئيس جمهور

تظاهرات مىكنند ،حاال آن فدائىهاى خلق اعالم موضع كردهاند و عجب
اينكه مواضع همديگر را باز جستهاند.

در حاشيه نوشته شده بود :چطور دو قطب مختلف در يك جهت

همسوشدهاند؟ اين را بمناسبت ذكر كردم براى اينكه بگويم وقتى گروههايى
زور را اصل بدانند ،در اصل يکى هستند و باالخره يکديگر را باز مىيابند.
آنچه كه ما را بايد از آنها ممتاز كند ،نپذيرفتن زور بعنوان اصل است .در

نتيجه ،ما روشهايى را كه بر آن اصل مبتنى است ،نبايد بکار ببريم و در برابر
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اينها بايد با قاطعيت بايستيم .هرگونه سستى در برابر گروههايى كه «زور» را
اصل مىشمارند و بجز زور ،به هيچ واقعيتى در جهان ،اصالت نمىدهند ما را با
مشکالت بزرگ بلکه بزرگترين مشکالت كه قربانى كردن انقالب است مواجه

خواهد كرد.

بعد گزارشى درباره نامههايى كه از استان كرمان به دفتر ريأست جمهورى

آمده بود و همچنين گزارشى درباره احضارشدگان سال  56خواندم و باالخره
تحليلى مفصل درباره نظرهاى سه گروه متضاد درباره مسائل سيأسى روز و

اينكه چگونه اين سه در اين مسائل هم نظر شدهاند.

بعد نامه دادستان انقالب اسالمى اهواز را خواندم
(عين نامه در شماره  - 440شنبه  13/10در ستون گزارش به رئيس جمهور
بچاپ رسيده است) همآنطور كه چند نوبت هم گفتهام باز به خوانندگان

يادآور مىشوم :هر كسى كه «صداقتى و لياقتى از خود بروز داده و به اين
جمهورى خدمت كرده و با بيان من مورد تشويق قرار گرفته است ،يك باليى
بر سرش آورده اند .البته اين يکى مورد تشويق هم قرار نگرفته بود ،بلکه در
يك لحظه سختى ،كار عادالنه و عاقالنهاى انجام داده است و آن آزاد كردن

عدهاى افسر و درجه دار بىگناه فداكار است .البته من در آن مصاحبه
مطبوعاتى فراموش كردم بگويم كه در آن موقع وضع شهر آن قدر سخت و

مشکل بود كه انتظار سقوط مىرفت و آقاى خلخالى كه در آنجا بود به
زندانبانان گفته بود «اينها را نگه داشتهايد كه عراقيها بيايند آزادشان كنند»!؟
البته او تنها نبود و بسيارى بودند كه اين احتمال را مىدادند .ولى پس از آزاد
كردن آنها و صحبتهايى كه در اطراف قضيه كردند و شد ،حاال بلحاظ اينكه
معلوم شده است آنچه درباره دخالت رئيس جمهور در كار قضايى (آزاد كردن

زندانيان) گفتهاند دروغ بوده است؛ همينطور بلحاظ اينكه دادستان انقالب آن
شهر كار درستى انجام داده و كسانى را آزاد كرده كه تقصيرى نداشته و بقول

خود او در همان زمان آزاد شدن همه به جبهه رفته و دشمن را از اطراف شهرى
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كه در معرض سقوط بوده با رهبرى صحيح خود  5كيلومتر هم عقب
نشاندهاند ،او را كه دستور آزادى آنها را صادر كرده بود بازنشسته كردهاند .اين
مورد را كه يکى از دهها مورد است براى اين آوردم كه خوانندگان متوجه بشوند

كه پس از اينكه اينگونه موارد پيش مىآيد و كوششها هم براى حل آنها به

نتيجه نمىرسد و مدتها از همينگونه امور برهم افزوده مىشوند ،من ناگزير اينها
را در فرصتى با شما در ميان خواهم گذاشت .ولى با اين حال درباره اينكه چه

كس و كسانى اين كار را كردهاند فعالا حرفى نمىزنم و رسيدگى به آن را هم بر

عهده همان هيئت  5نفرى منتخب روحانيت مبارز مىگذارم.

ديگر از كارهاى امروز اينكه يکى از سرپرستان هيئت تكنسينها و فن

دانان كه از قم آمده بودند و در تعمير خودروها كار مىكردند و براى دهه به قم

بازمى گشتند پيش من آمد و عالوه بر اينكه او را تشويق كردم ،اطالعاتى داد

كه بايد تعقيب بکنيم.

بعد گروهى آمدند درباره طرحى كه نمىتوانند بر اساس آن وجوهى را كه

مردم به حساب  888رئيس جمهورى ريختهاند ،در خوزستان خرج كنند
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

متصديان امور بهدارى ارتش آمدند و درباره تهيه وسايل الزم براى معلولين
جنگ صحبت و پيشنهادى كردند .قرار شد با كمك سازمان هالل احمر اقدام

كنند .در اينجا طبيب كه خود جراح «خلبان شجاع شهيد كشورى» افسر

هوانيروز بوده ساعتى درباه او شرحى گفت .گفت كه تركشى بر گردن او نزديك
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

رفت و در جبهه چنانكه مىدانيد شهيد شد و
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اينك من با همسر او و خواهر خودم كمى درددل ميکنم
خواهرم!
مىدانيد كه متهور داريم و شجاع هم داريم .اما شجاعت هم صفتى نيست

كه بهمه يکسان بتوان داد .به آن كس كه يك عملى را انجام مىدهد و
احتياطهاى الزم را هم رعايت مىكند ولى خطرها را هم مىپذيرد شجاع

مىگويند .اما اين شجاع معمولى است .ولى آن كس كه ابداعى مىكند و هنرى

بخرج مىدهد و احيتاطهاى الزم را هم مىكند ولى خطرها را هم مىپذيرد
اينست آن شجاعی كه با اعمالش بر زندگى انسانها اثر مىگذارد و اينها هستند
شجاعانى كه در حماسهها صفت قهرمان بدانها داده مىشود و ياد آنها به

روزگاران مىماند .يادى كه از آنها مىماند در واقع متناسب با اثرى است كه
ابداع و ابتكار بر جامعه دارد .هر اندازه اين اثر پايدارتر باشد اين نام ماندنىتر

مىشود .در اين جنگ ما متهور داشتهايم ،شجاع بمعنى كسانى كه كارى كه به
آنها سپرده شده را با توانايى و قبول خطر و رعايت احتياطها انجام دادهاند

هم داشتهايم و داريم و افسرانى چون «كشورى» هم داريم .آنها كه از راه ابداع
و ابتكار كوشيدهاند ميهن اسالمى خودشانرا حفظ كنند و به انقالب اسالمى

خودشان خدمت بکنند .چون او ،شوهر شما و برارد من ،در اين جنگ كم
بودهاند ولى زياد شدهاند و من مىخواهم بگويم عالوه براينكه شوهر شما مردى
مبتكر و در انجام ابتكارها شجاع بود ،مردى بود كه توانست نقش «دليل» را
بازى كند و شجاعتها و ابتكارها را برانگيزد.

گمان من ايناست كه همه آنها كه در هوانيروز اين نوشته را مىخوانند با

من هم عقيدهاند كه شهيد كشورى اين نقش را خوب ايفا كرد و بسيارند آنها
كه امروز با ابداعها و ابتكارهايشان و با قبول خطر براى انجام آن ابداعات

براه «كشورى» مىروند و اين تغيير كيفى در ارتش جمهورى اسالمى ايران از
مردانى چون او مايه مىگيرد.

خواهر من ،مىدانم از دست دادن شوهرى چون او سخت است .اما او

همآنطور كه يکبار ديگر نيز اين معنى را گفتهام بعنوان شهيد قهرمان در زندگى
اين ملت پايدار مىماند و به زندگى نسل امروز و نسلهای آينده رنگ و بو
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مىبخشد و جوانان ما را براهى مىبرد كه آن راه به تحقق واقعى آرمان مردم اين
كشور يعنى «استقالل  -آزادى  -جمهورى اسالمى» میانجامد.

خواهرم! بدان كه اگر اينگونه مردان نباشند الگوها ،الگوهاى ديگرى خواهند

شد .اگر كسانى نباشند كه براى يك اصل مقبول و درستى فداكارى كنند ،البته

نه فداكارى خشك و خالى ،بلکه فداكارى توأم با ابداع و ابتكار و هنر و

حماسه ،آن وقت الگوها چه كسانى خواهند شد؟ تو خواهرم مىدانى كه در اين
دنيا بسيارند كساني كه براى افزودن بر قدرت خويش و سلطه جستن بر ديگران
و مقهور كردن و منقاد و ذليل كردن ديگر انسانها ،حاضرند خون بريزند و از

اينكه كشته بشوند هم نمىهراسند كه فاتحان تاريخ جنگها از اين گروهها
هستند و رژيم بعثى عراق كه بما حمله كرده است هم از اين گونه آدميان است؛

در آن صورت ،اينها الگو خواهند شد.

خواهرم! تو مىدانى كه اينها نماينده و مظهر زور ،قدرتطلبى و زورمدارى
هستند ،انسانهايى كه از ويران كردن بناى موجوديت ديگران و از پايمال كردن

ديگران لذت مىبرند؛ اينها همان الگوهاى فرعونى و طاغوتى بمعنى واقعى
كلمه هستند؛ الگوهايى چون صدام که بعثیسم و صهيونيسم و فاشيسم دوران ما

را به بشر عرضه كردهاند .اينها هستند انسانهايى كه زياد مىكشند و چون زياد
ويران مىكنند و این اندازه معرفى نارساست.

مردمى كه مثل يك ترياكى كه با ترياك نشئه مىشوند ،از حاكميت بر

ديگران نشئه مىشوند و وقتى اينها الگو شدند زمينه روانى  -فرهنگى عود
بيمارى استبداد شاهنشاهى فراهم شده است.

بنابراين ،خواهرم! شوهر تو بلحاظ فداكارى نمونهاى كه در راه دين و

ميهن اسالمى كرده است نه تنها به گردن ملت خود حق دارد ،بلکه بر نسل
امروز و نسلهاى آينده نيز حق پيدا مىكند؛ چون كه او انسان الگوىی است كه

در عين رنج بردن از جنگ و تخريب ،براى نجات انسان ،فداكارى میکند و

درس مىدهد .بنابراين« ،آزاده انسانى» است كه بمنظور اعتالى كلمه حق به
استقبال شهادت مىرود و در پيشاپيش ،چون الگو ،چون گوهر در شب راه را
براى نسلهايى كه مىآيند روشن مىكند .بنابراين او آنچه در اين جهان شدنى
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بود ،كرد و اثرى كه بايد از خود به يادگار گذاشت و اميدوارم كه الگو شدنش
نظاير او را فراوان كند و نسلى كه مىآيد چون او بشود.

بارى امشب مطابق معمول شوراى نظامى را هم تشکيل داديم و موافق

بررسى كه انجام داديم در اين هفته بر فعاليتهاى نظامى در منطقه افزوده شده
و اميدوارم در روزهاى آينده خبرهاى خوشى از ميدانهاى جنگ به اطالع مردم

كشور برسد.

مطلبى كه امشب در شوراى نظامى گفتم اين بود كه كار تدارك همواره

طوالنى و خسته كننده است و تدارك نيرو براى جنگ به حکم طبيعت غير

علنى بودنش بيشتر بىصبرى ببار مىآورد و فشار را بيشتر مىكند .آنها كه
بىتابند و آنها كه متأسفانه اسير غرضهاى خود هستند و نمىخواهند «فرصتها»
را از دست بدهند ،اين تدارك را بمعنى ركود مىگيرند و بدان دهها پيرايه

مىتنند .اما من همآن قدر در مرحله عمل به سرعت معتقد هستم در مرحله
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

امروز به روزگار يادگار خواهد ماند .این کار كارى نيست كه طوالنى نباشد .با
اينحال ما هرگاه كه حس كرديم امکانات كافى شده ،همآنطور كه به مردم

گفتهايم در آن موقع حمله خواهيم كرد.

اين جريان بلحاظ طبيعت تدارك براى جنگ نمىتوانسته است باز و

واضح با مردم در ميان گذاشته شود .اما تدارك جنگ ما را در وضعيتى قرار

داده است كه مىتوانيم نسبت به حال و آينده جنگ با اطمينان خاطر حرف
بزنيم .البته آن روز كه مردم از واقعيتها آن طور كه اتفاق افتادهاند مطلع بشوند،
ارزش كار شما را چنانكه بايد و شايد در خواهند يافت و باز بر شماست كه بر

چند و چون ابتكارهايتان بيفزاييد .جنگ گرچه كار زشتى است اما بناچار آن

را بايد بعنوان فرصتى براى سازندگى مغتنم شمرد و بر دايره و شمار ابتكارها
افزود و از نظر من در اين وضعيت هيچ چيز به اندازه ابتكار ارزش ندارد.

بهرحال چون فصل زمستان آغاز مىشود و چون تغيير هوا ناچار موقعيت

نيروهاى مسلح را چه نيروهاى مسلح ما و چه نيروهاى مسلح دشمن ،برهم

مىزند بايد به ابتكارهاى جديد دست زد تا جنگ بحالت ركود درنيايد.
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عدم وابستگى بخشى از استقالل است
امروز صبح گزارشهاى بسيارى خواندم و عالوه بر اين جزوههايى هم
خواندم .گزارشها درباره عراق و ارتش آن و ارتش ایران بود .جلسهاى هم در
باره يکى از اين دو گزارش براى تداركات ارتش تشکيل شد كه كم و كيف آن

را نمىتوان گفت جزوهاى درباره سه جزيره خليج فارس متعلق به ايران ،از
سابقه تاريخى آنها و آنچه در رژيم سابق گذشته است خواندم .گزارشى هم

درباره كردستان و بيمها و اميدهاى موجود در اين استان كه در كوتاه و
درازمدت مىتواند اثرات بسيار زيانبخش داشته باشد .باالخره متنى را كه از
چند روزنامه با افقهاى ظاهرا متفاوت ولى با نقطه نظرها و با نظرگاههاى
يکسان خواندم .اين متن درباره مفهوم استقالل بود .من پيش از اين درباره

استقالل مقاله بسيار نوشتهام و در نظريه سلطه با تعريف مشخصى از استقالل

به تشریح اين نظريه پرداخته ،نظريههاى موجود را انتقاد كردهام .به باور من
موازنه عدمى يا منفى همان استقالل بمعناى واقعى كلمه است .موقعيتى كه در
آن كشورى نه سلطه گر است ،نه زير سلطه در تعريفى كه يکى از اين سه جريان
از استقالل بدست داده بود ،آمده است كه استقالل يعنى عدم وابستگى و

صاحبان آن نظر يعنى حزب توده ،پيش از اين جانبدارى از نظريه استقالل را
به نوعى به بورژوازى ملى نسبت ميدادند .چنانكه پندارى (پرولتاريا) طبقه

كارگر خواهان استقالل نيست!

همآنطور كه امروز سه گروه بظاهر بىرابطه با هم ،بمحض اينكه كلمه

آزادى بميان مىآيد ،تحت عنوان «ليبراليسم» نسل امروز را از آن مىترسانند و
اينجا جاى اين سخن است كه عدم وابستگى تمام استقالل نيست .همان طور

كه اگر بورژوازى ملى خواهان استقالل است ،كارگران و مستضعفان بايد
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 ناقص را هم نخواهد اين سخن را به چه معنى مىگوييم ،آزادى كامل چه

وقت است؟ وقتى است كه سانسورها نباشند ،و انسان از تأثير عاملهايى كه او را
به فعاليتهاى تخريبى ناگزير و مجبور مىكنند ،رها باشد و اين وقتى است كه
او در خط خداست و تمام نيروها و استعدادهايش در يك جريان «شتاب

گير»ى رشد مىكند و از راه سازندگى مىسازند وساخته مىشوند؛ جهان سراسر
سازندگى و ابداع و رشد است و انسانها بمعنى واقعى كلمه از تمام عوامل تحديد

كنندهآزادى رها و آسوده هستند .وقتى مىگويند «استقالل» چيزى است كه
بورژواها آن را مىخواهند خودبخود مفهوم مخالف آن اينست كه كارگر آن را

نمىخواهد .مستضعف آنرا نمىخواهد! اين تعریف از استقالل ،زمينه سازى
براى سلطه ابرقدرت شرق است و حال آنكه كارگر استقالل كامل را مىخواهد.

عدم وابستگى بخشى از استقالل است نه همه آن .خود وابستگى هم مفهوم
مطلقى نيست .يعنى چنين نيست كه زير سلطه وابسته باشد و سلطه گر وابسته

نباشد .اگر بگوييم عدم وابستگى يعنى استقالل ،پس در اين جهان كشور
مستقلى وجود ندارد .چون مسلطها هم وابستهاند .فكر كنيد اگر نفت
كشورهاى نفت خيز به كشورهاى صنعتى نرود آن كشورها چه وضعى خواهند

داشت؟ اقتصادشان از پاى در مىآيد و آن جامعهها دچار بدترين سرنوشتها
مىشوند .پس آنها هم مستقل نيستند اما در هر حال مسلط مسلط است و

زيرسلطه زيرسلطه .مستكبر مستكبر است و مستضعف مستضعف .پس اين
سخن تمام نيست .يعنى اگر ما گفتيم استقالل يعنى عدم وابستگى ،آنچه را كه

مبين مفهوم واقعى كلمه استقالل است تعيين نكردهايم ،سلطه گرها وابستهاند

اما از موضع سلطهگر .پس صرف اينكه بگوييم تنها مراد ما از عدم وابستگى به
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

كنيد كه هر چه مىكنند در رابطه با قدرت يکديگر باشد اينها بهم وابستهاند و
نمىتوانند خود را نسبت به ديگرى مستقل بدانند .اگر آمريکا و روسيه در توازن
عمومى قوا خود را ناگزير ببينند ،كه متناسب با قدرت رقيب قوه ايجاد بکنند

پس هركدام از اين دو ،بخش مهمى از مازاد توليد داخلى را بايد صرف ايجاد
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تعادل بکنند كه در اين حالت اين دو نسبت بهم وابستهاند و یکدیگر را به
تحلیل میبرند .بسيارى مثالهاى ديگر مىتوان آورد.

آنچه االن ضرورت دارد و نسل جوان بايد بدان توجه داشته باشد اينست

كه در جايى ديگر هم آمده است و مسئول حزب توده درباره سخن من كه

گفتهام در عدم وابستگى كشورهاى الجزاير و ليبى و سوريه جاى حرف هست،
گفته است« ،اين سخن معلوم نمىكند كه من اينها را وابسته ميدانم يا مستقل.
بهمين دليل جوابى مبهم دادهام» .در حاليکه پيش از اينها در اين باره اظهار

نظرهاى صريح كردهام و در اين جا هم بنظرم بنابر همين تعريف كه از استقالل

كرده ام جاى حرف هست كه اين كشورها را مستقل بدانيم .خير اينها بندهاى
وابستگى بسيار بر دست و پاى خود دارند چنانكه ما خود نيز داريم.

مسئلهاى كه هست ابهام در مفهوم استقالل براى گوينده اين سخن موجب

شده است كه او گمان كند كه سخن من مبهم است ،درحاليکه از ديد من

استقالل موضعی است كه كشور وقتى در آن موضع قرار گرفت انگيزههاى
خارجى در كاربرد نيروهاى محركه او موثر نباشند و آن كشور تمام امکانات

خودش را بتواند در دورن نظام اجتماعى خودش در جهت سازندگى و رشد بکار
اندازد و هيچ بخشى از نيروهاى خود را در رابطه با خارج به نيروهاى تخريبى

تبديل نكند و يا از كشور خارج نسازد .با اين تعريف از استقالل طبيعى است
كه خواننده خواهد گفت پس در اين جهان هيچ كشور مستقلى وجود ندارد و
جوابم اينست كه چنين است و چون هيچ كشور مستقلى وجود ندارد ،جامعه

كامالا آزاد ،يعنى جامعه آزاد از مستكبر و مستضعف هم وجود ندارد .در اين
جهان جامعهها همه طبقاتى هستند و شکل طبقات است كه از اين جامعه به آن

جامعه تفاوت مىكند .واال محتواى اجتماعى همه جامعهها طبقاتى است.

مشخصات سلطهگرها اين است كه جذب مىكنند ،از زير سلطهها خون

مىمکند و مشخصات زير سلطهها اينست كه نيروها و استعدادها و ثروتها و
توانها و منابع طبيعى خويش را به مسلطها مىدهند.

پس اگر ما ببينيم رابطهاى متضمن چنين دادوستدى است ،باید بگوییم:

رابطه رابطه سلطه است و ديگر فرق نمىكند كه اين رابطه را با روسيه برقرار

كنيم يا با آمريکا .اينها با يك ديد نادرستى از واقعيت و يك بيان مجملى تحت
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عنوان اينكه كشور روسيه چون سرمايه دارى نيست پس امپرياليست نيست،
پس سلطه گر هم نيست؛ بنابراين رابطه با آن بمعناى رابطه مستقل با مستقل

است ،اين يك فريب است و آنهايى هم كه از چنين بيانى دفاع مىكنند

مىخواهند مردم را بفريبند .اما همه كس مىداند كه چکسلواكى پيش از جنگ
توليد ناخالصى برابر با توليد ناخالص سرانه آلمان داشت و امروز ثلث آن هم
نيست .دو ثلث بقيه را البد كشورى مىبرد ،اين كشور كدام است؟ گازی كه

خود ما به روسيه مىفروختيم .يا قيمت بينالمللى چقدر اختالف قيمت

داشت؟ و اين مابهالتفاوت را چه كسى به جيب مىزد؟ حمله به افغانستان براى
استقرار كدام نوع استقالل در آن كشور است؟ و بسيارى از اين نمونهها كه

مىتوان ذكر كرد .وقتى چنين معنى و مفهومى را از استقالل دانستيم مىبينيم
كه خير ،تعريف ما بلحاظ اينكه زور و قدرت را اصالت نمىدهيم هم با

تعريف ليبرالها نمىخواند و هم با تعریف استالينيستها و فاشيستها و انواع

و اقسام ديگر زور پرستان نمىخواند .ما اين تعريف را بر پايه رهنمود قرآنى و

بر اساس فرهنگ اسالمى و تاريخ انديشه توانايى كه ايران را در اين جهان
مستقل نگاه داشته است ارائه كردهايم .اين مقدمه را در تعريف استقالل براى
اين گفتم تا برخواننده معلوم باشد آن روزى ما مستقل هستيم كه البته از

وابستگىها رها شده باشيم .اما انگيزهها و تحركهاى اجتماعى نيز در خود ما
باشد و ما تمام استعدادهاى اجتماعى را بتوانيم در سازندگى بکار گيريم .البته

مىدانم كه آن روز نزديك نيست؛ ولى الگويى كه ما بايد از آن پيروى كنيم ،اين
الگوست و نسل امروز بايد متوجه خطير بودن موقعيت كشور خويش باشد و

زود فريب نخورد.

آيزنهاور در خاطرات خود مصدق را دشمن غرب و دشمن آمريکا
مىخواند

صحبتى هم از قول روزنامه در تحليل نظرگاهها درباره مصدق آوردهاند كه

«او آمريکا را جانشين انگلستان كرد»! پس از  30سال در زمانيکه بايد بيان
آزاد باشد ،درباره مردى كه در جهان شناخته شده است و معرف شخصيت يك
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ملت و دارنده نظريه روشن در زمينه استقالل و مبارز سخت كوش با سلطه
بيگانه ،اينطور داورى مىكنند ،آنهم وقتى كه «كاسههاى داغتر از آش

مىشوند و آمريکايىتر از آيزنهاور»!؟ او در خاطرات خود مصدق را دشمن
غرب و دشمن آمريکا مىخواند .نه او تنها كه دهها كتاب و مقاله از سوى
كسانى كه بطور مستقيم در كودتاى  28مرداد شركت داشتهاند و يا در اين باره

تحقيق كردهاند ،در دست است .بسيارى از آنها به فارسى ترجمه شده است؛
اسناد وزارت خارجه آمريکا درباره اين كودتا منتشر شده است و آشکار و
واضح و روشن است كه مصدق با نظريه موازنه منفى خواهان استقالل كامل

بود و مخالفان او وابسته بودند و اسناد وابستگى آنها نيز برجاست.

اينگونه تبليغات نسل امروز را نمىفريبد و آنهاهم كه چنين مىكنند سودى

از اين تبليغات نمىبرند ،اگر معاويه در شام مىتوانست تبلیغات دروغ بر ضد

على (ع) بکند ،براى اين بود كه او بدور شام ديوار نفوذناپذيرى كشيده بود.
امروز در جهانى كه ما هستيم بدور ايران نمىشود چنين ديوارى كشيد و بر دور

مغز نسل امروز نيز نمىتوان اين ديوار را كشيد و حقيقت را به او واژگونه نشان
داد .اما زيان این كار اينست كه براى نسل امروز الگو نمىماند .اگر در كشور

ما مصدق امريکايى باشد چه كسى نيست و درباره چه كس ديگرى نمىتوان
اين حرف را زد؟ اين ابهام اخالقى و معنوى ،بمعناى سقوط اخالق در جامعه
اسالمى است .من ترديد ندارم و گذشته نيز اين معنا را نشان مىدهد و آينده نيز

نشان خواهد داد که حمله به انسانهايى كه در خدمت به اين كشور تا حد
جانبازى امتحان فداكارى و اخالص دادهاند ،چيزى از ارج و ارزش آنها

نمىكاهد اما نشان مىدهد كه با كمال تأسف در اين جمهورى ،اخالق كه

مىبايد پايه و اساس جمهورى بگردد نه تنها پايه و اساس نگشته بلکه اخالق
طاغوتى ،اخالق زورمدارى و فساد و تباهى حاکم شده است.

البته در اين بازار آشفته آنها كه پيش از  28مرداد يکى از عوامل مهم

شکست جنبش ملى كردن نفت بودند ،نيز فرصت مىيابند كه خود را پاك و
سره بنمايند و تقصير را به گردن كسى بيندازند كه در اين دوران وانفسا بالدفاع

شدهاست .از آن جمله حزب توده نيز طلبکار شده است كه در آن دوره گويا
هيچ تقصيرى بعهده نداشته است .اما باز اسناد و گواهى يك نسل برجاست و
755

آنها خود فراموش نكنند كه در خارج كشور زير فشار واقعيتها و انتشار همين
اسناد پلنوم  12آنها «انتقاد از خود» كرد و خطاى حزب توده را در قبال
جنبش ملى كردن نفت بگردن گرفت .حاال عدول از اين اشتباه البد بلحاظ

اينست كه مىبينند ديوار مصدق كوتاه شده و آنها مىتوانند از اين ديوار بپرند.

على (ع) مىگويد« :دوست نمىدارد كه ناموس صلح بدست
سربازان اسالم شکسته گردد»

بعد از ظهر به بازديد از جبهه رفتيم و از مركز توپخانه و همچنين يك

گردان توپخانه ديدن كرديم .در مراجعت شوراى عالى نظامى را تشکيل داديم

و به بحث در مسائل جنگ پرداختيم .فرمانده نيروى زمينى كه با من به بازديد
جبهه آمده بود ،در اين شورا شركت نكرد و به من گفتند مسموم شده است.

حاال ببينيم حال او چه مىشود .بعد از رفتن فرماندهان نظامى ،طبيب آمد و

معاينه كرد و به گفتگو نشستيم .قبالا هم پرسيده بود و از نو مىخواست بداند آيا
من كارى مىكنم كه از آن نفرت داشته باشم چون اين خستگى آور است .پاسخ

من روشن بود .اين كار جنگ است .جنگ كارى نفرتآور است و من تمام شب
و روز بدان مشغولم .آنهم با برادران عرب خود ،كارى كه هرگز در عمر،

تصورش را نمىكردم؛ تصور نمىكردم كه روزى برسد و من ،كه همه عمر در
شوق و شور يکى شدن مسلمانها بودهام و تالش مىداشتم كه ملت اسالم يکى

بشوند و با سلطهگران با سالح وحدت بجنگند ،امروز ناگزير از بامداد تا
شامگاه به كار تخريبى مشغول باشيم و همه شب از اخبار جنگ بپرسيم ،از

تعداد كشته شدگان خودى و بيگانه كه او نيز خودى است بپرسیم .و دائم در
جستجوى راههاى جديد براى ضربه زدن به دشمن باشیم .بيش از اين نيز در

اين باره صحبت كردهام .اما در اين جا مىخواهم كمى تفصيل بدهم كه حس

مىكنم اين توضیح براى نسل امروز كشورم و جهان امروز ضرور است.

جنگ صريحترين و بىپردهترين و بىرياترين شکل برخورد قوا و تضاد

نيروها ا ست .از اين جهت بر اشکال ديگرتضاد و تقابل نيروها رجحان دارد
براى اينكه بر همگان معلوم ،شناخته و واضح است؛ براى اينكه صادقانهتر
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انجام بگيرد دو نيرو با هم برخورد مىكنند و بر ضد يکديگر به قصد تخريب
يکديگر عمل مىكنند و پيروزى یکی وقتى است كه دیگری تسليم را بپذيرد.
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

توسط انسان در تخريب بکار مىافتد ،مىتوانست و مىتواند در سازندگى
بکارافتد .از ديدگاه اسالمى آن طور كه من فهميدهام جنگ ابتدائی ممنوع و

جنگ تدافعی و اشکال ديگر اعمال قوه و زور آخرين عالج است.

وقتى كه راههاى ديگر همه بسته شده باشند ،وقتى كه شکستن سد راه خدا

جز به جنگ ميسر نباشد ،نباید آغازگر جنگ در مقام دفاع نیز شد .على (ع)
مىگويد« :دوست نمىدارم ناموس صلح بدست سربازان اسالم شکسته گردد».
گذشته از اين كه وارد شدن در جنگ و وارد كردن نيرو در تضاد نيروها بقصد

تخريب رنجآور مىشود و آدمى بايد رنج هر آنچه ويران مىگردد و از بين

مىرود و كشته مىشود را تحمل كند ،آثار و نتايجى كه بجا مىگذارد

ديرپاست.

اينست كه آنها كه جنگ را مىآغازند بواقع جنايتكاران واقعى هستند.

جنايتكارانى كه راه را نه تنها طوالنىتر مىكنند بلکه از راه ايجاد انحرافها در

صراط مستقيم ،اى بسا ممکن است بشريت را به جهنم نابودى رهنمون
بگردانند .اما چاره چيست؟ آيا چون جنگ كار بدى است و آدمى كه انسان

مستقل بمعنى انسانى بيرون از برخورد قوا را انسان توحيدگرا مىشناسد ،وقتى

جنگ پيش آمد بايد دست روى دست بگذارد؟

عده زيادى براى اينكه زورپرستى را در پوششهاى گوناگون به خورد نسل

جوان امروز بدهند ،اينطور تبليغ مىكنند كه اصل عدم زور به معناى تسليمطلبى
به زور است .اما واقع امر چنين نيست ،خطاب منهم به همه كسانيست كه

مىدانند من چه مىگويم .با استحکام تمام در برابر زورپرستان مقاومت كنيد و
ميدان را رها نكنيد ،تسليم تبليغات و فشارهاى تبليغاتى و انواع روشهاى

تخريبى و برچسب زدنهايش نشويد و بايستيد .نجات انقالب ايران و نجات
بشريت معاصر در گرو ايستادگى است .آنجا كه مىگويد ايستادگى يك انسان

مسير تاريخ را تغيير مىدهد ،آنجا كه «ابراهيم ملت مىشود ،بشريت مىشود»
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همين جاست .در اين «لحظات سخت گذر» است كه معتقدان به اصل عدم
زور آنها كه مىدانند تا انسان خود را از سيطره زور رها نكند و فرهنگ
زورپرستى را چون رسوبى بر انديشه و ذهن خود پاك نكند ،نمىتواند نور خدا

را در دل ببيند .آنها بايد در اين روزها بايستند و مقامت كنند تا مردم فريب
نخورند و گمان نكنند كه انتخابى جز ميان رنگهاى گوناگون زوررپرستى

ندارند.

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

با اين زورپرستى است كه بايد با قاطعيت بيشترىن مقابله را كرد .بهمين

نظر همچنانكه پيش از اين نيز گفتهام با جنگ افروز بايد با قاطعيت تمام
جنگيد .اين است تفاوت بنيادى ميان جانبدار موازنه عدمی با معتقد به موازنه
وجودى و تضاد نيروها .وقتى انسان خدا را اصل شمرد و در رابطه با او كار

كرد نمىتواند به سازش با كس يا گروهى كه زور را اصل قرار داده است تن
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
مردم عراق و همه مسلمانان به حقيقت اسالم بازگردند و در آن متحد شوند .با
اينحال ،جنگ رنج آور است .خصوصا براى كسيکه سالهاى دراز در آروزى
اتحاد مسلمانها و در آرزوى يکى كردن آنها و ايجاد جبهه مشترك بر ضد

سلطهگران غربى و شرقى بوده است و اينك مىبيند كه ،از آن سو ،بجاى آنكه
دست دوستى دراز بشود ،سرباز عرب مسلمان را به جان سرباز ايرانى مسلمان

انداختهاند .فصل مشترك را كه اسالم است رها كردهاند و به آنچه كه هويت

است ،اصليت بخشيدهاند و عربيت و «عجميت» ،عربيت و ايرانيت را اساس

تضاد قرار دادهاند و به ما حمله كردهاند.

پس مى بينيم كه كار بدان سادگيها هم نيست و ما در تبليغ انقالبمان راهى

ديگر بايد مىرفتيم .ما مىبايد با اين فريبها و فريبکاريها و از خودبيگانگيها از
راه تبليغ مبارزه مىكرديم و بايدهاى بسيار ديگر كه خود آنها هم بر رنجهاى
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آدمى مىافزايد .خود اينكه ما بسيارى كارها مىتوانستيم انجام دهيم و نكرديم.
خود اينكه ما مىتوانستيم معنويت انقالبمان را جهانى كنيم و نكرديم و اينكه ما

مىتوانستيم تركيب سيأسى نظامهاى حکومتى بسيارى از كشورهاى جهان را
تغيير بدهيم و نكرديم و بسيارى از كارها كه مىتوانستيم و نكرديم و از راه

عقب نشينىهاى پى در پى در برابر فشار گروههاى زورپسند و زور پرست بدانها

ميدان داديم كه كار كشورمان و انقالبمان را به اينجا رساندند.

اگر همين انتقاد از خود تلقى بشود با كمال ميل من اين انتقاد را

مىپذيرم ،گرچه من بطور مرتب انتقاد كردهام ،بطور مرتب ايستادگى و
مقاومت كردهام و تا آنجا كه توانستهام قدم پس نگذاشتهام .با اين وجود ،شاید
مقاومت بيشتر از اينها الزم بوده است .بهرحال در شرايط كنونى مجموعه آنچه

دركشور مىگذرد و جنگ و آنچه در جهان مىگذرد و آنچه ممکن بود بجاى
اينها بيايد ،مقايسهاى است رنج آور و يا الاقل براى من رنجآور است.

با اينحال ،در اين جنگ ،كوشش من بر اين بود و بر اين هست كه در

جايى كه بايد ،آزمايش اصل توحيد را با موفقيت پيش ببرم .و اينكار را در
نيروهاى مسلح انجام دادهام .اين بحث را در اينجا نمىتوانم به مناسبت جنگ

طرح بکنم ،اما مىخواهم بشما بگويم آن دگرگونى اساسى كه مىبايد انجام
بگيرد تا در عين حال تغیير انسان به تغيير سرنوشت جنگ بيانجامد و با اين

تغيير محتواى فكرى و فرهنگى ارتش نيز تغيير بکند ،آزمايشى گرآن قدر بود و
من اين آزمايش را انجام دادهام.

شگفتا! آنها كه دائم از ارتش مىترسيدند و مىترساندند مردم را و

خودشان را ،بجاى آنكه به تقدير و تشويق برخيزند ،بنا بر همان اصلى كه بدان
معتقدند ،يعنى زور ،روشهاى تخريبى بکار بردند و میبرند و بجای تقدیر،
همين كار را هم در خور انواع تخطئهها شمردهاند و بدان انواع معانى از پيش

خود ساخته دادهاند.

ولى اى ملت عزيز ،بدان كه من آنچه كردم و مىكنم بر اساس اعتقاد و
عقيده كردم و مىكنم ،تناقضى در گفتهها و عملکردهايم نيست و گذشته از
اينكه نجات كشور ما در اين جنگ بسته به پيروزى اين آزمايش است .اگر

نيروهاى مسلح ،معتقد بشوند كه وقتى انسان زور را اصل نشناخت و جنگيد،
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خدا راههاى پيروزى را بدو مىنماياند ،در جريان جنگ ،عقلهای خود را خالق
مییابند و راههای پیروزی را میگشایند.

وقتى فهميد فداكارى آنگاه معنا و مفهوم مىيابد كه انسان جنگ را

تالشى براى نجات خود و دشمن كه خود او نيز قربانى جنگ است ،تلقى كند

و بدون كينه كه بازتاب زورپرستى است ،بجنگند.

وقتى ارتش در اين آزمايش ديد كه به كار نبردن زور در سازماندهى درونى

ارتش ،ميل به ابتكار را افزايش مىدهد و در جامعه نيز چنين است.

اين دگرگونى بنيادى در باور و اعتقاد او موجب خواهد شد كه در حال و

آينده بعنوان عامل تعيين سرنوشت سيأسى كشور وارد صحنه نگردد و بگذارد
مردم ما اين آزمايش بزرگ را در سطح جامعه تكرار كنند و از راه اعتقاد به

خدا و تالش براى «قرب به خدا» اتحاد ملی خود را محکمتر كنند ،تالش
خود را روزافزونتر كنند و آنسان نباشند كه تمامى چهره و سيماى جامعه از

افزايش ميزانبکاربردن زوردرمناسبات اجتماعى گواهى بدهد .پس اگر اين
جنگ و رنجآور باشد ،بيهوده نيست .بااينجال انسانى كه نخواهد خود را به
دست حادثه جنگ بسپرد و مهار اين حادثه را در دست بگيرد ،مىتواند آنرا به

آزمايش بزرگ تبديل كند.

تفاوت جنگ ما با ديگران يکى اين است كه در اين موقع در همه جاى

دنيا رسم بر وحدت است .حتى احزاب مخالف و با هم متضاد ،با هم يکى

مى شوند اروپاى جنگ بين المللى دوم و دهها جنگ ديگر در نقاط مختلف را
البد بايد به ياد داشته باشيد ،كسى كه مىجنگد بايد خيالى آسوده داشته باشد نه
هر روز در اينجا و آنجا و همه جا بر ضد او كارزار تبليغاتى و غيرتبليغاتى بکار

بيندازند .آنها كه اينكارها را مىكنند بايد بدانند ممکن است كشور بهاى
سنگينى بابت اينكارها بپردازد و اگر خدا خواست و چنين نشد بايد جواب

اين اعمال خودشان را به مردم پس بدهند ،اگر جنگ بيشتر طول بکشد ،اگر
خرابى بيشتر شود ،اگر شهيدان باز فزونى گيرند ،اگر معلولين ما بيشتر شوند و

اگر ...بايد پاسخگو باشند بايد به مردم بگويند:

 -چرا وقتي كه مىبايد جز وحدت هيچ نباشد ،با طرح مسائلى غالبا بىپايه ،هر

روز تزلزل تازهاى در روحیهها بوجود مىآورند؟
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گمان نمىكنم مردمي كه آنسان در برابر رژيم شاه ايستادند اين پرسشها را
بکنند و آنها را كه فرصت را براى تشديد برخوردهاى داخلى مغتنم شمردهاند

بحال خود رها كنند .آنها بدانند كه آينده بدتر از حال خواهد شد ،اگر پرسيده
بشود كه چرا چنين كردهايد.

اين هم درد دل من با توجه به اينكه بنا بر آنچه پذيرفتهام نمىبايد بيش از

اين درد دل كنم!

کارنامه چهارشنبه  3دى ماه 1359
روزنامه شماره 444

تاریخ انتشار  18ديماه 1359

761

غرور سه منشاء مىتواند داشته باشد و سه معنا پيدا مىكند
امروز به مطالعه سه جزوه بزرگ درباره تجزيه و تحليل جنگها از نظر

كاربرد اصول جنگ پرداختم .هر سه اين جزوات به جنگهاى اسرائيل با
اعراب راجع بودند .جزوه ديگرى هم درباره استراتژى و تاكتيك و امنيت ملى
 -تعاريفى درباره استراتژى امنيت ملى و امنيت و مصالح ملى و از اين قبيل

معانى مطالعه كردم .بمناسبت مىگويم كه دراروپا در زمينه تدوين ايدئولوژى

شاهنشاهى از روى نشرياتى كه ظرف  25سال از گفتهها و نوشته و اعمال آن
رژيم جمع آورى كرده بودم ،مطالعهاى كردم و ايدئولوژى شاهنشاهى را
مشخص كردم كه بخش مهمى از اين مطالعه در خصوص ارتش بود كه يك

قسمت مهم آن استراتژى و امنيت ملى است.

بعد به بازديد از جادهها رفتم و تا نيم بعد ازظهر ،از ساعت  9تا نيم بعد

از ظهر ،اين بازديد بطول انجاميد .اين مطالعات و اين بازديدها همه به خاطر
اين است كه آن مقدار از مسئوليت كه بر عهده من است با آگاهى و علم و

اطالع و تجربه انجام بگيرد.

بعد از ظهر به كار مطالعه فصلى از يك كتاب درباره «فاشيزم» پرداختم

كه در پايان اين كارنامه چون خود من نيز درباره قدرت و رژيمهاى متكى به
اصل اصالت زور مطالعه فراوان كرده و بسيار نوشتهام بحثى را به مناسبت

مى آورم كه براى هوشيارى نسل امروز بسيار ضروراست .شب شوراى نظامى شد
و در آغاز بحثها بمناسبت حادثهاى كه اتفاق افتاده بود يکى از افسران گفت:

ارتش و ارتشى به غرور زنده است ،شخصيت دارد و مىجنگد؛ اگر غرور او را
از او بگيرند يك اجير است ،كسى است كه حقوقى مىگيرد براى انجام كارى،
در حاليکه كار ارتشى ايثار است ،جانبازى است ،هيجان و شور و شوق است و

همه اينها وقتى غرور ما نظاميان را شکستند و باز هم مىشکنند ،دیگر نیستند.

از انقالب بدين سو ،تحقير نظاميان از حد و اندازه گذشته و حتى جنگ و
اينهمه فداكارى در جنگ هم آن جريان را متوقف نكرده است.
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با شنيدن اين سخنان درباره مفهوم غرور برايشان صحبت كردم و گفتم:
غرور سه منشاء مىتواند داشته باشد و سه معنا پيدا مىكند .چون انسانها يکى
از اين سه نوع هستند و بنا بر نوعى كه هستند به غرور معنى مىدهند.

 -آنها كه خوى سلطهگرى دارند ،غرور را تسلط بر ديگران تعريف و تعيين

مىكنند .بهمين دليل ،وقتى غرور دارند كه ميل سلطه جوشان ارضاء شده
باشد .مثالا مردى كه به عشق اين معنى را مىدهد كه بر معشوق سلطه بىچون
و چرا داشته باشد ،در اين حالت است كه احساس غرور مىكند .ولى آن لحظه

كه اين سلطه را از دست بدهد ،احساس غرور او جای به احساس خفت

میسپارد؛ كز مىكند و حاضر است ز ير دست و پاى معشوق بيفتد بشرط
اينكه ،ظاهر حفظ شود.

 نوع ديگر مردمانى هستند كه توانايى استقالل ندارند و ناگزير بايد خود رابه جايى بچسبانند و به قدرتى متصل كنند و وقتى خود را تابع يك قدرت و در

پناه او ببينند احساس غرور مىكنند .نوكرهاى زيادى هستند كه به جاى ارباب

غرور و تفاخر او را از خود نشان مىدهند .شاه سابق در عين اينكه از تابعيت

نسبت به امريکا و سلطه نسبت به هموطنان خود احساس غرور مىكرد،

حرفهايى مىزد كه يادآور حرفهاى فرعون بود با اين تفاوت كه فرعون قدرت
را از خود داشت و او قدرت را هم از خودش نداشت.

البته آدمهايى هم هستند كه اين دو احساس در آنها باهم جمع مىشود.

 منشاء سوم غرور در انسان ،اعتقاد و ایمان است .از مشخصات اين انساناستقالل و عدم تمايل به سلطهگرى و تابعيت است .اين غرور در برابر دشمن
زورگو معنا پيدا مىكند و انسان از اينكه به خود متكى است و تسليم نمىشود

احساس غرور مىكند.

گفتم :ارتش محتاج اين نوع غروراست .حضور من در خوزستان براى

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

مىشود كه انسان اگر مورد تحقير هم قرار بگيرد و به او ناسزا بگويند ،مثل

رفتارى كه با پيامبر اسالم كردند و بر سر او خاكستر و بدتر از اينها ريختند ،نه

تنها غرورش نشکند ،بلکه غرورش بيشتر هم بشود؛ مقاومت و تسليم ناپذيرش
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بيشتر هم بشود و مهمتر از اين اينكه اين موارد را به انگيزه تحرك بيشتر تبديل
بکند.

پس شما اگر بخواهيد ارتش يك جامعه انقالبى با تفكر اسالمى باشيد،

بايد اين موارد را اين تحقيرها را كه از يك منشاء سلطهگرى مىآيد كه عدهاى

مى خواهند از اين راه حاكميت مطلق پيدا كنند ،به انگيزه تحرك بيشتر تبديل
كنيد و تالش براى پيروزى را دو چندان و صد چندان كنيد .خود من چنين

مىكنم .همه كوششهايى را كه دشمنان براى زمين زدن ما بکار مىبرند ،بايد
توانايى داشته باشيم و به انيگيزههايى براى تحرك بيشتر مردم و بدست آوردن
استقالل بيشتر ،خلق فرهنگ استقالل و آزادی و بازیافتن شخصيت مستقل و

آزاد تبديل كنيم .من اميدوارم كه شما با توجه به اين مطالبى كه گفتم ديگر
خود را درگير و عاجز اين حرفها نكنيد .اين حرفها را برای پرورش توانایی

خویش و تالش بيشتر و تكيه به خود الزم ببينيد .ارتش ما بايد از نظر فرهنگى
وابستگى خود را از دست بدهد و مستقل بشود .چون اين جنگ ،براى شما

فرصت مغتنمى است و بايد از اين فرصت براى دگرگونى اساسى سود بجوييد

و بنياد فرهنگ مستقل را بر پايه اسالميت بگذاريد .ايران امروز درگير

خطرهاى بسيارى است اما بزرگترين خطرى كه ما را تهديد مىكند اين است كه

از رشد بگريزيم ،از ترقى بگريزيم ،بدان پشت كنيم و اين گريز از رشد بيانگر
پايين آمدن ميل به ابتكار در جامعه است .این خطر بزرگترين خطرهايى است
كه در كمين كشور ،جمهورى اسالمى ايران و همه چيز ما است .انقالب

مى بايد به آنچه اساسى است بپردازد ،هم چنانكه ما در جريان جنگ در حدود
توانايى چنان كرديم يعنى ميدان دادن به ابتكار ،نترسيدن از ابتكار و

دستاوردهاى ابتكار ،اگر اين ميدان را به شما نمىدادند ،اگر شما نبوديد كه
خود مىبايد بهترين شيوهها را پيدا كنيد ،خود مىبايد امکاناتتان را بسيج كنيد،

چگونه اين ضعف روز اول را به اين توانایی تبديل مىكرديد؟ يادتان هست كه

مىگفتيد دوسال ارتش را از هر سو ويران كردهايم؟ و حاال بايد عواقب اين
ويرانسازى را بپذيريم؟ آن روحيه چگونه به اين روحيه تبديل شد كه اينكه

بىقرار عمليد در پى ابتكارهاى نو هستيد؟ براى ضربه زدن احساس قوت

مىكنيد و مطمئن هستيد كه مىتوانيد جلوى پيشرفت دشمن را بگيريد بلکه
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مى توانيد دشمن را هم از وطنتان برانيد؟ در حاليکه هيچ امکان تازهاى از
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.

گفتم :به ياد داريد روزهاى اول توپخانه چه كم و كسرهايى داشت؟

ديده بان نداشت؟ ديدبانها يا كفايت نداشتند وهمه صحبت از اين بود كه نظام
و روحيه ندارند و حتى امام هم مىگفتند كه شما را با ديگران تركيب كنيم تا

با روحيه و بىروحيه در كنار هم قرار بگيريد تا ناگزير بىروحيهها هم

بجنگند؟ و من با اين كار مخالفت كردم چرا كه ترديد نداشتم اين به نابودى

ارتش و از بين رفتن جبههها و تسلط دشمن مىانجامد و تأكيد را روى اين
گذاشتم كه خود سرباز و درجهدار و افسر است كه بايد منقلب بشود ،روحيه
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

شما خود مىبينيد كه سربازانتان بىقرار عملند ،در همه جا روحيه هجوم

بوجود آمده است.

پس در كنار اينها به قول امام وقتى ملتى از شما پشتيبانى مىكند ،خود

امام پشتيبانى مىكند ،رئيس جمهورى پشتيبانى مىكند ،آيا نمىخواهيد از

اينجا و آنجا دو «غر» هم بشنويد!؟ اين شدنى نيست .اين روحيه است كه بايد
در شما تغيير بکند ،روحيه امام صادق بايد در شما بوجود بيايد كه ناسزاگو را

به منزل ببريد و سرورويش را بشویيد ،به او شربت بدهيد و مجال بدهيد رفع
خستگى كند بعد هم برايش توضيح بدهيد و با هم دوست بشويد؛ اين آن

فرهنگ آزادگى است كه مىبايد در ارتش ما بوجود بيايد.

اميدوارم اين بحث براى خوانندگان ما نيز مفيد باشد و همه ارتشيان

بتوانند اين بحث را بفهمند و در خودشان بجاى غرورهاى كاذب آن غرورى را

كه اصيل است پيدا كنند و بدنبالش باشند.
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چگونه هیتلر که خود را طرفدار طبقه فقیر جامعه میدانست در
خدمت سرمایه داران شد

در ضمن امروز فصل ديگرى از كتاب «گريز از آزادى» را درباره

«نازيسم» خواندم و بمناسبت اهميت اين فصل و اينكه باالخره تحقير ،بنابر
رهنمود صحیح قرآن ،به زورمداری میانجامد ،من این فصل را نخست به
اختصار براى شما باز مىگويم و بعد به تحليل مىپردازم:

اول ببينيم اصل و پايه اين نظريه چيست؟ خود هيتلر اين كار را ساده كرده

و با وضوح اين اصل و پايه را توضيح داده است .مىگويد« :حکمت زندگى

بازى آزاد نيروها در تضاد تنازع است .حتى گروههاى مختلف ناسيوناليست و

ملى گرايان نيز نبايد با هم همکارى كنند؛ بلکه بايد باهم رقابت داشته باشند و
تا «گزيدهترين»ها بمانندو «ناگزيدهترين»ها بروند .اين دستهبندى از اينكه

انرژىها آزادانه به بازى ادامه دهند ،جلوگيرى خواهد كرد و تنازع براى
برگزيده شدن بهترين را متوقف خواهد ساخت .و بدين ترتيب پيروزى واجب

و نهايى مرد تندرست و نيرومند را براى هميشه دچار مانع خواهد كرد» .اين
اصل پايه است .اصل پايه و راهنمای تفكر او اين است .وقتى آدمى اين همه

خط كشىها را در زمان خود تحت عناوين گوناگون مىبيند و با مراجعه به
همين بيان هیتلر ،به راحتى مىتواند بفهمد وقتى اصل يکى شد كلمات و

اصطالحات ممکن است گوناگون بشوند ،اما واقعيت و محتوىا يکى باقى

مىماند .آنهايى كه به «زور» در خلوص و تماميت آن معتقدند همواره كارشان

خط كشى است؛ تا آن حد كه معتقدان به يك فكر را هم دسته بندى مىكنند و
به وحدت آنها هم اعتقادى ندارند .توجیهشان ایناست که وحدت موجب

مىشود الگوها و نمونههاى عالى مکتب ديرتر پيروز بشوند! اين تضاد خالص
است.

در يك بحثى لوفور فيلسوف جامعه شناس ماركسيست فرانسوی ،درباره

استالينيسم ،همين مسئله را طرح كرده بود؛ نوشته بود« :استالينسيم» ،فاشيزم
خالص است ،براى اينكه آنچه هيتلر از انجامش عاجز شد استالين بدان دست

يافت « .به لحاظ اينكه هيتلر ساخت اجتماعى و گروههاى اجتماعى را كه
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قدرت را محدود مىكردند از بين نبرد و يا نتوانست از بين برد و استالين بدين
كار توانا شد .اين دوتا از لحاظ تفكر اجتماعى در قطب مخالفند .اما از آنجا
كه اصل و پايه شان يکى است؛ هر دو به زور اصالت مىدهند ،بخواهى يا
نخواهى هر دو به يك راه مىروند .استالين نيز پس از اينكه كار اختالف بين

ماركسيستها را ساخت .به جان خود ماركسيستها افتاد و آن تصفيههاى
خونين دست زد كه از آن خبر داريد كه سر به ميليونها مىزند.

هيتلر هم تصفيههاى خونين در حزب خود بسيار كرده است ،يعنى

مىخواهم بگويم مسئله آن نبود كه او موافق نبود ناسيوناليستها ،يعنى كسانى كه
همان گرايش خود او را داشتند با هم متفق بشوند ،بلکه مسئله این بود که بعد

از استقرار در قدرت ،آنها بعنوان گروههايى كه شركتشان در قدرت به محدود

كردن قدرت مىانجامد ،باید حذف میکرد و حذف كرد .نوبت حذف به درون
حزب خود او و به تصفيههاى خونين رسيد .تمام جريانهايى كه به زور اصالت

مىدهند رنگ ظاهرى آنها هرچه باشد همين سرنوشت را پیدا میکنند .يعنى
جريان حذف ابتدا از طرف مقابل تضاد شروع مىشود ،بتدريج به متحدان ،بعد

به خودىها و باالخره به حلقه تنگ گروه حاكم و افتادن به جان هم و

تصفيههاى خونين مىرسد.

پس خواننده اگر بخواهد سادهانديش باشد و بخواهد ببيند كه گروهى

چگونه مىانديشد و عمل مىكند ،اول بايد برود اصل پايه و راهنمای قدرتمدار

را پيدا كند .همچنان كه من براى هيتلر اين كار را درباره قدرتمداری و نازيسم
بمثابه تویجه گر قدرت كردهام؛ بعد بايد برود ببيند اين «اصل پايه» را چگونه

در نقل قولها ،برداشتها منعكس مىكند و به اصطالح مرسوم چگونه آنرا پياده

مى كند .دست آخر هم ببينيد نتيجه راه افتادن با اين اصل در قلمرو اجتماعى
چيست .يعنى فرض كنيم كه نازيسم با شعار سوسياليسم و ناسيوناليسم كه در

واقع «سوسياليسم و ناسيوناليسم» و يا سوسياليسم ملى و سوسياليسم مذهبى را
بهم مى آميخت ،عمالا بسود كدام گروه اجتماعى عمل كرد؟ و سرنوشت جامعه
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

حزب نازى با مردم چگونه رابطهاى مىشمارد؟ او در كتابش مىگويد« :ما به
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صفوف عظيم كسانى روى مىآوريم كه چنان در فقر بسر مىبرند كه زندگانى
شخصى آنان همسنگ بزرگترين ثروت دنيأست» .او چه مىخواهد بگويد؟ او

مىگويد« :فلسفه انكار نفس و فداكارى» براى كسانى تدوين شده است كه
وضع اقتصادى آنها به آنها اجازه خوشبخت شدن نمىدهد و نتيجه مىگيرد كه:
بدون اينكه اينها را خوشبخت كنيم مىتوانيم در آنها با تبليغ تسليم از روى رضا
و رغبت در برابر پيشوا و گروه او و حزب او و فداكارى براى پيشبرد مرام او

بوجود آوريم.

او در واقع نوعى تضاد ميان خوشبختى توده فقير و فداكارى او مىبيند و

مىگويد براى اينكه اين توده فقير تن به فداكارى بدهد بايد خوشبخت نباشد؛
وقتى خوشبخت نشد ،بجاى خوشبختى مادى و معنوى ،فداكارى در راه

كشور ،حزب و شخص پيشوا را مىتوان نشاند .پس از نظر او ،اين تودهها
ابزار كارند و براى اينكه خوب در خدمت او قرار بگيرند ،بايد كه محروم باقى

بمانند .خوب وظيفه شان چيست؟ وظيفه شان تصديق است .تصديق او و حزب

او و هدفهاى او و سيأست او و براى اينكه به اين صورت درآيند ناگزير بايد
برای قدرت اصالت قائل شوند و بيك طرز فكر متناسب با نقش آلت فعل شدن

ايمان بياورند .اين استكه مىگويد «تنها هيتلر است كه مىگويد تنها ايدهآليسم
است كه آدميان را راهبر مىشود تا خود باالاختيار مزيت قدرت و نيرو را
بازشناسند و تصديق كنند و ايشان را بر آن مىدارد تا بصورت ذرهاى خاكى در

نظامى كه سراسر كيهان را به قالب شکل مىكشد درآيند» .پس يك شرط اينكه
توده بتواند نقش خود را در خدمت هدفهاى او خوب ايفا كند ،اين است كه

خود را ناچيز ،هيچ ،بىاختيار بشمرد و يکجا چون موم در دست او قرار بدهد.

ايدهآليسم از لحاظ هيتلر همين است :مردم بجاى همه چيز به آن آرمانى
بينديشند كه پيشوا و حزب او دارند.

گفتم كه در ميان ما نيز هستند زورپسندان و زورمدارانى كه مىگويند تودهها

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

آنها رفتار كنند .حاال بگذريم از اينكه اين معنا صحيح باشد يا نباشد كه اين به

كنار ،بنا را مىگذاريم براينكه اكثر مردم نمىدانند اما يك تفاوت بنيادى ميان
768

برخورد با جهل عمومى از سوى اسالم و قرآن هست و اين برخورد كامالا نقطه
مقابل يکديگر است.

چگونه بايد مردم به عقيده دست يابند؟ نظر اسالم اين است كه مردم آگاه

بشوند ،عقيده را بفهمند و بدان باور بياورند .نمىبايد آنها را بدين كار مجبور

ساخت .اما در نظر هيتلر اوالً مردم كسى را دوست مىدارند كه تسليم او بشوند
او مىگويد« :همچون زنى كه تسليم به مردى نيرومند را بر چيرگى بر مردى

ضعيف ترجيح مىدهد ،تودهها نيز حکمفرمايان را بر «البه گران» مرجح

مىدارند و باطنا از نظريهاى كه به رقيبان مجال عرضه وجود نمىدهد ،بيشتر

رضايت برمىگيرند تا از آزادى همگان؛ چه وقتى به آزادى رسيدند غالبا
نمىدانند با آن چه كنند و به آسانى دچار اين احساس مىگردند كه تركشان

گفتهاند ،گستاخى از جسارتى كه روحشان را از وحشت مىآ كند و تهديد
شنائتآميز آزاديهايشان هر دو از دايره فهم تودهها بيرون است .چه هرگز به
فريب نهفته در اين نظريه پى نمىبرد».

پس از نظر او آشکار است ،تودهها فرمانروايى مىخواهند كه تسليم او

بشوند اما اينكه چگونه بايد براى اين تودهها تبليغ كرد؟ خود او مىگويد «بايد

اوالً وقتى تبليغ كرد كه مردم خسته باشند ،و هر چه به آنها القاء مىشود

بپذيرند» .از نظر او مسئله اين نيست كه مردم بفهمند ،مسئله اين است كه مردم
بپذيرند .خود او مىگويد« :وقتى را بايد براى سخنرانىها انتخاب كرد كه در
آن وقت مردم خسته باشند و حرفهايى كه به آنها القاء مىشود بپذيرند».

دستيار تبليغاتى او ،گوبلز ،مىگويد« :دروغ را بايد آن قدر بزرگ گفت

تاكسى در حقيقت بودن آن ترديد نكند».

اخالق؟ نه! نه! اين دشمن او و حزب است! چرا؟ چون روشناست که تا

وقتى مردم يك كشور باور دارند كه اصول اخالقى در مقامى باالتر از هستى

ملل جاى دارد و وقتى افراد از اين اصول پيروى مىكنند ،ناگزير تصرف آنها،
تسخير آنها ،حاكميت بىچون و چرا بر آنها ممکن نمىشود .پس بايد اين نوع
از اخالق را برداشت و بجاى آن نوع ديگر از اخالق را ،اطاعت كوركورانه ،را

گذاشت .خود او مىگويد« :بايد چنان كنيم كه در مدرسه هم بچهها نه تنها
تنبيهات عادالنه را بپذيرند ،بلکه تنبيههاى ظالمانه را هم بىچون و چرا
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بپذيرند و اطاعت كنند» .بنابراين اخالق در نازيسم ،اطاعت كوركورانه از
پيشوا ،كينه در برابر اقليتهاى نژادى و سيأسى ،آرزوى فتح و استيال ،تجليل و
تمجيد قوم و نژاد برتر و مرام جناب ايشان است ».و براى اينكه هيچگونه

مخالفتى ممکن نباشد ،تنها راه اين نيست كه مخالفان را بگيرند و زندانى و
مجازات كنند ،بلکه بايد كارى كنند كه مخالفت ممکن نباشد .راه آن چيست؟

«راه آن اين است كه حمله به حزب نازى و هيتلر حمله به آلمان تلقى شود».
همآنطور كه ما در كيش شخصيت و نفاق در قرآن موضوع بحث قرار

دادهايم ،تمام آنهايى كه زور را اصل مىشناسند چنين با مخالفان خود برخورد
مىكنند .فرعون هم به موسى همين حرف را زد.

صاحب كتاب مىنويسد «:پس از برافتادن ديگر احزاب سيأسى ،حزب

نازى به منزله آلمان شد و مخالفت با آن مخالفت با آلمان بحساب آمد .از نظر
افراد متوسط ظاهرا تحميل هيچ چيز مشکلتر از آن نيست كه نتوانند حزب را

با گروه بزرگترى يکى ببينند .هر اندازه يك آلمانى با اصول كار نازيسم مخالف
باشد ،اگر قرار شد بين تنهايى و احساس تعلق به آلمان يکى را برگزيند ،اغلب

شق دوم را انتخاب خواهد كرد .بسيار مىتوان مشاهده كرد كه كسانى كه از

ح زب نازيسم هم نيستند از نازيسم در برابر حمالت بيگانگان دفاع مىكنند،
چه حمله به نازيسم را تاختن بر آلمان مىدانند؛ پس از تسلط بر دستگاه دولت

هر حزبى مىتواند در جلب و وفادارى قاطبه خلق از ترس تنها ماندن و ضعف
نسبى اصول اخالقى آنان مدد بگيرد».

بدينسان مىبينيد كه همه گروههايى كه به زور اصالت مىدهند و

مىخواهند سلطه و سيطره همه جانبهاى بر جامعه تحميل كنند« ،جزء را كل»
بحساب مىآورند و اگر به يکى از آنها بگويى چرا خطا كردى؟ مىگويد حمله
به كل است .و همين روزها در كشور ما اين مسئله عينا اتفاق افتاده است.

كسانى مورد انتقاد واقع شدهاند و همانها دو مطلب را تبليغ كردهاند .يکى اينكه

به انقالب پشت شده است!

خوب در عمل ،چه نتيجهاى ببار آورد و اين ناسيونال سوسياليسم بسود

كدام گروه تمام شد؟ طبقه سرمايه دار .چگونه؟ نازيسم كه سخت مخالف

سرمايه داران بود چطور شد كه سرمايه دارى آلمان از آن سود جست؟ در
770

مجلس آلمان كه اكثريت با سوسياليستها ،كمونيستها و ناسيونال سوسياليستها
بود ،با اين حال چگونه شد كه اين حزب در خدمت گروههاى حاكم ،سرمايه

دارها درآمد و به تثبيت موقعيت آنها پرداخت؟ اگر قبل از وقوع بود تشريح
اين معنا كه چرا با آنهمه ادبيات احساسى مخالف با سرمايه دارى كه ناسيونال

سوسياليزم هيتلرى ارائه مىكرد كسى باور كند كه حزب او در خدمت

مستضعفان نيست در خدمت مستبکران است مشکل بود ،اما امروز بعد از
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؟
روشن است چون بنياد «نظريه نفرت از ضعيف و تقويت قوى است» .و اگر
بخواهد بنياد قدرت محکم بشود و در مقيأس داخل و خارج به نيروى توانايى

دست پيدا كند ،ناگزير بايد قدرت متمركز بشود و همآنطور كه قدرت سيأسى

متمركز مىشود قدرت اقتصادى هم متمركز شود؛ همين دليل است كه با اينكه

درابتداى كار ،هیتلر بصورت مسيح موعود وعده مىداد كه «فروشگاههاى
بزرگ» ويران مىگردند ،به استيالى بانكداران و سرمايه دارى پايان داده
خواهد شد .معهذا در عمل بسود طبقه سرمايه دار مشکل اجتماعى آلمان را

حل كرد .چگونه؟ گروههايى كه در اصطالح جامعهشناسى ماركسيستى خرده
بورژوا مىگويند را آورد و در دستگاه ادارى نازى بکار گرفت و به اصطالح
آنها را در قدرت با سرمايه داران بزرگ شريك كرد و اين تركيب نو به يك

ثبات اجتماعى انجاميد كه سرمايهدارى آلمان بدان احتياج داشت .اما
همآنطور كه سرنوشت جنگ براى آلمان شوم بود ،براى تودههاى آلمانى هم
شوم بود.

همه اين نوع طرز فكرهای توجیه گر قدرت سرانجام مردم را قربانى

مىكنند؛ گرچه با ايجاد احساس و به اصطالح امروزى «جو سازى» تودهها را

بسيج مىكنند به شوق و هيجان مىآورند .اما سرانجام به آنها خيانت مىكنند
آنها را به حادثههاى گوناگون مىكشانند و قربانى قدرتطلبى مىسازند ،يك نسل
آلمانى قربانى شد و نسلهاى بعد نيز هم هنوز بايد كفاره گناه فريب را بپردازند.
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آلمان يك تجربه است ،شرقى و غربى هم دارد و بسيارى چيزها ملت آلمان از
دست داده كه هنوز نيز بدست نياورده است.

اين مطالبى كه براى شما خوانندگان گفتم تشريح اختصارى مبناى تفكر

نازيسم ،بازتاب اين تفكر در روشها ،اخالق ،سيأستها و سودى كه مردم از اين

طرز فكر مىبردند بود كه براى شما آوردم براى بسيارى از خوانندگان توضيح
بيشتر الزم نيست خود آنها مىتوانند ببينند و با اوضاع بسنجند ببينند كه اين

معانى و مفاهيم كه در نازيسم بوده به چه اشکال و صورتهايى مىتواند درآيد و
چه خطرى ممکن است از آن متصور باشد.

اما مىخواهم روى اين نكته پافشارى كنم كه مهمترين مشخصه نازيسم از

بين بردن اخالق است كه هم در روشهايى كه خود بکار مىبرد و هم نزد توده

مردم و در جامعه آن ارزشهاى واالى يك فرهنگ را بىقدر و بىاعتبار مىكرد،
تا مقاومتها شکسته گردند و حاكميت آن گروهى كه مىخواستند بنام سعادت

آلمان  ،بنام حاكميت نژاد آلمانى بر جهان و بنام بسيارى ديگر از اين عناوين
برآن بودند حاكميت بىچون و چرا پيدا كنند و توده را نرم در دست داشته
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
خطرى در بر ندارند ،يعنى پذيرفته نمىشوند و مردم آنها را از خود مىرانند.

امااگر اينگونه واقعيتها بازگو نشدند ،اگر مثالا فرعون و روشهاى كار او،
برخورد او با توده ،اخالق و ارزشهايى كه به توده تحميل و القاء مىكرد،

هدفهايى كه داشت و آنها را هدفهاى كل جامعه تلقى مىكرد و ...و ...و ..از
قرآن اخذ نشود و با توده مردم درميان گذاشته نشود و پى در پى هشدار داده

نشود ،گروههايى كه به زور اصالت مىدهند ،در شرايط فعلى كه هنوز

استالينيستها در جهان قوى هستند و يك شکل از زور محکوم و مترود شدهاست،
اما اشکال ديگر آن برجا هستند ،اينها حاكميت پيدا خواهند كرد و ديگر چيزى

از كشور بجا نخواهند گذاشت.
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عالج و پيشگيرى از يك مصيبت بزرگ ،ايستادگى و قاطعيت است
به آنها كه در نيروهاى مسلح ،چه نزد افراد ساده و سالم سپاه چه نزد

ارتشيان القا مىكنند كه «رأى مردم اعتبار ندارد براى اينكه مردم نادانند تا
آنها را به مخالفت و ايستادگى در مقابل رئيس جمهورى برانگيزند ،مىگويم

حرف من به آنها اين است :اوالً من هيچ ناراحت از اين نمىشوم آنها كه
مى خواهند به زور وابسته بشوند و خود را به گروه زورمداران ببندند ،با من
مخالف باشند ،ثانيا مردم مىفهمند؛ آنچه هيتلر نمىدانست و زورگرايان مثل او
نمى دانند اين است كه جامعه مثل فرد شعور و آگاهى دارد كه از اين شعور و
آ گاهى به وجدان جامعه تعيير مىكنند و اگر اين وجدان نسبت به يك امرى،

نسبت به يك شخصى ،نسبت به يك فكرى ،پيدا شد ،جامعه نسبت به او مصمم

و پابرجا مى شود و اين ديگر چيزى نيست كه بگوييم از روى آگاهى نيست،
پس رأى او اعتبار ندارد؛ «خير اين رأيى است كه از روى آگاهى داده است»

آ گاهى يك امر مطلقى نيست ،يك چيزى نيست كه يا همه چيز آن را جامعه
داشته باشد يا ا گر همهاش را نداشت هيچ چيزش را نداشته باشد .مىتوان به
يك امرى آگاه بود ،به يك مسئلهاى شعور داشت و به يك امور و مسائلى آگاهى

نداشت.

ثالثا اگر فرض كنيم صحيح باشد كه مردم نمىدانند روش آنهايى كه زور

را اصل مىشناسند اين است كه به زور بايد مردم را به راهى بکشند كه

مىخواهند؛ اما در بينش و روش انبياء چنين نيست؛ آنها مىكوشيدند به مردم
حالى كنند ،بفهمانند ،آگاهى بدهند و از راه آگاه كردن ،جامعه را جلب و

جذب بکنند« .تودهها» را جلب و جذب بکنند .سئوال از اينهايى كه اين

فكرها را مىپذيرند و چون ساده انديشند بازگو هم مىكنند ،آن مراكزى را كه
اين فكرها را القاء مىكنند «لو» مىدهند ،ایناست :اگر «چون تودهها

نمىفهمند بايد از راه زور آنها را به مکتب آورد» ،چرا خدا خود چنين نكرد؟
خداوند كه توانایی نامحدود دارد چرا از روز نخست اين كار را نكرد؟ ديگر
الزم به فرستادن پيامبر و رسول و مبلغ هم نبود .وقتى فيض خدايى شامل حال

آدمى شده است تا که او از راه تالش و كوشش آگاهى بدست بياورد و به راه او
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برود ،شما اين بندگان خدا كيستيد كه مىخواهيد بشر را از اين فيض ربانى
محروم کنید؟ و به او بگوييد خير ،تو بايد از راه جبر و فشار و زور به راهى
كشانده شوى كه ما مىخواهيم! اين همه امامان ما چرا شهادت را پذيرفتند؟ و
اگر اين راه درست بود و بجاى اقناع ،اجبار درست بود به جاى قانع كردن

مردم مىبايد آنها را مجبور مىكردند ،چرا آنها اين روش را در پيش نگرفتند؟
چطور شد كه در انقالب اسالمى ما چنان وحدت بىمانندى بوجود آمد؟ چه
كسى مردم را مجبور كرد؟ اگر شعور وجدان و آگاهى ،اين هر سه به يك معنی،

در كار نمى آمد و مردم به اين واقعيت كه رژيم پيشين بناى موجوديت او را به
خطر انداخته است نمىرسيدند چگونه و با چه فشار و جبری متحد مىشدند و

در برابر آن رژيم مىايستادند؟ وقتى آزادى حتى در چهارچوب رژيم پيشين،
آزادى در قبول ،فهم يك واقعيت اين معجزه بزرگ را ببار آورده است ،اينك

كه انقالب انجام گرفته است چرا آنچه ما را به انقالب توانا كرد از دست
بدهيم؟ اينهاست سئوالهاى اساسى در وضعيتى كه ما در آنيم و روشها آن طور

كه بکار برده مىشود.

بر مردم است كه عالميان و گروهها را از روى روشهاشان شناسايى كنند و

بدانند آنها كه روشهاى تخريبى بکار مىبرند ،كسانى هستند كه مىخواهند با از
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.
اين است آنچه رفتار ما را در پاسدارى از شعار انقالب اسالمى ايران،

«استقالل ،آزادى ،جمهورى اسالمى» موجه مىكند .اين هم روزى كه بر ما
گذشت.
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دشمن را زمينگير كردهايم بنابراين وقت ضربه زدن است
امروز صبح با جانشين رئیس ستاد ارتش وضع جبههها را بررسى كردیم.
تحوالتى در وضع جبههها انجام گرفته و در همه جا نيروهاى ما حالت تعرضى
به خود گرفته و دشمن را پس زدهاند .قدمهاى اول قدمهاى مشکلى است،
سخت است ،تجهيزات و امکاناتى كه فراهم شده است بايد با وسواس و دقت

بکار برود تا در حين شکست دشمن اين تجهيزات و امکانات براى ما بماند.
با توجه به موقعيت كشور و محاصره همه جانبه البته معناى اين سخن بر

خوانندگان روشن است .اميدوارم قدمهاى بعد سريع و شتابگير باشند .از نظر
نظامى از نقطه ضعف به نقطه قوت رفتهايم و اينک زمان عمل فرا رسيده

است .دشمن را زمينگير كردهايم بنابراين وقت ضربه زدن است .پس از بحث
و گفتگوى مفصل كه من نمىتوانم به لحاظ مصالح جنگ آن گفتگوها را
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بازگو كنم قرار شد كه من فردا و پس فردا از جبههها ديدن كنم و قسمتهاى
بعدى طرحهاى جنگى را ارزيابى كنيم و به عمل دربياوريم.

سرشب شوراى نظامى تشکيل شد و در آنجا هم از نو وضع جبههها

فعاليتهاى روزانه مورد بحث قرار گرفت .حملههاى آزمايشى بلحاظ اطالعاتى
كه به ما داده است ،از جهتى اميدبخش ،از جهتى مبهم است .ما نمىدانيم

دشمن چه امکاناتى را براى مقابله با نيروهاى ما دارد بعضى اطالعات ما دقيق

نيست ولى اميدواريم عالئمى كه از دشمن ثبت مىكنيم اين اطالعات را دقيق
كند.

بعد الزم ديدم بر اساس اطالعات و اخبارى كه در مورد سخنان صدام و

اخبار راديوهاى بيگانه و خبرگزاريهاى جهان جمع آورى كرده و در اختيارم
گذاشتهاند ،خطاب به صدام حسين و ارتش عراق مطلبى بنويسم .اين مطلب

را نوشتم و فرستادم براى روزنامه انقالب اسالمى كه بعنوان سرمقاله چاپ كنند
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كه الزم است بعدا در كتابى كه از اين مطالب كارنامه روزنامه چاپ مىشود
جزء مطالب همين روز انتشار يابد.

نوشتن اين مطالب تا آخر شب وقت گرفت و اين روز هم باين ترتيب

بپايان رسيد ،باميد روزهاى آينده.
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امروز براى بازديد از جبهههاى اهواز و سوسنگرد رفتيم .در جبهه اهواز
اينطور كه به ما گفتند و ما رفتيم و ديديم دشمن حدود ده كيلومتر عقب
نشسته بود .زير فشار آتش در قسمتى و زير فشار آب در قسمتى ديگر .با اينكه

اين عقب نشينى تازه صورت گرفته و مشغول جمع كردن مينها بودند ،ما تا
جلوترين نقطهاى كه نيروهاى ما داشتند مستقر مىشدند ،رفتيم.

777

آنجا من خواستم كه سنگرهاى ارتش عراق ،سنگرهاى تانك و نفربر را

ببينم و ديدم .يکى ديگر از ضعفهاى بزرگ ما در اين جنگ ضعف اعتماد
است .اطالعاتى كه ما از دشمن داريم اندك ،نارسا و براى اين جنگ غير
كافى است و اين نقصى است كه ما مىبايد تالش خودمان را براى از بين بردن

آن صد چندان كنيم .به لحاظ اينكه من وقتى آن حرفها را راجع به سنگرهاى
اينها و چگونگى عمل اينها شنيده بودم و آنچه ديدم و با سنگرهاى سربازان

خودمان مقایسه کردم ،دیدم سنگرهاى آنها نه محکم هستند و نه محفوظ.
محکم پنداشتن سنگرهای عراقیها ،يکى از عوامل كندى كار بود .يعنى همه

گمان مىكردند ،دشمن چنان خوب در زمين فرو مىرود كه حمله به او كار
سادهاى نيست و وقتى ما اين سنگرها را ديديم ،به فرماندهان گفتم از نظر كار
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

كار فرماندهان بسيار آمد و اميد به پيروزى را در آنها زياد كرد.
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هميشه ميان شنيده و ديده تفاوت هست اما مىخواهم بگويم كه تفاوت
بسيار بود .اين است كه در دنياى ما غالبا از راه بازى با دادهها و عناصر

اطالعاتى شنيدههاى مردم را بصورتى در مىآورند كه تأثير الزم را در آنها

بگذارند .ايجاد بيم و ايجاد روحيه كارپذيرى ،دنباله روى ،تسليم طلبى كه در

جامعههاى بشرى امروز بوجود مىآيد حاصل بکاربردن ضد اطالعات است .بر
اين اساس ،مردم در خود احساس عجز مىكنند و خود را تحت اختیار يك

حامى میگذارند که نيرويى جز خود آنها ندارد و از خود آنهاست كه نيرو
مىگيرد و اين نيرو او را بيك قدرت مسلط تبديل مىكند و مردم از نيرويى كه از
خودشان گرفته شده است مىترسند و تسليم آن مىشوند .اين است كه درباره
شنيدهها همواره بايد با ترديد و سوء ظن برخورد كرد تا آنكه انسان تحقيق كند

و ببيند تا صحت آنها را تصديق كند .بهرحال خوب اينجا مجال بحث در اين

نيست كه چگونه مىتوان اطالعات صحيح از شنيدهها و ديدهها بدست آورد.
مسئله اين است كه آنچه ديديم با آنچه شنيديم يکسان نبود.

از آنجا به محل ديگرى رفتيم كه به لحاظ موقعيت جنگى نمىتوان نام آن

محل را گفت و مجموع اين بازديد به ما گفت كه يك قسمت از طرح نظامى
اجرا شده است.

ما ساعت  8صبح راه افتاده بوديم و نزديك چهار بعد از ظهر به اهواز

رسيديم ،در راه بازگشت احساس سردرد شديد مىكردم .به سرهنگ فروزان

گفتم به اين جبههها هم بيايد.

بعد با همه حال زار با فرماندهان جبهههاى مختلف يك جلسه بحث و

گفتگوى شور و تصميم تشکيل داديم .وضع را در جبهههاى مختلف بررسى
كرديم .كسريهايى در كار بود سعى در جبران كردن آنها كرديم و البته بايد يکى

دو روز منتظر ماند .ظاهرا روحيهها براى عمل خوب بود .در آنجا تصميم
گرفتيم كه ازجبهههاى ديگرى هم بازديد كنيم و همچنين نيروهاى ما در همه
جبهه پيشروى را شروع كنند .مثالا درهمان جبهه كه صبح بازديد كرديم قرار

شد كه روز بعد لشگر خوزستان تا جائيکه سينه به سينه دشمن باشد ،پيش
برود .و قرار شد كه روز دوشنبه براى بازديد همان جبهه و ميزان پيشروى اش

برگرديم همينطور در سوسنگرد و جبهههاى ديگر.
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از اين بررسى ،ما به اين نتيجه رسيديم كه بنابر گزارشها يعنى شنيدهها
قسمت اول طرح انجام گرفته و توام با موفقيت بوده است .قسمت دوم طرح
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

داده شد كه اينها را به واحدهاى ما در جبهههاى مختلف برسانند.

اين را در نوبت ديگرى يعنى در گزارش فردا خواهم آورد و آن اينكه روحيه
در جبهه هايى كه من ديدم خوب و آماده تعرض بود .يك حالت تعرضى و
تهاجمى وجود داشت .در همين جبهه بود كه هميشه از ضعف ديدهبانى

توپخانه شکايت مىشد و ديدهبانهاى ما به دشمن نزديك نمىشدند و امروز از

دو ديدهبان ياد كردم و براى آنها درجه خواستم كه اينها براى «درست ديدهبانى
كردن» به وسط دشمن مىروند و از نقطهاى ديدهبانى مىكنند كه وقتى
تيراندازى با توپخانه مىشود خود آنها هم در معرض خطر واقع مىشوند .اين

مشخص مىكند كه كوشش ما براى ايجاد آن «خود جوشى»« ،آن حركت»،
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خود انگيخته و «خودخواسته» بىنتيجه و بىثمر نبوده است .اين جنگ
جنگى است كه پيروزى در آن ،ابتدا بايد در اين سطح بدست آيد .ارتشى كه از
رژيم پيشين بجا مانده و طى دوران بعد از انقالب روى به تضعيف گذاشته

بود ،اينك مىبايد با تجديد روحيهأي كه هرگز امکان داشتنش را پيدا نكرده

بود و بوجود آمدن روحيه ابتكار و خودجوشى به يك ارتش توانا و نيرومند

تبديل بگردد و با پيشرفت جنگ و زمان نه تنها آنچه را كه از دست مىدهد،
تدارك و جبران كند ،بلکه به نسبت توان خود بر آن بيفزايد بطوريکه در پايان
جنگ قويتر از روز نخست شده باشد.

اينرا بدين لحاظ مىگويم كه يك روزنامه اروپايى نوشته است ،آمريکا از

تحريك صدام براى جنگ با ايران سه مقصود و هدف را تعقيب مىكرده

است:

 يکى بوجود آوردن «ناصر»ى آمريکايى و اينكه آقاى صدام حسين را مركزدنياى عرب بگرداند منتها صدام حسينى كه اختيارش دست خود آمريکا باشد.

 دوم تضعيف ايران براى اينكه رژيمى دلخواه خود آمريکا در آن بر سر كاربيايد كه اگر اينكار ممکن شد نيروى مسلح ما براى مراحل بعدى ضعيف شده

باشد.

 هدف سوم تحکيم موقعيت خودش (آمريکا) در خليج فارس و ناگزيركردنكشورهاى منطقه به خريد بيشتر از آمريکا.

نويسنده مقاله نوشته است كه «آمريکا در هدف واژگونى رژيم ايران و

بوجود آوردن «ناصر آمريکايى» كامياب نشده است؛ اما در هدفهاى ديگر
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.

در اينجا مىخواهم همه آنهايى كه براى دفاع از موجوديت ميهن اسالمى

اسلحه در دست دارند ،اينرا بدانيد كه رئيس جمهور شما فقط از روى عقيده
و براى نجات ميهن اسالمى عمل مىكند ،از نظر خودش اين كار و تالش
كشنده جان او را چون آرش از تن بدر خواهد آورد و اميدى به زندگى بعد از

پيروزى بر دشمن و تامين استقالل و تماميت ارضى كشور ندارد .اگر بخواهد
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از روى عقيده عمل كند ،نبايد بگذارد كه جنگ با تضعيف نيروهاى مسلح ما
به پايان برسد .پس تالشى كه مىكند را بپاى تقويت اين جناح و تضعيف آن
جناح نگذاريد .بلکه بپاى تقويت خود در برابر بيگانه و دشمنى مثل آمريکا

بگذاريد .نقشههاى دشمن نقشههايى نيست كه اگر يکى از آنها شکست خورد،
ديگر از تعقيب بقيه نقشه هايش منصرف بشود.

پى آمدهاى جنگ
ما مىبايد در فكر پيامدهاى جنگ باشيم :وقتى دشمن را به مرز برسانيم اگر

نيروهاى نظامى ما تضيف شده باشند ،آنها مىتوانند برنامه ديگرى را

براىاهداف خود به اجرا بگذارند .پس شما خودتان ببينيد كه بىجهت نيست
كه در جنگ جانب احتياط را رعايت مىكنيم؛ اگر حتىالمقدور سعی میکنیم

با از دست دادن حداقل وسائل جنگى حداكثر پيروزى را بدست آوريم ،باين

علت است .بىصبر و ناشکيبا نباشيد ،بگذاريد ما به همين ترتيب در حين
اينكه دشمن را مىزنيم و متوارى مىكنيم نيروهاى خودمان را افزايش بدهيم.

اما امروز خوشحاليم كه ميزان تانكهايى كه ما آماده كردهايم بسيار زياد

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

من بيشتر روى آن تكيه مىكنم ،تغيير روحيه ارتش ما است .اين ارتش بعد از
اين جنگ كه روى پاى خود ايستاد و روى پاى خود جنگيد و مزه استقالل را

چشيد ،ترديد ندارم كه ديگر هرگز تسليم هيچ نقشه و توطئهاى به زيان استقالل

كشور و در موافقت با سيأست هيچ ابرقدرتى نخواهد شد .بارى اين برداشت و
ارزيابى اول من از بازديد جبههها در مقايسه با روزهاى اول و هدفهاى آمريکا،
ابرقدرتى كه مثل گرگ تيرخورده بخود مىپيچد و مىخواهد طعمه از دست

رفته را بلکه دوباره بدست آورد.
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پاسخ رئيس جمهور به صدام حسين و پيام به ارتش عراق
خالصه سخنان صدام حسين به عالوه اخبار روز كه راديوهاى بيگانه و
خبرگزاريهاى جهان دادهاند را براى من آوردند.

و اينك كه سه ماه و چند روز بلکه سه ماه و نيم از جنگ تجاوزكارانه رژيم

صدام حسين مىگذرد فكر كردم خطاب به او مطالبى را بيان كنم تا شايد براى
تاريخ معاصر ما بىفايده نباشد:
مطلب اول:
آقاى صدام حسين! يك زمامدار وقتى دروغ گفت او دير يا زود محکوم به

زوال است .شما اولين زمام دار نيستيد كه دروغ مىگوييد .البته آخرين آنها هم
نخواهيد بود.

اما وقتى حکومتى فشار و اختناق و دروغ را بعنوان روش اصلى حکومت

پذيرفت ،ناگزير محکوم به سرنگونى است .دروغهاى شما را در همين بيانتان
خطاب به وزيران نه تنها من بلکه هموطنان من و برادران عراقى ما نيز

مىتوانند خيلى واضح و روشن و بدون زحمت بفهمند.

شما گفتهايد كه ما هواپيماهاى خود را به پاكستان فرستادهايم.
چرا بايد به پاكستان مىفرستاديم؟ آيا اين حملههاى پى در پى به مواضع

نظامى در داخل خاك عراق را هواپيماهاى ما از پايگاههاى پاكستان بلند

مىشوند و مىآیند و انجام مىدهند؟ آيا اين كار شدنى است؟ خير.

هواپيماهاى ما در فرودگاههاى خود ما بودند و ما به هيچ يك از كشورها

نفرستاديم حتى تغيير محل نيز نداديم .شما چون نيروى هوايى عراق را قربانى
كرديد ناگزير از اين دروغ شدهايد براى اينكه البد ارتشيان و ملت عراق گمان
كنند كه اگر نيروى هوايى ما برجا مانده است ،بخاطر اين است كه در

پاكستان پناه گرفته است.
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مطلب دوم:

بعد گفتهايد كه اگر ايران حقوق عراق را بپذيرد و حاضر به مذاكره بشود،

شما چنين و چنان روح تفاهم نشان خواهيد داد .اما شما خوب مىدانيد كه

شما را امريکا به اين تجاوز برانگيخت .و انگيزه اين تجاوز همان است كه بر

زبان شما آمده است :مىخواهيد به مركز دنياى عرب يعنى مركز قدرتی جهانی
در اين منطقه از جهان ،خاورميانه ،تبديل بشويد .خواب عظمتهاى ابلهانه را

مى بينيد و همين خواب شما را بر آن داشت كه فريب امريکا را بخوريد و از

ابتدا در دام اين سيأست جهانخوار بيفتيد و به منافع ملت عرب و همه ملتهاى

مسلمان خيانت كنيد .چه خيانتى باالتر از اين كه حمله به ایران را اوليای امور

دولت اسرائيل بحساب خود گذاشتهاند؟ چه واقعهاى بهتر از اين براى سيأست
آمريکا كه به تثبيت مواضع و موقعيتهاى خود در خليج فارس و منطقه
پرداختهاست؟ اما باز امریکا در ارزيابى اشتباه كرد و شما را هم به اشتباه
انداخت .شما نتوانستيد ايران را بشکنيد و اينك نوبت آن است كه خود شکسته

شويد و شکسته خواهيد شد.

شما نمىتوانيد قدرت منطقه بشويد چون ارتش شما از روى عقيده و ايمان

نمىجنگد و اساسا تجاوز با ايمان ناسازگار است پس نمىتوانست پيروز بشود.

گفتهايد روح پيروزى را بايد حفظ كرد .كدام پيروزى؟! اين همه كشته و

زخمى و آواره ،شبح اينها همه شب خواب جنايتكاران و سر دسته آنها شما را

پريشان میکند و خواهد كرد .ارتش عراق را در بيابانها زير ضربات تمام
نشدنى نيروهاى مصمم ما انداختن نامش پيروزى نيست.

اگر در شما خلق و خوى مسلمان بود ،مىدانستيد كه بر فرض پيروزى بر

نيروهاى مسلح ما ،تازه شکست خوردهايد .نيرویى را از بين بردن كه تازه آزاد
شده است تا در كنار برادران مسلمان از حق عمومى مسلمانان دفاع كند،

پيروزى نيست.

از پيش رفتن و پس رفتن در ميدانها حرف زدهايد و مىدانيد كه در همه

جا نيروهاى شما در حال عقب رفتن است .در سه راهى آبادان ،در منطقه

اهواز ،در سوسنگرد و در دزفول ،در گيالن غرب و كرمانشاه ،و در همه جا
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نيروهاى شما زير فشار ضربات نيروهاى ما تلفات مىدهند و عقب مىنشينند.
شايد خواستهايد از پيش ،ذهن ملت عراق و ارتش خود را براى تحمل اين

عقب نشينىها آماده كنيد.
مطلب سوم

و چرا ما حاضر نيستيم مذاكره كنيم؟ گفتهايد براى اينكه دولت ما مسئول

نيست .دولت ما گوشش به حرف حساب بدهکار نيست .خير ،گوش اين

د ولت ،سابق هم به اين حرفها بدهکار نبود .گوشش در ايام رژيم شاه هم به
اين حرفها بدهکار نبود .آن دولت هم حاضر به مذاكره نشد.

با تجاوزكار تا وقتى متجاوز است ،به مذاكره نشستن معنايش تصديق

تجاوز است .وقتى كه تجاوز را تصديق كرديد ،ناگزير بايد امتيازات مورد
مطالبه متجاوز را هم بپذيريدو بدهید.

آب در هاون مىكوبيد ،ما نه به تجاوز شما صحه مىگذاريم و نه آثار تجاوز

را تحمل مىكنيم و بطريقاولى امتيازى هم نمىدهيم .اما كار ما بزرگتر از اين
كارهاست از نظر من كه زحمت طاقت فرسايى را براى درهمشکستن تجاوز

گریهاى شما بر عهده گرفتهام ،سرنوشت جهان در اين جنگ معين مىشود .به
چه معنى؟ به اين معنی كه اگر ما از قبول حکم تجاوزكارامتناع ورزيديم و با
مقاومتمان متجاوز را درهم شکستيم ،ملت عرب نيز به اين اسالم كه چنين

روح سازشناپذير ،تسخيرناپذير و تسليمناپذير به انسان ميدهد ،باز مىگردد و

تسليم سيأست و فلسفه تجاوز كه از طريق رژيم صهيونيزم اعمال مىشود،
نمىشود.

اين استقامت به دگرگونيهاى اساسى در همه كشورهاى مسلمان منجر

خواهد شد .روانشناسى برادران عرب ما را تغيير خواهد داد و اين جنگى است

كه سرباز عرب در آن ،در صورت شکسته شدن تجاوز ،احساس حقارت
نخواهد كرد .بلکه احساس آزادى خواهد كرد .احساس خواهد كرد او نيست

كه شکست خورده است؛ بلکه تجاوز است كه شکست خورده است.

بنا بر اين اگر او نيز تن به تجاوز ندهد و بر ضد تجاوز كار بجنگد ،پيروز

مىشود .با تغيير ديد و با تغيير برداشت ،رابطه ميان مردم عرب و رژيم
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صهيونيست دگرگون مىگردد و رابطه ميان ملتهاى مسلمان و با قدرتها
دگرگون مىگردد.

پس اين جنگ دگرگونيهاى بزرگ در پى دارد و قيمت و بهاى پيروزى در

اين جنگ را ،بخاطر اسالم ،بخاطر ،بخاطر همه مسلمانها و بخاطر كشورمان،
استقالل و موجوديت خودمان ،ما بايد بپردازيم و مىپردازيم.
مطلب پنجم

آقاى صدام حسين ،شما ،همچون آنها كه شما را به اين تجاوز برانگيختند

مىدانيد ،كه سرنوشتى كه در اين جنگ تعيين مىشود ،سرنوشت يك وجب
خاك و تغيير مرز از اينجا به آنجا و از آنجا به اينجا در شن زارها نيست .بلکه
سرنوشت انسان است .سرنوشت انسان در باورها و رفتارها و روش ها است .با

اين تغييراست كه انسان نوى والدت خواهد يافت .ما با نيروى شما به عنوان

ارتش عراق نمىجنگيم و تجاوز يك دولت ستمگر متكى به روشهاى تخريبى؛
دروغ ،نيرنگ ،قتل ،آدمکشى ،شکنجه ،اعدام و ،...مىجنگيم.

از نظر من پيروزى در اين جنگ پيروزى بر همه اين روشها چه در ايران و

چه در عراق و چه در همه جا است .گمان من اين است كه شما و اربابان شما
(من بعنوان ناسزا نمىگويم اربابان شما ،بعنوان بيان يك رابطه مىگويم زيرا
تصميم حمله به ايران را شما به تنهايى نگرفتهايد .شما و من هر دو اين

حقيقت را مىدانيم) مىدانيد كه اهميت اين جنگ تا كجا است .اين جنگ،
چيزى از قبيل جنگهاى اسرائيل و عرب نيست كه در آنها اسرائيل

شکست ناپذير از آب در آيد و عرب تحقير بشود و در نتيجه زمينه براى
استبدادهاى نظامى و شبه نظامى نظير استبداد فاشيستى دولت شما فراهم بيايد.

اين جنگ ،جنگى است كه در آن بازنده اصلى دشمنان استقالل و آزادى

ملتهاى ما هستند و پيروز دوستى و صميميت و صلح و برادرى ملتهاى ما است.

به همين نظر ،پس از آنكه از ضربات نظامى شما كارى ساخته نشد ،ناچار

از طرق غير مستقيم ،رژيم آمريکا كوشيد به شما و ارتش شما كمك كند :پى در

پى توطئه و تحريك بر ضد رئيس جمهورى اسالمى ايران بلحاظ تالش عظيم
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او در بسيج استعدادها و نيروها و بکار گرفتن آنها در اين جنگى كه از نظر من
جنگ ما عليه تجاوز جنگى عادالنه و جنگى تغيير دهنده سرنوشت است.

در اين مورد نيز بگمان من ارزيابى شما و آنها كه شما را به اين جنگ

برانگيختند ،از روانشناسى ،هوش و ميزان آگاهى و شعور و وجدان اجتماعى

مردم ما ،به خطا بوده است .اين ملت ،ملتى نيست كه بتوان او را فريب داد و

حقيقت را در نظر او وارونه جلوه داد .هيچ دولتى كه مورد تاييد ملت خود
قرار گرفته است ،از راه خود مردم سرنگون نشده است.

تاريخ ما هيچ زمان بياد نمىآورد كه دولت خيرخواه مردم ،دولت محبوب

مردم به دست خود مردم سرنگون شده باشد .اینگونه دولتها از پى توطئههاى
قدرت طلبان و وابستگان خود و ميهن فروش ،سرنگون شدهاند.

تا اين زمان ،اين توطئهها نيز به نتيجه نيانجاميد و شما در عين حال كه

"رجز"مىخوانيد ترس خود را نيز بيان مىكنيد.

اگر قدرتهايى كه شما را به اين تجاوز برانگيختند به كمك مستقيم شما

نيايند ،نيروهاى شما محکوم به شکست هستند و اين امرى واضح است .هيچ
گريزى از آن نيست و اينك زمان حقيقت فرا رسيده است .مىتوان «حر» شد و

مىتوان « شمر» شد.

تا اين زمان شما نشان دادهايد كه قصد حر شدن نداريد اما ناگزير از

دعوت هستيم .پيش از آنكه دير شود در برابر اين خيانت بزرگ كه به ملتهاى

ما روا داشتهايد اعتراف به خطا كنيد و لباس حکومت را كه بنا حق و از راه
زور ،قتل ،كشتار و ترور و بدون رضايت و رأى ملت برادر ما به تن پوشيدهايد،

بدر آريد.

حقيقت را به ملتهاى برادر عرب و عراق بگوييد و بگوييد كه بىهيچ

دليلى نيروهاى خود را ،وقتى بر ضد ايران بکار برديد كه اين كشور در
محاصره بود و شما مستقيما به يارى سيأست آمريکا رفتيد تا كشورها را از نو
تسليم رژيمى همچون رژيم خود سازيد.

اكنون ،جنگ به مرحلهاى رسيده است كه شما مىدانيد هر چه از اين پس

پيش بيايد بزيان نيروهاى عراقى است و به دروغ مىخواهيد به اين نيروها و

ارتش عراق اينطور وانمود بکنيد كه ادامه جنگ موجب مىشود كه ايران
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تسليم بشود و شما اگر چه زيان مىبينيد اما ،بلحاظ بدست آوردن پيروزى و
ایجاد موقعيت برای عراق در خاور ميانه ،موقعيتى كه مدعى شدهايد ،يعنى

مركز قدرت در منطقه ،ناگزیرید تن به این زیان بدهید! از باب از دست دادن
تانكها و توپها و ابزار جنگى نيز شما آنها را دلدارى داده و گفتهايد اين چيزها

را نداشتهاید و رژيم شما در اين مدت خريدارى كرده و جمع كرده و در آينده
هم باز مىتوانيد بخريد.

ظاهر اين منطق صحيح است يعنى آنچه را كه در اين جنگ از جهت ابزار

از دست دادهايد مىتوان خريد .اما واقع امر غير از اين است .اين ظاهر صحيح

و استدالل ظاهرا صحيح بر پايههاى غلطى قرار گرفته است .از آن پايههاى

غلط،

يکى اين است كه ما تسليم مىشويم .خير ،ما تسليم نمىشويم ما به جنگ تا

پيروزى ادامه مىدهيم .بنا بر اين ضربهها ،ضربههايى است براى بيرون راندن
نيروى متجاوز.

دوم اين است كه وقتى يك نيرويى بعد از دوازده سال تجهيز شدن به دليل

اينكه جنگ از نظر آن نيرو جنگ موجهى نيست ،ناتوان مىشود؛ بنا بر اين

وعده مركز قدرت گشتن ،يك سراب است و ارتش عراق بايد اين حقيقت را
بداند .اين همان حقيقتى است كه تالش گردانندگان رژيم و در رأس آنها شما

بر اين است كه آن را بپوشانيد.

پايه نادرست سومى هم اين دروغ و استدالل ظاهرى شما دارد و آن

ايناست كه بر فرض اينكه ما تن به تسليم بدهيم باز عراق قدرت منطقه
نخواهد شد ،به لحاظ اينكه ،ايران ،ضعف امروزش (بر فرض وجود اين
ضعف) ضعف دائمى نيست كه هميشه در جهت شما باشد .ممکن است
امکانات نظامى فراوانى در اختيار ايران قرار بگيرد و تعادل قوا به زيان شما بر

هم بخورد .پس آنها كه شما را به اين كار برانگيختهاند ،البد هدفهايى دارند كه
اگر به آن هدفها رسيدند معلوم نيست كه باز به شما بعنوان قدرت منطقه نياز

داشته باشند.
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پس ،بر فرض اينكه شما در اين برنامهاى كه براى شما طرح كردهاند و
مأمور اجراى آن شدهايد ،موفق بشويد ،معلوم نيست نتيجهاى را كه مىخواهيد
بدست بياوريد.

پس از اينكه پايههاى استدالل شما غلط بودنش محرز شد ،اينك نوبت

صحبت با ارتش عراق است:

ملت ايران ،حق دارد آزاد و مستقل زندگى كند و حق دارد رژيم اسالمى

داشته باشد .اين حق ملت ما است.

رژيم صدام حسين تمام همين حق را كه شما بنام عرب در فلسطين طلب

مىكرديد ،از بين برد .حمله شما به ايران نقض آشکار اين حق طبيعى ما
است؛

وقتى شما بخود اجازه داديد كه شهرها را با موشك بزنيد ،نمىتوانيد بگويىد

چرا صهيونيستهاى تجاوزگر چنين كارى مىكنند.

وقتى شما به قلمرو يك كشور ديگر حمله مىكنيد نمىتوانيد بگوييد چرا

صهيونيستها ،خاكهاى شما و زمينهاى شما را گرفته و ضميمه كردهاند؟

وقتى شما اشخاص عادى را مىگيريد و به اسارت مىبريد ،نمىتوانيد

بگوييد چرا صهيونيستها اين كار را مىكنند؟

وقتى شما شهرها را بتوپ مىبنديد ،نمىتوانيد بگوييد چرا اسرائيلىها اين

كار را مىكنند؟

وقتى شما وسيله تجاوز به برادران مسلمان خودتان واقع مىشويد و مردم

خوزستان را آواره مىكنيد ،نمىتوانيد بگوييد چرا اسرائيل فلسطينىها را آواره
كرده است.

پس اين كارها كه رژيم صدام حسين شما را بدانها برانگيخته است ،هيچ

جز اين نكرد كه ارتش عراق را بدنام كرد .اعتبار او را هم از نظر نظامى برد و
هم از نظر ارزشهايى كه ارتشهاى عرب تا اين زمان از آنها در فلسطين دفاع

مىكردند ،برد و هم زمينه تفاهم اسالمى را براى رساندن ملت فلسطين به حق
خود ،از بين برد.

و باالخره آنچه براى كشور شما باقى گذاشت آنهم چيز قابل قبولى نيست،

سالها پول يك ملتى را اسلحه خريدن و آنرا در يك جنگ بىحاصل از بين
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بردن و گفتن اينكه ما سابق اينها را نداشتيم و تهيه كرديم ،خيانتى است به
ارتش شما و به ملت اسالم؛ چرا كه اين پولها مىتوانست بجای آنکه صرف
خريدن اسلحه بشود براى جايگزين كردن اسلحههاى از بين رفته ،صرف بهبود

وضع زندگى مردم شود.

اينهمه تأسيسات كه در خاك عراق از بين رفته ،از بين نمىرفت،

تأ سيسات جديدى هم در اين مدت و در آينده بر آنها قابل افزودن بود و در
ايران هم تأسيسات زيادى از بين نمىرفت .من برآن نيستم كه مثل آقاى صدام

حسين مقايسه كنم و بگويم كه تأسيسات ما كمتر صدمه ديده است و تأسيسات
شما بيشتر صدمه ديده است .براى اينكه از نظر من همه اينها ،تأسيسات ما

هستند .و مال ملت اسالم است.

مال ما برادرها است و اينها از بين رفته است و اگر ما بخواهيم اينها را

جايگزين بکنيم ،بايد باز ثروتهاى طبيعىمان (را كه ارتشها براى پاسدارى از

آنها هستند ،نه براى نابود کردن آنها) زودتر و بيشتر به مصرف برسد.

اين ثروتها را بايد بفروشيم به آنها كه رژيم صدام را وادار به اين حمله

كردند و از آنها ابزارهاى جديد بخريم و تأسيسات صنعتى جديد بخريم.

ارتشيان عراق! آيا بنظر شما همه اينها درست بوده است؟

من مايلم كه شما روح ايرانى را نشناختهايد ،بدانید که شيوه جنگى ما ،شيوه

خاصى است .اما مسلما تسليم ،بر آن راه ندارد.

شما بنگريد تاريخ ايران را از دوران قاجار تا امروز ميبينيد كه اين ملت

سختيهاى بسيار تحمل كرده است .ولى بهر حال كشور خود را حفظ كرده
است .در كام ابر قدرتها كه چندين بار ايران را در بين خودشان تقسيم

كرده اند ،اين كشور حفظ شد .در برابر اين تجاوز هم اين ملت كشور خود را
حفظ خواهد كرد.

پس ارتش شما یک سرنوشت بيشتر ندارد و آن شکست است .و حاال بايد

از شما به عنوان ارتش پرسيد ،آيا شما در دست رژيم صدام موم هستيد؟ كه او
براى سيأستهاى بينالمللى معينى شما را بکار ببرد و بعد آنچه باقى مىماند
ويرانى باشد و شکست؟
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پاسخ اين سؤال تعيين كننده است و من اميدوارم پاسخى كه شما مىدهيد،
موجب بشود ملت عراق از ستم رژيم صدام رها بشود و جنگ در كمترين
زمان بپايان برسد .ما نمىتوانيم پيشنهاد آتش بس رژيم صدام را بپذيريم و شما

كه در جبههها هستيد مىدانيد كه ما كاووس را از سر گذراندهايم و اينك نوبت
ما است كه به تجاوز پايان ببخشيم.

آيا به نظر شما از نظر ديد ارتشى صحيح است كه ارتشی ،بعد از آنكه قد

راست كرد ،آتش بس را بپذيرد؟

خير ،ما نه تنها از نظر نظامى نمىتوانيم اين كار را بکنيم ،بلکه بلحاظ پايان

بخشيدن به سيأست تجاوز در جهان ،نيز نمىتوانيم اين راه حل را بپذيريم.

ما قبول آتش بس را خيانت به روح اسالم ،خيانت به ملت فلسطين و به

همه دوزخيان روى زمين و همه مستضعفان مىدانيم كه هر روز از سوى
قدرتهاى اين جهان مورد تجاوز قرار مىگيرند.

بنا بر اين قاطعيت ما در جنگى كه مىكنيم كامل است و هر چه اين جنگ

بطول بيانجامد ما تا پيروزى ادامه خواهيم داد .چون ما خود را بر حق
مىدانيم ،مطمئنيم كه در اين جنگ شکست نخواهيم خورد.
چرا كه بنا بر وعده قرآنى حق پيروز است.

ابوالحسن بنىصدر
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نيروهاى روسيه بطور علنى و آشکار وارد افغانستان شدند
امروز روزى است كه نيروهاى روسيه بطورعلنى و آشکار وارد افغانستان

شدند .از زمان ورود اين نيرو و قبل از زمانيکه بصورت آشکار و با اين عرض

و طول باشد ،ما مخالفت صريح و جدى خودمان را با ورود اين نيروها و
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حضورشان در افغانستان اعالم كردهايم .دليل مخالفت ما هم آشکار است.
وقتى يك رژيمى بزور به يك ملتى تحميل شد ولو بهترين كارها را هم براى آن

مردم بکند ،مانع رشد آن مردم مىشود .براى اينكه رشد امرى خودجوش است و
خود انسانها هستند كه بايد به حركت درآيند و راه كمال را پيدا كنند و در اين
راه شتاب بگيرند .عالوه بر اين تجربه تاريخ بشر مىگويد ،هيج نيروى

سلطهگرى موجب رشد زير سلطه نشده است و اگر دولت روسيه قصد داشت
افغانستان رشد كند و پيش برود ،بهترين كار اين بود كه در امور آن كشور

دخالت نمىكرد .نيروهاى نظامى به آنجا نمىفرستاد و طرفداران خود را به

كودتا برنمىانگيخت .از اين كودتا حمايت نمىكرد و مردم افغانستان وقتى از
اين سو فشارى نمىديدند و احتماالً فشار طرف مقابل (ابرقدرت آمريکا) را

بجاى اينكارها خنثى مىكرد ،ملت افغانستان مجال و فضا براى يك تحرك
انقالبى مىيافت و راه رشد خود را پيدا مىكرد.

اما از آنجا كه هر رژيم زورگو و سلطهگرى خود را قيم ديگران تصور

مىكند ،همآنطور كه در سطح يك كشور هم همينطور است ،گروههايى
زورمدار و سلطه جو هستند كه خود را قيم مردم تصور مىكنند و گمان

مىكنند كه مردم نادانند و نمىفهمند و آنها بايد بزور اين مردم «نادان»! را براه
ترقى به ترتيبى كه آنها فكر مىكنند  -اينروزها «به راه مکتب »  -ببرند .ولى

چنين نيست؛ يکبار هم گفتهام :اگر اين طريق و شيوه درست بود خدا خود اين

كار را مىكرد .از ابتدا هم مىكرد و بسيارى از فسادها در اين جهان واقع
نمىشد .دولتى كه به كشور ديگرى نيروى نظامى مىفرستد براى اينكه بقول
خودش مانع دخالت ديگران در آن كشور بشود ،از ياد مىبرد كه آنچه را كه بر

ديگران نمى پسندد خود ،مىكند .اين حضور نيروهاى مسلح روسيه در
افعانستان آشکار و واضح و ثابت است ،اما حضور ديگران را بايد ثابت كرد.

تازه ما چند نوبت پيشنهاد كرديم كه در مورد دخالت ديگران در امور تحقيق
كنيم و هيئتى بروند و تحقيق كنند و شرائطى فراهم بياورند كه هيچ دولت

خارجى در افغانستان حضور نداشته باشد .اما دولت روسيه نپذيرفت .ما براى
كمك به مردم افغانستان چه كرديم؟ البته ممکن است بگوييد كه همين

حرفهايى را كه زديد باين معنى است كه شما هم نمىبايد كمکى بکنيد چون
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يك گروه طرفدار فكر روسى بودند و از آنها كمك خواستند يکعده هم طرفدار
شما هستند و از شما كمك مىخواهند حاال آنها بيشتر دارند و بيشتر كمك

مىكنند .شما نداريد و کمتر كمك مىكنيد.

مطلب ظاهرا همينطور است ولى واقعا اينطور نيست ما به مردمى بايد

كمك بکنيم كه در برابر تجاوز آشکار به كشورشان از سوى يك نيروى نظامى

خارجى ايستادهاند و اين كمك را بايد منهاى هرگونه دخالتى در
تصميمگيرىهاى آنها بکنيم و يا در حدى كمك بکنيم كه آنها بدفاع از
موجوديتشان قادر بشوند و هيچگونه ،تعيين تكليفى برای آنها نكنيم .البته اين
نوع كمك بکلى با كمکى كه يك ابرقدرت براى مسلط شدن مىكند و نيروى

نظامى مىفرستد و دولت و اركان حکومتى را در دست دارد ،از زمين تا آسمان
تفاوت دارد؛ با اينحال نمىتواند ،هيچگونه اثرى نداشته باشد .اما با اينهمه و
با كمال تاسف ما پشتيبانى و حمايت سيأسى  -تبليغاتى تاحدودى كردهايم اما

پشتيبانى عملى و كمکهاى عملى ما بسيار ناچيز بوده است و اين ضعف بزرگى

براى ما است كه بايد آنرا جبران بکنيم.

بهررو ،ما و ملت افغان همآنطور كه يکبار ديگر گفتهام هر دو قربانى

تجاوز دوابرقدرت هستيم .هر دو در شرايط سختى برای دفاع از موجوديت

خودمان مىجنگيم و هر دو بايد تمام تواناييهاى خودمان را براى پيروزى در
اين جنگ سرنوشت بکار ببريم .ما هم بايد به مردم افغانستان كمك جدى و تا
آنجا كه ممکن است وسيع بکنيم .براى آنكه آنها بتوانند از موجوديت خودشان

دفاع بکنند .زمان ما زمانى است كه مرگ و زندگى يك ملت جز به توان و
مقاومت آن ملت بستگى ندارد .توازنهای بينالمللى بسرعت فرو مىريزند و

تغيير مىكنند و اگر ملتى خود نتواند از خويش دفاع كند ،در اين تغييرهاى
سريع ممکن است موجوديت او برباد برود .آنچه مردم ايران كردهاند و مىكنند

حماسه زندگى است ،اين حماسه بزرگى است كه آيندگان بعنوان يك مبداء
تاريخى بزرگ از آن ياد خواهند كرد .تالش و كوشش عظيم ما براى استقالل،

تالش و كوششى است بدنبال تالش و كوشش نسلهاى پيش .چرا كه ما در كام

غولها موجوديتمان هر آن تهديد مىشود و تنها با سنگين كردن بها مىتوانيم
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اين امر را كه مىتوانند ما را به آسانى ببلعند از ذهن اين ابرقدرتها پاك كنيم و
خوردن ملتهاى خودمان را در نظرشان غيرممکن بسازيم.

درباره كمك به افغانستانیها براى جنگ سرنوشت بايد بطورى جدى كوشا

بشويم و آنها و ما در اين تالش و جهاد مشترك به يکديگر كمك كنيم تا با

پيروزيمان راه براى همه ملتهاى مستضعف و مأيوس و محروم باز شود.

امروز بازديدى از جبههها داشتيم.
از جبهه «الله اكبر» و جبهه «كرخه كور» ديدن كرديم .در جبهه الله اكبر
نيروهاى ما پيشروى كرده بودند و بدامنه آخرين كوهى كه در دست دشمن است
رسيده بودند .و ما تا اين دامنه با وجود مخالفت فرمانده منطقه رفتيم .بقول

خودشان با يك خيز ديگر بايد اين تپه را تسخير كنند كه فرمانده را به اين
كار تشويق كردم .از آنجا به جبهه كرخه كور آمديم .فرمانده اين تيپ مرد اليقى

است .نسبت به بازديد قبلى حدود  6كيلومتر و بلکه بيشتر پيشروى كرده بود و
اين دو قسمت از طرح به اين ترتيب انجام گرفته بود .البته گلولههاى توپ

دشمن مىآمد و اين جنگ ،جنگ گلوله ها است.
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اين بازديد براى اين نبود كه ما ببينيم نيروهايمان در چه وضعى هستند،

براى اين بود كه ببينيم نيروهاى ما چقدر آمادگى براى بيرون راندن دشمن
دارند پس از اين بازديد به محل خودمان بازگشتيم .پيش از بازگشت به

فرمانده لشگر ابالغ كردم كه تا پس فردا دوشنبه بايد در جبهه اهواز تا جايى كه

با دشمن سينه به سينه بشود پيش برود و گفتم كه عصر دوشنبه براى بازديد
خواهم آمد.

بعد شوراى نظامى تشکيل داديم و نظر خودم را درباره وضع نظامى بعد از

بازديد گفتم و اينك اين نظر را با خوانندگان در ميان مىگذارم.

مى شود در كلمه بيم و اميد حاصل اين بازديد را خالصه كرد و حاال من

اين بيم و اميد را براى شما مىشکافم.

نيروهاى ما در همه جا آماده عمل شدهاند هم از نظر روحيه هم از نظر

تسليحات با روزهاى اول فرق كردهاند .اين فرق از حد انتظار خيلى بيشتر

است.
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نيروهاى ما دشمن را از نظر تواناييهاى رزمى ،روحيه ،نظم و انضباط
شناختهاند.

 -نيروهاى ما آن حالت دستپاچگى و سردرگمى روزهاى اول را از دست

دادهاند و بر اعصابشان ،بر كارشان مسلطند و مىدانند چه مىخواهند بکنند.

 -نيروهاى ما در زمين و هوا و طبيعت هم چيره شدهاند و مىدانند كه در

تغييرات جوى چگونه بايد عمل كرد.

 -نيروهاى ما تجهيزات خود را تقريبا تكميل كردهاند.

اين صفات و خاصههايى كه بر شمردم آشکارترين جنبههايى است كه

بازديد به آدمى امکان مىدهد آنها را ببيند .امروز وقتى انسان وارد جبهه
مىشود مىبيند كه نظم و انضباط در جبههها غير از نظم و انضباط روزهاى

نخست ين است و از زمين تا آسمان فرق كرده است اعتماد به فرماندهى ،اعتماد
فرمانده به افراد ،تجربه جنگى و از اين قبيل ،امورى هستند كه بروشنى و

وضوح مالحظه مىشوند .اين جنبههاى اميدبخش هستند كه به ما و نيروهاى

ما اميد مىدهند .ميل به حمله باال رفته است كه نويد مىدهد .با اينحال ،بیم
هم هست .من چند نوبت از اين بيمها صحبت كردهام و تكرارشان را بجا
نمىدانم بايد بگويم كه اين بيمها از دشمن نيست ،البته يك بيم از دشمن هست
و آن از ضعف اطالعات ،از ندانستن نقاط ضعف و قوت دشمن و تواناييهاى

دشمن ناشى مىشود ،ولى اين بيم مهمى نيست .بيم مهم از مسائلى است كه در
پشت جبهه مطرح مىشود و اين هم البته به شدت يکى دو ماه پيش نيست و
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

رئيس جمهور زده كه براى ما قابل تحمل نيست .من البته آنها را دلدارى دادم
و گفتم شما نگران از حرفهاى كسى كه غيبت مىكند نباشيد .اين حرفها اعتبار

ندارد.

اين كارها به نیروهای ما در جبهههاى جنگ ممکن است صدمههاى

جبرانناپذير بزنند .نيرويى كه مىجنگد نبايد تشويش داشته باشد .تشويش
فكرى ،عقيدتى براى اين نيروها خطرناك است .آنها كه بنام دين و يا هر نام

ديگرى در نيروهاى مسلح اين گونه تبليغات را مىكنند بدانند كه ضربههاى
796

بزرگ به توانايى رزمى نيروهاى ما وارد مىكنند .زمان زياد است و اگر
بخواست خدا ما در اين جنگ پيروز شديم مجال هست كه آشکارا و نه به اين
ترتيب هر حرفى كه هست طرح بشود و بطور آشکار مورد بحث قرار بگيرد و

اگر عيبى هست رفع بشود .جامعه اسالمى جامعه تخريب يکديگر آنهم به اين

صورت نيست .همه كس مىداند كه غيبت مثل خوردن گوشت برادراست و
اين گونه تبليغات به من زیان وارد نمىكند ،بلکه صدمه به روحيه نيروهاى ما

وارد مىكند و آن اعتماد و ثبات قدم و روح ايستادگى را در برابر خطر از او

مىگيرد .اينست كه در اين فرصت خطاب به آنها كه اين كارها را مىكنند
مىگويم اين كارها ضداسالمى هستند ،ضد روحيه هستند ،براى موجوديت
كشور و حتى موجوديت دينى خود آنها خطرناك هستند.

ممکن است غير از اين بيمى كه به اين ترتيب بوجود مىآيد بيمهاى

ديگرى هم باشد اما من آشکار و ظاهر نديدهام .بيمهاى كوچك شخصى يا
گروهى است .البته اينكه هر عملى احتمال پيروزى و شکست دارد و خواهى
نخواهى متضمن مقدارى بيم است ،ولى در مجموع ميزان اميد بسيار باال رفته

و اميدواريم كه پيروزى در اين نبرد حاصل بشود .بسيارند آنها كه صبرشان كم

است ،عجولاند ،يا اين عجله را الزم دارند ،تا که براى خود هم سهمى در اين
نبرد قائل بشوند .اما در نبردى كه نيروهايى در آن شركت داشتهاند سخت

نابرابر بودهاند ،جز با صبر و استقامت نمىتوان دشمن را شکست .بايد صبر

يعنى تالش پىگير و ايستادگى بکار برد تا استعدادهاى تسليحاتى،
استعدادهاى انسانى را جمع آورد ،نيرو ايجاد كرد و با آن جنگيد.

خطاب به نيروهاى مسلح
اكنون مىخواهم از بيم و اميد شخصی به بيم و اميد عمومى بروم و كمى

خطاب به نيروهاى مسلح صحبت بکنم .شما برادران من آنچه را كه ديگران
نمىدانند مىدانيد .اينكه چه بودهايد و شدهايد را مىدانيد .رئيس جمهورى
براى تبديل آن ضعف به قوت چه كرده است را هم شما مىدانيد .خودتان چه

تالش كردهايد را هم مىدانيد .من نيز مىدانم اين تالش و كوشش با توجه به
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تناسب قوا حماسه واقعى زمان ما و عصر ماست و مثل خود انقالب ،اثرى
عظيم است؛ كارى است هنرمندانه و الگو براى انقالبهاى ديگر .بياد بياوريد
كه يك ملتى قيام كرد ،بدون اسلحه و بدون كمك از هيچ جا و رژيمى را
شکست كه ادامه آن رژيم به نابودى اين ملت مىانجاميد .ممکن است شما هم

بگوييد ضعفهاى بسيارى كه در آن رژيم بود حاال هم هست .من هيچ انكار

نمىكنم ،اما ضعفها غير از جريانى هستند كه داشت اساس موجوديت ما را
از بين مىبرد .فكر كنيد اگر به همان ترتيب نفت صادر مىشد در  20سال بعد
ما كجا بوديم؟ چه موجوديتى داشتيم؟ آن اقتصاد ،ما را جز به نابودى به راه

ديگرى نمىبرد .شما خود نظامى هستيد همين حاال مىدانيد و تجربه به شما
آموخته است كه چقدر فرق است بين اسلحه انبار كردن و نيروى مسلح واقعى

بوجود آوردن و بسيارى حرفها كه حاال نمىخواهم آنها را بازگو كنم.

اين انقالب اثرى حماسى ،هنرى و بىنظير در زندگى بشرى بود در اين

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

هيچ كجا و در عين محاصره اقتصادى بايد با نيرويى بجنگيد كه  12سال آن

را ساختند تا بقول آقاى صدام حسين مركز دنياى عرب بشود.

شما هم موفق شديد اين نيرو را متوقف كنيد و اكنون نيز در حال عقب

راندن آن هستيد .تقريبا در تمامى جبههها دشمن در حال عقب نشينى بسيار

كندى است .اما در حال عقب نشينى هست.

پس اين تجربه تجربهاى است كه خود شما انجام دادهايد ،تجربه

استقالل ،تجربه فرهنگ استقالل ،تجربه يکى شدن با ملت .تجربه قبول
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

انقالبى است كه مىبايد در ارتش بوجود مىآمد .اميد مردم به اينست كه اين
تحول در شما خوب انجام بگيرد .همه اميد مردم به اين است و اين مىارزد

به خرابىهاى جنگ كه اگر بعد از جنگ ارتشى با فرهنگ مستقل ،استقالل،
متكى به خود ،متكى به ملت خود ،متكى به دين ملت خود پيدا كنيم.
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دو نوع برخورد با ارتش بوده است .برخورديکه «اين ارتش بکار نمىآيد
بايد به تدريج يا يکباره از بين برد و ارتش ديگر به ترتيبى ديگر بوجود آورد».

آنها كه اين برخورد را داشتند «شايد در عمل» ديدند كه نه عيب از آدمها
نيست و يا الاقل آن عيب را همه دارند ،عيب از جا و نقش و موقعى است كه به
يك گروه مسلح داده مىشود .اگر به يك گروه مسلح جا و موقع مسلط در جامعه

داده بشود و به آنها بگويند شما حافظ همه چيز هستيد و حاكم ،اين موقعيت
هر نيروى مسلحى را بتدريج فاسد و تباه مىكند .طرز فكر سلطهجويى،
سلطهگرى ،توفقطلبى ،خصوصا وقتى سطح فرهنگ و آموزش پايين است
عوارض خود را ببار مىآورد؛ يعنى ابتدا از سوى آن نيرو در حل هر مشکلى

زور بکار مىرود ،بعد اين زور عموميت پيدا مىكند و وضع بصورتى درمىآيد
كه همه را نگران مىسازد .جامعه را نگران مىسازد و تحول انقالبى رژيم
سابق را مشکل ،بلکه غير ممکن مىكند.

روش دوم روش كسانى بود كه مىگفتند «ارتش را بايد بطور انقالبى و از

درون دگرگون ساخت .ساختمان درونى آن را دگرگون كرد ،وابستگيهاى آن به
خارج را از بين برد و اين تغيير ساخت را با تغيير فرهنگ همراه كرد تا ارتش

جديد روحيه سلطهگرى و قيمومت بر جامعه را از دست بدهد».

و بيم و اميد اصلى در همين جاست :يکبار اين مطلب را در سپاه پاسداران

گفتهام و اكنون خطاب به همه نيروهاى مسلح مىگويم ،رئيس جمهورى براى
حفظ موقعيت و قدرت خود نمىبايد هيچوقت محتاج به نيروهاى مسلح بشود و

هيچ نمىبايد دستورهاى غيرقانونى به اين نيروها بدهد .مىبايد همواره متكى به
مردم باشد ،همواره آنچه را كه «تحول خودجوش» جامعه طلب مىكند بخواهد

و آنچه مىخواهد از خود مردم بخواهد .مردم هم با حمايت خودشان راه رشد
خودشان را باز كنند.

وقتى چنين شد نيروهاى مسلح نقش سيأسى در جامعه بصورت حاكم

بالمنازع يا با منازع پيدا نمىكنند و تواناييها و امکانات خودشان را صرف
وظايفى مىكنند كه قانون براى آنها تعيين كرده است.

آنچه شما در اين جنگ به تجربه ديديد ،اين محبت و شور و شوقى كه

مردم ما از خود بهنگام ديدن شما نشان مىدهند  -خود من بارها در شهرها و
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روستاها شاهد اين احساسات شورانگيز مردم نسبت به نيروهاى مسلح بودهام
 -اين محبت خالص و بىشائبه نسبت به كسانى كه از موجوديتشان دفاع

مى كنند ،چيزى نيست كه آن را با استكبار با حاكميت بر اين مردم عوض كنيد
و جاى اين محبت بىشائبه را غيض ،كينه و نفرت بگيرد ،آنطور كه در دوران

شاه سابق و پدر او بود.

اكنون با شکافتن مسئله مىبينيم كه تنها موضوع اين نيست كه نبايد

محبت اين مردم را با كينه آنها عوض كرد ،بلکه شما در اين جنگ مسئلهاى را

بوضوح تمام ديديد و آن اينكه آمريکا عاشق چشم و ابروى رژيم و ارتش ما در

دوران گذشته نبوده است؛ آنچه بما مىداده بخاطر منافع عظيمى بوده است كه

از اين كشور مىبرده است .آن روز كه مردم ما قيام كردند و آن منافع به خطر
افتاد ،همين كشور ،عراق را به حمله به ايران برانگيخت و شما اكنون با عامل

او كه مىخواهد جاى رژيم سابق را بگيرد ،در حال جنگ هستيد .اين يك
واقعيت عيان و روشنى است كه شما با چشم مىبينيد ،و گوشت و پوست و

استخوان و خون شما هر روز در معرض اين تجربه است؛ يعنى گلولهها

بدنهاى فرزندان اين آب و خاك را سوراخ سوراخ مىكند ،گلولههايى كه ما

مىدانيم محرك شليکشان ابرقدرتى است كه مىخواهد بر منطقه مسلط بشود.
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

دليل كه عراق بما حمله كرده است و پيش از اين نمىكرد .علت اینکه ما همه
گونه تجاوز مىكرديم و جواب هم نمىداد ،همين است كه آن وقت پشت ما به
ابرقدرت بود ،تسليحات ما كامل بود و اگر به اسلحه نياز داشتيم فورا در

اختيار ما قرار مىگرفت .اما امروز اينطور نيست و ما به خطر افتادهايم .پس
چون در اين جهان زندگى كمال مطلوب و ايدهآل نمىتوان داشت ،بايد واقع
بين بود و واقع بينى ايجاب مىكند كه ما جاى خودمان را در اين جهان باز

شناسيم و البته هيچ ابرقدرتى حاضر نمىشود در كنار خود بما جا بدهد و از ما
حمايت بکند خطر جنگ را بپذيرد و منافع هم نداشته باشد.
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جواب اين استدالل چيست؟ در اروپا كه بودم يك اقتصاددان اروپايى
شبيه همين استدالل را مىكرد كه يا بايد «استقالل خواست و عدم رشد» و يا

بايد «رشد خواست و تابعيت» .حاال هم مىتوان گفت يا بايد موجوديت كشور
را نخواهيم و استقالل خواب و خيالى را بخواهيم و يا بايد موجوديت كشور را

خواست و تن به تابعيت داد!

جواب ما به اين استدالل كه در ايدئولوژى شاهنشاهى حکم سنگ پايه را

داشت و در مورد موقعیت ژئوپوليتيك ایران هم پایه استدالل همين بود،
چيست؟

جواب ما اينست كه اوالً آن تابعيت خود به ازبين بردن موجوديت

انجاميده بود و تا پايان موجوديت كامل ايران هم فاصلهاى نبود .بايد اينطور

فكر كرد كه اگر جمعيت ما افزايش پيدا مىكرد كه مىكند و منابع طبيعى ما
(نفت) تمام مىشد كه مىشود چه مىكرديم؟

آن تابعيت و وابستگى جوابى براى اين سئوال نداشت ،و بنبست

اقتصادى كه رژيم پهلوى بدان گرفتار بود براى اينكه ما چشم انداز  20ساله
بعد آن رژيم را در نظر مجسم كنيم كفايت مىكند.

گذشته از اين مگر موجوديت چيست؟ وقتى يك كشورى اجازه و اختيار

اداره امور خود را نداشته باشد ،چه موجوديتى دارد؟

خصوصا اينكه وقتى شما بعنوان يك نيروى نظامى حق ابتكار نداشته

باشيد ،شما چه نيرويى هستيد؟ و ما چه كشورى داريم؟ گذشته از اين ،ما

مىتوانيم استقالل داشته باشيم ،نه تنها به اين دليل كه همان تعادل عمومى قوا
در جهان كه وابستگى را توجيه مىكند ،استقالل را هم توجيه مىكند ،يعنى ما

مىتوانيم بين دو ابرقدرت چنان عمل كنيم كه هيچيك نتوانند بر ما مسلط
بشوند ،تكيه به مردم نه بصورت اينكه فقط نقش مردم تصديق و كف زدن

باشد بلکه برانگيختن مردم و فراهم آوردن شرايط تحرك خودجوش مردم ،از

بين بردن زور بعنوان اساس تنظيم رابطه در جامعه براى ايجاد شرايط
خودجوشى و افزايش ميل به ابتكار در جامعه مىتواند استقالل ما را تامين بکند
و منافع را هم بديگران ندهيم و در حاليکه صحبت منافع تنها نيست ،بلکه

صحبت موجوديت است .در تابعيت انديشه جامعه ،عقيم مىشود ،ميل به
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ابتكار مىميرد .شما اگر وضع فعليتان را بعنوان نيروى مسلح با وضع خودتان
در زمان رژيم پيشين مقايسه كنيد مىفهميد كه من چه مىگويم ،چرا كه تجربه

كردهايد .آن انسان مبتكرى كه امروز كمبودها را از بين مىبرد و جنگى را كه
يك هفته بيشتر اميد به ادامه آن نبود ،به ماه چهارم مىرساند و در اين ماه

پيشروى او آن قدر افزايش پيدا كرده كه خود او اميد به پيروزى كامل يافته
است .اين ميل و ابتكار و خودجوشى همان گوهر بزرگى است كه در رژيم

استبدادى و در وابستگى از بين مىرود.

اينست آن چيزى كه تجربه به شما آموخته است؛ اين تجربه را گرامى

بداريد
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اين تجربه ،تجربه بزرگى است
وقتى شما در عين محاصره اقتصادى ،يعنى در وقتى كه نه آمريکا حاضر
است اسلحههايى را كه قبالا بما فروخته است بدهد ،نه روس حاضر است
مهمات اسلحه اى را كه قبالا بما فروخته بود ،بدهد ،و نه از جاى ديگرى

مىتوانيم اسلحه مناسب اين جنگ را فراهم بکنيم ،در اين شراي طاست كه ما
بنا بر رهنمود قرآن ،شيوه عدم سازش را اتخاذ كردهايم و با قاطعيت

جنگيدهايم و راهها پيدا شدهاند .همين تجربه را اگر ادامه بدهيم ،ارتش

مستقلى بمعنى درست كلمه ،يعنى بدون وابستگى در فرهنگ ،تسليحات،

سازماندهى ،بودجه ،جا و موقعيت دردولت از باب اينكه ستون سلطه خارجى

در داخل نشود ،بوجود آوردهايم ،اين تجربه ،تجربه بزرگى است .اين تجربه
غير تجربه كشورهاى ديگر است چرا؟ براى اينكه دو مشخصه بزرگ دارد كه

در تجربه كشورهاى ديگر نيست:
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يکى اينكه شما استبدادى برقرار نكردهايد مردم در فشار حکومت استبداد
نبودهاند ،از روى ميل و بطور خودجوش در اين جنگ ،شركت همه جانبه

كردهاند و شما را از هر جهت يارى دادند .فرزندانشان را به ارتش سپردند تا
بعنوان سرباز و افسر بجنگند؛ فن شناسان و اهل فن به كارگاهها آمدند و آن
قدر از وسايل و ابزار جنگى شما را آماده كردند كه شما اينك خود از اين

موضوع خوشحاليد .به شما امکانات مالى دادند عالوه بر بودجه دولتى،
كمکهاى عظيمى كه مردم برای سربازخانهها و نقاط جنگى فرستادند و ...و...
و ...همه بطور خودجوش انجام گرفت و اين مسئله ايست بغايت مهم و

بزرگ.

خود شما بعنوان ارتش بر اثر رابطهأي كه فرماندهى كل قوا با شما برقرار

كرد ،امکان پيدا كرديد ابتكار كنيد و در تمام اين مدت مىكوشيد تا نظم بر
اساس تفاهم و رسيدن به يك فكر و نظر و تجربه را جايگزين نظم بر اساس

ترس كنید و در همه سلسله مراتب چنين بشود و اين موجب شد كه آن
خودجوشى و ميل به ابتكار زنده بشود و ترس از ابتكار از بين برود و همين

ابتكارها در هوا و زمين و دریا موجب شد سرنوشت جنگ تغيير كند.

پس در حقيقت ،اين جنگ به فرماندهى كل قوا امکان داد كه كاربرد

آزادى را ،بمعناى گسترش امکان تحرك خودجوش انسان در جهت سازندگى،

در ارتش ،تجربه کند تا که ارتش به نقش واقعى خويش كه پاسدارى از
استقالل كشور در مرزهاست بسنده كند .ارتش در خدمت دفاع از استقالل

کشور ،سبب تحرك خودجوش مردم و شتاب گرفتن آن مىشود؛ بدین تغییر،
جامعه ما موفق مىشود با تكيه به خود و استعدادهاى نهفته در فرزندان خود با
سرعتى كه عقل را به حيرت خواهد افكند راههاى رشد خويش را پيدا كند و

در آنها پیشرود.

مسئله ديگرى كه تجربه اين جنگ بما آموخت اينست كه هرچند براى

قدرت وجود اختالف ميان فرماندهان و واحدها و نيروهاى مسلح ضرورت
است اما براى ضد قدرت «براى استقالل» براى حکومت دين خالف اين

ضرورت است يکى از ضعفهاى مهم ما عدم وحدت نيروهاى مسلح ما است.
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
است را از بين ببرد و حاكميت واقعى دين يعنى حکومت قانون بجاى

حکومت گروهها بنام قانون و با ابزار كردن قانون ،مستقر مىشود.

براى اينكه اين وحدت تحقق پيدا بکند دو كار بايد كرد يکى اينكه آن

ترس از اين كه در رژيم پيشين در ارتشيان ايجاد مىكردند بايد جاى خود را به

قبول و عمل به دين مىدهد .همه مسلمانند صحيح است اما با كمال تأسف
اگر اسالم به عمل درآمده بود،

اول اینکه جهان ما جهان اسالمى بود؛ اگر هم به این حد موفق نمىشديم

الاقل ملت اسالم اين همه در تاريخ ذلت نمىديد و امروز نيز در موقعيتى كه
هست نبود.

دوم اينكه مردم از موجوديت و اعتبار و قوت ارتش خودشان حمايت

بکنند؛ در نتيجه ،بتدريج ،بيمها ،اضطرابها فرو بريزد و همه در يك جو اميد
بسوى مرزهاى نو و افقهاى تازه پيش برویم.

مطلب سوم اينكه اين جنگ بما آموخت كه در جهان ما دفاع از كشور

وقتى كامالا تامين مىشود كه همه مردم در اين دفاع شركت بکنند .نه تنها

ارتش ما بجنگد ،نيروهاى مسلح ما بجنگد ،خود مردم نيز فن دفاع از خود را
بياموزند .در اصول راهنماى حکومت اسالمى در اين باره تأكيد بسيار كردهام

و بر اين باورم كه در دراز مدت ،نه در كوتاه مدت ،ارتش واقعى خود مردم
هستند .اگر همه مردم دفاع از خويش را بياموزند ،هم هزينههاى نظامى كاهش

مىپذيرد و هم نوآوريها در ساختن اسلحه بما امکان مىدهد كه كامالا بخود
متكى باشيم و هم اينكه هر دولت متجاوزى حساب مىكند حمله ما براى او به

چه قيمتى تمام مىشود؟ خود ما مىتوانيم اين سئوال را حاال بکنيم كه اگر
آمريکاييها و آلت دست آنها صدام حسين مىدانستند كه هزينه حمله به ايران

اين قدر گران است و به نتيجه مطلوب نيز نمىانجامد و عكس دلخواه آنها را
ببار مىآورد و ارتش و ملت را اينسان بهم جوش مىدهد و اين تجربه گرآن

قدر را براى ارتش فراهم مىآورد تا او ،در عمل ،مزه دفاع از استقالل ،مزه
عمل به استقالل را بچشد ،آيا تن به ا ين كار مىدادند؟ و وقتى ما بيشتر از اين
بکنيم ،آنهم نه با شتاب و بصورتى كه انجام مىشد بلکه از روى علم و اطالع و
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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

از خويش را آموخته اند كه هم از نظر داخلى مهم است چون تمايل به اينكه
يك دستهاى قدرت را در دست نگيرد كم مىكند .براى اينكه همان چيزى
راكه آن دسته بلدند بلد است و هم از نظر خارجى تأمين استقالل ما را به تمامه

ممکن مىگرداند.

و باالخره مسئله ديگرى كه نيروهاى مسلح ما مىبايد با استفاده از تجربه

جنگ بدان بجد بپردازند ،مسئله آموزش است اين جنگ بما آموخت بدون

علم در اين جهان نمىتوان از موجوديت كشور دفاع كرد و استقالل بىمعنى
است .ما نه تنها در دوران قاجار جنگ را بدليل اينكه علم جنگ را نداشتيم،

باختيم و شکست خورديم و پیآمد آن شکست ،خفت و خوارى تاريخى و از
دست رف تن بسيارى از نقاط كشور شد ،بلکه امروز هم ما در اين جنگ و حتى
در جنگ چريکى و نامنظم هم ديديم كه بدون علم نمىتوان نتيجه گرفت.

براى اينكه جهان ما جهانى است كه شما هر فنى ابتكار بکنيد و هر

اسلحهاى بسازيد ضد آنرا هم مىسازند ،خنثى كننده آنرا هم مىسازند .پس اگر
يك وقتى ابتكارهايى بوده است و در جنگ نامنظم چريکى نتيجه داده است،

نه تنها ضد آن ابتكارها را ابتكار كردهاند و آموختهاند ،بلکه بيشتر از آن هم
كردهاند .هر ارتشى در آموزش ابتدا آنچه را كه بايد بر ضد دشمن بکار ببرد

آموخته و بعد آنچه را كه خود بايد بکند مىآموزد .در اين زمان كه بکلى فلسفه

آموزش نظامى تغيير كرده است و ارتش ما از اين جهت در دوران رژيم سابق
ضعف بزرگى داشت ،در دوران انقالب به لحاظ اينكه مىبايد ضد آن

ابتكارهاى دشمنان را مىيافت و بکار مىبرد ،دارد آن ضعف را از دست
مىدهد و از حاال به بعد بايد بطور جدى اساس آموزش خود قرار بدهد.

آموزش جنگى نخست بايد داراى دو جنبه باشد يکى آموزش ابتكار ضد

ابتكارت ديگران و ديگرى آموزش ابتكارهايى نو كه امکان پيروزى مىدهد.

805

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

عالوه بر اينكه تکیه بر آموزش سبب پيشرفت فنون نظامى میشود ،كمك

شايانى به كسب استقالل فرهنگى نیز میکند كه در برگيرنده استقالل فنى و

علمى و ...نيز مىباشد .از نظر انسجام و يکپارچگى درونى ارتش نيز وقتى
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

ارتش بوجود آمده بود كه درجه دار ،درجه دار مىماند ،افسر جزء ،افسر جزء

مىماند ،از بين مىرود و هر كس توانايى آموختن و كاركردن داشت باال
مىرود .البته اگر كسى نداشت باال نمىرود.

اينها نكات مهمى است كه از اين جنگ آموختيم .تجربههاى ديگرى هم

بودهاند كه من پيش از اين در باره آنها صحبت كردهام .اما در اين فرصت كه
ما در موقعيت قوت هستيم و كابوس را پشت سر گذاشتهايم كه شما خودتان

خوب مىدانيد من چه مىگويم و چه كابوسى را از سر گذرانديم ،چه وضعيت
سخت و تلخى را پشت سر گذاشتيم تا به اينجا رسيديم و در وضعيتى هم

بوديم كه نمىتوانستيم دردهامان را با مردم در ميان بگذاريم تا اينهمه زبان
شماتت اين و آن ،مغرضانه و غير مغرضانه دراز بشود ،در اين موقعيت ،الزم

بود با شما ارتشیان و مردم اين صحبتها را در ميان بگذارم ،بدان اميد كه
نيروهاى مسلح ما بىتزلزل و با استقامت به پيشروى عمومى خودشان سرعت

ببخشند و در همه جا در زمين و آسمان و دريا تحرك را به حداكثر برسانند و
در فاصله كوتاه دشمن را از خاك خودشان بيرون برانند.

شما ارتشيان و غير ارتشيان مسلح امروز مىبينيد كه اداره كل حفاظتى

آمريکا اعالم مىكند كه اخيرا اياالت متحده فروش  8كشتى جنگى به عراق از

طريق ايتاليا را تصويب كرده است ،اين كشتىها متعلق به آمريکا هستند و
عليرغم قوانين لغو فروش اسلحه به كشورهايى كه بقول آمريکا از تروريسم

(يعنى از مسئله فلسطين) پشتيبانى مىكنند به عراق تحويل داده مىشود .شما
مىبينيد كه
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رابرت تاكر مشاور آقاى ريگان كسى است كه مىگويد آمريکا بايد
ميدانهاى نفتى خليج فارس را بتصرف نظامى خود درآورد.

و شما در عمل مىبينيد ما چه مىكنيم ،به زيان آمريکا عمل مىكنيم يا به سود

او؟ و امروز كسانى را مىبينيد كه بظاهر بر ضد آمريکا تبليغ مىكنند اما بواقع
در جهت منافع و سيأست آمريکا عمل مىكنند.

در اين اوضاع احوال ،مىبينيد كه دولت ايتاليا هليکوپترهاى ما را به اين

بهانه كه چون جواز فروش را آمريکا نمىدهد ،با اينكه ما از ايتاليا خريدهايم

بما تحويل نمىدهد و همين آمريکا به او (ايتاليا) اجازه مىدهد كه كشتى

جنگى به عراق بفروشد و بسيارى امور ديگر كه مىبينيد .واقعيت ،واقعيت

است ،ادعا ،ادعاست .بسيارى هستند خيلى داغ ضد آمريکايى تبليغ مىكنند،
اما در عمل و در واقع با تضعيف نيروهاى مسلح ما ،با تضعيف رئيس

جمهورى كه در جبهه است بسود آمريکا عمل مىكنند .همه اينها براى كسانى
كه مىجنگند امورى تخريبى و ملموس هستند .حال بشما مىگويم چون اينها
همه را مىدانید ،پس در كسب پيروزى شتاب كنيد ،زمان جنگ را هر چه
كوتاهتر كنيد و ناگزير تالشتان را هرچه بيشتر و بزرگتر بکنيد چون بسود ما

است.

از اين نظر بسود ما است كه بيهودهگى اين تشبثات را به آمريکا ثابت

مىكنند و ميهن اسالمى ما هم با اعتماد و اعتقاد كافى كار بازسازى را از سر
مىگيرد .انشاءالله
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ريگان تصميم دارد پايگاههاى دائمى براى آمريکا در منطقه خليج
فارس ايجاد كند
امروز پيش از ظهر چند تن آمده بودند كه درباره ايجاد افكار عمومى در
جهان بسود انقالب اسالمى ايران بحث مىكرديم .آنها نخست درباره توسعه

دامنه فعاليت آمريکا در منطقه خاورميانه بحثى را بميان آوردند .بحث از اينجا
شروع شد كه ريگان تصميم دارد پايگاههاى دائمى براى آمريکا در منطقه
خليج فارس ايجاد كند و به احتمال زياد اولين پايگاهها در «ايتام» و
808

«تربوده» كه پايگاههاى هوايى اسرائيل هستند ،خواهد بود .اين پايگاهها،
طبق قرارداد كمپ ديويد از سال  1982به مصر تعلق ميگيرد .اما ريگان

مىكوشد كه رضايت سادات را براى اينكه اين پايگاهها به آمريکا تحويل
بشوند ،بدست بياورد .و به عربستان سعودى نيز ،براى كسب اجازه ساختن
پايگاههاى جديد نظامى براى آمريکا در آن كشور فشار مىآورد .و البته كارتر
قبل از او با عمان ،كنيا ،سومالى و و و ...قراردادهايى براى ايجاد پايگاههاى

نظامى امضاء كرده است كه ريگان همه قراردادها را قبول دارد و آن پايگاهها

راحفظ مىكند ،و تالش دارد پايگاههاى جديدى نيز بدست بياورد.

پيش از آنهم يکبار در شوراى عالى دفاع اين بحث پيش آمد كه از شرق

ايران تا غرب ايران يك رشته گروه بندىهايى تحت حمايت آمريکا درحال

شکل گرفتن است و ما در يك حلقهاى از پايگاههاى آمريکا و دسته بندىهاى
كشورهاى منطقه در جهت منافع و سلطه آمريکا قرار خواهيم گرفت.

و اما اروپا تا اين زمان بخود يارا نداده است كه در اين منطقه سياست

مستقلى داشته باشد .چرا؟ خوب معلوم است .چون رژيمهاى حاكم بر اروپا
ميان استقالل و تغيير نظامهاى اجتماعى در اروپا و وابستگى و حفظ موقعيت

خودشان ،دومى را ترجيح دادهاند .ما نيز رژيمهايى نداشتهايم و كشورهاى

مسلمان و نفت خيز نيز رژيمهايى نداشتهاند كه چنان عمل كنند که در اروپا آن
نيروهايى كه مايل به استقالل عمل از ابرقدرتها هستند امکان رشد پيدا بکنند.
رژيمهاى حاكم بر اروپا نيز همواره با اين استدالل «كه اگر آنها نباشند،

شيخها ،شاهها و رئيس جمهورىهاى متكى به ديکتاتورى نظامى ،قراردادهاى
بزرگ با آنها و با كشورشان منعقد نخواهند كرد و در نتيجه بيکارى زياد
خواهد شد و صنايع خواهند خوابيد و چنين و چنان خواهد شد» ،رأى آورده و

حکومت كردهاند ،اگر اين رژيمها( ،رژیمهای كشورهاى نفت خيز) چنان

رژيمهايى نبودند ،كامالا مىتوانستند بگويند كه ما با اروپايى كار مىكنيم كه از

خود استقالل نشان بدهد .در آن صورت ،مستضعفان اروپا ،كارگران ،دهقانان
و مردم خرده پا ،فريبى را كه امروز مىخورند ،نمیخورند و رأىشان عوض

مىشود و در پى آن ،قيافه جهان هم ديگر مىشود .بهرحال در شرايط فعلى،
اروپا بيشتر دنبالهرو است و از خود ابتكارى نشان نمیدهد.
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چه رژيمهايى در خاورميانه مورد حمايت آمريکا قرار مىگيرند؟
مسئله سوم مورد بحث ،مسئله خطر تصرف مناطق و حوزههاى نفتى از
سوى آمريکا بود .بنابراين اطالعات نوع تازهاى از تعادل قوا ميان دو ابرقدرت

در منطقه بوجود خواهد آمد .كه اگر او بخواهد اين مناطق را تصرف كند
ناگزير بايد «يك مابه ارائى ) به رقيب خود بدهد.

خوب ،نتيجه اين  3پايه و اين سه مبنا براى بحث ،مبناى چهارمى است و

آن اينست كه چه رژيمهايى در خاورميانه مورد حمايت آمريکا قرار مىگيرند؟

در اينكه آمريکا مىخواهد به يك جريان طوالنى از تفكر انقالبى و عمل

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
داشته است ،اما در مجموع شدت يافته و به تحوالتى در كشورهاى اسالمى

انجاميده است .اما اين تحولها كه رژيمهاى جديدى را بوجود آورد ،اگر به
اينجا بيانجامد كه اين رژيمها نيز قلب ماهيت كنند و تابع آمريکا و يا يك

ابرقدرت ديگرى بشوند ،در آن صورت ،مىشود گفت«:تمام راهها به رم ختم

مىشوند» .و هر جريان انقالبى پس از يك دورهاى به همانجا برمىگردد كه از
آنجا حركت را شروع كرده بود .به عنوان مثال :رژيم بعثى عراق به عنوان يك

جريان و يك تفكر گذشته از محتواى بعث ،باالخره درگذشته خواهان رهايى و
استقالل از حاكميت قدرتهاى خارجى بود و حاال بنام همان بعث ،رژيم صدام

حسين بوجود آمده است كه در تفاهم كامل با آمريکا مىخواهد قدرتى در
منطقه بشود .معناى اين حرف ايناست كه اين آزمايش ،جانشين آزمايش

پيشين مىگردد ،يعنى در رژيم سابق ،شاه داراى اين ايدئولوژى بود .قدرت
طلبی را با این مرام توجیه میکرد :بايد با ايجاد يك دولت قوى از راه روشهاى
خشن ،راه پيشرفت كشور را بسوى غربى شدن بازكرد .در اين نوع ايدئولوژى،

كمال رشد ،قبول فرهنگ غربى است و بايد اين فرهنگ را به جامعههای ما
تحميل كرد تا نسل بعدى فرنگى بشود!
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آن تجربه شکست خورد چون هدفش اين بود كه انسان تازهاى بوجود
بيايد كه در خدمت سلطه بيگانه باشد ،تا ثروت و هستى و موجودى و

استعدادهاى انسانى و همه چيز ما به جامعههاى مسلط سرازير بشود.

اينك نوبت تجربه ديگرى است .تجربه رژيمهاى متكى به ايدئولوژىهايى

كه اين ايدئولوژىها در مخالفت و ضديت با غرب بوجود آمده است .آنجا كه

گفتيم در جنگ ضد هر چيز را مىسازند و بکار مىبرند ،در واقع تبديل اين
جريان (انقالب) به ضد خود ،محتوى اصلى سيأست ابرقدرتها را در دوران ما
تشکيل مىدهد و اين همان چيزى است كه ما از آن به القاء ايدئولوژى ياد

كردهايم و پيش از انقالب و نيز بعد از انقالب و هر روز نسبت به آن اعالم
خطر نمودهايم.

بحث براين چهارپايه شروع شد و به اين نتيجه انجاميد كه در جهان امروز

ما امکان براى رهبرى و پيشگامى و امامت مستضعفان را پيدا كردهايم .اما
براى اينكه از اين فرصت استفاده كنيم الزم است كه در داخل كشور انسان

منزلت خود را بازبيابد يعنى در ايران قانون اجرا شود و مستضعفان كشور ما در
يك نظام قانونى ،حقوق از دست رفته خود را بازبيابند و حاكميت زور از بين

برود و معنويت واالى اسالمى در جامعه الگویی صاف و بىغش به بشر نشان

داده شود .در اينصورت جريانهاى ضد سلطه ابرقدرتها ،در همه جا بخصوص
در اروپا قوت مىگيرند و تمايل به زيست مستقل ،عمومى و جهانى مىشود و

ما مىتوانيم براى بيرون رفتن انسان از نظام جهانى كه بر پايه سلطه قدرتها
شکل و محتوى گرفته است ،راهى باز كنيم.

جاده صاف كن بازگشت نظام پيشين
در داخل كشور ما بسيارند عناصر و گروههايى كه با قيافههاى داغ

انقالبى ،دانسته يا ندانسته ،در واقع ،در خط تحکيم سلطه ابرقدرتها از طريق
سازمان دادن به تمركز زور و اعمال قدرت خودكامه ،مشغولند .نتيجه اين

روشها جز اين نمىشود كه اين گروهها گرچه كوچكاند ،اما در حقيقت
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
حركت مردم برنامهاى بر پايه انديشه اسالمى و سازماندهى آن الزم است تا

تشکل بوجود بيايد و اين تشکل بتواند در برابر جريانهايى كه با قيافهاى ضد

آمريکايى در واقع محتوايى جز سيأست آمريکا براى به زانو درآوردن انقالب

ايران ندارند ،بايستد .گفته مىشد كه اين روزها يك اسنادى هم منتشر شده و

اسنادى هم گفته مىشود هست كه بعضى مشتها را باز كرده و معلوم كرده كه آن
قيافههاى ظاهرا ضد آمريکايى تا كجا با آنها در رفاقت و موافقت بودهاند.
بنابراين مردم دارند قيافهها را مىشناسند .مردم قيافههاى زيادى مىديدند و

خيال مىكردند اينها خيلى انقالبى هستند ،مسلمانهاى چپ و يا چپ اسالمى
چنين و چنان هستند ،اما از آنها نامه هايى منتشر شده و درباره خود آنها

افشاگرى شده است كه معلوم مىكند اينها در رژيم پيشين تسليم
طلبهاى زبونى بودهاند .اينك دوباره «وجدان عمومى» روشنى و وضوح پيدا
كرده است و مىتوان بر اساس اسالم و با برنامهاى كه در بيانيه جمهورى
اسالمى ايران عنوان شده است ،سازمانى را بوجود آورد و كشور را از مهلکه

بيرون كشید .اما گفته مىشود كه رئيس جمهور چون به حركت معتقد است و

سازمان را قالبى كه مانع از قوتگرفتن و شتاب گرفتن حركت مىشود تلقى

مىكند ،با سازمان موافق نيست.

اما حق اينست كه «سازمانهاى حزبى» كه از مشروطيت به اين طرف در

ايران بوجود آمدهاند كما بيش شبيه « حزب عدالت» بودهاند .مىگويند از
جمال امامى پرسيدند :حزب عدالت چيست؟ پاسخ داد« :ع» و «د» آن على
دشتى و بقيه آلت است .سازمانهايى كه يك عده در آن همه كاره و بقيه وسيله

باشند ،فقط شکل هستند و سازمانهايى براى گرفتن سهمى از قدرتاند كه اسم
حزب را بر خود گذاشتهاند و حزب نيستند .آن چيزى كه توده مردم ،خواستها و

نيازهاى اساسى آنها و هدفهاى معنوى و مادى در برگرفته آنها را بازگو كند و

در پى تحقق آنها برآيد نيستند.
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اهميت خودجوشى
پس مسئله مقدم بر سازمان «خودجوشى» است يعنى ايجاد سازمان بايد

به ايجاد رابطه ميان انسانهايى بپردازد كه فعال ،خالق و بطور خودجوش در
پى كمالند و در نتيجه مستقل هستند و مىتوانند ،آزادانه ،با همکارى با

يکديگر ،راه را براى بيرون رفتن از مشکالت ،از بنبست مشکالت بازکنند.
اين سازمان همان است كه پيامبران بوجود آوردند و بايد اين مؤمنان با

استعداد و اليق و مستقل و آزاد نه به خاطر اينكه خود را به جايى متصل كنند
و قدرتى حاصل كنند بلکه به خاطر تعقيب راه خدا ،صراط مستقيم را بازبيابند

و با هم تالش مشتركى براى موفقيت در صراط مستقيم بعمل آورند .اين است

آن سازمانى كه بايد بوجود آيد و اين نمىتواند از باال با اعالميه من با يك

گروهى بوجود بيايد .بايد از جامعه و از درون انسانهاى مبتكر و خالق و معتقد
بجوشد .افراد جامعه ،نبايد خود را به تقدير بسپرند که از باال تعیین میشود،
بلکه باید به تالش براى بازيافتن يکديگر بپردازند؛ بايد همديگر را پيدا كنند،
با هم همکارى كنند و به یمن اين همکارى ،قرار و مدارى براى ادامه و دوام

همکاری و تعقيب هدفها پيدا كند.

معايب تخريب در ايران
به مناسبت مىگويم كه موافق تحقيقى كه در تاريخ اين احزاب در طى
 20سال گذشته بطور مستمر و پيگير بعمل آوردهايم ،پنج عیب سبب شده
است که هم به جايى نرسيدند:

 عيب اول ابهام در طرز فكر ،بينش ،اصول اعتقادى با هر اسمى ديگر كهمى خواهد رويش بگذارند بوده .غالب اين احزاب يك اسمى روى خود
مىگذارند اما محتواى اين اسم معلوم نيست ،روشن و واضح نيست كه در
گذشته تقريبا هميشه اينطور بوده است.

 -عيب دوم نامعلوم بودن و غير منطقى بودن برنامه عمل بوده است؛ البته يك

اصولى و يك خطوط كلى (كه غالبا هم ترجمه شده بوده است) بعنوان برنامه
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عرضه كرده اند ،اما برنامه چيزى نيست كه مثالا انسان بگويد حزب ما صنايع را
ملى مىكند ،بانكها را ملى مىكند ،چنين مىكند و چنان مىكند ،اين برنامه
نمىشود .برنامه بايد از واقعيتها بيايد ،مثل نسخه طبيب مىماند مرض را
تشخيص بدهد بعد براى آن نسخه بنويسد براى مرضى كه معلوم نيست يا

نمىشناسد و تشخيص نداده است ،نسخه نمىتوان نوشت.

 عيب سوم اخالق است .اگر تعبير قرآنى را بگيريم دو حزب بيشتر نداريم ياحزب خدا و يا حزب شيطان .بهرحال ،هر حزبى اخالق میخواهد و دارد؛ یا
اخالق متناسب با حزب خدا را مىخواهد و مییابد و یا اخالق متناسب با

حزب شيطان را .غالب اين احزاب اگر نگوييم همه ،اخالق حزب خدا را ،آن
اخالقى را كه در قرآن براى مؤمن ،براى افرادى قائل است كه خود را در راه

خدا مىدانند ،نداشتهاند.از جهت اخالق هم گرفتار ابهام و التقاط و گوناگونى
فراوان بودهاند.

 عيب چهارم مسئله سازمان و درون حزب است و همانست كه در آغاز بحثگفتم .احزاب اگر هم موفق شدند استعدادها را جذب بکنند ،آن استعدادها را

بتدريج در سازمان عقيم كرده و مانع از پرورش آنها و روآمدن استعدادها

شدهاند .غالبا احزاب سکوى پرش بودهاند .اينست كه حزب در ايران در اذهان
مردم جلوه خوبى نداشته است.

 -عیب پنجم قدرت طلبی را با هدف مطلوب پوشندان است :هدف از تشکیل

حزب درابهام است؛ رابطه ميان حزب و جامعه چه رابطهای است؟ حزب چه

رابطهاى با جامعه و نظام آن برقرار خواهد كرد؟ آيا نقش قيم جامعه را خواهد

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

واقعيتهاى جامعه خواهد گرفت؟ برنامه را در رابطه با چه ديدگاهى و چه آينده
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
جامعه را از شکل طبقاتىاش بيرون مىبريم و يك جامعه سوسياليستى با اين
مشخصات بوجود خواهيم آورد .البته در مقام حرف ،اين حرف آسان است و
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اگر تازه برنامههاى همانها را هم مطالعه كنيم مىبينيم سردرگم هستند و آينده
واضحى را نويد و بشارت نمىدهند.

پس اگر يك سازمان سيأسى به معناى درست كلمه بخواهد بوجود آيد و پا

بگيرد بايد اين پنج عيب را نداشته باشد .استعدادهاى خالق و مستقل ،مؤمن

به مرام و راه و روش مشترک ،همديگر را يافته باشند و پاسخ روشنى براى اين

امور داشته باشند .مردم اخالق آنها را بدانند ،بدانند كه چه نوع مردمى هستند

و اگر خواستند جذب آنها بشوند معلوم باشد كه به جمع چه نوع انسانهايى

جذب مىشوند .طرز فكر و اعتقاد آنها را به روشنى بدانند .برنامه آنها را
بدانند ،روابط درونى سازمان و جاى انسان در آن را بدانند .روابط اين سازمان

را با جامعه و تغييراتى كه ساختمان عمومى جامعه بر فرض رهبرى اين سازمان

پيدا خواهد كرد را بدانند.

اميدوارم آنهايى كه خواهان بيرون بردن ايران از اين بنبست در پناه اسالم

هستند اين كار را از راه حاكم كردن اسالم انجام بدهند و اين مختصر را پندى

و پيامى از جانب من تلقى كنند.

بعد شوراى نظامى تشکيل شد و به بحث در امورنظامى پرداخت .ما در

وضعيتى هستيم كه حساس و دقيق است و روزها و بلکه ساعتها در آن براى ما
قيمت دارد در اين شوراى نظامى من اين مسائل را به تفصيل با نظاميان در

ميان گذاشتهام .ادامه و تأخير جنگ همه زيان است و ممکن است اين زيان

براى منطقه ما غيرقابل جبران بشود .بنابراين ،چاره كار اينست كه لحظه عمل را
نزديك كنيم و دوره عمل را كوتاه كنيم .از لحاظ جنگ من نمىتوانم عوامل
اين ارزيابى را با خوانندگان در ميان بگذارم ،اما اين بار اول هم نيست كه من

با نظاميان اين مطلب را در ميان مىگذارم و به آنها هشدار مىدهم .در همين
حدود هم با مردم در ميان گذاشتهام .بهرحال آنها بايد به حرفهاى پشت سر

توجه نكنند ،ارتش اسالم يعنى تركيبى از كسانيکه آمادهاند براى استقالل

ميهنشان بميرند و نبايد گلمهمند حرفهايى باشند كه اينجا و آنجا زده مىشود.

هر چه كه بعد از جنگ پيش بيايد ارتش نمىبايد حتى فكر آنرا هم بکند.
ارتش بايد با تمام توان و با همه روحيه يك انسان معتقد بجنگد و از ميهن

اسالمى خويش دفاع كند و دشمن را بيرون براند .بعد ،چه امرى پيش خواهد
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آمد؟ اوالً و ثانيا بر فرض كه پيش بيايد ملت پشتيبانى خواهد كرد اجازه
نخواهد داد به كسانيکه در راه وطنشان فداكارى كردهاند حتى بىحرمتى بشود

چه رسد به بيمهاى موهوم ديگر.

اگر من مىتوانستم براى اين مردم توضيح بدهم كه چه كار سنگينى نيرو و

توان مرا مىكاهد ،مردم مىتوانستند معناى داستان آرش كمانگير را بفهمند .آن
داستان اين است :وقتى قرار شد مرز اين کشور را معين كنند آرش از كوه
دماوند باال رفت و نيزه در كمان گذاشت و جان خويش را در آن نيزه نهاد و
رها كرد .نيزه در آنسوى جيحون بر زمين آمد و جان آرش از تن او بيرون رفت.

اميدوارم اين بار نيز دشمن از ميهن اسالمى ما بيرون برود اما اين بيرون بردن
دشمن همانسان جانكاه است .من نمىخواهم روضه خودم را بخوانم ،بلکه

مىخواهم با مردم درد دلى كرده باشم .بيشتر از اينهم نمىگويم.
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آنچه مىكنم براى خدا و موفقيت و پيروزى در اين جنگ است
اين سه روز همه را در راه و در بازديد از مواضع گذرانديم .نمىگويم

بازديد جبههها بلکه بازديد مواضع و گفتگو و رفع مشکالت آنها تا حد امکان.

خصوصا مشکالت نيروهاى مسلح .البته اين بار چون از جبههها بازديد

نمىكرديم ،مجالى هم پيدا نشد تا با سربازان و درجه داران جز به ندرت
صحبت كنيم .سر راه از سوسنگرد گذشتيم و البته مجال توقف نبود و نشد اگر

چه دلم مىخواست آنجا توقفى مىداشتيم و با سپاه آن شهر و افرادش گفت و

شنودى مىكرديم ،اما نشد .نه آنها و نه سربازانى كه من در آن بازديد سه روزه
نتوانستم با آنها صحبت بکنم نبايد هيچ دلگير بشوند براى اينكه در اين سه

روز مقصود مراقبت ،معاينه ،رفع نواقص طرحى بود كه مىبايد به اجرا گذاشته

مىشد .البته نمىبايد اين ديدارها هم به يك صورتى در مىآمد كه توجه دشمن
را جلب مىكرد .با توجه به اين جهات ،اگر خاطر كسانيکه مرا در حركت
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مىديدند از اينكه نمىايستم و با آنها گفتگو نمىكنم آزرده شده است ،اين
آزردگى را از دل بدر كنند.

پيش از اين گفتهام .آنچه مىكنم براى خدا و موفقيت و پيروزى در اين

جنگ است و خدا مىداند كه هيچ هدف ديگرى را در سر نمىپرورم.

اميدوارم در آينده نزديك فرصت پيدا بکنم و از جبههها و اين قسمتهايى كه

ديدن مىكنم با همه اين مردم مبارز ،معتقد ،جانباز ديدار كنم و با آنها به
گفتگو بنشينم .البته كار از نظر بدنى بسيار خسته كننده بود.

برآوردها و واقعيتها را شايد تحت اين عنوان به لحاظ موقعيت جنگى و

واقعيتى كه مرا به طرح اين مسئله برانگيخته است به ميان بياورم .مىخواهم
اين را بگويم كه همواره ميان آنچه انسان برآورد مىكند و آنچه در واقع انجام

مىگيرد يك فاصلهاى وجود دارد .اگر در ارزيابى همه جهات را در نظر بگيرد
اين فاصله كمتر مىشود و اگر جهاتى را در نظر بگيرد و جهاتى را در نظر

نگيرد ،فاصله زياد مىشود .مثالا هر كسى براى خود برنامه مىچيند كه در فالن
مدت ،فالن كار را تمام كند .اما چون همه عوامل را در نظر نگرفته است،

ضمن عمل ،مسائلى پيش مىآيد كه سبب میشود آن برنامه در آن مدت انجام
نمى گيرد و مدتها بيشتر از آنچه او پيش بينى كرده بود طول مىكشد .به مسائل
و مواردى برخورد مىكند كه پيش از آن فكرش را هم نكرده بود ،در نتيجه
همواره با خود اين گفتگو و مالمتگرى را دارد كه چرا درست ارزيابى نكردى

و اين مدت را معين كردى و عرض و طول كار را به اين صورت برآورد كردى
و چرا كار را در مدت معين و بنحوى كه پيش بينى كرده بودى انجام ندادى؟

و از اين قبيل.

گمان مىكنم وضع صدام حسين هم همينطور است .او هم پيش بينى

آنچه پيش آمد را نكرده بود و حاال با همه اين مسائل روبرو است .وضع ما هم

كم و بيش همينطور است .مسائل زيادى هست كه پيش از عمل درست
ارزيابى نمىشود و در نتيجه وقتى عمل انجام مىگيرد ،انسان مىبيند اوالً در

زمانی كه معين شده بود انجام نشده ،ثانيا به ترتيبى كه تعيين شده بود انجام
نگرفته است .بدينسان اين مشکل هميشگى است و براى همه وجود دارد .اما

چرا اين مشکل را مطرح كردم؟
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مىخواهم بگويم آن عاملى كه در بين اين عوامل انسان كمتر به فكر آن
مى افتد ،از راه خودخواهى عامل اساسى است ،يعنى ميل به كار انسان در
چگونگى انجام يك كار و زمان انجام آن تعيين كننده است .اگر انسان كارى
را از روى ميل و بدون بيم و تشويش انجام بدهد ،در ارزيابى تمام جوانب كار

دقت مىكند .از اینرو ،مردم باید خدمتگزاران خود را از راه تشويق ،از راه
يارى و روحيه دادن ،تقويت بکنند تا که آنان شوق به کار پیدا کنند.

راهپيمايى جايز نيست و راهپيمايى شما بايد به سوى مرزها باشد
من چند بار راجع به تالش اين و آن براى پايين آوردن روحيه ارتشيان
صحبت كردهام ،عدهاى هم فكر مىكنند كه اين كار يعنى ضربه زدن به من
است .چرا؟ نمىدانم و میدانم .کاری کرده اند که بقای من در این مقام،

مطلقا سازگار نیست .بهرحال ،عدهاى بيشمار از نظاميان بطور خودجوش در
پادگانهاى مختلف خواستند به جانبدارى از رئيس جمهورى راهپيمايى بکنند

و پيش من آمدند كه ما مىخواهيم بگوييم اين را مىدانيم كه شما چه زحمتى
كشيدهايد و مىكشيد .به آنها گفتم :اگر شما مىخواهيد بگوييد كه مىدانيد چه
كردهام و چه مىكنم بهترين راهپيمايىها ،اصرار و سماجت در بهتر و سريعتر
جنگيدن است .ساعتها براى ما شمرده است .هر ساعت تأخير ممکن است

براى ميهن ما سرنوشت دردناكى را ببار بياورد و همينطور است كه براى منطقه

ما .پس جواب شما به اين حركات ،اعمال و گفتار ،بايد كار و تالش و
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

ماست ،امام هست و پشت ماست و هيچ نگران از اين نقل و صحبتها نباشيد.

گمان من اين است كه اين توضيحاتى كه براى خوانندگان دادم و براى

ارتشيان نيز گفتهام ،بصورت يك انگيزهاى براى همه درآيد .براى همه آنهايى

كه مىخواهند ميهن شان سقوط نكند ،انقالبشان سقوط نكند ،رژيم جمهورى
اسالمى سقوط نكند .اين روشهاى تخريبى را نه دليلى براى مقابله بگيرند و نه
حجتى براى كار نكردن .به عكس اينها را بايد دليل و حجتى براى سخت

كوشى و استقامت براى پيروزى در جنگ بدانند و بعد پيروزى بر مشکالت
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اقتصادى و استقرار حاكميت دولت و امنيت در سرتاسر كشور بشمارندد .اينها
هستند هدفهايى كه همه ما بايد با جان و دل براى آنها بکوشيم ،بايستيم و
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

مسئول ،همه ما و همه ملت ،بايد بدانها قيام بکنيم .اين آن عاملى است كه اگر
پيدا شد و بوجود آمد ما مىتوانيم ابرهاى تيره يأس را از افق ايران پراكنده
كنيم و به جاى آن ابرهاى بارور رحمت بازآوریم وآنها باران رحمت را ببارند.

ما در اين سه روز كارهاى ديگرى هم داشتهايم از قبيل تشکيل شوراى

دفاع و امورى كه معمول وظايف روزانه ما است و من نمىخواهم چون مطالب
عمدهاى ندارد در اين مقام درباره آنها حرف بزنم .اين سه روز همآنطور كه
گفتم براى اين در راهها و بازديد مواضع گذشت كه بلکه بتوانيم تأخيرهايى را

كه به علتهاى پيش بينى نشده ،ممکن است بوجود بيايد را با سرعت در كار و
ايجاد هيجان كار جبران بکنيم و مواضعى كه بدست مىآوريم ما را در موقعيتى
قرار بدهد كه در نتيجه پيروزى ما بر دشمن قابل پيش بينى و سريع باشد ،بقيه
بسته به عنايت خدا است .اميدوارم آنچه كردهايم در اين زمينهها نتايج بايسته

را به بار آورده باشد كه در موقع خود مردم از چگونگى انجام كار مطلع

مىشوند

كمتر مسئلهاى نباید از ديد بگریزد ،با يك ديد روشنى باید با واقعيت

برخورد کرد و كار را در موقع خود ،همآنطور كه پيش بينى میشود ،به انجام
برد .بدين سان ،خواننده مىبيند كه ما برمىگرديم به همان «عامل روحيه»

براى اينكه ،در مورد آنچه مىخواهيم درست انجام بگيرد ،روحيه عامل مهمى
است و اين روحيه بدوگونه در آدمى پيدا مىشود :آنها كه در رابطه با خدا عمل

مىكنند ،چون براى خدا كار مىكنند ،ديدشان همه چيز را مىبيند :دغل

كارىها ،مرضها ،خواستها ،ناخواستها پرده نمىشدند كه او واقعيت را نبيند يا
آنها را به بنحوى ببيند كه دلخواه او است .كسى كه براى خدا كار مىكند امور

را همآنطور كه هست مىبيند و هيچ رنگى از مجاز به واقعيتها نمىدهد.
وقتى امور را همآنطور كه هستند ديد ،در ارزيابى آنها نيز ،ميل ،خواست،

ناخواست ،نفع و ضرر خود را دخالت نمىدهد در نتيجه واقعيت را آنطور كه
819

هست شناسايى مىكند و متناسب با آن عمل مىكند .البته نتيجه هم مىگيرد.
در اين صورت حتى گوشه و كنايه و زخم زبان و شايعه و اين روشهاى تخريبى
به جاى آنكه او را از كار بازدارند و او را خسته كنند ،به عكس در او ميل به

كار را افزايش مىدهند؛ چرا كه او از همين روشها مىفهمد كه كار خود را
دارد درست انجام مىدهد و با روحيه قوىترى كار خود را انجام مىدهد.

اينست كه وقتی كار برای خدا است ،میدانیم و مىبينيم كه چسيت و تا انجام
كار روحیه باال است .اما همه مردم ،همه آنها كه كار مىكنند اين معانى
برايشان روشن نيست؛ ناچار جو اجتماعى در پيداكردن روحيه و يا از دست

دادن روحيه اثر مىگذارد و همين اثر موجب مىشود كه كارى به موقع و خوب
و كار ديگرى بىموقع و بد انجام مىگيرد .اينست كه به عنوان دستور اسالمى

ما ،به اين كه «كسي كه از مخلوق در مقام خدمت تشکر نكرد ،از خالق هم
تشکر نخواهد كرد» ،اين قدراهميت دادهاند .چرا كه در يك جامعه اسالمى
يکى از وظايف مسلمانان اينست كه براى خدمتگزاران خود از راه تشويق از

راه يارى و كمك ،روحيه بوجود آورند و آن را تقويت كنند.
كارنامه پنج شنبه  11دى ماه 1359
تاریخ انتشار  25ديماه 1359
روزنامه شماره 450

چه انتظارى از نيروهاى مسلح مىرفت و حاال چه انتظارى مىرود؟
امروز تمام مدت با به بررسى مجدد طرحهاى نظامى كه مىبايد به اجرا

درآيد پرداخیتم و به نظارت بر انجام كارهاى نظامى كه بايد انجام مىگرفت،
مشغول بودیم .شرايط جنگ به من اجازه نمىدهد بگويم اين كارها و آن

طرحها چه بودند .قرار اين بود كه اطالعاتى كه به درد دشمن مىخورد در

گفتگوها به ميان نياوريم؛ اما عدهاى كه گويا دشمن واقعيشان داخلى و رئيس

جمهور منتخب مردم است ،اين قاعده را رعايت نكرده و نمىكنند و پى در
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
تا از طريق شايعه سازى بطور مستقيم و از طريق غيرمستقيم ،توسط همين

گروهها اين كارزار تبليغاتى را سخت گرمتر كنند.

صبر كردن در اين امور مثل همان بيان امام است .يعنى استخوان در گلو،

دم بر نياوردن .چه بوديم و چه شديم؟ و چه انتظارى از نيروهاى مسلح

مىرفت و حاال چه انتظارى مىرود؟ آيا كندى در كار عمدى است يا اين
كنديها نتيجه فقدان بسيارى از عوامل از جمله نارساييهاى ادارى است.
ناتوانيهاى مسئوالن در تدارك نيروهاى مسلح و ...است؟ بهرحال ما برآن
نيستيم كه به بهانه وجود نارساييها و ناتوانيها ،دست روى دست بگذاريم و

دشمن را چيره كنيم؛ نيروهاى مسلح ماهم حق ندارند به اين بهانهها ،ولو

درست ،كار خودشان را زمين بگذارند و به نقش خود در بازداشتن دشمن از
پيشروى بيشتر قانع باشند.

مسئلهاى كه هست اينست كه بسيارى از مسئوالن آنچه را كه بايد بدانند،

مىدانند و بنابراين نبايد بيانى خالف حق و حقيقت بکنند ،اما حرفها همينطور
بر زبان مى آيد و من بخاطر سالمت و بخاطر جلوگيرى از استفاده دشمن فرو

مىبرم .اما ،دلم سخت پر درد است .بگذريم.

پس از اينكه دريك جلسهاى به وضع تسليحات نيروهاى مسلح رسيدگى

كرديم و وضع را آن طور كه هست ديديم ،من فرماندهان جبهههاى مختلف را
فراخواندم و براى اينها صحبت كردم .وضع سيأسى كشور را توضيح دادم.
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،

ارزشها ،خواستها و تمايالت مردم را و موقعيت خودمان در جهان را توضيح
دادم .پس از توضيح همه اين امور به آنها گفتم ما نمىتوانيم لحظه عمل را به

تأخير بياندازيم .هر فرماندهى بايد بداند كه تأخير مساوى است با زيانى كه
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
بگيريد ،مردم از شما كار قهرمانى انتظار دارند .مقدورات را هم نمىدانند اما با

توجه به اينكه ما مردمى هستيم داراى حماسهها كه قهرمانهاى ملت ما
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ساختهاند ،حفظ روحيه حيات و روحيه پيروزى را در وجود و عمل قهرمانها
مى جويند ،اين ممکن است عيبى براى ملت ما بشمار بيايد و از يك نظر نيز
هست چون بسوى شخصيت پرستى مىرود و حتى از آنهم رد مىشود .اما در

كشورى مثل ايران كه از هر سو و همواره تهديد مىشده و مورد تعرض قرار

مىگرفته است جز هنرمندان و قهرمانان نتوانستهاند از حيات اين ملت دفاع
كنند .بنابراين از شما كار قهرمانانه طلب مىشود .سريع و قاطع.

كسى هم تابحال نيامده است تا ما دردمان را به او بگوييم
بعضى از آنها گفتند كه نيروهاى مسلح براى اينكه بجنگند و پيروزمندانه

هم بجنگند بايد همه امکانات بسيج بشود و در اختيار آنها قرار بگيرد .حال
اينكه چنين نيست .يکى از آنها گفت ،دادگاه انقالب رأى داده تعدادى

كاميون كه در اختيار ما بوده ،پس بگيرند .حال اينكه در جنگ سرعت نقل و
انتقاالت تعيين كننده است .اگر يك نقل و انتقالى در ظرف  48ساعت

امکانپذير باشد .بايد چنان بکنيم كه اين عمل در  24ساعت انجام بگيرد،
حال اينكه اگر اين  48ساعت در يك هفته ،بلکه بيشتر انجام گرفت در

حقيقت آن غافلگيرى كه زمينه اصلى هجوم پيروزمندانه است از بين مىرود.

بنابراين الزم نيست كسى به ما يادآورى بکند كه سرعت عمل الزم است .ما

درونمان مىسوزد ،تمام وجودمان مىسوزد .مىخواهيم فرياد بکشيم ،اما
مالحظه دشمن مانع مىشود كه ما بگوييم .شما چطور مىخواهيد همه چيز را
از ما بگيريد و بعد به ما بگوييد چرا سريع نمىجنگيد .همه وسائل مهندسى،
وسايل حمل و نقل در تمام دنيا در ايام جنگ فورا در اختيار نيروهاى مسلح

قرار مىگيرد و اصالا اداره اينها تحت امر نيروهاى مسلح درمىآيد حال اينكه
ما بايد بدويم دنبال اين اداره ،آن اداره ،بنز كمرشکن ،كاميون ،اتومبيل

بهدارى ،گريد ،بولدوزر و.و.و ....طلب كنيم .روز اول كه نقشه را طرح
مىكنيم و مىخواهيم عمل كنيم مىپرسيم كه چه وقت اين چيزها را در اختيار

ما مىگذاريد؟ مىگويند همين فردا .ما بر اساس اين قرار جواب مىدهيم .اگر
اين قرار رعايت بشود ما فالن روز مىتوانيم عمليات نظامى را انجام بدهيم.
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اما آنها كه گفته بودند فردا به قرارشان وفا نمىكنند ،مىگويند پس فردا و پس
فردا هم همينجور عقب مىافتد .گاه هيچوقت به وعده شان عمل نمىكنند و
بجاى اينكه بيايند و اعتراف بکنند كه در عمل خودشان ناتوانى داشتهاند

مىروند به دفتر امام ،به قم به هر جا كه دستشان مىرسد و متهم مىكنند كه
اينها وقت كشى مىكنند ،تأخير مىكنند ،چنين مىكنند و چنان مىكنند و كسى
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

داريم در چه مدت ممکن است و براى اينكه اين سرعت را داشته باشیم ،چه

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.
ولى به من و شما هم گفتند عنوان بکنيد بلکه اين مشکلها حل بشود .مردم شما
از ما توقع داريد و گمان ما اينست كه اگر اين حقايق را بدانيد ،از آنها كه اين

تبليغات را بر ضد ما مىكنند و روحيه ما را مىشکنند ،خشمگين خواهید شد
و خواهید پرسيد چطور اين امکانات در اختيار نيروهاى مسلح قرار نمىگيرد.

البته ما در همين مدت يك هفته كوشيدهايم كه پارهاى از اين نيازها را

برآورده كنيم و تا مقدارى هم بر آورده شده است ولى اين راست است كه اين
امکانات در اختيار ما قرار نمىگيرد و يا «آنطور كه بايد» در اختيار قرار

نمىگيرد.

بعد من مفصل صحبت كردم كه يك مسئول امور جنگى درحد مقدورات

بايد به فكر انجام مأموريت خود باشد .معناى «در حد مقدورات عمل كند»
اين نيست كه خود را به اين مقدورات محدود كند و بگويد چون مقدورات

من اينست عملى هم كه مىتوانم انجام بدهم ،همين است كه مىكنم .بلکه
معنايش اين است كه اين مقدورات را چنان بکاربرد كه بر آنها بيافزايد و از
مقدورات دشمن بکاهد و راه كارى را پيدا بکند كه او را پيروز بگرداند .در

اينجا بحث مفصلى درباره تناسب قوا پيش آمد.

بعضى از فرماندهان مىگفتند كه نسبت نيروهاى حمله كننده به حمله

شونده ،باصطالح تك كننده به پدافندكننده بايد سه به يك باشد .حتى در جنگ
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ويتنام معلوم شد كه اين نسبت هم كافى نيست و بايد چهار به يك باشد .گفتم
اين با آموزش قرآنى ما سازگارى ندارد .قرآن مىگويد :اگر شما بيست نفر

باشيد البته به شرط «ايمان» و «اخالص» (درباره اين دو كلمه بعد توضيح
خوا هم داد) بر صد نفر و اگر صد نفر باشيد بر هزار نفر غلبه خواهيد كرد.
يعنى نسبت حمله كننده به حمله شونده در اين بيان قرآنى يك تن به پنج و يك

در مقابل ده است .آيا اين بيان قرآنى نادرست است؟ اگر از ديد حمله كنندهاى
مثل آمريکا در ويتنام نگاه كنيم بله نادرست است؛ ولى از ديد ويتنامى وقتى به

مسئله نگاه بکنيم درست در مىآيد .چرا چنين است؟ براى اينكه حمله كننده

آمريکايى بايد به جنگى كه مىكند معتقد باشد و آن جنگ براى او معنا و
مفهوم روشنى داشته باشد و بخش اساسى بلکه همه زندگى او را تشکيل بدهد.

اما همه ما میدانيم كه آمريکايىهايى كه در ويتنام مىجنگيدند ،اين جنگ
برايشان بىمعنى بود .استداللهاى دستگاه حاكمه آمريکا سربازان آمريکايى را
قانع نكرده بود كه آنها بايد در هزاران كيلومتر دورتر از خاك آمريکا براى حفظ

يك دولت فاسد بجنگند .حال آنكه براى ويتنامى اين جنگ ،جنگ سرنوشت
بود ،جنگ هستى بود .جنگى بود كه با آن مىخواست به نوعى از زندگى در

تابعيت و سلطه بيگانه خاتمه بدهد و نوع ديگرى از زندگى را در استقالل

بسازد.

اما كسانيکه مردم آمريکا را رهبرى مىكردند ،اين باورها را داشتند؟ اين

يك مسئله است و اينكه مردم ويتنام اين باورها را پيدا كردهاند ،مسئله اصلى

است .همينطور در جنگ الجزاير كه با سه شعار «اسالم دين ماست ،الجزاير
وطن ماست ،عربى زبان ماست» شروع شد .براى الجزايرى ،براى آن پانصد

نفر الجزايرى كه مبارزه مسلحانه را شروع كردند و براى آن بيست هزار نفر
هسته اصلى كه انقالب الجزاير را به صحنه تاريخ آوردند ،اين جنگ ،جنگ
حيات و ممات بود .اين است كه عده كم آنها توانست نيروهاى عظيمى را

بسيج كند ،از حد امکانات و مقدورات خود كه همان عده كم بود بيرون برود.
بطوريکه مىگويند يك ميليون الجزايرى را در ميدانهاى جنگ كشاند كه
جنگيدند و پيروز شدند.

824

اينست كه از نظر من معناى بيرون رفتن از امکانات معناى خلوص و
ايمان اينست .در تمام جنگها همينطور بوده است .نيروى مخلص و مؤمن كه

مىجنگد به سبب درجه خلوص ايمان و خلوص عملش نسبت نيروهايش با
دشمن تغيير مىكند .اگر خيلى خالص باشد نيرویى فوقالعاده قوى خواهد

يافت كه مىتواند دشمن دوبرابر خود را بشکند.

بنابراين در اين جنگ ،ايمان و خلوص نيت ،يعنى انسان است كه نقش

تعيين كننده پيدا مىكند؛ اگر در وجود انسانها بود شما مىتوانيد مطمئن باشيد

كه پيروز مىشويد.

يکى از افسران كه پيش از اين در جبهه سوسنگرد عمل كرده و پيروز شده

بود ،اين مسئله را تصديق كرد چون خود او به سبب يك به پنج به دشمن حمله
كرده و پيروز شده بود.

اما در حال حاضر ما در بسيارى از جبههها اگر نه در همه جا با دشمن

نيرويمان برابر است و يا مىچربد .پس مىماند كه فرماندهان ما در افراد خود
ايمان و خلوص در عمل را بپرورند و بدانند كه اين جنگ ،جنگى براى

تصحيح مرزها نيست جنگى ميان اراده زيست مستقل و اراده تحميل سلطه

آمريکا بر اين كشور است.

عدهاى «بداخالق» هر روز يك شايعه مىسازند
در اينجا به آنها گفتم كه عدهاى «بداخالق» هر روز يك شايعه مىسازند و
گاه كه فرصت مىكنم اين راديوهاى خارجى را گوش مىدهم مىبينم كه منشاء
اين شايعهها ،همه ،از آنها است .مىگويند رئيس جمهور جنگ را به تأخير

مىاندازد براى اينكه خداى نكرده امام چيزى بشود يا او با نيروهاى ارتشى به
تهران بيايد و چنين و چنان كند .آنها كه اين حرفها را مىزنند قطعا نه به اسالم
عقيده دارند و نه صداقت دارند و نه در خور اين هستند كه به آنها «انسان»

خطاب كنيم .مىگويند« :رئيس جمهورى گفته است كه رابطه او با امام رابطه

«فرزند و پدر» و «مريد و مراد» است پس »!...چه كسى خود را از اين حمايت
عظيم محروم مىخواهد؟ عالوه بر اينكه تمام اين كوشش و تالش ما بر اين
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بوده است كه جنگ هيچ بهانهاى براى تحديد آزاديها نباشد ،اما تمام زورپرستها
دارند يکديگر را باز مىيابند .علنى و مخفى باهم زد وبند مىكنند و از راه حمله

به هر كس كه کلمه آزادى را بر زبان مىآورد مىخواهند زمينه استقرار استبداد
خاص خودشان را فراهم بياورند.

همه شب كه شوراى نظامى تشکيل مىشود به شما يادآورى مىكنم و بحث

مىكنيم كه هيچ فسادى باالتر از اين نيست كه نيروهاى مسلح نقش تنظيم كننده
و اداره كننده اصلى را در زندگى مردم پيدا كنند .تمام فسادهايى كه در تاريخ
بشرى بوجود آمده از اين مسئله و از اينجا سرچمشه مىگيرد .به اسالم و باليى

كه بر سر آن در صدر اسالم آمد بنگريد ،به انقالب روسيه و باليى كه بر سر
مارکسیسم آمد بنگريد ،به انقالب فرانسه و باليى كه بر سر اندیشه راهنمای آن
انقالب آمد توسط ناپلئون با حاكميت دادن به نيروى مسلح آمد بنگريد ،و...
و ...و...

در اين انقالب بايد مردم و رأى آنها مالك باشد تا مطمئن باشيم كه اين

مردمند كه رشد خواهند كرد .مردمى كه در خير و شر خودشان نظر نداشته
باشند و نتوانند عمل بکنند و آزادى نباشد كه اين مسائل براى مردم شکافته
شده و بازگو و روشن بشود ،هيچوقت رشد نخواهد كرد .تصميم گرفتن براى

مردمى كه نمىدانند هيچ لذتى ندارد ،اين كار فقط براى بيماران و آنهايى كه از
جهل و نادانى و دنباله روى گروههاى مردم لذت مىبرند دوست داشتنى است؛

اينها بيمارند كه اگر بيمار نباشند ،كوشش مىكنند بجاى بکاربردن زور ،شعور
بکار ببرند و مسائل را با مردم در ميان بگذارند و كوشش كنند تا مردم با اين

مسائل از روى آگاهى موافقت بکنند .اينكه پيامبران از اين راه رفتند نيز

بىجهت نبود چون وقتى مردم نمىدانند نمىپذيرند و وقتى نپذيرفتند در
حقيقت چيزى تغيير نكرده است.

قول گرفتم كه با تمام وجود در پى پيروزى باشند
بارى پس از پايان گفت و شنودها و رفع ابهامها و رسيدن به اين نظر كه

بايد عمل كنيم ،قول گرفت م كه با تمام وجود در پى پيروزى باشند .معناى
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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.

بعد من دو نامه نوشتم يکى براى امام درباره ضرورت افزودن بر روحيهها

از راه تشويق و حمايت و شرح مشکالت و علت تأخير و اينكه زمان عمل چه
وقت خواهد بود و يکى هم براى هيئت پنج نفرى تهران كه بايد به رفع

اختالفها بپردازند.

باز تا نيمه شب افراد و اشخاص تازهاى آمدند .دكتر چمران هم نظرهايى

درباره طرحها داده بود كه بسيار هم به نتيجه كار اميدوار بود .آنها هم مورد
بحث قرار گرفت و اين روز هم بدينسان تمام شد.
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ديشب براى حل مشکل كاميون بزرگ و كوچك ،جانشين رئيس ستاد و

سرهنگ حشمت را به اهواز فرستادم .اما آن طوركه بعدا معلوم شد ،آنها رفته و

در راه به ايست نظاميان توجه نكرده و آنها هم تيراندازى كرده و سرهنگ
حشمت زخمى شده است .ناچار برگشتند و امروز صبح بسيار زود رفتند بلکه

اين مشکل را حل كنند؛ مشکلى كه از ابتداى جنگ يکى از ضعفهاى بزرگ
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

وضع ما از اين جهت چقدر غمانگيز است .اما مشکلى نيست كه قابل حل
نباشد .حل مشکل نظم و انضباط در كار مىخواهد و آن چيزى است كه تا
كنون كم بوده است واال چندين بار اين مسئله مورد گفتگو قرار گرفته و قرار

شدهاست اين امکانات در اختيار نيروهاى مسلح قرار بگيرد .اكنون از خود
نيروهاى مسلح خواستم تا به اين ترتيب مشکل حل شود و نيز از تمام كسانيکه

اين وسايل را در اختيار دارند مىخواهم كه اينها را در اختيار ما بگذارند.
بهرحال ديروقت امشب تلفن كردند كه انتقاالت تا فردا يعنى تا شنبه تمام
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مىشود و ما مىبايد دو هفته پيش اينكار را كه امروز انجام شد انجام مىداديم.
اين يکى از بسيارى از مشکالت ما است .بسيار راجع به تأخير و وقت كشى و
مسامحه و اين عناوين بحث كردهاند ،اینک مىبينم كه اين مشکل را داريم حل

مىكنيم و از اين پس مىرسيم به حد مطلوب سرعت در عمل .بنابراين دشمن
نمىتواند از اين بيانى كه مىكنم ،استفاده كند .اين را با شما در ميان گذاشتم تا
ببينيد كه علت تأخيرها اين نيست كه افسران ،فرماندهان و يا رئيس جمهورى

نمىخواهد سرعت عمل باشد .البته يك ضعفهايى هستند كه آنها را ما

نمىتوانيم فعالا از بين ببريم .البته ارتش دشمن هم بنا بر اطالعات و شيوه

جنگىاش ضعفهايش از ما كمتر نيست با اين تفاوت كه او دسترسى به
بازارهاى خارجى دارد و ما بعلت محاصره اقتصادى و سيأسى اين دسترسى را
نداريم كه اين مسئله مهمى است و خواننده نسبت به آن نمىبايد القيد باشد.

نزد خلبانان و كاركنان فنى هوانيروز رفتيم
پيش از ظهر پس از آنكه اين مسئله را بررسى كرديم ،رفتيم به بازديد

هواپيمايىهايى كه تازه با يك ابتكار فنى مصونيت آنها را از ضد هوايىهاى
دشمن بيشتر كرده بودند .چقدر ابتكار آدمى را شاد مىكند .در ميان همه اين

عوامل ناشادى ،خواننده خود مىتواند تصور كند كه اين احساس خوشحالى
كم ارج نيست .بعد به نزد خلبانان و كاركنان فنى هوانيروز رفتيم .خلبانان ،بنا

بر مسائلى كه در اينجا احتياج به بازگو كردن ندارد و شما از آن آگاهيد ،كسل
بودند .براى آنها صحبت مفصلى كردم كه گمان مىكنم انتشارش براى باالبردن

روحيه نيروهاى مسلح ما واجب و الزم باشد.

بعد از ظهر باز به رسيدگى به كارهاى نظامى از جبهههاى مختلف گذشت

براى اينكه ببينم كه همه كار و همه چيز به همان روال است كه بايد مىبود و

مىشد يا خير.

ساعت شش شوراى نظامى تشکيل داديم و برداشت نظاميها از تلفات و

ضايعات دشمن خوشبينانه بود و اميدوار كننده .باز بحث در اين مسئله كه يا

بايد به ما اعتماد بشود  -حاال بعضى از آنها مىگفتند كه حقيقتا وطن دوستى
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ما اگر از ديگران بيشتر نباشد قطعا هيچ كس ،از هيچ كس كمتر نيست  -يا
اينكه يك وقتى در راديوتلويزيون سئوالهايى باشد در حدوديکه از جهت جنگى

زيان نرساند توضيح دهيم ،اشکالى كه در اذهان است رفع بشود .باالخره ما
دوباره درباره اينكه انسان معتقد بايد حتى ناسزا را به انگيزهاى براى تحرك
بيشتر تبديل بکند ،مدتى براى آنها صحبت كردم و با آرامش بيشترى رفتند و

حاال به شما خوانندگان مىگويم:

شما خود را به جاى من بگذاريد و ببينيد بر من چه مىگذرد .از سويى به

حکم پيام قرآنى كه در كارنامه ديروز به آن پرداختم ما مىبايد بنا را بر يك
روحيه قوى و نيرومند بگذاريم و از سوى ديگر به طور مرتب و از روى قرار و

قاعده اين روحيه را مىشکنند .با آنكه امام به دفعات گفتهاند كه نبايد اينكار را

بکنند .باز بگذريم...

شب هم باز بعد از رفتن آنها به كار جبهههاى مختلف كه چه در آنها

مىگذرد و امور در چه مرحلهاى است پرداختيم .آنهم باز تا نيمه شب طول
كشيد و اين روز هم به اين ترتيب گذشت.

از شنبه  13الى پنجشنبه  18ديماه 1359
تاریخ انتشار  28ديماه 1359
روزنامه شماره 452

829

شنبه تا پنجشنبه روزها و ساعتها و دقيقهها و بلکه لحظههاى تلخ و

شيرينى بودند اين هفته تمام در تدارك جنگ ،حمله و پيامد آن گذشت ،براى
خوانندگان بايد اين معنا روشن باشد كه اثرات پيش رفتن و پس آمدن و موفق

شدن و موفق نشدن و اضطراب لحظهها كه هنوز معلوم نيست وضع چه خواهد

شد ،بر سر آدمى چه مىآورد .اما مىخواهم بگويم كه روى هم رفته خونسرد
بودم و اين پنج ،شش روز را كه تمام از صبح تا نيمه شب در ميدانها گذرانده
بودم ،با وجود عوامل موجود براى تشديد و تشددهاى عصبى و روانى ،آرام

بودم.
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ما نه مىتوانيم بصورت باز در زمينههاى نظامى حرف بزنيم و نه
مىتوانيم نگوييم.

آنچه من مىتوانم بگويم ايناست كه ما در حقيقت بر روحيه و بر ميل به

فداكارى و هنرسازى تكيه داريم .وضع ما چنان است كه چون بايد خود ،به
تنهايى و بدون اتكاء به خارج بجنگيم ،حتى بدون دريافت امکانات ،پس بايد
به عامل انسان تكيه كنيم و عامل انسان بدون ايجاد روحيه در او ،بدون ايجاد

ميل به فداكارى در او ،نمىتواند به تنهايى تعيين كننده باشد .اگر اين عامل
انسان نبود ،تناسب قواى ما و دشمن چنان بود كه دشمن مىتوانست اميدوار

باشد در همان هفته اول به هدفهاى خود برسد .اما به لحاظ تالش و كوشش كه

در ايجاد اين روحيه در نبردهاى مسلح و كسانيکه اين نيروهاى مسلح را
تدارك مىكردند بکار رفت ،چه در بازسازى وسايل نظامى و چه در ساير
اسباب جنگى ،موجب شد كه ما بتوانيم جنگ را ادامه بدهيم .اين نكات را

كه در زیر مىآورم به ما امکان مىدهد جنگ راتا مأيوس شدن دشمن و بيرون
راندن او ادامه بدهیم:

 -اول اينكه حمله تدارك مىخواهد؛ حمله يك كارى نيست كه تا تصميم

گرفتى بالفاصله انجام بگيرد .اوالً بايد از نظر تجيهزات در وضعى باشيم كه
بتوانيم اين حمله را انجام دهيم و عواقب چنين حملهاى را هم تحمل كنيم،
باين معنى كه اگر پيشرفت كرديم و تلفات داديم ،ضمن جبران اين تلفات به

پيشرفت خودمان هم ادامه بدهيم و اگر پيشرفت نكرديم نيروهايى داشته باشيم
كه از تبديل حمله به عقب نشينى و شکست جلوگيرى كند .اين مسئله مهمترين

مسئله هر جنگى است.

 -دوم اينكه بايد از دشمنى كه به آن حمله مىكنيم اطالعات كافى داشته باشيم؛

از طبيعت ،زمين ،هوا و موقع مناسب براى حمله اطالعات نسبى داشته باشيم؛
توانسته باشيم حمل و نقل را بصورتى تنظيم كنيم كه همه وقت و به موقع

مهمات را به ميدانهاى جنگ برسانيم؛ بتوانيم و توانسته باشيم در نيروهاى

مسلح همآهنگى كامل بوجود بياوريم و بطور كلى طرح حمله ما بر اطالعات
صحيح مبتنى باشد .چه يك ارزيابى نادرست مىتواند براى پيروزى فاجعهآميز
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باشد .تازه اين همه هم كافى نيست ما بايد سازماندهى خوب در نيرويى كه
مى جنگند بوجود بياوريم و ستون فقرات اين نيرو را كه همان رهبرى اين نيرو
است خوب انتخاب كرده باشيم ،به طريقى كه توانايى رهبرى جنگ را داشته
باشند و حاال از عوامل ديگر هم مىگذريم.

تدارك اينها و اينهمه عوامل را فراهم كردن ،خواننده خود میتواند تصور

كند كه چقدر وقت مىگيرد تازه همه اينها به يك سو،

اين مسئله كه ما چه نوع از حمله را انتخاب بکنيم ،حملههاى وسيع و همه

جانبه و قبول تلفات بزرگ یا حملههاى كوچك و متوسط و تدريجى با تلفات
بسيار كم و وارد آوردن تلفات بسيار بزرگ به دشمن،

اين بخش آخرى اسمش سيأست جنگ است و اين تداركها و اتخاذ اين

سيأست ممکن نمىشود مگر اينكه در كشور يك زمينه سيأسى روشنى وجود
داشته باشد .اگر ما جنگ را وسيلهاى براى تسويه حسابهاى سيأسىمان بکنيم،

ناچار كساني كه مسئول اداره جنگ هستند تحت فشارهاى گوناگون قرار

مىگيرند ،چنانكه ما قرار گرفتهايم و تحت اين فشارها ناگزير همين وضع
تحمل مىشود و در اينجا عامل سيأسى است كه در همه آن محاسبههاى جنگى
اثر تعيين كننده مىگذارد .و تازه بعد يکى از دو سرنوشت پيش مىآيد كه اگر

پيروزى بدست آمد آن را در نتيجه فشارهاى سيأسى تلقى مىكنند و اگر
شکست شد به گردن مسئول بيچاره مىاندازند و همه اينها در جريان اين جنگ

مالحظه شده است.
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اداره جنگ وقتى پاى سرنوشت يك كشور و پاى يك اعتقاد در ميان
باشد

با مالحظه همه اين عوامل بود كه من طى تلگرافى از آقاى منتظرى

خواستم كه خود به خوزستان بيايند ،از نزديك آنچه را كه شده است و مىشود
ببينند و خود در كار ما حاضر باشند .اما بلحاظ جو مسمومى كه بوجود

آوردهاند ،ايشان ظاهرا تلگراف مرا نوعى اعتراض تلقى كرده و گفته بودند
اشخاصى كه به مرخصى مىروند ،نزد ايشان مىروند و مطالبى را مىگويند .از
آن اشخاص نزد من زيادتر مىآيند .چون من در همه وقت در جبهه هستم .فرق

است بين آنچه من به چشم مىبينم و آنچه ايشان به گوش مىشنود .درايت با
روايت ،در مقام تزاحم ،روايت ازاعتبار ساقط است .احساس شخصى و ميل
به جنگ و اظهار بىتابى يك چيز است و اداره جنگ وقتى پاى سرنوشت يك
كشور و پاى يك اعتقاد در ميان باشد ،يك چيز ديگرى است .ما نمىتوانيم بنا

را بر صحبتهايى بگذاريم كه افراد براى نشان دادن احساساتشان مىكنند و
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براى اينكه این احساسات را گرامى مىداريم ،عمل نظامی را تابع آن کنیم.
براى اينكه بنا روى حساب و كتاب باشد ،بر پایه و اساس باشد ،باید طورى
عمل كنيم كه در اين اوضاع و احوال دنيا از پا درنياييم ،و مردم امروز و آينده
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.

بهرحال ،روز اول حمله ،پيروزى ما كامل بود .امام جمعه اهواز آمد؛ به او

گ فتم من مايل بودم و اين تلگراف را براى همين كردم كه آقاى منتظرى هم
مىآمدند و در لحظه حمله حاضر مىشدند .همه خوشحال بوديم.

روز بعد در بعضى روزنامهها بعضى اشخاص گفتند و نوشتند «اگر

تلگراف آيةالله منتظرى نبود اين پيروزى هم نبود» .آيا اينها گمان مىكنند
خوانندگان آن مطالب هيچ نمىدانند؟ از هيچ چيز اطالع ندارند؟ آيا مىشود

حمله را يکى دو روزه سازمان داد؟ تنها شناسايى زمين براى نيرويى كه در آن

زمين مستقر مىشود و مىخواهد از آنجا حمله كند ،اقالا اگر نگوييم
شناساييهاى قبلى طوالنى الزم دارد ،يك هفته وقت مىخواهد و حتى همين

حمله هم بايد بسيار زودتر از اين واقع مىشد ،اما به لحاظ ضعفهايى كه ما

داشتيم و كوشيدهايم كه آنها را بر طرف بکنيم به تأخير مىافتاد .

بارى اين هم نوعى تقسيم كار است! اگر شکست پيش مىآمد بعهده رئيس

جمهورى و فرمانده قل قوا است و داد و قال راه مىاندازند و متن امضاء مىكنند
كه بايد او را چنين و چنان كرد ،اما وقتى پيروزى پيش مىآيد ايندفعه از خوش

شانسى آقاى منتظرى ،اين پيروزى به ايشان تعلق گرفت .من از او كه او را مردى
با اخالق مىدانم انصاف مىخواهم كه در جمهورى اسالمى با اين اخالق آيا

مىشود واقعا دنبال يك كارى را گرفت و پيش برد و مشکالت را از پىش پا
برداشت؟

بارى اينها واقعيتهايى است كه زمان و حوادث ،سبب بروز آنها میشوند.

براى همه مردم شناسايى اخالق هر كس و هر گروه را چه كسانى که اخالق
فرصت طلبانه دارند و چه كسانى که اخالق اسالمى دارند ،ممکن مىگرداند.
آدمهاى فرصت طلب هميشه هم شانس و اقبال نمىآورند .گاهى هم بد اقبالى

مىآورند يعنى وضع تغيير مىكند .آن وقت در مىمانند كه چه كنند ،اگر
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مشکلى پيش آمد چطور؟ در آن صورت آيا تلگراف كننده مقصر است يا
فرمانده كل قوا؟

بارى منظور من از اين سئوال اين بود كه با چنين اخالقى ما بطور دائم در

جو فشار سيأسى قرار داريم و براى دنبال كردن جنگ ضمنا بايد اين جو فشار را
از بين ببريم .وگرنه به شما مردم بدين وسيله اعالم خطر مىكنم اگر اين جو را

از بين نبريم ،مشکل كشور حل نخواهد شد .اين لحظه ،لحظه حقيقت است و
بايد حقيقت را به مردم گفت ،هر چند كه از نظر من همه لحظهها ،لحظههاى

حقيقت بودهاند و من به مردم جز حقيقت نگفتهام.

اما روز دوم :مطلب دومى مىخواهم به شما بگويم وآن ايناست كه اين

پيروزى و دستگير شدن قريب  750نفر و از بين رفتن تمام تجهيزات جنگى

دو تيپ عراقى يا نزديك به تمام دو تيپ عراقى براى رژيم عراق بسيار گران
آمد و اين بار دو لشگر به مقابله نيروهاى ما آورد .ظاهرا از همه جا جمع كرده و
آورده بود .اين يك معنا را مىرساند و آن اينكه قابليت تحرك دشمن در مقايسه
با وضع ما خوب است .و بهمين دليل هم حمله كرد ،نيروهاى ما مقاومت نشان

دادند و اين لحظهها ،لحظههاى اضطراب بودند .تمام وقت ما در اضطراب
بوديم .از ظهر سه شنبه تا پايان پنجشنبه هيجدهم ديماه و بسيار حادثهها بر ما
گذشت .در برابرم اين حادثه ساعت شش دو شنبه شب رخ داد .دو نفر از

سربازان ما در اثر اصابت تركشهاى گلولههاى توپ بر زمين افتادند ،بسيار
نزديك به من.

شب در لب كرخه كور در جمعى كه شايد بيست تا بيست و پنج نفر

مىشديم ،از جمله همراهان من ،سربازان و درجه داران و افسرى كه مشغول
توضيح دادن بود ،ناگهان دشمن سد آتش ايجاد كرد .يعنى با توپ كاتيوشا

گلولههاى مسلسل وار ريخت .فاصله بسيار نزديك بود نزديك به چند قدم .مرا بر
زمين خواباندند و آن سروان ارتش خود را بر روى من انداخت و انفجارها چنان

نزديك به ما انجام مىگرفت كه او در اواسط اين انفجارها گفت ديگر تمام شد.
«انالله واناليه راجعون» .اما از شگفتى نه تنها به هيچکدام ما كمترين خراشى
وارد نشد بلکه به اتومبيل ما كه توپها كامالا بركنار آن بر زمين مىخوردند ،نيز

هيچ صدمهاى وارد نيامد و كمترين صدمهاى نخورد .تانكر بنزين هم در اين
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طرف ايستاده بود كه آنهم صدمهاى نخورد .وقتى برخاستيم به لحاظ سنگينى
وزن افسرى كه خود را بر روى من انداخته بود نفسهاى من به شماره افتاده

بود .همه آنجا فرياد زدند «الله اكبر ،الله اكبر» با وجود این گلوله باران ،چگونه
ما زنده مانديم؟ امری بس شگرف بود ودر پی آن ،گفتند :ما شکست نخواهيم
خورد .آنچه رخ داد معلوم كرد كه شما زنده مىمانيد .بنابراين است كه زنده

بمانيد و بنا بر اين ما پيروز مىشويم.

ترديدها به يك تصميم قاطعى تبديل شد و من مىخواهم بگويم از اين

لحظه به بعد تا روز بعد هر روز مقاومت نيروهاى مسلح ما فوق تصور بود،فوق

تصور بود.

اين را هم بگويم ظاهرا علت اينكه گلولهها هيچ آسيبى به هيچکدام

نرساند ،اين بود كه گلولهها به خاكى كه براى سنگر تانك توده و انباشته كرده
بودند مىخورد و در آنها فرو مىرفت و در نتيجه تركشهايش قوت از دست

مىداد و مىافتاد اما صدمه نمىزد .اين عده كه در آنجا بودند ،از اين واقعه به
سختى به هيجان آمدند .خود منهم بسيار به هيجان آمدم .هيجان از روح

گذشت ،فداكارى نمىدانم آن سروان در فاصله اين سه روز زنده مانده است يا

نه؟
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خلبان جوانى است كه ديروز با چهارمين هلىكوپتر خود پريد
اما اگر زنده مانده است و احتماالً اين سطور را خواهد خواند ،بداند كه

اين زندگى همه امتحان است .آنچه او كرد براى شخص من نبود .بلکه براى
احساس مسئوليتى بود كه مىكرد .او و همه آنها كه در دو جبهه مىجنگند و

مىدانند كه فرمانده كل چه مسئوليت سنگينى بر عهده دارد و بايد نه تنها
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بخاطر مسئوليتش اعتبار و منزلتش حفظ بشود بلکه مىبايد از حيات او هم
دفاع بشود و بر اين اساس آن فداكارى شگرف را كرد.

اگر شما خوانندگان هم در آن جبهه مىبوديد و از اين شگرفيها مىديديد و

هر روز مىديديد ،شما نيز به اين نتيجه مىرسيديد كه انسان بر فطرت پاك
خدايى آفريده شده است .اما همين انسان در صورتيکه راه تعالى ،راه راست و

يا صراط مستقيم را از دست بدهد ،از خود بيگانه شده و به نمونه پستى و
دنائت بدل مىگردد .آنچه من كوشيدهام انجام دهم اين است كه نگذارم جنگ

روحیه خشونت گرى كدر را در ما بوجود بياورد .بلکه فرصتى براى بروز و
ظهور آن ارزشهاى واال و معتبر فرهنگ اسالمى خودمان بشود.

مورد ديگرى از اين نمونهها خلبان جوانى است كه ديروز با چهارمين هلى

كوپتر خود پريد .چون دشمن سه هلى كوپتر قبلى او را زده است و خداوند او
را زنده نگهداشته است .اما توجه داشته باشيد كه آسان نيست كه انسان سه بار

سانحه ديده باشد و باز در هلىكوپتر بنشيند و بدشمن حمله ببرد .اينها

نمونههايى هستند كه موجب شدند جنگ بجاى يکهفته ،چهار ماه ادامه پيدا
كند و همينها هستند كه راه پيروزى را خواهند گشود.

اما مردم عزيز ايران ،هر كس طالب پيروزى باشد من به مناسبت مقام

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

يك رشته اعمال نمايشى تبديل كنم اما در آن صورت اين مقدار هم كه انجام

گرفته است و ما در برابر دشمن ايستادهايم و او را سد كردهايم هم انجام
نمىگرفت و اين ميهن در وضعى قرار مىگرفت كه ما قادر نمىشديم آن را از
آن وضع بيرون بياوريم.

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

كار هر كس را بايد بر اساس امکاناتى كه در اختيار اوست ارزيابى نمود
و ديد كه چه چيز در اختيار اوست و با آنچه در اختيار اوست چه كرده است؟
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گمان من اينست كه اگر اهل انصاف بيايند و كار نيروهاى مسلح ما را ارزيابى
كنند ،با توجه به امکاناتى كه داشتهاند و دارند ،متوجه مىشوند كه اين كار يك

كار خوب نيست ،يك كار عالى هم نيست ،بلکه بيشتر از اينها است ،يك حماسه
و هنر جاودانى است .آن وقت در حق كساني كه اين هنر را بوجود آوردهاند و

مىآورند در پيش گرفتن روش تبليغاتى تجديد نظر خواهند كرد و خواهند
پذيرفت كه ايجاد جو مسموم كننده گناه بزرگى است .گناه بزرگ نه فقط در حق
آنها ،بلکه در حق تو ملت عزيز و كشور ايران و بيشتر از اينها در حق دين

اسالم .اميدوارم زمان فرصتى پيش بياورد تا در اين زمينه روشن و واضح همه
چيز را با شما بگويم .تا بدانيد اين جنگ روانى  -سيأسى چند برابر به ما

بيشتر صدمه رسانده است تا حمله دشمن و شما خود در نظر بگيريد كه بخش
مهمى از وقتم را بايد صرف جبران تأثيرات كشنده تبليغات در روحيه نيروهاى

مسلح بکنم .در هر حال ،اين هم مطلب دومى بود كه در اين سه چهار روز خود
را مىنمود.

قبل از اينكه مطلب سوم را برايتان بگويم بايد اضافه كنم كه امروز از

مشهد نامهاى داشتم كه آن را خواندم و بعدا در زمينه آن صحبت خواهم كرد.
اما مطلب سوم اينست كه با وجود روحیه شکنی ،وقتى پيروزى بوجود مىآيد،

هر كسى ،حتی روحیه شکنان كوشش مىكنند پيروزى را به خود نسبت بدهند؛
اما وقتى ناكامى پيش مىآيد دنبال «مقصر» مىگردند و مىپرسند چرا ناكام

شديد؟ يکى مىگويد مهمات به من نرساندند ،يکى مىگويد نيروى هوايى
بموقع نرسيد ،يکى مىگويد كمك نداشتم ،نیروی احتياطی در اختیار نداشتم.

خالصه ،هر كس كوشش مىكند تقصير را از گردن خود به گردن ديگرى
بياندازد .اما روى سخن من با شما نيروهاى مسلح است.

شما در اين روزها آنچه از تجربه چهار ماه جنگ آموخته بوديد كم و بيش

خوب استفاده كرديد .همآهنگى خوب بود و بايد بهتر از اين نيز بشود ،اما

خوب بود ولى آنچه مهم است اخالق آدمى و نحوه نگرش او به امور است .ما
ممکن بود بنا را بر ناتوانى خودمان بگذاريم كه در آن صورت دنبال راه

حلهايى مىرفتيم كه معلوم نبود تاكنون چه بر سر ما آورد بود .مىتوانيم هم مبنا
را بر توانايى و امکاناتى كه بايد بکار بگيريم بگذاريم و اين تواناييها را توسعه
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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

امکانات مجال و اعتماد مىخواهد.

شما مردم و همه كسانيکه بنحوى مسئول هستيد اگر اعتماد نكنيد و

فرماندهان در يك جو بىاعتمادى كامل عمل بکنند ،اعصاب قويشان به

اعصاب ضعيف تبديل مىشود و ناگزير مىشوند به كارهايى دست بزنند كه
كمتر در رابطه با دشمن و بيشتر در رابطه با جوسازى است و ممکن است

براى كشور گران تمام بشود .نه اينكه ممکن است ،قطعا گران تمام مىشود.

حضور من در خوزستان براى اين بوده است كه نيروهاى مسلح ما بدانند كه
من همه مسئوليتها را مىپذيرم .تا آنها با خيال راحت عمل بکنند .بدون تدارك
هم وارد كار نشوند تا اطراف و جوانب را نسنجيدهاند عمل نكنند و سيأست

جنگى را اتخاذ بکنند كه ما را به موفقيت برساند.

اين حمله فرصتى فراهم آورده است تا به همه بطور باز هشدار بدهم .به آنها

بگويم اوالً اگر شما هم در صحنه جنگ مىبوديد و مىديديد كه فرمانده
چگونه حاضر نمىشود خط مقدم جبهه را ترك بگويد و ترجيح مىدهد كه در
آنجا بماند و كشته بشود ،آن وقت با من هم عقيده مىشديد كه ما سرمايههاى

بزرگى داريم و نبايد با دست خودمان آن را تباه كنيم .اين فرماده را نمىخواهم
حال بمناسبت موقع نام ببرم اما داستان شجاعت ،ايستادگى ،روحيه وطن

دوستى و ايمان دينى او امرى است كه جواني كه ديشب او را آورده بود ،نقل

مىكرد و مىگفت.

و باالخره مسئله چهارمى كه بعنوان تجربه پيش آمده است و اينجا و آنجا

عنوان شده است ،اينست كه قاعدتا با اين حمله بايد معلوم شده باشد كه
اينگونه تبليغات تا كجا ضد اسالمى ،بىانصافانه و از نظر موقعيت كشور

خطرناك است ،اين طور تبليغ كرده بودند و مىكردند كه علت تأخير در حمله

اينست كه رئيس جمهور مىخواهد حمله را آن قدر به تأخير بياندازد که در
نتيجه جنگ طوالنى بشود تا در تهران ...حيفم مىآيد كه عنوان كنم.
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براى آشفته كردن ذهن ،عدهاى اينطور عنوان كردند كه من قرار بود
روز عاشورا استعفا بکنم

آنها كه اين امور را تبليغ مىكنند ،نه تنها بر خالف اسالم عمل مىكنند،

بر خالف اخالق اسالمى هم عمل مىكنند ،بلکه ظلم بزرگى بر كشور خودشان

و خودشان مىكنند .ما آنچه از دست دادهايم و آنچه بر سر كشور خودمان
آورده ايم از نسنجيده عمل كردن و ندانم كاريها و شتابها است و اينكه دائم

تبليغ كرده ايم كه انقالبى و كار انقالبى يعنى كار شتابزده ،با شتاب و عجله
بکن و برو جلو و پشت سرت را هم نگاه نكن .خوب ببينيم نتيجه اين شتابها

و عجلهها چطور از آب درآمده است .در قلمرو امنيت قضايى نگاه بکنيد و
اثرات اين ناسنجيده و بىحساب و كتاب خودكامانه كاركردن را ببينيد.

مثالا در مجمعى بحث بوده است كه يأسرعرفات گفته است كه صدام حسين

مىتوانسته است حمله كند و جاهايى كه نگرفته بگيرد اما اگر نكرده است ،براى
اين است كه منتظر تغييراتى در تهران است .این حرف را میزنند براى خنثى

كردن آنچه كه حقيقت است .حقیقتی را که وارونه جلوه میدهند ،یعنی

«تغييرات در تهران» توطئهاى برضد فرمانده كل قوا بود كه انجام هم شد؛
بصورت امضاى يك متنى انجام شد که در آن ،عزل فرمانده کل قوا خواسته شده

بود .اما آنها امام را نشناخته بودند .توطئه اين بود و با قاطعيت امام از بين
رفت .چون واقعيت اين بود كه انجام شد و به نتيجه هم نرسيد ،براى آشفته

كردن ذهن عدهاى اين طور عنوان كردند كه من قرار بود روز عاشورا استعفا
بکنم ،بعد مردم آشوب بکنند و دوباره من با نيروهاى مسلح به قدرت بازگردم و

بعد با صدام حسين كنار بيايم و بقيه قضايا! حاال چطور شد كه من روز عاشورا
اين كار را نكردم؟ چه كسى مانعم شد؟ در حاليکه حتى تصور اين حرفها هم

توى ذهن من نيامده است و اين شايعهها كه البته شايعه هم نيست بلکه جعل به

قصد تخریب روحیهها است .جعلیاتی از اين قبيل میسازند و پخش میکنند
برای این که جو ناسالمى بوجود آید و ما در اين جو ناسالم ،ناگزير شويم بدون

حساب و كتاب عمل بکنيم و ضربههاى سخت بخوريم.
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در حاليکه در اين جا پاى كشور در ميان است ،پاى رژيم جمهورى
اسالمى در ميان است .تجربه را قدر بگذاريم و گرامى بداريم .ما بايد با
امکانات خودمان بجنگيم .اين امکانات را بايد بتوانيم بصورتى در بياوريم كه

نیروهای ما در جنگ موفق بگردند .همه اينها زمان مىخواهد .وقتى نمىتوان
تانك خريد تانكهاى موجود را بايد تعمير كرد و آماده بهرهبردارى ساخت اين

را بدانيد چاره ديگرى نيست و اينكار زمان مىخواهد.

بايد امکانات بوجود بياوريم كه بتوانيم آنچه را كه كم داريم از دنبا،

كشورهايى كه جزء ابرقدرتها نيستند ،تهيه بکنيم و يا اينكه خودمان بسازيم.
ايجاد آن امکانات خارجى «سيأست روشن خارجى» و همينطور «زمان»

مى خواهد و اگر نتوانيم و در داخل بخواهيم امکانات بوجود بياوريم ،آن هم
زمان مىخواهد و باالخره وقتى قرار است كه با هر وسيلهاى از خودمان دفاع
كنيم ،بايد باصطالح پى همه چيز را به تن بماليم .اينها حقايقى هستند كه بايد
به مردم گفت .ما بايد روى حساب و كتاب ،وسايل و امکاناتمان را بکار

ببريم؛ وگرنه اگر در يك عمليات بىحساب و كتاب آنها را بکار ببريم و از
دست بدهيم ،هم شيرازه امور از هم میپاشد و هم دفاع از وطن ناممکن

میشود .چه كسى مسئوليت بعد از آن را بر عهده خواهد گرفت؟

پس شما علماى بزرگ ،شما روشنفكران با اخالق و با فضيلت و شما

مردم ايران اگر رأى دادهايد و مرا به ريأست جمهورى انتخاب كردهايد
بگذاريد روى حساب و كتاب و با سنجيدگى عمل كنيم .بىتابى نكنيد جنگ،

جنگ است ،خرابى دارد .دشمن ما وحشى است ،شهرها را به توپ مىبندد.

هم اكنون گزارش آوردند :تا حاال  900اسير گرفتهايم
مطابق صورتى كه گرفتهايم و هم اكنون آوردهاند تا حاال  900اسير

گرفتهايم .با توجه به تركيب نيروهاى زرهى در واقع چيزى در حدود دو تيپ
بايد از بين رفته باشد ،تا دشمن اين مقدار اسير داده باشد .فكر كنيد ،چقدر

تدارك الزم داشتيم تا اين نتيجه را بتوانيم بگيريم؟ و بتوانيم بعد از اين نتيجه

حمالت متقابل دشمن را كه مىگويند با دو لشگر حمله کردهاست ،با وارد
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کردن تلفات سنگين دفع كنيم؟ در چنين حالى دشمن اين حساب را براى
خود مى كند كه اگر اعصاب ما از دست نرود و توپهايى را كه او به شهرهاى

ما رها مىكند ،تحمل بکنيم ،در درازمدت ما وطنمان را حفظ مىكنيم و برنده
خواهيم بود و رژيم عراق بازنده .

پس شما الاقل به اين مسائل توجه بکنيد .درباره زمان فشار نياوريد .اين

را مطمئن باشيد كه ما از اين كار بسيار رنج مىبريم .لحظه لحظه اين كار براى
ما رنج آور است .تمام نيروى خود را بکار بردهام و بکار مىبرم كه زمان جنگ

كوتاه بشود ،جنگ زشتترين كارهاست .جنگ خرابيها را بيشتر مىكند و

مىدانم كه بعد از جنگ تدارك اينهمه خرابى و مشکالت چقدر مشکل است.
به اين لحاظ است كه شب و روز كار مىكنيم و در همين جنگ است كه

ارتش ما دگرگونى بنيادى پيدا كرده و يك ارتش واقعى متعلق به اين كشور
مىشود .اينها همه را مىدانم و براى اينكه در حين جنگ ارتش ما تقويت
بشود و توان رزمىاش افزايش پيدا كند و نه كاهش ،بايد يك شيوه جنگى بکار
ببريم كه در طول زمان دشمن را ضعيف كنيم و خودمان تقويت بشويم.

روزهاى اول جنگ گمانم اين بود كه جنگ بسيار كوتاه خواهد بود اما

اين طور نشد و داليلى داشت كه حاال نمىخواهم آنها را عنوان كنم؛ بماند
براى فرصتى مناسب .ناگزير ما بايد با امکانات خودمان بجنگيم و جنگ با
امکانات خودمان بايستى بصورتى باشد كه نيروهاى ما را تحليل نبرد .و در

مقابل از قدرت نيروهاى دشمن بکاهد .اين سيأست جنگى ،شيوهها و

تاكتيکهايى را ايجاب مىكند كه بايد فرماندهان نظامى با اطمينان خاطر از
اينكه مورد انواع سوءظنها قرار نمىگيرند ،پيدا كنند و به اجرا بگذارند.

بهرحال ،هنوز نمىتوان گفت ،پيروزى كه در اين حمله بدست آمد چقدر

در تناسب قواى دو طرف مؤثر است .يکى دو روز و شايد تا اواسط هفته آينده
هنوز بايد صبر كرد و ديد چه خواهد شد .اگر ما توانستيم آسيبهايى را كه

نيروهاى خودمان ديده اند جبران كنيم و اگر آسيبهاى دشمن به حدى رسيده
باشد كه ما انتظار داشتيم ،آن وقت ما مىتوانيم حمله را ،حملههاى آينده را از
سر بگيريم و همان شيوه را ادامه بدهيم تا پيروز شويم و اگر چنين نشد يعنى
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دشمن نيروهاى تازهاى وارد عمل كرد ،باز وضع ديگرى پيش خواهد آمد كه
البته در كارنامههاى روزهاى آينده به شما مردم گزارش خواهم داد.

مردم بارها گفتهاند كه مرا حمايت مىكنند و فعالا در اين مرحله اين
حمايت را مىخواهم كه به حرف جوسازان گوش ندهند

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
كرده اند ،اصرار داشتند كه سخنرانيها را ترك نكنم .براى مردم هر هفته يکى
دو بار صحبت بکنم گفتم من حرفهاى خودم را زدهام در اين كارنامه هم

مىزنم .اما حاال وقت اين است كه مردم حرف خودشان را بزنند البته در
مواقعى كه الزم شد با مردم صحبت خواهم كرد ،اما كسيکه بار سنگينى جنگ
بر دوش اوست و مسئوليت را با امکاناتى كه اگر مردم به موقع خود آگاه بشوند

خواهند ديد كه چگونه امکاناتى بوده است ،مجال ديگرى ندارد كه وقت را در
اين شهر و آن شهر به سخنرانى بگذارند .مردم بارها گفتهاند كه مرا حمايت

مىكنند و فعالا در اين مرحله اين حمايت را مىخواهم كه به حرف جوسازان
گوش ندهند .در وجود من هيچ انگيزهاى جز انگيزه نجات جمهورى اسالمى و

كشور ايران نيست و اين هدف آن قدر عالى و واالست كه براى آن آمادهام هر
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

دلخوش بکنم .مرا هيچ لذتى از سلطه بر ديگران دست نمىدهد .استبداد از نظر
من سقوط و انحطاط انسان است .بنابراين من جنگ را وسيله هيچ كارى قرار

نداده ،نميدهم و نخواهم داد .جنگى است بر ما تحميل شده ،ما بايد آن را

آنطور به پايان ببريم كه وطن ما براى ما بماند و اين را با امکاناتى كه داريم و
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

خوانندگان در ميان گذاشتم .تمام مدت من در جبههها بودم و در بحثهاى
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نظامى و تصميمگيرىهايى كه بيشتر جنبه كمك به فرماندهى نظامى را داشت
شركت كردم تا خداوند خودش ما را يارى رساند .انشاء الله

کارنامه جمعه ،شنبه و يکشنبه  19تا  21ديماه 1359
تاریخ انتشار  30دی ماه 1359
روزنامه شماره 454
قسمت اول

ارتش ما در اين جنگ روحيه عالى از خود نشان داد
چون مطالب اين سه روز بهم پيوسته بود ،مثل هفته گذشته صبر كردم تا به

نتايج روشنى برسيم و در اين كارنامه بياورم.
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صبح از جبهه «كرخه كور» ديدن كردم .با افراد نيروهاى مسلح صحبت
كردم .با فرماندهانشان صحبت كردم .مسئله تازهاى كه در نبردهاى اين هفته
بود ،اينست كه چه در اين جبهه و چه در جبههاى كه بعد از ظهر جمعه رفتم و

بازديد كردم در جبهه آبادان نسبت خسارات ما به دشمن نسبت يك به دو
است .يعنى نيروهاى مسلح ما آنچه از دست دادهاند ،نصف است .اين نسبت،

نسبت حداقل است .خود نظاميها برآوردهايى كه مىكنند تناسبش بسيار بزرگتر
از اينها است ،ولى قدر مسلم اينست كه نسبت يك به دو است ،يعنى اگر ما در

جبههاى يك تانك از دست مىدهيم ،دشمن  2تانك از دست مىدهد .اين نشان

مىدهد نيروهايى كه ما در جبههها داريم ،هم ايمان دارند و هم ميزان مهارتشان
نسبت به دشمن باالست .بنابراين مسئله عمدهاى كه در اين جنگ مطرح است
اينست كه آيا ما آن خساراتى كه از لحاظ تجهيزات و مهمات مىبينيم مىتوانيم

به موقع جانشين كنيم يا خير؟ اگر بتوانيم بموقع جانشين كنيم ،اين جنگ در
يك دوران معينى به نابودى ارتش مهاجم خواهد انجاميد.

مطمئن هستم كه مردم امروز ما و تاريخ كسانى را كه بهر بهانه روحيه
نيروهاى مسلح را تضعيف مىكنند ،نخواهد بخشيد.

آمد.

اين مسئله اولى بود كه از اين جنگ تهاجمى ما در ده روز گذشته بدست

مسئله دوم اين بود كه ارتش ما در اين جنگ روحيه عالى از خود نشان داد و

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

است.

فرماندهان با قابليت تمام و با استقامت رأى و بدون تزلزل عمل كردند،

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

آورديم ،اينست كه اوالً ايجاد روحيه از طريق «پيوند با روحيهها به
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بىروحيهها» شدنى نيست ،بلکه در خود سرباز و درجه دار و افسر است كه
بايد روحيه برانگيخته بشود و اين يکى از عوامل عمده و اساسى پيروزى ما در

جنگ است.

امروز چون ما دسترسى به منابع اسلحه خارجى نداريم بايد روى خودمان

تكيه كنيم .اين را به دفعات گفتهام ،اما در جريان جنگ بيشتر آشکار شد كه

منابع خود ما ،در درجه ،اول انسانها و درجه ايمان ،اعتقاد و روحيه آنها است
كه از جو اجتماعى و معتقدات شخصى ناشى مىشود .مطمئن هستم كه نه مردم

امروز ما و نه تاريخ ،كسانى را كه بهر بهانه روحيه نيروهاى مسلح را تضعيف

مىكنند ،نخواهند بخشيد .دير يا زود حقايق بر مردم روشن خواهد شد و فكر
من اينست كه هم اكنون نيز بر مردم ما اين حقايق روشن است .روزى مردم

خوزستان از آنها كه پيش از اين انقالب و پيش از اين جنگ سازمان و روحيه
ارتشيان را در اين استان ويران كردند ،خواهند پرسيد كه چرا در اين جنگ،

بجاى كمك ،بنابراين خط و ربط عمل كردند كه ،اگر ارتش پيروز بشود
خطرناك مىشود؛ از اينرو به تضعيف روحيه ارتش پرداختند ،خواهند پرسيد
چرا با سرنوشت كشورشان ،با مردمي كه زير رگبار گلولههاى توپ و تانك و

بمب و اينها قرار داشتند ،بازى كردند؟

در اينجا من از آنها دعوت مىكنم فورا تغيير رويه بدهند و تا دير نشده

همه به تقويت عمومى روحيه نيروهاى مسلح مشغول بشوند ،بلکه كمبود اسلحه
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.

نيرويى كه در جبهه است در صورتيکه وسايل و ابزار خود را كافى نبيند،

روحيهاش پايين مىآيد .در صورتيکه جوى را پشت سر خود مىبينيد كه جو
تحقير و بهانه جويى باشد ،جو شايعه سازى باشد ،تضعيف مىشود و اين
خيلى تضعيف كننده است .اگر اين مسائل در پشت سر نباشد و بجاى آن

تقويت باشد ،براحتى مىشود به او گفت :دشمن اسلحه دارد ،از او بگیر .اما

براى اين كه نيروهاى ما به آن حد از قوت روحى و معنوى برسند كه اسلحه را
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از دشمن بگيرند ،بايد تقويت همه جانبه بشوند و اين خود موجب يك
دگرگونى بنيادى در برداشتهاى عمومى آنها بگردد؛ و گرنه يك حس انزجارى
در اين نيروها كه زير ضربات مستقيم دشمن هستند ،بوجود مىآيد و عالئم اين

انزجار در جبههها مالحظه مىشود كه براى سالمت جامعه ما چه در حال و چه

در آينده خطرناك است.

بر من است كه اين هشدارها را بدهم و بر همگان است كه در صورتي كه

ترديد دارند در درستى اين هشدارها براى درك واقعيت آنطور كه هست و نه

آنطور كه مايلند باشد ،خود به جبههها بيايند و از نزديك واقعيتها را ببينند.

در جبهه آبادان با فرماندهان آن جبهه مفصل صحبت شد .آنها حمله كرده

بودند و دو برابر تلفاتى كه تحمل كرده بودند بدشمن تلفات وارد كرده بودند،

با اين وجود حرفشان اين بود كه چرا در اتخاذ شيوههاى جنگى نمىبايد آن
شيوههايى را انتخاب كنند كه به دشمن حداكثر تلفات را وارد مىكند و

مىتواند وارد كند؟ و در مقابل نيروهاى خودمان هم حداقل خسارات و تلفات
را متحمل بشوند؟ آنها مىگفتند كه ما چنين روشى را مىتوانيم با موفقيت
بکار ببريم و آزمايش ما نشان مىدهد كه اين روش كامالا موفق است و ما اين
روش را در چند نوبت و به اصرار به فرماندهى نيروهايمان اظهار كردهايم ولى

فرماندهى نپذيرفته و دستور حمله برق آسا داده است .براى آنها توضيح دادم كه
در جو سيأسى موجود با توجه به جريانهايى كه بوجود مىآيد .اين حمله و اين
روش تحميل شده است و البته اميدواريم كه حاصل تجربه همه را قانع كرده

است كه ما الاقل بايد به شما امکان بدهيم روشهاى نظامى پيدا كرده و بکار
ببريد كه در عين تضمين موفقيت تلفات ما را به حداقل برساند .چون تعقيب
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

نشان داد ،دشمن بسيار آسيبپذير است و ما مىتوانيم به نسبت يك به دو با

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

شروع بشود و تمام بشود ،بلکه استفاده از تجربههاى بدست آمده براى گامهاى
847

بعدى ضرورت اساسى دارد و شما بايد از خودتان راضى باشيد كه توانستهايد
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

آن موقع كه شما با همان ضربه اول كار را تمام بکنيد ،كاميابى بدست نيامده
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
نمىتوانيم همان روش را در پيش بگيريم .اما مىتوانيم از تجربهاى كه بدست

مىآور يم ،استفاده كنيم و قدم بعدى را چنان برداريم كه ضربه ما موثرتر و

تلفات دشمن بزرگتر .ميزان تضعيف دشمن هم بيشتر باشد و همينطور

ضربهاى كه خودمان مىپذيريم خيلى كمتر باشد.

فرماندهان بسيار دلگرم شدند .كتبا هم از زحمات و كوششها و

تالشهايشان تقدير بعمل آوردم.

از آنجا براى گفتگو با سربازانيکه در جبههها بودند به خطوط مقدم جبهه

رفتيم .شب پيش ما با اتومبيل روى همين جاده بسيار جلو رفته بوديم تا جاييکه
خمپارههاى دشمن از اتومبيل ما استقبال كرد .بعدا معلوم شد در تاريکى شب،
از خطوط خودمان هم جلوتر رفته بوديم ،البته ما به لحاظى كه نمىدانستيم كجا
بايد برويم ،رفته بوديم .امروز با نفربر زرهى رفتيم و به خطوط مقدم رسيديم با

سربازان سنگر به سنگر صحبت كرديم .در حين صحبت با سربازان يك سنگر،
گلوله خمپارهاى در همسايگى همان سنگر ،خورد و چهار سرباز ما را شهيد كرد
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
بيك مىآوردم و خوانندگان مالحظه مىكردند كه اينكه يکبار گفتهام بعضىها

هنوز خشت دوم را روى خشت اول نگذاشته مىزنند همه را مىريزند و كار را

باز بايد از سر شروع كنيم ،گزاف نبوده است .با اين حال ،حضور در جبههها

اثر خود را بوجود مىآورد و با گفت و شنود و توضيح ابهامات رفع مىشود.

وقتى يك عملياتى انجام مىگيرد و آنطور كه انتظار دارند يك دفعه دشمن

نابود نمىشود اينكه چرا چنين شده؟ و مقصر پيدا كردن ،شروع مىشود .در

اينجا نيز ،برايشان صحبت كردم و پرسيدم كه شما چقدر تلفات دادهايد؟ گفتند
و گفتم دشمن چقدر تلفات داده است؟ گفتند .گفتم خوب شما راضى نيستيد

از اينكه به نسبتى كه خودتان مىگوييد يك به سه به دشمن تلفات وارد

آوردهايد؟ گفتند كه چرا ما وقتى همه مىگويند چرا ما كارى نمىكنيم در ما
اين تصور بوجود مىآيد كه ما البد بايد يك كارى بکنيم كه در همان شب اول

ارتش دشمن نابود بشود؛ تا دائم سركوفت نشنويم .اما مىدانيم كه اگر
امکاناتى كه دشمن داشت ما هم در اختيار داشتيم كار او را برق آسا

مىساختيم .هيچكس نيست كه بگويد ما با چه امکاناتى مىجنگيم و دشمن با
چه امکاناتى مىجنگد .با اينهمه ،ما جلوى دشمن را سد كردهايم و اگر

ارزيابى صحيحى از كار ما باشد ،تقديرى باشد ،معلوم باشد كه ما داريم
زحمت مىكشيم و ما را به كار خودمان بگذارند ،ما مىتوانيم دشمن را هم از
پا در آوريم.

بعد از اين بازديد با فرماندهان جلسهاى كرديم و به راهجويى و رايزنى

پرداختيم .نقشهاى را كه از مدتها پيش تهيه كرده بوديم در پرتو وضعيت جديد
مورد بررسى قرار داديم ،حاال وضعيت جديد چيست؟ وضعيت جديد اينست

كه ما بر اثر عمليات نظامى ظرف يکهفته بطور قطع يك لشگر دشمن را نابود

كرديم .با اينحال دشمن نيروهاى جديدى وارد كرده و در جبههها بکار گرفته
است .پس مسئله اول ما مهار كردن نيروهاى جديد و نابود كردن آنها است .در
همه جبهه هايى كه ما با دشمن درگير شديم ،دشمن نيروهاى تازه نفس وارد

ميدان كرده و اين بدان معناست كه نيروهاى موجود دشمن براى مقابله كافى

نيست و حاال وقت آنست كه ما دنبال اين فكر را كه از ابتداى جنگ روزبروز
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بدان قوت دادهايم و پى جستهايم و زمينه آن را فراهم كردهايم ،بگيريم .يعنى
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

داريم تركيب مناسبى را بوجود بياوريم و از امکانات گوناگون بدون از دست
دادن نيروى نظامى و تجهيزات نظامى ،بخشى از نيروهاى دشمن را بىاثر

بکنيم .يعنى شرايطى فراهم بکنيم كه نتواند عمل بکند.

روى اين فكر پيش از اينهم كار كرده بوديم و زمينهها آماده شده بود.

چمران در اين زمينه كار كرده بود .ديگرانى كه حاال نمىخواهم نامشان را ببرم
كار كرده بودند ،بعد از اينكه عمل انجام گرفت اسم آنها را خواهم آورد و از

آنها تقدير خواهم كرد و بدين ترتيب اتخاذ تصميم كرديم.

مرحله اول خنثى كردن آن بخش از نيروهاى دشمن كه در برابر نيروهاى ما

هستند ،عمالا هيچکدام از دو نيرو نمىتوانند عمليات نظامى چشمگيرى انجام
بدهند و هر دو بى حركت شدهاند.

851

کارنامه جمعه ،شنبه و يکشنبه  19تا  21ديماه 1359
تاریخ انتشار اول بهمن ماه 1359
روزنامه شماره 455
قسمت دوم

نه تسليم يأس مىشويم ،نه تسليم دشمن
ما بايد آن نيروها را از عمل بازداريم و نيروهاى خودمان را آزاد كنيم براى
اينكه در جایی که الزم است ،به دشمن ،ضربهاى كه بايد وارد كنيم.
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 مطلب دوم تدارك تجهيزات ،تكميل تجهيزات نيروهايى كه داريم و آمادهكردن آنها براى بکار بردنشان در جايى مثل كرخه كور كه ضربه مرگ آورى بر

دشمن در آنجا وارد كرديم ،باشد.

مطلب سوم انتخاب زمان و مکان ،بطوريکه دشمن در مکانى كه ما به

عمليات مىپردازيم نتواند نيروى قابلى را وارد عمل بکند .ما اينك در این باره
به نظر روشنى رسيدهايم.

اميدوارم در پرتو اين عمليات ،واقعيتها بر آنهايى كه حسن نيت دارند،

شناخته شده باشد و ما را به حال خود بگذارند تا با خاطرى آسوده از نبودن

فشارهاى گوناگون روانى و روحيه شکن ،بتوانيم راههاى پيروزى را هموار
كنيم .در اين تالش جديد همه عوامل موجود در كشور بدون آنكه من بخواهم

فعالا اسم آن عوامل را ببرم در كنترل و مهار بکار گرفته مىشوند ،يعنى ما
مىدانيم چه عاملى را در چه مکانى و به چه ميزانى مورد استفاده قرار دهيم تا
نتيجهاى را كه مىخواهيم بگيريم و نيروهاى دشمن را خنثى بکنيم و اينك
چند روز بايد براى تهيه و تدارك آخرين عوامل صبر بکنيم بعد در زمان عمل

با هماهنگى كامل شروع بکنيم و نتيجهاى را كه مىخواهيم بدست بياوريم.

چهار ماه پيش از اين ،در نخستين جلسات شوراى دفاع ،وعده داده شده

بود ،امکانات الزم تهیه و در اختیار قرارگیرند .پيش از آنكه در خارج
امکاناتى بوجود بيايد و اينها بتوانند سالح مورد لزوم را تهيه بکنند كه

وضعش فعالا نامعلوم است،

فشار آوردند ارتش چرا عمل نمیکند؟ بترتيبى

كه اينها مجبور شوند حتى تدابير نظامى را هم كه خود مىتوانند به كار ببرند،
بکا نبرند و جنگ را بصورتى پيش ببرند كه آسيب پذيرى نيروهاى ما را

افزايش مىدهد .پس از گفتگوهاى امشب و آنچه كه درباره بکار بردن عوامل
گوناگون و يافتن تركيب جديدى از عوامل و تبديل عوامل طبيعى و غير طبيعى

به اسلحه نظامى شنيدند و گفتگو شد ،چهرههايشان باز شد و بسيار اميدوار
شدند .بعد كه اين طرح به خواست خدا با موفقيت انجام شد با خوانندگان از

آن صحبت خواهم كرد.

عجالتا مىخواهم اين را بگويم كه انسان نمىبايد در هيچ شرايطى روحيه

خود را از دست بدهد و به پيش آمدها تسليم بشود؛ بايد در هر شرايطى دنبال
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راه حل برود .عوامل موجود را از نو با هم تركيب كند و نيروى تازهاى را بوجود
بياورد و با آن به مبارزه ادامه بدهد .بسيار خوب بود اگر امکانات الزم را

مىداشتيم .در صورتيکه امکانات جديدى را بوجود بياوريم اميدواريم بسيار
بهتر باشد .با اينهمه ،من نمىبايد خوشبينى فريبندهاى در ذهن شما خوانندگان

بوجود بياورم.

ما بر خالف طبيعت جنگهاى زرهى ،با توجه به امکانات ،به جاى جنگى

چهار پنج روزه و حداقل ده روزه ،اكنون چهار ماه است مىجنگيم .در تمام

اين مدت ،ما هر زمان عامل جديدى را نزد خودمان يافتهايم ،آن را بکار

گرفتهايم و مانع پيشروى دشمن شدهايم .ضربات سنگين به دشمن زدهايم و
مجموع اين تجربهها موجب شده كه جنگ تا اينجا ادامه پيدا كند و دشمن از

پيشروى بيشتر مأيوس بشود .با وجود اين تجربه آخرى ،ما براى اينكه يك
ضربه كارى و فورى بدشمن وارد كنيم و كار او را بسازيم ،ترکیب متناسبی از

عوامل را آماده کنیم .حمله اخیر ما ،قبل از اينكه به نتيجه كامل برسد با ورود
نيروهاى جديد دشمن به صحنه متوقف ماند .اين توقف معلوم كرد كه ما بايد
تركيب جديدى از عوامل را از نو بسازيم و با آن با دشمن گالويز شويم؛ در

عين حال ،موجب شد كه نيروهاى بيشترى از دشمن در كشور ما حضور پيدا

كنند .بنابراين اگر ما مقدمات آن طرحى را كه فكر كرده بوديم و مشغول
بوديم ،فراهم مىكرديم ،اينك با توجه به نيروهاى بيشتر دشمن ،تغييرات الزم
بوجود آمده و بصورت اسلحه در اختیار ما بود .امید ما اينست كه با خنثى
كردن نيروهاى دشمن ،بقيه نيروهايى كه براى او مىماند براى مقاومت در برابر

نيروهاى مسلح ما كافى نباشد.
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هيچکسى نمىتواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده خواهان پيروزى
است

بهرحال ما به تالش خودمان ادامه مىدهيم .نه تسليم يأس مىشويم ،نه

تسليم دشمن مىشويم .اما ما مىتوانستيم وقتى اين مقدار توانايى در ما بوده كه
با امکانات اندك طى چهار ماه با دشمن كه دوازده سال تجهيز نظامى كرده و
يکسال اخير بطور كامل در تدارك حمله به كشور ما بوده است بجنگيم و او را

متوقف كنيم ،اگر ما هنوز مىتوانيم عوامل مختلفى را تركيب بکنيم و باز با
دشمن جنگ را ادامه بدهيم و احتماالً ضربه كارى به دشمن وار بکنيم ،پس،

قطعا اين توانايى را داشتهايم كه پيش از شروع جنگ شرايط شروع آن را هم از

بين ببريم و امکان تجاوز را به حداقل برسانيم.

روزهايى كه بر ما مىگذرد روزهاى سختى است اما كسي كه از جانب

مردم و به رأى آنها مسئول شد ،نمىبايد خود را دستخوش يأس و نااميدى

بگرداند و بر اوست كه راههاى پيروزى را بيابد و بپيمايد.
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بهر حال ،امشب كه تا ساعت يك و نيم دو بعد از نيمه شب درباره اين
تركيب نو گفتگو مىكرديم و به يك تصميم رسيديم .بسيار سبك شدم و
اميدوارم موج بعدى حمله نيروهاى مسلح تالش و كوشش آنها با موفقيت

كامل روبرو بگردد .آنچه از مردم خودمان مىخواهيم كه بکنند اينست كه
جنگ را سرسرى نگيرند .خيال نكنند كه مسئله كوچك و سبکى است؛

سرنوشت كشورمان در ميان است .ما نبايد رفتارى را در پيش بگيريم كه در
ذهنهاى مردم خاطره جنگهاى اول و دوم ايران و روس را زنده كند و در تاريخ
اثرى ننگين از اين نسل و مسئوالن اين عصر بجا بماند.

به همه هشدار ميدهم لحظهها مهمند تصميمها بايد با دورانديشى و

مطالعه كامل اتخاذ بشود .بايد به فرماندهان نظامى كه در اين جنگ با

فداكارى و اخالص عمل كردهاند امکان بدهيم تا تدابير نظامى را از روى علم
و اطالع تنظيم كنند و به اجرا بگذارند.

هيچکسى نمىتواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده خواهان پيروزى است.

براى اينكه كار فرمانده جنگ نظامى تحصيل پيروزى است.

هيچکس نمىتواند ادعا كند كه بيش از يك فرمانده نظامى خواهان عمل

نظامى است براى اينكه كار او عمل نظامى است و بسيار ديدهام فرماندهانى كه
براى شهداى خودشان مىگريستند .سرباز و درجه دار و افسر تحت فرماندهى
خودشان را مثل فرزندان خودشان دوست مىدارند .اينها بايد از روى علم و
اطالع عمل كنند و ما ناگزير بايد به آنها مجال بدهيم ،امکان بدهيم ،اعتماد

بکنيم؛ تا بتوانیم امکان استفاده از هر عاملی در ترکیب عوامل را در نظر بگیریم
و راههاى پيروزى را هموار بکنيم .اين هم كارنامه اين چند روز.
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وقتى حمله مىكنيم و دو تيپ دشمن را يکجا نابود مىكنيم
نخستين كار ما در اين سه روز ،در دنباله روزهاى پيشين ،تدارك ابزار و

آالت جنگى است كه در جريان هجوم دشمن از دست دادهايم.

بديهى است وقتى حمله مىكنيم و دو تيپ دشمن را يکجا نابود مىكنيم و

بعد دشمن از همه جا نيرو جمع كرده و هفت موج پياپى بجلو مىفرستد و در

برابر اين نيروى عظيم مقاومت مىشود و به آن تلفات سنگينى وارد مىآيد ،ما
خود نيز از نظر ابزار و مهمات خسارات بسيار مىبينيم .از تلفات انسانى اين

جنگ هم فهرستى آوردند كه نسبت به تلفات دشمن بسيار ناچيز است بالنسبه
افسر بيشتر ،بعد درجه دار و بعد سرباز از دست دادهايم و جبران اينها با
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سرعت زياد و ضرورت جنگ و ادامه هجومهاى حساب شده بقصد شکستن
نيروهاى دشمن مشکل است.

بر اساس گزارشى كه شب قبل دادند كار جبران و تدارك از نظر اسلحه و

مهمات تقريبا نزديك به اتمام است و ما بلکه در مهلت مناسبى از نوآمادگى

ضربه زدن پيدا بکنيم و اين مسئله مهم و اساسى است؛ يکى از اين نظر كه
مردم خودمان بدانند ،عالمت و نشانه كاردانى يك رهبرى در آنست كه بتواند

تحت هر شرايطى نيروى الزم را براى دفاع از موجوديت كشور فراهم

بياورد .شرايط ما بسيار سخت و مشکل است ،با اينهمه ،بر ما نيست و حق

نداريم كه به عذر فقدان منابع خارجى كار دفاع از موجوديت كشور را معطل

بگذاریم.

ما تا اين زمان نتوانستهايم از بازارهاى خارجى براى رفع
كمبودهايمان سود بجوييم.

وقتى تجهيزات و مهمات كم است ،آنچه از دست میرود ،باید جانشین
شود .كمبودها هم بايد رفع شوند؛ اما اينها كار سادهاى نيست .زیرا ،نه تنها

دوستان نادان و دشمنان ما بيکار نمىمانند و بر دوام با آنچه مىكند و مىگويند
ترديد و سئوالهاى روحيه شکن در ذهن نيروهاى مسلح بوجود مىآورند ،بلکه

در ميدان جنگ علم بوجود امکانات همآن قدر در تقويت روحيه مؤثر است
كه فقدان آن امکانات در شکستن روحيه تأثير دارد.

اين امور را بايد از با حضور دائمى در جبههها ،سنگر به سنگر ،توضيح

داد تا ذهن نيروهاى ما از اين سئوالها و گفتگوها پاك بشود و با دلى محکم و

ارادهاى قوى جنگ را تا پيروزى ادامه بدهند .پس كار دوم ما اين شدهاست؛
از جبههها بازدید کردیم و به بازديد از جبههها ادامه میدهیم.
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در محل ،با افسران و درجه داران و سربازان گفتگو كرديم ،سئوالها بسيار

بود كه از باب شرايط جنگى آنها را مطرح نمىكنم .بنظرم وضع خوب شده و
اميدوارم كه بهمين كار ادامه بدهيم و حمالت بعدى ما به دشمن با ضربههاى

سنگينتر و پيروزيهاى بزرگ همراه باشد.

دوشنبه شب شوراى عالى دفاع تشکيل شد و وضع جبههها تشريح ،همين

سئوالهايى كه گفتم با من در جبههها در ميان گذاشتند ،مطرح شد و يادآور شدم
كه در همان جلسه اول يا دوم قرار شد كه امکانات خارجى براى تهيه
تسليحات الزم فراهم بگردد و از آن زمان تا اين زمان هيچ نشانهاى از اينكه ما

بتوانيم با اطمينان خاطر اين امکانات را پيدا كنيم مالحظه نشده است و

طبيعتا با امکانات موجود نمىتوان جنگ را با سرعت ادامه داد.

فهرستى از امکانات الزم و مورد نياز در اين جلسه شوراى دفاع از سوى

رئيس ستاد به اطالع رسيد كه در همين جلسه گفتم ما مىكوشيم با يك طرحى
از امکانات موجود در كشور استفاده كنيم ،تركيب مناسبى از همه امکانات

بدست بياوريم و با آن تركيب دشمن را عقب بزنيم .به اشاره ،از آن طرح
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صحبت شد و گفتم چون هنوز در جوانب آن مطالعه كامل نشده است ،زمانى
ديگر در جلسه شوراى عالى دفاع آن را طرح خواهيم كرد.

مطابق معمول انجام هر عملياتى ،افرادى مغرض بدون علم و اطالع هم

هستند كه كارشان گزارش تهيه كردن است و گزارش مىدهند .در اين گزارشها

مطالبى طرح شده كه باز به جهات جنگى نمىخواهم در اينجا آنها را عنوان
بکنم ،اما وقتى طرح شد روشن و واضح بود كه پايه و اساس ندارند كه توضيح

داده شد.

در اينجا مىخواهم به آنها كه اين كارها را مىكنند و اين گزارشها را تهيه

مىكنند بگويم كه ا گر صادقيد ،بشنويد وقتى امکاناتى كه ما داريم معلوم است
كه كدامها هستند ،عقل و دين حکم مىكند كه اين امکانات را خرابتر از آنچه
هستند نكنيم ،بلکه رفع عيب كرده و آنها را درست بکار ببريم تا نتيجه

بگيريم .خرابتر كردن اين امکانات براى موجوديت كشور خطرناك است.

فعالا بهمين مقدار اكتفا مىكنم ،بقيه بماند براى وقتى كه بتوانم با خاطرى

آسوده از جهت دشمن ،همه اين دردهايى را كه براى ما بوجود آوردهاند براى
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

مسئله جنگ است و بنابراين مهمترين و مفصل ترينشان گزارش طرحهايى
است كه درباره احتمال حمله نظامى آمريکا و آنچه ما براى مقابله با چنين

حملهاى در اختيار داريم تهيه شده است.

باهم بايستيم تا فكر تجاوز به سرزمين ما از دماغ ابرقدرتها بيرون
برود
اين طرح اولين طرح نيست كه در اين باره تهيه شده است ،اما طرحى
است كه با توجه به طرحهاى قبلى و تغييرات حاصله در دوران جنگ بر اساس

امکانات موجود كشور و بسيج عمومى براى مقابله با چنين حملهاى تهيه
كردهاند.
860

ما بايد كشور را بصورتى آماده كنيم كه هيچ دولت خارجى بخود وعده
خشك و خالى نسبت به كشور ما ندهد و همه افراد اين ملت بايد آموزش كافى

ببينند و آن روز كه ما توانستيم از نظر ابداعات نظامى و آماده كردن عموم مردم
كشور وضعى را بوجود بياوريم كه براى هيچ قدرت خارجى حتى ابرقدرتها

صرف نكند كه به قلمرو ما تجاوز كنند ،ما بنيادهاى اساسى استقالل را بوجود

آوردهايم.

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

بکار انداختن ميل به ابتكار بگردانيم ،گمان مىكنم براى اين ملت احترام و
اعتقاد و اعتبار در جهان بوجود آورده است و امروز مردم دنيا مىتوانند نتيجه
ايستادگى و مقاومت در برابر تجاوز را به رأىالعين ببينند .مايلم از همه آنها كه

در جبههها هستند از سربازان ،پاسداران ،افراد ژاندارمرى ،افراد شهربانى ،بسيج،
عشاير همه و همه بخواهم كه صبر و استقامت داشته باشند و ارزشى را كه دارند

بوجود مىآورند گرامى بدارند .با كمى استقامت بيشتر دشمن شکسته مىگردد.

اگر استقامت نكنيد بدانيد كه طرحهاى ديگرى براى شما به اجرا خواهند

گذارد .ما امروز درباره احتمال حمله آمريکا بايد طرح تهيه كنيم ،فردا درباره

احتمال حمله هر كوچک و بزرگ ديگرى و تمام عمر اين ملت بايد در
جنگ و خرابى و ويرانى و كشت و كشتار بگذرد .پس شما سختيهاى اين
جنگ را تحمل كنيد و بايستيد ،منهم در كنار شما در همين جا كه شما هستيد

هستم ،از راه دور به شما نمىگويم بايستيد ،بلکه همه در جبههايم ،باهم
بايستيم تا اين فكر تجاوز به سرزمين ما از دماغ ابرقدرتها بيرون برود.

861

بهرحال اين طرح را امضاء كردم و تأكيد كردم كه به جنبههاى عملى بيشتر

پرداخته گردد و بطور عملى همه امکانات ما بکار گرفته شود ،تا در صورت
انجام چنين تجاوزى ،كشور بالدفاع نماند و ايران چکسلواكى آمريکا نشود كه
اينها ظرف چند ساعت بتوانند كشور ما را بگيرند و تحت الحمايه خودشان

بگردانند!

گزارشها در باره کشاورزی و تولید گندم ،برق ،تولید نفت و قیمتها
بعد از اين گزارش ،گزارش ديگرى درباره كشاورزى و وضع كشت گندم در

سال پيش و سالى كه در پيش است را خواندنم ،بسيار نگرانى آور است؛ طرح

ما براى بازسازى كشور سنگين است .نبايد اينها را شوخى بگيريم؛ اگر اين
گزارش قسمتى از ضعفهاى ما را نشان مىدهد ،هنوز تمام اين ضعفها را نشان

نمىدهد .كشت گندم موافق اين گزارش در سال  58 - 59يعنى سال جارى
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درصد كاهش داشته يعنى دولت در سال جارى نصف سال قبل توانسته گندم
بخرد.

