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 بیاد دوست و استاد مهربان آقای بنی صدر  

 
جلد از مجموعه  مقاالت آقای بنی صدر بصورت   4در روزهای سخت بیماری آقای بنی صدر 

 تنظیم کرده بودم .  را کتاب 

از ایشان خواستم مقدمه ای برای این مجموعه کتابها  که تنظیم کرده بودم بنویسند ولی متاسفانه  

ند راهگشای تحول بسوی  زمان تحریر مقدمه  از طرف ایشان بوجود نیامد . ولی تحلیلها می توا 

 ایران آزاد و مستقل بگردد .  

اکنون که قصد انتشار این کتاب را دارم از تمام هموطنانی که سواالت خود را برای آقای بنی    

صدر فرستاده اند و امکان پاسخگویی از طرف ایشان را ممکن نموده اند تشکر فراوان دارم .  

آغاز مقاالت آمده است . سواالتی هم مطرح شده  نام سوال کننده در صورت تمایل او در سر

کننده   نام سوال  بدین خاطر جای   و  است  نکرده  نام خود را ذکر   نامه  نویسنده در  اند که  

خالیست . آقای بنی صدر سوالی را بدون پاسخ نمی گذاشت و برای سوال کننده حق پاسخ  

 شنیدن را حقی مسلم ومحترم می دانست .  

در این کتاب پاسخ به سواالت خوانندگان می باشد.   به  مسائلی پرداخته    همه مقاالت  مندرج

شده است که همه زمانی و می توان گفت همه مکانی می باشند . در ضمن سواالت  موضوع  

زمان خود نیز بوده است و گزارشگر وضعیت کشور در ان برهه زمانی و نیز دغدغه های مردم  

ذهنی و یا سواالتی که در جستجوی راه حل برای معضالت است.  بخشی از پاسخها  به سوال  

می باشند ،  داده شده اند و یا  سوالی است که  هموطنی از شنیدن و یادیدن مصاحبه ای  از  

 ایشان برایش  ایجاد شده و مطرح گردیده واقای بنی صدردر مقاالت بدانها پاسخ داده است .  

ست که سوال کننده را  به تفکر فرو برده و با او بحث  پاسخها  به سواالت هموطنان به گونه ای ا

 آزادی در گیرد تا اختالفها حتی االمکان  به اشتراکها در نظر سوق کند .  

در دادن راه حلها هدف نویسنده باز کردن فضای بسته تفکر در استبداد و  دادن راه حل بسوی  

 فضای باز و خارج شدن از تعین هاست .  
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جه می شود که نویسنده اصل راهنمای توحید دارد و آن به این معنی که از  خواننده گرامی متو

محدود به نا محدود گذر می کند ورعایت  حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق اقوام و  

حقوق ملی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت از اصول او برای تحلیل و محک می 

 باشد .  

ها متوجه این می گردد که اصل تنش زدایی و خارج شده از روابط  خواننده در تحلیلها و پاسخ 

خشونت زا از اصول آقای بنی صدر می باشد  و راه حلها ی ارائه شده  بر اساس ویژگیهای حق  

 می باشد .  

هر مقاله  ، بیانگر اشراف نویسنده  بر اخبار ایران و منطقه و جهان و تاریخ و رابطه آنها با وقایع  

در سطح ایران و منطقه و جهان می باشد . اخبار در رابطه با هم گویایی دارند و یکدیگر را بیان  

با یکدیگر قرار می گیرند بدینسان روابط  امر های واقع در رابطه  پنهانی را    می کنند و چون 

آشکار می سازند . و اینگونه است که  نویسنده   این روش را برای  بیرون آوردن حقیقت از  

 درون دروغها و سانسورهای استبداد  پیشه می کند .  

قابل توجه اینکه زمان مقاالت همه زمانی می باشد و در بسیاری از موارد همه مکانی است یعنی  

ریب و عدم خشونت و بلکه راه حلهای رشد یاب در نظر گرفت  در ارائه راه حلها اصل عدم تخ

شده ، بنحوی که حتی المقدور در همه زمانها و همه مکانها قابل بکار بری باشند .  نویسنده  

مقاالت ،  از روش تحقیقش بر اساس روش شناخت بر پایه توحید بهره می جوید  که خود  

ر دایره بسته ذهنیت استبداد نمی اندیشد ،  نویسنده آن روش است . او مجموعه نگراست و د

بلکه فضاهای بسته را به برکت روش شناختش باز می کند و راه حل می دهد .  شاید اسامی 

ارفاد در مقاالت به ذهن محدوده زمانی را متبادر می کنند ولی اگر پاسخها را  بدون در نظر  

ج از محدوده زمان او می گردیم و گرفتن اسامی افراد در نظر بگیریم متوجه راه حلهای خار

می توانیم در تحلیلهای خود از آنها بهره فراوان ببریم و روش او را جهت تحلیل وقایع آموزه  

 خود بگردانیم .  

خواننده گرامی متوجه این امر می گردد که نویسنده اشراف فراوانی به امرهای واقع در طول  

داری بر وجدان تاریخی است . تحلیلها بگونه ای می  زمان دارد و از آنها بهره جسته و نوشته هش
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باشند که امرهای واقع در رابطه با هم قرار می گیرند و خود گویای واقعیت می گردند وخواننده  

 متوجه روند امرها می گردد  و می تواند  تحلیلگر بگردد .  

 ست .  در تحلیلها مشخصات استبداد و ذهنیتی که نیاز استبدادها است بیان شده ا

در تحلیلهای اقتصادی قابل توجه است که دیگر وجه های  اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مورد 

 بررسی قرار گرفته اند تا معضلها شفاف بگردند .  

امید که مجموعه پاسخهای سواالت هموطنان در مجموعه کتابهای مقاالت آقای بنی صدر بکار  

است امکان تحول بسوی  امکان جامعه مخصوصا نسل جوان آمده و  قالل و آزادی در وطن و 

 حقوندان را سریعتر و آسانتر ممکن نماید .  

 

1400آبان  9  

 جهانگیر گلزار    
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1389آبان   2مهر  تا  19از   760شماره     

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان  

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 در باره تروریسم 
 

 جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، با سالم 

  

پیش از آنکه نظرات شما را در خصوص تروریسم و چرایی همکاری شما را با مجاهدین      

خلق ایران خواسته باشم، مقدمتاً الزم می دانم تا این حقیقت را یادآور شوم که بیش از قریب  

به دو دهه است که مبارزه با تروریسم، یکی از اشکال تقدیس شده مبارزه تلقی می شود. به  

مبارزه با تروریسم، مهمترین جلوه دفاع از حقوق بشر، و هر گروهی دست به  گونه ای که  

عمل مسلحانه بزند تروریست خوانده می شود و همکاری با تروریست ها و یا کمترین مماشات  

ن، به منزله ضدیت با حقوق بشر و ضدیت با دموکراسی تلقی می شود. این مسئله تا  آبا  

ه مقاومت کردن و مبارزه رهایی بخش که بعضاً همراه با  بدانجا پیش رفته است که هر گون 

بعضی از اقدامات مسلحانه همراه بوده است، در برابر شقی ترین و فاسدترین دیکتاتوری ها،  

اقدامی ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشر قلمداد شده است. در حالی که می دانیم تا پیش  

میالدی، مبارزات رهایی بخش یکی از    70و    60از این دو دهه و پیشتر از آن، در دهه های  

 انسانی ترین و مقدس ترین روش های مبارزه 

ملت ها تلقی می شددد. این روش ها نه تنها از سددوی روشددنبکران بزر  دنیا محکوم نمی    

شددد، بلکه ابلب با سددتایش همراه بود. اما یک مرتبه از دو دهه پیش با قوت گرفتن نقش 

در جهان و اسددتباده ابزاری از پدیده حقوق بشددر و دموکراسددی، نئوکان ها و نئولیبرال ها  

تسدل  رسدانه ها بر افکار عمومی و به وی ه تسدل  فضداهای مجازی و ایجاد دنیای مجازی در 
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باب حق یا نا حق بودن رویدادها، گسدترش سدرگرمی ها، تسدل  عنان گسدیخته فراملی ها و 

بازار بر اندیشده های روشدنبکری و لخت   نغمه های هم آواز درباب جهانی سدازی، تسدل  نظام

شدددن جریان مبارزه از مبارزات شددهادت نلبانه به مبارزات بی خهر، همراه با محاسددبه گر 

شددن روشدنبکران برای کسدب موقعیت های مسدل  و ممتاز در رواب  بازاری شدده، چنان 

از هر   وانمود شدد و می شدود که: آزادیخواه و روشدنبکر و دموکرات، کسدی اسدت که پیش

 موضع گیری، چند دشنام به تروریسم و تروریستها بدهد.  

صددرفنظر از ماهیت تروریسددم، با این مقدمه، چه کسددی می تواند تردید کند که مبارزه با  

تروریسدم یکی از بدترین و زشدت ترین دامی اسدت که دول آمریکا و برب در برابر مبارزات  

با این هدف که از یک سدو، این دولت ها نه سدیاسدی و روشدنبکری در جهان، پهن کرده اند .  

بده خدانر حقوق بشدددر و یدا قربدانیدان ترور، بلکده بده خدانر احددام یدک دیوار امنیتی پیرامون  

خود، تا کبکبه و دبدبه قدرت را با خیال آسدوده در پس این دیوار به نمایش بذاارند، مبارزه 

ن شدمردن مبارزه با تروریسدم با  با تروریسدم را هدف قرار داده اند. و از سدوی دیذر، همسدا

دفاع از حقوق بشددر، با هدف هدایت جریانات روشددنبکری و مبارزات سددیاسددی با موقعیت 

میالدی  70و    60مسدل  این دول بود. با این وجود، تردیدی نیسدت که در همان دهه های  

ونه در اوج مبارزات رهایی بخش می توان با اقدامات مسدددلحانه، با این اسدددتدالل که این گ

اقدامات بنا به ماهیت اختباء آمیز و مخانره آمیز آنها، سددازمانهای آزادیبخش را از مدار باز 

به مدار بسدته و از کنش به واکنش سدوق می دهد، مخالبت کرد. اما این یک اسدتدالل، و در 

آمریکا یاد کردم، یک اسددتدالل دیذر   "تروریسددم شددناختی"دام آنچه پیشددتر به عنوان دام 

 است. 

کنون با این مقدمه روی سددخنان من انتقادات و ااهار نظرات آقای اکبر گنجی نسددبت به ا

شدماسدت. او صدرفنظر از اینکه با دیدگاههای امروز و در دام همین مبارزات ضدد تروریسدتی، 

سدال گاشدته می پردازند، در دو مقاله اخیر خود درباب همکاری  30به قضداوت رویدادهای  

ن که به زعم او در آن زمان، یک گروه تروریسدتی بود، پرسش ها و شدما با یک گروه مجاهدی
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قضدداوت هایی را به عمل می آورد. اکنون نخسددت شددما را ارجاع می دهم به مهالعه این 

 مقاالت و سپس این پرسش ها را مهرح می کنم:  

به خانر می آورم شدما در کتابی به نام تعمیم امامت و مبارزه با سدانسدور، به این قول از    -1

هر گاه تمام راه های امر به معروف و نهی از منکر مسدود شوند، "پیامبر استناد جستید که: 

هرگاه در جامعه ای "و بعد شددما اضددافه کردید که   "شددمشددیرها را از بالف بیرون آورید

. اکنون با توجه به این دیدگاه، می  "شدود، مبارزه مسدلحانه واجب می شدود  سدانسدور کامل

خواسددتم بدانم که دیدگاه شددما با مبارزاتی که اکنون به عنوان مبارزه با تروریسددم موسددوم  

اسدت چیسدت و مناسدبت این مبارزات و مناسدبت تروریسدم با دموکراسدی و حقوق بشدر را  

 چذونه ارزیابی می کنید   

صداحبه های متعدد از جمله در کتاب درس تجربه اشداره کرده اید که انبجار  شدما در م  -2

نمی توانسدته کار مجاهدین خلق باشدد، و بعد   1360تیرماه    7حزب جمهوری اسدالمی در 

اضدافه کرده اید که رییم هر کس را دراز می کرده چچون حزب توده و سدید مهدی هاشدمی  

این مدعا  "سددت. آقای گنجی در پاسدد  می گوید:  و...( این انبجار را بدو نسددبت می داده ا

کاذب اسدت. رییم جمهوری اسدالمی سدازمان مجاهدین خلق را مسدئول انبجار دفتر حزب  

جمهوری اسدالمی معرفی کرد، نه حزب توده، نه سدید مهدی هاشدمی، نه هر جریانی را که 

اقلیدت، فدداییدان خلق اک ریدت، نهضددددت آزادی، جبهده ی ملی،    دراز کردچفدداییدان خلق 

. هر چند این روش از رییم کامال شددناخته شددده اسددت. به عنوان م ال، در باره  "پیکار،و...(

قتل ندا آقا سدلهان تا کنون چندین قول مختل  و متضداد روایت کرده اسدت. اخیراً هم آقای 

به دنبال  "مهندس سددحابی در مصدداحبه با جرس برخالف ادعای قانع گنجی گبته اسددت: 

ای کده مجداهددین برای    ه فداجعده هبتم تیر بده وقوع پیوسدددت، فداجعدهاین حوادم بود کد

نمدایی بده عهدده گرفدت ولی یدک بدار کده خود من زنددان بودم از بدازجوهدایم شدددنیددم کده قددرت

هدای کوچدک  این حدادهده کدار مجداهددین نبود و اسددداسددداً این حجم انبجدار در عهدده گروه

یر از آنچه که آقای سددحابی از قول به ب   "آید.تروریسددتی نیسددت و تنها از یک ارتش برمی

بازجوهای خود گبته اسدت، آیا شدما دقیقا به خانر دارید، و می توانید سدندی ارایه دهید که 
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]آقای بنی "رییم انبجار را به دیذران هم نسددبت داده اسددت  چنانچه گنجی گبته اسددت: 

یم بوده است. می  صددر  مقدمات کاذبی ذکر می کند، تا باز هم نتیجه بذیرد که کار خود ری

گویدد رییم این انبجدار را بده گردن همده ی گروه هدا اندداختده اسدددت، امدا برای این مددعدا، هی  

 .  "مدرکی ارایه نمی گردد

نی   1361آقای اکبر گنجی از قول آقای مسدعود رجوی مدعی اسدت که وی در دی ماه    -3

یکسدال گاشدته دو یک مصداحبه مهبوعاتی با نشدریه الونن العربی مدعی شدده اسدت که نی  

هزار نبر از آخوندهای حاکم و سران جمهوری اسالمی را به هالکت رسانده است. به عبارتی  

از نظر او، بهور آشددکارا سددازمان مجاهدین خلق به یک گروه تروریسددتی تمام عیار تبدیل  

بنی صدددر در حالی که با یک گروه تروریسددتی در زیر یک سددق    شددده بود. او می پرسددد،

کردند نمی توانسدته چنین عملیات تروریسدتی را از یک سدازمان ندیده باشدد. هر   زندگی می

رجوی در بیدانی دیذر بدا  "چندد آقدای اکبر گنجی بدا یدک نقدل قول از خود آقدای رجوی کده:  

آنچه بنی صددر از مبارزه ی مسدلحانه مجاهدین انتظار "تحقیر دیدگاه بنی صددر می نویسدد:  

، پاسد  تناق  های  "تعدادی از مهره های باالی رییم نبود داشدت، اسداسداً چیزی جز دفع شدرّ

خود را می یابد. زیرا بنی صدددر با فرا اینکه با چند اقدام محدود موافق بوده باشددد، اما با  

ترور دو هزار نبر و تمسدددک به چنین روش هایی مخال  بوده اسدددت. اما گنجی به هر نحو  

پس  " های تروریسدتی قلمداد کرده اسدت:انالع شدما را حمل بر همکاری و موافقت با روشد

انبجار دفتر حزب جمهوری اسالمی کار دستذاه خمینی نبود. با توجه به افشای جزییات آن  

عملیات، معلوم نیسدت چرا بنی صددر کشدتن مهره های اصدلی سده قوه را به گردن دسدتذاه  

ترور رهبران قو توان کشدددتن و  بدا چده شدددواهدد و قراینی می  انددازد   ه ی خمینی می 

قضدداییهچبهشددتی و قدوسددی و...(،رییس جمهورچرجایی(، نخسددت وزیرچ باهنر(، نمایندگان  

  "مجلس، ایمه جمعه و بیره را به وسیله دستذاه خمینی توجیه کرد 

شدداید بتوان خهر کرد و این احتمال را مهرح سدداخت که انکار "گنجی ادامه می دهد که:

گردن دسدتذاه خمینی انداختن آنها، نوعی   عملیات تروریسدتی سدازمان مجاهدین خلق، و به

پاک سدازی کارنامه شدخصدی از عملیات تروریسدتی باشدد. سدازمانی که به سدالح مجهز بود، 
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حاضدر به تحویل سدالح های خود نشدد، بارها و بارها اعالم کرده بود که جنس مسدلحانه به 

انه را صدادر کرد، سپس خرداد، انالعیه آباز فاز مسدلح 30راه خواهد انداخت. دو روز قبل از  

ترورها و انبجارها را آباز کرد، دو هزار تن را در یکسدال اول همکاری با بنی صددر ترور کرد،  

مسدعود رجوی در همان زمان به بنی صددر گبته اسدت که تمام اینها کار ماسدت. انکار همه 

 این واقعیت ها چه دلیل دیذری می تواند داشته باشد 

عملیات تروریسدتی سدازمان مجاهدین خلق، کنش باشدد یا واکنش، عملیات آن سدازمان    

اسدت و نمی توان آن را به گردن دسدتذاه خمینی انداخت. دسدتذاه خمینی بیش از حد قابل  

انتظار خشدونت و جنایت کرده اسدت. اما کارنامه سدازمان مجاهدین خلق هم شدباف اسدت. 

سددازمان های حقوق بشددری، به دلیل همان انبجارها و ترورها،    اتحادیه  اروپا، دولت آمریکا،

این سدازمان را، سدازمانی تروریسدتی به شدمار می آورند. اوج ترورها، زدن سدران اصدلی رییم، 

همه و همه، متعلق به دوران همکاری نزدیک و علنی سدیاسدی این دو، فامیل شددن آنها و 

فتر حزب جمهوری و دفتر نخسدت وزیری، زندگی در زیر یک سدق  اسدت. با انکار انبجار د

نمی توان همکاری با تروریسدم را انکار کرد. آیا روشدهای تروریسدتی، روش های آزادیخواهانه  

  "و معهوف به دموکراسی و حقوق بشر است 

اکنون پرسدش اینجاسدت که نسدبت آگاهی شدما با یک سدازمان تروریسدتی و همکاری با این 

یسددتی آنها، تا پیش از عزیمت به عراق را چذونه ارزیابی می  سددازمان با قبول عملیات ترور

 کنید  آیا این همکاری در آن زمان، همکاری با یک سازمان تروریستی محسوب می شد   

 با آرزوی موفقیت. احمد. ر

  

 پاسخ پرسش دوم:❊

 

به پرسشش او  ششما، بهنگام پردانتن به ترور و تروریسشپ، پاسشخ می دهپ  و        

 ها را با پاسخ به پرسش دوم شما آغاز می کنپ:دادن پاسخ

نخسشت یادآور می ششوم که نزدینان من بسشا انتقاد و اعترای می کنند و یا   – 1
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سششخنی را به من نسششیت می دهند که گفته یا نوشششته نود نمی دانپ  اما شششما 

هیچک از آنها را نمی توانید بیابید که بگوید از او نواسششته ام آنچه را صششحی  

ند نگوید و ننویسشد  به آن هیتت سشه نفری کئا ی نیز نوششتپ، هیو روزنامه می دا

 Myای به بهانه ناسشزا نوششتن به بنی صشدر نیاید توقیو ششود  و هرگاه به کتاب  

Turn to Speak  مراجعه کنید، می بینید پیششگفتار آن را برو  لنگن نوششته »

اسششت  او کاردار سششفارت امرینا و بهنگام گروگانگیری، در سششفارت امرینا در  

ایران بود و تا پایان گروگانگیری، در آنجا، محصششور ماند  در انتقاد من نوشششته 

ششر، پیششگفتار اسشت و از دید من انتقاد  وارد نیسشت  با این لا ، اجازه دادم نا

 او را در آغاز کتاب قرار دهد  

در جشامعشه ای کشه مردم لو  ون و  را کردن نشدارنشد، تشا آنجشا کشه ممنن      

اسشت، می باید برای  ون و  را کردن فرصشت ایجاد کرد  تا مگر  ون و  را 

کنندگان پرشششمار شششوند  انسششانها ی که قدر اسششتقال  و آزادی نود را می 

 شوند و ایرانیان فرهنگ آزادی بجویند  شناسند، پرشمارتر

امشا انتقشاد نقر را یشافتن و آن را برطرف کردن و بشدین کشار، نشاقر را کشامش         

کردن اسشت  از بد اقیالی، این رو  در ایران همگانی نیسشت  لتی یافتن نقر 

و اظهشار آن کشه نیمی از انتقشاد اسششت، ماتنپ اسششت  امشا همین کشار نیز همگشانی 

سششت را دروک کردن و گنشاهنشار را بشا بی گنشاه جشانشششین کردن و به  نیسششت  را

عنس، روشششی اسششت کشه زورمشداران، همواره بنشار می برنشد  غشافش  از آننشد کشه 

 ون عقش  قشدرتمشدار کشار را، همواره، بشا تخریش  شششرو، می کنشد، هرکس بشا 

 مشاهده تخری ، می تواند دریابد که عق  دروک ساز زورمدار است 

دازه کشه نسششیشت بشه انتقشاد می بشایشد نو  برنورد بود، نسششیشت بشه بهمشان انش  –  2

راسشت را دروک کردن و واقعیت را وارونه گرداندن، می باید سشخت گیر بود  

لئا در دروک را راسشت کردن و در بازگفتن واقعیت همان سشان که روی داده 
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 است، می باید کوشید 

ا به لسشاب قربانیان مواردی که رژیپ انفجار در لزب جمهوری اسشالمی ر  – 3

 نود گئاشته است، فهرست شده و این فهرست انتشار یافته است  با این وجود،

 1389ششهریور   12واپسشین اظهار نرر از آقای امامی کاششانی در نماز جمعه  1  -3

 است  او گفته است:

تن از چهره    72شصت و سه روز پس از انبجار دفتر حزب جمهوری ]اسالمی  که در آن  »     

ای پاک و صدددیق انقالب را از دسددت دادیم، در انبجار دفتر رییس جمهور، او و نخسددت  ه

وزیرش در آتش نبرت دشدمنان سدوختند و کشدتار ناجوانمردانه آنان همچنان در پرده ای از  

 «.ابهام باقی ماند

این سششان سششخن گفتن از آن دو انفجشار، بشه دنیشا  از نو متهپ کردن آقشای      

زمان مجاهدین انقالب اسششالمی، بابت انفجار نخسششت وزیری بهزاد نیوی و سششا

اسشت  روششن اسشت که هرگاه قرار بر این نیود برای این گروه پرونده بسشازند، 

 آقای امامی کاشانی این سخنان را بر زبان جاری نمی کرد 

اما هرگاه رژیپ انفجار در لزب جمهوری اسشالمی را کار سشازمان مجاهدین     

مدرکی در انتیار می داششت، هیو فرصشتی بهتر از فرصشت  نلو می دانسشت و

ورود آقای رجوی در معیت بنی صشدر به فرانسشه وجود نداشت  هرگاه رژیپ  به 

اسشتناد آن انفجار تقااشای اسشتراد او و همراهانش را می کرد، نه تنها فرانسشه، که 

انسشت  تمام غرب را در مواش  دفاعی قرار می داد و الیته هیو دادگاهی نمی تو

رأی به اسشترداد آقای رجوی و همراهانش ندهد  دسشتگاه قضشا ی رژیپ تقااشای  

اسششترداد آنها را به دلی  انفجار در لزب جمهوری اسششالمی ننرد  سششازمان را 

تروریسششتی نواند و نواسششتار اسششترداد رجوی و مجاهدین همراه وی به اتهام 

 را که هواپیما مسشافربری   اما این ادعا نیز بدون دلی  بود  هواپیما ربا ی ششد

نیود و سشرنششینانش نخسشتین منتخ  تاریخ ایران و همراهان او بودند و نلیان 
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نیز مجیور نششده بود  او عضشو سشازمان مجاهدین نلو بود  این ششد که تقااشا رد  

ششد  آیا اگر رژیپ مدر  می داششت، فرصشتی بهتر از آن فرصشت برای ارا ه آن  

 داشت؟ 

ز داششت تششنی  ششورای ملی مقاومت را توجیه کند و بدین آیا بنی صشدر نیا  – 4

ناطر بود که گفت رژیپ، هر بار که به جان گروهی سیاسی  می افتاد ؟ نه  زیرا 

اوال ً نیشازمنشد این توجیشه نیود  اگر هپ بود، این توجیشه بنشار  نمی آمشد  این 

  ششد تششنی 1360توجیه بنار  نمی آمد زیرا ششورای ملی مقاومت در تابسشتان 

دسشتگیر ششدند     1362اردییهششت   12و سشران و اعضشای لزب توده ایران در 

توقیو ششدند     1365آقای سشید مهدی هاششمی و اعضشای گروه او نیز در مهرماه  

دسشتگیری گروهها که از نزدیک به دو سشا  بعد از تششنی  ششورای ملی مقاومت  

 1360مرداد   شششرو، شششدنشد،  گونشه بنشار توجیشه اقشدامی  می آمشد کشه در تیر و

انجام گرفته بود؟ اما محتاج توجیه نیز نیودم زیرا شششورای ملی مقاومت بر سششه 

 اص  استقال  و آزادی و عدم هژمونی تشنی  شد  

، سازمان مجاهدین نلو، دست به هیو اقدام مسلحانه 1360نرداد    30، تا   4-1

تمین، ، لتی لااششر بود در ازای دریافت ت1360ای نزده بود  در اردییهشششت  

، به آقای نمینی اصشرار 1360تا نرداد   1359اسشلحه را تحوی  دهد  از اسشفند  

تشتمین بشدهیشد بگشئاریشد نشششونشت از  –دیگران نیز اصششرار کرده انشد   –کرده ام 

میان برنیزد و کسشی نیاز نیابد که از لوله تفنگ سشخن بگوید  اما او تتمین نداد  

سشه  اسشت، سشرکوب نونین اعضشای این سشازمان و گروههای دیگر تششدید نیز 

ششد  در اردییهششت ماه، سشازمان به آقای نمینی نامه نوششت و نواسشتار دیدار 

تقلید بود و نود را ولی امر می دانسششت، مرتن  گناه شششد  او که گویا مرج  

کییره قل  قو  نویسشنده نامه ششد هتهدید به قیام مسشلحانه  و از سشران سشازمان 

 31نواسششت نخسششت اسششلحه را تحوی  بدهید، بعد من شششما را می پئیرم  در 
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، آقای رجوی به ر یس جمهوری نامه نوشششت و اعالم آمادگی 60اردییهشششت  

زای دریافت تضشمین امنیت، اسشلحه سشازمان را تحوی  دهد هغا له  کرد که در ا

   از آقای نمینی نواسششتپ با دادن تتمین 663تا   661اسششفند، صششفحه های  14

جدی موافقت کند  نپئیرفت  این شششد که در مصششالیه مایوعاتی در پاسششخ 

 پرسش نیرنگار گفتپ: توانا به دادن تتمین نیستپ 

بشایشد بشدان توجشه کننشد، اینسشششت کشه درنواسشششت   امر مهمی کشه همگشان می    

سشازمان مجاهدین به دیدار از آقای نمینی و مششروک کردن نمینی، دیدار را 

به تحوی  اسشلحه، بدون دادن تضشمین به مجاهدین، که بزرگترین بینه بر اصشرار 

رژیپ نمینی به لئف و نشششونت گسششتری اسششت، را بسششیاری از  تحلیلگران«  

از راه وارونه کردن لقیقشت، دلی  بر مداراجو ی آقای مدعی اصششالگ گرا ی،  

نمینی می گردانند  اینان با اسشتناد به نیمی از لقیقت هپئیر  دیدار به ششرک 

گئاششتن اسشلحه بر زمین  و سشانسشور نیپ دیگری از لقیقت هعدم تتمین ، بزر  

دروغی را می سششازنشد ولو را نشالو و نشالو را لو می کننشد  در جشای دیگر  

ج داده ام پیشامیر ه(   سششان بشا دادن تشتمین، گروههشا را بشه تر  رو  تواششی

 های مسلحانه  وامی داشت 

سششازمشان مجشاهشدین نلو هکشه در کتشاب    1360نرداد    28، بنشا بر اظهشاریشه    4-2

درج اسشت ، این سشازمان برای نود لو  91و  90صشفحه های   "اسشفند  14غا له  "

ای از قیشام مسششلحشانشه و تهشدیشد بشه آن   دفشا، قشا ش  شششده بود  در آن بیشانیشه، کلمشه

قولی که شما از آقای گنجی نق  کرده اید، دروک فالشی است  بدیهی نیست  

است کسی که راست را دروک می کند، زورپرستی است که عق  توجیه گر او، 

می کوششد بار گئششته سشیاهی را از دو  آمران و متمورانی  ون نود بردارد 

ر برابر کودتا یانی به اسششتقامت ایسششتادند که با و بر دو  کسششانی بنهد که د 
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بو  سششاز  پنهشانی کرده بودنشد و ادامشه دادن بشه جنشگ بشه    –دسششتگشاه ریگشان  

  قصد استقرار استیداد تیهنار، ینی از هدفهای آنها بود 

 ، در مقدمه اعالمیه جهانی لقوق بشر آمده است:  4-3

، با اجرای قانون، لمایت کرد تا  از آنجا که اسشاسشا ً لقوق انسشانی را باید       

 بشر به عنوان آنرین عالج به قیام بر اد ظلپ و فشار مجیور نگردد«،   

 41و ششوری، آیه  75و از آنجا که به نر قرآن، هاز جمله سشوره های نسشا ، آیه 

  هرگاه لقوق انسشان رعایت نششد و تجاوز به لقوق انسشان رویه 251و بقره آیه 

ر اشد آن واج  می ششود و کودتا و بسشتن مردم معتری لاکمان گششت، قیام ب

نرداد، و اعشدام کسششانی کشه از پیش زنشدانی بودنشد،    30بشه کودتشا بشه گلولشه، در  

شش  هنگام همان روز و     تردیدی در بر یدن بسشاک قانون و گسشتردن بسشاک  

زور، باقی نگئاششت، قیام بر اشد رژیپ نیانت و جنایت و فسشاد گسشتر واج  بود 

  یادآور می شششوم درسششت به همین دلی ، مردم ایران نان واج  اسششتو همچ

 براد رژیپ شاه انقالب کردند 

، ش  هنگام، انفجار در لزب جمهوری اسالمی روی داد   1360تیر  7، در  4-4

روز بعد، با صدور بیانیه ای آن را محنوم کردم  دو نماینده از سوی سازمان  

مجاهدین، در نانه شهید لقا ی، نزد من آمدند  از آنها پرسیدم: انفجار کار شما 

نود گفتپ:  نین کاری از   بود؟ گفتند: نیر  پس از رفتن آنها، به همراهان 

این سازمان سانته نیود  بعد هپ از ستاد ارتش پرسیدم و پاسخ داده شد: 

انفجار یک انفجار ساده نیود  کار سازمانی بود که صال  اداره مهندسی است   

 پس یا ارتش کرده است و یا سپاه و ارتش ننرده است   

اسششالمی، از دو نماینده   اگربعد از محنوم کردن انفجار در لزب جمهوری       

سششازمان مجاهدین نلو پرسششیدم آیا انفجار کار شششما بود، بدین ناطر بود که 

دلیش  می جسششتپ برای نپشئیرفتن همنشاری بشا آن سشششازمشان و نشه پشئیرفتن آن   
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پرسشش را مارگ کردم و از آنها   5 ناننه بعد از آننه گفتند انفجار کار ما نیود، 

 تا تصمیپ بگیرم   نواستپ پاسخ آنها را بیاورند

زیرا بر اصشش  اما  را انفجار در لزب جمهوری اسششالمی را محنوم کردم؟      

موازنه عدمی و بنا بر اندیشه راهنما ی که بیان آزادی است، کشتن با گناه و بی 

گنشاه و رهیران کودتشا و غیر آنهشا، نشه تنهشا جنشایشت بود بلنشه مرتنیشان را بشه وارونشه 

آننشه زورپرسششتشان، نشه بشه قشاعشده  میشارزه بشا امشامشان    هشدفشششان می رسششانشد  لشا 

  برای مثا ، در جنگ، دسشتور من به سشتمگسشتر«، که به عنس آن عم  می کنند

نیروهای مسششل  این بود که شششهرهای عراق را بمیاران نننید و به تون نیندید  

لتی بشه نشانشه هشای ارتشششیشان هدر پشایگشاه هشای هوا ی  عراق بمش  فرو نیشاریشد  در  

هه نیز تا ممنن اسشت سشرباز دششمن را هدف قرار ندهید  انیارهای مهمات و جی

تاننرهای سششونت رسششانی و  ادرهای فرماندهی را هدف قرار دهید  پس از 

سششا  دیگر جنشگ ادامشه یشافشت و بنشا بر   7، کشار وارونشه شششد   60کودتشای نرداد  

حسن راا ی،  اعتراف امروز آقای بهزاد نیوی و نیز آقایان هاشمی رفسنجانی و م

عراق دسشت باال را پیدا کرد و هرگاه می نواسشت، می توانسشت تهران را نیز به 

تصشرف قوای نود در آورد.  در دان  کششور نیز رژیپ همین رویه را بنار می 

برد   و باز، زورمداری سششی  شششد که آقای رجوی  نالف قاعده عم  کند و 

ی برگردانشدن پیروزی بشه پیروزی را بشه شششنسششت برگردانشد  بشه قشاعشده و  گونگ

 شنست، بگاه پاسخ دادن به پرسش دیگر شما باز می گردم 

در مقام بیان یک قاعده بدین سشان، کمتر نیازی به توجیه نداششته ام و ندارم      

بوده ام و از لقوق انسانی قربانیان رژیپ دفا، کرده ام  اص  بر برا ت است اما 

رند  اص  بر اثیات جرم در دادگاه است  استیدادها اص  را بر بزهناری می گئا

اما اسشتیدادیان نود مدعی و قااشی هسشتند و پیش از محاکمه، لنپ محنومیت  

را صششادر و اجرا می کنند  یک جرم را به  ند گروه نسششیت می دهند و آنها را 
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بشدین جهشات و نیز بشدین نشاطر کشه هر نوبشت مشتموران رژیپ    مجشازات می کننشد   

، گفته ام رژیپ انفجار لزب جمهوری اسششالمی را دسششت گروهی را گرفته اند

تا که دروغگو ی رژیپ  اثیات و از لقوق انسششانی آویز سششرکوب کرده اسششت،  

اعضششای آن گروه دفا، شششود   را که لقوق انسششان ذاتی لیات او و مقدم بر 

طرز فنر و نیز عم  او اسششت  دفا، از لقوق کسششانی که دسششتگیر می شششوند،  

ر کننده رژیمی نون ریز از نو، رژیپ کودتا باششد، واج  بخصشو( اگر دسشتگی

سشا ، لتی یک مورد نمی توان سشراک کرد که از ششرکت  30عینی اسشت  طی 

، کسی دستگیر شده باشد و من، با تمام توان از 60کنندگان در کودتای نرداد 

  وقتی سشران و اعضشای لزب توده را دسشتگیر کردند لقوق او دفا، ننرده باششپ

ی آقای سشید مهدی هاششمی و اعضشای گروه او را دسشتگیر کردند و وقتی و وقت

آقشای بهزاد نیوی و برنی از اعضششای سششازمشان مجشاهشدین انقالب اسششالمی را 

دسششتگیر کردند و آنها را از جمله متهپ به منفجر کردن سششالن اجتماعات لزب 

 جمهوری اسششالمی و سششالن اجتما، هیتت وزیران کردند، بدون توجه به نقش

، از لقوق آنهشا دفشا، کردم و متهپ کردن 60این گروه هشا در کودتشای نرداد  

آنها را به انجام انفجارها نالف اصشش  برا ت دانسششتپ  از جمله به این دلی  که، 

پیش از آنها، رژیپ سشازمان مجاهدین نلو را متهپ کرده بود و به این دلی  که 

در رژیپ مالتاریا را ممنن نمی  تششنی  دادگاه مسشتق  و توانا به قضشاوت عادالنه،

دانسشته ام   آن دفا، از لقوق انسشان و اصش  برا ت و لو هر متهپ به محاکمه 

ششدن در دادگاه مسشتق  را به  نیاز بنی صدر به توجیه« بد  کردن، تنها از عق  

زورمداری بیگانه با لقوق انسشان بر می آید  سشپا  ندای را که اینگونه روششها 
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، از لقوق انسشانی قربانیان رژیپ باز نمی دارد  اما به کار آنها که مرا از کار دفا

 بی توق  از لقوق انسانی قربانیان دفا، می کند، صدمه می زند 

اما اگر من نیازی به توجیه نداششته ام، آنها که در کودتای نیانت و جنایت   – 5

نیاز را  ششرکت کردند و راه ل  را اعدام دسشتجمی ششنانتند، این 60بار نرداد 

داششته اند و دارند  تواشی  ایننه، هنوز دو روز از سشقوک رژیپ ششاه نگئششته، به 

تن، کار سششازمانهای سششیاسششی   200آقای نمینی پیشششنهاد کرده بودند با اعدام 

همجاهدین نلو و فدا یان نلو و     را بسششازند  بعد از کودتا، آقای هاشششمی 

نفر را اعدام می کردیپ، امروز   200رفسنجانی در نماز جمعه گفت: اگر آن روز 

 2000ناگزیر نمی ششدیپ  ند برابر اعدام کنیپ  در سشا  او  کودتا، دسشت کپ  

هزار تن اعشدام ششششدنشد  هبنشا بر   10، افزون بر  60تن اعشدام ششششدنشد و در دهشه  

، که اصرار می کردم که با 1359فهرسشت های اسشامی اعدام شدگان   در اسفند 

ی گروه های سشیاسشی، نششونت بی مح  ششود، آنها که پئیرفتن لو فعالیت برا

در کشار کودتشای نزنشده بودنشد، مخشالفشت می کردنشد و  در کوتشاه مشدت، زور را 

تنهشا راه لش « می شششنشانتنشد  آقشای نمینی، جشانش  زورپرسششتشان کودتشا ی را 

گروه سششیاسششی را محنوم کنپ   ون نپئیرفتپ،  تا   8گرفت واز من نواسششت  

 آنر رفت«  

،  اعدام دسشتجمعی راه ل  مششن  اسشت«، نرر  1360دهه سشوم نرداد   در       

مقیو  نشششونت گسششتران بود  آقای محمدی گیالنی، پیش از محاکمه و ثیوت 

بار اعدام نواند  و سشه ماه بعد   7جرم، بنی صشدر را  باغی با غین« و محنوم به  

غاز از آن، آقای موسششوی تیریزی که امروز می گوید نشششونت را مجاهدین آ

ننردند،  اعدام تنها راه ل  اسششت« را رویه کرد  پس آنها که آن روز، دسششت 

اندر کار  راه ل  نها ی« بوده اند، هسششتند، که امروز، نیاز به توجیه دارند  نیاز 

دارنشد بشه نود نقش قشااششی را بشدهنشد و لنپ کننشد انفجشارهشا کشار سشششازمشان  
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ن بشا اقشدام بشه ترورهشا، مجشاهشدین نلو بود و  رونشد دموکراسششی را این سششازمشا

 متوقو کرد« و   

 

 پاسخ پرسش سوم: ❊

 در پرسش سوم، قو  آقای رجوی را ذکر کرده اید 

»آنچه بنی صددر از مبارزه ی مسلحانه مجاهدین انتظار داشت، اساساً چیزی جز دفع شرّ      

 تعدادی از مهره های باالی رییم نبود«

هماناور که در پاسشخ به پرسشش دوم ششما تواشی  دادم، زورپرسشتان، اغل      

کشاری بشه رأ  نشدارنشد، بلنشه این بشدنشه و قشاعشده اسششت کشه هشدف قرار می دهنشد  

زیرا گمشان می برنشد بنشار بردن نشششونشت بر اششد مردم و مشتموران عشادی    را؟

 رژیپ، سی  می شو

 صحنه سیاسی از  مردم نالی و از آن آنها شود  و -ا

 فشار از پا ین، رأ  را ناگزیر از تن دادن به نواست آنها کند   – 2

ه نینو امشا قرآن قشاعشده نینو را می آموزد:  قشاتلوا ا مشف النفر«   را این قشاعشد 

 است؟ زیرا:

مردم در می یابند که میارزه کننده بخاطر لقوقمند زیسشتن آنها میارزه می   – 1

کند و نه بر اشد آنها  بسشا مردم وارد صشحنه می ششوند و نویششتن را از رژیپ سشتپ 

 گستر رها می کنند  

میشارزه کننشده نشاگزیر بر لقوق مردم می ایسششتشد  در نتیجشه، رأ  رژیپ   –  2

 لقوق مردم و انسان، دستش از توجیه کوتاه می شود   متجاوز به

میارزه کننده وقتی دششمنان اسشتقال  و آزادی را معدودی می ششناسشد که   -3

در رأ  هرم قدرت هسشتند، بهانه و زمینه برای نششونت گسشتری را تا بسش  به 

جامعه از دسششت رژیپ بدر می برد  و نیز با تعیین قاط  و بیان قاط  ن  رسششپ  
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که میارزه با رأ  هرم قدرت است، امنان ارتناب نشونت ها و ترورهارا نود،  

از دسشت رژیپ بدر می برد و دیگر رژیپ  نمی تواند بر اشد مردم دسشت به ترور 

بزنشد و جنشایشت نود را بشه پشای آنهشا بگشئارد همشاننشد آتش زدن اتوبو  هشا و بمش   

 گئاری در لرم لضرت راا و    کشتن کشیشهای ایرانی و     

رأسشی که نود را در نار می بیند و در سشا  جامعه نیز در انزوا اسشت، در   – 4

 د  نود ولشت می یابد و این ولشت، روز به روز بیشتر می شود  

 سرانجام ناگزیر می شود به رعایت لقوق مردم تن دهد   – 5

، نتشایج پنج گشانشه را بیشار آورد  پیروزی 1360رعشایشت نسششیی قشاعشده در شششهریور  

ت آمده بود اگر، آقای رجوی و سشازمان تحت رهیری او، قاعده را با اشد بدسش

قاعده جانششین ننرده بودند  در لقیقت، آقای موسشوی تیریزی، کسشی که  راه 

ل  اعدام اسشت« را به اجرا گئاششته اسشت، می گوید هگفتگوی نششریه ماهانه 

ششماره  1382ششهریور   13 ششپ انداز با آیت ا  سشید لسشین موسشوی تیریزی در  

22:  

... در نخست وزیری جلسه ای داشتیم... در آن جلسه، آقایان  60»در شدهریور ماه سال         

عنوان  عنوان فرماندة سدپاه، بهزاد نبوی بهموسدوی اردبیلی  مهدوی کنی  محسدن رضدایی به

کنی گبت: عنوان دادسدتان و چندنبر دیذر حضدور داشدتند. آقای مهدویوزیر مشداور، من به

برخورد کنیم«. ایشددان پیشددنهاد کرد:  توانیم با اینها چمجاهدین(  »حاال ما دیذر مشددکل می

»به واسدهه آقای ناهر احمدزاده با آقای رجوی صدحبت بشدود  بلکه راضدی بشدوند تا مااکره  

ها قرار داده بشدوند. تا این بایله ختم بشدود«.  وگو کنیم. حتی اینها در بعضدی پسدتو گبت

بودم که ما    ماه پیش با این حرف شدما موافقبت: »آقای مهدوی من تا شدشآقای اردبیلی گ

اینها را بیاوریم، صددحبت کنیم، دعوت کنیم و حتی پسددت هم بدهیم. ولی حاال با این همه 

شدود این کار را کرد ددددد آن زمان سده چهار روز از  اند نمیکشدتارها و ترورها که انجام داده

گاشددت ددددد اگر اینها را سددر کار بیاوریم به مردم چه  میاهلل مدنی در تبریز شددهادت آیت
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توانیم این مجوز را بدهیم«. من پس از جلسدده،  بذوییم « من هم گبتم: »با این وضددع نمی

خوابیددم. رفتم آنجدا و خددا هدا در بیدت امدام میچون هنوز در تهران منزلی ندداشدددتم، شدددب

اهلل صدوقی دد رضوان اهلل تعالی علیه دد آنجا بود و دید که من کمی گرفته و رحمت کند آیت

گونه اسدت. وزرا بالباً  »جریان این اسدت و وضدع اینناراحتم. گبت: »جریان چیسدت « گبتم:  

جا را گرفته و تهران  دهند. ترور همهآیند و در خانه کارهایشدان را انجام میبه وزارتخانه نمی

.  اند حتی دودددد سده نبر از روحانیونی که مخال  انقالب بودند ترور شدده به هم ریخته اسدت.

زنند. یک آقای خلیلی در قم بود که چندان با انقالب و  بینند میسر می  همین که عمامه به

هدای نظدام کداری ندداشدددت. آمدده بود تهران کدار داشدددت. او را جلوی ترمیندال اتوبوس

گونه پیشدنهاد اسدت. از آن نرف آقای مهدوی این العماره زدند. وضدع به این خرابیشدمس

 کند.  می

شب بود که ایشان آقای صدوقی گبت که این موضوع را باید با امام مهرح کنیم. ساعت ده  

احمدآقا برود و به امام بذوید. ما شبانه رفتیم و این مسایل را با امام مهرح اصرار کرد تا حاج

چیسدت « من گبتم: »اگر دولت دخالت نکند، ما مسدئله کردیم. امام فرمود: »پیشدنهاد شدما 

 آید.دست میشود و امنیت بهچیز درست میکنیم. همهرا حل می

قضداییه وزیر و قوةفردا با حضدور نخسدت احمدآقا گبت که جلسد ... سدرانجام، امام به حاج   

نذهبان  لی شورایاهلل موسوی اردبیلی که در مکان فعتشکیل بشود. جلس  دوم در منزل آیت

عالی قضدایی هم بودند. بنده  اهلل مهدوی کنی هم آمد. اعضدای شدورای. آیتبود، تشدکیل شدد

هم حاضدر بودم. احمدآقا آنجا گبت که نظر امام در مورد مسدایل این اسدت که فالنی چیعنی  

بنده( دادسددتان کل انقالب اسددت. سددیاسددت برخورد با اینها، رفتار و کیبیت کار را ایشددان 

عالی قضدایی هم کمک کنند و دخالتی در امور نکنند. آنها هم  شدخ  کند. دولت و شدورایم

ریزی رفتیم. « چخ  کشدی ها زیر جمله ها از من دنبال برنامهگبتند باشدد. این بود که ما به

 هستند(

، امنان پایان یافتن نششونت و ل  سشیاسشی 1360بنا بر این قو ، در ششهریور    

گر ه، در مصشالیه، آقای موسشوی    –مششن ، از راه گفتگو،  بوجود آمده اسشت 
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تیریزی راسششت و دروک را در آمیخته اسششت، اما این قسششمت از اظهارات او، با 

   بنا بر گفته او،-گفته های دیگران نیز می نواند 

گردانندگان رژیپ کودتا،  ترورها« را به پای مجاهدین نلو نوشششته بوده   – 1

اند  کسشانی هپ که نقششی در کودتا نداششته اند و بسشا با رژیپ مخالو بوده اند،  

کششته می ششده اند  و این کار بیرون رفتن از قاعده و عم  به اشد قاعده بوده 

 است 

تیارانششان، از ولششت پر ششده  با وجود این، دلهای گردانندگان رژیپ و دسش  – 2

 بوده است  

در سششا  مردم، رژیپ از لمایت برنوردار نیوده اسششت  وگرنه، نخسششت   – 3

 وزیر  پیشنهاد نمی کرد به مجاهدین مقامهای دولتی داده شود  

در جلسشه مسشالوالن ردیو او  رژیپ، پیششنهاد ششده اسشت با آقای رجوی   – 4

دراین جلسشه اطال، می یافت، اشرور بود  گفتگو ششود  اشرور نیود او از گفتگوها

کشه او بشه قشاعشده عمش  می کرد  در لشد دفشا، در برابر تجشاوز بشه لیشات اعضششای  

نود می ماند و با محدود کردن میارزه با رهیران رژیپ کودتا، استوار بر لقوق  

مردم و لقوق انسشان می ایسشتاد  هرگاه اندیششه راهنمای او بیان آزادی بود و 

پئیرفته بود، یعنی استقال  و آزادی، در سرنداشت،  الیته در می جز هدفی که 

یافت که کششتن هرکس که در تیر ر  قرار گرفت، پیروزی را به ششنسشت برمی 

گرداند  اندیشه راهنمای او بیان قدرت بود و به اد قاعده عم  کرد و پیروزی 

ی را به شششنسششت برگرداند  شششهید دکتر کاظپ سششامی به من گفت: آقای رجو
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متخصشر فرصشت سشوزاندن و محیوبیت را به ماضشوبیت نود برگرداندن اسشت و 

 راست می گفت 

در آن ششرا  ، از دو راه کار پیششنهاد ششده، آقای نمینی با راه کار اعدام و   – 5

کشششتن موافقت کرده اسششت  این راه کار را آقای موسششوی تیریزی بنار برده 

 است  

، نه تنهشا تصششری  می کنشد مجشاهدین  در پاسششخهشا، آقای موسششوی تیریزی  – 6

آغازگر نششونت گری نیودند، بلنه اعتراف  می کند بر این واقعیت که بلنه در 

، در رژیپ، کسششانی بوده اند که موافو راه 60ماه های پیش از کودتای نرداد 

 کار سیاسی بوده اند  

می کردم: اما  را راه کار او  پئیرفته نششد؟ این پرسشششها را آن ایام از نود    

 را قاعده عم  ننرد؟ امروز، اموری که آن روز، مششاهده نمی ششدند، مششاهده 

می شوند: دو طرف در واعیتی بوده اند و کارهایی کرده اند که مان  شده اند  

 قاعده عم  کند:

، طرفی که سشازمان مجاهدین نلو بود، از زمانی به بعد، به جای نششونت    6-1

برای آنها که مرج  تقلیدششان  کرده اسشت   زدا ی، نششونت گسشتری را رو  

غرب اسشت، این یادآوری بجا اسشت که تا رفتن آقای رجوی و اعضشای سشازمان  

  رفتن به به عراق، هیچیک از دولتهای غرب این سشازمان را تروریسشت نخواندند

عراق و نششونت گسشتری، جا برای تردید نگئاششت که اسشتقال  و آزادی هدف 

دن به قدرت به هر قیمت هدف اسشت  ایسشتادن برلو،  این سشازمان نیسشت، رسشی

در مورد رهیری این سششازمان نتیجه داد  زیرا ناگزیر  کرد ماهیت نویش را 

 آشنار کند   به این امر مهپ باز می گردم 

رهیری سشازمان، نمی توانسشت طوری عم  کند که راه کار سشیاسشی از سشوی       

کار، لاکمیت را به مردم باز می گرداند  رژیپ کودتا پئیرفته شود  زیرا این راه  
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نه به سشازمان و او قدرت می نواسشت و نه لاکمیت مردم را   ناننه در توجیه 

 عملیشات فروک جشاویشدان«، گفشت: اگر این عملیشات را نمی کردیپ، لییرا  هشا 

 دولت را در انتیار می گرفتند و ما بر  سونته می شدیپ. 

سشیاسشی را پیششنهاد کرده بود، در جریان  ، آقای مهدوی کنی که راه کار  6-2

سشاز  پنهانی با ریگان و بو  نیود  راه کار سشیاسشی، ادامه جنگ را تا اسشتقرار 

اسششتیداد مالتاریا، ناممنن می سششانت  صششل  و مردم سششاالری را به ارماان می 

آورد  لاصش  راه کار سشیاسشی، بازنششسشته ششدن آقای نمینی و پایان تجربه تلخ 

نیز می شششد  زیرا آقشای نمینی، از ورود بشه تهران، عقش  نویش را والیشت فقیشه  

ینسشره به بندگی قدرت درآورده بود  نق  عهدها و اعدامها و سشانتن سشتون  

پایه های قدرت و  گروگانگیری و محاصشره اقتصشادی و تجاوز عراق به ایران و 

عنس  کودتا از جمله بقصشد ادامه دادن به جنگ و راسشت را دروک کردنها و به

و    لاصشش  این بندگی بود  با قیو  راه کار سششیاسششی، او اره ای جز کناره  

 گیری نمی داشت  این بود که راه ل  اعدام را پئیرفت 

 و دو پرسش دیگر می ماند؟     

پرسششش او : آیا ترورهایی که مجاهدین نلو کردند، روند دموکراسششی را   ⚫

اندازه نگاه نداششته اسشت  در  متوقو کردند؟ مدعی این ادعا، در قل  لقیقت،
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بنار بردن مناو صشوری افراک کرده اسشت تا مگر بتواند واقعیتهای بسشیار را از 

 دید عقلها پنهان سازد: پنداری

 ستون پایه های قدرت سانته نشده و  – 1 

 گروگانگیری انجام نگرفته و معامله بر سر گروگانها وقو، نیافته و  -2 

تقلش  در انتخشابشات مجلس او  را بشه لزب جمهوری آقشای نمینی اجشازه     -  3 

 اسالمی نداده و

هجوم مسششلحانه به سششازمانهای سششیاسششی کار روزانه افراد سششپاه و کمیته و  –  4 

  ماقداران نشده و

 روزنامه و لزبها بسته نشده و - 5 

 آقای نمینی بی اعتنا  به قانون اساسی، والیت مالقه بنار نمی برده و  - 6 

 ی روی نداده  وجنگ - 6 

 کودتا ی رخ نداده و پیش از آن، در پاسخ به پیشنهاد رفراندوم بر طیو  - 7 

قاانوان اسااااااسااااایو دم از هروونیان نزده و دو نوبان نفقتاهن  مان  واه ان  ناد  ن 

  یمیون بفویند بمه  ن  ی گویم نه و 35 خالقن  ی  نم و 

خردادو ح ماه  او وران  ودتاانیاان باه اات ااواان  ردمو باا گمولاه و   25از روز    –  8 

 ن اقو روی نداده و

 خرداد( اناام نشده و 30دستفیریها و شکناه ها و اودا ها )شب  – 9 

 ودتانیان آشااکارا ن ی گقته اندن  ردم تشااخیا ندارند و اگر داشااتند ر ی به  -10 

 بنی صدر ن ی دادند. و

 آقای بهشتی دم از »دیکتاتوری صمحا« ن ی زده و – 11 

در سپاه و  یان »روحانیان« زورپرسنو  سی  ه راه  ار را اودام دستا عی    -  12 

اهراد »گروهکهاا« باداناد و بخواهاد نبودهو.  و... و  نتخاب  ردم و ه کااران او ااان 

 بر  فو به است ا ن نایستادند.

ودند. اگر ادوای  دوی این بودن هرگاه در برابر رژیم  ا ا این ا رها واقع شااده ب     

خ ینی  ه  وشا  داشان با سار وبو قیام  سامحانه را به  ااهدین خمگ و گروههای  

دیفر تح یل  ندو اوضااای ساااز ان  ااهدین خمگ اساات زل و آزادی انسااانی خود را 

ن ی  حقظ  ی  ردند و وا ن  رژیم ن ی شادند و در خشاونن گساتری با رژیم ه کار
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گشااتندو در شاا ار نیروهای  حر ه ساایاساای اانبدار  ردم سااانری  ی گشااتند و این 

نیروها آساانتر  ی توانساتند بر ضاد رژی ی  ه در آساتانه اسات رار توتالیتاریسام بودو  

 بایستند و راه د و راسی را ه واره  نندو ادوایی   بول بود. 

نی  ی گساااتردو د و راسااای  ی ا ا اگر بسااااال ونین  الم ه ای را  ه آقای خ ی    

خوانندو دلیمی از این ندارد  ه  ی خواهند ن   خود و ه انندهای خود در آن  ودتا  

و در است رار ونین  الم هو در آن روز و ن   خود و ه انند خوی  راو از آن روز 

تا ا روزو از یادها ببرند. خود اانشاین قیام  نندگان برای اسات زل و آزادی انساان و 

 و راسی و آنان را اانشین خود  نند. د 

پایان پذیردو ادا ه یاهن   60خاالر نشااان  ی  نم انفی  ه  ی توانساان در خرداد      

و ادا اه دادن باه آنو یکی از هادههاای  ودتاا بود. هم ساااااود انفمساااااتاان و ا ریکاا و 

اسااارا یل در ادا ه آن بود و هم  زتاریاو برای نقمه  ردن نسااال ان زب و اسااات رار  

ونین  الم ه ه یه بدان نیاز داشاان. هر ق قانون ها را بشااناسااد  ه قدرن در پدید  

آ دن و بزرگ و  ت ر ز  شااادن  و ساااپقو گرهتار انحالاال و انحزل گشاااتن از آنها  

پیروی  ی  ندو  ی داند  ه   او ن در برابر قدرتی با ت ایل توتالیترو تنها راه  وتاه 

آنساان.  پنهان  ردن این واقعین ها و راساان  ردن و ر و  اسااتن از ویرانفریهای  

را دروغ  ردن و  عمول )تروریسااام( را اای ومن نشااااندن و ابن  را ارم  ردنو  

تنهاا از زورپرساااااتاانی بر  ی آیاد  اه  ی خواهناد ن   خوی  را در آن اناایتهاا  

بپوشااانند و خویشااتن را دلباخته د و راساای اا بزنند. تروریساامو در هی  تاریخی  

اساان. ه واره  عمول بوده اساان. ترور و تروریساام  عمول روابال سااماله   ومن نبوده

زیر ساامالهو هسااتند. خواه سااماله گر گروه حا م بیفانه گشااته از اا عه  می   –گر 

باشاد و خواه قدرن خارای باشاد. در پاساخ به پرسا  اول شا او به تقصایل به ترور  

 و تروریسم خواهم پرداخن.

آخوند و ساران   2000به آقای راوی ) شاتن  ا ا پرسا  دومن  هرگاه از  صااح 

رژیم ( االزع  ی یااهتمو آیاا  ی باایاد شاااااورای  می   ااو ان را باه حاال خود رهاا  ی 

 ردم؟ نخسان بفویم  ه از آن  صااحبه هینفاه آگاه نشادم. و ساپق یادآورشاوم  ه 

روحانی را گروه راوی  شااته بودندو ههرسااتی از اسااا ی آنها واود   2000هرگاه  

ن.  به قولهای آقای راوی و غیر او نیسان  ه  ی باید اساتناد  ردو ا رهای  ی داشا 

واقع را  ی باید دلیل گرداند. زبان رسا ی و ل قدرت دار دروغ اسان.  سی  ه راسن 

 را دروغ  ی  ندو زور دار و زورپرسن اسن. نف زنی نیز شیوه زورپرستان اسن.  

انساانها اسان و  شاتن  ردم بی گناه  باواود اینو  شاتن ی  بی گناهو  شاتن ت ا ی   

و باا گنااهو باه هر واذری ارم اسااااان. اگر آزاده  ردی  اه ومی )ع( بود  ی گقانن 
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تنو هرگاه ی  بی ت صایر در  یان آنها باشادو  اری اسان  100درگذشاتن از ت صایر  

  ه باید  ردو زورپرسن وارونه این سخن را  ی گوید و  ی  ند.

 

رو آیا اگر از ترورها آگاه  ی شاااادمو  ی باید از اتحاد  باواود داشااااتن این نظ        

بیرون  ی رهتم؟ پاسااخ زور  دار به این پرساا و آری اساان. ا ا بر اصاال  وازنه  

ود یو پاساخ  نقی اسان. توضایی این  ه بنا بر این اصالو  ی باید بر حگ ایساتاد و 

راوی  حگ را گقن و از الرف خواساان به حگ و ل  ند. سااخنی را  ه از قول آقای  

ن ل  رده ایدو صااااریی اساااان بر این واقعین  ه بر حگ ایسااااتاده و  رتب او را از 

خشاونن گساتری باز داشته ام. ت ابل ها  کرر و زود به زود شدند.  ی دانستم  ه او  

یکی از دو  ار را خواهد  ردن بازگشان به حگ و یا تر  یکساره حگ و ادا ی. البته 

ین تواناا ی در او نبود. باه قول خود و باه بسااااایاار  وشااااایادم او باه حگ باازگردد. ا

ه کاری با بنی صادر پایان داد و راهی وراق شاد. دانساتنی اسان  ه با آقای خ ینی  

ا ضاااار  ردم.  یثاق   یزن  یاساااز   یا هورنیز ه ین رو  را بکار بردم. با حزب 

 صدر را وزل  ردند«. یبا ن ض وهد و تااوز به ح وقو »بن  یزآنها ن

  ی  گروه زور پرسااان و ه انندها ی و   یاورود در ابتز و  م  ردن شااار  زتار     

 یرانبزرگ به ا یبود. خد ت یراندر ا ی ردن راه  ردم ساانر ه وار  یرانو ردم ا از

آز ونو خالاا    ینبکاار رود. ا  یآنکاه   تر خشاااااونت  یخاد ان انااام گرهان ب  ینبود. ا

در بند    ی ند. نرا  ه اگر  حت  ی   شاایدرا روشاان تر از خور نییخ   یبودن رو  آقا

را  یاسینکرده بودو اگر راه  ار س  یهرو  ی انده بود و زور دار  یه ان قانون اسااسا 

و زور پرسااااتان هم در   یدد یاسااااتبداد بعد از ان زب را بخود ن  یرانبودو ا  یرهتهپذ

   گقتند.  یرا تر    یرانا  یاسیآغازو صحنه س

 یمبفرا  یآورد. به راستفو   یببار   یریو غم و  ارپذ یو دش ن یدیناا  ودروغ    

 آورد.  ی  یدو نشاال  ار پد یو شاد یو دوست ید ه ا 
 

 

 
***** 



33 

 

     1389 آبان     16  – 3از      761   شماره

 ایرانیان  ی پرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 ؟سانرین با  ردم آو راباله  سمیترور
 

 

 نسن؟ین سم یترور باره در اول پرس ❊

  دادن پاس  از بعد به را اول پرسش پاس   ر، .احمدی آقا پرسش 3 از که،  آورمی م  ادی  به     

.  دهمی  م   پاس   بدان  به  و  آورمی  م  باز  را  پرسش  آن.  کردم  موکول  سوم  و  دوم  پرسش  دو  به

 سوال این بود: 

 از   قول  نیا  به  سانسور،  با   مبارزه  و  امامت  میتعم  نام  بهی  کتاب   در  شما  آورمی  م  خانر  به»  

  شوند،   مسدود  منکر  ازی  نه  و  معروف  به  امری  ها  راه  تمام  هرگاه":  که  دیجست  استناد  امبریپ 

 سانسور ی  ا  جامعه  در  هرگاه"  که  د یکرد  اضافه  شما  بعد  و  "دیآور  رونیب  بالف  از  را  رهایشمش

 خواستمی  م  دگاه، ی د  نیا  به  توجه  با   اکنون.  "شودی  م  واجب  مسلحانه   مبارزه  شود،  کامل 

 ستیچ  است  موسوم  سمیترور  با   مبارزه  عنوان  به  اکنون  کهی  مبارزات  با   شما   دگاه ید   که  بدانم 

ی  می  ابیارز  چذونه  را  بشر  حقوق   و ی  دموکراس  با   سمیترور مناسبت و  مبارزات نیا  مناسبت  و

   «د یکن

 

 ن تروریسم باره در پرس  به  پاسخ❊

 

دبیر  ل ساز ان  مل  تحد ) وهی  ه    –و »گروه شخصیتهای ارشد  2004در سال    -1

 تروریسم   را این سان تعریف  ردندن -ن  واهگ بودآبا  ونان(«

»هر و می }...{  ه هدف از اناام آن  شتن و یا زخ ی  ردن اهراد غیر نظا ی و   

و میو بنا بر البیعن    یا  سانی باشد  ه در نزاع شر ن ندارندو وقتی هدف از ننین 

به   آنهاناگزیر  ردن  آن و یا  وقعیتی  ه در آن اناام  ی گیردو ترساندن  ردم و  
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ت کین و یا  ابور  ردن دولن و یا ی  ساز ان بین ال ممی به گرهتن تص ی ی و یا  

 خودداری از گرهتن تص ی ی باشدو ترور و  صداق تروریسم اسن«. 

   ه اسن ترور  وقتی ارح و قتل ی  تعریفو این بر  بنا

 تعرضی باشد و –الف 

  سانی  شته یا زخ ی شوند  ه در نزاع شر ن ندارند و–ب  

قصااد از   شااتن و یا زخ ی  ردن ارواب  ردم و یا دولن و یا ساااز انهای بین  -ج 

 .ال ممیو ب صد وادار  ردنشان به تسمیم به اراده ترور ننده یا ترور نندگان باشد

 صاااداق تعریف  و میان خشاااونن آ یزی  ه این خاصاااه ها را ندارندو  بدین قرارو 

تروریسام نیساتند. یعنی هرگاه خشاونن   ابمه با تااوز به ح وق  می و ح وق انسان 

بااشاااااد و تنهاا بر ضاااااد آ ران و  او وران تاااوز بکاار رود و هادف از آنو باازیااهان 

 دو است ا ن  ی شود و نه ترور. است زل و آزادی و ح وق  می و ح وق انسان باش

هرگاه ه فان از اسات زل و آزادی برخوردار باشاندو خشاونن سایاسای  صاداق این 

نقساها را در   وتعریف از ترور  ی شاود. ا ا اگر ساانساور  ا ل برقرار باشاد و زور

سااینه ها حبق  رده باشاادو ترور ب عنای اقدا ی تعرضاایو نا   کن  ی شااود. زیرا 

 ن ی تواند  رد. خود    برای رها ی  از تز  وزندانی

بنا بر این تعریفو دولتی  ه ب صااد ارواب  ردم و واداشااتن آنها به تساامیم به   – 2

و خواه وضااااو ی  ساااااز ان را اراده اوو خشااااونن بکار  ی برد و یا  خالف خود

سایاسای باشاد و نه نباشادو  ی  شاد و یا زندانی و شاکناه  ی  ندو دولن تروریسان 

 اسن. 

دولتها و سااز انها ی  ه خشاونن را رو   ی  نند و از نخسان و یا از ز انی    – 3

ببعدو سااز اندهی و و ل آنها  صاداق تعریف ترور  ی شاودو نه در اهان ا روز و 

نبوده اند. زاده روابال قوا در  نیساااتند و زها و پریروزهاو  سااات ل نه در اهان دیرو

تا   اند و هسااتند. این دولتها و ساااز انها  یاق ی   شااور و در   یاق اهان بوده  

 نوقتی روابال قوا تغییر نکنندو براا  ی  انند. برای  ثال

یم  رژیم ایرانو بنا بر تعریف بانو رژی ی تروریساااان اساااان. ترور را هم در تنظ  ⚫

رابالاه قوا باا دولتهاای بیفااناه و هم در تنظیم رابالاه قوا باا ااا عاه  می و هم ب صاااااد  

تحن  هار آوردن سااز انها و شاخصایتهای سایاسای بکار  ی برد. آنها هم  ه گ ان 

 ی برند  خالف آن رژیم شااده اند و هنوز در خود زور پرسااتی را در ان نکرده اند 

ین و تااوز به  را ن و ح وق انساان از و به ترور اخزقیو یعنی به تخریب شاخصا 

 ی پردازندو ه ننان تروریساااان و در  و بهتان و...    راه اعل قول و دروغ سااااازی

 خد ن تروریسم هستند.
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سااز انها ی نون ال اوده و الالبانو بنا بر تعریفو سااز انهای تروریسان هساتند.   ⚫

برخاسااته اندو   گرنه  ی گویند بر ضااد  تااوز به ح وق  متهای  ساام انو به دهاع

ا ا  سااانی  ه در نزاع شاار ن ندارند را  ی  شااند و  .یعنی صااقن تعرضاای ندارند

قصادشاان ارواب به قصاد وادار  ردن  ردم )اهغانساتان و  شاورهای دیفری  ه این 

ساااز انها در آنها دساان به ترور  ی زنند(  به تساامیم شاادن به حا  ین آنها اساان.  

را باز  ردن به ترتیبی  ه ه فان از است زل و  هضای اا عه ها  وقصد این ساز انها

آزادی و ح وق خود برخوردار شاااوندو نیسااان. برقرار  ردن اساااتبدادی  هار  ننده  

 پندارها و گقتارها و  ردارهای ه فان اسن. 

ا ا این ساز انها از رهفذر ی  رشته راباله های قواو واود دارند و و ل  ی  نندن 

ریکا و ایران و پا سااتان و هند و روساایه و اساارا یل و روابال قوا  یان دولتهای ا 

شاابکه    با وبنوبه خود واین ساااز انها دنیای اسااز ی و این دولتها و این ساااز انها.

ساااااز انها و این شاااابکه ها با   این  وباز. راباله دارند تااران  واد  خدر و اساااامحه

شاار تهای  اورار  می و و نیز  شاابکه ای از بانکها  ه واساااله های ضاارور هسااتند

در این شااابکه   وراباله  ی اویند.  نال ه خاور یانه و بخ  بزرگی از اهان   اهیاها

  تارونکبوتی اسن.

هرگاه ه ین تعریف ناقا را  ح  ساااانا  تحول ساااااز ان  ااهدین خمگو از   ⚫

و ساااااز ان ی  ساااااز ان  60بدین سااااوو بکنیمو تا  ودتای خرداد  1359اسااااقند  

صاقن ی  دولن تروریسان را یاهته بود. راسان بخواهیو    وتروریسان نبود. ا ا رژیم

نون از آغازو قصاد قاضایان شارع ارواب بود و نه  اازان و نونو  زتاریا دسان 

روز بیشااتر از به  شااتن اهراد و نیز ترور اخزقی  ی زدو صااقن تروریساان را هر 

 یمیون بفویناد بماه  ن   35روز پی و  ی یااهان. از ز اانی  اه آقاای خ ینی گقانن »

 ی گویم نه« و دسااااتور تیراندازی بسااااوی تظاهران اوتراض آ یز  ردم را داد و 

 اشااین اودام را بکار انداخنو دولن  شاارووین خوی  را یکسااره از دساان داد و 

گشان. ه ه آنها  ه از آن  نیز وع و تروریساننا  شارشادو ا ا دولن  زتاریا برقرار  

ز ان ببعدو در خد ن آن رژیم  انده اندو اگر در ارواب شاار ن  رده اندو تروریساان  

و اگر شاار ن نکرده ا ا دسااتیار ترور نندگان و یا توایه گر  ترور دولتی بوده اندو 

عریف  بارزه  ساامحانه با آنهاو  شاا ول ت بوده اند و و وران ی  رژیم تروریساان  

 بان از ترور ن ی شود. 

  نبدین قرار      

 هرگاه ساز ان  ااهدینو از  وضع دهاع بیرون ن ی رهن و -الف 
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 ساانی را ن ی  شان  هو در دولن تروریسان وضاوین نداشاتند و یا در آنو در   -ب  

 ش ار آ ران و  و وران ترور نبودند و

و باا هادف حاذف ت اایمهاای هادف را  اه اسااااات زل و آزادی و وادم هژ ونی بود  –ج   

رژیم خ ینیو یاا سااااااز اان  اااهادین خمگو    باه یاا»لیبرال« و حصااااار انتخااب  ردم  

اانشاین ن ی  ردو سااز ان تروریسان ن ی گشان. از نه ز ان تغییر  اهین داد؟ از 

ز انی  ه اصاول راهن ای شاورای  می   او ن را ن ض  ردن اسات زل را ن ض  رد  

 ی غرب و  نال اه یاان دولتهاا  ون پیادا  ردن در روابال قوابر ااا و  وقعیا را وقتی بناا  

آزادی را ن ض  رد وقتی هر الرهادار خ ینی و هر و اا اه   .باا رژیم خ ینی گاذاشااااان

 شاغول ترور اخزقی هر  بسار و هر لباق پاسادار در بر را  حکوم به  رگ شا رد و

ی  می انت اد  ننده ای شااد. و ودم هژ ونی را ن ض  رد وقتی بدون تصااویب شااورا

  او ن و با ن ض تعهدی  ه به  نتخب  ردم ایران سااپرده بودو با قدرتهای خارای  

ارتباال برقرار  رد و بخاالر اوتراض نشاااااریه ان زب اساااااز ی به دروغهای الارق  

صاااااقحاه به بنی صااااادر نوشااااان و به ه کااری  14ر  وزیزو آقای راوی نا ه ای د

 ساز ان  ااهدین با اوو خات ه داد. 

ساااز ان  اهین تروریساان  ی اساانو در درون خود نیزو اوضااار را   به تدریج  ه 

بی  از پی و از اساات زل و آزادی و ح وق ذاتی خودو  حروم تر  ی ساااخن. بدین  

 ساااانو صاااقن تروریسااان پیدا  ردن با ارتباال با قدرتهای خارای و ن ض آزادی و

هته اساان. این و ه ز ان اناام گربکار بردن  هژ ونی المبیو اخزق و رهتار اساات زل

اوتراض ها به و و  ازآ دن به خد ن صاادام بوده اساان. انت ادها   ز انو زودتر از در

  ن ض اصول و ترور نیز بسیار زودتر از به خد ن رژیم صدام درآ دن گروه راویو 

 ودها و اوتراض هان پاساخ ان اینکه تا ز ان پایان دادن به ه کاریو غاز شاده اند. آ

 . بودانکار  

و آز ون بق  هم در تااریخ ایران انااام گرهتاه اناد. هرگااه    دو ابتز  وساااااانبادین  

نسمها ی  ه از پی یکدیفر  ی آیندو بخواهند از آن درق بفیرندو  ی توانند در والن  

 را برقرار بسازندنای خود در است زل زندگی  نند و  ردم سانری پیشرهته  

 ردنابتز ی  ه  اهین  زتاریا را بر  زر   – الف

آقای خ ینی و دساتیاران او ن ی توانساتند اساتبداد برقرار نند و دم از ونین  الم ه  

گرای  باه خشاااااونان را باا گروگاانفیری و ورود در روابال پنهاانی باا   وبزنناد هرگااه

قدرتهای خارای ه راه ن ی  ردند. بدیهی اساان ساااز انها ی  ه خشااونن را رو  

دادناد وو از قرار    ودولان ایرانی بیفااناه باا   ردناد و خود را در روابال قوای دولتهاا

روز نخساااانو با واود هضااااای آزاد و ا کان تبمیخ  رامو خشااااونن در  ار آوردندو  
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دساتیار  زتاریا در اسات رار اساتبدادی  ت ایل به اساتبداد هراگیر شادند. ایااد ساتون 

   رد. بدین  بیشاااترهرصااان اسااات رار اساااتبداد را ا کان و پایه های قدرن و انگو 

ترتیابو هرگااه روابال پنهاانی )ا تبر ساااااورپرایز و ایران گیتهاا( باا ا ریکاا و اروپاا  

نبودند و هرگاه به روق و نین بااها داده ن ی شااادند و هرگاه دولن تروریسااان با  

ساااز انهای تروریساان و شاابکه بانکی و شاابکه های تاارن اساامحه و قاناق  واد 

اریا  یسار ن ی گشان. اساتبداد  زتاریا  خدر ارتباال ن ی اسانو اسات رار اساتبداد  زت

 رد  ه اسات رار اساتبداد پهمویها و پی  از آنو قرار   ثابنصاحن ه ان قاوده ای را 

 گرهتن ایران در  وقعین زیر سماله اثبان  رده بودن

استبداد با وابستفی و ورود در روابال قوا ی بق گسترده ه راه اسن.  را ی  ه با   

ن خشااوننو توایه  ی شااودو نخسااتین قربانی اسااتبداد ادوای اارای آنو رو   رد

 . در روسیه نیزو   ونیسم قربانی است رار استالینیسم شد و... ی شود

ابتز ی  ه  اهین گروه راوی را بر  زر  ردو گرنه برای وارد شاااوندگان در    – ب

 ی ا ا سااود آن به ایرانیان رسااید. زیرا حان دیفر ایرانیان   وابتزو سااختی ها داشاان

دانند گرای  به ترورو با وابستفی و وارد شدن در  ا ووه ای از روابال قوا و آلن 

هعل و واه ال صاااالحه شااادن ه راه اسااان. و از آناا  ه اسااات زل و آزادی اصاااول 

راهن ای د و راساااای را تشااااکیل  ی دهندو تروریساااامو حتی بنابر ه ان تعریف  ه 

ل  تحد با آن  واهگ بوده اساانو دبیر  ل ساااز ان  مشااخصاایتهای ارشااد  رده اند و 

ناقض د کراسی  ی شود. اهان  او نه در گذشته و نه در حال حاضرو ی  ساز ان 

 تروریسن  واهگ د و راسی به خود ندیده اسن.

درق تاربه  ا متر  ی شاود هرگاه تروریسام را به خاصاه های  تعریف  نیم و این 

 ه صقن تروریسن پیدا  ی   دندبفرخاصه ها  عیار سنا  پندار و گقتار و  رداری  

 دنن ن

 نتروریسم های خاصه❊

بکار بردن زور ب صاد اروابو ترور اسان.  ی دانیم  ه بمحاظ تاریخیو در غربو     

و در   ام »دهاع از ان زب«و رو  شاد و تروریسام را پدید  1794ترورو در نوا بر  

آورد. آن ز انو این دولن بود  ه از راه سااانسااور اندیشااه ها و االزع ها و  شااتن 

در باره شااااخا یا  صااااقن تروریساااان دهاو   خالقانو رژیم ترور را برقرار  رد. بع

سااااااز اان هاایی بکاار رهان  اه   اا هاای دولان را ترور  ی  ردناد و ترور را رو  
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ساانساور اسان. از راه اتقاق   و بارزه با دولن  ی  ردند و  ی  نند. بدین ساانو ترور

 نیسن  ه ترور با سانسور اندیشه ها و االزع ها آغاز  ی شود.

 ار آوردنو   اندیشاه ها و االزع ها بر قرار باشاندو زور درپق هرگاه دو اریان آزاد 

ترور  ی شااود. نرا  ه ترور اقدا ی تهاا ی اساان. از این روو هرگاه زورپرسااتیو  

خواه دولن و خواه ی  گروه و خواه ی  شااخاو سااانسااور  ا ل برقرار  ند و یا  

یا قربانیان  حگ قربانی    وحیاان انساااااان و یا گروهی از انساااااانهاا را تهدید  ندو دهاع

بر خشاونن زدا ی و بی اثر  ردن    وترور اسان. ساخن دقیگ این  ه قربانی یا قربانیان

. اگر قربانی یا قربانیان در وضعیتی قرار گیرد  یا دارند خشونن زورپرسنو حگ دارد

بکار بردن زور را ایااب  ند تا حد بی اثر  ردن زور    وو یا گیرند  ه خشاونن زدا ی

. برای اینکاه تعریف از  ترور  یاا ببرناد  بردبزور بکاار    ا  ی تواننادیا  زورگوو  ی تواناد

 و تروریسم را  دقیگ تر  نیمو خاصه های آن را ی  به ی   ی آوریمن 

ساامب اساات زل و آزادی ی  انسااانو ی  گروه از انسااانها و ی  اا عهو ترور   - 1

د. حتی غقمن  اسان. بدیهی اسان سامب اسات زل و آزادیو از راه ارواب اناام  ی گیر

در شااکل  با بکار بردن زور انسااان از اساات زل و آزادی و ح وق خوی  نیزو اغمب 

دروغ و هریبو  یساار  ی شااود. بدین قرارو آنها  ه ب صااد غاهل  ردن انسااانها از 

اساااات زل و آزادی و ح وق خوی و  بع د دروغ  ی سااااازند و به اعل قول و زدن  

نند. ساااازندگان و بکار برندگان بیانهای قدرنو  بهتان و...و   ی پردازندو ترور  ی  

خاصاه اساتبداد هراگیرو تروریساتها ی هساتند  ه و مهای آزاد انساانها را هدف ترور  

 رده اناد.   اابماه باا این نوع ترورو نیااز باه بکاار بردن زور نادارد. نیااز باه ابالاال 

ر پندارها و پی  از آنکه توایه گ واین سااخته هادارد. سااخته های ذهنی تروریسان  

گقتارها و  ردارهای زورپرساتها شاوندو با دریدن پوشا  دروغ و آگاه  ردن ه فان 

 از این دو قاودهو باالل  ی شوندن

  زورگو را رها ن ی  ند تا از پای  درآورد.  فر این  ه زورگوو زورپرسااتی   و• زور

 تر  گوید.را 

هدهی  ه ن ی خواهد  به بمکه زورگو را به هدهی  ه  ی خواهد ن ی رساااااند و• زور

 .نیابد ی رساند و آنهم ز انی  ه ناره از سر شیدن اام زهر 

ستاندن زندگی از ی  انسان و یا بیشترو در   ام تعرض و ب صد اروابو ترور   – 2

بنا بر توضیی بانو هرگاه قربانی زورو بدون بکار بردن زور و یا با بکار    وا ااسن.  
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تواناد زور او را خنثی  نادو باا  برگو نیاانااا ادو  حادی  اه باه  رگ زو  در  وبردن زور

 .و ل او قتل نقق اسن ندو  زورگوواودو اقدام به  شتن  این

  نخاصه بق گویای ترور اینسن  ه – 3

 ه واره تروریسن اسن  ه آغازگر ترور اسن و –الف 

خصو ن ه وارهو  حتوای پندار و یا گقتار و یا  ردار او زور و بیانفر تضاد و    -ب  

. تاریخ هی  اا عه ای به خود ندیده اساانایااد تضاااد و خصااو ن    اساان و هده 

زور و خصاو ن نباشاد و ب صاد از  یان برداشاتن تضااد و   واسان  ه  حتوای تروری

و یکی از اصااول راهن ای قضاااون  اساان  ه خصااو تی اناام گرهته باشااد. از این رو

  و اساان. اسااتبدادهای هراگیروادننهو رهع خصااو ن و برقرار  ردن صاامی اات اوی  

تروریسان هساتند زیرا  ارشاان تضااد و خصاو ن تراشای و آن را دسان آویز حذف 

  ردن اسن.  و»هتنه گر«

نون بکاار بردن زور نیااز ناد توایاه اسااااان و توایاه نیز نیااز ناد  شاااااروویان   - 4

نیاز ند  رام توایه  ننده   -الف   ناینساان  ه واساانو خاصااه بق گویای دیفر ترور

  واسن 

و در ت اا ی اشاااااکاال وقتی او بکاار  ی برد این  رامو ه واره  ی باایاد زور راو –ب 

 توایه  ند و 

 حگ  المگ اموه  ند و  ی بایددر نظر تروریسن این  رام  –ج 

هر ق آن را نپذیردو گ راه و بساا  ساتحگ  رگ اسان. بخصاوا اگر  رام   ولذا  –د 

 او نیسنو بر او اسن«.  حگ به او ورضه شود و نپذیرد. نرا  ه »هر ق با

بیان قدرتی اساان  بهم و تقساایرهای ضااد و  واز این رو اساان  ه  رام تروریساان  

ضاد هدف پیشاین شادو قابل توایه باشاد    هدهی  ننانکه وقتی هدف ترورو ن یض پذیرو

 و  شروع بن اید. 

نون از دید تروریساااانو شاااا اری از »غیر خودی ها«و یا هم ا نون دشاااا ن   – 5

در آینده دشاا ن  ی شااوندو در ساامساامه  راتب دشاا ن هاو ومی انصاالو هسااتند و یا  

دش ن های  نونیو باید در  رتبه اول حذف شدنی ها قرار گیرندو ا ا بسیار  ی شود 

 ه  ردم وادی هدف ترور  ی شاوند. نه تنها بدین خاالر  ه  شاتار آنها سابب ارواب  

بدترو این  .ن قرار  ی گیرند ی شودو بمکه بیشتر به این خاالر  ه   یان آنها و دش 

 ردم  سااانی تعریف  ی شااوند  ه  انع تح گ »اا عه آر انی« هسااتند. بر اساااق 

آن قتل وام   ِخِ رهای ساااار و  ننین رده بندی بود  ه در  ا بوجو دولن تروریساااان

هرا و  ناشادنی را  رتکب شاد. در ایرانو گرایشاها ی از رژیم این سامسمه  راتب را 
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ترتیاب داده اناد و »در وتااه  ادنو تنهاا باا زور اسااااان  اه باایاد  وانع را از پی  پاا  

 برداشن« 

« و یا »ایران از وو یا »با از  یان بردن  زاح هاو اا عه اسااااز ی را باید ساااااخن

«و را توایه گر ترور  رده  و یان برود  هم نیسانو  هم ب ای نظام و یا اسازم اسان

 اند و هنوز نیز  ی  نند.

رح ی نو تروریسااتها در اینکه ه فان را صاااحب حگ ن ی دانند و دارندگان ح وق  د

را از »گوهر ویژه «  ی شاناساندو اشاترا  نظر دارند. حیان آنها  ه ح وق ندارندو  

  ی آید  ه ح وق دارند. پق هر ز ان نزم شدو قابل حذف هستند.  یبکار حیان آنها

یساان هاو تم ی آنها از الول  دتی خاصااه دیفری از خاصااه های  شااتر  ترور  – 6

 ه ترور رو   ی شاود و  کان یا  کانها ی  هو در آنهاو این رو  باید بکار  اسان  

رود. بنا بر تاریخو تروریساام نه  حدودین ز انی و نه قم رو   نووه داشااته اساان. 

بناا بر البیعان خود نیزو  حادودیان ز اانی و  کاانی ن ی پاذیرد. زیرا اروااب  ی باایاد  

شود و تا وقتی تروریسن به هدف برسدو ادا ه یابد. ا ا تروریسن نه وقن  ه فانی

به هدف  ی رساد؟ سااز انهای سایاسای تروریسان سارنفونی رژی ی  ه با آن » ی 

انفند« و  حدوده اقتدار آن را الول  دن و قم رو »اودام ان زبی« و...و اوزن  ی 

و ترور را رها ز رسیدن به هدفبعد ا   نند. ا ا هینفاه  شاهده نشده اسن ساز انیو

 رده باشاااد. در اسااارا یلو لیکود ترور را رو   رد برای گریزاندن همساااالینیان از 

قم رو ترورو شاهرها و روساتاهای همساالینی نشاین و ز ان ترور »تا   .سارز ین خود

اساااات رار دولن اساااارا یل« بود. با واود اینو به ترور تا ا روز ادا ه داده اساااان. 

ن اساارا یل اساان  ه ترور  ی  ندو ا ا هربار  ه لیکود و راسااتهای  هرنند این دول

اهراالی تصادی دولن را بروهده  ی گیرندو ترور رو  اصامی  ی شاود. از حکو ن 

شااارون تا حکو ن نتان یاهوو  ردم همسااالین در رژیم ترور زندگی  ی  نند. قم رو  

سایدن به سامالنن  ترور نیز ه ه اای اهان اسان. در ایران نیزو رضاا خان پی  از ر

و ترور  ی  ردند. بعد از رسااااایدن به 32 رداد  28و نیز هرزند او پی  از  ودتای  

و گروهها ی  ه در دوره شااااه ترور را رو   ردندو  بازهدفو ترور را رها نکردند.  

غاهمند  ه در رژیم  نونی نیز ه ننان  تصاادی ترورهای دولن تروریساان هسااتند و 

  ند.  ترورو تا س والو رهایشان ن ی

 ی  ند  ه قدرن از آن پیروی  ی  ندن   ومن اینسن  ه ترور از قاوده ای پیروی

 هرگاه در ی   حدوده ز انی و  کانی زندانی شودو  ی  یرد. 

ترور را بخاالر ارواب بکار  ی برند و نرا گ ان  ی  نند    وا ا نرا تروریسااتها - 7

و بکار برنده را به هدف »النصاار بالروب«و قاوده ایساان  ه در ه ه اا و ه ه وقن
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زیراو بنا بر قاودهو  سی  ه  ی ترساندو خود نیز  ی ترسد و بسا بیشتر ؟  ی رساند

نیز  ی ترسد. از این روو خاصه ای از خاصه های ن ایان ترور اینسن  ه تروریسن 

اساان. آنها  ه از راباله قدرن با قدرن االزع ندارندو گ ان  ی برند    و واودی ترساا 

ثالو دولن تروریساانو با دساان زدن به ترورو  ردم را زندانی وحشاان و  هو برای  

بی حر ن  ی  ند. ا ا اهل تح یگو به درسانو از »تعادل وحشان« ساخن  ی گویند.  

توضااایی این  ه هر اندازه ترق تروریسااان بیشاااتر  ی شاااودو ترور را برای ایااد  

و نیز از  1360سال   ترسی اهزون تر بکار  ی برد. ننانکه از خرداد تا پایان اسقند

و ترق دولن تروریسن از س وال حد ا ثر شد. نیاز ند برقرار  1389خرداد تا اسقند 

 ردن »تعادل وحشن« گشن. ترور و سر وب در انواع اشکال را برای ایااد ترسی 

. بدین ساانو ترورو بنقساهو بیانفر »تعادل وحشان« اسان.  بزرگ در اا عه بکار برد

 .ل تروریستی از غیر آن ت یز داده  ی شودبدین خاصه اسن  ه ی  و 

از این روو هرگاه  ردم نترساند و به انب  خود ادا ه دهندو دولن تروریسان از پا   

روشااای را در پی  بفیرد  و در  ی آید. بدیهی اسااان انب   ی باید ه فانی بفردد  

ل  هم  ردم از بکار بردن خشااونن بی نیاز شااوند و هم رژیم از برقرار  ردن تعاد   ه

وحشان ناتوان گردد. انب  ه فانی و پیروز  ردم ایران  ه ان زبی دوران سااز شاد 

اسان  ه انب   ی باید در پی   ن و روشایو رژیم سامالنن را براهکندو الفوی روشا 

رهبری  نالبگ باا  ه فاانی  ردم ایرانو  بفیرد )  اابماه گال باا گمولاه (. هرگااه انب   

 ی ن ا برای اا عه اهانی  ی گشن.ونین ا هور  ردم را  ی یاهنو الفو ی ب

رابالاه ذهنی باا وینیو بالور البیعی اینالور برقرار  ی شاااااود  اه ذهن ترا اان   –  8

. بدیهی اسان  ن را بکار  ی بردآزاد آو و ل  ه ان ساان  ه هسان  ی شاود وواقعین

رابالاه  یاان  واقعیتهاا را نیز  ی یااباد. ا اا پق از این  اارو بناا بر این  اه آزاد   وو ال

دو نوع و یاا قادرت ادارو باا واقعیان و رابالاه ای  اه واقعیتهاا باا یکادیفر دارنادو    بااشاااااد

 راباله برقرار  ی  ندن

رابالاه  سااااات یم برقرار  ی  ناد و ثاانیاا نظری  اه  ی یاابادو   و باا واقعیاناون. زاد آو ال  

ناساااازگار با واقعین و راباله واقعیتها بایکدیفر ن ی شاااود. ا ا وقتی و ل قدرت دار  

از راه قدرنو بنا بر اینو غیر  ساات یم با واقعین راباله برقرار  ی  ند و   اون. اساانو  

 . واقعین را از دید قدرن  ی بیند و ثالثا  یان واقعین ها راباله ای را برقرار  ی   ثانیاا

  ند  ه قدرن  ی خواهد. حاصل  ار این و ل اینسنن

  قدرتی  ه تروریسااااتها   واقعین ه واره  ی باید تابع ذهنین باشااااد. اگر هم بیانهای 

ذهنینو اتقاق نظر   باراهن ای خود  ی  نندو یکی نباشااااندو در لزوم انالباق واقعین 

با   ساای اساان  ه  اینساان  ه قربانی ترورو    وخاصااه و و ی ترور ودارند. از این رو
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ذهنین تروریسن  نالبگ نیسن. این خاصه اهان ش ول اسن. توضیی این  ه وضو 

ز انی  ه  پندار و گقتار و  ردار  با ذهنین رهبری در  نیزو تا تروریساان ساااز ان 

انالباق اسانو حگ حیان دارد. از آن پقو قربانی »تصاقیه داخمی«  ی شاود. اگر در  

تقتی  و اید ضارور اسانو بخاالر »ضارورن انالباق   وت ا ی سااز انهای تروریسان

دین  واقعین با ذهنین رهبری اساااان«.  ننانکه رژیم تروریساااان حا م بر ایرانو نن

دساتفاه تقتی  و اید دارد. بتازگی ساه دستفاه )سپاه و واوا  و نیروهای انتظا ی( 

ند. دلیل هتنه گری  ساانی  ه نا هاشاان در ههرسان ه ا»سااختار هتنه« را انتشاار داد

هتنه گرها آ ده اسانو قولها ی اسان  ه سااز انهای تقتی  و یده به آنها نسابن داده  

 ند. گقته ارا اند و یا خود آنها 

 نا ر  ه ی  ه  ی باید بدان ت ام تواه  رد اینسن

دستفاه تقتی  و یده ی  ساز ان تروریسن و یا ی  شخا تروریسنو نه قربانی   

 ه  را دارد  هویان اعمی   او واز دیاد تروریسااااان اه هسااااانو بمکاهو    ه اانیعنی ترور  

ا ی  تروریسان برای او  ی ساازد.  تواه به این ا ر سابب  ی شاود  ساانی نیز شاناسا 

شوند  ه خود را  خالف دولن و یا ساز ان تروریسن  ی خوانند و  دوی  ی شوند 

. شاناساایی ادا نون آزادی خواه شاده اندو از آن دولن یا این سااز ان ادا شاده اند

 ن ی شودسر  ی   این دو  از الریگ رو   ار دروغفووادا شده  شده راستفوی از

اساان  ه در   ام ترور اخزقی و یا  ادا شااده ای  ه تروریساان باقی  اندهو  ساای   

 ه ساااخته  ی سااازد   و برای او هوین اعمی  ی سااازد. هویتیقربانی خود»تنی « 

 ذهنین تروریسن اسن و در والم واقع واود ندارد.

ترور نظام  ند اساان. توضاایی این  ه  ا ووه ساااز ان یاهته ای از وناصاار   – 9

ترور را در اهتی  عین برای رسایدن به هدهی    واسان  ه رهبری دارد و این رهبری

 شاااخا بکار  ی برد. این ا ر  ه تروریسااان به هدف دلخواه ن ی رسااادو نیاز به 

تروریساااان اگر هم از قاوده االزع داشااااته باشاااادو با این ا ا االزع از قاوده دارد. 
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توایه دسن بکار  ی شود  ه او با رهع نواقصی  ه در  ار تروریستهای دیفر بوده  

  ی رسد.خود اسنو به هدف دلخواه 

 پاسخ این پرس   ه ترور نفونه نظام  ند  ی شودو اینسنن  

و ترور نندگان هساتند  ه به راباله هاشاان با یکدیفر  ی از ونصارهای نظام• ونصار

و  در ترور ساااااز ان  ی دهند )رهبری و هدف و رو   بکار بردن نیروهای  حر ه

 (.ساز ان ادا ه حیانر بردن تدابیر نزم برای یاهتن و بکابا  ارآ ی حد ا ثرو و 

• این  ا ووه  ی باید نیروهای  حر ه )هن و دان  و پول و سازح( را تهیه  ند و 

 آنها را در ترور بکار برد. بنا براینو

• باا  حیال اات ااوی در ارتبااال  ی شاااااود و نون از این  حیالو اوضاااااای خود و 

یال اات اوی در ه ان حال  ه ورصااه  ار  نیاز ندیهای  را بدساان  ی آوردو پق  ح

ساااز ان اساانو ونصااری از وناصاار نظام بشاا ار اساان. ننانکه نوع راباله با این 

 حیالو س ن یابی و رو  و هدف  هرساز انو از ا مه ساز ان تروریسن را  عین 

  ی  ند.

دارد  ه راباله ها را با آن تنظیم    ی• سااز ان تروریسانو بضارورنو اندیشاه راهن ا

 ی  ند. بنا بر قاودهو اندیشااه راهن ای نخسااتین به تدریج اای به اندیشااه راهن ا ی  

 ضد خود  ی دهد.

• سااز ان تروریسان هر صاقتی داشاته باشادو برای  ثالو صاقن سایاسایو صااحب  

صااقتهای دیفر نیز  ی شااود. در اهان ا روزو از تروریساام ساایاساای و تروریساام  

تصاادی صاحبن  ی شاود و  م نیستند  سانی  ه تروریسم اقتصادی را قبول ندارند. اق 

 اه نهاار بعاد واقعیان اات ااویو از یکادیفر اادا ی نااپاذیر هساااااتناد. در    زیرا غااهمناد

ح ی نو هر ترور سایاسایو در ه ان حال اقتصاادی و اات اوی و هرهنفی اسان. بنا  

ی هعالین او اساانو در هر نهار بعد  بر اینو با اا عه ای  ه از آنساان و قم رو اصاام

 .سیاسی و اقتصادی و اات اوی و هرهنفی راباله برقرار  ی  ند

• نون از راه ارواب اساان  ه ساااز ان قصااد دارد به هدف برسااد و نیاز ند ادا ه  

حیان اساانو این بارو نا گزیرو  ی باید در روابال قوا  یان اا عه  می و اا عه های  

سااااز ان تروریسااان   واز این ز ان ببعدبدسااان بیاورد.   برای خود  حل و ل  دیفرو

 وابسته  ی شود و هدههای  ضد هدههای نخستین  ی شوند.

بدین ساانو ادا  ننده سااز ان تروریسانو از سااز انی  ه در خد ن  ردم  ی خواهد 

 انع را از سار راه حضاور  ردم در صاحنه برداردو یکی اینسان  ه دو ی نه نیاز به 

در روابال قوا دارد و نه خاصااه های ی  ساااز ان ترور را پیدا   ردن حل و ل پیدا  

 ی  ند. قرار گرهتن در راباله قوا در درون و با بیرون اا عه  میو اسات زل رهبری  
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به این خاصاه )را از سااز ان تروریسان  ی گیرد و آن را نظا ی وابساته  ی گرداند. 

ساااتندو سااااز ان تروریسااان نیز  تا وقتی راباله های قوا بر اا ه  (دیر تر  ی پردازم

براا اساااان. بدین خاالر اساااان  ه هرگاه ا ریکا  ی خواساااان تروریساااام از  یان 

زیر ساماله خارج  ی شاد و خود نیز از ترور بی نیاز  ی   –برخیزدو از روابال  سامال 

گشاان. بدین قرارو نظام تروریسااتی  ه در ننین روابالی قرار  ی گیردو وناصاار پر 

 در ح ی نو   .ارترین آنهاو وناصر بیرون از ساز ان هستندزگش اری  ی یابد ا ا اثر  

ساااز انهای تروریساان  ه با قدرتهای خارای ارتباال برقرار  ی  ندو ادوا  ی  -10

 و نناد  اه ناه قادرتهاای خاارای از آنهاا  اه آنهاا از قادرتهاای خاارای اساااااتقااده  ی  نناد

شااودو رهبری   دروغی آشااکار  ی گویند. نرا  ه وقتی زور رو  و قدرن هدف  ی

به بیرون از انساان و هر گروه از انساانها و با هر نوع سااز اندهیو  نت ل  ی شاود. 

«  ادوی ونیان  الم اه دارد ا اا بمحااظ این  اه ینناانکاه رژیم  نونی ایرانو »رهبر

هدف اساانو »رهبر« بی    ورو  و قدرن ودولن خارای اساان و بدین خاالر  ه زور

اختیارترین  ساان اسان. زیرا نه تنها وناصار نظا ی  ه رژیم در آنسانو به هر ان او 

نیساتند و او در هر ان آنها اسانو بمکه نون ه واره  ی باید ایاابان قدرن را لحاظ  

 ندو رهبری  ننده واقعی قدرتی اسااان  ه هرآورده روابال قوا  یان دولن با اا عه و 

قدرتهای خارای و... اسن.  وقعین رژیم در این روابالو نه  وقعین  سمال دولتها با 

 ه  وقعین زیر ساماله اسان. بدیهی اسان اگر هم  وقعین  سامال  ی داشانو ه ننان 

رهبری بیرون از »رهبر« و او  الیع قادرن  ی بود. بادین ساااااانو خااصاااااه بق 

اسان و  اینسان  ه هاقد رهبری  سات ل وآشاکاری از خاصاه های آشاکار تروریسان

رهبری  ننده و بساا رهبری  نندگان در بیرون سااز ان قرار دارند. ننانکهو در حال  

حاضارو اختیار بود و نبود سااز انی  ه آقای راوی رهبری   ی  ند نیزو در دسان 

قدرتها ی اسااان  ه این سااااز انو خود را در روابال قوا  یان آنهاو اا  رده اسااان. 

 بخصوا  ه

ضاااارورنو خود را  نا برخود را  حدود  ی  ند. زیراو بتروریساااانو از آغازو  -11

از   خقی  ی  ند. نخساان از خانواده و  حیالهای اات اوی آشااناو و از ز انی ببعدو

خود را  خقی  ی  ناد.  حیال هاای اات ااوی برای او بیفااناه  ی شاااااوناد.  و ه فاان 

حاصال رد. نون ن ی خواهد سااز انها و گرایشاهای سایاسای  ی ب  ه ه دسان آخرو از  

. از  اار  واایاد آنهاا شاااااود و » یوه درختی  اه  ی  اارد را  یوه نین هاا بخورناد«

  ه دا ن دش نی را  ی گستردو خود را  نزوی  ی  ند.بتدریج  واین رو

دو  ی باایاد در رژیم  نا ن ی باایاد گرهتاار تردیاد شاااااواهراد سااااااز اان  ا اا از آنااا  اه    

ساانساور توساال سااز ان و خود  بدین ساانو خاصاه تروریسامو د. نساانساور زندگی  ن
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. نون به زور اسن  ه اگر نه ت ام ن  و دسن سانسوری و انزوا و تنها ی  ی شود

زندانی سانسورهاو    م ن   اول را  ی دهدو  دار و ل اوو قدرن  ی گردد و این و لِ 

تروریساانو  ار را برای    به تدریج  ور  ی شااود. از این رو اساان  ه ساااز انهای

هضاای بساته  در  ا ا به تدریج  ه وآر انهای بزرگو آغاز  ی  نند تح گ بخشایدن به

د. و ل در ساانساور  ناای به قدرن ده وساانساورو  و ور قدرن  ی شاوندو آن آر انها

 ندارددر ی از قدرن پیدا  ی  ند  ه و ل ی  گروه  اهیا ی  

ساهم دان  در اندیشاه راهن ای اوضاای سااز ان ترورو روز به روز   تر و  – 12

د. ت ا ی سااز انهای تروریسان  نوناصار غیر و زنی و خراهی بیشاتر  ی شاو  ن 

 اه تااریخ باه خود دیاده اسااااانو  اار را باا ومم گرا ی آغااز و باا خراهاه گرا ی باه پاایاان  

این ساارنوشاان را پیدا  رد و ... و   وبرده اند. ساااز انی  ه حساان صااباح بنیاد نهاد

ساانو ه ین ساارنوشاان را یاهته اساان و رژیم  زتاریا  ه این  رژیم  اهیاها شااده ا

 گروه راوی نیز ه ین سرنوشن را استه اسن.

هعالیتهای تروریساان یکسااره تخریبی  ی شااوندن از خاصااه های بازهم بق  – 13

آشاکار تروریسامو ه زاد بودن تروریسام تنی با تروریسام اخزقی اسان. اگر ترور تنی  

اساااانو در ووضو ترور   ترور  و غقمن قربانی توانا ی تروریساااان بر ترورنیاز ند  

اخزقیو در نظر تروریسااااانو آساااااان  ی ن اایاد. بادیهی اسااااان و ال قادرت ادار و در  

ساانساور تروریسان ن ی تواند در   ند  ه ترور اخزقیو سازح بق  رگباری اسان  

  ه بر ضد خود بکار  ی برد و بسیار زود از پای  در  ی آورد. 

ن نیسااان  ه خاصاااه ی  سااااز ان ا ا تنها ه زاد بودن ترور تن و ترور شاااخصااای

 اسنو ی  رشته ویران  ردنها و ویران شدنها نیز هستندن  یسنترور

• تروریسان اانشاین اا عه  می  ی شاود. تقاون  یقی سااز ان تروریسان با غیر آن 

ی دساتیار دولن  اولاینسان  ه دو ی  انع را بر  ی دارد تا اا عه وارد و ل شاود و 

اگر هعالیتهای ساااز ان   وخق ان. با این ضاااباله  اسااتبدادی  ی شااود در تشاادید او

 ااهدین خمگ ساااانایده شااااودو روشاااان  ی شااااود  دام هعالیتها و در نه ز ان و 

  وقعیتیو تروریستی بوده اند و یا تروریستی نبوده اند. 

 

قدرن خارای را در درون ی   شاااور هعال  ی  ند. از این روو ضاااد    و• تروریسااان

دارد و نیز ضااد آزادیو بخصااوا ب عنای  حروم  ردن  اساات زل در ه ه  عانی  ه 

 و اا عه  می از حگ حا  ین خوی   ی شود.

از خاصاااه های بارز تروریسااانو یکی دیفر اینسااان  ه زندگی اوو به ا ر و  – 14

دساااتور اسااان. از این روو خودانفیختفی در اوو به صاااقر  یل  ی  ند. بنا بر این 
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هر تروری خاصاااه های بر شااا رده و این   .ضاااابالهو ترور خودانفیخته واود ندارد

 پق اگر و می صقان ترور را داشنو خاصه را دارد  ه دستوری اسن. 

 ند و ساااز ان یاهته اساان و  ی توان ساااز ان دسااتور   بضاارورن دسااتوری و نظام

دهناده آن را یااهان. هر تروری  اه انااام بفیرد و سااااااز اان دساااااتوردهناده آن یااهان  

ی گوید  ه یا ترور درون سااز انی اسان و یا دساتفاهی  و این واقعین را باز  نشاود

 ه وظیقه ردیابی را بروهده داردو  صمحن خود را در یاهتن دستور دهنده ن ی بیند.  

هروهرها و  ختاری و پوینده و شااریف و...   وننانکه قتمهای ساایاساای  ه شااهیدان

و ردیابی  امق ششم 90قربانیان آن شدندو دستوری بود ا ا به قول   یسیون اصل 

 را تا ر ق هرم ) »رهبر«( ن ی توان پی گرهن.

و خود  دوی و خود قاضای اسان.  هدساتوری اسان و   ام دساتور دهند  وترور  – 15

  تر االزوی از  حکوم شادن خود  ترورو حا  ه نیز غیابی اناام  ی گیرد و قربانی  

ر  خود »قادر قادرن« و  یزان ت یز حگ از نااحگ انفااریو خااصاااااه الرزهک نادارد.  

. وقتی ساخنفوی دساتفاه قضاا ی  تروریسان و نیز خاصاه هر و ل تروریساتی اسان

 ه هر دو در  ) شاار ن و  ااهدین ان زب اساز ی(  ی گویدن دو سااز ان سایاسای  

رژیم شاکل گرهته اندو در دادگاهی  ه  اهول الهویه اسان  حکوم به انحزل شده اند 

ان نیز از  حاا  اه و ومان و حکم قاابال تاادیاد نظر نیسااااان و هینیا  از دو سااااااز ا 

  ی و  اهین تروریساات ندو این سااان  حکوم  ردن به انحزل حکو ین خود آگاه نیساات

 دستفاه قضا ی رژیم اسن  ه آشکار  ی  ند. 

تروریساان خود را خدا ن ی انفارد زیرا خداوند تا  عاد  همن  ی دهد و در آناا       

از  ای  زندگی و  ا ووه حاا  اه  ی  ناد. انساااااان را از ه اه ح وق ضااااارور برای 

اسااتعدادها برخوردار  رده اساان. این ح وق به اسااتعدادهای او ا کان  ی دهند حگ  

را از ناحگ ت یز دهد. پق هر انساااان »بر نقق خوی  وارف اسااان« و خود داور 

زوری  اه بکاار بردو باه خود او بااز  ی   او اال خوی . این را نیز  ی داناد  اه هر  

خود را قدرن ت دیر سااز  ی داند و در   ام قدرن    ویسانگردد ) کاهان و ل(. ترور

گویای این واقعین اساان  ه ترور   وت دیر سااازو دساان به ترور  ی زند. این خاصااه

 نناده از راه واز و نااتوانی و بادین خااالر  اه در تنفناا و در  وقعیان دهااع اسااااانو 

ترسی  ه او ترور ن ی  ند. بمکه از  وضع قدرتی ت دیر ساز اسن  ه ترور  ی  ند. 

را به ترور بر  ی انفیزدو ترق قدرن از انحزل اسان. این آن ترسای اسان  ه ز ان 



47 

 

به ز ان بیشتر  ی شود و تروریسن را ناگزیر  ی  ند برای ایااد تعادل وحشنو بر 

 ترورها و صقن وحشن آور بخشیدن به آنها بیقزاید.

د را ن اد آن  ی پنداردو  بدین سانو قدرن ت دیر ساز و ترسان  ه تروریسن خو      

خاصااااه ای دیفر از خاصااااه های تروریساااان و ترور اساااان. هر تروریو بنقسااااه 

گزارشااافر این خاصاااه اسااانن ترور  ی باید قدرن تروریسااان را گزار   ند. این 

تشاخیا ترور را از غیر ترور آساان  ی  ند. ترور اات اع  نندگان در ساالن   وصاقن

اات اوان حزب ا هوری اساز ی و ترورهای سایاسایو ه ه گزارشافر قدرن ت دیر  

وحشان آهرین خوی  را به ن ای   ی گذارند.   توانساازی هساتند  ه از راه ترورو  

 و

آغاز  ی  ند و ساراناامو ضاد  گقتیم  ه هر سااز ان تروریسان  ار را با  رامو   - 16

آن  رام راهبر پندار و گقتار و  ردار آن  ی شاود. ننانکه رژیم  نونیو  را ی ضاد 

اساااازم ب ثابه بیان آزادی یاهته اساااان  ه آقای خ ینی در نوهل لوشاااااتوو در برابر  

 رد. در ی  دورهو گقتندن آن اسازمو اسازم بنی صادر اسان و اسازم   اهانیانو اظهار

م هیضیه اسن )سخن آقای هاش ی رهسناانی بعد از  ودتا ( ا ا الولی نکشید   ا اسز

 ه آقای خ ینی دم از ونین  الم اه ه یاه و هوق قانون خواندن خود زد. خاصاااااه هر 

هوق  رام خواندن خوی  اسن. نون خود را هوق  رام   ورهبری ساز ان تروریستی

ود اوج اخزق اساان« (  ی و هوق اخزق )بیانیه گروه راویو »ساااز ان ان زبی خ

ا ااا نون نیاااز بااه دیفر ح وق نیساااااتنااد.    وانفاااردو پق  یزان پناادار و گقتااار او

 شااارووین داردو نخسااانو  صااامحن را هوق حگ و حا م بر حگ  ی  ند و بتدریجو  

. ا ا  صااامحن را قدرن  ی ساااناد و گرداند صااامحن را یکساااره اانشاااین حگ  ی 

د تا  نهسااتند. پق  صاامحن ها نیز تغییر  ی  نروز به روز در تغییر  ونیازهای قدرن

اینکه سااااراناامو  رام با قدرن ت دیر سااااازو انالباق  ا ل بیابد. یعنی توایه گر هر 

اناین و خیانن و هساااادی بفردد. از این روو شاااناساااا ی تحول اندیشاااه راهن ای 

سااز انهای تروریسانو از لحاظ شاناساا ی  رحمه  ه سااز ان در آنسان و نفونفی  

 ر  ردن و ضرورتی به ت ام دارد. بی اث

و آساانتر در  ی یابیم  ه تروریسام شابکه ای در ساالی  ها با تواه به این خاصاه     

از دولتهای تروریسان و سااز انها ی  ه یا از آغاز   تشاکل  اهان را تشاکیل  ی دهد  

تروریسن بوده اند و یا در این شبکه اذب و ادغام شده و ن   یاهته اند. این شبکه 

با اسات زل و آزادی انساان و نه با دیفر ح وق او و نه با اسات زل و آزادی  متها  نه  

و ح وق  می آنها و نه با د و راسای ساازگار  ی شاود. بدین ساانو تا وقتی ا ریکا 

 ی  دولن تروریسن اسن و دولتهای تروریسن 
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***** 

 

      1389آبان       30  – 17از      762شماره  

 پرسشهای ایرانیان  پاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 قیام  سمحانه و ربال آن با د و راسی
 

المد     آقای  های  پرسش  از  میارزات   - ینی  و  مسلحانه  قیام  که  بود  این  ر  

رهایی بخش براد سلاه گران، در دوران لاار، به گونه ای وانمود شده است  

که گویی هر فردی بخواهد قیافه روشنفنری به نود بگیرد، برای نوشآمد دو   

بگوید  ت به تروریسپ  ناسزا  باید یک  ابتدا  امروز، این آمرینا و غرب،  ا آنجا که 

 جماعت هرگونه میارزه رهایی بخش را نوعی تروریسپ تلقی می کنند 

 پاسخ من به این پرسش اینست:  

های مسلحانه ای که هدف مشرو، داشته اند استقال   در دوران معاصر، قیام – 1

اجرای  و  قدرت«  پی  تصرف  در  یا  و  الجزایر   هنمونه  گر،  سلاه  سلاه  از 

وده اند هنمونه  ین،کوبا و     ، اما با وجود مشروعیت هدف، ینی اید ولوژی ب

نیز، مردم ساالری برقرار ننرده اند  بدیهی است به هدفی نیز نرسیده اند که از  

 آن، مشروعیت انئ می کردند  
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قیام ارتشیان پرتقا  را نمی توان یک استثنا  شمرد  زیرا این قیام قاب  مقایسه       

قیام بود که های مس با  به استیدادی  پایان دادن  برای  ارتشیان  قیام  نیود   لحانه 

همان ارتش و سازمان اطالعات و تفتیش عقیده، ستون فقرات آن را تشنی  می  

 دادند 

در تاریخ، جنیشها ی با اندیشه راهنمای دموکراسی که از قیام مسلحانه، برای    –  2

اند به سلاه ارتش مهاجپ استفاده کرده  به هدف  پایان دادن  ، وجود دارند و 

 نویش نیز رسیده اند  جنگ امرینا یان با قوای انگلستان، از این نو، است  

اند،    –  3 پیروزی رسیده  به  جنیشها ی که بدون استفاده از لو دفا، مسلحانه 

صفت همگانی داشته اند  جنیش مردم هند و جنیش مردم ایران که گ  را بر  

تند  در این گونه جنیشها، نشونت نیز بنار رفته  گلوله پیروز کرد، از این نو، هس 

است، اما رو  غال  نیوده اند  بعد از جنیش مردم ایران، با آمونتن از رو   

 این مردم، جنیشهای همگانی و پیروز دیگری روی دادند 

اند که با دعوت به بیان آزادی آغاز و برای نود، لو دفا،  جنیشهایی بوده  –  4

 د  این جنیش ها توانسته اند به هدف نود برسند   مسلحانه قا   شده ان

اما از زمانی که لو دفا، جای به  لو اقدام به جنگ پیششگیرانه« داده اسشت،  

نرام اجتماعی مردم سشاالر و برابری جوی، جای به نرام اجتماعی اسشتیدادی و 

دارای سشلسشله مرات  بر مدار قدرت داده اسشت  کلیسشا، بمثابه جامعه میسشیحیان و 

 جامعه اسالمی دارای نرام شورا ی، به این سرنوشت د ار شده اند:

کلیسشا نخسشت جامعه مسشیحیان بود و اعضشای آن، نواهر و برادر و برابر بششمار   •

بودند  آن زمان، عدم نششونت را تیلی  می کرد  اما با فروپاششیدن امپراطوری  

یج، از جشامعشه ملتهشا، کلیسشششا، بتشدر  -روم و پر نششششدن  نال  قشدرت«، بشا دولشت  

مسشیحی جدا ششد  تجسشپ تثلید ششد  نخسشت، فلسشفه افالطون را پئیرفت  اما 

تمای  به اسششتیداد فراگیر در مقیا  اروپا، فلسششفه ارسششاو را جانشششین فلسششفه  
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افالطون کرد  پان معصششوم شششد و والیت مالقه یافت  در این فراگرد، کار به 

شششونت گسششتر شششد و تقدیس جنگ تهاجمی کشششید و کلیسششا نشششونت گرا و ن

جنگهای صشلییی را با دنیای مسشلمان به راه اندانت و بسشاک تفتیش عقاید را در  

 دنیای مسیحی، گسترد 

در آغشاز، اسششالم بیشان آزادی و نشافی فرعونیشت و تقسششیپ جشامعشه بشه مسششتنیر و  •

مسشتضشعو بود  آن زمان، مسشلمانان جامعه ای با نرام ششورا ی تششنی  دادند  این 

دین، بشا جهشاد بمثشابشه دفشا، در برابر تجشاوز مسششلحشانشه، موافقشت کرد بشششرک آننشه  

اعتیاِد به بنار بردن زور و غفلت برای ندا باششد  یعنی با جهاد اکیر، یا میارزه با  

از اسشتقال  و آزادی جهاد کننده، همراه باششد  با رللت پیامیر، قدرت گرایان،  

با اسششتفاده از دیرپا ی اعتیاد به اطاعت از قدرت، جهاد اکیر را از یادها بردند و 

جهاد را جنگ تعراشی برای نششر اسشالم گرداندند و قوم عرب مواش  و موق  

   سلاه گر جست

بدین سشان، در جریان تاریخ، جامعه ها  هار نو، جنیش به نود دیده اند  اگر   

این  هار نو، جنیش و سششرانجامهایی که پیدا کردند، اتفاقها ی بودند که ینیار 

روی داده بودند، تجربه ای بشششمار نمی رفتند که تاریخ در انتیار انسششان می 

را، تجربه ای می کند که گئارد  صفت استمرار است که این  هار نو، جنیش 

غفلت از آن، سشی  تنرار تجربه غل  و نه تصشحی  آن می ششود   ناننه تجربه 

تشاریخ، از جملشه تجربشه انقالب مشششروطیشت و تجربشه ملی کردن صششنعشت نفشت،  

مواششو، کار شششدند  اما این کار مورد توجه مردم و  رهیری کنندگان« قرار 

، گش  بر گولشه پیروز شششد، کشار بشه  نگرفشت  در نتیجشه، در پی جنیشششی کشه در آن

نششونت گرا ی و تقدیس نششونت کشید و یک رشته رواب  قوای نشونت آمیز 

 در درون مرزها و با بیرون، ایران را به لهی  آتش نشونت سپرد  

 تجربه تاریخ به ما می گفت و هنوز می گوید:     
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ی این که عم  دفا، مسشلحانه، در برابر تجاوز مسشلحانه، لو اسشت  اما برا  – 1

مسشلحانه عم  به لو باششد، می باید هیچیک از ویژگی های عم  تروریسشتی را 

نیابد و همواره با جهاد اکیر، بمعنای بنار بردن روشششهای پیشششگیری از اعتیاد به 

 استعما  زور، همراه باشد  

دفا، مسشلحانه نمی باید زندانی رواب  قدرت بششود و در این رواب  جئب   – 2

 بگردد  و ادغام  

سشلاه گری که دسشت به تجاوز مسشلحانه می زند و یا در کششور دیگری، از   – 3

راه کودتا، یک گروه مسششل  را بر مردمی مسششل  می کند، لو ندارد به جنیش 

مسشلحانه مردم زیر سشلاه، صشفت بدهد  دفا، مسشلحانه، لو مردم زیر سشلاه است 

ستقرار مردم ساالری بگردد، و می تواند بیانگر والیت جمهور مردم و از عوام  ا

هرگشاه ویژگی هشا ی را بجویشد کشه قیشامی در نشدمشت والیشت جمهور مردم بشایشد 

هر ند دفا، مسلحانه لو است،  داشته باشد  همین جا می باید تصری  کرد که  

ولو یک سازمانی با ویژگیهای سازمان تروریست، بدان اقدام کند، اما جامعه ای 

ادی زنشدگی کنشد و از والیشت جمهور مردم  کشه بخواهشد در اسششتقال  و آز

برنوردار باششد، نیاید به یک سشازمان تروریسشت و نیز سشازمانی که ویژگی های 

سشازمان قیام کننده به دفا، مسشلحانه را دارد، اجازه دهد جانششین او در دفا،  

در برابر تجشاوز مسششلحشانه بگردد  هر ملتی می باید، دفا، از اسششتقال  و آزادی 

ود تصششدی کند  این همان در  بزر  اسششت که ملتها ی که از نویش را ن

  سشازمانی هپ تاریخ آمونتند، صشال  لو لاکمیت ششدند و دموکراسشی یافتند

که با هدف آزادی دسشت به قیام مسشلحانه می زند، نیاید نود را جانششین میارزه 

مردم بگرداند  راسشت بخواهید ینی از رو  های بازششنانتن سشازمانهای رهایی  

، این نیسشت که هر دو دسشت به میارزه مسشلحانه بخش از سشازمانهای تروریسشتی

می زنند، این اسششت که آیا نود را جانشششین مردم و قیپ مردم می سششازند و یا 
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؟ موفو ترین تجربه ها، تجربه ها ی هستند که ملتی به جنیش همگانی روی نیر

سشتقرار مردم سشاالری آورده و بی نیاز به نششونت، سشلاه گر را رانده و اسشیاب ا

را، پیششاپیش، فراهپ آورده اسشت  باور نسشیی، جنیش مردم هند جنیش موفقی 

اسشت  جنیش مردم ایران می توانسشت موفو تر باششد، اگر ایرانیان از دو تجربه 

 پیشین نود و تجربه جنیش هند، در  می گرفتند: 

 بس مهمند: از آن عوام  که تجربه تاریخ در انتیار می نهد، دو عام   – 4

او ، اندیششه راهنمایی که باید بیان آزادی باششد و پیششاپیش، جمهور مردم آن   •

را پشئیرفتشه بشاشششنشد و راهنمشای پنشدار و گفتشار و کردار نویش کرده بشاشششنشد  در  

انقالب ایران، بیان آزادی یافته و پیشششنهاد شششده بود  از سششوی مردم نیز،کپ و 

پندار و گفتار و کردار نگشششته و نشششونت  بیش، پئیرفته شششده بود  اما راهنمای

زدا ی را رو  همگانی ننرده بود  با پیروزی انقالب، بیانهای قدرت از هر سششو  

تیلی  ششدند  اما عام  نششونت گرا ی، همداسشتان ششدن این بیان های قدرت، با 

بیان قدرتی ششد که از سشوی آقای نمینی و دسشتیاران او، بنام اسشالم، راهنمای 

فتار و کردار او و دسشتیاران او و متموران مسشل  او گششت  این بیانهای پندار و گ

قدرت در تقدیس نششونت و نششونت گسشتری همداسشتان ششدند  و نیز در هدف 

کردن قدرت، برابر نرر لنین هقدرت هدف میارزه سشیاسشی اسشت ، همداسشتان 

د  ششدند  سشرانجام، همداسشتان با روششی ششدند که زور بود  جملگی بر این ششدن 

 که زور کارسازترین وسیله رسیدن به هدف است  

دوم، رهیری که موازنه عدمی را اصش  و بیان آزادی را اندیششه راهنما کرده  •

باششد  گمانی که غل  از کار در آمد این بود که مرج  دینی می داند که دین  

پیش از انقالب، طی عهد اسششت و به عهد با آن اصشش  و این بیان، وفا می کند  

سششا ، پیاپی هشششدار داده می شششد که رهیری جنیش همگانی می باید با   ند

مسششلمشانشانی بشاشششد کشه موازنشه عشدمی اصشش  راهنمشای عقلهشای آزاد آنهشا و  بیشان 
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آزادی راهنمای پندار و گفتار و کردار آنها باشششند  مسششلمانانی می باید رهیری 

را از یاد کنندگان جنیش می ششدند که پیششاروی مر  نیز اسشتقال  و آزادی 

نیرند   را که آتش  اسشتیداد تنها بر آنها ی سشرد می ششود که بر لو اسشتوار می 

  هششدار ششنیده نششد و رهیری از آن زورپرسشتانی ششد که گمان می بردند و مانند

 می برند که مسلمانند 

در لقیقشت، ابالک بیشان آزادی یشک کشار اسششت و راهنمشای پنشدار و گفتشار و        

شششتن آن، کشاری دیگر اسششت  انجشام این کشار زمشانی دراز می کردار جمهور گ

آن زمشان کشه جمهور مردم، بشه یمن بیشان آزادی، فرهنشگ آزادی را می طلیشد   

سششازند و جمهور مردم در رهیری نویش شششرکت می کنند، زمانی اسششت که 

دموکراسشی در کما  نویش اسشتقرار جسشته اسشت  تا آن زمان، به رهیری نیاز 

عدمی را اصش  و بیان آزادی را راهنمای نویش کرده باششد    اسشت که موازنه

هر انشدازه این رهیری توانمنشدتر ه کشه اقیشا  جمهور مردم بشه آن مهمترین عشامش  

تر توانمندی آنسششت  ، تحو  نرام اجتماعی به نرامی باز و تحو  پئیر، قاعی

هشای می شششود  و بشاز، این رهیری توانمنشد تر می شششود هرگشاه جشامعشه بشه گروه 

زورپرسشت امنان مسشل  ششدن بر نود را ندهد  بدین قرار،  سشازمانی که قیام 

مسششلحانه را رو  می کند، به این دو عام ، بیشششتر نیاز دارد  زیرا اگر این دو 

عام  نیاششند، سشازمان مردم را از مرز دفا، بیرون می برد، آنها را در رواب  قوا 

د و ویژگی های یک سازمان تروریستی گرفتار و، به نود، نقش قیپ آنها را میده

 را می جوید   

 

ویژگی های دیگر قیام مسشلحانه در برابر تجاوز مسشلحانه مسشتقیپ و یا از راه   ❊

 کودتا:
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هسشتی مسشتق  را مردم دارند  سشازمانی که گروهی از مردم ایجاد می کنند   – 1

  از مردم  و این سشازمان دسشت به قیام مسشلحانه می زند، نیاید هسشتی ای مسشتق

بجوید  زیرا، در جا، با استفاده از مقیولیت، قیپ مردم و لاکپ بر مردم می شود  

از این رو، اسششتقال  و آزادی و عدم هژمونی می باید اصششو  راهنما و اششاباه 

های سششنجش پندار و گفتار و کردار سششازمان باشششد  بدین ترتی  که سششازمان 

سشتد سشیاسشی و مالی و تسشلیحاتی   سشیاسشی نمی باید با هیو قدرت نارجی داد و

برقرار کنشد و بشه قشدرت نشارجی، در امور دانلی نقش بشدهشد  در درون نود، 

اسششتقال  و آزادی هر عضششو را محترم بشششمارد و هر کس را زمانی عضششو نود 

بششمارد که در گرفتن تصشمیپ مسشتق  و در انتخاب نو، تصشمیپ، آزاد باششد  به 

متعهشد بشاشششد و نسششیشت بشه هیو گروه و  رعشایشت لقوق انسششان در جشامعشه نود،

شششخصششی تفوق نالید  یعنی به زور سششلاه، نود را بر دیگران اعما  ننند  بر 

جامعه اسشت که هرگاه اندیششه و عم  سشازمانی با ینی از این اصشو  نخواند، در  

جشا، او را طرد کنشد  در نور یشاد آوری اسششت کشه تر  ینی از اصششو ، تر  

 اصو  دیگر نیز می شود 

نششونت را درمان نششونت نششمارد و بداند که نششونت نششونت را افزون   – 2

می کند  نششونت زدا ی را درمان تجاوز مسشلحانه بششمارد  بنابراین تنها در مقام 

دفا، و وقتی متجاوز از هر سششو، راه را بر او بسششته اسششت، به نود اجازه دفا، 

 مسلحانه را بدهد 

ی اسششت و  شه وقتی متجشاوز، دولشت نواه وقتی متجشاوز یشک دولشت نشارج –  3

کودتا اسشت، قاعده پیروزی که قیام مسشلحانه می باید از آن پیروی کند، لصشر 

میشارزه بشه میشارزه بشا  ا مشف النفر«، یعنی رهیری کننشدگشان تجشاوز، آنهپ در لشد 

دفا،، اسشت  نه تنها به این دلی  که قیام همواره می باید ترجمان لقوق انسشان 

، بلنشه  ون قربشانی تجشاوز جمهور مردم و نیز مشتموران  و لقوق ملی بشاششششد
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تجاوزگران هسشتند، جل  دوسشتی و برانگختن عواطو انسشانی و به یاد آوردن 

لقوق آنها بمثابه انسششان، سششی  پیروزی بر متجاوز می شششود  در جنگ ایران و 

ماه او ، این قاعده رعایت ششد  نتیجه این ششد که سشربازان و درجه   9عراق، در  

ران عراقی، پنشداری در انترشار آننشد کشه قوای ایران دسششت بشه لملشه بزننشد تشا دا

جنگ را رها کنند و نود را در انتیار قوای ایران بگئارند  مقایسششه دو رو ، 

سشششا  بعشد، اهش  نرد و عیرت را از  را ی   7مشاه او  و دیگری در    9ینی در  

اهدین نلو بد  ششدن پیروزی به ششنسشت، آگاه می کند  رهیری سشازمان مج

نیز با رها کردن قاعده و اصشولی که دفا، مسلحانه می باید از آنها پیروی کند و 

با تیدی  ششدن به یک سشازمان تروریسشت بود که پیروزی ممنن را به ششنسشت 

 قاعی بد  کرد 

بخصشو( قیام مسشلحانه اسشت که می باید در ششفافیت کام  انجام بگیرد    – 4

بدیهی اسشت مقصشود آششنار کردن هویت اعضشا  و  رو  عم  سشازمان نیسشت، 

 مقصود شفاف بودن و ماندن امور زیر است:

همواره بر جامعه و شششرکت کنندگان در قیام مسششلحانه آشششنار باشششد که قیام   •

پیدا نمی کند  به سشخن دیگر، هر زمان که تمای  مسشلحانه نصشلتهای تروریسشتی  

به ینی از نصشلتها پیدا ششد، انتقاد صشری  می باید سشازمان را به تر  آن تمای  

 ناگزیر کند،

همواره برجامعه و ششرکت کنندگان می باید آششنار باششد که سشازمان اصشو   •

قرار راهنما را نق  نمی کند  بخصششو( با قدرت یا قدرتهای نارجی راباه بر

 نمی کند و در رواب  قوا جئب نمی شود،

همواره هدف سشازمان یا سشازمانها که می باید اسشتقال   و آزادی باششند، قاب   •

 مشاهده باشد به ترتییی که از تیاه شدنش در قدرت، پیشگیری بعم  آید،
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همواره، در درون و در راباه با جامعه ملی، اص  راهنما ی که ترجمان هدف   •

نسشششت، یعنی والیشت جمهور، می بشایشد مجری بشاششششد  اجرای والیشت و تحقو آ

جمهور اگر به بعد از پیروزی بازگئاششته ششود، هرگز اجرا نخواهد ششد   ناننه 

انقالب ایران را جمهور مردم به نتیجه رسششاندند، اما والیت جمهور مردم برقرار 

ی باید نرام نشششد  سششازمان یا سششازمانها ی که به دفا، مسششلحانه بر می نیزند، م

مردم سشاالری شورا ی داشته باشد و یا باشند و سازماندهی آن یا آنها، تاییری را 

نپئیرد که سشازمان یا سشازمانهای تاب  لاکمیت مردم را به سشازمان  یا سشازمانهای 

 لاکپ بر مردم بد  کند  لئا، 

حانه دفا، مسشلحانه محدود باید باششد به برداششتن مان   مان  یا تجاوز مسشل  – 5

مسشتقیپ متجاوز اسشت و یا رژیپ کودتاسشت با ششرکت قدرت متجاوز در ایجاد  

آن  با پایان بخشششیدن به تجاوز، والیت جمهور مردم اسششت که از راه اسششتقرار 

مردم سشاالری، باید برقرار ششود  برای آننه جمهور مردم در برابر امر انجام شده 

نیابند، اششرور اسششت که  قرار نگیرند و نود را تحت لاکمیت سششازمان مسششل  

رهیری، همواره سشیاسشی باششد و فرماندهان عملیات مسشل ، تاب  این فرماندهی 

باششند  آن سشازماندهی موفو اسشت که مردم آنرا برگزینند   ون در عم ، در 

سشا  یک کششور تحت تجاوز و یا تحت رژیپ کودتا، اگر نه انتخاب، دسشت کپ، 

ر با والیت جمهور مردم، میسشر اسشت  اقیا  مردم به یک رهیری سشیاسشی سشازگا

 کارآمدترین رو  اینست:

هرگاه آن رهیری اشرور بییند، سشازمانهای پرششمار، در سشرتاسشر کششور، همه   – 6

تحت آن رهیری پدید می آیند  این رو ، هپ قرار گرفتن سششازمانهای متمور  

یگر، دفا، مسلحانه را در رواب  قوا در سا  کشور و میان کشور و جامعه های د 

بسشیار دششوار می کند و هپ جریان اسشتقرار مردم سشاالری و پایان بخششیدن به 

تجشاوز را بشه یشک جریشان عمومی بشد  می کنشد  بشدیهی اسشششت، هرگشاه جشامعشه 
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توانا ی برناسشتن به جنیش همگانی را داششته باششد و با داشتن بیان آزادی بمثابه 

بتواند از راه نششونت زدا ی   اندیششه راهنما، و رهیری که نماد این اندیششه باششد،

باز یافتن اسشتقال  "به تجاوز پایان بیخششد و نیز هر گاه جامعه بتواند دو جریان: 

را یک  "اسشتقرار والیت جمهور مردم از راه استقرار مردم ساالری"و   "و آزادی

جریان بگرداند، اسشتیداد و وابسشتگی را غیر قاب  بازسشازی و رششد در اسشتقال  و 

 ضمین کرده است  زیراآزادی را ت

از آنجا که هدف در وسشیله و رو  بیان می ششود، پس عم  مسشلحانه، ولو   – 7

در مقام دفا،، زوری اسشت که در آن، هدفی که اسشتقال  و آزادی و اسشتقرار 

والیت جمهور مردم اسششت، اظهار نمی شششود، بلنه قدرت اظهار می شششود، و از 

یعنی هدف نوب نمی تواند رو  بد  آنجا که هدف وسشیله را توجیه نمی کند،  

داششته باششد از باسشتان تا امروز، برای مقابله با تجاوز مسشلحانه، روششهای فراوان 

 پیشنهاد شده اند  از عدم 

 

تا تجاوز به مث    بدیهی اسششت در پیشششنهادها که شششده اند، همواره خشااااونن 

ده اند  اسششتقال  و آزادی و لقوق انسششان و جامعشه و بسششا جامعشه ها هدف نیو

دفا، مسشلحانه ینچند از پیششنهادها متناسش  با تحصشی  قدرت، ارا ه ششده اند   

وقتی با هدف استقرار والیت جمهور مردم و لقوق انسان و لقوق ملی، سازگار 

  شده است که دفا، با تحقو هدف و نشونت زدا ی، همزمان انجام گرفته اند 

باششد، مجهز ششدن به تجهیزات برتر از  باز اگر، قرار بر اسشتقرار مردم سشاالری       

تجهیزات متجشاوز، مشان  تجشاوز نمی شششود   را کشه تعشاد  قوا همواره نشاپشایشدار  

است و مسابقه تسلیحاتی ویرانگر را بیار می آورد  این همان مسابقه ای است که 

نیروهای محرکه عریمی را به زور ویرانگر بد  سشانت و سشرانجام، امپراطوری  

پشای درآورد و اینشک دارد امرینشا را بمثشابشه تنهشا ابر قشدرت از پشا در  روسششیشه را از
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می آورد  پیششی گرفتن در برنورداری از  اسشتقال  و آزادی و لقوق انسشان و  

دانش و فن  و همگانی کردن دفا، از وطن، روشششی اسششت که هپ جامعه را از 

برنوردار    تجاوز لفظ می کند و هپ، در درون، از کام  ترین مردم ساالریها

می کند  اما آیا این رو  بنار جامعه ای که مورد تجاوز مسشتقیپ یا غیر مسشتقیپ 

قرار گرفته اسشت، می آید؟ بیششتر از همه بنار این جامعه و سشازمانها ی می آید 

کشه بشه قیشام مسششلحشانشه بر می نیزنشد  در همشه جشامعشه هشا، سششازمشانهشا ی کشه رو  

را از آمونتن دانش بشازداشششتشه انشد     مسششلحشانشه را برگزیشده انشد، اعضششای نود 

جملگی، اسششتقال  و آزادی و لقوق انسششان را از یاد آنهشا برده اند  نتیجشه این 

ششده اسشت، در درون سشازمان، اسشتیداد برقرار گششته و هرگاه بر کششور مسشل  

ششده، در جامعه نیز اسشتیداد برقرار کرده اسشت  قربانیان او  تصشفیه ها ی که 

زب کمونیسشت روسشیه به رهیری اسشتالین و لزبهای بعد و    سشازمانها ی  ون ل

بشه نود دیشده انشد، اهش  انشدیشششه و دانش بوده انشد  وگرنشه، آنهشایی کشه   ون و 

 را و تحلیش  و لتی سششالوا  ننرده انشد« و همواره مای  بوده انشد، در نشدمت  

 استیدادیان مانده اند  

آنچشه متجشاوز بشدان مجهز   بشدین قرار،  مجهز ششششدن بشه تجهیزاتی بهتر از     

اسشت«، نه تجهیزات نرامی و روششهای بنار بردن زور، بلنه برنوردار ششدن از 

اسشتقال  و آزادی و لقوق انسشان و دانش و فن آمونتن و اسشتقال  جسشتن در 

اسشیاب دفا،، در برابر تجاوز اسشت  با وجود این، هنوز، این پرسشش که آیا عم  

تقال  و آزادی و والیت جمهور مردم سشازگار مسشلحانه را می توان با هدف اسش

کرد، باور کام  داده نشششده اسششت  جهاد اکیر بمعنای پیشششگیری از اعتیاد به 

مصششرف زور نیز اششرور اسششت  آیا وقتی می گو یپ جهاد کننده می باید دا پ 

بیاموزد و هیچگاه از اسشتقال  و آزادی و لقوق نود و لقوق مردم غاف  نششود 

 و همواره در 
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لا  پیششگیری از اعتیاد به اسشتعما  زور باششد، بدان معنی نیسشت که میان عم  

  مسلحانه و هدف وقتی استقال  و 

آزادی و والیت جمهور مردم است، هیچگاه نمی توان سازگاری بوجود آورد؟ 

این پرسشش ما را باز میگرداند به  ویژگی اقدام مسشلحانه در لد نششونت زدا ی 

ن لشد و ویژگی هشای دیگری کشه ذکر شششدنشد و ذکر می و تجشاوز ننردن از ای 

 شوند:

اندیشششه راهنمشای عمش  مسششلحانه می باید بیان آزادی باشششد  هرگاه بیان   – 8

قدرت باششد، اقدام مسشلحانه، ولو مششرو، هدفا، ازوطن در برابر متجاوز ، کار را 

به زورمداری می کششاند  همراه ششدن بیان آزادی با رهیری که نماد آن باششد،  

ی باید راباه با واقعیت ارور است اما کافی نیست  افزون بر ویژگی های باال، م

 را نیز مستقیپ کند  بدین سان:

دو واقعیت از واقعیتهایی که قیام کنندگان با آن روبرو هسشتند، ینی متجاوز و  •

دیگری مورد تجشاوز هسششتنشد  راباشه قیشام کننشدگشان بشا این دو، همواره می بشایشد  

   برقرار با مردم مورد تجاوز، راباه مسششتقیپ هبدون دنالت زورمسششتقیپ باشششد  

کردن را عق  آزاد آسشان می پئیرد  اما همین عق ، می پرسشد: با دششمنی که 

مسششلحشانشه تجشاوز می کنشد،  گونشه می توان راباشه مسششتقیپ برقرار کرد؟ پشاسششخ 

اینست که بر اص  موازنه عدمی، می توان وارد رواب  قوا با دشمن نشد و عم  

ن که با پیروزی انقالب، ممنن مسشلحانه را به دف  تجاوز محدود کرد  تواشی  ای 

بود موازنشه عشدمی را اصشش  راهنمشا کرد و وارد رواب  قوا بشا قشدرتهشای نشارجی  

نششد  اما با گروگانگیری، رژیپ ایران وارد رواب  قوا ششد و در این رواب  ماند و 

  ایران و ایرانیان اینسشت سشرنوششتی که انقالب و مردم ایران و اسشالم پیدا کردند

ی می یافتند هرگاه راباه با دنیای نارج، راباه مسشتقیپ بمعنای سشرنوششت دیگر

راباشه جشامعشه هشای لقوقمنشد و انسششانهشای لقوقمنشد می گشششت  شششورای ملی 
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مقشاومشت نیز سششرنوشششت دیگری می یشافشت، هرگشاه بشا مردم ایران و بشا رژیپ و بشا 

 دنیای نارج، راباه مستقیپ و، نه از راه قدرت،  برقرار می کرد  و

یت سشوم اعضشای سشازمان و همه سشازمانها و میارزان دیگر هسشتند  راباه واقع •

مستقیپ با این واقعیت، پئیرفتن اص  کثرت گرا ی و لو انتالف و نود داری 

 از ورود در رواب  قوا با آنها است   ه رسد به اعما  هژمونی 

دن محدود کردن دفا، مسشلحانه به دف  تجاوز می باید همراه باششد با گششو   - 9

فضشای اسشتقال  و آزادی و  فراننای عم  به روی مردم  جنیششهای مسشلحانه که 

جشامعشه هشا بشه نود دیشده انشد، وارونشه این کشار را کرده انشد  آنهشا، برای آننشه در 

صشحنه سشیاسشی، جز آنها و متجاوز و یا دولت نرامیان نماند، همنار آنها در سشل  

لها و سشازمانها و ششخصشیتهای اسشتقال  و آزادی و تنگ کردن عرصشه عم  تمای 

سشیاسشی ششده اند  از این دروک پیروی کرده اند که هر اندازه عرصشه عم  مردم 

بیشششتر شششود، میدان عم  آنها تنگ تر می شششود  غاف  از این که هرگاه مردم 

وارد عم  نشوند، آنها به انزوا در می آیند، تنگنا ی جز تنگنای گور سیاسی نمی 

اسششتقال  و آزادی را طوالنی تر می کنند  در ایران ما    جویند و زمان بازیافت

این دروک، بسشیاری از سشازمانهای سشیاسشی مسشل  و غیر مسشل  را بنام مر  برده 

 است  

گسشترده کردن عرصشه فعالیت سشازمانهای سشیاسشی میسشر نمی ششود، هرگاه   – 10

و نایسشتد سشازمان یا سشازمانها ی که قیام مسشلحانه را رو  می کنند، همواره بر ل

یا نایسشتند و از لقوق ششخصشیتها و سشازمانهای سشیاسشی دفا، ننند و یا نننند و 

آنهشا را، هشدف نگردانشد یشا نگرداننشد  از بشداقیشالی،  هرگز از میشان برداشششتن 

سششازمانهای مسششلحی که از میان برداشششتن  رقییان« را هدف مقدم کرده اند،  

یپ، نود سشونته می شویپ«  این قربانی این باور دروک ششده اند که  اگر نسشوزان

سشازمانها اغل  از تصشرف قدرت ناتوان ششده اند و هرگاه به تصشرف قدرت توانا  
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گششته اند هبلششوینها در روسشیه و جیهه نجات بخش در الجزایر و سشازمانهای مسل   

رادینا  در فلساین ، ویرانگرترین  دینتاتوریها را برقرار کرده و سرانجام نود 

 ته اند         نیز ویران گش 

انسششانهای شششرکت کننده در دفا، مسششلحانه همواره می باید در مواشش    -11

رهیری باشششند  بدینسششان ن  رسششمی تشششنی  می شششود که در آن، هر عضششو 

سازمان، در مقام رهیری، یعنی انسان رهیری کننده است و دفا، مسلحانه رو  

دف او اسشت  سشازمانهای او و اسشتقال  و آزادی جامعه و انسشان و لقوق آنها، ه

مسششل  که اقلیتی رهیری کننده و اعضششا  وسششیله و قدرت هدف می شششوند، به 

  تاریخ مواردی را به نود اشرورت، تروریسشت واشد مردم سشاالری می ششوند

دیده  اسشت که، در آنها، سشازمانهایی وجود داششته اند که هپ ینایک اعضشا  آنها،  

اند و هپ اسشتقال  و آزادی و لقوق را باور نسشیی در مقام رهیری قرار داششته 

هدف رو  مسششلحانه کرده اند  زمان پیروزی اینگونه سششازمانها، زمان اسششتقرار 

مردم سشاالری گششته اسشت  جامعه ششورا ی مسشلمانان و دموکراسشی امرینا، در 

آغاز، دو نمونه از دفا، مسششلحشانه بودند که افراد شششرکت کننشده در آن، نقش 

اند  یعنی هدف نود را می ششنانتند و دالی  هدف را در  رهیری کننده داششته 

نود هدف می جسشتند و نه در قو  این و آن  این اندازه می دانسشتند که دلی  

لو در لو اسشت و  عم  لو دلی  لقانیت را در نود دارد  این عم  بیانگر 

رهیری و هدف بر لو اسشت و انسشان نیازمند توجیه آن نیسشت   آن انسشانها کینه 

 :ا تقدیس نمی کردند و از کینه لتی به دشمن نالی بودندر

رفتار دششمن هر  ه باششد، ولو در سشیعیت و ششناعت و    لد نششناسشد، قیام    – 12

کننده به دفا، مسششلحانه، می باید به لو عم  کند  لقوق دشششمن متجاوز را، 

 بعنوان انسشان، محترم بششمارد  به سشخن روششن، مصشلحت را بهترین رو  عم  به

جنیش همگانی مردم لو بشششناسششد و آن را دسششت آویز تجاوز به لو ننند  
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ایران، اگر این ویژگی را می یافت، اگر آنها که در موا  رهیری قرار گرفتند، 

بشه این رهنمود قرآن عمش  می کردنشد، ایران و مناقشه و بسشششا جهشان، دیگر می 

  و رشششد شششدند و جامعه بشششری زود تر وارد عصششر اسششتقال  و آزادی و صششل

  همآهنگ می گشت

دفشا، مسششلحشانشه می بشایشد نردگرا بشاشششد   نین دفشاعی کشار عقلهشای آزاد  –  13

است  عقلها ی که نرافه نمی سازند و آن را توجیه گر عم  نویش نمی کنند  

می دانند که دلی  عم  لو در آنسشت  پس نیاز به توجیه ندارد  اما دلی  عم  

از به توجیه دارد  می دانند که عق  وقتی زور در نود عم  آن نیسششت  پس نی

توجیه گر می شششود که زورمدار اسششت  زیرا، بنار بردن زور، توجیه می طلید  

 نین عقلی از دو ترکی  دانش و فن با قدرت و یا با اسشتقال  و آزادی، دومی 

 را بر می گزیند   زیرا می داند که در جهان امروز، در قلمرو سیاست:

ا  با زور و ثروت ترکی  می شششود و قدرت را پدید می آورد  دانش و فن تنه •

توفلر بر اینسشت که بتدریج، سشهپ دانش و فن در ترکی  قدرت بیششتر می ششود  

مناو صششوری را اگر بنشار بریپ، بشا او هپ نرر می شششویپ  امشا اگر بخواهیپ از 

  واقعیت آن سششان که هسششت غاف  نشششویپ، در می یابیپ که دانش و فن، بمثابه

نیروی محرکشه، نخسششت می بشایشد در زور از نود بیگشانشه شششونشد هاز فن دروک و 

توجیشه و فریفتشاری تا انوا، اسششلحشه  تا در ترکیش  قدرت شششرکت کننشد  بدین  

سشان، دانش و فن یا در وسشیله بنار بردن زور و یا در فن بنار بردن آن از نود 

نیروی محرکه ایسشت بیگانه می ششود تا بتواند در ترکی  ششرکت کند  زور نیز  

که جهت ویرانگر جسشته اسشت و ثروت نیز وقتی در ترکی  قدرت بنار می رود، 

باز نیروی محرکه ایسششت که با پیدا کردن جهت ویرانگر، از نود بیگانه شششده  

 است  
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در برابر این ترکیش ، ترکیش  دیگری از دانش و فن و دیگر نیروهشای محرکشه   •

یروهای محرکه با استقال  و آزادی و لقوق  وجود دارد: هرگاه دانش و فن و ن

انسششان و رشششد او بر میزان عدالت ه بمثابه هدف ، ترکی  شششوند، توانا ی پدید 

می آورد و این توانشا ی اسششت کشه  ون پشدیشد آیشد، بر قشدرت متجشاوز پیروز می 

 شود و عام  رشد جامعه و انسان می گردد 

برای ایننه به اعتیاد به اطاعت ،  تدافعیهر جنیشی، بخصو( جنیش مسلحانه       

از اوامر و نواهی قدرت بازنگردد، نیازمند پدید آوردن ترکی  در لد مالوبی  

از نیروهای محرکه و اسشتقال  و آزادی و لقوق انسشان و افزایش مداوم توانا ی  

ماه او  دفا، از ایران در برابر   9انسشان از راه رششد بر میزان عدالت اسشت  در 

صشدام و نیز در تجدید سشازمان نیروهای مسشل  و طرلی جام  که قوای متجاوز  

برای سششازمان نو تهیه شششد، این ترکی  اششاباه عمومی سششازماندهی گشششت  با 

، آن طرگ بدسشت فراموششی سشپرده ششد، زیرا تیدی  ششدن  60کودتای سشا  

 نیروهای مسل  را به ستون فقرات والیت مالقه فقیه، ناممنن می سانت 

ودانگیختگی مردمی که به دفا، مسشلحانه بر می نیزند، را اندازه  اندازه ن  – 14

ترکیش  نیروهشای محرکشه بشا اسششتقال  و آزادی و لقوق هریشک از شششرکشت 

کنندگان در دفا، مسشلحانه، بدست می دهد  وجه فارق سازمان مداف  استقال  

و آزادی و لقوقمندی، با سشازمان ترور، از جمله اندازه نود انگیختگی اعضشا  

اسشت  در سشازمانهای تروریسشت، بخصشو( از زمانی که در رواب  قوا در سشا  

جامعه و سشا  جهان جئب و ادغام می ششوند، نود انگیختگی کاهش می یابد  

مر  سشازمان زمانی سشر می رسشد که نود انگیختگی نیز صشفر ششده اسشت  در 

همشه،   جشامعشه ای هپ کشه یشک تن والیشت مالقشه می یشابشد و او و تنی  نشد، بشه جشای

 فنر « می کننشد، بتشدریج، نودانگیختگی کشاهش می پشئیرد  فرهنشگ آزادی 

عقیپ می شششود و همگان به مصششرف  فرآورده های پرشششمار اششد فرهنگ زور، 
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معتاد می گردند  هرگاه بنا بر سششانتن توانمندترین قشششون برای دفا، از وطن 

  نیروهشای بشاشششد، بشه ترتییی کشه مزالپ والیشت جمهور مردم نیشاشششد، هپ ترکیش

محرکه با اسششتقال  و آزادی و لقوقمندی را می باید به لد مالوب رسششاند و 

 هپ نرپ و نرامی سازگار با نوانگیختگی افراد  را می باید جست  

استقال  و آزادی و لقوق مجموعه ای را تشنی  می دهند  هریک را که   –  15

ند مدعی ششود که به برداری، همه را برداششته ای  از این رو، سشازمانی می توا

دفا، مسشلحانه قیام کرده اسشت که بنا بر اشرورت و مصشلحت و بحنپ ششرا   و   ،  

تقدم این اصش  بر آن اصش  را دسشت آویز ننند  ورود در بازی تقدم ها، گویای 

 ون  تاییر هدف و زنگ ناری اسششت که جامعه را می باید به عم  بر انگیزد  

نیسشتند و فعا  هسشتند و دو نقش تعیین کننده در دفا، مسشلحانه، مردم فع  پئیر 

را بر عهشده می گیرنشد، ینی برآوردن نیشازهشای دفشا، بشه مشداف  و تجهیزات و 

امنشانشات و، دیگری، نگشاه داشششتن مشدافعشان در راسششت راه دفشا، از اسششتقال  و 

آزادی و لقوقمنشدی، پس بر مردم اسششت کشه بشداننشد، هرگشاه بشه نقش دوم تمشام 

هنشد، برآنهشا همشان نواهشد رفشت کشه بر مردم ایران، بعشد از بهشای الزم را نشد

بر این مردم بود که هششدار نسشیت به بازگششتن    پیروزی جنیش همگانی رفت 

تقدم آزادی  "و"تقدم اسشالم براسشتقال  و آزادی  "گروههای سشیاسشی به بازی

و  "تقدم عدالت اجتماعی براسششتقال  و آزادی و لقوق انسششان "و "براسششتقال 

، را جدی بگیرند و بازسششازی اسششتیداد را ناممنن "م اسششتقال  بر آزادیتقد"

 کنند 

در لقیقت، مردم و گروه یا گروهها ی که به دفا، مسشلحانه بر می نیزند،    - 16

مجموعه ای هسششتند جدا ی ناپئیر از یندیگر: ایفای هر دو نقش، جلوگیری از 

ا از جشامعشه، اجتنشاب  جشدا شششدن گروه یشا گروهشا ی کشه در کشار دفشا، مسششلحشانشه ر

نشاپشئیر می کنشد  هرگشاه مردمی غفلشت کننشد و بگشئارنشد گروه یشا گروه هشا از آنهشا 
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جشدا شششونشد و بشه مردم تنهشا یشک نقش، نقش برآورنشده نیشازمنشدیهشا را بشدهنشد، نیشایشد 

تردید کنند که مدافعان ششنسشت می نورند و زیر سشلاه قدرت متجاوز قرار می 

نود قدرت، مسشل  بر آنها می ششود  این قاعده   گیرند و اگر هپ پیروز گردند،

یک قاعده جهان ششمو  اسشت: اگر جامعه مسشیحی اجازه نمی داد کلیسشا از آن  

جدا و دم از تجسشپ تثلید بزند، گرفتار اسشتیداد فراگیر کلیسشا نمی گششت و اگر  

مسشلمانان، بگاه رللت پیامیر، اجازه نمی دادند رهیری کنندگان قششون بسشازند 

ه جنگهشای تهشاجمی بزننشد، گرفتشار نالفتهشای اموی و عیشاسششی  نمی و دسششت بش

گشششتند و، از آن زمان تا امروز، در بند اسششتیداد ویرانگر نمی ماندند  اگر مردم 

ایران اجازه نمی دادند گروهی جانششین آنها بگردند و اعضشای سشفارت امرینا را 

برای بررسششی  پیش بشه گروگشان بگیرنشد، اگر اجشازه نمی دادنشد منتخیشان آنهشا،کشه 

نویس قانون اسشاسشی انتخاب ششده بودند نوسشرانه آنرا کنار بگئارند و قانون 

اسششاسششی نویس بشششوند که والیت فقیه را اصششولی از این قانون کنند، اگر    

 سرنوشتی جز سرنوشتی می یافتند که یافته اند 

ه بدین قرار، شششرک سششازگاری دفا، مسششلحانه با مردم سششاالری اینسششت ک  – 17

شششرکشت کننشدگشان در آن و جمهور مردم بشداننشد رهیری قشابش  انتقشا  بشه غیر  

نیسششت  هر مشدافعی لو والیشت و لو رهیری دارد و می بشایشد بنشار برد  جشامعشه 

والیت دارد و باید بنار برد  این لو قاب  تجزیه نیز نیسشت  نمی توان بخششی از 

صش  انتقا  ناپئیری و آن را به رهیر و یا گروه رهیران واگئاششت  هرگاه دو ا

تجزیه ناپئیری رعایت ششوند، سشازماندهی دموکراسشی ششورا ی می گردد  با 

برنورداری از این دموکراسششی، می توان به دفا، مسششلحانه برناسششت  هپ بر 

پیروز ششششد و هپ جشامعشه ای برنوردار از لقوق والیشت و  دشششمن متجشاوز 

نها، رهیر صشال  دموکراسشی ششورا ی جسشت  سشرنوششت سشازمانها ی که، در آ



66 

 

والیشت مالقشه اسششت و افراد آلتهشای او، می بشایشد، همگشان را بر آن دارد کشه بشه  

 انتقا  ناپئیری و تجزیه ناپئیری لو رهیری، تمام بها را بدهند  

رهیری همگانی که ششد، قدرت مسشل  برجامعه، پدید نمی آید  بیان آزادی      

قال  و آزادی و لقوق دیگر، بمثابه اندیشششه راهنما و هدف و رو  کردن اسششت

امنشانی برای انتقشا  رهیری بشه غیر و تجزیشه آن و نیز تجزیشه لقوق  و ینی را 

دسشششت آویز عمش  ننردن بشه دیگر لقوق کردن، بشاقی نمی گشئارد  از این رو 

اسشت که اسشتقرار دموکراسشی نیازمند فرهنگ آزادی و این فرهنگ را انسشانها ی  

ی نویش را، در اسششتقال  و آزادی، بنار می نلو می کنند که اسششتعداد رهیر

می زنند، می  تدافعیبرند  سششازمان یا سششازمانهای که دسششت به قیام مسششلحانه 

تواننشد زمشان برنورداری جمهور مردم از لو والیشت را، تشا می تواننشد، بشه تشتنیر 

انشدازنشد  امشا اگر بخواهنشد این زمشان را زودر  کننشد، هپ نود می بشایشد نمشاد 

وفو استقال  و آزادی  و لقوق نویش بگردند و هپ برداشتن موان     رهیری بر

 استقرار والیت جمهور مردم را کار مداوم نود کنند 

بدیهی اسشت قدرت متجاوز، سشازمانی را که بر اشد تجاوز ، مسشلحانه قیام        

می کند، اگر هپ همه ویژگی های باال را داشته باشد، تروریست نواهد نواند   

باید جامعه نود و جامعه بین المللی را متقاعد کند که به لو دسشت به زیرا می 

 جنگ پیشششگیرانه« زده اسششت  اما  ادعای مدعی متجاوز به جا ی نمی رسششد، 

 هرگاه دفا، مسلحانه ویژگی های باال را داشته باشد  در لقیقت،

ادعای قدرت سششلاه گری که دسششت به جنگ می زند و، به جنگ نود،   – 18

با تروریسشپ را می دهد، دروک گو اسشت  زیرا سشازمانهای تروریسشت  صشفت جنگ

زیر سشلاه هسشتند  برای مثا ، القاعده ویژگی های  –بخششی از نرام سشلاه گر  

سشازمانی را ندارد که برای دفا، از لقوق جامعه های زیر سشلاه، دسشت به قیام 

اما، در لا  مسشلحانه زده اسشت  اگر می داششت، جنگ امرینا با آن، واقعی بود  
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لااشر، جنگ با تروریسشپ بین المللی صشوری اسشت   راکه این سشازمانها یا از 

آغشاز، در رواب  قوا در سششا  جهشان جشئب شششده انشد و یشا پس از آننشه ویژگی 

های سششازمان تروریسششت را می یابند، جئب می شششوند   را که این سششازمانها 

ر گردانده و محنوم به جانششین مردم کششورهای مسشلمان گششته، آنها را کارپئی 

از این نرر، دسشتیار اشرور سشلاه گر زندگی در رژیمهای اسشتیدادی کرده اند   

هسشتند  جامعه ها ی که در برابر اسشتیدادهای لاکپ و سشازمانهای تروریسشت و 

قدرت سشلاه گر، نود را ناتوان می یابند و فع  پئیر می ششوند، از این واقعیت 

یرهشا گرفتشار فقر و نشابسشششامشانی هشا و آسششییهشای غشافلنشد کشه، در همشه جشا، فعش  پشئ

اجتماعی هاعتیادها و نودکششی و جرم و جنایتها و نششونتهای اسشتیداد لاکپ و 

سشازمانهای تروریسشت و قدرت سشلاه گر  می ششوند  قربانیان اصشلی ترور، فع  

پئیرها و بی تفاوتها هسششتند  به شششما بی تفاوتها هشششدار می دهپ: به نود آ ید  

ود را با میارزان مقایسشه کنید تا دریابید ششما بسشیار بسشیار بیششتر قربانیان زندگی ن

  نشونت هستید

و هششداری دیگر: صشفتی که سشلاه گر به یک سشازمان مسشل  می دهد، می        

تواند راسششت باشششد  برای مثا ، امرینا القاعده را یک سششازمان تروریسششت می 

نواند و راسشت می گوید  اما آیا جنگی هپ که با این سشازمان می کند واقعی 

ت نیست: امروز، است؟ نه  هماناور که ادعای استقرار دموکراسی در عراق راس

جنایتهای بس ششنی  که قوای مسشل  و دسشتگاه اطالعاتی دولت  دموکراتیک«  

عراق، زیر نرر و گاه با مشششارکت قوای امرینا، در عراق مرتن  می شششوند، در 

برابر  ششمان لیرت زده جهانیان قرار گرفته اند   اسشتقرار دموکراسشی کار هر 

د تصشدی کنند  هرگاه بیان آزادی را ملت اسشت و این کار را ملتها نود می بای 

راهنمشای پنشدار و گفتشار و کردار نود کننشد، می تواننشد از فشاسشششد ششششدن  
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دموکراسششی جلوگیرنشد و آن را تشا لشد مشششارکشت جمهور مردم در مشدیریشت،  

 تنام  بخشند 

بدین قرار، روششنفنرانی که دموکراسشی و لقوق بششر را هدف کرده اند و        

اها نیسششتند که قیافه اششد تروریسششت می گیرند و بخاطر در شششمار روشششنفنر نم

نو  آمد و بد آمد گفتن قدرتهای سشلاه گر و یا اسشتیدادهای زیر سشلاه، هر 

قیام مسشلحانه ای را تروریسشت می نوانند و یا بعنس، هر عم  مسشلحانه ای را 

سشتایش می کنند، فری اسشت که  با  توجه به ویژگی ها سشازمانی که دسشت به 

سشلحانه می زند و تفاوتهای بنیادی آنها با ویژگی های سشازمان تروریسشت، قیام م

لو را از نشالو جشدا کننشد و بشه سششلاشه جویشان و اسششتیشدادیشان اجشازه نشدهنشد، 

 جنایتهای نود را توجیه کنند  

 
***** 

     1389آذر      14تا  1از   763شماره  

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان  

 ابوالحسن بنی صدر 

 

ز ان  بارزه  سمحانه سرآ ده اسن؟ آیا   
 

 با سالم 

های سازمانهای رهایی بخش از سازمانهایی تروریستی  ها و تباوت با شرحی که در باره وی گی   - 1

برشمردید، که در آنجا از دو عنصر آزادی و قدرت در بیان وی گی ها و تباوت های این دو نوع  
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تش  که  هستید  معتقد  هنوز  آیا  دادید،  شرح  روش  سازمان  با  بخش  رهایی  سازمان  یک  کیل 

مسلحانه، بکار جامعه امروز ایران می آید یا خیر  به عبارتی، آیا یک سازمان در جامعه امروز ایران  

می تواند با حبظ وی گی هایی که برشمرده اید، دست به دفاع مسلحانه بزند  خاصه آنکه اخیرا  

: ما هم مبارزه مسلحانه را رد می کنیم  یکی از رهبران حزب کومله در تلویزیون تیشک می گبت 

و هم می پایریم. رد می کنیم به عنوان یک روش مبارزه و می پایریم در مقام دفاع. لاا آیا  

 جامعه ایران می تواند سراسر یا بهور وی ه در بخش هایی از آن  

حبظ وی گی    چم ال در کردستان یا سیستان و بلوچستان( سازمان و سازمانهایی پدید آورد که با - 1

 های مورد اشاره شما، مبارزه مسلحانه را روش بذرداند یا بذردانند  

آیا وی گی هایی که شما برای یک سازمان رهایی بخش برشمرده اید، نمی گویند که مبارزات    -   2

میالدی(    70تا    50رهایی بخش مسلحانه  به دوره ای خاص از زندگی بشر چحداقل در دهه های  

سازمانهایی که آن مبارزه را روش کرده بودند، همانند سازمانهایی  نبوده اند که    تعلق داشته اند  

ترور را روش کرده اند. پس آیا نباید ضمن مغتنم و محترم شمردن آن مبارزات، از منظر استقالل  

 و آزادی و توانایی مردم به جنبش همذانی، به نبی تروریسم پرداخت   

بخش و مسددلحانه به دوره ای خاص تعلق داشددت و درسددت اسددت که مبارزات رهایی    - 3

اینک با انبجار انالعات و روش های کم هزینه دسدتیابی به انالعات، دیذر هرگز با شدرای   

سددانسددور مهلق روبرو نخواهیم شددد که از دالیل مبارزه مسددلحانه بذردد. با این وجود، اگر 

 عاتی جامعه جهانی قرار دارند و هنوز جوامعی وجود دارند که بیرون از حلقه ارتبانی و انال

یا تحت سدانسدور شددید هسدتند، آیا می توانند به روش مبارزه مسدلحانه روی بیاورند  اگر 

امروز عصدر انبجار انالعات باشدد و مبارزه مسدلحانه دیذر روشدی نباشدد که در همه جوامع  

بکار می آید که بشددری، بکار آید، آیا روشددی نیسددت، ولو اسددت ناء از قاعده، در جامعه هایی  

 هنوز درسانسور کامل بسر می برند   

 

 ها به پرسشهانپاسخ ❊
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پاساااخ به پرسااا  اول را ویژگی های قیام  سااامحانه و نیز ویژگی های انب     – 1

 ه فانی  ی دهندن  

دهاع از خود در برابر تااوز  سامحانه حگ اسان. این حگ ه ه  کانی و ه ه   –1.1

ز انی اسن. هر اا عه و هر شخا حگ داردو از حیان خود دهاع  ند. ان اینکه هر 

ها را  ه بر اقدام  ساااامحانه ای دهاع نیساااان. دهاع  ساااامحانه  ی باید ت ا ی ویژگی

 ایمو داشته باشد. ش رده

 سامی یا غیر  سامحی حگ ندارد برای خود ونین  الم ه قا ل شاود هی  گروه  -2و 1

از یاد نبریم  ه از گذشاااااتاه های دور تا این ز انو در  و خود را قیم ی  اا عاه  ناد. 

ه ه ااو ت ا ی ساااز انها ی  ه ترور را رو   رده اندو اندیشااه راهن ای آنها بیان  

ا و ساااز انها ی  ه دساان به قدرن و اغمبو بیان اسااتبداد هراگیر بوده اساان. دولته

 ترور زده اند و  ی زنندو وبارتند ازن

دولتها ی  ه برای خود ن   اهانی قا ل  ی شاوند و در   ام ساماله گرو خود    –الف 

را حاهظ نظم در اهان  ی شااا ارند و »برای حقظ نظم اهانی«و  بارزان با ساااماله  

ار  ردن ساااماله هراگیر  خود بر اهان را ترور  ی  نند. به ساااخن دیفرو در پی برقر

 هستند.

گرا« و یاا دارای هر دو ویژگیو  اه در پی برقرار  دولتهاای نژادگرا و یاا »دین  –ب  

 ها یا اقوام زیر سماله هستند. ردن سماله هراگیر بر  من

دولتهای دین یا اید ولوژی  دارو  ه یا دین را در بیان اساااتبداد هراگیر از خود    –ج 

  ولوژی آنها بیان قدرن هراگیر اسن. بیفانه  رده اند و یا اید

دولتهای اسااتبدادی  ه برای خود رسااالن  ت دن و یا  تادد  ردن اا عه ای را   –د 

قا ل  ی شااوند و  خالقان خود را دشاا نان ترقی و...و  ی شاا ارند و به ترور آنها  

دساااان  ی زنند و در راباله با اا عه نیزو ترور ب عنای ایااد او ساااانفین روب و 

 را رو   ی  نند. وحشن 

دسااتفاه های دولتی )ساااز انهای ااسااوساای و االزواتی و نظا ی و انتظا ی(و    –ه 

حتی وقتی دولن ح وق دار و د و راتی  اسنو بنام » صالی والیه دولن« دسن به 

 ترور  ی زنند. 