بسيارى كمبودها نارساييها و خصوصا چيزى كه ما هميشه در مورد آن

فرياد زدهايم مثل فقدان امنيت قضايى موجب چنين روندى در كشاورزى
ايران شده است كه اين براى ما بسيار خطرناك است.

سه گزارش درباره برق ،يکى درباره اثرات افزايش نرخ فروش برق به

مصرف كننده در شئون اجتماعى و اقتصادى و همينطور بررسىهاى اقتصادى
و فنى در مورد نرخ فروش آن خواندم .اين گزارشها حکايت از اين دارد كه

اگر ما مديريت را تصحيح بکنيم و از ظرفيتهاى موجود بهرهبردارى بکنيم در
آن صورت نه تنها به افزايش قيمت برق نيازى نيست ،بلکه مىتوان آن را

كاهش هم داد .نظر تهيه كنندگان گزارش اين است كه افزايش قيمتهاى برق
فقط نقص مديريت را مىپوشاند و ضعف بر جا مىماند .مثل مسکنى است كه
درد را تسکین میدهد اما صاحب درد را از پا درمىآورد.

نتيجه اين افزايش قيمت بر زندگى مردم اين است كه در رفتارهاى

اقتصادى مردم منعكس مىشود و ضررهاى بسيار ببار میآورد .در اقتصاد

کشور ناراحتيهاى بسيار بوجود مىآورد .گمانم اين است كه اگر هم الزم است
قيمتها را افزايش بدهيم ،وقتى بايد اين كار را بکنيم كه تمام راههاى ديگر
را رفته باشيم؛ چون افزايش قيمت به معناى تورم و در شرايط تورمى كارى
خطرناك است .پس اگر راههاى ديگر را براى كاهش هزينه توليد نرفته باشيم،

براى توليد بيشتر و كاهش ميزان استفاده از انرژى و بسيارى كارهاى ديگر از
اين قبيل را بايد بکنيم .اگر اينها موثر واقع نشد ،در آن صورت به حکم

ضرورت مىتوان افزايش قيمت را پذيرفت .اما در شرايط جنگى و وضعيتى كه
هنوزما داريم ،افزايش قيمت براى مردم ما تحملش آسان نيست .بهرحال كارى

نيست كه بتوان با آن موافقت كرد.

گزارش ديگرى درباره وضع عرضه نفت به بازارهاى داخلى و توزيع نفت

خواندم كه اين هم باز از مسائلى است كه ايجاد نگرانى مىكند .همين گزارش
خود مى گويد كه بايد بجنبيم و بعضى از اقالم نفت را به مقدار كافى تهيه كنيم
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وگرنه خود اين مسئله نيز از مشکالت مهم خود ما خواهد شد؛ هست و بيشتر
خواهد شد.

گزارش ديگرى درباره قيمتها خواندم .خوب بهرحال وظيفهام اين است

كه به مردم ايران هشدار بدهم و به آنها بگويم كه اين وضعيت اقتصادى
وضعيتى نيست كه نسبت به آن بتوان القيد و بىتفاوت بود .باالخره دست آخر

گزارشى درباره هيئتى كه براى بازرسى و بازديد به استان خراسان رفته بودند
مطالعه كردم الزم است مقامات ادارى در آن استان و در همه جا بدانند رئيس

جمهورى منتخب مردم است و نوع رفتار آنها با مردم بايد توأم با احترام و
خدمت گزارى به آنها و حفظ حقوق آنها باشد .قاطعيت معنايش حاكميت به

هر قيمت بر مردم نيست .من چه به صفت شخصى چه به صفت مسئوليتى كه

دارم نسبت به هيچ خطايى القيد نمىمانم .اگر حال به جنگ مشغولم ،براى
اينست كه اين را مهمترين مشکل و الزمترين كار مىدانم و پرداختن بدان را
الزمترين كار .اما به محض آنكه دست از اين كار بشويم به همه اين اموريکه

انجام گرفته است يك به يك خواهم رسيد.

به هيچ قيمت پذيرفته نيست كه كسانى به جرم حمايت از رئيس جمهورى از

سوى مقامات ادارى مورد تعقيب قرار بگيرند و بعضا گرفتار بشوند .اين را
اخطار جدى تلقى كنيد و بدانيد كه شماها كسانى نيستيد كه قويتر از شاه سابق

باشيد و بتوانيد در برابر امواج بىانتهاى تودههاى مردم مقاومت كنيد .اگر مردم
رئيس جمهور خودشان را خواستهاند من مىمانم اما با اقتدار مىمانم من كسى
نيستم كه به اين بازيها تمکين كنم و اجازه بدهم از باال تا پايين يك جريانى به

ضد نهاد قانون اساسى بوجود آورند و روز به روز گسترش بيشترى بدان بدهند و
اساس ثبات اين رژيم را به خطر بيندازند .به استان خراسان خواهم آمد و در جا
تكليف كسانى كه به اين ترتيب (اگر اين گزارش صحيح باشد) موافق آن عمل

كردهاند را با مردم معين خواهم كرد .تنها اينجا نيست ،در استان ديگرى هم
استاندار منع كرده است كسانى را به حساب رئيس جمهورى براى كمك به

جنگ زدگان پول بريزند .من به همه اين جاها خواهم رفت.
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کارنامه بقيه دوشنبه  22تا چهارشنبه  24ديماه 1359
تاریخ انتشار  6بهمن 1359
روزنامه شماره 458

شما كه اين نوشته را مىخوانيد حق نداريد تسليم دستورات
غيرقانونى بشويد

به همه اينها يك به يك خواهم رسيد ،اما شما كه اين نوشته را مىخوانيد

نيز وظيفه داريد .شما حق نداريد تسليم دستورات غيرقانونى بشويد .هر كس
در اين جمهورى آزاد است به هر حسابى كه مىخواهد كمك بکند .مقامات
دولتى حق ندارند افراد را مجبور بکنند كه به اين حساب پول نريزند و به

حساب ديگرى بريزند.

بهرحال اين كارها سقوط اخالقى و معنوى جمهورى اسالمى است آنها كه

به اينكارها دست مىزنند ،بخاطر سخافت و پستى طبع نمىكنند؛ اين اعمال
جنبه شخصى ندارد ،در يك جمهورى اسالمى بايد معنويت حاكم باشد،
معنويت اسالمى .اين كارها به انزجار و وسعت گرفتن دامنه انزجار عمومى

مىانجامد كه خدا مىداند عواقب آن چيست .اميدوارم اين اخطارها كفايت
كند و خود مردم هم نسبت به اين امور القيد نمانند اعتراض كنند .مقاومت كنند

و نگذارند اين فسادها در جمهورى آغاز بگيرد و بعد ادامه پيدا كند كه اگر
چنين بشود ما به همان فسادهاى رژيم سابق بر خواهيم گشت .شما مردميد كه

مسئوليد .شما مىتوانيد و ظاهرا اين مقدار در اين جمهورى حق داريد كه تمايل
865

و اعتماد خودتان را اظهار بکنيد و پول خودتان را به حسابى كه مىخواهيد
بريزيد .اگر اين حق را هم از شما بگيرند و شما دم نزنيد ،ديگر صاحب چه

حقى مىتوانيد باشيد؟ پس اين مسائل مستقيما به حقوق و آزاديهاى شما كه در
قانون اساسى جمهورى اسالمى تصويب شده است راجع مىشود و خود شماييد

كه بايد پاسدار آزاديها و حقوق خودتان باشيد.

بارى ،اطالع ديگرى كه همين چهارشنبه شب از آن مطلع شدم گزارش

كوتاهى به پايگاه اطالعاتى خوزستان به اين عبارت است .بنا بر يك گزارش

موثق قرار است كه در جاده انديمشك به اهواز در مسير راه ،با آر  -پ  -جى -

هفت ،به اتومبيل رئيس جمهورى حمله شود .ماشين ايشان قبالا شناسايى شده
است .از اطالعات و بررسيهاى سياسى سپاه اهواز.

ديروز هم گزارشى درباره يك متن  40صفحهاى كه برنامه كار يکى از

همين گروههاى سياسى موجود است به دستم آمد كه شش ،هفت ماده است و

در شرايط جنگى نمىخواهيم اين مواد را ذكر كنيم .اما يك مادهاش به

چگونگى از بين بردن رئيس جمهورى راجع است و نكتهاى كه دارد اين است
كه در آن به تصادف اشاره شده است .گفتهاند بايد در تصادف اتومبيل رئيس
جمهورى را از بين ببرند بعد هم عزاى ملى اعالم بکنند و البد هم نان اين

رئيس جمهور را بخورند .اين گروه در اين زمان ما از آتش بيارهاى معركه
است و از آنهاست كه باید گفت :هر چه بکند ،آخر سر بايد بگوييم كه از

ماست كه بر ماست.

فعالا در اين باره بيشتر از اين نمىگويم .اميدوارم اين اطالعات دقيقتر

بشوند و اينها را براى مردم افشاء كنم بلکه اين جمهورى اسالمى از دست و

زبان و عمل اينها آسوده بشود .اينهم گزارش اين سه روز.
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کارنامه از جمعه  26تا سه شنبه  30ديماه 1359
تاریخ انتشار  7بهمن 1359
روزنامه شماره 459
قسمت اول

امروز تا بعد از ظهر را در اهواز گذرانديم .چون چند كارى بايد انجام
مىگرفت و من ماندم تا آن كارها انجام بگيرد .اينكه اين كارها چه كارهايى
بودند ،را بعد كه طرح به اجرا درآمد از آنها صحبت خواهم كرد .بعد از ظهر به

دزفول رفتيم و در آنجا با فرماندهان نظامى كه از جبهههاى سراسر غرب آمده
بودند به بررسى طرحهاى نظامى كه بايد به اجرا درآيند پرداختيم و مسائل
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امنيت داخلى اين حوزه را هم مورد بحث قرار داديم .از آنجا به تهران آمديم.
وقتى به تهران رسيديم شب بود و من به منزل رفتم.

در اين روز و روزهاى بعد كه در تهران ماندم ضمن كارهاى ديگر به تهيه

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

مطلبى را در ميان مىگذارم كه تهيه هر طرح و اجراى آن در شرايطى كه ما
داريم جز با تالش پىگير انسانهايى كه جز به هدف نمىانديشند ممکن
نمىشود .مشکالت و نارساييها زيادند و امکانات محدود و كم .در اين جوى
كه ماداريم كاركردن هم آسان نيست و حالت يأس خيلى زود بوجود مىآيد.

بنابراين آنها كه تالش مىكنند و شب و روز زحمت مىكشند ،بايد آدمهايى
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.

از كشتن رئيس جمهور و اعالم عزاى عمومى صحبت كردهاند
اينگونه انسانها تعدادشان زياد نيست ،اما سخت كوشى و پايدارى آنها

موجب شدهاست كه همه به تالش برانگیخته شوند .حاال اين جا به مناسبت،
در باره آنچه در اين جنگ كردهاند و از نقش بزرگشان ياد مىكنيم و از آنها
سپاسگزارى مىكنم.

چون در ورود به تهران تاشب برنامه ديدارى نداشتم ،وقت را به مطالعه

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

بطور مسلح همراه گروهى بوده است که مأموریت داشتهاند رئيس جمهورى را
به قتل برسانند .قبالا مطالبى راجع به توطئه قتل ريأست جمهورى گفتهام و در

اين جا نيز به مناسبت مىآورم كه يك گروهى در بخشى از يك متن به اصطالح
درون سازمانى و قاعدتا محرمانه خود از كشتن رئيس جمهور و اعالم عزاى

عمومى صحبت كردهاند .مدتى قبل هم يك نامه سرگشاده در روزنامهها چاپ
شد كه در آخر آن نامه  -مثل اينكه من نمىدانم  -اطمينان داده بودند كه اگر
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خط آمريکا پيروز بشود نخستين كسى كه كشته خواهد شد رئيس جمهور
خواهد بود .من اين را خوب مىدانم اما مسئله اين است كه خط آمريکا

چگونه برنده مىشود؟ كم نيستند در دنياى ما رژيمهايى كه به عنوان مبارزه با
آمريکا بر سر كار آمدند و خط آمريکا را عمل كردند .ولى هر چيزى

مشخصات مىخواهد بهر حال اينها را كه مىگويم براى ايجاد مصونيت جانى
براى خودم نيست مرگ و زندگى بدست خداست و من به اين امر ايمان دارم و
روى اين ايمان هم از مرگ نمىترسم ،تازه مرگ هم پايان زندگى نيست.

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

در كتابى هم كه خواندهام فصلى راجع به روش بود .اين كتاب از پوپر

فيلسوف اطريشى مقيم انگلستان است .در مقدمه تضاد و توحيد نظر او و
انتقاد بر اين نظر را هم آوردهام .به گمان من تفاوت بنيادى ميان انديشه

توحيدى و انديشه حاكم بر تمدن غرب هميناست كه انديشه غرب در پى
ايجاد موازنه و تعادل قوا است و انديشه توحيدى چنين فكرى را عبث

مىداند و مقصود از آن را جز تخريب نمىداند و بر پايه رابطه انسان و خدا
مى خواهد انسان را از اين موازنه قوا بيرون ببرد .اگر اين مسئله از نظر علمى
جا نيفتد و حل نشود ،بشريت امروز نخواهد توانست از ايدئولوژى زور رها

شود و به توحيد به معنى قبول بندگى ،خدا و پايه و اساس قرار دادن اين معنى

در زندگى اجتماعى برسد .بنابراين تا استقالل و آزادى عمومى بشر راه درازى
در پيش است .حتى اگر اين بنياد فكرى تغيير نكند ،سرعت پيشرفت علم با

همه سرعتى كه دارد ،كند باقى مىماند .اما اگر در علم براى ماوراى ماده جا

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
ضد علمى كه بعضى تضاد قوا كه طبيعت سلطه گرى آن را پديد آورده و حاكم

مىكند از بين نرود ،استبدادهاى رنگارنگ حاكم بر جامعه بشرى نيز بر جا
مىمانند :استبداد در لباس ليبراليسم ،استبداد در لباس ماركسيسم ،استبداد در
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لباس شاهنشاهى ،استبداد در لباس دين ،اشکالى هستند كه محتوايشان يکى
است .آن محتوى و بنياد همان تضاد و تقابل زورها است .تا اين غلط بر كرسى

قبول است ،علم در اكثر موارد بکار تخريب مىآيد و پيشرفت آن كند است و
جامعه بشرى در رنج و جنگ و تخريب بسر خواهد برد.

در اين فصل كتاب كه خواندم ،پوپر نظرش را درباره روش علمى توضيح

داده بود كه انتقاد آن در اين جا كار دوباره است با اين حال مطالبى هست كه
مىتوان با خواننده درميان گذاشت .نويسنده كتاب مىگويد كه آراء پوپر را
غالبا بد فهميدهاند يا كسانى تعمد داشتهاند ،آن را بداليل سيأسى و غير آن ،جز
آنچه كه هست وانمود كنند .در كشور خودمان و در تاريخ مان متفكران ما نيز
به اين درد مبتال بودهاند .و حاال خودم هم به اين درد مبتال هستم .به همين

مناسبت مىگويم كه بعضى از روحانيون محترم كه در اين دو سه روز آمدند ،آن
قسمت از تأليفاتم كه چاپ شده و در اتاق كار بود را به آنها نشان دادم26 ،
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
خصوصا سلطه فرهنگى و اقتصادى و سياسى و بازتاب اجتماعى اين سلطهها

نوشتهام ،ديگر اينكه ايدئولوژىهاى حاكم بر اين جهان ،را انتقاد قاطع

كردهام.

كسانى كه نمىدانند غرب چه مىگويد و فكرش چيست براى اينكه زحمت

كار علمى را بخود ندادهاند و براى اينكه نمىدانند غرب چه مىگويد ،خود
قربانى محصول تفكر غربى يعنى همان زورمدارى و روشهاى تخريبى هستند.

اين غرب زدگان دوآتشه كه جز روشهاى تخريبى هيچ روشى را نمىشناسند ،با

برچسبها براه افتاده و برچسب مىزنند؛ اينها شدهاند مسلمان كه در واقع بويى
از اسالم نبردهاند و من بايد بروم مسلمانی خود را در محضر اين آقايان ثابت

بکنم! به آنها گفتم بنام يك گروهى كه اگر من از ابتداى تشکيل آن خودم

حضور نداشتم و عامل نبودم ،ممکن بود ندانم محتوى فكر و توان انديشهشان

چقدر است ،مطلبى بعنوان نامه سرگشاده تهيه مىكنند كه سرتاپا دروغ است و

خدا را سپاس مىگذارم كه اينها در مقام حمله ،هيچ اسلحهاى جز دورغ ندارند

كه اين دروغها را در فرصت ديگرى يك به يك براى مردم بازگو خواهم كرد.
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همينها كه نمىدانند غرب چه مىگويد ،مدعىاند كارهاى مرا مطالعه كردهاند
و به اين نتيجه رسيدهاند كه بينش من غربى است؛ در حالي كه من به عنوان
منتقد انديشه غربى در محافل علمى غرب شهرت و اعتبار داشتهام .كارهايم در
زمينه سلطه فرهنگى غرب به زبانهاى مختلف ترجمه و منتشر شده است .آنچه

درباره موازنه قوا و انتقاد و رد نظريه تضاد بيان كردهام ،اساس اين تفكر را

دچار تزلزل ساخته است و همواره در اين فكر بودهام كه اگر ما موفق به ايجاد
يك جمهورى اسالمى واقعى بشويم ،زمينه رهايى انسان از تفكر غربى به معنى

موازنه قوا فراهم مىشود و سدهاى راه خدا شکسته مىشود و انسان در رابطه
مستقيم با خدا به سازندگى و رشد روى مىآورد.

مطلب دومى كه به مناسبت با آن آقايان روحانيون در ميان گذاشتم اين بود

كه چگونه مىتوانم آنچه را كه در اين نوشتهها بيان كردهام انكار كنم؟ گفتم
ما ،بعنوان «تن» عمر كوتاهى داريم و بقاى ما در عمل ماست .اگر تن ما به
زير خاك برود و آيندگان همچون مردمان معاصر قول و فعل ما را يکسان بيابند

ما در اين و آن جهان زنده مىمانيم .و اگر غير از اين كنيم ما مىميريم .اين
حرف را به اين مناسبت زدم كه مسئله شکنجه و اين مطالب به ميان آمد و

اينكه تبليغ كردهاند و شايد حاال هم مىكنند كه بيان من موجب تليغاتى
درخارج از كشور شده است كه «در ايران ،جمهورى اسالمى ،شکنجه هست».

غافل از اينكه خير اين گزارشها عكسها و شکايتها نخست به خارج رفته
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

از اين كار به موقع الزم جلوگيرى كردم .و در روز روشن انتقاد هم كردم؛ چون

با اين كارها مخالف هستم.

من سئوال مىكنم :خوب خود شکنجه بسود كيست؟
در همان نامه كذايى گفتهاند كه اينطور از شکنجه صحبت كردن بسود

آمريکا است .من سئوال مىكنم :خوب خود شکنجه بسود كيست؟ اگر كارى
انجام گرفت آن را خواهند گفت؛ پس خود آن عمل بيشتر بسود سياست
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آمريکا براى بزمين زدن جمهورى اسالمى است .شمايى كه اين نامهها را
مىنويسيد چطور تا بحال جلوى اين كارها نايستادهايد؟ گيريم به اينكه
عناصرى از خود نويسندگان اين نامهها در همين كارها هستند .اگر پاى رسيدگى

جدى و واقعى به ميان آمد معلوم خواهد شد كه درد اينها از كجاست و چرا به
اين صورت وانمود مىكنند .اگر رسيدگى به معنى واقعى كلمه انجام شد و قرار
شد كه برسند و ببينند كه چه كسانى اين كارها را كردهاند ،آن وقت خواهند

ديد كه اين فريادها از كدام دهانها خارج میشود.

بهرحال ،به آنها گفتم من علىاالصل نمىتوانم آنچه را كه نوشتهام منكر

بشوم .حاال با آنچه را كه نوشتهام صحيح است يا ناصحيح است ،خوب اين را
انتقاد علمى معلوم میکند .بجاى ناسزا ،دروغ و فحش و برچسب ،بهتر است
اهل علم بنشينند و بگويند كه فالن مطلب خالف علم است من هيچ دشمنى با

علم ندارم؛ به محض اينكه فهميديم بيانم خالف علم بوده است ،آنچه را كه
علمى است خواهم پذيرفت .البته بايد يادآور بشوم كه به باور من اسالم عين
علم است اما اينهايى كه اين روشهاى تخريبى را بکار مىبرند ،بدانند كه من

گذشتهاى طوالنى از استقامت و مقاومت در برابر اين روشها در پشت سر دارم
و بخواست خدا در گذشته بکاربرندگان اين روشها را رسوا كردهام و امروز نيز

از اين كار ناتوان نيستم.

بارى ،مطلب ديگرى كه در اين فصل از اين كتاب ،خواندم و جالب توجه

است ،اين است كه احکام جزمى در زمينه علمى آنطور كه در ديالکتيك

استالينى وجود دارد ،پيشرفت كار علمى را غيرممکن مىكند .به گمان من اگر
ما بعنوان مسلمان ،فكر اسالمى را به جهان عرضه كنيم ،همين بحران حاصل از
تضاد ميان واقعيت پيشرفت عليم و طرز فكر حاكم بر اين پيشرفت كه همان

تضاد و تقابل قوا و نيروها باشد ،براى جهان شمول شدن انديشه اسالمى ،زمينه
را فراهم كرده است .همه آنها كه دلسوز اسالمند و براستى معتقد به اسالم بايد

با نگرانى بسيار به آنچه واقع مىشود و آنچه اسالم است برخورد بکنند و مانع
از آن بشوند كه عملکردهاى برخى اسالمى تلقى بشود .براى اينكه اين كار اگر

جريان انديشه اسالمى در جهان را متوقف نكند آن را بسيار بسيار كند خواهد
كرد و بر حيرت زدگى و بحرانى كه بشريت گرفتار آنست خواهد افزود.
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تفكر علمى غرب در بحران است و به گمان من اين بحران حل نمىشود
مگر با رها كردن بنياد كه مادهپرستى و ماترياليسم است كه ،آن هم ،در تضاد و

تقابل نيروهاى مادى خالصه مىشود .شگفتا! وقتى در اروپا بوديم ،بعضى از
هموطنهاى ما چه آنها كه تحت عنوان اسالم بازگو كننده تئوريهاى غربى
بودند ،چه آنها كه يکسره خود را حامالن آن تئوريها مىدانستند به ما برچسب

مىزدند و نسبت مىدادند كه پيراهن و شلوار خود را هم مىفرستد ايران كه در
آنجا آب بکشند و خشك مىكنند و بفرستند تا او ،من ،آنها را بپوشد! كنايه از
اين بود كه من براى علم مرز مىشناسم ،علم شرقى و علم غربى مىشناسم و در

را بروى علم غربى بستهام .البته اين را هم مىگفتند كه «راست هم نمىگويد
چون از امتيازات علم غربى استفاده مىكند! ،در اروپاست و از برق استفاده

مىكند! از راديو استفاده مىكند! از وسايل رفت و آمد استفاده مىكند! و.»...
آنها كه آن وقت آن حرفها را مىزدند دروغ مىگفتند ،حاال هم كسانى كه
عكس اين حرفها را مىزنند دروغ مىگويند .علم مرز نمىشناسند ،علم غربى و
ترقى نداريم و مطلب دوم اين فصل دقيقا همين موضوع است .چون طرفداران

مسلك تحققى باصطالح جديد ،مىگويند «بر روشهاى علمى ايدئولوژى
حکومت دارد» و آن روشى را بايد جست كه از ايدئولوژى پرداخته باشد.
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تاریخ انتشار  8بهمن 1359
روزنامه شماره 460
قسمت دوم

ما با علم غربى مخالفت نداريم چون علم را غربى و شرقى نمىدانيم
در مقدمه كتاب تضاد و توحيد در نقد اين حرف ،روشن كردهام كه عمل

بدون نظر ممکن نيست .هيچ كارى ،حرفى و بيانى وجود ندارد كه متضمن طرز
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فكرى نباشد« .پوپر» نيز بر اين باور است كه روش را نمىتوان خالى از
ايدئولوژى كرد و اگر بخواهيم اين كار را بکنيم ديگر چيزى بر جا نمىماند.

در دو فصل اول «كيش شخصيت» نيز در مقام انتقاد ماركسيسم و نظر

ماركس در اين باره و هم در مقام انتقاد نظر «هگل» درباره تقدم ايده بحث
كرده و روشن كردهام كه «فكر و عمل عنان به عنان هستند» و نمىتوان به
تقدم يکى بر ديگرى قائل شد .اكنون که اين فصل را خواندم به اين نتيجه
رسيدم كه انديشه غربى اگر بخواهد از بحران بدر برود ،بايد همين خط را
دنبال كند .خوب وقتى ايدئولوژى را از عمل و از روش نمىشود جدا كرد ،پس

مسئله علم نيست .مسئله اين نيست كه شيمى راجع به تركيب و تجزيه اجسام
چه مىگويد .مسئله آن ايدئولوژى حاكم بر علم است .و همانست كه مورد
انتقاد ما است .ما با علم غربى مخالفت نداريم چون علم را غربى و شرقى
نمىدانيم .علم ،علم است همگانى و عمومى است و مال همه بشر است ،ما

«شبه علم» را انتقاد مىكرديم كه به اسطورهاى بعنوان اصالت ماده معتقد است
و اين ماده را در تضاد نيروها خالصه مىكند .من اين مسئله را علمى نمىدانم
و حتم دارم كه علم به ابطال اين نظر رسيده است و اين را در «تضاد و

توحيد» روشن كردهام كه بسيارى از متفكران ماترياليست مادهگرا و

ديالکتيسينها به اين نظرها رسيدهاند و من نظرهاى آنها را هم آوردهام.

اما از عجايب زندگى اين است كه هم در اروپا متهم بودم به اينكه پيراهن

و شلوار خود را به ايران مىفرستيم كه آب بکشند و بفرستند نكند در آنجا از

«غربيات» چيزى به بدن من تماس پيدا كند! و هم در اين جا به اين كه بينش
غربى دارم متهم میشوم .اين هر دو يك منشاء دارد و منشاء آن جهل و غرض

سياسى است و قطعا بنياد هر دو گروه چه آنها كه آن حرف را در آنجا مىزدند
و چه اینها كه اين حرف را حاال در اين جا مىزنند بر يك اصل است؛ «همان

اصالت زور» .وگرنه ،چگونه اين مشابهت روشها را بتوان توجيه كرد؟ ممکن
نيست دو ايده ،دو فكر ،دو ايدئولوژى متضاد روش همسانى بکار ببرند .اگر

ما پذيرفته باشيم كه ايدئولوژى در روش ،مستتر است  -که نمى تواند هم

نباشد -مرامها زورپرستان یکی است و اختالف آنها اختالف رنگ است.
حاال بحث نمىكنم كه اگر ايدئولوژى با علم خوانایی داشت ،روش کار علمی،
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علمی میشود و ما را به علم مىرساند .اين امر را در مقدمه تضاد و توحيد
مورد بحث قرار دادهام .اما اين بيان از «پوپر» برايم تازگى داشت و از نظر من
قدمى است به پيش و امکان مىدهد كه مطلقگرايى در روش در غرب روى به

افول گذارد.

آنچه قابل رد و ابطال است باور و برداشت ما از واقعيت است
مطلب سوم ،كه عينا بر انتقاد من در مقدمه تضاد و توحيد منطبق است
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
واقعيت است كه در اصطالح به نظريه و در اصطالح فرنگى به تئورى گفته

مى شود كه در اين نظر و برداشت و تئورى ممکن است يك و يا چند عنصر
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

پوپر هم پيش كشيده شده است ،ناظر به علم نيست .ناظر به نظريه علمى است
و خود اين معنى هم از نظر ما پيشرفت بزرگى است خصوصا در شکستن

جزمها .مقصود من از طرح اين مفاهيم اين است كه بلکه با استفاده از فرصت

انقالب اسالمى ايران ،مردم كشور ما از اخالق استبداد رها و آزاد بشوند و
اخالق اسالمى پيدا كنند.

نوشتههاى مرا خواندهايد؟ و بينش مرا غربى يافتهايد!
غربزدگى در تاريخ بشرى مسئله تازهاى نيست .خطاب من به شماست

كه به دروغ نوشتهايد ،نوشتههاى مرا خواندهايد و بينش مرا غربى يافتهايد!
توصيه من به شما و همه آنهايى كه روشهاى اخالقى مبتنى بر ماده پرستى
تخريبى دارند اين است كه تا زود است خود را آزاد كنيد.

اگر شما نوشتههاى مرا خوانده بوديد ،قطعا تحقيق مرا درباره سلطه

فرهنگى و ريشههاى آن در حاكميت فلسفه يونانى از باستان تا امروز هم
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خوانده بوديد و اگر خوانده بوديد ،مىدانستید و متوجه مىشدید چه كوشش
عظيمى بکار بردهام تا انسان را از اسارت فلسفهاى كه هيچ حقيقتى جز زور و
روابط ميان زورهاى متضاد نمىشناسد ،رها كنم.

خطاب من به شما غربزدهها است ،همه غربزدهها است :هلنيزاسيون يا

يونانى كردن كه امروز تحت عنوان غرب و غربزدگى از آن صحبت مىشود،

مفهوم تازهاى نيست و در تاريخ كشور ما خيلى بيشتر از اسالم كوشش براى

حاكم كردن فكر و فلسفه و فرهنگ يونانى آغاز شده بود .خوب است از خود
بپرسيد كه اين فلسفه كه در دوران پيش و بعد از اسالم در حوزههاى علمى ما

حاكم بود كدام فلسفه بود و از كجا آمده بود؟ و غير از اين فلسفه بعنوان فكر

و خط فلسفى چه خطى هست؟ آن وقت مىفهميد كه تاريخ غربزدگى ،تاريخ

تازهاى نيست چون بهرحال نمود و تجلى اين غربزدگى در عمل آدميان و در
اخالق آنهاست .فکر غرب زده قدرتمدار تخریب در آنجا است كه غربزده مثل
يك ماده منفجره دائم تخريب مىكند براى ويرانگرا است؛ از بين میبرد و

نمیسازد؛ میآاالید و پاك و بىغش نمیکند .اما خود غربى در كارش سازندگى
هست و انتقاد علمى در غرب وجود دارد .پس ،تا از اين اخالق غربزده نجات

نيابيم ،تا از اين ماده پرستى تخريبگر رها نشويم ،اسالمى و مکتبى

نمىگرديم .خوبست بدانيد كه بيست سال كوشش علمى من حول اين معنا
بوده است.

شما اگر كارهاى مرا خوانده بوديد الاقل اين را مىدانستيد نخستين فرياد

اقالا در دوران بعد از  28مرداد بر ضد غربزدگى را من بلند كردهام و در آن
دوران هم تأثرم از اخالق تخريبگر بود.

بهرحال تا زود است ،برادران من ،خود را از اين مادهپرستى و اخالق

حاصل از اين مادهپرستى رها كنيد .غرب در بحران خود وامانده است و

نشانه هاى كوشش براى بيرون رفتن از اين بحران بصورت توجه به معنويت در
آثار علمى دانشمندان غرب به چشم مىخورد .بيش از اينكه دير شود خود را

از مادهپرستى غربى رها كنيد ،رها كنيد و به خدا بازگرديد ،به اخالق اسالمى

بازگرديد .اين همه روش تخريبى بکار بردن ،اين همه بر پايه دروغ خود و مردم
را در برخوردهاى تخريبى نفله و نابودكردن ،جز نابودى خودمان و انقالبمان
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ثمرى به بار نمىآورد .آنچه در كشور ما بوجود آمد ،نتيجه حاكميت همين ماده
پرستى ،و نتيجه اخالق مادهپرستى است ،گفتن اينكه در كشور بيکارى هست،

گفتن اينكه اقتصاد ما فلج است ،گفتن اينكه شکنجه هست ،گفتن اينكه ما
مىتوانستيم با نكردن بسيارى از كارها و انجام آنچه الزم بود نيرومند و توانا
بشويم تا دشمنان نتوانند به ما حمله كنند و بسيارى گفتنهاى ديگر نيست كه

بسود آمريکاست بلکه نگفتن اينهاست كه بسود آمريکاست .انجام آن كارهايى
كه ما را به اين جا رسانده است ،بسود آمريکاست .اگر ما درست كار

مىكرديم ،بيكارى ،گرانى ،فلج اقتصادى ،جنگ ،بىعدالتيها ،اخالق فاسد
تباه يا بوجود نمىآمد و يا آنچه بود از بين مىرفت و عدالت قضايى و امنيت

را برقرار مىكرديم و اگر همه اين كارها مىشد آمريکا از كدامين ضعف ما

استفاده مىكرد؟ اين عينا مثل كبك سر را به زير برف كردن است ،اينكارها
مىكنيد و كار كشور را به تباهى مىكشانيد بعد مىگوييد ازآنها حرف نزنيد،
چون آمريکا استفاده مىكند؟ آمريکا از اين حرفها استفاده نمىكند بلکه از
اين اعمال است كه استفاده مىكند.

چگونه شد كه انقالبهاى ما از دوران قاجار تا به امروز كارشان به
انحراف كشيد

بنابراين بهتر است كه ما تا وقت باقى است آنچه را كه نجات دادنى است
نجات بدهيم و بسوى سازندگى برويم و ضعفهايى را كه دشمنان ما مىتوانند از

آن سود بجويند ،از بين ببريم .در آن صورت ،آمريکا هيچ كارى نمىتواند

بکند .اما اگر اين ضعفها برجاى ماندند و ما با همين اخالق تخريبى كه از

مادهپرستى مايه مىگيرد ،ضعفها را تشدید کردیم ،مردم به ستوه مىآيند و دنبال
يك راه حل ديگرى مىروند .خوب است ،بلحاظ اهميت ،همين جا اين مسئله

را بشکافيم .يعنى به تاريخ معاصر بازگرديم و ببينيم چگونه شد كه انقالبهاى ما
از دوران قاجار تا به امروز كارشان به انحراف كشيد .در آن دوران يك قدرت
شمالى وجود داشت و يك قدرت جنوبي؛ روس بود و انگليس .اينها بر كشور

ما مسلط بودند .انقالب مشروطه شد .يك بنياد محکم و اساسى اين انقالب
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استعمار بود و حق هم همين است وقتى در يك كشور زيرسلطه ،مردم آزادى
بدست آوردند به معناى آنست كه استقالل هم بدست آوردهاند .براى اينكه

دركشور زيرسلطه استبداد بدون سلطه خارجى معنا و مفهوم و امکان پيدا
نمىكند .اما آن خط آزادى و استقالل كه با رهبرى روحانيان و روشنفكران آن
زمان پيش رفته بود و انقالب را به نتيجه رسانده بود ،نتوانست آزادى را با

نظم توأم كند .جريانهاى فكرى  -سياسى در هر گوشه كشور عمالا حاكميت
دولت مركزى را از بين برده بودند .در آن دوران ،بيم از متالشى شدن كشور بر
ميل به آزادى غلبه كرد و اين تفكر حاكم شد كه در اين جهان بدون تكيه بر

قدرتهاى خارجى نمىتوان در داخل يك نظمى برقرار كرد و يکپارچگى در
اداره كشور را بوجود آورد .نتيجه اين شد كه گروهى متمايل به قدرت شمالى
شدند و گروهى متمايل به قدرت جنوبى و بعد كودتاى رضاخانى بوجود آمد و

 55سال كرد آنچه كرد .

در حال حاضر نيز خطر اينجاست :در جهانى كه ما هستيم ،گذشته از

آنكه قانون رشد يك قانون عام است و از ديدگاه ما نيز قرآن روش رشد است
(قد تبين الرشد من الغى) و راه رشد از راه «غى» و طغيان و سركشى باز
مىشناساند و با در نظر گرفتن اينكه اين مسئله كه عمل «برخود افزا» است،
امروز در علم ثابت شدهاست ،هيچ موجودى نيست كه در طريق رشد نباشد.

پس ما نيز نمىتوانيم رشد كنيم اگر ما خط مستقلى از دو قدرت روس و

آمريکا بوجود نياوريم و اين خط مستقل امنيت و در استقالل وتماميت ارضى
كشور ،معنويت و رشد را تامين نكند ،بگوييد چگونه اين جمهورى راحفظ
خواهيم كرد؟ آيا شما اين سئوال را براى خود طرح كردهايد كه آن مطالب را

در نامه سرگشاده نوشتهايد و اين كارها را مىكنيد؟ حذف اين رئيس جمهورى
كه با آن اعتماد عمومى انتخاب شده است و امروز هم بيشتر از يکسال پيش
از اين اعتماد عمومى برخوردار است آيا به معناى شکست قطعى اين راه

نيست؟

آيا اين همه ،به دروغ ،تبليغ جدايى و حتى تضاد ميان رئيس جمهور و

امام و روحانيت را محض رضاى خدا مىكنيد؟
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فكر نمىكنيد كه از همين جدايى بود كه رضاخان بوجود آمد؟ از همين
جدايى بود كه كودتاى  28مرداد ساخته شد؟ و آيا شما هم بدون غرض و

مرض اين كار را مىكنيد؟

انقالب ما به تشخيص مردم ما و سنجش افكار
انقالب ما به تشخيص مردم ما بنابر سنجش افكارى كه در همين هفته

بعمل آمده است ،براى تحقق هدفهاى زير بوده است:

 بازیافت آزادى ،سرنگونى شاه و رژيم او ،تحقق اسالم و جمهورى اسالمى،از بین بردن ظلم و ستم وبىعدالتى در رژيم گذشته ،تامين نيازهاى اساسى
اجتماعى و اقتصادى ،از بين بردن فاصله طبقاتى ،كسب استقالل از سلطه

خارجی.

مردم ما گفتهاند كه انقالب براى تحقق اين هدفها بوده است .اين امركه

مردم در اين سنجش افكار بوضوح و روشنى از هدفهاى انقالب صحبت
كردهاند و آنها را شماره كردهاند ،بيانگر روشنى و وضوح وجدان عمومى مردم

ما است .اينها است هدفهايى كه زمينه روشن در جامعه ما دارند و عامل ذهنى
وحدت مردم كشورند.

اين سنجش افكار نشان مىدهد كه نزديك به تمام كساني كه به رئيس

جمهورى اعتماد كردهاند ،او را در اين هدفها صادق و پابرجا يافتهاند و اين
است آن پاداشى كه يك رئيس جمهورى مىبايد از مردم توقع كند .براى من جاى

هزار شکر به درگاه خدا دارد كه بگويم خداوندا ترا سپاس كه مردم مرا در آزادى

شان ،در دينشان ،در مخالفت با اخالق و عملهاى استبدادى ،در مبارزه با ظلم و
ستم و عدم امنيت قضايى ،در كوشش براى رساندن مستضعفان به حق خودشان
و دگرگون كردن بنيادهاى اجتماعى بطوريکه مردم مستضعف ما بتوانند رها و

آزاد بشوند ،در حفظ استقالل اين كشور و در مبارزه با نابرابريها و ستمهاى
طبقاتى ،مرا امين خود يافتهاند.

خداوندا مرا بر اين صراط مستقيم بدار و چنان كن كه اين بنده تو همواره

در اين امور كه براى استقرار دين تو اساسى است امين مردم باشد .خداوندا!
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اينكه مردم بيشترين اعتماد را در اين زمينهها به رئيس جمهورى كردهاند ،اين
بندهات را در وضعى قرار مىدهد كه هر لغزش او براى اين جامعه ضربهاى
كشنده خواهد شد .پس مرا از لغزشها حفظ فرما و به من قوت دل ده تا در

برابر اين همه ماليمتها بايستم.

عمله ظلم و عامل بىاختيار ستمگران شدهايد.
از كسانى كه اين همه بر به انحصار درآوردن وسايل تبليغاتى اصرار دارند

مىپرسم :اگر شما راست مىگوييد ،حق مىگوييد ،چرا مىخواهيد خود
بگوييد و خود تصديق كنيد؟ چرا زمينههاى بحث آزاد را از بين مىبريد و

بردهايد؟ مگر امام صادق بنيانگذار بحث آزاد نبود؟ مگر امام بارها درباره
بحث آزاد تأكيد نكردهاند؟ شما چرا اين مسائلى را كه طرح مىكنيد در يك
محيط سالمى بصورت بحث در نمىآوريد؟ براى اينكه مىدانيد راست

نمىگوييد .شما از خودتان جعل مىكنيد و بعد بر اساس جعليات خودتان،
متهم مىكنيد و بر اساس اتهامى كه خود آن را ساختهايد ،محکوم مىكنيد و به
محکوم هم مجال نمىدهيد كمترين دفاعى از خود بکند .آيا اين روشها
اسالمى است؟ آيا اينها ضد اسالم و ضد مکتب نيست؟ چرا چنين مىكنيد؟ تا
زود است خود را رها كنيد ،فردا دير است ،فردا اگر هم بخود بياييد ،خواهيد

ديد كه راه بازگشت نداريد .عمله ظلم و عامل بىاختيار ستمگران شدهايد.

و اما شما مردم ،شما كه حاكميت استبداد و اخالق استبداد برايتان جز

رنج ،گرسنگى ،جهل ،سيه روزى ،عقب ماندگى ،بهم ريختن اوضاع كشور ،از

بين رفتن نظم و انتظام و امنيت قضايى و اضمحالل حاكميت واقعى دولت
ثمرى به بار نمىآورد ،شما كه بايد نتيجه حاكميت اين اخالق را بصورت هجوم

بيگانگان تحمل كنید .شما نسبت به اين روشها القيد نمانيد و با استوارى در

برابر آنها بايستيد و البته مىبينم كه ايستادهايد.

امروز در جامعه ما زدن عكس رئيس جمهورى به شيشه مغازه يا تاكسى

جرم تلقى مىشود! امروز با كساني كه به سود رئيس جمهور تظاهرات بکنند
سختى روا مىدارند! من به آنها كه اينكارها را مىكنند هشدار مىدهم كه شما را
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سودى در اين كارها نيست و به شما مردم مىگويم اگر امروز نسبت به اين امور
القيد بمانيد و همين طور كه استقامت به خرج مىدهيد ،استقامت نكنيد براى

شما هم فردا دير خواهد شد؛ چو از نو استبداد جديدى بر قرار مىشود كه اين
استبداد بخواهد و يا نخواهد دم خود را به دم سلطهگران خارجى مىبندد و

كشور شما از نو به اسارت همان رژيمى در مىآيد كه بر ضدش انقالب كرديد.

بهتر است از اين برخوردها بدر بيابيم ،چه عيب دارد بجاى آنكه بر ضد هم

عمل كنيم بياييم يکديگر را دوست بداريم؟ بجاى اينكه در پى تحصيل

حاكميت مطلق برآييم .در پى تفاهم باشيم و براستى با هم براه تفاهم برويم؟
بجاى اينكه قيم مردم بشويم و هركار مىخواهيم با مردم بکنيم به راه آگاهى
دادن و آگاهى گرفتن برويم تا مردم از روى آگاهى و بصيرت با همکارى و

همدلى آنچه را كه بايد كرد بکنند ،بنظر من اين دومى اخالق اسالمى است و آن
اولى اخالق شرك ،اخالق استبداد و همان اخالق مادهپرستى غربى است.
اين هم به مناسبت مطالب اين كتاب كه خواندم.

از جمعه  26تا سه شنبه  30ديماه 1359
تاریخ انتشار  9بهمن 1359
روزنامه شماره 461
قسمت سوم

در نوار هست :بايد شخص امام را از خط امام جدا كرد و به دومى
چسبيد
اما مسئله ديگرى كه در اين روزها مطرح است و من درباره آن نامهاى به
امام نوشتهام كه حاال نمىتوانم درباره محتواى آن صحبت بکنم .مسئله

گروگانهاست .بعد از آنكه آقايان نامه سرگشاده نوشتند متنى هم به صورت پلى
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كپى منتشر کردند تا نشان بدهند رئيس جمهورى خطى غير از خط امام بلکه
ضد خط امام دارد و از جمله آنها همين مسئله گروگانهاس.

اينها از ديد زورپرست خودشان به امام مىنگرند و امام در ديد آنها من

مطلق شده خودشان است .خيال مىكنند امام همانست كه خودشان هستند ولى

با ابعادى بزرگتر .و وقتى مىگويند خط امام ،در واقع مىخواهند خط خودشان
را به نام خط امام قالب بزنند؛ نوارى هم هست كه در آن گفتهاند« :بايد
شخص امام را از خط امام جدا كرد و به دومى چسبيد».

به گمان من ،مردم هم اين واقعيت را دريافتهاند كه خط امام خط اسالم

است ،آيا امام در امور فقهى غدغن كردهاند كه كسى خالف نظر فقهى ايشان
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

ضديت با خط نيست ،در امور سيأسى چرا چنين باشد؟ آيا در صدر اسالم
پيغمبر اسالم كه با صحابه خود به شور مىنشست ،در همه امور با آنها هم

عقيده بود؟ هيچ پيش نمىآمد كه نظر صحابه غير از نظر پيغمبر باشد؟ آيا
چنين نبود كه در بعضى مواقع غير نظر پيغمبر اکثریت مىشد و پيغمبر نظر

اكثريت را بکار مىبست؟

در همان وقت كه داوطلب ريأست جمهورى بودم چه در اجتماع

روحانيت مبارز تهران و چه در اجتماع بعضى از علماى قم اين مسئله طرح شد

كه در نوار هم ضبط و موجود است .گفتم :نمىتوانم بگويم كه ممکن است
مسئلهاى پيش بيايد كه ،در آن ،نظر من عين نظر امام باشد ،الزم هم نيست
اينطور باشد .براى اينكه ما بشريم و بشر به جهات اطالعات گوناگونى كه

دريافت مىدارد نظرهاى گوناگون پيدا مىكند هر چند مبناى حركت تفكر و
روش هم يکى باشد .اما من چون امام را به رهبرى پذيرفتهام و اين را هم امروز

نپذيرفته ام و چون به حکم اخالق اسالمى متعهدم كه به نتايج پذيرفتن امام به
عنوان رهبر كردن بگذارم در مواردى كه نظر من با نظر امام يکى نيست ،من

نظر خود را مىگويم ،اما از تصميم امام پيروى مىكنم و گمان من اينست كه

در خط امام بودن همين است .وظيفه ما اينست كه صادق و امين باشيم و آنچه
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را كه واقعيت مىدانيم بگوييم .حتى اصرار كنيم تا آنچه واقع مىشود خطا
نباشد.

اما در عين حال براى اينكه نظم در جامعه اسالمى استوار بگردد ،بايد آن

تصميمى را به اجرا بگذاريم كه رهبرى اتخاذ مىكند .در اين مورد هم شما
آنچه واقع شده است را به امام نسبت ندهيد ،امام برى است ،آنچه امام

فرمودهاند يعنى مبارزه قاطع با سلطه آمريکا يك اصل است و آنچه واقع شده
است را امام نكرده است و بحث هم بر سر آن چيزهايى است كه واقع شده
است .در جامعه اسالمى براى اينكه ما باز هم در آينده دچار سرگردانيهاى

بزرگتر نشويم ،بهتر است دست از اين چماق بازيها برداريم.

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

مسئله به همان صورتى پايان پذيرفت كه پيش بينى كرده بودم و اثراتى به
جا گذاشت كه قابل مشاهده است و در يك محيط آزاد بدون جو سازيهاى

قالبى مىتوان اين مسئله را مورد ارزيابى قرار داد و ديد :آمريکا چه شرايطى
را حاضر بود بپذيرد ،امام چه شرايطى را قرار دادند ،و اين شرايط در عمل

چگونه اجرا شد؟ اينها است كه اگر محيط آزاد باشد و بدون مقاصد تخريبى و
براى پند و عبرت گرفتن مورد بحث واقع بشود ،بر شما نويسندگان نامه
سرگشاده و شما منتشر كنندگان پلى كپى و بر همه مردم روشن خواهد شد كه

من در خط امام بودهام و با صداقت هم بودهام و آنچه گفتهام در خير و

مصلحت ايران و بر ضد سياست آمريکا بوده است.

از اينجا به موضوع ديگرى مىروم كه گفتگو با سفرا و فرستادگان

خارجى است .چون نمىدانم كه بايد از قول آن كس كه مىخواهم اين مطلب را
نقل بکنم مجازم يا خير نام او را نقل نمىكنم ،ولى يکى از آنها به من مىگفت:

شما بايد يك راه حلى را براى پايان دادن به جنگ بپذيريد .براى اينكه اگر

آمريکا احراز كند كه شکست عراق قطعى است بهانهاى خواهد تراشيد و
مداخله نظامى خواهد كرد .او مىگفت اين كوششى كه براى هر چه زودتر به
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زمين زدن شما مىشود براى اينست كه فكر مىكنند اينكار شيرازه جبههها را از
هم خواهد پاشيد و ارتش عراق را از شکست حفظ و شکست قوای ايران را
قطعى خواهد كرد .البته من به او پاسخ دادم كه امريکاييها هم امام را از ديد
خودشان و زورپرستان شناسايى كردهاند و ندانستهاند كه امام با استحکام و
قدرت تمام از كسى كه خود وى او را فرمانده كل قوا كرده است حمايت

مىكند و در تامين اسباب پيروزى ما بر رژيم مهاجم صدام حسين استوار
ايستاده است .همآن قدر استوار است كه در مبارزه با رژيم شاه استوار بود.
بنابراين وسوسههاى اين شيطان به جايى نخواهد رسيد.

مطلب ديگرى كه او طرح مىكرد همين مسئله بود كه با توجه به موقع آيا

رژيم ريگان آزادى گروگانها را براى تشديد حمله به جمهورى اسالمى ايران
مغتنم خواهد شمرد يا اين رها كردن عامل تخريب او خواهد شد؟

به مناسبت موقع ،از خودش در اين مورد توضيح خواستيم .توضيحش اين

بود كه شما در حال جنگ هستيد و پيروزى يا شکست شما در جنگ بر ثبات

يا بىثباتى و اضمحالل آن رژيم تأثير قطعى دارد .بنابراين چگونگى عمل
ابرقدرتها مىتواند موجب سرعت شکست يا عدم شکست بشود .در اين

مورد هم به او گفتم روش من بعنوان يك مسلمان بر اساس آنچه از قرآن
آموختهام اين بوده است كه تا آنجا كه مىتوانيم بخود تكيه كنيم .همان روشى
كه ما در انقالب اسالمى ايران آزمودهايم كه با دست خالى با آن رژيم دست
بگريبان شديم و بر زمينش زديم .همآنطوركه در تنهايى  4ماه است بدون

دريافت هيچگونه اسلحه و مهماتى بر مهاجمى كه طى  12سال خود را براى
قدرت نظامى شدن ،تجهيز كرده است و يکسال تمام است كه خود را براى

حمله آماده مىكند ،مىجنگيم .اين در تاريخ بشريت معاصر اگر نه در تمام

تاريخ ما بىسابقه است كه يك كشورى وابسته از نظر نظامى صنعتى ،كشورى
كه خود اسلحه و مهمات نمىسازد ،توان داشته باشد كه  4ماه بجنگد؛ با
كشورى كه از پيش براى چنين تجاوزى خود را آماده كرده بود و هر روز هم

اسلحه و مهمات وارد مرزهايش مىشود مشغول نبرد باشد .مگر اينكه نيروهاى

نظامى ديگرى را وارد عمليات بکنند كه در آن صورت هم ما به مردم خودمان
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باز خواهيم گشت و از آنها فداكارى بيشتر طلب خواهيم كرد .سربازان بيشتر
خواهيم خواست و جنگ را همچنان ادامه خواهيم داد.

صحبت ديگرى هم با اين سفير درباره رفتن به كنفرانس سران اسالمى و

توقع ما از اين كنفرانس بميان آمد.

من گفتم توقع ما از اين كنفرانس اينست كه نخستين دستور اسالمى را كه

محل اختالف هم نيست و همه مسلمانها آنرا قبول دارند بکار ببندند :متجاوز
را محکوم بکنند ،همين .آن را هم براى خودمان نمىخواهيم چون محکوم
كردن آنها ،واقعيتهاى صحنههاى جنگ را تغيير نمىدهد ،اما اميد را در دل

ملت اسالم زنده مىكند كه عصر تولد نو در اسالم فرا رسيده است

خطاب به حزب دمکرات  :شما بگوييد چگونه مىخواهيد در

جدايى و يا به قيمت تجزيه كشور در اين دنيا آزاد ،خودمختار و
خودكامه زندگى كنيد؟

موضوع ديگرى كه در اين چند روز بدان پرداختم مسئله كردستان بود؛

حزب دمکرات كردستان كسانى را نزد من فرستاده بود كه ما آمادهايم در صورتي

كه «شش اصل» را دولت بپذيرد ولو با اصالحات ما بياييم و دوش بدوش شما
با متجاوز عراق بجنگيم!

اخبار و اطالعاتى هم از كردستان رسيده بود كه هم در جلسه فرماندهان

نظامى ،هم در جلسه شوراى عالى دفاع و هم در گفتگو با متصديان غير
نظامى مورد بحث قرار داديم .من به آنها اينطور گفتم:

اگر وقتى يك كشورى اينطور علنى و آشکار مورد تجاوز قرار بگيرد و در

اين دنيا ،هيچ دولتى بطور جدى  -هيج دولتى البته اغراق است چون چند

دولتى فرياد اعتراض برداشتند گرچه اعتراض شان قاطع نبود و نيست -

اعتراض نكند ،اين سازمانهاى بينالمللى كه براى  50گروگان آن همه سر و
صدا براه انداختند ،براى انسانهايى كه هر روز بدون هيچ دليل روشنى بخاك و
خون مىافتند چرا اعتراض نمىكنند؟ شما بگوييد چگونه مىخواهيد در
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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

برادركشىها شما را بيدار نكرد؟ اين خرابيها شما را بيدار نكرد؟ در اين جهان
كه ما ملتهاى مسلمان ،تازه اگر همه دست بدست هم بدهيم ،هنوز سالهاى
دراز بايد كوشش كنيم .مبارزه كنيم تا از سلطه قدرتها و ابرقدرتها بدرآييم .آيا

شما در جدايى ،سعادت و آزادى و رستگارى مىبينيد؟ آيا كافى نیست اسباب
دست صدام حسين شدن و بدست تبهکار او خونريزى براه انداختن؟ آيا وقت آن

نرسيده است كه بخود بياييد؟
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در سنندج راه بر نيروهاى ارتش جمهورى اسالمى مىبستيد
گفتم كه ما به آنچه گفته بوديم پايبند بوديم و در همان روزهايى كه

مىرفت ما اميدوار بشويم كه مسئله كردستان حل شده است ،در سنندج راه بر
نيروهاى ارتش جمهورى اسالمى بستيد .آنها هم مطابق معمول گفتند« :ما

نبوديم كومله بود» .بعد به يادشان آوردم كه طرح تقسيم اسلحه و مهمات
پادگان سنندج كه شما سه دسته تنظيم كرده بوديد ،در دست ما است.

باالخره پذيرفتند كه «اشتباهاتى» شده است ومىگفتند كه از طرفين

اشتباهاتى شده است.

حاال به همين مناسبت به شما مردم عزيز آن سامان مىگويم :برادران من،

خواهران من ،ما هر چه بهم ظلم بکنيم يك هزارم ظلم بيگانه را نخواهيم كرد،
شما بياييد ،آثار جنگ را در خوزستان ببينيد ،آنچه را كه ارتش صدام بر سر
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
ميهن يك ميهن است و متعلق به همه ما است .همه ما هم مسلمانيم و اگر بر

اساس اخوت اسالمى عمل كنيم ،هيچ دليلى براى برخوردهاى مسلحانه
نمىماند .اين روزها ،روزهاى حساسى در تاريخ ميهن اسالمى ما است .از من

بشنويد :با اسلحه يعنى ايجاد رابطه بر پايه تضاد نيروها كار از پيش نمىرود.

بگذاريد قدرتهاى خارجى همآنطور كه ما را استوار و با صالبت يافتند

يکپارچه و متحد نيز بيابند .اگر براه تفاهم مىآمديد و اگر وحدت حکومت

اسالمى را مورد خدشه قرار نمىداديد (خطابم به گروههايى است كه به نام

كردستان عمل مىكنند) ،نيروهاى ما پخش و پال نمی شد و دشمن در درستى
تصميم خودش در تجاوز به ايران ترديد مىكرد .اگر هم تجاوزمىكرد ،قبل از
اينكه اين همه خرابى ببار آورد ما متجاوز را بر سر جايش مىنشانديم .پس
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.

در اين باره با امام صحبت كردهام امام موافقت فرمودند به همه كسانيکه

اسلحه بر زمين مىگذارند ،تأمين داده شود و شرايط كسانى كه مىتوانند تامين
بگيرند در شوراى عالى دفاع طرح شد و تصويب شده است.

در شوراى عالى دفاع هم كه دو جلسه پياپى تشکيل داد در دو زمينه

طرحهاى نظامى در تمام مرزها و سيأست خارجى كه متضمن دو مسئله يکى
طرح پالمه و ديگر مسئله شركت در كنفرانس اسالمى است بحث شد .البته

نامهاى هم دولت در جواب يادداشت دولت روسيه نوشته بود كه آنهم مورد
بحث واقع شد .كه درباره اين موضوعات فعالا نمىتوان چيزى گفت

در موضوع طرح پالمه قرار شد كه ما سئوالهايى بکنيم و آنچه واضح

كردنى است واضح بکنيم .در مورد طرحهاى نظامى قرار شد كه ما در يك جو
وحدت و هماهنگى و اعتماد به فرماندهان نظامى اين امکان را بدهيم تا آنها با

استفاده از اعتقاد و دانش نظاميشان راههاى پيروزى را هموار بکنند.

مطلب ديگر بعنوان جمع بندى كارهاى اين چند روز ديدار با امام بود

قبالا فرزند امام آمد و با او صحبتهايى در غالب اين زمينه هايى كه بحث شد

كرديم؛ بعد هم به ديدار امام رفتم .ايشان با قيافه باز و بشاشى مرا پذيرفتند و
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تأكيد داشت كه بايد پيروز شد؛ ايشان گفتند :در برخورد با جنگ بعضى
اشتباهات هست كه اينها بايد كنار گذاشته بشود ،شما با اطمينان و اعتماد

كامل به جبهه برگرديد ،خدا با شماست ،بجنگيد و پيروز بشويد.

من به ايشان عرض كردم كه به اسالم و تمامت آن معتقد و پاىبندم و

براين باورم كه اگر شرايط اجراى احکام و حدود آن طور كه در اسالم هست،
رعايت بشود عادالنهترين نظامها مستقر خواهد شد .همه حرف و سخن من بر
سر مجرى و شرايط اجراء است .چون اينها را نمىتوان كم بها داد .نحوه اجرا
و مجرى حدود ،از حدود و نفس اجرايشان مهمتر است .اگر قاضى تمام
شرايط اسالمى را داشت و با در نظر گرفتن شرايطى كه اسالم معين كرده ،حد

جارى كرد ،آن حد عادالنهترين ،انسانىترين مجازات و به زعم من خفيفترين
مجازاتها خواهد بود .به ايشان عرض كردم كه در اين مسئله به زبانهاى خارجى

نيز مطلب نوشتهام و در مطبوعات اين كشورها نشر دادهام .از جمله در يك
روزنامه فرانسوى درباره قطع يد سارق كه آن روزنامه بعنوان سئوال پيش من

آورد ،به او گفتم :براى اينكه بتوان دست دزدى را بريد بايد بيست و شش
شرط جمع بشود كه اگر آن بيست و شش شرط جمع بشود خود شما بجاى

بريدن دست چنان دزدى را اعدام مىكنيد! در قوانين جزايى شما اعدام هست
و اگر اين دست بريدن را با آن اعدام مقايسه كنيد مالحظه خواهيد كرد كه

هنوز در زمان ما هم مجازات اسالمى ،بسيار بسيار خفيفتر است .بنابراين
ايراد من و ايستادگى من بر سر تحقق آن شرايط است و مطابق معمول وقتى به

آن جارى كنندگان حدود بخاطرعدم رعايت شرايط اعتراض مىشود اين را به
پاى انكار اصل مىنويسند كه اين دروغ است.

بهرحال اين مناسبتى بود كه اين مطالب را به صراحت بگويم .چون در

اين دنيا وقتى ممکن بوده كه در شام على را بعنوان نخستين كافر تبليغ كنند و

بباورانند ،وقتى كساني كه يك قدم براى اسالم نه در فكر كردن و نه در قلم

زدن ،نه در عمل بر نداشتهاند و نمىدانند نظام اسالم و واقعيت آن چيست ،اين
امکان را مىيابند كه كسى را كه عمر خود را در شناخت اسالم گذرانده و براى

اعتالى آن زحمت كشيده و فكر كرده و قلم زده است به داشتن بينش غربى
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متهم بکنند ،البته مىتوانند او را متهم به كفر بکنند و قتل او را هم واجب
بگردانند.

غير از اين مطالبى كه گفتم بعد از يکماه دورى از تهران فرصتى دست داد

تا با مادر و برادران و خواهران ديدار كنم و اين وعده را بخود بدهم كه در

آينده وقتى از اين جنگ خالص مىشويم ،خواهم توانست چند روز استراحت

كنم.
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دانشجويان در برابر نيروهاى مسلح سركوب مقاومت شديدى كردند
سالها پيش در اين روزها در دانشگاه تهران اينطور كه يادم است در
 1330تا  1331بود كه تظاهرات گستردهاى را سازمان دادند البته بسيارى
امور به عنوان مقدمات آن تظاهرات واقع شده بود كه من از آن اطالع نداشتم،

ولى آنچه در روز اول بهمن بر من معلوم شد ،اين بود كه رژيم شاه مىخواست
با يك كشتار ،كار من و ساير همفكرانم را بسازد و با يك ضربه ،هم مخالفان

سياسى آن روز را كه جبهه ملى بود از ميدان بدر كند و هم دولت امينى را
ساقط کند و عنان امور را كامال در دست بگيرد و هم دانشگاه را به عنوان يك
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

بودند و پيش از آن روز ،طبق دستوراتى كه من در مقام مسئول از آنها بىخبر

بودم ،از دا نشگاه بيرون برده شده بودند .در نتيجه هدايت تظاهرات با وجود

نيروهاى ويژه سركوب به غايت مشکل شده بود .با وجود اين رژيم نتوانست
صحنهآرايى را كه مىخواست بکند .ناگزير شد نيروهاى مسلح را به داخل

دانشگاه بفرستد و با اين كار ،يادگاری خونین و ننگين ،از خود ،در تاريخ به
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
شده بودم ،دانشجويان مرا در دانشکده علوم تا رفتن نيروى سركوب نگهدارى

كردند.

داستان آن روز دنباله پيدا كرد و قطعا به تحول سيأسى مهمى در تاريخ

معاصر ايران انجاميد چرا كه موجب شد دانشجويان در پى يك رهبرى ديگرى
بروند و خواهان مشخصات نويى در رهبرى شوند و همين امر به تماس با

مصدق و آنچه در پى اين تماس واقع شد ،انجاميد .به هر حال بسيارى از اين
دانشجويان كه در آن روز ايستادگى و مقاومت كردند ،بعدها از پهلوانان

عرصههاى مبارزه با رژيم شدند و در زندانها يا با شکنجه از بين رفتند و يا بعد
از شکنجه اعدام شدند كه به اين مناسبت به روح پرفتوحشان درود مىفرستم.

اما درسى كه خود من از اين واقعه گرفتم و اميدوارم فراموش نكرده و

همواره به كار برده باشم ،اين بود كه انسان توانا است ،اگر در هر وضعيتى

عمل كند.

به شرط اين كه بتواند عوامل الزم كار را از محيطى كه در آن عمل مىكند

به دست بياورد .با اين حال زمانى مىرسد و موقع و مکانى مىرسد كه در آنجا
فقدان عواملى كه بايد حضور داشته باشند و حضور عواملى كه نبايد حضور

داشته باشند موجب مىشود كه ضايعات زياد به بار آيند و نتيجه حاصل بسيار
كم باشد و رهبرى به جاى نشان دادن قوت ،ضعف به خرج بدهد .اين گونه
موارد ايستادگى و مقاومت به تمام مىخواهد و براى نجات وضعيت بايد تن به

فداكارى داد و قبول خطر كرد .حال اين كه اگر ما ،از پيش ،همه مقدمات

الزم را فراهم مىآورديم و رهبرى واضح و روشن بود ،جا و موقع خودش را

مىشناخت ،بدون قبول خطرهاى بزرگ ،مىتوانستيم ضربههاى مرگبار به
دشمن وارد بسازيم ،در اين جنگ هم همين طور است.

هربار كه ما به دشمن حمله كردهايم و همه مقدمات كار را سنجيده ايم،

ضربات ما به دشمن مرگبار بوده است و تلفات و ضايعاتمان در حداقل .در هر
مورد ديگر نيز همينطور است ،در اداره كشور هم همينطور است .بسيارى
كارها با سروصداى فراوان شروع شدند؛ اما چون همه جوانب سنجيده نشده
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
سازندگى ،تخريب از آب درآمده است .در سختى و مشکالت است كه آدمى

ارزش خود را مىتواند نشان بدهد .آن روز ممکن بود ،گفت ما وسايل اجراى
برنامه را نداريم ،دشمن «ساواك» دارد ،عناصر اين ساواك در بين دانشجويان
فراوانند و با استفاده از نبودن سازمان مخصوص برقرارى نظم و انتظامات،

تعزيه گردان شده و نيروهاى دانشجويى را در پراكندگى به هر كارى وامى
دارند و از آن سو نيز نيروهاى خود را وارد عمل كرده و ...و در نتيجه ،مهار از
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

تالش از راه شركت دادن همه دانشجويان به كار رود و مهار به دست آيد تا
نقشههاى دشمن قابل اجرا نباشد و همينطور هم شد .خداوند توفيق داد ،به
جاى آنكه ما زيان كنيم ،رژيم شاه زيان كرد و نقشههاى او نگرفت و ننگى

ديگر بر ننگهاى آن رژيم يعنى حمله مسلحانه به دانشگاهى ،افزوده شد.

در همين جنگى كه بدان مشغوليم نيز ممکن بود فقدان امکانات را اسباب

توجيه گريز از برابر خطر تجاوز عراق قرار بدهيم و آنچه شده است را دليل بر
قبول پيشرفت سريع دشمن بدانيم .اما ما بر اين روش نرفتيم ،بر اين روش

رفتيم كه آنچه شده است ،اسباب ضعف را فراهم آورده است اما بايد از
امکانات سود جست ،ضعفها را به قوت تبديل كرد و مقاومت كرد.

به مردم اطمينان مىدهم در صورتى كه مشکلى براى ما ايجاد نكنند،
ما اين جنگ را با پيروزى به پايان مىبريم.

ما نبايد ضعفها را به عنوان دليل بپذيريم و بر همين روش هم عمل

میکنیم .امروز مىتوانيم با اطمينان بگوييم كه دشمن نتوانسته است به هدفهاى
خود برسد و نخواهد توانست برسد و اگر ما باشيم و همين دشمن ،شکست او

قطعى است .من اين مسئله را با اطمينان خاطر مىگويم و به مردم اطمينان

مىدهم در صورتى كه مشکلى براى ما ايجاد نكنند ،ما اين جنگ را با پيروزى
به پايان مىبريم.
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من از آن روز – اول بهمن  -در زندگى خودم اين درس را گرفتم كه
رهبرى نقش بزرگ و تعيين كنندهاى دارد و همين امر هم موجب شد كه
بخش بزرگى از عمر خود را از آن زمان به بعد صرف مطالعه در موضوع

«رهبرى و امامت» بکنم.

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

كارى به كار نظاميان ندارد .شب مسئوالن استاندارى آمدند و با آنها در اين
باره صحبت شد .آنها از اين امر شکايت داشتند كه آنچه عمل مىشود ،از

طريق استاندارى كه مسئول هماهنگى است انجام نمىگيرد .اگر اين سخن يا
شکايت صحيح باشد ،حق به جانب آنهاست .با اين حال به علت وجود همان

مسئلهاى كه هم اكنون توضيح دادم ،مىبايد كار را به پيش ببريم .اينجا مسئله
موجوديت كشور است ،مسئله حضور دشمن در سرزمين ما است ،مسئله آوارگى
است ،مسئله خون و جان خواهران و برادران ما است .در اين وضعيت اين
حرفها را به دقت ديگر بايد گذاشت و با تمام استعداد و توان كوشيد تا آنچه

براى پيشرفت كار نظامى الزم است ،انجام بگيرد .مىشود گفت قسمت مهم
وقت امروز صرف فراهم آوردن كاميون و تجهيزات ماشينى ديگر شد كه تا

ديروقت شب به اينكار مشغول بوديم.

مطلب ديگر در اين روز ،تكميل تجهيزات و امکانات نيروهاى مسلح ما

در جبههها براى تغيير هدفهاى جنگى بود كه قسمتى از وقت هم صرف اين
كار شد .سر شب هم مطابق معمول شوراى نظامى تشکيل شد و در اين جلسه

شوراى نظامى دروقت خبر ،پيام امام را كه قرار بود در تقويت نيروهاى مسلح
به قصد باالبردن روحيه آنها و روشن كردن وضع براى همه از اين نظر ،صادر
بفرمايند ،شنيديم كامالا پيدا بود كه روحيهها چقدر باال رفت و چه نعمت

بزرگى است ،وقتى پيام رهبرى به پشتيبانى و القاى روحيه آن چنان توانايى و
صالبتى به نيروهاى مسلح مىبخشد كه جاى بسيارى كمبودها را از نظر اسلحه
و مهمات و امکانات را پر مىكند .اگر از روز نخست همه در اين خط عمل

مىكردند ،چقدر ضايعات ما كمتر و تلفات ما كمتر مىشد؟ ضرباتى كه به
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دشمن وارد مىكرديم بيشتر مىشد و اى بسا مىتوانستيم دشمن را در
مرزهايمان متوقف كنيم و او را به داخل خاكش عقب برانيم .حاال هم اگر
همين رويه دنبال بشود و كار جنگ و سرنوشت نيروهاى مسلح از كار

برخوردهاى سياسى جدا بگردد و اگر این برخورداها از بين نمىرود ،زمينه
ديگرى پيدا بکند و يا الاقل اگر حرف و بيانى است ،به خود من زده بشود و

نيروهاى مسلح با اطمينان خاطر عمل بکنند ،نتايجى كه به دست خواهد آمد
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.

اميدوارم نيروهاى مسلح ما مفاد اين پيام را يك به يك و با دقت اجرا كنند و
ديگران نيز به تبعيت از امام ،نيروهاى مسلح ما را تقويت كنند تا ما در اين
جنگ پيروزى را به دست بياوريم.

در جهان ،تجربه و دست آورد آن را نبايد مطلق كرد
مطلب ديگر اين كه امروز فصل ديگرى از كتاب «پوپر» را خواندم.

فصل «آنچه علم است و آنچه علم نيست» .اين حرفهاى پوپر به قول

نويسنده اش درست فهميده نشده و هر كس به زعم خود اين حرفها را آن طور
كه فهميده معنى كرده و براى خود ما هم در خارج وقتى در روش بحث داشتيم

اين «غلط فهميدن» مشکل و مصيبتى درست كرده بود .به هر حال رابطهاى كه

«پوپر» در اين كتاب براى تشخيص علم از غير علم قرار مىدهد ،اين است كه
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

سعى مىكنم به زبان سادهاى بيان «پوپر» را براى خواننده بازگو كنم .آن معانى
كه علم نيستد ،اين نيست كه صادق و درست نيستند ،معنايش آن است كه ما

نمىتوانيم آزمايش كنيم و ببينيم درست هستند يا درست نيستند .پس ممکن
است درست باشد و هميشه هم درست باشند ،اما چون نمىتوانيم از راه
آزمايش ،درستى آن را تأييد و يا تكذيب بکنيم ،ناگزير نمىتوانيم آن را علم
بدانيم .بنابراين معناى اين كه بعضى احکام علمى نيستند .آن نيست كه آن
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احکام صحيح نيستند؛ ممکن است صحيح هم باشند .معنايش آن است كه ما
نمى توانيم از راه تجربه غلط بودن آن را ثابت كنيم و در نتيجه علم به معناى

شناختی كه قابل رد يا اثبات باشد نيست.

اين فصل مطلبى دارد كه خواندنى است .به باور او «جهانى از وجودهاى

نامشهود و قواى نامريى امواج ،ياختهها ،ذرهها كه همه آنها در يکديگر سازمان
يافته و در سطحى عميقتر از آنچه آدمى تاكنون به آن راه يافته است ،ساخته

شدهاند» وجود دارد .در اين جا بايد از «پوپر» بپرسيم آيا اين حکمى كه صادر

مىكنى قابل تجربه هست و آيا مىتوان از راه تجربه غلط بودن آن را ثابت
كرد؟ البته اگر فصل پيش و آن فصل هر دو را در نظر بگيريم ،جواب پوپر

اين است كه بله ما مىتوانيم اين حرف را به تدريج تصحيح بکنيم ،دقيق

بکنيم و ناخالصىها را از آن بيرون كنيم اما به هر حال اين معنى را نمىتواند
انكار كند كه تا بيرون كردن آن ناخالصىها و پيش از آن كار ما يك حکم عام

و كلى صادر كردهايم و در علم اين طور كه خود او هم كرده است جايى براى
اين كار نيست.

او بعد از اين كه شرح مىدهد كه مايه و پايه بسيارى از علوم يا همه

نظريه هاى علمى افسانه بوده است ،همان احکام و بيانهاى كلى است كه توأم با

ناخالصىها بسيار بوده است كه بعد از راه تجربه جنبه علمى پيدا كرده و
خالص شدهاند به اين بيان انيشتن مىرسد كه «جهان يکپارچه است و در آن
هرگز چيزى واقع نمىشود ،زيرا هر چيز از لحاظ چهار بعدى بودن از قبل مقدر

است» حال بر اصحاب فلسفه است كه بنشينند و درباره اين جمله گفتنيها را
بگويند .ورود در اين بحث ،سخت به درازا مىكشد و بايد تمام روز را صرف
اين معنى بکنيم .از ديد عمومى كه پوپر به دست مىدهد ،بسيار نزديك و يا

عين نظر بوعلى سينا است .آنجا كه مىگويد« :همه چيز را بايد در بقعه امکان

گذارد» يعنى هر امرى را ممکن شمرد.

نويسنده كتاب با ذكر نظريههاى پوپر روشن مىكند كه به خالف تصور و

حتى خود نئوپوزيتيويستها و جانبداران نحله تحصلى ،پوپر به اين نحله تعلق
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
894

برود .او مثالى در مقايسه نظر پوپر و جانبداران مسلك تحصلى ذكر كرده
است .تحصلىهاى نيمه منطقى مىگفتند كه جمله «خدا هست» صوتى

بىمعنى است؛ اما پوپر در اين مورد مىگفت جملهاى است كه معنى دارد و
ممکن است صادق باشد ،اما چون هيچگونه راهى براى اثبات كذب آن متصور

نيست ،لذا خبر علمى نيست .بدينترتيب صاحب كتاب روشن مىكند كه پوپر

بر شيوه رد و انكار «تحصلىهاى منطقى» نبوده است به عكس شيوه بوعلى
سينا را داشته است .در اينجا اين سئوال در ذهن شما مطرح مىشود كه ،خوب

فايده اين بحث براى خواننده چيست؟

فايده اش اين است كه در جهان ،تجربه و دست آورد آن را نبايد مطلق

كرد ،الاقل در اين حد كه چند ده تجربه اگر ما را به يك حکمى رساند،

نمىبايد ما بپنداريم كه تمام تجربههاى بعدى هم ما را به همين نتيجه خواهند
رساند .تا اين مقدار حق به جانب پوپر است و من در مقدمه تضاد و توحيد

همين حق را به او دادهام .در زندگى سيأسى و اجتماعى هم همين طور است،

اگر ما خود از زندان احکام مطلق ذهنى كه بر پايه برداشتهاى خودمان از امور
صادر و ايجاد كردهايم ،آزاد بشويم ،زندگى را بگونهاى ديگر خواهيم يافت و
در تحول اجتماعى ،انسانها را بيشتر شركت خواهيم داد و با قاطعيت بيشترى،

البته به معنى درست كلمه ،عمل خواهيم كرد و اينسان كه در اين روزها مرسوم
شده است« ،تخصص و مکتب» را در مقابل هم قرار نخواهيم داد .چون

«مکتب» چيزى غير از علم نيست .بنابراين علم نمىتواند منكر خودش بشود.
همين دوگانگى قائل شدن واین از

تقدم بخشیدن مکتب بر تخصص ،فريب سخت خطرناك نسل امروز
است.
فريبهاى غرب است و آنها كه اين كار را مىكنند ،بعضا عالما و از روى قصد
و آ گاهى مىكنند و بعضا چون خود ،علم ندارند ،از راه نادانى ،فريب اين
بازى خطرناك را مىخورند .غربىها چه آنها كه ليبرالند و چه آنها كه

ماركسيستاند ،دين را علم نمىدانند ،بلکه آن را مجموعهاى از باورهاى
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افسانه گونه مربوط به دورانى كه بشر از تبيين علمی امور ناتوان بود ،مىشمرند،
چنان كه در همين بحث هم من از قول پوپر آوردم كه هنوز اين ماجرا تمام

نشده و هنوز در مباحث فلسفى و علمى دين همچنان مجموعه افسانههايى تلقى
مى شود كه مربوط به روزگارى است كه بشر از توضيح و بيان علمى امور عاجز
بوده است .گرچه اين افسانهها و انتقاد آنها موجب شده كه آدمى به علم راه
ببرد ،اما به باور او همين راه بردن به علم موجب شده است كه آن افسانهها را

افسانه بيابد و رها كند.

پس تضاد را ميان علم و دين مىبيند ،ماركسيستها نيز همين را باور

دارند .اينها هر چه را غير ماركسيسم است ،غير علمى مىدانند و دين را
بدینخاطر كه مجموعه اين افسانهها و اساطير مىشناسند« ،ترياك تودهها» نيز

مىشمارند.

بنابراين دين را نه تنها بيگانه از علم ،بلکه ضد و مقابل علم مىشناسند.

پس اگر اين دو گروه بخواهند دين را از صحنه جامعه ما بيرون برانند ،بايد از

همين جا شروع كنند؛ چون ظاهر پسنديدهاى هم دارد .مکتب ،علم و تقدم
مکتب بر علم ،يا اين كه تخصص بدون دين و اعتقاد موجب انحراف مىشود.
همين امشب هم در تلويزيون جوانى را آورده بودند كه خود را در آمريکا به

«سيا» فروخته بوده است و هدايت بحث در جهتى بود كه ثابت كند ،تخصص
مقابل عقيده و مکتب است.

كشور را بدون علم نمىشود اداره كرد
مىخواهم به جوانهاى مسلمان هشدار بدهم كه فريب اين معنى را نخورند؛

اين فريب ،يك فريب خطرناكى است كه ،بدان ،در دوره قاجار ،فراماسونها،
نسل جوان آن روز را فريفتند و امروز مىخواهند نسل امروز را با بيان ديگرى

بفريبند .چون كشور را بدون تخصص نمىشود اداره كرد ،باقى مىماند اين كه
علم با كدام مکتب كه با آن سازگارى دارد ،خواهد خواند؟ آنجاست كه

سرنوشت بازى معين مىشود و آنها كه نظريه خود را علمى مىدانند ،ميدان دار
و برنده اين بازى خواهند شد.
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واقع امر اين است كه به باور من ،اعتقاد از جهل مايه نمىگيرد ،كسى كه
نمىداند ،معتقد نمیشود؛ هر كس به همان مقدار كه مىداند ،معتقد مىشود.

بنابراين اگر دين ما علم است ،كه به نظر من هست ،تخصص انسان را از

دين بيرون نمىبرد ،بلکه بدان معتقدتر هم مىسازد .حاال اگر برد ،معنىاش اين
است كه آموخته جناب متخصص علم نيست و بازى است و او خود را به بازى

سرگرم كرده است .ما چرا مسئله را براى توجيه جاهالن و نادانان «سروته»
بکنيم؟ چرا اينطور نگوييم كه دين علم است ،عالم متدين مىشود ،و اگر
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
بدهيم؟ و بگوييم اگر او اين «چيز غير علم» را داشت آن وقت به درد

نمىخورد ،اما اگر اين «غير علم» را نداشت ،علم را داشت ،مىرود و عضو
سيا مى شود .خير اين غلط است .دين غير علم نيست .دين علم يقين و مسلم
است .آن كس كه دين دارد ،علم هم دارد ،دين خود علم است .بنابراين هر

مرتبهاى از ديندارى ،خود مرتبه دانش انسانى را نيز نشان مىدهد .و اگر كسى
درس خواند و فيزيکدان شد يا اقتصاددان و دين نداشت ،ما نبايد «بگوييم

مکتبى نيست» بايد بگوييم كه «عالم نيست» چون فرض ما اين است كه اگر
درست علم را مىآموخت و مىداشت و خود را معطل باورهاى دروغ به عنوان

علم نمىكرد ،به حقيقت و واقعيت دين مىرسيد .اگر ما هم اينطور عمل

كنيم ،آن وقت از خطر پرهيز كردهايم و ديگر مجبور نيستيم براى توجيهِ
سپردن مسئوليت به كسانى كه علم آن كار راندارند فريب بخوريم ،تسليم اين

بازى خطرناك بشويم و سرانجام بعد از يك دورهاى كوتاه يا بلند كه مسايل و

واقعيات و تحركهاى اجتماعى آن را معين مىكنند ،زمينه را به دست كسانى
بسپريم كه خود را داراى علم ،تخصص و داراى «اعتقاد علمى» مىدانند.

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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چون علم و مرام این دو وظیفه را دارند ،اخالق و رفتار هر آدمى بيانگر درجه
دانايى و علم او نيز هست ،همان طور كه بيانگر دين او هم هست .اين دو يعنى

علم و دين ،دو واقعيت جدا از هم نيستند .علم واقعى راه به دين مىبرد چرا كه
دين ،علم واقعى است .گمان مىكنم اين هشدار كفايت مىكند و اگر نكرد،
باز در اين باره صحبت خواهم كرد .چرا كه پيش از اين ما فريب اين نيرنگ

را چند نوبت خوردهايم .همه آنها كه اين سطور را مىخوانند و خود قربانيان
اين فريب هستند ،با تمام وجود حس مىكنند كه من چه مىگويم.

و باالخره امشب بعد از شوراى نظامى به اتاق من آمدند و گفتند كه وزير

مشاور گفته است كه من هرگز صورت مذاكرات و يادداشتهاى متبادل ميان
ايران و آمريکا را نخواستهام و اين صحيح است ،اما مطلب اينجا نيست،
مطلب اينجا است كه نبايد گفت رئيس جمهور هيچ اظهارى نفيا يا اثباتا
نكرده است و اگر مطلبى داشت و مسئلهاى به نظرش مىرسيد ،مىگفت .چون
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
جمهورى ندهند ،موجب زيرپا گذاشتن قانون اساسى نيز شده است .تصويب

نامهاى هم كه به تاريخ  29بهمن روزى صادر شدهاست ،در همان روز

صادرشده كه آقاى وزير مشاور اسناد را امضاء كرده است .يعنى قبل از آنكه
رئيس جمهور فرصت كند انطباق همان تصويب نامه ارسالى با قانون را ببيند و

مورد مالحظه قرار بدهد تا احيانا در صورت وجود خالف آن را اظهار كند.

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

بهترين كار اين است كه از طريق بحثهاى آزاد اين مسئله براى مردم

روشن بشود.

آنچه مىتوان گفت ،همآنطور كه به دفعات گفتهام ،وقتى انسان كارى را

از موضع قوت حل نكرد ،ناگزير آن را از موضع ضعف حل خواهد كرد .چنان
میشود که شدهاست :امروز همه چيز در دست ميل و خواست و هوس ابرقدرتى
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است كه نه در گذشته پايبند قانون و قاعدهاى بوده و نه در حال حاضر و نه در
آينده خواهد بود اين مسئله را به موقع با مردم طرح خواهم كرد و تمام جزئيات
امر را از ابتدا تا امروز شرح خواهم كرد .براى اين كه آشکارا مالحظه مىشود
با انحصار وسايل تبليغاتى نه تنها واقعيت غير از آنچه كه بوده و هست ،به

مردم عرضه مىشود ،بلکه كوشش مىكنند با ترور فكرى يك زخمى را در

روحيه مردم به وجود آورند و مسئله را در ابهامى نگهدارند كه خود مىتواند

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

ضعيف يافت ،از شدت عالقه و پيوستگى و همبستگى اش با آن مىكاهد و
همين نقطه آغاز خطرى بزرگ براى موجوديت جمهورى اسالمى است.

کارنامه از پنجشنبه  2تا پنجشنبه  9بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  15بهمن 1359
شماره روزنامه 466

عناوين كارنامه اين هشت روز را مىتوان به اين ترتيب آورد:
 .1ديدار از مردم قزوين ،اصفهان و سمنان

 .2ديدار با انسانهاى مبتكر و كارگاههاى صنعتى
 .3رهبرى

 .4آوارگان و سيأست و نحوه زندگى آنها
 .5ديدارهاى مختلف

 .6شوراهاى نظامى و طرحها و سخنان صدام
 .7بازديد از جبهه ها

 .8دو صحبت ،يکى در فرودگاه اصفهان و ديگرى در دفتر هماهنگى مردم با
رئيس جمهورى

 .9اداره راديو و تلويزيون و بىطرفى
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 .10كتاب درباره طبقه جديد در روسيه

قسمت اول

در اجتماع مردم قزوین

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

اما در ديدار از اصفهان و قزوين و سمنان سه مشخصه در اجتماعات

عظيم مردم اين سه شهر چشمگير بود كه هم ضمير و ذهن مرا روشنى بخشيد و

هم به خود مشغول كرد .يکى وسعت استقبال و يکسانى شعار ،ديگر قوت روح
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

هيجان حاضر بودند ،مسئلهاى است كه به خودى خود بىسابقه نيست .اما اين
كه اين اجتماع عظيم يك شعار و يك خواست از خود نشان بدهند ،بدون اين

كه كسى از پيش ،شعارهای آماده شدهاى را به آنها القاء بکند و يا آن شيوه

بىسابقه را برايشان به مورد اجرا بگذارد ،يعنى «كشاندن» مردم به يك جا و
ناگهان قطعنامه براى آنها خواندن كه شکل تازه فريب عمومى است و در
سابق مثل و مانند نداشته است و خالصه بدون همه مقدمه چينىهاى مرسوم،

وقتى اين جمعيت بىمانند يك شعار مىدهند ،اين نشانه قوت و وسعت روح

وحدتطلبى ،قوت و وسعت شعورو آگاهى و وضوح وجدان عمومى است.
بارها گفته بودم كه انحصار وسايل تبليغاتى و «تبليغات ضد» از نظر شخص

من زيانى به بار نمىآورد ،بلکه مفيد نيز هست ،چرا كه زحمت توضيح دادن را
از من كم مىكند و مردم ،بدون اين كه نيازى به توضيح باشد ،پى مىبرند كه

موانع كدامهايند و چرا أمور روال عادى پيدا نمىكنند .نتيجه دو ماه تبليغات،
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

آ گاه ،طورى كه اهل اصفهان مىگفتند ،از اربعين  57به بعد اصفهان اجتماعى
به اين بزرگى به خود نديده است و قزوين شايد اصالا اجتماعى به اين بزرگى

در سالهاى اخير به خود نديده باشد.

پس حرفم صحيح بود كه تنها ناسزاگفتن ،تنها نيش و كنايه زدن ،تنها

تبليغات يك طرفه كردن ،كفايت نمىكند .گاه مىشود كه محتواى همين
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تبليغات ،خود بهترين تبليغ به سود كسى است كه مىخواهند او را بکوبند.
پيغمبر از مکه به مدينه مهاجرت كرد ،مکه در بست در دست كفار بود و شب و

روز از همين نوع تبليغات انحصارى و يکجانبه بر ضد او مىكردند ،اما نتيجه
آن تبليغات اين شد كه اقبال توده مردم مکه به پيامبر روزافزون شد و سرانجام

بناى كفر و حکومت كافران در مکه فرو ريخت.

اما اين تبليغات به زيان جمهورى هست ،من همواره گفتهام اين گونه

تبليغات به زيان جمهورى است و امروز در اين سه شهر ديدم كه مردم خوب

مىفهمند ،اما چرا به زيان جمهورى است؟ به لحاظ اين كه اگر اين ناسزا گفتن
به آزادى را مردم به پاى كل جريان بگذارند ،اين سئوال پيش مىآيد ،آيا اينها

كه علمدار ضديت با آزادى شدهاند ،مطمئناند كه هيچ تغييرى روى نخواهد

داد و دولتشان «ابدى» است و فكر نمىكنند اگر تغييرى پيش آمد و اين رژيم
به خطر افتاد ،ديگر هيچ كس را ياراى دم زدن از آزادى نمىماند؟ آيا فكر

كردهاند كه ممکن است فريب دشمن را خورده باشند و به دست خودشان آنچه
گرامى و عزيز است و ممکن است حافظ اين ملت در برابر توطئهها باشد،

يعنى آزادى را از پيش به دست خود قربانى كردهاند؟ جواب اين سئوال معلوم

و مشخص است چون وقتى تبليغات يکطرفه توأم با تحريك و روشهاى

تخريبى شد ،معلوم و مشخص است كه آزادى وجود ندارد .چگونه مىتوان از
چيزى كه خود آن را از بين بردهايم ،به عنوان حربهاى براى جلوگيرى از

توطئهها استفاده كرد؟

با توجه به اين سئوالهاى روشن و واضح و خطرهاى بزرگى كه جمهورى

را تهديد مىكند ،در هر سه شهر بر نقش مردم تكيه كردم و ضرورت حفظ و

توسعه آزاديها را شرح كردم ،استقبال بىمانند مردم از اين سخنها نشان داد كه
ملت از استبدادها به تنگ آمده و آزادى را مىخواهد و آن را مىجويد.

دومين ويژگى اين اجتماعات روح مقاومت و استقامت در مردم ما است.

مردم ما دارند اين كارپذيرى را كه فرهنگ و اخالق استبداد تاريخى بود ،از
دست مىدهند .ديگر اينطور نيست كه هر كس هر چه كرد ،هر كس قدرت
نشان داد و خواست مردم را تابع كند ،مردم هم بپذيرند و تابع بشوند .ديگر

اينطور نيست كه اگر گروهى خواستند ،بيايند و اجتماعى را برهم بزنند ،مردم
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گوسفندوار پراكنده بشوند و هر گروهى از راهى برود ،ديگر اينطور نيست كه
مردم القيد بمانند و از حق خودشان دفاع نكنند ،ديگر اینطور نيست كه مردم
حقوق خودشان را نشناسند و آمادگى دفاع از آن را نداشته باشند.

در اصفهان مردم پرتاب کنند گان کفش بسوی رئیس جمهور را ادب
کردند

در اصفهان گروهى با تجهيزات اين طور كه گفتند ،با يك تاكسىبار،
كفشهايى را كه مردم داده بودند تا براى جنگ زدگان ببرند ،به آنجا آورده

بودند و يکى از كفشها را به محض ظاهر شدنم در محل سخنرانى به سوى من

پرتاب كردند .مردم اين گروه را ادب كردند و به گمان من در همه شهرها مردم
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

آنها بگيرد .در همه جا اين بار نوبت مردم است كه استقامت كنند و پيش از آن
كه دير بشود ،وطنشان را از خطرها حفظ كنند .مردم بايد به اين گروههاى

كوچك اقليت كه مىخواهند با جوسازيهاى گوناگون بر مردم حکومت كنند و

اينطور توى ذهن خودشان كردهاند كه مردم آماده فرمانبردارى هستند ،پس
كافى است بر او دهنه بزنند و افسار او را به دست بگيرند ،بفهمانند كه اين

دوران سپرى شده است.

دو سال است ،انحرافهاى بسيار به جامعه ما تحميل میشود ،خطرهاى

بزرگ پى در پى موجوديت ما را تهديد میکند ،بر نابسامانيها پى در پى

افزوده میشود ،جنگ و ناامنى و سقوط اقتصادى و بسيارى فسادهاى ديگر
نتيجه هم ين روشهاى زورمدارانه اين گروهها است .اين گروهها دارند زمينه
وضعيت ديگرى را در كشور ما آماده مىكنند ،هيچ كس نيست كه كمى
انصاف داشته باشد ،كمى براى مردم كشور و دين دل بسوزاند و اين خطر

مهيب را كه هر لحظه بزرگتر مىشود ،نبيند.

شما خوانندگان اين سطور بدانيد كه من انگيزهاى جز حفظ اين جمهورى

ندارم و اگر اين انگيزه مبناى عقيدتى نيز نداشت ،باز نمىتوانستم انگيزه
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ديگرى جز حفظ اين جمهوريت داشته باشم ،چرا كه منزلت و اعتبار ،از اين
جمهورى يافتهام .بنا براين نه در گذشته و نه در حاال به شما جز حقيقت نگفته

و نمىگويم .شما خود بنگريد اگر اداره کشور با علم و اطالع توأم نشوند ،اگر
در برابر تجاوزهايى كه به قانون مىشود ،با قاطعيت نايستيد ،كشور در كام
خطرها بيش از آنچه رفته است ،فرو خواهد رفت .اينطور كه من فهمیدهام ،با

ديدار ازاين سه شهر ،اين معانى بر مردم آشکار است و آنها كه وظيفه خودشان
را حفظ و پاسدارى از انقالب و كشور مىدانند و اين سطور را مىخوانند،

ایستادگی را بايد بر خود واجب بشمارند .از خطرها و مزاحمتها نترسند و بر
ضد اين جوسازيها با استقامت بايستند و حقايق را به مردم بگويند .اين كه

عدهاى هر چه مىخواهند بکنند و كشور را به سوى سقوط ببرند ،خود بگويند
و خود تصديق كنند ،فاجعههاى بزرگ به بار خواهد آورد.

در فرودگاه اصفهان و براى آنها كه از دفتر هماهنگى همکارىهاى مردم با

رئيس جمهور آمده بودند ،گفتم و اينك براى همه شما مىگويم :سال ،سال
استقامت است .نگذاريد فساد و تباهى و خطرهاى سقوط آور ،بزرگ و بزرگتر

بشوند و موجوديت كشور و انقالب را تهديد بکنند .مردم آمادگى دارند ،مردم

آ گاهى دارند و استقامت مىكنند ،شما حرف مردم را ،خواست مردم را

بگوييد؛ توضيح بدهيد؛ بايستيد و نترسيد .اگر ما بخواهيم اين دوران بحران را
به سالمت سپرى كنيم ،راهى جز استقامت نيست .من رفتار مردم اصفهان را

آغاز اين دوره استقامت مىدانم و به شما مىگويم اگر مردم اصفهان اين گروه

اقليتى را كه مىخواهد با زور كشور را به قبضه درآورد اينسان ادب
نمىكردند ،اگر مىگذاشتند چون گذشته اين گروههاى چماقدار بتوانند اجتماع
آنها را بر هم بزنند و اگر من نمىماندم و صحبت را و سخن را به پايان

نمىبردم ،ديگر چه كسى جرأت مىكرد در اين كشور در اجتماعى سخن
بگويد؟ مگر اين كه مداح و سخن پرداز گروه چماقداران باشد .به همين

مناسبت مىگويم كه دوشنبه شب كه شوراى عالى دفاع تشکيل شده بود ،آقاى
موسوى اردبيلى هم آمده بودند .گفتند من به اين مناسبت آمدم كه به هم زدن
اجتماعات و شعارهاى بر ضد سخنگويان اجتماعات دارد به صورت يك رسم

در مى آيد و اين سراسر خطر است و بايد تا زود است ،جلوى آن را گرفت .در
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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.

به ياد خوانندگان اين سطور مىآورم كه از ابتدا با اين روش مخالف بودم

و با قاطعيت در برابر آن ايستادم ،باز اين ايستادگى دو مبناى اساسى داشت:
يك مبناى عقيدتى كه بنا بر اعتقاد من ،آموزش قرآنى اين است كه ما انسانها،

قولها و حرفها را گوش بدهيم و بدون فشار و تضیيق و سانسور حرفها را
بشنويم و از روى سنجيدگى ،بهترين آنها را انتخاب كنيم .اگر اين آزادى
نباشد ،اگر بتوان مانع از بيان شد ،در آن صورت انتخاب بهترين قولها

غيرممکن مىشود.
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وقتى آزادى بيان از بين رفت ،انسان ناگزير هر چه مىشنود يکطرفه
است

در جهان ما به علت گستردگى وسايل تبليغاتى اصال نمىتوان مانع از
شنيدن شد .چنان كه رژيم پيشين هم با همه دستگاه عريض و طويل ساواك و

دستگاههاى ديگر نتوانست .منتها وقتى آزادى بيان از بين رفت ،انسان ناگزير

هر چه مىشنود يکطرفه است .ممکن است حتى قولهاى مخالف ،ضد و نقيض
بشنود ،اما ذهن او ديگر مجال پيدا نمىكند كه اينها را در رابطه با هم بشنود و

درستى هر قول را ارزيابى صحيح بکند .در نتيجه ،فرهنگ جامعه رشد

نمىكند و نسل جوانى كه رو مىآيد ذهن نقادى پيدا نمىكند و همواره ذهن او
مثل نوارى مىشود كه حرفهاى مختلفى را در خود ضبط و حبس مىكند و
كمتر مجال برداشت جامع از امور را مىيابد .اين است آن خطرى كه

جامعههاى از اين گونه را تهديد مىكند .با زود به زود مردم را در معرض
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جوهاى گوناگون قراردادن ،مىتوان در جامعه آشفتگى ذهنى به وجود آورد و
همين آشفتگيهاى ذهنى است كه ابرقدرتها از آن براى تحميل رژيمهاى دلخواه

خود استفاده مىكنند .دليل دوم مخالفت من با اين امر ،اين بود كه ولو اين
عقيده و استدالل مرا هم مالك نشمريم ،وقتى در جامعه انقالبى اين رسم

گذاشته شود و بتوان با چوب و چماق مغز را كوبيد ،مسلم است كه در دعواى
ميان مغز و چماق ،چماق حاكم خواهد شد و در اين صورت نوبت به كسانى كه

اين مسايل ظاهرا به سود آنهاست نيز خواهد رسيد ،همچنان كه امروز رسيده

است.

امروز چماقداران ديگر به اجتماعات غيرمذهبىها حمله نمىبرند ،چون

راه را جستهاند و ديگر خود را معطل اين درگيريها نمىكنند و ما خود داريم به
سود آنها شب و روز تبليغ مىكنيم .آنها اجتماع را براى چه مىخواهند و چه
تبليغى در اين اجتماعات بهتر از آنچه كه ما به سود آنها مىكنيم ،مىتوانند

بکنند؟ اما از آنجا كه چماقدار نمىتواند بيكار بماند ،ناچار موافق و مخالفها
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

بگيرند و حبس بکنند ،مثل مشهد و فسا و جاهاى ديگر ،ناگزير اين خطر كه
روز اول بعضى فكر مىكردند متوجه خوديها نخواهد شد ،متوجه آنها شده
است .پس راهكار اين است و در آنجا هم گفتم و قرار شد آقاى دادستان كل هم

داستان مشهد را تعقيب بکند و ببيند مقامات استاندارى حق دارند چماقدار
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

ديگر اينها را محرمانه و آشکارا تحت تعقيب قرار دهند؟ و آيا مردم حق دارند
از آنچه در شهرها گذشته است آگاه بشوند؟ آيا آنها كه بازداشت مىشوند حق

دارند كه در محاكم علنى و عادى دادگسترى محاكمه بشوند ،تا مردم بدانند چه

گذشته است؟ اين سئواالت را به اين لحاظ مطرح كردم كه معتقدم فقط از اين

طريق است كه مىتوان اين بال را از سر اين انقالب رفع نمود.
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به هر حال اين كار ،زشتترين كارها است .هر اجتماعى تشکيل شد،
كسانى كه در آن اجتماع شركت مىكنند حق دارند سخنانى را كه براى آن جمع

شدهاند بشنوند و هيچ شخص و گروهى مجاز نيست اين حق مسلم را از مردم
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

است .اين هم حق مردم است كه اگر قطعنامهاى قرار است براى تصويب به
مردم عرضه بشود ،اين را نياورند و در آن اجتماع و بدون مقدمه بگويند كه ما
اين قطعنامه را دادهايم ،اين فريب مردم است .بنابراين بايد قطعنامه از پيش

منتشر بشود ،در اختيار همه كسانى كه مىخواهند در يك اجتماع شركت كنند،
گذاشته شود تا آنهايى كه موافق هستند بيايند و از روى علم و آگاهى موافقت
خود را ابراز بدارند .اين كارها انواع جوسازى است و اين جوسازيها خالف

حقوق مردم است ،نوعى از چماقدارى است و چون همه اشکال چماقدارى
محکوم است ،اين شکل نيز محکوم است.

اما آيا اين روشها ترك خواهند شد يا نه اين بسته به درجه استقامت مردم

است .در اصفهان و قزوين به من گفتند كه استقامت مردم كامل است و ما

مىتوانيم اميدوار باشيم كه دوران تازهاى فرا مىرسد كه در اين دوران مردم
خود پاسدار آزاديهاى خويش مىشوند و اجازه نمىدهند كه گروههايى اين
آزاديها را به خطر بياندازند.

ويژگى سوم اين اجتماعات خودجوشى است،
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

چنان كه در دوران انقالب ،خود مردم به طور خودجوش سازمان يافته بودند و
شعارها چون بر واقعيتها و نيازهاى يکسان مبتنى بودند ،همسانى جستند و
يکى شدند ،اين ويژگى هم ويژگى بسيار اميد بخشى است و بيانگر قوت يك
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جريان در جامعه امروز ايران است .اين جريان اين است كه مردم ما تواناتر از
اين خطرها و تهديدها هستند.

وقتى ملتى آگاه شد كه توانايى مقابله با خطرها ،تهديدها و نارسايىهاى

جدى را دارد ،وقتى هم درجه بزرگى خطر را شناخت و هم ديد كه چارهاى

جز تكيه به خود ندارد ،به طور خودجوش سازمان مىپذيرد و به صورت

دريايى از انسان ،موج موج ،به حركت در مىآيد.

درسمنان جمعيت موج موج مىآمد ،با همان وحدت در شعار و
وحدت در عمل و با چه شور و هيجانى

گذشته از اين كيفيت ،كيفيت چهارمى نيز اين اجتماعها داشت كه نمود
آشکارتر آن در سمنان تجلى يافت .ساعت يك بعدازظهر بود كه كسى گفت

مردم سمنان فهميدهاند كه شما در هفتادكيلومترى شهر آنها براى ديدن
ابتكارات مبتكرين هموطن خود آمدهايد و در حال جمع شدن هستند تا شما به
شهر آنها بياييد .چون يك ساعتى وقت بود و ديدار مردم شهر هم مغتنم،

پذيرفتم كه به سمنان برويم .پيش از اين كه به سمنان برسيم ،مردمى كه در
روستاهاى مسير راه بودند نيز آ گاه شده بودند و در سر راه به استقبال آمده

بودند .اما خود شهر وضع ديگرى داشت .حتما در داستانها خوانده يا شنيدهايد

كه «موى او را آتش زدند ناگهان حاضر شد» ،اينجا هم مثل اين مىماند كه
موى فردفرد مردم شهر را آتش زده باشند .همه فورا حاضر شده بودند .جمعيت

موج موج مىآمد ،با همان وحدت در شعار و وحدت در عمل و با چه شور و
هيجانى .اين امر مرا به سختى شگفت زده كرد .همآنطور كه گفتم ،اين
خودجوشى را خود مردم سازمان مىدهند و زمينه آن همان وجدان و شعورى

است كه عموم به مسايل دارند .وقتى همه مردم برداشتها و نظرات مشابهى
نسبت به امور پيدا كردند ،خواست مشابهى نيز پيدا مىكنند و نتيجه اين كه به
همين صورت و با همين سرعت اجتماع مىكنند و حاال چه كسى مىتواند با
وجود اين مردم ،با وجود اين درجه از آ گاهى و با وجود اين درجه از هشيارى

و وحدت نسبت به حال و آينده ايران نگران باشد؟ ولى بايد توجه داشت كه با
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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

جدى مقابله كنيم ،اين وجدان و اين شعور و اين آگاهى كه اين خودجوشى را
پديد آورده است ،متوجه ايجاد رهبرى و وضعيت ديگرى خواهد شد و همه
خطر و بزرگى آن هم در همين است .ما نبايد به خود غره شويم ،ما نبايد فريب

بخوريم .هيچ كدام از دو فريب را نبايد بخوريم ،نه اين فريب را كه مردم

حساب و كتاب در كار شعارها و هيجانهاشان نيست و هر چه را عدهاى بيايند
و بگويند ،باز میگویند :اگر بگوييد زنده باد رئيس جمهور ،مردم مىگويند
زنده باد رئيس جمهور و فردا باز اگر يك عدهاى بيايند و بگويند ،بگوييد

«مرگ بر رئيس جمهور» مردم هم خواهند گفت مرگ بر رئيس جمهور .خير
اين اشتباه است .اين خودجوشى ،اين وضوح و روشنى در شعار مردم به آنها كه

قبول ندارند نشان مىدهد كه مردم گوسفند نيستند كه هر كس هرطور خواست،
آنها را بچراند .آنها كه اين اشتباه دردناك را كردهاند ،در گذشته نيز اين اشتباه

را كردهاند و جاده صاف كن استبدادها شدهاند و به دست خود ،زمينه استبداد
را فراهم كردهاند.
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اما اگر بياييم بگوييم نه ،چون مردم اين خواستها و شعارها و عالقهها را

دارند ،پس ما آسيب ناپذيريم و هيچ كس كارى نمىتواند بر ضد ما بکند ،اين
هم از آن طرف بام پايين افتادن است و زياده به خود غره شدن .حق اين است

كه مردم خواستهايى دارند ،اميدهايى دارند ،دردهايى دارند و خطرهايى را هم

لمس مىكنند و به كسان و جريان هايى اميد مىبندند كه میتوانند اداره امور را
به صورتى انجام بدهند كه خطرها از بين بروند و خواستها برآورده شوند .ولى

اگر ناتوانى مالحظه شد ،جامعه به راه ديگر خواهد رفت.

اين واقعيتى است كه من بايد هم به خود بگويم و به تكرار هم بگويم و

هم با تو خواننده اين سطور بگويم و هم به مردم بگويم كه ما نبايد خود را

بفريبيم؛ خودجوشى قوت دارد و آنچه كه گفتم قوتهاى آن بود .اما ضعف هم
دارد ،ضعف آن ايناست كه اداره امور دير بر منطق و علم استوار مىشود و
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همين تأخير موجب مىگردد كه اداره كنندگان نتوانند خود را با واقعيتها
تطبيق بدهند .در اين حالت ،زمان الزم براى مقابله با خطرهاى كوتاه و

كوتاهتر مىشود و به تدريج ميان مردم و رهبرى جدايى مىافتد و اميد جامعه
بريده مىشود .براى اين كه اين وضعيت پيش نيايد ،رهبرى بايد مشخصات

ويژهاى داشته باشد تا اين زمان در تاريخ بشر انقالبها همه از مسير اصلى خود
منحرف شدهاند.

انقالب پيغمبر ما به خالفت اموى ،عباسى انجاميد و خاندان پيغمبر كه

آن همه محبوبيت داشتند در كربال قتل عام شدند ،سر بريده شدند و آنهايى هم

كه ماندند ،طى قرنها ،سنت و ارث ايشان ،دربه درى و شهادت بود .اما چطور
مىشود كه چنين مىشود؟ اين را در چند نوبت مورد بحث قرار دادهام .پيش از
انقالب در دورانى كه ما در اروپا بوديم 19 ،اشکال به حکومت اسالمى

مىگرفتند .در آنجا ،اين  19اشکال را چه در اجتماعات ايرانيان ،چه در
اجتماعات اهل تحقيق و سيأستمداران اروپايى و چه در توضيح براى

خبرنگاران پاسخ گفتهام كه به صورت ضميمه در اصول راهنماى حکومت
اسالمى چاپ شده است .حتى مىبينم كه اين اشکالها و ايرادها دارند واقعيت

پيدا مىكنند ،اما از پاسخهاى قاطع ما ،از ايستادگى و استقامت ما در برابر آن
ايرادها خبرى چندان نيست و به نظر من يکى از اسباب عمده انحراف انقالبها

همين است و اين را به مناسبت برداشتى كه از مطالعه يك كتاب مىكنم ،با

شما در ميان مىگذارم.

اى مردم شمایيد كه اگر به توانايىهاى خودتان پى ببريد ،هيچ
نيرويى در برابر شما ياراى مقاومت ندارد

عجالتا مىخواهم به وجهى از وجوه و مسئلهاى از مسايل رهبرى بپردازم

كه پيش از اين در مطالعاتى كه انجام دادهام ،بدان نپرداختهام .اين را نخست
از راه تجربه در دو سال اخير و مراجعه به قرآن كسب كردهام كه به شما ارمغان

مىكنم .اگر درست دقت بکنيد ،مىبينيد كه ضعف در يك جامعه مثل قوت در
يك جامعه ،در عين حالى كه عامل ضعف رهبرى است ،متأثر از ضعف رهبرى
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هم هست .اگر در جنگ ما با ارتش متجاوز ،بر ضعفها تكيه كرده بوديم و
دائم مثل عدهاى كه در اين مدت كارى جز تكيه كردن بر ضعفهاى ارتش ما و

بزرگ كردن اين ضعفها و تبليغ كردن آنها و چاشنى خيانت هم اضافه كردن

ندارند ،عمل كرده بودیم ،قطعا ما در برابر ارتش مهاجم در همان روزهاى اول

شکست مىخورديم .مشخصه يك رهبرى سالم ،قوى ،توانا ،تكيه به قوتهاى
جامعه است ،به توانايىهاى يك جامعه است و خود من كه اهل مطالعه قرآن

بودهام و بسيارى كارها منتشر كردهام ،در اين مطالعه ،از اين معنا غفلت

داشتهام .نخست آنچه كه به من آموخت ،همين تجربه آموخت و بعد من مثل

اين كه پردهاى از جلوى چشمم به كنار رفته باشد ،در مدت اقامت در

خوزستان كه هر روز قسمتى از قرآن را در مقام مطالعه فهميدن و يادگرفتن

مى خوانم ،ناگهان متوجه اين معنا شدم كه روش كار پيغمبر ما اين نبود كه
ضعفهاى جامعه را بزرگ كند و در آنها القاى ناتوانى و ضعف بکند و با اين

القاء ،ضعفها را تشديد كند ،بلکه اين بود كه قوتهاى فراموش شده جامعه را
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

مخاطب عرضه مىشود كه اي انسان ،ضعف تو از نشناختن امکاناتى است كه

دارى و به او مىگويد كه چه امکاناتى براى تحول دارد .حال چه شده است كه
ما از اين آموزش قرآنى غافل شدهايم؟ اين همان جريان تاريخى غربزدگى است
كه از عصر اموى با نفوذ و حاكميت فلسفه يونانى به وجود آمد ،اين همان نفى
نقش مردم است .نفى نقش جامعه و القاى ناتوانى در جامعه است .اين القاى

كارپذرى در جامعه ،القاى اين معنا كه جامعه بايد مثل گوسفند پيروى كند و
نتيجه حاكميت اين فكر و اين غربزدگى اين بود كه چه در قلمرو مذهب و

معنويت ،چه در قلمرو عرفان ،چه در قلمرو سياست بنا و روش و روال آن امور،
بر نفى توانايى انسان و تكيه بر ضعف او و دعوت به تسليمطلبى و زبونى در

برابر پيشامدها شد .تا بدانجا كه سلطان محمود غزنوى ،به گزارش تاريخ
بيهقى ،به مردم نيشابور عتاب و خطاب كرد كه چه حق داشتيد شما از شهر
خودتان دفاع كنيد! شما حق اين كارها را نداريد! هر كسى آمد و قدرت

داشت ،شما بايد نسبت به او تسليم بشويد! اين با من است ،اگر توانستم مىآيم
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مزاحم حکومت خود را مىرانم و اگر نتوانستم ،او حکومت خواهد كرد! او به
مردم شهر گفت اگر در اثر دفاع شما ،به شهر من خسارتى مىرسيد و آن مقدار
هم كه خسارت رسيده است ،اين از كيسه من رفته و من حق دارم از شما باز

پس بگيرم ،البته بعدا لطف كرد و بازپس نگرفت .ولى اين فكر در جامعه ما
حاكم بود .تمام قدرتهاى سياسى استبدادى به هر شکل و شمايل كه در

آمدهاند ،همين فكر و همين نظر را داشتهاند .بر اين ضعفها تكيه داشتهاند .اين
رهبرى جامعه را به تسليم مىبرد و وقتى جامعه آماده كارپذيرى شد و نقش
كارپذير را پيدا كرد ،انحراف شروع مىشود و گروهها بر سر قدرت به جان هم

مىافتند و هر گروهى زور بيشترى داشت ،حاكميت پيدا مىكند .اين زور
بيشتر هم در خود اين گروه نيست ،شرايط اجتماعى داخلى و شرايط جهانى

مىخواهد ،بنابراين اى بسا كسانى و گروههايى جامعه را به طرف كارپذيرى
ببرند و براى جامعه جز يك نقش تصديق كردن هم نشناسند ،اما خود قدرت
بهره بردارى از اين تضعيف جامعه را نداشته باشند و تنها زمينه را براى

ديگران آماده كنند و غالبا هم اين طور بوده است .وگرنه چگونه ایجاد و دوام
حکومت امويان و حکومت عباسيان را توجيه كنيم؟ اين است كه قرآن رهبرى

پيامبر را جز اين توجيه مىكند و توضيح مىدهد .قرآن يادآور قوتها ،توانايىها
و بازپس دهنده حق جامعه به جامعه است كه اى مردم شمایيد كه اگر به

توانايىهاى خودتان پى ببريد ،هيچ نيرويى در برابر شما ،در خود ،ياراى
مقاومت نمىیابد.

اين كه من گفته ام از اين معنا و اين بيان و وفور اين معنا و بيان در قرآن

غافل بودهام ،بدان معنى نيست كه نمىدانستم اينطور است .نمىدانستنم

رهبرى پيامبر در برانگیختن مردم چگونه بوده است .چرا كه در كتاب زور
عليه عقيده در پاسخ كسانى كه گفته بودند قرآن نقش انسان و جامعه انسانى را
نفى و انكار مىكند و هيچ نقشى جز پيروى گوسفندوار براى او قائل نيست،
اين معنى را توضيح داده بودم .در «كيش شخصيت» به تفصيل تمام شرح

كرده ام كه طرح ضعفهاى انسان در قرآن براى آن است كه قرآن در آدمى اين

توانايى را مىيابد كه اين ضعفها را عالج كرده و از خود براند .قرآن فطرت
آدمى را پاك و توحيدى ،يعنى متوجه به خدا مىشناسد ،بنابراين ،اين ضعفها
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را عارضه بيمارى و قابل عالج تلقى مىكند .به اين مقدار پيش از اين رسيده
بودم و بيان كرده بودم.

در رابطه رهبرى با مردم نيز كه در سال پيش در اجتماعات يکى از

موضوعات مورد بحث من بود ،به اين مسئله پرداخته بودم .اينها وجه تازهاى
كه تجربه مرا بدان رسانده است ،نيست ،بلکه آن وجه تازه ،شيوه و روش

برانگيختن جامعه است ،براى اين كه جامعه با استفاده از توانايى خود به
درمان ضعفهاى اجتماعى خويش بپردازد.

در دوران معاصر ،مصدق و خمينى اين وجه اشتراك را دارند كه هر دو به

قوتهاى جامعه تكيه كردهاند و روشى را به كار بردهاند كه ،به یمن آن ،جامعه
توانست به توانايىهاى خود ،علم و آگاهى پيدا كند و به حركت درآيد و اين
دو در اين وجه موفق هم بودهاند.

من جز توجه بدين امر در اين  4ماهى كه از جنگ مىگذرد ،به قرآن

پرداختهام تا روشها را پيدا كنم و يك به يك به آزمايش بگذارم .در حقيقت
كار من نيز مشکل بوده است .نه تنها نقطه شروع ،نقطه ضعف كلى بود ،بلکه

جو اجتماعى كه عدهاى آن را مىساختند نيز در جهت تشديد هر چه بيشتر

ضعفها بود و هر پايهاى كه براى تبديل ضعف به قوت ميگذاشتم «تندباد
جوسازى» آن را خراب مىكرد .به هرحال ،از ميدان بدر نرفتم و در مواجهه با

ضعفها ،اين روش قرآنى را به كار بردم .بازتاب اين روش به صورت ،به

صورت بازيافت روحيه و هيجان كار ،به صورت برخاستن اميد و به صورت

اعتماد به خود و اعتماد به نفس ،ظهور كرد و انسانها در خود توانايى ديدند،
به كار و تالش آمدند و ضعفها به تدريج به قوتها بدل شدند .اين كه من
بخواهم آن روش را در اينجا براى شما شرح بدهم ،خود يك كتاب مفصل

مىشود .آن را به بعد مىگذارم و اميدوارم كه به تدريج اين كتاب را آماده كنم
و در دسترس نسل امروز قرار بدهم.
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رهبرى درست اين است كه ضعفها را بگويد و قوتها را هم
بگويد

اما آنچه در اينجا مىخواهم بگويم ،دو مسئله است .يکى تكيه به قوتهاى
جامعه به معنى قبول اين فكر كه تغيير بايد در خود جامعه از طريق پيدا كردن

شعور به ضعفها و توانايىهاى خود انجام بگيرد .پس كار اول و روش
نخست در رهبرى درست اين است كه ضعفها را بگويد و قوتها را هم
بگويد و از بيان ضعفها نترسد .اما به دارنده اين ضعفها بگويد كه اين

توانايىها را هم دارى و مىتوانى اين ضعفها را از بين ببرى و با اين قوتها
اين كارها را مىتوانى انجام بدهى .

اگر رهبرى تنها جامعه را ستايش كرد و احساسات آن را برانگيخت ،براى

يك مدت كوتاهى مىتواند موفق بشود ،اما براى درازمدت شکست مىخورد.
براى اين كه وقتى مردم براى تبديل ضعفها به قوتها كارى انجام ندادند و

تكرار اين تحريك احساسات آنها را خسته كرد ،خواهند آمد و خواهند گفت:
آيا شما ما را دست انداختهايد؟ گمان كردهايد كه با بچه سروكار داريد؟ دائم

ما را تحريك مىكنيد و احساسات ما را بر مىانگيزيد؟ اگر رهبرى ،ضعفها
را نگفت ،در حقيقت خود و جامعه نخواهند دانست كه چه كارى را بايد

انجام بدهند و كدام كار مهمتر است كه آن را انجام بدهند .آن همسويى و
وحدت نظر در جامعه از بين خواهد رفت .مثل طبيبى مىماند كه نداند و
نگويد مرض چيست ،بنابراين نه خود و نه مريض ،دوايى براى دردى كه معلوم

نيست چيست نمىتوانند بجويند و مرض مریض را از پا در مىآورد .رهبریهايى

كه به قوتهاى جامعه تكيه مىكنند ،موقعى مىرسد كه تنها قوتها را

مىشمارند و چون ضعفهاى اساسى را به مردم نمىنمايانند و نشان نمىدهند،
مردم نقش خود را گم مىكنند ،آنها هم نقش خود را گم مىكنند و آشفتگى و
انحراف از همين جا شروع مىشود.
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قرآن سراسر ،اين روش ها است .پيغمبر ما ضعفها را مىگفت ،با
صراحت هم مىگفت .اما مثل يك طبيب ،راه عالج آنها را هم مىگفت و مردم
را برمى انگيخت تا خود اين راه عالج را به عمل درآورند و دليل موفقيت آن

رهبرى هم همين است .وقتى در تاريخ كه پىگيرى مىكنيم و در اين  4ماه
جنگ هم كمى فرصت يافتهام كه به اين مسئله در تاريخ بپردازم ،به اين نتيجه

رسيدام كه يکى از پايههاى اصلى انحراف ،همين است .وقتى براى نگفتن
ضعفها سانسور به وجود آوردند ،همه انحرافها از همان لحظه شروع شده
است كه به عناوين مختلف مانع از بيان ضعفها شدهاند و بدون ارائه راه

عالج صحيحى كه از خود ضعف بايد آن را گرفت .و يا به صورتى گفتهاند كه

روحيه كسانى كه بايد اين ضعفها را در خود درمان كنند ،از بين برود و آنها

تسليم ضعفها بشوند .به تدريج تكيه بر قوتها ،رها شده و تكيه بر ضعفها
جايگزين آن شده است .مىتوان با یک مثال ساده اين تغيير جهت را براى

خواننده روشن كرد :آن رهبرى كه انقالب را مىسازد ،پيامش پيام دعوت به

عمل و حركت و القاى اين توانايى به جامعه است كه میتوانی پس« ،قم
فاستقم» برخيز و بايست و مقاومت كن .حتى مىشود با يك ضربالمثل،
مطلب را براى شما شکافت و روشن كرد .قرنها اين ضربالمثل در جامعه ما

بود كه «مشت با درفش نمىجنگد» ،مشت با تانك نمىجنگد ،مشت با اسلحه
نمى جنگد كه مشخص است القاى ناتوانى و مطلق كردن ضعف در جامعه
است .در دوران انقالب اسالمى امام گفت« :مشت با درفش مىجنگد»؛

مشت با تانك مىجنگد .راه پيروزى در اين جنگ هم مثل دوران انقالب
ايناست كه شما مردم به نقش خودتان پىببريد و متوجه بشويد كه قوت دشمن
چيزى جز همان نيرويى كه از خود شما گرفته و بر ضد شما به كار مىبرد نيست.

اين نيرو را به او ندهيد ،اين نيرو در شماست ،آن را به كار بگيريد .دشمن

ضعيف و زبون مىشود.

پس تكيه بر قوتها ،يعنى دعوت به عمل؛ بیادآوردن توانايىها وضعفها

و روش برگرداندن ضعفها به قوتها و تكيه بر ضعفها ،يعنى دعوت به عمل

نكردن ،تسليمپذيرى ،كارپذيرى و قبول پيشامدها است.
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تو پندارى مردم يك نقش بيشتر ندارند و آن تصديق است!
در دوران بعد از انقالب ،جوسازىهاى گوناگونى كه به وجود آمد و

حکومت كرد و هنوز نيز اين جوسازيها ادامه دارد ،بر ضعفهاى مردم تكيه
كرده و مىكند و از مردم دنباله روى و كارپذيرى مىطلبد .تو پندارى مردم يك
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
كنند! و اگر نكردند ،پس مردم ناآ گاهند و بايد آنها را راه برد! و ناگهان به

يادها مىآيد كه قرآن گفته است «اكثر مردم نادانند»! خوب چرا به ياد نمىآيد
كه قرآن نگفته است بر جهل و نادانى مردم تكيه كنيد و خود به زور ،هر كارى

را مىخواهيد انجام بدهيد؟ چرا كه اگر اين اصل را مىپذيرفت ،ديگر قرآن و
روش رشد و پيامبرى الزم نمىشد .پيامبرى براى اين بود كه اين ضعف بزرگ

يعنى جهل را به قوت بزرگ ،يعنى آگاهى تبديل كند .تا انسانها خود عمل كنند

و خود رشد كنند.

ما اگر بخواهيم انقالبمان بدون انحراف ادامه پيدا كند ،بايد به قوتها

تكيه كنيم و كار اساسى ما اين باشد كه ضعفها را باز بگوييم ،در بحثهاى

آزاد بشکافيم و راهحلها را ارائه بدهيم تا مردم جامعه ما بتوانند خود

برانگيخته بشوند و به استقبال خطرها بروند و ضعفها را به قوتها تبديل

بکنند .اين مسئله اساسى ،پايهاى و بنيادى است.

يك مبناى اقبال مرد همين است ،آن رهبرى كه بر ضعفهاى مردم تكيه

كند و قدرت و زور كافى براى اين كار را نداشته باشد ،محکوم به اضمحالل و

نابودى است و از بين مىرود .آن رهبرى هم كه بر ضعفها تكيه كند و زور را

نيز داشته باشد ،آنطور كه رژيم سابق هم نشان داد ،محکوم به از بين رفتن
است .و آن رهبرى كه استقامت كند و از ميدان بدر نرود ،آنطور كه پيغمبر ما
استقامت كرد ،پيروز است .در زمان پيغمبر ،مردمى كه بايد تغيير بکنند ،حتى

چنان از خود بيگانه بودند ،چنان اسير جهل و ضعف بودند كه اين پيام آزادى

و فراخوا ناو به بازیافتن قوتهای خویش را نمىشنيدند ،پيام توانايى را
نمىشنيدند .و پيامبر را اذيت و آزار مىكردند كه چرا به ياد آنها مىآورد كه
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توانا هستند! مىتوانند انسانهایى سازنده و مبتكر و خالق و دگرگون ساز
بشوند .اما او ايستاد و استقامت كرد تا آرام آرام پيام پيامبر بر زره جهل آن

انسانها فرو نشست و عبور كرد و ذهن آنها را روشن كرد و نورى تازه در
انديشه و دل آنها به وجود آورد و انسانهايى ديگر ساخت و اين انسانها

دگرگون ساز شدند .اين همان است كه در مبحث خودجوشى كمى پيش از اين
بدان پرداختيم و اين يك جريان دائمى نيست ،بلکه يك مراقبت دائمى

مىخواهد و از نظر من ،امامت به همين دليل بنياد خلقت است.

از خود بيگانگى ،باوجود برجاماندن مطلقهاى ذهنى و عينى اجتماعى

ممکن است و خيلى هم ممکن است .يك جريان انقالبى صحيح مىتواند به
ضد انقالب تبديل بشود ،در صورتى كه رهبرى توانمندى كه در برابر انحراف
استقامت كند ،وجود نداشته باشد .شيوه اين استقامت نيز در اثر بخشى مؤثر
است .شيوههايى هست كه بدون تدارك زمينه به كار مىروند و ناكامى را بيشتر

مىكنند .شيوه هايى هست كه با تدارك زمينه به كار مىروند و اثربخش
مىشوند .پس انحراف در رهبرى از نظر تجربهاى كه به دست آوردهام و بعد با
مراجعه به قرآن صفا و روشنى و وضوح پيدا كرد ،از لحظهاى است كه تكيه بر
قوت جاى خود را به تكيه بر ضعف مىدهد ،از لحظهاى است كه به جاى

برانگيختن مردم به عمل ،ما خود عمل كنيم و از مردم تصديق بخواهيم.

در نيروهاى مسلح ،ما مىتوانستيم بر ضعفها تكيه كنيم كه به شکست

كامل ما مىانجاميد ،مىتوانستيم بر قوتها و توانايىها تكيه كنيم كه اين كار
را كرديم و به شکست نخوردن ،و ايجاد اميد به پيروزى انجاميد .اين همه كه

در ضرورت روحيه صحبت كردهام به اين دليل بوده است ،بايد استقامت كرد
تا آنهايى هم كه با عصبيت و تعصب پاسدار جهلهاى خويشند و با تمام توان

مىكوشند به جامعه نقش دنبال روى و كارپذيرى ببخشند ،عالج شوند ،آنها كه

مىپندارند نقش مردم همين بوده است كه عدهاى را در مقامهايى قرار بدهند و
بعد هم بروند دنبال كارشان تماشاچى بشوند ،هم اگر ما نايستيم و استقامت
نكنيم و در اين استقامت هم بر توانايىهاى مردم تكيه نكنيم ،عالج نخواهند

شد و همه بايد متوجه اين معنى بشوند .در تبليغات و در محتواى هنر تبليغاتى،

نمايش ،فيلم ،نويسندگى ،شعر ،سخنرانى ،تنظيم خبر ،موسيقى ،سرود و ...و
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همه اينها است كه بايد ديد كه به كدام يك از اين دو خط مىرويم .آيا داريم
ضعفها را تكيه گاه مىكنيم يا قوتها را؟

مردمند كه به عمل خوانده مىشوند يا مردمند كه به تصديق و
كنارهگيرى از عمل و دنباله روى خوانده مىشوند؟

براى آزمايش ،اين جنگ بهترين ميدان بود .فكر كنيد كه اگر رئيس

جمهورى به عنوان اين كه فرمانده كل قواست مىخواست دائم دستوراتى كه
چون نظامىگرى هم فن او نيست و غالبا با اشتباهات بسيار همراه مىشد،

صادر مىكرد ،و به جاى برانگيختن استعدادها ،خود تصميم مىگرفت و آن را
ابالغ مىكرد تا اجرا بشود .با توجه به ضعفهايى كه از ابتدا وجود داشت،
معلوم بود كه بر سر كشور چه مىآمد .اما اگر او به روش قرآنى و در پی مکتبى

عمل كردن مىرفت كه رفت و استعدادها و توانهايى را كه وجودداشت ،براى

تبديل ضعفها به قوتها برمىانگيخت ،او نقش بزرگ خود را بازى كرده
بود و اين انسانى كه در صحنهها مىجنگيد ،خود بود كه مىجنگيد .پس آنچه

نيروهاى مسلح ما به دست آوردهاند ،خودشان كردهاند و توانايىهاى آنهاست
كه بروز و تجلى كرده است .اين كه آنها كردهاند ،چيزى از ارزش كار من

نمىكاهد و اصالا هيچ الزم نيست من به جاى آنها كار كرده باشم ،بلکه نقش
يك انسانى كه به راه خدا مىرود بايد همين باشد كه بنگرد چسان مىتوان
مجموعه انسانى را به راه صواب كشاند .كه جز با تكيه بر قوتهاى جامعه به

اين كار نمىتوان موفق شد .اميدوارم كه اين توضيح در ذهن خواننده ،روشنى
الزم را به وجود آورده باشد و از بازتاب اين روش در جامعه آنطور كه در سه

شهرى كه از آنها ديدن كردهام يافتم ،مىتوان مطمئن شد كه جامعه به تدريج

به اين معنى پىبرده است كه دو جريان اينك وجود دارند و در واقع نيز دو

جريان اينك وجود دارند :جريانى كه بر سازندگى تكيه دارد و مىخواهد بيانگر و
مظهر آن باشد و جريانى كه به تخريب و تسليم تكيه دارد و بيانگر و مظهر آن

است.
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جريان اول به توانايىهاى جامعه تكيه مىكند و از نتايج كار و
دستاوردهاى عمل جامعه نمىترسد و جريان دوم از نتايج ابتكار و

دستاوردهاى مردم مىترسد و مىخواهد مردم را به قالب و شکلى در آورد كه
خود آن را بهترين اشکال مىداند .جريان دوم كه البته از گروهها و عناصر
ناهمگونى كه يك خط و ربط دارند و بر يك بنياد كار خود را استوار كردهاند

كه همان بنياد زور است تركيب شدهاند و به هر مکتب و فكرى خود را پايبند
نشان مىدهند و در مجموع يك واقعيت و يك جريان هستند كه از بنياد با
اسالم بيگانه و حتى با آن درتضادند.
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آزادى سازنده شما است ،زيانى به جنگ ما نمىرساند و برعكس
كمك هم هست
مطلب ديگرى كه بر اساس همين خط و ربط بايد از آن صحبت بکنم،

مطلبى است كه در اين شهرها در صحبتهاى خود گفتهام .محتواى صحبت
خود را در ذهنم منظم كرده بودم ،مسئله رهبرى و نوع رهبرى بود .خود ديدم

كه اثر بيان ،براثراين كه اين مفاهيم و روشها در ذهن من از راه تجربه و
آموزش قرآنى وضوح پيدا كرد و در بيان من بازتاب اين وضوح مالحظه

میشد ،تأثير آن نيز ديگر بود .در دو جمع ،يکى در جمع كسانى كه غالبا جوان
بودند و به فرودگاه اصفهان آمده بودند و يکى جوانانى كه در دفتر همآهنگى

همکاريهاى مردم با رئيس جمهورى به مناسبت سالروز انتخاب رياست
جمهورى جمع شده بودند ،با وضوح بيشترى اين مسئله را عنوان كردم.

مضمون اصلى صحبتها استقامت ،نويد پيروزى در سايه استقامت ،چه

در جنگ با دشمن خارجى و چه در جنگ با نيروهاى كور و سياهى و تباهى
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استبداد و ضرورت آزادى بود .توضيح من اين بود كه وقتى قرآن مىگويد «قم
فاستقم» به پا خيز و استقامت كن ،شعار نمىدهد ،واقعيتى را بيان مىكند ،هر
جامعهاى وقتى به پاخاست و ايستاد ،مىتواند به هدفهاى خود برسد ،هر نسلى

كه به پاخاست و ايستاد ،مىتواند به هدفهاى خود برسد .غالبا اين صحبت
پيش مىآيد كه با وجود شرايطى كه داريم ،چنان كه در اصفهان جوانى پرسيد

با وجود جنگ ،آزادى ضرر به جبهه داخلى ما نمىزند ،و طرح اين مسائل

ايدئولوژيکى و عقيدتى و غير اينها صدمه به كار نمىزند؟ به او پاسخ دادم كه

در جنگ صفين در بحبوحه جنگ ،كسى از امام على درباره خدا پرسيد.

امام ايستاد و پاسخ داد .يکى از ياران او به سئوال كننده گفت ،اين چه جاى
سئوال است؟ و امام گفت :همين جا جاى اين سئوال است؛ چرا كه اگر شك
داشته باشد و نداند كه چرا خدا هست و چرا بايد براى خدا بجنگد ،چگونه

خواهد جنگي؟

انقالب ما براى اين بود كه در داخل كشور با استقرار حکومت اسالم،

آزادى واقعى و سازنده مردم را توسعه بدهيم تا بالياى استبداد داخلى و سلطه
خارجى به ايران بازنگردد ،چون چه آگاه و چه ناآ گاه وقتى جانبدار استبداد

باشد ،نمىتواند به دنبال سازش با قدرتهاى خارجى نرود و به كسانى كه درباره

ضرورت توسعه آزاديها حرف مىزنند نتازد .میبینید که به رغم قانون اساسى
كه اين آزاديها را الزم و واجب شمرده است ،مىتازند .همين قانون اساسى
خود دليل و حجتى است بر ضرورت استقامت در حفظ اين آزاديها و بر مبارزه

با هر گونه كوشش قدرتهاى خارجى براى سلطه بر كشورمان .در آنجا ،به آن
جوان گفتم :مسئول جنگ به عنوان رئيس جمهورى و فرمانده كل قوا من
هستم و به شما مىگويم :آزادىِ سازندهِ شما ،زيانى به جنگ ما نمىرساند؛

برعكس كمك هم هست .بنابراين تو از خود آزادى را دريغ و مضايقه نكن.

در تهران هم همين معنى را در دفتر همآهنگى شرح كردم .گفتم :بسيار

ترديد به وجود مىآيد و در دوران استالين هم همين ترديدها بود كه آيا
استقامت در برابر انحرافها با وجود اين كه «رژيم جديد» غير از «رژيم

پيشين» است ،به استقرار رژيم زيان و ضرر نمىزند؟ عمل و تجربه گفت كه
نايستادن و استقامت نكردن در مقابل انحرافها ضرر رساند و آن رژيم را از
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طبيعت خويش بيگانه ساخت .در صدر اسالم هم همين طور بود .اگر
استقامت خاندان پيامبر نبود ،اسمى هم از اسالم نمىماند .مقابله با انحراف در
رژيم اسالمى ضرورتى صد چندان پيدا مىكند ،براى اينكه معنايش بازگشت به
رژيم سابق است و ايستادن در برابر آن معنايش جلوگيرى از اين بازگشت

است .بنابراين هر چه در آن وقت ايستادن در برابر تبهکاريهاى رژيم سابق

ضرورت داشت ،امروز ايستادن در برابر انحرافها صد چندان بيشتر ضرورت
دارد ،چرا كه اگر ملت ما از ابزار نظرى خود ،يعنى اسالم كه با آن انقالب كرده

است محروم شد ،اگر از استقالل محروم شد ،اگر از آزادى محروم شد ،ناچار از
نان نيز محروم مىشود ،از امنيت محروم مىشود و از آنچه مهمتر از اينهاست،

يعنى رشد ،محروم مىشود و به زندگی تحت سلطه و حکم ظالمانه نمايندگان
ابرقدرتها محکوم مىشود .بنابراين ،استقامت اي نسل جوان ،استقامت زيانهاى
تو را كم مىكند ،امنيت كشور تو را افزايش مىدهد و استقالل واقعى كشور را
ممکن مى گرداند ،استقرار اسالم را نه استقرار استبداد به نام اسالم را و
استقرار خود اسالم را ممکن مىسازد.

همه چيز به مقاومت اين نسل بسته است
اگر در رژيم سابق كسى را به ناحق مىگرفتند و زندانى مىكردند ،بر ما
بود كه در برابر آن رفتار مقاومت كنيم ،اينك بايد بيشتر مقاومت كنيم .چرا كه

اگر يك دستگاه قضايى بىطرف و اسالمى به معناى واقعى كلمه و نه ابزار

قدرت سيأسى ،بلکه بىطرف و مستقل از قدرت سيأسى به وجود نيايد،
استقرار حکومت اسالمى غير ممکن مىشود.

بنابراين مسئله يك مسئله جدى است .سانسور را ببينيد از كجا شروع

كردند ،تا اين كه رساندند به سانسور رئيس جمهورى .گرفتن را از كجا شروع
كردند تا رساندند به گرفتار كردن كسانى كه از بنيانگزاران اين جنبش بودند و

همينطور مىتوانيد بگيريد و برويد .اينها مطالبى بود كه در اين دو سخنرانى
گفتم .گفتم :نسبت به هيچ امرى نبايد القيد ماند و بايد با تمام توان استقامت
كرد و اين جريانهاى متمايل به زور و فشار ،اختناق و حاكميت انحصارى را

عقب زد و درهم شکست.
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در يکى از اين دو جا يا در هر دو جا به اين امر نيز پرداختم كه يك وقتى
يکى از متصديان امور به من گفت كه شما يك نكتهاى را از نظر دور مىداريد،

او گفت« :نسل امروز بسيار لذت مىبرد از اين كه تفنگ در دست بگيرد و كار
قهرآميز بکند .شما زياد صحبت از سازندگى مىكنيد و حال اين كه جوانان ما

از اين گونه كارها لذت مىبرند .كمى از اين جور كارها حرف بزنيد ،جوانها

راضى مىشوند» پرسيدم كه اين تفنگ را چرا مىخواهند به دست بگيرند و با
آن چکار مىخواهند بکنند ،آيا ما بعد از انقالب بايد به جان هم بيفتيم و
يکديگر را پاره پاره كنيم؟ تا جوانان ما احساس آرامش كنند «و خلق

تنگى» شان از بين برود؟ يك وقت دشمن به كشور ما حمله كرده ،اين قابل فهم
است كه جوانان ما اسلحه به دست بگيرند و از ميهن خويش دفاع كنند ،اما به
طور كلى بر خالف باور شما ،نظر من اين است كه نسل امروز تشنه سازندگى

است و اين امر يك انحراف است ،يك از خود بيگانگى است .دو قرن تحقير

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
مى بينيد كه نزد بعضى از قشرهاى جوان اين تمايل به اسلحه زياد است ،به
خاطر اين است كه جو را جو ابتكار ،جو سازندگى ،جو خالقيت نمىبيند؛ اين
همان جو مسمومى است كه از فرداى انقالب ،دستگاههاى تبليغاتى ما و

گروههاى به اصطالح چپ با عمليات خشونتآميز شان به وجود آوردند.

محيطى كه ،زمينه بحث ،سازندگى ،ابداع و ابتكار باشد ،كم شد .تجربه چهار
ماه جنگ مى گويد كه اين تمايل به ابداع و ابتكار در نسل جوان امروز بسيار،
بسيار زياد است .كسى بايد از نزديك صحنههاى جنگ را ببيند ،ابتكارهاى

جوانان ما را ببيند تا بفهمد كه اسلحه وسيلهاى است براى تحقق آن ميل
سركوفت شدهاى كه طى دو قرن در نسلهاى مردم ما يك عقده حقارت شگرف

به وجود آورده است .به طورى كه در ادبيات سيأسى  -فرهنگى اين دورانها

يك مسئله همواره تبليغ مىشده است و آن اين بود كه ايرانى فاسد شده است،
ايرانى نژادى است كه طى قرون به تباهى گراييده و قوه عقل و ابتكار و هوش

سازنده را از دست داده است.
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جوانان از کشور میروند چونكه در اين جا مجال ابداع و ابتكار
ندارند.

به باور من رهبرى اسالمى است كه در اين نسل ميل به ابداع و ابتكار

تحريك و تشويق مىكند و برمىانگيزد؛ بهتر است ما ببينيم چقدر زمينه و
ميدان براى ابداع و ابتكار درست كردهايم و آن زمينههايى را هم كه خود به
خود به طور خودجوش به وجود آمد ،چگونه به گرايشهاى سياسى آلوديم و از

كار سازنده و خالق ،به كار سيأسى تخريبى كشانديم .اين گريز روزافزون
مغزها ،اين جوانها كه روزهاى اول انقالب پى در پى به كشور مىآمدند و
سپس راه بازگشت در پيش گرفتند و آنها هم كه در كشور بودند ،يا رفتند و يا

مىروند؛ اما چرا مىروند؟ آيا براى اين است كه در اين جا مجال لهو و لعب
ندارند؟ چنين برخوردى تحقير انسان است و آنها براى اين مىروند كه در اين

جا مجال ابداع و ابتكار ندارند.

طى پانزده سال كه در خارج بودم ،مىديدم بسيارى از جوانان دانشمند،

مبتكر ،مخترع را كه به ايران باز نمىگشتند و وقتى از آنها مىپرسيدم چرا

نمىرويد ،آيا داليل سيأسى مانع است؟ مىگفتند بله ،البته ما فعاليت سياسى به
آن معنا كه پرونده در ساواك داشته باشيم ،نداشتهايم ،اما محيط ،محيط خفقان
است .محيط كار نيست و اين محيط ابتكارها را نمىطلبد .اين را بدانيد اگر

يك محيطى ابداع و ابتكار طلب كرد ،همه بدان جلب مىشوند .دراين جنگ،
چون دشمن ما را در محاصره اقتصادى گرفته بود ،ناگزير مىبايد به قوه ابداع

و ابتكار خود تكيه مىكرديم و به اين ترتيب زمينه ابداع و ابتكار به وجود
آمد .چه ابداع و ابتكارهايى كه به خرج داده شده است و همينها بود كه

توانست دشمن را متوقف كند .به نظر من دستگاه تبليغاتى ما در اين كه يکسره

بر خشونت و بر ضرورت زدوخورد تكيه مىكند ،گناهى بس بزرگ

مرتكب مىشود و اين كار هم كه زمينه سازى براى استبداد مىكند ،جرمى است
كه مرتكب مىشود ،نه تنها جرمى نابخشودنى است ،بلکه يك جنايت تاريخى

است.
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نسل جوان امروز بايد بداند كه اگر اين فرصت را مغتنم نشمارد و فضا را
فضاى ابداع و ابتكار براى خودش نسازد ،غير ممکن است جز زندگى انگلى

در اين جهان ،زندگى ديگرى پيدا كند .غيرممکن است ،ديگران زحمت
بکشند و بسازند و آنها را بياورند از راه بشر دوستى در اختيار كسانى قرار
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

«چالدران» وقتى تركيه عثمانى به فن جديد مجهز شده بود و ناگزير مىبايد با
شمشير به توپهاى دشمن حمله مىكرديم به خود آمديم ،آن روز ضرورت ابداع

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

حمله مىكردند ،سرانجام موجب شد از نو در غفلت شديم تا آن روز كه
نيروهاى روس تزارى به تبريز رسيدند ،آگاهى آمد ،اما توان نبود .از آن روز تا

امروز يك قرن و نيم و بيشتر است ،يك قرن و نيم ذلت و خفت ،همه اينها ما

را بس نيست؟ اين پيام من است ،آخر نه مگر شما مرا انتخاب كرديد تا من
نسبت به شما صادق باشم ،پس پيام مرا بشنويد .مغزها را بکار بياندازيد؛
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،
همه عرصه زندگى بايد عرصه سازندگى و ابداع و ابتكار بشود ،استقالل

فرهنگى ،گريز از سلطه فرهنگى بيگانه ،رهايى از غربزدگى ،تنها و تنها با

ابداع ابتكار ،با استقالل و آزادى ،با استقالل و آزادى و باز هم با استقالل
وآزادى ممکن است و بس .من آنچه را كه اعتقادم حکم مىكرد ،انجام دادم و
اميدوارم تاريخ دربارهام اين طور قضاوت كند كه وسوسه قدرت او را از خود
بيگانه نساخت و او به آرمانهاى انقالب اسالمى و به هموطنانش خيانت نكرد،
دنبال زد و بند براى قدرت نرفت و بر سر پيمان ايستاد و فريادى شد ،هشدارى

شد براى نسل به پا خاستهاى ،تا گيج نشود و آنچه را كه با آن همه سختى به
دست آورده است ،مفت از دست ندهد.
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آنها كه ابتكارها كردید ،صداى مرا بشنوید :بکوشيد و كوششهايتان
را دوچندان و ده چندان كنيد

مطلب بعدى در اين هفته ،بازديد از كارگاهها و ديدار با انسانهاى مبتكر

است كه ايران امروز به مناسبت نجاتش از توطئه حمله عراق ،مديون آنهاست.
مدیوین آنهایی است كه در جبهه جنگيدند و مىجنگند و مديون آنهاست كه در
كارگاهها كار كرده و مىكنند .آنها كه ابتكارها كردید ،صداى مرا بشنوید:
بکوشيد و كوششهايتان را دوچندان و ده چندان كنيد .شب و روز مىكوشيد،

مىدانم ،بيشتر بکوشيد ،تاريخ اين کشور تاريخ شما اسست ،تاريخى است كه

دستها و مغزهاى شما آن را مىسازد .اين تاريخ را روشن و درخشان بنويسيد.
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شما در اين روزهاى سخت بايد كار كنيد تا اين جنگ را به همت شما به
پيروزى برسانيم و بعد ما در روابط بازرگانى ،اقتصادى ،سياسى و فرهنگيمان

با بقيه جهان ،قوى خواهيم بود .جبهههاى ما به ابزار جنگى نياز دارند.
قدرتهاى بيگانه چنانكه پندارى ما در يك مخمصه نجات نيافتنى گير كردهايم،
به ما دندان نشان مىدهند و مىگويند به ما چيزى نخواهند داد ،ابزار جنگى به
ما نخواهند داد .ملت ما پس از دو قرن تحقير ،اينك زمان را زمان ابداع و

ابتكار يافته است و شما نشان بدهيد كه حق با ماست .شما كارگران ،شما فن
دانان ،شما مهندسانى كه من در قزوين ديدم ،در سمنان ديدم ،در اصفهان و
شهرهاى ديگر ديدم ،شما حقى بزرگ به گردن استقالل ايران و آزادى ملت

داريد ،پس بيشتر بکوشيد.

پيام مرا گوش كنيد .مسئله اين نيست كه ما چقدر در ازاى كوششهاى شما

مىتوانيم حقوق و پاداش مادى بپردازيم؛ كوششهاى شما ساختن زندگى است؛
بنای يك كشور آزاد و مستقل است ،اينها چيزى نيست كه ما بتوانيم با وسايل

مادى برآورد كنيم و پاداش بدهيم و شما با تالشتان ،با كوششتان نه تنها

مىسازيد و موجب مىشويد كه ما جنگ را ببريم ،بلکه زمينه سازندگى و
ابتكار را در ايران به وجود مىآوريد و موجب مىشويد كه نسل امروز در
ويرانگريها و در تخريبهاى خود و یکدیگرتباه نشود .شما در عين حال كه

عامل پيروزى مىشويد ،معلم اين نسل نيز مىشويد .شما مهندسان ،شما

دانشگاهيان ،شما مغزهاى خالق در هر جاى جهان هستيد ،به اين ندا و صدا
گوش كنيد ،كشور شما به شما نيازمند است .ابداعها و ابتكارهاى خود را به
سوى ما روانه سازيد .بگذاريد ايران به عنوان جامعهاى كه در اسالم

آزداديبخش ،در سازندگى و خالقيت شتاب مىگيرد ،نمونه و شاهد و شهيد
براى همه ملتها بشود .به هر حال ،كار شما بزرگ است و من ،بنابرمسئوليتى
كه دارم ،جز اين كه به شما روى بياورم ،چاره ندارم و من مىدانم كه

تواناييهاى شما اندازه نمىشناسد .تواناييهاى هيچ انسانى اندازه نمىشناسد ،به
شرط آن كه او بداند بنده خداست و آفريده شده است كه از راه رشد و تكامل به

سوى خدا بازگردد ،پس بکوشيد و هر چه بيشتر بکوشيد.
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شما كه سهم بزرگى در اين جنگ داشتهايد ،شما كه اهل ابتكار و ابداع
هستيد ،شما مردم سخت كوش در خالقیتها شركت كنيد .به دنیا نشان دهید
كه اين ملت تصميم گرفته است به دوران ذلت و خوارى و زندگى انگلى در

قلمرو انديشه و خالقيت و فرهنگ خاتمه بدهد .نشان دهید كه تصميم

گرفتهاید ديگر براى كم ها و زيادها و نيازها دست به دامان بازارهاى
كشورهاى صنعتى نشوید .تصميم گرفتهاید جامعه خويش را عرصه ابداع و
ابتكار بگردانید.

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

جوى باشد كه در آن ابداع و ابتكار منزلت و ارزش داشته باشد و براى اين،

يك جامعه ديگر الزم است و براى اين جامعه ،جو ديگرى الزم است .جو

جامعه ما نبايد اين باشد كه ،در آن ،مردم به خشونت و ستايش خشونتها
سرگرم شود ،بلکه جو اجتماعى ما بايد جوى باشد كه مردم را دلگرم كنيم،
انديشهها را ميدان و فرصت دهيم تا بسازند و اين تالش در سازندگى ،چهره

ايران ما و جهان ما را دگرگون سازد ،اگر درست عمل كنيم ما مىتوانيم چهره
جهان را دگرگون سازيم.

به هررو ،ديدارم از اين كارگاهها جز اين پيام نيست كه «بسازيد و

بسازيد» .گفتن اين كه قطعه يدكى نيست را كنار بگذاريد ،موتور نيست را
كنار بگذاريد؛ كوشش كنيد خود بسازيد و من مىدانم كه سازماندهى اين
سازندگى خوب نيست ،اطالعات ناقص است ،صنعتها از هم بىخبرند ،از
امکانات يکديگر بى اطالع هستند .اما آن كس كه بخواهد و شما كه

مىخواهيد بسازيد ،خود بايد برويد اين اطالعها را هم پيدا كنيد و راه را باز
كنيد .آنچه من در هلىكوپتر سازى ،در كارگاه تعميرات تانك و در سمنان

وقتى ابتكارها را مىآزمودند ،ديدم به من اميد و نويد مىدهد كه راهى كه

رفتهايم درست است و اين جريانى كه مىخواهد جامعه ايرانى در اسالم ،جامعه
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سازنده و پيشروى بشود ،جريان پيروزى است .تنها استقامت مىخواهد .خسته
نشدن و مأيوس نشدن مىخواهد.

به همه آنها كه ابتكارهاشان ،كه تالش و كارشان به ما امکان مقاومت

بخشيده است درود مىفرستيم .جاى آنها در قلب اين ملت است و رحمت بى
پايان خداوندى شامل حال آنهاست .اما باز و به تكرار از آنها مىخواهم كه كار

را بيشتر كنند ،بيشتر از آنچه مىكنند ،كار كنند تا دوران جنگ كوتاهتر شود ،تا
ايران و نسل امروز اعتماد به نفس پيدا كنند و ما در يك جو صميميت و دوستى
اجتماعى ،همآهنگى و همدلى و كمالخواهى و علوطلبى ،زمينههاى بيشترى
براى سازندگى و ابداع و خالقيت نسل امروز و فردا پيدا كنيم.

مطلب بعد كه جزء كارهاى ما در اين هشت روز بود ،ديدارهاى فراوانى

بود كه در تهران داشتم .آخرين آنها با گروهى بودكه از اصفهان آمده بودند و
درباره اختالفها صحبت مىكردند و از من نظر مىخواستند .من داليل و علل و

عوامل آن را برايشان شمردم و گفتم و باز هم خواهم گفت كه اگر بخواهند يك
نظامى را از بين ببرند ،از كجا شروع مىكنند.

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

نظام ما «نظام انتخاب» است و بر انتخاب استوار است ،در قانون اساسى
ما تمام مقامها انتخابى است ،كسى كه او را مردم سراسر كشور به رأى مستقيم

انتخاب كردهاند و با آن اكثريت عظيم انتخاب كردهاند ،اگر آنطور كه
مشغولند هر روز با يك حرف ،يك تصميم ،يك بازى ،براى آن كه از گوشه و

كنار مسئوليتهاى او بزنند و به صورتى درآورند كه مثل اين كه رئيس جمهور
وجود خارجى ندارد ادامه پيدا كند ،آنان مىتوانند بگويند كه با شخص رئيس
جمهور موافق نيستيم و اين كارها را از اين جهت مىكنيم .اما چه كسى فريب

اين حرف را مىخورد؟ شما با من به عنوان شخص مخالف نيستيد ،بلکه به

عنوان رئيس جمهور مخالف هستيد؛ با من در مقام رئيس جمهورى مخالف
هستيد .وقتى براى عدهاى يك فعاليت سياسى بيشتر وجود نداشت و آن حذف
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رئيس جمهورى بود ،معنايش اين است كه رأى مردم بىاثر است .وقتى به اين
سادگى رئيس جمهور را در انتخاب يك عضو براى شوراى سرپرستى راديو

تلويزيون ،بر خالف حکم صريح قانون اساسى بىاثر كردند ،در حالى كه چون
اين اصل را من خود پيشنهاد كردهام ،مىدانم معناى پيشنهادم چيست ،مقصود

جز بىمعنا كردن رأى عمومى نیست .رأی مردم اين طور بىارزش شد ،رأى
 11ميليون نفر انسان بىارزش شد ،تازه آنهايى هم كه به من رأى ندادند ،به
كس ديگرى به عنوان رئيس جمهور رأى دادند .آن كس ديگر هم كه رئيس

جمهور مى شد ،طبق قانون اساسى بايد مسئوليتها و اختياراتى را كه داشت بر

عهده مىگرفت.

اگر امروز از همين مردم رأى بگيرند ،خواهند ديد كه نزديك به اتفاق اين

مردم به اين رئيس جمهورى رأى خواهند داد .وقتى كه اين رأى بىاعتبار شد و
كار به آنجا میكشد كه اشخاصى را به صرف اين كه عكس رئيس جمهورى

در اطاق كارشان بوده از كار بىكار كرده و آن عكس را پاره میکنند .وقتى در
مدارس اين مسئله موضوع برخورد سياسى شد كه متصدى مدرسه عكس را

پاره كند و دانشآموز هر روز برود پول روى هم بگذارد و همان عكس را
بخرد ،آيا همه اينها مخالفت با شخص است؟ آيا به همين سادگى است؟ اگر

هم عدهاى اين را از راه مخالفت با شخص مىكنند ،در حقيقت نتيجه كارشان
عايد آنهايى مىشود كه مىخواهند اصل را نفى كنند .اصل و ميزان كه آراى
عمومى است ،آن را مىخواهند نفى كنند .وقتى اين اصل نفى شد و مردم

رأيشان بىاثر گشت ،رژيم سابق مثل يك مرض عود كرده است و ديگر قدمهاى
بعدى را خيلى آسان مىتوان برداشت ،پس مسئله را شخصى تلقى نكنيم .مسئله
جدى است بسيار هم جدى است .چون اين عده غالبا مىگفتند كه زندانى

شدهاند و يکى از آنها را من مىدانم كه در زندان شکنجه هم شده بود و خود
ما در خارج براى او فعاليت بسيارى كرده بوديم .به آنها گفتم اگر مىخواهيد

رژيم زندان و شکنجه برنگردد و عموميت پيدا نكند ،بايد بايستيد .مردم رأى
داده اند و بايد رأيشان محترم شمرده بشود .چطور است كه كسى نمىآيد از اين
آقايان بپرسد كه چرا اصل قانون اساسى كه مىگويد« :وزرا بايد به تصويب

رئيس جمهور باشد» اجرا نمىشود؟ و در عوض مىروند و قطعنامه بخورد
931

مردم مىدهند كه چرا رئيس جمهور موافقت نمىكند! مگر مردم مرا انتخاب
كرده بودند براى اين كه تحت فشار با هر كسى موافقت بکنم؟

اين مطالب را با آنها در ميان گذاشتم و به آنها گفتم :من بر سر اعتقادم

ايستادهام و نمىتوان از من توقع داشت كه بر خالف عقيدهام عمل بکنم ،بر سر
حقوق وظايف و مسئوليتهايى كه قانون اساسى بر عهده من گذاشته است

ايستادهام و حاضر نيستم تمکين بکنم .از ابتداى كار اين قانون اساسى زير پا
گذاشته شده است .مطالب ديگرى هم گفته شد و آنها قرار شد كه به اقدام

خودشان ادامه بدهند.

مطلب ديگر ،ديدار از آوارگان جنگ است چون از جيرفت هم ديدن

خواهم كرد ،اين معنا را مىگذارم به وقتى كه بازديد از اردوگاه جيرفت را تمام

كردم ،يکجا از آن حرف مىزنم .غير از اينها مطلب ديگر همآنطور كه گفتم
شوراهاى نظامى ،طرحها و سخنان صدام حسين در كنفرانس طائف مىباشد.

در فاصله اين هفته تقريبا مسلم شد كه آمريکا هيچ قرار و مدار بينالمللى

را محترم نمىشمرد و ابزارهاى جنگى را كه ما پولش را هم دادهايم ،خرج
بسته بندى آنها را هم دادهايم و در دو سال انقالب ،در فرودگاهها مانده ،هزينه

انباردارى آنها را هم از ما گرفتهاند ،به ما نمىدهند ،حاال چطور است كه با آن

همه گفتار و سخن و صحبت (اينها را نگرفته) ،موافقتنامه (با حکومت کارتر بر
سرگروگانها) امضاء شده است ،بدون گرفتن ابزار جنگی ،اين بحثى است جدا

كه همان طور كه گفتم در يك نوبت ديگرى مفصل به آن مىپردازم.

بنابراين ما مىبايد باز به خودمان و امکانات خودمان بازگرديم و

طرحهايى متناسب با امکاناتى كه داريم بريزيم؛ البته با اطمينان از نتايجى كه

اين طرحها مىتواند به بار بياورند .همين كار را هم كرديم و طرحهايى كه بعد
از انجام ،از آن صحبت خواهيم كرد ،تهيه كردهايم و به اجرا گذاشتهايم،
اميدوارم نتايج اجراى اين طرحها آن انتظاراتى را كه ما داريم برآورده سازد،

در اين بين كه ما مشغول اين طرحها بوديم و در شوراهاى نظامى از آنها
صحبت مىكرديم،
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در كنفرانس طائف آقاى صدام حسين صحبت هشتاد دقيقهاى كرد
كه از راديو تلويزيون بغداد منتشر شد و من هم گوش دادم .بايد بگويم كه هيچ

سخنى از سخنهاى او راست نبود ،ادعا مىكرد كه حمله را ما آغاز كردهايم ،به
عراق خرابکار فرستادهايم و در تمام اين جريان او مظلوم بوده و آخرسر ديگر
از راه ناچارى به مقابله نيروهاى مسلح ما آمده و كار جنگ به اينجا كشيده
است و بعد هم او آماده آتش بس بوده و باز هم ما نپذيرفتهايم! قرارداد 1975

را هم او چون امضاء كرده محترم شمرده ،اما ما چون نپذيرفتهايم ،حاال ديگر

از اعتبار آن نمىشود حرف زد و باالخره هر چه اين كنفرانس تصميم مىگيرد،
آقاى صدام حسين عمل خواهد كرد!

يك دفعه خطاب به او صحبتى كردم و نمىخواهم بدان بازگردم ،مىخواهم

اين بار به مردم خودمان بگويم كه منطق زور و منطق گرگ همين است ،زور را
مىگويد خرابى به بار مىآورد ،مىدرد ،مىخورد تازه آخر هم طلبکار است و

بقيه هم از ترس يا سازش بايد بگويند «صحيح است ،احسنت»! خوب اگر

استقامت كرديم نرم مىشود ،همين آدم بود كه «الدرم بلدرم» زياد مىگفت.
ولى حاال نرم شده است .راديو و تلويزيون او به عربى و فارسى ضمن

ناسزاهايى كه حيف است اين زبان به آنها آلوده شود ،مىگويد ما چرا آتش

بس را نمىپذيريم! خوب اين نشان مىدهد كه ادامه جنگ ،پيروزى نظامى
براى رژيم عراق ندارد؛ البته به شرطى كه ما استقامت بکنيم .در كدام تاريخ

در كدام كشور زورمندان دروغ نگفتهاند و براى اين كه كسى در مقام تكذيب
برنيايد ،شالق و سرنيزه و زور خود را نشان ندادهاند؟ هم امروز در داخل كشور

ما هم وضع همينطور است ،هر آدمى كه بخواهد و هر گروهى كه بخواهد زور

بگويد ،ناچار دروغ هم مىگويد و باز حرف همان حرف است .اگر استقامت
نكنيم ،اين زور و اين دروغ ،حاكم مىشود و حکومت مىكند ،اگر استقامت
بکنيم ،ناچار مقدارى الدم بلدرم ،مقدارى هم نوحه سرايى و «نه آمادهايم و نه

حاضريم» و «چنين مىكنيم و چنان مىكنيم» و «ما نظر ارضى نداريم» و از
خاك ايران نمىخواهيم سرخواهد داد .و اگر استقامت را بيشتر كنيم ،ناچار يا
بيرونش مىكنيم ،يا بيرون مىرود .ما به كسانى كه به نام يك ميليارد مسلمان در
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آنجا جمع شدند ،چه حرفى بايد بزنيم جز اين كه شما چرا در چهار ماهى كه از
جنگ مى گذرد ،يك هيئت تحقيق به جاى هيئت آشتى به ايران نفرستاديد تا
ببينيد چه كسى حمله كرده ،چه كسى خرابکار فرستاده ،چه كسى قرارداد

 1975الجزاير را نپذيرفته ،چه كسى جنگ را شروع كرده ،چه كسى ويرانى و
خرابى به بار آورده و همه اينها را تحقيق مى كردند و نتيجه آن را براى اين
كنفرانسى كه شما در آنجا جمع شدهايد خيلى شسته و رفته مىآوردند و وضع را

براى همه شما شرح مىدادند؟ اين عدالت اسالمى است كه به يك متجاوزى

اجازه میدهید در آن كنفرانس شركت بکند و با وجود غيبت كشورى كه قربانى

تجاوز شده است ،به او هشتاد دقيقه هم اجازه میدهید اين دروغها را بگويد؟
آيا اين از عدالت اسالمى است؟ خير اين معنايى جز اين ندارد كه اوالً كسى

غم ملتى را كه خود غم خود را نخورد ،نخواهد خورد ،پس ما بايد خود غم
خود را بخوريم .در اين دنيا هنوز زود است كه ارزشهاى واالى اسالمى براى
حکومتها معتبر شده و حاكم شده باشد .بنابراين ما مىبايد همواره برای دفاع
از موجوديت خودمان آماده باشيم و همه اينها استقامت است ،نا به جا نگفتم،

ما بايد استقامت كنيم ،هم در داخل و هم در خارج براى اين كه هدفهاى

انقالب در داخل مورد دستبرد قرار نگيرند و از خارج موجوديت ما را به خطر
نيندازند.
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کارنامه از پنجشنبه  2تا پنجشنبه  9بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  23بهمن 1359
شماره روزنامه 472
قسمت هفتم

بازديد از جبههها

اما مطلب ديگر ،بازديد از جبههها بود .يکى از طرحهاى ما متوقف به
انجام يك مسئوليت جنگى است و براى انجام اين مسئوليت جنگى ،كارهايى

را انجام دادهاند كه براى بازديد از اين كارها رفتيم .از يك نقطهاى تا نقطه
بعدى يك كيلومتر راه بود و دشمن براين فاصله ديد مستقيم داشت .يعنى

براحتى مىديد و تيراندازى مىكرد .ما اين فاصله را پياده طى كرديم كه بسيار
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خسته شدم ،به طورى كه عرق از سروروى من مىريخت .اين نشان مىدهد كه
هنوز بدنم قوت خود را باز نيافته است و بايد مراقب سفارش اطباء باشم .در

اينجا در رفت و برگشت با تير مستقيم تانك مىزدند و در مراجعت دو تير يکى
ده متر پشت سر ما و يك ده متر جلوتر از ما به زمين خورد كسى از همراهان

(وقتى من از خستگى شکايت كردم) گفت ورزش كن .و من جواب دادم،
زندان با اعمال شاقه مرسوم بود ،ورزش با تير مستقيم را هم آقاى صدام باب
كرده و از او خواهد ماند! به هر حال ،اين كار (آن مأموريت نظامى) تا حاال

كه من دارم نوار را پر مىكنم انجام نگرفته است و هر روز از صبح تا شام ما

در كاريم تا آن مأموريت انجام بگيرد .براى اين كه بقيه طرح موكول به انجام
مأموريت است ،به همين جهت هم من در منطقه ماندهام و مىمانم تا اين كار

انجام بگيرد.

در آنجا كسى عنوان كرد شما چرا در بازديدهايى تا اين حد خطرناك

حاضر مىشويد و اين جور بازديدها مىكنيد؟ خطر يکدفعه واقع مىشود و...
من به او پاسخ دادم براى اين كه نمىخواهم اين كشور ،كشور ناصرالدين شاه

بشود و به او گفتم در خاطرات اعتمادالسلطنه است كه مىگويد ناصرالدين شاه

مىخواست به منطقهاى در شمال ايران برود .روسها رضا نمىدادند و او خود را
مىخورد و با عصبانيت و خفت مىگفت اين چه سلطنتى است كه من دارم؟
شمال را روس اجازه رفتن نمىدهد ،جنوب را انگليس و معلوم نيست من بر
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

آن نقطه كشور بروند ،چه كشورى بر جاى مىماند؟ اين چيزى جز اظهار اراده

يك ملت به اين كه از يك وجب خاك خويش نمىگذرد نيست ،گذشته از اين،
من در انتخابات ريأست جمهورى تعهد سپردهام از تماميت ارضى ايران دفاع

كنم.
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اداره راديو تلويزيون و حفظ بىطرفى آن
مطلب بعدى مسئله اداره راديو تلويزيون و حفظ بىطرفى آن است :اين

طور كه اطالع دادهاند ،مانع از پخش صحبت من در اصفهان شدهاند .اين
مسئله از لحاظ شخصى فاقد اهميت است ،اما از لحاظ كشور واجد تمام
اهميت است .آن روز كه آن اصل را پيشنهاد كردم ،چه در پيش نويس و چه در

مجلس خبرگان ،براى همين بود كه به راديو تلويزيون سانسور راه نيابد و هيئت

واقعا بىطرفى آن را اداره كند .اما اين قانون به صورتى كه تصويب شد،

چگونگى تصويب آن مىگويد كه قصد آن نبوده كه يك هيئت بىطرفى راديو

تلويزيون را اداره كند و به یمن مدیریت بیطرف ،واقعيتها همآنطور كه واقع

مى شوند به جامعه عرضه بشوند .بنابراين من بر نظرى كه داشتم مىمانم .به نظر
من اينها نظر امام را ،دستور او را اجرا نكردند و كسانى كه انتخاب شدهاند،

بىطرف نيستند .در همين جا به مردم مىگويم من نيازى به راديو تلويزيون

ندارم .اين را قبالا هم گفتهام و ايستادهام و مىايستم تا آن اصل از قانون اساسى
به همان صورت كه مقصود قانون بوده و هست ،تأمين بگردد و تا آن روز هم از

كوشش و تالش نخواهم ايستاد .از هيچ خطاى اين دستگاه نخواهم گذشت و

مىدانم كه ملت مرا ،در اين تالش و كوشش پشتيبانى خواهند كرد و انشاءالله آن
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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آنچه هيتلر از انجامش عاجز شد ،استالين بدان توانا شد
كتابى خواندم كه ترجمه فرانسهاى بود به اسم «نومان كالتورا» يا «طبقه

جديد صاحب امتيازات» در اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى .البته من
درباره طبقه جديد در كشورهاى كمونيستى كتابهاى فراوانى خواندهام و در

نظريه سلطه هم اين معنا را روشن كردهام كه تمركز قدرت و برقراركردن رابطه

مسلط  -زير سلطه با كشورهاى ديگر نمىتواند بدون طبقاتى كردن جامعه و

استقرار حاكميت يك طبقه جديد با هاضمه بزرگتر و اشتهاى بيشتر و پويايى
فزونتر انجام بگيرد .براى اين كه نظريه بر واقعيتها متكى باشد ،ناگزير در

تاريخ ايران و تاريخ جهان مطالعات مفصلى كردم و در همه جا ايجاد ،رشد و
انحالل قدرت سياسى حاكم را مطالعه نمودهام .وقتى انقالب شد ،مشغول
نوشتن نظريه قدرت در شاهنامه بودم كه قسمتى را نوشتهام و بقيه آن انشاءالله
براى وقتى مانده است كه فرصت دست دهد .درباره دولت اغلب نظريه هايى

را كه اظهار شده خواندهام.

آخرين كتابى كه خواندم از لوفور بود تحت عنوان «دولت» .در آن،

درباره استالين و كار او نوشته بود (اين را يکى دوبار هم گفتهام در تضاد و
توحيد هم آوردهام) كه آنچه را هيتلر از انجامش عاجز شد ،استالين بدان توانا
شد و رژيم او را ،فاشيسم مطلق خوانده است .علت را اينطور توضیح میدهد:

در آلمان هيتلر موفق نشد قشرها ،گروهها و نيروهاى اجتماعى را كه محدود
كننده قدرت دولت هستند ،يکسره نابود كند؛ امااستالين در روسيه بدين كار
موفق شد و رژيمى را بنياد گذاشت كه «فاشيسم مطلق» بود .البته لوفور از

فيلسوفان نام آور غرب است و خود را ماركسيست مىخواند و اين كتاب هم كه
فرصت يافتم سه فصلش را بخوانم از يك روسى است كه خود تربيت شده

دستگاه استالينى است و تجربهاى را باز گو مىكند كه در آن ،بارآمدهاست.

نقل قولى از «جيالس» سياستمدار كمونيست اهل يوگسالوى آورده كه البد
خوانندگان نام كتابش را همان كتاب پرجنجالش را به اسم «طبقه جديد»

شنيدهاند .مىگويد (از قول جيالس) بعد از پيروزى انقالب سوسياليستى،

دستگاه حزب كمونيست به يك طبقه حاكمه جديد مبدل شد .اين ديوانساالرى
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انحصار قدرت دولت را به دست آورد و تمام اموال و سرمايهها را از راه ملى
كردن به خود اختصاص داد .در نتيجه ،با تصاحب وسايل توليد ،طبقه جديد
يك طبقه استثمارگر و بهره كش شد .مبانى اخالق را ويران كرد و ديکتاتورى

خويش را از راه ترور و مهار كامل ايدئولوژى برقرار ساخت .آنها كه بيش از

همه براى وسيعترين و گستردهترين آزاديها كوشيده بودند و براى آرمانهاى
انقالبى بيش از همه تالش و كوشش كرده بودند ،به مرتجعان مخوفى بدل شدند
و به جان مردم افتادند .چنين است قدرت كه بشر را از خود بيگانه مىسازد و

اينان را نيز از خود بيگانه كرده است.

بعد از اين نقل قول مىگويد :كتاب «جيالس» با همه ويژگيهايش ،به

تجربه يوگسالوى بسنده كرده ،او خود را كمونيست مىخواند ،در نتيجه به يك
بيان تاريخى و توضيح واقعيات به صورتى كه اتفاق افتاده نپرداخته ،بلکه به

صورت يك اعتراض اين كتاب را تدوين كردهاست .اما ،او ،نويسنده کتاب

نومان کالتورا ،بر آن است كه واقعيات را آنطور كه اتفاق افتاده است شرح
كند .نويسنده از قول بنيان گذاران و همکاران طراز اول لنين مىگويد :هم از

اول كار دو طبقه از هم فاصله مىگرفت و طبقه مسلط مبانى حکومت خويش

را تحکيم مىكرد .از قول «فيلسوف ،نيکالى برديف» كه در زمان نوشتن اين
سطور ناگزير از مهاجرت شده است و از وطن آواره بوده مىگويد:

با اين شيوه يك ديوانساالرى قوى به وجود آمده است كه مثل يك

تارعنكبوت به روى كشور افتاده است .اين تارعنكبوت ،اين ديوانساالرى ،به

مراتب قوىتر از ديوانساالرى دستگاه تزارى است .اين طبقه جديد ،صاحب
امتياز آن است .همه وسايل را براى بهرهكشى بىرحمانه خلق در دست دارد و

خلق را استثمار مىكند .بعد از رمان «اورول» كه انتشار آن در كشورهاى
كمونيستى ممنوع است ،از «رمان  »1984نقل قول مىكند كه «جامعه به سه
طبقه و سه قشر تقسيم شده حزب داخلى يعنى دستگاه حزبى كه طبقه حاكم
شده ،حزب خارجى يعنى روشنفكران تابع حزب داخلى ،كارگران كه پستترين

طبقه جامعه هستند و مورد استثمار».

از قول تروتسکى كه طرفدار انقالب جهانى بود نيز انتقادى را از وضعيت
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توجه را به تبديل حزب به يك ديوانساالرى جلب مىكند ،او مىگويد به جاى
يك ديکتاتورى پرولتاريا ،ديکتاتورى «بر» پرولتاريا در حال ايجاد است .نقل
قولى از پروگرام و برنامه جنبش دموكراتيك اتحاد شوروى در سال 1969

آورده است؛ بدينسان كه در جريان نيم قرن گذشته كارگران نه دهقانان نه

روشنفكران ،طبقه حاكم نشدند بلکه گروه چهارمى طبقه حاكم شدند .اين طبقه

استثمارگر ،بهرهكش كه بدون اين كه ديگران را در حکومت شركت بدهد،

حکومت مىكند و تمام سرنخ هاى قدرت را در دست دارد( .اين طبقه) نخبه
نخبگان و ديوانساالران ديوانساالرى واقعى حزب هستند .و باز «مموراندوم»

درباره نابرابرى در «اعمال قدرت حزب كمونيست» مىگويد :يك طبقه
جديدى در روسيه سازمان يافته و شکل گرفته و آن نخبه كارگزاران حزب

هستند .نخبهاى كه از كارگزاران و كارمندان حزب تشکيل شده .همين طور

پروگرام برنامه لنينگراد كه در  1970منتشر شده ،خاطر نشان مىكند كه
دستگاه حزب و دولت ،تنها قدرت سياسى تمامى كشور است؛ اما زير چشم،

طبقه حاكم جامعه خودمان را داريم ...كه براستى طبقهاى است استثمارگر و
حاكم بر سرنوشت تمامت ملل اتحاد جماهير شوروى است .از قول «اندره

مارليك» در كتابى كه نوشته است ،كتاب «شوروى تا  1984حيات خواهد

داشت» اين طور نوشته است:

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

كه طبقه بااليش را ديوانساالران تشکيل مىدهند .بر اينها افزوده است بيان
رسمى دولت اتحاد جماهير شوروى را و از تأليفات جامعهشناسى رسمى

شوروى نيز نقل قول آورده است .بدينسان ،در كتاب ،به طبقات ،قشرهاى

اجتماعى و گروهها در اتحاد شوروى پرداختهاست .مینویسد :در جامعه
شوروى آنچه به حساب مىآيد ،اختالف ميان سازماندهندگان و سازمان پذيران
است .صاحب كتاب ناگزير مىپذيرد كه عدهاى سازمان مىدهند و عدهاى هم

سازمان داده مىشوند .بعد در كتاب به نقش روشنفكران جامعه روسیه ،در
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خدرمت رژیم شوروى میپردازد :فعاليت شغلى روشنفكران ،همان كار ادارى
است ،سازماندهى و هدايت و رياست است .بدين ترتيب که روشنفكران

شغلشان اداره كردن و هدايت و سازمان دادن است .اینان را در رابطه با آنهايى
كه بايد كارهاى اجرايى را انجام بدهند ،قرار میدهد :دستور دهنده و مجری

دستور .در نتيجه مىگويد :در ادبيات سياسى روسيه امروز از اداره كنندگان و

اداره شوندگان صحبت مىشود و خاطرنشان مىكند كه اداره كننده بخشى از

روشنفكران و درس خواندههاى جامعه هستند و حال اينكه اداره شوندگان تمام

مردم روسيه هستند .يعنى همه روشنفكران در اداره شركت نمىكنند .بعد براى
اين كه طبقه جديد را در روسيه معرفى كند ،به نقل قولى از لنين استناد مىكند

كه گفته است طبقه گروه وسيعى از آدميانند كه جاي آنها را  -جايى كه در
نظام تاريخى كه توليد اجتماعى آن را مشخص مىسازد  -نظام مشخص

مىکند .در رابطه با وسايل توليد ،نقششان در سازمان اجتماعى كار و بنابراين

در شيوه تولید ،تعیین میشود .بنابر این نقش ،سهمى از ثروت اجتماعى به آنها

مىرسد .البته اگر بخواهيم اين ترجمه روشنتر بشود باید بگوییم :طبقه
اجتماعى بنابر نقشى كه در توليد دارد تعريف مىشود؛ اگر دارنده وسايل توليد

بود .سرمايه دار است ،اگر داراى نيروى كار و فروشنده نيروى كار بود ،كارگر

و پرولتاريا است.

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

مىشود آنها كه اداره مىكنند ،آنها كه تصميم مىگيرند ،آنها همانها نيستند كه
كار خودشان را در ازاى مزد مىفروشند .به اصطالح طبق تعريف لنين اين

طبقه حاكمه جديد در روسيه طبقهاى است كه ابزار توليد را در اختيار و كنترل
كامل خويش دارد و ديگران را بنا بر همان توجيه ماركسيسم استثمار مىكند.

توليد طبقه جديد حاكم در روسیه
فصل دوم اين كتاب درباره توليد طبقه جديد حاكم است .در فصل اول،

تضاد ميان نظر ماركس و انگلس و لنين را شرح مىكند و مىگويد به نظر
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انگلس و ماركس قانون تحول رانمى شود وادار كرد سريعتر عمل كند .اگر
لنين مى خواست به اين حرف وفادار بماند ،به اين نظر ماركس و انگلس
وفادار بماند و بگويد پس ما بايد صبر كنيم جامعه روسى سرمايه دارى بيايد،

بورژوازى حاكم شود و پس از اينكه سرمايهدارى به آخرين مرحله رشد خود

رسيد ،به طور خودجوش انقالب سوسياليستى انجام بگيرد ،البته به جايى

نمىرسيد .پس او آمد و دو تغيير در ماركسيسم داد .دو تا حرف تازه اضافه
كرد براى اين كه راه را براى خود باز كند .براى اين كه اين دو تغيير را بدهد،
ناچار از اينجا شروع كرد ،از تغيير بيان ماركس در باره رابطه بين وجدان و

واقعيت اجتماعى شروع کرد .ماركس مىگويد :اصل اساسى ماترياليسم
تاريخى روشن است و آن ايناست كه وجدان شعور انسانى نيست كه هستى او

را تعين مى بخشد ،بلکه به عكس هستى اجتماعى انسان است ،كه وجدان و
شعور او را تعين مىبخشد .لنين آمد گفت كه نه ،كارگران ،هنوز نمىتوانند
وجدان اجتماعى دموكرات داشته باشند ،اين وجدان از خارج مىتواند در آنها

القاء بشود .تاريخ همه كشورها شهادت مىدهد كه طبقه كارگر تنها با نيروى
خود نمىتواند به وجدان طبقاتى خويش دست بيابد ،نمىتواند به اين وجدان
دست بيابد كه در سنديکاها بر ضد اربابان و سرمايه داران متحد بشود و از
دولت اين و آن قانون را بخواهد .خوب اين نقش خارج را چه كسى بايد

برعهده بگیرد؟ البته پاسخ این پرسش را محتاج نيستيم ازاين كتاب بخواهیم،

میدانیم که لنین در «چه باید کرد؟» ،مىگويد اين نقش را بايد روشنفكرانى

كه از بورژوازى هستند و خاستگاه بورژوازى دارند ولى از او بريده و به طبقه

كارگر پيوستهاند ،آنها بايد برعهده بگیرند .همين معنا را هم صاحب اين كتاب
در اينجا آورده است .اين دو تا تغيير از اينجا شروع شد ،پس اين روشنفكران

كه خاستگاه اجتماعى شان بورژوازى است ،بايد به صورت انقالبىهاى

حرفهاى« ،حزب پيشاهنگ طبقه كارگر» را بنياد بگذارند .لنین چون آدمى بود
كه به اصطالح به عمل بيشتر بها مىداد ،اراده گرایی جانشین خودجوشی

مارکس کرد.

بنابراین ،يکى از دو تغییر ،همين ايجاد حزب از انقالبىهاى حرفهاى

است (حرفهاى يعنى اين كه پول زندگى و گذرانشان را از حزب بگيرند و هيچ
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كار ديگرى نكنند .و تمام وقت در اختيار حزب باشند)  -نقل قولى از لنين
در كنگره يازدهم حزب در  1922آورده است :تاريخ به ما چيزهاى بسيار

مىآموزد ،يکى از آن چيزهايى كه تاريخ مىآموزد ،اين است كه بناگذاشتن بر
اعتقاد ،ايثار و كيفيتهاى عالى ديگر در سياست كار سبك سرانهاى است.
خواننده مىتواند از همين قول ،نتیجهای را که باید گرفت ،بگيرد .به نظر من

از همين جمله مىتوان چرايى (دليل) انحراف انقالب روسيه را به استالينيسم
فهميد و پى برد .در هر انقالبى كه در آن اخالق بدون اين كه مقاومت جدى و

قاطع برانگيزد اينسان به دور افكنده شود ،بايد قهرا منتظرانحراف آن شد .اين
اخالق و اين بيان كه در سياست بنا گذاشتن بر اعتقاد ،بر ايثار و مفاهيم و

كيفيتهاى متعالى از نوع سبکسرانه است ،روشن مىكند كه از نظر اين
بنيادگذار سياست ،يعنى اعمال قوه زور همين و بس .اخالق چيزى جز وسايل
ذهنى كه كاربرد اين قوه و زور را آسان و بىمقاومت ،ممکن بگرداند نيست.

اين وجه مشترك همه آنهايى است كه قدرت و استبداد را در اين جهان اصل

مىشناسند و ديگر مسئله ايسم مسئله ثانوى است .همين حرف را در بررسى از
نوشتههاى هيتلر آوردم ،شما به كلى تعجب مىكنيد از مشابهت اين دو حرف.
اما هيچ تعجب ندارد .اگر دولت يعنى قدرت مطلق ،اگر اداره يعنى به كاربردن
اين قدرت مطلق و شکستن هرگونه مقاومت ،پس در سياست ،اعتقاد و ايثار و

مفاهيمى عالى از اين نوع را بايد كنار گذاشت .اين حرفها بچه گانه و
سبکسرانه است .حاال در كشور خودمان هم خواننده مىتواند ببيند چه كسانى

همين حرفها را بازگو مىكنند و در عمل اين مفاهيم عالى را از مقوله ديگرى
مىدانند كه نمىبايد در سياست بدانها پايبند بود.

بازگرديم به اين دو تغييرى كه لنين به قول صاحب كتاب در نظريه ماركس

و انگلس داد .در «چه بايد كرد؟» ،لنين مىگويد :حزب پيشاهنگ ،مركب از

انقالبىهاى حرفهاى را اينطور سامان و سازمان مىدهد كه روشنفكران
انقالبى حرفهاى در اين حزب در يك سازمان جداگانهاى نقش رهبرى را به

عهده مىگيرند و كارگران چون هنوز وجدان طبقاتى پيدا نكردهاند ،نقش
رهبرى شونده را پيدا مىكنند .از قول او مىگويد :سازمان انقالبيون ،سازمان

مركب از انقالبىها بيش از همه و بهطور عمده بايد مردان و زنانى را در بر
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گيرد كه شغلشان عمل انقالبى است .مىگويد كارگرانى هم كه وارد اين
سازمان انقالبيون حرفهاى مىشوند ،ديگر كارگر نبايد بمانند .هر كارگرى كه به

دست انقالب وارد سازمان مىشود نبايد روزانه يازده ساعت در كارخانه كار
كند .بايد هزينه و مخارج او را حزب بر عهده بگيرد .آيا اين حزب را مىشود

به شيوهاى آزاد و دموكراتيك اداره كرد؟

جواب او اين است كه خير ،تنها اصل جدى در زمينه سازمان براى

مبارزان جنبش ما ،سردارى تمام (رازدارى) انتخاب توأم با مراقبت بسيار

شديد و آماده كردن انقالبيون حرفهاى است ،وقتى همه اينها شد ،ما به اين

حزب و بهم اعتماد رفیقانه داريم و ديگر وقت اين را نداريم به اشکال پوچ
دموكراتگرايى دل خوش كنيم .در نتيجه در سازمان حزب پيشاهنگ طبقه
كارگر دموكراسى جايى ندارد .خوب ،حاال مقدارى هم صاحب كتاب به
كمکهايى كه سرمايه داران روسى به اين حزب مىكردند پرداخته است كه در

چندين كتاب هم در اين زمينهها من قبالا مطالبى خواندهام .يك كتابى هم با
سند و مدرك كمکهاى بانكهاى آمريکا را به اين حزب پيش و بعد از انقالب

آورده بود .اينها بماند ،چون ما مىخواهيم ببينيم اين تغييرات در نظريه،

چگونه پايه ايجاد يك قدرت در روسيه شد و اين قدرت چگونه به استقرار

طبقه جديد انجاميد.

کارنامه از پنجشنبه  2تا پنجشنبه  9بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  27بهمن 1359
شماره روزنامه 475
قسمت نهم
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لنین می گوید :مهمترين ويژگى انقالب بيرون آمدن قدرت از دست
طبقهاى و افتادن آن در دست طبقهاى ديگر است

تغيير دومى كه لنين بنا بر قول اين نويسنده داد ،اين بود كه گفت :اين

مراحل را كه ماركس و انگلس تأكيد داشتند ،ماركس مىگويد اگر هم شما
قوانين را بشناسيد ،آگاه باشيد و به قانون تحول جامعه پىبرده باشيد،

نمىتوانيد موجب بشويد كه قانون سريعتر عمل كند .مثل اين كه در كوه باران
ببارد ،شما علم هم داشته باشيد كه ميزان بارش آب چقدر بوده و سرعت آب

چقدر است ،فاصله آب تا مقصد چقدر است و چقدر طول مىكشد تا به زمين

بيايد ،شما نمىتوانيد كارى بکنيد كه اين قانون زودتر عمل كند .البته شماى
خواننده ممکن است بگوييد چطور نمىتواند ،شيب زمينى را تند مىكنيم ،آب

تندتر مىآيد و زودتر هم به مقصد مىرسد و تغييراتى در زمين اين سرعت را
افزايش مىدهد .البته اين تغييرات را در زمين مىشود داد كه اين سرعت را
بگيرد .حاال ما بحث مان در این مورد نيست كه آيا قوانين اجتماعى مثل آمدن
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باران است يا خير ،بحث بر سر اين است كه ماركس و انگلس مىگفتند كه
شما نمىتوانيد كارى كنيد كه قانون اجتماعى سريعتر عمل كند .جناب ايشان
آمد و گفت خوب ،حاال ما مىگوييم چرا مىشود يك مرحله را پشت سر

گذاشت .بنابراين بورژوازى كه در فرانسه و كشورهاى سرمايهدارى صنعتى يك
دوره معينى كه دوره اوج فئوداليسم بود ،نقش انقالبى ارزندهاى بازى كرد،

ولى در جامعه فئودالى روسیه تزاری ،اينها نقش ضدانقالبى دارند و گذار
مستقيم به سوسیالیسم ممکن است .يعنى انقالب سوسياليستى مىتواند جامعه
روسى را بدون اين كه مرحله سرمايهدارى را بگذراند ،مستقيم از نظام فئودالى
به نظام سوسياليستى ببرد .اين معنا با نظريه ماركس و انگلس مخالفت كامل

دارد و لنين براى اين كه ماركسيستهاى دگم ،جزمى ،زياد توى ذوق شان
نخورد ،گفت كه بورژوازى روسيه باتزاريسم همدست است ،بنابراين نقش

خائنانه دارد ،نمىتواند آن طبقه انقالبى را كه ماركس مىگفت تشکيل بدهد و
بار آن را هم بايد پرولتاريا بر دوش بکشد و انقالب را با درگذشتن از مرحله

سرمايهدارى به نتيجه برساند .در اينجا بر خواننده روشن مىشود كه مشخصه
عمده نظر لنين ،و مسئله اصلى او ايجاد قدرت جديد است .در واقع هم

همينطور است؛ براى اين كه او در تعریف انقالب مىگويد :ويژگى مهم و
مهمترين ويژگى انقالب بيرون آمدن قدرت از دست طبقهاى و افتادن آن در

دست طبقهاى ديگر است .اگر اين انقالب ،انقالب كارگرى باشد ،قدرت در
دست طبقه كارگر قرار مىگيرد .اما اگر اين انقالب بورژوايى باشد ،قدرت در

دست طبقه بورژوا قرار مىگيرد .آيا در روسيه هم همين طور مىشود؟ در اينجا

مىگويد :نه ،چرا؟ به همان جهت كه بورژوازى نقش انقالبى ندارد و ناچار

قدرت در دست كارگران و دهقانان مىافتد .خوب با اين دو تغيير او اوالً
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

خود انقالب چگونه واقع شد و لنين در آن چه نقشى داشت؟ لنين بنا به
نوشتههايى كه از خود او فراوان نقل شده  -و ظاهرا تا به حال كسى هم در اين
نوشتهها شك نكرده است  -از انقالب از طريق روزنامهها مطلع شد .يعنى در
ايجاد انقالب نقشى نداشت .چنان كه سازمانها و گروهها هم در انقالب
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اسالمى ما نقشى نداشتند .اما از منظر او ،این مسئله ،مسئله عمده او نبود.
مسئله اين نبود كه انقالب چگونه به راه افتاد ،مسئله اين بود كه چگونه
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

را مس تقر كنند همين بود كه روشهاى مناسب براى تصاحب انقالب و ايجاد
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.

اميدوارم خوانندگان اين سطور توجه بکنند ،اين كه من در مقام ريأست

جمهورى وقت صرف خواندن كتابهايى از اين نوع مىكنم و آنها را طرح مىكنم
و آنها را مورد ارزيابى و انتقاد قرار مىدهم جز براى تعهدى نيست كه در قبال

خدا و خلق دارم تا مردم هشيارى الزم را پيدا كنند و نگذارند انقالب آنها را
تصاحب كنند و از اين نوع قدرتهاى استبدادى بسازند و به جان آنها بيندازند.
اين كارها که كردهام و مىكنم ،براى جلوگيرى از همين فساد بزرگ است .چرا
خود من به اين راه نرفتم ،اين نتيجه شخصيتى است كه با كار علمى و مبارزه

سيأسى و تربيت و پرورش دينى پيدا كردهام.

به هر حال ،باز مىگردم به كتاب ،با توجه دادن خواننده به اين كه اين

مطالب را با دقت بخواند و نسبت بدانچه در كشور خويش مىگذرد ،با توجه
به اين مطالب با دقت بيشترى برخورد كند و بداند بهاى هرگونه عدم استقامت

امروز ،فردا سنگين ،سنگين ،سنگين ،بسيار سنگين خواهد شد .ما كشورى

مثل روسيه پيدا نخواهيم كرد ،براى اين كه او يك امپراتورى بود و در آن روز،
كشورى كه بتواند بر آن امپراتورى مسلط بشود در صحنه نبود ،ما يك كشور

كوچك هستيم و گرگهاى بسيارى آمادهاند تا بر ما مسلط بشوند .به محض اين
كه استبداد شکل قطعى گرفت ،فورا دم خود را به دم يکى از اين قدرتها،
ابرقدرتها خواهد بست و آنچه بايد به روزگار ما بياورد خواهد آورد و روزگار

اين ملت بيچاره را سياه خواهد كرد .پس حاال كه چاره داريم ،انقالب
كردهايم و ملت با چاره شدهايم پيش از اين كه دير شود،

947

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

پس از اين تذكر به كتاب بر مىگردم.

اين كه لنين به نظريه خود صادق بوده است يا خير ،بحثى نيست كه آدمى

بتواند به آن جواب روشن بدهد .بايد بنا را حمل بر صحت گذارد و بنا را بر
اين گذاشت كه او مىخواسته است جامعه نوينى را از راه در دست گرفتن
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

خواستهاند مسايل اجتماعى را به گونهاى كه مىخواستهاند حل كنند ،مخفى
مانده است و مىماند ،اين است كه قدرت از اراده و خواست آنها پيروى

نمىكند .قدرت مثل اين مىماند كه رها بشود و اختيار او با نيرو و زمينهاى
است كه براى پيشروى دارد .قدرت از قوانين خاص خود در رشد و انحالل،

پيروى مىكند .اين است كه لنين ،پس از ايجاد اين ديوانساالرى جديد ،نسبت
به سرانجام انقالب نگران شد .چنان كه در  1922گفت« :بدترين دشمن

داخلى ما ديوانساالرى است» .كمونيستی که ،در مؤسسات روسى ،يك مقام

مسئول دارد و از احترام همگانى برخورداراست ،از دیوانساالری نمایندگی

میکند .بيشتر از اين ،مىگويد« :ديوانساالرى دارد سازمانهاى حزبى را فرا
مىگيرد» .به قول صاحب اين كتاب در آخرين مقاله خود ،لنين نگرانى خود را
از اين ديوانساالرى اين طور اظهارمىكند« :ديوان ساالرى ما ،ديوان ساالرى
شوراها ،مثل ديوان ساالرى حزب همه جا حاضر است .نه تنها در شوراها ،بله

در نهادهاى حزبى هم» .طبيعتا غيرقابل احتراز بود كه ديوان ساالرى زاده شده
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

ديوانساالرى در دولت و حزب زير چشمان لنين به يك نظام خودكامه ،به
استبداد فشار و تزوير تبديل شد و او جز اين نتوانست كه بگويد :اين سلطه
ديوان ساالرى شرايط عمومى ديوان ساالرى را دارد كه اصالت روسى دارد.

لنين در  26مارس  1922اين جمله شگفتانگيز را نوشته است« :اگر
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چشمان خود را در برابر واقعيت نبنديم بايد قبول بکنيم كه در حال حاضر
سياست كارگرى  -پرولتاريايى نه به وسيله اعضاى حزب ،بلکه به وسيله
مقامات اين قشر كوچك ،حزبىهاى قديمى تعيين مىشود ،كافى است يك
مبارزه داخلى در ميان اين قشر به وجود بيايد تا اين آمريت و حاكميت خودش

را از دست بدهد يا الاقل بسيار ضعيف بشود».

بدينسان خود لنين به رأىالعين ديد كه قدرت در يك قشر محدود ،گروه

محدودى كه در رأس حزب قرار داشتند و به قول خود او ،انقالبىهاى حرفهاى

برخاسته از طبقات غير پرولترى بودند ،متمركز شد .قدرت بدينسان متمركز

مىشود و اين قانون اول قدرت است .هر قدرتى با تمركز به وجود مىآيد و با
تمرکز روزافزون بزرگ میشود.

چرا كه تا نيروها در يك جا گرد نيايند و متمركز نشوندو جهت ویرانگر

نیابند ،قدرت واقعيت پيدا نمىكند .پس گروهى كه مىخواهد اين نیروها را از
ديگران بستاند و در خود جمع كند ،اين الزمهاش تضاد است ،برخورد است،
تخريب است .اين است كه جريان تمركز قدرت در يك گروه ،عنان به عنان

است با جريان تضاد اجتماعى و تخريب گروههاى ديگرى است كه مزاحم اين

تمركز مىشوند .قدم سوم در صورت موفقيت ،رفتن به طرف انحصار كامل
است .چنان كه استالين پس از اين كه دو قدم اول برداشته شد ،قدم سوم را
برداشت .براى اين كه انحصار ممکن بگردد ،بايد هسته جديد ،گروه جديد،

توانايى تمركز قدرتها را در خود داشته باشد .هر قدرتی ،بدون استثناء چنين

پدید آمدهاست و اختصاص به استالينيسم در روسيه ندارد ،اختصاص به
نازيسم در آلمان ندارد ،اختصاص به فرعون در مصر قديم ندارد ،اختصاص به
استبداد در كشورهاى كوچك امروز ندارد ،اختصاص هم به اقتصاد و تمركز در

سرمايه دارى ندارد ،اين امرى عمومى است و قانون عمومى قدرت است.

قدرت بدون وجود ديوان ساالرى ،بدون طبقه جديد ،داراى ظرفيت جاذبه
بزرگ براى جذب هرچه بيشتر قوا در خود ،نه متمركز مىشود و نه مىتواند در

مرحله بعدى مطابق قانون خويش برخويش بيفزايد .اين است كه در مطالعه

اين كه آيا يك گروه اجتماعى مىتوانند قدرت بشوند يا خير ،مطالعه خود آن

گروه براى اين كه بدانیم چقدر ظرفیت متمركز كردن قدرت را در خود دارد،
949

کاری اساسی است .غالبا آن گروه اجتماعى كه قابلیت تبديل شدن به قدرت را
دارد ،از گروهها و قشرهايى كه اين توانايى را ندارند ،اما فرصتطلبى الزم را

براى اين كه پوشش واقع بشوند را دارند ،استفاده مىكنند و آنها را جلو
مىاندازند؛ وقتى زمينه آماده شد ،قدرت را تصاحب مىكنند .در انقالب روسيه
عينا چنين شد .گفتيم كه لنين خود به وسيله روزنامهها از وقوع انقالب در

روسيه مطلع شد .دستورالعملى كه بالفاصله معين كرد ،اين بود كه در اولين
فرصت بايد قدرت را از دست كسانى كه آن را در دست گرفتهاند بيرون كشيد.
همين الگو را در زمان خودمان ،مقارن انقالب خودمان ،كمى پيش از آن ،در

افغانستان ديديم و به گمان من جانبداران سياست روسيه در ايران در پى آنند كه
اين تجربه را در ايران نيز تكرار كنند .حاال ببينيم استالين براى اين كه اين
طبقه جديد را داراى امکان و ظرفیت جذب هر چه بيشتر قدرت و تمركز

قدرت در خود و تحمل نتايج بزرگ شدن قدرت ،يعنى برخود افزودن قدرت
بکند ،چه كرده است .اين طبقه اجتماعى ،قشر اجتماعى بهتر است بگوييم اين

گروه اجتماعى كه قدرت را قبضه مىكند ،بايد تحمل نتايج تمركز قدرت را
نيز بياورد .چرا كه قدرت بر خود مىافزايد و وقتى بر خود افزود ،دامنه عملش

چند برابر وسعت مىگيرد ،افزايش عددى نيست ،افزايش تصاعدى است .در

نتيجه ،ديوانساالرى بايد بتواند به خود دامنه وسيع بدهد ،بايد بتواند مرزهاى
جديدى را بر روى قدرت بگشايد وگرنه خود قربانى همين تمركز و همين

بزرگ شدن تصاعدى مىشود .با اين توضيحاتى كه دادم و به اين داليل ،بر

خواننده روشن مىشود چرا من جانبدار استقالل و آزادى هستم و چرا مىخواهم
مردم هميشه در صحنه حاضر باشند؛ و فرق است ميان آزادى با بلهوسى و لهو و
لعب و عيش و نوش كه در جوامع سرمايهدارى و غير سرمايهدارى به حکم تمركز
قدرت به وجود آمدند تا آزاديهاى واقعى مردم را محدود كنند.

اينك مىپردازم به اينكه استالين چگونه آن طبقه جديد را سازمان داد ،براى

اين كه اينها بتوانند حامل قدرت جديد بشوند و نتايج متمرکز و بزرگ شدن
قدرت را تحمل كنند .البته اين بدان معنا نيست كه استالين از نتايج كار خود
آ گاه بود ،نه ،طبيعت قدرت اين است .توقعات خود را به متصديان ديکته

مىكند .آنها را ناگزير مىكند كه اين توقعات را برآورده سازند و اين کارها به
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تدريج انجام مىگيرد .يك وقت انسان به خود مىآيد مىبيند كه انسان بوده،
ابزار قدرت شده و به بسيارى از جنايتها دست زده بدون اين كه از روز

نخست در خود نه تنها ظرفیت سراغ کرده و به فكر خود ،انجام اين جنايتها
را راه داده باشد.
کارنامه از پنجشنبه  2تا پنجشنبه  9بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  28بهمن 1359
شماره روزنامه 476
قسمت دهم
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بقول صاحب كتاب «نومان كالتورا» در زبان ديوان ساالرى روسى اين
معانى را دارد ،فهرست مقامهاى مديره در اتحاد جماهير شوروى ،فهرست

اشخاصى كه چنين مقاماتى را دارند.

در آغاز استالين براى اين كه اين ديوان ساالرى را تشکيل بدهد ،يعنى

اشخاصى را به مقاماتى بگمارد ،شرايطى تعيين كرد كه ممکن است خواننده را

به تعجب برانگيزد .با توجه به اين كه در كشور خود ما همين حرفها را مىزنند
و همه مىشوند و نبايد تعجب كرد .قانون قدرت در همه جا يکسان عمل

مىكند .وقتى رژيم جديدى برقرار شود و خالءهايى به وجود آيد و در

زمينههاى مختلف قدرت ،براى متصديان جديد ،جاى خالى باشد ،آنها كه در
پى موقع مقام هستند ،به صورت موج روانه مىشوند (اين را صاحب كتاب

مىنويسد) و براى اين كه موفق بشوند ،بايد كار كمى كنند .بايد از منشاء
بورژوا نباشند يا از نجبا نباشند و وارد حزب بشوند .حاال كشور ما آن شرايط

را الزم ندارد .بنابراين ،همان دومى كافى است .اما نه ،استالين بر اين شرايط

افزود :بايد بين اينهايى كه وارد حزب مىشوند انتخاب كرد ،لذا تنها كافى نبود

كه منشاء بورژوا نداشته باشند و وارد حزب بشوند ،بلکه بايد چهره سياسى نيز

داشته باشند؛ به اصطالح خودمان «مکتبى» باشند .تخصص ضابطه نبود؛ زيرا
چهره سياسى ضابطه بود .حاال معناى چهره سياسى چه بود؟ به قول صاحب
كتاب فرض كنيد كه آلبرت انيشتين كه در حزب اسم ننوشته بود ،با يك ملوانى
كه در حزب اسم نوشته بود ،هر دو براى يك فعاليت در زمينه كار انيشتين خود

را معرفى مىكردند؛ اين دومى كه در حزب اسم نوشته بود ،انتخاب مىشد .اين
سئوال پيش مىآيد كه آيا تخصص را به چيزى نمىگرفتند؟ مىگويد چرا در

مواردى كه الزم داشتند متخصص را به كار مىگرفتند .مىخواهم بگويم كه
تمام شگرد قضيه در اين است:

باال تصميم مىگيرد و پايين تصميم را اجرا مىكند
به دوران رضاخانى برگرديد ،رضاخان يك بيسواد نادان بود و غالب

كسانى را كه به قدرت رساند ،نظير خود او بودند .آن روشنفكرها و
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متخصصهايى كه مىخواستند ايران را به راهى برانند كه مىخواستند ،خود را
در پشت سر و در پوشش اين گروه جاى دادند و به تدريج پس از اين كه سوار

شدند ،آنها را راندند .و خود حاكم شدند .در روسيه هم عينا همين طور شد.
بنابراين اول كار استالين به آدمهاى مطيع احتياج داشت .چرا ،كار را به

اشخاصى مى سپرد كه لياقت بسيار كمى داشتند و يا اصوالً براى كارهايى كه
متصدى آن شدند نااليق بودند.

پس چرا اين كارها را به آنها سپرد  -در صفحه  76كتاب اين نكات را

آورده است :براى اين كه هر كس بايد مىدانست علت اينكه اين مقام را به

دست مىآورد ،حق او نيست .چون اگر بداند و بگوید چون اعتقاد دارد و
تواناست و تخصص دارد ،پس اين مقام را دارد ،این امر موجب مىشود كه از

نادانها و بىلياقتها اطاعت نكند .اما اگر اليق اين مقام نبود و اين مقام را به
او دادند ،از كسانى كه اين مقام را به او مىدهند ،ناچار بايد اطاعت محض
كند .اين است كه در آن وقت مقام حق نبود ،لطفى از باال بود؛ باالیی كه مقام

را به او مىداد .البته كسى كه مقام ،حق او نيست و لياقت مقام را ندارد،
مىداند و اين صراحتا هم به او گفته مىشد كه به آسانى مىتوان اين لطف را از
او دریغ کرد و مقام را از او گرفت و به ديگرى سپرد .بر اين اصل بود كه نظر
استالين استوار مىشد .حرف استالين اين جمله است« :نزد ما هيچ كس غير
قابل جانشين شدن نيست» يعنى هر كس را مىتوان جانشين كرد ،البته غير از

خودش .در اين حرف که شما دقت بکنيد مىبينيد كه هر رژيمى كه به سوى

استبداد مىرود  -پس از استقرار استبداد نيز  -از اين قاعده پيروى مىكند .تا
اين زمان ،در جنگهاى عرب  -اسرائيل ،ارتشهاى عرب شکست خوردهاند،

چرا؟ براى اين كه فرماندهان قشونها بر اساس لياقت انتخاب نمىشدند.
ضابطه انتخابشان وفادارى بود و اطاعت و شركت در بند و بستهاى گروهى و

دستهاى براى تحصيل و ضبط قدرت .اين همان است كه قرآن مىگويد كه
ملوك (يعنى پادشاهان) وقتى به يك شهرى ،كشورى ،در مىآيند ،مردم عزيز و

اليق را زبون مىكنند و مردم زبون را سرورى مىبخشند .اين قانون عمومى

قدرت است .نويسنده در صحفه  77كتاب خود مىگويد :در طول سالهاى

بسيارى كه من در روسيه به سر بردم ،به ندرت كسى را يافتم كه صالحيت الزم
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را براى مقامى كه داشت ،داشته باشد .كامالا با وضع كشور ما از قاجاريه تا
امروز مىخواند .مىگويد :هر چه اشکال تراشى بود ،براى آدمهاى با صالحيت

و اليق مىكردند .چرا كه اينها با آن ضوابط براى ايجاد قدرت جديد سازگار
نمىشدند .بعد اضافه مىكند :داشتن سيماى سياسى ،معنايش وفادارى كامل به
طبقه جدید بود .استالیت ،شخصا ،برگه هويت متضمن اطالعات درباره
مشخصات اشخاص را نزد خود نگه مىداشت و احدى را بدان دسترسى نبود،

جز شخص او .او بود كه آدمهای خود را براى مقامها در سرتاسر امپراتورى

برمىگزيد؛ باالخره ،به تصويب كنگره حزب در  1923رساند كه براى بر كار

گماردن افراد ،مشخصه آنها ،بايد اطاعت از دستورالعملهاى دبيرخانه حزب
باشد ،اين را در صفحه  78كتاب مىگويد .در همان كنگره ،استالين مىگويد:

حاال ما به جايى رسيدهايم كه ديگر مىتوان کار تشخيص هويت و شخصيت
اشخاص را محدود كرد به كسان و كادرهايى كه عضو كميته مركزى يا

كميتههاى ادارى کرد .متصدیان ،بدون استثناء و در همه صنايع و ساير

حرفهها ،به همين ترتيب برگزيده و گمارده شوند .نتيجه اين شد كه ديگر،
مردم و حتى قشرهاى پايين حزب ،نقشى در تصميمگيرى ندارند .باال تصميم

مىگيرد و پايين تصميم را اجرا مىكند .چنانكه در همان زمان تروتسکى
نوشت :حزب در دو طبقه زندگى مىكند ،در طبقه باال تصميم مىگيرند ،در

طبقه پايين از تصميمات مطلع مىشوند و بايد اجرا كنند( .اين مطالب مرا به
ياد نوارى انداخت كه اخيرا شنيدم ،گويندهاى در همين دوران و در كشور
خودمان گفته است شما بايد در ادارات مختلف و در جاهاى مختلف باشيد،

ما تصميم مىگيريم و شما اجرا كنيد).

بدينسان ،روز به روز ،دامنه حاکمیت اين قشر وسعت مىگرفت .قشرى

شد حاكم بر جامعه روسى .اين قشر به تدريج حريص مىشد .مقامات

تصميمگيرى كه هنوز بنيانگذاران حزب كمونيست روسيه بودند و ايدهآلها و
آرمانهاى حزب را از ياد نبرده بودند ،هنوز زورشان مىآمد استبداد تام و تمام

استالينى را تحمل كنند .اين است كه الزم شد گاردهاى قديمى حزب،

گاردهای قديمى حزب بلشويك تصفيه شوند.
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تصفيه سراسرى شد و طبقه جديد كامالا مستقر گشت
ناگهان بيست سال بعد از انقالب در بهار  1938تصفيه وسيع شروع شد،

تمام شيوههاى شکنجه به كار گرفته شد تا آنجا كه كسانى مثل «بوخارين»
شخصيتشان شکست و آماده شدند هر چيز را كه از آنها مىخواستند بگويند و

امضاء كنند و زودتر اعدام بشوند .زيرا در مرگ خود ،آسودگى و آسايش
مىديدند .در صفحه  86كتاب مىنويسد :اعضاى «پوليت بورو» مانع از اين
مىشدند كه بخوابند ،آن قدر كه مقاومتشان مىشکست ،بعد آنها را كمى
مىخواباندند ،اين بار بيدار مىكردند و از ترس اينكه ديگر بار دوباره نگذارند
بخوابند هر چه مىخواستند اقرار مىكردند و شکنجههاى بسيار ديگر كه شرح
آنها را در اين كتاب داده است .اما آنهايى كه اين گارد قديمى را قربانى كرده از
بين بردند ،خود نيز بر جا نماندند طورى كه وقتى محاكمه آن گاردها به انتها

مىرسد آنهايى كه اينها را گرفته بودند ،خود آنها هم متهم مىشدند ،آنها را هم
به محاكمه مىكشيدند و از بين مىبردند .بنابراين هم شکنجه گران ،هم
محاكمه كنندگان ،هم محکوم كنندگان ،هم محکوم شوندگان همه قربانى
قدرت جديد شدند و به دست يکديگر نابود شدند .نتيجه اين تصفيه سراسرى

اين شد كه طبقه جديد كامالا مستقر شد .براى اين كه نتيجه را به رقم نشان
بدهد ،در صفحه  90كتاب مىگويد« :در سال  1930هنوز  %69دبيران

حزب در مناطق و بخشها و كميته مركزى حزب از كسانى بودند كه قبل از
انقالب وارد حزب شده بودند؛ اما نه سال بعد در سال  %80/5 ،1939آنها

كسانى بودند كه بعد از سال  1924وارد حزب شده بودند.

 %90دبيران در سال  1939كمتر از  40سال داشتند ،يعنى وقتى انقالب به
وجود آمد ،نوجوان بودهاند .درباره شهرهاى ديگر هم وضع همين طور بود.
بدين ترتيب آنهايى كه حکومت داشتند و بنيان گذار بودند ،رفتند و جاى خود

را به كسانى دادند كه خدمتگزار قدرت جديد بودند .بعد ،صاحب كتاب
جريان تشکل طبقه جديد را در سه مرحله به اين شرح ،شرح مىدهد:

● مرحله اول :ايجاد سازمان انقالبيون حرفهاى ،هسته طبقه جديد.
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● مرحله دوم :تصرف قدرت به وسيله اين سازمان در نوامبر 1917؛ از آن
زمان ،يك مديريت (رهبرى) با تعهد به دو شرط به وجود آمد .شرط اول :مقام
اول گارد لنينى همان كمونيستهاى قديمى و بنيانگذاران و مقام دوم پايينتر

طبقه جديد استالينى باشند.

● مرحله سوم :اين طبقه كه در پايين تشکيل شده بود .آن باال را  -قشر لنينى
را -از بين برد و حاكم بر سرنوشت روسيه شد و روز به روز بر عرض و طول و
عمق و بُعد اين قدرت جديد افزوده شد.

به خواننده بگويم :هشدار! هشدار! هشدار!
تا به فصلهاى ديگرى كه خواندم برسم در مقام نتيجهگيرى اين دو فصل

بايد به خواننده بگويم :هشدار! هشدار! هشدار! اگر در برابر قدمهاى انحرافی
اول ،بهانهها پذيرفته نمىشد و با تمام توانايى استقامت مىشد ،آن انقالب به
اين سرنوشت دچار نمىشد ،انقالب به ضد انقالب تبديل نمىشد .انقالبى كه
براى آزادى انسان و انحالل قدرت به وجود آمده بود ،موجب ايجاد قدرتى با

ظرفیت چند برابر بيشتر ،با هاضمه چند برابر بزرگتر نمىگشت .در تاريخ
اسالم نيز همين جريان را مىبينيم ،در انقالب مشروطه نيز همين جريان را
ديديم و پيدايش طبقه جديد دوران رضاخانى و نيم قرن گذشته را ديديم.

معهذا انسان زود خام مىشود و بايد به دفعات به او هشدار داد تا بايستد و
استقامت كند و نگذارد اين امرواقع تباهگر در انقالب ما نيز به همين صورت

كه در انقالبهاى ديگر و در گذشته وقوع یافته ،وقوع یابد .مسئله ايناست كه،

بعد از وقوع ،ارادههاى شخصى نمیتوانند كارى از پيش ببرند .هر چه بايد
كرد ،پيش از وقوع بايد كرد .مسئله ايناست كه مردم خام نشوند و نگويند
خوب ،اين زندگى كه ما داريم ،در هرج و مرج ،ناامنى ،و ...دخالت خارجى،

جنگ ،وضع بد اقتصادى ،تورم ،بيکارى اينها را مگر مىشود بدون يك قدرت
دولتى مستبد عالج كرد؟ و زمينه را آماده كنند براى دولتى استبدادی با ظرفیت

ویرانگری بسیار بیشتر .با توجه به واقعيتهايى كه از قول اين كتاب به مناسبت
گفتم ،بايد ديد كدام گروه اجتماعى مىتواند حامل قدرت جديد بشود .در
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جهان ما و به حکم وضعيتى كه ما داريم ،چند بار اين را توضيح دادهام كه آن
گروهى مىتواند حامل قدرت جديد بشود و استبداد جديد را بنيان گذارد كه
بتواند دنباله قدرت جهانى يکى از ابرقدرتها باشد ،بنابراين فرهنگ متناسب با

آن و تخصص متناسب با آن را مىخواهد .پس اگر ما به جاى هر چيز آ گاهى
را نشناسيم ،اگر ما به جاى به كار بردن زور ،توضيح و آگاهى را قرار ندهيم،

خطر تجديد استبداد ،احتزازناپذير است .اين يك نمونه بود كه در مورد روسيه
گفتم و دهها نمونه نظير اين در انقالبهاى گذشته كشور خودمان و كشورهاى

ديگر هست .جلوگيرى از عود استبداد يك راه دارد و آن استقالل از سلطه

بيگانه و بسط آزادیها؛ حضور مردم در صحنه و آگاهى دادن به جاى اعمال زور.
اگر اين كار را كرديم و توانستيم عامل آگاهى و وحدت در وجدان و شعور و

آ گاهى مردم را جايگزين تمركز قدرت و ايجاد ديوان ساالرى قدرتمدار بکنيم،
توانستهايم انقالبمان را نجات بدهيم .از اينجا ،به نظر من ،نه تنها سرنوشت
تاريخ كشورخودمان ،بلکه سرنوشت تاريخ جهان تغيير خواهد كرد .توانايى و
ناتوانى انسان را بايد به ا ين خط و ربط اندازه گرفت.

اگر من به عنوان رئيس جمهور دنبال اين خط بروم كه خود موجب قدرت

جديد و طبقه جديد بشوم ،با اين اعتقاد بروم ،بايد ببينم آيا مىتوانم اين كار را
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

كرد ،خود عامل از بين بردن ما و انقالب ما خواهد شد و از نو سلطه بيگانه بر

كشور ما را تحکيم و تشديد خواهد كرد ،در اين صورت ،مالک توانايى من،
عمل من و ايستادگى من است در برابر جريان اول .جريانى كه مىخواهد با
تمركز قدرت زمينه ايجاد استبداد جديدى را به وجود بياورد .به مناسبت

مىگويم كه در تهران كه بودم ،گفتند در مجلسى كه حدود  400تن از بازاريان
دعوت داشتهاند ،ناطق گفته است كه وضع انقالب ما مثل وضع انقالب

الجزاير است ،همآنطور كه در آنجا يك حزب حکومت مىكند در اينجا هم
يك حزب بايد حکومت بکند .بدين ترتيب توجيه مىكرده است طرح کودتایی

را كه بر خالف قانون اساسى دارد پیاده مىشود و به اجرا درمى آيد .در اينجا
بايد اين مطلب را گفت كه «يك حزب بايد حکومت كند» معنايى جز استبداد
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ندارد و اين استبداد به حکم واقعيتها جز وابستگى چاره ندارد .تازه موقعيت
ما هم موقعيت الجزاير نيست و با موقعيت الجزاير بسيار بسيار فرق دارد .ما به

قول آن نويسنده ،مثل كاه و پوشالى هستيم كه بين چينىها قرار مىدهند كه
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

نمىتواند داشته باشد .دقيق كه بشويم مىبينيم در همه جا همين جور است .يك
كشور ضعيف با يك قدرت استبدادى نمىتواند به دنبال وابستگى نرود .اين
است علت مخالفت من با جريان انحصار و تمركز قدرت و كوشش و تقالى

من براى نجات انقالب اسالمى ايران .به نظر من مکتبى واقعى ،مسلمان
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

خواهد داد يا به دايره سلطه ابرقدرت آمريکا باز خواهد گشت .به مناسبت

جملهاى را كه روزنامه «وال استريت ژورنال» ارگان سرمايه دارى آمريکا يعنى
محافل پولى و مالى و بانكى آمريکا نوشته است مىآورم و قضاوت را به عهده

خوانندگان مىگذارم .او نوشته است :اگر ما قرارداد را عمل نكنيم (قرارداد

الجزیره بر سر گروگانها بعالوه توافق پنهانی با ریگان و بوش) ،چنين اقدامى
زير پاى آن گروه از رهبران ايران را خالى خواهد كرد كه موافق با انجام چنين

معاملهاى بودهاند .گمان من اين است كه اين جمله گويا و روشن است توضيح
نمىطلبد.

باز هم هشدار! اگر ما دستگاه تبليغاتىاى داشته باشيم كه از راه بحثهاى

آزاد شعور و وجدان عمومى را ارتقا دهد و موافقت عمومى را براى مشاركت
در بازسازى ايران تأمين كند ،اين احتمال هست كه ما بتوانيم كشور خودمان را
از افتادن در ورطه استبداد و سلطه خارجى نجات دهيم .من بر سر پيمان خودم

با خدا و ملت ايران ايستادهام ،پيمانى كه در جريان انتخاب رياست جمهورى
بسته ام و اميدوارم مردم ايران از حمايت من در اين تقال و كوشش بزرگ

مضايقه نكنند .غالباا در اين فكر ،وحشت به من دست مىدهد كه نكند فردا
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دير باشد و ما نتوانيم جلوى رفتن كشور را به طرف استبداد مزدوج با سلطه
خارجى بگيريم.

به هر حال آنچه در توان است مىكوشم ،بقيه را خداوند بايد يارى دهد.

اميدوارم مردم ما فريب نخورند با همه سختىها كه هست مقاومت كنند و

آزادى خودشان را مفت از دست ندهند.

کارنامه از پنجشنبه  2تا پنجشنبه  9بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  29بهمن 1359
شماره روزنامه 477
قسمت يازدهم
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چگونه سازماندهی قدرت را بشناسیم
اما فصلهاى ديگر اين كتاب :فصل هشتم اين كتاب خواندم .چرا بدين

سان خواندم؟ براى اين كه از نظر من ،كتاب وقتى مبانى را شرح مىدهد ،بايد
چگونكى سازمان يافتن قدرت را شرح مىدهد وبازتاب آن را دراخالق و رفتار
آدميان به خواننده بشناساند .هم اصل راهنمای بينشى كه توجیهگر سازمان
دهى قدرت شده است را و هم اثرات شکل گرفتن قدرت جدید را بر رفتار
آدميان بشناساند ،تا ما بتوانيم چگونگى سازمان يافتن را دريابيم .اما منطق
خود نويسنده ديگر بوده و به تدريج فصولى را پشت سر هم آورده تا خواننده
دقيق ،چگونگى سازماندهى قدرت را بشناسد .من نيز ،پس از اين كه اين

فصل بازگفتم كه میگوید چگونه اين طبقه جديد ،در جامعه ،شکل میگیرد و
از اخالق عاری میشود و نقش انگل پيدا مىكند ،سعى مىكنم خالصه فصول

ديگر را كه خواندهام ،به عالوه نظر خودم ،با خواننده در ميان بگذارم.

عنوان اين فصل اين است« :اين طبقه انگل است» چرا انگل است؟
از اينجا شروع مىكند كه در روسيه انسان فراوان مىشنود كه نمىتوان ما

را (روسيه را) با كشورهاى غرب مقايسه كرد .براى اين كه روسيه هميشه
كشورى فقير بوده است ،يعنى وقتى انسان اين كشورها را مىبيند كه منابع

طبيعى هم ندارند و مردمش فقير نيستند و مقايسه مىكند با وضع روسيه كه منابع
عظيم طبيعى دارد و مردم فقيرند ،متوجه مىشود كه بخشى از اين ثروت به لحاظ
سازماندهى غلط توليد ،به هدر مىرود و بخشى ديگر نيز به وسيله همين طبقه
انگل حيف و ميل مىشود.

سازماندهى اين طبقه جديد انگل را اين طور شرح مىدهد :يکى اين كه در

هر وزارتخانهيى ،در هر سازمانى اينها حاضرند ،يعنى مقامهاى كليدى در

دست اينها است و تمام فعاليتهاى وزارتخانهها ،سازمانها ،ادارات ،مؤسسات
به وسيله اینهاهدايت مىشود و كنترل مىگردد.
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در واقع دو تا دوگانگى وجود دارد .كم و بيش مثل دوگانگىهايى كه ما
داريم به وجود مىآوريم .يکى حزب ،يکى دولت ،و انسان در عجب مىماند كه

اگر مسئول وزارتخانه وزير است ،نماينده حزب چه مىگويد و اگر حزب است،
وزير و كسان او براى چيست؟ بر اين اضافه مىكند :پرشمارى معاونان را،

مقامهاى تصميمگيرى ،پستهاى تصميمگيرى ،بسيارى معاونان و مشاوران
دارند .در حقيقت چون خود از عهده برنمى آيند ،اين متخصصها كارشان اين

است كه براى اينها كارهايى را كه بايد بکنند آماده مىكنند.

يادم مىآيد كه صحبت وزرا بود مدتها پيش ،به امام گفتند كه اينها ولو

متخصص نباشند ،متخصصها به آنها كمك مىكنند .امام جواب دادند كه يا
آن متخصصها مسلمانند كه خودشان را گول زدهاند؛ يا اگر نيستند ،پس

اينهايى كه شما مىگذاريد مىشوند اسباب دست آنها .آنها نظرهاى خودشان را
و تصميماتى را كه بايد گرفته بشود به اينها مىدهند و اينها كار آنها را مىكنند

و آبرو از اينها مىبرند و كار به نفع آنها تمام مىشود.

اين عين حقيقت است .نه اين كه در روسيه چون واقع شده ،نه ،در رژيم

رضاخانى هم همين طور بود .حاال چه كسى قدرت دارد ،اين يك واقعيتى

است كه مطالعه دقيق مىخواهد كه آيا آنكه متخصص است و تصميمهايى را

كه مىبايد اتخاذ بشود میاندیشد و تنظيم مىكند و به دست غير متخصص كه
مقام دارد مىدهد ،او است كه قدرت دارد ،يا اين آدمى كه در مقام

تصميمگيرى قرار گرفته است؟ در واقع ،متخصص است كه قدرت را در
دست دارد ،منتها خود را با پوشش آدم ناآ گاه جاهل میپوشاند .خوب اينها

اين مقامها را دارند ،عناوين را دارند ،طرف اعتمادند ،زندگى مرفهى دارند و

تصميمات را در دست دارند و ...اما در ازاى همه اينها به رهبرى وفادارند.
وجودشان براى كشور چقدر قيمت دارد؟ هيچ .مزاحم هم هستند و قطعا
مزاحمند .بخش مهمى از ثروتهاى كشور در اثر همين اصل قرار نگرفتن

لياقت ،هدر میرود .اين جور كه امروز در كشور خود ما مرسوم است ،چون
رابطه حاكم است و نه ضابطه ،بخش مهمى از امکانات كشور به هدر مىرود.

اما اينها چه اخالقى دارند؟ اينها به حکم اين كه بدون لياقت بر اساس

رابطه مقامها را در انحصار دارند ،به حکم اين كه اليه اليه افراد را در يك
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ديوان ساالرى گسترده به كار گماردهاند ،غالبا نقش جديدى در اداره صحيح
كشور ندارند ،بخشى از توليد را مىبلعند و هر روز اين بخش افزايش پيدا

مىكند .اين است كه در حقيقت نقش انگلى دارند ،ناچار اخالق آنها «اخالق
انگلى» است .نویسنده در این باره که طبقه جديد وجدان و شعور خويش را
چگونه تعين مىبخشد .مىنویسد:

به عكس ،اين هستى اجتماعى و موجوديت اجتماعى اوست كه به وجدان

او تعين مىبخشد؛ محتوى و شکل وجدان نتيجه جاى انسان در جامعه است و

نه به عكس .بر اساس اين تعريف ،مىنویسد :موجوديت اجتماعى اين طبقه

جديد كه يك طبقه بهرهكش ،صاحب امتياز و انگل است ،فرآورده يك قدرت
ديکتاتورى است .این قدرت ديکتاتورى كامالا به وجدان او را تعين مىبخشد.
او اصول اخالقى را از دو پدر اخذ كرده است :لنين و استالين .لنين به جوانان

كمونيست مىآموزد ،اين بيان از لنين است« :پايبندى به اخالق كه شروعش از
مفاهيم خارج از انسانيت و بيرون از طبقه است ،ما اينها را به دور بياندازيم.

ما مىگوييم كه اخالق ما كامالا تابع منافع مبارزه طبقه پرولتاريا است».
بنابراين در مبارزه براى استقرار ديکتاتورى طبقه جديد اين اخالق به كار

مىآيد و باز از لنين نقل قول مىكند« :ما مىگوييم اخالق آن چيزى است كه
در تخريب جامعه پيشين ،جامعه بهرهكشان و اجتماع همه زحمتكشان به دور
پرولتاريا ما را به كار آيد» .بر پايه اين دستورالعمل اخالقى ،طبقه جديد كه خود
را قيم زحمتكشان ساخته است و به خود حق مىدهد مخالف خويش را نابود

كند و اخالق را عبارت از مجموعه رفتارها و روشهايى بداند كه به كار نابودى
مخالفان و حاكميت طبقه جديد بيايد».

كارهاى انجام يافته وسيله جامعه شناسان روسى در بيست سال اخير نشان

مىدهد  -نويسنده يادآور مىشود كه اين تحقيقات از كتابخانههاى روسيه برده
شده است  -كه اخالق و رفتار نزد جوانان گرايش به خودخواهى وقيحانه و

مقامپرستى دارد .در روسيه امروز تحقيق درباره جمعى كردن ،عمومى كردن،
همگانى كردن و برابرى ،جاى خود را به تحقيق در اطراف وفادارى به رهبر و

كار بىتوقع براى وطن سوسياليستى سپرده است .معناى كار بىتوقع براى وطن
سوسياليستى يعنى وفادارى به دبير اول حزب و مقامطلبى در جامعه ساخته و
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پرداخته استالين .نزد طبقه جديد ،اخالق ايناست«:درمسابقه براى تحصيل
قدرت و مقام هركارى صحيح است ،به شرط آن كه مؤثر باشد» .در اين جامعه،
تحريك و ريا دو خاصه مهم اخالق نزد طبقه جديد است ،همان چيزى كه امروز

در كشور ما به جوسازى تعبير مىشود.

در هر جامعهاى كه مقدمات ايجاد و رشد قدرت جديد فراهم مىگردد و

به وجود مىآيد ،اين روش و اين اخالق ،روش و اخالق متناسب با ايجاد
قدرت جديد است .ناگزير آدميان براى اين كه در دستگاه جديد جا و موقع

پيدا كنند ،خود را آن گونه نشان مىدهند كه نيستند و اين اخالق به همه جامعه

سرايت مىكند و همه ظاهرى بيگانه از باطن دارند و ناگزير ،هرکس خود
دستگاه سانسورخود مىشود .همه با هم برخورد مىكنند ،حرف مىزنند ،اما در

بيگانگى؛ در اين جوامع ،ريا خاصه اصلى اخالق جامعه مىشود .مىبينيم اين
كه پيغمبر ما ريا را شرك اصغر خوانده است (شرك كوچك خوانده است)

بيهوده نيست .جامعهاى كه در آن ريا خاصه اصلى اخالقش بشود ،ناگزير

تحريك و روشهاى تخريبى نيز خاصههاى ديگر اخالق آن جامعه مىشود .اين
همه دنائت و پستى در اخالق نمايشگر حاكميت زور بر روابط آدميان است.
اين كه ببينيم چقدر ريا در جامعه بيشتر يا كمتر شده نشانگر آن است كه چقدر

جامعه از حاكميت زور بيشتر رها شده و در آن حاكميت قانون استوارتر شده
است و نيز چقدر جامعه بيشتر يا كمتر منزلت يافته است.

به همان نسبت كه حقوق و تكاليف در جامعه تثبيت شده باشد ،به همان

ميزان نيز ريا در جامعه بيشتر يا كمتر مىشود .در جوامعى كه انسانها منزلت
نسبى دارند ،يعنى حقوق و تكاليفشان نسبتا به وسيله قانون تضمين مىشود كمتر
نياز به ريا و فريب دارند .اما در جوامعى كه انسانها منزلت پيدا نكردهاند ،يعنى

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

وفادارى به حاكمان ضابطههاى اصلى اخالق شدهاند ،جاى شگفتى نيست.
زيرا اين عمل و رفتار خاصه هر رژيم استبدادى است .اين نوع رژيم به تدريج

كارآيى خويش را از دست مىدهد و روى به تباهى عمومى مىگذارد چنانكه
همه رژيمهاى استبدادى نيز به همين سرنوشت دچار مىشوند.
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يك دوران اولى زير فشار و شالق كارهايى را انجام مىدهند اما پس از آن
كه اين دستها خسته شد و شالقها اثر خودشان رااز دست دادند ،انحطاط

شروع مىشود و اين انحطاط تا انحالل قدرت و پريشانى امور جامعه پيش
مىرود .در تاريخ ما ،درهر سلسله سلطنتی ،اين امر را به خود ديده است :پس

از آن كه دوران اول حاكميت سلسله سپرى شد ،دوره انحطاط و انحالل قدرت

میرسد.

آنچه را كه امروز درباره روسيه مىخوانيم ،مقامات روسیه نبايد كوشش

بيخود كنند بگويند كه اينها حقيقت ندارد ،چنين نيست و چنان نيست.

حقیقت را نمیتوان پوشاند ،زیرا نوبت به انحطاط و انحالل میرسد.

اينها خاصه متمرکز و بزرگ شدن قدرت است؛ هر اندازه قدرت به

مرزهاى نهايى رشد خود نزديكتر میشود ،اين خاصهها بيشتر بروز مىكند و
پيشاپيش انحالل قدرت را خبر مىدهد .نويسنده كتاب مىگويد« :اين سکه»
روى ديگرى هم دارد .يعنى طبقه جديد در عين حال كه افراد و اعضايش

مىدانند از اين طبقه هستند ،مىدانند كه رقباى خطرناك يکديگر نيز هستند.
بنابراين ،در اين طبقه احساس تنهايى شديد است .عينا مثل رژيم سابق ايران و

مثل رژيمهاى سلطنتى و استبدادى خودمان در گذشته كه همه احساس تنهايى

مىكردند ،همه مىدانستند كه قدرت با كسى قوم و خويشى ندارد ،يعنى در
عين حال كه از طريق روابط شخصى و ازدواج (خصوصا روابط شخصى)

قدرت به وجود مىآوردند و از اين طريق ،گروهبندىهاى خود را تقويت

مىكردند (كه اين معنا در روسيه امروز هم هست) .با اين حال ،بنابر ایجابات
قدرت ،به وقت ضرورت ،نزدیکترین کسان خود را هم قربانی میکردند.

به خواست قدرت ،نزديکترين كسان را هم باید قربانى کرد.
مى بينيد كه اخالق قدرت مدار و زورمدار هيچ تناسبى با دوستى با اعتقاد
فى مابين آنها و  ...ندارد .براى مثال ،آن رابطهاى كه پيامبر ما با صحابه داشت
و با آنها يك و يکدانه بود ،اين قبيل رفتارها ،بنابر قانون قدرت ،به كلى ممنوع

و غيرممکن است .در اين راه (قدرت) ،همه كس تنها هست .چرخ قدرت كه
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راه افتاد ،هركس را مقابلش بايستد نابود میکند .مبانى اخالق قشر انگل
همآنطور كه مىبينيد ،همان ديد عمومى است ،يعنى مناسبات و تناسبات زور و

روابط بر پايه زور .این امر با امری قدرت هیتلری بود ،تفاوتى ندارد ،محتوى
و مبناى هردو يکى است ،ناچار روشها با هم مشابه مىشود و اخالقها با هم

مشابه مىشود« .ايسمها» كامالا از هم جدا و بيگانه و ضد هم بایکدیگر مشابه

میشوند .در صورت ،فاشيسم و كمونيسم استالينى ضد و مقابل يکديگرند اما در
حقيقت داراى يك محتوى هستند .چرا؟ چون اصل راهنما آنها يکى است و

ناگزير رفتارها و اخالق نيز يکى مىشود.
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قسمت دوازدهم

زور و قدرت فاسد كنندهاست و هراندازه كه مطلقتر باشد فساد آن
بيشتر است

به هر حال قسمت دوم اين كتاب شرح زندگى گذران يکى از اعضاى قشر

طبقه جديد در روسيه است كه نشان مىدهد به راستى اين زندگى يك زندگى

«انگلى» است .در اين شرح ،چگونگى از خواب برخاستن ،ميل به زندگى
را حت و لوكس ،به اداره رفتن در آنجا بجاى كار جدى به تحريك و زدوبند
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

كه در پرونده اثرى از آن بماند و باالخره چيزهايى كه در جامعه خود ما سابقه

طوالنى تاريخى دارد و خواننده از آنها بيگانه نيست .براى مثال كارمندان در
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رژيم استبدادى در رژيمى كه مىترسند ،مجرى «قانون» نيستند بلکه مجرى
«اوامر» هستند و وضعى مشابه دارند.

بايد مثل يك بازيگر تئاتر از صبح كه به اداره مىروند بازى كنند تا بعد

ازظهر يعنى تا وقت ادارى تمام بشود ،بعد بمنزل بيايند و بازى ديگرى را تا
شب جور كنند و شب هم نوعى بازى را اجرا كنند تا موقعيت و منزلت خود را

بتوانند حفظ بکنند ،اگر اينكارها را نكنند بر آنها رود هرآنچه رود! پس اين
خاصه تنها ويژهگى جامعه روسى و ديوانساالرى روس نيست اين خاصه ،خاصه
همه ديوانساالرى هائى است كه در آن جوامع اداره آنها مبتنى بر زور است .و

استبداد وجود دارد در جوامع اروپايى و ليبرال نيز اينها وجود دارند .اما به
صورت اشکالى ديگر .نه اينكه بکلى در آن جامعهها از بين رفته باشد زيرا در

آنجا منزلتهائى وجود دارد كه نياز زيادى براى اينگونه بازيها در سطوح پائين
نمى گذارد ،ولى در سطوح باال رقابت بر سر قدرت فراوان است و شيوههاى
خاص خود را دارد .

اين هم اين فصل كتاب .مىماند باصطالح يك نتيجه كلى .و آن همان زور

و قدرت فاسد كننده است و هراندازه كه مطلقتر باشد فساد آن بيشتر است.
زور مطلق مساوى است با فساد مطلق ،اينكه در تاريخ مىبينيم رژيمهاى

استبدادى تخت جمشيد ساختند و اهرام مصر ساختند يا در روسيه دوران
استالينى و بعد استالينى كارهاى بزرگ فنى كردهاند هيچکدام هيچ دليل كافى

براى دسترسى اين رژيمها نيست .براى اينكه اگر مقايسه كنيم ،دستآورد آنها را

با دستاورد كار پيعمبر اسالم در 14قرن پيش مىبينيم كه كار آنها هيچ بحساب

نمىآيد .چرا اينطور شده است؟ چرا آن دستآورد به صورت يك ميليارد
مسلمان جهان ،چهارده قرن تالش و كوشش را در پى داشته و نيز اين

حوزه هاى بزرگ اسالمى كه در يك دوران تاريخى بوجود آمده است اگر چه
آنها هم كامالا منعكس كننده اسالم نبودند (بطور ناقص هم نبودند) معهذا،
بهمان مقدار كه ارزشها ،مبانى و اصول در مغزها جا افتاده اين انسان را

بحركت آورده و موجب تغييرات بزرگ در زندگى بشرى شده است .علتش

واضح و روشن است زيرا تا انسان تغيير نكند ،چيزى تغيير نمىكند .زيرا اين

جريانى شتاب گير و واقعى است كه از طريق تغيير انسانها بعمل در مىآيد اين
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تغييرى كه در جامعه ما واقع شد و به صورت انقالبى چنان سريع و قاطع درآمد،
اگر ادامه يابد بهمان سرعت مىتواند بر مشکالت كشور فايق آيد ،كه اين چنين

جريان را متوقف مىكند و منحرف مىكند .كوشش براى در دست گرفتن
سرنوشت انقالب و خارج كردن اين سرنوشت از دست خود مردم است .يك
توطئه خطرناكى است .آگاه و ناآ گاه عدهاى بسوى آن مىروند اما از من بشنوند

اين دام است و در آن نيفتند .در جاهاى ديگر ما مىبينيم كه مسائلى مثل مبارزه
با بيسوادى خيلى با سرعت انجام مىگيرد در كشور ما طى دو سالى كه از

انقالب مىگذرذ ما نتوانستيم كار جدى در اين زمينه بکنيم كه گمان من علت
آن وجود همين فكر ،فكر قيموميت ،و جستجوى حاكميت و در دست گرفتن
سرنوشت انقالب است اگر اين را بشکنيم و جامعه خود ،بخواهد در حل

مشکالتش شركت بکند هم سرعت عمل بيشتر مىشود و هم نتيجه عمل
مطمئنتر مىگردد و باالخره آن جامعه اسالمى آزاد كه ما مىخواهيم قابل تحقق
بشود ،مىشود.

با توجه به زمينههايى كه در كشور ما هست شرايط و ويژهگيهايى كه يك

طبقه جديد براى استقرار استبداد الزم دارد كه ناچار با وابستگى نيز توام است،

گروههاى اسالمى موجود هيچکدام چنين خاصهاى را ندارند .بنابراين اگر از

من مىشنوند بهتر است بخود بيايند به برخوردها و اختالفهايشان پايان بدهند در
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
كنند .روش جذب را ،ايجاد هيجان مثبت كار را در پيش بگيرند .همه با هم

اين شيوه را در پيش بگيريم و سرنوشت انقالب را در دستهاى تواناى مردم قرار
بدهيم با اطمينان باينكه مىتوانيم ايران اسالمى را ،خوب بسازيم و هم به

صورت يك الگو براى همه بشر در بياوريم و اين هم كارنامه اين هشت روز .
خدا نگهدار!
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طبقه حاكم در جامعه روس
نخست درباره كتابى كه خواندهام و در كارنامه هفته پيش از آن صحبت

كردهام «نومان كالتورا» حرف بزنم و كار بررسى آن كتاب را بپايان ببرم :سه
فصل اين كتاب را هفته پيش شرح كردم و اينك فصلهاى ديگر كتاب .فصل

سوم كتاب «نومان كالتورا» درباره طبقه حاكم در جامعه روس است .اين
فصل به كم و كيف اين طبقه جديد پرداخته و مىگويد قدرت «نومان كالتورا»

در روسيه شوروى بوسيله 000ر 250نفر اعمال مىشود ،در واقع يك هزارم
جامعه روسى است .اين گروه نه انتخاب شدهاند و نه مردم به آنها نمايندگى

دادهاند كه درباره امورشان تصميم بگيرند؛ اينها در دستگاه ادارى هستند و
اگر بر اينها كسانى را كه در صنعت و كشاورزى و آموزش و پرورش هستند

بيافزاييم ،حدود 000ر 450تا 000ر 500نفر امور كشاورزى ،صنعت و
آموزش و پرورش را در اختيار دارند كه جمع اين دو حدود 000ر 750نفر

مى شود و اگر فرض كنيم كه خانواده روسى چهار نفر باشند اين عده معرف يك
جمعيت سه ميليون نفرى است .پس قشر و طبقه حاكم در روسيه سه ميليون

نفر را در مجموع تشکيل مىدهند كه  1/5درصد جمعيت روسيه است .اين
1/5درصد ،قدرت حاكم و اداره كشور را كامالا در اختيار دارد و خود را

رهبر ،هوش ،افتخار و وجدان عصر حاضر مىداند و تعريف مىكند؛ خود را

سازماندهنده و پدیدآورنده همه پيروزىهاى خلق شوروى مىشمارد .خود را
سخنگوى  260ميليون زن و مرد روسى مىداند .حزب و دولت ابزارى در
دست اين طبقه است؛ بخصوص حزب ابزار اصلى آنها است كه نه تنها آن در
تحکيم حاكميتشان در جامعه بکار مىبرند ،بلکه در تثبيت امتيازها و افزايش

اين امتيازها نيز مورد استفادهاش قرار میدهند .امروز بلحاظ همين امتيازها كه

فرزندان همين افراد نيز از آن برخوردارند ،بتدريج اين طبقه بسوى «ارثى»
كردن حاكميت مىرود .يعنى نسل بعد از نسل اين طبقه بر جامعه روسى
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حکومت خواهد كرد .وى ،در آن فصل از كتاب مىخواهد بگويد آنچه در آغاز
براى حذف طبقه ايجاد شده بود ،امروز در ايجاد رشد طبقه جديد بکار مىرود؛
درست به پيشنهادى مىماند كه خود من براى اداره راديو و تلويزيون دادم.
بطوريکه آزاد از حاكميت قدرت اجرايى باشد و همان پيشنهاد متأسفانه امروز

براى انحصارى كردن راديو و تلويزيون بکار رفت .اين است كه مردم همواره
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

تغييرات صورى و شکلى ديرى نمىپابد و چه بسا كه همين اشکال و صورتها
براى محتوايى كه  180درجه با محتوايى كه انقالب مىخواست بدان برسد،

تضاد دارد مورد استفاده قرار بگيرد.

در فصل چهارم ،از «طبقه حاكم» ،نومان كالتورا ،بعنوان طبقه بهرهكش

در اتحاد شوروى صحبت مىكند .در قسمت به قسمت اين كتاب بحث هايى
را عنوان مىكند كه مالکيت سوسياليستى به مالکيت دسته جمعى «نومان

كالتورا» يعنى همين طبقه جديد تبديل شدهاست .در قسمتهاى ديگر سعى
كرده است اين معنا را توضيح بدهد كه چگونه اين مالکيت طبقه جديد بر

جامعه روسى مستقر شد .در يك بند ،از قانون اقتصادى سوسياليسم ،به قول
نويسنده ،واقعا موجود (يعنى سوسياليسمى كه در عالم واقع تحقق پيدا كرده نه
آن سوسياليسمى كه در تئورى بوده است) صحبت مىكند .مىگويد :از نظر اين

طبقه جديد ،تقدم با قدرت «سياسى» است و نه «اقتصادى» .براى طبقه
جديد ،قدرت سیاسی در شوروى از سود حداكثر براى سرمايهدارى غربى،
اهميت بیشتری دارد .لذا بازدهى توليد بخاطرتحکيم آن قدرت سيأسى قربانى

مى شود .اين قانون واقعى آن سوسياليسمى است كه در عمل پياده شده است.

طبقه جديد هيچ تمايلى به توليد كاالها براى مصرف مردم ندارد و هيچ ميلى
به ساختن تأسيسات صنعتى مصرفی (يعنى هر مؤسسهاى كه تولید آن نيازهای
مردم را برآورد) ندارد .افراد این طبقه ،در عالقه به قدرت ،متعصباند .اينها
توجهى به صنعت و سود جز در رابطه با قدرت ندارند .بهمين دليل است كه در

اقتصاد ،به معناى تالش و كوشش هرچه بیشتر اما برای تحکيم قدرت و به
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حداكثر رسانيدن قدرت سياسى ،مىنگرند .بهمين دليل مىكوشند جز همانكه
براى اين هدف اساسى است ،توليد نكنند .

بدينقرار ،قانون اساسى اين سوسياليسم كه در واقع به اجرا و عمل درآمده

است ،طبقه جديد را ناگزير مىكند ،بوسيله تدابير اقتصادى ،امنيت و توسعه

قدرت خويش را در حداكثر تضمين كند .ممکن است خواننده بپرسد :خوب

چگونه زندگى و گذران مادى خود را با امتيازاتى كه دارند ،اداره مىكنند؟
خوب اينها توليد خاص دارند ،مغازههاى خاص براى خودشان دارند .افراد

اين طبقه از مغازههاى مخصوص به قيمتهاى پايين اجناس الزم را مىخرند.
بنابراين براى خودشان آنچه را كه مىخواهند و بلکه بهترينها را در اختيار

دارند.
کارنامه  10تا  17بهمن 1359
تاریخ انتشار  2اسفند 1359
شماره روزنامه 479
قسمت دوم

اما اقتصاد را در رابطه با قدرت چگونه سازمان دادهاند؟
اقتصاد برنامه ريزى شده و بىنهايت انحصارى را از قانونى كه لنين درباره

انحصار وضع کردهاست ،شروع مىكند :لنين درباره انحصار مىگويد :مجموعه
اقتصاد شوروى معرف بنياد يك كارگاه صنعتى است كه يك كارفرما دارد و آن

دولت است؛ به قول نويسنده كتاب ،همان طبقه جديد است .اين طبقه تمامى
اين كارگاه را در اختيار دارد و در واقع اقتصاد شوروى يك «كارتل» غول

آساست كه در اختيار اين طبقه است .كلمه كارتل از لنين است كه در كتاب

خود (دولت و انقالب) مىنويسد« :راهى كه به ساختمان اقتصاد سوسياليست

مىانجامد ،خلع مالکيت از سرمايه داران ،تبديل همه شهروندان به كارگران و
كارمندان يك كارتل بزرگ واحد يعنى دولت است .دولت تمام بنيادها،
كارگاهها و تأسيسات اقتصادى را به قبضه خويش در مىآورد و كارگران و
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تمام نيروى كار در خدمت و در دست او قرار مىگيرد .و اين دولت شوراها و
نمايندگان كارگران و سربازان است».

بدين قرار انحصار تأسيسات دولتى در دست دولت است ،تأسيسات

صنعتى به طور انحصار در دست دولت است و اين دولت كاگران را در فشار

مىگذارد تا به حداكثر توليد كنند .رساندن توليد به حداكثر ،تقدم مطلق دارد
و طبيعتا بايد تمام وسايل به كار برده شوند تا اين نتيجه حاصل شود .در
قسمتهاى بعد خواهد گفت كه چرا با وجود اين همه فشار اين نتيجه حاصل

نمىشود؛ دقيقا شرح مىدهد كه چرا گرايش به كاهش نيروهاى توليدى است.

كاهش بازده کار است؟ مىگويد كه كارفرما ميان دو فشار قرار گرفته است:

يك فشار از باال براى اين كه توليد به حداكثر برسد و يك فشار از پايين

براى كارنكردن .چراکه كارگران مايل نيستند كار كنند؟ به دليل اين كه از
توليد حداكثرى كه طبقه جديد مىخواهد ،چيزى عايد آنها نمىشود .براى اين

كه كارفرما تحت اين دو فشار بتواند بنگاه كارفرمايى خود را اداره كند ،ناگزير
حد وسطى پيدا كرده است و آن اين است كه آنچه در برنامه پيش بينى شده،

بدان برسد و از آن تجاوز نكند .اگر كارفرمايى آنچه را كه در برنامه آمده به

دست آورده باشد تشويق هم مىشود .در اين زمينه هم چنين به شيوههايى

پرداخته كه آن را براى برانگيختن كارفرمايان به كار و براى مجبور كردن
كارگران به كار ،در پيش گرفتهاند و آن قشربندى در طبقه كارگر است :از راه

دادن امتيازات مادى ،کارگران را قشربندی کردهاند .اشرافيت كارگرى
پدیدآوردهاند و اینها مأمورند که بقيه را ناچار و مجبور به كار کنند.

بحران دائمى كمبود توليد و تقدم صنعت سنگين
در قسمت بعدى به بحران دائمى كمبود توليد و تقدم صنعت سنگين

پرداخته است؛ مىگويد :تبليغات كمونيزم روسى با غرور و افتخار همواره
اعالم مىكند كه كشورهاى داراى نظام سوسياليست واقعى (من تا به حال

مىگفتم سوسياليسم واقعى ،يعنى آنچه در عمل شده .اما حاال مىبينم مثل اين
كه اينها شاهد جداكردن خودشان از چينىها هستند ،البته به ادعاى زمامداران
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روسيه) .اينها مىگويند كشورهاى داراى سوسياليسم واقعى بحران به خود
نمىبينند و بحران را نمىشناسند .بحران در آنها واقع نمىشود و اين دروغ
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

اجبارى دورهاى نيست ،بلکه مزمن است و اين واقعيت روزمره زندگى
اقتصادى در سوسياليسم واقعا موجود است.

شهروندان روسى مدتهاى دراز است كه به مجموعهاى از توليدهاى

مختصر و غير كافى براى گذراندن زندگىشان عادت كردهاند .البته بعد شرح

مىدهد كه كمبود توليد خود چه نقشى در ثبات وضع در روسيه دارد و چگونه

دادن امتياز با وجود كمبود توليد موجب اين مىشود كه قشرهاى ديگر در ذيل
آن قشر حاكم ،رام بمانند .طبقه جدید تمام سرنخها را در دست دارد :قشر

بااليى «طبقه حاكمه جديد» را تشکيل مىدهد .زير اين قشر ،قشرهاى ديگر

قرار دارند؛ همه آنها از طريق امتيازهايى كه دريافت مىكنند به آن رأس وابسته
و پيوسته مىشوند.

اما صنايع سنگين براى سلطه طبقه جديد است .طبقه جديد از گسترش

صنايع سنگين دو هدف را تعقيب مىكند« :يکى ابرقدرت شدن در جهان و

دیگری تحکيم مبانى قدرت حاكميت دولت بر جامعه» .به دنبال آن ،شرح
مفصلى مىدهد كه چگونه با قيمت گذارى ،طبقه جدید سود را به حداكثر

مىرساند :قيمت كاالهاى صنعتى مصرفى را بر اساس قيمت بازار و قيمت
توليدات صنايع سنگين را بر اساس هزينه توليد ،حساب مىكند .در نتيجه قيمت

فرآوردههاى مصرفى در رابطه با هزينه توليد 800 ،تا  900درصد بيشتر است.

يعنى  8تا  9برابر هزينه توليد است.

بهره كشى بر پايه ماركسيسم
صاحب کتاب ،در قسمتهاى بعدى ،باز توضیح میدهد طبقه جدید چگونه
اين سود را به حداكثر مىرساند .در بند هشتم درباره بهره كشى بر پايه

ماركسيسم بحث مىكند .آنگاه از دو شيوه براى افزايش ارزش اضافى صحبت
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به ميان مىآورد .مىگويد :براى افزايش ارزش اضافى دو شيوه وجود دارد،
يکى طوالنى كردن زمان كار كه اين را «ارزش اضافى مطلق» مىگويند و
ديگرى كاستن از زمان كار الزم براى توليد كه اين را «ارزش اضافى نسبى»

مىگويند .در دومى ،يعنى كاستن از زمان كار الزم ،زمان الزم براى توليد كاال
در حقيقت اين همان چيزى است كه از آن به بهبود بارورى تعبير مىشود .طبقه

جديد «هر دو روش» را به كار مىبرد .استبداد فراگیر هم باروری کار را افزایش
میدهد و هم زمان کار کارگردان را بیشتر میکند و از راه قیمتگذاری استثمار
میکند .به اين ترتيب ،خواننده اين كتاب توجه میکند كه مکانيزمها،
سازوكارهاى استثمار و بهرهكشى در سوسياليسم واقعا موجود ،بسيار پيشرفتهتر

شده است.

مىگويد :بعد از انقالب اكتبر ،زمان كار كاهش يافت ،سپس افزايش

يافت و ادامه مىدهد :من خود به ياد مىآورم كه وقتى كه مدرسه بوديم به ما

مىگفتند كه كشور ما كشورى است كه در آن ،زمان كار روزانه از همه جاى
دنيا كوتاهتر است .اما بعد هفتهاى  6روز كار شد .يعنى هفته  6روز شد5 ،

روز كار و يك روز استراحت .اين جور بگويم كه اول قرار بود كه هفته پنج
روز به حساب بيايد كه چهار روزش را كار كنند ،يعنى در واقع از  7روز سه
روزش تعطيل باشد ،بعد اين جور قرار شد كه  6روز هفته شمرده شود كه 5

روزش كار باشد و در سال  1940هفته هفت روز شد 48 ،ساعت در هفته كار

بايد انجام مى شد .مرخصى يك ماهه كه بعد از انقالب وعده داده شده بود به

 12روز تقليل پيدا كرد و آن وقت براى اين كه اين افزايش زمان كار را توجيه
بکنند گفتند كه كار در اتحاد جماهير شوروى «غرور و افتخارآور» است.

حتى ساعات و روزهاى عيد و جشن و نظير اينها را هم كم كردند .نويسنده
مىگويد :استالين به تدريج قانون كارى را وضع كرد كه در اروپا هيچ وقت
ديده نشده بود .يك تصويبنامه هيئت رئيسه «پرزيديوم» اتحاد جماهير شوروى

در  26ژوئن  1940به دادگاهها اجازه مىداد كارگرانى كه غيبت مىكردند يا
 20دقيقه تأخير مىكردند را تعقيب بکند و آنها را به كار اجبارى محکوم
نمايد .كنترل خيلى شديدى برقرار كردند براى اين كه زمان كار را به حداكثر

برسانند .جالب است كه لنين خود اين به اصطالح فكر را در فرداى روز
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انقالب (در همان روزهاى اول انقالب) وقتى دید دولت چیزی در دست
ندارد ،در كتاب «دولت و انقالب» گفت :كارگران در اتحاد شوروى معاف

از اطاعت ،از كنترل ،از نظارت و از حساب كتاب ،نيستند .او با خونسردى
خاطر نشان مىكند كه سوسياليسم خود را از اين كنترل رها كردن نیست و هيچ
كارگر معتقدى خود را از اين كنترل رها نمىكند .به دنبال اين تعارف ،تأکید

کرد :البته خاطى بايد خيلى به سرعت و با خشونت تنبيه بشود .بدینقرار ،فكر
اين كه اگر كارگران تن به اين كنترل و آن مهار و ...ندادند بايد تنبيه بشوند ،از

خود «لنين» است.

لنين ،قبل از انقالب ،از نظام علمى «تيلور» كه آمريکايى است ،سخت

انتقاد كرده بود؛ با اين وجود ،درهمان سال  1914گفته بود« :بدون اين كه
اين نويسنده (تيلور) بداند و نيز بر خالف تصميم دلخواه او ،سيستم تيلور،

زمانى را آماده مىكند كه پرولتاريا تمامى توليد اجتماع را در دست بگيرد،
يعنى اين سيستم آن وقت اجرا خواهد شد»

سيستم تايلور چيست
حاال براى اين كه بدانيد سيستم تيلور چيست و نيز خوانند بتواند بفهمد

كه معناى كار آقاى لنين و جانشين او استالين چه بوده است ،مختصرى
«سيستم تيلور» را توضیح میدهد :تيلوريك مهندس اقتصاددان آمريکايى است
و او سيستمى براى مزد پيدا كرده كه خالصه و سادهاش اين است :يك زمانى را
براى توليد كاال محاسبه مىكنند ،مثالا فرض كنيم براى توليد يك ليوان به
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
مىگيرد؛ اگر زمان بيشترى صرف كرد ،مثال يك ساعت و يك ربع صرف كرد،
به نسبت بيشترى از مزدش كم مىشود .اگر زمان كمترى صرف كرد يعنى در
سه ربع ساعت اين ليوان را توليد كرد به نسبت بيشتر از زمان الزم ،مزدش

افزايش پيدا مىكند و به او جايزه و پاداشهاى ديگرى هم تعلق مىگيرد كه
محاسبه آن فرمولهايى هم دارد .ما در اينجا نمىخواهيم از آن فرمولها حرف
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بزنیم که فقط به درد دانشجويان اقتصاد مىخورد ،بلکه مىخواهيم حرفى بزنيم
كه همه حاليشان بشود .خالصهاش ايناست كه اگر زمانى كه براى توليد به كار

برده مىشود ،بيشتر از زمان الزم باشد ،از مزد کاسته میشود  .در واقع ،كارگر

را در صورتى كه زمان بيشترى از آنچه كه الزم است وقت صرف كند ،مجازات
مىكنند .در صورتى كه زمان كمترى به كار ببرد پاداش مىدهند .اين همان

«سيستم تيلور» است كه مورد انتقاد شديد لنين بود ولى بعد در روسيه اين
روش و اين سيستم كامالا به كار گرفته شد .مىگويد پس از پيروزى ،لنين ،در

نظريه تيلور محاسن بسيارى را كشف كرد و از آن به سازماندهى علمى كار

تعبير كرد و با شتاب اين سيستم در نظام توليد اتحاد شوروى وارد شد .وى
ادامه مىدهد :در ژانويه  1921نخستين «كنفرانس» پاناروس درباره مسئله

سازمان علمى كار تشکيل شد و مسئلهاى را كه مىبايد حل مىكرد اين بود :در

جامعه روسى ،چگونه از محصول حداقل ،سود حداكثر  ،توأم با حداكثر
شادى در كار ،میتوان به دست آورد؟ به دنبال آن کنفرانس ،مؤسسهاى كه به
اين كار پرداخت و كار تيلور را تكميل كرد :حركات كارگران را به شوك و

فشار وارد كردن تنظیم كرد .بر اين پايه (بر پايه شوك و فشار) بود كه
بيومکانيك شوك و فشار را به وجود آورد و «تيلوريسم» جديد روسى ،یا ،به

اصطالح ،سازماندهى علمى كار را تكميل كرد .اين نوع تيلوريسم در همه
روسيه رواج گرفت و در سال  60 ،1925مؤسسه سازمان علمى كار وجود

داشت و يك شوراى مركزى سازمان علمى كار به وجود آمد كه اينها را
هماهنگ كند.
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چگونه در روسیه از کارگران بیشتر کار میکشند
صاحبان يك نظريه در پی راهکاری بودند تا كه خود كارگران برآن شوند و

بگويند مايلند بيشتر كار كنند و كمتر مرخصى بگيرند .در واقع مقصود ايجاد
شرايط فشار و شوك و ترس و رساندن ترس در کارگر به حدى است كه وقتى
كه حتى خسته است ،باز هم مثل يك ماشين كار كند و از اين كه ،مثل سگ،

شب و روز جان مىكند و بخورنميرى به عنوان مزد به او مىدهند ،اظهار

خوشحالى هم بکند .در دوران «برژنف» اين خواست كه خواست مطلق جامعه
طبقه جديد است ،با افزايش توليد تكميل شده است .نظر راهنما این است كه
ميزان افزايش توليد بايد بيشتر از ميزان افزايش مزدها باشد .به اين ترتيب،

عالوه بر حاصل افزايش زمان كار و عالوه بر تفاوتى كه از افزايش بارورى ،به
عنوان ارزش اضافى ،عاید طبقه جديد مىشود ،اين تفاوت مزد يا بهتر بگوييم
افزايش پيدا نكردن مزد به تناسب افزايش توليد نيز يك روش جدید است كه
طبقه جديد براى دوشيدن و بهره كشى كارگران كشف و به اجرا گذاشته است.
بديهى است طبقه كارگر براى مقابله با اين استثمار شديد راهى جز «در رفتن از

كار» ،كارنكردن و تن ندادن به كار نمىتوانسته است داشته باشد .پس کار مهم
طبقه جديد اين است كه اين طبقه تنبل (از قول نويسنده) را كه نصف كارى

را كه بايد بکند ،مىكند و از اين كه نتيجه كارش به دولت مىرسد ناراضى هم
هست ،چگونه به كار وادارد .اينجاست كه پاى فكر بکرى به ميان مىآيد و در
دوره رژيم سابق هم همين فكر بکر را از استالينيسم گرفته بودند ،يعنى اتحاد با

قشر اشرافى طبقه كارگر.