سااز انهای سایاسای  ه رو   ساال ن آ یز را در پی   ی گیرندو پی   ی آید   –و 

 ر درون ساز انی و نیز برون ساز انی  ی زنند. ه دسن به ترو

ترورهاي درون و برون سااااز انیو رو  رایج سااااز انها ی اسااان  ه رو    –ز 

  سمحانه را بر گزیده اند. 
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اندیشه های راهن ای ت ا ی این ساز انهاو بیان قدرن اسن. این بیانهای قدرنو      

 هستند. در یکنند از  وارد هوق اید ولوژی استبداد هراگیر

هر گاه بیاان آزادیو اندیشاااااه راهن اا باشااااادو گروندگان به این بیاانو انب     –3و 1

ه فانی و نیز دهاع در برابر تااوز را به ی  اریان تبدیل  ی  نند. به سخن دیفرو  

گروهی اانشاین  ردم ن ی شاوند و بنام آنهاو نه ح مه  ی  نند و نه دهاع. از خود و 

 سااامحانه دهاع  ی  نند. برای خود ن شااای از ابزغ بیان  بنام خودو در برابر ح مه  

آزادی ن ی شاناساند.  ی دانند  ه  ی باید برحگ بایساتند و از راه خشاونن زدا ی در  

اا عهو انب  ه فانی را  یساار  نند. نرا  ه هرگاه از هشااار بار زور در راباله ها 

 د.  م شودو سماله بیفانه و یا گروه بندیهای  سمالو از  یان  ی رو

بدین قرارو هر انبشاااایو خواه  سااااال ن آ یز و خواه  ساااامحانهو از ز انی  ه      

انب   نندگان خود را اانشاین  ردم  ی  نندو دیر یا زودو سااز اندهی ی  سااز ان  

تروریساان را پیدا  ی  ند. پقو وقتی اا عه ای تحن اسااتبداد رژیم زیر سااماله و یا  

 ق و هر گروه  ی باید در خد ن انب   در راباله قوا با قدرن خارای اساااانو هر 

ه فانی قرار گیرد. یعنی بر حگ بایسااتد. بیان آزادی را تبمیخ  ندو و اشااکالی را  ه 

زور در راباله ها  یان انسان با انسان و گروههای انسانی با یکدیفرو پیدا  ی  نندو  

 ی  شاناساا ی و به اا عه بشاناسااند. و نیز روشاهای گوناگونی را  ه ا هور  ردم

توانند بکار برندو بشاناسااند. ه وارهو حتی در   ام دهاع در برابر تااوز  سامحانه و 

 .غیر آنو ن اد حگ ب اند و خشونن زدا ی را تر  نفوید

هاای بزرگ نیزو قاابیال زور در  تاا بودهو زور اادا ی آورده اسااااان. بناابر دین – 4و 1

برای ادا ی اساتنو  ار    ار آورد و هابیل را  شان. پقو بکار بردن رو   سامحانه

گروهی  ه  نخواهد قیم ی  قوم و حا م بر آنها بفرددو ن ی تواند باشاد و نیسان. در  

تااریخو هااتحاان باا ونااوین  نون اتحااد بشااااارو  ت ادن  ردن بشااااارو تحان یا  دین  

درآوردن اهانو تحن ی   رام در آوردن دنیاو  شاااورهای اهان را از د و راسااای 

ز ه گر اهانفشاا ی و ساماله گری  ی  رده اند و  ی  نند. ابرخوردار  ردنو را توای

آناا  ه توحید اصااال راهن ای زیسااان انساااان در اسااات زل و آزادی اسااان و نون  

اسات زل و آزادی ذاتی انساان اسانو آساانتر  ی توان انساانها را به ه ساان و برابر 

توحید پدید  شدن هریقن. ه انالور  ه به نشم  ی بینیمو اهانفشایان و سماله گرانو  

ن ی آورندو بمکه تازیه و ادا ی را تح یل  ی  نند. نه آنكه توحیدو به اساااات زل و 

آزادی انساااااان و باه برخورداری او از ح وق خوی  نیااز دارد. توحیادو باه  وازناه  

واد یو باه  ثااباه اصااااال راهن اای  كاه ه اه رابالاه هاا راو از ا ماه رابالاه هاای  مان باا  

بالاه قوم باا قوم و در درون هر ااا عاهو رابالاه گروه باا   مان وو در درون هر  مانو را
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گروه و در درون هر گروهو راباله انسان با انسان را خال  از زور كردنو نیاز دارد. 

ه ننین توحیاد نیااز باه از  یاان برخااساااااتن ساااااتون پاایاه هاای قادرن داردو نیااز باه 

ه هو نیاز به خشااااونن زدا ی داردو نیاز به برخورداری انسااااان از ح وق دارد و این

 بیان آزادی ب ثابه اندیشه راهن ا دارد. 

بادین قرارو هرگااه در ااا عاه ای نناد قو یو قوم یاا اقوا ی بر قوم یاا اقوام دیفر        

سااماله باوید و بخواهد به زورو این سااماله را دا  ی  ندو ادا ی پدید آوردهو رو  

دا  رده و قوم یا قو ها ی  هروونی در پی  گرهته و اا عه را از هم گسیخته و ادا ا

هرگاه بیان آزادی راهن ای آن بیفانه از هم را تحن سااااماله خود قرار داده اساااان.  

باشادو  بارزه برای پایان بخشایدن به ادا یو از راه برقرار  ردن برابری و برادر و 

پق اگر ا هور  ردم به انب  خواهریو  شرووین پیدا  ی  ند و نه ادا ی المبی.  

ند و انب  آنها پیروز شاده باشادو هرصان را برای قیام  سامحانهو ب صاد  در آ ده باشا 

ادا یو  غتنم شا ردنو قم روی برای حا  ین بر  ردم اساتن  ی شاود. این هرصان  

المبیو هرصان ساازی برای بازساازی اساتبداد نیز  ی شاود. ه ان ساان  ه در ایران 

انفوناه  اه پق از شاااااد. ه ا   57بعاد از پیروزی انب  ه فاانیو یعنی ان زب پیروز  

پیروزی ان زب  شاروالین شاد. ه انالور  ه در هند به تازیه آن شابه قاره اناا ید  

 هاي ادا شده از هند شده اسن. و حاصل آنو استبدادهای حا م بر سرز ین

بدین ترتیبو هرگاه بیان آزادیو اندیشاه راهن ا باشادو هر ایرانیو قو ین او هر       

را هراخنای  بارزه با اسااتبدادی با ت ایل به هراگیری  ی  نه باشاادو ه ه اای ایران

 نادو  اه اریاان بیفااناه شااااادن از ااا عاه را تاا دورادور رهتاه اسااااان. باا اتخااذ ننین  

روش  اسن كه  بارزان ه ه ایرانیان و ایران را دوسن  ی دارند و از  ینه و نقرن  

توحید اا عه از راه   و غیظ حتی نسبن به استبدادیان خالی    شوند و... و هدف او

اشاااترا  در ح وق و اختزف در قو ین و صااامی اات اوی در اسااات زل و آزادی و 

ح وق ندی انساان  ی شاود. در هر اا عه دیفری نیزو ه ین رو  بکار  ی آید نرا 

 ه انساان را برده قدرن ن ی  ندو بمکه او را از اسات زل و آزادی برخوردار  ی  ند.   

 . یژگیو ه ه ز انی و ه ه  کانی اسن بارزه ای با این و

از نا بختیاري اوا عو یك  این بوده و هسااان كه ه واره گروه هاي  سااامی   -5و 1

كار را با دهاع در برابر  تااوزشااروع    كنند و به تدریج  قیم  ردم و  انع انب   

 ردم و وا ل هعل پذیر شادن آنها    شاوند. از این روو دهاع وقتی  شاروع اسان  ه 

یشاه راهن ا بیان آزادی باشاد و  انع را از سار راه انب   ردم بردارد و ه واره اند

دهاع ب اند. خاصاه هاي دهاع  سامحانه را داشاته باشد و دهاع  نندگان اانشین انب  

 ردم و ولی ا ر  ردم نفردند. دهاع خشااونن زدا باشااد و نه خشااونن گسااتر.  پقو 
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ر انب و اقدام  ساااامحانه ب   حل     وقت   ردم در انب  هسااااتندو  انند ایران د

 شود.

 

پاساخ پرسا  دومن ان زب ایران انب  ه فانی را  ه نا  کن تصاور  ی شادو   – 2

شاادنی گرداند. از آن پقو انبشااهای  ساامحانهو روی به ضااعف نهادند و انبشااهای  

ه فانی روی به قون گذاشاتند. در  شاورهای وراق و اهغانساتان  ه قوای ا ریکا و 

نها را اشاغال  رده اندو هرگاه قرار بر این  ی شاد  ه  ردم این دو  شاور  تحدان  آ

اساات زل و آزادی خوی  را بازیابند و ونین از آن ا هور  ردم شااودو نزم بود  ه 

گروههای  سامی شاکل نفیرند و روشای را  ه از ترور نیسان و هدف آن اموگیری  

  از است رار ونین ا هور  ردم اسنو در پی  نفیرند.

نون انب  ه فانی  ردم ایران را خود تاربه  رده ایمو پاساخ این پرسا  ها       

را  ی توانیم بدهیمن اگر قرار  ی شاااد ونین ا هور  ردم برقرار شاااود وو در ه ه  

اای  شورو ساز انهای سیاسیو باای دادن ن   قیم  ردم به خود و در  ار آوردن  

تند و خود را پیشاانهاد  نندگان به  ردم زورو ونین را از آن ا هور  ردم  ی دانساا 

 ی شناختندو آیا ستون پایه های قدرن )سپاه و   یته ها و دادگاه ان زب و...( شکل 

 ی گرهتند؟ و آیا اینها ساتون پایه دا  ی  ی شادند و اساتبدادی با ت ایل به هراگیریو  

ند؟ آیا برقرار  ی شااد؟ آیا گروگانفیری و  حاصااره اقتصااادی و انگ روی  ی داد

اندیشاااااه های راهن ای  زتاریا و سااااااز انها ی  ه خود را صااااااحب ونین  الم ه 

خوانادناد و خشاااااونان در اار آوردنادو بیاان قادرتی نبودناد  اه قادرن را از آن نخباه هاا 

)ساااز ان پیشااروو پیشااوهنگو و... و اسااتبداد صااالحان(  و االاون را از آن »توده  

 ها«   ی دانستند؟ نرا. 

رو هم ان زب ایران  سااااامم  رد  ه انب  ه فانی   کن اسااااان و هم بدین قرا     

بهترین  ارو برانفیختن انب  ه فانی اسن و هم بعد از پیروزی انب و  اربایسته 

. ا ا آیا با برانفیختن انب    وشاااایدن برای اساااات رار ونین ا هور  ردم اساااان

اسااخ این پرساا  ه فانی هینفاه نیاز به اقدام  ساامحانه پیدا ن ی شااود؟ هرنند  پ

 داده شده اسنو ا ا باز اا دارد  ه به آنو از دیدگاه بیان آزادیو پاسخ گو یمن

اساتبداد هاو بخصاوا اساتبداد های هراگیرو »النصار بالروب« را رو   ی   – 1و 2

 نند. هرو ریختن بنای روب و وحشااتی  ه اسااتبدادها  ی سااازندو ضاارورتی به ت ام 

 روشهای  وه ی بکار رهته اندن دارد. برای هروریختن این بناو

پیا بر )ٌا( اساازمو نخساان هرو ریختن نهار دیواری ترق را رو   رد. در  کهو  

بر سار حگو  عا مه نکردن و  صامحن بیرون از حگ را  قسادن شا ردن و نشاکساتن 
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زیر هشااار ساانفین قری  راو رو   ردن و این رو  را آ وختن. در این دورهو از 

ر )ا(و در برابر قدرنو ساار خم  ی  ردو پیا بری و اسااز ی پیا بریو هرگاه پیا ب

براا ن ی  اند تا برداشاااتن  وانع انب  ه فانی  عنی پیدا  ند؟ ساااختی های الاقن  

شاااکن را تح ل  ردن و بر حگ اساااتوار ایساااتادنو روشااای بود  ه با  وه ین بکار  

و آت  بر  رهن. پی  از اوو ابراهیم )ع( نیز ه ین رو  ایسااتادن برحگ را آز وده

او سااااارد شاااااده بود. ت زهاا برای راضااااای  ردن پیاا بر )ا( باه سااااااز  و نیز  

ساختفیریهای الاقن شاکن و آن ساه ساال ساراسار  شا نو در بعثه ابی الالبو انفشان 

شا ار انساانهای ایساتاده بر حگ را ترا ان هالرن ه ه آنها ی  رد  ه هعل پذیر و بی  

آزادی شاکسان خورد. حا  ان دیفر ن ی  تقاون بودند. در نتیاهو بیان قدرن از بیان

توانساتند از پیوساتن  کیان به پیا بر)ا( اموگیری  نند. بر آن شادند پیا بر )ا(   

را بکشاند.  هاارن به  دینه ضارور شاد. ا ا اگر قواود پیروزي رواین ن   شادندو  

 هاارن از یادها رهتن پیا بری و به دسان هرا وشای ساپردن بیان آزادی  ی گشان.  

 قواود پیروزی رواین شدندن  ا ا 

قاوده اول ایساتادن بر حگ و ن اد حگ شادن و زندگی را و ل به حگ  ردن و  ردم  -

سااانری شااورا ی را پدید آوردن و ن ونه ای برای   ایسااه با اا عه تحن اسااتبداد 

. آ وز  بزرگی  اه از یاادهاا رهان و در ان زب ایران نیزو باا واود  سااااااختن بود

نشادو این بود  ه اا عه  سات ل و آزاد و در رشاد بر  یزان ودالن    یادآوریو رواین

اات اوی را هم از آغاز باید سااخن و این  ار را به بعد از »پیروزی بر دشا ن« باز  

 .نفذاشن

قاوده دوم  ه از یادها رهن و وارونه آن قاوده شااادو این بود كه در برابر دشااا ن  -

ساااان. از آن پقو  داهع را  تااوز  ی  ند.  تااوزو دهاع تنها تا رهع تااوز اایز ا

بعد از  پیروزی ان زب ایرانو وارونه این قاوده رویه شاد و اساتبداد  رگ و ویرانی  

آور را پدید آورد. هرگاهو  ار دهاع به تااوز ن ی  شاایدو ساار شاا   براي دوون به 

ربانیان  حگ و ایساتادگ  پیروز برحگو بدل    شاد.  برداشاتن  انع از برابر دیدگان ق 

اسااتبداد برای این  ه ببینند و از برابر گوشااهای آنها برای این  ه دوون به حگ را 

بشانوندو  ی گشان. این ه ان درسا  اسان  ه اگر آقای خ ینی شانیده بودو ی  نسال  

 ایرانی قربانی ن ی شد و ایران بهترین هرصتهای رشد را از دسن ن ی داد و... 

تر از دو قاوده پیشااین اساانو اموگیری از  بسااا آ وزشاای بزرگقاوده سااوم  ه  -

قرارگرهتن دین در ساایه سازحو بنا بر اینو قدرن بود. در دین ا راه نیسانو هم بدین  

 عنی  ه اوا ر و نواهی دین برای خشاونن زدا ی اسان و هم بدین  عنی اسان  ه به 

دو  عنی زور ن ی توان و نباید  سااای را وادار به پذیرهتن دین  رد. با تواه به این 
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اسااااان  ه پیا بری و پیا بر را از ت ا ی صاااااقان قدرت داری و قدرت دار  بری  ی 

خواهاد و درخالاابی  د اد باه پیاا بر)ا( یاادآور  ی شاااااود  اه اگر هم بخواهی ن ی 

توانی  سااای را هداین  نی.  اهاد ا بر  ه رو  تر  اوتیاد به قدرنو از راه بکار  

ه های قدرن )ارت  و نیروی انتالا ی و بردن زور اساان و تشااکیل ندادن سااتون پای

دادگاه در خد ن  صامحن قدرت دار و...(و نیز  ارهای بایساته بودند و اناام گرهتند.  

این شااد  ه  تشااکیل اا عه ای با  ردم سااانری شااورا ی و شاار ن دادن ه فان در 

  خواهری  یان  سم انان و شناساندن   -اداره ا ور اا عه و برقرار  ردن راباله برادر

ح وق انساان به انساانها و ت رین زندگی وقتی و ل به ح وق اسانو   کن گشان و 

آ وز  بزرگ دوران پیا بری در  هاارن بود. با رواین این ساااه قاوده و با بکار  

بردن درسااها ی  ه بکار بردنشااان حگ را بر قدرن پیروز  ی  ندو بود  ه  انعی  ه 

هعل پذیری و بی تقاوتی و...  ردم قدرت داری و اساااتبداد اساااتبدادیان از ساااو ی و 

 تحن استبداد از سوی دیفر بودندو برداشته شد و انب  ه فانی  یسر شد. 

بخصاوا آ وزشاهای دوران  هاارن پیا بر)ا( بودند  ه از یادها برده شادند.      

زورپرساااتان ا روزو ا روز در نظر  ااز پساااند هاو  دینه آن روز راو پایتخن های  

 اشنفتن و لندن و  سکو و... و اموه  ی دهند. ا پراالوری هاو و

 آیا ز ان  بارزه  سمحانه سرآ ده اسن؟

 

روز پیامیر صشال  قششون جرار گششت و بیان قدرت را جانششین  پنداری در  دینه آن 

بیشان آزادی کرد.  اینشان مشدعی می شششدنشد و می شششونشد کشه پیشامیر ه(   ون بشه  

مدینه درآمد و قدرت جسشت، آیات در باره بخششندگی و مهربانی و عاوفت و    را  

مسششلمانان،   باز گئاشششت و آیات  قتلو« را راه و رو  کرد.  اما اگر ایرانیان و دیگر 

قرآن را نوانده بودند و این سشه قاعده و لقوق انسشان و روششهای نششونت زدا ی  

و    را رو  کرده بودند، کجا گرفتار اسشتیدادها می ششدند و همچنان گرفتار می  

ماندند؟ اگر در انقالب ایران تنها این سشه قاعده رعایت ششده بودند، کجا اسشتیداد  

 د؟   والیت مالقه فقیه برقرار می ش 

جامعشه هنشد بزر  بود و گاندی، دوران مهاجرت را در افریقای جنوبی، در دفا،   • 

از لقوق غیر اروپا یان، گئرانده بود  در بازگششت به هند، او سشاتیاگراها را بعنوان  
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راه و رو ، به جامعه هندی پیششنهاد کرد  سشاتیاگراها کرامت انسشان و اسشتقال  و  

انت و عدم نششونت را بعنوان رو ، آموز  می  آزادی و لقوق او را باز می ششن 

داد  آن رو  نیشازمنشد جنیش همگشانی بود   را کشه وقتی جمهور مردم، مرزهشای 

دینی و طیقاتی و  قومی و طایفه ای و    را در می نوردند، و با هپ به جنیش در می  

آیند، نشششونت مح  پیدا نمی کند  پس می باید هدف جنیش تحقو لقوقی می  

ر هندی آنها را داشت  استقال  هند هدف جنیش شد  استقال  از آزادی شد که ه 

جدا ی ناپئیر بود، پس می باید جامعه و انسان مستق  و آزاد و لقوقمند هدف می  

شششد و شششد  در یک دوران، نیروی محرکه جنیش می باید سششختی های میارزه با  

ود، صششحنشه ای را  دولشت اسششتعمشارگر را بشه جشان می نریشد  نهرو، در زنشدگینشامشه ن 

توصشیو می کند، که ینی از صشحنه ها ی بود که سشرنوششت هند در آنها تعیین ششد   

او می نویسشد: در صشو او  راه پیمایان بودیپ  پلیس لمله کرد و ما را به زیر اشربه  

های  وبهای بلند گرفت  اشربه ها سشخت بودند  اما اگر قدم پس می گئاششتیپ،  

 عمار انگلستان غیر ممنن است  پس استقامت کردیپ  پئیرفته بودیپ میارزه با است 

ها ی  ون این اسشتقامت بودند که  هار دیواری تر   این اسشتقامت و اسشتقامت       

و ناتوانی را فرو ریختند و هند اسششتقال  و آزادی نویش را بازیافت  این کشششور،  

گاه  امروز، دارد صال  سومین اقتصاد جهان می شود  پیروزی لاص  نمی شد هر 

جریان اسشتقال  از سشلاه انگلسشتان، با جریان اسشتقرار مردم سشاالری، همراه نمی ششد   

جریان اسششتقرار مردم سششاالر نیز نیشازمنشد لزب کنگره بود  لزبی که از جامعه آن  

روز هنشد جشدا نشششده بود تشا قیپ آن شششود، بلنشه در درون جشامعشه هنشد، بهمشان کشار  

داششتن مان  ها از سشر راه جنیش همگانی مششاو  بود که گاندی و کار گاندی، بر 

بود: میارزه با مالیات نمک، راه پیما ی از شششما  به جنوب هند و از شششرق به غرب 

 آن، برای میارزه با نجس انگاری   طیقه نجسان« و نخ ریسی و        
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جنیش مردم ایران، دو دوران دارد: دوران او ، تشا برداشششتن موان  از سششر راه   • 

  در این دوران، یافتن و پیششنهاد اندیششه راهنما ی مواشو، کوششش  جنیش همگانی 

ششد که اسشتقال  و آزادی و رششد بر میزان عدالت اجتماعی، بر اصش  موازنه عدمی 

تعریو می کرد  روشششن کرد کشه اسششتقال  و آزادی زمشانی کشه بر میزان عشدالشت  

م  یندیگر ششمرده  اسشتوار می ششوند، نه تنها از یندیگر جدا ی پئیر نیسشتند، بلنه من 

می شششونشد  بشدین ترتیش  بود کشه مشان  نرری از پیش پشای جنیش برداشششتشه شششد   

گروهها ی که دسشت به عملیات مسشلحانه زدند، از راه شنستن  هار دیواری ترسها و  

ناباوری به نود و باور به ششنسشت ناپئیری رژیپ سشلانتی وابسشته به ششرق و غرب، 

ای عم  به دو قاعده را ایجاد کرد: ایسشتادن  نقش ایفا کردند  مهاجرت، فرصشت بر 

بر سششر لقوق و تن نشدادن بشه سششاز  بشا قشدرت لشاکپ و تشدوین بیشان آزادی بمثشابشه  

راهنمشای جنیش همگشانی و موازنشه عشدمی بمنزلشه اصششش  راهنمشا ی کشه جنیش در 

 استقال  از قدرتهای نارجی را میسر می کرد  

ر جریشان آن، قشاعشده هشای دیگر اجرا  بشا وجود این، پیش از پیروزی جنیش و د       

نششدند  کوششش برای بی مح  کردن نششونت بعد از پیروزی جنیش، همگانی نششد   

در دوران انقالب، رهیری نود را پیرو مردم و سششخنگوی جنیش می شششمرد  امشا  

سشازماندهی الزم را برای این که نتواند از مردم بیرون رود و صشال  انتیار مردم 

  نتیجه این ششد که او نود عام  راندن مردم از صشحنه سشیاسشی و  بگردد، پیدا ننرد 

 ایجاد ستون پایه های قدرت گشت   

به قاعده هایی که پیامیر ه(  در مدینه از آن  پیروی کرد، بخصو( در آنچه        

مربوک می شوند به نماد اندیشه راهنما گشتن، عم  نشد  پیامیر ه(   و گاندی  

دند  اما نمینی بیان آزادی را که در برابر جهانیان به  آ ین های نود را نق  ننر 

عم  به آن متعهد شده بود، نق  کرد  به برنیانگیختن قدرتهای نارجی به  

مدانله، نه تنها عم  ننرد، بلنه به وارونه قاعده عم  کرد: گروگانگیری و محاصره  
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و    ساله و نگاه داشتن مداوم کشور در بحرانهای دانلی   8اقتصادی و جنگ  

  این شد که مردم از صحنه بیرون رفتند و نشونت تقدیس شد   نارجی  لاص 

اسلحه بدستها قرار گرفت و در آ ین والیت مالقه فقیه از نود    دین تحت لمایت 

بیگانه شد  امروز نیز، دولت از آن اسلحه بدست ها است و  ولی امر« ستایشگر  

ای است که جز نشونت نیست  میارزه مسلحانه   

 بدین قرار:    -   2،  2

تا وقتی تجاوز مسشلحانه وجود دارد، دفا، مسشلحانه نیز لو اسشت و وجود     – الو  

 دارد و  

با وجود این، سشازمان با رو  مسشلحانه به ندرت، اشرور می ششود  وقتی جنیش   – ب  

همگانی ممنن اسشت، هرکوششششی می باید صشرف این جنیش و رسشیدن آن به هدف  

 بگردد و 

حانه را جامعه می باید سشازمان بدهد و می باید ویژگی های این هر دفا، مسشل   – ج  

دفا، را داشششته باشششد و هدفی جز مقابله با تجاوز، آنهپ به ترتییی و به شششرطی که  

 جنیش همگانی را برانگیزد و در این جنیش منح  شود، نداشته باشد و  

، باید بیان  و اگر قیام مسششلحانه اششرور شششد،  اندیشششه راهنمای دفا، مسششلحانه    – د  

 آزادی باشد و 

 پیشاپیش، ارور است که بیان آزادی، راهنمای  جمهور مردم شده باشد    – ه  

هرگاه این بیان راهنمای پندار و گفتار و کردار همگان نشده باشد، تشنی  سازمان   

مسششل  در نشدمشت بیشان آزادی و مردم و   ، بنشا بر تجربشه تشاریخ و بنشا بر تجربشه زمشان  

بزر  و فری  جمهور مردم از کار در می آید و هدفی جز سششلاه    نود ما، دروک 

اسششلحه بدسششت ها بر مردم نمی تواند بجوید و نمی جوید  و هرگاه جمهور مردم 

بیان آزادی را اندیششه راهنمای نود کرده باششند، در میارزه با اسشتیدادها، نیازمند 

ش می باید ویژگی جنیش همگانی هسشتند و نه سشازمانی با رو  مسشلحانه  این جنی 
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های جنیش همگانی را داشششته باشششد و از قواعدی پیروی کند که آن را به هدف  

 می رسانند  

آن زمشان کشه جمهور مردم، فرهنشگ اسششتقال  و آزادی را می یشابنشد و زنشدگی     – و  

انسانها عم  به لقوق ذاتی می شود، زمان برنورداری از لو صل  و رها ی انسان  

   یات، نواهد شد از نشونت ویرانگر ل 

 

پاسشخ پرسشش سشوم، در پاسشخ به پرسشش دوم معلوم ششد  با این وجود،  ون    –   3

صشحیت از  انفجار اطالعات« است، بجاست توجه همگان به این امر جل  شود که 

وسشا   ارتیاک جمعی هانترنت و تلوزیون و رادیو و روزنامه ها و سشینما وتآتر و     را  

ندند  اما این رکن به اسشتخدام قدرت، در ششن   رکن  هارم دموکراسشی می نوا 

نرامی، در آمد   ناننه، اغل     - سششیاسششی و مالی   – سششرمایه و گروه بندیهای مالی 

اطالعاتی که در انتیار انسشانها قرار داده می ششوند، تولید دسشتگاههای هسشتند که در 

قوت   نشدمشت قشدرتنشد  در غرب، تمشایلهشایی کشه در انتخشابشات اظهشار می شششونشد و نیز 

گرفتن تمایلهای افراطی راسششت گرا، گویای شششدت تتثیر اطالعات دروک یا اششد  

اطالعات در مردمی اسشت که کار برای تتمین معیششت، وقت پر  و جو برای آنها  

باقی نگئاشششته اسششت  این اطالعات تمامی ویژگی های  زبان عامه پسششند و عامه 

معه های اسشتیداد زده، بسشیار فری « را دارد  در غرب، از سشانسشورهای رایج در جا 

کپ اسشتفاده می ششود  در عوی، سشانسشورهای نو، دیگر و بسشیار مجثر وجود دارند  

از جمله، نیرگزاریها و دیگر وسشا   ارتیاک جمعی در ندمت قدرت هسشتند و کار 

آنها انتششار اطالعات از امر واق ، همان سشان که واق  ششده اسشت، نیسشت  بلنه تیدی  

ات هدف دار« اسششت  هدف را قدرت تعیین می کند  اششد اطالعات  آن به  اطالع 

در باره مجهز بودن رژیپ صششدام به سششالگ اتمی، مجموعه ای از  اطالعات هدف  

دار« بودنشد  امروز، آقشای بو ، در نشاطرات نود، می گویشد: وقتی مال  شششده  
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و، به  اسشت عراق سشالگ اتمی نداششته و توان تولید آن را نیز نداششته اسشت، لا  ته 

او دسششت داده اسششت  او از یشاد می برد کشه دسششتگشاههشای اطالعشاتی و تیلیاشاتی در 

نشدمشت هشدفی بودنشد کشه او تعیین کرده بود، یعنی جنشگ بشا عراق  آنهشا  اطالعشات  

هدف دار« را می سشانتند  او می نویسشد به وزارت دفا، امرینا دسشتور تهیه نقششه 

می شد  آلترناتیو«ی از نو، آلترناتیوها ی  لمله به ایران را داده بود  هرگاه موفو  

را بسشازد که برای عراق و افاانسشتان سشانت، بسشا به ایران نیز لمله می کرد  بدی   

مردم سشاالر، هپ مان  آلترناتیو سشازی امرینا ششد و هپ نقش  رکن پنجپ« را نیک  

قرار می  ایفا کرد  رکنی که لقایو را بی کپ و کاست، در انتیار ایرانیان و غربیان 

 داد و می دهد  

و می دانیپ، نیود امنان انتششار نرر و نیر، بخاطر سشانسشور اندیششه ها و نیرها، در        

غرب و دیگر نقاک جهان، اقدام مسششلحانه را توجیه می کرد  سششازمانهای سششیاسششی،  

عملیات مسلحانه انجام می دادند و هنوز نیز انجام می دهند، برای این که فرستنده  

انیشه و اطالعیشه آنهشا را بخواننشد و یشا نشاگزیر شششونشد از آنهشا، سششخن بگوینشد  در هشا بیش

لقیقت، رکن  هارم تمای  ششدید دارد مسشا لی  ون مسشالله فلسشاین را به دسشت  

فراموشششی بسششپشارد  ینی از مهمترین دلیلهشای توجیشه کننشده فعشالیشت تروریسششتی،  

نه اسشراری اسشت که  جلوگیری از بایگانی کردن مسشا   کششورهای مختلو در نا 

 تصدی آن با دولت های ارباب قدرت و رکن  هارم است  

 ون رکن  هارم، از جامعه جدا شده و به ندمت قدرت درآمده است، رکن        

پنجپ، مح  عم  یافته اسشت  آنها ی مح  عم  یافته اند که نارها را به جان می  

ار بیرون می کششند و انتششار  پئیرند و اطالعات گویای واقعیتها را از نانه های اسشر 

می دهند  یاد آور می ششود که از دوران ششاه تا امروز، ایرانیانی که در راسشت راه  

اسشتقال  و آزادی هسشتند، از پیششگامان ایجاد رکن پنجپ بوده اند  در آن دوره و  



81 

 

رار بزر  را اینشان از    - در دوران اسششتیشداد مالتشاریشا و مشافیشاهشای نرشامی   مشالی، اسششِ

 انه ها بیرون آورده و انتشار داده اند  اِسرارن 

بشدین قرار، ینی از  مهمترین سششانسششورهشای دوران جشدیشد،  انفجشار اطالعشات«        

اسشت  انیوه  اطالعات هدفدار« و مصشرف آنها، راباه مسشتقیپ انسشانهای این عصشر را با  

های  واقعیتها اگرنه نا ممنن، دسشت کپ بسشیار مششن  کرده اسشت  تششنی  دادن سشازمان 

مسشل  برای ناگزیر کردن رکن  هارم به انتششار اطالعات گویای رندادها، آنسشان  

کشه رخ داده انشد، نیز، راه بجشا ی نمی برد  زمشان، زمشان تشششنیش   رکن پنجپ« یشا  

سشازمانها ی از انسشانهای آزاده و فداکار اسشت که رمز قف  نانه اسشرار را کششو کنند 

متعلو به مردمی را در انتیار آنها قرار دهند   و وارد نانه های اسرار شوند و لقایو 

کشه اطال، از لقیقشت، لقی از لقوق انسششانی آنهشا اسششت  جنیش همگشانی نیشازمنشد 

سشازماندهی رکن پنجپ به ترتییی اسشت که بیششترین کسشان بتوانند تحصشی  اطالعات  

عریان از پوشش دروک و فری  را در سا  جامعه و در سا  جهان برعهده بگیرند  

، رکن پنجمی با ششرکت  1388رانیان، در روزهای پیش و پس از کودتای نرداد  ای 

داوطلیان پرششمار بوجود آوردند و موفو ششدند افنار عمومی جهان را به لمایت 

مردم ایران برانگیزنشد  در زمشانی کشه رکن پنجپ صششدهشا بشار کشارآمشد تر از سششازمشان 

  و آزادی، می باید رکن مسشل  اسشت، ایرانیان لقیقت جو و در راسشت راه اسشتقال 

پنجمی را که سشانته اند، نه تنها رها نننند، بلنه آن را تنام  بیخششند  تردید نننند 

که با ویران کردن برج و باروی سشانسشورها،  هار دیواری ناباوری به نویششتن و بی  

 تفاوتی  و ترسها و باور به شنست ناپئیری رژیپ، فرور می ریزد   

اه این رکن، آگاه کردن بی تفاوتها را از واششعیت واقعی نود  برای مثا ، هرگ       

آنهشا، وجهشه همشت نویش کنشد، ینی از مهمترین مشانعهشای جنیش همگشانی را از پیش  

پا برداششته اسشت  پدید  آورندگان رکن پنجپ می توانند به یمن یافتن داده ها، بر  

فراگیر ششدن را، نود  بی تفاوتها روششن کنند که بهای سشنگین اسشتیدادی با تمای  به  
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آنهشا می پردازنشد  قربشانیشان او  بی کشاری و اعتیشادهشا و انوا، دیگر نشششونشت، آنهشا  

هسششتند  از بداقیالی بخش هایی از جامعه این اسششت که، نه از علت واششعیتی که  

درآنند آگاهند و نه از توانا ی های نویش وقتی به جنیش روی می نهند  ترسشها و  

فسون شده ها بد  کرده اند  رانت نواری و واعیت واقعی بی هدفی، آنها را به ا 

اقتصشاد و منزلت  ناز  زن و بی قدری کارگران و معلمان و دیگر قششرهای جامعه و  

دسشتگاه آموزششی و ماهیت مافیاهای لاکپ بر کشور و رواب  پنهانی آنها با قدرتهای  

نها بپردازد   نارجی و    مواششوعهای دیگری هسششتند  که رکن پنجپ می باید به آ 

بدین ترتی  رکن پنجپ  با تحقیو لقایو و انتشششار آنها، باید سششانسششورها، از جمله  

 سانسور از راه تولید انیوه اد اطالعات و نوراندن آنها را به انسانها بشنند  

 

 
***** 
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1389آذر    28تا   15از   764   شماره  

 ایرانیان  ی پرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 
 

 ونین ا هور  ردم نیسن؟ 
 

 

 استاد محترم جناب آقای بنی صدر

 با سالم و آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترم   

، از جنبش مشددرونیت تا به امروز نظر اک ریت گروه ها و همانهوریکه خود آگاه هسددتید   

  همین راسدتاگرایشدات سدیاسدی، چذونذی حاکمیت کردن بر مردم بوده اسدت و می باشدد  در 

صغیر   چون قشر روحانیت مردم را عوام الناس و یا  ،کنشذران سیاسی ایران بخش وسیعی از

و می خواهند به   پندارندمی   خود را وکیل تسددخیری مردم می دانند و یا در بهترین حالت
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نیدابدت از مردم حکومدت کنندد و بده حکومدت خبرگدان و نخبذدان اعتقداد دارندد. در صدددورتیکده  

 سئوال این است .  می باشید حاکمیت جمهور مردم  معتقد به والیت و شما مبلغ و

   جمهور مردم چه معنا و مبهومی دارد  ،از دیدگاه شما -1

چه شدیوه ای صدورت پایر    عنوان راهبرد سدیاسدی، بهجمهور مردم ب حاکمیت و والیت   -2

 .  است

 پایدار و موفق باشید

 راستذوفرید  

 

 پاسخ به پرس  اولن

 

هنوز حا  ین  و ن  ردم  ی شاناساند آ  ه حا  ین را از    و در بخشای از اهان ا روز      

حگ قابل انت اال اسااااان و به ن ااینادگان  نتخاب  ردم  نت ال  ی شاااااود. هرنناد نا زدهاا  

برناا اه هاایی پیشااااانهااد  ی  نناد و بناا بر  ر ی  ردم باه قاابمیان حزب و ناا زد و برناا اه  

تصا یم را  ردم  ی گیرند و   و بنا بر صاورن   و  ی شاود و ا ثرین و اقمین پیدا   و پیشانهادی 

حاا  یان باه  نتخباان  نت ال  ی شااااود.  در     و ن را اارا  ی  نناد. ا اا بناا بر واقع آ  نتخباان  

 ا هوریو  وروثی نیز شده اسن. بدین قرارن   و  شورهای دارای دولن های استبدادی 

اساتبدادهای ا هوری ن ا به     – تقاون اول ونین ا هور  ردم با د و راسای های  نونی     - 1

اینسان  ه حگ تصا یم از آن ا هور  ردم اسان و قابل انت ال نیسان. این  بنفریم    – اای خود  

  ه ا هور  ردم  یسن و ویژگی های دیفر ونیت   دا هایند. 

ا هور  ردمو ت ا ی اوضااای اا عه هسااتند. دین و  رام و انسااین و قو ین و... آنها     -   2

 ونین وقتی  هرنه باشد. این  

تح گ پیدا  ی  ند  ه هر نقر اسات زل در تصا یم و آزادی در انتخاب نوع تصا یم داشاته باشاد.  

بنا بر اینو باید حگ تصاااا یم با اا عه  باشااااد و در  واردی  ه ا هور  ردم اارا را بر وهده  

تصاا یم   نتخبان  ی گذارندو آنها تصاا یم  ردم را اارا  نند و اانشااین ا هور  ردم در گرهتن  

 نفردند. 

زادی آ ونین ا هور  ردم تح گ پیدا  ی  ند ز انی  ه اساات زل در گرهتن تصاا یم و    –   3

هر گاه  یکای   ردم    و در انتخاب نوع تصاا یم را هی  قدرتی  حدود نکند. به سااخن دیفر 

از راه انحصاار   و از حگ دانساتن برخوردار باشاند و گروه بندیهای صااحب ثرون و  وقعین 

زادی اوضااای اا عه و بسااا اا عه  می را   آ اساات زل و    و ن آ وسااا ل ارتباال ا عی و غیر  
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نها بر اا عه اساااان  ه واقعین پیدا  ی  ند و نه ونین ا هور آ حا  ین    و  حدود سااااازند 

  ردم. 

 و نها آ هساااتند  ساااانی  ه ن ی دانند ت ایل به اساااتبداد هراگیر دارند ا ا گقتار و  ردار    -   4

ت ایمشااان را لو  ی دهند. توضاایی این  ه از خاصااه های اسااتبداد هراگیرو یکی اینساان  ه  

بساااال تقتی  و یده را  ی گسااترد و  نه تنها انسااانها  ه هر ا مه و  م ه ای را   ه بکار 

 وضااااوع تقتی  و یده  ی  ند. به این ترتیب  و  اری را  ه اناام  ی دهند  ی برند و هر  

 و  ه  قتشاان به ا مه یا  م هو  عنی دلخواه خود را  ی دهند و به اساتناد  عنی خود سااخته 

ن  م ه یا ا مه را   حکوم  به حک ی غیابی  ی  نند. از ا مه  م ه هایی آ ورنده  آ بر زبان 

یم  اهیاها و پهموی المبها و  ژ  م ه ا هوری اسان برای ر   و د  ه گرهتار تقتی  و یده هساتن 

 م ه ونین نه تنها گناه و  . هسااتند    م ه ونین اساان برای بخشاای از  سااانی  ه ضااد دین 

دهد. حال     عنی  ی  رهبری بر  یزان برابری و دوسااتی   در   بمکه شاار ن  و لود نیساان آ ارم  

زل و آزادی انسااان اساان و  نکه حا  ین گویای روابال قوا اساان. ونینو ترا ان اساات  آ 

گی نهاارم ونیان ا هور ژ وی  و ن دارد.  از این رو آ حاا  یان ترا اان قادرتی  اه بکاار برناده  

 تح گ پیدا  ی  ند.   و خواهری و نیز دوستی   و  ردم اینسن  ه بر  یزان برابری و برادری 

ونین ا هور  ردم تح گ پیدا  ی  ند وقتی یکای   ردم از حگ دانساتن ) ضارورن   –   5

نهاا( و حگ االزع گرهتن و االزع دادن و نیز حگ اختزف ) ثرن آ گزار  ا ور  ردم باه  

اسااتبداد هراگیر تاریکی  المگ و ونین    و گرا ی ( و حگ اتحاد برخوردار باشااند. بدین قرار 

ا هور  ردم روشانا ی  المگ و شاقاهین  ا ل اسان. بشار اساتبداد هراگیر را به خود دیده 

اساان. ونین ا هور  ردم نیز در اا عه های  ونکی برقرار شااده اساان. پق قاوده زیر  

 ورد تاربه انسان دانسنن آ را  ی توان ره  

ن ا هور  ردم   تر و حاا  یان قادرن  ادارهاا بر  ردم  ونیا   و هر انادازه شااااقااهیان   تر      

 بیشتر.  

ونیان ا هور  ردم تح گ  ی یااباد باه برخورداری ه فاان از    و گی اول ژ بناا بر وی   –   6

نها در او ال ونین.  آ زادی در گزین  نوع تص یم و شر ن  ست یم آ است زل در تص یم و  

ا بر این  ه هر انساااانی اساااتعداد گی  ه وبارن باشاااد ازن بن ژ گی ه راه اسااان با وی ژ ن وی آ 

ونین ا هور  ردم ه ه ز انی و ه ه  کانی اسان. نه تنها به این  عنی  ه   و رهبری دارد 

بمکه  هر اا عه ای در باره   و ن ا هور  ردم اساااان آ حگ تصاااا یم در باره ح وق  می از  

  و حگ شار ن در تصا یم دارد. اهزون بر این   و ح وقی  ه به اا عه اهانی  ربوال  ی شاود 
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  و از اسات رار ونین ا هور  ردم در هر اا عه ای نیز حگ   – بدون او ال قوه   – اانبداری  

 وظیقه هر اا عه برخوردار از ونین ا هور  ردم اسن.    و بنا بر این 

بخاالر ضاااعف   و پق هرگاه بخشااای از اا عه   و نون اساااتعداد رهبری را ه فان دارند   -   7

توانا ی شاااار ن در ونین ا هور  ردم را   و دان  و برخوردار نشاااادن از ح وق خوی  

نها را به  آ تح گ ونین ا هور  ردمو در گرو اینساان  ه دیفران ناتوانی    و نداشااته باشااند 

توانا ی برگردانند. ناتوانیو  اوز حا  ین اقمین بر ا ثرین ن ی شااااود بمکه  اوز بسااااال  

یز از راه  بسااااال  ونین ا هور  ردم از راه ت رین  دادن رو  بکار بردن حگ ونین و ن 

دان  و برخوردار  ردن ه فان از ح وقی  ه شر ن در ونین ا هور  ردم را  یسر  ی  

 سازند.  

بااا اساااان خااالر نشااااان  نم  اه هر ااا عاه ای واادان تااریخی و واادان ه فاانی و         

وردهای دان  و  آ زادی اریان اندیشااااه ها و ره  آ وادان اخزقی و نیز وادان وم ی دارد. 

زادی اریان االزوانو سااااباب  ی شااااوند  ه این نهاار وادان به یکادیفر غناا  آ ز  هن و نی 

برخورداری از ح وق دانسااااتن و االزع    و اویناد و سااااالی دان  ه فاان باان رود. و نیز 

گرهتن و االزع دادن و اختزف و اتحادو ساابب بسااال ونین ا هور  ردم  ی شااود. از این  

 و رو 

یابد  ه رابالاه انسااااان با بنیاادهاای اا عاه تغییر ونین ا هور  ردم ز انی تح گ  ی    –   8

بنیادها تصا یم گیرنده و انساانها  اریان تصا ی های بنیادها هساتند.   و  ند. در حال حاضار 

هرگاه راباله اوضااای اا عه با بنیادهای ساایاساای )دولن و حزب در دراه اول ( و دینی 

سااااندیکا و...( و    و )روحانین ( و  اقتصااااادی )ساااار ایه سااااانری( و اات اوی )خانواده 

 وزشای ) درساهو دانشافاه ( و هنری )ساین ا و توتر و  وسای ی و ن اشای و ...( و االزع  آ 

رسانی )وسا ل ارتباال ا عی ( و هرهنفی ) انواع توسیسان ادبیو روشنقکری و  عنوی و  

ورهانی و واالقی و... ( در اا عه تغییر  ند به ترتیبی  ه تصاا یم گیرنده انسااان و وساایمه 

زادی و بر  یزان ودالن آ نیادهای اات اوی و هدف نیز رشاااد انساااانها در اسااات زل و  او ب 

 ونین ا هور  ردم برقرار شده اسن.   و اات اوی باشد 

ونیان ا هور  ردم تح گ پیادا  ی  ناد وقتی اوضاااااای ااا عاه باا واقعیتهااو رابالاه   –   9

ا واقعیتهاا ی  اه  رابالاه اوضااااای ااا عاه با   و  ساااات یم برقرار  ی  نناد. در اسااااتباداد هراگیر 

یا قالع اسان و یا از راه دولن برقرار  ی شاود. در د و راسای   و  وضاوع ونین  ی شاوند 

زاد  آ ن نیساتند  ه از راه برقرار  ردن اریان  آ از ا مه وساا ل ارتباال ا عیو برای   و ها نیز 

ند. اوضاای اا عه بتوانند با واقعیتها راباله  سات یم برقرار  ن   و اندیشاه و دانشاها و االزوها 

ن هسااتند  ه این اوضااارو از الریگ این وسااا ل با واقعیتها راباله برقرار  نند و هر  آ برای 

وسااااا ل ارتباال ا عی   و واقعین را ه انالور ببینند  ه این وسااااا ل  ی ن ایانند. برای  ثال 
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ا ریکا و انفمساتانو  ردم این دو  شاور را در راباله  سات یم با واقعین  ه نبود ب ب ات ی  

قرار ندادند. دروغی را واقعین باوراندند  ه بو  و   و شاتار ا عی در وراق بود و اسامحه   

 و یعنی بواساالفی قدرنو اینسان  ه اوضاای اا عه   و بمر سااختند.  نتیاه راباله غیر  سات یم 

 و از ونین برخود نیز  حروم  ی شاوند. تضااد  ا ل اساتبداد هراگیر با ونین ا هور  ردم 

 ن  ی گذاردن  این قاوده را در اختیار ه فا 

آد ی از بکاار بردن حگ ونیان    و هر اندازه رابالاه انسااااان با واقعیتهاا غیر  ساااات یم تر      

او  از حگ ونین در    و ناتوان تر. هرگاه راباله انساان با واقعیتها بالور  ا ل  سات یم بفردد 

 . برخوردار شده اسن    و   ال خود 

در گرو الغاای تبعیض   و برخورداری از حگ ونیان گی اول دیادیم  اه  ژ در تعریف وی   -   10

از هر نوع هسااتند تا  ه    و گی های بان نیز گویای ضاارورن الغای تبعیض ها ژ ها اساان. وی 

تبعیض بساود قدرن نیز  ی باید الغا گردد.   و ونین ا هور  ردم برقرار شاود. با این واود 

 مغی و بنا بر    و بر صاورن بنا   و یکنند از تبعیض ها   و در د و راسای های  نونی   و در ح ی ن 

 و ن نیز ن ی شااااوناد آ واود دارناد. ا اا ه فاانی تر از ه اه تبعیض هاا  اه  تعرض    و واقعیان 

نا زدها ی  ه پول و ا کانان    و در د و راساای ها  و تبعیض بسااود قدرن اساان. برای  ثال 

از نا زدها ی  ه این    و تبمیغاتی و نیز ساااز ان و یا ساااز انهای ساایاساای در اختیار دارند 

نها  حروم  ی شاود بخاالر  آ پیشای  ی گیرند. بساا لیاقتها  ه اا عه از    و کانان را ندارند ا  

نها  ه ساار ایه و وسااا ل آ تبعیض بسااود قدرن در غرب اساان. خانواده های حا مو یعنی 

  و با ح این  دثر از گرایشااهای راساان و راساان اهراالی   و ارتباال ا عی را در اختیار دارند 

رند. نه تنها رشد د و راسی سبب نشده اسن  ه دولن از ا هور دولن را نیز در اختیار دا 

 واب  اساااته شااادن از قم رو ونین ا هور  و بمکه خدا شااادن قدرن   و  ردم ن ایندگی  ند 

 ی باید ضاد ارز     و  ردم و بیشاتر شادن هسااد نیز شاده اسان. ضاد ارزشای  ه قدرن اسان 

    شناخته و خود و ن   صورتهای گوناگون  در اا عه حذف شود. 

پق  زاحم اول ونین ا هور  ردمو   و نون قدرن  حدود  ننده اسااان   و بدین ساااان   –   11

ونین ا هور  ردم  ی    و هرگاه  حادودین ها را از  یان برداریم   و قدرن اساااان. بناا بر این 

 تواند تح گ بیابد. یکنند از این  حدودیتهان 

  و  حدودیتی  ه سااختار  ار ایااد  رده اسان. توضایی این  ه ا ثرین بزرگی از اا عه ها   • 

 دی برای گذران زندگی خود بدساان  آ بدین خاالر  ه ت ام روز را باید  ار نند تا بتوانند در  

وانند. یکی شاار ن در رهبری اا عه و دیفری شاار ن در  نات   و از دو نوع  ار دیفر   و ورند آ 

ضاارورن ت ام دارد تا  ه توزیع  و ودالن اات اوی ب ثابه  یزان  و  ساااب ه رشااد. بدین قرار 
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 دها به ه فان ا کان دهد هرصاان  اهی برای پرداختن به این دو  ار بساایار آ  ارها و در  

  هم را پیدا  نند. 

ساابب  ی شااود  ه  حدودین   و زنان  ادر  ی شااوند ساااختار خانواده و این واقعین  ه    • 

ساختار خانواده  ی باید تغییر  ند    و بر  یزان ودالن اات اوی   و زنان باز هم بیشتر شود. لذا 

 در  وقعین برابر با  ردان قرار گیرند.   و برای شر ن در اداره اا عه و نیز رشد   و تا زنان 

ا عه ها نابرابر اسن. اقمین اا عه  در ا  و دسترسی به ا کانان  و در وضعین  نونی   و هنوز   • 

ها صاااحبان ثروتهای بزرگ و ا ثرین بزرگ  حروم از ثروتند. به ساابب نخبه گرا ی غیر  

 م و بی  در    و ن ااا عاه آ بناا بر این و    و دو  اار رهبری و رشاااااد وم ی و هنی   و واادنناه 

  اند  شااا اری از  و زیر هشاااار ا ثرین بزرگ  و انحصاااار اقمین اا عه اسااان. با این واود 

ن دو نوع  ار دساااترسااای پیدا  نند. ا ا هنوز بر  یزان  آ هرزندان این ا ثرین  ی توانند به  

این ناابرابری  ی باایاد باه برابری نزدیا  شااااود تاا ا هور  ردم از حگ    و وادالان اات ااوی 

 ونین برخوردار شوند. 

  و ند باز و تحول پذیر نیست   و حتی در د و راسی ها   و بدین خاالر  ه نظا های اات اوی    -   12

بخشاای از نیروهای    و اقمین صاااحب ا تیاز برای این  ه  وقعین خوی  را از دساان ندهد 

 حر ه را از وارد شادن در اریان رشاد اقتصاادی و سایاسای و اات اوی و هرهنفی باز  ی  

دارد. این  ار را از راه تخریب بخشای از نیروها و تبدیل بخشای دیفر به قدرن در اشاکال 

ل سار ایه های وظیم از تولید به بورق بازی( و اات اوی )صارف انت ا  و  الی )برای  ثال 

نیروهای  حر ه در حقظ  وقعین صااااحب ا تیازان  ه تحصااایل  وقعین اات اوی از راه  

نسن ( و سیاسی آ ن و نابسا انی های اات اوی شکل دیفر  آ  صرف انبوهو یکی از اشکال  

انتظا ی و االزواتی و تخریب نیروهای  )ارت  و دیوان سااانری و دسااتفاههای ا نیتی و  

ورده »هنری« و »هرهنفی«  ه در  آ  حر ه از راه گساااتر  خشاااونن...( و هرهنفی )هر 

واقع ضااد هنر و هرهنگ هسااتند و انسااان را  عتاد به پرساات  اسااالوره قدرن نفاه  ی  

ن  بکار انداختن نیروهای  حر ه در رشاااد و برای   ک   و اناام  ی دهد. از این رو   و دارند ( 

دو  ار ضارور هساتند  ه ه راه با یکدیفر  ی باید  و باز و تحول پذیر  ردن اا عه  و شادن  

 اناام پذیرند.  

اساااات رار ونیان    و نااا  اه بکاار بردن حگ ونیان نیااز ناد دان  و االزع اساااان آ از    -   13  

ا هور  ردمو نیاز ند بی  حل شاادن ضااد االزوان و نیز غیر و زنی ها از  ااز و گ ان  

یکی تر یب دان  و هن   و ضارور اسان  ه از دو نوع تر یب   و ها اسان. از این رو  و خراهه 

زادی انسااان. تر یب اولی آ نها با اساات زل و  آ و نیروهای  حر ه با قدرن و دیفری تر یب 

باا  حال تر بفردناد. در    و بالور روز اهزون   و بالور روز اهزون بی  حال تر و تر یاب دو ی 
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ندیشااه راهن ا و دان  و هن و ساار ایه و  ار ایه و  نیروهای  حر ه )انسااان و ا   و ح ی ن 

  واد اولیه و...( را در دو نوع تر یب  ی توان بکار بردن 

 • تر یب با زور  ه بنوبه خود نیروی از خود بیفانه اسن و قدرن را بواود  ی آورد. و 

توانا ی او  و  • تر یب با اسات زل و آزادی انساان و اا عه ای  ه در آن زندگی  ی  ند  ه  

 اا عه راو از راه رشدو پدید  ی آورد. 

زیر ساااامالاه هسااااتنادو بناا بر این  ه    – اا عاه های نی اه باز  ه در رابالاه  ساااامال  در         

 وقعین  ساامال یا زیر سااماله را داشااته باشااندو از این دو تر یبو یکی بیشااتر و دیفری  

 ه اا عه زیر سماله را  اا عه های  سمالو نون نیروهای  حر در    ترو ساخته  ی شوندن 

دیفر نتواند نیروهای  حر ه را در رشااااد هعال   و وارد  ی  نندو تا ز انی  ه نظام اات اوی 

 ندو تر یب  سااود رشاد انساان و اا عه بیشاتر و تر یبی  ه قدرن را پدید  ی آوردو   تر  

ور (  اسان. در اا عه های زیر سامالهو پی  از آنکه اسات زل اویندو تر یب نوع اول) با ز 

) با است زل و آزادی (   تر هستند. ا ا در اا عه های  سمال نیز    بیشتر و تر یب نوع دوم 

یا  ز انی  ی رسد  ه یا باید نیروهای  حر ه را تخریب  رد تا نظام اات اوی تحول نکند و  

بندیهای صاااااحب ا تیاز توانا ی  ه گاه گرو   هر   . نظام اات اوی باز و تحول پذیر شااااود باید 

در حالن   ها   داشااته باشااند و قشاارهای زیر سااماله این اا عه را  یروهای  حر ه  تخریب ن 

تساامیم ب انندو این اا عه ها نیز گرهتار انحالاال  ی شااوند و بسااا  وقعین زیر سااماله  ی  

 هستند. ها   دو ن ونه از این اا عه   و یابند. ا پراالوریهای ایران و وث انی 

 ه با قدرن تر یب شااااوند و یا با اساااات زل و  بنا بر این  ه نیروهای  حر  و بدین قرار        

ا هور  ردم   تر یا بیشااتر از حگ ونین خود  برخوردار  ی شااوند. در    و زادی انسااان آ 

  و نیروهاای  حر اه باا قادرن تر یاب  ی دهناد. از این رو   و ااا عاه هاای تحان اسااااتباداد هراگیر 

این نیروها با   و باز   ̋ ا هور  ردم یکساره از ونین خوی   حروم هساتند. در اا عه  ا ز  

ا هور  ردم از حگ ونین برخوردار  ی    و زادی تر یب  ی شاااوند. در نتیاه آ اسااات زل و  

 شوند. 

بمحااظ تضااااااد قادرن باا ح وق   و وقتی نیروهاای  حر اه را باا قادرن تر یاب  ی  نناد    -  14

ا  انساان و ح وق  می هر  من و نیز بدین خاالر  ه راباله های هرد با هرد و گروه باگروه ر 

ن  آ  صامحن ب عنای تنظیم راباله به ترتیبی  ه راباله قوا بساود این یا   و قدرن تنظیم  ی  ند 

 صاااااالی و یاا  نااهع  می    و ااای حگ را  ی گیرد. در سااااالی ااا عاه   و الرف رابالاه بفردد 

 صامحن ب ثابه  و )بخوانید  ناهع قشارهای  سامال( اای ح وق  می و در ساالی هر انساان 
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اای حگ را  ی گیرد. در اا عه های تحن اساتبداد   و ردار وسایمه سانا  پندار و گقتار و   

 شکمهای زیر را به خود  ی گیردن   و اانشین حگ شدن  صمحن   و هراگیر و نیز غیر هراگیر 

حگ بی  حال  ی شااااود و    و نون انسااااانهاا نااگزیرناد رابالاه خود را باا قادرن تنظیم  نناد   • 

در اا عه های قدرت دار    و ه  صمحن با  حل  ی شود.  ثال بارز این از خود بیفانفی این   

ح وق ذاتی انسااانو   دم بر خوب یا بد بودن او نیساان. بد  ردن   و و نزد و مهای قدرت دار 

 سای واری  ردن او از ح وق ذاتی اسان. برای اینکه  سای را از داشاتن هر ح ی  حروم 

هر    و  ااهیساااان او را باد اموه دهناد. باا غااهال از این ح وق و یاا  تاااوز باه این ح وق   و  نناد 

زشااتکاریهای بیشااتری را به او نساابن    و اندازه بیشااتر از ح وق ذاتی قربانی سااخن بفو ی 

 یند. آ  ی دهد. از خود بیفانفی تا بداناا اسن  ه این ح وق به یاد  او نیز ن ی  

 صامحن را دولن و نیز گروه بندیهای  سامال  ی ساناند و ح وق را ا هور  ردم دارند.    • 

 ن  ی شود. این اانشینی ه راه اسن بان آ ن حگ دارندگان   صمحن قدرن سنایده اانشی 

ن  ردم هساااتند". در اساااتبدادهای  آ ن قدرت داران و وظیقه االاون از  آ " حگ تصااا یم از  • 

پیشاااوا و...( و وظیقه االاون   و ن ن اد این اساااتبداد )رهبر آ حگ تصااا یم  الم ا از    و هراگیر 

 ن«  ردم  ی شود. آ  الم ا »از  

  و ب ثابه قدرن زبر دسان  و بخصاوا  با دولن   و تنظیم راباله ها    صامحن  عیار ه فان در   • 

  و به اان انادازه  اه حگ در تنظیم رابالاه هاا   تر ن   پیادا  ی  ناد   و  ی شااااود. از این رو 

  و انساااانها از حگ ونین خوی   حروم تر  ی شاااوند. از راه اتقاق نیسااان  ه اساااتبدادها 

بیشاتر نیاز ند » ا ع تشاخیا  صامحن«  ی    و به ان اندازه  ه بیشاتر هراگیر  ی گردند 

 شوند. 

 نها  صمحن ها یکسره اانشین  آ  ه در    و از استبداد های هراگیر  و بدین قرار        

 ه   و باز  ̋ تا اا عه  ا ز   و ح وق  ی شااوند و ا هور  ردم از حگ ونین  حروم  ی گردند 

هاا  ی شااااوناد و ا هور  ردم از ح وق خوی  برخوردار  ی    ح وق تنظیم  نناده رابالاه 

  و سیاسی قابل تصور هستند. پق هر گاه   – انواع نظا های اات اوی    و گردند 

 

نظام اات اوی باز و ونین    و  صاامحن اانشااین حگ نشااود و تنظیم  ننده راباله ها نفردد 

 . ا هور  ردم قابل تح گ  ی شود 

زادی آ فی اسااااان. نرا  اه  حا  اساااات زل و خود انفیخت   و گی بق  هم ونیان ژ وی   - 15

یکساااره   و خود انفیختفی او اسااان. توضااایی این  ه زندگی در اساااتبداد هراگیر  و انساااان 

ورد و  آ دساتوری اسان. این اساتبداد پندار و گقتار و  ردارو انساان را به  هار خود در  ی  

زادی البیعی خود را  آ نکاه و الو وقتی  آ ن را باا اوا ر و نواهی خود تنظیم  ی  ناد. حاال  آ 

  و ورد  ه خود انفیخته  ی گردد و بکار البیعی   ه ابتکار و ابداع و خمگ اسن آ بدسن  ی  



91 

 

 و نهاا آ اساااات رار ونیان ا هور  ردم باه خود انفیختفی یکاایا     و بادین قرار  ی پردازناد.  

  یسر  ی شود. 

ز دیفری  ه  هر انساانی نه ا   و در اا عه ای  ه ا هور  ردم از حگ ونین برخوردارند       

در تولیاد و بکاار اناداختن نیروهاای  حر اه    و از  اار خوی  ناان  ی خورد و تواناا ی ااا عاه 

ورده  دسااتوری  آ اسااتث ار انسااان از انسااان هر   و به حدا ثر   ی رسااد. بدین قرار  و در رشااد 

بنا بر این  حروم شادن    و شادن زندگی ها و از خود بیفانه شادن انساان در »نیروی  ار« 

 . و زادی این استعداد اسن آ ستعداد رهبری و  از است زل ا 

دیفر او    و وقتی زندگی دساااتوری اسااان و انساااان تابع اوا ر و نواهی قدرن اسااان   –   16

لن هعل  خود  ی  ند. پق  آ نیسااان  ه خود را رهبری  ی  ند بمکه قدرن اسااان  ه او را  

 ننده در  یکی اینسان  ه رهبر   و لن هعل شادن آ وز تی از وز تهای غقمن از حگ ونین و  

بیرون انسااان اساان و دلیل پندار و گقتار و  ردار او را نیز نه خود  ه دسااتور دهنده  ی  

تراشاد. در د و راسای ها نیز نخبه ها هساتند  ه رهبری  ی  نند و ا هور  ردم هساتند  ه  

پیروی  ی  نناد. پیروی  ننادگاان حگ نون و نرا را دارناد. ا اا هرق هه یادن دلیمی  اه نخباه  

گویای    و و بودن دلیل در و ل حگ   - ن را حگ  ی یابد آ با و می  ه انسااان خود  و  ی سااازد 

از ز ین تا آساا ان اساان. اگر ا هور  ردم بدانند  ه رهن ود  و و  ی  ند   – نساان  آ ح انین  

نه در توایه نخبه  ه در خود رهن ود  ی باید   و ن آ دلیل صاااحن    و نخبه ها هرگاه حگ بودند 

د و راساای ها رشاادی  هم در اهن برخورداری ا هور  ردم از حگ ونین  ی   و  ی بود 

  ردند.  

حگ نون و    و نون ا هور  ردم تنها وظیقه االاون را دارند   و در اساااتبدادهای هراگیر        

نرا  ردن را ندارند. حگ پرسااایدن از دلیل و می  ه به اناا    وظف  ی شاااوند را نیز  

یم ونین  الم ه ه یه هساتند ژ  ساانی در زندان ر  و هم ا نون ندارند. بساا پرسایدن ارم اسان.  

  و به خود داده اند. با  ثالی   و  ه ار ن پرسااایدن دلیل سااار وبهای سااابعانه را از »رهبر« 

 یکی قدرن هر وده و دیفری حگ هر وده را روشن  تر  نیمن    و تقاون دو و ل 

از  ردم    و صادر  رد   و 985در توایه پذیرهتن قالعنا ه    و قای خ ینی آ در بیانیه ای  ه        

یم نسل ژ س وال نیز نکنند.  رد ی  ه ر   و ن قالعنا ه آ خواسن از نرا ی تن دادن به    

  8حگ پرس   ردن و دانستن دلیل نرا ی ادا ه انگ ب دن    و اوان  را نقمه  رده بود 

دلیل ادا ه انگ    و سال و پذیرهتن ناگهانی قالعنا ه را نیز نیاهتند. ا ا هرگاه قرار  ی شد 

اه خ ینی و تانر و  ریفان و بفین نبود و در خود انگ بود )دهاع از والن در برابر  دلخو 

 ار خود را حگ  ی دانسن زیرا به ح وق ذاتی و    و هر شر ن  ننده در انگ   و تااوز( 

زادی در والن خوی ( خود  و ل  ی  رد. هرگاه ننین  آ ح وق  می )زندگی در است زل و  

  و انگ پایان  ی یاهن. بنا بر این  یزان   و ع تااوز  دن ا کان ره آ ب حض بواود    و  ی شد 
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پایان    و با پیروزی صاحبان حگ بر  تااوز به حگ   و 1360انگ  ی توانسن در خرداد  

 پذیرد. 

ونین ا هور  ردم برقرار  ی شاود وقتی هر وضاو اا عه به ح وق خود    و بدین قرار       

و ح وق  می و ل  ند و وز ن و ل به حگ را این بداند  ه دلیل ح انین حگ در خود حگ  

 زادی استعداد رهبری او اسن. آ اسن و و ل او ترا ان است زل و  

وازی نیساتند.  ژ بور    ار سایساتها  ی گقتند د و راسایهای غربو هی  از دیکتاتوری   -   17

 ردم    و ازحگ رهبری   و از ا مه از این اهن  ه در این د و راسااای ها  و از بسااایاری اهان 

نها وارد بود و  آ ایراد   و تنها  ی توانند ر ی بدهند و  صااحب حا  ین شاوندگان را برگزینند 

تازیه   ی شاودن    و به ظاهر   و حگ غیر قابل تازیه در این د و راسای ها   و هسان. در ح ی ن 

ن  ردم  ی شود  ه حگ نیسن و وسیمه و ل به حگ اسن و »حگ«  آ « ر ی دادن از  »حگ 

  و ن نخبه ها  ی شااود  ه باز حگ نیساان بمکه تصاااحب حا  ین اساان. نرا  ه آ حا  ین از  

 ردم از او ال حگ ونین بازداشاااته  ی شاااوند و نخبه ها صااااحب حا  ین بر   و در واقع 

  ردم  ی گردند.   

یعنی نظام الب اتی و دولتی   و ر دیکتاتوری پرولتاریا برداشااااتن  انع  ا   و از دید  ار ق        

  و ن آ یعنی اا عه ایساان  ه در    و از ساار راه اساات رار ونین ا هور  ردم  و نساان آ  ه تاساام  

بی واسااااالاه دولان و بالور   و در اداره ا ور خوی    و رهاا از روابال الب ااتی   و ا هور  ردم 

این واقعین  ه قدرنو قدرن را از  یان    او غاهل شاد از  و  سات یم شار ن  ی  نند. ان اینکه 

  و به  یزانی  ه وابساته  ی شاود   و ن وابساته شاود آ دولتی  ه اا عه به     و بر ن ی دارد. بدتر 

یم های   ونیساتی ننین شاد و هم ا نون ژ به اساتبداد هراگیر  ایل تر ی شاود. ننانکه در ر 

در ایران و اساااتبدادهای نقتی ننین اسااان. رو  بایساااته تع یم د و راسااای و برخوردار  

ن  آ  ردن روز اهزون ا هور  ردم از حگ ونین اسااان. این واقعین  ه بی اری با تشااادید  

ر  ردن هشادار  ی دهد  ه برقرا   و در ان ن ی شاود به انساانی  ه و ل او بنده قدرن نیسان 

  و گاه نیساتند آ از ا مه حگ رهبری  و اساتبداد به این وذر  ه  ردم نادانند و از ح وق خوی  

زندانی شاادن و زندانی  ردن  ردم در  دار بد و بدتر اساان. راه حل نه تصاااحب ونین و  

 ه هراهم  ردن ا کان برخوردار    و وردن انسااااان آ اانشااااین  ردن  با به بندگی قدرن در  

ونین اسان. غیر از  ارها  ه باید  رد تا ونین ا هور  ردم برقرار  شادن ه فان از حگ  

در پاسخ به پرس  دوم  انع ها یی   و برش رده  ی شوند   و شوند و در پاسخ به پرس  اول 

  ه باید برداشن و  ارهای دیفری  ه باید  رد را ههرسن  ی  نم.  

 سات ل از اهراد  و بنقساه   و نخسان به این ونوان  ه  من   و ا ا برای تصااحب حا  ین   –   18

حا  ین  و حا  ین دارد و   ا های  نتخب این حا  ین را بکار  ی برند   و تشکیل دهنده ا  

ن   ا هور  ردم را دادن    و بنابر نظر پوزیتیویساااتها   و را از آن نخبه ها  ردند. و ساااپق 
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ونیان باه ا هور  ردم    و ظ نظری ر ی و ن    نتخباان را او اال حاا  یان گردانادناد. از لحاا 

است رار ونین ا هور  ردم در گرو  ن نخبه ها اسن.  آ حا  ین از    و در و ل   و تعمگ دارد ا ا 

نها بر  ردم اسن. بازگو یمن هر  آ شاکسته شدن اسالوره نخبه ها و سمب حا  ین غاصبانه  

ت رار   شاای و و ی  ی باید به ساا ن اساا   و گاه بنا بر اساات رار ونین ا هور  ردم بفردد 

یعنی در    و ن آ د و راسای شاورا ی و برخورداری ا هور  ردم از حگ ونین باشاد. پی  از  

حگ تصااا یم  ی باید با  ردم باشاااد و  نتخبان  ردم تنها   و د و راسااای بر اصااال انتخاب 

 .  اریان تص یم باشند 

نیاز ند اصااال راهن ا اسااان. اصااال راهن ای   و بدیهی اسااان  ه ونین ا هور  ردم   - 19

ثنوین ت   حوری اساااان. نرا  ه دولن توتالیتر تصاااا یم  ی گیرد و    و اسااااتبداد هراگیر 

ا هور  ردم  حکوم به االاون و اارای تصاا یم هسااتند. اصاال راهن ای د و راساایهای  

ثنوین دو  حوری اساااان. ی   حور نخبه ها و ی   حور ا هور  ردم هسااااتند.   و غرب 

هعل پذیر نیساااتند.   ا    ̋ ا ا ا هور  ردم  ا ز    و حا  ین در دسااان نخبه ها اسااان هرنند  

بر قم رو ونین خود  ی   و ز ان به ز ان  و هعال هساتند و به ی ن  بارزه  سات ر خود   و بی  

 وازنه ود ی ب عنای رها شادن انساانها از   و اهزایند. ا ا اصال راهن ای ونین ا هور  ردم 

ان  شاار ن  سات یم ه فان در اداره ا ور اا عه خوی  اسان.   دن ا ک آ روابال قوا و پدید 

بر این اصال اسان  ه در ساالی اهان نیز  ی توان  رزها را برداشان و اا عه اهانی را  

ورد به ترتیبی  ه هر اا عه ای هوین خوی  را داشاااته باشاااد و ا هور اا عه ها  آ پدید 

 اداره  نند.   و ا ور اهان را در صمی و در رشد بر  یزان ودالن اات اوی 

ب ثابه اندیشه   و زادی آ زادی انسان واقعین پیدا  ی  ند و بیان آ است زل و    و بر این اصل        

وردن بیان های قدرن  ه دین و  رام  آ  ار بایساااته باز    و ید. از این رو آ راهن ا اساااته  ی  

  و ردازند ن  ار سخن  ه و مهای آزاد  ی توانند بدان بپ آ زادی اسن.  آ به بیان    و  ردم شده اند 

 و ن آ . ه راه با  این  ار اسن 

ورده هاای آ هر   و زادی نیااز دارد. در حاال حااضاااار آ ونیان ا هور  ردم باه هرهناگ     -   20

هزونی  ی گیرند. هرگاه  و زاد آ ورده های و مهای  ساااات ل و  آ و مهای قدرت دار دارند بر هر 

خراهه ها و  گاه  رد  ه ورف و وادن و سانن و هکرهای ا عی ابار و  آ بتوان انساانها را  

غیر و زنی هاای ویرانفر و نیز تولیادهاای ویرانفر  اه اهزون بر دو سااااوم تولیادهاای  

زاد  نند و هر گاه   آ نها آ نها اساااان  ه خود را از  آ ضااااد هرهنگ هسااااتند و بر    و اهاانیاانناد 

ا کان اساات رار ونین ا هور  ردم    و زادی را غنی سااازند آ زاد هرهنگ  آ صاااحبان و مهای  

 بیشتر  ی شود. 

با خود بفویندن ونین ا هور   و بساااا پرسااا   ننده گرا ی و بسااایاری از خوانندگان        

ن  ور  ی شااااود آ نها یاد آ به روزگاران نیز  برقرار ن ی شااااود. به    و گی ها ژ  رد ی با این وی 
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زادی  ا ل انساااانها از ونین بر  آ اسااات زل و   نخسااان این  ه هنوز ونین ا هور  ردمو 

ن یاب نزم اساان و الفو و ا ام  ی باید تا بتوان در  یکدیفر نیساان. و سااپق این  ه ساا  

انساانها در  دار بساته بد و بدتر  ی  انند. ن ی    و . اگر نه راسان راه رشاد اهتاد و پی  رهن 

ویز سااقید  ردن ساایاه و  آ ونین  الم ه ه یه را دساان    و بینیم  ه ضااد دین ها و وابسااته ها 

 رده اند؟  ز ینه سازی برای بازسازی استبداد سیاه رضاخانی   

 
 

***** 
***** 

 

1389دی     26تا 13از    766ش اره       

 ایرانیان  ی پرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 آلیسیم؟  لیسم و اید ار
 

  با سالم به جناب بنی صدر گرامی: 

از اینجانب خواسته بودید مواردیکه در نظرات شما بنظرم ایده آلیستی می آید ذکر کنم.  

جمالتی که اخیرا در مصاحبه ها گبته اید بعنوان نمونه با قدری تلخی  و ویرایش می  ذیال 

  آورم:

ملت باید فرهنس دیذری پیدا کند وحقوق خود را بشناسد ....... این را ندارد، این مهمتر از  

  اینستکه رهبری دارد یا ندارد، رهبری از آسمان نمی آید و تابع نرز فکر جامعه است.........در 

استقالل و آزادی و......باشد،    ،دوران انقالب جامعه بتدریج پایرفت که خواستار حقوق خود

تبدیل    ،زمانی نذاشته  ، چهور شد مردم ایران همه اینها را یادشان رفت و بیان آزادی ناگهان



95 

 

به والیت فقیه شد ........مردم باید عدم اعتیاد به قدرت را کار روزانه خود کنند. آن وقت می  

فهمند چه مصیبت عظمایی را تحمل می کنند و دنبال حق خود خواهند رفت.... .مسئله  

پیدا   را  جامعه  اداره  جدید  نوع  متناسب  فکر  نرز  باید  جامعه  اول  ندارد.  تقدم  رهبری 

تا  "کنند........در محاصره اصبهان بدست افغانها نادر بود ولی مردم در رخوت و سکون بودند.....

یعنی تغییر اندیشه از بیان قدرت به بیان  "چیزی را در تو تغییر نخواهد داد  تغییر نکنی خدا  

آزادی......آن مردمی که تحقیر میکروب خوانده شدن توس  یک روضه خوان را می پایرند  

    یم آسوده نخواهند شد. بدانند با بی تباوتی و انتظار و ترس از شر این ر 

برایتان نوشتم چاگر در دسترس نیست ببرمایید دو باره  عالوه بر مهالبی که در پیام قبلی  

   ببرستم( موارد زیر را اضافه می کنم:

بنظر من شما پایذاه مردمی رییم را دست کم می گیرید چالبته نرفداران رییم در اقلیت    -1

در صد    90هستند( و بین ناراضیان با مخالبان هم فرق قایل نمی شوید. اگر همه مردم یا  

ل  بودند تا حاالرییم نمانده بود. نتیجه م بت حرکت اصالح نلبان حکومتی روشن  آنها مخا

شدن بن بست های ساختاری حکومت و در نتیجه افزایش تعداد مخالبان بوده است چالبته 

  آنها دنبال این نتیجه نبودند و برای آنها نا خواسته بوده است(.

سددواد بودن اوسددت، بنظر ابراق گویی اسددت.  اگر منظور از روضدده خوان خواندن خامنه ای، بی   - 

حداقل بعد از سدی سدال در راس حکومت بودن چیزهایی آموخته اسدت و آدم بی اسدتعدادی هم 

   نیست و بهر حال از این زاویه، تباوت معنی داری با رفسنجانی و منتظری یا خمینی ندارد. 

خدا آنچه بر قومی حاکم    "ما بانبسددهم ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا    "آیه قرآن می فرماید - 3

اسدت تغییر نمی دهد مذر اینکه خودشدان را تغییر دهند. ولی سدئوال در این آیه هم پیش می آید 

که چه می شددود که بقول شددما اندیشدده راهنمای یک جامعه تغییر می کند  آیا ناگهان اراده می 

بده دارندد مرتدب در گوش آنهدا کنندد و همده بداهم متحول می شدددوندد  و اصدددالح نلبدان جدامعده وای 

بخوانند که زود باشدید متحول شدوید  یا نه، عوامل اجتماعی و اقتصدادی و... زیادی دخیل هسدتند و  

زمان هم باید بذارد تا سداعت موعود برسدد. اینجا سدئوال مرو اول اسدت یا تخم مرو پیش می آید.  
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م و همزمان هستند و هیچکدام تقدم در ایران به یاد دارم شما معتقد بودید تحول عین و ذهن با ه 

   ندارند. 

جامعه امروز ایران هم بنظر من اینهور اسدددت و یکی از عوامل مهم تغییر را حاف یا کاهش اهر       

مخددر و مسدددت کنندده درآمددهدای نبتی میددانم کده می تواندد در اهر تحریم هدای بین المللی بوجود 

   آید. 

امعه ایران ابراق می کنید. وضدع زندگی مادی مردم با بنظر من، حضدرتعالی در میزان فقر در ج - 4

سدال قبل، قابل مقایسده نیست. البته فقر مبرد در اقشاری حدود ده میلیون   10رییم سدابق و حتی  

نبر وجود دارد ولی متاسدبانه این عده نقشدی در تحول سدیاسدی ایران بازی نمی کنند. و باید گبت 

شددددن دنیدا، سدددهت توقعدات مردم از زندگی باال رفته و در    در اهر انبجدار انالعات و دهکدده جهدانی 

نتیجه نارضدایتی هم زیاد اسدت. و همانهور که بخوبی اشداره کرده اید، آنچه اک ر مردم از آن بافلند،  

اینسدتکه این اقتصداد ناشدی از در آمد نبت اسدت و ماندنی نیسدت ضدمن اینکه فرهنس جامعه را  

گبت بخشدی از نارضدایتی اقتصدادی مربود به فرهنس تهوع آور  مصدرفی و فاسدد می کند. و باز باید  

   مصرف سرسام آور در بخشی از مردم است که مسلما نمی توان آنرا تایید کرد یا بر آن تکیه نمود. 

بحث تحریم انتخابات و اینکه اگر مردم شدرکت نمی کردند چنین و چنان می شدد، بنظر ذهنی    - 5

شرکت نمی کردند مهلوب بود ولی واقعیت جامعه اگر بهور  درصد  90گرایی اسدت. مسلم است اگر 

در صدد شدرکت نکنند هیچذاه    90عینی و بدور از تعصدب دیده می شدد، نارضدایتی در حدی که  

نبوده اسددت. البته تجربه انتخابات سددال قبل احتمال اسددتقبال وسددیع از تحریم در انتخابات بعد را  

  افزایش داده است. 

دم از دنیا بخواهند که ما را تحریم کنید تا ما بحرکت در آییم ننس آور است  فرموده اید اینکه مر - 6

چنقل به مضدمون( این بیان هم ذهنی اسدت چون مردم در کلیت خود هیچذاه اینرا نذبته اند و این  

بیان بعضدی فعاالن سدیاسدی اسدت. و نظر من اینسدتکه تحریم ها نتیجه نبیعی سدیا سدت بحران  

   ینکه در اهر در خواست عده ای از قدرتها بوجود آمده باشند. آفرینی رییم است نه ا 

یک اختالف نظر ریشده ای بین اینجانب و شدما در شدناخت روانشدناسدی توده مردم اسدت. شدما  - 7

مردم را عموما مخال  می دانید. لاا از آنها انتقاد می کنید که چرا قیام نمی کنند ولی برداشت من  
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ران زندگی روز مره خود هسددتند و خیلی هم توجهی به تحوالت اینسددتکه مردم اک را سددرگرم گا 

سددیاسددی ندارند. چ و مردم نسددلهای قبل هم چنین بوده اند و چیز جدیدی نیسددت.( نارضددایتی و  

رییم  مخالبت سدیاسدی در اقشدار متوسد  وضدعی  شدهری رو به افزایش اسدت. البته صدحیت اسدت که 

واه داشدت ولی تا رسدیدن به آن عصدیان عمومی،  مدتهاسدت در بن بسدت بوده و هسدت و دوام هم نخ 

   هنوز زمان و صبر الزم است. 

   با تشکر از توجهی که می فرمایید، در انتظار پاس  شما 

 احمد 

 

 پاسخها به پرسشها و ن دهان   ❊

 

انتیار می  این هرصاان را در    و قولی  ه پرساا   ننده گرا ی از  ن ن ل  رده اساان         

 واعیت امروز را بدهپ: نهد که توای  درنور 

برفری کشه بنشا را بر این بگشئاریپ کشه اکثریشت مردم ایران را نشارااششیشان و مخشالفشان       

تششنی  می دهند و  نخیه گرا ی را واقعیت گرا ی بششماریپ و بپئیریپ که جامعه رهیر 

نشاگزیرمشان می کنشد بشه این پرسششش پشاسششخ بشدهیپ: مردم   ، این پشئیرفتن  ، می نواهشد 
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کدامیک را می نواهند؟   ، نها  یسشت و از انوا، رهیران آ یششه راهنمای کیسشتند و اند 

 پاسخها به این پرسش پر شمار می شوند  اما به  هار پاسخ بسنده می کنپ: 

یپ را نمی نواهند و به اصشالگ ژ اکثریت بزر  مردم نارااشیان هسشتند و تاییر ر   - 1

 ، راای هستند   ، به ترتییی که از مشنالتشان کاسته شود   ، ن آ 

اکثریت بزر  مردم نارااشی و مخالو هسشتند اما موافو انقالب دیگری نیسشتند     - 2

اما با تاییری نیز  که   ، گر ه نواستار  تاییر سانتاری« یعنی لئف والیت فقیه هستند 

 راای هستند     ، به نرارت بسنده کند  ، سی  شود  رهیر« 

نواسششتار بازگشششت به قانون  اکثریت بزر  مردم از نارااششی و مخالو مصششمپ    –   3

 اساسی معروف به  پیش نویس« هستند  

اکثریت بزر  مردم از نارااشی  مخالو مصشمپ نواسشتار اسشتقال  دین و مرام از    –   4

 دولت و بی طرفی کام  دولت در امر دین و مرام هستند  

یشک نو، از  هشار نو، رهیری نوانشا ی دارد  پس    ، بشا هریشک از این  هشار فری       

رمشان گرا ی کشه  آ نشه    ، یشد آ تاییری بوجود نمی    ، سششخن کشه تشا مردم تاییر ننننشد این  

نچشه می  آ واقعیشت گرا ی اسششت  مردم ایران می بشایشد وجشدان همگشانی پیشدا کننشد بشه  

تا    ، نواهند و نیز وجدان ششفاف پیدا کنند به ششدنی یا ناششدنی بودن نواسشت نود 

 ند  بتوانند نو، رهیری درنور با نواست نود را برگزین 

یشا مردم ایران وجشدان همگشانی شششفشاف بشه نواسششت نود و در نتیجشه بشه ینی از  آ       

 هشار نو، رهیری پیشدا کرده اند؟ واقعیشت امروز جامعشه می گوید نه  این واقعیشت می  

نها دو نو، سشوم و  هارم را مالوب می دانند اما ممنن نمی دانند  آ گوید: بخششی از  

ا دومی موافو تر هسششتنشد امشا هنوز انتخشاب قاعی بش  ، بخش بزرگی از دو انتخشاب او  

تردیشد کنونی نتیجشه گزیشدن مالوب هشا امشا درجشه بنشدی مالوبهشای   ننرده انشد  لشالشت 
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  ، بنوبه نود   ، تردید مردم را بیششتر کرده اما   ، ناممنن اسشت  ممنن نیافتن انتخاب او  

 ست  گشته ا   ، عام  گئار از گزینه او   و بسا گزینه دوم به گزینه های سوم 

 هشار گرایش عمشده بوجود    – و نشه نشارااششیشان    – نزد مخشالفشان    ، و این  هشار گزینشه        

یپ از عوام  گئار از گزینه های او  و دوم به گزینه های سششوم  ژ ورده اند  رفتار ر آ 

روششن کردن واشعیت برای قاعی کردن انتخاب مردم  ، و  هارم اسشت  عام  دیگر 

 :  است 

یپ از درون اصشالگ پئیر نیسشت و همگان لقیقت را به  ژ هرگاه روششن ششود که ر   • 

  31نا یز می شششود  تجربه    ، ن آ گزینه او  و رهیری سششازگار با   ، مردم کشششور بگویند 

زاد بدهند تا  آ ن کسشان اسشت که تن به بحد  آ بر    ، سشاله اگر بنرر کسشانی کافی نیاششد 

نها  آ نها موافو شوند و یا  آ گزینه دیگر با    3ید: یا موافقان  آ که ینی از دو نتیجه بدست  

 ن سه گزینه هپ نرر شوند  آ با موافقان 

یپ در جهشت محشدود کردن  ژ اصششالگ ر   بحشد از ممنن بودن و یشا نیودن   ، بهر رو       

نه به پایان  ، وردن دولت و دسششتگاه اداری آ انتیارات  رهیر« و به ندمت رشششد در 

 رسیده و نه بسته شده است  

در دوران نمینی و شششاه    ، هرگشاه بر همگشان معلوم شششود کشه وجود  رهیر نشاظر«  • 

ابتی در  زموده ششد و مسشلپ گششت که ایجاد مرکز ث آ مششروطه در دوران پهلوی ها  
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 ، کاری ششدنی نیسشت   ، رأ  دولت ه= مجمو، سشه قوه   که به نقش نرارت بسشنده کند 

 نا یز می شود     ، ن نیز آ گزینه دوم و رهیری درنور  

بحد در باره این گزینه نیز نه پایان یافته و نه بسشته اسشت  هرگاه این بحد نیز به          

نا ممنن بودن دو گزینه او  و   نتیجه برسششد و اجما، و یا نزدیک به اجماعی در باره 

 باقی می ماند دو گزینه سوم و  هارم    ، ید آ دوم بوجود  

نچه مربوک می ششود به مردم سشاالری آ در    ، توافو میان گزینه های سشوم و  هارم   • 

 لاص  است  انتالف بر سر راباه دین و دولت است  

پس بحد پیرامون دولت بی طرف و اسشتقال  دین از دولت و اسشتقال  دولت از         

 : می باید ادامه بیابد  ، بنیاد دینی و بنیاد دینی از دولت 

سشنوالریسشپ تحو  در دین اسشت و با ال یسشیته که تحو  در بیرون دین و قا   به    - 

  ، ینی نیست  در لقیقت   ، جدا ی دولت از کلیسا است 

ریسشپ بیانگر گرایششی واق  بین و جهان ششمو  به تقد  زدا ی از اغل    سشنوال      

مقد  ششمرده می ششدند، بمعنای تقد  زدا ی از    ، ارزششهای اجتماعی که در گئششته 

  ، از جمله سشازمان اجتماعی اسشت  به یمن این تقد  زدا ی   ، قلمرو وسشیعی از فعالیتها 

رزششهای پایدار بششمار نمی رود  دیگر سشازمان اجتماعی یک داده طییعی الیتایر تاب  ا 

ورده تاریخ و سشیاسشتها ی اسشت که انسشانها اتخاذ کرده و به اجرا گئاششته اند   آ بلنه فر 

ورده تمدن  آ قاب  نقد عقالنی و تاییر هسشتند  سشنوالریزاسشیون پدیده ای فر  ، بنا براین 

و ترجمان نواسششتها و رفتارها و کردارهای جدید اسششت  یک سششاماندهی فضششای 

زادی آ زاد شششدن سششیاسششی و  آ اسششت در موافقت با ارزشششها ی که گویای   عمومی 

 وجدان هستند« 

 ، و در عوی 

یک امر ذهنی در راباه با   ، بنا بر این   ، یک بازنما ی و صششورت ذهنی   ،   ال یسششیته        

وجدان و موق  و مواش  در سشامانه فرد و یا گروه اجتماعی اسشت  انوا، بازنما ی ها،  
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ال یسششیتشه    ، ورنشد  بشه ترتییی کشه هر جشامعشه آ ال یسششیتشه را بوجود می   انوا، انشدریشافتهشا از 

نشا( نود را می یشابشد  این بشازنمشا ی هشا را بیشششتر  گونگی هشای دسششتیشابی بشه تجشدد  

 نشتت می گیرند «   ، همدرنتیه  تعیین می کنند و کمتر از منشا  دین و یا فرهنگ 

ینی سشنوالریزاسشیون و دیگری   ،   تعریفی از دو فراگرد 1ه    Baubéroان بوبرو  ژ       

 الیسیتیزاسیون بدست داده است:  

 سنوالریزاسیون از دست دادن نسیی و رو به افزایش ه توأم با زیگزا  رفتن ها         

ال یسشیتیزاسششیون    ، باور جامعه و فرد به مالوب های دینی و فرهنگی اسشت  درعوی 

و تاییر راباشه بنیشادهشا بشا    ،   institutionدر قلمرو بنیشاد ه  ، محش  و نقش اجتمشاعی دین را 

  ، در راباشه بشا دولشت و جشامعشه مشدنی   ، ینشدیگر هاز جملشه راباشه بنیشاد دین بشا بنیشاد دولشت  

 تعیین می کند « 

در مقام   ، ال یسشیته و نیز سشنوالریسشپ مواشو، انتقاد هسشتند  برای مثا   ، در غرب       

میان دین و    ، ون اسشاسشیششان و فنالند که بنا بر قان   ژ مقایسشه ایسشلند و دانمار  و  نرو 

زادی آ ن کشششورهشا انسششانهشا از  آ می گوینشد: در   ، دولشت پیونشد وجود دارد بشا فرانسششه 

ناششی می ششود از  ابزار ششدن ال یسشیته    ، بیششتری برنوردارند  بدیهی اسشت این انتقاد 

ن هشدار آ جامعه ششنا  فرانسشوی نسشیت به    ، لن تورن آ در فرانسشه که سشی  ششده اسشت  

ن دین آ را دسشت آویز دینتاتوری نیاید کرد و بنار اشدیت با این و    دهد: ال یسشیته 

بحد در باره  ند و  ون سشنوالریسشپ و ال یسشیته   ، نیاید برد  پس وقتی در نود غرب 

نمی توان مقلد  ششپ و گو  بسشته ششد و    ، در ایران   ، و نوب و بد بودنششان ادامه دارد 

خصششو( کشه مردم ایران هپ  بحشد را انجشام گرفتشه و بشه نتیجشه رسششیشده فری کرد  ب 

ال یسیته اد اسالم دوران پهلوی را تجربه کرده اند و هپ استیداد بنام اسالم را  برای  

 ، نارج شششدن از این مدار بسششته و برای این که تر  از گرفتار اسششتیداد اششد دین 

می باید به بحد ادامه داد تا به   ، ازعوام  طوالنی ششدن عمر اسشتیداد بنام دین نگردد 

زادی نود را به دسششت  آ انسششان اسششتقال  و    ، ن آ دسششت یافت که از اجرای  طرلی  
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ورد  دولت لقوقمدار ششود  دین و دولت از یندیگر جدا و اسشتقال  بجویند  تضشاد آ 

با دین و مرام تنریپ کننده راباه های گروه با گروه و فرد با فرد نگردد و با اسششتقرار  

دادی بیاسششایند  بدیهی اسششت که در  ایرانیان از هر نو، اسششتی  ، والیت جمهور مردم 

زادی را نیز  آ می باید فرهنگ    ، ششرکت کنندگان در بحد   ، جریان بحد و همگرا ی 

 بجویند   

زادی ایرانیشان و انسششان و  آ بحثهشا را می بشایشد بشا میشارزه برای  بشازیشافتن اسششتقال  و         

  ، ن آ همراه کرد تشا کشه گزینشه او  و رهیری درنور    ، اسششتقرار والیشت جمهور مردم 

بر سششر هدف روشششنی   ، ن و سششه گزینه دوم تا  هارم آ نا یز شششوند  یعنی جانیداران  

این    ، می بشایشد در این کشار شششویپ  وگرنشه  ، اتحشاد بجوینشد  لتی اگر نخیشه گرا بشاشششیپ 

نه گرفتار    ، یند آ تصور که کس یا گروهی جلو بیفتد و مردم به دنیا  او به لرکت در  

لیسششپ شششدن که در بنشد نیا  ماندن اسششت  و اگر هپ به لو جمهور مردم بر  آ اید 

 باز می باید این کوشش را ادامه دهیپ   ، رهیری تن دهیپ 

 

 نن آ پرس  اول و پاسخ به    ❊

 

بنظر من شدددمدا پدایذداه مردمی رییم را دسدددت کم می گیریدد چالبتده نرفدداران رییم در اقلیدت   - 1

در صددد آنها   90ناراضددیان با مخالبان هم فرق قایل نمی شددوید. اگر همه مردم یا هسددتند( وبین 

مخال  بودند تا حاالرییم نمانده بود.نتیجه م بت حرکت اصدالح نلبان حکومتی روشدن شددن بن  

بسدت های سداختاری حکومت و در نتیجه افزایش تعداد مخالبان بوده اسدت چالبته آنها دنبال این  

   ای آنها نا خواسته بوده است(. نتیجه نبودند و بر 

زاد معین می کنشد  انتخشابشات ریشاسششت آ یپ را یشک انتخشابشات  ژ پشایگشاه مردمی ر   –   1

ن روز  رهیر« آ تشازه   - جمهوری او  معلوم کرد کشه پشایگشاه مردمی لشاکمشان امروز  

  ، ششنار ننرده بودند آ که باطن نود را این سشان    – ناظر بود و والیت مالقه نداششت  
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یپ ژ زاد نیود و ر آ ننه  آ با    ، 76در انتخابات نرداد   ، ن پس آ اسشت   از  درصشد   4لدود  

میلیون    5 7  ، قشای نشاطو نوری آ   ، یپ ژ نشامزد ر   ، ن را انجشام می داد آ والیشت مالقشه فقیشه  

درصد و نسیت به    25لدود    ، ورد  که نسیت به شرکت کنندگان در دادن رأی آ رأی  

بشا انجشام  ، 88نرداد   22درصششد بود  و در انتخشابشات   15دارنشدگشان لو رأی کمتر از  

اد نوانشدنشد  امشا هنوز  ژ قشای المشدی ن آ میلیون رأی برای   24بیشششتر از   ، تقلش  بزر  

قای  آ رای  آ قای اسشفندیار رلیپ مششا ی گفت: از  آ  ، ن تقل  بزر  نگئششته آ سشالی از  

اد اسشت   ژ قای المدی ن آ یپ و بقیه متعلو به نود  ژ یلیون متعلو به ر م   4اد  ژ المدی ن 

درصشد مردم ایران نواسشتار    90نها افزون بر  آ بگئریپ از سشنجش های افنار که بنا بر  

 نها نواهان رعایت شدن لقوق انسان هستند   آ درصد   80مردم ساالری و افزون بر  

می بشایشد   ، یپ  شه انشدازه اسششت ژ ر هرگشاه بخواهیپ بشدانیپ براسششتی پشایگشاه مردمی         

مد نفت را در انتیار نداشته باشند و مردم بی  آ بپرسیپ: هرگاه استیدادیان دولت و در 

زادی در گزینش نو، تصششمیپ رأی  آ تر  و برنوردار از اسششتقال  در تصششمیپ و 

هر اسششتیشدادی   ، یپ کنونی رأی می دهشد؟  وگرنشه ژ نهشا بشه ر آ  نشد درصششد از  ، بشدهنشد 

 پایگاه مردمی« دارد  زیرا   ، اسشتوار اسشت  ، ر سشتون پایه های قدرت بدین ناطر که ب 

 یپ می شود  ژ رانت نوار و جانیدار ر   ، اقلیتی از جامعه 

پرسششش لاکی از اینسششت که اکثریت مردم را نارااششیان و مخالفان تشششنی  می    -   2

یپ پنداششته ژ دهند  پرسشش کننده بر این گمان اسشت که من  نارااشیان را مخالفان ر 

می باید رف  ابهام از او ششده باششد  با    ، با تواشیحی که در باره مقدمه پرسشششها دادم   ام  

نشاطر نشششان می کنپ کشه یشک وقشت نرشام اجتمشاعی بشاز و تحو  پشئیر و    ، وجود این 

لنومت اکثریت با یک اقلیت بزر  نارااشی    ، دولت مردم سشاالر و لقوقمند اسشت 

سششیاسششی را قیو  دارد اما با لنومت اکثریت   – روبرو می شششود که نرام اجتماعی  

سششیاسششی   – موافو نیسششت و با یک اقلیت کو ک مواجه اسششت که با نرام اجتماعی  

ید که اقلیشت مخشالو  نرشام دموکراتیشک را بر  آ مخشالو اسششت  هرگاه این نار پیش  
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متحد می شششوند  اما وقتی این    ، با یندیگر   ، اکثریت رااششی و اقلیت نارااششی  ، افنند 

اکثریت بماند و   ، با اسشتفاده از اقلیت مخالو   ، اکثریت می کوششد  ، ود ندارد نار وج 

 اکثریت پیدا کند   ، اقلیت تال  می کند با بهره گرفتن از وجود اقلیت مخالو نرام 

نمی تواند    ، ن آ استیداد والیت مالقه فقیه لاکپ است  بخش ناراای از    ، در ایران       

یپ امنان ابراز ناراششا ی را به نارااششیان  ژ ر   عدم راششایت نود را اظهار کند  اما  را 

نواسشته  ، نمی دهد؟ زیرا هر بار نارااشیان از راه انتخابات و یا لتی اجتما، و تراهر 

جهت لرکت مردم به جان  مخالفت با والیت فقیه   ، اند ناراا ی نود را اظهار کنند 

ب مردم والیشت فقیشه هشدف انقال   ̋ یپ بوده اسششت  زیرا اوال ژ و جنشاگ هوادار  در ر 

 ، یپ مسشالله سشاز ژ ر   ̋ هدف والیت جمهور مردم بود و ثانیا   ، ن انقالب آ ایران نیود و در  

پویا ی هر    ، انیوهی از مسشالله های ل  ناششده سشانته و برهپ انیاششته اسشت  از این رو 

 یپ می کشاند  ژ کار را به مخالفت با ر   ، ولو با هدف ابراز عدم رعایت   ، لرکتی 

ن راای آ از  ه  یز   ، ه معلوم کنیپ ناراای از این استیداد ن شویپ ک آ و هرگاه بر       

واشعیت را بازهپ ششفاف تر نواهیپ کرد و دید: اگر نارااشیان از والیت مالقه    ، اسشت؟ 

 فقیه ناراای و برای مثا   

یپ و نیز مخالفت با اشد دین ها  ژ مخالفت با ر نها به  آ ناراشا ی   ، از اسشالم رااشی باششند 

والیت مالقه فقیه نارااشی باششند بدین ناطر که قانون اسشاسشی  سشرباز می کند  و اگر از  

موافو افتشادن اداره دولشت هیعنی سششه قوه  در    ، پس   ، را  بشدون تنشاز « اجرا نمی کنشد 

دسشت اصشالگ طلیان هسشتند  ینیار دو قوه از سشه قوه در انتیار  اصشالگ طلیان« قرار  

وه قضششا یشه را نمی توان از  ق   ، گرفشت و کشاری از پیش نرفشت  بشاوجود والیشت مالقشه فقیشه 

در صششورت بقای    ، دسششت  رهیر« نارج کرد  هرگاه همان تجربه دو باره تنرار شششود 

همان سشرنوششت را پیدا می کند  از این رو گفته اند: هرکس تجربه    ، والیت مالقه فقیه 

جز پشششیمشانی عشایشد نمی کنشد  تقلش  بزر  نیز معلوم کرد کشه    ، شششده را تجربشه کنشد 
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تن بشه تجشدیشد تجربشه دوره نشاتمی نمی    ، اه از پویشا ی لرکشت مردم گشآ   ، اسششتیشدادیشان 

 دهند   

نهشا را به جم   آ ینی از دو راه باز نیسششت: راهی که    ، بر روی نارااششیشان   ، بدین قرار        

یپ و  ژ نان قرار می دهد و راهی که در تن دادن به ر آ مخالفان می رسششاند و در شششمار  

ان می یابد  رااشی ششدن وقتی ممنن می  یپ پای ژ بی تفاوتی و بسشا رااشی ششدن از ر 

مسشالله سشاز    ، بنا بر ماهیت نود   ، یپ ژ یپ عل  ناراشا ی را از میان بردارد  اما ر ژ گردد که ر 

نها را ل   آ   ، سشا  مسشالله ها ی فراوان سشانته   31اسشت و مسشالله ل  کن نیسشت  در طو   

یک وادی که    ، ورده اسششت  با این لا  آ نها کالف سششردرگمی را بوجود  آ ننرده و از  

ینده و السشا  ناتوانی و    اسشت  را نیاید  آ وادی تردید و سشردرگمی ناششی از تر  از  

   ، از یاد برد  با توجه به این نگر  در واقعیت که کوشش کردم مستقیپ باشد 

عشاجش  ترین و مهمترین کشار    ، وردن نشارااششیشان از بی تفشاوتی و تردیشد و تر  آ بیرون  

 :   ، ت جمهور مردم است  و هنوز جانیداران دموکراسی و والی 

یپ را سششرنگون کنند؟  ژ می توانند ر   ، یپ باشششند ژ درصششد مردم مخالو ر   90یا اگر  آ   –   3

ن  آ یپ نداشته باشند و بر  ژ درصشد مردم  هویتی غیر از مخالو ر   90پاسشخ اینسشت: هرگاه  

یعنی اگر نخواهنشد بشداننشد  شه نو، دولشت و    ، نشششونشد کشه هوادار هشدف روشششن بگردنشد 

توانا به    ، ن نششوند رسشیدن به هدف را ممنن کنند آ جتماعی را می نواهند و بر  نرام ا 

درصشد    90درصشد مخالو می باید    90  ، یپ نمی ششوند  به سشخن دیگر ژ از میان برداششتن ر 

با دولت لقوقمند و جامعه باز و تحو  پئیر بششوند و اسشیاب توانا ی    ، برای مثا    ، موافو 

یپ را با دولت مردم  ژ نود را برای تحقو بخششیدن  به هدف را فراهپ کنند تا بتوانند ر 

نرام اجتماعی را باز و تحو  پئیر    ، سشاالر جانششین و با برداششتن سشتون پایه های قدرت 

وجدان همگانی ششفافی یافته    ، بر هدف   ، درصشد مردم   90لتی اگر    ، کنند  بدین سشان 
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نها سشی   آ نها و بسشا بیششتر از  آ مخالفت    ، باششند اما هنوز دسشتیابی به هدف را ممنن ندانند 

 یپ نمی شود   تصور ژ سقوک ر 

 یپ واق  بینانه نیست  ژ کافی بودن مخالفت اکثریت بزر  برای سقوک ر 

به یمن    ، ن آ و پس از    60پیش از کودتای نرداد    ، یپ ژ بن بسششت های سششانتاری ر    -   4

ششنانته تر ششده اند  این    ، روز به روز   ، بر مردم ایران   ، تواشی  مسشتمر در طو  سشه دهه 

بن بسشتها بر اصشالگ طلیان نیز ششناسشانده ششده اند  اما برغپ پی بردن به  بن بسشتهای  

  ، از راه ارفاق   ، دسشت از رویه نود برنداششته اند  اگر لم  بر صشحت کنیپ   ، سشانتاری« 

اال ایننه    ، نها ششنانته ششده بوده اند آ می توانیپ بگو یپ که بن بسشت های سشانتاری  بر 

عوام  و اسشیاب گششودن بن بسشتها وجود    ، یپ ژ در نود ر   ، نها بر این باور بوده اند که آ 

یپ نشه عوامش   ژ بزر  معلوم کرد کشه در درون ر دارنشد  امشا تجربشه دوره نشاتمی و تقلش   

 و نه اسیاب گشودن بن بست ها وجود دارند   

ینی در باره گفتگوی یک  نماینده    ، از گزارششها ی که وینیلینس انتششار داده اسشت        

  ،  نمشاینشده« بشه طرف امرینشا ی نود   ، مجلس« بشا طرف امرینشا ی اسششت  در این گفتگو 

  ، ن آ انتخابی و محدود کردن    ، یت فقیه و اگر نتوانند هدف اصششالگ طلیان را لئف وال 

اصشالگ طلیان می دانسشته اند و می دانند که اصشالگ  نرامی    ، معرفی می کند  بدین قرار 

ششدنی نیسشت  پس اگر به جای راز سشپردن به    ، ن والیت مالقه فقیه اسشت آ که محور  

  ، ن در میان می گئاششتند واقعیت را آششنارا با مردم ایرا   ، ن قدرت آ امرینا و اسشتمداد از  

 مد  آ فراهپ می    ، گزینه او  نا یز می شد و زمینه همگرا ی جانیداران سه گزینه دیگر 

قای هاششمی رفسشنجانی انتششار داد   آ سشخنانی را از قو     ، سشایت جر    ، دی ماه   1در        

  ، از سوی دفتر  مجم  تشخیر مصلحت« تنئی  شد   ، ن سخنان به او آ هر ند انتساب  

فرزند او به روزنامه  یو    ، که هاششمی رفسشنجانی نامزد ریاسشت جمهوری بود اما زمانی  
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 رهیر«  را بی انتیشار    ، ا  تو دی « گفتشه بود: هرگشاه پشدر  ر یس جمهوری بگردد 

 می کند   

بیشانگر تاییر فنر راهنمشا ی اسششت کشه   اجرای    ، امر مهمتر این کشه محتوای سششخنشان      

قای نامنه ای درکار  آ ایننه    ، ی انگاششت  زیرا بدون تناز « قانون اسشاسشی را ممنن م 

با نصش  فرزند نود به ولیعهدی اسشت و ایننه جم  شدن همه    ، تتسشیس سشلسشله نامنه ای 

یپ  ژ ور اسشت و باید قانون اسشاسشی تاییر کند و ایننه ر آ انتیارات در یک ششخر فسشاد  

  ، سشنوالر می انجامد بیراهه ای را در پیش گرفته اسشت که به سشقوک و بسشا اسشتقرار دولت  

یپ باششد و نه اصشالگ  ژ می باید تاییر ر   ، از دید انتششار دهندگان قو    ، یعنی این که هدف 

 ن   آ 

  ، بلنه بیششتر   ، یپ نیسشت ژ ورده عم  ر آ موافو و نارااشی و مخالو تنها فر   ، بدین سشان         

لاصش  پیدایش یک نیروی محرکه سشیاسشی توانا به تیدی  ششدن به بدیلی با هدف و  

 شفاف است     روشی 

 

 نن آ پرس  دوم و پاسخ    ❊

 

اگر منظور از روضده خوان خواندن خامنه ای بی سدواد بودن اوسدت بنظر ابراق گویی اسدت. حداقل    - 2

بعد از سدی سدال در راس حکومت بودن چیزهایی آموخته اسدت وآدم بی اسدتعدادی هم نیسدت و بهر  

   رفسنجانی و منتظری یا خمینی ندارد. حال از این زاویه تباوت معنی داری با  

وردن بی  آ قای نامنشه ای نه از راه تحقیر و نه از راه بیشاد  آ رواششه نوان نواندن     –   1

سششوادی او اسششت  بخشاطر وارد کردن یشک واقعیشت در وجشدان همگشانی اسششت  این  

واقعیت: او برابر قانون اسشاسشی کئا ی نیز صشاللیت رهیری را نداششته است لتی اگر از  

او را    ، قشای مشششنینی جعش  نشششده و بشه اسششتنشاد نشامشه مجعو  آ قشای نمینی نشامشه بشه  آ و   ق 

ور ششد که انتیار مالو  آ دا پ می باید به جامعه یاد   ،  رهیر« ننرده بودند  مهمتر از این 
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یشک نفشت ملی و عشامش  واپسششگرا ی    ، یشک رواششه نوان  برجشان و مشا  و نشامو  او« 

 است  

  ، از زور اسشتفاده کرده اسشت   ، ای دانش و نرد به ج   ، سشا    30کسشی که در طو     –   2

یک مستید    ، رشد نمی کند واپس می رود  تاریخ بشر   ، بخالف تصور پرسش و نقد کننده 

به نود    ، که در دوران لاکمیت نویش رششد عقلی کرده و اسشتیداد را رها ننرده باششد 

 هال  شد     ، ندیده است  نیک فرمود علی ه، : هرکس استیداد شیوه کرد 

قشایشان نمینی و هشاشششمی رفسششنجشانی فرقی نشدارد  امشا اگر در  آ قشای نشامنشه ای بشا  آ        

در می یشابیپ کشه بشه تشدریج کشه بشه    ، قشای نمینی تشتمش  کنیپ آ تراوشششهشای  فنری« 

می داد  دسشتور کششتار زندانیان در  عق  او توان از دسشت    ، اسشتیدادگری نو می کرد 

 بیانگر مای  مالو زور شدن عق  است    ، 1367تابستان  

 

 : ن آ پرس  سوم و پاسخ    ❊

 

خددا آنچده بر قومی حداکم    "ان اهلل ال یغیر مدا بقوم حتی یغیروا مدا بدانبسدددهم   "آیده قرآن می فرمدایدد - 3

اسدت تغییر نمی دهد مذر اینکه خودشدان را تغییر دهند. ولی سدئوال در این آیه هم پیش می آید که  

نند و همه  چه می شدود بقول شدما اندیشده راهنمای یک جامعه تغییر می کند  آیا ناگهان اراده می ک 

باهم متحول می شوند  واصالح نلبان جامعه وایبه دارند مرتب در گوش آنها بخوانند که زود باشید  

متحول شدوید  یا نه، عوامل اجتماعی و اقتصدادی و... زیادی دخیل هسدتند و زمان هم باید بذارد تا  
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ایران به یاد دارم شدما  سداعت موعود برسدد . اینجا سدئوال مرو اول اسدت یا تخم مرو پیش می آید. در  

   معتقد بودید تحول عین و ذهن باهم و همزمان هستند و هیچکدام تقدم ندارند. 

جدامعده امروز ایران هم بنظر من اینهور اسدددت ویکی از عوامدل مهم تغییر را حداف یدا کداهش اهر       

   لی بوجود آید. مخدر و مست کننده در آمدهای نبتی میدانم که می تواند در اهر تحریم های بین المل 

تخپ مرک او  بود یشا مرک، گویشای گیجی عقش  بر اثر رو  کردن مناو صششوری    –   1

نچه به تاییر جامعه مربوک  آ در    ،  نین پرسشششی وجود ندارد  برای مثا    ، اسشت  در واق  

 دو نرر اظهار و هر دو تجربه شده اند:   ، در طو  تاریخ   ، می شود 

یک نرر می گفت: تاییر ده تا تاییر کنی  لنینیسشتها این نرر را به اجرا گئاششتند و    –   1 1

ن شششد  این نرر تاییر عینی هتاییر راباه طیقه  آ یپ شششوروی و سششقوک  ژ ر   ، ن آ لاصشش   

 وا  را مقدم و لاکپ بر تاییر ذهنی می انگاشت   ژ زلمتنش با طیقه بور 

باید تاییر کرد تا تاییر داد  بنا    ، این نرر مده اسششت  بنا بر  آ ن  آ رهنمود دوم در قر    -   1 2

کردار انسششان و ذهنیشت او بشا هپ تاییر می کننشد و هرکس کشه تاییر می    ، بر این رهنمود 

  ، نیروی محرکه تاییر می شششود  هرکس دیگری تاییر کند و با اولی همراه شششود   ، کند 

نقش  هرکس می باید نود را صششال     ، نیروی محرکه بزر  تر می شششود  از این رو 

بششناسشد و بی تفاوتی را سشل  انسشانیت  از نود بداند  می بینید که مسشالله او  تخپ مرک  

 بوجود نیامد     ، بود و یا مرک 

عوام  سشیاسشی و اقتصشادی و اجتماعی و فرهنگی در تولید نیروهای محرکه نقش     -   2

در    ، نود بنابر اندیششه راهنمای    ، نها را آ   ، دارند و این نیروهای محرکه هسشتند که انسشان 

انسشان و اندیششه راهنمای او نقش او  را    ، رششد و یا در تخری  بنار می برد  از این رو 

نقش او  را پیدا    ، زادی آ تاییر اندیششه راهنما از بیان قدرت به بیان    ، پیدا می کنند  پس 

می کند  این اندیششه اسشت که می باید باور پی گیر به جامعه ابالک ششود  به میزانی که  

نیروی محرکه تاییر بزر  تر و بدی  توانا تر    ، معه به این اندیششه می گروند اعضشای جا 

عوام  سشیاسشی و     یا مسشاعد تولید بیششتر نیروهای محرکه و بنار    ، می ششود  بدین قرار 
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نهشا می شششونشد و در تولیشد و بنشار افتشادن نیروهشای محرکشه نقش می یشابنشد  و یشا  آ افتشادن  

نها در تخری  می شششوند  بنا بر هر  آ ه و بنار افتادن  مسششاعد تولید کمتر نیروهای محرک 

به فعالیتهای نود جهت رششد در اسشتقال  و    ، انسشانهای عضشو جامعه   ، یک از این دو نقش 

زادی را می دهند و یا جهت ویران ششدن و ویران کردن و تششدید اعتیاد به اطاعت  آ 

نهشا در  آ میزان تولیشد نیروهشای محرکشه کپ و بنشار افتشادن    ، از قشدرت را  در ایران امروز 

 تخری  زیاد است  پس زمینه برای  عم  نیروی محرکه تاییر مساعد است   

مد نفت نقش تخدیر کننده ندارد نقش ویرانگر را دارد  تحریپ مان  ایفای این  آ در   –   3

این نقش نششد     مان  ایفای   ، یپ صشدام ژ تحریپ عراق در دوران ر   ، نقش نمی ششود  ناننه 

ذهنیتی اسشت که به اعضشای جامعه الاا  می ششود  هرگاه اقتصشاد ششناسشان    ، تخدیر کننده 

و سشیاسشت ششناسشان و جامعه ششناسشان و فرهنگ ششناسشان انسشان را بعنوان نیروی محرکه و  

مدهای بنار  آ بشششناسششانند و پی    ، تولید کننده نیروی محرکه و بناربرنده نیروی محرکه 

بر مردم معلوم کننشد و راه تاییر جهشت دادن بشه    ، محرکشه را در تخریش  افتشادن نیروهشای  

بر مردم بششناسشانند  جامعه به لرکت در می    ، نیروهای محرکه را از ویرانگری به رششد 

 ن می پردازد  آ کمتر کسی به    ، در دان  و نارج از کشور   ، ید  کاری که از بداقیالی آ 

جز اظهشار    ، ه ایران را تحریپ کنشد ن نواسششتن کشآ مراجعشه بشه قشدرت نشارجی و از        

سششرنوشششت نویش را در دسششت قدرت    ، بدین مراجعه   ، ناتوانی نیسششت  مردم ناتوان 

نارجی قرار می دهند  تجربه تلخی که مردم ایران از ششنسشت در جنگ با روسشیه در  

نشان را نسششیشت بشه  آ بشایشد    ، می پردازنشد   ، ن پس تشا امروز آ دوران فتحعلی شششاه قشاجشار و از  

پدید    ، سشخت لسشا  کرده باششد  به جای این رو  اشد اسشتقال  و ویرانگر اسشتقال ،  

همان کاری اسششت که باید کرد  معلوم کردن    ، وردن وجدان همگانی به لقوق ملی آ 
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همان    ، اثر بنار بردن نیروهای محرکه در رشششد و این معلوم را وجدان همگانی کردن 

 کاری است که باید کرد  

 

 نن آ پرس  نهارم و پاسخ    ❊

 

بنظر من حضددرتعالی در میزان فقر در جامعه ایران ابراق می کنید. وضددع زندگی مادی مردم با    -   4

سدال قبل قابل مقایسده نیسدت. البته فقر مبرد در اقشداری حدود ده میلیون نبر    10رییم سدابق وحتی  

ایران بازی نمی کنند. و باید گبت در اهر  وجود دارد ولی متاسدبانه این عده نقشدی در تحول سدیاسدی  

انبجدار انالعات و دهکدده جهدانی شددددن دنیدا، سدددهت توقعدات مردم از زندگی باال رفتده و در نتیجده نا  

رضدایتی هم زیاد اسدت. و همانهور که بخوبی اشداره کرده اید، آنچه اک ر مردم از آن بافلند اینسدتکه  

دنی نیسدت ضدمن اینکه فرهنس جامعه را مصدرفی و فاسدد  این اقتصداد ناشدی از در آمد نبت اسدت ومان 

می کند. و باز باید گبت بخشدی از نارضدایتی اقتصدادی مربود به فرهنس تهوع آور مصدرف سدرسدام آور  

 در بخشی از مردم است که مسلما نمی توان آن را تایید کرد یا بر آن تکیه نمود. 

ر اسشت  هرگاه بخش دولتی  میلیارد دال   368دولت لدود    1389بودجه ک  سشا      –   1

کش  تولیشد نشانشالر    ، درصششد تولیشد نشانشالر ملی همسششاوی کش  مصششرف   بشدانیپ   80را  

میلیون نفر    72میلیشارد دالر می شششود  هرگشاه این رقپ را بشه لشدود    442لشدود    ، دانلی 

دالر در سشا  می ششود  این رقپ دروک اسشت    6000  ، تولید نانالر سشرانه   ، تقسشیپ کنیپ 

درصششد    40مد سششرانه« هزینه بودجه اسششت و لد اق   آ زیرا بخش بزرگی از این  در 

مشد نفشت  آ ن را در آ و بخش دیگری از  تولیشد نشانشالر دانلی را رانشت نوارهشا می برنشد   

و قراشه های دانلی و نارجی تششنی  می دهند که نوردن از مایه اسشت  به سشخن  

گویای میزان پیشششخور کردن    ، مد سششرانه« در یک اقتصششاد مصششرف محور آ  در   ، دیگر 

ایران    ، مد سششرانه« آ از لحاظ  در   ، کشششور   135در میان    ، ثروت ملی اسششت  با همه اینها 

اد را ر یس جمهوری  ژ قای المدی ن آ سشالی که    ، 1384فتپ اسشت  در  ردیو هفتاد و ه 
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هزار دالر داششتند  کششوری که نه    44مد سشرانه  آ مقام او  را دانمارکی ها با در   ، کردند 

 نفت دارد و نه گاز و نه هیو معدن مهمی  

دولت می نواهد از راه    ، اما بودجه دولت از مالیات لاصش  نمی ششود  هپ اکنون        

ورد  پس بودجه دولت از  آ هزار میلیارد تومان پو  بدسششت    40  ، ردن قیمت ها آزاد ک 

فرو  نفت و گاز و وام از نرام باننی دانلی و قراشه های نارجی و کسشری لاصش   

فرو  و پیش فرو     ، درصششد از تولید نانالر سششرانه   80  ، می شششود  به سششخن دیگر 

ا اندازه نمی شناسد  اگر پرسش  نه آ ثروت هوامها  کشور است  یعنی فقر ایرانیان و کشور  

ن سشان که  آ نسشت که اقتصشاددانها واقعیت را  آ بخاطر    ، کننده به صشورت بسشنده می کند 

 هست برای مردم ایران تشری  نمی کنند  

قسمت دوم پرسش نیست و بیان واقعیت است  اال ایننه مردم ایران می باید بدانند    –   2

از دو برابر مصشرف نانالر    ، د می کنند که قدرت نریدی که دولت و نرام باننی ایجا 

همین قدرت نریدی    ، ملی نیز بیششتر اسشت  علت تورمی که در افزایش دا می اسشت 

اسشت که ایجاد می ششود  هرگاه بخششی از این قدرت نرید از کششور نارجی نمی ششد  

از ورود به بازار نودداری    ، برای اسشتفاده از فرصشتهای رانت نواری   ، و بخش دیگری 

انفجشارهشای قیمتهشا مشداوم می گشششتنشد  این قشدرت نریشد اسششت کشه دروازه    ، نمی کرد 

لمانی و    و نیز قا اقها باز نگاه  آ ودره های  ینی و روسشی و  آ های  کششور را بر روی فر 

 داشته و تولید دانلی را در معری نابودی قرار داده است   

 

 پرس  پنام و پاسخ آنن   ❊

 

بحث تحریم انتخابات و اینکه اگر مردم شدرکت نمی کردند چنین و چنان می شدد، بنظر ذهنی    -   5

درصدد شدرکت نمی کردند مهلوب بود ولی واقعیت جامعه اگر بهور    90گرایی اسدت. مسدلم اسدت اگر 

در صدد شدرکت نکنند هیچذاه نبوده    90عینی و بدور از تعصدب دیده می شدد، نارضدایتی در حدی که  
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لبته تجربه انتخابات سدال قبل احتمال اسدتقبال وسدیع از تحریم در انتخابات بعد را افزایش داده  اسدت. ا 

   است. 

هزار صشندوق سشیار    14هزار صشندوق رأی ثابت و    30با توجه به میزان رأ ی که در    –   1

قای  آ هرگاه کسانی که در مخالفت با والیت مالقه    ، ممنن بود به صندوقها ریخته شوند 

انتخابات را تحریپ می    ، رأی دادند   ، اد ژ قای المدی ن آ نامنه ای و ریاسششت جمهوری  

را    ، ن کشششور آ بعد از انتخابات انیر در    ، ر واششعیتی روشششن تر از واششعیت مصشش  ، کردند 

مالی مشششروعیت    – یپ مافیاهای نرامی  : به نود و دنیا می گفتند رژ وردند آ بوجود می  

  ، یشک جمعیشت بزرگی دسششت بشه ترشاهرات می زدنشد   ، ن آ روزی بعشد از    ، نشدارد  و اگر 

یپ نشامشششرو، را در مواشش  دفشاعی قرار می دادنشد  و  ون قلمرو عمش  را بیرون از  ژ ر 

یپ  ژ ن ر آ نها بودند و ششنسشت لتمی از  آ یپ معین کرده بودند  پیروز قاعی  ژ محدوده ر 

تا    ، درصشد نارااشی و فعا  می ششدند و یا بششوند   90الزم نیسشت    ، می ششد  بدین قرار 

ذهن گرا ی نشدیشدن    ، 88نرداد   22تحریپ مجثر شششود   بنشا بر تجربشه انتخشابشات قالبی  

 یپ بود  ژ یت بخشیدن به ر واقعیت و شرکت در  انتخابات« و مشروع 

  ، در اینجا   ، نوشششته ام    ،  ند نوبت   ، در باره  را ی تحریپ انتخابات  ، پیش از این   –   2

امر بسشیار مهمی را ناطر نششان می کنپ: تجربه ها در جامعه های مختلو    ، به انتصشار 

 در این قاعده بیان می شوند:   ، و در جریان تاریخ 

یپ زورمدار باور قا  به شششنسششت می انجامد و عم  در ژ عم  در محدوده ر       

یعنی هدف و رو  لو باششند و    ، بششرک ایننه به لو باششد  ، ن محدوده آ بیرون از  

  ، یپ را نشاگزیر کنشد در فراننشای لو بشا ایسششتشاده برلو مقشابلشه کنشد ژ ر   عمش  کننشده 

 بدون تردید به پیروزی می انجامد  

در تحریپ انتخابات از این دید باید نگریسششت  لتی اگر شششرکت کنندگان در       

یپ ژ تحریپ اقلیت کو نی باششند اما هپ بر لو بایسشتند و هپ به قلمرو لاکمیت ر 

 نها نواهند بود  آ پیروز نها ی  ، زورپرست در نیایند 
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 نن آ پرس  ششم و پاسخ   ❊

فرموده ایدد اینکده مردم از دنیدا بخواهندد کده مدا را تحریم کنیدد تدا مدا بحرکدت در آییم نندس آور - 6

اسدت چنقل به مضدمون( این بیان هم ذهنی اسدت چون مردم در کلیت خود هیچذاه اینرا نذبته 

ت. و نظر من اینسدتکه تحریم ها نتیجه نبیعی سدیا سدت  اند و این بیان بعضدی فعاالن سدیاسدی اسد

  بحران آفرینی رییم است نه اینکه در اهر در خواست عده ای از قدرتها بوجود آمده باشند. 

مده بود که تحریپ نفت مردم را از لالت مسشتی بیرون می  آ در پرسشش سشوم    –   1

 توای  بایسته را دادم   ، برد  در باره بر صواب نیودن این طرز فنر 

این گفتشه  ایننشه مردم از دنیشا بخواهنشد کشه مشا را تحریپ کنیشد تشا مشا بشه لرکشت   –   2

بدین معنی نیسششت که مردم ایران  نین نواسششته اند  انتقاد به نرر کسششانی    ،  یپ« آ 

اسششت که از امرینا و غرب می نواهند تحریپ ایران را کام  کنند  بدیهی اسششت  

غیر از این که نویششتن را عاجز   ، نواسشتار تحریپ نود ششوند  هرگاه جمهور مردم 

وطن دوسشتی و اسشتقال  را نیز از یاد برده اند و نواسشتار جانششین والیت    ، دانسشته اند 

 فقیه شدن سلاه و والیت بیگانه بر نود گشته اند   

گروههای نا ن، نویشششتن را به ارتجاعی ترین و سششلاه جو ترین   ، هپ اکنون       

نها هسشتند  پس  آ ی امرینا و اروپا می فروششند و فخر نیز می کنند که عام  گرایششها 

تنها اشامن بقای ایران اسشت    ، لسشاسشیت کام  جامعه ملی نسشیت به اسشتقال  کششور 

زادی نود بهشا دهنشد و بشه جنیش همگشانی روی  آ هرگشاه ایرانیشان بشه اسششتقال  و  

 اتنپ شمرده اند  باد و بزر  م آ فرصت را برای رشد و بنای ایران    ، ورند آ 

 

 پرس  هقتم و پاسخ آنن   ❊

 

یک اختالف نظر ریشده ای بین اینجانب وشدما در شدناخت روانشدناسدی توده مردم اسدت. شدما - 7

مردم را عموما مخال  می دانید لاا از آنها انتقاد می کنید که چرا قیام نمی کنند ولی برداشددت 
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من اینسددتکه مردم اک را سددر گرم گاران زندگی روز مره خود هسددتند و خیلی هم توجهی به 

ندارند. چو نسدلهای قبل هم چنین بوده اند و امر جدیدی نیسدت.( نارضدایتی و   تحوالت سدیاسدی 

مخالبت سدیاسدی در اقشدار متوسد  و ضدعی  شدهری رو به افزایش اسدت. البته صدحیت اسدت 

رییم مدتهاسدت در بن بسدت بوده و هسدت. و دوام هم نخواهد داشدت ولی تا رسدیدن به آن   که 

 . است عصیان عمومی، هنوز زمان و صبر الزم  

 ، در پاسخ به اشنا  و پرسشی پیشن   ، در باره گرایشهای موجود در جامعه ایرانی   –   1

یپ هسششتند و جمعیت  ژ تواششی  الزم را داده ام  نیک می دانپ که اقلیتی هوادار ر 

بزرگی را بی تفاوتها تشششنی  می دهند  از این رو اسششت که بیشششترین کوشششش را  

    نها می کنپ آ صرف تشری  واعیت کشور برای  

غاز می  آ تاییر را نیروی محرکه سششیاسششی    ، اما هماناور که ناطر نشششان کردم   –   2

  ، بتدریج   ، بزر  تر می شششود و جمهور مردم را   ، زمان به زمان   ، کند و بسششان بهمن 

ماده جنیش همگانی می کنند  به این اثر است که بهای الزم را می دهپ  ناراا ی  آ 

مدن آ زادی و به لرکت در آ برنوردار شدن از بیان    ، و مخالفت را کافی نمی بینپ 

وردن را نیز اششرور می بینپ  نیشک می دانپ بیرون رفتن ایران از  آ و بشه لرکشت در 

زادی زمان می نواهد و ایسشتادگی بر  آ اسشتیداد و وابسشتگی و باز جسشتن اسشتقال  و  

پ که  لو می نواهد و از ایسشتادگی نسشته نششدن می نواهد  اما این را نیز می دان 

زمشان تحو  را کوتشاه تر می کنشد  اگر کمتر    ، هر ایرانی کشه بشه لو قیشام کنشد 

اسششتیداد و وابسششتگی    ، بر باط    ، زادی آ اسششتقال  و    ، تردیدی در پیروز شششدن لو 

یپ مشافیشاهشا و بیشششتر بلحشاظ ایسششتشادگی  ژ کمتر بخشاطر قاعی بودن سششقوک ر  ، نشدارم 

 ایستادگان برلو است  

 ------------------------ 

 ,Baubéro ;  Laïcité 1905-2005, Entre passion et raison  53صفحه    –   1

Seuil 2004,   Jean 
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***** 

1389 بهمن   10دی تا  27از  767    شماره  

 ایرانیان  ی پرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 وقتی دش نو انسان را از درسها غاهل  ی  ند
  

  

پرسا  از  3به   758پرسا   رده بود. در ان زب اساز ی شا اره  47ه والنی      

 پاسخ  ی دهمن ونها پاسخ داده بودم. این   به ی  نند از پرسشهای دیفر اوآ

یه ای که از قبل بر پیامبر نازل شددد که خداوند  آو   دیدگاه شددما در رابهه با حدیث بدیر-4

چه   یسددت چن نعمت آ چیسددت   "واتممت علیکم نعمتیالیوم اکملت لکم دینکم  "فرمود:

شدیعه و سدنی حدیث را پایرفتند ولی بحث برسدر وایه  چیزی باعث تکمیل دین شدده اسدت 

همچنین دیدگاهتان درباره حدیث هقلین   شدددما چه نظری دارید  .حدیث اسدددت مولی در

انید که  تالش برای حبظ وحدت مید یا شما عمل به مصلحت وآسدکوت علیچع( را  چیسدت 

 حق خود گاشت  از

اصددهالحی که برخی مخالبین اسددالم به کار می   یات جنایی چآاز شددما تقاضددا دارم که   -5

و.....    4محمدد  61احزاب     38-33مدایدده     12انبدال    28-163-12-5یدات توبده  آبرندد( همدانندد  

را مور  20فتت     27احزاب     12-69یدات بنیمدت گیری همدانندد انبدال  آنین  چهم د و..... 
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 کنیز داری در  درباره ی چذونذی برده و  بررسدی قرار دهید گر چه شداید بارها نوشدته باشدید.

 توضیت دهید. قران نیز

 

 پاسخ به پرس  نهارمن ❊

 

یکی اینسان  ه او دولن توسایق  رد.  واز ن د هایی  ه به پیا بر )ا(  ی شاود    

قرن پی  توسااایق  رده   14بیان قدرن و  رام دولتی اسااان  ه او در   وپق اسااازم

ید.  وضوع پرس  نهارم پرس   ننده گرا ی نیز اینسن آاسن و بکار ا روز ن ی 

یا آ ون ومی )ع( شااد یا نشااد؟ اگر شاادآیا ریاساان دولن نوبنیاد از آ ودر غدیر خم  و ه

پرساشاهای دیفری را او بخاالر وحدن  سام انان از حگ خود گذشان؟  پرسا   ننده 

 با  ن در  یان گذاشته اسن 

   و .  با واود این هساد گستری بر روی ز ین اسن 

اهزون بر داشاااتن ومم و بی    و حدودو حدا ثر  اازاتها هساااتند و تعیین  اازان حدا ثر   • 

نیاز به قاضای دارد  ه اصاول راهن ای قضااون را بشاناساد و حکم او    و غرضای خداوند 

 نها  رده اسنن آ ن قضاون را تابع آ ناقض اصولی نشود  ه قر 

ن  آ اصاال اساان. قاضاای  ی باید در قضاااون    20تابع  و بنا بر قرآن  و قضاااون در اساازم   • 

ران. اصال  همن دادن و اصال تر یم و اب   و ن اصاول اسان آ اصاول را رواین  ند. از ا مه  

  و این دو اصال و اصاول دیفر رواین نشاده باشاند   و ن آ پق اگر حک ی صاادر شاود  ه در  

 ساای  ه اساامحه بدساان  ی گیرد و در   ام دهاع از خود در   و ظال انه اساان. بدین سااان 

 حارب  ی    و برابر  تااوز به ح ی نیساان بمکه در   ام سااماله بر صاااحبان حگ اساان 

 رده خود پشای ان نشاده و انگ را رها نکرده  از    و اگر پی  از دساتفیری   و شاودو او را 

به   و گانه  ی باید  اازان  رد. قاضاااای  ه ومی )ع( بود  20با رواین اصااااول    و باشااااد 

  حارب  همن داد. 

 و هر گاه شارا ال نزم برای تح گ ارم سارقن ا ع باشاند   و در  ورد  اازان ساارق نیز    • 

 رواین  ند.    و ق قاضی  ی باید اصول بیستفانه را در حکم خود در باره سار 

ن  ی شااااود و  آ ا ر بق  ه ی  اه بکاار بردن  نالگ صااااوری  اانع از توااه باه        

 ی   و ن غاهل شاده اند و یا دانساته آ ن  نالگ از  آ یا به دلیل بکار بردن   و » خالقان اسازم« 

اینساااان  اه خواه در بااره  ااازاتهاا و   و ن غااهال  نناد آ خواهناد و ول ا عی و هردی را از  

  و اارای هر رهن ود و دسااتور تابع اصااول اساان. هر نظام قضااا ی  و خواه در باره انگ 

حد اقل و حدا ثر  اازان   و ن آ اصااااول راهن ا ی دارد. قانون ارم را تعریف و وزوه بر 
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با لحاظ  ردن اصاااول  و در   ام قضااااون و صااادور حکم   و را  عین  ی  ند. ا ا قاضااای 

اصاول بیسان گانه ای را   رر  رده  و ن نیز آ  ی باید ر ی بدهد. قر   و ن ای نظام قضاا ی راه 

بنا  و نها پیروی  ند. هر گاه نظام قضاا ی اسازم آ قاضای  ی باید از     و در قضااون   و اسان  ه 

 شاهده خواهد شد  ه نظا های    و با نظا های قضا ی  نونی   ایسه واقعی شود   و ن آ بر قر 

شا ار اصاول بسایار   تر و در   و نها آ و ب اهتاده هساتند. در   هنوز بسایار   و قضاا ی  نونی 

 .     اازاتها سخن تر و  م نتیاه بخ  تر هستند  و نتیاه 

  12یاه  آ  وزد  اه در آ ه اان درق  را  ی   و در بااره اناگ  و سااااوره  ح اد   4یاه  آ در    -   4

سااوره   12یه  آ  وخته اساان و ه ان توضاایی را تویید  ی  ند  ه در  ورد آ سااوره انقال   

انقال داده شاادن  ی باید دشاا نی را  ه انگ براه انداخته اساان و قربانیان تااوز را  ی  

  و از تااوز   و  شان و اسایر گرهن تا  ه انگ شادن خود را از دسان بدهد و  تااوز  و  شاد 

زاد  آ زاد  ردن و یا آ یز  عین  ی  ندن رو  و ل با اسایران را ن   و یه آ  نصارف شاود. در 

قابل   ایسااه اساان با رهتار قوای ا ریکا با اساایران وراقی    ردن در ازای دریاهن هدیه. 

 در زندان ابوغریب و با اسیران اهغانی در زندان گوانتانا و 

یه  آ توضایی دادم. ا ا در باره   12یه  آ ساوره انقالن در باره   69تا   12یه های   آ از     –   5

 بایدم گقنن  و دیفر های 

 ساای  ه زور ن قانونی را باز  ی گوید  ه قانون  کاهان خوانده  ی شااود  13یه  آ در   • 

ت   آ در   و ورد آ یاد و  ساااای  اه اناگ در  اار  ی آ باه زور از پاا در  ی    و ورد در  اار  ی آ 

خشااونتی  ی سااوزد  ه بر اهروخته اساان.  ساای  ه هکر  ی  ند برای هدف خوب  ی  

به هدف   و رد و زور را وساااایمه رساااایدن به هدف خوب  ی  ند توان وساااایمه بد بکار ب 

سازگار با زور  ی رسد  ه ویران شدن و ویران  ردن اسن. ای  ا  انسانها این درق 

 و بکار  ی بردند.    وختند آ بزرگ را  ی  

اثران  رگبار هرار از برابر دشاا نی را گوشاازد  ی  ند  ه به    و 16تا   14یه های آ در   • 

 انگ تهاا ی دسن زده اسن.  

یعنی   و برای خادا بااشاااااد   و  وزد  اه هر گااه اناگ دهااوی آ  ی   و  19تاا   17یاه هاای آ در  • 

خاداوناد   و زادی خود را از دساااان نادهناد و بر حگ باایسااااتناد آ اناگ  ننادگاان اساااات زل و  

به دش ن    و . بدین  عنی  ه نون از حگ بیرون نرهته اند نان  رده اسن آ ن  آ پیروزی را از  

زور  اداری را رهاا  ناد و ح وق خوی  و ح وق دیفران را   و  تاااوز هرصااااان داده اناد 

از شاکسان خود وبرن  و یه از  اهران )پوشاانندگان حگ(  ی خواهد آ بشاناساد. اینسان  ه  

 گیرند و از وناد با حگ دسن بردارند. 

ه پنادهاا هسااااتناد باه  د ناان. در بااب و ال باه ح وق و  یا  رشااااتا   29تاا   20یاه هاای آ   • 

االاون از خدا و رساااول و ل    و در و ل به حگ. در ح ی ن  و االاون از خداوند و رساااول 
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به ح وق خوی  و رواین ح وق دیفران اسان. نه تنها به این دلیل  ه از حگ  المگ  ه  

سااان در  از حگ صااادر ن ی شااود و نه تنها به دلیل ههرساان شاادن ح وق ان   و خدا اساان 

ن را از یاد نبرید.  آ یه هان شاااا ا حگ را  ی شاااانوید پق  آ بمکه به دلیل تصااااریی  و ن آ قر 

 نهایند  ه  ر و نل هستند و تع ل ن ی  نند.  آ بدترین انبندگان نزد خداوند  

ا ا انگ تداهعی گرنه ا ر واقع اسان  ه  وضاوع شاور شاورای  ردم  ورد تااوز        

  ام اارا اسااان و از  سااا ول اارای   و   ام دهاع  و  ی شاااود و پق از تصااا یم به دهاع 

بر  یزان حگ باشااد.   و ا ا این االاون نیز  ی باید  و  ی باید االاون  رد   و تصاا یم به دهاع 

یعنی دهاع  نندگان ن ی باید با ه ان هدف بانفند  ه  تااوزان ساااماله المب  ی انفند.  

  و یه آ و ل به حگ  ردن حتی در انگ اسان. هر گاه به این   و پق االاون از خدا و رساول 

ننان زیانهای وظیم ن ی دیدند و    و ساله   8در انگ   و  ردم ایران و وراق  و و ل شده بود 

 . ال ه این ن ی شد  ه این  هسن سرنوشن  ن 

ه ان قانون  کاهان را باز توضاایی  ی دهدن خداوند نا  تعین اساان. پق   و 30یه  آ در   • 

باید  و  ه انسااان اساانو  کر )شااکمی از اشااکال زورگو ی( را بکار  ی برد  و وقتی  تعین 

 ال  ن باشاد  ه ز انی این  کر به او و  ساان او باز  ی گردد. نرا   ه هساتی هوشا ند 

برخود  ی اهزاید و ساااارانااام به و ال    و تا بی نهااین  و بی نهااین اساااان. یعنی هر و می 

در ااا باه او    و  نناده بااز  ی گردد. هنوز اقباال  ی باایاد باا  کاار یاار بااشاااااد  اه  کر او 

ورد و زندگی  آ بازگردد و او از  رده خوی  پشی ان شود و ح وق ذاتی خوی  را به یاد 

 وق دیفران  ند. و گرنه روزگار او سایاه تر  ی شاود.  ن ح وق و رواین ح آ را و ل به  

به سارنوشان زورگویانی بنفرید  ه خویشاتن را  کار و سایاسان باز و...  ی خوانده اند  

نها نیسان  ه  آ و گرهتار  کر بزرگ تر شاده اند. گرهتار  کری شاده اند  ه از  کر خود 

 نها باز گشته اسن.  آ بر خود اهزوده و بزرگ گشته و به  

نها را  عین  آ هم  اهران را پند  ی دهد و هم نفونفی رهتار با     34تا    31یه های آ ر  د   • 

نها وذاب نازل  ند. خداوند  آ خداوند بر    و ن راسن اسن آ نها  ی گویند اگر این قر ن آ  ی  ند 

نها ن ی ساتاند. و خالاب به پیا بر  آ نها پاساخ  ی دهد  ه هرصان باز یاهتن حگ را از  آ به  

 اهران را وذاب ن ی  نم. دلیل این رهتار   و هر ایدن تا تو در  یان این  ردم هسااتی )ا(   

شاکار اسنن حضور پیا بر برای ارشاد اسن و وذاب بی  حل و ناقض پیا بری  آ خداوند  

دلیل ح انین در    و ن حگ باشااااد آ نساااان. پق اگر قر آ ح انین حگ در خود   و اساااان. و نیز 

یه  آ  ی باید دلیل صاحن    و گو بودند و یا باشاند   نسان.  اهران اگر راسان آ یه های آ یکای   
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یه ها باویند و نه در وذاب خداوند. رو  نیز و ل به حگ اسن. زیرا نون آ را در خود 

 زادتر  ی شوی. آ زاد و  آ رشد  ی  نی و رشد  نان  و به حگ و ل  نی 

واود حگ باوران و و ل  یه  قاوده  ه ی را خاالر نشاااان  ی  ندن آ  و بدین ساااان         

باه این لحااظ  اه الفو هسااااتناد و  خااالبشاااااان هالرن و    و نادگاان باه حگ در یا  ااا عاه  ن 

اای به تحول به ی ن واود   و وذاب  ه درو  ردن بذر  اشااته اساان   و ح وق ندی انسااانها 

نها  ه بر  آ اسااااوه های ح  داری و ایقا  نندگان ن   نیروی  حر ه تغییر  ی دهد. پق  

 دن از  آ ران در ارزانی  ی  نند برای بدر به  ردم خود هرصاتی ساخن گ   و حگ  ی ایساتند 

نهاا نباایاد در پیروزی خود آ .  غقمان و یااهتن واادان بر ح وق ذاتی و و ال باه این ح وق 

 تردید  نند. 

ساااخن از راه و رو   اهران اسااانن راه خانه  عبه را بر روی   و 40یه  آ تا    35یه  آ از    • 

زاد  آ   و نیاای  پروردگاار  و ن باه ن ااز  ی ایسااااتناد. در روزگاار  اا نیز آ  ردم  ی بنادناد و در 

ی ی  ه نیای  را نیز تحن ژ دلیل دروغ گو ی  دوی اسان. ر   و زادی آ نیسان. ه ین سامب  

برای اموگیری از    و ماله او  اهران ساا  و ن روز آ ضااد دین اساان.   و ورد آ  هار خود در  ی  

با واود این  ه »وصاار االزوان« خوانده   و پول خرج  ی  ردند و ا روز   و تبمیخ اساازم 

ثروتهای بزرگ خرج ساانساور  ردنها  ی شاوند. وساا ل ارتباال ا عی یا در    و  ی شاود 

 هار اسااتبدادها هسااتند و یا از سااوی قدرن ساار ایه و قدرن نظا ی و قدرن ساایاساای  

اهاد اهضاال اساان و خویشااتن را    و  بارزه با سااانسااور   و . از این رو د خریداری شااده ان 

 اهاد ا بر.   و سانسور نکردن 

 رده های  و به  اهران بشاااارن و هشااادار  ی دهد  ه اگر تر  رویه  نند   و با اینه ه       

یه ه ان قاوده را باز  ی گویدن از  رده پشی ان شدن  آ بخشوده خواهند شد.    و نها آ پیشین 

ساابب  ی شااود    و دی خوی  را باز یاهتن و به ح وق خوی  و ل  ردن زا آ و اساات زل و  

 خنثی و بی اثر شوند.  و به تدریج  و  ه   رده های پیشین 

ن  آ  ن ه ان قاوده را تشاریی و به  اهران خاالر نشاان  ی  ند   و   55تا   51یه های   آ در   • 

  ی دروند  ه  اشته اند. 

از غنی ان انفی و نفونفی رهتاار   و  70و   69و  68و   67یاه هاای  آ و   41یاه آ در     • 

 و هر گاه صااحبان حگ   و با اسایران ساخن ب یان اسان. انفی  ه  تااوز ابتدا  رده اسان 

در دهاع از حگ خود اساتواری نشاان دهند و دان  و هن دهاع از خود را نیز نی  بدانند  

غنی ن انفی   و ید آ  ی   ننه از دشااا ن بدسااان آ پیروز  ی شاااوند.  و ( 60یه  آ ) وضاااوع  

ن  آ ن شاار ن  نندگان در انگ نیساان. ی  پنام آ از   و خوانده  ی شااود. ه ه این غنی ن 
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 تعمگ به خداوند و رساول او و خویشاان او و یتی ان و بی نیزان و  در راه  اندگان بی  

 بضاون اسن.  

هنوز   رساام قتل و غارن شااهرها را از  یان بر  ی دارد. رهن ودی  ه   و یه آ در این         

وقو و و ی    و بدان و ل ن ی  نند.  ی دانیم  ه پیا بر بهنفام هتی  که   و انسانهای ا روز 

انگ تااوزگرانه به راه  ی اندازند و شهرها و روستاها را بر    و اوزن  رد. در ز ان  ا 

  و  شاوری را هتی  ردند    و با  شان و  شاتار  و نها ویران  ی  نند و هر گاه آ روی ساا نان  

هساتی سااقال  ی  نند. دولتهای دسان نشاانده را بر  ردم شاکسان خورده    ن را از آ  ردم 

 ا تیاز بهره برداری از  نابع ثروتشان را  ی ستانند و...  و نها آ تح یل  ی  نند و از  

زاد  ردنشااان  آ در ازای  و به پیا بر دسااتور  ی دهد از اساایران  و ا ا در باره اساایران        

خواسااتار گرهتن هدیه  و نه او  ه شاار ن  نندگان در انگ بدر   و . در ح ی ن هدیه نسااتاند 

زاد  ردن  در ازای  آ زاد  ردن اساااایر و ناه برده  ردن و یاا آ  و بودناد. پق بهترین رو  

  و نه غنی ن و نه اسایر گرهتن   و گرهتن هدیه اسان. هر گاه انگ تعرضای   نوع  ی گشان 

  حل ن ی یاهتند.  

روشاااهای بق ارزنده ای را در انگ تداهعی خاالر    و 66و    65و   51تا    42یه های آ   • 

تن  تااوز   2000تن بر   1000و    200تن بر   100  و در انگ تداهعی   ن نشاااان  ی  ند 

( هر گاه از قواود انگ تداهعی پیروی  نند. اتحاد بر ساار حگ  65یه آ پیروز  ی شااوند ) 

   اه از   – و شاااااااوان در خود و ترق در دشاااا ن پروریادن و  تاااوز را  ونا  دیادن  

و باه     - رهفاذر تاااوز ح یر و نااتوان نیز هسااااان نرا  اه انساااااان تواناا زور ن ی گویاد  

 یدان و ل ندادن و قول دشااا ن بر شاااکسااان   و  ناه ی  ه اراده ها را ساااسااان  ی  ند 

ناپذیری را دلیل ندیدن ضاعقهای  دانساتن و نشام گشاودن بر این ضاعقها و اساتقاده از  

ز قواودی هساتند  ه در انگ تداهعی و یا در  یکنند ا   و نها برای ضاربه زدن به  تااوز آ 

 و  بارزه با دولن اساتبدادی  تااوز به ح وق  ردم  ی باید بکار برد. هر گاه  ردم ایران 

 . پیروز  ی شوند   و بدون تردید   و این قواود را بکار برند   و یم  نونی ژ در  بارزه با ر 

الر نشاااان  ی  ندن قانون ه واره  عتبر در این هساااتی را خا   و 56تا   52یه های آ در   • 

ید و در تضاااد و دشاا نی از  یان  ی رود. اسااتبداد  آ قدرن از تضاااد و دشاا نی پدید  ی  

ا ا نیروی    و هراگیر هروونی  یرا اسان. گرنه خود اساباب  رگ خوی  را هراهم  ی  ند 

ن  آ ن رها  ند تا بنای اسااتبداد هرو ریزد. آ  حر ه ای  ی باید  ه خویشااتن را از سااماله 

ن نیروی  حر ه اندیشاه راهن ا ی اسان  ه  آ نیروی  حر ه  وسای )ع( و قوم او شادند. 

برخوردار از بیاان   و انساااااانهاا ی  اه نیروی  حر اه بودناد   و زادی بود. بادین ساااااان آ بیاان  

یم هروون بکار ژ زادی از ر آ دیفر نیروهای  حر ه را در راساان راه اساات زل و    و زادی آ 

یم ژ انسااانهای بساایار از  هار ر  و خاساان. در ایران ا روز یم از  یان بر ژ ن ر آ انداختند و  
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یم از  یان رهتنی  ژ ر   و نها اساان. پق بنا بر قانون آ زادی در اختیار  آ بیرون رهته اند. بیان 

اسان. هر گاه نیروی  حر ه ای  ه انساانها هساتند قواود پیروز شادن در  بارزه را بکار 

 . شود   ز ان رسیدن به این پیروزی بسیار  وتاه  ی   و برند 

  و  وزد تا  فر   تااوز آ روشاای را  ی    و بر این اصاال  ه صاامی حگ اساان  و 57یه  آ در   • 

به ترتیبی   و ن  نصاارف شااودن ه راه  ردن تهدید با اندرز و  اازان آ از     و انگ نا رده 

 ید و تااوزگری را رها  ند. آ  ه  تااوز به خود 

 اهران )پوشاااانندگان  رهتار  تااوزان را خاالر نشاااان  ی  ندن    58و    56یه های آ در   • 

در   و بهترین رو  با وهد شااکن حگ( به تااوزگری و وهد شااکنی شااناخته  ی شااوند.  

ز ودن اسان. بعد آ او را به ابتز خواندن یعنی وهد بساتن و او را به وهای به وهد   و غاز آ 

بهترین  ار تاربه را تکرار نکردن    و یشااه از شااکسااتن وهد از سااوی قدرت دار تااوز پ 

 هشیاری را هینفاه  نباید از دسن داد.   و اسن. بر هرض بستن وهد 

 وزدن آ باز درساااهای ه واره بکار بردنی را  ی   و 64و    63و    62و    61یه های آ در   • 

پیا بر و هر  سای بر راه و   و نون صامی حگ اسان هر گاه دشا ن  تااوز تن به صامی داد 

ویز نکند. هر  آ  ی باید صامی را بپذیرد. قصاد هریب دشا ن را نیز دسان    و رو  او اسان 

به پایان  ی رساید و    60در خرداد   و انگ وراق با ایران   و گاه به این درق و ل  ی شاد 

نهاا در اناگ تبااه ن ی شااااادناد و هم  آ از دو نسااااال اوان ایران و وراق وهم ا عیتی از 

یم  زتاریا  ی خواساان ژ دند. ر نها هرصاان رشااد را از دساان ن ی دا آ ا عین دیفری از  

هر ز ان   و پق قصد خدوه وراق و تااوز  ادد آن را   و پایه استبداد خوی  را  حکم  ند 

خاالر نشان  و به پیا بر )ا(   62یه  آ بهانه  رد و انگ را ادا ه داد. در    و  ه هرصن یابد 

. خداوند حا ی ینده از دسااان ندهد آ  ند هرصااان صااامی را از بیم خدوه دشااا ن در   ی  

 وز  گویای این واقعین نیز آ ورند. این  آ صااحبان ح ی اسان  ه حگ صامی را به اا  ی  

 ادگی  آ نیاز به هشاااایاری و   و هساااان  ه برخورداری از حگ و پاسااااداری حگ صاااامی 

روزاهزون و الفو شاادن برای اا عه ها دارد ننانکه هی  اا عه ای ااازه تااوز  را به  

 حا  ان خود ندهد. 

 وزد  ه از حگ دوسااااتی آ  د را  ی  آ این درق زیبا و بق  ار   64و    63یه های آ در     

 اری سااخته  ی شاود  ه از ثروتهای روی ز ین هم سااخته ن ی شاود. هم در پیشافیری  

از گرهتار تضااد  ناهع شادن اا عه و هم در بازداشاتن زور داران از تااوزگری. نرا  ه  

بساا بر    و  انع از تااوزگری حا  ان  ی شاود خود  و نها دوساتی  ی  نی آ اا عه ای  ه با  

 .   تغییر  ی  ند و حا  ان تااوز پیشه را  ی رانند   و وهگ الفو ی  ه حگ  دارانند 

نها در  آ هشااادار  ی دهد  ه خداوند بنا بر وذاب   و به  اهران تااوز پیشاااه   و  68یه  آ در   • 

د  ی  ارند.  حاصااال بذری اسااان  ه خو  و نها خواهد رهن آ ننه بر  آ این اهان ندارد بمکه 



123 

 

 وزدن و ل برخود اهزا اساان. و ل به حگ بر  آ یه نیز درساای ه واره  ارساااز  ی  آ این  

بر خود  ی اهزاید و  رگ و    و خود  ی اهزاید و رشاد بر رشاد  ی اهزاید و و ل به ناحگ 

زور دار حگ ناحگ  ن را از پا در  ی    و ویرانی بر  رگ و ویرانی  ی اهزاید و سااراناام 

 ورد. آ 

یه در باره  انگ احزاب اساان. در  آ سااوره احزاب و این    27یه  آ یه های پی  از  آ   –   6

پی ان خوی  را با  ح د شااکسااتند و با دشاا ن  تااوزی  ه به    و بنی قریظه   و ن انگ آ 

ه دسن شدند. حیان اا عه  سم انان را در خالر ادی اهکندند. سقیران    و  ده بود آ انگ  

یکی از بیرون و یکی از درون   و یان دو دشا ن پیا بر را از خود راندند و  سام انان را   

نکاه  تاااوز  آ پق از   و نهاا باا  تاااوزان نیز باه راه وهاا نرهتناد. در نتیااه آ قرار دادناد. ا اا 

تنها شاادند. پیشاانهادهای سااه گانه  عب ابن اسااد را نیز  و از تااوز  نصاارف شااد و رهن 

 ناشنیده گرهتند. 

 اده اارای آ یاه آ نناه در  آ   ن گزار   ی  ناد   ا ر واقعی را   و یاه حک ی را در بر نادارد آ       

در  زور داری انعالاف ناپذیر    و توضاااایی این  ه اهراد بنی قریظه حکم قاضاااای اساااان.  

نها هشادار داد  ه این انعالاف ناپذیری ضاقف آ نها بود به  آ  اندند. ابن اساد  ه از ساران  

شااکساان   به انگ ایسااتادند.   و . در قمعه خیبر اساان و بر بادشااان  ی دهد. ا ا نشاانیدند 

نها خواساان خود بفویند با  آ اساایر شاادند. پیا بر )ا( از    و نها  ه زنده  اندند آ   و خوردند 

نها رهتار شاااود. آ نها نپذیرهتند  ه بنا بر قانون اسااازم با  آ نها نفونه باید رهتار شاااود. آ 

ساعد بن  عاذ را قاضای  عین  ردند. پیا بر نیز قضااون او را پذیرهن. اگر بنا بر و ل به  

نها خود نخواسااتند  آ ن را اارا  ی  رد.  آ نیازی به قاضاای نبود. پیا بر حکم قر  و بود ن آ قر 

وردن  ی دانساتند. قاضای از هر  آ ن را اسازم آ نها رهتار شاود زیرا آ ن با آ برابر قانون قر 

خواهند پذیرهن؟ پیا بر و اسایران پاساخ  و دو الرف پرسایدن اگر حکم قضاا ی صاادر  ند 

قانون   و در اا  و  دام قانون حکم داد؟ او  ه زخ ی و بی ار بود  ثبن دادند. ا ا او بر البگ 

ن آ در قر  و ن ر ی داد آ نسااخن. بنابر قانونی ر ی داد  ه واود داشان. قانونی  ه بر البگ 

ا ااا در توران بود )  بااه    و (ن در توران Deuteronome xx, 10 – 14نبود  خالاااب 

صاامی   و الی شااهر  ده اساانن» نخساان به اه آ هر انده قشااون در  ار تصاارف ی  شااهر  

 ی و اهالی شااهر خد تکار تو  ی  آ به شااهر در  ی    و پیشاانهاد  ی  نی. اگر قبول  ردند 

شهر را  حاصره و به انگ  ی گشا ی.  ردان را ه ه    و شوند.اگر  اهالی شهر نپذیرهتند 

ن تو  آ از    و ننه از  ال و حیوان در شاهر هسان آ از دم تیخ  ی گذرانی. زنان و  ود ان و  



124 

 

نان در  آ   وارثان  سام انان     و تعیین شاده توساال بنی قریظه   و بر حکم قاضای  ی شاوند«. بنا 

 ز ین و ا وال شدند. 

صاااامی را ح ی از    و ن آ تکرار  نم  اه پیاا بر بهنفاام هتی  کاه وقو و و ی داد. قر       

ح وق انسان شناخن و انگ تعرضی را   نوع  رد. رهتار با دش نی  ه از بیرون ح مه  

  عین  رده اسن.  و به شرح هوق   و های سوره انقال یه  آ  و  ی  ند را نیز 

 وزد و ایرانیان در ساه  آ بساا در ز ره  ه ترین درساها را  ی   و یه دو درق آ و ا ا          

 این دو درق را بکار نبردندن   و ان زب خود 

انساان را   و بیان قدرن  ن د ی از اندیشاه راهن ای خود دارد آ درق اولن حیان و  رگ را    • 

نها آ د یان تعمیم  ی دهد و  آ ی اندازد. بیان قدرتی  ه ساماله گری را به  در بیراهه  رگ   

نهاا را باه وادی  رگ  راهبر  ی شااااود. آ    و انعالااف نااپاذیر  ی  ناد   و را در زور اداری 

اسارا یمیان    و شافقتا  ه  عتادان به ساماله گری و ساماله پذیری وبرن ن ی گیرند. از ا مه 

  و در زور اداری   و ساااااال اسااااان   60ن بر  از تااریخ خود درق وبرن ن ی گیرناد و اهزو 

انعالاف ناپذیرند و حکم توران را در باره  ردم همسااااالین بکار  ی برند. از یاد برده اند  

نکه  آ  ه ز انی نیز سااماله پذیر شاادند  رگ و ویرانی هراوان به خود دیدند. شاافقن تر  

همساااالینیان ضاااعف انعالاف ناپذیری اسااارا یل را قوت  انفاشاااته و خویشاااتن را به  

یم ونین  الم ه ه یه را  ژ نوشاان سااپرده اند. ایرانیان نیز ضااعف انعالاف ناپذیری ر ساار 

ن  ی انفارند و  ی گویند در  شااتن و شااکناه و...  ردن حد ن ی شااناسااندو پق  آ قون 

ن به   ابمه برخاسان. هرق اسان  یان انعالاف ناپذیری وقتی انساان بر حگ  آ ن ی توان با  

ور  ی گوید. اولی قون  اسان وقتی حگ شاناق در   ی ایساتد و انعالاف ناپذیری وقتی ز 

نیاز به     و  یان خود  و نها  ه  بر حگ  ی ایسااااتند آ بر حگ  ی ایسااااتد و    و برابر زور دار 

نها در  آ به توحید    و برداشااتهاشااان از حگ   و زاد اندیشااه ها دارند تا  ه از راه ن د آ اریان  

زیرا زور اسان  ه  هصاال برداشاتی نزدی  تر به حگ بیاناا د. ا ا دو ی ضاعف اسان.  

تازیه از پق تازیه را به انعالاف ناپذیرها تح یل  ی  ند  و الخالاب  ی شاااود. این زور 

یه  ی  آ ورد. پیا بر از این ضااعف بود  ه سااود اساان و پیروز گشاان. آ تا از پایشااان در  

به    و هرگاه اساتوار بایساتی   و گویدن در برابر   ساانی  ه به زور  ی خواهند ساماله اویند 

اساتوار و نساتوه ایساتادن   و یم  نونی را نیز ژ یند. ر آ زورپرساتی خود از پای در  ی   ین آ 

ورد. هر قادرتی نون   ااو ان نبیناد بزرگ  ی شااااود و نون آ اسااااان  اه از پاا در  ی  

گرهتاار قاانون انحالااال و انحزل  ی شااااود. زور اداری  اه انعالااف ن ی    و   ااو ان ببیناد 

یم ژ ریکا و روسایه و اروپا این ضاعف بزرگ ر ید. شافقتاو ا  آ زودتر از پا در  ی    و پذیرد 

ساااله و  اازاتهای اقتصااادی و گرهتار    8را شااناخته اند و گرهتار گروگانفیری و انگ 

ت  و بحران ات ی  ا   رده  و بهترین هرصان های رشد را از ایرانیان  آ  ردن در حم ه  
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ن  ی بینناد و  ه اان ضااااعف را قو   و یم را بااافاذار  رده اناد و ایرانیاان ژ سااااتااناده اناد و ر 

 توایه گر بی و می  ی  نندو 

به هدف نرساایدند. از ا مه بخاالر رهتار با گروها ی  ه با    و درق دومن هر سااه ان زب   • 

 و نها  ه دساتیار قدرن خارای   ی شاوند آ   و ساماله گر  تااوز ه دسان شادند. در ح ی ن 

د. ننانکه  ساراناام وا ل تادید ساماله بیفانه  ی شاون   و هرگاه دسان به تر یبشاان نخورد 

وریم  ه در ان زب  شااروالین آ هوین  سااانی را به یاد  و در ایران شاادند. از راه وبرن 

شار ن اساتند و   1299بودند ا ا پی ان شاکساتند و به اساتبدادیان پیوساتند و در  ودتای  

 و سااله را بر ایران حا م  ردند و راه رشادی را  ه ان زب گشاوده بود   20اساتبداد سایاه  

  32 رداد   28وریم  ه در  ودتای  آ هوین  ساانی را به خاالر   و راه وبرن   از  و بساتند. باز 

شار ن  ردند. ه ان خانواده ها و ه ان گروههای سایاسای و » ذهبی« در    60و خرداد 

ان زبیان خا نان به ان زب  شاااروالین را به خود راه    و ساااه  ودتا شااار ن  ردند. هرگاه 

اینه ه بهای سنفین  ه   ردم ایران   و ردند نها را از دولن  وتاه  ی   آ ن ی دادند و دسن  

 .  پرداخن ن ی شد   و پرداخته اند و  ی پردازند 

) وتاه   و ور  ی شااااود و درق بان آ  اارای انگ خیبر را یاد  و سااااوره هتی   20یه  آ   -   7

 شدن دسن سماله اویان از سر  سم انان( را خاالر نشان  ی  ند. 

یه ها  آ درساااهای بق ارزشااا ند را ن ی بینند و  عانی به    و ا ا نرا و مهای قدرت دار       

ن را ن ی شاناساند و  آ  ی دهند  ه ندارند؟ نه تنها به این دلیل اسان  ه اصاول راهن ای قر 

یه ن ی باید  عنا ی داشااته باشااد ناقض  آ  ه هی    ن ی خواهند هم بشااناسااند و ن ی دانند 

 ه با اصاال قدرن  خالف نیسااتند. با شااکمی از    و بیشااتر به این خاالر   و اصااول راهن ا و 

ن  نند. و  آ اانشاین    و قدرن  خالف هساتند و  ی خواهند شاکل قدرن  ورد پساند خود را 

قن  به خود صاااا   و گرنه  ی توانسااااتند باای ضاااادین با اساااازم به شاااایوه زور دارانه 

به   و ولو از قول خود   و »سااکونر« بدهند و ه ین درسااها و روشااها را خود بکار برند و 

 .   اا عه ایرانی پیشنهاد  نند 

   

 

 

***** 
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1389 بهمن     24تا   11از   768   شماره  

 ازن ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 در آ ینه تونق 
 

 .استاد گرامی جناب آقای بنی صدربا سالم و عرا ادب و احترام خدمت 

چشم امید مردم به میر حسین  ، چندی است با توجه به حوادهی که در ایران اتباق می افتد 

با این که بالب مردم خواهان سقود جمهوری اسالمی و برقراری یک   .موسوی وکروبی است

هند در داخل  و میخوا  تأکید می کنندحکومت سکوالر هستند ولی این دو دایما بر اصالحات  

لهبا ببرمایید با این وضع کنونی کشور و ناامیدی که گریبان    ، همین رییم تغییری ایجاد کنند

آیا امکان عبور ازاین دو نبر هست     ، مید کننده رهبران مااشده و مواضع پوچ و نا  مردمگیر  

اگر هست مردم چذونه باید تظاهرات را بدون شخ  خاصی رهبری کنند  کما اینکه در  

این برهه   88اشورای  ع  را در  برای سقود مهیا بود جز رهبری  لهبا وایبه ما  همه چیز 

 ! حساس تبیین فرمایید

 یک جوان سبز   با کمال تشکر 

 

 پاسخ به پرس  ی  اوان سبزن  ❊

       

بیرون    ونآقم رو    وتا این هنفام  ودسن به انبشی زدند  ه  وخود انفیخته  و ردم تونق

درون تونق ) ست ل از قدرن خارای( بوده اسن. اروپا حا ی  یم بن ومی و  ژاز ر

وزیر خاراه هرانسه گقنن اروپا یان ه ه غاهمفیر    وانویهژ  18یم بن ومی بود و در  ژر

قشرهای    وشدند. زیرا ا ری واقع شد  ه  انتظار وقوو  را نداشتند. در این انب 

 واین اات اوی و نیز قشرهای سنی  ختمف شر ن داشته اند. بنا بر

 . گی اول ی  انب   وهگ را داردژانب   ردم تونق وی •
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ی های ورب را  تهم  ی  ژتونسی ها اروپا و ر  وانویهژ  19در    وباواود این       

ورند حزب بن ومی براا ب اند و د و راسی ای را  ی خواهند آ ردند  ه هشار  ی  

 از  ردم تونق نیاندازد. ن را  هار  نند و  متهای ورب دیفر را بقکر پیروی  آ ه خود  
زادی برقرار  آ ونیان خوی  را بر دو اصاااال اساااات زل و  تاا وقتی  اه  ردم تونق    و بادین قرار 

 . نها بدر رود آ ورد   ردم تونق  ی تواند از دسن  آ دسن    و گی اول ژ با واود وی   و نکنند 

نا زد    و 2014بن ومی ووده اصااازحان داد و گقن در انتخابان ریاسااان ا هوری ساااال         

نخواهد شاد.)البته قانون اسااسای تونق هم دیفر به لحاظ سانی  به او این ااازه را ن یداد. ا ا  

یم اصازح پذیر نیسان و به  ن رژ او به تغییر قانون اسااسای وادن داشان( ا ا  ردم تونق گقتند 

ن ی توان باور  رد و باور ن ی  نیم.    و ساال اساتبداد و هسااد گساتری   23بعد از    و قول شا ا هم 

 به دو واقعین  هم تواه  ردندن   و بدین سان 

نها  ه  ساایر  آ هرق اساان  یان نظام و شااخا. شااخا  ی تواند تغییر بکند و  ی  ند.    –   1

نهاا  اه  آ د هاای بق خالرناا ی نیز  ی گردناد و آ  و الی  ی  نناد  و تغییر را ا ز اهراال باه تقریال 

زاد  ی  آ   و زاده ای  ی گردند آ ورند و انساانهای  آ زادی و ح وق خوی  را به یاد  ی  آ اسات زل و  

هرق اساان  یان ان زب و اصاازحن اگر زور داری    و در تغییر انسااان نیز   و شااوند. با واود این 

سازگارتر  ی  ند. و اگر انسان وارف    ناگزیر خود را با زور داری   و بخواهد خود را اصزح  ند 

سااازگاری خود را با اساات زل و    و بخواهد خویشااتن را اصاازح  ند   و زادی خود آ به اساات زل و  

زادی خود بیشتر  ی  ند و زندگی را بی  از پی  و ل به ح وق ذاتی خود  ی  ند. ا ا هرگاه  آ 

زاد و اندیشاااه راهن ای او  آ یعنی و ل او    و  ی باید  ن مب بفردد   و زور داری بخواهد حر شاااود 

  و زاده بخواهد زور دار شااود آ بیان آزادی و زندگی او و ل به ح وق ذاتی بشااود. و اگر انسااان  

 لن زور بفردد. آ باید از خود بیفانه و  

ن را تغییر  ی دهند. هرگاه  آ ا ا نظام ساااخن دارد و خود تغییر ن ی  ند. انسااانها هسااتند  ه       

ن  ی  ناد  اه نظاام از او  ی  آ یاا    و   اام  ی اویاد   و ن  آ د هاا وقتی در  آ بهترین    و نظاام تغییر نکناد 

المبد و یا نظام او را الرد  ی  ند. اصاااازح در درون نظامو اناام شاااادنی اساااان ا ا در اهن  

در این    و ونصاااری  ه ن    حور را  ی یابد. هرگاه این ونصااارو ونین ا هور  ردم باشاااد 

ورداری ا هور  ردم از ونین به   ال نزدی   اهن قابل اصاازح  ی شااود به ترتیبی  ه برخ 

اصزح در    و تر شود. و هرگاه ونصر  حور حا  ین ی  شخا و یا ی  حزب بر اا عه باشد 

  و در خزف این اهن   و ن حزب  یسار اسان. اصازح آ ن شاخا و یا  آ اهن  ا ل شادن حا  ین  

خواهان تغییر    و ن نا  کن اسان. تونسای ها تا این ز ا   و برای  ثال در اهن ونین ا هور  ردم 

نظام سایاسای و قانون اسااسای و نیز تغییر  تصادیان دولن )ساه قوه  اریه و   ننه و قضاا یه (  

 شده اند.  
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  و ساال به اساتبداد بر  ردم تونق حکو ن  رده و هسااد گساترده اسان   23تغییر  سای  ه    –   2

زادیها را برقرار  ی  ند و اصاازحان اناام  آ به این نیساان  ه در   ام خود ب اند و ووده بدهد  

بمکه به اینساان  ه »حر« شااود. یعنی از  رده خوی  پوز  بخواهد و دولن را به    و  ی دهد 

. ا ا بن ومی و  د و خویشاااتن را در اختیار قوه قضاااا ی  سااات ل قرار دهد  نتخبان  من بساااپار 

ننین نکردند. دولن را ه ننان در دسان  ساانی گذاشاتند  ه دساتیاران  ساتبد بودند    و خانواده او 

ثروتی بزرگ را برداشاااتند و از  شاااور گریختند. اینسااان  ه  ردم تونق خواهان    و و خود نیز 

   و لن هستند. بنا بر این تغییر نظام و تغییر  تصدیان دو 

 گی دوم ی  انب   وهگ را دارد. ژ انب   ردم تونق وی   • 

ولی ا ثریتی قاابال تواه    و اگر ا هور  ردم در انب  شاااار ان نکرده بااشااااناد   و در تونق         

 و شر ن  رده اند. نرا  ه  ستبد ناره خود را در گریز از تونق دیده اسن.  بنا بر این 

 گی سوم ی  انب   وهگ را دارد. ژ وی   و تا حدود زیاد   و انب   ردم تونق   • 

ن را  اهی بدانیم برای اینکه  بنای  آ هرگاه بتوان به گزارشاااهای خبرنفاران اوت اد  رد و         

بر سااار    و از اساااز ی تا ن  و لیبرال   و گرایشاااهای  ختمف   و بنا بر گزارشاااها   و زیابی بفردد ار 

د و راسای تواهگ  رده اند. هرگاه گرایشاهای  ختمف بر سار د و راسای تواهگ  رده باشاند و  

ن تونسای قول  ردم تونق باشاد  ه  ار و نان را  سا مه اول خود  ی بینم ا ا   دم بر این  آ قول  

 سا مه اول  ا تونسای ها نیز راه حل پیدا    و زادی را بیابیم آ زادی اسان)زیرا  ی دانم اگر  آ   و  سا مه 

اسات رار د و راسای    کن اسان و با   کن دانساتن اسات رار د و راسایو تصادیگ    و  ی  ند( 

  رده ایم  هن 

زادی ب ثااباه هادف بااشااااد را دارد.  آ گی نهاارم یا  انب   وهگ  اه  ژ انب   ردم تونق وی   • 

 قاهین  ا ل برخوردار نیسن. گرنه از ش 

ن را  آ ا اا انب   ردم تونق خود انفیختاه بود. هی  شااااخصاااایان و حزب ساااایااساااای          

  و نیز   و را خمگ  رد   57برنیاانفیخان. این انب  خ ینی ناداشاااان. انب   ردم ایران  اه ان زب  

وی  قای خ ینی سخنف آ   و خود انفیخته بود. بعد از برخاستن  وای  ه سراسر ایران را هراگرهن 

این واقعیان را باه ه اه  متهاا    و بنقسااااه   و ن شااااد. پیروزی انب   ردم تونق در  رحماه اول آ 

گوشااازد  ی  ند  ه انب  ه فانی دساااتوری نیسااان. بدون واود خ ینی و »روحانین« نیز  

از هردای    و گی  اینساان  ه خود انفیخته اساان. ننانکه انب   ردم ایران ژ شاادنی اساان و وی 

خود انفیخته بود.  ردم ایران حتی از دسااتور به انصااراف    و یز ن   88خرداد    22ت مب بزرگ در  

 از انب  پیروی نکردند.  