او مىگويد :در  1917بالفاصله بعد از انقالب و در آوريل همان سال،

اجرای ابتكار بزرگ شروع میشود؛ ابتكاری که به اجرا گذاشته میشود از خود
لنين و آن كار روز شنبه است .اين ابتكار كه اول در مسکو اجرا میشود و بعد

به همه جا گسترش مییابد.

بر وفق اين رهنمودها ،طبقه جديد نخست جنبش كارگران «شك» ،بعد

جنبش «استاخونوئيست» ،بعد «بريگادهاى كار كمونيست» را تشکيل داد و

آن را مدتها در همه سرزمين وسيع اتحاد شوروى به كار گرفت .كميتههاى
976

مركزى و كميتههاى منطقهاى حزب اين بریگادها را به كار گرفت .به وسيله
اينها كه از افزايش توليد سهم خوبى دريافت مىكردند ،كارگران را به كار وادار

مىكرد .مىگويد «استاخونو» كه يك كارگر سادهاى بود كه ويژگى نداشت،
اهل مى و مشروب بود ،اما يك منش رام و تسليم سربزيرى داشت و با قيافه

فتوژنيکش كه در عكس خوب مىافتاد ،اين امکان را داشت كه قهرمان بشود

و جنبشى به اسم او به وجود بيايد .تبليغ مىكردند كه او چهارده برابر ميزان
متوسط ،توليد مىكند .البته اين تبليغات (مطابق نوشته اين كتاب) به جايى
نرسيد ،بلکه توليد پايين آمد ،ولى اين تيپهاى راه را پيدا كردند؛ و به افراد آنها

امتيازات و امکانات دادند و آنها را به كار واداركردن کارگران گماشتند .اين
قبيل شيوهها ،شيوههايى است كه بوده و هست و در اتحاد شوروى به كار برده
مىشود.

شيوه دوم ،پايين نگاهداشتن مزدها
اما شيوه دومى كه گفتيم از آن استفاده مىكنند ،پايين نگاهداشتن مزدها

است .البته ما بعد مىبينيم كه شيوههاى ديگرى هم به كار مىبرند .با مجموع
اين شيوهها ،رمق زحمتكشان را مىگيرند .بنا بر ارقام رسمى متوسط مزد
كارگران و كارمندان در  ،1980قبل از ماليات « 167روبل» است كه به طور
متوسط برابر  418فرانك فرانسه مىشود كه اگر قيمت فرانك فرانسه را حتى

 20ريال حساب كنيم 835 ،تومان مزد متوسط كارگر و كارمند قبل از اخذ
ماليات كم مىشود و در حدود  525تومان برايش مىماند .به قول و ادعاى
نويسنده كتاب ،اين مورد براى زندگى يك نفر هم كافى نيست .البته به اين نكته

اشاره مىكند كه اين متوسط مزد كارگران و كارمندان است؛ معنايش اين است
كه مثالا وزراء ،مارشالها در اين متوسط و جزء همين متوسط هستند و حداكثر

و حداقل مزد را مىگيرد و اينها را به تعداد آن گيرندگان تقسيم مىكند و
متوسط به دست مىآورد.

در عالم واقع اين  167روبل متوسط مزد نيست ،بلکه مزد بسيار خوب

است .مزد متوسط واقعى به طور محسوس كمتر است و حدود  100روبل
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است .البته اين مسايل در آن كشور جزء اسرار است؛ رقم دقيق نمىتوان به
دست داد و اين ارقامى هم كه به طور رسمى ارائه مىدهند ،با واقعيت فاصله

دارد .مىگويد در  1975بنا بر آمارگيرى رسمى اداره مركزى اتحاد شوروى
 56/2درصد كارگران صنعت و ساختمان را به تناسب كار و  43درصد را

«ساعتى» مزد داده بودند و در حال حاضر به تعداد واحدهاى توليد مزد
پرداخت مىكنند ،يعنى شيوههايى كه كارگر را به كار حداكثر ناگزير كند .البته
خود او (نويسنده) هم اين مسئله را دست انداخته است و مىگويد كه اين

شيوهها در دوران قبل سرمايه دارى مرسوم بوده است و شيوههاى بهرهكشى
بسيار ظالمانهاى است ،ولى هر روز بيش از روز پيش اوج مىگيرد.

بعد ،مىگويد :بنا بر نقشه پنج ساله قرار بوده است متوسط مزد كارگران و

كارمندان ،در  1980يعنى همان سال مسيحى كه گذشت به  180روبل برسد.
تازه اگر به اينجا هم مىرسيد در اين سال كارگر متوسط روسى( ،البته متوسط

كاركنان و كارگران روسى) ،يك سوم متوسط مزد كارگران (كاركنان) فرانسه را

مىگرفتند .پس شيوه ديگر افزايش ارزش اضافى پرداخت مزد كم است .بعد
خواهيم ديد كه در ازاى اين مزد كم ،كااليى وجود ندارد كه كارگر بتواند خريد
كند و ناگزير بخشى از همين مزد را به دولت بر مىگرداند (كمى بعد اين

مسئله را خواهيم ديد) .بعد به كار زنان و بچهها پرداخته است كه چگونه از
اين طريق نيز عايدى طبقه جديد افزايش پيدا كرده است.

نويسنده سپس سطح زندگى در اتحاد جماهير شوروى پرداخته و مثالهايى

رانيز بيان كرده است .از جمله مثالها مقايسه آلمان شرقى با آلمان غربى است.
كه حتى تبيلغات طبقه جديد نيز نمىتواند اين واقعيت را انكار كند كه سطح
زندگى در دو آلمان كامالا غير قابل مقايسه با يکديگر است .و البته انكار هم

نمىكنند.

 .1در آلمان در سلطنت «هاپس بورگ» مىگفتند كه در فاصله جنگ اول و

دوم منطقه «بوهم» يك سطح زندگى باالترى از اتريش داشت .اين تبليغات كه
«چکسلواكى سوسياليست چه شکوفايى داشته است» ،در بهار «پراگ» از
بين رفت و معلوم شد كه در آنجا شکوفايى نبوده ،بلکه درد و رنج و بدبختى

بوده است .و از آن به بعد ،چکسلواكى به اصطالح هدف خود را اين قرار داد
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كه سطح زندگيش به سطح زندگى مردم اتريش برسد! البته همه مىدانند كه
سطح زندگى در چکسلواكى به آن حد نرسيده است.

گفتيم كه آنها انكار نمىكنند كه اين تفاوت وجود دارد؛ منتها براى

توجيه اين امر مىگويند كه كارگران ما تنبل هستند و خوب كار نمىكنند.
خوب ،حاال چطور شده است آلمانى شرقىاش تنبل است ولى غربىاش

زرنگ؟ خود صاحب كتاب مىگويد براى اين كه« :ميزان استثمار در آلمان
شرقى بيشتر و باالتر است».

سپس راجع به اين كه سهم غذا در بودجه خانواده كارگرى چقدر است و

از اين قبيل شرحى داده است و باالخره به اين ابتكارى كه طبقه جديد به خرج
داده  ،رسيده است كه البته در كشور ما هم سابق در نظام ارباب و رعيتى

وجود داشت و آن اين بود كه در روستاها كاالها از طريق ارباب عرضه مىشد و

كم هم عرضه مىشد ،به طورى كه مازاد توليد دهقان به نوعى دوباره به دست
ارباب بازمىگشت .آنگاه مىگويد كه با همه اين كمى مزد ،كاالى كمى براى
خريدن وجود دارد و آن كااليى هم كه وجود دارد به قيمتى است كه كارگر در
حقيقت با پرداختن آن قيمت ،بخش ديگرى از مزد خود را به طبقه جديد باز

مىگرداند.

ارزیابی میزان استثمار در روسیه
نويسنده سپس ،ميزان استثمار را ارزيابى كرده و مىگويد كه «كوران» و
«موتسل برسکى» بعد از تحقيق درباره لهستان به اين نتيجه رسيدهاند كه در
اوايل سال  60يك كارگر يك سوم وقت را صرف توليد كاال مىكند و دوسوم
وقت را به كار ارزش اضافى .يعنى آنچه به او مىدهند در حقيقت ثلث ارزشى

است كه ايجاد مىكند و دوثلث بقيه را طبقه جديد مىبرد .و مىگويد كه اين

بدون توجه به تفاوت مزد واقعى با مزدى است كه در عمل به كارگر مىدهند.

كه اگر اين تفاوت را هم در نظر بياوريم ،مىبينيم كه ميزان استثمار از اين هم

بیشتراست.
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حاال مىماند به اين كه ببينيم اين ارزش اضافى كه از طرق متفاوتى مثل
افزايش مدت كار ،افزايش باربرى ،تفاوتهاى موجود در پرداخت مزد و
قيمتها حاصل مىشود ،در نبودن كاال براى خريدن و بازگرداندن مازاد به
دستگاه پولى و مالى طبقه جديد ،به چه مصرف هايى مىرسد؟ به اصطالح اين

ارزش اضافى چه جريانى را طى مىكند و چگونه به طبقه جديد منتقل مىشود؟

او مىگويد كه نظام مالياتى منطبق با انحصار مطلق است و ادامه مىدهد

كه چون در روسيه مالکيت با دولت است و همه چيز در اختيار اوست ،بنابر
اين ماليات مستقيم معنى نمىدهد .به همين جهت است كه ماليات مستقيم

كمتر از ده درصد درآمد دولت است و  90درصد بودجه اتحاد شوروى
همآنطور كه خود مىگويند از اقتصاد سوسياليستى حاصل مىشود.

بنگاههاى اقتصادى ،صنعتى و كشاورزى و غير آن ،بخشى از ارزش

اضافى را كه به اين ترتيب حاصل مىكند( ،كه مقدار آن هم از پيش معين

است) براى سرمايه گذارىها و نيازهاى خود برمى دارد و بقيه را به بودجه

دولت مىريزد.

بنابراين ارزش اضافى را به طور مستقيم از توليد برداشت مىكند .و چون

خود دولت است كه مزدها را تعيين مىكند و سپس مىپردازد( ،البته وضع

ماليات بر آن بىمعنى است) با اين حال ماليات گرفته مىشود .به هنگام
حکومت «خروشچف» قانونى براى حذف تدريجى مالياتها وضع شد و
دستگاه تبيليغاتى دولتى در اين باره تبليغات بسيار نمود .يعنى در واقع اين

مالياتها ،تنها درباره كسانى لغو شد كه ميزان مزدشان از  70روبل پايينتر بود
و گفتند ماليات كسانى را كه بيش از اين مقدار مزد مىگيرند ،نمىتوان

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

قيمتى كه كاال براى دولت تمام مىشود و قيمتى كه دولت در بازار عرضه
مىكند ،باز بازار ديگرى براى بهرهكشى از كارگران ،دهقانان و اقشار ديگر
جامعه روسيه است.
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باالخره نويسنده در قسمت ديگرى به خاصه اجبارى بودن كار مىپردازد و
مىگويد كه به دو دليل در روسيه كار اجبارى است .يعنى به دو دليل «طبقه
جديد» در روسيه كار را اجبارى كرده است.

يکى به اين دليل آشکار كه ميزان ارزش اضافى و بهرهكشى را به حداكثر

برساند.

و دليل دوم اين كه تابعيت از «طبقه جديد» موكول به داشتن و نداشتن

كار است؛ چون همه چيز در دست دولت است .در صورتى كه كسى هوس كند
با دولت مخالفت كند ،به راحتى كار را از او مىگيرند و چون كارفرماى
ديگرى جز دولت وجود ندارد ،او بايد بين گرسنگى و عوارض آن يا انقياد و

تابعيت ،يکى را انتخاب كند.

حاال بر اينها وجود دستگاههاى پليسى را هم اضافه كنيد تا قيافه واقعى

رابطه «طبقه جديد» را با مردم روسيه به دست بياوريد.
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طبقه صاحب امتیازان
حاال مىرسيم به فصل پنجم تحت عنوان «نومان كالتورا» يا «طبقه

صاحب امتيازان»

در مورد كارگران ،كار بايد اجبارى باشد و ...اما به خودشان كه مىرسد،

مىگويند :چون كار ضرورت اوليه نشده است ،بنابراين بايد محركها و

مشوقهاى مادى در كار آورد .بينيم با به كار آوردن اين مشوقهاى مادى،
متوسط مزد در قشر بااليى طبقه حاكم چقدر است:

نويسنده مىگويد كه اگر باور كنيم بر اساس اين آمار (آمار دولت

شوروى) يك كارگر و يك كارمند روسى در ماه  167روبل به طور متوسط
982

دريافت مىدارد ،در مقابل مزد رئيس بخش كميته مركزى به  450روبل در ماه
مى رسد و اين مسئوالن عالوه بر اين ،حق يك ماه مرخصى در سال را نيز دارند
و در روز هم زمان الزم براى رفت آمد دارد و يك ماه هم در سال پاداش

مىگيرد و به اصطالح يك پاداش  450روبل ديگر هم دارد با اين حساب در
حقيقت دو ماه اضافه در سال مىگيرد و تازه اينها همه امتيازات او نيست،

زيرا عالوه بر اين به آنها يك برگههايى به نام برگه «كرم ليوتراكت» مىدهند

كه حدود  70روبل در ماه مىشود و قيمت محصوالتى كه دارنده اين برگه
مىخرد بر اساس شاخص  1929مىباشد .يعنى تقريبا مفت مىخرد.

به اين ترتيب با اين برگه خريدى كه به آنها داده مىشود ،در ماه در واقع

 200روبل عايدشان مىشود .يعنى اين تفاوت قيمت خريد از مغازههاى
مخصوص با خارج است كه اگر اين را هم بر مزد او اضافه كنيد ،حقوق يك

«رئيس بخش كميته»  750روبل و يا به عبارت ديگر  5برابر متوسط مزد در
روسيه شوروى است .اما باز هم اينها همه درآمد او نيست.

اگر اين فرد يك زبان خارجى نيز بداند ده درصد بيشتر مزد (براى شناخت

يك زبان) دريافت مىكند اگر دو زبان بداند 20 ،درصد .حتى اگر ميزان
اطالعش از زبانهاى خارجى ناقص باشد ،باز هم اين ميزان را دريافت مىكند.

به اين ترتيب ،اگر همه اينها را جمع بکنيم ،مىبينيم كه يك «رئيس

بخش» ده برابر يك «كارگر» مزد مىگيرد.

و اما به علت اين كه ماليات در حقوق تصاعدى نيست هر چه مزد اينها

باالتر مىرود ،ماليات كمترى مىپردازند.

نويسنده مىگويد استالين بر اينها يك مزد ديگرى هم تحت عنوان

«پاكت» اضافه كرد .يعنى هر كارمندى كه به اصطالح كارى بکند كه نزد
حاكمان محبوب واقع بشود ،عالوه بر مزدى كه دريافت مىكند ،يك پولى هم

داخل پاكت مىگذارند و به او مىدهند.

البته مىگويد :مبلغ اين پول زياد نيست ،مثالا حدود  50روبل يا بيشتر و

كمتر است .اما نقش سياسى آن مهم است از همان لحظه كه او به آن پاكت

دست پيدا كرد ،مىداند كه مورد اعتماد واقع شده است .پس ،مىفهمد كه
آينده دارد.

983

نويسنده مىگويد :بعد از مرگ استالين ،اين پاكت حذف شد و البته جاى
خودش را به پاداشهايى از نوع ديگر داد.

در قسمت سوم ،نويسنده به قسمتهاى نامرئى مزد ،يعنى مزد اين «طبقه

جديد» در اتحاد شوروى پرداخته است و مىگويد كه جاى پاكت استالين را
در اوايل سالهاى  70صندوق مصرف اجتماعى گرفت كه به اصطالح بر
اساس آن يك خانه براى درمان و گذراندن دوران نقاهت و نيز براى تعطيالت

خانهاى در اختيار آنها گذاشتن و نيز بچههاى اينها را به كودكستان و مهد
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

اضافه مىشود .تا جايى كه مجموع مزد آنها بسيار بيشتر از آن مىشود كه در
ابتدا گفته شد و قبالا هم گفتيم كه آنها از خانه شهرى ،خانه ييالقى و اتومبيل

خوب و لوكس و مغازههاى مخصوص و مسافرت به خارج بهره مندند و

فرزندان آنها در مدارس خاص تربيت مىشوند« .طبقه جديد» در اتحاد

شوروى همه امتيازات را دارد.

فساد مالى در شوروى
در قسمت چهارم ،نويسنده به فساد مالى در شوروى پرداخته است و تحت

عنوان «طبقه جديد و بخشش» از آن سخن گفته است .منظور از «بخشش»
همان اصطالح فارسى است كه از اين زبان به زبانهاى ديگر رفته و در واقع
امروز ،ما از آن به «رشوه» تعبير مىكنيم.

نويسنده در اين زمينه مىگويد :در اتحاد جماهير شوروى مقامها را

مىفروشند و براى آنها قيمت گذاشتهاند .چند تا را هم مثال زده است كه بعضى
هاشان را من برايتان مىگويم :در آذربايجان قيمت دادستانى بخش ،در

 30 ،1969هزار روبل بوده است .قيمت مقام رئيس شهربانى در همان
آذربايجان  50هزار روبل است و مدير «سالخوز»  80هزار روبل است .و

مقامهاى اصلى نظير «دبير بخش»  200هزار روبل است .يعنى در سال
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 1969براى اين كه دبير اول كميته بخش آذربايجان میشد ،مىبايست 200
هزار روبل مىپرداخت و براى دبير دوم شدن هم  100هزار روبل.

اما مقامهاى علمى هم مفت نيست ،بايد بابت آنها هم پول پرداخت .مثالا

مقام مدير تئاتر 10 ،هزار و  30هزار تا  40هزار روبل (در سه مورد) و مدير
مؤسسه تحقيقات  40هزار روبل و عضويت آكادمى علوم جمهورى

سوسياليستى شوراى آذربايجان  50هزار روبل قيمت داشت.

و مدير مثالا يك مؤسسه باالتر نيز بسيار بيشتر از اينهاست ،يعنى 200

هزار روبل و مدير دانشگاه  100هزار روبل و ...البته اگر بخواهيد وزير

بازرگانى آذربايجان شوروی بشويد ،بايد  250هزار روبل بدهيد.

اين قيمتها چرا و براى چيست؟ براى اين كه اوالً غير از «طبقه جديد»

كسى اين پولها را ندارد كه بدهد ،پس در واقع اين خود نوعى و يکى از ابزار
توزيع درآمد در درون اين طبقه حاكم جديد است .پس آنها اين پولها را دارند

كه بپردازند و آنها از چه كسانى اين پولها را دريافت مىكنند ،از جامعه .در
كشور خودمان در استبدادهاى گذشته نيز همين طور بوده است؛ مقامها را

مىفروختند .میدانیم آنها چگونه اين پولها و رشوهها را كه مىپرداختند از
مردم مىگرفتند و در مىآوردند .نويسنده سپس موردى را ذكر كرده است كه
در آن شخصى به نام «ماندوز» مبلغ  195هزار روبل به حساب پس انداز
همسرش ريخته است كه اين را اگر به مزد متوسط تقسيم كنيم ،مزد  160سال

يك كارگر متوسط روسى است.

بعد نويسنده به غذا و مسکن اين طبقه مىپردازد و شرح مىدهد كه غذاى

آنها ،غير از غذاى عامه مردم است و مغازههايى كه اين غذاها را به آنها

مىفروشند ،غير از ساير مغازههاست و قيمتها به همان ترتيبى كه قبالا گفتيم،
ارزانتر است و نيز مشخصات خانههايى را كه به اينها مىدهند مینویسد و

ادامه مىدهد :از عالئم تشخص ،تغيير خانه و تغيير اتومبيل است ،يعنى وقتى
در سلسله مراتب كسى باال رفت ،اولين كارى كه انجام مىدهد ،اين است كه

اتومبيل و خانهاش را تغيير مىدهد تا مشخص بشود كه فالن شخص در سلسله

مراتب باالتر رفته است.
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در مقام مقایسه مىگويد :فضاى منزل مسکونى براى يك شهروند روسى به
طور متوسط حدود  7متر مربع است .و اگر اين را با خانهها و كاخهاى شهرى
و ييالقى آنها (طبقه جديد) مقايسه كنيد ،آن وقت در مىيابيد كه بر اين مردم

چه مىگذرد .تجهيزاتى را كه اينها از آن برخوردارند ،به خواب قشرهای
زحمتکش هم نمیاید .براى مثال ،نويسنده مىگويد :در روسيه داشتن تلفن
يکى از عالئم مهم امتيازطبقاتى است .براى اين كه تلفن در روسيه كم است و

مثل اروپا نيست كه اغلب مردم داشته باشند .و داشتن تلفن ،خود شخصيت

مىآورد .اين هم خالصهاى بود درباره طبقه جديد حاكم از نظر مزد و امکانات
و اين قبيل مسايل.

نويسنده آنگاه ادامه مىدهد :در قشر بااليى و باالترين ردههاى اين قشر

حاكم وضع از اين هم بهتر و امتيازات فراوانتر است.

مىگويد كه اينها خيلى بهتر از ميليادرهاى امريکايى زندگى مىكنند و

ادامه مىدهد كه دبيران كميته مركزى حزب كمونيست شوروى  700روبل
حقوق ماهانه مىگيرند و يك دبير حزب «پوليت بورو» (يك كانديداى پوليت

بورو)  800و دبير كل  900روبل حقوقشان است .و تازه اين تنها مزد آنها
نيست ،براى اين كه اينها يك حساب بانكى دارند كه هر مقدار الزم داشتند،

بدون قيد و شرط از آن برداشت مىكنند .زندگىشان هم كه در كاخها مىگذرد
و تقريبا مجانى و به حساب دولت است .اين هم وضع زندگى و گذران اين

طبقه.
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در فصل ششم نويسنده به «ديکتاتورى طبقه جديد» پرداخته است .و در
آنجاست كه مىخواهم به خواننده آنچه را كه گفتنى است بگويم و توضيح
بدهم كه چرا وقتى آزادى نباشد ،اين محرومان نيستند كه سود مىبرند ،بلکه

همين فقدان آزادى است كه موجب اين گونه نابرابرىها و پيدايش طبقه جديد
و شدت بهرهكشى از محرومان مىگردد.

اگر بدانيم كه در جمهورى اسالمى آن شيوههاى استفاده از ايجاد انحراف

و ايجاد زمينههاى تخريبى فعاليت كه در دمکراسىهاى غربى است و خود
موجب محدود شدن زياد آزاديها مىشود و هيچكدام اينها در اسالم جا و مکان

ندارند ،نباشد ،و ما آزادى را به معناى درست كلمه ،امکان اطالع يافتن و آگاه
شدن از حقيقت همان طور كه هست و نيز مشاركت در تصميم درباره سرنوشت

و ابتکار و خلق ،تعميم بدهيم و همه از آن برخوردار بشوند ،آيا جامعه ما همان
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جامعهاى نخواهد شد ،كه مثل خورشيد در جهان پرتو روشنايى اسالم را
بيفكند؟

به هر حال براى رسيدن به اين سئوال به فصل ششم كتاب بپردازيم:

درباره ديکتاتورى طبقه جديد:
در قسمت اول اين فصل نويسنده به اين معنا پرداخته است كه شوراها در

روسيه شوروى شکل بىمحتوا و قالب ميان تهى است .و مثل همه جا عناوين

هست (مثل رژيم سابق كه در آن مجلس بود ،اما در حقيقت اين شاه سابق بود

كه نمايندگان را نصب مىكرد و مردم نبودند كه نمايندگان را انتخاب

میکردند).

مىگويد در واقع هر سه قوه (قوه مجريه ،قوه مقننه و قوه قضاييه) در يك

جا متمركز است .و اين «يك جا» همان كرملين و قدرت مركزى است .بايد

گفت كه به ضرورت هر استبدادى بدون تمركز قوا در يك جا ممکن نمىشود.
در تمام جريانهاى تاريخى كه به استبداد انجاميده است ،به همين طريق عمل

شده است و ساز و كارها مشابه هستند.

گروهى كه قدرت را در خود متمركز مىكند ،نهادهاى جديد را به

ابزارهاى جديد تبديل مىكند ،فرض كنيد كه در كشورى قوا از هم تفكيك
بشود .يعنى قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه اجرايى به وجود بيايد .براى آنكه

نهادهاى جديد ابزارهاى جديد بشوند ،آن گروه حاكم مىبايد اختيار اين
نهادها را در دست بگيرد .و بعد در يك دوره طوالنى آنها را كامالا به ابزار

تبديل كند .به طورى كه افراد آن نهادها را خود برگزيند و نصب كند( .ممکن
است صورت ظاهرى هم براى آن درست بکند).

و اين در حقيقت در كشور خود ما واقع شده است و در روسيه هم همين

مسئله واقع شده است .از طريق همان شوراها ،استالين جريان را تغيير داده
است و به جاي اين كه مردم اعضاى شوراها را تعيين كنند ،خود او اعضاى
شوراها را تعيين كرده است و هنوز همان رويه برجاست .يعنى حزب،

نامزدهايى را كه بايد براى نهادهاى مختلف انتخاب بشوند ،پيشنهاد مىكند.
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پس طبقه جديد در يك جريانى تحت رهبرى استالين ،قوا را در خود
متمركز كرد و آن استقالل و بيطرفى قوا را همراه با منشاءهاى آن از بين برد

و دستگاه قضايى ،ابزار قدرت جديد گشت .این دستگاه دستگاهى نيست كه
براى تميز حق از باطل باشد.

قوه مقننه هم كه كارش تصويب هر ارادهاى است كه قدرت حاكم به او

ديکته و ابالغ كند .دستگاه سياسى هم كه در اختيار خود اوست ،مىگويد
مفهوم شوراها را اول خود «لنين» دور انداخت و آن شعارى كه مىگفت تمام
قدرت بايد به شوراها سپرده شود ،بعد از اعتشاشات ژوئيه  1917وقتى لنين

متوجه شد اين شوراها ابزار حزب نمىشوند ،اين فكر را كنار گذاشت و اين
امر نشان مىدهد كه لنين به استقالل شوراها بها نمىداد؛ يعنى به آنها به عنوان
اين كه پشتيبان و ابزارهاى حزب باشند مىنگريست و وقتى ديد كه اين شوراها

آن نظر را برنمى آورند ،اين فکر را رها كرد ولى بعد امکان يافت از آنها به
عنوان ابزار ،استفاده بکند و امروز به اصطالح به كلى نقش خودشان را به

عنوان بيان كنندگان خلق از دست دادهاند و ابزارهاى كنترل خلق هستند.

دبير كل حزب و حدود اختيارات او
بعد به دبير كل حزب و حدود اختيارات او پرداخته است .در دوران

استالين دبير كل از اختيارات وسيعى برخوردار بود و در حقيقت ديکتاتور به
تمام معنا بود .در دوران خروشچف هم تا حدودى همين طور بوده است .اما

بعد وضع عوض شد .مىگويد كه حاال طبقه جديد با توجه به تجاربى كه به
دست آورده است ،بر آن نيست كه بر پايه لياقت ،دبير كل را انتخاب كند،
بلکه دبير كل بيشتر بر اساس رابطه انتخاب مىشود .اين هم يکى از

مشخصات تمركز قدرت در رژيم ها است .وقتى كه مرحله بعد از استقرار

قدرت فرا مىرسد ،يعنى مرحلهاى كه افراد قشر حاكم مىخواهند از منزلتها،
يعنى حقوق و تكاليف با ثباتترى برخوردار بشوند ،يك دبير كل توانا

مىتواند موقعيت آنها را متزلزل كند.
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نويسنده سپس به شرح رقابتى كه با «برژنف» وجود داشته است پرداخته
است؛ درباره اين كه اول او موقت انتخاب شده بود مىگويد :قرار بود

«شلپين» دبير كل بشود و ادامه مىدهد كه «شلپين» خلق و خوى ديکتاتور
مآبانهاى داشت؛ لذا گفتند برژنف را به طور موقت بياورند و بعد كه به
اصطالح زمينه مساعد شد او را (شلپين) را بياورند ولى در واقع بر سر شلپين

كاله رفت .نويسنده شرح داده است كه او (شلپين) و گروهش را چگونه از
كارها بركنار كردند .مىگويد :تقريبا در قشر باال روابط به صورت «باند»

است .هر گروه يا هر باند افراد خود را دارد و البته اين خود مقدارى ثبات به

موقعيت آنها مىبخشد .ولى تصفيههاى بىرحمانه و از دست دادن موقعيتها
نيز وجود دارد.

نويسنده دقيق مطرح نكرده است كه من ببينم روابط درونى اين گروه

بندىها چگونه برقرار میشوند و روابط شخصى قدرت چگونه به وجود مىآيد
و ثبات پيدا مىكند؟ مثل كشور ما ازدواج در ايجاد گروهبندیهای متفاوت
نقش بازى مىكند يا نه و چه عواملى موجب مىشود كه مثالا دستهها و گروهها
به وجود بيايند و به اصطالح به رقابت بر سر قدرت بپردازند؟ تنها چيزى كه
من در اين كتاب يافتم ،همين پستها و مقامهاى دولتى است كه وقتى كسى در
يك پست قوى و باال مستقر شد ،افرادى را كه به او نزديك هستند ،بر پستهايى

كه تحت امر اواست مىگمارد و اينها با او يك گروه مىشوند .آيا اين تنها
وسيله ارتباط درون گروهى آنهاست و يا اين كه وسايل ارتباطى درون گروهى

ديگرى وجود دارد ؟ اينها در اين كتاب مشخص نيست .بايد صبر كنیم شايد
تحقيق ديگرى ما را از آن آگاه کند..

پس دبير كل در واقع محصول برخورد اين گروههاى مختلف در قشر

بااليى طبقه جديد در روسيه شوروى است؛ وقتى تكليف اين برخوردها معين
شد ،دبير كل هم معين مىشود .پستهاى مهم دولتى هم به اين ترتيب معين

مىگردد .و جز اين هم نمىتوانست باشد.
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نويسنده سپس به «سکرتارياى» حزب( ،دبيرخانه حزب) و بعد به
«پوليت بورو» و سپس به روابط اينها با هم مىپردازد

و آنگاه به «كا -گ -ب» (پليس مخفى اتحاد شوروى) نيز اشاره مىكند.
چيزهايى كه در كشور خود ما هم بوده است.

طبيعتا اين تمركز قدرت و ايجاد سلسله مراتب ،مسئله تازهاى نيست كه

صاحب كتاب در روسيه كشف كرده باشد ،بلکه در همه جامعهها به ضرورت
تمركز قوا سلسله مراتب را مىآورد و سلسله مراتب هم بدون گروهبندى و

برخوردها معنى پيدا نمىكند و اين برخوردها براى اين كه ثبات رژيم به خطر
نيفتد ،به تمركز بيشتر مىانجامد.

چنان كه در رژيم سلطنتی سابق هم همين طور بود .ولى در جريان انحالل

قدرت عكس اين اتفاق مىافتد .يعنى تمركز قدرت شروع به از بين رفتن

مىكند و آن گروهبندىها به جان هم مىافتند و يکديگر را پاره پاره مىكنند تا
انحالل آن هسته مركزى كه قدرتها در آن هسته جمع مىشدند .خوب ،ناگزير

اين عقايد خاص خود را هم دارد .يعنى قدرت با تمركز خود ،فرهنگ و طرز

فكر خويش را هم اعمال مىكند كه در آنجا هم به صورت حاكميت عامل
روس و مانع شدن اقليتها از دست يابى به قدرتهاى اصلى ،خصوصا در

ارتش و در مقامات عالى دولتى و نيز در كميته مركزى و حزب و ...وجود دارد
و اين مرزبندىهاى قومى ،نژادى ،عقيدتى نيز چنان كه در اين كتاب و همين
فصل آمده است ،ضرورت تمركز قدرت هست.

کارنامه  10تا  17بهمن 1359
تاریخ انتشار 6اسفند 1359
شماره روزنامه 483
قسمت ششم
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طبقهاى كه بدنبال سلطه بر جهان است
باالخره در فصل هفتم كتاب تحت عنوان طبقهاى كه بدنبال سلطه بر

جهان است از «نومان كالتورا» در مقام مقايسه با طبقهاى كه پيش از انقالب
اكتبر در روسيه حکومت داشت ،پرداخته ،و روشن كرده است كه اين طبقه،

هزينهاى چند برابر بزرگتر براى بلعيدن جهان صرف میکند .چرا؟ براى اين كه
ديناميك و پويايى قدرت همين است.

قدرت ناگزير است بر خود بيافزايد .اگر نتواند بر خود بيافزايد ،ناگزير

منحل مىشود .شروع مىكند به منحل شدن و از بين رفتن .براى اين كه بر خود
بيافزايد ،ناچار از ظرفى كه در آن (ظرف اجتماعى  -تاريخى كه در آن) به

وجود آمده بيرون مىرود .در جهان ما هيچ تمركز قدرتى به حدود زمان و مکان
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محدود نمىشود .و اگر شد ،ناگزير پس از مدتى عكس جريان اول شروع
مىشود .يعنى جريان انحالل قدرت.

اين كتاب از نظر من كه آن را چند بار خواندم و همان طور كه گفتم

نخستين كتابى نيست كه من در اين باره خوانده باشم ،كارهاى عملى تمركز

قدرت و استقرار استبداد را در روسيه نشان مىدهد .و نشان مىدهد كه نتيجه
عملى استقرار رژيم جديد و به كار افتادن ساز و كارهاى تمركز قدرت اين

است كه فاصله طبقاتى فزونتر بشود ،ميزان بهرهكشى افزايش پيدا كند و اين هم

به نام خود «طبقه كارگر»!

پس بايد اين مسئله براى ما هشدارى باشد؛ هشدارى باشد براى نسل

امروز ،نسلى كه انقالب كرده است براى اين كه او بداند هرگونه تمركز قدرتى،

خواهى نخواهى به همين نتيجه مىانجامد .هزينههايى كه قدرت سياسى براى
حفظ و تحکيم موقعيت خود صرف میکند ،دائم افزایش پیدا میکند؛ لذا بخش
مهمى از توليد از جريان اقتصادى خارج مىشود و صرف هزينههاى سياسى

مىگردد و اين دليل افزايش روزافزون محروميتهاى محرومان جامعه است.

ساز و كارهاى رشد قدرت ،تمركز و توسعه روزافزون قدرت ،بدون

گرفتن ،شيره كشى كردن و «زهكشى كردن» (و يا هر اصطالح ديگرى كه
مىخواهيد بکار ببريد) از جامعهاى كه اين قدرت در آن جامعه متمركز
مىشود ،ممکن نيست .چگونه مىشود كارگر را بهره كشى كرد (مورد بهرهكشى
قرارداد) دهقان را مورد بهرهكشى قرارداد و براى از بين بردن اعتراض آنها
ابزارى ايجاد نكرد؟ پس بهرهكشى بدون وجود ابزارهايى براى خنثى كردن
اعتراض ممکن نيست .در جامعه روسى بنابر آنچه كه اين كتاب شرح داده

است ،ابزارهاى پليسى ،فشارهاى گوناگون ،یعنی زور مستقيم است كه اعمال
مىشود .پس طبيعى است كه در اين کشور آزادى لفظ منفوری باشد .بنابراين
القاى ايدئولوژى از ناحيه كسانى كه بخواهند به سود آن سلطه جويى جهانى

«طبقه جديد» در روسيه عمل بکنند ،در همه جامعههاى دنيا يکسان است و آنها
بايد نفرت از آزادى را تبليغ كنند و دفاع از آن با ايجاد زمينه روانى ذهنى در

جامعه غير ممکن بگردد.
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در جوامع اروپاى سرمايهدارى ابزارهاى پليسى هست؛ هم چنين
دستگاههاى قضايى بىطرف نيستند و غالبا اگر كارگرى بخواهد به
دادگسترى شکايت بکند ،نه توانايى مالى ،نه وقت و نه امکان آن را دارد كه از

وسايل موجود استفاده كند ،در حالى كه سرمايهداران به عكس از اين امکانات

استفاده مىكنند .با اين حال وسايل غير مستقيم براى حذف آن قوه اعتراض بر
جامعه بيشتر به كار گرفته مىشود .اين است كه انبوهى از جامعه شناسان،

اقتصاددانان و تبليغات چىهاى گوناگون و همه آنچه را كه ما تحت عنوان لهو
و لعب تعبير مىكنيم .رقاص خانهها ،دانسينگها ،كابارهها و سينماها ،تئاتر،

راديو ،تلويزيون ،روزنامهها همه و همه وسايل ،به كار گرفته مىشود تا با
استفاده از خودبيگانگى انسان در غرايز ،استفاده از ميل جنسى ،استفاده از

م يل به غذا ،استفاده از بسيارى از اميال ديگر ،آدمى را چنان گرم و گيج كنند
كه او هرگز مجال ترديد در صحت زندگى و جريان زندگى پيدا نكند و به

اصطالح از «خود بيگانگى» در جامعههاى غربى ،بلکه بيشتر هم باشد ،براى

اين كه زن و مرد غربى گمان مىكند «زندگىاى كه دارد» بىنقص است و
كمال مطلوب است و آزاد است .به گمان من براى اين كه جامعه به يکى از
اين دو دام نيفتد ،الزم است كه ما با تمام قوت از آزادى به معناى درست كلمه
دفاع بکنيم ،خصوصا براى محرومان جامعه روشن بکنيم كه اگر آزاديها از بين

رفتند ،در واقع دعوا سر لحاف مالست .در حقيقت دعوا بر سر سهمى است كه

براى ايجاد قدرت ،رشد دادن قدرت ،حفظ موقعيتها از توليد برداشته مىشود.
بنابراين آخر امر ،سر شما را خواهند تراشيد .پس فقدان آزادى به زيان شماست.

«آزادى به معناى امکان اطالع درست از واقعيتها و امکان مشاركت در
تصميماتى كه به سرنوشت جامعه مربوط مىشود .من تا اين جا از آزادى حرف
مىزنم و مقدار بعدش كه امکان رشد فراخور استعدادها باشد را فعالا براى بعد
مىگذارم.

عناصر ديگرى هم در رابطه با آزادى هست كه آنها را به آينده واگذار

مىكنم؛ فعالا مىخواهم بگويم كه اگر ما در مخاطره سلطه ابرقدرتها نبوديم؛ اگر
فقدان آزادى ،شرايطى فراهم نمىآورد كه به ابرقدرتها امکان بدهد دستگاه
دولت را قبضه كنند و فاتحه بىالحمد هم براى انقالب ما نخوانند ،پس از نظر
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دفاع از حقوق مستضعفان ،ما ناگزير مىبايد جانبدار استقالل و آزادى به همان
معانى كه گفتم ،باشيم .اين كه استالينيستها هر جا كه الزم است باشند ،دم از

مخالفت با آزادى میزنند و با آزادى مخالفت مىكنند و تحت عناوين «ليبرال»
و غيره مىكوشند مدافعان آزادى را بى اعتبار بسازند ،دليل واضحش همان
جريان رشد قدرت و تمايل طبقه جديد به سلطه بر جهان است .خوب ،اين

واقعيتها بايد نسل امروز را هوشيار و بيدار كند .در همين هفته مقالهاى را
براى من آوردند كه نويسنده تحت عنوان «كاربرد روش شناخت بر پايه توحيد

در امر انقالب و سياست اداره امور كشور» مطلبى را نوشته بود كه براى خود
من بسيار خواندنى بود .اين كه مسلمان در جمهورى اسالمى بتواند در «دروغ

بافى» و «جعل مفاهيم» تا اين حد سقوط كند؟ و اين كه در جمهورى ارزش
علم تا اين حد پايين آيد و ميل به فريب خواننده بر ميل به بررسى واقعيت اين

همه پيشى بگيرد ،سئوالى سخت تكان دهنده است .از مطالبى كه در اين مقاله

نوشته بود مىگذرم .چون اگر بخواهم وقت را صرف اين گونه مطالب بکنم كه

اشخاص «جعليات و دروغها» به هم مىبافند ،آن وقت بايد هر روز يك مثنوى
به جاى كارنامه بگويم .اما آن مطلبى كه موجب شد تا من به ياد اين مقاله

بيفتم ،اين بود كه ادعا كرده است كه ما گفتهايم «تضاد عارضى» است .و از

خودش گفته است كه البد از «خارج» عارض مىشود .و مىگويد در اين باره
حرفى زده نشده ،اما مىشود حدس زد از وقتى كه بيگانگان پا به ايران نهادند.

بعد خود مىگويد خوب ،تا عصر صفويه از استعمار بيگانه خبرى نبود .بايد
قاعدتا جامعه از درون ،وحدت داشته باشد .آنگاه خودش گفته است كه البد

مىخواهيد بگوييد قبل از آن هم بيگانگان ديگرى وحدت درونى جامعه را به
تضاد كشانده بودند و باالخره مىرسد به دوره ساسانیان و مىگويد اين همه را

مىخواهد به اسالم نسبت بدهد و دوران ساسانى را دوران هماهنگى درونى
جامعه ايرانى مىدانستند و هجوم بيگانه ،يعنى هجوم اعراب را موجب بر هم

خوردن اين تعادل و هماهنگى درونى جامعه مىدانستند و اين همان حرفى

است كه دشمنان اسالم مىگويند.

خالصه آن كه نويسنده كتاب و مبتكر روش (يعنى من) در واقع مخالف

اسالم هستم! توصيه من به نويسنده اين است كه فرض كنيد نوشته شما را
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عده اى خواندند و فرض هم بکنيد كه شما موفق شديد آنها را فريب دهيد و
فرض ديگر اين كه آنها هم فريب خوردند و طرفدار شما هم شدند .حاال از

خودتان بپرسيد كه عدهاى طرفدار فريب خورده به چه كار شما مىآيد؟ آيا اينها
شما را ناگزير نمىكنند باز هم از اين حرفها جعل بکنيد؟ و از اين نسبتها
بيشتر بدهيد و باالخره آخر چه خواهد شد؟

انسان وقتى قلم به روى كاغذ مىگذارد ،بايد در دادن فكر و آ گاهى علمى

صحيح باشد تا خود در پى كار علمى برود و خواننده خود را هم به همين راه

بکشاند.

به خالف او ،چه در «تضاد و توحيد» كه روش خود را شرح كردهام و

چه در «سير تاريخ سياسى و اقتصادى ايران» ،به خالف تصور جناب
نويسنده ،اين معنى را شرح كردهام .قدرت در هيچ جامعهاى متمركز نمىشود،
آن طبقه حاكم در هيچ جامعهاى ظهور و زندگى پيدا نمىكند مگر آن كه در

رابطه با جامعههاى ديگر يکى از دو موقعيت مسلط يا زير سلطه را پيدا كند.
البته حالت سومى متصور است كه هر دو به جامعه نسبت به هم در موقعيتى

قرار بگيرند كه بر هم خوردن تعادل قوا بين آنها موجب سلطه يکى بر ديگرى
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

قدرت يکديگر استوار كنند .در اين صورت هر كدام از اين دو كشور با

كمترين تغيير در قدرت رقيب بايد در قدرت خويش تغييرات مناسب را به
وجود بياورد و اگر نه ،با برهم خوردن تناسب قوا ،يکى زير سلطه ديگر خواهد

رفت.

جامعه روسى بعد از انقالب در رابطه و تناسب قوا با كشورهاى ديگر

قرار گرفت و تا امروز از همين قانون (قانون عمومى تعادل) استفاده كرده
است يا بگوييم تحت تأثير آن تحول داده است .در نتيجه ،امروز عالوه بر
نيروى متراكمى كه براثر تمركز قدرت ،روز به روز بر ابعادش افزوده شده و
آهنگ رشدش سريعتر گشته است ،تناسب قوا با جوامع ديگر جهان نيز عامل

ديگرى در تمركز روزافزون و شتاب باز هم بيشتر قدرت در اقلیت حاكم بوده
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است .اين جريان قابل متوقف كردن نيست و باالخره به مرزهايى مىرسد كه
در گذشته عبور از آن مرزها بدون برخورد با قدرت رقيب ممکن نمىشد .اين

جاست كه يا بايد جنگ واقع بشود و جنگهايى اين چنين واقع مىشوند .وقتى
تناسب قواى جديد ،بر اساس سلطه يکى بر ديگرى ،به وجود آمد ،يکى از دو
قدرت در حال رقابت ،بايد از صحنه خارج شود؛ يا آن كه در همان مرزها

متوقف شود و هر دو قدرت در جريان توقف ،ناگزير روى به انحالل
مىگذارند .اينجاست كه مقدارى دقت در سوره روم به آدمى مىفهماند كه اين
امر واقع مورد توجه قرآن ،در ارزيابى جنگ ايران و روم ،قرار داشتهاست.

براى اينكه اين جامعه ،جامعهاى كه مىخواهد به سوى آزادى برود ،به

سوى اسالم واقعى برود و از تأثيرات تناسب قوا آزاد بگردد ،چارهاى جز

حضور دائمى و آگاه مردم در صحنهها نيست .لذا اين است كه به دفعات
گفتهام و باز هم مىگويم :براى اداره كشور دو راه بيشتر نيست يا با آگاهى و
حضور فعال مردم در همه صحنهها و همه تالشها ،بايد كشور را اداره كرد و
پيش برد كه البته اين راه طوالنىتر اما مطمئنتر و ميزان پيش رفتش در جامعه
(پس از آن كه اين روش موانع را برداشت) بسيار سريعتر است و از بازگشت

استبداد و تحکيم موقعيت قشرهاى حاكم مىتوان به خود بيم راه نداد و نيز
مطمئن شد كه چنين نيز نخواهد شد .يا اگر اين راه را نرويم ،ناچار بايد «توسل

به زور» را تنها روش حکومت قرار بدهيم و اين در شرايط كشور ما در جهان،
مساوى است با بازگشت به وابستگى و استبداد متكى به سلطه خارجى.

بنابراين زورستايان ،ما دست شما را رو مىكنيم .بهتر است به خود

زحمت بىحاصل ندهيد؛ و شما مردم بايد بيش از پيش بر مراقبت خويش
بيافزاييد .سختىها بسيارند ،مشکالت بسيارند ،اما راه حل آن استقرار استبداد

(به هر شکلى كه در آيد) نيست و اين افتخار است ،افتخار است ،افتخار.

بررسىهايى كه من مىكنم براى اين است كه شما تجربيات ديگران را نيز ببينيد
و با توجه به تجربههاى ديگران ،درباره سرنوشت كشور خودتان تصميم بگيريد.

اگر با من همعقيدهايد ،يا همعقيده مىشويد ،كه بهتر است با اين سختيها
بسازيم ،اما هرگز تن به زور به عنوان روش اداره كشور ندهيم.
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كتاب «پوپر» را هم در همين هفته تمام كردهام .مطالبى را از دو فصل آن

مىآورم كه به درد خواننده مىخورد .اين مطلب در همين زمينههاى ضرورت
آ گاهى براى جامعهاى است كه نخواهد با استبدادى كردن ،خود را رها سازد.
فصل ششم و فصل هفتم آن درباره «جامعه باز» و «انسان جامعه باز» است .

مىگويد :اين حقيقت كه چند كشورى ( 10يا  12كشور) كه داراى

عاليترين سطح زندگى مادى هستند همگى داراى حکومت آزاد و معتدل
هستند ،به واسطه اين نيست كه دمکراسى مقولهاى تجملى است كه ثروتشان
998

براى آنها ميسر ساخته است ،بلکه به عكس ،توده مردم هنگامى كه موفق به
كسب حق انتخابات عمومى شدند ،فقير بودند .ارتباط عليت به نحو معكوس

برقرار شد .دمکراسى در أصول راهنمای خود ،شاخصهای عالى زندگى است
و در برقرار شدن این شاخصهای هم مادى و هم معنوی ،مهمترين سهم را

داشته است .جامعهاى كه داراى بنيانهاى آزاد باشد از جوامعى كه داراى اين
بنيانها نيستند ،عمالا ،موفقتر است .بنابراين به قول صاحب كتاب ،نان و بيشتر

از آن ثروت آزادى را به ارمغان نياورده بلکه به عكس،آزادى است كه نان و

ثروت آورده است .ما اگر بخواهيم درباره اين سخن نويسنده كتاب نظر بدهيم
بايد بگوييم كه اروپا نمونهاى است براى اين كه نظريههاى گوناگون را در آن
بيازماييم و ببينيم كه اين واقعيت  -واقعيتى به نام اروپا  -در كدام نظريه بهتر

بازتابانده مىشود.

جامعه اگر امنيت را نيافت انديشهها و مغزها و ثروتها از آن جامعه
مىگريزد

اگر دقت كنيد در تحول جامعه اروپايى مىبينيد كه خود اين امر كه در

يك دوران طوالنى از روابط قدرت در مقياس جهانى بركنار بوده ،به خصوص
اروپاى شمالى ،محل تمركز نیروهای محرکه و محل تمركز انديشهها شده است.
اين را در تاريخهاى متعددى كه در جريان طال ،پول و انديشه نگاشته شده،

آوردهاند كه اين كشورها بين خود جنگ داشتهاند .پيدايش و رشد آمريکا بيان
كننده همين قاعده است؛ قاعدهاى كه مىگويد :هروقت بين امنيت و آزادى

«تزاحم» شد ،جامعه امنيت را انتخاب مىكند ،و اگر امنيت را نيافت انديشهها
و مغزها و ثروتها از آن جامعه مىگريزد و به جايى مىرود كه در آن امنيت
داشته باشد .پس وجود امنيت نسبى در يك كشور موجب مىشود كه آن كشور
بتواند مغز و ثروت را جذب بکند اما امنيت نسبى بدون قانون ،بدون

حمايتهاى قانونى ،بدون نهادهايى كه بتوانند قانون را اجرا كنند ،برقرار
نمىشود؛ و براى اين كه نهادها به وجود بيايند مىبايد كشور در آن روابط قدرتى
قرار نگيرد كه هرگونه استقرار و ثباتى را در جامعه ناممکن بسازد .بنابراين اگر
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در جوامع اروپايى نهادهايى توانستهاند بوجود آيند ،ممکن است بگويند نتيجه
ثروت نبوده و زندگى لوكس نبوده (البته لوكس نيست) بلکه نتيجه موقعيت

جهانى بوده است ،نتيجه تمركز امکانات بوده است .امروز هم اگر ما بخواهيم
در كشور خودمان روى اين اصل كه آزادى پيشرفت و ترقى مىآورد و در نتيجه

سطح عالى زندگى را فراهم مىكند و اين كه اين ثروت نيست كه آزادى را

مىآورد بلکه آزادى است كه رشد و تعالى را مىآورد ،عمل بکنيم ،باز به همان
سخن باز مىگرديم كه چارهاى نداريم جز اين كه با روشى عمل بکنيم كه بر
اساس آگاهى و مشاركت مردم باشد .و اگر نه ،در تناسب موجود قوا در مقياس
جهان و با وجود اين كه ما ميان دو ابرقدرت قرار گرفتهايم ،اگر اين روش را به

كار نبريم ،ناگزير امنيت ،مسئله اول خواهد شد و آزادى قربانى استقرار آن
خواهد گشت و البته در جامعه زير سلطهاى كه آزادى نباشد رسيدن به درجهای

از رشد كه به ما امکان بدهد در جامعه جهانى زندگى كنيم  -يك زندگى انسانى
 -ممکن نخواهد شد.

صاحب كتاب در دنباله بحث خود مىگويد :براى اين كه يك جامعه باز

باشد ،و براى اين كه مردم در امور مشاركت داشته باشند ،ناگزير بايد در قبال

پولهاى هنگفتى كه صرف سياستهاى غلط مىشود ،مبلغ ناچيزى هم صرف
تحقيق در نتايج نامطلوب آن بگردد .به بيان ديگر توسعه آگاهى در جامعه

وقتى ممکن است كه اثرات مطلوب و نامطلوب هر سيأستى با بىطرفى كامل
مطالعه شود و به اطالع جامعه برسد .اگر رژيمى تنها از اثرات مطلوب سياست
خود حرف بزند ،اين رژيم خواهى نخواهى جامعه را جامعه بستهاى مىكند و

امکان توسعه آگاهى از بين مىرود .نقش بزرگ مطبوعات ،وسايل علمی،
تأسيسات علمى ،عالمان علم اجتماعى اين است كه اثرات نامطلوب هر سيأستى

را مطالعه كنند و با جامعه در ميان بگذارند.

عقيده غلطى در قرن فعلى رايج گشته كه عقل ،منطق و روش علمى

مقتضى جامعهاى است كه سازمان آن ،در واقع تنظيم آن ،تمركز داشته باشد.
پوپر مدعى است و ثابت مىكند كه اين حرف غلط است ،براى اين كه
استبدادى است؛ مبتنى بر مفهوم غلط و متروك و مندرسى است كه علم ،عقل،

منطق و روش علمى غلط بودنش را مبرهن کردهاند .علم و روش
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علمى و عقلمداری اقتضاى جامعهاى را دارد كه باز و کثرتگرا باشد؛ در
داخل آن ،نظرهاى ناسازگار اظهار شوند و اغراض و آرمانهاى معارض دنبال
گردند .جامعهاى كه در آن هركس آزاد است اوضاع و مسايل را تحقيق كرده،
راه حلى پيشنهاد كند .جامعهاى كه در آن هر كس حق داشته باشد از راه
حلهاى پيشنهادى ديگران و از همه مهمتر دولت انتقاد كند .چه راجع به آينده

و چه در در باره سیاست و عمل مقام باال ،یعنی دولت ،بر حسب انتقادهايى
كه میشود ،تغييرها بعمل آید .اين مقدار را از من بپرسيد مىگويم انديشه
بشرى در پيشرفت علم خواهى نخواهى راه به اسالم مىبرد و امر به معروف و

نهى از منكر بعمنای درست کلمه ،جهل و زورزدایی است.

اگر اكثريت جامعه به فاشيزم رأى داد ،بايد بدان تمکين كرد؟
نويسنده در ادامه بحث ،سئوالى طرح مىكند كه بسيار اساسى است و آن

اين كه آيا اگر اكثريت جامعه به فاشيزم رأى داد ،بايد بدان تمکين كرد؟ اگر
اكثريت جامعه به استقرار قطعى حکومت استبدادى رأى داد ،آیا آنها كه به اين

استبداد باور ندارند بايد به آن تسليم شوند؟ عينا اينطور مىگويد :اگر فرض
كنيم شخصى ملتزم به انتخاب حکومت اكثريت آراست؛ او اينجا و در برابر

سئوال بر سر دو راهى واقع مىشود و در بالتكليفى غير قابل حلى قرار

مىگيرد .هر اقدامى بر ضد حزب فاشيست و نظاير آن بشود ،تا مانع از رسيدن
آنها به قدرت گردد ،خالف اصول او است؛ از طرف ديگر اگر آنها زمام امور
را به دست گيرند به دموكراسى خاتمه خواهند داد .از اين گذشته چنين شخصى

هيچ مبناى اخالقى براى مقاومت فعال در برابر رژيم نازى ،اگر اكثريت به آن

رأى داده باشند ،نخواهد داشت.

نحوه عملى كه «پوپر» توصيه مىكند ،خالى ازاشکال است .كسى كه

مستلزم به حفظ بنيانهاى آزاد است ،مىتواند در مقابل حمله از جهتى( ،چه در
اقليت و چه در اكثريت) از آنها دفاع كند .در عوض ،نظر او صحیح است

وقتی میگوید :اگر اقدامى براى واژگون ساختن تأسيسات يا بنيانهاى آزاد به
وسيله قوه قهريه بشود ،انسانهای دموکرات مىتوانند ،بىآنكه دچار تناقض
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بشوند ،با قوه قهريه از آن تأسیسات دفاع كنند .زيرا در جامعهاى كه حکومت
آن را مىتوان بدون زور و تجاوز تغيير داد ،گروهى متوسل به زور شوند ،با این

قصد كه حکومتى برقرار سازند كه فقط با زور و عنف قابل تعويض باشد ،اين
حکومت جابراست وآدمى كه معتقد به استبداد نيست ،بايد در برابر حکومت

جابر بايستد و از آزادى دفاع كند.

اينهم نوعى راه بردن به اسالم است .چنان كه امام ما حسين بنعلى (ع)

نيز چنين كرد .هر چند كه در آنجا مسئله اكثريت به اين معنا كه امروز مورد

نظر نويسنده هست ،معنى نمىدهد؛ يعنى ،يزيد را اكثريت جامعه مسلمين

انتخاب نكرده بود .اما حکومتى بود كه اين اكثريت بدان گردن گذاشته بود.

چون آن حکومت اساس را به خطر مىانداخت ،امام (ع) مىبايست از اساس

دفاع مىكرد ،حتى با جانبازى و اين دفاع را هم انجام داد.

در مقام چگونگى برخورد با آنها كه در پى استقرار حاكميت زور مطلق

هستند مىگويد:

«با اين قبيل مردمان اول در سطح گفتگو و استدالل معقول بايد برخورد

كرد .ولى ممکن است كه آنها از ابتدا هرگونه استدالل را رد كنند .و پيروان
خود را از شنيدن آن منع نمايند و به آنها بياموزند كه در پاسخ استدالل ،مشت

و طپانچه به كار ببرند؛ در اين حال ،جامعه تنها در صورتى باقى مىماند كه
حاضر باشد در مرحله آخر اين گونه مردمان را با اِعمال قدرت از كار خود باز

بدارد».

باز تجربه جوامع بشرى را مىبينيد كه يك انديشمند را به تفكر موازنه

عدمى سوق مىدهد .در موازنه عدمى چنين است؛ بايد از تقابل بيرون آمد .و
معنايش اين است كه كسى كه به خدا معتقد شد ،در برابر ظالم نخست از راه

امر به معروف و نهى از منكر مىكوشد تا او را از ظلم باز بدارد .اما اگر او به

قول صاحب كتاب از ابتدا هرگونه بحثى را بىفايده اعالم بکند و جواب سخن

حق را با مشت و طپانچه بدهد« ،سد» خدا تلقى مىشود و هرگونه سازشى با
او بيرون رفتن از راه خدا است و بايد با فداكارى و قاطعيت تمام در برابر آن

ايستاد و آن را از سر راه برداشت.
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در دنباله اين بحث ،نويسنده كتاب مسئلهاى را كه ابتدا (به قول او)
افالطون طرح كرده است ،طرح مىكند و آن مسئله آزادى است .پوپرمیگوید:

«آزادى مطلق مثل كارپذيرى مطلق ،نه فقط مخرب نفس است ،بلکه

مسلما ضد خويش را هم ايجاد مىكند .زيرا اگر همه حدود و موانع برداشته
شود ،چيزى از اين جلوگيرى نخواهد كرد كه صاحب قدرت ،ناتوانان و يا

كارپذيران را برده بسازد».

پس «آزادى كامل و مطلق» خود موجب پايان آزادى است و لذا كسانى كه

هواخواه آزادى مطلق هستند در حقيقت دشمنان آزادى هستند .حال نيت آنها
هر چه مىخواهد ،باشد.

در اينجا من مىخواهم بحثى را براى خواننده طرح كنم و آن اين كه اگر

آزادى مجموعهاى از فعاليتهاى سازنده و تخريبى تلقى بشود و اين مجموعه
فعاليت را در هر زمينه كه باشد آزادى بدانيم ،و بگوييم آزادى مطلق ،يعنى هر
كارى كه انسان خواست( ،اعم از اين كه تخريب خود باشد و يا تخريب ديگر

باشد) انجام بدهد ،اين البته مطلقش يعنى انهدام آزادى.

براى اين كه به راحتى مىتوان در تناسب قوا و تقابل زورها ،فعاليتهاى

تخريبى را تشديد كرد و آدمى در تخريب خويش و ديگرى تا بدانجا برود كه
مجموعه فعاليتهاى بشرى تخريب و فساد و تباهى بگردد.

اما برداشت صحيح اين است كه اگر ما در رابطه قوا و تناسب قوا ،به

اصطالح «زور» را اصیل نشماريم و اصل قرار ندهيم ،بلکله «توحيد» را اصل
راهنما بدانیم و بکنیم و انسان را بنده خدا بدانيم و در رابطه با او ،آزادی را

تعريف بکنيم ،فعاليتهاى تخريبى ،چه درباره خود انسان و چه درباره ديگران

از قلمرو آزادى بيرون مىرود و اين فعاليتها در قلمرو استبداد قرار مىگيرد.

اگر استقالل را مجموعه امکانات انسانى براى رشد بخوانيم ،هر اندازه

انسان از تناسب قوا ،تعادل قوا و از روابط مبتنی بر زور ،آزادتر بگردد و هر
اندازه بيشتر خود را در رابطه با خدا قرار دهد ،عمل او آزادتر مىشود و هر چه

به خدا نزديکتر بشود ،آزادى او كاملتر مىگردد .و اگر يکسره از غير خدا آزاد

شود ،آزادى او ميل به مطلق شدن پيدا مىكند.
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پس مسئله اساسى تعريف خود آزادى است .اين است كه در «كيش
شخصيت» ،روشها و فعاليتهاى تخريبى را از قلمرو آزادى بيرون بردهام .حق
هم همين بود؛ زيرا نمىتوان هوسبازى و هوسرانى و استفاده از ديگرى براى

ارضاى هوسهاى خويش را آزادى خواند؛ اينها استبداد است.

بين مردى كه مىكوشد زنى را به دام افكند (يا به عكس) و آن را وسيله

ارضاى هوسهاى خويش قرار دهد ،و نيز حاكمى كه افراد را وسيله ارضاى هوس
رياستطلبى ،جاهطلبى و لذت بردن از حکمروايى مطلقالعنان قرار مىدهد چه
تفاوتى وجود دارد؟ چگونه مىتوانيم آن را استبداد بگوييم و اين يکى را
آزادى؟ يعنى هوسرانى را آزادى بگوييم و زورگويى را استبداد؟ خير ،هردوى

اينها يك پايه و يك اصل دارد و آن «زور» است .بنابراين هردوى اين اعمال در

قلمرو استبداد قرار مىگيرند.

آزادى يعنى رهايى از فعاليتهاى تخريبى و رشد در يك جامعه ،امکان

رشد هر چه بيشتر باشد ،آزادى بيشتراست ،به همين دليل اگر صاحبان عقايد
گوناگونى در يك جامعه قرار بگيرند و از راه فعاليتهاى سازنده با هم رابطه

برقرار بکنند ،آزادى در آن جامعه گسترش مىيابد و تمايل به «وحدت فكرى»

جاى تمايل به «تضاد فكرى» را مىگيرد.

توضيح اين كه اگر صاحبان عقايد گوناگون ،كوشش كنند تا از طريق

بحث آزاد نظرهاى خود را نسبت به مسائل مختلف كشور ،طرح بکنند ،به

تدريج مجهوالت يکديگر را كم مىكنند و زمينه معلومات مشتركشان گسترش

مىيابد و آخراالمر به آن عقيدهاى مىرسند كه حق است .به اين ترتيب است
كه آزادى بسط مییابدد و جاى تمايل به كار بردن زور را براى حل مشکل،
حقوق و علم میگیرند.

اين برداشت از آزادى ،به گمان من از آن برداشت از آزادى كه آزادى را به

معناى امکان هرگونه عمل كردن مىداند به علم نزديکتر است و با اين برداشت
از آزادى ،زمينه سازندگى در جامعه كامالا فراهم مىشود و رشد در اين جامعه

ممکن مىگردد .مىماند اینكه اگر آدمى توانايى مىداشت و واقعا مبارزه با

نفس مىتوانست همه انسانها را در وضعى قراردهد كه هيچ كس كار تخريبى

نكند ،و همه كار سازنده انجام دهند و با اين فعاليتهاى سازنده ميدان عمل
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عموم گسترده و گستردهتر بشود و مرزهاى آزادى فراختر و وسيعتر بگردد،
جهان ،جهان ديگرى مىشد .اما حق اين است كه انسان هنوز بدان مرتبت

نرسيده است و بخش مهمى از امکاناتى كه آزادى عمل فراهم مىآورد ،صرف

فعاليتهاى تخريبى مىشود.

با اين فعاليتهاى تخريبى چگونه بايد روبرو شد؟ اسالم مىگويد از راه امر

به معروف و نهى از منكر (كه بر همه واجب است) و با انتقاد دائمى و
هميشگى بايد با اين فعاليتهاى تخريبى روبرو شد.

صاحب اين كتاب هم اتفاقا ،به اين راه حل مىرسد و مىگويد« :بهاى

آزادى مواظبت دائم از آزادى است».
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درباره دشمنان جامعه باز« ،پوپر» مىگويد« :اكثريت مردم خواهان
آزادى نيستند ،چون از قبول مسئوليت وحشت دارند» .قبول مسئوليت مستلزم
روبرو شدن دائم با انتخاب شيوهها و تصميمگيرى درباره آنها و نيز بر عهده

گرفتن نتايج آن است.

وى ادامه مىدهد« :در همه ما چيزى شايد كودكانه باشد كه مىخواهد از

زير بار مسئوليت شانه خالى كند ،با اين حال چون قويترين تمرين ،تمرين
حفظ نفس است ،شديدترين احتياج نيز امنيت مىباشد».

در اين جا الزم است كه من يك تجربه تاريخى را كه به صورت قاعده

مقبول عموم نحلههای علم اجتماعى است ،بياورم و آن اين كه« :هر وقت ميان
آزادى و امنيت تزاحم شد( ،آزادى به معناى امکان هرگونه عمل) در آن صورت

جامعه امنيت را انتخاب مىكند» واز اينجاست كه آن سخن تاريخدان آمريکايى
كه در روزنامه «هرالد تريبون» خواندم كه گفته است :انقالب سه مرحله دارد،
مرحله پيروزى ،مرحله هرج و مرج و مرحله استبداد ،معنا پيدا مىكند.

چرا كه هرج و مرج كار را به جايى مىرساند كه جامعه ميان امنيت و

آزادى ،مجبور از انتخاب مىشود و چون امنيت براى حفظ نفس ضرورت دارد

(يعنى آن آزادى بنيادى است) ،آزادی را فداى آن مىكنند.

استبدادهاى بعد از انقالبها بدين ترتيب بوجود مىآيند ،ممکن است اين

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

سئوال ،سئوالى هست كه من با بىطرفى بتوانم بدان پاسخ بگويم؟

اگر من نخستين رئيس جمهور جمهورى اسالمى ايران هستم ،پس ناگزير

اگر مرحله سومى را براى انقالب جبرى هم فرض كنيم ،خواهى نخواهى مرا
حذف ميکند و يا خود من بايد مستبد سازنده دوران سوم بشوم ،كه اين خود
نوعى ديگر حذف شدن است و بدترين نوع حذف شدن هم هست .در حقيقت

مرگ در عقيده است كه مرگ در اين جهان و آن جهان است.

پس اگر من استدالل كنم بر اين كه «اين تجربههاى تاريخى گرچه گواهى

ميدهد كه انقالبها اين سه مرحله را پشت سر گذاشتند :اما با اين حال اين سه
مرحله ،جبرى نيست» .خواهند گفت كه چون مرحله سوم به حذف شما
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مىانجامد ،شما ناگزير هستيد كه دليل بتراشيد و حجت بياوريد كه :نخير،
مرحله سوم میتواند فرا نرسد.

كمى به تاريخ بازگرديم و تاريخ تمام انقالبها را يك به يك بررسى كنيم و

ببينيم آيا همه آنها بدون استثناء مرحله سوم را داشتهاند؟

● آيا انقالب كبير فرانسه به استبداد ناپلئونى نيانجاميد؟
● آيا انقالب اكتبر به استبداد استالينى نيانجاميد؟

● آيا انقالب مشروطه به استبداد رضاخانى نيانجاميد؟

● آيا ملى کردن صنعت نفت استبداد  28مردادی را بدنبال نداشت؟
● و...

اينها در دوران معاصر است ،در كشورهاى افريقايى هم بسيارى موارد

مشابه مىتوان ذكر كرد.

اگر در تاريخ به عقب برويم در انقالبهاى تاريخى كشور خودمان نيز

مىبينيم:

● آيا قيام مزدك به استبداد شديدترى نيانجاميد؟
●آيا قيام سربداران كه در زمان خود انقالب عظيمى بوده كارش به آنجا نكشيد
كه امير سربداران خودش از تيمور لنگ دعوت كرد كه به خراسان بيايد و آن

آدم شقى آمد و آنچه از جنايت چنگيز نكرده بود انجام داد؟

● آيا انقالب اسالم به استبداد «اموى و عباسى» نيانجاميد؟

پاسخ همه اين سئوالها اين است كه« :بلى ،همه اينها به استبداد انجاميد»

اما فاصله بين پيامبر اسالم و استبداد اموى و عباسى يك فاصله طوالنى

بود و اين خود حکايت از واقعيتى مىكند .بعد از ناپلئون ،تمايل به آزادى بر

تما يل به استبداد باالخره چربيد ،زيرا هر چه بخواهند و بخواهيم راجع به
جوامع غربى بگوييم كسى نمىتواند ترديدى داشته باشد كه دمکراسى امروز
غرب بهتر از استبداد ديروز غرب است و اين خود واقعيتى را بيان مىكند و به

همين دليل است كه در جريان انقالب و در دورهاى كه نام آن را «هرج و
مرج» گذاشتهاند ،چون به جامعه آگاهى داده نمىشود و گروهها مجال مىيابند
تا مراكز متعدد قدرت به وجود بياورند و زور تنها اصل مقبول شناخته مىشود
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خالصه مىشود و به بيان ديگر در «قاتليت» خالصه مىگردد  ،-در نتيجه ،به
تدريج امنيتها به خطر مىافتد و كار بجايى مىرسد كه مردم در آنچه كه
اساسى است (در امنيتى كه براى ادامه زندگى اساسى است) احساس خطر

مىكنند و از اين به بعد متمايل مىشوند كه سرنوشت خود را به دست عدهاى

قدرتمدار بدهند كه آنها به جاى تمام ملت مسئوليت را قبول كنند و امنيت را
براى آنها به وجود بياورند .به اين ترتيب استبداد مستقر مىشود.

پس اگر ما بخواهيم تجارب تاريخى را بدون نگرش صحيح و علمى در

آنها ،مالك قرار بدهيم ،و قائل به جبر بشويم و بگوييم مرحله سوم بضرورتا

(مرحله استبداد و ديکتاتورى) فرا خواهد رسيد ،به اين معناست كه از هم
اكنون امور را رها كنيم و آن را به دست حوادث بسپاريم تا هر چه زودتر
مقدمات آن استبداد فراهم آيد!

اما اگر در تاريخ به درستى دقت كنيم و هر تجربهاى را به خوبى مورد

ارزيابى قرار بدهيم ،مىبينيم كه هراندازه ميزان آگاهى و نيز هر قدر هسته آگاه
در جامعه مثل صحابه رسول خدا (ص) قويتر باشد ،و در برابر تمايل به زور

بيشتر مقاومت بکند ،دوره آزادى طوالنىتر مىشود و اگر ما ميزان آگاهى را به

حدى برسانيم كه مردم از روى علم و اطالع نظم بپذيرند و زير بار گروههايى كه

مىخواهند از راه اعمال زور خود را حاكم بکنند ،نروند ،و نيز در برابر اين
گروهها استوار بايستند ،مرحله سوم (استبداد و ديکتاتورى) هرگز نخواهد

رسيد .چنان كه در بعضى جوامع نيز انقالب انجام گرفته است و ادامه انقالب

هرگز به استبدادى كه ما در ذهن خود داريم نيانجاميده است.

بنابراين ،اين يك امر جبرى نيست و رهبران هر ملتى و نيز رهبران هر

انقالبى اگر به اين مسئله كه مىگويم از روى دقت توجه نمايند و در دفاع از
دستاوردهاى انقالب جازم باشند ،مىتوانند هرج و مرج را از بين ببرند و قانون
را حاكم كنند و مانع از فرا رسيدن مرحله سوم بشوند.

چون پيش از انقالب نيز به مطالعه سياست آمريکا در ايران مىپرداختم و

گزارشهاى مفصلى را در هنگامى كه امام در نجف بودند ،و بعد به پاريس

آمدند ،براى ايشان تهيه كردهام ،مىدانم كه از همان زمان سياست آمريکا اين

بود« :نه شاه و نه خمينى» .چون مىدانست كه رژيم شاه در بنبست قرار گرفته
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است و نمىتوانست ادامه پيدا بکند ،پس رفتنى بود .بنابراين الزم بود كه او با
يك رژيم با ثباتى تعويض بشود و برقرارى اين رژيم با ثبات در حدود منافع

آمريکا جز بامهار كردن جريان انقالبى در ايران ممکن نمىشد.

پس از همان وقت روشن بود كه اگر ما به عنوان شركت كنندگان در اين

انقالب ،نتوانيم برنامه داشته باشيم و نيز افراد كاردان و اليق براى اداره امور
نداشته باشيم و امور را از لحظه اول به دست نگیریم ،گروهى به خود اجازه

خواهد داد كه در زمينههاى مختلف زندگى جامعه ،تصميم بگيرد و به اجرا

بگذارد.

و اين تصميم گرفتن و به اجرا گذاشتن ،هرج و مرج به بار مىآورد و اين

هرج و مرج هم چه بخواهيم و چه نخواهيم ما را به مرحله سوم ،يعنى استبداد

مىبرد و مىبرد.

بنابراين ،سياست آمريکا ،تدارك هرج و مرج و جلوگيرى از موفقيت در هر

زمينهاى بوده و هست .بسيارى نيز به اين سخن كم بها دادهاند ،زيرا گمان

كردهاند كه بها دادن به اين سخن ارزش دادن به گوينده اين سخن است ،حال
اين كه اين سياست هر سلطهگرى و سياست هر ابرقدرتى ،خصوصا ابر قدرت

آمريکا است و اين مطلب ،كه در آن «نوار» بود ،مبنى بر اين كه بايد مانع از
موفقيت رئيس جمهور در هر كارى شد ،نبايد دشمنى شخصى تلقى شود ،بلکه
اين همان قاعده عمومى است ،براى اين كه دو قاعده ديگر در جامعهشناسى

هست:

● قاعده اول اين كه :لحظههاى پيروزى عمومى لحظههای وحدت عمومى
است ،بنابراين براى استمرار وحدت ،استمرار پيروزى الزم است؛ زیرا انقالب

را بدون پيروزى نمىتوان حفظ كرد.

● قاعده دوم اين است كه لحظه شکست ،لحظه اختالف است و هر چه شکست
عمومىتر باشد ،اختالف هم عمومىتر خواهد شد؛ زیرا ،با وجود شکستها حفظ

وحدت غير ممکن مىشود.

بنابراين و با توجه به اين دو قاعده ،و نيز با توجه به قاعده «تزاحم ميان

امنيت و آزادى» (كه جامعه ناگزير امنيت را بر مىگزيند) و با توجه به آن سه
مرحله ،خواننده مىتواند دریابد که اگر آمريکا بخواهد ايران را به چنگ
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بياورد ،بايد مانع هرگونه موفقيت ما به عنوان رژيم بشود ،و نگذارد كه در هيچ
زمينهاى ،هيچ موفقيتى به دست بياوريم.

بايد كارى كند كه هر نهادى را كه ايجاد مىكنيم محتواى غير قابل دفاع

پيدا كند ،به طورى كه پس از مدتى جامعه به اين نتيجه برسد كه انقالب قادر به

يافتن راه دوام و ادامه نيست و در بنبست قرار گرفته است ،و آن وقت است كه

براى قبول حاكميت يك گروه وابسته ،آمادگى ذهنى پيدا مىكند.

وقتى كه اين معنا را متوجه مىشويم كه شکست اختالف را ايجاد مىكند

و اختالف ،هرج و مرج را تشديد مىنمايد و تشديد هرج و مرج هم امنيت را

در همه وجوه آن به خطر مىافكند .و نيز ،رسيدن خطر و نا امنى به حدى كه
براى جامعه قابل تحمل نباشد مساوى است با فراهم شدن و ايجاد لحظه تمايل

به استبداد ،مىتوانيم بر اساس اين دستگاه نظرى كه من اينك براى شما توضيح
دادم ،رفتارهاى قدرتهاى مسلط خارجى و عوامل داخلى آنها را پيگيرى كنيم و
آنچه كه تحت عنوان «القاى ايدئولوژى» گفتهايم و خصوصا معناى آنچه را

كه به صورت «نفرت از آزادى» تبليغ مىشود ،درست بفهميم و به اصطالح
«كاله سر هيچ كس نرود» و با علم و اطالع بر اين واقعيتها تمام كوشش و
تالش خودمان را به كار ببريم تا بر هرج و مرج غلبه كنيم تا حکومت لياقت را

جايگزين حکومت جبر و گروهبازى بنماييم و باالخره به اين ترتيب انقالب را
نجات بدهيم و مانع از پيدايش مرحله سوم بگرديم.
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حفظ آزادى موكول به دفاع قاطع از آن است
صاحب كتاب بر اين باور است كه «حفظ آزادى موكول به دفاع قاطع از

آن است» .پس از آن ،بحثى را به ميان مىآورد كه از نظر من بسيار جالب
است و باز هم نشانه ديگرى است گویای اين كه انديشه بر پایه تضاد باالخره
از راه انتقاد آنچه به نام آزادى در غرب وجود دارد ،جای به اندیشه برپایه

توحید میسپارد و به حقانيت تفكر اسالمى راه مىبرد.

مىگويد« :ما آزادى را به بهاى امنيت و مساوات و برابرى را به بهاى عزت

نفس ،و آگاهى انتقادى را به بهاى عزت نفس ،و آرامش فكرى خود مىخريم.
اين قيمت گزافى است كه هيچ يك از ما به طيب خاطر آن را نمىدهد و بسيارى

اصال نمىخواهند آن را بپردازند» .نويسنده سپس مثال تاريخى میآورد و
مىگويد «:بهترين افراد يونان قديم شکى در اين معامله نداشتند و راجع به
بزرگترين منتقدان و پرسش كنندگان خود ،يعنى سقراط مىگفتند كه بهتر است
آدمى چون سقراط راضى باشد» اما واكنشى پديد آمد و سقراط را براى پرسش

هايى كه مطرح مىكرد كشتند .از زمان شاگردش افالطون تا به امروز كم

نبوده اند اشخاص برجسته و با استعدادى كه با بيشتر باز شدن جامعه مخالفت
ورزيدهاند و خواستهاند آن را يا به عقب يا به جلو ،به سوى بسته شدن بيشتر

سوق بدهند.

اين كه ميان آزادى (در صورتى كه مجموعه فعاليتهاى تخريبى و سازنده

را آزادى بدانيم) و امنيت ،برابرى ،عزت نفس ،مغايرت و مخالفت و تضادى
وجود دارد ،درست است .چون فعاليتهاى تخريبى ممکن است آن قدر زياد

بشود كه بخاطر امنيت ،باید برابرى و عزت نفس و منزلت انسانى را فدا کرد؛ اما
اگر ما فعاليت تخريبى را از قلمرو آزادى خارج كنيم ،ميان امنيت ،برابرى،
عزت و منزلت انسانى و آزادى نه مغايرتى است و نه تضادى وجود دارد ،بلکه

اينها يك واقعيت مىشوند.

اما براى بازداشتن انسانها از فعاليت تخريبى ،روشى متناسب با زمان و

مکان و شرايط روز جهان بايد در پيش گرفت .چه بسا بين ما در هدفى كه
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مى خواهيم به آن برسيم اختالفى نيست ،اما اختالف در روش كار ،خود
اختالف عظيمى است.

به گمان من در زمان و مکان ما (امروز) بايد تكيه بر آ گاهى كرد و با

فعاليتهاى تخريبى از راه توسعه دايره علم و اطالع عمومى ،مبارزه نمود .اگر
ما بخواهيم با توسل به زور جلوى فعاليت تخريبى را بگيريم ،تنها میزان

تخریبها را بیشتر میکنیم .در حقيقت ،زور چون نمىتواند سازنده باشد و
خواهى نخواهى افراط در كار و تمايالت سلطهطلبانه ،فرمانروايى ،عامليت و
اين بيماريها كه در انسان وجود دارد ،موجب مىشود كه خود فعاليتى به مراتب

تخريبىتر از آن فعاليتهاى تخريبى بشود ،كه ما مىخواهيم به زور جلوى آنها
را بگيريم .اين است كه هدايت و خصوصا كوشش براى تغيير تصحیح

تعریفها و تعميم آگاهىها ،به عنوان مطمئنترين راه براى حذف آن بخش
از فعاليتها كه تخريبى هستند و از نظر ما مخالف آزادى است ،ضرورت تام و

تمام مىيابد.

تجربه تاريخ به ما مىگويد آنها كه براى جلوگيرى از منكرات ،روشهاى

خشونتآميز در پيش گرفتهاند ،در حقيقت مىخواستهاند كه اين منكرات را

بهانه سلطه بىچون و چراى خويش بر جامعه ،قرار دهند .در عمل ،پس از
استقرار استبدادشان ،يعنى «منكر بزرگتر» آن منكرات با ابعاد بزرگترى در

جامعه رواج يافته است .صاحب كتاب به همين معنا نيز پرداخته است و

مىگويد« :آنها كه خيال مىكنند جامعه از بد رو به بدتر مىرود ،طبعا
مىخواهند مانع دگرگونى شوند و آنها نيز كه خيال مىكنند جامعه كامل آينده
را به وجود مىآورند ،پس از تحصیل قدرت ،بخاطر تقدم حفظ قدرت ،خود

مانع از حصول آن جامعه ،میشوند؛ استبدادگری مستلزم ممانعت از جريان
دگرگونى است».

كمى بعد مىگويد« :مثالا» مىگويند كارآترین طرز حکومت ديکتاتورى

است .يا پيرو نظريه جامعه كامل مثل كمونيزم ،مىخواهد مدينه فاضله بسازد.
از لحاظ نظرى ساختن آن مدينه فاضله و آن جامعه كامل خوب است .ولى در

عمل ،بخاطر استقرار دیکتاتوری ،درست از آب درنيامد .البته اگر نظريهاى در

عم ل درست از كار در نيايد ،دليل بر اين است كه در خود نظريه نقصى موجود
1012

است .در اين باره نيز بايد گفت كه در صورتى كه ما نظريه را اجرا كرده باشيم و
خوب از آب درنيامده باشد .اما اگر ما نظريه را اجرا نكرده باشيم كه به نام

نظريه ،حکومت دلخواهى به وجود بياوريم .در واقع بايد آن نظريهاى را به
محاكمه كشيد كه در عمل و به اجرا در آمده است.

كمى دورتر ،صاحب كتاب مىگويد« :تفتيش عقايد در اسپانيا،

حکومتهاى استبدادى و جنگهاى حاصل از تضاد عقايد و مذاهب كه قسمت
مهمى از تاريخ مغرب زمين را اشغال كرده است» مصداق بارز اين

ضربالمثل است كه «راه دوزخ از نيات خوب فرش شده است» .كسانى كه
در اين راه قدم برمى دارند ،تنها ابلهان و احمقان نيستند؛ در واقع حس عدم

رضايت از جامعه موجود ،مردم را به اين كار برمى انگيزد؛ بيشتر از آنها

صاحبان هوش و تخيل اهستند که برانگیخته میشوند ،نه عكس آن؛ زيرا مردم
كند ذهن و فاقد قدرت تخيل اغلب محافظه كارند و وضع موجود را

مىپذيرند».

اين بيان «پوپر» به استناد ضربالمثل كه راه جهنم از نيات خوب فرش

شده است .همان حرفى است كه ما اكنون زديم مبنى بر اين كه :نيات خوب
وسيله به حکومت رسيدن اشخاصى شدند مثل عبدالملك مروان خليفه اموى كه

مشغول خواندن قرآن بود ،وقتى مطلع شد كه خليفه شده است ،قرآن را بست و
گفت« :هدا فراق بينى و بينك» يعنى بين من و تو جدايى افتاد .اين درست كه
تمام اسالم نيات خوب است ،اما وقتى كه امويان به نام اسالم حکومت بکنند،

جامعه را به نام اسالم به جهنم مىبرند.

بنابراين ،مسئله آن است كه عدم رضايت از وضع موجود ،نقادان و

باهوشان را به خواستن اجراى آن نيات ،مقاصد ،دين ،راه و رسم و قوانين
خوب ،برانگيزد .اما اگر مردم با هوش و مردم تحول طلب آن نيات و هدفهاى
خوب را كنار گذاشتند و آن وقت طالب تغيير شدند( ،بدون اين كه معلوم

باشد كه چه نوع تغييرى را مىخواهند) اين خطر وجود دارد كه تغييرهايى كه
به جامعه تحميل مىشوند« ،بد را بدتر» كنند.

پس مسئله اصلى اين است كه ما بر سر اجراى آن نيات خوبى كه به خاطر

آنها عمل و انقالب مىكنيم ،معامله و سازش نكنيم و بايستيم.
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صاحب كتاب در دنباله بحث در همين رابطه مىگويد :اگرمردم ،به علم،
خواستههايى را نپذيرد و به عمل درنياورد ،راه ديگر همان تحميل مقاصد بر
كل جامعه است .اگر جامعه از روى آگاهى و علم ،امور و خواستههايى را

نپذيرد و به عمل در نياورد راه ديگرى نمىماند ،جز آن كه حکومت يا حاكمان،
مقاصد خود را به جامعه تحميل كنند .و اين ممکن نمىشود ،مگر اين كه تمامى

قوا در دست آنها قرار بگيرد و اين همان رژيم استبدادى است و هيچ سرنوشتى
جز سرنوشت رژيمهاى استبدادى و حتى آنها که با نيتهاى خوب آمدند تا
جوامع بشرى را به مدينه فاضله برسانند و در عمل به فساد و تخريب و تباهى

كشاندند ،به بار نمىآورد.

دليل آن هم واضح است .زيرا كه استبداد ناگزير است هر روز «زور»

بيشترى به كار ببرد .نويسنده در اين قسمت مىنويسد« :نه فقط خود طراحان
نقشههاى آينده جزء جامعهاى هستند كه مىخواهند آن را از ميان ببرند ،بلکه
تجربه اجتماعى و لذا فرضيات و آمال اجتماعى آنها هر قدر كه انتقادى باشد

باز ،عميقا تحت تأثير آن جامعه قرار دارد .پس براستى از بين بردن آن جامعه
شامل از بين بردن خود آنها و نقشه هايشان خواهد بود.

به هر حال هر تجديد بناى اجتماعى كه اساسى و از بن و ريشه باشد ،به

خاطر همين اساسى بودن ،به طور حتم عده زيادى از مردم را ريشهكن و گيج و
مبهوت مىسازد .و موجب بدبختى جسمى و روحى مىشود .و ناچار الاقل

عدهاى از اين مردم با اين تغييرات كه چنين تأثيراتى دارد مخالفت خواهند
كرد.

كسانى كه در رأس قدرتند و مىخواهند آمال خود را تحقق بخشند و

«جامعه آرمانى» را مستقر سازند ،معتقد خواهند شد كه اين قبيل مردم بخاطر
اغراض و منافع فردى خود مخالفت مىكنند و البته اين تا حدى هم درست
است و آنها را به عنوان دشمنان جامعه معرفى میکند و به ناچار آنها در طى

وقايعى كه روى مىدهد ،قربانى میشوند.

زيرا كه هدفهاى آرمانى غير قابل حصول است و دوره طوالنىاى را در بر

خواهد گرفت و دورهاى كه انتقاد و مخالفت را بايد در آن خفه كرد ،بسيار به

درازا خواهد كشيد.
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لذا عدم مدارا و تساهل و به كار بردن زور و استبداد شديدتر خواهد شد.
حتى اگر اعمال كنندگان آن نيز نيت خير داشته باشند»

نويسنده سپس ادامه مىدهد« :براى اجتناب از هر گونه انتقاد ممکن،

خرابکارى و مداخالت بيگانگان و فساد دستگاه ،يعنى سوء نيت را بهانه

مىكنند .بدين جهت الزم مىشود كه مقصران شناخته شوند و ريشهكن گردند و
اگر بنا بر گناه به گردن انداختن شود ،باالخره كسانى را پيدا خواهند كرد که
گناه را به گردن آنها بیاندازد .در اين موقع ،رژيم انقالبى ،در نتايج پيش بينى

نشده و غير منتظره اعمال خود ،غوطه ور میشود».

بهطورى كه مىبينيد ،اين نويسنده نيز به همان نظرات كه تاريخدان

آمريکايى میرسد .اين نويسنده ،چون او ،معتقد است :تحميل نظر به جامعه به

استبداد مىكشد و استبداد به تباهى بيشتر؛ همينطور هر چه استبداد بيشتر بشود،
تباهى و فساد بيشتر مىگردد و اين همان دور شدن از هدفهاى انقالب است.
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قسمت دهم
حق اطالع از واقعيتها و حق مشاركت در تصميماتى كه به امور
جامعه راجع مىشود

آنچه در اينجا به عنوان تصحيح بايد گفت ،اين است :اگر هدفهاى

انقالب از راه آگاه كردن مردم و با مشاركت خود مردم تعقيب گردند ،اين
راهى است كه ما را هم از سلطه استبداد نوع ماركسيستى و هم از ديوانساالرى

نوع ليبرالى حفظ مىكند.
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چرا كه وقتى مردم آگاه مىشوند و شركت مىكنند ،جامعه به گروههاى
متضاد تقسيم نمىشود ،بنابراين انبوه عظيم توده مردم در پيشبرد هدفهاى

انقالب شركت مىكنند و به تدريج ميل به سازندگى در جامعه افزايش و ميل
به تخريبت كاهش مىيابد .اين همان چيزى است كه موجب توسعه «مرزهاى

آزادى» به معنى و مفهوم حق اطالع از واقعيتها و حق مشاركت در تصميماتى
كه به امور جامعه راجع مىشود و حق رشد و مشاركت در سازندگى مىگردد.

پوپر ،بعد از اين بحث ،به اينجا مىرسد كه از ميان بردن ناگهانى سازمانها

و نهادها ،كار را به هرج و مرج مىكشاند و بعد از هرج و مرج ،جامعه آرمانى

ظاهر نمى شود و تصور اين كه هرج و مرج موجب ايجاد جامعه كمال مطلوب
بگردد ،ديوانگى محض است و همچنين اعتقاد به اين كه جامعه بهتر از جامعه

فعلى در هرج و مرج حاصل مىشود ،نيز چنين است.

بنابراين اگر درباره جامعه كامل تعهد داشته باشيم ،عليرغم خواب و

خيال خود ممکن نيست كه همه چيز را از ميان ببريم و از نو بار ديگر آغاز

كنيم.

بدين قرار ،در مجموع نظر پوپر درباره «جامعه باز» و «جامعه بسته» اين

مىشود كه آن جامعهاى كه تغيير را بپذيرد و از آن نترسد و نيز آن جامعهاى كه در
آن مشاركت عموم در كارها ممکن باشد« ،جامعه باز» است و آن جامعهاى كه

اين مشخصات را نداشته باشد« ،جامعه بستهاى» است.

و ما با انتقادهايى كه از اين نظر كرديم ،به اين نتيجه رسيديم كه در مورد

جامعه خودمان بدون آن كه آزادى به معناى امکان اطالع از واقعيتهاى راجع به
جامعه و جهان و مشاركت در تصميمات راجع به سرنوشت كشور و رشد و

برخوردارى از حق رشد واستفاده از اين حق ،ما نه تنها قادر نمىشويم كه
بنيادهاى نظام اجتماعى را به سود محرومان و مستضعفان دگرگون بسازيم ،بلکه

ناگزير مىشويم كه رژيم سابق را تكرار كنيم .البته با فساد بيشتر و با تحکيم
بيشتر سلطه خارجى بر سرنوشت كشور.

اين است كه هراندازه كه ما نسبت به آزادى در مفاهيمى كه گفتيم

پافشارى را فزونتر كنيم ،به اسالم صادقتر هستيم؛ در حقيقت اسالمى عمل

مىكنيم و در اين صورت امکان تحقق اسالم در جامعه بيشتر مىشود و
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استقرار استبداد به عنوان سرانجام محتوى انقالب ،بعيدتر مىگردد .و اگر ما
به راستى در طريق آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و مشاركت دادن و مشاركت

گرفتن ،برويم ،مىتوانيم مانع از پيدايش اين مرحله بگرديم.

وابستهها به حکومت برسند
به هر حال تجربهاى كه در آن هستيم ،تجربه بزرگى است و همه آنها كه اين

سطور را مىخوانند ،بايد نگرانى عميق مرا احساس كنند .بر آنهاست كه تصميم
بگيرند كداميك از دو روش را برمیگزينند؟ اگر با من موافق شدند كه اتخاذ
روش استبدادى با توجه به ضعف اجتماعى استبداد ،موجب مىگردد كه دقيقا

وابستهها به حکومت برسند ،همه آنهايى كه بر روشهاى استبدادى اصرار

مىورزند ،قربانى اين اصرار خويش خواهند شد .اگر به اين نتيجه رسيدند كه
آزادى به معناى آگاهى دادن است و واقعيتها را با مردم در ميان گذاشتند و نيز

اگر معتقد شدند كه مشاركت مردم در تصميمات مربوط به سرنوشت خويش
ضرورت عينى و اساسى رشد انقالب است ،مرا يارى خواهند كرد .بر من بود كه
هشدار بدهم؛ بر من بود كه تجربههاى تاريخى را پيش چشم همه بياورم؛ و بر
من است كه در برابر جريانى كه كشور را به سوى استبداد وابسته به سلطه خارجى

مىبرد مقاومت كنم ،چرا كه اين به معناى مرگ اسالم ،و مرگ ايران و مرگ
آرمانهاى يك انقالب است.

اما موضوع بعد كه در اين هفته قرار بود در كارنامه از آن حرف بزنم

«بازديد از اردوگاهها» و «سياست و معنويت» بود.

در اصفهان و جيرفت ،يك واقعيت به وضوح به چشم مىخورد و آن اين

كه گروههاى سياسى مىكوشند از موقعيت پناهندگان جنگ به سود خود
استفاده كنند و از يادمىبرند كه همين اخالق در زمانى كه پناهندگان مىبايد با
احساس وحدت ،احساس اخالق عالى و احساس روحيه تالش براى پيروزى

در اين جنگ ،اميد و اطمينان پيدا كنند ،مىبينند كه گروهها از پى هم مىآيند،

هر يك بر ضد ديگرى تبليغ مىكنند ،آيا از اين كه در جنگ به جاى فتح،
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شکست آيد ،مأيوس نمىشوند؟ و آنها ناگزير از خانه و كاشانه خويش امید
نمىبرند؟

در «جيرفت» با تحريك عناصر ضدانقالب آوارگان و گروهى از مردم شهر

به جان هم افتاده بودند و روز پيش از آن كه من به آنجا بروم عدهاى كشته،

بعضى مفقود ،گروهى زخمى و جمعى نيز توقيف شده بودند .چه انگيزهاى در

اين گروهها هست كه به جاى مغتنم شمردن اين فرصت براى اطمينان دادن به
مردم ،در شکست روحيه آنها و القاى نااميدى به آنان تالش مىكنند؟ اين
سئوالى است كه مردم بايد از آنها بپرسند! آن مقامهايى كه آوارگان را مردمى

تصور مىكنند كه بايد از موقعيت آنها استفاده كرد و به سود خود تبليغ نمود،
اشتباه مىكنند و فريب ضدانقالب واقعى و اصيل (يعنى آنها كه مىخواهند به
سود ابرقدرتها ،ايران را تحت سيطره خويش درآورند) را مىخورند.

بگذارند در اين اردوگاهها حب و بغضهاى سياسى وارد
نشود
چرا كه نه تنها امروز اين آوارگان از اين گونه رفتارهاى بيان كننده «تدنى»

و «فرومايگى» به تنگ مىآيند ،بلکه فردا هم كه جنگ تمام مىشود ،خاطره
اين روزها آنان را آزار خواهد داد و نوع رفتار مقامات مسئول و غير مسئول و

گروهها را فراموش نخواهند كرد.

اين است كه من درباره اثرات زيانبار اين گونه رفتارها به مقامات مسئول

كه به خانوادههاى شهدا خدمت مىكنند و يا در اردوگاههاى پناهندگان
مشغول فعاليت هستند ،هشدار مىدهم و تأكيد مىكنم كه اين روشهاى
نادرست و تخريبى را رها كنند و بگذارند كه در تماس با خانوادههاى شهدا در

اين اردوگاهها حب و بغضهاى سياسى وارد نشود و آنچه حاكم مىشود،
همان معنويت و روح بلند انسانى كه در سختى و تنگنا هموطنان خويش را

يارى مىدهد باشد و در اين شرايط اردوگاهها را ميدان برخوردها ،نكنند.
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به هرحال براى من كه بازديد كننده بودم ،شور و هيجان پناهندگان و
اميدشان به پيروزى بسيار دلگرم كننده بود و البته مايه شرمندگى ،شرمندگى از

اين كه مىبايد چنان مىكرديم كه خانه و زندگى آنها مورد تجاوز قرار
نمىگرفت و وقتى كه از اين كار ناتوان شديم ،الاقل بايد مىتوانستيم به موقع و

با پيش بينىهاى الزم ،فكر پناهندگان را میکردیم و گذران و زندگى موقت آنها
را در اردوگاهها ،آن گونه سامان مىداديم كه بر رنج آنها افزوده نگردد.

به هر حال ،اميدوارم برآنها كه معلوم باشد كه آنچه در توان داريم ،براى

پيروزى در اين جنگ و راندن دشمن انجام مىدهيم و اميدوارم كه پس از
جنگ با هم و با امکاناتى كه در كشور داريم ،به بازسازى مناطق جنگ زده

بپردازيم.

اين مردم چرا مرا انتخاب كردهاند؟ آيا انتخاب كردهاند براى اين كه
من ماشين امضا بشوم؟!

غير از مسئله اردوگاهها و اين تذكردرباره اثرات سوءِ تقدم دادن به

گرايشهاى سياسى در اردوگاهها ،مطلب ديگرى كه در جيرفت با آن برخورد
نمودم ،اين بود كه جوانى آمد و اعالميهاى به من داد كه زير آن امضا شده بود:

«جهاد سازندگى جيرفت و انجمن اسالمى( »...نام انجمن اسالمى در خاطرم

نيست) متن اعالميه اين درباره بود كه دفترهاى هماهنگى ،مركز ضدانقالب
شده است و عناصرى چنين و چنان بدانجا آمدند و يا در روزنامه انقالب

اسالمى چه شده و چه نشده است و نيز وزراى مکتبى چرا معين نمىشوند و...
بود.

از آن جوان پرسيدم :آيا در اين شهر دفتر هماهنگى وجود دارد؟ معلوم شد

كه وجود ندارد .گفتم اين اولين دروغ شما .چيزى كه در اين شهر وجود ندارد

چگونه مىشود كه پناهگاه اين و آن شده باشد؟ پس معلوم شد كه شما از مركز
واحدى الهام مىگيريد كه عين همين اعالميه را با همين عبارت در شمال

ايران هم به دست من دادهاند.
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سپس از او پرسيدم شما كه گفتهايد كه چرا وزرا را منصوب نمىكنم ،آيا
در قانون اساسى وظيفه رئيس جمهور اين شده كه هر وزيرى راكه به او پيشنهاد
كردند تصويب كند و يا اين كه وظيفه نخست وزير اين استكه وزراى قابل

تصويب را به رئيس جمهور پيشنهاد كند؟

اين مردم چرا مرا انتخاب كردهاند؟ آيا انتخاب كردهاند براى اين كه من

ماشين امضا بشوم؟ و يا انتخاب كردهاند كه طبق قانون اساسى رئيس قوه
مجريه باشم و وزرايى را كه قابل تصويب مىدانم تصويب بکنم؟

آيا قانون اساسى اين جور مقرر كرده است كه من نقش مجلس را بازى

كنم؟ يعنى وزرا پيشنهاد بشود و من خواهى نخواهى (در نقش حتى نه مجلس
آزاد ،بلکه يك مجلس مجبور) آنها را تصويب بکنم؟

آيا وظيفه شما كه مىگوييد جهاد سازندگى هستيد ،صادر كردن اين جور

اعالميه ها است؟ و آيا براى همين كارها (اعالميهها) جهاد سازندگى به وجود
آمد؟ آيا شما قيم مردم هستيد؟ بعد ،به او گفتم آنها كه در جهاد سازندگى در

روستاها و شهرها به «هدف» اين جهاد يعنى «سازندگى» مشغولند ،روحشان
از اين اعالميهاى كه شما به نام آنها امضا كردهايد خبر ندارد و متأسفانه

استفاده از اين نهادها براى تبديل آنها به ابزار حکومت ،نه تنها موجب مىشود

كه اين نهادها وظايفى را كه براى انجام آنها به وجود آمدهاند ،كم كنند ،بلکه

به تدريج رابطه با مردم بودن و با مردم عمل كردن و بلکه پيشاهنگ مردم بودن

را به رابطه حاكم و محکوم با مردم و تالش براى حاكم شدن تبديل مىكنند و

اين همان است كه آن نهاد را به ضد هدفى كه براى آن بوجود آمده است تبديل
مىكند.

باری ،در جيرفت اين مسئله پيش آمد و من به مناسبت اين مطلب را

گفتم .بعد ،به ميان مردم رفتيم كه در اجتماع آنها همان خودجوشى كه در
سمنان ديده بوديم ،ديديم ،همان شعارها ،همان شور و همان هيجان ،اين بار،

مرا مطمئنتر كرد كه تالش براى مشاركت دادن عموم و تالش براى آن كه
وجدان و شعور عمومى ارتقا بيابد ،اثرات خويش را به بار میآورد :و رفتارها

در همه جاى كشور يکسان است.

پس مى توان نااميد نشد و مىتوان به سرنوشت كشور اميدوار شد.
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قسمت يازدهم

از جنگ چه خبر؟
با توجه به آنچه گفتهام( ،كارنامه گذشته) مىتوان نااميد نشد و به

سرنوشت كشور اميدوار شد و اطمينان يافت و اطمينان داشت كه ما بر
مشکالت چيره خواهيم شد و اين مردم به تدريج از ابهامات ماههاى نخستين

انقالب بدر مىآيند و آماده مىشوند كه بطور خودجوش نظم بپذيرند و در كار
و تالش شركت كنند و پاسدار اسالم راستين باشند و مانع از تحقق هدفهاى

دشمن در استقرار استبداد جديد بگردند.

از مطالب ديگرى كه در اين هفته بدان مشغول بوديم طرحهاى نظامى بود.

درباره اين طرحها بايد گفت كه پارهاى از آنها را بايد چندبار از سركوفت،
1021

درست شود مثل آن مورى كه ران ملخ را به باالى ديوار مىبرد .گذشته از آن كه
وقت مىگيرد ،قابل بحث و توضيح هم نيست و نمىتوان در معرض اطالع
عمومى قرار داد .ناچار ،اين سئوال هميشه هست كه« :از جنگ چه خبر؟».

اين سئوال آدمى را در بيم و اميد نگه مىدارد البته تأثيرات اين حالت بر

اعصاب و روان آدمى تأثيرات خوش آيندى نيست .ولى به هر حال اصرار و
سماجت ما بايد به ما اين امکان را بدهد كه مشکالت اجراى اين طرحها را از
بين ببريم و اگر به اين امر مهم موفق بشويم( ،و به خواست خدا مىشويم)

همان تجربه پيروزى خواهد شد كه ما از آن صحبت مىكنيم .این پیروزی به

كشور ما امکان مىدهد كه اين تجربه را در تمام زمينههاى ديگر تكرار كنیم و
بدون اين كه در انتظار سياست موافق قدرتهاى خارجى بنشينیم ،برنامه ايجاد

ايران اسالمى ،مستقل و آزاد را به اجرا بگذاریم.

امريکا قطعات هواپيما و اسلحه و غيره را به ايران نخواهد داد
در اين هفته گزارشهاى زيادى از جمله درباره وضع رژيم عراق و نيز

حرفهاى وزير خارجه آمريکا و رئيس جمهورى جديد اين كشور خواندم.

گزارشى از آمريکا بود كه ،بنابر آن ،در مجلسى كه آقاى ريگان و پنجاه نفر

از نمايندگان كنگره در آن بودهاند ،و راجع به تغيير رژيم در ايران صحبت شده

است ،ريگان خنديده و گفته است :من مىدانستم كارتر اشتباه كرده است و اگر

ما در ايران عمل كنيم ،روسها با ما مقابله نخواهند كرد.

بياناتى هم كه وزير خارجه و رئيس جمهورى آمريکا به طور علنى كردهاند،

به اين مضمون گفتهاند كه در ايران دولت به معناى مجموع تأسيسات مندرج
در قانون اساسى ،يعنى قوه مجريه و قوه مقننه و قوه قضاييه نيست .همچنين

گفتهاند كه امريکا قطعات هواپيما و اسلحه و غيره را (كه پولش را دادهايم)
به ايران نخواهد داد.

تهديدها و دندان نشان دادنها ،را نيز خواندم و ديدم كه دستگاه ادارى

ريگان بيشتر از دستگاه ادارى كارتر به راه خطا مىرود .زيرا كه عامل «مردم»
و «ملت آگاه» را به حساب نمىآورد.
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همواره كوشيدهام براى هموطنان خودم توضيح بدهم كه ميان «مخالفت
قالبى» و «مخالفت واقعى» با آمريکا تفاوت وجود دارد .چرا كه مخالفت
قالبى با آمريکا آن مخالفتى است كه به آمريکا امکان بدهد كه آنچه از فشار و

تضييق كه مىتواند ،بدون ترس از عكسالعمل مردم جهان در حق ما اعمال

نمايد.

ولى «مخالفت واقعى» با آمريکا ،آن است كه ما وابستگىهايى را كه به

خارج داريم با كار و تالش و كوشش در داخل به تدريج قطع نموده ،كشور را از

هر گونه تأثير اقتصادى ،سيأسى و فرهنگى سلطهگر خارجى برهانيم.

جانبداران سياست شمالى با اين گونه مخالفت با آمريکا موافق نيستند.

(گر چه در حرف زدن هم اظهار موافقت نمايند) چرا؟ براى اين كه استقالل

را به وابستگى نمىتوان تبديل كرد .اما وابستگى به آمريکا را به وابستگى به
روسيه مىتوان تبديل كرد .چنان كه انورسادات وابستگى به روسيه را به
وابستگى به آمريکا تبديل كرد.

با خواندن اين گزارشها بر من است كه به مردم هشدار بدهم و بگويم تا

زمانى كه شما در صحنه هستيد ،خطر از اسالم و ايران دور است .اما اگر شما

بىتفاوت بشويد و اگر شما القيد بشويد و اگر شما خطر را آن طور كه هست
نبينيد ،بايد بگويم كه هر دو ابرقدرت مشغول ايجاد خط سوم هستند و خطر

براى كشور بزرگ است.

«ايجاد خط سوم» يعنى چه؟ يعنى اين كه وقتى انقالب انجام گرفت و

نيرويى كه انقالب بر سر كار آورده است ،به جاى آن كه پى در پى پيروزى به
دست بياورد ،شکست برايش حاصل شود ،در اين صورت خط سوم پيدا

مىشود :خط «نه اين و نه آن» ،بلکه خودم.

در حال حاضر خط متمايل به آمريکا با توجه به مصاحبهاى كه «امينى»

در خارج از كشور كرده است ،معلوم است كه چه كسانى را در بر مىگيرد

عدهاى از گرايشهاى گوناگون بگرد اين خط و محور جمع مىشوند؛ يعنى
همان كه بارها گفتهام كه مىگويند چارهاى نيست ،يا بايد با آمريکا كنار آمد و
يا بايد با روس كنار آمد .كنار آمدن با روسیه پايان زندگى مستقل ايران است.

زیرا ديگر نمىتوانيم از سلطه آن خارج شويم ،پس بايد با امريکا كنار آمد.
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«ليبرال» به معناى درست كلمه يعنى آن قشرهايى كه به دنبال اين خط
مىروند .همه اينها يك محور دارند که امریکا است .روز به روز دست
نشاندگی خود را روشنتر مىسازند .البته ،جناحهايى از اينها هم خواهند
كوشيد كه از عنوان مصدق مرد بزرگ تاريخ ما نيز استفاده كنند.

محور ديگر ،همان محور تمايالت وابسته به ايدئولوژى و سيأست همسايه

شمالى هستند .آنها هم با همين طرز فكر (يا بايد با آمريکا بود يا بايد با
روس) ناچار ،به استناد نارسائيها و ناكاميها ،اين خط را پيش مىبرند و تبليغ

مىكنند و خواهى نخواهى ممکن است عدهاى هم فريب اين سخنها را
بخورند .البته هر دو دسته مىتوانند گروههايى را در درون جنبش اسالمى ما،

جا دهند كه اينها «خط سومى» در داخل جنبش پيش بکشند كه ،نه رئيس

جمهور و نه مخالفين رئيس جمهور ،بلکه خود ما باشيم .اين خط ابوموسى
اشعرى است كه البته به سود معاويه تمام مىشود .يعنى دست آخر ،يا
جانبداران آمريکا از اين «خط سوم» استفاده مىكنند و يا جانبدارى همسايه
شمالى .در اوضاع و احوالى كنونى به نظر مىرسد كه آمريکا زمينه بيشترى

براى استفاده از اين خط سوم دارد.

با اين برداشتم از واقعيتهاى روز و گزارشهايى كه خواندم ،مىخواهم بار

ديگر به مردم هشدار دهم:

بر سر تاريخ اسالم آنچه از راه شيوه ابوموسى اشعرى بايد مىآمد ،آمد؛

تكرار اين تجربه مساوى است با همان مرحله سوم ،يعنى استبداد و اين استبداد

مساوى است با سلطه آمريکا و يا سلطه روس .پس بايد دانست كه كار مسلمان
اين نيست ،بلکه اين كار كسانى است كه اسالمشان در خودخواهىهاى خودشان

خالصه مىشود .كار مسلمان واقعى انتخاب ميان حق و باطل و حمايت قاطع و
بيدريغ از حق است .باطل ،باطل است .چه التقاطى و چه جانبدار خالص و

خلص زور.

کارنامه  10تا  17بهمن 1359

تاریخ انتشار  13اسفند 1359
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قسمت دوازدهم
چند نوبت درباره فرار مغزها از ابتداى انقالب تا به امروز صحبت
كردهام

يکى از كارهايى بود كه در اين هفته انجام دادم ،مصاحبه بود .در اين

مصاحبه كه با تفصيل انجام گرفت ،در زمينههاى مختلف توضيحات مفصل
دادم و از معنويت انقالب اسالمى ايران دفاع كردم و اين معنويت را توضيح

دادم و گفتم كه تبليغات امريکا در وارونه جلوه دادن حقيقت انقالب ما در
جهان ،يکى از بزرگترين خيانتهاى زمامداران آمريکا ،نه تنها به ملت آمريکا،

بلکه به مجموع بشريت است.

سپس چند نامه و گزارش راجع به افرادى خواندم كه اين افراد به لحاظ

غير قابل تحمل يافتن وضع ،كشور را ترك كردهاند .آنها که رفتهاند صالحيتها و

تخصصها بودهاند .چند نوبت درباره فرار مغزها از ابتداى انقالب تا به امروز

صحبت كردهام و هشدار دادم و نيز اعالم خطر نموده و گفتهام كه جامعه عاقل
و رشید ،نمى بايد مغزهاى خود را بتاراند و بعد به دنبال خارجيها برود و از آنها

بخواهد كه بيايند و براى او شبکه برق درست كنند ،كارگاه برق به كار

بياندازند ،سد بسازند و كارخانه به پا كنند و...

اين صحيح نيست كه ما چنان عمل كنيم كه در جهان اين طور تبليغ بشود

كه هر چه مغز است ،با اسالم ناسازگار است و از جمهورى اسالم مىگريزد .و
اين صدور انقالب نيست ،بلکه صدور ضد انقالب است .هر مغزى كه ناگزير

بشود كه ميهن خويش را ترك بگويد ،سفيرى است كه مىرود تا بر ضد
جمهورى و بر ضد اسالم تبليغ كند .تازه اگر مانع رفتن آنها بشويم (كه با

اوضاع و احوالى كه داريم مشکل مىتوانيم مانع بشويم) ،فشار آنها بيشتر

مىشود.
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بنابراين ما بايد روشها را عوض كنيم .اين مسئله ما را ناگزير مجبور
خواهد كرد تا روشهاى نادرستى را كه داشتهايم عوض كنيم و زمانى ما اين كار

را خواهيم كرد كه حالت تسليم پيدا كنیم و واى از آن روز بر كشور ،بر اسالم و
بر جمهورى .در اين باره نيز بار ديگر هشدار مىدهم :روشها را تغيير بدهيم و

به جامعه و مغزها امکان بدهيم از راه جلب و جذب و ميدان دادن به استعدادها
و از راه حاكم نكردن نادانان و نااليقان؛ تا آنها به حقانيت اسالم واقف بشوند
و همه توان فكرى و توان يدى و استعداد و ابتكار خود را در خدمت ایران و

اسالم بگذارند.

غير از اينها در اين هفته ،فعاليتهاى مربوط به امور نظامى زمينه عمده

فعاليت را تشکيل مىداد و عمالا وقت خود را به اين فعاليتها مىگذرانم؛ اما
چون اين فعاليتها يا جنبه محرمانه دارد كه نمىتوان آنها را اظهار كرد و يا
فعاليتهاى معمولى است و بارها از آن صحبت شده است ،وقت شما را با بحث

از آنها نمىگیرم.

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

در عين حال ،در اين هفته دو نامه مفصل به فرزند امام نوشتم كه در يکى

از آنها به  4قاعده كه در اين كارنامه از آن بحث كردم پرداختهام :لحظه
پيروزى ،لحظه وحدت است؛ لحظه شکست ،زمان اختالف است و در مقام
تزاحم ميان امنيت و آزادى سرانجام جامعه امنيت را انتخاب مىكند و ما بايد
براى وحدت به دنبال پيروزى برويم و از راه به دست آوردن پيروزيها به وحدت

برسيم و اين روزهاى تلخ را فراموش كنيم.

شنبه  18تا جمعه  24بهمن ماه 1359
تاریخ انتشار  14اسفند 1359
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قسمت اول

تبليغ زيادى مىكنند مبنى بر اين كه من مسلمان نيستم
پيش از ظهر شنبه با آقايان حجتى كرمانى و محالتى به بازديد جبهه و

كارهايى كه در حال انجام بود ،رفتيم كه اين كارها مثل كارهاى «مور»
مىماند همان مورى كه شصت بار «ران ملخ» را از ديوار باال مىكشيد .بايد

نااميد نشد و تسليم يأس نشد و کار چندين و چند بار تكرار كرد تا به نتيجه

برسد .انشاءالله وقتى به نتيجه رسيد ،مىگويم كه چه نوع كارى بود و چه
كسانى با چه پشتكارى اين كارها را پيش بردند.

آقايان حجتى كرمانى و محالتى به محل آمده بودند تا درباره محتواى

صحبت چهارشنبه سالروز انقالب ( 22بهمن) با من صحبت كنند.
پيشنهادهايى داشتند كه نوشته بودند و با من در ميان گذاشتند .حرفها زده شد

و يکى از مطالبى كه من موافق نبودم كه در سالروز انقالب بگويم اثبات
مسلمانى خودم بود .توضيح اين كه تبليغ زيادى مىكنند مبنى بر اين كه من
مسلمان نيستم .حاال اگر ارزش كارهاى علمى خود را بگويم «منم» و

خودستايى كردهام و يا از مظلوم دفاع كردهام كه نامسلمانها اين طور بروند ودر
مسلمانى او شك بکنند؟ به هر حال ،آنها كه با علم سروكار دارند ،ارزش كار

علمى را مىدانند و آ گاهند كه كارهايى كه براى تجديد حيات علمى اسالم
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انجام داده ام ،چه ارزشى دارد .وقتى تا اين حد سقوط و انحطاط اخالقى باشد
و كسانى باشند كه از خدا نترسند و در جمهورى اسالمى ،نخستين رئيس

جمهور منتخب مردم مسلمان را نامسلمان جلوهگر سازند ،اين به معناى
شکست اخالقى جمهورى است .آنهايى كه اين كارها را مىكنند اگر هم كه با

شخص من دشمنى داشته باشند ،فرعى است .بلکه دشمنى اصلى آنها با جمهورى

است و مىخواهند جمهورى و خصوصا رأى مردم را بىاعتبار كنند .اگر مردمى
كه با آن وسعت ،رأى دادند و ظرف اين يکسال هم هيچ فرصتى را براى تأييد

و حمايت و نشان دادن احساس و رأى موافقت از دست ندادهاند ،همه اينها در

انتخاب ،نادان باشند! كدام يك از انتخابهاى ديگرشان بجاست؟ و وقتى به
مردمی قبوالندند كه توانايى انتخاب ندارند ،چگونه مىتوان از جمهورى دفاع
نمود؟ قدم اول و اساسى (كه يك بار ديگر نيز گفتهام) براى ساقط كردن

جمهورى اين است كه رأى مردم را بىاعتبار جلوه بدهند.

قطعا وقتى كه رأى  76درصد رأى دهندگان ،يعنى  11ميليون انسان

غلط ،اشتباه و خطا بود ،رأى  50هزار و  100هزار از همين مردم به همان
نسبت ،دهها و بلکه صدهابار اشتباه و غلطتر خواهد بود! اين چه برخوردى

است كه جمعى با رأى مردم مىكنند؟ اما وقتى مردم قادر به انتخاب نشدند و

اين معنا كه «مردم در انتخابشان اشتباه كردهاند» تبليغ شد ،ناچار به اين
برمىگردد كه چه كسانى عقل و لياقت و درايتِ اداره كشور دارند؟ تا قيم مردم
بشوند و مردم را به راهى كه خود مردم ،آن را تشخيص نمىدهند ولى اين

عقلهايى استثنايى آن را تشخيص مىدهند ،ببرند! به اين ترتيب است كه زمينه
روانى ،فكرى استبداد فراهم مىگردد .نبايد كسى فريب بخورد و من نيز نبايد
گمان بکنم كه شخص من تنها هدف تيرهاى تهمت هستم.

بارى ،شنبه بعد از ظهر به تهران بازگشتم و تا ديروقت ديدارها انجام شد

كه اغلب آنها هم راجع به صحبت روز چهارشنبه  22بهمن بود .يکشنبه

صبح هيئت  5نفرى روحانيت آمد و در زمينه صحبت  22بهمن آنها نيز نظر
خودشان را گفتند كه تحريك و حمله نباشد و تفاهم باشد .مطلبى را به آنها

گفتم كه بازگو كردن آن به كار خواننده مىآيد .و آن اين است :براى من يك

ضابطه و معيارى وجود دارد و آن اين كه وقتى كسى دروغ گفت و اين دروغ را
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به قصد تخريب ديگرى گفت ،از او مشکل مىتوان پذيرفت كه خدا را مىپرستد
و نه خود را! اگر درباره مطالبى كه مىگويند ،تحقيق بشود و معلوم بگردد كه

چه كسانى در مقام تخريب ديگرى دروغ مىگويند ،گمان مىكنم كه آن كسان
بدترين بالها براى جمهورى اسالمى هستند.

انسان با صداقت ،صالبت و ايمانى مشغول كار است و از بقيه امور فارغ

و غافل است ،اما وقتى كه به تهران مىآيد ،در تهران مىبيند كه «نقشه كودتا»
كشيده است و خود خبر ندارد! نقشه بندوبست سياسى با اين و آن گروه كشيده
است و خودش خبر ندارد! طرحهاى عالى جنگى به او دادهاند ولى او اجرا

نكرده است و خود خبر ندارد! طرحهاى جنگى آوردهاند تا در شوراى عالى
دفاع طرح بکنند ولى او اجازه نداده است! و ...و از خود مىپرسد كه آيا ما

براستى در جمهورى اسالمى زندگى مىكنيم؟ آنهايى كه با دروغ اين جوها را
مىسازند ،آيا قصدشان خدمت به ا

سالم است؟ و اينها آن امور و مسايلى

است كه بايد تحقيق بشود و چندبار هم گفتهام كه در اين جمهورى متأسفانه بنا
بر تحقيق نيست .هر كس هر حرفى زد و هر جوى ساخت ،مىسازد و مىرود.

مطلب ديگرى كه مطرح شد اين بود كه روزنامههايى كه بد و بيراه
مىنويسند ،تعطيل بشوند تا مردم راحت شوند

براى آنان استدالل كردم كه با اين كار مردم راحت نمىشوند ،بلکه خطر
براى جمهورى افزايش پيدا مىكند و بدنبال آن حالت روحى نسل جوان را

برايشان شرح دادم و گفتم كه اين نسل احتياج به شادى و تحرك ،رشد و كار و
فعاليت دارد .وقتى كه اينها تعطيل است ،روزنامه ولو فحش بدهد و آن را

تعطيل كنيد ،عوارض ديگرى خواهد داشت ،چرا كه فحش تعطيل نمىشود،
بلکه از كتبى و نوشته به شفاهى تبديل شده و رواج بيشترى هم مىيابد و دهها

مشکل بر مشکالت ما مىافزايد .تمام كوشش ما در دوران جنگ اين بوده و

هنوز هم اين است كه آزادى را به بهانه جنگ قربانى نكنيم .چرا؟ براى همين

كه اگر رأى مردم بىاعتبار بشود و آزادى آنها از بين برود و نيز وضع اقتصادى
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آنها به هم بخورد ،جنگ خارجى باشد و امنيت هم كه نباشد ،جامعه تمام
شرايط الزم براى قبول استبداد را پيدا مىكند .اين زمينه است كه ديکتاتورى را

به وجود مىآورد .بنابراين روزنامهها باشند و حتى همه آنها هم به من ناسزا
بنويسند ،مسئله اين نيست؛ مسئله اين است كه تبعيض نباشد و همان آزادى

براى عدهاى و انحصار زور براى گروه ديگرى نباشد .به عالوه مسئله در
گفتنها و نوشتنها نيست .به نظر من مردم هشيار ،عاقل و بالغ هستند و اين
افراد كم نيستند و اينها با خواندن اين مطالب دروغ را از راست تشخيص

مىدهند و براى مردم ديگر نيز توضيح مىدهند.

بنابراين اينها مشکل و مصيبت نيست ،بلکه مصيبت و مشکل كارهاى

خالف قانون اساسى و خالف قوانين اسالمى است كه در همه جاى كشور

انجام مىگيرد و بىاعتبار شدن قانون ،خصوصا قانون اساسى يکى ديگر از
شرايط مهم استقرار استبداد است.

از قديم گفتهاند كه «احترام امامزاده با متولى است»؛ وقتى ما قانون اساسى

را رعايت نكنيم ،چگونه مىتوانيم اين انتظار را داشته باشيم كه قانون در جامعه
محترم بماند و كسى فكر نكند كه مىتوان بر خالف قانون عملى انجام داد؟
شايد اين امر از ساير امور ديگرى كه عنوان كردهام مهمتر است .اگر قانون بد

است يا كافى نيست ،اين را باید به مردم گفت .تجربه به ما معلوم كرده كه
قانون ما براى اداره امور كافى نيست و بايد از نو قانون را رفع عيب بکنند و به

مردم پيشنهاد كنند .ولى تا وقتى كه چنين نشده است ،بايد قانون را اجرا كرد.

فهميدن اين مسئله كه از ناحيه چه كسانى قانون زير پا گذاشته مىشود و (چه
قانون اساسى و چه قوانين عادى) ،كار مشکلى نيست.

در تعليمات كمونيستى ،گروههاى ديگرى هم كه مىخواهند در جامعهاى

انقالب ايجاد كنند (بها تعریفی كه خودشان از انقالب دارند) ،يك مسئله
اساسى هميشه هست :براى اين كه زمينه انقالب در جامعه فراهم بشود ،اول
بايد در نظر تودهها قانون حاكم را بىاعتبار كرد! براى اين كه در آمريکاى

التين دهقانان را به انقالب بکشانند ،ابتدا ،سالها ،قوانين حاكم بر زندگى آنها

را بىاعتبار و مخالف منافع آنها مىشناساندند( ،در اين جا به عنوان جمله
معترضه بگويم كه البته اين قوانين مخالف آنها ،به سود گروههاى حاكم هم
1030

بودند و البته براى انقالب هم بايد قوانين ظالمانه را بىاعتبار كرد) .منظور
ارزيابى خود قانون نيست ،بلکه مقصود يك اصل است كه اگر بخواهند در

جامعهاى يك رژيمى را بىاعتبار كنند ،پيش از هر كارى بايد به سراغ قوانين
آن رژيم بروند و آن را بىاعتبار كنند .براى بى اعتبار كردن جمهورى اسالمى

بايد بروند قانون اساسى را بىاعتبار كنند .سپس قوانين عادى را بىاعتبار

كنند و به دنبال آن اسالم را بىاعتبار كنند .به اين صورت كه اين قوانين را
آ گاهانه ،و آزادانه ،باز و بدون احساس بيم و اضطراب زير پا بگذارند و اجرا
نكنند و يا اين كه آن را به صورتى اجرا كنند كه همه را از آن قانون بيزار

سازند.

اينها خطرهاى بزرگى است كه جمهورى ما با آنها روبه روست و اين همان

چيزى است كه ما مىخواهيم به اجرا درآيد .موارد روشن و آشکارى از قانون
اساسى به نظر ما زير پا گذاشته شده است و اگر ما نسبت به اجراى قانون

اساسى بيش از اين القيد باشيم ،به طور قطع جمهورى را به خطر انداختهايم.

قرار گذاشتم که اول تذکر بدهم و بعد به اطالع مردم برسانم
قرار شد كه مسايل را كه پيش مىآيند هفته اول تذكر بدهم و از هفته دوم با
شرح و بسط به اطالع عموم برسانم .به آنها گفتم كه يك هفته ديگر هم صبر

مىكنم كه مجموعا مىشود دو هفته ،يعنى هفته اول خطا و تخلف از قانون را به
مقام مسئول ابالغ مىكنم ،اگر انجام نشد ،هفته دوم مجددا ابالغ مىكنم و باز
اگر نشد ،هفته سوم به اطالع عموم مىرسانم .آن زمان ،همه بايد از اين كار
قانونى حمايت بکنند و هيچ كس هم نبايد بگويد اختالف ايجاد شد .بر اين
اساس قرار گذاشتيم و اميدوارم كه عمل كنيم.
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قسمت دوم
صحبتها در حضور امام چند قسمت داشت
يکى ديگر از كارهاى اين هفته ،ديدار يکساعته با امام بود .صحبتها در

حضور امام چند قسمت داشت:

يکى از گزارشهايى كه به ايشان داده بودند درباره اين بود كه مثالا من در

اين كار هستم كه فدايى خلق ،كومله ،جبهه ملى ،نهضت آزادى و مجاهدين
خلق را با هم جمع كنم و متحد كنم و با آنها كارهايى انجام بدهم .كه بعد منشأ

اين فتنه را شناختم.

خوب ،راست يا دروغ اين مطلب را البد خود اين گروهها بهتر مىدانند.

به هر حال يادم مىآيد و در بسيارى از نوشتههاى من هم هست كه تا وقتى
مراجعه به خود مردم ،زمينه آگاهى عمومى را آن طور فراهم نياورده باشد كه

بتوان بر پايه بينش اسالمى ،يك جبهه پايدارى كه داراى وحدت در مبانى
باشد ،به وجود آورد ،اين كار ثمرهاى نمىدهد ،چه رسد به اين كه ما در مبانى

هم اختالفهاى بنيادى داشته باشيم.

چون آن مطلب صحيح نبود و من از آن كامالا بىاطالع بودم ،نظر خودم را

گفتم .بعد كه ديدم اين مطلب در نامهاى خطاب به ايشان آمده است و آن

منشأ فساد كشف شد ،نامهاى خدمت ايشان نوشتم و همين مطالب را كه با
هيئت  5نفرى صحبت شده بود ،خدمت ايشان هم عرض كردم .ايشان راجع به

پرهيز از اختالفات و به ميان نياوردن صحبتهايى كه موجب تشديد برخوردها

مىشود راهنمايىهايى فرمودند .درباره پيشامد اصفهان و جيرفت و نيز وزرايى
كه تعيين نشدهاند و جنگ و بسيارى مسايل ديگر گفتگو شد كه بازگو
كردنش موردى ندارد.
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چند گزارش و نظر در باره صحبت بنیصدر در  22بهمن
بعد از ظهر يکشنبه ،تا شب ،مراجعات بود و غالب اين مراجعات هم

براى صحبت چهارشنبه بود .اين مراجعات تا صبح چهارشنبه ادامه داشت كه
در آنها چند گرايش بود:

يك گرايش اين بود كه در مردم انتظار زياد به وجود آمده است ،براى اين

كه حقيقت را  -هر چه هست  -بشنوند و اين روز ،روز تعيين تكليف بشود.
عدهاى هم مىگفتند كه مخالفين رئيس جمهورى در جامعه تبليغ كردهاند كه
رئيس جمهور در آن روز (چهارشنبه) حرفهايى خواهد زد كه تكليف معلوم

مىشود ،و همه به جان هم مىافتند ،و برنده و بازنده معلوم مىشود تا به اين
ترتيب سطح توقع و انتظار را در جامعه به حداكثر برسانند .از طرف ديگر از

اين سو فشار آوردهاند و فشار را روز به روز زيادتر مىكنند تا تحت اين فشارها
نتوانيد حرف خود را بزنيد ،و جامعه بيايد و در همه جاى ايران گوش بدهند و
ببيند كه آن توقعى كه داشت برآورده نشده است و از تغيير اين وضع كه به لحاظ

شرايط موجود ،براى مدت طوالنى قابل دوام نيست ،مأيوس بشود.

گروه ديگرى ،گرايش ديگرى را عنوان مىكردند ،و معتقد بودند كه

بايستى از طرح اختالفها و اين كه چه كسى باعث شده است و چه كسى عامل
شده است و ...خوددارى كرد؛ پيشنهاد مىكردند كه اين مطالب عنوان نشود و

فالن مطالب عنوان بشود و از اين حرفها.

قسمت سنجش افكار هم نتيجه سنجش افكار را آورده بود و مشخص

مىكرد كه مسايلى كه مردم مىخواهند طرح بشود ،چگونه مسايلى است .ديدم
كه هوش و آگاهى و وجدان عمومى ،برخورد درستترى با مسايل اساسى

كشور مىكند .براى اين وجدان و شعور عمومى مسئله اين نيست كه گروهى به
گروه ديگر حمله كند .بلکه مسئله اين است كه كشور چه مشکالتى دارد و چه

راه حلى براى اين مشکلها پيشنهاد مىشود .اين را خود مردم از طريق سنجش
افكار به من گفتند و از اين گروههايى كه با من ديدار مىكردند ،غير از دوستان

خود من كسى اين مطالب را با من در ميان نگذاشت .اين است كه مرا بيش از
پيش متقاعد كرد كه وجدان عمومى بسيار كمتر خطا مىكند.
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يك مسئله هم جزء اين مسايل پيش آمد :من چند ترجمه از مقالههايى را
كه در روزنامههاى خارجى آمده بود ،در اين هفته خواندم كه عنوان خواهم كرد
و اظهار نظرهاى مقامات خارجى است واین که آقاى ريگان آنجا نشسته است
ببيند در اينجا چه كسى با چه كسى بحث ميکند و او بايد چگونه حرف بزند،

يکى بگويد كه ببينيد «ريگان اينجور گفت!» اين ،روانشناسى و درجه آگاهى
جامعه خود را از حداقل پايينتر و در سطح سادگى محض و حتى سفاهت
تلقى كردن است و به موقع خود اينها را خواهم گفت.

پس جو پيش از چهارشنبه از لحاظ گروهها يك جو نگرانى و انتظار

حداكثر بود .ولى از نظر سنجش افكار يعنى آنچه كه مىشود گفت آئينه وجدان
و آ گاهى و انتظار عمومى ،جو انتظار براى شنيدن مشکلها و راه حل آنها بود.

و من بر اساس رهنمود امام و گفتگو با روحانيون و اين گروهها همان

خط را كه وجدان و شعور عمومى انتظار داشت ،در سالروز انقالب يافتم و

همان راه را رفتم.

البته راجع به همين خطرهايى كه انقالب راتهديد مىكند ،مثل تحديد

آزادى ،شکستن حرمت قانون و ...كه در اين گفتگو به ميان آوردم ،مىبايست

مطالبى را مىگفتم ولى نگفتم بدين لحاظ كه اينها با وضوح و بصراحت در پيام

امام آمده بود .و اگر بنا بر شنيدن و به كار بستن باشد ،حرف امام حجت است و
بايد مسئولين بشنوند و بکار برند.

جو بعد از صحبت ،باز از نظر همان وجدان و شعور عمومى ،جو رضايت

كامل بود .مسايل و مشکالت كشور بدون پردهپوشى طرح شده بود.
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چهار ركن راه حلهاى كشور همچنان معنويت ،امنيت و حل

مشکالت اقتصادى و دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل است
در سنجش افكار ،پيشنهادها و راهحلهايى عنوان شده بود كه به نظر من

چهار ركن راه حلهاى كشور همچنان معنويت ،امنيت و حل مشکالت

اقتصادى و دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل است .بدون توسعه آزادى
در داخل كشور به آن معانى كه چندين بار شرح كردهام ،ما بر اساس اين چهار
پايه ،قادر به اجراى برنامه براى نجات اقتصاد كشور ،براى تأمين امنيت كشور

و براى اعتالى معنويت جامعه اسالمى و نجات استقالل كشور نيستيم .آن
برنامه هم بدون شناسايى علمى مشکالت كشور در چهار زمينه فوق فراهم

نمىشود .برنامه عبارت از يك رشته حقايق خوب ،شعارهاى خوب نيست .اين
كه ما بنويسيم كشور را صنعتى مىكنيم ،كشاورزى را تنظيم مىكنيم يا بسط
مىدهيم ،ايران را سبز مىكنيم ،چنين مىكنيم و چنان مىكنيم ،با اين شعارها
برنامه به وجود نمىآيد؛ برنامه ،نتيجه شناسايى علمى مسايل كشور است و بايد
پاسخى روشن براى آن مسائل باشد كه تازه اين خطوط را به دست مىدهد و
هركدام از اين راه حلها به نوبه خود بايد يك برنامه تفصيلى پيدا كند كه عمل
به آن برنامه را زمان بندى كند ،محل شناسايى كند و نحوه اجراى آن را معلوم

بسازد و نتايجى را كه به بار مىآورد از پيش ارزيابى كند.

به هررو ،بعد از صحبت ،غير از آن گروههايى كه تمايل به باال گرفتن

برخوردها دارند ،تمام مردم اينطور كه كه سنجش معلوم كرد از صحبت راضى
بودند .در اينجا اشاره به يك مسئله بد نيست.

در نامهاى به من نوشته بودند كه شما همه كارها را بر اساس سنجش

افكار عمومى عمل مىكنيد اول از مردم مىپرسيد چه مسايلى دارند ،چه

مشکالتى دارند ،چه مىخواهند و بعد شما مىآييد همانها را مىگوييد خوب،
اين از اين جهت كه مردم مىبينند ،شما نيات و مقاصد آنها را پيروى مىكنيد

خوب است .اما مديريت و اداره ،اقتضا مىكند آنچه را كه بايد بشود ،شما به
مردم بگوييد و تغيير ايجاد كنيد .جواب من اين است(:البته اين جواب راكه

مىگويم چند نوبت دادهام) يك وقت ما مىخواهيم آن تغييرات اساسى را بدون
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آ گاهى و مشاركت خود مردم به وجود بياوريم ،ولى زمانى مىخواهيم با
مشاركت خودمردم اين تغيير را ايجاد كنيم .كار من اين است كه ببينيم

مردم چه مىخواهند همانها را بازگو كنم ،كار من ايناست كه ببينيم آيا مردم
مشکالت خودشان را مىشناسند؟ گر مىشناسند ،پس ،براى يك راه حلهاى
اساسى و براى جراحيهاى بزرگ آمادگى دارند .از اینرو ،راهحلها به آنها

پيشنهاد مىشود ،بعد از آنها پرسیده میشود از راهحلها چقدر اطالع دارند و
آنها را چگونه تلقى مىكنند؟ راهکار صحیح همين است .اگر ما با خود مردم
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
رهنمودهاى اسالم منطبق است ،ما در عين اين كه از مردم آگاهى مىگيريم،

بايد موافق مسئوليتهايى كه داريم به مردم راهحل پيشنهاد كنيم .تا جايى كه
مردم براى به اجرا درآوردن راهحلها آگاهى كامل پيدا كنند و ضمن دادن و

گرفتن پيشنهاد ،به تدريج آگاهىهاى خود ما هم افزايش پيدا كند .راهحلهاى
خودمان مورد انتقاد عمومى قرار بگيرد و به يك راه حلهايى درستتر دست

پيدا كنيم.

پس اين در حقيقت كوشش متقابلى است براى آماده شدن از طريق

اجراى برنامهاى كه مىبايد به مشکالت كشور پايان ببخشد .اين روش به گمان
من روشى است كه قرآن مىآموزد ،روشى است كه روش پيامبر گرامى ما بود.
پيامبر گرامى ما به همين ترتيب اسالم را عرضه كرد و به همين ترتيب اسالم را
پيش برد .به همين دليل هم آنچه كه بنا كرده بود ،پايدار ماند و اين معنا را نه

تنها همواره به عنوان يك ركن سياست اسالمى پذيرفتهام ،بلکه در اين جنگ
نيز آن را آزمودم و درستى آن را به رأىالعين ديدم و مىخواهم بگويم چون

روى اين خط عمل شد ،شکست مورد انتظار صدام دست نداد و پیروزی

دست داد.

در مورد صحبت چهارشنبه اگر كسانى فكر كرده بودند توقعات زياد

درست كنند و بعد با فشار مانع از بيان مطالبى بشوند كه اين احساس به مردم

دست بدهد كه «بور» شدهاند ،چون خط درست در پيش گرفتم ،اين احساس
به مردم دست نداد و بنابر ارزيابى عمومى ،موجب رضايت و اميد در جامعه
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شد .اميدوارم روش كار با مردم ،توضيح براى مردم ،قبول نظر مردم روشى
باشد كه به ما امکان بدهد كشور را از بحرانها بيرون ببريم .تكرار مطالبى كه

در صحبت چهارشنبه عنوان كردم بیمعنی است ،البد خوانندگان آن را شنيده و
خواندهاند.

پنجشنبه قرار بود به مشهد مشرف بشوم .اينطور كه گفتند مردم شهر و

نقاط ديگر گردآمده بودند و با تأسف بسيار گفتند كه هوا بد است و هواپيما
نمى تواند در مشهد بر زمين بنشيند .التبه بعد به من گفتند كه در همان وقت دو
هواپيما در فرودگاه مشهد به زمين نشست ،اين است كه بايد در اين باره
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

كارهايى كردم كه عقب افتاده بود .از جمله كارهايى كه عقب افتاده بود يکى
اين كارنامه بود .با اين حال از ساعت  3بعد از ظهر تا ديروقت شب در زمينه
مسايل و مطالب گوناگون مراجعات بود .جمعه تا ظهر مالقاتها بود از جمله

مالقات كنندگان هيئتى از ليبى آمده بود درباره ضرورت همکارى سياسى ميان
دو كشور صحبت شد و قرار شد كه خط و ربطى را روى كاغذ بياورند

و موضوع بحث و گفتگو بشود و خط و ربطی كه پيدا شد ،اساس قرار بگيرد.
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کار علمی به همراه همسرم در باره مسئله زن و خانواده
يکى ديگر از مطالب اين هفته ،یکی از كارهاى علمى ما در خارج كشور

كه به اتفاق همسرم انجام مىداديم مسئله «زن و خانواده در جامعه ايرانى و در
اسالم» بود .اطالعات ،دادهها ،نمونههاى واقعى را كه هست در تاريخ پى
گرفتيم و استمرار آنها راشناسايى كرديم و بر اساس آن شناسايى موقعيت زن را

در روابط اجتماعى و در روابط شخصى قدرت ،شناسايى و به نوشته درآورديم.
كار را هم به اتفاق انجام داديم (گرچه در ايران چاپ اولش به نام من چاپ

شده است).

در شاهنامه مقام و موقع زن را در روابط شخصى قدرت نوشتيم و بر

اساس اين تحقيقات در سمينارها صحبتها كرديم و مجموعه اين گفتهها و

نوشتهها را قرار بود فرصت كنيم تكميل كنيم و به صورت يك كار علمى پايه
1038

براى آزادى زن ،آزادى به معناى درست كلمه كه از نظر من در اسالم حاصل
مىشود ،دربياوريم .انقالب ،ما را به ايران كشاند و اين نوشتهها در يك جا

جمع نشد ،صحبتها هم گرچه از نوار به كاغذ منتقل شده بود ،يعنى به صورت
نوشته درآمده بود ،اما بيان را به قلم ،به نوشته تبديل كردن خود زحمت بسيار

مى خواهد .چند نفرى داوطلب اين كار شدند و خود من هم مدتى به اين كار

مشغول شدم ،اما گرفتاريها مجال نمىداد كه در روز بيشتر از يکى دو صفحه به
صورت نوشته كه دست كم قابل خواندن باشد دربياورم البته با توجه به اين كه

اين خطر بود كه اگر خود بخواهم آنچه را كه گفتهام بنويسم ،نوشته مطابق

آنچه كه مىگويم مشکل و سنگين بشود و خواننده احساس كند نوشته ثقيل
است ،گرچه چند فصل اين كار را نوشتهام .آنها همين سنگينى و مشکل بودن

را خواهند داشت.

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

با اين حال ،چون از سالها پيش معتقد شدهام كه بدون رشد و آزادى زن به

معناى درست كلمه ،ما جامعه پيشرو ،جامعه اسالمى و جامعه ارزياب و منتقد
پيدا نمىكنيم ،و چون معتقد شدهام كه اعتالى مقام زن در جامعه بدون اين كه
خود زن براى آزادى و رشد خود كوشش كند شدنى نيست؛ مىدانم بدون

شناسايى روابطى كه ،در آن ،زن موقعيت شئى و دون انسان را پيدا كرده است و
به كار تنظيم روابط شخصى قدرت و تحکيم مبانى ظالمانه نظام اجتماعى آمده

است ،نمیتوان این رابطهها را تغییر داد و بدون تغییر آنها ،زن نه مىتواند رشد
كند و نه مىتواند آزاد شود.

بخشى از وقت خود را (در اين زمينه بيشتر نقش كمك كننده را داشتم و

اين كار زمينه كار همسرم بود) صرف جستجو در تاريخ ايران و روابط
اجتماعى امروز ايران براى تعيين موقعيت زن در روابط اجتماعى كردم تا

دريابيم چرا زن موقعيت نازل و موقعيت دون انسان دارد؟
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به گمان ما  ،به اين سئوال پاسخ گفتهايم و امروز فكر مىكنم اگر زنان
درس خوانده حوصله كنند و اين دو كتاب را ،يکى زن در شاهنامه و يکى

كتابى كه اينك دارد آماده چاپ مىشود بخوانند و براى زنان كشور بازگو كنند،
براى تغيير آن روابط بکوشند و مبارزه كنند ،ما مىتوانيم اميدوار باشيم صبح

روشن در انتظار است.

زنان ايران و زنان ديگر نقاط جهان! آزادى بشر ،رهايى بشر از اين

دستگاه عظيم مخرب كه به نام تمدن به وجود آمده و اساس موجوديت بشر را
به خطر انداخته است در گرو كار و تالش شماست .تا شما خود را آزاد نكنيد،

جامعه هاى بشرى روى آزادى نخواهند ديد .اعتقاد ما به قدر و منزلت واالى
زن كه به گمان من به تعبير قرآن هنرساز زندگى و هنر زندگی است.

ناممکنهاى بسيار را (تاريخ مىگويد) زنان ممکن كردهاند .و اينك نيز

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

قسمت كه نوار بود و نوشته شده بود و به صورت نوشته منظم درنيامده بود ،به
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

هفته كه به جبههها مىروم اين نوشته را با خود مىبرم تا اگر فرصتى دست داد
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

ايران بود .آنچه كه متأسفانه رسم رژيم سابق بود امروز هم برجاست ،يعنى اين
مطالب را در ترجمه فارسى يا سانسور مىكنند يا به صورتى كه دلخواهشان
هست درمى آورند ،نشر مىدهند و با آن جوسازى مىكنند.
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سوليوان سفير سابق آمريکا در ايران مصاحبهاى كرده
آقاى سوليوان سفير سابق آمريکا در ايران مصاحبهاى كرده بود با روزنامه

«متن دوپارى» به من گفتند در يك روزنامه خودمان چاپ شده بود (روزنامه
عصر تهران) و البته سانسور شده .از قول آقاى ريگان مطالبى عنوان شده كه
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

نقص است گفته او باطل است .حال اين كه شيوه اسالمى به ما مىآموزد اصالا
ببينيم آيا آن نقص هست ياخير؟ اگر آن نقص هست ،چرا ما خودمان نقص را
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
راداريد ،پس هر كس بگويد كه نقص وجود دارد دستيار دشمن است.

اين شيوه تبليغاتى ،شيوه تبليغاتى زورمداران و آنها است كه مىخواهند به

هر قيمت خود را به جامعه تحميل كنند و البته دشمنان ما وقتى ببينند به اين

سادگى مىشود در ايران شرايط مساعد با سلطه آنها را فراهم آورد ،براى آنها
خرجى ندارد ،هر كس را كه خواستند خراب كنند ،تعريف مىكنند ،هركس را

كه خواستند براى خرابى كار ايران نگهدارند ،تكذيب مىكنند .اين کار چه

زحمتى دارد؟ آنها که پايبند اخالق نيستند.

وقتى خود ما پاى بند اخالق نيستيم ،از آنها چه انتظارى مىتوانيم داشته

باشيم كه پايبند اخالق باشند و راست بگويند؟ چه كسى در اين جهان مىپذيرد

كه يك ملتى ارزيابى امور خويش را خود نكند و قضاوت درباره مسئوالن خود

را به سخنگوهاى قدرتهاى خارجى دشمن بگذارد .غربزدگى به معناى درست
همين است ،هنوز از اين اصل پيروى مىشود كه مالك عمل ،گفته و نوشته و
اقدام فرنگيان است .آنها هستند كه وقتى يك حرفى را زدند ما بايد متناسب با

او عمل بکنيم .هيچ فرقى نمىكند ،موافق او و يا مخالف او عمل كنيم و وقتى
مثل ميمون منتظريم كه او بزند تا ما برقصيم ،ديگر چه فرق مىكند كه چگونه

عمل بکنيم وقتى خود مانيستيم كه ارزيابى مىكنيم ،خود ما نيستيم كه سنجش
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مىكنيم ،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
حال نقش ميمون است و غربزده يعنى ميمون .در عوض ،همينها راجع به
حال و گذشته ما هم گزارش هايى مىكنند .كارهايى كه كردهاند ،حرفهايى كه

زدهاند ،روابطى كه داشتهاند آن حرفها و نوشتهها هم يك بام و دو هواست.

وقتى راجع به اميرانتظام بگويند ،بايد به زندان برود
هنوز هم معلوم نيست امیر انتظام چرا در زندان است .وقتى راجع به
ديگرى باشد ،كسى سند جاسوسی را نمىپذيرند .اما وقتی مربوط به مزاحمان
بازسازی استبداد میشود ،درترجمه سند به فارسی ،تقلب میشود و یا سند

سانسور سانسور مىشود.

از جمله همين مصاحبه «سوليوان» چه آقاى ريگان گفته باشد در ايران

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

استوار است يا نه؟ نقايص كارش كجاست؟ اينها را از بين ببريم تا دشمنان ما

نتوانند به ضعفهاى ما استناد كنند واال کار ما سر را مثل كبك زير برف كردن
میشود بر فرض اين كه گفته باشند و تحريفى هم در حرفهاى آنها نشده باشد
كه شده است.

ما بايد ببينيم درست انگشت گذاشتهاند؟ و آيا دقيقا روى ضعفهاى ما

انگشت گذاشتهاند يا خيرقوتهاى ما را هم مىخواهند ضعف جلوه بدهند؟
اين ارزيابى است كه ما خود بايد بکنيم و اگر دشمن بداند كه انگشت روى هر

ضعفى بگذارد ،قدرت تلقى خواهيم كرد به راحتى مىتواند – همآنطور كه در
مورد گروگانها ديديم  -شرايط كشاندن ما را به طرف ضعف و تسليم فراهم
بکند .اين مسئله مهمى است ،الزم بود اين نكته را با خوانندگان خودم در ميان

بگذارم و بر عهده روزنامه است (آن روزنامهاى كه مىخواهد زبان حقيقت
باشد) هر وقت ديد اين گونه تحريفها رخ مىدهد ،حرفهاى مقامهاى خارجى

مىخواهد وسيله جوسازى در داخل كشور بگردد ،اوالً عين آن حرف را پيدا
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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

را كه موضوع گفتگوى مقامات با روزنامههاى خارجى شده طرح بکند ببينيم
كه ضعف بوده است كه به آن استناد كردهاند يا قوت بوده كه ضعف نشان

دادهاند .افكار عمومى ما از حقيقت امر آن طور كه هست آگاه بشوند و اینطور
نباشد كه وسايل تبليغاتى ما مثل وسايل تبليغاتى استالين براى ايجاد زمينه ذهنى
و بيرون آوردن حرفهاى الزم از زبان اين و آن ،فعاليت بکند .اينها مطالبى بود
كه در اين هفته واقع شده بودند و گزارش كردم البته كارهاى ديگر هم بود و

آنها كارهاى روزمره است .براى مثال ،گزارشهايى كه ستاد ارتش مىآورد و بايد
به آنها رسيدگى كرد و گزارشهاى جنگ و بسيارى مسايل و مشکالت كه

مىآورند و طرح مىشود و اينها چون امور جارى است ،بازگو كردنش براى
خواننده شايد خستگى آور باشد .هرچند از جنبه معرفت به چگونگى تحول

جامعهشناسى سياسى ايران و تاريخ ،بسيار مهم است.

اميدوارم مجال كنم و روز به روز ،كارنامه هر روز را مطابق معمول بياورم.
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يادبود مصدق ،عدهاى از سازمان چماقداران آمده بودند
موضوع ديگر اين هفته مسئله پنجشنبه يادبود مصدق بود .بخواهم در اين

باره با تفصيل صحبت بکنم اين طور مىشود .روز چهارشنبه بعد از بدرقه سران
كشورها ،مسئول امور داخلى دفتر رياست جمهورى اطالعاتى درباره توطئه
براى پنجشنبه بدست آورده بود كه قرار است بيايند و يك حادثهاى بسازند و

بدنبال آن جوسازى كنند و به تضعيف رياست جمهورى بپردازند .قبل از اين

دفتر رياست جمهورى از نيروهاى انتظامى ،سپاه انقالب ،كميتههاى تهران،
شهربانى و ژاندارمرى و شايد هم ارتش دعوت كرده بود كه نمايندگى بفرستند و
درباره برقرارى امنيت اين روز تصميمات بگيرند و پيش بينىهاى الزم را
بکنند كه بعضى از اينها نيامده بودند .صبح پنجشنبه كه به احمدآباد رفتم در
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آنجا معلوم شد كه عدهاى از سازمان چماقداران آمدهاند و به شعاردادن و
نوشتن و اين چيزها مشغول هستند.

در آنجا جمعيت زياد نبود ،همان مردم احمدآباد بودند كه احساسات

خیلى گرم و صميمانهاى نشان دادند .رفتم در كنار آرامگاه فاتحهاى خواندم و
از اينكه بر مردى چنان خدمتگذار در اين قرن اينطور جفا كردهاند ،آنهم در

دوره انقالب بسيار متأثر شدم و گريستم .بعد از مراجعت من ،معلوم شد
عدهاى آمدهاند و شعار دادهاند و يك كسى از همانهايى كه نام مصدق را
مى خواهند وسيله كار خود قرار بدهند جور ديگر شعار داده است .نزديك بوده
است برخورد سختى بوجود بيايد كه عاقلى رفته و صحبت كرده است ،كه

بدانيد آدمى كه شعار انحرافى داده است از همانهاست كه مىخواهند از عنوان

مصدق استفاده كنند ،و غائله را ختم كرده است.

از آنجا كه بازگشتم نزديك ظهر شايد بعد از ظهر درست يادم نيست ،آقاى

الهوتى تلفن كرد و گفت كه خبرهايى راجع به اين كه امروز ممکن است به
شما سوء قصد شود هست .بگوييد مراقب شما باشند .بعد مسئول امور داخلى

در دفتر ريأست جمهورى آمد و گفت كه اطالعاتى بدست آمده كه براى برهم

زدن اجتماع امروز دارند در يکى از اين نهادها برنامه ريزى مىكنند .گفتم در

حضور من به آقاى مهدوى كنى تلفن كنند به ايشان گفتند و خود من هم با
ايشان صحبت كردم .قبل از اينكه او بيايد و اين اطالع را بدهد وقتى من از

احمدآباد بازگشتم آقاى ميرسليم كه گفتند قبالا دوبار تلفن كرده و كار فورى
داشته است تلفن كرد و گفت كه دو دسته به آنجا براى برهم زدن نظم مىآيند.

يك عده عالقمندان مرحوم كاشانى هستد و دسته ديگر نه ،آنها براى كارهاى

خودشان مىآيند .دفتر شما يك اطالعيهاى بدهد و آن دسته اول را مطمئن كند
كه شما در آنجا به اختالفهاى گذشته و به طرفدارى از اين و مخالفت با آن
نمىپردازيد .منظور اين است كه اختالف مصدق و كاشانى را طرح نخواهىد

كرد .اينها خيالشان راحت شود و ما الاقل با يك دسته كار داشته باشيم .من
گفتم بسيار خوب ولى شما نيروهاى انتظامى و مسئول امنيت هستيد وقتى

مى بينيد كه اينها خواهند آمد از پيش تدابير الزم را بينديشيد كه نيايند و فساد
نكنند.
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نزديك ساعت  2و ربع خواستم كه از دانشگاه بپرسند كه وضعيت چگونه
است .پرسيدند و گفتند عدهاى جلوى دانشگاه آمدهاند و دستها زنجير كردهاند
و با شعارهاى خودشان مانع از ورود مردم به دانشگاه مىشوند .پرسيدم:

نيروهاى انتظامى كه از پول مردم بوجود آمدهاند و بايد مجرى قانون اساسى
باشند تا طبق قانون اساسى مردم آزادى اجتماع داشته باشند و بتوانند وقتى الزم

تشخيص مىدهند ،اجتماع كنند كجا هستند؟ ارزش هر نهادى در رابطه با
اصولى است كه ما به آنها معتقد هستيم .اگر اين قانون اساسى را ملت مسلمان

ايران تصويب كرده است و قانون اساسى جمهورى اسالمى است و اگر رعايت
اين قانون است كه نشان مىدهد ما پاىبندی به اسالم داريم يا نه و اگر رئيس
اين جمهورى را مردم انتخاب كردهاند و امام روز پيش از  14اسفند گفتند او

بر دلها حکومت مىكند و از سران كشورهاى ديگر خواستند آنها نيز اينطور
حکومت بکنند ،چگونه مىشود كه اين نيروهاى انتظامى در آنجا نباشند و

عدهاى باشند و شعار ناسزا بگويند؟ اين بجاى خود ،مانع ورود مردم به

دانشگاه نيز بشوند؟ به دليل اين وضع زودتر به دانشگاه رفتيم ظاهرا موجهاى

جمعيت و حضور در دانشگاه موجب شد كه آن سد مقابل دانشگاه شکست و

مردم توانستند به داخل دانشگاه بيايند .حدود 20دقيقه به ساعت 3
سفيرالجزاير تازه آمده و نشسته بود و مشغول صحبت بوديم كه ديديم بله ،يك

عدهاى حدود صد نفر به جلوى پنجره آمدند و شروع به ناسزا دادن كردند .اول
گفتم بروند با اينها صحبت كنند و بگويند كه صحيح نيست شما يك روز بعد
از سخنان امام و بنام امام بياييد اينجا و حرف امام را تكذيب بکنيد! حاال با

رئيس جمهور مخالف هستيد بسيار خوب ،اما اين كار صحيح نيست .بر فرض

هم مىخواهيد بکنيد ،عيبى ندارد ،شعارتان را بدهيد .اما چوب و چماق بميان
نياوريد .بعد اينها بجاى اينكه از اين حرف پند بگيرند و نشان بدهند كه واقعا

راست مىگويند و در خط امام هستند ،بدتر كردند .شايد اين حرف را دليل بر

ضعف گرفتند .فريادها را بيشتر بلند كردند .گفتم :بپرسند ببينند مسئول

انتظامات دانشگاه كيست .بعد سرهنگى آمد و معرفى كردند كه سرهنگ

الهوتى است .به او گفتم كه اين عده را به ترتيبى از دانشگاه دور كنيد كه
برخورد نشود .رفت .ولى آنها تا وقتى من براى صحبت رفتم ،يعنى تا ساعت 3
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و  30دقيقه ،بودند و انجام وظیفه میکرند .از اينجا ببعد را مردم در فيلم
سانسور شده ديدهاند ،اما براى اينكه در تاريخ اين دوران بماند و آيندگان
بدانند چه دستهايى با چه نقش هايى در صدد تضعيف رژيمى برآمدند كه با

انقالب مردم بوجود آمده بود ،آنچه شده است را يك بيك مىگويم.

صحبت را شروع كردم و اينها همچنان مشغول ناسزا گفتن بودند .بر اثر

ناسزاگويى آنها يك عده هم اين طرف ناسزا گفتن را شروع كردند و حدود نيم
ساعت شايد گذشته بود كه براى بار دوم از جمعيت فرياد آمد كه بلندگو را

قطع كرده اند و كمى دورتر يك گوشه از ميدان ناگهان خالى شد .علت را
پرسيدم معلوم شد كه سنگ و فشفشه انداختهاند ،در اينجا ديگر جهت شعار
نبود ،بلندگو را قطع كردن هم نبود ،كار رسيده بود به سنگ پرتاب كردن و

روى همان اطالعات كه پيش از اين گفتم ،پس منتظر كارهاى بعدى يعنى

تيراندازى هم بايد مىشديم .در آنجا در نظر خودم مجسم كردم كه اگر

تيراندازى همينطور هوايى هم بکنند و انبوده مردم در اثر اضطراب ،به روى
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

چماقداران ندهم .اول از نيروهاى شهربانى كمك خواستم كه اين عده را فورا از
دانشگاه خارج كنند ولى آنها هيچگونه وسيلهاى نداشتند .عجيب اينجاست كه

وقتى مىگويى در يك شهر چگونه دو نهاد مىتوانند مسئول حفظ امنيت باشند و
اين دوگانگى تا كى بايد باشد مىگويند شهربانى كار نمىكند و اگر كميتهها

نباشند امنيت شهر مختل مىشود .كه البته جواب اين است كه افراد خوب ،آن
كميتهها و شهربانى را در يك نهاد جذب كنيد و يکى كنيد؛ حاال آن بحث به
كنار ،اما در چنين اجتماعى كه يك شهرى در يکجا جمع شدهاند ،چطور

مى شود كه فقط شهربانى آنجاست و آنهم بدون هيچگونه وسيلهاى و به تعداد

غيركافى.

بعد معلوم شد كه قرار بوده است از شهربانى  200نفر بيشتر يا كمتر در

آنجا باشند و در عمل  90نفر بيشتر نبودهاند .آنهم بدون هرگونه تجهيزاتى!
اينها هم رفتند و سرودست شکسته برگشتند .با اينحال «كجدار و مريز» رفتار
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شد .اما مجددا بلندگو قطع شد .اين بار افسر ديگرى آمد شکايت آورد كه ما
را مىزنند و هيچ وسيله دفاعى هم نداريم .او يك سرگرد شهربانى بود.

باز سنگ پرانى اين دفعه با قالب آهنى شروع شد و اين در حالتى است

كه هوا هم دارد تاريك مىشود و رئيس جمهور و فرمانده كل قوا ،كسى كه
نيروهاى مسلح بايد از او دستور بگيرند و به دستور او باشند و همه نيروهاى
مسلح طبق قانون بايد تابع او باشند و در اول سال هم امام در پيامى اين سال را

سال امنيت خواندند و رئيس جمهور را مسئول امنيت قرار دادند ،بايد به

نيروهاى انتظامى آن مقدار هم كه هستند دستور بدهد و آنها ناتوان هستند و

مسئوليت پيشامدها هم به عهده آقاى «ايکس» است! مقامات در جريان قرار
گرفته اند و در آنجا حاضر نيستند و اين آقايان چماقدار هم يك نوبت افراد را
كتك زده و زخمى كردهاند و جرىتر شدهاند ،حاال مشغول سنگاندازى

هستند .پس وضع از هر جهت و لحظه به لحظه به وخامت مىگراييد چاره
نمى ماند غير از اينكه پيش از آنكه عمل كنند و جمعيت در هم بريزد .و خداى
نكرده كشت و كشتارى شود اقدام كنم .اين است كه از مردم خواستم اين عده

را با آرامش از دانشگاه بيرون كنند و مردم هم همين كار را كردند .عدهاى از

اين افراد چماقدار دستگير شدند.

در جيب دستگيرشدگان كارتهاى شناسايى بود كه چند عدد از اين كارتها را

خواندم ،همين امرى كه موجب شد بهانهاى به دست جوسازان بيفتد كه قصد

تضعيف نهادها را داشتهام و چرا قبل از قضاوت كارتها را خواندهام .آنگونه
كسان با همين استداللهايى كه مىتراشند خود را لو مىدهند و نيت واقعى
خويش را آشکار مىسازند .براى اينكه اگر عدهاى بخواهند بيايند با آسودگى

خاطر به وظيفه چماقدارى عمل كنند ،و در جيب خود مثالا كارت حزب
رستاخيز را داشته باشند يا كارت عضويت در ساواك را داشته باشند و يا كارت
مؤسسات ديگر دوره رژيم سابق را داشته باشند ،خوب اينها ناگزير بىحمايت

مىمانند .اينطور كه نمىشود

چنان جوى بسازند مثل اينكه اصالا نه

چماقدارى بوده و نه جماقدارها كارى كردهاند و حرفى زدهاند ،نه كاردى و نه

قمهاى و نه دشنهاى داشتهاند ،نه سنگى با غالف آهنين داشتهاند ،نه اسيد
داشته و نه كارى مىكردهاند .بيچارهها در آن گوشه شعار مىدادهاند! خوب،
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آزاد بودهاند شعار بدهند! ما چرا بايد جلوى شعار دادن آنها را بگيريم و هر چه
تقصير بوده است با رئيس جمهور بوده است .پس ناچار اينگونه اشخاص اگر
بخواهند عمل كنند ،بايد در پوشش نهادهايى كه مورد قبول هستند عمل كنند و
اين يك امر بديهى است .حاال آنهايى كه علم و كتل برداشتهاند و شدهاند مدافع

اين نهادها؛ اگر راست مىگويند بايد مثل خود امام كه راست مىگويد،

مىآمدند مىگفتند :عجب اين اشخاص چگونه در اين نهادها رخنه كردهاند؟
از كجا رخنه كردهاند؟ چطور شدهاست؟ با اينكه از پيش معلوم بوده است كه

اين عده مىآيند و اين كارها را مىكنند و هيچکدام از مسئوالن اين نهادها كه

بعد آمدهاند و كشف كردهاند كه اين قضيه يك توطئه چپ آمريکايى بوده
است ،از پيش جلوى اين كار را نگرفتند .پس همين استدالل روشن مىكند

كه اينها مانند معاويه پيراهن عثمان درست مىكنند .او پيراهن خونين عثمان
را علم كرده بود و مىگفت« :على قاتل عثمان است» حاال هى بگو بابا اين
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
گونه خود موفق نمىشوند .رئيس جمهور مخالف نهادهاست و تمام!

خوب ،ما كه چهارده قرن از مسئله «پيراهن عثمان» رنج بردهايم ،آيا

جوانهاى مسلمان و فداكارى كه در اين نهادها هستند از همين واقعه عبرت
نمىگيرند و بخود نمىآيند؟ آيا چه كسى مسئول تصفيه هر كسى است كه اسم

رئيس جمهور را بياورد؟ و در عوض كارت نهادها را به اينگونه اشخاص

مىدهند و در اينگونه اجتماعات بدينصورت از آنها استفاده مىكنند؟ مسئله،
مسئله روشنى است با همه اين كار و زار تبليغاتى كه بهمراه انداختهاند و هيچ كم

از همان «پيراهن عثمان» ندارد ،بر مردم واقع بين و راستگوى معتقد و صميمى
روشن است كه اينها مىخواهند با استفاده از اين نهادها پايه قدرت خويش را

محکم بکنند ،وگرنه ،همه كس مىداند نه خواندن كارت صدمه به نهاد مىزند و
نه قضاوتى است كه به ما مىگويند كه چرا پيش از قضاوت اين را خواندهاى؟
اينها داراى اين كارتها بودهاند؛ بعدا ممکن است معلوم شود كه كارتهايى

بودهاند مربوط به دوره قبل كه از اعتبار افتادهاند و همينطوری در جيبها اینها
نهاده شدهاند یا خیر .اين هم سئوالى است :اگر اين كارتها ديگر اعتبار ندارند
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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

دربيا ورند و از مخمصه بيرون بروند؟ دراين باره آنچه گفتنى است در
مصاحبهها گفتهام.

اين جمهورى جمهورىاى نيست كه من فخر كنم رئيس آن باشم
در اينجا مىخواهم كمى با دستگاه قضايى صحبت كنم .بله ،يك طريق

قضاوت اينست كه يك عدهاى را از اينطرف مقصر جلوه بدهيم و يك عدهاى
را از آنطرف و در مجموع بگوييم كه ما بيطرف بوديم و هركس را كه خطا

كرده بود ،گرفتيم .اما ،وضع اينطور نيست .اينجا پای شهادت زمان و تاريخ
بمیان است و من كه رئيس جمهور هستم نه ذرهاى ارفاق مىكنم و نه به اين

سياستبازیها تمکین مىکنم .قرص و محکم مىايستم و زير بار ناحق نمىروم،
حتى به قيمت كنار رفتن .اين كشور نشد كه در آن عدهاى چماقدار بيايند و
ناسزا بگويند ،سيم بلندگو را قطع كنند ،سنگ بپرانند ،فشفشه بيندازند ،اسيد

بپاشند ،تير رها كنند و آخر طلبکار هم بشوند! و تازه اينها يکطرف قضيه بشوند
و رئيس جمهور هم طرف ديگر قضيه بشود .و عدهاى بيايند بگويند« :خوب

اينطرف اين تقصير را كرد و آنطرف آن تقصير را كرد» .وظيفه شما دستگا
قضايى اين است كه برويد اين سئوالها را تحقيق كنيد و ببينيد آيا دستگاههاى

انتظامى از پيش آگاه بودهاند كه براى اين روز نقشه هست يا خير؟ بر فرض كه
آ گاه نبودهاند؛ چطور دستگاههاى انتظامى هستند كه اين حد از واقعيتها ناآ گاه
هستند؟ دستگاههاى اطالعاتى كه دارند؛ اما چطور در بعضى موارد برقى و

خوب عمل مىكنند و در اينگونه موارد فلج هستند؟ اگر اطالع نداشتهاند چطور
شد كه دفتر رياست جمهورى مطلع شد و آنها مطلع نشدند؟ اگر اطالع نداشتند
چگونه شد كه مسئول شهربانى تلفن كرد و اطالع داد دو دسته به آنجا براى

ايجاد اختالل ،در نظم مىآيند و اگر مطلع بودند پيشگيريهاى الزم را انجام

دادهاند يا خير؟ چه پيشگيرىهايى را انجام دادهاند؟ و اگر انجام ندادهاند چرا؟
آيا بعد از آنكه به وزير كشور و مسئول شهربانى گفته شد كه جلوگيرى كنيد ،چه

اقدامى انجام دادهاند؟ آيا مسئول امنيت آنجا با مقامات مسئول امنيت شهر
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گزارش كردهاند و از آنها استمداد جستهاند يا خير؟ اگر نجستهاند چرا؟ و اگر
استمداد جستهاند چه نوع كمکى به آنها شده است؟ آيا اطالعى كه به دفتر
رياست جمهورى داده شد ،درست بوده كه در يکى از نهادها دارند اين عده را
براى بهم زدن نظم ،سازمان مىدهند ،یا خير؟ تا كجا مىخواستند نظم را بهم
بزنند؟ آيا اين اطالع كه به رئيس جمهورى دادهاند كه تا كشت و كشتار هم اينها

آمادگى داشتهاند صحيح بوده است يا خير؟ چون نوار در دست است و به
وضوح معلوم است كه نقشه گستردهاى بوده است و اگر رئيس جمهورى روى

تجربهاى كه از زمان قبل از مصدق تا امروز از اينگونه برخوردها داشت،
پيشدستى نمىكرد و آنها مثل كوچ اصفهان تيراندازى به طرف جمعيت ولو

هوايى را شروع مىكردند آن وقت چند ده نفر كشته و چند صدنفر زخمى بر جا

مىماند ،مسئول چه کسی بود؟ چه اقداماتى در اين زمينهها كردهاند؟ چگونه شده
است كه در مواردى اشخاصى به صرف اينكه در اجتماعات شعار بسود رئيس

جمهورى دادهاند توقيف و فورا محکوم شدهاند و آزاد نشدهاند كه بعد بيايند از
آنها بازجويى كنند؟ ولى در اين مورد توقيف شدگان فورا آزاد شدهاند؟ از آنها

دلجويى هم شده است! و آنها هم حق پيدا كردهاند در دانشگاه اعتصاب كنند و

طرف مقابل قرار بگيرند؟! اين جمهورى جمهورىاى نيست كه من فخر كنم
رئيس آن باشم ،اگر دستگاه قضايى بيايد و به اين ترتيب دو كفهِ ترازو درست

كند قطعا من از اين مقام در خواهم گذشت و اينكار را به عنوان اعتراض به

اين روش رسيدگى مىكنم .اين نمىشود كه پس از دو سال كه دهها نفر زير

چماق اين چماقدارها نفله شدهاند ،امنيت در شهرها از بين رفته است ،استقرار
قانون غير ممکن شده است ،حاال بخواهند به اين ترتيب به آن رسيدگى كنند؛
اين امر قابل تحمل نيست .همراه اين كار جوسازى بکنند و در آن تمام

بازيگران اصلى شركت بکنند .از صبح تا شام ،از شام تا صبح راديو و تلويزيون
و چند روزنامه كه با پول اين مردم اداره مىشوند مشغول تبليغات يك طرفه

باشند .اينها تصور مىكنند مردم ما عقل و هوش را از دست دادهاند و اين مسئله
واضحى كه جلوى چشم مردم يك شهرى انجام گرفته است مىشود آن را در
نظرشان وارونه جلوه داد .اين يك امتحانى براى دستگاه قضايى است و در آنجا

آمده و گفتهاند كه بله ،ما پرسيدهايم بايد ببينيم گارد رئيس جمهورى چه بوده
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است؟ رئيس جمهور چطور دستور داده است و ...اينها در واقع گريز از رسيدگى
واقعى است.

مرا گاردى نيست

نيروهاى مسلح تحت فرمان فرماندهى كل قوا هستند .به صراحت قانون جز
از رئيس جمهورى نبايد فرمان ببرند ،مرا گاردى نيست ،در دژبانى ارتش

عدهاى بعد از اينكه تعليم داده شدند به استخدام درآمدند و آنهم با عنوان
«يگان حفاظت».هر جا رئيس جمهور مىرود ،چهار نفر همراه او مىشوند .در
هر شيفت چهار نفر همراه هستند .اين يگان حفاظت ،حفاظت از رؤساى

كشورهاى ميهمان ايران را نيز به عهده دارد .حفاظت از محل اقامت رئيس
جمهورى و بسيارى از امور را بر عهده دارد .در آن روز  21نفر از اين يگان
حفاظت در دانشگاه بوده است .هفت نفر باالى بام محل استقرار بلندگو هفت

نفر درهمان طبقهاى كه رئيس جمهور بودهاست و هفت نفر هم پايين
ساختمان .اين  21نفر شدند «گارد رئيس جمهورى» و به مردم حمله كردند؟
حمله به مردم بىدفاع؟ آيا اين هم عدالت اسالمى است!؟ خود مردم از نماز
ظهر جمعه آنچه شنيدند ،شنيدند ،تا روزهاى بعد و آنچه را از عدالت راستى و

اسالميت بايد بدانند ،دانستند .به لحاظ اينكه واضح وضع را وخيم مىديدم،

وضع را بحرانى مىديديم و يك مسئوليت سنگينى بر عهده من بود داوطلب
رياست جمهورى شدم ،آنچه در توان داشتم كوشيدم ولى دائم بر دست و پايم
بند گذاشتند و ديوارهاى ضديت و مخالفت را برگرداگرد من باال آوردند .باز

آنچه در توان دارم ،براى اينكه كشور در جنگ خارجى ،درگير است و خطر

بزرگى است ،مىكنم و اگر ديدم توانايى هيچ كارى نمانده است ،اين عنوانى
نيست كه من خود را به آن فريب بدهم ،مىآيم و به شما مردم حقيقت را هر چه

هست مىگويم و شماييد كه بايد درباره سرنوشت كشور خودتان تصميم بگيريد.
همه ما پذيرفتهايم و چه ظاهرا و چه باطنا بعضی از روى راستى پذيرفتهاند ،از

امام كه به راستى پذيرفته است و قبول دارد تا بقيه كه ميزان رأى شما مردم
است و ما به رأى شما در مسئوليتهايى كه هستيم هستيم آنچه واقعيت آن روز
بود من به اين ترتيب براى شما نقل كردم و شما خود آن جوسازى يك طرفه را
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در مجلس ،در راديو تلويزيون و در روزنامهها ديديد .يك طرفه ،يك طرف،
«تنها به قاضى رفتن و راضى برگشتن» شما شاهد ريختن چماقدارها به بازار
شهرها بودهايد .شما مقاومت كردهايد و اين توطئه تعطيل بازار بر ضد رئيس
جمهورى را شکست دادهايد .راديو ،تلويزيون ما عين زمان رژيم سابق

شدهاست .شما خود مىدانيد كه تعطيل كردهايد يا نكردهايد .آنها كه كركره
مغازههايشان را پايين كشيدهاند مىدانند چند درصدشان از روى عقيده اين كار
را كردهاند .همه چيز بر همه شما معلوم است كاسه داغتر از آش هم نمىشوم.
آن مقدار كه به تالش و كوشش من مربوط است براى حفظ كشور كردهام و

مى كنم .اما ،وقتى از هر جهت ناتوان شدم ،ديگر ماندن و مسئوليت شکست را
بر عهده گرفتن كار صحيحى نيست .از ديد من اين يك توطئهاى است و تا وقتى

كه شما مردم از آن آگاه نشويد ادامه دارد و هدفى جز حذف رئيس جمهور
ندارد .آن طرح دو فوريتى ،بالفاصله اين قضيه پنجشنبه و پيامدهاى آن ،همه يك
جريان است .جريانى كه در آن نوار كذايى بوضوح تمام شرح شده است و براى
از بين بردن اين جمهورى بايد از همين جا شروع كرد .گاه از خود میپرسم:

ماندن در اين عنوان وقتى از هر سو انسان در محاصره ديوارهاى تضاد و

مخالفت و پروندهسازى است و اينگونه جوسازىهاى مفتضح ،چرا؟ ترجيح در

ایناست كه با مردم همه چيز گفته شود و اختيار با آنها باشد ،من تا عمرم به
اينجا رسيده است براى وحدت كوشيدهام؛ البته كسى نيستم كه مايه اختالف

شوم .مردم باید آ گاه شوند وحدت در خطر و بدانند عامل خطر کیست .باالخره
بايد معلوم شود كه اين چماقدارى چگونه سازمان مىيابد :گروههاى سياسى كه

اين چماقدارى را سازمان مىدهند كدامها هستند .امورى كه دستگاه قضايى

بايد دنبال آن باشد اینها هستند .واال اگر يکى گوشه چشمى به چماقداران خيره
مىكند ،يك چشم غرهاى هم به رئيس جمهورى برود ،اين را عدالت قضايى
نمىگويند .اين را مىگويند ماست مالى مسئله و اين حق و حقيقتى است كه من
بايد بگويم و شما مردم بايد بدانيد .انسان وقتى جانب حق را گرفت بيم و

اضطراب اين و آن كه با او مخالف مىشوند را بخود راه نمىدهد .من آنچه حق

بود گفتم و ايستادهام تا حق پيروز بشود .انشاءالله
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بخش دوم
ما با توجه به امکانات مان ،اما با تکیه بر ابتکاراتمان از میهن
اسالمی دفاع میکنیم

شما بدانید اگر این انقالب را حفظ نکنید و اگر در برابر ملت خود ،برای
ملت خود احترام قایل نشوید ،ناچار باید نمایندگان زور را محترم بشمارید و
شما میدانید که زور و قدرت از مردم نمیآید ،از جایی میآاید که آن جا جز
خارج مرزها جای دیگری نیست.

پس اینکه من چند نوبت توضیح دادهام و اینک نیز توضیح میدهم که

استبداد بدون وابستگی ممکن نیست ،حرفم صحیح و روشن است.

امیدوارم که نیروهای مسلح ما آنچه که آموختنی است از این بیان بیاموزند

و با کار و تالش و ابداع و ابتکار از پیروزی به پیروزی دیگر گذر کنند و با

پیروزی در این جنگ راه برای استقالل کامل ارتش و استقالل همه نیروهای
مسلح هموار کنند و ما آسوده از این پیروزی و دستآوردهای این پیروزی به
سوی حل مشکالت دیگر برویم و پیروزیهای جدید بدست بیاوریم.

کار دوم ما در هفتهای که گذشت مطالعه گزارشها و تصمیم در مورد آنها

بود .در مجموع بیشتر از  30گزارش خواندم و بعضی از این گزارشها را

نمیشود گزارش خواند برای اینکه سی ،چهل و بعضیهاشان هم حدود 70
صفحه هستند مربوط به مسائل مختلف کشور .گزارش مهم از ارتش بود مربوط
به سه تا از نیروها؛ گزارش مفصلی راجع به ارتش مهاجم عراق و در مورد نقاط

ضعف و قوت آن هم بود که خواندم.
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پیش از این ،در دوران جنگ هر اطالعاتی که میگرفتیم در جدول
مقایسهای از نقاط ضعف و قوتهای ارتش خودمان فراهم کرده بودند ،وارد
میشد .ولی این گزارش از این طریق به دست نیامده بود ،از راه دیگری
تحصیل شده و برای ما بسیار سودمند بود .از لحاظ اینکه به ارتش عراق

آنطور که بارها گفتهام به صورت یک ارتش دشمن نگاه نمیکنیم  ،به صورت
فرزندان ملتی نگاه میکنیم که اینها در دست یک رژیم دست نشاندهای در
شرایط جوّ ترس و وحشت و ترور به جنگ کشاندهاند .پس ما باید آن طور

رفتار کنیم که با این باور ما سازگار باشد و ارتش عراق مجال این تفکر را
داشته باشد که از حمله به کشور ما چه سودی میبرد؟ و چرا میباید طرز فکر

غلط بر ارتشهای ما حاکم بشود؟ آنها مسلح میشوند ،هزینههای زیادی
خرج آنها میشود ،نه برای اینکه کشور حاکم را در برابر ابرقدرتها حفظ
کنند ،بلکه به وسیله و ابزاری برای ابرقدرتها تبدیل گردند .ما با توجه به

امکاناتمان و تکیه بر ابتکارتمان از میهن اسالمی دفاع می کنیم .بطور قطع
و یقین طبق اصول اعتقادی ما ارتش باید بکند و ضعفهای خود را از بین

ببرد و به قوتها تبدیل کند و در برابر فشار ابرقدرتها بایستند .چون بر این

اعتقاد عمل میکنیم ،هیچ کینهای به سربازان خودمان نسبت به ارتش مهاجم

القاء نمیکنیم و به مناسبت در رابطه با مطالب ارتش یکی از ضعفهایی که
راجع به ارتش عراق گفتهاند و در رابطه با ضعفی در مورد ارتش ما که آنها

تصور کرده اند و به نظر من درست است بیاوریم ،ضعفی که آنها فریب آن را

خوردند و در حقیقت ضعف نبوده و قوت بود (اطالعاتی را آمریکایی به آنها
داده بودند) در مورد مسایل داخلی و جریانات درون ارتش ما .این اطالعات

که آقای صدام حسین را در حمله به ایران تشویق و تحریک کرده بود،
اطالعات نادرستی بوده است.

بر طبق آن اطالعات ،ارتش ایران توانایی مقاومت نمیداشته و تمایل به

مقاومت نیز نمیداشته است .در نتیجه ،این حمله با سرعت در همان روزهای
اول به پیروزی عراق منجر میشده است .قسمت اول این اطالعات که به

دشمن داده شده است بیربط نیست .در حقیقت در روزهای اول حمله با آنکه
ما از پیش از حمله آگاه بودیم ،اما همچون طبیبی که عالئم بیماریها را
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میبیند اما امکان پیشگیری ندارد ،ما هم این عالئم را میدیدم برای پیشگیری
هم تالش میکردیم اما به دالیل بیشمار و ضعفهای بسیار که به موقع به
اطالع مردم مسلمان ایران خواهم رساند ،قادر نبودیم به موقع مانع از تجاوز
بشویم .اما آنچه نادرست بود یکی روحیه و دیگری امکاناتی که ما میتوانیم

بسیج بکنیم و به عنوان مثال از این اشتباه ،وضع نیروی هوایی و توان پرواز را

نقل کرده بودند.

دشمن باور کرده بود ما ارتش نداریم و به کشور ما حمله کرد
در این گزارش که ما (یعنی عراقیها) سربازی را زخمی و دستگیر کردند

در بیمارستان او به خود آمد به او گفتند به شما باید خون تزریق بشود شما

خون ندارید آن سرباز پاسخ داد ترجیح میدهم شهید بشوم اما خون دشمن در
بدن من جریان پیدا نکند .این روحیه ،روحیه فداکاری و ایثار و آشتیناپذیری

با متجاوز این واقعیتی است که رژیم صدام حسین عکس آن را باور میکرد و
آنچه در طول این مدت  5ماه گفتهام درباره حفظ این روحیه بوده است و

امروز نیز تأکید میکنم هیچ چیز در جنگ تعیین کننده نیست مگر روحیه.
خیانت است به اسالم و انقالب اسالمی و به میهن اسالمی اگر رفتار ما ،گفتار

ما ،خصوصا اگر برنامههای رادیو و تلویزیون ما این روحیه را خراب بکند؛

این کار به اسالم و انقالب اسالمی و میهن اسالمی خیانت است.

گفتند در یکی از شب های آخر هفته ،در تلویزیون برنامهای درباره

خرمشهر اجرا شد .حاال اینکه در آن برنامه شرکت کنندگان از خود ستایش
فراوان کردند بماند و اما اینکه چگونه رادیو و تلویزیون ما به سراغ مسئوالن

اداره جنگ نمیرود و به این کارها میپردازد ،از نظر من این نیز همان دستی
است که میخواهد این کشور در دوران انقالب هیچ موفقیتی به دست نیاورد.
به هر حال گفتند چند نوبت و با تکرار ،این فرد گفته است ،هرگاه از فرماندهی

اطاعت نکردیم موفقیت داشتهایم .همه کس میداند تبلیغ خودسری در عمل
(خود این خودسری در عمل) و نپذیرفتن نظم و خودکامه عمل کردن یکی از

عمدهترین اسباب وضعیتی شد که در خرمشهر بوجود آمد .تبلیغ این مرام ،یعنی
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بازگشتن به وضعیتی که در آن وضعیت دشمن باور کرده بود ما ارتش نداریم و
به کشور ما حمله کرد؛ با وجود همه تأکیدهای امام ،رادیو تلویزیون این گونه

تبلیغ میکند آنهم در اوج جنگ! آیا این کمکی است که دستگاه تبلیغات به ما
میکند در جریان جنگ؟

پس ضعفی که این دشمن را به طمع انداخته بود و به ما حمله کرد این بود

که توانایی بازسازی ارتش ،توانایی حاصل از ابتکاراتی که جوانان ما در
نیروهای مسلح از خود بروز دادند را نه تنها به حساب نیاورده بود ،بلکه عکس

آن را به حساب آورده بود .حتی تجهیزات جنگی را به حساب وضعیتی که
داشتند مالک گرفته بود نه به حساب امکان ما در آماده کردن آنها و شرکت

دادن آن ها در جنگ .فکر اینکه ملتی به حرکت میآید و در کارگاهها این

تجهیزات را آماده میکند ،به خیال او خطور نکرده بود و در عمل دید
تجهیزات فراوانی که پدید آورده بود و در گزارش بود که از  12لشگر عراق

 10لشگرش در حال جنگند .برپایه برآوردی که از توانایی مقاومت نیروهای
کرده بود ،تصور میکرد با ضربات اول ما از پای در خواهیم آمد .ولی به یمن
رهبری و اداره به معنای ایجاد امکان به خاطر آنکه ابتکارها مجال بروز بیابند

و شجاعتها مجال ابراز بیابند و کار و تالش عظیم همه مردم ما ،این حساب
او غلط در آمد.

مراکز متعدد تصمیمگیری و قدرت در کار ارتش دخالت میکنند
اما ضعف دیگری که به ارتش ما نسبت داده بود ،صحیح است :آن ضعف

امروز به مراتب کم شده است .مراکز متعدد تصمیمگیری و قدرت ،از مجاری

گوناگون ،در کار ارتش دخالت میکنند .و این عامل تضعیف روحیه و سبب
بهم ریختن سازمان است و بر طراحی برنامههای جنگی و نحوه اجرای آنها،

اثربس منفی میگذارد؛ این مداخلهها هیچ قابل توجیه نیستند.

دشمن از آن آگاه است ،مردم هم از آن آگاهند و میدانند چه تالشی برای

ایجاد برخوردهای سیاسی ،عقیدتی در داخل ارتش میشود ،بین ارتش و دیگر

نیروهای مسلح می شود .این تحریکات شبانه روزی که در نیروهای مسلح به
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عمل میآید ،این جوّسازیها که از راه صدور قطعنامه و تلگراف و تلفن و
گفت و شنودها ،تا آنجا که امام خطر را خیلی جدی دیدند و اخطار کردند که
نباید کاری کنند که موجب تشویش رئیس جمهور و فرماندهان ارتش بشود،

پوشاندنی نیست .در یک گزارشی هم که پس از پیروزی جبهه «کرخه کور» به

دست افتاد و بوسیله سپاه پاسداران ترجمه شد ،همین معنا بود و به این جوّ

تکیه شده بود.

ما بتدریج این ضعف را کم کردیم و کمک امام در این مورد نقش تعیین

کنندهای داشت .اما اینکه برآوردهای دشمن از ضعفهای ارتش ما ،راجع
میشود به روحیه و توان رزمی ارتش .اینها را باید بیش از آنچه باید ،به فکر
برانگیزد.
کارنامه  25بهمن تا جمعه اول اسفند 1359
تاریخ انتشار پنجشنبه 21 ،اسفند ماه 1359
روزنامه شماره 496

بخش سوم
نخستین مسئلهای که باید در این زمینه مردم ما نسبت به آن حساس بشوند

(و این در همه زمینهها است) آن تجربهای است که دو سال انقالب بدان
گواهی میدهد .این تجربه در دو سال انقالب واقع شده است و پیش از آن هم
در دوران زندگی همواره با آن روبرو بودهایم.

اهمیت آن جمله معروف روشن میشود و آن اینکه« :ما نباید
بگذاریم این رئیس جمهور در هیچ کاری موفقیت بیابد».

اینطور که من تجربه کردهام ،آنهایی که عقیده را وسیله دستیابی به مقام و

موقع قرار میدهند و به استناد پایبندی به عقیده ،موقعیت طلب میکنند و
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برای تحصیل آن جوّ میسازند ،قدرتطلب و قدرت پرستند و نمیخواهند که
از راه نشاندادن استعداد و لیاقتهایشان ،مقام و موقع پیداکنند ،بلکه

می خواهند از جوّ موجود استفاده نمایند و به نام جوّ خود را تحمیل کنند.

اینها ،همانهایی هستند که اینجا و آنجا میدوند و احساس نگرانی ایجاد

میکنند که یک جریانها و اوضاع و تحولی است که اگر دیر بجنبید همه چیز
از دست میرود و ذینفوذها را به عمل در میاگیزند و این ذینفوذها که به
عمل برانگیخته شدند ،فشار میآورند تا این آقایان در جاهایی که میخواهند،
قرار بگیرند .از اینجا به بعد مقاومت و کارپذیری است ،یعنی سازمانی که

اینگونه افراد در رأس آنها قرار میگیرند ،تن بکار نمیدهند .در حقیقت،
مقاومت منفی میکنند و در نتیجه کارها به جای موفقیت با شکست و ناکامی

روبرو میگردند.

در اینجا اهمیت آن جمله معروف روشن میشود و آن اینکه« :ما نباید بگذاریم

این جمهوری در هیچ کاری موفقیت بیابد ».این جمله را آقای بگین در
کنست ،مجلس اسرائیل ،گفته است.

گزارش دیگری بود که من خواندم؛ جمالتی از این گزارش را از مصاحبه

ریگان و حرف بگین و دیگران خواهم آورد.

او صحبت خود را در کنست کرده است؛ گفتهاست :این جمهوری بیش از

همه ،به زیان اسرائیل است و نباید بگذرایم که در هیچ زمینهای کمترین موفقیتی
به دست بیاورد .هنوز از مشکلی نیاسوده ،باید او را (جمهوری را) گرفتار
مشکل دیگری بکنیم تا از پا در آید .و این سیاست آمریکا است که از زبان
بگین اظهار میشود .خود آمریکاییها هم این مسئله را گفتهاند.

هموطنان ما البد بیانات وزیر خارجه سابق آمریکا را درباره گروگانها

شنیدهاند .روز بروز روشنتر میشود که ،همانند دوران مصدق ،آنها که آن روز
درباره آمریکایی بودن مصدق اصرارمیورزیدند و تبلیغ میکردند  -که بعد هم

معلوم شد خود آنها (تبلیغ کنندگان) آمریکایی بودند ،-امروز نیز آنها که به
ظاهر و در حرف خود را ضد آمریکایی نمایانند ،در واقع با جلوگیری از هر

موفقیتی در هر زمینه ،سیاست آمریکا را در ایران به اجرا میگذارند.
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چیزی که هست ،این است که ما باید بر این اساس عمل کنیم که مثل
جدمان حضرت آدم از بهشت هبوط کرده و در این زمین واقع شدهایم .همه
چیز مجهول است و نیز جز خودمان و تالشمان و ایمان و اعتماد و اراده و

تصمیممان به شکستن صخرههای موانع و مشکالت ،یار و یاوری نداریم.
چنان کنیم که اعتماد کامل بگردد نه اینکه اعتمادی که آرام آرام به نیروهای
مسلح ما بازگشته است ،از نو متزلزل شود .هیچ بهانه و عذری پذیرفته نیست.

هر عملی که فرماندهی را که استواری و قوام نیروی مسلح در جنگ بدان
است ،متزلزل کند ،عملی خائنانه است و این عمل از هر سو هرکس و گروه

انجام گیرد بیاید باید با آن با قاطعیت روبرو شویم.

در همین گزارش ،این معنا به صراحت آمده بود که دشمن در شرایطی است

که نه میتواند پیشروی کند و نه میتواند عقب بکشد .بنابراین ،در این موقعیت
اگر راه حل سریعی پیدا نشود و داستان به طول بیانجامد ،ارتش مهاجم جز قبول

شکست چارهای نخواهد داشت.

برای اینکه از این بنبست بیرون بیایند ،سران رژیم عراق نگران و هراسان

در این فکر هستند که قتل رئیس جمهوری و یا مرگ امام میتواند موجب آن
آشفتگی بشود که بتوانند از آن استفاده کنند و به هدفهای نظامیشان برسند.

اما ،اینکه اینها چنین هدفی را دارند و آمریکاییها نیز همین هدف را

دارند و اینکه چه سیاستهایی مایل به پیروزی ما نیستند ،مسایلی است که

گمان میکنم امروز برای بسیاری روشن است .اما آمریکاییها حاضر نیستند
پیروزی ما را ببینند ،چرا که این امر تمامی خاورمیانه و سرزمینهای نفتخیز

را به حرکت در خواهد آورد.

هموطنان من ،به این قسمت از کارنامه خوب گوش کنید و این

قسمت از کارنامه را بخوبی بخوانید و درباره آن درست بیندیشید.
پیروزی ما در این جنگ ،با وجود تنهایی ،محاصره اقتصادی و مشکالتی

که در داخل برای این پیروزی فراهم است ،جز این معنا نمیدهد که قاعده
انقالب ما ،قاعده درستی است و استثناء نیست و هر ملتی وقتی که تصمیم
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گرفت و بخود متکی شد ،فرهنگ مستقل پیدا میکند .به این معنا که از خود
ابداع و ابتکار به خرج میدهد و فرهنگ مستقل همین است و میتواند دوازده
لشگر مجهز را متوقف کند و بشکند.

در این صورت ،چرا باید از حاکمیت گروههای مسلح و عود مرض استبداد

و از رژیمهای نظامی در منطقه ترسید؟ این رژیمها چقدر دوام خواهند آورد؟

صدام در عینحال معرف قویترین نظامهای نظامی منطقه است .قویترین به
این معنا که به اصطالح حاکمیت نظامی مبتنی بر ایدئولوژی بعث است .چیزی

که در مجموع به «ناسیونال سوسیالیسم هیتلری» شابهت دارد.

وقتی نازیسم و فاشیسم شکسته شد ،کدامین رژیم برجا میماند و اگر این

رژیمهای نظامی که به حکم طبیعتشان محکوم ملت خودشان نیستند و بلکه

حاکم بر ملت خودشان هستند ،بنابراین ،وابسته به قدرتهای خارجی میباشند،
فرو ریختند ،عصر استقالل وآزادی ملتهای مسلمان فرا رسیده است و زنگ

این استقالل وآزادی به صدا در آمدهاست .تمامی این سرزمینها ولوله و غلغله

خواهد شد.

اما روسیه ،نه تنها در افغانستان تجاوز نظامی کرده است و نه تنها پیروزی

ما در این نبرد به معنای پیروزی فکر و اعتقاد راهنمای مااست و نه تنها این

پیروزی موجب مستقیم و استوار شدن و ایستادن و استقامت کردن مسلمانها

در همه جای جهان میشود و نه تنها غیر مسلمانها را هم به تفکر و تأمل در
این فکر بر میانگیزد ،بلکه پدید آمدن میل به مقاومت در آدمی ،غیر ممکن را

ممکن و استعداد ابتکار را بر میانگیزد و چنان صالبتی به او میبخشد که با
همه سختیها روی از مقاومت و مقابله بر نمیتابد.

دو ابرقدرت ،مایل به پیروزی ما نیستند
توجه به این فکر ،در جهان ما ،جهان بحران فکری  -اعتقادی و جهان
تزلزل ارزشهای مادی ،برای ابرقدرتی که جز گسترش جهانی مفری برای خود
نمیبیند و به یمن جنبشها از این گسترش ناتوان میشوند ،البته خوشایند
نیست بلکه بسیار هم ناگوار است .خصوصا که در داخل و قلمروی
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امپراطوری ،این پیروزی مسلمانها میل به مقاومت و میل به ایستادن و
استقامت را برخواهد انگیخت.

خوب ،وقتی دو ابرقدرت ،مایل به پیروزی ما نباشند ،به دالیلی که شمردم،

ناچار رژیم های منطقه که به این یا آن تعلق دارند نیز مخالف خواهند بود.
برای اسرائیل این پیروزی مرگ است چرا که معنای این پیروزی این است که
مردم مسلمان منتظر تجهیز شدن به وسیله این ابرقدرت یا آن ابرقدرت نباشید،

بلکه مغزها و دستهایتان را بکار بیاندازید و این خنجر را از پشت ملت

اسالم بیرون آورید.

اما آنها که داعیه وسیله کردن اسالم برای ایجاد قدرت منطقه را دارند،

آنها هم موافق نیستند و عالوه بر وابستگیشان ،این پیروزی را به معنای برباد
رفتن تصور و خیال خام خود میشمارند.

با وجود این همه موانع و این جوّ مخالف بینالمللی ،مردان و زنان ما

نترسیدند و معنای حماسه هم همین است یعنی قبول خطر کردند و در جهان

مخالف ،بر روی حق ایستادند و ایستادهاند و چشم به الطاف الهی دوختهاند تا
پیروزی را از آن آنان گرداند.

نسل امروز ،نسل سرفرازی است و هیچ نباید در این امر تأمل و تردید داشته

باشد .در این جوّ جنگ ایستاده تا پیروز بشود تنها باید استقامت بکند،
استقامت ،استقامت ،باز هم استقامت.

حماسه امروز سرآغاز حیات مستقل ایرانی خواهد شد و نسل فردا وقتی این

حماسه را تدوین میکند ،در حقیقت آن را مایه تحرک و تداوم این تحرک و
بدانها ادامه حیات مستقل مردم این کشور خواهد ساخت.

غیر از گزارشهای نظامی ،گزارشهای بسیار دیگری درباره مسائل داخلی

کشور بود.
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دو گزارش درباره دستگاه قضایی بود که با کمال تأسف حکایت از
فقدان امنیت قضایی و قضاوتهای غیر اسالمی ،زورگویانه و حق
کُشانه میکند:

یک مورد آن به تویسرکان مربوط میشود و مقایسه آنچه در تویسرکان شده
است و آنچه که در اصفهان رخ داده است ،بسیار جالب است .آنچه در

تویسرکان شده است ،این است که عدهای در محل سخنرانی آقای هاشمی

رفسنجانی درود بر بنیصدر گفتهاند .به من گزارش نکردند که بیش از این گفته
باشند .اینها (درود گویندگان) به  40ضربه شالق و یک سال زندان محکوم

شدند.

در اصفهان ،به محل سخنرانی با اتومبیل لنگه کفش آوردند و دو ،سه

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
میکند که برای برهم زدن سخنرانی و توهین به رئیس جمهوری است که در
حقیقت به لحاظ موقع و رأی مردم ،توهینی به ملت تلقی میشود.

استاندار و عدهای برای این امر آمده بودند گفتند که  9نفر را گرفتیم که

 7نفر آنها از مردم عادی بودند و چون شما گفتید که مربوط به نهادها و

دستگاههای دولتی و غیر دولتی نبودند رهایشان کنید ،آنها را رها کردیم و
پرونده دو نفر دیگر را به دادگاه فرستادیم .پرسیدم دو سه نوبت از میدان بیرون
شدند و دوباره با صف و شعار و عکس و تفصیالت آمدند و فیلمبرداری آن

هم موجود است و اتومبیلی هم که با آن لنگه کفش آوردهاند و در حال توزیع
لنگه کفش از آن اتومبیل عکس گرفتهاند موجود است و آنهایی که فساد

میکردند ،در عکس شناسایی شدند نیز موجود هستند .آیا هرگز اینها را
پیگیری و تعقیب کردهاید؟ معلوم شد که خیر ،این کار را نکردهاند و گفتهاند

که آن عکسها را در اختیار ما بگذارند تا این کار را بکنیم.

این هم از همان حرفها است که مقامات مسئول امنیت تعقیب نکنند و

دیگران روی دلسوزی عمل کنند و بیاورند به اینها بدهند تا که هرآینه اینها
بروند و تعقیب کنند! معلوم شد آن اتومبیل به کجا و کدام دسته متعلق است و
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بسیاری چیزهای دیگر نیز معلوم شدهاست .این وضع بیطرفی دستگاه قضائی
است!

یک جا  40ضربه شالق ،یکسال زندان و محرومیت از زندگی ،آنهم به دلیل

شعار دادن و در عوض ،جای دیگر بطور سازمان یافته ،حمله به اجتماع و
پرتاب کردن لنگه کفش به سوی رئیس جمهوری و این هم نتیجه تحقیق آن؟!
کارنامه  25بهمن تا جمعه اول اسفند 1359
تاریخ انتشار سه شنبه  23اسفند ماه 1358
روزنامه شماره 497

بخش چهارم

قرار گرفتن در برابر مردم برای جمهوری بسیار زیان بخش است و
هیچ قابل تحمل نیست

مردم ما نمیباید خسته شوند و نسبت به این امور هم نباید القید بمانند .و
به این عده هم که از اصفهان آمده بودند ،گفتم که این مردم توانایی خود را
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آزمودهاند و هیچکس نمیتواند مقابل این مردم بایستد .مردم توهین به
خودشان را تحمل نمیکنند .رئیس جمهور را این مردم انتخاب کردند و وقتی

که انتخاب شد معرف این ملت است .این ملت توهین به او (رئیس جمهور)
را تحمل نمیکند و شما بدانید که تقلید دستگاههای شاه سابق را نمیتوانید در

بیاورید.

وقتی توطئه و تحریک سازمان یافته شد ،نمیتوان گفت که شما پیش از

وقوع آن اطالع نداشتید و بعد از وقوع مطلع شدید .شما درپی کسانی بودید که

این مفسدان و چماقداران را از میدان بیرون کردند و آنها را تنبیه کردند؛ شما

در پی خود آن مفسدها نبودید.

این حرکتها که در اینجا و آنجا مالحظه میشود ،قرار گرفتن در برابر مردم

است و برای جمهوری بسیار زیان بخش است و هیچ قابل تحمل نیست .من تا
زمانی صبر میکنم که عموم از واقعیت آنطور که هست آگاه بشوند .آن وقت بی

یچ مالحظهای عمل میکنم.

گزارشی از دو خبرنگار هندی درباره مداخله غیر نظامیان در اداره
امور نظامی:

و اما مطلب بعدی ترجمه نوشتههای روزنامههای خارجی درباره ایران

بود .گزارشی از گفتگو با دو خبرنگار هندی بود که اینها از عراق بازدید
کرده بودند و مطالبی را راجع به شیعیان عراق گفته بودند و برای ما از این

لحاظ که با واقعیتها آنطور که هستند برخورد کنیم ،آموزنده است .همین
خبرنگار هم یکی از مطالبی را که میگفت ،این بود که عراقیها به آن امید

دوختهاند ،که مداخله غیر نظامیان در اداره امور نظامی و نیز تبلیغات
تحقیرآمیز درباره ارتش و تحمیالت به آن ،کار برقوای عراق آساند کند .که
پیش از این درباره آن صحبت کردهام.
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دو سال است که نسبت به وضعیت اقتصادی پی در پی هشدار
میدهم:

از ترجمه نظرات خبرنگاران دیگر ،مقالهای از «اکونومیست» (مجله

اقتصادی انگلیس) بود .این مقاله وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرده بود

و چیزی که ما ندانیم نداشت .معلوم میشود که آنها هم بسیار چیزها را
میدانند .دو سال است که نسبت به وضعیت اقتصادی پی در پی هشدار میدهم

و مثل بسیاری از امور دست و پا بستهایم و به کار جدی توانا نیستیم.

مردم توقعات بسیار دارند .اما خوب است که با واقع بینی به وضعیت

رئیس جمهور بنگرند و ببینند که از ابزار کار ،چه در اختیار او است؟ و آیا او

از این ابزار کار استفاده میکند یا خیر؟ اگر مسئولی دست و پایش بسته بود،
دستگاههایی که باید با او کار کنند( ،به لحاظ اینکه او رئیس قوه مجریه
است) جمع اضداد بودند ،طبیعتا او به کاری توانا نمیشود ،جز اینکه آنچه

میتواند بکند (در حدودی که میتواند) هشدار نسبت به وضع اقتصادی ایران
است .ما نمیباید امور را با خوش خیالی برگزار بکنیم و از اثرات خرابتر شدن
اوضاع اقتصادی غافل بمانیم تا آن هم مثل داستان گروگانها به جایی برسد

که چارهای جز تسلیم نماند.

مطلب دیگری که در این مقاله است ،گزارشی درباره گفتگو با مقام مطلع

فلسطینی است که به مناسبت ،آقای بگین این حرف را مورد استناد قرار داده و
اینطور نوشته است:

بگین در کنست گفته بود :باید در داخل ایران مسئله ایجاد کرد
«بگین در کنست گفته بود :باید در داخل ایران مسئله ایجاد کرد.

اسرائیلیها میگویند کسانی که از انقالب ایران ،بیشترین زیان را دیدهاند،
اسرائیلیها هستند .ما نمیخواهیم ایران انقالب خود را بسازد و پشتیبان
فلسطینیها باشد .باید در داخل ایران جنگ داخلی ایجاد کرد و باید به این
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مسئله اهمیت داد .ایجاد مسائل داخلی و محاصره ایران باید سیاست ما و
آمریکاییان در حال و آینده باشد».

حال ،ببینیم که رئیس جمهور آمریکا در این باره چه میگوید .آنچه از قول

او موضوع تبلیغات گستردهای در ایران شد ،تحریفی از حرف اوست .مطلب
او راجع به کل رژیم و حاکمیت اسالم در ایران است و همینطور در باره

انقالب ما و رژیم انقالبی ما است؛ میبینیم که به همان استدالل کهنهای که در
دوران مصدق نیز موجب کودتای  28مرداد شد ،چسبیده است.

از دوره قاجار تا امروز ،ایادی روس و انگلیس و آمریکا متقابالا یکدیگر را

علت وجودی خود شمردهاند .آمریکاییان در ایران کودتا میکنند به لحاظ اینکه
اگر آنها کودتای  28مرداد را نمیکردند ایادی روس (حزب توده) زمام امور را
در دست میگرفتند.

این ایادی در ایران فساد میکنند؛ با این استدالل که اگر ما نکنیم،

آمریکاییها ایادی خود را حاکم خواهند کرد .ولی در این قضیه مسئله رقابت
و تضاد بر پایه توسعه دامنه قدرت جهانی است .در حقیقت وقتی که میتوانند،

بوسیله ایادیشان یکدیگر را میزنند و وقتی که نمیتوانند با هم سازش

میکنند.

ریگان میگوید  :آیتالله خمینی امروز فقط نماینده یک قشر در
ایران است

به هر حال ،این مصاحبه در تاریخ  19ژانویه با روزنامه «اشپیگل» انجام

گرفتهاست (یعنی تقریبا یک ماه یا کمی بیشتر) .دراین مصاحبه ،خبرنگار
میپرسد :حال که گروگانهای آمریکایی در تهران ،آزاد شدهانند ،شما

عالقمندید و آیا اصالا ممکن است دوباره با ایران یک رابطه تنگاتنگ برقرار

کنید؟ ریگان پاسخ میدهد« :قبل از هر چیز باید مشخص شود که آیا اصالا در
ایران دولتی وجود دارد؟ من شخصا به این موضوع شک دارم .من آرزو داشتم
که در ایران روشنفکران و سیاستمداران قابلی حکومت را در دست گیرند .آن

وقت بله ،من فکر میکنم که یک دلیل قانونی وجود داشت که ما با ایران پیوند
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برقرار کنیم .این دلیل امروز ،هنوز نیست .سئوال بعدی خبرنگار از ریگان این
است :آیا با وجود بودن آیتالله خمینی ،امکان دارد که افرادی که مورد نظر
شما است در ایران حکومت را در دست گیرند؟ ریگان در جواب میگوید:

«من شک دارم که هنوز هم آیةالله به عنوان رئیس حکومت تلقی شود .این

قسمتی از مسائل ناروشن موجود در ایران است .به عقیده من دالیلی وجود

دارد که آیةالله خمینی امروز فقط به عنوان نماینده یک قشر در ایران است .در

ایران خطر بزرگ برای همه ما از طرف چپها است .حزب توده ایران فقط

منتظر این است که نابسامانی وضع ایران به نقطهای برسد که در آن موقع بتواند

وارد عمل بشود».

بدینقرار ،صحبت او و هدف او ،مجموعه رژیم و رهبری امام است .پیش

از سقوط شاه هم همینطور بود.

در سیاست خارجی میخواهیم برگردیم و از پیش از کودتای 28
مرداد شروع کنیم؛ یعنی میخواهیم مستقل باشیم

در سال  40یا  41که مرا دستگیر کردند؛ در ساواک ،یک آمریکایی بلند

قد الغری ظاهرا به حسب اتفاق وارد اتاق شد و مأمور ساواک که مرا به اتاق
او برده بود ،مرا به او معرفی کرد .او گفت« :ها شما مصدقی هستید؟ اما چرا

از مصدق پیروی میکنید او یک آدم متعصب دیوانهای است».

تا آن وقت ،روی تبلیغاتی که شده بود ،اینطور فکر میکردم که وقتی

فرنگیها ،فناتیک و متعصب میگویند منظورشان اشخاصی هستند که به ا
اصطالح خود ما «خشک مقدس» هستند و سخت و محکم به آداب و رسوم
و مناسک مذهبی چسبیدهاند.

به او جواب دادم :مصدق آنطور که خودش میگوید ،مسلمان هست و ما

هم از احمدآباد زندان او عکسی داریم که روی بخاری اتاقش تصویری از
پیامبر اسالم (ص) است .اما متعصب نیست .گفت :نه ،نه ،منظور من از

متعصب تعصب در ضد خارجی بودن است.
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من دوباره گفتم :تا آنجا که مردم ایران از او سابقه دارند ،ضد خارجی هم
نیست .برای اینکه خود او در اروپا تحصیل کرده است.

گفت :البته ضد خارجی به آن معنا که با اروپایی و با مردم اروپا ،با مردم

آمریکا و با مردم آسیا ،دشمن باشد نمیگویم .میگویم که او طرز فکری دارد و

خیال میکند که باید از دنیا برید و ایرانیها بدون ارتباط با دنیا امور خودشان
را خودشان حل و فصل کنند .به این جهت که این حرف (کار) شدنی نیست،

گفتم که او متعصب و دیوانه است.

گفتم :موازنه منفی فکر او هست .اما از او شنیده نشده است که منظور از

موازنه منفی قطع کامل هر گونه رابطه با خارج است .آنچه هست و شما
نمی خواهید روشن و صریح بگویید این است که او با این کار که شما امور ما
را اداره کنید و اتفاقا در مرکز کشور ما وارد این اتاق بشوید و در این جا راجع

به شخصیتی که برای ما عزیز است ،این طور قضاوت بکنید و کسی هم نباشد

به شما بگوید که شما چکارهاید که در امور کشور ما دخالتتان تا به اینجا

رسیده است ،مخالف است و حاال من فهمیدم شما کسانی را که با ریاست و
حاکمیت شما بر ایران مخالف هستند متعصب میدانید .البته باید بگویم که

در اروپا هم ،وزیر خارجه اسبق انگلیس که گویا از حزب کارگر بود ،در
انگلیس با من مالقات کرد (و گمان میکنم در آن هنگام «لرد» و عضو

مجلس اعیان بود .حاال هم شاید باشد) و صحبت مصدق پیش آمد .گفت که

شما چه میخواهید بکنید .گفتم که ما در سیاست خارجی میخواهیم برگردیم و
از پیش از کودتای  28مرداد شروع کنیم .یعنی میخواهیم مستقل باشیم.

او یک ربعی هوچیگری کرد که مصدق بازگشت به عقب است واپسگرایی

است و راه درست دیدن حقایق و واقعیتهای دنیا است .و تصورمن این است
که شما میخواهید جدا و منهای دنیا و بریده از دنیا زندگی میکنید و این
تعصب است .همان حرفهایی را که سالها پیش آن آمریکایی دراتاق
ساواک به من زد ،او هم گفت.

به این ترتیب ،میبینیم که اینان ،از چه دریچهای به امور ما مینگرند و چه

چیزی برای آنها مسئله و مسئله اصلی است .روی این مسئله است که عمل و

تبلیغ میکنند و در تبلیغاتشان هم بسیار کار کشته هستند .یعنی جوری تبلیغ
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میکنند که آنچه را که میخواهند ضعیف بشود ،ضعیف بشود اما در نظر مردم
ایران جوری وانمود بشود ،که عکس آن مطلوب آنها است .چنانکه به همین

مصدق که بعد از سقوط متعصب و دیوانه میگفتند (البته اینهایی که گفتام تنها
به من گفتهاند .اینطور نیست که موارد دیگری نباشد که بشود گفت اغراق در

اینها هست و آنها اینطور از مصدق برداشت ندارند .شاید بیاغراق دهها
مقاله وجود دارد که در آنها آمریکاییها و اروپاییها و انگلیسیها مصدق را

متعصب و فناتیک و ضد خارجی معرفی کردهاند و در این مورد حتی

کتابهایی هم نوشتهاند .گفتهاند شاه صد هزار لیره به یک هندی داده بود و

او هم یک کتابی نوشته و در آن ،بحث مفصلی راجع به همین «صفات

مصدق» آورده یود) اما راجع به همین مصدق ،در زمانی که نخستوزیر بود
جوری تبلیغ میکردند ،مثل اینکه مصدق با انگلیس و روس نیست اما با
آمریکا هست .به این وسیله ،او را تضعیف میکردند .البته این نقش را آن

وقت ،عمده «حزب توده» بر عهده داشت .بعد از اینکه کودتا شد تودهایها
آمدند و انتقاد از خود کردند و گفتند :ما اشتباه کردیم .به خیال خودشان ،خود
را پاک کردند و قضیه تمام شد!

ولی در دوره مصدق ،تبلیغات داخلی آن گروه و آن گروهی که در واقع به

سود آمریکا عمل میکرد ،از تودهای و غیر تودهای ،جوری تبلیغ میکرد که
مصدق آمریکایی است .زمان گذشت ،اسناد سفارت آمریکا ،آن قدر از
محتواهای آنها که جسته و گریخته به خارج راه یافت (متأسفانه معلوم نیست
که چگونه حکومتی داریم که این اسناد در دست حکومت نیست و یک هیئت

بیطرف به آنها رسیدگی نمیکند و کسانی که به واقع و البته به آنها بودهاند را

کنار نمیگذارند) معلوم میکند ،آنهایی که مصدق را آمریکایی میگفتهاند،
خودشان حتی پیش از ملی کردن نفت در خدمت آمریکا بودهاند.
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مطبوعات غربی میگویند :صدام در حسابهای خود اشتباه
کردهاست:

در گزارش دیگری ،عینا از قول یک مقام عراقی اینطور آمده است :در

مطبوعات غربی میگویند ،در آغاز جنگ صدام در حسابهای خود اشتباه

کردهاست (البته اطالعاتی که غربیها و عمال ایرانی آنها به او دادهاند ،غلط
بوده است).

او میگوید :این درست نیست که صدام در برآورد نیروی نظامی ایران

اشتباه کرده است .خیر ،او در مورد آمادگی و روحیه شهادت مردم اشتباه

کردهاست .یک دوستی در پادگان الرشید داشتم .او تعریف میکرد که یک
سرباز زخمی ایرانی را به آن جا میبرند .این سرباز احتیاج به جراحی داشته

است و دکتر میگوید که احتیاج به خون داری .او گفته است که نمیخواهم

خون دشمن در رگهای من باشد؛ ترجیح میدهم شهید شوم .صدام این چیزها
را حساب نکرده بود و روحیه مقاومت مردم ایران را درک نکرده بود.

اطالعاتی که ما داریم میگوید که «سیا» به عراق اطالعات اشتباه
داده که به ایران حمله کند تا هر دو ضعیف بشویم.

گزارشی است از یک گفتگو با یک سیاستمدار مترقی عرب و من بعضی
جملهها را که رسا و گویا است برای شما میآورم« :اگر دخالت نظامی آمریکا

در طبس موفق میشد ،یک روش جدید مداخله بود و در جاهای دیگر هم بکار

میبردند.

من معتقدم که آنها برای گروگانها نیامده بودند ،بلکه دنبال یک جریان

داخلی بودند که قرار بود کار را مثل کودتا شروع کند و اینها حمایت کنند.

اینطور که من شنیدم ،بنزین دو تا از هلیکوپترها تمام شده بود .یعنی آن دو
احتماالً تا تهران آمده بودند ولی طرفی که قرار بود در داخل کار کند ،ظاهرا

آماده نبوده است.
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هروقت صحبت از دخالت نظامی میشود ،باید به خاطر داشته باشید که
آمریکا نتوانسته است ایران زمان شاه را با چیزی جانشین سازد و نخواهد

توانست و آن به خاطر موقعیت «ژئوپلیتیکی» ایران است .در این شرایط،
آمریکا ایران زمان شاه نمیخواهد بلکه ایران ضعیف میخواهد .اشتباهاتی که

شما درمورد گروگانها انجام دادید ،از نظر ما غیر قابل بخشش است .این
شما را خیلی ضعیف کردهاست .میدانید برای اولین بار بعد از جنگ ایران و

عراق« ،گرمیکو و ادموند موسکی وزرای خارجی روسیه و آمریکا با هم
مالقات کردند و پس از  15دقیقه به توافق رسیدند؟

اطالعاتی که ما داریم میگوید که «سیا» به عراق اطالعات اشتباه داد تا که

به ایران حمله کند تا هر دو ضعیف بشویم« .کا.گ.ب» هم از جریان خبر
داشت و او هم تشویق کرد ،حاال ،چه کسی بازنده است ،مردم جهان سوم و ما».

غیر از این گزارشها ،که درباره گفتگوهای خارجیان و مطالبی که نوشتهاند

و نظایر اینها است ،چند گزارش دیگر به این ترتیب خواندهام:

گزارش از استاندار سابق استان اراک درباره قتل اشخاص بطور
خودسرانه

و ضرب و شتم و شکنجه آنان و اینکه قاتل هم معلوم و شناخته شد و دستگیر

هم ش ید ولی پرونده لوث شد .نوشتم که برای دادستان کل بفرستند ،بلکه بخود
بیایند .گزارش دیگری درباره رفتار با مأموران کالنتریها در تهران بود که

اخیرا شنیدهام این رفتار در مشهد نیز تکرار شدهاست .به این صورت که اینها
را با توهین و تحقیر مانع کارشان میشوند و در مواردی که اینها جرائمی را

تعقیب میکند ،مانع میشوند .به رئیس شهربانی نوشتم و از او در این باره
توضیح خواستم .فعالا به این مقدار اکتفا میکنم و امیدوارم آنها که این کارها

را میکنند ،از این رویهها دست بردارند و نیروهایی که حافظ امنیت هستند،
اگر به این ترتیب تضعیف بشوند ،وضعیت فردا براستی تاریک است و این

رفتارها ،تحقیرها و توهینها ،بازتاب شدید میدهد و برای سالمتی انقالب ما
خطرناک است.
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گزارش دیگری درباره شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بود
(که من از کارهایشان هم بازدید کرده بودم) و حکایت از کارهایی میکرد تا

به حال انجام دادهاند و هیچ قابل مقایسه با پیش از انقالب نیست و چندین
برابر بیشتر است؛ خصوصا ابتکارها که از نظر من بسیار بسیار ارزشمند هستند.

بعد گزارش درباره نفت خواندم .وضع تولید ،مشکالت تصفیه نفت سیاه و
ضرورت پیدا کردن بازاری برای این نفت و استفاده از آن به عنوان سوخت،

خصوصا در نیروگاه ها.

گزارشی دیگر خواندم درباره محل اسکان خانواده شهدا ،مجروحین و آوارگان

جنگ بود و نیز کارهای براستی نفرتآور که در این اردوگاهها به عنوان اداره
آنها انجام میدهند و در روحیه پناهندگان چون زخم باقی میماند.

نامه مفصلی هم «منیر شفیق» روشنفکر عرب نوشته بود که درباره

«بازتاب اختالفات داخلی ما در خارج» است که البته این بازتاب زیانبخشی
است.

گزارش روزنامههایی که مشی سیاسی دارند
غیر از اینها ،چندین گزارش بود از روزنامههای مختلف معرف مشی

گروههای سیاسی درباره مسایل کشور .آنهایی که اصالت را «به زور» میدهند
دو دستهاند و دو نوع روش دارند:

● آنهایی که در روش التقاطی هستند .یعنی وسط بازی میکنند .گاهی «نه این
و نه آن» و گاهی «هم این و هم آن» .طبیعتا در مسائل سیاسی هم ،بنابر موقع،
مطابق منافع گروهی خود درمورد یک عمل قضاوت میکنند .حاال اگر چندی
بعد معلوم شد آن قضاوت غلط است ،بدون «رودربایستی» و شرم و حیا،

موضعی ضد موضع قبلی میگیرند .اگر صد بار هم به آنها بگویی که :آقا ،دیروز
آنطور میگفتی و امروز اینطور میگویی ،جواب خواهد داد که دیروز ،دیروز
بود و امروز ،امروز است.

● دسته دوم یعنی «وسط بازها»« ،مبهم گو» هستند .به اصطالح ،جاده را باز
میگذارند .یعنی جوری حرف میزنند که اگر گفتی آقا شما دیروز آنطور
گفتی ،ولی امروز اینطور ،میگویی ،بگویند :بله ،ما دیروز گفته بودیم آن جور
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ولی گفته بودیم :اما ،اگر فالن شد و آن جور نشد .چنین و چنان است .خوب
حاال هم میگوییم فالن چیز این جور است.

به نظر من ،آنها که میخواهند در جامعه آگاهی را افزایش بدهند ،باید

همین کار را بکنند ،یعنی این ارگانها را بگیرند .مثال :بگویند که فالن گروه در
رابطه با گروگانها از ابتدا تا اآلن چه گفته است و خطر را به مردم نشان بدهند.
و یا اینکه در مسایل دیگر چه گفته است .اینها را به مردم بگویید تا مردم

سردرگم نمانند .این روش بهترین روش «رو کردن» دست نابکاران است.

یک گزارش  70صفحهای هم خواندم .این گزارش مربوط میشود به خطی

که پیش از ملی کردن صنعت نفت به وجود آمده است و در جریان ملی کردن
نفت و سقوط مصدق و کودتای  28مرداد نقش تعیین کننده داشته است و بعد
تا امروز ادامه حیات داده است و این تحقیقی است که محققان آن در حال
ادامه تحقیق هستند و بعد نام اشخاص مطرح شده است .من راجع به این

گزارش بیش از این حرفی نمیزنم .اگر از جهت وضعیت کشور قابلیت انتشار
پیدا کرد ،البته منتشر خواهد شد.

خوب ،به نظر میرسد که درباره گزارشها هم این مقدار کافی است.

کارنامه  25بهمن تا جمعه اول اسفند 1359
تاریخ انتشار یکشنبه 24 ،اسفندماه 1359
روزنامه شماره 498

قسمت پنجم
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همسر من درباره موضوع «زن و خانواده» کار میکرد
می رسیم به کار دیگری که در این هفته انجام دادم و آن تصحیح قسمت

آخر کتاب «زن و خانواده» است .در حقیقت ،اسالم به عنوان یک نظام باید
بُعد اقتصادی ،بُعد اجتماعی و نیز بُعد سیاسی داشته باشد که اینها بر 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
کردیم ،بر آن شدیم که عمر را در بازسازی این ابعاد بگذارنیم ،درباره اصول

راهنما و اخالق کار کنیم ،درباره رهبری و سیاست و درباره اقتصاد و نیز
درباره روابط اجتماعی کار کنیم ،و باالخره در «چهار وجه» واقعیت اجتماعی
را از دیدگاه اسالم بنگریم و این چهار وجه را بر اساس معنویت و اصول

راهنمای اسالم توضیح بدهیم.

این کار تالش آسانی نبود و زمان بسیار و کار علمی جدی طلب میکرد.

همیشه همسر من درباره موضوع «زن و خانواده» کار میکرد و برگهها و

کتابها و گزارشهایی که میخواند و اطالعات مندرج در آنها را موافق روشی
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در برگه دانهایی جمعآوری میکرد و با من درباره کارش گفتگو و شور میکرد.
بتدریج من نیز با او در این کار همراه شدم و تحقیقاتی که درباره زن در جامعه

اسالمی در کشورهای مختلف انجام داده بودند ،میخواندیم .به نظرم رسید که
دیدگاه معین و مشخصی است و اغلب نویسندگان زن اروپایی را «اصل و

مرکز» گرفتهاند و زن مسلمان را در مقایسه با او شرح و بسط میکنند و یا
نظرگاههای سیاسی معینی دارند و به قصد معینی کتاب نوشتهاند و یا به

اصطالح تحقیق کردهاند .آنچه که تحقیق و نگارش نکردهاند ،این است که
موقعیت زن را در روابط اجتماعی کشورهای ما تعیین کند .در این وقت بود

که مطالعه در ابعاد دیگر در جامعه ایرانی خواهی نخواهی ،جای آن را در
روابط مشخص قدرت در ایران پیش میآورد و در نتیجه آنچه را هم که من از
امرهای واقع و اطالع درباره زن و جای او در روابط اجتماعی ایران بود ،مثل

موقعیت حقوقی و سایر مسایلی که به زن راجع میشد ،همه را در برگههایی

مینوشتیم و در واقع دو نفری اطالعات و امرهای واقع را جمعآوری میکردیم
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

میخواهد و دنبال کار ناگزیر بر عهده همسر من است.

کاری را که میخوانید مثل کار قبلی ،یعنی زن در شاهنامه کار مشترک ما

است .البته هر چند که آن را به اسم من منتشر کردند ،ولی قرار بود که به نام

هردوی ما منتشر شود.

گمان میکنم تا وقتی زن آن مقام و ارزش واالی انسانی را که باید در جامعه

ما پیدا نکند ،میل به رشد ،شدت و شتاب نمیگیرد و برای باز یافتن این مقام و
منزلت ،نمیتوان به انتظار نشست و بر عده زنان است که تمام کوشش و تالش و

نیروی خود را به کار اندازند و نمونه و الگوی دیگری از زن به انسان امروز ارائه

کنند .چرا که «الگوی شرقی»« ،الگوی اسارت» و «دون انسان» شمردن زن
است.

کسی که در ساختن خود تالش کند ،خصوصا از راه مبارزه با کیش

شخصیت خود را بسازد ،او میتواند میزان ارزش زن آگاه و زن پیشرو و زنی که
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قدر انسانیت خویش را بشناسد را بفهمد .آن وقت میفهمد که خودسازی به
تنهایی ممکن نیست .آن وقت است که میتواند معنای بیان پیامبر (ص) را

بفهمد که فرمود« :خدیجه نیمی از نبوت بود»؛ آن وقت میتواند بفهمند که مرد
به عنوان «مرد» در تنهایی نقص است و زن به عنوان «زن» در تنهایی نقص

است و کمال این دو به جمع شدن است و جمع شدن هم میان باال و پایین و برتر
و پایینتر ،مافوق و مادون و حاکم و محکوم ،ممکن نیست .چرا که جمع شدن،

همطرازی ،برابری ،کوشش و تالش مشترک میخواهد و اگر میل به رشد در هر
دو نباشد و اگر نتوانند با هم تبادل فکری و همکاری در عمل داشته باشند،

چگونه ممکن است؟

ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن زن نیست
بارها گفتهام و اینک بار دیگر میگویم که «مردان» خود را فریب ندهید و

از این دروغ که ما را بدان خو دادهاند ،ببُرید و خود را از شر این دروغ رها
سازید؛ زن دون مرد است ،دروغ است .ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن

زن نیست ،چرا که گذراندن عمر با ضعیف و پست بزرگترین ظلم در حق ما

است .ما اگر از دیدگاه «خود را دوست داشتن» (و نه خودخواهی) و به بیان
من از راه نگریستن خود در خود به مثابه بنده خدا و دعوت شده به رشد از

سوی خدا ،در خود بنگریم ناگزیر «زن» را باید به عنوان هنر خلقت بپذیریم و

به او جرأت بدهیم تا ناکردهها و آنچه را که انجامش دور از باور مینماید،
انجام دهد تا ما بتوانیم مرزهای جدیدی به دست بیاوریم و به زندگی خودمان

معنا بدهیم.

تنها وقتی زن به عنوان هنرمند و به عنوان گشاینده افقهای جدید ،در

زندگی عمل میکند ،زندگی معنا و مفهوم پیدا میکند ،رشد معنا مییابد و انسان
نوع جدید (انسان رشدیاب) معنا پیدا میکند .پس شما مردان اگر زندگی

دیگری می خواهید ،به خودتان رحم کنید و به زن ارزش بدهید ،ارزشی را که

دارد.
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و اما شما زنان ،ننشینید و صبر نکنید تا مردها متوجه واقعیت بشوند که در
باال گفتم .خودتان برخیزید و عمل کنید و به خودتان ارزش بدهید و آنچه را که

تحمیل است ،نپذیرید تا جریان تحول واقعی و بنیادی جامعه ما سریع بشود.

در این کتاب که آماده نشد ،قسمتی را نوشتهام این قسمت از نوار پیاده

نشده است .بقیه را از نوار پیاده کردهاند و من آن را از نظر عبارت اصالح

کردهام .بنابراین ،ممکن است شما (خواننده) آن قسمت نوشته را مشکل
ببینید اما انتظار من بخصوص از زنان درس خوانده این است که صبر و

حوصله داشته باشند و با صبر و حوصله بخوانند چرا که مطالب علمی را باید

تحصیل کرد؛ مطالب علمی غیر از داستان است .حتی داستان را هم باید با
دقت مطالعه کرد تا فهمید که نویسنده داستان کدامین واقعیتها را در صورت

داستان بازگو میکند و آنچه که در مییابید کوشش کنید ،با تشکیل کالس و
مجالس بحث ،برای زنان دیگر توضیح بدهید تا آنها هم واقعیات محیط
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.

به هر حال ،این کار از پیش از انقالب همچنان آماده بود و اینکه به همت

همسرم و کوشش آقای جعفری آماده شد ،و من نیز آن را اصالح کردم،
امیدوارم به همت آنها که زحمت حروفچینی ،چاپ و کارهای دیگر آن را بر
عهده خواهند گرفت ،انتشار بیابد و به رهایی واقعی زن امروز از وضعیت

اسارت باری که دارد ،کمک کند .و چنان نباشد که از «چاله اسارت» در

روابط اجتماعی امروز ایران رها بشود و در «چاه زن غربی» بیفتد .تا بلکه
معرف الگوی دیگری بشود که به کار تمامی انسانیت بیاید.

در حقیقت ما کاری غیر از تقلید از الگوهای دیگران داریم .اگر انقالب

کردهایم و میخواهیم که این انقالب ما بیانگر روح زیباییپرست انسانی و
رشدجوی آدمی باشد ،ناگزیر باید در پی بنا کردن انسان نویی باشیم و به دنبال

آن برویم .این کار هنرمند میطلبد و امید که زنان ما در خود یارا و توان این
هنر بزرگ را بپرورند و با ما در ساختن انسان نو یار و مددکار باشند .زنان

کشور میدانند که منتخب آنها چه احترام عمیقی به مقام و موقع آنها دارد و چه
تالشی در ارتقاء منزلت آنها در جامعه میکند .بنابراین ،انتظار او از زنان کشور
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ایناست که خود پیشگام شوند ،از مشکالت و موانع نهراسند ،به رشد خودشان
بها بدهند ،برای ارتقاء و اعتالی سطح دانش و بینششان بکوشند .در همه جا
مجالس بحث و گفتگو پدید آورند و در آن مجالس درباره آنچه به باالرفتن

سطح آگاهی کمک میرساند بحث و گفتگو کنند تا با اشاعه این آگاهیها و
توسعه آگاهیها اسباب دگرگونی بنیادی را فراهم بیاورند .وقتی برای بازدید

جبههها میروم چقدر رنج میبرم که زنان را میبینم انبوه بزرگی از خار و چوب
بر سر از صحرا به خانه میروند.
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قسمت ششم
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وقتی به بازدید جبهه ها میروم ،چقدر رنج میبرم آنگاه که زنان را
می بینم که انبوه بزرگی از خار و چوب بر سر از صحرا به خانه
میروند

از اینکه زنان کار میکنند ،رنج نمیبرم اما از اینکه به جای کارهایی که

میتوانند و باید در مقام ساختن یک جامعه نو ،متحول ،پیشرو و رشدیاب بر
عهده داشته باشند ،بدین کارها میپردازند ،رنج میبرم.

تقسیم کار در جامعه ما مثل همه جوامع این جهان بدون استثناء ،خود مبین

جا و موقع اجتماعی انسانها است .منزلت ،مقام و مرتبت اجتماعی ،باال و
پایین بودنها و حاکم و محکوم بودنها را معین میکند .وضعیتی که ما
میبینیم نشان دهنده موقعیت زن و مادون بودن او در جهان است .اما این
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موقعیت ،موقعیتی نیست که بتوان آن را نگاه داشت .ما ناگزیریم به حکم
رسالت اسالمی به مسئولیتی که در قبال نسلهای بشری در همه جای دنیا در

حال و آینده بر عهده داریم ،مقام زن را ارتقاء بخشیم و همآنطور که پیامبر ما
نمونههای «نو» زن اسالمی را پرورید و به بشر عرضه کرد (و آنها هنوز بهترین
الگوها بشمارند) بر اساس آن الگوها به راه فاطمه برویم و با رفتن به راه

فاطمه ،الگوهای زن مسلمان را به بشر عرضه کنیم و شما زنان بیش از دیگران
باید به تالش و کوشش برخیزید.

ضمن همان مطالعاتی که گفتم ،کتابی هم من و همسرم درباره موقعیت زن

بعد از انقالب الجزایر خواندیم .این کتاب حکایت از آن داشت که موقعیت
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،
محکوم به وظایفی که در جامعه خودمان همه این وظایف را میشناسیم ،شده

است( .ما هم در کارهایی که در همین کار (کتاب) منتشر میشود این

وظایف را یک به یک آوردهایم).

نویسنده خود نیز اظهار تأسف داشت از اینکه چگونه انقالبی که زنان در

آن نقش تعیین کننده داشتهاند (فرانتس فانون در «جامعه شناسی یک

انقالب» میگوید :استعمار فرانسه گفته بود تا وقتی ما زن الجزایری را تسخیر
فرهنگی نکنیم و از فرهنگ خود بیگانه نکنیم ،خطر انقالب از بین نمیرود و
زن الجزایری از تسخیر شدن ،تسخیر فرهنگی شدن ،بیفرهنگ شدن ،به

اصطالح ما غربزده شدن ،امتناع کرده بود .در نتیجه ،جوّ انقالبی را پروریده
بود ،نه تنها زنان دوشادوش مردان در انقالب شرکت کرده بودند بلکه محیط

خانهها را به پایگاههای انقالب تبدیل کرده بودند (همآنطور که در جریان
انقالب خود ما چنین شد) اما همین زنان با پایان گرفتن انقالب نمیباید نقش

خود را پایان یافته تلقی میکردند؛ نمیباید از تالش و کوشش باز میایستادند؛

نمیباید برای تثبیت منزلت جدید در جامعه انقالبی نمیکوشیدند .در جامعه
خود ما هم وضع همینطور است.

اگر شما به تاریخ خود ما برگردید و بپرسید :آن روز که مردم تهران به

عنوان اعتراض به قرارداد «رژی» (قرارداد تنباکو) در مقابل شمسالعماره
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جمع شدند و به سوی آنها تیراندازی شد و پراکنده شدند ،اگر زنها به بازار
نمیریختند و باصطالح آن روز «لچک» بسر مردها نمیانداختند ،اگر پشت

مردها نمیایستادند ،اگر به آنها نمیگفتند سزای شما فرار از خانه است ،اگر
همسر شاه به او نمیگفت قلیان حرام است ،این قرارداد چگونه باطل می شد؟

به نقش زن در انقالب خود ما بنگرید .آیا این نقش زنان در لحظات

ناباوری نبود؟ در لحظاتی که گمان میرفت رژیم پیروز شده و موقع خود را
تثبیت کرده ،اگر درست در آن لحظه ،زنان ناممکن را ممکن نمیکردند و هنر
به خرج نمیدادند ،سرنوشت انقالب چه میشد؟ صدها نمونه تاریخی از این

نمونهها میتوان آورد .هنرمند میباید کار هنری خود را به طور مداوم و پیوسته
انجام دهد .پیوسته و مداوم بکوشد و هیچگاه خسته نشود.

امروز روزی نیست که ما خود را به یأس و خستگی بسپاریم و دست از

مقاومت بشوییم .باید تالش کنیم و بدانیم انقالب امری نیست که با یک حرکت
سیاه را سفید کند .انقالب یک حرکت بهم پیوستهای است ،طوالنی است و

شب و روز مواظبت و مراقبت و استقامت میخواهد و همه چیز در گروی
استقامت شما زنان است .بکوشید ،بایستید و استقامت کنید.

چون سخن را بدینجا رساندم میخواهم به خوانندگان خودم تحت عنوان

«انسان موجودی میان یأس و امید» به عنوان حاصل کارهای این هفته مطالبی
بگویم .مسایل گوناگون کشور را که میبینیم مشکالت بسیاری داریم؛ جهت

عمومی امور نه تنها به بهبود نمیرود بلکه روی به خرابی بیشتر دارد .در این
تنهایی که داریم ،دور تا دور ما را نیروهایی گرفتهاند که در مقیاس جهان دست

کم با ما روی خوش ندارند.
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اینهایی که به تضاد معتقدند ،اگر زورشان چربید ،اویسیها را از بین
میبرند و اگر زورشان نچربید  ،و زور اویسیها به آنان چربید،
خطاب به او «غلط کردن نامه» مینویسند

آیا اینکه گفتیم ،از نظر سیاسی ابرقدرتها موافق موفقیت و پیروزی ما
نیستند ،قدرتها مواق نیستند ،حکومتها و رژیمهای منطقهای موافق نیستند،
آیا این فکر را القاء نمیکند که پس سیاست ما واقعبینانه نیست؟ و ما باید

سیاست غیر واقعبینانه را رها کنیم و سیاست واقعبینانه را در پیش بگیریم؟
چرا؛ عدهای اینطور فکر میکنند .در زمان شاه سابق هم این عده همین طرز
فکر را داشتند .واقعیتها را میگفتند و بر اساس این واقعیتها استدالل

میکردند که راه حل قاطع «باید شاه برود» ،واقعبینانه نیست .بسیاری از اینها
در زمره خود ما بودند یعنی جزء مخالفان رژیم بودن؛ ،بعضی از آنها بعد از

پیروزی انقالب در مقام استفاده از فرصت جدید خیلی زیاده از حد افراطی
شدند ،بعضیها هم آن خط را حفظ کردند ،بعضیها هم پیش از انقالب به
اردوی دشمن پیوستند .شاید آنها با توجه به مشکالتی که ما با آنها روبرو

هستیم امروز هم بگویند :ما حق داشتیم این روش واقعبینانه نبود؛ میبینید که
چه برسر کشور آوردهاند.

آن روز با سازش موافق نبودم .نه تنها به دلیل اینکه مبنای بینش توحیدی

سازش را منع میکند ،بلکه ،بارها این مطلب را توضیح دادم ،بدینخاطرکه بر
پایه توحید ،میان خوب و بد صالح و فاسد هیچ سازشی ممکن نیست .چرا که
میان متقی و ضد متقی سازش ممکن نیست و توحیدی نیست .یک بار هم

گفتهام کسانی هستند که بنای کار خود را بر فریب گذاشتهاند؛ بر فریب
خوانندههایشان .کینهها و عقدههای شخصی را میخواهند از راه فریب اغناء
کنند .مینویسند و میگویند« :سیاست بر پایه توحید» یعنی اینکه مثالا با
«اویسی» باید تفاهم کرد .خیر ،اینهایی که به تضاد معتقدند اگر زورشان
چربید اویسی را از بین میبرند و اگر زورشان نچربید و زور اویسیها بر آنها
چربید ،به او نامه «غلط کردم» مینویسند .ندامتنامه مینویسند .به نصیریها
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نامه ندامتنامه مینویسند .اما آنها که بینش توحیدی دارند با مخالفان راه خدا
هیچ نمیتوانند از در سازش در آیند .سازش از دیدگاه آنها شرک است.

پس از جهت بینش و مبنا نمیتوانستم در سازش با رژیم شاه به عنوان

دست نشانده سیاست آمریکا در ایران و مظهر تقسیم ثروتهای ایران به تناسب

قوا میان ابرقدرتها و قدرتهای جهانی ،موافق باشم .از نظر روشی نیز این
کار را ممکن نمیدانستم؛ در این باور بودم و این باور را از راه مطالعه طوالنی
در چهار وجه واقعیت جامعه ایرانی به دست آوردهام و طی یک رشته مقالهها

این واقعیتها را برای هموطنان خودم و خوانندگان غیر ایرانی تحت عنوان

«ایران در بنبست» شرح دادهام.

به نظر من سازش با رژیم ،رژیم را نجات نمیداد چرا که آن رژیم

محکوم به سقوط بود؛ بلکه به قدرتهای مسلط بر کشور ما امکان
میداد که جانشین آن را خود انتخاب کنند.

پس سازش با آن رژیم جز آنکه ما را بیاعتبار میکرد و نقش مردم ما را در

تعیین جانشین رژیم سابق بسیار تقلیل میداد ،کاری از پیش نمیبرد .در
شرایط فعلی ه م وضع از همین قرار است .ما اگر بر پایه تضاد به تقابل قوا،
سیاست داخلی و خارجی خودمان را تنظیم بکنیم ،ناگزیر وقتی با این

واقعیتها برخورد میکنیم ،وقتی با نیرویی به مراتب قویتر و بزرگتر از نیروی
خودمان مقابل میشویم ،بر طبق قانون تضاد میباید از در سازش در آییم و
باصطالح صبر کنیم تا وقتی که تناسب قوا به سود ما بشود .دیالکتیک چپ

وابسته و دنبالهروهای این چپ وابسته همین است .دیالکتیک گروههایی که
وابستگی را در کشور ما تبلیغ میکنند ،ایدئولوژی وابستگی را تبلیغ میکنند،

همین است .آنها به ما میگویند راه سادهای دارد :شما نمیتوانید هم از آمریکا
ببرید ،هم از روسیه ببرید؛ ناچار باید از آمریکا که بریدید با روسیه پیوند کنید.

در این صورت ،وضعیتی که گفته بودید تغییر میکند و ایران میتواند مشکالت
خود را حل بکند .ما گفته بودیم که نه روس و نه آمریکا ،بلکه میتوانیم با
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کشورهای صنعتی که توانایی تبدیل شدن به قدرت حاکم را در زندگی جامعه ما
ندارند ،احتیاجات خودمان را برای پیشرفت رفع کنیم .این را هم تخطئه

کردهاند .گفته اند که این شگرد جدید امپریالیسم است و از طریق اروپا
میخواهد عمل کند .اما در جریان گروگانگیری و محاصره اقتصادی اروپا و

محاصره اقتصادی ایران دروغ این آقایان برمالء شد و معلوم شد که خیر ،آنها
از ترس اینکه نتواند جای آمریکا را روس بگیرد اینگونه تبلیغات میکنند
وگرنه ،با اخطار کارتر بر همه معلوم شد که آمریکا پای هر کشور اروپایی را

که بخواهد به ایران برسد ،خواهد شکست و تازه حرف ما هم این نبود ،حرف
ما این بود که اگر ما سیاست مستقلی داشته باشیم میتوانیم رژیمهای دنبالهرو

را در اروپا بیاعتبار کنیم و میدان بدهیم به رشد نیروهایی که جانبدار استقالل

عمل اروپا از ابرقدرتها هستند.
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قسمت هفتم
احتیاجات عظیم جامعه ما را به فن و دانش ،از کدامین راه تأمین
خواهیم کرد؟ آیا از راه گسترش نادانیها؟ و یا از راه گسترش
دانشها؟

در اوضاع و شرایط فعلی هم با وجود این جنبههای ناامید کننده ،بر همان
باور هستم که در دوران رژیم پیشین بودم ،یعنی ما نباید تسلیم وضعیتی بشویم

که میخواهند به ما تحمیل کنند .برای اینکه این وضعیت را نتوانند به ما
تحمیل کنند ،تنها یک راه داریم و آن بازگشت به خود و وحدت تمام عیار در

سطح مردم است .نه در سطح گروهها ،بلکه وحدت در سطح خود مردم .این
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وحدت تمام عیار به دست نمیآید مگر اینکه مردم تمام حقیقت درباره مسایل
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.

ما آنچه را مهم است و باید بدانیم ،و نباید از تکرار آن خسته شویم این

است که اجازه ندهیم حریفانمان به جای مبارزه واقعی به ما مبارزه قالبی و به
جای شعار واقعی نیز شعار قالّبی القاء کنند.

آنچه که آمریکا را از پا درمیآورد ،گروگانگیری نبود ،چرا که همه سرانجام

آن را دیدید؛ پیشبینیهای من موجود است و آنچه هم که انجام گرفت موجود

است« قضاوت در این باره را خود مردم میتوانند بکنند .هوچیگری هوچیها
هم دیگر تأثیری در این قضاوت نمیکند.

آنچه که آمریکا را از پا در میآورد ،بریدن این بندهای وابستگی است.

آمریکا به چه چیزی «آمریکا است»؟ به سلطه اقتصادیاش بر جهان ،به سلطه

نظامی و فرهنگیاش بر جهان و به ایجاد این نظامهای اجتماعی در کشورهای

جهان که ،در آنها ،گروههای وابسته به گروههایی ،بر آنها حاکم باشند که
موقعیتشان حاصل غارت جهان ،ثروتهای بشر ،است .مثل رژیم سابق.

پس آن چیزی که آمریکا را همچون غولی برفی از پا در میآورد ،این است

که ما برنامه اقتصادیای اجرا کنیم که رشته وابستگی ما را از آمریکا بگسلد.
آنچنان برنامه فرهنگی را اجرا کنیم که سبب میشود مغزها از جامعه ما نگریزند
و به این جامعه باز گردند و این مغزها بکار بیفتند و محصول آنها به ما امکان
بدهد از لحاظ تکنولوژی و علوم به خودمان متکی شویم؛ تا که مثل امروز در
دوره جنگ محتاج پیچ و مهره نباشیم و محتاج اسلحه نباشیم و محتاج نان و

گندم هم نباشیم.

اگر ما یک سیاستی در پیش گرفتیم که بیشتر از زمان رژیم سابق به گندم

خارجی محتاج شدیم ،به اسلحه خارجی و کارشناسان خارجی محتاج شدیم،
آیا این کارشناسان خارجی خواهند آمد و در کشور ما زندگی راهبهها را خواهند

کرد؟ و از دنیا خواهند برید تا ما ظواهر اسالمی را در کشور خود در حال

رعایت ببینیم؟ آیا آنها وقتی ما را مجبور دیدند ،شرایط خود را تحمیل
نخواهند کرد؟ آن وقت مجبور نخواهیم شد امتیازها بیشتر از آنچه که در رژیم
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سابق داشتند ،به آنها بدهیم؟ اینها حقایق و واقعیتها است .و اگر ما براستی
بخواهیم از سلطه آمریکا آسوده شویم و جرأت بکنیم که با این سلطه بجنگیم،
باید به آنچه که اساسی است ،بپردازیم.

در آنچه که وابستگیها است ،چه کردهایم ،درباره وابستگی اقتصادی چه

کردهایم ،درباره وابستگیهای مالی چه کردهایم و درباره وابستگیهای فرهنگی
چه کردهایم؟ در روزنامه مقالهای دیدم که امیرکبیر را تخطئه کرده بود که چرا
دارالفنون ساخته است؟ این غربگرایی است!؟

اینها است که ظاهرا مخالفت با غربزدگی است؛ اما در واقع زمینهسازی

برای بدترین غربزدگیها است .وقتی تالش مردی به بزرگی او (امیرکبیر)
برای اینکه ،فن و علم اسباب از خودبیگانگی فرهنگی مردم ما نشود ،در

کشور مدرسه تأسیس میکند ،تخطئه بشود ،احتیاجات عظیم جامعه ما را به
فن و دانش ،از کدامین راه تأمین خواهیم کرد؟ آیا از راه گسترش نادانیها؟ و

یا از راه گسترش دانشها؟ و اگر بخواهیم که دانشها را گسترش بدهیم ،آیا

می توانیم بگوییم که چون مثالا فالن فن در آمریکا پیدا شده است ،به کشور ما
نباید راه داشته باشد؟ بدیهی است اگر چنین کنیم ،در آن صورت رشد ممکن

نیست.

در اروپا ،پیش از رنسانس و تجدید حیات علمی همینها را تبلیغ

میکردند و به همین دلیل است که آن دوران را دوران قرون وسطایی و سدههای
تاریک اروپا مینامند و میگویند که یکی از رهآوردهای جنگهای صلیبی این
است که مقدمات تجدید حیات عظیم و تغییرات بزرگ اجتماعی را در اروپا

فراهم کرد .امیرکبیر  -که دو داستان از زندگی او وجود دارد -کامالا نشان
میدهد تا کجا نگران استقالل فرهنگی ملت خود بودهاست؛ او میدانسته است
ملتی که استقالل فرهنگی نداشته باشد ،دیر یا زود قهرا موجودیتاش به خطر

خواهد افتاد.

یکی داستان ترکیه است .او در آن جا سفیر بود .بر اثر تحریکات سیاسی به

سفارت حمله کردند و او مسلحانه از سفارت دفاع کرد و آن قدر در این دفاع
پایمردی کرد که دولت عثمانی ناگزیر نیرو فرستاد و مردم را پراکنده کرد و از

سفیر نیز معذرت خواست .جالب اینجا است که از او خواستند در آن هنگامه
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لباس ترکی بپوشد و از میان مردم ناشناس بیرون برود و او نپذیرفت و گفت :در
اینجا ایرانیت من به این لباس معلوم میشود و شخصیت من به این لباس

معلوم میشود؛ وقتی این لباس را از تن بدر آوردم ،دیگر نمیتوانم با شما
بنشینم و راجع به منافع کشورم حرف بزنم.

داستان دیگر مربوط به یکی از دانشجویانی است که از اروپا بازگشته بود

و او را به پیش امیرکبیر بردند .معروف است که «امیر» از او سئواالتی میکرد.
وی در جواب لغات فرنگی استعمال کرد .امیر دستور داد تا او را شالق بزنند

تا زبان مادریش به یادش بیاید.

هیچکس به یاد راه حل امیرکبیر نمیافتد
حاال در جمهوری اسالمی در مقام تبلیغ ،کوبیدن «امیرفقید» زنگ خطر
است .زنگ خطری است زیرا آنهایی که میخواهند القاء ایدئولوژی بکنند،

میباید شخصیتهای معرف استقالل کشور ما را بکوبند .وقتی که آنها
بیاعتبار شدند و سختی رسید و فشار مشکالت راهحل فوری را ایجاب کرد،
هیچکس به یاد این راهحل نمیافت؛ در حقیقت ،هیچکس به یاد راه حل

امیرکبیر نمیافتد ،بلکه راهحلی را که به او عرضه کنند ،میپذیرد و به سوی
وابستگی بیشتر میرود .به این ترتیب است که در انسانها ،القای ایدئولوژی

میکنند .ظاهرا مخالفت با غربزدگی است اما در واقع زمینهسازی برای
بدترین غربزدگیها است .از این داستانها و کارها در تاریخ ما فراوان بوده
است .اگر به چگونگی روی کار آوردن رضاخان از روی دقت و مطالعه

بنگریم ،میبینیم پیش از روی کار آوردن او ،از سوی عوامل همان
سیاستهایی که او را روی کار آوردهاند ،همین روش بکار رفتهاست.

باید با فریاد به شما مردم هشدار بدهم
خطر بقدری جدی و مهم است که نه میتوانم ساکت بمانم و نه میتوانم

آهسته سخن بگویم .باید با فریاد به شما مردم هشدار بدهم به اینکه این
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خطرها موجودند ،صحیح است و اینکه کوچک کردن آنها خیانت و گناه
است ،دروغ است .باید حقایق را همآنطور که هست به شما گفت .اما این هم
دروغ است که ما خودمان نمیتوانیم راه حل پیدا کنیم و این دروغ است که
هیچکس برنامه ندارد و برنامه نداشتن جزیی از مقدمهسازی برای بازگشت به

وابستگی است.

اگر حرف «بگین» و اگر جملهای که در آن «نوار» کذایی گفته شد« :نباید

گذاشت رئیس جمهور در هیچ کاری موفق بشود» ،و اگر حرف آقای رئیس

جمهور آمریکا ،اینها را کنار هم بگذارید و بر اینها حرفهای وزیر خارجه

سابق آمریکا درباره گروگانها را اضافه کنید ،متوجه میشوید که یک جریانی
است که میخواهد تمام تجربهها ،کوششها و تالشها در اجرای برنامه؛

برنامههایی که با موفقیت اجرا شدهاند ،بیارج و بیاعتبار بسازد و
شخصیتهای معرف این تجربه را بیاعتبار کند.

هیچکس برنامه ندارد ،دروغ است
تبلیغ این دروغ که کسی برنامه ندارد و چون هیچکس برنامه ندارد پس هر

چه پیش آمد ،خوش آمد ،ما از راه تجربه ،مسائل را که بتدریج پدید میآیند
حل میکنیم ،در حقیقت زمینهسازی است و استفاده از ضعفهای شخصیت و
بیماری کیش شخصیت است برای اینکه ما به «باری به هر جهت» عمل کنیم،

چنانکه در گذشته کردهایم تا کار به آنجایی برسد که دیگر عالج ممکن نباشد.
الجرم وضعیتی که پیش میآید و هرچه که پیش میآید را بپذیریم .میبینید که
بر پایه بینش تضاد ،روش جز این نیست .در یک دوره ،به عنوان قاطعیت،

تبلیغ ضدیت و جار و جنجال میکنند و میزنند و میبندند و میکوبند و مدعی
میشوند .:تنها راه این است که باید رفت و کوبید و نابود کرد و از بین برد .این

طرز تفکر و عمل بروفق آن ،چیزی غیر از برنامه است برای رهاشدن از روابط
قوا در مقیاس جهانی و بیرون آمدن از نظام ابرقدرتها .کار هر روز سخت و

سختتر خواهد شد و مشکالت اقتصادی فراوانتر خواهند گشت.
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آنها که نمیدانند اقتصاد چیست ،گمان میکنند با گفتن اینکه ما باید 15
سال  20و  25سال با ریاضت و فقر بسازیم تا مستقل بشویم ،کار درست
خواهد شد .مردم میگویند ،بله ،صحیح است و ما حاضریم این مدت با فقر
بسازیم .پس ازگفتن این سخن ،به دنبال صابون زدن به شکمهاشان میروند که
اگر ترشحی هست ،پاک شود تا احساس گرسنگی نکنند! اما مسئله این نیست.
مسئله اقتصاد این است که شما  35میلیون جمعیت در یک جهان پر از جنب

و جوش و تغییر دارید .سالی یک میلیون نفر بر نیروی کار شما اضافه میشود و

اینها کار میخواهند .کار برای یک میلیون نفر را نمیشود از راه جمع و جور
کردن آجرهای خانههای خراب شده توسط بمباران و یا توپخانه دشمن ،بوسیله

گاری دستی ،دوک نخریسی و این قبیل چیزها درست کرد .ایجاد کار و حل
معضالت مغزها و استعدادها را میخواهد و فن و تجهیزات فنی ،کارخانه و

ماشین و ابزار میخواهد و امنیت قضایی برای فعالیت میخواهد .وقتی فعالیتی
نبود ،مسئله تنها گرسنگی نیست ،بلکه گرسنگی مغزها هم هست .چراکه آنها

هم بیکار میشوند ،خصوصا اینکه ما مغزها را فراری هم میدهیم .این سیر به
طرف سقوط است .به  15سال نمیکشد که هیچ ،بلکه به  15ماه هم نمیکشد

که لحظه سقوط فرا میرسد.

دشمن باید از سویی ،همآنطور که میگوید ،پی در پی برای ما مشکالت

ایجاد کند و برای ما پی در پی موانع بوجود بیاورد و جلوی انجام هر کاری را

بگیرد و مانع از هر موفقیتی بشود؛ اما بیشتر از این باید در ما سرگیجه فکری و
سرگیجه ایدئولوژیک بوجود بیاورد که ندانیم که چه میخواهیم و در

«جوّهای» گوناگون ،سیاستهای گوناگون اتخاذ کنیم و از شکستی به
شکست دیگری برویم تا به شکست آخر برسیم.

این ندانم کاریها و تبلیغ ندانم کاری و بیاعتبار کردن علم و بیاعتبار

کردن تخصص و بیاعتبار کردن برنامه و بیاعتبار کردن شخصیتهایی که
معرف راه حلهای مستقل بودهاند ،بیاعتبار کردن میهندوستی و بیاعتبار
کردن اسالم به معنای راه حلهایی مبتنی بر معنویت و اصول ،اصولی میباشد
که جهانی و معتبرند ،اعتبار تاریخی دارند و اعتبارشان را از تجربه تاریخی
تمامی بشریت میگیرند.
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البته آنان زمینه را برای سقوط فراهم میآورند و ما در برابر این خطرها
چارهای نداریم جز اینکه بایستیم و از دیدگاه استقالل به امور بنگریم .اگر
کسی در این سخن «مدرس» از دیدگاه مبلغین این «جریانات وابسته» بنگرد،

که گفت « :اگر قرار است شراب بنوشیم ،بهتر است به جای شراب خارجی،
شراب خلر شیراز را بنوشیم» .خوب میشود «هو» کند که آقا ،شراب خارجی

ننوشیم ولی شراب «خلر» بنوشیم ،این چه سخنی است؟ ما حرفمان این
است که اصالا شراب ننوشیم .مدرس مکتبی نبوده است و این حرف را زده

است!

اما درست که دقیق بشویم میبینیم که مدرس و مصدق یک واقعیتی را

درست فهمیدند و آن ربط «اسالمیت و ایرانیت» است و این غیر از ملتگرایی

اروپایی است .یعنی بدون استقالل ایران ،اسالم در ایران قابل اجرا نیست.

اما استقالل را یک روزه نمیتوان به دست آورد؛ چرا که تحصیل
استقالل نیازمند اجرای برنامه طوالنی است.

پس اجرای اسالم هم محتاج برنامه طوالنی است .اگر استقالل در این

برنامه اسالمی کردن ایران ،مقدم شمرده نشود و اگر تالش برای استقالل مقدم
شمرده نشود و نفس استقالل برای مسایلی که در درجه دوم و سوم اهمیت قرار
دارند ،قربانی بشود ،نه اسالم به دست خواهد آمد و نه استقالل و بلکه هر دو بر

باد خواهند رفت.