  18 ه در    – تشاااکیل دولتی از دساااتیاران  ساااتبد و تنی نند از   خالقان    و با این واود        

گویای نبودن بدیمی توانا به دردساان گرهتن دولن و    – نها اسااتعقار  ردند  آ انویه شاا اری از  ژ 

 ن در دوران انت ال اسن. بنا بر اینن آ تصدی  
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 گی پنام را هنوز نیاهته اسن.  ژ انب   ردم تونق وی   • 

 ردم و ساااااز اانهاا و    و پق  خزر واود دارد. خزر را ه واره زور پر  ی  ناد. پق اگر       

خزر را    و هی ی  بدیل توانا خزر را پر  نناد شااااخصاااایتهاای د و ران نتوانناد شااااتاابان با  عر 

 اده  آ قدرت داران پر خواهند  رد و خالر بازساازی اساتبداد ادی اسان. بخصاوا  ه اا عه ای  

زادی. این هرهنگ نیز  آ اا عه ایسااان دارای هرهنگ اسااات زل و    و برای زندگی در د و راسااای 

زادی  آ ندیشااه راهن ا ی  ه بیان  زادی ب ثابه اندیشااه راهن ا اساان. بدیهی اساان ا آ نیاز ند بیان  

 در  عرض  شاهده نیسن.  با این واودن   و ن انق داشته باشند آ باشد و  ردم تونق با  

یا ا هور  ردم تونق این بیانها را  آ بیانهای  ختمف  سااود با د و راسای واود دارند. ا ا        

دولن ح وق دار و دارای  یا شاااا ار  اهی از زنان و  ردان توانا به اداره ی   آ از خود  رده اند؟  

  و تا هرصن هسن   و واود دارند و اا عه تونق   و زادی باشد آ اندیشه راهن ا ی  ه بیان است زل و  

نها اقبال  ی  نند؟ پاسااااخ این پرساااا  را  ردم تونق و اینفونه زنان و  ردان در ه ین  آ به  

 باید بفو یمن   و روزها  ی باید بدهند. تا پاسخی نداده اند 

  و ن سااان  ه باید و شاااید آ   و دساان  م   و گی شااشاام ی  انب   وهگ را ژ انب   ردم تونق وی   • 

 هنوز نیاهته اسن. 

یم او  ژ و در تونق نیز شااهد خشاونن گساتری دساتفاههای سار وبی هساتیم  ه بن ومی و ر       

از ه ه    و یم شااااه ژ  وشااا  باز انده های ر   و 57به ن   23از    و براا گذاشاااته اند. در ایران نیز 

ظا ی و »روحانی« و سایاسای و اداری و سار ایه دارو برای بازساازی اساتبداد شاروع  ن   و نوع 

نها اهزوده شاادند. در این اا و  آ شااد. گروههای ساایاساای  ه در پی »ان زب دوم« بودند نیز بر 

یم صادام و سایا و  وساادو      الی  ژ » بارزه  سامحانه« را شایوه  ردند. از ر   و ناای  شاور آ 

سااتون پایه های قدرن را ایااد  رد.    و وا ن  شااد و بنوبه خود   و ادید و اساامحه گرهتند. دولن  

گروگانفیری و  حاصااره اقتصااادی و انگ نیز قم رو خشااونن را هرنه گسااترده تر  ردند و  

 الی تحول    – این  به اساتبداد  اهیاهای نظا ی    و ن اساتبداد آ وردند.  آ اساتبداد  زتاریا را بواود  

  رده اسن.  

حکو ن »اتحاد  می« تشکیل داده    و بود   نخسن وزیری  ه از دستیاران بن ومی   و در تونق       

ن دساتیاران بن ومی و حزب او اسان. توایه او اینسان  آ ساهم شایر از    و اسان. در این حکو ن 

را   در  شاور اینسان. ا ا این بها بسایار سانفین اسان. نرا ه به  عنای بازساازی  آ  ه بهای  

گاهند  ه حگ حا  ین  آ عین  یا  ردم تونق از این واق آ با  ساتبدی دیفر اسان.    و این بار   و اساتبداد 

ن خود  آ را ن ی توان تازیه  رد و سااه ی را به اسااتبدادیان بابن باج داد و سااهم دیفری را از  

ن  ی  آ تازیه حگ حا  ین به  حروم شاادن از    و یا  ی دانند  ه با تواه به ساااخن دولن آ  رد؟  

قدرت دار  اناا د زیرا ساااخن دولن  ساااود قبضااه ت ا ی حا  ین از سااوی گروه بندی های  

یا  ی دانند  ه راه حل ایااد دسااتفاه های ساار وب برای از  آ   و اساان؟ هرگاه پاسااخ  ثبن باشااد 
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یم بن ومی« و »گروهکهای« ضاد ان زب نیسان بمکه تغییر سااخن  ژ  یان برداشاتن »ب ایای ر 

از ی  ساخن قدرن  حور به ی  ساخن ح وق  حور و د و راتی     و دساتفاه اداری و ارت  

 ردم تونق در انب  و خواساتار    و انویه  ه  شاغول نوشاتن پاساخ هساتم ژ   19  و اسان؟ ا روز 

ن نباشااند. اگر  آ انحزل حزب بن ومی و تشااکیل حکو تی هسااتند  ه دسااتیاران بن ومی وضااو  

 رحمه دوم  ه  رحمه است رار    و ن خود  نند آ  ردم تونق  وهگ شوند و ونین را بالور  ا ل از  

بروهاده روشاااانقکران و    و ن پق آ یان الی  رده اناد. از  دولان ح وق ادار اساااان را نیز باا  وه  

 زادی را غنی سازند. آ ا هور  ردم اسن  ه در راه رشد شوند و هرهنگ  

 یان انب  تونق و انب  ایران    و هرگاه بخواهیم   ایسه ای واقعی و نه صوری   و تا ایناا       

گی های ی   ژ وی باید ان گقن  ه انب  تونسااای ها بیشاااتر با    و  نیم   و بدین ساااو   88از خرداد  

نکه  ردم  آ با    و ن را  رحمه اول  ی خوانیم آ انب   وهگ ساازگار بوده اسان. در این  رحمه  ه  

تاا    13در نوول ابساااارواتور   هریاد آی ون    )گزار  تونق ه اان رو  ایرانیاان رابکااربرده اناد  

انب   ردند. در پی    و یم و با اتکاا به توانا ی خود ژ نهاا در بیرون از ر آ ا ا    (و 2011ژانویه    19

یم از درون نبودند. پیروز شادند از ا مه به این دلیل  ه انعالاف ناپذیری  ژ هشاار برای اصازح ر 

خود را ب ثابه ضااعف بزرگ و  شاانده بروز داد. پق اگر انب   ردم ایران به    و یم بن ومی ژ ر 

انعالااف نااپاذیری  ن بود  اه زنادانی قم رو حاا  یان اسااااتبادادیاان  ااناد و  آ بخااالر    و نتیااه نیاانااا یاد 

 ردم انعالاف ناپذیری را    و قوت  تصاور  رد. در ووض   و نسان آ یم را  ه ضاعف بق بزرگ  ژ ر 

یم  ژ با انعالاف پذیری اانشاین  ردند. ر   و  ه نز ه ایساتادن برحگ در برابر  تااوز به حگ اسان 

  پی  رهن.   و تا هار شادن   و  اهیاها این انعالاف پذیری را تسامیم شادن تم ی  رد و در سار وبفری 

ن  آ گی های ی  انب   وهگ را نداشن. حتی  ژ ت ا ی وی   و انب   ردم ایران   و به سخن دقیگ تر 

 گی ها  ه ن   تعیین  ننده  دارند را نیز نداشن و نیاهن.  نرا؟ ژ وی 

قایان  آ زیرا انتخاب را  ردم  ی باید  ی  ردند. ت ام ت صاااایر را ن ی توان و نباید بر دو          

در    و گزینه ای را به  ردم ایران پیشاانهاد  ردند. غیر از این گزینه   نها آ  وسااوی و  روبی نهاد.  

گرایشاااهای دیفر )گرای   واهگ انتخابی    و یم  ربوال  ی شاااود ژ ننه به اصااازح و یا تغییر ر آ 

شاااادن رهبر و  حادود شاااادن اختیااران او و یاا ت میال ن   او باه نظاارن و گرای   واهگ باا  

دا ی دولن از دین (  تحاد بودند  ه قم رو و ال  بازگشاااان به پی  نویق و گرای   واهگ با اا 

یم و درون ایران )=  ست ل از قدرن خارای( باشد و انب  ن ی تواند  ژ  ردم  ی باید بیرون ر 

هدهی از ونین ا هور  ردم داشااته باشااد. انتخاب بخشاای از  ردم ایران این شااد  ه به پای  

با شاااعار »ر ی    و انب  بزرگ   و زرگ صاااندوقهای ر ی بروند و ر ی دهند. بعد از اناام ت مب ب 

ری به ونین ا هور  ردم« شاااعار  آ  ن  و« شاااروع شاااد. و هینفاه »نه به ونین ه یه و  

 ردم  شاااور به گزیدن این شاااعار و انتخاب این هدف    و به تدریج   و ا هور  ردم نشاااد. گرنه 

 نزدی  شدند.  
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وزوه بر  ردم  ه انتخاب  ننده هسااتند و نباید    و نها آ ا ا در تشااخیا  ردم و و ل ا عی         

ت ا ی  ساانی ن      و هعل پذیر  ی شادند و خود را پیرو هکرهای ا عی ابار  ی  ردند و بکنند 

هرینان هساااتند. هکرهای ا عی اباری از نوعن"  آ داشاااته اند و دارند  ه اوضاااای حزب ترق  

نهم در اهن  آ یم  ژ اسان و هر بدبختی داریم از ان زب اسان و اصازح ر   ان زب  سااوی خشاونن 

 حدود  ردن اختیاران ولی ه یه   کن اسن و اصزح المب  سی اسن  ه به تغییر انسان باور  

ایران دنار قحالی    و یم سا وال  ند ژ یم تغییر  ند ایران اهغانساتان  ی شاود و اگر ر ژ دارد و اگر ر 

یم انعالاف ناپذیر اساان و  ژ انتخاب  یان بد و بدتر اساان و ر و ناا نی  ی شااود و د و راساای  

اصازح از درون اسان و در حال حاضار  شاور را    و ن   کن نیسان و اگر   کن باشاد آ   ابمه با  

یم سارنفون شاود تشاکیزتی نیسان  ه انسااام و  ژ تشاکیزن روحانین حقظ  رده اسانو اگر ر 

 الموب ن ی  ند ا ا قابل تح ل تر  ی  ن را  آ یم  ژ بسااا  واودین  شااور را حقظ  ند و اصاازح ر 

بیاان    و در ا ع   و نکاه برقراری ونیان ا هور  ردم  الموب ا اا ناا  کن اساااان و..." آ  ناد حاال  

نهاا  اه در  آ قادرتی را ساااااختناد  اه  ردم را هعال پاذیر و  الیع ت ادیر قادرن  رد و  ی  ناد. ه اه  

  و قدرن( شر ن داشته اند ن هکرهای ا عی ابار و این بیان قدرن )در واقع االاون از  آ ساختن  

 سااا ولیتی بق سااانفین بر وهده دارند. و دو ر ق دیفر  ثمر زورپرسااان نیز  ه به خد ن  

نیز    و  ادناد و وساااایماه توایاه این هکرهاای ا عی اباار شاااادناد و  ی شااااوناد آ قادرن خاارای در 

 .    س ولیتی سنفین بر دو  دارند 

ه ه اسااباب از رهبری واود  ی    و 88و  حل تردید ادی اساان  ه در واشااورای سااال          

یم نیز واود  ژ رهبری درخور تغییر ر   و داشااته اند. نرا ه هرگاه ه ه اسااباب واود  ی داشااتند 

به رهبری بیانفر    و ت مب بزرگ و  ودتا را نپذیرهته اند   و یم ژ نها هم  ه در  حدوده ر آ  ی داشان.  

ب عنای وزم به تغییری    و ر یم  ی پیوسااتند. در اختیار گرهتن بخ  بزرگی از شااه ژ اراده تغییر ر 

در   ام گقتن ح ی ن    و  ه نتیاه ا  بازیاهن حگ ونین ا هور  ردم شاودونیسان. یکبار دیفر 

قایان  وساااوی و  روبی نیاندازید. ولو  آ بایدم گقنن ه ه ت صااایرها را به گردن    و به  ردم ایران 

 ساا ول هسااتند. با    و نها را صااحیی ن ی دانم و البته در وضااعیتی  ه ایران یاهته اساان آ گزینه  

نها را وظیقه ه فان  ی دانم.  آ است ا تشان را ارج  ی نهم و دهاع از ح وق انسانی    و واود این 

  و نها  ی  نند و وضااعین  شااور آ  ساا ولین اول بروهده  ردم ایران اساان نرا  ه انتخاب را  

 نها اسن.   آ و ده  نتیاه انتخاب و و ل ا عی  

یم و درون ایران انتخااب  ی  ردناد و هادف را  ژ بیرون ر هرگااه  ردم ایران  حال و ال را         

این انتخاب رهبری درخور     و ری به ونین ا هور  ردم«  ی ساااااختناد آ »نه به ونین ه یاه و  

روی داده بود    57ان زب    و ن آ خود را داشان و ه ننان دارد. انب  تونق روی داد و پی  از  

ضارور هر انب  پیروز اسان به    و اارن نکه رهبران در  شاور باشاند. غیر از این  ه  ه آ بی  

یند. ایران تنها  آ پدید ن ی    و در هضاااای بساااته اساااتبداد   و زادی و هدف و بدیل آ این دلیل  ه بیان  
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 ردان و زنانی را داشاته اسان و    و  شاوری در دنیای اساز ی اسان  ه از دوران شااه بدین ساو 

شکن است ا ن و نیز تدوین بیان  نها  ار الاقن  آ زادی ایستاده اند.  آ دارد  ه بر اصول است زل و  

گی های ایرانین را به اناام رساانده اند. شا ا اوانان نباید تعاب  نید از  ژ ساازگار با وی   و زادی آ 

و ماه  ع ااران تاادید بناای اسااااتباداد    و در دوران  راع ان زب ایران   و این  ه زورپرسااااتاانی  ه 

ت ز  ی  نند برای خود شاری  ارم بتراشاند. این زور پرساتان  ی دانند هر گاه    و این ایام   و شادند 

زادی خوی  غاهل نشاده اند  آ بر نسال ا روز ایران  عموم شاود  ساانی بوده اند  ه از اسات زل و  

این  ردم وضاعین را روشان  ی    و و با ت ام توان  وشایده اند از بازساازی اساتبداد اموگیری  نند 

 بایسته را  ی  نند.    بینند و انتخاب 

دسان داشاتند و حان  دوی    60نها  ه در  ودتای خرداد  آ ا ا اا دارد از خود بپرساندن نرا         

زادی خود ن ی  وشاند؟ نرا  آ در باز یاهتن اسات زل و    و ه ه قدرت دار بودند   و ن ز ان آ   و  ی شاوند 

ن اساانوزیرا  ساای  گرنه ا ری نا  ک – زادگان  آ ن ی دانند  ه  دروغ ساااختن به قصااد تخریب  

و ل قدرت دار    و - هر  ق خود را  ی سااازد یا خراب  ی  ند    – ن ی تواند دیفری را خراب  ند  

نها  آ یا ن ی دانند و ل قدرت دار هر ار را با تخریب شاروع  ی  ند؟ بر  آ خوی  را لو  ی دهند؟   

د را تخریب  اسن  ه بدانند این و ل گ ان  ی برد دیفری را تخریب  ی  ند و غاهل اسن  ه خو 

  ی  ند. 

 این واقعیت را در می یابند:   ، هرگاه ایرانیان این پرسشها را از  نود بننند        

  ، زادی اندیششه راهنما  ششوند آ زادی هر انسشان و جامعه هدف و بیان  آ هرگاه اسشتقال  و        

  ، برای همگشان   ، متحشد می شششونشد  پس اگر اتحشاد انجشام نمی گیرد   ، نود انگیختشه   ، همگشان 

 زادی نشده است  آ بیان    ، زادی هدف نگشته و اندیشه راهنمای همگان آ استقال  و  

  ، بنشا بر این قشاعشده، کشه انقالب ایران نیز در مرللشه او  نود بر طیو آن انجشام گرفشت      

زورپرسشت می مانند     ، مششاولند   نها که به تخری  آ هیو نیازی به تخری  یندیگر نیسشت   

زادی کنند و بدی   آ زادی و اندیشه راهنما را بیان  آ نست که هدف را استقال  و  آ صواب  

 ترجمان والیت جمهور مردم را توانا بگردانند   

بشدیش  ترجمشان والیشت جمهور مردم مرکش     ، نهشا  نین کننشد و نواه  نین ننننشد آ  شه         

وجود دارد  بر مردم    ، متحشان وفشای بشه عهشد را داده انشد از زنشان و مردانی کشه بشه مردم ا 

 است 
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کشه انتخشاب نود را قاعی کننشد  هیچنس نیشایشد تردیشد کنشد کشه هرگشاه مردم ایران انتخشاب  

نهشا کشه امروز نود را جشانیشدار  اجرای بشدون  آ   ، نود را قاعی کننشد و بشه جنیش برنیزنشد 

نها به این جنیش  آ به جنیش مردم ایران نواهند پیوسشت     ، تناز  قانون اسشاسشی« میدانند 

نواهند پیوسشت از جمله به این دلی  که نود اسشتقرار والیت جمهور مردم را مالوب اما  

ممنن نمی داننشد و اجرای قشانون اسششاسششی را نشامالوب امشا ممنن می داننشد  جنیش مردم  

ور می  آ یشاد    ، جنیش بوده انشد   غشازگر جنیش همگشانی و معلپ این آ بشه مردم ایران کشه    ، تونس 

  ، یپ نشاممنن می شششود  هرگشاه مردم بشه جنیش برنیزنشد ژ شششود کشه مالوب در محشدوده ر 

   مالوب ممنن می گردد 

امشا وظیفشه شششمشا را نشه من کشه لقوق ذاتی شششمشا معین می کنشد  وظیفشه هرکس عمش  بشه         

اداره جامعه  بر والیت یا لاکمیت لو دارد و در    ، لقوق نویش اسششت  هر عضششو جامعه 

نویش سهیپ است  پس هر ایرانی وظیفه دارد به لو لاکمیت نود عم  کند  براو است  

زاد و لقوقمند شششود   آ که نخسششت مان  های ذهنی را از میان بردارد و انسششانی مسششتق  و  

  ، مان  های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را از میان بردارد  در این مرلله   ، نگاه آ 

مالی با    – دن والیت مالقه فقیه با والیت جمهور مردم و دولت مافیاهای نرامی  جانشین کر 

    قدم او  و تعیین کننده است   ، دولت لقوقمدار 

 

 پرسش دوم :   ❊

 

 صدر،  بنی  آقای  به  سالم  با 

 نرفتی گبت:  ای  خامنه  دیدن  برای  تو  پرسدیدم  اسدت  انتظامی  نیروی  دوم  اسدتوار  که  دوسدتانم  از  یکی  از 

 .دیدنش نرفتند  به  ها  خیلی  همین  خانر  به  زیاد بود.  نارضایتی  و  نامهلوب  امنیتی  اوضاع 

و نذااشدت از انزوا   کرد  زندانی  خودشدان  داخل  در  را  آنها  باید  می  افتادم:  شدما  سدخن  یاد  به  خودم  درذهن     

 خارج شوند.  
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.  ش  کور  بشدر  حقوق  یامنشدور  بود  قانون  این  صددر  بنی  را خواندم. آقای  اسداسدی  پیشدنویس قانون  از  مقداری 

 می  تصدویب  کرده بودید. اگر  تهیه  اسداسدی خوبی    قانون چه   عزیزم  هموننان  شدما    .کردم  تعجب  واقعا 

 مترقی  بود.   کشورهای  از  یکی  االن ایران  شد 

 که قانون اسداسدی   با  اسداسدی  پیش نویس قانون  سدئوالم اینسدت: آیا  گرایش را تشدخی  داده اید.  5 شدما 

 دارد   تباوت  باشد  اساس آن   ، بی کم و کاست   مردم  جمهور  والیت 

 آمار  کارشناسی  التحصیل  فارو  ع .مهدی  ارادتمند 

 

 پاسخ به پرسش دوم:   ❊

 

قای نمینی  آ پیش نویس قانون اسشاسشی بر اصش   والیت با جمهور مردم اسشت« هتعهد    - 1

هنوز ترجمان بی کپ و کاسشت والیت    ، در فرانسشه و در برابر جهانیان  تهیه ششد  با وجود این 

قایان بهششتی و هاششمی  آ   ، جمهور مردم نیود  طرفه این که رهیران لزب جمهوری اسشالمی 

رفسششنجشانی و نامنشه ای و موسششوی اردبیلی و باهنر با همه پرسششی موافو بودند  لنومت  

ان  قایان مهند  بازرگان و دکتر سشحابی اصشرار بر تششنی  مجلس مجسشسشآ   ، از جمله   ، موقت 

قایان مهند  سشحابی نیز موافو تششنی  ششدن مجلس مجسشسشان بودیپ  طم   آ داششتند  من و  

قانون اسشاسشی با والیت جمهور مردم    ، تششنی  ششود   مجلس مجسشسشان هرگاه  : پنداششتیپ  کردیپ 

منایو تر می شود  اکثریت لااران در جلسه مشتر  شورای انقالب و لنومت بازرگان  

قای  آ ششده بود، داششت با همه پرسشی موافو می ششد که    که در لضشور آقای نمینی تششنی  

 نچه شد   آ قای نمینی از دهان او قاپید و شد  آ مجلس نیرگان را پیشنهاد کرد و    ، طالقانی 

  ، باوجود تششنی  ششدن سشتون پایه های قدرت هسشپاه و دادگاه انقالب و کمیته ها و            

مگر ایننه    کودتا رخ نمی داد     ، نمی توان گفت هرگاه پیش نویس تصشوی  و اجرا می ششد 

 این ستون پایه ها منح  می شدند     ، بمح  تصوی  قانون اساسی 
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هرگشاه پرسششش کننشده بپرسششد:  را پیش نویس، والیشت جمهور مردم را باور کشامش      - 2

 پاسخ می دهپ بخاطر   ، برقرار نمی کند 

 و  شرکت  رولانیت« در والیت جمهور مردم از طریو شورای نگهیان    - 1/    2

از    ، ن با دولت که قدرت اسشت  در نتیجه آ قا  راباه دین با انسشان و برقراری راباه    –   2 2

در    ، نود بیگانه ششدن بیان دین در بیان قدرت و وابسشته ششدن رولانیت به دولت و قدرت 

 نتیجه عام  از نود بیگانه کردن دین در بیان قدرت ماندن   

مده اند و نه همه اصشولی قید ششده اند  آ در پیش نویس، نه تمامی لقوق ذاتی انسشان    –   3/  2

 نها پیروی کند و آ که دستگاه قضا ی می باید از  

نسشره لئف  از جمله تیعیضشهای جنسشی هبرابری زن با مرد  و قومی نیز ی   ، تیعی  ها   – 4/     2  

 نشده اند  

  ، لقوق ملی و اششرورت تابعیت سششیاسششت دانلی و نارجی دولت از این لقوق   –   5/    2

 بیان نشده اند     ، در پیش نویس   ، باور دقیو و شفاف 

اصشو  قانون اسشاسشی ششفافیت الزم را نجسشته اند  لئا قانونگئاری محدود کننده    –   6/    2

اصشو  گویای    ، با توجه به تجربه   ،   از جمله میسشر اسشت   ، زادی انسشان و بسشا کششور آ اسشتقال  و  

لقوق مردم می باید از  نان دقت و شششفافیتی برنوردار باشششند که محلی برای لضششور  

در هیچیک از سشه قوه هانتخابی ششدن    ، رای واقعی مردم برنوردار نیسشتند آ کسشانی که از  

 باقی نماند     ، قاای نیز بسا با استقال  این قوه سازگار تر است  

این نقر ها    ، و بهنگام تدوین قانون اساسی   ، زادی آ بدیهی اسشت بگاه بازیافت استقال  و        

می باید رف  ششوند  توجه باید کرد که محتوای اصشو  قانون اسشاسشی می باید لقوق ذاتی  

بمثشابشه عضششو جشامعشه جهشانی دارد  کشار    ، انسششان و لقوق ملی و نیز لقوقی بشاشششد کشه جشامعشه 

نها لقوق مواشوعه ای اسشت که می باید  آ که مواشو،    مجلس، تصشوی  قوانینی اسشت 

   : از درجه اعتیار ساق  است   ، اگر نه   ، منایو با لقوق ذاتی باشند 
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قشای نشاتمی و همفنران او می  آ از جملشه فنرهشای جمعی جیشار و بس نارنشا  کشه    –   3

دولشت و  ن می بشایشد نهشادینشه شششود تشا  آ و اجرای    ، ولو قشانون بشد   ، سششانتنشد این بود کشه قشانون 

ن نشه لو کشه دلخواه  آ قشانونی اسششت کشه محتوای    ، جشامعشه از بی قشانونی برهشد  امشا قشانون بشد 

قدرت اسشت همث  والیت مالقه فقیه   قانونی که لاکمیت زورمندان را توجیه و مششرو،  

براه  نرد و لو معلوم بوده اسشت و گفته    ، همان سشان که از باسشتان تا امروز   ، می گرداند 

ند نگاه داششتن اکثریت بزرگی اسشت که محنوم به اطاعت و اسشتثمار ششدن  برای در ب   ، اند 

یا از ششما نواسشته نششد از لنپ طاغوت  آ ن از مردم می پرسشد:  آ اسشت  از این رو اسشت که قر 

 پس  را از لنپ استیدادیان اطاعت می کنید؟   ، سربپیچید 

تشاب  زور نگشاه می    این فنر جمعی جیشار نارنشا  اسششت نشه تنهشا بشه این دلیش  کشه مردم را       

 بلنه به دالی  زیر نیز:   ، دارد 

ن  آ ن بسششود قشدرت و بشه زیشان صششالیشان لو بشاشششد، اجرای  آ قشانونی کشه محتوای    -   1/   3

تا اندازه    ، ن را هروقت الزم می بینند و آ لاکمان    ، ̋ نهادینه نمی ششود   را که اوال   ، هیچگاه 

ی والیت فقیه هیچگاه اجرا نششده  اجرا می کنند   ناننه قانون اسشاسش  ، ای که الزم می بینند 

 انتیارات فراقانونی    ، اسششت  زیرا اگر هپ اجرای قانون وافی به مقصششود امتیازمندان بوده 

یپ و  ژ رهیر« مورد اسششتفشاده قرار گرفتشه اسششت   را کشه نشامو  کردن مخشالفشان درون ر 

مالو    ، ایجشاب می کرد و می کنشد   ، قراردادن جمشهشور مردم در برابر  لنشپ لنشومتشی« 

  ، قشای نشاتمی نیز آ سششالشه    8نشاطر نشششان مردم شششود   نشاننشه در لنومشت    ، مرتش    ، لعنشانی او ا 

والیشت فقیشه بعالوه لنپ لنومتی و بعالوه توقیو فلشه ای و غیر قشانونی مایوعشات و بعالوه  

مردمی کشه قشانون توجیشه گر لشاکمیشت    ̋ انتخشابشات تقلیی و بعالوه     اجرا شششدنشد  و ثشانیشا  

ن تن نمی دهند  دولت را دولت جور و بیگانه و فاسششد می  آ به    ، سششت نها ا آ قدرتمداران بر 

  ، دانند و تن ندادن به قانون را رویه می کنند  از این رواسشت که در هیو جامعه اسشتیدادی 

واش  و اجرا نششده و  نهادینه« نگششته اسشت     ، ن لقی از لقوق باششد آ قانونی که محتوای  
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باز جز در زیان مردم و به    ، قانونها ی هپ که ترجمان لاکمیت اسشتیدادیان بر مردم هسشتند 

 اجرا نشده اند    ، اندازه ای که سود لاکمان اقتضا کرده 

  ، از جملشه لو لشاکمیشت   ، مردم یشک کشششور را از لقوق ذاتی و لقوق ملی نود   – 2/   3

ارد  و این همان غفلت است که جامعه های استیداد زده را سرانجام به زیر  غاف  نگاه می د 

 روزگارشان را تیاه می کند    ، سلاه مسل  ها می برد و هماناور که می بینیپ 

بشه قشدرت ه= زور  اصششالشت می بخشششد و کشار برد  را همشه منشانی و همشه زمشانی می     -   3/ 3

از نود بیگانه    ، ششوی را نیز در رواب  قوا کند  طوری که دوسشتی دو دوسشت و عششو زن و  

ن  آ از نهادینه نششدن قانون و اجرای    ، سشییهای اجتماعی آ می کند  گسشتر  نابسشامانی ها و  

 ، ناشی می شود  از این رو   ، از قانون بد که جز  لنپ زور نیست   ، از جمله   ، مایه نمی گیرد 

اش  قانون را ناگزیر می کند   مسشابقه میان گریز از قانون و ارتناب جرم و جنایت و و   –   4/   3

اجتماعی    – امری که ینی از بزر  ترین مشنالت جهان امروز است و در نرامهای سیاسی  

راه ل  نیز نمی جوید  واش   نان اسشت که مجری قانون دیگر نمی داند کدام    ، کنونی 

 ست   قانون را اجرا کند و مردم نیز نمی دانند کدام قانون مجری و کدام قانون الاا  شده ا 

بضشرورت میهپ انششا  می ششود   راکه باید به    ، ن قدرت اسشت آ قانونی که محتوای    –   5/    3

ن را تفسششیر کننشد  اینسششت کشه قشانون  آ   ، قشدرتمشداران امنشان بشدهشد موافو منشاف  متایر نود 

همواره بسششود قشدرتمنشدان قشابش  اجرا اسششت  تشا جشا ی کشه می گوینشد: اگر مجرمی وکیش   

 در دادگاه تیر ه می شود زیرا    ، ا منسوب قدرت بدستان باشد زبردستی داشته باشد و ی 

ن وکی  زبردسشت می تواند قرا تی از قانون به دادگاه ارا ه کند که بسشود مجرم باششد و یا  آ 

جال  الدین    ، دادگاه قانون را بسشود مجرم تفسشیر کند  برای نمونه   ، به امر صشال  قدرت 

تش  را غیر عمشد تشششخیر داد و او را از  فشارسششی مرتنش  قتش  شششد و دادگشاه تجشدیشد نرر، ق 

 مجازات معاف کرد  

بضششرورت بسششود صششالیان قدرت و به زیان    ، ن قدرت باشششد آ قانونی که محتوای    –   6/   3

یپ و قشانون نشانواده و    بسششود  ژ تیعی  برقرار می کنشد   نشاننشه قشانون کشار ر   ، فشاقشدان قشدرت 
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  ، قا   ششده اند  نهادینه ششدن  نین قانونی کارفرما و مرد و بضشرر کارگر و همسشر و    تیعی   

کارگران را محنوم به اسشتثمار ششدن و بی کاری مینند هروقت کارفرما اراده کند و زن را  

غاز  آ   ، زاد ششدن با قیام بر اشد قانون زور آ   ، محنوم به دون انسشان بودن می کند  بدین قرار 

 می گیرد  

ید بدانند که تنها با واش  قانون اسشاسشی  پرسشش کننده گرامی و ایرانیان با   ، باوجود این   –   4

زادی میسر نمی  آ رشد در استقال  و    ، ن نیاشد آ که جز لقوق ذاتی انسشان و لقوق ملی در  

ششود  نیاز به تاییر سشانت جامعه از سشانت جامعه نیمه باز به جامعه باز و تاییر سشانت دولت  

زادی و  آ رهنشگ  قشدرتمشدار بشه سششانشت دولشت لقوقمشدار و تاییر اششد فرهنشگ قشدرت بشه ف 

 زادی و لقوق نود دارد  آ برنورداری هر انسان از استقال  و  

 
***** 

 

 

 
***** 

 

    1389اسقند     22تا  9از   770ش اره  

   نایرانیان  یپرسشهاپاسخ به 

 

ابوالحسن بنی صدر    
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 زادی؟آابر یا 

 
   آقای بنی صدر

   با سالم و آرزوی سالمتی برای شما 

داشتم نامه ای به شما بنویسم که محتوای آن شامل سواالتی از شما، نقد بعضی  مدتها بود که قصد     

عقاید شما و بیان نظرات خودم باشد بنحوی که شاید شما بتوانید ابهامها در اعتقاد را هم برای من  

و نیز برای خودتان و شاید خوانندگان این نوشته شباف سازید. نوشتن این نامه به دالیلی که فهرست  

   است می باشد:  شده

استقبال شما از نرح عقاید و بحث های عقیدتی حتی در شرای  نا متعارفی نظیر بحث های    -1

عقیدتی با مجاهدین در مخبی گاه پس از کودتای خمینیچ مصاحبه با ابراهیم نبوی( و توضیت شما  

ر میدان جنس  در یک سخنرانی یا مصاحبه که باید مانند علی عمل کرد که در پاس  به شبهه ها د

 نیز اصالح عقیده مقدم است بر جنس.  

شخصیت باز و بی تعصب شما در مواجهه با عقاید مختل  و اعالم اینکه شما دوستانی مسیحی و  -2

یهودی و شاید بی دین داشته یا دارید. شعار قرآنی شما با آیه ای که همواره در لوگوی نشریه انقالب  

   اسالمی همراه است.

یدن مصاحبه ها و سخنرانی های شما دراینترنت ومهالعه بعضی کتابها و مقاالت و  شنیدن یا د  -3

در   سکوالریزم  مورد  در  وگبتذو  بحث  شنیدن  کامیونیتی"مخصوصاً  آل   virtual  "ویرچو 

comunity".   

نیاز جامعه امروز ایران به شناخت صحیت دین، مرام، بی دینی، سیاست واجتماع و نزدیک شدن    -4 

شرایهی نزدیک به اجماع عقیدتی یا حداقل کاهش اصهکاک و تنش در برخورد عقاید با یکدیذردر  به  

   کنشهای سیاسی.

الزم به ذکر است که این نوشته نه به منظور تبتیش عقیده، بی احترامی به دین یا مرام یا شخ       

سهوا و بهور بیر    و نه تالش برای حقیقت شمردن و اهبات یک عقیده، نوشته شده است. چنانچه

   عمد یا اشتباهاً چنین چیزی صورت گرفت پیشاپیش پوزش میهلبم.

مبارز سدیاسدی و متبکر و تحصدیل    ،با علم به اینکه از نظر من آقای بنی صددر در دوران معاصدر    

مسددلمانی اسددت که نبوو وحضددور ذهن و معلومات او شددهره عام و خاص اسددت و با توجه به     کرده
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دقانه و بی وقبه او، پایداری و اسدتوارماندن او بر حقوق انسدان وکوشدش های او  تالش و کوشدش صدا

با اینحال نه از    ،در زمینه های سدیاسدی وعقیدتی وعلمی از او شدخصدیتی منحصدر به فرد سداخته اسدت

اشدتباه خالیسدت ونه بیر قابل نقد. حتی نقد او و سدئوال از او توسد  همچو منی که سدرمایه کمی از  

   و تجربه دارد ممنوع نیست..دانش وعلم  

   اینک از شما میپرسم: صریت و روشن پاس  دهید.   تقاضا دارم  

در تبکر شدما آزادی جایذاه خاصدی دارد. صدرفنظر از آزادیهای اجتماعی، سدیاسدی، آن آزادی که  -  

میکنید    معتقدید خداوند به انسدان داده اسدت که کبر یا ایمان را برگزیند و شدما از آن به ال اکراه یاد

   چذونه با جبر تاریخی یا جبر اجتماعی قابل توضیت است 

گاشدته در من، شدما،    گاشدته از بین نرفته اسدت واین حقیقت اسدت. از شدما بارها شدنیده ام    

جامعه، جهان و نبیعت همچنان جاری اسدددت. همینهور عمل امروز، تداومی همیشدددذی در آینده  

در حال، بار آینده را میکارد وگاشدته ایکه زمانی» حال«  دارد. اگر هر کس محصدول گاشدته اسدت و  

   ر ا بپایریم بنابر این:  ،گاشته می باشد بوده است وحال که آینده

اگر شدددمدا نده در همددان، نده در یدک خدانواده روحدانی شدددیعده بلکده، در پداریس و در یدک خدانواده      

اسدالم به م ابه بیان آزادی را یافته  مسدلمانی که   مسدیحی کاتولیک به دنیا میممدید باز هم به عنوان

اسدت آن را می یافتید  و حال که اینهور شدده اسدت، اگر اسدالم و قرآن حق وحقیقت باشدند تا شدما  

آن را بدینذونه بیابید، چه میزان جبر تاری  یا عواملی خارج از کنترل شددما در اعتقاد و ایمان شددما  

   داشته و دارید   موهر بوده اند وآیا شما آزادی انتخاب و گزینش

نسدلهایی که به تولد شدما در سدرزمین خاص و در خانواده ای خاص انجامیده یا وقایعی اجتماعی،     

اقتصدادی، سدیاسدی یا نبیعی که منجربه سدلسدله وقایعی شدده که تولد شدما را یا هر کسدی را متعین  

در اینکه   به چه میزانکرده اسدت وعوامل محیهی و هر گونه عاملی که از اراده انسدانی خارج اسدت  

   شما به چه معتقد باشید موهر است 

همانهور که محی  وتربیت ودرون داده ها ومصدالت ذهنی اولیه، تربیت عمومی شدما و نحوه پردازش  

و تجزیه و تحلیل ذهن شدما که باز هم متاهر از درون داده های قبلی و بعدی محی  درونی و برونی  

قادات شدما نقش داشدته و دارد. آیا افرادی که دین گریز یا دین  شدما بوده اسدت در شدکل گیری اعت

سدتیز هسدتند، نیز همان پروسده را نی نکرده اند  آیا آنچه را شدما یافته اید حقیقت مح  اسدت و  
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دیذران بر خهایند  آیا به کسدی که یافته ای متضداد با یافته شدما یافته اسدت، حق میدهید که خود  

   را محق بداند 

ه می بینیم عملکرد رییم اسددالمی تا چه میزان منجر به دین گریزی و دین سددتیزی شددده  امروز    

اسدت. از آن سدو می بینیم عملکرد سدیاسدی و فرهنذی رییم چه میزان از خرافات و اعتقادات عجیب  

   و بریب را دامن زده است.

منبی اسدت که دین بر جوامع  بسدیاری از خصدومتها و انزجارها از اسدالم یا هر دینی، نتیجه اهراتی  

داشدته و دارد. قرون وسها و حاکمیت کلیسا و فجایع آن را شما بهتر میدانید. دستاوردهای حکومت  

اسدالمی در ایران را نیز پیش چشدم داریم، میدانم که میذویید این حقیقت اسدالم نیسدت. در ابتدای  

اسالمی سخن بسیار گبته شد اما در    انقالب نیز وعده های بسیاری داده شد و از جامعه بهشت گونه

عمل جهنمی ساخته شده است که هر روزه مشاهده میکنیم. همان که شما تجربه کرده اید و از آن  

بده کرات یداد کرده ایدد، برای من نیز عیندا روی داد و معتقددم بسدددیداری از مردم در دوران انقالب نیز  

ها   مان از پیروزی انقالب میذاشت و نابسامانیهمین تجربه را دارند و آن تجربه اینست که هر چه ز

و المها بیشدتر پدیدار می گشدت، خمینی و یاران انقالب را مسدئول نمیدانستیم و این امور را به ضد  

انقالب یا افراد فرودست در مسئوالن نسبت میدادیم. کم کم دیدیم آنچه میذارد خواست روحانیون  

ینی را مسدئول نمیدانسدتیم و او را موافق با وضدعیت موجود  و انقالبیو ن اسدالمی اسدت. اما هنوز خم

نمیدانسدتیم. البته روزی رسدید که با این حقیقت تل  روبرو گشدتیم که از اول نیز خمینی مسدئول  

بوده و ما حقیقت را به دلیل ذهنیتی که از خمینی داشدتیم نمیدیدیم. به نظر من تصور اینکه اسالم  

ما توسد  متولیان نا صدالت معرفی یا اجرا میشدود،  همان ذهنیت  نیز خود صدحیت و بی نق  اسدت ا

       بل  است که حقیقت را نمی بیند.

ممکن است بذویید من قیاس صوری کرده ام، بهر حال آیا فکر نمیکنید که همان باوری را به اسالم  

   دارید که زمانی به خمینی داشتید 

   انسان ساخته و آیینی الهی متمایز میکند چه چیز در اسالم هست که آن را از آیینی  

در مقاله ای نوشته اید: »مخالبان اسالم« آیه ها را بر اصل هنویت معنی میکنند. عقل قدرتمدار   -2 

معدانی را می دهدد کده نددارندد و معدانی را نمی   بده آیده هدا از دیددگداه قددرت می نذرد و الجرم، بده آنهدا
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دن عقلهای قدرتمدار به کسددانی که معنای دیذری از قرآن می  آیا نسددبت دا بیند که آیه ها دارند.

   بینند و آنذونه که شما میاندیشید نمی اندیشند، با تبسیر شما از ال اکراه در تضاد نیست 

چرا ادبیات دین داران همواره ادبیاتی تحکم آمیز و از موضدع برتر سدخن گبتن اسدت  البته من      

معلوم خواهد کرد که دینداری هیچذاه با آزاد اندیشدی همنشدین     پاسد  سدئوال را میدانم و پاسد 

به نور کامل برحقانیت خویش ایمان   نخواهد شدد. با اینحال سدئوال این اسدت که وقتی اندیشده ای

دارد و عدول از این اندیشه یا پایرفتن نق  در آن را مساوی با کنار نهادن آن می انذارد چمخصوصا  

دیشدده خود را دارای منشددایی الهی میدانند و باور دارند که نقصددی در آن  ادیان وپیروان آنها که ان

 چذونه میتواند آزاد اندیشی را بپایرد یا با آن موافق باشد    ،نیست و حقیقت و حق کامل است(

اگر معنا کردن قرآن بر اصدددل هنویت معنایی مغایر با معنا کردن بر اصدددل بیان آزادی به دسدددت   

که بیان آزادی را قالبی برای معنا کردن قرآن می سدازد، او نیز معنای  را که   میدهد، بنابر این کسدی

می پسدندد به قرآن میدهد. اگر چنین اسدت شدما نیز در جسدتجوی معنای  هسدتید که در قالب بیان  

آزادی بذنجدد همدانهور که عقدل قدرت مدار به آیه ها از دیدگاه قدرت مینذرد، معتقدد به بیدان آزادی  

ه ها از دیدگاه بیدان آزادی می نذرد. حال چرا شدددمدا معندای  را که خود یافتده اید درسدددت  نیز به آید 

   میدانید  

در پاس  به شخصی که میخواست    ."virtual comunity  "ویرچوال کامیونیتی"در گبتذوی    -3  

ار  شدما از گبتمان دینی در موضدوعات سدیاسدی پرهیز کنید تا امکان گبتذو بین شدما و سدکوالرها برقر

شدود، پاسد  معقولی دادید. اما فراموش کردید که با تبسدیری از قرآن که کافران را نادان میشدمارد و  

نه همه مردم را چدر پاسد  به آقای رجوی( ناخواسدته اعتقاد خود را به اینکه کافران به اسدالم نادان  

و شدما نیز آن قول    هسدتند نشدان دادید. اگر شدما به قرآن ایمان دارید و می پایرید که حق میذوید

را تکرار میکنید، دیذر بی معناسدت که از جمله »هر کس خود خویشدتن را رهبری میکند« اسدتباده  

کنید. اگر یک کافر و بی دین قرار باشدد خود خویشدتن را رهبری کند و با یافته های خویش اندیشده  

ود، جایی برای قضداوت شدما  راهنمایی بسدازد و از نظر شدما نباید با چماق نادانی و نبهمی نواخته شد 

بر مبنای قرآن نمی ماند. در اینجا تناقضدددی در گبتار شدددما چ»هر کس خود خویشدددتن را رهبری  

میکند«( و اعتقاد دینی شدما آشدکار میشدود که مجبور به انتخاب خواهید شدد. یا قرآن را می پایرید  

یرفت گمراه اسددت و یا باید از  و معتقد میشددوید کافران نادانند و بنابر این هر که دین شددما را نپا

گبتمان دینی عدول کنید و به نق  قرآن اعتراف کنید. یا اگر قرآن بی نق  اسددت و شددما اعتقاد  
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خود را صحیت میدانید باید گبت در محدوده اسالم »هر کس خود خویشتن را رهبری میکند«. یک  

ا وقتی یک دیندار با تکیه به  دیندار و یک بی دین در فهم از جهان هسدتی آزاد و مسداوی هسدتند ام

متنی که آن را الهی و بی نق  میداند و بر اسدداس حکمی الهی فهم خود را کاملتر میداند و اصددل  

عدم ه مونی در رابهه یک دیندار با یک بی دین به نبع دیندار نق  میشدود، چه باید کرد  در واقع  

   احکام آن ( نمیرسیم   به همان تئوری والیت فقیه چ برتری در دانایی از اسالم و

در همدان گبتذو کده در جواب همدان سدددوال بود، فرمودیدد:» اگر بخواهیم بحدث کنیم در اموری یدا     

بحدث کنیم خدب این نظر هدای گونداگون گبتده شدددده  بده اوندا حق   م ال اگر بخواهیم در بیدان آزادی  

   ....«.داریم رجوع کنیم به قرآن حق نداریم  سکوالریزم جونم ممنوعیت نیست.  

به نظر میرسد که شما در این استدالل یک موضوع اساسی را فراموش کرده اید و آن اینستکه شما   

لیبرالیسدم، سدوسدیالیزم و دیذر نظر های گبته شدده را که همذی منشداء انسدانی دارند، با قرآن که  

ای منشدداء انسددانی  قرآن را نیز دار   منشدداء الهی دارد هم سددهت و هم تراز قرار داده اید. مذر اینکه

بدانید که دیذر جایی برای ایمان به حقانیت آن نمیماند و همانند تمام فرآورده های فکری انسدددان  

قابل نقد و در صدورت نادرسدتی قابل دور انداختن اسدت. لهبا مشدخ  کنید قرآن و اسدالم هم تراز  

ادیدان الهی امکدان  بین   دیذر مکداتدب اسدددت  اگر نیسدددت قبو ل میبرمداییدد کده فق  در گبتذو هدای

اسدتباده از قرآن و متون اسدالمی وجود دارد و در گبتذوهای عرفی و سدکوالر محلی برای آن نیسدت.  

و چنانچه در خواسددت شددود که در گبتذوهای عرفی از متون دینی اسددتباده نشددود چچون هم تراز  

سددته ه مونی  بر اسدداس دیدگاه مومنان به دین، کالم الهی حقیقت مح  اسددت و ناخوا  نیسددتند و

نلب هسدتند( نبایدسدکوالریزم یا کسدی که خواسدتار گبتذو بدون استباده از متون دینی و الهی است  

   را به دیکتاتوری متهم کرد 

   در پاس  به انتقادات آقای یی ک به اسالم فرموده اید: -4

وارونده دیدده  در قرآن نذریسدددتده و در نتیجده، واقعیدت را   »آقدای یی ک بر اصدددل هنویدت تدک محوری

   است.«

له  فرموده معنی و مبهوم و واقعیدت آیده زیر را برای من و دیذرانی کده واقعیدت را وارونده می بینیم،  

شددباف و روشددن مشددخ  کنید. اگر ترجمه از عربی به فارسددی بل  اسددت ببرمایید! تمنا دارم اگر  



144 

 

ا برای ما و کسدانیکه بر  ترجمه درسدت اسدت معنای تسدل ، برتری، مهیع، نافرمانی، زدن و تنبیه ر

   اصل هنویت تک محوری به همه چیز نذاه میکنند تبیین کنید!.

مقرر   تسدل  و حق نذهبانی اسدت بواسدهه آن برتری که خدا بعضدی را بر بعضدی  » مردان را بر زنان

داشدته و هم به واسدهه آن که مردان از مال خود باید به زنان نبقه دهند، پس زنان شدایسدته و مهیع  

ایندد کده در بیبدت مردان حدافظ حقوق شدددوهران بداشدددندد و آنچده را کده خددا بحبظ آن امر  آنهد 

و زندانی را کده از مخدالبدت و ندافرمدانی آندان بیمنداکیدد، بدایدد نخسدددت آنهدا را موعظده    نذهددارندد  فرموده

دیذر بار چنانچه مهیع نشدددند آنها را بزدن    .کنید، اگر مهیع نشدددند، از خوابذاه آنها دوری گزینید

بزرگوار و عظیم الشدان     چنانچه اناعت کردند، حق هیچذونه سدتم ندارید که همانا خدا تنبیه کنید.

   است.«

اگر بر اصددل هنویت تک محوری در این آیه ننذریم، برتری بعضددی بر بعضددی دیذر را که خدا مقرر  

   داشته، یعنی تبعی  را، چذونه معنا کنیم که تبعی  معنی ندهد 

عربی اسددت، فکر میکنید میتوانید آن    -بردید اسددالم برآمده از فرهنذی انسددانی  آیا اگر روزی پی-5

   یافته را در علن در اختیار افکار عمومی قرار دهید یا اساسا چنین چیزی برای شما متصور هست 

   چ نقدهایی بر اندیشه اسالمی آقای بنی صدر( 

   اگر جبر را در مسلمان بودن خود بپایرید اذعان میکنید که:

تکیه شدما بر دین به م ابه بیان آزادی، یعنی دفاع از دینی که به شدکل موروهی به آن معتقد گشدته   

اید و دچار نقایصدی اسدت که آن را بیر قابل قبول مینمایا ند و شدما همچون یک اصدالحذر در تالش  

دلیل که  برای نجات دینی هستید که از مرگش بیمناکید. تنبس مصنوعی به دین است آنهم به این  

توس  جمعی   می بینید آنچه به عنوان آیین رهایی بخش بشر در دنیا و آخرت مهرح بوده و هست،

متولی رسدمی دین، له و لذد مال و لجن آلود شدده و مورد نبرت روزافزون مردم ایران و جهان قرار  

نیز از انتقاد در  این دین همه روزه مورد انتقاد اسدت. همانذونه که سدایر ادیان   گرفته اسدت. از نرفی

   امان نیستند.

شدددما این تجربه را با آقای خمینی نیز داشدددته اید  هنذامی که اعتقاد داشدددتید معنویت و پاکی    

مرجعیت دینی، آلوده به قدرت نلبی نمی شدود، اما اعتقاد شدما درسدت نبود. آنچه شدماچ همینهور  

و خود را سددانسددور میکردید، در آقای  من و بسددیاری دیذر از ایرانیان( در آقای خمینی نمی دیدید  

خمینی وجود داشدت اما شدما عینک خوشدبینی به چشدم داشدتید و هشددار انرافیان در شدما اهری  
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نداشددت. شددما بهتر میدانید که عالقه به چیزی مانع از نذاه بی نرفانه به آن چیز میشددود، برعکس  

به آن امر بالب شدود. ای بسدا دین  این نیزممکن اسدت. عدم عالقه به امری موجب میشدود نذاه منبی 

یدا دینهدایی کده دیندداران آن را دارای منشدددای  الهی میددانندد، فر آورده ا ی از فرآورده هدای فرهندس  

بشری باشند که در زمان خود، هم رشد دهنده و هم موهر بوده اند و اینک نیز عناصری از آن به کار  

یشدود عناصدر نادرسدت و معیوب را ندید یا کتمان و  بشدر امروز بیمیند، اما نذاه ایمانی به آن سدبب م

   توجیه کرد. یعنی همان کاری را که شما در حال انجامش هستید.

روش شدددما تجربی اسدددت. امروز بعد از تجربه هسدددتیم. انقالب ایران با موافقت اک ریت بزرگی از   

سدیس نظامی اسدالمی  متولیان رسدمی دین اسدالم، روشدنبکران اسدالمی و مردم مسدلمان ایران برای تا

انقالب ایران تالشددی بود برای احیای دینی که به حاشددیه رفته بود. با قرآن در    به پیروزی رسددید.

صدحنه با آقای نالقانی، قرآن از گورسدتانها به صدحنه اجتماع و سدیاسدت آورده شدد. قرار شدد دینی که  

ی گونه که سدالها تبلیغ شدده بود  جامعه آرمانی را نوید می داد، زمام اموررا به دسدت گیرد. عدالت عل

برقرار شدود. پاکی و قداسدت، امانتداری وصدداقت صدبات مسدئوالن آن باشدد. حکومت اسدالمی الذوی  

جهانی شدود و جمهوری های اروپایی را شدرمنده سدازد. اسدالم آنروز چهره» رحماء بینهم« از خود  

ود. اقتصدداد اسددالمی شددما الذوی  نشددان داد بافل از اینکه» اشددداء علی کبار« در پشددت آن پنهان ب

بانکداری واقتصدادی شدد که نه سدرمایه داری برب ونه اقتصداد مارکسدیسدتی شدرق را بر نمی تابید و  

و اسدددت مدار را از بین ببرد. امدا در بدازار و معدامالت   آنهدا را بده چدالش میهلبیدد تدا ربدا و بهره کشدددی

قتصدادی که نیاز به توضدیت ندارد. شداید  اقتصدادی، نر  بهره رو به آسدمان داشدت و امروزه دارای ا

دالیل مختلبی چون سدلهه اسدتبداد بر دولت را دلیل عدم موفقیت تئوریهای اسدالمی در سداختن  

نیدک میددانم کده از کوزه همدان برون تراود کده دروسدددت.     جدامعده ای ایدده آل عنوان کنیدد امدا

یار داده و در عمل هی  یک موفق  مارکسدیسدتها، لببرالها و بسدیاری از ایدیولویی ها وعده های بسد 
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نشدددند. حکومت اسددالمی را هم ایران و جهان تجربه کرد، قرون وسددهی نیز آزمایش مسددیحیت در  

   ساخت دنیایی دینی سپری شد.

کمک به مسددتضددعبان و سددتم دیده گان عنوان شددد ولی بعد و   ،کمک به سددازمانهای آزادیبخش 

 امروزه به اشاعه تروریسم اسالمی  

 

. اگرچه شدما، علی شدریعتی و پدر او، نالقانی، منتظری، مهندس بازرگان، یزدی و بسدیاری  انجامید

دیذر که همه مسدلمان بودند و از یاران خمینی، در بسدیاری از فجایع پس از انقالب نقشدی نداشدته  

بلکه از قربانیان آن هسدددتند ولی فراموش نکنید که باز و تخم آن را شدددماچمجموعه روشدددنبکران  

وروحانیون( کاشددتید. البته منظور این نیسددت که هر آنچه شددده اسددت، تنها شددما یا دیذر    اسددالمی

روشدنبکران مسدلمان مسدئول هسدتید. نه، اک ریت مردم ایران وروشدنبکران بیر دینی نیز هر یک  

سدهم خود را دارند. اما اگر قرار اسدت تجربه، گاشدته را تصدحیت کند چرا شدما ماله به دسدت گرفته  

   ترمیم چهره اسالم دل بسته اید اید و به  

متاسدبانه می بینیم شدما با تمام ادعا ها در زمینه احترام به عقاید دیذران، همانند تمامی ماهبیون  

اعم از مسدلمان یا مسدیحی و بیره که منکران دین را گمراه، فریب خورده، احمق، سدیاه دل و.........  

یی بیر از معنایی که شما استنباد کرده اید بدهد یا  به هر کس که از قرآن معنا میشمارند، شما نیز

اسدالم را نه یک دین الهی بلکه فرآورده ای انسدانی بشدمارد، بر چسدب عقل قدرت مدار میزنید و او را  

یکسددره بر خها می بینید. اگر نیک بنذریم، شددما و آقای خامنه ای چمنظور این نیسددت که شددما و  

وهینی به شدما روا نیسدت. فق  در این وجه که بر یافته خود  آقای خامنه ای مسداوی هسدتید چنین ت

تعصدب دارید و هم روش هسدتید قابل مقایسده هسدتید( و دیذر عقل کل ها در یک صد  و صدبت،  

مشددترکید و آن اینسددت که بر پایه دریافت و فهم خویش از دین، دایره ای می سددازید که هر کس  

رت، منحرف، دین سددتیز و دارای عقل قدرت مدار  خارج از آن دایره بود برچسددبهایی چون بی بصددی

   دریافت میکند.

شدما در بسدیاری موارد با بکار بردن اصدهالحاتی م ل هنویت تک محوری و دو محوری، دیذران را    

متهم به ندیدن واقعیت میکنید. در بسدیاری موارد از پاسد  صدریت به اشدکاالت و انتقادات نسدبت به  

داری که در اسدالم مجاز شدمرده شدده و بنا بر اعتقاد شدیعه دوازده امامی،  اسدالم چ م ال برده و کنیز 

امام زمان زاده یک کنیز اسدت( نبره میروید و با نادیده گرفتن انتقادات، با کلمات و جمالت کلیشده  
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ای پاسد  هایی میدهید که کوشدش شدما برای دفاع از اسدالم را حتی با نادیده گرفتن واقعیات نشدان  

شدددما فق  وایبه دارید از اسدددالم و قرآن دفاع کنید و چشدددم بر همه اشدددکاالت و   میدهد. گویی

نارسداییها می بندید. به کرات دیده ام سدواالتی که بی پاسد  گااشدته اید. در پاسد  به آقای یی ک که  

مهالبی را میذوید که مردم ایران و مسلمانان دیذر هر روز و هر لحظه در جوامع خویش با گوشت و  

یش لمس میکنند وجزیی از زندگی روزمره آنان اسددت. سددالهاسددت که اسددالم اینذونه  پوسددت خو

فهمیده و قبول شدده اما شدما میذویید نه اسدالم و قرآن این نیسدت و آنچه هسدت اسدالم اصدیل و  

واقعی نیسدت، یا گاهی عناصدر خوب و مهلوب را که در اسدالم و قرآن آمده جدا کرده و بیان میکنید  

لوب را از اسدالم نمیدانید.گویی شدما اسدالم و قرآن را آنذونه که هسدت نمی ینید بلکه  اما عناصدر نامه

آنچه را که خوب و نیکواسدت و دوسدت دارید در اسدالم ببینید، به آن نسدبت میدهید وآنچه زشدت و  

   نامهلوب است، میخواهید از دامن اسالم پاک کنید.

در پایان، ضدمن تشدکر از توجه شدما به نوشدته، یاد آور میشدوم بنده از لحظه ای که در سدال سدوم   

دبیرسدتان بودم و اولین سدخنرانی شدما در دانشدذاه علم و صدنعت را شدنیدم، یکی از عالقه مندان به  

داشتم.   شما بوده و هستم و شما همواره خانره پدرم را بیادم میمورید که با او نیز چنین بحث هایی

.بنابراین نوشدتن این مهالب از روی کینه توزی یا مخالبت با شدما نیسدت. مدعی نیسدتم حقیقت نزد  

من اسدت و بس. امیدوارم شدبهه ها روشدن شدوند. نیک میدانید که همواره سدوال و تردید در زمینه  

یشددوند ولی  خدا، دین و جهان بوده و خواهد بود. گاهی پاسددخها از نظر مدافعین دین کافی تلقی م

و دیندداران مخدالبین را بده عنداد و دشدددمنی بدا دین متهم میکنندد وگداهی   مخدالبدان را قدانع نمیکندد 

پاسددد  قانع کننده اسدددت اما عناد باعث نپایرفتن میذردد. با اینحال میتوان گبت دین در کلیت با  

قرار به نادانی  سددواالت بسددیاری مواجه اسددت که پاسددخی برای آنها ندارد و جز توصددیه به ایمان و ا

انسدان و حواله به قیامت و آشدکار شددن اسدرار در آن روز، کاری از او بر نمی آید. از نرفی ترس از  



148 

 

زیر سدوال بردن دین گردد یا  نباید مانع از انتقاد و   قضداوت مردم و بر چسدب بیدین و کافرگرفتن  

   به تظاهر به دینداری اکتبا گردد.

   همذان هنوز از مادر نزاده اند.همه چیز را همذان دانند و  

  اگر انتقاداتی صریت نوشته ام عار میخواهم و امیدوارم حمل بر بی احترامی نذردد. 

 کریمی  20-یانویه-11 

 

 •پاسخ به پرس  اولن

 

رشااد نیز   وابر ز ان اگر واود  ی داشاان یعنی گذشااته  حکوم به ادا ه بود  – 1

یکی از نهار رهتار  و ده  را در    ویندهآنبود. این انساان اسان  ه با گذشاته و حال و 

 پی   ی گیردن

 وینده را ادا ه گذشته  ی  ندآدر گذشته  ی  اند یعنی حال  و  -

یناده را  حاالی  اه آباا گاذشاااااتاه قالع رابالاه  ی  ناد و حاال را غنی ان  ی انفاارد و    -

  و ی انفارد وتکرار  ی شود

ینده  ی سااازد و آبا گذشااته قالع راباله  ی  ند )به گ ان( و تصااوری از خود در   -

 ینده گ ان  ی  ند ووآن آحال ها را  رحمه ها ی برای رسیدن به 

ینده را آگذشااته را ن د  ی  ند و ساار ایه  ی گرداند و گذشااته ن د شااده و حال و  -

 در پی   ی گیرد. بستر پیوسته ز ان رشد  ی ش ارد و  راسن راه رشد را

بدیهی اساان انتخابها  نحصاار به این نهار انتخاب نیسااتند. با گذشااته و حال و      

یناده هراوان ز اانهاا  ی توان تصاااااور  رد. واود این انتخاابهاا باه شااااا اا  ی گویناد آ

انساااان در بند ابر ز ان نیسااان. زیرا او اسااان  ه به ز ان  عنی  ی دهد و ز ان 

خاب  ی  ند. راه و روشای  ه  ن تاربه  رده امو نهار ی  اندیشاه و و ل خود را انت

اسااان. بر شااا ا اسااان  ه انتخاب ها را تاربه  نید. تاربه به شااا ا  ی گویدن شااا ا 

زادی  آهساااتید  ه انتخاب  ی  نید و شااا ا هساااتید  ه یا ز ان درخور با اسااات زل و  

. این تاربه خوی  را انتخاب  ی  نید و یا ز ان سااازگار با زندگی در ابر قدرن را

اباری   وشااا ا را از تردید بدر  ی برد. زیرا نی  در  ی یابید  ه در هساااتی  واود

زادی خود  آاز قدرن واود ندارد و این ابار را نیز انسااانها با غقمن از اساات زل و 

هشادارهای قرآن را  ون  ی  نند. نون به این اا رسایدیدآ ی ساازند و خود را برده  

یابید و ت دم تدبیر بر ت دیر را  سامم  ی بق ارزشا ند  ی  ونسابن به ساه رهتار اول

او ید و تغییر  ن تا تغییر دهی را قاوده ای صاااحیی  ی یابید و بساااا اهساااوق  ی 
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زادی خود نشام  ی پوشاند و خویشاتن را آساان از اسات زل و آ  وخورید نرا انساانها

 گرهتار ابر اباری  ی  نند  ه قدرن اسن.

 دم و آ ی پرساایدن اگر در ی  خانواده روحانی  ساام ان و در ایران بدنیا ن ی    – 2

یا باز به سااراغ آ و دمآدر هرانسااه و در ی  خانواده  ساایحی بدنیا  ی   وبرای  ثال

 ه اساتدنل بساود    ( زادی بازیابم؟ این پرسا آن را ب ثابه بیان آاسازم  ی رهتم تا  

 نالگ صاوری   وبکار رهته در پرسا  نیز تازه نیسان. رو  وابری گری نیز هسان(

نفاه  راباله آزادی او را نادیده  ی گیرد و آاساان. زیرا نخساان انسااان و اساات زل و 

در    وانساااااان باا خادا ) حادود باا ناا حادود یاا  تعین باا ناا تعین( را ناادیاده  ی گیرد و

  و سااااراناام  وزادی اینه انی با هسااااتی هوشاااا ند اساااان وآدر ن ی یابد  ه   ونتیاه

زادی و آرا ان انساانها ی را  ه در اا عه های گوناگون  ی زیند )در اسات زل و اشات

 نادیده  ی گیرد تا تقاوتها را اباری حا م بر انسان بفرداند.   وح وق ذاتی(

و شا ا بدانید  ه  ن از اسازم شاروع نکردم. از ن د ثنوین ب ثابه اصال راهن ای      

ازنه ود ی رسااایدم.  درق و  صااادق از غاز  ردم و به  وآساااا انه های همساااقی  

  و  وازنه ود ی ) درق( و  نقی )  صادق( ساخن گقته بودند. ا ا اگر ن د ثنوین نبود

ورده  آ تاب توحید و تضاااد نوشااته ن ی شااد ) دیالکتی  هر  واگر در رو  شااناساای

 وازنه ود ی تبیین   وغرب بود و  تاب نیز در هرانساااه تولیف شاااد و نه در ایران (

  و  د.  ی دانید  ه هو وآزادی به تصااااور نیز ن ی آا کان یاهتن بیان  ن ی گشاااان و

ه ه بیانهای قدرن    وبر اینسااان  ه بیانهای دینی و غیر دینی  وهیمساااوف هرانساااوی

زادی بر این اصااال گقتفو  ردم. آدر باره  وازنه ود ی و ارا ه بیان   وهساااتند. با او

باز به  وی را  ی  ردم  ه  ردم دم و انتخابآپق اگر در ی   شور غربی به دنیا  ی  

باا دین  سااااایحی انق  ی   وزادی  ی رهتم. هرض  نیم باه ااای اسااااازمآدنباال بیاان  

ن  ی شادم  ه  سایحین را ب ثابه بیان  آبر  وزادی  ی شادمآهرگاه در پی بیان    وگرهتم

 بیاندیشم.  وبر اصل  وازنه ود ی وزادی بازاویم و یا خود ننین بیانی راآ

ن دین آزادی را در آو شا ا بدانید  ه در  سایحین نیز  الالعه  رده ام تا  ه بیان      

نیز بازاویم. قساا تی از ساایر تحول اندیشااه دینی در غرب را به رشااته تحریر نیز  

زادی انساااان آورده ام. راساااتی اینسااان  ه هرگاه دین بیان ح وق و اسااات زل و آدر

ز به آن ن ی گرود. اریان از خود بیفانه شدن قابل ارا ه ن ی شود و  سی نی ونباشد

دین در بیان قدرن را در دین های دیفر نیز  ی توان تح یگ  رد و با باز شاااااناختن  

 رزها را از  یان برداشااان و هضاااای صااامی و رشاااد را  وزادیآدین ها ب ثابه بیان  

 وریم  ه ن ایندگان سااه دین با  نشااور اهانی ح وق بشاارآگسااتر  داد. به یاد  ی  
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ورم آشاااده اسااان. بیاد  ی  ورم  ه  را ن انساااان پذیرهتهآتواهگ  ردند. به یاد  ی 

  ه...

 ودر بااره پنادار ایرانیاان در بااره آقاای خ ینی و رهتاار ایرانیاان باا ا ر و نهی او  –  3

گال بر گمولاه پیروز شاااااد. ان زبهاای   وبااز از این واقعیان غااهمیاد  اه در ان زب ایران

ن غاهل  آرا در برابر نساااال ا روز قرار داد  ه یکسااااره از تونق و  صاااار واقعیتی  

 هستندن 

زادی  آاز  وازنه ود ی و اساازم ب ثابه بیان  وقای خ ینیآ  ودر اریان ان زب ایران -

از     ودر نوهل لوشاااتو وونین ه یه را تدریق  رده بود ونکه در نافآسااخن گقن. با 

و ح وق انساان ساخن گقن. از  زادیآونین ا هور  ردم ساخن گقن. از اسات زل و 

زادی اریان اندیشااااه ها و آزادی  آودم  داخمه روحانیان در دولن سااااخن گقن. از  

 اریان االزوان سخن گقن. اسزم استبداد گرا را نقی  رد. و...

در ه اان حاال  اه    وقاای قنوشااااایآ  وحزب النهضااااان و رهبر او  ودر ان زب تونق  -

زادی او و آاز ح وق انساان و اسات زل و  وقای خ ینی را خالا خواندآ  ایساه خود با 

 ... سخن گقن.

ان زب  صار را اساز ی ندانسان نون    ورهبری اخوان ال سام ین  ودر ان زب  صار -

ن را رهبری ن ی  ند و  از »دولن  دنی« سااخن گقن. از ح وق  آاخوان ال ساام ین  

 سخن گقن. انسان و...

و ننین بیاان قادرتی    وهرگااه اسااااازم بیاان قادرن )ونیان ه یاه( بود  وبادین ساااااان    

نه از ونین ا هور  ردم  ه از ونین ه یه   ودر نوهل لوشاتو  ووردآپیروزی ببار  ی  

دسان  ودر تونق و  صار وساخن  ی گقن. و اگر تاربه ونین  الم ه ه یه  وهگ بود

 . سز ی اانبداری  ی  ردنداز دولن ا و م این دو ساز ان

اسازم اانبدار    وساال و در ساه  شاور 32این واقعین  ه در هاصامه    وبدین ساان     

در ه ان حال  ه  وبا ان زب ساااازگار  ی شاااود  وزادی و ح وق انساااانآاسااات زل و 

  وزادی اساااان آدر بازیاهتن اساااازم ب ثابه بیان   وبیانفر  وه ین  وشااااشاااای گران در

بکار رهته اساان. گویای این واقعین نیز   وز ان و در ه ه اا وشااشاای  ه  در الول  

هسان  ه اسازم قدرن  حوری  ه زور را برای رسایدن به قدرن و یا حقظ آن توایه 

به رضاااین ا هور  ردم پذیرهته ن ی شااود و اگر هم در   ودر هی   شااوری و ی  ند

دولن را تصاارف  ردند و  زور    واز راه ن ض وهد و نیرنگ  وزورپرسااتها و شااوری

از هدف خالی و ناقض اساازم  ی  وسااراناام  ورا رابال اصاامی خود با اا عه گرداندند

هادف ونیان ا هور  ردم   ویناد. بنفریاد  اه در اریاان ان زبآشاااااوناد و از پاا در  ی  

 د برای  آ ار  ونین ه یه در وبود. بتدریج  ه ساااتون پایه های قدرن سااااخته شااادند
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قای خ ینی  ت ر ز  ی شاااد. ساااراناام دم از آاارای اسااازم. ا ا قدرن در شاااخا  

ونین ه یه زد و راباله ونین ه یه با اساااازم را تغییر دادن ونین ه یه   دم و حا م  

ااای به   وونیان ه یاه برای اسااااازم وبر احکاام دین و حقظ آن ت ادم  المگ یااهان. یعنی

ونین  الم ه ه یه از هدف خالی و ضد هدهی    وداد. بدین ساناسزم برای ونین ه یه 

ن  ی شااا رد. پق تاربه ونین  الم ه ه یه در ایران و آشاااد  ه خود را در خد ن 

اا عه ها را نسااابن به خالر دین    وتاربه الالبان در اهغانساااتان و نیز تاربه ال اوده

حسااق   وانه  ی شاوداز خود بیف  ونهم از نوع اساتبداد هراگیرآ  ووقتی در بیان قدرن

 ه به  اهیاهای    –یم  زتاریا  ژر وسااال  32ور  ی شااود  ه در الول آ رده اساان. یاد

 ه ننان در اقمین اسن. ودر اا عه ایرانی و- الی تحول  رده اسن  –نظا ی  

دولن را تصاارف   وتنها با ن ض وهد و نیرنگ وقای خ ینی و دسااتیاران اوآا ا        

نها قرار گرهتند.  آلن اساتبدادی سااخته شادند و در اختیار  نکردند. ساتون پایه های دو

قاای خ ینی را باا حگ  آنکاه پنادار و گقتاار و  ردار  آباه ااای    وبخ  بزرگی از ااا عاه

هرگاه ساتون پایه   وحگ را با پندار و گقتار و  ردار او سانایدند. بدین قرار  وبساناند

  و روی ن ی دادند ووردآال ها ساخته ن ی شدند و اگر گروگانفیری و انفی  ه به دنب

اا عه  ی باید خود   وا کان اموگیری از باز ساازی اساتبداد واود داشان. از این رو

زادی و ح وق  آرا انت اد  ند. از اوتیاد به االاون از قدرن رها شااود. از اساات زل و 

ن آنوع زنادگی او را  عین  ی  ناد و بر وخوی  غااهال نشاااااود. باداناد  اه نوع بااور او

 .زادی را اندیشه راهن ای خود  ندآشود  ه بیان 

قای خ ینی به آشاااخا  وضاااوع باور ن ی شاااود. باور به این  ه    وبدین قرار  - 4

از نوع باور به اندیشااااه راهن ا نیساااان. دو ی تاربه  ردنی    ووهد خود وها  ی  ند

ی را از بیان قدرن تشاخیا  ی دهد و هرگاه  زادآاسان و انساان از راه تاربه بیان  

زندگی   و را ن خوی   وبنا بر این  وزادی و ح وقآبخواهد برخوردار از اسااات زل و 

قاای  آن بیاان را راهن اای پنادار و گقتاار و  ردار خوی   ی  ناد. اوت ااد باه  آ  و ناد

  بدین خاالر  ه او را به دین  ی سااانایدم. دین وهد اسااان و دیندار  وخ ینی داشاااتم

 سااای اسااان  ه به وهد خود وها  ی  ند. او گرهتار ابر قدرن شاااد و تا دم زدن از 

پی  رهان. نپناداریاد  اه احت اال وهاد شاااااکنی او را ناداده ام. نرا  وونیان  الم اه ه یاه

 وقای خ ینی در نوهل لوشاااتو بود داده ام. از این روآاین احت ال را هم از ز انی  ه 

 د و آن  حور پدید  ی  آیاساای  وشاایدم. اگر  بالور پیوسااته در ایااد ی   حور ساا 

دساتفاه    واداره  شاور را در دسان  ی گرهن و باای سااختن ساتون پایه های قدرن

نظا ی و اداری را  ردم سانر  ی  رد و ستونهای دولن ح وق دار را ایااد  ی  رد  

قای خ ینی نیز ا کان شاکساتن آ وو به باز و تحول  ردن نظام اات اوی  ی پرداخن
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ی ان ن ی یاهن. اگر گروه های سایاسای خشاونن را رو  ن ی  ردند و درپی ان زب پ

قای خ ینی هرصاااان دم زدن از ونین  الم ه ه یه را ن ی آ  واگر... ودوم ن ی شاااادند

 یاهن.

و ل را از واقعین های بساایار   و ی بینید وقتی  نالگ صااوری رو   ی شااود      

ناه را بر دو  اسااز ی  ی اندازد  ه خود  غاهل  ی  ند.  ار را ساااده  ی  ند و بارگ

 قای خ ینی و دستیاران او شده اسن.آقربانی اول قدرت داری  

 پاسخ به پرس  دومن

 

ن را  عنی  ی  نند و آقر  وشا ا این ساخن را  ه  خالقان اسازم بر اصال ثنوین  – 1

نااقض اصااااال   ونهاا  عناا ی  ی دهناد  اه نادارناد و  عاانی را  اه دارناد ن ی بیننادآباه  

از یاد برده و این  ونساابن نادرسااتی را  ه به  ن داده اید ونا راه دانسااته اید. در اا

 حکم و و ی را  صادر  رده ایدن

چرا ادبیات دین داران همواره ادبیاتی تحکم آمیز و از موضدع برترسدخن گبتن اسدت   »    

دینداری هیچذاه با آزاد  معلوم خواهد کرد که    البته من پاسدد  سددئوال را میدانم و پاسدد 

 اندیشی همنشین نخواهد شد«

 

در حک ی  ه صااادر  رده اید نی  تو ل  نید و از خود بپرساایدن نرا خودو  اری      

را  ی  نیاد ه انااام آن را از ساااااوی دیفریو ویاب  ی دانیاد؟ حال آنکاه آنناه را  ن 

ین داری دین  نوشااته امو   تر شااباهتی به حکم  حکو یتی ندارد  ه شاا ا در باره د

داران صاااااادر  رده ایاد.  اار  ن ارزیاابی یا  واقعیان اسااااان ) عنی  ردن آیاه هاای  

قرآن(. آیه قرآن را اگر بر اصاال ثنوین  عنی  نی ی   عنی  ی دهد و اگر بر اصاال 

توحیاد )=  وازناه واد ی(  عنی  نیو  عناا ی دیفر  ی دهاد. بادیهی اسااااان باا واود  

 ق یا  سااانی  ه قرآن را بر اصاال ثنوینو   اینکه اصاال راهن ای دین توحید اساانو

یا  ارشااااان  واهگ رو  وم ی نیساااان. تصاااادیگ     عنی  ی  ند یا  ی  نندو  ار 

 واقعین  اا و حکم بدون دلیل و آنهم بر ضد دین داری صادر  ردن  اا؟ 

ا ا تصاادیگ درسااتی یا نادرسااتی سااخنیو  ار ومم اساان. هرگاه بر ومم   نوع    – 2

غمالو ومم رشااد ن ی  ند و با اهل برابر  ی شااود. ن د   باشااد تشااخیا صااحیی از

وم ی ادا  ردن راسان از نا راسان و پذیرهتن راسان و احت ان ˝  ا ل  ردن آنسان. 

اهزون بر اینو حگ ی  تعریف بیشااتر ندارد. ا ا دانشااهای انسااانها نساابی هسااتند و 

مو به تعبیر  برداشاااتهای آنها از حگ  ی توانند حتی  تضااااد با یکدیفر باشاااند. نار
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دقیگ قرآن )ن ض حکم شاااا ا(و هر ق آننه را خود  ی داند صااااحیی  ی انفارد و 

برداشاان دیفری را غمال  ی پندارد. برداشاان خود را صااحیی و برداشاان دیفری را 

غمال دانسااتنو  شااکل ایااد ن ی  ند. حتی اگر انسااانها به نساابی بودن دان  خود و 

ف آنها تعریف یفانه حگ نیسنو بازو هر ق دیفران قا ل باشند و احت ال بدهند تعری

تعریف خود را باه آن تعریف یفااناه نزدیا  و برداشااااان دیفری را دورتر  ی داناد. 

برای  ثالو یکی آزادی را به حد  عنی  ی  ند )آزادی  ساای تا آناا اساان  ه آزادی  

دیفری از آن اا شااروع  ی شااود( و دیفری به بی حد و یا نا تعین تعریف  ی  ند  

ادی این ه انی اسااتن با هسااتی هوشاا ند اساان(. این دو تعریف  تضاااد هسااتند.  )آز

یکی تعریف آزادی باه قادرن اسااااان و دیفری تعریف آزادی باه وادم قادرن. تعریف 

آزادی به قدرن براصاال ثنوین اساان و تعریف آزادی به ودم قدرن بر اصاال  وازنه  

بفویمن در تعریفو  نالگ واد ی. حاال  اگر  ن  تعریف آزادی باه حاد را انت ااد  نم و  

 صوری بکار رهته تا انسانها  تواه نشوند  ه

 آزادی تعریف نشده اسن و –الف  

نون حاد را قادرن )= زور( ایاااد  ی  نادو باه آزادی ه اان  عنی داده شاااااده   –ب   

 اسن  ه قدرن دارد و

...و بنا بر اینو تعریف غمال اساااانو حگ تعریف  ننده را بر تعریف  ردن انکار   -ج 

نکرده امو بمکه تعریف او را ن د  رده ام.  حال اینکه شاااا ا دین داری را  حکوم به 

بنا بر آنو هرنه ی  دیندار بفویدو از  وضاااع بان و انکار حگ  حک ی  ی  نید  هو 

 دیفری به داشتن تعریف دیفر و... اسن.

و اگرو بنا بر اریان آزاد تعریقها و برداشااتها باشاادو تعریقها به یکدیفر ن د  ی      

شاااوند و به تعریف یفانه حگ نزدی   ی گردند. بدین ساااانو باب ن د و انت اد تا بی  

 ی  اند. زیرا در بی نهاین اسان  ه انساانها آن تعریف یفانه را  ی یابند   نهاین باز

 و در آن به اا اع  ی رسند.

بدین قرارو در راباله این اندر یاهن از حگ با آن اندریاهن از حگو زور  حل پیدا      

ن ی  ناد. آزادیو در این اااو ب عناای هراخناای نا راه  حال پیادا  ی  ناد. پق هر ق 

 ار آورد )بر قرار  ردن ساانساور و بکار بردن دیفر اشاکال زور (و برداشان  زور در

خود از حگ را ه ان تعریف یفانه ای  ی انفارد  ه حگ دارد و قصاد او از این  ارو  

رسااایدن به قدرن و یا حقظ قدرن از راه تخریب اسااان. هرق ن ی  ند  ه این  ار را 
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آن. یادآور  ی شااوم  ه از روشااهای    در الرهداری از اساازم بکند و یا در  خالقن با

 . و ل قدرت دار  ه ه واره بکار  ی بردو آغاز  ردن با تخریب اسن

آیان قرآن بر وهگ بیان آزادی  عنی ن ی شوند. زیرا این بیان را آیه ها بدسن   – 3

 ی دهناد. هی   ااا نیز نفقتاه و ننوشاااااتاه ام  اه آیاان قرآنو بناا بر بیاان آزادیو این 

ارند. در قمم شا او اصاول راهن ای قرآن با بیان آزادی اانشاین شاده اند.  عانی را د

اسااازم اصاااول راهن ا دارد و این اصاااول در قرآن تعریف شاااده اند.  عانی آیه های 

قرآنو وقتی  ه ان  عانی را دارند  ه  راد صااااحب  زم هساااتندو  ه با آن اصاااول 

راهن ای آن  ی سااناند.   سااازگار باشااد. ننانکه هروع هر سااا انه ای را به اصااول

بدین سانو  نه به قالب ریختن  ه رها  ردن از قالب و  ست ل  ردن  عانی آیه ها از 

 ذهنین آد یو رو   ار   ن بوده اسن. 