بنابراین ،مسئله ،مسئله روشن است :مدرس نمیگوید که خوب ،حاال که

چارهای جز نوشیدن شراب نیست ،پس شراب خلر بنوشید ،بلکه می گوید تا ما
به آن جا برسیم که شراب را بتوانیم منع کنیم ،اول باید زمینههای استعمار را از

میان برداریم؛ روانشناسی و بینش وابستگی و تخریب را از بین ببریم و به آنچه

که اصلی است بپردازم؛ آن استقالل را بوجود بیاوریم که با از بین رفتن شراب
«خلر» شیراز نروند شراب از خارج بیاورند و آن وقت ،بهیچوجه نتوانیم جلوی
آن را بگیریم .هیچ جای دنیا هم نتوانستند جلوی آن را بگیرند .اگر در

وابستگی بمانیم ،چنان خواهد شد که هم شراب خواهیم نوشید وهم استقالل
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نخواهیم داشت .به تخصصها حمله کردن ،آسان است اما اگر ما با این
حملهها (همآنطور که کردهایم) متخصصهای خودمان را فراری دادیم،
دانشگاه خود را بستیم ،آیا نیاز ما برطرف میشود؟ و یا بتدریج و با سرعت
زیاد نیاز ما به این تخصصها افزایش پیدا میکند و چون ما خودمان نداریم،
ناگزیر به خارجی پناه میبریم؟

گفتم :عربستان سعودی متخصصهای بیگانه را ترجیح میدهد برای

اینکه میگوید آنها بیگانهاند ،کاری به نظام اجتماعی ما که چه کسی حکومت

میکند و چگونه حکومت میکند ،ندارند .اما متخصصهای خودی مشغول
کار که شدند ،شروع میکنند به اینکه :اینجا چرا چنین است و آنجا چرا چنان
است .اما در واقع آنها (متخصصین خارجی) بیشتر کار دارند.

زمانی که در اروپا بودم« ،پل وییی» جامعه شناس فرانسوی که از سال

 1338در ایران در مؤسسه علوم اجتماعی با من در کار تحقیق در جامعه
شناسی ایران بود ،اطالع داد که هیئتی را برای مطالعه به عربستان سعودی

میخواهند و قرار شد که ما با هم به آنجا برویم و تحقیقاتی در زمینه
جامعهشناسی اقتصاد بکنیم .وقتی من خود را معرفی کردم ،آن مؤسسهای که
میخواست ما را بفرستد ،گفت که دولت عربستان سعودی شرط کردهاست که
محققان عرب ،و از مردم خاورمیانه نباشند .بلکه اروپایی یا آمریکایی باشند!

به هر حال ،برای اینکه ما میخواستیم بدانیم که سلطه آمریکا بر جامعه

عربستان سعودی چه تأثیرات اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بجا گذاشته است.

نتیجه تحقیق این بود که خیر ،متخصصان خارجی زودتر و سریعتر بنیادهای

فرهنگی مستقل را از بین میبرند و تغییرات سیاسی را سریعتر تحمیل میکنند
و در نتیجه انهدام بنیادهای جامعه را آنطور فراهم میآورند که در درون این

جامعه عامل مقاومت باقی نمیماند .در این تحقیق به مناسبت نوشته شده بود

(آنطور که یادم میآید) یا شاید خود «پل وییی» میگفت که درون خانهها
«هالیوود» است یعنی اثری از اسالمیت در درون خانهها نیست و بیرون ،به
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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این سیاستها ،شکست خوردهاند و به درد رژیمهای کامالا وابسته
میخورند.

یک رژیم مستقل باید طبق همان رهنمود مدرس ،اول محتوای وابستگی

را در ذهنها (مغزها) تغییر دهد .اما اگر او نشد و شما ناگزیر شدید که کامالا
به تخصص و متخصص خارجی تکیه کنید ،در آن صورت نه اسالم به جای

می ماند و نه استقالل ایران .این واقعیت نه تنها درباره ایران بلکه درباره همه
کشورهای اسالمی صادق است .هیچ کشوری موجودیت خود را نمیتواند
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

الزم است ،را بیاورد .انقالب الجزایر با  3شعار شروع میشود« :اسالم دین
ماست ،الجزایر وطن ماست و عربی زبان ماست» .آنهایی که «ایرانیت» را

تخطئه میکنند ،همانها هستند که «القاء ایدئولوژی» میکنند ،چون میدانند
وقتی ایرانیت نفی شد ،در جهان ما چیزی جای آن را خواهد گرفت و آن

«وابستگی» است .چگونه «اسالمیت» در وابستگی میماند؟!

پس در حال حاضر با وجود گرمی و مراقبت ،حمله به خود اسالم حمله

کننده را از بین میبرد؛ لذا چطور است که غیر مستقیم حمله کند؟ بنابراین ،به
«ایرانیت» حمله میکند و از طریق حمله به «ایرانیت» عمل میکند .چون
میداند وقتی ایرانیت بیاعتبار شد ،وقتی این فکر که میتوان مستقل زندگی
کرد ،از بین رفت ،فردا که وابستگی کامل شد و رژیم وابستگی مستقر شد،

کسی را یارا و جرأت نخواهد بود از اینها که امروز با جوّسازیها از راه

سردادن شعارهای تند و تیز برضد ایرانیت بپرسد :آیا شما نبودید که این
وضعیت را فراهم آوردید؟ پس ،اینها چون از «فردا» خیالشان راحت است

امروز هر کار که میخواهند ،میکنند.

اما شما مردم ایران ،مردم تازه به دوران رسیدهای نیستید ،بلکه شما ملتی با

فرهنگ کهن هستید و میدانید که تاریخ شما پر از تجربهها است و همه رنگ
را شما دیدهاید .از سرخ جامه ،سبز جامه ،سیاه جامه و سفید جامه ،همه را
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دیدهاید .پس این را بدانید که امید ،تنها در استقالل است و اسالم در استقالل
است و استقالل بدون اجرای برنامه همه جانبه شدنی نیست.

استقالل با تاراندن مغزها و از بین بردن زمینههای اجرای یک برنامه ،با

نبودن مجریان قابل که بتوانند برنامه را اجرا بکنند ،شدنی نیست .به استناد آنچه
گفتهام ،امروز نیز من بر این باورم که نمیباید تن به سازش بدهیم .بلکه باید به
فراهم آوردن اسباب استقالل بپردازیم .نه اینکه در شعار ،ضدیت و در حرف و

در عمل فراهم آوردن اسباب افزایش وابستگی باشد ،بلکه کوشش در قلمرو
عمل برای فراهم آوردن اسباب استقالل باید باشد و این شدنی نیست ،مگر با

«وحدت شما در پایه» و آن وحدت هم به دست نمیآید مگر با «آ گاهی شما»
و آن آگاهی به دست نمیآید مگر اینکه ما بی «سانسور» حقایق را به شما

بگوییم .پس اهمیت دستگاههای تبلیغاتی در مدح و قدح نیست.

مرا از تبلیغات و مخالفان و مستقیم حمله کردن و غیر مستقیم حمله
کردنها باکی نیست.

ترس و بیم من از آن است که سانسور به مردم ما امکان ندهد که حقایق را

آنطور که هست در بیابند و در نتیجه وحدتشان از بین برود و آن حالت
مراقبت و کار و تالش به بیتفاوتی تبدیل بشود و بیتفاوتی هم زمینه فعال
شدن ضد انقالب اصیل را فراهم بیاورد و آن «مرحله سومی» (که سیاست
آمریکا بر آن چشم دوخته است در مصاحبه آقای ریگان روشنتر و واضحتر از

آنچه در مقاله «هرالد تریبیون» آمده بود و من در بیان  22بهمن آن را برای
شما خواندم) یعنی استبداد وابسته فرا برسد و ما نتوانیم جلوگیری کنیم.

این است که این بیان( ،بیان امروز) با اینکه اولین هشدار نیست .اما شما

خوانندگان آن را آویزه گوش کنید و به آنها که نخواندهاند برسانید و در سراسر

کشور براه بیفتید؛ ننشینید ،اجتماعات بوجود بیاورید و این حقایق را برای
مردم توضیح بدهید تا عمومی و همگانی بشود.
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روزنامه کیهان در چهار شماره تعطیل دانشگاه را
به من نسبت می دهد

از قرار معلوم روزنامه کیهان در چهار شماره یا بیشتر این مطلب را که من

گفتم انقالب سه مراحله دارد و مرحله سوم استبداد است ،خواسته است
اینطور به خواننده القاء کند که این باورخود رئیس جمهوری است؛ با

«رندی» خواسته است بعضی امور را به من نسبت بدهد از جمله تعطیل

دانشگاه را و عجیب است که ضد انقالبهای اصیل هم در خارج ایران،
تعطیل دانشگاه را به من نسبت دادهاند و این دروغ است و همه میدانند که

دروغ است .آن جریان دانشگاه ،جریانی بود برای ضربه زدن به اعتبار رئیس
جمهوری و ایجاد همان وضعیتی که هم اکنون برای شما توضیح دادم .به جای

تعطیل قرار شد که دانشگاه تا آخر سال ادامه پیدا کند و در دوره تعطیل
تابستانی آنچه شدنی است بشود و در اسرع وقت دانشگاه افتتاح بگردد ،اما از

آن چیزهایی که باید میشد و بر اساس خط و ربط جدید دانشگاه باز میشد،
هنوز خبری نیست.

بارها این مطلب را گفتهام و حاال هم میگویم :کسی که در مقام تبلیغ

دروغ گفت ،نمیتواند معتقد باشد و او آدم زورپرستی است و فرهنگ
وابستگی همین فرهنگ است .کسی که مبانی را از قول من به خوانندهاش القاء

میکند که روش شناخت بر پایه توحید یعنی «این» و یک رشته کارهای انجام
نشده از سوی مرا به من نسبت میدهد و کوشش میکند که بر اساس

دروغهایی که خودش بافته است ،این کار را به من بچسباند و توحید را
بیاعتبار کند و تضاد را به کرسی بنشاند ،آدم نگونبخت وابستهای است و
القاء ایدئولوژی وابستگی میکند .او از استقالل هیچ نمیداند و از قاطعیت

یک انسان معتقد به توحید هیچ نمیفهمد و الاقل از خود نمیپرسد که :اگر

این حرفها که میگفتی راست بود ،پس الاقل با تو نویسنده سازش میکرد و
در برابر امثال تو مواضع قاطع اتخاذ نمیکرد و در این جنگ هم قاعدتا شما

باید میبودید که به جای او میجنگیدید و در زمان رژیم پیشین هم چون شما

1096

«ندامت» نامه مینوشت و بسیاری از این قبیل .بر پایه توحید انسان باید از
وابستگی بپرهیزد.
کارنامه  25بهمن تا جمعه اول اسفند 1359
تاریخ انتشار  27اسفند ماه 1359
روزنامه شماره 501

بخش هفتم  ،قسمت دوم
آسودن این مردم از شر آن فریب تاریخی که« :چاره جز وابستگی
نیست»!

بر پایه توحید انسان باید از وابستگی بپرهیزد .چه در مقیاس فرد و چه در
مقیاس ملت و این راه وجود دارد :تالش نو کوشش شبانه روزی ما در این
جنگ برای به کرسی نشاندن این واقعیت است و آسودن این مردم از شر آن

فریب تاریخی که« :چاره جز وابستگی نیست»! پس شما مردم حساس باشید و
نگذارید القای ایدئولوژی وابستگی و کوبیدن شخصیتهایی که معرف
استقالل هستند ،موفق شود .خوب ،ایران به چه چیزی ایران است؟ در تاریخ
ما اگر بگوییم این ملت هیچ فرزندان قابل نپرورده است ،آیا این قبول همان

حرف غربیها نیست که ما نسل منحطی شدهایم؟

اگر امیر کبیر و مصدق کوبیده بشوند ،چه کسانی را ما بگوییم به جای

آنها هستند .آنها که در دامن فرهنگ اسالمی این ملت پروریده شدهاند اگر
نفی شوند ،این ملت کویر تلقی و باور نمیشود؟ کمی به خود بیاییم و مردم

آ گاهی پیدا کنند .ما میتوانیم ناامیدیها را به امید تبدیل کنیم و مانع از فاجعه
بشویم و این بحث را با این حرف پایان میدهم:
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پیروزی حق شما است و پیروزی استقالل شما در تعیین سرنوشت
خویش است

«مردم ایران ،شما به رئیس جمهوری با اکثریتی که در تاریخ جمهوریهای

جهان بیسابقه است رأی دادید .یعنی  76درصد رأی دهندگان ،رأی دادهاند.
پیروزی و شکست من پیروزی و شکست شخص من نیست ،بلکه پیروز و یا

شکست منتخب شماست .این شعار که میدهید و میگویید« :حمایتت

میکنیم» ،در حقیقت دفاعی است که شما از رأی خودتان میکنید.

باید در همه زمینهها یاری کنید تا این جمهوری پیروز بشود .پیروزی ما

پیروزی شما است .و پیروزی شما در اعمال حق شما بر تعیین سرنوشت

خویش است؛ پیروزی به تحصیل استقالل است .شما این پیروزی را به دست
نمی آورید مگر آنکه رویه اشتباه و بهتر است بگویم اشتباه آدم ابوالبشر را تکرار

نکنید .او وقتی که شیطان در او وسوسه کرد ،چون و چرا نکرد و از او نپرسید
که چرا بکنم یا چرا نکنم؟ شما هم بدانید که انسان زود غافل میشود و بدون

چون و چرا کاری را انجام میدهد .در امور چون و چرا کنید .هر چه به شما

میگویند ،چون و چرایش را بپرسید؛ آن وقت بسیاری حرفها را نمیتوانند
القاء کنند و بسیاری از دروغها را هم نمیتوانند بگویند.

مردم ایران!

بدانید ،اعتماد کردن شما کار سادهای نیست .اگر در اعتماد شکست

خوردید ،رأیهای بعدی شما متزلزل است و این تزلزلها استواری حکومت و
ثبات سیاسی را از بین میبرد و این همان است که مقدمات آن استبداد وابسته را

از نظر سیاسی فراهم میآورد.

پس آنها که از راه نادانی و ناآ گاهی این کارها را میکنند ،کمی به خود

بیایند و به هوش بیایند و بر غرضها و مرضهای خودشان تسلط پیدا کنند و از

آنها که وابسته هستند و این کارها را میکنند ،صف خود را جدا کنند تا وحدت
پایدار ممکن بگردد و دوست و دشمن از هم شناخته بشوند تا ما بتوانیم
مشکالت را با همراهی عموم ملت در وحدت عمومی مردم از بین ببریم .اگر

آنها این نصیحت را نشنیدند ،چارهای نیست جز اینکه «وحدت در پایه»
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بوجود آید و این وحدت نزد خود مردم بوجود آید و خود مردم آنچه را که عمل
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.

کارنامه شنبه دوم اسفند و یکشنبه سوم اسفند
تاریخ انتشار  27اسفند ماه ،1359
روزنامه شماره 501

شنبه غیر از کارهای جاری روزمره ،سه مسئله عمده دارد که در این روز به
انجام رساندم .دیدار با امام ،گفتگو با پالمه ،آمدن به خوزستان و تغییر طرحها
از مسائل مهم این روز بود.

دیدار با امام و تأکید بر دادن روحیه به نیروهای مسلح
در دیدار با امام ،اطالعات و گزارشاتی که از داخل و خارج رسیده بود و
موقعیت ما را بهتر روشن میساخت به اطالع ایشان رساندم و گفتم که مسئله
روحیه ،مسئله مهم و تعیین کنندهای است و باید نیروهای مسلح ما از روحیه
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...

امام در این موارد تأکید فرمودند و گفتند که خود من همواره توجه دارم و

از ارتش حمایت میکنیم و باید سلسله مراتب رعایت بشود .در زمینههای دیگر
هم گفتگو شد که در مصاحبهای گفتم .به هر حال دیدار با شادی و امید شروع

شد و وقتی من بیرون میآمدم امیدواری و دلگرمیام بیشتر بود.
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با اوالف پالمه و یکی از همراهانش در باره روش صلح گفتگو
کردیم

از آنجا به منزل که آمدم ساعت یک بعد از ظهر بود و «اوالف پالمه» و
یکی از همراهانش آمده بودند .گفتگو با او هم تا ساعت  4به طول انجامید.
غیر از گفتگوهایی که در زمینه اصولی که باید در پایان دادن به جنگ رعایت
بشود ،روشی که برای رسیدن به صلح باید به اجرا در آید ،گفتگو شد .شرح

مفصل دادم که چرا نمیتوانیم در مرحلهای که نیروهای دشمن در خاک ما

هستند ،با آتش بس موافقت کنیم .بار اول نبود چندمین بار بود که این مطالب
ار توضیح میدادم؛ گفتم :این مثل متوقف کردن حرکتی است که درحال دور
گرفتن است و اگر ما آن را متوقف کنیم به زیان ما و به سود متجاوز است و اگر

ما بخواهیم دوباره این حرکت را ایجاد کنیم ،شاید یا میسر نشود و یا با
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ناکامیهای بسیار روبرو گردد .یک نسلی است با مسئولیتهایی و از راه ابتکار
و شور و هیجانی که پیدا کرده است ،جنگ را تحمل میکند و به پیش میبرد.
دوباره دید خودم را از اوضاع جهان گفتم و نیز گفتم که چرا صدام نمیتواند

صلحی را که متضمن زیانی برای ما نباشد بپذیرد ،چون آن وقت جنگ غیر قابل
توجیه میشود و از فردای صلح در دنیای اسالم و حتی در دنیا مسائل جنگ

بررسی میشود و نیز خطاهای این دیکتاتور مورد بررسی قرار میگیرد و او را تا
سقوط رها نمیکند .پس ما خود را فریب نمیدهیم و ناگزیریم که با قاطعیت

مقاومت را ادامه دهیم تا مطمئن بشویم که هیچ خطری و کمترین خطری کشور

ما را تهدید نمیکند.

به مناسبت ،یکی از همراهان من گفت :آیا به نظر شما نمیرسد که بهترین

راه ایجاد صلح واقعی در برابر تجاوز قاطعانه ایستادن است؟ و اگر ما در برابر
متجاوز قاطعیت به خرج ندهیم چه تضمینی وجود دارد که هنوز از این جنگ

نیاسوده ما را مورد تجاوز دیگری قرار ندهند و ما ناگزیر بشویم از این تجاوز به
آن تجاوز کشانده بشویم و همآنطور که خواست هر سلطهگری است ،آن قدر ما

را در مسائل الینحل و ناکامیها کشان کشان ببرند تا از پا در آییم؟

پالمه گفت :آمریکاییها هم وقتی صحبت مثالا «السالوادور» پیش میآید،

میگویند باید با قاطعیت ایستاد وگرنه نفوذ شوروی چنین پیشرفت میکند و
چنان میشود و حال آنکه واقعیت ،واقعیت است .با آن ،این جور سخت و
سفت نمیشود برخورد کرد و باید با واقعیت همآنطور که هست ،برخورد

کرد.

من به او جواب دادم که در جنگ صفین ،خوارج به علی (ع) امام ما

گفتند که «الحکم االلله» (یعنی هیچ حکمی جز حکم خدا نیست) و
مرادشان از این حرف این بود که امام را رد و تخطئه بکنند .و علی (ع) در

جواب آنان گفت« :کلمه حق یراد بهاالباطل» یعنی (کلمه حقی است که از آن
مراد باطل میکنند) .حاال اگر آمریکاییها هم میگویند در برابر تمایل به
تجاوز باید قاطع ایستاد ،این حرف صحیح است ،فقط اینکه در آن جا باید

تشخیص داد و دید که متجاوز کیست .به گمان من در آمریکای التین متجاوز
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اول ،خود آمریکا است .پس حرف صحیح است اما مراد ازاین حرف صحیح
باطل است.

آمریکا قیم ملتهای دیگر نیست و

حق ندارد در زندگی آنها مداخله کند
و اگر آن ملتها بخواهند این متجاوز اصلی را به حال خود بگذارند و با

او مماشات و نرمش کنند ،همین میشود که تا حاال شده است .یعنی آمریکای
التین تیول آمریکا میماند.

پس ،روش درست است ،با این تفاوت که در آنجا متجاوز ،مردم آمریکای

التین نیستند که آزادی و استقالل میخواهند ،بلکه متجاوز آمریکا است که
می خواهد آن ها را از این حق محروم کند .از قرار معلوم این حرف را قبول
کرد و من ادامه دادم و گفتم :گمان من ایناست که اگر واقعا کسانی میخواهند

صلحطلبی را در جهان ،تبلیغ و تشویق کنند ،باید به کسانی جایزه صلح را داد
که بیشترین استقامت را در برابر متجاوز نشان میدهند.

اگر جهان ما با وجود چند میلیارد انسان این درس را از اسالم بیاموزد که

باید ایستاد و مقاومت کرد (قم فاستقم) شما مطمئن باشید که این همه

هزینههای تخریبی از بین خواهند رفت و جهان ،جهان صلح و سازندگی
خواهد شد و این چند میلیارد انسان که ثروتهایشان صرف تخریب خودشان
و موجودیت و طبیعت و حیات و زندگی و آرزوهایشان میشود ،صرف رشد و

رفاه و پیشرفت شان خواهد شد.

به هرحال ،چون ما مورد تجاوز قرار گرفتهایم ،هر چه شما میخواهید باید

از متجاوز بخواهید؛ از او بخواهید که به تجاوز خویش پایان ببخشد .بیایید
سُنت نوی را در جهان بگذارید و آن اینکه «متجاوز از خود انتقاد کند و به

لحاظ تجاوزی که کرده است ،پوزش بطلبد».

من میخواستم این سُنت را در رابطه با آمریکا بوجود بیاورم و آمریکا از ایران به

مناسبت روش ظالمانهای که داشته است و حکومت غیر قانونی و تبهکارانهاش بر
کشور ما پوزش بخواهد.
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به این کار کامیاب نشدم اما ،مطابق رویهای که مسلمان باید داشته باشد،
میباید آن قدر این خواست را پیگیری کنیم تا به صورت یک سُنت در روابط
جهان در آید و آن سُنت تجاوز و زورگویی را از بین ببرد.

بعد به خوزستان آمدم
به محض اینکه رسیدم ،فرستادم سراغ فرمانداهان تا ببینم کارهایی که قرار

بود و در دست انجام بود ،به کجا رسیدهاند .معلوم شد که پیشرفت کارها بد

نبوده است و آب هم در جبهه سوسنگرد آمده و به سوی دشمن در حال
پیشروی است.

این مسئله را به روزهای آینده میگذارم تا نتیجه کامالا به دست آمده و مشخص
باشد و آن وقت با خوانندگان در میان میگذارم.

شب تا دیر وقت با فرماندهان مسائل جنگی را مورد مطالعه قراردادیم و آن

مسائل را به حکم طبیعت شان نمی توانم با خوانندگان در میان بگذارم.

کارنامه یکشنبه ،سوم اسفند
تاریخ انتشار  27اسفند 1359
شماره روزنامه 501

درباره وضعیت اقتصادی بار دیگر باید هشدار بدهم
امروز گزارشهای بسیاری خواندم .دو گزارش از بانک مرکزی بود .یکی
درباره قیمتها که نشان میداد در سال جاری تا این زمان افزایش قیمتها

 28درصد بوده است و یکی هم گزارش درباره فعالیتهای ساختمانی که نشان

میداد از یک دوره چند ماهه به این طرف فعالیتهای ساختمانی در شهرها
کاهش پیدا کرده است و در مقایسه میان آبان ماه  58و آبان ماه  59در مناطق
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شهری ،کاهش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی 52 ،درصد در مناطق شهری
و  78/3درصد در تهران بوده است.

درباره وضعیت اقتصادی بار دیگر باید هشدار بدهم و بیم آن دارم که اگر به

موقع عمل نکنیم کار به جایی برسد که وقتی هم بخواهیم عمل کنیم کاری از

عهده ما بر نیاید .وضع خزانه ،وضع قیمتها ،وضع صنعت و وضع کشاورزی

خوب نیست و روند کنونی نشان میدهد که وضع رو به وخامت نیز میرود.

امیدوارم که پیش از پایان امسال گزارشی درباره وضع اقتصادی کشور و

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.

غیر از این دو گزارش ،گزارشی خواندم درباره پیشامد «کاخک» و

تیراندازی به سوی مردم که منجر به کشته شدن عدهای شده است و این امر مرا
بشدت متأثر کرد.

در جمهوری ما مسئوالن زبان توضیح پیدا نکردهاند و بدتر از وضعی
که در رژیم سابق بوده است در بعضی موارد عمل میکنند.

مطابق این گزارش ،در ایام رژیم سابق خواستهاند چاه بزنند ،مردم موافق

نبودند چون قناتهایشان خشک میشده و این کار انجام نگرفتهاست .آیا آن
رعایتی که آن رژیم داشته است ما نباید بکنیم؛ ما که محصول قیام همین مردم

هستیم؟ به هر حال ،گفتم :گزارش را برای دادستان کل بفرستند تعقیب بشود و
امیدوارم که تعقیب بشود تا من ناگزیر نشوم در این باره دوباره مطلبی بگویم.

گزارشی دیگر درباره نوشتههای روزنامهها و انتظارات مردم در رابطه با

مشی سیاسی و وظائف قانونی رئیس جمهوری خواندم .این گزارش برای
انتشار جالب است اگر چه گزارشی است که برای من تهیه کردهاند و باصطالح

«باز» نوشتهاند و اگر به همین «بازی» بخواهند انتشار بیابد باز مطابق معمول
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
سوم ،یعنی وقوع دیکتاتوری ،راه وجود دارد

در سرمقالههای چهار شماره در ظاهر مؤدبانه ،روی استنادات رئیس

جمهور به پیشبینی تاریخنویس آمریکایی در مورد مراحل مختلف انقالبات

ناموفق و برنامههای آمریکا برای جهت دادن به حاکمیت و استبداد و
دیکتاتوری مطالبی نگاشتهاند.

آنچه با تردستی در هر دو مورد منظور نویسندگان بوده القای این نکته به

خوانندگان است که استناد آقای رئیس جمهور به سخنان تاریخ شناس
آمریکایی جزء معتقدات و باورهای تحلیلی رئیس جمهور است و از آن جا

سرچشمه میگیرد .بسیار خوب! یعنی انقالبها این سه دوره را در گذشته
نداشته اند و این جزء واقعیت تاریخی نیست و یا این جزء واقعیت تاریخی
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؟

اولی در اختیار من نیست و گزارش تاریخ است ولی در رابطه با دومی خیر،

استدالل من در آن سخنرانی این بود که برای جلوگیری از مرحله سوم ،از وقوع

دیکتاتوری  ،راه وجود دارد .اما این راه را باید رفت و اگر نرویم و راه دیگری
را برویم البته ،به استبداد و دیکتاتوری میانجامد ،چرا که هر جهتی به

سرانجامی میرسد و اگر هدفهای انقالب یعنی هدفهایی که مردم برای آن
انقالب کردهاند ،پیش گرفته نشوند و برنامههای مناسب برای تحقق آن هدفها
تنظیم و به اجرا گذاشتهاند نشوند و به جای تعقیب آن هدفها ،کارهای دیگر

بشود ،به معنای شکست در رسیدن به هدفها است و ما بخواهیم یا نخواهیم،
شکست در دست یافتن به هدفها ،معنایش بازگشت به استبداد است.

پس من نه اینکه باورم بود که مرحله سوم جبری است ،بلکه میخواستم

این باور را در ذهن مردم از بین ببرم که نه برای دستیاران ابرقدرت شمالی،
مجالی باشد که مردم را بفریبند و بگویند که چارهای جز دیکتاتوری نیست و

اینکه اگر نخواهید به دیکتاتوری سرمایهداری تن در دهید ،باید به دیکتاتوری
ما تن در بدهید و نه برای ایادی غرب مجال بماند که بگویند ،دیدید؟
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میگویند بر دیوارها هم شعار نوشتهاند :اگر گرانی میخواستید ،اگر
بیکاری میخواستید ،اگر جنگ داخلی و خارجی میخواستید و اگر اگر اگر
من همه این ها را برای شما میتوانستم انجام بدهم ،دیگر چرا مرا بیرون

کردید .امضاء «شاه سابق»

این مطلب ولو لطیفه هم باشد ،متضمن و دربر دارنده یک واقعیت بزرگ

است و آن این که هر دو جناح وابسته یک واقعیت را تبلیغ میکنند« :اسالم به
عنوان حاصل شیوهها و روشهای تحصیل استقالل را به جایی نمیبرد».

پس تا اینجا ،این دو کوشیدهاند که به مردم اینطور وانمود کنند که من بر

این باور هستم .خوب ،البد کوشش بعدی آنها این خواهد بود که این باور
«دروغ هم نیست» و وقتی در ذهن مردم رفت که این باور صحیح است ،به
دنبال آماده شدن برای قبول جبری و محتوم و احتراز ناپذیربودن استبداد

میروند و آن را میپذیرند.

این هم نوعی القای ایدئولوژی است که برگرداندن حرف از موضع خود

است و برای اینکه این مسئله برای خوانندگان خوب روشن بشود ،بحثی را که
روز شنبه با امام طرح کردم در اینجا میآورم:

اگر ما بخواهیم انقالب را از خطرها حفظ بکنیم باید به آن تداوم
ببخشیم یعنی هدفهای آن را پیگیری کنیم.

در حقیقت من در هفته پیش نامهای به فرزند امام نوشته بودم و امام هم آن

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،

لحظه وحدت است .دلیل آن هم این است که کسی حاضر نیست خود را

شریک آن پیروزی نشمارد .ایشان (امام) در صحبتی استناد به این حرف

جامعه شناسان کرده و گفته بودند :این حرف با علم نمیخواند ،به لحاظ اینکه
ما میبینیم بعد از پیروزی انقالب اختالفها پیدا میشوند.

به ایشان عرض کردم اختالفهایی که بعد از انقالب پیدا میشود ،راجع به

خود انقالب نیست .البته تا یک زمان نیست .چرا که بعد از یک زمانی در خود
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انقالب هم تردید پیدا میشود و اینهمان است که زمینه استبداد جدید را فراهم
میکند.

هیچکدام از مخالفان رژیم سابق که با جمهوری هم از در مخالفت در

آمدند ،در اصل انقالب اختالف ندارند و نمیگویند که انقالب بد بوده است.

ایشان گفتند« ،بله ،اما در دوره انقالب اختالف نبود ،وقتی که انقالب پیروز
شد ،هر کدام آمده و حرف خودشان را میزنند و در نتیجه اختالف پیش

میآید و این حرف صحیح است».

پس ،در مورد انقالب با اینکه گروهها و گرایشهای بسیاری بودند که

متضاد هم بودند ،اما در آن امر متفق بودند .به محض اینکه انقالب به نتیجه
رسید ،هر کدام مرام خود را ظاهر ساختند و اختالف شروع شد.

در این مرحله نیز اگر ما بخواهیم هدفهای انقالب را رها کنیم و به

برخوردها و اختالفها سرگرم بشویم ،در همان اختالفها میمانیم و آن

اختالفها تشدید میشود .این است که شکست به دنبال شکست فرا میرسد و
جمهوری را ناتوان میسازد .پس اگر ما بخواهیم انقالب را از خطرها حفظ
بکنیم باید به آن تداوم ببخشیم یعنی هدفهای آن را پیگیری کنیم.

طبیعی است که با تعقیب آن هدفها گروههایی مخالف میشوند .ولی

چارهای نیست؛ زیرا پیروزی در متحقق کردن آن هدفها موجب میشود که
جامعه در بطن و جمع خویش ،وحدت خود را حفظ کند .هر اندازه از پیش
آمادگی بیشتر باشد و برنامه کار معلوم باشد ،قوه اینهایی که باید دستگاه
اجرایی را بچرخانند ،معلوم باشد و خط و ربطها معلوم باشد و نهادهایی که
باید از بین برود و نهادهایی که باید بوجود آیند ،همه معلوم باشند ،کار سهلتر،

خوبتر و قاطعتر انجام میگیرد و به نتیجه مطلوبتر میرسد.

و اگر چنین نشود و یا حتی اگر ما کوشش نکنیم آنچه را که اصلی است و

آنچه را که هدفهای اصلی انقالب بوده است ،با پیگیری دنبال کنیم و به
پیروزی دست نیابیم ،سخن همان است که امام فرمودند ،یعنی بعد از پیروزی

اختالفات بروز میکنند و این اختالفات مانع از تحقق هدفهای انقالب

میشود  .در این جا است که مرحله سوم احتراز ناپذیر میگردد.
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پس ،در واقع آمریکا (همآنطور که در کارنامه هفته پیش گفتم ) به فرا رسیدن
آن مرحله چشم دوخته است و برای اینکه آن مرحله را فراهم بکند ،روشی را

در پیش گرفته است که در بیان آقای ریگان بازگو شده است و آن اینکه ،مانع
از موفقیت چه کوچک و چه بزرگ شوند و نگذارند که ما در هیچ کاری

موفقیت پیدا بکنیم تا شکستها زمینه سقوط جمهوری را فراهم بیاورند.

کسانی که توانایی دارند و میتوانند برنامه را بخوانند و بفهمند و برای

دیگران توضیح بدهند ،بر آنان است که به این تالش برخیزند و در شهرها و
روستاها براه بیفتند و برنامه استقالل همه جانبه کشور را برای مردم جزء به جزء

و ماده به ماده تشریح بکنند .وسیله دیگری فعالا در اختیار من نیست.

امنیت قضایی و چماقداری
مطلب دوم که در این گزارش آمدهاست ،مسئله «امنیت قضایی و

چماقداری» است :آنها طلبکار شدهاند و کسانی که حرف میزنند و یا
مینویسند ،بدهکار شدهاند!

خوب ،ممکن است حرفها و نوشتهها هم تحریکآمیز باشند؛ نمیشود گفت

که تحریک کردن بیتأثیر است ،اما اگر قرار است که ما در جستجوی مقصر
تا سرچشمه برویم ،باید ببینیم

● اوالً زمینههای تحریک وجود دارند یا خیر؟ بهانه تحریک وجود دار یا
خیر؟ آن بهانهها مقصرهای اصلی هستند .اگر ما آن بهانهها را از بین ببریم،

نمیگویم که تحریک ،بکلی غیر ممکن میشود ،خیر ،خواهد بود اما بسیار کم

میشود.

● ثانیا ،آیا راهحل تحریک از طریق «گفتن و نوشتن» «چماق» است؟ و آیا
این (چماق) آن را عالج میکند؟ و یا به عکس ،برای آن گوینده و
نویسندگانی که بر سر و دستشان چماق میشکنند ،مظلومیتی بوجود میآورند که

به او امکان میدهد تحریکات را بیشتر و مؤثرتر انجام بدهد؟

نگرشی بر گذشته خیال آدمی را از جهت جواب آسوده میکند .جواب این

است :این روشها به سود آن تحریک کنندگان است و اگر درست دقیق بشویم
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می بینیم که یک منشاء بیشتر ندارند .و اگر ما بخواهیم که جوّ اجتماعی ما جوّ
تحریک و جوّ چماق نباشد ،از هر دو سو باید عمل بکنیم .همه باید با چماق
و چماق بازی مقابله جدی بکنیم و هم با تحریک و از راه تحریک جامعه را

بهم ریختن.

به هر حال ،هر دوی این کارها را باید از طریق قانون بکنیم .اگر مسئله

نادرستی به صورت تحریکآمیز عنوان شده است ،باید به قانون مراجعه شود و
از طریق قانون به مراجع صالحیت دار مراجعه بشود و اثرات تحریک زایل

بگردد .وگرنه ،اگر ما کار را به چماق و چماقداران بگذاریم ،خواهی نخواهی

تحریک کنندگان هم چماقدار پیدا خواهند کرد و آن وقت آنچه در این میان
زیان خواهد دید ،انقالب است و باز برای آن مرحله سوم زمینه فراهم میشود.

عنوان مطلب بعدی« :فعال کردن نقش قانونی نظارت رئیس
جمهوری بر قوای سه گانه

عنوان مطلب بعدی« :فعال کردن نقش قانونی نظارت رئیس جمهوری بر

قوای سه گانه» است که بحثی درباره سخنان آقای مهندس بازرگان در مجلس

درباره «مواد قانون اساسی» و «وظایف ریاست جمهوری» است .گفته است
این موضوع در روزنامهای داخلی بخوبی منعکس شده است و خبرگزاریهای
خارجی هم آن را منعکس کردهاند و تهیه کنندگان این گزارش اینطور

نتیجهگیری کردهاند« :به نظر میرسد که این مطالب را نباید بیجواب گذاشت

و میتوان در جواب به نارسایی و سکوت قانون اساسی ،انحصارطلبی و اعمال
نفوذ کسانی که در مواضع قدرت قرار گرفتهاند ،استناد و اشاره کرد .هم چنین
به راه حل سیاسی قضیه حداقل در این شرایط زمانی که همان مطرح کردن

مسائل با مردم است ،توجه داد».

گمان من این است که مسئله را نمیتوان به نارسایی و سکوت قانون

اساسی نسبت داد و باید اراده اجرای قانون در ما بوجود آید و از اجرای قانون
لذت ببریم و شخصیت و منزلت را در اجرای قانون بیابیم تا مشکل ما حل

بگردد.
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به هر حال ،مسئله این کار مثل هر مسئله اجتماعی دیگر جریان دارد و
کوشش و تالش و مبارزه میخواهد و به اجرا در آوردن قانون اساسی چنان
نیست که بگوییم قانونی است تصویب شد و به اجرا در آمد .مقاومتها هست،

مقابلهها هست ،قدرتطلبیها هست ،تمایالت هست و موانع و مشکالت هم
هست .باید استقامت کرد ،بلکه در به اجرا درآوردن قانون اساسی پیروز بشویم.

مسئله کردستان :بعد در سنندج راه بستن بر ارتش پیش آمد
عنوان بعدی «مسئله کردستان» است که نوشته است که «به دنبال مطرح شدن
مسئله در کارنامه رئیس جمهور و انتشار مصاحبه آقای قاسملو با بی بی سی که

بنا به گزارش در کیهان به صورت تحریف شده و موذیانه منعکس شده است و

گفته است که یکی دو روزنامه هم خواستهاند تلویحا تا حدودی صراحتا
پیرامون سازش رئیس جمهور هشدار بدهند ،حاال آنها که این هشدار را

میدهند ،قبل از ریاست جمهوری من بگویند چه بر سر آن کردستان آوردند و
کردستان در چه وضعی بود.

آنها درسی ندارند که به من بدهند چون خود کردستان را به وضعی

انداخته بودند که به صراحت آن را از دست رفته میدانستند.

اما اینکه آقای قاسملو گفته است آن شش ماده ابتدا با موافقت من روبرو

شده و در شورای انقالب رد شده است ،خالف واقع است .چرا که این شش
ماده از سوی ما مورد تغییر قرار گرفت و صورت تغییر یافته آن موجود است.

بعد در سنندج راه بستن بر ارتش پیش آمد که منجر به مقابله و درگیری نظامی

شد .و جریان حادث به صورتی در آمد که دنبالهاش تا به حال ادامه یافته است و
در آن جا بود که آن سند به دست آمد و معلوم شد که اینها سه دسته «کومله»،

«دمکرات» و یک دسته سومی طرح تنظیم کرده بودند در اینکه وقتی پادگان
سنندج سقوط کرد اسلحه و مهمات را بین خودشان به چه نسبت تقسیم کنند و

این نشان میدهد که آنها میخواستند از سویی ما را سرگرم گفتگو بکنند و از

سوی دیگر به اصطالح ضربه نظامی وارد کنند.
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و حرف من با مردم کردستان همواره این بوده است که در این جهان وقتی ما به
صورت یک ملت در کنار هم از عهده توطئههای خارجیان در داخل و خارج به
زحمت بر میآییم ،در جدایی جز اینک شکار آنها بشویم چه سرنوشتی پیدا

خواهم کرد؟
کارنامه دوشنبه  4تا جمعه  8اسفند 1359
تاریخ انتشار  27اسفند ماه 1359
روزنامه شماره 501

دشمن ناگزیر شد عقب نشینی کند و تلفاتی هم در این عقب نشینی
تحمل کرد.

در این چهار روز در جبهههای جنگ ،ما با واقعیتی روبرو بودیم که این

واقعیت برای ما بسیار آموزنده بود .بارها از طرحها صحبت کردهام و خواننده
حق دارد بپرسد این درست است که این طرحها ،نظامی هستند و از آنها

نمیتوان مطلع شد و اینکه چه وقت اجرا میشوند ولی چطور است که ما بعد از
اجرا هم مطلع نمیشویم که نتیجه چه شد!

پاسخ این است که حتی در جریان اجرا هم ما نمیتوانیم آن طرحها را

عنوان بکنیم برای اینکه دنبال کار از دست ما بدر خواهد رفت .ما در این
چهار روز با تغییراتی در جبهه خوزستان روبرو شدیم .اطالعاتی که ما از دشمن

داشتیم ،حکایت از این میکرد که آنها پی در پی مشغول تقویت نیروهای
خویش هستند .اما در عمل دشمن ناگزیر شد که عقب نشینی کند و تلفاتی هم

در این عقب نشینی تحمل کرد.

این عقبنشینی و عامل این عقبنشینی در حقیقت پیروزی این نظر هست

که اگر ابتکار به آدمی امکان بدهد که ترکیب مناسبی میان عوامل مختلفی که
میتوان به خدمت گرفت بوجود آید ،ما با امکانات موجود میتوانیم به مراتب
بیشتر نتیجه به دست بیاوریم.
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پس با دلگرمی بیشتر ،هیجان بیشتر و امید بیشتر بکار پرداختیم و بیشتر از
پیش امیدوار شدیم که ترکیب این عوامل به ما امکان پیروزیهای بیشتری را

میدهد و برای استفاده بردن از شرایطی که پیش آمده است ،باید وارد عمل
میشدیم و چنین نیز کردیم.

از جبهههای جنگ بازدید کردم و تا نزدیکترین خط تماس با
دشمن رفتم

پنجشنبه پیش از آمدن به تهران من از جبهههای جنگ بازدید کردم و تا

نزدیکترین خط تماس با دشمن رفتم و از محل «دیده بان توپخانه» مواضع
دشمن را دیدیم .عقب رفته بودند و اینطور که پس از آمدن به تهران به من

گفتند ،از آن موضع نیز عقبتر رفتهاند .در آنجا در فضای باز ناهار خوردیم،
هر چند که از احتیاط بدور بود زیرا که سفره را هم باالی «خاک ریز»
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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

سربازان خط مقدم جبهه خوردیم.

در همین روز ،از مواضع پاسداران در سوسنگرد و ژاندارمری و نیروهای

ارتش دیدن کردیم .احساسات همه آنها صمیمانه ،گرم و روحیهشان عالی بود.
اما درسی که گرفتیم این است که آن نیرویی در این جهان زنده میماند که
طبیعت حتی دشمن را عواملی تلقی کند که اگر ترکیب درستی از این عوامل

بوجود آیند ،انسان درمانده نمیشود و میتواند دالیل شکست را به دالیل
پیروزی تبدیل کند.

در تهران ،دو سه تنی در مجلس و یکی دو مقامی در روزنامهها ،دست به

ایجاد جوّ بر ضد نیروهای مسلح و ارتش زدهاند .البته این کار ،بار اول آنها
نیست .من وعده کردهام و به وعده وفا خواهم کرد .به محض اینکه جنگ تمام
بشود ،یک به یک ضربههایی را که اینها از پشت وارد کردهاند ،برای مردم

شرح خواهم داد .خصوصا برای مردم خوزستان.

هیچکس نمیتواند خود را معذور بدارد ،با وجود نهی صریح امام و با

وجود اینکه اطالع از واقعیت وضع ما و وضع دشمن ما ندارد ،بیاید و راجع به

رکود جبههها اعالم خطر بکند.

کسانی که در باالی «خاک ریز» سفره میگسترند و غذای بسیار سادهای

را زیر گلولههای توپ دشمن میخورند ،بیشتر از شما که نگران رکود در جبهه
هستید ،خواهان این هستند که جنگ را به نتیجه برسانند.

شما فکر نمیکنید آن افسر ،سرباز و پاسدار دلیری که در این جبههها است

و خود از نزدیک با واقعیت تماس دارد ،وقتی نوشته شما را میخواند چه
حالی پیدا میکند؟ قدری انصاف بدهید .اگر این تز و نظر را ندارید که
پیروزی نیروهای مسلح ما خطر دارد و موجب رشد میلیتاریسم میشود و اگر

انگیزه واقعی این نیست و به عنوان دلسوزی در واقع نمیخواهید روحیه نیروها
را بشکنید ،شما از من بپذیرید که عامل اصلی و تعیین کننده در این جنگ

روحیه است.
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شما کامالا حق دارید که بروید در جبههها ،منتها با فرماندهان .جمع بشوید
و اطالعات را از دشمن و نیروی خود به شما بدهند تا بدانید وضع چگونه

است و در وضع موجود چه میتوان کرد و چه نمیتوان کرد .و آنها در آنچه
میتوانند بکنند آیا کاهلی و تنبلی میکنند یا خیر .در همانجا مطلب بر شما
روشن میشود.

و اما آن نظر که تبلیغ میشود ،باید همه بدانند که عکس آن نظر صحیح است.

یعنی اگر با وجود محدودیت امکانات که ناگزیر مقارن و همزمان با بزرگی

تالش است ،دیدند روحیهشان تخریب میشود ،کینه پیدا میکنند .آن وقت
است که باید از آن خطر ترسید.

وضع جبهه ،مثل سرنوشت گروگانها شد؛ این احساس به این نیروها
دست میدهد که از پشت به آنها خنجر زدهاند و به کشورشان
خیانت کردهاند

این امر را چند نوبت توضیح دادهام .این است که حاال میخواهم به مردم
کشور هشدار بدهم :عدهای گمان میکنند متخصص جوّسازی هستند و هر
زمان با جیغ و داد و با ظاهری که گویا سخت مخالف هرگونه مذاکرهاند و

موافق مبارزه و ایستادگی و جنگ هستند ،مطالبی را طرح میکنند و در همان
حال نیروهایی را که باید بجنگند دلسرد میکنند و در آنها بیمیلی و انزجار

بوجود میآورند تا ما در جبههها درمانده بشویم و آنچه که درمورد گروگانها بر
سرمان آمد بیاید و فاجعه بر فاجعه افزوده شود و یک رشته شکستها زمینه

فعالیت ضد انقالب اصیل را فراهم بیاورد.

و به شما نیروهای مسلح میگویم که این حرفهایی که این عده بدون

احساس مسئولیت میزنند ،شما را نگران نکند و روحیهتان را ضعیف نکند.
شما بدانید که اگر در شرایط موجود با تمام شجاعت و با تمام روحیه عالی
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سر بازی و با استقامت تمام نایستید و نجنگید ،فردا ،نشستن و برای شکست
مقصر معلوم کردن ،دردی را از کشور دوا نخواهد کرد.

در این جا دو روانشناسی مطرح است؛ در این باره قبالا نیز صحبت کردهام

و حاال نیز ناگزیر باید با روشنی بیشتر و توضیح بیشتر صحبت را از سر بگیرم:

یک روانشناسی این است که شکست را امر محتوم تلقی میکند و از مشکالت

مأیوس میشود و از پیش به جمعآوری دالیل و مدارک بیتقصیر شمردن خود
و مقصر قلمداد کردن دیگران ،مشغول میشود .اگر ما برای افتخارات
شخصی کار و عمل کنیم ،تازه ،این شیوه ،شیوه درستی نیست .چرا؟ زیرا

تاریخ به ما میگوید که شکست خوردگان ،چه آنها که با تقصیرند و چه آنها که
بیتقصیرند ،از نظر جامعه و تاریخ میافتند .برای اینکه حرکت عمومی تاریخ

به انسانهایی نیاز دارد که پیروز بشوند و تاریخ ،علل ،اسباب و دالیل پیروزی
آنها را ضبط کند.

نسلهایی که بعد میآیند ،حتی همان نسلی که بعد از شکست میخواهد از

نو حرکت را شروع کند ،فرصت ندارد که ببیند چه کسی مقصر بود ،مگر آنکه
یکی از دو طرف دعوا را در استقامت و تالش ببیند و اینکه از پای نمینشیند و

به تالش ادامه میدهد .یعنی برای افتخارات شخصی نمیجنگد ،بلکه برای
عقیده و نجات میهن میجنگد .وگرنه ،تاریخ را بنگرید ،امروز از شکست
خوردگان ،چه کسی میرود بپرسد که شما تقصیر کار بودید یا دیگری؟ این را

در کتابهای تاریخ مینویسند تا آیندگان بخوانند ،نه اینکه به یکی حق بدهند
و به یکی حق ندهند .این مسئله هست ولی مسئله ثانوی است و مسئله اصلی

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.

ممکن است ما نسل امروز ،به هدفی که داریم نرسیم ،اما همینکه با تمام

توان به سوی هدف میرویم و خود در صدد بر میآییم تا مشکالتی را که
ایجاد میکنند ،از پیش پا برداریم و راه را باز کنیم ،در حقیقت به هر جا که
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برسیم ،پیشرفت کرده و پیروز شدهایم .نسل بعدی میتواند از همانجا کار را
دنبال کند .این روانشناسی ،روانشناسی کسانی است که برای عقیده کار میکنند.

آنها نمی خواهند مشکالت را برای کارنکردن ،بهانه قرار بدهند و با قرار دادن
مشکالت به عنوان بهانه وقتی که شکست فراهم شد بگویند ما که تقصیر
نداشتیم .ما گفتیم ،نوشتیم ،موعظه کردیم و پند دادیم ولی گوش نکردند! این

روانشناسی ،روانشناسی آنهایی است که کار را برای خودشان میکنند.

این مسئله را یک بار با امام در میان گذاشتم و به ایشان گفتم که ما در پی

آن هستیم که انقالب را به پیروزی برسانیم .بنابراین ،هر مشکلی که ایجاد
بکنند ،ما کار را متوقف نمیکنیم زیرا زندگی از نظر ما مسلمانها و از نظر

انسان واقعبین بدون فرض شیطان ،واقعبینانه نیست.

شیطان همین موانع و مشکالتی است که بر سر راه انسان قرار میگیرد
و آدمی را دچار یأس و خستگی و پشیمانی از پیشرفت میکند.

اگر این موانع و مشکالت را فرض کنیم که نیستند ،این فرض واقعبینانه

نیست و زندگی بدون این موانع و مشکالت (دسیسهها ،تحریکات ،توطئهها و

جوّسازیها) زندگی در خیاالت است.

پس شیطان ،فرضی است که بدون آن زندگی ممکن نیست .انسان بدون

وجود شیطان نسبیت خود را از یاد میبرد .وجود شیطان به او امکان میدهد که
دائم این را در ذهن خود بیاورد که «نسبی» است .اما میتواند با شیطان

بجنگد .پس میبینید که وجود شیطان نیز ،نیک که بنگرید ،عاملی است برای
اینکه انسان بتواند با استفاده از آن رشد کند .چون اگر انسان فراموش کند که

نسبی است ،آن وقت خیال میکند که به آخر خط رسیده است از رفتن و رشد

میماند.

این فرض ایجاب میکند که ما دنبال روشهایی برویم که به ما امکان

پیروزی میدهد و شما نیروهای مسلح وجود این حرفها و این نقلها و جریان

سازیها و جوّسازیها را به چیزی نشمارید ،بلکه خود آنها را عاملی فرض
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کنید همآنطور که انسان باید شیطان را عاملی فرض کند برای تحرک بیشتر و
برای ابتکارات بیشتر و برای وارد آوردن ضربات قاطعتر.

وقتی پیروز شدید ،این نبرد ،همچون حماسهای در زندگی ملت ما خواهد

ماند و نه تنها خود این امر که در چنین جوّی بکلی بیمانند در دنیا (هیچ

جایی در دنیا دیده نشده است که نیروهای مسلح در جبهه شب و روز تحت
فشارهای روحی ،اخالقی و سیاسی قرار بگیرند) و با وجود این ،عوامل پیروز

شدید ،نسل امروز را مطمئن کردهاید و خودتان هم مطمئن شدهاید که انسان

در زندان مشکالت نیز میتواند راهی به پیروزی و رهایی پیدا کند و این
روشها برای این مردم به صورت سرمایه بزرگ و جاودانی خواهد ماند .آن
وقت تلفات و ضایعات این جنگ نه تنها تحمل کردنی میشود ،بلکه فراموش

میگردد .پس شما ارزش کار خودتان را کوچک و کم نگیرید.
کارنامه دوشنبه  4تا  8اسفند

تاریخ انتشار پنجشنبه 28 ،اسفندماه 1359
روزنامه شماره 502

قسمت دوم

ملت ما زندگی را از کسانی دارد که وارد میدان میشوند و مسئولیت
را بر عهده میگیرند.

تاریخ حیات ملت ما نشان میدهد که این ملت زندگی و حیات خود را از
کسانی که در لحظه خطر تنها تالششان این است که خود را بیتقصیر بگردانند

تا شکست پای آنها را به میان نیاورد ،ندارد .بلکه زندگی را از کسانی دارد که
با علم به وجود خطرها و با علم به بزرگی خطرها و با وجود دسیسهها و

توطئهها از پس و پیش ،وارد میدان میشوند و مسئولیت را بر عهده میگیرند.

امروز نیز ما به این کسان نیاز داریم و از همین نظر و به همین دلیل بود که

از ابتدای جنگ ،نوشتهام ،گفتهام و میگویم و مسئولیت جنگ را بر عهده
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میگیرم و جوابگوی پیشامدها در برابر تاریخ و این ملت بزرگ هستم .یقین
دارم که این ملت وضع را آنطور که هست ،میفهمد و میداند که همین

روانشناسی( ،روانشناسی پیروزی) موجب شد که از سرنوشتی که در صورت
شکست در انتظار من است ،واهمه و بیم بخود راه ندهم .اینکه جنگ را چه
کسان و چه عواملی بوجود آوردهاند ،بهانه نجنگیدن قرار ندهم و با تمام نیرو

در کنار شما برای پیروزی در این جنگ بکوشم .در همینحال که اینگونه
ضربههای روحی ،روانی ،اخالقی و سیاسی را وارد میکنند ،همین آدمها در
مجلس عنوان کردهاند«:رئیس جمهور البد به پالمه وعده داده است و دو نفر

آقایان فرهنگ و سنجابی را به آمریکا فرستاده است که با ریگان مالقات
کنند ».و روزنامه اطالعات بیان تحریف شدهای را از منبع خارجی ترجمه
کرده است به این عبارت:

● سئوال خبرنگار خارجی ،یعنی تلویزیون سی بی اس آمریکا از رئیس جمهور

ایران :آیا شما این امکان را میبینید که در دوران ریاست جمهوری خودتان

زمانی با ریگان در کاخ سفید دست بدهید و میزبان ریگان در تهران باشید؟
● جواب :این دنیا دنیای امکانات است و همه چیز ممکن است.

و پاسخ را اینطورمعن کردهاند :ممکن است ما با آقای ریگان کنار بیاییم

و دنباله داستان اینکه یک شبکه تبلیغاتی البته مأمورند تا این مسئله را بتدریج
در ذهن خواننده و شنوندگان القاء بکنند و یک بار هم گفتهام که این همان

نقش آمریکایی است که میخواهد مخالف واقعی خود را به نام وابستگی به

خود بیاعتبار کند و این نقش را از دوران قائم مقام فراهانی تا امروز به
دفعات دیدهایم که اینها بازی کردهاند و نتیجه گرفتهاند.

در کتاب تاریخی دانش آموزان نوشتهاند ،مصدق مردی جانبدار
سیاست انگلیس است

امیرکبیر را به همین ترتیب از بین بردند و عجب اینکه با مصدق هم همین

کار را کردند و حاال هم کذابها مشغول تاریخسازی برای آن دوره هستند و
برای مدارس تاریخ نوشتهاند که شرم انسان میآید که در عصر جمهوری
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اسالمی که ،در آن ،باید دروغ بزرگترین گناه شمرده شود ،مردی چون مصدق
که جهان او را میشناسد ،خود آمریکاییها و انگلیسیها دهها کتاب درباره او

نوشتهاند و همه اسناد مربوط به آن کودتایی که آمریکاییها و انگلیسیها بر ضد
او کردند ،بر همه شناخته است ،در کتاب تاریخ که برای دانش آموزان

نوشته اند ،مردی جانبدار سیاست انگلیس و بعد هم از ایادی امپریالیزم غرب
معرفی شده است!
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استالیتیسم چیست ؟
استالینیسم همین است .در دوران شاه سابق جرأت نکردند چنین دروغی را

در کتابها وارد کنند و خود شاه در حرفهایش این را میگفت .و اما برای
اینکه این ایادی که در جمهوری اسالمی نفوذ کردهاند ضربه به اسالم بزنند و
نوجوانان را از ابتدا به این جمهوری و این اسالم بدبین کنند ،این مطالب را

مینویسند ،چون مردم راجع به هر چیزی در مصدق شک کنند در وطندوستی
آدمی که یک قرن در ایران آزموده شدهاست ،شک نمیکنند .در نتیجه شک در

ما میکنند که این حرفها را به خورد نوجوانان میدهیم پس این تبلیغات به
زیان جمهوری اسالمی است .همچنانکه نوشتن این مطالب در روزنامههای
ایرانی تبلیغی به زیان جمهوری اسالمی است و آیا معنایش این نیست که ملتی

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

از تشخیص ناتوان شد ،به او حق میدهند که در حکومت خود دخالت بکند؟
او این زمینهسازی ذهنی استبداد جدید نیست؟

اما این مصاحبه مثل «الاله االالله» می ماند .چرا که اینها «الاله» را

نوشتهاند و «االالله» را ننوشتهاند:

روزنامه« اطالعات » و تحریفها!
اینکه متصدیانی روزنامه اطالعات مدعی بشوند که ما همین مقدار را که

در آن جا گفته شده است ترجمه کردهایم ،از آنها رفع مسئولیت نمیکند برای

اینکه اینها مدعی اند که مسلمان هستند و ما که در این جا هستیم و برای این

مسلمانهای مکتبی کامالا آسان است بپرسند و بخواهند که نوار این مصاحبه
را در اختیار آنها بگذارند و اگر دیدند که خارجی نسبت به رئیس جمهور

آنها تحریف در بیان کرده است ،و «الاله» را گفته است و «االالله» را نگفته
است هم متن خارجی را بگذارند و هم جواب رئیس جمهور را به آن خبرنگار
خارجی و اعتراض کنند و بگویند که چرا شما در کار تقلب کردهاید؟
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نه اینکه آن را به عنوان یک فرصتی باری بیاعتبار کردن رئیس جمهوری
مغتنم بشمارند .حال اینکه مردم همه را میشناسند و این تبلیغات شما جز

اینکه خود شما را بیاعتبار کند ،نتیجهای ندارد.

آن جملهای که من گفتم« ،الاله» آن همین است که در روزنامه اطالعات

درج کرده است .اما االالله آن را حال میگویم که شما خواننده این کارنامه هم

بدانید :من در جواب این سئوال گفتم که :این دنیا ،دنیای امکانات است و در
این دنیا همه چیز ممکن است .اما برای اینکه این امکان تحقق پیدا کند ،الزم

است که یک انقالب در نظام آمریکا انجام بگیرد و یک انقالب در باورها و

شخصیت آقای ریگان انجام بشود تا او آدم دیگری و معرف آمریکایی دیگر
بشود و این امری است که از نظر من بسیار بعید به نظر میرسد ،دستکم در
کوتاه مدت.

پس جواب من این بوده است .حال من از این جواب چه میخواستهام؟

اینکه ملت آمریکا متوجه بشود که او را رنگ میکنند و نظامی که دارد به سود

سلطه طلبان میچرخد .و ما به عنوان مسلمان جز آزادی ،انسان (از آمریکایی و
غیر آمریکایی) را طلب نمیکنیم .دشمن انسان آمریکایی نیستیم بلکه دشمن

نظام آمریکایی هستیم.

ما در پی تبلیغ اسالم در جهان هستیم و نیز در پی تبلیغ ارزشهای اسالمی

در جهانیم و این آقایان مکتبی در پی بیاعتبار کردن ملت خود هستند که

رئیس جمهور او ،به حکم قانون اساسی و بنا به رأی مردم ،معرف او در جهان
است.

پولهای بلوکه شده ایران توسط آمریکا با زیانی در حدود  400تا
 500میلیون دالر
همین روزنامه اطالعات فساد دیگری کرده است .چون من این کارنامه را
امروز که دوشنبه یازدهم اسفندماه است در نوار ضبط میکنم ،بار دوم است که
این فساد را میکند ،پس در همین جا شرح میدهم:
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قضیه به پولهای بلوکه شده ایران توسط آمریکا مربوط است و اینکه این
پولها قرارداد بین ایران و آمریکا بابت وامهای ما برخالف قانون با زیانی در
حدود  400تا  500میلیون دالر برای ما یکجا به بانکهای آمریکایی داده
شد .ناچار این آقایان مکتبی در صدد شدند که یک مقصر برای این بذل و

بخشش غیر قانونیشان از کیسه این ملت محروم بتراشند .مسئله را از نو طرح

کردند .من چند نوبت درباره آن توضیح داده بودم اینکه میگویند :بله ،من

نمیباید اعالم میکردم که این پولها را ما از شبکههای بانکی آمریکا خارج

میکنیم و چون من اعالم کردم بالفاصله کارتر تصمیم به بلوکه کردن آنها گرفت
و موجب این زیانها شد ،دروغ است .حقیقت این است وقتی که من به

وزارت امور خارجه رفتم

روند بلوکه شدن پولهای ایران
و اسناد و یادداشتهای متبادله بین ایران و آمریکا و گزارشهایی را که
سفارت ما از آمریکا فرستاده بود ،خواستم ،دیدم که در دو نوبت گزارش شده

است که پولهای ما را آمریکا بلوکه عملی کرده است و کارتر قرار است هر
لحظه اعالم بکند .آن روز وقتی من این گزارشها را خواندم (که عین این

گزارشها هم اکنون نیز در پرونده وزارت امور خارجه موجود است) ،به
شورای انقالب رفتم.

چند نفری از کارمندان بانک مرکزی هم آمده بودند و این مسئله طرح شد و

قرار شد در شورای انقالب طرح بشود و اگر تصویب شد ،بالفاصله خواسته
بشود که بالفاصله پولها را از سیستم بانکی امریکا خارج بشود.

شورای انقالب موافقت کرد ،من از جلسه شورای انقالب خارج شدم و به

کارمندانی که از بانک مرکزی آمده بودند گفتم که این کار را بکنند24 .

ساعت بعد معلوم شد که خیر ،کار به آن آسانی نیست و در حقیقت آمریکا مانع
تغییر و تحول شده است.

صحبت در همان وقت هم در شورای انقالب پیش آمد که ما اگر هم نتوانیم

پولها را منتقل بکنیم ،الاقل از لحاظ حقوق بینالمللی و افکار عمومی
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بینالمللی نمیباید صبر بکنیم تا اعالم را کارتر بکند و بگوید که «من مسدود
کردم» ،بلکه ما باید اعالم بکنیم که «قصد داریم این پولها را منتقل بکنیم»،
تا اگر کارتر اعالم کرد در واقع بنا بر مقررات بانکی بینالمللی یک خالف
مشهودی باشد .روز چهارشنبه صبح ،یعنی همان روز که من در ساعت  2بعد از

ظهر اعالم کردم ،گزارشی به من تسلیم شد؛ بنا بر آن گزارش ،چند ساعت
پیش،کارتر «اسناد بلوکه کردن» را امضاء کرده است و این اسناد این کار از
دو هفته پیش از آنکه من به وزارت امور خارجه بروم ،آماده شده بوده و هیچ

کاری جز امضای کارتر الزم نداشته است .کارتر همان روز امضاء کرده بود و
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

اصطالح در بیان آن پیشدستی شده باشد وگرنه ،از نظر عملی پولها بلوکه شده
بود (❊).

اینکه چرا پولهای ما در آن سیستم مانده بود و چه کسانی مقصر این کار

بودند ،این مسئلهای است که در مجموع سیاست خارجی و اقتصادی ما از
ابتدای انقالب تا آن روز باید مورد ارزیابی و رسیدگی قرار بگیرد و معلوم

بشود .اما من تا آنجا که به یاد میآورم ،همواره نسبت به اینگونه ذخیره سازی
نزد سیاست سلطه گر حاکم در شورای انقالب و پیش از آن تاریخ و حتی از

ابتدای انقالب هشدار دادهام:

در کتاب «نفت و سلطه» تحت عنوان حرکت انتقالی درآمدهای نفتی ،در

صفحات  307-255به تفصیل از بالیی که قدرت خارجی بر سر ارزهای ما
میآورد صحبت کردهام و بند ششم آن از صفحه  282به بعد درباره افزایش

ذخیرههای ارزی است .غیر از این 8 ،روز پس از ورود به ایران ،یعنی در
همان روزهای اول ورود به ایران ،در بانک مرکزی صحبت کردم و درباره

ضرورت بیرون آوردن این ارزها و سپردهها از بانکهای آمریکایی به تفصیل

تمام گفتهام و این معنا را هم چند نوبت در شورای انقالب گفتم و در
سرمقالههای روزنامه «انقالب اسالمی» اشاره به این موضوعات کم نیست.
بدین ترتیب جای تردید نمیماند که پیش و پس از انقالب ،تالش مستمر من

بر این بوده است که سپردههای ما از دسترس قدرتهایی که میتوانند ما را
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تحت فشار قرار بدهند ،خارج باشد .حاال تعجب و شگفت ندارد که چرا
اینگونه مقاله پردازان نمیپرسند چگونه ذخایر و پس اندازها و سپردهها از آغاز
انقالب تا آن زمان در بانکهای آمریکایی مانده بود؟ چه کسانی مسئول باقی

ماندن این سپردهها در بانکهای آمریکایی بودند و چرا به هشدارها ،تذکرها و
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

از گروگانگیری این کار انجام نگرفت؟

به جای طرح این سئوالها ،ناگهان همه چیز از زمان اعالن خارج کردن

این سپردهها از بانکهای آمریکایی ،شروع میشود .آیا این جز برای این است

که میخواهند برای سرنوشتی که آن سپردهها پیدا کرده است ،مقصر بتراشند؟

این مسئله را دو بار تکذیب کردهام ولی هنوز تکرار میشود و این همان تبلیغ

«گوبلز» گونه است که گفت ،دروغ را باید آن قدر تکرار کرد که همه متقاعد
بشوند ولو به زور ،که حقیقت دارد و به آن خو کنند .وگرنه در رژیم اسالمی

یک بار تکذیب کفایت میکند و اگر کسی خواست که در آن تکذیب تردید

کند ،باید برود و اسناد مربوط را یک به یک ببیند و بر اساس آن اسناد

تکذیب را مورد ارزیابی قرار بدهد.

(❊) پیش از رئیس جمهوری ،محمد جواد باهنر ،عضو شورای انقالب و
عضو شورای مؤسس حزب جمهوری اسالمی ،تصمیم شورای انقالب را علنی

کرده بود .البته جو سازان این واقعیت را بروی خود نمیآوردند.

انسان به چنین دروغگویی که در برابر  35میلیون آدم دروغ میگوید،
چه بگوید؟!

اما کار روزنامه اطالعات به همین ختم نمیشود .مجله اطالعات هفتگی،

از چهارشنبه تا چهارشنبه  13اسفند  59و روی جلدی از عکسهای گوناگون
من با عنوان «تحقیقی کامل :آیا مواضع آقای بنیصدر قبل و بعد از ریاست
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جمهوری تغییری کرده است؟» در شش صفحه کوشیده است تا به گمان خود
در شش مورد ،تناقضی میان گفتهها و یا نوشتههای من ،پیش و پس از ریاست
جمهوری بیابد.

وقتی این متن را به من نشان دادند و آن را خواندم ،خدای را سپاس گزاردم که:
اوالً جز دو مورد مقایسه وجود ندارد و ثانیا در تمام این شش صفحه بنای

نویسنده جز بر تقلب نبوده است .خدا را سپاس گزاردم که این محقق در
تحقیق کامل و با همه کوششی که به کار برده است ،از آنهمه گفته و نوشته
نتوانسته است تناقضی بیابد و آنچه را که ساخته است ،دروغی است که ساخته

خودش است و این مطالبی که مینویسم برای نسل امروز واجد اهمیت بسیار
زیاد است.

اگر کسی واقعا اهل نظام ومکتب بود و اصولی داشت و روش او بر اصولی

مبتنی بود ،ناگزیر در رفتار و گفتار او تناقضی بهم نمیرسد .و این هم یک

امتحانی است و هر کسی میتواند آن را انجام دهد و بهترین امتحانها است.

اگر در موقعیتهای گوناگون سخنان اشخاص را با هم بسنجند و در کنار هم
بگذارند و مالحظه بشود که تناقضها زیادند ،این نشان میدهد که آن آدم دارای
نظام نیست و در نظام عمل نمیکند و بنا بر موقع و تابع شرایط روز عمل

میکند .چنین آدمی از ثبات رأی و راستی راه نصیب نمیبرد و از نعمت آن آگاه
نمیشود .بعضی موارد این تحقیق کامل را که در حقیقت تقلب کامل است،
برای خواننده میآورم:

عنوان اول در مورد دولت موقت است .عنوان میگوید« :دولت موقت،

حکومت ترقی خواهان بوده است» این را برای یک سال پس از ریاست
جمهوری گذاشته است .و در مقابل آن عنوان دیگری است« :دولت موقت

انقالبی نیست ،بلکه مشکل انقالب است ».شش ماه قبل از ریاست

جمهوری.
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در مکتب شما دروغ واجب است؟! تقلب واجبتر از واجب
است؟!

خوب ،تقلب این کجاست؟ در این است که یک سال پس از ریاست

جمهوری ،حرف من نیست بلکه حرف روزنامهها آمریکایی «هرالد تریبیون»
است و آنچه را که این آقای محقق! به من نسبت داده است ،حرف یک

روزنامه آمریکایی است .خود او هم نوشته است ،منتها تقلب نوشته است.

نوشته است که« :آقای رئیس جمهور در دومین سالگرد انقالب و یک سال
پس از ریاست جمهوریشان در میدان آزادی با استناد به نظریه تاریخشناس
آمریکایی از دولت موقت به عنوان دوره حکومت ترقیخواهان یاد میکند».

اینهمه آدم در آنجا و این مردم هم در سراسر ایران آنچه را که من در آنجا

گفتهام شنیدهاند .انسان به چنین دروغگویی که در برابر  35میلیون آدم دروغ
میگوید ،چه بگوید؟!

در آنجا من به استناد نظریه تاریخشناس آمریکایی وصف دولت را نکردم،

بلکه من سه دورهای را از قول او مشخص کردم که یک دورهاش ،دوره ترقی
خواهان است (از قول آن آدم) .پشت سرش آشوب است و بعد هم استبداد.

این دوره بندی را برای این عنوان کردم که بعضی تقلبات از این نوع را که

در ترجمه سخنان خارجیان در ایران مرسوم شده است ،اینها را لو بدهم و به
مردم حالی کنم که آمریکا چشم به مرحله سوم دوخته است و میخواهد در
ایران استبداد بوجود بیاورد .در این جا ،من در مقام ارزیابی دولت موقت و یا

غیر دولت موقت نبودم ،بلکه متنی را از یک روزنامه آمریکایی میخواندم.

خوب ،به «استناد قول رئیس جمهور» کجا بوده است؟ من چه ارزیابی از

آن حکومت کرده بودم که به استناد آن روزنامه آمریکایی این حرف را بزند؟

روزنامه آمریکایی متنی را نوشته است که من ترجمه آن را خواندهام .خوب شما

که این چنین تقلب آشکار میکنید ،تا با این تقلب ،تناقض بسازید و آن را به
من نسبت بدهید ،در مکتب شما دروغ واجب است؟! تقلب واجبتر از

واجب است؟!
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دومین تقلب ،در باره شورای انقالب:
البته نویسندهای که محقق است (چون گفته است تحقیق کامل ،پس خود

نویسنده هم محقق کامل بوده است) و برای جورکردن یک تناقض جعل قول
میکند ،ناچار تناقض دوم راهم باید به همین ترتیب بسازد هر چند که قابل
ساختن هم نباشد.

هر دو عنوان یک معنا دارد .وقتی گفته میشود باید شورای انقالب بطور

جدی تقویت شود یعنی آن قدر ضعیف است که تقویت عادی کفایت نمیکند
و باید بطور جدی تقویت بشود و در متن هم عینا همینطور آورده است( .البته

از قول من) نوشته است که در تاریخ  2مرداد  58آقای بنیصدر میگوید...«:
مشکل اساسی این است که ما نتوانستیم رهبری منسجم به وجود بیاوریم.

دولت بازرگان تصور کرد که با ادغام شورای انقالب با دولت این انسجام
بوجود میآید .و ما تردیدمان را نسبت به این تصور گفتیم» .بعد «محقق»
اضافه کردهاست :سه ما بعد ،یعنی در تاریخ  2آبان  58ایشان (بنیصدر)

میفرمایند « :با توجه به اینکه اوضاع کشور جدی است ،دولت و شورای
انقالب باید از دوگانگی به یگانگی بگرایند و طرحی را که از نخست هر بار به
جهاتی کنار گذاشتند به پیش بکشند و یک رهبری اجرایی هماهنگ برای

تصدی انقالب ،انقالب همه جانبه را در نظام سابق بوجود آورند.

باز از  17آذر  58نقل قول کرده است؛ بنیصدر میگوید« :تکلیف رهبری

اجرایی کشور باید بطور قطع معلوم بگردد .تقویت جدی شورای انقالب و
اجرای تصمیمات آن همان شرطی است که تا تحقق نپذیرد ما قادر نمیشویم

نظم انقالبی را بر کشور باز گردانیم».

پس ازآن قسمتی را از قول بنیصدر تیتر کرده است که این است« :شورای

انقالب تصمیماتی را که میگیرد نمیتواند اجرای آن را تضمین کند و این
مخفف او است .در آنچه که با این گفته متناقض یافته است ،نقل قولی از 18

بهمن  58دارد .اساس ضعف شورای انقالب در خود اوست .رویهای که
شورای انقالب در گذشته داشته است ،رویه تردید و تسلیم در برابر پیشامدها و

تصمیمهای این و آن گروه بوده است و حتی یک مورد را نمیتوان سراغ کرد
که شورای انقالب عامل سرپیچی از تصمیمات خود را تنبیه کرده باشد».
1127

پس حرف  17بهمن  58عین حرف  17آذر  58است .در اولی گفتهام:
«شورای انقالب تقویت نمیشود ،مگر اینکه تصمیمات خود را بتواند به اجرا

در آورد ».در  18بهمن  58گفته ایم که «یک مورد هم نمیتوان سراغ کرد که
شورای انقالب عامل سرپیچی از تصمیمات خود را تنبیه کرده باشد».

پس در هر دو جا یک ضعف را گفتهام و هیچ تناقضی در کار نیست.

خوب چگونه با دو عنوان این چنین تناقض قالّبی را بوجود آورده است؟!

این را باید از آن «محقق» پرسید ،ولی خواننده اگر متن را بخواند میبیند که
هر دو یک مفهوم دارد و در هر دو جا شکایت و ناله ما از ناتوانی شورای

انقالب در به اجرا گذاشتن تصمیمات خویش است.

بعد ،مقالههایی نقل کرده است تحت عنوان «روحانیت ،شورای انقالب

روحانیون حزب جمهوری اسالمی  »...که البته مقابل نیاورده است و من بعد
در این باره صحبت میکنم .اما درباره آزادی ،تقلبی کرده است که جا و محل

دارد که دستگاه قضایی بدان رسیدگی کند .برای اینکه اینگونه تقلبها نه تنها

خیانت به مردمی است که در این لحظات میباید تصویر روشنی از آزادی و
استقالل و ربط این دو با هم داشته باشند ،بلکه ضربهای به اخالق اسالمی

است:

در سمت راست این عنوان را نوشته است« :امروز طرح مسئله آزادی فریبی

بیش نیست« ».این را از  7ماه قبل از ریاست جمهوری» نقل کردهاست و در
سمت چپ نوشته است« :استقامت برای آزادی شش نوع زندان ،شکنجه»

یعنی  7ماه قبل از ریاست جمهوری طرح مسئله آزادی را ما فریب میدانستیم
و ده ماه پس از مسئله ریاست جمهوری آن را واجب میدانیم.

این دو عنوان مرا به سختی تکان داد و خود مرا در تعجب فرو برد که

چگونه می شود من اینقدر تغییر کرده باشم؟! خود حس کردم که این گونه جعل

کردنها در خواننده چه تأثیر زیانباری میتواند داشته باشد .دیدم که نوشته

است من این صحبت را در  58/4/13کردهام که چنین نبوده و بلکه در تاریخ

بعد بوده است.

خوب ،چه گفتهام ،دیدم که  4نقطه ( )....گذاشته و از قول من اینطور

نوشتهاست ... « :تحصیل این آزادی به عنوان زمینه کار و مبارزه و هدف
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انقالب ایران جز فریب نیست  »...کلمه «این» مرا هشیار کرد .البته شاید
شما خواننده از این کلمه هشیار نشوید اما من چون نویسنده مقاله بودم و چون
بحثی طوالنی درباره آزادی و انواع آن ،داشتهام و نوشته ام ،فورا کنجکاو شدم

و به اصل مقاله رجوع کردم .دیدم که تقلب را این «محقق متقلب کل»،

چگونه فراهم کرده است .آن را یافتم.

من به عنوان رئیس جمهوری اگر جانبدار آزادی شدم ،معنایش این
است که نمیخواهم زور بگویم

مطلب بحثی است که سالها ،از دوران مصدق تا امروز میان ما و حزب

توده بوده است و بعد ،میان ما و گروههایی که تمایل به غرب کردهاند ،این
بحث به میان آمد که «آیا میان آزادی و استقالل ربطی هست یا نیست؟»

حزب توده بر این باور بود که ربط نیست و بعدها دیگرانی هم بر این تمایل
شدند .البته توجه آنها به آمریکا بود .آن ها هم میگفتند که ما در گذشته
استبداد داشتیم ،آزادی نداشتیم .پس اینها با هم ربطی ندارند.

چند نوبت ،چه در کارنامه و چه در سخنرانیها و چه در کتابها و چه در

مقالهها ،از ربط این دو با هم صحبت کردهام و به پیشنهاد من در اصل  9قانون
اساسی این دو جدایی ناپذیر تشخیص داده شد چرا که استقالل در واقع آزادی

یک ملت است؛ وقتی یک ملت در مجموع خود آزاد نیست ،در درون این
جامعهای که زیر سلطه خارجی است ،چگونه افراد میتوانند آزاد باشند؟

این «آزادی» یعنی «آزادی بدون استقالل» را من فریب میدانستم و در

میدان آزادی هم همین نکته را بدون کم و کاست گفتم و عین اصل  9قانون
اساسی را خواندم و گفتم که امروز هم من که مسئول جنگ بر ضد متجاوز

خارجی هستم ،به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نیروی متجاوز ،از آزادی

کشور دفاع میکنم و در این جا در میدان آزادی ،از آزادیهای شما مردم دفاع
میکنم تا ربط این دو آزادی و استقالل برای فرد فرد شما مردم محرز و مشخص
باشد.

1129

اتفاقا در صفحه بعد خود او عین مقاله را آورده است ،البته این مطلب را
از سرمقاله انقالب اسالمی تحت عنوان «در قوت و ضعف تنهایی» نقل کرده

است .از قول من آوردهاست « :یکی از این مسائل که واقعیتی در بر ندارد و
میخواهند آن را زمینه اصلی قراردهند« ،آزادی مستقل از استقالل» است.

تحصیل این آزادی (یعنی آزادی بدون استقالل) به عنوان زمینه کار و مبارزه و

هدف ایران جز فریبی بیش نیست و مایه اختالف است .همآنطور که میبینیم
عمل در بیرون از زمینه اصلی یعنی زمینه استقالل ،نیروی متحد و یکپارچه

ملت را به نیروهای ناهمگون و در برخورد مبدل کرده است .اگر رهبری چه

دولت ،چه شورا و چه امام ،زمینه اصلی را رها کند ،نمیتواند برای مسائل راه
حل واقعی پیدا کند».

بدینقرار« ،تحقیق کل» چیزی جز «تقلب کل» نبوده است و بدترین

تقلبها .برای اینکه این تقلب در مقام خیانت به آزادی و استقالل است.
خواسته است بگوید من آزادی را فرعی میدانستهام و طرح مسئله آزادی را

فریب! پس چه چیز را اصلی میدانستهام؟ بنابر جعل این «نویسنده متقلب»،
بنیصدر آزادی را چیزی غیر از اسالم میدانسته و طرح آن را جایز نمیدانسته

است؛ خواسته است ثابت کند من هم مثل اینها به آزادی باور داشتهام و حاال
باور خود را عوض کردهام.

من به عنوان رئیس جمهوری اگر جانبدار آزادی شدم ،معنایش این است

که نمیخواهم زور بگویم ،تازه اگر تغییر موضعی داشته باشم ،معلوم میشود که
من از یک موضع غلط به یک موضع صحیحی آمدهام .آنهم وقتی که مصدر امر

هستم که قاعدتا مصادر امور بر خالف این جهت میروند.

حال اینکه ،اصالا بحث بر سر انواع آزادی است :وقتی آزادی اصلی که

استقالل است ،کنار گذاشته شد ،آزادیهای کوچکتر خودبخود کنار گذاشته

شدهاند و به عکس؛ وقتی به آزادیهای افراد تجاوز بشود ،معنایش این است
که آن آزادی بزرگ ،از بین رفته است .این دو یک حقیقت و یک واقعیت

است و جدا کردن آنها از هم ،فریب است و طرح یکی بدون دیگر هم فریب

است.
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آن روز بر این عقیده بودم ،امروز هم بر این عقیده ام و در میدان آزادی هم
همین مطلب را گفتم.

و حاال راجع به مطالب دیگر :اگر شما اهل تحقیق بودید ،میرفتید و می

دیدید چه کسانی از مواضعی که داشتهاند و مورد قبول همه بوده است ،عدول

کرده اند .مقصر آنها هستند که از خط بیرون رفتند .اگر کسی از خط بیرون

نرفته بود،اختالفی هم پدید نمیآمد.

انگیزه شما از اینکه وقتی را تلف میکنید و شش صفحه تقلبات جور

میکنید ،چه بوده است؟ آیا محض رضای خدا این کار را کردهاید؟! آیا معنای
مکتب این است؟ شما چه سودی از خالفگویی و قلب حقیقت و ایجاد

تشویش و ابهام و تزلزل در ذهن خواننده میبرید؟ خوانندهای که دسترسی به

واقعیت ندارد .مگر نه اینکه اخالق جامعه اسالمی باید اخالق راستگویی و
حقیقتگویی باشد تا که جامعه از دروغ به عنوان زشتترین کار ،بزرگترین
گناه ،صاف و پاک بگردد؟

اینکه شما آنچه در نظر خدا زشتترین کارها است و گناه کبیره است ،به

این صراحت درباره منتخب این ملت میگویید و میخواهید او را با دروغ

بیاعتبار سازید؟ شما مُبلغ کدام حقیقت دیگری هستید؟ آیا شما فکر
نمیکنید وقتی با دروغ بتوانید منتخب یک ملتی را خراب بکنید ،اساس
اعتماد کردن را در ذهن فرد فرد این مردم میکشید و از بین میبرید؟ با این

کارها دیگر چه کسی میتواند به خود و دیگری اعتماد بکند؟ و جامعه اسالمی
که در آن اعتماد ممکن نباشد ،چگونه جامعه اسالمی است؟

(*پاسخ رئیس جمهور به اطالعات هفتگی)
شما اسالم را چماق کردهاید و کشور بدون آزادی ،گورستان اندیشه و
انسانیت است.

پس ،بخود بیایید و از این روش تخریبی دست بردارید .این روشها شما

را «لو» میدهد :میگویند که شما اسالم را چماق کردهاید و محتوای ضد
اسالمی را میخواهید به نام اسالم در این کشور به کرسی بنشانید و اگر من این
1131

مقدار درباره نوشته شما وقت صرف کردم ،به خاطر دفاع از شخص نبود و به
خاطر دفاع از حقیقت و مکتب بود که خوانندگان شما بدانند که آنچه شما به

نام اسالم میکنید ،ضد اسالم است .بابت این کارها به اصل و به اسالم بدبین
نشوند .که آن دین دین حقیقت است و روش در آن دین ،روش حقیقتگویی و

جویی است.

امروز نسل ما که مسئولیت بسیار سنگین ساختن یک ملت نو و رو به رشد

به عهده اوست ،بیش از هر زمان دیگری میباید خود را عاشق حقیقت نشان

بدهد .اگر نسبت به دروغ حساس نشد ،به نام اسالم و مکتب ،ضد مسلمانها

میتوانند بر آنها حاکم بشوند و با جوّسازیهای گوناگون کشور را از چاله به
چاه و از چاه به ورطه بیاندازند.

اگر با دروغ مبارزه جدی و بیامان شد ،همه به راه سازندگی ،ابتکار و

خالقیت میروند و همه ،برای رشد کردن ،آزادی را چون هوای الزم تلقی

میکنند .همانگونه که بدن بدون هوایی که تنفس میکند ،حیات ندارد ،اندیشه

نیز بدون آزادی حیات ندارد.

همآنطور که اندیشه بدون آزادی حیات ندارد ،در کشوری که آزادی ندارد،

اندیشهها هم آزادی ندارند .در نتیجه ،کشور بدون آزادی گورستان آزادی

میشود :کشور بدون آزادی ،گورستان اندیشه و انسانیت است.

و شما که میخواهید به اینگونه جعلیات و تقلبات آزادی را در نظر مردم

بیاعتبار کنید ،آیا برای اسالم که دین رشد و دین آزادی واقعی است ،دل

میسوزانید؟ و یا برای قدرتهای خارجی دل میسوزانید؟ چرا که خوب
می دانید وقتی میل به آزادی مُرد ،تسلیم به زور ،خواهی نخواهی و به حکم جبر

گریز از آزادی ،قاعده عمومی میشود و همه کس تسلیم زور میگردد و ناچار
کشور درجا تسلیم زور و قدرتهای خارجی و ابرقدرتها میشود و ما از نو به

همان رژیمی باز میگردیم که بخود وعده داده بودیم که با انقالب اسالمی برای
همیشه با آن وداع گوییم.

جاده را برای بازگشت به عقب صاف نکنید و تسلیم این ارتجاع ننگین

نشوید ،بگذارید خودتان و خوانندگانتان و مردم این سرزمین با آزادی انس
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بگیرند تا اندیشههای این نسل بارور بشود تا این نسل به خود اعتماد بنفس
پیداکند ،تا ما بتوانیم بنای جامعه اسالمی آزاد مستقل را بنیاد بگذاریم.

به هر حال ،شما چه این تقلبها را بکنید و یا نکنید ،و چه دست از این

روش های تخریبی بردارید و یا بر ندارید ،ما با استقامت و بدون تزلزل به راه
خود میرویم و یقین داریم که این ملت که طی قرنها در مرزها استقالل جسته
است ،تا در درون آزادی به کف آورد ،از این راهپیمایی طوالنی تاریخی خسته

نمیشود و این راه را تا پیروزی ادامه میدهد .خوب است شما نیز به رهروان
این راه بپیوندید و در تاریکیهای جهل و زورمداری نمانید ،چرا که آن جا هر
چه هست فساد ،گندیدگی و کوری است و هر چه هست خواری و مذلت تسلیم

به زور است.

درآنجا ،اندیشه جز محصوالت عفنی از این نوع که شما ساختهاید پدید

نمیآورد؛ شما چرا از فروغ اسالم میگریزید؟ از فروغی میگریزید که انسان را
به راه خدا و به راه آزادی از غیریتها میخواند .چرا به راه رشد نمیآیید و

چرا به راه «غی» میروید؟ سرنوشت آنها که به راه «غی» و سرکشی رفتند
مردن در هجران محبت ،مردن به گونه معاویهها است .آنجا که در واپسین دم

زندگی سراسر سیاهی خویش گفت :من در زندگی از اسباب قدرت همه چیز

فراهم داشتم ،سلطنت بر جهان ،خوردن و سیر نشدن ،کاخ ،زنان زیبا همه
اینها را داشتم؛ اما ای کاش اینهمه را میدادم و دقیقهای از زندگی علی به
من میدادند و من می دانستم که محبت چیست؟

اگر الیق نیافتم به صرف و دلیل آنکه عضو حزب شما هستند به
آنها وزارت نخواهم داد

این راه را رها کنید و بدین راه آیید .در این قلمرو و در این افق هر چه

هست ،زیبائی است .چرا از آن میگریزید؟

در این هفته ،کتابی تحت عنوان «کارنامه مصدق» (که البته چاپ نشده

است) خواندم اما این دفتر پنجم کارنامه مصدق است که خواندم و اآلن
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میخواهم این را ارزیابی کنم .دو نکته دارد که به کار امروز ما میآید و یک
تجربه مستمر و علمی و پایدار است:

یکی اینکه از همان لحظه تمایل مجلس به نخست وزیری مصدق ،احزاب

دور او جمع شدند و از او خواستند که وزیران را میان آنها تقسیم کند .او در
جواب گفت که شما مبارزه کردید تا اشخاص معتقد و الیق در مقامی که باید،

قرار بگیرند ،یا مبارزه کردید برای اینکه حکومت در دست شما بیفتد و اصل
وابستگی به گروه باشد و نه لیاقت؟ اگر کسان الیقی دارید پیشنهاد کنید ،بر

اساس ضابطه لیاقت و اعتقاد ،من وضع آنها را بررسی میکنم ،اما اگر الیق
نیافتم به صرف و دلیل آنکه عضو حزب شما هستند به آنها وزارت نخواهم داد.
این امر یک امر همیشگی است .در صدر اسالم هم علی با همین مسئله روبرو
بود .هم از لحظه اول اگر تن میداد به نشاندن رابطه به جای ضابطه ،وضع

جور دیگری میشد ،اما دیگر او علی نبود .وقتی هم خلیفه شد باز با همین امر

روبرو بود.

اهل رابطه از او میخواستند که به آن ها امارت و حکومت و آجیل بدهد،

اما او اهل ضابطه بود و تسلیم منطق زورپسندان و عاشقان حکومت بر مردم

نمیشد .جنگ جمل ،جنگ صفین ،ترور او ،همه و همه ،در حقیقت یک

جنگ بود :جنگ بر سر این امر «آیا ضابطه باید در کار آید ،اعتقاد و لیاقت
در کار آید یا رابطه باید در کار آید ،وابستگی در کار آید؟» این نبرد یک نبرد
تاریخی است ،پیش از آن هم بوده است تا امروز هم هست ،امروز هم هست.

همواره عدهای که کوششی برای تربیت خود و پروراندن استعدادها و

لیاقتهای خود نکردهاند و به خود نیز زور گفتهاند ،به جای پروراندن

استعدادهای خود ،دائم کوشیدهاند ،با بکاربردن روشهای تخریبی ،خود بر
خود تحمیل کنند و خود را هم بر دیگران تحمیل کنند .اینها در گروهها گرد

میآیند و به حکم چوب و چماق خواهان مرتبه و مقام میشوند و طبیعتا
اسلحهای هم جز دروغ ندارند.
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زشتترین روشهای استبدادی شکنجه و داغ و درفش ،زندان و

اعدامهای بیمحاکمه از بدترینها شروع میشود اما به بهترینها ختم
میگردد.

به هر حال ،او بر ضابطه اصرار ورزید و سختی مخالفت این گروهها را به
جان خرید و همآنطور که تاریخ گزارش میکند ،آنها به راه دشمنی رفتند و
این کشور را از نو تسلیم سلطهگران بینالمللی کردند.

مطلب و راه و رسم دومی که از او آورده است ،اینکه کوبیدن مخالفان را روا

نمیداشت و آن را به معنای استقرار مجدد استبداد میدانست .در این روش نیز
از پیامبر نازنین اسالم پیروی میکرد و امروز که ما خود تجربه کردهایم میدانیم

که زشتترین روشهای استبدادی شکنجه و داغ و درفش ،زندان و اعدامهای
بیمحاکمه از بدترینها شروع میشود اما به بهترینها ختم میگردد .این دو
نکته ،دو نکته مهم و اساسی در اخالق سیاسی یک رئیس حکومت است.

در اینجا این ،سئوال پیش میآید که چطور چون مصدق مردی را در

کتاب تاریخی که برای مدارس متوسطه نوشتهاند همدست و همپالگی سید

ضیاء قرار دادهاند؟ به گمان من این امر ،برای از بین بردن خط استقالل و ربط
استقالل با آزادی و ربط استقالل و آزادی با اسالم است ،تنها او نیست که

کوبیده میشود ،امیرکبیر هم کوبیده میشود ،قائم مقام هم کوبیده میشود.
همین خط ،خطی که مدافع استقالل بوده ،کوبیده میشود.

از جهات دیگر هم اگر بنگریم یک مسئله مهمی از لحاظ خود ملت ما

وجود پیدا میکند :اگر طی یک قرن یکی هم پیدا نشود که با خارجی بند و
بست نداشته باشد ،به معنای آن نیست که ملت ما در اخالق در اعتقاد و در

عمل تباه شده و فاسد شده و قادر به تربیت انسانهایی که پایبند به موجودیت

کشور و استقالل آن باشند ،نیست؟ اگر مصدق که مرد قرن بود او نیز انگلیسی

باشد ،چه کسی دیگری میماند که انگلیس نباشد؟ وقتی ملتی که یک مصدق

میپرورد او هم از انگلیسی از آب در میآید ،چگونه میتوان آن ملت را ملتی
غیر فاسد دانست؟
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پس این القاء روحیه و روانشناسی خودکمتربینی در مردم است .القاء
روحیه کارپذیری در مردم است و این همان خط تبلیغاتی قدرتهای مسلط

خارجی است که از دوران قاجار آغاز گرفته و مردم ما را معتاد کرده بود به
خودکمتربینی .امیدوارم که این انقالب این بیماری را در ما عالج کند.

اما درباره کتاب خواندن رئیس جمهوری در جبهه
خوب ،هر کس سخنی در این باره گفته است .اما خواننده این کارنامه باید

بداند که این کار عبث نیست .ما در شرایط یک انتخاب اساسی هستیم .چون
زور و اِعمال آن آسان به نظر میرسد ،بسیاری وسوسه میشوند و فریب زور را

میخورند؛ مثل مریضهایی که گمان میکنند مسکن زیاد درد آنها را زود عالج
میکند .ناگزیر باید با این ذهنیات مبارزه بشود .باید همه بدانند که وقتی در
سراشیب اعمال زور افتادیم و حل هر مشکلی را به زور حواله کردیم ،زیر

چرخهای شتابگیر درشکه زور آنها که آن را به کار میبرند ،خُرد میشوند؛
مردم را هم خورد میکنند .مقصود ایناست که این معنا بر آنها معلوم باشد.

گمان نبرند که میتوانند عنان درشکه را در دست نگهدارند؛ نخستین قربانیان

خود آنها هستند .مردم ما نیز بدانند ،از راه آگاهی بر تجربههای دیگران،
بدانند که تسلیم وسوسه قدرت شدن رهبران ،آنها را به چه روز سیاهی مینشاند
و گاه چند نسل باید کفاره این گناه را بپردازند؛ با رنجها و دردهایشان ،با

قربانی دادنهای شان ،با فقرشان و با جهلشان ،باید بپردازند .چنانکه ما از
گذشته ارثی جز همینها نداریم .پس از نظر من اینکه دیرگاههای شب را به
مطالعه اختصاص دادهام ،آن هم این نوع مطالعه ،یک تالش و کوششی است در
مرام خدمتگزاری به این نسل و به قصد ایجاد مقاومت در برابر وسوسه فریبکار

زور و زورمداری .عقیده و باور مناین است که صاحبان قلم و فکر باید به یک

تالش سخت و گستردهای برخیزند .تجربههای گذشته و تجربههای حال متعلق به
دیگران را پی در پی در معرض دید نسل امروز قرار بدهند ،چرا که وسوسه

قدرت و زور ،آدمی را زود گرفتار میسازد و تا این نسل به خود بجنبد ،قربانی

شده است.
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پس برای اینکه این نسل قربانی نشود ،در مسئولیت بزرگ ساختن جامعه
نو پیروز بشود ،برعهده همه ما است که استراحت را نکنیم و تا آنجا که بدن
توانایی دارد از آن کار بگیریم و حاصل آن را به این نسل تقدیم بکنیم ،بلکه

نمودهای زور ،چماق ،سانسور ،دروغ ،نیرنگ ،فریب ،تهمت ،افترا ،شکنجه،
داغ ،درفش ،زندان و این مسائل جای خود را به راستی ،لیاقت ،اعتقاد استوار،

اندیشه تفاهم ،تعلیم و تعلم علم و ...بسپرد .

اینها بنایشان بر حذف رئیس جمهوری است
در این هفته دو کار نیز وقت بسیاری از من گرفت ،یکی طرح دو فوریتی

بود که در مجلس عنوان شده بود .دو نامه درباره این طرح به امام نوشتم و از
شرکت در شورای دفاع تا تعیین تکلیف این طرح خودداری کردم .این طرح

چه میگفت؟ خواننده به یاد دارد که وقتی من عنوان کردم که طرحهایی که به
مجلس میبرند ،هم آنهایی که تسلیم مجلس میشوند و هم آنها که مجلسیها

تهیه میکنند ،اینها بنایشان بر حذف رئیس جمهوری است .آن وقت گفتند:
این «دروغ سال است » .یک موردی بوده است و آنهم رادیو .اینکه یک
مورد نبود ،چهار مورد من به یاد دارم .یعنی عنوان شده و من از آن مطلع شدم،

حاال در کمیسیونهای مجلس چند مورد داشته آن را من نمیدانم البته یک
موردش به تصویب رسیده ،سه مورد دیگر یا به تصویب نرسیده یا جوری اجرا

شده که هم اکنون میگویم:

آن موردی که تصویب و اجرا شد ،رادیو و تلویزیون بود .یک نامه خطاب به

امام برای گرفتن فرماندهی کل قوا از رئیس جمهور امضا کردند .طرحی به
مجلس بردند برای اینکه پولهایی که مردم به حسابها ریخته بودند ،اینها را
یکجا کنند و البته مقصود گرفتن اختیار پولهایی بود که مردم به حساب رئیس

جمهوری ریخته بودند .این سه مورد.

مورد چهارم که هم نقض چند اصل در قانون اساسی شد و هم اختیار

رئیس جمهور و مجلس از بین رفت و این مورد مربوط میشد به امضای

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
اصلش این است که موافقتنامهها را باید رئیس جمهور امضاء کند .اما این

موافقتهایی هم که در آن موافقتنامه انجام گرفته بود خود نیز باید به
تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور میرسید .تصویب نامهای هم که در

این مورد اختیار میداد به وزیر باز باید به تصویب رئیس جمهور میرسید که

نرسیده بود و کسی هم نپرسید که چرا اینطور شد؟ و این رشته سر دراز داشت.

و بعد ،حاال این طرح به این اعتبار میشود پنجمی .خوب ،مبنای این طرح

چیست؟ این است که این سه وزارتخانه درست اداره نمیشود .چه کسی اینها

را اداره میکند؟ کسانی که از سوی نخست وزیر به عنوان سرپرست تعیین
شدهاند .پس تصویب این طرح معنایش ادامه همین نوع اداره است .خوب
چگونه است که اداره هم خوب انجام نمیگیرد و هم اینکه باید این اداره ادامه

پیدا کند؟ جز اینکه بگوییم اینها بهانه است و هدف حذف رئیس جمهوری و
رساندن وضع به جایی است که او بگذارد و برود .دست و پای او را بکلی

ببندند و طبق همان نوار ،نقشه ای که در آن نوار آمده است ،بگذارد و برود.

ممکن است بگویند که خیر ،این اداره خیلی خوب بوده اما اینکه تکلیف

قانونی چون معلوم نبوده ،ما خواستیم که این تکلیف معین بشود .خوب اگر
خوب بوده و تکلیف قانونی معنی نبوده است ،شما باید همین را می گفتید.

حال اینکه جور دیگر کردید .ثانیا پس این شش ماه که واقعا خالق قانون
اساسی شده است و شما هم قبول دارید که خالف قانون بوده ،حاال چگونه

اینها باز بتوانند به کار خود ادامه بدهند و ما باز بتوانیم دم از قانون و اجرای
قانون و این حرفها بزنیم؟ این بحثی است که انشاءالله در موقع خود خواهیم
گشود.

اما مطلب بعدی گزارشهایی بود که درباره عراق تهیه شده بود و من این

گزارشها را هم در این هفته خواندم .همان گزارشهای قبلی را تأیید میکرد.
با همه اینها ،انسان باید با واقعبینی عمل کند .بسیاری اطالعات را ما برای
اینکه یک قضاوت درستی راجع به ضعفها و قوتهای رژیم بعث عراق ،در
دست داشته باشیم کم داریم .تحصیل این اطالعات و انجام یک ارزیابی
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درست شرط اساسی اتخاذ یک سیاست صحیح درباره دشمن و رفتار با دشمن
است.

در باره این گزارشها مطلب زیادی نمیتوانم بگویم برای اینکه نمیباید به

دشمن اطالع داد که به ما چه اطالعاتی درباره کار و فعالیت او میرسد.

کارنامه از شنبه  9اسفند تا جمعه  15اسفند
تاریخ انتشار  28 ،اسفندماه 1359
روزنامه شماره 502
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گفتگو با سران هشت کشور اسالمی
سه روز در این هفته را تقریبا صرف آمد و رفت و گفتگو با سران هشت

کشور اسالمی کردیم .بین آنها بحث بر سر این بوده است (بین خودشان) که
با چه زبان با ما حرف بزنند .یک عدهای میگفتند زبان سیاسی بکار ببریم،

وضعیت دنیا را تشریح کنیم ،موقعیت ژئوپولیتیک ایران ،منطقه ،احتمال
دخالت ابرقدرتها و خطرات سیاسی ،اقتصادی که جنگ برای منطقه دارد.

اینطور که به ما گفتند سکوتوره بر این نظر بودهاست که به زبان اسالم و اصل
و ارزشهای آن از جانب هیئت حرف بزند .باالخره بنا میشود با این زبان با

ما صحبت کنند.

این گفتگوها وقتی قابلیت انتشار پیدا کرد در تمامت خود جزء این کارنامه

خواهد شد .یعنی باید بشود؛ برای اینکه تاریخ است و قسمت مهمی از تاریخ
معاصر ما است .حال بطور اجمال پیش از این ،گفتگوها تا حدودی منتشر
شده است .در اینجا ،تنها به ذکر چند مسئله میپردازم که از نظر خواننده مهم
هستند :تکیه کالم آقای سوکوتوره امور زیر بود:

اینکه شیطان و نقش او و معنای پرهیز از وسوسههای شیطانی و

دخالتهای شیطان ،اینکه خانه وقتی آتش گرفته است باید نخست آتش را
خاموش کرد و بعد به دنبال علت آتش سوزی رفت .مسئله سوم ،سادگی و

پیچیدگی راهحل اسالمی و مسئله چهارم هر طرف پیروز بشود اسالم شکست

میخورد.

اما درباره شیطان و نقش او ،من هم پاسخی دادم که پیش از این به

مناسبتهای مختلف با خواننده در میان گذاشتهام.

پاسخ اول این بود که ما در جهانی زندگی میکنیم پر از حادثهها و توطئهها

و اگر انسان اینطور تصور کند که هر چه بخواهد و هر چه هوس کند همان

میشود و هیچ مشکلی ،مانعی و حادثهای و توطئهای ووو در سر راه او قرار
نخواهد گرفت ،جهان او جهانی خیالی است واو واقع بین نیست .زندگی وقتی

واقع بینانه است که با فرض شیطان باشد .یعنی انسان در هر قدم احتمال فریب،
احتمال توطئه ،حادثه ،نیرنگ و دروغ ووو را بدهد و در اصطالح ما قدم را
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برای خدا بر دارد .هر قدمی که انسان بردارد و در آن غیر خدا باشد ،زور باشد،
خواهی نخواهی شیطان حضور دارد و عمل میکند و چون آدمی خالص و پاک

از وسوسههای زور یافت نمیتوان کرد ،ناچار زندگی را با مرض شیطان باید
کرد .بدون این فرض انسان موجودی خیالباف میشود و باید در یک رشته

تناقضات خود را اسیر و گرفتار کند و بنای شخصیت خویش را ویران سازد.

امروز درجه آزادی و دانش بشری به آن جا رسیده است که انسان میداند

مبنای زور در کمال خود همان مبنای شیطانی است .مبنای عدم زور در کمال

خود ،خدایی و رحمانی است .پس ،مسئله ما در این جنگ این است که

شیطان را تعیین کنیم ببینیم شیطان یعنی مجموعه عوامل که جنگ را پدید
آوردهاند ،تمایالتی که جنگ را پدید آوردهاند و به دو ملت برادر تحمیل

کردهاند کدامها هستند؟

بدون این کار ،ما صلح نمییابیم و به یک جنگ دائمی خود را گرفتار

میکنیم .میباید تمام کارمایه و توان خودمان را صرف این جنگ دائمی
بکنیم .تحریک دائمی از دو سو روز بروز بیشتر خواهد شد و زمینه

برخوردهای فزایندهای را فراهم خواهد آورد .این است که باوجود مشکالت و

حضور قدرتها و ابرقدرتها ،همه و همه ،ایجاب میکند که ما کار را از

ریشه درست کنیم و این موقوف است به شناسایی شیطان این جنگ و بیاثر

کردن فعالیتها ،توطئهها و وسوسههای او.

در مورد شیطان یک بار دیگر نیز بحث به میان آمد .آقای سکوتوره

میگفت که شیطان با اینکه دانا بود ،عالم بود ،خدا را فراوان عبادت کرده بود،
معهذا چون اطاعت بیچون و چرا از امر خدا نکرد ،رانده شد و برای اینکه

اجر آن زحمتها و عبادتهایش از بین نرود تا قیامت مهلت یافت .من در
پاسخ او گفتم :تفسیری که من میکنیم به گمانم با بیان قرآنی موافقتر است:

وقتی آدم را خدا از گل سرشت و از فرشتگان خواست تا به او سجده کنند،

چون و چرا کردند .این قدم اول و صحیح را برداشتند و به خدا گفتند موجودی
را می آفرینی که در زمین خونریزی و فساد کند و این چون و چرا تا آنجا رفت
که خدا از آنها خواست علم خود را اظهار کنند ،آنها ناتوان بودند .از آدم

خواست ،آدمی که به او اسماء آموخته بود ،علم خود اظهارکرد و فرشتگان
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سجده کردند .هیچ سرزنشی هم نیست که چرا چون و چرا کردند .اما شیطان
نتیجه بحث را نپذیرفت .با اینکه دید آدم میداند و او نمیداند ،به علم گردن

نگذاشت با اینکه میتوانست چون و چرا را ادامه بدهد ،سئوال کند ،جواب
بگیرد ،به این کار هم تن نداد .از اینجا به بعد به حکم جهل و از روی جهل
سرکشی آغاز کرد.

این بار خدا با او چون و چرا را پیش آورد « :چرا؟ جوابی که داد همان

جوابی است که همه شیطانها ،شیطانهای آدم نما ،قدرتپرست و زورپرست

در طول تاریخ خود ما دادهاند و هنوز نیز میدهند :به اختالف در نژاد استناد

کرد و گفت« :مرا از آتش آفریدی و او را از خاک .من از او برترم» .پس

شیطان چون خود قربانی جهل خویش شدهاست ،چون خود در مقام چون و
چرا سئوال و پاسخ برنیامد و وقتی خدا در این مقام برآمد او بدین راه نرفت و

نتیجه بحث را نپذیرفت ،کوشید از همین ضعف خویش بر آدمیان القاء کند و
از آن بهره بجوید ،چنانکه با آدم در بهشت نیز چنین کرد .در او برای خوردن

میوه ممنوعه وسوسه قوی پدید آورد؛ طوری که آدم از یاد برد که از خدا بپرسید
چرا نباید از این میوه ممنوعه بخورد؟ تا آگاه باشد و از روی آگاهی دچار

وسوسههای شیطانی نشود .وقتی هم شیطان به او القاء میکرد ،وسوسه خوردن
میوه ممنوعه را القاء میکرد ،از او نپرسید چرا بخورد؟ چرا تو که این درس را

بلدی خود نمیخوری؟ و به من میگویی بخورم؟

غالب انحرافها و فریبها از همین چون و چرا نکردن ناشی میشود و

اگر مردم یک جامعهای ،اگر بشریت ،هیچ امری را بدون چون و چرا نپذیرند،
اگر پذیرفتن و رد کردن هر مسئلهای موکول به بحث و روشن شدن آن امر

بشود ،جنگها واقع نمیشوند ،خرابیها ببار نمیآیند و انسان از راست راه
سازندگی و توحید بیرون نمیرود .از قرار (که بعد به من گفت) این برداشت

من را سخت پسندیده و در او بسیار مؤثر شده است.

درباره اینکه اول باید آتش را خاموش کرد بعد دید علل و اسباب چه

بودهاند  ،جواب من این بود که در بیشتر مواقع ،خاموش کردن آتش بدون از

بین بردن علت آتش سوزی ممکن نمیشود و در این مورد نیز همینطور است.

اگر علت آتش سوزی ،یعنی علت جنگ که تجاوز رژیم عراق است شناخته و
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محکوم نگردد و تضمین کافی برای اینکه در آینده تجدید نشود پدید نیاید آتش
چگونه خاموش میشود .امروز شما میگویید آتش بس کنید برویم دنبال پر
کردن انبارها از مهمات و اسلحه ،آماده شویم برای اینکه چند ماه بعد از نو با
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.

در امور داخلی خودمان هم همینطور است .تا اختالف و برخوردی از

ریشه حل نگردد ،مصالحههای ظاهری معنایش ایجاد آمادگی در خود برای
برخوردهای شدیدتر در آینده نزدیک و دور است (این را هم برای شما

خوانندگان گفتم و نه در آن گفتگوها)

اما اینکه راه حلهای اسالمی در عین سادگی پیچیده هستند ،بسته به

روشی است که متناسب مبنای اسالمی اتخاذ میکنیم .اگر روش ما بر مبنای
اصالت خدا باشد ،نه؛ راه حلها هم ساده و هم پیچیده نیستند .سرراست و
روشن و واضح هستند و اگر نه به نام اسالم مبنای دیگری انتخاب کنیم ،البته

راه حل پیچیده میگردد .برای اینکه واقعیت را باید در لفافه الفاظ و عبارات
اسالمی بپوشانیم کاری که شیطانی است.

آنچه به نام اسالم اجرا میگردد غیر اسالم بلکه ضد اسالم است
هر بار که بخواهند یک امر غیر اسالمی ،ضد اسالمی را به نام اسالم پیش

ببرند ،باید آن امر و آن مسئله و آن روش را در پوشش اسالمی قرار بدهند تا
مردم متوجه نشوند که آنچه به نام اسالم اجرا میگردد غیر اسالم بلکه ضد اسالم

است و همه فریبها از اینجا است .اینهمه اختالفها که در اسالم هست به

خاطر چیست؟ اسالم چند نوع که نیست ،یک خدا ،یک پیامبر ،یک کتاب.
پس اینهمه فرقهها چگونه پیدا شدند؟ جواب روشن است .اگر اصول اسالم
توضیح داده شد و فهمیده شد جا برای اختالف نمیماند .اما وقتی شما یک

اصولی همآنطور که میدانیم از فلسفه یونانی و غیر آن میگیرید و بر وفق آنها

میخواهید کتاب خدا را شرح دهید و تفسیر و بیان کنید ،اگر شما بخواهید
تمایالت قدرتطلبانه و زورمدارانه را اقناع کنید و تشبث خود را برای
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حاکمیت مطلق بر بندگان خدا در پوشش اسالم بیان بکنید ،البته کار
پیچیدهای است و بسیار هم پیچیدهای است .باید هزار رنگ بدان واقعیت

بزنید تا کسی متوجه نیت اصلی نشود و گمان کند آنچه بدو عرضه میشود،

اسالم است.

اما اگر بر پایه اصول اسالم ،بر پایه توحید ،بر پایه نبوت ،بر پایه امامت بر

پایه عدالت ،و معاد آنطور که در قرآن این اصول توضیح داده شدهاند خواستید
روش اتخاذ بکنید ،در این حال سادگی ،روشنی و وضوح راهحل جایی برای

برخورد و دشمنی نمیگذارند.

درباره مطلب پنجم که هر طرف از ایران و عراق شکست بخورند و طرف

دیگر پیروز بشود ،اسالم شکست خوردهاست ،پاسخ ما این بود که ما دو ملت
ایران و عراق خود را در جنگ نمیدانیم و بر این باور نیستیم که ارتش عراق
به خواست ملت عراق به ایران تجاوز کرده و جنگ برادرکُشی راه

انداختهاست .به باور ما هر دو ملت قربانی یک رژیم خودکامهای هستیم که

در پی قدرتطلبی و سود مشترک خود و ابرقدرتهای حامی خویش به ایران
حمله کرده است .پس پیروزی ما شکست ضد اسالم است .پیروزی هر دو

ملت است .برای اینکه ما از این پیروزی هیچگونه چشمداشت مادی ،چه بر

خاک عراق ،چه بر ثروت عراق و چه بر منابع عراق نداریم .چشمداشت سلطه
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.

و باالخره ایشان (آقای سکوتوره) میگفت ما برای قضاوت نیامدهایم ،ما

آمده ایم تا به جنگ میان دو کشور اسالمی پایان بدهیم (چون ما اصرار داشتیم
بر اینکه باید به تجاوز رسیدگی بشود).

چگونه میتوان بدون قضاوت الگو و راهنما شد؟!
در پاسخ ،من گفتم :خداوند انسان را بر اعمال خویش و اعمال دیگران

قاضی دائمی قرار داده است و تکلیف مسلمانها را به صراحت روشن کرده
1144

است که باید قضاوت کنند و ببینند متجاوز کیست ،بر ضد او وارد عمل بشوند.
پس ما نمیتوانیم بگوییم که ما قاضی نیستیم .ما قاضی هستیم و قضاوت یک
شأن و مرتبت و منزلت بزرگ انسانی است و آدمی را خدا به قضاوت دائمی
خوانده و در قرآن خویش ما را میزان و امت وسط خطاب کرده و چگونه

میتوان بدون قضاوت میزان شد و چگونه میتوان بدون قضاوت الگو و راهنما
شد؟! و ناچار چون بیان ،بیان اسالمی بود ،پذیرفت که امروز به جنگ پایان

دهیم و فردا به داوری بنشینیم.

به این ترتیب ،در دور اول گفتگوها ما (طرفین) به این نتیجه رسیدیم که

پایان جنگ و داوری درباره آن باید با هم انجام بگیرد ،من این معنا را یادآور
شدم که با توجه به فرهنگ مسیحیت بعد از جنگ دوم ،دادگاه «نورنبرگ»

تشکیل شد .آیا ما که مسلمانیم و فرهنگ ما این است که تجاوز را نباید

بیجواب گذاشت ،سیلی نابحق را باید با سیلی پاسخ گفت ،آیا مستحقتر
نیستیم که چنین دستگاهی پدید آوریم و درباره تجاوز به قضاوت بنشینیم؟

دور دوم گفتگوها و پیشنهادات ایران
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در دور دوم که آمدند پیشنهادهای خود را آورده بودند .باز بیان مفصلی
آقای سکوتوره در مقدمه پیشنهادها کرد و به تأکید از ما میخواست که صلح را

رد نکنیم.

در آن مجلس ما سه مسئله را عنوان کردیم که امیدواریم در پیشنهادها باشد

و اگر نباشند ما به راه شیطان نمیرویم ،آن سه مسئله را مینویسم ،نظر خود را

مینویسم برای شما میفرستم و امیدواریم بیچون و چرا تا جایی که حق پیروز
بشود ادامه میدهیم .آن سه مسئله اینها بودند:

 1آتش بس و عقب نشینی باید با هم و در کوتاهترین زمان انجام بگیرد.
 2به تجاوز و نتایج آن رسیدگی و درباره آن حکم صادر شود.

 3مبنای حل و فصل مسائل همان موافقتنامه الجزایر باشد و مبنای دیگری بر
اساس زور و تجاوز نمیتوانیم بپذیریم.

به این ترتیب گفتگوهای ما تمام شد .به منزل امام رفتیم به جماعت با

ایشان نماز گزاردیم و از آنجا به فرودگاه رفتیم و آنها رفتند.

در پیشنهادهایی که دادهاند میشود گفت که از یک جنبه نیروهای مسلحی

که در این مدت طوالنی با تهاجم مقاومت کردهاند ،برای ما پیروزی بزرگی
است و آن مورد آن است که ما از ابتدا گفتیم آتش بس و عقب نشینی باید بر

هر کار دیگری مقدم باشد ولی رژیم بعث عراق مدعی بود که باید آتش بس
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.

پیروزی دوم در مورد شطالعرب
این بود که رژیم بعث عراق شطالعرب را در حاکمیت خود میدید و
هیچگونه بحثی راجع به شطالعرب را نمیپذیرفت .در این پیشنهاد اداره

شطالعرب موضوع گفتگوها است .با این حال ،پیشنهادها به همان دالیل سه
گانهای که گفتیم نظر ما را کامالا تأمین نمیکرد .امیدواریم آن هیئت  8نفری
به کوشش خویش ادامه بدهند تا آنچه حق است بدان برسیم.
1146

در منزل آیةالله اردبیلی
دوشنبه ناهار در منزل آقای موسوی اردبیلی بودیم .قبالا ایشان تلفن کردند.

گفتم«:میخواستم به آش مهمان بکنم»؛ مایل بودند قبل از مهمان شدن،
مهمان بکنند و پرسیدند :اگر عدهای هم باشند برای من مسئلهای نیست؟ گفتم

خیر ،مسئله ای نیست و به منزل ایشان رفتم .آن عده که آن جا بودند خود
صاحبخانه بود ،آقای مهدوی کنی بود که او هم بعد از من و دیرتر آمد .آقای
بهشتی بود ،آقای خامنه ای بود و آقای هاشمی بود و آقای رجایی بود و آقای

باهنر بود.

(❊) .این قسمت از کارنامه مربوط به جزئیات میهمانی ناهار منزل آیت الله
موسوی اردبیلی است که فعالا به خاطر رعایت اصولی که در پیام امام امت به
آن اشاره شده است ،آن را چاپ نمیکنیم.

موضوع دیگر این هفته مسئله پنجشنبه یادبود مصدق بود .بخواهم در این

باره با تفصیل صحبت کنم ،اینطور میشود:

متن کارنامه پنجشنبه  14اسفند در سرمقاله روز چهارشنبه  20اسفند آمده

است.

(سرمقاله  20اسفند  - 1359روزنامه شماره ) 495
کارنامه  :دنباله  9تا  15و  15تا  21اسفند 1360
تاریخ انتشار  11 ،فروردین ماه 1360
شماره روزنامه 503

روز جمعه ماشین تبلیغاتی گردانندگان چماقداری به کار افتاد و
ساعت به ساعت سرعت و وسعت میگرفت .از این ماشین (از کوزه همان
برون تراود که در اوست) تبلیغاتی جز دروغ ،جز نادانی ،جز افشاگری ،افشای

اصل و نصب چماقداری چیزی از او بیرون نیامد .این کارزار تبلیغاتی که هر
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چند یک بار به راه میاندازند ،موجب شده است که جامعه در مجموع میان
راست و دروغ فرق بگذارد .آنها که دنبال منافع نیستند آنها به حق عمل هم

میکنند؛ آنها که دنبال منافع هستند در تضاد بین وجدان و منفعتطلبی هستند.
چنان وانمود شد تو پنداری اصالا چماقداری نبوده ،کسی هم برای توهین و

توطئه نیامده ،عدهای آمدند آن جا ،خوب مخالف بودند یک شعارهایی دادند.
از مردم مؤمن ،مخلص صمیمی! بله ،شال سبز به کمر داشتند و ریش بر

صورت! همین باعث شده که بر سر آن بیچارهها ریختند ،آنها را زدند! ارکان به
تکان آمد .یک دفعه جامعه در برابر یک بام و دو هوای غیر قابل انکاری قرار

گرفت .در مواردی فورا میگیرند و میبندند و میبرند ،محکوم میکنند و
زندانی .در این مورد رفتند آزاد کردند و عذر خواستند و طلبکار کردند وآنها را

دردانشگاه متحصن کردند و تمامی دستگاه تبلیغاتی در اختیار آنها قرار گرفت.
باز راه افتادند بلکه بازارها را ببندند و برای روز شنبه تدارک ببینند و حوزهها

را تعطیل کنند و به اصطالح این جمهوری را با حذف رئیس جمهوری که با

آنها وصله ناجوری است ،با هدفهای خودشان ،نفعطلبیهاشان،
قدرتطلبیهاشان ،یکدست و جور بکنند.

اینکه قدرت آدمی را کور میکند ،مسئله تازهای نیست .اینکه وسوسه اِعمال

قدرت زاهدی را که  80سال عبادت کرده بود به تجاوز و قتل برانگیخت ،در
بسیاری از زندگی جامعه و در همه جامعهها نمونههای فراوان دارد .تنها در آن
داستان زیباست که آن مرد روحانی برای اینکه شب به دختری که به «دیر» او

پناه آورده بود تجاوز نکند ،انگشتان خود را برید و بر آن نمک پاشید وگرنه
قدرت وسوسهای مقاومت شکن ایجاد میکند .وقتی این وسوسه را ایجاد کرد
دیگر راست حرام و دروغ واجب میشود ،کمترین اِبا و امتناعی از بکار بردن

دروغ نمیماند .من چون در این باره در کارنامه روزهای شنبه و یکشنبه و

دوشنبه صحبت خواهم کرد ،فعالا به همین مقدار درباره کارنامه این هفته اکتفا
میکنم .مطلبی که شگفت بود اینکه در نماز جمعه  15اسفند اعالم شد که:

«شورای عالی دفاع به اتفاق آراء پیشنهاد سران  8کشور را رد کرد».

مرا تعجب فراگرفت چون هنوز ما این پیشنهاد را مورد بحث قرار نداده

بودیم و شب هنگام در شورای دفاع روز جمعه (شب شنبه)  6ساعت  7ساعت
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بعد از زمان اعالم ،ما این مسئله را مورد بحث قرار دادیم و در واقع درباره 3
امر توضیح خواستیم .اینطور عمل کردن و عالوه بر اینکه حقیقت نداشته است
چندین عیب هم بهم میزند .یکی اینکه شورای دفاع در برابر امر انجام شده

قرار میگیرد ،دوم اینکه ما نمیباید به دشمن امکان بدهیم شرایط بینالمللی
ایجاد بکند برای تشدید فشار و آزاد دستی در حمله به شهرهای ما وسیله

توپهای دوربُرد ،موشکها و هواپیماها .علیالخصوص که ما خود گفته بودیم
به همین هیئتی که آمده بودند هم گفته بودیم (از آن ابتدای جنگ هم گفته
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

دشمن بر این امر که اساسی است تسلیم شده بود .پس ما میباید جوری تبلیغ

بکنیم که در جبههها نیروهای مسلح ما بدانند کارشان عبث نیست و ما یک عده
آدمهایی نیستیم که نشسته باشیم روی تعصب و در یک عالم خیال یک
حرفهایی را اول بزنیم بعد که دشمن آنها را پذیرفت ،حرفهای دیگر عنوان

کنیم ،بلکه بدانند مقاومت آنها ،ایستادگی آنها ما را باید به هدفهای خودمان
نزدیک کند .آن هدفها هم حق طلبانه است ،هم مردم ما بدانند حق طلبانه
است ،هم مردم دنیا بدانند حق طلبانه است .این مطالب را باید با این

توضیحات میگفتیم که این پیشنهاد متضمن سه امر اساسی یکی مبنای حل و
فصل مسائل و اختالفات؛ یکی که همان قرارداد الجزایر باشد؛ دیگری تعیین و

مجازات متجاوز؛ یکی هم کوتاه بودن و یکجا بودن دوره آتش بس و خروج
نیروهای دشمن از خاک ما .این سه تا مطلب در پیشنهاد شما نیامده است تا از

نظر مردم دنیا معلوم باشد که چرا ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم ،کافی ندانستیم

بلکه آنها به کوشش خودشان ادامه دهند و این سه هدف هم برآورده شود.

پس این نحوه بیان ،این نحوه عرضه مطلب هم از نظر روحیه نیروهای

مسلح ما ،هم از نظر روحیه مردم ما و هم از نظر روحیه مردم خوزستان که

نتایج این جنگ را شب و روز باید تحمل بکنند ،بسیار مهم بود و اینها باید
بعد از شور عنوان میشد ،بعد از تصمیمگیری عنوان میشد نه قبل از آن.

مطلب دیگر قابل توجه در این هفته واقع نشد غیر از مطلبی که از قول

طالقانی گفتند که بسیار امیدبخش بود .مثل صبح سفید نوید میداد در پایان
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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.

کارنامه  16تا  21اسفند 1359

تاریخ انتشار  11فروردین ماه 1360
روزنامه شماره 503

1150

( صفحه اول روزنامه  17- 492اسفند ) 1359

تا اوضاع شلوغ پلوغ و هوا گرد خاکی است ،رئیس جمهوری را بر
زمین بزنند

در این هفته هر کس نقش خود را بازی کرد و خود را به جامعه آنطور که
هست نمایاند .یکی از روشهای درستی که قرآن به ما میآموزد این است که هر

کس را در ادعایی که دارد بیازماییم و وقتی او در مقام آزمایش نسبت به آنچه
میگوید و مدعی است باور دارد قرار گرفت و خراب کرد ،جامعه روشن
میشود .هیچ روشی بهتر از این برای ایجاد آ گاهی و روشنگری نیست .وجدان
عمومی روشنی و ارتقاء پیدا نمیکند مگر از راه رفع ابهامها و روشن شدن

مسائل برای مردم.

چماقداری پدیده تازهای در تاریخ ما نیست .در رژیم سابق نیز بود،
پیش از آن نیز بود و همواره در تاریخ ما این پدیده بودهاست .رژیم سابق در

ماههای آخر عمر خویش به خاطر اینکه نمیتوانست نیروهای قهریه خود را

آشکارا و آنطور که میخواست به کار ببرد ،اینها را در پوشش چماقداری مورد
استفاده قرار میداد .این بیماری به رژیم ما نیز سرایت کرد .مسئله هیچ پیچیده
و غامض نبود و جلوی چشم مردم تهران روی میداد .رئیس جمهور آمده بود

تا درباره مسایل روز و شخصیت مصدق و پارهای از وجوه رفتار سیاسی و
اخالق او که به کار نسل امروز و فردا میآید صحبت کند .عدهای هم آماده

بودند ،از پیش سازمان پیدا کرده بودند ،از صبح مشغول به اینکار بودند تا آن
اجتماع را بر هم بزنند و آماده همه کار هم بودند و آنچه باید بکنند هم کردند.

ادعا کرده بودند که چماقداران مردمی هستند که عصبانی میشوند از

بعضی حرفها ،این است که چماق میکشند و به جان مردم میافتند .ولی
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عکسالعملی که نشان دادند در دفاع از این چماقدارها ،نشان داد که نه
اینجور نیست که از حرفها عصبانی بشوند و بیایند و جمعیتها را به هم
بریزند .اینها سازمان داده شدهاند و به فرمان عمل میکنند و اینها پشت شان
به کوه است .همه مردم این کشور اینک میدانند که اگر واقعا و عکسالعمل

خودجوشی باشد ،عدهای روی تحریک شعار بدهند ،اینها فورا دستگیر ،فورا
محکوم  ،فورا زندانی میشوند و در مواردی مصادره و محروم از شغل و همه

چیز میشوند.

اما این بار ،فورا آزاد شدند ،فورا رادیو تلویزیون به سراغ آنها رفت ،فورا

متحصن شدند ،فورا طلبکار شدند ،فورا حاکم شدند و مردم بی دفاع شدند و
فورا رئیس جمهور گارد پیدا کرد و فورا این گارد ،این مردم بی دفاع را زد و...

پس اینها هم در ادعای خودشان دروغ گفتند و صادق نبودند و با پدیده

چماقداری نه تنها مخالف نیستند ،بلکه خود آن را سازمان میدهند .به خیال
خودشان با یک کارزار تبلیغاتی و با استفاده از همان چماقدارها میتوانند
ابهام در اذهان عمومی ایجاد کنند و تا اوضاع شلوغ پلوغ و هوا گرد خاکی

است ،رئیس جمهوری را بر زمین بزنند.

آن کودتای خزندهای که از آن صحبت میشد همین است
اما میپردازیم به رادیو و تلویزیون و روزنامهها :اینها دیگر خودکشی کردند

در دروغ و آن قدر هم دروغهای آشکار گفتند که ظاهرا برای مردم تردید باقی
نماند که این دستگاه تبلیغاتی «خلف صدق» دستگاه تبلیغاتی رژیم سابق

است .دو روزنامه اطالعات و کیهان (برای نمونه میگویم) عکسی را چاپ
کرده بودند که یک نظامی داشت یک کسی را از باالی تور سیمی به این

طرف میآورد .زیر آن نوشته بود« :گارد رئیس جمهور این را از آن باال رها
کرده به پایین ».خوب حاال کسی که عکسش چاپ شده بود لباسش هم
مشخص است و خودش هم رفته گفته آقا من عضو نیروی هوایی هستم و او را

از آن باال به پایین پرت نکردهام .چون او میخواست از توی جمعیت به این
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طرف بیاید و راه نبود ،رفته بود از باالی تور به این طرف بیاید و من هم برای
اینکه به او کمک کنم که نیفتد باال رفته بودم.

خوب ،یک نماینده مجلس را که معلوم شد آنجا سبز بوده است را فورا

آوردند و در تلویزیون «شهادت» داد .خدا را شکر که اینک مردم ایران

میتوانند روشن و واضح ببینند :این شخص همان کسی است که از اول شروع
جنگ بدون خستگی مشغول سمپاشی و تضعیف روحیه در نیروهای مسلح ما

در استان خوزستان است .این همان کسی است پیش از جنگ ،در جریان
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
دروغ بوده است .گرچه تمام مردم تهران آنجا بودند ،میدیدند آنچه را واقع

شد .و البته خود میدانند که این شهادتها ،شهادت اینطور آدمها چقدر
حقیقت دارد .ناگهان امضاها شروع شد .یک حزب است ،یک گروه است

ولی مثل حزب توده در سابق ،دهها رنگ و فنگ دارد و به نام انجمن فالن و

گروه فالن و صنف فالن ،پشت سر هم اعالمیه میدهد .بعد همان داستان
بستن بازار ،تو پنداری مردم ،مردم دوران رژیم سابقاند و میشود آنها را با

چوب و چماق به کاری واداشت یا اگر هم این کار را کردند این باز عملی
افشاگرانه تلقی نمیشود و آن مردم بیشتر پی نمیبرند که دعوا بر سر لحاف مال
بوده است! خوب چگونه دعوا بر لحاف مال بود؟ به این ترتیب که ناگهان یک

طرح دو فوریتی به مجلس رفت .به بهانه اینکه سه وزارتخانه در دوران بحران و
جنگ و چنین و چنان خوب اداره نمیشود ،چه کسانی اداره میکنند ،همان

کسانی که نخست وزیر آنها را برخالف قانون اساسی بر این سمت گمارده با
اینکه رئیس جمهور چند نوبت به او اخطار کرده است که این کار برخالف

قانون است .خوب اگر اینها خوب اداره نمیشوند سرپرستها چگونه به
همان شیوه بد اداره ادامه بدهند؟ .علت اینکه نمیتوانستند خوب اداره کنند

این است که عنوان وزیر نداشتند ،این تازهترین حرف و بکرترین آنها و باید با
«طال» بنویسند در تاریخ بشر بماند .معلوم میشود این عنوان است که لیاقت
میآورد!
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این به جای خود ،در منزل آقای موسوی اردبیلی راجع به سه وزیر موافقت
شد و قرار شد آقای میرسلیم وزیر خارجه شود اما از این قرار هم عدول شد و
با استفاده از این جوّسازی طرح دو فوریتی دوباره در مجلس مطرح شد .این

طرح از نظر من مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد.

من حق دارم نظر خود را بگویم و در اینجا میخواهم این را به مردم

بگویم :اینها در ابتدا ادعا داشتند  -همآنطور که در اول ادعای مخالفت با
چماقداری را داشتند -آنها جانبدار قانون اساسی هستند و درس قانون اساسی

گذاشتند و روضه قانون اساسی خواندند .اینک ،در مقام امتحان عالقهشان به

آن قانون اساسی ،با اینکه خود وزیری را که قبول کردند نپذیرفتند ،باز هم رفته
در مجلس آن طرح را عنوان کرده به تصویب رساندند.

پس دعوا سر لحاف مال بود و اینک آشکار است که آوردن عدهای چماقدار

در آن روز ،جزء همان برنامه است که اینها از ابتدا داشتند ،هنوز هم دنبال

میکنند و آن حذف رئیس جمهوری است که با اینها وصله ناجور است و خدا
را شکر که چنین است.

خوب ،رادیو و تلویزیون ،روزنامهها معلوم کردند که چقدر بیطرف

هستند ،چقدر مسائل را با بیطرفی بررسی میکنند ،تا کجا تمایل به کشف
حقیقت دارند .این را شما مردم دیدید و گمان میکنم من از هر توضیحی در

این مورد بینیازم؛ معلوم شد که صاحبان ادعاها در ادعای خودشان در

مخالفت با چماقداری ،در وفاداری به قانون اساسی چقدر پایبند هستند.

ایناست آن نقطه خطر :اگر قانون اساسی بیاعتبار شد ،قربانیان بیاعتبار شدن
این قانون اساسی نخست کسانی هستند که این چنین میکنند.

آن کودتای خزندهای که از آن صحبت میشد همین است .به تدریج ،قدم به

قدم ،جلو رفتند؛ گفتند که این «دروغ سال» بوده؛ این که گفتم مقصود از

طرحهایی که به مجلس میبرند ،حذف رئیس جمهور است ،دروغ است .البته

قبالا هم در این باره گفتهام .این پنجمین طرح بود که به مجلس میرفت .گفتند
این دروغ سال بوده ،حاال معلوم شد دروغگوی سال چه کسی بوده است.

اما چرا ما به قول بعضیها خودداری نمیکنم از ورود در این حرفها و

قولها و بحثها و وارد اینجور بگومگوها میشوم؟ بسیاری به من ایراد
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میگیرند که این کارها را چرا میکنم و موجب میشوم رئیس جمهور -ریاست
جمهوری -موضوع کشمکش قرار بگیرد؟ جواب من به آنها ایناست :شما از
روی واقع بینی به اوضاع کشور بنگرید و نیروهای محرکه را ببینید و ببینید که

من ناگزیرم یا خیر :یک نیروی محرکه ما جوانها هستند و جوانهایی که به
سن دانشگاه میرسند؛ اگر در اسالم بند نشوند از اسالم بیرون بروند ،بخواهیم
نخواهیم ایران در دست آنها است ،بخواهیم نخواهیم این ایران را با آنچه بدان
باور دارند در دست خواهند گرفت و اداره خواهند کرد .این سخنی است که

من از روز اول انقالب گفتهام .یک نیروی محرکه گروههای سیاسی هستند؛

تالش ما برای اینکه گروههای سیاسی  -که حاال به من فشار میآورند ،موضع
خودم را در برابر آنها روشن کنم -اینها از طریق بحث آزاد موضوع و مسئله
شان قابل حل است والغیر.

عدهای که میخواستند قدرت انحصاری به دست بیاورند (همه میدانند که

قدرت بدون ضد ممکن نیست و یکجا جمع نمیشود) این عده ،به جای بحث

آزاد ،چماق را راه حل این گروهها و احزاب سیاسی مخالف شمردند و چون از
اداره صحیح امور کشور نیز عاجزند ،این استفاده از چماق به تقویت روزافزون
قربانیان چماق انجامید .گمان من این است که این مسئله قابل انکار برای
احدی نباشد واقعیت مثل روز روشن و برای همه روشن است.

حل مسئله گروههای مخالف اسالم و گروههای التقاطی
در گرو دو امر است:

یکی اداره صحیح کشور و پاسخ به نیازهای جامعه؛ جامعهای که انقالب کرده
و از زیر این فشارهای گروه پیشین رها شده و تشنه یک رشد شتابگیر است؛

جامعهای که محرومیتها در آن بسیار است ،محرومان آن اکثریت قریب به
اتفاق جامعهاند و اینها به انتظارند تا رژیم جمهوری اسالمی از محرومیتهای

آنها بکاهد .تبلیغ اینکه خط رفاه طلبی توقعات را در جامعه باال میبرد و
چینن میکند و چنان میکند ،اینها دنبال روی از غرب زدگان پیشین است،
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تبلیغ دروغی است .گفتن اینکه جامعه رفاه ،جامعه مصرف؛ این عناوین چیزی
است که در غرب مُد است چرا برای اینکه آن جامعهها جامعههایی هستند که

بیش از حد مصرف میکنند ،برای مبارزه نکردن با محرومیت مردم ایران،
مردم فریبی است .میگویند :آن حرفها را در جامعهای که محرومیتاش بیش
از حد است ،نمیتوان زد .در اینجا اکثریت نزدیک به تمام مردم از حداقل
الزم برای زندگی انسان در عصر امروز محرومند .بله حرف مصرف انبوه را

نباید زد ،اما قرآن برای بشر ،آنطور که خود میگوید ،عسر قرار نداده و یسر

قرار دادهاست .وقتی ما به محرومیتها نرسیدیم ،بلکه با تورم و تشدید بحران
اقتصادی و سرمایه گذاری نکردن و ...بر عرض و طول بیکاری در شدت و

فشار به قشرهای محروم جامعه افزودیم ،تورم بدترین فشارها به محرومان

جامعه است.

وقتی محرومان جامعه که انقالب کردند در ما توانایی اداره ندیدند و

افزایش فشار و محرومیت را دیدند ،نیروی محرکه عظیمشان که به ما اقبال

کرده بود ادبار میکند ،پشت میکند و جهت دیگری میگیرد .در نتیجه ،به
گروههایی روی میآورد که به او وعده میدهند از عهده رفع محرومیتها بر
میآیند.

عامل دوم  ،این است که در مقام توضیح به جامعه بتوان خود را بر حق و

گروه های مخالف را بر ناحق بشناساند .اگر در اداره ناتوان شد در مقام پاسخ
به سئوالهای مردم هم چوب و چماق در کار آمد ،جامعه دیگر قوه انتخاب و
تمیز را از دست میدهد .وقتی از ما روی گرداند ،خود را رویاروی میبیند با
مخالفان ما .این واقعیت بدیهی و روشن جا برای بحث ندارد.

ما که از ابتدا با چماقداری و با شیوه اداره بدون برنامه و بدون
حساب و کتاب هم مخالف بودیم

ما که از ابتدا با چماقداری مخالف بودیم از ابتدا با شیوه اداره بدون برنامه

و بدون حساب و کتاب هم مخالف بودیم و اینک زمان در هر دو زمینه حق را
به ما میدهد و این نیروی محرکه نیروی محرکه جوان است که باید علوم را
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بیاموزد و با این علوم چرخهای گوناگون اداره جامعه را به کار بیاندازد ،وقتی
از اسالم بُرید ،خواهی نخواهی ،بخواهیم یا نخواهیم ،کشور را به راهی خواهد

برد که دلخواه اوست .این نیروی محرکه هست و همآنطور که دیدیم ،تعطیل
دانشگاه دلیل ناتوانی ما در عرضه اسالم به اواست.

اینک به مدارس بنگریم :این برخوردی که در مدارس هر روز هست ،این

شیوه حل مسئله که در پیش گرفته شدهاست ،حکایت از آن دارد که آن جریان
گریز از خود ،گریز از اسالم ،شدت گرفته است و اگر باز هم به این هشدار

توجه نکنیم ،تغییر در اداره امور کشور ،تغییر در زبان و روش در برخورد با

تمایلهای فکری و گرایشهای سیاسی را بوجود نیاوریم ،ناگزیریم پس از
چندی انقالب فرهنگی در دبیرستانها هم بکنیم ،بعد نوبت به دبستانهای

کشور و این پایان این ماجرا با فاجعه است.

در درون کشور حداقل امنیت قضایی وجود ندارد
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
جهت خروج از این جمهوری است .خروج از حیطه امر و نهی مسئوالن امروز

است .و به این دو نیروی محرکه ،فشار اقتصادی سمت و سو میدهد و امان
از این فشار .آنها که نمیدانند ،نمیدانند که بیماری اقتصادی هم چون

سرطان وقتی خود را نشان میدهد که دیگر کار چندانی از دست کسی بر
نمیآید .اینان اینطور گمان کردهاند که اگر واردات را افزایش بدهند و کاال
فراوان باشد ،بطوریکه زیر دست و پا باشد و پول در دست و بال زیاد باشد،

مشکل حل میشود! در شرایطی که ایران دارد نه تنها مشکل را حل نمیکند،
احتماالً بدتر نیز میکند .دلیل آن این است که وقتی در درون کشور حداقل

امنیت قضایی وجود ندارد ،رفتاری که با رئیس جمهور در دانشگاه شد و
دنبالهای که پیدا کرد و احترامی که قانون اساسی و غیر اساسی دارد ،آشکار
میکند که ،در اینجا ،در این جمهوری که قرار بود روزی تنها قانون اسالم
حکومت کند ،امروز تنها قانون حکومت نمیکند .به این ترتیب ،تولید در داخل
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امکان افزایش ندارد .واردات روزافزون تولید موجود را هم از بین میبرد .در
نتیجه ،از این سو ،بیکاری را به صورت یک غول مهیب در برابر مسئوالن قرار

میدهد و از آن سو ،بیکاری دست به دست تورم وناامنی همان شرایط عمومی
سقوط هستند.

من ممکن بود در این باره ،درباره اثرات تشدید بحران اقتصادی بیشتر از

این صحبت بکنم .از بودجه دولت به عنوان نیروی محرکه حرف بزنم و بگویم
وقتی کسر بودجه به  100میلیارد تومان رسید ،معنایش این است که بودجه
دولت با قدرت خریدی که در جامعه ایجاد میکند که دو برابر و نیم بلکه 3

برابر کل بودجه میشود ،بازتابی که این قوه خرید در کل اقتصاد بر جا
میگذارد ،با توجه به بحران امنیت داخلی ،امنیت قضایی ضربه مرگباری است
که خیلی سریع نتایج خود را بروز میدهد.

میل به ادامه جنگ از سوی بعضی
به تصور اینکه جنگ موجب آرامش جامعه است ،در یک گوشه کشور

هم جریان دارد ،یک مقدار هم پناهنده هست ،آنها هم تحمیل میشود .در
نتیجه هر کس خواست ایرادی بکند ،نقی بزند ،به او بگوییم نق نزن جنگ

داریم ،این هم خودفریبی است .عینا مثل این است که ما بخواهیم با مُسکنی

قوی درد سرطان را فراموش کنیم .اما خود سرطان رشد سریعتری پیدا میکند

چون مانعی ،مزاحمی در سر راه خویش نمیبیند.

پس جنگ اگر چه واقعیت را میپوشاند ،اما زیر پوشش این واقعیت ،آن

واقعیت مثل سرطان ریشه میدواند و وقتی ما به سر وقت او میرویم که کار

کمی از ما ساخته است .خود جنگ نیز نیروی محرکه خویش است .تا کجا
جنگ را ادامه بدهیم؟ بازتاب داخلی او در یک کشوری که موزائیک است

چگونه خواهد بود؟ و این شرایط که هیچکدام از آنها برای مردم توضیح
دادنی نیست ،روشن نیست چرا جنگ؟ آیا ممکن نبود از آن پرهیز کرد؟ چرا

گروگانگیری و چرا آن سرنوشت؟ یک رشته چراها ،همه بیجواب.
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با وجود مخالفان دور تا دور کشور ،ابرقدرتها و قدرتهای منطقهای و
جهانی همه شرایط و نیروهای محرکه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

هستند که اگر جهت عمومی آنها را در نظر بگیریم ،میبینیم خطر تا کجا جدی
و بزرگ است و با این خطر شوخی نمیتوان کرد .پس این جا وقت آن نیست
که ما در فکر حفظ احترامات فائقه مقام ریاست جمهوری باشیم .این جا
وقت آن است که خطر کنیم و حقیقت را با مردم بگوییم .حقیقتی را که متعلق

به مردم است ،با مصلحتی که همان حفظ احترامات فائقه ریاست جمهوری
است عوض نکنیم ،نفروشیم .آن را به این نفروشیم ،به مردم حقیقت را

همآنطور که هست بگوییم و از اینکه آنها که نمیدانند ،آنها که ضعف قدرت
پرستی دارند و اسباب دست کسانی هستند که میدانند چه میکنند ،از ناسزاها
نهراسیم و به خاطر دینمان و به خاطر وطنمان آنچه را که هست بگوییم ،بلکه
وجدان عمومی روشن بشود .همه آنها که عالقمندند به موجودیت مستقل

کشورشان هستند ،همه آنها که عالقمندند اسالم در این کشور راهنما بگردد،
آنها به حقیقت پیببرند و بایستند تا این نیروهای محرکه از جهتی که دارند باز
گردند و در جهت استقالل کشور و در جهت اسالمی کردن نظام سیاسی،

اجتماعی کشور به حرکت افتند.

این دلیل من است (البته این دلیل را به اختصار گفتم اما برای اهل فهم

همین مقدار کفایت میکند) .این اضطراب و بیم ،زمینه اشتغال فکر دائم من
است .این بیم و اضطراب فکری را نفهمیدن و آن را به اخالق و روحیه و

جنبههای شخصی ربط دادن گریختن از واقعیت است.

همه شما که اینک در این سرگیجه گرفتارید ،سرگیجهای که از قال و قول

عظیم پدید آمدهاست ،شمایی که از هر جا صدا برآوردهاید به موافقت به
مخالفت به میانداری به تشر ،به دو طرف ،به خط سوم جستن ،دینتان،

وطنتان در خطر است .کمی به این خطرها باز گردید .به ارزیابی و شناسایی

صحیح و دقیق آنها بنشینید ،آن وقت شاید درد را بفهمید .بفهمید این صدایی
که پردهها و بندهای مالحظات را پاره میکند و به فغان طنین میافکند صدای
انسان مضطربی است ،صدای مسئولی است که سخت نگران است از جهتی که
نیروهای محرکه داخلی و خارجی دارند در پیش میگیرند.
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اقالا خود را با این واقعیتها آشنا کنید و اگر دیدید که او در ارزیابی و
تحلیل خود اشتباه میکند او را از اشتباه خارج کنید و از اضطراب آرام کنید و

وقتی او آرام گرفت ،دیگر نیازی نیست به اینکه تقالّ کند ،فریاد کند اعتراض
کند و شما از این جا و آنجا صدا بر بیاورید که چرا کردی؟

در پاسخ به آقای حجتی کرمانی
در این جا گرچه من پیش از این به نوشته آقای حجتی کرمانی پاسخ گفتم،

اما اینک گمانم آن است که با توجه به مطلبی که آوردم به او بگویم:

 .1وقتی من این صحبتها را میکنم میروند مینشینند و میگویند رئیس
جمهور حرفهایی میزند که مردم را مأیوس میکند .این جوابی است که

میدهند .خود این جواب حکایت آشکاری است بر یکی از دو امر :یعنی یا
این حرفها صحیح است و نباید گفت و یا نمیدانید چنین واقعیاتی هست و
عینا مثل آدمهایی که در رؤیا و خیالهای شیرین فرو رفتهاند ،میخواهید هیچ
حرفی از واقعیت نشنوید تا آن دنیای خیالی و زیبای شما از دست نرود .اما
این مسائل ،مسائلی نیست که اگر به مردم نگوییم نخواهند دانست .گرانی،
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

در باورهای او نزد خود او انجام میگیرد .امری نیست که اگر ما نگوییم انجام

نگیرد .مرض در بدن مریض رشد میکند .طبیب اگر نگوید چیست ،مرض از
رشد نمیماند ،بلکه آن قدر پیش میرود تا بیمار را از پای در میآورد .پس
اینها که اصرار در نگفتن دارند ،نه به دین خدمت میکنند نه به ملت خدمت

میکنند و نه از یأسها میکاهند ،بلکه موجب میشوند آن انتخابی که گفتیم
سریعتر انجام بگیرد .آقای حجتی کرمانی اگر قرار باشد مردم در هیچکدام از
ما راه حلی برای مسائل خویش نبینند ،در هیچیک از ما توجهی به مسایل

خویش نبینند ،چه رسد به راهحل آنها ،آیا تردیدی خواهند کرد در برگزیدن

غیر ما و ضد ما؟ به جای همه ما تاریخ و این تجربه طوالنی عمر بشری در این

جا چه حکم میکند؟ اگر حکم میکند که خیر ،میرود؛ وقتی در این رهبری
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در این مجموعهای که اداره کشور را بر عهده دارد توانایی ندید ،توجه به
مسائل خویش ندید ،راه حل ندید ،روی بر میگرداند .اگر این درس ،درس

تاریخ است پس کمی عمیقتر به مسئله بنگرید .مسئله چیزی شخصی نیست و
آنطور نیست که شما پنداشتهاید که جنبه شخصی داشته باشد ،خیر ،جنبه
عقیدتی دارد ،جنبه تشخیص دارد .تشخیص من این است که اگر به سرعت

بدان نرسیم جهتی که این نیروها گرفتهاند ،نیروهای محرکهای که شمردم،
گرفتهاند ،جهتی است خطرناک .این تشخیص ممکن است صحیح نباشد و
ممکن هم است که صحیح باشد ،خوب چرا روی این تشخیص بحث نکنیم؟

چه اصراری هست روی اینکه این مسائل مورد بحث واقع نشود؟ واقعیت آنها
آشکار نگردد؟ چه کسانی نفع دارند در اینکه درباره این تشخیص اصالا

گفتگویی انجام نگیرد؟ سئوال این است .اینها واقعیتهایی است که شما
باید به دنبال آن بروید .اشتباه میکنید.

 .2ما نیستیم که جامعه را تقسیم کردهایم ،نه رئیس جمهور و نه مخالفان او
نیستند که این جامعه را تقسیم کردهاند .بدبختانه ما قرآن را بد میخوانیم .اگر

قرآن را خوب بخوانیم میفهمیم که عوامل اختالف بخش کوچکی ذهنی و
بخش بزرگی واقعیتهای بیرون از ذهن من و شما است.

اگر کیش شخصیت بگذارد ،یعنی ذهنهای ما واقعیتهای خارجی را به

بازاری برای جستجوی قدرت و زد و خورد تبدیل نکند ،آن واقعیتهای

خارجی را میتوان مثل بیماری تشخیص داد ،به عالج پرداخت و با اتحاد
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

در غارت ،آن محل را ترک گفتند .اما این شکست زمینه فراهم کرد تا منافقان
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
اندیشید .آن تدبیر را شما میشناسید و با آن تدبیر که آیات قرآن در مقام

تو ضیح برای مردم روشن کرد علت شکست چه بوده ،مسئله را پرده نکشید.
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نگفت حاال دیگر شکست خوردیم حرفش را نزنید ،مردم مأیوس میشوند،
نه.

آمد آیهها را یک به یک برای مردم توضیح داد و روشن کرد که چرا شکست

خوردند .راه حل این را که پیروز بشوند را هم در همین آیهها گفت :در نتیجه،

زمینه کار منافقان از بین رفت.

حاال آقای حجتی آیا ما از آغاز انقالب تاکنون این روش قرآنی را بکار

بردهایم؟ این مشکالتی که کشور با آنها روبرو شده و دائم بر عرض و طول و

ژرفای آنها افزوده میشود ،هنوز ما از طریق بیان واقعیت و بررسی علل بوجود
آمدن مشکلها و ارائه راههای بیرون رفتن از آنها ،اینطور عمل کردهایم یا هر
بار هم که رئیس جمهور آمده از بیم مسئولیتها و از خوف خدا این مسائل را

طرح کردهاست ،فورا گفتهایم :این حرفها را نزنید ،مردم مأیوس میشوند؟ اما
اگر این حرفها را نزنیم مردم مسائلشان حل میشود؟ یا این مسائل را روز

بروز بیشتر لمس میکنند و از ما مأیوس میشوند؟

این خطر ،خطر بزرگی نیست و بگذاریم مردم از همه ما مأیوس بشوند و

یک وقتی به خود بیاییم که دیگر هیچ امیدی نه به وضعیت خودشان دارند نه

به ما دارند .آن وقت پایان دردناک ماجرای ما نخواهد بود؟

در اینجا نمیدانم حق گله دارم یا اگر گله کردم خدای ناکرده تعبیر
میشود به مخالفت با روحانیت؟

آقای منتظری در مصاحبه گفتهاند ،آنها که مخالف با گروگانگیری بودند

حاال چرا مسئله رهایی گروگانها را عنوان میکنند؟ و این کار را هم خیانت

دانستند .همین سئوال را که باال کردم در اینجا هم جا پیدا میکند .اوالً مخالف
بودند به دلیل اینکه میدانستند کار به تسلیم میکشد و این را گفته بودند ،یکی

از آنها که مخالف بود من بودم ،اما در همان وقت گفته بودم ما تا وقتی قوی
هستیم باید این مسئله را حل کنیم اگر این کار را نکردیم در موضع ضعف حل

میکنیم و در آن صورت ناچار از تسلیم هستیم .پس آن مخالفت برای این بود

که کشور گرفتار این مشکلها نشود که شد .پس برای این بود که ما تسلیم
نشویم .حاال اگر حل مسئله صورت و واقعیت تسلیم پیدا کرد ،سکوت موجب
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میشود که مردم آن را فراموش کنند؟ ما سکوت کردیم ،این مردم که از
رادیوهای خارجی واقعیتهای کشور خودشان را میشنوند .اینهایی که جسته
و گریخته حاال که میگویند مطبوعات خارجی یا وارد ایران نمیشود یا وقتی

وارد میشود در آنها سانسور میشود ،میگویند در اینها هم که به داخل وارد و

منتشر میشود میخوانند که ایران پیشنهاد کرد که بالفاصله  3/7میلیارد وام
کالن خود را بپردازد .به قول یکی از ناظران ،بانکداران آمریکایی با شنیدن این
پیشنهاد از خوشحالی به زمین افتادند .یا وقتی که در همین مقاله میخوانم که

اولین بار در تاریخ آمریکا است که نه تنها بانکداران دیناری از پولهایی که داده

بودند از دست ندادند ،یعنی قبالا روسیه و چند مثال دیگرآورده (چین ،کوبا)
آورده و گفته است که بانکهای آمریکایی از قرضهایی که داده بودند ،وامهایی
که داده بودند ،قسمت بسیار اندکی را به دست آورده بودند ،اما این بار همه

وامهاشان را به دست آوردند .بعالوه ،مبالغ زیادی هم روی آن .وقتی اینها را

میخوانند به ما چه میگویند؟ دیگران ساکت میمانند؟ نه ،اینها را برای مردم
میگویند .نتیجه ،مردم از آن طرف حقیقت را میشنوند و از این طرف
میشنوند «چرتکه» نیندازید! هیچ توضیحی راجع به آنچه در واقع انجام گرفته
است نمیشنوند .از طرف مقابل همه گونه حرف میشنوند؛ میشنوند بانکهای

آمریکایی گفتهاند ما به ایران تجاوز به عنف کردهایم .دانشجویان ما در خارج
این عبارت را در روزنامهها میخوانند .آنها را اگر هیچ کار دیگر نکنند در

نامههای خود به خانوادههایشان مینویسند که در جهان ما این مسائل منتشر
میشود.

باید به هر قیمت که هست برویم دنبال تشخیص حق ببینیم حق
کجاست ،از دارنده حق دفاع کنیم
پس حرف این مسائل را نزدن مسئله را از بین نمیبرد ،به عکس موجب
می شود حرف را تماما مخالفان ما بزنند و ابتکار عمل کامالا دست آنها بیفتد
و هر چه دل تنگشان میخواهد در این زمینه بگویند و روشن بگردانند که یا

ما به تمام معنا بیکفایت هستیم یا بین ما هستند کسانی که از ما بهترانند و
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برای آنها کار میکنند .چون نمیخواهم این مطالب جنبه تخریبی پیدا کند،
نمیگویم با چه کسی اما این بحث پیش آمد .در همین چند روز پیش سر مسئله

گروگانها سئوال شد؛ من سئوال کردم این چگونه حلی بود؟ این کار را چرا
کردید ،آن کار را چرا کردید؟ و جواب این بود که اگر یک ماه بعد انجام

میدادیم چه میکردید؟ و من به او گفتم ،خوب ،پس بروید و به مردم بگویید
رئیس جمهور حق داشت .اگر آن وقت که او میگفت حل میکردیم ما به این

صورت حل نمیکردیم و حاال هم اگر به این صورت حل نکنیم ،یک ماه بعد

باید بسیاری چیزهای دیگر هم روی گروگانها بگذاریم و به آمریکاییها
بدهیم .حاال مطالب دیگر هم باز به میان آمد اما همین یک مطلب کفایت

میکند برای اینکه ببینیم اختالف در روش ناشی از اختالف در بینش را
چگونه باید حل کنیم .آیا روش قرآنی در پیش بگیریم یا از جنگ احد که

آمدیم یا بگوییم هر کس حرف جنگ را زد این خیانت است .اگر خود پیغمبر

حرف این جنگ را نمیزد ،خدا آیه به او وحی نمیکرد و او آن آیهها را

نمیگفت ،تبلیغات یکسره در دست منافقان میافتاد و آنها همین جنگ و

همین شکست را در جنگ وسیله شکست قطعی پیامبر اسالم میکردند .حرف

این است .آقای حجتی ،شما مسئله سوم را ببینید .این واقعه دانشگاه ظهور و

نمود است؛ نمود همین جهتی که نیروهای محرکه در پیش گرفتهاند و عالئم
بیماری است .شما سخت به هیجان آمدهاید و این هیجان خودتان را به صورت
رگبار جملهها ریخته و به جان من انداختهاید .اما حاال که آرام شدهاید کمی به

این واقعیت بیندیشید .دیدیم که توانستند گزارشی هم تهیه کردند به جای

چماقداران گروه دیگری را مقصر جلوه دادند و به جای آنها که آمدند به رئیس
جمهور ناسزا گفتند رئیس جمهور راهم مقصر کردند .اما خود به این واقعیت

بنگرید و ببینید نگفتن این واقعیت که گزارش قلب حقیقت و وارونه جلوه
دادن آن چیزی است که رویدادهاست ،کار غلبه زور بر حق را به کجا

میکشاند؟ ندیدن واقعیت ،بدتر از آن ،پوشاندن آن با ظاهر مطلوب خود،
مشکل را حل میکند و یا سابقه خطرناکه حاکمیت زور بر حق را ایجاد

میکند؟ اگر واقعا آنها که دلسوز هستند  -آنها نیستند و قدرتبازند ما را با
آنها کاری نیست  -اما آنها که دلسوزند دیدند که نه ،حل نمیکند و این
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سابقه را هم ایجاد میکند ،چه بایدشان کرد؟ .پس این روش نصیحت،
نصیحتی که به قول خود شما پرهیز از انتخاب است ،روش درستی نیست .از
نظر من این سیاست التقاطی است و متأسفانه آنها که این سیاست را در پیش

میگیرند بیشتر کمک میرسانند به استقرار رژیم ظالمانه .باید میان حق و باطل

انتخاب کرد و نمیتوان میان حق و باطل ایستاد و کوشید اینها را به هم نزدیک

کرد .پس باید به هر قیمت که هست برویم دنبال تشخیص حق ببینیم حق با
کیست و از دارنده حق دفاع کنیم .آن حرفی که از قول امام گفتهاید ،بعد از
تشخیص حق معنی میدهد نه قبل از تشخیص آن .آن وقت هم بودهاند در

عصر علی (ع) هم بودند عدهای که میگفتند بله ،سران اسالم اختالف ایجاد
کرده اند و ما حاضر نیستیم انتخاب کنیم .اما نرفته بودند ببینند حق نزد علی
است یا نزد معاویه یا احتماالً نزد هیچکدام .بلکه جای دیگر است.

پس باید به تشخیص حق پرداخت! اگر فرض کنیم آقای هاشمی

رفسنجانی صحیح گفتند ،آن جمعیت انبوه به قول ایشان و به قول آقای
خامنهای ،غیر مسلمانها بودند؛ پس این همه غیر مسلمان ناگهان از کجا پیدا
شد؟ این همه غیر مسلمان برای شنیدن سخنرانی مسلمان چگونه حاضر شدند؟

فرض کنیم هم که اینها بودند و برای شنیدن حرفهای من (رئیس جمهور

مسلمان منتخب مردم مسلمان) حاضر شدند پس معنایش این است که از این
رئیس جمهور به عنوان پوشش میخواهند استفاده کنند .آیا غیر از این است؟
ولی واقعیت امر وجود دارد.

آیا در روزهای اول انقالب 6 ،ماه پیش از این ،این غیر مسلمانها اگر

میخواستند اجتماع تشکیل بدهند ،به این وسعت میتوانستند به این انبوهی؟
پس اگر حرف اینها راست باشد وای بر ما .همان بیماری است که خود را

نشان میدهد .اگر آقای هاشمی ،آقای خامنهای ،آقای رجایی خالف نگفته
باشند و مثل یک مسلمان تحقیق کرده باشند و خدای نکرده تهمت نزده باشند
و خدای نکرده آن جمعیت عظیم همه بیرون یا الاقل بیاعتنای به دین باشند،

وای به حال ما .پس خود مرض را میبینید .پس شما که مرض را به این

روشنی میبینید ،چرا از این راه میروید؟ شما باید از آنها این سئوال را بکنید
چه کردهایم که چنین جمعیت انبوهی تشکیل میشود؛ از کسانی که به حکومت
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شما مکتبیها باور ندارند؟ آن روش را عوض کنید .اینکه در آنجا گروههای
مختلفی بودند ،هر کدام برنامه خودشان را اجرا میکردند ،صحیح ،دستگاه

قضایی ما هم فرض کنیم میرود و میگوید که کشف کردیم ،یک دستهای بوده
با این عرض و این طول ،اسمش هم فالن و اینها آن روز آمدند یک عده این
شعار را دادند و عده دیگر آن شعار را و جوّ را آشفته کردند و کار را به آن جا

رساندند .این وسط کسانی هم بودند که از صبح آمدند و تا  6بعد از ظهر ناسزا
گفتند .اینها هم وهم و خیال بوده است .این آدمها هم مردم بیدفاع مکتبی و
معتقد بودند و همین حرفها.

خوب اینها هم درست ،ولی آیا با صدور چنین حکمی مسئله حل

میشود؟ یا این نشانه آناست که جامعه به سوی بحرانهای شدیدتر میرود؟
شما مسئله را کوچک نگیرید .آن را در رفتار رئیس جمهوری خالصه نکنید.

به خود مسئله بپردازید ،آن وقت متوجه میشوید که اگر رئیس جمهوری در آن

جا عمل نمیکرد ،عالمتی آشکار بود به اینکه آن جمعیت انبوه و جمعیتهای
بسیار دیگری به دنبال کسانی بروند ،به دنبال رهبری بروند که در این مواقع

عمل میکند .شما این واقعیتها را که وقتی یک به یک در نظر آورید ،آن

وقت میبینید که گیر اصلی ما در این است که کارهایی را میکنیم یا کارهایی
را باید بکنیم که نمیکنیم ،آن ها را باید بیاوریم و نزد مردم بگوییم این کار ما
عیبش کجا بود ،ما چرا کار غلط کردیم؟ و چه راه حل داریم برای خارج شدن

از آن کار غلط .دنبال راه حل درست برویم .اما ما به جای اینکه این کار را

بکنیم میگوییم این را به مردم نگوییم ،برویم همان کار غلط را ادامه بدهیم.
بهترین نمونهاش همین طرحی است که شما در مجلس تصویب کردهاید .هر چه
بکنید از ذهن جامعه نمیتوانید بیرون بیاورید که درباره این سه وزارتخانه اگر

به دلیل عدم لیاقت شما به نخست وزیر اختیار دادید که همان اداره ادامه پیدا
کند ،این بهانه جویی بوده .جامعه این را کوششی برای سلب اختیار قانونی از

رئیس جمهور میداند و این را بازی قدرت میداند و جز این هم معنایی پیدا
نمیکند و این نهادهای جمهوری را ،بخواهید و یا نخواهید بیاعتبار میکند و

معنایش سردرگمی است.
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معنایش این است که ما نمیخواهیم به مردم بگوییم چه پیش آمده ،چرا با
مشکل روبرو شدیم و چه کوششی برای حل مشکل میکنیم ،بلکه میخواهیم
این مشکل را وقتی بیشتر شد وسیله دعوای قدرت قراردهیم .این است جان

من ،برادر من ،این مشکل با اینگونه نامهها حل نمیشود .شما میخواهید که
اشکال حل بشود باید بیایید بروید بگویید :آقا ،من نماینده مجلس هستم بروم
ببینم این سه تا وزارتخانه چگونه اداره میشود؟ چرا رئیس جمهور با این
وزراء موافقت نکرده است؟ بعد این را با جامعه طرح کنید بگویید من رفتم

تحقیق کردم این بود .راه حلش هم این است .آن وقت طرف حق تقویت

میشود ،طرف باطل تضعیف میشود و جامعه هم از ما مأیوس نمیگردد.

باالخره مطلب آخری که در این زمینه من باید به شما بگویم این است که

ضعفهای شخصیتی آن چیزهایی که ما از قرآن تحت عنوان کیش شخصیت
مورد بحث قرار دادیم ،اینها در برخورد با واقعیت خود را نشان میدهند.
بعضی در برابر ناسزا ناتوانند و خونسردی را از دست میدهند .بنابراین،

بازتاب این ناتوانی به صورت عمل و گفتاری در میآید که نشان دهنده ضعف
آنها است .فرض کنید که مشیرالدوله از ناسزا شنیدن بسیار میترسید میگفت
این به شئوناتش ضربه میزند و رضاخان هم این ضعف او را فهمیده بود هر

وقت می خواست او را وادار به استعفا کند یا از سر راه بردارد ،اشخاصی را بر
میانگیخت که به او بیاحترامیکنند .او هم فورا برای اینکه احترامش حفظ
بشود ،استعفاء میداد و میرفت خانهاش .به این طریق به اصطالح در برابر
واقعیت خارجی عکسالعمل نشان میداد .بعضی هم به صورت پرخاشگری

عکسالعمل نشان میدهند .یک فحش میخورند چند تا هم جواب میدهند.
اگر ما بخواهیم در همین جا از قرآن بیاموزیم ،از پیغمبر اسالم بیاموزیم ،باید

ببینیم او وقتی ناسزاها را میشنید ،چگونه عکسالعمل نشان میداد ،آن وقت

راحتتر میتوانیم ارزیابی کنیم و نقاط قوت اشخاص را اندازه بگیریم .آن

روشی که قرآن به ما میآموزد و پیغمبر ما همان را بکار برده است ،این است که

پاسخ ناسزا را با ناسزا و شدت عمل دادن همان اظهار ضعفی است که موجب
می شود دیگران از این ضعف استفاده کنند و میزان ناسزاها را چند برابر
افزایش دهند .راه درست این است که ناسزا را که برای هیچ و پوچ نمیدهند؛
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آن کاری که برای آن ناسزاها میگویند ،باید جدیتر تعقیب کرد و به نتیجه
رساند .روش درست این است.

خوب ،به عنوان مثال ،مصدق ،بعضی ممکن است بر او ایراد داشته باشند

که درپی استقرار حکومت اسالم نبود و اما آیا میشود بر او هم ایراد گرفت که

در پی استقالل ایران نبود و آیا استقالل کشور جا و منزلتی در اسالم ندارد؟ اگر
در پی همه اسالم نبود ،درپی قسمتهای اساسی اسالم بود.

خیلی خوب ،حاال می شود آمد گفت که (چنانکه خود من هم این انتقاد

را کرده ام) که آن جنبش یک کسر داشت و آن مایه و پایه ایدئولوژیک که
همان اسالم باشد ،به صورت یک نظام جامع برای حل و فصل مسائل داخلی
و خارجی کشور بود .اما این بدان معنا نیست که ما بیاییم و منکر هرگونه

خدمتی بشویم که مصدق به این کشور کرده است .نه ،از جهت شخص او
مسئله اهمیت دارد از نظر همان خط استقالل مسئله اهمیت دارد که اگر گم

شد به آسانی نمیشود دوباره این خط را پیدا کرد .وقتی استقالل و آزادی از
نظر من دو رکن استقرار حکومت اسالمی از بین رفت( ،چون اینها به هم ربط

دارند) حکومت اسالم بیپایه میشود .در یک کشور استبدادی ،وابسته به

خارج ،اسالم قابل اجرا نیست .آیا شما برادر من ،تردید دارید در این معنا؟
خوب حاال اگر تردید دارید بحث کنیم .اگر ندارید بروید و تحقیق کنید ببینید

چه کسانی آزادی را در داخل تهدید میکنند و وابستگی را در خارج تشدید

میکنند و همه نمایندگان آن خط استقالل را میکوبند .همه آنها که این دو
معنا را با هم در نظر داشتند و عمل هم میکردند .آیا مدرس روحانی نیست؟

چطور از او صحبتی نیست؟ جز بخاطر همان استقالل و آزادی است؟ پس

می بینید که مسئله عمق دارد منتها برای اینکه این واقعیت را بپوشانند البته از
ضعف ما استفاده میکنند و طبق آن قول شما تحت عناوین ثانوی مصدق را

میکوبند .حال اینکه ما اگر مصدق را در جای خود بگذاریم برای نسل امروز

و فردا هم خط استقالل و آزادی گم نمیشود ،هم کم و کسریهای کار بر نسل
امروز روشن میشود و ارزش راه و رسم اسالمی معلوم میگردد و هم اختالف و
برخورد سر این مسائل بوجود نمیآید.
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باری ،این مسائل مسائلی نیستند که بتوان از آنها سرسری گذشت .اثرات
مجموعه این کارها وقتی ظاهر میشوند که دیگر از ما کار چندانی ساخته
نخواهد شد و سبب دلهره من و سبب کوشش من و سبب فریاد من است.

آخرین گزارشی که من دریافت کردم این است :فکر کردهاند اگر

جنگ طوالنی بشود و رئیس جمهور را حذف کنند ،امور در دست
خودشان قرار میگیرد

در باره جنگ گروه جوّساز که هیچ فرصتی را برای تسخیر موضع قدرت

به خیال خود از دست ندادهاست ،متناسب موقعیت هر زمان یک نوع تبلیغ

کرده است .یک زمان میگفت (و نزد من ،صورت مکتوب هم موجود است)
که رئیس جمهور جنگ را به قصد عمدا طوالنی میگرداند تا دولت و وزیران
موجود نتوانند مشکالت مردم را حل کنند و آن وقت ناچار است سقوط کند.

حاال میگویند باید جنگ را ادامه داد .به هرحال ،مقصود ظاهرا در آخرین

گزارشی که من دریافت کردم این است که فکر کردهاند اگر جنگ طوالنی

بشود و رئیس جمهور را حذف کنند ،امور در دست خودشان قرار میگیرد و تا
پایان جنگ هم میتوانند به همان وضع ادامه دهند ،بعدهم قضیه کهنه میشود
و وضع یک جور دیگر به دلخواه آنها میشود .همین طرح دو فوریتی با اینکه

هیچ مجوزی نداشت و در منزل آقای موسوی اردبیلی درباره هر سه وزیر توافق
شده بود ،این نشان میدهد که نه آن حادثه دانشگاه اتفاقی است نه این طرح دو
فورتیی اتفاقی است و نه این حرف بیمناسبت در مورد گروگانها بیحساب و

کتاب است .آن وقت هم گفته بودند باید از گروگانها مثل یک «آتو» علیه

بنیصدر و کارتر استفاده کرد .حاال هم میخواهند از جنگ مثل یک «آتو»
استفاده کنند .اما این استفاده به قیمت خیلی خیلی سنگینتری برای کشور تمام
خواهد شد و من ناگزیرم از هم اکنون این هشدار را به مردم بدهم.

در اینجا که ما هستیم شورای نظامی تشکیل دادیم در چند نوبت مسائل

جنگ را بررسی کردهایم ،طرحهایی که در حال اجرا است چند بار آنها را از
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سر گرفتهام ولی انشاءالله درحال تمام شدن هستند و امیدواریم که با اجرای
این طرح موقعیت ما یک موقعیت خوبی بشود و بتوانیم از موضعی بسیار بهتر

و قویتر با دشمن مقابل بشویم و کشور از وجود نیروهای خارجی پاک
بگردد و بعد که خیال ما از جهت مرزها راحت شد ،مردم درباره داخله و وضع
خودشان هر طور خواستند عمل خواهند کرد و به هر تمایلی خواستند موافقت

خواهند کرد.

یک مطلب دیگر تصمیم مجلس روی آن طرح دو فوریتی بود .بعد از آن

جوّسازی کذایی ،از نظر من (اگر حق داشته باشم اظهارنظر بکنم) این تصمیم
نه تنها مخالف قانون اساسی است ،بلکه ضربهای به قانون اساسی و به استقرار

رژیم سالمی در ایران.

امیدوارم مردم ما نه خیلی دیر ،بلکه زود متوجه بشوند که هدف از اینگونه

تصمیمات چیست؟ زود متوجه بشوند که در این جوّ ،جوّ برخورد و جبهه

بندیها کشور با چه خطرهایی روبرو میشود و در برابر آن باید بایستند .و
امیدوارم تابحال متوجه شدهاند آن همه تأکید و فریاد برای اینکه باید مجلس و
رئیس جمهوری با هم هماهنگی داشته باشند ،عبث و بیهوده نبودهاست.

بسیاری از مشکلها میتوانست بوجود نیاید در صورتی که همآهنگیها وجود

میداشتند.

یک ملتی نمیتواند دو جور رأی بدهد؛ یک بار رئیس جمهور انتخاب کند

و یک بار مجلس انتخاب بکند و این دو تا به جان هم بیفتند .اگر شد وضعی

میشود پر از تالطم ،پر از کشمکش و در لحظاتی که ما هستیم اینها برای کشور
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

گرفتهاند کافی نیست ،ممکن است آن روز که به این معنا توجه میشود ،بسیار
دیر باشد.

پیشنهاد من( به مردم ) ایناست :چون و چرا کنید ،بخواهید که از
همه چیز آ گاه بگردید
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پس باید بسوی مردم بازگشت؛ تعیین کننده نقش مردم است تا شما مردم
چه بکنید؟ پیشنهاد من این است چون و چرا کنید ،بخواهید که از همه چیز

آ گاه بگردید .از من بپرسید میگویم دعوای اصلی بر سر دو گرایش است.
گرایشی خود را قیم مردم میخواند و با مردم مثل صغیر رفتار میکند و گرایشی

که خود را بیان مردم میخواند و بنای او بر آ گاهی دادن ،آگاهی گرفتن و رشد
دادن مردم است.

شما مردم هستید که باید با هوشیاری عمل کنید وضع را بسنجید و از روی

سنجیدگی عمل کنید .کشور ما وضعی دارد که به هر حال هر کدام از شما مردم
به گونهای آن را لمس میکنید .پس جا ندارد که من بخواهم در این باره
صحبت را دراز بکنم.

حرف من این است :مثل آن بیماری نباشیم که معالجه را آن قدر به تأخیر

بیندازیم که وقتی به سر وقت طبیب میرویم کاری از او ساخته نباشد .اگر ما

هر کار را در موقع خود انجام دادهبودیم نه محاصره اقتصادی میشدیم ،نه

گروگانها آن سرنوشت را پیدا میکردند ،نه جنگ به ما تحمیل میشد ،نه
اوضاع ما از هر نظر بهم میریخت .حاال هم اگر به موقع عمل نکنیم فردا بسیار
دیر خواهد بود .آنچه شرط وفا و مسئولیت شناسی بود گفتم بقیه را به تصمیم
شما مردم میگذارم.

به هر حال ،این هفته ،هفته امتحان بود .هر کدام از ما به نوعی به شما

مردم امتحان دادیم .امتحان صداقت ،امتحان مسئولیتشناسی ،امتحان

پایبندی به عقیده ،امتحان تمایل به قدرت و قدرت پرستی یا عدم تمایل به
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

امتحان کنید ،تا میتوانید نکات مبهم را از راه پرس و جو (چون و چرا)
روشن کنید و پس از آنکه بر شما معلوم شد که حق کجاست ،پشت سر حق
متحد شوید .این تنها شرط نجات انقالب ما و جمهوری اسالمی و وطن ما

است .خدا به همه ما یاری رساند.
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به نمایندگان مجلس ،به آنها گفتم كه اينها اسباب استقرار استبداد را
ندارند و فقط مىتوانند زمينه ساز آن بگردند

صبح به تهران آمدم در بدو ورود با دو گروه ديدار كردم .يك گروه بعضى
از نمايندگان مجلس بودند كه درباره مسايل گوناگونى بحث شد ولى موضوع

اصلى ،مسئله جمهورى اسالمى و سرنوشت آن بود و اينكه چگونه كسانى و
گروههايى و ،...اسباب حاكميت استبداد جديد را فراهم مىكنند .به آنها گفتم:
اينها اسباب استقرار استبداد را ندارند و فقط مىتوانند زمينه ساز آن بگردند.
زيرا كه اگر كسى يا كسانى و يا حزب و گروهى ادعا كند كه مىتواند با استبداد
داخلى ،استقالل خارجى تحصيل كند ،يك دروغ آشکارى گفته است .زيرا

استبداد داخلى وابستگى خارجى بوجود مىآورد و اين وابستگى خارجى و

استبداد داخلى به قيمت تشديد محروميت و فقر مادى و معنوى همه جانبه

مردم مستضعف و زحمتكش ما تمام مىشود .از سوى ديگر موجب حاكميت
همان گروهها و قشرهايى مىگردد كه محصول وابستگى هستند و مىتوانند با

قدرت خارجى حامى هماهنگى و تفاهم پيدا كنند بطوريکه هم از نظر سيأسى و
هم از نظر اقتصادى و هم از نظر فرهنگى و هم از نظر نظم و نظام اجتماعى،

دنباله منطقى قدرت مسلط خارجى باشند.

آن گروهها ،اينها نيستند .زيرا كه فرهنگ اينها هرچند كه فرهنگ زور

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

ميان علم و دين تضادى نبيند و در نتيجه قشرهاى آگاه و صاحبان تخصص از

اسالم بيرون نروند ،بايد بتوانيم مسائل كشور را حل بکنيم و درهمه جنبههاى
زندگى اجتماعى كاربرد اسالم را در مقام آزمايش و عمل نشان بدهيم و آنچه
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ما نشان مىدهيم ،آيا چيزى نيست كه بتواند اين نسل را الاقل فرارى نكند و
گريزان نسازد؟

پس بيم ما از آن قشرهاى وابسته به غرب يا شرق است كه به انواع و اقسام

نفوذ كردهاند و با ماسك و پوشش زورمنداران مکتبى دارند زمينه بازگشت

خودشان را فراهم مىكنند و استوار هم پيش مىآيند.

در آنچه كه به من مربوط مىشود با استقامت تمام ايستادهام و در مقام

عقيده هيچگاه در زندگى اهل سازش نبودهام و از اين پس نيز نخواهم بود و
اميدوارم آگاهى و وجدان بيدار عمومى و استقامت و پايدارى مردان و زنان حق

ما را از اين بحران بزرگ ،بسالمت بيرون ببرند.

آنچه مهم است اين است كه «خط» گم نشود .براى يك جامعه هيچ امرى

خطرناكتر از گم شدن «خط» نيست .اهميت اين مسئله تا بدانجا است كه ما
در توضيح و توجيه قيام كربال میگوییم :براى آن بود كه «خط» گم نشود.

وابستهها مىخواهند «خط» را گم كنند؛ چون همانند عصر اموى ،آنچه اصل
است و آنچه مبين واقعيت و اساس اسالم است ،آنها را به كنارى گذاشتند و به

بعضى از فروع (آنهم نه همه فروع) كه بکار تحکيم و موقعيت و استقرار

قدرت انحصارى مىآيد چسبيدهاند.

ربط ميان استبداد و وابستگى يك ربط ذاتى است و غير ممکن است كه

گرايش به استبداد در داخل با گرايش به وابستگى در خارج همراه نباشد.

اين «خط» است كه اگر گم شد ،اساسىترين اساسهاى استقرار اسالم به

عنوان حکومت در ايران از بين رفته است.

به هر صورت ،مشکالت ما و جهتى كه حركت اجتماعى در پيش دارد،

بايد ما را بيدار كند ،گرچه آنهايى كه ضربههاى پتك هم بيدارشان نمىكند،
بسيارند ،چنانكه ضربههاى توپ در چالدران بيدار نكرد و بجاى رفتن در پى
اسباب بقا و استقالل ،كار بجايى رسيد كه با كم و زيادش در پايان صفويه و

استقرار قاجاریه  4/4میلیون از جمعيت ايران در اغتشاشها و زدوخوردها از
بين رفت .رقمى كه بعضى از تاريخ نويسها در اين مورد نوشتهاند 30 ،ميليون

است.
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ضربههاى ارتش تزارى نيز ما را بيدار نكرد .ما نسبت به تاريخ آن روز
بسيار با سوء ظن مىنگريستيم اما وقتی وقايع امروز كشور خودمان را مىبينيم

مشاهده مىكنيم كه همين نادانيها ،ندانم كاريها و اسباب دست شدنها آن روز،
با ابعادى بزرگتر ،موجب آن شکست و فالكت تاريخى گشته است .امروز هم
اگر عمل نكنيم و اگر نايستيم و استقامت نكنيم ،آيندگان (در صورتى كه

آيندهاى در كار باشد) درباره ما همين قضاوت را خواهند كرد .خواهند نوشت
كه ملتى قيام كردند و تمام امکانات و وسايل را در اختيار كسانى بعنوان مسئول

گذاشتند و آنها با ديدى محدود و دانشى اندك و تعصبى بسيار در پى
قدرتطلبى رفتند و از نو ايران را برده وابستگى و استبداد کردند و در نتيجه ،به

فقر و جهل روزافزون كشاندند.

چارهاى جز ايستادگى و استقامت نيست

بنابراين ،چارهاى جز ايستادگى و استقامت نيست .براى اينكه اين
ايستادگى و استقامت واقعيت پيدا كند ،بايد هنوز براى ارتقاء دانش و آگاهى

و واضح و روشن كردن وجدان عمومى كوشيد اين كوشش بايد در پايه و نزد

توده مردم همان وحدت روزهاى نخستين انقالب را پديد آورد .از اين پايه
است كه مىتوان براه افتاد و به نتيجه رسيد .يکى از نمايندگان اين بحث را
پيش آورد كه اگر نيروهاى معتقد به اسالم گردهم نيايند ،جامعه به اينكه

سرنوشت ديگرى نيز متصور است ،اميد پيدا نمىكند .آگاهیدادن بدون آنكه
امکان اجتماعى  -سياسى ملموسى به مردم عرضه كنيم و بدون عرضه برنامه و

اتحاد سياسى كه قادر به اجراى برنامه باشد ،نتيجه بايسته را ببار نمىآورد .البته
همه در اين معنا موافق بوديم.

شما از استقالل و آزادی حرف میزنید و آنها از مستضعفان
و بمناسبت اين مسئله پيش آمد كه شما از استقالل و آزادى حرف مىزنيد

و آنهايى كه در پى فريب و تحصيل قدرت انحصارى هستند ،از مستضعفان و
بهبود وضعيت آنها و اينگونه مطالب مىگويند و مىگويند اينها را بنگريد كه
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دنبال حرفهايى هستند كه شما مردم از آنها چيزى نمىدانيد و دردهاى شما را
نمى گويند و در پى آنها نيستند.

پاسخ من اين بود كه آنها چون به شعور مردم باور ندارند و چون معتقدند

كه مردم نادان هستند گمان مىكنند كه خود قيم مردم هستند ،پس بناى كارشان
در تبليغ دروغ و فريب است .اما تجربه تاريخى و تجربه زمان خود ما روشن

كرده است كه مردم آگاه هستند و خصوصا مستضعفان و محرومان مىدانند كه
حق كجاست و چه كسى بفكر آنهاست .چرا مىگوييم استقالل و چرا مىگوييم

آزادى و چه رابطهاى ميان اين دو كلمه و عمل و اجراى برنامه بسود محرومان
و زحمتكشان هست اين چيزى نيست كه محرومان ندانند .

وابستگى يعنى چه؟ يعنى غارت محرومان كشور بسود گروههاى حاكم

داخلى و قدرتهاى حامى خارجى.

استبداد يعنى چه؟ و استبداد بزيان كيست؟ و چه كسانى فرياد برخواهند

آورد؟ اگر محرومان و مستضعفان جامعه كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را

تشکيل مىدهند مصالح خويش را تشخيص بدهند چه نيازى به استبداد
مى ماند؟ آن گروه اقليتى كه با وجود آگاهى عمومى و با وجود اينكه يك ملتى
كار حکومت را موافق با مصحلت و پيشرفت خويش بيابد ،مقابله كند ،كدام

است؟

پس وقتى نياز به استبداد مىشود ،معنايى جز اين ندارد كه مىخواهند ،از

پيش وسيله اعتراض و مقاومت همان محرومان و مستضعفان را از دست آنها

بگيرند.

اين گرانى روز افزون و اين تورم به زيان كيست؟ چه كسى نمىداند كه

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

نمىداند ،در تورم آنهايى كه مىفروشند سود مىبرند و آنهايى كه مىخرند و

مصرف مىكنند زيان مىبينند؟ وقتى مردم زحمتكش مىبينند كه قيمتها باال
مىرود ،كار و توليد مىخوابد ،با حرف و با كلمه مستضعف گفتن و با شعار
آنها فريب مىخورند؟ خير ،فريب نمىخورند ،زيرا كه اين مسئله تجربى است و
يك مسئله نظرى نيست .
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مردم محروم ما مثل مردم محروم همه جاى دنيا نسل بعد از نسل تجربه
دارند و مىدانند كه تورم يك بيمارى است و يا به بيان بهتر ،عالمت يك
بيمارى است كه هر چه ميزان آن بيشتر بشود و هر چه گرانى قيمتها بيشتر

ب شود ،نشانه آن است كه محروميت جامعه بيشتر شده است و گروههاى
محروم جامعه تحت فشار بيشترى قرار گرفتهاند؛ نشانه آناست كه تمايل
عمومى به حاكميت گروههاى صاحب قدرت و صاحب سرمايه و ...و ...و...

نیست.

اما در حال حاضر ،تورم فقط عالمت افزايش محروميت تنها نيست ،بلکه

نشانه فقدان كامل امنيت و كاهش شديد توليد در داخل است؛ اين معناى كنونى
تورم است .آنها كه مىدانند و از اقتصاد و جامعهشناسى اطالع دارند مىدانند
كه اين عالمت تا كجا خطرناك است .و اين همان مسئلهاى است كه در آغاز
گفتگو با شما در ميان گذاشتم و اين عالمتها ،عالمتهاى خطرهاى بزرگ

هستند.

به همين لحاظ آن كارگران ،آن دهقانان و آن مستضعفان نيز فريب حرف و

شعار را نمىخورند براى اينكه خودشان در كارگاهها و روستاها هستند و

مىبينند كه بر خود آنها چه مىگذرد؟ از حركت بازماندن چهل هزار تراكتور
معناى روشنى دارد.

آن مستضعف وقتى در برابر خود مىبيند كه ماشين خوابيده است و كار

معطل است و كسانى هم دارند روضه محرومان را مىخوانند ،نمیپرسد :همه

چیز در دست شما است ،چرا بجای عمل روضه میخوانید؟

مردم درست تشخيص دادهاند و درست هم رأى دادهاند و به كسى رأى

داده اند كه نه تنها اهل بازى نيست ،بلکه اهل عقيده است و در عقيده هم نه
سازش مىكند و نه تسليم مىشود .محرومان جامعه مىدانند كه چگونه آنچه در
سود آنها به اجرا درآمد متوقف شد .آنها مىدانند استقرار يك حکومت متكى به
خود آنها و مجرى يك برنامه ،چيست؟ آنچه را كه عمل مىشود ،لمس

مىكنند؛ زیرا در زندگى آنها منعكس مىشود .و اين درست همان تكذيب
واقعى بر ادعاهايى است كه مىشود.
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آنها كه استقالل در مرزها و آزادى در درون مرزها مىخواهند ،آنها كسانى
هستند كه میخواهند جامعه ما ديگر جامعه محرومان و جامعه جهل و فقر و
عقب ماندگى و خوارى و خفت در برابر سلطه گران خارجى نباشد .محرومان

ما اين را خوب مىفهمند.

ايران در لحظاتى است كه تصميم نسل جوان امروز و ايستادگى و

استقامت مىتواند اسباب نجات كشور و استقرار حاكميت اسالم را فراهم
بياورد .شکست جو سانسور ،جو روشهاى تخريبى كارى است ،بغايت بزرگ و

بر عهده نسل حماسه ساز امروز است كه از عهده اين كار بزرگ برآيد .آنچه
قدرت پرستان كور نمىبينند ،همين اعتقاد به توانايىهاى اين نسل است .آنها

گمان مىكنند ،تبليغات پرفريب در جمعهاى بسته و اجراى سياست تحديد و
تهديد در نهادها آنها را به مرادشان مىرساند و اسباب حاكميت بىچون و

چرايشان را در همه دستگاههاى مديره كشور فراهم مىآورد .آنها از تحوالت
سريع جهان ما غافلند .آنها نمىتوانند عمق نگرانى نسل امروز را بفهمند .آنها

براى اين سئوال كه ايران در اين جهان چگونه خواهد زيست؟ نه پاسخى دارند

و نه اضطراب نسل امروز ايران را مىفهمند.

بنابراين ،بهتر است كه ما خود را در محدوده برخوردهاى تبليغاتى با اين

گروهها كه از نظر من تنها نقش جاده صاف كن را دارند ،نمانيم و بکار ارائه
يك برنامه و ارائه يك ديدگاههاى نو ،ارائه معنويت اسالمى و چشم اندازهاى

جامعه اسالمى و توانايىها و استعدادهاى خودمان براى حل اين مسائل

بپردازيم.
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گروه بعدى اين مبحث را پيش آوردند كه نسل امروز به شما رأى
داده است و از شما استقامت مىخواهد.

همآنطور كه به نمايندگان گفته بودم ،به آنها هم از نو گفتم كه قرار ما

استقرار اسالم و حکومت اسالم بود و قانون اساسى وضع كرديم ،كم يا زياد آن

قانون يك بحث است ،و اينكه يك ميثاقى است كه مردم بنام اعتقاد اسالمى
بدان رأى دادهاند ،يك بحث ديگر.

بسيارى كارها كه بنام اسالم انجام مىشود ضد اسالم است؛ از
تجاوزها ،ناامنىها ،خودسرىها و...

تا وقتى كه اين قانون است باید محترم شمرده شود و اجرا بگردد .و اگر

در كشور ما ،كشورى كه انقالب كرد تا قانون در آن اجرا گردد و فرد فرد مردم
ما ،روابطى قانونى ميان خود برقرار بکنند و از رهگذر اين روابط قانونى
منزلتهاى انسانى ثابت و پايدار شود ،اينك ببينيد كه هر گروه زورمندى ،هر

تجاوزى كه مىخواهد به قانون اساسى مىكند .بسيارى كارها كه بنام اسالم
انجام مىشود ضد اسالم است .از تجاوزها ،ناامنىها ،خودسرىها و ...و...
و ...در اين صورت من چگونه خود را رئيس جمهور بخوانم ،مجرى قانون

اساسى باشم و دست و پا بسته ناظر اوضاع بمانم ؟

سخن من اين نبود ،معنايش سستى و ضعف و فتور نبود ،معنايش

ايستادگى و استقامت بهر قيمت بود ،تا همه جا ايستادهام و بايد كه در اين
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

پرست مواضع را بدست بياورند ،با استفاده از فريب و دروغ و با استفاده از
همين ابزار كه در اطراف رئيس جمهور كسانى هستند ،گروههايى بنام او عمل

مىكنند و اطالعات نادرستى به او مىدهند ،در نتيجه او را وادار به بيان
مطالبى مىسازند كه چنين است و چنان است؛ اگر اين نبود ،اگر سانسور نبود،
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اگر اطالعات همآنطور بىكم و كاست به مراجع تصميمگيرى مىرسيد ،اگر
روش علمى در كار بود و از اطالعات رسيده استنتاج درست مىشد ،اين اوضاع

به خرابى نمىگراييد و وضعيت به اين صورت در نمىآمد .پس خود اين
وضعيت كه هست اگر خوب است و هيچ عيبى ندارند ،پس نگرانى بابت
چيست؟ اين همه هياهو براى چيست؟ اگر خوب نيست ،خراب است و

خرابتر مى شود ،پس چرا ما علتها را رها كرده و بدنبال معلولها هستيم؟ اين
خرابيهاى اصلى كجا هستند كه عوارض آنها بصورت اين برخوردها ،اينهمه

نظرها را بخود جلب و معطوف كردهاست؟ بنابراين ما ايستادهايم ،با هم به

استقامت ايستادهايم و كامال نيز اميدواريم كه با پايدارى و استقامت نسل
بزرگ مسئول امروز بتوانيم مشکالت را از پيش پا برداريم و جامعه اسالمى

پيشرو ،آزاد و مستقلى را بنيان بيافكنيم ،جامعهاى كه در آن محرومانى برجاى
نمانند تا وسيله دست تبليغ و ملعبه تزوير و ريا و اسیر حکومت گروههاى

قدرت پرست بگردند.

ممکن نيست من در برابر جبهههاى گوناگونى كه بر ضد استقرار

جمهورى اسالمى بر پايه دو اساس استوار استقالل و آزادى از داخل
و خارج گشوندهاند ،تسلیم شوم:

بهرحال ديداركنندگان مىگفتند مردم میخواهند شما را ،با شعار استقالل،
آزاي ،جمهورى اسالمى ،يك مجرى پراستقامت و صميمى ببينند ،تا اين زمان
چنين بوده است ،از اين پس نيز اين مردم مىخواهند چنين باشید .بار ديگر

تكرار كردم كه ممکن نيست من در برابر جبهههاى گوناگونى كه بر ضد

استقرار جمهورى اسالمى بر پايه دو اساس استوار استقالل و آزادى از داخل و

خارج گشوندهاند ،تسلیم شوم .بنگريد به جبهه جنگ با متجاوز خارجى ،در
حاليکه از هر سو در محاصرهايم و يا هيچ امکان نظامى از خارج دريافت

نمىكنيم ،با موفقیت از وطن دفاع میکنیم .اما نمىبينند که ،در همان حال ،ما

ناگزيريم در جبهه دفاع از آزديهاى مردم ،با قدرت پرستان كوردل كه زيبايى
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انقالب ،معنونيت انقالب ،حق مردم اين كشور به رشد و زندگى شاد معنوى را
مشاهده نمىكنند مقابله كنيم؟

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

من بنوبه خود در جبهه جنگ با فقر و جهل به كوشش براى شکستن

سانسور ،همه جا حاضرم ،اين حقيقت چنان بارز و عيان است كه تمام
رشتههاى تبليغات دروغ آنها كه در جبههها روياروى من ايستاده مىجنگند
باطل مىگرداند .اين ملت مىبيند كه در جبهههاى اصلى جنگ منتخب او
حاضر است و مىجنگد ممکن نبود بدون عقيده اين توانايى در انسان پديد آيد
و ممکن نبود بدون عقيده استقامت پديد آيد و ممکن نبود بدون عقيده و

بدون آنكه انسان معتقد باشد به آنچه مىكند در اينهمه جبههها با استقامت

بايستد و بجنگد .اگر چنين نبود ،اين آدم دنبال زد و بند مىرفت و سرنوشت
ديگرى مىيافت .بهرحال از روى علم و اطالع و عقيده اين سرنوشت را
پذيرفتم و مايلم تاريخ همانند نسل امروز ،شهادت بدهد که در جنگ سخت و

همه جانبه ،حاضرم؛ ممکن است از پاى درآيم اما تسليم نمىشوم.

نوه امام آمد به او گفتم میخواهند به جامعه بقبوالنند من به خالف
عقايدم عمل مىكنم.

بعد تا ديرگاه شب گروههاى ديگرى نيز آمدند و با آنها نيز صحبتهاى
طوالنى كردم .گزارشها درباره  14اسفند فراوان بود كه مىگذارم براى كارنامه
فردا .امروز فقط ديدارها و گفتگوها را مىگويم .سرشب نوه امام آمد .او

مىگفت ( ).....نتيجهاى كه اينك گرفتهام اينست كه هيچکس از شما
صميمىتر به امام نيست .نشانه اين صميميت اين است كه شما پرده پوشى

نمىكنيد و آنچه را كه حق مىدانيد مىگوييد و از شيوههاى تبليغاتى سخت

نانجیابنه قدرت پرستان فصلى گفت و با يك صفاى خاطرى گفت«:وقتى
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روزهاى پيش و پس از رفتن شاه سابق دورنماى ايران انقالبى را در نظر
مجسم مىكردند همه شادى بود و يکدلى و دوستى بود و پيشرفت بود و از بين
رفتن محروميتها بود و »...با گفتن اين جمله ،به هيجان آمد و اشکهاى او
جارى شد .بهرحال لحظهها و لحظههاى سخت و لحظههاى تصمیم است؛ هر
چه پيش آيد بهتر است انسان از عقايد خويش نبرد و بدور نيافتد .به او گفتم:

آنچه اين دشمنان تبليغ مىكنند و مىگويند خود نيز از يك چيز ناتوان شدند و
آن اينكه به جامعه بقبوالنند من به خالف عقايدم عمل مىكنم .حتى به ذهن
خود آنها هم نيامده است كه چنين چيزى را تبليغ مىكنند .آنچه جامعه را و

تاريخ را به قضاوت عادالنه و درست رهبرى مىكند پايبندى ما است در عمل به
عقايدمان .طبق اين تبليغات كه شده آن روز كه من بخش ننوشته كارنامه را
بنويسم همه خواهند دانست كه چه امکانها و چه وعدهها بوده است براى
استقرار استبداد و در دست گرفتن همه چيز تا اين ملت بزرگ بداند ،من به رأى

او خيانت نكردم به عقيده خودم خيانت نكردم و زير بار اين وسوسهها نرفتم و
حاضر نشدم به راهى بروم كه اكنون ايستادهام تا بنام اسالم و انقالب ما را بدان

نكشانند .شما بسيارى از اين امور را آ گاهيد ،بلحاظ موقعيتى كه داريد اما مردم
عادى آگاه نيستند .عمرى تجريه و تحصيل علم مرا به اين نتيجه رسانده است

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

از بين ببریم ،راه و خطشان از بين برود و آنها كه به اسالم اميد بستند در ما
بعنوان مسلمانانى كه مىتوانيم آرمانهاى آنها را تحقق ببخشيم اميد بستهاند .بهتر
است بايستيم و اگر از پاى درافتيم چه باک؛ نباید به راه جفا و خيانت به

باورهاى مردم برويم .آنها هم كه به اين راه رفتهاند از من بشنوند تا دير نشده
بازگردند .بهرحال ،همآنطور كه شما از پس اشتباه برآمديد و از آن بدرآمدید،
نظير شما بسيارند جوانهايى كه در جبههها اسلحه بدست سينه به تير دشمن

گرفتهاند ،در آنجا هم اين القاءها را كردهاند و من كامالا اميدوارم آنها هم از
اشتباه باز گردند .اسالمى كه ما در پى آنيم ،اسالم در كليت آن است و در

جامعيت آن اسالمى است كه به انسان طراوات انديشه و زيبايى و كرامت و
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معنويت مىبخشد ،اسالم خمود ،اسالمى كه به آدمى خمودگى ،غمزدگى،
كزكردگى نااميدى ،عقبماندگى ،قيافه چركين ،ببخشيد اين اسالم اسالم از
خود بيگانه زبونپرورى است.

گفتگوها زياد شد از تمايالت از روحانيت اصيل از مخالفت آنها با گروه

حاكم و ...و بسيار صحبت شد .اميدوارم اين نسل امروز با همان باور كه در

روزهاى نخستين انقالب مىداشت به اسالم وفادار بماند ،آنچه از ناراستىها و
كجىها در رفتار ما مىبيند به اسالم نسبت ندهد.

آقایان مهندس بازرگان و دكتر سحابى آمدند
بعد آقاىان مهندس بازرگان و دكتر سحابى آمدند .درباره وضعيت كشور

صحبت بميان آوردند و از وضع جبههها ،اين تالشى كه از پرده بيرون افتاده
است ،گفتند .آنها گفتند :همانروز كه آن نوار بدست افتاد (نوار آیت که در

باره چگونگی کودتا طرح میدهد) معلوم شد برنامه آنها برنامه ساخته و پرداخته
امريکاست ،بسيارى تهديدهاى بعدى بر ما روشن كرد كه اين برنامه ،برنامهای

است كه به هر قيمت اجرا مىشود .اگر تابحال به تأخير افتاده و آنطور كه

خواستهاند ،نتوانستهاند به لحاظ همان كوشش ما براى آگاهى دادن به مردم
است ،آگاهى عمومى است ،و اينكه هر كار كردهاند و اين جوسازيها كه كردهاند
سرانجام به زيان آنها تمام شده است ،مانع از اين شده كه كار بدلخواه آنها انجام

بگيرد كوشش ما بايد براین باشد كه بيش از هر كار ديگر خاك ميهن اسالمى
خودمان را از وجود دشمن پاك كنيم ،اگر دشمن در خاك ماباشد ،هر تحولى

مىتواند براى سرنوشت ما مرگبار باشد.

گزارشى كه از خارج آمده بود را با آنها در ميان گذاشتم؛ در مطبوعات

خارجى آمده بود را با آنها در ميان گذاشتم .دراين مطبوعات خارجى كه

موضوع اصلى بحثشان بىثباتى رژيم ايران است و اينكه ما (دوستان غربى)
ناگزيريم بناى رابطه خودمان را بر دوستى با عراق بگذاريم بلحاظ ثبات بيشتر
آن رژيم؛ اينكه رژيم عراق و دستياران جهانى او هيچ انتظارى جز اين
نمىكشند كه اين توطئهها به نتيجه برسد و رئيس جمهورى حذف بشود و
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بازتاب آن بر روحيه نيروهاى ما كه در جبههها مىجنگند مسئلهاى نيست كه
بدليل فرمايشات آقاى خلخالى در مجلس نادیده گرفت .در نتيجه خطرهاى
بزرگ متصور است .اين است كه مسئله مهم و اساسى از نظر من اين نيست كه

در تهران بمانم و مواظب خود باشم و مراقب توطئههائى باشم كه بر ضد من
مى چينند .درست است كه اينهم جبهه است و بر ضد ما گشودهاند اما جبهه

اصلى اينجاست .اگر دشمن در خاك كشور ما نبود وضع طور ديگرى بود هر

چه پيش مىآيد در داخله بود اما آنها مىخواهند بر دردها اين درد را نيز

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

بعد آقايان حجتى كرمانى ،بجنوردى و محالتى آمدند .يعنى اول شب

آمدند چون حرفشان زياد بود رفتند .آنطوركه خودشان مىگفتند رفته بودند
منزل آقاى موسوى اردبيلى و با پيغامى از سوى او آمده بودند .اين پيغام ،سه

پيشنهاد بود و يك قول .پيشنهادها اينها بودند:

اول  :چون در جو ملتهب نمىتوان كار رسيدگى را بطور جدى پيش برد،

رئيس جمهور در روزهاى آينده بطور موقت از اجتماع و سخنرانى صرف نظر

كند،

دوم  :بر همان تأكيد هميشگى بايستيد كه بايد قانون اجرا گردد ولو درباره

رئيس جمهور و

سوم  :تصفيه همه جا بايد بشود ولو در دفتر رئيس جمهور ( اگر كم و زيادى

در اين بيان كه كردم باشد در متن نامهاى كه برايم نوشتهاند سه تا پيشنهاد
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دوتايش آمده و آنجا هست) و قول داده بود كه چماقدارى را بالى بزرگ
جمهورى مىداند و مىايستد كه اين بال ريشه كن شود .در نامه ،او اينطور
نوشته بود :درباره قانون خوب معلوم است كه تمام هم و غم و كوشش و تالش

ما بر اين است كه قانون اجرا بگردد و اگر قانون اجرا مىشد ما با اين بال

روبرو نمىشديم كه حاال باين صورت زندگى جمهورى را تهديد كند.

بهرحال نوشتم در صورتيکه شما بقول خود عمل كنيد و ريشه چماقدارى

را بركنيد و اين تصفيه بزرگ در جامعه ما انجام بگيرد آن وقت من با كمال

ميل مىپذيرم كه اين هيئت بيايد و در دفتر رئيس جمهور و در هر جاى ديگر
آدمهاى ناباب ،ضد انقالب و ...اگر يافتند آنها را هم تصفيه كنند ،پس حاال
منتظرم ببينم اين بالى چماقدارى ريشه كن مىشود والبته بعد با كمال ميل

مىپذيرم كه آدم ناباب هر جا پيدا شد تصفيه بشود .حرف تازهاى هم نبود ما از
پيش بر همين باور بوديم و یکى از زمينههاى اصلى اختالف همين حکومت

اشخاص ناباب است ،با اين آقايان نيز در زمينههاى مختلفى گفتگو كردم .آنها
از اينكه اين پيشنهادها را پذيرفتم شاد بودند و قرار شد متنى هم در اين زمينه

آقاى موسوى اردبيلى درباره همين قول براى من بنويسند.

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

آقاى محالتى گفتند :من شرحى در حضور آقاى موسوى اردبيلى راجع به

سازمان چماقداران دادم و اين آقايان را هم به شهادت گرفتم كه نزد خدا
مسئول نباشم و آنچه را كه مىدانستم به او گفتم؛ نزد آقاى مهدوى كنى هم

رفته و به او نيز گفتهام .بعد صحبت رفت روى اينكه اين گروه چنين است و
آن گروه چنان است و همينطور ضرورت اتخاذ موضع بر ضد اين گروه و بر

ضد آن گروه .از آنها پرسيدم اين موضعگيرى بر ضد گروهکها تا حال سودى
در برداشته است؟ آيا اين فشار و طرد سودى دربر داشته است؟ آنها را

ضعيفتر كرده يا قوىتر؟ چون تصديق داشتند كه قويتر كرده است ،گفتم:
بسيار خوب پس چرا آن روشى راكه من پيشنهاد كردم و امام نيز پذيرفت
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بمورد اجرا درنياوردند؟ آقاى حجتى كرمانى گفت :تصديق همه االن اين است
كه همان يك بحث چند ساعته با فدائيان خلق رمق آنها را گرفت ،اعتبار آنها

را گرفت و ديگر قادر نشدند به آن گونه كارها در جامعه ادامه بدهند .گفتم:
خوب پس برويد تحقيق كنيد ببينيد چه دستهايى نگذاشت اين روش پيش

برود و جامعه ما وحدت فكرى پيدا كند و در اسالم يك دست بشود؟ مگر با
موضع گرفتن و طردكردن يك گروهى از بين مىرود؟ غالب اين گروهها
موجوديت و ريشه خودشان را از همين طرد و نفى بدست مىآورند .

در هر حال ،آنها قبول كردند كه راه درست كار همين است و قرارشان اين

بود كه خود با امام صحبت بکنند و يکى از صحبتهايشان هم همين باشد.

راجع به  14اسفند صحبت به ميان آمد كه مفصل صحبت كردم
بعد راجع به  14اسفند صحبت به ميان آمد كه مفصل صحبت كردم

( )....كسانيکه وقايع چهارده اسفند را بوجود آوردند ،آنها كسانى نيستند كه

بتوانند يك قدرت استبدادى پايدار بوجود بياورند .اگر غير اين خيال مىكنند

مثل بقيه كارهايشان خيال مىكنند .ببينيد در اين دوسالى كه پشت سر

گذاردهاند چه كردهاند ،چه موفقيتهايى تحصل كردهاند تا بفهمند كه آنها
كسانى نيستند كه بتوانند قدرت انحصارى پايدارى را بدست بياورند .آنها

نخستين قربانيان هستند.

بعد مقدارى هم از روش كار آنهايى كه ميانه را مىگيرند صحبت كرديم و

من آن روش را سخت انتقاد كردم .گفتم آنها كه سياست التقاطى دارند ،ضربه

هاشان كشندهتر و خطرشان بزرگتر است .براى اينكه مىكوشند صاحب حق
راوادار كنند از حقش «ولو مقدارى» بگذرد و جناح باطل را ولو در مقدارى از

ادعا تصديق مىكنند ،در نتيجه مقدارى از حق ضايع و مقدارى از باطل حاكم

مىشود و به همين ترتيب باطل پيش مىرود و از حق خورده مىشود تا حق
بکلى از بين برود .اين است كه وسط بازى كردن ،ميانه را گرفتن ،در حقيقت
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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آقاى حجتى مىگفت :آخر حق نسبى است .گفتم :نه ما نسبى
هستيم ،علم ما نسبى است واال حق يکى است

آقاى حجتى مىگفت آخر حق نسبى است .گفتم :نه ما نسبى هستيم ،علم

ما نسبى است واال حق يکى است .ممکن است علم ما كافى نباشد كه ببينيم
چقدر از حق نزد اين طرف و چقدر از حق نزد آن طرف است .در این

صورت ،ما بايد از قضاوت بازبايستيم؛ قضاوت گناه است .بايد تحقيق را
ادامه بدهيم؛ آن قدر تا ببينيم حق كجاست .وقتى دانستيم حق كجاست ،آن
وقت سکوت را بشکنيم و از حق دفاع كنيم .واال براحتى باطل مىتواند از
هيچ ،همه چيز را بدست بياورد چون كافيست يك دعوا پيش بياورد وادعايى

علیه صاحب حق بکند.عدهاى در مقام مصحلت انديشى پا به ميان بگذارند و
بگويند كه ما چون نمىدانيم چقدر از حق اين طرف است ،چقدر از حق آن

طرف است ،پس بياييم اينطور بکنيم .در اين صورت ،باطلى كه اصالا هيچ
چيز را مالك نبود ،مالك بخشى از حق مىشود و صاحب حق قسمتى از حق

خود را از دست مىدهد .عينا همين امری كه در جمهورى ما دارد واقع

میشود :بر خالف قانون اساسى هر روز عمل مىشود و هر وقت میايستيم و
میپرسيم چرا اين كارها شده؟ مىگويند« :اختالف شد» و عدهاى مىآيند
ميانه را مىگيرند .در نتيجه ،امر تجاوز به قانون اساسى همچنان دارد انجام

میگیرد و اگر به همين ترتيب پيش برود در عمل ديگر چيزى از آن باقى
نمىماند.

وقتى مجريان قانون خود ناقضان قانون شدند مردم چگونه به ما
اطمينان مىكنند؟

راه درست اين است كه ببيننيم متعرض به قانون اساسى كيست و در برابر او

بايستيم ،راه ميانه را گرفتن ،غير از ادامه همىن تجاوز به قانون اساسى ،چه
نتيجه ديگرى را ببار مىآورد؟ و وقتى مجريان قانون خود ناقضان قانون شدند

مردم چگونه به ما اطمينان مىكنند؟ و سرنوشت اين جمهورى چه خواهد شد،
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وقتى كسانيکه خود را مکتبى مىدانند آنسان قانون و مکتب را زير پا
مىگذارند؟ شما چه سودى مىبريد از اينكه ميانه را بگيريد وقتى يا مىدانيد حق
كجاست و باز هم به تمامه دفاع نمىكنيد يا نمىدانيد كه دفاع شما جز به سود

باطل نيست .پس بهتر است در هر موضوع پيش از داورى به تحقيق پرداخت،
حق را معلوم كرد و جانب حق را با تمام توان گرفت .آنهايى كه يکى به اين

مىزنند و يکى به آن ،يکى به اين مىبخشند و يکى به آن ،جز به باطل و
پيشرفت كار باطل كمك نمىكنند .خوب اين بحثها هم شد و البته غر از اينها
ديگران نيز آمدند و با آنها هم بحث شد و تا ديروقت شب اين آمد و رفتها و

گفت و شنودها تمامى گرفت .البته از ياد بردم كه ظهر نيز به منزل خواهرم رفتم
و يکى دو ساعتى هم نزد مادر ،خواهران و برادران بودم.
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گزارشها راجع به  14اسفند
دو گزارش از دفتر ريأست جمهورى درباره توطئه و مواضع كودتا در ادارات:

امروز صبح يك رشته گزارشها راجع به  14اسفند نزد من آوردند تا آنها را

ببينم ،اينها چند دسته بودند ،يك دسته راجع به كسانى كه در ايجاد حادثه
شركت داشتند ،نحوه سازماندهى ،محلهايى كه از آن محلها اين عده به دانشگاه
آمدن بودند به نداى وجدانشان پاسخ گفته و گزارش نوشته و فرستاده بودند و يا

آمده و گفته بودند .يك رشته مربوط به تحقيقاتى كه انجام گرفته بود و يك رشته
مربوط مىشد به گزارشات مقامات انتظامى كه مفصل بود و متعدد و
گزارشهايى بود از كساني كه در آن روز در دانشگاه مسئوليت داشتند .از
مسئوالن بلندگوها تا مسئوالن نظم و امنيت يك رشته هم گزارش بود راجع به

نوشتههاى مطبوعات ،براى اينكه خواننده يك حسابى بدست بياورد در یک

روز چهار روزنامه  58مقاله بر ضد رئيس جمهور نوشته بودند .اين پروندهها
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حجم بسيار بزرگى را در بر مىگرفت و گرچه آنچه در برابر چشم مردم يك شهر
گذشته بود ،آنچه مردم كشور از طريق تلويزيون ديده بودند واضح و مبرهن بود
بر همه كه حقيقت چيست؛ اما اينكه اين رويداد چگونه سازمان يافته بود،
محتاج كار و تالش است و مقدارى از اين كار و تالش با موفقيت انجام گرفته

بود كه آورده بودند .اين پروندهها را كه آورده بودند آقاى حجتى كرمانى،

بجنوردى ،جاللى نمايندگان مجلس هم بودند ،قرار شد كه يك فتوكپى از آنها
به اين آقايان داده بشود كه مطالعه كنند و پىگيرى بنمايند .در ضمن مدتى

پيش از اين واقعه  14اسفند شايد به فاصله يك ماه بلکه بيشتر ،دو گزارش به

دفتر ريأست جمهورى رسيد درباره توطئه مواضع كودتا در ادارات ( با عدهاى
اسامى هم بود) كه همان وقت من به سپاه و اداره اطالعات ارتش دادم تا

قضيه را تعقيب بکنند ،اطمينانى به صحبت آن نداشتند كه اين امر كامالا

درست بوده باشد و آن اسامى هم يك اسامى بود كه آدمى بيشتر اطمينان داشت

كه اين اطالعات نادرست است و سر و تهى نبايد داشته باشد .در اين روز

گزارشى آمد كه مىخواهند آن اطالعات را به يك پرونده تبديل كنند و براى
طلبکار كردن چماقدارها بگويند كه بله آن روز قرار بوده كه آن آدمها كودتايى
انجام بدهند و اين چماقدارها با هوشيارى جلويش را گرفتند ( حال در
دانشگاه آنها چهها گفتند به رئيس جمهور و آن بازى را راه انداختند و چگونه

مىشد با آن حرفها و کارها جلوى كودتايى را گرفت ،البته چون قلم و زبان در
دست خود اين آقايان است ،البد اين را هم جور مىكنند و ميزان مىكنند و به

خيال خودشان بخورد مردم مىدهند).

واقعيتى هست كه به اين مناسبت من بايد با مردم در ميان بگذارم و آن

اينكه از نظر من بعنوان محقق مسائل اجتماعى كشور يکى از عوامل اساسى
سقوط رژيم شاه اين بوده كه او تا آنجا پيش رفته بود كه نه تنها مردم را نادان و
ملتى را جاهل ،ابله بحساب مىآورد ،بلکه اين اواخر اصرار داشت كه مردم را

تحقير كند بگويد ،شما نمىفهميد مستقيم و غيرمستقيم طورى رفتار میكرد كه
پندارى مردم سفيه و ابلهند و هر چه از زبان او برآيد هر خالف حقيقتى را

بگويد ،چون او گفته است ،مردم حقيقت خواهند پنداشت و باور خواهند
كرد .يك مجله تركى نوشته بود كه در تركيه او و همسرش شراب مىنوشيدند و
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از او مىپرسند كه شما اينطور راحت مشروب الکلى مىنوشيد از نظر مردم
ايران كه مسلمانند بد جلوه نمىكند؟ پاسخ گفته بود :مردم خيال مىكنند كه
اين ويسکى به محض اينكه به لب من رسيد تبديل مىشود به آب كوثر و پايين

مىرود .هيچ ملتى نيست كه اينگونه تحقير را تحمل كند .البته معروف است كه

فرعون در مصر مىخواست دعوى خدایى كند ،به وزيرش گفت كه من

مىخواهم ادعاى خدایى كنم و تو بايد راه پيدا كنى و كارى كنى كه مردم مرا به
خدایى بپذيرند .او يك ماه مهلت خواست و براى عدهاى از مردم رژيمهاى
غذائى گوناگون و براى يك كسى هم رژيم غذايى باقال در نظر گرفت .کسی كه
آن رژيم را داشت و شبانه روز باقال مىخورد بعد از يك ماه حركات سفيهانهاى
از او سر زد .وزير پيش فرعون رفت و گفت اگر بخواهيد مردم تو را به خدایى

بپذيرند ،بايد هفت سال به مردم باقال بخورانى! با اين حال ،آنچنان كه تاريخ
گزارش مىكند ،به آن مردم هفت سال رژيم باقال خوراندان كفايت نكرد؛ کار
اين تحقير و خفت به آخر نرسید و دستگاه فرعونى برچيده شد .در زمان ما كه

اين همه دستگاههاى فرستنده و گيرنده در جهان وجود دارد ،در زمانيکه يك
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

ما ،كمى هوشيار باشيم ،اهل دقت باشيم و تا اندازهاى سر از تحقيق در مسائل
جامعه در بياوريم ،مقدارى در روانشناسى جامعه و وجدان و شعور جامعه

كاركرده باشيم ،مىفهميم كه آن تغيير اساسى در جامعه ما يکى از علتهاى
تعيين كننده پيروزى انقالب و سرنگونى رژيم شاه ،بودهاست .چه بود آن تغيير

که هم در عينيت و كميت جامعه واقع شد و هم در كيفيت و ذهنيت جامعه
ما؟ اين جامعه جوان شد؛ از نظر سنى ،جامعه جوانى است ،بسيار جوان .از
نظر كيفى و ذهنيت ،نقطه مقابل نسلهاى پيش است .نسلهاى پيش مىگفتند

چون نمىفهميم چون نمىدانيم و چون جاهليم ،از رهبرانى پيروى مىكنيم که

میدانند و میفهمند .رهبران نیز بنايشان بر نادانى مردم بود .جامعه نیز پذيرفته
بود كه چون نمىدانم و نمىفهمم بايد از آنها كه مىفهمند پيروى كنم.
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مردم از نظر من آگاهند و مىدانند كه آگاهند
آن جامعه ،جامعه كارپذيرى بود و خودجوشى ،حركتهاى خودجوش

بصورت موجهاى پى در پى در نمىآمدند ،همهگير و همهجاگير نبودند.
توانايى مقاومت در برابر ضربههاى قدرت حاكم را هم نداشتند .اين بود كه

گاهى موجى برمىخاست و فرو مىنشست ،در اين دوران كه ما هستيم اين نسل
رهبرى را بيان آگاهى خود تلقى مىكند .پذيرفته است كه چون مىداند اين نوع
رهبرى را انتخاب كرده است از همه حركات ،بازتابها حركتهاى خودجوش،

آشکار و عيان است كه اين مردم نمىپذيرند كه به آنها همان رفتارى بشود كه
در گذشته به عنوان «عوام كلاالنعام» به صورت گلههاى گوسفند و غير ،تلقى

مىشدند و با آنها آنطور رفتار مىشد كه گله چران با گله میکند و آن را به هر

طرف كه مىخواهد مىبرد .امروز ،چه پيش از انقالب ،چه در دوران انقالب،
حركتهاى خودجوش همهگير و همهجاگير شده است .مىبينيد شعار در مرز

تركيه داده میشود ،همان شعار در همان روز در مرز پاكستان از زبانها بيرون
مىآيد .اين وحدت در بيان ،بیانی كه در سرتاسر كشور از بطن جامعه مىجوشد
و اظهار مىگردد ،نشانه همان باور است ،باور به استقالل و آزادى و دانايى ،ما

در اينجا نمىخواهيم وارد اين بحث بشويم كه اين باور صحيح است يا
ناصحيح .مردم واقعا آ گاهند و درست فكر مىكنند كه مىدانند يا ناآ گاهند و

گمان مىكنند كه آگاهند .اين بحث ديگرى است .از نظر من آگاهند و

مىدانند كه آگاهند ،اما نمىخواهم وارد اين بحث شوم .آنچه مهم است اين
نيست ،آنچه مهم است همين تغييرى است كه در ذهنيت جامعه ما بوجود آمده

است .بنابر اين اگر نسل پيش مىتوانست از رهبران سياسى و مذهبى ،رفتارى
را تحمل كند بر مبناى نادانى خود ،رفتارى كه نشان میداد مردم نادانند ،امروز

قطعا اين رفتار را نمىپذيرد و تحمل نمىكند .پس بنا را گذاشتن بر بمباران

تبليغاتى و فرستادن امواج تهمت و ناسزا و جوسازى و بکارگرفتن انواع
حمالت گازانبرى و غير گازانبرى بر پايه اينكه مردم نمىدانند و هر چه بگوييم

بعنوان حقيقت مىپذيرند ،اشتباهى كشنده است .واقعيتهاى روز نشان مىدهد
آنها كه اين اشتباه را مىكنند ،تنها به خود ضربه مىزنند .اگر نه اين سيل

تبليغاتى كه به راه انداختند بايد كفايت مىكرد و كار را يکسره مىكرد.
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اميدوارم آنها كه بر اين اساس عمل مىكنند بخود بيايند .آنهاهم تحقيق بکنند
ببينند اگر حق با من بود ،آنها هم ديدند مردم چون باور كردهاند كه مىدانند آن

روانشناسى تغيير كرده است و امروز ،مردم رهبررا بيان آمال ،آرزوها و
خواستهاى خود مىدانند و از آن پيروى مىكنند ،اين روشهاى تبليغاتى را بدور

افكنند.

در جمهورى اسالمى ،تهمت و افترا و نسبت دروغ و پروندهسازى و ايجاد

جوى كه به تدريج جامعه باور كند ،هيچکس در مقام جسارت به چماقداران

مصون نيست حتى رئيس جمهورى؛ او نيز تهديد مىشود ( به ...ومحاكمه)،

جز يأس در جامعه نسبت به ما بوجود نمىآورد .اگر كسانى بخواهند آرام آرام با
زمينه سازى رئيس جمهور را به دادگاه بکشانند اين را توجه كنند كه كشاندن
رئيس جمهور به دادگاه از وزن و اعتبار او كم نمىكند؛ اما خداى ناكرده

موجب اين قضاوت نزد جامعه مىشود :اهميت چماقدارى تا بدانجاست كه همه
ارزشها ،همه مقامها ،حتى كسى كه مىبايد مبين احترام و شخصيت يك ملت

باشد ،قربانى مخالفت با چماقدار مىشود .ما روش خود را تغيير نمىدهيم ،به
گمان ما اگر مردم نمىدانند ،ما حق نداريم ،بعنوان قيم اين مردم به زور امورى
را بر آنها تحميل كنيم .كوشش بايد اين باشد كه مردم آنچه را كه نمىدانند،

بدانند و وقتى دانستند رهبرى متناسب با اين علم پيدا كنند و رشد جامعه شتاب
و سرعت بگيرد .اين روشهاى تخريبى و اين سانسور وخودسانسوری که بدترين

سانسورها است ،جامعه جوان ما را ناگزير از گسستن مىكند .امور از مجارى
صحيح بيرون مىروند و اعتماد به دستگاهها ،خصوص دستگاه قضايى از بين

مىرود .آن وقت ،ناگزير جامعه در صدد مىشود كه از اين تأسيسات و اين
بنيادهاى قديم و جديد اميد ببرد و راهى ديگر پيدا كند.

واين درباره اين گزارشهايى كه خواندم و خواستم كه در تكميل آنها

بکوشند ،پيگيرى كنند تا در موقع خود به مردم بگويند.

آنها در حقيقت قدرت اقتصادى را طالبند و از بحث آزاد جلوگيرى
میکنند
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آقايان حجتى كرمانى ،جاللى ،بجنوردى و انوارى نزد امام رفته بودند در
مسائل روز بحث و گفتگو شده بود و گفتند كه چه مطالبى را با امام در ميان

گذاشتند .روز پيش درباره گروههاى سياسى ما بين ما بحثى شده بود و آنها هم
پذيرفتند كه با توجه به اين تغيير كه در روانشناسى مردم روى دادهاست،

خصوصا با توجه به اين واقعيت ،مسئله فكرى و عقيدتى را با چماق نمىشود

حل كرد؛ با زور نمىشود حل كرد؛ با نفى و طرد نمىشود حل كرد .دو سال
است ما میخواهیم اين مشکل را با زور حل كنيم و جز ناتوانى ،جز بهم
ريختگى امور ،جز تشديد جو نفاق ،اختالف و كينه ،جز افزايش برخوردهاى

روزافزون ،ثمرى نبردهايم .اين بحث به ميان آمد كه ايجاد يك قدرت
اقتصادى بدون تضاد ممکن نيست .بنابراين آنها كه مانع شدند در يك جامعه

اسالمى با بحث آزاد ،وحدت فكرى تداوم پيدا بکند ،آنها در حقيقت قدرت
اقتصادى را طالبند و از بحث آزاد جلوگيرى كردند ،به دليل آشکار و واضح.
اگر مسئله از راه بحث حل گردد ،زمينه اعمال زور از بين مىرود و وقتى زمينه

اعمال قوه زور از بين رفت ،بهانه از بين رفته است و تبديل تأسيسات ،بنيادها
و ،به قول امروزیها ،نهادهاى موجود به ابزار قدرت بىمعنى شدهاست
وغيرممکن مىشود .پس مانع مىتراشند ،جلوگيرى مىكنند؛ هر روز در هر شهر
زد و خورد و يکديگر را پاره كردن و زخمى و كشته تحويل جامعه دادن ،اين

است آن راهى كه از آن راه ما مىخواهیم مسئله فكرى  -عقيدتى را در جهان
امروز ،جهان پر از تالطم و تحول ،تحولهاى سريع ،جهانى كه دست آوردهاي

علمیش ،آن قدر عظيم و سريعاند كه هنوز اعتقادى ،عقيدهاى ،اظهار نشده در
معرض رفع و انكار قرار مىگيرد و خود اين امر از اسباب بزرگ بحران

عقيدتى  -فكرى در جهان امروز ما است .حل مسئله از راه چماق و زور و
زندان و محاكمه ،آنطور كه رژيم سابق امتحان كرد ،آنطور ما امتحان كرديم.
بجز سست كردن مبانى كار خود ما هيچ نتيجه ديگرى ببار نمىآورد .بدليل

همان سرعت تحول در جهان و تشديد بحران در جهان ،وقتى در اينجا ما
مجارى صحيح علم و اطالع را بستيم جامعه ما از جريان عمومى جهان بركنار

نمىماند ،بلکه عطش او به اخذ عناصر علم و اطالع از خارج شديدتر مىشود.
در نتيجه بحران ،بحران فكرى  -عقيدتى در جامعه ما قوت و شدتى بيشتر از
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نقاطى ديگر پيدا خواهدكرد و جامعهاى خواهيم داشت دست خوش انفجارى
شديد كه ممکن است اساس موجوديت ما را از بين ببرد.

وقتى دانشگاه را تعطيل كردند

نمونه بياوريم :وقتى دانشگاه را تعطيل كردند ،آنطور كه به من گزارش
دادند سيل جوانها به كشورهاى غرب به صورتى درآمده است كه امروز بيشتر از
رژيم گذشته فرزندان ما در غرب با فرهنگ غربى و با توجه به جو امروز با كینه

و خشم و ضديت با اين جمهورى تربيت خواهند شد .آيا باوجود اين وضعیت،
درباره فردا و سرنوشت اين جمهورى نبايد نگران باشيم؟ پس فكر اينكه ما

بتوانيم جز از راه بحث ،جز از راه بکرسى قبول نشاندن نقش علم در زندگی

انسان ،نمیتوانیم وحدت فكرى جامعه را تضمين بکنيم و جامعه را به پيش
ببريم .زور را روش کردن از خام فكری و باطل و بيهوده است.

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

این بحث كار دو لشکر را انجام داد و اينها از آن پس در جامعه از تالطم

افتادند .جامعه فهميد كه اينها بر خطا هستند و جوانها آنها را رها و تنها كردند

» .آنها براى اينكه بکلى از تك و تا نيفتند و از بين نروند به حزب توده
چسبيدند گرچه اين نوعى ديگری از انتحار بود .امام هم موافقت داشتند كه
بايد اين بحثها بشود .در آنجا اطالعيهاى را تنظيم كردند؛ روز بعد اين اطالعيه
را به اطالع امام رساندند و با تصحيحى كه امام در آن الزم ديدند براى اينكه

مواضع رئيس جمهور نسبت به گروهها روشن گردد؛ آن متن بصورتى كه

خوانندگان از آن اطالع دارند منتشر شد .اميد ما اينست كه آنها كه نمىخواهند
كشورشان با توجه به اين جنگى كه از خارج به ما تحميل شده ،با توجه به

جنگهايى كه پيش از اين به ما تحميل شده بود ،ميدان اينگونه برخوردها
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بگردد و روزى بخود بيايند كه ميهنشان پاره پاره شده است ،بپذيرند و از راه
بحثهاى آزاد ما بسوى وحدت فكرى برويم.

تعصبهاى كور از بين بروند و حق و حقيقت را مردم ما بشناسند و بپذيرند و

به تدريج اين برخوردهاى كشنده ويرانگراز بين بروند و معنويت انقالب زمينه
اجتماعى خود را از دست ندهد .سران گروهها ايرادى نسبت به اين بحثها

دارند که چند نوبت با من در میان گذاشتهاند .ایراد ایناست :چه تضمينى
وجود دارد كه بحث كنندگان بعد مورد ايذا و اذيت قرار نگيرند؟ وقتى امنيت
قضايى وجود ندارد چه تضمينى هست براى شركت در اين بحثها و بعد بى

سروصدا زندانى نشدن ،يا بدست چماقداران تنبيه نشدن؟ جواب من اينست:
اوالً ،با اين قراری كه گذاشته شده ،امور به اطالع عموم خواهد رسيد و خود
مردم و حضورشان در صحنه اين امنيت را تضمين خواهند كرد .ثانيا ،اين را
بهانه قرار ندهيد چرا كه اگر امنيت نيست قبل ازبحث هم نیست و برای همه

نيست؛ هر روز هم مىبينيم نيست .گمان من اينست كه بعد از بحث تازه امنيت
بيشتر هم مىشود براى اينكه جامعه از كساني كه حاضر شدهاند بيايند از
عقايدشان دفاع بکنند واگر حرف حقى شنيدند ،صادقانه بپذيرند حمايت

خواهد كرد و آنها كه بخواهند با اعمال زور جريان صحيح بحث را يا متوقف

كنند يا منحرف ،را منفور خواهند داشت .جامعه ما امروز نشان داد ،در

بسيارى از حوادث نشان داد ،كه از امنيت عدهاى كه مىخواهند بحث كنند

حمايت مىكنند.
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شب نطق آقاى صدام حسين را شنيدم؛ از نو تهديد مىكرد
بعد از ظهر به خوزستان آمديم .پيش از آمدن اطالعاتى از خارج ،يکى از

سران دول منطقه ،براى من فرستاده بود درباره قضيه عراق در حمله به ايران.
شب نطق آقاى صدام حسين را شنيدم؛ از نو تهديد مىكرد كه اگر ما آتش بس

را نپذيريم ،صلح را نپذيريم حمله گسترده خواهد كرد و شهرها را خواهد
كوبيد و خواهد گرفت و ...و ...و ...سخنى كه با او بايد گفت اينست :اگر
چه من پيش از اين نيز با او به همين ترتيب صحبت كردهام « .بعنوان رئيس

دولت ،موجود از خودبيگانهاى هستى و گمان مىكنى حيات ،انسان ،رشد ،اين
مفاهيم كه در اسالم ما ،روشن و واضحاند ،خالصه مىشود در اينكه بسان

قلدرهای قرنها پيش از اين ،بسان زورگويان تاريخ از زدن و بستن و كوبيدن
دم زد و بخود باليد و گفت« :من آنم كه مردم بيگناه شهرها را با موشك به
ديار نيستى فرستادم؛ من آنم كه انقالب يك ملتى را از بين بردم؛ من آنم كه دو
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ملت همسايه را بجان هم انداختم و از اين منمها زدنها» .همين حرفها براى
مردمى كه كمى آگاهى داشته باشند با مقدارى ارزشهاى معتبر نزد بشريت
متمدن آشنايى داشته باشند و پاى بند ،خود اين بيان روشن مىكند كه رژيم

شما يك رژيم فاشيستى ،عقب مانده ،با تفكرى سخت جاهلى ،بسيار واپس
گراتر از تفكر هيتلر است و وجود اين رژيم يك بيمارى بزرگ براى مردم
كشور برادر ما و منطقه است.

از نظر ما تا نيروهاى خارجى كه مربوط به رژيم عامل دست

آمريکاست كشور ما را ترك نگويد ،حل و فصل مسائل معنا و مفهوم
پيدا نمىكند

در جهان پيشرفتهاى بزرگ ،در عصرى كه انسان كاوشگر مبتكر ،خالق،

سازنده عرصههاى تازهاى براى تحرك و رشد خويش به دست مىآورد ،تو
بخود مىبالى كه اگر تسليم حکم تو نشويم بيشتر ويران خواهى كرد؟ اما چه
ويرانى بزرگتر از اين كه با تسليم به حکم تو اساس انسانيت خودمان ،اساس
معنويت بزرگى كه بدون آن انسان به اين عنوان وجود ندارد ،اساس انقالبمان و
باالخره اساس برداشت و فهم خودمان از انسان بعنوان موجودى كه در ارتباط

با خدا در رشد دائمى ،در بالندگى ،در شکوفايى و در گسترش دامنه استقالل و

آزادىهاى خويش را قربانى كنيم؟ چه چيز بيش از اين خرابى قيمت دارد؟
چگونه ما حاضر بشويم براى اينكه موشکهاى شما به شهرهاى ما نخورد اين

همه را قربانى كنيم؟ چرا نمىدانيد كه اين ملت در برابر هجومهايى كه از شرق
و غرب انجام گرفت ،ایستاده و به حیات خویش ادامه دادهاست؟ بسيارى

جامعهها ،اگر مقاومت ملت ما نبود ،امروز نبودند .این ملت نمىتواند تسليم
منطق «زورستايان» و فاشيست مآبان آنهم در اين حد از خفت فكر بشود.
امروز روزى نيست و جهان ما جهانى نيست كه در آن زورگويان بتوانند بخود

ببالند كه مایيم آنهايى كه كوبيديم و كشتيم و سوختيم و برديم .امروز عصر
ستايش چنگيزها نيست ،عصر ستايش هيتلرها نيست ،عصر ستايش

زورگوهاى كوچکى نظير شماها نيست .در عوض ،ما مىگوييم اميدواريم با
1196

مقاوتمان نه تنها حمالت جديد شما را بىنتيجه بکنيم ،بلکه زمينه آزادى
قطعى مردم كشور برادر خودمان را از شر رژيمى چون رژيم شما فراهم آوريم.

دگرگونى در آن كشور با خود مردم آنجا است؛ اما براى اينكه مقابله مردم عراق
با این فشار ،فشار يك رژيم دهشت و ترور ،رژيمى كه اينسان آسان شهرها را
به موشك مىبندد ،آسان بگردد ،پیروزی ما ضروراست .در نظر صدام ،انسان

منزلت ند ارد و اميداوريم كه مقاومت ما فشار اين رژيم را بر مردم عراق كم
كند و مردم آن سامان با قيام خودشان ،خيزش خودشان ،خود را از شر اين

رژيم راحت بگردانند و منزلت بجویند .بهرحال شما تهديد كرديد ،ما هم

ايستادهايم تا ببينيم نتيجه چه خواهد شد .ما بر همان سخنيم .از نظر ما پيش
از آنکه نيروهاى خارجى كه مربوط به رژيم عامل و دست آمريکا است ،كشور
ما را ترك نگويد ،حل و فصل مسائل معنا و مفهوم پيدا نمىكند .بنابراين ما
آنچه را كه پذيرفتهايم ،پذیرفتهایم و کمتر از آنچه پذيرفتهايم نمىپذيريم .بديهى
است بهاى استقالل ،حيات مستقل و تداوم تاريخ در استقالل وآزادى را،
بهاى حفظ استقالل رژيم اسالمى خودمان را مىپردازيم.

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

ابتكارها بيفزاييم .يکبار نيز اين مسئله را گفتهام و امروز نيز تكرار مىكنم.
جنگ كار خوبى نيست اما اگر ما بينش توحيدى داشته باشيم در جنگ نيز

آدميان را به ابتكار و سازندگى برمىانگيزيم آن وقت آنچه پيروزى واقعا به

حساب مىآيد ،پيروزى است كه از راه اين ابتكارها ،از اعتماد به نفسى كه از
اين ابتكارها پديد مىآيد ،ببار میآيد.

نسل امروز نسلى است كه از عمل ،از ابتكار ،لذت مىبرد .قرنها سركوب،

دو قرن تحقير ،امروز يك بىتابى براى عمل بوجود آورده است .اگر ما او را
براه تخريب نكشانيم .اگر اين نسل را به كار و سازندگى برانگيزيم اگر بدانيم

راه واقعى رهايى از غربزدگى ،اين است كه در نسل امروز ،براى ابتكار و
خالقيت جرأت بوجود بياوريم اگر به جاى بستن دانشگاه آنجا را به محيط
ابتكار و خالقيت تبديل مىكرديم ،اين جامعه ،اين نسل از هر دقيقه قرنى

مىساخت.
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ابتكارهاى جوانها در صحنهها و ميدانهاى جنگ

فردا كه جنگ تمام مىشود ،آن وقت ابتكارهايى كه جوانهاى ما در
صحنهها و ميدانهاى جنگ ،در كارگاهها ،از خود نشان دادهاند ،فهرست و
شماره میشود ،مردم خواهند دانست درست گفتهام ،وقتى گفتهام ما جنگ را با

ابتكارها ادامه دادهايم نه با اسلحه گرم كه در اين زمان از جایى نيز نتوانستيم
بخريم و تهيه كنيم .اما ابتكارها آن قدر فراوان بودند ،كه ما توانستهايم اسلحه
الزم را براى شکستن حمالت پياپى نيروهاى دشمن فراهم بياوريم .يکى از

اين ابتكارها كه من نمىتوانم بگويم چيست ،امروز كه من وارد خوزستان
شدم ،چهارمين يا پنجمين بار است كه ناكام مىشود .و اين همان مور است و

ران ملخ؛ مورى كه شصت بار ران ملخى را از ديوارى باال مىكشيد ،بار
سنگين بود ،به زمين مىافتاد و مور با صبر و استقامت بدنبال بار مىآمد ،از نو

ران ملخ را مىگرفت و از ديوار باال مىكشيد و شصتمين بار پيروز شد .پس ما
 54يا  55بار ديگر فرصت داريم .اگر نخواهيم بيشتر از مور استقامت كنيم.

عدهاى ( تنى چند) بار اول كه ناكامى ببار آمد ،مأيوس شده رفتند .آنها را
بازگردانديم و ،با ايجاد هيجان و عشق به كار ،با متقاعد شدن به این سخن

حق كه پيروزى بر یأس و آفریدن مهمتر از پيروزيهايى است كه بردشمن بدست

آمدهاست با بکاربردن دستآوردهای ابتکارها .چرا كه به نسل امروز اين درس

را مىدهد كه مقاومت و استقامت ،پيروزى ببارمىآورد .ولى نبايد مأيوس شد،
مشکالت ،انحرافها ،اينكه در جمهورى گروهى پديد آمدهاند كه هيچ
باهدفهاى جمهورى سازگار نيستند؛ اينكه بدترين بالى اجتماعى ،دروغ،

اينسان در جمهورى فراوان بکار گرفته مىشود ،نمىبايست ما را مأيوس کند.
ما مىبايد به تالش خودمان ،بکار براى پيروزى معنويت انقالب ،پيروزى
ارزشهايى كه انقالب براى تحقق آنها به انجام رسيد ،بیافزاییم و از پاى در

ننشينيم.

اجراى طرح جامعه نو قعطا مشکلتر است از طرحى كه ما بدان مشغوليم و

چهار بار با ناكامى روبرو شده است .اگر در اين طرح شکست را بپذيريم
چطور مىتوانيم در طرح ايجاد جامعه نو اسالمى ،جامعه مستقل ،جامعهاى كه
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در آن با اجراي اسالم ،مرزهاى آزادى گستردهترمىشود ،چطور مىتوانيم در آن
طرح بزرگ و شگرف ،طرحى كه بايد محتوا و سيما و درون و برون جامعه را

دگرگون کند ،موفق بگردیم؟ اگر ما در طرحهاى كوچك مأيوس بشويم ،چگونه
در آن طرح بزرگ مأيوس نشويم؟

پس الزم است كه ،مردم ،آنها كه در این طرحها كار مىكنند بدانند ،رها

كردن يك طرح بعذرمأيوس شدن از موفقيت آن ،ضربهايست كارى بر هدفهاى
انقالب اسالمى ما .همه آنها كه مىخواهند گوهر و جوهر انسانيت خويش را

در ابتكارها جلوهگر بسازند ،بدانند كه طرحها بايد با ثبات قدم پيگيرى بشود.

دهها مشکل بوجود خواهد آمد؛ توقفها ببار خواهد آورد؛ اما نبايد از پاى
نشست بايد به كار و تالش ادامه داد و طرحها را به پيروزى رساند.

امروز كه براى بازديد اين طرح رفتم ،البته آن يأس دفعات پيش را در

قيافهها كمتر ديدم .قسمتى از زحمت بى حاصل شده بود ،اما اين روحيه كه
كار را ادامه بدهند وجود داشت .اين حالت كه از خرابى كار در آنها بوجود

آمده بود بصورت ابراز صميميت نسبت به برادر خودشان (رئيس جمهورى)
بروز و ظهور كرد .مقدارى با آنها ماندم با شادى و اميد با آنها صحبت كردم.

وقتى مىآمدم مطمئن بودم كه با تالش بيشتر و استقامتى افزونتر كار را تا
موفقيت كامل ادامه خواهند داد.
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اينطور تبليغ مىشود كه وطن و دوست داشتن وطن و اينطور
مطالب ،ملىگرايى است وبا اسالم ناسازگار است

اما مطلب بعدى كه امروز پيش آمد مسئله وطن بود و آموزش قرآنى.
گفتهاند « اينطور تبليغ مىشود كه وطن و دوست داشتن وطن و اينطور
مطالب ،ملىگرايى است ،چون كه با اسالم ناسازگار است .خود اين امر
موجب تبليغات و برخورد شده و عنوان كردهاند که آنها كه به نام اسالم عمل

مىكنند مىخواهند ايران را از دست بدهند؛ حس ميهندوستى را كه موجب
حفظ اين كشور شده و در اين مراحل سخت مردم را به دفاع از ميهن

برانگيخته ،مىخواهند از بين ببرند».

بديهى است كه اينگونه تبليغات در نيروهاى مسلح چقدر تأثير سوء به جا

مىگذارد كه ناگزير چون مسئله تازهاى نيست و هر بار پيش مىآيد و از مسائل
دنيا است ،با اينكه چند نوبت به اشاره و صراحت در اين باره صحبت كردهام،
اينك با وضوح و گستردگى بحث دوباره در اين مورد را انجام مىدهم :نخست

بايد بعنوان خاطره ،دو خاطره را بگويم :يکى اينكه ،در زندان ،شبى اين مسئله
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پيش آمد ،درباره همين مسئله ملىگرايى بحث شد .گفتند :در اصالت خاك و
اصالت خون ،در حقيقت ،اين دو اصالت و يا حداقل يکى از اين دو ،مبنای

ملى گرايى است .هستند كساني كه معتقدند« :خاك ميهن اصالت دارد و چون
ما از اين خاكيم ناگزير ويژگى و خاصههايى داريم كه در مردمان قسمتهاى
ديگر اين كره زمين نيست .در خون ما بعنوان ملت و نژاد ويژگىهايى وجود

دارد كه اين ويژگىها در نژادهاى ديگر يا در مردم كشورهاى ديگر نيست .و يا
حتى اگر نگوييم كه اين خاصهها در ما هست و در ديگران نيست ،اساس
وحدت ملى را وحدت خاك و خلوص خون تشکيل مىدهد .اين مقدار از

باور ،در تاریخ ایران ،وجود داشتهاست و دارد .بهمين دليل است كه پيش از
اسالم اين همه در حفظ خلوص خون ،پاكى نژاد اصرار مىورزيدند .مصر
بودند كه آميزش و اختالط پيش نيايد و آميزش خونها ،پاكى نژاد او را از بين

نبرد» .در آن وقت ،در زندان ،بحث مىكرديم .در كارنامه روزهاى زندان ،اين
مسئله را آوردهام .من اينطور پاسخ دادم كه :ما نه مىتوانيم اصالتى براى خون
قائل بشويم نه براى خاك ،اين خاك يك خاك است و كره ،كره زمين و انسانها

از اين خاك هستند كه مثل دانههاى شانه باهم برابرند .هيچ تبعيض و تمايز و
فرقى ميان انسانها نيست .اينگونه خود را جدا كردن از لحاظ منشاء ( حاال

منشاء خون ،خاك و آتش ) از نظر اسالم امرى شيطانى است .موجود
نخستين ،اولين موجودى كه باستناد فقط منشاء ،استكبار و برترى جست،
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
براىن پايهها يعنى ضرورت دفاع از ميهن و يا ضرورت حمله به ديگران ،اقرار

كنیم که جهان ما را از ابتداء تا انتها جهان خصومت كينه ،دشمنى ،جنگ و
ويرانى و كشتار میکرد و میکند .چنانكه جنگ ميان انسان و شيطان جنگى

است كه در آغاز شده تا پايان ادامه دارد .اين سخن و اين استنباط از همين

تفكيك و جدايى در پايه مىآيد .وقتى ما خود را بخاطر خون و نژاد و خاك
جدا مىكنيم و ديگران زير بار اين برترىجويىها نمىروند و آنها هم البد بر
اساس همين فلسفه براى تحميل برترى خود بر ما متوسل به جنگ مىشوند و
از آنجا كه اساس زندگى در اين جهان مشترك است همه ما در كشتار يکديگر
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و همچنين در تخريب ،مبانى موجوديت يکديگر شریک میشویم .اينست كه
اين مبانى ،خاک و خون ،در اسالم ،نیست .اسالم دين دوستى ،محبت و
اخوت و برادرى ميان انسانهاست و آن مبانى را كه چنين تبعيض و تمايزها و

چنين برترىطلبىهايى را بپذيرد ،با خود سازگار نمىداند.

بديهى است كه اينگونه اعتقادها بر مبناى فاسد «حق را به نا حق دادن»

است ،بدين اعتبار كه « دفاع از ميهن» تبديل به « جنگ براى اثبات برترى و
تفوق و فزونىطلبى » مىشود و اگر شکستى پيش آيد نخستين ثمرهاش
احساس حقارت است .وقتى آنها كه خود را برتر مىدانند شکست میخوردند،

ناگزير مىبايد يا از اين برترى جويى دست بردارند و قبول «خود كمتربينى» و
حقارت بکنند و يا اينكه براى جبران شکست از نو جنگ را تدارك ببينند و

همينطور است در مورد طرف مقابل .جهان بطرف نيستى كشانده مىشود.

داستان دوم داستانى است كه در اروپا به هنگام بحث از هويدا و حکومت

او پيش آمد .يکى گفت او موجود خطرناكى است و كشور را بباد خواهد داد.

مىگفت آنهايى كه در رابطه با يك جريانى بىوطنى قرار گرفته بودند ،آن بالها
را سر ايران آوردند و اينكه او در جريان سه بىوطنى قرار گرفته است .توضيح
خواستيم كه مراد شما از سه جريان بىوطنى چيست؟ او گفت :اين آدم در اين

سه جريان بىوطنى ،بىاعتباركردن وطندوستى و بىارزش كردن وطن را تبليغ
كردهاست :بهايى گرى و فراماسونرى و حزب توده .دوتاى اول در راه خدمت
انگلستان و سومی را در مقام اثبات تودهای گری کردهاست .نیک که بنگریم،

میبینیم ،هر سه بیوطنی ،نه از فکر راهنما که از قدرتطلبی است که مرام
وسیله توجیه آن شدهاست .وگرنه ،وطنداری و وطن دوستی حقی از حقوق هر
انسان است .اسالم استقالل و آزادی ،وطن دوستی را حق میداند و امضاء

میکند.

چرا اين مسئله بدين صورت طرح و عنوان نمىشود؟ جواب من ايناست

كه :پاسخى كه ما براى هر مسئله مىيابيم ،اگر قدرت در سر نداشته باشیم،
فرآورده بينش ماست ،اين پاسخ كه من يافتم و با شما در ميان گذاشتم ،به نظر
من ،پاسخ اسالم به مسئلهاى است كه از ابتداى زندگى بشر مطرح بوده است،
ميهن و وطن و دوستی آن سخن تازهاى نيست ،رهآورد غرب هم نيست .هر
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ملتى براى خود حماسهاى دارد ما شاهنامه فردوسى را داريم كه مواضع و
موقعيت ما را بعنوان ملت ،بعنوان ايرانى در برابر قدرتهای مهاجم انیرانی شرح

مىدهد .ديگران هم از اين نوع حماسهها دارند ،اينهمه داستانهاى عاميانه،
روستايى ،شهرى ادبيات گوناگون درباره ميهن و وطن و وطن دوستى؛ اينها كه

تازه به وجود نيامده است .از آنجا كه اين مسئله مهمترين مسئله بشرى است،
اسالم هم راجع به آن ساكت نيست .شما اگر به رسالههاى عمليه هم مراجعه

كنيد ،مىبينيد دفاع در اسالم واجب است .اما به همين عنوان .آن پاسخى كه
من دا دم بر اساس اصالت خدا و عدم زور بود .برابرى انسانهاى روى زمين در
حق و برداشتى از جهان شمولى حقوق انسان بود .اما در عين حال كه اسالم

يك حکومت جهانى مىطلبد اين حکومت جهانى بر اين اساس نيست كه يك
ملت بر ديگران مسلط بشود و عرب بر غير عرب يا بر عكس مسلط بشود.

در ارتباط با همين بحث ،از مدرس و مفتى عثمانى در حضور خليفه

عثمانى ،نقل میشود كه مفتى عثمانى به مدرس گفت « :ما اختالف كرديم ،ما
مسلمانها وحدت نداريم و چنين و چنان و در نتيجه اروپايىها جرأت كردند و
به قلمرو ما تجاوز كردند و چنين و چنان » در جنك بينالملل اول كه مدرس

جزء دولت موقت ( دولت در تبعيد كرمانشاه) بود و با آنها مهاجرت به

عثمانى كرد.

مدرس در پاسخ او گفت :وحدت دو جور است يك وحدت بر اساس

سلطه شما بر ديگران است كه اين را ديگران زيربار نمىروند .در صدر اسالم

هم همين طور بود :سران عرب مىخواستند به عنوان اسالم بر جهان مسلط

بشوند كه جهان زير اين بار نرفت .على (ع)مىخواست سلطه عرب بر غير

عرب نباشد و عرب زير بار نرفت.

كارنامه يکشنبه  24اسفندماه 1359
تاریخ انتشار شنبه  22فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 510
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در آغاز كارنامه امروز به سه نامه اشاره مىكنم البته به يکى از آنها
مفصل مىپردازم:

نامه اول نامهاى از يك سرباز است .برادر سربازى كه در واقعه كرخه كور

آنطورى كه نوشته است حاضر بوده ،در آن شب كه دشمن سد آتش ايجاد كرد
و در كنار ما گلولههاى توپ كاتيوشا بر زمين مىخورد ،نوشته است كه «او بود
كه مرا به تن خويش پوشاند و دعا مىخواند» .اينك من از فداكارى او

سپاسگزارى مىكنم و در اين كارنامه عين نامه او مىآيد .اميدوارم خدا از او

راضى باشد .در آن شب عدهاى زيادى سرباز و درجه دار و افسر بودند و من

در همه آنها روحيه فداكارى و گذشت ديدم و يقيندارم تاريخى كه با فداكارى

و جانبازيشان مىنويسند ،تاريخ « استقالل ،آزادى و استمرار جمهورى

اسالمى» خواهد بود .نامه بعدى از يك هموطن اهل خرمشهر است ،نوشته
است«:پنجاه و يکمين نامهاى است كه براى شما مىفرستم» درباره وضع
آوارگان و كتابى هم براى من فرستادهاست .أي كاش آدمى توانايىهاى بسيار

مىداشت و مىتوانست تمام معضالت و مشکالت را حل كند.

امروز كهاین كارنامه را ضبط مىكنم بايد بگويم عالوه بر اطالعات

مفصلى كه راجع به چگونگى وضع جنگ در جبهههاى خرمشهر و آبادان

داشتم ،گزارش مفصلى (مىشود گفت يك كتاب) درباره اين جنگ خواندهام،
در وقت خود راجع به اين گزارش صحبت خواهم كرد .دراينجا مىخواهم به

اين هموطن عزيز بگويم كه قطعا نظم بهترين ارزشها است .بشرطى كه نظمى

استبدادى نباشد نظمى پذيرفته از روى علم و اطالع و خودجوشى مردم باشد.

نظم بهترين ارزشهاست ،بشرطى كه نظمى استبدادى نباشد
و در اين جنگ :خصوصا در آن جبههها ،گروهها و اشخاص زيادى حاضر

شدند و عمالا كار وحدت فرماندهى را مختل كردند و آمد به سر ما آنچه كه

نبايد مىآمد .شکر خدا را كه ما بر اين مشکل غلبه كرديم و به هر شکلى بود،
سرانجام تا حدود زيادى وحدت فرماندهى را بوجود آورديم .امروز اميدواريم
1204

اين حادثه بعنوان يك تجربه و درس فراموش نشود .و براى همه ما نسل امروز
و نسلهاى بعد تجربه زندهاى در اذهان باقى بماند و بدانند بدون نظم در اين
جهان نمىتوان با استقالل و آزادى و خصوصا با اسالم زيست .اسالم دين نظم

است.

حکومت اسالمى حکومت نظم است .بدون نظم آنچه بال كه ديديم خود

بر سر خود مىآوريم و اينكه بعضى گفتهاند « انقالب ما در بىنظمى پيروز شد
و بىنظمى نيز ادامه مىيابد» حرف نادرستى است .انقالب ما به لحاظ نظم
خودجوش جامعه در وحدت عمل و كار بروز ظهور كرد ،پيروز شد و بدليل

بىنظمىهاى فراوان و بوجود آمدن مراكز متعدد تصميمگيرى و قدرت و
بىنظمى ها در همه جنبههاى زندگى اجتماعى ،كشور را دچار مشکالتى كرد

كه مىبينيد.

نویسنده اظهار امیداوری کردهاست که خرمشهر زود آزاد بگردد و من به شهر

او بازگردم؛ آن وقت او به مسئوالن رسيدگى آوارگان ،خصوصا به دفتر ريأست
جمهورى خواهم گفت :چگونه میتوان از بارمشکلها کاست.

اما نامه سوم ،نامه ايست باين شرح:
» بنام خدا ،پدر عزيز و استاد بزرگ ،سالم...

رئيس جمهور محترم بر تو و راهت درود مىفرستم و نداى حقطلبانهات را

در قلبم حس مىكنم .اينجانب حسين جمالى دانشجوى سال اول دانشگاه
اصفهان و اهل كاشان مىباشم .غرض از نوشتن اين نامه همدردى با شماست.
من قبالا عضوى از دفتر تبليغات رياست جمهورى شما بودم و به لحاظ اينكه

در سرنوشت خود و جامعهام سهيم مىباشم نكاتى را به شما يادآورى مىكنم.
اميدوارم كه اصل را بر تفاهم و همسو كردن نيروها بگذاريد و مشکالت را

مرتفع سازيد .همانگونه كه به كرات گفتهايد و نوشتهايد جامعه ما دچار
جوسازيها ،فرصتطلبىها و انحصارطلبىهاى گروه معدودى قرار گرفته است

و هر كس بر حقى بایستد با چماق روبرو و سركوب مىگردد .واقعا چه بايد

كرد؟ آقاى بنىصدر از نظر من اين جوسازيها شما را نيز بخود مشغول ساخته
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است ،خطوط فكرى شما ،سخنرانيهاى شما همه اشارهاى است به
خرابکارىهاى دولت .برادر و پدر مهربانم آيا شما نبايد در رابطه با مردم

راهحل اساسى و بنيانكن سرمايه دارى را در ميان بگذاريد؟ آيا نبايد به مردم
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

انحصار دولت انقالب قرارگيرد؟ درست است كه ممکن است آنچه را كه شما
بخواهید بگوييد ،چماق كنند و بر سر شما فرود آورند .اما بقول شما سال ،سال
استقامت است .رئيس جمهور عزيز بخدا قسم ،تورم ملت را فلج كرده ،شما

در اقتصاد توحيدى گفتهايد كه امکانات كار در هر نسلى براى همه بايد
مساوى باشد .چرا اين مسائل را از كتاب به مردم منتقل نمىكنيد؟ چرا راهحل
حصول مساوات و برابرى را با مردم ،اين پشتوانه اصيل خود و انقالب ،در

ميان نمىگذاريد؟ بيانيه جمهورى اسالمى شما مقدارى راهحلها را گفته است،
اما در سطح مردم بايستى طرح و باز شود ،فاصله طبقاتى ناشى از جامعه

سرمايهدارى بايد از ميان برداشته شود .بايد الگوى مصرف تغيير كند؛ بايد
معنويت به جامعه بازگردد .اما اينها همه خود مبارزهاى بنيادى با سرمايهدارى

مىخواهد ،پدر بزرگوار مىدانم كه شما با كوهى از مشکالت طرف هستيد و
مىدانم كه ملى كردن تجارت آزاد با كوهى از نارسایيها مواجه خواهد بود و
مشکالتى را چون بيكارى و فقر در بر خواهد داشت .اما دريچهاى است براى
حصول به اقتصاد توحيدى«...

اين نامه چند خط هم دنباله دارد و در آخر اينطور آورده است كه :پدر!

بنظر من بايد شما اين مسائل را كه درد مردم است ،با مردم در ميان بگذاريد و

مردم راهحلهاى شما را تحمل خواهند كرد.
خداوند يار و نگهدارت باد»

چند نوبت هم به من گفتهاند در دو مسئله صحبت بکنم ،با خوانندگان

خودم و با مردم؛ يکى درباره نظم و يکى ديگر مسائل مبتالبه محرومان جامعه
و راهحلهايى كه هست بحث .گفتگو درباره نظم را بارها كردهام .در كارنامه
يکى از روزها اجزاء اين نظم را با تفصيل موضوع بحث خواهم كرد با شواهد
و داليل بسيار از همين جنگ تا خوانندگان من ببينند ارزش هيچ چيز در
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جامعه به اندازه نظم نيست .آن قدر نظم در جامعههاى بشرى اهميت دارد كه
رژيمهاى استبدادى علت ايجاد خود را همان نظم مىدانند و جامعه آگاه،

جامعه پيشرو آن جامعهاى است كه بدون استبداد و خود مردم بطور خودجوش
نظم را بپذيرند و در كارها با نظم عمل كنند اينكه ما عدالت را اصل دينى

مىدانيم امامت را اصل دينى ميدانيم .توحيد را اصل دينى مىدانيم ،اين اصول
يعنى همين پذيرفتن خودجوشى و رشد كردن تحت رهبرى آگاهانه و آزادانه و

از روى عقل .كتابى درباره مالصدرا خواندم؛ وقتى نوبت به كارنامه روزى شد

كه اين كتاب را تمام كردم ،درباره نظم صحبت خواهم كرد.

آيا ملى كردن تجارت اگر ما استقالل نداشته باشيم ،به نفع محرومان
تمام مىشود؟

اما درباره راهحلهاى كشور و محرومان جامعه ،اول از اينجا شروع كنيم كه

آيا ملى كردن تجارت اگر ما استقالل نداشته باشيم ،به نفع محرومان تمام
مىشود؟ اروپاى شرقى را بنگريم ،در آنجا تجارت داخلى و تجارت خارجى
ملى است اما چون استقالل وجود ندارد (در رابطه با خارج) و آزادى وجود
ندارد در رابطه با داخل ،از اين ملىكردن تنها آن دست از ديوانساالران و تن

ساالران سود مىبرند .همانطور كه امروز در لهستان بعد از قريب  40سال

حاكميت سوسياليسم و كمونيزم مىبينيم.

بهرحال در صورتى كه زمينه زمينه وابستگى باشد فرق نمىكند كه کشور

سلطهگر باشد مثل اتحاد شوروى يا زير سلطه باشد مثل لهستان .وقتى زمينه
استقالل نباشد و در جامعه آزادى نباشد ،اينها دردى از مردم محروم جامعه دوا

نمى كند .چرا راه دور برويم ،يك مثال از كشور خودمان بزنيم .ما بهره بانكى
را حذف كرديم ،به اين ترتيب كه در كشاورزى ،مسکن؛ در وامهايى كه به

اينها مىدادند ،در صنايع كوچك و مردم محروم ( پيشهورى و غيره) بهره
حذف شد .اما اگر ما مىخواستيم وامهايى كه به صنايع بزرگ و بازرگانى و

ساختمان سازى مىدهيم بىبهره كنيم ،سودش به جيب سرمايه دارى مىرفت.
معنايش اين بود كه مردم محروم پساندازهاى كوچکشان را به دستگاه بانكى
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بدهند و اين بانك اين پول را در اختیار مردم ثرومند قراردهد و آنها پولشان را
زياد ب کنند .بهره هم نگيرند و ضرر را هم از محل نقت تدارك كنند و بپردازند.
پس اگر ما مىخواستيم بهره در اقتصاد از بين برود ،بايد نظام اقتصادى را

دگرگون مىكرديم .براى اينكار قدم اول اين مىشد كه بازرگانى خارجى

(همانطوريکه در قانون اساسى هست) ملى بگردد .و سرمايه گذارىهاى
داخلى را در صنعت و كشاورزى بانكها تصدى كنند و يا الاقل شريك شوند .به

اين ترتيب ،بانكها كه كارشان صرافى بود ،تبديل مىشوند به نهادهايى كه مركز

فعاليتهاى اقتصادى قرار مىگيرند و بهره هم بىمعنا مىشود .پس يك كار را به

تنهايى نمىتوانستيم انجام بدهيم .وقتى بازرگانى خارجى و سرمايهگذارى
صنعتى و سرمايهگذارىهاى ديگر مشکلند و انجام نمىگيرند و در اختيار
نيستند ،طبيعى است كه حذف بهره به معناى رساندن سودهاى كالن به

صاحبان سرمايههاى بزرگ است .به همين نظر ما در همين زمينهها نيز اقدام
كرديم .در دوره كار شوراى انقالب قانون ملىكردن بازرگانى خارجى به

تصويب رسيد و مىبايست ظرف يکسال به اجرا در مىآمد .آن سال تمام شد.
اين است يکى از مشکلها؛ اگر آن بازرگانى خارجى ملى مىشد ،آن بخش از
وامهاى بانكى كه به بازرگانى خارجى داده مىشد ،در واقع اعتباراتى بود كه از

محل پساندازهاى عمومى به اين گونه فعاليتها اختصاص مىيافت و سودى كه
از اين رهگذر بدست مىآمد ،نصيب جامعه و صاحبان پس اندازهاى كوچك

مىشد .همينطورتوسعه صنعتى و كشاورزى و امور ساختمانى نيز محتاج برنامه
بود تا بتدريح دستگاه بانكى ما تبديل به يك دستگاه سرمايه گذارى بزرگ و

وسيع بشود .در آن صورت ،باز بهره بىمعنی مىشد و نظام بانكى تبديل مىشد
به دستگاه سرمايه گذارى جذب كننده پس اندازهاى مردم و تبديل كننده آنها به

سرمايههاى صنعتى ،كشاورزى و ساختمانى .اگر اين قمست از برنامه هم
بالاجرا بماند ،طبيعتا آن قسمت از برنامه حذف بهره بانكى بالاجرا مىماند.

حاال ممکن است عدهاى سروصدا راه بياندازند كه «كو آن حذف بهره؟»
جواب اين است كه آن بخش از وعده كه وامهاى كوچك براى كشاورزى و

خريد خانه بود بهرهاش حذف شده و ضررش را نظام بانكى تقبل كرده و

مىپردازد .اما اين دو قسمت كه به اصطالح بخش مهم اعتبارات بانكى است
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و بدليل عدم اجراى برنامههايى كه در اختيار نظام بانكى نبوده و در خارج
نظام بانكى بايد انجام مىگرفت ،انجام نگرفته است .خوب اين يك مشکل.

مشکل بعدى اين است كه بر فرض اينكه ما اين مشکالت را هم حل

مىكرديم اگر اقتصاد ما فعاليت توليدى داخليش روزبروز كمتر بشود و تكيه
و اتكايش به واردات روزبروز افزايش پيدا بکند ،ملى كردن بازرگانى خارجى

چه تأثيرى به سود محرومان جامعه ما مىتواند داشته باشد؟

اين است آن سئوال اساسى كه به شما خواننده كه نويسنده نامهايد و همه

مردمى كه اين سطور را مىخوانند مىگويد چرا من هم پيش از جنگ و هم
خصوصا در دوران جنگ اين همه نگرانى آزادى در درون و استقالل در برونم.

براى اينكه مىدانم ،اگر محرومان جامعه ما و آگاهان ما شما دانشجويان ،شما

دانشگاهيان ،شما درس خواندهها ،شما روحانيون ،شما مردم كشور آزاد نباشيد
و عمل نكنيد و اين وابستگى روزافزون بشود ،ملى كردن تنها به ميزان غارت

خواهد افزود .هم چنانكه در اروپاى شرقى هم همينطوراست .هزينههاى

گسترده ديوان ساالرى ،عدم كنترل و غير قابل مهار شدن دستگاه كنترل و
تمامى فعاليتها و قرار گرفتن بخش مهمى از فعاليتهاى اقتصادى در خارج از
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

معلوم شد ،چند نوبت ديگر اين زمينه رامن توضيح دادهام كه استقالل و آزادى
در حقيقت زمينه تحول اساسى است در جامعه بسود محرومان كه اگر اينها
نباشد ،هيچ رژيمى هراندازه ادعا كند كه به سود محرومان جامعه مىخواهد

عمل كند نمىتواند به ادعاى خود عمل كند .چون ابزار كار را ندارد ،در همين
مثال بهره كه آوردم ما اگر بخواهيم بهره را از اقتصاد خود حذف بکنيم تنها

كافى نيست كه بانكها بهره نگيرند .يعنى اگر ما از پيش برنامه صنعتى و

بازرگانى خود را اجرا مىكرديم و بانكها علت موجه ديگر براى اعتبار دادن به
اشخاص با بهره پيدا نمىكردند ،باز بهره در اقتصاد ما از بين نمىرفت و پيش
از اينكه در دستگاه اجرايى عهده دار مسئوليت بشويم ،بحثهاى مفصلى درباره
شرايط اقتصادى حذف بهره انجام داديم و بايد بگويم مقدارى تنبلى و

مقدارى گرفتارى همانهايى كه در اين بحثها شركت داشتند موجب شده است
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كه اين بحثها منظم ضبط شده ولى منظم بصورت كتاب در اختيار عموم قرار
نگرفته است .تا همه متوجه بشوند كه حذف بهره حرف و شعار نيست كه
بگويند ،بله ما مىآييم و حذف مىكنيم .ممکن است دولت بهره را نگيرد اما
اين ارفاقى است به زيان محرومان که به سود صاحبان قدرت و نفوذ سرمايه

مى كند .اگر بخواهيم بهره از بين برود بايد نظام و ساختمان اقتصادى جامعه
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

شدهاند و مسئوليت قبول كردهاند كه اين بحثها را آماده كنند و منتشر سازند،
بيش از اين تعلل و تنبلى نكنند و زود مباحثات را آماده و در دسترس عموم

قرار بدهند .چرا كه تا آگاهى در مردم نباشد ،زود مىشود جو درست كرد و بنام
محرومان بر ضد آنان عمل كرد و وضعى فراهم آورد كه قابل تدارك نباشد و يا

تدارك آن دشوار باشد.

تا آگاهى در مردم نباشد ،زود مىشود جو درست كرد و بنام محرومان
بر ضد آنان عمل كرد

پس از اينكه با اين بحث كوشيدم به شما خوانندگان روشن كنم استقالل و
آزادى آنسان كه من مىفهمم و چند نوبت توضيح دادهام ،زمينه اصلى تغييرات
اساسى اجتماعى در جهت از بين بردن مستكبر و مستضعف است .اگر در کار

نیاید ،مستضعف مستضعفتر و مستكبر ،مستكبرتر مىگردند.

ممکن نيست در يك جامعهاى آزادى نباشد و از شدت محروميت كاسته

گردد .چون وقتى مىگوييم آزادى نيست ،معنايى جز اين ندارد كه اكثريت
جامعه بسود يك اقليتى مجبور به سکوت ،دم نزدن و خفه و خاموش شدن

است .آن اكثريتى كه در جامعههاي ما هست اكثريت محروم است .وقتى آنها

خاموش مىشوند معنايش ايناست كه آن اقليت حاكم كه همه چيزها را بخود
اختصاص مىدهد ،در رفاهطلبی اندازه نگه نمیدارد .اینها اسيرسلطهگری

هستند؛ روحیه سلطهگری دارند و از سلطه بر ديگران لذت مىبرند .آنچه به
همه تعلق دارد خود تصرف مىكنند .پس مردم را نبايد فريفت؛ اگر ما
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بخواهيم بسود مستضعف و محروم عمل بکنيم ،قبل از هر چيز و بيش از هر
کار ،بايد در زمينه استقالل كشور و آزادىهاى سازنده (بمعنايى كه گفتيم)

عمل کنیم .مردم محروم كشور آزاد باشند تا آنها بتوانند در تحول جامعه
خودشان نقش داشته باشند و كاله سرشان نرود وقتى اين زمينه را هم بدون

برنامه نمىتوانيم بدست بياوريم ،پس اينجور نتيجه بگيريم كه استقالل و

آزادى ،در جامعه استبدادزده وابسته ،به معناى تغيير نظام اجتماعى از طريق
حذف وابستگيها بخارج و توسعه امکان آزادى عمل اقتصادى آزادى عمل

سياسى ،آزادى فعاليت فرهنگى ،آزادى اجتماعى (رهايى جامعه از بندهاى
طبقاتى) است .اجراى برنامه در اين قلمرو بما بايد امکان بدهد كه عوامل
اساسى محروميتهاى جامعه را از بين ببريم .در اين زمينه بوده است كه در دو

سال گذشته در آنچه شدهاست من نيز نقش داشتم .کارها در صورتى كه در
آنجهت انجام بگیرد ،به سود محرومان انجام گرفته است .در زمينه بانك ،در
زمينه صنايع ،در زمينه بازرگانى خارجى ،در زمينه افزايش دستمزدها ،در زمينه

كوشش براى ايجاد نظم ،در زمينه كوشش براى توسعه فعاليتها ،در زمينه تغيير
اساسى در نظام سرمايهگذارى ،كارهاى بسيار انجام گرفته است .اما اين امور،
امورى نيستند كه خودبخود پيش بروند .اينست كه يك رهبرى متناسب و آگاه

در مقام اجراى يك برنامه ضرورت دارد .از ميهن اسالمى ما در جبههها چه
كسانى دفاع مىكنند؟ انقالب را چه كسانى كردهاند؟ اين هيجان و احساسات
صميمانه را ،اين دوستى و صفا و صميميت از چه كسانى است؟ ما مىبينيم جز

محرومان كسى قادر به انجام اين كارهاى سترگ نبود.

اگرما بخواهيم الگوى تازهاى به بشر عرضه كنيم؛ حتى اگر از روى

خودخواهى نه از روى اعتقاد هم بخواهيم اين كار را بکنيم چه كار ديگرى جز
كوشش براى از بين بردن محروميتها بايد بکنيم؟

پس ما همانطور كه اعتقادمان است بايد بکوشيم تا شرايط تحول جامعه

را فراهم بياوريم آيا مىتوانيم اين شرايط را فراهم آوريم ،بدون مشاركت خود
محرومان؟ در اين جا ما به سومين زمينه اساسى كار خود مىرسيم ،آنچه در

تاريخ واقع شد .به یاد نويسنده نامه و به ياد همه آنهايى كه اين كارنامه را

مىخوانند مىآور:
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على براى كه مىكوشيد؟ چطور شد او که براى محرومان مىكوشيد،
مىرفت و سر را به چاه مىگذاشت و مىگريست از دست چه كسانى
مىگريست؟ آيا فقط از دست مستكبرها مىگريست يا از دست عدم آگاهيها هم
مىگريست؟

بقيه كارنامه يکشنبه  24اسفند 59
يکشنبه  23فروردين ماه 1360
روزنامه 511

به دو شيوه بيشتر نمىتوان نظام اجتماعى را دگرگون كرد
به دو شيوه بيشتر نمىتوان نظام اجتماعى را دگرگون كرد .مىگوييم به دو

شيوه براى اينكه مىخواهم براى چندمين بار ثابت بکنم در حقيقت يك شيوه

بيشتر نيست.
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يکى شيوه استبدادى ،گروهى ،حزبى ،امور را در دست بگيرند و با كشت و
كشتار و بريدن نفسها ،بدون اعتناء به خواست مردم و دلخواه و مشاركت آگاه و

فعال مردم ،برنامه خويش را به اجرا بگذارند.

يکى ديگر ،ايجاد تغييرات اجتماعى با شركت خود مردم ،از روى آگاهى و

با مشاركت فعالشان.

اما راه حل اولى ،اين را در روسيه و كشورهاى كمونيستى و پيش از جنگ

دوم جهانى در اروپاى مركزى بوسيله رژيمهاى نازیست و فاشيست ،در كشور
خودمان بوسيله رژيم استبدادى عمل كردهاند ،ليکن نتيجه آن اين نبوده است
كه نظام بسود محرومان تغيير كند بلکه سرانجام نظامى به زيان محرومان

بوجود آمدهاست .طبقه جديدى جاى طبقه حاكم پيشين را گرفته و شدت
استثمار افزايش يافته است.

هيچ ممکن نيست ،يك رژيمى بسود محرومان همه چيز را دگرگون كند و

محتاج استبداد باشد اگر محتاج استبداد شد معلوم مىشود كه در زبان و حرف
و بيان درد مظلومان را دارد ولى در عمل درد ظالمان را دارد و بسود آنها عمل

مىكند.

اما مردم و محرومان جامعه چگونه مىتوانند در عمل مشاركت بکنند وقتى

آ گاهى ندارند؟ وقتى نمىدانند نقش آنها كدام است ،وقتى نمىدانند مسئوالن
آنها چه مشخصاتى بايد داشته باشند ،وقتى نمىدانند برنامههايى كه بايد اجرا

بشوند كدامند ،وقتى نمىدانند چقدر بايد صبر و استقامت داشته باشند و كار

كنند ،وقتى نمىدانند ارزش كار افراد عالم و متخصص چيست ،و بسيارى
امور از اين قبيل؟ نتيجه اين است كه امروز مىبينيد يك متخصصى مثالا مىآيد

حقوق مىگيرد .آنها ممکن است اعتراض كنند كه چرا پول زياد مىگيرد.
محرومين همچنان در محروميتند؟ ناگزير بايد اين را بدانند كه تحول يکشبه

انجام نمى گيرد اگر ما بخواهيم ،حقوق اين متخصص را از حد كمتر بدهيم
كسى كه آگاه باشد و معتقد ،به كم قانع مىشود اما اگر زندگى را جور ديگرى

فهميده بود ،او مىرود به جايي كه به او آنچه مىخواهد میدهند .بناچار چرخ

فعاليت آن هم در جهان ما ،كند و گاه متوقف مىشود و وضع اقتصاد بدتر شده
و بر شدت محروميتها افزوده مىگردد .اينها امورى است كه مردم بايد بدانند،
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يك دوران طوالنى كار و تالش در آزادى و آگاهى را بپذيرند تا ما از شام تيره
به صبح روشن برسيم .و سومين زمينه كار ما بايد آ گاهىدادن باشد بدون آگاهى

« آزادى نيست » بدون آزادى استقالل نيست .اينها يك واقعيتند و بدون اينها
محروميتها روزافزونند.

چهارمين زمينه از سه زمينه قبلى بوجود مىآيد :نویسنده نامه میپرسد :شما

چرا مطالب را از كتاب به مردم منتقل نمىكنيد .اما شما وقتى كارنامه را
بخوانيد سرمقالههايى كه در اوايل در انقالب اسالمى مىنوشتم بخوانيد،

سخنرانىها را بشنويد ،ببينيد كه در مدتى كه متصدى امور هستم ،بيش از حد
توان و در مقايسه با كشورهاى ديگرى كه اينگونه انقالبها را به خود

ديدهاند ،چندين و چند برابر بيشتر از هر مسئولى در اين زمينهها با مردم
صحبت كردهام و بسيار مىشود كه با خود مىگويم ،اينهمه اصرار كه در
سانسور من مىكنند ،پر بىجا هم نيست زيرا اگر اين تالشها در آ گاهىدادن

نبود ،تاكنون بر سر ما چه آمده بود؟

زمينه چهارم اين است كه نسبت به فعاليتهايى كه انجام مىگيرد ،نظر بدهيم

و ارزيابى كنيم و به مردم بگوييم كه از اين نوع فعاليت چه ببار خواهد آمد .و
قطعا نويسنده نامه هشدارهاى مرا در زمينه اقتصادى خوانده و شنيده است.

براى آغاز سال هم باز يك گزارش اقتصادى براى اطالع عموم  -كه از طرف

دفتر اقتصادى ريأست جمهورى آماه گشته ( گروه اقتصاد) و من آن را ديدهام
 -منتشر مىشود .تالش براى متقاعد كردن همه ،ضرورت يك برنامه ،برنامه

دراز مدت طوالنى و براى تغيير همه جانبه نظام اجتماعى ،زمينه چهارم تالش
من است .به ياد نويسنده نامه مىآورم كه در سفر به چند شهر خراسان يك
موضوع محور بحث قرار گرفت و آن تغيير دادن و جلوگيرى از تغيير نظام

اجتماعى در ايران بود .به گمان من امروز جامعه ما در وضعى است كه باید با
تغيير اساسى در نظام آن نيروهاى مبتكر و خالق آزاد بگردند و به كار و تالش

بيفتند .اين نيروها و كارمايههايى كه در قشرهاى عظيم جامعه ما هست و
بيكار ،بکار افتد ،با كار و تالش تغيير كند و وضع محرومان نيز تغيير كند و
جامعه نوى پيدا كنيم .اينكه با همه تبليغاتى كه به ضد مىشود ،در محيط

محرومان هم مىشود ،چه دهقانان در روستاها ،چه كارگران در شهرها و
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قشرهاى محروم جامعه ،اين احساسات گرم و صميمانه را هر بار كه مجال
يابند بروز مىدهند ،هيچ دليلى جز اين ندارند كه مردم آگاهند .مىدانند كه

دعواى اصلى برسر چيست .آنها داراى يك فرهنگ تاريخى هستند .و مىدانند
كه تغييرات اجتماعى ،تغييراتى نيستند كه با يکى دو عمل به انجام برسند و با
يکى دو شعار به نتيجه برسند .امروز وضع را در قلمرو اقتصاد و فرهنگ و

سياست و روابط اجتماعى مىبينيم .هيچ دليلى براى بدتر شدن وضع وجود
نمىداشت اگر ما از روز نخست با برنامه و نظم عمل مىكرديم و نسبت به

آزادىها و حقوق مردم قاطع مىبوديم و امنيت قضايى بمعناى درست كلمه

بوجود مىآورديم ،امروز ما در جاى ديگر بوديم.

اينهمه كارمايه كه در برخوردهاى بىحاصل ،چه داخلى ،چه خارجى،

تلف كرديم ،مىتوانستيم در سازندگى بکاربريم .يعنى اگر قوانين ما كه در زمينه
تغييرات اساسى اقتصادى چه در جهت استقالل از وابستگى و چه در جهت
تغيير مناسبات اقتصادى داخل جامعه خوب اجرا مىشدند و اينطور نمىشد

كه يا بالاجرا بمانند و يا طورى اجرا شوند كه ما آرزوى وضع سابق را بکنيم،
کار بهار انقالب به خزان نمیکشید .اينها بدون آگاهى شما شدنى نيست .پس

حاال كه شما خود مىدانيد كه اين امور را بايد با مردم گفت ،معلوم به اينكه
يکدست صدا ندارد؛ تنها گفتن من دردى را دوا نمىكند  -آنهم با مشکالتى

كه ايجاد شدهاست  -پس خود شما (خوانندگان) اين مفاهيم را با مردم در
ميان بگذاريد .بيانيه جمهورى اسالمى را بند ،بند در چند نوبت به تفصيل

توضيح دادهام؛ در اجتماعات بزرگ در خارج و داخل كشور .پيش از آمدن به
ايران ،پيش از انقالب و بعد از انقالب ،اول بايد متقاعد شد به ضرورت
اجراى يك برنامه ،بعد مردم را از آن برنامه آگاه كرد .تنها در اين صورت است

كه ما مىتوانيم بدون استبداد و با مشاركت مردم برنامهاى را براى تغيير
اساسى ،به اجراء بگذاريم .اينك نوبت شماست كه آن بيانيه را بند بند براى
مردم توضيح بدهيد .به نقش بزرگ خودتان كم بها ندهيد ،اينهمه مردم

محروم كه مىتوانند با شماركت خود ،دگروگونىهاى بزرگ در جامعه خود و
در جهان بوجود آورند بايد از توانايى خویش آگاه بگردند و اين بر عهده
شماست .با اين حال من نيز سهمى را بعهده مىگيرم و بنا به مقتضيات و
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مسائلى كه پيش مىآيد ،گفتنىها را مىگويم به اين اميد كه شمايى كه به من
نامه نوشتهايد و هزاران جوان چون شما كه اين نامه را ننوشتهاند و با شما
شريکند به تالش و كوشش برخيزيد و در چهار زمينه كه گفتم آگاهى بدهيد به

مردم و روشن كنيد كه بدون استقالل ،بدون آزادى ،بدون آگاهى و بدون برنامه

( و آن سه بدون برنامه موجب هيچ تغيير اساسى نخواهد شد) و اگر اين چهار
امر تحقق پيدا نكند ،استقرار جمهورى اسالمى اسمى است بىمسمى .صميمانه
مرا در اين تالش يارى رسانيد .ايران زمانى محدود دارد؛ دقايق براى ما مهمند،
بايد همه بکوشيم و آنچه دگرگون كردنى نيست ،دگرگون بسازيم .به تالش
برخيزيد غير اين ،يکبار ديگر نيز اين حرف را زده بودم حاال نيز تكرار

مىكنم « :بکوشيد در سرتاسر كشور بکوشيد .به سود تغييرات اساسى ،براى

دگرگونىهاى اساسى بکوشيد» .اگر نه ،دم زدن از محرومان و عمل كردن بسود
مستكبران ،نظامى را در ايران استوار خواهد كرد كه بود .وابسستگىها را افزون

خواهد كرد و آينده تاريك است .روشن كنيد آينده را با تالش بسود تغييرات

اساسى .اين است كه آنچه كردنى است و بايد كرد و اميدوارم همه با هم انجام

دهیم .

در اين روز ،عالوه بر اين نامهها كه موجب اين بحث براى شما

خوانندگان شد ،گزارشهاى ديگرى نيز خواندم كه فهرست اين گزارشها را در
كارنامه يکى از روزهاى آينده خواهم آورد .در مورد جنگ ،اجتماعى از
فرماندهان تشکيل داديم و مسائل جنگ را مورد بحث و گفتگو قرار داديم.

شب هنگام نطق صدام حسين را كه متضمن تهديد ايران بود شنيدم .در اين
باره پيش از اين مطالبى را گفتهام و حاال نيز مىگويم.

صدام اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفرى ما را
تهديد مىكند:

صدام اين دومين بار است كه پس از آمدن هيئت هشت نفرى ما را تهديد

مىكند .آنچه مهم است تهديد او نيست بلکه نقش افشاگرانه تهديد او است.
اين صحبتى كه او مىكند ،بازديدها كه مىكند ،لحن تمسخرآميزى كه در
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صحبتهاى خويش بر ضد ما بکار مىبرد ،همه بازگو كننده بينش راهنماى
اوست .بگمان من او يك بيمار است .بيمارى كه عالئم مرضى را به روشنى

بروز مىدهد .بيمارى او از اعتقاد به اصالت زور ناشى مىشود و در حدى است
كه گمان مىكند هيچكس دیگر هم جز به زور اصالت نمىدهد .پس چون فكر

مىكند ما هم چون او زور را اصل مىدانیم ،تهديد مىكند كه زور من بيشتر
است .اگر تسليم نشويد من شهرهاى بيشترى را مىگيرم ،زمينهاى بيشترى را

مىگيرم ،چنين مىكنم و چنان مىكنم .شاه سابق هم چون وى همين بيمارى را

داشت و اين بيمارى نزد مستبدها شديد هست .دائم زبان تهديد بکار مىبرند و
آنها كه اين بيمارى را ندارند و يا بسيار كم دارند نه تنها از اين تهديدها از

ميدان بدر نمىروند ،بلکه با اطمينان خاطر مىتوانند برنامه صحيحى را براى از
پيش پا برداشتن مزاحم بيمار به اجرا بگذارند .شرط آن هم تنها صبر و

استقامت است .بهرحال اگر او مىتوانست بفهمد كه زور اصالت ندارد ،البته
دست از زورگويى به هموطنان خويش و فرستادن نيروى مسلح به ايران

برمىداشت .و اگر الاقل بيمارى او تا اين حد شديد نبود و مىتوانست بفهمد
ما بر اساس حق عمل مىكنيم نه بر اساس زور باز مىتوانست رفتار مناسبى با
ما در پيش بگيرد و كار را به اینجا نكشاند .اما همانطور كه رويه كار اينطور
بيماران است حق را نمیشناسد وزور را مىشناسند .هيچ واقعيتى را بجز زور

نمى پذيرند و گمان آنها اين است كه اين واقعيت ،واقعيت همگانى و ابدى
است .پس يك زبان بيشتر نمىماند و آن زبان زور است .و حاال هموطنان ما
بايد به اين نكته اساسى توجه بکنند ،تنها صدام نيست كه چنين مىانديشد،

در داخل كشور ما و كشورهاى ديگر جهان نيز زورگويان بسيارند
اگر ما اصالت را بحق ندهيم و به زور بدهيم آن وقت بايد متناسب با زور،

زورى كه داريم و زورى كه بر ضد ما بکار مىرود ،يا امتياز بدهيم يا امتياز
بگيريم .در اين صورت خواهى نخواهى ما به رژيمى باز مىگرديم كه بر ضد آن

انقالب كرديم .كشور دستخوش تالطمهاى پايانناپذير مىگردد .اين مسئله
بسيار اساسى است و من مايلم همه آنها كه اين كارنامه را مىخوانند به اين امر
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توجه بکنند كه انگيزه تحرك ما بايد حق باشد .اگر انگيزه تحرك ما حق بود
ما نبايد جز به حق تسليم بشويم و نبايد چيزى بيشتر از حق بخواهيم .نه به

كمتر و نه به بيشتر آن نبايد قانع بشويم.

و مبارزه براى احقاق حق بايد يك مبارزه دائمى بگردد .طول مدت و

خسارات حاصله هر چه باشد بيشتر از خسارات تسليم به زور نيست.

ما در هر مسئلهاى اگر بر اين اساس عمل بکنيم يعنى حق را ضابطه قرار

بدهيم ،ممکن است فشارها و زورى كه بکار مىرود مانع از آن بشود كه ما فورا
بحق برسيم و حق را اعمال كنيم .اما اگر خط حركتى خود را از دست ندهيم

دير يا زود ما پيروز مىشويم .عمده اين است كه منطق زور ما را نيز مغلوب
نكند و مجبور نسازد كه آن را بپذيريم .تا وقتيکه ما منطق دشمن را

نپذيرفتهايم ،احتمال پيروزى ما باال است و زياد است .اما اگر منطق زور را
پذيرفتيم و تسليم اصالت زور شديم ،ولو بر نيروهاى عراق غلبه كنيم ،شکست

خوردهايم؛ اينست مسئله اساسى و بمناسبت اين تهديدها و از راه تكرار من
مىبايد با شما خوانندگان درميان بگذارم که جنگ با عراق از نظر من بايد با
همان انگيزه انجام بگيرد كه در هر مبارزه ديگرى .نمىتوانم تضمين بکنم كه

همه مبارزهها فورا به نتيجه برسند اما تا وقتي انگيزه و مايه تحرك ما حق

است ،دشمن قادر به فاسد كردن ما نمىشود و پيروزى ما ميسر است .از اين
روست كه در مسئله كربال يك سو حق كامل است يك سو زور كامل است .در

صحنه تاريخ ،زور كامل از حق كامل شکست خورد .هر چند زورگويان هنوز
حکومت مىكنند اما بعنوان ارزش و در فرهنگ بشرى زور از كربال به اين سو
ارزش و اصالت خويش را از دست داد و اين اميد در دل مستضعفان بوجود
آمد كه روزى بکلى زور بعنوان اساس تنظيم روابط چه در زندگى داخلى

جامعهها و چه در زندگى بينالمللى از ميان برود.

علت اينكه ما توانستيم در

برابر نيروى مهاجم مقاومت بکنيم بگمان من همين است كه ما در سازماندهى

دفاع و در تدارك جنگ با همه موانعى كه ايجاد شد روشهايى را اتخاذ كردهايم
كه بر پايه حق استوار بودند نه بر پايه زور و در نتيجه استعدادها توانستند بروز

كنند و فعال بشوند .فعال شدن استعدادها ،موجب شد كه ما در مدت كم
توانستيم امکانات نظامى زيادى را فراهم بياوريم و در جبههها نيروهاى خود را
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تقويت كنيم .اين امرى است كه آقاى صدام حسين نمىتواند آن را بفهمد و اگر
خوانندگان اين سطور اين امر را بفهمند و مرا در مسئوليتى كه دارم ،الاقل تا
اين حد يارى كنند كه بگذارند بر اساس حق روشهاي مناسب را بکار ببرم،

اطمينان مىدهم كه كمبود مهمات و تسليحات را استعدادها و ابتكارها و
اعتقادها جبران كنند و رژيم صدام حسين را قربانى زورپرستى خويش

بگردانند.

عصر هنگام به تهران آمدم براى اينكه صبح فردا در منزل امام به دعوت

او حاضر شوم.

كارنامه دوشنبه  25الى پنجشنبه  28اسفند13 59
تاریخ انتشار دوشنبه  24فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 512
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ساعت  8صبح به منزل امام رفتم .آقايان مهندس بازرگان ،بهشتى،
هاشمى رفسنجانى ،خامنهاى ،رجائى ،موسوى اردبيلى هم آمده
بودند.

نخست امام صحبت كردند بعد ما نشستيم و صحبت كرديم آخر سر هر كس
پيشنهاد خود را نوشت و به امام داد .در ساعت  2بعدازظهر پراكنده شديم و
شب هم پيام امام را شما مردم شنيديد.

آنچه در گفتگوها گذشت ،بنابراين شد كه در معرض اطالع عمومى

درنيايد .گرايشها و پيشنهاد را به آينده مىگذاريم و فعالا اميد ما ايناست كه با
اطمينان و روحيه بهترى كار جنگ را پيش ببريم و برخوردها جبهه ما را

تضعيف نگرداند.

روز بعد به خوزستان بازگشتم و براى بازديد از طرحى كه در دست اجرا بود

رفتم و برگشتم .بعد از آمدن ،سرتيب فالحى و آقاى رسولى و پنج نفر ديگر در
آب مىافتند ،چون قايق ظرفيت اين همه را نداشته بود؛ آب آنها را چند كيلومتر
دور مىبرد .تا ساعت  12شب در جستجوى آنها بودند كه دو نفر شهيد شدند و
بقيه را خوشبختانه زنده از آب خارج كردند .اين طرحها البته با خطرهاى بسيار

توأم است و افتادن در آب يکى از آن خطرها است .اما طرحهاى نظامى در
مناطق جنگى غالبا زير باران گلولههاى توپ و موشك و بمب انجام مىگيرند و

از اينگونه خطرها بسيارند .آنها كه طرحهاى ابتكارى در منطقه جنگى تنظيم
مىكنند و به مرحله اجرا مىگذارند ،معرف اراده حيات اين نسلند و آنها كه در
اين راه شهيد مىشوند به دو اعتبار در تاريخ ما حقى ويژه مىيابند ،يکى به
دليل ابتكارهاشان و ديگرى بدليل قبول خطر و ايثار جان ،خواستم كه براى

اين شهدا و براى همه شهدايى كه در جبهههاى جنگ بر زمين مىافتند ،لوحه

يادآورى بوجود آورند تا نسلهاى بعد بدانند چه کسانی براى حفظ اين سرزمين
در خاك و خون غلطيدند تا آنها بتوانند آزاد و مستقل زندگى كنند.

دو جلسه شوراى جنگى تشکيل داديم
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در اين روز و فرداى آن روز ( يعنى چهارشنبه  27اسفند) گزارشهاى
ديگرى نيز خواندم و دو جلسه شوراى جنگى تشکيل داديم و موقعيت نظامى

را مورد مطالعه قرارداديم .آنطور كه فرماندهان به من گفتند و موفقيتها عمالا
آن را تائيد كرد ،همين بيانيه  25اسفند امام روحيه نيروهاى مسلح را فوق
العاده باال برده و بدانها اطمينان خاطر الزم را بخشيده است كه تزلزلهاى

روزمره در كار نخواهد بود و جنگ با فرماندهى قوى و بدون تزلزل تا پيروزى
ادامه خواهد داشت.

فهرست گزارشهايى كه در اين مدت خواندم
اما فهرست گزارشهايى كه در اين مدت خواندم بدين قرار است:



گزارشى درباره مراجعه از ناحيه حزب توده به دفتر ريأست جمهورى و
گفتگوهاى انجام گرفته در اين جهت



وضع ايران و عراق در بازار بينالمللى نفت



روابط نفتى عراق و ژاپن



فعاليت مخالفين رژيم جمهورى اسالمى ايران در خارج از كشور و



گزراشهايى درباره روزنامههاى ايران و مطالبى كه ظرف يك هفته در اين



گزارش تحليلى درباره اجتماع  14اسفند و پيامدهاى آن



گزارش تحليلى درباره مطبوعات كشور و جوسازيها

مسائل مربوط به كردستان

روزنامهها آمده است و گرايشهاى آنها



گزارش درباره روزنامهها و مجالت خارجى ،روزنامه تايمز ،ميدل ايست و



گزارش درباره سياست خارجى ،اظهارات رئيس جمهورى ووزراى



موضع اخير و انتخابات رياست جمهورى در فرانسه و دورنماى روابط



اوضاع خاورميانه

...

خارجه و دفاع آمريکا در باره انزواى ایران و روابط ايران و آمريکا
ايران و فرانسه
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روابط سوريه ،اردن ،لبنان ،فلسطينىها



كنفرانس غير متعهدها و موضع ما



گردهمايى  6كشور حوزه خليج فارس



گزارش درباره ترجمه كتابهاى رئيس جمهورى ،بازرگان ،شريعتى و



بولتنهاى اطالعاتى اداره دوم



وضع كشورهاى همجوار

مطهرى در كشورهاى عربى



گزارش مركز تحقيقات و بررسى معاون نخست وزيرى در مورد انقالب



نفوذ كامل اطالعاتى عراق در يکى از شهرها( كه البته اين پروندهها از



پرونده بازسازى ارتش

شامل سه پرونده از فعاليتهاى افسران اطالعاتى عراق در ايران

سابق مانده بود كه دوباره به لحاظ وضعيت به آنها مراجعه شد)


و گزارشهاى ديگرى كه بعضى از نكات آنها را اينك مىآورم .خالصه همه

اينها به رويهم كتابى بود.

از نامههاى شکواييه از استان خراسان به مناسبت سفرى كه در  29اسفند

به مشهد خواهم كرد تهيه كرده بودند كه خواندم .اينطور نوشته است « :با
توجه به سفرجنابعالى به استان خراسان ،شکوائيههايى كه از اين استان در

رابطه با شکنجه ،اقدامات غيرقانونى بعضى از مقامات به اين دفتر

رسيده است .صرف نظر از صحت يا عدم صحت آن ،به ترتيب زير دسته بندى
كه جهت اطالع آن مقام ايفاد مىگردد .البته ناگفته نماند كه تعداد

شکوائيههاى رسيده در مورد مسائل مختلف از جمله شکنجه زياد است كه آمار
و چگونگى اقدامات انجام شده بصورت گزارش مشروح آماده مىباشد و در

صورت لزوم خدمت جنابعالى تقديم خواهد شد .كل شکوائيههاى رسيده در

مورد شکنجه و ضرب و شتم  76مورد و مطالب شکايات به شرح زير مىباشد:

ضرب و شتم در هنگام بازداشت ،شکنجه در بازداشتگاهها و اماكن ديگر،
حمله به اماكن و انجمنها و اجتماعها ،بازداشت به دليل فعاليتهاى سياسى،

ايجاد رعب و وحشت براى اشخاص به عناوين مختلف ،اخاذى به زور«.
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شکوائيهها را براى مقامات قضائى مىفرستم

البته در صفحات بعدى بعضى از اين شکوائيهها را با اسم و رسم آورده
است .اينكه من اينها را عنوان كردم براى اينست كه اين مسائل از ياد نرود و
كهنه نشود تا اين انسان ايرانى كه هيچگاه قدرت حاكم منزلتى براى او نشناخته

است ،همچنان در جمهورى اسالمى بىمنزلت نشود و نماند .بايد اين امور را

تا وقتى وجدان عمومى ،كامالا نسبت به آن احساس شد تكرار و پىگيرى كنيم
بلکه اين نابهنجارىها از بين برود و انسان كه اينهمه اسالم بدو منزلت

بخشيده است ،منزلتى در حداقل پيدا كند و مقامات حکومتى بدانند تحقير
انسان در حقيقت تحقير خودشان است .انسانى كه ديگرى را شکنجه مىكند

در حقيقت خود را در وجود او تحقير مىكند .اينكه اسالم شکنجه را حرام
كردهاست ،بدينخاطر است كه شکنجهگر با شکنجه تنها ديگرى را آزار نمىدهد
بلکه مقام واالى انسانى خود را نيز تحقير مىكند.

بهرحال اين شکوائيهها را براى مقامات قضائى ،مىفرستم .گزارش

ديگرى كه از لحاظ اهميت بعنوان نمونه مىآورم درباره جنگ ايران و عراق و

تأثير آن در بازار نفت جهانى است.

بر اساس اين گزارش ،اوپك بعد از اين جنگ ضعفيف شده و حدود 4

كشور يعنى عربستان سعودى و شيخ نشينهاى خليج فارس با افزايش توليد
كمبود ناشى از كاهش توليد ايران و عراق را جبران كردهاند و در نتيجه

موجب شدهاند كه قيمتهاى نفت پايين بماند و پيش بينى مىشود  -بنا به اين
گزارش  -بعد از جنگ نيز بعلت احتياج كشورهاى ايران و عراق به
درآمدهاى نفتى ،ميزان توليد را افزايش دهند و در نتيجه قيمتها براى مدتى

طوالنى ثابت بماند .بدينسان دولت عراق نه تنها در خدمت آمريکا با حمله به
ايران مىخواست رژيم جمهورى اسالمى را سرنگون كند تا رژيمى متمايل به
غرب بر سر كارآيد ،بلکه مشکل غرب را از لحاظ اتخاذ يك سيأست نفتى نيز

مىخواست حل كند.
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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

حسين كرده است.

آنچه در اين جنگ واقع شد و پيش از اين جنگ واقع شد ،براى ما درسى

بزرگ است؛ البته اگر اين درس را درست بکار ببريم .با اينهمه ،گمان من

اينست كه مىتوانيم مافات را جبران كنيم در صورتيکه بدانيم چه مىكنيم و
درست عمل كنيم و بکوشيم هدفهاى انقالب متحقق کنیم .تمام كوشش ما بايد
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

لحظات حيات آدمى است .اگر اين مبارزه بزرگ به نتيجه بيانجامد سرنوشت

چند ميليارد انسان تغيير مىكند .پس ،مىارزد تمام كوشش خود را بکار ببريم.
در اين جهان قدرتها از هيچ جنايتى روگردان نيستند ،و اين جنگ جنايت
بزرگى است از سوى آنها براى به بند كشيدن مردم منطقه .آنها مىخواهند ،اميد

به آزادى و استقالل را در منطقه بکشند و براى اين كار انقالب اسالمى ما را
هدف قرار دادهاند و به قول مصدق ،نسل امروز بايد هشيار و بيدار باشد و با
چشمانى باز نگران سرنوشت خانه كهنسال خويش باشد .تامبادا تاريخ از نسل

امروز به زشتى ياد كند.

كارنامه پنجشنبه  28اسفند ماه 1359

براى بازديد از طرحها و ابتكارات مهندسان ،فن دانان و كارگران
نيروهاى مسلح به تهران آمدم

امروز براى بازديد از طرحها و ابتكارات مهندسان ،فندانان و كارگران

نيروهاى مسلح به تهران آمدم .از چهار طرح بازديد كردم و پرسنل در حضور
من آنها را آزمايش كردند .خدا مىداند و بس ،كه چقدر شاد شدم .اين طرحها
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طرحهاى نظامى بودند ،ابتكاراتى بودند از مهندسان ،فن دانان و كارگرانما.
آنها را به عمل درآورده بودند كه تأثيرى جدى در تقويت بنيه دفاعى كشور

دارد .دلم مىخواست براى آنها صحبتى طوالنى كنم اما آن قدر هيجان داشتم
كه همه را در چند جمله به آنها گفتم .گفتم« :وقتى ابتكار مىكنيد از انسان

بودن خود لذت مىبريد؛ وقتى ابتكار مىكنيد به مردم خود اميد و اتكاء بنفس

مىدهيد؛ شاد باشيد كه در ابتكارات شما من اميد و استقامت مىبينم و مىدانم
كه ما نسلى پراستقامت و با ابتكار داريم و با وجود اين نسل ايران از پا در

نخواهد آمد«

برای مراسم شهداى ارتش و سپاه به بهشت زهرا رفتيم.

وقتى از اين بازديد آمديم ،با رئيس ستاد ،برای شركت در مراسم شهداى
ارتش و سپاه به بهشت زهرا رفتيم .مردمى كه در بهشت زهرا بودند جمع شدند
و شور و هيجان و احساسات پاك و صميمانهشان و آن ارادهاى كه در صداى

پرطنينشان بود ،چنان بود كه من نتوانستم از هلىكوپتر خارج بشوم ،تالشها بى
فايده شد و ناگزير پس از مدتى هلى كوپتر از زمين برخاست ،بدون آنكه من

توانسته باشم در مراسم شركت كنم.

سنجش افكار درباره حوادث  14اسفند ،مسئله چماقدارى و
ريشههاى آن

از آنجا به منزل آمدم .سنجش افكارى درباره حوادث  14اسفند ،مسئله
چماقدارى و ريشههاى آن و اميد به رسيدگى به قضيه كه از هر حيث اميدبخش
بود ،ولى حاال نمىخواهم در نتايج اين سنجش وارد بشوم و بگويم كه مردم
مقصدها و منشاءها را چه گروههايى مىدانند .بر طبق همين آمار درباره 14

اسفند 5ر 6درصد رئيس جمهور را مقصر مىدانند .گفتم اين سنجش افكار را
براى دادستان كل بفرستند .اين نتايج با وجود اين جو تبليغاتى بيانگر يك
واقعيت بزرگ است و آن ايناست كه مردم ما بالغ و رشيد شدهاند و قضاوت
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در امور را بر اساس اعمال ما مىكنند .روش درست هم همين است .با توجه به
قول معروف كه بايد ديد چه مىگويد نه اينكه ،كه مىگويد .آیا توجه به اينكه
شخص كيست كه مىگويد و توجه در شخص ،تنها شرط است؟ خير؛ در توجه

به قول ،شخص شرط نيست .آن روز كه درجه آگاهى و هشيارى مردم بجايى

برسد كه حق را به شخص نسنجند ،بلکه شخص را با حق بسنجند ،مىتوان
گفت كه انسان پيروز شده است .انسان متعالى و مستقل و آزاد و رشد يابنده
پيروز شده است؛ اسالم پيروز شده است؛ زيرا اسالم به معناى درست كلمه

رسی دن به اين مرحله است كه حق ضابطه بگردد .خداوندا مردم ما را در همين
حد رشد ده بطوري كه هميشه در جامعه ما شخص را با حق بسنجند و نه حق

را با شخص.

روشنى فكر و بيان آن در اين سنجش افكار در حدى است كه غبار هرگونه

شك و ترديد و يأس را از دل مىزدايد .اگر ما بتوانيم چنان عمل كنيم كه

همواره بيانگر آ گاهىهاى مردم باشيم و چنان عمل كنيم كه ميزان اين آگاهىها

فزونتر بشود ،مىتوانيم با اطمينان تمام بگوييم كه انقالب ما از بندها به
سالمت خواهد جست و اين انقالب در اين قرن نه تنها پيروز مىشود بلکه

جهان را دچار تغيير و دگرگونى مىسازد .همه چيز در گروِعمل شما مردم ايران
است .خواهران و برادران من همه چيز در گروِ آگاهى شما است .همه چيز در
گرو حضور فعال و مصمم شما در صحنه است .اگر بطور فعال و مصمم در

صحنه حاضر باشيد ،بسيارى چيزها واقع نخواهد شد ،بسيارى تواقض از بين
خواهند رفت ،بسيارى كارهايى كه بايد بشوند خواهند شد ،و ايران ،در اسالم،

آزاد و مستقل خواهد شد و بديهى است كه جهان ،سلطهگر و زيرسلطه از

تأثير ات اين وقايع مصون نخواهند ماند .بندهاى اسارت به صدا در مىآيند و
فرو مىريزند و همه چيز در ايران و جهان تغيير مىكند .تنها بايد كه تو اى
نسل حاضر نوميد نشوى ،استقامت را از دست ندهى و بىتفاوت نشوى،

صحنه را رها نكنى و پيگيرى را شعار خود بسازى.

اگر قرار بود خود مردم در صدد فهميدن حقيقت برنيايند ،اگر قرار بود،

امواج تبليغاتى اثر گذارند و ذهنها را غرق كنند ،ما چه وضعى پيدا مىكرديم؟
1226

بهرحال ،من از شما مردم سپاسگزارم ولى بهترين حمايتهاى شما آگاهى شما
از حقايق و عمل شما است در حمايت از حق.

خداوندا دلهاى ما مردم را با هم يکى بگردان و بر اين دلها نور معرفت

بتابان تا مردم ما همواره از روى آگاهى عمل كنند.

خداوندا شعور و آگاهى مردم را افزايش ده تا سياست فريب و نيرنگ بر

كشور ما حاكم نشود .اين نسل ،نسل مسئول را مسئوليتشناس بگردان تا تن
به استبداد ندهد .نه از زورگويى لذت ببرد و نه زير بار زور برود.

كارنامه جمعه  29اسفند ماه 1359

تاریخ انتشار سه شنبه  25فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 513

به مشهد رفتم .يك هفته بود پى در پى خبر مىرسيد كه گفتهاند
ممکن است چماقدارها برنامهاى اجرا كنند

امروز صبح به مالقاتها ،خواندن گزارشها ،امضا نامه و امور جارى گذشت
و بعد از ظهر براى زيارت به مشهد رفتم .يك هفته بود پى در پى تلفنى خبر

مىرسيد كه بله گفتهاند ممکن است چماقدارها برنامهاى اجرا كنند ،ممکن
است چنين بشود ،ممکن است چنان بشود و اين تلفنها خود دليل اساسى

داشت و آن بىتوجهى يا كمتوجهى به نقش مردم بود .بعضى هم البته از پيش

مىدانستند كه به مناسبت اين سفر موجهاى انسانى برخواهد خاست و همان را
نمى خواستند و تمايل درونى خود را بصورت بيم از بعضى كارها و توطئهها

عرضه مىداشتند.

وارد فرودگاه مشهد شديم و از اينجا به بعد ،ديگرامواج بىانتهاى انسانى،

درياى بزرگ و طوفانى بود كه از آن چيزى نمىگويم .تا وقتى كه به تهران
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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حضور در صحنه سياسى و تصميم به ايفاى نقش تعيين كننده خويش ،در آن
بود .اين حضور استقبال از رئيس جمهورى نبود ،بلکه اين حضور براى اظهار
يك اراده بود ،اراده انتخاب يك راه و رسم ،انتخاب اصول ،ارزشها و هدفهاى

انقالب اسالمى ايران و تصميم به دفاع از آنها به دفاع از كساني که خواهان
تحقق آنها هستند.

دو ساعت و ربع طول كشيد تا فاصله فرودگاه و آسايشگاه جذاميان را طى

كنیم .در آنجا ،در بيمارستان نيز ،ما قادر به ديدن هيچ جا نشديم .هر چه
خواستند با بلندگو آن هيجان طوفانی را آرام كنند تا بلکه بتوانيم از بيماران
عيادت كنيم ممکن نشد .ناچار بسوى حرم راه افتاديم باز جز جمعيت ،جز

انسانهايى با قيافههايى شاد و پراميد و مصمم هيچ نمىديدم .اتومبيلى كه من
در آن بودم جاى سالمى برايش باقى نماند .اينكه چه كردند تا مرا داخل

ساختمان كردند نشاندهنده چگونگى بروز احساس و عواطف مردم و بيشتر از
آن براى نشان دادن اين واقعيت است كه چه مىكنند و چه مىخواهند .البته من

كماكان جز موج مردم نمىديدم .ناگزير اتومبيل را تا جلوى در آوردند جورى
كه وقتى در اتومبيل را باز كردند من در آستانه در ورودى ساختمان بودم .تازه

در آنجا نيز خدام حرم همان احساسات ،همان اراده ،همان خواست را اظهار

كردند و به زحمت بسيار من به اطاق راه پيدا كردم.

در اينجا ،مناسب است خوابى را كه خواهرى ديده است و براى من

فرستاده است براى شما نقل كنم .خوابى كه پر از اميد و عنايت حق تعالى و

هشدار است كه مراقب باشم ،حمايت وسيع مردم مرا مغرور نسازد.

داستانى خواندم از زندگى مالصدرا بود ،داستان دعوت شمس تبريزى از

سوى مولوى به خانه مولوى بود به اين شرح:

« شمس وقتى به خانه مولوى قدم مىگذارد ،میبیند بساط پذيرايى گسترده

است ،از مولوى میپرسد :شراب در سفره گذاردهايد؟ مولوى با تعجب،

میپرسد :مگر شما شراب مىنوشيد؟ شمس پاسخ میدهد :من تا مى ننوشم ،نه
غذا مىتوانم خورد نه خواب مىتوانم كرد و نه سخن مىتوانم گفت .مولوى
میگوید :اين وقت شب شراب براى شما از كجا فراهم كنم؟ شمس پاسخ
میدهد :خادم خود را بفرست و از حجره نصارا بخرند و بياورند .مولوی
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میگوید :خادم مرا هم مىشناسد؛ اگر او برود موفق هم بشود و شراب بخرد و
بياورد ،صبح ديگر در اين شهر ماندن نشايد .شمس میگوید :پس خود تو برو.
بهررو ،مولوى خرق بر دوش میافكند ،شيشه در دست میگیرد و به محله

نصارا میرود ( .فردى به معروفيت مولوى نمىتوانست شناخته نشود و

كنجکاوىها را برنيانگيزد) عدهاى «زاغ سياه» او را چوب میزنند؛ میبینند
او وارد شراب فروشى شد و شراب را خريد و از شراب فروشى بيرون آمد.

مردمى كه مريد او بودند و او را مردى زاهد و مقدس و پاك مىدانستند و به

امامت او نماز مىگزاردند ،بتدريج دور او جمع شدند و به او نزديك شدند و

همآنطوركه او به سوى خانه باز مىرفت ،بر تعداد آنها نيز افزوده مىشد .مردى
كه رقيب او بود ،مردم را تحريك مىكرد كه اين همان مرد زاهد و با تقوی ،در

واقع ،زهد فروش است كه امشب او را در حال خريد شراب غافلگير كردهايد.
اين او است آن شراب خوارى كه دم از تقوى مىزد .مردم كه انبود شدند ،او

خرقه را از دوش مولوى برداشت .شيشه شراب را در دست مولوى و او حيران
و مات ،در حلقه مريدانى كه اكنون حاضر بودند بر سر او بريزند و در زير لگد
له و لوردهاش كنند ،ایستاد .رقيب تفى بر روى مولوى انداخت .هيجان مردم

هر لحظه بيشتر مىشد .در اين لحظات درماندگى مولوى و هيجان روبه افزايش
جمعيت ،شمس تبريزى رسيد .از مردم پرسيد :چه مىخواهيد؟ همان رقيب

قصه را بازگفت .شمس گفت :آنچه مولوى در دست دارد ،شراب نيست سركه
است و از آن شيشه در کفهای دستهای مردم ريخت و آنها چشيدند و ديدند
سركه است .از مولوى پوزش خواستند و آن رقيب نيز بسيار پوزش خواست و

شمس و مولوى به خانه آمدند.

مولوى از شمس میپرسد :اين چه كارى بود با من كردى و اين چه بال بود

كه بر سر من آوردى؟ شمس پاسخ میدهد :مىخواستم غرور تو بشکند و بدانى
كه اشتباه ميان شراب و سركه كافيست كه مردمى كه تا آن لحظه بتو عالقهاى

چنان شديد داشتند به خون تو تشنه شوند«.

و اين حقيقت است ،تاريخ ما و تجربه زمان خود ما ،از جنگ تا امروز،

بدفعات شاهد اوجگرفتن و فروكش كردن احساسات مردم بودهاست .اما اين

ظاهر هر قضيه است و نمىتوان آن را به جهل و نادانى مردم نسبت داد .اكنون
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من مىخواهم به مناسبت اين مسئله را كه يك مسئله مهم روانشناسى و
جامعه شناسى است ،براى شما خوانندگان توضيح بدهم و بعد هم سعى مىكنم
نحوه استفاده از رهنمودهاى قرآنى را با اين روش به بيان بياورم و سوره

«الناس» را براى شما بعنوان روشى در اين زمينهها توضيح بدهم.

تبدیل اقبال عمومى به ادبار عمومى
نخستين مسئلهای موجب مىشود كه « اقبال عمومى به ادبار عمومى»

تبديل شود ،مسئله چگونگى رفتار آدمى در مقام مسئوليت است .رفتار آدمى
در مقام مسئوليت ،غرورآمیز میشود وقتى او به استناد و اتكاء محبوبيت
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.

اينگونه تصميمات به لحاظ اينكه در جامعه به اجرا و عمل در مىآيند،

خواهى نخواهى در زندگى مردم مؤثر واقع مىشوند و اگر تصميماتى باشند كه
به كار مردم نيايند و به زيان آنها تمام بشوند ،بتدريج اقبال عمومى را تبديل به

ادبار و محبوبيت را تبديل به مغضوبيت مىكند .درزندگى رهبران سياسى و
مسئوالن كشور در گذشته ما از اين نمونهها بسيار داشتهايم .يك وقت مسئول

آنچه را كه در مصلحت عمومى مىداند با صداقت تمام مىگويد ،يك وقت
آنچه را كه مصلحت خويش بعنوان قدرت سيأسى مىداند ،مىگويد و از پيش

مىبرد .در مورد اول ،محبوبيت به مغضوبيت تبديل نمىشود بلکه بعكس
محبوبيت روزافزون مىشود .اما در مورد دوم ،محبوبيت به مغضوبيت تبديل

مىشود.

مطلب دوم درجه آگاهي مردم است .هراندازه سانسور كم باشد و واقعيتها

همانطور كه هست در معرض آگاهى عمومى قرار بگيرد و انتخابى كه مردم
مىكنند از روى آگاهى بيشترى باشد ،هم نظارت مردم در قوه اجرايى و
مسئوالن زيادترمىشود ،هم فسادپذيرى مسئوالن كمتر مىگرد و هم محبوبيت

به مغضوبيت تبديل نمىشود .پس يك رابطه مستقيمى ميان درجه اقبال
عمومى ،توجه و عالقه عمومى با آگاهى عمومى وجود دارد .هراندازه ضابطهها
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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،

محبوبيتى است از روى مسئوليتشناسی؛ هم مسئول هم مردم نسبت به
یکدیگراحساس مسئوليت مىكنند .خدمت به مردم از جانب مسئول و پشتيبانى
و حمايت مردم در پيشبرد هدفها ،رابطهاى بوجود مىآورد كه ،در آن ،بطور

روزافزون ،صميميت ،صداقت و يکدلى ميان مسئوالن و مردم فزونتر مىشود.

اما مطلب سوم كه مهمتر از هر دو مطلب قبلى است ،عمل مسئوالن به

اعتبار ضابطه است .توضيح اینكه يك وقت مسئول آنچه را كه حق مىداند بر

وفق مبانى عقيدتى خويش ،همان را مىگويد و يك وقت خير مالحظه يك
قشر ،دو قشر ،چند قشر از مردم را مىكند و حرف را جورى مىزند كه باب

طبع آنها باشد .خاصه حرفى كه از روى عقيده گفته میشود اين است كه
مصلحت جامعه در حال حاضر و تا زمانهاى دور تا آنجايى كه مسئول مىتواند

ببيند ،مالحظه شده در نتيجه درجه اشتباه در آن كمتر است .اما آن حرفى كه
بقصد جالب محبوبيت و پشتيبانى مردم گفته بشود و عقيده در بيان آن حرف
بحساب نيايد به لحاظ تزاحم منافع ،خواهى نخواهى پس از مدت كمى

بىاعتبار و باطل از آب در مىآيد و بتدريج اعتماد عمومى كم مىشود .اينست

كه رهبران سياسى در جهان ما براى كسب محبوبيتهاى موقتى ( مثالا در وقت
انتخابات ) يك وعدههايى مىدهند كه اينها نه منعكس كننده عقايد آنها است
و نه حساب و كتاب دقيقى شده است كه به چه سرنوشت و سرانجامى خواهد

انجاميد .پس از انتخابات هم مىبينيم كه آن حرفها فراموش شده است .در
نتيجه ،مردم به تدريج اعتمادشان را از اينگونه رهبران مىبرند .اينست كه
تناقض در بيان و عمل آدميان موجب كاهش اعتبار مىشود ،خصوصا در بيان

و عمل رهبران تأثير فورى مىگذارد و بتدريج از درجه اعتماد عمومى

مىكاهد؛ يعنى مردم متوجه اين امر مىشوند كه رهبر سياسى كه وعده دادهاست
و حرفهايى زدهاست آنها را به لحاظ جلب پشتيبانى گفته و فقط سپر كرده

است .اما آن دسته از رهبران كه مىآيند و مىگويند مشکالت اين است و
امکانات اينست و راهحل اينست و ميزان سختى و ناراحتى هايى كه بايد
تحمل كرد اينست ،ممکن است در آغاز كار با مشکالت زيادى روبرو بشوند،
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اما بتدريج اعتماد عمومى بلکه اعتماد نسلها را جلب مىكنند .پيامبران واولياء
دين از اينگونه مردمند .آنها وعدههايى خشك و خالى به مردم نمىدهند و
واقعيتها را آنطور كه هست عنوان مىكنند و مردم را به صبر و استقامت و

پايدارى مىخوانند به سختىها مىبرند و در سختىها تمرين مىدهند ،بکار و
تالش و سازندگى و ابتكار برمىانگيزند؛ در آنها اعتماد بنفس بوجود مىآورند
و در نتيجه نسلها را كه از پس هم مىآيند اين صداقت و امانت و اين اعتماد
بنفسى كه از سوى اينگونه رهبران در آنها ايجاد شده است ،سبب میشود که

اینان به صورت شهيد و الگو باقى بمانند .پس از اين ،مىرسيم به

مسئله چهارم :يکى از كارهاى اساسى اينست كه که رهبری کننده معرف

اعتماد بنفس باشد ،هم اعتماد بنفس داشته باشد و هم آن را در مردم بپروراند؛

جوري كه ترديد و تزلزل  -كه در جامعه بخصوص در جامعههايى كه در زير
سلطه بسر مىبرند بسيار است  -از بين برود .مثالا حضرت موسى رهبرى قوم
يهود (بنىاسرائيل) را در دست گرفت .اين قوم بلحاظ اينكه تحت سلطه
فرعون بودند اعتماد بنفس خود را از دست داده بودند .او اين قوم را وقتى از

صحراى سينا مىگذراند چهل سال در صحراى سينا همراه با كار و تالش
نگهداشت؟ بطوري كه آن نسل ،نسلی كه به بىاعتمادى به خود ،به احساس

حقارت و خود كمتربينى ،خو كرده بود ،بتدريج از بين رفت و نسل جوان
جديدى با اعماد بنفس ،اتكاء بخود و روحيه و روانشناسى جديد ،در آنجا،

نشو و نما كرد .آنها را برداشت و به سرزمين موعود برد.

اينست كه اگر مسئوالن در مردم اعتماد بنفس به وجود بياورند كه اين

اعتماد به نفس هم با اميد دادنهاى خشك و خالى بوجود نمىآيد بلکه بايد

سختى کار را بر آنها معلوم کرد تا برود بطرف كار و تالش و موفقيت حاصل
کند .بايستد ،سختىها را تحمل كند و پشت كار را بگیرد؛ وقتي پيروزيهاى
اوليه بدست آمد ،اعتماد به نفس به وجود مىآيد .بديهى است وقتى ملتى خود

اعتماد بنفس بدست آورد ،كس يا كساني كه منتخب او هستند معرف اعتماد
بنفس آنها مىشوند.

البته در قرآن مطالب زياد است ،اگر خوب دقت بکنيم در رفتار پيغمبر با

مردم و اينكه ما ديديم در مورد او ،زمان به زمان محبوبيتش بيشتر شد؛ نه تنها
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در زمان خودش ،هر روز بیشتر شد ،بلکه بعد از حيات او تا زمان ما زمان به
زمان بر محبوبيت او اضافه شد تا به امروز كه حتى در نزد غیر مسلمانها نيز
چهره محبوبى است .چرا چنين شد؟ ما اين چرا را در قرآن و روش كار پيغمبر

كه در قرآن بازگو شده است مىتوانيم بدقت پىگيرى كنيم .من چند موردش را

در اينجا آوردم و مورد پنجم مورد نحوه رفتار با مردم است.

مسئله پنجم :يك وقت مسئول بنا را بر اين مىگذارد كه مردم نمىدانند،

نمىفهمند؛ يعنى بنا را بر نفهمى مردم مىگذارد و رفتارى اتخاذ مىكند قيم

مآبانه؛ اما يك وقت نه ،بنا را مىگذارد بر اينكه مردم مىدانند ( راجع به آگاهى

پيش از اين حرف زدهام اما اين مطالب غير از آن است) و رفتارى در پيش

مىگيرد بر اين اساس كه بيان آگاهىهاى مردم باشد و بيان آگاهيهاى مردم
شدن او را برمىانگيزد به اينكه در همان خط كه عموم مىدانند عمل بکند و

همانطوركه قبالا گفتم ،در راستای بر توسعه اين آگاهى و وجدان و شعور

عمومى افزودن عمل كند .اولی قدرتمدار و دومی جانبدار حقوق مردمند.

اما مطلب آخرى مربوط میشود به شور و شوریا ؛ در كتابى از آقاى

تهرانى كه براى من فرستاده بودند و در مقدمه آن چند خط نوشته و اظهار
اميدو ارى كرده بودند كه من فرصت كنم و اين كتاب را بخوانم برداشتى از آيه
مربوط به شورا كرده بودند كه خود من نيز در يکى از سرمقالههاى انقالب

اسالمى همين برداشت راكرده بودم .اين برداشت غير از برداشتى است كه
معموال از اين آيه مىشود .بر طبق اصول اسالم ،اين برداشت بنظر درست

مىرسد كه خدا به پيغمبر مىگويد« :تو اگر با مردم مهربان نبودى و با صداقت
و سالمت رفتار نمىكردى از دو رو بر تو پراكنده مىشدند و حال هم با مردم
شور كن و نتيجه را وقتى شور كردى بکار ببر و توكل به خدا داشته باش ،اين

كار را بکن و نهراس از اينكه نتيجه خوب مىشود يا خير؟«

و اين مسئله ،مسئله بسيار حساس است ،در تجربهاي كه ما از اين جنگ

حاصل كرديم و چون تجربه هم كرديم مىتوانيم بگوييم كه اين برداشت
برداشتى درست و صحيح و به ثواب نزديك است .ايناست كه وقتى شور انجام

گرفت و تصميم با شور اتخاذ شد و اجرا شد و مردم هم خودشان در مقدمات

تصميم و در تصميم و نتايج آن شركت داشتند ،نتايج آن را هم مىپذيرند .شور
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در جامعه ،در هر تصميم ،سبب میشود از هر حركت ،تجربههاى جديد بدست
مىآورد.

انتقاد جنبههاى ضعف سبب تبدیل به قوت میشود؛ زمان به زمان به

وحدت نزديکتر مىشود .جريان ،جريان گذار از اختالف به وحدت است اما

در اينجا مىرسيم به مهمترين مسئله كه تشخيص ميان غرور و رفتار درست
است.

كارنامه جمعه  29اسفند 1359
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روزنامه شماره 514
بخش دوم

چگونه محبوبيت به مغضوبيت تبديل مىشود؟
اگر انسان در آنچه مىكند ،بعنوان مسئول ،خدا را در نظر بگيرد و نه بر

يك گروه و قشر بلکه به مردم و همه مردم و محرومين و مستضعفان يعنى انبوه
و اكثريت قريب به اتفاق مردم ،تکیه کند و در مسئوليتى كه عهده دار مىشود
به نيروهايى كه آينده سازند و درآينده نزديك نقش تعيين كننده بعهده مىگيرند،

تكيه كند و در انديشه و عمل ،به موافقتها و مخالفتهاى روز در رابطه با خدا و
خلق بها و اهميت بدهد و اينطور نشود كه در اين برخوردها گم بگردد و از

خلق و خداى خلق غافل بشود و از نيروهاى كارساز ،از نيروهايى كه آينده را

كامالا مىسازند و در آينده نقش بر عهده مىگيرند جدا بيفتد ،موازنه عدمى،
اصالت خدا ،عدم اصالت زور همين است .مسئول امور مردم مىبايد از زور
تنها براى برداشتن زوری که سد راه خدا میکند ،استفاده كند و از تمام

روشهاي تخريبى ،تمام روشهاى فريب ،دروغ ،ايجاد جو ،ايجاد هيجانات
كاذب ،برانگيختن گروهى بر ضد گروه ديگر ،از تعصبها ،احساسات،

نادانىها ،و همه اينها دورى كند .چون اينها اگر در كوتاه مدت فايده ببار آورد
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قطعا در درازمدت محبوبيت را تبديل به مغضوبيت مىكند و انسانى كه
بخواهد با اين روشها به مسائل جامعه برخورد كند بطور قطع دير يا زود

محبوبيت او به مغضوبيت تبديل مىشود .اينها آموزشهاى قرآن است .اما
عكس اين نيز صحيح است؛ يعنى اگر اين روشها را هيچگاه بکار نبرد و
روشهايش سازنده باشد ،در رابطه باخدا بينديشد و عمل كند در فكر تبعيض
جمعى بر جمعى ديگر نباشد ،تفكر و عمل او بر پايه تضاد استوار نگردد بلکه

بر پايه توحيد استوار بگردد و مردم را به خودخواهىهاى شخصى و گروهى

نفروشد ممکن است در زمانى كوتاه ناكام باشد و توانا به انجام آنچه مىخواهد

نباشد اما در دراز مدت پيروز مىگردد.

در اينجا ،مىخواهم اين بحث را با برداشت خودم از سوره «الناس»

تكميل كنم :سخن در اين باره که گفتم تجربههاى دوران مسئوليت خصوصا
تجربه در جنگ است ،تمام نيست .اميد من اين است كه در يك فرصت

ديگرى تميز غرور از رفتار درست را تدوين كنم .گفته بودم كه خواهرى خوابى

ديده و در اين خواب سيد واالمقامى صورتى از سورهها و آيههايى از قرآن
براى مراجعه بخاطر مشکالتى كه من با آنها روبرو هستم داده بود كه من اين

آيهها را در اين سوره بخوانم و روشهاى الزم را در مقابله با مشکالت و جنگ
از آنها بدست بياورم .يکى از اينها سوره « الناس» است.
بسمالله الرحمن الرحيم

قل اغوذ بربالناس ،ملك الناس ،الهالناس من شرالوسواسالخناسالذى،

يوسوس فى صدور الناس من الجنته والناس.

در اين سوره ،خدا ،مردم ،خناس هست اگر بخواهم از اين سوره ،روشی

بدست بياورم و آن روش را بکار ببرم براى آنكه دچار آن غرور نگردم و در
هدفى كه بکار مردم و رشد آنها مىآيد موفق بگردم ،بايد بگويم سوره بسيار
روشن و واضح است.

از شر خناس ،اعم از اينكه اين خناس كارش ایجاد وسوسه در دل مردم

است خواه جن باشد خواه انسان ،بخدا پناه بايد برد؛ خدايى كه مالك مردم است
و خداى مردم است .اگر مردم ،جمهور مردم همه مردم را «ناس» بگيريم و اگر
رابطه با اين مردم را از طريق خدا برقرار بکنيم ،خود را ارباب مردم ،شاه مردم،
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خداى مردم ندانيم و بنابراين بعنوان مردم و بيان مردم عمل بکنيم آن وقت از
شر خناسها مصون هستيم .مىبينيد كه به همين بحث و نتيجه مىرسيد .ممکن
است تفسيرهاى مختلفى از اين سوره شده باشد .اما من در مقام تجربه ،تجربه

رابطه با مردم ،تجربه جنگ كه از سویى رابطه با نيروهاى مسلح و از سويى

ديگر رابطه با دشمن است ،اينطور برداشت مىكنم كه در اين سوره به مردم به

«ناس» از طريق خدا بايد رسيد و رابطه گرفت و با خدا هم از طريق مردم .در
اين صورت من از وسوسه خناس و مظاهر زور و مظاهر حاكميت يك گروه بر

«ناس» مظاهر ،اربابى جستن ،خدايى جستن ،و صور مادى اعتقاد به ضرورت
اربابى بر مردم آسوده مىگردم و طبيعتا موفق مىشوم واقعيتها را همانطوركه
هستند ببينيم مردم را در همان واقعيتى كه دارند ببينيم و آنطور عمل كنيم كه
راههاى رشد و راههاى توحيد اجتماعى هموار بگردد؛ بطورى كه در جامعه

مردمان جز خدا را به اربابى نپذيرند و جز به او که حق است ،بنابراین ،جز به

حق ،گردن نگذارند.

نسبت بهم ،برده و ارباب ،مستضعف و مستكبر نباشند ،برادر ،خواهر و

برابر باشند .اگر جز اين كنيم ،آن وقت از طريق «خناس»ها با مردم رابطه

خواهيم گرفت يعنى در پى اربابى بر مردم خواهیم رفت .يعنى منافع يك گروه را
بر منافع مردم ترجيح خواهيم داد يعنى در پى اين خط خواهيم رفت كه ما

تشخيص مىدهيم و مردم تشخيص نمىدهند.

بنابراين به دنبال استبداد خواهيم رفت ،استبداد در مقياس جهان ،ما را به

زد وبند ناگزير خواهدكرد و ما به همان نظام استبداد و سلطه بازخواهيم گشت.

و اگر درست هم شروع كنيم اما ،به تدریج ،از مردم به خناس روى بياوريم

مثل بسيارى از رژيمها كه در آغاز مردمى هستند ،از مردمند اما بتدريج منافع
گروهى از راه وسوسه فزونى قدرت بر منافع خلق از نظر آنها مىچربد ،مقدم

مىشود و خدا و سرانجام خلق حذف مىگردد و خناس و مظاهر اجتماعى آن

برجاى مىماند .اين يك قانونى است اجتماعى در تاريخ بشرى همواره مجری
بودهاست .انقالبها به ضد انقالب به اين ترتيب بدل شدهاند .پس اگر ما از راه
خدا با ناس ( مردم) رابطه بگيريم ،ناگزيريم همه مردم را محور فعاليت قرار
بدهيم .يعنى سخن و عملى در پيش بگيريم كه حقوق همه مردم در آن باشد و
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نه سود يك قشر و يك گروه .مردم را كه در امور خويش شركت بدهيم ،در
صحنه حاضر بخواهيم ،زور را در تنظيم فعاليتهاى اجتماعى ،فقط وقتى بکار

ببريم كه زوری سد راه خدا شده باشد؛ يعنى گروهى به زور بر جامعه حاكم شده
باشد ،اين روشى است كه من از اين سوره قرآنى مىفهمم .توحيد اجتماعى
وقتى ممکن مىگردد كه همه متوجه خدا باشند ،تضاد اجتماعى وقتى است كه

انسانها در گروههاى اجتماعى داراى منافع متضاد در مناسبات و تناسبات

زور ،بر ضد يکديگر عمل كنند .اگر آدمى در اين ورطه افتاد ،محبوبيت امروز
او به معضوبيت تاريخى بدل مىگردد و اگر نيافتاد ممکن است نزد گروههاى

حاكم مغضوب باشد اما نزد «ناس» (جمهور مردم) محبوبيت تاريخى پيدا
مىكند .اين وجه از محبوبيت بصورت گواه و شهيد درآمدن است و اين نه

غرور ،بلکه وجه خدايى است و مطلوب و آن وجه از محبوبيت كه در جذب
منفعت و همراهى گروه و اعمال قدرت حاصل گردد ناپايدار و دروغين و غرور
است .در تاريخ بشرى رهبرانى كه «ناس» نه نژاد ،طبقه ،ملت ،زبان ،بلکه همه

بشر دانستهاند و بشر را در بعد تاريخى در نظر گرفتهاند ،سخن را براى سعادت
اين بشر گفتهاند و عمل را براى سعادت اين بشر كردهاند ،باندازهاى كه اين

مشخصه در قول و عمل آنها بوده است ،بصورت الگو و شهيد محبوب در
تاريخ زندگى بشرى ماندهاند .پس اين سوره بيش از همه به درد آنها مىخورد

كه مىخواهند مسئول امور مردم باشند يعنى مىخواهند محبوبيت آنها ،آنها را
دچار غرور نگرداند .بنابراين ،اگر انسان دائم خدا را بياد بياورد و به او ،معناى

درست كلمه ،توجه كند؛ يعنى هر بارخواست ،زور بکار ببرد ،در درستى روش
خود ترديد كند ،بخدا توجه كند و خود را از آن منافع آنى و كوتاه مدت ،ميان

مدت ،درازمدت ،رها بسازد ،آن وقت از وسوسه مىتواند مصون بماند؛ اگر
نتواند ،در دام وسوسههاى خناس مىافتد و سقوط مىكند .اميدوارم در روزهاى

آينده سوره هاى ديگرى را هم به همين ترتيب با شما خوانندگان در ميان
بگذارم .بطوري كه روشهاى قرآنى را بتدريج باهم بياموزيم و آنها را بکار
ببريم .اگر من بخواهم موضوع را براى خواننده سادهتركنم ،باید به او بگویم

آموزشهاى ديگرى هم در اين سوره هست؛ از اين نظر و به لحاظ موقع ،این

روش را بررسى كردم .اگر شما در خانه با برادر با خواهر با پدر ،با مادر بر پايه
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منافع شخصى خودتان رابطه برقرار كنيد ،ناچار با آنها در تضاد زندگى خواهيد
كرد .امروز محبوب خواهر ،مغضوب برادر و فردا بعكس .اگر تنها خود را
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،

همواره محبوب مردم مىشويد ،محبوب محيط خودتان (خانه) مىشويد.
محبوبيت اولى ،زندگى با ديگران بر پايه نفى غرور است؛ امروز هست ،فردا

نيست .اما محبوبيت دومى غرور نيست و ماندنى است .بيان آگاهى است ،بيان

عمل با خدا است.

بدينسان ،از نظر اجتماعى معناى اينكه از «خناس» بايد به خدا پناه برد،

ایناست که خداست كه رب مردم و خداى مردم است .پس ،انسان خود در
صدد اين برنيايد كه جاى خدا را بگيرد .در اينصورت ،جامعه بتدريج ميل به

توحيد مىكند ،تضادها جاى خود را به هماهنگىها ،يگانگى ،شادى ،اميد
مىدهد و انسانى كه در چنين تحولى نقش ايفا كردهاست ،محبوبيتى هميشگى

پيدا مىكند .اين محبوبيت غرور نيست ،اين همه دوستى به معناى درست كلمه
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

نماينده يك گروه نسازد .خود را ،از راه استفاده از جهل ،حاكم بر مردم
نگرداند .خداى مردم نسازد ،ارباب مردم نگرداند.

در هر عمل چنان كند كه پندارى جز خدا نمىبيند و جز براى او نمىكند.

در اینصورت ،آن عمل به سود «همه ناس» تمام مىشود .اين است كه گفته
بودم و به تفصيل ،که وقتى در جامعه توحيد هست ،خدا پرستيده مىشود .وقتى

در جامعه تضاد هست ،خدا فراموش مىگردد .آنها كه مىخواهند از راه زور
حقى را كه ندارند بدست آورند ،كسانى هستند كه آنچه به ناس تعلق دارد به

خود متعلق میانگارند.

به موجد اين اعتماد خيانت نكنم و وفادار بمانم
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پس از اين بحث و به مناسبت ،بازمىگردم به اجتماع عظیم مردم خراسان
در مشهد .اين اجتماع بطور خودجوش پديدار گشت .نه دعوتى و نه
سازماندهي از سوى اشخاصى و يا گروهها نشده بود؛ فرمايشى و غيره و ذالك
نبود .بنابراين چون بطور خودجوش سازمان جسته بود ،حاصل آگاهىهاى
مردم بود .آنچه براى من مىماند ايناست كه به موجد اين اعتماد خيانت نكنم
و وفادار بمانم .اين اجتماع به لحاظ خودجوش بودن و آگاهانه بودن بيانگر

اين واقعيت بود كه مردم امروز مىخواهند از آگاهى و وجدان و شعور خود

پيروى كنند؛ يعنى مىخواهند بگويند چون مىدانيم چنين مىكنيم و اين بسيار
مهم و اميدبخش است .نسل امروز نمىتواند گوسفندوار پيروى كند .نسل امروز

بايد چون و چرا كند و بداند و از دانش و آگاهى و شعور عمومى خويش پيروى

كند .شرط و بقاى حیات بسته به اين است .اين اجتماع موج بىكران ناپيداى
انسانى به زبان حال مىگفت :روشى كه از سوى رئيس جمهور در تحقق

آرمانهاى انقالب اسالمى ايران ،در طى راه و رسم امام ،ارائه مىشود را

مىپذيرد و مىپسندد و دنبال مىكند .اجتماع با آن شور بىانتها و هيجان
وصف ناكردنى حکايت از روحيه محبت جو و صميمت طلب مردم كشور ما

مىكند .بيان واضح و روشنى است بر اينكه مردم ما كينهها را دوست
نمىدارند ،ايجاد جو دشمنى و نفاق را دوست نمىدارند ،از برخوردها بيزارند

و مىخواهند محيط شان شادى و گرمى داشته باشد و با شادى و گرمى به كار و
تالش و سازندگى بپردازند.

اينكه ملتى فرصتهايى از اينگونه را براى متجلى كردن صفات خوب

برادرى و خواهرى ،محبت و دوستى ،شادى و اميد و آمادگى براى رفتن به

سوى آيندهاى نو ،مغتنم بشمارد ،بزرگترين اميد براى كسانى است كه بخواهند
به استقبال مشکالت بروند و مشکالت را با سرپنجه تدبير و استقامت حل

كنند .و باالخره ،اين اجتماع بزرگ ،در اين اوضاع و احوال ،حکايت از
استقامت مردم در رأى و اراده خويش دارد .اين نيز باز وجهى مثبت و خاصه و

خصيصهاى گرانقدر از نسل امروز است كه خسته نمىشود ،صبر و توان

خويش را از دست نمىدهد و مايوس و بىتفاوت نمىگردد .در حقيقت
بسيارند آنان كه تبليغ مىكنند كه اين مردم دارند بىتفاوت مىشوند ،اكثريت
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دارد بىتفاوت مىشود .اما حضور مردم در صحنه با اين شور و هيجان بايد به
همه نشان داده باشد كه مردم بدنبال بىتفاوت شدن نمىروند چرا كه بىتفاوتى

از بى اعتنايى به سرنوشت خويش ،از اصرار به آگاه نشدن و از استقامت
نكردن و از ابهام مايه مىگيرد .نسل امروز در جستجوى دانستن است.

مىخواهد بداند و با توسعه آگاهىهای خود ،كاستىها را جبران كند .در
سرتاسر كشور ،اطالعات چون خون در بدن اجتماعى ما جريان مىيابد .اگر
كسى از راه عبرت به شعارهاى اين اجتماع بزرگ ،به شعارهاى مردم در

بهشت زهرا ،به شعارها در فسا و جاهاى ديگر توجه كند ،شعارهايى كه خود

مردم ايجاد میکنند و نه شعارهايى كه در دهان آنها گذاشته مىشود ،نظر كند،
مىبيند يك شعارند از يك نياز مايه مىگيرند و به يك واقعيت پاسخ مىگويند،
يك اراده را اظهار مىدارند و مبين و آشکار كننده شعور و آگاهى در سرتاسر
ميهن اسالمى هستند .اين اجتماع اظهار اراده وحدت در جامعه ما است .در

تاريخ ما فراوان پيش آمده و يك ويژگى اجتماعى نه تنها خواست جامعه ما

بلکه جامعههاى بشرى است كه وقتى خطرهاى بزرگ متوجه موجوديت كشور
و بقاى جامعه مىگردد ،وجدان عمومى متاثر مىشود .وحدت بصورت

ضرورت و يك خواست عمومى درمىآيد؛ جامعه ،تودههاى انبوه و عظيم مردم

براى يك چنين وحدت ضابطهها و معيارهايى بوجود مىآورد و سدهايى بنا

مىكند ذهنى و اجتماعى .آن ضابطهها را برذهن و عمل جامعه حاکم میکند؛

تا که برخوردها به جامعه راه نيابد و بر اساس وحدت او زيان نرساند .بتدريج

بيانگرهاى اين وحدت نيز رو مىآيند و جاى اجتماعى خويش را پيدا مىكنند.

جامعهاى در چنين موقعيت جامعه تعدد «خطها» نيست .بسيارى اميد بستند
باين كه اين برخوردها زمينه را براى آنها فراهم بياورد .بنابر این قاعده كه دو

طرف برخورد سقوط مىكنند و نوبت به سومى مىرسد كه زر را بزند و ببرد.
پس هم بازار برخوردها را آشفتهتر مىسازند و هم در كمين نشستهاند .آنها
شرايط اجتماعى امروز ايران را نمىشناسند گمان مىكنند ،ايران امروز وضعيتى

دارد مثل وضعيت اروپاى امروز تازه در وضعيت اروپاى امروز نيز به لحاظ
بروز همين خطرها حد وسط درحال حذف شدن است.
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مردم خود وحدت خويش را حفظ مىكنند

بهر تقدير بيان مردم در مشهد واضح و روشن بود و جا براى هيچ ابهامى
نبود .مردم خود وحدت خويش را حفظ مىكنند و ميکروبهاى اختالف را به

تن جامعه راه نمىدهند و پاسدار وحدت خويش خودشان هستند .دستآخر،
اين اجتماع بزرگ پرتالطم و پر حركت ،پرهيجان و پر تصميم بيانگر اين
واقعيت بزرگ نيز بود كه مايل است دوران بحران بسر آيد و مسائل از راه

آ گاهى و بينش و بصيرت ،حل و فصل بگردد و خصوصا جامعه نسبت به
روشهايى كه بر اساس نادانى آنها استوار شده باشد القيد نمىماند مردم بايد به
حساب آيند و خود مردمند كه بايد خود را بحساب آورند .هر بار ديدند كه

امورى مىگذرند بترتيبى كه بنابراين است كه گويا مردم حضور ندارند ،در
صحنه حاضر بشوند و حرف خود را بزنند كه تضمينى باشد براى رژيم

جمهورى اسالمى و دوام و بقاى آن .اينها درسهايى است كه از اين اجتماع
بايد گرفت.

همينجا بگويم كه چند روز بعد در گزارش ويژه خبرگزارى پارس خواندم

«ازفرودگاه تا كجا نظامى چيده بودند و اين نظاميان مردم رامى زدند ،چند
اتومبيل خراب شد و شکست و چندنفر صدمه ديدند«.

از آنهمه زيبايى ،از آن امواج بىانتهاى انسانى ،از آنهمه شور و هيجان و

آ گاهى ،خبرنگار خبرگزارى پارس جز زشتىهای خود ساخته نديد!.؟

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

اينكه چگونه در جمهورى اسالمى اين گونه خبرگزاران هستند و بکار
خويش ادامه مىدهند ،يك موضوع است ،اينكه مردم مشهد و مردمى كه از
نقاط ديگر به مشهد آمده بودند و خود ديدند و مىدانند كه چه كردهاند يك

موضوع است ،اما اينكه تو جوان آنهمه زيبايى را نمیبينى و آن زيبايى بىانتها
را و آن محبتى كه از درون مردم مىجوشيد و در هيجان و حركت و شعارشان
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تجلى مىكرد ،نمیبينى ،موضوع اساسى همين است .چرا آدمى در بيمارى
كيش شخصيت تا بدين حد پيش برود كه زيبایی را زشت ببيند؛ آنهم تا بدان

حد زشت؟ چرا نبيند كه مشهد مثل صحراى محشر بود؛ كسى از كسى شناخته
نمىشد .در امواج بىكران ،جامعه يکى شده بود .نظامى و غير نظامى در هم
گم شده بودند ،موجها بودند كه مىرفتند و مىآمدند .صدافسوس كه كيش
شخصيت ،يعنى اصرار و كوشش در تخريب ديگرى براى ساختن خويش

موجب شدهاست خبرگزار ما از آن همه بزرگى ،از اين شکوه مردمى هيچ نبيند.
به حال او بايد افسوس خورد و از زارى حالش رنج برد؛ چرا كه گمان

بردهاست اگر اينگونه اخبار را در دفترچه ويژهنامه بياورد و براى مسئوالن
بفرستد ،همه قانع خواهند شد كه در مشهد خبرى نبوده ،عدهاى بودند و

نظاميان هم آنها را مىزدند! اين همان اشتباه دردناكى است كه جاعالن خبر
مىكنند و گمان مىكنند مردم امور را از دريچه ديد آنها و خبرهاى تنظيمى
آنها مىبينند .چند نوبت اين معنی را گفتهام كه كارى نكنيد تا مردم عكس
آنچه را كه مىگوييد و مىشنوند حقيقت بپندارند.

اميدوارم مسئوالن خبرگزارى پارس اين تذكرات را جدى تلقى بکنند
خبرگزار عزيز فرض كنيد كه مردم مشهد خبر شما را در اين كارنامه

خواندند و عينا هم چاپ شد و به اطالع مردم رسيد؛ چه خواهند گفت مردم
درباره دستگاه خبرگزارى پارس ،ديگر چه اعتبارى خواهد ماند براى خبرهايى

كه شما تنظيم مىكنيد؟ شما گمان مىكنيد كه به رئيس جمهورى صدمه

مىزنيد ،اما در حقيقت به خودتان صدمه مىزنيد و متأسفانه بيشتر از آن به از
بين رفتن اعتماد در جامعه كمك مىرسانيد و اين خطرى بزرگ است .جامعه

ما مى بايد در حکومت اسالمى به ديده اعتماد بنگرد ،در اركان اين حکومت

به ديده اعتماد بنگرد ،در ارگانها و نهادهاى اين حکومت به ديده اعتماد
بنگرد تا ميان اين حکومت و حکومتهاى ديگر فرق بگذارد؛ وگرنه ،وقتى
اعتماد خويش را از دست دادند نسبت به رژيم جمهورى اسالمى ،اگر نه

مخالف ،القيد مىشود .اميدوارم مسئوالن خبرگزارى پارس اين تذكرات را
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جدى تلقى بکنند .اين بار اول نيست ،در اين ويژهنامه يك زمينه سازى و
جوسازى از روى قرار و قاعده بر ضد رئيس جمهورى انجام مىگيرد .اين بار

را چون مردم در مشهد بودند و اينك همه ايران ،در سراسر ايران ،از آنچه
درمشهد رویداد و در سراسر ايران روی میدهد ،آگاهند ،دروغ فاحش است.
اما بسيار شدهاست كه مطالب نادرست ،دروغ و غيرواقع مىنويسند كه مردم از
آنها آگاه نيستند.

يکى از وجوه تمايز ميان غرور و محبوبيت واقعى و پايدار همين است.

مسئوالن كه ما باشيم بايد با مردم بىريا و بىتكلف عمل كنيم .خبر و اطالع را

وسيله كار سياسى نكنيم .خصوصا وسيله برخوردهاى سياسى نكنيم و حقيقت را
همان كه هست به مردم بگوييم .اگر اين كار را كرديم و مردم اعتماد پيدا كردند

كه ما به آنها دروغ نمىگوييم ،بطور استوار با پىگيرى و سخت كوشى از رژيم
جمهورى پشتيبانى مىكنند.

تجربه مىگويد :اگر به سرنوشت شخصيتها ،گروههاى سياسى ،احزاب

سياسى كه در نيم قرن گذشته در ايران رو آمدند و زير رفتند ،بنگريم ،مىبينيم
آن گروههايى كه براى دستيابى به هدف خبر ساختند ،جعل كردند ،دروغ

گفتند ،مردم را دست انداختند؛ آنها وقتى زير رفتهاند ،ديگر هرگز رونيامدهاند.
جامعه ما به حکم فرهنگ بزرگ و طوالنى با عمر و بادوام خويش ،به حکم
موقعيت جهانى كه دارد ،به حکم خطرهايى كه از هرسو او را تهديد مىكند،

نسبت به صداقت مسئوالن بسيار بسيار حساس است .بسيارى امور را بر

مسئوالن مىبخشد جز دروغ گفتن ،خبر جعلكردن و يا در خبر دست بردن ،ريا
كردن و استفاده از اطالعات براى تسویه حسابهاى سياسى .اين نابجا نيست و
بيخود نيست كه در تاريخ «رجال سه قرن اخير» نويسنده اين تاريخ در همه

موارد ضابطه تشخيص شخصيت اين رجال را همىن صداقت در گفتار و عمل

قرار داده است .به لحاظ اهميت اجتماعى اين اخالق و خصيصه و رفتار
است .در ايران ما اين خصيصه بسيار پراهميت است .به لحاظ حضور

ابرقدرتها در زندگانى جامعه ما ،به لحاظ احتمال وقوع حوادث پيش بينى
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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است .و اين نعمت بزرگ در جمهورى ما است آن را با اينگونه كارها از دست
ندهيم .اميدوارم آن خبرگزار اين قدر از خودبيگانه نشده باشد كه زيباييها را

هم زشتيها ببيند و اگر شدهاست اين انذار و اين هشدار را قدمى در راه نجات
خود بداند و خود نيز تالش كند خود را از اين بيمارى رها سازد .جهان ما زيبا

مىگردد وقتى كه ما امور را همانطور كه هستند ببينيم.

مثالا رابطه مسئول با جامعه ،رابطه بيان كننده و تنظيم كننده و همآهنگ

كنندهاست .اما اين رابطه ،وقتى مسئول از جامعه فاصله ميگيرد ،وقتی يك

گروه سياسى از جامعه فاصله مىگيرد ،امرى كه در همه جامعهها بوقوع

مىپيوندد و جريان فطرى انقالبى ،تبديل به يك جريان غير فطرى و ضد
انقالبى مىشود ،يعنى وقتي گروه يا شخص يا گروه اشخاص مسئول از جامعه

فاصله مىگيرند تا بر جامعه حکومت كنند ،تضاد بيانگر رابطه ميان جامعه و
مسئوالن يا مسئول يا گروه مىگردد .در اين وقت است كه اقبال عمومى و آن

زيبايى وحدت ،تبديل به ادبار مىشود و زشتى اختالف .در جريان از
خودبيگانگى ،خبر ،تبليغ ،و انواع شيوههاى تخريبى نقش و اهميت بسيار پيدا

مىكند .اگر در قرآن ،دقيق بشويم مىبينيم شيوه كار منافقان و مخالفان در
رابطه با پيامبر اسالم همين بود؛ اساس كارشان اين بود كه ميان او و جامعه

تضاد مصنوعى پديد آورند با جعل اخبار ،با وارونه جلوه دادن حقيقت و با
تحريك دائمى بر ضد او ،همانطور كه در سوره منافقان است .البته در «نفاق

در قرآن» ،به بحث مفصل درباره منافقان و چگونگى معرفى آنان در قرآن
پرداختهام .اينجا ،به مناسبت اين بحث ،خواننده را متوجه اين رويداد مىكنم
كه وقتى جنگ احد به پايان رسيد ،منافقان خواستند از فرصت كمال استفاده
را ببرند و شکست را به حربهاى تبديل كنند براى جدا كردن مردم از پيغمبر و
برانگيختن مردم به ضديت با پيامبر .اينست كه گفتند وقتى به مدينه رسيديم،

عزيزترها ،ذليلترها را بيرون مىكنند .چون خود را اهل مدينه مىدانستند و
عزيزتر و پيامبر و معدودى از مهاجران را ذليلتر مىشمردند ،برنامه شان اين
بود كه به محض رسيدن به مدينه پيامبر و ياران او را از شهر برانند .پس روش

كار آنها اين بود كه ميان رهبرى و جامعه تضاد پديد آورند و محبوبيت او را به

مغضوبيت تبديل كنند و سرانجام جامعه را بر ضد رهبرى برانگيزند .اين يك
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روش ثابت منافقان است .اينكه قرآن مىگويد همواره اينطور مىكنند يعنى
اين روش ،روشي است كه در جوامع بشرى همواره روش كار منافقان است .در

همه تاريخها در شيوهها و ترفندها تغيير مىدهند اما اصل روش اين است.

اگر رهبرى ،مسئوالن ،گروه رهبرى كننده و هر اسمى كه مىخواهيد روى

آن بگذاريد ،در جهتى كه منافقان مىخواهند ،عمل نكنند ،يعنى به هيچ قيمت

حاضر نشوند از مردم ،به همان مشی كه توضیح دادم ،جدايى بگيرد ،هيچ
وسوسهاى او را به اين جدايى راضى نگرداند ،در آن صورت ،وسوسههاى
منافقان به ضد خودشان بر مىگردد .اينهم مثل همان اولى يك قاعده است،

قاعده دائمى در جامعههاى بشرى .يعنى همواره چنين است :تا وقتى مسئول،
مسئوالن ،گروه مسئوالن از مردم جدايى نجويند ،به همان معانى كه گفتم ،از

گزند حيلههاى منافقان و مخالفان در امان است و در امانند .

جدايى از جامعه هم از جهت اجتماعى به ايناست كه منفعت يك گروه،

حاكميت بر جامعه را در رابطه با اين منفعت بچسبد و منفعت تمام جامعه را

رها كند حاال اين منفعت اعم از معنوى و مادى مىتواند باشد .غالبا فريب از
اينجاست كه به حکم تزلزل و بىثباتى در حکومت ،اين فكر را القا مىكنند كه

ضرورت ثبات به ايناست كه فىالمثل آدمى ،تودههاى مردم را كه بىشك
بىسازمان و در نتيجه در مواقع لزوم ناتوانند ،بگذارد و نهادهايى كه مىتوانند
حاكميت حکومت را استوار بگردانند بچسبد .از اينجا جريان مىرود و مىرسد
به جاييکه مىبينى از جامعه برخاستهاى و در تضاد با جامعه قرارگرفتهاى.
چگونگى اين از خودبيگانگى همان چگونگى تبديل امامت به استبداد است و

ديدى كه ما در رهبرى و خط سير تحول قدرت بدان پرداختهايم اميدوارم
فرصت كنم و مطالب تازهترى بدانچه در اين بارهها گفتهام بيفزايم .خصوصا

در بيان بعضى آيات قرآنى بعنوان روش ،روشى كه در اين جنگ آزموديم ،با
نتايجى كه گرفتيم.

نتيجه اين بحث اين است كه ماندن با مردم در عين حال كارى ساده و

مشکل است .اگر انسان در دامها نيفتد ،تبليغ براى ايجاد تضاد نتيجه عكس

مىدهد .براى آنكه در اين دامها نيفتد روشهايى وجود دارد كه بايد بکار برد.
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قسمتى از آنها را در كارنامه امروز آوردم .بقيه را نيز در فرصتهاى ديگر با
خوانندگان درميان مىگذارم.

صداى صاف فريادگون مردم كه از صميم دل بر مىخاست

امروز پس از آنكه لحظات تحويل سال را با مردم در حال نيايش بدرگاه
خدا گذراندم ،در آن پرتو گوهرهيجان ،پرشور و پر از اخالص و صميميت با
آن صداى صاف فريادگون مردم كه از صميم دل بر مىخاست و امواج

بىانتهاى معنويتش به آسمانها دامن مىگسترد ،اميد به پيروزى در جنگ ،اميد
به غلبه بر مشکالت را دیدم .اميد به لطف خداوندى كه در دل ما مردم ايران
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

جلوهگاه توحيد و پرتو معنويت ابدى خداوندى بگردانيم.

شب هنگام ديروقت به تهران بازگشتيم و اين روز نيز بدينترتيب سرآمد.

ما ایرانیان سالى را بسر آورديم و قدم در آستانه سال نو گذاشتيم اميد كه اين
سال ،سال استقامت و پيروزيها باشد و ملت ما بر شاديهاى خويش با كار و

تالش بيفزايد.

كارنامه شنبه الى جمعه  7فروردين ماه 1360
پنجشنبه  27فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 515

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

در اين هفته موضوعات قابل بحث ،حضور در اجتماع مردم ،بازديد از دو
طرح ابتكارى ،آسان و مشکل ،امور جنگى و آموزشى از يك كتاب است.
1246

اما حضور در اجتماع مردم ،روز اول فروردين در بهشت زهرا به زيارت
قبور شهدا رفتم و روز يکشنبه از اردوگاههاى پناهندگان در فسا و برازجان

ديدن كردم .همان شور و هيجان كه در مشهد بود ،در بهشت زهرا و در فسا و
برازجان هم بود و همان شعارها و اين همان نيروى اصيل ،همان آگاهى

عمومى و همان اراده مشترك مردم اين سرزمين است.

در بهشت زهرا هيجان و گرمى و فشار جمعيت مانع از آن شد كه بتوانم بر

مزار شهيدان بروم .بيش از دو سه قدم رفتن ميسر نشد ناچار باز به اتومبيل

بازگشتم و شعار مردم همان شعار بود .مىخواهند (يعنى اين شعارها مىگفت

كه مىخواهند) اداره جنگ در اختيار كسانى باشد كه مىدانند چه مىكنند و بر
سر استقالل و موجوديت كشور نه معامله مىكنند و نه آن را وسيله قدرت جويى

قرار مىدهند.

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

شهر بسيار دور بود خود پناهندگان چنين مجال و امکانى را به ما ندادند و همه
جا همان شعار بود .من بمناسبت كتابى كه خواندهام و عنوان آن كتاب كودتا
است در كارنامه روزهاى آينده به اين مسئله مىپردازم كه قطع رابطه با مردم

يکى از هدفهاى اساسى استقرار يك رژيم وابسته است .اينست كه در چندين
نوبت از نسل جوان مسئول امروز خواستم در سرتاسر كشور ،در شهرها و
روستاها ،جانشين من بشوند در بيان حقيقت ،در توضيح برنامه و در حال بسيج
نگاهداشتن مردم كه تنها شرط پرهيز از خطرهاى اساسى است كه متوجه

سرنوشت كشورند .خود مردم چنين توجهى را دارند وجدان عمومى بيدار است.

مگر نه این تظاهرها ،هيجانها ،ابراز عالقه به يك شخص نيست ،بلکه نگرانى
نسبت به سرنوشت كشور و اظهار اراده نسبت به يك راه و رسمى است غير از راه

و رسمى كه حکومت مىكند.

وقتى مردم روستاها ،مردم شهرها همه يك حرف مىزنند و يك خواست را

اظهار مىكنند ،اين نشانه آگاهيست .بر آنها كه مىدانند ،مىدانند كه چه بايد
كرد فرض است كه اين آگاهى را مشخص ،روشن و مجهز به برنامه اجراى

شعار استقالل ،آزادى ،جمهورى اسالمى بگردانند.
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آنهايى كه اين سودها را مىبرند ،عالقه به استبداد دارند

چرا بايد چنين كنند؟ بدين لحاظ كه وقتى قدرتى مىخواهد مستقر بگردد
همانطور كه در بررسى كار هيتلر در كارنامههاى قبل آوردم تا ممکن است
محروم و مستضعف ستايى مىكنند و ،در حرف ،براى او يك دنياى خيالى

بوجود مىآورند تا وقتى كه او خام و غافلگير شود و آن استبداد مستقر بگردد.
پس از آن خفقان مانع بروز تمايالت محرومان و رفع محروميتها مىشود .باز در

همان بررسى كتاب كودتا اين مسئله را خواهم شکافت .اجماالً به قول آقاى
مهندس سحابى از راه تجارت در سال گذشته  1200ميليارد ريال120 ،

ميليارد تومان نفع بردهاند .اين پول از كجاست؟ پول واردات را ما از نفت

پرداختهايم كه متعلق به  36ميليون مردم بىچيز و فقير است .چطور سود آن به
جيب يك اقليت كوچکى رفتهاست؟ پس آن طرز ادارهاى كه در حرف از

محرومان دم مىزند ،در عمل اين سودهاى هنگفت را به جيب يك اقليت
مىريزد ،نمىتواند تمايالت استبدادى نداشته باشد .اين سود كالن ،بىنظير و به
قول آقاى مهندس سحابى بيمانند در تاريخ ما صداى يك ملت را در مىآورد.
براى آنكه صداى اين ملت درنيايد آنهايى كه اين سودها را مىبرند ،عالقه به

استبداد دارند ،مردم محروم را از طريق ارائه برنامه بايد روشن كرد كه بکار او

عمل مىآيد نه شعار.

تاريخ بشرى پر است از شعارها كه به سود محرومان دادند و عملها كه به

سود مستكبران كردند ما بايد عكس آن را بکنيم و اين بدون برنامه نمىشود.

بدون تغيير نظام اجتماعى از بنياد نمىشود.

در يك مناسبتى با عدهاى از پاسداران كه نزد آنها تبليغ كرده بودند رئيس

جمهورى طرفدار خان است اين مطلب را گفتم و پرسیدم :آنهايى كه اين

سودهاى كالن را مىبرند در جامعه امروز خان هستند؟ بقول «آرون»
جامعهشناس و نظريهساز سرمايهدارى دنياى ما دنياى امپراطورى فن (
تكنولوژى ) و اطالعات است .آنهايى كه فن و اطالعات را در دست دارند
سرمايه را هم دارند و حاكمند .اينهمه تالش ما براى مبارزه با سانسور براى
اينكه جوانان ما از تحصيل علم منصرف و منحرف نگردند ،براى همين است
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كه ما مىدانيم جامعهاى كه مغزهايش از آن بگريزند جامعه وابستهاى است.
جامعهاى است كه روز به روز امکانات داخلى توليد را از دست مىدهد و ناگزير
بايد به جاى توليد داخلى نيز وارد كند .اين واردات جيبهاى يك عدهاى را به

همين ترتيب كه گفتم پر مىكند ،امکان توليد داخلى را كم مىكند ،بيكارى را

افزايش مىدهد و تمايل به روشهاى استبدادى را نيز افزايش ميدهد و از نو ما را
تحت سلطه همانها كه مسلطند در جهان ،در مىآورد.

اين مسئلهاى است كه چندين و چند نوبت توضيح دادهام .در پرتو

واقعيتهاى روز اين توضيحها بيشتر بر مردم روشن و ملموس مىگردد .و مرا

چاره جز تكرار نيست.

اصالا اين چه اسالم بى یال و دم و اشکمى است
جمعى از علما نيز اين مسئله را طرح كردهاند كه دردهاى جامعه را ما در

اسالم بايد حل بکنيم ،نمىتوانيم بگوييم مسائل و مشکالت اقتصادى را بحال
خود رها مىكنيم و هر كس صدا به اعتراض بلند كرد مىگوييم ما براى اقتصاد

انقالب نكرديم بلکه براى اسالم انقالب كرديم .نمىتوانيم امنيت قضايى فراهم
نكنيم ،امنيت فراهم نكنيم ،بگوييم ما براى اسالم انقالب كرديم .نمىتوانيم

اداره كشور را نظم و سامان ندهيم و بگوييم ما براى اسالم انقالب كرديم و

براى اداره كشور انقالب نكرديم .نمىتوانيم آزاديهاى مردم را از بين ببريم و
بگوييم ما براى اسالم انقالب كرديم و بقيه امور كه مردم و شما از آن آگاهيد.
اينها همه واقع بشوند و ما اين حرف را بزنيم .براى اينكه بعد به ما خواهند

گفت اگر همه اين امور به اسالم راجع نيستد ،اگر توسعه دانش ،علم و فن در

جهان امروز ،كه نه در جهان امروز بلکه در كشور ما مايه يك قرن و نيم سلطه
بوده ،حل اين معضل بزرگ و از بين بردن اين وابستگى ،به اسالم مربوط

نيست و ما نبايد دانشگاهها را توسعه هم بدهيم دو سه برابر هم بکنيم ،اگر
ايجاد اين قدر امنيت و آزادى ،تغييرات اساسى اقتصادى بسود محرومان و

مستضعفان و ايجاد يك اقتصاد مستقل و پيشرو ،در قلمرو اسالم نيست ،پس
بگذاريد در يك قلمروى ديگر حل بشود و اصالا اين چه اسالم بى یال و دم و

اشکمى است.
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و اگر اينها در قلمرو اسالم واقع است ،پس بطور جدى به اين مسائل
بپردازيم .محرومان را در حکومت اسالم بايد با عمل از محروميت بدر آورد .و

اين چيزى نيست كه بدون علم و اطالع آنها از واقعيت ،يك واقعيت درمانى كه
براى تغييرات اساسى در زمان اجتماعى بايد انجام بگيرد ،حل و فصل بگردد.

اين مقدار باشد تا در نوبت ديگر به آن بازگردم.

چون صحبت ديد و بازديد بود ،از ديد و بازديدهاى ايام عيد هم در يکى

دو جمله صحبت كنم :در اين ايام همانطوركه مردم از آن مطلع شدهاند ،ديد و
بازديدها در نقاطى كه من آنجاها رفتم ،با مسئوالن كشور ،با افراد فاميل و

كسان انجام گرفت و براى من شادى بخش بود .بلحاظ گرفتاريهاى بسيار،
بسيارى از آنها را در ديد و بازديد عيد سال پيش ديده بودم و دیگر ندیده

بودم؛ پس از يکسال ديدم.

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

كار دوم اين هفته بازديد از دو طرح بود ،امور جنگى و اين طرحها بلحاظ

جنگى كه ما داريم قابل توضيح نيستند ،ناچار ،در اين امور به اشاره قناعت
مى كنم .اما خود اين طرحها عالوه بر آنكه نياز نسل امروز را به ابداع و ابتكار
بازگو مىكند ،بينانگر نياز روزافزون ما به اين ابتكارها نيز هست .اين ابتكارها
بدون دانش و بدون فنشناسى البته ممکن نيست .ما امروز در جنگ مىبينيم
كه اگر به اندازه كافى امکانات فنى مىداشتيم ،بسرعت مىتوانستيم سرنوشت

جنگ را تغيير بدهيم؛ ما در جنگ براى ضربههاى كارى زدن به دشمن محتاج
وسايلى هستيم كه اين وسايل را بايد بسازيم .محتاج منطبق كردن امکانات

خودمان ،وسايل جنگى خودمان ،با تغييراتى هستيم كه تجارب جنگى ما را
ناگزير از دادن اين تغييرات مىكند .ما اطالعات دقيق و روزمره از دشمن

مىخواهيم و ما محتاج تغيير در برد و اثربخشى سالح خود هستيم و ما محتاج
جايگزين كردن سالح و مهمات خود هستيم و اينها همه ابتكار مىطلبد .ما

تنها به فن و تكنولوژى وارداتى نمىتوانيم قناعت كنيم ابتكارها محصول
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تجربه و شرايطى هستند كه بسيارى از آنها در اين جنگ وجود ندارند و بجاى
آنها شرايط و تجربههاى ديگرى بروز و ظهور كردهاند و اگر اين ابتكارها،

انطباق دادن امکانات و شرايط موجود نبود طبيعتا وضع ما غير از اين وضعى

بود كه اكنون داريم .پس آنهايى كه علم و اطالع دارند (چنانكه يکى از

همینها از خارج آمده بود يك طرح ابتكارى داشت و پيش من آمد و مىگفت
آمده است تا دين خود را به ميهن و مردم آن ادا كند) ،در هر كجا هستند بايد
به ابداع و ابتكار بپردازند چه در داخل و چه در خارج كشور و آنها را در

اختيار بگذارند .يك طرح درست ،صحيح و انقالبى آناست كه ما از آ گاهى و

علم مردم نترسيم؛ تمام مغزهايى كه در جهان پراكندهاند به ميهن اسالمى فرا
بخوانيم و از آنها بخواهيم كه در همه جاى كشور از همه فرصتها استفاده كنند و
كارگران ما ،دهقانان ما و دانشجويان ما را آموزش دهند .ما براى آنكه از دايره
سلطه ابرقدرتها بيرون برويم فرصت كمى داريم و با شتاب تمام مىبايد به

استقالل علمى و فنى برسيم و صد افسوس كه اين مسئله نه تنها درست فهميده

نشدهاست بلکه بر عكس ما رويهاى خالف اين در پيش گرفتهايم و مغزها از
ايران رفتهاند و دانشگاهها هم در حال تعطيل است .بهر صورت ،امروز خود
اين جنگ بر ما معلوم كرد كه بيش از هر كار ديگر ما محتاج ابتكارها هستيم.
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

خود آنها مىدانند زندگى بدون ابتكار تلخ و بىمايه است ،لذت زندگى هر نسل
به حيات و خود حيات به ابتكار و در ابتکار است.

اين دو ابتكار كه ديدم ،يك مربوط مىشد به اسلحه و كاربرد آن و ديگرى

به تحصيل اطالع از دشمن .هر دو طرح فوقالعاده ذيقميت و آنها كه به طرح
مشغولند مردمی بغايت عزيز و گراميند.

چون از اين دو طرح حرف زدم از طرح سوم نيز صحبت مىكنم .چون

اين طرح بر دشمن آشکار است بر مردم ما نيز آشکار باشد كه يکى از سالحها
كه ما بکار مىبريم ،آب است.

درباره طرحها باخواننده زياد صحبت كردم ولى نگفتم اين طرحها چه نوع

طرحهايى است .یکی از طرحها ،طرح استفاده از آب بود به مثابه يك سالح
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جنگى كه تا حدود زيادى نتيجه داد و هنوز هم استفاده از آب و اجراى طرح
ادامه دارد.
کارنامه شنبه  1الى جمعه  7فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار  29فروردین ماه 1360
قسمت سوم

فرق هنر با غير هنر در ايناست كه هنر ممکن كردن غير ممکن است
در چهارم فروردين دو مهندس وقت خواسته بودند و شب هنگام پيش من

آمدند درباره يکى از اين طرحها ( كه در قسمت قبل شرح آن رفت) صحبت

كرديم .مىگفتند امکان بقاى اين دو طرح ده درصد و امکان از بين رفتن آن
نود درصد است .من به آنها گفتم ده درصد امکان زيادى است و نود درصد

بقي ه را شما از همت خودتان مايه بگذاريد و اين طرح را نجات بدهيد .آنها
رفتند و تيمسار فالحى و مهندس پركار و دلسوزى كه از ابتداء در اين طرحها

ما را يارى مىكرد ،تا ديروقت نشستند و باالخره به اين نتيجه رسيدند كه نود

درصد از همت خودشان مايه بگذارند و اين طرح را اجرا و نگهدارى كنند .به
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آنها گفتم :ما در اين جنگ روز نخست ده درصد به خود اعتماد نداشتيم ،پنج
درصد هم نداشتيم ما توكل به خدا كرديم و جوانان سخت كوش و شجاع و
مبتكر همت خود را مايه گذاشتند ،با ايمان و ايثار جنگيدند و بحمدالله موفق

شدند دشمن را در وضعى قرار بدهند كه اكنون شما مىبينيد .حال نوبت

شماست كه همين كار را بکنيد .امروز كارنامه آن روز را ضبط مىكنم .هفده

روز از آن وقت گذشته است و آن طرح برجا ماند و نتايج سودمندى هم ببار آورد
و البته هنوز شب و روز مىكوشند در تكميل آن طرح و حفظ آن واقعيت هنر هم

همين است فرق هنر با غير هنر در اينست كه هنر ممکن كردن غير ممکن است.

در دايره ممکن كارى را انجام دادن هنر نيست بلکه « كار» است اما

اگر امکان كم باشد مثل همين مورد كه مىگفتند ده درصد بيشتر امکان نيست

و هنر كنند و اين ده درصد را به صد در صد برسانند البته هنر است .و هنر
است كه زندگى را عوض مىكند و هنر است كه انسان را به پيش مىبرد و هنر
است كه افقهاى جديد را بروى انسان مىگشايد .چنانچه همين هنرها افق

جنگ را عوض كردهاند و تا وقتى كه اين هنرمندان هستند ما حق نداريم از
زندگى مستقل و آزاد مأيوس بشويم .و اين طرحى است كه پنج بار ساخته شد و
از بين رفت .آن دهقانان جوان كه از اراك آمدن بودند سربازان ما كارگران و

كارمندان محلى كه بدين كار مشغول بودند ،تا مرز يأس رفتند ،اما ماندند و
كار را تمام كردند نقش رهبرى و مديريت درست همين است كه مردم از
استعداد خودشان آگاه بگرداند و در آنها اميد و اراده شکستن مشکل را ايجاد

بکند و بايستد تا آنها تجربه كنند .پنج بار يك تجربه را تكرار كردند تا به
موقعيت نسبى رساندند اين البته تغيير بزرگى در زندگى آنهاست .چرا كه از اين

پس آنها مىدانند اراده انسانى ،هوش و دانش انسانى مىتواند ناممکنها را
ممکن بگرداند بشرط آنكه انسان از دست پنجه نرم كردن با مشکل نه تنها

احساس رنج نكند بلکه لذت ببرد و احساس شادى كند.

چند نوبت درباره كاربرد آزادى در نيروهاى مسلح صحبت كردهام
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غير از اين طرحهاى جنگى ،چند نوبت درباره كاربرد آزادى در نيروهاى
مسلح صحبت كردهام .در كارنامه يکى از روزهاى آينده به تفصيل زيادترى در
اين باره صحبت خواهم كرد .فرمولى كه ما در اين جنگ به تجربه يافتيم و
بکار برديم و موفقيتآميز بود ،ايناست :روحيه بعالوه آزادى (يعنى اختيار،

مسئوليت ،ابتكار) مساوى است با ممکن كردن ناممکن يا هنر .در روش پيغمبر

اسالم كه در قرآن نيز منعكس است ،دليل پيروزى وى در جنگها همين بود.

استقامت البته زمينه اصلى است اما اگر استقامت بود كه همان روحيه است،

آزادى هم بود يعنى هر فرمانده در حد خود اختيار داشت و در ازاى اين اختيار
مسئوليتهاى مشخص داشت و اين اختيار و مسئوليت و روحيه را در ابتكارهاى
خود متبلور كرد ،احتمال پنج درصد به احتمال صددرصد تبديل مىشود يعنى

شکست به پيروزى تبديل مىگردد.

حال اين فرمول راخواننده داشته باشد تا بموقع خود و بمناسبت بحثى كه در

اين باره با يك هنرمند كردهایم ،آن را بشکافم و توضيح بدهم.

در اين هفته نيروهاى مسلح ما پيروزيهاى كوچك و نسبتا بزرگ در همه

جبههها بدست آوردهاند و ما اميدواريم اين روند همچنان ادامه پيدا كند،
چنانچه تا امروز كه اين كارنامه را ضبط مىكنم ادامه نيز پيدا كردهاست.

مطابق معمول در اين هفته نيز چند شوراى نظامى تشکيل داديم و وضع

جبههها را در نقاط گوناگون بررسى كرديم و كارهايى كه بايد انجام بگيرند
مشخص ساختيم و اميدواريم اين كارها در روزهاى آينده انجام بگيرد كه

انجام نيز گرفتهاند بعضى ديگر نيز مانده كه انجام خواهند گرفت .اين كارها
را پيش از انجام من نمىتوانم در كارنامه ذكركنم .بعد از انجام نيز چون از

طريق وسايل ارتباط جمعى ( راديو ،تلويزيون و روزنامهها) به اطالع مردم
مىرسند ،در كارنامه نمىآورم جز نتايجى كه به كار نسل امروز و نسلهاى آينده
مىآيد.

وقتى وحدت فرماندهى نبود ،نظم نبود ،ابتكار و هنر نيز نيست،
آزادى هم نيست
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مطلب ديگر دراين هفته گزارشهايى است كه خواندهام كه يکى از آنها
گزارشى است در يکصد و پنجاه صفحه درباره جنگ در منطقه خرمشهر و

آبادان از ابتداء تا امروز ،از قول كسى كه تمام اين مدت در اين تجربه حاضر
بوده است .نتيجهاى كه من مىتوانم از اين گزارش براى خوانندگان ذكر كنم
اين است كه وقتى وحدت فرماندهى نبود ،نظم نبود ،ابتكار و هنر نيز نيست،
آزادى هم نيست ،يعنى فرماندهى نه اختيار دارد ،نه مسئوليت مىتواند بر عهده

بگيرد و نه ابتكار مىتواند پيدا كند و بکار ببرد و ،در نتيجه اينها ،روحيه و

استقامت را هم از دست مىدهد .شرط پيروزى ايناست كه وحدت فرماندهى

بوجود آيد ،نظم پديدار گردد ،انسانهاى وظيفه شناس و صميمى و معتقد در
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

تمام استعداد يك نيرو بکارافتد و سدى نفوذ ناپذير در برابر دشمن بوجود
بياورد .شايد نويسنده گزارش خود متوجه اين نتيجه نبود ،اما بلحاظ اينكه

گزارش ،يك گزارش صادقانه از واقعيتى است كه روى داده و آشکارا مىتوان
ديد كه فقدان نظم ،نبودن روحيه ،عدم آزادى ،بودن بيم و ترس از يکديگر،
ترس از متهم شدن و بسيارى ترسهاى ديگر ،به او امکان نداده است كه همان

نيروهاى موجود با نظم و انضباط و كارایى زياد بکار برده شوند .در نتيجه،
دشمن توانسته است بسود خود ،ابتكار عمل را بدست بگيرد .در همين گزارش

بطور روشن و واضح ديده مىشود كه از زمان پيدايش تمايل به ايجاد وحدت
فرماندهى و نظم و آزادى بمعناى روحيه بعالوه اختيار بعالوه مسئوليت بعالوه

ابتكار وضع در آن جبهه تغيير كرده است و جز اين نمى توان علت ديگرى براى
پيروزى افسر رشيد مبتكر ،مسئول مثل افسرهاى اين جبهه از قبيل ( سرهنگ

كهترى و سرهنك شکرريز و سرهنگ فروزان) جست .كار عمده فروزان در آن
جبهه بنظر من ايجاد همين نظم و وحدت فرماندهى است و اگر اين بوجود

نمىآمد اين جبهه دوام نمىآورد و امروز آبادان هم به سرنوشت بخشى از
خرمشهر دچار مىشد .البته در گزارش وضع گروههايى كه تن به هيچ نظمى

نمى دهند و نقش مخرب آنها به روشنى و با داليل و مدارك ذكر شده است و
اين را هم بگويم كه اين گزارش را يك نظامى تهيه نكرده است .بلکه يك
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داوطلب كه نقش فعالى در آن جبهه ايفا كرده تهيه نموده است .بنابراين ،نسبت
به همه ديدى يکسان داشته است.

گزارش ديگرى كه در اين هفته خواندم راجع بود به كنارزدن اين و آن.

مىگويم اين و آن براى اينكه در بررسى كتاب كودتا به اين امر بازخواهم
گشت.

در اين هفته كتاب زندگانى مالصدرا را هم خواندم .داستانى از اين كتاب

را درباره اقبال و ادبار مردم و ضرورت آزادى انسان در امتحان شدن مالی

رومى وسيله شمس تبريزى آوردم ،جز اين از اين كتاب درسهايى مىتوان
گرفت ،نكته اول و اساسى كه گمان مىكنم همه بر آن متفقند ،اين است كه
مالصدرا دانشمندى مبتكر بود و دانش او همان ابتكارهاى اوست .درباره

دانشمند ديگرى نويسنده كتاب در همين كتاب عينا اينطور مىنويسد:

اگر ملت ما بخواهد زندگى مستقل در جهان داشته باشد بايد ابتكار
را بجاى تقليد بنشاند

»ميرابوالقاسم فندرسکى گرفتار سرنوشت تمامى نوابغ يا مبتكرينى شد كه

افكار معاصران قادر به ادراك نبوغ آنها نيست؛ نمىتوانند به فوايد ابتكار
ايشان پى ببرند يا اينكه طبقات متنفذ جامعه اجراى پيشنهادهاى آنان را مغاير

با منافع خود مىدانند .اين گونه پيشقدمان در هر ملت كه بوجود بيايند ،دچار
عدم موفقيت مىشوند .ديگران طورى در سر راهشان موانع بوجود مىآورند كه

نمىتوانند يك گام بردارند .اين درد ،درد همه دورهها است«.

مالصدرا نه تنها به اين درد گرفتار بود كه افكار و ابتكارهايش را متنفذان

آن زمان و مدعيان فكر و انديشه و علم در آن زمان نمىتوانستند بفهمند و مثل

فندرسکى او را گرفتار عقوبت کردند .عقوبت او هفت سال تبعيد در كهك قم
شد .معاصران او متوجه هشدار او نشده بودند :زندگی مستقل و آزاد در این

جهان ،ابتکار میخواهد .اين وجه دوم و اساسى از زندگى اوست كه براى نسل

امروز بسيار ارزشمند است :اگر ملت ما بخواهد زندگى مستقل و آزاد در جهان
داشته باشد بايد ابتكار را بجاى تقليد بنشاند .او با تقليد مخالف بود و پس از
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آنكه در مدرسه خان شيراز به تدريس پرداخت ،علوم و به تعبيرى درست علم
طبيعت را نيز در شمار درسها قرار داد :شيمى ،فيزيك ،رياضى و ديگر

رشتههاى علم و علم طبيعت را با اصرار جزء برنامههاى درسى گنجاند .هر چند
زمان نمىپسنديد ولى او و هوش تيزبين او كه بقول صاحب كتاب چهارصد سال
از زمان خود پيش بود ،پندارى امروز ايران را مىديد .از همان زمان ،جانبدار
ابتكار بود و هوش تيز او به او گفته بود كه بايد از تقابل شمشير و توپ در

جنگ چالدران پندگرفت و تا وقت نگذشته است به فن و دانش جديد مجهز
شد .در تاريخ ما چون خود ،در پى تحقيق درباره شخصيتهاى خودمان

نبوديم ،يکى از عالئمش همين بى هويت شدن است و نمىشود دولتى را
بىهويت كرد مگر آنكه ،به او باوراند كه آدم و شخصيت نداشته و ندارد .كسى

راجع به زندگانى مالصدرا تحقيق نكرد .همين تحقيق را هم از فرنگى ترجمه
كردهاند و از «هانرى كربن» است .و گرنه اگر ما تحقيق كرده بوديم مىديديم
كه پيش گامان دانش ،آنها كه زود متوجه شدند ،ايران بدون دانش جديد،

بدون علم نمىتواند در اين جهان مستقل و آزاد و در اسالم زندگى كند ،آنها
كسانى چون فندرسکى و مالصدرا بودند اما نه زمان خودشان فرياد آنها را

شنيد و نه زمانهاى بعدى اين فرياد را شنيد .بعدها ،خيلى دير كسانى چون قائم
مقام و اميركبير اين فرياد را شنيدند ،به تالش و كوشش نيز برخاستند ،اما آنها

نيز به سرنوشت آنها دچار شدهاند .عجب اينكه امروز نيز چوب مىخورند كه

چرا بدنبال علم رفتند؛ در زمانى چوب میخورند كه ما مىدانيم آنها كه
انحصار علم ،فن و اطالع را دارند ،حاكمند.

و آموزش سوم كه بدرد آن دسته از اهل فن و علم مىخورد كه حوصله

ماندن و مقاومت ندارند ،اين است .مالصدرا پس از آنكه به كهك قم تبعيد شد
و هفت سال در آنجا ماند ،هر زمان به او مىگفتند اين دانش و علم كه تو راست
چرا در اين روستاى پرت افتاده به هدر برود ،بيا به اصفهان و از دانش خود

بهرهرسان و براى اينكه بتوانى به اصفهان بيايى كارى ندارد ،يك دو خط بنويس
و از آنچه گفتهاى و از عقيدهاى كه ابراز كردهاى و بخاطر آن تبعيد شدهاى
پوزش بطلب .او در جواب میگفت  :مالصدرا را مىخواهيد به اصفهان بيايد يا

كس ديگر را؟ گفتند :نه نه مالصدرا را مىخواهيم .گفت « :بعد از اين
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پوزش نامه ديگر آن مالصدرا مرده است ،آن كس كه به اصفهان مىآيد چيزى
ندارد تا به شما بدهد«.

اين ايستادگى و استقامت درعقيده ،اينكه خود او ارزش علم را تا بدين حد

مىشناخت ،و آن را متاع تلقى نمىكرد تا با استفاده از آن حاكميتى بجويد يا
قدرتى بجويد ،پول و مقامى بجويد و اين همان وجه عرفان قوى اواست .وجه

شخصيت تواناى است او.

بيان قرآنى صحيح است :ترساندن از علم گناه است
اگر درس خواندههاى ما به مردم توجه بکنند و علم را براى مردم و

درخدمت مردم بخواهند و علم را وسيله و ابزار نكنند و روى باور علمى

خودشان بايستند ،خسته نشوند ،ايران را ترك نكنند ،و يا به گوشهاى نخزند،
چه نيرويى مىتواند آنها را اينطور عاجز و ناتوان بسازد؟ اهل علم بايد اهل
استقامت و فتح نيز باشند تا آن بالئى كه بر سر ميرابوالقاسم فندرسکى و

مالصدرا و نظاير او آمد ،بر سر آن اهل علمى كه اهل استقامت هستند نيايد.
يعنى اگر همه ايستادند جامعه در جهت مطلوب تحول مىكند اما كماند آنها كه
اهل علمند و كمترند آنها كه علم را قربانى آستانه قدرت نكنند يا از برابر

قدرت نگريزند .اگر آنها كه اهل علمند ،صداى مرا مىشنوند ،صداى علم را كه
از زبان مالصدراها در تاريخ ما به فرياد بازگو شده است ،مىشوند هر جا هستند
به كشور خودشان بازگردند و به مردم خودشان خدمت كنند .شما بياييد با من
همراه بشويد در روستاها و شهرها قيافههاى پاك و بىگناه و پراميد و پرصفا و

پراستقامت اين مردم را ببينيد ،تا بفهميد خدمت به آنها چه لذتى دارد .تا در
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

بىخيال در كشورهاى غربى در گوشه و كنار شهرهاى بزرگ شبه زندگى است
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

چنين كنيد .و اگر ما مردانى چنين داشتيم كه در چهارصد سال پيش به فكر
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اين بوده است كه اگر به سالح علم مجهز نشود ،زبون و زير سلطه قرار خواهد
گرفت همه چيز درست مىشد .اي انسان ،اى جامعه و اى ملت ،اى نسل
جوان مسئول امروز بدان كه زمانهاى بسيار از دست دادهاى و اکنون وقتى است

كه از هر دقيقه آن باید يك قرن بسازى بلکه بتوانى بر سر پا بمانى .زمان ،هيچ

زمان غفلت نيست .علم و دانش راگرامى بداريد ،به دانش روى بياوريد ،علم و
دين از هم جدا نيستند قابل جدا كردن هم نيستند .علم به دين مىرسد ،بيان

قرآنى صحيح است ،ترساندن از علم گناه است ،جهل است كه با دين نمىسازد،

علم با دين مىسازد و به دين مىرسد پيش از آنكه كار از كار بگذرد به خود
آييد .گمان من اين است كه در همين مختصر فلسفه مالصدرا بازگو شده است.

فلسفهای كه بکار آيد فلسفهاى است كه در زندگى انسانى ،در عمل او و

در مشى و روش او بازگو میشود .نويسنده كتاب كوشيده است به زبان سادهاى،
فكر مالصدرا را بازگو كند ،اما اگر من بخواهم وارد اين معنا بشوم از حوصله
خواننده سوء استفاده كردهام و خواهند گفت خواندن كارنامه را در وصف

كتاب به اين شکل مالل آور مىسازد .با اين حال براى اينكه «بيان فلسفه

مال» براى نسل امروز متضمن فايده و رهنمودى باشد ،اين را از قول مال
مىآورم چون با فكرى كه درباره امامت و رهبرى ،خود من توضيح و شرح
كردهام سازگار است.

مالصدرا در كتاب شرحاالصول و در كافى نظريه خود را درباره جاويدان

بودن امامت در مذهب شيعه بيان مىنمايد .ما در اصول راهنماى حکومت

اسالمى ،در تعميم امامت و در مباحثى كه در شناخت بر پايه توحيد و در
مباحثى كه درباره امامت و رهبرى كردهايم ،نيز بر اين باوريم كه هستى بدون
امامت متصور نيست و در جهان مادى هيچ ذرهاى بدون امامت و رهبرى فعال

نيست و معناى تعميم امامت در جامعه انسانى ايناست كه ما ابتكار را اصل

بشناسيم و در هر انسان آن رهبرى را بپروريم تا جامعه ما جامعه مبتكرها،
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

آسانتر است :فرمول شيمى را چون ما مىدانيم تا وقتى شرايط همانها هستند
آن فرمول صدق مىكند و وقتى آن فرمول شيمى را بدست آورديم ،علمى است
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پايدار و اين فرمول يا قاعده و قانون سنتى است پايدار .حال اينكه شناسایی
عالم بسیار مشکل است .به قول او :نفس اماره دائم در يك حال نيست و
شرايط حاكم بر او غير از شرايط حاكم بر طبيعت و واقعيتهاى اين جهان ،زود

بزود تغيير مىكند واين است كه آدمى احوال متغير دارد.

پس اگر آدمى زحمتى را كه مىخواهد صرف شناخت عالم بکند ،صرف

شناخت علم بکند ،دو نتيجه بدست مىآيد .يکى اينكه خود عالم مىشود و
عالمان زياد و فراوان مىشوند و ديگر اينكه علم پيشرفت مىكند ،ابتكارها
بارور مىشوند .در جامعه حکومت جهل يا حکومت بر جهل ،يا حکومت از
راه استفاده از جهل از بين مىرود .البته در تعميم امامت اينگونه استدالل

نكردهام .اما بر اين باورم كه اگر ما ابتكار را اصل بشناسيم و شيوه تعليم و
تربيتى در پيش بگيريم كه فرزندان ما از راه ابتكار به علم دست بيابند ،از راه

ابتكار خود در رهبرى خويش و محيط خويش شركت بجويند ،به همان نتايجى

مىرسيم كه مالصدرا رسيده بود ،خود اين بيان باز پرتوى است از فلسفه او كه
فهم آن براى عموم در صورتي كه به تحصيل نپردازند آسان نيست .روش شرح

اندیشه او براى عموم اين است كه اول او سعى باید کرد اساس دستگاه فلسفى
فيلسوف را فهمید كه همان موازنهاى است كه دستگاه فلسفی او بر آن استوار

است .آنگاه آنچه بکاربردنی از سوی همگان است ،شناسایی و به طالب آن
تعلیم داده شود .این روش امکان میدهد که طالبان زود پى مىبرند فيلسوف

چه چيز مى خواهد به انسان زمان خويش و به انسانهاى زمان پس از خويش
بياموزد .اين هم درباره اين كتاب ،كه البته من از بررسى مطالب اين كتاب

خوددارى كردم و فقط به نكاتى پرداختم كه جنبه روش دارد و به كار نسل

امروزمى آيد ،چنانكه در تمام دوره تحصيل و تحرير و تبليغ توجه عمده من به
روش بوده است.

كارنامه شنبه  8تا شنبه  16فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار يکشنبه  30فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 517
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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

● اقتصاد فرانسه و ژاپن
● گرانى در ايران و بهره بانكى

● در زمينههاى مختلف اقتصادى.
بر اينها بايد اضافه كرد:

● گزارش صنايع تبريز ،خصوصا ماشين سازى
● بررسى مطبوعات خارجى

● بررسى روزنامههاى داخلى از  14اسفند تا پايان سال  1359بررسى روزنامه
هايى كه ارگانهای احزاب سياسى هستند

● گزارش درباره افغانستان

● گزارش درباره عراق كه رويهم  15گزارش نزديك به يکصد و پنجاه صفحه
مىشد.

در اين گزارشها چه بود؟ بعضى نكات از اين گزارشها بکار خوانندگان

اين كارنامه مىآيد درباره اقتصاد كشورهاى جهان بايد بگويم كه اقتصاد

كشورهاى اروپا و ژاپن ،مشخصههاى مشابهاى دارند.

تورم ،بيکارى ،كسرى موازنه بازرگانى خارجى و ضرورت استفاده از بازار

و گسترش بازار براى از بين بردن اين بيماريهاى مزمن اقتصادهاى صنتعى كه

مهمترين آنها استفاده از اسلحه و ايجاد بازار اسلحه است كه در مورد فرانسه

موجب شده است موازنه بازرگانى او مثبت بشود يعنى بيشتر از آنچه كه مىخرد
بفروشد .

خراب كردن رئيس جمهور با هر دروغ و دوز و كلکى
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در گزارش بررسى مطبوعات ارگانهاى احزاب نكتهاى وجود داشت و آن
ايناست كه يك دستهاى مثل اينكه يك كشف علمى كرده باشند اين را تبليغ

مىكنند كه گويا ما مىخواهيم امپرياليزم اروپا و ژاپن را جايگزين امپرياليزم
آمريکا و روسيه بکنيم .آنها دو دستهاند يك دسته كه نمايندگان خود آن

دوابرقدرت هستند .خواننده را بياد اين صحبت مياندازم كه در كارنامه بود كه

كارتر به ژيسکاردستن پيغام داده بود كه ما (آمريکا) پاى هر كشور اروپايى كه
بخواهد قدم به ايران و خاورميانه بگذارد را قلم خواهيم كرد(خواهيم

شکست) .نمايندگان اين دو ابرقدرت البته اين تبليغ را مىكنند خصوصا
نماينده ابرقدرت شمالى ،روسيه .اما چرا؟ براى اينكه بخيال آنها خالء سياسى

را جز خود آنها كسى نبايد پر كند و خالء را اين مىدانند كه كشورى از سلطه
آنها بيرون آمده باشد ،يك دسته ديگر هم دنبال قدرتند و گمان مىكنند كه راه

رسيدن به آن خراب كردن است؛ خراب كردن رئيس جمهور با هر دروغ و دوز

و كلکى كه شده .اينها هم قربانى جهلشان هستند و جامعه را نيز مىخواهند
قربانى جهل خود بکنند .با اينكه دو ،سه نوبت هم اين مسئله را توضيح

دادهام ،اما همچنان بر دروغسازی خود اصرار مىورزند و به همان شيوه گوبلز
و معاويه (معاويه در تاريخ اسالمى خودمان و گوبلز در تاريخ نازیسم در
اروپا) ،از راه تكرار ،يك دروغ را بباورانند .آنها علم ندارند چون وضع
اقتصادى ،اجتماعى سياسى و فرهنگى غرب را نمىشناسند .بحرانهاى غرب

را نمىشناسند ،نمىدانند كه در اروپا از اواخر دوران دوگل به اين سو ،مسئله
استقالل يکى از مهمترين مسائل روز شدهاست كه نسل امروز اروپايى نسبت به

ارزشهايى كه ثابت و پايدار و دائم و ماندنى و جاودانى تبليغ مىشدهاند به
ترديد افتادهاست و نگران قربانى شدن خويش است .اروپا همان موقعيتى را

دارد پيدا مىكند كه ما در اواخر صفويه پيدا كردهايم .دو قدرت در شمال و
جنوب ما شروع به رشد كردند و ما غفلت كرديم تا در دوره قاجار آن دو

قدرت بجان ما افتادند و ما را تكه پاره كردند و هر يك قسمتهايى از كشور ما
را بردند .امروز اروپا در ميان اين دو سنگ آسيا است و دارد خرد مىشود .اين
بحرانهاى اقتصادى كه تورم و بيکارى و كسر موازنه بازرگانى و ركود ،چهار

مشخصه بارز آن است با بحران فرهنگى شگرفى همراه است؛ طورى كه
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مشخصه آثار عملى ،فكرى ،فرهنگى اين دهه را بحران تشکيل مىدهد ،يعنى
همه نوشتهها ،همه كتابها ،درباره بحران بحث مىكنند و غالب آنها عنوان
كتابشان با كلمه بحران شروع مىشود .بحران سياسى هم دارند و آن را در
برخوردهاى حکومتى و سياسىشان مىبينيم .بحران اجتماعى هم دارند يعنى
ديگر آن طبقه بندى اجتماعى كه ثابت و پايدار شمرده مىشد و حتى آن
تحليلهاى اجتماعى مبتنى بر طبقه و اين حرفها اعتبار خود را از دست دادهاند،

و جامعه غربى (اروپا) در پيشاروى دو تهديد كه يکى از بيرون است و حضور
ابرقدرتها و يکى از درون است ،يعنى اين بحرانها ،در جستجوى مفرى است.
پس دو اروپا داريم ،يکى اروپايى كه تحت حاكميت قشرهاى حاكم كنونى

است كه آنها مىخواهند مشکل اروپا را از راه وابستگى حل كنند و يکى ديگر

اروپاى مستضعفان كه مىخواهند مشکل را در استقالل جستن از ابرقدرتها و
رهانيدن خود از «ساحران» يعنى آن دانش قالبى كه فرعونيت اروپا را بر
جهان توجيه مىكرد ،حل كنند .ما با اين اروپاى دوم است كه سروكار داريم و

فكر مىكنيم كه اگر در رژيمهاى كشورهاى اسالمى خصوصا آنهايى كه نفت
دارند در جهت استقالل تغيير بوجود آيد و اگر ما به مردم اروپا حالى كنيم كه

محرومان با هم مىتوانند از سلطه ابرقدرتها بيرون بيايند ،كليد حل مشکل زمان

را پيدا كردهايم كه اين غير از نظر مائو است كه «وحدت بين اروپا و جهان
سوم در برابر دو ابرقدرت را تبليغ مىكند» .بگمان ما او نيز چون دستگاه
حاكمه كشورهاى اروپايى را تجربه نكرده و نمىشناسد ،گمان مىكند وسوسه
اين وحدت آنها را از ابرقدرتها جدا خواهد كرد .اما تجربه خود ما در ايران

نشان داد كه چنين نيست .ولى مىتوانيم سيأاتى را اتخاذ كنيم كه به نيروهاى

مترقى و استقالل طلب ،آنها كه مىخواهند از سلطه دو ابرقدرت رها گردند
امکان داده شود در كشورهاى اروپايى حکومت را بدست بگيرند اينست

سياست ما و ما اين سياست را منطبق با استقالل ،آزادى ،جمهورى اسالمى

مىدانيم و به نظر ما صدور انقالب همين است .

مسئله ديگرى كه در زمينه همين اقتصاد جهانى وجود دارد مسئله عرضه

نفت در جهان و قيمت نفت در جهان است كه در يکى از كارنامههاى روزهاى
پيش از آن صحبت كردم.
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اين گزارش هم همين را مىگويد يعنى «جنگ ايران و عراق موجب گشته
است كه ثبات در اين بازار بوجود بيايد و افزايش توليد ،كاهش قيمت را نيز

همراه داشته باشد» .البته اين كاهش قيمت در حدى است و تا موقعى است كه
با منافع ابرقدرت امريکا جور در بيايد و پس از آن دوباره باال خواهد رفت.

از گزارشهاى مربوط به اقتصاد كشورهاى غربى كه بگذريم ،آنچه كه

اهميت دارد اينست كه ما بايد بلحاظ اینكه اقتصادمان بطور روزافزون وابسته
شدهاست و واردات خودمان را از اين كشورها میكنيم و نفت خودمان را به
اين كشورها میفروشیم ،مصرفگرایی و تورم و ...را هم وارد میکنیم.

گزارش اول مربوط به گرانى است

در اين گزارش آمدهاست كه شما (بنیصدر) ،در يکى از جلسات بررسى
گرانى 9 ،عامل براى گرانى شمردهايد .اين عوامل همچنان برجا هستند و
موجب گرانتر شدن .خوب اگر خواننده سخنان آقاى عزت الله سحابى را
دوباره با دقت بخواند ،مىفهمد كه درد اصلى چيست و دعواى اصلى بر سر

چيست .اين سود كالن  1200ميليارد ريال در واقع از جيب مردم ما ،مصرف

كنندگان ما و مستضعفان ما رفته است .اين عوامل گرانى فهرستوار اينها

هستند البته عوامل ديگرى هم باز مىشود پيدا كرد اما عوامل زير عوامل

عمدهاند:

 .1واسطهها و بورس بازى
 .2كاهش توليد و كمى عرضه در برابر تقاضا

 .3ايجاد ميل به مصرف در جامعه از طرق مختلف

 .4عدم امنيت كه خود بخود ميل بخريد و ذخيره را افزايش مىدهد.
 .5سياستهاى پولى و اعتبارى بطور عمده موجب افزايش ميزان پول در دست
مردم و عدم جذب اين پول بعلت كمى اعتماد به دستگاه بانكى و بانكها و
بيشتر از آن به سرمايه گذاريها مىگردد.

 .6توسعه روزافزون شهرنشينى و مهاجرت به شهرهاى بزرگ.
 .7ادامه مهاجرت از روستاها به شهرها
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 .8سياستهاى مالى ،افزايش كسر بودجه ،افزايش هزينههاى ادارى و جارى و
كم شدن هزينههاى سرمايه گذارى و توليدى

 .9افزايش هزينه توليد كاال كه اينها تنها افزايش دستمزد كارگر نيست .نبودن
رابطه ميان صنايع ،نبودن امنيت ،افزايش قيمتهاى مواد اوليه و غيره در داخل
و خارج و عوامل بسيار ديگرى كه در مجموع اين عوامل موجب گرانى

مىشوند.

اگر بخواهيم گرانى را از بين ببريم بايد اين عوامل را ريشه كن بکنيم و از

بين ببريم و اين به بازگشتن به استقالل است ،به استقالل اقتصادى.

در قدم اول ما بايد اين واسطهها را حذف بکنيم و اين محتاج اجراى يك

سیاست سنجيده و توأم با قاطعيت و جديت است.

باز ما مىرسيم به اين مسئله كه وجود قاطعيت قانون ،قاطعيت اداره

كنندگان امور در اينگونه امور و كارها معلوم مىشود .اگر ما اين عوامل را با
قاطعيت از بين برديم زمينه توليد را فراهم كردهايم طبيعت روابط اقتصادى

حکم مىكند كه قيمتها افزايش پيدا نكند بلکه احتماالً كاهش نيز پيدا كند.

گزارش ديگرى است درباره بهره بانكى
غير از اين گزارش ،گزارش ديگرى است درباره بهره بانكى .در اينباره،

در يکى از كارنامههاى روزهاى پيش صحبت كردم .در اين گزارش آمده است

ال
كه سروصداى زيادى در باره اين مسئله از نو براه افتادهاست .همانطور كه قب ا
گفتم بهره در يك برنامه جامع اقتصادى ممکن است در يك اقتصاد از بين

برود ،مىتواند از بين برود و بايد هم از بين برود .نمىشود يك قسمت را اجرا

كرد و بقيه قسمتها را اجرا نكرد .اگر اين كار را بکنيم در واقع مثل اينست كه

از پول مردم ،پس اندازهاى مردم و پول نفت بياييم و اينجور رابطه درست

كنيم :با پول نفت وارد بکنيم ،در اينجا پول نفت را دولت در داخل درازاى
ريالى كه دريافت مىكند ،پول ايرانى كه دريافت مىكند ،به واردكنندگان

مىفروشد آنها با آن پول وارد مىكنند .اين پول ما به ازاى دالر و ارز خارجى
را بانكها بصورت اعتبار به واردكنندگان مىدهند .در نتيجه ،ما با پول نفت،

وارد مىكنيم و با همان پول ثروتهاى بادآورده و عظيمى را به قشر معينى از
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جامعه مىرسانيم .بهره نگرفتن از آنها يعنى افزايش سود آنها .نه بيش ،نه كم.
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

برنامه بازرگانى خارجى ما با فعاليت بانكى ما هماهنگ بگردد .اگر اين كار را

نكنيم نه تنها بهره را از نظام بانكى و اقتصاد خود نمىتوانيم حذف بکنيم بلکه

آن را بيشتر هم مىكنيم .براى اينكه اگر بانكها غير از زمينههايى كه حذف
شده ،بقيه موارد را هم كه حاال بصورت شركت در سود (تحت اين عنوان) از
واردكنندگان و كسانيکه فعاليتهاى مهم اقتصادى را در دست دارند مىگيرد،

نگيرند ،برسودهاى بزرگ كسانيکه مىخواهند فعاليت اقتصادى كنند ،از جیب
مردم افزوده میشود و آنها به سودهاى كالن دست پيدا میكنند.

دنباله كارنامه شنبه  8تا شنبه  16فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار دوشنبه  31فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 518
قسمت دوم

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

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

اوضاع اقتصادى ،بانك و بهره پيش آمد ( در شماره ديروز چاپ شد) دليل
ديگرى است براى اينكه اين بحث را در همين جا بدليل اهميت سياسى،

اقتصادى ،فرهنگى و اجتماعى آن بگشایم:

پس بعنوان بحث نظم و سازمان و زور اينكه سازمان و نظم در جهان

مادى ما مشخصه اصلى همه پديدهها است محل ترديد كسى نيست .از

كوچکترين ذره تا كيهان داراى سازمان و ساختمان درونى و روابط بيرونى كه
آن نيز سازمان يافته و منظم شدهاست مىباشد .در جامعه بشرى نيز سازمان و
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
كنند ،اين رابطه نيز سازماندهى و نظم مىخواهد .اصالا «رابطه» به معناى
سازمان و ساختار است و اين سازمان و ساختار جز با نظم تحقق پيدا نمىكند.

بدون استبداد نظم بوجود نمىآيد!
اما در نتيجه تبليغات رژيم استبدادى پيشين كه در ذهنها هم رسوب كرده

است ،اينطور اعتقاد پيدا كردهاند كه «نظم بدون زور امکانپذير نيست ،بدون
استبداد نظم بوجود نمىآيد!«

شاه سابق اين اواخر دموكراسيهاى غربى را دست مىانداخت كه اينها قادر

به ايجاد نظم و سازماندهى صحيح جامعه نيستند و نظم شاهنشاهى را بهترين

نظم و بهترين سازماندهى جهان مىشناخت و ايدئولوژى شاهنشاهى او
درحقيقت بازگو كننده نظم و سازمانى بود كه بر پايه قدرت مطلق شاه جامعه را

در امنيت نگاه مىداشت و پيش مىبرد.

از نابختيارى اين طرز فكر پس از سرنگونى رژيم شاه از بين نرفت بلکه

عبارات و كلمات و اصطالحاتش عوض شد؛ اما همچنان اين باور وجود دارد

كه بدون زور سازمان و نظم معنى پيدا نمىكند ،به مناسبت جنگ ،بحثى در
اينباره پيش آمد .يکى از مديران پركار و تالش اما معتقد به اينكه پيشرفت
كار محتاج سازماندهى و نظم است و سازماندهى و نظم بدون اعمال زور

بوجود نمى آيد ،اين باور خود را متكى به تجربه و وسيله توضيح رفتار خود
قرار مىداد .رفتارى كه موجب تاراندن كسانى مىشد كه مىآمدند يکى دو روز

كار مىكردند و در مىرفتند .البته اين توجيه را در غالب نقاط كشور مىكنند و
خوانندگان همه خود مىتوانند گواه اين واقعيات باشند و شايد خداى نكرده
خودشان هم بر اين باور باشند .در اين بحث ،من از او پرسيدم چطور شما ميان

سازمان و نظم و زور رابطه برقرار مىكنيد؟ آيا اصالا ممکن است وقتى زور
بميان مىآيد سازمان و نظم بوجود بيايد .مثال بدن را براى او زدم كه بدن

سازماندهى دارد ،سازمان دارد ،ساختار درونى دارد و متناسب با نيازهاى خود با
دنياى خارج بروفق نظم و باز با سازمان معين ارتباط مىجويد .اگر شما زور را
بکار ببريد نظم بدن را بر هم مىزنيد ،مختل مىكنيد و وجود اين اختالل در
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نظم حکايت از اين مىكند كه سازمان آن نيز برهم خورده است .همينطور وقتى
ميکرب وارد بدن مىشود و بدن مريض مىگردد ،اعمال زور میکروب ،سازمان
و نظم بدن را مختل مىگرداند .در طبيعت نيز همينطور است .اگر شما عمل
تخريبى ،يعنى اعمال زور بکنيد سبزى را به خشکى تبديل مىكنيد و خود اين

امر سازمان محيط زيست و در نتيجه نظم آن را برهم مىزند .در جوامع انسانى

كه در آن محيط زندگى مىكنند و همينطور حيوانات مؤثر واقع مىشود و آن
خرابى كه در طبيعت ايجاد كردهايم ،اگر زياد باشد اجتماع آنها را مىپراكند.
پس دروغ اصلى يعنى دروغ قرنها همين ارتباط دادن نظم و سازمان با زوراست.

اين دورغ آن قدر عمومى و همگانى و جهانى شده است كه يك طرز فكر را
تحت عنوان «آنارشيزم» بوجود آورده است ،كه در وجه افراطى خود معتقد به
نفى سازمان و نفى نظم است با این تصوركه سازمان و نظم بدون تمركز نيرو و
تبديل آن به زور ممکن نمىشود .حقيقت آناست كه خود تمركز نيرو و تبديل آن
به زور تخريبى حکايت از بر هم خوردن سازمان طبيعى و نظم مىكند .ممکن

است شما بپرسيد« :اگر اينطور است چگونه شدهاست كه وقتى رژيم سابق بود
و زور بود و ترس بود سازمان هم بود ،نظم هم بود ،صنايع كار خو را مىكردند

و كشاورزى هم كار خود را مىكرد و بسيارى امور نظم و نسق داشت و بعد كه

انقالب شد صنعت و كشاورزى و امنيت كشور به اين روز افتاد؟ پس نمىتوان
گفت سازماندهى و نظم زور نمىخواهد آنچه مىتوان گفت اين است كه آن
زور ،آن استبداد باطل بود و بايد آن را با زور و قوه صالح و عادل جانشین

كرد» .اين حرف كه زده مىشود ،باز قرنها است كه زده مىشود؛ از ميراثهاى
فلسفى يونان است و از عناصر غربزدگى كه قرنها است در ذهن ما رسوخ

كردهاست .عينا به اين مىماند كه ما مرضى را از بدن بيرون كنيم و در دوران
نقاهت مرض ديگرى وارد بدن بشود و ما اين دو بيمارى را با هم بسنجيم.

اسم دومى را سالمت بگذاريم (يا اسم اولى را) و اين دو را با هم مقايسه كنيم

و بگوييم :دوران دوم گرچه دوران سالمت است اما بدن كموبدهايى دارد و
بايد او را جبران كنيم و يا برعكس .ولى در هر حال آنچه واقع شده است

جانشين كردن يك بيمارى بجاى بيمارى ديگر است.
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اينكه در دوران رژيم پيشين وضع «سازمان و نظم» مختل بود به اين دليل
بود كه منابع اين ملت بطور بىحساب بسود دولتها و ابرقدرت خارجى غارت

مىشد و مردم هم برضد آن سازمان زور محور انقالب كردند .اگر مىخواستيم و
يا مىخواهيم كه نظم و سازمان صحيحى برقرار كنيم مىبايستى آثار بيمارى رژيم
پيشين يعنى آثار اخالل در سازمان و نظم را كه از راه اعمال زور بوجود آمده

بود از بين ببريم ،نه انيکه جاى آن را با زور ديگرى پر كنيم كه موجب ادامه
بيمارى بشود .چون همان اوضاع يعنى اختالل در نظم و سازمان بصورت
ديگرى رخ مىنمايد و دير يا زود ما را به همان وضعيت سابق يعنى به اختالل

مزمن در سازمان و نظم باز مىگرداند.

اختالل اجتماعى در سازمان و نظم در هر چهار وجه سياسى ،اقتصادى،

اجتماعى و فرهنگى جامعه بروز و ظهور مىكند .نشانه اختالل و نظم در وجه
سياسى ،تمايل به انحصار در قدرت و استبداد است .بديهى است كه ،در
اينصورت ،جامعه بايد نقش فعال خويش را از دست بدهد ،همه استعدادهايى
كه در اداره سياسى جامعه بايد بطور فعال سهيم و شريك باشند ،يا ناگزير

میشوند خود از صحنه كنار مىروند يا كنار زده مىشوند و يا ناگزير میشوند به
توقعات گروهى كه بطور «انحصارى» قدرت را در دست دارد ،تن بدهند .پس
عالمت اختالل در سازمان و نظم جامعه غيرفعال شدن مردم ،بيرون رفتن مردم

از صحنه و غيرفعال شدن همه استعدادها و سياست حذف ،بعنوان سياست

اصلى در اداره سياسى جامعه است.

عالمت بيمارى از جنبه اقتصادى تمركز سرمايه در دست اين اقليت و

انحصار سودها بدين اقليت و غيرفعال شدن اكثريت جامعه و كارپذير شدن آنها

كه حاصل آن نظام مزدورى است .يعنى فروش كار ،كه در نظام ماركسيستى اين
جريان به كمال خود مىرسد و تمامت جامعه مزدور مىگردد.

از نظر اجتماعى اين اختالل در سازمان و نظم موجب هرمى شکل شدن

جامعه و بوجود آمدن برشهاى عمودى و افقى و قشربندى و گروه بندىها و
همچنين گروههايى مىشود كه روابطشان با يکديگر از طريق زور تنظيم

مىگردد.
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از نظر فرهنگى زورپرستى در جلوههاى گوناگون ،مشخصه اختالل در نظم
و سازمان جامعه است.

بدين سان از نظر ما ،اسالم ،قرآن روش بازگرداندن جامعه بشرى است به

سازمان و نظم طبيعى ،بطوري كه بتدريج عامل اختالل يعنى همان زور از بين

برود نه اينكه بصورت ديگرى تجديد بشود .جامعه ،جامعهاى با سازمان با نظام
و در نتيجه به بازدهى حداكثر از جهت رشد انسان برسد .اين فكر از بخت بد
به لحاظ حاكميت فلسفه يونانى( ،فلسفه مادهگرا) و در نتيجه معتقد به زور

(چون ماترياليسم بدون زور و روابط قدرت ميسر نيست) در فكر انديشمندان
ما وارد شدهاست .تسليم ماترياليسم يونانى شده و بدان رنگ و لعاب زدهاند.
در درون جوامع بشرى ،انواع مکتبها و طرزفكرها را بوجود آوردهاست كه در
اصل بازگو كننده يك واقعيتند ،يعنى بکاربردن زور براى ايجاد سازمان و نظم.

البته يك جريان فكرى نيز بوجود آمده (كه گفتم اشتباهش كجاست) برای از

بين بردن سازمان و نظم بخاطررها شدن از زور.

آنچه امروز در غرب مردود است ،ليبراليسم ،ماركسيسم ،فاشيسم( كه

بعنوان فكر هنوز هم وجود دارد و گروههاى دست راستى افراطی داراى اين

فكرند) همه بحث در انواع كاربرد زور براى ايجاد انواع سازمان و نظم
مىكنند .حال آنكه همانطور كه آمد اعمال زور بمعناى ايجاد اختالل در نظم
طبيعى و در سازمان فطرى است .هراندازه ميزان زورى كه بکار مىبريم بيشتر

باشد به همان درجه اختالل در سازمان و نظم بيشتر مىگردد .ما مىتوانيم تجربه

دو سال اختالف خودمان را در پرتو اين واقعيت ارزيابى كنيم.

در مواردى كه كوشيدهايم به سازمان و نظم بازگرديم و بدون اعمال زور

مسائل را حل و فصل بکنيم ،كامالا موفق بوديم و هر نوبت كه خالف اين،
عمل كردهايم ،اختالل را افزايش دادهايم تا بدين غايت رسيده است .مشخصه
بازگشت جامعه به سازمان و نظم ،هر چه بيشتر فعال شدن مردم است ،در

دسترس قرارگرفتن هر چه عمومىتر امکان فعاليت اقتصادى است ،تمايل به
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

هر سازمان و نظمى مغاير با تعميم امامت نيست ،هر اندازه مردم آگاهتر و

عالمتر و در صحنه حاضرتر و فعالتر ،نظم و سازمان بيشتر .از جنبه اقتصادى

همين مسئله بانكها و بهره را كه مثال آوردم ،مىتوان مثال آورد و نشان داد كه
نظم و سازمان چگونه باعث يك تحول بنيادى و اساسى مىگردد و در اين

تحول امکان افزايش توليد به حداكثر مىرسد و در همان حال روابط
اجتماعى ،سازمان و نظم اجتماعى را سالم مىگرداند و در قلمرو سياسى
شركت همه مردم را

در اداره امور خويش ممکن مىگرداند و باالخره

فرهنگ ،فرهنگ پرستش خدا میشود؛ در نتيجه ،دوستى و صميميت در
روابط اجتماعى برقرار مىشود.

اگر بانك را بعنوان سازمانى كه مازاد مصرف جامعه را به خود جذب مىكند

و به سرمايه تبديل مىگرداند فرض كنيم ،اين سازمان مىتواند بدو صورت فعال
بشود :يکى اينكه اين مازاد پس انداز را در اختيار گروه يا گروههاى خاص قرار
بدهد و آنها فعاليت اقتصادى بکنند و در نتيجه از فعاليت خودشان سود ببرند.

ديگر اينكه مىتواند اين مازاد را به نمايندگى از طرف جامعه به سرمايه
گذاريهايى تبديل كند كه محصول آن نياز همه جامعه را برمى آورد و سود آن هم

به خود جامعه بازمىگردد .سازماندهى نوع دوم اعمال زور الزم ندارد ،اما نوع
اول يعنى دادن اين پسانداز مازاد به گروه اقليت ،اعمال قوه و زور الزم دارد و
بايد شرايط اجتماعى سياسى ،اقتصادى و فرهنگى متناسب با اين جريان (نوع

اول) بوجودآورد .اين زور به چه صورت اعمال مىشود؟ به اين صورت كه
متناسب با اين جريان ،بايد بازرگانى داخلى و خارجى نيز در يد اين اقليت قرار
بگيرد وگرنه سرمايه گذارى از سوى او ممکن نمىشود .سياستهاى مالى ،تحوه

گرفتن ماليات و نوع مالياتها و نيز سياستهاى پولى ،همه و همه ،بايد از اين
جريان تبعيت بکند تا كه اين جريان ،سرمايهدارى خصوصى ،مستقر بگردد.

(اروپاى غربي و آمريکا) و يا سرمايه دارى دولتى برقرارشود(روسيه و اروپاى
شرقى) .در هر كدام از اين دو رژيم اسما ممکن است بهره را از بين برد ،اما
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رسما و واقعا بهره از بين نمىرود ،چرا؟ به دليل اينكه پول يك نيرو و قوه
بزرگى است و در دست هر كس قرار بگيرد مىتواند با بکاربردن اين قوه سود و

منفعت زيادى را بدست بياورد .طبيعى است كه اشخاص و گروهها براى اينكه
اين قوه و زور ( پول) را بخود اختصاص بدهند ،بایکدیگررقابت میکنند .پس
پول بها پيدا مىكند و اين بها همان چيزى است كه «بهره و ربا» مىگوييم .پس
تا ما سازمان و نظم اقتصادى را به طبيعت خود بازنگردانيم ،ربا و بهره از بين

نمىرود .معناى اين حرف اينست كه اسالم وقتى بهره و ربا را تحريم مىكند
سازمان و نظم اقتصادى طبيعى و فطرى را اساس قرار مىدهد و مىخواهد كه

جامعه به اين سازمان و نظم برگردد و شيوهها و روشهايى را هم پيشنهاد مىكند
كه اجراى آنها موجب بازگشتن به اين سازمان و نظم مىگردد.

پس اينكه  14قرن ربا حرام بوده و حتى در دورههاى تاريخى هم نمونه

داريم كه با رباخواران بسيار سختگيرى شده و در بعضى موارد بسيار بيش از
آنچه در دوره انقالب سختگيرى شد ،ولى باز همان امر واقع استمرار پيدا
كرد و ربا از بين نرفت و هنوز هم از بين نرفتهاست .اين به لحاظ وجود
اختالل اصلى در سازمان و نظم است .ما تا اين اختالل را از بين نبريم ،ربا و

بهره نيز از بين نمىرود .چنانكه در قلمرو سياسى نيز همينطور است .زور خود
يك ميکرب و مرض اجتماعى است؛ «مرض عادل» معنى ندارد« .استبداد

عادل» معنى ندارد .استبداد نمىتواند عادل باشد .وقتى كه استبداد بوجود آمد
به معناى «اختالل در سازمان و نظم» است.

با توجه به اين بحث ،از كارهاى مالصدرا اينطور بر مىآيد كه او اگر نه

به وضوح به اين مسئله واقف شده بود (مىگويم اگر نه به وضوح چون آنچه در

دسترس است كارهاى او است .شايد در ذهن او شرايط واضح بوده اما شرايط
و جو سانسور روزگار امکان بيان صريحتر و واضحتر را نمىداده است)
سازمان و نظم را حالت فطرى و طبيعى پديدهها مىشناخته است و اين درست

همان است است كه اينك توضيح دادم و پيش از اين نيز در كارهاى ديگر
توضيح داده بودم.

طبيعى است كه در كارهاى ديگران مثل کار ميرزاى نائينى هم اين فكر

مالحظه مىشود .او البته استبداد را عامل اختالل تلقى مىكند .بهر صورت،
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آنچه ما ،تحت عنوان موازنه عدمى در فرهنگ ايران مىجوييم و پىگيرى
مىكنيم در حقيقت آن جريان فكرى قوى است كه بر اساس نظم خودجوش و
سازمان خودجوش جامعه منكر هر نوع استبدادى بوده است .و اين فكر قوى

انقالبها و نهضتها را در تاريخ ما مثل حلقه زنجير بهم پيوند داده است و
امروز نيز عامل انقالب اسالمى ما و تداوم آن نيز همين سازمان خودجوش بر

اساس آگاهى عمومى بشمار مىرود.

اگر ما بخواهيم از اين بحث نتيجه بگيريم اين مىشود كه سازمان دادن به

فعاليت سياسى يك ضرورت است ،تعميم امامت به معناى انكار سازمان و نظم
نيست بلکه برعكس به معناى قبول و تالش جدى براى سازمان و نظم دادن به

فعاليت است .البته به شرط آنكه اين سازمان و نظم در خود جامعه انجام بگيرد
و افراد فعال بکوشند كه اين سازمان و نظم را در متن جامعه تعميم بدهند .اگر

هستهاى ايجاد مىكنند اين هسته فورا در صدد تحکيم موقعيت خود براى
مسلط شدن بر جامعه بر نيايد و امور را قبضه نكند ،بلکه به عكس بکوشد تا

جريان مداوم انديشه در جامعه را ( انديشه سازمان و نظم در جامعه را) حفظ
كند و مردم را در صحنه نگه بدارد و ،همانند طبيب ،بتدريج آثار استبداد را از
بين ببرد و جامعه از بيمارى شديد اختالل در سازمان و نظم معالجه بشود .آنها

كه اين كارنامه را مىخوانند مخالفت با سازمان و نظم را به من نسبت ندهند و
بنام جانبدارى از فكر من اين روش را در پيش نگيرند و بدانند كه اسالم و فكر

اسالمى موافق نظم و سازمان به ترتيبى كه گفتيم هست و خود مردم در اين
انقالب و در جريان بعد از انقالب بطور خودجوش ،سازمان يافته و با نظم

عمل كرده و به اين دليل بوده است كه انقالب را به پيروزى نخستین

رساندهاند.

سازمان و نظم و تعميم امامت با هم پيمان ناگسستنى دارند
براى اينكه معلوم بشود چگونه سازمان و نظم و تعميم امامت با هم پيمان

ناگسستنى دارند ،همانطور كه معلوم كردم زور اختالل در سازمان و نظم

است ،اينك مىخواهم روشن كنم كه رهبرى بر اساس بندگى خدا ضرورت
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سازمان و نظم است .يك مثال مىآورم .درنوبتى ديگر هم باز باين مثال
بازمىگردم اما چون مسئله بسيار اساسى است آن را در اينجا مورد بحث قرار

مىدهم .گفتم :به لحاظ اينكه زور را اساس سازمان و نظم باوراندهاند ،بديهى
است كه در ابتداى امر آسان بشود جو بوجود آورد و از راه اعمال زور موانع

استقرار قدرت جديد را از پيش برداشت .پديده چماقدارى بدين ترتيب در

دوران پس از انقالب استمرار پيدا كرد و جزء امور واقع استمرارى و مستمر
شد.

 98/9درصد مردم با چماقداری مخالفند
پيش از انقالب ،بشکلى بود و بعد از انقالب ،هم به شکلى ديگر هست.

اما تالش براى توضيح واقعيت به افكار عمومى و از ميدان درنرفتن و تسليم
حکم سانسورچیان نشدن و ايستادن و مورد به مورد اثرات چماقدارى را

توضيح دادن كار را بجايى رساند كه امروز موافق سنجش افكارى كه در يك

نمونهبردارى خوب در تهران انجام گرفته است ،تقريبا بله تحقيقا به اتفاق

آراء ،بدون يك استثناء ،همه مردم مىدانند كه پديده چماقدارى وجود دارد.
اين آگاهي عمومى و همگانى و در حد كمال و مهمتر اينكه امروز يك و
يکدهم درصد ( )1/1مردم با چماقدارى موافقند و  98/9درصد مردم با آن
مخالفند .حاال نتيجه رسيدگى آنهايى كه دارند رسيدگى مىكنند هرچه باشد،

قضاوت مردم انجام گرفته و جامعه در قريب به اتفاق خود مخالف چماقدارى
است .پس ما در عالج اين بيمارى بزرگ دو مرحله اساسى را پشت سر

گذاشتهايم هر چه بکنند و هرچه بگويند و هر حکم و رأيى كه صادر بکنند،
جامعه امروز باتفاق منهاى يك درصد ،حکم محکوميت چماقدارى را صادر

كردهاست .بنابراين قطعا و با اطمينان خاطر مىتوان گفت كه قادريم اين پديده
را عالج كنيم .خود اينكه شما مردم هم به پديده ،حساسيت نشان دادهايد و از

وجود آن آگاه شدهايد و هم اينكه كسانى بودند كه مورد به مورد اثرات وجودى

چماقداران را در اختالل در سازمان و نظم اجتماعى توضيح بدهند و روشن
بکنند كه چگونه عدم امنيت عمومى همه چيز را مختل كرده است و اينكه

جامعه اينطور باتفاق مخالف است كه مغزها را با چماق بکوبند و رابطه مغز با
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مغز را به رابطه چماق با مغز مبدل بگردانند ،در حقيقت وضعى را بوجود آورده
است كه ما با عالج بيمارى فاصله بسيار كمى داريم.

اما مسئله سومى كه در اين سنجش افكار بطور واضح و روشن مالحظه

مىشود ايناست كه حتى يك نفر رئيس جمهورى را عامل پيدايش چماقدارى
نمىشناسد .

پس معناى تعميم امامت يعنى عمومى كردن اطالع و عمل و مشاركت دادن

عموم در رهبرى با معناى سازمان و نظم يکى است و از هم بيگانه نيستند.

بدينسان ،مبارزه با سانسور يك كار اساسى است .چون آگاهى مردم و رأى

و حکمى كه جامعه بر اساس آگاهى صادر مىكند ،ضامن نظم و سازمان
بمعنايى است كه ما مىفهميم ،پس شما مردم اگر اين نوشته را مىخوانيد،

شما كه اينك اثر ايستادگى و مقاومت را در كل مسئله بصورت چنين سطحى از
آ گاهى و چنين رأى عمومى ،رأيى بىمانند ،رأيى كه همانند رأى به استقرار

جمهورى و مخالفت با رژيم سابق بوده مىبينيد شما نبايد دلسرد بشويد و

بدانيد همانطور كه گفتم بکار بردن مفهوم آزادى در مديريت و اداره و رهبرى
يعنى استقامت بعالوه مسئوليت بعالوه اختيار بعالوه ابتكار.

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

مثالا براى شکستن سانسور همانسان كه در رژيم پيشين عمل مىكرديد،

عمل كنيد .يعنى تداوم جريان انديشه را در جامعه برقرار كنيد بطوريکه

روزنامه و راديو تلويزيون اگر هم به انحصار درآيند مانع كار شما نشوند و بود و
نبود آنها را شما به عنوانى كه واجب كافى است و از عهده شما ساقط است،
دليل بر نكردن نگيريد .در همه جا بکار و تالش برخيزيد ،بکار خود سازمان
بدهيد ،بکار جامعه نيز سازمان بدهيد ،در جامعه بمانيد با مردم بمانيد و با

مردم عمل كنيد تا اين آگاهى و اين رأى كه در مورد چماقدارى صادر شده

است و اگر رأى دستگاه قضايى جز اين رأى باشد كه مردم دادهاند ،در
حقيقت خود را محکوم كرده است و تأثيرى در جريان عمومى كه در جهت
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حذف چماقدارى است ندارد ،در موارد ديگر نيز مردم به اين حد از آگاهى و
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

آنها كه فراوان مراجعه مىكنند تا من درباره سازمان و نظم صحبت بکنم با اين
صحبت راضى شده باشند ،اميدوارم كه فعاالن از اين پس بدون بهانه به كار و

تالش جدىتر و فعاالنهتر برخواهند خاست اكنون بروم به سراغ گزارشهاى
ديگرى كه خواندم.

كارنامه شنبه  8تا  16فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار سه شنبه  1ارديبهشت 1360
شماره روزنامه 519
قسمت سوم
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سازش غرب با اسالم

همآنطور كه گفتم چند گزارش درباره مطبوعات خواندم ،گزارشهاى مفصل
از مطبوعات خارجى كه مقالهاى تحت عنوان « سازش غرب با اسالم »
داشت كه گرايشهاى ما را به چهار دسته تقسيم كرده بود.

● دسته اول« :سنت گرايان» يعنى آنهايى كه باصطالح هرگونه سازشى را
محکوم مىكنند و اينها حتى اهميت علم را هم انكار مىكنند (البته آنها را
ديگر سنت گرا نمىتوان گفت چون پيغمبر ما فرمود« :اطلبوالعلم ولوبالصين»
)بجوييد علم را اگر چه در چين باشد(.

● دسته دوم :دسته ديگرى را «انطباق گرايان» خوانده است كه اينها مىگويند
كليت قرآن غيرقابل ترديد و سئوال است اما بايد در زمينههاى ديگر انطباق

جست.

● دسته سوم را كسانى دانستهاند كه مىگويند در مواردى اسالم با غرب و در
مواردى غرب با اسالم بايد منطبق بگردد.

● دسته چهارم التقاطىها ،كه آنها مقدارى از اسالم ،مقدارى هم از فرهنگ و
تفكر غرب را با هم در مىآمیختهاند و يك گرايش را بوجود آوردهاند.

گمان من ايناست كه اين تقسيم بندى ،تقسيمبندى مرسومى است كه از

قديم يعنى از چند دهه به اين طرف ،مىكنند .مقاله نويس هم همان قالب را
نگه داشته و خواسته است واقعيتها را در همان قالب بریزد و توضيح بدهد .نه

اينكه بگويم چنين گرايشهايى وجود ندارند ،نه ،بلکه مىگويم انقالب ما در

خارج اين چهار گرايش انجام گرفتهاست .به اين معنی كه آنچه به فن و علم

مربوط مىشود و غرب آن را غربى هم مىداند ،به غربی بودنش اعتقادى
نداريم؛ به باور ما علم و فن دستاورد كوشش تمام بشريت در تاريخ طوالنى
خويش است .اين به كنار ،عقيده ما ايناست كه اسالم در صورتيکه اجرا
گردد ،ذهن آدمى براى دستيابى به علم آمادگى بيشترى پيدا مىكند و اين همان

مسئلهاي است كه ما داشتيم و داريم و همواره اين مطلب را گفتهام كه علم با
اسالم بيگانه نيست و جدا از آن هم نيست.
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بهمان درجه كه انسان بيشتر مطلب را بفهمد و بشناسد بيشتر با علم
سروكار پيدا مىكند ،بيشتر از علم لذت مىبرد ،بيشتر رشد مىكند و بيشتر

رشد مىدهد ،در واقع بعنوان مسلمان طرز فكر ،رفتار ،نظام ارزشى ،شيوه
رهبرى در يك مجموعه فرهنگى را كه بيانگر زور است و اصالت را به زور
مىدهد ،نمىتوان پذيرفت .بنابراين هيچکدام از اين چهار دسته در نوع

رفتارهاشان با غرب ،بيان كننده اسالم به عنوان مکتب توحيد و مکتبى كه
بنابر رابطه انسان  -خدا بمثابه تنظیم کننده رابطهها دارد ،نیستند .تا ما

مسلمانها خود را از سيطره فرهنگ غرب كه از زمان اموى و عباسى شروع شده

و تا امروز نيز ادامه يافته است ،بيرون نياوريم و بقول آقاى «حبيبى» (كه در

فرنگ اين مباحثات را باهم داشتيم) تا در فلسفه يونانى كه يا ماده را خدا

مىكند و يا خدا را ماده مىكند و در هر حال نتيجه يکى است ،باقى بمانيم ما
نمىتوانيم نقش امام و شهيد در اين جهان را پيدا بکنيم و به معناى درست

كلمه مکتبى بشويم.

بر من اينطور معلوم شدهاست كه آمريکائيان با هر گرايش و شخص
و دستهاى تماس گرفتند

اما انقالب ما پيروز شد چون هيچکدام از اين گرايشها بر آن حکومت

نكرد .بلکه به همان ترتيبى كه در نفى چماقدارى و در نفى رژيم شاه وحدت
بوجود آمد و يك فرهنگ مبتنى بر زور و جلوهگر زور و بکاربرنده زور را نفى

كرد ،اين جوهر انقالب ما است و اين با آن چهارگرايش يکى نيست .اين
اسالم افقها را بروى علم باز مىكند .بنابراين ،با تخريب آشتىناپذير است و با
آن رابطه مخالفت و تضاد آشتىناپذير دارد؛ برعكس با سازندگى در علم و

رشد خوانایی دارد .مسلمان وظيفه خود مىشمرد كه امام شهيد و مبشر اين
جريان شتابگير رشد باشد ،البته با توجه به تميزى كه قرآن ميان رشد و
سركشى و طغيان و فزونىطلبى مىشناسد.

غیر از اين ،گزارشهاى ديگرى است كه مطبوعات خارجى درباره اوضاع

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
سوى دستگاه حاكمه آمريکا با جناحهاى مختلف در ايران به خوانندگانشان

ارائه دادهاند .به اين مناسبت مىگويم چه در جريان انقالب و چه بعد از انقالب
از تماسهاى غير رسمى اجتناب كردهام ،بر من اينطور معلوم شده است كه
آمريکائيان با هر گرايش و شخص و دستهاى تماس گرفتند خودشان به نحوي

آن را لو دادهاند ،براى اينكه مىخواهند اينطور وانمود كنند كه تنها رژيم سابق
نبود كه در پى سازش با آنها بود ،بلکه چون (باعتقاد خودشان) كليد حل
معضالت و مشکالت در دست آنهاست ،آنها هم كه از راه انقالب بر سر كار

آمدهاند ،همين شيوه را دارند و در نتيجه به دو نتيجه مىرسند ،يکى بىاعتبار
كردن ما و ديگرى عادى كردن وابستگى و رابطه با خودشان.

بهمين مناسبت مقالهاى هم از آقاى صالحي نجف آبادى خواندم كه

مىشود اين را هم برداشتى از ديدگاه اسالمى وى درباره سياست خارجى
دانست كه در آنجا بدرستى گفته است كه «مذاكره ،سر يك ميز نشستن با
دشمن به معناى سازش با دشمن نيست» .و يك دولت اسالمى بايد هيچ

فرصتى را براى اجراى سياست خويش از دست ندهد و در مورد اين مذاكرات
بايد منظور و هدف از مذاكره را ديد.

اين حرف صحيح است .اال اينكه مذاكره و گفتگو و ارتباط و تماس يك

وقت جنبه رسمى پيدا مىكند كه عيبى ندارد ،بايد يك حکومت از روى عقل
و تدبير براى اجراى سياست مستقل خود ،هر وقت الزم ديد تماس برقرار
كرده و مذاكره كند .يك وقت هم جنبه شخصى دارد كه وقتى جنبه شخصى

پيدا كرد ،فسادش بيشتر از صالح و نتايج خويش است .ما مىبايد در هر

گفتگويى از موضع استقالل كامل ،عدم سازش با ستم و بيداد و عدم تابعيت
عمل بکنيم .از اينرواست كه من تماسهاى خصوصى و شخصى را در زندگى

سياسى خودم هيچوقت نپذيرفتهام .گمان مىكنم كه اين سياست برداشت
درست و منطبق با موازين دين و مصلحت كشور باشد.

يکى از مطبوعات داخلى درباره مسئله نزديکى با اروپا قلم فرسايى كرده (

فدائيان خط اكثريت) و همان داستان كهنه باز نوشته است كه من باز در

كارنامههاى همين هفته و هفته پيش درباره آن توضيح دادم :ما يا مىخواهيم
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اروپا را جانشين آمريکا و روسيه بکنيم و يا اينكه آمريکا مستقيما نمىتواند وارد
بشود و از طريق اروپا مىخواهد وارد بشود و از اين حرفها...

اين دسته آن وقت كه اين حرفها را مىزدند هنوز وابستگى خود را آشکار

نكرده بودند؛ اما وقتى جهت داخلى و خارجى سياست خود را واضح كردند

معلوم شد كه «سرخ مسکويى» بودهاند .در اين حالت ،معلوم است دردشان
چيست و حرفشان كدام است .حرفشان ايناست كه ما نمىبايد از روابط دو

ابرقدرت بيرون برويم و گرنه از دست هر دو بدر خواهیم رفت .اختصاص به

ايران هم ندارد ،در همه جاى دنيا ،اين وابستهها همين سياست را دارند .اتفاقا
در دوران تزارى هم كه روسيه و انگليس در ايران قدرت مسلط بودند ،این دو

و وابستههای این دو آمريکا را راه نمىدادند ،كه تازه داشت خودش قدرت

مىشد .بعد هم كه تزار ساقط شد ،باز ما ديديم كه اين دو سياست به اتفاق
مانع حضور آمريکا در صحنه مىشدند .تا اينكه يکى از آن دو سياست يعنى

انگلستان آن قدر ضعيف شد كه خود نتوانست تنها در صحنه بماند و آمريکا با
فشار خود را وارد صحنه كرد .حاال هم همان سياست است .اين دفعه،

آمريکايىها نمىخواهند ديگرى وارد صحنه بشود .خوب بين خودشان بازى

قدرت مىكنند يا اين مىبرد يا آن و يا تقسيم مىكنند .نمايندگان اين دو

سياست در كشور ما هم همين خط را دارند .هم با جريان استقالل مخالفند
هم با حضور قدرت ثالث در صحنه .از اتفاق ،دكتر تقى زاده كه از سفر آمده

است ،كتابى به زبان انگليسى براى من آورده بود درباره «اروپا در ميان دو

ابرقدرت» .نويسنده كتاب روى اين خط رفته است كه شرط بقاى اروپا اينست
كه مستقل از اين دو ابرقدرت عمل كند .حال من مىگويم اروپا چگونه

مىتواند مستقل از اين دو ابرقدرت عمل كند .اروپا نمیتواند مشتقل عمل کند
مگر اينكه سياست ديگرى در پيش بگيرد .سیاست دیگر ایناست که نكوشد
بعنوان قدرت سوم وارد صحنه بگردد بلکه بکوشد همراه مستضعفان دنيا از
نظام قدرت بر محور دو ابرقدرت و سه ابرقدرت بيرون بيايد .طبيعى است كه

اين محتاج سياست و رژيمهاى ديگرى است ،محتاج حاكميت مستضعفان
اروپا ،بر سرنوشت خويش است .نظر من ايناست كه اين كار شدنى است ،در

صورتي كه ما سياست صحيحى اتخاذ كنيم .نه اين سياستى كه تابحال موجب
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بقاى رژيمهاى راست ( دست راستى) بوده يعنى گرفتن امتياز از كشورى
ضعيف و گفتن اين حرف به مردم و كارگر و دهقان اروپايى كه اگر ما (اين

نوع حکومتها) نباشيم اين امتيازات را نمىتوان گرفت و زندگى شما مختل
مىشود و ...بلکه سياستى كه با آن بتوان اين دروغ را از ذهن مردم زحمتكش
آنجا بيرون آورد و معلوم كرد كه همکارى باكشورهاى مستضعف اگر به منافع

سرمايه دارها زيان وارد مىکند ،به منافع كارگر و دهقان هيچ زيانى وارد
نمىآورد ،بلکه زندگى همه ما بهتر مىشود .اما اين درست همان سياستى است

كه نه باب طبع دست راستىهاى اروپا مىباشد و نه روس و نه آمريکا .اين هم
راجع به اين مسئله.

كارنامه شنبه  8تا شنبه  16فروردين ماه 1360

تاریخ انتشار چهارشنبه  2ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 520
قسمت چهارم

گزارش روزنامههاى داخل كشور از  14اسفند
بمناسبتى قبالا گفتم كه اينها هركدام در روز چندين مقاله بر ضد رئيس

جمهور نوشتند و بخيال خودشان جو ايجاد كردند و ما بازتاب همه اين
نوشتهها را در عمل مردم ديديم و مىبينيم .اميدوارم اينها از اين روشهاى غلط
بازگردند و عبرت بگيرند.

گزارش دوم طرحى است براى عمران كردستان
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بعد دو گزارش درباره كردستان و يکى درباره خليج فارس خواندم.
گزارش مربوط به كردستان يك قسمت مربوط است به نحوه رفتار با آن مناطق
كه متأسفانه بعضى رفتارهاى نادرست هنوز ادامه دارد و آنچه نوشتنى بود

درباره اين گزارش نوشتم كه اميدوارم عمل بشود و من ناگزير نشوم در نوبت
ديگر اين رفتارهاى نادرست را باز بشکافم و با مردم در ميان بگذارم.

اما گزارش دوم طرحى است براى عمران كردستان اهم مسائل موجود و راه

حلهاى مربوطه ،برنامههاى توليدى و عمرانى ،دامپرورى ،كشاورزى ،صنايع و
معادن ،آب و برق ،ارتباطات ،ساختمان و مسکن ،بهداشت و درمان نيروى

انسانى .پس از خواندن اين گزارش نوشتم كه چه كسى اين پيشنهادها را اجرا
مىكند؟ معنايش اين است كه طرحهاى خوب كم نيستند ،اما زمينه اجرا در

عمل مىخواهد؛ رهبرى و مديريت صحيح مىخواهد تا اين طرحها اجرا گردند
و مردم آن سامان آسوده بشوند.

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

بمناسبت اين گزارش صحبتى را كه بايد در كارنامه روزهاى آينده بياورم،
در اينجا بدان اشاره مىكنم و آن صحبتى بود كه با امام درباره مردم عرب
خوزستان كردم .به ايشان گفتم :اين جنگ يك آزمايش بسيار موفقى براى

جمهوريمان ،براى وضعمان و براى حال و آيندهمان است .وقتى عراق حمله كرد
بر مناطقى دست يافت كه ساكنان آن عرب بودند و آنها در محل سکونت

خويش نماندند .نه كمك از عراق پذيرفتند ،نه اسلحه پذيرفتند و نه حاضر شدند
وسیله سیاست عراق بشوند .اینها بطرف ما آمدند اشتراك در دين ،در رژيم و در
وطن آنها را سوى ما آورد و تكذيبى روشن و صريح شد برادعاى رژيم عراق كه

مىكوشد بگويد ما رژيمى نژادگرا هستيم و جنگ ،جنگ عرب و فارس است؛
حال اينكه عرب بدو پشت كرد و بسوى ما آمد دقيقا .به لحاظ اينكه ما به نژاد
اصالت نمىدهيم و برادرى و اخوت اسالمى را قدر مىشناسيم .رژيم سابق

حدود  60سال بر اين مردم ستم روا داشت بعنوان اينكه اينها چون عرب
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هستند پس براى ايران خطر هستند و مىخواست يك جورى آنها را براند .اين
سابقه در نحوه رفتار ما هم متأسفانه اثر گذاشت و ما با سوءظن با اين مردم
عمل كرديم تا اين آزمايش پيش آمد و آنها بهترين و عاليترين نمونه موفقیت

در آزمايش را نشان دادند و وفادارى به اسالم ،عالقه به ميهن اسالمى و نه
گفتن به متجاوزين .گفتم :ما بايد جنگ كه تمام شد تمام خدمت را به اين
مردم بکنيم و گذشته تلخ و طوالنى را جبران بکنيم.

بر اين باوربودهام كه بايد به مردم كردستان اعتماد كرد
امام هم بر اين معنا بسيار تأكيد داشتند و گفتند مناسبتى كه پيش بيايد در

اين باره صحبت خواهم كرد .آنچه را كه عربهاى خوزستانى كردهاند را بگوييم

دليل ندارد ،انتظار از مردم کردستان دلیل دارد :از كرد كردستان يعنى مردميکه
خود از بنيانگذاران كشور ايران جزو هفت طايفه اولى كه بناى اين كشور را

گذاشتهاند ،بودهاند جزو وفادارى به ميهن اسالمى ،چه انتظاری میتوانیم داشته
باشيم؟ آیا میشود تصور كنيم آنها ممکن است ميهن اسالمى خودشان را به
تمايل تجزيهطلبى ،آن هم با زد و بند با خارجى بفروشند؟ بنابراين اگر من از

ابتدا اينطور كه در نوشتهها نوشتهام ،در بيانها گفتهام ،بر اين باور بودهام كه بايد
به مردم كردستانى اعتماد كرد ،تجربه خوزستان مىگويد كه حق با من بوده
است .مردم غير از گروههايى هستند كه از مردم بيگانه مىشوند و به راهى

مىروند كه راه تجزيه و دشمنى و خصومت است .حاال من به آنها مىگويم،
رژيمى عربى و «عرب ستاينده»كه به خوزستان درآمد و مناطق عرب نشين را
كوبيد و مردم عرب هم به آنها پشت كردند و به ما روآوردند ،آيا شما گمان

مىكنيد كه اين رژيم ( رژيم عراق) با شما بهتر عمل خواهد كرد؟ آن
روستاهاى كرد را در عراق كدام رژيم با خاك برابر كرده؟ اين رژيم با كرد

عراقى جفا كرد آيا تصور مىكنيد با شما وفا مىكند؟ آيا وقت آن نرسيده است
كه شما اين روش و شيوه غلط را ترك كنيد و به دامان امنى بياييد كه بدون آن

ما قادر نمىشويم نيروها و توانايىهاى خودمان را صرف سازندگى عمومى
كشورمان بکنيم؟ تا كى بايد جنگ باشد و يکديگر را دريدن و پاره پاره كردن؟
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شما (گروههاى مسلح) آب در هاون مىكوبيد ،ممکن نيست مردم كرد از وطنى
كه خود ايجاد كردهاند جدا بشوند.

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

سال در اروپا همواره مىشنيدم .امروز اروپا بصورت كشورهايى جدا از هم

نمى تواند در برابر دو ابرقدرت موجوديت خود را حفظ كند .با وجود اينكه
روزگارى دراز پنج قاره را غارت كرده و ثروتهايى بس عظيم گردآورده است.

اين اروپا در پى آناست كه متحد و يکى بشود ،بلکه بتواند موجوديت خود را
در برابر اين دو ابرقدرت حفظ كند و شما چگونه مىخواهيد در سرزمينى كه

انقالب آن را از كام رژيم پيشين بدرآورده است و امروز با دهها مشکل در همه

زمينهها روبروست بصورت جدا و منفرد جامعه پیشروی بشوید و چرا چنین
فکری در كله شما است؟ مىگوييد نه ما چنين فكرى نداريم ،بسيار خوب
پس اسلحه را زمين بگذاريد و بدانيد كه همانطور كه گفتم ملت ما آرام آرام

دارد به اين فكر مىرسد كه چماق و انواع آن جز زيان ،ببار نمىآورد .ما

مىتوانيم از راه بحث آزاد زمينه اجتماعى را براى آنچه بايد كرد فراهم
بياوريم .هيچ كسى در ايران امروز ديگر بر اين باورنيست (هيچ كس البته

منظور خود جامعه و منتخبان او است) كه «باید يك عده از مردم ساكن در
نقاطى از ايران را تحت فشار قرارداد» .امروز همه بر اين باورند كه همه جاى

ايران باهم و دست در دست هم بايد پيشرفت بکنند ،بدين جهت ما مىتوانيم
با نمونه و الگوى جديدى كه بوجود مىآوريم موجب جذب و وحدت همه

منطقه بشويم.

چرا ما از وجود ترك و كرد و لر و عرب و تركمن و بلوچ بترسيم؟ ما

مىگوييم چون اينها در اسالم ،در ميهن اسالمى ،در فرهنگ مشتركى كه طى

قرون بوجود آمدهاست ،با يکديگر مشتركند و ما باهم برادرى و اخوت اسالمى

داريم ،پس اين سرزمين را با هم آبادان مىسازيم ،تا اقوام پراكندهاى كه در
كشورهاى ديگر هستند نيز به همين وحدت بپيوندند ،يك وحدت بزرگ

اسالمى كه به مجموع ما امکان بدهد در برابر ابرقدرتها با توانايى تمام
بايستيم .بهرحال من آمادهام كه در اين مسئله يك بحث آزاد تشکيل بشود و
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امنيت شركت كنندگان در اين بحث آزاد هم فراهم بگردد ،بلکه اين شکل در
همين زمينهاى كه گفتم حل شود.

گزارش ديگرى درباره خليج فارس خواندم

بعد از اين گزارش ،گزارش ديگرى درباره خليج فارس خواندم كه 32
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

 13- 14دليل در مورد آن آورده شده است:

تنها راه اتصال ايران به درياهاى آزاد است و مثل دستگاه تنفسى ايران

است .همه واردات و صادرات ما كه از جمله صادرات نفت و قسمت عمده

واردات ما از اين منطقه انجام مىگيرد .اين منطقه داراى اهميت نظامى تعيين
كننده اى است ،اين جنگ به ما اين مسئله را نشان داد و حضور ابرقدرتها در
منطقه اين معنیا را به ما نشان مىدهد .بهمين دليل كه داراى اهميت نظامى
است ،داراى اهميت سيأسى نيز هست .نوع رابطه كشورهاى اين منطقه تعيين

كننده وضعيت سياسى ،نظامى ،اقتصادى فعلى و آينده اين منطقه است .منابع

موجود در خليج ،صيد ماهى ،نفت در دريا و چيزهاى ديگر و فواید ديگرى كه

از دريا بدست مىآيد و باالخره وحدت فرهنگى خليج به لحاظ اين كه اسالم
است و زندگى مشترك تاريخى و همينطور اهميت اقتصادى از جنبه مبادالت

منطقهاى .قسمت دوم بحث درباره اهميت خليج براى كشورهاى ديگر منطقه
و نقشههايى كه آنها دارند ،است .مثل عربستان سعودى و قدرتها ،انگلستان،

امريکا ،روسيه كشورهاى اروپايى و ژاپن كه اينها هم به لحاظ تناسب قوا ،در
سطح جهان و هم به لحاظ اينكه اين منطقه مركز اتصاالت تمامى دنيا است

(منطقه ايران و اقيانوس هند) ،بنابراين ،اين منافع هميشه با منافع ما همسو
نيست و غالباا بله در تمام موارد مخالف منافع ما است .بعد اين گزارش به

شرح وضعيت ما در خليج ،بنادرى كه ما داريم و اهميت اين بنادر مىپردازد.

بعد جزايرى كه داريم و اهميت اين جزاير و نقش هركدام از آنها و بعد از اين،

به كرانههاى ايران در درياى عمان مىپردازد و بعد به مطالعه كشورهاى خليج
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فارس مىرسد ،كويت ،عربستان سعودى ،عراق ،بحرين ،قطر ،امارات عربى
متحده ،عمان و در قسمت بعدى روابط سياسى امارات و كشورهاى خليج

فارس با يکديگر را شرح مىكند و اينكه اخيرا هم اين كشورها بدون اردن و
عراق با شركت عربستان در پى ايجاد يك امنيت مشترك هستند و بحث را به
اين نتيجه مىرساند كه ما در اين منطقه حياتى ،سياست نداريم و بايد سياستى
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.

اين گزارش با اين دو جمله به پايان مىرسد« :بايد خليج فارس را شناخت و به

ملت ايران و سياستمداران شناساند ،هرگونه غفلت در اين مورد مسئوليت نسل
حاضر در برابر نسل آينده را در بر خواهد داشت ».اميدوارم كه غفلتهاى ما

پايان پذيرند و ما غفلت در اين باره را هيچ جايز نشمريم .به اين مناسبت كه

ضربالمثلى را بازمیگویم« :قربان عقل آخر مسلمان»! يعنى يا آن قدر صبر
مىكنيم كه خرابى از حد بگذرد ،بعد وارد عمل مىشويم يا اينكه مطالعه و
سنجش آنها را نمىكنيم و «ديمى» وارد مىشويم .و بعد از دهها بار خرابى
ببارآوردن آخر سر متوجه مىشويم كه بايد روى حساب و كتاب كار و عمل كرد

و آن هم وقتى است كه كار از كار گذشته است .شايد يکى دو نوبت هم گفتهام
مثل همان رفتارى مىماند که ما با مرض مىكنيم .معمول ما اين است كه
مرض را اهميت نمىدهيم و به طبيب مراجعه نمىكنيم تا وقتى كه جدى

مىشود؛ كار از كار كه گذشت ،آن وقت مىرويم پيش طبيب به گمان اينكه او

مىتواند معجزه كند .در مدتى كه من در اروپا بودم ،غالب كساني كه براى
معالجه مىآوردند وقتى میآوردند که مرضهاشان آن قدر پيشرفت كرده بود كه
عالج نداشت و در حالتى بود كه رنج زيادى به بيمار مىداد ،هزينه زياد تحمل

مىكردند ،مىآوردند و بى نتيجه باز برمىگرداندند.

بهرحال ،بر ما است كه بکوشيم .يك جمله هم از مصدق هست كه همواره

در ذهنم حضور پيدا مىكند و آن اين است« ،فرزندان عزيز وطن ،با چشمانى
باز نگران سرنوشت خانه كهنسال خويش باشيد تا مبادا ،تاريخ از نسل امروز به

زشتى يادکند».
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گزارشى درباره صنايع و بخصوص ماشين سازى خواندم
بعضى ارقام آن را حاال مىگويم و بررسى بيشتر را به همراه گزارش مربوط

به «صنايع در سال  »1359مىآورم .موافق اين گزارش ،توليد كارخانه،
ماشين سازى كمتر از  %30و ضرر ماهيانه  10تا  12ميليون تومان است .در

تراكتورسازى از كل  9512دستگاه  6291دستگاه از خارج وارد شده و در
ايران فقط رنگ شده است .كارگران گفتهاند كه ما از بيكارى داريم ديوانه

مى شويم .حاال تا ما به بررسى تفصيلى اين مسئله بپردازيم به كارگران عزيز ،به

فندانان و مهندسان و كارمندان اين كارخانهها مىگويم :در اسالم هيچ بهانهاى

براى نكردن كار ،مقبول نيست .نظم و سازمان كه از آن بسيار صحبت كردهام
براى كار است .و كار براى سازمان و نظم نيست .پس نبايد هيچ امرى را بهانه

كارنكردن قرار داد .اين كارخانه ،اين اقتصاد و كارخانه ،از آن شما است.
شماييد كه بايد با كار و تالش و ابتكار خودتان كشورتان را مستقل بکنيد .واال

هراندازه صنعت ما بيشتر بخوابد ،كشاورزى ما بيشتر بخوابد ،وابستگى ما بيشتر
مىشود .وقتى شما به كار قيام كرديد و خواستيد كار كنيد ،البته از جهت اداره
و مديريت و كمبودها با مشکل روبرو مىشويد ،ولى چون خواستهايد كار كنيد

صداى شما شنيده خواهد شد؛ ناچار اين مشکلها طرح خواهند شد .ناگزير يا
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

وضع صنايع در سال  59با تفصيل بيشترى در اين زمينه صحبت خواهم كرد.

اما گزارشهايى كه درباره عراق خواندم 15:گزارش بود كه بررسى آنها را

به وقتى كه گزارش تازهترى را خواندم مىگذارم و به همه يکجا مىپردازم.

کارنامه شنبه  8تا شنبه  16فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار پنجشنبه  3ارديبهشت 1360
روزنامه شماره 521
قسمت پنجم
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گزارشها مربوط به افغانستان.
اينها هم  15گزارش بود در اين موضوعات:

● احزاب و گروههاى شيعه و سنى ( يعنى احزاب شيعه و احزاب سنى)
● دو گزارش درباره مناطق مرزى ،وضعيت مرزهاى ما با افغانستان،
● نحوه برخورد نيروهاى انتظامى با مسئله افعانستان و پناهندگان،
● طرحى براى پناهندگان افغانى،

● فعاليت افغانها در استانهاى مرزى.

آنچه مىتوان در مجموع با شما خواننده درميان گذاشت ،يکى پراكندگى

است ،اضطرابها و ناسازگاريها .دوم جدا شدن احزاب و گروهها است از
توده مردم ،كه اين جريانى است كه در كشور خودمان هم بوده و هست .سوم

فشار فوق طاقت و روشهاى فوقالعاده خشن كه از شمار بزرگ پناهندگان

مىتوان آن را فهميد و به گمان من هيچ پوزشى ندارد ،نمىتوان خطا شمرد و
پوزش طلبيد .شدت فشار بايد خيلى زياد باشد تا بيش از سه ميليون از كشور

خود آواره بشوند .در ايران و پاكستان.
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گزارشها نيز حکايت از رفتارى با منتهاى بىرحمى با مردم افعانستان
داشت و در عين حال حکايت از اين دارند كه باز ما در اين زمينه نيز سياست

مشخصى را دنبال نمىكنيم و عمل ما در پیشبرد هدف مردم افعانستان نقش
مهمى ندارد .اينكه ما تنها مرزهاى خودمان را باز بگذاريم تا مردم افغانستان

بتوانند از اين فشار و ستم بىاندازه به ما پناه بياورند كافى نيست .يك سياست

جامع مىخواهد تا اين مسئله ( مسئله افغانستان) بسود مردم افغانستان حل
بگردد .تا آن مردم استقالل و آزادى پيدا كنند و نيروهاى روسيه از آنجا بيرون

بروند .در اين زمينه بمناسبت مىگويم با سفير روسيه در اين زمينه صحبت شد،
نظر او اين بود كه «اگر ما با پاكستان و افغانستان در مورد مسئله افغانستان به

توافق برسيم مشکل آنجا حل مىشود و مثالا آنها هم بعد از مطمئن شدن از

عدم تجاوز ،خاك افغانستان را ترك مىكنند» .اما ما با چه كسى در افغانستان
به توافق برسيم؟ اين سئوالى است كه جواب آن آسان نيست 3 .ميليون آواره و

جنگ و حضور نيروهاى روسيه نشان مىدهد كه مردم افغانستان از دولت

خودشان راضى نيستند ،يك مقايسه كوچك بايد دولت روسيه را متقاعد كند كه
حضور نظامىیش در افغانستان كارى از پيش نخواهد برد .آن مقايسه اينست:

رژيم ما به مردم تكيه دارد ،اين است كه در خوزستان ،عراق حمله

مىكند ،عرب در حوزه تسلط او باقى نمىماند .با اينكه عرب است و صد جور
وعده آقاى صدام حسين به آنها مىدهد .يك ميليون و نيم آواره به مناطقى

مىآيند كه در دست خود ما است .حاال چطور در افغانستان حکومت مردمى
است و سه ميليون از وطن خود مىگريزند؟ پس رژيم ما رژيمى طبيعى و

مردمى است ،براى عرب و غير عرب مقبول است .آن رژيم در آن كشور مردمى

نيست و مقبول نيست ،براى آنكه مردم با آن مىجنگند؛ دولت نيروى خارجى
وارد آنجا مىكند ،اين نيروى خارجى هم رفتارى مىكند كه مردم از ميهن
خودشان آواره مىشوند .پس دولت روسیه با مشاهده این امر ،بايد به اين
واقعيت تمکين بکند كه مردم افغانستان با رژيم تحميلى موافق نيستند .وجود

اين پناهندگان و آن جنگ اثر هر نوع تبليغى را نه تنها از بين مىبرد بلکه

عكس آن را در ذهن مردم دنيا صحيح و واقعى مىگرداند .از نظر ما سيأست

درست ايناست كه ما خود را قيم مردم افغانستان نشماريم؛ خود را دلسوزتر از
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آنها نسبت به امور خودشان ندانيم و بگذاريم اين مردم خودشان اداره امور
خودشان را در دست بگيرند .در آنصورت ،مسئله حل مىشود .به گمان من
پيشنهاد درست ايناست كه روسيه آمادگى خود را براى خارج شدن از افغانستان

اعالم بکند و هيأتى از كشورهاى اسالمى بر اين خروج ،همچنين بازگشت
پناهندگان به كشورشان و انجام يك انتخابات آزاد نظارت بکنند تا مردم

افغانستان نوع حکومتى را كه مىخواهند ،بطور آزاد بوجود بياورند .وگرنه اين
زخمى نيست كه بامذاكرات سيأسى و سازش و اين حرفها عالج گردد.

بازديدى هم از جبهه آبادان كرديم
در آنجا و جاهاى ديگر تشکيل شوراهاى نظامى كار روزمره ما است براى

بررسى وضعيت جنگى و كارهايى كه بايد كرد و درباره استفاده از تجربهها در
كارهايى كه مىكنيم .اميد اصلى ما در همه اين امور ميل به ابتكار و تالش
است .آرام ،آرام ميل به ابتكار ،ايجاد طرحهاى نو و بديع و ابتكارى زنده شد

و همانطوركه مردم در اخبار مىخوانند هر روز دست آورد تازهاى از اين تالش
و كوشش و ابتكارها بدست مىآيد.

سفر هيئت صلح اسالمى به كشورمان و مذاکرات صلح
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هفتهاى كه گذشت مصادف بود با سفر هيأت صلح اسالمى به كشورمان و

در نتيجه بيشترين اوقات را به بحث و بررسى پيشنهادات و پيگيرى اين
موضوع اختصاص داديم .تاكنون ،به دفعات و در هر فرصتى ،خوانندگان اين
كارنامه را در جريان امور جنگ قراردادهام و از ايثار و روحيه غير قابل
توصيف رزمندگان فداكار اين مرز و بوم در دفاع از ميهن اسالمى و ميل به

خالقيت و ابتكار و «ناشدنيهايى» كه به همت اين يادگارهاى عزيز اسالم و

ايران به «شد» تبدل شده است ،گفتهام .در كارنامه اين هفته نيز مىخواهم
صحنه و جبهه ديگرى از اين تالشها را توصيف كنم و شما را در جريان
مذاكراتى كه با هيئت اسالمى داشتيم قرار دهم.

در اين مذاكرات كه با حضور اعضاى شورايعالى دفاع انجام شد ،آقاى

سکوتوره رئيس جمهورى «غنا» كه سمت سخنگويى هيأت مذكور را نيز بر
عهده داشت ،پس از تعارفات و مقدمهاى در باب تمايل امت اسالمى به

برقرارى صلح و عالقه هيأت به ادامه كوشش در راه تحقق اين آرزو ،به
حساسيت مأموريت خودشان و اينكه مجبورند چهارچوب كلى كه مورد قبول
طرفين باشد را پيدا نمايند ،اشاره نمود .خالصه و اهم مطالبى كه ايشان بعنوان
پيشنهادات هيأت طرح كرد عبارت بود از اينكه :آتش بس برقرار شود و عقب

نشينى نيروهاى عراقى بدنبال مذاكراتى كه بالفاصله صورت مىگيرد ،انجام شود

و پس از عقب نشينى ،كميتهاى به حل و فصل اختالفات فىمابين بپردازد .در

مورد رسيدگى به تجاوز و محکومیت متجاوز كه خواست ما بود ،ايشان با نظر
موافق ،تشکيل يك كميته رسيدگى به تجاوز را تاييد مىكرد .در مورد مسئله

مرزها پيشنهاد مىنمود كه كميتهاى براى رسيدگى و تعيين وضعيت مرزهاى
خاكى و آبى تشکيل شود و اشاره داشت به اينكه رژيم عراق ،در مورد حل اين

مسئله و بخصوص مرزهاى آبى خواهان چهارچوب دیگرى غير از قرارداد

 1975است و معتقد است كه قرارداد مذكور توسط رژيم گذشته ايران به عراق
تحميل شدهاست .وى اضافه نمود كه هرگونه توافق جديد مىبايست از
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
عالقه داشت كه نظر ما را در اين مورد نيز بداند.

پس از اينكه صحبتهاى آقاى سکوتوره تمام شد ،در جواب ايشان
گفتم:

شما از پيدايش روح صلحطلبى ايران و عراق صحبت كرديد ،گمان ما

ايناست كه ما اين روحيه را از اول داشتيم .آن قدر اين روحيه در نزد ما قوى
بود كه در كشور ما هيچكس باور نمىكرد ملتى كه انقالب اسالمى كرده و با
شور و شوق تمام آماده شده تا در كنار كشورهاى اسالمى از حقوق مشترك امت
اسالمى دفاع بکند ،از سوى كشورى مسلمان و همسايه مورد تجاوز قرار بگيرد.

وقتى نخستين عمليات نظامى پيوسته (چون عمليات نظامى غير پيوسته از روز
نخست انقالب از سوى عراق انجام مىگرفت) انجام گرفتند ،ما بر اين باور
بوديم كه شايد در همين حدود مرزى ،دولت عراق مىخواهد قدرت نمايى كند.

شايد امروز ما را سرزنش كنند كه چرا اينهمه به صلح پايبندى نشان دادهايم .نه
تنها به لحاظ موقعيتى كه پيدا كرده بوديم از ابتدا روش صلح جويانه داشتيم،

بلکه در دوران جنگ تا به امروز كه شما به اينجا آمدهايد به حکم روشى كه
اتخاذ كردهايم خواهان صلح بودهايم .ما چند مورد را بعنوان نمونه از تفاوت
رفتار بين خودمان و رژيمى كه به ما حلمه كرد براى شما نقل مىكنيم و اگر شما
در اينجا كمى درنگ كنيد و با ما به منطقه بياييد ،آنچه را كه من اكنون مىگويم

به چشم خود خواهيد ديد .ما هم توانايى حمله هوايى به شهرهاى عراق را داريم
و هم توانايى داريم كه شهرهاى عراق را با توپخانه و وسائل موشکى از زمين

مورد حمله قرار بدهيم؛ اما تا امروز در برابر فشار بسيار مردمی كه هر روز زير
آتش توپخانه و موشکها و هواپيماهاى عراق هستند ،مقاومت كردهايم و بهيچ

كدام از شهرهاى عراق حمله نظامى نكردهايم.

پيش از اينكه شما براى بار اول به ايران بياييد ،رژيم عراق ،حمله موشکى،

هوايى و توپخانهاى را به شهرهاى ما شروع كرده بود و قبل از آمدن شما در اين
سفر نيز ،همين رويه را بکار برد .از نظر ما اين روش ناشى از باور و بينش بنيادا
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ضد اسالمى رژيم حاكم بر عراق است .پيش از آنكه به اين بينش بپردازم ،دليل
ديگرى از تفاوت رفتار مىآورم و آن ايناست كه از روزى كه عراق جنگ را
آغاز كرده حتى پيش از شروع جنگ ،ما همان حرفى را زدهايم كه وقتى شما

آمديد زديم؛ اكنون نيز مىزنيم .علت اينكه ما دائم يك حرف را مىزنيم اين
است كه «به گمان ما اساس رابطه با همسايه حق است و نه زور» .ما بر پايه
آنچه كه حق مىدانستيم نظرهای خود را گفتهايم و تغیيرى هم در آنها ندادهايم.

اما رژيم بغداد چندين و چند نوبت در حرفهاى خود تغيير داده است .يك روز
قيم منطقه شده و راجع به سه جزيره حرف زده و بعد تخفيف داده و گفته است

كه آن مسئله را طرح نمىكند و فعالا از طريق شما آن مسئله را از نو طرح
مىكند .يك بار مىگويد كه قرارداد  1975معتبر بوده و ايران برهم زده از
اعتبار افتاده است .حاال خوبست شما سخنان گوينده اين سخن را در همان

وقت بخوانيد و ببينيد كه آيا ايشان در همان وقت كه اين سند را امضا كرد بر
همين نظر بود؟ آيا در آن زمان هم اين را يك قرارداد توهينآميز براى عراق

تلقى مىكرد؟ روزنامههاى عراق كه تحت كنترل اين رژيم هستند ،اين قرارداد را
نشان خفت و خوارى عراق مىدانستند؟ و يا بالعكس پيروزى تلقى مىكردند؟

و بعد ادعاى اين رژيم را در آغاز همين جنگ ببينيم ،اينها نبودند كه مىگفتند
علت جنگ عدم رعايت قرارداد  1975از سوى ايران است؟

بنابراين ،مطلب اساسى برمىگردد به دو باور :ما بر اين باوريم كه اگر پايه

روابط را حق قرار ندهيم زندگانى در كشورى بنام ايران ،از مرگ بدتر است.
براى اينكه اگر ما بخواهيم ،بر اساس تناسب قوا زندگى كنيم ،دورتا دور ما قوا

هستند و آن وقت ما بايد از هرگونه پيشرفت و زندگى انسانى در اين جهان قطع
امید كنيم و تمام امکانات خود را صرف ايجاد نيرو و قوه براى حفظ تعادل
بکنيم .شما هم وضعى بهتر از ما نداريد .آيا بنظر شما اين جامعه اسالمى است؟

و شما از ما مىخواهيد اين اصل را بپذيريم و به تعادل و تناسب قوا گردن
بگذاريم؟ اگر ما بايد چنين كنيم ،خوب در حال حاضر هم در همين كار

هستيم(جنگ) .چرا از ما مىخواهيد كه چنين كارى نكنيم؟ جنگ چه چيز
ديگرى است غير از اينكه رژيمى مىخواهد اراده خود را به يك ملتى تحميل
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كند؟ اگر مىگوييد كه ما اين اراده تحميلى را بپذيريم ،اين صلحش كجا
است؟ اين يعنى قبول جنگ و نتايج آن.

اما آنطور كه ما اسالم را مىفهميم ،آموزش قرآنى در اين مورد بسيار روشن

و واضح است و آن ايناست كه جدا از مظلوم توقع دارد كه تسليم ظالم نشود و

بر حق خود بايستد .البته اين توقع را هم دارد كه وقتى به حق خود رسيد ،از
حق خود تجاوز نكند .پس ما در حق خود بايد بايستيم .هرگونه ارفاق و

مسامحه و هرگونه تن دادن به سازش وقتى حق تضييع مىشود ،از نظر ما غضب

خدا را متوجه ما خواهد كرد .گمان مىكنيم كه در همين نمازى كه هر روز

مىخوانيم و باهم مىخوانيم ،اين آموزش هست و آنچه ما از شما توقع داريم،
اينست كه در آنچه حق است ما را يارى كنيد و خصوصا به دولت عراق حالى

كنيد كه غيرممکن است و باز هم غيرممکن است ملتى كه در تاريخ خود
همواره ميدان جنگها ،تاخت و تازها و تجاوزها بوده و بر پايه فرهنگ اصيل
اسالمى ،حق حيات خويش را محفوظ داشته است ،تسليم امرى بشود كه آن را

حق نمىداند .آنچه رژيم عراق بشما گفته تماما مبتنى بر پايه ديگری است و آن
زور است .مىگويد در  1975زور نداشته تسليم شده ،امروز زور دارد و ما بايد
تسليم بشويم .آيا شما از ما انتظار داريد بر فرض كه اين استدالل را پذيرفتيم،

خود را قوى نكنيم تا فردا دوباره به عراق زور بگوييم و همينطور اين دور
پايانناپذير ادامه پيدا كند و ما هم اسم آن را زندگى بگذاريم؟ ما مىخواهيم يك

بار براى هميشه ،بر پايه حق ،زندگى در برادرى و همسايگى با مردم عراق داشته

باشيم و نمىخواهيم در اين دور بيفتيم .چون مىدانيم كه اين بسود ابرقدرتها
است .در آنصورت تمامى امکانات دو ملت را طى سالهاى دراز بايد صرف
تهيه قوا كنيم و بر ضد يکديگر بکار ببريم.

بعد از اين مقدمه كه تفاوت معلوم شد چند كالمى هم راجع به مطالبى كه

شما عنوان كرديد مىگويم :بر اساس همان گفتگوهايى كه پيش از اين كرده
بوديم و در تمام اين مدت جنگ هم تغیيرى در آنها ندادهايم ،پيشنهاد شما را

بررسى مىكنيم و فكر مىكنيم كه اين تصحيحات اساسى بايد در آنها بعمل آيد.
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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حدود عقب نشينى كرد و يا اينكه براى همه اينها است كه اين مسئله مبهمى
است .از نظر ما مهمتر از همه ايناست كه بين آتش بس و عقب نشينى فاصله را
پذيرفتن بسود متجاوز است .پس ما اينطور فكر مىكنيم كه بهتر است همه

كارها قبال انجام بگيرد .راجع به هيأت تحقيق در مورد تشخيص متجاوز ،اين

مقدار كه شما پذيرفتهايد براى ما مغتنم است؛ اما ما مايليم كه شما به اصلى كه

ما بنابرآن ،اين تقاضا را كردهايم ،توجه اساسى بکنيد و آن همان تفاوت حق و
زور است .چون ما مىخواهيم با همسايگان خود بر اساس حق زندگى متعادلى
داشته باشيم و در امنيت و صلح زندگى بکنيم .ايناست كه حد معنوى هم براى

ما اساسى است .آن هيأتى كه تشخيص متجاوز و غرامت مادى و معنوى
مىدهند ،بايد بيانى روشن و واضح بکند .طورى كه خود اين بيان بصورت
تصميمى براى حال و آينده درآيد .همانطور كه شما مىگوييد دليل ندارد كه

رژيم عراق اين امر را بپذيرد چون او مطابق بيان شما و مطابق آنچه كه ما

شنيدهايم مىگويد ما ( ايران)به آن كشور حمله كردهاست .پس اينكه تجاوز
مورد رسيدگى قرار بگيرد ،قاعدتا نمىتواند مورد مخالفت عراق واقع شود و اگر
مخالفت كرد اين خود دليل روشنى است بر اينكه اين رژيم (عراق) متجاوز

است .آن وقت قاعده اسالمى و ارزش اسالمى و حکم خدايى ،تكليف همه ما و
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

مىگويد كه قرارداد  1975را باطل تلقى كنيم .اگر اين كار را بکنيم خوب چه
مبناى ديگرى را بپذيريم؟ آيا بناست قوا را مبنا قرار دهيم؟ در اينصورت بايد

جنگ را ادامه دهيم تا معلوم شود چه كس قوىتر است .پس زحمت شما

بىحاصل است .براى اينكه از پيش وقتى ما مبناى حق را نپذيرفتيم و مبناى
زور را پذيرفتيم ،خود بخود پذيرفتهايم كه جنگ را ادامه دهيم و شما هم ناظر

باشيد و ببينيد كه چه كس برنده مىشود و متناسب با قدرت به او «زمين و آب»

بدهيد .

اگر بنا بر اين است كه ما حق را مبنا قرار دهيم اين حق را چه چيز بوجود

مىآورد؟ آيا موافقت دو دولت براى يك متنی كافى نيست؟ او مىگويد كه آن

موافقت نيز بر مبناى زور بوده؟ خوب كدام موافقتى بر پايه كدام حقى است؟
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تاريخ را مبنا قرار مىدهيد؟ از نظر ما عيبى ندارد ولى من ترديد ندارم كه رژيم
عراق هرگز زير بار اينكه تاريخ مبناى تعيين مرزهاى ما باشد نخواهد رفت.

نقشه ايران و عراق روبروی من است .هركس به اين نقشه نگاه كند مىفهمد كه
بسيارى از جاهاى اين نقشه بسود ايران نيست .اگر مبنا را تاريخ قرار دهيم،

تغييرات اساسى در مرزها بسود ايران ضرور است .از نظر ما رژيم گذشته در

موقعيت متزلزلى كه داشته است ( انقالبى كه بدان رژيم پايان داد .كافى است كه
بگويد چقدر موقعيت متزلزلى داشته است) امتيازاتى به رژيم عراق دادهاست.
شما ممکن است بپرسيد كه با وجود اين شما ( ايران) چگونه اين قرارداد را

مىپذيريد؟ جواب ما ايناست كه در روابط ميان دو ملت ،در صورتيکه اصل
اخوت اسالمى باشد ،مىتوان آنچه در گذشته واقع شده با كم و زيادهايش را
ناديده گرفت و روش اغماض در پيش گرفت و ما بر همين اساس نخواستيم در

آنچه واقع شده شك و ترديد بوجود بياوريم .گمان مىكنم شما با ما موافق هستيد
كه اگر ما بنا را بر شك بگذاريم ،سالهاى دراز درباره تعيين خطوط مرزى بايد

به سر و كله يکديگر بزنيم .در اينصورت ،منطقهاى كه ما داريم ،بجاى اينكه
منطقهاى معرف وحدت اسالمى بر ضد قدرتهاى مهاجم خارجى و ابرقدرتها و

خصوصا اسرائيل شود ،منطقهاى خواهد شد كه خيال اسرائيل و ابرقدرتها را
كامالا راحت خواهد كرد از اينكه در اين منطقه منافع آنها كمترين صدمهاى

ببيند .و اين بزيان خودمان تمام مىشود .پس ناچار ما به لحاظ عالقه به صلح و
عالقه به حقوق مشتركمان در برابر ابرقدرتها و عالقه به وحدت در برابر اسرائيل
در منطقه و عالقه به ايفاى يك نقش فعال در سياست منطقه ،گمان مىكنيم،

كوتاهترين راه براى صلح ،قبول اين پايه يعنى موافقت نامه الجزاير است.

اما درباره تضمين مرزها كه دولت عراق آن را يك بهانه قرارداده و راجع به

ضرورت اين تضمين بسيار صحبت كرده و با شما هم صحبت كرده است؛ اين

تضمين هايى كه شما مىگوييد در سازمان ملل ضبط بشود در كجا به امانت
گذارده شود و چه بشود و چه نشود ،اينها چيزهايى نيست كه با آن مخالف

باشيم .چون بنظر ما متجاوز او است و ما به خاك عراق تجاوزى نكردهايم.
بنابراين ،اين گونه تضمين خواستنها از نظر ما معنى ندارد .ما اينها را بيشتر
بهانه جويى رژيم عراق براى توجيه تجاوزى كه هيچ بهانه روشنى براى آن
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نداشت و ندارد ،تلقى مىكنيم .واال وقتى خود آن رژيم مىگويد كه در سال
 1975زور نداشته و به قراردادى تن داده و امروز زور دارد و جنگ مىكند،
پس اولين تضمين راما بايد بخواهيم .ما باید بپرسیم :چه تضمينى وجود دارد

كه يکسال بعد زور خود را بيشتر نبيند و حرفهاى تازه پيش نياوريد؟ شما
مىدانيد كه بهانه براى يك گرگ هميشه زياد است .آشکار مىبينيد كه چه كس و
چه طرفى بايد تضمين بخواهد.

و اما مسئله آخرى كه شما عنوان مىكنيد ،يعنى مسئله سه جزيره :ما

مىخواهيم بدانيم دولت عراق چه حق دارد كه در مورد اين مسئله دخالت كند و
عنوان او براى دخالت در اين مسئله چيست؟ آيا به همين عنوان كه خود را قوى

تصور مىكند است؟ پس بايد از غرب تا شرق عالم در امور دخالت كند ،همين
است؟ خوب معناى اين ادامه جنگ است .چون بهمان دليل كه دولت عراق به

خود حق مىدهد در مسئلهاى كه چندصد كيلومتر از مرز او فاصله دارد دخالت
بکند ،همان مجوز مىتواند فردا براى دخالت در مرز ايران و پاكستان ،ايران و
تركيه ،ايران و افغانستان وجود داشته باشد و اگر ما بخواهيم بپذيريم كه هر
ادعائى مورد رسيدگى قرار بگيرد ،بسيار خوب ما هم مىتوانيم يك فهرست از
ادعاهايى كه داريم و بايد مورد رسيدگى قرار بگيرد ،تنظيم كنيم .گمان مىكنم

در آنصورت ،رسيدگى به اين ادعاها ،چند ماه بلکه چند سال وقت شما را
خواهد گرفت و ما در تمام اين مدت بايد در جنگ بگذرانيم؛ به اين اميد كه

يك وقتى رسیدگی اين ادعاها به نتيجه خواهد رسيد .اين است كه به گمان ما
علت طرح اينگونه ادعاها ،از همان باور ضداسالمى مبتنى بر اصالت زور است.
اما ما مسلمانيم و به خدا باورداريم و چون به خدا باورداريم ،خود را ضعيف

نمىپنداريم .اينهمه دولت عراق دم از قدرت و توانايى نظامى و از اين قبيل
زده است؛ چندين نوبت ما را تهديد كردهاست كه شهرهاى بيشترى را خواهد
گرفت و چنين و چنان خواهد كرد .در تمام اين مدت ما از اينگونه

افزونطلبىها و اظهار سخنانى كه از نظر ما درشأن مسلمان نيست ،پرهيز
كردهايم .ولى گمان من ايناست كه شما اعضاى محترم كه بعضى نظامى هستيد
و بعضى ديگر نيستيد از وضعيت نظامى بىاطالع نيستيد.
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ما بشما اطمينان مىدهيم كه توانايى نيروهاى مسلح ما به لحاظ تجربه و به
لحاظ دانش نظامى و به لحاظ روحيه و عقيده در حد عالى است .بشما اطمينان

مىدهيم كه ملت ما مىتواند براى مدتى دراز مسائل اين جنگ تحميلى را تحمل
كند و بشما اطمينان ميدهم كه اگر ما چند برابر اين قوى بوديم ،بيش از آنچه كه

بشما گفتيم نمىگفتيم و اگر چند برابر ضعيفتر از وضعى كه اآلن داريم بوديم،

جز آنچه را كه بشما گفتيم نمىگفتيم .براى اينكه ما بر اساس معتقدات اسالمى
حرف مىزنيم و بر پايه اين معتقدات تجاوز از حق ،ياغيگري در برابر خدا
است و خدا نياورد آن روز كه ما بندگان ياغى او بگرديم.

پس آنچه ما از شما توقع داريم ،به استثناى مطالبى كه در تصحيح

پيشنهادات شما گفتيم ،ايناست كه به دولت عراق تفهيم كنيد كه ما از حق

عدول نمىكنيم و هيچ ضعف و قوتى كه در كار ما موجب تغيير رويه نخواهد
شد و تا احقاق آنچه كه حق مىدانيم مىايستيم .گمان من ايناست كه در آنچه
پيشنهاد كردهايم و با شما درميان گذاشتهايم بر حقيم و با شما نيز صادق بودهايم
و همين پيشنهادها خود بهترين ترجمان اراده ما به صلح واقعى با ملت برادرمان

عراق است .ما از اول نپذيرفتهايم كه جنگ ميان دو ملت بوده است ،بلکه هر
دو ملت را قربانى جنگ افروزى يك رژيم تلقى كردهايم و هنوز هم بر اين باوريم
و بر اين اساس هيچ مايل نيستيم كه پيروزى ما در صورتيکه خدا پيروزى بدهد،

پيروزى ارتش ما بر ارتش عراق تلقى شود ،چنانچه قبالا نيز همين حرف را

زدهايم ،بلکه مىخواهيم اين پيروزى پيروزى حق باشد .خالصه كالم:

از نظر ما اينكه آتش بس و عقب نشينى پيش از اينكه هر كارى انجام

گيرد ،حق است .ما مايليم كه اين دو كار باهم انجام گيرد .اينكه شما اصل
رسيدگى به تجاوز را مىپذيريد و بما اميد مىدهيد كه اين اصل را به رژيم عراق
نيز بقبوالنيد ،براى ما پيشرفت مهمى است ،اال اينكه ما مىخواهيم محتواى اين
رسيدگى روشن ،واضح باشد و براى اين انجام بگيرد كه در روابط فىمابين پايه

حق را جانشين پايه زور قراردهد .مطلب سوم اينكه ،مبناى روشنى براى حل
وفصل وجود داشته باشد؛ چون ما عالقه به صلح داريم و اين نه از موضع ضعف
بلکه از موضع باور به حق و ارجگذارى به جان انسانهايى است كه هر روز در

ميدانها بر زمين مىافتند ،پيشنهاد كرديم كه اين مبنا ،قرارداد  1975باشد و
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بيگمان ،هر مبناى ديگرى مساويست با ادامه جنگ ،مگر اينكه دولت عراق
قضاوت تاريخ را بپذيرد .من گمان نمىدارم كه رژيم عراق حاضر بشود تسليم

قضاوت تاريخ شود؛ زيرا كه قضاوت تاريخ مرزهاى ما را در خاك عراق بسيار
دور خواهد برد .مسئله جزاير مطلقا به دولت عراق راجع نيست و ما هيچ بحثى

در اين زمينه با دولت عراق نداشتهايم ،نداريم و نمىداريم .درباره مرزهايى كه
بر مبناى روشنى تعيين خواهد شد ،البته بايد تضمينهايى براى طرفين وجود
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

صلحى بر پايه حق و عدالت دست بيابيم .چون آنطور كه مااز اسالم فهميدهايم
تسليم به حق بزرگى مىآورد و امتناع از قبول حق كوچکى و ضعف را نشان

مىدهد .براى رژيم عراق در صورتيکه مدعى باشد كمترين اعتناء را به اسالم
دارد ،قبول حق ضعف نيست.

آنچه ما گفتيم به گمان خود ما حق است .از كوشش شما در هر حال ما

سپاسگزاریم و اميدواريم كه اين كوشش به نتيجه مطلوب بيانجامد.

پس از اتمام سخنان من ،آقاى سکوتوره مجددا صحبتى كرد كه طى آن

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
متغيرند و در ادامه جنگ غرور و افتخارى وجود ندارد .پس از اين مقدمه،
مجددا خواست كه براى جلوگيرى از خرابى و قربانى بيشتر ،آتش بس را بدون
قيد و شرط بپذيريم .ضرور دانستم كه در اين رابطه نيز پاسخى داده باشم .از

اينرو در جوابشان به خاطرهاى اشاره كردم و گفتم:

من مىخواهم به استناد همان بيان شما ،يك اصلى را بميان بياورم .وقتى

بچه بودم و از پدرم (كه مردى روحانى بود) پرسيدم كه در اسالم چه چيزى از

همه برتر است؟ او جواب داد :دين .از او پرسيدم بعد از دين چه چيز برتر

است؟ و او گفت :حيات انسان .از او پرسيدم :چرا دين بيش از انسان ارزش
دارد؟ پدر من پاسخ داد :دين ما اينطور مىگويد كه براى دين مىتوان تا پاى
مرگ فداكارى كرد و مرد و كشته شد ،اما عكس اين امر صحيح نيست ،يعنى

كسى نمىتواند براى ادامه زندگى ،دين را قربانى كند .و اين مسئله محور تفكر
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من بود تا وقتى كه به گمان خودم اين مشکل را حل كردم و آن برمىگردد به بيان
قبلى شما ،اگر بپذيريم كه حرف شما صحيح است و بر پايه روابط قوا فاتح

هميشگى وجود ندارد ،امروز فاتحيم و فردا شکست خوردهايم ،ديروز
امپراطورى بوديم ،امروز زير سلطهايم ،و ...بنابر تاریخ ،در همه جاى دنيا،

همين حالت غالب و مغلوب وجود داشته است .در همين آفريقاى شما،

امپراطورىها بوده كه امروز از آنها خبرى نيست و فردا را هم نمىبينيم و اگر
بپذيريم كه جنگ در هر حال افتخارى نيست ،پس حقيقتى كه در واقع انگيزه

تالش و دفاع ما را تشکيل مىدهد ،جز اين نيست كه مرگ براى دين در

حقيقت براى جلوگير از نابودى و خرابى دنیای انسان است .اينكه شما
مىگوييد« :اگر امروز آتش بس را بپذيريم ،فردا ديگر قربانى نخواهيم داشت»،
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

بزرگ و حاال اگر مسئله باين ترتيب حل شود كه ما اصل رابطه قوا را يك اصل
تخريبى بدانم كه حيات بشرى و حيات طبيعت را رو به ويرانى مىبرد و توحيد
را بيرون رفتن از اين اصل بحساب بياوريم ،در اينصورت كامالا با هم،

همعقيدهايم؛ اگر شما بر اين اساس عمل بکنيد و ما بر اين اساس عمل بکنيم،
حرف شما به اینصورت در مىآيد كه طرفين بعنوان مسلمان (اگر آنها هم

خودشان رامسلمان مىدانند) بعنوان گذشت در برابر حق ،آتش بس با خروج

بىقيد و شرط قواى عراق را بعنوان يك اصل اسالمى بپذيريم و اجرا بکنيم؛ و
اين بنظر من اصل اسالمى است .اما اگر آتش بس بىقيد و شرط را ما پذيرفتيم،

كسى كه فكر او اين است كه «هر كه قويتر است اواست كه حق دارد» ،چه

تضمینی وجود دارد که فرصت را مغتنم نشمرد و توقعات چندبرابر بيشتر اظهار
نکند وجنگ را از سر نگیرد و تلفات انسانى چند برابر بيشتر نگردد؟ گمان ما
اينست كه تمام گذشت الزم را براى صلح كردهايم ،چون اضافه بر حق هيچ

نخواستهايم ،حتى از حق هم آنچه كه جنبه مادى داشته ،مطالبه نكردهايم از روز
نخست ،امام و همه مسئولين كشور گفتند كه ما از مردم عراق غرامت مطالبه
نمىكنيم .حاال شما بنشينيد و ارزيابى بکنيد ،اگر آنچه را كه ما مىخواهيم

اضافه بر حق است ،به ما بگوييد كه اين اضافه بر حق است و اين دليل قرآنى
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آناست .ما آن مقدار اضافه را صرفنظر مىكنيم .اما اگر هر چه را كه خواستيم
حق است و بخشى از حق است و آن حق را هم در نفع همه خواستيم ،و

نخواستيم زور اصل گردد ،آنهم در روابط كشورهاى مسلمان ،در اينصورت از
حق ما دفاع كنيد .اين هماناست كه قرآن از شما مىخواهد .با همه اين حرفها

كه شنيديم ،فاصله از نظر ما  -طرف مقابل را نمىدانم  -با شما زياد دور
نيست .بمحض اينكه مبنا براى حل و فصل مسائل معين شد ،چون شما اصل
رسيدگى به تجاوز را و اصل همراه بودن آتش بس با عقب نشينى را مىپذيريد،

مىماند مبنا كه ما گفتيم قرارداد  1975و اگر آن را هم شما بپذيريد كه دليلى
ندارد نپذيريد ،ما به حق خود رسيدهايم و جنگ تمام شدهاست .اما اگر ما
بعنوان دفاع از جان افراد از اين حقوق كه ابتدايىترين آنها است ،صرفنظر

كنيم ،من بشما اطمينان مىدهم كه خاورميانه ميدان كشمکشهاى طوالنى،
كشتارهاى عظيم ،ويرانيهاى عظيمتر خواهد شد و اولين نتيجهاش اين خواهد

شد كه ،دولت اسرائيل بگويد آنچه را كه بدست آورده است حق است و ما هيچ
دليلى نمىبينيم كه مخفى بکنيم و اين را هم نه بخاطر آقاى يأسر عرفات بلکه
بخاطر اعتقادى كه داريم مىگوييم كه «اسرائيل خنجرى است در پشت ملت
اسالم و وظيفه خود مىدانيم كه اين خنجر را بيرون بکشيم» و شرط اول آن

ايناست كه بين ما مسلمانها زور اساس حل مسائل نگردد .اميدوارم كه شما اين
اصل را با همين صراحت و قوتى كه «اعتقاد» به انسان مىبخشد به ملت عراق
تفهيم كنيد و يقين دارم در صورتي كه شما بايستيد ،آن دولت چارهاى جز تسليم

به حق نخواهد داشت.

بارى اين بود شرح مذاكرات ما با هيأت اسالمى صلح و اينها را از اين

جهت براى شما بازگو كردم كه اوالً بنابر اعتقاد هميشگى ،پنهان داشتن
اطالعات و جريان امور ،خصوص مسائلى كه به سرنوشت انقالب اسالمى و

شرق و حيثيت ملى ما مربوط است را خيانتى نابخشودنى به اين ملت مىدانم ،آن
هم چنين ملتى كه به اين آسانى از جان و مال در راه حفاظت از انقالب و ميهن
اسالمى خويش گذشته و تمامى مصائب و نارسائيها و حتى ندانمكاريها و

اشتباهات را تحمل مىكند و دوم اينكه با درك حقايقى كه بر مردم روشنتر

مىگردد و پشت پرده نمىماند ،بتوانيم قضاوت صحيحترى از امور داشته باشيم
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و ملت بيش از پيش حقيقت را دريابد و چون حق براى او روشن شد ،ديگر
هيچگونه عمليات جاهالنه و رياكارانه نخواهد توانست جنگ و يا صلحى كه
خالف حق و رأى وى باشد بر او تحميل نمايد .صدام حسين چون از حق

چيزى نمىدانست و زور را مىشناخت پا از گليم خود فراتر گذاشت ،تجاوز
كرد و قطعا به مردم ما و مردم خودش و اسالم و بشريت خيانت كرد و حال

خوب مىداند كه بر خود نيز چه كردهاست .بسيار بودهاند حکام و زمامدارانى كه
تسليم زور شدهاند و بر مبناى حق و براى حق مبارزه نكردهاند و از حق مردمشان

گذشتهاند و براى ملتشان زيان و سرشکستگى و براى خودشان ننگ بدنامى
گذاشتهاند .از خدا مىخواهم كه به ملت ما و به من كه در اين لحظات حساس
مورد اعتماد اين ملت قرار گرفته و به رأى او مسئول شدهام نيروى درك حق و

اعتقاد و ايمان به مبارزه در راه آن را عطا كند و خود با عنايات بيشمارش
مددمان نمايد كه در صحنه داورى بشريت و تاريخ نه آن باشيم و نه اين.
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نيروهايى كه در ايجاد رژيم كودتا شركت مىكنند و نيروهايى كه ضد
اين نيروها هستند و بايد خنثى شوند

مطلبى كه در اين هفته پيش آمد :مطالعهاى بود درباره دو كتاب كه اطالع

از آن براى افكار عمومى نهايت ضرورت را دارد .از باب اينكه مردم هراندازه
آ گاهيشان از امکانهاى گوناگون تحول سياسى كشور بيشتر باشد ،هراندازه از

آنچه در جهان گذشته و تجربههايى مردم زیرسلطه از آنچه سلطه گران
جهانخوار بر سر ملتها آوردهاند آ گاهتر بگردند و با مراقبت بيشترى به وضعيت
خودشان بنگرند و عمل كنند به همان اندازه ما از خطرها دوريم .اگر من

بخواهم دو كتاب را خالصه بکنم این میشود که نيروهايى در ايجاد رژيم
كودتاى شركت مىكنند و نيروهايى ضد اين نيروها هستند و بايد خنثى بشوند.

و راهکاری وجود دارد براى جلوگيرى ازکودتا که حتما من آن را براى شما

توضيح مىدهم.
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اوالً آنطور كه به من اطالع دادهاند ،نويسنده اين كتاب از مشاوران آقاى
ريگان است .طبيعى است كه انجام كودتا بنابر آنچه متخصص اين امر در اين
كتاب آورده است ،محتاج شرايط داخلى است و يك زمينه اصلى دارد و آن

غير فعال كردن مردم است .در مرتبه اول ،نگران ساختن مردم است و در مرتبه
دوم ،ايجاد تمايل به استقرار رژيم با ثبات ايجاد كننده امنيت داخلى و

خارجى است و تأمين كننده رشد در مرحله سوم است .براى به اجرا درآوردن
كودتا ،بايد نيروهايى كه بدينسان از مردم غير فعال جدا شدهاند و فعال
هستند را متمايل به كودتا كرد و آنها را كه متمايل نمىشوند خنثى كرد .در

مرحله چهارم ،در زمينه خارجى ( بينالمللى) ،قدم اساسى واول انزوا است.

قدم بعدى ايجاد جو مساعد به سود كودتا و ضد رژيمى كه مىبايد كودتا

آن را سرنگون سازد .اين انزوا و اين جو خصمانه توأم مىگردد با فشارهاى
اقتصادى ،سياسى ،نظامى بطوري كه بازتاب اين فشارها در داخل كشورى كه

مىبايد قربانى بشود ،بصورت باور ثابتى بر عدم امکان ادامه رژيم با وضعيت

داخلى و خارجى ،درآید .اين زمينههاى داخلى و خارجى بايد به اين صورت

پدید آیند :تبلیغ تركيب با ثباتی ازنيروهايى كه مىتوانند بنحو پايدار رژيم را
حفظ كنند موجوديت كشور را حفظ كنند ،امنيت را حفظ كنند ،و فعاليت
اقتصادى را ممکن بگردانند در نتيجه پيشرفت را ميسر بسازند .ضمن اين

تبليغ ،تبليغ ديگرى نيز بر ضد وضع موجود باید بعمل بيايد و اين دوكار
مىبايد با يك كار اساسى توأم باشد كه قطع ارتباط با مردم است.

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

پس مرحله اول قطع ارتباط معرف رژيم است با مردم .جلوگيرى از حضور

در ميان مردم ،جلوگيرى از تماس دائمى با استفاده از وسايل ارتباط جمعى با
مردم از سویی و از سوى ديگر كشاندن نيروهاى فعال به مخالفت .این نیروها

در هر جامعهاى قابل شناسايى هستند .صاحب كتاب مثالهايى آوردهاست :اگر
بخواهد در فرانسه كودتاى انجام بگيرد ،نيروهاى فعال احزاب هستند .پس
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اگر احزاب با رژيمى كه حکومت مىكند مخالف بشوند ،زمينه فراهم مىگردد
براى تغيير وضع .البته نيروهاى ديگرى هم هستند .اين بعنوان مثال آورده شد.

در مصر اگر بخواهد كودتا بشود اين نيروهاى فعال روحانيت است،
دانشجويان و كادرهاى ادارى هستند ،طبيعتا بازارهست .بازار در همه

كشورهاى اسالمى فعال است و در كشور ما خيلى فعالتر است .كارگران

هستند ،اينها در مرتبه اول بايد خنثى بشوند يعنى ارتباط خود را با معرف
رژيمى كه بايد بر ضد آن كودتا بشود ،از دست بدهند و بعد مخالف بشوند.

در مرحله دوم عناصرى كه بسود رژيم عمل مىكنند اينها مىبايد بىاعتبار

بشوند ،اگر اين كار ممکن نشد ،شخصيتهايى از آن ترور بگردند و حذف
بشوند .پس بخواهيم نقشهاى قطع ارتباط را ،غير فعال كردن و مخالف كردن

را دوباره طرحش را بنابراين كتاب بيان بکنم ،مىشود اين:
● قطع رابطه با مردم

● مخالف كردن نيروهاى فعال يا خنثى كردن آنها مثالا در جامعههايى نظير
جامعه ما دانشگاهها ،روشنفكران ،روحانيون ،بازاريان ،كارگران

● از بين بردن گروهها و شخصيتهايى كه بسود رژيم فعالند.

اينها در زمينههاى اجتماعى ،اما براى اينكه نيروهاى ضد كودتا بطور كلى

خنثى و بىاثر بشود ،در نيروهاى مسلح به چه ترتيب بايد عمل كر؟ يکى جدا
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

مشخص آن رژيم بطوري كه اختيار نيروهاى مسلح عمالا در دست كسانى قرار
بگيرد كه مساعدند با كودتا .اما همه اينها كه گفتيم كافى نيست؛ صاحب كتاب

نمونههايى آورده است از كشورهاى گوناگون كه نشان مىدهد كودتا كننده
مى بايد يك شخصيت محبوب و الاقل معروف و كارآيى باشد .تا اينجا
مسئلهاى را طرح كرده كه بعنوان درس و تجربه بنظر بسيار با اهميت مىرسد و
آن اين است كه اگر زمينه براى كودتاگران اصلى كامال آماده نباشد ،يعنى

آنهايي كه بالمآل و دست آخر مىبايد اوضاع را در دست بگيرند آن حد از

محبوبيت و مقبوليت را نداشته باشند بايد براى آنها ايجاد كرد .پس پيشمرگ
الزم مىشود .پيشمرگ آن گروهى است كه زمينه در افكار عمومى ندارد و
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تمايل شديد به تصرف قدرت دارد .پس اگر گروهى كه درزمينههاى اقتصادى،
سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى عمل كرده و شکست خورده و در افكار عمومى

زمينه ندارد ،او را به عمل برانگيزند و جلو بدهند و اين گروه اوضاع را در
دست بگيرد كار بسيار ساده و آسان مىگردد .زيرا عمل براى بيرون كردن گروه

از امور ،از نظر افكار عمومى بد جلوه نخواهد كرد .بعبارت ديگر ،كودتا را

مىشود به صورت ضد كودتا جلوه داد .مثالى كه براى اين امر آورده ،آندونزى
است .من اين مطلب را بر مثال او مىافزايم كه در نقاط ديگرى هم مثل كنگو

اين روش را با موفقيت كامل امريکائيها آزمايش كردند .همانطور كه مىدانيد

در آندونزى نخست اينطورعنوان شد كه كمونيستها كودتا كردند .چند روزى از
كودتاى كمونيستها صحبت بود .تبليغات شديد درباره كودتاى كمونيستها شد.

بعد ارتش با ادعای وفاداري به رژيم ،بر ضد كودتاى كمونيستها وارد عمل
شد و اوضاع را در دست گرفت .به اين ترتيب با يك كشتار بسيار وحشتناك
رژيمى را مستقر كرد كه هنوز نيز پابرجاست .در كنگو نيز ما با همين وضع

روبروييم .در پرتغال هم همين طرح به اجرا درآمد .چند هفتهاى از سلطه
كمونيستها و از كودتاى آنها بر پرتغال شب و روز صحبت بود .در نتيجه،
نيروهاى ضد اين كودتا وارد عمل شدند و وضع را بصورتى درآوردند كه اآلن

هم هست .با اين تفاوت كه طبيعت رژيمى كه در پرتغال هست با رژيمى كه در
كنگو هست ،یکی نیست .صاحب کتاب این واقعیت را تصدیق می کند که
نيرويى كه امتحان خود را به جامعه داده باشد نه قادر است به كودتا و نه قادر

است به حفظ قدرت و ضدكودتا مگر با محور کردن روزافزون قدرت بیگانه.

در مجموع ،بنابر كتاب ،براى انجام موفق يك كودتا بايد در كشورهايى

نظير كشورما ،در مرحله اول ،نيروها یعنی جوانها ،دانشجويان ،دانشآموزان،
كارگران ،بازاريان و تا حدودى دهقانان خنثى و در صورت امکان سرکوب
بگردند .احزاب حتى المقدور از صحنه رانده بشوند و غيرفعال بگردند .در

مرحله دوم ،روحانيت بتدريج تمايل به سکوت پيدا كنند و زمينه مخالفت با
وضع موجود در آن افزايش بيابد .وضع اقتصادى ،وضع سياسى ،و قضايى

بدان حد از وخامت برسد كه جامعه خالصى از آن وضع را راه نجات خود
بداند و هر بهايى را براى آن بپردازد .در نيروهاى مسلح آنها كه با استقرار رژيم
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كودتايى موافق نيستند خنثى و حذف بشوند .اينها البته بعد از اينكه مردم
صحنه را ترك كردند غيرفعال و بىتفاوت شدند .پس از اين شرح كه در واقع
بر اساس آن بايد طرح تغيير يك رژيم را ريخت و به اجرا گذاشت ،ما مىتوانيم

مجموع اين گفتهها را در يك فرمول خالصه كنيم .اين فرمول اين است:

آن وضعى مساعد كودتا است كه اگر مردم صحنه را ترك گفته باشند،

نيروهاى مساعد باكودتا دو تا سه برابر بلکه بيشتر قويتر شده باشند از
نيروهايى كه جانبدار رژيم كشور هستند .پس منهاى مردم ،بدون حضور مردم،
نيروهاى جانبدار كودتا بايد بزرگتر از نيروهاى جانبدار رژيم كه بايد سرنگون

شود ،باشند.

در صحنه جهانى نيز مىبايد قوائى كه ممکن است بسود رژيم وارد عمل

بشوند خنثى بگردد .يعنى همان فرمول را طلب مىكند .نيروهاى جانبدار تغيير
از راه كودتا در مقياس جهانى در آن محلى كه بايد كودتا انجام بگيرد بايد
قويتر از نيروهاى خارجى مدافع وضع رژيم موجود باشد .بقيه كتاب فن اجراى

اين برنامه است چگونه بايد واحدها را آماده كرد ،چگونه بايد مردم دلزده و
خسته و مأيوس از وضع موجود را از صحنه بيرون كرد و ...كه اينها بکار
خواننده چندان نمىآيد:

حاال خواننده مىتواند با نگرشى در واقعيتهاى كشور ببيند آيا ما در

هشدارها كه داده و مىدهيم ،در پرتو اين روشنايى كه اين طرح كودتا بدست

مىدهد ،در رويدادها ،در گفتهها ،در نوشتهها ،در اعمال نظر كند و ببيند كه
ما چه ميزان حق داريم .در آن نوار كذايى از نو و با دقت نظر كند و در آنچه

روى داده و مىدهد ،تأمل کند تا ببيند اينها خودبخودى انجام مىگيرند ،يا

طرحى به اجرا درمىآيد.

و اما چه بايد كرد .البته چون خود من مطالعه طوالنى درباره تشکيل،

رشد و انحالل قدرت دارم و در كارهايى كه كردهام در اين زمينه نيز نوشته و
گفته دارم و تغيير رژيمهاى بسيارى را مطالعه كردهام ،پيش از خواندن اين

كتاب نيز در واقعيتها دقت مىكردهام ،دواى درد را در روشى ديدهام كه اتخاذ

كردهام و حاال تحت عنوان چه بايد كرد ،از آن صحبت مىكنم.
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به گمان من ضد كودتا يعنى مجموعه زمينه و روشهايى كه امکان
كودتا را به حداقل برساند آنها كدامند؟

در زمينه داخلى مىبايد مردم همواره در صحنه بمانند .همه تالشهايى که

براى قطع رابطه ميان مردم و نهادهايى كه خود مردم ايجاد كردهاند عقيم
بگردد.

براى اينكه مردم درصحنه بمانند مىبايد در امور مشاركت داشته باشند و

اين محتاج آگاهى و آزادى است .هر اندازه مجارى اطالع محدودتر باشند خطر

قطع رابطه بيشتر ،خطر خنثى شدن مردم بيشتر ،خطر تغيير ناگهانى بزرگتر

است .مردم نمىتوانند و در هيچ كجاى دنيا ممکن نيست براى سالهاى طوالنى
مردم را در صحنه نگهداشت مگر از راه آزادى و آگاهى .تبلور اين آزادى در
رابطه با آگاهى ،آزادى مطبوعات و آزادى وسايل ارتباط جمعى از سانسور

است .بسيارى گمان مىكنند كه مىشود .چون در آزادى زيان هست ،مثالا
مطبوعات مطالبى مىنويسند كه اين مطالب تحريكآميز است ،يا موجب
برخوردهايى مىشود و يا موجب بعضى فسادها مىگردد ،پس مىبايد محدود

گردند .اما بايد اين را دانست كه ما در بهشت زندگى نمىكنيم و در جهان
زندگی میکنیم .چون ما معصوم نيستيم ممکن نيست بتوانيم از آزادى طورى
استفاده كنيم كه متضمن هيچ زيانى نباشد .بايد نفع و ضررش را ديد و سنجيد و

ما وقتى نفع و ضرر را مىسنجيم مىبينيم كه ضرر هر چه باشد به اندازه هزار يك
سانسور ضرر ندارد .براى اينكه سانسور يا جلوگيرى از نشر يا تحريف در
واقعيت يا انواع ديگر سانسور موجب عدم آگاهى يا آگاهى غلط كه بدتر از عدم

آ گاهيست در جامعه مىشود و بتدريج وحدت جامعه را از بين مىبرد .متن

جامعه را به بىتفاوتى راغب مىگرداند و وقتى مردم از صحنه بيرون رفتند بر هم
زدن تناسب قوا بسود رژيم كودتايى آسان مىگردد.

پس اصرار در نگاهداشتن مردم در صحنه و اين به معناى آناست كه ما

رأى مردم را ميزان بشناسيم ،بدان اصالت بدهيم و داوريها را نزد مردم ببریم و
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داوری مردم را بپذیریم .تا ممکن است امکان اطالع مردم را از اوضاع و
واقعيتهاى داخلى و خارجى افزايش بدهيم .اين به معناى دفاع از آزادى است.

كار بعدى ما استقرار حکومت قانون است نه آزادى و نه باقى ماندن مردم

در صحنه بدون اجراى قانون ممکن نمىشود .قانون در دفاع از حق محرومان
بايد همه قاطعيت و برندگى خود را بدست بياورد .زائد است بگويم به نام
قانون حکومت كردن بدون قانون و بدلخواه ،غير از حکومت خود قانون است.
در رژيمهاى استبدادى قانون ابزارى بيش نيست ،بسود صاحبان حق اجرا

نمىشود ،اما به زيان آنها اجرا مىگردد .وقتى قدرت الزم ببيند آن را به رخ

مىكشد و اجرا مىكند مثال براى محکوم نمودن مخالفان خود .اما در موردى
كه مى بايد قانون را درباره خود و حاميان خود بکار ببرد در آنجا تيغ قانون كند
مىشود و جوسازى جاى اجراى قانون را مىگيرد.

اجراى قانون بايد وسيله قاضى و داور كور انجام بگيرد .ايناست كه مظهر

عدل و عدالت قضايى فرشته است و کارش وزن کردن است تا که دو کفه عمل

و پاداشت مساوی شود .گفتند انسان بىطرف پيدا نمىشود صحيح است ،پس
چطور ما مىگوييم قاضى بىطرف .قاضى بايد با طرف باشد اما طرف قانون و
او بايد قانون را اجرا كند و بطرفينى كه يکى شاكى است و ديگرى كسى است كه

از او شکايت شده ،بين اين دو فرق نگذارد ،حق را بجويد و بر طبق آن قانون را
جارى سازد ،حکم قانون را جارى سازد.

بعد نوبت به مردم مىرسد ،باز از نو مردم .آن نسل جوان دانشجو،

دانشآموز ،كارگر ،بازارى ،گروههاى سياسى و دهقان اينها در جامعه زندگى
مىكنند يعنى نيازهاى مادى و معنوى دارند .اگر اكثريت محروم نبودند،
مستضعف نبودند ،يعنى نيازهاى مادى و معنوى آنها ،الاقل نيازهاى مادى و
معنوى اوليه شان ،تامين بود ،در آن صورت ،اوالً كودتا آسان صورت

نمىگرفت .چنانكه صاحب كتاب هم مىگويد در كشورهايى كه نيازهاى اوليه

مادى و معنوى تأمين است كودتا بسختى ممکن است انجام بگيرد .مثال
فرانسه را آورده است .در فرانسه سال  1958دوگل يك شبه كودتايى انجام داد
بعد نظاميان ،سركردگان نظاميان فرانسوى در الجزاير كودتاى ديگرى انجام
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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

 .1دوگل از يك حيثيت عظيم و بىمانند در فرانسه برخوردار بود و رهبر
مقاومت فرانسه در جنگ جهانى دوم بود.

 .2ملت فرانسه بيم نداشت از اینكه دوگل يك رژيم استبدادى از آن نوع كه ما

مىشناختيم كه رژيم پيشين بود ،برقرار كند.

 .3احزاب سياسى موافق حل مسئله الجزاير بودند و ملت فرانسه از عدم ثبات
حکومتها خسته شده و بتنگ آمده بود .بعبارتى روشنتر وضع موجود و آن

وضعى كه دوگل بدان پايان داد عدم ثبات بعالوه ناكامى در زمينه اقتصادى
بعالوه ناكامى در زمينه حل جنگ شمال آفريقا بعالوه خطر تبديل شدن فرانسه
به يك كشور درجه دو سه در اروپا در نتيجه زير سلطه ديگران رفتن و ...و

دوگل معرف وضعى بود كه به فرانسه ثبات ،رونق اقتصادى مىبخشيد ،موقع

فرانسه را بعنوان يك كشور طراز اول اروپايى تثبيت مىكرد و به جنگ الجزاير

پايان مىداد و نظم و نسق را باز مىداد.

با تبدیل آن وضعیت به این وضعیت ،جمهور مردم فرانسه موافق بودند.

بعد كه صحبت حل مسئله الجزاير پيشآمد ،نظاميان الجزايرى و كلنها يا آن
فرانسويانى كه در الجزاير سکنى گزيده بودند و آنجا را تيول خود ساخته بودند

و بر آن حاكم بودند ،مخالف بودند و كودتا كردند .آنها خيلى اميد داشتند به

موفقيت خودشان اما موفق نشدند ،چرا؟ به دليل اينكه احزاب سيأسى فرانسه

را كه نيروهاى محركه جامعه را در خود متشکل مىكردند ،بهيچ گرفته بودند،

سازمانهاى كارگرى را به هيچ گرفته بودند ،خالصه ملت فرانسه را به هيچ گرفته

بودند و آنها فورا عكسالعمل نشان دادند .در نتيجه كمى بعد كودتاگران
دستگير و زندانى شدند.

پس وخامت وضع اقتصادى ،سياسى كه همان عدم امنيت و عدم ثبات

است وخامت وضع فرهنگى يا همان بالتكليفى فكرى و ايدئولوژيك ،نبودن
برنامه نبودن چشماندازروشن و نگرانى نسل جوان ،به وخامت وضعيت

اجتماعى مىانجامد .يعنى احساس محروميت و فعال شدن قشرهاى عظيم

محرومان در جامعه ،بىثباتى را تشديد مىكند .پس بازگشت به مردم يعنى
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بازگشت به مستضعفان .دو نوع برخورد با مستضعفان :ما اين دو نوع برخورد
را در همه جامعهها مىبينيم؛ در انقالب كبير فرانسه ،پس از ده سال كه از آن

انقالب گذشت ،دهقان و كارگر فرانسوى از ناپلئون يك ناجى وضع مىديد.
ناپلئون هم با رفتار مبهمى همين نويد را مىداد .اما تاريخ مىگويد كه او هيچ

روى خوش به محرومان و مستضعفان نشان نداد؛ بلکه برعكس بود .در دوران

شاه سابق كه او نيز ،هم پدر ،هم پسر زياد از محرومان و مستضعفان دم زدند؛
اما شدت استثمار اين محرومان را بيشتر كردند .حاال ما بخواهيم به تاريخ
برگرديم در تاريخ خود ما نيز اين رفتار فراوان ديده شده است؛ دیده شده است

كه نيروها با هم گرد مىآيند تا بنياد يك رژيم جديد را بگذارند ،خوب مىدانند
در آغاز كار توده مردم را بايد راضى كرد .پس مىروند دنبال وعده و وعيد و به
اصطالح دنبال شعار .رفتار مقابل اين رفتار ايناست كه ما بجاى شعار بعمل
بپردازيم به اصطالح شعور را بعالوه عمل براى تغييرهاى اساسى جانشين شعار

بگردانيم .جلوگيرى از استقرار استبداد رژيمهاى كودتايى جز از اين طريق

ممکن نمىگردد.