 ه دووی دین داری  ی  نند و خود    –هستند و بسیار   –و هرگاه  سانی باشند   –  4

نوین ت   حوریو به بیان  را صااحب غیرن دینی و...  ی دانند و دین را بر اصال ث

قادرن بادل  ی  نناد. در  ااری  اه  ی  ننادو هرقی باا  خاالقاانی  اه بر اصااااال ثنویان باه 

آیه ها  عانی دلخواه را  ی دهندو ندارند. این تصااادیگو انکار حگ آنها بر برداشااان 

 دلخواه خود از دین نیسن. انت اد این برداشن اسن. 

ز تواه بدان غاهل  ی  ندو اینسااان  ه ا ر  ه ی  ه  نالگ صاااوری و ول را ا     

قرآن  ی گویاد در دین ا راه نیسااااان. ا اا نون آن را در بیاان قادرن از خود بیفااناه  

 نندو اوا ر و نواهی آن را از با زور بکار ن ی توان برد.  این ضااابالهو بکار ت یز 

ی اسنو  دین ب ثابه بیان آزادی از دین ب ثابه بیان قدرن  ی آید. دین وقتی بیان آزاد

 ا ووه ای از ح وق  ی شاود  ه و ل  ردن به آنها نیاز به زور ندارد و انساان را 

از اوتیااد باه بنادگی قادرن رهاا  ی  ناد. از این روو هر ق بخواهاد تارباه را رو  

 ند و زندگی را و ل به ح وق خوی   ندو نیاز ند بیان آزادی ب ثابه اندیشاه راهن ا 

  ی شود.

 سشهای دیفر ش ا در نوبتی دیفر پاسخ  ی دهم.به ن دها و پر     

   

 
 

***** 
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1390فروردین   21تا  8از    772  شماره  

 از  ایرانیان یپرسشهاپاسخ به 
 ابوالحسن بنی صدر 

 

 

 یفانفی باخود و بادیفران
 

آقای  ری ی پرسشها و انت ادها  رده بود  ه در ی  نوبنو به دو پرس  او پاسخ     

این    ه در نوبن دیفرو پاسخ تقصیمی    -نوبنو به غیر از ی  پرس   نوشتم. در 

 او پاسخ  ی دهم و انت ادهای او را ن د  ی  نمن  یو به پرسشها-خواهد یاهن 

 آنچه ایشان توشته اند:دنباله  

پاس  به شخصی که   ."virtual comunity  "ویرچوال کامیونیتی"در گبتذوی    -3  در 

ر موضوعات سیاسی پرهیز کنید تا امکان گبتذو بین شما  میخواست شما از گبتمان دینی د

و سکوالرها برقرار شود، پاس  معقولی دادید. اما فراموش کردید که با تبسیری از قرآن که  

کافران را نادان میشمارد و نه همه مردم را چدر پاس  به آقای رجوی( ناخواسته اعتقاد خود 

نشان دادید. اگر شما به قرآن ایمان دارید و می    را به اینکه کافران به اسالم نادان هستند

پایرید که حق میذوید و شما نیز آن قول را تکرار میکنید، دیذر بی معناست که از جمله 

»هر کس خود خویشتن را رهبری میکند« استباده کنید. اگر یک کافر و بی دین قرار باشد  

راهنمایی بسازد و از نظر شما  خود خویشتن را رهبری کند و با یافته های خویش اندیشه  

نباید با چماق نادانی و نبهمی نواخته شود، جایی برای قضاوت شما بر مبنای قرآن نمی ماند.  

در اینجا تناقضی در گبتار شما چ»هر کس خود خویشتن را رهبری میکند«( و اعتقاد دینی  

ید و معتقد میشوید  شما آشکار میشود که مجبور به انتخاب خواهید شد. یا قرآن را می پایر

کافران نادانند و بنابر این هر که دین شما را نپایرفت گمراه است و یا باید از گبتمان دینی  

عدول کنید و به نق  قرآن اعتراف کنید. یا اگر قرآن بی نق  است و شما اعتقاد خود را  
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«. یک صحیت میدانید، باید گبت در محدوده اسالم »هر کس خود خویشتن را رهبری میکند

 دیندار و یک بی دین در فهم از جهان هستی آزاد و مساوی هستند 

اما وقتی یک دینددار با تکیده به متنی که آن را الهی و بی نق  میدداند و بر اسددداس حکمی 

الهی فهم خود را کاملتر میداند و اصدل عدم ه مونی در رابهه یک دیندار با یک بی دین به 

کرد  در واقع بده همدان تئوری والیدت فقیده چ برتری در نبع دینددار نق  میشدددود، چده بدایدد  

  دانایی از اسالم و احکام آن ( نمیرسیم 

در همان گبتذو که در جواب همان سددوال بود، فرمودید:» اگر بخواهیم بحث کنیم در  - 4

بحدث کنیم خوب این نظر هدای گونداگون گبتده   اموری یدا م ال اگر بخواهیم در بیدان آزادی

حق داریم رجوع کنیم به قرآن حق نداریم  سکوالریزم جونم ممنوعیت نیست.  شده  به اونا

.»....   

به نظر میرسدد که شدما در این اسدتدالل یک موضدوع اسداسدی را فراموش کرده اید و آن   

اینسدتکه شدما لیبرالیسدم، سدوسدیالیزم و دیذر نظر های گبته شدده را که همذی منشداء انسانی  

قرآن را     الهی دارد، هم سددهت و هم تراز قرار داده اید. مذر اینکهدارند، با قرآن که منشدداء 

نیز دارای منشداء انسدانی بدانید که دیذر جایی برای ایمان به حقانیت آن نمیماند و همانند  

تمام فرآورده های فکری انسان قابل نقد و در صورت نادرستی قابل دور انداختن است. لهبا 

ز دیذر مکاتب اسددت  اگر نیسددت قبو ل میبرمایید که مشددخ  کنید قرآن و اسددالم همترا

بین ادیان الهی امکان اسددتباده از قرآن و متون اسددالمی وجود دارد و    فق  در گبتذو های

در گبتذوهای عرفی و سددکوالر محلی برای آن نیسددت. و چنانچه در خواسددت شددود که در 

ند و بر اسدداس دیدگاه  گبتذوهای عرفی از متون دینی اسددتباده نشددود چچون همتراز نیسددت

مومندان بده دین، کالم الهی حقیقدت مح  اسدددت و نداخواسدددتده ه مونی نلدب هسدددتندد(  
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نبایدسدکوالریزم یا کسدی که خواسدتار گبتذو بدون اسدتباده از متون دینی و الهی اسدت را به 

  دیکتاتوری متهم کرد 

   در پاس  به انتقادات آقای یی ک به اسالم فرموده اید:  -5

در قرآن نذریسددته و در نتیجه، واقعیت را وارونه    بر اصددل هنویت تک محوری »آقای یی ک

  دیده است.«

له  فرموده معنی و مبهوم و واقعیدت آیده زیر را برای من و دیذرانی کده واقعیدت را وارونده 

می بینیم، شدباف و روشدن مشدخ  کنید. اگر ترجمه از عربی به فارسدی بل  اسدت ببرمایید!  

ترجمه درسدت اسدت، معنای تسدل ، برتری، مهیع، نافرمانی، زدن و تنبیه را  تمنا دارم اگر 

   برای ما و کسانیکه بر اصل هنویت تک محوری به همه چیز نذاه میکنند تبیین کنید!.

 تسل  و حق نذهبانی است، بواسهه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی » مردان را بر زنان

ردان از مال خود باید به زنان نبقه دهند، پس زنان مقرر داشددته و هم به واسددهه آن که م

شدایسدته و مهیع آنهایند که در بیبت مردان حافظ حقوق شدوهران باشدند و آنچه را که خدا 

و زندانی را کده از مخدالبدت و ندافرمدانی آندان بیمنداکیدد، بدایدد   نذهددارندد   بحبظ آن امر فرموده

دیذر بدار   .وابذداه آنهدا دوری گزینیددنخسدددت آنهدا را موعظده کنیدد، اگر مهیع نشددددندد، از خ

چنانچه اناعت کردند، حق هیچذونه سددتم   چنانچه مهیع نشدددند آنها را بزدن تنبیه کنید.

  بزرگوار و عظیم الشان است.«  ندارید که همانا خدا

اگر بر اصدل هنویت تک محوری در این آیه ننذریم، برتری بعضدی بر بعضدی دیذر را که خدا 

   تبعی  را، چذونه معنا کنیم که تبعی  معنی ندهد  مقرر داشته، یعنی

عربی اسدددت، فکر میکنیدد   -آیدا اگر روزی پی بردیدد اسدددالم برآمدده از فرهنذی انسدددانی-6

میتوانید آن یافته را در علن در اختیار افکار عمومی قرار دهید یا اسداسدا چنین چیزی برای  

  شما متصور هست 

 : نقدهایی بر اندیشه اسالمی آقای بنی صدر     -   7

تکیه شدما بر دین به م ابه بیان  اگر جبر را در مسدلمان بودن خود بپایرید اذعان میکنید که:     

آزادی، یعنی دفاع از دینی که به شدکل موروهی به آن معتقد گشدته اید و دچار نقایصدی اسدت که 
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یک اصالحذر در تالش برای نجات دینی هستید آن را بیر قابل قبول مینمایا ند و شدما همچون  

که از مرگش بیمناکید. تنبس مصددنوعی به دین اسددت آنهم به این دلیل که می بینید آنچه به 

توسد  جمعی متولی رسدمی  عنوان آیین رهایی بخش بشدر در دنیا و آخرت مهرح بوده و هسدت، 

م ایران و جهان قرار گرفته است. دین، له و لذد مال و لجن آلود شده و مورد نبرت روزافزون مرد 

این دین همده روزه مورد انتقداد اسدددت. همدانذونده کده سدددایر ادیدان نیز از انتقداد در امدان   از نرفی 

   نیستند... 

 

 پاسخ به پرس  سومن 

 

 از واقعیتهای زیر غقمن  رده اسن.  و در توضیحها  ه پرس   ننده گرا ی داده     

یا از روی ومم و    و نها  ه حگ را  ی پوشااانند آ  قر پوشاااندن حگ اساان.   و ن آ در قر    –   1

ب صاااد قدرت داری ننین  ی  نند و یا از روی نادانی.  اهر  سااای نیسااان  ه برداشااان 

 دیفری از حگ دارد. 

 حگ اختزف از ح وق انسان اسن و  سم انان خود نیز ی  برداشن از حگ ندارند.    -   2

خواه  سانی  ه  ی دانند نه    و  ه حگ را با دروغ  ی پوشانند نها  آ یعنی   و ا ا  اهران   –   3

زور در  ار نیاورده    و تا وقتی برای ساماله بر دیفران  و نها  ه ن ی دانند آ  ی  نند و خواه 

در باور خود آزادند. ساااوره  اهرون تکمیف را روشااان  رده اسااانن  اهران به دین   و اند 

حگ اختزف صاراحتی به ت ام دارد. در تصادیگ   و خود و غیر  اهران به دین خود. ساوره 

خود  و نه دانا و خواه نادان  و  اهر  و  واهگ اصال هر ق خود خویشاتن را رهبری  ی  ند 

خویشاتن را هداین  ی  ند. نادان خواندن سامب حگ ن ی  ند. بر پرسا   ننده اسان  ه  

 ی باید از خود بپرسااااد نرا بر این باور اساااان  ه نادانی سااااالب حگ نادان بر رهبری  

 ی  اسن؟. خو 

دوساتی با غیر  سام ان  ااز اسان. با  سای  ه  سام ان نیسان و بنا بر دوساتی     –   4

  ی توان دوسن شد.   و بنا بر نا قرآن  و دارد 

دانستنی اسن  ه هر ق دانسته خوی  را حگ    و در باره برداشتهای  ختمف از حگ   –   5

حگ ن ی داناد. هرگااه دو الرف حگ    و دانسااااتاه دیفری را در ه اان  وضااااوع   و  ی داناد 

سبب  ی    و ن د و ن د  ت ابل   و اختزف را بپذیرند و بنا را بر اریان آزاد اندیشه ها بفذارند 
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ا ا به آن    و شاوند دو الرف به تعریقی از حگ برساند  ه  بساا تعریقی  ه حگ دارد نیسان 

 نزدی  اسن. 

ن را ساانساور  ی  آ اسان.  سای  ه حگ را  ی پوشااندو    پق اصال برودم ساانساور   –   6

ن اد   و زور در  اار نیااورد   و اگر برای اموگیری از بر دریادن پوشاااا    و  ناد. باا این حاال 

پوشا  دروغ را بر  ی گیرد و حگ ن ایان  ی شاود. ا ا اگر  اهر خواسان خویشاتن را  

 دسن بدارد.  ن ی باید زور بکار برد برای این  ه او از سانسور خود  و سانسور  ند 

اینساان  ه تصاادیگ واقعین  اوز بکار   و نها نادانند آ اینکه قرآن  ی هر اید بیشااتر   –   7

نها آ  وز   ی دهدن با  آ برای توضایی روشای اسان  ه    و بردن زور نشاود. به ساخن دیفر 

  و نها و با ه ه  سااااانی  ه برداشاااان های گوناگون از حگ دارند آ نباید زور بکار برد. با 

 زاد اسن. آ ر بح   و رو  پیشنهادی 

داشاااتن نظری و    – برای  ثال انکار ح وق انساااان   – پوشااااندن حگ    و بدین ساااان   –   8

باوری غیر از  اسازم نیسان. تا بتوان گقن  سام ان صااحب الرز هکر دیفر را نادان  ی  

داند. صاااقن بارز  اهر دروغفو ی اسااان زیرا تنها با دروغ اسااان  ه  ی توان حگ را  

پوشااند. بر پرسا   ننده اسان  ه از خود بپرسادن نرا  اهر را در شا ار  ساانی قرار  ی  

 ی نشاااند و به    و در  نار ح ی ن   و دارند؟ آیا غاهل اساان  ه دروغ را   دهد  ه باور دیفری 

 ؟ ن ارج و  نزلن  ی بخشد آ 

گاه  ی  ند از نبود تناقض در بیان قرآن و تناقضااها در  آ تواه به این واقعیتها  ا را        

وقتی از واقعیتهاا غقمان  ی شااااود. ا اا و ال از واقعیتهاا غقمان ن ی  ناد  فر    و هر بیاان 

را  المگ  ی  ند و بدان از  حتوا غاهل  ی شااود.  نالگ صااوری رو   وقتی صااورن 

 غقمن  ردن از  حتوا اسن.  

 

 پاسخ به پرس  نهارمن   ❊

 

 انع ن د نیسان. هر انساانی بر اصاول راهن ای خود  ی    و  نشاار الهی داشاتن قرآن   –   1

از به   و باید ومم باوید و ومم اسااااتن نیاز ند  رو   ردن تاربه و رو   ردن تاربه 
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ننه بدان ومم نداری پیروی  کن. به  وش   آ ن د  ست ر  یسر ن ی شود.  ه هر ودن از  

 خود ادا ه بده. 

غیر قابل ن د بودن   و ا ری  ه در ذهن پرسا   ننده ب ثابه ی   المگ نشاساته اسان       

با ه ان تعریف قالعی باشااد   و دین اساان. غاهل از این  ه  بنا بر این  ه قول خداوند حگ 

 ه ان تعریف قالعی نیسن. پق ن د ضرورن دارد.  و ن حگ آ اشتهای  ا از  برد   و  ه دارد 

ا ا باالل و دروغ  حض ساااااختنی نیساااان. پق هی  اندیشااااه ای را نباید به دور   –   2

 ار را با تخریب    و زاد آ ن هساان. و ل آ انداخن. باید بنا را بر این گذاشاان  ه ح ی تی در  

باد  ی  ند. دنیا دیفر  ی شااد اگر  آ غاز  ی  ندن خراب را  آ شااروع ن ی  ند. با ساااختن  

 ن ی زدند.   و  هر باالل  شد   و ن ی پسندند سان بر اندیشه ها ی  ه  آ   و انسانها 

یا بیانهای قدرن آ این دو نا یکساانند.    و هر بیانی یا بیان قدرن اسان و یا بیان آزادی   –   3

را  ی توان ن د  رد و به بیان آزادی رساید؟ پاساخ  به پرسا  آری اسان. اسازم ب ثابه 

بیفانه شاده اسان. هر   از خود   و در اسازم به  ثابه بیان قدرن  و در الول ز ان   و زادی آ بیان 

در ی     و ساااخته انسااان اساان و با بیانهای قدرن دیفر  و بنوبه خود   و دین از خود بیفانه 

در اینساان  ه   و از ا مه   و زاد با و ل قدرت دار آ ردیف قرار  ی گیرد. تقاون آشااکار و ل 

ویزی  آ در اسااتاوی یاهتن دساان   و نون  ار را با تخریب شااروع  ی  ند   و و ل قدرت دار 

در پی ن د  ی   و زاد آ ن  رام باالل اساان را صااادر  ند. و ل آ  ی شااود تا حکم این دین و  

 ورد. آ ح ی ن را بیرون  ی    و شود و از پوش  دروغ 

در ساوسایالیسام و لیبرالیسام و  ار سایسام و... هساته های و زنی و   و برای  ثال        

ن هسااااتاه های و زنی و  آ انسااااانهاا    و در الول تاریخ   ح ی ان ها و واقعیتهاا واود دارند. 

زاد اندیشه آ اریان   و ح ی ن ها و واقعتیها را یاهته اند. هرگاه سانسورها از  یان برخیزند 

ااا عاه اهاانی را در ح وق انساااااان و ح وق البیعان و ح وق ااا عاه هاا و ح وق    و هاا 

  . به اا اع  ی رسند    و زادی آ بسا در بیان   و اا عه اهانی 

 

 پاسخ به پرس  پنامن   ❊

 

به پرسااا  پنام پرسااا   ننده گرا ی در  تاب زن و زناشاااو ی پاساااخ گقته ام. از       

  34یه  آ در باره  - نها بود آ یکی از    و الرف بحر با  ن – با تنی نند از زنان ساااو د   و اتقاق 

ن بحر آ زادی  تبی  رده ایم. حاصال  آ بحر    و ساوره نساار  ه  وضاوع پرسا  پنام اسان 

یه  ه پاساخ به پرسا  پرسا   ننده نیز آ بر اصال  وازنه ود ی در   و زاد آ و نفر  و ل  
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خوانده    و ورم. نرا  ه بهتر اینسن  ه یکبار و یکاا آ هسن را در ش اره آینده نشریه  ی  

 شود. 

 

 پاسخ به پرس  ششمن   ❊

 

نا    و  ه نیم قرن بالول اناا یده اسااان پرسااا   ننده از نند و نون پرداختن به  اری       

زیرا پی  از این نند نوبن گقته و نوشاته   – ور  ی شاوم  آ یاد   و گاهی او آ گاه اسان. برای آ 

امسااه   و قای ومی شااریعتی آ با  و  ه در روزهای اولی  ه به پاریق وارد شااده بودم   – ام  

های گقتفو  ی داشااتیم. به این نتیاه رساایدیم  ه اسااز ی  ه در ه ه تکمیف  دار نانیز  

زادی بیاید و نه  سا مه  آ نه بیانی اسان  ه بکار زندگی و رشاد در اسات زل و    و شاده اسان 

ای از  ساا مه ها را حل  ی  ند. به این نتیاه رساایدیم  ه دو  ار را باهم پی  ببریم. ن د 

بیفانه و یاهتن و پیشانهاد اسازم »نخساتین«. هرگاه به این نتیاه رسایدیم   اسازم از خود 

ید و  آ  ه اساازم نخسااتین نیز ه ین ه ه تکمیف  دار اساان  ه بکار دنیای ا روز نیز ن ی  

حاصاال  ار خود را با  ساام انان در  یان  و با شااااون   و از ووا ل ادا ه اسااتبدادها اساان 

 بفذاریم. و 

دریاهتم  ه و ل  ی باید اصااال راهن ا ی را باوید  ه از   و نون دسااان به  ار شااادم   - 1

»دیاالکتیا « یکی  و ن ز اان آ از هکرهاای ابری اباار )  و از  حادود  نناده هاا   و  زحظاه هاا 

 ده اساااان و  آ نها بار آ د ی با  آ از باورها و وادتها  ه   و از این هکرهای ابری ابار بود( 

ب ثابه  ساای  ه »اساازم   و ر بنی صااد   و رها بفردد. از این رو   و دیفر انواع  المگ سااازی 

زیساته« اندیشاه راهن ای او بوده اسان و رو  نو شادن یا با خود یفانفی اساتن را از  

تاربه  و در خود   و تاربه  رده اسان و یاهته های خود را   و راه ن د اسازم ب ثابه بیان قدرن 

د  ی  تاربه رشاد در اختیار انساانها ی اسان  ه بخواهند رشا   و نفاه پیشانهاد  رده اسان آ و  

  نند و بدانند  ه رشد  ردنو از خود بیفانه شدن  ضاوف نیسن. 

بدین سااااان بود  ه تح یگ در باره  وازنه ود ی و  وازنه واودی )ثنوین( و رو       

شااناساای )ن د  نالگ صااوری و دیالکتی  ( از  ارهای نخسااتین  ن شاادند. تح یگ در  

ت رین  را به این نتیاه ساااال ز ان برد.  وازنه ود ی را ت رین  ردم. این    15 و رو  

رسااند  ار ن دو غیر از تخریب اسان. این  ار ادا  ردن ساره از ناساره و پذیرهتن ساره 

ن  وشاید. این دسان  آ  ی باید در  ا ل  ردن    و اسان. هرگاه ساره نیاز به  ا ل شادن داشان 

ورد تاربه را در ن د  نالگ صااوری و  نالگ دیالکتی  بکار بردم. حاصاال را  ه رو   آ 

در رشااته های  ختمف بکار بردند. رها  و خود بکار بردم و  ح  انی نند   و اساان شااناخن 

حاصال اصال راهن ا شادن  وازنه ود ی و بکار  و شادن و ل از بند توایه و خزق شادن  



162 

 

گی های ژ وی   و با یاهته های ادید )از ا مه  و بردن رو  شااناخن اساان  ه در الول ز ان 

 ارها ی هساتند   و و ل آزاد و ودالن احت اوی رسایده اند(  ا ل شاد.   17حگ  ه این  به  

گی  ژ وی   12  و نهاا بکاار رهتاه اناد. بهنفاام نفاار  و ال آزاد آ در    و  اه یااهتاه هاای اادیاد نیز 

هصااال پیدا  ی   17  و ن  تاب را باز بنویسااام آ  و حگ را یاهته بودم. حال اگر بخواهم ا روز 

 ار روشااها ی  و شاا   289 و  ند. شاا ار روشااهای تخریبی  ه و ل قدرت دار بکار  ی برد 

 خواهند شد.    289نیز  و  ه و ل آزاد بکار  ی برد 

در انت اد دا  ی از   و  سااای  ه به پرسااا   ننده گرا ی پاساااخ  ی دهد  و بدین ساااان       

خوی  اسان و ه ننان  ی  وشاد و ل را از بند هر ابری رها  ند. او نی   ی داند هر  

الااوان از قادرن بااز  ی گرداناد. خود باه اوتیااد ا   و و ال را باه اوتیااد بااز  ی گرداناد   و غقمتی 

ا از غقمن ن ی داند. او با این وزم وارد تح یگ شد  ه    را نیز  بر 

بکار ادا ه دهد. هی  تح ی ی را    و تا وقتی به صااحن حاصاال تح یگ  ت اود نشااده   – 1/ 1

این    و ن د  ند و بفویدن در این  رحمه از تح یگ  و رها نکند. اگر نظری را نادرساااان یاهن 

 حیی نیاهته ام. نظر را ص 

  و ورد و پی  از پیشاااانهاد به دیفران آ تا  ی تواند حاصاااال تح یگ را به رو  در   – 2/ 1

 خود آن را تاربه  ند. 

 ی   و این  به پرساا   ننده و ه ه  سااانی  ه نون او هکر  ی  نند و یا ن ی  نند        

ها  نید. ر  و هر رو  پیشانهادی را تاربه  نید. اگر حاصال خوب نداد   و گویم و با اال ینان 

خود را نه گرهتار دین ستا ی  نید و نه بنده ابر دین ستیزی شویدو. خویشتن را از هکر 

اساازم سااتیزی را    و ابری اباری  ه غرب سااماله گر  ی سااازد و بخاالر نیاز به دشاا ن 

  و پیروی  کن«  و ننه بدان ومم نداری آ نفردانیدو. این رهن ود را»از    و » د روز«  ی  ند 

 و ول به یاهتن ومم قالعی اساان. شااتاب    و د ز ان قبول و انکار قالعی تاربه  نیدو. بدانی 

 ه ان  ی  ند  ه با ایرانیان تحن سماله ونین  الم ه ه یه  رده اسن.   و در رد و قبول 

 الالعه  ردم به این نتیاه رساایدم  ه دین   و د ی بفوید آ سااان ترین  ار اینساان  ه  آ   –   2

گرهتار غقمتها اسانن نخسان این  ه    و ساان را  ی  ند آ بکار ن ی آید. ا ا  سای  ه این  ار  

ن را باه  آ نااگزیر ااای    و د ی بادون انادیشاااااه راهن اا واود نادارد. دین را باه دور اناداخان آ 

د و یا باید اخذ  ند. اندیشااه راهن ای دیفری  ی دهد. این اندیشااه را یا او خود  ی ساااز 

زادی آ زادی اسااان و یا بیان قدرن. هرگاه بیان  آ یا بیان   و اندیشاااه سااااخته و یا  وخوذ او 

بیان   و  وازنه ود ی را اصاااال راهن ا  ی  ند. نرا  ه بر اصاااال ثنوین   و و ل او  و باشااااد 

در الول تاریخ نیز  سای نسااخته اسان. نرا  ه    و زادی قابل سااختن نیسان. به قول هو و آ 

راباله   و خدا   ↔راباله انساان  و نیسان. ا ا اگر  وازنه ود ی را اصال راهن ا  ند   سااختنی 

اینه انی  ی   و با این هساتی   و  ی شاود. و ل در   ام خمگ   و انساان نسابی با هساتی  حض 
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ن  آ  ا ل اسااان.   زادی و ل آ لحظه ایسااان  ه اسااات زل و   و لحظه خمگ  و اوید. از این رو 

این آزادی اساان. انسااانی این آزادی را  ی اوید  ه    و زادی  ه انسااان را درخور اساان آ 

بیان آزادیو راهن ای پندار و گقتار و  ردار او اسااان. پق اندیشاااه راهن ای سااااخته یا  

زادی و ح وق انسااان و...  آ دینی بیانفر اساات زل و    و زادی اساان آ وقتی بیان   و پذیرهته او 

  ی شود.   

باخود راساتفو    و ن شا ا  ی اندیشاند نها  ه نو آ پق شا ا پرسا   ننده گرا ی و ه ه      

دین سااتیز ن ی    و زادی اندیشااه راهن ای او اساان آ باشااید و انصاااف دهیدن  ساای  ه بیان 

اندیشاه راهن ا ی در سار دارد  ه بیان قدرن اسان و  ی خواهد دینی را   و شاود. اگر شاد 

  و بردارد  اه ن ی پساااانادد و بیاان قادرتی را ااانشااااین او  ناد. تارباه  نیاد و ببیناد هرگااه 

با  دام اندیشه راهن ا اانشین  ی    و بخواهید از خود بپرسیدن دینی را  ه بدور  ی اندازید 

 به ه ین نتیاه  ی رسید یا خیر؟.  و  نید و اصل راهن ای ش ا نیسن 

 

 ورده اسنن آ ن دها  ه پرس   ننده از بنی صدر بع ل   ❊

 

ن د نیساان. زیرا سااره ای را از    و ورده اساان آ ننه در قساا ن پایانی نوشااته خود آ   –   1

 ناسره ادا نکرده اسن. رو  تخریبی بکار برده و قیاق صوری  رده اسن. ن ونه هان 

قبول ابر  سم ان بودن؟ سخنی  یان تهی اسن. نرا  ه وااد هی   عنا ی    –   1.1

د ی   کن اسن بنا بر وادن  سم ان و یا  سیحی باشد و یا بنا بر این  ه خود  آ نیسن.  

خویشتن را    و و ی  خانواده و یا ی  اا عه  ی داند و یا بخاالر ترق از ارتداد را وض 

زادی ها  ه انسان  آ  سم ان بن ایاند. ا ا باور  ردن یا نکردن ا ری درونی اسن. از  

دینی را به خود    و ن ی توان به ابر   و زاد او اسن. در دورن آ یکی درون  ست ل و    و دارد 

باوراند. ا ا  آ یا انسان ن ی توان د به خود زور بفوید و خود را  ابور  ند به پذیرهتن  

باوری؟ هرگاه  سی این پرس  را از خود بکند و بر آ ن شود تاربه  ند و   در  ی یابد  ه  

ابر نیاز ند به راباله با بیرون اسن. بدون این راباله و   انسان هی  دین یا  را ی را به  

 زور و   به خود تح یل ن ی  ند. در درون و   او از است زل  و   آ زادی 

 . برخوردار اسن 

رهن ود و روشای  ه زور ونصار اصامی و یا هروی   و زادی شاد آ هرگاه دین بیان   –   1/ 2

ن نیسان. ننین بیانی روشاهای زور و خشاونن زدا ی را نیز به انساان  ی  آ در    و ن باشاد آ 

با انت اد بیان قدرن ه راه اسان. پق دهاوی در  ار نیسانو   و زادی آ  وزد. پیشانهاد بیان  آ 
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توایهی در ار نیساانو حتی اصاازحی نیز در  ار نیساان. ان زبی در  ار اساانن پیشاانهاد  

 روشی اسن  ه ه ه  ق  ی تواند تاربه  ند. 

نیاز به   ن راباله با قدرنو زای اسااان آ راباله انساااان با قدرن و یا   و ابر و اختیار   –  1.3

د ی را از خود بیفااناه یاا گرهتاار ابر  ی  آ دارد و   و ب ثااباه انادیشاااااه راهن اا   و بیاان قادرن 

دارد و انسااان را با   و ب ثابه اندیشااه راهن ا  و زادی آ نیاز به بیان    و زادی آ گرداند. راباله با  

 زادی  ی گرداند. آ یا برخوردار از است زل و   و خود یفانه 

ال  ردن اسان و بنی صادر ت ز شافقن تر از ه هو این ادوا اسان  ه گویا دین درح   –   2

خود تخریبی  ادوی   و این ادواا  و ن را از  ردن برهاد. باا توااه باه توضاااایی باان آ  و  ی  ناد 

 اسن. زیران 

تکرار  رده ام  ه ادوای  زتاریا دروغ اسان. انساان برای   و نکه خساته شاوم آ بی   – 1/ 2

 زادی و رشد اسن. آ دین نیسن. دین برای انسان و رو  زیسن در است زل و  

بنا بر این   و زاد آ انساان اسان  ه نیاز به و ل  و پق دین نیسان  ه نیاز به دهاع دارد  - 2.2

گاه نفاه آ  و زادی خوی  آ و  اصال و اندیشاه راهن ا ی دارد  ه و ل را ه واره بر اسات زل 

دارد. انساااان را وارف بر ح وق ذاتی خود نفاه دارد و روشاااهای و ل به ح وق را در  

هعال و خزق  ند و از رهفذر    و اختیار  بفذارد. او را ب ثابه  ا ووه ای از اساتعدادها 

او بتواند بر  را ن خوی  بیقزاید. هرگاه پرسااا   ننده و  ساااانی  ه نون او    و اینه ه 

در  ی یابند  ه پیشانهاد  وازنه ود ی ب ثابه اصال راهن ا   و انصااف بدهند  و ر  ی  نند هک 

 ه    و زادیو ب ثابه اندیشااااه راهن ا و پیشاااانهاد ح وق انسااااان و ... آ و پیشاااانهاد بیان  

را    و زادی و رها شادن از ابر روابال قوا اسان آ هراخواندن انساانها به بازیاهن اسات زل و  

خود تخریبی بق شاااافرهی    و گرداندن   و در حال  ردن اساااان  نها آ دهاع از دینی  ه بزوم 

 ار را با تخریب و با تخریب خود   و نها اسان  ه از یاد نبرند  ه و ل قدرت دار آ اسان. بر  

 شروع  ی  ند. 

در  ی یابند  ه هرق اسااان  یان خمگ و    و نون و ل را قاضااای  نصاااقی بفردانند   – 3/ 2

و ال آزاد  ی گاذارد و او را از اوتیااد   زادی راه و رو  خمگ را در اختیاار آ توایاه. بیاان  

ن را توایه آ   و به توایه رها  ی  ند. پق اگر پرسااا   ننده نوشاااته خود را باز بخواند 

 ی یابد. این اوسااان  ه  خالقن خود با اسااازم را توایه  ی  ند. بر او اسااان  ه و ل 

برانفیزد و روشاااای را  ه بنی صاااادر   –  ه  ار البیعی و ل اساااان    – خوی  به خمگ  

پرساا  و ن د و ل خزق   و پرساا  و ن د او  و بکار برد. اگر نتیاه نداد  و پیشاانهاد  ی  ند 

 ه بنی صاادر  دن نیم قرن   – اساازم از خود بیفانه در بیان قدرن را   و  ی شااود. وگرنه 
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بیان بودن ی  اشاااره به    و ویز انت اد بنی صاادر  ردن آ دساان    - ن را انت اد  ی  ند آ اساان  

 .  ار و ل توایه گری اسن  ه تخریب را رو   رده اسن  و زادی  ه او پیشنهاد  ی  ند آ 

 

 پرس   ننده  ی نویسدن   –   3

 

روش شدما تجربی اسدت. امروز بعد از تجربه هسدتیم. انقالب ایران با موافقت اک ریت بزرگی از       

ایران برای تاسدیس نظامی  متولیان رسدمی دین اسدالم، روشدنبکران اسدالمی و مردم مسدلمان  

انقالب ایران تالشدی بود برای احیای دینی که به حاشدیه رفته بود. با  اسدالمی به پیروزی رسدید. 

قرآن در صدحنه، با آقای نالقانی، قرآن از گورسدتانها به صدحنه اجتماع و سدیاسدت آورده شدد. قرار 

گیرد. عدالت علی گونه که شدددد دینی که جامعده آرمانی را نوید می داد، زمام اموررا به دسدددت  

سالها تبلیغ شده بود برقرار شود. پاکی و قداست، امانتداری و صداقت، صبات مسئوالن آن باشد.  

حکومت اسددالمی الذوی جهانی شددود و جمهوری های اروپایی را شددرمنده سددازد. اسددالم آنروز 

« در پشدت آن پنهان  چهره» رحماء بینهم« از خود نشدان داد. بافل از اینکه» اشدداء علی الکبار 

بود. اقتصداد اسدالمی شدما، الذوی بانکداری واقتصدادی شدد که نه سدرمایه داری برب ونه اقتصداد  

و اسدت مار را   مارکسدیسدتی شدرق را بر نمی تابید و آنها را به چالش می نلبید تا ربا و بهره کشدی 

داشدددت و امروزه دارای از بین ببرد. اما در بازار و معامالت اقتصدددادی، نر  بهره رو به آسدددمان 

اقتصدادی که نیاز به توضدیت ندارد. شداید دالیل مختلبی چون سدلهه اسدتبداد بر دولت را دلیل 

عدم موفقیت تئوریهای اسالمی در ساختن جامعه ای ایده آل عنوان کنید، اما نیک میدانم که از  

 کوزه همان برون تراود که دروست. 

تناقضااهای نوشااته خوی   و بسااا خود نیز  و  ند  تو ل   و هرگاه نویساانده در ا مه ها   –   1/ 3

نفوناه شاااااد  اه باا واود رونگ  اار    ن اگر دینی باه حااشاااایاه رهتاه بودو را در  ی یااباد 

قای  آ اندیشااااه راهن ای انبشاااای ه فانی گشاااان؟ »قرآن در صااااحنه«    و ی ها ژ اید ولو 

از تمویزیون ایران پخ  شد.   و الال انیو ونوان نند برنا ه بود  ه بعد از پیروزی ان زب 

نه ربال به ان زب داشن؟ »رح ار بینهم« با »اشدار ومی الکقار« ه واره ه راه اسن.  

وگرنه ان زب   کن ن ی گشاان و روی ن ی داد. هر  بارزه ای برای اساات زل و آزادی 

رو  قااالع در پی  گرهتاه شااااود. نفوناه  ی توان باا اباار    و باا اباار   و ایاااب  ی  ناد 

ر« بود و برضاد او  بارزه  رد؟ برداشان دیفری از برداشاتهای پرسا   ننده  ه  »رح ا 
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  و گویاای غقمان او و نزدیا  باه ه اه باا دین هاا و بی دینهاا از یا  قااواده بزرگ اسااااان 

هرگاه انساانها رهتار    و نکه آ برداشان او از بشاترین شادن را بکار بردن با  قار اسان. حال 

ن  ی شاادند پوشاا   آ ا دروغ  ی پوشااانند و بر قاالعی با  سااانی  ی داشااتند  ه حگ را ب 

 و زاد آ اهان سااراساار صاامی و دوسااتی  ی گشاان و انسااانهای  ساات ل و    و دروغ را بدرند 

با ت ام توان   و خشاونن گرا ی نیسان   و دوساتان یکدیفر  ی گشاتند. »اشادار ومی الکقار« 

 . شکار  ردن ح ی ن اسن آ خشونن زدا ی از راه دریدن پوش  دروغ و  

اینکار را از راه قدرت داری و    و وقتی بکار بردنی اسااان  ه پوشااااننده حگ این قاوده       

 ی    و رویه  ند. اگر در راباله خود با دیفران زور در ار نیاورد   و برای ساماله بر انساانها 

توان با او دوسان نیز شاد ا ا باید با قاالعین پوشا  دروغ را درید و حگ را ن ایان  رد. 

 . مکه   نوع  ی  ند ب  و دوستی سانسور را  ااز ن ی  ند 

ساااخن بکار او  ی   و و پرسااا   ننده اگر ت ا ی آیه را در  ی یاهن و بکار  ی برد       

به    و نرا  ه به انساان خاالر نشاان  ی  ند  ه نون بر حگ و ل  ند و برحگ بایساتد  د.  آ 

درختی  ی  اند  ه بزرگ و تنو ند  ی شود. ز ان نه تنها بدسن هرا وشی  ن ی سپرد 

  ه شاداب تر و بارورتر   ی گرداند. 

این تناقض اسانن   و ا ا تناقض غیر قابل قبول  ه با پوشااندن ح ی ن ه راه اسان   –   2/ 3

له پیروز  رد. زادی بود و گل را بر گمو آ بیان   و اسااز ی  ه در ان زب اندیشااه راهن ا شااد 

ن بیان از اسازم. اساز ی  ه اساتبداد آ تاربه ان زبو برهان قاالع اسان بر صاحن و دقن  

نها  رد. بیان قدرتی از نوع اساتبداد  آ ننه با ایرانیان و دین و  شاور آ را حا م  رد و  رد 

 نالگ   و هراگیر )ونین  الم ه ه یه( بود. صااااد اهسااااوق  ه نویساااانده و ه انندهای او 

ورد یا  تارباه بزرگ آ ر ببرناد و  دو ضاااااد را یکی  نناد و خود را از ره صااااوری بکاا 

بدیهی اسان  ی توانساتند   و ن ن ی شادند  ه تاربه را رها  نند آ  حروم ساازند. هرگاه بر 

اای خود را به اساازم بیانفر   و ن شااوند  ه اساازم بیانفر ونین ا هور  ردم آ  انع از  

  و ی  قرن  ردیم و ه ننان گرهتار اساتبدادیم   ونین  الم ه ه یه بدهد. اگر ساه ان زب در 

بدین خاالر اساان  ه بر آن نشااده ایم برای اندیشااه راهن او بها قا ل شااویم و در یابیم  ه  

نیاز به اندیشااه راهن ا ی دارد  ه بیانفر اساات زل و    و زاد و ح وق ند زیسااتن آ  ساات ل و  

 . زادی و ح وق و  را ن انسان باشد آ 

زادی و  آ ی اقتصاااااد تولید  حور سااااازگار با اساااات زل و  یک   و باز دو اقتصاااااد   –  3.3

یکی   و ساازگار با اساتبداد وابساته را  و ح وق ندی انساان و دیفری اقتصااد  صارف  حور 

ساااتم به خوی  و نشااام بساااتن بر یکی از  ه ترین تاربه های تاریخ  عاصااار  و  ردن 

اساان. نخواندن و ندانسااتن اقتصاااد توحیدی اساان. اقتصااادی  ه بنا را بر رها شاادن از  

اصال را بر تضااد  ناهع ن ی   و زیر ساماله  ی گذارد و در درون اا عه   – روابال ساماله گر  
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ن  آ ذارد. باا واود وضااااعیان بهم ریختاه  ی گا   و گاذارد بمکاه بر توحیاد و برابری در ح وق 

 دها بر  آ در   و ن سایاسان اقتصاادیو سابب شاد  ه درشاهرها و روساتاها آ بکار بردن   و ایام 

دنر اهزای  یاابادو    34بهاای نقان باه بشااااکاه ای    و هزیناه هاای خاانوارهاا هزونی گیرد 

 و در ساااازگاری با اقتصااااد تولید  حور   و سااااختهای بوداه و واردان و اوتباران بانکی 

 یر  نند و...  تغی 

 ورد بزرگ اسن.  آ خود را  حروم  ردن از ی  دسن   و ندیدن این تاربه        

حکم و و ی اسان  ه نویسانده صاادر  ی  ندن از  وزه ه ان    و الرهه تر از ه ه   –   4/ 3

ی   وزه  ی  ند.   و برون تراود  ه در او ساااان. دو » وزه« با دو  حتوای  تضاااااد را 

اناد و حکم  ی  ناد از  وزه ه اان برون تراود  اه در   وزه ای  اه  حتوای  را باد  ی د 

نفونه شاااد از انواع بیانهای دینی و انواع  اوسااانو نزم نیز ن ی بیند از خود بپرسااادن  

تنهاا یا  بیاان توانساااان راهن اای انب  ه فاانی بی  ااننادی در تااریخ بفردد؟.    و  را هاا 

حکم صااادر  ی  ند  ه   و  هر باالل بزند  و برانت اد از رو  خود   و برای این  ه پیشاااپی  

اخالار  ی  ندو بیهوده زح ن    و ن توایه توسااال  ی اوید و به او آ بنی صااادر به این و  

ن ن ی  آ تغییری در   و نکشااد زیرا او ر ی خود را صااادر  رده اساان و توضاایی بنی صاادر 

دهدو و البته ن ی توانسن بداند  ه و ل خزق توایه ن ی  ند بمکه  استی های حکم ی   

ورد آ ید و دسااان  آ شاااکار  ی  ند. برای اینکه از غقمن بدر آ اانبه و بدون داوری او را  

و بر او  گرهتار ن اند  و از دساان ندهد و در بند اسااتبداد  و به زیان خود   و تاربه شااده ای را 

یکی ه ین اوتیاد به صادور احکام قالعی   و ومتی از ومتهای اصامی دن  اسان از خود بپرسا 

ن  آ و غیر قابل تادید نظر نیساان؟ حیف نیساان انسااان حکم صااادر  ند و خود را زندانی  

  ند؟ 

قای خ ینی را خاالر نشاان  رده اسان. غاهل از این  ه  آ اشاتباه در باره    و ن آ پی  از    –   4

هم در باره اشاتباه نیسان و هم    و  رده اسان اگر بنی صادر گقته اسان در باره او اشاتباه  

 ن بحر  رده اسن  و نیز   و قای خ ینی ی   ستبد ساختند آ در باره ووا ل دیفری  ه از  

د ی تاربه را رو   ی  ند. رو  تاربی سابب  آ اشاتباه وقتی  عنی  ی دهد  ه    –   1/ 4

یی  اشاتباه قابل تصاح   و  ی شاود  ه اشاتباه تصاحیی بفردد. ا ا هرگاه رو  دساتوری باشاد 
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به    و  ار  سااای  ه گقنن تا  ن هساااتم انگ ادا ه دارد  ن سااااله   8ن ی شاااود.  ثل انگ 

 در پایان ی  انگ  رگبار و ویرانفر  شید.  و سر شیدن اام زهر 

به ی ن رو  تاربی بود  ه اشاااتباه تصاااحیی شاااد. و از رهفذر خالر  ردن و    –   2/ 4

  35ه اه شاااااد و گقانن    یکی در در برابر   و قاای خ ینی ن ااد زور آ ورود در ابتز بود  اه 

  یمیون بفویند بمه  ن  ی گویم نه. 

باز شااافقن حک ی  ه پرسااا   ننده صاااادر  ی  ندن پیشااانهاد  نندگان اندیشاااه  - 3/ 4

 و زادی بود و انب  ه فاانی و پیروزی گال بر گمولاه را   کن  رد آ راهن اا ی  اه بیاان  

یا او گقن بنا بر اسازم  آ قای خ ینی به اساتبداد گرا یدو.  آ   صار  ی شاوند بدین خاالر  ه  

یاا نفقان در  آ  ی زناد؟    – و بعاد ونیان  الم اه ه یاه  - زادی دم از ونیان ه یاه  آ ب ثااباه بیاان  

از راه  صااامحن حرهها ی را زده اسااان و خود را به آنها  تعهد ن ی داند؟ بر    و هرانساااه 

دو   و با  دام اصاال و اندیشااه راهن ا   پرساا  و انت اد  ننده اساان  ه از و ل خود بپرساادن 

ز ای  آ ایران را  حل نخسااتین    و ضااد را یکی  ی  ند و  سااانی را   صاار  ی گرداند  ه 

 زادی  ردند؟ نرا خویشتن را از این تاربه  حروم  ی  ند؟ نرا...؟ آ پیروز بیان 

ا تحان   و این  بعد از تاربه هسااتیم. گرایشااهای  ختمف با الرز هکرهای  ختمف   –  4.4

زادی و  آ از  وضااع اساات زل و   و ی  گرای    و ن پر شاا ار گرایشااها آ د را داده اند. از  خو 

با ارتشای  ه  زتاریا   و ن روزهای بسایار ساخن آ با گروگانفیری  خالقن  رد. در   و رشاد 

ساندها  ی گویندن صادا ی  ه   و از والن دهاع  رد و ا روز  و شایرازه ا  را گساساته بود 

 و در پایان  اه اول انگ   و  ار ایران را  ی سااازد  روز تا ی  هقته   4گ ان  ی برد ظرف 

به این نتیاه رساید  ه بازنده انگ اسان. این گرای  با اساتبداد بنام دینو  خالقن  رد و  

 خالقن    و با این اسااتبداد   و زادی و رشااد بر  یزان ودالن اات اوی آ از  وضااع اساات زل و  

برناا اه ای برای از  یاان   و  رد. ناه تنهاا باا ایاااد سااااتون پاایاه هاای اادیاد  خاالقان  رد 

نها به اارا گذاشاان. با زندان و شااکناه و اودام  خالقن  رد. الرح اقتصاااد  آ برداشااتن  

تولید  حور را به اارا گذاشاان... و تنها در باره این  سااان اساان  ه سااندهای  حر انه 

  و بر ا انن داری و صاحن و ل   و بر اسات زل المبی   و  ه در  عرض انتشاار قرار  ی گیرند 

گواهی  ی دهند. هرگاه پرسا   ننده   و نها برای بازیاهن غرور  می آ بر  وشا  بی دریخ 

زادی پی  آ هم به ارز  بیان  و در این واقعیتها تو ل  نند   و و  ساانی  ه نون او بیاندیشاند 

ن را تاربه  نند و هم یار یکدیفر  ی شاااوند در بنای  آ  و  ی برند و هم برآن  ی شاااوند 

 زاد و ح وق ند و  را ت ند. آ  ردان و زنانی  ست ل و    با  و زاد آ اا عه  ست ل و  

ور  ی شاود  ه و ل بر  دام اصال و اندیشاه آ یاد   و اای اای   و این ا ر  ه بنی صادر   –   5

ن گونه  ی اندیشااد؟. از این رو اساان  ه به  خاالب آ این گونه یا   و راهن ا و  دام رو  

ن آ تواه  ند. بر  و ه راهن ا ارج  ی نهد و  ی خواهد او به اه ین اصال و نیز اندیشا  و خود 
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نیساتم  ه او را ه قکر خود  نم. زیرا  ی دانم هر ق خود خویشاتن را رهبری  ی  ند.   

زادی و رشااد بر  آ نم  ه او حگ اتحاد و هم حگ اختزف را بشااناسااد و اساات زل و  آ دنبال  

نها  ی توان اتحاد  رد. باور آ  یزان ودالن اات اوی را اصاااولی بشاااناساااد  ه برسااار 

او را اسن. حگ اختزف خصو ن با و یده دیفری را توایه ن ی  ند. ایرانیان و    هر ق 

  و حگ اختزف را از ح وق انسااااان بدانند و از دین و  رام سااااتیزی  و دیفر  متها  ی باید 

ت  این انگ را بر ن ی اهروزند و از  آ دساان بشااویند. تردید نکنند  ه از زور پرسااتان  

حاصااال ن ی شاااود. ننانکه از دین و  رام    و بداد از الوننی  ردن و ر اسااات  و این انگ 

  زتاریا سود اسن و استبداد تبهکار خوی  را حا م  رد.  و ستیزی ایام پق از ان زب 

پق بر پرسا  و انت اد  ننده نیسان  ه دوسان او ی از راه ن د را وسایمه تخریب و        

قره  ی رود و  ساانساور بنی صادر  ند و بنویسادن از دادن اوابهای صاریی در  واردی ال 

پاساخ ی  پرسا  را بررسای   و ... این رو  تخریبی و ساانساور اسان. ا ا اگر برای  ثال 

انت اد    و تخریب و سااانسااور نبود   و ن را  برهن  ی ساااخن آ  ی  رد و ابهام و اا ال و...  

  د.  آ بود و  را و خود او را بسیار بکار  ی   

 زادی باد. آ بر او و ه ه ایرانیان شاد باد. نوروز است زل و    و نوروز     
 

***** 

 1390اردییهشت   4فروردین تا  22از   773شماره  
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 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 

 ابوالحسن بنی صدر 
 

 

 سوره نسار  34بحر آزاد در باره آیه 

 
پاسخ به یکی دیفر از پرسشهای آقای  ری ی را  ه در زیر باز  ی آورمو بحر      

 آزادی اسن  ه  اناام گرهته اسن. پرس  ایشان این بودن

در پاس  به انتقادات آقای یی ک به اسالم فرموده اید: آقای یی ک بر اصل هنویت تک محوری  

 است.   در قرآن نذریسته و در نتیجه، واقعیت را وارونه دیده

له  فرموده معنی و مبهوم و واقعیت آیه زیر را برای من و دیذرانی که واقعیت را وارونه می  

بینیم شباف و روشن مشخ  کنید. اگر ترجمه از عربی به فارسی بل  است ببرمایید. تمنا  

دارم اگر ترجمه درست است معنای تسل ، برتری، مهیع، نافرمانی، زدن و تنبیه را برای ما  

 بر اصل هنویت تک محوری به همه چیز نذاه میکنند تبیین کنید.  و کسانیکه 

مردان را بر زنان تسل  و حق نذهبانی است بواسهه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی  

زنان   نبقه دهند پس  زنان  به  باید  از مال خود  به واسهه آن که مردان  مقرر داشته و هم 

فظ حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدا  شایسته و مهیع آنهایند که در بیبت مردان حا

بحبظ آن امر فرموده نذهدارند و زنانی که از مخالبت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست 

چنانچه مهیع  دیگربار . آنها را موعظه کنید اگر مهیع نشدند از خوابذاه آنها دوری گزینید
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هیچذونه ستم ندارید که همانا    نشدند آنها را بزدن تنبیه کنید. چنانچه اناعت کردند حق

 خدا بزرگوار و عظیم الشان است.  

اگر بر اصل هنویت تک محوری در این آیه ننذریم برتری بعضی بر بعضی دیذر را که خدا  

 مقرر داشته ،یعنی تبعی  را ،چذونه معنا کنیم که تبعی  معنی ندهد   

 اینست: وبه زبان عربی وسوره نساء 34یه  آو متن 

َا فَنَُاُوا م نه فَمهوَل ْ عه  الرِّجَ     َا ََلا َ اللَّهُ بَضهلاُْعه عَلى بَضهوَ وَ بَ  الُ قَوَُّمونَ عَلى النِّسااء  بَ 

َا فَُ ا اللَّهُ وَ الَّتى َاَاَُونَ نُزااوزَ ُنَّ ََض ٌو ُنَّ وَ   ََالصاال حَت قَن تَتح فَُ ٌتح لِّلهيَبه   بَ 

َلاااج و وَ اِاار بُو ُ نَّ ََإ نه فَطضهنَكعه ََال ََبهيُوا عَلَبْ نَّ سااب بالإ ن نَّ اللَّهَ  ا هجُرُو ُنَّ َى الَه

 (34كانَ عَل بًّا كب براإ)

 

بحر آزاد پیرا ون این آیهو با تنی نند زن و  رد ساااو دی دانشااافاهیو بق وبرن   

آ وز اسان. زیرا روشان  ی  ند تقاون بیان آزادی را از بیان قدرن در اندریاهن ی  

آیه قرآن وو در ه ان حالو قرار گرهتن انساااان را در وضاااعین پذیرهتن ح ی ن و یا  

 ی ان. هم ا نونو در غربو اسااااازم ب ثاابه گریز از بحارو بخااالر گریز  از پذیرهتن ح

بیان قدرنو دساات ایه گرایشااهای راساان و راساان اهراالی شااده اساان. نیاز انسااان 

ا روز را باه بیاان آزادی و ضااااارورن اینفوناه  بااحارو ناه تنهاا برای رهاا ردن  

 ساام انان از باور توایه گر زور داری  ه برای رها  ردن ه ه انسااانهاو از این یا  

رن  ی توان تصااور  رد. قرار بر این بود  ه الرف سااو دی بحرو ترتیب  آن بیان قد



172 

 

انتشااار بحر را به زبان سااو دی و بسااا زبانهای دیفر بدهد. به این قرار هنوز و ل 

 نکرده اسن. 

یاآور  ی شاااااوم  ه دوساااااتان گرا یو خانم  ینو و آقای   اید  ح دی  ح گ و     

 و شر ن داشته اند. تنظیم  نندگان این بحر بوده اند وو در آن

 

 نا ه از ابوالحسن بنی صدر به آقای  اید  ح دی  ح گن  ❊

 

 با سزم 

یادداشاااان زیر را در باره » نشااااوز « نوشااااتم. در   ایسااااه با  تاب )زن و       

زناشاو ی(و توضایحی را در بردارد  ه آن را شاقاف و دقیگ  ی  ند . این  تن  وتاه  

را هرگاه با دانشافاهیان ساو دی  در  یان بفذارید و ساپقو نظرها و سا والهای آنها  

ن  تن را بازهم دقیگ تر و شااقاف تر  رد و را با این اانب در  یان بنهیدو بسااا بتوا

 شاکمی بزرگ را هم برای  سام انها و هم برای ب ین انساان ها حل  رد. این  تن را 

برای  ساای  ه اهل نظر اساان هرسااتاده ام و از او خواسااته ام در باره  ازوخیساام و 

 در ان آنو اگر تازه ای هسن بیابد و این اانب را از آن آگاه  ند. 

 و به خان های دانشفاهی یادآور شویدندرض ن   

با آنکه بر اصاااول راهن ای قرآن و با تواه به خاصاااه های حگو در قرآن    –الف   

 ی نفرم و  عنی  اه  ی  نم خاالی از تنااقض اسااااان و باا آیاه هاای دیفر قرآن نیز  

تناقض نداردو باز برآن نیساتم  ه برداشان  نو خالی از ن ا اسان. هرنند تا حدی  

ترا ان بیان آزادی اسان. شا ا نیز نپندارید  ه هرآننه  ی گو ید حگ اسان  ی دانم 

و قرآن را  ی باید با نظر شاا ا و بالور و و ی ترو با راه و رو  غربیان سااازگار  

 رد. زیرا شاایوع نابسااا انیها و بخصااوا اسااتبداد سااکق ) به قول  یشاال هو و ( 

ناساته اسان و    ن ت ام ویاریاای تردید ن ی گذارد  ه در غربو هم زن  را ن و  نزل

آسایبهای اات اوی روز اهزون هساتند و هم زن بعنوان سکق و نیروی  ار و نیز هم 

وهده داری دو  ار ) و نه دو  هر ( پدری و  ادری اساتث ار  ی شاود. و  در غربو   
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راه حمی برای آزادی و برخورداری انسااان از  را ن و ح وق  یاهته نشااده اساان.  

  وش  این 

این بوده اساان  ه بیان آزادی را پیشاانهاد  نم وو در آنو برای  شااکمهایی  ه اانب  

قدرت داری ببار آورده اسان و  ی آوردو راه حل پیشانهاد  نم. ب یه با شا ا اسان زیرا 

 هداین هر ق با خود او اسن.

 

   ازوخیسم  باره در یادداشن❊

 

 د داردننخسن یادآور  ی شود  ه در برابر خشونن سه راه  ار واو – 1

 خشونن را با خشونن پاسخ دادن. – 1/1

 در برابر خشوننو ودم خشونن را رویه  ردن. –1/2

 خشونن را به خشونن زدا ی زدودن. –1/3

ا ا دو رو  اول و دومو خشااااونن را از  یان ن ی برد بمکه آن را تشاااادید  ی      

 ناد. در بااره رو  دوم این توضااااایی را بااا  ی بینم  اه وادم خشاااااونان در برابر  

خشااوننو   او ن نکردن در برابر زور اساان.   او ن نکردن در برابر قدرن ) = 

 . زور ( به قدرن ااازه  ت ر ز و بزرگ شدن  را  یدهد

قرآن باا دو رو  اول  خاالف و رو  ساااااوم را باه انساااااان  ی آ وزد. قواواد      

خشاونن زدا ی را از ا مه در   تب » و ل آزاد « و  »  را ن انساان « آورده ام و 

 در دسترق اسن. 

هرگاه قرآن را بیان آزادی بشاا اریمو ناگزیر  ی دانیم  ه غاهل نشاادن از آزادیو      

ار بردن روشااهای خشااونن زدا ی اساان. بنا بر اینو در قرآنو  از ا مهو در گرو بک

دساتور بکار بردن خشاونن ن ی تواند واود داشاته باشاد و ندارد.  ی توانید بپرسایدن  

ساااوره نساااار  ه  ی گویدن اگر از نشاااوز زن ترسااایدید و راه حل های   34پق آیه  

 دیفر باا ی نرسیدندو او را بزنید از نه رو اسن؟

 

 و نارسیسیم و پاسیویسم سرشن زن را ن ی سازندن  ازوخیسم  - 2

 

در باب  ازوخیساامو هروید این نظر را ابراز  ی  ند  ه البیعن زن از  ازوخیساام      

و نارسایسام و پاسایویسام سارشاته اسن. بنا بر این البیعنو و ل انسی  ه التذاد  ا ل 
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ا شااده  نظر او  وضااوع انت ادهبواود آوردو به ضاارورنو با خشااونن ه راه اساان.  

  اسن. ا ا  هرگاه  ازوخیسم و و ین نداشنو نظر او ساختنی نیز نبود.

قرآن  ازوخیسام را سارشان زن ن ی داند. آن را ه فانی نیز ن ی داند. آن را   – 2/1

ساوره نساار  ی گویدن اگر از نشاوز زن ترسایدید.   34وارضاه  ی داند. زیرا در آیه  

 ی دانیم  ه اگر خشااونن المبی ساارشاان زن بودو بکار بردن »اگر « بی  عنی و بی  

ناشاای از »   نوع های انساای «   حل  ی شااد. با واود اینو ن ا التذاذ انساای

یکی از اهان شاا ول ترین  سااا ل بوده اساان و هساان. از این روو قرآن بدان  ی 

 پردازد. 

زن را هعال  پاذیر نیز ن ی داناد. زیرا او را باه  زرواه  اانناد  ی  ناد. هرگااه    –  2/2

زن و  -راباله انسااای را به راباله دانه و  زروه تشااابیه  نیمو در  ی یابیم  ه الف 

ردو هر دوو هعال باید باشاااند.  یان آنها هی  »   نوع های انسااای « نباید در  ار   

آیند. با واود اینو بنا بر هضااال هایی  ه زن را هساااتندو ن   بارور ردن )  زروه 

 وشگ (و   کن  ردن التذاذ انسی را زن بروهده  ی گیرد. و 

زن به   –زیرا ب  زن را واشاگ و دیوانه خود ) نارسایسان(  نیز ن ی شا ارد  – 2/3

زن هضال  – رد اوت اد  ی  ند و آنفاه آ یز   ی  ند و  رد   تر ننین اسان و ج 

 عم ی وشاگ را دارد و به ی ن ابراز وشاگ اسان  ه  انع  ی شاود راباله انسای در 

 شود.  ی  هعل و انقعال  کانیکی نانیز

 هضل بر انفیختن اوت اد به نقق در  رد را دارد. –د 

در نظری بنفریم  ه قرنها بعد اظهار شاده اسانو  ن ساه انت اد پیشایناگر در پرتو ای

از دید قرآن  ازوخیساامو را وارضااه ای  ی یابیم  ه زن را از هضاامهای   حروم و 

زندگی زناشو ی را سخن آسیب پذیر و التذاذ انسی را اگر نه نا  کنو بسیار ناقا  

و آساایبهای اات اوی  ی و  حیال زندگی خانوادگی را خشااونن بار و آ اده انحراف 

  ند.

 

 با  ازوخیسن  دام رو  را باید بکار برد ؟ن - 3

 

از ساااه رو و ودم خشاااونن رو  درخور نیسااان. زیرا  ازوخیسااام بی اری   -3/1

خشاونن المبی اسان. ودم خشاونن سابب  ی شاود زنو در بیرون روابال زناشاو یو  

  ی آورد راباله انسی خشونن آ یز باوید با آسیبهای اات اوی  ه در پی

در صااورتی    –خشااونن هرنند زن را از حالن نشااوز خارج  ی  ندو ا ا  الف  -3/2

حتی اگر هم زن آن  – ه تح یر آ یز باشادو بساا  واب تشادید بی اری  ی شاود و ب  
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را تح یر آ یز نیابدو نیاز او را به خشااونن بیشااتر و گرهتار هعل پذیری و وشااگ به 

خشاونن روشای نیسان  ه قرآن پیشانهاد  ی  ند    –خود و پی آ دهای   ی  ند. و ج 

هم به این دلیل  ه » در دین خشااونن نیساان « و هم به این دلیل  ه  شااکل را حل 

ن ی  ند و  شاکل بر  شاکل  ی اهزاید و هم به این دلیل  ه ناقض هضامها ی اسن  ه  

اگر قصاد از »ضارب« وارد  ردن ضاربه بر بدن زنو   –قرآن برای زن قا ل اسان. د 

د تح یر و تحن ساماله  رد در آوردن زن باشادو این  رد اسان  ه به زور گو ی  ب صا 

و خشاونن  بتمی  ی شاود. پق زدنو ساتم در حگ  رد و زنو هر دو اسان و خداوند  

 ستم روا ن ی دارد . بنا بر اینو

روشاای  ه  ی  اند و با خشااونن زدا ی و و ی  ه قرآن  ی آ وزد سااازگار   – 3/3

شاود. آنها  ه زدن را دلیل برسا ین شاناختن ساماله  رد بر   اسانو خشاونن زدا ی  ی

زن گ ان  ی برندو  این پرسا  را پی   ی  شاندن هرگاه  عنی » ضارب « در آیهو  

زدن باشااادو نفونه   کن اسااان با زدنو خشاااونن زدا ی  رد؟ در این  وردو  ا با  

سار خشاونتی  ه راه را از نهار ساو بساته باشاد و خنثی  ردن  از به خشاونن  ی

نباشادو سار و  ار نداریم. با خشاونن المبی رویارو هساتیم  ه ارضاای انسای او  نوال 

به خشااااونن دیدن اساااان. هرگاه ارضااااای انساااای زن در گرو برآوردن نیاز او به 

خشاونن باشادو آیا اگر خشاونن المبی از نووی بود  ه با بکار بردن خشاونن ارضاار  

 اینسنن ی شدو باز شوهر  ی باید ننین  ی  رد ؟  پاسخ 

با تواه به آ وز  قرآن  ه قوام زناشاااو ی را از ا مه بر التذاذ انسااای  ا ل )     

(  را  1راباله دانه و  زروه (  ی داند و از این روو »   نووین های انسااای « ) 

نقی  ی  ند  ه در ه ه اا عه ها وسااایمه تحری  و تهدید و تنبیه زنان و  ردان در  

از  ه ترین  وانع التذاذ انسای در روابال زناشاو ی   روابال قدرن با یکدیفرهساتند و

از وارضاه  ازوخیسام  –بشا ارندو آیه  ی باید روشای را بیا وزد  هو بدانو زن الف  

»   نوع اسان های انسای «  را در راباله با شاوی بکار نبرد و  –رها شاود و ب 

 برد.  استعدادها و هضمهای خوی  را باز یابد و آنها را در زناشو ی  بکار –ج 

سااوره نسااار با آیه ها ی تناقض نداشااته  34بدین قرارو هرگاه قرار باشااد آیه       

باشاد  ه زنان و  ردان را بعنوان انساان از ح وق و  را ن برخوردار  ی شا ارد و 

این ح وق را ذاتی  ی داند و بخصوا رو  پیشنهادی به اای در ان وارضهو آن 

 ی را داشاته باشاد  ساازگار با آزاد  ردن  را تشادید نکندو در آیهو » ضارب « باید  عنا

 زن از خشونن المبی و رها شدن از احساق تح یر و تسمیمن

نخسان  ی باید  ال  ن شاد  ه وا ل » نشاوز «  ازوخیسام اسان. بساا ناشای از     

راباله قوا )  یان دو خانوادهو  یان زن و شااوهر ( و یا بکار بردن »   نوع اساان  
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ن شاوهر به و می  ه ه سار  ی خواهد اناام گیرد و های انسای « برای وادار  رد

یا حتی ناشاای از شاایوه تربین و وادن و یا ترساای از ترسااها و نفرانی از نفرانیها  

باشاد. پقو هرگاه روشاها ی  ه آیه  ی آ وزد  دثر نشادند و اال ینان حاصال شاد  ه 

 دننشوز ناشی از  ازوخیسم اسنو بنا بر آیهو به ترتیب زیر  ی باید و ل  ر

زدن ب عناای بکاار بردن زور بر ضاااااد دیفریو یکی از  عاانی  تعادد ضااااارب در      

(.  عنا ی باید  ه هم شاا ل  2 عنی آ ده اسان ) 14وربی اسان. در قرآنو ضارب به 

باشااد و هم  انع. شااا ل باشااد یعنی در انهای  ختمف را در برگیرد و شااقاف باشااد  

از  وارد دیفر زنادگی زنااشاااااو ی  یعنی  ورد را  عین و قم رو بکاار بردن آن را  

 شااخا  ند. از  عانی  م هو  عنای درخور با روشاای  ه قرآنو برای در ان نشااوز 

راباله انسان با  - ی آ وزدو تحر  بخشایدن اسن. این توضیی درخور اسن  ه الف 

واقعینو از ا مه با ه سااارو راباله  سااات یم اسااان. تنها وا می  ه سااابب  ی شاااود 

خشاونن المبی    -غیر  سات یم شاودو قدرن ) = زور ( اسان. ب   راباله او با  واقعین

و یا به خشاونن بر انفیختنو بی اری اسان و این بی اری  ه اساتع ال خشاونن را » 

ناگزیر «  ی  ندو راباله  سات یم و بدون  انع  یان دو ه سار را نا  کن  ی  ند. ج 

 ردن راباله اسان. از  بنا براینو در ان آنو برداشاتن  انع و  سات یم و بدون  انع  –

این روو در  ورد نشوز ناشی از  ازوخیسمو ضرب در  عنای تحر  بخشیدن رساتر  

خشاونن المبی انواع دارد و هری  را در انی بایساته  -و شاقاف تر اسان. زیرا الف  

اسان و برانفیختن و تحر  بخشایدن  عنا ی شاا ل اسان زیرا ت ام در ان ها را در  

اباله زناشااو ی را بر وشااگ  ی نهد و نه بر روابال قواو اساازم ر  –بر  ی گیرد. ب 

نرا روا بیند بسااتر  ه  حل تح گ التذاذ  ا ل بخاالر اناام راباله انساای در بیکران  

وشا ی بی خدشاه اسانو  حل اسات رار راباله قواو آنهم بر پایه ساماله  رد  اهز به 

 ندن   حل بکاربردن رو  را  شاااخا  ی  –ااازه بکار بردن خشاااونن بفردد؟ ج  

هم در ان برانفختن و تحر  بخشایدن  ی   -بساتر و آ یز  انسای دو ه سار و ج  

 شود و  حمی برای سور استقاده از بستر برای ایااد راباله قوا ن ی گذارد. 

در این ز اانو روانکااوی و روان پزشاااااکی واود دارناد. پقو هم نوع تحر       

بکاار برد و هم آن نوع از بخشااااایادن در خور هر  ورد بی ااری را  ی توان یااهان و 

 ازوخیساام را  ی شااود تشااخیا داد ه از با بکار بردن خشااونن از  یان بر ن ی 



177 

 

خیزد. و روشای را یاهن  ه ه سار  ازوخیسان را از  ازوخیسام  در ان و شاوهر را 

 از اوتیاد به بکار بردن خشونن بازدارد . 

ر شااقاف رو  را  عین با واود اینو وقتی  عنی شااا ل و  انع شااد و بالو           

 ردو دو ه سار با الرز هکر دیفری ه بساتر  ی شاوند و در برانفیختن و برانفیخته  

 شدن با یکدیفر ه کاری  ی  نند و خود نوع تحر  بخشی را به تاربه  ی یابند.

بدین قرارو ضاربو در  ورد نشاوزو تحر  انسای بخشایدن  عنی  ی یابد. پقو     

بی بیاساااید و حالن واد و شااوق آ یز  انساای را برای اینکه زن از خشااونن الم

باویدو  رد  ی باید او را از خشاونن المبی رها  ند. بنا بر آیهو روشای  ه  رد بکار  

 ی بردو به اندازه ای باید باشاد  ه زن  یل و شاوق انسای خود را بدسان آورد و به 

از لحظه  روی  رد باز شااود ) دساان دهد (و زیاده برآنو زیانبخ   ی شااود. زیرا  

برانفیخته شادن وادو تحر  بخشایدن بی  حل  ی شاود و ادا ه دادن بدانو این بارو  

 رد را از نظر انساای هعل پذیر  ی گرداند و التذاذ انساای او و ه ساار را ناقا  ی 

  ند. 

● پرسااااایاده ایدن هرگاه  رد  ازوخیسااااان بود نه باید  رد ؟ نرا قرآن در این باره  

 سا ن اسن ؟ پاسخ اینسنن

از آنااا  اه زن هضااااال برانفیزناده  رد راو از ا ماه در ه بساااااتری دارد و  اار     - 1

 تحر  بخشیدن به  رد را اناام  ی دهد. 

»   نوع های انساااای « را بیشااااتر زنان بکار  ی برند. هرگاه بکار نبرند و   - 2

ن    زروه وشاااگ را ایقا  نندو در  ردو ولو  ازوخیسااان باشااادو شاااوق و تحر   

 اود  ی آورند.انسی را بو

 ه  رد ها بیشاتر  بدان  بتمی  ی   –و بنا بر قرآنو اگر  رد  بتمی به ساادیسام   – 3

 باشدو غیر از این  ه  ی باید در ان شود. زن  ی تواند از او ادا شود. -شوند 

      

در پاسااااخ به پرساااا  خانم   در ایران  1359یاد آور  ی شااااود  ه در سااااال   – 1

ا نند نقر از پسرهای دانشاو در ورد پوشیدن  وی سرو دانشاو ی  ه پرسیدن  ن ب

و آن را به ونوان حاابو قبول نداشاتم و  عت د بودم  ه اگر لباسام  تناساب باشاد و 

خود را بپوشاانمو ه ان حااب اسان وهر دام از اینان دلیمی را پی   ی  شاید  ه  ی 

 اثر  یفذارد. گقنن ثابن شاده اسان  ه  وی زن اشاعه ای تولید  یکند  ه روی  رد
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 ه این باور  یشااااود  ه  رد از حالن وادی خارج شااااود. حان از شاااا ا  بالوری

  یخواهیم بفویید  ه این نظریه نه اندازه درسن اسن؟

هرصااان را برای الرح یکی از و ده ترین  ساااا ل ه ه اا عه ها در ه ه ز انها     

یکدیفر خمگ شااده   غتنم شاا ردم و اینالور توضاایی دادم  ه  رد و زن با توان اذب 

اند و باید نسااابن بهم ااذبه داشاااته باشاااند و در زناشاااو ی این ااذبه را نیز بکار  

بفیرند. »   نوع اساان های انساای « ساابب  ی شااوند  ه بهنفام آ یز  انساای 

  یان دو ه سرو التذاذ انسی ناقا بفردد.  

د را با از ا مه پی آ دها یکی اینسان  ه هر ی  از دو ه سار برآن   ی شاوند   بو

 برقرار  ردن راباله انساایو در بیرون از زناشااو یو ابران  نند. ) راوع شااود به

در بخ  سایسات های   1359صاقحان آخر  تاب خانواده در اسازم نا  شاشام تیر اه  

 االزواتی و ساله حااب (

بکار نفرهتن ااذبه در روابال زناشااو یو یکی از و و ی ترین »   نوع اساان      

 ه اا عه ها اسن. یا بخاالر نوع تربین و یا بخاالروادن. با این های انسی « در ه

توایاه  ه به یکدیفر وادن  رده اند.  ار به بی اوتنا ی انسااااای زن و شاااااوهر به 

یکدیفر  ی  شاد. ا ا تنها »   نوع اسان های انسای « نیسان. اظهار  یل انسای  

 ختمفو یکی  نکردن و حتی ابراز  یل ه ساار را بی پاسااخ گذاشااتنو در اا عه های 

دیفر از »   نوع اسن های انسی « اسن. بهنفام آ یز  نیزو بنا بر این یا در آن 

بروز وزقه  –اا عهو ی  رشاته »   نوع اسان های انسای « واود دارند  ه الف 
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و ل انسای بی قید را  نا یسار و بنا بر اینو  –و وشاگ به یکدیفر را نا  کن و ب 

 ند. التذاذ انسی را ناقا  ی  ن –ج 

  عانی  ه ضربو در قرآن دارد وبارتند از  - 2

ضربو ب عنای آوردنن ضرب هللا  ثز. خداوند  ثال  ی آورد یا  ثال  ی زند  )   – 1

 قرآنو سوره های نحل و روم و یق و... (

 94ضاربو ب عنای برخاساتن و قیام  ردنن اذا ضاربتم هی سابیل هللا ) نساار آیه   – 2

) 

ب عنای در اری بودنو در نوردیدن و سااقر  ردن ن ان انتم ضااربتم هی  ضااربو    – 3

 و... 106انرض )  ا ده آیه 

ضاربو ب عنای سامب  ردنن هضاربنا ومی آذانهم هی الکهف ) شانوا ی اصاحاب    – 4

 ( 11 هف را از آنها گرهتیم ( )  هف آیه 

ا ا هو؟  ا ضااااربو ب عنای   ایسااااه  یا ساااا وال از راه ادلن قالو الهتنا خیر   – 5

 (  58ضربوه ل  ان ادن  ) زخرف آیه 

 ( 5ضربو ب عنای دریخ  ردنن اهتضرب ونکم الذ ر ) زخرف آیه  – 6

 ( 31ضربو ب عنای پوشاندنن ولیضربن بخ رهن ومی ایوبهن ) نور آیه  – 7

  50ضربو زدن ب صد تنبیهن ال ز کة یضربون واوههم و ادبارهم ) انقال آیه  - 8

) 

( 77ب عنای یاهتن و ایاادن هاضرب لهم الری ا  هی البحر ) اله آیه  ضربو – 9  

( 12زدن ب عنای بریدن و قالع  ردنن هضربوا هوق انوناق ) انقال آیه  – 10  

ضربو ب عنای برانفیختن یا زدن به قصد برانفیختن باشدن ه منا اضربو به   – 11

( .  34(  و اضِرب وه نَّ   ) نسار آیه  72بعضها  ذل  یحی هللا ال وتی ) ب ره آیه   

(  13ضربو ب عنای ساختن و ایااد  ردنن هضرب بینهم بسور ) حدید آیه  – 12  

(   93ا بالی ین ) صاهان آیه ضربو ب عنای شکستنن هراغ ومیهم ضرب  – 13  

ضربو ب عنای پای بر ز ین  وبیدن ب صد آشکار  ردن زیننن و ن یضربن   - 14

(  31بارامهن لیعمم  ا یخقین  ن زینتهن ) نور آیه   

 سوره نسارن  34دو ترا ه از آیه 

هوندوندن  ردان سااارپرسااان زنانند به دلیل آنكه خدا برخي از ایشاااان را بر برخي  

كنناد. پق زنان درساااااتكاار  داده و ]نیز[ به دلیال آنكاه از ا والشاااااان خرج  يبرترى  
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هر انبردارند ]و[ به پاق آننه خدا ]براى آنان[ حقظ كرده اسرار ]شوهران خود[ را 

 كنند و زناني را كه از حقظ  ي

ها از ایشااااان  ناهر اني آنان بیم دارید ]نخساااان[ پندشااااان دهید و ]بعد[ در خوابفاه

و ]اگر تااثیر نكرد[ آناان را ترك كنیاد پق اگر شااااا اا را االااوان كردناد    دورى كنیاد

  ]دیفر[ بر آنها هی  راهي ]براى سرزن [  اویید كه خدا وانى بزرگ اسن.

ن  ردانو ساارپرساان و 369 کارم شاایرازی در تقساایر ن ونهو امد سااومو صااقحه 

ند براي بعضاااا  خد تفزار زنانندو بخاالر برتریهای  كه )از نظر نظام اات اع( خداو

نسااابن به بعضااا  دیفر قرار داده اسااان و به خاالر انقاقهای  كه از ا والشاااان )در  

 ورد زنان(    كنندو و زنان صاالیو آنها هساتند كه  تواضاعندو و در غیاب )ه سار 

خود( اسااااارار و ح وق او راو در   اابال ح وق  كاه خادا براي آناان قرار دادهو حقظ  

زنان را كه از الغیان و  خالقتشااااان بیم داریدو پند و  كنند. و )ا ا( آن دسااااته از  

اندرز دهیدو و )اگر  د ثر واقع نشااادو( در بساااتر از آنها دوري ن اییدو و )اگر آنهم 

 د ثر نشااد و هی  راه  براي واداركردن آنها به اناام وظایقشااان از شاادن و لو 

نیدو و اگر از شاااا ا براي واداركردن آنها به اناام وظایقشااااان نبودو( آنها را تر  ك

پیروي كردناد باه آنهاا تعادي نكنیاد و )بادانیاد( خاداوناد بمناد  رتباه و بزرگ اسااااان )و 

 قدرن او بانترین قدرتهاسن.(

• هینیا  از این دوو اضاااااربوهن را زدن ترا اه نکرده اناد. تر   ردن  عنی  رده  

دارند. نرا اند. با واود اینو ترا ه هاشااان نیاز به اصاازح دارند زیرا تناقض در بر

 ه اگر  عنای اضاااربوهن تر   ردن باشاااندو با »هان االعنکم« تناقض پیدا  ی  ند. 

 نرا ه خودانفیختفی در آ یز  انسی را باز یاهتنو نیاز ند برانفیختن زن اسن. 

مردان بانی هبات زندگی زنانند چقوام بنا بر معنی که مبردات الباظ قرآن  تصااحیی ترا هن 

بدسدت می دهد(، بخانر فضدل چ بیشدی( که خداوند به بعضدی نسدبت بعضدی چمردان را نسدبت  

( داده است. و به آنچه از اموال  1به زنان و زنان را نسبت به مردان فضلها چبیشی ها( است( چ

( می کنندد. و زندان صدددالت آندانندد کده فروتنندد و حدافظ بیبی خود انبداق چوجوب نبقده بر مرد

هستند که خداوند حبظش را مقرر فرموده است چدر بیاب شوهر، حافظ حقوق خانواده اند(  

نان ترسدیدید، پندشدان دهید، از همبسدتری اجتناب  آو هرگاه از نشدوز چعدم تمکین جنسدی( 
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معنای یازدهم ضددرب در قرآن(    ،شددود  ورید چچنانکه میل مرده زندهآکنید و آنها به تحرک 

فعدل نوع بده فتت د خودانذیختده بده کداری رببدت    ،و هرگداه رببدت کردندد، چبندا بر مبردات

  کردن معنی می دهد(زیاده روی چدر برانذیختن(  نکنید. همانا خداوند علی و بزر  اسددت.

(2) 

تا این هنفامو شاا  هضاال زنان بر  ردان و شاا  هضاال  ردان بر زنان را در    – 1

انفیختن  قرآنو بازیاهته ام.از ا مهو هضااال  رد قوام بودن او اسااان و هضااال زن بر

اوت ااد باه نقق در  رد و تشاااااوی  او را باه آرا   باازگردانادن. ازدواج  وهگ 

 ازدواای اسن  ه حاصل توحید هضمهای زن و شوهر باشد.

بنا بر آیهو در  ورد زنان خشاااونن المب بهنفام آ یز انسااای ) ازوخیسااان(و    – 2

ومن    برانفیختن  یل رغبن انسای رو  اسان. ا ا اگر ومن نشاوزو انسای نباشاد و

یا ومتها دیفری  واب ناساااازگاری دو ه سااار و بساااا اختزف آنها شاااده باشاااندو  

 ه ین سوره و آیه های دیفر  ی شوند. 35 وضوع  آیه 

 

 با سزم خد ن آقای بنی صدر

 

ی  شانبه پی  نا ه را برای این وزیزان هرساتادیم و در آن  تذ ر شادیم  ه اگر      

 اا خبر دهیاد. در اواب آ اد  اه ناه  اا هنوز   شااااا اا دیفر دل باه این  اار ناداریاد باه

خواهان آن هسااااتیم. و خانم انفرید خواهان  تنی به انفمیساااای از خشااااونن زدا ی  

 شدند.  ا نا ه زیر را در اواب نوشتیم.

  اید  ح گ – ا روا باشید 

 

 ا خوشاحالیم  ه شا ا هنوز به ادا ه دادن به بحر وزقه نشاان  ی دهید. ا ا  ی     

آن را  شاخا  نید. برای االزع خانم انفریدن  ار آقای بنی صادر در حال   باید ز ان

ترا ه به انفمیسای اسان. این  ار در ارتباال با  را ن انساان و خشاونن زدا ی اسان.  
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اگر ترا ه حاضاار باشااد برای  ا  ی هرسااتند  ه  ا بزهاصاامه برای شاا ا ارسااال  ی 

  نیم.

 ر را  ی بینم.در ارتباال با بحر ش ا  ن شخصا. سه  حو   

را قبول ندارید و راه حل   4سوره   34اااا ش ا راه حل پیشنهادی را در اتباال با آیه  1

 دیفری دارید.

ااااااا شا ا ترا ه آیه را قبول ندارید و) برای این ترا ه  تاساف هساتید( و ترا ه 2

های دیفری دارید. )  ایدن ایشااان قبز گقته بودند  ه از این ترا ه بساایار  تاسااف 

 اسن(

 نرا این  س مه اصون.  الرح شده اسن. ا3

اگر شااا ا نظری   ابل این راه حل و ترا ه داریدو به و یده  ن اول در باره راه     

 حل بحر  نید تا بعد برسیم سر قرآن و راه حل پیشنهادی قرآن.

در باره  نکته دوم و ساوم اگر  ایل باشاید  ی توانید با اسازم شاناساان در ساو د      

  نید. البته آنها اگر  ایل باشند  ی توانند در این بحر شر ن  نند.ت اق حاصل  

 

 اواب خانم اینفرید به نا ه بان به قرار زیر اسنن 

 سزم

بمه هم نکته دوم و هم نکته سااوم اساان. به نظر  ن بازیهای انساای هی  ایرادی     

ف به ندارد و ی  نیز خصاوصای اسان و بی اری هم نیسان. البته تا آناا  ه دو الر

 یل خود وارد آن بشاااوند و هینکدام صاااد ه نبیند.  ن ه ننین هکر  ی  نم  ه این 

نظری  ع ول نزد  ا ساااو دیها اسااان. البته اگر این در قران  نظور اسااان. به این 

ونوان  ه ه دیفر را به این ترتیب یعنی با اساااتقاده از   ی خشاااونن تحری   نند. 

ه م. ا ا  عت د هساتم  ه در این صورن باید در اگر اینالور باشاد با نظر گقته شاده  وا

باره اینکه زن هم  رد را بزند )  رد را گاز بفیردو پننه بکشاااادو  و بکشاااادو ( هم 

 ( 1آ ده باشد.)

 ن از خنده روده بر  ی شاوم وقتی به این هکر  ی  نم  ه در قرآن دساتور اینکه     

 نفونه بازی سکسی برای اینکه الرهین خوشنود بشوند آ ده اسن.