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

و اين خود بهترين تضمين براى رژيمى مىگردد كه مىخواهد مردمى،
مستقل و آزاد باشد .پس اگر ما آزادى و قانون را براى حضور مردم در صحنه
مثل يك دوا واجب بدانيم ،خصوصا براى جامعهاى كه گرفتار بيمارى مزمن

چند قرنى ،چند ده قرنى استبداد ،بودهاست ،آن قانون و آزادى به اين كار مىآيد
كه مستضعفان ما فرق عمل از روى برنامه بسود خودشان را از شعار خوب
تشخيص بدهند؛ به موقع تشخيص بدهند و فريب نخورند .پس آنها كه آگاهند

یعنی

نسل مسئول امروز مىبايد هيچ بهانهاى را نپذيرد .اينكه راديو و

تلويزيون ،روزنامهها ،تريبونها ،منبرها ،يا تعطيل مىشوند و يا به انحصار

درمى آيند نبايد موجب آن بگردد كه ما در توضيح واقعيت كوتاه بياييم .بهر
قيمت مىبايد از انقالب و دستاوردهاى انقالب دفاع كنيم و بدانيم كه جامعه
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ما سنت قوى ،قویم و كارآمدى دارد .همانكه نويسندهاى بدان راديو بازار
عنوان داده است .يعنى مجارى اطالع را خود جامعه ايجاد مىكند و نيروهاى

فعال و جانبدار انقالب اسالمى مىبايد يك لحظه از كار نمانند .در سرتاسر
ميهن اسالمى به تالش برخيزند ،به توضيح دادن بپردازند ،به نگاهداشتن مردم

در صحنه مشغول باشند .اين وظيفه اصلى همه ما است .اگر ما به تغييرهاى

عظيم كه در كشورهاى مختلف انجام گرفتهاند بنگريم ،مىبينيم كه سه نياز
اصلى ،زمينه ساز اين تغييرها بودهاند .نياز به معنويت كه دين و عقيده برآورنده

آناست ،نياز به استقالل كه رژيم جديد مىبايد آن را برآورد و نياز به تغييرات
اساسى در جامعه بسود محرومان .در تاريخ كشور خودمان نيز هر وقت گروهى،
نيرويى اجتماعى معرف و پاسخگوى اين سه نياز شد توانست انقالبى را به

نتيجه برساند .ماندن و پايدارى اين نيروى اجتماعى در حمایت از حکومت،
مشروط به آناست كه اين سه نياز و مقصود را برآورده سازد .ايناست كه رژيم

ما را در هر سه زمينه ،نيروهاى ضد انقالب داخلى و خارجى در معرض
آزمايشى بسيار سخت قرار دادهاند :اين نيروها از روز اول انقالب ،در آنچه به

برآوردن نياز به استقالل مربوط میشود ،تمام كوشش را بکار بردند تا از طريق
جنگهاى داخلى ،بعد هم جنگ تحميلى خارجى و تجاوز عراق ،محاصره
اقتصادى چنان كنند كه ما از تحقق هدف انقالب و برآورده ساختن نياز اساسى

جامعه به استقالل عاجز و درمانده شويم .بطوري كه وابستگيهاى ما روزافزون

بگردند و استقالل سياسى ما از بين برود و از اين جهت نيز حسرت رژيم سابق
را مردم بخورند.

تا اين زمان ،ما با تمام قوه كوشيدهايم تاوحدت كشور و استقالل سياسى

كشور و تماميت ارضى كشور را حفظ كنيم .مردم ما بايد بدانند كه اين جنگ،
جنگ سرنوشت است و ما مىبايد بهاى آن را بپردازيم اگر به خواست خدا

موفق بشويم و ما در يکى از سه هدف اساسى جامعه به هدف رسيدهايم و آن
نياز را برآورده ساختهايم.

همينطور ما مىبايد براى استقالل اقتصادى و فرهنگى جامعه تمام تالش

خودمان را بکار ببريم .اتخاذ روشهايى كه وابستگيها را افزون سازند باز

موجب شکست ما در برآورده ساختن نياز به استقالل مىگردد.
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قسمت دوم

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

در اين زمينه نيز ،ضد انقالب داخلى و خارجى تمام كوشش خود را بکار

برده و مىبرد تا ما خود به هدفهاى انقالب خيانت روا بداريم و در برآورده
ساختن اين نياز نيز شکست بخوريم .باالخره ،در قلمروى معنوى به همين

قياس .اگر ما نتوانيم نياز جامعه را به معنويت اسالمى پاسخ بگوييم و در
تأمين سه نياز جامعه ناتوان بشويم ،بدست خودمان زمينه تغييرى را فراهم
آوردهايم كه با خارج شدن مردم از صحنه ،اين زمينه بسود سلطهگران شرقى يا
سلطه گران غربى آماده خواهد شد .در شرايطى كه ما داريم با توجه به نيروهايى

كه در صحنه هستند ،در صورتي كه مردم از صحنه بيرون بروند ،خطر واقعى را

آمريکا و نيروهاى وابسته به آن تشکيل ميدهند .با توجه به وابستگىهايى كه
ما داريم آن نيروها هستند كه با دور ديدن چشم مردم ،مىتوانند به ميدان بيايند
و امور را قبضه كنند .پس هدف را از ياد نبريم ،دشمن راهم گم نكنيم .مردم

هم نمى بايد دشمن مجازى را بجاى دشمن واقعى بگيرند .چرا آن نيروها خطر
اصلى هستند؟ اين را چند نوبت توضيح دادهام .بطور اجمال بدين دليل كه
معناى شکست دربرآورده ساختن نياز به استقالل ،به آزادى و تغييرات اساسى

اجتماعى و به حکومت اسالمى بعنوان متحقق سازنده رشد واقعى انسان ،رشد
مداوم و شتابگير ،ايناست كه ،در اين جهان ،همانطوركه وابستگان به دو

ابرقدرت تبليغ مىكنند دو راه بيشتر نيست يا مىبايد شيوه غربى زندگى و
1313

روابط اجتماعى و روال زندگى را پذيرفت و يا بايد شيوه شرقى را پذيرفت.
خوب ناچار عدهاى مىروند و يا كشانده مىشوند بسوى شرق بعنوان اينكه در
اين شيوه حق مستضعفان بيشتر رعايت مىگردد و فكر مىكنند كه با اين كار
نيروهاى محروم جامعه را هم مىتوانند بدنبال خود بکشند .عدهاى هم مىروند

روى اين خط فكر كه تسلط روسيه بر ايران پايان موجوديت ايران است ،پس،

حاال كه مجبوريم ،بايد بسوى غرب برويم .آن گروههايى كه جانبدار استقاللند
در اقليت مىمانند و قربانى مىشوند .كودتاى  28مرداد محصول چنين

گرايشهایى است .همانطوركه ،در عصر قاجارى ،سرنگون شدن قائم مقام و
اميركبير و تبديل انقالب مشروطه به استبداد رضاخانى ،نتيجه چنين تحول
فكرى در زمينه آن شکستها است .پس ضد كودتا يعنى حضور همه مردم در
صحنه و حضور دائمى مردم در صحنه محتاج آزادى و آگاهى و اين دو محتاج

مبارزه با سانسور است و قبول بهاى آزادى مطبوعات .هشداربه مسئوالن!

هشدار! هيچ تحريکى خطرناكتر از تحريك و تشنج حاصل از سکوت نيست.
آزادى مطبوعات متضمن هر مقدار از تشنج و تحريك باشد ،اين تشنج و

تحريك هزار يك تشنج و تحريکى كه ناشى مىشود از سکوت نيست .مغز من

اطالع مىخواهد و کار؛ وقتى آزادانه اين اطالع به مردم داده شد از طريق ديگر
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

دائمى تشنج و تحريکند ،هر روز مىبايد زور بيشترى ،خشونت بيشترى براى
حفظ وضع موجود بکار ببرند و مسابقه در مىگيرد ميان قواى قهريه و خشونتى

كه بکار مى برند و نيروهايى كه بر ضد اين خشونت و قواى قهريه بکار

مىافتند .ايناست آن تشنج و تحريك دائمى كه دست آخر ما را ناگزير مىسازد
از هدفهاى انقالب صرفنظر كنيم و زمينههاى داخلى و خارجى را فراهم

مىآورد براى آن تغييرى كه هيچ يك از ما سودى در آن نداريم و همه ما قربانى
آن میشويم .مردم ،با شما زياد درباره اختالفهاى ما صحبت مىشود اما
صميمانه بشما بگويم من خطرى را كه مىبينم ،همان خطر ضد انقالب اصيل

است .اگر حرفى مىزنم و كارى مىكنم براى اندار و هشدار است .بلکه روشها

تغيير بکنند و آن ضدانقالب اصيل مجال پيدا نكند و بسود حاكميت
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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

پايدار است بطوري كه همه نيروهايى كه از استقرار استبداد وابسته زيان
مى بينند با هم يکى بشوند و از اين انقالب اسالمى ،از حکومت اسالم و از
استقالل و آزادى دفاع بکنند .بد هيچكدام را نمىخواهم و اتفاقا آقاى اشراقى

پيش من بود و مىگفت كه « :بر بسيارى معلوم است هدف شما مخالفت براى
براندازى نيست بلکه مىخواهيد آن اصالحى كه فكر مىكنيد اگر انجام بگيرد
مانع از موقعيت دشمنان دين و ملت مىشود ،بوجود بيايد .اين نهادها پاك و
منزه بشوند ،محبوب مردم بشوند و ديگر مخالفت با آنها از سوى ضدانقالب

اصيل ممکن نگردد .اين هدف را آرام آرام همه اندريافتهاند يا مىروند كه

اندربيابند .اما زبان شما تلخ است ،يعنى شما مثالا مىخواهيد از نهادهاى
انقالب صحبت بکنيد واقع امر اينست كه مىخواهيد آنها آن چنان اصالحى
بشوند كه كامالا محبوب مردم باشند و از وظيفه خودشان دور نيفتند و جدا

نشوند و عناصرى كه رخنه كردهاند در اين نهادها پاك و منزه بشوند .و پاسدار
انقالب بشوند ،اما اين را به زبانى مىگوييد كه اين جور تلقى مىشود كه شما

مخالف اين نهاد هستيد«.

البته بحث ما طوالنى شد و من به او گفتم :نه ،انسان وقتى وسوسه قدرت

او را گرفت ديگر هر حرف را به هر زبانى شما بگوييد ،در دستگاه ذهنى ،به

آن معنايى را مىدهد كه تشنه قدرت مىخواهد داشته باشد .پس تنها تلخى
زبان من نيست ،گيرنده نيز معنايى بدان مىدهد كه مىخواهد .بهرحال چه اين
زبان تلخ باشد ،چه گيرنده بدان تلخى بخشد ،واقعيت امر ايناست كه براى
وحدت بايد با موانع وحدت با قاطعيت مبارزه كرد .موانع آن ضعفهايى است

كه ما را از برآوردن هدفهاى انقالب عاجز مىگرداند و خطر را هم نبايد از

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
رشد ضدانقالب واقعى توضيح دادم و اميدم ايناست كه چشمها و گوشهاى
همه ما باز بشود ،بخود بياييم ،تاوقت نگذشته است بهترين استعدادها را براى

برآورده كردن آن نيازهاى اساسى بکار و تالش برانگيزيم و مشى اختالف را به
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مشى وحدت تبديل كنيم و براى موفقيت در اين زمينه ،من به بحثهاى آزاد
بسيار اميد دوختهام .اين بار بلکه انجام بگيرند و بلکه اين زمينه عمومى
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

و اين چند جمله را هم بر آن میافزايم :همه آنهايى كه در اين انقالب سهم

دارند ،بدانند كوشش براى قطع ارتباط رئيس جمهورى با مردم ،بطورى كه نه از
طريق راديو تلويزيون ،نه از طريق روزنامهها ،نه از راه گفتگوى مستقيم با مردم
نه از راه حضور در ميان مردم حتى حضور در يك بازى فوتبال نه از راه
روحانيت ،نه از راه روشنفكر ،نه از راه نويسندگان ،نتواند با مردم تماس داشته

باشد ،براى اين جمهورى خطرناك است .بىاعتبار كردن نهادها از راه تغيير

وظيفه آنها براى اين جمهورى خطرناك است .قاعده ايناست كه نهاد
قانونگذارى و نهاد قضايى حافظ قانون باشند ،كه او ،رئیس قوه مجریه،
آزاديها ،قانون و منزلتها را بخطر نيفكند .وارونه کردن وظيفه بسود جمهورى

نيست .نهادها همه مىبايد به مرزهاى قانون بازگردند .هيچ نهادى اصالت
ندارد ،يعنى ما انقالب نكرديم ،براى استقرار هيچ نهادى ،بلکه اين نهادها را

مردم پديد آوردهاند براى پاسدارى از انقالب ،انقالب بمعناى هدفهاى اساسى
آن ،استقرار حکومت اسالم ،استقالل و آزادى ،پس اين نهادها براى قانونند،

قانون براى اين نهادها نيست.

پس آنها مىبايد به مرزهاى قانون بازگردند ،تغييرات اساسى در جامعه ما

بايد واقع بشود ،بطوريکه همه اين جامعه به يك دانشگاه بزرگ تبديل گردد،
براى رشد انسان.

پس زمينه تحصيل در اين جمهورى بايد از هر جمهورى ديگر بيشتر باشد.

آن وقت كه من در فرنگ بودم ،الجزاير بيشراز  40درصد بودجه خود را صرف
آموزش و پرورش مىكرد .خصوصا به تحصيالت عالى بسيار توجه مىكردند.

چرا؟ براى اينكه بدون نسل بادانش ممکن نيست ما بتوانيم استقالل فرهنگى
اقتصادى و سياسى بدست بياوريم .بيانى كه ( البته بعد از اين تاريخ امام سخن

گفتهاند؛ چون اين كارنامه را بعد از آن روزهايى پر كردهام كه اكنون دارم از آنها
حرف مىزنم) امام درباره دانشگاه كردهاند اين را اگر پشتگوش نياندازيم و
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بگذاريم مغزهايى كه ميهنشان را دوست دارند ،از حقوق خود برخوردار باشند،
(و اگر ما جامعه را به همين صورت كه گفتهايم دربياوريم) دينشان را بيشتر
دوست خواهند داشت .هيچکس از فطرت خود نمىگريزد مگر ما آن را
بگريزانيم .اينها دركشور فعال بشوند و همه جوانان ما بتوانند به تحصيالت

عالى دست پيدا كنند .وضعيت را بنگريم اگر غير از اين بکنيم ،در تحقق هدفها

شکست ما مسلم است .تقويت و روآمدن ضدانقالب مسلم مىگردد و اين طرح
عمومى كه گفتم ،يعنى كودتا خودبخود انجام مىگيرد .هر روز هم نمىشود مردم
را آماده انقالب كرد .اينك فرصتى پيش آمدهاست براى پاسخ دادن به سه نياز

جامعه و ما مىبايد اين فرصت را مغتنم بشماريم .اميدوارم كه اين بحث به كار
همه ما بيايد ،هشدارى باشد ،روشنگرى باشد و تمايل به وحدت را در همه ما

برانگيزد.

نحوه رهبرى و مديريت نيروهاى مسلح در جنگ
يکى از كارهاى ما در اين هفته ،گفتگويى بود درباره نحوه رهبرى و

مديريت نيروهاى مسلح در جنگ براى اينكه بتوان عمل كرد ،بايد عمليات
نيروهاى مسلح را در جنگ به يك بيان ماندنى درآورد تا نسل امروز و فردا

برداشت درستى از آنچه واقع شدهاست داشته باشد .اين بحث از اينجهت براى
خواننده جالب و بيان آن براى من الزم است كه در واقع گزارشى است از

حاصل كاربرد روشهاى قرآنى در نيروهاى مسلح .من در دوران پيش از انقالب
و همينطور در دوران انقالب ،درباره ارتش مطالعه مىكردم و چندين مقاله و

يك سوم از يك كتاب كه به زبان فرانسه منتشر شد درباره ارتش بود .جاى

ارتش در روابط اجتماعى ايران ،سازمان ارتش ،درون ارتش و تضادهاى آن و
ايدئولوژى حاكم بر آن در دوران رژيم پيشين ،وابستگىهاى آن .در نتيجه،

آشنايى به محروميتهاى ارتشيان داشتم .در دوره مسئوليت نيز تا توانستم
نقائص اين مطالعه را رفع كردم و بناى كار را گذاردم بر عمل بر اساس

محروميتهاى ارتش طورى كه ارتشيان حس كنند دردهاشان را مىشناسم و
ببينند كه مىكوشم اين دردها را رفع كنم .چرا اين روش قرآنى است؟ اينهم
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موضوع يك مطالعهاى است طوالنى و آن مطالعه براى يافتن پاسخ اين سئوال
بود كه چرا قرآن و اسالم ماندنى شد .جوابى كه پس از مطالعه طوالنى يافتم،

نخست در بعثت دائمى طرح كردم و بعد در كارهاى ديگر .اگر ما جامعه
بشرى هنگام ظهور پيامبر اسالم را مطالعه كنيم بخصوص جامعه عرب آن روز

را ،بعد به قرآن باز بگرديم ،مىبينيم فهرست كامل محروميتهاى مستضعفان آن

روز بشر ،بخصوص جامعه عرب ،در قرآن آمده است .علت اينكه اين دين
نخست جامعه عرب و بعد بخش مهمى از جهان را فراگرفت همين بود كه به

آن محروميتها پاسخ روشن و واضح مىداد و اجراى دستوراتش ،رفع محروميت

مىكرد .هر كسى مىتواند براى جامعه امروز خودمان نيز همين فهرست را
تنظيم كند .ببيند جامعه ما از چه چيزهايى رنج مىبرد و احساس محروميت

مى كرد و بعد بنگرد كه اسالم و قرآن ما چه پاسخى به اين محروميتها مىداد تا
بتواند بفهمد چرا اسالم ،بيان راهنمای انقالب اسالمى ايران شد .رفتار من در
مقام مسئول ،چه در قبال جامعه بزرگ ايران و چه در قبال نيروهاى مسلح ،بر

همين رهنمود قرآنى استوار بوده است .يعنى مىكوشم بيان كننده و راهحل
يابنده آن محروميتها باشم و حاال وقت آن نيست كه من فهرست كاملى از اين
محروميتها در سطح ارتش ارائه بدهم چرا كه ما در جنگيم اما چون پيش از

اين نيز در اين باره صحبت كردهام درباره چند محروميت كه كوشيدهام آنها را
رفع بکنم صحبت مىكنم .به گمان من از آغاز تشکيل ارتش جديد تا وقوع
انقالب در درون ارتش اختيار مسئوليت ،ابتكار و در نتيجه روحيه مناسب با

اين سه امر وجود نمىداشت .ارتش ما محروم بود و احساس محروميت وقتى
شديدتر شد كه در دوران انقالب به جاى اينكه ما بر اساس اين محروميتها با
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

كم داشت بدو بدهيم ،بلکه از روحیه را كاستيم .به اصطالح خود ارتشيان

غرور آنها را نيز پايمال كرديم .يعنى اين روحيه و غرور در رژيم سابق
همانطور كه يکبار نيز در همين كارنامه بحث كردم غرور واقعى نبود اما يك
غرور كاذبى به آنها مىداد .ما واقعى را كه نداديم كاذب را هم از بين برديم.

در نتيجه ،احساس محروميت بيشتر شد .عالوه بر اينها ،سازماندهى درونى
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ارتش نيز كه متناسب با همين فقدان مسئوليت و اختيار و ابتكار بود ،موجب
مىشد كه همه قشرهاي نيروهاى مسلح ما رنج ببرند .افسر ،همافر ،درجهدار،

سرباز ،كارمند ،غيرنظامى و ديگران و ديگران خود را مظلوم مىديدند هر يك
بنوعى .در نتيجه ،در درون ارتش ،تضاد شديد بود كه خود اين امر از كارآيى

آن بسيار مىكاست .گفتم ما بر اين محروميتها و محروميتهاى ديگرى كه اآلن

نمىخواهم در اينجا از آنها بحث كنم ،با تشديد سستى منزلت افزوديم .يعنى
روحيه را خرابتر هم كرديم .سستى منزلت در جامعه ما ،در همه تاريخ ،يك
محروميت بزرگ بوده است .اگر مردم به رئيس جمهورى عالقه دارند يکى

بدليل اين است كه به اين محروميت بزرگ تاريخى آنها جواب مثبت مىدهد.

چندين و چند نوبت گفتهام كه مردم ما از فقدان منزلت يعنى معلوم نبودن
حقوق و تكاليف و عدم تضمين قانونى نسبت به اين حقوق و تكاليف همواره

رنج مىبردهاند و هنوز نيز رنج مىبرند .نيروهاى مسلح ما هم همينطور؛ اگر
وابسته به رژيم بود ترفيع مقرراست و به او مىدهند ،بدون استحقاق نیز

میدهند .اگر خواست مستقل زندگى كند ،در اين صورت ،درجه او را مىگيرند
و اخراجش مىكنند و هر بالى ديگرى بر سر او مىآورند؛ به دادگاه مىبرند،
احضار مىكنند ،زندانى مىكنند و از اين كارها .آنچه من انجام دادهام رفع اين
محروميتها بود .قسمتى از آنها را موفق شدهام و بقيه را نيز اميدوارم با پايان
موفق جنگ به انجام رسانم .آنچه از نظر من اساسى و مهم بود و هست روحيه

بود با ايجاد منزلتى نسبتا ثابت و دفاع در برابر هر مقامى كه اين منزلت ثابت

را بخطر بيافكند .دادن اختيار و تشويق به قبول مسئوليت و ابتکار و بکاربردن
ابتكار به یمن فعال کردن استعدادها ،كه اينها قبول مسئوليت ،گرفتن اختيار،
جستجوى ابتكار ،يعنى آن کار كه تحت عنوان كاربرد آزادى در نيروهاى

مسلح ،انجام گرفتهاست .با توجه به جو موجود قبول مسئولیت و ابتکار آسان
نيست ،يك عمل نظامى ممکن است نتايج پيشبينى شده را ببار نياورد ،در اين

صورت ،جوى بر ضد فرماندهى كه اين عمل را انجام دادهاست ،بوجود مىآيد
و در گردباد بهتان و ...اعتبار و حيثيت او را ا ز او میستاند و چون پر كاهى

میبرد و سر به نیست میکند .اين است كه مىبايد استوار در برابر نتايج
ناكامىهاى جنگى ايستادگى انجام مىگرفت.
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اوايل جنگ افسران غالبا مىگفتند :مىدانيم که فرداى پيروزى همه
ما را اعدام خواهند كرد:

امام در اين زمينه با استوارى تمام عمل كرد و بتدريج اين روحيه بوجود

آمد .اوايل جنگ افسران غالبا مىگفتند :مىدانيم فرداى پيروزى همه ما را
اعدام خواهند كرد و اين ترديد و ترس هر بار كه در مجلس ،در روزنامهها ،در

نمازهاى جمعه ،مطلبى گفته مىشد ،فزونتر مىشد و طبيعتا در محافظهكار

كردن فرماندهان اثر مىگذاشت .ولى بتدريج اين ترس كم شد ،نمىخواهم
بگويم بکلى از بين رفته است ولى بسيار كاهش پيدا كرده و اميدوارم همه

آنهايى كه اين كارنامه را مىخوانند و به ميهن اسالمى خودشان عالقه دارند و
نمىخواهند ما در اين جنگ شکست بخوريم ،به اين مسئله توجه جدى بکنند

تا که اين ترس بکلى از بين برود .اين محروميت تنها در سطح فرماندهان نبود
بلکه در همه سلسله مراتب اين محروميت وجود مىداشت و هر چه ما پايينتر

مىآمديم شايد اين محروميت بيشتر هم مىشد .پس بايد بتدريج روحيه،
اختيار ،مسئوليت و ابتكار ،رسوخ مىكرد تا به سطح درجهدار و بعد هم سرباز

مىرسيد .اميدوارم كه با پايان گرفتن جنگ ،و با تجديد سازمان نيروهاى
مسلح ،تضادهای ناشى از محروميتهاى سازمانى نيز از بين بروند و همين تجربه
جنگ بصورت پايدار در ايجاد يك نيرويى مسلح قوى بکارآيد .بطوري كه
نيروهاى مسلح ما از هرگونه وابستگى مستقل شوند و بصورت يك دانشگاهى

درآيند و در اين دانشگاه ،در عقيده و در دانش (كه از نظر من يك واقعيت

است) و استعداد پرورده بشوند و اينها اساس ترقى در سلسله مراتب قرار
بگيرد .گمان من ايناست كه اين نحوه رهبرى موجب دگرگونى كيفى مهمى در
نيروهاى مسلح ما است و اميد دشمنان رابه كلى از بین برد .آنها گمان مىكردند
به محض حمله نيروهاى عراق ،قواى مسلح ما به جمهورى پشت خواهند كرد

و كار اين جمهورى ساخته مىگردد .اما اين نوع برخورد و از بين رفتن يك
محروميت بزرگ ديگر كه خود دشمن موجب آن شد ،يعنى محروميت از عمل

به خاطر ميهن اسالمى ،موجب شد كه ارتش ما نه تنها حماسه ساخت ،بلکه به
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قول هیأت کنفرانس اسالمی ،معجزه کرد .اين جنگ بصورت يك عمل
معجزهآسا در تاريخ ايران مىماند .این ارتش آن دگرگونى بزرگ و اساسى را
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

از عقدههاى بزرگ ارتش ما همين محروميت از ميهن دوستى بود و در آن
كارى كه من انجام دادم ضعف مهم رژيم پيشين را همين مىدانستم و به همين

جهت عقيده داشتم در صورتي كه مردم و مبارزان بايستند همه با كمال تعجب
خواهند ديد كه نيروهاى مسلح وفادار به رژيم سابق نيستند و حاال آن

محروميت را مىشکافم.

كارنامه يکشنبه  16تا شنبه  22فروردين 1360
تاریخ انتشار ارديبهشت 1360
روزنامه شماره 525
قسمت سوم

وظيفه اصلى ارتش دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل آن است
اين ارتش را نخست در دوران ناصرالدين شاه كارشناسان روسى تحت

عنوان قزاق بنیان گذاشتند و ابزارى در دست آنها بود؛ همين ارتش كه
رضاخان در آن پرورده شد و كودتا كرد .در تمام دوران رضاخان و فرزند او،
ارتش بر خالف طبيعت خويش بکار برده شد .در حقيقت وظيفه اصلى ارتش

چنانكه در قانون اساسى ما نيز هست ،دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل
آن است عمال رژيمهايى كه بر اين ارتش متكى بودند ،عامل سلطه خارجى

بودند ،پس هميشه ميان وظيفه اصلى ارتش و وظيفهاى كه به او تحميل
مىكردند تضادي وجود داشت و از همين جا آن محروميت بزرگ بوجود
مىآمد .ارتش مجال پيدا نمىكرد بعنوان پاسدار استقالل كشور ،عمل كند .نه
تنها مجال پيدا نمىكرد بعنوان پاسدار استقالل كشور عمل كند ،بلکه بر ضد
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استقالل كشور بکار مىرفت .اين تضاد ،تضاد دائمى پايدار و بزرگ ارتش
بود .بهمين دليل دائم در سطح ارتش حركت بود و مبارزه و گرفتارى ،زندان و

اعدام بود .اگر ما تحرك سياسى جامعه را با تحرك در سطح نيروهاى مسلح در
دوران رژيم پيشين مقايسه كنيم مىبينيم نسبت بخود بيشتر قربانى دادهاست.

اين را من در همان كار آوردهام .تجربه انقالب نشان داد كه تحليل من علمى و

صحيح بوده است .حمله عراق به ايران ،چون بدون توجه به اين واقعيت انجام
گرفت و حمله كنندگان و مشاوران ايرانى آنها كه مىگويند بختيار بوده است،
عكس واقعيت را تصور مىكردند؛ گمان مىكردند كه ارتش ما خواهان
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.

غافل از اينكه اين عمل مجالى بوجود مىآورد تا ارتش آن زخم تاريخى ،آن
تضاد تاريخى و آن محروميت بزرگ را عالج كند.

در خارج ،عمل ارتش را حماسه و بيشتر از آن كارى معجزه آسا
مىدانند

پس اينكه در خارج ،عمل اين نيرو را ،عمل ارتش را ،حماسه و بيشتر از
آن كارى معجزه آسا مىدانند ،بدينخاطر است كه خالف انتظارشان بود .چرا
انتظارى غير از اين داشتند؟ چون از اين محروميتزدایی آگاه نبودند .پس

اينكه من گفتم اين روش ،روش قرآنى بود ،بايد به خواننده اين فكر را بدهد و
براى او اين روشنگرى را مسبب شده باشد كه روش درست ،در شناخت

صحيح واقعيت و محروميت و جواب مناسب بدان دادن ،روشی علمی همین
است .چون اگر هم ما فكر كنيم محروميتها را آنطور كه هستند شناختهايم و

جوابى نادرست به آنها بدهيم (به هر اسمى بدهيم) ،در اين صورت ،خود ما
قربانيان اول خواهيم بود .ما با حضور در جبههها ،كه در واقع شركت در دفاع

از ميهن اسالمى دوش به دوش نيروهاى مسلح بود ،گفتيم بهترين راه رفع

محروميت ،محروميت تاريخى ،همين استقامت تام و تمام در برابر متجاوز
است .نتيجه ،اينكه وسايل ما در شروع جنگ در حداقل بود و دشمن به اتكاء
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تجهيزات عظيم ،پيش مىآمد .با همه اين احوال ،مقاومت حماسى ،قهرمانى
نيروهاى مسلح ما سبب شد كه بتدريج ما توانستيم از نظر تسليحات و مهمات

نيازمنديهاى خودمان را رفع بکنيم .امروز ارتشى داشته باشيم كه بخش مهمى
از محروميتهاى آن رفع شده است ،خصوصا محروميتهاى ذهنى آن،

محرومیتهای معنوى آن ،كه از نظر هر نيروى مسلحى مهمترين محروميتها
بشمار مىرود .يك كار ديگر هم انجام دادهيم و آن گسترش زمينه همکارى و

همآهنگى ميان همه نيروهاى مسلح است ،نه از باال به پايين بلکه از پايين به

باال يعنى از طريق شناختن منزلتا نسان وهمکاری در عمل .اين كار آسانى نبود،

همه ما مىدانيم برخوردهاى شديد ،پيش داورىها ،ذهنيتها ،بدگمانيها ،موجب
مىشد كه بين سپاه و ارتش ،بين اينها و نيروهاى ديگر هماهنگى پديد نيايد و
همان نطق و خطابهها و مقالهها و بردن افرادى اينجا و آنجا موجب مىشد كه
جو سوءظن نيز تشديد بشود .تبليغات شديد ،جوسازىها ،تصفيهها ،اقدامها بر

ضد رئيس جمهورى ،خودبخود راهحلى طلب مىكرد .من كوشيدم در سطح
نيروهاى مسلح هيچ گونه بحثى را بر سر حقانيت خود موجب نگردم .هر جا كه

حضور من موجب ايجاد چنين بحثهايى مىشد از حضور در آنجا امتناع كردم،
براى اينكه اين جنگ اگر براى افتخارات شخصى مىبود يا مىشد ،تابحال به

ناكامى انجاميده بود .از سوى ديگر هر زمينهاى براى همکارى پديد آمد آن را
تقويت كرده پيش برديم .طرحهايى كوچك و موفقى اين نيروهاى مسلح در

جبهههاى مختلف باهم انجام دادند .در كارنامههاى روزهاى نخست جنگ،
اين معنی را گفتهام در دستورالعملهايى كه دادهام اين معنی هست و همه آنها
كه در فرماندهى ارتش هستند ،بر حقيقت گواهى مىدهند كه من با هرگونه

زمينه احساس ناموافق و تضاد نسبت به نيروهاى ديگر مبارزه كردهام .از
فرماندهان خواستهام طرحهاى مشترك تنظيم كنند و به اجرا بگذارند .بدين اميد
بوده ام كه آنچه آخرسر مالك قضاوت خواهد شد براى افراد سپاه ،براى افراد
ارتش ،براى بسيج عشايرى ،براى جنگهاى نامنظم ،براى نيروهايى از

ژاندارمرى ،شهربانى و كميته كه در اين جنگ فعاليت مىكنند ،تجربهاى است
كه خود بدست مىآورند و وقتى در عمل و در طول جنگ ديدند كسى كه اين
تجربه را بکار برده ،پديد آورده ،تشويق كرده ،با موانع موفقيت آن جنگيده،
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درست عمل كرده است ،قضاوت آنها واقعى خواهد شد .و ما در عين پيروزى
در جبهه جنگ با دشمن خارجى ،در ايجاد وحدت بنيادى ميان نيروهاى

مسلح نيز پيروز شدهايم در وفادار كردن آنها به اسالم ،به انقالب و به جمهورى

اسالمى نيز موفق شدهايم .پس از نظر من تهيه يك اثر ماندنى از اين جنگ

بزرگ (بزرگ به لحاظ كيفيت جنگ) مىبايد با توجه به اين عقايدى باشد
كه از آن صحبت كردم .ما اگر بخواهيم در جنگها ،در اين اثرى كه در اين

جنگ مىخواهيم يادگار بگذاريم بعنوان يك اثر هنرى ،تانك و توپ و

هواپيماها را بنمايش درآوريم ،اما ابتكارهايى كه بکار بردهايم كه اثراتى بمراتب
بيشتر در موفقيت ما داشتهاند ،را ننمايانيم ،در حقيقت هيچ از معناى اين

جنگ بيان نكردهايم .اينك اميدوارم خواننده بمن حق بدهد كه بجا با تفصيل
بيشترى درباره نحوه عملکرد خود در نيروهاى مسلح صحبت كردم و اميدوارم

افراد نظامى ( وابسته به نيروهاى مسلح) اگر اين كارنامه را خواندند ،در آنها
اين اثر را بگذارد كه بيشتر به موقعيت خويش در اين جمهورى توجه بکنند و

بدانند كه اين جمهورى به آنها خدمتى كرده است بيشتر از خدمتى كه به
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

نشان دادهاند عمل كنند و وفادارى آنها نيز بتدريج بيشتر شود كه ما هم موفق
شويم و محروميتهاى ديگر آنها را نيز عالج كنيم.

آمدن هيئت هشت نفرى به ايران و شرح گفتگوها با آنها
اما موضوع سوم آمدن هيئت هشت نفرى به ايران است اين هيئت دوشنبه

دهم فر وردين به ايران آمد و قاعده اين بود كه من در كارنامه آن روز به اين
موضوع مىپرداختم اما چون اين هيئت رفت بعد حبيب شطى را با پيشنهادات
فرستاد ،بعد وزراى خارجه چهار كشور غيرمتعهد آمدند و اينها در اين هفته
واقع شد اين است كه گزارش همه آنها را يکجا اينك به اطالع مردم كشور

مىرسانم .پيش از تشکيل جلسه مشترك هيئت هشت نفرى با اعضاى شوراى

دفاع ،در هتل ،بين سکوتوره و من صحبت درباره حل مسئله شد .رژيم عراق
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حاكميت در شط العرب را مىخواهد و مدعى است كه مرزهاى  1975در
دوران رژيم سابق ضعيف بوده و تحميل شده و قرارداد را از ناچارى پذيرفته
من به او پاسخ دادم كه قرارداد به تقاضاى خود صدام حسين ( كه تقاضا از

دولت الجزيره كرده است) منعقد شده و در تمام دوران رژيم سابق همکارى
صميمانه ميان دو رژيم برقرار بوده ،تعيين حدود انجام گرفته ،نحوه اداره

شط العرب به اجرا درآمده و اينها همه مخالف است با ادعاى امروز آقاى
صدام حسين .او مىگفت مىخواهد براى اينكه نگويند اين جنگ براى هيچ و
پوچ بوده اسما حاكميت داشته باشد واال عمالا هر دو كشور آزادانه و بطور

برابر از اين راه آبى استفاده كنند .من در پاسخ گفتم حاكميت اسمى يا بايد
تبديل بشود به حاكميت عملى يعنى يك جنگ ديگرى هم باز ما بکنيم در

آيندهاى كه رژيم عراق آن را مناسب تشخيص خواهد داد و باز در آن وقت هم
خواهد گفت در جنگ قبلى من قوه كافى نداشتم كه تمام حاكميت را بدست

بياورم حاال بقيهاش را مىخواهم بگيرم .يا در واقع فريب مردم عراق است و
نتيجه مصيبت بار خود را براى رژيم عراق ببار مىآورد .من روش ديگرى را

پيشنهاد مىكنم .گفتم كه اين حرف را امام در ايام رژيم سابق خطاب به

مسئوالن آن رژيم نيز گفته بود .روش را تغيير بدهد و به مردم خود راست

بگويد هدفهاى اصلى از حمله خود را براى مردم عراق بگويد و بگويد كه اين
هدفها را جنگ برآورده نساخت و حاال بهتر ايناست كه از هر دو ملت پوزش
بخواهد و به جنگ پايان ببخشد .بار ديگر كه بعد از گفتگوى جلسه مشترك

روز بعد نزد من آمدند باز من اين حرف را زدم و گفتم اگر او توانا به اين بيان
نيست من حاضرم بعراق بروم و به ملت عراق بگويم .اين راه درستتر است

واال ما نمىتوانيم از حق حاكميت خودمان صرف نظر كنيم ،اين را نه ملت ما
خواهد پذيرفت و نه نيروهاى مسلح ما و همين مسئله را شرح كردم كه نيروهاى

مسلح ما مجالى بدست آوردهاند براى خالصى از آن محروميت تاريخى،
محروميت از وظيفه اصلى كه دفاع از استقالل كشور است و اينك دارند

بخودشان بعنوان پاسدار استقالل كشور تحقق مىبخشند .چگونه مىخواهيد

كه ما اين فرصت تاريخى را از آنها بستانیم؟ بعد او پيشنهادى كرد كه عين آن
را در آن جلسه مشترك طرح نكرد و منهم نمىخواهم در اينجا بازگو بکنم
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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،

هم هيئت هشت نفرى غافلگير شديم .بعد از جلسه احمد آقا خيلى قدردانى
كرد از اين صحبت و گفت اين را بايد در راديو تلويزيون پخش كنند تا مردم و

همه بدانند شما چه گفتهايد .بهرحال خواننده صورت مذاكرات آن جلسه را در
كارنامه هفته گذشته خوانده است و خود مىتواند درباره آن قضاوت و ارزيابى

كنند.

روز بعد ،سکوتوره و ضياءالرحمن رئيس جمهور بنگالدش و حبيب شطى به

نزد من آمدند .سکوتوره گفت ما ديشب بيان كننده ادعاهاى دولت عراق بوديم
و حاال كه به عراق مىرويم بيان كننده نظرهاى شما خواهيم بود خود ما هم
يك نظر داريم بعد از اينكه از بغداد به جده رفتيم بصورت پيشنهادى براى شما

و دولت عراق مىفرستيم

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

به او گفتم :اگر آقاى صدام حسين مدعى باشد كه در سال  75بلحاظ
اينكه تناسب قوا به زيان او بوده تن به اين قرارداد داده است و امروز بر اساس

تناسب قوايى كه فكر مىكند بسود او است بخواهد قرارداد جديدى را به ما
تحميل بکند آيا اين خود بمعناى آن نيست كه يك ملتى و جمعيت و سرزمينى

چند برابر عراق دنبال همين طرز فكر برود و بمحض اينكه احساس كرد برترى
نظامى دارد انتقام اين جنگ را بستاند؟ آيا اين صحيح است كه ما دائم در

حالت جنگ زندگى مىكنيم؟ من اين را صحيح نمىدانم .اين است كه بهتر
است چند بار بهاى يك جنگ را نپردازيم و صلحى برقرار بکنيم ،نه بر اساس
تناسب قوا بلکه بر پايه رهنمودهاى اسالم و بر اساس دادن حق به حق دار.

آنها هم گفتند ما نيز بر اين باوريم كه حل مسئله بر اساس تناسب قوا حل
درستى نيست و بايد يك صلح پايدار پديد آورد .از اينجا به فرودگاه رفتيم و

من رؤساى هشت كشور را بدرقه كردم .بعد آقاى حبيب شطى آمد و در
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خوزستان با من مالقات كرد .يك ربع ساعت پيش من بود پيشنهادها را داد و
من آنها را مطالعه كردم ابهاماتى كه در پيشنهادها بود از او پرسيدم او جوابهايى

به من داد .من بر اساس آن پيشنهاد و جوابها به مشاوران خودم گفتم پاسخى
روشن ،صريح و بدون ابهام تهيه كنند .براى اينكه سخن مبهم كار را طوالنى

مىكند و ما را مردمانى بازيگر معرفى مىگرداند و آخر سر هم در نظر مردم
خودمان و مردم دنيا معلوم نمىشود چه پيش آمد و چه گذشت و به چه نتيجه
رسيديم .پاسخ ما به آن پيشنهادها تهيه شد كه آن پيشنهاد دو پاسخ آن اگر چه
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

ديگر مىآيد .به ديدار امام رفتم پيشنهاد هشت كشور را برايشان خواندم پاسخ
خودم را هم خواندم .ايشان پس از آنكه تأكيد كردند ما درباره حاكميت ملى

هيچ گذشتى نمىتوانيم بکنيم و نبايد بکنيم ،يا اينكه پاسخ ما روشن ،صريح و
واضح باشد ،كمال موافقت و خرسندى را داشتند :آن پيشنهادها را همان شب

در شوراى دفاع طرح كردم و گفتم كه آقاى شطى درباره پيشنهاد خود اين
توضيحات كوتاه را در پاسخ سئواالت من داده است .آن پيشنهادها تصويب شد

و براى دبيرخانه هيئت  8نفره به جده مخابره شد.

به خوزستان آمدم ،در اين فاصله گفتند كه دستگاه خبرسازى حزب توده

خبرى ساخته و پراكنده كه من به آقاى دكتر تقى زاده ماموريت دادهام كه در

لندن به سفارت عراق برود و درباره حل مشکل جنگ مذاكره كند.

اين را بگويم كه دبيركل حزب توده پس از دوندگيهاى بسيار ،دو بار به

نزد من آمد ،و البته اطالعاتى از اين نوع ،درباره ديگران بخصوص قطب زاده

مىآورد ( .وقتى بود كه قطب زاده زياد به پروپاى اين حزب مىپيچيد) بعد
مىگفت كه اين صددرصد موثق است .و حال همان بازى را با خود من دارد
مىكند .البته ما با اين كار حزب توده بىسابقه نيستيم .در دوران رژيم سابق
نيز ساواك از اينكارها مىكرد .يکبار در خارجه بمناسبت همين نوع

بداخالقىها من به اين حزب يك اخطارى كردم ،خوبست از گذشته تلخ ،از

روزگار سياهى كه در ايجادش اين حزب نيز شركت داشت ،درس بياموزد و

گرد اين روشهاى تخريبى ،ضداخالقى ،ماكياولى (بهتراست بگوييم مجموع
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اينها استالينى) نگردد .من هيچگاه در كار سيأسى موافق روشهاى مخفيانه،
زيرزيركى و سرى ،نبودهام .و هيچ نيازى هم به ارتباط با عراق آن هم در لندن،

آن هم با سفير عراق در لندن ،براى حل مشکل جنگ نبوده و نيست .معناى
اينطور مذاكرهها جز اين نيست كه ما مىخواهيم از قسمتى ازحقوق و حاكميت
خود صرف نظر كنيم .ما چگونه مىتوانيم اين كار را محرمانه انجام بدهيم؟
پس اين همان جنگ روانى است كه در جريان بررسى زمينه سازى كودتا

آوردم .اين حزب نيز در اين كارها بىسابقه نيست .در تاريخ خود بسيار از اين
كارها كردهاست و سابقه طوالنى دارد .با اينحال ،من يکبار ديگر به

گردانندگان اين حزب اخطار مىكنم دست از اين روشهاى تخريبى و
ضداخالقى ماكياوليستى و استالينى بردارند .بر پایه اينگونه خبرسازىها بود كه

پرسيده شدهاست :بين من و حبيب شطى چه گفتگويى شده است؟ گفتگو

بترتيبى بود كه با شما خوانندگان گفتم و پاسخ روشن و واضح ما خود مىگويد
كه گفتگويى نشده است و آن پاسخ مواضعى است كه ما اتخاذ كردهايم .چطور
ممکن است صحبتى شده باشد ،از جهتى غير از آن مواضع و ما كتبا آن مواضع

را اعالم كرده باشيم؟

اينطور كه به من گفتند آقاى رجايى در كميسيون دفاع مجلس گفته است

كه «از مذاكرات من با حبيب شطى خبر ندارد» .اگر غير از آنچه در شوراى
دفاع گفتم ،مذاكراتى آقاى حبيب شطى كردهاست خود من هم از آن خبر ندارم

و اگر همان هست كه من اكنون گفتم مذاكره ديگرى بين من و او نشده است.
بهرحال اين مطلب را از اين باب در اينجا ذكر كردم كه همه توجه بکنند،

دشمنان بسيارى در كمينند تا با مسموم كردن جو ،جبهه داخلى ما را ضعيف

بگردانند و روحيه نيروهاى مسلح را پايين بياورند و به ما ضربه بزنند .در پاسخ
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
نيستم كه به مردم و به ميهنم جفا كنم و آنها را بازيچه بازيهاى قدرت داخلى و

خارجى قرار بدهم.
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در اين فاصله ،چهار وزير خارجه كشورهاى غير متعهد آمدند.
وزير خارجه كوبا از طرف آنها صحبت كرد و گفت كه ما از ابتدا در

كوشش براى پايان دادن به اين جنگ بودهايم و شرح اين كوششها را داد.
البته او دو سه بار به ايران آمده بود .بله گفت كه آمدهاند كه هر تالش را الزم
باشد بکنند و من به آنها پاسخ گفتم كه ما حرف مبهمى نمىزنيم ،حرف ما

روشن و واضح و ايناست كه مرزهاى بين ما و عراق مشخصند و دولتى بما
تجاوز كرده و حداقل توقع ،حداقل خواست ،حداقل حق كه ما بدان راضى

شدهايم ايناست كه به مرزهاى خويش بازگردد و به اين تجاوز رسيدگى شود.
آنها گفتند ما مىرويم و پيشنهادهايى تهيه مىكنيم و براى شما مىفرستيم .به
اصطالح اين ديدارى بود تشريفاتى و آنها رفتنتد از مناطق جنگى ديدار كردند

و رفتند تا پيشنهادات خود را بفرستند .بنابراين ،چون ديدار و گفتگو با آنها
محتواى مشخصى نداشت ،مىتوان گفت كه در واقع مقدمهاى بود برای اینکه

فعاليت خود را شروع كنند .گرچه بيانيهاى كه بنام وزارت خارجه بر ضد آقاى

حبيب شطى صادر شد ،بعد از تاريخ اين هفته است ،معهذا براى اينكه تمام
اين مطلب يکجا گفته آید ،آن را هم در اينجا مىآورم .من از اين بيانيه آگاه

شدم وكمال تعجب به من دست داد .مستند اين بيانيه خبر راديو اسرائيل بود،
بعد معلوم شد كه چيزى هم به آن خبر اضافه شدهاست .من همه اين مطالب را

مجموع تلفنگرامها و سئوال و جوابها را براى هيئت سه نفرى فرستادم.

بمناسبت مىخواهم اين روش را در اينجا بياورم :نه در دوره مبارزه با رژيم
سابق ،نه در دوران انقالب وقتى امام در پاريس بود نه از روزى كه به ايران

آمدند ،هيچگاه مذاكره ،گفتگو چه محرمانه چه شخصى را نه با نمايندگان رژيم
سابق و نه با نمايندگان كشورهاى خارجى تا اين زمان نپذيرفتم و گمان مىكنم
يکى از اسباب موفقيت همين بوده است .خود گفتگوى شخصى يك ضعف
است و طبيعى است طرفى كه آدمى را به اين گفتگو فرا مىخواند ناآ گاه از اين

ضعف نيست و همين را مقدمه و وسيله مىكند براى بهرهبردارى و بتدريج
انسان را مىكشد به خط خودش .گمان من اين بوده و ايناست كه اگر انسان
به حق قانع باشد و در حق نيز آنچه را كه مسلم است ،بچسبد ،احتياجى به

برقرار كردن روابط شخصى و اين گونه مذاكرهها ندارد .آقاى صالحى نجف
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آبادى متن مفصلى نوشته بود و پيش از اين نيز به اين متن اشاره كردهام و در
آنجا گفته بود كه مذاكره را بايد ديد كه بسود است يا به زيان اگر به سود

انقالب و كشور است بايد سپاسگزار هم بود .مذاكره مفيد نياز به اينكه
شخصى باشد و محرمانه باشد ندارد .اينگونه مذاكراهها (غيرسودمند) متناسب

است با زد وبند براى تحصيل قدرت يا تحکيم قدرت فردى .در صورتي كه
چنين مقصودى در ميان نباشد مذاكره بايد سازمانى باشد ،يعنى از مجارى

تعيين شده انجام بگيرد و با مسئوالن معلوم .در اين صورت ،آدمى از خطر

مصون و كشور از خطر مصون است و همه مىدانند كه چه گفته و چه شنيده
شده است .در اين صورت ،البته مذاكره مفيد است .ضمن اينكه بقول مصدق

دقيقا هيچ امرى مخفى نيز نمىماند .چرا هيچ امرى مخفى نمىماند؟ مسئله

جامعهشناسى سياسى ايران است :يك دليل آن ایناست كه امور در ايران بر
اساس روابط شخصى قدرت مىچرخند؛ بنابراين ،اطالع حربه است ،حربه
مهمى هم هست .در نظام سياسى كه بر روابط شخصى قدرت استوار است،
كسب اطالع و استفاده از اطالع از كارگرترين حربهها است .ايناست كه در

ايران بيشتر از كشورهايى كه در آنجا فعاليتها كمتر شخصى و بيشتر سازمانى

است ،خبرهاو رابطههای محرمانه فاش میشوند .زیرا همه جاسوس يکديگرند
و مىكوشند كه بدانند رقيب چه مىكند ،نه تنها رقيب چه مىكند بلکه دوست
هم .يك دليل ديگر اين امر تضاد دائمى ميان ملت و دولت است و در برخورد

بر سر قدرت ناگزير هر گروه براى جلب اعتماد مردم و برانگيختن مردم از

اطالع به زيان رقيب خود استفاده مىكند .التبه داليل زياد ديگرى هم وجود
دارد .قدرتهاى خارجى نيز از اين سو قرار مالقات مىگذارند و گفتگو مىكنند
و از آن سو با «لو» دادن مطلب هدفهاى سياسى خاص خويش را تعقيب

مىكنند ،چنانكه در دوران انقالب نيز اين كار را كردند .به همين جهت وقتى

كاردار سفارت آمريکا از من تقاضاى مالقات كرد ( وقتى كه من عضو مجلس
خبرگان بودم) ،به آقاى انتظاريون گفتم :به آقاى كاردار بنويسيد كتبا تقاضاى
مالقات كند و موضوع مالقات را هم معلوم بکند و از مجراى خود يعنى با
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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ايران حکومت كردهايد ،سالم كردن رابطه يعنى دست برداشتن از تمايل به
حکومت در ايران و بر سر اين حرف هم ماندم و او هم رفت .در خارج هم كه

بودم به همين ترتيب حتىالمقدور از قبول مذاكره شخصى و خصوصى حتى
عمومى ،اجتناب مىكردم.

به اعتقاد من ،حکومت اسالمى وقتى كامالا اسالمى است كه از جمله در آن

سر نباشد و مردم از همه چيز آ گاه باشند البته ايجاد شرايطى كه بتوان همه چيز
را به موقع و در همان موقع به مردم گفت آسان نيست ،اما اگر ما بخواهيم در

اين جهان در كام ابرقدرتها ،زندگى بطورمداوم مستقلى داشته باشيم .باز تكرار

مىكنم بدون آزادى ،بدون آگاهى ميسر نيست و اين را هم در اصول راهنماى
حکومت اسالمى و هم در تعميم امامت و در كارهاى ديگر آوردهام و اينكه

گزارش كارهاى روزانه را به مردم مىدهم از اين اعتقاد مايه مىگيرد .اميدوارم
بر اين اعتقاد پايدار بمانم و هرگز از اين اعتقاد دور نيفتم.

كارنامه يکشنبه  16تا شنبه  22فروردين 1360
تاریخ انتشار پنجشنبه  9ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 526
قسمت چهارم

مطلب ديگر اين هفته ،موضوع شکنجه بود.
روز سه شنبه هجدم فروردين ،آقايان حجتى كرمانى ،بجنوردى و محالتى

نزد من بودند كه جوانى را وارد كردند كه مىگفت مرا شکنجه كردهاند و با
آتش سيگار بر شکم من نام بهشتى را نوشتهاند و شکم خود را نشان داد .آقاى
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

هم ارائه كرد كه نوشته بود او را سوزاندهاند .جوان مىگفت :در تبريز مرا
گرفتند و بردند و با من اين كار را كردند .به او گفتم بسيار خوب برو من
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مىگويم كه به اين مسئله رسيدگى كنند .بعد از رفتن او در اينجا گفته شد به
اينكه اينها را خودشان مىكنند ،براى اينكه به جمهورى صدمه بزنند .من در

پاسخ گفتم اوالً بلحاظ اينكه حکومت ما اسم اسالمى بر خود دارد ما مىبايد
نسبت به ماموران دولت خودمان سختگير باشيم .رژيم ما با رژيم رضاخان فرق

مىكند .او اعالميه داده بود كه هر كس از مأمور دولت شکايت كند پدرش را

درمىآورم .بدينترتيب ،يك طرفه ،حق با مآمور دولت شده بود .در رژيم شاه،
دادگاهها كه مردم را محکوم مىكردند يك دليل گزارش ساواك بود؛ دادگاه يك
طرفه حق را به ساواك مىداد .بايد سختگير باشيم وقتى شکنجه در اسالم حرام
است البد دليل دارد كه حرام است با حرامهاى ديگر فرق ندارد .بنظر من بدتر

هم هست به لحاظ اينكه شکنجه براى اين انجام مىگيرد كه آنچه عزيزتر

هست ،آن گوهر انسانيت وشخصيت ،آن را بشکند ،معنويت و روحيه انسان را
بشکند .مواد مخدر و مسکرها اين بال را بر سر انسان مىآورد .حاال اگر ما

بياييم بگوييم اينها خودشان اين كار را مىكنند ،اين در واقع تبليغى است به

سود اينها؛ به لحاظ اينكه اگر اين مقدار وفا و اين مقدار ايستادگى در يك
گروهى بوجود آمد كه براى ضربه زدن به حکومت اسالمى حاضر بشود با افراد
خود اين كار را بکنند و افراد خودشان بپذيرند آنها ماندنى هستند و ما رفتنى.

اين داستان روزهاى نخست جنبش حسن صباح و سربداران اينها را به ياد

مىآورد و من گمان نمىكنم كه نه ما اين قدر بد شده باشيم كه عدهاى حاضر
بشوند اين شکنجهها را براى ضربه زدن به ما تحمل بکنند و نه آنها آن قدر

خوب شده باشند كه براى ضربه زدن به ما تن به اين فداكاريها بدهند .به هر
حال ما الاقل مىبايست اگر آن را يکجا نمىپذيريم الاقل درباره اين امور

تحقيق را الزم بدانيم.

وگرنه ،بله آسان مىشود گفت هيئت رسيدگى به شکنجه رفتند و رسيدگى

كردند و پروندهها را زيرورو كردند و هيچ اثرى از شکنجه نيافتند و اگر هم بوده

ماهها قبل بوده! خوب اين مسئله پيش مىآيد كه آن قبل كه بوده چه كسانى
مىكردند؟ چه كسانى هستند چه مجازاتى شدند؟ چطور شد كه قطع شد؟ خوب
اگر چنين گزارش شد ( اين را به هيأت سه نفرى نوشتم) و به آن صورت درآورد
مسئله انتشار گزارشهاى مربوط به شکنجه متشنج كردن جو است ،تضعيف
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نهادها است يا بعكس تقويت جمهورى است و مبارزه قاطع با آن چه كه در
قانون اساسى ما ممنوع است و نبايد بشود .اميدوارم كه آن هيأت سه نفرى زود
تكليف اين مسئله را روشن كند تا ما بدانيم اگر گزارش بنظر ما رسيد كه
متضمن واقعيت نيست حق نداريم اين مطالب مربوط به شکنجه را نشر بدهيم

و اگر نشر داديم تضعيف نهاد كرديم و تشنج شده است و غيرذلك .اين هم

مربوط به اين قضيه.

غير از اين مسئله ترور آقاى ربانى شيرازى و رفتارى كه در اهواز با دو طلبه

شده بود و كارهايى از اين نوع كه در اينجا و آنجا اتفاق مىافتد و تيرهايى كه

كمانه مىكند و صاف به قلب نوجوانها مىخورد ،چند گزارش در اين باره با
اسناد الزم تهيه كرده و براى من فرستادهاند .نظر من اين است كه بايد با اينگونه

اتفاقها جدى و قاطع روبرو شد .وگرنه آنطور كه سابقه در خود كشور ما نشان
مىدهد و در كشورهاى ديگر نشان مىدهد ،اين موج باال خواهد گرفت و
متضمن خطرهاى بسيار براى كشور و براى جمهورى و براى دين و حکومت

دين است .فعالا به اين مقدار اكتفا مىكنم تا ببينم در اين زمينه چه خواهيم
كرد و چه وقت يك دستگاه قضايى قوى و واقعا بيطرف ،نظم و نسق را باز
مىگرداند و اين گونه امور از بين مىرود.

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

مطلب ديگر امور جنگى يعنى عمليات جنگى است كه در اين هفته تقريبا

هر روز شوراى نظامى را براى مطالعه نتايج طرحها كه در دست اجرا هستند و
طرحهايى كه بايد اجرا بشوند ،تشکيل داديم.

يك مسئله مسلم است و آن مسئله را بسيارى به من تذكر دادند و يادآور

شدند گرچه خود من آن را تجربه مىكنم و آن اين است كه در روزهاى نخست
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

تهاجمى است .همه فكر و ذكرها متوجه اين معنی است كه چگونه به دشمن
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هجوم ببريم .انواع طرحها و تاكتيکهاى مختلف را مىآزماييم .من از ابتكار در
زمينه اسلحه و مهمات و تعمير وسايل جنگى زياد صحبت كردهام .مىشود
گفت كه هيچ طرحى و ابتكارى را با خواننده در ميان نگذاشتهام ،دليل آن

روشن است چون ما در جنگ هستيم و نمىتوانيم اين ابتكارها را شرح بدهيم.

اما مىخواهم بگويم كه شماره آنها زياد است و قطعا در آموزش ارتش و
نيروهاى مسلح در آينده بکار مىآيند.

كاربرد نيروها بنحو موثر ،انواع تاكتيکها از نيروهاى مسلح ،انواع

نقشههاى حمله و نتايج بدست آمده از آنها و دخالت دادن اين نتايج در
طرحهاى جديد ،در مجموع تالش عظيم نسل امروز است كه مىخواهد به

استقالل در مهمترين زمينه دست بيابد .ارتش ما وابستگيهايى داشت كه يکى
از آنها وابستگى در استراتژى ،تاكتيك و فرهنگ نظامى بود .اميد من ايناست
كه در اين جنگ اين وابستگى را از دست بدهند .بسيارند كه مىنشينند و

مىگويند كه جنگ چريکى ،جنگ عمليات نامنظم را كنار گذاشتند و جنگ
كالسيك كردند و اين با خيالپردازىهاى شورشى آنها سازگار نيست و اين
مسئله را براى ما گناه نابخشودنى قرار مىدهند .يك هموطن من هم نامه مفصلى

به امام نوشته بود و رونوشت آن را هم براى من فرستاده بود و تاكتيك جنگ
روسى را كه عراقىها به كار مىبرند كه در واقع تصرف زمين خالى از انسان
است يعنى كوبيدن براى اينكه كسى باقى نماند آنها فقط زمين را اشغال كنند،
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
كه مىگويند و مىگويند ما از امکاناتى كه داريم استفاده نكنيم معناى آن اين
نيست كه تن به شکست و پى آمدهاى آن بدهيم؟ حاال من اين مقدار مىخواهم
بگويم كه ما در اين جنگ اسير قاعدهاى نمانديم و آنها هم كه اين مطالب را

مىگويند و مىنويسند از دور به مسئله نگاه مىكنند و در اين كارگاه بزرگ
نيستند و حضور ندارند ،تا ببينند كه چگونه آرام آرام آن قواعد برهم خورد و

جستجوى تركيبهاى نو از همه امکانها و شيوهها ،اساس قرار گرفت آن

«منها» آرام آرام شکست .طبيعى است افسرانى كه سالهاى دراز تحصيل
كردهاند و همانطور كه گفتم در رژيم پيشين حق هيچگونه ابداع و ابتكارى
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نداشتهاند سريعتر از اين نمىتوانستند به ابتكارهاى نو دست بزنند و اميدوارم
كه حاال دور بردارد و در سراسر جبههها هر روز افسران ما ،فرماندهان ما از

باال تا پايين جنگ را ميدان تخريب تلقى نكنند ،بلکه يك كارگاه بزرگ تلقى

بکنند كه در آنجا مىبايد مثل يك كارفرما دنبال تركيبهاى جديد و

فرآوردههاى نو باشند .اين شوراهاى نظامى هم كه ما تشکيل مىدهيم ،قسمتى
صرف همين بحثهاى مربوط به روشها مىشود؛ صرف اين طرحها میشود.
براى موفق شدن در اين طرحها ،همه نيروهاى مسلح ما مىبايد «منها» را كنار
بگذارند و همديگر را قبول كنند و كمى و زيادىها را براى بعد بگذارند و

همديگر را بپذيرند و ببينند چگونه مىتوانند با يکديگر همآهنگى ايجاد كنند
و طرحهاى نظامى موفقى را اجرا كنند .اين هم از نظر دفاع ميهن اسالمى مادر
حال حاضر اساسى است و هم در آينده كارى بغايت مهم و اساسى است ،چه از

نظر امنيت داخلى و چه از نظر امنيت خارجى .بطوري كه ارتش ما ،نيروهاى
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

كنند ،باشند .موفقيتهايى كه در سراسر جبههها بدست مىآيند محصول همآهنگى
و جستجوى ابتكارهاى جنگى نو است .به عنوان نتيجه بگويم آنطور نيست كه

عدهاى تبليغ مىكنند كه ما جنگ كالسيك را حاكم كرديم و جنگ غير
كالسيك و غير منظم و چريکى را رها كرديم؛ نه ،ما در پى شيوههاى جنگى نو
و بديع با تركيبهاى مناسب از نيروها و امکانات تسليحاتى خود رفتهايم و

اميدواريم با همين ابتكارها بتوانيم جنگ را با پيروزى به پيش ببريم و ميهن
اسالمى خودمان و استقالل ميهن را حفظ بکنيم .اين هم توضيح درباره

شوراهاى نظامى.

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

مطلب ديگر اين هفته مسئله بازديد از جبههها بود و خلبانانى كه آن
هنرنمايى چشمگير را در خاك عراق كرده بودند پس از رفتن به حضور امام،
1335

نزد من آمدند و موفقيت آنها هم حاصل يکى از همين ابتكارهاى نظامى است
كه نيروهاى هوايى ما با شکست همان مرزها ،مرزهاى سابق( ،مرزها يعنى

قواعد نظامى سابق) ،بدست آوردهاند .البته اينكه من مىگويم شکستن آن
مرزها معنايش اين نيست كه قاعده شکنى كارى است انقالبى .قواعدى هستند

كه به قول خود نظامىها محصول جنگهاى بيشمار تاريخ بشرى هستند و

شکستن آنها مساويست با قبول شکست .اما قواعدى هم هستند كه متناسب
با امکانات فروشندگان اسلحهها وضع شدهاند ،و يك كاربرد معينى را اينها،

قاعده كردهاند .ما در وضعى كه هستيم اگر طبق آن قواعد بخواهيم عمل بکنيم

هيچكار نمىتوانيم بکنيم .پس ناگزير مىبايد در جستجوى قواعد تازهترى

باشيم .اين ابتكارها ضرورت جنگ است .جنگی كه درآن ،ما مىخواهيم
الاقل قسمتى از وابستگىهاى خودمان را نيز از دست بدهيم و مستقل بشويم.

ايناست كه كار اين خلبانها نه تنها از نظر نظامى يك كار توأم با شجاعت و
جسارت بسيار است ،بلکه باز از نظر نظامى متضمن ابتكار ،نوآورى ،تالش و

كوشش براى استقالل در زمينه عمل نظامى است .هر اندازه كوشش ما،
نيروهاى مسلح ما ،در اين زمينهها بيشتر باشد ،استقالل ارتش ما بيشتر مىشود

و اميد خارجىها به اينكه از وابستگىهاى نيروهاى مسلح ما به زبان ما استفاده

كنند كمتر مىگردد و در اين كشور با موقعيت بسيار مهمى كه دارد يك ارتش
مستقل مىتواند از اسباب بزرگ ثبات در منطقه ،بدون حضور ابرقدرتها باشد و
اين اگر درست عمل كنيم همان چيزى است كه محركان جنگ عكس آن را

آرزو داشتند.

تشکيل اجتماعى اجازه قبلى نمىخواهد
كار ديگر اين هفته همان مسئله قطع رابطه ميان رئيس جمهورى و مردم

است .مدتها پيش ستاد ارتش از من خواست تا در بازى فوتبال حاضر بشوم و
درآمدى كه حاصل مىشود ،صرف بهبود نتايج حاصل از جنگ در آنچه كه به

خانوادهها راجع است گردد .من پذيرفتم ،وزير كشور تلفن كرد و گفت« :ممکن
است اجتماع عظيمى بشود و يك وقت برخوردى پيش بيايد ،فعالا شما تأخير
1336

بياندازيد» .من پذيرفتم .اما بر خالف قاعده ايشان اعالم كردند كه اين فوتبال
برگزار نخواهد شد .چرا بر خالف قاعده؟ براى اينكه در قانون اساسى وقتى
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

كردم در آن مجلس ديگران هم صحبت كردند ،به تصويب رسيد .پس تشکيل
اجتماع اجازه قبلى نمىخواهد .بخصوص كه اجتماع ،اجتماع غيرسياسى باشد
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
ورزشگاهها و در ورزشگاه بزرگ و در ورزشگاه امجديه نگذاشتند اين بازى

انجام بگيرد ،حتى مسئول ورزشى ،باشگاه پرسپوليس را تهديد كردهاند جواز
آنها را لغو خواهند كرد .حاال به اين امور چه كسى بايد رسيدگى كند؟

هر روز يك طرحى مىبرند براى اينكه اطراف اختيارات رئيس
جمهورى را بچينند

يك وقتى من گفتم«:هر روز يك طرحى مىبرند براى اينكه اطراف
اختيارات رئيس جمهورى را بچينند» .يکى از آنها كه بردهاند همين است كه

رئيس المپيك را هم كه در همه جاى دنيا ،رئيس دولت معين مىكند ( رئس

جمهور معين مىكند) ،براى ورزش در جهان كه جنبه سيأسى هم ندارد و جنبه
نمايندگى از ملت و مظهريت دارد ،اين را هم در ايران از رئيس جمهور

بگيرند .حاال معلوم شد كه براى اين جور كارها است .حاال كه البته اين براى
مسابقه با خارجيها و دنيا است.

بهرصورت ،ارتش گفت :مسابقه در زمين ورزش خود ارتش ،مركز آموزش

كادر برگزار مىشود و برگزار شد .من بارها به شعور ،وجدان و آگاهى مردم
تكيه كردهام و بدان اعتقاد نشان دادهام .در آن روز كه در آنجا مسابقه برگزار
شد ،امکانات آنجا محدود بود ،آن مقدار كه توانسته بودند بعنوان تماشاچى

بيايند ،احساسات بسيار گرم و صميمانه و آگاهانهاى از خود نشان دادند .اما
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اينهمه داستان نيست :مردم چون آگاه بودند ،چون بقول آن نويسنده «راديو
بازار همه را آ گاه كرده بود كه چرا اين بازى در آن زمين انجام مىگيرد»،

ايناست كه در مراجعت از آن زمين كه در دورترين نقطه شرق تهران بود ،در
همه مسير مردم اجتماع كرده بودند و احساسات شورانگيز و توأم با آگاهى

ابراز مىكردند .اما اين اجتماع كه من مىگويم توأم با آگاهى بدين لحاظ كه
معلوم نبود ما به محلى كه رفته بوديم از چه راه باز خواهيم گشت و به كجا
خواهيم رفت .پس چگونه مردم در مسير جمع شده بودند؟ اين حركت ،يك
حركت خودجوش بود يعنى وقتى ما راه افتاديم هر كس موتور يا وسيله نقليهاى

داشت با ما راه افتاد .خود اين امر موجب مىشد كه مردم از خانههاشان بيرون
مىآمدند و اگر در خيابان بودند فورا متوجه مىشدند و مىآمدند صف مىشدند و
آن احساسات گرم و صميمانه را ابراز میکردند.

بهرحال ،اگر آن جلوگيرى براى اين بود كه رئيس جمهورى در جمع مردم

حاضر نشود ،نتيجه عكس داد .وقتى مردم آگاهند ،بيدارند ،هميشه همينطور

مىشود.

حضور در مسجد ،در ختم مرحوم اللهيار صالح وقتيکه به خوزستان
مىآمدم

ديگر از كارهاى اين هفته حضور در مسجد ،در ختم مرحوم اللهيار صالح
وقتيکه به خوزستان مىآمدم بود .موافقت و مخالفت با شيوههاى سياسى ،با
روشها ،يك مسئله است و ضرورت تقدير و احترام از كساني كه عمر درازى بر

يك رويه بودهاند و معرفند ،معرف شخصيت پرورى ملت خويش هستند ،يك
مسئله ديگراست .جز در نزد استبدادگرها ،جانبداران استبداد و زورپرستها ،كه

اخالقى قبول و رد كلى دارند ،در بقيه دنيا اينطور است كه گرايشهاى فكرى،

سياسى هر چه باشند ،شخصيتها را عموم مردم ارج مىگذارند و تقدير مىكنند.
به اين ترتيب است كه جامعه با ارزش كردن شخصيتها براى خود محيط تربيتى

فراهم مىآورد كه در آن محيط تربيتى كودكان ازابتدا طورى پرورده مىشوند كه
شخصيت ثابت ،و رو به رشدى داشته باشند .ايناست كه ما به حکم اخالق
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اسالمى مىبايد رويهاى داشته باشيم ،تا بتدريج جامعه ما محيطى بشود براى
پرورش شخصيتهاى ثابت ،رشدياب و بزرگ.

در کشور ما هر وقت شخصيتى بوجود آمده است ،كوشيدهاند او را
خراب بکنند ،از اعتبار بيندازند

دشمنان ما در دو قرن اخير ،عكس اين سياست را در كشور ما اجرا

كردند ،هر وقت نيز شخصيتى بوجود آمده است ،كوشيدهاند او را خراب
بکنند ،از اعتبار بيندازند؛ طوريکه اين ملت نه تنها باور كند قادر به پروردن

شخصيت نيست بلکه بيشتر از اين باور كند كه دچار فساد و تباهى تاريخى

شده و فسادش هم عالجناپذير است .در نتيجه ،قرارگرفتن كار در دست
اشخاص خائن ،اشخاص نااليق ،اشخاص فاسد را طبيعى بپندارد و فكر كنند

كه غير از اين عالجى نبوده است .كار را چنان سخت كردند آن قدر
شخصيتهاى رام ناشدنى ،تسلیم ناشدنى را از بين بردند يا از نظر و چشم مردم
انداختند كه بتدريج باوری پيدا شد كه ملك الشعراى بهار در تاريخ احزاب

سياسى آن را بدينصورت بيان كرده است ،مىگويد :در ايران يك كرمى هست،

كرم شخصيتخوار .این کرم هر وقت مىبيند استعدادى پيدا شد و جوهرى از
خود نشان داد به جان او مىافتد؛ اگر توانست خرابش مىكند و كار او را

مىسازد؛ اگر نتوانست در اطراف و محيط او بکار مىافتد و آن را خراب مىكند
تا كه باالخره او ،آن استعداد و شخصيت ،را از كارآيى بيندازد .اين كرم ،اين

آفت ،آفت بزرگ اجتماع ما است.

در دوران جمهورى ،ما مىبايد صرفنظر از اختالف نظرها كه بين من و

صالح بود ،در شيوه مبارزه و در نحوه برخورد با رژيم سابق اختالف بسيارى
بود ،اما با وجود اين اختالف من همواره بر اين باور بودم كه شخصيتهايى كه

داريم و اينها روى «نه»خود به استبداد ماندهاند بايد احترام بشوند تا نسلى كه
رو مىآيد بداند استمرار ،پايدارى ،بقا بر پيمان ،ارزش اساسى در جامعه ما
دارد و بوقلمون صفت و هر روز به يکرنگ بار نيايد .
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آنهايي كه كه صالح را از نزديك مىشناسند مىدانند كه او مردى با «رويه»
بود .در دوران زندگى در پى مال اندوزى نرفت .بر آنچه باور داشت استوار بود

و بر خط خود مداومت داد .اين آن ارزش است كه ما مىبايد تكريم كنيم.
حضور من در آن مجلس به معناى قدردانى و قدرشناسى و تكريم اين ارزش و

ارزشهای دیگری بود که او معرف آنها بود.

از اتفاق از سفر خوزستان كه به تهران آمدم ،ديدم كتابى را براى من

فرستادند بعنوان « تقريرات مصدق در زندان» يکى از قصههايى كه در اين
كتاب بود از دردهاى مصدق  -كه من در كارنامه هفته بعد بعضى از نكات را

كه بدرد خواننده مىخورد از اين كتاب مىآورم  -همين مسئله ثبات شخصيت
است .مىگويد :آقا درد كشور ما ايناست كه ثبات نيست .ثبات در عقيده

نيست و مىگويد :اگر كسى بت هم بپرستد اما در عقيده خود ثابت قدم باشد
قيمت دارد .بهتر از كسى است كه هر روز به يك عقيده و يك رنگ است و با

اوضاع و احوال رنگ عوض مىكند .مثل بعضى از حيوانات كه پوست

مىاندازد و عقيده ديگرى را مىگيرد .حاال اگر كسى پيدا شد و اوضاع و
احوال روز در عقيده او تأثير نگذاشت ،در جامعه ما بايد ارج و احترام پيدا

كند .البته اگر بخواهيم نسل جديد ،با ضوابط و ارزشهاى اسالمى تربيت
بشود .يك داستان هم صالح برای من گفت كه براى معرفى اخالق او و اين
دو دسته از رجال جا دارد كه در اينجا بياورم:

گفت :من امينى را در وزارت دارايى استخدام كردم .وزير دارايى بودم

استعفا كردم .امينى نزد من آمد و گفت شما چرا استعفا كرديد؟ گفتم من وزارت
را براى انجام يك برنامه و طرحى پذيرفتم واال عاشق اين مقام نبودم .چون

امکان اجراى آن طرح و برنامه نبود من ،استعفا كردم .امينى در جواب گفت :اى
آقا! من حاضرم يك روز وزير بشوم فردا هم تابوت مرا به قبرستان ببرند .شما
وزارت را ول كرديد براى اينكه طرح را نمىشد اجرا كرد؟«
ياد و خاطره او گرامى باد

كارنامه يکشنبه  23تا شنبه  29فروردين ماه 1360
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تاریخ انتشار پنجشنبه  10ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 527

بررسى يکى از سورههاى قرآن ،به عنوان روش

در آغاز كارنامه اين هفته من به بررسى يکى از سورههاى قرآن ،به عنوان
روش ،مىپردازم .اين سوره هم جزو همان فهرستى است كه خواهرى به خواب
ديده و براى من فرستاده است.

سوره كوثر

بسم الله ا لرحمن الرحيم :انااعطيناك الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك
هواالبتر.

ما به تو كوثر ،سرچشمه خودجوشى فزاينده ،پر خير و بركت بخشيديم .پس

براى خداى نماز بگذار و نحر كن بيگمان طعنه زن كينه جوى دشمن تو ،ابتر
و دنباله بريده است.

ظاهر آيه اين است كه چون فرزندان پسر پيامبر از دنيا رفتند ،دشمنى از راه

طعنه گفت :پيامبر بدون عقبه است (ابتر) است ،يعنى بعد از مرگ خاندان او
دنباله پيدا نمىكنند و به خود او تمام مىشود .مرحوم طالقانى در تفسير خود بر
آن است كه از پيامبر از طريق دختر بزرگ او و داماد او «على» خاندانش

استمرار پيدا كرد و كتاب و دين او سرچشمه زاينده همه دورانها شد و علما كه

فرزندان معنوى او بودند ،كوثر شدند .عترت او و كتاب او و علما اينها آن سر

چشمه فزايندهاى هستند كه دائم بر كم و كيف حركت انقالب در جامعه بشرى
مى افزايند و آنها كه مخالف پيامبر بودند دم بريده و ابتر شدند و از آنها نام و
نشانى نماند .اگر بخواهيم دقيقتر بيان كنيم خاندان پيامبر را از ابراهيم تا

امروز متجاوز از  4000سال طول عمر و تاريخ معينى دارد .قطعا پيش از اين
هم عمر داشته است و از اين حيث يکى از شگرفىهاى جهان ما است .پس

اين واقعيت اجتماعى و جهانى را مىتوان كوثر شمرد .اما تفكر توحيدى او
تفكرى قديم است ،از بعثت آدم تا امروز اين فكر موجب خيزشها تحركها،
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انقالبها گشته .البته در مقابل آن هم فكر شرك بوده ،توحيد  -شرك ،بيان
كننده مبارزه دائمى بوده است در تاريخ بشر ،بر اساس توحيد ،عدالت و

رهبرى و اداره صحيح طلب مىشده است و بر پايه شرك تبعيض و حاكميت
زورطلب مىشده است .آنهايى كه به نام توحيد عمل كردهاند ،آنها كوثر ،همان
سرچشمه فزاينده ماندنى شدهاند .نمونههاى بسيار مىتوان آورد .بنىاميه ،اثرى
از خود بر جامعه گذاشتند كه ابتر شدند .دنباله بريده شدند طورى كه امروز

كسى حاضر نمىشود خود را به آنها منسوب بداند اما خاندان نبوت در تاريخى

طوالنى استمرار پيدا كرد و هر كسى فخر مىكند كه بدان وابسته باشد.
همينطور درباره دانايان دانش توحيد نيز آنها كه اين دانش را به خدمت مبارزه
براى استقرار توحيد گذاشتند ،كارشان استمرار پيدا كرد و سرچشمه شدند و

هستند .آنها كه اين دانش را در خدمت ديو قدرت استبدادى گذاشتند ،آنها هم
ابتر شدند و دم بريده شدند و گم شدند و اگر هم نامى از آنها به ميان آيد به

زشتى است .پس علت بقاء خاندان پيامبر ،در يك دوران  4000ساله تاريخ
سراسر مبارزه براى يك فكر صحيح ،فكر توحيدى ،دين ،دين توحيدى به ما

مىگويد كه مايه اين استمرار و اين سرچشمه خودجوش و پرجوش چه جور
است بدون فكر و بدون مبارزه براى تحقق آن فكر ،استمرار حيات ممکن

نيست .اين است كه بحق حيات ،عقيده و جهاد ،بمعنای کوشش مداوم برای
متحقق کردن آن است .كوثر اين است مثالهاى تاريخى در هر جامعهاى وجود

دارد و مىتوان آورد .جانب داران حق ماندنى مىشوند؛ حيات اجتماعى آنها
استمرار پيدا مىكند دائم .مثل سرچشمه آب زالل اميد .آب حيات مبازه براى
تحقق آرمان توحيد را بيرون مىدهند و آنها كه براه شرك مىروند ،آنها دم بريده

مى شوند و استمرار در كار در حياتشان نيست .در تاريخ اسالم خاندان پيامبر
مقبول است منبع فياض جوششها و خيزشهاى اجتماعى است ،اما از مخالفان
اين خاندان اثرى يا دنبالهاى بر جا نيست .آنها ابترند چرا اينطور است؟

اينك به بررسى جامعهشناسى اين واقعيت تاريخى مىپردازيم .به لحاظ

اينكه گفتيم فكر توحيدى پاسخى است به يك نياز اساسى ،نياز به بازیافت

خود ،بازیافت فطرت خود .بازتاب اجتماعى اين فكر برابرى و برادرى،
رهايى انسان از نيروهاى تخريبى ،ايجاد روابط اجتماعى كه مجال رشد به
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آدمى بدهند ،پايان بخشيدن به تضاد و جنگ و تخريب و بنا نهادن يك جامعه
جهانى برادر و يار و پيشرو ،پايان دادن به فقر و جهل و بيمارى و نابسامانىها

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

خودبيگانه ،انسانى ،كه در روابط اجتماعى متكى به زور ،خويشتن خويش را
گم كرده است و در جستجوى اواست .پس ريشه اين فكر در خود انسان و
محروميت اواست ،در جامعه انسانى و محروميتهاى اين جامعه انسانى است.
پس تفكر توحيدى و كتاب خدا چيزى و امرى نيست كه دنباله بريده بشود.

ناچار ماندنى است .در مکان و زمان اين فكر جريان مىيابد ،هر جا انسان

مىرود ،طرز فكر و روشى را كه او را به استقالل و آزادى خود داشتهاش
مىخواند پيدا مىشود و سرچشمهاى مىگردد كه از آن راهها و شيوهها
مىجوشند و بيرون مىزنند.

پس يك علت اجتماعى آن ضرورت رهايى از روابطى است كه انسان بر

اثر آن روابط از رشد ،از سازندگى و تعالى مىماند و گرفتار تخريب متقابل

مىشود ،گرفتار تضاد مىشود و اسير پندارهاى شرك آلود مىگردد .از جنبه
عينى محروميت به تناسب آگاهى ،رنجآورتر مىگردد .آنها كه از ظالمانه بودن

رابطهها آگاهتر مىشوند ،روشهايى كه براى رهايى انسان مىجويند آن را بکار
مىگيرند و مبارزه را براى تغيير نظام اجتماعى دنبال مىكنند.

چون در جامعه محروميت در نتيجه روابط مبتنى بر زور ،روزافزون

مىگردد ،مبارزه نيز دامنه گستردهترى پيدا مىكند .زمان به زمان ،در طول
تاريخ ،محروميت هست ،مبارزه هم هست .علت استمرار انديشه ،انديشه

مخالف محروميت و استمرار مبارزه در جامعههاى بشرى همين است .خواننده
ممکن است بپرسد طرز فكر توحيدى پاسخى است واهى ،روشى است براى

بيرون بردن جامعههاى انسانى و همه جامعه بشرى از محروميتها و مهمترين آنها
از خودبيگانگى انسان .آيا اين سخن بدان معنی است كه وقتى محروميت سرآمد
و تمام شد و انسان خود شد ،كوثر نيز مىخشکد؟ اين چشمه ،چشمه خودجوش

مىخشکد؟
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پاسخ اين است كه نه ،نمىخشکد .بعكس همه حيات اجتماعى عرصه اين
چشمه مىگردد و رشد انسان شتابى محاسبه نكردنى پيدا مىكند .چرا كه ديگر
آن روابط مبتنى بر زور ،طرز فكر ،تنازع يا آن طرز فكر شرك ،اصالت دادن به

زور و زورپرستى از بين مىرود ،يعنى موانع رشد آدمى از بين مىرود و انسان در

توحيد به كمال خود رشد مىكند .پس كوثر چشمه زاينده جاودانى است كه رشته

آن به معاد ابدى مىپيوندد .البته مىشد  -در كيش شخصيت اين كار را
كردهام -به طريق ديگرى نيز توضيح داد و آن طريق عمل و استمرار آن است:
هر عملى استمرار دارد براى اينكه فعل از بين رفتنى نيست ،كارى كه شما

مىكنيد از بين رفتنى نيست و مىماند ،نه تنها مىماند بلکه بنا بر زمينه و شرايط
بر كم و كيف خويش نيز مىافزايد .هر اندازه زمينه اجتماعى يك عمل فراهمتر

باشد و زمان به زمان ،فراهمتر نيز بگردد ميزان فزايندگى عمل بيشتر مىشود .اين
معنی از نظر مفسر هم مخفى نمانده است ( .البته آنها كه من ديدم) بنابراين،
اين كه خداوند به پيامبر كوثر بخشيده است ،با توجه به روند تاريخ 14 ،قرنى
كه بر تاريخ دعوت پيامبر گذشته است و زمينه اجتماعى كه امروز فكر توحيدى

دارد و ما مىدانيم كه انديشه توحيدى امروز ،زمينه اجتماعى جهانى بمراتب

بيشترى دارد پس امروز فزايندگى عمل دعوت پيغمبر به مراتب بيشتر است .اين
فطرت كه همراه اين فكر ،تداوم مبارزه براى تحقق توحيد را از ابراهيم تا امروز

حفظ كرده است ،نه تنها عنصر اجتماعى ماندن است ( ،جواب آنها كه مىگفتند
پيامبر ابتر است) بلکه نيروى فزايندهاى است .اين نيرو كه در مقياس جهان

مظهر محروميتها و محرومان مىگردد و راهحل محروميت آنها را در بعد معنوى

و مادى عرضه مىكند ،البته در جهان امروز نيرويى به مراتب بزرگتر است تا
همين نيرو در چهارده قرن پيش .پس به طور عينى اين سخن قرآنى ،بيان

خدايى ،يك واقعيت قابل لمس است .در جامعه خود ما قابل لمس است ،در
هر جامعه ديگرى هم قابل لمس است و قطعا فكر توحيدى و بيان كننده
اجتماعى آن فكر ،زمان به زمان قوت بيشترى مىگيرد.

تا اينجا اين سوره كوچك بيان كننده واقعيتى اجتماعى تاريخى است كه

سير انديشه در جهان و سير مبارزه در جهان بازگو و نشان مىدهد و حق هم با

قرآن است .اين فكر و نيروى اجتماعى حامل آن ،رو به رشدند و فزاينده و
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خودجوشند و اين يك قاعده است .تا اينجا ما كوشيديم تا به كمك تاريخ و
جامعهشناسى بيان خدايى را روشن كنيم .لکن ،ببينيم چگونه مىتوانيم از آن به
مثابه يك روش استفاده كنيم .ماندنى چيست ،رفتنى چيست .فكر ماندنى كدام
است ،فكر مردنى كدام است .از خوب و بد آن كه بگذريم ،در صورتي كه

محرومان (كه اكثريت قاطع هر جامعه هستند) و اگر بگوييم آنها هم كه دنبال
زورپرستى و حاكم كردن سلطه استبدادى خودشان بر جامعه هستند آنها هم

محرومند ،مىشود همه جامعه .در واقع ،هم همين طور است .چون فطرت آنها
هم گاهى ،ضعيف ،صدايش را به گوش از خود بيگانههاى ديوانه قدرتی

مىرساند كه اینان هستند ،اینها که انسانيت خود را از دست دادهاند .فطرت به
آنها میگوید :اى تباه شده به خود آى! اگر اينها را هم در زمره محرومان
بشماريم ،كه حتما هستند ،پس روش صحيح اين است كه ما كار كنيم تا که
چند و چون محروميتها بر مردم معلوم شود .همان روشى كه قرآن گفته است.
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.
پيش از اين در بحث بکار بردن مفهوم آزادى در نيروهاى مسلح روشن كردم
كه چرا برخورد درست با محروميتهاى درون ارتش ،ما را به نتايجى چشمگير
و خيره كننده رساند .اكنون اين سوره به ما مىگويد :اگر مىخواهى كوثربشوى

بايد فكر توحيدى را از دست ندهى ،بايد بيان كننده اجتماعى اين فكر در

استقامتهاى خودمان باشي؛ بيشتر از اينها ،بايد در آگاهى دادن و گرفتن

بکوشي ،طوري كه محرومان ،محروميت خود را يك تقدير ابدى نپندارند ،يك
بيمارى ،بيمارى اجتماعى قابل عالج بشناسند و راه عالج آن را نيز بدانند نه

تنها ما مىبايد چنين بکنيم؛ بلکه مىبايد ارزيابى درستى نيز از نيروهايى كه رو
مىآيند و محروميتهايى كه احساس خواهند كرد نيز داشته باشيم و آنطور عمل
بکنيم كه بيان كننده آن محروميتها و ارائه دهنده راهحل آن محروميتها بر پايه

فكر توحيدى و اسالم باشيم .در اين صورت ،زمان به زمان اين سرچشمه و آن
نيروى اجتماعى ،آن بستر اجتماعى كه آن فكر قوى در آن جارى مىگردد
بزرگتر خواهد شد .براى اينكه به چنين نتيجهاى برسيم ،انقالب دائمى در

خود و بازگشت به خدا ضرورت دارد .معناى اين سخن به عنوان روش
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چيست؟ پيش از اين در مطالعه سوره «الناس» گفتم و در اين جا ،وجه
ديگرى را بيان مىكنم :مالحظه استقرار استبداد ،پيشروى استبداد در آنها كه
فكر توحيد دارند موجب اين وهم مىشود كه مثل اينكه كار ديگرى نمىشود

كرد ،مواضع را گرفتهاند و مواضع ديگر را هم دارند تصرف مىكنند ،پس كار
تمام است و مقاومت بىفايده است و رها كنيم .اين وقت است كه اين نيروى
اجتماعى ديگر نمىتواند ،كوثر باشد ،زاینده حیات باشد و برخود بيافزايد و در
برابر استبداد بايستد و امواج آن را عقب براند .اين در حقيقت بدتر شدن

است؛ تسليم فكر شرك ،طرز فكر زورمدارى و اصالت زور شدن است و

موجب قوت جريان اجتماعى ضد استقالل و آزادى و ضد رشد شدهاست و
میشود .آنچه امروز قوت كار دشمنان استقالل وآزادى و رشد ،بازجستن
فطرت ،بنظر مىرسد ،در حقيقت ،ضعف آناست .ضعف آناست اگر ما

روشی را بکار ببريم كه اين سوره به ما مىآموزد .اين ضعف بزودى آشکار
مىگردد و همه مواضع از دست گروه اجتماعى «در جستجوى حاكميت زور»
بدر مىآيد .همه سخن و همه دليل بر «كوثر» شدن جريان و نيروى اجتماعى
خواهان استقرار توحيد در اين است كه او فكر خود را از دست ندهد ،مبارزه

براى عقيده را نيز از دست ندهد .تنها به اين دليل است كه «ابتر» نيست و

ماندنى بصورت چشمه زاینده و فزاينده است .اين شدنى نيست مگر اينكه
انسان خود را از سيطره فريب تبليغ حاكمان برهاند .و اين همان آموزش قرآن

بر پايه بعدى است ( فصل لربك و انحر) يعنى اگر ما اتصال و توكل خودمان
را از دست ندهيم و اگر استقامت بکار ببريم در فكر و مبارزه و تالش خودمان

و از سرچشمه دورنيفتيم «ابتر» نمىشويم .پس آنها كه آن فكر را دارند ،آنها كه

از محروميتها رنج مىبرند ،آنها كه انقالب اسالمى را پاسخى براى محروميتهاى
روزافزون جامعه ما مىديدند و میبینند ،اگر خسته بشوند ،تابع حکومت كسانى

مىگردند كه زورمىپرستند و دير يا زود انقالب به ضدانقالب تبديل مىشود و
انقالب ابتر مىشود.
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بر انسان است خود را بازجويد و از تارعنكبوت روابط اجتماعى
بيان كننده اصالت زور آزاد سازد:

امااگر درهر حال به سرچشمه برگردند و ببينند براى چه انقالب شد و

هدفهاى انقالب را گم نكنند و براى تحقق آنها ايستادگى و استقامت بخرج
بدهند ،نويد و بشارت خدايى است كه به آنها كوثر عطا مىشود يعنى ماندنى
مىشوند ،كارشان روزبروز قوت بيشتر مىگيرد و مخالفان انقالب و رشد و
آزادى انسان ،زورپرستان ،ابتر مىگردند .اگر من بخواهم آنچه را كه گفتم
بعنوان حاصل سخن بازگو كنم اين مىشود كه يك قاعده اجتماعى و ثابت در

تاريخ در اين سوره بيان مىشود ،انسان در روابط اجتماعى تبديل كننده نيز به

قوه تخريبى ،از خود بيگانه مىشود و روزبروز بر محروميت او افزوده مىگردد.
فكر توحيدى بينش و روشى است براى اينكه انسان خود را باز بجويد و از تار

عنكبوت روابط اجتماعى بيان كننده اصالت زور آزاد سازد .اين فكر كوثر
است چشمه فزاينده است كه زمان به زمان بزرگتر مىشود .قوت آن افزون

مىگردد همه پهنه زندگى بشرى را فرا مىگيرد در جريان تاريخ چنين است كه
نيروى اجتماعى بيان كننده اين فكر نيز زمان به زمان زيادتر مىشود هر اندازه
بر آ گاهى انسانى از محروميتهاى خويش افزوده مىگردد ،اين نيرو نيز افزايش

مى يابد بنفع زاينده اين نيرو جامعه و محروميتهاى آن است .پس به حق فكر
اسالم و نيروى اجتماعى بيان كننده اين فکر ،نيروى ماندنى و فزاينده است .هر
جريانى بخواهد «كوثر» پيداكند مىبايد بر اين دو واقعيت تكيه داشته باشد.

براى اينكه زمان ،زمان پيروزى ،كوتاه بگردد و دامنه پيروزى وسيع بشود ،نيروى

اجتماعى بيان كننده فكر توصيه مىبايد تسليم نشود و مانع از آن بگردد كه فكر
شرك او را جذب كند و اين شدنى نيست مگر با بازگشت به سرچشمه و از دست

ندادن رشته .در اين صورت نيروى اجتماعى بيان كننده طرز فكر شركت دم
بريده مىشود وگرنه انقالب به ضدانقالب تبديل مىشود ،البته مبارزه ادامه

پيدا مىكند ،قاعده تاريخى از دست نمىرود ،اما در مکان محدودتر و با زمان

طوالنى تر .بدينسان آموزش اين سوره ،آموزش بزرگى است بعنوان روش .هر
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
ما اميد خشك و خالى دادن نبود وقتى گفتيم امسال را سال استقامت بشناسيم.

پس شما كه اين برداشت را در سوره كوثر مىخوانيد و با من در كاربرد اين
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

براى آن محروميتها با مردم در ميان بگذاريد تا آنها همواره آگاه باشند و به
آنها بگوييد« :آ گاهى اگر به عمل نپيوندد كوثر نيست» عمل است كه
خاصيت برخودافزودن را دارد وقتى شرايط مساعد باشد.

اميدوارم خوانندگانى كه اين تفسير و اين نحوه برخورد را مىخوانند و

بعنوان روش كار مىپسندند از سختىها نهراسند ،ذهن آنها وضوح و روشنى
پيدا كرده باشد و بدانند در صورتيکه نيروى اجتماعى بيان كننده توصيه بزرگ

باشد ( ،كه اين بزرگى در دست خود آنهاست) وقتى در همه جاى كشور همه
به آرمانهاى انقالب باز مىگردند و رشته را از دست نمىدهند ،ما بسيار زود،

ز وتر از آنچه كسى باور كند ،موفق گرديم به استقرار اسالم در ايران ،به فراهم
آوردن رهايى جامعه از محروميتها و به زمينه سازى رشد شتابگير انسانى.

همآنطور كه ما اين روش را در جريان انقالب آزموديم ،انقالب ما سريع در
ميان شگفتى و ناباورى خودمان و جهانيان به نتيجه رسيد به لحاظ كوثر و به
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

پيامبر تبليغ اسالم كرد و دشمنى از راه كينه و طعنه بدو گفت «ابتر» از آن
گوينده نام و نشانى بر جا نماند و از اسالم اين همه حركت در تاريخ بشر

حاصل شد ،حاصل مىشود حاصل خواهد شد .خاندان گوينده اين سخن گم
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

نتيجه استمرار زمانى  -مکانى پيدا كرد 40 ،قرن از ابراهيم تا امروز استمرار به
لحاظ از دست ندادن رشته و سرچشمه بود .اين است كه براى از دست ندادن

سرچشمه و رشته ( فصل لربك و انحر) بايد دائم به خدا بازگشت و تسليم

يأس و وسوسه نشد اميدوارم كه اين كار ،اين بيان خواننده را بکار آید
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كارنامه يکشنبه  23تا شنبه  29فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار شنبه  12ارديبهشت 1360
روزنامه شماره 528

قسمت دوم

اشخاصى كه بلحاظ عقيده و بلحاظ استعداد ،توانايى ندارند به تدريج كنار

بروند و آنهايى بمانند كه خودجوشند :در اين هفته دو اجتماع و گردهمايى هم
داشتيم يکى با مسئوالن دفتر رياست جمهورى و يکى با ياران عقيده و مبارزه

و در حقيت اين تفسير سوره ناس و همينطور اين برداشت از سوره كوثر
بعنوان روش ،براى آنها و براى همه كسانيست كه مىخواهند در بستر اجتماعى،

بیانگر فكر توحيد باشند و بايستند تا انقالب به هدفهاي خويش برسد.
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بعنوان روش ،براى اينكه هم بعنوان فكر و هم بعنوان نيروى اجتماعى
حاصل از عمل به فكر ،استمرار داشته باشد تا به پيروزى برسد چارهاى جز
ایجاد هسته نيست .عترت پيغمبردختر او ،زن ،چشمه زاینده حیات در رشد،
دختر و مادر و همسرهمان هسته است که امام و الگو شدند و در تاريخ ،به
استمرارنقش دارند .پس بدان هسته نیاز است كه در درون آن ،افراد اهل فتوت

و جوانمردی باشند ،به اصطالح خودمان ،با هم ندار باشند .يعنى بهم زور
نمىگويند .براى اينكه افراد در آن هسته به هم زور نگويند ،مىبايد مبارزه

دائمى با كيش شخصيت بکنند .از اصل و سرچشمه اتصال نبرند و نيز در
جامعه باشند نه در بيرون جامعه .با آنها در اين زمينهها بحث مفصل شد .قرار

شد كه ما هر هفته يکبار ديدار كنيم .در مورد دفتر رياست جمهورى .نظر من

از ابتدا اين بود كه چون اساسى که گذاشته مىشود بايد دوام داشته باشد ،عجله
الزم نيست .بايد مسئوالن در يك آزمايش طوالنى سنجيده شوند و اشخاصى كه
بلحاظ عقيده و بلحاظ استعداد ،توانايى ندارند به تدريج كنار بروند و آنهايى

بمانند كه خودجوشند ،جوهر و ابتكار دارند و عقيده و علم  -كه از نظر من يك
واقعيتند  -محرك اصلى آنها باشد .بهمين ترتيب نيز عمل مىكنيم و بخواست
خدا اين دفتر «كوثر» بشود براى اين جمهورى.

اما در مورد فعاليت سياسى براى تحقق هدفها ،من با ياران و دوستان كه

از سابق باهم كار مىكردهايم ،آنچه بعنوان روش آموخته و تجربه كردهام را در

ميان مىگذارم .بمناسبت «تقريرات مصدق در زندان» را مىآورم و بعد
گفتگوى خودم را دنبال مىكنم.

مطلبى درباره حزب از او است  -مىدانيم كه او فعاليت حزبى نيز داشته

است  -اينطور مىگويد :

»عقيدهام ايناست كه در ايران حزب بزرگ سر نمىگيرد .چون همه

مىخواهند كه جزء كميته و هيأت عامله باشند .بخاطر دارم وقتى جمعيتى
تشکيل داده بوديم ،همه مىخواستند جزو كميته بشوند .وقتى راى گرفته شد
عده قليلى انتخاب شدند عده زيادى از انتخاب نشدهها يکى يکى مىگفتند

ديگر ما مرخص مىشويم .مىگفتم :آخر آقا براى چه؟ مىگفت ،ديگر كارى
نداريم و مرخص مىشويم».
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مىدانیم كه او مدت محدودى عضو انجمن و حزب بوده است .خود او
بتاريخ  12آذر  1344درباره غضويتش در اين انجمن اينطور مىگويد( :نامه
خطاب به آقاى ايرج افشار است(.

نامه مصدق خطاب به آقاى ايرج افشار
»قربانت گردم مرقومه محترمه كه حاكى از صحت و سالمت جنابعالى است،

عز وصول بخشيد و موجب كمال مسرت و خوشحالى گرديد .راجع به
انجمنهايى كه در بدو مشروطيت تشکيل مىشد و يکى از آنها انجمن آدميت

بود ،اطالعى كه دارد اينست :مرحوم ميرزا عباس قلى در خانه خود اين انجمن
را تشکيل داد و هر كس كه مىخواست عضو انجمن بشود الزم بود كسى از

اعضاء او را معرفى كند و مبلغى هم بابت حق عضويت بپردازد .يکى از روزها
شخصى محترم به خانه من آمد مرا دعوت نمود و با خود به انجمن برد و بعد
هم دو سه جلسه بنده حاضر شدم و چون مجمع انسانيت تحت رياست مرحوم

مستوفىالممالك تشکيل شد و مركب بود از آقايان آشتيانيها ،گرگانيها و
تفرشيهاى ساكن تهران و بنده را هم به سمت نيابت رئيس انتخاب كردند ،ديگر

نمىتوانستيم در انجمن آدميت حاضر بشوم .ايناست اطالعات بنده كه به
استحضار رسيد .در خاتمه ارادت خود را تجديد مىنمايم« .امضا دكتر محمد

مصدق«

پس در اين انجمن هم دو سه جلسه حاضر شد در انجمن بعدى يعنى

مجمع انسانيت هم تا كودتاى محمدعلى شاه بود ،بعد به اروپا رفت ،در
احزاب ديگر هم بود .اما خود من هم تحقيق تاريخى راجع به همين جامعه

آدميت در زمان رژيم سابق کردهام .ساواك از ورقه عضويت (مصدق) در اين
جامعه بعنوان اينكه مصدق فراماسون است بهره بردارى میكرد و خيلى روى

اين زمينه تبليغ مىكرد .در داخل و خارج كشور اين تحقيق را من انجام دادم
و روشن كردم همانطور كه خود او هم حاال نوشته (آن زمان ،نامه را در اختیار

نداشتم) ،دو سه جلسه بيشتر در آنجا نبودهاست .علت ترك هم همين بوده
است كه آن گروه اوالً در درونش روابط زور حاكم شد و ثانيا از اصل خود
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بريد .يعنى انجمنى بود براى مشروطه طلبى بعد معلوم شد ،نه؛ اين ظاهر قضيه
است و باطن قضيه چيزهاى ديگري است و يا الاقل عدهاى از اعضاى آن

طالب چیزهای دیگر بودند.

خوب مىخواهم بگويم كه اين آدم كه تجربه يك قرن است ،تجربه يك قرن

خود را در اين احزاب و گروهها و مجامعى كه بوده است ،به اينصورت در

اختیار ایرانیان قرارداد .تاريخ مىگويد كه استمرار و پيروزى شرطش اين است
كه در درون هسته اوالً از اصل و سرچشمه نبرند ،چون هركس كه بقول مولوى

اصل خود را گم كرد ،ديگر او از خود بيگانه است و ابتر مىشود ،بريده مىشود.
دنبالهاش و ثانيا در خود نمانند برخود بيافزايند منتها بر اساس همان اصل ،همان
عقيده و ثانيا در درون خودشان روابط زور نداشته باشند .اگر اين كار را بکنند و

در همه حال ،از اصل نبرند ،نيروى اجتماعى وسيع ،گسترده و پايدارى بوجود
مىآيد كه مىتواند بر مشکالت غلبه كند.

در اين زمينه ،ايرادها و انتقادهايى كه به خودمان و به محيطمان بود ،اينها

طرح شد و مفصل گفتگو شد و اميدواريم بر اساس همين رهنمودهاى قرآنى

هسته گستردهاى بوجود بياوريم براى پيشرفت كار و به آن تجربه ناكافى كه من
اآلن از قول مصدق آوردم در ايران پايان داده بشود.

آنهايى كه مىخواهند نقش تاريخى در اين دوران داشته باشند ،بدانند
تعميم امامت بدون سازمان و نظم ميسر نمىگردد:

در اينجا هم از جمله مطالبى كه طرح شد ،يکى اين بود كه افراد نمىتوانند

ميان فكر تعميم امامت و سازمان و نظم رابطه برقرار كنند ،به اصطالح تعميم
امامت بنوعى آنارشيزم و فكر آنارشيزم را مىباوراند كه با سازماندهى و نظم

سازگار نيست .چرا كه سازماندهى و نظم معرف آمريت ،حاكميت توأم با

اقتدار رهبرى است بر أعضاء .من اميدوارم حاال كه بحث در رهبرى را بعنوان
روش بر اساس سوره ناس كردم ،بحث سوره كوثر را كردم ،بحث نظم و

سازمان را هم كردم ،همه آنهايى كه مىخواهند نقش تاريخى در اين دوران
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داشته باشند ،تاريخ را بسازند ،اينك ببينند كه تعميم امامت بدون سازمان و
نظم ميسر نمىگردد و اين دو بدون پيوند دائمى با اصل ممکن نمىشود.

من بدين ترتيب يعنى با همين بيان كه منتشر مىشود از آنها كه در اجتماع

ما شركت مىكنند مىخواهم اين سه مطلب را بخوانند و در گردهمايى كه داريم
روى آن بحث كنيم .اين بحث ضبط بشود و منتشر بگردد تا هم موجب قوام و

هم موجب آموزش و دوام بگردد.

چون به مناسبت از مصدق و نظرهايش صحبت كردم ،براى اينكه در جاى

ديگرى دوباره به اين كتاب برنگردم ،مطالبى از آن كه باز بدرد نسل امروز و

همه ما مىخورد ،دوسه نكته ديگر را هم براى خواننده مىآورم:

يکى درباره خاصهها و صفات الزم مرد سياست؛ او در پاسخ سرهنگ

بزرگ مهر که پرسیده بود چطور به ستاد ارتش رفتيد؟ گفته است« :آقا براى
يك سياستمدار سه چيز الزم است جرأت بايد داشته باشد كه بتواند كارى انجام
دهد ،ازخود گذشتگى مىخواهد تا از همه چيز بتواند بگذرد ،تصميم به موقع

هم بايد بگيرد» .گمانم اين سه چيز هميشه و در هر عصری براى مرد سياست
الزم است .جز اين بيانى دارد درباره فساد ايرانى و اثر غربزدگى ،چون اين

روزها اين بحثها داغ است ،بد نيبست كه عينا «از قول او» بياورم:

« ...پس از مذاكرات مفصلى كه با «بسیکس» راجع به قوانين ايران و

اوضاع و احوال اداره كشور كردم ،او تمام گفتههاى مرا تصديق كرد و گفت:

اغلب هموطنان شما با من مذاكراتى نموده و گفتهاند كه ايرانيان مردمانى با

تقوا و صحت عمل نيستند .همين فساد اخالقى سبب آناست كه نمىتوان
كارهايى در اين مملکت انجام داد .من به او گفتم آنهايى كه اين مطلب را به

شما گفتهاند علت آن است كه به تمدن شما متوجه شدهاند و از تقوى و
فضيلت محروم شدهاند ولى ايرانيانى كه با تمدن اروپايى تا كنون آشنا نشدهاند
جامع اوصاف ستوده هستند هركس به شما غير از اين گفته باشد خالف واقع

گفته است« .بسیکس» برآشفت و گفت مگر اخالق اروپايى بد است كه گفتى
هر كس به شما نزديك شده از مکارم اخالقى محروم شده است؟ من در جواب

گفتم :مقصود من اين نبود كه كسانيکه به شما نزديك مىشوند و از تمدن
اروپايى بهرهمند مىگردند ،از مکارم اخالقى محروم مىشود ،نظر من ايناست
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كه عدهاى كه صاحب معلوماتى مىشوند چون تعدادشان قليل است از
معلومات خود در مملکت سوء استفاده مىكنند و اشخاصى كه با اخالق و

آداب قديم ايران باقى ماندهاند وسايل اين سوء استفاده را ندارند .گفت :ممکن
است براى اين مطلب مثالى بزنيد تا من درست بفهمم؟ گفتم :بلى .پس ازاو

سئوال كردم براى بيمه مالالتجاره از آلمان به ايران صدى چند بايد پرداخت

گفت :براى تمام حوادث ممکن است از صدى چهار تجاوز نكند .گفتم:
خوب آيا شما تابحال شنيدهايد كه كمپانىهاى آلمانى از بيمه كردن مال

التجارههاى خود به مقصد ايران متضررشده باشند؟ گفت :اگر متضرر شده

بودند ديگر حاضر نمىشدند مال التجاره به مقصد ايران بيمه كنند .گفتم :آيا

مىدانيد اين مالالتجاره را چه اشخاصى از بنادر دوردست تحويل مىگيرند و
به اقصى بالد مملکت حمل مىكنند و صحيح و سالم به مقصد مىرسانند؟

گفت :اطالع كافى در اين باب ندارم .گفتم :حمل كنندگان كاال اشخاصى
هستند كه نه سواد دارند ،نه محل اقامت معلوم و معينى و نه شركتى دارند كه

در يك دفتر رسمى دولتى ثبت شده باشد ،اين اشخاص بىنام و نشانند .فقط
صاحب چند قاطر و شتر براى حمل كردن بارند .مالالتجاره در يك بندرى به

آنها تحويل داده مىشود و بارنامهاى به آنها مىدهند و در مقصد رسيد مىگيرند

و ديگر سند در بين نيست .اگر احيانا رسيدى از آنها بگيرند ،چون سواد
ندارند ،انگشت را بروی مركب و سپس بر روى كاغذ مىزنند .هيچ موقع هم

ديده نشدهاست كه ،در هر حالى از احوال ،اين اشخاص كوچکترين تصرفى
درعرض راه در محتويات كاال بکنند .مال را صحيح و سالم به مقصد

مىرسانند و طبق بارنامه رسيد اخذ مىكنند و آن رسيد را تسليم تحويل دهنده
بار مىكند .اكنون از شما سئوال مىكنم :آيا ممکن است در آلمان مال التجاره

را تسليم چنين اشخاصى بکنند و آنها هم به كيفيتى كه عرض كردم وظيفه خود

را انجام دهند؟ گفت :نه .گفتم :ايناست اخالق مرسوم ميان ايرانيان .من
نمىخواهم بگويم كه در اروپا اين اخالق نبودهاست ،ولى هر قدر تمدن بيشتر
شده و فهم مردم زيادتر شدهاست راه تقلب را بهتر و زودتر پيدا كرده و به

مقصود رسيده است .قبل از بسط تمدن جديد قانون مجازات بدين صورت در
اروپا نبود و هر قانونى بر حسب احتياج و ضرورت وضع مىشد .طبعا در
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عصرى كه اخالق مردم آنطور پاك بود ،احتياج به وضع قانون و مقررات نبود
و بدون قانون و مقررات روابط الزم ميانشان وجود داشت .ولى بعد كه عدهاى
داراى اطالعات و معلومات بيشترى شدند و توانستند به آنهايى كه از اين

اطالعات و معلومات سهمى نداشتند تعدى كنند ،قانونى الزم شد تا معين

كننده روابط ميان اشخاص فهميده اما متعدى نسبت به اشخاص بىاطالع
باشد .اكنون مملکت ما ،در وضعى است كه شما قبل از تمدن جديد داشتهايد.

اشخاصى كه با شما مذاكره كردهاند و گفتهاند كه ايرانيان از صحت عمل
محرومند آن اشخاصى هستند كه بواسطه داشتن معلومات و اطالعات و نبودن

قوانين كافى سوءاستفاده مىكنند و طبعا همه مردم را نمىتوان با آنها قياس
كرد .بسیکس متأثر شد و گفت« :ما هم در ممالك خود همين گرفتارىها را
داشتيم و تازگى به دليل وضع قوانين از تعديات اشخاص متعدى نسبت به

اشخاص بىاطالع جلوگيرى كردهايم«.

مطلبى هم از كتاب دهخدا آوردهاست در همان معنی و اين نشان مىدهد

كه اين حقيقت تعليم و تزكيه ،همانطور كه قرآن مىگويد ،بايد با هم همراه
باشد و گرنه «چو دزدى با چراغ آيد گزيدهتر برد كاال» .چرا اين امر واقع را از

اين كتاب آوردم؟ براى اينكه بر آنها كه مىخواهند نظم اسالمى آزاديبخش را
حاكم بگردانند بايد دنبال اعتقاد و علم و استعداد بروند و هيچكدام از اينها را

به تنهايى نپذيرند .اين بيانها از آدمهايى كه يك قرن زيستند و تجربه كردهاند،
خود يك قانون دارد و قرآن ما هم كه مستند است بر تجربه تاريخى طوالنى

نسلهاى بشرى در اين كره زمين همه اينها را با هم همراه مىخواهد.

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

در اين هفته باز با سفير شوروى مالقات شد كه مقدارى از گفتگوها قابل
نشر نيست .ولى مقدارى ديگر چرا .در بار اول او برسم گله گفت :مىخواهند

(يا مىخواهيد) هم ناسزا بگوييد و بزنيد و هم از گاو شير بدوشيد؟ در پاسخ

به او گفتم :علت آناست که مردم ما مردم باتجربهاى هستند .مىدانند كه
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بعضى گاوها هستند كه حالت آمادگى نشان مىدهند كه اگر دست به پستانشان
ببرى شير مىدهند اما بمحض اينكه به آنها نزديك بشوى به جاى شير لگد

مىزنند .او بسيار خنديد و گفت :البد خيلى قوى هستند اين گاوها .گفتم:
خوب اين مردم كه مردم ما باشند احتياط را با اين گاوهاى خيلى قوى الزم

مىدانند.

بار دوم نيز ،همين مطلب را پيش آورد كه تبليغات به ضد ما زياد مىشود

و اين متناسب با همکارى نيست .من به او گفتم :ما جانبدار استقالل هستيم،

معناى استقالل ايناست كه نه بشما امتيازى بدهيم ،نه به امريکا بدهيم و نه به

هيچ كشور ديگر .اگر شما اين سياست را صحيح بدانيد كه چه بهتر ما اجرا
مىكنيم اگر هم صحيح ندانيد باز هم ما اجرا مىكنيم .او تصديق مىكرد كه
حق بجانب ما است كه چنين سياستى داشته باشيم .گفتم :اين مانع همکارى

سالم نيست هيچكس در اين كشور منع نمىكند همکارى سالم را با دولتهايى

كه هدف سلطه جويانهاى در كشور ما نداشته باشند .قرار شد كه من اين

مطلب را (يعنى من گفتم عين همين حرفى كه بشما زدم) در كارنامه بياورم و
بمناسبت آوردم.

كارنامه يکشنبه  23تا شنبه  29فروردينماه 1360
تاریخ انتشار يکشنبه  13ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 529
قسمت سوم

در اين هفته دو سفر ناكام كرديم

روز پنجشنبه مىخواستيم به بهبهان برويم؛ روز جمعه هم مىخواستيم در
سمينار سپاه پاسداران انقالب اسالمى شركت كنيم.
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اولى را از وسط راه در آسمان برگشتيم ،دومى را در راه گفتند كه نشستن
به لحاظ وضع هوا ،ادامه سفر را غير ممکن خواهد ساخت .در نتيجه اين دو

سفر ناكام ماند و ما به جايى نرسيديم.

روزنامه میزان موافق رأى يك قاضى شجاع و جانبدار حکومت قانون
از توقيف آزاد شدهاست

1357

مطلب ديگر اين بود كه خواستم يك سنجش افكارى درباره توقيف

روزنامه ميزان بکنند اين روز كه دارم اين كارنامه را پر مىكنم ( 31فروردين
ماه) روزنامه موافق رأى يك قاضى شجاع و جانبدار حکومت قانون از توقيف
آزاد شده است و آقاى رضا صدر هم با دادن وثيقه آزاد شده است.

گمان مىكنم اين تصميم كه دادگاه گرفتهاست ،تصميمى قانونى است و

نويدبخش است .اميد من ايناست كه دستگاه قضايى ما استقالل كامل داشته
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باشد بيطرف بمعناى جانبدار قانون باشد؛ نظرهاى گروهى و سياسى را در
قضاوت دخالت ندهد،

گفتهاند كه سنجش افكار جوسازى است .البته انكار ندارد كه از سنجش

افكار در كشورهاى اروپاى غربى براى جوسازى استفاده مىكنند ،اما در

كشور ما در حقيقت ضد جوسازى است .چرا؟ به لحاظ اينكه دستگاههاى

تبليغاتى در انحصار است و جوى را بوجود مىآورند بعد كه اين جو را بوجود
آوردند ،عملى را انجام مىدهند ،چنانچه پندارى تمام مردم با اين عمل

موافقند .چه راهى هست براى اينكه ببينيم آيا مردم موافقند يا خير ،جز اينكه
بوسيله سنجش افكار از مردم بپرسيم تا بدانيم يك اقدامى را چه گونه تلقى

مىكنيد ،مثالا بعد از  14اسفند يك هفته اين جوسازى انجام گرفت ،وقتى

سنجش افكار انجام گرفت معلوم شد كه  98/9درصد مردم مخالف
چماقداريند كه در اين باره صحبت كردم؛ نيم درصد مردم چماقدارى را به

دستگاه رياست جمهورى نسبت مىدهند و صفردرصد مردم عامل چماقدارى
را رئيس جمهور مىدانند ،يعنى هيچكس اين نسبت را به رئيس جمهور
نمىدهد و  11.9درصد مردم گمان مىكنند و اميدوارند كه رسيدگى به اين

قضيه با بيطرفى و براى كشف حقيقت انجام بگيرد .در مورد روزنامه ميزان

نيز خواستم اين سنجش بعمل آید 9 .درصد مردم موافق توقيفند 43/7،درصد
مخالف توقيف ميزانند 8/1،درصد مخالف اختناقند يعنى ديدى واسعتر دارند
و با هر اختناقی مخالفند جمع اينها حدود  52درصد مىشود و بقيه از اظهار

نظر خوددارى مىكنند و مىدانيم كه اين هم از بيم ،از بىتفاوتى ،از
بىاطالعى ،بيرون نيست ،معنى اين حرف ايناست كه

دستگاه قضايى ما بجاى اينكه اطمينان ببخشد ترس ايجاد
كردهاست

با كمال تأسف ما ديديم اول اين را به خلخالى نسبت مىدادند ولى حاال در

خيابانها اعدام مىكنند بعنوان اينكه اين اثر بيشتر مىگذارد .حاال يك عدهاى
را هم ناراحت مىكند .حال اينكه فلسفه تنبيه در اسالم ،فلسفه مجازات در
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اسالم «تنبه» است نه ايجاد نفرت و خشونت و انزجار و ترس .نه تنها اين امر
وجدان جامعه را متأثر مىكند بلکه در جهان بدترين تبليغ برای ما است .ما
بايد فكر كنيم انقالب اسالمى را مىبايد صادر كنيم ،گمان نمىكنم اين

صحنهها صحنههاى قابل صدورى باشند .اگر مقصود ايجاد ترس سياسى است

و « به در مىگويند كه ديوار گوش كند» ،باز بايد بگوييم كه اين ترس را ايجاد
نمىكند .خشم و انزجار و بيزارى از اين دولت را ايجاد مىكند ،ايناست كه

من قويا مىخواهم اوالً اينجور گروه ،گروه اعدام كردن انجام نگيرد ،ثانيا

جهات انسانى به تمامه رعايت شود ،انسانها ،چه محکوم و چه مردمى كه اين

مجازات انجام مىگيرد تا آنها درس عبرت بگيرند ،بيش از هر چيز انسانند و

معنويت آنها را نبايد قربانى كرد .بارى اين سنجش افكار بسيار هشيار دهنده و
تكان دهندهاست.

اميدوارم همه را بخود بياورد ،جامعهاى كه انقالب كرده و هنوز زياد از

انقالب نگذشته و 36/5درصد آن از اظهار نظر خوددارى مىكند آنهم در باره

يك مسئله ساده براى همه بايد عالمت خطر باشد .چون در مسائل و سئوالهای
ديگر بسيار اندكند که جواب نمیدهند؛ تعداد كساني كه جواب نمىدهند از 5
و يا  6درصد نمىگذرد.

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

اينهايى كه مىگويم در خير و مصلحت تمام نهادهايى است كه در اين

جمهورى بوجود آمدهاند و تأكيد من ايناست :دستگاه قضايى بايد به جامعه
اطمينان كامل ببخشد و نه ايجاد ترس كند .اين اشتباهى اساسى است كه مىشود

و گمان مىكنند مردم بايد از دستگاه قضايى بترسند .مردم باید اطمينان داشته
باشند كه حق در اينجا پايمال نمىشود .آمدن و دائم جمالت تهديدآميز و خشن

گفتن در حقيقت به ياد مردم مىآورد كه همان محروميت از منزلت ادامه دارد.
گفتهام ما اگر بخواهيم بر محروميتها تكيه كنيم يعنى نشان بدهيم كه مىدانيم
اين محرومیتها كدامند و بخواهيم آنها را از بين ببريم ،جامعه ما كمال موافقت
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را مىكند .ما «كوثر» مىشويم چشمه را زاينده خير و بركت و رشد و پيشرفت
و توسعه حاكميت اسالم مىشويم .و اگر همان محروميتها را نيز در اين زمان
نگه بداريم ما به سرنوشت پيشينيان گرفتار مىشويم و روز بروز جامعه از ما

جداتر و بيگانهترمىشود .يکى از مهمترين محروميتهاى مردم ما كه بيش از نان
و گرفتاريهاى مادى و بيش از هر امر ديگرى در تحرك انقالبى اين جامعه

نقش داشتهاست و همه تاريخ او ،هر بار كه اين ملت انقالب كردهاست ،آنچه
جستجو كرده ،منزلتها بودهاست .يعنى بدستآوردن حقوق و روشن كردن
تكاليف بموجب قانون ،به استناد قانون و با حمايت قانون .ايناست آن چيزى

كه دستگاه قضايى ،دستگاه قانونگزارى دستگاه اجرايى ،هر سه قوه ،بايد به
مردم بدهند تا اين محروميت تاريخى مردم ما رفع بشود و ما رژيمى پايدار
بگرديم و مورد محبت و عالقه مردم و مورد پشتيبانى و حمايت مردم .حاال كه
اين روزنامه آزاد شد معلوم است كه افكار عمومى وجود و حضور دارد و اثر

دارد .بايد ما چنان كنيم كه همواره اين حضور حفظ بشود و جامعه در اينگونه

موارد كه مستقيما به او راجع مىشود ،بتواند نظر قاطع بدهد .براى اينكه
روزنامه با فكر مردم سروكار دارد و وسيله تغذيه انديشهها است ،ناچار مردم

نمىتوانند نسبت به آن القيد بمانند .هربار كه مردم با استقامت از آزادى

روزنامه دفاع كنند در حقيقت از آزادى خودشان دفاع میكنند؛ از آن آزادى
دفاع میكنند كه بدون آن منزلت يعنى حقوق و تكاليف قانونى ثابت و مورد

حمايت قانون را از دست میدهند .اميدوارم كه قضات دادگسترى نمونههاى

برجستهاى از شهامت ،وفادارى به قانون و حاكميت قانون باشند .و اين كشور

كه در آن همواره دستگاه قضايى وسيله كار قدرت سياسى حاكم بوده است -
اين هم يکى از امرهاى مستمر واقع در كشور ما بودهاست  ،-در اين جمهورى،
يك دستگاه قضايى پيدا كند مستقل از قدرت سياسى حاكم و مانع از رشد

تمايالت استبدادى.

کارنامه يکشنبه  23تا شنبه  29فروردين ماه 1360
تاریخ انتشار شنبه  19ارديبهشت ماه 1360
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روزنامه شماره 534
قسمت چهارم

گزارش درباره وضع صنعت كشور در سال 1359
مطلب ديگر گزارش درباره وضع صنعتى كشور در سال  1359و صنايع

ماشين سازى تبريزاست .موافق اين گزارش وضعيت صنعتى كشور در سال 59

بدتر شده است .صنايع سنگين ،ذوب آهن ،ماشين سازى اراك ،ماشين سازى
تبريز از هر نظر مناسبت وضع خوبى نداشتهاند .مهندس معدن ،بسيار كم و آنها
هم كه بودهاند رفتهاند .بنابراين توليد زغال سنگ و توليد سنگ آهن با مشکل

روبروست .بديهى است كه به لحاظ جنگ ،شيراز و اهواز هم كار نمىكند و آن
كارخانه ديگرى هم كه قرار بود نصب بشود هنوز نشده است .ماشين سازى

اراك ،توليدش در مواردى از نصف هم كمتر شده است بازده كلى كارخانه،
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ماشين سازى  30درصداست .در تراكتورسازى از  9512دستگاه 6291
دستگاه از خارج وارد شده ،ضرر و زيان ،ماهيانه  10تا  12ميليون است و

كارگران مىگويند از بيكارى داريم ديوانه مىشويم.

تولید نيرو كاهش داشته ،صنايع غذايى از جمله روغن نباتى بسيار كاهش

داشته توليد دانههاى روغنى مثل آفتابگردان بسيار كم شده ،توليد چغندر در

سال  55بمقدار 5/2ميليون تن بوده ،از سال  56پايين آمده ،در سال  58به
 4/38ميليون تن .در سال  59به  3/4ميليون تن كاهش پيدا كرده .مصرف

قند افزايش يافته؛ واردات قند در سال  58مقدار  788000تن بوده و در
سال  59به يك ميليون تن رسيده است .در حالي كه توليد داخلى از  592تن

در سال  58به  500هزار در سال  59تنزل پيدا كرده است .

گزارش مىگويد كه قيمت شکر وارداتى هر تن  900دالر بنابراين در سال

جارى ما بايد  900ميليون دالر بابت واردات شکر بپردازيم.

در همينجا مىنويسد :و اين در حالى است كه كشاورز محروم ايران از

كوچکترين پشتيبانى مالى بىبهره مىباشد .خريد چغندر قند در سال  58از
كشاورز ايرانى تنى  400تومان و در سال  59تنى  439تومان و مطابق آخرين
تصويب نامه هيئت دولت براى سال  60به تنى  550تومان رسيده .و اين
ازدياد قيمتها هميشه از ميزان تورم كمتر بوده و در نتيجه قيمت واقعى چغندر

قند در حال نزول بوده است كه منجر به عدم تشويق كشاورزان گشتهاست.
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،
فقدان برنامه عمل مشخص و روشن .تا وقتى ما اين امور را بطور جدى
سروسامان ندهيم ،وضع اگر بدتر از اين هم متصور باشد ،خواهد شد.

مردم ما مردم باشعور و آگاهى هستند:
باز دوباره همان مسئله است .گفتن اين حقايق امور به مردم موجب

دلسردى و يأس مىشود ،يا موجب آگاهى مىشود براى اينكه نظم صحيح
بدون استبداد توأم با امنيت قضايى در جامعه زمينه پيدا كند و ما بتوانيم به
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كمك نيروى عظيم مردم ،مشکالت موجود را حل كنيم .باور من ايناست كه
دومى درست است.

مردم ما مردم نابالغ غيررشيدى نيستند كه ما دائم آنها را با تحريك؛ يا

تحريك به احساسات خوب و يا تحريك به احساسات بد اداره كنيم .مردم ما
مردم باشعور و آگاهى هستند كه وقتى بدانند مشکلها كجاست و راه حل آن كدام
است همه گونه فداكارى ،همه گونه تالش و كار را آمادهاند و مىكنند .با اين

مردم تا اين حد آماده ،كوههاى بزرگ مشکل را مىشود از پيش پا برداشت.

بهرحال ،وظيفه اسالمى ،وظيفه كسى كه در جايى قرار گرفتهاست كه رأى مردم
او را در آنجا قرار دادهاست ،ايناست كه حقيقت را بگويد ،همانطور كه در
جنگ بکمك بيان حقيقت حمايت عمومى جلب شد و آنچه مىتوان گفت

ايناست كه دشمن فرصت تاريخى را نتوانست مغتنم بشمارد و مقاومت و
پايدارى ما او را متوقف كرد و نيروهاى ما بارى ده برابر سنگينتر از توان

تحمل خويش را بردوش گرفتند و زمان به زمان استعداد و توانايى بيشترى از
خود نشان دادند.

در زمينه اقتصاد نيز جز اين راهى نيست كه ما همه استعدادهاى موجود

خويش را بسيج كنيم و بکار بياندازيم و اين بيش از همه يك محيط سياسى -
اجتماعى مساعد با سازندگى طلب مىكند .محيطى طلب مىكند كه انسان در
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

اين راهحل را آن قدر تكراركنيم تا همه متوجه آن بشوند ،همه آن را بخواهند
بلکه ما بدان دست پيدا كنيم.

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

اما مطلب ديگر مربوط مىشود به گزارشهايى كه درباره عراق خواندم .در

مجموع بيشتر از  200صفحه كه يك كتاب است ،اين گزارشها و آنچه خود من
هر شب مىبينم و مىشنوم بايد بما واقع بينى و اطالعات الزم را براى هدايت
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صحيح جنگ بدهد ،نخست بايد بگويم يکى از ضعفهاى بزرگ ما در دوران
جنگ ،ضعف ما از لحاظ اطالعات بوده است .البته اين ضعف را به مقياس

بسيار وسيعى جبران كردهايم؛ طورى كه امروز ما نيروهاى دشمن را مىشناسيم،
ارزيابى نسبتا صحيحى از اين نيروها داريم ،تاكتيکهاى او را مىشناسيم ،شيوه

مقابله با آنها را مىدانيم و در مجموع ديگر بيم از نيروى ناشناختهاى كه بود
براى ما نيست.

گزارشهايى كه من خواندم درباره رژيم عراق ،وضعيت داخلى عراق و

رابطه اين رژ يم با مردم عراق بود .چرا رژيم جنگ را شروع كرده بود؟ عوامل

زيادى ذكر شدهاست از جمله اينكه آقايان نشسته و با خود گفتهاند« :يك
فرصت تاريخى بدست آمده به لحاظ موقعيت بينالمللى و مشکالت داخلى

ايران» و خواستند از اين فرصت تاريخى كمال استفاده را بکنند .پيش از اين
در اين باره صحبت كرده و گفتهام چرا رژيم عراق نتوانست از اين فرصت

استفاده كند؛ چه اشتباهاتى در محاسبه او بود .البته باز قبل از اين صحبت،

صحبت ديگرى كرده و گفتهام :اگر ما شيوه ديگرى در اداره امور برمىگزيديم،

اين «فرصت» هرگز بوجود نمىآمد تا عراق جرأت كند به كشور ما حمله كند.
آنچه صحيح است و بايد گفت ايناست كه تمام ارزيابى رژيم عراق نادرست

نبوده ،موقعيت به لحاظ محاصره ما ،انزواى ما ،تمايل و تشويق آمريکا ،كامالا
موقعيت مناسب و خوبى براى چنين تجاوزى بوده است .اگر ما خود اين
موقعيت را بوجود نمىآورديم ،چنين جنگى هم بما تحميل نمىشد .اما

عناصرى كه در اين موقعيت رژيم عراق بدانها تكيه كرده بود غلط از آب
درآمدند .اينهم به لحاظ همت ،تالش و فداكارى بيش از حد نيروهاى مسلح
ما و حمايت بىدريغ مردم ما بوده كه مقدارى از ضرر و زيان را جبران

كردهاست .خوب ،اين فرصت تاريخى را رژيم عراق براى چه مىخواست؟
قبل از همه براى تبديل عراق به مركز قدرت دنياى عرب ،اين امر به رژيم

عراق ثبات مىبخشيد و در صورت پيروزى او را به يك قدرت بزرگ منطقه
تبديل مىكرد .درباره اين امور قبالا بحث كردهايم .البته چون هيچ فاتحى
نيست كه محبوبيت پيدا نكند ،ثبات اين رژيم توأم با محبوبيت اين رژيم نيز

مىشد.
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خود اين امر به آقاى صدام حسين امکان مىداد نقش ناصر را در جهان
عرب بازى كند .هم اكنون هم احتياج به گزارش ندارد ،خود دستگاههاى

تبليغاتى عراق نشان مىدهد كه با چه عرض و طول و تحمیق کردنى رژيم
عراق از اينكه نيروهاى ارتش او در داخل خاك ما است ،بهره بردارى مىكند.
ساعتها بازديدهاى صدام حسين را از نقاط مختلف عراق و احساسات و

تظاهرات مردم براى او را نشان مىدهند .پس اين امر كه از «پيروز» كسى
دليل و مدرك و حساب و كتاب نمىپرسد و اينكه «پيروز» محبوبيت بدست

مىآورد امر واقعى است و تازگى هم ندارد .طبيعى است كه رژيم «موفق و
پيروز» دوام و ثبات و محبوبيت پيدا مىكند .البته آقاى صدام حسين فكر

مىكرد كه بعد از پيروزى بر ارتش ايران و پس از اينكه تجاوز به ايران
هيچگونه مخالفت و مقاومت جدى در جهان برنيانگيخت ،استفاده از نيروى
مسلح يك شيوه عادى مىشود در تنظيم سياست خارجى و جناب ايشان بلکه
بيشتر از ناصر هم خواهد توانست بر دنياى عرب سيطره پيدا كند .اينها
خوابهاى طاليى او بود .به همين نسبت ناكامى در جنگ براى رژيم عراق

كشنده و مرگبار است .اين امر هم از اين گزارشها كامالا بدست مىآيد .چرا
مرگبار است؟ بخاطر اينكه تلفات ارتش عراق بسيار سنگين است .ما مىتوانيم
يك مقايسه گويا بعمل بياوريم و بر اساس آن خواننده مىتواند خود ببيند كه به

چه نسبتى نيروهاى دو طرف تلفات دادهاند ،البته بايد بگويم كه ما از نظر

مهمات و اسلحه به نسبت خيلى كمترى تلفات دادهايم .ما حدود  3500اسير
از دشمن گرفتهايم ،ارتش عراق از مناطق اشغالى عدهاى را به عنوان اسير برده
است ،در جمع حدود  2000نفر كه  1200نفر آنها نظامى و از نيروهاى

مسلحند ،بقيه را به اصطالح «توقيف» كرده و بردهاست .از جمله مثالا در سه
راهى آبادان چندين اتوبوس را توقيف كرده برده كه در ميان آن توقيف شدهها،
وزير نفت ،آقاى تندگويان نيز هست .به عبارت ديگر اسراى عراق در دست
ما ،سه برابر اسراى ما در دست آنها است .به همين نسبت كشته و زخمى
حساب بکنيد ،با توجه به امکانات آموزشى عراق ،با توجه به جمعيت عراق و

جمعيت ايران مىتوانيم سنگينى تلفات عراق را برآورد كنيم .دليل ديگر اينكه
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
اما ناتوانى عراق در دستيابى به هدفهاى نظامى ،موقعيت او را در جهان

عرب بيش از پيش خراب كرده است.بدیهی است که شکست به كلى او را
بىاعتبار مىسازد .باالخره ،چون اين جنگ قابل توجيه نيست ،بخصوص

وقتي كه پيروزى همراه ندارد ،رژيم از نظر تبليغات و از نظر سياست در مقابله
با مردم موضع دفاعى پيدا مىكند .چنين رژيمى قادر به ادامه حيات نيست.
اينها امور واضحى هستند( .يعنى با اين توضيحات بر ما واضح و روشن

مىگردد) و بر اينها بايد افزود كه رژيمهاى استبدادى مثل رژيم عراق كه بر

ترور و فشار و وحشت و اختناق استوارند ،در نقاط مختلف كشور بلحاظ
ادعاى پيروزى مورد استقبال مردم هم قرار میگيرد .اما چون به حکم طبيعت

متضاد با جامعه هستند دير يا زود محبوبيت را از دست مىدهند و همانطوركه

در بحث محبوبيت و مغضوبيت گفتم سرنوشت محتومشان مغضوبيت است.
اگر پيروز نشود سرنگون خواهد شد .با همه اينها از اين گزارش مفصل كه

مخالفان رژيم عراق از داخل و خارج عراق با زحمت و مطالعه فراهم آوردهاند
و كوشندگان معتقد ما اينها را جمع و جور كردهاند ،اينطور برمىآيد كه
نيروهاى مخالف در شرايط كنونى داراى آن قوت و كارآيى كه بتوانند از درون

شرايط سرنگونى رژيم را فراهم بياورند ،نيستند .البته اين معنی نيز روشن است
و داليل بسيار دارد چنانكه در دوران مبارزه با رژيم شاه نيز احزاب و

گروههاى سياسى ما از مقابله با او ناتوان بودند و اگر رهبرى امام متكى به
روش صحيح و برانگيخته شدن يکجاى جامعه نمىبود اين گروهها خيال
سرنگونى شاه نيز از مخيله شان خطور نمىكرد .باید زمينه اجتماعى عمومى
فراهم گردد و آن زمينه درعراق فراهم نمىگردد مگر پس از ناكامى رژيم عراق
در حمله خويش به ايران .اينها كه گفتم باصطالح حاصل و چکيده آن دويست

صفحه است ،براى خوانندهاى كه بخواهد ديد روشنى نسبت به وضعيت پيدا

بکند و براى خود ما براى اينكه بدانيم چه مىكنيم .البته وقتى وضع اينطور
تعيين كنندهاست ،قدرتهاى منطقهاى و بينالمللى اين اطالعات را آنها هم
دارند و آنها متناسب با منافع و مصالح كوتاه مدت و درازمدت خودشان در

منطقه خط مشى سيأسى براى خودشان تعيين مىكنند .باين ترتيب مسئله
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آنطور آسان كه ما تصور مىكنيم نيست بسيار پيچيده است .با اينحال ،ما
مىبايد همه امکانات خودمان را بسيج بکنيم و دشمن را از خاك خودمان
برانيم .اين حق مطلوبى است كه زمينه خوبى مىتواند در افكار عمومى جهان،

خصوصا افكار عمومى ملتهاى مسلمان داشته باشد .و رسيدن به اين هدف از
نظر من با توجه به نتيجهاى كه از مطالعه طوالنى گزارشها ،نه اين گزارش تنها

(بيش از  20گزارش مجموعا  200صفحه) بلکه از اول جنگ .پيش از
جنگ نيز ما بطور مرتب گزارشها را دريافت مىكنيم و مىخوانيم در مجموع

وضعيت به صورتى است كه براى شما شرح دادم .ما بايد تمام استعدادهاى
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.

دشمن تنها عراق نيست .قدرتهاى جهان بيکار نيستند تماشاچى هم

نيستند .همآنطوريکه گفتم آنها برنامههاى كوتاه مدت و درازمدت دارند .طبق
آن برنامهها عمل مىكنند و در كشور ما و كشور عراق زمينه عمل دارند و
براحتى مىتوانند در پوشش شعارهاى خوش ظاهر فريبنده ،مقدمات شکست ما
را فراهم كنند .ما از ابتداى جنگ يك حرف روشن و واضح داشتيم و آن

ايناست كه متجاوز بايد از مرزهاى ما بيرون برود ،به تجاوز رسيدگى بشود و
ما موافقت نامه الجزيره را بعنوان اساس مىپذيريم .اين سخن ،سخنى نيست

نادرست كه بتواند ،بهانه بدست رژيم عراق بدهد براى تبليغات بر ضد ما در

دنياى عرب ،يا بهانه بدست آمريکا و دست راستىها در دنيا بدهد براى كمك
به عراق بر ضد ما و فريب افكار عمومى خودشان .اين سخنى است كه در همه

جاى دنيا مقبول است و هيچکس نمىتواند بگويد كه ما حق نداريم اين
تقاضا را داشته باشيم .حقانيت مشروعيتى براى ما ايجاد كرده و مىكند كه
افكار عمومى جهان را ولو با رژيم ما مخالف شده باشند ،در اين باره متقاعد

مىسازد كه حق با ماست.

بديهى است كه در اين زمينه موافق جهانى اجراى سياستى كه رژيم عراق

بخاطر آن به ايران حمله كرد آسان نمىشود .و ما هم مقاومتمان از نظر جهان

مشروع و مقبول است ،هم قابل فهم است و هم مىتوان اميد حمايت از افكار
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عمومى جهان داشت .اما اگر ما گفتيم نه ،حرفهاى ديگرى داريم و مىخواهيم
جنگ را ادامه بدهيم تا رژيم عراق برود ،رژيم فالن برود ،فالن تغيير بصورتى

كه ما مىخواهيم بشود ،وقس عليهذا ،ظاهر شعار جالب است ،اما افكار
عمومى دنيا را بر ضد ما بسيج مىكند ،در جهانى كه ما هستيم نبايد خود را

فريب بدهيم،

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

اگر هم حاضر بشود ،ما اگر انقالبى هستيم نبايد بپذيريم .نيروهاى عراق كه

سربازانشان مسلمانند شرايط را اگر مساعد ديدند خود آمادهاند كه به ما
بپيوندند ،آنها به تصور اينكه اگر نايستند و مقاومت نكنند ،بعد ما كشورشان
را تصرف خواهيم كرد ،خواهند ايستاد و با قاطعيت خواهند جنگيد.

رژيم عراق بهانه خواهد داشت ،رژيمهايى چون خود را به حمايت خويش

برانگيزد و همانطور كه مىبينيم كمکهاى مالى ،نظامى پى در پى بگيرد .براى
ادامه تجاوز خود بهانه خواهد داشت ،همانطوريکه تابحال گفته است « ،اگر

او وارد خاك ايران نشده بود ،با توجه به اينكه شهرهاى عراق زياد نيست و
نزديك مرزهاى ما است ،حاال همه ويران شده بود»  .همين گزارشها مىگويد
كه اينها تبليغاتى است كه آنها دارند مىكنند و اساسا سياست رژيم عراق بر
همين زمينه استوار است .اين بحث را من براى اين كردم تا معلوم بشود بر آنها

كه نمىدانند كه شعار در ميدان جنگ بکار نيايد .اينجا (جبهه جنگ) مرد

ميدان مىخواهد و آدمهاى فداكار الزم دارد و إمکانات .بجاى آنها كه

مىجنگند ،شعارهاى ظاهر فريب پرزيان ندهيد .ما مىبايد در حد و مرز
حقانيت خود بايستيم .و اين هيأتها كه آمدند و مىآيند ،و مىروند ،تجربه

مىگويد كه وقتى در خط حقانيت خودمان عمل كردهايم ،آنها نتوانستند بروند
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

توانايى تالش مىكنيم و بيشتر از هر كس ديگر ،طالب پيروزى هستيم اگر هم
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بخاطر اعتقاداتمان نبود ،بخاطر خودمان طالب پيروزى بيشتر از ديگران
بوديم ،اين را قبالا گفته بودم ،باز هم تكرار مىكنم :لطف خداوندى شامل

حال شد كه ما در اين جنگ در پى پيروزيهاى شخصى نشديم ،بخاطر نجات

ميهن اسالميمان ،انقالب و نظام جمهورى ،جنگيديم و تا وقتى براين

صراطيم ،انشاءالله پيروز مىشويم .اما هشدار :اين شعارها ،شما را نفريبد و

مىدانم كه نمىفريبد و اين مسئله كه جنگ مسئله اصلى است صحيح است ،اما
اگر اين جنگ را عدهاى بخواهند وسيله دستيابى به هدفهاى گروهى خود
بگردانند ،اين فرعى كردن جنگ است و نه اينكه اگر تجاوزى به آزاديها شد و

خواستى بگويى چرا تجاوز شده است بگويند كه جنگ فرعى شد .نه در اينجا

جنگ اصلى است .چون ما جنگ را براى حفظ انقالب و كشور مىكنيم،

براى حفظ دست آوردهاى انقالب مىكنيم ،بنام جنگ نمىشود آن دست
آوردها را از بين برد.

آزادى را بنام جنگ نمىتوان از بين برد
قانون اساسى ،در اين مسئله صريح است .پس هر تجاوزى به آزادى شد،

افكار عمومى ،شما خوانندگان ،شما مردم ،همانطور كه در زمينه روزنامه ميزان
كرديد بايد چهارچشمى با چشمانى باز مراقب باشيد و نگذاريد ،هيچ تجاوزى
انجام بگيرد .اين اصلى كردن جنگ است .وقتى ما مانع از آن بشويم كه بنام

جنگ به آزادىهاى اساسى مردم تجاوز بشود در حقيقت به جنگ همان
معنايى را دادهايم كه از ديد اسالمى ما دارد ،يعنى تالش براى رهايى انسان.
اين هم در حد وضع .صحبت درباره گزارشهايى كه در اين هفته درباره عراق

خواندم .گزارشى هم درباره سياست دو ابرقدرت در ايران خواندم كه در همين
گفتگو درباره عراق هدفهاى آنها را بازگو كردم.

غير از اينها ديدارها و مالقاتها و اينها است كه جنبه عادى دارد و مضمون

قابل بازگو كردن در آنها نبود .تا گزارش هفته آينده شاد و پيروز باشيد.
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طرح استفاده از آب در جنگ ،غیر ممکن را ممکن کرد
در اين هفته ،كارهاى انجام شده را تحت چند عنوان گزارش مىكنم :اول

بازديد از طرح انجام گرفته و به نتيجه رسيده ،دوم بازديد از جبهههاى جنگ،
سوم بازديد از آوارگان جنگ در بهبهان و چهارم مطالعه كتاب و روز زن و

سنجش افكار درباره نظرهايى كه زنان كشور دارند.

اما بازديد اول از طرح آب :در كارنامههاى روزهاى گذشته از اين طرح با

اشاره و سرپوشيده صحبت كردم .اين طرح وقتى شروع شد ،دو نظر ارائه شد

يکى مىگفت شدنى است و ديگر مىگفت ناشدنى است .چون ما با دشمن
روبرو بوديم .چون به توانايى انسان باور داشتيم و داريم و چون مىدانيم كه

علم و عمل با هم همراهند و آنها كه دانش كارى را دارند ،با عمل مىتوانند

پيش بينى نشده ها را ببينند و برايشان راه حل بيابند و چون بر اين باور بوديم و
هستيم كه استقامت در كار موجب مىگردد كه آدمى بر مشکالت كار غلبه

كند ،نظرى را پذيرفتيم كه مىگفت« ،ممکن است» .اما اين امکان و شدن به
آسانى سرنگرفت .چند نوبت فشار آب ،انقالب هوا ،بارانها و سيالبها ،قسمت
عمده زحمتها را برباد داد .اما گروه جهاد اراك كه به سرپرستى سروان فرهانى

آمده بودند ،آنها جان خود را بر اثر غرق شدن در آب از دست دادند .سربازان
ما در لشگرهاى نيروى زمينى ،و يگانهاى نيروى هوايى و دريايى و تيمسار

فالحى كه بطور خستگىناپذير بذل كوشش و مراقبت و سرپرستى مىكرد،
آنهم به كمك مهندسانى كه هم مبدع طرح بودند وهم در پيشرفت طرح نظارت
و كارمىكردند ،موجب شد كه كار با موفقيت انجام گرفت .در كارنامه پيش
راجع به صحبت مهندسى كه گفت ده درصد احتمال بقاء دارد و من گفتم كه

نود درصد هم شما همت بگذاريد گويا در كارنامه ابهام بوده و مهندس جوان
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مراجعه كرد و گفت ،اينطور برداشت مىشود كه «من گفتم ،درصد احتمال
بقاء دارد و دنبال كارم رفتم» و حال اينكه من تا صبح نشستم و با ديگران راه
پيدا كرديم براى حفظ اين طرح .البته منظور من هم همين بود و به او گفتم

اگر غير شما مىكرد كه «مزه» نداشت« .مزه» كار اين بود كه شما كه ده

درصد احتمال بقاء مىداديد خودتان با كار و تالش ،همراه ديگران اين طرح
را حفظ كرديد و طرحهاى ديگر را هم بايد با همين «سياق» با همين روحيه

به انجام برد .داستان «ديدى كه شد» در تاريخ ما بسيار است .در غالب ادوار
تاريخى ،يك ،دو چند داستان در اين باره هست .در دوران معاصر هم هست.

به مسئولى مثالا مراجعه و گفته مىشود :فالن كار و فالن كار و فالن كار را اگر
بکنى ،فالن نتيجه را مىگيرى و او مىگويد نمىشود به اين داليل و پيشنهاد

كننده مىرود و طرح را به اجراء مىگذارد و بعد مىآيد و مىگويد «ديدى كه
شد» .راجع به ايجاد بعضى از سلسلههاى سابق هم از همين داستانها هست از

همين «ديدى كه شد» و خود جنگ ما هم «ديدى كه شد» است .اگر آن
مشکالت و موانع و عوامل كه روز اول شمرده مىشدند قراربود بر ذهن و فكر

ما حکومت كند ،ما امروز نبوديم و دشمن با محاسبات نظامى احتمال میداد

ما چهار تا پنج روز بيشترنتوانيم مقاومت كنيم .حال بايد گفت« :ديدى كه
شد» .من مىخواهم بگويم اين روحيهاى كه امروز در نيروهاى مسلح ما بوجود

آمدهاست روحيه «ديدى كه شد» است .يعنى همه مىخواهند هنر از خود نشان
بدهند و غير ممکن را ممکن بکنند .با اين هنر ،با اين جنگ ،اين انقالب

تداوم پيدا میكند و بصورت يك حماسه پايدار آفریده استعداد و نيرويى كه در
انقالب اسالمى ما آزاد شد و چنين شگفتى بوجود آورد ،براى نسلهاى بعد

بيادگار میماند .از اتفاق ،آقاى سعيد سنجابى مشاور رئيس جمهورى در
سياست خارجى متنى را نوشته است كه جا دارد قسمتهايى از آن را به مناسبت
اين هنر در اينجا بياورم:

به اين نسل اعتماد كنیم كه او حکومت جهل را نخواهد پذيرفت
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»در اين اوقات كه به مطالعه تاريخ انقالب فرانسه و تفكر درباره اين
انقالب و تاريخ ايران و اسالم مشغولم مطالبى ذهنم را مشغول مىكند كه

دريغم مىآيد با شما درميان نگذارم .از انقالب كبير فرانسه تا استقرار
ديکتاتورى ناپلئون ده سال بيشتر طول نكشيد .در اين ده سال ،سه دوره ترور،

هزاران كشتار و قتل و شکنجه و آزار ،قحطى و جنگ و فقدان منزلتها آنچنان
عرصه را بر مردم فرانسه تنگ كرد كه خود ،خواهان ختم انقالب و برقرارى

ديکتاتورى اليق شدند .بعدا تاريخ چگونه جریان یافت و چه نقشى بر

صفحات روزگار از انقالبیان بجاى ماند ،صحبتى ديگر است .آنچه توجه مرا
جلب مىكند ،ايناست كه از اين انقالب دست كم چند بنياد بعنوان ميراثهاى
افتخارآفرين و پايدار براى ملت فرانسه بجاى ماند .آكادمى علوم فرانسه،

مدرسه پلى تكنيك فرانسه ،انستيتو هنرهاى ظريفه ،پا گرفتن و رشد و پيشرفت

در زمينههاى هنر و علم راستى چشمگير است .آثار جاودانهاى از رياضىدانان،
زيست شناسان ،شيمىدانان و منجمان پايدار گشت .مدارس مختلف در سطح

عالى در رشتههاى مختلف در اين مدت گشوده گشت مدارس متوسطه بسيار
پايه گذارى شد؛ تحصيل ابتدايى اجبارى گرديد .اينهمه زمينه دادن به

ابتكارها و ابداعها ،استعدادها اكنون مرهون قانونگزاريهاى مجالس پرالتهاب
سالهاى كوتاه انقالب است .با اينهمه تالش براى پيشبرد علم و هنر ،ايجاد
زمينه براى رشد استعدادهاى انسانى امکان وقوع يافت .اين واقعيت حداقل

بايد ما را به ارزيابى درباره انقالب خود كه در اين بارهها چه كردهايم و چه

نكردهايم را بدارد» او مىگويد« :با ظهور اسالم همين ميراث بزرگ پديدار
گشت و براى بشريت ماند .آيا اينك ،با انقالب اسالمى ما ،نمىبايد عصر

علمى جديدى در تاريخ بشرى پديدار گردد؟ آيا اگر ما اسالم را آغاز رهايى
ذهن و انديشه از اسارت در دورانى كه به تمدن امروز انجاميد بدانيم و رنسانس
اروپا را دوره دومى كه دانش بشرى از سانسور آن دوران رها شد بشماريم اينكه

با انقالب اسالمى ما نمىبايد دوران سومى آغاز بگردد؟ در اينصورت ما
نمىبايد به سرعت يك دانشگاه را چند دانشگاه ،يك محيط علمى را چند محيط
علمى بگردانيم و با معنويت اسالمى دانش را از اسارت ماده پرستى رها كنيم؟

آيا بر ما نيست كه نه تنها دانشگاه بر دانشگاه بيافزاييم ،بلکه محيطهاى علمى
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ايجاد كنيم و به علم ارزش بگذاريم؟ و بعد درباره همين جنگ اينطور
مىنويسد« :آيا مقاومت پرشور و حماسهآفرين نيروهاى دلير نظامى اين

جمهورى سزاوارى بيان در اين زمينهها را ندارد؟ حماسهاى كه بايد سينه به
سينه از نسلى به نسلى ديگر انتقال بيابد و سرمشق نسلهاى آينده در ساختمان

تاريخى غرورآفرين اين ملت باشد؟ چرا از استعدادهاى هنرى اين قوم دعوت
نكنيم كه توانايى خود را در اين باره به ظهور برسانند؟ و آنان را مورد تشويق

قراردهند؟» .پاسخ من ايناست كه چرا ،ما به راه غلط رفتهايم ،اما انقالب به
حکم همين ابتكارها به حکم ممکن كردن ناممکن ،سدها را خواهد شکست و

راه را باز خواهدكرد .هيچ نبايد اميد را از دست داد وقتى در اين جنگ
اينسان ناممکن ،ممکن مىشود ،ناممکنها ممکن مىشوند ،پس بايد يقين
داشت و به اين نسل اعتماد كرد كه او حکومت جهل را نخواهد پذيرفت.

سرانجام اين انقالب همانطور كه تو برادر گرامى خواستهاى و آرزو كردهاى

عصر سوم علمى و تداوم عصر اول خواهد شد .البته اين بشرطى است كه همه

اهل علم بکوشند و ارزش علم را نشان بدهند ،اول آنها بکوشند و علم را در
برابر عقيده قرار ندهند بلکه همسو بدانند تا راه بازگردد و انديشههاى جوان ما
ابتكار بر ابتكار بيافزايند و اين عصر ،دوران سوم ،را آغاز كنند .عصرى كه

مىبايد آغازگران آن هنرمند باشند ،يعنى بدنبال ممکن کردن ناممکن باشند.
نيروهاى مسلح ما ،همه آنهايى كه براى پيروزى در اين جنگ زحمت كشيده و

مى كشند ،آنها كه شهيد شدند و آنها كه معلول شدند و آنها كه مجروح شدند،
آنها كه در جبههها مقاومت مىكنند همه و همه هنرمندند ناممکن را ممکن

كردند و اينك با اين روحيه ،با روحيه «ديدى كه شد»آماده مىشوند تا قدمهاى
استوار بعدى را نيز بردارند.
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در اين جبههها مسئله چشمگير اول همآهنگى ميان نيروهاى مسلح،
ارتشى ،سپاهى ،بسيجى ،نيروهاى چريکى است

اما بازديدى از جبههها در سه روز ،ساعات طوالنى از سه جبهه نقابيه
بهبهان و شوش و دزفول ديدن كرديم .پل ويی جامعه شناس فرانسوى كه از

سال  1338با من همکارى علمى دارد آمده بود و در اين بازديد همراه بود .او
ارزيابى خود را از آنچه ديده بود اينطور گفت« :انقالب اسالمى نيروهاى

مسلح شما را دچار اساسىترين انقالبها كردهاست ،اين روحيه ،اين برداشت از
امور ،اين انسجام ،اين شجاعت و دليرى ،همان انقالب واقعى است كه مىبايد

رخ مىداد .آنچه از نابسامانيها ديده مىشود وقتى با اين انقالب مقايسه
مىكنيم مىبينيم كه به حساب نمىآيد و نبايد از انقالب اميد برگرفت .اين

انقالب راه خود را طى خواهد كرد .اين نسل در منجالب برخوردها،
زورگوييها ،نابسامانيها و نابهنجاريها غرق نخواهد شد خود را از اين منجالب

بيرون خواهد كشيد و راه خود را باز خواهد كرد .روز اول جنگ با امروز
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وقتى مقايسه مىشود انسان خوب مىفهمد كه اين نسل توانايى بيرون كشيدن
خود را از منجالب دارد .همانطور كه اين نيروى مسلح كه امروز ما ديديم
توانست خود را از گرداب بسيار مخرب شکست كه همه داليل و عوامل بر

شکست و غرق شدن حکايت مىكرد برون بکشد .و اكنون با توانايى تمام که
به جان دشمن افتاده و با ضربههاى پى در پى تكه تكه از بدنه ارتش دشمن

جدا مىكند ،عالمت و بيانگر آناست كه انقالب در ايران ادامه دارد و هيچ
تالشى براى حاكم كردن استبداد در اين كشور اميد پيروزى ندارد .با همه
مشکالت اقتصادى ،بحران ،جنگ خارجى ،جنگ داخلى .اين روحيه اميدى

چنان بزرگ است كه انسان كامالا باور مىكند كه حل آن بحرانها و بيرون آمدن
كشور از آن بحرانها نيز ممکن است .خود من نيز بر اين باورم و بدين اميدم؛

اميد به نسل جوان امروز دوختهام تا افقهاى باز و دور را بنگرد و در برخوردها
بر سر هيچ و پوچ خود را تباه نگرداند .همه چيز امروز ممکن است .روزى كه

جنگ را به ما تحميل كردند ،بيم از شکست بر ذهنها سنگينى مىكرد .امروز
اميد به تغييرات بزرگ در همه خاور ،در همه جا ،اميدی واهى و پوچ نيست،

در صورتيکه از پشت سر ،دست و پاى ما را نگيرند و نبندند ،ما به پيش

مىرويم و اگر هم از پشت سر چون گذشته عرصه را بر ما تنگ کنند ،ما بهانه
نخواهيم آورد و به كار و تالش ادامه خواهيم داد .چون مىدانيم وقتى انقالب

اسالمى ما در اين آزمايش تعيين كننده پيروز شد ،آن وقت جريانهاى ناموافق با

انقالب اسالمى ما چون برق ذوب خواهند شد و ايران چون قلب بر سر تا سر

زندگى بشرى خون خواهد دواند .خون زندگى ،خون حيات که انقالب بخاطر
ادامه آن در استقالل و آزادی رویداد.

در اين جبههها مسئله چشمگير اول ،همآهنگى ميان نيروهاى مسلح،

ارتشى ،سپاهى ،بسيجى ،نيروهاى چريکى بود .آن قدر از اين امر به شوق آمدم
كه ناخودآ گاه به ياد پيامبر افتادم كه به هنگام كندن خندق به گرد مدينه ،وقتى

بر اثر ضربه كلنگ جرقهاى از سنگ پريد گفت« :در پرتو اين نور سقوط
امپراطوريها را ديدم» در پرتو اين هماهنگى پيروزى را ديدم و با اين پيروزى

دگرگونيهاى بزرگ را .مطلب دوم ،همان روحيه شجاع ،بىتاب و جستجوگر
جلب توجه مىكرد كه از قول جامعه شناس فرانسوى آوردم .و مطلب سوم،
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منظره زيبايى بود پر از آموزش كه در جبهه شوش ديدم .ما در آن سوى كرخه،
كيلومترها پيش رفتيم و مواضع نيروهاى خودمان را بازديد كرديم تا رسيديم به
خط اول ،يعنى سنگرهاى نيروهاى ما كه روبروى سنگرهاى دشمن بود .آنها و

ما به روى هم ديدى مستقيم داشتيم كمى كمتر از  2كيلومتر فاصله با دشمن.

بعضى جاها را بايد خميده و از پشت موانع ،تپه و غيره عبور مىكرديم كه

دشمن نبيند و تير مستقيم نزند وقتى به خط اول رسيديم ،چند لحظه پيش از
آن دشمن با تير مستقيم «خرى» را كشته بود حاال خر بخت برگشته در آن روز
و آن ساعت و آن محل با وجود شليك توپخانه و خمپارهانداز و تفنگ و

مسلسل و اينها چه مىكرد خود بحثى است .به هر حال ،خر كشته شده بود و
«كره» او چشم در چشم مادر بىحركت زیر رگبار گلوهها در غمى فرو رفته بود
كه او را از دنيا غافل ساخته بود .ما از كنار او گذشتيم .هيچ حركت و تكانى از
او سرنزد .گلولهها بر زمين مىخوردند و صداى انفجار برمىخاست و او كمترين

تغييرى در وضع خود نمىداد .شايد بيشتر از نيم ساعت ما در آنجا مانديم و در
اين مدت من در احوال اين كره غرق شدم و حيرت كردم از اين بيان خدا كه اين

طبيعت و موجودات آن را بر فطرت آفريده است .اگر اين موجودات را بحال
خود بگذارند و زور در كار نيايد در محبت و صلح با هم خواهند زيست و در

شادى و رشد خواهند زيست .شگفت اينجا است يعنى مسئلهاى است كه از
مشاهده اين منظره بسيار زيبا ،بر من روشن شد :پيش از اين ،اين نظر را مورد
بحث قرار داده بودم اما اينك وضوح و روشنى ديگرى يافتم و آن اينكه نه تنها

زور اصل نيست به لحاظ همين غرق شدن كره در قيافه مادر و فراموش كردن
خطر ،بلکه اگر همين فطرت و ميل بازگشت به فطرت نبود جنگ و زور زندگى

را نابود مىكرد ،آنچه در جنگها موجب مىشود كه از ويرانى كلى جلوگيرى
بعمل آيد همين مقاومت فطرى است ،همين فطرت آدمى است كه حتى در

بحبوحه جنگ انسان را به مقاومت برمىانگيزد ،از ظلم و زور به ستوه مىآورد.
در او انزجار ايجاد مىكند در نتيجه متجاوز را سست مىگرداند و مورد تجاوز

را قوت مىبخشد و او قادر مىشود به تجاوز پايان ببخشد .این واقعیت را كه
اين منظره بوضوح بیان میکرد ،وقتى كتاب ناپلئون را كه تازه در همين هفته
تمام كردم و با خواننده در ميان خواهم گذاشت ،بهتر خواهم شکافت .روشن
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خواهم كرد عملى كه به يك قدرت استبدادى سيرىناپذير پايان دادن بخشيد
كدام بود؟ بهرحال ،از اين منظره زيبا كه نمايش فطرت بود در كنار بيگانگى
از فطرت ،عكاس ما به لحاظ نبودن فيلم در دوربين ،نتوانست عكسى براى
خواننده تهيه كند و چه حيف شد .از نظر من اگر فيلمبردار عقب نمىماند و

مخبرى كه همراه بود فيلمش تمام نمىشد واز اين منظره عكس برمىداشت
زبان اين عكس از صد كتاب گوياتر و رساتر بود؛ بخصوص براى نسل امروز

كه انقالب كرده است .اين عكس به او مىگفت اگر ما به اسالم يعنى به
فطرت بازگرديم مشکلها خيلى زودتر حل مىشوند تا وقتى كه مىخواهيم با زور

مشکالت كشور را حل كنيم ،به او مىگفت چيزى قويتر ،نيرويى بيشتر ،از زور
– که ضعف است  ،-وجود دارد و آن همان فطرت است فطرتى كه با وجود

انفجارهاى پياپى كره خر را كنار نعش مادر نگاه مىدارد .اين «نه» ايست به
زور كه از وجود فطرت اين طبيعت بر مىخيزد؛ توحيد همين است.

به بهبهان بدون اطالع قبلى رفتيم
اما بازديد از بهبهان :به بهبهان ،بدون اطالع قبلى رفتيم و همه رعايتها

شده بود تا هيچکس مطلع نشود؛ تا كه بتوانيم از وضعيت واقعى آوارگان سر
در بياوريم .پيش از شهر در يك اردوگاهى پياده شديم و قرار گذاشتيم با شتاب

بطرف بهدارى اردوگاه برويم طوري كه تا مردم مطلع بشوند ما اردوگاه را

بازديد كرده باشيم .اما هنوز چند قدم از هليکوپتر دور نشده بوديم كه مردم
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

فطرت و نيروى عظيم آن تجلى مىكرد .شايد خودخواهى نگذاشته بود كه من

زيبايى احساسات وصف ناكردنى را اندربيابم و مقدر بود كه خودم منظره را -

پيش از این شرح دادم -ببينم تا بتوانم بفهمم ،چطور مردمى با وجود اينكه
اين همه مصيبت بر آنها وارد شده و بر اثر جنگ آواره شدهاند زندگى و خانه

خود را رها كردهاند و در شرايط سختى ،روزها را مىگذرانند .چطور اينطور با
هيجان و گرمى مىآيند و مجال نمىدهند كه از آنها بپرسى دردشان و كسريشان
چيست .شايد بعضى باشند كه بگويند مردم ما اهل حساب و كتاب نيستند و
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اهل احساسات و عواطف و اين حرفها هستند .اما حال كه براى شما شرح
كردم ،با توجه باينكه انسان ،به قول امام على (ع) شگرفترين مخلوقى است
كه دستگاه آفرينش توليد كرده است ،فطرت ،شعور طبيعى ،در آدمى به مراتب

از موجودات ديگر قويتر است .سختىها يك چيزند فطرت يك چيز ديگر

است .وقتى مجال بروز بيابند ،بمناسبت نپذيرفتن تجاوز اين دومى قويتر

مىشود و اولى را از ياد مىبرد .من دليل و شاهدى هم براى اين بيان خود
دارم .وقتى از آن اردوگاه عمالا نتوانستيم بازديد كنيم به دزفول رفتيم و در

محل ژاندارمرى پياده شديم و آنها هم نمىدانستند به همين جهت سه نوبت
مراسم سالم نظامى انجام دادند و با گرمى و هيجانى مثل گرمى و هيجان
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

عدهاى از آوارگان را در آن جا داده بودند .وارد حياط شديم بالفاصله وارد يك
شبستان شديم ،مردم هنوز نمىدانستند كه رئيس جمهور در دزفول است وقتى

فهميدند جمع شدند ،از كسانيکه در آن اطاق بودند ( با پرده شبستان را به
اطاقهايى تقسيم كرده بودند) ،پرسیدم:

1379

وضع شما چطور است؟ جوانى جلو آمد و گفت كارى به وضع ما نداشته باشيد
ما تحمل مىكنيم ،شما بايستيد ،در برابر داخلىها و خارجىها بايستيد ،پا
سست نكنيد و استقامت كنيد.

خيلى كم در بازديدهايى كه از اردوگاهها كردهام ،تمايل به اظهار

ناراحتىها هست و خيلى زياد تمايل به اظهار همان فطرت است ،فطرت قوى،
اصيل كه در اين انقالب مجال بروز يافته است ،نپذيرفتن زور ،نپذيرفتن

تجاوز ،آن تمايل چون قويتر است بر اين تمايل يعنى بيان ناراحتىها پيشى
مى گيرد .شاهد من بيان اين جوان بود .اين تنها نبود ،همه آن حركات ،حركات
پرجوش و خروش ،پرشور ،حکايت از همين قوت فطرت دارد .نپذيرفتن حکم
زور يعنى عمل به فطرت و وقتى مردم كسى را در عمل موافق فطرت خودشان

بيابند او را دوست مىدارند و اين دوستى را نشان مىدهند ،اما اين دوستى به
شخص نيست ،به همان فطرت است ،به همان امتناع از قبول زور و حکم زور

است .از قبول تجاوز و حکم متجاوز است .بارى ،گفتم با يك خانواده ديگر

هم گفتگو كنم ،اما ديگر ممکن نشد .فرماندار شهر گفت عجله كنيد و تا مردم

نفهميدند اقالا يك محل ديگرى را هم ببينيد ،همينطور با عجله رفتيم ،اما
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عجله چندان ديگر بکار نمىآمد ،مردم مىفهميدند و جمع مىشدند در محل
دوم با سختى بسيار ،در ميان امواج هيجان پناهندگان توانستيم وارد يك حجره
بشويم باز همان داستان تكرار شد .در محل سوم نيز به همين طريق .من كه
حاال ذهنم روشنى بيشتر پيدا كرده بود ،به لحاظ ديدن آن منظره بسيار زيبا در

شوش ،اطمينانم به پيروزى صدچندان شد .فهميدم و مطمئن شدم ارتش عراق

صد چندان هم كه بشود از پس اين فطرت بيدار بر نمىآيد .هم در داخل كشور
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

تا وقتى بيان اين فطرتيم شکست نخواهيم خورد.

بارى بازديد در واقع بدين سه اطاق در سه محل محدود شد و ما ناگزير

در ميان فشار و هيجانى كه مردم نشان مىدادند ،راهى به اتومبيل يافتيم و به
محل سپاه پاسداران رفتيم .آنها افراد سپاه در داخل حيات به صف بودند .با

آنها دست دادم ،در قيافههاى آنها دقت كردم بيان فطرت را يافتم .چيزى كه
بار اميد مرا افزونتر كرد و اميد مرا به پيروزى اين انقالب بيشتر ساخت .نهارى
در آنجا خورديم و بعد نماز و وقتى خواستيم از آنجا به بازديد پايگاه هوايى

برويم بيرون آمدن با اتومبيل از آن محل با سختى تمام انجام شد.

در محل پايگاه ،به خانه افسران و درجه داران و افراد نيروى هوايى رفتم

و از دفاع هوايى بازديد كردم باز همان هيجان ،همان شور و از آنجا چون

هلىكوپتر حاضر نبود و مه بود به پيشنهاد عدهاى از جوانان به زيارت قبور
شهدا رفتم .اما مردم دانسته بودند و به تعبير يکى از همراهان انسان قيامت را

مىديد كه چگونه انسانها از زمين برمىخيزند .انگار كه آدمها دارند از زمين
مىجوشند .تا محل قبور شهدا رفتيم اما اين انسانهايى كه مىجوشيدند و موج،
موج سرازير مىشدند ،امکان پياده شدن بما ندادند و ما با كندى تمام توانستيم

فاصله را تا محل ژاندارمرى طى كنيم و از آنجا با اتومبيل شهر را ترك بگوييم.

در بين راه اتومبيل را براى شستن شيشه جلو و آب ريختن داخل موتور

نگاهداشتند.

دكتر ممکن گفت ما شما را به حال خود نگذاريم حاال خودمان بياييم

پايين و درود بر بنىصدر بگوييم .اما در همين حال چون اتومبيل را جلوى
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كارخانهاى نگهداشته بودند ،نگهبانان و آنهايى كه كشيك بودند ،آنها گفتند؛
كارى كه دكتر ممکن مىخواست بکند ،آنها كردند.

در اينجا البته اين موجب خنده و تفريح شد اما مىخواهم به خواننده

بگويم كه اين احساساتى كه در بيابان و شهر ،بيان و ابراز مىشد ،خودخواهى

است كه اگر انسان متوجه شخص خود بداند .اين بيان همان فطرت است،

فطرتى كه در انقالبهايى از گونه انقالب ما بروز مىكند .انسان مىخواهد
تسليم زور نشود و بيان كننده اين نياز اساسى را تشويق مىكند ،تقدير مىكند،
تا وقتى كه بيان كننده است.

به مناسبت روز زن ،كتاب خانواده از چاپ خارج شود و در دسترس
زنان كشور قرار بگيرد

اما مسئله دوم كه باز شاهدى است بر همين بيان من از منظرهاى كه ديدم،

مسئله روز زن است و سنجش افكارى كه به اين مناسبت نزد زنان بعمل آمده
است .اينكه من به مناسبت اين روز پيامى نفرستادم اميد من اين بود كه به
مناسبت روز زن ،كتاب خانواده از چاپ خارج شود و در دسترس زنان كشور

قرار بگيرد .اما اين اميد نااميد شد ،براى اينكه نسخه آماده چاپ را از كيف
آقاى گرمارودى با خود كيف دزديدهاند .حاال يا دزد سياسى بوده يا دزدى
بوده كه خيال كرده پولى دارد و كيف را دزيده است .اگر دومى بوده كه به

«كاهدان» زده است و اگر هم اولى بوده ،باز هم ناشى بوده و به «كاهدان»

زده بنابراين چون من فكر مىكنم نزد كسى كه كيف را ربوده همان فطرت

وجود دارد و قوى است ،بدين وسيله از او مىخواهم كه كيف رابرگرداند و اين
كتاب منتشر بشود .چون كارى است مفيد .براى نسل امروز و در خدمت

آزادى واقعى و رشد زن .از اتفاق آقاى آشتيانى كتاب خود را تحت عنوان

رهبرى براى من فرستاده بود .مقدمه آن كتاب را من خواندم كه يادداشتها،
برگه ها و مداركى جمع آورى كرده بود براى نوشتن كتاب و آنها را ربودند ،مثل
آن كتاب (حال يا گم شده يا ربودهاند درست به ذهنم نيست) بهرحال او
ناگزير آن كتاب را بر اساس حافظه و آنچه موجود بوده در دسترس داشته از نو
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تدارك كرده و نوشتهاست .اين را هم بگويم كه چون ممکن است او اين
يادداشتها را بخواند ،اين كتاب را دوباره بايد با همان نقدى كه نوشته بود،

بنويسد و براى من بفرستد چرا كه من كتاب را مىخواستم به خوزستان ببرم و
حاال مثل همين دست نويس و برگههاى ايشان گم شده است و من از خواندن

آن كتاب محروم شدهام .بهرحال ،آن وقت به ذهن من آمد كه نكند همين بال

بر سر اين كتاب بيايد ،ايناست كه تأكيد كردم كه گم نكنيد .پس كارى كه من

مىخواستم بکنم اين بود و آنهم اينطور شد .بهرحال اندوه من از اين امر بسيار
است.

كارنامه شنبه  29تا جمعه  4ارديبهشت 1360
تاریخ انتشار دوشنبه  21ارديبهشت 1360
روزنامه شماره 536

قسمت دوم
سنجش افكار كه از زنان بعمل آمده است

باز مىگردم به مسئله سنجش افكار كه از خود زنان بعمل آمده است و
جوهر و لب كالم ،يعنى آن مطلبى كه از اين سنجش در مجموع بدست مىآيد،

ايناست كه انقالب به خالف باور و به خالف تبليغ ،تغييرات مهمى را در
جهت رشد و آزادى زنان موجب گشته است .در اينجا به مناسبت ،بحثى درباره

قانون مىكنم .عدهاى اينطور تبليغ مىكنند كه عالمت آزادى پيدايش قوانين
بر صفحه كاغذ است و نشر آن در روزنامهها .مىگويند خوب براى آزادى زنان

چه قوانينى نشر شده است ،تصويب و منتشر شده ،هيچ .اما قانونى كه در كاغذ

مىنويسند درصورتي كه با واقعيت اجتماعى سازگار نباشد به اجرا درنمى آيد.
و اين بحث مهمى است در جامعهشناسى .قانون غير از قابليت اجراى قانون

است .آن قانونى واقعى است كه به عمل درآيد تا به عمل درنيايد قانون ،جنبه
1383

اجرايى واقعى پيدا نكرده است و به عمل درآمدن يك قانون انطباق آن قانون
است با فطرت ،بنابراین ،با حقوق و نيازهاى انسان در جريان رشد .اگر اين

انطباق را داشت بتدريج كه جهل انسانى برطرف مىشود ،موانع برطرف

مىشوند ،قانون قابليت اجرا پيدا مىكند .اين است كه در انقالب ،آن رسوم و
عادات كه براساس مردمدارى ،مردمساالرى ،بوجود نیامدهاند ،اگر تغيير پيدا

كردهاند ،پس ،در عمل ،مردم تغيير پيدا كردهاند؛ اگر درك مرد نسبت به زن
تغيير پيدا كردهباشد ،در عمل ،مردم تغيير پيدا كردهاند؛ انقالب درک مرد را
نسبت به زن تغييرداد ،درك زن را نسبت به خود و به مرد تغييرداد؛ رفتارها

عوض شدهاند در حقيقت قانونها عوض شدهاند .قانونهاى مانده از گذشته،

عوض شدهاند .زیرا ضامن اجرا در روحيه ،طرز فكر ،دانش و رفتار اجتماعى
ندارند.

اينطور كه از اين سنجش افكار برمىآيد و بسيار نويدبخش و اميدبخش و

شادى بخش و پر از پيام نسبت به حال و آينده است ،مىگويد كه در قانون

واقعى ،در پندار و طرز فكر و رفتار و رابطهها تغييرات بوجود آمدهاند و
پيروزى يك انقالب هم در همينها است .مورد به مورد ما پيش مىرويم.

شما خوانندگان مىدانيد كه در جامعه ما كاركردن مرد در خانه عيب شمرده

مىشد .اما اينطور معلوم است كه نسبت خانههايى كه درآنها ،شوهران با
همسران ،مردان و زنان ،در كارِ خانه شركت مىكنند بيشتر است از خانوادههايى
كه مردها هيچ در كار خانه شركت نمىكنند .البته شوهرانى كه در كار خانه

شركت مىكنند بعضى كم شركت مىكنند؛ بعضى ميزان شركتشان متوسط است و
بعضى زياد .اما اصل همان مشاركت است .همين همکارى است كه مفاهيم را

دگرگون مىكند رابطه را دگرگون مىكند و آن حالت سلطه و قهر و غلبه ،رابطه
بر پايه زور را عوض مىكند ،رابطه را مىبرد بر پايه فطرت و محيط خانواده را
محيط عشق ،صميميت ،صفا و پيشرفت و كار و تالش مىگرداند .در اين

محيط است كه فرزندان نوپرورده مىشوند .به اين مناسبت داستانى از زندگى
امام على (ع) با فاطمه زهرا (ع) كه امروز يعنى روز زن كه مصادف با تولد
اواست مىآورم.
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»روزى پيامبر نازنين ما وارد خانه امام شد و ديد زن و شوهر نشستهاند و به
نوبت گندم آرد مىكنند .پيامبر گفت« :حاال من جاى كداميك از شما را در

كار بگيرم؟» .على پاسخ داد« :جاى فاطمه را براى اينكه او خسته
شدهاست» .منظور به اينكه همکارى در خانه يك سنت اسالمى است.
اميدوارم آن عده هم كه 36/6درصد هستند كه در كارخانه شركت نمىكنند،

اين مطلب را كه مىخوانند در كار خانه شركت بکنند .البته خود من هم جز
كسانى هستم كه كم شركت مىكنم به لحاظ گرفتاريهايى كه هست و شما

خوانندگان مىدانيد.

بعد درباره اختالفهاى ميان زن و شوهر ،باز انقالب اثر خود را باقى

گذاشته است ،گرچه اختالفها را دسته بندى كه كنيم ،همان اختالفهايى است
كه قرآن بدانها صراحت دارد و در تاريخ بشرى اين اختالفها امرهاى مستمر

است و در مجموع آنها را در سه دسته مىتوان دستهبندی كرد.

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

اختالف بر سر مسائل مادى زندگى ،اختالف بر سر اخالق ،عقيده ،سليقه
و امورى از اين گونه ،اختالف بر سر رابطه فاميل زن با فاميل شوهر فرزندان و

رابطه جنسى ،شوهر و زن در خارج محدوده زناشويى.

آنچه چشمگير است ايناست كه يك اكثريت عظيم در هيچ مورد اختالف

ندارند :در  33درصد خانوادهها ميان زن و مرد اختالف است كه از آنها
 13/2درصد بر سر مسائل مادى و رفاهى 9/5،درصد بر سر اخالق و عقيده و
سليقه 10 ،درصد بر سر روابط فاميل زن و فاميل شوهر ،زن جديد گرفتن و

اينگونه مسائل .البته تعدد زوجات  6درصد از موارد است و مىشود گفت
نزديك به صفر و ناچيز این امر كه در اكثريتى از خانوادهها اختالفى نيست
بسيار نويدبخش و اميدبخش است و اين امر كه نزد اين خانوادهها اختالف

است جاى يأس نيست و اگر آنها که ميانشان اختالف است كارنامه مرا
مى خوانند ،راه حل اين اختالفها را اين بدانند كه با هم بر اساس فطرت و
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حقوق عمل كنند ،نكوشند به هم زور بگويند .اگر هر كدام از زن و مرد قبل از
اينكه بخواهد عمل كند ،از خود بپرسد آيا حق مىكند و حق مىگويد يا زور

مىگويد ،اختالف بوجود نمىآيد و هنر زندگى هم درهمين است كه دو نفر با
وجود اختالف با هم زندگى كنند و بکوشند در رفع اين اختالفها.

خود اين كم شدن اختالف در خانوادهها كه اين درصد رقم بااليى است،

نه در رژيم سابق چنين چيزى متصور بوده و نه در كشورهاى ديگر دنيا،
خانواده بدون اختالف پيدا نمىشود .اين حکايت از همان صحبتى مىكند كه
بمناسبت آن منظره (ميدان جنگ) عنوان كردم انقالب اسالمى تقابل دو زور

با هم نبوده ،يکى زور رژيم و ديگرى زور مخالفان رژيم ،بلکه تقابل فطرت با

زور بوده است و طبيعى است كه اين اثرها را در خانوادهها ،میان زن و شوهرها

بوجود آورده باشد .انقالب واقعى انقالب رهايى بخش ،انقالب آزاديبخش،

انقالب اسالمى ،همين است كه واقع شده يعنى در رابطه زن و مرد نقش زور را

كم كرده است .اگر در اداره كشور اين نقش (زور) به حداقل مىرسيد ،آن

مقدار از اختالفها هم كه در خانوادهها مانده به لحاظ حل مشکالت مالى و
حاكميت معنويت اسالمى در جامعه از بين مىرفت .آن وقت براستى

خانوادهها كانونهاى شادى و رشد و تعالى مىشد؛ آن خانواده و واحد
پيشاهنگ اسالمى تحقق پيدا مىكرد .از اين طرف هم راه هست .يعنى شما

زنان و مردان در خانه سعى كنيد آنچه را كه مىخواهيد در جامعه از بين برود
از بين ببريد ،اختالفها از بين رفتنى است چون من خود شوهر و پدرم و مىدانم

كه از بين رفتنى است .البته خانواده ما هم بحمدالله جزء خانوادههایي است كه
بلحاظ حسن رفتار همسر من اختالف در آن تا اين هنگام نبودهاست .پس

مىشود كه شما از اينجا راه بيفتيد (اىن  33درصد) و بکوشيد واقعيتها را
آنطور كه هست ببينيد نه بر اساس زور بلکه بر اساس فطرت و حق.
اختالفهاى خود را حل كنيد در جامعهاى كه در كانونها و واحدها اختالف

نباشد ،اختالف نمىتواند باقى بماند .به اين ترتيب شما موفق مىشويد جامعه
خودتان را هم عالج كنيد.

باز ما يك تحولى مىبينيم كه انقالب در رفتار اجتماعى زنان ما بوجود

آورده است .به اين صورت كه در پاسخ اين سئوال كه مناسبترين سن ازدواج
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براى زن و مرد كدام است؟ مىبينيم كه  27درصد  15تا  20سالگى را سن
مناسب دختران براى ازدواج مىدانند ،البته  18سال را  20درصد و  27سال

را هم  27درصد گفتهاند .يعنى اين دو سال را بسيار بيشتر عنوان كردهاند.
اينهم باز از آثار و بركات انقالب است و بنظر من دستآورد بزرگى است؛
براى اينكه سن و عقل و توانايى شركت در زندگى خانوادگى ،نسبت مستقیم

دارد با داشتن امکانات بدنى ،طبيعى و اجتماعى امروز .زن و شوهر باید از
پس برآوردن نيازهای ضرور و برقرارکردن روابط صحيح خانوداگى ،برآیند.

حاال بمناسبت ،قسمتى از يك كتاب را مىآورم براى اينكه جبران كرده

باشم گم شدن آن كتاب و ندادن پيام را .اين كتاب را فردى بمن داد كه
بخوانم ،عنوان كتاب « روانشناسى جمعى ،تودهاى ،اجتماعى فاشيسم» است.

فصلى از اين كتاب تحت عنوان «وظيفه اجتماعى فشار و اختناق و سرکوب
جنسى» است .مىگويد« :ماركسيسم عاميانه توضيح نمىدهد ،چرا انسان

اجازه مى دهد او را استثمار كنند و از نظر اخالقى او را تحقير كنند؟ سعى

مىكند توضيح بدهد چگونگى استثمار را اما توضيح نمىدهد چرایى آن را و
اينكه چرا انسان استثمار و تحقير خويش را مىپذيرد و بر آناست كه ،در قرن
بعد از ماركس ،فرويد كوشيد فراگرد زندگى روانى را كشف كند .كشفهاى او

را يك به يك شرح داده و من همينطورى بدون توضيح مىگويم براى اينكه
توضيح آن از حوصله خواننده عادى خارج است .و ما كار به نتيجه اين بحث

داريم نه به توضيح اين كشفها.

کارنامه شنبه  29تا جمعه  4ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار سه شنبه  22اردیبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 537

قسمت سوم

چهار کشف فروید
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كشف اول این كه غير از شعور آگاه ،دستگاه شعور آدمى يك شعور
ناخودآ گاه هم دارد.

كشف دوم بزرگ فرويد وجود قوه جنسى نزد كودكان و نه تنها وجود

حركات و اعمال جنسى بلکه بازتاب وجود اين قوه در مجموعه حركات و
رشد كودك است.

كشف سوم او ايناست كه فشار ،اختناق و سركوب جنسى مانع از برآورده

شدن ميل جنسى ،آن را از بين نمىبرد ،بلکه موجب مىشود كه اين ميل به
صورتهاى گوناگون ،بروز كند .بعد ما خواهيم ديد كه اين صورتهاى گوناگون

اغلب صورتهاى خشن و تخريبى است .صاحب كتاب مىخواهد بگويد كه
رشد قدرت استبدادى رابطه مستقيم دارد با فشار و اختناق جنسى.

چهارمين كشف مهم فرويد ايناست كه تعيين كننده ،روحيه ،اخالق و رفتار

آدمى ،تدابير تربيتى است كه پدر و مادر و محيط در حق انسان بکار مىبرند و
از ابتداى طفوليت ،بعد در صورت تضاد و برخورد ميان تمايالت فرزند و

احکام والدين بصورت باور در رفتار و اخالق انسان منعكس مىگردد.

صاحب كتاب ،بر اساس اين كشفها ،مىگويد :جامعهشناسى مبتنى بر

روانكاوى مىكوشد جامعه را تحليل كند و طبيعتا بين ميل به تخريب و
سركوب و فشار اختناق جنسى رابطهاى برقرار میكند .البته بحث صاحب
كتاب مفصل است خود او اين سئوال را طرح مىكند چه داليل جامعهشناسى

بر وجود رابطه میان اختناق در سطح جامعه و اختناق جنسی در سطح فرد

وجود دارد؟ و اينطورنتيجه مىگيرد :رشد قدرت استبدادى در جامعهها و بهتر
است بصورت عامتر بگوييم رشد قدرت در جامعهها بدون القاى طرز فكر،
روحيه و رفتار كارپذيرانه نزد اكثريت جامعه ممکن نمىشود؛ يعنى توده مردم

در صورتي كه از بچگى به طبيعى انگاشتن فشار و اختناق جنسى خو نكرده
باشند .آن زمينه را پيدا نمىكنند تا كه بعد بتوان به آنها فشار و اختناق سياسى و

اقتصادى را تحميل كرد .مىگويد« :منع جنسى بچهها ،ايجاد ترس و شرم از
قدرت در حقيقت الزم و ملزوم يکديگرند .آمريت سياسى ،آمريت اقتصادى و
قبول اين آمريت ريشه در تربيت دوران كودكى دارد كه در آن دوران سركوب

شروع مىشود در دوران جوانى نيز ادامه مىيابد» خود او (صاحب كتاب)
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مىگويد « :زنان به لحاظ محروميت جنسى و حالت انفعالى كه دارند بر خالف
منافع خودشان در جامعههاى فاشيزمزده (حاال ما كلىتر مىگوييم در جامعه

هايى كه بنا بر تمركز قدرت است) ،رأى به آنهايى مىدهند كه قدرت

پرستند» .مىگويد « :انفعالی که ناشی از همين اختناق و سركوب است،
موجب مىشود كه او (زن) بر موقعيت خويش واقف نشود ،مرد هم بر موقعيت
خويش واقف نشود و حاكميت قدرت را بپذيرد و خود در خدمت قدرت قرار

بگيرد» ايناست كه جامعه بصورت يك ماشين بزرگ تخريب درميآيد و
متناسب با محروميت و توان عمل انسانها ،محروميتها را وسیله توجیه اعمال

زور در یکدیگر میکنند و آنها را با خشونت و وحشيگرى جبران میكنند.
خوب بخواهم خالصه كنم حرفهايى كه از قول صاحب كتاب آوردم ،مىشود

اينكه:آنچه انسان بطور فطرى ،بعنوان غرايز دارد ،بايد در همان حد

فطرت نيز ارضاء بگردد:

در جامعههايى كه اصل بر زور و استبداد است ،اين ارضاى طبيعى ممکن

نمىشود و محروميتها فراوانتر از فراوان مىشود .درنتيجه ،چون غريزه است و
محروم كردن بدون اعمال فشار ممکن نمىشود و با فشار از بين نمىرود،
بصورتهاى ديگر بروز مىكند .آن صورتهاى ديگر همان ميل به تخريب و
تبديل جامعه است بيك ماشين بزرگ كه در آن همه يکديگر را تخريب

مىكنند.

خوب حاال كه اينطور است و اين نه يك كشفى است كه صاحب كتاب

كرده و من آن را براى شما بازگو كردم بلکه اين امرى است كه در تمام جوامع

شناخته شدهاست .حاال اگر بخواهم درباره آن فصل از كتاب گمشده را ( كه
اميدواريم از سر بنشينند و آن قسمتهايى كه نوار بوده دوباره پياده كنند .و

باالخره كتاب را آماده كنند) تحت عنوان « زن شيئى جنسى » در اينجا بياورم

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

برپا يه عقيده و عالقه است .اين رهنمود قرآن است چرا اين بهترين است؟ به
لحاظ اينكه اگر ما بگوييم فشار و تضييق وقتى وجود ندارد كه زن و مرد

همينطور كه غذا را هروقت گرسنه شدند مىخورند ،در ارضاى ميل جنسى هم
آزاد باشند ،در دنياى واقعى ما اين كار شدنى نيست مگر از راه اعمال زور،

همان طورى است كه ما در جامعههاى سرمايهدارى كه اين رفتارها در آنجا

هست مىبينيم ،نازیسم و فاشيزم در آن جامعهها بوجود آمد؛ استالينيسم هم در
همان جامعهها بوجود آمد و انسان هم در همين جامعهها به شيئى تبديل شد.

انسان وقتي كه در جامعه زندگى مىكند ،اگر بخواهد نيروى جنسى را بصورت
يك عامل اعمال زوربکاربرد از آن ،درجذب و دفع ،استفاده کند ،فشار،
بنابراین ،محروميت جنسى تشديد مىگردد؛ اگر پيش از اين بوده و بوجود

مىآيد و رشد مىكند اگر نبوده .نتيجه اينكه انسان در جريان دائمى ،جذب و

دفع بايد دائم تسليم شود و تسليم كند .اين همان جريان يا فراگرد تخريب

عمومى است كه به فاشيزم مىانجامد .اينكه اسالم دين فطرت است و با

حاكميت استبداد ناسازگار است ،بدینخاطر است كه زن و مرد در سن بلوغ و
رشد نه بر پايه زور بلکه بر اساس عقيده و عالقه و جاذبه متقابل زندگى

مشتركى را شروع مىكنند و در اين زندگى مشترك به تعبير قرآن ،منع جنسى،
فشار جنسى و محدوديت جنسى ،شرم جنسى هيچ وجود ندارد .بخش مهمى از

نابهنجاريها و نابسامانيهاى اجتماعى بازتاب استبداد سياسى است در تعليم و
تربيت فرزندان كه در نزد كودكان بصورت بيم و ترس از عمل جنسى و شرم از

آن از سوى پدر و مادر القا مىشود و همين است كه آدمى را چون در آن غريزه
اصلى ترسان و لرزان شده ،آماده مى كند براى قبول استبداد و بعد هم در مباحث

زناشويى ،همين شرم و ترس و محدوديت موجب آن مىگردد كه ناكامى جنسى

به اختالفات خانوادگى منجر شود؛ چرا كه بحق محروميت موجب از بين رفتن
غريزه نمىشود ،بلکه سبب بروز آن بصورتهاى ديگر و در نتيجه حاكميت زور بر
روابط زن و شوهر مىشود.
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درباره سن ازدواج متناسب براى مردم  20تا  30سال سن مطلوب
ازدواج بيان شده كه  89تا  90درصد پاسخ دهندگان اين فاصله سنى را

مناسبترين سن شناختهاند .آنچه كه نظر مرا در باره تأثير انقالب تائيد مىكند
يکى پاسخى است كه براى چگونگى حل اختالف دادهاند 51 :درصد از پاسخ

دهندگان اختالف را بين خودشان حل مىكنند و اين فوقالعاده اميدبخش و

نويدبخش است و اين همان است كه من گفتم و اميدوارم بقيه هم همين كار را
بکنند .بر اين  51درصد بايد  12درصد هم كساني را افزود كه گفتهاند هيچ
اختالفى نداريم .بنابراين مىشود در حدود  63درصد ،حدود  30درصد
اختالف را وسيله پدر و مادر ،خواهر ،برادر و يا افراد خانواده و بزرگان فاميل

حل مىكنند .اينان نيز خود به خود بهمان راهى مىروند كه قرآن پيش پاى

خانوادهها گذاشته است .بطور فطرى انسان اينطور مىكند ،در صورتي كه بنابر
رفع اختالفها باشد ،اما وقتى خودشان بين خودشان حل كنند اين بهترين شکل

حل اختالف است .پاسخى كه به سئوال « :سه مشکل اساسى خانواده خودر

بگوييد؟ » دادهاند اين معنا را تائيد مىكند .چون آنهايى هم كه باهم اختالف
داشتهاند اختالف را مشکل نمىدانند .بهمان دليل كه اكثريت عظيمشان (66

درصد) جزئى مىدانند و بين خودشان حل مىكنند 93 .درصد مىگويند كه ما
مشکلى نداريم .اين معناى تغيير در رفتارها و در قانونهاى حاكم بر زندگى

انسانى است.

اگر  93درصد خانوادهها باهم و در خانه مشکلى نداشته باشند ،بايد گفت

كه جامعه يك جامعه خوشبخت است و انقالب در آن تحقق يافته و حکومت
اگر بازتاب اين واقعيت نباشد ،اين واقعيت آن حکومت را با خود تطبيق

خواهد داد .قانون اگر متناسب با اين واقعيت نباشد ،اين واقعيت ،آن قانون را
با خود متناسب مىگرداند .پس ما بايد اميدوار باشيم.

اين نارسایيها كه هست ،فشار ،تضييق ،اختناق ،سانسور ،مشکالت

اقتصادى ،جنگ ،اينها صدمه به اصل هنوز نزده و آن بازگشت به فطرت ،گريز
از استبداد ،گريز از سلطه داخلى و خارجى ،جستجوى اسالم بمثابه راهنمای
همين زندگى با صلح و رشد و معنويت و دوستى و تفاهم شدهاست .اين

دستآوردها را ،نسل امروز باید مثل يك گوهر حفظ کند.
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خوب بقيه نظر سنجی :مشکل مسکن ،بودجه خانوادگى ،بيكارى ،مرض و
جالب است كه اختالف بين زن و شوهر  6درصد بصورت مشکل درآمده

است( ،چون قبالا گفتيم كه براى  %33اختالف وجود دارد ولى بصورت
مشکل نيست) .آنهم درصدى به اين پايينى .وضع وقتى فرق مىكند كه
صحبت از مشکل مجموعه خانواده است .مشکلى است كه هم براى مرد و هم
براى زن ،هر دو وجود دارد .در اين وقت كمبود بودجه خانوادگى  22درصد،

مشکل مسکن  22/6درصد ،بيكارى  11/8درصد بصورت سه مشکل عمده

خانوادهها است كه در واقع مشکالت اقتصادى است و با سنجشهاى ديگرى
كه ما راجع به مشکالت كرديم كامالا مىخواند .سنجش افكارى راجع به سه

مشکل عمده جامعه انجام شدهاست .در آنجا هم  35/7درصد مشکالت
اقتصادى را مشکل اول دانستهاند .نزد زنها درصد باالتراست 56/4:درصد از

کسانى كه پاسخ گفتهاند مشکل خانوادهشان را مشکل اقتصادى خواندهاند.
اين همان بحران شدت گير و شتاب گيرى است كه بايد با قاطعيت و با فهم

درست به آن پرداخت .در اين سنجش افكار ،مشکل دوم 26/7 ،درصد
مشکل سيأسى است .نبود آزادى ،سانسور ،برخوردها ،اختالفها ،استبداد .نزد
زنان مشکل سياسى نبود آزادى ،بسته بودن دانشگاه ،بدى وضع مدارس ،نبود
اعتماد به آينده ،مشکالت سرگرمى و تفريح و اينگونه مشکالت است .جنگ

مشکل سوم است 8/8 :درصد .يعنى كمتر از دو مشکل اول ،جنگ مشکل

جامعه است .ولى در اين سنجش افكار تا اينجا اثرى از جنگ نيست .شايد

هم تصور پاسخ دهندگان اين بودهاست كه باید مشکلهایی را بگویند که

خانواده بطور ملموس با آنها روبروست.

مرض و فساد در اعضاء خانواده و مشکل تربيت فرزند و ازدواج بچهها و

خانهدارى مشکلهای دیگر است؛ از اينگونه مسائل مشکل نوع سوم است.

اما بهتر شدن وضع زنان بر اثر انقالب بر خود آنها نيز معلوم است:

بطوري كه 12/4درصد پاسخ دهندگان مىگويند انقالب تغييرى در وضع نداده
است و  29درصد نمىدانند .از نظر بقيه اين تغييرات بوجود آمده است3/6:

درصد مىگويند سن ازدواج پايين آمده و  10درصد مىگويند درصد ازدواج
زياد شده و 13/4درصد مىگويند توقعها ،تشريفات ،ايرادها ،جهيزيه يعنى
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موانع ازدواج كم شده و  13درصد مىگويند وضع زنان بطور كلى بهتر شده و
 2درصد مىگويند بدتر شده و  1درصد مىگويند حق زنان بيشتر رعايت

مىشود .در مجموع ،زنان ما بر تغيير ،آگاهى و استحضار دارند .به اين امر
خواهم پرداخت كه آن چيزها كه بدست آمده ،چه چيزهايى است و چگونه
بدست آمده است .اول سنجش افكار را تمام كنم و بعد بدان بپردازم.

نيمى از پاسخ دهندگان بر اثر آشنايى قبلى با هم ازدواج كردهاند

اين امر ،خود ،تكيه بر عقيده يا عالقه را بيشتر مىكند .سخن من تنها يك
اظهار نظر نيست ،بلکه خود از پاسخى كه به اين سئوال دادهاند برمىآيد.

سئوال ايناست :سه نكته مهم را كه بايد در انتخاب همسر در نظر گرفت نام

ببريد؟  67درصد عقيده و اخالق را ضابطه شناختهاند براى انتخاب همسر.
البته  6/8درصد هم شغل و درآمد و پول و سرمايه را ضابطه شناختهاند .اما در
حقيقت باز خود بخود الاقل در وجدان آگاه و بيدار پاسخ دهندگان همان دو
اصل قرآنى بعنوان ضابطه عنوان شده ،عقيده و عالقه و به گمان من اين

تغييرها ،تغييرهای بزرگ و ذيقميتى است كه نبايد گذاشت از دست برود.

پاسخى كه به سئوال انقالب تاكنون چه كار مهمى براى زنان انجام داده

است؟ دادهاند ،بيان ما را درباره تغييراتى كه انقالب در امر ازدواج به وجود
آورده و پيش از اين گفتيم (پاسخها را) روشنتر مىگرداند 37 :درصد از زنان

مىگويند هيچكار .نه به ضرر كار كرده نه به نفع 36/8 .درصد نمىدانند يعنى
براى اكثريت انقالب كارى نكردهاست 8 .درصد گفتهاند كه آزادى اجتماعى

بيشتر شده 4/4 .درصد گفتهاند ديد سياسى زنان بيشتر شده ،كارهاى مفيدى

برايشان انجام گرفته 1 .درصد گفتهاند از اين مصرفى بودن بدر آمدهاند4 .
درصد گفتهاند محلهاى بد بسته شدهاست.

اين پاسخ را وقتى مقايسه كنيم با تغييراتى كه در واقع انجام گرفته ،از روى

جوابهايى كه دادهاند ،اينطور بنظر مىرسد كه زنان اين تغييرات را در
متصديان امور نمىدانند و حق هم همين است .يعنى اين تغييرى كه خود مردم

بدست مىآورند ،اساسى است و ماندنى است و پايدار و اصيل است و كسى هم
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نمىتواند ،آن را بگيرد .ايناست كه هميشه گفتهاند حقی هست که داشتنی است
و حقی هم هست که گرفتنى است .آنچه را كه به آدمى بدهند ،به فرض ما هم
تصميمى بگيريم و ابالغ هم بشود باز نبايد به اجرا برسد از دهها مجرا بايد

عبور كند و باز بايد خود صاحبان حق بدوند و آن را بگيرند واال حق خودبخود

داده نمىشود .ايناست كه ما مواجهايم با اين دوگانگى و اين دوگانگى توضيح

اينگونه پاسخ دادن به سئوالت نيست .فرد يك فاصلهاى ميان خود و ادارهاى

كه از انقالب حاصل شده و حس مىكند و مىگويد و براى من كارى نكرده

است .خوب حاال خود جامعه اين پاسخ را كاملتر و روشنتر مىكند .در

پاسخ اين سئوال كه در قانون اساسى حقوق زنان رعايت شده است يا نه؟

 60/8درصد نمىدانند ،خوب اين يك نقصى است بر كار ما كه حقوق مندرج
در قانون اساسى را براى مردم توضيح ندادهايم .اما  10درصد مىگويند هيچ

و 28/4مىگويند حقوق زنان رعايت شده ،البته بيك درجه نمىگويند .از اين
 28/4درصد 9/2 ،درصد مىگويند كم 7/8 ،درصد مىگويند متوسط،
6/8درصد مىگويند زياد و  4/6درصد مىگويند خيلى زياد .باز مىبينيم كه
زنان ما اين تغييراتى كه در خودشان بوجود آمده و در مردم بوجود آمده ،آنها را

حس مىكنند و مىگويند ،آن تغييراتى كه در اداره بوجود آمده ،يعنى تبديل
قانون به اجرا آن را هنوز نمىبينند .ايناست كه واقعا ما به همان بيانى مىرسيم
كه دائم تكيه كالم من است :ملت ما منزلت مىخواهد .يعنى حقوق و تكاليف
او بايد بر طبق قانون معين باشد و اين قانون به اجرا درآيد .اين چيزى است كه

جامعه ما مىخواهد و قرنها از آن مرحوم بوده است .اگر در انقالب اسالمى هم
از آن محروم بماند چون آن محروميت هست دنبال راهحلهاى ديگر خواهد

رفت .اين تغيير روحيه را اگر ما دنبال بکنيم مىبينيم كه پاسخهايى كه به
سئوالهاى ديگر دادهاند ،روشنتر مىگرداند :در پاسخ اين سئوال كه « آيا با كار
كردن خانمها در خارج از منزل موافقيد؟»  75/2درصد گفتهاند بله22/2 .

گفتهاند خير 1/4 .درصد گفتهاند بلى بشرطى ،يعنى بله مشروط .درپاسخ به
این پرسش:چه نوع شغلى؟ كارمندى اداره  7/6درصد ،پرستارى بهيارى،

پزشکى 14درصد .معلمى22/2درصد ،خياطى و آرايشگری  3/6درصد ،همه
كارها را مىتوانيم انجام بدهيم  17/2درصد ،مشاغلى كه از نظر روحى و بدنى
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متناسب با زن باشد 4درصد؛ اين هم نوع مشاغلى كه زنان در خارج خانه
مايلند داشته باشند.

در پاسخ اين سئوال كه قبل از انقالب با حجاب بوديد يا خير؟ 23/2درصد

خير 76/4،درصد بلى و در جواب اين سئوال كه بنظر شما پوشش اسالمى
چگونه لباسى است؟  33/2درصد لباس سنگين بدون چادر و روسرى و 33/6

درصد مانتو و روسرى و  31/4درصد چادر و  1/6درصد حجاب باطنى و 5/4
درصد فرق نمىكند فقط پوشيده باشد .هركس مىخواهد از مقايسه اين دو رقم

نتيجهاى را كه بايد بگيرد ،بگيرد .اما نتيجهاى كه من مىگيرم اين است كه در

امراعتقاد ،توضيح ،اقناع و تبليغ تنها راه است .اعمال زور ،بازتاب مىدهد،

همچنان كه از اين دو پاسخ به اين دو سئوال اين بازتاب و عكسالعمل خوب
روشن و هويداست .يك مطلب ديگر كه تائيدى است بر نظر من ،پاسخ زنان

است باين سئوال :بعد از انقالب در چه فعاليتهايى شركت داشتهايد؟ 54/5

درصد زنان در سخنرانيها و راهپيمايىها شركت داشتهاند؛ ميل شديد به آگاهى
بازتاب همان محروميت تاريخى كه طى قرون نسل بعد از نسل ،مردان و زنان ما

بخصوص زنان ما از آ گاهى محروم بودهاند و اينك در جستجوي آنند ،كم كردن

عرصه آگاهى و علم ،خالف طبيعت اين انقالب است .خالف فطرتى است كه
بر اساس آن اين انقالب انجام گرفته و هر محدوديتى در راه آگاهى به زيان

انقالب و ايجاد كننده محدوديت است .اين واقعيت را از اين جواب مىفهمم.

بخصوص وقتى كه اين درصد را مقايسه مىكنيم با فعاليتهاى ديگر37/5:

درصد هنوز در هيچ فعاليتى شركت نمىكنند .نماز جمعه  6درصد،
سوادآموزى ،جهاد سازندگى  2درصد ،عضويت در گروهها سيأسى و سپاه 8

درصد در نتيجه فعاليتهاى ديگر نزديك به صفر است .پس ما بايد اين فرصت
اجتماعات را براى سخنرانى مغتنم بشماريم و اين ميل و عطش را اقناع كنيم

وگرنه اين ميل از بين نخواهد رفت بلکه ديگران از اين ميل در ايجاد مجالس

سود خواهند جست و توضيحى كه ما نمىدهيم آنها مىدهند و بنابرهمان اصل
كه گفتم ،محدود كننده زيان مىبرد .اين پاسخ را وقتى با پاسخى كه به اين
سئوال «در طول انقالب چه فعاليتى داشتيد؟» دادهاند ،بسنجيم مىبينيم كه با
آن مىخواند .آن زمان  59/4درصد در سخنرانىها و راهپيمايىها شركت
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مىكردند .در واقع ،بعد از انقالب  5 ،درصد از زنانی در اين سخنرانىها و
راهپيمايىها شركت مىكردند ،كاسته شده است .در آن وقت  5درصد هم به

فعاليت سياسى مىپرداختند ،وقتى اينرا مقايسه كنيم با درصد فعلى مىبينيم كه
كم شده است و اين معنايش خطر اس:

بايد تا ممکن است آزادى اجتماعى ،آزادى بيان را تأمين كرد:
اين ميل عظيم ،اين عطش شگرف به آگاهى و ابتكار حاصل آن

محروميت تاريخى را نبايد دستكم گرفت؛ بايد تا ممکن است آزادى
اجتماعى ،آزادى بيان را تأمين كرد تا نسل امروز مجهز به آگاهى اسالمى بشود
و اين آگاهى او را از عوارض اجتماعى و خطرناك جهل مصون بدارد .اين

بيان را پاسخهاى ديگر نيز واضحتر نشان مىدهد .در پاسخ اين سئوال «در
انتخابات گوناگون شركت داشتهايد يا نه؟» پاسخها اين بودهاست 77 :درصد

در مجلس خبرگان 74/4 ،درصد در قانون اساسى 90 ،درصد در انتخابات
رياست جمهورى 71/7 ،درصد در مرحله اول مجلس 72/6 ،درصد در مرحله
دوم مجلس و باالخره اين سنجش افكار را با پاسخهايى كه به اين سئوال داده

اند و من پيش از اين بدان پرداختم تمام مىكنم:

سه مشکل اساسى كشور را نام ببريد؟ پاسخها :بيكارى ،گرانى ،مسکن و

مسائل اقتصادى مرتبه اول است و عدم امنيت ،هرج و مرج ،كشت و كشتار،

اختالف ارگانها با هم ،مسائل سياسى مربوط به احزاب و گروهها ،ارگانهاى
انقالبى بعد از مسائل اقتصادى و جنگ بعد از همه اينها  6درصد .كامالا با آن

سنجش افكارى كه گفتم مىخواند .اميدوارم خوانندهاى كه اين كارنامه را

مطالعه مىكند و برداشت مرا از اين سنجش افكار مىخواند با من موافق است
كه آنچه زنان و مردان ،در اين انقالب ،خود بدست آوردهاند ،برجا مانده و
همان تمايل بازگشت به فطرت است .آن تغيير اساسى است كه اميدبخش و

نويدبخش است.

براى اينكه اين بحثها ،بحثى كه درباره زنان كردم ،بحثى كه قبالا بر اساس

ديدن آن منظره (ميدان جنگ) كردم بىدنباله نشود يعنى بين مطالعه كتاب و
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آنچه از يك كتاب مىخواهم بگويم و مسايل ديگر فاصله نيفتد .اين بحث را
تكميل مىكنم با كتاب ناپلئون.

تاریخ انتشار چهارشنبه  23ارديبهشت ماه 1360

کارنامه يکشنبه  23تا شنبه  29فروردين ماه 1360
روزنامه شماره 538
قسمت چهارم

كتاب ناپلئون

كتاب ناپلئون  526صفحه است از مورخ روسى و ترجمه محمد قاضى.
خوب معلوم است كه ديد خودشان را در نوشتن تاريخ دخالت مىدهند .با اين

وجود ،بين كارهايى كه من از مورخان روسى خواندهام ،اين يکى تمايل
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بيشترى به آزاد شدن از آن قالب نشان داده است .اثرات روابط خارجى بر
جامعه و نوع حکومت و تحول به نوع معينى از حکومت را تا حدودى ديده و

تكيه خود را تنها بر تضاد درونى نگذاشته است .البته نمىتوانست هم بگذارد؛
چرا كه ناپلئون پديدهاى فرانسوى نيست بلکه اروپايى است .بنابراين نمىشود
بازتاب امپراطورى او را در اروپا و بازتاب مقاومت اروپا را در برابر اين

امپراطورى مورد بحث قرار نداد .در بسيارى جاها كوشيدهاست كه اين روابط
داخلى و خارجى را توضيح بدهد و از اين جهت مىشود گفت كه تا حدودى

قالبها را شکسته است .براى اينكه مستند صحبت كرده باشم دو قسمت از بيان

او را مى آورم كه در واقع نظر اوست بر اساس واقعيتى كه مطالعه كردهاست .در
صفحه  282كتاب مىنویسد« :اياالت قديم يعنى همان فرانسه كه مركز
امپراطورى ناپلئون بود عالما ،عامدا و با اسلوبى منظم و بوسيله خود ناپلئون

بصورت يك قدرت استثمار كننده درآمده بودند ،حال آنكه اياالت جديد يعنى

كشورهاى اروپايى فتح شده وضع سرزمينهاى استثمار شده را داشتند و براى

حفظ اين موقعيت الزم بود كه به زور اسلحه از توسعه اقتصادى كشورهاى
تسخير شده جلوگيرى بعمل آيد» .ذيل همين بیان این رابط که همان رابطه

سلطهگر با زيرسلطه است ،ملى و ملىگرى و ملىگرايى را از ديد سلطهگر باز

میگوید که با ملی و ملیگری که زیرسلطه مىفهمد و باور دارد ،فرق مىكند.
مىگويد« :ناپلئون از سال اول زمامدارى خود مکتبى كامالا مشخص به معناى
واقعى كلمه براى خود داشت كه تا پايان سلطنتش بدون اندك تغيير باقى ماند.

به عقيده او منافعى وجود داشت كه ملى بود» و منافعى كه به مابقى آدميان
تعلق داشت و منافع افراد نه تنها تابع بلکه بايستى فداى منافع ملى مىشد؛
ليکن حدود اين ملىگری كدام بود؟ از شمال محدود بود به بلژيك از مشرق نه
تنها به خود رودخانه رن بلکه به مرزى كه فرانسه قديم را از آلمان ساحل چپ

رن جدا مىكرد .از مغرب به درياى مانش و اقيانوس اطلس ،از جنوب به

كوههاى پيرنه .منافع فرانسه منافع ملى بود منافع بقيه اروپا منافع غير ملى بود
ديگران بود و اين منافع دسته دوم بايد تابع منافع دسته اول مىشد .ملى هنوز
هم در غرب همين معنا را دارد.
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با ملى كه نزد ما بمعناى استقالل از سلطه خارجى است،

از زمين تا آسمان فرق دارد .بارى صاحب كتاب ادامه مىدهد :به هراندازه كه
ناپلئون حدود قدرت خود را جلوتر مىبرد به همان اندازه مىكوشيد تا مفهوم
منافع ملى را فشردهتر كند و قلمروى جغرافيايى اين كشور ممتاز ،يعنى فرانسه

قديم را ،از جنبه منافع اقتصادى ،محدودتر سازد .قضيه كامالا مفهوم بود :در

ذهن بورژوازى بزرگ صنعتى و بورژوازى بازرگانى كه ناپلئون حفظ منافع
ايشان يعنى غارت و چپاول كشورهاى ديگر را سنگ بناى سياست خود قرار

داده بود اين دو گرايش سخت به هم بستگى داشتند .همين منافع بود كه

ناپلئون آن را ملى مىناميد .پس آن ملى نامطلوب كه مىبينيم خيلى سريع از آن
زمان در اروپا بوجود آمده (كه عقيده من اين است كه قبل از اين نيز وجود

مىداشته است) يعنى حاكميت يك ملت بر ديگران ،در گذشته تاريخى ماهم
بوده ،در گذشته تاريخى كشورهاى ديگر هم بوده ،قرآن هم در وصف فرعون

همين سخن را مىگويد در حق او .او هم منافع خود و منافع آل خود را منافع
ملى و مال بقيه را تابع اين منافع مىدانست .اين غير از هويتى است كه زير

سلطه مىخواهد در برابر سلطه گر براى خود حفظ كند .خوب حاال نه
مىخواهم در اين كتاب تحليل صاحب كتاب را براى شما بياورم ،كه كتاب به
اين پرحجمى را خالصه كردن ساده نيست و خود او هم يك كتاب مىشود و نه

مىخواهم هنرهاى جنگى را كه ناپلئون داشته و بکار مىبرده براى شما بياورم
و به كار اداره جنگ مىخورد و يك دليل عمدهاى كه من اين كتاب را خواندم

همين بود .بلکه تنها

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

براى اينكه شما هم اين انديشه را بدانيد من چند صفحه از حيات

پرماجراى او را از اين كتاب براى شما نقل مىكنم .يك دوره اعتالى قدرت او

بود كه از يك زمانى هم اين قدرت شروع به افول كرد ،يك صحنه تعيين كننده
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در اين جريان ،شکست در جنگ اسپانيا است .این نخستین جنگی است که
تودههای مردم با ارتش متجاوز جنگيدند و آن را بتدريج خوردند و به تحليل
بردند و شکست ناپلئون را در جبهه اسپانيا كامل كردند .چرا در جنگهاى
پيش ،مردم به نيروهاى مسلح نپيوستند و نجنگيدند ولى در اسپانيا جنگيدند؟
اين را صبر كنيد در آخر سر بدان بازمىگرديم .بعد از اين جنگ ،دومين جنگ

كه او را نابود كرد ،جنگ در روسيه بود .آنچه ما در مدرسه در تاريخ
مىخوانديم اين بود كه در اين جنگ سرما و برف ناپلئون را از پا درآورد .البته
من راجع به ناپلئون و انقالب كبير فرانسه ،كتاب بسيار خواندهام و بعد اين غلط
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

اين شکست را به سرما نسبت مىدادند؟ بدو دليل :يکى اينكه مردم نبايد بفهمند
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

ايستادگى آنها مىتواند يك ديکتاتور را به زمين بزند.

از اتفاق خود ناپلئون وقتى كه كنسول و كنسول اول و امپراطور شد ،در

دوران حکومت ،قدغن كرده بود هيچ كلمهاى نه در كتب درسى ،نه در
روزنامه ،نه در نامه ،نه در بيان راجع به دوران انقالب فرانسه ننويسند و

نگويند ،حتى استعمال كلمه انقالب را هم اجازه نمىداد .اين امر براى آن بود
كه مردم انقالب را فراموش كنند و از ياد ببرند كه مىتوانند مستبد را بر زمين
بزنند .اين دو دليل .اما باقى امر اين است كه در روسيه هم ،مردم ايستادند در

برابر ارتش مهاجم،

روستاها را تخليه كردند ،انبارهاى آذوقه را آتش زدند .در نتيجه ناپلئون ديد

اگر بخواهد بماند در زمستان سرد البته گرسنگى و حمالت پى در پى همين

مردم که آذوقه خودشان را آتش مىزدند تا بدست او نيافتد ،او را از پاى
درخواهد آورد .حركت كرد .اما باز همين مردم بصورت ارتش منظم و
غيرمنظم از هر سو به او حمله آوردند جورى كه از آن لشکر عظي که ناپلئون

آن را ارتش كبير مىگفت ،و نام مىداد بيشتر از  30000نفر زنده نتوانست
برگردد .اين دو حادثه و دو صحنه .صحنه سوم ايناست كه وقتى ناپلئون در
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استرليز شکست خورد و استعفاء داد و به جزيره آلپ تبعيد شد واز آنجا به
فرانسه برگشت ،از جائيكه پياده شد تا پاريس نيروهاى مسلح و مردم يعنى

همان مردم محروم با شور و اشتياق زايدالوصفى از او استقبال كردند .دوباره

جنگ كرد؛ در واترلو شکست خورد اينبار مردم محروم پاريس با شورى
خيلى بيشتر از او استقبال كردند .در اينجا بود كه او ،خيلى دير ،يك روشنايى

در درون خود حس كرد ،چرا؟ براى اينكه يك واقعيتى را ملموس ديد :آنهائي
كه بخاطرشان  15سال جنگيده بود ،جنگیده بود تا آنها منافع حاصل كنند ،از

اواستقبال نكردند ،منتظر نيروهاى غالب بودند ،اعم از انگليسى و اطريشى و
پروسى و روسى .ولى توده مردمي كه نگران اين بودند كه ناپلئون برود خانواده

«بوربن» بيايد و بربخورهای موجود بخورهای فئودال هم كه با انقالب دفع
شرشان شده بود اضافه بشوند ،آن مردم محروم با همه اين زور و استبدادى كه

ناپلئون بکار برده بود ،معهذا به مصداق اينكه «در جهنم عقربهايى هست كه
انسان از دست آنها به مار پناه مىبرد» به او پناه آورده بودند و سراسر فرانسه به

تعبير اين كتاب فرياد مىزد« :زنده باد امپراطور» .در سنت هلن ،در آن
تبعيدگاه دائمى كه در آنجا مرد ،خود او به ارزيابى زندگى سياسى خود
پرداخت .آنجا متوجه شد كه نابجا دهقان و كارگر و مردم زحمتكش را

بىسروپا مىخوانده است .اگر در مرز اسپانيا مىايستاد و بيانيه الغاى «سرواژ»
را خطاب به ملت اسپانيا صادر مىكرد ،رهايىبخش بود ،نيازى هم به
لشکركشى به آنجا نداشت و انقالب هم صادر كرده بود و دشمن او هم در آنجا

ماندگار نمىشد .در جنگ با روسيه اين فكر فراوان به ذهن او آمد .اما هربار
بقول صاحب اين كتاب از اينكه بيان كننده محرومان بشود ،امتناع كرد و در

شأن خود بعنوان امپراطور نديد .اگر در مرز روسيه بيانيه الغاى «سرواژ» را
صادر مىكرد ( سرواژ همان رژيم ارباب و رعيتى است كه در آنجا رعيت
كامالا تابع و منقاد و وابسته به زمين و ارباب است) ،باز احتياجى به

لشکركشى نمىيافت؛ قدرت تزار به دست مردم از بين مىرفت و ارتش كبير او
هم نابود نمىشد .پس آن مقاومتهايى كه در اين دو كشورما ديديم ،مقاومت
توده مردمى بود كه در ارتش كبير قيافه «خان زورگوترى» را مىديدند و نه

قيافه «رهايى بخشى» را .در مورد فرانسه هم خود او همين ارزيابى را مىكند.
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اينكه گفتيم در وجود انسان فطرتى است قوىتر از هر زور و قدرتى ،همين
است .بنابر قرآن ،هم ما داريم .وقتى فرعون رسيد و آب او را در خود گرفت،

نادم شد .اما بعضىها يعنى مستبدها وقتى نادم مىشوند كه ديگر كار از كار

گذشته است .پس اين يك واقعيت تاريخى است .در تاريخ استمرار دارد كه در

قرآن ما آمده است .چنانكه ناپلئون هم به همين جا رسيد .به تعبير(گمان

مىكنم در «مروج الذهب» خواندم) مسعودى معاويه هم وقتى مىمرد گفت:
«ما همه خوشىها را كرديم و همه قدرتها را بدست آورديم و سلطنت و همه و

همه و همه ...هر چه فكر كنيد حاصل كرديم اما نفهميديم معناى محبت

چيست و اى كاش اين همه را از دست مىداديم و بجايش لحظهاى از عمر
على مىیافتیم» .اما خوب او هم در بستر مرگ اين حرف را مىزد .اين همان

فطرت قويتر از قدرتطلبى و زورمدارى است .اگر انسان تا هنوز امپراطور
نشده ،اين ندا را بشنود ،رستگار مىشود و سرنوشتهايى از اينگونه پيدا

نمىكند.

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

خوب چه درسى بگيريم از اين محبت؟ اين درس را بگيريم كه انقالب

وقتى اصالت دارد كه استبداد را از بين ببرد يعنى دولت به اكثريت عظيم
جامعه كه تودههاى محرومند تكيه كند و محروميتهاى تاريخى آنها را از بين
ببرد .همانطور كه استبداد ناپلئونى در مقايسه با دوران انقالب نسبت به
محرومان كارى ناچيز كرد؛ يعنى دوران آزادى بنفع محرومان بود و دوران
استبداد ناپلئونى به زيان آنها ،بخصوص براى تودههاى زحمتكش شهرى ،در

هر جامعه ديگر نيز همين طور است .آزادى بنفع مستضعفان است و استبداد به

زيان آنهاست .اين از امور جاريه و ساريه و استمرارى است و در همه جامعهها

هم همينطور بوده است .اكثريت محروم براى عالج محروميت آزادى

مىخواهند .استبداد يعنى حاكميت اقليت متكى به زور ،حاكميت اقليت متكى
به زور ،يعنى تشديد محروميت اكثريت .حاال كه محروميت بدون آزادى رفع
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نمىشود ،ناگزير بايد اين معنی را هم روشن كنيم كه آزادى هم بدون نظم
نمىشود .اگر در آزادى نظم نبود ،امنيت قضايى و غيرقضايى نبود ،مثل انقالب
فرانسه و هر انقالب ديگرى بتدريج جامعه خسته مىشود و متمايل به استبداد

مىشود و سرانجام استبداد حاكم مىگردد .براى اينكه استبداد حاكم نگردد،
بايد آزادى به معنايى كه بارها توضيح دادهايم ،يعنى مسئوليت ابتكار ،اختيار،

آ گاهى از واقعيتها و رشد ،اينها بايد با نظم و انضباط و امنيت توأم باشد تا
محرومان جامعه بتوانند خود عامل تغيير شرايط واقعى زندگى خويش بگردند .با

اين وجود دوران ناپلئونى تغييرات عظيمى در همه زندگانى مردم اروپا بجاى

گذاشت چون مقايسه است .آن وضع فرانسه ناپلئونى خيلى با وضع كشورهايى
كه تابع سلطنتهاى استبدادى بودند ،از نظر توده مردم ،فرق داشت .يعنى با
وجود استبداد ناپلئونى اين استبداد آزاديهايى را براى همين محرومان برسميت

مىشناخت كه در جامعههاى ديگر اروپايى نبود ،اين است كه عامل تغييرهاى
مهمى در آن جامعهها شد .واقعيتى كه ناپلئون ،بعد از واترلو ،بدان پىبرد و در

سنت هلن ،ازآن ياد كرد ،اين است كه طبقه حاكم يعنى بورژواها همانطور كه
گفتم منافع خود را اصل مىدانند و وقتى ديدند آن منافع بخطر افتاد ،هيچ

ترديدى در زد و بند با قدرت خارجى و قربانى كردن همان كسى كه براى او

كف مىزدند ،نمىكنند .اين جمالت را درباره صحنه بازگشت ناپلئون بعد از
شکست واترلو ،براى شما ،عينا از صفحه  471كتاب مىآورم« :در آن هنگام

جمع كثيرى در اطراف كاخ «اليزه» كه ناپلئون در بازگشت از جنگ در آنجا

مستقر شده بود گردآمده بودند و فرياد مىزدند« :استعفا ندهيد ،زنده باد
امپراطور» .شدت اين تظاهرات بحدى بود كه بورژوازى محالت مركزى
پايتخت سخت نگران شد و به وحشت افتاد كه مبادا آتش انقالب شعلهور

شود ،شبح انقالب ،از آن بدتر ،انقالبى که ناپلئون را ديکتاتور مطلقالعنان

اعالم مىكرد ذهن طبقات باال ،حتى بورس بازان مرفه را بخود مشغول داشت
و ايشان را بوحشت انداخت .ليکن هنوز شايعه استعفاى ناپلئون در شهر

نپيچيده بود كه بهره مالکان امالك مزروعى ترقى فوقالعادهاى كرد .بورژوازى
به ورود قريبالوقوع انگليسيان ،پروسيان و اطريشيان و روسيان به پايتخت

راضىتر بود تا به ورود كارگران حومه به صحنه سياست؛ بخصوص كه كارگران
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ظاهرا مىخواستند در برابر تهاجم بيگانه پايدارى كنند .وقتى در غروب روز
 22معلوم شد كه ناپلئون به مالميزون رفته و استعفاى او قطعى و غيرقابل

برگشت است ،دستجات مجتمع كم كم شروع به متفرق شدن كردند .بله
ديکتاتور نخواست بيان كننده محرومانى باشد كه آماده بودند در برابر ارتشهاى

آن چهار كشور بايستند .آن طبقهاى كه او در اختيار آنها بود آماده بودند كه با
آن ارتشها بسازند .براى اينكه از ميان دو انتخاب يکى بازپس دادن حق

محرومان به محرومان و ديگرى زد و بند با قدرتهاى خارجى ،گروههاى حاكم
هميشه دومى را انتخاب كردهاند».

اينهم واقعيتى است تاريخى و مستمر در تاريخ بشرى .باز مىرسيم بهمان

نتيجه كه استبداد بدون سلطه خارجى ممکن نمىشود .استبداد ناپلئونى بدان

جهت ممکن شد كه او اروپا را فتح كرد .استبداد خانواده بوربن نيز بدان
جهت ممکن شد كه گروههاى حاكم در فرانسه با قدرتهاى اروپايى زدوبند
كردند .در هردوى اين استبدادها محرومان بودهاند كه قربانى شدهاند.

مستضعفان واقعى ،زحتمکشان ،كارگران شهرى و دهقانان روستاها! من به

شما هشدار مىدهم ،بعنوان رئيس جمهور منتخب هشدار میدهم که حافظ
حقوق خود باشید؛ خواست من و اراده من ايناست كه بيان محروميتهاى شما و

كوشش كننده براى رفع اين محروميتها باشم .اما اين را بدانند كه اگر در برابر
تمايل به استقرار استبداد نايستید ،استبداد بر شما مسلط خواهد شد و دمار از

روزگار شما بدر خواهد آورد .اين استبداد ناگزير با سلطه خارجى زدوبند خواهد
كرد و كشور ما وابستگى بقدرتهاى مسلط و استبداد را با هم خواهد داشت.
ايستادگى در برابر تمايل به استبداد همان ايستادگى در برابر سلطه خارجى
است و امروز قدرتهاى جهان گرفتاريهايى دارند كه مانع از آناست که بتوانند

درست نيروهايشان را بر ضد ما بکار ببرند .در آغاز جنگ ،صدام حسين گفته

بود يك فرصت تاريخى بدست او افتاده است كه بايد از اين فرصت تاريخى

استفاده كند .اينك بر اثر مقاومت نيروهاى مسلح ما ،همين مردم مستضعفى كه
در اين نيروهاى مسلح به مقاومت برخاستند ،آن فرصت تاريخى بدست ما افتاده

است .اگر جبهه داخلى بر جبهه خارجی اضافه نشود و ما درست عمل كنيم ،اين
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جنگ با پيروزى ما بپايان خواهد رسيد و اساس تحول و انقالب بزرگى را در
منطقه پديد خواهد آورد و تغييرات بزرگ در همه جا بدنبال آن خواهد آمد.
کارنامه شنبه  29تا جمعه  4ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار پنجشنبه  24ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 539

قسمت پنجم
سه نفر را در ازنا بجرم عضويت در دفتر همآهنگى محکوم
كردهاند:

اما مطلب بعد ديدار با خانواده زندانيان ازنا بود .سه نفر را در ازنا،

بجرم عضويت در دفتر همآهنگى (دفتر هماهنگی مردم با رویس جمهور)
محکوم كردهاند .خانوادههاى آنها به ديدار من آمدند .مىگفتند كه اين
فرزندان ما پيش از انقالب ،در انقالب ،بعد از انقالب فعال بودند و تالش
كردند براى پيروزى انقالب ،بچههاى ديگر ما در جبهه هستند و اينها را به

دليل حمايت از رئيس جمهور محکوم كردهاند.

شما رئيس جمهورى داريد ،طرفداران او را مىگيرند از شگفتىهاى
تاريخ است:

به آنها گفتم اساس بر استقامت است؛ اين امر كه شما رئيس جمهورى

داريد ،طرفداران او را مىگيرند از شگفتىهاى تاريخ است .سپاس خدا را كه

رئيس جمهورى شما همچنان زبان محرومتيهاى شما است ،زبان آنها است كه
حق مىگويند و آماده اند بهاى حق گويى را بپردازند .اميد ما به آينده انقالب به
همين است؛ به ايناست كه منزلتهاى شما ،حقوق شما از جانب رئيس
جمهورى تهديد نمىشود .اين امر ،تالش و استقامت براى ايجاد و استقرار اين
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منزلتها ،مايه تحرك در نسلى است كه بههيچ قيمت نمىخواهد و نباید
دستآوردهاى انقالب را از دست بدهد.

الزم است براى حمايت از اينگونه مردان و زنان ،مردم كمك بکنند،

حسابى باشد و از آن حساب به اين گونه محکومان كمك بشود.

اين چگونه است كه در مواردى اينان برق آسا محکوم مىكنند

اما در موارد ديگرى هيچ عملى نمىبينيم:

ما بايد پاسدار قانون باشيم .قانون اساسى مىگويد بايد حقوق انسانى و

مالى زندانيان رعايت بشود ،دستگاه قضايى بايد آزاديها را توسعه بدهد .اين
چگونه است كه در مواردى اينان برق آسا محکوم مىكنند اما در موارد ديگرى

هيچ عملى نمىبينيم .بهرحال راه اصلى راه استقامت و مقاومت خود اين نسل

است .من ترديد ندارم كه اين استقامت به نتيجه مىرسد و ملت ما پس از قرنها
موفق مىشود آنچه را كه نداشته است بدست بياورد و آن همانا حقوق و
منزلت اواست و مسئوالن اين جمهورى مىآموزند كه عمل به اقتضاى فطرت
بهتر است از تبديل شدن به عامل خوف و وحشت .حال كه اين صحبت را

كردم و داستان زيبايى را كه در جبهه شوش ديده بودم گفتم ،هم من و هم
خوانندگان بهتر بايد بتوانيم معناى اين سخن مقدس اردبيلى را اندربيابيم.

داستان ايناست كه مىگويند:

داستان شیخ بهایی و مقدس اردبیلی
«شاه عباس شيخ بهايى را به نجف اشرف فرستاد تا مقدس اردبيلى را

راضى كند و به ايران بياورد .شيخ بهايى رفت؛ مقدس اردبيلى راضى نمىشد با
اصرار بسيار راضى شد .شيخ بهايى از او خواست كه سوار بر اسب بشود و

بسوى ايران براند .مقدس اردبيلى گفت من بر همان خر خويش مىنشينم و با

آن مىآيم .اصرار بى نتيجه بود ناچار شيخ بهايى پذيرفت .اما زود بر شيخ
معلوم شد كه با راه رفتن اين خر به اين زودى اميد رسيدن به اصفهان نيست.
از مقدس خواست كه خر را تندتر براند .مقدس نپذيرفت .خود او از پشت سر
1406

شروع كرد «به سك زدن خر» .مقدس خر را نگهداشت و گفت :كشورى كه
حجتاالسالمش تويى معلوم است شاهش چکاره است .من به آنجا نمىآيم.
تو بر اين خر هيچ حقى ندارى او بايد خود راه برود .اينرا گفت و بازگشت».
اگر اسالم همين اسالم است كه مقدس اردبيلى مىگويد پس ما آدميان بايد به

اندازه آن خر حق داشته باشيم كه خود فكر كنيم ،خود تصميم بگيريم ،خود

عمل كنيم و اگر اين حق را براى همه بپذيريم ،بسيارى از اختالفها و دعواها
تمام مىشود و ما به سازندگى موفق مىگرديم و به پيروزىهاى بزرگ در ايران
و جهان كامياب مىگرديم .و مطلب ديگر در اين هفته گزارشهايى است كه
خواندم .اين گزارشها را دسته بندى كه كنيم سه دسته میشوند:

يکى گزارشها مربوط به عراق،

يکى گزارشهاى مربوط به گروههاى سياسى،
يکى گزارشهاى مربوط به نوشتههاى مطبوعات خارجى درباره ايران

و يك گزارش اقتصادى درباره روابط اقتصادى اروپا و ژاپن از سويى و با
آمريکا از سوى ديگر و تضاد منافع اقتصادى اينها باهم.

اما گزارشهاى مربوط به عراق :اينها چهار گزارش است يکى مقالهاى است

از يك نويسنده عرب كه در نشريه انستيتوى سلطنتى مطالعات بينالمللى لندن

چاپ شده كه شرحى است بر اينكه چگونه روابط رژيم صدام با كرملين بهم
خورده .به همين مناسبت جملهاى را هم از قول انورسادات درباره صدام

حسين آورده است .سادات صدام را اين طور وصف كردهاست « :مردى با دو
چهره كه پشت درهاى بسته با آمريکاست در حاليکه درانظار عموم به آن حمله

مىكند» .بعد به تهيه مهمات بوسيله عراق پرداخته و تجهيزاتى كه بايد تهيه
كند و اينكه چرا عراق جنگ را با ايران شروع كرد .مىگويد :عوامل مهمى
براى خود مىشمرد براى اينكه مركز قدرت در منطقه بشود؛ مىگويد :دست

كشيدن مصر از سياستهاى عربى ،فضاى خالى بوجود آورده بود كه عراق

مى خواست اين فضاى خالى را پر كند .شرايط الزم را بعنوان يك جانشين
طبيعى دارا است .چرا كه با موضع جغرافيايىاش از نظر استراتژيك نزديك به
 14ميليون جمعيت صنعتگر ،باسواد ،طبقه متوسط پيشرفته درآمد نفتى ساالنه
بالغ بر  23ميليارد دالر و نيروهاى مسلح كامالا مجهز بالغ بر  250هزار نفر
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مىتواند چنين نقشى را بازى كند .بعد به بحثى پرداخته تحت عنوان سرنوشت
عراق؛ در اين بحث ،با اشاره به اينكه صدام حسين پس از تحکيم موضع
خويش در حزب بعث به كمك نيروهاى مسلح ،براى وجيهالمله شدن سعى در

بوجود آوردن يك نظام پارلمانى نمود ،در ژوئن  1980بيش از  7ميليون

عراقى 250 ،نماينده براى مجلس ملى انتخاب كردند و در اين مجلس بودجه،
برنامههاى توسعه ،سياستهاى خارجى( ،ظاهرا چون واقعا چنين نيست)
موضوع بحث و تصویب میشوند .بعد ،به رابطه او با شيعيان عراق پرداخته و
گفته است كه او كوشش زيادى بکار بردهاست تا شکاف ميان اغنيا و فقرا را
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

بحث پرداخته است كه «عراق براى حفظ موضع خويش در جهان عرب و
خليج فارس چارهاى جز پيوستن به محور سعودى و عراق و اردن ندارد تحت
اين عنوان به اين امر مىپردازد كه توضيح بدهد چرا عراق به ايران حمله كرده

است؛ مىگويد :رهبر عراق (يعنى صدام) به اين نتيجه رسيد كه بايد از طريق
نظامى به مقابله با رژيم ايران بپردازد كه موجوديت رژيمهاى مثل او را بخطر

انداخته بود .تمام نشانهها و تحليهاى عراق و ديگران حاكى از آن بود كه

حکومت تهران بىكفايت متفرق و در صحنه بينالمللى منزوى است .همچنين
نيروهاى مسلح ايران روحيه خود را از دست داده و دچار كمبود لوازم يدكى

الزم هستند .بدين ترتيب در محاسبات عراقيها ،ايران از نظر نظامى در مقابل

ارتش مجهز عراق قادر به مقابله نبود .هجوم عراق در وهله اول متوجه منطقه
خوزستان شد كه تقريبا تمام نفت ايران از آنجا استخراج مىشود .مردم عرب
زبان اين استان نيز خواهان خودمختارى از حکومت تهران بودند ( البته اين

جناب و صدام گمان مىبردند) .كوتاه سخن ،پيروزى قاطع و سريع عراق،
چيزى بود كه انتظار آن مىرفت .يك پيروزى سريع از سه جهت به نفع عراق

بود اول اينكه باعث كاهش اعتبار خمينى ميان شيعيان و ديگر مسلمانان عراق
و منطقه مىگشت؛ ديگر اينكه خوزستان و نفت ايران به تصرف عراق در

مىآمد که در مذاكرات آينده با حکومت تهران مىتوانست بعنوان يك برگ
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برنده مورد استفاده قراربگيرد و باالخره ،عراق را بصورت قدرت اصلى منطقه
در مىآورد و رهبرى صدام را بر جهان عرب تثبيت مىكرد.

البته در گزارش ديگرى هم بود كه من در موقع خود گفتم كه صدام به

اطرافيان خود گفته بود كه «يك فرصت تاريخى است كه هيچگاه تجديد
نخواهد شد و ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم» .خود نويسنده مقاله

مىگويد كه مقاومت «سرسختانه» ايرانيان بطور كلى محاسبات عراق را غلط
از آب درآورد .نتيجه جنگ هر چه باشد با طوالنى شدن آن مواضع داخلى و

منطقه اى صدام و حزب بعث را به مخاطره خواهد انداخت و از طرفى اشتياق
صدام براى رهبرى جهان عرب مىتواند توسط رهبران مخالف او ،مانند اسد و
سرهنگ قذافى عقيم بماند .با در نظر گرفتن اقدام اخير سوريه و ليبى براى
اتحاد دو كشور ،صدام شايد مجبور به جنگ نه تنها با ايران در شرق ،بلکه با
سوريه در غرب باشد و هر دو كشور نيز براى تضعيف موضع عراق مىكوشند.

بنابراين ،چارهاى بجز پيوستن عراق به محور سعودى اردن ،براى حفظ موضع

وى در جهان عرب و خليج فارس باقى نمىماند« :بدين سان رژيم صدام در

واقع به اردوگاه آمريکا مىپيوندد».

بعد به زيانهايى مىپردازد كه رژيم عراق از رهگذر اين جنگ به ملت

خود تحميل كرده است :يکى زيانهاى اقتصادى است و مىگويد «يك سقوط
اقتصادى ناگهانى براى رژيم عراق پيامدهاى سياسى ناگوارى در بر خواهد

داشت» و عالوه بر اين مىگويد« :رژيم صدام در شرق دشمن دارد ( يعنى
ايران ) » كه به اين سادگى ،حملهای را كه به اين ملت وارد كرده است،
فراموش نخواهد كرد و براى انتقام روز شمارى مىكند .نويسنده براى روشن

كردن منافع مشترك غرب بخصوص آمريکا با عراق اينطور ادامه مىدهد:
«روابط رو به افزايش اقتصادى با غرب ،ميانه روى فزاينده ،در قيمت گذارى

و توليد نفت ،كوششهايش براى بهبود روابط با كشورهاى محافظه كار و
طرفدار غرب اين منطقه همه و همه اين سيأستها با منافع غرب تشابه بسيار

دارد» .بدين خاطر است كه برژينسکى در  14آوريل  1980چنين اظهار
مىدارد« :ما هيچگونه تضاد اساسى بين منافع آمريکا و عراق نمىبينيم ما فكر
نمىكنيم كه روابط ما و عراق بايد سرد و كينه توزانه باشد» .او ادامه مىدهد:
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«در ابتداى جنگ ايران و عراق اوضاع براى غرب ،اميدواركنندهتر بود.
(یعنی اميد داشتند كه ما زود از پادرآیيم) بخصوص كه امریکا قاطعانه
موضعى بيطرف اتخاذ نمود .با در نظر گرفتن ركود روابط و فاصلهاى كه بين
عراق و شوروى ايجاد گرديده ،تحويل لوازم و تسليحاتى كه در زمان شاه سابق

خريدارى شده ،در مقابل آزادى گروگانها ،مىتوانست توازن قوا را به سود

ايران برهم زند ،ليکن آمريکا براى حفظ بىطرفى دست به چنين اقدامى نزد».
بدینقرار ،مطلب بر خواننده روشن مىشود:

حاال اگر من بخواهم همه گزارش را در اينجا بياورم طوالنى مىشود .بطور

خالصه ،نویسنده نتيجه مىگيرد كه «عراق از يك موضع انقالبى ،شعارهايى كه
روزهاى اول انقالب بر سر مىداد به يك موضع محافظه كارانه و طرفدار غرب

متحد آمريکا رفته و بناست محورى با كشورهاى عربستان سعودى و اردن
بوجود بياورد«.

گزارش ديگر را گروهى اهل تحقيق غير ايرانى در مسائل خاورميانه

نوشتهاند .اینان كوشيدهاند موضع كشورهاى منطقه و دو ابرقدرت را درباره
جنگ ايران و عراق روشن كنند .درباره آمريکا اينطور نوشتهاند« :از زمان

روى كارآمدن ريگان مسئله اساسى آمريکا ،رسيدن به تعادل قوا با شوروى براى

بار ديگر مىباشد ،به همين دليل مسئله نظامى براى آمريکا از همه مهمتر است.
مسئله خاورميانه اهميت سياسى زيادى در سياست فعلى آمريکا ندارد.

موضعگيرى اين كشور در مسئله جنگ ايران و عراق نشان مىدهد كه مسئله
خاورميانه براى آنها هيچ مسئله اساسى نيست بلکه مسئله اساسى اين كشور

روسيه است .اما شوروى :روسها هم در افغانستان و لهستان وضعشان بد است
و براى اين دو كشور اولويت قائلند ،سياست روسها در خاورميانه خیلى فعال و

تهاجمى نيست .در رابطه با جنگ ،روسیه نقش الابالى بازى كرده و نتوانسته
است كار اساسى بکند .اين مسائل يعنى ناتوانىهاى اين دو ابرقدرت به

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

مىكنند براى خود نيرو جمع كرده و دوستان جديد پيدا نمايند .اما سوريه:
سوريه با رفت و آمدهاى عرفات براى خاتمه جنگ موافق نيست چون
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مىخواهد جنگ ادامه پيدا كند و در صورت ادامه جنگ ،احتمال دارد عراق
بعنوان يك رقيب براى سوريه از صحنه خارج شود .و سورىها بتوانند در

كشورهاى خليج فارس نفوذ پيدا كنند و كمکهاى مالى بيشترى دريافت كنند.
حال سازمان آزادبيخش فلسطين :جنگ ايران و عراق باعث شد كه اين

سازمان بيشتر به سمت سوريه برود ،علىرغم خواست خودش به كنفرانس

عمان نرود .سازمان آزديبخش مىخواهد با ميانجيگرى كه در مورد جنگ
مى كند يك توازن جديد بوجود آورد .هم از ايران و عراق امتياز بگيرد هم يك
توازن بين كشورهاى عربى و خليج فارس بوجود آورد و هم بتواند مستقلتر از
سورىها عمل كند .اما مصر :مصر پس از توافق كمپ ديويد ،از يك طرف
روابط خود را با اروپا بهتر كرده و از طرف ديگر با بعضى كشورهاى عربى
مثل سودان ،سومالى ،و تا حدى با عراق ،روابط بهتری پیدا کردهاست.

كشورهاى خليج از بازگشت مصر به صحنه عربى استقبال مىكنند چون مصر
يك نيروى مهم در توازن منطقه و در حفظ توازن منطقه مىباشد.

بازگش مصر به علت ضعف عراق و ناتوانى او هم در صلح و هم در

جنگ بخاطرتبديل شدن به يك قدرت منطقهاى است .اما كشورهاى خليج

فارس و عربستان :اينها مىخواهند با ضعف عراق كه اكنون ديگر بر همه

روشن گشته اوضاع خودشان را بدون سلطه عراق سامان دهند .ظاهرا ناگزير
وقتى اينها يکى شدند عراق را هم به جرگه خود خواهند كشيد .مىگويد اين

كشورها مىخواهند خود را از نتيجه جنگ كنار بکشند و در صورت ادامه
جنگ به عراق كمك خواهندكرد چون سقوط عراق براى آنها يك فاجعه است.

وباالخره ،نتيجه مىگيرد :اگر وضعیت به همين صورت پيش برود و عامل تازه

و عمدهاى وارد صحنه نشود ،صدام سقوط خواهد كرد حتى اگر صلح شود .آن
وقت خاورميانه دوباره در اولويت قرار خواهد گرفت«.

پيش از اينكه درباره گزارش ديگر صحبت بکنم با توجه به اين گزارشها

جا دارد كه اين صحبت را با همه بکنم.
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روز بيست و پنجم اسفند در حضور امام قرار بر متاركه شد اين
متاركه را محترم بشماريم:

يعنى هر روز اليحه به مجلس نبرند و از شوراى نگهبان تفسير نطلبند در

جهت از بين بردن حقوق و اختيارات قانونى رئيس جمهورى .روزنامهها،

گروههاى سياسى كمى از اين زدوخوردهاى تبليغاتى ،خيابانى و غير اينها
دست بردارند و نهادها و همه نيروها به يك چيز بيانديشند و آن پيروزى است.

اين پيروزى همه چيز را تغيير خواهد داد .ملتى كه در اسالم پيروز مىشود اين
اسالم را رها نخواهد كرد .منطقه وقتى اين توانايى را در انقالب و در نسل
انقالبى ایران ببیند ،به تكان خواهد آمد .همه چيز دگرگون خواهد شد .ما در
آستانه يك تحول تاريخى بزرگ هستيم .زمينه اين تحول را با وسعت دادن به

جبهه داخلی ،از بين نبريم؛ تا مگر بخواست خدا ،كارى كه دشمن كرد براى از
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.

هشت ماه مطالعه ،تجربه ،مشاهده ،اينك ما را به جايى رسانده است كه
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

مطالعات خود را در اختيار ما گذاشتهاند ،مشاهدات خودمان ازعالئمى كه
دشمن بدست مىدهد تجربيات روزمره جنگ ،همه اينها را در يك تحليل
عمومى از وضع و موقعيت براى نيروهاى مسلح ،فرماندهان نيروهاى مسلح
تشريح بکنم تا بخواست خدا قدمهاى همه ما استوار و ضربههاى ما بر دشمن

شکننده گردد.

كارنامه شنبه  29تا جمعه  4ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار شنبه  26ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 540
1412

قسمت ششم
گزارش ديگر تحليلى درباره مهمترين رويدادهاى سياسى پيرامون
جنگ تحميلى بشرح زير:

»مسافرت خانم تاچر نخست وزير انگليس به عربستان سعودى همزمان با

تحويل بمب افكنهاى اف  15 -از سوى آمريکا به عربستان .خريد 60
ميليارد دالر اسلحه توسط سعودى از آمريکا و انگليس و فرانسه و آلمان و اين
واقعيت كه سعودى متخصصان و خبرگان كافى براى استفاده از اينهمه اسلحه

را در اختيار ندارد» و باالخره اينطور ادامه مىدهد « :كشورهاى عربى بويژه

رژيم عراق مىخواهند تنها حامى حقوق فلسطينيها شوند تا بدين وسيله هرگونه
رابطه و پيوند ميان انقالب اسالمى ايران و انقالب فلسطين را از بين ببرند.

همکارى دو انقالب خليج فارس بزرگترين خطر براى كشورهاى منطقه

بحساب مىآيد .ولى بدنبال جنگ تحميلى ،ايران روابط خود را با سازمان
آزاديبخش سرد كرد .حتى برخى از مطبوعات ايران ،عرفات را كيسينجر

اعراب خواندند .دورى ايران از فلسطين بهترين فرصت را به كشورهاى عربى
منطقه خواهد داد تا آنها با كمکهاى مالى فراوان و پشتيبانى سياسى،

فلسطينىها را تحت انقياد خود درآورند .پس از پيروزى انقالب اسالمى
ايران ،رهبران عرب منطقه همکارى دو انقالب را با نگرانى و وحشت تعقيب

مىكردند» .مطلب سوم اينكه «طى ماههاى گذشته آمريکا موافقت كرد كه
موتورهاى زيردريايى سفارش شده از سوى ايتاليا از نوع «لپو» و پنج

هواپيماى بوئينگ و باالخره  1800دستگاه كاميون سنگين به رژيم عراق
تحويل دهد .در اين مذاكرات صدام حسين از بهبود روابط عراق با آمريکا

اظهار مسرت مىكند ولى به آنها توصيه مىكند كه اين روابط بايد گام به گام
گسترش يابد تا از سوى برخى از كشورها تفسير و تعبيرهايى بعمل نيايد.

بناست بزودى ديپلماتهاى دو كشور در سطح باالترى تعيين و افزايش

يابند .صدام بارها از مقامات آمريکايى نظرشان را درباره رژيم كنونى ايران
خواستار شده .مقامات آمريکايى خاطرنشان ساختند كه با تجربه ايران موافق
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نيستند يعنى (با انقالب ايران) چون موجب دخالت شوروى در ايران خواهد
گرديد .صدام از احتمال تسليم بمبافكن ،هليکوپتر ،موشك و قطعات يدكى به

ايران از سوى آمريکا اظهار نگرانى كرده است .صدام افزودهاست :خطر اصلى
كه منطقه را تهديد مىكند حکومت آيةالله خمينى است كه ثبات و امنيت منطقه
را بهم زده و از روز اول در صدد دخالت در امور داخلى كشورهاى منطقه و

تحريك شيعيان برآمده است».

«در اين گفتگوها كه صدام با آمريکاييها داشته ،صدام از شيعيان بعنوان

ستون پنجم نامبرده است .وى اضافه كردهاست كه تحريکات رژيم ايران باعث

دخالت شوروى در افغانستان گشته است .صدام سپس گفته است در ايران
معلوم نيست چه كسى حکومت مىكند.

اين حکومت دوام نخواهد آورد بزودى ناپديد خواهد شد و اوضاع بهم

خواهد خورد .صدام مىافزايد در ايران هيچكس حرف هيچكس را قبول ندارد.
شما آمريکاييها نبايد از خطر كمونيزم در منطقه بهراسيد .ما اجازه خودنمايى
به آنها نخواهيم داد و سياست مستقلى را در برابر مسکو در پيش خواهيم

گرفت».

صدام براى جلب كمك آمريکا دست به اقدامات زير زده است:
اظهار عالقه عراق به همکارى با كشورهاى عربى منطقه در تمام زمينهها

و جلب اعتماد آمريکا در اين زمينه.

در اينجا ،به همان نتيجه مىرسد كه گزارش پيشين مؤسسه انجمن سلطنتى

مطالعات استراتژيك لندن به آن رسيده بود« :نداشتن نگرانى آمريکا از خطر

كمونيزم در منطقه؛ خطر اساسى رژيم فعلى ايران از سوى صدام مطرح شده
است كه داراى جنبههاى غيرمسئول ،دخالت جو و حادثه آفرين است .احتماالً

عراق قادر است شهرهاى ديگرى را اشغال كند ولى از حمايت آمريکا و
عكسالعمل آن هراس دارد( .در واقع مىتوان گفت بلوف مىزند تا ظاهرا
آمريکاييها بدانند قدرت او چقدر است) عالقه صدام به همکارى با آمريکا و

استفاده از تكنولوژى پيشرفته آن«.
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گزارش بعدى هم تحت عنوان «تحليلى بر مهمترين رويدادهاى سياسى
پيرامون جنگ تحميلى» چند قسمت دارد.

● اول اينكه عراق تالش خواهد كرد انتظاراتى را كه فلسطينيها از انقالب
اسالمى ايران براى كسب حقوق خود داشتهاند را برآورده نمايد و از آمريکا
بخواهد كه اين معضل سياسى بزرگ منطقه را حل كند تا بطور كلى روابط

آمريکا و عراق بويژه فلسطينيها را مواجه با تحول سياسى نمايد و جمهورى
اسالمى ايران را در ميان دولتها و تودههاى مردم بىاعتبار كند.

● دوم اينكه كشورهاى شبه جزيره عرب كه سرگرم همکاريهاى عميق سياسى،
نظامى و امنيتى و اقتصادى هستند بدنبال تجديد روابط آمريکا و عراق
احتماالً حاضر خواهند شد كه عراق را نيز به همکارى دعوت كنند.

● سوم اينكه بدنبال آغاز جنگ تحميلى علىالظاهر عراق محکوم به تحريم
ارسال اسلحه از سوى شوروى شد ،لذا روابط دو كشور دچار نوعى برودت

گشتهاست.

● چهارم اينكه بدنبال تجديد روابط عراق و آمريکا ،روابط ضعيف جبهه
پايدارى با عراق قطع خواهد گشت.

● پنجم اينكه :روابط عراق با مصر كه در حال بهبود يافتن است دچار تحول
در جهت مثبت خواهد شد .مصر با تجديد رابطه با عراق اساسىترين مخالف
را در راه برقرارى صلح خاورميانه از ميان برخواهد داشت.

● ششم اينكه بدنبال محاسبات فوق است كه رژيم عراق احتماالً عالقمندى به
پايان جنگ با جمهورى اسالمى ايران را از دست داده است.

بدينسان اگر بخواهيم از اين دو گزارش و مقايسه با گزارشهاى قبلى به

يك نتيجه برسيم آن نتيجه اين است كه زمان ،روزها و ساعتها براى ما و دشمن
تعيين كننده است .روشى كه ما بايد بکار ببريم هماناست كه قرآن ،در سوره

عاديات ،به ما تعليم كرده است .بايد يك لحظه وقت تلف نكنيم .با سرعت و
قاطعيت عمل بکنيم پيش از آنكه دشمن بخود آيد كار او را بسازيم.

اما گزارش ديگر حاکی از آناست كه دبير كل حزب كمونيست عراق در

بيست و ششمين كنگره حزب كمونيست شوروى سخنرانى كرده است .در اين

سخنرانى دبير كل گفته است كه اين لشگركشى همانند لشگركشىهايى كه از
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سوى ديگر رژيمهاى ديکتاتورى ارتجاعى صورت گرفته با شکست روبرو
خواهد شد.

جالبست كه عراق مىخواهد ميزبان كنفرانس غير متعهدها در سال آينده

بشود ،معلوم نيست كه اگر او غيرمتعهد است پس ديگر چه كسى متعهد است.

عنوان غيرمتعهد نبايد با برقرار كردن كنفرانس در عراق و تحت سلطه رژيم
مخوف صدام بىاعتبار گردد ،مگر اينكه تا آن وقت آن رژيم سرنگون شده و
رژيمى به دلخواه ملت عراق بر سر كار آمده باشد.

اما گزارش بعدى درباره تقابل سياستهاى اقتصادى اروپا و ژاپن با
آمريکاست:

اين گزارش هفت قسمت دارد يعنى دو تا ضميمه و پنج قسمت :تاريخچه

سياسى و اقتصادي اوپك  -پيش بينى وضع اقتصادى كشورهاى بزرگ و
تقابل آينده اروپا  -ژاپن و آمريکا ،بيان روابط كلى امريکا با اروپا و ژاپن.
احتمال بازيهاى مختلف آمريکا در خاورميانه در رابطه با تقابلش با اروپا و

ژاپن .ضميمه اول راجع به وضع پولى دنيا ،ضميمه دوم راجع به بازار جهانى

طال است.

خوب اينها مفصل است و اگر بخواهم براى خواننده بگويم خسته خواهد

شد .ولى در يك جمله اين گزارش نتيجه مىگيرد كه آب آمريکا و اروپا و ژاپن
از يك جوى نخواهد رفت .من نه تنها نتيجه مطالعات خودم در اقامت

طوالنىام در آن حدود ،این معنی را مىگويد ،بلکه میگویم :اگر ما نقش فعالى
در جهت استقالل داشته باشيم ،تحوالت سياسى بزرگى در اروپا محتمل است.

اگر اثر انقالب ما بر اين تحول با تغيير در سياست و تمايل دولتهاى اروپايى

ظاهر بگردد ،آن وقت مىتوان گفت كه زمينه جهانى ديگر در حال بوجود آمدن
است و اين زمينه خود مزيد تغييرات ديگرى در جهان خواهد شد .چرا نه؟ اين

نظام بر پايه تعادل ميان دو ابرقدرت از اساس متزلزل خواهد شد.

گزارشهاى بعدى ترجمه چند مقاله از مجلهاى است كه ظاهرا به تعداد كم

منتشر مىشود و به قيمت بسيارگران بفروش مىرسد؛ براى اهل سياست.
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اينطور كه از مضمون اين مقالهها برمىآيد بيشتر براى همان القاى ايدئولوژى
است .در اين مقالهها كوشيدهاست نقش خود امريکا را در حوادث ايران پيش
و در جريان و بعد از انقالب و گروگانگيرى توضيح بدهد .من مايل نيستم
مطالب اين مجله را در اينجا براى شما بازگو كنم براى اينكه از اعتبار آن
مطمئن نيستم و بيشتر حدسم اين است كه به قصد القاى ايدئولوژى يعنى

ايجاد سوءظن نسبت به رژيم جمهورى اسالمى است.

در مقالهاى تحت عنوان افشاگرى نقل قولى را از ماسکى وزير خارجه

كارتر آورده است .بدين عبارت كه «مطلقا هيچ اساسى براى بهانه جويى در
مورد اينكه ما در مورد بقای عراق با عراق هستيم و در جنگ اخير دست

داشتهايم ،وجود ندارد» .نقل قول ديگرى از قول نيويورك تايمز كه منعكس

كننده نظرهايى است كه مسئولين سياست خارجى آمريکا دارند ،بدين عبارت

آورده است« :آمريکاييها بشکل قابل دركى خواهان سرنگونى رژيم ايرانيها كه

هموطنان ما را گروگان گرفته و مدعى دشمنی و تنفر كامل نسبت به اياالت

متحده هستند مىباشند؛ اما نابودى ايران مىتواند جزء عالئق آمريکا نباشد«.

خواننده خود مىتواند نتيجهاى را كه بايد ،از اين دو نقل قول بگيرد و

وضع كشور را آن طور كه هست اندريابد( .يعنى موقعيت جهانى كشور را

آنطور كه هست درک کند(.

سه گزارش ديگر ،يکى درباره صحبتهايى كه آگاهان مسائل بانكى كشور در

كانون اسالمى بانك مركزى ايران كردهاند .من اين را از ابتدا تا آخر خواندم و
بسيار تأسف خوردم كه چگونه اين كسان مىتوانند دروغهايى تا اين حد

فاحش و آشکار بگويند .غير از اينكه بگويم بايد مواظبت بکنيم همانطور كه

امام گفته است« ،اين انجمنها براستى اسالمى باشند» ،باید مراقب دروغسازیها
نیز باشیم .اظهارنظرهايى كردهاند راجع به ارز دانشجويى و غيره كه نشانه كمال

بىاطالعى از واقعيتهاى اقتصادى است .بارى نمىخواهم وارد اين گزارش
بشوم براى اينكه قبالا به دفعات راجع به اين موضوعات صحبت كردهام و اين

را مىگذارم بعهده مسئولين اقتصاد ،مسئولين بانك مركزى و غيره كه خودشان
اگر الزم ديدند توضيحاتى درباره اين مطالب بدهند.
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گزارش ديگر درباره مسائل فارس است كه آيةالله ربانى شيرازى براى امام و
اينجانب فرستادهاند .من خيلى با روشنى و وضوح اين معنی را بايد بگويم كه
وقتى تمام درآمد يك ملتى در پول نفت خالصه مىشود ،خانهاى واقعى در
رابطه با اين پول نفت بوجود مىآيند .انقالبى واقعى بايد تمام هوش و حواس
خود را صرف كند تا ما بتوانيم يك سياست مستقل اقتصادى داشته باشيم.

پراكنده كردن كوششها و در كوىها بدنبال برخوردها گشتن ،در حقيقت سرگرم
شدن با هيچ و پوچ است .واقعيتهاى اجتماعى را با اينگونه برخوردها

نمىتوان عالج كرد .نهاد انقالبى بايد پرچمدار تحوالت بزرگ در كشور و
منطقه باشد نه خود را بدين كارها كه كارهاى درخور ساواك سابق است ،سرگرم

كند .اميدوارم كه عقل و منطق انقالبى در ما حاكم گردد و ما بتوانيم در همه

جا امنيت و قانون را حاكم بگردانيم .من در اين باره نيز نمىخواهم فعالا

صحبتى بکنم براى اينكه جاى عمل است.

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

بگمان نويسنده اين سياست بر سه پايه ديپلماسى آشکار ،ديپلماسى پنهان،
استفاده از عوامل خود در ايران يعنى حزب توده ،قراردارد .هدف آن ایناست

که ايران را وابسته بخود بگرداند .پس اين گزارش مفصل توضيح اين سياست
است .باز جا ندارد كه من با خواننده درباره اين سياست صحبت بکنم .آنچه
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
ديپلماسى آشکار و پنهان و عوامل خود سياستى را كه مىخواهد اجرا كنند و به

ما تحميل نمايند.

گزارش اين هفته را بدينجا پايان مىدهم ،گرچه هنوز مسائل ديگرى بود

اما صحبت طوالنى شد و گمان مىكنم آنچه اساسى بود ،گفتهام .ساعت يك
بعد از نيمه شب است و وقت آن است كه كارنامه را تمام كنم.
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كارنامه شنبه  5تا جمعه  11ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار يکشنبه  27ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 541

به عنوان روش به بيان سوره «والعاديات» مىپردازم
به لحاظ گزارش اين هفته ،به عنوان روش به بيان سوره «والعاديات»

مىپردازم .اين سوره نيز جزء همان سورههايى است كه خواهرى خواب ديده و
فهرست آن را براى من فرستادهاست:

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ❊ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ❊ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ❊ فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا

❊ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ❊ اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ ❊ وَاِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ❊ وَاِنَّهُ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ❊ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ❊ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

❊ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ❊

سوگند به دوندههاى شتابان در حاليکه بسرعت نفس مىزنند پس جرقه

افروزان بر زدن سمها ،پس يورش آوران بامدادى ،پس با آن گردى برانگيزان،
پس بدان بر ميان گروه درآيند ،همانا آدمى براى پروردگارش بس ناسپاس است

و براستى خود بر اين گواه است و همانا حب او به خير شدید است ،آيا

نمىدانيد آنگاه كه برانگيخته شود آنچه در قلبها است و آنچه در سينهها است،

د رآورده شود ،همانا پروردگارشان در اين روز به آنها بس آگاه است.

چون بعنوان روش درباره اين سوره بحث مىكنم ،ناگزيرم توجه خواننده

را به اين امر جلب كنم كه روش براى عملکردن به آناست .قرآن بگمان من

كتاب روش برای عمل است و بر اساس واقعيتها و امرهاى واقع مستمر در
تاريخ بشرى است .به اين لحاظ وقتى خدا سوگند مىخورد معنايش اين است

كه هميشه اين امر اينطور است يعنى يك امر واقعى مستمر است و انسان را
متوجه اين واقعيت مىكند كه اگر دوروبر خودش را نگاه بکند مىبيند كه

همينطور است و اين واقعيتى است كه جلوى چشم نسل امروز است ،جلوى
چشم نسل پيشين هم بوده ،جلوى چشم نسلهاى قبل از او هم بوده .از امور
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واقع مستمر ،يکى همين بحثى است كه درباره آيههاى اول اين سوره است از
نظر نظامى؛ همينطور از هر نظر ،بعنوان روش اين آيهها متضمن چند واقعيت
و اصل هستند :اصل سرعت و اصل غافلگيرى و اصل همکارى و هماهنگى.

بدين معنا كه در جنگ اگر پيش از آنكه دشمن بتواند خود را جمع و جور كند
ناگهان بر سر او حاضر بشويد و با سرعت تمام عمل بکنيد 20 ،نفر بر 100

نفر غلبه مىكنند ،بشرط اينكه اصل ديگرى را از ياد نبريد و آن اينكه

يکديگر را فراموش نكنيد .يعنى بداد هم برسيد و مثل يك تن واحد
عمل كنيد.

يعنى همه افرادى كه حمله مىآورند با هم عمل كنند ،مواظب يکديگر
باشند ،به كمك يکديگر برخيزند و مالحظه يکديگر را بکنند .فرق يك گروه
معتقد و آ گاه با يك گروه غيرمعتقد كه بزور يا به لحاظ نظم نظامى يك جا

برده شدهاند ،در همين جا ظاهر مىشود .گروه اول در رابطه با يکديگر و با
توجه به حركات يکديگر عمل مىكنند؛ اما گروه دوم ضربه را كه خوردند هر

كس بفكر خود و تنها خود مىافتد و بقيه را فراموش مىكند و همين امر

اسباب شکست مىشود .مرحوم طالقانى گفته است :بحثى بود كه بنىعباس

مىگفت كه آيه داللت بر اسب دارد خطاب به اسب يا اسبهايى كه ناگهان

تاخت مىكنند و گرد مىكنند و خاك مىكنند و همهمه مىكنند و فالن .و امام
على (ع) مىفرمود كه اين سوره بعد از جنگ بدر بود و در آنجا ما دو اسب
بيشتر نداشتيم؛ مراد شتر است .اما مراد شتر و اسب نيست و نقش انسان است.
شتر و اسب وسيله كارند .امروز تانك و نفربر زرهى و خودروها ،هواپيما و اينها

است روش و انسانى كه اين روش را بکار مىبرد اصل است .اين سه تا اصل
هستند و در اين جنگ هم آزموديم و هربار به اين نتيجه رسيديم كه اينها

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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وقتى نقش را به انسان مىدهيم ،انسان وقتى روحيه دارد يعنى مىداند كه
چه مىكند ،آگاه است كه چه مىكند و مصمم است به انجام كار و اين روش را
بکار مىبرد ،زمان شهادت میدهد ،خود عمل مىگويد ،به تعبير اين سوره

تاخت و تاز و گرد و غبار و فرياد و صدا و وضعيتى كه ما امروز مىبينيم ،خود
اينها همه گواهى مىدهند بر پيروزى و موفقيت عمل .تنها در زمينه سياست

نظامى اينطور نيست ،بلکه در هر زمينهاى همينطور است .وقتى انسان تاريخ
نظامى كشور خود را كه همه تاريخش تاريخ جنگ و نظامى است ،تاريخ

جنگ سرداران و نظاميان پيروز را مىخواند ،مىبيند كه نه ،در همه جا اين سه

اصل از اصول جنگى است ،نویسنده كتابى هم كه چندهزار سال پيش نوشته
است و بزبان فارسى هم ترجمه شده تحت عنوان «هنر جنگ» نيز اين سه
اصل را بعنوان اصول مسلم در جنگ مىداند .اما اگر تعميم بدهيم ،آن اصول

بکار مبارزه سياسى نيز مىآيد بکار تالش در زمينه اقتصادى نيز مىآيد .در هر

زمينهاى انسان اگر كار امروز را به فردا نگذارد و اين اصول را رعايت بکند
پيروزى با اواست.

در اينجا به واقعيت ديگرى نيز توجه شده است .قرآن در همين سوره

مىگويد« :ان االنسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد ،و انه لحب
الخيرلشيد«.

انسان به خير عالقه و عشقى شديد دارد با وجود اين نسبت به پروردگار

خود ناسپاس و در كار خير شتاب ندارد .چگونه است آيا اين تضادى را بيان

مىكند؟ واقع امر اگر انسان به واقعيت كارى كه خود مىكند ،از روى آگاهى و
علم دقت كند ،متوجه مىشود كه فطرت است كه مايل به خير است و بيگانگى
از فطرت است كه مايه شر مىشود انسان را ناسپاس مىگرداند و در كار جنگ
و اداره امور و متابعت ازتمايالت استبدادى و اينها ،شر و شکست ببار

میآورد .اين آيه به ما روش كار را ياد مىدهد.

اگر فرض كنيم دفاع از وطن خير باشد كه هست ،هر كسى بدين كار

عالقه شديد دارد ،اما صرف عالقه و عالقه شديد كافى نيست .اگر روحيه

متناسب با اين عالقه براى كار بموقع نباشد ،با همه عالقه ،سستى در كار

همگانی میشود .نتيجه اهمال ،عقب انداختن كارها نظم ندادن به كارها و
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برخوردها است که بنوبه خود موجب مىشود دشمن پيش بيايد و چيره شود.
درست همينجا است كه دوست داشتن و دوست نداشتن بايد بر يك اساسى
باشد .اگر بر اساس بينش توحيدى باشد ،يك نوع روش و عملى را سبب

مى شود ،اگر بر اساس زور و تضاد باشد يك نوع ديگر ،اما دومى يعنى دوست
داشتن بر پايه زور و تضاد ،دايره آدمى را محدود میکند و هدف او را

خردكردن طرف مقابل و از بين بردن اومیگرداند .نتيجه اينكه ديد محدود و
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

ناگزير عمل چون بر اساس تفكر روشنى انجام مىگيرد سنجيده ،بموقع و بر
اساس اصولى است كه شرح كرديم .پس اين هر دو آيه بيانگر اين واقعيت

روشن است :گرچه بنابرفطرت ،انسان به خيرو نيکى ،رغبت و عشق دارد ،اما
همين انسان در مقام بيگانگى از فطرت فراموش مىكند كه اين خير و نيکى
در رابطه با توصيه و پرستش خدا معنى دارد .نتيجه اينكه خود را بجاى خدا

مىگذارد و عمل او با عالقه فطرى او ناسازگارى بلکه تضاد مىجويد.

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

در اينجا است كه مىخواهم نه تنها با افراد نيروهاى مسلح صحبت بکنم

بلکه با همه آنهايى صحبت بکنم كه در انقالب ايستادند و پيروزى بدست

آوردند .صحبت من ايناست:

» اگر هدف استقالل است ،آزادى است و استقرار اسالم است ،عمل مىبايد

با اين هدف سازگار باشد» .اما زمان شهادت میدهد که چنين نيست .چرا
چنین نیست؟ بخاطر«لکنود»؛ توضیح اینکه ما انسانها استقامت و استمرار در

كار نداريم .چرا؟ به لحاظ مسائل روزمرهاى كه ما يا خود ،خود را بدان گرفتار
مىكنيم و يا حاكمان ما را بدان گرفتار مىكنند .آيا اين آيهها مىخواهند
بگويند ،چاره نيست؟ نه .میخواهند بگویند پیگیر باید بود .در حقیقت ،ما

بطرف خير مىرويم ،اما در راه موانع و مشکالت مىبينيم ،از رفتن مىمانيم،
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كند مىشويم و پىگيرى را رها مىكنيم .واقعيت ايناست كه اينطور مىكنيم،
اما يك واقعيت ديگرى هم هست :اينكه ،آنها كه به نيکى و به خير عشق

مىورزند و آ گاهند و گرفتار مسائل روز نمىشوند و خود را از آنها رها
مىكنند ،اگر آنها هم بايستند ( مقاومت كنند) ،براى اينكه به خير و هدف
عالى برسيم كفايت مىكند .ما در جنگ هم همين را ديدهايم .وقتى فرماندهى

ايستاد (مقاومت كرد) ولو بقيه در بروند ،ناگزير همين ايستادگى و استقامت،
فراريان را به مواضع خويش برمى گرداند و وقتى آنها برگشتند ،تجربه مىگويد

كه با استقامت تمام مىجنگند .از اينرو است كه در كار جنگ مىگويند يکى
از نقشهاى فرماندهى حضور به شخص خويش است؛ یعنی اینكه در موقع

سختى در ميان سربازان و افراد نيروى خويش حاضر بشود و آنها را به جنگ

برانگيزد .اين اصل همواره صادق است .در همه مبارزهها چنين است در همه
جنگها چنين بوده و چنين است .خود من در همين جنگ اين اصل را

آزموده ام و نظرم اين است كه تغيير سرنوشت جنگ نتيجه رعايت اصولى است

كه در همين آيه آمدهاست كه من در همان روزهاى اول جنگ با خوانندگان در
ميان گذاشتم .مکتبى واقعى كسى است كه در عمل قرآن را بعنوان روش بکار

ببرد و صحت آن را در آزمايش ببيند و معتقد بشود .شما مردمي كه به هدف

عالى انقالب ،آزادی ،باور داريد و مىخواهيد به نام استقالل قربانى نشود و
اين دو را اركان اصلى استقرار در حکومت اسالمى مىشناسيد ،بايد بايستيد،

استقامت كنيد« ،كنود» نباشيد .سستى در كار نياوريد ،از سختىها نهراسيد و
بدانيد اگر پشت همديگر را داشته باشيد ،اگر بموقع با سرعت و قاطعيت عمل

بکنيد ،بدان خير دست مىيابيد ،چرا؟ براى اينكه آيات پايان سوره راه و

نتيجه را به شما مىگويد :وقتى اين اصول در كار رعايت شد ،ناگهان جامعه
جلوهاى مىشود از معاد و پندارى انسانها از گور بيرون مىآيند و مىجوشند و
برانگيخته مىشوند؛ همانطور كه در جريان انقالب بزرگ ما شد ،همواره

همينطوراست .همانطور كه در جريان اين جنگ شد .اينها كه زود توانستند
وضع را در دست بگيرند ،انسجامى به نيروها بدهند و با توجه به موقعيت و

وضعيت «كنود» نباشند و كار را به موقع انجام بدهند و موافق همين اصول

انجام بدهند ،موفق شدند همگى نيروهاى مسلح را همانسان كه پندارى
1423

برانگيخته شده اند از آن حالت تسليم ،بغض ،نبود روحيه كه اين مرگ است و
مرگ معنوى انسان است ،برانگيخته شدهاند و بزندگى برگشتهاند ،در همه

زندگى اجتماعى نيز چنين است .در ميان ناباورى مىبينيد كه همه چيز دگرگون

شده .كافى است كه تسليم نشويم ،كنود نشويم ،مشکالت فراوان درست

مىكنند ،من مشکالتى كه جنگ ايجاد كردهاست را بياد شما مىآورم.
مشکالتى كه محاصره اقتصادى ايجاد كردهاست را بياد شما مىآورم و
مشکالتى كه در داخله ايجاد شده و مىشود را بياد شما مىآورم .هر كدام از

مشکالت كافى بود كه ما «كنود» بشويم ،يعنى بگوييم چون مشکل هست،
اين مشکل هست ،آن مشکل هست ،راهى نيست ،بايد واقعيت را پذيرفت.

بعضى بودند كه در اوايل جنگ هم اين حرف را به ما مىزدند كه ما امروز ولو

قسمتى از خاكمان را بدهيم ،ولو امتيازاتى را بدهيم ،بدهيم و صلح ايجاد كنيم،
بعد خود را تقويت مىكنيم به محض اينكه توانايى حاصل كرديم ،باليى را كه
بايد بر سر دشمن مىآوريم .اين «كنود» است ،يعنى اين واقعيتها هستند

نمىشود گفت نيستند؛ اما واقعيتها مطلق نيستند .اگر ما تسليم اين منطق بشويم
كه پشت سرعدهاى هستند كه با همه وسايل مىزنند ،شعارشان هم اين است كه

«نصف ايران برود بهتر است كه بنىصدر پيروز بشود» ،اسلحه ما كم است،
مهمات ما چنين است ،نيروهاى مسلح ما هماهنگى ندارند .ارتش ما در بدترين

موقعيت است ،ما در محاصره اقتصادى هستيم ،انزواى سياسى داريم و اين

مشکالت بر هم میافزایند ،در جبههای که در داخل گشودهاند ،هر روز عمل

مىكنند براى اينكه فرمانده نيروهاى مسلح را ضعيف و ناتوان سازند  -بين
خود مىگفتند بايد كارى كنيم كه مردم بفهمند اين آدم «از خود نمىتواند دفاع
كند چه رسد به آنها» (اين به مناسبت كشاندن به دادگسترى)  -هر كدام از اين

بهانهها كافى بود براى سست آمدن .چند نوبت من راجع به اين مسئله صحبت
كردهام .در همان اوايل جنگ هم شبى در شوراى نظامى اين مسئله عنوان شد
كه دو سال است اين بالها بر سر ارتش آمده و ارتش ناتوان شده و حاال بايد

بهاى آن را بپردازيم .در آنجا هم ،همين حرف را زدم كه نه «كنود» نباشيم .ما

اينجا ننشستهايم براى اينكه اين مشکالت واقعيت دارند ،اين موانع كه واقعيت
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دارند ،بدبختيها كه ايجاد شدهاند و واقعيت دارند اينها را بهانه قرار بدهيم براى
سست شدن ،اين ناسپاسى است.

ما با وجود همه اين مشکالت ،هرگاه به درسى عمل کنیم که سوره

میآموزد و طبق روش عمل بکنيم مىتوانیم سرنوشت جنگ را تغيير بدهيم.
اگر چنين كنیم ،نيروهاى ما از اين مرگ معنوى به زندگى معنوى مىآيند و همه
چيز دگرگون مىشود .ما كه اكنون اينسان ماتم شکست گرفتهايم با هيجان

زندگى پيروزى بدست مىآوريم .اين يك قاعده عمومى است .اين قاعده را
قرآن در جاى ديگر هم گفته است« :وقتى فتح و پيروزى مىآيد مىبينيم كه

وارد مىشوند در دين خدا فوج فوج» .اين قاعده و آن قاعده يك قاعده است.
البته ممکن است همانطور كه گفتم اهل تفسير براى اين سوره و اين آيات

تفسيرهاى ديگرى بکنند ،كار من تفسير نيست مىخواهم آنچه را كه بعنوان
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

اساس همين روشها بسازيم .پس اگر ما مشکلها را هرچه باشد مهم نشماريم
(مه م نشماريم نه به اين معنى كه بگويم نيستند ،هستند ،مهم هم بشماريم اما
مطلق و دستآویز بیعملی نكنيم) توانايى خود را براى غلبه آنها از ياد نبريم آن
حب به خير را بر پايه اينكه ما توحيد را اصل قرار دادهايم و انسان در رابطه با

خدا انديشهاش از حاكميت مطلقها رها مىشود و مىتواند براى مشکلها راه
حل بيابد در صورتي كه بايستد و در صورتي كه اين روشها را بکار ببرد ،در اين

صورت ما توانا مىشويم به دگرگون كردن وضع .در آنصورت است كه مىبينيم
انسانها به زندگى باز مىگردند .خوب در قرآن در همين سوره و در همين

آيههايى كه موضوع بحث من بعنوان روش است ،خداوند مىپرسد :آيا انسان
نمىداند كه برانگيخته مىشود؟ بگمان من اين «آيا نمىداند» اشاره به آن

نيست كه «آيا نمىداند قيامتى خواهد بود و در آنجا انسانها برانگيخته مىشوند
و از گورها بدر مىآيند» ،خاطرنشان کردن این واقعیت است :اگر از علم
حاصل از تجربه زندگى تاريخى ،غافل نشوی و بهانه نیاوری که علم به معاد،
علمى نيست كه انسان حاصل كرده باشد ،حتی اگر از آنچه هر نسل در عمر

خود تجربه کردهاست ،غافل نشود ،مىتواند آن واقعيت بزرگ را هم در قلمرو
1425

علم خود بياورى و بدان علم بيابد و ببیند :بعثت پيغمبر ،در آن سرزمين مرگ
معنويت و از خودبيگانگى كامل انسان ،چنان زندگى ايجاد كرد كه پندارى

زندگى بعد از مرگ بود ،ببیند :هربار كه يأس و تسليم اجتماعى فراگیر
میشود ،زنان و مردانى هستند که میايستند؛ پیشینیان بر همين روش عمل
كردهاند و انسانهايى چنانكه پندارى از گور برمىخيزند ،برخاستند و ايستادند
زندگى بعد از مرگ شد .پس اين آيه ،آيه نويد است و تجربه هم شده است .اين

را ما در اين جنگ به اجرا گذاشتيم؛ هر بار كه بر طبق اين اصول عمل كرديم،

پيروز شديم .البته روشهاى ديگرى هم در اين جنگ بر اساس همين آموزشها
بکار برده ايم كه بموقع خود از آنها با خواننده صحبت خواهم كرد .اما عجالتا

مىخواهم به شما بگويم اگر روحيه يعنى آمادگى براى عمل به مقتضاى هدف،

هدف خير ،دستيابى به خير ،هدف عالى ،وجود داشته باشد ،موانع و مشکالت
بهانه كند شدن ،بهانه ناسپاسى نسبت به فطرت خود قرار نگيرند ،به تعبيرى
بهتر ،در صورتيکه ما همين موانع و مشکلها را كه ايجاد مىكنند يا ايجاد

شدهاند به عامل تحرك بيشتر تبديل بکنيم ،در اینصورت ،با بکار بردن روشهاى
درست ،موفق مىشويم برانگيزيم .برانگيخته بشويم ،زنده بشويم زندگى معنوى

متناسب با فطرت پيدا كنيم.

پس همه چيز برمىگردد به آگاهى از اين واقعيت كه اى انسان! بدبختى زير

سر خود تواست و از سهل انگارى و سست شدن در عمل براى رسيدن به هدف

شروع مىشود.

هيچ بهانهاى را از خود نپذير .وجود بهانهها را ،وجود مشکلها را به عامل

تحرك بيشتر تبديل بکن و مقاومت كن و منتظر ايستادن ديگران هم مباش تو تا

آ گاهى بايست ،استقامت بکن ،با سرعت و قاطعيت بموقع عمل كن ،خواهى
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

شد ،برانگيختگى شد ،حيات بعد از مرگ شد .اگر نايستادى و خودت مىدانى
كه مىايستى يا نمىايستى؛ همىن آيه مىگويد انسان خود شاهد خویش است؛
گواه است؛ بر اين ضعف خويش علم دارد ،مىداند كه بهانه مىآورد يا نه ،يك
پستى ،مقامى و عنوانى مىگيرد و در مىرود ،يا نه ترسى او را در بر میگیرد و
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متوقف مىشود و يا نه واقعيت را براى او وارونه جلوه مىدهند و بيم در او
ايجاد مىكنند كه نكند چنين شود ،نكند چنان شود؛ همينها موجب مىشود

كه او (ما انسانها) «كنود» بشويم .اگر اينهايى را كه مىبينيم دليل اين
نگيريم كه هان ديدى اين نارساييها شد و اين فشارها شد و اين زورگوييها شد

و همه چيز گواه مىدهد كه كار دارد از كار مىگذرد و ديگر از ما كارى ساخته

نيست ،اين «كنود» است .درست در همين موقعيت است كه خود اين امور به
ما نشان مىدهد كه در گذشته «كنود» بوديم كه اين أمور واقع شدند شدند.
اينها پيش آمدند و اكنون بايد بايستيم و جبران كنيم آن بهانه قراردادنها را و
هيچ چيزى را هيچ مشکلى را هيچ سختى را ،هيچ مانعى را بهانه قرار ندهيم و

هدف اصلى را هم رها نكنيم .خيلى از شما هستيد كه مىگوييد« :چرا در

فالن مورد رئيس جمهور حرف نزد؟ چرا در كجا عمل نكرد؟ چرا در آنجا
قاطعيت بخرج نداد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟» اما هميشه فراموش نكنيد كه جنگ
براى ما تعيين كننده است و اگر همانها را كه شما «چرا» مىكنيد به آنها
پرداخته بود ،در آنها غرق شده بود ،از كار اصلى ،از آن «خير» اصلى باز

مىماند و همه چيز مىرفت .پس اميدوار باشید گمان نكنيد كه ايستادن شما
بىتأثير است هر جا كه نايستيد« ،كنود» باشيد ،در يك سازمان در يك نهاد

(باصطالح امروز) در يك جامعه فرق نمىكند ،اگر آن كس كه خير را
تشخيص مىدهد سستى نكند و بهانه نياورد و بايستد براى آنچه خير است ،آن
جمع برانگيخته مىشوند به خير ،بسان بیرون آمدن مرده از گور .و اگر

نايستید ،اگر بگوييد «جو آنطور بود و در جلسه همه حمله مىكردند و من هم
ديدم خوب همه ايستادند و حرف زدن من فايده ندارد و مقاومت من حاصل

ندارد و من هم حرفى نزدم» ،در اينصورت اين ناسپاسى است ،بهانه قرار داده
و از خير بريده ،همه دچار مرگ معنوى مىشوند .البته مرگ مادى هم در پى

آن مىآيد.

حاال صدها نمونه مىتوان آورد :اگر در مجلس پانزدهم و شانزدهم يك

اقليت كوچك نمىايستادند اگر مصدق نمىايستاد ،آن خيزش و جنبش براى

ملى كردن نفت چگونه بوجود مىآمد؟ در بعدى بزرگتر اگر امام نمىايستاد اين
تغيير بصورت يك انقالب چگونه بوجود مىآمد؟ خود ما در خارج اين
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واقعيت را به آزمايش گذارديم .بر اثر همين بهانه قراردادن انسانها «كنود»
شدهاند و همه چيز رفت :كنفدراسيون ،جبهه ملى ،همه و همه افتاد بدست
آنهايى كه با ما از يك باور نبودند .يك حالت مرگ ،كزكردگى در انگشت شمار

جوانهاى مسلمان بوجود آمده بود كه دست به هيچ كارى نمىتوانستند بزنند.

دو نفر در پاريس بوديم و دو نفر هم در هامبورگ تصميم گرفتيم نه تنها اين
موانع و مشکالت را دليل بر تسليم نگیريم ،دليل مسامحه و كندى و

ناسپاسىگرى قرار ندهيم ،بلکه بعكس اين اوضاع و احوال را محيط مناسبى
براى آزمون و تجربه بپذيريم و عمل كنيم و عمل كرديم .وقتى ما به ايران

مىآمديم وضع كامالا دگرگون شده بود .سالها طول كشيده بود ،اما دگرگون شده
بود .چنانكه بعث نسل جوان و مسلمان در خارج كشور عينا مثل اينكه از گور

برمىخيزند ،آنجا گورستان انديشه توحيدى شده بود و سبزه زار زندگى اين
انديشه (توحيدى) شد.

اگر قرآن را به اين ترتيب بفهميم ،بر اساس واقعيتهاى تاريخى كه محتاج

علم تاريخ و جامعهشناسى و اقتصاد و علم انسان است ،محتاج علم طبيعت هم

هست .محتاج دانستن اصول دين آنطور كه خود قرآن مىگويد ،نه آنطور كه

ارسطو مىگويد ،هم هست ،ما مسلمانها موافق اين روش عمل بکنيم ،آن

جامعه اسالمى پديدار مىگردد كه مىتواند الگو براى تمام بشر بشود و زندگى

انسان امروز را دگرگون مىسازد.

گمان من اين است كه آنچه بعنوان روش از اين سوره مىدانستم و تجربه

كرده بودم ،با شما خوانندگان در ميان گذاشتم ديگرانى هم ممکن است باشند
آموزشهاى ديگرى در همين سوره سراغ كنند ،بر من و بر شما منت است اگر

آنها را با شما مردم در ميان بگذارند .اميدوارم كه در هفتههاى آينده اين آيهها
و اين سورهها را كه به ما درس عمل مىدهند ،براى شما به همين نحو بيان
بکنم و اطمينان دارم به بركت پيروى از آن روشها ما در همه صحنهها پيروز

مىشويم  .آنچه بايد گفت ايناست« :ذليل كمبود تجربه ،استقامت كن ،خسته
نشو ،از هدف نبر ،بايست ،زندگى سراسر بعثت و بعثت دائمى مىشود«.

مسئوليتهاى بسيار سنگين بر دوش تو است .مسئوليتهايى كه هيچگاه در

تاريخ ما بر دوش هيچ نسلى نبودهاست ،مسئوليت استقالل در دنيايى پر از
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تضاد ،مسئوليت آزادى و اين دو بر آن مسئوليت بزرگتر كه مسئوليت رشد در
جهانى است كه شتابى سرسام آور دارد .اين مسئوليتهاى بزرگ ،استقامت و

مقاومت بزرگ ،جوانى ،پرتوانى با هم مىخواهد و البته خستگىپذيرى به همراه
دارد ،اما هربار كه خسته مىشوى بياد توان خويش بيفت .به ياد اين روشها
بيفت ،و به حركت آى ،بايست و استقامت بکن تا «حصل ما

الصدور» تا به

هدف عالى و انديشهاى كه در دل دارى و به خاطر آن اين انقالب واقع گشت،
حاصل آید .آنها كه شکنجههاى سخت را تحمل كردند و مردند و تسليم نشدند،
پيشاروى تو جوانى ايرلندى شصت و چند روز است اعتصاب غذا كردهاست،

اگر اين استقامت باشد ،اگر موانع و مشکالت را بهانه كندى و سستى قرار
ندهى ،ايران بهشت آزادى و نمونه و الگوى حکومت اسالمى خواهد شد .و
جهان را دگرگون خواهد ساخت.

براى اين چشم انداز زيبا بکوش؛ بکوش و بايست تا راه بر هر انحراف

بسته گردد و انقالب به راه خويش برود و به هدفهاى خود دست يابد؛ بايست

تا به هدفها برسى «حصل ما

الصدور» .انديشهاى كه در دل ما بود و به

خاطر آن انقالب تحقق پيدا كرد ،بدان دست يابيم و انسان در اسالم آزاد شود
و رشد كند و جهان را توحيد فراگيرد.

کارنامه شنبه  5تا جمعه  11ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار سه شنبه  29ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 542

قسمت دوم

شب در شوراى دفاع رئیس ستاد با عكس و نقشه وضعيت
جبهههاى جنگى را توضيح داد:

اما كار ما در اين هفته مطابق معمول بطور عمده فعاليتهاى نظامى بود.

صبح شنبه با امام ديدار كردم .پيش از من فرماندهان نظامى به خدمت ايشان
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رفته و وضع نظامى را تشريح كرده بودند و من ايشان را بسيار شاد و خندان
يافتم.

شب در شوراى دفاع رئیس ستاد با عكس و نقشه وضعيت جبهههاى

جنگى را توضيح داد و روشن كرد كه ما حدود  40درصد از زمينها را از

دشمن پس گرفتهايم .در آنجا از طرح نظامى هم صحبت به ميان آمد ،خصوصا
از روشهاى نويى كه با موفقيت آزموده مىشود.

بمناسبت اين تحرك و ضربهها دشمن از نو تبليغات وسيعى را براه انداخته

است كه شکستهاى خود را بپوشاند .چون تلفات نيروى دشمن در سرپل ذهاب
زياد بوده است .در مجموع از كشته و زخمى و اسير هزار و چند صد نفر

مىشده است كه اين طبيعتا در جامعه عراق و روحيه ارتش عراق بيتأثير
نيست .بهمين دليل ،شب و روز مشغول اين تبليغ «فارسى و عربى» است كه

در سرپل ذهاب ما (ايران) حمله كرديم و ناكام شديم ،كشته بسيار داديم و
ارتش عراق برنده شده است! اين عالمت بايد فرماندهان ما را متوجه اين

واقعيت بگرداند كه الزمست با طرحهاى پى در پى ،تعداد اين ضربهها را
بيشتر بکنند ،تا اين روحيهاى كه در ملت عراق بوجود آمده است ثمرات خود

را ببار بياورد .از همين تبليغات رادیو و تلويزيون عراق و فيلم قالبى كه به

مردم نشان مىداد ،آشکار است كه مردم عراق بتدريج دارند به دروغ بودن
تبليغات رژيم عراق پى مىبرند .پس هر چه ضربهها كاریتر ،سريعتر و

پىدرپى باشد ،دوران جنگ كوتاهتر و رهايى دو ملت ايران و عراق از رژيم
خودكامه صدام حسين زودتر خواهد شد.

فرزندان رشيد ايران ،بکوشيد ،امروز ديگر نمىگويم بکوشيد تا «جامه

ننگ» نپوشيد .اين حرف روزهاى اول بود ،آن كوششها و فداكاريها و حماسه
بزرگ سبب شد كه ما «جامه ننگ» نپوشيم و امروز مىگويم :بکوشيد تا به

سرعت پيروزى بدست آوريد و چشم اندازهاى نو را به روى مردم منطقه

بگشاييد.
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در خوزستان نيز چند جلسه شوراى نظامى تشکيل داديم و طرحها را يك به
يك مطالعه كرديم .از دو سه محل بازديد كرديم و از بخت بد به مناسبت

جنگ جزئيات مطالب اين ساعتهاى طوالنى را نمىتوانم به شما گزارش كنم.

بهرحال اميدوارم نتيجه كه حاصل شد ،بتوانم به اختصار هم شده از اين طرحها
صحبت كنم .گرچه بعد از انجام احتياجى هم به صحبت از آنها نيست چون
همه از آن آگاه مىشوند .

غير از اين ،بازديد ازعمليات جنگى و يکى هم عملياتى كه در خدمت

عمليات جنگى است ،از هردوى اينها بازديد شد .اين بازديدها هم جنبه رفتن
و ديدن و تشويق تنها ندارد ،گرچه اين هم مهم است ،بلکه رفتن و ديدن ،رفع
نواقص و روشن كردن زمينه كار و ايجاد تغييرات الزم در طرحها و همه اينها

را هم بهمراه دارد.

راجع به اينها هم بعد از انجام با شما صحبت خواهم كرد.
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ديدار از خرمآباد ،همچنين ديدار از شهر كارگرى قزوين و خانه و
زندگى آنها

غير از اينها ،برای ديدار از خرمآباد ،همچنين ديدار از شهر كارگرى

قزوين و خانه و زندگى آنها ،روز چهارشنبه  9ارديبهشت ماه ،رفتیم .برای

ديدار از كارگران كورهپزخانهها و شهركى كه براى كارگران و كارمندان صنايع
نظامى ساخته بودند ،هم رفتيم اينك به شرح اين بازديدها مىپردازي:

اين بازديدها بلحاظ اينكه ممکن بشود بدون اطالع قبلى بود .از فرودگاه

خرم آباد يکسر به محل پناهندگان رفتيم .عده آنها را مىگفتند كمى بيشتر از
هزار نفر است در آن محل اردوگاه و وضع معيشت آنها بطورى كه خودشان

مىگفتند و ماهم ديديم بد بود .مواد غذايى را كه به آنها مىدادند به ما نشان
دادند قابل خوردن نبود .بادمجانى بود پالسيده ،پيازهايى به همين قياس سبز

كرده و نانى كپك زده ،حمام هم نداشتند .در كنار جاده بوديم كه مادرى را ديدم

كه مىگريست ،او بچه خود را از دست داده بود .اينها را مىگويم به اميد اينكه
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

اين گونه مواد را به آنها مىداد بلکه به لحاظ اخالق و رفتار توهينآميز و
تحقيرآميزى كه با آنها داشت ،اين گونه مسئوالن بايد بدانند كه اثر زخم روحى

كه رفتارشان برجاى مىگذارد ،پايدار است و به روزگاران مىماند و اين
جمهورى بايد بهاى سنگينى بابت اين رفتار بپردازد .چون چند نوبت در چند
محل اين شکايتها شده بود و من تذكر داده بودم و معلوم مىشود كه به آن

تذكرها توجه نمىشود .اين است كه در كارنامه مىآورم و اگر اين مقدار هم
كفايت نكرد ،به وسايل قانونى اقدام مىكنم بلکه اين وضعيت عوض شود.
زائد است بگويم با وجود اين وضعيت شور و هيجان همين مردم از حد بيرون

بود .دخترى در جمعى ايستاد و با همان هيجان مطالبى را گفت و نامهاى را
هم كه نوشته بود به من داد كه در راه آن را خواندم .جملههاى نامه را براى

اينكه روحيه مردم آن اردوگاه را بدانيد براى شما مىخوانم.
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چرا در جمهورى اسالمى رئيس جمهورى محبوب مردم بايد احضار
بشود؟

»آقاى بنىصدر سالم عرض مىكنم .من( ....اسم خود را نوشته است كه

من نمىآورم) من يکى از مهاجران جنگى مستقر در اردوگاه ميثم مالوى مدت
يکماه است كه اينجا هستم .آقاى بنىصدر اينجا وضع ما خوب نيست .ولى

اينها همه مىگذرد .آقاى بنىصدر قلب ما آزرده است نه از ستم صدام بلکه از
اهانتى كه به شما فرمانده كل قوا مىشود .قلب ما آزرده مىشود .آقاى بنىصدر
چرا در جمهورى اسالمى نبايد ما آزادانه شعار «حمايت از بنىصدر اطاعت از

امام است» بدهيم؟ چرا! چرا! چرا در جمهورى اسالمى رئيس جمهورى

محبوب مردم بايد احضار بشود؟ چرا...؟ ديگر نمىتوانم حرف بزنم .خواهر
كوچکت....

در اين اردوگاه و در راهى طوالنى كه ما به خرمآباد باز مىگشتيم و مردم

روستاها فهميده بودند كه به اردوگاه آمدهايم ،بسيار بودند كه از شوق و نوعى
رنج مىگريستند .در راه يادداشتى به من دادند كه مردم خرمآباد به شما بسيار

عالقه دارند و اگر بدانند كه آمدهايد و سرى به شهر آنها نزدهايد ،عواطفشان

جريجه دار مىشود .بعد معلوم شد كه بخش مهمى از پناهندگان در خود شهر و
در خانهها اسکان يافتهاند ما هم به شهر رفتيم در بدو ورود به شهر بعضى با
كنجکاوى نگاه مىكردند ،هنوز نمىدانستند كه ما وارد شهرشان شدهايم .اما
بزودى دانستند و همانطور كه در همه جا مردم جوشيدند آنها هم ما را در ميان
گرفتند .احساسات و صميميتى كه اظهار مىشد آن قدر پاك و گويا بود كه من
قادر به وصف آن نيستم همان گريستن از هيجان و درد و رنج فراوان جوانى كه

مثل ديگران مىگريست دست خود را بريد و خونش را به نشانه «پيمان خون»

به شيشه ماليد.

اين اشکهاى شوق و درد و اين خون وظيفه سنگينى بر عهده ما مىگذارد،

كه به هدف اين انقالب و اين ملت خيانت نكنيم و هرچه توان داريم در خدمت
آن بگذاريم .بهمين مناسبت نامهاى از يك برادر پاسدار را كه اهل منطقه است
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و در جبههاى از جبهههاى خوزستان مرا ديد و بسيار بيشتر از اينها براى من
نوشته بود و من آن را تا امروز در جيب دارم براى شما مىخوانم.

برادر ،بنىصدر اميدوارم كه سالمت و موفق بوده باشيد و رفع كسالت

شده باشد .ديروز خيلى دلم مىخواست زيارتتان كنم ولى متاسفانه دير رسيدم و
سعادت ديدارتان را نداشتم .بهرحال امروز كه رد مىشدم متوجه ماشينتان شدم

گفتم سالمى خدمتتان عرض نمايم شايد ابراز ادبى كرده باشم.

ترا خدا وقتى به جبههها مىآييد سرى به ما پاسدارها بزنيد .به خدا دلمان

خيلى برايتان تنگ است .متاسفانه ديروز يکى از برادران در سوسنگرد گفت كه

آقاى بنىصدر به ارتشيها سرزد و نگاهى به ما پاسدارها نكرد .خيلى ناراحت
شدم .به خدا پنج انگشت يکى نيست .اگر اين دفعه به جبهه سوسنگرد آمدى

حتما به ما سرى بزن.

چرا روزنامههاى آزادگان و جمهورى با هواپيما مىآيد ولى انقالب اسالمى

دو روز بعد به اهواز مىرسد؟ چرا به جبههها فقط جمهورى اسالمى مىدهند؟ و

وقتى سئوال مىكنيم چرا انقالب اسالمى نمىدهيد؟ انگار فحش پدرومادرشان
مىدهيم .بقول يکی از برادران مىگفت ،عكس آقاى بنىصدر را اگر از هر
كسى بگيرند جرم است! ( البته جاهايى كه يك بعدى است) اميدوارم موفق و
پيروز باشى«.

البته توضيح بدهم كه من به هر جبههاى مىروم با هر كس كه در آن جبهه

هست ديدار مىكنم .اشاره اين نامه به وقتى است كه ما تدارك حمله در كرخه

كور را مىديديم و حتىالمقدور نمىخواستيم دشمن حضور ما را در آن حدود
احساس كند .بهمين دليل از مواضعى بازديد مىكرديم كه نيروهاى ما مىبايد

مىگرفتند و از آنجا حمله مىكردند ،پس اين صحبت صحيح نبوده است كه از
ارتشيها بازديد كردم و از پاسدارها نكردم ،براى من همه آنها كه مىجنگند

سرباز اسالم و ايرانند و عزيز و گرامى.

بارى ،ما قرار بود از خرمآباد به بروجرد و ازنا برويم .اما از شهر به سختى

توانستيم بيرون آييم نزديك ساعت  7بعد از ظهر بود كه هواپيماى ما آماده

پرواز شد كه جز برگشتن به تهران كار ديگرى نمىتوانستيم بکنيم .قرار شد كه

از بروجرد و ازنا در فرصتى ديگر بازديد كنيم.
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روز بعد باز بىاطالع و براى اداى احترام به مقام كار و كارگر به شهر
صنعتى قزوين رفتيم:

چند ماه پيش كه از اين شهر بازديد كرده بودم ،معلومم شده بود كه آب و

اسفالت و خيلى چيزها كم دارد .آن وقت قرار شد براى اين منطقه يك شهردار
قرار بدهند كه به اين كارها برسد .اينطور كه معلوم شد آن شهردار را قرار

ندادند.

به شهر صنعتى كه وارد شديم باز جوشيدند همان هيجان و همان گرمى و

همان صميميت در اينجا هم بود .آن قدر صميمى و قاطع كه اميد ميداد و
حيرت را بر مىانگيخت .در بعضى جاها از وضع مديريت كارگاههاى صنعتى

اظهار عدم رضايت مىشد؛ چون توليد پايين بود و نظم كم .اميدوارم تجربه آن
روزها يعنى دوره رژيم سابق به كارگران ما آنچه را كه بايد ،آموخته باشد و

امکان يك مديريت اسالمى به سود كارگران بوجود آيد .از شهرك مسکونى البرز
هم ديدن كرديم كه كوچهها پر از گل بود .به يکى دو خانه رفتيم و با ساكنان

آنها صحبت كرديم.

از آنجا به محلى كه براى زاغه نشينان خانه مىساختند رفتيم و از آنجا به

محل لشگر قزوين آمديم .از آنجا ،در ميان هيجان و شادى احساسات پاك و

صميمانه ارتشيان و خانوادههاى آنها بسوى تهران آمديم .در اينجا چون من
نامهاى از يك پاسدار خواندم ،يکى از همراهان ما كه هيجان پاسداران قزوين
را مىديد گفت« :مثل اينكه اينجا جو ديگرى است» .به او پاسخ دادم :اگر
شما به جبههها بياييد مىبينيد همه جا همين جو است .اين جو غير از جو

دروغ ،جو سانسور و «جو كينه پرورى» است كه عدهاى ايجاد مىكنند و در
سايه آن مىخواهند بگويند همه مثل آنها هستند .چطور ممکن است آنها كه در

جبههها هستند و مىجنگند و اين تالش شبانه روزى را مىبينند ،واقعيت را
معكوس ببينند و دوست را دشمن بدانند؟

بعد از ظهر آن روز بديدار كارگران كوره پزخانه رفتيم:
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نخستين اعتراض پراحساس و پرعاطفه ،صميمانه و برادرانه شان اين بود
كه چرا بىخبر آمديد؟ از دو سه اطاق ديدن كردم كه در هركدام دو سه خانوار
زندگى مىكنند .دركشان روشن بود ،مىگفتند ما هيچ گله نمىكنيم و تا جنگ
هست حرف نمىزنيم ،هيچى نمىخواهيم ،مىخواهيم كشور ما بماند و

نيروهاى ما پيروز بشوند .اين درجه از آ گاهى كجا پيدا مىشود؟ چطور مىشود

با اين حد از آزادگى به استبداد تن بدهند؟ به قيموميت اين و آن تن بدهند؟ در
همه جا چند نوبت گفتهام و اينك نيز مىگويم :اينكه درهمه جا يك زبان و يك
بيان يکسان وجود دارد ،نشانه وضوح روشنى وجدان و شعور عمومى و آگاهى

مردم ما است .نشانه آناست كه اين مردم توانايى آن را دارند كه موانع را از
پيش پاى بردارند و اينكار را هم خواهند كرد .اين مردم آگاهند و بجاى آنكه

در سختى يکديگر را پاره كنند و به ويرانى بناى موجوديت كشورشان بپردازند،
اين توانايى را دارند كه دست در دست هم مشکالت و موانع را از پىشپا
بردارند .كافيست كه ما خود را به آنها تحميل نكنيم ،كافيست كه ما آگاه شدن

مردم را از كارها و نظرهاى خودمان ،ضعف خودمان ندانيم ،كافيست كه بدون
جوسازى و روشهاى تخريبى در مسائل كشورى نظر بدهيم و بگذاريم مردم
داورى كنند و بر اساس راه و برنامهاى كه بايد در پيش گرفت متحد بشوند .در
آن شهرك كه بعد از ديدار از كارگران بدانجا رفتم .همين شور و هيجان بود و

همين زبان ،كمبود هم داشتند .روحانى محل هم حضور داشت و از فقدان

تلفن و همه چيز صحبت كردند ،اما آشکار بود كه اين مسايل برايشان فرعى
است .مسئله اصلى آنها همان مسائل عمومى كشور بود و انتظار داشتند كه آنها

درست و خوب حل بشود.

کارنامه شنبه  5تا جمعه  11ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار چهارشنبه  30ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماره 543

قسمت سوم
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روز جمعه چند ديدار داشتيم ،با كردها ،با دانشگاهيان ،دو مصاحبه با
خبرنگاران خارجى كردم؛ جلسه شوراى عالى دفاع داشتيم و دو واقعه كه از آنها

در اينجا صحبت مىكنم.

اما در مورد مسئله كردها .دو تن از برادران بارزانى و پير قومشان آمده بود

كه در كل مسئله صحبت شد .آنها مىگفتند مسئله ما در درجه اول استقالل

است ،خيلى از حرفها و هدفهاى خوب هستند كه وسيله كار بدكاران قرار
مىگيرند .اين قول اما على (ع) است كه در پاسخ خوارج گفت:

چه كسى خودمختارى مىخواهد؟
»كلمة حق يراد بهاالباطل» .اينكه مىگويند :حکم خدا را است ،كلمه

حقى است ،اما از آن مقصودى نادرست و باطل دارند .مىخواهند اين كلمه
حق را و اين پيمان حق را وسيله دستيابى به باطل قرار دهند .حاال ما

مىخواهيم جمهورى اسالمى را بنياد بگذاريم؛ در جمهورى اسالمى اصل بر
خودمختارى است .خودمختارى انسان در رابطه با خدا ،بنابراين ما وحشتى از

كلمات نداريم .آنچه ما را مىترساند اين است كه چه كسى خودمختارى

مىخواهد آيا از خود استقالل دارد يا خير؟ براى چه هدفى مىخواهد؟ و ما نه
تنها اطمينانى نداريم كه اين گروهها از خود استقاللى دارند ،بلکه داليل و

شواهد بسيارى عكس آن را نيز ثابت مىكند .نه تنها اسنادى به خط و نوشته
رهبران اين گروهها در دست است ،بلکه حضور نظاميان بعثى ،اسلحهاى كه از

آنها مىگيرند و ...همه به ما مىگويد كه مقصود چيز ديگر است .وگرنه هيچ
يك از اين كارها از ابتدا ضرورت نداشت و الزم نبود .بزور اسلحه چيزى را

كه ما از پيش قبول داشتيم بخواهند بما بقبوالنند .هيچکس در ايران نمىگويد

مردم كرد در امور خودشان بايد مثل صغير اداره بشوند .ما در قانون اساسى
هرآنچه الزمه خودمختارى واقعى در محدوده ايران مستقل است ،پيش بينى

كردهايم .گيريم به اينكه تجربه خوزستان به ما معلوم كرد و تجربه كردستان نيز
همان را ثابت كرد كه هيچکس جدايى نمىطلبد.
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چرا جنگ داخلى به پا كردهاند و نيروهاى مسلح ما را در اين جنگ
درگير كردند:

در جهان غولها واحدهاى كوچك محکوم به فنا هستند ،محکوم به زير

سلطه رفتن و ماندن هستند ،پس زبان اسلحه را كنار بگذارند و ماهم به اجراى

قانون بپردازيم همه خواهند ديد كه دشمنيها و خونريزيها و فلج كردن نيروهاى
مسلح ما در وقتي كه دشمن خارجى به ما حمله كردهاست ،هيچ كم از خيانت

ندارد .ما چگونه رفتار عرب خوزستان را با رفتار گروههاى سياسى كه گويا

آ گاهى هم دارند و باصطالح خودشان چيزهايى هم سرشان مىشود مقايسه
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

به پا كردند و نيروهاى مسلح ما را در اين جنگ درگير كردند تا دشمن از
فرصت استفاده كند و به كشور ما حمله بياورد؟ به هر حال من در آينده نزديك

از كردستان بازديد خوادهم كرد آنچه اينك مىگويم اينست كه:

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

ما از كرد و ترك و عرب و اينها بيزار نيستيم بلکه بعكس مىخواهيم اين
جمهورى بيان كننده امکان زيست مستقل همه آنها با هم و در كنار هم و با

برادرى و خواهری برابری باشد ،براى اينكه ما جز اين راهى براى استقالل از
سلطه ابرقدرتها نداريم .در همه جاى كشورهاى اسالمى وضع از همين قرار

است.

شما لبنان را بنگريد و ببينيد كه اگر ما تسليم اينگونه وسوسهها بشويم كه

«خناس زمان» يعنى همين ابرقدرتها و قدرتها در ما ايجاد مىكنند ،كشورمان
را بايد ميدان زد و خوردهايى بکنيم كه دست آخر از آن چيزى نماند و ديگران
بنشينند و درباره سرنوشت ما تصميم بگيرند و حال و روزى پيدا كنيم كه مردم

لبنان پيدا كردهاند .اميدوارم اين توضيحات تمايل به بازگشت به دامن
جمهورى اسالمى را قوى بگرداند و همانطور كه در دوره جنگ مردم كردستان
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(كارى به اين گروهها ندارم) كمال بردبارى را از خود نشان دادهاند و مثل
مردم خوزستان از آزمايش وفادارى به ميهن اسالمى موفق بدرآمدهاند ازاين كار
خود پشيمان نباشند و ما نيز در عمل نشان بدهيم كه خدمتگزار آنها هستيم و

هيچ بنا نداريم حقوق طبيعى و واقعى مردم كشور خود را ضايع بگردانيم و از

بين ببريم.

ضرر و زيانى كه از بسته بودن اين دانشگاهها متوجه كشور مىشود،
مفصل صحبت كردند

با دانشگاهيان هم حدود دو ساعت صحبت شد .آنها از رفتارى كه با

دانشگاهيان مىشود ،مشکالتى كه ايجاد شدهاست ،سختى وضع و اينكه افتتاح
مجدد دانشگاه به آسانى ممکن نيست و ضرر و زيانى كه از بسته بودن اين
دانشگاهها متوجه كشور مىشود ،مفصل صحبت كردند .چون بعد از آن مالقات
در سمينار مسائل دانشگاهى صحبت كردم و اين نوار را بعد از آن ايام دارم پر

مىكنم ،آن مطالب را در آن صحبت مفصل و جوابى كه به سئوالها دادم
آوردهام كه چاپ شده است و در اينجا درباره آن بحث نمىكنم ،جز اينكه

انقالب يکى از مايههاى اساسى اش محروميت از علم ،ابداع و ابتكار علمى
بود و من ترديد ندارم كه موانع برداشته خواهد شد و اين نسل به راه ابداع و

اب تكار خواهد افتاد و اين جو ركود متعفن كه در آن محصولى جز ناسزا ،كينه،
بغض و تخريب و خشونت ايجاد نمىشود ،به جوى بدل خواهد شد كه در آن

انديشهها شکوفا گردد و فضاى زندگى مردم ما فضاى شادى و رشد همگانى
و هماهنگى و پيشرفت بگردد.

شب جلسه شوراى عالى دفاع بود
مطابق معمول وضع نظامىمان مورد بحث واقع شد و دو سه تصميم اتخاذ

شد كه آنها را هم نمىتوانيم با خوانندگان در ميان بگذاريم .در اين شب
تلگرافى از آقاى شيخ على تهرانى را كه خطاب بمن فرستاده شده بود خواندم

كه در آن آمده است «شما گفتيد با چماقدارى مخالفت مىكنيد و مىايستيد و
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استقامت مىكنيد ولى مثل اينكه كوتاه مىآييد» .البته در همين حدود سئوالى
هم در همان مجلس بحث از مسائل دانشگاهى شد كه من در آنجا جواب

دادم و اينك نيز به ايشان جواب مىگويم:

خير ،من ايستادهام و كوتاه هم نمىآيم
اما همه بايد تالش كنند ،شما مرا انتخاب نكردهايد تا بجاى همه تالش

كنم؛ همه بايد بايستند .هر بار كه كار به چماق و چماق كشى مىرسد .مثال
شما بايد مردم را فرا بخوانند و جلوى چماقدارى بايستند .در تفسير سوره
والعاديات گفتم ما مشکالت و موانع را بهانه مىكنيم و کند مىشويم .اگر اين

مشکالت و موانع را بهانه تند شدن و سرعت گرفت بکنيم ،همه چيز فورا

دگرگون مىشود و پندارى كه انسانها از مرگ معنوى رها شده و بعثت و حركت
از سرگرفته اند .در آن صورت «حصل ما

الصدور» .اما اگر همه تكليف را

برعهده من قرار بدهيد و برفرض كه من بدين كارها موفق آيم ،خواهى نخواهى

خود ديکتاتور مىشوم .پس بهتر است كه كار همه را همه بکنند همه در همه

جا بايستيم ،چون فطرت اصل است و زور از خود بيگانگى است ،فطرت غلبه

مىكند و ما پيروز مىشويم.

اينطور كه به من گفتند در همين روز و در همان شهر كه آقاى تهرانى از

آنجا به من تلگراف كردهاست ،آقاى حسين خمينى قربانى ضرب شصت
چماقداران شدهاست .خود اين مسئله بسيار گويا است :براى زورهيچ حد و
حريمى وجود ندارد .اين واقعيت روشنى است .اگر امان بيابند و فرصت بيابند

و حاكم بشوند ،حريمهاى ديگر را خواهند شکست ،ايناست سخنى كه من

بايد بگويم.
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ايستادگى شماست كه به ايستادگى من معنی مىبخشد:
اي نسل ،به خودآى! چشمها را باز كن! از اين جوسازيهاى مصنوعى

نترس! از هاى و هويها نترس! از تهديدها نترس و در برابر كسانيکه مىخواهند
زور را بر انديشه و عقيده حاكم كنند بايست! مرا نيرويى جز نيروى شما نيست،

ايستادگى شماست كه به ايستادگى من معنی مىبخشد .در همه جا در همه شهرها

بايد در برابر اين امور بايستيد و به هر قيمت بايستيد ،تا ايستادگى مرا حس
كنيد .من ايستادهام و يقين دارم كه چون برحقيم و چون امروز گروه بزرگى از
مردم حق مىخواهند ،پيروزى با ما است.

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

از شوراى عالى دفاع شب هنگام به منزل آمدم و بحث مفصلى تا  2صبح
درباره سياست ابرقدرتها در منطقه و تأثير آن در جنگ ايران و عراق ،وضعيت
ما ،وضعيت دشمن با مسئولين سياست خارجى ،نهضتهاى رهايى بخش بعمل

آورديم .يکنوع تمرين ابتدايى بود براى من كه محصول هشت ماه مشاهده و
تجربه و مطالعه گزارشهاى مفصل را به صورت يك تحليل بيان مىكردم.

اميدوارم در هفتهاى كه از فرداى امروز شروع شد من اين تحليل را براى
فرماندهان نظامى ارائه كنم و بر اساس آن خط و ربط خودمان را تصحيح

بکنيم و در اين راهى كه مىرويم با شتاب بيشترى گام برداريم و به نتيجه
برسيم .ديگر از كارهاى هفته ،مالقاتهاى بسيار بود و اين مالقاتها را جز

آنهايى كه بيان ماوقع آنها براى جمهورى اسالمى مفيد است ،بقيه گفتنى ندارد.
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بقيه اوقات اين هفته را هم مطابق معمول به مطالعه كتاب اختصاص دادم به
مطالعه دو سه كتاب مشغول شدم .وقتى مطالعه اين كتابها تمام شد آنچه كه از

اين كتابها بدرد خواننده مىخورد به اطالع خواهم رسانيد .يکى از آنها شرح
زندگى و تاريخ «تيتو» است .ديگرى «فقر تاريخيگرى» و سومى كه قسمتى از

آن را نيز به مناسبتى پيش از اين نقل كردم جامعهشناسى اجتماعى فاشيزم به
انگليسى است .اينهم گزارش اين هفته.

کارنامه شنبه  12تا جمعه  18ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار پنجشنبه  31ارديبهشت ماه 1360
روزنامه شماه 544

روز اول هفته مصادف است با روز نخست وزيرى مصدق:
امروز ،يعنى شنبه روز اول هفته مصادف است با روز نخست وزيرى

مصدق .خود او در مجلس در مطالبى كه به آقاى سرهنگ بزرگمهر گفته و او
جمعآورى كردهاست ،با صراحت ،چگونگى نخست وزير شدن خود را بيان

كرده است :سيد ضياءالدين طباطبائى در دربار منتظر نشسته بودهاست تا
مجلس بدو راى تمايل بدهد .مصدق مىگويد« :اينطور فكر مىكردند كه اگر
به من پيشنهاد كنند نخواهم پذيرفت و در نتيجه او را پيشنهاد خواهند كرد و

او مبارزه براى ملى شدن صنعت نفت را در نطفه خفه خواهد كرد و قانون ملى
شدن نفت به جايى نخواهد رسيد .ولى من پذيرفتم«.

مطابق اين سنجش افكار مردم ايرانيت و اسالميت را از هم جدا
نمىكنند

يك سنجش افكارى وزارت كشور انجام دادهاست در مقدمه آن هم نوشته

است اين براى اطالع است و براى استفاده از آن در بيان و غير نيست .من هم
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گرچه خود را پاى بند به اين قرار و مدارها نمىدانم ،اما مايلم كه با متصدى
اين امر گفتگو كنم تا متوجه بشود كه اطالع مردم از اينگونه سنجش افكارها

به زيان نيست بلکه بسود است و همه را متوجه واقعيتها مىكند و هر كس در
عمل بجاى آنكه به دنبال سياست جوسازى و پنهانكردن حقيقت یا وارونه
جلوه دادن حقيقت و غيره و ذالك برود ،براهى مىرود كه اعتماد مردم را

جلب بکند .بارى ،چون بمناسبت نخست وزيرى مصدق به ياد اين سنجش
افكار افتادم ،مىخواهم اين را بگويم كه مطابق اين سنجش افكار مردم
ايرانيت و اسالميت را از هم جدا نمىكنند .دوست داشتن وطن را جدا از

اعتقاد به اسالم نمىدانند بلکه عين اعتقاد به اسالم مىدانند و اعتقاد مردم
درست است .و چون اينطور است مردم ملى را كسى مىدانند كه عمل خود را

بر اسالميت و ايرانيت گذاشته است ،يعنى استقالل ايران و اداره كشور در
اسالم .به اين اعتبار مصدق معرف و بيان كنندهاست و ...حساب او از حساب

كسانيكه از نام او مىخواهند براى مردم خودشان استفاده كنند ،جداست و
مردم هم اين دو را از هم جدا مىدانند و آنها هم كه مىكوشند اين واقعيت را

عوض بکنند ،بجايى نمىرسند .اين ملت طى قرنها در مركز جنگهايى جهانى

زيسته است و اگر اين عالقه شديد به وطن نبود ،قادر به ادامه حيات نمىشد.
در جمهورى اسالمى نه تنها نبايد اين حس را تضعيف كرد بکله بايد اين حس

را تقويت و تصحيح كرد .يعنى ما مثل ناپلئون ملى را اينطور تعريف نكنيم كه

«حق ما حق ما» ،ما هم یعنی گروه حاکم و«حق ديگران هم حق ما» يعنى
اينكه باز هم حق همان گروه مسلط داخلى است ،بلکه ملى را حق محرومان اين

سرزمين بر زندگى مستقل و آزاد و رو به رشد در اين سرزمين بدانيم ،در

اينصورت اين ملى عين اسالم است و با آن يکى است و اين همان است كه
مدرس مىگويد و حق با مدرس است و اگر اين سنجش افكارهم نبود ،همين
جنگ بهترين سنجش افكار است كه بگويد حق با مدرس بود وقتی میگفت:

اين حس وطن دوستی در ايران بسيار بسيار قوى است و شکر خدا را كه چنين
است.
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تخصص نداريم وابستگى داريم
اما تا به خوزستان بيايم ،در اين روز ،چند گروه به مالقات آمدند .گفتگوها

بسيار بود يکى از آنها درباره نفت و كمبود تخصصها بود .اين همان مصيبت
هميشگى را كه تخصص نداريم وابستگى داريم ،تخصص داريم عقيده

ضعيف است در نتيجه سختيها را تحمل نمىكنند و ميهن خود را رها مىكنند

و مىروند و نتيجه آن دور باطل است.

مقالهاى هم از آقاى حجتى كرمانى در همين هفته خواندم كه اسالم بايد

ناراست را راست بکند ،اگر بخواهد هر فاسدى را از بين ببرد ،ظاهرا «على
مىماند و حوضش» پس ما ناچاريم سياست ارشاد را در پيش بگيريم ،بلکه
بتوانيم به اين مشکلها پايان ببخشيم.

در خوزستان شوراى نظامى تشکيل داديم

بعد به خوزستان آمديم .در خوزستان شوراى نظامى تشکيل داديم.
فرماندهان نظامى بودند از سپاه هم بودند .بمدت  2ساعت در مورد واقعيت

ابرقدرتها و اروپا و حضور آنها در منطقه ،توانايىهاى رژيم عراق ،وضعيتى كه

در اثر جنگ بوجود آمدهاست و فرصت تاريخى كه صدام مىجست و از دست
داد و فرصتى كه مردم منطقه پيدا كردهاند براى فرماندهان صحبت كردم .به

دليل اينكه ما در جنگيم ،قسمت خيلى كوتاه و موجز آن را در كارنامه پيش از
اين آوردهام .آن صحبت دو ساعته را نمىتوانم براى شما بازگو كنم تنها

مىخواهم اين را بگويم كه اگر قيافههايى كه بعد از اين صحبت ديدم ،كه
بیانگر تصميم و صالبت بودند برجا بمانند و عمل بکنيم ،همه چيز حکايت از
اين دارد كه پيروزيهاى بزرگ در انتظار ما است.

بعد از پايان صحبت ،از فرماندهان ارتش و سپاه پرسيدم كه با تحليل من

موافقند يا خير آيا آن را روشن و واضح مىدانند يا نه؟ آنها گفتند موافقند و
واضح و روشن است .بنابراين ناچار پذيرفتند كه بايد عمل كرد و با گامهايى

سريعتر و استوارتر پيش رفت و آن فرصت تاريخى را كه صدام مىجست و از
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دست داد ما بدست بياوريم و شب تار و طوالنى منطقه را به صبح روشن
برسانيم.

بعد از پايان اين جلسه شوراى نظامى ،دكتر چمران به اطاق من آمد .نظر

او اين بود كه بيان روشن و واضح و بسيار خوب بود و اظهار اميد كرد كه اينك

ذهنها واقعيت را همانطور كه هست ،روشن مىفهمند و مىدانند عمل نظامى
آنها چه بازتابى گسترده در ايران و جهان دارد .بعد فرمانده سپاه پاسداران

منطقه براى سپاسگزارى از اين بيان آمد و مىگفت كه بسيارى از ابهامات در
اين باره رفع شد .من به او گفتم اينها كه اين ابهامات را ايجاد مىكردند و

مىكنند ،از حقيقت آنطوركه هست زياد بىاطالع نيستند؛ انشاءالله خدا همه
را هدايت كند .بهرحال ،روز و شب خوبى بود .اميدوارم آنچه از عمل به دنيال

مىآورد موجب سربلندى نيروهاى مسلح ما و موجب رسيدن ملت ما به
هدفهاى بزرگ خويش بگردد.

و اما كار ديگر اين هفته :فرداى آن روز ،يك جلسه نظامى براى برررسى

طرحها به مدتى طوالنى تشکيل شد كه البته من در آن شركت نكردم .اين جلسه
در كنار اطاق من تشکيل شد كه گزارش آن را به من دادند.

بازديد از عمليات(همان دو نوع عمليات) بخش ديگرى از كارهاى اين

هفته بود در يکى از اين بازديدها گذار ما به دو ده عرب نشين افتاد .به رسم
خودشان پايکوبى كردند .همان هيجان كه در همه جا ديديم و با همان شدت

و همان خواستهها در اينجا هم بود.
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يك بار ديگر بگويم اين امر بيان كننده اين واقعيت است كه وحدت در

فكر و عقيده ،وحدت اصلى و اساسى است ،آن فكر و عقيدهاى كه همه

نيازهاى مادى و معنوى رابرآورد ،مىتواند اساس وحدت پايدار بگردد .درست
كه در اسالم بنگريم مىتوانيم ادعا كنيم كه اسالم اين نياز بشر را برآورده

مى كند چون كه بيان روشن و واضحى از توحيد و بازتاب آن در زندگى انسان
است .جز اين گزارشهاى بسيارى است كه خواندم.

كارنامه  12تا جمعه  18ارديبهشت

تاریخ انتشار يکشنبه  3خردادماه 1360
روزنامه شماره 546

قسمت دوم
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گزارشها درباره شهربانى و ژاندارمرى ،درباره ليبى ،هفتگى

مطبوعات ،درباره زد وخوردها و كردهاى رانده شده و كشاورزى
نيشابور ،تربت حيدريه ،گنبد را خواندم

كتابچه نشانها ،گزارش مفصلى راجع به نشانها در جمهورى اسالمى،
طرحها و شرايط اعطاى آن.

دو جزوه درباره شهربانى و ژاندارمرى

يکى گزارش مفصل درباره وضع استخدامى اين جوانمردان كه درباره آن
نظريههاى خود را دادم.

بعد گزارشهايى درباره ليبى ،سیاست آن كشور در منطقه،
گزارشى از مطالب هفتگى مطبوعات،

گزارش درباره زد وخوردها و كردهاى رانده شده

و كشاورزى نيشابور ،تربت حيدريه ،گنبد و گرگان و

گزارش مفصلى درباره همان خريد و شخصى كه به اسم «حيدرى» واسطه

خريدهاى نظامى بوده كه 6ميليون دالر را ربوده است .درباره آن دستوراتى

دادم .در همان روزهاى اول كه آيةاللهى از پاريس آمده بود ،گزارشى راجع به
اين شخص داد كه آدم فاسد و تباهى است و اين مرد براى خريد اسلحه نماينده

شده است و بايد زود هشدار داد و تا حساب را زياد نكرده كار را از دست او
گرفت .من نيز عينا به وزارت دفاع ابالغ كردم .ظاهرا آنها هم كوشيدهاند ،اما

گويا دير شده بوده است.

يك گزارش هم درباره سئواالتى كه براى گزينش دانشجو به منظور تحصيل در

مدرسه عالى علوم اراك شده است.

مجله فورچون  Fortuneمعامله با ايران كم سود هم نبود
يك مقاله از مجله فورچون  Fortuneتحت عنوان «معامله با ايران كم

سود هم نبود» خواندم كه بعضى از نكاتش را براى شما خواهم گفت .يك
مقاله درباره نفت ،يکى درباره وضع دانشجويان كشور به هنگام تعطيلى
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دانشگاهها در اثر انقالب فرهنگى ،و گزارشهاى خبرى از راديوها و مطبوعات
و شخصيت هاى خارجى درباره ايران .و اينها غير از كارهاى ادارى بود كه آنها
را مطالعه و درباره شان نظر دادهام .اما آنچه از اين گزارشها بکار خواننده

مىآيد و من آنچه نقل كردنى است را نقل مىكنم:

بحث آزاد :اگر مقصود ما از بحث كشف حقيقت باشد
اما گزارش مطبوعات :يکى درباره آن چند نفر است و يکى هم درباره

بحث آزاد :گفته شدهاست كه مقصود روبرو كردن رئيس جمهورى و گروههاى
سياسى منجمله مجاهدين خلق از طريق طرح بحثهاى ايدئولوژيکى و باصطالح
بحث آزاد است .در همين هفتهاى كه گذشت من سه نفرى را كه درباره اين

بحثهاى آزاد با امام صحبت كرده بودند به نزد خود دعوت كردم .دونفرشان
يعنى آقاى حجتى كرمانى و آقاى بجنوردى آمدند .گفتم مقدمات اين بحث
آزاد آماده است ،گروهها هم آمادهاند اما شرايط انجام آن بايد به ترتيبى باشد

كه واقعا بحث آزاد باشد .وقتى اين شرايط را حاصل كرديد اطالع بدهيد تا
اين بحثها انجام بگيرد .اينكه كسانى در اين فكر باشند كه رويارويى ميان

رئيس جمهور و گروهها بوجود بياورند و رئيس جمهور را ناگزير از اتخاذ
موضع بر ضد اين يا آن گروه بکنند ،يك مطلب است و اين حرف كه در اين

جامعه انديشهها بتوانند از راه مباحثه خود را عرضه كنند يك مطلب ديگر است

و مایيم كه خواهيم گفت از بحث چه هدفى را تعقيب مىكنيم .اگر مقصود ما
از بحث كشف حقيقت باشد و همه به حقيقت گردن بگذاريم .اين كمال

مطلوب است ،ديگران هرچه مىخواهند فرض كرده باشند .وقتى همه آنهايى كه
در بحث شركت مىكنند در پى كشف حقيقت باشند و به حقيقت تسليم
بشوند ،ما به هدفى كه زيباترين هدفها و از بزرگترين هدفهاى انقالب اسالمى

است رسيدهايم و معضل فكرى ،عقيدتى خودبخود و از راه صحيح آن حل
مىگردد .ولى اگر مقصود از مباحثه كشف حقيقت نباشد ،بلکه بزن و بکوب
باشد و بخواهيم چماقهاى به اصطالح زبانى را بکار بياندازيم ،کار نه بحث

آزاد که تخریب آناست .بحث درباره فكر و عقيده نه مجال اينگونه وحدتها
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است و نه فرصت باجدادن است و نه عرصه ضديتها بين اين و آن است؛ نه
ارفاق است ،نه سازش بلکه اين مجال ،مجال بيان عقيده است ،عقيدهاى كه
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

مىآورند ،اما وقتى آنها كه در راه حقند توانا به سود جستن از اين وضعيت
برای پیشبرد بحث آزاد هستند ،طالبان حق نمىبايد از بحث بهراسند.

در سه نوبت از همه هموطنان خود خواستم كه اين درگيريها را

متوقف كنند و بگذارند كه پشت جبهه ما جبهه ديگرى باز نشود
مطلب دومى كه در اين هفته بدان پرداختم چه به لحاظ گزارشهايى كه

خواندم ،چه به لحاظ نامههايى كه نوشتم و اقداماتى كه كردم مربوط مىشود
بموج فزاينده درگيريها .در سه نوبت از همه هموطنان خود خواستم كه اين

درگيريها را متوقف كنند و بگذارند كه پشت جبهه ما جبهه ديگرى باز نشود،
تا بتوانيم جنگ را پيش ببريم صحبت بر سر اينكه چه كسانى اين درگيريها را

ايجاد مىكنند ،زياد است .آن نوار از ياد من نرفته است .اما تنها كسانيکه در
آن خط عمل مىكنند براى ايجاد درگيرى در صورتيکه مردم نخواهند بازيچه

توطئهها بشوند كافى نيستند ملتى كه از جهت عواطف و ميل به معنويت نمونه
و نخبه است مىتواند اينگونه مسائل فكرى را از راه بحث حل كند ،در

صورتي كه زبان تهديد و خشونت و انزجار و نفرت و اينها جاى خود را به
زبان انتقاد اصيل و صحيح يعنى امر بمعروف و نهى از منكر بدهد .بر خالف
اصول قانون اساسی ،اجتماعاتى از سوى قوه قضاييه و قوه اجراييه تشکيل شده
و باز برخالف قانون اساسى تصميماتى گرفتهاند كه من در اين باره به هيأت

سه نفرى نامه نوشتهام.

بهر حال هيچ منطقى نمىپذيرد كه جبههاى در پشت جبهه جنگ بوجود

آيد ،چرا كه ممکن نيست درگيريها در روحيه جنگندگان اثر نگذارد و خداى
ناكرده وضعيت خوبى را كه بوجود آمده از بين نبرد .
1449

مطلب ديگر باز هم به مسئله كردهامربوط مىشود چه آنها كه از خاك عراق
رانده شدهاند و ما آنها را بلحاظ اشتراك در فرهنگ ،دين و جهات ديگر از خود

مىدانيم .سياست عفو و اغماض و تفاهم ،توأم با قاطعيت با کسانی است که در
مقام مقابله مسلحانه با جمهورى اسالمى بر آمدهاند و آن را ترک میکنند ،ثمرات
خود را ببار میآورد .وقتى مقابله مسلحانه ترك گفته مىشود ،عفو و اغماض و
تفاهم باید رویه شود .ما بر اين باور بوده و هستيم كه اين سياست بتدريج
ثمرات خود را ببار آورد و ما اميدواريم كه در عين موفقيت در جنگ با متجاوز

خارجى ،در منطقه كردستان نيز توفيق ما كامل بشود و ميهن اسالمى ما ديگر
صحنه برخوردهاى مسلحانه نباشد و انشاءالله روزى برسد كه صحنه هيچگونه

برخوردى نباشد.

چگونه دولتى كه در  8ماه سال قبل كسرى داشته است امسال كسر
بودجه ندارد

مطلب ديگر گزارشهايى است كه در اين هفته خواندم يك گزارش مربوط

بوضع اقتصادى كشور در سال  1359كه يك كتابچهاى است در  52صفحه.
چند نكته از اين گزارش را مىآورم چون كه خود من گزارش وضع اقتصادى را

در پايان سال بمردم دادهام و در ارزيابى بودجه نيز گفتنىها را گفتهام و

تفصیل نمىدهم .مىتوانيد ببينيد كه این گزارش آن گزارش را تائيد و تصدیق
میکند :در  8ماه اول سال  59بنا بر اين گزارش ،درآمدهاى دولت14/5

درصد كاهش داشته و هزينههاى دولت 26 /6درصد افزايش .نتيجه اينكه آن
 8ماه كسرى دولت  359ميليارد ريال بوده است ،حاال چگونه دولتى كه در 8
ماه سال قبل اين مقدار كسرى داشته است امسال كسر بودجه ندارد ،اين

مطلبى است كه بايد توضيح داده شود .در رابطه با ارز و موازنه ارزى كشور،

اين گزارش حاكى است كه  5/45درصد افزايش داشته است در نتيجه خالص
حسابجارى موازنه ارزى كشور كه در  6ماه اول سال  58بميزان 1.3ميليارد

دالر مازاد داشت در  6ماهه اول سال  59با حدود يك ميليارد دالر كسرى
مواجه شده است پس اينهم وضع ارزى كشور.
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و اما توليد كشاورزى ،موافق اين گزارش توليد پنبه ثلت شده است ،جو و
گندم هم كم شده است حاال بر طبق مقايسهاى كه در وضعيت اقتصادى شده

است ،در آغاز سال  59اثرات بهبود نسبى وضع اقتصادى در متغيرهاى پولى و
اعتبارى بطور محسوسى انعكاس پيدا كرده و موثر واقع شده است بطوريکه از

ابتداى سال  59تا مردادماه جمعا  22درصد از اسکناس و مسکوك در دست
مردم به نظام بانكى برگشته است اما از آن زمان ببعد خصوصا با پيش آمدن

جنگ وضع از «روبه بهبود» رو به «بد» گذاشته است ،البته در صفحه 25
اين گزارش جدولى از خالصه وضع ارزى كشور در  6ماه اول سال  59آورده

كه من آن را براى شما خالصه كردم.

عالمتهاى مرض در يك اقتصاد كه جنبه اصلى دارد
و در رژيم سابق هم وجود داشت و خود من در يك مقالهاى اين عالمتهاى

مرض را آوردم و به استناد آنها رژيم سابق را از نظر اقتصادى در بنبست
توصيف كردم:

● يکى نابرابرى شديد واردات و صادرات و وخامت وضع ارزى؛ يعنى همين

«كسرى موازنه ارزى» است .

● يکى كاهش توليد در بخشهاى اقتصادى و كاهش و ميل به توليد بطور كلى

در اقتصاد.

● يکى افزايش میزان تورم در عين ركود.
● يکى كاهش سرمايه گذاريها.

● و يکى زيادى مخارج بودجه بر درآمدهاى بودجه يعين كسر بودجه و باال
بودن آن.

كه اگر درست دقت بکنيد مىبينيد كه از تمام منابعى كه به توليد داخلى

متكى است درآمد وجود ندارد بلکه بودجه بايد باين توليد تزريق هم بکند.
خوب گفتيم يکى قيمتها است؛ يعنى همان تورم كه بنابراين گزارش طى 8

ماه اول سال  59بطور متوسط  22/4درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
قيمتها افزايش داشته است .وقتى مجموع اين عالمتها در يك اقتصاد پيدا شد
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بايد اطباء حاذق ،اطبايى كه بيمارى اقتصاد رامىشناسند و درمان آن را
مىدانند فراخوانده شوند و آنها هم با جديت و تالش شبانه روزى علل آن
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:

سه گزارش هم درباره وضع كشاورزى در گرگان و گنبد و تربت حيدريه و

نيشابور خواندم .اين گزارشها هم تائيد همان وضع اقتصادى در سال  59است

اطالعاتى از تعداد افراديکه در اين مناطق به مدرسه مىروند داده است .از هر
كدام يك چند رقم را كه گويايى دارد مىآورم:

در گرگان و گنبد درصد كساني كه در سن  6تا  11ساله هستند و به مدرسه

مىروند  60درصد است .اين گزارش شرحى هم در باره تساوىطلبى فدائيان
خلق وقتى در آنجا عمل مىكردند دارد و مىگويد به اينكه اقدامات آنها در
حالى بوده كه نابرابرى بشدت وجود داشته است .مسئله زابلىهاى آن منطقه را

شرح مىدهد كه وضعيت بسيار ناجورى دارند و كسى هم زياد بدرد آنها
نمىرسد .ديگر از مطالب كاهش توليد پنبه است و اينكه رسيدگى جدى از
همه جهت بوضع كشاورزى اين منطقه ضرورت دارد براى اينكه دوباره
محصول پنبه به حد مطلوب برسد و امکانات دهقانان كفابت بکند و بتوانند

زمينها را كشت كنند و اينكه در هر سه جا مسئله مالکيت زمين از موانع و

مشکالت بحساب آمدهاست .مشکالت به لحاظ توقف بند «ج» قانون
اصالحات ارضى و اينكه باالخره تكليف معلوم نيست ،بوجود آمدهاست.

اما گزارش بعدى درباره نيشابوراست :در اينجا هم باز در گروه سنى  6تا

 11سال 57 ،درصد به مدرسه مىروند ،گزارش اضافه مىكند كه با توجه به
زمينهاى موجود در صورتيکه بند «ج» هم اجرا بشود چهار تا پنج هزار خانوار

روستايى زمين نسبتا كافى گيرشان مىآيد كه بتوانند زندگيشان را بگذرانند
بنابراين در اين منطقه مسئله مهم و اساسى احياى منابع آب و خاك جديد است
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تا بتوان به دهقان مدد رساند و آنها خود بتوانند درآمد كافى از كار خودشان
داشته باشند.

نوشته است در يك منطقه كه شنزار بوده ،درختكارى كرده بودند كه شن

پيشروى نكند ،اين زمينها را تقسيم كردهاند ،حتى چاه هم زدهاند و بعد معلوم

شده كه زمينها قابل كشت نيست و حاال چاره جز اين نيست كه در جاى ديگر

به اين دهقانها زمين داده شود.

در جاى ديگرى در مقام توضيح ضعف مديريت مىگويد« :گندم آبى در

سال گذشته در هر هکتار  700كيلوگرم برداشت شده ،حال آنكه متوسط توليد
گندم آبى در هر هکتار حدود سه تن مىباشد .دلیل آن ضعف مديريت است.

مىگويد باكشاورزان اين مناطق كه صحبت كردهاند گفتهاند كشاورزى به آب و
كود و بذر زنده است و در اين دو سال انقالب با كمبود در هر سه زمينه روبرو

بودهاند ،مثالا كشاورزى گفته است« :براى كشت زمينهايم به  200كيسه كود
احتياج داشتهام ولى گفتهاند كه كود كافى نرسيده و فق  40كيسه كود بمن

دادهاند ،اين گزارش ميزان كاهش توليد را در اين مناطق  20درصد مىداند و
اين كمبود ،كمبود علوفه نيز هست و نتيجه اينكه درآمد دهقانها كافى نيست و

ناگزير زمينها باير مىماند كه آنها را رها كرده و مىروند.

در گزارش مربوط به تربت حيدريه ميزان كودكانى كه بين  6تا  11سال

هستند و به مدرسه مىروند  54.5درصد است ،در آن مناطق كه چغندر كارى
بوده ،بلحاظ اينكه زحمت چغندركارى زياد و درآمدش كم است ،مردم كشت

خود را به گندم تغيير دادهاند .بعد شرحى نسبت به رويه بنياد مستضعفان آورده
است كه موافق اين شرح بنياد مستضعفان در واقع به سود مستكبران عمل

مىكند و چند نكته را هم از اين گزارش مىآورم ،چون اگر اينها بر مردم معلوم
نشود ،اين رويهها ترك نخواهد شد.

گزارش مىگويد :زمينهاى خيامى  16/5هزار هکتار مىباشد كه در منطقه

جنگل در جنوب تربت حيدريه واقع است .بنياد جانشين خيامى شده و بجاى
اينكه زمين را به دهقانان واگذار بکند يا الاقل در ميزان بهره مالکانه خيامى
تخفيف داده و تعديلى بوجود آورد همان سهم را از دهقانان مطالبه كرده و

گرفته است .عينا اينطور نوشته« :براى سال  59 - 58روستائيان از تقسيم
1453

زمين كشاورزان نااميد شده بودند و بهترين راهحل را كه اجاره درازمدت باشد
به بنياد پيشنهاد كردند ،بنياد در حاليکه زمينهاى اطراف ده را با شرايط سهلى

بعنوان اجاره بيست ساله به متنفذين شهرى واگذار كردهاست با تقاضاى
روستائيان موافقت نكرده و آنها مجبور به قبول اجاره يکساله شدهاند .اين
تبعيض آشکار بر ضد روستائيان باعث شد در منطقه جنگل جو بدبينى نسبت

به انقالب اسالمى اوج گيرد؛ چه آنها احساس مىكنند كه بنياد بعنوان يك
ارگان انقالبى جانب عدالت اسالمى را رعايت نكرده و ادامه دهنده نظام
استثمار قبلى در شکل جديد مىباشد .در زمينهاى حواشى قراء «جنب آباد» و

«جنگل» كه حدود ده هزار هکتار زمين است  40حلقه چاه عميق حفر شده
ولى بىموتور است كه  4.5هزار هکتار زمين باير به اين ترتيب بوجود

آمدهاست بنياد مستضعفان تمام زمينهاى فوق را بعنوان اجاره بيست ساله
واگذار كرده است و زمينهاى باير را در اختيار ديپلمههاى بيکار طرح گسترش

خدمات توليد و عمرانى قرار داده و بقيه زمينها را به حکم قرعه به متقاضيان

خصوصى (عمدتا متنفذين مشهدى) واگذار كرده است .روستائيان منطقه
جنگل به عملکرد بنياد در مورد واگذارى چاههاى خيامى اعتراض داشتند،

آنها مدعى بودند كه در آذرماه سال  1358قبل از واگذارى چاهها ،نماينده

بنياد مشهد در مورد شرايط واگذارى با روستائيان صحبت كرده و شرايط
اجاره چاهها را پرداخت  65هزار تومان هزينه حفارى براى هر چاه بصورت

نقد اعالم كرده بود و بعالوه كه از امکان تهيه وام جهت تجهيز چاهها كه

حدود  400هزار تومان هزينه دارد صحبتى نكرده بود ( يعنى به اينها نگفته
بود كه مىتوانند وام تهيه كنند و بنياد مىتواند بآنها كمك كند .در نتيجه اينها
فكر كرده بودند كه اين پول را ندارند تا چاهها را آباد و تجهيز كنند و بکار

بياندازند در نتيجه منصرف شدهاند) بعد از انصراف روستائيان منطقه از

درخواست اجاره زمينها در اثر عدم آگاهى از دريافت وام براى تجهيز چاهها،

بنياد مستضعفان مشهد بنا به قرعه زمينها را به متقاضيان شهرى كه عمدتا تجار
و كشاورزان مکانيزه بودند اجاره دادهاست .جالب آنكه بعد از تنظيم اجاره

نامههاى مربوطه به اجاره كاران وام جهت تجهيز چاهها داده شده است .قرائنى
1454

وجود دارد كه اين داوطلبان اجاره از قبل مىدانستند كه بنياد قادر به تهيه وام
با شرايط سهل براى آنها مىباشد«.

و گزارش ادامه مىدهد« :نحوه واگذارى اين زمينها با روند ضداستكبارى

و عدالتطلبى ،در انقالب اسالمى ،مغايرت دارد .بنياد از واگذارى يك يا
چند حلقه چاه با حدود  250هزار هکتار زمين براي هر چاه به يك شخص
ابايى نداشته است .حال آنكه به نظر هيئت هفت نفره تربت حيدريه هر چاه

مىتواند وسايل امرار معاش  20خانوار را فراهم سازد .روستائيان محلى هر
چاه را براى امرار معاش فقط  10خانوار كافى مىدانستند و با توجه به
موقعيت آب و خاك منطقه نظر آنها عقالنىتر مىباشد معهذا اين چاهها

مىتوانست براى حداقل  400خانوار روستايى جلب اشتغال و درآمد مکفى
كرده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگيرى كند.

كارنامه شنبه  12تا جمعه  8خرداد ماه 1360
تاریخ انتشار شنبه  2خرداد 1360
روزنامه شماره 545
قسمت سوم

مجله فورچون :بعضى نكات را بطور مفصل درباره موافقتنامه
الجزاير آورده است:

دو گزارش ديگر هم خواندم كه در حقيقت دو مقاله ترجمه شده بود .یکى
از مجله فورچون تحت عنوان «معامله با ايران كم سود هم نبود» كه بعضى
نكات را بطور مفصل درباره همين موافقتنامه الجزايرى آورده است كه من هم
نسبت به عاقدین آن اعالم جرم کردهام .بعضى نكاتش را در اينجا مىآورم:

«هنوز دعاوى قضايى در نگرفته است و در حدود  3هزار شركت آمريکايى از
محل سه تا چهار ميليارد دالر دارايىهاى مسدود شده ايران ،هر يك سهم

عمدهاى دارند .بعد بموجب قرارداد ،حساب وديعه ديگرى نيز براى تامين
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مطالبات كمپانىها و افرادى كه بموجب حکميت حقوقشان مشخص مىشود
مفتوح مىگردد .موجودى اين حساب كه از محل حسابهاى مسدود شده ايران
بايد تأمين شود ،به يك ميليارد دالر بالغ مىگردد و دولت ايران تا هنگام تسويه
كليه مطالبات بايد اين موجودى را همواره بيش از  500ميليون دالر

نگهدارد .برندگان بزرگ آن بانكهايى هستند  3.7ميليارد دالر دارايى شان در
وامهاى سنديکايى بخطر افتاده بود .طبعا بخت بلند آنها در مقام مقايسه با

كمپانيها بخاطر موقعيت برتر آنها به هنگام انسداد حسابها در  14نوامبر

 1979بودهاست .اين بانكها  6.2ميليارد دالر از سپردههاى ايران را در
اختيار داشتند كه از آن ميان بيش از  4ميليارد دالر مربوط به شعب اروپايى

آنها بودهاست .با وجود اين تسلط آمريکا بر سپردههاى دالرى ايران در اروپا
نامطمئن بود .ايرانيها از طريق وكالى خود در لندن و ساير نقاط اروپا

غيرقانونى بودن انسداد سپردههاى ايران در بانكهاى خارج از آمريکا را مطرح

ساختند .اين انسداد موجب شده بود كه ايران نتواند اقساط وامهاى خود را
بپردازد و در نتيجه بعنوان قصور كننده در پرداخت شناخته شود .ايرانيها

اعتراض قانونى خود را نسبت به پاياپاى كردن وامها و سپردهها نيز مطرح
كردند .قرار بود كه يك دادگاه بريتانيايى بزودى و شايد در ماه مارس به اين

مسئله رسيدگى كند كه طرح دعوى در دادگاههاى انگليس بانكهاى آمريکايى
را در وضع نامطلوبى قرار داد و بسيارى از وكالى بانكى در خفا با نظريه يکى
از اعضاى عاليرتبه دولت كارتر همداستان بودند كه او مىگفت بانكها دعوا را

مى بازند ولى براى پيروزى در دادگاه بانكها بايد به استداللى متوسل مى شدند
كه بقول برگ كاتلر مشاور سابق رئيس جمهور كارتر حکم خودكشى را
داشت .براى توضيح دستور كارتر در مورد انسداد حسابهاى دالر اروپايى آنها

مىبايست چنين استدالل كنند كه دالرهاى اروپايى با سپردههاى داخلى آمريکا
تفاوتى ندارد .چنانچه اين نظريه مورد قبول همگان قرار مىگرفت به ميزان

زيادى از اعتبار بازار پرسود دالر اروپايى كه خصيصهاش جدایى از كنترل
نظام بانكى آمريکا است مىكاست.
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در ماه نوامبر  11بانك عمده آمريکايى خود موافقت كردند و

پيشنهاد كردند كه وامها به وضع قبل از انسداد حسابها بازگردد
پس بدين حساب و بقول اين نويسنده ،در اثر طرح دعوا از سوی بانک

مرکزی ،بانكهاى آمريکايى در اروپا محکوم مىشدند .بجای دنبال کردن
شکایت ،قرضههاى ايران «حال شده» و يا يکجا به اين بانكها پرداخت شد.

مقاله مىگويد :در ماه نوامبر  11بانك عمده آمريکايى خود موافقت كردند و
پيشنهاد كردند كه وامها به وضع قبل از انسداد حسابها بازگردد بشرط آنكه
ايرانيها نه تنها كليه اقساط معوق وامها را بازپرداخت كنند ،بلکه بانك مركزى

ايران بازپرداخت اقساط آينده آن وامها را نيز تضمين نمايد .پس از آن ،در 15

ژانويه  1981ايرانيان با پيشنهادى حتى مطلوبتر از طرح بانكها ،مذاكره
كنندگان آمريکايى راحيرت زده ساختند :پيشنهاد كردند حدود  3.7ميليارد
دالر اقساط پرداخت شده وامها را رأسا و بطور كامل بازپرداخت نمايد.

يکى از مقامات عاليرتبه مذاكره كننده اظهارداشت چيزى نمانده بود
كه بانكداران از خوشحالى پردربياورند!

در دنباله مقاله مجله فورچون چنين آمدهاست :مسئله ديگرى كه بود اين
بود كه بابت وجوه مسدود شده ما مىبايد ده درصد بهره ساليانه و  15درصد
بهره به ايران مىدادند .اينها روى پرداخت 13درصد بهره كه معادل 670

ميليون دالر مىشد ،توافق كردند .اين رقم  130ميليون دالر كمتر از مبلغ مورد
مطالبه ايران بود.

من بايد در اينجا به خوانندگان بگويم كه آن بهرههايى كه حذف شد حدود

 30ميليارد تومان از محل اين بهرهها مىبايد جبران مىشد.

باالخره بر اثر پافشارى بانك مركزى ايران آنها پذيرفتند كه  800ميليون

دالر را بطور كامل بپردازند ولى  130ميليون دالر مورد اختالف بخشى از

 1.4ميليارد دالرى باشد كه بصورت وديعه براى تسويه وامهاى سنديکايى در
اختيار الجزاير قرار داده مىشود.
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يعنى  130ميلیون دالرش را ببرند در همين حکميت داورى كه اگر
توانستند آنجا آن را باال بکشند .بعد ادامه مىدهد :در مورد داورى اينطور نظر

مىدهد« :مقامات مذاكره كننده چنين استدالل مىكنند كه موقعيت شركتهاى
آمريکايى در الهه كه محتمالا شوراى حکميت در آنجا تشکيل خواهد شد بهتر

از آمريکا خواهد بود .مثل كمپانىها در دادگاههاى آمريکا به دو گونه مىباشد.

اول ماهيت دقيق و حساس «قرارهاى تأمين» است اكثر دارايىهاى توقيف

شده ايران مربوط به سازمانهايى است كه كمپانيهاى آمريکايى با آنها قراردادى

نداشتهاند .يعنى دادگاه نمىتوانست به نفع آنها رأى بدهد .حال كه دستور لغو

قرار تأمين از دارايىهاى مسدود شده ايران صريحا صادر شده اصل دفاع از
مصونيت دولتى كه بموجب آن مدعيان خصوصى نمىتوانند يك دولت خارجى

را تحت تعقيب قرار دهند ،مجددا خودنمايى مىكند .بموجب قانون مصونيت
دولتهاى خارجى مصوب  1976قرار تأمين قبل از صدور حکم دادگاه تنها در
صورتى معتبر است كه دولت خارجى صريحا از مصونيت صرف نظر كرده

باشد.

بنابراين موافق قوانين آمريکا ،دست اين كساني كه امروز ادعاهاى عجيب

و غريب مىكنند و هر روز هم بر اين ادعاها مىافزايند ،در دادگاههاى آمريکا

به جايى بند نمىشود .حاال شما ببينيد بر سر ما چه آمده است .بعد يك
مقايسهاى میکند و در آخر مىگويد :از جهت تاريخى قرارداد ايران و آمريکا
در مقام مقايسه با ساير قراردادهاى مشابه مطلوب بنظر مىرسد چون قرارداد

ديتينوف بين آمريکا و اتحاد شوروى  16سال پس از انقالب بلشويکى منعقد
گرديد فقط چند سنت در هر دالر نصيب بستانكاران غربى كرد .تسويه مطالبات
با دولت تودهاى چين  29سال پس از مسدود شدن دارايىهاى چين بدستور
پرزيدنت ترومن  41سنت از هر دالر و بدون بهره نصيب آمريکاييها كرد.
بستانكاران آمريکايى كوبا هنوز به چيزى دست نيافتهاند و اين هم مقايسه

وضعى كه ما داريم و وضعى كه آنها داشتند.
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عربستان سعودى با افزايش توليد مانع از اين شد كه كمبود نفت
حاصل از جنگ ايران و عراق در قيمتها اثر بگذارد

و اما مقاله بعدى درباره نفت است .خالصهاش اين است كه عربستان

سعودى با افزايش توليد مانع از اين شد كه كمبود نفت حاصل از جنگ ايران
و عراق در قيمتها اثر بگذارد و امروز سياست غرب بر اين است كه از راه
افزايش توليد مانع از افزايش قيمت نفت شود .غيراز اين دو گزارش،

گزارشهايى هم درباره سياست ليبى و اخبار و اطالعاتى كه راديوها و
روزنامههاى خارجى درباره ايران منتشر كردهاند خواندم و به لحاظ اینکه
مطلب جالبى كه منتشر نشده باشد نداشت ،من چيزى از آنها براى خواننده نقل

نمىكنم .همچنين گزارشى درباره سياست ليبى در منطقه و ايران كه بحث در
باره آن را به وقتى ديگر مىگذارم.

يك گزارش درباره بررسى وضع دانشجويان كشور بهنگام تعطيلى دانشگاه

در اثر انقالب فرهنگى خواندم كه گمان مىكنم بهتر آن است كه عين گزارش
در روزنامه چاپ بشود به لحاظ اينكه جنبه سياسى ندارد و «به گاو و گوسفند

كسى هم برنمى خورد»!

سئواالت مربوط به گزينش دانشجو مدرسه عالى علوم اراك ،مصداق
تفتیش عقیده و القای ايدئولوژى نيست؟

بعد يك ورقهاى كه سئواالت مربوط به گزينش دانشجو براى مدرسه عالى علوم
اراك است را ديدم سئواالت از اين قبيل است:

انقالب اسالمى چيست؟

آيا انقالب اسالمى بوده است يا انقالب مسلمانان؟
فرق انقالب اسالمى با اسالم انقالبى چيست؟
نقش روحانيت در انقالب چگونه بوده است؟

موضع آمريکا يا شوروى يا انگلستان در قبال انقالب تا قبل از پيروزى و بعد
از پيروزى چه بوده است؟
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مليت چيست و چرا اكثر ملى گراها وابسته به اجانب بودهاند؟
فرق جبهه و سازمان را بنويسيد.

آيا امام با تشکيالت موافق است يا نه؟
رابطه تشکيالت و واليت فقيه چيست؟

دشمن از نظامى كارى ما بيشتر مىترسد يا سياسى كارى و يا از تفكر ما؟ چرا؟

موضع امام در مقابل دولت بازرگان چه بود؟

انگيزه گروگانگيرى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام چه بود؟

آيا آزادى گروگانها اين هدف را تامين مىكرد؟
تحليل شما از جنگ ايران و عراق چيست؟

و تا مىرسد به اينجا كه موضع آقاى بنىصدر در مقابل انجمنهاى اسالمى،

«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» ،مسئله انقالب فرهنگى ،مجلس شوراى
اسالمى ،دولت و دستگاههاى قضايى چيست؟ و چرا؟

چرا اكثر گروههاى ماركسيستى در انشعابهاى خود بطرف حزب توده گرايش

پيدا مىكنند؟

براى بزرگداشت وفات مصدق چرا دانشگاه انتخاب شد؟

آيا بنظر شما آقاى بنىصدر در مناظره تلويزيونى مربوط به مسائل دانشگاه

شركت مىكند؟

آيا آقاى بنىصدر در  29اسفند و  12فروردين سخنرانى خواهد كرد؟

چرا پس از رياست جمهورى آقاى بنىصدر گروههاى منافق و چپ از ايشان

حمايت مىكنند؟

چرا اخيرا راديو عراق و راديو اسرائيل از آقاى بنىصدر حمايت مىكند؟ و
سئواالتى از اين نوع.

خوب آيا اسم اين القاء ايدئولوژى نيست؟ اسم اين كار استفاده از ضعف

براى به خدمت گرفتن كسانى است كه به اين جوابها پاسخهای مورد موافقت و

طبع سئوال كننده مىدهند نيست؟ اين روشها تنها در رژيمهايى كه داراى استبداد
درازمدت با عمر طوالنى هستند و تفتیش عقیده میکنند ،رایج است .براى آن
رژيمها فايده دارد ،وگرنه ،براى خود سئوال شوندگان مثل سم مهلك است .به
لحاظ اينكه آنها كه اعتقاد و شخصيت خودشان اجازه نمىدهد خالف
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عقيدهاشان بنويسند ،پذيرفته نمىشوند؛ آنها با اين دستگاه مخالف مىشوند.
آنهايى هم كه پذيرفته مىشوند چون مىدانند ضعف بخرج داده و براى قبول
شدن پاسخ باب طبع سئوال كننده را دادهاند هميشه در درون خودشان نسبت به

كساني كه از آنها اين گونه استفاده كردهاند كينه مىورزند و وقتى فرصت پيدا
كنند حتما كينه خود را به آنها نشان مىدهند .اين روشها هيچ در خور جمهورى

اسالمى ،جمهورى كه مىبايد به جوانان شخصيت بدهد ،تفتيش عقيده نكند و
امکان بدهد آنها مجبور نشوند براى تحصيل روزى يا موقعيت عقايد خودشان

را به بيع و شرى بگذارند و شخصيت خودشان را بدست خودشان بشکند نيست.

و اين بدترين كار يك رژيم است.

و مطلب ديگر در گزارشهايى كه خواندم ،گزارش هفتگى مطبوعات يعنى

مطالبى كه در ظرف اين هفته مطبوعات راجع به آنها بحث كردهاند .اگر من
بخواهم از آن نقل بکنم گمان مىكنم بىدردسر نباشد .بهرحال ،بگمان من بهتر
اين است كه اين گزارشها جمع بشود و در موقع مقتضى بصورت يك مجموعه

چاپ بشود و در اختيار مردم قرار بگيرد براى اينكه هم از نظر تاريخ اين دوره
اهميت دارد هم از نظر جريانهاى فكرى و سياسى  .هم از نظر برخوردهاى

سياسى و هم اينكه روشنگر است.

ديگر از كارهاى اين هفته تحليل و بررسى و مطالعه بودجه بود و متنى كه

به اين مناسبت منتشر شد و نيز دو نامه يکى به آقاى اشراقى و يکى به فرزند

امام احمدآقا نوشتم و بازديد از طرحهاى مربوط به جنگ كه بمناسبت اين
بازديد از چند روستاى عرب نشين خوزستان نيز بازديد كردم و همان حالت و
روحيه و همان وجدان و همان شور وجود داشت و اطمينانى ديگر بود بر اين

واقعيت كه اشتراك در عقيده ،در فرهنگ در نفع و ضرر يك سرزمين امرى
نيست كه قوميت بتواند آن را متزلزل بسازد و ترديد باقى نمىگذاشت كه آقاى

صدام حسين در ارزيابى خود دچار اشتباه شده است.

براى بازديد از نقاط زلزله زده در استان خراسان و زاهدان به اين
استان رفتيم:
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چهارشنبه به تهران آمديم و پنجشنبه براى بازديد از نقاط زلزله زده در
استان خراسان و زاهدان به اين استان رفتيم .به لحاظ شدت احساسات
صميمانه مردم ،ما به رفتن به زاهدان موفق نشديم براى اينكه بازديد از نقاطى

كه بدانجا رفتم طول كشيد .بناچار با پوزش از مردم زاهدان اين سفر به وقت
ديگرى موكول شد .سفر به مناطق سيل زده هم بدون اطالع قبلى بود كه براى

مقامات استان دردسر ايجاد كرده بود به لحاظ اينكه مردم فكر مىكردند از
ناحيه آنها است كه آمدن رئيس جمهورى را اطالع ندادهاند .از يك روستاى
سيل زده كه در واقع «گل زده» بود ،براى اينكه آب و گل و الى زيادى با
خود آورده و ده را با گل پوشانده بود ديدن كرديم .اين روستا را يکبار در سال

 47زلزله خراب كرده بود و آنها محل ده را تغيير داده بودند .اينبار هم سيل
آمده و زندگى آنها را بهم ريخته بود .بعد براى اينكه هليکوپترها بنزين نداشتند

به گناباد رفتيم .البته مردم خبر نداشتند مثل همه جاى ديگر وقتى مطلع شدند
با همان ترتيب جوشيدند و سيلوار سرازير شدند .در يکى دو روستاى ديگر

هم پياده شديم .به كاخك و قائنات هم رفتم و در همه جا يك واقعيت را ديدم
و در آنجا اين صحبت پيش آمد كه اگر با مردمي كه اينگونه عواطف صميمانه
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

بزرگ كه نمىتوانيم بکنيم؟ بحث مفصل شد؛ خالصه آن ايناست كه ما

مى بايد راه درست برويم و آن راه درست تغيير زبان است ،بيان است ،عمل
است براى ايجاد هيجان مثبت كار و تالش و سازندگى و اگر چنين بکنيم با

سرعت بسيار مىتوانيم آنچه دگرگون كردنى است دگرگون بکنيم و اساس يك

كشور مستقل نيرومند و يك نمونه خوب حکومت اسالمى را به جهان عرضه
كنيم .اين احساساتى كه مردم ما بيان مىكنند نبايد عالقه نسبت به شخص كه

بايد عالقه نسبت به روش ،فكر و اخالق تلقى بشود و مهمتر از اينها به تعبير
قرآنى عشق و عالقه انسان به خير تلقى بشود و ما بيان كننده اين اراده باشيم كه
مردم عالقمند به خير به استقبال موانع و مشکالت بروند .آنها را حل بکنند و

راه را باز بکنند .اگر چنين كنيم همانطور كه مردم ما در جنگ توانايى خود را
نشان دادند .در جنگ با مشکالتشان نيز توانايى خود را نشان خواهند داد .اما
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اگر زبان ما زبان زور و خشونت و بىاعتنايى به نظر و خواست مردم و تحميل
نظر و تهديد و ارعاب و محکوم كردن و زندان كردن و اين صحبتها باشد ،اين
هيجان اين عاطفه ،اين ميل به تالش و همکارى و تفاهم و دوستى بعنوان يك

نيروى عظيم از دست خواهد رفت و مردم ما در تنيده مشکالتى كه هر زمان بر

آنها افزوده مىشود و در مقام طبقه بندى آنها را باين ترتيب درجه بندى

مىكند .اول مشکالت اقتصادى و بعد سياسى و همين محيط خفقان و
برخورد و اختالف و بعد جنگ و بعد مشکالت ديگر يعنى برآوردشان از

مشکالتشان اينها است و به اين ترتيب در تنيده اين مشکالت از پا در خواهند

آمد .نتيجه آن ،پیدایش خطرات بزرگى براى اين جمهورى است:

مىگويند نبايد گذاشت رئيس جمهورى در هيچ كارى موفق بشود:
بهرحال ،شب به تهران بازگشتيم و روز جمعه نيز از صبح تا شام در

مالقاتها و گفتگوها با نمايندگان مجلس و گروههاى ديگر مردم گذشت .در
اين مالقاتها مسافرى از اروپا آمده بود و خبر نوارى را آورد كه مىآورند و در

جاپاكتى خانه ايرانيها و دانشجويان مىگذارند .در آن نوار ،آقاى بختيار گفته

است دشمن اصلى بنىصدر است و بايد او را از پا درآورد .در روزنامه لوموند
هم بيانيهاى از قول آقاى امينى چاپ شده كه آن را هم آورده بود .اطالعاتى هم
راجع به تحركهاى ضدانقالب رسيده بود كه ديدم.

من همواره نسبت به خطر ضدانقالب هشدار دادهام و تأكيد كردهام كه

اگر مشکالت اقتصادى ،سياسى ،جنگ و خصوصا امنيت ،امنيت نه به معناى
ايجاد ترس بلکه به معناى ايجاد اطمينان خاطر از عهده برنیاييم .با توجه

جهت نيروى فعال جامعه ،خطر ضدانقالب اصيل بزرگ است .اما اينكه
ضدانقالب اصيل مرا خطر اصلى مىداند بنظر من دليل آن ايناست كه اميد به

توانايى حل مشکلها به لحاظ این خط  ،كه خط واقعى امام است ،اميدى است
كه زمين را زير پاى ضدانقالب سست مىكند .آن نيروها و قشرهايى كه اين

ضدانقالب مىخواهد به آنها تكيه كند وقتى نااميد میشوند ،شکار ضدانقالب
مىشوند و تا اين اميد وجود دارد ،ضدانقالب در ايران ،حتى حداقل پايگاه
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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

مىكنند و در شهرها به مشاغل ادارى و آزاد مشغولند را بخود متمايل بگردانند
چون اين حداقل الزم است البته وقتى مشکالت اقتصادى ،سياسى ،ناتوانى در
اداره امور فزونى گرفت قشرهاى ديگر اجتماعى نيز عالقه الزم را به دفاع از

رژيم از دست مىدهند .و آن وقت ضدانقالب مىتواند عمل كند .پس اينكه

دشمن ،مرا خطر اصلى تلقى مىكند به لحاظ اين است كه ارباب امريکايى او

ميداند كه يك قوه اجرايى كارآمد با يك برنامه مشخص با آمادگى عظيم توده
مردم كشور با استفاده از مغزها و استعدادها قادر خواهد شد برنامه استقالل -

آزادى  -جمهورى اسالمى را به اجرا درآورد و راه را براى هميشه بر نفوذ آن
ابرقدرت و هر قدرت خارجى ديگرى سد كند .اين است كه بايد اين اميد را از

بين ببرند .پس اينكه مىگويند نبايد گذاشت رئيس جمهورى در هيچ كارى

موفق بشود ،اينكه شب و روز بايد اعتبار او را پايين آورد ،در حقيقت دو
هدف مشخص را دارد :يکى اينكه مردم به رأيى كه دادهاند يعنى به رأى

خودشان بىباور بشوند و آن را بىفايده بدانند؛ دوم اينكه دستيابى به هدفهاى

انقالب و حل مشکالت اساسى جامعه را از طريق اين رژيم در نظر مردم
غيرممکن جلوهگر سازند .چرا من دشمن اصلى هستم به لحاظ اينكه در مقام
اجراى سه هدف اساسى انقالب يعنى استقالل  -آزادى  -جمهورى اسالمى
معرف امکان اجراى اين سه شعار و معرف شکستن خدعهها و عالمتهاى منع
عبور توده مردم هستم .توده مردم در رئيس جمهورى كه خود انتخاب كردهاند

كسى را مىبينند كه معرف شکستن مرزها و برداشتن منعها است ،مردم كشور

در او و عمل او شکستن آن منع و حقارت خويش را مىبينند كه طى تاريخ

شاهنشاهى بدان محکوم بودهاند .كارگران كشور شکستن اصل انقياد و تابعيت
و استثمار را كه محکوم بدان بودند ،مىبينند .دهقانان كشور او را نشانه

شکستن اصل تابعيت از ارباب ادارى و غير ادارى مىبينند .جوانان كشور در
او شکستن اصل اطاعت بدون ابتكار ،بدون تحرك را مىبينند و در او بيان

كننده حق ابتكار ،حق تحرك ،حق سازندگى ،حق استقالل و آزادى را
1464

مىبينند .در اينجا ،مىخواهم بگويم حتى آنها هم كه به اسالم باور ندارند در
وجود رئيس جمهورى حق داشتن عقيده ،حق اظهار عقيده و حق مخالف

بودن با طرز فكر خود رئيس جمهورى را مىبينيد و مسئله اينجا است كه ما و
انقالب ما از زبان امام چه پيش از انقالب و در پاريس ،چه پس از پيروزى

انقالب و باالخره در قانون اساسى ،اين حقوق براى صاحبان مذاهب و

ايدئولوژىهاى سياسى به رسميت شناخته شد كه اينها آزادند عقايد خود را
داشته باشند ،آزادند عقايد خود را بيان بکنند .پس پيروزى اين خط زمينهاى

براى رشد نيروهاى ضدانقالب نمىگذارد و آن خطر كه خطر اصلى است ،دور

و دورتر مىشود.

آيا كساني كه با ما در يك عقيده نيستند حق اظهار وجود بر طبق
قانون اساسى ما دارند يا ندارند؟

مطلب اساسى و مهم اين است كه آيا ما معنى همه كساني كه به حفظ اين
جمهورى پاى بندند و با بخطر افتادن اين جمهورى عقايدشان ،موجوديتشان

موجوديت كشورشان بخطر مىافند ،اينها بايد به اين مسائل كمال توجه را
بکنند يا خير؟ آيا توجه به اين مسائل اقتضا دارد كه آزادى را قربانى نكنيم و

به حل مسائل اساسى كشور بطور جدی بپردازيم يا نه؟ مثالا آيا ما مىتوانيم در

اين دنيا عناصر چپ را ممنوع از بيان بکنيم و بگوييم حق اظهار عقايد

خودشان را ندارند؟ آيا اين شدنى است؟ و با منع كردن آيا در واقع محيط
حياتى براى اين عقايد را فراهم نمىآوريم؟ و آنها را عمالا به ضديت با اين
جمهورى و زمينه سازى براى سقوط اين جمهورى نمىكشانيم؟ آيا كساني كه

با ما در يك عقيده نيستند حق اظهار وجود بر طبق قانون اساسى ما دارند يا
ندارند؟ اينها مسائلى هستند كه اگر ما هر چه ديرتر به حل آنها بپردازيم به

زيان خود ما حل خواهد شد .ما بايد مطمئن باشيم كه اوالً از بين بردن معلول
تا وقتى علت برجاست ممکن نيست و هر كوششى به تقويت آن معلول خواهد

انجاميد .ثانيا وقتى از اصل خود دور افتاديم و بدانچه گفته بوديم و اظهار
عقيده كرده بويدم ،پشت پا زديم ،ضعيفتر مىشويم و آنهايى كه ما مىخواهيم
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آنها را از بين ببريم قويتر مىگردند .پس سياست درست آناست كه به دنبال
از بينبردن علتها برويم و از بينبردن علتها سياستى ديگر مىطلبد :بجاى
ترساندن ايمنی بخشيدن الزم است؛ برداشت از امنيت آنطور كه رژيم سابق

مىكرد ،بايد رها گردد و جامعه حکومت را پاسبان و پاسدار ايمنیهاى اساسى
خويش تلقى كند؛ در مقياس جهان هم همينطور است.

ما به كارهاى بزرگ تواناييم در صورتيکه بدانيم چه موقعيت جهانى

برجستهاى داريم.

دشمن اصلى بنىصدر است ،نه بعنوان شخص كه بعنوان خط
پس از آنكه من توضيحى درباره نظر خود در مورد تحول در دنيا خصوصا

اروپا دادم ،دو نشريه مربوط به دو گروه پاسخ گفتند و تحليل كردند« :گفتند
خوب شما با سرمايهدارهايى كه مقيم خارج از كشور هستند رابطه نداريد،

اروپا بکنار ،كمونيستها را هم كه بد مىدانيد و رابطه نداريد باقى مىماند
سوسياليستها اينها هم كه طرفدار صهيونيزم هستند و وابسته به آمريکا».
خوب معناى اين حرف چيست؟ معناى اين حرف ايناست كه در اروپا هيچ
آدم طرفدار استقالل از دو ابرقدرت آمريکا و روسیه نيست! اگر سوسياليستها

صهيونيست هستند و طرفدار آمريکا ،چطور است كه كمونيستها به آنها رأى

مىدهند؟ حتى چپهاى افراطى هم به آنها در انتخابات فرانسه رأى دادند و

ميتران رئيس جمهور شد .اينها كه اين سخنها را مىگويند از تحرك و پويايى

جامعههاى اروپايى ناآ گاهند و در وراى گروهها و دستههاى سياسى و حزب
چيزى را نمىبينند .تحول عميق و ريشه دارى كه در باورهاى نسل جوان اروپا

بوجود آمدهاست را نمىتوانند بفهمند ،نه تنها اينها را نمىتوانند بفهمند
واقعيتهايى چون پيدايش شركتهاى چند مليتى و سرمايهدارى بينالمللى را نيز

نمىفهمند .ماركسيستهاى عقب افتادهاى هستند كه نه تنها اين مسئله را
نمىتوانند بفهمند ،نمىتوانند بفهمند كه امروز آمريکا مادر شهرسرمايهدارى
جهانى است و دست راستىهاى كشورهاى صنعتى در مقام انتخاب میان

استقالل از اين ابرقدرت و یا وابستگی به آن ،چون تن به قبول تغييرات
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داخلى در جامعههاى اروپايى نمیدهند ،به وابستگى تن دادهاند .باز نمىتوانند
بفهمند پويايى جامعههاى اروپايى چنان قوى است كه امروز حتى احزاب

كمونيست نيز كه مشخصه شان وابستگى تام و تمام به روسيه شوروى بود بسوى
استقالل مىروند و هر روز بيشتر از روز پيش از وابستگى دور مىشوند .اين
واقعيت ملموس نتيجه همان پويايى در جامعههاى امروز اروپايى است كه
بطور روزافزون خود را در ميان دو سنگ آسياب مىبينند .احزاب امروز

اروپايى پوستهاى بيش نيستند واقعيتى كه در درون آنها در حال تحرك

روزافزون است ،در صورتيكه در همه جا اين واقعيت ،واقعيت استقالل از
ابرقدرتها بصورت حركت و برنامه انقالبى عرضه شود و به اجرا درآيد ،رشد

خواهد كرد .آنچه ما مىبينيم آغاز است و نه پايان و آنچه من مىبينم در عمق
است ،در بطن است ،در محتواى اجتماعى است و نه در ظاهر و شکل و سيما
هرچند ظاهر و شکل و سيما نيز حکايت از اين تغييرات بنيادى مىكند .اما

براى كساني كه به تضاد خو كردهاند و جهان را يا روسى مىبينند يا آمريکايى و

در مقام انتخاب مىگويند بايد آمريکا را رها كرد و روس را گرفت ،نه
نمىتوانند اين منطق را بفهمند و نه اين واقعيت در حال رشد را ببينند .بهررو،

از نظر بينالمللى نيز براى سياست دو ابرقدرت و در نتيجه وابستگان به اين دو
ابرقدرت ،دشمن اصلى بنىصدر است ،نه بعنوان شخص كه بعنوان خط .آنها

جرأت ندارند بگويند يا نمىخواهند بگويند دشمن اصلى خط انقالب اسالمى

است كه امام بيان كننده آن است .خط استقالل ،آزادى ،جمهورى اسالمى
است .آنها كه آزادى را در داخل كشور مورد تهاجم قرار مىدهند در واقع

استقالل را هم مورد تهاجم قرار مىدهند .بنابراين ،براى ضدانقالب خطر

اصلى بشمار نمىروند و براحتى قابل جايگزين شدن بوسيله كساني هستند كه
بتوانند در ساخت وابستگى در روابط وابستگى به اين يا آن ابرقدرت ،بهتر

عمل كند .پس هم آقاى بختيار درست تشخيص مىدهد و هم وابستگان به
ابرقدرت رقيب آمريکا درست تشخيص مىدهند .خطر اصلى و دشمن اصلى

آنها هستند كه اسالم را بعنوان بيان استقالل و آزادى مىفهمند و به اسالم به

اين اعتبار عمل مىكنند و اين اسالم را مايه تحول بزرگ در منطقه مىشناسند و
اين اسالم را مايه تحول بزرگ در منطقه مىشناسند و مىدانند اگر از اين موضع
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دورنيافتند ،از اين اصل نبرند سرانجام منطقه دنيا دگرگونىهاى بزرگ خواهد
پذيرفت و نظامى كه دو ابرقدرت را پديد آوردهاست ،يعنى علت اين معلول را از

بين خواهد برد و انقالب اسالمى ما همانطور كه پيش از اين گفتم عصر سومى
را در جهان آغاز خواهد كرد .عصر دگرگونيهاى بزرگ در نظام جهانى ،عصر
بزرگترين انقالبها و عميقترين آنها در روابط ميان جامعههاى بشرى .بنابراين

خطاب من به امام و مردم اين است :هر اندازه آزادى ضرر داشته باشد هزار يك
استبداد ضرر ندارد.

بدون آزادى ،استقالل بدست نمىآيد و بدون اين دو اسالم
بىمحتوى است

و بدون اينها ما قادر به آن تحول بزرگ در ايران ،منطقه و جهان نخواهيم شد؛
بدون اين تحولها ما خود نيز قربانى بازيهاى ابرقدرتها خواهيم شد و از پاى در

خواهيم آمد .هنوز وقت باقى است .آنها كه از خط بيرون رفتهاند را به خط
بازگردانيم و در همان خطى باشيم كه پيش از اين انقالب ،امام در بيانها و

مصاحبههاى خود در پاريس رسم كرد و با همه وجود از آزادى به معناى درست
كلمه دفاع كنيم و بگذاريم جامعه ما نقش خود را بعنوان قلب انقالب در جهان

ايفا كند و آنچه تغيير دادنى است تغيير دهد.

کارنامه پنجشنبه  31ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار دوشنه خردادماه 1360
روزنامه شماره 547

الله اكبر

تصرف رشته بلنديهاى اللهاكبر و بيرون آوردن آن از دست دشمن
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عنوان اين كارنامه را «اللهاكبر» قراردادم به لحاظ اينكه اين طرح در
عمليات جنگى براى تصرف رشته بلنديهاى الله اكبر و بيرون آوردن آن از
دست دشمن بمورد اجرا درآمد و هم به اين لحاظ كه ديروز پس از تصرف اين

بلنديها سربازان ما بر اين بلنديها «الله اكبر»گفتند.

و اما اين طرح سابقه طوالنى دارد :نخست دكتر چمران ماهها پيش با

اصرار تمام خواهان حمله به بلندیهای الله اكبر و پاك كردن آن از وجود دشمن
بود .گروههايى را مأمور كرده بود كه در آن منطقه تجسس مىكردند و مراقب

فعاليتهاى دشمن بودند .سيدعلى ابوترابى فرزند نماينده مردم قزوين در
مجلس شوراى اسالمى در يکى از اين گروهها بود كه با شهيد يا دستگير شده

چون اخي را صحبت از اين شد كه احتمال دارد او در دست دشمن اسير باشد.

طرح حمله چند نوبت در شوراهاى نظامى مطرح شد و پس از آنكه طرحهاى
مختلفى مورد بررسى قرارگرفت ،قرار شد سرهنگ الماسى فرمانده تيپ سوم
لشگر خوزستان اجراى اين عمليات را برعهده بگيرد و با هماهنگ كردن

ديگر نيروها آن را انجام بدهد .اينكه آيا گرفتن اين بلنديها مفيد فايده نظامى
هست يا نيست و به تلفاتى كه بايد داد مىارزد يا نمىارزد بحثهاى طوالنى را

بخود اختصاص داد و من بر آن نيستم كه اين بحثها را در اينجا با خوانندگان

در ميان بگذارم.

روشهاى درست را جانشين مهماتى مىكنيد كه منتظريد قدرتهاى
بيگانه آن را به شما بفروشند:

همانطور كه در كارنامه خواندهايد ،دو هفته پيش از اين :من بار ديگر،
فرماندهان نظامى را جمع كردم و موقعيت كشور و موقعيت دشمن و وضعيت
جهانى را برايشان توضيح دادم و گفتم كه ما يك موقعيت تاريخى بدست

آورده ايم و بايد به نيروى كار و تالش و فداكارى اين موقعيت را بسود خود
تثبيت كنيم .خطرات را با وضوح تمام براى آنها شرح كردم ،گفتم در عين

حال كه موقعيت ما ،موقعيت بزرگ و مهمى است وضعيتى كه ما در آن
مىجنگيم نيز در تاريخ بشرى شايد بىنظير باشد .بدين عنوان كه تمام
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دستگاههايى كه مىبايد براى پيش بردن جنگ به ما كمك كنند به جاى آن،
مخالفت و ضديت مىكنند .هرگز نشدهاست كه دستگاه تبليغاتى مخالف يك
فرمانده كل قوا باشد و چنان تبليغ كند كه جز تضعيف روحيه نيروهاى مسلح

ما از كار آنها نتيجهاى حاصل نشود و بهمين ترتيب نهادها و دستگاههاى
ديگر كشور ،اينها را مىشود دليل ضعف گرفت و گفت با اين پشت جبهه

نمىتوان به جنگ پرداخت .چرا كه عامل اصلى و تعيين كننده در اين جنگ
روحيه است و وقتى روحيه نبود ،موفقيت برتر در جنگ نه تنها تضمين شده

نيست ،بلکه احتمال شکست بر احتمال پيروزى غلبه دارد .كسانى با توجه به

اينكه امکانات دشمن و مواضعى كه تسخير كردهاست ،فوقالعاده از امکانات
و مواضع ما بهتر است مىتوانند طور ديگرى بگويند؛ بگويند :ما در شرايطى

هستيم كه جز با عمل صادقانه ،از روى اخالص و ايمان و توأم با فداكارى،
راهى براى نجات كشور نداريم .در نتيجه ،تكيه بخود را بايد افزايش داد،
ابتكار را بيشتر كرد ،مغزها را بيشتر بکار انداخت و با نيروى كار و تالش ،با

اعتقاد به دروغ بودن تبليغات دشمن ،ماهيت پشت جبهه را عيان ساخت و
ارزش وجودى خود را براى مردم كشور آشکار گرداند .اين همان است كه قرآن

در سوره «والعاديات» بما مىآموزد .به اين ترتيب ،عامل ضعف ،عامل «جبهه
پشت سر» که دستیار عامل دشمن« ،جبهه روبرو» ،جبههاى است كه دشمن در
آن با ما مىجنگد ،است ،عامل خودىهايى كه نقش تركان خاتون را بازى

مىكنند؛ يعنى حاكميت بيگانه را بر پيروزى خودى ترجيح مىدهند ،را به عامل
قوت بدل کرد ،اگرمبنى را بگذاريم بر نشان دادن توانايى انسان وقتى كه از

روى ايمان به قصد قربت و توكل به خدا و به نيروى فداكارى مىجنگند .در

اين صورت توده مردم روشن و واضح مىبينند كه انسانهاى معتقد ،اليق ،عالم

ما در چه شرايط سختى مىتوانند چه اثرات شگرفى از خود به منصه ظهور
برسانند ،معتقد مىشوند كه وقتى به اين مردم مؤمن ،عالم ،اليق و به اين
تركيب مناسب از اعتقاد و علم و لياقت ميدان داده بشود مشکالت ديگر

كشور را به طريق خيلى بهتر و سادهتر و آسانتر مىتوانند حل كنند .پس آن
درس بزرگ اين سوره و اين روش كه اگر بياموزيد و اين جنگ را از روى

الگوى جنگ بدر انجام بدهيد ،سه كار اساسى را با هم انجام دادهاید:
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يکى اينكه خود ارزش كار و تالش از روى اعتقاد و علم و لياقت را
آزمون مىكنيد و بنابراين بدان بيشتر دل مىبنديد .مردم شما هم اين تركيب
اعتقاد ،علم و لياقت را میبینند ،پس به شما معتقد مىشوند كه مردانى هستيد

كه مىتوانيد در سختترين سختىها براى قبول شکست بهانه نياوريد و با تمام
نيرو بايستيد و بجنگيد و پيروز بشويد.

دوم اينكه شما يك روش جنگى را با محك آزمايش میآازماييد كه در

جنگ بدر بکاررفت .آن تركيب ،تركيب اعتقاد ،علم ،لياقت بود؛ با عدهِ كم

مىتواند از پس نيروى دشمن باتوانايىهاى چند برابر بيشتر برآيد و حداقل
تلفات را هم بدهد و حداكثر ضربه را نيز به دشمن وارد آورد و او را به

شکست قطعى محکوم كند .پس اين جنگ آغاز تجربههاى تازه مىگردد كه

همه آنها با همين درجه از پيروزى قرين خواهد شد و شما در واقع روشهاى
درست را جانشين مهماتى مىكنيد كه منتظريد قدرتهاى بيگانه آنرا به شما

بفروشند.

سوم ،نتيجه اين وضع با آن تركيب و آن روش ايناست كه ملت ما به

استقالل ،بدون تزلزل ،دل میبندد و براى حل مشکالت خويش ،بخود متكى

مىشود .تالش را چند برابر مىكند ،همان واقع میشود که خواننده برداشت مرا
از سوره والعاديات خوانده است.

در اين قسمت مطالبى گفته شدهاست كه ديروز در صفحات اول و ده

انقالب اسالمی ،تحت عنوان «چگونگى تصرف ارتفعاعات الله اكبر» از

زبان رئيس جمهور و فرمانده كل قوا چاپ شد.

و اينك ادامه مطلب با تكرار «بازتاب پيروزى در مردم» براى آنكه

خواننده روند منطقى بحث را از دست ندهد.

بازتاب پيروزى در مردم
اما بازتاب اين پيروزى در مردم :صبح كه مىرفتيم ،در مسير ،مردم جمع

بودند .دستهاى خود را بعالمت پيروزى بسوى ما مىگرفتند و هلهله و شادى

مىكردند .پرسیدم :اينها از كجا خبر شدند عمليات را كه نمىدانستند چه وقت
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شده و مىشود و حاال از كجا فهميدند كه ما پيروز شديم؟ در تمام مسير همين
احساسات ،همين حركات را ديديم .همه مىدانستند از اهواز تا الله اكبر از
آنجا تا سوسنگرد و از آنجا تا حميديه بعد تا اهواز همه جا مردم در مسير راه
جمع بودند براى نظاميان ابراز احساسات مىكردند .وقتى متوجه مىشدند و

رئيس جمهور را مىشناختند هيجانشان به حداكثر مىرسيد .غالب جاها ما
ناگزير توقف مىكرديم و به آنها تبريك مىگفتيم اين اميد در همه صورتها موج

مىزد .بار ديگر ،اين معنی را به ما نيز حالى مىكرد كه اين مردم صفاى باطنى
تمام دارند و اگر بجاى تخريب در خط سازندگى قرار بگيرند كوههاى

مشکالت را مىتوانند از جاى بکنند و راه پيشرفت خود را در اين جمهورى
هموار بگردانند .سرشب هم جمعى از مردم اهواز براى تبريك گل آورده بودند

شاديشان بغايت بود .ما هنوز كارهاى بسيار بايد انجام بدهيم.

و اگر ما بخواهيم معناى درست اين دستگاه اطالعاتى و تظاهرات و

احساساتى كه مردم اظهار مى كنند را بفهميم جز اين نيست كه مردم به موفقيت

احترام مىگذارند و بدان عالقه دارند و اين موفقت را نشانه قرارگرفتن در
مسير انقالب خود مىدانند و عالقه بيشترى نشان مىدهند .وقتى عدم موفقيت

پيش مىآيد آن گرمى از دست مىرود و چهرهها نگران و پرسش بار كه چه

شدهاست؟ اينطور نيست كه در پى «تميز» نروند و نخواهند بدانند منشاء
نارسايى و ناتوانى كجاست و عالقه نداشته باشند يا به تعبير من «التقاطى

مسلك» باشند و بگويند «همه تقصير كارند» ،بلکه در پى آن مىروند كه
ببينند عيب كار كجاست و «جهت» مىگيرند .اينهم نكته مثبت ديگرى است
از آنچه در حركت ،تظاهر و قيافه مردم امروز كشور مىتوان دید.
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اما مسئله سوم ،شب هنگام ما لحظه به لحظه جريان را تعقيب مىكرديم.

چمران تلفن كرد و بعد آمد خبر آورد از تپه شهيفيه يعنى همان آخرين تپهاى كه
ما در برابر او از اتومبيل پياده شديم و زدوخورد بود و گفت كه افراد او در

روى تپه  20شهيد دادند و زخمىهاى بسيار و اصرار داشت كه حتما تيپ سوم

برود و آن تپه را تسخير كند .فالحى را خواستم و گفتم كه كنود (سست)نبايد
بود و اگر همان روش را كه قرآن مىآموزد بکار بردهايد بايد تا آخر برويد ،هيچ

سستى مقبول نيست .اينكه اينجا چيزى نيست .خير ،نبايد نقطه ضعف

گذاشت؛ آنجا را هم بايد گرفت .اما فرماندهى لشگر  ،92سرهنگ الماسى به
ما اطمينان داد كه الاقل يك طرف تپه قطعا در دست ما است؛ دشمن كوشيده

بود حمله متقابلى بکند و با تعداد  17يا بيشتر تانك حمله كرده بود كه
نيروهاى ما با موشك و توپ چهار تا از آن تانكها را زدهاند و توپخانه ما هم 5

تا را زدهاست؛ بقيه ناچار فرارى شدهاند .با اينحال ،گفتم تا وقتى بر فراز اين
تپه مستقر نشدهايد خود را آسودهخيال نپنداريد .براى اينكه آنجا مىتواند يك
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مايه فسادى بشود و زحمات بسيارى را بهدر بدهد و تلفاتى را به نابجا به شما
وارد كند.

راديو تهران را گرفتم اعالميهاى بنام سپاه مىخواند ،اثرى كشنده و
مرگبار داشت

ساعت  12شب من بلند شدم كه به راديو بغداد گوش بدهم .زيرا كه من

هر شب دستگاههاى تبليغاتى عراق را مىگيرم و با دقت تمام عالئمى را كه
مىدهد ثبت مىكنم چنانكه مىگفت :در الله اكبر و سوسنگرد به نيروهاى آنها
حمله كردهايم؛ اما آنها ما را فرارى دادهاند .گفتم :اين خود از ضعفهاى بزرگ

دستگاه صدام حسين است براى اينكه چنين شکست آشکارى را وارونه
وانمود كردهاست .این دروغ بر نيروهاى مسلح او قطعا تأثير منفى مىگذارد.
اما در همين ساعت كه داشتم دنبال راديو بغداد مىچرخيدم راديو تهران را

گرفتم اعالميهاى بنام سپاه مىخواند .چون در اين جنگها ،مسئله روحيه ،مسئله
تعيين كنندهاست ،اثرى كشنده و مرگبار داشت و از يك لشگر دشمن در

صورتيکه حمله متقابل مىكرد زيانبارتر بود .مىگفت :پس از مدتى ركود با
آتش توپخانه و با كمك هوانيروز و سپاه اين منطقه را بازپس گرفتيم .معلوم

مى شود چند تيپ از نيروى زمينى ،نيروهاى تحت فرماندهى چمران اصالا در
آنجا حاضر نبودند! چون من اين كارنامه را امروز جمعه اول خرداد پر مىكنم،

صبح رحيم صفوى فرمانده عمليات سپاه را خواستم و گفتم :شما از اين

اعالميه اطالع داريد؟ گفت :خير .گفتم« :بنظر شما اين اعالميه صحيح

است؟» گفت« :خير» صدمه جدى به هماهنگى نيروهاى ما و ارتش مىزند.
تالش زيادى را هدر مىدهد .به او گفتم :فرماندهان نيروها ديشب در همان

ديرگاه به پيش من آمدند كه سخت رنجيده و عصبانى بودند مىگفتند كه ما
تحت داللت شما ،فشار شما مىرويم و همکارى و هماهنگى مىكنيم بعد اين

راديو با ما اينطور مىكند ،اين تلويزيون با ما اينطور مىكند و هر چه در
هماهنگى زحمت كشيده مىشود برباد مىرود و روحيه خصومت و كينه برجا

مىگذارد .كساني كه اين كارها را مىكنند قطعا دوست سپاه نيستند دشمن سپاه
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هستند و مىخواهند اين ارگان را از مجموعه انسانهاى معرف عقيده و ايثار به
مجموعه انسانهاى تابع قدرت و قدرت طلب تبديل كنند .در ضمن ،اينگونه

اطالعيهها هيچ نفعى ندارد و اين ضررها را براى سپاه و نيروهاى مسلح ما در
مجموع دارد:

 .1سلب اعتماد نسبت به بيانيههاى سپاه

 .2ايجاد دوئيت و خداى ناكرده مخالفت و دشمنى ميان سپاه و ديگر
نيروهاى مسلح چنانكه همين ديشب پى در پى آثار عدم رضايت شديد اظهار

مىشد.

 .3دير باوركردن نيروهاى مسلح به آنچه از همه عزيزتر و گرامىتر است يعنى
ايمان و اعتقاد و اين معنا را در ذهنها آورده است كه همه چيز بازى است و تا

يك كارى انجام مىشود هر كس مىخواهد آن را بنام خود كند.

 .4از بين بردن آن حالت برادرى ،يگانگى و آن صفايى كه ما در جبهه ديديم و
تبديل آن به بحثهاى مخرب كه «من كردم و تونكردى چرا به نام تو كردند چرا

به نام من نكردند؟ چرا كار ديگرى را به نام خود كردى؟» و اينگونه حرفها كه
مخرب روح و تن و روان و تبديل كننده دوستى و آشتى به كينه و كدورت و

دشمنى است.

 .5كم كردن ميل به تحرك و كاهش دادن توانايى فرماندهى در عمليات نظامى
است.

 .6ميدان دادن به دشمن براى بهرهبردارى از اينگونه بيانيهها است.

 .7از بردن كار و تالش شبانه روزى براى تغيير آنچه در باورها و اعتقاد
نيروهاى مسلح تغيير دادنى است.

 .8تشديد احساس مظلوميت و در نتيجه افزايش ميل به گريز از جمهورى
اسالمى و از نيروهاى مسلح است.

 .9كاهش ميل مشاركت در جنگ از سوى مردم و بوجود آوردن اين باور كه
رفتن و در ميدانها با مرگ دست و پنجه نرم كردن و در راه ميهن اسالمى كشته

شدن ،اين نتيجه را دارد كه پس از كشته شدن ،وسيله میشوی برای آن کس يا

گروهى که میخواهد امتياز را به خود منحصر كند.
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 .10ضرر بزرگ دیگر پايين آمددن سطح اخالق در جامعه و در نيروهاى
مسلح است.

 .11فروافتادن روحيه جهاد در نيروهاى مسلح ما و در مردم ما است.
و حاال پرسيدنى است كه در برابر اين يازده تا ضرر مسلم ،تنظيم كننده و

تبليغ كنندگان دروغهاى بىمزه چه سودى به افراد معتقد سپاه پاسدار

مىرسانند؟ بر خالف اين تبليغات ،افراد سپاه پاسداران براى اين نمىجنگند
كه رقيب نيروهاى مسلح ديگر باشند و بگويند كه «ما كرديم و آنها نكردند»

بلکه براى اين مىجنگند كه ديگران را نيز با خود در يك جنگ اعتقادى

دوش بدوش به پيش ببرند .اينگونه بيانيهها به زيان آنگونه مردم معتقد است و
من يقيندارم كه روزبروز افراد معتقد سپاه كه اكثريت قريب به اتفاق آن را
تشکيل مىدهند ،بيشتر به تبليغات نابکارانه ،مخالفان رئيس جمهورى پى

خواهند برد و متوجه خواهند شد كه چه كسى راست و چه كسى دروغ مىگويد؛
چه كسى دوست آنها است و چه كسى دشمن آنها است ،چه كسى مىخواهد آنها
را به ابزار سلطه طبقه جديد تبديل كند و امتيازها را ببرند و بخورند و آنها را

وسيله اين كار بکنند و چه كسى مىخواهد آنها را در خدمت به محرومان قرار

بدهد .بهررو ،بعنوان فرمانده نيروهاى مسلح دستوردادم كه از اين پس
هيچکدام از نيروهاى مسلح به تنهايى نبايد اعالميه صادر بکنند .هركدام از
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

دستگاه تبليغاتى ما الاقل ما را از پشت سر ،راحت بگذارد و مثل ستون پنجم
عمل نكند و در ميدانهاى جنگ بابت يك بيانيه و تفسيرى كه بدنبال آن

مىآورد ميل به ادامه تعرض را به صفر نرسانند.

پس از اينكه من با نيروهاى مسلح و فرماندهان ارتش صحبت كردم ،باز

يادآور شدم همه اين ضعفها را با كار و تالش و شجاعت و كاردانى بايد جبران

كرد و شما وقتى از هر سو بجاى تشويق و تقدير اينگونه مطالب دريافت
مىكنيد جز اينكه بيشتر به كار و تالش بپردازيد راهى نداريد.

دو خبر هم امشب به من دادند يکى پاسخ امام پر از تشويق به همان

فرماندهان نظامى بود و اين پاسخ جبران آن بيانيه و تفسيرهاى در پى آن را
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مىكند و چند صد برابر بيشتر .در همانحال ،خبر دیگری دادند و آن اينكه
مجلس قدم ديگرى در حذف رئيس جمهورى بعنوان رئيس قوه مجريه

برداشت .اينهم پاداشى بود به زحمات من!

كارنامه پنجشنبه تكملهاى مىخواهد كه اينك بر آن مىافزايم .تعداد

اسيران به  738نفر رسيدهاست و اين همان تعداد است كه در كرخه كور
بدست نيروهاى ما اسير شدند .از اين تعداد  126نفر در عمليات منطقه شوش

به فرماندهى سرهنگ جعفرى دستگير شدند .عمليات شوش به قرار گزارشهاى
امروز رئيس ستاد ارتش به نوبه خود عمليات مهمى بودهاست .چراکه دشمن

يك فرورفتگى بين نيروهاى ما در نزديکى كرخه كور ايجاد كرده بود كه

نيروهاى ما آن را پس گرفتند و  126نفر را به اسارت گرفتند .به اين ترتيب

خوانندگان مالحظه مىكنند كه عمليات در جبهه سوسنگرد و الله اكبر و شوش
با موفقيت قرين بوده و با استفاده از روشهايى صورت گرفته كه تكيه اساسى به

انسان به اعتقاد انسان ،به دانش انسان و به همآهنگى انسانها با هم گذاشته شده

بود .اميد كه انشاءالله اين پيروزيها ،به اين روشها ،روزافزون بگردد.

کارنامه شنبه  19تا جمعه  25ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار شنبه  9خرداد
روزنامه شماره 551

اين كارنامه را تحت  8عنوان مىآورم  -1دو هيأت -2 ،ديدارها و امور

ادارى -3 ،اعالم جرم و بودجه -4 ،سرى به هالل احمر و اداره دوم ستاد
ارتش -5 ،بازديدها -6 ،گزارشها -7 ،در خانه شريعتى« -8 ،جنگ

عجيب» تيتو.

 - 1آمدن هيأتها
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هيأت نمايندگان چهار كشور غير متعهد و يکى هم ضياءالرحمن
رئيس جمهور بنگالدش و حبيب شطى

اما دو هيأتى كه در اين هفته به تهران آمدند يکى هيئت نمايندگان چهار

كشور غير متعهد و يکى هم ضياءالرحمن رئيس جمهور بنگالدش و حبيب

شطى بودند .هيأت غير متعهدها طرح پيشنهادى را آورده بود كه نسبت به
پيشنهاداتى كه تا اين زمان به ما ارائه شده بود ،از نظر من بهترين بود .در مورد

اين طرح ،در همان وقت كه آن را با ما درميان گذاشتند ،سئوالهايى به ذهن من
رسيد كه طرح كردم و آنها هم جوابهايى دادند و سئوال و جوابها هم ضبط شد.

بعد عين آن پيشنهاد را من به اطالع امام رساندم و ايشان هم آن را خوب
يافتند .بعد در شوراى عالى دفاع طرح شد و بنا شد كه اگر پيشنهادهايى كه با
آن سه هدف ما بخواند به ما بدهند ما دليلى بر استنكاف نداشته باشيم ،با اين

حال من گفتم بهتر است كار را محکم كنيم و هنوز سئوالهايى را طرح بکنيم.

ناچار نامه اى نوشتيم و دو سئوال جديد نيز طرح كرديم كه البته اگر به نتيجه
رسيد همه آنها عموما به اطالع افكار عمومى خواهد رسيد .چرا كه ما خود را

قيم مردم نمىدانيم كه وقتى بنام آنها تصميم مىگيريم ،تصميم را باطالع
نرسانيم .خوب ما نماينده مردم هستيم .نماينده مردم کسی است که خود را

موظف بداند طبق تمايل و خواست مردم رأى بدهد؛ پس ناچار همه آنچه را كه

شدهاست باطالع عمومى خواهيم رسانيد.

هيأت دوم ،هيأتى بود كه به رياست ضياءالرحمن رئيس جمهورى

بنگالدش آمد .اين هیأت دوم در حقيقت به ما پيشنهاد مىكرد كه كار رسيدگى
به تجاوز كه «چه كسى متجاوز است» بالفاصله شروع شود .قبل از اينكه اصالا
جنگ پايان پذيرد و آن هيأت هشت نفرى هم به يك هيأت چهارنفرى تقليل
پيدا كند و اينها بکار بپردازند و شرايط صلح شرافتمندانه و مبتنى بر حق را

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
به يك صلح شرافتمندانه و مبتنى بر حق دست بيابند ،محتاج آمدن به تهران
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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

افكار عمومى خواهد رسيد .اصل قضيه اين بود؛ جزئياتش هم باطالع عموم
خواهد رسيد .همانطور كه در مصاحبه گفتم وقتى اين هيأتها مىآيند،

زحمتش بر عهده ما است؛ اما عدهاى مشغول «شعار دادن» مىشوند .من از

شما پنهان نمىدارم كه اين مسئله را با امام در ميان گذاشتهام و گفتهام عدهاى
هستند كه اخالق و صفت سلطان خاتون را دارند.

عدهاى هستند كه مىخواهند ما بهر قيمت شکست بخوريم
وداستان سلطان خاتون اين بود كه به او گفتند« :پسر تو ،سلطان

جاللالدين محمد اليق و شجاع است و بگذار او عهده دار امور بشود و كشور
را از حمله مغول حفظ كند» و او گفت« :نه ،حمله مغول و سلطه مغلول بر

سلطنت اين فرزند من رجحان دارد چون اين فرزند به تمايالت خودكامانه و
فساد اقتصادى كه او مبلغ و مروج آن بود گردن نمىگذاشت .همينطورهم شد.
آخر سر« ،ريزه خوار سفره» مغول شد .ته ماندههاى سفره را جمع مىكرد و
براى نمردن از گرسنگى مىخورد .همانجا هم به او گفتند« :اگر مانع نشده
بود هم كشور بر جا بود و هم تو احتراماتت محفوظ» .او در پاسخ گفت« :اين

وضعیت من هنوز بر سلطنت اين فرزند ترجيح دارد«.

حاال عدهاى هستند كه مىخواهند ما بهر قيمت شکست بخوريم؛ چون

فكر مىكنند پيروزى ،پيروزى رئيس جمهورى است و اين چيزى است كه
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

خودش هم سربازى از سربازان اسالم است .عمده و تمام تالش خودشان را

بکار مىبرند براى اينكه جنگ با ضعف ما ادامه پيدا كند ،نه اينكه جنگ ادامه
پيدا كند با قوت ما! وقتى به كتاب « تيتو و جنگ عجيب» رسيدم ،اين معنی
را خواهم گفت كه اگر قرار بود جنگ با قوت ما ادامه پيدا كند ،ديگر اين

همه در تضعيف رئيس جمهور اقدام بعمل نمىآمد .اين هيأتها هم كه مىآيند
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ما نمىتوانيم با آنها چنان رفتار کنیم كه تمام افكارعمومى دنيا را بر ضد خود
بسيج و تحريك كنيم و خود را مردمى جنگافروز و اينكه مىخواهيم دنيا را به
آتش و خون بکشيم معرفى بکنيم ،چون اين به زيان موجوديت ما است .نه تنها

به زيان ما در اين جنگ است ،بلکه به زيان موجوديت ما است .ما بايد به دنيا
بگوييم كه حرف حق و معقولى داريم و مورد تجاوز واقع شدهايم؛ نبايد بهانه و

ايرادى در دست متجاوز باقى بگذاريم كه بزيان ما در جنگ بهره بگيرد و نباید
كا را بصورتى دربياوريم كه سرنوشت جنگ هم مثل سرنوشت گروگانها بشود

و اين ملت مأيوس جنگ زده دچار فقر و پريشانى و ناامنى تسليم هر پيش
آمدى بگردد .حاال در اين باره بيشتر از اين صحبت نمىكنم .مىگذارم كا را

به موقع خود.

 - 2ديدارها و امور ادارى

مطلب دوم ،ديدارها و امور ادارى است .من با گروههاى بسيارى كه به
ديدنم آمده بودند ،ديدار كردم و كارهاى ادارى را كه به من راجع مىشد انجام

دادم .از جمله آنها با نمايندگان مجلس شوراى اسالمى :با دو گروه آنها در اين
هفته صحبت كردم .يکى از اين دو گروه آقاىان حجتى كرمانى بود و دوستان او

كه درباره بحث آزاد و سرانجام آن صحبت شد .من پيش از اينكه نزد امام

بروم در اين باره با امام صحبت بکنم ،در آغاز كار گفتم نخواهند گذاشت به

معناى درست كلمه «بحث آزاد» برقرار بشود .دليل آنهم روشن است :قدرت
بدون تضاد نه شکل مىگيرد نه واقعيت پيدا مىكند و هر گروهى كه بخواهد
قدرت را به انحصار درآورد ناگزير «ضد» مىخواهد اگر «ضد» هم نباشد

مىتراشد و «لولو» درست مىكند و به جان آن مىافتد .به گمان من آنها كه در
پى ايجاد قدرت انحصارى هستند توانايى اين كار را هم ندارند و جاده صاف

كنى بيش نيستند .اينها مانع اين كار خواهند شد ،بلحاظ اينكه بهانه اعمال
قدرت براى انحصار قدرت را از دست خواهند داد .پس اين كار را نخواهند

كرد و اگر هم ناگزير بشوند به آن شکلى بدون محتوی خواهند داد .آنها گفتند
كه ما يك مقدار به اينها بدبين هستيم و اين رفع شدنى است .گفتم بسيار خوب
1480

و آنها رفتند خدمت امام صحبت كردند و امام فرمودهاند كه بايد اين بحث
انجام بگيرد .بيانيه را هم از من خواستند كه بنويسم و نوشتم؛ بنظر امام رسيد
منتشر كردم و دعوت كردم به بحث آزاد .گروههايى هم حاضر شدند و قرار شد

اين بحث آزاد انجام بگيرد .يك روز دكتر ممکن آمد و گفت كه راديو

تلويزيون مىگويد كه اداره بحث آزاد بايد در دست ما باشد .بحثى كه بحث
آزاد است ادارهاش دعوا نمىخواهد مسئله اين است كه شرايط بحث آزاد

تضمين و تأمين بشود.

گفتم به آقاى حجتى كرمانى مراجعه كنيد كه خود او و دوستانش مشکل

را رفع كنند .مراجعه كردند و ايشان هم آمدند پيش من با نمايندگان دوست
خود و گفتند« :اداره را ما بعهده مىگيريم»؛ گفتيم« :خوب شما بعهده

بگيريد» و شرايط «بحث آزاد» را فراهم بياوريد .طوري كه كشور روش و راه
برخوردهاي خصومتآميز را رها كند و مغزها به مبادله آنچه دارند بپردازند و
راه حلهاى منطقى براى مسائل كشور پيدا بشود .دوباره خود من با امام در اين
باره صحبت كردم و قرار شد كه فرداى آن روز آقاى حجتى كرمانى و دوستان

او خدمت امام برسند و شرايط بحث واقعا آزاد را فراهم بياورند .يکى از آن

شرايط دقيقا چگونگى تركيب شركت كنندگان است يعنى اينكه تركيب چنان
باشد كه واقعا بحث باشد ،صورت ظاهر و ساختگى نباشد ،براى رسيدن به

هدفهاى مشخصى نباشد .جز كشف حقيقت و اينكه كدام فكر حق است و

كدام فكر ناحق .ايشان رفتند و صحبت كردند و آمدند و گفتند كه امام

فرمودند«:بله انجام بدهيد» و خودشان رفتند كه شرايط را فراهم بياورند .هنوز
كه خبرى نشده است .اميدوارم كه شرايط فراهم بيايد .اما من همچنان بر اين

باورم كه نخواهند گذاشت بحث آزاد به معناى درست كلمه برقرار بشود .اگر
قرار بود بحث آزاد برقرار بشود ،اين همه آزاديها مورد تجاوز قرار نمىگرفتند و

اگر قرار باشد بحث آزاد به معناى درست كلمه فراهم بشود ،احتياجى به اين
همه تالش براى تصرف و تسخير قدرت باقى نمىماند و جامعه در معنویت و

ماديت را با هم مییافت .اين دو از هم جدا نيستند و كم و كيفشان بهم ربط
دارد؛ هر چند در معنويت كم و كيف چندان رسا نيست؛ ولى بهرحال ميان
ماديت و معنويت رابطه است و نه بيگانگى .حاال اگر آقايان موفق نشدند اين
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راديو و تلويزيون را بقبول واقعيت وا دارند و امر امام را بقبوالنند ،ناگزير
راهى كه مىماند اين است كه در يك محلى اين بحثها انجام بگيرد و
فيلمبردارى بشود توسط خود مردم و يا هر كس ديگر كه بازهم خود مردم و يا

هر كس خواست اين فيلمها را در شهرها بنمايش بگذارند و گوش بدهند و
باالخره هر چه باشد باز تالش و كوششى براى سالم كردن جو جامعه است و

شکستن سد سانسور كه بنام «بحث آزاد» هم مىخواهند «بحث آزاد واقعى»
را غيرممکن كنند .خواننده را به كتاب «تعميم امامت ومبارزه با سانسور»

رجوع مىدهم؛ درآن ،انواع سانسورها تشريح شدهاست .خواننده خواهد ديد
وقتى بخواهند هركارى را از محتوى خالى كنند ،شکل آن را حفظ مىكنند و

محتواى آن را عوض مىكنند .هر چند كه انقالب هم همين است و پيامبر
اسالم هم اشکالى را نگهداشت و محتوى را عوض كرد .ضد انقالب هم همين

كار را مىكند :شکل را نگه ميدارد و محتوى را عوض مىكند ،اما در جهت
منفى و هدفهاى مستقيم و غيرمستقيمى را از اين نگهدارى شکل تعقيب

مىكند تا عكس مقصود اوليه حاصل آيد و چيزى بدست آيد كه جويندگان
قدرت مطلقه خواهان آنند.

بحث آزاد يا فريب
پس ما برسر وعده ايستادهايم و آنطور نيست كه فريب بخوريم و بگوييم

كه چهار نفر نشستهاند و هركدام حرف خودشان را مىزنند و اسم اينهم بحث
آزاد است .خير اسم اين بحث آزاد نيست .برخورد مردم هم با واقعيت معلوم

مىكند كه آنها اين برنامهها را چگونه تلقى مىكنند .آنچه مىشود را بحث آزاد
مىگيرند يا «شبه بحث آزاد» و بدور از واقعيتى كه نامش «بحث آزاد» است.

يا نمايندگان ديگر درباره مسائل مختلفى صحبت و بحث كرديم .به آنها

گفتم اين تاريخ بشر پيشاروى ما است ببينيد چه وقت بودهاست كه كسى
مشغول جنگى است خطرناك و در دنيايى پر از مخاطرات و تمام عواملى كه

بايد در خدمت او قرار بگيرند تا او جنگ را با موفقيت پيش ببرد بر ضد او

عمل مىكنند .يك طرف قضيه اينتست كه بگويند رئيس جمهور اين نهادها را
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قبول ندارد خوب اين آسان است ،اما يك طرف ديگر كه عكس ايناست،
هميناست كه بگويند اين آدم در حال جنگ است و در اين  8ماهه خون بدل
او كردهاند و بجاى كمك تا توانستهاند به او ضربه زدهاند .اين چيزى است كه

«در جنگ عجيب» بدان خواهم پرداخت براى اينكه حماسه اين جنگ از
بسيارى جهات بىمانند است از اين نظر نيز بىمانند است ،نسل امروز و
نسلهاى آينده بايد حقيقت را عريان و صاف و آنطور كه هست اندريابند و

ببينند بر ما چه گذشته است و چه مىگذرد.

اعالم جرم و بودجه
مطلب سوم مطلب اعالم جرم و بودجه است .گفتند كه وزير مشاور آقاى

بهزاد نبوى در مجلس شوراى اسالمى  4ساعت در جلسه خصوصى صحبت
كرده و البته آنچه خواسته گفته است .حاال ديگر خوانندگان اطالع دارند كه
من طى دو نامه خواستم نوار اين مذاكرات در اختيارم قرار بگيرد كه نشد.

همانطور كه اطالع داريد برخالف قانون اين نوار در ا ختيار من قرار نگرفت.
ولى بطور كلى مىدانم كه اين صحبت در رابطه با رئيس جمهور و اعالم جرم و

نحوه رفتار او (رئيس جمهور) بودهاست .اگر من خواستم براى بيان حاضر
بشوم ناگزير مىبايد از اين  4ساعت مطلع بگردم.

گناه نوبرى ایناست که موافق نيست اموال اين ملت مفت و رايگان
به آمريکاييان داده بشود

در ضمن حرف و نقلهايى كه آقاى وزير مشاور ( بهزاد نبوى) گفتهاند

معلوم شد كه گناه بزرگ آقاى نوبرى چيست! آن گناه ايناست كه چرا او

(نوبرى) موافق نيست اموال اين ملت مفت و رايگان به آمريکاييان داده
بشود! اين موافقت نامه را خيانت مىداند كه اين از نظر آقايان گناه اصلى

اوست .اما وقتى به بودجه نگاه كنيد ،بودجهاي كه حتى در رژيم پيشين نيز

مانند نداشت ،متوجه مىشويد كه گناه او بزرگتر است!
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این بودجه كه تهيه شده است بدون اينكه بانك مركزى به ابزار چاپ
اسکناس بيش از آنچه كه بود بدل بشود و وسيله غارت بىحساب « قشرهاى

صاحب امتياز داخلى و خارجى» را فراهم بکند قابل اجرا نيست .بناچار كسى
كه پايبند دين و عالقمند به كشور باشد بايد از اين مقام كنار برود ،اما اگر او

بخصوص براى تجديد حيات نظام بانكى كه شيرازهاش بکلى از هم پاشيده بود

و « قراردادن آن در خط استقالل» زحمت هم كشيده باشد ،البته به آسانى

تسليم يك جريان اقتصادى كه وابستگى سريع و كشندهاى را ايجاد مىكند

نخواهد شد .در نتيجه الزم مىآيد براى حذف او «چارهاى» انديشيده بشود .و

اما تا حاال درباره اعالم جرم و آنچه بموافقت نامه با آمريکا مربوط مىشود
مطالب تازهى كشف شده است كه به اطالع شما رسيده است مطلب ديگرى

هم هست كه آن ايناست كه قرارداد الجزاير شامل سه موافقت نامه است كه دو
موافقت نامه از اين سه موافقت نامه اصالا منتشر نشدهاست .درباره آنها مشغول

تحقيقاند تا ببينيم از آن دو موافقت نامه چه بالئى قرار است بر سر ما بياورند

که تا نتیجه آن تحقيق فعالا سخن كوتاه مىكنم و پس از روشن شدن نتيجه

تحقيقات ،آن را هم بموقع خود به اطالع مردم مىرسانم.

اليجه حذف فرمان همايونى
آقاى يزدى كه عضو اين هيئت سه نفرى است نزد من آمد و درباره متاركه

صحبت كرد .گفتم :بله از اول قرار بر متاركه بود متاركه يعنى اين كه آقايان به
جريان حذف رئيس قوه اجرايى يعنى رئيس جمهور خاتمه بدهند و آن را

متوقف كنند و از سوى من نيز متقابالا حرفى و نقلى پيش نيايد تا جنگ با

موفقيت پيش برود و من براى چنين متاركهاى همچنان آمادهام.

بعد درباره اليحهاى كه با رندى تمام عنوان «حذف فرمان همايونى» را

بدان دادهاند تا بخيال خودشان افكار عمومى را فريب بدهند صحبت كرديم.
در اين مورد ،من با امام هم ديدار و گفتگو كردم و بخشى از آن گفتگو را در
مصاحبه كوتاه گفتم و چيزهاى ديگرى هم بود كه آنها را مىگذارم براى موقعى
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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.

گزارش شنبه  19تا جمععه  25ارديبهشت ماه 1360
تاریخ انتشار يکشنبه  10خردادماه 1360
روزنامه شماره 552

بودجه
و اما مسئله بودجه كه قرار بود بحث آزادى در مورد آن انجام بگيرد.

اينطور به من گفتند كه آقاى وزير مشاور در تلويزيون گفتهاند در هر جا و هر
موقع آماده است كه درباره بودجه بحث بشود .بنابراين از ايشان و افرادى مطلع
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

مىدانند انجام نگرفت يعنى پيشنهاد دهندگان خود عدول كردند و باز رفت

روى اينكه بايد تحت مديريت راديو تلويزيون باشد و بهمان صورتى كه دلخواه
آقايان است.

بهرحال اينها گفتهاند كه درباره بودجه ما ناگزير بوديم يکى از چندكار را

بکنيم:

.1از بانك مركزى وام بگيريم

 .2خريدهاى عمده مثل خريد اسلحه را كاهش بدهيم

 .3مالياتها را افزايش بدهيم تا بودجهاى غير از آنچه كه به مجلس ارائه شده
است تهيه و ارائه بشود.

اما قرض از بانك مركزى باعث عدم تكافوى پشتوانه ارزى كشور مىشود و

كم كردن خريد اسلحه در شرايط جنگى صحيح نيست و افزايش مالياتها نيز

در «شرايط بحرانى فعلى» صحيح نيست.
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خوب وقتى قرارشد كسانى كه كمترين اطالعى از اقتصاد ندارند بودجه تهيه
كنند ،استداللهايى هم كه مىكنند از همين قماش است كه بيان كننده بىاطالعى

كامل از واقعيتهاى اقتصادى است .چون مفصل راجع به بودجه اظهار نظر
كردهام ،در اينجا ،نمىخواهم آنها را تكرار كنم؛ بلکه ،مىخواهم مطالب
ديگرى را به اطالع افكار عمومى برسانم تا ببينند كه اين بودجه تا چه حد

زيانبخش و اجرايش خطرناك است:

 .1يکى اينكه ببينيم منابع درآمد بودجه كدام است و بودجه از كجا تأمين

مىشود؟

 .2دوم اينكه ببينيم اين بودجه به چه مصارفى مىرسد؟
 .3سوم اينكه مشخص شود نفع اين خرج به كيسه چه كس يا كسانى مىرود؟

خوب ،اگر ما نفت بفروشيم و ارز بخريم اولين مسئلهاى كه پيش مىآيد

اينا ست كه اداره اين ارز در اختيار كيست؟ و اين سرمايه عظيم در دست چه
مقامى قرار مىگيرد؟ كلمه ارز كه معلوم است يعنى پول خارجى كه وقتى نفت
را فروختيم و پول خارجى بدست آورديم معنى آن ايناست كه شما در كشوري

كه اين پول مال آن كشور است قوه خريدى معادل پولى كه در اختيار دارى

كسب كردهاى و مىتوانى خريد كنى .پس پول در اختيار آن كشور خارجى و يا
بطور كلى كشورهاى خارجى است .نفت تا وقتى در چاه است در اختيار ما

است وقتى از چاه رفت توى كشتى در اختيار خريدار است و پول فروش آن نيز
در اختيار خريدار است؛ سرمايهاى است در دست او كه مناسب با سياستهاى

پولى و مالى شركتهاى چند مليتى جهانى آن را در جهان بکار مىاندازد.

در اينجا يك مطلبى وجود دارد كه براى افكار عمومى بسيار در خور

توجه و مهم است و آن اينكه از قديمترين زمان ،هر قدرت مسلط جهانى
محتاج دو نوع پول بود :يك نوع پول كه نقش پول جهانى را بازى مىكرد و
يکنوع پول كه نقش پول محلى را بازى مىكرد .رابطه ميان اين دو نوع پول

يکى از مجارى مهم غارت زير سلطهها توسط مسلطها بود يکى از اسباب مهم
جنگهاى بين ايران و رم هم در طول تاريخ همين مسئله بود كه اختيار اين پول

جهانى در دست كه باشد يعنى اينكه غارت چگونه انجام بگيرد و متأسفم كه
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اشتغال به كارهاى كشور مجال نداده است كه كتاب « پول و نظام بانكى
ايران» را كامل كرده و منتشر كنم.

ولى كتابهاى زيادى درباره جريان طال و نقره از دوران پيش از اسالم و بعد

در دوران اسالمى به چاپ رسيده و اين امر از امور مسلم است كه يکى از

داليل انتقال مركز قدرت از كشورهاى اسالمى به كشورهاى اروپايى و تغيير
جريان طال از معادن طال به مراكز اسالمى كه مجراى قديمى بود ،آن مجرا

تغيير كرد و از مبدء معادن طال به مقصد كشورهاى اروپايى جريان پيدا كرد،
همين «جنگ پول» بود.

بهرحال جنگ پول همچنان كه «جاده ابريشم» ،يعنى در دست داشتن

مهار تجارت جهانى از عوامل عمده جنگها در طول تاريخ بشرى بودهاست.
دوگانگى پول تا دوران قاجار حفظ شد .در آن نظام دو پول وجود داشت

«پول محلى و پول مركزى» كه دولت مركزى با تغيير عيار اين دو پول جيب
مردم مستضعف را بسود خود و ديگر مستكبران خالى مىكرد .تا اينكه بعد از

شکست در دوران قاجار« ،پول اصلى» ارز خارجى و «پول محلى» پول كشور

كه در دوره پهلوى همين ريال باشد ،شد .تغيير ارزش اين دو پول نسبت به هم
يکى از منابع و وسايل مهم غارت كشورهاى زير سلطه است .همه شما شايد

نخوانده و نشنيده باشيد؛ ولى بسيارند بين شما كه خوانده و شنيدهاند كه
اقتصاددانان اروپايى پياپى فرياد برمىآوردند كه آمريکا از جيب اروپا دارد

جنگ ويتنام را انجام مىدهد و هزينههاى جنگ را به كشورهاى زير سلطه

تحميل مىكند .اين کار را از راه همين ابزار پولى يعنى دالر كه پول حاكم بر
جهان بود و هست ،انجام مىدهد .نمونههاى بسيارى هست كه حاال من اگر

بخواهم وارد نمونهها بشوم طوالنى مىشود بعنوان نمونه دوم ،مىگويم كه در

جنگ دوم نيز انگليسىها هزينههاى جنگى را از طريق همين تغيير ارزش پول

به مردم هندوستان تحميل كردند.

برخورد گروهى يا...

بودجه کشور و نقشش در تحول
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حاال ما بياييم ببينيم در مورد وضع كشور ما تغيير ارزش رابطه اين دو
پول چه غارتى را به سود مسلطها و به زيان ما موجب مىشود تا يك مقدار

بيشتر مردم به عمق آنچه در ظاهر «برخورد گروهى» نام دارد پىببرند.

خوب ،ظاهرا ندادن ارز به كساني كه در خارج كشور زندگى مىكنند

بازنشستگان ،دانشجويان و اينها دلسوزى است و حکايت از كمال مراقبت در

منابع ارزى و حفظ آن منابع مىكند اما اگر ما بدانيم كه:

اوال اين ارزها بايد خرج بشوند تا دولت بتواند بودجه خود را خرج بکند

چون بودجه دولت در اصل ارز خارجى است كه بايد آن ارز خارجى را به وارد

كننده كاال يا تقاضا كننده پول خارجى بفروشد و مابه ازاى ريالى آن را در
ايران خرج كند .اگر آن ارز را نفروشد بودجه در اينجا ندارد كه خرج كند.

ثانيا اگر بدانيم اينگونه سختگيرىها موجب مىشود كه در«بازار آزاد ارز»

قيمت ارز افزايش پيدا كند .خوب ،در حال حاضر قيمت دالر در بازار آزاد 20
تومان است در بازار رسمي  78ريال تا  8تومان ،حاال شما تفاوت  8تومان و

 20تومان را بگيريد كه  12تومان است .از طرف ديگر ،از طرف ديگر ،برای
تأمین بودجه ما ،قرار بر فروش نفت تا مبلغ  35ميليارد دالر است .یعنی بايد

هر مقدار که الزم است نفت بفروشيم تا این مقدار پول بدست بياوريم و اين
بودجه بتواند تأمین و خرج بشود ،تفاوت قيمت  12تومان براى هر دالر ضرب

در  35ميليارد مىشود  420ميليارد تومان كه مىبينيد رقمى بزرگتر از كل

بودجه كشور است .اولين سئوالى كه طرح مىشود ،اگر يك بحث آزادى واقع
بشود ،اين است :اين پول به كيسه چه كسى مىرود؟ اين همان تفاوتى است كه
گفتيم در طول تاريخ هميشه بود و به جيب حاكمان و قشرهاى مستكبر

مىرفت و مىرود .معناى اينكه ارز در بازار آزاد  20تومان است ،ايناست كه
ارزش ريال نسبت به دالر به نسبت بيشترى كاهش مىپذيرد يا پذيرفته است و

در نتيجه آنها كه اين پول در اختيار آنها قرار مىگيرد يعنى دستگاه بانكى

كشورهاى صنعتى از اين تفاوت قيمت استفاده اصلى را مىبرند و آنهايى هم كه
در جريان اين مبادله «ارز» بدست مىآورند قسمتى از اين پول را مىبرند.

تا اينجا ،مسئله روشن است كه بودجههايى از اينگونه سودهاى كالنى

نصيب قشرهاى مستكبر داخلى و بينالمللى مىگرداند .بترتيبى كه من براى
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شما شرح كردم ،هراندازه حجم بودجه را افزايش بدهيد و وابستگى شما به ارز
خارجى بيشتر باشد ،اين « استفاده» بزرگ خواهد شد .اين رابطه تنها بين
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

صنعتى مسلط و از اسباب عمده غارت كشورهاى زير سلطه توسط آنها است.

اين مسئلهاى نيست كه من تازه عنوان كرده باشم همانطور كه با خواننده گفتم
قسمتهاى اصلى اين كتاب «پول و نظام بانكى در ايران» نيز نوشته شده و اين
مطالب هم نوشته شدهاند عالوه بر اينكه هنگام اقامت در فرانسه مقالهاى در

مجله علمى فرانسه منتشر كردم تحت عنوان «چگونگى بازگرداندن پولهاى
نفت به اقتصادهاى صنعتى» در آنجا بهمين مسئله نيز پرداختم و افزايش
ذخائر ارزى را بعنوان پشتوانه پولهاى كشورهاى زير سلطه در واقع يك نوع در

اختيار گذاشتن مفت و مجانى منابع ثروت كشورهاى زير سلطه كه در اختيار

بانكهاى كشورهاى سرمايه دارى است ،توصيف كردهام و همينطور هم هست.

پس اگر ما بجاى ارز خارجى همان نفت را پشتوانه اسکناس خود قرار

بدهيم ،آسمان به زمين نمىآيد و هيچ فاجعه بزرگترى هم رخ نمىدهد ،به

عنوان ذخيره ارزى نمىتوان و نبايد اينگونه نفت و اين ثروت را متعلق به نسل
امروز دانست و ثروت نسلهاى آينده را صادر كرد و پول آنرا در اختيار مسلطها

گذاشت تا به زيان خود بکار ببرند.

در مورد بکار بردن اين پولها به زيان ما نيز من در يك تحقيقى كه باز به

زبان فرانسه و فارسى هردو منتشر شدهاست و تحقيقى است در باره شركتهاى
چندمليتى در جهان و نقش آنها براى تصرف اقتصاد جهان آوردهام كه در

كتاب «نفت و سلطه» نيز چاپ شده و به خواننده قويا توصيه مىكنم اين
كتاب را با دقت مطالعه كند؛ چرا كه بحث راجع به «بودجه وابستگى» را در

فصل اول اين كتاب در تحليل بودجه رژيم سابق آوردهام .حال اينكه بودجه

رژيم سابق  4ميليارد كسرى داشت و اين بودجه  13ميليارد و اگر درست
دقت بکنيم بيشتر از اينها است.

اما اينكه اين بودجه بچه مصرفى مىرسد؟ ما يکى از ايرادهاى اصلى به

رژيم سابق را اين مىدانستيم كه با رشد دادن ديوانساالرى ،طبقه جديدى
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ايجاد مىكند كه اينها در حقيقت از طريق توليد و افزايش آن در كشور اعاشه
نمىكنند بلکه از فروش ثروت طبيعى كشور اعاشه مىكنند و رشدشان مربوط به
بيشتر فروختن اين ثروت است .اينك بدون اينكه ما اين بودجه ادارى را
افزايش يا كاهش بدهيم ،چگونه اين افزايش هزينههاى ادارى را توجيه كنيم؟

در اين بودجه ما نه تنها هزينههاى ادارى را افزايش دادهايم بلکه بخشى از
بودجه نيز صرف جبران ضرر و زيان بخشهاى توليدى مىگردد ،پس معنايش

اين است كه حتى آن بخش از بودجه كشور هم كه بايد خرج سرمايه گذارىها
بشود ،در واقع خرج سرمايه گذارى نمىشود ،بلکه صرف يك سرمايه گذارى

منفى میشود .به اين معنی كه جبران توليد نكردن دستگاههاي توليدى صنعتى،
كشاورزى و غير اينها را از اين طريق مىكنيم .اما آيا ما راه حل ديگرى

نداريم؟ نمىتوانيم اين دستگاهها را بکار بياندازيم و آنها توليدشان را افزايش
بدهند و بجاى اينكه بارى بر بودجه باشند خود به بودجه كمك كنند؟

وقتى تمام بودجه در حقيقت صرف هزينههاى ادارى مىشود معناى اين

بودجه جز ايجاد بازار خريد براى كشورهاى خارجى چيست؟ اين آن حقيقت
دردناكى است كه شما خوانندگان بايد بدانيد و بايد بدانيد كه جنگ اقتصادى

مخوفتر و مشکلتر است و پرداختن به آن دانش و ايمانى بيشتر مىطلبد و
ملتى بايد از مناقشات دست بردارد و به جان و دل شب و روز كار كند تابلکه

نجات بيابد.

اينجا است كه متوجه مىشويد براه انداختن اين مناقشات ،برخوردها

حتى پوشش قراردادن جنگ در حقيقت براى اين است كه شما اين
واقعيتهاى دردناك را ندانيد و بر شما برود آنچه بايد برود.

هيچ لحظه ،چه پيش ،چه در دوران انقالب ،چه پس از آن از بيان اين

حقيقت بازنايستادهام و تا آنجا كه توانستهام و مىتوانم كوشيدهام و مىكوشم تا

مردم ما اين حقيقت را بدانند و به تالش برخيزند؛ پيش از آنكه كار از كار

بگذرد و ديگرى كارى از ما ساخته نباشد .وقتى بودجه يك كشور صرف
هزينههاى ادارى شد و اين هزينهها به جاى اينكه كاهش پيدا كنند افزايش غير
معقولى هم پيدا كردند ،بودجه خورد و برد میشود .اين بودجه از همه

بودجههايى كه تا اين زمان تهیه و به اجرا گذاشته شدهاند ،گوی سبقت ربوده
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است .تا توانسته بر هزينههاى ادارى افزودهاند .افزايش هزينههاى ادارى قوه
خريد را با يك ضريبى متناسب با ميل به مصرف و بسيارى عوامل ديگر افزايش

مىدهد و ناچار براى اين قوه خريد بايد كاال به بازار عرضه كرد و چون اين كاال
هم در داخل توليد نمىشود بايد از خارج خريد و وارد كرد و وقتى از خارج

خريدى و وارد كردى ،زمينه توليد داخلى از آنچه هم هست كمتر مىشود و
بودجه بعدى باز متناسب با اين جريان افزايش پيدا مىكند و بايد باز فضاهاى

خالى ديگرى را كه نتيجه عدم سرمايه گذارىهاى الزم است ،پر كرد .بيكارها
را سرگرم كرد و به آنها چيزى داد كه بخورند و صدايشان درنيايد و از سوى

ديگر همين افزايش بودجه ،افزايش صدور نفت را طلب مىكند و اين دو به نوبه
خود افزايش واردات را و همان جريان پيش مىآيد كه كار رژيم پيشين را از

نظر اقتصادى به بنبست كشاند و آورد بر سر او آنچه آورد .خوب اين جريان
ايجاد توسعه بازار براى كاالهاى وارداتى سودش به چه كسى مىرسد؟ به آنها
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
آنها است كه دارند و به زيان آنها است كه ندارند.

مطلب سوم اینكه مىگويند  70درصد از بودجه از نفت است ،اما همين

هم حقيقت ندارد و چيزى بيشتر از كل بودجه از نفت است به چه اعتبار؟ به
اين اعتبار كه مىگويم:

اين امر مسلم است كه توليد كشور ما پايين آمده ،پس ماليات گرفتن از

توليدى كه انجام نگرفته و پايين آمده بىمعنى است .پس اين  30درصد كه
مىگويند از ماليات و غيره مىگيرند از كجاست؟ آنها هم از نفت است به چه

معنی؟ به اين معنی كه وقتى كاال وارد كشور مىشود حقوق و عوارض گمركى
از آن مىگيرند .توليد در ايران انجام نگرفته ما از خارج خريدهايم .با چى

خريده ايم؟ با نفت .پس در حقيقت اين حقوق و عوارض گمركى به يك
واسطه ،همان درآمد نفت است .خوب قسمت ديگرى از اين مالياتها ماليات

بر حقوق است .حقوق را از چه محلى مىپردازيم؟ درآمد نفت .و قسمت ديگر
از همين مالياتهاى غيرمستقيم ،عوارضى است كه بر مصرف نفت و بنزين

وضع و وصول مىشود .همه اينها را در همان نفت سلطه محاسبه كردهام .شما
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اگر حوصله داشته باشيد مىتوانيد خودتان بنشينيد و محاسبه كنيد .خواهيد ديد
كه همه از نفت است .خوب معناى اين حرف چيست؟ معناى اين حرف اين
است كه ما چيزى بيشتر از توليد نفت و فروش نفت مصرف مىكنيم و اين

همان كسر بودجه است .اين كسر را از كدام محل خواهيم پرداخت از فروش
نفت در سالهاى آينده .در اين جهان باز يك مسابقهاى است ،يعنى ما هر سال

كسر خواهیم داشت .هر سال اين كسرى باز به اعتبار فروش نفت در سال بعد
است و در سال بعد كسر خواهيم داشت و كسرى ما افزايش پيدا خواهد كرد.

در نتيجه ،وقتى كه به آخرين قطره نفت مىرسيم ،كسرىهاى ما بر هم اضافه
شده اند و ديگر محلى هم نداريم كه از آن محل اين كسرىها را بپردازيم .اگر

كار به آنجا برسد پايان شوم و دردناك زندگى اقتصادى يك ملت است .معناى

كسر بودجه چيست؟ و نفع آن را چه كسى مىبرد؟ از قديم گفتهاند كسى كه
خرجش از دخلش بيشتر باشد خانه خراب است .چون هر چه هم درآمد بدست
بياورد بايد به كسانى بدهد كه از او طلب دارند و به او جنس مىفروشند .وقتى

يك جامعهاى از عوامل عمدهى تورم سياست مالى دولت شد و هزينههايى
مىكند در واقع قدرت خريدى كه بودجه دولت ما ايجاد مىكند ،اقالا 2.5

برابر كل بودجه است؛ اين قوه خريد به بازار مىرود و به تقاضا براى كاال يا

خدمت تبديل مىشود .پس قيمتها هم در آنجا باال مىرود .قيمتها كه باال
رفت ،فروشنده نفع مىكند و خريدار زيان .پس ما كه اين بودجه را بودجه فقر

روزافزون تودههاى محروم و ثروت روزافزون اقليتى مستكبر وصف كردهايم،

بىجا نگفتهايم .در رژيم سابق هم همينطور بود و در كشورهاى مختلف دنيا
هم كه بنابر تمركز قدرت است ،همينطور است.

كارنامه  19تا  26ارديبهشت ماه 1360

تاریخ انتشار سه شنبه  12خردادماه 1360
روزنامه شماره 553
قسمت سوم
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خريد اسلحه

استقالل برنامه مفصل مىخواهد و اين برنامه مفصل بايد اجرا گردد
خوب مىگویند :ما نمىتوانيم خريد اسلحه را كاهش بدهيم .اوالً تا اين

زمان به ما اسلحه عمدهاى نفروختهاند تا بخريم و به استناد آن مجبور باشيم اين

همه نفت صادر كنيم و پولهايش را در بانكهاى خارجى ذخيره كنيم!

ثانيا تبليغ اين جنگ و ادامه آن در ماوراى مرزها را به چه قيمت عملى

كنيم؟ وقتى ما بنا را بگذاريم بر جنگ با عراق در ماوراى مرزهاى ايران به
قيمت افزايش وابستگى به اربابان عراق ،وابستگى از لحاظ اسلحه ،وابستگى
از لحاظ ارز آيا اين دفع فاسد به افسد نيست؟ خالف عقل و منطق نيست؟

پس يك جاى قضيه را به مردم نمیگوييم .حقيقت را بگوييم :مسلمان به مردم
خالف حقيقت نمىگويد و نبايد بگويد؛ جان جوانها ،خرابى خوزستان و

جاهاى ديگر ،افزايش عوارض جنگ به بهاى افزايش وابستگىهايى كه بعدا

ديگر از چنگ آنها نخواهيم توانست رهيدن ،آيا همه اينها اسمش جنگ بخاطر
اسالم است؟ پس يا اين سخن نادرست است و بهانه جويى است يا آن سخن
نادرست است يعنى در واقع هدف از ادامه جنگ ظاهرا جز اين نيست كه

مواضع متصرف در قدرت تحکيم بگردد .هدف از طوالنی كردن جنگ جز اين
نيست كه مواضع تحکيم بگردد و اين هم از اشتباهها است .چون ظاهرا ممکن
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است عدهاى يك عناوينى پيدا بکنند ،اما در بطن و باطن امور آن عوارض
منفى رشد مىكند و وقتى جنگ كه باالخره روزى بايد پايان پذيرد ،پايان

پذيرفت ،آن عوارض خود را نشان مىدهند و آدمهايى كه دچار خوش باورى
بودند ،ناگهان بخود مىآيند مىبينند پندارشان وهم بوده و همه چيز از دست

رفته است .پس اين دليل هم بىوجه است و ما مىبايد براى ايجاد دوران سوم
در زندگى بشرى راه ديگرى برويم ،اين «راه ديگر» تغيير همه روشها به منظور
ايجاد يك كشور نمونه اسالمى است .از سويى ديگر بايد آن تالش در پشت

جبهه را بصورت تالش عظيم در جبههها براى واردآوردن ضربههاى فورى و
قاطع به نيروهاى دشمن تبديل كنيم .طورى كه جنگ در كوتاهترين مدت با

موفقيت كامل به انجام برسد و ما کشور را بر پایه استقالل و آزادی بسازيم.
البته در روز اول همه چيز ناگهانى و با يك تصميم ساخته نمىشود؛ بلکه يك

جريان طوالنى دارد ،استقالل برنامه مفصل مىخواهد و اين برنامه مفصل بايد
اجرا گردد.

من درباره بودجه نيز با امام صحبت كردهام .در همين هفته به ايشان

عرض كردم ما هرقدم كه در برابر آمريکا عقب بنشينيم او ده قدم پيش خواهد

آمد .ما نمىبايد سرسوزنى عقب بنشينيم و كمترين امتيازى بدهيم .امام با
قيافهاى مصمم تأكيد كردند «همينطوراست» .گفتم :اگر بخواهيم چنين
بکنيم بايد اين بودجه در تركيب منابع تأمين مالى و علىالخصوص موارد

مصرف تغيير كند .وگرنه اين بودجه ،بودجه وابستگى است و طبعا عوارض

داخلى خود را هم ببار مىآورد كه همان رژيمهاى وابسته است و از نو مبارزه
ملت ،منتها اين دفعه با فكر ديگرى كه معنايش شکست اسالم است ادامه پيدا

مىكند و من روشن نمىبينم كه آينده اين ملت بهتر بشود .ايناست كه ما مىبايد
هرچه مىتوانيم تالش بکنيم تا اين ملت دراسالم به استقالل كامل برسد به
خود باور كند ،روى پاى خويش بايستد كه اين شرط اصلى ايجاد دوران سوم

در تاريخ زندگى بشرى است.

به گمان من ما رسالت داريم و اين امکان را هم داريم كه اين دوران را

آغاز كنيم .بر همه زنان و مردانى كه اين نوشته را مىخوانند و سوز دل مرا

حس مىكنند واجب است به تالش و كوشش و ايستادگى و استقامت برخيزند،
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افق ديد خود را وسيع بکنند ،بدانند تا ما تغييرندهیم ،تغيير نمىکنیم .البته از
آن طرف« ،تا تغيير نكنيم ،تغيير نمىدهيم» و اين دو با هم ربط منطقى دارند.
اين مقدار راجع به اين بهانهها در قضيه بودجه كفايت مىكند.

بودجه و افزايش مالياتها
اماحاال مىرسيم به اينكه اين افزايش مالياتها در اين شرايط بحرانى

صحيح نبود؛ ولى اين مالياتها كدام مالياتها است و چرا اين افزايش صحيح
نبوده است؟ ما اگر امنيت قضايى ،و امنيت به معنايى كه بعد خواهم پرداخت،

(در همين جا چند نوبت بارها توضيح دادهام باز هم امروز توضيح خواهم
داد) برقرار بکنيم و اگر ما ظرفيت واحدهاى توليدى خودمان را به تمامى
مورد بهره بردارى قرار بدهيم ،به دو نتيجه مىرسيم يکى كاهش تكيه بودجه به
نفت و افزايش توليد داخلى و دوم نظم منطقى پيدا كردن بودجه ضمن اينكه

از مردمی كه توليدى هم ندارند و چيزى هم دريافت نمىكنند ،ماليات گرفتن
البته بىمعنى است .اما باالخره در اين كشور تا وقتى اقتصادى هست و داد
وستى هست سودى هم هست .چرا ماليات گرفتن از كساني كه اين سودها را

مى برند صحيح نيست؟ صحيح نيست كه ما اين مالياتها را بگيريم ،یعنی این
که اين بودجه از دو جهت در خدمت آنها است :یک جهت اینكه دولت پولها
را خرج خواهد کرد و قدرت خریدی که توزیع میکند برای خرید به بازار
خواهد رفت واينها سودهاى خود را خواهند برد و جهت دیگر اینکه چيزى
هم به عنوان ماليات نخواهند پرداخت .بايد گفت هر كس را از عملش

مىشناسند؛ در مورد اندیشه ،اصل قول است بايد ديد كه چه مىگويد .اما در

مورد آدمها،عمل شرط است« .چه مىگويد» مسئله نيست ،آسان مىشود گفت
كه من مسلمان دوآتشه هستم ،مکتبى هستم ،طرفدار مستضعف و محروم

هستم ،اما در عمل است كه بايد ديد كه چه مىكند .اين بودجه به نفع قشر
سرمايه بدست و كاربدست داخلى و خارجى است ،خيلى واضح و بدون ابهام،

اگر كسانى هستند كه اين مطالبى را كه من در اين زمينهها طرح كردم صحيح

نمىدانند آن را با استدالل بدون هاىوهوى بنويسند و باطالع مردم برسانند كه
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به چه دليل این توصیف و تحلیل صحيح نيست .اين بودجه از جهت اينكه
بسود مستكبران داخلى و خارجى است ،همانند بودجهای است كه رژيم سابق

مىنوشت .ما كه آمده بوديم همه چيز آن رژيم را دگرگون كنيم اينك در خط آن
رژيم چهاراسبه پيش رفتهايم.

حضور در اداره دوم ارتش
مطلب چهارم حضور در اداره دوم ستاد ارتش و هالل احمر بود .در اداره

دوم ستاد ارتش گزارشى طرح شد كه  19گروه سياسى چپ و ماوراى چپ و
راست و ماوراى راست سعى در رخنه و نفوذ دارند و اعالميههاى آنها را كه

پخش مىشود ارائه كردند و اينكه ارتش مصونيت مىخواهد و حفاظت
مىخواهد وگرنه از درون دچار ضعف مىشود و دسترسى دشمن به درون ارتش
خطر اساسى براى موجوديت ايران است .درباره ارتش و تحولى كه در جريان
جنگ پذيرفته است پيش از صحبت كردهام و بعد از اين هم در جاى خود

صحبت خواهم كرد .در اينجا هم به آنها كه صادقند و به هر دليل كه پيش
خودشان دارند ،موافق رئيس جمهورى نيستند مىگويم :آنچه در اين جنگ
ساخته شد ضامنى است براى بقاى كشور شما.

بخاطر موافقت و مخالفت با رئيس جمهور سر به سرش نگذارید و به

روزى در نياوريد كه خداى ناكرده اگر اين تجربه حمله عراق بصورت ديگرى

تكرار شد ،كشور بتواند سرپا بماند.

بارى در اين جمع براى آنها مفصل صحبت كردم؛ گفتم :آن هدفى را كه

شما مىخواهيد متحقق کنید ،ترساندن متحقق نمىكند .در دوران رژيم سابق

دستگاه هاى تأمينى گوناگون براى درون ارتش بوجود آمده بود اما شما ديديد
كه در جريان انقالب اين درون به انقالب ميل كرد و آن رژيم نتوانست مانع

تحول تمايل ارتش از رژيم شاه به انقالب بشود .ما بايد محيط امن بوجود
بياوريم جورى كه سرباز ،درجه دار ،افسر ،كارمند ،و هركسى كه در ارتش

خدمت مىكند محيط خدمت خود را محيط امنى بداند و با شادى ،رغبت،
ميل و فداكارى و اخالص در اين محيط كار بکند .براى دست يافتن به اين
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هدف ،دو كار ضرورت دارد :يکى عقيده يکى هم اخالق .چون بسيارى
چيزها هست كه انسان بصورت باور مىپذيرد اما در عمل بدان عمل نمىكند،
پس اخالق يعنى عقيده در عمل و اين همان معنويت است ،اگر معنويت در

ارتش اهميت پيدا بکند طبعا تسليم وسوسه و تحريك از داخل و خارج

نمىشود .شما بايد در اين زمينه كار كنيد تا اداره دوم محلى براى سالم كردن
محيط فعاليت نظاميان برپايه اين معنويت بشود كه اگر اينطور كرديد نيروهاى

مسلح يك نيروى اعتقادى شده و خود از اسباب امن و امنيت داخى و خارجى
يك كشور مىگردند و وجود چنين ارتشى تضمينى است براى اينكه هيچ دولتى
تصور حمله به ما را نكند .چرا كه مىداند اين چنين ارتشى قادر است تمام

ملت را بسيج كند و بکار بگيرد .اين اصل حرف بود كه در اين زمينه خيلى با
تفصيل بر اساس عمل بکنيد .اگر بر اساس سابق رفتيد - ،چنانكه متاسفانه در

دوران انقالب نيز همين طور شدهاست  -و امنيت بر ترس استوار شد ،اين
خود بزرگترين ناامنى است و اين ناامنى روزبروز افزايش پيدا خواهد كرد تا

جايى كه مثل رژيم سابق غيرقابل تحمل بگردد .به آنها گفتم :اگر افرادى كه به
محيط ارتش مىآيند ،اين محيط را محيطى ناامن يافتند كه در آنجا انسان بايد
مواظب باشد كه يك كلمه حرف بودار از دهانش بيرون نيايد و يك حركت

معنى دار نكند ،از صبح تا وقتى كه اين محيط را ترك كند با ترس ،اضطراب و
سانسور دائمى خويش يك زندگى جهنمى را خواهد گذراند .مگر اينكه

دستگاه فكرى خود را تعطيل كند كه از آن ارتش هم ،در اين جهان پر از

تحرك ،دیگر انتظار دفاع از كشور را ،نمىتوان داشت .پس ناچار شما مىبايد
محيط او را امن كنيد و او را به واقعيتها خو بدهيد .بتدريج به امنيتى دست

خواهيد يافت كه در هيچ ارتشى مانند آن ديده نشده است جز در ارتشى كه

پيامبر ما در صدر اسالم بوجود آورد .البته در آنجا هم آنها که میخواستند نفوذ

کنند ،بودند .شيوه شناسايى منافقان در قرآن توضيح داده شده و مسلمانهاى آن
روزگار هم اين منافقان را با آن روشها مىشناختند و آنها هم در آن ارتش هم

نمىتوانستند رخنه كرده و فساد كنند .بعد مسئله امنيت را به لحاظ سنجش

افكارى كه انجام گرفته بود ،پيش آوردند كه بر طبق آن  70درصد مردم خود را

از هر امنيتى محروم مىبينند ،بنابراين رقم بزرگى است و از سابق هم بيشتر شده
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و بايد براى ما كه مسئول مردميم بيشتر از هوشيار دهنده ،تكان دهنده باشد.
هراندازه ما بخواهيم ترس را بيشتر بکنيم براى اينكه امنيت بيشتر بشود ،به

نتيجه عكس مىرسيم .چرا؟ زیرا ساختهاى رژيم سابق از دست رفتهاند .اولين
شرط برای اينكه ترس بتواند حتى امنيت ظاهرى و قالبى را بوجود بياورد و
این امنیت استمراریابد ،ایجاد ساختهاى قواى قهريه است .اينها بايد مثل يك

ماشين ،بدون حق چون و چرا ،عمل كنند .وگرنه آن نتيجه حاصل نمىشود
بلکه عكس نتيجه مىدهد؛ يعنى روز به روز تمايل به مقابله با زور از راه زور

را افزايش مىدهد و همانطور كه مىبينيم كشور بطرف برخوردهايى مىرود كه

عالوه بر اينكه براى سرنوشت كشور ما سخت نگران كننده است ،خالف
خواست و ميل مردم ما نيز هست.

مردم ما قرنها امنيت به معناى اطمينان خاطر نداشتهاند

از اينكه من بعنوان رئيس جمهورى معرف تمايل به ايجاد آن امنيت
هستم ،هم به خود مىبالم و هم خود اين امر دليل است براى اينكه مردم چه

نوع امنيتى را مىخواهند .در جاى خود به مناسبت كتابى كه خواندهام درباره

«زن و غرب» خواهم گفت چرا زنان و مردان با اطمينانخاطر تمام ،مکنونات
خاطرشان را ،مکنونات قلبىشان را حرفهايى را كه به ديگران نمىزنند به
نزديکترين كسان نيز خود نمىزنند ،با رئيس جمهور خود درميان مىگذارند؟

نامههايى كه مىنويسند حتى آنچه كه در ديدارها مىگويند ،نشان آناست كه به
محض اينكه اطمينان خاطر پيدا كردند كه اين آدم نظر ندارد به اين كه اينها را
وسيله كسب قدرت و وسيله زورگويى كند و به آنها زور بگويد و به او از اين
جهات اطمينان پيدا مىكنند ،آن وقت به هيجان مىآيند و در محيط امن ،با

رهبرى كه به آنها اطمينان خاطر مىدهد ،كارهاى بزرگ از آنها ساخته مىشود.
چنانكه اين جنگ يکى از بهترين نمونههاى آن است .جنگى كه قرار بود چهار
روز بيشتر ادامه پيدا نكند ،اكنون در ماه نهمش هستيم و دور هم در دست ما

ا ست .اين وضعيت به لحاظ ايجاد همين رابطه ،همين اطمينان خاطر و همين
امنيت است .البته به لحاظ اين تحريکات يك اختالالتى هم بوجود مىآيد اما
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چون در مجموع اين اطمينان خاطر و اين امنيت حاكم شدهاست ،کارها که
ناممکن مینمود ،ممکن شد و بعمل درآمد .پس ما نمىبايد اين تجربه را كم
بها بدهيم و نكوشيم به جامعه خودمان نيز همين تجربه را منتقل كنيم و محيط

امنى پديد بیاوريم که اگر همان امنیت نشد – میگویند :با ظهور ولى عصر

گرگ و ميش از یک جوی آب مینوشند -گرگ و میش از یک جوب آب
بنوشند ،الاقل نسبت به هم اطمينان پیداکنند و دست در دست یکدیگر ،وطن
خویش را بسازند .اگر در این راه شويم جهان دگرگون مىشود و عصر سوم به
اين ترتيب بوجود مىآيد .اين حرف من است و شما بنظر من محيطى

بارورترید؛ به لحاظ اينكه خود شما معرف آن امنيت بر اساس ترس بوديد؛
حال اگر در درون شما امنيت بر اساس معنويت پدیدآید و اطمينان خاطر و اين
نتايج را ببار بياورد كه در اين جنگ ببار آورد و هر افسر هر درجه دار و هر

سربازى مجال پيدا كند استعداد و جوهر خود را بروز بدهد ،ما مىتوانيم از دو
بد بزرگ زمان پرهيز كنيم:

يکى بد رژيمهاى استبدادى مثل رژيم سابق و رژيمهاى بلوك شرق كه

اينها امنيت را بر پايه ترس استوار كردهاند .یکی دیگر بد جامعههاى

سرمايهدارى كه كوشش مىكنند با ايجاد مسابقه ميان قانون و زشتكارى مشکل
را حل كنند در حاليکه مشکل به اين طريق حل نمىشود.

جامعهاى كه گرسنه و بيكارند براى دزدى مجازات را دست بريدن
قرار بدهيد ،بعد از مدتى مردم بىدست خواهند شد!

مثالى براى شما بياورم :اگر بنا را بر معنويات بگذاريم و با ايجاد اطمينان
خاطر ،با اسباب و عوامل اقتصادى و سياسى و فرهنگى و اجتماعى ،از
بينبردن تبعيضها و محروميتها ،فراهم آوردن زمينه رشد استعدادها ،محيط را
امن و معنوى بکنيم ،در آن صورت ،بسيارى از كارهاى ناشايست و زشت و

جرم و جنايتها انجام نمىگيرند؛ چون كسى به آنها رغبت نمىكند .براى
موارد كمى هم كه اين جرم و جنايتها انجام مىگيرند ،اجراى حدود اسالمى يا

قصاص با شرايطى كه فرض است و بدون آن شرايط ،حدود قابل اجرا نيست،
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مىتواند محيط را سالم كند .اما اگر شما آن اطمينان خاطر را بوجود نياوريد،
آن مدينه فاضله پيغمبر را بوجود نياوريد و از اين طرف هم بنا را بر اين

بگذاريد كه اصول راهنمای قضاوت و شرايط را هم رعايت نكنيد و بخواهيد
در جامعهاى كه اكثريت وسيعى بمعنى واقعى كلمه گرسنه و بيكارند ،براى
دزدى مجازات را دست بريدن قرار بدهيد ،بعد از مدتى مردم بىدست خواهند

شد .پس اين را بپذيريد همه نظام بايد باهم اجرا بشود و گرنه نتيجه عكس
ببارمىآورد .اينكه امروز مردم احساس امنيت نمیکنند ،اين نه مسئلهاى است
كه تنها از سنجش افكار حاصل شده باشد ،سال گذشته را امام سال امنيت

ناميدند ،پس مسئله براى مردم مسئله مهمى بود .اما سال گذشت و امنيت بيشتر
نشد بلکه كمتر هم شد .معنايش اين است كه روشهايى كه بکار برديم نادرست
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

همآنطور كه آنها گفتند و شما هم مىدانيد من بعد از نخستين آزمايشها ،گفتم:
بهتر است از خير دادگاههاى زمان جنگ بگذريد و بر همين رويه هم عمل
كرديم .نتيجه اين شد كه سربازهاى فرارى هم مراجعه كردند ،پشيمان و نادم و

داوطلب فداكارى شدند و خواستند كه ما آنها را به جبههها برگردانيم و اجازه
بدهيم كه بيايند بجنگند و احساس آرامش بکنند .پس اين روش ،روش

صحيحى بودهاست .همين روش است كه در جامعه نسبت به رئيس جمهورى
اطمينان خاطر بوجود آورده و بر اساس همين روش هم مىتوان آن امنيت را در

جامعه برقرار كرد و فعاليتى شتاب گير پديدآورد كه مىتواند ايران و جهان را
تغيير بدهد .اميد من به عصر سوم ،عصر اين تجربه است و اين تجربهاى است
كه بر اساس روش قرآنى به اجرا گذاشتيم و بزرگترين نتايج را ببار آورد.

روشهاى جنگى كه از قرآن اخذ كردهايم نتايج خوب ببار آورد اما آنچه كه اصل
بود يعنى ايجاد روحيه جنگ با متجاوز بر اساس اطمينان خاطر و اعتقاد و نه بر

اساس ترس از مجازاتهاى اعدام و تيرباران ،ما را بجايى رساند كه سرنوشت
جنگ را دگرگون كرديم .سهم اساسى كه روش اسالمى ايفا كرد همين بود و

ايناست آن دگرگونى بزرگ كه پديد آمد .نتيجه اين شد كه نيروهاى مسلح ما
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
ما در کار به تحليل بردن نيروى دشمن هستيم.

اين بحثى بود كه در آنجا كردم و اكنون به خوانندگان مىگويم باور نكنيد

كه بشود بر اساس ترس امنيت بوجود آورد .ايجاد دستگاههاى ترسناك و
روشهاى هراسناك ،امنيت بوجود نمىآورد بلکه سلب امنيت هم مىكند كه
نتيجه سلب امنيت گريز از فعاليت ،گريز از ابتكار در زمينه اقتصاد ،در زمينه

سياست ،در زمينه فرهنگ و بالطبع عقيم شدن جامعه ،كه اين بغايت خطرناك
است بخصوص اگر بنام عقيده انجام بگيرد كه در آن صورت خداى ناكرده

ممکن است به انهدام جامعه منجر شود .من اين بحث را به تفصيل در اينجا
مى آورم براى اينكه توجه نسل امروز را به نتيجه موفق آزمايش مورد اجرا جلب
بکنم .پيش از اين نمىتوانستم اين بحث را طرح بکنم بلحاظ اينكه آزمايش

به نتيجه قطعى نزديك نشده بود؛ اما اينك شدهاست و آن انسان است با عقايد

خود كه در جبهههاى گوناگون با اطمينان خاطر مىجنگد و اين روشى است كه

ما بکار بردهايم .اینکه چند نوبت به اشاره گفتم من در اين جنگ كسى را تنبيه
و مجازات نكردم ،در واقع نشان دادن گوشهاى بود از يك تجربه بزرگ كه با

موفقيت به نتيجه رسيد .اميد من ايناست كه در همه دستگاههاى كشور ،همين

روش ،روشى كه قرآن مىآموزد و خود پيغمبر ما آموخت و اجرا كرد و نتيجه
گرفت و جامعه ما با اطمينان خاطر با امنيت واقعى چنان تحركى پيداكرد كه
دو ابرقدرت زمان خودش را سرنگون ساخت و عصرى نو در تاريخ زندگى

بشرى آغاز كرد ،ما در همانجا قرار گرفتهايم را بمورد اجرا بگذارند.

اميدوارم آنها كه اين نوشته را مىخوانند اين «ندا» را بشنوند و افق ديد

خود را وسيع بگردانند و بدانند كه اگر ما اين ناامنى روزافزون را از محيط
خود دور كنيم ،يکديگر را نترسانيم ،ترس و رعب در دلها نيفكنيم و بجاى

آن ،در اين جامعه اطمينان خاطر ،امنيت خاطر ،آسايش خاطر پديد آوريم ،اين
جنگ زود و پيروزمندانه ،بپايان خواهد رسيد؛ اين منطقه دگرگون خواهد شد؛

جهان را دگرگون خواهد كرد و تاريخ از ما بعنوان زنان و مردان بزرگى یاد

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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بزرگى كه زمان بر عهده آنها گذاشته بود ،عمل كردند و جهانى نو ساختند.
ايناست آن امنيتى كه ما طلب مىكنيم و در پى آنيم.

کارنامه 19تا  26ارديبهشت ماه 1360

تاریخ انتشار چهارشنبه  13خردادماه 1360
روزنامه شماره 554

قسمت چهارم
در جمعيت هالل احمر بمناسبت روز جهانى صليب سرخ حاضر شدم
و با توجه به صحبتى كه در اداره دوم ستاد ارتش كرده بودم در اينجا هم درباره
اصالت انسان ،اصالت فطرت و اصالت توانايى انسان در غلبه بر مشکل

صحبت كردم .اين را بايد بگويم كه در بازديد از جنوب و شمال خراسان در

مناطق سيلزده ،از هالل احمر به مناسبت اينكه زود و به موقع بدادشان رسيده
بود ،تشکر مىكردند .در اردوگاههاى جنگزدگان نيز كه من رفتهام آنها هم از
هالل احمر راضى بودند .حتى بار دوم كه به خرم آباد رفتيم ،در آنجا ،گفتند:
تا وقتى هالل احمر بود اداره خوب بود و بسيارى اين را مىگفتند و از وقتى

كه اداره كننده تغيير كردهاست ،وضع بد شدهاست .اين مطلب را براى دو

منظور گفتم .چون گفتهاند يکى از داليل بردن اليحه سلب حق امضاء از

رئيس جمهور ،اين هالل احمر است كه نتوانسته جنگزدگان را اداره كند.
حقيقت ايناست كه اصالا نگذاشتند هالل احمر اداره بکند .چون طبق همان

قاعدهاى كه گفتم بايد اعتماد عمومى را از اين كه در اين جمهورى اصالا كارى
امکان وقوع و موفقيت داشته باشد ،ببرند؛ بجورى كه همه باور كنند در اين

جمهورى هيچ كارى به سامان نمىرسد .ثانيا در هيچ كجاى دنيا شفاى بالى

جنگ آنهم جنگى را كه سه چهار استان كشور را آلوده كردهاست از هالل
احمر طلب نمىكنند ،چون استعداد اين سازمان در حد حل چنين مشکلى
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نيست .ثالثا بر فرض اينكه از هالل احمر كه براى خدمات اوليه و فورى آنهم
در مقياسى خيلى كوچکتر است ،بخواهند از عهده اين امور برآيد ،بايد همه

امکانات را در اختيار آن بگذارند و اگر نتوانست ،بيايند و بگويند آقا

نتوانستى .نه اينكه به هالل احمرى كه براى رساندن امدادهای اوليه در موارد
سيلى ،زلزلهاى و يا مرضى مسرى است ،امکان هم ندهند و بعد هم بيايند
بگويند شما چرا آوارگان جنگى چهار استان را چنين و چنان اداره نكرديد؟

بعد در اداره امور جاهايى هم كه اداره مىكند ،اختالل درست كنند ،حاال خود

اين آوارگان هستند كه اين كارنامه را مىخوانند ،اگر اين حرفهايى كه گفتهام
راست است و آنها به من گفتند خوب ،خودشان راجع به كسانى كه ناتوانىهاى

خودشان را اينطور توضيح داده و توجيه مىكنند ،قضاوت كنند كه مىگويند
چون هالل احمر نتوانسته است ،پس قانون مىبريم مجلس! پس شما براى چه

بوديد؟خود چرا نتوانستهايد؟ اينكه وظيفه شما بود وظيفه هالل احمر نبود!

در اين جمهورى اخالق ،فرشتهاى بوده كه گويا به آسمان رفته است
و بايد همه حقايق را وارونه به مردم جلوه بدهند!

بهرحال در هر جا كه من رفتم از كار و تالش هالل احمر تشکر شد.
گزارش كار هالل احمر را هم من خواندم چندين كتابچه هم آورده بودند كه

حکايت از كار بسيار گسترده آنها مىكرد ،اما متأسفانه چنين پيدا است كه در
اين جمهورى اخالق ،فرشتهاى بوده كه گويا به آسمان رفته است و بايد همه

حقايق را وارونه به مردم جلوه بدهند .ولى من مىدانم آنهايى كه مصيبت جنگ

كشيدهاند ،آنها كه از سيل و زلزله رنج بردهاند همانها قضاوتشان صحيح است
و آنچه را به من گفتهاند ،دروغ نگفتهاند چون به خودشان راجع مىشد .اگر

اينهايى كه من از قول آنها مىگويم راضى نبودند ،دليلى نداشت كه اظهار

رضايت بکنند .خوب حاال مىخواهند آنجا را هم به سرنوشت جاهاى ديگر
دچار كنند تا بهمان نتيجه برسيم كه گفتم .يعنى اينكه ما قادر به اداره نيستيم و

بايد آنها كه توانا هستند« ،ازما بهتران» به موقع بيايند و آنچه را كه بايد در
دست بگيرند ،از ما بگيرند.
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اما مطالبى كه در هالل احمر گفتم يکى اين كه خود وجود اينگونه
سازمانها نشانه قبول اقالا سه مطلب و سه اصل است:

اول ،اصالت انسان :انسان هر باورى داشته باشد پيش از هر چيز انسان

است و به اين صفت حق حيات حق عمل حق انتخاب عقيده دارد و آزاد و

مختار است .و اگر ،با هر عقيدهاى ،به سانحهاى گرفتار شد به حکم همان اصل
مورد قبول همه انسانيت ،باید به کمک او شتافت .يعنى فصل مشترك تمام

انسانها حقوق آنها است و بنابر حقوق ،بايد به او كمك كرد تا از خطر بيرون
آيد .همه عقايد موجود در اين جهان اين اصل را پذيرفتهاند و هالل احمر بيان

كننده اين اصالت است .حاال در جمهورى اسالمى ما اميدواريم كه اين اصالت
روزى و نه حاال ،بطور كامل پذيرفته گردد روزى كه ما امروز تا رسيدن به آن روز

راه زيادى داريم.

دوم ،اصالت فطرت اينكه سانحهاى فاجعهاى واقع مىشود ،جنگى،

مرضى مسرى ،زلزلهاى ،سيلى ،آتش فشانى ،جنگى ،خانه خرابىهايى و غير
اينها بوجود مىآورد و بدون اينكه بپرسند كى هستيد كه اين بال بر سر شما

آمده ،عدهاى مىروند و كمك مىكنند ،معنايش ايناست كه «فطرت بشرى بر
خير است» .همانطور كه قرآن مىگويد« ،حب و ميل انسان به خير شديد

است» .اگر بنابر ميل به خیر ،نيروهاى محركه بر وفق فطرت عمل کنند ،همه
سازندگى است میشود .در نتيجه ،محيط ،محيط شاد بىتبعيض و

بىمحروميت مىشود .اما اگر از فطرت منحرف بشود سازندگى كمتر و تخريب
بيشتر مىشود ،تبعيضها ،محروميتها ،رنجها و دردها برهم افزوده مىگردد.

سوم اينگونه جمعيتها برای ايناست كه انسان مىداند سانحه و فاجعه و

اين قبيل امور و مشکلها چيزهايى نيستند كه انسان از غلبه بر آنها ناتوان باشد.

وجود اين جمعيتها به معناى قبول عمومى بشر بر توانايى غلبه بر مشکلها

است.

اين مسئله ،مسئله بسيار مهمى است چرا كه در بسيارى از فرهنگها،

اينگونه باليا و مشکلهاى بزرگ غير قابل از بينرفتن هستند و انسان چارهاى
جز تسليم به آنها ندارد؛ اما بتدريج جهانى شدن باور به توانايى انسان بر غلبه
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بر مشکلهاى طبيعى و غير آن گسترده مىگردد و سرانجام ،اين باور است كه
اگر همه انسانها بدان گرويدند ،جهان درون و برون و باطن و ظاهر ديگرى پيدا
خواهد كرد .اين هم صحبت در هالل احمر و حاال نتيجه اين دو گفتار يا

گفتگو.

در رقابت بر سر قدرت ،اصل راهنما تضاد است
و كارمايه توان انسان و طبيعت صرف تخريب مىگردد .چنين جريانى بتدريج
آدميان را در قلمروى سازندگى عقيم مىگرداند كه براى جامعه امروز ما

بزرگترين فاجعه است؛ كشندهترين

کشندهها است .برعكس ،در زمينه

مشاركت دادن عموم مردم در كار و در عدم رقابت بر سر قدرت ،اصل راهنما

توحيد است كه تفاهم ايجاد مىكند ،امنيت خاطر ايجاد مىكند ،ميل به ابتكار
را افزايش مىدهد ،ميل فداكارى را افزايش مىدهد و همه چيز را دگرگون

مىسازد ،ما بر اين باوريم و اين را تجربه كردهايم و اين نتيجه را گرفتهايم.
ايناست كه باز از خوانندگان اين سطور مىخواهم كارپذيرى و انفعال را بکلى
از خود برانند ،فعال و خالق بگردند ،استقامت كنند و با همه وجود در كار و

تالش شركت بکنند ،همه چيز در بند این تغييراست .با این تغییر ،همه چیز
خواهد كرد و زود تغيير خواهد كرد و جهانى ديگر خواهد شد.

بازديدها  -همه جا اين فرياد كه «زندانيان سياسى را آزاد كنيد» از
گلوى مردم بيرون مىآمد

مطلب پنجم بازديدهايى بود كه در اين هفته انجام دادم .يکى از خراسان

در جنوب و شمال كه در همه جا شعارها يکى بود كه اين نشان از روشنى

وجدان عمومى دارد .در ازنا هيجان بغايت بود و همه جا اين فرياد كه
«زندانيان سياسى را آزاد كنيد» از گلوى مردم بيرون مىآمد .و حاال آنها كه
بابت شعار حکم صادر كرده و چند جوان را زندانى كردهاند ،كه نه قانون و نه
شرع چنين اجازهاى را به آنها نمىدهد كه چنين روشى را برگزينند توجه بکنند:
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آیا آنها بگیر و ببندها را موافق خواست مردم دانستهاند و كردهاند؟ خود مردم
اينگونه تظاهر مىكردند و شعار مىدادند .در واقع اينها اينكار را براى ترساندن

مردم كرده اند كه خود اين همان خطى است كه رژيم سابق مىرفت و به همان
سرنوشت مىانجامد و بسيار هم زودتر ،يعنى هنوز نرفته با سر به زمين خواهد
خورد و اعتماد عمومى را به دستگاه قضايى به حداقل پايين خواهد آورد.
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.

بهرحال ،در جامعه امروزما ،با توجه به وضعيت اقتصادى و وضعيت سياسى

ووضعيت فرهنگى و وضعيت اجتماعى ،جز با همراهى مردم نمىتوانيم بر
مشکالت فائق بياييم .اين وضعيت در ازنا را چگونه توجيه كنيم كه مردم

باالتفاق فرياد مىزنند «زندانيان ما را آزاد كنيد» ،در كاخك با همان «اتفاق»
مردم فرياد مىزنند« :كساني كه بروى ما آتش گشودهاند و جوانان و افراد ما را

كشتهاند مجازات كنيد» .چطور شدهاست كه در آنجا دستگاه قضايى عمل

نكرده و در اينجا با چنين سرعتى آنهم به صرف شعار ،به صرف «زنده باد،

مرده باد» گفتن افراد را محکوم مىكند؟ اين روش ما را به كجا مىبرد؟ اين
مسئله كامالا چشمگير بود و اين نمونه بايد هشدار دهنده باشد.

بارى ،دوباره به بودجه برمىگردم كمى دقت به ارقام بودجه روشن مىكند

كه ما از هزينههاى سرمايه گذارى كاسته و بر هزينههاى ادارى جارى
افزودهايم .معناى اين كار ايناست كه ما به بيكاران كارهايى دادهايم كه توسعه

ديوانساالرى را سبب مىشود و بارى بر بارها مىافزايد .در اين اوضاع كه ما
براى «ساكت كردن» بیکاران ،اينگونه تيشه به ريشه موجوديت اقتصادى خود

مىزنيم ،آيا بهتر نيست كه دستگاه قضايى را به معناى درست كلمه مستقل و
بىطرف بگردانيم و محيط امنى بوجود بياوريم؟ اين رابطه بودجه با اقتصاد را

نيز تغيير بدهيم تا جوانان كشور به كار و توليد و سازندگى بپردازند و ما محتاج

نباشيم به راهى كه نابودى كامل ايران و وابستگى كامل كشور به امريکاى سلطه
گر در آن است ،برويم؟
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يکى از اصلىترين بندها يا فصلهاى كودتاى خزنده اين بود كه
«مردم را از بنىصدر بگيرند»

اگر بخواهيم از احساسات و عواطفى كه در محلهاى بازديد ديديم حرفى

بزنم ،بايد بگويم اين مردم سيلزده ،مصيبتزده ،جنگزده دردهاى خود را
فراموش كرده بودند و با شور و هيجان زايدالوصفى از شوق مىگريستند و

اشكهاشان بيان اميد آنها بود؛ اميد به بوجود آمدن تغييرهاى مطلوب در
وضعيتى كه غيرقابل تحمل است .به مناسبت بگويم يکى از اصلىترين بندها يا

فصلهاى كودتاى خزنده اين بود كه «مردم را از بنىصدر بگيرند» چنانكه يکى
از اعضاى باند اصلى تهيه كننده اجرا كننده طرح كودتاى خزنده گفتهاست« :ما

قرار نداريم بنىصدر را از مردم بگيريم بلکه مىخواهيم مردم را از بنىصدر
بگيريم«.

يك كسى بايد باشد و به او بگويد «مسلمان ،چه مرض دارى كه مردم را از

بنىصدر بگيرى»؟ اين گرفتن ايجاد زخم است ،زخم روانى و ديرپا و همين
مقدمه رژيمهاى كودتايى است .يك اصلى هم در روانشناسى فردى ،هم در

روانشناسى اجتماعى هست كه مىگويد وقتى «مورد عالقه» بزور يا فريب

گرفته و ستانده شد« ،عالقمند» به هر پيش آمدى تن مىدهد و هر وضعيتى را
با بىتفاوتى و كارپذيرى مىپذيرد .ايناست كه مردم نبايد تصور بکنند اين
سخن و اين دشمنى ،يك سخن و دشمنى با شخص است؛ بلکه بايد بدانند كه

اين يك زمينه سازى اساسى عمومى براى تغيير سياسى است كه با تغييرات

اقتصادى كه مقدمات آن را فراهم مىآورند همسو مىشود .يعنى وابستگى

سياسى و اقتصادى ،بعالوه فقر روزافزون آينده تاريك و استبداد ،من اميدوارم
در اين زمينه تيرشان به سنگ بخورد و نتوانند نه مرا از مردم و نه مردم را از

بنىصدر بگيرند.

کارنامه 19تا  26ارديبهشت ماه 1360

تاریخ انتشار پنجشنبه  14خردادماه 1360
روزنامه شماره 555
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قسمت پنجم

بازديد از لشگر  77خراسان
از جمله اين بازديدها ،بازديدى بود كه از بعد از پيروزى در جبهه آبادان،

از مركز فرماندهى لشگر  77خراسان بعمل آوردم و از آنجا براى ديدن
طرحهاى نظامى از طريق شادگان به اهواز آمدم .در شادگان كه پناهندگان
بسيارى در آنجا جمعند مردم مرا در اتومبيل شناختند و همان هيجان ،همان

شور ،همان شعار ،همان اراده نمود كرد .اميدوارم به لطف خدا و بخواست
مردم اين عالقه متقابل فزونى گيرد و كشور ما همچنان كه در جنگ

تجاوزكارانه عراق از پاى درنيامد ،در برابر مشکالت ديگر نيز از پاى درنيايد
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و ما در استقالل راه خود را بسوى استقرار يك جامعه توحيدى باز كنيم و
«عصر سوم» را در تاريخ زندگى بشر بياغازيم.

مطالعه گزارشها

و اما گزارشها ،اين گزارشها ،يك سرى گزارشهايى است كه درباره قرارداد
با آمريکا براى مطالعه به من دادهاند كه آنها را براى بازپرس و مجلس فرستادم
و در روزنامه نيز درج شدهاست .درباره حل مسئله گروگانها سنجش افكارى با

استفاده از  5760نمونه بعمل آمده است كه حکايت از آ گاهى مردم درباره
مسائل اساسى كشورشان مىكند .در پاسخ اين سئوال كه «آيا بنظر شما دولت
با آزادكردن گروگانها موفق به دريافت حقوق ملت ايران از آمريکا شده است يا

خير؟  6.5درصد گفتهاند بله 1.7 ،درصد گفتهاند اگر آمريکا به قرارداد عمل
كند  16درصد هم جواب ندادهاند  7.3درصد گفتهاند ،مقدارى از آن را
گرفتيم و بقيه گفتهاند :خير ،ضررهم كردهايم و « دولت تسليم شرايط آمريکا

شدهاست».

بنابراين ،موضوع بر افكار عمومى ما روشن و واضح است و پرده پوشى

هم بىفايده .چون ملت تا اين حد آ گاه و روشن به مسائل است ،همه گونه
اميد وجود دارد كه ما بتوانيم به كمك اين ملت بيدار از بحرانها با موفقیت

عبور کنیم .بهرحال من نمىخواهم راجع به گزارشهاى مربوط به اعالم جرم
مطلبى بياورم چون جداگانه انتشار يافت.

هنرى كيسنجر و ايران
اما گزارش ديگر مربوط به صحبت آقاى هنرى كيسينجر است؛ مطلب

بسيار مهمى است .خوانندگان البد اطالع دارند كه اخيرا آقاى كارتر درباره

گروگانها مطالبى گفت كه بسيارى از مبهمها را روشن كرد .اما حرفى كه آقاى
كيسينجر گفتهاست« :اگر انقالب ايران بخواهد به خارج مرزهاى خود صادر
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
اقتصادى و سياسى ،اختالفات مرزى با عراق ،در نهايت اگر از تمام اين موانع
سالم عبور كنند بايد مسائل خود را با كشورهاى خليج فارس حل نمايند .ولى
اطمينان داشته باشيد (خطاب به يهوديان عضو انجمن ،اين سخنرانى را در
انجمن يهوديان واشنگتن كردهاست) كه تا آن روز ،اسرائيل به اهداف نهايى

خود دست يافته است» .خوب ،خيلى صريح و روشن مىگويد كه اختالفهاى
قومى و مذهبى در ايران را آنها براه انداختند و بوجود آوردند براى اينكه
انقالب ما نتواند به هدفهایش برسد و صادر گردد .او مىگويد« :بحرانهاى

اقتصادى و سياسى در ايران» كه از نظر من طرح كودتاى خزنده و سياستهاى
مالى ،ناامنى و همه آنچه كه اقتصاد ما را به وابستگى مىكشاند را آنها بوجود

آورده و مىآورند؛ جنگ عراق را آنها براه انداختهاند و همانطور كه او هم
گفتهاست ،اگر ما از همه اينها سالم عبور كنيم ،هنوز خوابهاى تازهاى براى ما

ديدهاند .ما را در خليج فارس درگير خواهند كرد ،در قسمتهاى ديگر كشور
درگيرى ايجاد خواهند كرد و ما اگر بر همه آنها چیره شویم ،تازه وقتى به اين

كار توانا مىشويم كه اسرائيل به همه هدفهاى خود رسيدهاست! در واقع امواج
سد شکن انقالب اسالمى را مهار كرده است.

من اميدوار بودم كه حقايق بدون سانسور در اختيار افكار عمومى مردم ما

قرار گيرد و اينطور نباشد كه آقاى ريگان يك حرفى بزند آن را در اينجا به
دلخواه خودشان تغيير بدهند و باب طبع خود در آورند و موضوع سخنرانيها و

نمازهاى جمعه بکنند و اينگونه حقايق و واقعيات ،در پرده سانسور ،از شنيده
شدن و خوانده شدن پوشيده بماند.

اين هم واقعيت عريانى است كه آقاى كيسينجر گفته است .من بارها

نسبت به آنها هشدار داده و اعالم خطر كردهام؛ چرا كه انقالب اسالمى ما

تمايلى نيست كه تنها در مردم ما باليده و بارور شده باشد ،بلکه در همه مردم
مسلمان و مستضعفان اين جهان اين تمايل به استقالل به زندگى آزاد توام با
ابتكار و خالقيت وجود دارد.

بنابراين ،از نظر آنها اين تمايل است كه بايد سركوب شود و براى سركوب

كردن اين تمايل چه چيز بهتر از سركوب كردن اين انقالب در زادگاه آن
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است؟ براى سركوب كردن اين انقالب در زادگاه خود ،چه چيز بهتر از اينكه
اقتصاد آن را فلج كنيم و همه مىدانيد كه اقتصاد ايران دو ركن و دو قائمه دارد.
يکى صنعت نفت يکى دستگاه بانكى .من به شما هشدار مىدهم كه اينك

مىخواهند اين دو را نيز فلج سازند .با فلج شدن اين دو ،زمينه توليد داخلى
بالمره از بين مىرود؛ بيكارى و گرانى روزافزون مىشود ما چارهاى جز اين
نخواهيم داشت كه بر واردات مان بيافزاييم و كيسه واردكنندگان و توزيع كنندگان

و فروشندگان خارجى را پر و پرتر كنيم.

براى اينكه طرح آقاى كيسينجر يعنى كسى كه بقول كارتر «او و راكفلر

شاه را به آمريکا بردند تا مقدمه روى كارآوردن دست راستىها را در آمريکا و
بهمراه آن مقدمه اين برخوردهاى سياسى و غير سيأسى را در ايران و در منطقه ما

فراهم كنند» ،اجرا نگردد ،مردم ايران بايد هوشيار باشند ،بيدار باشند .من آنچه
وظيفه داشتهام و دارم گفتهام و مىگويم .و وظيفه شما مردم هم ايناست كه
بايستيد سرنوشت خود را به دست حوادث و حادثه سازان نسپريد.

گزارشهاى ديگر

اما گزارشهاى ديگرى كه خواندم ،سه گزارش مفصل راجع به فعاليتهاى
هالل احمر كه قبل از اين درباره آن صحبت كردم .البته اين هالل احمر مثل
جاهاى ديگر خوابيده نيست ،بکار افتادهاست و به همين دليل بر طبق طرح

كودتاى خزنده بايد آن را هم از كار بياندازند تا معلوم شود در ايران هيچ
كارى و بخصوص در اين جمهورى ،شدنى نيست.

ديگر گزارشى است درباره وقايع  14اسفند كه البته گمان مىكنم آخر سر

بدهکار هم خواهيم شد ولى با اين حال گفتم براى بازپرس بفرستيد.

گزارشى درباره شهر صنعتى البرزخواندم .مربوط است به این امر :روزى

كه من به بازديد اين شهر صنعتى رفتم ،كارگران كارخانههايى كه قرار بود از
آنها بازديد بکنم ،نبودند؛ آنها را به جای دیگر برده بودند .آنها كه اينگونه

كارها را مىكنند ،گمان میکنند «نديدن» موجب مىشود كه عالقه زحمتكشان
به كسى كه بيان كننده خواستها و آرزوهاى آنها است ،كم شود .اين گزارش
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عكس آن را ثابت مىكند و نشان مىدهد كه كارگران با هوشيارى متوجه
شدهاند كه فريبى در كار بوده است.

بعد ،گزارش ديگرى درباره وضع بازار جهانى نفت و پيش بينى توليد و

صادرات نفت ايران در سال  1360خواندم كه به گمانم بهتر است در روزنامه
چاپ بشود و مردم خود آن را بخوانند .گزارش ديگر مربوط به قيمتها است

كه بيش از حد تصور نگران كننده است و نشان مىدهد كه قيمتها در مقايسه
با سال  1354در بعضى موارد نزديك به سه برابر و در بعضى موارد بيشتر از
سه برابر شده اند و البته با وضعيت اقتصادى كه داريم اگر دير به اين مسئله
برسيم متاسفانه هرگونه كنترلى از دست خواهد رفت.

گزارش ديگر مربوط به امنيت در شهرها و برخوردهاى گروههاى سياسى

است .اين گزارش نيز هشدار دهندهاست .متاسفانه برخوردها و زدوخوردها به
يك پديده روزمره در شهرها تبديل شده است و انعكاس اين همه در نظر مردم

نسبت به امنيت روشن است :سنجش افكارى كه در تهران انجام گرفته براى

 70درصد مردم امنيت وجود ندارد و  11/5درصد مردم هم جواب ندادهاند؛
طبيعى است امنيت را آن قدر كم مىدانستهاند كه نخواستهاند هيچگونه احتمال
ناامنى براى خودشان ايجاد بکنند 18 .درصد هم گفتهاند امنيت وجود دارد.

اين باور به ناامنی ،فرآورده آن واقعيتها در جامعه است .اما به این پرسش که
بنظر شما كداميك از دستگاههايى كه بايد امنيت را برقرار كنند وظيفه خود را
خوب انجام مىدهند؟ این پاسخ داده شدهاست :شهربانی و ژاندارمری.
بنابراین ،مطابق سنجش افكار ،وضع شهربانى و ژاندارمرى بهتر از همه است.

گزارش ديگر درباره جنگ ايران و عراق ،وضعيت رژيم عراق پيش از

جنگ و در جريان جنگ ،ضعفها و قوتهاى آن است كه بلحاظ جنگ بهتر
است از بررسى آن خوددارى كنم .گزارش ديگر صورت گفتگو با خلبان اسير

عراقى است راجع به امکانات نظامى بخصوص نيروى هوايى آمريکا ،نيروى

هوايى عراق كه اين هم بدرد انتشار نمىخورد و گزارش ديگر ،گزارش

مطبوعاتى است كه مطالب روزنامهها را در زمينههاى مختلف با تحليل عمومى

از آنها تهيه كردهاند كه خواندم.
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گزارش ديگر راجع به اروپا بود كه توسط مسافرى كه از اروپا آمده بود،
راجع به تحوالت سيأسى در اروپا و خصوصا تحول در گرايش سياسى

جامعههاى كشورهاى اروپايى و همينطور در مورد گرايش سياسى هموطنان
ايرانى ما تهيه شده بود و تقريبا همان نتيجهاى را گرفته بود كه پيش از اين

براى خواننده توضیح دادهام و اينكه ضدانقالب اصيل مرا دشمن اصلى

خويش مىشناسد.

يك گزارش ديگر درباره صنايع پوالد اهواز خواندم كه بايد درباره آن عمل

كرد چون احتمال دارد كه هر چه در اين كشور بخوابد ديگر راه نيافتد .اينها
هم گزارشهايى بود كه من در اين هفته خواندم بر اينها اضافه مىشود بسيارى

نامهها كه جنبه ادارى داشتهاست كه خوانده و امضاء كردهام و رد شده است و
بدرد طرح در اينجا نمىخورد.

در منزل شريعتى
مسئله بعدى ،رفتن به خانه شريعتى بمناسبت سالروز رفتن او بخارج كشور

كه پس از آن نيز از ميان ما رفت .اين دنيا چرخشهاى بسيار بخود ديده است،
روزگارى جامعه ما بلحاظ استبداد حاكم بر آن از ابداع و ابتكار محروم بود

اما با اينحال ،مردان و زنانى پيدا شدهاند آ گاه برحق اين مردم بر ابداع و
ابتكار ،آزادانه انديشيدهاند و ثمره انديشه آنها حركتى در جامعه ،در دورانهاى

مختلف ،شده است .من در خانه شريعتى در اين زمينه صحبت كردم و اين
صحبت نيز چاپ شد و بنا ندارم در اينجا آن را تكراركنم ( انقالب اسالمى -
قرار بود متن اين سخنرانى چاپ شود ،ولى بعلت نامفهوم بودن تنها نوار ضبط

شده از اين سخنان قابل چاپ نيست) و تنها مىخواهم اين را بگويم :من به
صفت رئيس جمهورى در آنجا حاضر شدم براى اينكه بگويم ابداع حق مسلم
نسل جوان امروز است و اين جمهورى محصول همين حق است.

كارنامه  19تا  26ارديبهشت ماه 1360
1513

تاریخ انتشار شنبه  16خردادماه 1360
روزنامه شماره 556

قسمت ششم

کتاب تیتو و برداشت من برای شما خوانندگان
و باالخره مطلب آخرى ،كتاب تيتو و جنگ عجيب نوشته پيليس اوتى،

ترجمه خسرو زندى فر در  419صفحه كتابي بود كه در اين هفته خواندم .اگر
من بخواهم همه اين كتاب را خالصه كنم و براى خواننده بياورم خود كتابى

مىشود .پس ،از اين كار صرفنظر مىكنم و برداشت عمومى خودم را از اين
كتاب با شما خوانندگان در ميان مىگذارم:

مهمترين ،روشنترين ،مسلمترين مطلبى كه از اين كتاب براى خواننده

حاصل مىشود ،اين است كه اگر انسان براى دست يافتن به هدف از تالش باز
نايستد واستقامت را از دست ندهد و سختىها را بهانه نرفتن بسوى هدف
نگرداند و عوامل ضد را به عوامل مساعد بدل كند ،به هدف مىرسد ،تصور

كنيد يك دهقان زاده يوگسالو که بعد كارگر مکانيك مىشود ،از تصفيههاى

استالين جان سالم بدر مىبرد ،در جنگ اول ،زخمى و اسير مىشود ،در روسيه
بلشويك مىشود ،عضو حزب كمونيست يوگسالوى مىشود ،چند نوبت به

مسکو فراخوانده مىشود ،در بحبوحه تصفيههاى استالينى جان سالم بدر مىبرد
و سرانجام با نازیسم آلمان كه به خاك كشورش تجاوز كرده بود ،مىجنگد و
باالخره نه تنها در جنگ با نازیسم پيروز مىشود ،بلکه استقالل خود را در

قبال استالينيسم و قدرت استالين بدست مىآورد و تيتو مىشود .اينجا يك
جملهاى از اين كتاب بنظر من رسيد كه براى خواننده نقل مىكنم و آن
اينست :استالين گفته بود «با يك حركت انگشت من تيتو نيست و نابود

مىشود» .اين انگشت هم حركت كرد ،دنيا را طوفانى كرد ،تمام همسايهها را به
جان تيتو انداخت اما تيتو نيست و نابود نشد ،سرنگون هم نشد .بعدها

خروشچف به يوگسالوى رفت و در همان فرودگاه عذرگناه خواست.
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معناى اين سخن كه گفتهاند اگر انسان براى وصول به «هدف» بايستد به
آن مىرسد ،وقتى است كه هدف يك هدف مطلوب اجتماعى باشد .وقتى هم

كه هدف ،هدف مطلوب اجتماعى نيست مىتوان رسيد اما نه با مردم بلکه با
نيروهايى كه زورشان بر زور مردم مىچربد .مثالا رضاخان به سلطنت در ايران

رسيد اما نه با مردم بلکه با گروههاى قدرتمدار داخلى و قدرت حاكم خارجى
آن روزها كه انگلستان و همين روسيه بودند.

دومين مسئلهاى كه در اين كتاب به وضوح و روشنى ديده مىشود،

ایناست :اگر رهبران يك کشور در برابر قدرتهاى خارج استوار بايستند و به
مردم خودشان تكيه بکنند ،سرانجام مىتوانند استقالل کشور را در برابر اين
قدرتهاى خارجى حفظ كنند .تصور كنيد مردى را كه عضو كمينترن بوده ،از
سوى همين كمينترن به رهبرى حزب كمونيست يوگسالوى نصب شده ولى در
حركت خود چون از طريق مردم عمل كردهاست ،بتدريج از زائدهاى و عضوى

عامل اجراى سياست روسيه ،به يك قهرمان مردم خود در تحصيل استقالل

تبديل شدهاست .اين چنين است نقش مردم ،نقش سازنده و خالق مردم .اما
اگر رهبرانى باشند كه از مردم ببرند ناچار بوسيله قدرتهاى خارجى بلعيده

خواهند شد و بصورت عامل در خواهند آمد و خودشان را به اسارت آن قدرتها
درخواهند آورد.

استبداد همزاد سلطه خارجى
مطلب دوم اينكه استبداد با سلطه خارجى همزاد است .درجه آزادى مردم

در عمل و ابتكار ،ميزان عدم وابستگى آنها را نيز مشخص و معين مىكند .در

اين كتاب نيز اين معنا برخواننده هوشيار روشن مىگردد .تمايل به استبداد
ناگزير حکومت را مجبور مىكند براى ساكت كردن بخش عظيم توده مردم كه

نان مىخواهند و كار مىخواهند و بسيارى چيزهاى ديگر مىخواهند به خارج
مرزها پناه ببرد و اين خواستهها را با مسکنها تسکين دهد .در اينجا است كه
براى حفظ استبداد ناگزير بايد سياست باج دادن را درداخل و خارج در پيش

بگيرد و اين مرگ يك ملت و حركت و انقالب يك ملت است .خواننده در اين
كتاب اين تمايلها را مىبيند؛ تمايل به آزادى در داخل با تمايل به استقالل در
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خارج و تمایل به استبداد در داخل با تمايل به وابستگى در خارج همراه
مىشود .حاال يا به غرب يا به شرق ،چون تيتو مغضوب شرق بوده ناگزير رو به

غرب مىآورد ،اما تن به وابستگى كامل نمىدهد و همه كس مىتواند از
سياستى كه او در جهان داشت ،اين خط حركت و انحرافهاى آن را برآورد كند.

مطلب ديگرى كه باز در اين كتاب آموزشى است براى آدمى ايناست كه

در جريان جنگ با ارتش متجاوز هيتلرى در يك دورهاى تيتو هيچ كمکى از
خارج دريافت نمىكرد با اينكه پياپى از روسيه استالينى تقاضاى كمك مىكرد
و هنوز در واقع نماينده و عضو كمينترن هم بود ،اما كمکى از آنها دريافت

نمىكرد .كشورهاى غربى هم به گروه سلطنتطلبى كمك مىكردند كه در ظاهر
ضد متجاوزان آلمانى بود اما در زير با متجاوزان آلمانى زد و بند كرده و با

مردمي كه تحت رهبرى تيتو براى استقاللشان مىجنگيدند ،مىجنگيد .پس
اين امر واقع ،امر تازهاى نيست؛ در جوامع مختلف ،بسياری به خدمات دشمن

در میآمده و با مخالفان واقعى دشمن جنگيدهاند .متفقين بسيار دير متوجه
شدند كه كساني كه از آنها ،براى جنگ با آلمان ،كمك مىگرفتند ،در واقع اين

كمك را در جنگ بر ضد مخالفان آلمان بکار مىبردند.

بهرحال ،تيتو ،در داخل نيز از سوى اين وطن دوستان قالبى تحت فشار

بود .ارتش هيتلرى هم در خاك يوگسالوى بود و آنها هم تمام زور و فشار و
امکان خود را بر ضد نيروهاى پارتيزان بکار مىبردند و تيتو در تنهايى كامل

مىجنگيد .در اينگونه موارد ،دو روش بکار رفتهاست :يکى به شکست
انجاميده است يکى به پيروزى .روش آنها كه میگویند ما در جنگيم ،در حالي

كه تنهاييم ،يك دست صدا ندارد و رويه تسليم در پيش گرفتهاند ،به شکست
انجاميدهاست و روش آنها كه گفتهاند :ما به سراغ خود مردم میرویم و از
استعدادها و امکانهاى هنوز بکار نيافتاده و مورد بهره بردارى قرار نگرفته مردم

بهره میجوییم ،پيروز شدهاست .اینها توانستهاند از ميان آتش و خون و ويرانى و
هزار مشکل و بدبختى ملت خويش را پيروز به سوى هدف كه استقالل است

ببرد .اين روش دوم است كه در يوگسالوى در دوران جنگ پيروز شد .و اين
روش در همه وقت همينطور نتیجه را ببار میآورد .يك تجربه تاريخى است كه
ملتهاى مختلفى آن را آزمودهاند ،آن را انجام دادهاند و به نتيجه رسيدهاند.
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چنانكه انقالب اسالمى خود ما هم همينطور است .اين جنگى كه ما اآلن
بدان مشغوليم در چنين وضعى است .با اين تفاوت كه تيتو اين اقبال را داشت
كه در داخل خود يکدست بود و همه با او در رهبرى جنگ همراه او بودند و
من از اين اقبال هم محرومم به شرحى كه در پايان همين بحث خواهم آورد .در

اينگونه موارد ،اگر نخواهيم تسليم بشويم و بخواهيم با استقامت كار و تالش
را پيگيرى كنيم ،بايد به همان روش برويم كه قرآن به پيامبر مىآموزد و من
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،

هنوز در نيرويى كه مىجنگد ،استعدادها و منابعى عظيم وجود دارد كه اگر آنها
را بکار بگيريم مىتوانيم سرنوشت را تغيير بدهيم .چنانكه خود پيغمبر اسالم
نيز چنين كرد .قرآن در همين سوره به او مىآموزد كه در برابر كساني كه نه

زيادت مال و نه زيادت مقام و نه زيادت قدرت ،هيچيك سيرشان نمىكند و

هرچه بيشتر به آنها ميدان بدهى ،دشمنتر و كينه توزتر مىشوند روش درست
ایناست كه با قاطعيت در برابرشان بايستيد و در خود مردم استعدادهاى نهفته را
بيدار كنيد و بکار بگيريد .اين استعدادهاى نهفته را بيدار كنيد و بکار
بگيريد؛ اين استعدادها همه چيز را دگرگون خواهند كرد .در همين كتاب ،در

يك دورهاى تيتو كوشيدهاست با اينگونه كسان ،تفاهم كند .اما هر چه بيشتر
كوشيده ،هرچه بيشتر امتياز داده ،كمتر فايده بردهاست؛ تا جايى كه در يك
توطئه مشترك ميان نيروهاى آلمانى و همين مخالفان ظاهرى آلمان ،نزديك

بوده حيات خود و حيات جنبش استقالل طلبانه را از دست بدهد .از يك
زمان به بعد هم ،در برابر تمايل استالين به سازش با اينگونه گروهها در

يوگسالوى كه جزيى از سياست خارجى آن روز استالين در قبال غرب و در برابر
چرچيل بود ،با قاطعيت مىايستد و بجاى تفاهمطلبى و سازشطلبى با آنها،
بسراغ مردم و منابع بىپايان آنها مىرود و اين يکى از رموز اساسى موفقيت

جنبش او است .البته اگر اين كار را نمىكرد و به راه سازش مىرفت ،مردم را
از دست مىداد و بقول همان «گوينده» ،مردم را از او مىگرفتند و البته در

تنهايى نفلهاش مىكردند و معلوم نبود چه بر سر يوگسالوى بعد از جنگ
مى آمد ،اما او اين رويه را رها كرد ،بسوى مردم رفت و همين رفتن بسوى
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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).

او آن سختى و صالبت روشهاى استالينى را به تدريج از دست داد؛ اما

خيلى دير و اينكه آينده يوگسالوى چه خواهد شد؟ اين چيزى است كه زمان

حال و آينده خواهد گفت اما خوكردن به منشهاى استالينى اثر خود را در
جامعهاى كه در دوران تيتو ساخته شد برجا گذاشت .طبقه جديد پيدا شد و
آرمانهاى انقالبى به آيندههاى دور حواله داده شد .اين يك سخن از او است و

من آن را در پايان مىآورم؛ براى خوانندگان ما بىفايده نيس:

در سال  1949درباره اينكه اشغال يك سرزمين سلب استقالل يك ملت

است و اين غير سوسياليستى است ،اينطور مىگويد:

«كامالا آشکار است كه هر نوع اشغال نظامى حتى اگر بوسيله ارتش سرخ

باشد در ذات خوددارى عواملى غيرسوسياليستى است .به سبب برقرارى

حکومت ظالمانه ،بردگى ملى اجتنابناپذير خواهد شد و همه برابريها از دست

خواهند رفت و چيرگى بىقيد و شرط اشغالگر حاصل خواهد شد .مسخره
ايناست كه امروز اينگونه اشغالها كمك خوانده مىشود«.

و اما یک جمله هم بگويم در وجه تسميه تيتو كه چرا به او تيتو

ميگويند :اسم او «يوسيپ بروز» بودهاست .علت اينكه به او تيتو گفتهاند
اينجور كه اين كتاب نوشته است ،تكيه كالم او بود:

توكه چنين كردى ،تو كه چنان كردى ،تو كه فالن ،ترجمه فارسى آن كلمهاى

كه او استعمال مىكرده مىشود «تو كه» اين است كه بتدريج از زيادى گفتن
«تو كه» نام او شده است «تيتو«

کارنامه  19تا  26ارديبهشت ماه 1360

تاریخ انتشار يکشنبه  17خردادماه 1360
روزنامه شماره 557

قسمت ششم
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جنگ عجيب

نسل امروز و نسل فردا بداند بجاى آنكه به كسى كه مسئوليت عملى
اين جنگ را برعهده دارد كمك بشود ،تمام عوامل به ضد او عمل
مىكنند

و اما جنگ عجيب ،ما جنگى را برعهده گرفتيم در روز اول برآورده
مىشد ،از نظر نظامى ،مقاومت ما بيشتر از چهار پنج روز طول نخواهد کشيد و
اينك نه ماه است .در همان روزهاى سخت اين جنگ كه هر كس از هر سو،

خطابه و نطق و شعر آماده مىكرد تا گناه شکست آن را بر عهده من بگذارد،
من آن را حماسه بزرگ اين نسل خواندم و مسئوليت كامل آن را برعهده
گرفتم .حاال هم نمىخواهم راجع به اين حماسه بزرگ ،اين ايستادگى و
استقامت كه افتخارى جاويد از نسل امروز است و بهترين ترجمان اراده حيات

مستقل در اين ملت است ،صحبت بکنم و اين را به بعد مىگذارم .مىخواهم

نسل امروز و نسل فردا بداند بجاى آنكه به كسى كه مسئوليت عملى اين جنگ
را برعهده دارد كمك بشود ،تمام عوامل به ضد او عمل مىكنند.

سياستهاى خارجى ،ابرقدرتها و قدرتها نه كمك كردهاند نه اسلحه

فروختهاند و نه دست از ضديت با ما شستهاند .همين ديشب ،گزارشى خواندم
درباره اسلحهاى كه آمريکا از طريق كويت به عراق تحويل مىدهد .پس در

خارج و از خارج نه يارى داشتهايم و نه كمکى.

و اما داخل ،آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است؟! دولت و نخست

وزير مخالفند شوراى قضايى مخالف است ،شوراى نگهبان مخالف است
طورى كه رعايت بىطرفى را هم الزم نمىبينند .دو تن از آنها نزد امام مىروند و

مىگويند اگر اين اليحه (اليحه حذف رئيس قوه اجرايى) پس گرفته شود ،اين
كار موجب تضعيف مجلس مىشود و كسى هم نيست از اين آقايان بپرسد :چه
رابطهاى ميان تضعيف رئيس جمهور و تقويت مجلس وجود دارد؟ و تضعيف
مجلس چه ربطى به پس گرفتن يك اليحه دارد؟ و باالخره شما كه بايد بيطرف
باشيد و فقط حواستان جمع قانون اساسى باشد ،شما را چه كار به اين كار؟
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عكس اين است كه مىگويند :راهکار صحیح این است که قوت رئیس جمهور
قوت مجلس و قوت مجلس قوت رئیس جمهور است .بهررو ،مجلس مخالف
است ،دستگاه تبليغاتى مخالف است .نهادها مخالفند ،ضدانقالب اصيل در
داخل و خارج مخالف است .با اينهمه ،ما مشغول جنگيم و استوارتر از

هميشه .در حالي كه اگر همه اين عوامل يار بودند ما استعدادهاى زيادى را كه

صرف برخوردها در پشت جبهه مىكنيم ،نمىكرديم و صرف جنگ با دشمن
مىكرديم و چون يار نيستند و مخالفت مىكنند و اين مخالفت آشکار و
بىپردهاى هم هست ،باز ما طبق روش قرآنى ناگزير مىبايد اين ضعف را به
قوت تبديل كنيم .يعنى به نيروهاى مسلح بازگرديم و از آنها بخواهيم هنوز

استعدادهايى را كه بکار نيافتاده ،يعنى كيفيت انسان را ارتقاء بدهند و جنگ را

قاطعتر پيش ببرند و اميدواريم از همين راه پيروزى بر دشمن را كامل بگردانيم.

سئوال :ممکن است خواننده بپرسد شما چرا نكوشيديد مخالف را

موافق كنيد؟ اگر مىكوشيديد و اينهايى كه نامبرديد و همه هم مىدانند كه
مخالفند ،موافق مىكرديد ،به اين دردسر گرفتار نمىآمديد؟
جواب

اما جواب من ايناست :كمى قبل آنچه را كه تجربه تيتو بود گفتم و گفتم

در هفته آينده در مطالعه سوره «مدثر» بعنوان روش توضيح خواهم داد .در

حقیقت ،كوشش بسيار كردهام اما به جايى نرسيدهام .بهتر مىبينيم كه در
اين باره در همين جا متوقف بشوم و در مطالعه سوره مدثر روشن و واضح بکنم
چرا اين ناكامی حاصل شد .همين قدر بايد گفت :از سویی ،عالئم مرضى كه

مىبينم و حاال هم دارند واضح و واضحتر مىشوند و از طرف ديگر،

امکانهايى را مىبينم كه اين انقالب براى ما و مردم منطقه و مردم جهان بوجود

آوردهاست ،خون مىخورم كه چگونه ما نمىدانيم چه مىتوانيم بکنيم و به جاى
از بين بردن عالمتهاى مرض بطور دائم چنان عمل مىكنيم كه آن عالمتها

مشخصتر و نمايانتر بشوند؟
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عالئم مرض

● تركيب بودجه ما يکى از عالمتهاى اين مرض است .اين بودجه نه تنها همان
تركيب بودجه رژيم سابق را دارد ،بلکه بدتر نيز شده است .تركيب بودجه سال

 60موجبات وابستگى شديدترى را فراهم خواهد آورد كه ديگر ما به اين

زودىها خالصى نخواهيم يافت.

● برخوردهاى داخلى ،جنگ داخلى ،جنگ خارجى از ديگر عالئم مرض
است؛ ما مىتوانستيم از اينها پرهيز كنيم و به اصطالح سنگ را در زمين
همسايه بياندازيم .ولى متأسفانه بلحاظ نديدن امکاناتى كه ما در كشور و در
جهان با انقالبمان بوجود آوردهايم ،ضد انقالب جهانى سنگ را در زمين ما
انداخت و ما در همه جاى كشور مشغوليم!

● بزرگ شدن دستگاه ادارى كشور بصورت يك سرطان براى جمهورى
اسالمى خطر مرگبارى است و من ،پيش از انقالب و در آغاز انقالب ،همواره،

نسبت به آن هشدار دادهام .اما آنچه به جايى نرسيده است فرياد است.

● اختالفها بر سر اين واقعيت ها است؛ بر سر ایناست كه ما مسائل را با زور

حل كنيم و جو جامعه را جو خشونت و برخورد بگردانيم و یا اینکه معنويت

انقالب ما كه برنده ترين سالح ما در روان كردن امواج انقالب به سرتاسر
جهان است ،فراموش بشود از عالئم مرض است .بدفعات ،نسبت به آن اعالم

خطر كردهام .با كمال تأسف ،اين فريادها شنيده نشدهاند و دانسته نشدهاند كه
اين همان است كه در سوره مدثر آمده بود :قدرتطلبى آدمى را كور مىكند و

مانع از آن مىشود كه ببيند در كجاست ما مىتوانيم تاريخ جهان را دگرگون
كنيم ،عصر نويى را در كشورمان در جهان آغاز كنيم .افسوس و صدافسوس
اگر اين امکانهاى بزرگ به موانع بزرگ بر سر راه انقالب ما تبديل بشوند كه

متاسفانه در قسمتى تبديل شدهاند .اگر كسى كه عمر خود را در جستجوى روش

علمى كار گذرانده و كارش پيشبينى علمى امور بودهاست و پيش از انقالب
درباره سرنگونى رژيم شاه پيشبينى درست كردهاست و مطالبى كه در دوران

انقالب گفته و نوشتهاست موجود است و همه بر درستى برداشتها و
پيشبينىها حکايت دارد ،فرياد بزند كه ما بهتر است راه ديگرى برويم و جهانى
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را دگرگون كنيم و اين فرياد چنانكه پندارى دادرس و يارى دهندهاى نيست و
فریادش ناشنيده بماند ،چه بایدش کرد؟

حماسه ،نه ،معجزه انسان

البته بر كشورمان مىرود آنچه مىرود و جنگ در اين وضعيت ادامه دارد؛
در مورد جنگ ما اين ضعفها را توانستهايم به قوت تبديل كنيم يعنى به
استعدادهاى نيروهاى مسلح تا توانستهايم پرداختهايم و همين استعدادها بودند
كه بکار افتادند و در جو داخلى و بينالمللى با امکاناتى كه مىدانيد از چه قرار

بوده است ،اين چنين و با موفقيت تمام جنگيدهاند .اين حماسه حماسه كاملى
است نيروهاى مسلح ما با مظلوميت مىجنگند و در مظلوميت به معناى درست

كلمه در ميان مردمى كه ظلم برآنها وارد مىشود اما تسليم ظلم نمىشوند
مىجنگند و نيرو وقوت اين جنگ همين مظلوميت است .اين حماسه بزرگ
حماسه اين زمان است .بنظر شماى خواننده آيا اين جنگ از شگفتىهاى تاريخ

بشرى نيست؟ تا اين حد در تنهايى جنگيدن از شگفتىها نيست؟ اين حماسه،
حماسه انسان است ،انسانى كه بخود بازگشته و بجاى استعدادهاى عاريتى،

استعدادهاى خويش را برمىانگيزد و در شرايطى چنين سخت كه از درون و
برون بر ضدش عمل مىكنند ،بر پا است و میجنگد .به حق گفتتند این حماسه
نیست ،معجزه است .ما برپاييم و استوار مىجنگيم.

عصر امروز و تاريخ امروز و فرداى اين كشور وقتى به دقت به مطالعه اين

حماسه جاودانى ،نه ،معجزه جاودانی ،پرداخت ،زيبايىهاى اين باور شگرف
انسان امروز ايران بخود را روشنتر اندرخواهد يافت .واضحتر خواهد ديد كه

ملت ما در انقالب اسالمى چه دگرگونى اساسى را پذيرفته است .ترس آقاي
كيسينجر هم از صدور انقالب همين است ،از همين معجزه است ،از كشف
بزرگ اين ملت ،كشف راههاى بکار گرفتن اين استعدادها است.

اين است معناى واقعى استقالل فرهنگى و اين است دليل راستين ترس

دشمنان ،ابرقدرتها ،و ايناست علت آنكه من خطاب مىكنم به همه آنها كه از
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سر سوء تفاهم و بدفهمى و كج فهمى و هر اسمى مىخواهيد روى آن بگذاريد،
جو را آشفته مىكنند .راه بهتر ایناست:

بهتر است محيط زندگانى جامعه خودمان را امن كنيم تا اين
استعدادها بيشتر بشکفند

ما راهى بهتر در پيش داريم ،ما مىتوانيم جهانى را دگرگون كنيم ،بهتر

است محيط زندگانى جامعه خودمان را امن كنيم تا اين استعدادها بيشتر
بشکفند ،اين هنر بزرگ از هنرمند بزرگى كه نسل امروز ايران است ،زندگىاين
قوم وملتهاى اسالمى و همه جهان را دگرگون مىكند .بهرحال ،باور به توانايى
نسل امروز ملتهاى مسلمان وايجاد عصر سوم زندگانى بشرى در من استوار

است و اين باور آن قدر قوى است و آن افق آن قدر در ذهن من روشن است كه
با استقامت تمام براى آن مىكوشم ،به هر قيمت مىكوشم و هرچه بر سر من

بيايد ،مىپذيرم و به آنها كه ديدهاى كوچك دارند و افقهاى ديدشان كوتاه است
هم پند مىدهم :بنگرند و ببينند ما در كجا قرار گرفتهايم و چگونه مىتوانيم
نقش خود را در تاريخ بشر ايفا كنيم؟ اگر ما چنين كنيم ،با كمى همراهى،

جلوههاى تازهاى از توانايىهاى باورنكردنى كه بروز خواهند كرد را خواهيم
ديد؛ جو معنوى عظيمى كه پديد خواهد آمد و جهانى كه دگرگون خواهد شد را
شاهد خواهیم شد .اين هفت خوانى كه كيسينجر براى ما تعبيه كردهاست،

همانسان كه مانع رسيدن رستم به مقصد نشد ،مانع از رسيدن نسل امروز به
هدفهاى بزرگ اسالم نيز نخواهد شد .اين جنگ براستى از شگفتىها و از

عجيبترين عجايب است .با اينحال ،يك شگفتى ديگر نيز دارد و آن اعتماد
عمومى است تا اين زمان آنها كه مىخواستند كودتاى خزنده كنند در گرفتن

مردم از بنىصدر شکست خوردهاند ،در برانگيختن امام به مخالفت نيز
شکست خوردهاند واز شگفتىهاى اين جنگ است كه مردم اين همه و با تمام
توان ما را در اين جنگ يارى رساندند.
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ضمیمه ها
پيام آقاى بنىصدر به مردم ايران  17 ،خرداد 1360
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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لکهدار كردن رهبر نهضت ملى ايران دكتر مصدق و خدشهدار كردن رئيس
جمهورى تنظيم شده بود ،تماشا كرديد .

اينها مراحل مختلف حركتى است كه حذف رئيس جمهورى منتخب شما

را هدف قرار داده است .

آنچه اهميت دارد ،حذف رئيس جمهورى نيست ،مهم آناست كه غول

استبداد و اختناق ميخواهد بار ديگر حاكميت خود را به شما مردم بپاخاسته
تحميل كند و اثر خونهاى گرانقدر عزيزان شما را كه در سرنگونى رژيم سياه
پهلوى نثار اسالم و استقالل و آزادى شد را از بين ببرد و اين در شرائطى است
كه كشور ،خود را براى انجام انتخابات ميان دورهاى آماده ميكند .

رئيس جمهورى شما همچنان در انجام رسالت خطيرى كه شما ملت مسلمان

ايران برعهده او گذاردهايد ،استوارايستاده است .پيام و كارنامه خود را به هر
شکل از آن جمله نوار و اطالعيه و ...به اطالع شما خواهد رساند و به دعوت
شما كه هر روز او را به مقاومت و استقامت ميخوانيد صميمانه لبيك ميگويد .

شاد و پيروز باشيد.

رئيس جمهور سيد ابوالحسن بنىصدر

همدان 1360/3/ 17

توضيح توقيف  7نشريه ،به دستور آقاي بهشتي و بياطالع «دادستان انقالب»
آقاي الجوردي اما با امضاي او ،بعمل آمد.
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هشدارنامه رئيس جمهورى به مردم مسلمان ايران ،
 22خرداد 1360

مردم مسلمان ايران!

بسمه تعالى

شما با رأى قاطع خود مرا به رياست جمهورى انتخاب كرديد .اينك از خود

بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى میكردم ،آيا در

وضعى كه مرا قرار دادهاند ،قرار میگرفتم؟ اگر زبان شما نميشدم و اعتراض

نميكردم ،اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نميكردم ،اگر هر چه واقع
ميشد را قانونى ميشمردم ،اگر ...با من اينطور رفتار ميكردند؟

به دين خود و رأى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جایي كه توانستم

كوشيدم .بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم .صدايم را در

قيل و قالهاى جوسازان گم كردند و اينك نيز مثل جدم حسين ابنعلى (ع)آنچه

از خطرها كه مى بينم براى شما پيش بينى ميكنم :

از سه شعار انقالب اسالمى :استقالل آزادى جمهورى اسالمى هيچ محتوايى

بجاى نخواهند گذارد ()1

 .1استقالل اقتصادى با بودجهاي كه تهيه كردهاند و با نفتى كه صادر مىكنند و
با قراردادهایى كه امضاء ميكنند از بين ميرود و چون امنيت نيست ،وضع شما
محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بيکارى روزگار شما را سياه

خواهد كرد.

 .2استقالل سياسى بدون استقالل اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و جنگ
خارجى از دست خواهد رفت .

 .3از آزادى چيز چندانى باقى نمانده است؛ فقدان امنيت تا بدانجا است كه
ليره  200تومانى دو سال و نيم پيش پنج هزار تومان شدهاست .روزنامهها

تعطيل و زبانها بسته شدهاند و آينده از اين هم بدتر خواهد شد .گروهي كه

مقامات را به تصرف در آوردهاست ،بلحاظ بدتر شدن وضع و بىاعتبار شدن
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نزد افكار عمومى ،روز بروز بيشتر بوسائل اختناقآور پناه خواهد برد و خود
قربانى همين جريان خواهد شد.

 .4روزى محکومى در پاى چوبه دار گفت :اى آزادى چه جنايتها كه به نام تو
نميكنند! امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت :اى اسالم چه جنايتها كه

بنام تو نميكنند .چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه بنام اين دين تا يك
قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق كند .

 .5اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواستهام استقالل و آزادى و اسالم بعنوان
تضمين كننده استقالل و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به

اجرا در آيند نداشته و ندارم .از اسالم نان نخوردهام؛ اما عمر را در خدمت آن
گذراندهام .بشما مردم گفتم كودتاى خزنده اجرا ميكنند و مراحل آن را هم
يکايك شرح كردم .تا اينجا نيز بهمان ترتيب انجام دادهاند و مرحله آخر آن كه
سلب عنوان رياست جمهورى و گرفتن جان اينجانب است را نيز دست اندر
كارند تا انجام دهند .اگر چنين كردند عالوه برآنچه كه در باال پيش بينى كردم

امور زير نيز واقع خواهند شد :

الف .برخوردهاى پايدار در كشور بر برخوردهاى مسلحانه كنونى اضافه
خواهند شد و خود بر مشکالت باال خواهند افزود .مردم ما كر و كور نيستند و

وضيعت روزمره خود را مى بينند و مىبينند كه دو سال و نيم حکومت حزب
حاكم روز به روز وضعيت كشور را بدتر ساختهاست و امنيت از بين رفتهاست.
اقتصاد فلج شده است .جنگ داخلى و خارجى بطور مستمر ادامه دارد و اينك

خطر گسترش آن نيز هست.