 ایدن ایناا  ا تیتر   اله شا ا را با لغتی  ه  عنی اول آن زدن اسان و  عنی دوم      

هم باشد شروع  ردیم. البته  بر البگ  تاب لغن سو د  ی تواند به ونوان زدن  ود 

برای اینکه این  نایه را هم برسااانیم در داخل گیو ه  "..."  قرار دادیم. ا ا در خود  

ترا ه  تن به  ران لغن تحری  اساتقاده شاده و حتی یکبار هم لغن زدن به ونوان 

بان اسااتقاده نشااده اساان. از این ایراد گرهته اند.  ا بنا اساان  ه هردا هرصاان بکنیم  
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اواب ایشاان را بنویسایم. بالور  می  تاساقانه این بار اول نیسان  ه ایشاان نخوانده  

دهعه قبل ح وق بشاری را  ه روحانیان  سام ان انتشاار داده اند را به  تهم  ی  نند.  

 ش ا نسبن داده بودند و  ی گقتند نالور آقای بنی صدر این حرف ها را  ی زنند.

 را  ی آورمندنباله ترا ه نا ه خانم  اینفرید 

ا ا نکته ساوم هم  هم اسان. نرا قرآن ه ال احتیاج زن را در نظر گرهته اسان در      

صااورتی  ه بساایاری از  ردان این رهتار را دارا هسااتند. البته بساایاری  ردان ) و 

شااید بعضای از زنان ( رهتار ساادیساتی دارند. در ضا ن اینکه رهتارهای انسای دیفر  

 ( 2ارندنرا آنها نیا ده اند. )هم  ه با "  ع ول" هرق دارد هم واود د

ا ا  ن هکر  ی  نم  ه برای بحر  ا نزم اسن  ه ابتدا قرآن در نظر خود نسبن      

به زن و  ردو روابال بین این دو بازنفری  ند بعد بنشااااینیم و بحر  نیم. در قوانین  

ساو د  ی تواند ی   رد بخاالر تااوز حتی در  حدوده زناشاو ی  حکوم بشااود. به 

صاورن  ه بزور روابال انسای با زن   ه خواهان نیسان برقرار  ند. این آزادی   این

 ه ی اسان. آزادی اینکه زن خود در باره بدن خود تصا یم بفیرد. ) ا ا اثبان ارم  

ساخن اسان. ا ا ه ین  ه در قانون درج شاده اسان ی  نشاان خوبی از الرف اا عه 

 (  3اسن  ه از این و ل بیزاری  ی اوید( ) 

ینکه زن را به  زروه تشااابیه  ی  ند نزد بسااایاری از  سااام انان به این ونوان ا    

اسااااان  ه هر  وقع  رد خواسااااان روابال انسااااای برقرار  ند بدون در نظر گرهتن  

(    4خواساان زن و این  خالف هم در  ح وقی و هم  خالف قوانین سااو د اساان. ) 

زن حگ دارد  ه او   برای ه ین هکر  ی  نم تشبیه  ردن زن به  زروه وایب اسن.

هم هعال در  اشاتن تخم باشاد ) به این ونوان  ه خزق و باز باشاد( ه انند  رد. ا ا 

 شاید  ن این شباهن سازی را اشتباه هه یدم.

در ضاا ن ساا ال انین در سااو د هم بر این اساااق اساان  ه زن حگ تصاا یم گیری     

به ساا ال انین بفیرد.  تصاا یم  18دارد بر بدن خود. زن در سااو د  ی تواند تا هقته 

از ی از زن اساان. ) ساا والی سااخن اساان بخاالر   18به بیان دیفر انین تا هقته  

اینکاه ا روزه انین زودتر و زودتر  ی تواناد خاارج از بادن  اادر زناده ب ااناد. باه 
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 5هقته را انتخاب  رده اسان  ه انتخاب خوبی اسان (. )  18و یده  ن قانون ساو د  

 ) 

صادر ح وق    یبن  یقبل از وارد شادن به بحر بهتر اسان  ه آقا ن  عت د هساتم  ه      

 .یمهه  یرا ن  یکدیفرخانواده سو د را بخوانند وگرنه  ا حرف 

 

آورم.  ی  یناارا ا  یزناشاو   یزندگ یناز قوان  ی ح گن  ن برخ ی ح د یدتذ ر  ا •

. یباشااند ال ....   یمح وق بنه هاو ت ساا   یوزناشااو  یشااا ل اررو زندگ یینقوان ینا

هسااتند ا ا  ن آننه را  ه رااع به  وضااوع   یادز یاربساا   ینقوان ینصاادر ا یبن  یآقا

 ی  یشاتراسان  ه شا ا ب یآورم. اگر بخشا   یشا ا    یبحر اسان بصاورن خزصاه برا

ترا ه  نیم. ا ا  ن اصاز. از این خواسان ایشاان سار در  تا  ا   یدبفو   یدبدان یدخواه
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 سا ول هساتند  ه در بحر نکاتی را بیاورند  ه به  وضاوع ن ی آورم. زیرا ایشاان 

 بحر  ربوال  ی شوند.  به هر صورن خزصه قانون اینسنن

 سال اسن. 18ا سن ازدواج 

 در  ورد اررن

 ارر  یان بنه ها و نوه هایی  ه از بنه خود او هستند ت سیم  ی شود.  

گ ارر بنه ها در و ل زن قبل از بنه ها حگ ارر دارد. این بدین  عنی اسااان  ه ح

  ی باید و ب بیقتد.

 در باره زناشو ین

 ووا ل زیر ازدواج را باالل  ی  نندن

 سن  مو

 ازداوج با نزدیکانو

 ازدواج با  سی  ه در ازدواج با دیفری باشد.

 ازدواج بر اساق زورو

 ازدواج با واود شرایال زیر صحیی اسنن

 .ا هم زن و هم  رد در هنفام ازدواج حاضر باشند

 ا هر دو در حضور واقد اواب آری بدهندو

 ا واقد بیان  ند  ه از این به بعد ایندو زن و شوهر هستندو

 ا واقد حگ اینکار را داشته باشد.

 

 با واود شرایال زیرو و د ازدواج  ی تواند هسخ شودن

 ا یکی از الرهین  رده باشدو

 ا از هم الزق گرهته باشند.

 

 الزقن

 تح گ شرایال زیر اسننا الزق در گرو  

 ا یکی از الرهین درخواسن الزق  نندو

 ا هر دو درخواسن الزق  نندو

 

  ال بر اساق زیر ت سیم  ی شودن

 ا آن  ال  ه به اسم یکی از الرهین نیسنو بالور  ساوی ت سیم  ی شودو

 ا آن  الی  ه به اسم یکی از الرهین اسنو  ال ه ان الرف اسن.
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 و  ا ور دیفرن

 زناشو ی هر دو  رد و زن  س ول خرج خانه هستند. ا در ز ان 

ا باز  واردی  ه قانون  شخا  ی  ند هر  دام حگ  ا ل بر  ال خود دارند. از آن 

  وارد  ه ی  الرف به تنهایی ن ی تواند تص یم بفیردو یکی  ورد  خانه اسن.

 باشد. ی توان در ض ن از الریگ قرارداد  شخا  رد  ه ا وال به نام  دام ی     

 بعد از الزق هر  ق  س ول خرج خود اسن.

 

 

 ن انفرید خانم به صدر بنی پاسخ❊

 

 سر ار خانم انفرید گرا ی 

اشاکالهای شا ا را خواندم.  ی  وشام اشاکالهای شا ا را رهع  نم. پی  از آنو      

یادآور  ی شااااوم  ه قرار  ا بر این نبود  ه رهن ود های قرآن را با قانون سااااو د  

  اایساااااه  نیم یاا بعکق. قرار  اا بر این بود  اه و ال هاا اان را آزاد  نیم و ببینیم 

ه حل  سااا مه هسااان یا نه؟ آیا این راه حل  سااا مه  دام اسااان و آیا رهن ود قرآن را

درخور هسان یا نه ؟  و این ا ر  ه شا ا  رهتار ساو دی ها و قانون ساو د را  حور 

 ی  نید و رهن ود قرآن را با آن  ی ساانایدو رو  صااحیحی نیساان. نرا  ه شاا ا 

ثنوین ) دوآلیساااام ( را اصاااال راهن ا  ی  نید. در این ثنوینو  حور والی رهتار و 

ساو د اسان و  حوری  ه بد اسان و اگر بخواهد خوب بشاود  ی باید خود را   قانون

با رهتار و قانون سااو د تالبیگ  ندو آ وز  قرآن اساان. این ثنوین شاا ا را باز   ی 

دارد از دیدن واقعین آنالور  ه هساااان. از نیای  های پیا بر اساااازم یکی این بودن  

 توانا گردان.  خداوندا و  را به دیدن واقعین ه ان سان  ه هسن

پق از این یادآوریو یادآوری دو ی در خور اساانن رو  صااحیی بحر اینساان     

 ه ی   وضاوع را ت ام  نیم و آنفاه به ساراغ  وضاوع دیفر برویم.  وضاوع  ورد 

ساوره نساارو در قسا تی اسان  ه به نشاوز  ربوال  ی شاود و راه  34بحر  او آیه  

ر شا ا را به بعد از رسایدن به نتیاه در این حل پیشانهادی قرآن. لذاو اشاکالهای دیف
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اشاااکال و یادآوری شااا او اشاااکال اول به  وضاااوع بحر  5باره باز  ی گذارم. از  

  ربوال  ی شود ن

  ی نویسید ن  - 1

» به نظر  ن بازیهای انساای هی  ایرادی ندارد و ی  نیز خصااوصاای اساان و     

ود وارد آن بشاوند و هینکدام  بی اری هم نیسان. البته تا آناا  ه دو الرف به  یل خ

صااد ه نبیند.  ن ه ننین هکر  ی  نم  ه این نظری  ع ول نزد  ا سااو دیها اساان. 

به این ونوان  ه ه دیفر را به این البته اگر  نظور قرآن بازیهای انساااای باشااااد. 

ترتیب یعنی با اسااتقاده از   ی خشااونن تحری   نند. اگر اینالور باشااد با نظر گقته 

. ا ا  عت د هسااتم  ه در این صااورن باید در باره اینکه زن هم  رد را شااده  واه م

 ( 1بزند )  رد ران گاز بفیردو پننه بکشدو  و بکشدو ( هم آ ده باشد.)

 ن از خنده روده بر  ی شاوم وقتی به این هکر  ی  نم  ه در قرآن دساتور بازی      

 سکسی آ ده اسن برای اینکه الرهین خوشنود بشوند. « 

   - ه  اری سااااتوده اساااان  -ا ا در نظر اساااازمو در  غازله زن و شااااوهرو   - 1/1

خشاونن  حل پیدا ن ی  ند. خشاونن زدا ی  حل پیدا  ی  ند. رو  و و ی خشاونن  

زدا ی اساان. نرا  ه هرگاه در  غازله نیزو خشااونن  حل پیدا  ندو در ت ا ی قم رو  

انساان بنا بر  -رایج در غرب زندگی زناشاو ی نیزو  حل پیدا  ی  ند. نظرگاه همساقی  

سارشانو خشاونن المب اسان و نظر  سای نون هروید  ه  ازوخیسام را ذاتی زن  ی 

و خو  ردن به خشاونن در بعدهای  ختمف سایاسای و اقتصاادی و اات اوی و   -داند 

هرهنفیو سبب شده اند خشونن در  غازلهو در نظر ش او وادی و  الموب اموه  ند. 

ان برده اید رهن ود قرآنو بکار بردن خشاونن در بازی انسای  بنا بر این ذهنینو گ 

اسااان. اگر از خنده روده بر شاااده ایدو بدین خاالر اسااان. ا ا آیا هکر ن ی  نید روا 

دیدن خشاوننو حتی در  غازلهو ساخن گریه آور باشاد و هر انساان  سا ولی را  ی 
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هاو بخصااااوا  بر باید به این هکر بیاندازد  ه باید از بار خشااااونن  ه بر  راباله 

 راباله زن و شوهرو  سنفینی  ی  ندو  اسن؟  

 در ح ی نو    

●  غازله برای آنساان  ه اگر خشااونن زن و شااوهر را از یکدیفر و یا یکی از آنها  

 را از دیفری  کدر  رده اسنو رهع  ند و ه بستری التذاذ  ا ل را ببار آورد.

● ن   اول و اصمی  غازله اموگیری از  حل پیدا  ردن خشونن در راباله زناشو ی 

 اسن. بنا بر اینو 

● بساا  انواع خقیف  ازوخیسام  هو بعنوان  انع ه بساتری و التذاذ انسایو  واب 

 نشوز  ی شوندو از رهفذر  غازلهو در ان  ی شوند.

برقرار  ردن روابال     نووین های انساای  ) انواع بکار بردن سااکق برای –1/2

قوا و در این روابال دسااان بان را پیدا  ردن و   نوع تصاااور  ردن برخی از انواع 

از  –آ یزشهای انسی با ه سرو بنا بر ورف و وادن (  ه آسیبهای اات اوی بسیار

ببار   -ا مه اسااتاوی التذاذ انساای در بیرون از روابال زناشااو ی و پی آ دهای آن 

ساوره ب ره ( اسان  ه  223آیه نیسان.  وضاوع  آن  آیه )    ی آورندو   وضاوع این

زن را  زروه توصااایف  ی  ند و  ورد اشاااکال شااا ا قرار گرهته اسااان.  در  وقع 

 -خودو به اشااکال شاا ا به تقصاایل  ی پردازم. در این ااو یادآور  ی شااوم  ه  الف 

انسای را  آن آیهو ه بساتری را از هرگونه قید و بندی آزاد  ی  ند و   نووین های

زن را باه   –الغاار  ی  ناد. لاذن بردن زن و  رد از یکادیفر را آزاد  ی  ناد. ب  

 زروه تشابیه  ی  ند. بنا بر هرهنفی  ه انساان را  سامال بر البیعن گ ان  ی برد و 

 ی بینیم نساااان البیعن را تخریب  ی  ندو زن پسااان شااا رده  ی شاااود. ا ا بنا بر 

د برقرار  ی  ندو ن   اصامی را  زروه پیدا هرهنفی  ه  یان انساان و البیعن توحی

 ی  ند. زن  زروه و آ وزگار وشاااگ اسااان و  رد را در خود  ی گیرد و بارور ی  

 ند. ن   اصامی را  رد  ه  به قول شا ا دانه  ی  ارد بازی ن ی  ند.  رد دانه ن ی 

 ارد خود دانه اسان و در  زروه بارور  ی شاود. بدین ساانو ن   اصامی را  زروه 

باازی  ی  ناد  اه داناه را باارور  ی  ناد. اگر  زرواه را   نوویان هاای انسااااای ناازا 

 نند و زنو در ه بسااااتریو آزادی  ا ل خوی  را باز نیابد و یا دانه و یم باشااااد ) 

ساوره نساار ( دانه وشاگ  یوه التذاذ ببار ن ی آورد و  128نشاوز  رد  وضاوع آیه 

 آسیبهای اات اوی بسیار ببار  ی آورد. 

بدین قرارو ه بسااتری  ی باید آزاد و از روی  یل اناام گیرد. نرا  ه هرگاه    -1/3

از این باشاادو التذاذ انساای ناقا  ی شااودو به خشااونن در روابال دو ه ساار ن    

اول را  ی دهد  و آساایبهای بساایار ببار  ی آورد.  ه ان خشااونن  را ببار  ی آورد  
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ر ه ه اا عه هاو بیشاتر زنان قربانی   ه در اا عه ساو دیو در اا عه های غرب و د

 آنند.

سااوره نسااار ت ام اه ین خود را  34از این نظر اساان  ه نشااوزو  وضااوع آیه      

 بدسن   ی آورد ن

بدین قرارو بیشترین توسف را از این ا ر باید داشن  ه نشوز نه در قوانین و   -1/4

شاااونن در روابال  نه دررهتار  ردم غربو  وضاااووین پیدا نکرده اسااان. باور به خ

زناشااو ی  و به قول هو وو دیکتاتوری سااکق و ن شاای  ه سااکق و خشااونتهای  

سکسی در اقتصاد سر ایه داری و » هنر «  و راباله های انسان ها با یکدیفریاهته  

اسانو  واب گساتر  روز اهزون خشاونن گشاته اند و هرگاه وضاع بر ه ین  نوال 

اهناد شاااااد. بر غرب اسااااان  اه از ب اانادو زناان بی  از پی  قرباانی خشاااااونان خو

خود حوری باز ایسااااتدو از سااااکق را  حور زندگی در هر نهار بعد ساااایاساااای و 

اقتصااااادی و اات اوی و هرهنفی  ردن باز ایسااااتد و خشااااونن زدا ی را از روابال  

 زناشو ی آغاز  ند. بر ت ا ی اا عه انسانی اسن  ه ننین  نند. 

یه های دیفر قرآنو این خشااونن زدا ی  سااوره نسااار و آ 34بدین قرارو در آیه       

اسان  ه تعمیم داده  ی شاود و نه خشاونن گرا ین هرگاه نشاوز زن بخاالر   دورن و 

یا پیشافری از  حل پیدا  ردن خشاونن باشاد و یاو بر اثر    نوویتهای انسای باشاد  

و یاا  ه تر از این دوو از رهفاذر ابتزی زن باه خشاااااونان المبی بااشااااادو باه ترتیاب  

آزاد شاادن و  ردن از   نوویتهای انساای و در ان  ازوخیساامو روشااها ی    غازلهو

 ی شاوند  ه  حیال زناشاو ی را ساالم  ی  نندو  حیال زناشو ی را  حیال وشگ شا ل 

بعد  عنوی و بعد  ادی  ی  نند وو از ا مهو التذاذ انساای را  ا ل و خشااونن را در  

ن و او اسااااان  ه در این  حیال بی  حل  ی  نند. با آنکه زن  زروه وشاااااگ اسااااا 

اهساااوق  ه بنا بر تربین غمال در اا عه ها بر   –ه بساااتری  رد را بر  ی انفیزد 

پایه  ادون شااا ردن زنو  ارپذیری انسااای وادن زن گشاااته و هروید این وادن را 

و در صااورن نشااوز ناشاای از ابتز به خشااونن المبیو بر -البیعن زن انفاشااته اساان

ل اساتنو بر انفیزد. این رهن ود  از آسایبهای   رد اسان  ه او را تا حد رغبن و  ی

اات اوی بی شااا ار پی  گیری  ی  ند و ا کان خشاااونن زدا ی در اا عه را هراهم 

  ی آورد. 

ا یدوارم توانسته ام اه ین خشونن زدا ی را  توضیی دهم و  عموم  نم انسان         

ول قرآنو هر گروه  ا روز راه خشاااونن زدا ی را دارد و به  بیراهه  ی رود وو به ق 
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به پندار و  ردار خوی  نیز دلشاد هستند. اریان آزاد اندیشه ها  ی باید  تا  ه و ل  

 ها آزاد شوند و بتوانند ح ی ن را باویند. 

  2007ژو یه  7

 ابوالحسن بنی صدر
 

  

Ingrid Karlsson to ..., me, minoo,Bo  

show details Dec 13 (2 days ago) Reply 

 Hi Sia, Majid, Minoo and Bo, 

and Your Excellence Bani Sadr, 

 I write this in English so that it can also be understood 

by Your Excellence Bani Sadr, 

 First I want to send my Christmas and New Years Greet-

ings to You All,  

 I have not been in contact during the autumn,  

I was injured in my foot in the middle of the summer and 

after that I was silent and thinking.   

 This was mainly because I after many letters especially 

in discussion with you, Sia, was given the impression 

that my tries to read the suras about women in the Koran 

were in vain. Sia, you finally told me that I was not reading 

the right translation. When I asked what translation I 

should read, even when I asked only for the translation of 

only 4:34 to either Swedish or English according to your 

special understanding, I was not given any text to read. 

Is there any? I recently read one translation in English 

where the Swedish word "aga" was translated "beat" in 

English, so I still have had no other views than that it is 

actually a physical punishment that is described.  

 So I decided it was not much I could do more right now 

in this matter.  If you cannot decide on which translation 

to offer me, I am given no possibility to judge for myself 
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what could be right or wrong in relation to the UN human 

rights declaration. I am still waiting to hear how these 

verses, according to you, should be interpreted. Only, I 

have tried to find out the different views from different 

islam sides for instance through wikipedia (see 

http://en.wikipedia.org/wiki/An-Nisa%2C_34#Scrip-

tural_text ). I have also read a few books by islamic 

women, for instance the book by the Iranian winner of the 

Nobel Peace Prize (was 2003?) Shirin Ebadi "Iran Awak-

ening". 

 This has increased my understanding, but then I have 

also so many other things to do which catch my time so 

I cannot continue to discuss something which is so un-

clear to me. And the many harsh life stories of islamic 

women to be read on internet give me troubles with be-

lieving in the more liberal islam. Where is it? And Why do 

I so seldom here and read Swedish islamic persons artic-

ulate and defend womens human rights within islam in 

public? Are you closed out from Swedish Newspapers or 

are the newspapers not receiving such articles for pub-

lishing?  

 Mr Bani Sadr impressed on me when saying in his lec-

ture here in Uppsala that all people should go back to the 

original text for a real understanding of what the Koran 

says. I also wanted to do that but I could not. I am not 

interested in theology and a thousand and one different 

interpretations and values of words. God should be clear 

in what he means. I hope you understand my situation. I 

have a true will to understand religion but for the time be-

ing I let these philosophical reasoning stay in the air. It 

does not mean anything to me when I have no text to 

http://en.wikipedia.org/wiki/An-Nisa%2C_34#Scriptural_text
http://en.wikipedia.org/wiki/An-Nisa%2C_34#Scriptural_text
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relate to. I am very occupied, instead, of the practical im-

plementation of shaping a more just and fair global de-

velopment.  

Again, hope you have a very good christmas. I will go on 

christmas vacation early this year since my mother have 

got very ill and I want to spend extra long time with her. 

 Please forward this letter to His Excellence Bani Sadr.  

Yours Sincerely 

 Ingrid   Karlsson 

 د  ارلسون  خانم انفری

سااال نو را به شاا ا تبری   ی گویم. ا یدوارم سااز ن خوی  را باز یاهته اید و     

از خداوند  ساا من  ی  نم سااال نوو سااال صاامی و رشااد در آزادی و   شاااداب هسااتید.

 برخورداری از ح وق انسان برای ه ه انسانها باشد. 

 ا ا در باره نوشته ش او یاد آور  ی شومن    

پیشاانهاد بحر از شاا ا بود و الرف بحر شاا ا  ن هسااتم.  عنای نوشااته شاا ا   – 1

اینسان  ه اشاکالی در نظر  ن ن ی یابید. ا ا ترا ه ها از قرآن و خوانده های خود  

 را با آن سااااازگار ن ی بینید و به این نتیاه  ی رسااااید  ه ابهام بی  از آنساااان  ه

 بتواند  بنای بحر  قیدی شود. ا ا

قرآن تصاریی  ی  ند  ه روشان و سار راسان اسان. بنا بر قاوده نیزو » بیان    – 2

آزادی « روشان و » بیان قدرن «  بهم  ی شاود. هرگاه بخواهند بیان آزادی را در  

بیان قدرن از خود بیفانه  نندو روشاااان را  بهم  ی  نند. با این آیه نیز ننین  رده  

. با  این واودو ننان نیسان  ه شا ا گ ان  رده اید. از قرآنو هزار برداشان ن ی اند

توان  رد. از آن دو برداشااان بیشاااتر ن ی توان  ردن یکی برداشااان از قرآن ب ثابه 

بیان آزادی و دیفری برداشاان از قرآنو ب ثابه بیان قدرن. بیان آزادی هم روشاان و 

درن  بهم و پر از تناقض اسان. اگر به . بیان ق سارراسان و هم خالی از تناقض اسان
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سااوره نسااار شااده اند و  رااعه  نید هم آنها را  بهم  ی  34ترا ه ها  ه از آیه  

 یابید و هم  تناقض. 

 

 

   قدرن و سماله  رد بر زن بوده اسن. حال آنکهاثبان  بنای  ار  ترا ان  ازیر

 

داوالمبااناه  ااری را  ردن« )بناابر  »باا رغبان و  و  )باه هتی ال(الوع در وربی    –  3

 عنی  ی دهد حال اگر ضاارب را زدن ب عنای  ابور  ردن به   ن(آ قردان القاظ ال ر

و باا االعنکم تنااقض پیادا  ی  ناد. آنهاا  اه اسااااازم را باا همساااااقاه  ماالااوان  عنی  نی

ارساالو ی ) بیان قدرتی  ه پی  از اسازمو  سایحن را از خود بیفانه  رد (  تالبیگ  

 ندو نون اصل راهن ا را ثنوین ت   حوری  رده ا

اندو پق  حور هعال و  ساامال  رد شااده اساان و  حور هعل   گردانده) ضااد توحید ( 

پذیر زن. ضارب را زدن نه ب صاد برانفیختن  یل انسای  ه به قصاد  الیع  ردن به 

ابر  عنی  رده اند. و نون دیده اندو با  م ه االعنکم تناقض پیدا  ی  ندو  عنی  م ه 

پی  از این   االعنکم را هم االاون  ردن به  ره ) زور ( گردانده اند. بدیهی اسااااانو

نکه هعل  آحال   نشااوز را خیانن به شااوهر و یا  المگ ناهر انی  عنی  رده اند.  و ار

وردن و آ»االعنکم«  عنی  نظور از هعل »اضااربوهن« را عین  ی  ند  ه به رغبن 

نن المب ) ازوخیسن( نیز رو  بکار  تحر  بخشایدن اسن. حتی در باره زنان خشو

 بردنی نه خشونن  ه رها  ردن او از خشونن اسن. 

غیر از  عنی ای اساان  ه بهر ی  از دو  ه از آیه  رده اندو  ای و  عنیبهرحال     

با آیه های بساااایاری  با خود و  وت دیر دارد. غقمن  رده اند  ه  عنی ای  ه  رده اند

ض  ی شاود زیرا زدن سابب احسااق تح یر و تسامیم  با خود  تناق    تناقض  ی شاود.

ورد. زن آدر  ت  خورنده  ی شاود. زنده شادن و اساتن نشااال انسای را ببار ن ی 

نااقا  ی شاااااود. ا اا   وهر دو وهعال پاذیر بااقی  ی  ااناد و التاذاذ انسااااای زن و  رد

در زن رغبن و خود    واضاربوهن ب عنای برانفخیتن  یل ننانکه  رده ای زندگی یابد

از ا ماهو باا  ن ا راه هی الادین و باا آیاه ای  اه زن     وورد. و نیزآانفیختفی پادیاد  ی  

و  رد را برابر  ی شاناساد و  با آیه ها ی  ه ح وق انساان را  ذاتی حیان انساانو از 

و  ی شاناساند )  ی توانید به ح وق انساان در قرآن  ه به ساو دی ترا ه زن و  رد
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یه ای  ه در باره راباله پیا بر با ه ساااران خوی   آو با   شاااده اسااان  راوع  نید(

 .وردآتناقض پدید  ی  واسن

در ووضو ترا ه ای  ه  ن در اختیار شاااا ا گذاشااااته امو نه در خود و نه با       

. روشان و سار راسان اسان . نرا ننین  پیدا  ی  نداقض  هینی  از آیه های قرآن تن

اساان؟ زیرا نه  توثر از بیان های قدیم قدرن ) همسااقه ارسااالو ی بخصااوا ( و نه 

 توثر از بیان های ادید قدرن ) اید ولوژیهای دساان ساااخن غرب ( اساان. برالبگ  

اصااول راهن ای قرآن  ه در آیه های  بنفریو ه ه را شااقاف و ساارراساان و خالی  

 تناقض  ی یابی.  از

یادآور  ی شاااود پق از آنکه  عموم شاااد نشاااوزو دسااان ندادن بهنفام آ یز        

انسای اسان و آیه  عنا ی را اسان  ه داردو بسایار شادند آنها  ه برداشان خود را 

تصااحیی  ردند. حتی آنها  ه ضاارب را زدن ترا ه  ی  نند ) بروهده روان پزشاا  

ازه از خشاونن برای برانفیختن  یل به آ یز  اسان  ه در باره  ازوخیسان نه اند

انسای را تاویز  ند (و  ی پذیرند  ه   صاود برانفیختن به آ یز  انسای اسان. در  

ح ی نو نون آیه به شااوهر رهن ود  ی دهد  نفونه در زن  یل به آ یز  انساای  

 را بر انفیزدو از او   ی خواهد اگر زن رغبن  ردو باز ایسن. 

را پذیرهتم به این قصاد  ه ح ی ن بر دو الرف بحر آشاکار شاود  پیشانهاد بحر    – 4

و نیز به این قصاد  ه به رها شادن زن از  وقعین » ساکق دوم « ) به قول سای ون 

دوبوار (      ند. بر این نبودم و نیسااتم  ه در اا عه های غربو زنان آزاد شااده  

 عه های دیفر اسان اند و ح وق اساته اند. هرنند وضاعین آنها بهتر از زنان در اا

ا ا ه ننان قربانیان بدترین نوع اساااتبدادو یعنی » دیکتاتوری ساااکق « ) به قول  

هو و ( و نیز اساتث ار  ضااوف هساتند. و بر این هساتم  ه تا ز انی  ه زنان  را ن 

و آزادی و ح وق خوی  را باز نیابندو در اا عه هاو  حور راباله ها قدرن  ی  اند 

 زیسن را ویران  ی  ند. و زن و  رد و  حیال 

 شاد و پیروز باشید.      

 

 خانم  ینو و آقای  اید  ح گ  ح دی گرا ی  

 با سزم  

بحر با خان های سااو دی ) این الور  ه به یاد دارم بیشااتر از ی  تن بودند ( تا      

نا ه خانم انفرید  ارلساااون و پاساااخ این اانب به آن ادا ه یاهن. از آغازو قرار بر 

شد  ه  س مه و راه حمی  ه قرآن پیشنهاد  ی  ندو بی تواه به راه حمهای دیفر  این  

شاناخته و ن د شاود. رو  صاحیی بود. زیرا تا  سا مه و  -اگر واود داشاته باشاند   –
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حتی راه حل آن شاناخته نشاودو نه ن د آن  یسار اسان و نه قابل   ایساه واقعیو و نه 

بر این بود  ه از تالبیگ  راه حل با راه صاااوریو با راه حمهای دیفر  ی شاااود. بنا 

خود داری شاود. توضایی  -تکرار  ی  نم اگر واود داشاته باشاد   –حل غربی  سا مه  

این  ه نه دو و ال توایاه گر  ه دو و ال آزاد بحار آزادی را به نتیاه برساااااانند. در  

آ د و  وشااا  این اانب برای    و لو الرف بحرو صااااحب و ل توایه گر از  ار در

ه او را از بند » الفوی ساو دی « آزاد  نمو بی نتیاه شاد. و ل توایه گر بود این  

داشنو   ایسه  ی  رد.  زیرا  دامو راه حل قرآن را با » الفوی سو دی«  ه در سر

باا آنکاه در  او از »  غاازلاه « هم نووی رابالاه قوا اسااااانو بر آن بود  اه از این 

حل قرآن نادرساان اساان و باید آن را با  راه  -  1اانب یکی از دو اوتراف را بفیردن

هرگاه بنا بر » تقسیر « دیفری از آیه باشدو باید    –  2راه حل سو دی اانشین  رد. 

باه ترتیبی بع ال آیاد  اه باا » الفوی ساااااو ادی « انالبااق باویاد.  اار این و ال ن ی 

 توانسن به بن بسن نکشد. 

واود دارد و نه بالریگ   در ح ی نو در » الفوی سااو دی« نه ننین  ساا مه ای      

اولی راه حمی برای آن. پاساخ خانم  انفرید  ارلساون  عموم  ی  ند  ه نه  سا مه و 

ی واود دارند. هرگاه و ل او توایه گری را رها  ی دنه راه حل آنو در الفوی سو 

 ردو دسان  مو در   س مه ای ننین  هم و راه حل آنو تو ل  ی  رد و بر آن  ی شد 

 د. تاربه ا   ن

راساتی اینسان  ه اصال راهن ای و ل توایه گر ثنوین اسان. بنا بر اینو آ یز       

انساای  یان زن و شااوهر را نیز ی  راباله قوا  ی هه د. از دید ننین و میو ننین  

راباله ای بی اشاکال اسن. غاهل از این  ه وقتی در رختخواب نیز رابالهو راباله قوا 

سای « ناگزیر  ی شاود و وا ل احسااق حر ان  شادو اساتقاده از »   نووین های ان

انسای  ی گردد. اهزون بر اینو در اا عه ها ی  ه در آنهاو  یان زن و شاوهر حتی  

را آلن هعل  ها  و این راباله انسااان نهاآدر   در رختخواب نیز راباله قوا برقرار باشاادو

اات اوی     ی ساتاند. آسایب ها و نابساا انیهاینها را از آ نهاقدرن  ی  ند و آزادی آ

برهم اهزوده  ی شوند و  یزان ویرانفری بر  یزان سازندگی پیشی  ی گیرد. و مها  

توایه گر  ی شاوند و در بن بسانو زندگی در ویرانفری را » البیعی «  ی انفارند  

 و به توایه آن  ی پردازند.

این واقعین  ه الرف بحرو  واه ن نو  زبانی با توضیی این اانب بع ل آورد      

از بحر باز ایستاد نیز بن بستی را گزار   ی  ند  ه و ل توایه گر بدان  ی  ا ا

رسد و در آن  ی  اند. وگرنهو  س مه  به او توضیی داده شد و ههم آن بسیار آسان  

بود و هسنن هم بستری  حل راباله قوا نیسن. آ یز  انسی دو ه سر  ی باید از 
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این آزادی به دو ه سر ا کان  ی  ه ه  نع ها و   نووین های انسی آزاد باشد.

دهد در قم روهای دیفر زندگی زناشو یو راباله قوا را با وشگ ب عنای آزادی از  

 حدود  ننده هاو اانشین  نند. ا ا اگر بنا بر تربین و یا بر اثر ابتز ) برای  ثال به 

   ازوخیسم (و آزادی آ یز   یسر نشدو دو هعل آیه » اضربوهن « و » االعنکم « 

راه حل دقیگ را در اختیار  ی گذارندن از  عانی  ه » ضرب « در قرآن داردو یکی  

بن غنیز براگیختن اسن. این  عنی با » االعنکم « سازگار اسن. زیرا االعن ر

آزادانه ) الوع (  عنی  ی دهد. حال آنکه اگر ضرب زور در ار آوردن  عنی  ی 

بر و  ره  عنی دهد. بدین دادو هعمی  ی باید بکار  ی رهن  ه االاون به ا  

اساان و بدون بکار بردن خشااونن لذن   قرارو حتی وقتی ه ساار به  ازوخیساام  بتز

 انسی ن ی بردو بر شوهر اسن  ه بر انفیختن رقبن در ه سر را رو   ند. 

ا ا نه  ساا مه و نه راه حل آن ن ی تواند  وضااوع قانون سااو د و یا هر  شااور      

وه بر وادی انفاری روابال قواو ننین  ساا مه و راه حل  غربی دیفر بفردد. زیرا وز

آن ن ی تواناد پاای دولان را ب یاان آورد.  فر اینکاه بناا بر این  تاو یاد شاااااود  اه  

ه بسااتری راباله قوا نیساان.  ساا مه و راه حل آن  وضااوع رهن ود دین ب ثابه بیان 

. زیرا آزادی اساان.  ساایحین نتوانسااته اساان به این  ساا مه و راه حل آن بپردازد

اناداختن باار » گنااه اولیاه « بر دو  زن و تح یر رابالاه انسااااای حتی  یاان زن و 

شوهر و بسا ترویج   نووین ها و  نع های انسیو از حل این  س مه  هم ناتوان   

 ساخته اسن. 

این بحر تاربه ای آ وزنده شااد برای  ا. زیرا روشاان گشاان  ه هرگاه خود را       

و از قیااق صاااااوری آنناه خود داریم با آنناه در غرب از  نالگ صاااااوری رها  نیم  

 تداول اسن باز ایستیمو  ی توانیم راه حل های آزاد  ننده به ت ا ی انسانها پیشنهاد  

 نیم. ا یدوارم الرف بحر به این صاااراهن بیقتد  ه زندگی در روابال قوا زندگی آزاد 

در اختیار انساان    نیسان و زندگی در خشاونن اسان. بیان آزادی  ی باید روشاها ی را

بفاذارد  ه او را از روابال قوا  ی رهناد.  اهناده ترین روابال قوا  ه زایناده روابال قوا 
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در ه ه بعدهای زندگی انسااانها اساانو راباله قوا در بسااتر اساان. هداین هر ق با  

 خود او اسن. پق بر الرف بحر اسن  ه راه خود را برگزیند.

 شاد و پیروز باشید.          

   2008آوریل  9برابر   1387هروردین  21     

 

 خانم انفرید  ارلسون گرا ی

 با سزم     

خانم  ینو و آقای  اید  ح دی  ح گ  را از گقتفوی خود با شاااا ا آگاه  ردند.       

 ضرور دیدمو یکبار دیفرو نند نکته را یادآور شومن

اختزف نیسااان نه رساااد به قرآن تصاااریی  ی  ند  هو در آنو ) یان آیه ها(    – 1

تنااقض. بناا بر اینو هر آیاه دارای آن  عنی باایاد بااشاااااد  اه  یاان آن آیاه و آیاه هاای 

دیفرو تنااقض باه ااای خودو حتی اختزف نیز بواود نیااورد. ترا اه هاا از قرآن  اه 

شاا ا به زبان سااو دی یا غیر سااو دی در اختیار داریدو ترا ه های صااحیی نیسااتند.  

حار را در تنااقض قرار  ی دهناد باا آیاه هاای دیفر. برای  ثاالو  یاان  زیرا آیاه  ورد ب

این آیه با آیه ای  ه تصاریی  ی  ند »در دین ا راه نیسان« و آیه ای  ه انساانها را 

از زن و  رد برابر  ی شا ارد و آیه ها  ه ح وق انساان را به انساانها خاالر نشاان  

ی اسن  ه این تناقض را بواود  ی  نندو تناقض ایااد  ی  ند. پق ترا ه ای صحی

 نیاورد و با  را ن و  نزلن و ح وق زن خوانا ی داشته باشد.

دیفران. هدف بحر نیز رسیدن به ح ی ن با قرار ش ا بحر با این اانب بود نه    – 2

بود. بدیهی اسان شا ا نظر خوی  را برحگ  ی دانید. این اانب نیز بر این باورم  ه 

تم و روشای  ه برای شا ا تشاریی  رده امو  واهگ بیان  در اساتاوی بیان آزادی هسا 

آزادی اسااااان. بحار وقتی آزاد اسااااان  اه الرهین بحار خود را زنادانی بااور خوی   

دو الرف بر سار آن  واهگ م نساازند و از راه ن د دو نظرو به ح ی برساند  ه بساا ه

 وق  ورداری انساان از  را ن و حخی بیاید  ه خواهان بر شاوند و هم بکار انساانها

 خوی  هستند. 

 ه هرآورده راباله های انساااانها با   –در اهان  او انساااان دارد در برابر قدرن  - 3

تنها و ناتوان  ی شااود. پیشاافیری از  رگ  حیال زیساان و شاا ی    –یکدیفر اساان 

شادن انساانو بدان نیاز دارد  ه انساانها بتوانند  انع ها را بردارندو و مهای خویشاتن  
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ی آزادشاااااان با یکدیفر ارتباال برقرار  نند و به ی ن اریان آزاد   را آزاد  نند. و مها

 اندیشه هاو انسان ها بیان آزادی را بازیابند و راهن ای خوی  سازند.

رویه این اانب اینسان  ه وقتی وارد بحثی  ی شاومو تا به نتیاه رسااندن و از      

صارف شاود. ساه آن خارج ن ی شاوم  فر این  ه الرف بحر از ادا ه دادن بدان  ن

نکته را یادآورشااادم برای این  ه از هایده بحر  ال  ن شاااوید. تردید نکنید  ه بحر  

اناام گرهتهو به هدف بساایار نزدی  اساان. بنا براینو هرگاه بخواهید به بحر ادا ه  

 داشته باشیدو  این اانب آ اده ام. –یا پرسشها ی   -دهید و یا پرسشی 

 روز اهزون.  شادیها و  ا یابی های ش ا      

 ابوالحسن بنی صدر

 1387تیر  26برابر   2008ژو یه  16

 

***** 

1390اردییهشت    18تا   5از  774شماره   
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 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 سیاسن ی  بام و دو هوا؟ 
 

 با سالم 

 دانشجویی هستم از اراک 

 می خواستم نظر شما را در مورد سوال زیر بدانم:

فاسد و      بارها ذکر کردید که حکومت های  قبلی  آقای بنی صدر شما در مصاحبه های 

ایران و مصر خودشان عامل سلهه کشور هایی چون آمریکا در منهقه می  مستبدی م ل 

 .شوند

توضیت  سوال من اینجا دلیل متباوت بودن رویکرد آمریکا در قبال ایران و مصر هست!. چ

وافق با انقالب در مصر نبود و االن سعی در کنترل انقالب مردم و  اینکه بهور قهع آمریکا م

جانشینی نیروهای وابسته دارد بدلیل حبظ منافع خود. اما در ایران ما نی هبته گاشته و  

 نیز قبلتر شاهد حمایت با تشکر از شما

انقالبی د ر  صریت دولتمردان آمریکا از جنبش مردم بودیم در صورتی که میدانیم با وقوع 

ایران و مستقر شدن دموکراسی در کشور، عاملی برای سلهه در منهقه وجود نخواهند داشت.  

 و باید از نبت منهقه و همچنین از بازار فروش اسلحه شان خدا حافظی کنند.( 

واقعیتی  ه رویاروی  ا قرارداردو  ی  صورن و ی   حتوا دارد. بنا بر صورنو     

به لیبی و ی ن و بحرین و ساحل واج و همسالین    سیاسن ا ریکا و اروپاو در آننه

و...  ربوال  ی شودو ی  بام و دو هوا اسن. در لیبیو به بهانه ح این از  ردمو  

 داخمه نظا ی  ی  ند و در بحرینو وربستان بر ضد انب   ردمو لشفر  شی  ی  

ب بهای     ند و در همسالینو  ردم ح این نزم ندارند و نباید آس ان را قرق  رد و باید

 الی داردن در    –اسرا یل بر سر  ردم ببارد. ه ین رهتار را رژیم  اهیاهای نظا ی  
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قوای   دارد  حگ  شیخ  بحرینو  در  وو  بکشد  را  دارد  ردم  حگ  بعر  رژیم  سوریهو 

 وربستان و... را برای سر وب  ردمو هرابخواند.

یاها را ی  ا ا نون از صااورن به  حتوا گذر  نیمو ساایاساان غرب و رژیم  اه       

 بام و ی  هوا  ی یابیمن

ا ریکا و غرب  ناهع نا شااااروع دارند و  حر  آنها این  ناهع نا شااااروع و   – 1

نااقض ح وق  می  شاااااورهاا ی هساااااتناد  اه در آنهاا  اداخماه  ی  نناد. رهتاار آنهاا را 

 اارآ ی رژی هاا در حقظ این  نااهع و نیز غناای واادان ه فاانی و و ال  ردم هر 

 این وادان تعیین  ی  ندن   شور به رهن ود

• در تونق و  صااااار و اینا  در ی نو انب  ه فاانی در حاد واادان ه فاانی بر 

ح وق  می و ح وق انسانو از سو یو و پوسیدگی و ودم  ارآ ی رژیم های ت  پایه 

و بی هدفو از ساوی دیفرو سابب تغییر رو  ا ریکا و اروپا شادند.  یزان سار وب 

وننی تر بود. ا ا   او ن  ردم و ترق غرب و وربستان در ی ن شدید و ز ان آن ال

 از ایااد ساز انهای تروریسنو سبب تغییر سیاسن این  شورها شد. 

• در لیبیو انب  خشااونن آ یز نبود. خشااونن آ یز شااد. تاربه لیبی بساای آ وزنده 

اساانن وقتی انب   ساامحانه  ی شااودو ساااز ان دهی  ی المبد. گروه یا گروه ها ی  

حانه با رژیم  بارزه  ی  ند یا  ی  نندو بنا بر ضاارورن ساااز ان نظا ی  ه  ه  ساام

 ی یابد یا  ی یابند و بنابر خشاونتی  ه دا ن  ی گساتردو ا هور  ردم را از صاحنه 

خاارج   ی  ناد و یاا  ی  نناد.  ردم اگر هم ن   بیاابنادو ن   ح اایان  نناده اسااااان.  

حانه  شاادن  انب   خالقان رژیم  وضااعیتی  ه لیبی پیدا  رده اساانو ناشاای از  ساام

دبیر  ل ناتو  ی گویدن لیبی راه حل نظا ی نداردو راه حل   –لیبی اسان. این وضاعین 

و  ز ینه سااز رشاد سااز انهای تروریسان نیز هسان. ترسای  ه غرب -سایاسای دارد 

از قون گرهتن ساااز انی ه انند ساااز ان ال اوده در لیبی داردو ساابب اسااتاوی راه 

 ه اسن.  واهای  هاارن نیز بر این ترق  ی اهزایند. حل سیاسی شد

• در سااااحل واجو قوای هرانساااهو باگبو را از صاااحنه خارج  ردند. ساااالها بود  ه 

هرانسااه با باگبو  شااکل داشاان. هرانسااه  نتظر ساااز ان  مل نشااد. در اا واتارا را 

  ر یق ا هوری سااااااحال وااج خواناد.  البوواان  عتبر غرب )گااردینو اینادپنادنانو 

الپا یز و تایمو نیویور  تای زو  امه هورین پالیساااای و...( اقدام هرانسااااه را بیانفر  

اسااتع ار نو دانسااتند و نوشااتند غیر از این  ه باگبو حاضاار نبود به هرانسااه ا تیاز 

بهره برداری بدهدو بهنفا ی  ه ساار وزی شاهردار نو ی بودو واتارا و ه سار  را 



201 

 

ود. یعنی واا ال روابال شاااااخصااااای قادرن نیز ن    او باه ازدواج یکادیفر در آورده ب

 داشته اسن.

ساالی هم 10درصاد آرار را آورده بودن 46در انتخابان ریاسان ا هوریو باگبو       

 اه و نیم پی و انتخابان ریاسااان ا هوری شاااد. او  4ه ه  اره سااااحل واج بود. 

واج شاکسان خورد و زیر بار نرهن   ام ریاسان ا هوری را تر   ند.  ردم سااحل  

دو دینو یکی اسازم و دیفری  سایحین را دارند. غرب اانب  واتارا را گرهته اسان  

درصااد آرار را به دساان آورده اساان. به یاد داریم  ه در  54 ه  ساام ان اساان و 

الازایرو اسازم گرایان ا ثرین بدسان آوردند و غرب از  ودتا بر ضاد اسازم گرایان  

شاورو گرهتار انفی داخمی و بسایار خونبار و پیروز در انتخابانو ح این  رد و آن  

ویرانفر شااد. پق از نه رو غرب اساازم سااتیزو در ساااحل واجو غیرن ح این از 

د و راسای  گل  رده اسان  ه از  نتخب  سام ان در برابر  سایحی شاکسان خوردهو 

ح این  ی  ند؟ برخی از اهل تح یگ در غرب  ی گویند و  ی نویسااند  ه در ساااحل  

دا شااده اساان. البته سااخن اینفونه  ح  ان را وسااا ل ارتباال ا عی  ه واج نقن پی

 بیننده و شنونده و خواننده های پرش ار دارندو سانسور  ی  نند. 

در سالی واجو دو الرف دسن به انایتهای بق وحشیانه زده اند. ا ا تا روزهای     

وشاید. از آن روز  پایانی رژیم باگبوو غرب بر انایتهای الرهداران واتاراو نشام  ی پ

 ه باگبو دستفیر شدو هرانسه  ی گوید در دستفیری او و ه سر و نزدیکان  ن شی  

نداشاته اسان. نخسان وزیر هرانساه در  امق این  شاور تو ید  رد  ه قوای هرانساه 

وارد اقا تفاه باگبو نشاااده اند. یعنی  ار خوبی اناام نفرهته اسااان و گرنه نرا باید  
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در این  ار شار ن نداشاته اسان. بهر روو ووده داده  ی شاود هرانساه اصارار  ند  ه  

  ه تحن نظارن ساز ان  ملو انایتکاران دو الرف شناسا ی و  حا  ه خواهند شد.

آیا سااحل واج نون لیبی در خالر تازیه اسان؟ این دو  شاور سارنوشان ساودان     

 داخمه  ردهو   را پیادا  ی  نناد؟ با تواه به این واقعیان  ه هر  ااا قوای نظاا ی غرب

 تازیه شده اسنو این پرس  بق  هم و نفران  ننده اسن. 

 حاصل اینکه   

 رژی ی های ت  پایه و خالی از هدف و پر از هسادو دیفر  ارآ ی ندارند. –الف  

اهکار و و ی غرب هم خواهان برانفیخته شااادن  واهای  هاارن  بساااوی    –ب  

 د و هم  خالف انگ اسن. غرب نیسن و هم از گستر  تروریسم وحشن دار

 رژیم های استبدادیو دیفر  ارآ ی ندارند.  –ج 

رژیم هاا ی باا رهتاار  م و بی  د و راتیا  قاابال  هاارو از دیاد ا ریکاا و غربو   –د  

  ال  الموب هسااتند. بخصااوا  ه  شااورهای تحن این رژیم هاو در صااورن ی  

  شور و در واقعو تازیه شده باشند.

 ا و اروپا در ایران نیز ه ین بود و ه ین اسن. حتوای سیاسن ا ریک 

از ز ان ریاساان ا هوری آقای هاشاا ی رهسااناانیو ساایاساان ا ریکا و اروپا   -1

ح این از » یانه رو« ها در برابر »سااااخن سااااران« بوده اساااان و نه اساااات رار 

د و راساای ت ام ویار در ایران. هنوز نیز ه ین اساان. تغییر ادی در این ساایاساان  

 نداده اسن.روی  

ا ا رژیم ونین  الم ه ه یه هم از است رار د و راسی در  شوری از  شورهای    -  2

 سام ان وحشان دارد  و هم از اسات رار د و راسای »هداین پذیر« )= قابل  هار از 

ساوی ا ریکا(   ی ترساد. احسااق ضاعف شادیدی  ه از   ایساه خود با رژیم تر یهو 

هد و احساااق خالری  ه از پیروزی انب  نساال به سااران رژیم  اهیاها دساان  ی د

اوان در  شاورهای ورب  ی  نندو به اتخاذ سایاساتی ناگزیر   ی  ند  ه گرنه در  

صاورن ی  بام و دو هوا اسانو در  حتواو ی  بام و ی  هوا اسان. توضایی این  ه 

در ه ه ااو سایاسات  اموگیری از اسات رار  ردم ساانری اسان. در ساوریهو از راه 

از رژیم بعر و در بحرینو از راه  توایه ساااااختن برای  داخمه وربسااااتان.  ح این 

تهدید به قشاون بردن به بحرین و انگ و توایه اهراد قوای  سامی  ه احت ال ح مه 

به ایران قوی اسانو هی  از توایه سااختن برای  داخمه نظا ی در بحرین نیساتند.  

دیفر نیز روی خواهناد داد و   اگر آقاای خاا ناه ای  ی گویاد در  نال اهو تحونن  هم
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بی  از هر ز ان دیفر  ی باید در ت وین نیروهای  ساامی  وشاایدو هدهی از توایه 

 سر وب انب  در بحرین و و ان و ا اران و  وین و وربستان ندارد. 

در  صاار و تونق نیزو رژیم  اهیاها از گرایشااهای ضااد د و راساای ح این  ی      

ینسان  ه ارت  ذی ن   باشاد و  ساانی به ریاسان  ند. ننانکه سایاسان غرب نیز ا

 ا هوری و ن ایندگی  امق برسند  ه دولن را نیاز ند به غرب نفاه دارند.

 داخمه  سامحانه انساان دوساتانه و به اانبداری از  ردم ساانریو یکبار دیفرو    - 3

ر  دروغ بودن خوی  را آشاکار  رد. این  داخمهو از این نتیاه ای ن ی توانسان ببا

بیااورد. زیرا زور هادهی از قادرن نادارد. هادف زور ن ی تواناد اسااااات زل و آزادی  

باشاد. هرگاه غرب براساتی  ی خواسانو بر ضاد رژی های  تااوز به ح وق انساان و 

ح وق  می  متهاای خودو و ال  ناد. باا ه اه  تاااوزان باه ح وقو یکساااااان رهتاار  ی 

بینند و رژی های اساااتبدادی را از  رد و روشاااها ی را بکار  ی برد  ه  ردم زیان ن

پایه خارای  حروم سااازند. یادآور  ی شااوم  ه رژی های ت  پایه اسااتبدادی  ه به 

 ردم تکیاه نادارناد ) اه اگر  ی داشاااااتنادو تا  پاایاه نبودناد و  تکی باه  ردم و ونیان 

ا هور  ردمو بناا براینو ح وق ادار و د و ران بودناد( و نااگزیر از رابالاه ساااااتیز و 

با قدرتهای خارای هسااتند. هرگاه قدرتهای خارای آنها را از برقرار  ردن  ساااز  

این راباله  حروم  نندو توانا ی   ابمه با انب   ردم را از دسان  ی دهند. ه ین از 

دساان دادن توانا ی   ابمه با  ردمو از ووا ل تعیین  ننده وضااعیتی شااد  هو در این 

  ی رود در ی ن نیز پی  آید. ز انو در تونق و  صر  پی  آ د و احت ال

در باره ساایاساان سااازگار با اساات رار  ردم سااانری  ه غرب  ی تواند در پی      

گیردو غیر از رواین ح وق انساان و گساتر  قم رو اسات زل و آزادی در خود غرب 

تدبیر پیشانهاد  رده ام.  20و - ه در حال حاضارو در اهتی وارونهو تحول  ی  ند  –

یر را در اات اوی توضاایی دادم  ه به پیشاانهاد ن ایندگانی از  امق نخساان این تداب

آل انو برپا شده بود. در  ورد لیبیو حد ا ثر نهار تدبیر از آن تدبیرها را بکار برده  

اند.  ه دسااان زدن به  داخمه نظا یو آن تدبیرها را بی اثر و یا  م اثر  رده اسااان.  

گذاشااتندو نتیاه ای  ه ببار  ی آوردو  ی هرگاه  ا ووه آن تدبیرها را به اارا  ی 

توانسن دستیابی  ردم لیبی به  وضعیتی بهتر باشد. در حال حاضرو احت ال است رار 

 ردم ساااانری در لیبی و سااااحل واج نانیز اسااان. در اولیو با واود نظام ایمی و 

 سامی شادن گروه های  تعمگ به ایمهای گوناگونو برهرض  ه رژیم قذاهی سارنفون  
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دو تضااا ینی واود ندارد  ه گروههای  سااامی تحن ح این غربو د و راسااای شاااو

 برقرار  نند. این  شور در  عرض تازیه و انگ داخمی الوننی نیز هسن. 

در آنچه به سال  عاج مربوک می شود، آقای اوباما از گروه های مسل  نواسته   

گروه های  است اسلحه را به دولت تحوی  دهند  اما  تضمینی وجود ندارد که  

مسل   نین کنند  هرگاه مسیحیان لامی باگیو تهدید نود را عملی کنند، یعنی 

در سال  عاج و فرانسه دست به عملیات مسلحانه بزنند، نار آن وجود دارد که 

برود،   ملی  آشتی  راه  به  بخواهد  هرگاه  بماند   نشونت  گرفتار  نیز  کشور  آن 

ر و دست کشیدن سلاه گران  نخست پایان دادن به مدانله غرب در این کشو

باید واقعیت   از سلاه جو ی و بردن و نوردن ثروت این کشور است که می 

 بجویند 

 

 :تجربه درسهای ❊

 

اما آموزشهای مهپ تجربه های جنیشهای تونس و مصر  و لییی و سال  عاج    -  4

 و یمن و سوریه و بحرین و عمان:

مستقیپ  -4/1 نسیت  همگانی  جنیش  موفقیت  مشارکت   اندازه  با  است  داشته 

 قشرهای مختلو مردم و تمایلهای دینی و قومی و نیز زنان در جنیش  

در همه کشورها، جنیشها نود انگیخته بوده اند و جامعه مدنی بوده است    -4/2

که ابتنار عم  را از آن نود کرده است  سازمانهای سیاسی یا نقش نداشته اند  

 و یا نقش آنها نا یز بوده است 

پایگاه اجتماعی   -4/3 با  نسیت مستقیپ داشته است  نیز  اندازه مقاومت رژیپ ها 

است،   داشته  مامالنی  ولی  کو ک  اجتماعی  پایگاه  رژیپ  هرکشور،  در  آنها  

 مقاومتش در برابر جنیش مردم نیز بیشتر بوده است  



205 

 

در لیبی و ساحل واجو بعد از برخاستن انب و ز ا داران انب   سانی شدند  -4.4

د در رژی های این دو  شااااورو سااااالهاو صاااااحب   ام بوده اند و ه انها نیز   ه خو

 دستیار رژی ها شدند در  شاندن پای قدرن خارای به نبرد بر سر قدرن.

هراا انب  ه فانی تر بوده اسااانو   او ن  ردم بیشاااتر و ن   خشاااونن - 4/5

گزیر  رده  رژیم بی اثر تر بوده اسان. وزم  می )تونق و  صار( قدرن خارای را نا

 اسن دسن از ح این »رژی های دوسن« بردارد. 

ت اا ی دولتهاا ی  اه  ردم برضااااادشاااااان قیاام  رده انادو ویژگی هاای ه ااننادی    -4/6

 دارندن

بخ    - 3نسااابن به اا عه  میو خارای شاااده اند.   - 2دیکتاتوری هساااتند و  - 1

و ده ای از نیروهای  حر ه را صرف بزرگ شدن خود  ی  نند تا اا ی  ه ه واره 

اا عه را ه یر و در زندگی   - 4هزینه های دولن از درآ دهای  بیشااااتر اساااان. و 

ن  ی اهزایند. از این روو نسال اقتصاادی وابساته به دولن  ی  نند و بر شا ار بیکارا

از هدف خالی شااده  –  5اوانو نشاام انداز آینده را بر روی خود بسااته  ی یابد. و 

 – 7از هساااااد پر شااااده اند.    – 6اند و هدهی از حقظ خود و برد و خورد ندارند و 

اساتعداد ساتیز هساتند. هیتمر انگ را به اهساران دراه ی  شاروع  رد و با اهساران 

شاکسانو به پایان برد. رژی های دیکتاتور نیز ننین هساتند. ه ین  ار  و در 3دراه 

با ساماله قالعی قدرن بر انساانو به  –  8را رژی های حا م بر این  شاورها  رده اند. 

انساان  وقعین دون انساان بخشایده اند. در نتیاهو تح ل ناپذیر شادن تح یرو یکی از 

ی تارونکبوتی از روابال  شااابکه ا  -9 ه ترین ووا ل انب  ه فانی شاااده اسااان.  

حکو ن اقمین  ون    –  10شخصی قدرن با الرز  ار  اهیا ی بواود آورده اند.  و  

بر ا ثرین بزرگ هساتند و ساتون ه راتشاان نیروی  سامی و دساتفاه تاساق اسان. و 

ی  و یا بیشاتر دشا ن  ی تراشاندن شااه ساابگ   ونیسام بین ال ممی و حزب   – 11

ن  ی خواند و رژیم  اهیاها ا ریکا و پهموی المب ها و توده و ارتااع سایاه را دشا 

گروه راوی را دشا ن  ی خواند.  بار   ی گقنن حاضار اسان اساتعقار دهد ا ا از 

آن بیم دارد  ه اخوان ال ساااام ین دولن را تصاااارف  ند. بن ومی اساااازم گرایان را 

ی و از به ان نسابن  ه از هدف خال – 12دشا ن  ی شاناخن و قذاهی ال اوده را. و 

هساااد پر شااده اندو انعالاف ناپذیر تر و شااکننده تر گشااته اند. به سااخن دیفرو توان 

سااااز  با واقعین و حتی  شااااهده آن را از دسااان داده اند. سااااخته ذهن خود را 

اانشین واقعین  رده اند. از این رو اسن  ه باردار ان زب شدن اا عه را ندیده اند. 

 شااااهده ا   نندو هنوز انعالاف ناپذیر باقی  ی  وقتی واقعین ناگزیرشاااان  ی  ند
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 انناد و  ی خواهناد به زورو واقعیان را ناگزیر  نناد خود را با قالب ذهنی آنهاا تالبیگ  

 دهد. 

این ده صااقنو از راه انعالاف ناپذیری وا ل ساا وال آنها شااده اند و  ی شااوند.      

اروپای شاارقیو   ننانکهو پی  از اینو رژی های شاااه سااابگ و روساایه و  شااورهای

 بخاالر داشتن این ویژگی هاو سرنفون شدند.

ااا عاه هاا ی  اه در آنهااو قادرن خاارای ا کاان  اداخماه نظاا ی یااهتاه انادو ااا عاه    -4/7

ها ی بوده اند  ه در آنهاو ه بستفی  می ضعیف و رژی ها از رهفذر ایااد ت ابمهای  

و لیبی و سااااااحال وااج و قو ی و دینیو ادا اه حیاان یااهتاه اناد. وراق و اهغاانساااااتاان  

 همسالین  ثالهای  بق وبرن آ وز هستند.

در  شورها ی  ه قدرتهای خارای ا کان  داخمه نظا ی را استه اندو ا هور  -4/8

 ردم هنوز واادان بر حگ حاا  یان خوی  را نیااهتاه و گروه هاا ی  اه قادرن خاارای  

انادو  اه هادهشاااااان  را باه  اداخماه برانفیختاه انادو اقمیتهاای سااااااز اان یااهتاه ای بوده  

اانشاین رژیم اساتبدادی شادن و حا  ین یاهتن بر  ردم بوده اسان. همساالین و وراق 

و اهغانسااتان ن ونه های پیشااین و لیبی و ساااحل واج و بحرینو ن ونه های پسااین  

 هستند.

در این اا عه هاو پیروزی انب  راباله  سات یم اساته اسان با شاقاف بودن هدف     

ا عاه هاا ی  اه انب   رده انادو باه انادازه ای  اه  هادف و حگ ه فاان بودن آن. اا 

انب  حگ ه فانی )ونین ا هور  ردم(  شاقاف و  آگاهی بر آن بیشاتر بوده اسانو  

 پیروزی انب  قالعی تر بوده اسن. 

در هینی  از  شورها ی  ه قدرتهای خارای به  داخمه نظا ی دسن زده اندو  -4/9

ن. همسااالینی ها ه ننان از داشااتن دولن  د و راساای اانشااین دیکتاتوری نشااده اساا 

 حرو ند و هر دسااته بر قساا تی از همسااالین حا م اساان. ح مه ا ریکا به وراق و 

 رهتار  در الول  دتی  ه  شور تحن اداره ا  بوده اسنو

با نزدیک شششدن به پایان سششا  و تحقو نیافتن وعده قاعی که می دادند، داسششتان    • 

جعلی که کتاب کردند و بنا برآن، دهه هششتاد دهه ظهور امام زمان ششد، روی دسشت  

جاعالن روایت های جعلی ماند  این ششد که به فنر جعلی دیگر افتادند تا ششاید بتوانند  

 ریزند که فری  و دروک شان بیار آورده است: از بی اعتیاری و بی آبرو ی کاملی بگ 

مدعی ظهور امام زمان در این دهه بودند و سشران جنایتنار لاکپ    84آنها که از سشا     • 

بر ایران را جز  همراهان امام زمان می دانستند، متوجه شدند که اگر امسا  امام زمان  
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دنیای مسشلمان، به صشدا در    ظهور ننند، کو  رسشوا ی آنها نه تنها از بام ایران که از بام 

نواهد آمد  دروک سشازی ششان بر مردم ایران و دیگر کششورها، آششنار نواهد ششد  به  

، در لشالینشه مردم نود را آمشاده سششا   89همین دلیش  بود کشه در روزهشای آنر سششا  

جدید می کردند دسششتگاه دروک وفری  والیت مالقه که رهیر نود را شششمشششیرزن  

 نستند به فنر افتاد تا فرییی دیگر بیافریند  همراه امام زمان می دا 

تمامی دسشتگاه تیلیااتی نرام والیت فقیه بنار افتاد و فیلمی سشراسشرجع  و تحریو را    • 

سشانت  قی  از فرارسشیدن پایان دهه هششتاد که قو  ظهور امام زمان را داده بود، آن  

به دسشت مردم رسشاند     را در تیراژ میلیونی تنثیر کرد و از طریو بسشیج سشپاه پاسشداران 

بیننشدگشان بشایشد بشا دیشدن این فیلپ همچنشان آمشاده ظهور بمشاننشد و بشداننشد کشه هنگشام ظهور،  

سشید علی نامنه ای همان سشید نراسشانی و محمود المدی نژاد همان ششعی  بن صشال   

و سشید لسشن نصشر ا  همان سشید یمانی نواهند بود  الیته آنها یادششان رفته بود که  

همین یاوه گو یهشا را در موردنمینی گفتنشد و او را سششیشد قمی    60اوا   دهه  زمانی در  

نواندند و زمانی هاششمی رفسشنجانی را ششعی  بن صشال  می دانسشتند و زمانی دیگر  

رلیپ صشفوی و اینک المدی نژاد را ششعی  بن صشال  می نوانند و الیته آدم دروغگو  

 کپ لافره و لتا بی لافره است  

قاعا با رهیری سشید علی نامنه ای و بیت او و دفتر ریاسشت جمهوری    این سشناریو،      

تهیه ششده بود و امنان ندارد که بدون اجازه وی این فیلپ در این لد در بسشیج سشپاه  

پاسشداران و صشدا و سشیما و دیگر سشازمانهای تیلیااتی وابسشته به رهیری، در این تیراژتنثیر  

و پخش ششد تا بار دیگر با مردم فرییی نود را از    ششود  میلیونها نسشخه از این فیلپ تنثیر 

همراهان امام زمان نششان دهند و بگویند که اگر در دهه هششتاد امام زمان ظهور ننرد،  

 باور کنید که ظهور نزدیک است  

رژیپ در طو  سشالهای گئششته با هزینه کردن میلیاردها تومان آنچنان در مورد ظهور    • 

کرده اسشت که بسشیاری از لامیانش معتقد ششده بودند امام  امام زمان دغلنارانه تیلی   
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زمان ظهور می کند و منترر ظهور  بودند  لتی مسشیر لرکت را سشهرابی نامی تهیه  

کرد: امشام زمشان  گونشه و از  شه مسششیری بشه سششمشت ارا  می رود..  نشانشه هشایی را در  

 طو  مسیر توس  سازمان میراث فرهنگی با 

هرگااه قوای   وبناا بر ارزیاابی هاا ورده اسااااان  اه ا روزوراق را گرهتاار وضاااااعیتی  

از  یان  ی   ووراق بعنوان  شاااور  وبه احت ال قوی ون  شاااور را تر   نندآا ریکا 

رود. اهغانساتان در وضاعین بهتری نیسان. لیبی و سااحل واج در وضاعیتی نا  عموم 

 هستند و خالر تازیه تهدیدشان  ی  ند.

انب  ت اا ی  ردم را در خود شااااار ان ناداده و   ودر هینیا  از  شاااااورهاا  -4/10

به اندازه نزم غنی و شااااقاف نفشااااته و بالریگ   ووادان ه فانی بر حا  ین  ردم

 زادی قون بایسته را ناسته اسن.آهرهنگ است زل و  واولی

نیروی  حر ه تغییر را نسااال اوان تشاااکیل داده    ودر  شاااورهای در انب  -4/11

 واتی و دینی و قو ی و انساای درنوردیده شااده انداساان. به نساابتی  ه  رزهای الب 

 ن بیشتر شده اسن.آانب  ه فانی تر و  وه ین 

لترناتیو در خور تحول از اسااتبداد به آ  بود  ودر ه ه  شااورهای در انب  -4/11

در اا عه ها ی نون   وشاکار اسان. از این روآساخن   ود و راسای و اندیشاه راهن ا

نا زدهای تصادی   ویم حا م پرورده شاده اندژدر ر  هنوز  ادرها ی  ه و صار و تونق

در نی ه راه  اندن انبشاااااها اینسااااان  ه  ودولتهای ادید هساااااتند. ی  دلیل بزرگ

ی های حا م  ژوناصااار د و راتی را اانشاااین  نند  ه پرورده های ر ونتوانساااته اند

از ا مه بخاالر این  ونبوده باشااند. ساارنوشااتی  ه انب  ه فانی در ایران پیدا  رد

 ن ا بزرگ بود.

یم اسااتبدادی تراشاایده )اخوان ال ساام ین در  صاار و ژهر اا دشاا نی  ه ر -4/12

 ویم و در نظر اا عهژدر نظر قوای نفاهدارنده ر واساااازم گرایان اهراالی در تونق(

انب  ه فانی تر و پیروزی  قالعی تر شاااده   ودیفر خالر به حسااااب نیا ده اسااان

 اسن.

ا م نتوانسااته اساان خشااونن را به انب  تح یل یم حژدر اا عه ها ی  ه ر -4/13

 وتاه و  م بوده اسان. هراا    ویم حا م بکار بردهژز ان و  یزان خشاونتی  ه ر و ند

ز ان خشاونن   ویم حا م توانساته اسان خشاونن را تح یل  ند )لیبی و سااحل واج(ژر

 ا هور  ردم گشته اسن.   ون ت ا ی  شور و قربانی آالوننی و وسعن 

هادف و رو  زیر را پیادا  ی  نیمن    وه بخواهیم این درساااااهاا را بکاار بریمهرگاا     

 ینده  ی خوانیدآدنباله نوشته را در ش اره 
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***** 

1390نردا د  1اردییهشت تا  19از   577شماره    

 ایرانیان از  یپرسشهاپاسخ به 

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 یم  تزشی؟ ژپیشاروی ر
 

قسا ن اول پاساخ به پرسا  در باره سایاسان به ظاهر ی  بام و دو هوای ا ریکا     

گی های  شتر  و درسها ی  ه ژشا ل وی  وو اروپا در باره ایران و  شورهای ورب

از نظر خوانندگان گرا ی گذشاته اسان.   ودر شا اره پی  و وزدآبین ال مل ان زب  ی 

 ی پردازم. پی    وو رو  و نیز بدیل به  بکار بردن درساها در گزین  هدف واین 

 ور  ی شومنآا ر واقع  ه ی  را یاد واز این  ار

هر اا ارت  خاصااه  می داشااته اساان و  تعمگ به ساااز ان ساایاساای صاااحب      

از   ابمه    وی اساااتبداد و نیز اساااتبداد  ایل به اساااتبداد هراگیر نبوده اسااانژاید ولو

سااان. و هر اا ارت  بخشااای از حزب  خود داری  رده ا  و سااامحانه با انب   ردم

در    وی اساتبداد و یا اساتبداد  ت ایل به اساتبداد هراگیر بوده اسانژحا م دارای اید ولو

شار ن اساته اسان. دسان  م بخشای ازساپاه پاساداران در   و  ابمه  سامحانه با  ردم

  و ایران و ارت  در سااااوریه و ارت  سااااعودی ) داهع ساااانن و وهابین( در بحرین

بمکه  ت ایل  به اساتبداد   واز ارتشاهای  تعمگ به دولتی با  رام اساتبدادین ونه ها ی  

اهراد  زدور و بخشاای از ارت   ه پیوندهای ایمی و الایقه    وهراگیر هسااتند. در لیبی

 در رویارو ی  سمحانه با  ردم شر ن دارند.  وای دارد

 ند. هرگاه  ی قدرن را زیاد  ی ژگی شااااکنندگی ارت  ساااااخته اید ولوژاین وی     

  و یم حا م رها  نندژاهسااران و دراه داران  بتوانند خویشااتن را از  وابسااتفی به ر

یم ساا وال  ی  ند ا ا ارت  براا  ی  اند و  ی تواند صااقن  می پیدا  ند و دهاع  ژر

از اساات زل و ت ا ین ارضاای  شااور را بزرگ ترین خد ن بشاا ارد و بدان بپردازد.  
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 وال  ی  نناد و وضاااااعیتی  ثال وضاااااعیان وراق و یم باا هم سااااا ژارت  و ر واگرناه

 ید. آاهغانستان بواود  ی 

ارت  بر اا   وزادیآبه ی ن هوشاایاری گرای  اانبدار بیان   ودر ایران بعد از ان زب

ننه باید صاااد ه دید. در دوران هر اندهی نخساااتین  نتخب تاریخ  آ اند ا ا بی  از  

ن  می اسااان. ا ید  ه این ارت  در انگ دهاع از والن شااار ن  رد و صاااق وایران

 صقن را ه واره حقظ  ند.  

 رام اساتبدادی  ت ایل به هراگیر را یاهن    وساپاه پاساداران تشاکیل شاد و بتدریج        

یم ونین ژیم خیانن و اناین و هسااااد شاااد. انب   خالقن با رژو ساااتون ه ران ر

 ان حال  ه ن روز بود  ه  ردم ایران در هآشاروع شاد. در  1358به ن  5از وه یه

زادی و رشااد بر  یزان ودالن  آبه پیشاانهاد  ننده برنا ه ای برای تح گ اساات زل و 

به حا  ین  زتاریا   ور ی  واهگ  ی دادند وزادیآاات اوی  و به اساازم ب ثابه بیان 

برخاساته و هرو    ونون  وج  وتا ا روز ور ی  خالف  ی دادند. این انب  وبر  شاور

  تر تردیدی در اسات رار آن تا  ورار اساته اسان. بنا برایننشاساته ا ا ه واره اسات 

یا ساپاه پاساداران از واقعیتی  ه ان زب ایران آاسات رار ونین ا هور  ردم نیسان. 

بود و واقعیتی  ه انب   سات ر بر ضاد اساتبداد  ت ایل به هراگیر به نام دین اسان و 

پاه اسااان  ه پی  از درق  ی گیرد؟ بر ه ه اهراد سااا   وانبشاااهای  نونی در اهان

از ایقای ن   ساتون ه ران    ونکه دیفر شاود و ایران  انون انگ و خشاونن بفرددآ

 باز ایستند. ویم و سر وبفر  ردمژر

 و ا ا نفونه درسهای تاربه را بکار ببریمن      

 

 درق تاربه هان 13هدف و رو  و بدیل گزینی به ی ن  ❊

 

هرگااه هادف انب  ه فاانیو اسااااات رار ونیان ا هور  ردم و برخورداری هر  –  1

زادی و ح وق ذاتی خوی  و بهر ندی اا عه ایرانی از ح وق  آایرانی از اسات زل و 

ن آی  راه حل نه  رااعه به قدرن خارای  ه بسااال وادان ه فانی و غنا  و می باشااد

بخشاهای بزرگی وادان روشانی بر  و ی شاود. روشان ساخن این  ه در اا عه ایرانی

در ساالی دانشافاهها   وونین ا هور  ردم و ح وق ذاتی انساان ناساته اند. پق اگر

بسااال و غنای وادان ه فانی را  ار   ونیروی  حر ه تغییر  وو دبیرسااتانهای  شااور

ر این ح وق و  صااااا م به و ل پدید  گاه بآ یمیونی   8و ی  ا عین حدود   وخود  ند

به بسال و غنای  ون شود  ه در سالی اا عه  میآید و این نیروی  حر ه بزرگ بر آ
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ناه تنهاا بزرگ ترین نیروی تغییر را   وواادان بر حگ  می و ح وق انساااااان بپردازد

بمکه تحول از اساااااتبداد به  ردم ساااااانری را قالعی و بدون   وورده اسااااانآبواود  

 . بازگشن  رده اسن

این  وشااااا  نیااز به خشاااااونن ندارد. نیااز به اسااااات اداد از قدرن خارای ندارد.    

 رااعه به قدرن خارای   ه سابب بساال خشاونن  ی شاود را  وخشاونن و در نتیاه

زادی و  یساار آ دن هرهنگ اساات زل و آبی  حل  ی  ند. حاصاال این  وشاا  پدید 

شادن رشاد بر  یزان ودالن اات اوی اسان. این حاصال نه تنها  اندنی اسان بمکه هر 

 ار    ادی گرهتن وننه پیشااانهاد  ی شاااودآ  ون  ی اهزاید. در ح ی نآنسااال بر غنای  

 ه بنابر پویا ی    –وبور از اساااتبداد به د و راسااای و شااار ن نیروی  حر ه تغییر  

در این  ار بزرگ با حاصااامی  بسااایار    –ز ان به ز ان بزرگ تر  ی شاااود  وانب 

 دیرپا و غنی پذیر اسن.

زاد او اساان.  آزادی انسااان و خزقین و ل  آخود انفیختفی بیانفر اساات زل و   – 2

 ی باید خود انفیخته  ووردآاند حاصل  اندگار و غنا پذیر پدید انب  پیروزی  ه بتو

باشد. ومن این  ه ساز انهای سیاسی در هینی  از انبشهای ه فانی ن   ناسته 

نها به دساتور و ل  ی  نند. انب  وقتی  آاینسان  ه قدرت دار هساتند و اوضاای   واند

و شار ت  در حا  ین  زادیآخود انفیخته  ی شاود  ه هر انساانی بداند اسات زل و 

گاهی به این آورده  آاز ح وق ذاتی او هستند. توانا ی هر وبر سرنوشن اا عه خوی 

ح وق و و ل به این ح وق اساان. زندگی انسااانی اسااتن او در گرو برخورداری از 

این ح وق و بکار انداختن اساتعدادهای خوی  اسان. به اندازه این  ه ا هور  ردم 

پی   واتوانی و توانا ی با برخوردار نبودن و شاااادن از ح وقبه این ح وق و راباله ن

ن شقاف تر و شر ن  ردم در  تح گ  ردن  آهدف  وانب  خود انفیخته تر و ی برد

 هدف بیشتر   ی گردند و تح گ هدف قالعی تر  ی شود. 

ورد  آز ینه نزم را هراهم  ی   ونآانتخاب هدف و شار ن در  ار ه فانی  ردن   – 3

روی  حر ه به بدیل توانا بر اداره  شاااور در د و راسااای. ه فانی و برای تحول نی

ی های ت  پایه ژگزین  بدیل را  یساار  ی  ند. این واقعین  ه ر وقالعی شاادن هدف

بسایار ضاعیف هساتند و در برابر انبشاهای    وی ها دارندژگی ها ی  ه اینفونه رژبا وی

شاااااد باه نیروی  حر اه  ی باایاد هشاااااداری اادی باا  وینادآه فاانی زود از پاا در  ی  

ساااایاساااای. این نیروها  ی باید روز به روز بر توانا ی خود به تحول به بدیل  ردم 
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  و بیقزایند. نباید وضاعیتی تکرار شاود  ه ایران به خود دید و در حال حاضار  وساانر

  صر و تونق به خود  ی بینند.

انب  ه فانی  یساار ن ی شااود.  وبدون اندیشااه راهن ا ی   بول ا هور  ردم  – 4

یم از اندیشااه راهن ا تهی اساان. در ظاهر و ژر وننه به ایران  ربوال  ی شااودآدر 

ه ان ه ه تکمیف  دار نیز نیسن.  ار بایسته  وونین ه یه اسان ا ا در واقع وصاورن

زادی و آتا  ه ه فان بر اسات زل و   زادی به  ردم اسانآپیشانهاد اسازم ب ثابه بیان  

 وادانی روشن باویند.   ودیفر ح وق انسان

زادی بکار  آ ار بزرگ تر اینسان  ه ه فان وادان بیابند بر این واقعین  ه بیان      

ن بیان  آولو این یا   ون و هر بیان دینی و  را ی دیفریآید وقتی حسااب آانساان  ی 

تا در بیان   واز دولن ادا باشاد. ارزشاهای اهان شا ول و ح وق انساان  وقدرن باشاند

گی های حگ  ژزادی با یکدیفر ربال پیدا نکنند و  ا ووه ای را تشااکیل ندهند و ویآ

بکار زیساتن در اسات زل و   ورا ناویند و  عانی دقیگ و شاقاف و بدون تناقض نیابند

بر وهگ    وده  ه به ضاااارورنیند. ارزشااااها و ح وق پرا نآزادی و ح وق ندی ن ی آ

وساایمه توایه قدرت داری  ی گردند. این واقعین را ساایر  وتعریف  ی شااوند  وقدرن

بازگو  ی  ندن ح ی را وسااایمه تااوز به حگ دیفر   وشاااکاری ت امآبه   وتحول بشااار

 اری نیسان  ه ه ه   وارزشای را وسایمه رواین نکردن ارزشاهای دیفر  ردن و ردن

ن آانااام  ی گیرد؟  عاانی دلخواه را باه این و    وهراوان  وروز و در ه اه ااا عاه هاا

اهان شااااا ول نیسااااان؟ نرا. ح وق و   وحگ را به قدرن تعریف  ردن وارز  دادن

  و وردندآتعریف شادند و  ا ووه ای را پدید    وزادیآارزشاها و  را ن وقتی در بیان 

 برهند. ویند  ه آد یان را از اوتیاد به  صرف زورآن  ی آبکار  

ی ها ایااد  ژووا می  ه ن   ش ع  را بازی  ی  نند هراوانندن ترسهایی  ه ر  – 5

یم و بی تقااوتی بخ   ژ ی  نناد و بخصاااااوا واود ت اایمهاای ظااهر هریاب در یا  ر

یم با قدرن خارای و...  در شاااا ار  ژبزرگی از اا عه و راباله سااااتیز و ساااااز  ر

بر سارپا نفاه  ی دارند.   یم راژووا می هساتند  ه ن   شا ع  را بازی  ی  نند و ر

یم اساااتبدادی را با دولن ح وق دار  ژ ار اانشاااین  ردن ر  وبی اثر  ردن این وا مها

 سان  ی  ند. آبسیار  

یم های ت  پایه ی  یا بیشاتر دشا ن  ی تراشاند. این دشا ن یا دشا ن ها هم ژر  – 6

ساابب حقظ انساااام و وصاابین نیروها ی  ی شااود و یا  ی شااوند  ه ن   سااتون 

یم را باازی  ی  نناد و هم ااا عاه را از انب  ه فاانی برای تغییر بااز  ی ژران ره 

یکی از ووا ل تعیین   ودارد و یا باز  ی دارند. ضااعیف شاادن این دشاا ن یا دشاا نان

یم انب  ساال ژر واز نظر برخاساتن  ردم به انب  ه فانی اسان. برای  ثال  و ننده
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اد.  ی دانسااان دروغ  ی گوید و را به گروه راوی و پهموی المب ها نسااابن د 88

بسیار ضعیف  و ی دانسن این دو گروه  ه به ی ن  بارزه  ست ر از راه بیان ح ی ن

با   ونها را بی خالر  ی بیندآا ا نون   و  تر ن شااای در انب  نداشاااته اند  وشاااده اند

ورد تا هم نیروهای تشاکیل دهنده ساتون  آ دار بد و بدتر بواود  ی  ونهاآاساتقاده از 

یم را بترسااند و  نساام  ند و هم برای روحانیان دلیل بتراشد برای ح این ژان ره ر

اگرنه ساااکون رویه  نند. این دروغ  ی تواند  انع از ه فانی    ویمژ ردنشاااان از ر

یاد و  م اه آشااااادن انب  بفرددو هرگااه  باارزان د و ران بفاذارناد ابهاام پادیاد  

 ه اموه گر سازد. ی   ا وو ونها و این دو گروه راآ»اپوزیسیون« 

 ی باایاد باا    وزادی و د و راسااااای را هادف  ی  ننادآنیروهاا ی  اه اسااااات زل و       

ابهام ها را بزدایند و  بارزه    و بارزه  نند و دا م  ویدآبه هر شااکل  ه در  وزور داری

یم  ت ز  ی  ند  ژبه اای تضااااعیف دو دشاااا نی  ه ر وخود را شااااقاف  نند. وگرنه

از ا مه این دو   ونها  ی شاوند. هی  گروهآاساباب قون  ونشاانشاان بدهدترسانا  تر 

ناه حاا یاان   ونباایاد تردیاد  ناد  اه تاا ز اانی  اه این دو گروه ترق ایاااد  ی  نناد  وگروه

ورند.  آیم در ح این سااااساااان  ی شااااوند و نه  ردم به انب  ه فانی روی  ی  ژر

ده ناتوان شااده بود و نه ننانکه انب  ه فانی در ایران وقتی روی داد  ه حزب تو

 ون ترق نداشاتند  هآاز  وبرغم تو یدهای  کرر شااه ویم و نه  ردمژساتون ه ران ر

اساازم    ویم شاااه شااود. در  صاار و تونق نیزژحزب توده اانشااین ر وبراثر ان زب

  و توایه گر خشاونن و سااز انهای اساز ی  ه دساتیابی به قدرن را هدف  رده بودند

 های بن ومی و  بار   اری از پی  نبردند.    ضعیف شدند و ترساندن

ن را باه هر قی ان رهاا آهرگااه دو گروه قادرن را ب ثااباه هادف و دسااااان یاابی باه      

رابالاه باا قادرتهاای خاارای را قالع  نناد و از ایقاای ن   واا ال این قادرتهاا بااز    و نناد

خود خد ن هم به    وایسااتند و از ترور اخزقی و ساااختن تاریخ اعمی و... باز ایسااتند

یم   ا   رده اناد و هم اقباال ژ رده اناد و هم باه خاارج شااااادن نیروهاا از خاد ان ر

 سان ساخته اند. آه فان را به انب  

ثبن   وتاریخ را نباید سااانسااور  رد. تاریخ باید ه ان سااان  ه واقع شااده اساان  – 7

 بازگقتن بساود هی   ق ون  ه واقع شاده اسانآن را از  آشاود. ساانساور تاریخ و یا 

یم حا م نیسان. نرا  ه نخسان ن    ردم اسان  ه ساانساور  ی شاود و ساپق ژاز ر

ن   بازساازان اساتبداد اسان  ه از   وان زب اسان  ه خشاونن زا  ی گردد و ساراناام

بی اوت ادی  ردم اساااان به خوی  و   ودید  ردم  خقی  ی  اند و حاصاااال این ه ه

ان را بکاار برناد و نهاا اساااااان از تواناا ی خود وقتی بخواهناد ح وقشاااااا آغقمان  

از این نیسان  ه بدیل ساازگار با   واساتعدادهایشاان را به خد ن گیرند. حاصال اینه ه
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نیااز باه    وهادف انب  پادیاد نیاایاد. ا اا ایران و هر  شاااااور دیفری در  وقعیان ایران

زادی ب ثابه اندیشااااه راهن ا و توانا به اساااات ا ن در  آبدیمی دارد برخوردار از بیان  

گی های این ژبکار هسااتند. از وی  وه در باز ساااختن اسااتبداد وابسااتهبرابر ووا می  

هویتهاای  بهم ووا ال بااز دارناده   ون اسااااان. در ح ی انآبادیال شاااااقااف بودن هویان 

 انب  و  زاحم پیدای  بدیل توان ند هستند. 