ب .جنگ تحميلى در صورت طوالنى شدن به فرسودگى كامل نيروهاى ايران

و عراق ميانجامد و در خاورميانه زمينه اجراى برنامه آمريکا فراهم ميگردد.
همانطوركه در جريان گروگانگيرى مالحظه كرديد ،ناچار به شرايط ننگينى
تن خواهند داد .همانطور كه بيمى بخود راه ندادند و روزى گفتند :تا گروگانها

دردست ما است ،گلوگاه امپرياليزم آمريکا در دست ما است و وقتى تسليم
شدند ،گفتند :گروگانها جنس بنجل بودند و آمريکا نميخواست ،ناچار شديم

از سر بازشان كنيم ،خواهند آمد و خواهند گفت :چاره نداشتيم جز اينكه به

شرايط تسليم بشويم.
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مردم بدانيد:

چهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد كردند قواى عراق به داخل خاك عراق

عقب نشينى كنند و مقدارى هم از مرز فاصله بگيرند و از هر دو طرف حريمى

غير نظامى بوجود بيايد و بعد موارد اختالف از طريق سياسى حل گردند .ما از
آنها خواستيم نقشه بياورند و روى نقشه پيشنهاد خود را براى ما روشن

بگردانند .قرار بود  18خرداد بيايند كه با مالحظه وضع كشور منصرف شدند.

از ابتداى جنگ به اين سو ،امروز وضعيت نظامى ما بهترين وضعيت است.
عقيده اينجانب اين بود كه اگر ما را بحال خود بگذارند ،با چند پيروزى

چشمگير ،ما نه تنها پيروزى نظامى بدست ميآوريم ،بلکه نقشههاى آمريکا را

در همه منطقه برهم ميريزيم و ميتوانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كنيم.
ضربه از خارج را تحمل كرديم ،ارتش مهاجم را متوقف ساختيم و شروع به

اضمالل آن نموديم؛ از پشت سر كردند آنچه كه كردند و شما از آن اطالع
داريد .وضع جنگ تا اين لحظه اينطور است ،هستيم و میبينيم كه اين وضع

چطور تحول خواهد كرد .اگر اين خطرها كه برشمردم ،براى شما مردم ملموس

هستند و در دل خود احساس ميكنيد كه راست ميگويم و با شما صادقانه حرف

ميزنم ،اگر امتحان خود را دادهام كه مقام و موقعيت مرا نفريفته و به اقتضای
وفادارى به دين و بخاطر شما مردم ،برای همه چيز حاضر شدهام ،اگر بر شما
معلوم است كه فرق است ميان حرف و عمل وقتى انسان سوار اسب سركش

قدرت نشده و وقتيکه سوار ميشود و اگر ميدانيد كه امتحان واقعى وقتى است
كه انسان اسباب سوارشدن بر مركب قدرت خودكامه را داشته باشد و سوار
نشود ،باور كنيد كه خطرها كه برشمردم همه خطرها نيستند و خطرها هم جدى

هستند .باور كنيد براي اينكه اين خطرها پيش نيايند خود را در هر خطرى

افكندهام ،باور كنيد كه يك لحظه از فكر اين خطرها بيرون نرفتهام ،به هيچ كس
خائن نبودهام و خواستهام محيط امن و آزاد اجتماعى بوجود آيد و كشور سريع
رشد كند .

بگمان اينجانب راه چاره آسان است؛ به شما مردم همواره سخنم اين بوده

است:
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روزى كه به دزفول رفتم ،شهر در حال سقوط بود .با ارتشيان صحبت كردم
به آنها گفتم شما بخود باور كنيد ،ميتوانيد دشمن را متوقف كنيد و بشکنيد.

آنها از اين جانب پذيرفتند ،عمل كردند و موفق شدند .حاال هم به شما مردم
ميگويم شما به توانائى خود باور كنيد .تسليم جوسازان و چماقداران نشويد.
استقامت كنيد .راههاى استقامت را شما خود در گذشته يافتهايد و اينبار نيز

ميتوانيد بيابيد .

و اما به كسانى كه شتابزده ميخواهند كار را يکسره كنند ،بارها گفتهام و

حاال هم مىگويم :

گفتم :برنامه كارتان حذف اختيارات رئيس جمهوراست ،گفتيد :اين

حرف دروغ است و معلوم شد كه دروغگوى سال كه بود .

گفم :برنامه كارتان حذف رئیس جمهورى است ،گفتيد :بدگمانى و خيال

است .تا اينجا آمدهايد .بيایيد همآهنگى بوجود آوريم و با اجراى واقعى

قانون ،كشور را از مهلکه بيرون ببريم .قانون را وسيله اجراى نيات خود كرديد

و اجراى واقعى آن را تا اين حد مشکل ساختيد .براى پرهيز از خطرها ،براى
آن كه مردم كشور نگرانتر از آنچه هستند نشوند ،بيایيد .

الف .آزاديهاي مصرح در قانون اساسى را محترم شمريد و آزادى بيان و قلم را

تأمين كنيد و مطمئن باشيد مردم ما عاقل و رشيد هستند و با مقالهها و
حرفهاى تحريك آميز تحريك نميشوند.

ب .قانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذاريم و هر جا را كه خالف انجام
شده است معين كنيم و باز گرديم و قانون را اجراء كنيم.

ج .دستگاه قضائى را همانطور كه اسالم مىگويد ،مستقل و بىطرف كنيم و
اعتماد و امنيت واقعى را پديدآوريم و بجاى پرداختن به حذف همه و همه و

اعمال زور در برخورد با هرمشکل ،برنامهاى براى حل مشکالت كشور به اجرا
بگذاريم و از راه بحث آزاد واقعى ،مانع از آن گرديم كه برخورد انديشهها به

برخورد چماقها و اسلحهها بدل گردد .
خواهر و برادر!
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با كمال صداقت وضعى را كه ميبينم براى شما شرح دادم .بشما ميگويم
اگر امروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه هنوز قوام نگرفته

دفع شر نكرديد و استبداد با سلطه خارجى پيوند قطعى پيدا كرد ،همه آنچه را
كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و ...امروز از صبح تا شام و از شام

تا صبح چماقداران رسمى و غير رسمى محل زندگى و كار رئيس جمهورى

منتخب شما را در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند .مىتوانند هر تظاهرى
را بکنند و هر رذالتى را انجام دهند .فردا با شما مردم چه خواهند كرد؟ خدا

را گواه مىگيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و آنچه را بايد به اطالع شما

مىرساندم ،رساندم .بر شما مردم است كه نگران سرنوشت انقالب اسالمى و
كشور خود باشيد و استقامت كنيد .

رئيس جمهوری

ابوالحسن بنىصدر

1360خرداد 22

توضيح :

اين پيام در مجلس ،در  24خرداد  ،1360توسط آقاى احمد غضنفرپور

خوانده شد .آقاى خمينى از قرائت آن ،آنطور كه آقاى هاشمى رفسنجانى در

كتاب «عبور ار بحران» آورده است ،برآشفته و عتاب کرده بود :چرا جلوگيرى
نكرده ايد؟

 .1فهرست آنچه قرار بود استبداد مالتاريا انجام دهد را بنىصدر در كتاب
خيانت به اميد كاملتر آورده است .و مالتاريا همه خيانتها ،جنايتها و فسادها

را مرتكب شد .او امروز ایران و تا وقتی استبداد وابسته بر ایران حاکم است را
آن روز دید و هشدار داد.
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 7مصاحبه جهانگیر گلزار با آقای بنی صدر

چرا و با چه هدفی اولین رئیس جمهوری روزانه به مردم
گزارش مکتوب میداد؟)1( ،
https://www.youtube.com/watch?v=oiYJice9oXI&feature=e

mb_logo

جهانگیر گلزار :شما یک مجموعه مطالبی در ایران نوشتید ،در روزنامه
انقالب اسالمی ،الزم است توضیح بدهم که شما در  ۵بهمن  T۵8با آراء 7۵
درصد ،رأی آوردید و اولین منتخب تاریخ ایران شدید .در تاریخ  11تیر ماه
 ،۵9یعنی  ۶ماه و  ۶روز بعد از آن ،شما شروع کردید به یک کاری که در
حقیقت در نوع خودش در جهان بی نظیر است و اینکه ،گزارشات روزانه به
مردم دادید .مجموعه کارنامه ها متعلق به چند روز گذشته بود .آخرین مجموعه
ای که شما دادید ،مال  19تا  2۶اردیبهشت ماه  13۶0است که در تاریخ 17
خرداد  13۶0بخش ششم (آخرین قسمت آن) ،چاپ شده و بعد از آن،
روزنامه را توقیف کردند و روزنامه بسته شد.
در این جا توضیح بدهم که در تاریخ  17خرداد  ،13۶0شما یک متن و در
تاریخ  22خرداد یک بیانیه ،در ادامه آن گزارشات روزانه به ملت ایران دادید.
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سئوال اساسی این است که این مجموعه عظیم از صحبت هایی که کرده اید–
که در حدود  1200صفحه شده و در  ۴جلد کتاب به روی سایت انقالب
اسالمی (در هجرت) می آید و در اختیار عالقمندان قرار می گیرد -چه هدفی
را دنبال می کردید؟ و خواست و آرزوی شما از نوشتن این مطالب چه بود؟
آیا شما با شخص آقای خمینی دعوای قدرت داشتید؟ یا می کوشیدید با این
کارنامه ها– و البته نامه های فراوانی هم دارید که به شخص آقای خمینی
نوشته اید که آن ها هم در کتاب نامه ها چاپ شده و در مورد آن ها هم با شما
مصاحبه داشتیم و سرمقاله هایی که در روزنامه می آمده و غیره -تأثیر به روی
آقای خمینی بگذارید تا از آن راهی که می رفت ،دور کنید ،بیاورید به راه
انقالب ،به راه آزادی؟ اگر امکان دارد در این مورد توضیحاتی بفرمایید.
ابوالحسن بنی صدر :انقالب ایران ،یک ویژگی پیدا کرده ،چند تا ویژگی دارد:
یک ویژگی اش این است که نخستین انقالب است که سخنگو و رهبری کننده
آن روزانه با مردم دنیا درباره هدف های آن انقالب صحبت کرده است.
خوب ،در انقالبات دیگر همچین چیزی واقع نشده بود .بنابراین ،دنیا
پیشاپیش هدف های انقالب ایران را از زبان آقای خمینی ،شناسایی کرده بود.
ما فکر می کردیم یک تصمیم مهمی است ،به لحاظ اینکه دنیا ناظر ،شاهد
بوده که آقای خمینی گفته است که این هدف ها با سقوط رژیم شاه متحقق
خواهند شد :استقالل ،آزادی ،دموکراسیِ پیشرفته ای که همۀ مردم در اداره
امور خویش شرکت کنند ،حقوق انسان ،عدم مداخلۀ روحانیون در کار دولت،
برابری زن و مرد و بقیه ،...
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ویژگی دوم ،مطالعۀ بالینی روزمرۀ انقالب است .انقالب های دیگر این اقبال
را نداشتند .ما ،هم در انقالب نقش تعیین کننده داشتیم ،هم مطالعۀ بالینی این
انقالب را  ،روز به روز ،بر عهده گرفتیم .این مطالعه های بالینی ،قبل تر در
سرمقاله های روزنامۀ انقالب اسالمی و مصاحبه ها ،بعدا در مصاحبه ها،
بعالوۀ در نامه ها ،بعالوۀ در کارنامه یا وضعیت سنجی روز بروز ،انجام
گرفتند .حاال در واقع ،ویژگی این کارنامه که هر روز به مردم گزارش می شد،
چیست؟ این کارنامه ،ویژگی های بسیار دارد .در واقع محک و ضابطهاش را
بدست می دهم که شنونده و خواننده با این محک ها در این مطالعۀ بالینی
بنگرد .اگر دید که خالف این محک ها در این متن هست ،من دروغگو بوده
ام .و اگر نه ،راستگو بوده ام؛ یعنی مطالعه ،دقیق انجام گرفته و ذهنیات
دخالت نکرده بود .در اینکه مثالا به سود خود گزارش روزانه بدهیم ،به زیان
این و آن .خود من هم می باید که متوجه می شدم که حاال که دارم مطالعه می
کنم– ممکن است دیگر ،ذهنیات آدمی مشغول است و هر روز هم برخورد و
این ها ،-چه کنیم که این وضعیت پیش نیاید که چیزهایی در سود خود و به
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
کنم .یعنی ،اگر چیزی را آن روز گفته ام ،امروز جامعۀ ایرانی با آن سر و کار
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
بیننده– چون این کارنامه ،مطالعه بالینی است -بخواهد بفهمد که امروز چرا
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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کند و پیامدهای جنگ .اگر مردم ایران آن سرنوشت در جنگ را پیدا نکرده و
آن پیامدها را ندارد ،ارزیابی من غلط بوده است .اگر آن سرنوشنت رادارد ،آن
ارزیابی ،آن مطالعه ،بی طرفانه بوده است ،واقع بینانه بوده و به جامعه می گوید
که چه عواملی آن زمان سبب شده که امروز ،این جامعه ،در این وضعیت باشد.
ما داریم یک صحبتی می کنیم با بیننده و شنونده که کمتر کسی در این جهان،
جرأت این کار را دارد .شما متنی را در اختیار می گذاری که می گویی ۴0
سال پیش بابت وضعیت امروز خود ،گفته شده است .ما نمی گوییم در مکان و
زمان خود بسنجید ،چنانکه رویه است و می گویند ،کسی ،فالن نظر را داده،
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
با واقعیت ،آنجور که هست ،درست انجام گرفته ،یا خیر .و به او می گوییم که
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،
یک ویژگی دیگر که مربوط می شود به سؤال شما ،اینکه ،بعضی ها مدعی شده
اند ،بخصو وسط بازها ،که خطرناک ترین موجودات روی زمین هستند .وسط
بازها در هر جامعه ای پیدا بشوند ،عامل شکست جبهۀ استقالل و آزادی و
حقوندی می شوند ،و موجب پیروزی طرفِ زور و قدرت و ویرانگری .آنها
بازی می کنند ،بزنگاه که می رسد ،جانب قدرت را می گیرند .بعد هم که فسق
و فجور و فساد آن قدرت ظاهر شد ،می گویند ،کی بود ،کی بود ،ما نبودیم ،ما
طرف سوم بودیم .آن دو طرف با هم دعوای قدرت می کردند .در مورد من هم
همین واقع شده است حاال ،راست و دروغش را از کجا بفهمیم؟
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جهانگیر گلزار :آن طرف زور و قدرت هم به شما می گوید ،دعوا ،دعوای
قدرت بوده .در فیلم ها و گزارش ها و  ...که هر سال درست می کنند و تبلیغ
میکنند ،همین را می گویند... .
ابوالحسن بنی صدر :این را حاال ،می گویند .اما آن زمان در مجلس ،اینها،
دانسته یا نادانسته– که نادانسته در واقع بی معنی است -چون می خواستند مرا
محکوم بکنند ،باید دالیل می آوردند .دالیل حزب اللهی پسند آن زمان را
آوردند 12 ،تا دلیل آوردند .اگر دعوا سر قدرت بود ،یک دلیل سیزدهمی
اضافه می کردند که سر قدرت هم ،دعوا بوده است .آن که جای خود .یک
اقبالی ما پیدا کردیم ،در حالیکه داریم مصاحبه می کنیم ،سایت کلمه ،صورت
مذاکرات اسفند ماه  13۵8شورای انقالب را منتشر کرده است .آن مذاکرات
که تا حاال ،محرمانه بوده ،هم اعضایش محرمانه بوده ،هم صحبت های آن
شورا؛ به نظر من نمی رسد که کامل است .برای اینکه من یک چیزهایی می
دانم ،وقتی خواندم ،دیدم که حذف شده اند .فرض کنید ،در بحثی من پیشنهاد
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
یک آدم هایی روی خط تحول از پایین ،که مردم هستند که باید حقوند
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
بشود .و کسانی که آن طرف خط را می گیرند که نه ،تحول باید از باال باشد.
در واقع انقالب برای این شده که شاه برود و این آقایان جانشین بشوند .این،
روشن توی آن گفتگوها هست .موضع انتقادی من نسبت به آقای خمینی هم در
آن جا هست .مثالا من می گویم که آقای خمینی استواری در تصمیم ندارد،
امروز حرفی که می زند ،فردا عکس اش را می گوید .در شورای انقالب گفتم
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که من به آقای خمینی گفتم که شما را مردم ،با هیتلر مقایسه می کنند .پس،
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
میکردیم؟ اینکه ایشان یک مقام منزهی بماند ،نماد معنویت .خشونت جای
خود ،از مادیت هم چیزی ،گردی ،بر دامن معنویت ایشان ،ننشیند .برای اینکه
از دید ما اگر او نماد حق و معنویت می ماند ،الگویی می ماند که به یک
تعهداتی وفا کرده ،عمل می کند ،نه تنها برای جامعه ما ،بلکه برای جامعۀ
بشری ،مغتنم بود .پس در آن شورای انقالب ،مراقبت مداوم ما این بوده است
که آقای خمینی منزه بماند .جرم و جنایت و این خشونت ها به ایشان نسبت
داده نشود.
حاال ،ما االن ،رئیس جمهوریم ،چرا شروع کردیم به نوشتن کارنامه؟ مطالعه
بالینی را قبالا می کردیم و آن سرمقاله ها ،همان مطالعات بالینی است که هر
کدام یک مسأله را طرح می کرد ،بعد هم مصاحبه ها بود ،سخنرانی ها بود .ما
دیدیم به اینکه – در شورای انقالب هم بود-که دو طرف هستند .یک طرف
آقای خمینی را می خواهد بِکِشد آن ور ،ما می خواهیم بِکِشیم این ور .این ور
یعنی تحول از پایین ،و در کارنامه توضیح می دهیم که محرومان جامعه کی ها
هستند و مسلط کیست ،این ها باید مستقل و آزاد بشوند ،حقوند بشوند ،رابطه
های این ها باید با حقوق تنظیم بشود ،زور در سطح این ها بی نقش بشود.
یک طرف می کِشد آن ور ،و میگوید که شما ،بشو شاه ،مرکز و صاحب تمرکزِ
قدرت .اگر در کارنامه توجه کنید ،نه تنها من با تمرکز قدرت در ایشان
مخالفم ،در مورد خود هم می گویم که اگر منِ بنی صدر این قوا در من متمرکز
بشود ،می شوم دیکتاتور .پس موافق نیستم .حاال اگر بگوییم دعوا سر قدرت
بوده ،آن طرف معلوم است دعوا سر قدرت بوده ،برای اینکه اختیارات رئیس
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جمهوری در قانون اساسی چندان نبود .اما همان هم که بود ،مرتب این ها ،یا
از طریق آقای خمینی این را نقض می کردند ،یا خودشان در مجلس باصطالح
طرح می بردند و محدود می کردند .من اگر دعوا سر قدرت داشته باشم ،باید
یک کاری کرده باشم .مثالا از مجلس اختیاری سلب کرده باشم ،یا در این
صدد ،بر آمده باشم .از قوه قضائیه یک اختیاری سلب کرده باشم ،به کسی
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
کودتا نیست .پس این کارنامه ،االن در اختیار نسل امروز است و نسل های
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
شده است .یعنی هر زمان ،در آینده هم کسی بخواهد ببیند ،این صحیح است یا
غلط ،باید به امرهای مستمر آن روز نگاه کند ،به زمان زندگی خد در آن روز.
پس ما می خواهیم که آقای خمینی به طرف استبداد نرود ،طرف بازسازی
قدرت نرود ،بیاید این طرف .این کارنامه در واقع بخش مهم اش تنظیم رابطه
با آقای خمینی است .این است که خواننده ای که این را می خواند ،می بیند،
در یک مرحله ای ،ما نسبت به ایشان ،بنا بر مصلحت عمل می کنیم .هنوز
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،
اینکار نشده بود ،به اصطالح ،حق ،قربانی مصلحت نشده بود .تا یک زمانی
که آن جا می گوییم که نه ،غلط است که حق را قربانی مصلحت بکنیم .یعنی
معلوم می شود که آنجا ،ما این اشتباه نظری– فکری را حل کردیم و به این
نتیجه رسیدیم که مصلحت را قدرت می سنجد ،حق را انسان دارد .و مصلحت
همیشه ،ضدِ حق است ،مصلحتی که ضد حق نباشد ،سنجیده نمی شود .و از
1537

آنجا هم ،رابطه با آقای خمینی ،معلوم است که دارد تغییر می کند .یعنی
کارنامه این را می گوید .تا یک دوره ای ،ایشان هر چه می گوید ،ما می
گوییم ،چشم ،و سعی می کنیم ایشان را در این خط و ربط نگه بداریم ،از یک
دوره ای که می شود اسفند  ،۵9ما متوجه می شویم که نه ،ایشان این طرف بیا،
نیست .اینجا ،شما می بینید که– در واقع از  2ماه قبل از این هم شروع شده
بود که ما سرنوشت دیکتاتورهای دنیا را موضوع بحث قرار می دهیم که لنین با
مارکسیسم چکار کرد ،استالین چکار کرد... -
جهانگیر گلزار :البته یکی از سؤال هایی که من دارم ،همین راجع به کتاب
هایی که شما در آن دوره نوشتید و تجربۀ آنها است.
ابوالحسن بنی صدر :مربوط به آقای خمینی را حاال می گویم .بعد می روم
دورتر که دو جنبه دارد .یکی ،جنبۀ برانگیختن جامعه که ایستادن برحقوق
خودش ،و اینجا که سوره های قرآنی را به اصطالح ،بعنوان روش ،شناسایی می
کنیم ،هم آقای خمینی ،مخاطب ما است ،هم مردم .آقای خمینی ،برای اینکه
درس بگیر ،راهی که پیامبر رفت ،این نیست ،شما دارید راه مقابل او را می
روید ،سرنوشت دردناکی پیدا می کنی ،کشور را هم دچار سرنوشت دردناک
می کنی.
جهانگیر گلزار :آقای خمینی کارنامه ها را می خواند؟
ابوالحسن بنی صدر :هر روز ،هر روز .بله ،بله ،آن را که می دانستم ،می
خواند .حتی یک بار آن قضیۀ کره خری که به مادرش خیره شده بود که با
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گلوله دشمن کشته شده بود ،وقتی داشته می خوانده ،گفته ،نویسنده است،
نویسنده است  ...حاال دارد غصه کره خر را می خورد ...
جهانگیر گلزار :البته یکی از زیباترین قسمت هایی که شاید بگویم معنوی این
کارنامه است ،در آن دورۀ جنگ و آن لحظه ای که شما توضیح می دهید که
چه بر این وطن ،دارد می رود ،توی آن حالت کره خری دیدید به مادرش ،که از
دست رفت.
ابوالحسن بنی صدر :چون می دانستم که هر روز میخواند ،پس سعی می کردم
که ایشان سرنوشت در جامعه های مختلف ،تجربه ها را ببیند .انقالب های
مختلف ،چه بر سرشان آمده؛ قدرت چگونه بازسازی شده؛ استبداد بازسازی
شده؛ چگونه محبوبیت ،مغضوبیت شده؛ همۀ این ها را با دلسوزی تمام در
کارنامه ،خواننده می خواند .یعنی هر کسی آن کارنامه را بخواند ،تردید نمی
کند و اضافه می شود بر آن صورت جلسات شورای انقالب ،که ما نسبت به
ایشان صمیمیت کامل داشتیم .ذره ای از سوء نیت در ما نسبت به او نبوده
است .واقعا می خواستیم که او یک معنویت خالص باشد .انسان ،وقتی به
خودش غضب می کند ،دیگر کسی نمی تواند او را برگرداند.
خوب ،حاال چرا ما موفق نشدیم؟ نسل امروز حق دارد این را بپرسد .چون این
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.
گفت با مصدق مخالفت نکن .به او گفت ،اگر هم نمی توانی همکاری کنی،
ساکت شو .که اگر او شکست خورد ،اقالا شما بمانی .تو که داری خودت را
تخریب می کنی ،او هم اگر شکست بخورد ،هیچی دیگر این جامعه برای
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مقاومت ندارد .چرا نشنید؟ برو قبلش .سران مشروطه ،چرا نشنیدند؟ مدرس که
هر روز به آنها می گفت .چرا روحانیون آن روز ،حرف مدرس را نشنیدند؟ این
یک سؤال است و دائمی هم هست .امر واقع مستمر است .برو به جامعه های
دیگر .در روسیه که انقالب شد ،همین آقای لنین ،چرا حرف هایی که راجع به
استالین می گفتند ،نشنید؟ وقتی شنید که دیگر کار از کارش گذشته بود .یک
وصیت نامه هم نوشت که نخواندند .در وصیت نامه اش نوشت که استالین آدم
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.
هر تحولی ،این خطر را دارد که رهبری آن ،در صدد بازسازی استبداد بر بیاید.
بنابراین ،باید از پیش ،از این خطر ،پرهیز کرد .دو عامل ،وجود دارند-1 :
اینکه درست که نگاه کنیم ،می بینیم که در کودتای  28مرداد ،یک دسته ،این
پهلوی چی ها بودند ،یک دسته هم ،کاشانی و بقایی و این تیپ ها بودند .بعد
که با هم کودتا کردند ،همین آقای خمینی هم ،آن وقت ،توی این دسته بوده
است ،الاقل به لحاظ اینکه به ما گفتند ،ایشان پیام برده به آقای بروجردی که
از او فتوا بگیرد– فرض کنیم ،خبر وجود دارد ،اما صحت اش معلوم نیست،-
اما اینکه موضع اش با این طرف بوده که جای تردید نیست ،به لحاظ اینکه
آقای مهدی حائری– پسر آقای حائری ،بانی حوزه قم که خودش هم فیلسوف
شهیری بود و در انگلیس و استرالیا و آمریکا استادی فلسفه کرده بود ،دختر
برادر ایشان هم عروس آقای خمینی بود ،-می گوید که آقای خمینی،
باصطالح ،جانب کاشانی و بهبهانی را داشت .و حتی می گفت ،کاشانی وارد
نیست ،خط بهبهانی در ضدیت با مصدق درست است .خوب ،چطور شد که
این ها در رهبری انقالب قرار گرفتند؟ االن نگاه کنید ،کودتای بر ضد من را
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کی ها کردند؟ کی ها توی آن نقش داشتند؟ بقایی چی ها که مسلم بودند،
حسن آیت و دار و دستۀ آن ها؛ آقای خمینی که بود و کسانی که تابع ایشان
بودند .حاال ،همین این ها ،در واقع مثل اینکه از آن دو دسته ،پهلوی چی ها،
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
گذشته در جبهۀ استبداد بوده اند ... ،این ها را شما مردم ،توجه بکنید ،هی
ننشینید بگویید ،اپوزیسیون ،چرا یکپارچه نمی شود .این یکپارچگی ،پدرِ
ایران را در آورد .مشروطه را بر باد داد ،ملی کردن را بر باد داد ،انقالب  ۵7را
بر باد داد .یک بار دیگر هم بخواهیم تکرار بکنیم ،تا قیامت ،همین است،
امر واقع مستمر است .رهبری انقالب باید با کسانی باشد که این ها خط
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.
اما -2 ،دلیل و عامل مهمتر این بود که خوب ،ما به آن طرف که می گفتیم که
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
کشور نیرومندی بشویم .خوب ،آن طرف چکار می کرد؟ آن طرف دست
ایشان را بند میکرد .این کارنامه از این جهت بسیار گویا است .گرچه ما با
مالحظه میگفتیم و مالحظه ایشان را میکردیم که چیزی که صریح و روشن
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
ریگان و بوش سر همان گروگانها که شد افتضاح اکتبر سورپرایز .باز دست
ایشان را بند کردند در افتضاحی که شد ایران گیت .خب ،وقتی دست ایشان
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در این دو قضیه بند است چگونه میتواند آن طرفی را که با هم این کار را
کردند وِل کند بیاید این طرف؟ آن طرف میگوید هر چه که کردم به دستور تو
کردم .در جلسه غیر علنی مجلس آقای بهزاد نبوی مگر غیر از این گفت؟
گفت این آقای بنی صدر که ما را نمیخواهد محاکمه کند ،میخواهد امام و
شما را محاکمه کند .سر همین اعالم جرمی که کرده بودم نسبت به این قرارداد
الجزایر .یا مثالا در مورد تقلب در انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی که هوایی
نیامد بگوید که امام به ما گفتند شما بروید مجلس را در دست بگیرید.
جهانگیر گلزار :البته یک نواری هم در یوتوب هست که آنجا در مجلسی ،قبل
از "انتخابات" مجلس اول ،توصیه می کند که بروید بگیرید ،به موضوع آن
"انتخابات" می خورد ،غیر از آن ،نمی تواند باشد.
ابوالحسن بنی صدر :آن که موجود است ،آن که من می گویم[ ،هاشمی
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
بهم می خورد ،ایشان [روح الله خمینی] گفت ،شما بروید مجلس را در دست
بگیرید .یعنی اجازۀ تقلب را او داد 70 .درصد "انتخابات" مجلس اول هم،
تقلبی بود .به زورِ آقای خمینی هم ،تحمیل کردند .چون ،قرار بر کمیسیون
تحقیق شد و قبل از آنکه کمیسیون ،نتیجه اش را بدهد ،آقای خمینی گفت ،با
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
بیخودی است؟ به او ،چه می گویند؟ می گویند آقا ،تو خودت که این ها را
گفتی! شما گفتید ،برو مجلس را در دست بگیرد .شما گفتید که تحقیق
کمیسیون الزم نیست ،با همین مجلس شروع کنید .او به من گفت که این مردم
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رأی ندارند ،ما محض اینکه در دنیا نگویند اینجا دیکتاتوری است ،می گوییم
مردم بیایند یک رأی بدهند! پس توی این هم ،دستش را بند کردند .توی آن
جنایت ها ،اعدام ها ،هم  ....حاال توی این صورت جلسات شورای انقالب،
آقای دکتر یزدی می گوید که آقا [روح الله خمینی] فرمودند که قاضی ،باید
شمر باشد .یعنی قاطع و برنده باشد ،از دید ایشان ،قاطع و برنده ،یعنی شمر!
جهانگیر گلزار :مثل آقای خلخالی که توی خاطراتش می گوید به شما گفتم،
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
شمر باشد ،آن اعدام ها هم شد .خلخالی هم که صریح آمد ،گفت که من ،به
دستور امام کردم .گفت ،حتی گفته ام که حکم امام را در کفنم بگذارند.
خوب ،حاال ایشان چه بگوید به این ها؟ پس ،دستش را بند کردند .در سرای
قدرت ،زندانی اش کردند .ایرانی ،بدان ،این جوری می شود .یک رهبری که
در خط استقالل و آزادی است ،در همین نوفل لوشاتو ،در آن بیانیۀ آقای دکتر
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
استقالل و آزادی ،کارش به آنجا می رسد که دستور کتبی می دهد ،ظرف 3
شب (از قول آقای منتظری 2700الی  )3700نفر را به یک بله و نه ،اعدام
می کنند .کی ها را؟ کسانی که محاکمه شده ،محکوم شدند ،هیچ جای دنیا
محکوم را دوباره محاکمه نمی کنند ،این نقض اصول قضائی است! می گوید،
شما بپرس ،اگر سر موضع بود ،اعدام است .به این ترتیب شما می بینید که آن
طرف ،دست ایشان را بطور کامل بند کرده ،سند و مدرک و همه چیز هم
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دارد .ما چه می کنیم؟ ما از ایشان دعوت می کنیم که شما معنویت باش ،شما
پاک باش ،شما منزه باش ،شما چراغ راهنمای تحول در استقالل و آزادی
باش .خوب ،آنها ،با خلق و خوی ایشان ،جور در نمی آمد .این است که به
حرف راست گوش نمی داد ،به حرف دروغ آن طرف ،گوش می داد .این است
که اگر جامعه ای بخواهد تحول صحیح انجام بدهد ،اول باید یکایک
شهروندان خودشان حقوند بشوند ،وجدان به حقوق پیدا بکنند ،حقوق خویش
را بشناسند ،به استعدادهای خودشان وجدان پیدا کنند ،و به عنوان انسان فعال
بشوند .آن کسی هم که در موقعیتی قرار می گیرد که سخنگوی آن مردم باشد،
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
کرد .پس ،مطالعۀ بالینی که انجام گرفته ،چقدر اهمیت دارد ،نه تنها به لحاظ
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
هستند که می گویند :ما چه باید بکنیم؟ این هایی که گفتم ،بکنید.

******

چرا روح الله خمینی مجلس شورای اول را با تقلب در
مقابل ریاست جمهوری اول قرارداد؟()2

1544

https://www.youtube.com/watch?v=PerSi3f8s88&feature=e
mb_logo

جهانگیر گلزار :آقای بنی صدر ،در ادامه سؤالی که در یک جلسه دیگر با شما
داشتیم ،و در مورد تاریخ آنگونه که رخ داده است ،بر میگردد به مسئله کارنامه
های ریاست جمهوری .در حقیقت گزارشات روزانه ای که شما در طی  9ماه و
چند روز به مردم دادید .در جلسۀ اول این مجموعه ،توضیح دادم که به چه
صورت بود .یک مسئله که دوست دارم نسل جوان بیشتر از آن اطالع داشته
باشد – قبالا هم با شما این مصاحبه را کردیم -که در اولین انتخابات ریاست
جمهوری  9نفر ،شاخص اصلی شدند .یعنی  9نفر اول که در انتخابات رأی
آور دند و این ها نظرات خودشان را به ملت ایران ارائه دادند ،و شما بعنوان
اولین منتخب ،با  7۶درصد آراء انتخاب شدید .خوب ،نفرات بعدی از آقای
مدنی گرفته تا آقای قطب زاده ،آقای طباطبایی ،آقای حبیبی و مرحوم فروهر و
 . ...در حقیقت این  9نفر آدم های ملی بودند که در انتخابات شرکت کردند
و مردمِ ما این ها را بعنوان آدم های ملی می دیدند .درست است که شما را
بعنوان یک آدم مسلمان می دیدند که دارای طرح و برنامه های اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی هستید ،شهر به شهر می رفتید ،توضیح می دادید که برنامۀ
ایرانِ سبز ،چگونه است ،ولی شما را بعنوان یک نماد ملی می دیدند ،با گذشته
ای که بعنوان آدم ملی فعال بودید .بعد در حقیقت در  ۵بهمن  ،13۵8اولین
انتخابات ریاست جمهوری .در  2۴اسفند  ،13۵8یک ماه و نیم بعد
انتخابات مجلس است .و در آنجا اکثریت بر خالف این گروه اول ،انتخاب
می شوند .این سؤال است که چگونه می تواند یک جامعه ای در مدت بسیار
کوتاه 2 ،انتخاب مختلف داشته باشد؟ حتی آقای حبیبی که از طرف حزب
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جمهوری اسالمی بوده و می گویند آقای خمینی هم به او رأی داده ،او هم
بعنوان آدم ملی در خارج کشور– تا آجا که من اطالع دارم -معروف بود،
بعنوان آدمی که حزب اللهی بوده ،نبوده است .چگونه اتفاق افتاد؟ به چه
جهت این اتفاق افتاد و چه هدفی را مجلس اول دنبال میکرد؟
ابوالحسن بنی صدر :باز بعنوان امر واقع مستمر ،رضاخان کودتا کرد .آن
مجلسی که به سلسله قاجار رأی داد ،چگونه این رأی را داد؟ آن جور که تاریخ
می گوید و افراد متفاوتی این ها را تصدیق می کنند ،این است که اوالً ،آقای
رضاخان شد نخست وزیر ،در انتخابات تهران و یکی دو جای دیگر که جلوی
چشم بود ،مداخله کرد و نظامی ها "نماینده هایی" را از صندوق در آوردند.
پس آن ها نمایندۀ مردم نبودند ،آن ها "نماینده" قشون بودند .بعد هم آن ها را
بردند به محل کار آقای سردار سپه ،امضاء گرفتند .مستوفی که رئیس مجلس
بود ،استعفا داد ،تا استعفا را بخوانند و بگویند رئیس نیست و جلسه رسمیت
ندارد ،تا رئیس تعیین بکند ،بلکه بتوانند از امروز به فردا یک فرصتی ایجاد
بکنند .آن استعفاء نامه را هم در مجلس نخواندند ،رأی دادند و مجلس در
واقع آلت فعل کودتا شد .استبداد سیاه  20ساله هم برقرار شد و غالب آن
"نماینده هایی" هم که به اصطالح اعتبار شخصی می داشتند ،هم چوب این
ضعف شان را خوردند.
حاال بیاییم سر مجلس اول بعد از انقالب .ما به آقای خمینی گفتیم که این
مجلس اول ما باید از مجلس اول مشروطه خیلی بهتر باشد .چون در این
جنبش همگانی همه مردم شرکت کردند .حاال ،من هنوز خبر نداشتم که این ها
[رهبران حزب جمهوری اسالمی] رفتند پیش آقای خمینی و از او اجازه تقلب
در انتخابات گرفتند .ولی از طرز اجرای این انتخابات متوجه شدم که نه ،این
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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
توجه بکنید ،اول تفاوت اساسی ای که "انتخابات این مجلس اول" با
انتخابات ریاست جمهوری اول دارد ،این است که در "انتخابات مجلس
اول" ،فقط  ۶میلیون و  ۶00هزار نفر شرکت کردند ،که نسبت به تعداد رأی
دهندگان آن زمان  28درصد می شد .در نامه به آقای خمینی نوشتم ،که
[اكثريت نسبى انتخاب مستقیم در دور اولِ] نصف بعالوۀ یک 1۴ ،درصد
می شود .خوب ،این میزان ،نمایندگی از مردم ندارد .این مجلس "نمایندگی
اش" را از کی دارد و موقعیت اش را به کی مدیون است؟ آن مقامی که این ها
را بعنوان "نماینده" آنجا نشانده است .یعنی حزب جمهوری اسالمی و در واقع
آقای خمینی .خوب ،پس این مجلس طبق دستور او عمل می کند .و از
شگفتی های تاریخ بشری اینکه مجلس ،کودتاچی بشود .چون قاعدتا ،قوۀ
مجریه است که  ،...مثالا رئیس قوه مجریه یا یک نظامی کودتا می کند،
مجلس را هم منحل می کند ،قانون اساسی را تعطیل می کند و نظام جدید را
اعالم می کند و می تازاند .اینکه مجلس ،ضدِ قوه مجریه و آنهم ضدِ اولین
م نتخب تاریخ ایران بشود ،نوبر است .از این لحاظ که االن سابقه قبلی را
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
کرده بودند .منتخب اول تاریخ ایران بودم و بر سر حقوق و آزادی های مردم
هم ایستاده بودم .پس

این ها بیخود در مجلس 2 ،...تا مسئله است.

یکی،مسئلۀ حزب اللهی ها بود که می گفتند ،به لحاظ اینکه بنی صدر طرفدار
حقوق بشر است– صفت غربی هم به آن می دادند که حقوق بشر غربی
است ،-طرفدار دموکراسی غربی است ،مخالف والیت فقیه است ،مخالف
دادگاه های انقالب است ،مخالف سپاه است . ... ،از دید آن ها ،این چیزها
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را که بگویی ،و کسی که به این صفات شناخته می شود ،باید حتی سرش را هم
برید ،همانطوریکه آقای گیالنی مرا  7بار به اعدام محکوم کرد .اما از نظر
تاریخ که نگاه کنید ،می گوید این چه مجلسی است که کسی را به روی این
اعتبار که روی استقالل و آزادی ایستاده و از حقوق انسان ها دفاع می کند،
بعنوان بیکفایت عزل کرده است .این چه جور مجلسی است؟ ولی آنها به
تاریخ اهمیت نمی دادند ،آن زمان ،آقایان [حزب اللهی] می خواستند قدرت را
قبضه کنند .از کی شروع کردند به قبضه کردن قدرت؟ این یک سؤال مهمی
است برای نسل امروز .خوشبختانه ،حاال که گفتم ،این صورت جلسات منتشر
شده ،سر رشته را در آنجا پیدا می کند .گر چه ،یک خوشبختی دیگر ،مردم
ایران دارند :آقای دکتر یزدی ،کارنامه یا خاطراتش را هم تحت عنوان ۶0
سال شکوری و صبوری نوشته است .در جلد سوم آن ،می گوید که یک طرح
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
جامعه را از لحاظ سیاسی -اجتماعی ،مهار بکند .حزب جمهوری اسالمی ها
گفتند ،نهضت آزادی نباشد ،ما خودمان این کار را می کنیم .خوب ،ما از این
طرح محرمانه خبر نداشتیم .بعد توی شورای انقالب می بینیم 2 ،تا که
مهمترین است ،طرح می شود که امام فرمودند که این ها تحت نظر شورای
انقالب باشند .کدام ها است؟ یکی سپاه پاسداران است– کمیته ها که دست
آقای مهدوی کنی است که قبالا هم بود -یکی هم دادگاه انقالب .خوب ،آقای
طالقانی میگوید که بار شورای انقالب را سنگین نکنید .تصدی این ها به
شورای انقالب ربط ندارد .من می گویم که این تمرکز یعنی استبداد و
دیکتاتوری ،و در عمل انجام می گیرد .حتی خود آقای دکتر یزدی می آید
تحویل می دهد .آن ترکیبی که درست کرده بود ،آن ترکیب به ایشان وفا نکرد و
اختیار این دو تا افتاد دست شورای انقالب .شورای انقالب کیست؟ اکثریت
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آن ،همین بانیان حزب جمهوری اسالمی اند .پس قبضه قدرت از آنجا شروع
شده بود .علت اینکه به آقای خمینی گفتند این که نشد ،آقای بهشتی گفته بود
یا انتخابات ریاست جمهوری نمی شود ،یا بنی صدر رئیس جمهور نمی شود–
چرا این حرف را زده بود؟ -به لحاظ آن طرح بود :طرحی که بر اساس آن،
حزب جمهوری اسالمی بخواهد دولت را تصرف بکند ،یا باید انتخابات
نشود ،یا بنی صدر رئیس جمهور نشود .حاال آن وقت ،آقای خمینی هم حالت
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
شد و بنی صدر با  7۶درصد آرا رئیس جمهور شد .پس ،باید بروند پیش
ایشا ن ،آقای هاشمی رفسنجانی گریه هم بکند و بگوید که آقا ،این طبق بهم
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.
جهانگیر گلزار :در مقابله با شخص رئیس جمهوری ،یا نوع تفکر شما بود؟
دعوای با شخص که نیست .اگر فقط شخص بود ،شاید می توانستند شما را به
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
تحو ل از پایین بشود ،یا تحول از باال .آن زمان اهمیت این دعوا ،بر آن نسل
معلوم نبود .درس خوانده های ما ،متأسفانه ،همه ،یعنی اکثریت ،لنین زده
بودند .ما در واقع در یک اقلیت کوچک بودیم ،در بین آنهایی که اصل را،
هدف مبارزه را بدست آوردن قدرت ،حفظ قدرت و بکار بردن قدرت نمی
دانستند .حاال بعدها ،بعد از کودتا ،توی همین خارج ،یک کسی در مقام
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پاسخ به بنی صدر ،گفته بود که این آقا ،آرمان خواه است .اینکه هدف مبارزه،
استقالل و آزادی است ،یعنی چه؟ هدف مبارزه ،معلوم است که قدرت است.
مسئلۀ قدرت زدگی ،یک بیماری است که گفت ،آخرین چیزی که از کلۀ یک
مؤمن بدر می رود ،حُبِ ریاست است .مؤمن ،افراد عادی که جای خود دارد.
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.
حتی خط ما این بود که جامعه در تحولی که می کند ،اگر بتواند به جایی برسد
که رابطه های خودش را با حقوق تنظیم کند ،هر انسانی ،عارف به حقوق
باشد ،عمل به حقوق بکند ،احتیاج به دولت ندارد .خود بخود به خویشتن
سازمان می دهد ،چنانکه در انقالب ایران همین کار را کرد .یک جنبش
همگانی بوده ،خود ،به خود ،سازمان داد .پس دعوا سر این بوده .سر قدرت
است و آن اندیشه راهنمایی ،آن اسالمی که 2 ،...تا اسالم آنجا روبرو است.
خودِ این ،بحث بسیار مهمی است که در کارنامه ،روزمره ،مطرح بوده است.
اسالمِ بی یال و دم و اشکم ،توجیه گر قدرت ،و اسالم به مثابۀ بیان استقالل و
آزادی که در انقالب ایران ،آن اصول  20گانه را هدف های انقالب ایران
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
من حرف آقای خمینی را می پذیرفتم که با آن طرف همکاری کنم ،همینجوری
که به من در کرمانشاه که بودم ،توسط برادر زاده اش پیام داده بود ،عزیز می
شدم ،رئیس جمهور می ماندم ،فرمانده کل قوا می ماندم ،حکومت را تغییر می
دادم ،هر کس را که می خواستم نخست وزیر می شد و وزیر .اگر دعوا سر
قدرت بود ،من می باید می پذیرفتم ،چون همه کاره می شدم .و من گفتم ،نه.
چون نمی خواستم آلت فعل جنایت بشوم .می دانستم که استبداد یعنی،
خیانت ،فساد ،جنایت.
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جهانگیر گلزار :اگر این حرف را می پذیرفتید ،دوگانه نمی توانستید بازی
کنید .باید دقیقا آن کاری را می کردید که از شما می خواستند .یک عده،
خیال می کنند که شما می گفتید ،بله ،و بعد می رفتید کار خودتان را می
کردید .کار خودی ،نمی شد انجام داد.
ابوالحسن بنی صدر :نه ،این ها خود فریبی است .شدنی نبود ،برای اینکه،
ایشان از من می خواست که بیانیه بدهم 8 ،گروه سیاسی را محکوم کنم .این 8
گروه هم  ۴0سال است ،تشکر بجای خود ،از فحش دادن هم ،مضایقه
نفرمودند .با این حال ،من روی اصل دفاع از استقالل و آزادی و تحول از
پایین ،نمی پذیرفتم که رئیس جمهور ،سازمان های سیاسی را محکوم بکند.
می گفت این را بکن ،همکاری با آن طرف را بکن .همکاری با آن طرف،
یعنی چه؟ یعنی آن معاملۀ پنهانی را امضاء بکن .من در یک نامه ای که به
تاریخ  12فروردین  13۵9است ،می گویم که این معامله در پاریس انجام
گرفته است .معامله پنهانی سر گروگان ها که سبب شد ،رونالد ریگان رئیس
جمهور امریکا بشود .پس ،این کارهای را باید می کردم .آن دادگاه های
انقالب ،و بگیر و ببندها را باید تصدیق می کردم .خوب ،اگر این ها را می
کردم ،خودم می شدم آلت فعلِ استبداد.
جهانگیر گلزار :در حقیقت دیگر ،این کارنامه ها را هم نمی توانستید بنویسید.
ابوالحسن بنی صدر :نه دیگر ،آن را هم باید تعطیل می کردم.
جهانگیر گلزار :آنها را باید در خدمت قدرت می نوشتید.
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ابوالحسن بنی صدر :نخیر ،اصالا می گفت تعطیل .به این ترتیب آنهایی که می
گویند ،دعوا سر قدرت بوده ،دروغگوهای بزرگی هستند :با این همه مدرک و
سند ،جرأت می کنند ،دروغ بگویند .نه ،یک طرف سر استقالل و آزادی و
حقوق ایستاده ،یک طرف قدرت می خواست .خوب ،حاال این چکار بکند؟
آخرین دیدار من با آقای خمینی که تلخ ترین دیدار است – تا آن زمان ،هنوز
من می گفتم ،نه ،آقای خمینی در زد و بند محرمانه با ریگان و بوش نبود-
حاال ،آنجا پسر او می گفت ...
جهانگیر گلزار :می فرمایید چه تاریخی بود؟
ابوالحسن بنی صدر 1۶ :خرداد  .13۶0آنجا [در منزل و پیشِ روح الله
خمینی] پسر ایشان می گفت که آقای بنی صدر ،شما یک عیب دارید .پرسیدم
چه عیبی؟ گفت ،وِل نمی کنی .هی می گویید ،اینها سازش کردند ،سازش
کردند؛ آقا! سازش کردند یا نکردند ،تمام شد رفت؛ گروگان ها هم به امریکا
برگشتند .حاال ،امام می فرمانید ،شما با این ها همکاری کنید .پس ،امام می
داند که یک سازشی شده است! واِال ،یعنی چه این حرف که در حضور او می
زند؟
جهانگیر گلزار :نه اینکه فقط سازش شد ،بلکه موافق هم هست که او [احمد
خمینی] دارد در حضورش می گوید.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،دارم همین را می گویم .ما تا آنجا می گفتیم ،ایشان
اطالع نداشته ،نمی دانسته ،می گوید اصالا اینها دروغ اند ،چه سازشی؟! حاال
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[آنجا ،در حضور روح الله خمینی] معلوم شد ،خیر ،می داند .خوب ،می داند،
 ...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،
در رابطه با شیطان بزرگ ،من بروم با آنها همکاری کنم؟ یعنی چه ،آخر؟!
خیلی به من تلخ شد .شما فکر کنید ،من اینقدر به این آدم عالقه دارم ،می
خواهم یک نماد معنویت بشود ،حاال می بینم که یک جرثومه کثیف از
خیانت ،زورگویی است .آخر ،آن چه و این چه؟! اصالا حالتی به من دست داد
که به این تلخی تا عمر دارم یادم نمی رود ،هیچ وقت ،اینقدر تلخ به من
نگذشت .اِه؟ پس اینجور؟ حاال باز اگر من می خواستم دعوای قدرت بکنم،
باید می گفتم ،بله ،چون ایشان می فرمایند ،چشم ،آنجوری که ایشان می
فرمایند ،همانجور من می کنم .اما نه ،گفتم نه ،نمی کنم .یک نه ای گفتم که
خودم می دانستم که این «نه» ای که دارم می گویم ،خیلی گران تمام می شود.
نه اینکه نمی دانستم.
جهانگیر گلزار :شما ،مقدمات کودتا را هم یک به یک گفته بودید.
ابوالحسن بنی صدر :قبالا ،همۀ آنها را  ...که بحثی اِالحِدَّه است :کودتای
خزنده را بطور مرتب که به این مرحله آمده ،تا اینجا آمده ،از این به بعد هم
ادامه پیدا می کند ،این ها را روزمره داشتیم می گفتم .حتی یک کتاب راجع
به کودتا خواندم ،و می گفتم که این کودتا چگونه انجام می شود ،تا که جامعه
هشیار باشد ،ببیند ،همان عالمت ها ،همان کار ها ،اینجا دارد انجام می گیرد،
 ...آن جای خود.
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جهانگیر گلزار :آن لحظهای که در مقابل آقای خمینی اینگونه پاسخ دادید ،می
دانستید که آخرش چه خواهد شد.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،دیگر واضح بود .با این حال ،به همدان آمدیم ،آنجا
که روزنامه ها را توقیف کرده بود ،آقای بهشتی ،به نام دادستان انقالب،
دستور توقیف داده بود ،که بعد آقای هاشمی رفسنجانی در یادداشت های عبور
از بحران می گوید که نه ،آن دادستان انقالب ،خبر نداشت ،این آقا به نام او،
کرد .آقای بهشتی ،حافظ حقوق مردم ،رئیس قوه قضائیه تشریف داشتند! در
حالیکه ،ما هم به این تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم که یکی اش این
آزادی بیان است ،اعتراض می کردیم ،آقای خمینی هم آمد و دومین سخنرانی
تند را بر ضد بنی صدر کرد .بعد هم که به کرمانشاه رفتیم ،آن پیام را داد یا این
کارها را می کنی ،عزیزی و  ،...و یا تا آخر می روم .قبالا در یک نامه ای به
ایشان نوشتم ،آن آخر شما کجاست؟ شما ،یک کربال کم داری ،منهم آماده ام.
آنجا ،سر من را میخواهی ببُری ،ببُر .کار به اینجا می رسد.
جهانگیر گلزار :در کارنامه هم چند بار می نویسید که آمادۀ شهادتم ،از بس که
اینها خشونت می کنند.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،اگر کسی آن کارنامه را بخواند ،می بیند که آن جبهه
جنگی که با عراق مشغول بودیم ،پیشِ جبهۀ جنگی که این ها گشوده بودند،
چیز کوچکی بود .منتها از دید ما ،آن [جنگ با عراق] مقدم بود .به لحاظ
اینکه ما اگر به این زد و خورد مشغول می شدیم و بخشی از کشور می رفت،
به این زودی ،باز پس گرفتنش ،ممکن نمی شد .نمی توانیم بگوییم که بله ،می
شد .در جاهای دیگر می بینیم که رفت و بر نگشت .این است که ما به آن تقدم
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می دادیم .گفتیم کشور بماند ،در داخل کشور ،باالخره بلکه یک کاری ،روزی
مردم بکنند .بهرحال .آقای خمینی استعفای من هم ،دستش بود .من که روز
اول انتخاب ،استعفاء نامه ام را نوشتم ،گفتم ،هیچوقت نمی خواهم بین من و
شما دعوا بشود .هر وقت شما الزم دیدید ،این را منتشر کن .چرا منتشر
نکرد؟ چرا الزم داشت که این به شکل کودتا انجام بگیرد؟ اول ،اگر آن کار
را می کرد ،دستش از سرکوب کوتاه بود .دو ،اینکه ،زبان من که دیگر در
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
بود .با آن محبوبیتی که من داشتم که این ها (همین آقای بهشتی و خامنه ای و
رفسنجانی) رفته بودند گفته بودند که االن با روحانیت یک طرف و ایشان
یک طرف ،ایشان برنده است؛ فردا جنگ را تمام کند ،سوار تانک هایش می
شود می آید ،دیگر شما هم حریفش نمی شوید .سه ،جنگ .غیر متعهدها قرار
بود پاسخ مثبت صدام حسین را بیاوند ،جنگ تمام بشود ،آن را چه جور
توجیه کند؟ پس الزم داشت که این را به صورت برخورد خونین انجام بدهد.
واِال هیچ دلیل دیگری نداشت .که بتواند از لحظۀ اول صداها را در سینه ها
حبس کند ،با اعدام های دست جمعی ،نفس ها را در سینه حبس کند ،تا کسی
نتواند بگوید ،چرا؟ دلیل اش این بود .واِال 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
را در دست بگیرید ،اینجور است .البته تنها مجلس نبود ،از اول بنایش بر این
بود که نخست وزیر هم کسی باشد که با رئیس جمهور ضد باشد .این است که
احمد خمینی را بفرستد پیش دکتر سنجابی که شما نخست وزیری را به شرط
مخالفت با بنی صدر ،قبول کن ،یک مورد و دو مورد نیست .آقای رجایی را
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تحمیل می کند ،برای اینکه می داند یک آدم خشک سری است ،آلت فعالی
است ،بر ضد بنی صدر.
جهانگیر گلزار :البته چیز تازه ای نیست که شما االن دارید میگویید .تمام این
موارد را در کارنامه توضیح داده اید .حتی اخالق رجایی را گفتید ،ناتوانایی
هایش را گفتید ،یک به یک ،تمام صحبت هایی که با افرادی که آمدند در
رابطه با انتخاب نخست وزیر صحبت کردند ،در آنجا واضح توضیح داده شد.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،همۀ این ها را توضیح دادیم ،نتیجه چی شد؟ نتیجه
اینکه مجلس ،وسیلۀ کودتا شد .حاال توی مجلس ،آن وسط بازها ،االن به آنها
حرفی بزنی ،می گویند آقا 3 ،طرف بوده است ،نسل امروز باید حرف های 3
طرف را بخواند .اینکه حرف هر  3طرف را بخواند ،حرف درستی است.
یعنی ،آنها ،حرف هایی دارند ،نسل امروز باید برود ببیند آنها چه گفتند؟ ما که
گفتیم[ ،آن کارنامه] مطالعۀ بالینی است ،بطوری که منهای اتکا به گوینده
است .گوینده را حذف بکنی ،هنوز بعد از  ۴0سال ،تمام واقعیت وضعیتی که
امروز ایران در آن است ،در آن کارنامه یک به یک توضیح داده شده است؛
اینکه ایران این وضعیت را پیدا خواهد کرد .در آن مجلس ،واقعا  3گرایش
بود؟ نه .آن وسط بازها در آنجا ،اوالً یک بیانیه دادند که  3تا جرم برای من
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
نیست .پس  3طرفی توی کار نبوده است .در رأی دادن هم ،آن طرف را
انتخاب کردند .شما اگر طرف سوم بودی ،چطور رفتی آن طرف رأی دادی؟
چه جوری رأی دادند؟ به قول آقای صلواتی که می گوید ،من مخالف بودم،
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
الاقل ببرند آنجا یک امضایی از خودشان بگیرند .نه ،با ابالغ و دستور آقای
خمینی که کار بنی صدر را تمام کنید ،آنطور که آقای هاشمی رفسنجانی در
کارنامه می گوید ،کفایت داشته و آها هم طبق دستور رأی دادند ،منهای 2
نفر .یکی ،آقای معینفر است که در مخالفت ،خطبۀ بسیار شجاعانه و ماندگار
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
خطرناکند ،به این جهت است .سر بزنگاه ،طرف قدرت را می گیرند .حاال
روزی که اوضاع تغییر کند– اگر ما روی این خط نایستاده بودیم ،حاال که
ایستادیم ،اینجور شده است -می گویند ،نه ،ما نه این طرف بودیم ،نه آن
طرف .آدم دروغگو! آن روز کجا بودی؟ حاال نه این طرفی چون بیرونت کرده،
می گویی ،نه اینجایی ،نه آنجایی .چون آن وسط بازها را ،آن طرف هم که
حاکم می شود ،اول کاری که می کند ،اینها [وسط بازها] را مرخص می کند.
چون می داند ،اینها موجودات خطرناکی اند ،در بزنگاه ممکن است همین
بازی را با آنها بکنند .پس از اول دفع می کند ،که اینها هم از امور واقع مستمر
اند ،رضاخان ،همین کار را کرد ،سلیمان میرزا و همۀ اینهایی که یا وسط بازی
می کردند ،یا یک پا این ور و یک پا آن ور ،همه این ها را حذف کرد.
استثناء هم ندارد .آقای استالین هم همین کار را کرد ،هیتلر هم همین کار را
کرد .قاعده است ،قدرت که نمی آید وسیلۀ بازی بشود– یکی را بگذارد آن
وسط ،اگر یک وقت دید این ور ممکن است بچربد ،بماند ،نه ،برود آن ور،-
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،
بعنوان مجلس کودتا می ماند .گرچه امر واقع مستمر است ،اما فرقی دارد این
مجلس با مجلسی که رضاخان را "شاه" کرد ،این است که رضاخان کودتا کرده
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بود ،قدرت را قبضه کرده بود .آنها [وسط بازها] می توانستند بگویند که ما
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
مانند بود .یک جنبش همگانی خودانگیخته ،خودسازمان یافته بود .خیلی جفا
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
پیدا نمی کند ،هرگاه نتواند روابطی را که در سطح جامعه باید تنظیم بشوند،
روابطی باشند که حقوق تنظیم می کنند ،تا احتیاجی ،محلی برای استبداد و
بازسازی استبداد ،نماند .اگر این کار را نکرد ،انقالب عبارت از تحولی
خودانگیخته نشد ،همه را به حواله بعد داد و گمان کرد که این مثالا ،بگوید که
من حقوق انسانی را دارم و این دولت است که باید مرا برخوردار بکند .نه آقا،
نه خانم ،این حقوق را شما دارید .یعنی خود باید به این حقوق عمل کنید.
نکردید ،همین که االن شده است ،می شود .کودتا می کنند ۴0 ،سال این
بالها را بر سر شماها می آورند .آن زمان ،هشدارها ،هر روز ،داده می شود که
سرنوشت شما این می شود و خواهد شد .چنانچه االن هم همچنان توی همان
وضعیت هستید .از این وضعیت هم بخواهید بیرون بروید ،راهکار این است
که تحول از پایین انجام بگیرد .یعنی هر شهروند ایرانی وجدان پیدا بکند ،به
حقوق خود ،به استعدادهای خود ،و به حقوق عمل کند و فعال بگردد .شاد و
پیروز باشید.
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چه نیازی داشتند در خرداد  13۶0برضد رئیس جمهوری
اول کودتا کنند؟ جبهۀ داخلی کشنده تر بود یا جنگ با
عراق؟()3
https://www.youtube.com/watch?v=hrpamjdwsQw&feature

=emb_logo

جهانگیر گلزار  :بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون سپیده ،این سومین جلسه
ای است که با آقای بنی صدر در رابطه با کارنامه های روزانه ایشان ،یعنی
گزارشات روزانۀ رئیس جمهور به ملت ایران که در روزنامه انقالب اسالمی در
ایران انتشار پیدا می کرد و بیش از  9ماه این گزارش های روزانه انتشار می
یافت ،سئواالتی را مطرح می کنیم و می خواهیم بخشی از این تاریخ را در
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،
هشداری است که شما هر روز به ملت می دادید .تقریبا می شود گفت ،جا به
جا به شکل های مختلف ،اگر در جبهه هستید ،اگر با مردم هستید ،اگر در
سیستان و بلوچستان هستید ،اگر در شمال ایران هستید ،فرق نمی کند ،در هر
جای ایران و به هر مناسبت راجع به آن صحبت می کنید و آن مسئلۀ کودتا علیه
شما است .حرف روزهای آخر نیست .حتی از روزهای اولی که شما این
گزارشات را می نویسید ،این ها را می شود مشاهده کرد .شما دو جبهه را
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توضیح می دهید .یکی جبهۀ جنگ که شما در حقیقت مسئولیت کل جبهه ها
را داشتید ،مسئولیت جنگ را داشتید و دیگری به عنوان ریاست جمهوری در
ارتباط شما با مردم ،از وضعیت داخلی کشور .شما از دو جبهه مختلف
صحبت میکنید و یک جبهه را همیشه می گویید سخت تر است .میگویید
جبهه داخلی ما بسیار سخت تر است ،نسبت به جبهۀ جنگی که با عراق داریم و
این هشدار بسیار مهمی است .شاید آن زمان کمتر کسی متوجه می شد که
منظور شما در آن هشدارها چیست .اما االن که تاریخ گذشته ،آدم بهتر متوجه
می شود که چه منظوری داشتید و در مصاحبه های قبلی هم این را عنوان
کردید .یک مجموعه سئوال هست در این رابطه .سئوال اول اینکه چه نیاز
داشتند علیه شما کودتا کنند؟ هشدارهای روزانه شما چه تأثیری را دنبال می
کرد؟ یعنی شما چه چیزی را می خواستید با آن هشدارها دنبال کنید؟ کدام
جبهه سخت تر بود؟ جبهۀ خارج که جنگ با خارج بود و جبهۀ داخل که در
حقیقت مسئله کودتا را دنبال می کرد؟ و اگر زمان مصاحبه امروز کافی
نیست ،می توانیم این را در مصاحبۀ بعدی ادامه بدهیم.
ابوالحسن بنی صدر  :اینکه این ها چرا میخواستند که کودتا کنند .در کارنامه
 22اسفند تا چندم فروردین این هست که آقای مهندس مهدی بازرگان و آقای
دکتر یدالله سحابی ،نزد من آمدند و گفتند که این برنامۀ آمریکا ،دارد اجرا می
شود .اگر تا حاال به تأخیر افتاده ،به لحاظ این روش شما است– خطاب به
من -که روزمره این را به مردم آگاهی می دهید ،هشدار می دهید ،توضیح می
دهید و مراحل مختلف این کودتای خزنده را با مردم در میان می گذارید .ولی
اینطور که پیداست ،این برنامه اجرا خواهد شد .یعنی از دید آن دو شخصیت
هم این برنامه آمریکا باید پیاده می شد .یعنی چه؟ این برنامه چه بود؟ البته در
کارنامه از قول آن ها نیست که این برنامه چیست .چون فرض این است که هر
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دو طرف می دانستیم که از چی داریم حرف می زنیم .به لحاظ رعایت آقای
خمینی هم در کارنامه نیاوردیم که این برنامه ای که امریکا اجرا می کند و می
شود ،چیست .اما خوب ،بعد در  3جلد کتابِ "سیر تحول سیاست آمریکا در
ایران ،كتاب اول ،امريکا و انقالب" ،که آنجا از جمله تمام اسناد سفارت
امریکا یک به یک آورده شده و این بخش اول آن کتاب را تشکیل می دهد.
آن کتاب هایی که مقام های امریکایی نوشتند هم ،آقای سولیوان آخرین سفیر
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
ایران که دولت بختیار را تثبیت بکند .جلد  2مربوط میشود به گروگانگیری و
آن معامله پنهانی بر سر گروگان ها .جلد  3مربوط به بعد از آن تاریخ است که
ایران گیت است .پس ناگفته های آن زمان در  3جلد گفته شده است.
جهانگیر گلزار  :البته در آن زمان هم شما در کارنامه دائما هشدار می دادید.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،آن ها هست .گفتم که معامله گروگان ها این سرنوشت
را پیدا کرد .قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته ام که این کار به
ترتیبی انجام می گیرد که کارتر شکست بخورد و ریگان انتخاب بشود .این ها
را گفته ام .اما این که بشکافی و جزء به جزء بگویی که این طرح امریکایی
بوده و چه جوری در امریکا تهیه شده و چه جوری آمد در ایران ،اجرا شد و
خمینی چه جوری این را انقالب دوم و بزرگ تر از انقالب خواند و بعد
چیزی که قرار بود بیشتر از  ۴ ،3روز بیشتر طول نکشد ۴۴۴ ،روز طول کشید
و شد آن معامله محرمانه و جنگ با عراق که دامن ایران را گرفت و تا وضعیت
امروز .این ها پیامدهای آن گروگانگیری است .برنامه ای که باید اجرا بشود،
1561

این است .کی اجرا می کرده است؟ سئوال اساسی است .رهبران حزب
جمهوری اسالمی .یعنی آقایان بهشتی ،هاشمی رفسنجانی ،خامنه ای ،موسوی
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
که انقالب دوم است و تا معامله پنهانی و تا ایران گیت .تا قربانی کردن آقای
منتظری .قضیۀ منتظری لو دادن این ایران گیت است که بحث عمده اش را از
طریق من انجام داد .پس ،یا من باید با این ها می ساختم ،یعنی موافقت می
کردم و وارد آن گنداب می شدم ،به اصطالح در آن سرای قدرت منهم وارد می
شدم و قفلی هم روی در می زدند ،دو تا قفل می شد ،که هر دو در آن جا اسیر
باشیم ،یا باید می گفتم نه .و من گفتم ،نه.
چند نکته هست که نسل امروز برایش مهم است .برای اینکه آن کودتا ،فقط
یک کودتا نبود ،امر واقع مستمر است تا امروز .نگاه کنید :دنباله اش کودتای
منتظری (عزل او) آمده ،بعد هم آمده نسب آقای خامنه ای که خودش هم در
مجلس گفته که باید خون گریست به حالی مردمی که من

رهبرشان بشوم.

طراحی ها و اجراها و حقه بازی ها و دروغسازی ها و  ...در آن مجلس
خبرگان هم یکی پیدا نشد که بگوید آقا ،این رهبر باید طبق قانون اساسی
گزیده بشود! نظام سلطنتی که نیست که آقای اعلیحضرت بگوید که کدام یک
از بچه های ایشان ،جانشین ایشان بشود .بر فرض هم که آقای خمینی گفته بود
که آقای خامنه ای برای جانشینی من مناسب است ،اما هزار دلیل دارم که آقای
خمینی نمی توانسته این حرف را بزند .یک دلیل اینکه ،مگر ایشان رئیس
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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کرد از اینکه آقای خمینی نمی گذاشت این آقا نفس بکشد .مگر همین میر
حسین موسوی را بعنوان نخست وزیر ،به او تحمیل نکرد؟ مگر این دو پا
نشدند– ثقفی برادر زن [روح الله خمینی] آن جا بوده و به من پیغام داده بود-
که آقای میر حسین موسوی و آقای خامنه ای می روند پیش ایشان که دعوا طی
کنند .با بگو مگوهایشان ،حوصله او را سر می برند ،می گوید ،پا شوید،
بروید ،همه تان جمع بشوید ،یک انگشت بنی صدر نمی شوید .ثقفی می
گوید ،وقتی آنها رفتند ،به او گفتم خوب چرا او را که الیق می دانی و خوب
کار می کرد و  ...از دست دادی؟ [روح خمینی] گفت" :من از دست ندادم،
این اطرافیانش ،بیچاره اش کردند .هی گفتم ،این ها را بران" .اطرافیان من کی
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.
و اینکه آقای خمینی ،آقای خامنه ای را مجتهد میدانست؟ این ،مسئله است،
دیگر .می گوید ،والیت فقیه .این آقا را فقیه می دانست؟ او را در مجلس اول
[مجلس خبرگان رهبری] به عنوان مجتهد متجزی می دانستند .یعنی کسی که
می تواند در بعضی از مسائل دینی ،اجتهاد کند ،نه در همۀ مسائل .به این
عنوان او را در آن مجلس [مجلس خبرگان رهبری] پذیرفتند .اگر می دانست،
در حضور ایشان ،در  2۵اسفند  ،13۵9آقای بهشتی گفت که ما با آقای بنی
صدر نمی توانیم همکاری کنیم .ایشان خودش را دانشمند قرن می داند ،مغز
قرن می داند ،ما را هم بیسواد می داند .و من گفتم ،و بی دین.
جهانگیر گلزار :حاال توی این دوره ،بی دینی شان اثبات شده ،برای همه
مشخص است که بعنوان بی دین ،عمل کردند.
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ابوالحسن بنی صدر :اصالا ضد دین .تخفیف دادم .ضد دین از آب در آمدند.
آقای خمینی ،آنجا [در  2۵اسفند  ]13۵9گفت که یکی از این ها ،مجتهد
است؟ باید می گفت ،دیگر .باید می گفت ،این چه حرفی است دارید ،می
زنید؟ همه مجتهد هستند .حاال تازه بهشتی کجا ،و این آقا کجا .پس در واقع
کودتا کردند .دلیل دیگر هم داریم و سند داریم .آقای کیمچی مدیر کل وزارت
خارجه اسرائیل ،پیغام این آقایان را برده است ،پیش آقای مک فارلین مشاور
پیشین امنیت ملی رونالد ریگان که رفت ایران و سرپرست گروهی بود که بعد
افتضاح ایران گیت رو شد .این ،در کتاب خاطرات آقای مک فارلن آمده
است .می گوید ایشان [آقای کیمچی] رفته پیش آن آقا [آقای مک فارلن]،
گفته است که میانه روهایی که این آقایان باشند ،می گویند هرگاه ما از حمایت
آمریکا مطمئن بشویم ،حاضریم خمینی را هم بکشیم .پس این ها تا آن جا
آمده بودهاند که برای به قدرت رسیدن ،خمینی را هم بکشند!
جهانگیر گلزار :درجۀ صحت چنین حرفی را که می زنید تا چه حد است؟
ابوالحسن بنی صدر :ببینید ،درجۀ  ،...آن طرف می گوید ،ما گفتیم ،نه؛
سیاست امریکا این است که در مورد رؤسای دولت ها ،تا آنجا نرویم .دالیل
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
هایی که االن حاکم اند و دستیارانشان ،هیچکس نگفته که چنین حرفی گفته
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،
بعد از اینکه مجلس خبرگان ،جلسه اش را جور کردند و این حقه بازی و
صحنه سازی را راه انداختند و این آقا را کردند رهبر ،آنوقت آن تشریفات را
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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
بخواند ،این آقای رهبر ،در مقام رهبر ،پشت سر او در نماز میت ایستاده بود.
این ها همه دلیل بر اینکه برای این ها قدرت اصل بوده است .بعد هم مگر
خمینی زدایی نکردند؟ پسر او را من کشتم ،یا شما؟ آنها کشتند ،دیگر .پسر
[حسن خمینی] آن آقا [احمد خمینی] گفت که او گنجینۀ اسرار نظام بود.
گنجینه اسرار نظام که نمی شود زنده بماند ،و دائم بگوید ،بگویم؟ می گویم،
ها .کودتا کردند و این آقا شد رهبر و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور.
بعد از آن ماجرای جنبش سال  88و سرکوب خونین .حتی در مقام رئیس
جمهوری که اختیاری هم ندارد  ...تازه آن رهبر ،آقای خمینی زور می گفت،
طبق قانون اساسی اختیار نداشت .در بازنگری قانون اساسی که کودتای دیگری
بود ،حاال والیت فقیه ،مطلقه شده است
جهانگیر گلزار  :با اختیارات مطلقه
ابوالحسن بنی صدر :بله 11 .اختیارات به ایشان دادند ،تازه می گوید این کف
اختیارات ایشان است .حکم حکومتی هم می کند ،هر کاری هم دلش
خواست می کند .پس این کودتا هم ادامه دارد ،امر واقع مستمر است .حاال
برای رهبری بعدی هم دارند تدارک می بینند ،آن هم یک کودتای دیگری
خواهد بود .حاال من آن زمان عالوه بر اینکه مراحل کودتا را روز بروز می
گفتم که کودتای خزنده به اینجا رسیده ،مردم هشیار باشید ،در صحنه باشید،
حاضر باشید ،استقامت کنید 3 ،تا سوره قرآن را آنجا بعنوان روش توضیح
دادم که  2جنبه دارد .یک جنبه اش مردم اند ،و یک جنبه اش آقای خمینی
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است :مردم بدانند که اگر به استقامت بایستند ،کودتا ممکن نمیشود ،این آقا
بداند که چه سرنوشتی در انتظارش است .یک کتاب راجع به کودتا خواندم،
توضیح دادم که این کودتا چگونه انجام می گیرد ،چه سرنوشتی پیدا میکند،
چه کسانی در کودتا حذف می شوند .خیلی مهم است .این حذف [بعدی]
سران حزب جمهوری اسالمی ،قبالا در کارنامه گفته شده که در همۀ کودتا
اینجور رخ می دهد ،بخشی از کودتاگرها ،حذف می شوند .قانون کودتا است.
از آن کتاب گفتم ،نویسنده آن کتاب هم یکی از مشاوران آقای ریگان بوده که
در واقع امریکایی ها میخواستند در ایران کودتا کنند و دوباره این رژیم را
دست نشانده کنند .حاال ،یک مسئله ای که پیش می آید ،البته این بعد ،پیش
آمده ،یعنی من از کرمانشاه به تهران آمدم ،با دوستان و مشاوران ...
جهانگیر گلزار :چه تاریخی از کرمانشاه آمدید که این پیام را به شما دادند؟
ابوالحسن بنی صدر :بله؟
جهانگیر گلزار :یادتان هست که چه تاریخی بود که در کرمانشاه بودید که به
شما پیام دادند ...
ابوالحسن بنی صدر 18 :خرداد  ،13۶0بود 18 .خرداد ،آقای خمینی آن پیام
را توسط برادر زاده اش داد ،بعد عزل [از فرماندهی کل قوا] است ،بعد از عزل
هم ،من به تهران آمدم .در تهران یک جمعی بوده ،آنطور که یادم هست ،از
جمله در آن جمع ،زنده یاد شهید سید حسین نواب صفوی که مشاور من بوده،
حاضر بودند .آنجا صحبت پیش آمده که اینها تا پای عزل می روند .خوب ،من
می گفتم این ها راهی ندارند .چه جوری پای عزل می روند؟ بر فرض بروند،
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توی مردم می رویم .یکی دیگر می گوید که شما هنوز به این آقا باور دارید؟
این آقا مردم را هم به رگبار می بندد .من می گویم ،نه آقا ،او هر چه دارد ،از
این مردم دارد ،تا آنجا نمی رود .می رویم با مردم ،به مقاومت میایستیم و
عمل می کنیم .در آنجا صحبت پیش آمده که مبارزه را باید در سطح جامعه
برد یا در باال؟ جواب من این است که نه ،مردم با ما هستند ،دلیل ندارد که
دعوا را توی مردم ببریم ،که جنگ داخلی پایان ناپذیر می شود .این راه و
روش را قرآن می آموزد .فَقَا ِتلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر (با رهبرهای کفر مبارزه کنید).
آدمی ،وقتی چیزی را می شنود ،تحت فشار قرار می گیرد ،حافظه ،شنیده یا
دانسته را به ترتیبی باز می گوید که از آن فشار برهد .بعد هم این توی ذهنش
تثبیت می شود ،خیال می کند ،واقعا ،همین را شنیده و یا محض اینکه فکر
می کند به منیت اش بر می خورد که بگوید اینجور نبوده ،همان را بازگو 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
اعتبار ندارد و او در ایمانش باقی است .همینجور هم روش صحیح مبارزه با
شکنجه و داغ و درفش رژیم های استبدادی است .نباید حرف هایی را که
[زندانیان] در تلویزیون می زنند ،پذیرفت و بگوییم چون این ها در تلویزیون
این حرف ها را زدند ،نامعتبر شده و خودشان هم باطل اند .این توضیح را از
اینجا دادم ،برای اینکه این مسئله مهمی است .دعوی من این است ،آن کارنامه
را هم به شهادت میگیرم ،نامه ها به آقای خمینی هم موجودند ،در تمام مدت
تصدی من ،یک دستور خشونت ،صادر نکردم .در کارنامه ،نه زوری گفتم ،نه
زوری را تصدیق کردم ،تمام کارنامه ،از آغاز تا پایان ،توضیح این است که
زور به عکس هدف دلخواه زورگو ،میانجامد .از خشونت زدایی ،از زور
زدایی به طور مداوم ،صحبت کردم .حاال ،آن رژیم مدعی شده که من گفتم که
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سران رژیم را ترور کنید .حاال این ای که می گوید ،منطق صوری است،
دیگر ،برای اینکه واقعیت فراموش بشود .ای! بنی صدر گفته این ها را ترور
کنید؟! ای! پس او که می گفت خشونت نباشد! آقا! شما جنگ را شروع کرده
بودید ،یادت نرود ،جبهۀ جنگ داخلی را شما گشوده بودید ،تنها مسئله
تبلیغات نبود که این شب و روز جنگ اعصاب میکردند .این آقایان ،در هر
هفته 1200 ،حادثۀ مسلحانه در کشور راه انداخته بودند ،به قول خودشان،
گروهک کُشی .در کارنامه می گویم که تیرهای این آقایان ،کمانه می کند،
تخت سینۀ افراد!
جهانگیر گلزار :می گویید ،اینکه می گویید ،تیر می زنیم ،کمانه می کند ،همه
اش که کمانه بکند ،باید به سینه اینها بخورد؟
بنی صدر :بله .این ها که بود ،گرفتن و زندانی کردن و شکنجه کردن ،بود ،پس
شما جبهۀ جنگ را گشوده بودید ،شما بودید که می گفتید نصف ایران برود،
بهتر از این است که بنی صدر پیروز بشود .خوب ،شما جبهۀ جنگ را
گشودید ،حاال بخواهیم خشونت زدایی بکنیم ،چکار کنیم؟ مردم را بیندازیم
به جان هم ،همدیگر را بکشند؟ نه ،روش صحیح این است که قرآن می آموزد:
فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر .تازه مبارزۀ مسلحانه با شما ،اَئِمَّةَ الْکُفْر ،هم دفاع است.
یادتان نرود .شما جنگ را گشودید .شما جبهه بزرگ تر از جنگ ایران و
عراق را در درون گشودید .هم با تخریب مداوم جنگ اقتصادی می کردید،
افراد را می گرفتید ،امنیت تولید را از بین بردید ،سبب گرانی قیمت ها شدید،
در همان سال  ۵9میزان خورد و بُرد اینهایی که کودتاچی شدند و عواملشان در
بازار تهران ،یعنی آن بخورهای بزرگ 17 ،میلیارد دالر به پول آن زمان بود!
نه به پول امروز ،به پول آن زمان! اقالا ضرب در  ،۴بلکه ضرب در  ۵بکنید،
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ببینید به پول امروز چقدر می شود .این خورد و بُرد آقایان بود ،از زمانی که
آقای رجایی را بعنوان نخست وزیر تحمیل کردند ،تا آخر سال  .۵9در یک
صحنه که نبود ،این ها یک جبهه ای گشوده بودند ،مجلس بود ،دستگاه
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
کردن ها بود ،آن مجلس بود ،مرتبا طرح بردن و طرح تصویب کردن بود،
خمینی را تحریک کردن بود ،آدمکشی بود ،همه این ها بود.
جهانگیر گلزار :همۀ این هایی که شما می گویید ،در آن کارنامه هست .یعنی
اگر جامعه ایران بخواهد بداند که چه شکلی آقای رجایی تحمیل شد ،می
تواند روز بروز بخواند ،ببیند که چه شکلی شما گفتگو کرده ،آمدید تا آن
بجایی که آقای رجایی به شما تحمیل شده است.
ابوالحسن بنی صدر :بله .آنهم به زورِ آقای خمینی .پس شما یک جبهه وسیع
جنگ را گشوده بودید .در سرتاسر کشور کار مسلحانۀ روزمره میکردید .طرف
مقابل ،واکنش هم نشان نمی داد .مثالا افراد گروه مجاهدین را می زدند ،گروه
های دیگر را میزدند ،بدبخت ها ،آن زمان هنوز واکنش نشان نمی دادند .در
اوایل کار ،چرا ،رفته بودند در کردستان و مازندران ،مبارزۀ مسلحانه راه
انداختند ،اما ،آن دورانی که ما داریم از آن صحبت میکنیم ،آن ها به این نتیجه
رسیده بودند که این کار بی نتیجه است .و این ها یکطرفه می کردند .خوب،
حاال با شما چه باید کرد؟ قرآن می گوید :فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر .شما بودید که
در این انقالب کفران کردید! بر حقوق مردم عصیان کردید! نه حق و حقوق
انسان قائل بودید ،نه حقوق شهروندی برای کسی قائل بودید ،نه برای این
طبیعت بیچاره حقی قائل شدید ،چرا االن بیابان شده است؟ آن تجاوزها را
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شما در تمام قلمروها گشودید و به زور می خواستید خود را تحمیل کنید .این
معامله پنهانی بود و آنها می دانستند منهای این کارها و قبضۀ قدرت ،غیر
ممکن بود ،اینها به اصطالح جان سالم ،به معنای آبرو و حیثیت و ماندن در
صحنه را بتوانند داشته باشند .چون این زد و بند لو می رفت و این ها باید می
رفتند دنبال زندگی شان .این ها دیگر نمی توانستند دولتمدار بشوند .پس این
ها ،همل این جبهه ها را گشوده بودند .در اقتصاد ،در فرهنگ ،سرکوب های
شدید در قلمروی فرهنگ و طرز فکرهای مختلف ،بهایی سرکوب می شد،
حتی اقلیت دینی سرکوب می شدند ،هنرمند و غیره سرکوب می شد .اینها کسی
را در امان نگذاشته بودند .اینها ،یادشان می دهند که بنی صدر گفت  ،...آقا!
بنی صدر نگفت ،قرآن گفت .گفت :فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْکُفْر .گفت ،جنگ را توی
مردم نبرید .من ،نمی خواستم ،دامنۀ خشونت ،گسترش پیدا کند .واال ،خشونت
را که شما راه انداخته بودید .تازه آنچه را که بنی صدر می گفت ،ترور نبود،
مبارزه بود .اگر هم گفته بود که شما را بکُشند ،خالف نگفته بود .برای اینکه
شما جبهۀ جنگ گشوده بودید .مگر عراقی به ایران تجاوز کرده ،باید وا می
ایستادیم و تماشا می کردیم ،چون ما با خشونت زدایی موافقیم؟ بله ،حاال
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
نرفتم جنگ کن م ،من رفتم دفاع از وطنم کردم .دو تا حرف است .تازه توی آن
کارنامه هم می نویسم ،جنگ ،بدترین چیزها است ،تجاوز به حق است .ولی
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
می د انیم ،می گوییم که آقا ،بفرمایید ،شما بکشید و ببرید و بخورید و !...
همچین منطقی کی داشت که من دومی اش باشم؟ کدام عقل این را می پسندد
و با کدام حق جور است؟ پس این قضیه روشن باشد .آن ماجرای کردستان هم
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در کارنامه به طور مفصل بحث شده است .اصالا چیزی بعنوان «چکمه هایتان
را در نیاورید» ،توی کارنامه وجود ندارد .آن وقت هم در ایران این دروغ را
نساخته بودند .چون اگر می ساختند ،توی کارنامه به آن می پرداختم .در آن جا
هر دروغی که آن طرف های مقابل گفته ،از توده ای گفته ،حتی از این کُردها،
دروغ هایی که گفتند ،در آن کارنامه طرح شده ،یک به یک توضیح داده شده
که معلوم بشود ،امر واقع هم می گوید که چه چیزی ،واقع شده بود .بعد ،در
خارج ،این ها دروغ را ساختند و  30سال هم تکرار کردند ،چون اینجا
مدرک و سند ،دست ما نبود ،تا اینکه دست ما آمد .باالخره از داخل ،هم آن
نوار آمد ،هم روزنامه آمد که سخنرانی من در میدان آزادی ،صحبت از کسانی
است که فرماندار خوی و عده ای را در شهر خوی به گروگان گرفتند.
جهانگیر گلزار :این در کارنامه هم آمده است.
ابوالحسن بنی صدر :بله .که به نظامی ها گفته ام ،چکمه هایتان را در نمی
آورید ،اال که اینها را آزاد می کنید ،ربطی به کردستان ندارد .حاال البته ،بعد از
اینکه این جا سند عنوان شد ،یک نفر را هم آوردند که متصدی تلویزیون
حزب دمکرات کردستان بود که در فرانسه از دنیا رفته است .او هم قبول کرد،
هم پوزش خواست.
جهانگیر گلزار :آقای ابو کریمی .در یک جلسه ای می گوید که شما عکس
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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ابوالحسن بنی صدر :آن مسألۀ بعدی است .به هر حال ،می خواهم این دو تا
مسئله روشن باشد .اینها هر دو ،تکذیب شده و اینکه من نه دستور  ،...می
گویند دعوای قدرت ،آدم باید یک کاری کرده باشد که یک عده ای بگویند
این می خواسته مقامی را به زور بگیرد یا در انتخاباتی خواسته کسی را به زور
تحمیل بکند ،کسی را تهدید کرده که یا اینجور می کنی یا  ،...نه ،هیچی از
این ها نیست .در تاریخ بشری چند تا آدم می توان پیدا کرد که اینطور باشد،
باید تحقیق کنیم .اما من می گویم به اینکه از این سو ،یک مقاومت بر پایه
حق است .به این دلیل است که من مطمئنم ،موفق می شویم .چون  2جور
مبارزه هست .یک وقت هست شما برای قدرت مبارزه می کنید ،خود هم،
اسبابش را دارید ،هر که زورش چربید ،حاکم می شود .قسمت مهم اش هم
بستگی به این دارد که جامعه بین این دو دسته ،به کدامیک بگوید بله.
اگر به هیچکدام نگفت ،بله ،آن دو تا باید آنقدر با هم بجنگند ،تا به قول
فارابی ،یکی بر دیگری غلبه کند .و این در تمام جامعه های دنیا اینجوری
است .یک وقت هست نه ،شما بر حق می ایستید .این جا باید مراقبت بکنید
که ذره ای پایت را از حق بیرون بگذاری ،طرف بُرده .این در کارنامه مشهود
و معلوم است .ما داریم از انقالب ایران دفاع می کنیم .می خواهیم این
انقالب ،تجربه نیمه تمام ،نماند ،به عمل در بیاید ،این جامعه از استبداد
قرون ،برهد .این برنامۀ ما بوده است .پس باید بر حقوق مردم می ایستادیم .از
آن حقوق هم پا را بیرون نمی گذاشتیم و نگذاشتیم .یکی از شهادت های بی
خدشۀ تاریخی ،همین کارنامه است .یک قدمِ خارج از حق ،ما بر نداشتیم .با
اینهمه ،این هم هست که دوباره می گویم ،نسبت به آقای خمینی ،ما بنابر
مصلحت عمل می کردیم ،وقتی متوجه شدیم که این روش بر خطا است،
تصحیح کردیم ،با ایشان هم مبنا را بر حق گذاشتیم .این هم در کارنامه موجود
است .به این ترتیب ،یک طرف دارد کودتا را پیش می برد و فشار از هر سو
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به من وارد می کند ،از طرح هایی که می برند به مجلس برای اینکه اختیارات
رئیس جمهوری ،همان مقدار ناچیز را هم سلب کنند ،از فشار از طریق آقای
خمینی ،که خیال نکنید فشارهایش  ،...توی نامه ها هست ،توی همین کارنامه
هم با اینکه مالحظه می شد ،هست .این فشارها خیلی خیلی سنگین بود .مثالا
یک نوبت ایشان ممنوع فرمودند که سخنرانی نشود .خوب ،من عمل می
کردم ،آن طرف مقابل که نمی کرد ،یکطرفه شد .فشار ایشان که شما در فالن
مسئله کوتاه بیا .فشار اینکه مجلس را بپذیر .فشار اینکه آقای رجایی را بپذیر.
فشار اینکه وزرای ایشان را بپذیر .اینها ،مرتب و روزمره فشار بوده اند .آخرین
بار هم گفت این ها را که می گویم می کنی ،یا من تا آخر می روم .خوب ،از
هر سو فشار بود .به قول آقای آیت که گفته بود ،یا مردم را از ایشان می گیریم،
یا ایشان را از مردم .در سطح جامعه هم ،دروغ پراکنی از اندازه بیرون بود.
یکی از دروغ هایی که این اواخر خیلی به آن وسعت هم داده بودند ،این بود که
بنی صدر مسلمان هم ،نیست .حتی به من گفتند که به میدان  2۴اسفند که می
روی ،صحبت می کنی ،آن کتاب هایی را که راجع به اسالم نوشتی ،آنجا به
مردم نشان بده تا معلوم بشود مسلمانی .به این ترتیب می خواستند از هر سو،
عرصه را بر من تنگ کنند .فشار بر کسانِ من هم بود .نه اینکه به آنها فشار
وارد نمی کردند! چرا! به آنها هم فشار وارد می کردند .از جمله آنها ،همین
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
مصنوعی هم دادند .یکی از شکنجه هایشان این بود ،دیگر ،چشم ها را می
بستند ،می گفتند جوخۀ اعدام و فالن و فالن .این جنایت ها را هم اینها با ما
کرده اند .حاال ،ما باید که بر حق بایستیم .صحبت این بود که ما چرا دست به
کودتای متقابل نزنیم؟ این در کرمانشاه طرح شد .یکی از افسران در آن
شورای نظامی ،گفت که آنها دارند کودتایشان را انجام می دهند و اگر
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کودتایشان را موفق کنند ،چیزی از ایران باقی نخواهند گذاشت ،ما بر علیه
آنها کودتا کنیم و آنها را برانیم .من به او در آن جمع گفتم با کودتای نظامی
موافق نیستم ،برای اینکه فرق نمی کند آن ها بکنند یا شما بکنید .باالخره این
زور ،قائمۀ حیات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران می شود .ما
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
این ها را رانده بودند ،این بالها سر ایران نمی آمد ،بفرمایید ببینم چه جوری
می خواهید کودتا کنید؟ در تهران چقدر قوا دارید؟ فالحی گفت که  2تا
گردان .گفتم برای کودتا کافی است؟ گفت خیر .پاسدارها تعدادشان خیلی
بیشتر است و با این نیرو نمی شود کودتا کرد .چه جوری باید کودتا کرد؟ باید
با صدام حسین گفتگو بشود ،او در جبهه ها توقف بدهد ،ما قشون را از جبهه
ها ببریم تهران ،تهران را تصرف بکنیم ،کار را تمام کنیم .گفتم خوب ،اوالً،
چه تضمینی دارد که آقای صدام به آن چیزی که می گوید ،عمل کند؟ اگر با
دشمن توافق کنیم و جبهه ها را خالی کنیم و او خوزستان را گرفت ،چی؟
ثانیا ،چقدر طول می کشد ،تا شما قشون را به تهران ببرید؟ گفتند ،حداقل 1۵
روز .گفتم این  1۵روز ،آقای خمینی و بقیه می فهمند که شما از جبهه دارید
می آیید ،تهران را بگیرید .آنها هم که بیکار نمی مانند .پس جنگ داخلی می
شود،کودتا نمی توانید بکنید .بشینید کارتان را بکنید ،کارتان دفاع از وطن
است .بقیه را بگذارید به عهدۀ من .به حق ،می ایستیم .بر فرض هم که این ها
کودتایشان موفق بشود ،آخر دنیا نیست .تا وقتی ما بر حق ایستادیم ،پیروزی
این طرف است .قانون عمومی هستی این است ،حق می آید ،باطل می رود.
این گفتگویی بود که آنجا کردیم.
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حاال ،آقای نیرومند ،کتابی نوشته به آلمانی که می گوید ،آنجا [ارتشی ها] به
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
امکان داشت ،می شد دائم یقۀ بنی صدر را چسبید که اگر می گذاشتی ،اقالا
اینجوری نمی شد که شد .پس ،این توضیحات ،همه داده شد ،راجع به اینکه
شهادت کارنامه به عنوان یک مطالعۀ بالینی است .یک مطالعۀ بالینی ،مثل
اینکه پزشک می آید ،فرض کنید ،بیمار را معاینه می کند و می گوید این
بیماری را تو داری ،تشخیص می دهد ،یا چکاپ می کنند و می گویند،
سالمتی یا فالن و فالن مرض را داری ،این ضعف ها را داری ،وضع موجود را
می گوید .اما یک وقت هست شما یک چکاپی می کنی ،می گوید که در
آینده هم اینجور خواهد شد؛ این کارنامه از این نوع است .اگر آن نسل در 2۵
خرداد  13۶0که آقای خمینی گفت 3۵ ،میلیون بگویند آری ،من می گویم نه،
حق را به شخص نمی سنجید و شخص را به حق می سنجید ،بیرون می آمد و
می گفت یادت رفته که شما در فرانسه گفتید ،والیت با جمهور مردم است؟
یادت رفته ،آنجا گفتی خمینی دنباله رو مردم است؟ به خودت چه جسارتی می
دهی که می گویی اگر  3۵میلیون بگویند بله ،من می گویم نه؟ اگر این کار را
کرده بود ،این وضعیت امروز را نداشت .هشدارها داده شده بود .نکرد ،بهای
بسیار سنگین پرداخت .از فرار مغزها بگیر ،فرار سرمایه ها بگیر ،بیابان شدن
ایران بگیر ،کشتارهای یک نسل انقالبی یا در جنگ یا در زندان ها بگیر،
نفله شدن یک نسل در ظرف  8سال جنگ .این [ 8سال] ،دورۀ رشد هر نسل
است .این دورۀ رشد را نسل  1۶تا  2۴ساله در کجا گذراند؟ یا در جبهه های
جنگ گذرانده ،یا در شهرها در شرایط جنگی که درس و کار و رشد نبوده
است .یک نسل ایرانی قربانی شده ،این بالها سر ایران آمده به لحاظ اینکه
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یک نسلی در موقع اش ،در آن توضیح سوره که دادم ،می گویم که کنود نباشید.
آدم خیلی چیزها خوشش می آید .اما یک سری آدم هایی هستند که کاری را
که دوست دارند ،دنبالش می روند ،یک سری آدم هایی هم هستند که
خوششان می آید ،دنبالش نمیروند .اینکه نمی رو دنبالش ،نمی رسی .حتی آن
چیزی را هم که داری ،می آیند از دستت می گیرند .مرتب آنجا [در کارنامه]،
دارم به آن جامعه می گویم که برای آن چیزی که می خواهی ،بایست و مبارزه
کن ،در صحنه حاضر باش .خوب ،نکرد .می دانم که مقاومتی که مردم ایران از
کودتای خرداد  ۶0به بعد انجام دادند ،در تاریخ ما کم مانند است .اما خسران
عظیمی هم از [کمبود] مقاومت دیده اند .اگر آن روز ایران می آمد بیرون ،مثل
همان روزی که در دوران انقالب آمده بود بیرون ،هیچ احتیاجی به این
مقاومت هم پیدا نمی کرد ،اینهمه کشت و کشتار و جنگ و همۀ این ها هم
نبود و ایران هم االن ،ایران دیگری بود .این توضیحات ،اهمیت کارنامه را از
لحاظ زندگی امروز جامعۀ ایرانی می گوید .چون امروز هم آن کارنامه می گوید
که وضعیتی که االن دارد ،وضعیت آن روز است ،دیگر :آن کارهایی که آن روز
پیشنهاد می شد ،اگر می کرد ،آن وضعیت را نداشت ،االن هم اگر آن کار ها را
بکند ،این وضعیت را نخواهد داشت .حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایۀ
حقوق پنجگانه را به این جهت پیشنهاد کردیم ،دیگر .می گوییم ،اگر جامعه
ای به این حقوق وجدان پیدا بکند ،از پایه این رابطه ها را با حقوق تنظیم کند
و انسان ها با وجدان به حقوق و عمل به حقوق ،زندگی خودشان را تنظیم
کنند ،آن هرم اجتماعی فرو می پاشد .آن رأس که قدرت در آن جا متمرکز
است ،فرو میخوابد .جامعه می تواند خودش را باز بیابد .حیات در استقالل و
آزادی را باز بیابد.
******
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هشدارهای روزانه به مردم برای چه بود؟ ()۴
https://www.youtube.com/watch?v=PCMTYvc62kU&featur
e=emb_logo

جهانگیر گلزار :آقای بنی صدر ،این چهارمین جلسه است که به کتاب روزها بر
رئیس جمهور چگونه می گذرد یا به اسم دیگر "کارنامه" که شما آن روزها
داده بودید ،که هر روز در روزنامۀ انقالب اسالمی انتشار پیدا می کرد،
اختصاص داده ایم که یک مجموعه ای است به صورت کتاب ،حدود 1000
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
داده اید ،یک قسمت اش هست که خیلی زیاد است و من یک مقداری از آن
را جمع آوری کرده ام ،دربارۀ رشد ،با جامعه مرتب صحبت می کنید .اعتماد
به نفس ،مبارزه با سانسورها ،آزادی ایران و آزادی انسان .راجع به استقالل در
زمینه های مختلف ،راجع به کوشش برای ساختن وطن ،راجع به شادی ایرانی،
اهداف انقالب .مرتب راجع به اهداف انقالب صحبت می کنید .راجع به
عدالت خواهی ،مبارزه با فقر ،دوستی با مردم ،مرتب هشدار می دهید.
هشدارهای زیاد در جبهه های جنگ ،از مقاومت بیش از حدی که شما می
کنید در دو جبهۀ داخلی و خارجی برای ماندن بر حقوق ،بر اصول ،و این را
مرتب به جامعه انتقال می دهید ،بعنوان درسی که جامعه یاد بگیرد .برای من
بسیار جالب است ،این کتاب را بعد از گذشت چند دهه ،بازخوانی کردم– که
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به صورت  ۴جلد انشاء الله در خواهد آمد ،-این روحیۀ مثبت و تحول را که
شما به جامعه انتقال می دهید ،برای ساختن خود و برای ساختن وطن ،فوق
العاده است .و در طول مدتی که شما این کارنامه را نوشتید ،چیزی که بسیار به
چشم می خورد ،گزارش ها از کتاب هایی هستند که شما می خوانید و نتیجۀ
آن را به جامعه انتقال می دهید .مثل کارنامۀ مصدق ،کتاب ناپلئون ،شرح
زندگی مارشال تیتو و جنگ عجیب ،فقر تاریخی گری ،جامعه شناسی
اجتماعی فاشیسم ،زندگی مال صدرا و تفسیری از آیات قرآن ،استبداد هیتلر،
توضیح دقیق استبداد هیتلر .به شما در آن دوره خیلی خُرده گرفتند– و در
کارنامه هم آوردید -که این رئیس جمهور مرتب کتاب ،هم می خواند ،و هم
گزارش این کتاب ها را به مردم می دهد .شما یک تجربه ای را همیشه از این
کتاب ها به جامعه انتقال دادید که این بسیار جالب است .سئوال من این
است که شما دنبال ساختن یک نسل جدیدی بودید؟ چرا اینقدر هشدارها
راجع به مسئولیت شناسی و حق طلبی می دادید؟ و روی سخن شما فقط
جامعه بود ،یا اینکه این هشدارها و انتقال این نوع طرز تفکری که می دادید،
خطاب به آن کسانی که قدرت مدار بودند ،از جمله آقای خمینی و دیگران هم
بوده است؟
ابوالحسن بنی صدر :عرض کنم به شما ،این کارنامه ،مالِ  ۴0و یکی دو سال
پیش است .آنجا صحبت از اینکه حقوق را انسان دارد ،صحبت از وجدان و
حقوق است ،و صحبت از وجدان و استعدادهایی که انسان دارد :استعداد
خلق ،استعداد علم ،استعداد رهبری . ... ،صحبت از اندیشۀ راهنما است،
اندیشۀ راهنمای استقالل و آزادی ،و اندیشۀ راهنمای قدرت ،که این ها با هم
مرتب تصادم دارند ۴2 .سال از آن زمان گذشته ،حاال جامعه شناس فرانسوی
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
را آوردیم که می گوید فرا مدرنیته ،وجدان به حق و وجدان به خالقیت ها
هستند .که انسان بداند که حق دارد و بداند موجودی خالق است ۴2 .سال
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
جمله چیزهایی که گفتم این جبهه داخلی ضد استقالل و آزادی انجام می داد،
یکی اینکه در توافق بر سر گروگان ها که با کارتر انجام دادند ،طرف حاضر
بود که اسلحه و قطعات یدکی که ما خریده بودیم تحویل بدهد ،این ها گفتند
ما اسلحه آمریکایی نمی خواهیم ،هم آقای هاشمی رفسنجانی آنرا گفت ،هم
آقای رجایی .کسی هم به ما اسلحه نمی فروخت .از بعد کودتا ،اسلحه دادن به
ایران ،شروع شد.
جهانگیر گلزار :این چیزی نیست که امروز می گویید ،این را توی کارنامه هم
گفتید.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،توی کارنامه هم گفتم ،توی کتاب گروگانگیری [سیر
تحول سیاست امریکا در ايران  ،كتاب دوم ،گروگانگيری] به تفصیل که از
قول آن ها [گروگانگیرها] هم آمده ،که ما حاضر بودیم ،این ها خودشان
نخواستند .خوب ،چرا نمی خواستند :برای اینکه به قول خودشان نصف ایران
برود ،بهتر از این است که بنی صدر پیروز بشود .در واقع ما یک حکومتی
داشتیم که مراقب بود که ما نتوانیم از جایی اسلحه تهیه کنیم برای دفاع از
وطن .پس با چی می جنگیدیم؟ با این ابتکار انسان .با این احساس توانمندی
انسان که برانگیخته شد .برای اولین بار ،نظامیِ ایرانی دید که بابت ابتکارها،
درجه می گیرد .با همین ابتکارها ،توانستیم قشون عراق را در همان ماه اول
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زمین گیر کنیم ،از ماه دوم هم افتاد زیر ضربات ارتش ما ،در خرداد  ،۶0ما
 ۵۵درصد از زمین ها را پس گرفته بودیم ،و طرف صلح را پذیرفته بود ،اگر
آقایان کودتا نمی کردند ،جنگ با پیروزی تمام می شد .پس این آقایان
کودتاچی ،یک پیروزی را از ارتش ایران و ملت ایران دزدیدند .حاال در چنین
جوّی ما می باید که جامعه را برانگیزیم .انقالب مگر چیست؟ انقالب،
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
عمل در بیاورد و بشود ملتی جدید .پس باید دائم ،هم در صحنه حاضر باشد،
و هم در کار آموختن و خلق کردن .رشد هم همین است.
جهانگیر گلزار :شما مرتب رفتید به جایی که ارتش ،اسلحه می سازند،
ابتکارات جدید خلق می کنند و چقدر تشویق کردید .مرتب ،چه در جبهه و چه
در پشت جبهه.
ابوالحسن بنی صدر :تنها در ارتش نیست ،به اصفهان رفتم ،به جاهای غیر
نظامی دیگر رفتم که قطعات می ساختند ،امکاناتی که ما نداشتیم تهیه می
کردند ،ایران شده بود یک کارگاه عظیم خلق و ایجاد .همان جا می گوییم،
جنگ چیز بدی است ،ولی ما می توانیم آنرا به یک کارگاه بزرگ از خالقیت
و توانمندی انسانی تبدیل کنیم .این ها همه توی کارنامه ،هست .خوب ،ما
حاال توی دو تا جبهه داریم می جنگیم .یک جبهه که جبهۀ جنگ است و
اسلحه ،ابداع و ابتکار و علم و امثال اینها الزم است ،و آن کسی که فرماندۀ
کل قوا است و نظامی نیست ،می باید که یک اطالعات دقیق از روش های
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
مغز قرن هستم ،همان کتاب تضاد و توحید است که در بارۀ روش است.
در مورد اینکه چرا و برای چه کتاب می خوانی؟ اوّالً که بخش مهمی از زندگی
من مطالعه است .آدمی با خواندن کتاب با عقل های خالق ،همنشین و هم
صحبت می شود .مطالعه ،ستوده ترین و لذت بخش ترین کارها است .اگر
کسی خودش را به این کار عادت بدهد ،می فهمد که چقدر لذیذ است .فرض
کنید ،شما دارید یک ایده ،یک فکر را می خوانید ،و کشفی جلوی چشم تان
می آید ،یک دنیا لذت دارد .چرا می بایست خودم را از این لذت محروم
میکردم؟ چون رئیس جمهورم ،نباید مطالعه کنم؟ یا اینکه اگر در جبهۀ جنگ
هستم ،نباید الی کتاب باز کنم؟ نه .یادم می آید که یک بار که سر نهار و شام
با پدرم نشسته بودم ،کتاب کنارم بود ،به برادر بزرگترم گفت ،ببین ،این می
شود اهل دانش .نترس الی کتاب را باز کن .حاال آن یکی برادرم ،انشاء الله
عمرش دراز باد ،شده اهل مطالعه ،خیلی زیادی از حد ،کتاب می خواند.
خوب ،طبیعتا لذت می برد ،چیز می آموزد ،عقل باز می شود ،خالق می شود.
کتاب چیزی نیست که توضیح بخواهد که چرا من کتاب می خوانم .ولی
خوب ،آن زمان از من می پرسیدند ،شما در جبهه های جنگ هستید ،چقدر
وقت پیدا می کنی برای این ها؟ ولی من مگر چقدر می خوابیدم؟ به زحمت ۴
ساعت .شب ،ساعت  ۴به خانه می آمدم .خوب ،چکار می بایست بکنم؟ یللی
تللی بکنم؟ باید یک کاری بکنم ،دیگر .آن کار را هدف دار کردم .کار و
زندگی من بوده است ،دیگر .من همیشه ،سر و کارم با کتاب بوده است .االن
هم همین طور است.
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جهانگیر گلزار :جالب است که شما در آن گزارشات می گویید ،ساعت 12
شب به خانه رسیدم ،چند نفر منتظرند ،صحبت کنیم .اسم هم می آورید .تا
ساعت  2تمام شد .ساعت  ،2آقای کی آمد ،تا  2:20دقیقه هم با او حرف
زدم .بعد رفتم به رختخواب 7 .صبح آقای کی اک ،پشت در گفت ،منتظرند
که صحبت کنند .یا اینکه مجموعه ای از گزارشات روز را شما لیست کردید.
چی ها خواندم ،به چی ها دقت کردم .با کی ها حرف زدم .من خودم ،کار
مدیریت می کنم ،تصورِ این حجم از کار را نظم دادن و پشت سر هم بردن،
 ،...واقعا کار عجیبی بود.
ابوالحسن بنی صدر :حاال من در آنجا به مطالعه ،نقش دادم .یعنی کتاب هایی
انتخاب می کردم که به کار این دو تا جنگ بیاید ،خصوصا ،جنگ داخلی که
هم با نسل آن روز صحبت بکنیم که بداند پای سرنوشت اش در میان است و به
استقامت بایستد ،و هم با آقای خمینی ،بلکه از سرنوشت هایی که دیگران
داشتند ،عبرت بگیرد ،درس بگیرد.
جهانگیر گلزار :من در یک مصاحبۀ دیگر هم از شما سئوال کردم :آقای
خمینی کارنامه ها را می خواند؟
ابوالحسن بنی صدر :بله .مرتب می خواند .مثالا آقای خمینی گفته بود که با
یک اشارۀ انگشت ،کارِ بنی صدر ،ساخته است .به من گفتند ،ایشان یک
همچین حرفی زده است .آنوقت شما در کارنامه می بینید که من کتاب مارشال
تیتو را خواندم و در آنجا می گویم که استالین گفت با یک حرکت انگشت
شسْت ،کار تیتو ساخته است .و استالین رفت ،تیتو ماند .یعنی درس و عبرت
بگیر ،این حرف را هر مستبدی می زند .مگر نمی گویی ،آدمِ اهلِ خدایی؟
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آخر این خدا ،هیچکاره است؟ فقط تویی که می توانی کَلَکِ بنی صدر را
بکنی؟ خوب ،حاال ببین :کَلَک بنی صدر را کَندی؟ نتوانستی .بنی صدر
هست ،تو رفتی .از لحاظ تاریخ ،دارم می گویم .آنوقت هم گفتم ،شما کودتا
کردید ،ما می رویم ،که بمانیم ،شما می مانید ،که بروید .پس این [مطالعۀ
کتاب ها و انتقال سرنوشت دیگران] دو تا کار را با هم انجام می داد .یکی
خطاب به مردم است که شما انقالب کردید ،انقالب ،مثل بچه ای است که به
دنیا می آورید .از آن باید مراقبت کرد ،به نتیجه رساند .نکنی ،بعد مثل نسل
امروز بیا بشین– چیز عجیبی است ،هان -تبلیغات ضد انقالب را مالک قرار
داده ،می گوید پدر ما را این انقالب در آورد .آقا! انقالب ،باید بهش می
رسیدی ،می پروراندی .مثل یک بچه که به دنیا آمده[ ،مراقبت] نکردی ،مرده،
آمدی می گویی ،ای بابا ،بچه مُرد ،بزنی توی سرت .آقا! باید از بچه را باید
مراقبت می کردی ،بزرگ می کردی ،نمی مُرد .انقالب هم همینجور است.
انقالب ،آغاز یک تحول است ،پایانش که نیست .باید هدف هایش را یک به
یک متحقق کنی ،بهش برسی .مرتب در آن کارنامه می گویم که این هدف
های انقالب ،تحقق پیدا نکند ،استبداد بازسازی می شود .خوب ،گوش
نکردی .حاال امروز گوش بده .فرق نمی کند ،هر انقالب و حرکتی را باید
مراقبت کرد ،به نتیجه رساند .حاال این جنبش هایی که رخ می دهند[ ،مثالا]
جنبش  .88ببینید من چند سرمقاله در روزنامۀ انقالب اسالمی (در هجرت)
نوشتم و هشدار دادم که اگر این را مراقبت نکنی ،متوقف می شود ،مراقبت
بکنی ،به نتیجه می رسد .شیوۀ مراقبت را هم ،گفتم .می گوید من توی ایران،
نخواندم و نشنیدم .خوب ،این دیگر تقصیر من نیست.
جهانگیر گلزار :مرتب هم مصاحبه کردید.
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ابوالحسن بنی صدر :بله .مصاحبه هم کردم .ما االن همینجوری داریم با هم
داریم گفتگو می کنیم ،بسیاری از ایران به من می نویسند که شما با بی بی سی
و صدای امریکا ،چرا مصاحبه نمی کنی؟ من می گویم ،بابا ،من نیستم که
مصاحبه نمی کنم ،آن طرف است که نمی خواهد با من مصاحبه بکند .یعنی می
خواهد از من بَزَک بسازد ،بعنوان اینکه ما با او هم گفتگو می کنیم ،آن
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
با دختر من .جان مردم توی کار بود .جانش را مایه گذاشته ،رفته از نزدیک
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
هم پای جان مردم در میان است .شما می توانی بپذیری ،تصمیم را شما می
گیری ،به من ربط ندارد .او هم [مصاحبه را] پذیرفت .حاال آقا آمده مصاحبه
می کند ،از همه چیز می پرسد ،غیر از این درمان .تازه خود او مجبورش می
کند ،می گوید ،آقا ،صبر کنید درمان را توضیح بدهم .این بی بی سی است.
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
من بخواهی ،با آنها مصاحبه کنم که سرکار بشنوی ،خوب ،این هایی که دارند
زحمت می کشند ،کار می کنند ،از حاصل کارشان ،یک برنامه ای برای شما
تنظیم می کنند که هفته ای یک دفعه شما بشنوید ،خوب ،شما زحمت بکش،
این را پخش کن .چرا خودت به خودت این زحمت را نمی دهی ،به من فشار
می آوری که برو با این ها مصاحبه کن؟ می گویم ،مصاحبه نمی کنند .طرف
می نویسد ،آنها مصاحبه نمی کنند ،چرا با رادیو فرانسه مصاحبه نمی کنی؟ آقا
جان ،من آنها را تحریم نکردم ،بی بی سی را تحریم کردم .صدای آمریکا را
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هم گفتم تا آقای ترامپ هست ،تحریم می کنم ،گفتم ،به لحاظ سیاستِ ضدِ
شما مردم ایران ،مصاحبه نمی کنم .ولی نگفتم با صدای فرانسه یا با آلمان
مصاحبه نمی کنم .آ نها به من مراجعه نکردند که من مصاحبه بکنم .ولی شما
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
داری ،از آن غافل نشو .استقالل و آزادی ،حق ذاتی حیات هر انسان است .به
این ها اگر عمل بکنی ،به استقالل و آزادی ،مسئولیت شناس می شوی .آنوقت
مسئولیت شناس که شدی ،می فهمی که خوب ،تنها بنی صدر که نیست ،او می
گوید ،شما اقالا زحمت بکش ،وقتی می شنوی به دیگری منتقل کن .آنوقت
سراسر ایران مطلع می شوند .رادیو بازارِ دوران انقالب ،مگر غیر از این بود؟
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.
جهانگیر گلزار :یک درصد امکانات امروز هم وجود نداشت.
ابوالحسن بنی صدر :من فقط روزنامۀ انقالب اسالمی و کارنامه را داشتم،
همین .ولی آن نسل ... ،اوالً ،تیراژ روزنامه به  ۴00هزار رسید ،دیگر آن طرف
[چاپخانۀ روزنامه اطالعات] دیگر قبول نمی کرد که بیشتر چاپ کند .تازه
برای خرید روزنامه صف می بستند .اشخاصی که می خواندند ،به روزنامه
فروش بر می گرداندند که به دیگری بفروشد .در واقع دستکم ،روزانه 800
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
شما می تو انید این را داشته باشید .خوب ،در آن شرایط که ما دست مان از
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همه جا کوتاه است و وسیله ای که داریم ،همین کارنامه است ،و با آن باید با
نسل آن روز صحبت بکنیم ،باید تجربه ها را منتقل کنیم ،دیگر .می گوییم ،آقا
شما انقالب کردید ،مثالا فرانسوی ها هم انقالب کردند ،بعدش شد
[امپراطوری] ناپلئون بناپارت ،این بالها را سر آن انقالب در آورد .بله ،جامعۀ
فرانسوی را کشاند به جنگ های پایان ناپذیر ،عاقبت هم شکست شد ،در
جزیره سنت هلن هم از دنیا رفت .آنجا ،او یک نکتۀ مهمی را متوجه شد،
اینجا درس به آقای خمینی است .چون ایشان [ناپلئون بناپارت] از اشراف که
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،
فریاد زنده باد امپراطوری سر می دادند ،می گفتند استعفا نده ،ولی به خودش
این را نمی قبوالند که وفای این مردمی که محرومند ،سربازها به او دادند ،در
جنگ ها برای او جنگیدند ،زیباست .آن هایی که امپراطوری ایشان در خدمت
منافع این ها بود ،به محضی که دیدند این آقا کارش تمام است ،با آن طرف
ساختند ،یعنی به قشون آن طرف گفتند تشریف بیاورید پاریس .می گوید ،در
سنت هلن متوجه شده که کاش خود را می کردم زبان آن مردمی که صفا
داشتند ،وفا داشتند ،دوستی می فهمیدند .این درس به آقای خمینی است .این،
االن درس برای همه ما و شما ها هم هست .آن مردمی که با منافع خو می
کنند ،با حقوق قطع رابطه می کنند ،اصالا از حقوق شان غافل می شوند ،آنها
وفا و صفا حالی شان نیست .برای منفعت سر شما را هم می بُرند .آنهایی که
نه ،با منافع خو نمی کنند ،انسانیت شان سر جایش است ،اگر وجدان به
حقوق هم پیدا بکنند ،انسان های بسیار با ثبات می شوند ،حق دوستی را بجا
می آورند .آنها قیمت دارند .ما به آنها وفا کردیم .به این جهت است که می
گوییم ،ما پیروزیم ،کودتاچی ها شکست خوردند .تنها در مورد کتاب ناپلئون
نیست که این درس دارم آن زمان می گویم ،در کتاب های دیگر هم که می
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خوانم ،این درس را می گویم ،مثال اینکه آقای استالین . ... ،نمی دانم چقدر
وقت داریم ،ولی این مسألۀ مهمی است :مسئله رابطۀ فکر راهنما ،حاال یا دین
باشد یا ایدئولوژی ،با قدرت ،خاص ایران که نیست ،پدیدۀ جهانی است.
ج
قدرت کارش این است که دین را به استخدام خود در می آورد .چون محتا ِ
توجیه است .باید خودش را توجیه کند ،آنچه که می شود را باید بگوید موجه
است ،باید بشود .این را باید از طریق فکر راهنما بقبوالند .این است که
استخدام می کند .برای اینکه استخدام بکند ،خوب با آن [دین یا ایدئولوژی]
سازگاری ندارد ،از خود بیگانه اش می کند .یک چیزی را بر می دارد ،یک
چیز دیگری را جایش می گذارد .در کتاب مربوط به استالین و کمونیزم و
"انقالب اکتبر" ،که آن زمان انقالب نمی دانستیم ،حاال هم نمی دانیم ،به یک
اعتباری بود ،به یک اعتباری نبود .آقای لنین گفته بود که مهم نیست کی
انقالب می کند ،مهم این است ،کی انقالب را تصرف می کند .حاال این ها
تصرف کردند .لنین  3تا دخل تصرف کرد .در اندیشه مارکس 3 ،تا 3 ،بار
آنرا از خود بیگانه کرد .مارکس می گوید که جامعۀ بورژوازی و سرمایه داری
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
متالشی کند و بشود دیکتاتوری پرولتاریا که کارش حذف نیست ،این است که
هم خود را بعنوان کارگر از خود بیگانگی رها کند که کارش را می فروشد ،هم
بورژا را از بورژوا بودن ،استثماری بودن ،رها کند و انسان بشود .آقای لنین آمد
گفت ،تا جامعه روسی بخواهد تا آن وقت صبر بکند ،چند نسل طول می کشد،
به آقای لنین وفا نمی کرد .پس آمد گفت که نه ،می شود مراحل را حذف کرد،
درز گرفت .می شود قبل از اینکه جامعۀ سرمایه داری رشدش را بکند–
آخوندها می گویند طی عصر ،چشمت را ببند ،یک صلوات بفرست ،االن نیت
کن ،می خواهی ،آنور دنیا باشی ،هُپ ،آنور دنیا می شوی[ -میان بُر زد] .این
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یکی از کارهای [از خود بیگانه کردن] بود .پس" -1 ،انقالب روسیه" که
اصالا جامعۀ صنعتی هم نشده ،چه برسد به اینکه رشدِ سرمایه داری کرده باشد،
شدنی نبود -2 .انقالب را باید کارگر بکند ،محتوا را [متالشی کند] ،مثل
جوجه ای که باید [پوستۀ تخم] را بزند ،بشکند ،بیاید بیرون .کارگر هم که در
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
طبقۀ کارگر ،می تواند در این کار ،جانشین این طبقه بشود .خوب ،وقتی کارگر
نیست ،حزب اش از کجا می آید؟ گفت آن روشنفکران بورژوازی خائن به
طبقۀ بورژوا ،می توانند حزب طبقۀ کارگر را تشکیل بدهند.
جهانگیر گلزار :در حقیقت یک کاله شرعی برای نظریات مارکس ،درست
کرد.
ابوالحسن بنی صدر :به اصطالح 2 ،تا از خودبیگانگی در نظر مارکس ایجاد
کرد .اینها را توی کتاب هایی که آنجا [در کارنامه] توضیح می دهم[ ،آورده
ام] ،نه اینکه االن دارم می گویم ،آنوقت بنابر آن کتابی که خواندم ،گفتم .یک
کار سوم هم کرد که آن در دیالکتیک است .تضاد را یک مختصر تغییری در
آن تعریف داد که به جای دیالکتیکِ جذبِ آقای مارکس ،شد دیالکتیکِ
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،
استالینیسم شد .حاال این ها را به کی می گوییم؟ هم به آقای خمینی داریم می
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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نوشته که بازرگان و شریعتی و بنی صدر خیانت کردند که گفتند مردم ،اسالم
چنین است ،اسالم چنان است .آقا ،اسالمی که ما گفتیم ،توی کارنامه هم
هست ،می گوییم که این اسالمی که شما دارید وسیله قدرت می کنید ،شیر بی
یال و دم و اشکم می شود ،خالی می شود ،االن هم شده است .اسالمی که ما به
شما مردم ایران پیشنهاد کردیم ،آن  20اصل انقالب تویش بود .استقالل بود،
آزادی بود ،حقوق انسان بود ،حقوق شهروندی بود ،حقوق زن و برابری زن و
مرد بود ،عدم مداخلۀ روحانیون در دولت بود ،این همه توی آنها [ 20اصل
انقالب] بود .و بیان استقالل و آزادی بود ،هدف زندگی را در استقالل و
آزادی می شناخت ،توجیه گر قدرت نبود ،و مرتب آنجا داریم هشدار می دهیم
و در هشدار نامۀ  22خرداد می گویم که کاری خواهند کرد که تا یک قرن به
نام اسالم دیگر نشود حرفی زد و تبلیغی کرد .همانجا گفتم .همۀ این ها،
هشدار داده شده است .حاال شما  2تا قربانی ،چند تا قربانی  ،...ما هم جزو
قربانیان هستیم .ولی حاال ما ایستاده ایم .اسالم قربانی ،انقالب قربانی،
طبیعت ایران قربانی .یقۀ آن قدرتی که این ها را قربانی کرده وِل کردید،
چسبیدید یقۀ این قربانی ها .مارکس گفته بود که شرم ،احساس انقالبی است.
مقداری شرمساری هم خوب است! مسئولیت ات را بشناس! وجدان به حقوق
ات پیدا کن! بایست برای حقوق ات ،مسئولیت ات را بشناس .این ها همه را
وِل کردی ،چسبیدی که اسالم چنین است؟ چرا یقۀ اسالم را چسبیدی؟ هر
مرام دیگری هم ،این بال را سرش می آوری .حاال که اسالم را گذاشتی کنار،
این ها گذاشتند کنار ،ضد اسالم شدند ،چی شدند ،چی می کنند؟ به کدام
مسئولیت شان عمل می کنند؟ انصاف! [گیریم] انقالب بد ،شما که می گویید
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
نتیجه رسانده بودی ،االن ایران ،الگوی جهان بود .خوب ،نکردی .انقالب را
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من و شما کردیم ،دیگر .پس ایراد به ما است .ما چه کردیم که آن کاستی های
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
است ،راه صحیح این است .خوب ،به شما هی گفت ،به راه صحیح نرفتی ،به
راه غلط رفتی! گفت ،بگذار افتد و بیند سزای خویش! این هم در شعر سعدی،
امر واقع مستمر است .گفت ،راه دارد و می بیند و نمی رود ،می رود خودش را
توی چاه می اندازد! خوب گفت ،بگذار افتد و بیند سزای خویش! کمی به
خود بیا ،یک کمی از این خودخواهی خودت را رها کن .وجدان پیدا کن به
حقوق ات .آدمی که به حقوقش وجدان پیدا کرد ،اول چیزی که از آن رها می
شود ،این خودخواهی است .می فهمد ،انسان است .بجای این خودِ ناچیز،
یک موجودی کشف می کند که به قول علی بن ابی طالب– اومانیسم غربی از
همین جملۀ علی بن ابی طالب می آید -وجودِ این هستی بزرگ ،در وجود من
و شما است .قدرش را بدان .شاد و پیروز باشید.

******

هشدارهای روزانه به مردم برای چه بود؟)۵( ،

=https://www.youtube.com/watch?v=MllhxpkoRbU&feature

emb_logo
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جهانگیر گلزار :بینندگان عزیز ،این پنجمین صحبت و گفتگویی است که با
آقای بنی صدر در رابطه با کتاب یا مجموعه کارنامه های ریاست جمهوری که
در حقیقت در آن دوران آقای بنی صدر بیش از  9ماه هشدار به ملت ایران
دادند و گزارش به ملت ایران دادند .در این رابطه سئواالتی را مطرح کردیم که
در آن مجموعه بیش از  1200صفحه بزودی انتشار خواهد یافت و در سایت
آقای بنی صدر در اختیار مردم خواهد بود که عزیزان بتوانند تهیه کنند و مطالعه
کنند.
ابوالحسن بنی صدر :االن هم هست.
جهانگبر گلزار :االن هم هست ،ولی این با یک بازبینی جدید انتشار پیدا می
کند .وگرنه مجموعه در  ۶قسمت مختلف حدود  3۵سال است که انتشار یافته
و بیش از  20سال است که در سایت در اختیار جامعه است .آقای بنیصدر،
شما به شهادت کارنامه هایی که نوشتید سخنگوی وجدان عمومی مردم و بعد
از این هم که به خارج آمدید ،یک بار هم در مصاحبه به کرات گفتید که این
یک دوران طوالنی است .مردم می توانند ما را به آزمایش بگذارند ببینند که ما
کجا از حرف مان کم آمدیم ،تغییر دادیم .شما همان روشی که در ایران داشتید
که گزارشات روزانه به مردم دادید ،به مردم انتقال دادید ،به خارج هم که
آمدید مجموعه کتابها ،سرمقاله های روزنامه انقالب اسالمی 8۵0 ،شماره
آمده بیرون و از آن موقع تا به امروز ،در نظرسنجی ها فعالا  9کتاب چاپ شده
از وضعیت سنجی ها که شما هر هفته گزارش به مردم دادید و تحلیل کردید.
شما خودتان را سخنگوی مردم می دانید؟ چون شما گفتید که مردم رهبر
نمیخواهند ،چون هر کس خویشتن را هدایت می کند و یا معتمد مردم می
دانید؟
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ابوالحسن بنی صدر :من باصطالح به لحاظ منزلت حقوقی رئیس جمهوری
منتخب مردم ایران برای یک دوره ای شدم .آن دوره کودتا واقع شده اما به
پایان نرسیده .بنابر قوانین اساسی و سُنت ها در جمهوری هایی که بر
دموکراسی مبتنی است ،یکی از وظایف هر رئیس جمهوری تداوم نظام
دموکراسی و جمهوری است .آن هم از این طریق انجام می گیرد که رئیس
جمهوری پیشین ،ریاست جمهوری بعدی را امضاء می کند .ما منتظریم انشاء
الله مردم ایران یک انتخابات آزادی انجام بدهند و یک رئیس جمهوری را در
استقالل آزادی انتخاب بکنند و با تصدیق آن رئیس جمهوری ،این مسئولیت
هم از دوش من برداشته بشود .یک دلیل از دالیل برای استقامتی که می کنیم
همین است .باید به وظیفه عمل کرد .در امریکا می بینید که وقتی یک رئیس
جمهوری انتخاب می شود در حضور رئیس جمهوری که دوره اش تمام شده،
مراسم سوگند را بجا می آورد و آن پیشین ،پسین را تصدیق می کند .متأسفانه
در ایران کودتا شد و رئیس جمهور بعدی در یک نظام دمکراتیک انجام
نگرفته است تا بشود گفت که این ها رئیس جمهوری طبیعی مردم بودند ،حتی
اگر اکثریت مردم هم رأی داده باشند .چون در دموکراسی تنها رأی مالک
نیست .با وجود استقالل و آزادی ،برخورداری از حقوق است که به رأی معنا
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
پای صندوق ،چه چیز را نمایندگی می دهی؟ آن که "انتخاب" می شود،
"نمایندگی" از رأی دهنده ندارد ،نمایندگی از کسانی دارد که خود را به جامعه
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
نیست .برای اینکه حق را نمی شود انتقال داد .تازه دموکراسی های بر پایۀ
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انتخاب ،نمی گویند که این آقا ،نماینده یا رئیس جمهوری مردم است ،می
گویند نمایندۀ ملت است .یعنی وجود فرضیِ دارای حق حاکمیتی را فرض می
کند ،می گویند آنی که مردم به آن رأی می دهند ،نمایندگی از این ملت در
اِعمال حاکمیت پیدا می کند .این ها را در کتاب ارکان دموکراسی توضیح
دادم .با این توضیحاتی که شما ایرانی ها شنیدید ،خوب توجه بکنید ،حق را
دارید .حق ذاتی حیات است .روش حق ،عملِ به حق است .نمایندگی دادن،
از راهِ ناگزیری است .وقتی بتوانید جامعه ای داشته باشید که شورایی باشد و
همه در اداره ،شرکت بکنید ،با توجه به اینکه حق ،قابل انتقال هم نیست،
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
استقالل ،نظام جمهوری که مستقر شد ،در واقع به وظیفه ام عمل کرده ام .این
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
انتقاد کردم که شما در خرداد  ۶0باید می آمدید بیرون و پای رأیی که دادید،
می ایستادید .در واقع پای حق می ایستادید .حاکمیت مالِ شما است .والیت
مالِ جمهور مردم است .آقای خمینی در نوفل لوشاتو والیت جمهور مردم را
تصدیق کرد ،قبل از آن ،در مشروطیت هم  3مرجع تقلید به محمد علی شاه
تلگراف کردند که در زمان غیبت ،والیت با جمهور مردم است .مسئله ،تنها
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
من بگیری ،من دیگر نیستم .چگونه می شود که من استعداد رهبری دارم ،اما
حق رهبری ندارم! پس این والیت با جمهور مردم ،یک امر طبیعی است .قرآن
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(سورۀ  9توبه ،آیۀ )1هم می گوید که "وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ( "...ترجمه :زن و مرد مؤمن ،ولی یکدیگرند) .بنابر والیت عمومی
است .پس خود مردم هم می بایست روی حق شان بایستند .حاال اگر
نایستادند ،در آن زمان ،که  ۴سال [ریاست جمهوری اول] تمام شد ،عده ای
از دوستان به من گفتند که این  ۴سال تمام شد ،خودت را راحت کن .شما به
من برای  ۴سال رأی دادید ۴ ،سال تمام شد و دیگر رئیس جمهوری نیستم.
جهانگیر گلزار :البته شما آن موقع یک اطالعیه دادید.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،می دانم ،دادم ،همان را دارم می گویم .مردمی اگر
نایستادند ،از من سلب مسئولیت می شود؟ نه .برای اینکه حق خودم که سر
جایش است .حق خود من می گوید که یک ،بایست و با این استبداد
مخالفت کن و کودتا را نپذیر .دو ،به آن ملت بگو که من خود را در مقام
منتخب شما می شناسم ،آن را ترک نمی گویم ،برای اینکه به شما وفا می کنم،
چون غیر از این باشد ،آن ملت نمی داند که وفای به حق ،جزوی از حق وندی
است .آدم هایی که قدرت در سر دارند و عقل قدرت مدار دارند ،چون از
ال
حقوق خود غافلند ،از وفای به عهد هم غافلند .وفای به عهد با قدرت اص ا
جور نیست .قدرت امروز می گوید ،یک کاری باید بشود ،فردا می گوید
عکسش باید بشود .شما بخواهید به عهد دیروز وفا بکنید ،امروز نمی توانید
عکس آن ر ا عمل کنید .پس باید وفا به عهد را بشکنید .اما اگر بخواهید به
حق عمل کنید ،دیروز به حق عمل می کنید ،امروز هم به حق عمل می کنید،
وفای به عهد جزوش است ،جزو عمل به حق است .خوب من باید وفای به
عهد بکنم .بخواهم وفای به عهد بکنم ،می گویم که دوران  ۴ساله ،منتخب
شما بودم ،بعد بنا به اعتمادی که شما به من کردید ،معتمد شما هستم ،بنابر آن
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وظیفه ای که گفتم ،هم منتخب ،و هم معتمد شما هستم ،بعنوان شخص خودم
هم مسئولم به اینکه نسبت به شما مردم ایران ،با انقالب ایران ،وفای به عهد
بکنم .و بعنوان حقوقی که خود انسان دارد ،با حقوق شهروندی شما ،با حقوق
ملی شما که همه ما داریم ،بایستیم ،و ایستاده ایم.
جهانگیر گلزار :شما خودتان را سخنگوی مردم می دانید یا معتمد مردم؟
باالخره باید این تحول در جامعه ایران انجام بگیرد .این جامعه نیاز به یک
سخنگو دارد .آیا شما تا امروز خود را بعنوان سخنگوی مردم ایران می شناسید
یا وظیفۀ عمل به حقوق می کنید ،یا اینکه چه جایگاهی غیر از این برای خود
قائلید؟
ابوالحسن بنی صدر :در آن کارنامه ،من در مقام منتخب مسئول ،خود را
موظف می دیدم ،به مردم ایران ،همۀ جنبه های زندگی را گزارش کنم .آن
گزارش ها ،تنها هشدار نیستند ،خود را موظف می دیدم ،تمام جنبه های
زندگی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی را روزانه بگویم که در چه
وضعیت هستند .مثالا در یک کارنامه ای  20تا ویژگی خاصه برای اقتصاد آن
روز ایران گفتیم .امروز اگر اقتصاد ایران این  20ویژگی را دارد و حاال بدتر
هم شده است .وضعیت سنجی آن روز ،هم به کار آن روز می آمده ،هم به کار
امروز می آید .هم عواملی که سبب شده که آن ویژگی ها را آن روز داشته ،حاال
هم دارد .راه حلش هم این است که آن عوامل از بین برود .بدون از بین بردن
آن عوامل ،این  20تا ویژگی از بین نمی رود.
 2جلد کتاب هم در مورد رهبری در دموکراسی نوشتیم ... .آن جور که یادم
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
عمل کند که حق خالص باشد .چون حق است که دائمی است .اگر شما بر
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
جنایتی مرتکب بشوی ،مثالا دزدی بکنی ،اگر به زوری تسلیم بشوی ،این بر
خودش تا بینهایت اضافه می کند .خیال نکنی که کاری شد و تمام شد ،رفت.
نه ،این تا بی نهایت ،...آنجا در بی نهایت باید ببینی نتیجه چه می شود .یک
چیز عجیب و عظیمی می شود که من و شما که سهل است ،کل بشر هم جمع
بشود ،از زیر بار آن خارج نمی شود .آن جهنمی که می گویند ،این است ،آن را
لحاظ کن .االن که داری عمل می کنی ،حواست را جمع کن .دروغ بگویی،
آن جهنم می شود .امام یعنی این.
این چیزها را که آقایانی به خورد شما می دهند ،اسمش امام نیست .امام ،کلمۀ
زیبایی است .امامت از زیباترین کلمه ها است .برای اینکه به شما می گوید
استعداد رهبریت را بر مبنای حقوق ،بکار انداختن استعداد هایت ،و اینهمانی
پیدا کردن با خدا ،یعنی هستی محض ،االن فعال کن .اگر این کار را کردی،
دائم در رشدی .تا بی نهایت رشد می کنی .نکردی ،تا بی نهایت تخریب می
کنی.
اگر که الگوی حق شدیم ،در گفتگوی قبلی گفتیم که در مبارزه اگر شما
نخواهی ،زور با زور مقابله بشود ،بخواهی حق با زور مقابله بشود ،باید از حق
هیچ منصرف و منحرف نشوی .بر حق بایستی .حاال اگر بر حق ایستادی،
میشوی امام .به این صفت ،ما داریم عمل می کنیم.
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الگو و امام که شدید ،شما وقتی به حقوقی که در جامعه همه دارند ،عمل می
کنید و جامعه را به این حقوق می خوانید و وجدان آن ها را بیدار می کنید که
این حقوقِ شما ،ذاتی حیات شما هستند ،آنها را دارید ،بدست آوردنی نیستند–
می گویند که حق را باید گرفت ،این حقوق ،آن حقوق نیستند ،یک چیز دیگر
هستند ،مالِ شما را بردند بروید بگیرید ،آن را باید گرفت -اما استقالل و
آزادی شما ،حق اندیشیدن شما ،ذاتی حیات شما هستند .خودت داری .از آن
غافل نشو .به آن عمل بکن .به این عنوان می شوی سخنگو ،سخنگوی
وجدان .این هم بسیار کار دقیق و سنگینی است ،چون شما یک دور باید
مراقب باشی که از شالودۀ حق خارج نشوی ،خودت ،زندگی ات را یک
جوری تنظیم بکنی که ناحق نکنی ،هی بر خودش اضافه بشود ،بار روی دوشت
بشود که نتوانی تحمل کنی .هم می باید مراقب باشی که نه خودت کاری بکنی
که بشوی واعظ غیر متعظ ،چیزی از وجدان بگویی که خود از آن حقوق
غافل بشوی ،و هم اینکه دائم مراقبت بکنی که این جامعه باالخره کی به خود
می آید ،کی پاسخ می دهد.
حاال یک مسئله هست که این جامعه تا یک مدتی می گوید ،آقا! به تو چه
مربوط است که ما حقوق داریم یا نداریم و هی هشدار ،هشدار ،خودت را آن
باال قرار می دهی .شنیدم ،انسانی هایی هستند– گفتم که عقل قدرت مدار با
تخریب خود شروع می کند -که از جمله تخریب هایی که می کنند این است،
نمی گوید که من هم باید که حقوق خودم را بشناسم ،به آنها عمل کنم و به
دیگران هم هشدار بدهم که او هم این کار را بکند .از آن کار غافل است ،می
گوید ،تو چرا داری این کار را می کنی؟ خودت را باال قرار می دهی؟
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جهانگیر گلزار :می گوید اگر نکنی ،می شوی مثل من.
ابوالحسن بنی صدر :نه ،در حق ،باال و پایین نیست .اگر شما را به این می
خواندم که بیایید به من اعتماد کنید ،جوان های خود را در اختیار من قرار
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
شما بدتر از این ها نشوید؟ تردید هم نکنید ،بدتر از این ها هم می شوم ،اگر
اینطور با شما برخورد کنم ،و هر کسی دیگری هم اینجور با شما برخورد کند،
می دانم که اینجور هم می کنند ،بدتر از این ها می شود .اگر من بگویم که شما
بیایید با هم این وضعیت را عوض بکنیم ،بعد حقوقمند می شویم و به حقوق
عمل می کنیم ،باز هم دروغگو هستم .برای اینکه انحالل از همان لحظه ای
است که شما وجدان پیدا می کنی به حقوق ،به حقوقت باید عمل کنی .با این
عمل به حقوق است که رژیم عوض می شود ،نه عکس آن .اگر شما به
حقوقت عمل نکنی ،چرا رژیم باید عوض بشود؟ شما داری زور می گویی،
زور می شنوی .چه چیز را می خواهی عوض کنی؟ عوض بشو ،تا عوض بکنی.
پس این وظیفه ،سنگین است و مرتب باید این را به جامعه بگویی .کی این
جامعه از منیت اش رها می شود ،اسطوره را می شکند و خود انسانش می
شود ،بعد می گوید عجب! مثل این که این ندا از درون خود من است .چطور
من نمی شنیدم؟ بله ،ندا از درون شما است .عارفانی که در خط و ربط
سهروردی هستند ،می گویند که نور در درون آدمی است .حجاب ها را باید
بدری ،بدری تا برسی به نور مطلق .در آنجا ،با او این همانی پیدا کنی .در او
فنا بشوی و با او بشوی هستی جوری که شما از چشم خدا ببینی و خدا بگوید
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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تفکر و اندیشه ایرانی قبل از اسالم را بازیافته و بازمی گوید .بحثی هم دارد در
باب اختیار که آن را در کتاب استقالل و آزادی می خوانید .اینکه انسان با
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
عقل خویش کردید ،می توانید با خدا بعنوانی هستی مطلق ،دانا ،توانا ،و ...
این همانی پیدا کنید .آنوقت استقالل و آزادی کامل را باز می یابی ،عقلت
خالق می شود .می توانی خلق کنی .باید دائم الگو شد .من با این سنی که
دارم ،روزمره هم می خوانم ،از خواندن کتاب لذت می برم .متأسفم که می
گویند ،نسل امروز ،نسل تلگراف شده است ،از یک خط و یک جمله ای
بیشتر نمی خواند و حوصله ندارد .خوب ،همانقدر که حوصله داری ،بارت می
کنند ،حواست را جمع کن .حوصله کن .این زندگی مالِ تو است .قدرش را
بدان ،مفت از دست نده .با صرف ،یک جمله خوانی ،یعنی زندگی را مفت
داری از دست می دهی .زندگی را تخریب می کنی .گفتم که کتاب ،اندیشه
است .با اندیشه ،اُخت کن ،نشست و برخاست کن ،دوست بشو .آنوقت اندیشه
خودت هم خالق می شود .خالق که شد ،به زندگی ات معنا می دهی .به این
معنا که می گویید ،بله سخنگو هستم ،ولی من که تنها نیستم .هر انسان دیگری
که به این صرافت بیفتد و به حقوق خویش عمل کند و وجدان به حقوق پیدا
کند ،الگو بشود ،امام بشود ،می شود سخنگو ،و بر او است که جامعه را
بخواند به وجدان به حقوق ،وجدان به استعدادها که انسان ها دارند و به اینکه
یک جامعه زنده ای ،یک فرهنگ زنده و پویایی ،آن جامعه ای است که میزان
خالقیتش به حداکثر میل کند.
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جهانگیر گلزار :شما به صفتی که قبل از انقالب داشتید ،در دورۀ انقالب با آن
گزارشاتی که دادید و از آن دوره به امروز در دفاع از حقوق مردم ،در دفاع از
طبیعت ایر ان ،در دفاع از حقوق شهروندی ،در دفاع از رابطۀ ایران با
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
صفت عمل کند .من مسئولیت بیشتر داشتم به لحاظ اینکه منتخب آن مردم
بودم ،معتمد آن مردم بودم و هنوز هم این صفات را در خود می دانم و
مسئولیتم سنگین تر است ،اما دیگران را معاف نمی کند .دیگران هم باید با
این مسئولیت ،به شناختن حقوق خودشان ،عمل به حقوق شان ،بکار انداختن
استعدادهای شان ،قرار گرفتن در بی نهایت ،این همانی با هستی ،کوشا باشند.
تا برای اینکه عمل خطا نکنند ،تخریب نکنند ،تخریب نشوند ،به حق عمل
کنند .اینها را هر انسانی باید بکند .حاال بعد از  ۴0سال در غرب می گویند
که تحول باید از پایین بشود .خوب ،تحول از پایین انجام بگیرد ،آن پایین هم
احتیاج دارد به کسانی که وفا کنند و صفا کنند و به آنها بگویند که راه و رسم
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
 ۵گانه ،برنامۀ عمل ،و قانون اساسی دوران گذار را در اختیار جامعه ایرانی
بلکه جامعه جهانی قرار دادیم .ما  ۴0سال قبل راجع به وجدان به حقوق و
استعدادها صحبت کردیم .حاال در غرب  ۴0سال بعد می فهمند .اگر ما
آنوقت عمل کرده بودیم ،االن الگو برای کل بشر بودیم .بنابراین ،آنچه که می
ماند این است که آن کارنامه یک دفاعیۀ بدون خدشه از حق است ،یعنی دو
راهکار ،مرتب با هم ،اوالً ،مطالعه شده ،نقده شده ،مقایسه شده اند .یکی
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راهکار ،به نتیجه رساندن انقالب ،متحقق کردن هدف های انقالب ،یکی این
بیراهه بازسازی استبداد .این ها هر دو ،یک به یک ،روز به روز ،در هر یک
از مسائل آن روز ،مورد بحث هستند .این ،به این نتیجه می رسد ،آن ،به آن
نتیجه می رسد ،وضعیت امروز ،مالِ آن بیراهه است ،در آنجا (در آن کارنامه)،
همه گفته شده ،این عوامل به این نتیجه رسیده است .این وضعیتی هم که ما
االن در آن هستیم ،نتیجه آن راهی است که رفتیم .رفتیم ،از هیچ ابتالیی هم
نترسیدیم .حاال این رژیمی ها ،افرادی را به واواک یا اطالعات سپاه می برند،
می گویند شما طرفدار بنی صدر هستید که با مسعود رجوی رفت .آقا ،ما با
مسعود رجوی ،وارد یک ابتال شدیم .با آقای خمینی وارد یک ابتال نشدیم،
برای اینکه روز اول قبولش داشتیم .ولی کارنامه می گوید که از زمانی که
دیدیم او دارد– در شورای انقالب هم گفتم که مردم دارند او را با هیتلر
مقایسه می کنند -راه قدرت را می رود .پس این کارنامه را راه انداختیم .و با
ایشان مرتب آمدیم تا خرداد  .۶0در خرداد  ۶0هم نماندیم ،ها ،بعدش هم
ادامه دادیم که شد کتاب خیانت به امید ،کتاب توانایی و ناتوانایی ،انتشار
نامه ها .بعد او فرستادند پیش ما که شما بیا ،بر گذشته ها صلوات ،جواب
دادم که نه ،شما برو به رادیو تلویزیون از خدا توبه کن ،از مردم پوزش بخواه،
یک انقالب معنوی می شود ،آنوقت آمدن من نتیجه دارد .همه این ها ادامه
داشته است .اینطور هم نیست که ما آمدیم اینجا ،رها کردیم .نه .این ها را
ادامه دادیم ،تا امروز هم ادامه می دهیم .این همه هم حاصل کار ما است.
مجموعه کتاب ها ،ایستادگی هایی که بر حقوق مردم کردیم و اینکه االن یک
کسانی هستند که شاخص حقوق هستند و توی آن خط و ربط هستند .آن
جامعه بهانه برای بدیل ندارد .راه و روش اینکه چگونه باید عمل کند و جنبش
همگانی را چگونه تدارک کند ،سال ها است مرتب گفتیم .حاال چند سالی هم
هست که از طریق این تلویزیون داریم می گوییم .پس هیچ کم و کاستی ندارد.
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کم و کاستی می ماند به اینکه آدم ایرانی به خودش بگوید که من باالخره کی
ام؟ یک روزی باید این سئوال را از خودش بکند .اگر جواب سئوالش این
بود که من انسان حق وند هستم ،آنوقت ما را پیدا می کندف و ما هم آنها را.
اگر نه ،این را پیدا نکرد ،متأسفانه ما را نمی تواند ببیند .یک حرف هایی هم
می شنود که بنی صدر این را گفت و  ...از این گوش می شنود و از آن گوش
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.
جهانگیر گلزار :ولی ،راه حل تحول در ایران هم ،ایستادگی بر اصول استقالل
و آزادی و دفاع از حقوق و زندگی بر حقوق است .راه حلی بغیر از این وجود
ندارد.
ابوالحسن بنی صدر :غیر از اینکه ... ،حاال بسیاری می گویند ،سختی های
مقاومت .سختی ها دارد ،تهدید به ترور هست و سختی های زندگی روزمره
هست .اما این ها در برابر لذت ایستادن بر حق مثل خارشی است که انسان
احساس کند .بله ،سختی ها را داریم .من  ۴0سال است در قرنطینه هستم .این
هایی که با این ویروس به خانه هایشان ،فرستاده شده اند ،می فهمند ،قرنطینه
یعنی چه ۴0 .سال است در قرنطینه ام .شاد و بشاش هم هستم ،فرصت را هم
مغتنم شمردم ،این همه کار هم کردم .این کتاب ها محصول این دوران قرنطینه
است .در برابر لذتی که من احساس می کنم ،ایستادم بر یک حقوقی ،وفا کردم
به عهد با ملتی ،این شختی ها هیچ اند.
در بین این هایی که دوستان ما هستند ،بعضی می گویند ما دیگر این مردم
مأیوس شده ایم ،ایرانی دیگر بکلی بخار از دست داده است .بعضیها هم
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میگویند که هر چه کردیم ،اپوزسیون متحد نشد .اوالً اپوزیسیون یعنی چه؟
یعنی شما خودت را با این رژیم تعریف می کنی .می گویی من ضد رژیم ام.
این شد تعریف؟ موجودی که همچین خود را تعریفی می کند ،یعنی به خودش
مهر باطل می زند .اپوزیسیون ،معنی ندارد .اپوزیسیون وقتی معنی می دهد که
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
انتخاباتی آن را بردارند ،این را جایش بگذارند .یا به تعبیر مارکسیست ها که
می گویند اپوزیسیون نگاتیو (منفی) ،یعنی شما اصل سیستم را قبول نداری.
خوب آنوقت باید پیشنهاد داشته باشی .سیستم را قبول نداری ،چی داری؟ باید
چیزی پیشنهاد کنی .ما اپوزیسیون چیزی نیستیم ،پیشنهاد دهندگانی هستیم،
می گوییم این انقالب را باید به نتیجه رساند که سرنوشت جنبش های قبلی،
نیمه تمام نشود .باز دوباره یک نسل دیگر بیاید انقالب بکند ،آن هم نیمه
تمام .برای اینکه به این نتیجه برسد ،انسان ها باید به این ترتیب عمل کنند.
خود ما داریم این کار را می کنیم .ما می گوییم انقالب را بر خود پیاده کرده
ایم .انسان هایی شدیم مستقل ،آزاد از هفت دولت .امیدوارم شما نسل امروز
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
استعدادها هستم ،از جمله توانایی این همانی جستن با هستی  . ...خود را از
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
می کند؟ عقل را محروم کنی؟ عقلی را که مثل پرنده می تواند به پرواز در
بیاورد ،خلق بکند ،چیزهای نو کشف کند ،استعداد هنری اش را بکار
بیاندازد ،فراخناهای جدید پیدا کند ،اال ببندی . ... ،می شود مثل همۀ این
موجوداتی که االن روی زمین اند.
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نقش ما و کار ما این است که برای انسان هایی که خود را مستقل و آزاد
تعریف می کنند ،الگو باشیم.
شاد و پیروز باشید.
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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

جهانگیر گلزار :بینندگان عزیز ،این ششمین جلسه با آقای بنی صدر است ،در
رابطه با گزارشات روزانه ای که به مردم ایران در دوران ریاست جمهوری–
بیش از  9ماه گزارشات روزانه به مردم دادند -تحت نام «روزها بر رئیس
جمهور چگونه می گذرد» یا «کارنامۀ رئیس جمهور» ،دادند .خدمت شما
عزیزان عرض کنم که در دورانی که هیتلر می خواست حزب فاشیست را درست
کند ،یک خبرنگار این پیام را به مردم داد که حزب فاشیست دارد قدرت پیدا
میکند و یک استبداد فراگیر ،آلمان را خواهد گرفت .به آلمانی ها خُرده
میگیرند که چرا حرف این خبرنگار را گوش ندادند .به آقای بنی صدر نمی
دانم [چه بگویم]! نباید خرده گرفت که [مردم را مطلع نکرده اید][ ،زیرا] شما
[آقای بنی صدر ،به مدت]  9ماه ،هر روز به ملتی گزارش دادید که چه بر سر
شما خواهد آمد.
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ابوالحسن بنی صدر :به مردم باید خُرده گرفت.
جهانگیر گلزار :بله ،به مردم باید خُرده گرفت که چرا به این هشدارها گوش
ندادند 2 .جلد از کتابِ کارنامه و روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد ،در
ایران چاپ شد ،با وجود آنکه روزانه نیز انتشار پیدا می کرد.
ابوالحسن بنی صدر :در  ۶جلد.
جهانگیر گلزار :بعد این کتاب در  ۶جلد تهیه شد .هر بخش از آن یک کتاب
شد .االن ،این کتاب با بازخوانی شما از نو دارد انتشار پیدا میکند ،به ترتیبی
که عین متن باقی مانده[ ،اما] تغییراتی داده شده که خواننده بهتر متوجه بشود
که آن زمان چه گذشت .شما این کتاب را که  1200صفحه است ،دوباره
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
طرف است ،و مسألۀ برخورد داخلی–که در رابطه با آن با شما قبالا صحبت
کرده ایم -اگر بیشتر بشود ،من خیلی چیزها را خواهم گفت و تا آخر خواهم
رفت .آیا فکر می کنید آن زمان تا آخر رفتید؟ و یا اینکه مسائلی را می شد
گفت ،و نگفتید؟
ابوالحسن بنی صدر[ :اصطالحِ] تا آخر می روم که مالِ آقای خمینی است .من
گفتم ،می ایستم ،و ایستاده ام.
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نوۀ ایشان آمد ،داستانی را شرح داد که عمویش (= احمد خمینی) او را پخته
بوده ،و پیش پدربزرگش برده بود[ .حسین خمینی] گفت که من وقتی وارد
شدم ،دیدم [پدر بزرگم] خوابیده است و من را که دید ،به حالت گریه گفت،
این بنی صدر دارد من را از بین می برد .و [شرح داد که] ذهنش را بدین
ترتیب آماده کرده ،و خبرنگار اطالعات هم حاضر بوده ،از او بر ضد بنی صدر
مصاحبه می گیرند .بعد که [حسین خمینی] می فهمد ،سرش کاله رفته ،رفت و
یک مصاحبۀ دوم انجام داد[ ،حاکی از این] که با من چنین کاری کردند ،نه،
بنی صدر صمیمی است ،برای اینکه حقیقت را بدون رو در رو بایستی ،به پدر
بزرگ من می گوید ،چون [بنی صدر] به پدر بزرگ من عالقه دارد .او چنین
مصاحبه ای کرده بود .من به او چه گفتم؟ گفتم اگر من ناگفته ها را بگویم،
چه خواهد شد؟ اینها را که می گویم ،وحشت می کنند ،ناگفته ها را که
بگویم ،چه خواهد شد.
خوب[ ،در مورد] ناگفته ها :قبالا گفتم که ما با آقای خمینی به راه مصلحت
می رفتیم .اینجا ،جا دارد که بگوییم ،آن مطالعه بالینی[ ،در مورد] انقالب و
تحول روز به روز جامعه ،چه درسی می آموزد[ .در مصاحبه ای قبلی] گفتم،
آقای خمینی را آن طرف قدرت طلب که می خواست دولت را تصرف کند،
آرام آرام برد و در سرای قدرت انداخت و در را هم به رویش قفل کرد .ما از
این طرف می خواستیم ،او به آن سرا نرود و در فراخنای استقالل و آزادی
مانده و نماد معنویت برای ایران و بلکه برای بشریت باشد.
نقص کار ما چه بود؟ هیچ نقصی نداشت؟ چرا ،نقص داشت .گفتم که روش
تجربی فرقش با روش دستوری این است که روش دستوری تصحیح پذیر
نیست ،باید بر طبق دستور عمل کنید .مثل جنگ  8ساله و مثل گروگانگیری.
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آخر هم جام زهر سر بکشی .روش تجربی ،روشی است که هر جا دیدی که
دارد مشکل ایجاد کرده ،به خطا می رود ،می توانی این را تصحیح کنی و
اشتباهات را رفع کنی .و ما چون روش تجربی داشتیم ،موفق شدیم این رابطۀ
مصلحت با حق و حقیقت را نقد بکنیم– جلد سوم کتاب «رشد» ،حاصل کار
از آن زمان تا این زمان ،در دسترس همگان قرار گرفته است ،-ولی قبالا ما به
طور مستمر راجع به رابطۀ مصلحت و حق با نسل های بعد انقالب صحبت
کردیم .حاال که اشتباهات را رفع کردیم ،معنایش چیست؟ معنایش این است:
ما می باید تدارکات الزم را هم می دیدیم که توانایی ،داشته باشیم که او را
نگذاریم ببرند ،زندانی اش کنند.
جهانگیر گلزار :از چه لحاظی باید تدارک می دیدیم؟
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
سازماندهی اگر یک استواری ای پیدا می کرد ،سبب می شد که [اعضای آن]
می توانستند در شهرهای مختلف مانع تقلب در انتخابات مجلس [شورای
ملی] بشوند .اگر آن سازماندهی کامل بود ،می توانستند در خرداد  ،۶0کودتا
را غیر ممکن بکنند .خوب ،ما به این نپرداختیم .البته هر بار که من از جبهه
می آمدم ،به این دوستان می گفتم ،آقا ،شما که در دفتر جمع شده اید ،با هم
حرف زدن ،درد را دوا نمی کند .مسئله اصلی این دفاتر است .بروید به این ها
بپردازید ،تا استواری پیدا بکند ،بتواند مقاومت را سازمان بدهد ،هر مقاومتی،
سازمان می خواهد .مقاومت ،عینِ حرکت خودانگیخته است ،باید در طول
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،
مصلحت را تا جایی رفتن که منجر به تن دادن به مجلس قالبی و تحمیل
نخست وزیر شد ،یک چیز دیگر است .این ها را می توانستیم بگوییم ،نه.
جهانگیر گلزار :چه شکلی می توانستیم بگوییم ،نه؟ چون شما چند تا نخست
وزیر معرفی کردید ،که همه را قبول نکردند تا رسید به محمد علی رجایی ،آنهم
با شرط و شروط پذیرفتید.
ابوالحسن بنی صدر :ببینید ،این ها را همه عمل کردم ،نه اینکه االن نقد می
کنم .همان زمان رفع اشتباه کرده ،عمل کردم .مثالا ،من چگونه تا آخرین لحظه
با وزرایی که برای وزارتخانه های اصلی خطرناک می دیدم ،موافقت نکردم؟
به همان روش می توانستم عمل کنم.
جهانگیر گلزار :البته تمام این موارد را در کارنامه آورده اید.
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
به ایران حمله کند و ما در دعوای تعیین وزیر و نخست وزیر باشیم و کشور از
دست برود .بعد معلوم شد که این جبهه پشت سر ،بسیار خطرناک تر است.
اگر این نبود خیلی بهتر می شد با قشون بیگانه مقابله کرد .ما که نمی دانستیم
این ها تا جایی می روند که بگویند ،اگر نصف ایران برود ،بهتر از این است
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که بنی صدر پیروز بشود! [نمی دانستیم] این ها همه کار میکنند که ما نتوانیم
حتی یک فشنگ از خارج بخریم! این ها را که نمی دانستی! .یک وقت
است ،دشمن می رود این ور و آن ور ،مانع می شود که شما خرید بکنید ،با او
بجنگید ،یک وقت نه ،به اصطالح کسانی که هر چه دارند ،از این انقالب
مردم ایران دارند ،این کار را می کنند! این ها را که نمی دانستیم! واقعیت ،به
ما گفت که اگر با آن حکومت [= حکومت رجایی] موافقت نمی کردیم ،کار
بهتر انجام می گرفت ،برای اینکه وزارتخانه ها [موجود] دست آدم هایی بود
که دیگر مانع نمی تراشیدند و می شد اقالا ،از یک جاهایی مهمات الزم را
بدست آورد .این هایی که می گویم ،تصحیح [الزم داشت] ،این ها هستند.
خوب ،من می توانستم ،آن کسانی را که صحیح می دانستم ،مرتب به "مجلس"
معرفی کنم" ،مجلس" هم مرتب رد کند .این ها هم به من پیشنهاد شد .می
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.
جهانگیر گلزار :خوب پس ،حاال می گویید مصلحت کردم ،یا آن زمان فکر
نمی کردید دارید مصلحت اندیشی می کنید؟ چون شما تصور می کردید ،اگر
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
سر نخست وزیری نکنیم" .مجلس" که از لحاظ من اعتباری نداشت.
"مجلس"  70درصد تقلبی ،زائدۀ آقای خمینی بود .او می گفت این را بکن،
مجلس می گفت بله ،می گفت این را نکن ،مجلس می گفت نخیر .سر کودتا
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هم همین جور شد :دستور داد ،آن ها هم دستور را اجرا کردند .پس مسأله،
آقای خمینی بود .خوب ،می توانستم به اصطالح ،اینگونه عمل بکنم که بدون
اینکه بایستم و نه بگویم ،همینجور آرام ،به طور طبیعی [پیش روم] .وزارتخانه
ها که داشتند کارشان را انجام می دادند ،من همینجور معرفی کنم ،آن
"مجلس" بگوید ،نه .جامعه بر ضد آن "مجلس" برانگیخته می شد .چون
هیأت وزیران ،تحت ریاست رئیس جمهوری اند .بخشِ قوۀ اجرایی [دولت]
هستند .آنها باید با رئیس جمهوری همکاری داشته باشند .پس رئیس
جمهوری ،اینجا حق دارد ،نه "مجلس" ،آنهم "مجلس" قلابی که به زور
بخواهد تحمیل کند .در واقع "مجلس" هم نمی توانست تحمیل کند .آقای
موسوی اردبیلی از آقای خمینی پیام آورد که امام می گوید ،شما ارتش را
تصدی کنید ،حکومت را به این ها [= "مجلسی ها"] بدهید .پس می شد،
اینکار را کرد .می شد حتی مجلس را نپذیرفت .می شد .می گفتم ،این
"مجلس" ،انتخاباتش قلابی است و قانونیت ندارد ،من مجری قانون اساسی
هستم ،این را قانونی نمی دانم .آقای خمینی چکار می کرد؟ یا باید در همان
وقت ،استعفا نامۀ من که دستش بود ،منتشر می کرد ،طرف "مجلس" قلابی را
می گرفت ،آن وقت اولِ کار [نظام تازه تأسیس] و به رئیس جمهوری که
منتخب مردم بود ،می گفت ،نه .یعنی ،با مردم روبرو می شد .ببینید ،در خرداد
 ،۶0وضع فرق می کرد .او آنجا [= خرداد  ]۶0اصرار داشت ،نمی توانست
مقابل مردم واقع نشود[ .در خرداد  ]۶0ما می گفتیم که او تا آنجا نمی رود.
ولی در واقع در عمل رفت ،چون نمی توانست نرود .چون اگر می خواست
نرود ،باید جانب بنی صدر را می گرفت .اگر می خواست جانب بنی صدر را
بگیرد ،یعنی کودتا نه ،یعنی جنگ در خرداد  ۶0با پیروزی ایران پایان می
پذیرفت ،غرامت هم می گرفتیم ،یک نسل ایرانی هم قربانی نمی شد و استبداد
هم بازسازی نمی شد .آنجا [= خرداد  ]۶0جای این نبود  ،...اما هنوز پیش
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از شروع جنگ ،آن وضعیت نیست .ایشان هم هنوز دستش توی زد و بند
محرمانه ،بند نشده بود .توجه بکنید که این [تعیین نخست وزیر] در تابستان
 ۵9است .دست ایشان را هنوز در آن معاملۀ پنهانی ،بند نکرده بودند .پس می
شد که ایشان جانب آن "مجلس" قلابی را رها کند و جانب رئیس جمهوری
را بگیرد.
جهانگیر گلزار :یعنی امکانش بود .اینکه آیا آقای خمینی این کار را می کرد،
خودش باز یک سئوال است.
ابوالحسن بنی صدر :حاال می کرد یا نمی کرد ،باالخره نتیجه از این که شد،
بدتر نمی شد .مسأله این است .می گفتی که آقا ،این "مجلس" قلابی است،
من این را افتتاح نمی کنم .به این "مجلس" ،من نخست وزیر معرفی نمی کنم.
مصوبات این "مجلس" را من ،امضا نمی کنم .تمام .پس می شد یک
"مجلسی" که رئیس جمهوری به صراحت می گوید ،انتخاباتش ،قلابی است.
من  10هیئت معین کردم ،هر کدام به ریاست یک قاضی دیوان کشور ،و
قضات بی طرف گزارش دادند که آن انتخابات در تهران تقلبی بود ،در
شهرهای مهم تقلبی بود 70 ،درصد "وکالء" ،تقلبی بودند .پس راهکار
داشت .تازه آقای خمینی آن وقت – چون [در انتخابات مجلس شورای ملی-
مجلس اول]  ۶میلیون  ۶00هزار نفر بیشتر شرکت نکرده بودند ،یعنی 28
درصد [از کلِ واجدین شرایط رأی دادن] -خوب این  28درصد ،اعتبار و
پایگاه مردمی نداشت .باید [روح الله خمینی] یک چیز قلابی که مردم هم به
آن رأی ندادند ،تحمیل کند و با رئیس جمهوری در بیفتد .تازه طبق قانون
اساسی هم که ایشان ،این اختیار را نداشت ،باید زور می گفت .خوب[ ،در
زورگویی] دستش را زودتر رو می کرد ،خیلی بهتر بود .قبل از جنگ هم بود،
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آن زمان دعوا طی می شد و وقتی جنگ رخ می داد ،تکلیف آدمی ،معین بود.
اینجور نبود که ما یک دشمن ،خطرناک تر پشت سر داشته باشیم ،و روبرو هم
با تجاوز عراق بجنگیم .پس شدنی بود .چون آن زمان عمل کردم و در کارنامه
بازگو شده است که وزراء را معرفی می کنم و آن ها قبول نمی کنند و می گویم
شما مقصرید ،وزیری که رئیس جمهوری نمی تواند تصویب بکند ،معرفی می
کنید .قانون اساسی گفته ،وزیر را باید رئیس جمهوری تصویب بکند .من
مجبور نیستم کسی را که شما معرفی می کنید ،تصویب کنم .شما مجبورید
کسی را معرفی بکنید که من بتوانم تصویب کنم.
جهانگیر گلزار :دقیقا در کارنامه ،مفصل آورده اید
ابوالحسن بنی صدر :بله ،در نامه ای هم به او نوشتم .پس این کارهایی را که با
تأخیر انجام دادیم ،می شد از اول انجام داد .خوب ،بعد آقای خمینی در
سخنرانی  2۵خرداد  ۶0که گفت ،این نهادها را باید قبول بکنند ،این ها را می
گفت ،دیگر .می گفت" ،مجلس" را باید قبول کنم .دستگاه قضائی را قبول
نداشتم ،می گفتم آقای خمینی خالف قانون اساسی عمل کرده است .خوب،
روز اول باید می گفتم با این انتصاباتی که شما انجام دادید– گفتم ،اما باید می
ایستادم ،-من آقای بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور و آقای موسوی
اردبیلی را به دادستانی کل کشور ،نمی پذیرم ،چون بر خالف قانون اساسی
نصب شده اند[ .با اینکه] می توانستم بگویم ،مصلحت در این دیدم که با
آقای خمینی در نیافتیم.
جهانگیر گلزار :چرا با آقای خمینی نمی خواستید در بیافتید؟ می خواستید
مسألۀ کاشانی و مصدق ،تکرار نشود؟
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ابوالحسن بنی صدر :آن که بود .دامادش آمد پیش من ،گفت ایشان نگران
است که قضیۀ مصدق و کاشانی تکرار بشود– آن استعفا را به این جهت دست
ایشان دادم ،-من گفتم نه ،هیچ نگرانی نداشته باشند ،من هیچ در صدد این
نیستم که با ایشان دعوا کنم ،مطمئن باشند که من با ایشان دعوا نمی کنم ،این
هم استعفاء نامه ،هر وقت ایشان الزم ببینند ،منتشر کنند ،خیالشان راحت
باشد .خوب [اینکه] ،پسرش را برای معرفی نخست وزیری قبول کردم ،برای
چه بود؟ برای اینکه ایشان نگرانی شان رفع بشود .تازه به عکس ،بعد مدعی
شد که [چون] شما می خواستید مرا در جامعه بی اعتبار کنید ،خواستید ،پسر
من نخست وزیر بشود! خوب[ ،یک] آدمی ،اینجوری است ،دیگر! هر کاری
که شما بکنید ،باب طبعش نباشد ،یک اسم روی آن می گذارد! به هر حال ،در
تجربه روشن شد که شما اگر می خواهید کسی نرود به راه خطا– فرض کنید
یک خانواده است ،پدر ،مادر ،می خواهند مراقبت کنند ،بچه شان به بیراهه
نرود ،توی ابتذال و درس و چنین چیزهایی را ول کند و  ،-...یک روش این
است که به زور بخواهی جلویش را بگیری .یک روش دیگر این است که شما
می خواهی ،به آن راه نرود ،ولی دلش را هم نمی خواهی بشکنی .این [روش]
کفایت نمی کند .برای اینکه ،او از همین [روش] ،ممکن است سوء استفاده
کند .چون می داند که شما نمی خواهی ،دلش را بشکنی ،هی آرام آرام می
رود ،و شما را هم با خودش می کشاند و می برد .خوب ،ما از یک جایی
دیدم ،نه نه ،اگر بخواهیم همینجور برویم ،باید توی همان لجن بیفتیم .اینکه
می گویم ،من همان زمان تصحیح کردم ،به این جهت است؛ روشِ تجربی بود،
تصحیح شد .اگر تصحیح نمی شد ،باید تا موافقت با آن زد و بند محرمانه می
رفتم ،تا انحالل احزاب می رفتم ،تا سرکوب های خونین می رفتم ،توی
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فسادهای بزرگ می رفتم ،به استبدادی که ایران را به این روز انداخته ،می
رفتم.
پس از یک جایی خود را انتقاد کردم که آقا! کافی نیست که شما هی کوشش
کنی با آیۀ قرآن و روش پیامبر ،و [با نوشتن در کارنامه که] استالین ،اینجور
شد و هیتلر ،آنجور شد و فرعون ،آنجور شد و دستگاه پاپ قرون وسطا ،آنجور
شد و [نیز] سرنوشت مستبدها را طرح کردن که آقای خمینی ،مراقب باش!،
[مانع افتادنش به سرای قدرت شوی] ،این کار صحیح است و روش درستی
است ،اما این [کار] باید توأم باشد با اینکه ،اسباب هم در اختیار داشته باشی
که نگذاری ،توی سرای قدرت برود و آن ها ،در را به رویش قفل کنند.
الزمه اش این است که دل به دلش ،ندهی ،به دلخواه او عمل نکنی ،.سر حق
بایستی و مصلحت را نیاوری جلو ،و بنابر مصلحت ،در واقع ،حق را نادیده
بگیری .خوب ،از یک جایی ما این روش را تغییر دادیم– در کارنامه مشخص
است -حاال داریم آقای خمینی را روشن تر و واضح تر ،هم نقد میکنیم ،هم
سعی می کنیم ،اسباب فراهم کنیم که تا آخر نتواند برود .یکی از مهمترین
کارهایی که داشتیم می کردیم ،و از لحاظ استقالل ایران بسیار بسیار با
اهمیت است ،این بود که جنگ را خیلی سریع تمام کنیم .چون اگر ما جنگ
را تمام می کردیم– حاال آنها [= سران حزب جمهوری اسالمی و سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی و  ]...گفته بودند که [بنی صدر] سوار تانک هایش
می شود و می آید تهران .سوار تانک ها ،الزم نبود بشوم ،تهران بیایم ،-آنها
در یک موقعیتی [بسیار بد] قرار می گرفتند ،و من[ ،آنها را] بعنوان دستیار
دشمن که از پشت سر ،آن همه جنایت و خیانت در حق این ملت کردند. ... ،
و من با وجود این [چنین] دشمنی که از قشون صدام گردن کلفت تر ،مرتب،
هر روز ،از پشت سر حمله می کرد ،توانستم از این ور ،با یک ارتش متالشی،
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از وطن دفاع کنم ،و با موفقیت ،جنگ را تمام کنم .خوب ،هیچکس حریف
من نمی شد .حرف صحیحی بوده که [پیروز به تهران می آمدم].
جهانگیر گلزار :دو تا سه ماه دیگر نیاز بود که با آن هیئت بی طرف [از جنبش
غیر متعهدها] مسئله را تمام کنید .جنگ داشت تمام می شد ،دیگر.
ابوالحسن بنی صدر :آری ،دو تا سه ماه دیگر؟ اگر این ها کودتا را یک هفته
به تأخیر می انداختند ،کار جنگ تمام بود .این هیئت قرار بود ،در [حول و
حوش]  20خرداد ،ایران بیاید.
جهانگیر گلزار :در کارنامه هم نوشته اید که این ها بنا است بیایند ،گفته اند
که  ...عقب افتاد.
ابوالحسن بنی صدر :بله .خوب حاال ،آن کارنامه این درس را به ما می آموزد و
می گوید که در برابر تمایل به قدرت ،می باید ،عمل به حق ،ایستادگی بر حق،
تنظیم رابطه ها با حق ،هم انجام بگیرد ،تا شما بتوانی مقاومت کنی ،نگذاری
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
درس بسیار بسیار مهمی است .ما از آن انتقادی که [از روش خود] کردیم،
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،
اسناد محرمانه منتشر شده اند .ما می دانیم که در چهارمین ماه جنگ ،آقای
صدام پذیرفته بوده که حمله اش شکست خورده و از بهار ( 13۶0یعنی ،از
 1981میالدی) ،ایشان ،برای تن دادن به صلح ،آمادگی داشته است .از 2
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هیئت ،به ما پیشنهاد شده ،و ما پیشنهاد جنبش غیر متعهدها را بهتر یافتیم،
یک تغییراتی در آن دادیم ،و وقتی کودتا می شد ،قرار بود که آن هیئت
[مذاکره کنندۀ جنبش غیر متعهدها] ،پاسخ موافق صدام را [به ایران] بیاورند
که جنگ تمام بشود.
جهانگیر گلزار :این هم چیز پنهانی ای [آن موقع نبود و] نیست .گزارش
کاملش را شما در کارنامه آوردید ،حتی پیشنهادات ،قبول آنها ،صحبت های
شخص  ،..همه را آورده اید.
ابوالحسن بنی صدر :بله ،آوردیم ،نامه به آقای خمینی هست ،توضیح آن
پیشنهاد ،هست ،همۀ این ها هست .عالوه بر این ،گفتم که سندهای محرمانه
کشورهای مختلف هم رو شده اند ،رژیم آقای صدام هم رفته و اسناد عراق هم
رو شده ،حاال ،همه چیز ،بر همه ،معلوم است.

خوب ،آنوقت هنوز [همه چیز بر همه] معلوم نبود .پس ما [در رابطه با] آن
انتقادی که [از خود] می کردیم[ ،خواستیم] که جنگ را بعنوان ابزار از دست
طرف مقابل بگیریم که نتواند نسلی را زندانی آن جنگ بکند[ ،و آن نسل]
نتواند در برابر بازسازی استبداد مقاومت بکند .میخواستیم هر چه سریع تر آن
جنگ را تمام کنیم .این است که آنها به اصطالح ،دست پیش را گرفتند،
رفتند پیش آقای خمینی که االن اگر شما ،کار بنی صدر را تمام نکنی ،جنگ
را تمام کند ،دیگر حریف او نمی شوی.
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ولی خوب ،همین مقدار توجه ،سبب شد که ارتش ملی ،واقعیت پیدا کرد ،این
یک دست آورد بزرگی برای جامعه ای مثل ایران است ،مقاومت در جبهه های
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 ،از پشت سر حمله ،شما ایستادی بر حق ،و این هر دو را بتوانی عقب
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
با ادامۀ جنگ داشت! این که وزیر دفاع انگلستان [أالن كالركAlan ،
]Kenneth Mackenzie Clarkدر دادگاه می گوید ،جنگ [ایران و
عراق] ،در سود انگلستان و غرب بود ،اسباب ایجاد و ادامه اش را فراهم
کردیم[ ،از جمله ،نشان داد که] ادامه اش ،الزمه اش بود .این ها [روح الله
خمینی و سران حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و
 ]...باید از انقالب ایران ،راحت [مرخص] می شدند .االن ،بخشی از مردم
ایران از انقالبی که هیچ گناهی ندارد ،منزجر شده اند؛ خود آن انقالب هم،
قربانی است .جامعه های دیگر هم ،همه نگرانند که نکند ،همین سرنوشت را
پیدا کنند! خوب ،این [انزجار و نگرانی] ،نتیجۀ آن جنگ و جنایت هایی
است که رژیم والیت فقیه در داخل کرده ،و این بالیی که سر اقتصاد آورده
است ،و  . ...االن ،کشور در  10تا جنگ گرفتار است که یکی اش جنگ
اقتصادی است.
پس ،به استناد آن کارنامه ،بر روش خود ،یک نقدی انجام دادیم ،برای اینکه
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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ها به ما شده ،مجلس قالّبی تحمیل شده بود ،نخست وزیر– محمد علی
رجایی ،یک آدمی که دست چپ و راستش را هم بلد نبوده ،-تحمیل شده
بود .حتی آقای بهزاد نبوی می گوید ،آقای رجایی به [مقر] روزنامۀ کیهان
آمده ،گفت ،به ما می گویند ،بیا نخست وزیر بشو .عجب کشوری شده است!
هر دو ،خندیدند .مثل آقای خامنه ای که گفت ،به حال ملتی که من رهبرش
بشوم ،خون باید گریست .خودشان هم باورشان نمی آمد .واقعا! هم ،غیر قابل
باور بود! آخر این آدم چه می دانست که اداره کشور چیست!؟ همچین آدمی
آمده آنجا ،می گوییم ،آقای [رجایی] ،وزیر بازرگانی ،آقای صدر ،در دورۀ
تحریم اقتصادی ،خوب عمل کرده ،کشور معطل نمانده است؛ گفت ،نه،
جُرمش همین است ،مگر امام نگفته که مردم باید ریاضت بکشند؟ آقای
مهدوی کنی به او گفت ،این حرف ها چیست می زنی!؟ مگر شما نخست
وزیری اید که به مردم ریاضت بدهید؟ این طرز فکرش بود .یا بعنوان کار
ایجاد کردن ،می گفت ،این خانه هایی که بمب ها و گلوله ها توپ و موشک
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
گفتم ،خشک سر ،بعنوان توهین نمی گفتم .اصالا ،واقعا ،ذهنیت اش آمادگی
[برای اداره کردن] نداشت .یک کشور است ،آن هم وسط دنیا . ... ،آقای
اشراقی گفت ،من رفتم به آقای خمینی گفتم که بنی صدر می گوید این خشک
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
است ،تحمیل می کنید!
جهانگیر گلزار :البته در کتاب کارنامه ،شما ،اینکه گفتید خشک سر است را
با احترام توضیح می دهید ،یعنی به او توهین نمی کنید.
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ابوالحسن بنی صدر :نه... ،
جهانگیر گلزار :برای من ،خیلی جالب است ،آن قسمتی که توضیح می دهید
که او را آمدند ،پیشنهاد کردند ،او چه شخصیتی دارد ،چه نوع فکری دارد.
من هر چه امروز به او می گویم ،می گوید بله ،فردا می رود عکس اش را عمل
می کند .اصالا او متوجه وضعیت کشور نمی شود .بی احترامی در توضیحات
نیست .بعد شما می گویید ،من به او می گویم خشک سر است ،به این دلیل و
توضیح می دهید.
ابوالحسن بنی صدر :بله .نه ،مسئله توهین توی کار نبود ،مسئله شناسایی بود.
خوب ،در دور ،مصلحت این ها به ما تحمیل شده بود .در دورۀ حق [دورۀ بعد
از نقد روش] نه ،مصلحت بیرون از حق مفسدت است ،مصلحت را قدرت می
سنجد ،حق را انسان دارد .نه [دیگر] ،آن [روش] عوض شد .استقامت،
صحبت روزانه با مردم ،توضیح وضعیت به مردم که حکومت چه دارد می کند،
دستگاه قضائی چه می کند ،نقد این ها ،مجلس چه دارد می کند ،حقوق
انسان چیست ،مالِ آن دوره است.
تدارک ایجاد وجدان همگانی نسبت به حقوق و برانگیختن جامعه به استقامت
در برابر بازسازی استبداد .اینکه استبداد چگونه بازسازی می شود ،همه ،مالِ
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.
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اگر شما صورت جلسات شورای انقالب را [که جدیدا منتشر شده اند] آغاز
بگیرید ،آن رویۀ نقد را که من نسبت به آقای خمینی داشتم ،و بسیار صمیمانه
آنها را توضیح دادم[ ،می توانید] ببینید .آنها [صورت جلسات] می آید تا یک
دوره ای ،مصلحت ،مقدم و حاکم بر حق و حقیقت است .از یک زمانی [به
بعد] نه ،حق می آید ،مصلحت می رود :به حق می ایستیم و حق را می گوییم،
گرچه نسبت به آقای خمینی در کارنامه ،مالحظه هست ،رو در رویی ،صریح
نیست[ .اما] در نامه ها [به آقای خمینی ،کلیک کنید] چرا ،در آنجا[ ،نقدها]
خیلی صریح و روشن ،و در آخرها ،دیگر خیلی سخت و  ...هستند اما در
کارنامه همچنان [مالحظه کاری نسبت به او] رعایت می شود.
بعد که [بزودی  ۶جلد کارنامه به نوشته درآمده ،منتشر بشود] خواننده بخواهد
توجه کرده ،شاهدی [بر نقد من به آقای خمینی و تغییر روش] بیابد[ ،آن
شاهد] این است که آقای احمد خمینی یک دفعه به من گفت ،مردم می گویند
که بنی صدر ،صبر می کند ،ببیند ،امام چه صحبتی می کند و چه موضعی می
گیرد ،تا توی کارنامه اش ،ضد آن را بگوید که امام بی اعتبار بشود .بعد هم
وزارت ارشاد 2 ،جلد کتاب در آورده اند که [نشان بدهند] مواضع روزنامه
انقالب اسالمی با مواضع امام ،ضد هم اند .نه ،من [چنین] صبری نمی کردم،
اصالا مطلع هم نمی شدم که ایشان چه حرفی می زند .فکرش را بکنید ،آدمی
[با اشتغاالت من]– آن کارنامه می گوید که چه اشتغاالتی داشت -حاال [او ]
روزانه هم یک وقتی صرف کند ،رادیو تلویزیون گوش کند که ببیند،آقای
خمینی چه گفته است .اما [مکانیسم] قدرت را می شناسم ،می دانم از موضع
قدرت ،چگونه عمل می شود .پس وقتی [موضع قدرت] او را نقد می کنم،
[بر] می خورد به فرمایشات [همان موقع] آن آقا؛ خوب ،می شود نقد همان
فرمایشات آن آقا .او خیال می کند ،من حرف او را شنیدم ،و نقدش را گفتم.
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نه ،من قدرت را نقد کردم .او چون با قدرت این همانی پیدا کرده ،خود را
قدرت مجسم تصور کرده و ندانسته ،آلت قدرت شده ،فرض می کرده که من،
حرف های او را نقد می کردم .نه ،من آن قدرتی را نقد می کنم که تو آلت آن
شدی .به این ترتیب ... ،این مدارک ،همین االن ،موجود است ،هم آن دو
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.
بهر حال این [کارنامه] ،هم درس تجربه بگیرید ،هم مطالعۀ بالینی .مطالعۀ
بالینی ،غیرِ تاریخ است .البته اگر شما امرهای واقع مستمر را شناسایی کنید و
رابطۀ آنها را بعنوان یک مجموعه پیدا کنید ،تاریخ واقعی می شود ،آن جور که
واقع شده[ ،می شود] .مطالعۀ بالینی ،بر آن ،اضافه دارد .چون شما با مطالعه
بالینی روش های گوناگون را هم می آزمایید که کدام روش ،چه نتیجه هایی
می دهد؟ آن طرف چه روش هایی بکار می برد؟ چه سرنوشت هایی بوجود
خواهد آورد؟ می گویم که!  ۴0سال گذشته است ،دیگر! .من می گویم ،اگر
نسل امروز ،آنچه را که آن زمان گفته شده[ ،بیابد که] االن نیست ،من آن
وقت ،غلط فهمیدم .اگر [بیابد که] االن هست ،درست فهمیدم .برای اینکه آن
مطالعه ،از تاریخ ،جامع تر است .این کارنامه ،مطالعۀ بالینی است و تجربه ای
است که مرتب نقد و نقدِ متقابل است و شما یک روشی را به اجرا می
گذارید ،تصحیح می کنید ،این ها می مانند .مثالا روش های جنگی که ما پیدا
کردیم ،این ها در تاریخ نظامی خواهد ماند .شما با یک ارتش متالشی ،آنهم
با آن پشت جبهه ،با یک ارتش مجهزی که  12لشگرش را روس ها بطور
کامل تعلیم داده ،مجهز کردند ،آنهم با تازه ترین اسلحه[ ،با موفقیت
جنگیدید] .آنها [رژیم بعثی عراق] تبلیغات ضد ایران راه انداخته بودند که ۴
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روزه ،کارِ ایران را بسازند .خوب ۴ ،روزه که نتوانستند ،اما در نهمین ماه
جنگ ،طرف [عراقی] ،سر شکسته ،حاضر شدند ،صلح را با شرایطی که ما
تعیین کردیم ،بپذیرند .آمدند توی کنفرانس اسالمی گفتند ،کاری که ارتش
ایران کرده ،حماسه نبوده ،معجزه بود .واقعا هم معجزه بود .خوب ،آن
[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
است .این ها [مطالعه های بالینی] همه ،آن مجموعه ای را ایجاد می کند که
از مهمترین اسناد تاریخ ایران است .و از لحاظ انقالب ،تنها مطالعۀ بالینی
یک انقالب است و برای نسل هایی که از پس هم می آیند ،همچنان می گوید
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
ماندگارترین کارهای زندگی من و همکاران گرامی و گرانقدر من است که با من
در آن دوران بسیار سخت ایستادند ،بعضی از آنها ها هم تا امروز ایستاده اند.
و خودِ آنها هم ،یکی از مهمترین سرمایه ها برای ایران ،بلکه برای زندگی بشر
در عصر حاضر اند.
شاد و پیروز باشید.
******

در صورت اطالع از طرح محرمانۀ روح الله خمینی چه
کاری باید انجام میشد؟ ()7
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https://www.youtube.com/watch?v=MaEgFvqeZ8&feature=emb_logo

گلزار :بینندگان عزیز ،این هفتمین مصاحبهای است که با آقای بنی صدر در
رابطه با مجموعه گزارشات روزانه رئیس جمهور به ملت ایران که تحت نام
«کارنامه» انتشار پیدا میکرد ،این ها بیش از  9ماه در آن دوران روز بروز
انتشار پیدا کردند بعد هم به صورت مجموعه کتاب در آمدند و این مجموعه
در  6جلد در سایت آقای بنی صدر موجود است و مجموعه کتابها که عزیزان
میتوانند به آن رجوع کنند و از آنها استفاده کنند و مطالعه کنند .این کتابها
در  1200صفحه هستند در شکل جدیدی ،با یک نگرش جدید با همان
محتوا که این کتاب به احتمال زیاد در  4جلد انتشار خواهد یافت .ما 6
مصاحبه در این رابطه انجام دادیم و تصور میکنم این آخرین مصاحبهای است
که در این رابطه با آقای بنی صدر انجام میدهیم .امکان دارد مصاحبههای
دیگری بعدا انجام بگیرد که مجموعهای میشود به عنوان ضمیمه که در آخر
این کتاب می آید برای اینکه تجربه آن نسل را نسل جدید استفاده بکند و ما از
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
گذر کنیم .یک مسئلهای که در خاطرات آقای یزدی روشنی پیدا میکند ،طرح
محرمانه ای است که از روز اول انجام شده مابین یزدی ،خمینی و به گفتهای
آقای بازرگان هم از آن اطالع داشته ،آقای مطهری هم از آن اطالع داشته و
این یک چیزی است که اگر در کتاب آقای یزدی نمیآمد به این صورت کسی
متوجه آن نمیشد .به نظر من چیزهای دیگری هم بوده که در طول زمان یک به
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یک اینها برای شما آشکار شده .شما روزانه به مردم گزارش میدادید .اگر از
روز اول اطالع داشتید که یک همچین طرح محرمانهای بوده ،برای شما چه
تفاوتی میکرد؟
بنی صدر :بسیار تفاوت میکرد .ببینید ،در فرانسه چون آقای خمینی میترسید
که شاه ماندگار بشود و جنبش بخوابد و ایشان در فرانسه به جمع پناهندگان
اضافه بشود ،میدانیم حتی برای او خانه هم خریده بودند در ورسای ،و نوه
ایشان چندی قبل مصاحبه کرده گفته که قرار بود مدرسه هم برای ایشان در نظر
بگیرند که او آن جا به مدرسه برود .فرزند او هر روز میآمد پیش من ،گاهی هم
به فاصله  3-2روز یک بار که آیا واقعا نظر شما این است که این رژیم رفتنی
است؟ نگران بود که نرود .پس نمیتوانست حرفهایی بزند که سبب تثبیت او
بشود .وقتی هم که ایشان وارد این جا شد ،من  19مسئله را که مطبوعات دنیا
طرح میکردند و اینکه این مسئله چه پاسخهایی دارد که اگر ایشان این مواضع
را اتخاذ بکند این انقالب به راه خودش میرود و رژیم هم میرود .این را در
سومین روز ورود ایشان ماشین شده در اختیار ایشان قرار گرفت که در ایران
چاپ شد و به عنوان ضمیمه در کتاب اصول راهنمای اسالم کتاب منتشر
شده .استقالل ،آزادی ،حقوق انسان ،خطر فاشیسم مذهبی ،رابطه دولت و
روحانیت ،اقتصاد ایران ... ،همه جنبههای مختلف .ما  20اصل را پیشنهاد
کردیم ،ایشان  19تای آن را بر زبان آورد به جز عفو عمومی که گفت برویم
ایران ببینیم چه میشود .متناسب با آن  20تا اصل که در کتاب انقالب اینها
را آوردیم ،همه مستند هستند برای اینکه مطبوعاتی که اینها را منتشر کردند
مثالا ایشان گفته والیت با جمهور مردم است ،با اشپیگل مصاحبه کرده ،تاریخ
مجله و همه اینها هست که در فالن روز در فالن ساعت این مصاحبه انجام
شده و ایشان این موضع را گرفتند .متناسب با آن ،طرح شورا را پیشنهاد کردیم
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که مردمی که جنبش همگانی انجام دادند در محل شورایی را انتخاب کنند به
عنوان شورای انقالب و نمایندگان آنها شورای استانی و نمایندگان آنها
شورای کشوری تشکیل بدهند و این در واقع اداره جنبش را تصدی کند بعد
هم دولت جدید متکی باشد بر این شورا .اینکه در صورت جلسات شورای
انقالب هست که من میگویم که آقای خمینی گفت میرویم در ایران انتخاب
میکنیم .یعنی شورا انتخابی میشود .حاال اینکه هست انتصابی است .بعد هم
فراموش کرده بودند که این آقا همچین قولی داده بود که من در شورای انقالب
این را گفتهام .صورت جلسات خوشبختانه منتشر شده ،در آنجا هست.
خوب ،این یک طرح تحول از پایین است بعد تحول استقالل انسان و جامعه
ایران است .به قول خود استقالل و آزادی تعریف میشود بر اصل موازنه
عدمی ،یعنی نه به مسلط – زیر سلطه ،که شعار انقالب هم این بود ،نه شرقی نه
غربی ،جمهوری اسالمی .یعنی آن جمهوری اسالمی تلقی میشد که بیان
استقالل و آزادی باشد .همین را در کارنامه هم توضیح میدهیم که این
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی اینجور قرار بود .خوب ،حاال رفتیم ایران.
قبل از اینکه ما برویم ایران آقای خمینی یک مصاحبه کرد گفت شورای
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
عضو آن نیستیم .این را دانسته نمیشود مگر به یُمن اسناد سفارت آمریکا.
آنجا شما که اسناد را ببینید میبینید که از لحاظ تضمین دادن به آمریکا که
بنی صدر در دولت نخواهد بود ،یکی از تضمینها است و آمریکاییها مرا
مائوئیست تصور میکردند .یعنی ایرانیها میرفتند میگفتند که کمونیست
طرفدار مائو هستم .البته آمریکاییها بعدا با چینیها کنار آمدند اما آن زمان
هنوز مائو جنگ افروز به حساب میآمد .حتی کمونیستهای اروپا از مائو و
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مائوئیست وحشت داشتند از اینکه میخواهد دنیا را به خاک و خون بکشد.
خوب پس بنی صدر که مائوئیست است ،نباید در هیچ کاری باشد .آنجا
می بینید که سندها همه از همین قماش است .دسته بندی کردند که چه کسانی
میتوانند با سیاست آمریکا راه بیایند .همه اینها را در سیاست آمریکا در ایران
آوردیم .یک گروه که بنی صدر و دوستانش هستند اینها با دموکراسی و
استقالل و آزادی جورشان جور است ،با آمریکا جورشان جور نیست .آقای
خمینی با گروه او با استقالل و آزادی جورش جور نیست ،اما میتواند با
آمریکا جورش جور بشود .حاال بخشی هم آقایان هنوز منتشر نکردند که بعد
توی ویکیلیکس منتشر شد .از جمله سندهایی که ویکیلیکس تازگی منتشر
کرد که درصفحهای از تاریخ در سایت انقالب اسالمی آمده ،که نماینده
نهضت آزادی به سفارت آمریکا رفته ،صحبت این بوده که هیئت وزیران جدید
که تشکیل میشود ،ایشان اطمینان میداده که بنی صدر نخواهد بود .به این
ترتیب ،آن طرف که تقدم به آزادی و استقالل داده ،مبنایش این بوده که چون
ما در تاریخ استقالل داشتیم و آزادی نداشتیم ،حاال باید که اول آزادی را
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
جدایی ناپذیر است .برای ایشان چند تا دلیل آوردم .از جمله اینکه استقالل
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
انتخاب محدود است .شما استقالل مالی ندارید ولی خوب تصمیم را
میتوانید بگیرید .میگویید خانه فالن امتیازاتی دارد میخواهم بخرم .استقالل
مالی نیست ،آزادی انتخاب هم ندارید .یکی دیگر این است که وقتی شما
میگویید استقالل یعنی نه مسلط نه زیر سلطه ،شما نه مسلط باشید نه زیر سلطه
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باشید ،به این معنا مستقل باشید ،آزادی چه می شود؟ آزادی عبارت از این
می شود که شما در سیاست داخلی در داخل بتوانید به حقوق عمل کنید ،بتوانید
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
است 30 .تعریف گوناگون از استقالل و آزادی دادیم با مثالها در کتاب
جدید که امیدواریم در برنامهها که پُر میشود اینها یک به یک با بیننده و
شنونده در میان گذاشته بشود .برای اینکه مثالها از خانوادهها و شهر و کشور
و روابط بینالمللی گفتیم .وقتی نه مسلط ،یعنی شما به عنوان مسلط محدود
نیستید .چون وقتی مسلط شدید رابطه قوا است .در آن مدار بسته شما موقعیت
مسلط دارید اما توی مدار بستهاید .نه مسلط یعنی رهایی از آن مدار بسته .نه
زیر سلطه ،یعنی باز هم از آن مدار رها هستید .یعنی عقل یا کشور یا انسان
مستقل است ،محدود کننده ندارد .در این جا اول آزادی که به معنای دقیق
کلمه معنا پیدا میکند این است که به عنوان استعداد خلق میتواند خلق بکند.
در موضع مسلط زیر سلطه این توانایی به دست نمیآید .این را که میگویم هر
انسانی میتواند تجربه بکند .عقل برای اینکه بتواند خلق بکند باید از هر
محدود کنندهای رها باشد .حاال این محدوده کننده میتواند این باشد که من
در مقام فالن بر عدهای مسلط هستم یا نه ،امر دیگری باشد .یا کشوری زیر
سلطه باشد .فرهنگ آن کشور عقیم میشود .پس آزادی میشود برخورداری از
حقوق و توانایی خلق .اگر آن استقالل نباشد ،اینها هم نیست .حاال ایشان
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
گفت این ریز نوشته شده .چشم من نمیبیند .یک پولی هم از من گرفتند که آن
را درشت نویسی کنند که ایشان بتواند بخواند .این جا در فرانسه که گفت ما
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اقتصاددان داریم و اشارت کرد به من ،گفت ما اقتصاددان داریم نمیگذارند
اینها کشور را آباد کنند .اشاره اش به آن برنامه عمل بود که در نجف خوانده
بود .آن هم در ایران منتشر شد تحت عنوان برنامه جمهوری اسالمی .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
تدارک انقالب را میدیدیم و آن را حاصل عمر خود تلقی میکردیم .مثل پدر
و مادر سعی میکردیم این را بار بیاوریم .ما خبر نداریم که یک طرح دومی هم
وجود دارد .این آقای دکتر یزدی ما را از آن مطلع میکند .آن طرح دوم ،در
واقع سیستمی است مثل کوبا و روسیه دوران استالین ،یک رهبر با اختیارات
مطلق ،یک شورا تحت امر او ،ستون پایه جدید قدرت مثل دادگاه انقالب و
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،
اینهایی که حزب جمهوری را ساختند گفتند خیر خود ما تصدی میکنیم .او
میگوید که آن طرح محرمانه را به آقای خمینی داده و پسندیده و قبول کرده،
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
با آقای بهشتی گفتگو داشته ،معلوم میشود او هم اطالع داشته .ولی در صورت
جلسات شورای انقالب مواضعی که آقای مهندس بازرگان دارد با این طرح
محرمانه سازگاری ندارد .من تعجب میکنم که اگر ایشان اطالع داشته و موافق
بوده ،قاعدتا نباید این جور مواضع میگرفت .به نظر من نمی رسد که او اطالع
میداشته و اعتماد داشته گذاشته ستون پایهها در حکومت موقت تشکیل بشود
و بکند با ایران آن کاری که کرد .این یک چیز است ،اما آنچه که سئوال شما
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
1629

می کنند ،آقای دکتر یزدی هم واسطه است و هر انقالبی اینجوری است که
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
منتشر شد ،بعد هم توی نوشته های مقامات آمریکایی بود از جمله گاری
سیک ،ما میبینیم که ایشان طرف آمریکایی میگوید (پیام آقای خمینی است)
که شما جانب بختیار را رها کنید چون قرار بود در آن گوادولوپ به خالف
دروغهایی که پهلوی چیها میسازند ،قرار نبود شاه برود خمینی بیاید .قرار
این بوده که شاه را نمی شود حفظ کرد ،ژیسگاردستن ،یک دروغی این آقایان
ساختند برای اینکه برای خودشان بنویسند ،که گویا آقای ژیسگاردستن مراجعه
کرده که رهبری انقالب چه میخواهد .آقای قطبزاده یک متنی تهیه کرده و
آن را به رئیس جمهور فرانسه داده ،او هم برده در گوادولوپ طرح کرده و قرار
شده که شاه برود و خمینی بیاید .دروغ است .حتی آقای ژیسگاردستن وزیر
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،
مدارکش را هم توضیح دادم .که پنیادوسکی به شاه پیشنهاد میکند که خمینی
را بکشند اما شاه میترسد .در نامهای که به ژیشگاردستن می نویسد اینکه
پیشنهاد کردند بکشند گفت نه ،این آن نیست .این را ؟؟؟ روزنامه فرانسوی
که اسرار زیادی را فاش میکند ،اول او فاش کرد .اما بعد دیگران هم این را
بازگو کردند .ولی اینکه ما میتوانیم او را از فرانسه اخراج کنیم حقیقت دارد
که شاه میگوید نه ،دست به ترکیب او بزنید دیگر کشور بکلی از کنترل خارج
میشود .آقای ژیسگاردستن میگوید که در جلسه گوادولوپ هم من مخالف
بودم که شاه برود هم اشمیت صدر اعظم آلمان ]....[ .در گوادولوپ قرار بوده
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که نه شاه (برای اینکه کارتر گفته بود که دیگر نمیشود شاه را حفظ کرد) نه
خمینی ،بختیار .اگر هم نشد کودتای نظامی .این برنامه شان بوده .این هم که
پیام آقای خمینی میگوید که شما بختیار را وِل کنید ما برای منافع شما بهتر
هستیم دلیل بر اینکه سیاست آنها بر بختیار بوده .اگر سیاست آنها بر آقای
خمینی بود دلیل نداشت که این پیام را به آنها بدهد .ولی خوب همین پیام
ناقض استقالل است .ایشان میگوید که من از راه مصلحت این حرف را زدم
دقیقا همین میشود .از راه مصحلت این حرف را زدی ،بعدی میشوی
گروگانگیر مهمتر از انقالب اول ،بعد میشود معامله محرمانه ،بعد میشود
اکتبر سورپرایز ،بعد میشود ایران گیت ،هم میشود وضعیتی که ایران اآلن
دارد .گفتم ،قدم اول را نباید آدم بردارد .حاال مقایسه کنید با مصدق سر
«واو» .طرف انگلیسی می گوید طرف وسواس عجیبی دارد .هر جمله را هر
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
میشناسد .مثل من که میدانم که این قراردادهای که مسلط زیر سلطه میبندد
مشخصاتاش چه میتواند باشد .او هم همین جور .همه اینها را تجربه کرده
بود و میدانست که فالن کلمه را اینجوری هم میشود معنی کرد .این «واو»
میتواند عطف به فالن بکند بعد یک همچین درد سری درست کند .اینکه
یک سر سوزن حاضر نیست تخفیف بدهد از آنچه که استقالل میداند ،نه
مسلط نه زیر سلطه ،تا بیاید این جا که به طرف بگوید ما برای شما از بختیار
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
با ثباتی بر مبنای اتحاد ارتش و روحانیت بوجود آوردن .اینها میگوید که آن
طرح محرمانه یعنی وابستگی .عمل در محدوده وابستگی .خوب این استبداد
درون آن است .بازرگان نمیتوانسته ...من تعجب میکنم و به این جهت
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میگویم با مواضعاش نمیخواند .چون وقتی میگفت آزادی مقدم است،
نمیگفت که آزادی را قربانی کنیم .اما توجه نداشت که دولت آزاد و وابسته
ناممکن است .آن وابستگی استبداد هم میآورد .ولی فکر میکرد که ایران آزاد
پیدا بکند .نمیخواست که رژیم شاه برود یک استبداد دیگر بیاید .این تجربه
است .آن سندها میگوید در محدوده وابستگی آزادی نا ممکن است .در عمل
هم ناممکن شد .عمالا هم آن طرح محرمانه پیاده شد .حاال گیریم که از دست
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
آنهایی که کودتا میکنند یک دستهای هستند که اول خود قربانی میشوند؟ هم
حزب قربانی شد ،هم بهشتی و افرادی که در آن حزب بودند از بین رفتند ،هم
بعدش بقیه کسانی که مزاحم بودند به تدریج طرد شدند ،در روسیه هم همینجور
شد .آقای هیتلر هم همین کار را کرد .اصالا وقتی آدم تصفیههای هیتلری را
میخواند می بیند یک دسته آمده یک دسته را بکلی نابود کرده .اینجوری
است .پس به این ترتیب ما حاال اگر مطلع میشدیم که همچین طرح
محرمانهای هست و این قرار مدارهای محرمانه با سفارت آمریکا وجود دارد،
خوب از پیش تدارک میدیدیم .ما بنا گذاشته بودیم بر اعتماد کامل به آقای
خمینی که اشتباه بوده.
گلزار :چه تدارکی میدیدید؟
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
انقالب اگر گفتم ،آنها هم این نظر و فکر را داشتند ،اگر جز من کسی نیست
که هم قبلش گفته ،هم در انقالب گفته ،هم بعدش تا امروز میگوید ،این فکر
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از من است .چرا از زبان آقای خمینی تنها بگویم ،چرا خودم نمیگفتم؟ این
مسئله که مردم ایران ،این انقالب چیزی نیست که همینجور با زور زندگی کنی
بعد رژیم شاه برود ،شما بشوی صاحب حقوق .اینجور نیست .از لحظهای که
وارد می شوی به جنبش باید زور را از زندگی حذف کنی با وجدان به حقوق
شروع کنی به زندگی .این میشود انقالب .از همان لحظه باید رابطهها را تغییر
بدهی .باید این شوراهایی که به ایشان پیشنهاد کردم ]...[ ،آن زمان به جامعه
ایرانی پیشنهاد کرده بودیم که روستا به روستا ،شهر به شهر ،شوراهای انقالب
را تشکیل بدهید .بعد شورای انتصابی نمیتوانست تشکیل بدهد .این ستون
پایهها را نمیشد تشکیل داد.
گلزار :کسان دیگری هم بودند که نظر شما را در شورای انقالب پشتیبانی
کنند؟
بنی صدر :در شورای انقالب که نه .آنها انتصابیهای آقای خمینی بودند .اما
دوستانی که با ما همکار و همفکر بودند میتوانستیم به جامعه ایرانی پیشنهاد
بکنیم .و اگر تحول از پایین از جریان انقالب انجام میشد ،بازسازی استبداد
تقریبا ناممکن میشد .تقریبا میگویم ،برای اینکه هنوز یک عواملی هست که
میتواند عمل بکند ولی خوب خیلی چیزها عوض میشد .بعد شروع میکردیم
به اینکه با نیروهای محرکه جامعه ،جوانان ،زنان ،دانشگاهیان ،معلمان،
میخواستیم همه اینها یک ارتباط بشوند از طریق آقای خمینی .خوب
می توانستیم مستقیم ارتباط برقرار کنیم .آن کاری که من وقتی وارد ایران شدم
و شروع کردم در دانشگاه صنعتی  30هزار  40هزار گاهی  50هزار جمعیت
میآمد برنامه عمل را توضیح میدادم ،میتوانستیم زودتر شروع کنیم ،در سطح
کشور شروع کنیم ،و آن دفاتر هماهنگی که بعد در دوران ریاست جمهوری
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پدید آمد میشد زودتر انجام داد .هنوز هم اعتقاد دارم که یکی از بزرگترین
دستآوردهای انقالب ایران است که این فکر دینی ،دین از خود بیگانه تکلیف
مدار است ،بیگانه از حق و حقوق است ،از زبان مرجع تقلیدی انتقاد میشود
و دین حق مدار که بیان استقالل و آزادی و حقوق و این چیزها است ،به
جامعه پیشنهاد میشود ،انقالب دینی عظیمی میشود در ایران .به نظرم هنوز
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
این ها را از زبان آقای رهبر بگوییم ،از زبان مرجع بگوییم خیلی بُرد دارد برای
اینکه حرف یک روشنفکر یک محدودهای دارد اما حرف یک مرجع کل یک
جامعه را فرا می گیرد و طرز فکر دینی افراد را تغییر میدهد .پس بهتر است از
طریق ایشان عمل کنیم .بعد هم انقالب اگر چند زبان داشته باشد و ...
احتمال اختاللش در آن فراوان میشود و ممکن است جنبش بخوابد .خوب
اشتباه بوده .بعد هم میگفتیم صدای ما به جایی نمیرسد .در جریان ورود به
ایران و شهر به شهر رفتن معلوم میشد نه ،میتوانستیم حرف حق را بزنیم و این
در رو داشته .ولی من خبر نداشتم که سخنرانیهای من ضبط شده و شهر به شهر
گشته و همه از آن اطالع داشتند .فقط یک دفعه به من گفتند که توی
تظاهرات ،آن اجتماع عمومی را که راه انداخته بودند ،عکسی و اسمی از بنی
صدر بوده .هنوز هم نمیدانم این واقعیت داشته یا نه ،ولی به من گفتند بوده.
اما اینکه در ایران این فکر استقالل و آزادی چه زمینهای دارد اطالعی نداشتم.
خوب اگر اطالع میداشتی طبق آن اطالعات عمل میکردی .چنانکه بعد که
مطلع شدیم عمل کردیم ،روزنامهای انتشار دادیم تا امروز در تاریخ ایران
بیمانند .انتخابات ریاست جمهوری را بردیم با همان هسته ،وطن را دفاع
کردیم با ارتش متالشی با همان هسته ،مقاومت را در مقابل آقای خمینی
انجام دادیم با همان هسته ،حاال بر آنها هم اضافه شده ،کسانی از آن هسته
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خود را بازنشسته کردند ،کسان زیادی بر همان خط و ربط ایستادند و این
مقاومت ادامه دارد .اینها را زودتر میدانستیم ،خوب زودتر عمل میکردیم.
این است که شما نسل امروزی بدانید هر چیزی را نمیدانی ،برو دنبالش بدان.
برای اینکه بهای ندانستن سنگین است .شاد و پیروز باشید.
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989 ,988 ,645 ,632 ,381
آذربايجان غربى ,254 ,208 ,206
,359 ,333 ,326 ,324 ,291
989 ,645 ,632 ,381 ,376
آشتيانى 1388 ,206
آقاى انوارى 307 ,203

آقاى تهرانى
1446
آقاى فردوسى 264

,1238 ,621 ,614

آقاى كريمى 308

آقاى موسوى دادستان كل 615

آقاى مهدوى ,278 ,213 ,204
1189 ,1050 ,622 ,288 ,285
آقاى ميناچى 222
آلمان ,464 ,317 ,124 ,123
,776 ,775 ,774 ,758 ,535
,983 ,982 ,969 ,953 ,942
,1520 ,1419 ,1404 ,1359
1523 ,1522
آمريکا ,114 ,108 ,104 ,103
,128 ,124 ,123 ,121 ,120
,167 ,165 ,135 ,133 ,129
,294 ,290 ,192 ,181 ,178
,362 ,359 ,346 ,332 ,302
,386 ,375 ,374 ,371 ,363
,466 ,465 ,460 ,447 ,413
,548 ,545 ,519 ,506 ,505
,587 ,586 ,584 ,553 ,551
,679 ,667 ,647 ,618 ,603
,759 ,758 ,756 ,714,716 ,704

,790 ,788 ,786 ,785 ,768
,810 ,806 ,804 ,796 ,791
,816 ,814 ,813 ,812 ,811
,866 ,865 ,864 ,829 ,828
,883 ,882 ,881 ,876 ,873
,936 ,902 ,900 ,888 ,887
,1014 ,1012 ,1003 ,962 ,948
,1029 ,1028 ,1027 ,1026
,1267 ,1228 ,1226 ,1045
,1285 ,1284 ,1277 ,1269
,1361 ,1336 ,1319 ,1291
,1413 ,1374 ,1371 ,1362
,1420 ,1419 ,1416 ,1415
,1462 ,1423 ,1422 ,1421
,1490 ,1472 ,1465 ,1464
,1517 ,1515 ,1500 ,1493
1525 ,1519
آمريکاى التين 1034 ,513 ,178
آيت الله ربانى شيرازى ,289 ,112
1424
آيت الله منتظرى 838 ,479 ,108
آيتالله طاهرى 324

باوند پور 525
باهنر 1152

,1188 ,594 ,591
بجنوردى
1454 ,1337 ,1197 ,1193
بحث آزاد ,341 ,264 ,164 ,146
,624 ,562 ,506 ,360 ,347
,1008 ,884 ,705 ,703 ,656
,1290 ,1197 ,1196 ,1160
1488 ,1487 ,1486 ,1454
بختيار ,182 ,181 ,177 ,124
1473 ,1469 ,1327 ,416 ,404
1644

بديعى 181

بنياد مفتح 111

برژنف 994 ,980

بودجه ,150 ,109 ,105 ,103
,220 ,208 ,205 ,186 ,154
,308 ,301 ,239 ,225 ,224
,355 ,342 ,338 ,333 ,313
,806 ,697 ,663 ,375 ,374
,1270 ,1163 ,984 ,983 ,807
,1456 ,1414 ,1398 ,1322
,1489 ,1483 ,1467 ,1457
,1493 ,1492 ,1491 ,1490
,1497 ,1496 ,1495 ,1494
1527 ,1512 ,1500,1501 ,1498
بوشهر 605 ,301 ,206 ,164

برژيسنكى 667

برژينسکى ,619 ,603 ,327 ,134
1415
برگ كاتلر 1462
بروجرد 1440 ,176 ,175
بسیکس 1359

بسيج ,289 ,257 ,214 ,172
,421 ,396 ,345 ,336 ,313
,459 ,456 ,437 ,427 ,422
,604 ,589 ,583 ,570 ,512
,776 ,769 ,684 ,632 ,631
,865 ,864 ,828 ,826 ,791
,1374 ,1370 ,1329 ,1252
1503 ,1486 ,1375
بگین 1094 ,1072 ,1071 ,1064
بلوچستان ,256 ,214 ,164 ,105
746 ,474 ,403 ,362 ,357 ,293
بن بال 333 ,130

بنی صدر ,202 ,190 ,172 ,2
,1129 ,1068 ,1037 ,737 ,306
1131
بنى صدر ,196 ,189 ,182 ,178
,349 ,344 ,335 ,287 ,283
,645 ,624 ,396 ,389 ,381
,703 ,696 ,695 ,671 ,647
,1439 ,1430 ,1210 ,795
1530 ,1513 ,1466 ,1440
بنياد مستضعف 666
بنياد مستضعفان
1460 ,1459

,258 ,240

بهبهان
1384
بهره بانكى ,1266 ,1212 ,329
1270
بهشت زهرا ,360 ,346 ,335
1252 ,1251 ,1245 ,1230
بهشتی 1152
,1381 ,1377 ,1362

بهشتى ,670 ,525 ,341 ,216
1337 ,1225
بی بی سی 1114

پادگان عشرت آباد 109

پاسداران ,146 ,140 ,119 ,111
,198 ,185 ,180 ,179 ,176
,311 ,267 ,263 ,240 ,206
,573 ,423 ,396 ,370 ,335
,639 ,631 ,604 ,595 ,589
,865 ,803 ,722 ,677 ,641
,1362 ,1253 ,1117 ,1063
1482 ,1451 ,1441 ,1387

1645

پاكستان ,405 ,401 ,398 ,195
,559 ,440 ,439 ,410 ,407
1303 ,1294 ,1195 ,787
پاوه ,358 ,250 ,248 ,214 ,198
359
پايگاه هوايى نوژه 252
پرزيدنت ترومن 1464

پل وییی 1097

پوپر ,897 ,879 ,878 ,874 ,873
,1005 ,1002 ,900 ,899 ,898
1020 ,1017 ,1010
پهلوى ,551 ,386 ,298 ,193
,805 ,664 ,610 ,576 ,554
1493 ,994
پيرحسينى 280 ,116 ,105
پيليس اوتى 1520

تخصص ,550 ,545 ,527 ,462
,658 ,629 ,592 ,585 ,551
,902 ,901 ,900 ,899 ,810
,1098 ,1095 ,961 ,957 ,956
1450 ,1177
تربت جام 268
ترجمه محمد قاضى 1403

ترکیه 1092 ,474 ,113 ,112
تعطیل دانشگاه 1161 ,1100

تعميم امامت ,1264 ,679 ,606
,1279 ,1278 ,1276 ,1265
1488 ,1358 ,1336 ,1280
تفتيش عقايد ,280 ,277 ,275
1017 ,731 ,585 ,328
تقوی 195

تقى شهرام 185
تماميت ارضى ,940 ,883 ,785
1327 ,1318 ,1039
تهران ,131 ,125 ,123 ,114
,187 ,176 ,147 ,140 ,134
,285 ,262 ,250 ,221 ,206
,357 ,354 ,351 ,332 ,318
,413 ,406 ,398 ,389 ,364
,447 ,432 ,431 ,427 ,423
,484 ,475 ,472 ,457 ,448
,498 ,494 ,492 ,491 ,489
,528 ,519 ,518 ,505 ,502
,541 ,537 ,536 ,533 ,532
,593 ,589 ,560 ,554,558 ,549
,622 ,616 ,614 ,613 ,601
,643 ,640 ,637 ,631 ,628
,674 ,673 ,659 ,658 ,647
,695 ,689 ,678 ,676 ,675
,729 ,728 ,720 ,707 ,705
,843 ,831 ,829 ,742 ,738
,926 ,893 ,886 ,872 ,844
,1045 ,1033 ,1032 ,961 ,934
,1086 ,1077 ,1073 ,1049
,1122 ,1117 ,1116 ,1108
,1188 ,1177 ,1158 ,1156
,1251 ,1232 ,1229 ,1224
,1357 ,1345 ,1343 ,1279
,1468 ,1441 ,1440 ,1414
1518 ,1484 ,1480 ,1469
تيتو ,1520 ,1485 ,1483 ,1448
1526 ,1524 ,1522
جبهه ,135 ,132 ,127 ,124
,354 ,353 ,351 ,176 ,157
,376 ,373 ,368 ,366 ,355
,393 ,390 ,389 ,388 ,379
1646

,394
,410
,420
,425
,431
,438
,448
,460
,477
,493
,500
,517
,525
,536
,559
,580
,591
,603
,617
,628
,634
,645
,674
,691
,710
,718
,723
,743
,760
,783
,799
,821
,837
,849
,862
,892
,931

,408 ,405 ,399 ,398
,419 ,417 ,416 ,411
,424 ,423 ,422 ,421
,430 ,428 ,427 ,426
,437 ,436 ,435 ,433
,447 ,446 ,444 ,440
,458 ,457 ,455 ,452,454
,476 ,473 ,471 ,470
,486 ,484 ,483 ,479
,499 ,498 ,497 ,495
,516 ,514 ,503 ,502
,524 ,522 ,521 ,520
,534 ,533 ,528 ,527
,558 ,556 ,550 ,539
,578 ,570 ,569 ,565
,590 ,589 ,587 ,584
,602 ,601 ,600 ,593
,610 ,609 ,607 ,605
,627 ,626 ,623 ,621
,633 ,632 ,631 ,630
,643 ,640 ,637 ,636
,669 ,660 ,647 ,646
,687 ,680 ,678 ,675
,709 ,706 ,705 ,700
,717 ,714 ,713 ,712
,722 ,721 ,720 ,719
,739 ,737 ,729 ,728
,751 ,750 ,747 ,746
,781 ,780 ,769 ,762
,798 ,795 ,786 ,784
,820 ,811 ,802 ,800
,833 ,832 ,829 ,825
,847 ,843 ,841 ,840
,854 ,852 ,851 ,850
,888 ,871 ,865 ,863
,926 ,904 ,897 ,893
,1036,1044 ,1031 ,939

,1085
,1118
,1184
,1209
,1259
,1328
,1375
,1382
,1412
,1440
,1476
,1506

,1107
,1121
,1185
,1216
,1260
,1334
,1377
,1406
,1421
,1441
,1481
,1507

,1063
,1117
,1175
,1187
,1225
,1296
,1341
,1381
,1411
,1436
,1466
,1500
1526
جبهه «نقابيه» 1381

,1115
,1140
,1186
,1223
,1295
,1340
,1380
,1410
,1435
,1455
,1483
,1514

جبهه ملى 893 ,176

جعفری 1083

جعفرى 1483 ,492

جاللى ,1193 ,220 ,210 ,208
1197
جنگ چريکى 1339 ,809 ,540
جنگ روانى ,521 ,460 ,385
,571 ,546 ,543 ,536 ,534
,660 ,648 ,646 ,644 ,590
1333 ,842 ,714 ,713
جنگ سياسى 740 ,533
جو سانسور 1441 ,1277 ,1182
جهانگیر
,1544
,1551
,1559
,1567
,1572
,1583
1647

گلزار
,1545
,1555
,1560
,1569
,1574
,1585

,1537
,1548
,1557
,1562
,1570
,1575
,1586

,1541
,1549
,1558
,1565
,1571
,1577
,1588

,1597 ,1594 ,1591 ,1589
,1606 ,1604 ,1601 ,1600
,1614 ,1612 ,1611 ,1608
,1619 ,1618 ,1616 ,1615
1626 ,1625 ,1623 ,1622
جيرفت ,1021 ,936 ,692 ,691
1036 ,1024 ,1023 ,1022
چالدران 1262 ,1178 ,930

چالوس 738 ,308

چريکهاى فدايى خلق 671 ,326

چريكهاى فدايى خلق 624

چکسلواكى 982 ,866 ,758

چماق ,614 ,360 ,291 ,155
,1112 ,1056 ,1051 ,910 ,887
,1141 ,1139 ,1136 ,1113
,1161 ,1160 ,1158 ,1156
,1289 ,1280 ,1210 ,1197
1446
,910 ,909 ,614
چماقداران
,1058 ,1052 ,1050 ,1049
,1169 ,1156 ,1113 ,1070
1446 ,1280 ,1199 ,1189
چماقدارها ,1156 ,1058 ,1056
1232 ,1193 ,1157
چماقداری ,1156 ,1152 ,1112
1279 ,1161 ,1159 ,1157
چماقدارى ,1058 ,1053 ,911
,1230 ,1196 ,1189 ,1188
,1284 ,1281 ,1280 ,1279
1446 ,1445 ,1365
چنگيزخان مغول 678
چين 1464 ,1282 ,177

حاج سيد على اصغر بهارى 321
حبيبى 1283

حجتی کرمانی 1165
حذف رئیس جمهوری
1159 ,1153 ,1143
حزب ايران 177

,1142

حزب توده ,413 ,306 ,221 ,135
,757 ,755 ,671 ,670 ,624
,1075 ,1073 ,1072 ,760
,1207 ,1198 ,1158 ,1134
1466 ,1424 ,1333 ,1226
حزب كمونيست ,958 ,944 ,942
1521 ,1520 ,1421 ,990
حسن صباح 1338
حسین خمینی 115
حسینیه ارشاد 620

حسين ,406 ,185 ,130 ,116
,622 ,615 ,603 ,553 ,420
,844 ,732 ,690 ,648 ,637
,1330 ,1224 ,1210 ,1006
1446 ,1372
حسين بن على 1006 ,637
حسين خمينى 648 ,622
حسين عرفانى 185

حسينيه بنى فاطمه 234
حضرت موسى 1237

حکومت قانون ,808 ,662 ,453
1364 ,1362 ,1314
حمله مغول 1485 ,678

خامنه ای 1152
1648

خامنهاى ,630 ,602 ,505 ,134
,743 ,689 ,686 ,685 ,677
1225
خانم تاچر 1419
خانم گاندى 340

خبرگزارى پارس ,357 ,326 ,294
1247 ,1246 ,635
خراسان ,286 ,266 ,253 ,127
,1227 ,1219 ,1011 ,868 ,672
,1508 ,1468 ,1467 ,1244
1514 ,1512
خرم آباد ,533 ,477 ,176 ,174
1508 ,1438
خرمشهر ,390 ,389 ,385 ,381
,426 ,422 ,405 ,397 ,396
,431 ,430 ,429 ,428 ,427
,475 ,473 ,466 ,435 ,433
,484 ,483 ,482 ,479 ,478
,498 ,496 ,495 ,489 ,487
,570 ,518 ,514 ,511 ,502
,714 ,638 ,634 ,631 ,571
1260 ,1209 ,1061
خروشچف 1521 ,993 ,984
خسرو زندى فر 1520
خسرو قشقایی 307

خالفت اموى 915 ,615

خلخالى ,595 ,425 ,299 ,280
1365 ,1187 ,750 ,666
خمینی ,306 ,202 ,143 ,115
1073 ,1072
خمينى ,164 ,158 ,130 ,116
,389 ,346 ,312 ,182 ,175

,1013 ,918 ,696 ,695 ,690
1446 ,1420 ,1414
خواف 267
خوزستان ,131 ,130 ,119 ,103
,164 ,160 ,157 ,153 ,138
,324 ,318 ,291 ,280 ,214
,390 ,389 ,388 ,372 ,349
,413 ,405 ,399 ,397 ,396
,447 ,433 ,426 ,418 ,415
,477 ,468 ,466 ,465 ,454
,511 ,510 ,502 ,487 ,482
,536 ,527 ,523 ,520 ,518
,564 ,549 ,547 ,546 ,540
,604 ,602 ,599 ,572,598 ,570
,628 ,626 ,618 ,611 ,607
,710 ,686 ,675 ,667 ,647
,744 ,740 ,737 ,728 ,714
,793 ,783 ,768 ,751 ,746
,891 ,870 ,850 ,843 ,837
,1115 ,1107 ,1103 ,916
,1200 ,1158 ,1154 ,1117
,1289 ,1288 ,1225 ,1203
,1344 ,1333 ,1332 ,1295
,1437 ,1414 ,1389 ,1345
,1445 ,1444 ,1443 ,1440
1499 ,1467 ,1450
خيامى 1459

خيانت ,610 ,505 ,455 ,449
,776 ,733 ,698 ,687 ,686
,930 ,916 ,795 ,791 ,788
,1307 ,1244 ,1243 ,1186
1489 ,1444 ,1439 ,1318
دادستان انقالب اسالمى 750

دادستان كل ,185 ,120 ,103
,367 ,284 ,278 ,239 ,198
1649

,553 ,545 ,544 ,504 ,438
1230 ,911 ,652 ,595
دادگاه انقالب ,675 ,595 ,300
826
درس خواندهها ,597 ,596 ,592
1214
درياى عمان 1291
دزفول ,419 ,180
,479 ,436 ,433
,501 ,500 ,499
,527 ,526 ,525
,568 ,565 ,541
,645 ,640 ,619
1385 ,1381 ,871
دستگاه قضايى ,298 ,210 ,182
,585 ,572 ,459 ,458 ,367
,993 ,927 ,651 ,616 ,595
,1281 ,1196 ,1058 ,1055
,1366 ,1365 ,1364 ,1339
1512 ,1412
دکتر جعفریان 103
,420
,482
,506
,528
,569
,689

,423
,489
,520
,529
,583
,788

دكتر چمران ,399 ,228 ,203
,602 ,600 ,475 ,423 ,403
1475 ,1451 ,831
دكتر حقگو 208
دكتر سحابى 1187

دكتر سنجابى 456 ,176

دكتر شيبانى 637 ,468 ,198
دكتر فخر 299

دكتر مکرى 222

دكتر ممکن 1487 ,1387
دمکرات 1114 ,889

دوگل 1315 ,1267
دهخدا 1361

دیکتاتوری 1109
رادیو کانادا 429

راديو تلويزيون ,150 ,125 ,115
,198 ,195 ,194 ,165 ,163
,229 ,221 ,217 ,215 ,201
,416 ,414 ,384 ,299 ,273
,542 ,505 ,473 ,463 ,432
,561 ,555 ,545 ,544 ,543
,634 ,619 ,573 ,563 ,562
,686 ,684 ,656 ,653 ,651
,941 ,937 ,935 ,729 ,696
,1331 ,1321 ,1280 ,1058
1491 ,1487
راديو كانادا 670 ,429

راديو و تلويزيون ,188 ,167 ,164
,350 ,341 ,304 ,197 ,194
,729 ,703 ,619 ,613 ,476
,1317 ,1056 ,973 ,937 ,904
1488
ربانى شيرازى 1338 ,457
رجایی 1170 ,1152 ,276

رجايى
,228
,275
,286
,309
,348
,536
1334
رجوی 359

,212 ,204
,253 ,235
,277 ,276
,304 ,302
,325 ,310
,406 ,351
,690 ,670

1650

,213
,262
,279
,306
,326
,462
,691

,215
,274
,284
,308
,331
,494
,735

رژیم سابق ,1091 ,1089 ,145
1157 ,1156 ,1111 ,1108
رژيم شاه ,562 ,459 ,327 ,297
,888 ,789 ,765 ,678 ,620
,1272 ,1193 ,1013 ,895 ,893
1528 ,1502 ,1373 ,1284
رسولى 1225 ,122
رضا صدر 1364

رضاخان ,1093 ,957 ,883 ,236
1521 ,1337 ,1327 ,1172
رفسنجانى ,489 ,284 ,255 ,235
1225 ,691 ,673 ,670
روزنامه اطالعات ,1125 ,1122
1157 ,1129 ,1126
روزنامه انقالب اسالمى ,294 ,289
,665 ,623 ,615 ,572 ,518
1023 ,787 ,781
روزنامه آيندگان 614
روزنامه ميزان ,749 ,623 ,614
1376 ,1365 ,1364
روزنامه« اطالعات » 1125
روستاى محمدآباد 264

روسيه
,290
,465
,704
,830
,945
,953
,964
,970
,985

,132 ,131
,382 ,302
,498 ,469
,758 ,756
,904 ,892
,948 ,947
,958 ,957
,966 ,965
,976 ,972
,990 ,987

,167
,386
,598
,795
,942
,950
,960
,968
,979
,992

,177
,402
,599
,796
,943
,951
,961
,969
,984
,994

,1218
,1291
,1406
,1473

,1027 ,996,997 ,995
,1285 ,1277 ,1267
,1319 ,1295 ,1294
,1424 ,1416 ,1407
1522 ,1521 ,1520
رهبرى ,136 ,133 ,132 ,106
,327 ,303 ,271 ,177 ,161
,460 ,424 ,409 ,353 ,346
,563 ,509 ,503 ,494 ,465
,606 ,591 ,576 ,575 ,572
,695 ,683 ,661 ,649 ,611
,815 ,751 ,748 ,729 ,701
,882 ,862 ,836 ,828 ,819
,904 ,897 ,896 ,894 ,887
,919 ,918 ,916 ,915 ,913
,960 ,947 ,929 ,922,925 ,920
,1196 ,1195 ,1186 ,993 ,965
,1249 ,1237 ,1216 ,1212
,1265 ,1264 ,1258 ,1250
,1287 ,1283 ,1280 ,1279
,1358 ,1347 ,1326 ,1322
,1504 ,1415 ,1388 ,1373
1523 ,1522 ,1521
,1073 ,1072 ,1064
ریگان
1125 ,1122 ,1112 ,1099
ريگان ,888 ,812 ,811 ,534
,1046 ,1045 ,1038 ,1026
1516 ,1416 ,1309
رئيس جمهور ,123 ,110 ,104 ,2
,173 ,168 ,152 ,135 ,129
,201 ,196 ,193 ,191 ,183
,217 ,215 ,213 ,211 ,202
,231 ,228 ,227 ,219 ,218
,272 ,265 ,243 ,238 ,236
,306 ,304 ,287 ,283 ,276
1651

,328 ,326 ,313 ,311 ,307
,358 ,355 ,349 ,342 ,335
,394 ,391 ,364 ,360 ,359
,409 ,407 ,405 ,401 ,398
,462 ,447 ,446 ,432 ,418
,492 ,476 ,474 ,473 ,463
,536 ,519 ,505 ,495 ,494
,567 ,566 ,562 ,559 ,555
,641 ,640 ,622 ,607 ,587
,669 ,654 ,651 ,648 ,643
,685 ,674 ,673 ,671 ,670
,729 ,696 ,695 ,691 ,690
,743 ,742 ,736 ,735 ,732
,800 ,787 ,785 ,750 ,749
,868 ,843 ,829 ,824 ,816
,902 ,885 ,883 ,872 ,870
,1010 ,961 ,934 ,913 ,908
,1032 ,1028 ,1024 ,1013
,1054 ,1053 ,1051 ,1037
,1188 ,1183 ,1057 ,1055
,1198 ,1196 ,1192 ,1189
,1267 ,1244 ,1230 ,1210
,1365 ,1343 ,1331 ,1287
,1433 ,1411 ,1410 ,1385
,1477 ,1472 ,1462 ,1454
,1488 ,1485 ,1484 ,1478
,1504 ,1502 ,1490 ,1489
1526 ,1508
رئيس جمهورى ,129 ,122 ,106
,175 ,171 ,165 ,152 ,133
,192 ,189 ,184 ,183 ,182
,209 ,199 ,198 ,196 ,193
,227 ,226 ,218 ,217 ,216
,244 ,239 ,237 ,236 ,231
,308 ,304 ,285 ,279 ,256
,319 ,314 ,313 ,311 ,310

,335 ,334 ,330 ,328 ,326
,359 ,358 ,348 ,344 ,336
,414 ,404 ,393,395 ,391 ,381
,441 ,437 ,436 ,435 ,418
,474 ,464 ,463 ,462 ,449
,503 ,496 ,495 ,485 ,475
,609 ,573 ,562 ,555 ,535
,641 ,623 ,619 ,614 ,610
,652 ,651 ,649 ,648 ,644
,703 ,696 ,691 ,690 ,671
,732 ,730 ,729 ,721 ,718
,777 ,770 ,751 ,736 ,733
,813 ,811 ,803 ,801 ,790
,868 ,838 ,832 ,829 ,822
,885 ,884 ,883 ,872 ,870
,925 ,923 ,904 ,902 ,886
,1037 ,1026 ,934 ,927 ,926
,1196 ,1187 ,1057 ,1056
,1233 ,1227 ,1226 ,1204
,1296 ,1280 ,1253 ,1247
,1342 ,1328 ,1324 ,1321
,1411 ,1378 ,1344 ,1343
,1468 ,1454 ,1439 ,1418
,1483 ,1482 ,1470 ,1469
,1504 ,1502 ,1485 ,1484
1520 ,1506
رئيس ستاد ,296 ,229 ,214
,385 ,373 ,372 ,370 ,351
,407 ,403 ,401 ,389 ,388
,448 ,440 ,435 ,420 ,411
,485 ,478 ,475 ,471 ,454
,689 ,675 ,600 ,547 ,525
,863 ,831 ,744 ,743 ,723
1483 ,1230
رئيس مجلس 537

زابل 185 ,180
1652

زن ,329 ,268 ,257 ,254 ,117
,998 ,972 ,525 ,472 ,438
,1080 ,1044 ,1043 ,1042
,1085 ,1083 ,1082 ,1081
,1388 ,1377 ,1347 ,1086
,1393 ,1392 ,1391 ,1390
,1401 ,1398 ,1396 ,1395
1504
زندان ,585 ,584 ,425 ,300
,618 ,615 ,606 ,596 ,595
,685 ,679 ,666 ,653 ,629
,1068 ,1046 ,940 ,935 ,899
,1133 ,1121 ,1074 ,1069
,1197 ,1141 ,1140 ,1139
,1356 ,1345 ,1327 ,1205
1469
زندانيان سياسى 1512 ,1511
ژاپن ,1267 ,1266 ,1226 ,332
1422 ,1413 ,1291
ژاندارمرى ,241 ,240 ,208 ,114
,352 ,318 ,308 ,301 ,245
,433 ,400 ,390 ,379 ,376
,865 ,589 ,525 ,489 ,487
,1387 ,1385 ,1329 ,1049
1518 ,1453
ژيسکاردستن 1267
سادات 1413 ,813 ,371

سازمان ملل متحد 431

ساواك ,929 ,910 ,895 ,195
,1357 ,1337 ,1333 ,1053
1424
سبزوار 185
سپاه پاسدارن 111

سر پل ذهاب
405 ,356
سران هشت کشور 1144

,355 ,332 ,240

سربازان ,270 ,113 ,112 ,109
,393 ,389 ,355 ,353 ,315
,452 ,450 ,434 ,423 ,395
,564 ,534 ,533 ,527 ,521
,603 ,589 ,579 ,578 ,565
,631 ,630 ,628 ,626 ,611
,761 ,760 ,677 ,634 ,632
,852 ,839 ,828 ,820 ,782
,1060 ,975 ,889 ,865 ,863
,1429 ,1377 ,1258 ,1117
1485 ,1475
سرپل ذهاب ,408 ,355 ,322
1436 ,569 ,418
سرگرد شیرازی 141
سرلشکر باقری 121

سرمايه دارى آلمان 775
سروان فرهانى 1377

سرهنك شکرريز 1260

سرهنگ آذين
723 ,602
سرهنگ بزرگ مهر 1359

,600 ,580 ,420

سرهنگ بزرگمهر 1448
سرهنگ حشمت 831

سرهنگ عطاريان 568 ,416
سرهنگ فروزان ,489 ,487 ,379
1260 ,783
سرهنگ فكورى 645 ,420
سرهنگ قذافى 1415

1653

سرهنگ كهترى 1260 ,631

سيد ضياءالدين طباطبائى 1448

سرهنگ الهوتى 1051

سرهنگ وطن پور 427 ,426

سيستان ,256 ,185 ,180 ,164
746 ,362 ,357
سيستم بانكى 659

سعيد محبى 503

شاهنامه فردوسى 1208

سعيد سنجابى 1378 ,359
سفير سوئيس 465 ,460 ,363
سفير شوروى 1361 ,386 ,132

سکوتوره ,1305 ,1297 ,1296
1331 ,1330
سالمتيان 670 ,213 ,212

سنجابی 1122

سنگر ,435 ,394 ,314 ,121
,631 ,630 ,607 ,496 ,485
862 ,852 ,840 ,636 ,633 ,632
سوريه ,757 ,388 ,371 ,365
1416 ,1415 ,1227
سوسنگرد ,589 ,433 ,428 ,426
,600 ,599 ,598 ,591 ,590
,645 ,627 ,605 ,602 ,601
,820 ,788 ,783 ,781 ,646
,1440 ,1117 ,1107 ,829
1483 ,1480 ,1478
سوسياليزم سوئد 714

سوکوتوره ,1146 ,1145 ,1144
1150 ,1149
سی بی اس 1122
سیستان و بلوچستان 143

سياست آمريکا ,811 ,788 ,129
1013 ,1012 ,888
سياست جنگ 836

شريعتى
1519
شطى ,1331 ,1330 ,412 ,411
1484 ,1334 ,1333 ,1332
شکنجه ,1139 ,1133 ,1077
1141 ,1140
شکستن سانسور 1280 ,1185
,1483 ,1227 ,312

شکنجه ,477 ,235 ,210 ,153
,685 ,679 ,615 ,585 ,584
,875 ,790 ,726 ,700 ,699
,959 ,935 ,894 ,883 ,881
,1338 ,1337 ,1228 ,1227
1435 ,1379
شلپين 994

شمس تبريزى
1261
شوراى انقالب ,117 ,106 ,105
,131 ,127 ,126 ,120 ,119
,157 ,137 ,135 ,134 ,133
,173 ,172 ,163 ,161 ,160
,196 ,195 ,192 ,191 ,187
,260 ,227 ,214 ,212 ,199
,316 ,285 ,284 ,282 ,275
,537 ,505 ,364 ,342 ,330
1213 ,674 ,660 ,617 ,544
شوراى عالى دفاع ,472 ,379
,519 ,494 ,480 ,477 ,473
,1234 ,1233

1654

,672 ,559 ,549 ,545 ,543
,813 ,739 ,707 ,685 ,675
,909 ,891 ,890 ,864 ,863
1484 ,1447 ,1445 ,1443
شهيد كشورى 752 ,751
شيراز ,319 ,300 ,225 ,206
1368 ,1262
شيلى 177
صادق طباطبايى 464

صالحي نجف آبادى 1284

صدام ,386 ,371 ,363 ,290
,419 ,406 ,402 ,401 ,400
,516 ,503 ,448 ,441 ,424
,603 ,599 ,589 ,578 ,576
,649 ,628 ,620 ,619 ,618
,753 ,740 ,681 ,680 ,667
,793 ,790 ,787 ,785 ,781
,814 ,808 ,802 ,795 ,794
,891 ,890 ,888 ,844 ,821
,1060 ,940 ,937 ,936 ,904
,1105 ,1076 ,1066 ,1061
,1229 ,1224 ,1221 ,1200
,1332 ,1330 ,1307 ,1295
,1415 ,1413 ,1410 ,1372
,1422 ,1420 ,1419 ,1417
,1467 ,1450 ,1439 ,1436
1480
صدام حسين ,371 ,363 ,290
,406 ,402 ,401 ,400 ,386
,576 ,516 ,441 ,424 ,420
,618 ,603 ,599 ,589 ,578
,681 ,667 ,649 ,620 ,619
,793 ,790 ,787 ,785 ,781
,821 ,814 ,808 ,802 ,794

,937 ,936 ,890 ,888 ,844
,1229 ,1224 ,1221 ,1200
,1332 ,1330 ,1307 ,1295
,1414 ,1413 ,1410 ,1372
1480 ,1467 ,1436 ,1419
صراف ,202 ,143 ,137 ,131
374 ,373 ,257
صفويه 1267 ,1178 ,999

صياد شيرازى
357
,884 ,655 ,597
ضد اسالم
,1149 ,1148 ,1136 ,1029
1183
ضياءالحق ,411 ,407 ,404 ,398
439 ,412
طارق عزيز 599 ,598
,289 ,244 ,242

طالقانی 1154

طالقانى ,1347 ,483 ,368 ,344
1426
طبس ,264 ,263 ,151 ,129
1076 ,283
ظهيرنژاد ,245 ,244 ,242 ,241
,379 ,355 ,353 ,352 ,246
,579 ,577 ,518 ,487 ,420
644 ,603 ,600
عثمانى 1208 ,930 ,643

عراق
,141
,223
,340
,375
,384
,400
1655

,124
,160
,280
,365
,376
,386
,402

,130
,181
,290
,369
,380
,388
,407

,133
,198
,311
,371
,381
,390
,408

,138
,221
,339
,374
,383
,398
,410

,429 ,420 ,419 ,416 ,411
,443 ,439 ,436 ,432 ,431
,469 ,465 ,456 ,451 ,448
,540 ,531 ,509 ,506,507 ,477
,570 ,569 ,551 ,547 ,545
,603 ,589 ,580 ,578 ,576
,628 ,620 ,619 ,618 ,607
,683 ,681 ,667 ,647 ,637
,753 ,746 ,716 ,696 ,684
,787 ,782 ,781 ,762 ,755
,792 ,791 ,790 ,789 ,788
,810 ,804 ,795 ,794 ,793
,888 ,846 ,839 ,814 ,811
,1026 ,937 ,931 ,895 ,889
,1065 ,1062 ,1061 ,1060
,1143 ,1077 ,1076 ,1070
,1187 ,1151 ,1149 ,1147
,1226 ,1223 ,1202 ,1200
,1269 ,1266 ,1228 ,1227
,1293 ,1291 ,1289 ,1288
,1299 ,1298 ,1297 ,1295
,1303 ,1302 ,1301 ,1300
,1326 ,1317 ,1306 ,1304
,1332 ,1331 ,1330 ,1327
,1370 ,1341 ,1334 ,1333
,1375 ,1374 ,1372 ,1371
,1415 ,1413 ,1387 ,1376
,1420 ,1419 ,1417 ,1416
,1436 ,1423 ,1422 ,1421
,1465 ,1456 ,1450 ,1447
,1502 ,1499 ,1480 ,1466
1525 ,1518 ,1516 ,1515
عربستان سعودی 1097
عربستان سعودى ,699 ,375 ,374
,1416 ,1291 ,1228 ,813
1465 ,1419

عزت الله سحابى 1269
عزل رئيس جمهورى 648 ,614

علی (ع) 1170 ,1105
علی صدارت ,1642 ,1641 ,54
1643
على ,365 ,321 ,310 ,280 ,237
,656 ,643 ,497 ,494 ,391
,761 ,760 ,759 ,749 ,732
,1054 ,926 ,893 ,876 ,816
,1385 ,1347 ,1217 ,1208
,1417 ,1408 ,1391 ,1390
,1443 ,1427 ,1426 ,1421
1500 ,1450 ,1445
على اصغر بهزادنيا 280
عمليات شوش 1483

غضنفرپور 122

فارس ,205 ,164 ,121 ,112
,457 ,316 ,290 ,258 ,229
,755 ,746 ,645 ,632 ,474
,1228 ,1227 ,812 ,788 ,785
,1291 ,1290 ,1288 ,1287
,1424 ,1419 ,1417 ,1414
1516
فارسى ,680 ,328 ,228 ,212
,1044 ,988 ,937 ,759 ,724
,1495 ,1436 ,1427 ,1046
1524
فاشيزم ,1267 ,1005 ,771 ,767
1520 ,1448 ,1396 ,1395
فاشيسم ,1275 ,969 ,942 ,753
1393
فاطمى 693 ,554 ,553
1656

فانتوم
431
فدايى اسالم 225

,417 ,397 ,395 ,354

فدائيان ,335 ,283 ,281 ,221
1458 ,1198 ,1189 ,749
فدائيان خط اكثريت 1285

فرار مغزها 1029 ,656 ,655
فراماسون 1357 ,901

فرانتس فانون 1086

فرانسه ,284 ,222 ,198 ,123
,419 ,366 ,365 ,362 ,322
,950 ,942 ,830 ,534 ,506
,1226 ,1086 ,1011 ,982 ,981
,1316 ,1315 ,1310 ,1266
,1405 ,1404 ,1379 ,1323
,1410 ,1409 ,1407 ,1406
1495 ,1472 ,1419
فردوس 283 ,264
فرمان همايونى 1490

فرمانده نیروی زمینی
583 ,565
فرمانده نيروى زمينى ,112
,242 ,241 ,240 ,208
,403 ,370 ,359 ,351
,538 ,533 ,525 ,484
,603 ,602 ,599 ,583
,675 ,644 ,630 ,627
760 ,744
فرماندهی کل قوا 1142

,147 ,113

فروهر 502

فروید 1393

,119
,308
,457
,539
,604
,689

فرهنگ ,116 ,114 ,113 ,111
,338 ,275 ,274 ,268 ,128
,551 ,550 ,454 ,435 ,409
,641 ,637 ,636 ,633 ,565
,749 ,731 ,715 ,699 ,697
,802 ,776 ,770 ,762 ,758
,880 ,841 ,814 ,806 ,803
,995 ,961 ,933 ,910 ,907
,1100 ,1098 ,1086 ,1066
,1177 ,1150 ,1122 ,1101
,1248 ,1220,1223 ,1198
,1284 ,1283 ,1278 ,1276
,1456 ,1339 ,1299 ,1290
1507 ,1467
فضلى نژاد 221
فکوری 140

فالحیان 466 ,389

فالحى ,389 ,388 ,356 ,197
,428 ,420 ,397 ,394 ,393
,490 ,487 ,467 ,466 ,457
,1225 ,695 ,604 ,603 ,600
1479 ,1377 ,1257
فلسطين ,302 ,301 ,236 ,235
,681 ,667 ,618 ,410 ,371
1419 ,1417 ,810 ,795 ,793
قاجار ,597 ,591 ,551 ,320
,901 ,882 ,881 ,809 ,794
1493 ,1268 ,1140 ,1072
قاسملو 1114
قدوسى 256 ,163

قصر شيرين ,205 ,181 ,180
322 ,242 ,241 ,206
1657

قطب زاده ,407 ,213 ,135 ,132
,545 ,544 ,542 ,505 ,408
,572 ,560 ,556 ,555 ,553
1333 ,595 ,573
قطبزاده 544

قوه مجریه 1071 ,494

کردستان ,1114 ,241 ,141 ,103
1115
کرمانشاه 565 ,426 ,351 ,248
کودتا ,1072 ,192 ,175 ,150
1187 ,1076 ,1075
کومله 1114 ,141
كاخك 1512 ,1468

كارتر ,603 ,534 ,134 ,124
,1423 ,1267 ,1026 ,813
1517 ,1516 ,1462
كاشانى 1050 ,252
كاووس قانع بصيرى 294

كتاب «تومان كالتورا» 972
كتاب آزادى 725

كتاب خانواده 1388
كردستان ,130 ,129 ,107 ,105
,205 ,190 ,185 ,166 ,154
,226 ,225 ,214 ,210 ,209
,325 ,324 ,307 ,295 ,289
,468 ,422 ,391 ,372 ,326
,889 ,755 ,536 ,508 ,470
,1288 ,1287 ,1226 ,891 ,890
1456 ,1444 ,1443
كرمان ,259 ,258 ,255 ,132
,381 ,332 ,266 ,262 ,260
750 ,692 ,691 ,491

كشورهاى اسالمى ,387 ,128
,1268 ,814 ,683 ,401 ,399
,1310 ,1306 ,1297 ,1295
1493 ,1444
كشورهاى غير متعهد ,507 ,437
1334
كالنترى 335 ,281 ,218 ,212
كمپ ديويد 1417 ,813

كميته مشهد 672

كنى ,284 ,278 ,252 ,220 ,213
,622 ,342 ,326 ,288 ,285
,1050 ,898 ,734 ,688 ,625
,1486 ,1200 ,1194 ,1189
1492
كودتا ,154 ,153 ,151 ,150
,624 ,553 ,494 ,360 ,194
,759 ,687 ,678 ,668 ,647
,1193 ,1192 ,1033 ,796
,1309 ,1261 ,1253 ,1252
,1315 ,1313 ,1312 ,1310
1333 ,1327 ,1322
,1516 ,1513
كودتاى خزنده
1529 ,1517
كوران 983
كورت والدهايم 431

كهکيلويه ،بويراحمد 164

كيسينجر
1529
كيش شخصيت ,311 ,264
,367 ,366 ,328 ,315
,583 ,582 ,581 ,578
,725 ,724 ,633 ,606

,1517 ,1516 ,1419

1658

,314
,555
,588
,735

,1246 ,1008 ,918 ,878 ,774
1356 ,1349 ,1247
گرمارود 350

ليبى ,757 ,388 ,375 ,365
1465 ,1453 ,1415 ,1041
ماركس ,949 ,947 ,945 ,878
1393
ماركسيست 942 ,900 ,771 ,122

گرمیکو 1077

ماركسيسم ,594 ,581 ,234 ,123
,946 ,945 ,900 ,878 ,873
1393 ,1275 ,976
مازندران 255 ,207 ,203

گرمارودی 147

گرمارودى 1388
گروگانگیری ,1091 ,1090 ,332
1167 ,1163 ,1128
گروگانها ,317 ,252 ,192 ,129
,587 ,534 ,506 ,431 ,332
,903 ,888 ,887 ,683 ,593
,1076 ,1071 ,1064 ,1046
,1118 ,1094 ,1079 ,1077
,1174 ,1169 ,1168 ,1167
,1486 ,1466 ,1416 ,1176
1516 ,1515
گناباد 1468 ,283 ,265

گوبلز 1267 ,1129 ,774

ماهشهر 722 ,639 ,631 ,504
ماهشهر 502

مبلغى 1357 ,615 ,560 ,555
متاسکی 1077

مجاهدين ,343 ,335 ,281 ,221
1454 ,1036 ,749 ,359 ,344
مجله «فورچون« 1453 Fortune

محاصر اقتصادى 661

گيالن ,229 ,206 ,203 ,185
788 ,454 ,300 ,230
گينه 1296

محبوبيت ,226
,1235 ,915
,1240 ,1239
,1249 ,1248
1372
محالتى ,213 ,212 ,130 ,116
,345 ,323 ,254 ,235 ,222
,674 ,477 ,418 ,376 ,358
1337 ,1189 ,1188 ,1031
محمد يزدى 235

ليبراليسم ,696 ,581 ,361 ,234
1275 ,873 ,755

مدرس ,380 ,252 ,251 ,236
,1208 ,1173 ,1098 ,1096
1449

الهوتى 1050 ,670

لنين ,952 ,949 ,947 ,945 ,943
,977 ,974 ,966 ,954 ,953
993 ,980 ,978
لوفور 771

لوموند 1469 ,441 ,327 ,124
لهستان 1416 ,1212 ,983

,730 ,721 ,512
,1238 ,1236
,1243 ,1242
,1371 ,1311

محمدى 588 ,492 ,300

1659

مدرسى 591 ,208
مستضعف ,236 ,208 ,175 ,128
,715 ,666 ,530 ,292 ,260
,884 ,798 ,757 ,756 ,741
,1215 ,1181 ,1180 ,1177
,1286 ,1253 ,1241 ,1216
1517 ,1501 ,1493 ,1315
,220 ,215 ,171
مستضعفان
,259 ,258 ,240 ,236 ,234
,715 ,453 ,444 ,348 ,260
,815 ,813 ,795 ,775 ,755
,1180 ,1179 ,1020 ,999 ,884
,1254 ,1239 ,1223 ,1181
,1316 ,1286 ,1269 ,1268
,1408 ,1323 ,1319 ,1317
1460 ,1459 ,1410
مستوفى الممالك 1357
مشهد ,221 ,220 ,219 ,198
,670 ,653 ,648 ,568 ,233
,1227 ,1077 ,1041 ,911 ,842
,1247 ,1246 ,1244 ,1232
1460 ,1252 ,1251
مشیرالدوله 1172
مصدق ,759 ,654 ,553 ,176
,1049 ,1028 ,918 ,894 ,760
,1072 ,1064 ,1056 ,1050
,1079 ,1075 ,1074 ,1073
,1124 ,1123 ,1101 ,1096
,1152 ,1140 ,1138 ,1134
,1292 ,1173 ,1172 ,1156
,1357 ,1356 ,1345 ,1335
,1448 ,1433 ,1359 ,1358
1466 ,1449

مصر ,699 ,618 ,535 ,195
,1310 ,1194 ,970 ,953 ,813
1421 ,1417 ,1413
معاويه ,1028 ,759 ,643 ,271
1408 ,1267 ,1054
معین فر 196
معين فر ,215 ,214 ,197 ,134
373 ,364 ,228 ,227 ,216
مغضوبيت ,1240 ,1239 ,1235
1373 ,1250
مفتى زاده 325
مقام زن 1086 ,1043

مکتبى ,231 ,190 ,160 ,151
,279 ,273 ,271 ,270 ,247
,310 ,307 ,305 ,303 ,285
,337 ,329 ,327 ,321 ,320
,410 ,409 ,369 ,368 ,350
,505 ,462 ,452 ,444 ,418
,581 ,579 ,575 ,527 ,517
,730 ,712 ,656 ,597 ,592
,956 ,923 ,902 ,880 ,748
,1191 ,1178 ,1023 ,962
1501 ,1404,1429 ,1283
مالصدرا ,1261 ,1233 ,1212
,1265 ,1264 ,1263 ,1262
1277 ,1271
منتظری 1167

منتظرى 838 ,837

موازنه عدمى ,744 ,665 ,304
1278 ,1239 ,1006 ,755
موتسل برسکى 983

موسوی خلخالى 208
1660

موسوی اردبیلی
1174 ,1158
موسوى اردبيلى ,157 ,132 ,103
,253 ,227 ,173 ,163 ,161
,474 ,461 ,447 ,284 ,256
,1189 ,1188 ,909 ,511 ,504
1225
موسى صدر 365
,1152 ,1151

موشه دايان 681 ,402

مولوى 1358 ,1233
مهدوی کنی 1151

مهندس بازرگان ,282 ,256 ,190
1225 ,1187 ,1113 ,377
مهندس پركار 1257
مهندس خدابندى شهركى 185
مهندس سحابى 1253 ,615
ميرزاى نائينى 1278

ميرسليم ,215 ,212 ,200 ,130
1050 ,598 ,278 ,218
,1316 ,1011 ,830
ناپلئون
,1405 ,1403 ,1383 ,1379
1449 ,1409 ,1406
نازى آباد 234
ناژداكى 207

نجف 1412 ,1335 ,1012 ,177

نخست
,192
,228
,350
,494

وزير
,200
,235
,438
,505

,110
,204
,237
,462
,519

,119
,216
,252
,463
,534

,189
,226
,340
,473
,615

,1419 ,1024 ,659 ,651 ,618
1525 ,1448
نظاميان ,331 ,323 ,153 ,119
,402 ,401 ,399 ,383 ,346
,501 ,483 ,466 ,438 ,436
,687 ,686 ,677 ,599 ,514
,822 ,819 ,767 ,739 ,720
,1315 ,1247 ,1246 ,896 ,831
1503 ,1478 ,1443 ,1427
نفت ,209 ,197 ,196 ,134
,318 ,291 ,280 ,261 ,240
,375 ,374 ,373 ,340 ,338
,756 ,715 ,661 ,569 ,380
,866 ,813 ,805 ,802 ,760
,1078 ,1076 ,1011 ,867
,1228 ,1226 ,1128 ,1079
,1269 ,1268 ,1266 ,1253
,1414 ,1372 ,1290 ,1270
,1448 ,1433 ,1424 ,1415
,1492 ,1465 ,1453 ,1450
,1499 ,1497 ,1495 ,1494
1518 ,1517 ,1501
نوار ,183 ,175 ,169 ,139 ,122
,278 ,250 ,207 ,201 ,192
,622 ,614 ,352 ,347 ,335
,886 ,703 ,690 ,671 ,653
,1044 ,1043 ,1013 ,940
,1094 ,1083 ,1058 ,1056
,1187 ,1143 ,1126 ,1125
,1455 ,1445 ,1395 ,1313
1519 ,1489 ,1469
نوار آیت 1187 ,175
نوبری 169 ,163

نوژه 414 ,413 ,412

1661

نومان كالتورا 996 ,986
نیشابور 220

نيروهاى مسلح ,152 ,151 ,105
,198 ,183 ,162 ,157 ,153
,301 ,289 ,238 ,229 ,222
,324 ,322 ,318 ,317 ,313
,379 ,364 ,346 ,339 ,331
,416 ,402 ,400 ,393 ,381
,450 ,449 ,437 ,435 ,434
,461 ,459 ,455 ,454 ,451
,472 ,471 ,470 ,469 ,467
,512 ,509 ,491 ,476 ,475
,542 ,541 ,535,536 ,521 ,514
,570 ,567 ,556 ,552 ,545
,603 ,590 ,589 ,588 ,585
,641 ,629 ,628 ,626 ,605
,649 ,647 ,646 ,645 ,642
,713 ,701 ,695 ,689 ,668
,754 ,743 ,719 ,718 ,714
,788 ,786 ,777 ,764 ,763
,804 ,803 ,801 ,800 ,796
,811 ,810 ,809 ,808 ,807
,827 ,826 ,825 ,824 ,820
,840 ,835 ,832 ,831 ,830
,849 ,844 ,843 ,842 ,841
,893 ,862 ,860 ,858 ,850
,937 ,923 ,922 ,897 ,894
,1226 ,1205 ,1057 ,1053
,1303 ,1259 ,1241 ,1229
,1327 ,1325 ,1322 ,1310
,1339 ,1334 ,1331 ,1328
,1378 ,1371 ,1351 ,1342
,1406 ,1382 ,1381 ,1380
,1418 ,1413 ,1410 ,1407
,1451 ,1444 ,1429 ,1428

,1482 ,1481 ,1480 ,1476
1528 ,1526 ,1507 ,1503
نيکالى برديف 943
وانس 124

وزير دفاع ,412 ,403 ,253 ,228
,478 ,472 ,470 ,468 ,465
743 ,675
وزيران ,108 ,107 ,106 ,105
,159 ,132 ,130 ,118 ,117
,274 ,262 ,254 ,225 ,193
,326 ,316 ,295 ,285 ,284
,464 ,463 ,462 ,358 ,337
787 ,691 ,651 ,495 ,473
ويتنام 1493 ,828 ,714

هاشمی 1170 ,1152 ,1068

هاشمی رفسنجانی 1170 ,1068

هاشمى ,284 ,255 ,228 ,216
,691 ,489 ,341 ,309 ,308
1225
هگل 878 ,166
هالل احمر ,741 ,599 ,365
,1508 ,1502 ,1483 ,751
1517 ,1511 ,1510 ,1509
هلند 332
همدان ,238 ,206 ,140 ,138
,428 ,422 ,322 ,300 ,252
703 ,696 ,695 ,430
,1043 ,1042 ,212
همسرم
1086 ,1083
هند 1291 ,507 ,440 ,340

هنرى كيسنجر 1515
1662

هوانيروز ,425 ,424 ,332
,466 ,440 ,430 ,429
,482 ,475 ,472 ,471
,491 ,490 ,489 ,487
,525 ,523 ,521 ,517
,570 ,569 ,568 ,546
,751 ,668 ,603 ,602
1480 ,832
هیتلر 770

,426
,467
,484
,504
,539
,577
,752

هيتلر ,771 ,770 ,535 ,534
,942 ,777 ,774 ,773 ,772
1253 ,1201 ,947
هيئت  5نفرى ,736 ,691 ,675
1036 ,1032 ,751

هيئت هشت نفرى ,1330 ,1221
1484
ياسر عرفات ,411 ,406 ,371
,647 ,420 ,417 ,416 ,412
1307
يحيوى 267 ,221
يزدى 1490 ,311
يمينى 301

يوگسالوى ,1520 ,943 ,942
1524 ,1522 ,1521

1663