ن در  وقعیان اقمیان و باه  آیم باه نفااهاداشاااااتن  ژ ااساااااتن از پاایفااه اات ااوی ر –  8

و می اساااان  ه این اقمین را به ا ثرین بدل  ند و یا حتی به اندازه خودداری از هر 

یم تا  پاایاه باه بی ثبااتی گرهتاار  ژیم از بی ثبااتی برهاد. هر رژای ت ویان  ناد  اه ر

ن.  اسااتن از آاساان. پق  ار بایسااته اهزودن بر این بی ثباتی اساان و نه  اسااتن از 

ن به ی  دولن  آیا از تحول یم هساتند و ژترساهای گروههای اات اوی  ه یا حا ی ر

 اری اسان  ه نیروی  حر ه سایاسای بالور  سات ر  ی  وح وق دار  ی ترساند  نیز

 ی  ویم و یا ترساااان از تحولژگروه بندیهای حا ی ر ون بپردازد. بنا بر اینآباید به  

نها تشاخیا و آباید شاناساا ی شاوند ابها های ذهنی و ترساهای واقعی و یا  اازی  

 وزد  ه این  ار  آبه  ا  ی   وضااعین لیبی و ساااحل واج و نیز ایرانزدوده گردند. و

تاا  ااا هم در  رحماه  باارزه و هم در  رحماه برخوردار شااااادن از هرهناگ آزادی و 

  هم اسن. وبرقرار  ردن دولن ح وق  دار

ووا ل بازدارنده اا عه نیز بساایارندن  وانع ساایاساای و اقتصااادی و اات اوی و  –9

زادگاان و آ وضاااااوع یا  رشاااااتاه گقتفوهاایم باا رادیو    ویهرهنفی انب  ه فاان

یکنند از این  وسااخنرانی ها در اات اوان ایرانیان و  صاااحبه ها اساان. در این اا

 وا مها را خاالر نشان  ی  نمن

یم و ترق از  اندن در  دار بساته بد و بدتر و گرهتار بدتر شادن. ژواود بدتر از ر •

ه بخاالر ترق اا عه از بدتر اسااان. دشااا ن  از ا م وی ها دشااا ن  ی ساااازندژاگر ر

گروهی اسااان  ه وا ل قدرن خارای اسااان و یا در    ویم بدتر اسااانژی ی  ه از رژر

ن را تاربه  رده اند و هنوز در خد ن قدرن خارای اسان. این   ه آ ردم   وگذشاته

 ا بعد از تاربه هسااتیم و حاصاال  داخمه نظا ی ا ریکا را در وراق و اهغانسااتان و 

 ی بینیم   و داخمه ا ریکا و اروپا را در لیبی و سااااحل واج  شااااهده  ی  نیمنتیاه 

ن دارند  ه پی  از تاربه آترسای بیشاتر از    و ردم ایران و  رد ان  شاورهای دیفر

 داشتند.

واود  رزهای قو ی و انساااای و الب اتی نیز وا ل باز دارنده دیفری اساااان. در   •

 شاورها ی انب  ه فانی  یسار شاده اسان  ه نسال اوان توانساته اسان این  رزها 

تح گ ح وق انساان و  را ن او و ح وق  می  ورا بردارد. برای برداشاتن این  رزها
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ف بیان گردد. به سااااخن و ح وق اقوام  ی باید هدف شااااوند. این هدف بالور شااااقا

 یند.آاین ح وق به و ل در  ودر سالی اا عه  ودیفر

ضاااعیف شااادن ه بساااتفی  می و در  واردی پاره شااادن رشاااته های ه بساااتفی   •

ی های اساااتبدادی ت  پایه  ی  نند تا اا عه را در ترق شااادید از ژ اریسااان  ه ر

سایخته را بهم تازیه نفاه دارند. این در ساالی اا عه اسان  ه  ی توان رشاته های گ

باهن و ه بسااتفی  می را قون ت ام بخشااید. تضاااد را اصاال راهن ای و ل ساایاساای  

 وگروه های سایاسای را به وا ل بازدارنده اا عه از دسان زدن به انب   می و ردن

نها ایران ساتیزی و یا دین ساتیزی و یا بی  آ ه برخی از  –بدل  ی  ند. این گروه ها 

از این واقعین غاهمند  ه خود را ضاد ایران و  –اند    دینی ساتیزی و...را رو   رده

از  وانع   واا عه ایرانی تعریف  ردن و یا خود را ضد دین و یا ضد ... تعریف  ردن

»ضاد با« را با    وزادی را اندیشاه راهن ا  نندآانب  ه فانی  ی شاوند. هرگاه بیان  

  ه فانی  ی »توحید با «اانشااااین  ی  نند و از ووا ل برخاسااااتن  ردم به انب

 گردند.

ورده تخریب نیروهای  آهر  ویم اساتبدادی ت  پایه و خالی از هدف و پر از هساادژر •

از ا مه اوان اسان. اوان وا ل باز دارنده انب  ه فانی  ی شاود هرگاه    و حر ه

از حاصل بکار اهتادن نیروهای  حر ه  ونآهدهی را تعریف نکند و نپذیرد  ه تح گ 

د. هرگاه بخشای از نسال اوان  ه ن   نیروی  حر ه را بازی  در رشاد ن ی تواند شا 

ی ی  الموب خود و ه نناان  ژیم را باا رژر  وقادرن را هادف  ناد و بخواهاد  و ی  ناد

خود وا ل باز دارنده انب  ه فانی  ی شااااود. در تاربه  وقدرت دار اانشااااین  ند

ب ثابه  ویم  زتاریا   کن ن ی گشاان اگر بخشاای از نساال اوانژاساات رار ر وایران

نیروی  حر ه  ودر ن ی آ د. از این رو  وبه خد ن باز ساازی اساتبداد  ونیروی  حر ه

 ی باید بیان    وپیشااااپی  ون را تشاااکیل  ی دهندآسااایاسااای  ه اوانان بخ  بزرگ 

 زادی را اندیشه راهن ا  ند.آ

 اری اسان   وشاناسااندن نیروهای  حر ه به اا عه و بکار بردن این نیروها در رشاد

  کن اساان. به ی ن اساات زل و  و الی نیز  –واود اسااتبداد  اهیاهای نظا ی   ه با  

اوان خود انفیختاه به   وزادی را انادیشاااااه راهن اا  ردنآیعنی بیاان    وزادی اساااااتنآ

 انب  بر  ی خیزد و وا ل برانفیزنده ه فان به انب   ی شود.

از  ه ترین   وورده ترور اخزقی اسن و وقتی ه فانی  ی شودآخود سانسوری هر •

ه فانی نیسااان. به  وغازآهم از   وووا ل بازدارنده  ی گردد. ا ا خود ساااانساااوری

 ه ت یه را باالل و اظهار ح ایگ را وااب اقمیتی   وغازآه فانی  ی شاود. در  وتدریج

  ن ترور  ی شااااوند وورند. در دمآروی به گقتن و نوشااااتن ح ایگ  ی   و ی شاااا ارند
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برخی زندانی  ی شاااوند و بسااایاری هم ترور اخزقی  ی  وبرخی  شاااته  ی شاااوند

تا ز انی  ه قدرن پرساتان دولن را تصارف  وشاوند. ترور اخزقی رایج تر اسان زیرا

بیشااتر ترور اخزقی  ی  نند. تروراخزقی خالرنا  ترین ترور ها اساان.  ونکرده اند

نرا  ه خودسانسوری را ه فانی و است رار دولن اباران را  یسر  ی  ند. ننانکه 

بو  با   –الرح گروگانفیری و ساااااپق  عاا ماه پنهاانی گروه ریفاان    واگر در ا ریکاا

 ویکا حا م ن ی شاد. در ایرانریفانیسام بر ا ر وگروه خ ینی از پرده بیرون  ی اهتاد

قای خ ینی و آه ین ترور اخزقی سااابب خودساااانساااوری و نفقتن ح ی ن در باره 

 ول اانآ وااب خود ساااااانساااااوری ه فاانی گشااااان. در    و ودتاای خزناده و ساااااپق

 ار را به خودساااانساااوری   وتروریساااتها ی  ه  ارشاااان ترور و ترور اخزقی بود

 حا م  ردند. ل ان آه فانی  شاندند و نازیسم را بر 

خود سااانسااوری روشاای ه فانی گشااته و از  وانع بزرگ هعال    ودر ایران ا روز  

انب  ه فانی  وشااادن اهل اندیشاااه و ابتکار اسااان. تا این  انع برداشاااته نشاااود

ساراناام بخ  روی نخواهد داد. برداشاتن  انع به تحریم سانسور و خود سانسوری  

رور اخزقی و تروریساااااتها ی اسااااان  ه و وااب  ردن اظهار ح ی ن و  بارزه با ت

خود  ی  وشااغمشااان ترور اخزقی اساان. نخساان  سااانی  ه ح ایگ را اظهار  ی  نند

باید خویشااتن را ترور نکنند. یعنی به اظهار ح ایگ ادا ه دهند. و سااپق بر نیروی  

نفاه اا عه اسان  ه آ حر ه سایاسای اسان  ه ح ایگ را در ساالی اا عه بازگوید و 

را از ساانساور رها  ند. هر ی  تنی  ه خویشاتن را رو ین تن  ی  ند   باید خویشاتن

شااکننده بزرگ دیوار سااانسااور و  وو تیرهای تروریسااتها را در خود بی اثر  ی  ند

به   واز اظهار ح ی ن ورها ننده اا عه از خود ساانساوری اسان.  بارزه با ساانساورها

ن ضارورن و...  اری  آو این و  ون ناسازا و بهتانآن  صامحن و این و آوذر این و 

 انب  ه فانی ناشدنی  ی شود. ونآاسن  ه بدون 

نیروی  حر ه سااایاسااای ن ی باید روشااای را در پی  گیرد  ه ا هور  ردم    – 10

نتوانند بکار  برند. بر او اسااان  ه بداند رو  را هدف  عین  ی  ند. هرگاه هدف 

زادی اسااتن آیز اساات زل و رو  ن وزادی انسااان و اا عه  می باشاادآاساات زل و 

اوضاای نیروی  حر ه سایاسای  ی گردد. هر ساخن او   ی باید ترا ان اسات زل و 

زادی و بیانفر وزم او به ایااد تغییر باشاااد. اظهار خشااام و نقرن  ی باید اای به آ

 اظهار اراده بسپرد. 

 ردم هستند پق  وناا  ه  ردم هستند  ه  ی باید تغییر  نند و تغییر دهندآو از       

زادی و دیفر ح وق خوی  وارف گردند و از راه و ل آ ه  ی باید به است زل و 

ناا  ه خشونن ن   را از آانب  ه فانی پیروز را   کن  نند. از  وبه این ح وق
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پای قدرن  وا هور  ردم  ی ستاند و به گروهی از  ردم  ی دهد و به احت ال زیاد

 ی باید رها شود و خشونن زدا ی  وعنوان رو ب  ووردآخارای را نیز ب یان  ی 

 اسن  ه  ی باید رو 

 

 خشونن زدا اسن.  وبه اندازه ای  ه ه فانی اسن وبفردد. انب  ه فانی

اسات زل نیروی  حر ه توانا به تبدیل شادن به بدیل ساازگار با هدف )اسات زل  – 11

ی شاادن انب   ضاارورن  ه فان  ویم و قدرن خارایژاز ر وزادی و د و راساای (آو 

ن و نیز  بااز و تحول پاذیر شااااادن نظاام اات ااوی و اسااااات رار دولان  آو پیروزی  

ح وق ادار اسااااان. وادم اسااااات زل نیروی  حر اه و بادیال ه اان  اار را  ی  ناد  اه باا  

 رد. ه ان  ار را  ی  ند  ه با انبشاااهای   88انب  ایرانیان بعد از  ودتای خرداد  

 نا ام  نونی  ی  ند.

اسااتبدادی تضااادهای درونی خود را  ی پوشااانند. اا عه و نیز اهل   ی هایژر  - 12

ن آی ی از این نوع  را قوی تصاور  ی  نند و در خود یارای رویارو ی با ژاندیشاه ر

نرا باایاد در   و ااده ن ی  نناد. وگرناهآخود را    وپیشااااااپی   ورا ن ی بینناد. در نتیااه

تونق و  صااااار انب  روی دهاد و انب   ننادگاان بادیمی تواناا برای اداره دولان را 

 در خور اسن. ونداشته باشند؟ ه ین پرس  در باره لیبی و سوریه و ی ن و بحرین

یم بر ایرانیان  ژپرده  نار رهن و درون  تزشااای ر  وبناگهان  ودر ایران  وو ا روز     

قای  آاد در  حل  ار خود حاضار ن ی شاود و ژی اح دی نقاآشاکار شادن آو اهانیان  

خا نه ای تهدید  ی  ند  ه تا زنده اسااان ن ی گذارد نظام  نحرف شاااود و بر سااار 

ساپاه و  خالقان ننگ انداختن ساپاه بر واوا   در نزاع هساتند.  امق در    وواوا 

از   واد نیز در سااااتیز اساااان. بار دیفرژدرون گرهتار برخورد و با حکو ن اح دی ن

»اریان  نحرهی« سااخن ب یان اساان  ه خواسااتار اساازم بدون ونین ه یه و بدون  

 راعین و بدون روحانین  اساان. بی  قایتی »رهبر« و »ر یق ا هوری« ا ع و 

 اور  ردن و هدف دادن به دولن و دستفاه اداری را نا   کن ساخته اسن. 

دج زیر بار شر ن در است بال اد به  ردستان  ی رود.  ردم سننژقای اح دی نآ      

ن ی روند.  ار به زد و خورد  سامحانه  ی  شاد. و   واز او و حضاور در ساخنرانی او

از حاضااار شااادن در   ر ریاسااان   واز روز باز گشااان به تهران وادژقای اح دی نآ

ورند  آ ردم روی به انب   وخودداری  ی  ند. حال اگر در این وضاااعین وا هوری

 وپیروز شاوند  وخالر برای  شاور و بدون دخالن قدرن خارای و بخواهند بدون ایااد

زادی باشاد و توانا ی اداره  شاور را آنیاز به بدیمی دارند  ه اندیشاه راهن ای  بیان  
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از  وداشااته باشااد و به تغییر ساااخن دولن و دسااتفاه اداری وزادیآدر اساات زل و 

 توانا باشد. وبه ساخن  ردم سانر  وساخن استبدادی

به  ردم ایران   وتاربه ان زب ایران و تاربه های ا روز در تونق و  صااااار        

یم و  ست ل ژهشدار  ی دهند  ه به ت وین نیروی  حر ه سیاسی و بدیل  ست ل از ر

 ون را وظیقه خود شناسند و بدون هون وقنآحگ و و ل به    واز قدرتهای خارای را

 به اناام این وظیقه بپردازند.

ه ه روز  ی باید به خود   وو دیفر  رد انی  ه گرهتار اساتبداد هساتند ردم  ا        

بفویندن ز ان ن   تعیین  ننده در انتخاب سارنوشان و یا تسامیم  شادن به سارنوشاتی  

لحظاه هاا نیز بهاا ی دارناد  اه باا الز نیز سااااانایادنی    ودارد اه قادرت ادارهاا  ی گزینناد

ه واره   وبه توخیر انداختن  اسان ونیسان. این ویب بزرگ  ه  ار را تا واپساین لحظه

 هم  اسان. پق انتظار هعل پذیرانه را  ی باید با در دم هعال شادن و به این هعالین  

اسان و  من رشاید   اانشاین  رد. رشاد ه ین  ون اهزودنآاسات رار بخشایدن و بر ابعاد 

 متی اسااان  ه لحظه ها بر رشاااد او شاااهادن دهند. لحظه ها بفویند  ه نه صااارف 

 در بی و می  من گذشته اند.  وویرانفری شده اند و نه حتی

 ی باید از خود ب ثابه تاریخ    وایرانیان  وی  بار دیفر خاالر نشاان  ی  نم  ه  ا     

صاادق ترین گزارشافر اریان تاریخ اسان.   وغاهل نباشایم. وضاعین ا روز  ا وواقعی

دولن ونین  الم ه ه یه بدترین دولن اساااان. اگر  وپق  واگر وضااااعین  ا بد اساااان

هرصان ان زب را برای سااختن اا عه باز و تحول پذیر و  وپق  ووضاعین  ا بد اسان

از دسان  وی  به ی   ویزدولن  ردم ساانر  غتنم نشا رده ایم و هرصاتهای دیفر را ن

ز ان را یا در تساامیم شاادن به و  اندن در  وپق  وداده ایم. اگر وضااعین  ا بد اساان

از اناام  ار    وبنا بر ویبی  ه داریم و تا واپسااین هرصاان واسااتبداد گذرانده ایم و یا

در اختیار زورپرسااتان گذاشااته ایم و   وز ان و ل به حگ خوی  را والقره  ی رویم

بکاار برده اناد. اگر وضاااااعیان  اا باد    ورا در تخریاب نیروهاای  حر اه  نهاا این ز اانآ

بمکاه در   وز اان را در تر  اوتیااد باه االااوان از قادرن بکاار نبرده ایم  وپق واسااااان

راباله های  ا با    وپق  و اندن در این اوتیاد بکار برده ایم. اگر وضااعین  ا بد اساان

ز این واقعین غاهمیم  ه قدرن  بازتاب راباله  ا با قدرن هسااتند. ا  وخود و با یکدیفر

ورده ویرانفری اساان و از زور از قدرن ویرانفر حاصاال ن ی شااود. اگر هدف آهر

یعنی رابالاه باا خود  و باا یکادیفر را   وان زب ایران را در خود تح گ  ی بخشااااایادیم
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اا عه ای برخوردار از غنای  عنوی   وا روز  وزادی  ی  ردیمآراباله با اسااات زل و  

 یز  ادی داشتیم. و هرهنفی و ن

تنظیم رابالاه باا ز اان باه ترتیبی    وزادیآتنظیم رابالاه باا اسااااات زل و   وبادین قرار      

  و اسن  ه لحظه ها رشد  ا را بر  یزان ودالن اات اوی گزار   نند.  در ه ان حال

ز ان  وز ان  ونون ا هور  ردم هساتند  ه  ی باید سارنوشان خوی  را تعیین  نند

ز ان ه ساو شادن اسان.   وبر سار قدرن نیسان. ز ان -نه رساد به ساتیز  -رقابن  

زادی و رشاد بر  یزان ودالن اات اوی  ی آه ساو  ننده نیز نه قدرن  ه اسات زل و 

د از دسااان داد زیرا هر لحظه ای را هی  لحظه ای را نبای وباید باشاااند. از این ز ان

اسااتبدادیان صاارف  اندن خوی  بر ساار قدرن و اهزودن بر  و ه از دساان  ی دهیم

یم را تضادهای  ژر  وویرانفری  ی  نند. هی  ایرانی نباید بپندارد اگر نظاره گر بفردد

زاد  ی اویناد. آااا عاه ای    وبادون زح ان  وورناد و ایرانیاانآدرونی از پاای در  ی  

یم ساااااباب ژتضاااااادهاای درونی ر  وتاا ز اانی  اه  رد ی روی باه انب  نیااورنادزیرا  

یم اسااتبدادی  ژساا وال  ن ی شااوند. ساابب اهزای   یزان ویرانفری   ی گردند. ر

این ویرانفری را در والن  ا و در اا عه  ا اناام  ی دهد. این اا عه  می اسان  ه 

 نیروهای  حر ه خود را از دسن  ی دهد و ناتوان  ی شود. 

نها به برخاساتن ن ی آبر ایرانیان اسان  ه بدانند ز ان در انتظار تصا یم  وو باز      

هاصامه خود را با اا عه  ا بیشاتر    و اند. اا عه ها ی  ه ز ان را بکار رشاد  ی برند

 ی  نناد. ن ی بینناد  اه ایران را  اانهاای نینی پر  رده اناد. ز اانی  اه ااا عاه نینی 

نه از تاریخ   وبیشااتر از ز انی  نیساان  ه ایرانیان  واساان  بکار رشااد اقتصااادی برده

 و ه از ز ان ان زب ایران بدین ساو –هرصاتی  ه بساوخن   – می  ردن صانعن نقن 

 یزان صااااادور ثروتهاا و   وداشاااااتاه اناد. پی  اهتاادن ااا عاه هاا و و اب  اانادن ایران

زون تر  ی نیروهای  حر ه  اوان و اسااتعدادهای  ا را بیشااتر  و ه ر  ا را روز اه 

  ند.

پیشااانهاد ها را برحگ  ی  وهرگاه شااا ا ایرانیانی  ه این نوشاااته را  ی خوانید      

 نتظر دیفران    ون باه ا هور  ردم شاااااویاد و در ه اان حاالآخود باازگو  نناده    ویاابیاد

 خود درسهای تاربه را بکار برید. ون انید

زادی آا راباله با است زل و  ی توانیم از هر دقی ه قرنی بسازیم اگر راباله ها ر      

 زادی بفردانیم.آ نیم و دقی ه ها را دقی ه های زندگی در است زل و 
 

***** 
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1390  نرداد  15تا  2از  776شماره    

 به یاد  هندق بازرگان 

 

 پایان وصر روشنقکری دینی؟ 
      

نند سال پی و از  ن خواسته شد به ان پرس  پاسخ دهمن آیا وصر روشنقکری       

باره   در  را  خود  نظر  شد  خواسته  از  ن  باز  تازگی  به  اسن؟  یاهته  پایان  دینی 

روشنقکری دینی و روشنقکر دینی بنویسم. ادگار  ورنو هیمسوف و اا عه شناق 

 و این واقعین را باز  ی گویدن ( خود 2011آوریل  25هرانسویو در   اله )لو وند 

اما نیرومندی نودجوشی اعو آن نیز می شود  از زمانی اعو می شودکه        

کار دیگر نه ویران کردن یک دینتاتوری که بنای یک دموکراسی است  الیته،  

بی  از  این غلیان  اما  نس  جوان در جنیش، یک غلیان نالق وجود دارد   در 

اعد انشعابها و سرگشتگی ها است  کار را یا سر به نرمی جدا ی ناپئیر است  مس 

بالفاصله،   که،  کشاند  می  توقعاتی  اظهار  یا  و  زودر   آوردن  فرود  اطاعت 

نیستند باره     برآوردنی  در  ای  اندیشه  فقدان  اروپا،  در  فرانسه،  در  اکنون،  هپ 

 بارنجی انسان، در باره جامعه، در باره فراگرد تاریخی جهانی شدن وجود ندارد 

وجود نداشتن این اندیشه مان  از آنست که در برابر شتابان رفتن جهان به لجه  

  نیستی، واکنشی ابراز و جهت لرکت به زندگی تاییر داده شود 

او نخستین کس نیست که نیود اندیشه راهنمای درنور زمان سخن می گوید        

ورده بودند   آاین واقعیت را بر زبان و قلپ    واندیشمندان دیگر غرب  وپیش از او

فولر این پیش بینی را کرده بود که این اندیشه در ایران و یا  ین و یا مصر یا 

نما ی راهنمای انقالب شد و پیروزی  اندیشه راه  ودر ایران   و هند جسته آید  اما

کاملتر گشته و به    وبه یمن در  تجربه  وگ  بر گلوله را پیروز کرد  این اندیشه
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زادی در انتیار جامعه امروز ایران است  هرگاه ایرانیان به دوستی آمثابه بیان  

با اندیشه های راهنما پایان دهند و بپئیرند که  آ ها و دشمنی های تعص    میز 

و برآن    مدن از موافقت و مخالفت های ویرانگر است آ اقوی دلی  رشد بیرون  

شوند  ه زح ن آز ودن و برگزیدن بهترین سخن را به خود بدهندو  اربرد  وه ین  

ران گر و  آ یز بیان آزادیو اهانیان را هراخوانده اند به پایان دادن به انفهای وی

  ورود به وصر صمی و است زل و رشد و آزادی.
این پرسا   ه آیا  وصار روشانقکری دینی به پایان رسایده اسان ؟  ی تواند ا ا     

و در آنو » روشانقکران دینی اسان  ه  براین  بنی بع ل آ ده باشاد  ه  وصاری بوده

رداشاان  « واود داشااته اند و  وضااوع  ارشااان دین بوده اساان . پرساا و گویای ب

پرس   ننده از روشنقکری دینی نیز هسن . ا ا از نه رو  ی پرسد آیا پایان وصر  

روشانقکری دینی هرا رسایده اسان ؟  آیا با تواه به  ار  ساانی  ه به » روشانقکران  

دینی «  عروف بوده اندو  ی پرسااد آیا وصاار این  ار به پایان نرساایده اساان ؟ اگر 

  صااود  « را  نیز ن ی شااناختیمو بنا بر پرساا و  تاریخ و  ار » روشاانقکران دینی  

 پایان یاهتن و یا نیاهتن ز ان دو  ار  ی تواند باشد ن

 انالباق دادن دین با نظرهای همسقی و وم ی  – 1

به آخر رسیدن قابمین انالباق دین با دسن آوردهای وم ی و یا به پایان رسیدن    – 2

 این انالباق و حل شدن  شکل . 

وم و  بازگرداندن دین  به هالرن خوی   ه بیان آزادی اسان و شاقاف  ا ا  ار سا      

و خالی از اووااج نفاه داشاتن و اموگیری از  بهم گردانیها به قصاد از خود بیفانه  

. نرا  ه پرساشافر   نیا ده اسانو  ه در پرسا   اسان ردن دین در » بیان قدرن «  

ن هالری و یا از بیان قدرن به بازگرداندن دین از خود بیفانه به دی  - ی داند ن الف  

شاااقاف نفاه داشاااتن بیان آزادیو آغاز شاااده اسااان و پایان نیز    –بیان آزادی و ب 

ندارد. و هرگاه  سای بپرساد ن » نرا آغاز شاده اسان و پایان ندارد «و پاساخ او  ی 

 تواند ننین باشد ن 

 

 ن پایان وصر روشنقکری ب ثابه انالباق دین با نظرهای همسقی و وم ی 
 

وصااار این روشااانقکری از ز انی  ه بنا بر انالباق دین با توقعان قدرن شااادو      

آغاز  ی گیرد .  همسااقه و  نالگ و ه ه حوزه های دینیو نزد ساانی ها و شاایعه هاو 
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تردیدی باقی ن ی گذارند  ه انالباق دین با همسااقه و  نالگ  ارسااالو ی و ه ه یهودی  

م صااقن غرب زده را بکاربریمو حوزه  و از دیرگاه آغاز شااده اساان .  هرگاه بخواهی

 های دینی قدی ی ترین غرب زده ها هستند . 

تا ز انی  ه غرب از قم رو اساز ی همساقه و  نالگ و  را ن و ح وق انساان را      

اخذ  ی  ردو حوزه هکری اساز ی  ر زین  ی داشان .  تقکران  سام ان بر و ول  

قرن یاازدهم اروپاا را قرن بوومی  اهال ومم در شااااارق و غرب حاا م بودناد . نناانکاه  

و اندیشااه اصااالن و  را ن انسااان را و در قرن پانزدهم   و...  ی گویند  سااینا گویند

    Pico della Mirandola  Giovanni یزدیو  ایوانی پیکو دن  یرانادون   

( اخذ  رد و انفمق گقته اساان ن وربها نخسااتین   (ع)از » بیان ی  ورب « ) ومی  

  رد ی هستند  ه توحید را  شف  رده اند . 

ا ا غرب به پی  اهتااد و  ار دیفر شاااااد . یکی از دنیل پیشااااای گرهتن غربو       

تحول اندیشاه راهن ا در غرب و تحول نپذیرهتن  در شارق اسان ن شارق  شف خودو  

ل راهن ای دین از توحید به ضااد آنو ثنوین ت  توحید را از یاد برد . اسااتحاله اصاا 

 حوری  و اانشاااین توحید شااادن  در »  ع ول و  ن ول «  و رو  شااادن  نالگ 

صااوری در ه ه و دین آزادی را در بیان قدرن از خود بیفانه  رد. بدان اصاال و این 

 نالگو به تدریجو در تق هو  از انساان و ح وق آن و ساراناام از قرآنو غقمن شاد . 

. ننین شااد   «در ه ه و  رااعه به  قرآن شاااذ اساان»قول  یرزا  ح ود شااهابیو    به

 هو به تدریجو انسان صاحب  را ن و ذی ح وق از ه ه بیرون رهن و انسان تکمیف  

 ند و  الیع   ا ی  ه براان و  ال و نا وق او بسااال ید داردو وارد آن شااد. راباله 

از اوا ر و نواهی قدرن اساان و نه تکمیف با حگ قالع و تکمیفو تکمیقی  ه االاون 

و ل به ح ی از ح وق و  بر حگ   دم و بر آن حا م شاااد . تا آناا  ه  سااام انان از 

تکاالیف خود آگااه ا اا از ح وق ذاتی خوی  بی االزع هساااااتناد . و هرگااه باه آنهاا 

بفو یو تکمیف و ل به حگ اسان و تکمیقی  ه و ل به ح ی نباشادو حکم زور اسانو 

شااااوند ننانکه پنداری به دین ادیدی هراخوانده  ی شااااوند و یا با   در شاااافقن  ی

 بدوتی در دین روبرویند . 

نتیاه این شااد  هو از  دوران رنسااانق بدین سااوو  نوبن به انالباق اساازم با        

ایاد ولوژیهاا و نظریاه هاای اادیاد وم ی غرب رسااااایاد.  باا واود اینو  نزم دیاده ن ی 

صاوری نیز با تحول اصال راهن ا و رو  شاناسای در   شاود  ه  اصال راهن ا و  نالگ

غربو  انالبااق اویاد . از این روو » روشااااانقکران  دینی «و بر اصااااال ثنویان تا  
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 حوری و با بکار بردن  نالگ صااوریو نتوانسااته اند  از » انالباق صااوری « قدم  

 هراتر گذارند . 

اانشاین ثنوین  در ح ی نو سایر اندیشاه همساقیو در غربو ثنوین دو  حوری را       

تا   حوری  رد . تارباه را نیز رو  گرداناد  و این رو   نالگ صاااااوری را نیز  

گرهتار ن دی ادی  رد . آن شاااعبه همساااقی   ه ثنوین ت   حوری را اصااال راهن ا 

نفاه داشانو در رو و  دسان به ان زب زد . ومم از بند دین و همساقه بیرون شاد و 

قی پدید آ دند و دو رشاته بیان قدرن پدید  قم رو خاا باسان . دو گرای  و ده همسا 

 آوردند ن

• نظریه اهزالونی  ه به بیاان های قدرن یا اید ولوژیهاا ی سااااارباز  رد   ه در قرن  

بیساتم  یزدی  بر اروپای  ر زی و شارقی حا م شادند و حیاتشاان در شاکسان پایان  

 یاهن .

شاد و ونین  الم ه   • نظریه ارساالو ی  ه نخسان در  میساا بر نظریه اهزالونی غالب

پاا  را پادیاد آورد . ا اا تحول اصااااال راهن اا از ثنویان تا   حوری باه ثنویان دو 

 حوریو قم رو ی در بیرون  میساا برای لیبرالیسام و سار ایه داری لیبرال پدید آورد  

. این اصال راهن او د و راسای بر اصال انتخاب را   کن سااخن .  بدین ساانو نخبه 

نزدی     –و یو براا  اند . ان اینکه نخبه ها به ر ی  ردم گرا ی اهزالونی و ارسااال

  و ور دولن ح وق  دار  ی شدند و  ی شوند .   -تر به نظر ارسالو 

بادین قرارو بر دو اصااااال راهن اا و یکی ثنویان تا   حوری و دیفری ثنویان دو      

ار   حوری و انواع بیانهای قدرن ساااخته شاادند و انفهای بق  رگبار و ویرانفر بب

 ساامم شااد  ه از خود بیفانه شاادن . آوردند  ه تاریخ نون آنها را به خود ندیده بود

ن اناام گرهته اسان و دین از خود بیفانه راباله اباران و آدین توساال همساقه قدرن  

بیاانهاای   و ردم را رابالاه االااوان دو ی هاا از اولی هاا گرداناده اسااااان. در الول ز اان

غرب  وه شاادند و حاصاال وضااعین  نونی غربز ودآساااخته و  ونآه ه نوع   وقدرن

اندیشاه ای اسان  ه انساان را از  سا مه ساازی برهد و به   و حروم از اندیشاه راهن ا

اینسان  ه  ار » روشانقکران دینی « قدیم    او توانا ی حل انبوه  سا مه ها را بدهد.

یاهته    و بی  حل شاده و پایانبود  اید ولوژیهای روز  هدین بدادن انالباق     هو ادیدو  

 . اسن

 ه ز انو در قم رو دینو در غربو دو اریان تا به ا روزو ادا ه یاهته اند ن     

باز و بنا بر اینو   ˝نسابتابساته به    ˝نسابتاانالباق دین با تحول نظام اات اوی از   - 1

انالباق او ی  با تحول در هر نهار بعد سایاسای و اات اوی و اقتصاادی و هرهنفی  

اا عه ها.  ننانکهو   میسااای  اتولی   ه دیروز ضااد  را ن و ح وق انسااان بودو  
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ا روز  داهع  را ن و ح وق انساان و نیز ودالن اات اوی گشاته و با سار ایه داری  

  ند .  ونان گسیخته و  بارزه  ی

تاربه ساااخن درخور تواه نسااال ا روز و نسااامهای هردا ها این اسااان  ه در       

اید ولوژی حا م را  نه تنها پیروز   -رژی های » ساوسایالیساتی « و دین زدا ی   الف  

ساانساور شادید  انع از آن شاد  ه  –نفرداند   ه  ار  را به شاکسان  شااند  و ب  

نتیاه  -تحن سااماله ا پراالوری تحول  ند.  ج دین بتواند پا به پای تحول اا عه ها 

اینسان  ه هنوز باور دینی  ردم این بخ  از اهان با ح وق انساان و  ردم ساانری  

 . سنی ناسته اسازگار

پیدای  نظریه ای  ه  عرهن دینی را تابع  عرهن وم ی   ی شاا رد. بنا بر این   - 2

ی را نساااخ و سااار اناام و ومم   نظرو در این تابعین و بتدریج احکام وم ی احکام دین

اانشاین  دین  ی شاود .  ژول هریو وزیر هرهنگ هرانساه  ه قانون ن یساته را در  

و به تصاویب  امق  می هرانساه رسااندو خالاب به  میساا گقن ن تکمیف  ا و  1905

ساال بعدو در  100شا ا را   درساه  عین  ی  ند . آن روز او هرگز تصاور ن ی  رد 

ان را باه  باارزه  ی المباد و  » ن یا  «  هاا از یااد  ی برناد  اه  ادرساااااهو دین  ادویا 

 عنای ن یسااایته بی الرهی دولن و  درساااه بود و نه دان  آ وز و برای دهاع از » 

  درسه در برابر دین « و قانون وضع  ی  نندو

آنهاا غااهال بودناد  اه ومم هرگز ن ی تواناد  اار دین  را بکناد . زیرا هر ز اان ومم       

هد  ار دین را بکند دیفر ومم نیساااان و هی  نه  عموم  ه بتواند دین بشااااود . بخوا

شاکسان دردنا  اید ولوژیهای  دوی داشاتن صاقن » وم ی «   ه خواساتند اانشاین  

دین شاااوند و نیز  سااارنوشااان » ومم باوری «  و وضاااعیتی  ه ببار آورده اسااانو 

 دین را نسخ  ی  ند .  ه گ ان  ی برد ومم   سنه ااندردگشاکسان نظریه ای را  سامم 

 ه از آغازو  در   ایساااه ای صاااوری   -با تواه به این واقعینو انالباق دین با ومم 

و بالریگ اولی تبعین  عرهن دینی از  عرهن وم یو  به  ح   -خزصاااه  ی شاااد  

و  ار  » روشااانقکر دینی «  قدیم و ادید  در این قم رو نیزتاربه و بی اوتبار شاااد. 

 .   نیز پایان یاهن

اریان اندیشااه در غربو از سااو یو و حاصاال تاربه ها از سااوی دیفرو  ساای      

نون هو ویا ا را به این هکر انداخن  ه گویا پایان تاریخ هرا رسااایده اسااان . زیرا 

دین با  دادن و با انالباق  در این قم رو نیزساار ایه داری لیبرال پیروز گشااته اساان . 

 و به پایان  ی رسد .سر ایه داری لیبرالو  ار روشنقکر دینی  

ا ا تاریخ پایان نیاهته اساان . بسااا آبسااتن ان زبی در اندیشااه راهن ای انسااان       

تاربه تادد و ل  داری را از اوتبار نیز اندیشااااه و  تاربه شاااادنگشااااته اساااانن  
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.  سای نون نینه پرسایدن  حور تع ل این و ل   ه خدا شاده اسانو نیسان ؟ ندانداخت

ن ن ی یاهن  ه  حور قدرن اسان . همساقه و ل زیر سا وال پرسا  اوو پاساخی از ای

رهن و دوران » پساان  درنیته « شااروع شااد و روشاانقکران و هیمسااوهان غرب را 

برآن داشااان  ه بفویند و و به صاااراحنو   ه از لحاظ اندیشاااه راهن او غرب به بن 

بسان رسایده اسان ن هنفا ی  ه گربانف به پاریق آ د و روشانقکران هرانساوی به 

او گقتند  ه غرب نازا شاده اسان  فر در شارق و اندیشاه راهن ای ادیدیو اساته آید 

. و گراهام هولر بر این نظر شااده اساان  ه  اندیشااه راهن ای وصاار ادید   ی تواند 

شرا الی را بر  ی او در یکی از  شورهای ایران و  صر و هند  و نین خمگ شود .  

ادگار  ورن  وا روز نو ا ع هسااتند .  شاا رد  ه بیشااتر از دیفر  شااورها و در ایرا

از این دیدو  از دید تالبیگ دین  و ی گوید غرب اندیشاه راهن ای درخور را ندارد. پق

با و ل  داری و تادد  هم  ه نظر  نیمو  ار » روشانقکر دینی « را  پایان یاهته  ی 

 . یابیم  

 را ان و در اریاان این تحول الوننی غربو انساااااانو ب ثااباه  واود صااااااحاب       

خرد ند و  ح وق  ند  ساا ول ساارنوشاان خوی  و سااازنده نظام اات اویو  در هر 

نهار بعد ساایاساای و اقتصااادی و اات اوی و هرهنفیو وارد  صااحنه  شااد . ا او آن 

 را ن با این تعریف  ه او  نه آلتی برای رسااایدن به هدهی و بمکه    -انساااان  ریم  

و  این و در   - ی باشاد   ه  ی  ند    واود رشاد یابی  اسان   ه خود هدف رشادی

بیرون  ی رود تا بعنوان آلن  و  تر از آنو   تاریخ  نظام سااار ایه داریو از صاااحنه 

اا عه   ورنن نی  هشدار دادن اگر ن ی خواهیم نسل آینهآهانا ش ی و وارد آن شود .  

دسان بکار شاویم  ه   واهانی تشاکیل  باشاد از ی  اقمین نخبه و نند  یمیارد گوساقند

در خد ن ساار ایه داری لیبرال   وهردا دیر اساان. هشاادار شاانیده نشااد و این  انسااان

ساوزاند   ی  آنید و ریشاه حیان خود را  ی  وو بدسان خوی و  حیال زیسان را   اسان

.  ار وارونه گشااته اساان و  میسااا ی  هو  در قرن پانزدهمو به  ساای ااازه ن ی داد 

قا ل شاود و  ا روزو اانبدار  را ن و ح وق انساان  و برای انساان  را ن و ح وق  

ودالن اات اوی اسان .  با واود اینو ه ننان در بند تثمیر اسان و در انالباق المبی   

تا  آناا  رهته  اساان  ه دیفر ن ی تواند  به نیاز انسااان ا روز و هرداو به  عنوینو 

 داربسااته ای پاسااخ  آزادیو به خشااونن زدا ی و بیرون رهتن ازاساات زل و به به  

ش شاادن انسااان  ضاااوف اساان ن  هم یکی از ابزار تولید و هم   گوید  هو  در آنو شااِ

 حکوم به ابر  صاارف انبوه اساان  . نرا  ه بدون این  صاارفو  ار و بدان حتی 

از این دید  ه بنفری و  ی بینی   نزلن شاااش  و بساااا زندگی را از دسااان  ی دهد .
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هد  بکار انالباق دین با اندیشااااه و رهتار غربیان  هرگاه » روشاااانقکر دینی « بخوا

  ادا ه دهدو حکم تاری  هکری خوی  را ا ضار  رده اسن .

 و ا ا بازگشن به دین و اریانی  ه در غرب و در شرق   شاهده  ی شود ن      

 

بازگشن به دین ن باز یاهن دین ب ثابه بیان آزادی و یا بازیاهن آنو  
 ب ثابه بیان قدرن ؟ ن 

 

و تعریقهای آن  وخوذ از غرب هساااتند.   intelectuel»روشااانقکر « ترا ه     

در غرب و از ا مه و این تعریقها  را پیدا  رده اسان ن  سای  ه  ار د اغی  ی  ندو 

 سااای  ه نظام  وواسااانو...  نظر سااااز قدرت داری وساااگ پاسااابان قدرن سااای  ه 

(systeme  (  ی ساازد . تعریف آخری به تعریف هیمساوف  ی  اند پی  از آنکه 

ومم و هنر و هن از قم رو همساقه بیرون روند . ا ا آیا روشنقکر  سی هسن  ه بیان  

آزادی را خمگ و پیشانهاد  ند؟ هرگاه به قول هیمساوف هرانساویو هو وو اوت اد  نیم 

ن بدانیم و در غرب ننین  سای  و  بیان هایی  ه سااخته شاده اندو ه ه را و بیان قدر

یاهن نشده اسن .  سانی بوده اند و هستند  ه » بیان قدرن د و راتی  « را  ابداع 

و یا ن د و  ا متر  رده اند . ا ا و در قم رو اساااز یو   ه روشااانقکران یا  ترا ان 

آرای  تقکران غرب بوده اناد و یاا تالبیگ دهنادگاان دین باا یااهتاه هاای غرب و یاا برآن 

ن آو این و   بوده اند  ه شااارقیان  ی باید از دین و هرهنگ خود خالی و از هرهنگ  

غرب پر شااااوندو این   ه غرب  دیفر هرهنگ خوی  را اهان شاااا ول ی  ژایدو ول

ن ی خواند و بر آن نیسان  ه اهانیان را » تا  غز اساتخوان « غربی  ندو نه  اری  

 برای دستاان  ختمف روشنقکری باقی  ی  اند ؟ 

 در ا ریکا  و دو پاسخ برای این پرس  یاهته شده اند ن     

•توهمر بر اینسان  ه  سا مه  هایی   ه در  وج دوم ایااد شاده اندو در  وج ساوم و 

حل خواهند شااد . بنا بر اینو  سااا می  ه باید حل شااوندو  وضااووهای  ار آنها ی  

هندساااای اات اوی « هسااااتند و خواهند بود  ه  ار د اغی  ی  نند . قول او به »  

پوپر  ی  اند . ا ا  ووده توهمرو ووده  سارخر ن اسان . نرا  ه  سا مه سااز  سا مه 

حل  ن ن ی شاود . توضایی این  ه تا نظام سار ایه داری لیبرال برااسان و  سا مه  

د و هینی  از ن ی ساازدو در  وج ساومو  سا مه ها بر  سا مه های  واود  ی اهزای

ده اسااااانو ن ی تواناد حال  ناد . باه این دلیال  اه قادرن  ساااااا می را هم  اه ایاااد  ر

هرآورده تخریب اسان و ادا ه حیان قدرن و  ت ر ز وبزرگ شادن  ابعاد تخریب را 
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بزرگ تر  ی  نند . در ح ی نو تنها برای روشاانقکرانی  ار  ی  اند  ه ن   سااگ 

 پاسبان سر ایه داری سماله او را بازی  ی  نند . با تواه 

این قدرن اهان را هراگرهته و این  در  ار تصارف  هضاا و ز انهای   به این ا ر  ه

دور اسانو  ار برای این دساته از روشانقکران بسایار زیاد اسان و بیشاتر و بیشاتر 

 نیز خواهد شد .  

 • هانتینفتن پاسخی دیفر داده اسن  هو بمحاظ صوریو بازتاب

 برخورد .  ت دنی و تدار   –واقعین اسنن بازگشن به هویتهای دینی   

 

برخورد ت دنها ترا ان نیاز قدرن به ضاد و دشا ن اسان . زیرا بدون تضاادو قدرن  

 پدید ن ی آید  و بر اا نیز ن ی  اند . 

نظام اهانی پیشااین با دو ابر قدرنو هرو ریخن . در » پایان وصاار اید ولوژیها      

 کن نیساااان . «و بنا  ردن نظا ی اهانی برپایه  اید ولوژیهای در سااااتیزو دیفر  

ت ااا ی انواع  ثنویاان دو  حوریو  نیز  بر  تاا   حوری و  ثنویاان  و بر  نیز  غرب 

اید ولوژیهای  تصاور را  سااخته اسان .  از ساو ی و اید ولوژی ادیدی  ه بتوان در  

ساااااختن قدرن رقیبی بکار بردو هرگاه ساااااختنی بود و با واود نیاز شاااادید به آنو 

وانی از تولید اندیشاه  ه   ارن شاده اسان با  سااخته شاده بود وو  از ساوی دیفرو نات

 اه  سااالی وادان وم ی و  عرهن ساایاساای  اا عه هاو بازگشاان به رویارو یهای  

 -دینی و بساا ز ینه  تادید انفهای صامیبی را آ اده  رده اسان .  وقتی در هرانساه  

 ه پ پیدو و ر یق ا هوری اساابگ هرانسااه  هرانسااویها را»  ت دن ترین  من روی  

و روزنا ه های لو وند و لیبراسااایونو و ده بخاالر پا ین آ دن  -ین «  ی خواند ز 

سااالی دان  ساایاساای  ردم هرانسااهو با واود رو   ردن ساااده تر نویساایو گرهتار  

 اااه  تیراژ هساااااتناادو  ی توان هه یااد نااه ورصااااااه وسااااایعی برای نووی از 

 »روشنقکران« بواود آ ده اسن و نرا.

 ه در حوزه های ت دنیو با ی  پدیده رویارو یمن   از راه اتقاق نیسن       

و  صباح یزدی و ... در قم رو اسز ی  و  انتفریستها  ه انندهای د تر ظواهری 

ه ز ان با پیدای  خ ینیسم و لوهوریسم در اروپا پیدا شد  –در  یان   اتولیکها و 

ی و  بنیادگراها  ه انگ را شرال راعن  سیی   –ا ا انب  وسیعی نفشن 

ه انندهاشان و  ه  هرقه  صباحیه  را بواود آورده   –انفارند  در  یان پروتستانها 

اند و  بادرن به انگ و انواع خشونتها را سبب تعایل ظهور  هدی  ووود  ی 

باورانند. با تواه به ت دم هم  سمکهای ا ریکا ی ا ثال  صباح یزدی در ساختن 

آ ین خشونن و توایه انگ و آ ین خشونن زورپرستان ایرانی  وخوذ از 
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بنیادگراهای ا ریکا ی اسن و دم زدن از »ها ه هرهنفی« پوشاندن این ت مید  

 ی ون وار اسن  -  هراوان شده اند . بنیادگراها ی نون آبراهان . ه . هو ق  ن  

Foxman  ه  ی خواهند  پندار و گقتار و  ردار ا ریکا یان را از هرد ا ریکا ی    

 سیحی  نند و یا ن ار  ونی هام ستاینده یهودی ب ثابه قوم   تا دولن ا ریکاو

philo - semitismeبرگزیده هستند و یا اانبار  هیموس یتیسم  هستند  و ضد   

 اسز ها ی

و و... و از دو سااو و  2001نون  یشاال اولی  و  نی پلو برنده اایزه ادبی سااال 

  آت    ینه و خشونن را هرنه شعمه ور تر  ی سازند  .

در ا ریکاو بنیادگراهای دینی و  حاهظه  اران ادید دولن را قبضاااه  رده اند .       

و هرآورده های » هکری « بر ضاد اسازم وو در قم رو اساز ی بر ضاد غربو به حد  

تولید و  صارف انبوه رسایده اند .  رزها ی  ه تصاور  ی شاد  حو شاده اندو از نوو 

از یکدیفر ادا و در برابر یکدیفر قرار  ی در شااکل » دیوار شاارم « دشاا ن ها را 

دهند . در این او دشا نی و در قید » دیوار شارم« و دو  اریان و دو » بازگشان به   

 دین «  شاهده  ی شود  ه هردو بازگشن صوری هستند ن

• بازگشااان به دینو دین ب ثابه وسااایمه توایه خشاااونن  به قصاااد تادید » دوران  

 شاورهای ورب خاور یانه و  صار (و یا به قصاد پا   وظ ن  اسازم « )  تداول در

 ردن اساازم و  ساام انان راسااتین از واود ناپا ها ) آ ین  خشااونتی  ه در اهری ای  

شا الی  بکار  ی رود( و یا  به قصاد رهع هتنه از اهان ) آ ین خشاونتی  ه  صاباح 

زگشان به یزدی سااخته اسان ( .  این بازگشان و بهینرو بازگشان به دین نیسان . با

همسااقه ارسااالو ی و آ یختن آن با نظریه ای اساان  ه شاارارن و خشااونن را ذاتی 

 البیعن انسان    ی شناسد .  

شافقتا و اسازم بیان آزادی اسان و از ا مه و به این دلیل  ه  باوری را از اوتبار      

انداخن  ه خ یر ایه سارشان انساان را خشاونن گ ان  ی برد . انسان را  واودی با 

رن خدا ی  خواند و سامم اساتن  ) اسازم ( را رو  و حگ بر صامی را از ح وق  هال

او  گردانادو تاا  فر از قادرن ) = زور ( بااوریو آزاد شاااااود . و رهن ود قرآن حگ 

نرا  ه اقدام به خشااوننو بالور خود او و    کن نیساان . زیرا خشااونن   .اساان

 اه بتواناد بادون    ن  نیسااااان و وا ن  اسااااان . هی   واودی را ن ی توان یااهان

 حر و بالور خود او  و ابتدا به سااا نو خشااونن بکار برد . صااد اهسااوق  ه و 

 نالگ صاوری و  حور و ل شادن قدرنو  دیده و ل ساازندگان آ ین های خشاونن  را 

 ور  رده اسااااان و دیفر  هالرن و آزادی  ذاتی خوی  را نیز  ن ی بینناد. وگر ناهو 
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 ن شاوند  آیا خشاونن خوداو    کن هسان نخسان و در خودو  ی آز ودند تا  ال 

 یا نیسن ؟ 

بهر رو و این ت ایل  الموب غرب اسااان نرا  ه  » انگ صااامیبی « را  قابل         

توایاه  ی  ناد . بیهوده نیسااااان  اه رسااااااناه هاای گروهی اهاان   هرآورده هاای  

خشاونتهای این ت ایل و تراوشاهای  غزی ساازندگان آ ین های خشاونن  را خورا    

 روز خود  رده اند . ه ه 

خالی بودن این ت ایل از اندیشااه و پر بودن  از زور و خشااوننو  ساا ولین و       

 ار بساایار ساانفینی را بر دو  و مهای آزاد  ی نهدن ارت ای سااالی وادان دینی و 

نیز ساایاساای اا عه هاو ادا  ردن هرهن  از ضااد هرهنگ ) = هرآورده های زور (   

ز اوتیاد به خشااونن و رها  ردن دین از دساان » ساافهای  و آزاد  ردن اا عه ها ا

پاساابان قدرن «  ه دین را  در آ ین خشااونن نانیز  ی  نند و اموگیری از ساا وال  

از راه برقرار  ردن اریانهای آزاد اندیشااه ها و االزع ها    سااالی  عرهن اا عه هاو

ح وق اا عه انسانی  و تذ ار  داوم ح وق انسان به او و ح وق  می به هر اا عه و  

به اهانیان و  ار روشاانقکر و خواه » دینی « و نه » غیر دینی « اساان .  ا ا این 

 .  ار تنها  ار او نیسن

ساماله گری  هو پی  از اینو صاقن اساتع ارگر داشان وو  در اا عه های زیر       

تا  ه  اسات رار ساماله خوی     شادسامالهو در پی حذف  دین و و یم  ردن هرهنفها  

را ه یشافی گرداندو ساتون پنا ی نیز بسااخن  ه  ار  دین  و هرهنگ » بو ی « 

دارد و هعال اسن . وناصر  تعمگ ستیزی بود .  این ستون پنام هم ا نون نیز واود 

به این ساتون و نیز آنها  ه این یا آن اید ولوژی را از غرب اخذ و  وشایدند اانشاین  

دین و هرآن نیز  نند  ه » روبنا «  ی خواندند و از  وانعی  ه گ ان  ی بردند باید 

 ه  از سااار راه بردارندو » روشااانقکر دینی « بود . توایهی  ه یاهته بودند این بود

روشانقکر صاقن روشانقکری را از دسان  ی دهد هرگاه به قید دین   ید باشاد . ا ا 

غااهال بودناد  اه و ال قادرت ادار باا تخریاب خود آغااز  ی  ناد . توضااااایی این  اه این » 

اساتدنل « و اقراری صاریی  بود بر روشانقکر نبودن خوی  . نرا  ه  اری از اخذ 

لوژی را  اخاذ  ی  ردناد  اه  رام قادرن بی  یاد وا» ایاده « ن ی  ردناد . این یاا آن  

نبودند  و قم رو ی بساایار  حدود تر از قم رو دین  ی داشااتند . تقاون بساایار  هم 

دو ی نیز  یان آنها  ه خود را » روشااانقکر دینی «  ی خواندند و  ساااانی  ه  ار  

خوی  را اخاذ ایاد ولوژی و تبمیخ آن  رده بودنادو واود داشاااااان  و آن این  اه 

هرگاه روشانقکران    –نقکر ب عنای  سای  ه   ار  روشان و شاقاف  ردن اسان  روشا 

اا عه های  ا در حد این تعریف روشانقکر بفردند و توانا ی هوق تصاوری  ی یابند  
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و ن   تعیین  نناده ای در ارت اای ساااااالی وادان ه فانی   ی اویند  و تحول نظام  

   -و تحول پاذیرو   کن  ی  نناد  ااا عاه  اا را و  از نظاا ی اات ااوی نی اه بااز باه بااز  

این ار ن را به خود  ی دهد   ه  برداشااتها از اصااول و هروع دین را زیر ساا وال 

ببرد و نظرهای ادید پیشانهاد  ند .  و نونو ننین روشانقکری دو اریان اندیشاه و 

االزع را برای شاقاف گردن بیان دین ضارور  ی داندو نه تنها ساانساور ن ی  ند  ه 

پق از راه اتقاق نیسان  ه در تاریخ  اصار ایرانو »   ها  بارزه  ی  ند .با ساانساور

روشااااانقکران «  بمخ این یاا آن  ای ولوژیو ناه تنهاا دین  اه ایاد ولوژیهاای رقیاب و 

حتی برداشاتهای گروهای رقیب از ه ان اید ولوژی را سانسور  ی  رده اند و هنوز  

 ا  بارزه  رده اند . نیز  ی  نند و  » روشنقکران دینی « با سانسوره

• ی  دلیل و ده سااانسااورنی شاادن  بمغان این یا آن اید ولوژی  اینساان  ه  دین  

. باا واود این  اه  ی گوینادو     «ه اه را باه یا  نوب رانادن»ساااااتیزی نیااز دارد باه  

قرا تهای  ختمف از دین واود دارندو ا ا  ارشااااان اسااااتقاده از  نالگ صااااوری و 

بی اوتبار  ردن  ار » روشاانقکران دینی «  و  قصااده صااغری و  بری ساااختنو ب

بن و اسااق ه ه برداشاتها یکی اسانن دین  »اوتبار بخشایدن به ادوای خود  اسان ن 

. در حال حاضارو » اسازم ه ان  «ن ی تواند صاقن » ارتااوی « را از دسان بدهد

اسان  ه خ ینی گقن و  رد « و » اسازم ه ان اسان  ه  صاباح یزدی ها  ی گویند 

ی  نند « از زبان و قمم آنها ن ی اهتد .  از این روو ساااانساااور » روشااانقکران  و  

 دینی «  و  شرال   دثر شدن  تبمیخ  تیره های گوناگون دین ستیز اسن .

با دادن  عنی  یانه رو به وسال   -در برابرو بازگشن به اسزم ب ثابه دین وسال         

زگشان نیز بازگشان به اسازم نیسان رو  دو ی اسان  ه اتخاذ شاده اسان .  این با  -

 و دو نوع انالباق المبی اسن ن

گردانی از » اساازم ساایاساای « و بازگشاان به » اساازم ساانتی « . این   روی  – 1

بازگشااان و هم در حوزه های دینی شااایعه و ه ه در حوزه های دینی سااانیو ت ایمی  

 یم رشاد قوی اسان . غاهل از این  ه  اگر » اسازم سانتی «  ی توانسان صاراال  سات

اا عه های  ساام ان در اساات زل بفرددو نرا اا عه های  ساام ان بخ  زیر سااماله 

اهان را تشااکیل  ی دادند و نرا در ه ه اا عه های  ساام ان اسااتبداد حا م بود ؟   

در این اا عه ها تنها دولن نیساان  ه اسااتبدادی اساان و بنیاد ) یا نهاد (  دینی نیز  

ون و نرا ی  ی تواناد نون و نرا  نناده را اساااااتبادادی اسااااان بفوناه ای  اه هر ن

گرهتار حکم بزن ض و بزشاااق ن » از ا روز  محدی « بفرداند. بنیاد اات اوی نیز  

اسااتبدادی اساان . برای  ثالو ساااخن خانوادهو در اا عه های اسااز یو نه تنها  رد 

اندن  سانر و  رد  حور اسنو بمکه بر پایه دون انسان ) ضعیقه و وورن و... ( گرد
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زن و ونین  الم ه  رد بر زن و هرزندو بنا اسااته اساان .  بنیادهای وم ی و هنری  

و تربیتی اا عه های  سااام ان نیز اساااتبدادی و ه ه بر اصااال ثنوین ت   حوریو  

 ساخن پذیرهته اند. 

این ت ایل از واقعین دیفری نیز غاهل اسااان ن بازگشااان به » اسااازم سااانتی «        

بساا نا  کن اسان . زیرا  سایر تحول ه ه و انالباق  داوم دین بازگشان به بن بسان و 

با قدرن را گزار   ی  ند . برای  ثالو تنزل  نزلن زن تا حد دون انسااان ) بریدن  

از قرآن و انالباق اسااتن با نظریه ارسااالو ( و تعیین تکالیف در باب پوشاا  و در  

باا بیرون از  حادوده   بااب رابالاه باا شاااااوهرو در بااب رابالاه باا هرزناد و در بااب رابالاه

زناشااااو یو در انالباق اساااان با اید ولوژیهای اسااااتبداد هراگیر یا نزدی  با هراگیر  

دوران باستان. در اهان ا روز و  بخاالر آنکه قدرن دیفر با آن تعریف از زن و آن 

برداشااان از  نزلن و تکا لیف او ساااازگار نیسااان و  حتی آن نوع اید ولوژیها نیز  

. بر این واقعینو واقعین دو ی اهزوده  ی شاود و آن تحول اا عه  تغییر پذیرهته اند

های اساز ی اسان. این تحولو  انساان  سام ان را از اسازم از خود بیفانه در بیان  

 قدرن و بیزار و دور  ی  ند . 

اسازم  یانه رو و » پویا «   ه نه با گرایشاهای همساقی و بیان های قدرتی  ه   – 2

ده اسانو   ه با ح وق انساانو با  ردم ساانریو با بیزاری از تاریخ  صارهشاان سارآ 

خشاونن انالباق  ی اوید  و خود را ت ایمی با  صاقن » هرهنفی « و یا » هرهنفی  

ساایاساای «  ی خواند ن هرنند این ت ایل نساابن به ت ایل اول  با رشااد و  نزلن   –

ح وق بشار و از انساان ساازگارتر اسانو ا ا انالباق المبی  اسان با برداشان غرب از  

 ردم سااااانری و حتی از صاااامی المبی . این انالباق المبی در بعدهای ساااایاساااای و   

اقتصااادی بساایار ن ایان تر اساان . ا ا  به ترتیبی  ه آ دو غرب  بر دو اصاال ثنوین 

خاالر  ه غرب  ت   حوری و دو  حوریو هر بیان   کنی را ساااخته اساان . بدان

ساالوره رشادی  ه سااخته بود نیز شاکساته  قدرن را  حور و نیز هدف  رده اسانو ا

اسان . بانیان  ردم ساانری از هردگرا ی اهراالی  ه سابب تنها شادن انساان در برابر  

قدرن دولن و سار ایه داری  ی شاودو از ه فانی شادن خشاونن بخاالر هدف شادن 

قدرن در هر نهار بعد واقعین اات اوی و از ه فانی شدن هساد از رهفذر ارز  و 

دن قادرن در ه اه شاااااکمهاا  اه این بان ویاار بادانهاا در  ی آیادو نفران هادف اول شااااا 

بودند.  از بریدن رشاته های پیوند و انسااام  می و از  یان رهتن وادان  می و بساا 

انحزل  من و ابراز نفرانی شادید  رده بودند .  در برابر هعالیتها ی  ه انساانها ه ه  

و این دین بود  ه  ی بایدو بیرون از روز بدانها سرگرم هستند و هدهشان قدرن اسن

دولن و بیرون از قدرنو هراخوانی ه ه روزه  ی شاد  ه ای انساانها و شا ا از ی  
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گوهرید .  ا ا دین انالباق المب از این  ار ناتوان گشااته اساان .  برغم پیشاارهن ومم  

با شااتابی ساارسااام آورو هاصاامه  وادان وم ی و  عرهن اا عه با رشااد وم ی و هنی  

ر  ی شاود . لذاو بازگشان به دین و هرگاه دین نتواند و مها را آزاد و اهگ آینده  بیشات

 انسان را روشن  ندو گریز وحشن زده به تاریکی بی  ن ی شود . 

راساااتی اینسااان  ه دین هشااادار و انذار روزانه اسااان به انساااان  ه از هالرن       

و انذار پیوسااته  خوی و از آزادی و ح وق هالری خوی و غاهل  شااو.  دین هشاادار

را از اصااال خوی  نبرد  و به زور داری و   اسااان تا  اادوگری  ه قدرن اسااان او

خشاااونن  عتاد نکند . نه بر سااار انساااان  ی آید اگر دینو در بیان قدرن تا آناا از 

خود بیفانه شاود  ه در آ ین خشاونن نانیز بفردد ؟ دیفر  دام هشادار و انذار او را 

 ت ندو آزاد و ح وقندی  ی خوانند  هو در هالرن خوی و بود  به باز یاهتن انسان  را

 ؟ 

 یزان تخریبی  اه رو  و هادف  ردن قادرن در اهاان ا روز بباار  ی آورد و      

هساادی  ه اهان را هرا  ی گیرد و نابساا انیها و آسایبهای اات اوی  ه ه فانی  ی 

و از خود بیفانه   شاااااوند و پیشاااااخور  ردنی  ه اا ی برای ا ید به هردا ن ی گذارد

شادن نیروهای  حر ه و بکار اهتادنشاان در بزرگ  ردن ابعاد تخریب و  تعین  ردن  

آینده ای  ه تردید ادی واود دارد آینده ای برای زندگی باشاادو نه رسااد به زندگی  

بهترو ه ه  ی گویند و به هریاد  هو در بحبوحه پیشرهن وم ی و هنی و درسن وقتی 

ند ت ا ی راز و ر ز زندگی را یاهته و اهگ آینده خوی  را بی   ه انساااان گ ان  ی  

 ران  رده اسانو اهگ آینده دور به اای خودو اهگ ا روز و هردای خود را نیز بساته 

  ی بیند . 

این واقعیتهاا  ی گویناد  اه دین هاا نتوانساااااتاه اناد ن شااااای را از وهاده برآیناد  ه       

نرا ؟ زیرا  در انالباق او ی و تا اا ی رهته بانیان  ردم ساانری گ ان برده بودند . 

 اند  ه

برای هرآننه پذیرهته اندو  را ن انسااانو ح وق انسااانو آزادی انسااان و...  –الف   

تعریقی از ه اان تعریف را ن ی  نناد   اهو برای  ثاالو لیبرالیسااااام  ی  ناد . ا اا این 

هه این  ه حاهظ تعریفو تعریف حگ و آزادیو به ضدشانو یعنی به قدرنو اسن . الر

ح وق و آزادی انساان نیزو قدرن دولن اسان. غاهل از این  ه این  ار  گوشان را به 

 داشتن اسن و را گربه سپردن و از او انتظار پاسداری از آن 

نفر  دین ها به انسان سبب شده اسن  ه »  رزهای آینده ای«  ه به انسان   –ب 

 و  نیساتند . انساان ا روزو گرهتار  پیشانهاد  ی  نند و هضاای تنگ و بساته ایو بی

این ومن  ه  نه دین و نه ومم و هضاااای   هبحران شااادید هوین اسااان . از ا مه و ب
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بازی در اختیار او ن ی گذارند . » هضااای حیاتی « او ه ان اساان  ه قدرن از پی  

بنا بود دین و ومم انساااان را  از تنها ی در ظم انو پیشااااروی غول  تعین  ی  ند .  

 ه هر دم بزرگ تر و به سااتاندن حیان از انسااان و هر ااندار حریا تر  ی قدرن  

شااودو رها و به بی  ران » نور ومی نور « آزادی و رشااد و دوسااتی و وشااگ باز  

. ا اا و انساااااان را در تااریکی و در نناگ این غولو تنهاا رهاا  رده اناد . ایران آورناد 

وحشن زده و تنها و در ظم ان  وران ا روز را  ه آ ینه اهان بپنداریم و در آنو انسا

نرا  اه از خود بیفاانفی دین    . اه گریزگااه ن ی یااباد ی یاابیم  و گرهتاار غول قادرنو  

در بیان قدرن و نانیز شدن  در آ ین خشونن از ووا ل در اندگی انسان در تنها ی  

و تاریکی و وحشان اسان . آ ینه ایران ا روزو انساان  این وصار را و ه ان ساان  ه 

وبرن آ وزو  ی ن ایاند. در ح ی نو در  وقعین زیر ساامالهو زاد و هساانو بر و ل آ

نقکر دینی « را در انالباق دین با آزادی و ح وق انساانو آنساان  ه ورصاه » روشا 

غرب  ساامال تعریف  ی  ندو بساایار تنگ تر  ی یابیم . برای  ثالو بنا بر نظری  ه 

 ا روز   بول اسنو  ودالن بر برابری تعریف  ی شود  وو

ا  بنا بر تعریف   بول دیفری و آزادی هر ق تا آناا اساااان  ه آزادی دیفری از آنا

شااروع  ی شااود .  هرگاه  این دو تعریف از ودالن و آزادی را بپذیریمو به قول آلن 

تورن و یکی ناقض دیفری  ی شاااود . زیرا و از این ساااوو  ن ی توان انساااانها را 

 ابور  رد برابر  وشااا   نند  وو  از آن ساااوو   وشاااشاااهای  نابرابر حاصااامهای  

اقض ودالن  ی شااااود . او راه حل را در  ن ونابرابری دارا و ندارنابرابر  ی یابند و  

 بارزه  ساات ر قشاارهای  ختمف اا عه برای  تعادل  ردن توزیع ا کانها  ی بیند . 

ا اا در روابال قوا  اانادن و برای  تعاادل  ردنو  باارزه  ردنو در و الو باه ناابرابری  

 روز اهزون انااا یاده اسااااان . از این نیز   کن نبود . زیرا  روابال قواو قادرن  ی

 ی شاااااود   و باز  ت ر ز و بزرگ   زاید و قدرن به ابرو  ت ر ز و بزرگ و  تکاثر  

و نابرابریهاا را روز اهزون تر و  یزان تخریب نیروهای  حر ه را بزرگ تر  ی  ناد 

. لذاو پذیرهتن این دو تعریفو در  وقعین زیر ساامالهو اقتصااادی را بواود  ی آورد  

اد هااعه بزرگ تر  ی شاوند وقتی دین به قدرن   ه ایران ا روز پیدا  رده اسان . ابع

 سر ایه ونین  الم ه  ی بخشد . 

بادین قرارو دوران » اصااااازح دینی «  اه از دیرگااه وو بناا بر صاااااورن و در          

وم ی « و بنا بر  حتویو  در    –انالباق با  »  عرهن همساقی « و  »  عرهن همساقی  

روز به روز  و خزصااه  ی شااد و  ی انالباق با قدرن و در البع گردان و توقعان  

از لحاظ  ساااختن و بع ل درآوردن بیانهای قدرنو تاریخ  شااودو به ساارآ ده اساان .  

 .پایان یاهته اسن . و این تاریخ بیان آزادی اسن  ه آغاز شده اسن 
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 آغاز تاریخ بیان آزادی و آغاز » روشنقکری دینی « ن
 

بااه نور آزاد     بااه بیااان آزادی دارد .  ااار بیرون رهتن از ظم ااان قاادرن  ی نیاااز 

روشاانقکر در خور این ونوان و با صااقن دینی یا بی صااقن دینیو یاهتن و پیشاانهاد  

 ردن بیان آزادی اسان .  یاهتن و پیشانهاد  ردن بیان آزادی   کن اسان یا نا   کن  

؟ در ان زبو در آن در روزها  ه  ردم ایران گل را بر گموله پیروز  ی  ردندو  یشل 

 ی آ د .  ی خواسااااان بداند نفونه  ان زب ایران    نهو وو هیمساااااوف ه یاد و نزد  

  کن گشاااااتاه اسااااان ؟ نفوناه  رد ی بالور خود او  سااااااز اان یااهتاه اناد و در  

سارتاسار  شاورو انب  ه وهنفی را  یسار سااخته اند؟ بیان قدرتی  ه ننین انبشای  

قدم از قدم ن ی توان را  یسااار  ندو ن ی یاهن و  ی دانسااان بدون اندیشاااه راهن ا 

 برداشن . 

آیا  اهانو در ان زب ایرانو شاااااهد خمگ بیان آزادی نبود ؟  در پاسااااخ اوو  از     

 وازنه ود ی و ب ثابه اصاال راهن ا سااخن ب یان آوردم . بر اصاال ثنوینو از این یا 

آن بیان قدرن را ن ی توان سااخن . ا ا بر اصال  وازنه ود یو بیان آزادی سااختنی  

ن .  بدین سااانو  روشاانقکری  ه بخواهد در پی بیان آزادی شااودو  ار اول او اساا 

یاهتن اصال راهن ا  ی شاود . به این  ار  ه پرداخنو در  ی یابد  ه آزادی اینه انی  

اساان . این آزادی را  و لو بفاه خمگو  ی یابد . در  در   ام خمگ  اسااتن با هسااتی 

قدرت دار و دیفری و ل آزاد را و باز     تاب و ل آزادو  روشااهای دو و لو یکی و ل

شناسانده ام . آن اصل راهن ا ی  ه و ل را برروی هستی باز  ندو بیشتر و اینه انی 

باا هساااااتی را  یسااااار  نادو ثنویان  اه و ال را در  حادوده دو  حور زنادانی  ی  نادو  

نیساااان . توحید در  قهوم  وازنه ود ی ) = رها شاااادن از  حدود  ننده ها  و باز  

ن بروی هساتی هوشا ندو خدا (و اصال راهن ا ی اسان  ه به و ل آزادی و توان شاد

بازاسااتن بیان آزادی را  ی دهد . بدین اصاال اساان  ه دین  از قید و بند قدرن رها  

 ی شااااود و دین و به ی ن  وازنه ود یو ومم را نیز از زندان ثنوین و از بند قدرن 

انی  ی اویاد. ومم ااای خود را  در  رهاا  ی  ناد و در اصااااال راهن اا باا دین این ه ا 

رشاااد انساااانو تا  هساااتی هوشااا ندو باز  ی یابد . نزاع ت دم و توخر دین و ومم و 

و ران  ه راه با انالباق یکی با دیفریو پایان  ی پذیرد  و رشاد انساان در آزادی و 

 البیعن و    کن  ی شود . 

در تااریکی و ویرانیو   تااریخ  زنادگی  اه قادرن  اداری آن را در  رگ و  رگ          
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دارد به پایان  ی بردو دین ب ثاابه بیاان آزادی  ی تواند و  ی باید آن را از  ام  رگ 

بیرون  شاااااد وو در آزادیو ادا اه دهاد . زنادگی نیااز دارد  رزهاا ی از  یاان برخیزناد   

 ه قدرن ) = زور ( در  یان نهاده اساان . در تعریف لیبرالیساام از آزادی تو ل باید  

تا شااااادن تنهاا ی انساااااان و تناگ و تاریکی  زندانی را در یاهن   ه  سااااااختاه      رد

هر هرد با ت ا ی اهراد دیفر   -بنا بر تعریف آزادی در لیبرالیسم   - رزها ی اسن   ه  

آزادیهاایی  اه در خود داردو   اسااااات زل و  این انساااااان ازروی ز ین پیادا  ی  ناد .  

ه واره غاهل اساان. وادان  ساات ر به آزادیها و به ح وق و به اسااتعدادهای ذاتیو 

باز  ردن اهگ اندیشاه و و ل تا خدا و در اختیار گذاشاتن روشاهای رشاد در آزادیو 

.  بر هر انساان  اسان  ه در اساتاوی این بیان   دین ب ثابه بیان آزادی ه ین اسان

د نبریم  ه در پرتو نورو  قدرن پدید ن ی آید . قدرن زاده تاریکی اساان  شااود . از یا

ابهام  و از راه ابهام بر ابهام اهزودن اسان  ه  ت ر ز و بزرگ و  تکاثر  ی شاود .  

زدا ی  و زندگی را روشاان  ردن و اریان روشاان  ردن را ه ننان به پی  بردن و 

این  ار ناپیدا اساااان و پایان نیز   ن د  ردن بیان آزادی و  ا ل  ردن آنساااان .  آغاز

 .ن ی پذیرد  

 
***** 

                       1390نرداد  29تا   16از    777شماره  

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 بدیل و هدف اول آن؟ 
 

 آقای بنی صدر  دوست عزیز

با توجه به تحوالت اخیر در جنبش اعتراضی مردم چمشهور به جنبش سبز(، فعالیت در جهت  

دست یابی به سیاستی روشن و موهر در جریان است. نیرومند کردن این فعالیت های فکری  

به تصمیم گیری سیاسی یاری می رساند. بدین منظور پرسش های زیر را حضورتان می  
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پاس  دهید به همه چو یا بخشی از( آن ها و یا سئواالت احتمالی  فرستم تا بنا به تمایل خود 

دیذر که در این جا نیامده اند. مصاحبه های دریافتی از شما را، در صورتی که مخالبتی با  

 انتشار قید نشده باشد، به سایت های »عصر نو« و »اخبار روز« ارسال می کنم. 

ماه مه می باشد. تقاضا دارم نی ایمیلی    22تا    15زمان برای دریافت پاس  هایتان، از     

 کوتاه، تصمیم خود را در باره پاس  دادن یا ندادن به پرسش هایم، انالع دهید.    

 با تشکر قبلی 

 نادر عصاره  

ossareh.nader@neuf.fr 

 2011 آوریل 21 - 1390اردیبهشت  1 پنجشنبه

را چذونه ارزیابی می کنید  قدرت ها و ضدددع  های   89بهمن ماه   25حرکت مردم در - 1

بهمن چه پیامدهایی داشدددته    25دانیدد  و کال کشددداندن مردم به خیابان در  آن را چه می

علی« را  اسددت  در این جنبش، عبور از حرکت در چارچوب قانون به شددعار »نوبت سددید  

 چذونه ارزیابی می کنید 

بران و قدرت ها و مراجع فکری  و نیز سدددیاسدددت بین المللی و مهبوعات پر نقش ره  --2

بهمن در میدان جواندان کددام اسدددت     25نبوذ خدارجی در شدددکدل گیری گرایش حداکم بر  

احسداسدات و عصدبانیتی که در میان جوانان شدکل گرفته بود آیا توسد  جریان حاکم و برخی   

 شد رسانه های خارجی نظیر بی بی سی دامن زده می  

بهمن چیسدددت  برخی آن را جنبشدددی دموکراتیدک و ضدددد    25تعری  مدا از جنبش    -3

اسدتبدادی می دانند. چرا این جنبش دموکراتیک و ضدد اسدتبدادی اسدت و نه ضدد والیت  

فقیه. ممکن اسددت گبته شددود که مهالبه نهبته دراین جنبش که با »رای من کو« شددروع  

ت. آیا یک جنبش تحت تاهیر عوامل محی ، ای دموکراسددی خواهانه بوده اسدد شددد، مهالبه

های خود منحرف شدود  و به صدرف اینکه   تواند از برخی از اهداف و آماج نمی  …رهبری و 

بدا مهدالبدات دموکراسدددی خواهدانده آبداز شدددده، تدا انتهدا بددون انحراف پیش خواهدد رفدت  این 

mailto:ossareh.nader@neuf.fr
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بودن آن   جنبش، همذانی اسدت یا جنبشدی اسدت که بیشدتر از قبل از وسدعت و همه گیر

 کاسته شده است  علل این کاهش چیست  

چشم انداز این جنبش چیست  گبته می شود که این جنبش شکست ناپایر است. به    -4

چه دلیلی می توان به این باور داشت در حالی که بعد از مدتی هنوز جنبش های اجتماعی  

نبش مشخ  چیست   از جمله جنبش کارگری برانذیخته نشده اند. منبع تداوم حیات این ج 

البته شرای  جامعه ما با بحرانی همه جانبه تعری  می شود. بحران عوارا اجتماعی خود را 

خواهد داشت. ولی شکست ناپایری یک جنبش معین باید با دالیل خاص خود همراه باشد  

 و نه صرفا با بحران که محی  آن جنبش را می سازد. 

رییم،    -5 و  بحران سیاسی درون  افرانیون چجمکرانی ها(،  با  »اصول گرایان«  و  روحانیت 

شکاف های درون دستذاه حاکم چه آینده ای دارد  مراکز قدرت در بیت رهبری و دولت هر  

 کدام چه اهدافی را دنبال می کنند و چه آینده ای دارند  

ار و  بحران اقتصادی، تحریم ها، »هدفمندسازی« و اعتراضات مردمی و کارگری برای ک  - 6

 نان، چه آینده ای دارند  نقش این جنبش ها برای فرسایش مراکز قدرت چه خواهد بود 

کنید  آیا شرای    تاهیر شرای  منهقه بر جنبش کنونی مردم ایران را چذونه ارزیابی می  -7

بهمن، برای برانداختن   25در ایران با مصر و تونس نزدیک است  آیا روان شدن جوانان در  

 ایران، در شرای  کنونی ممکن و مبید بود و یا تحت تاهیر از منهقه   خامنه ای در

کشدورهای بزر  جهان چه خهراتی را برای جنبش مردم ما ایجاد می کنند  آیا هدف    -8

بهمن، دفاع از خواسته های آزادیخواهانه و ضد استبداد    25اصلی آنان در حمایت از جنبش  

سدته ای و سدیاسدت های تشدنج آفرین منهقه ای دینی اسدت، یا به بحران و ماجراجویی ه

رییم ایران چشدددم دارندد  بعالوه آندان در»همراهی« خود، اهدداف خود را چذونده دنبدال می  

کنندد  آیا دسدددت به تحریکداتی نمی زنندد که با مصدددالت مردم ایران خوانایی ندارد  در این 

 زمینه چه باید کرد 

برای رسدیدن به دموکراسدی، چه راهی   خ  مشدی برای ادامه جنبش های اخیر چیسدت   -9

باید رفت و معیار ما برای ارزیابی کدام اسددت  آیا حرکاتی نظیر سدده شددنبه های »شددورای  
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هماهنذی سدبز امید« و حتی حرکات و جنبش هایی بیشدتر و شددید تر، برای جنبش مبید 

 است  به جای این حرکات و یا در تکمیل آنها، چه آلترناتیوی می توان داشت 

راه همه گیر کردن جنبش آزادی خواهانه و ضدد اسدتبدادی چیسدت  علل شدکاف در   - 10

میان مردم و شددرکت نکردن برخی نبقات و اقشددار در جنبش اعتراضددی شددهرهای بزر  

چیسدددت  آیدا بده صدددرف ذکر شدددعدارهدا و مهدالبدات جنبش هدای اجتمداعی، آندان بده جنبش 

ات همذانی مقدم را چذونه برای مردم اعتراضی چمشهور به جنبش سبز( می پیوندند  مهالب

 تعری  می کنید  کسب قدرت  یا دموکراسی و نان و آزادی 

آیا جنبش در خیابان عمده اسدت  پرسدش این اسدت که آیا در مرحله کنونی، جنبش   - 11

عملی در خیابان عمده اسددت، یا تدارک سددیاسددی و فکری  و یا چیز دیذر  مشددخصددا چه  

 جام دادن و اقدام کردن پیشنهاد می کنید برای ان

قبول داریم که دموکراسدی بدون تنوع چپلورالیسدم(، نمی تواند وجود داشدته باشدد. آیا   - 12

هر یک از گرایشدات سدیاسدی موجود در جنبش ایران چنظیر گرایش موسدوی و کروبی و یا  

ش گرایشددات معتقد به ابهال قانون اسدداسددی و روش مبارزاتی دموکراتیک و یا باالخره گرای

خواسدتار تعیین تکلی  با همه جناح های رییم جمهوری اسدالمی( مهابق منشدور منتشدره و 

یا مواضدع اعالم شدده مدافع پلورالیسدم هسدتند  آیا هر یک از گرایشدات نامبرده، به تنهایی و 

 با نادیده گرفتن نرف های دیذر می توانند دموکراسی را تامین کنند 

منشدور جنبش سدبز« چیسدت  ارزیابی شدما از گرایش   نظرتان راجع به »ویراسدت دوم  -13

موسددوی و کروبی کدام اسددت  گرایش موسددوی و کروبی را یک جریان ایدیولوییک و بیر 

دموکرات و یا جریانی با سددمتذیری بسددوی تابعیت قدرت سددیاسددی از رای مردم و خواهان  

یون با »شددورای  جدایی نهاد دین از دولت و خواهان پلورالیسددم می دانید  رابهه اپوزیسدد

هماهنذی راه سددبز امید« چه باید باشددد  در برخورد با به بند کشددیدن خانذی موسددوی و 
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کروبی و همسدرانشدان چه روشدی باید داشدت  روش تا کنونی، یا برخوردی فراتر و در حد 

 موقعیت و مبارزه آنان 

ن آن  آیا جنبش سدیاسدی متشدکل از احزاب دموکراتیک و چا بایسدت خود را در درو  -14

منشدور قرار داده و به نقد و گبتذو برای تکمیل آن قناعت کند یا این که بعنوان یک نیروی 

مسدتقل و متعلق به جریان سدیاسدی بیر ماهبی جامعه باید مبادرت به انتشدار پالتبرم خود  

 بنماید  موضوعات اساسی این پالتبرم را چه می دانید 

ای چا و اپوزیسدیون در جنبش اعتراضدی دو ارزیابی شدما از نقش احزاب و سدازمان ه  -15

ساله اخیر چیست  آیا نیروی اپوزیسیون پر سابقه مشتمل بر احزاب، سازمان ها و شخصیت  

هدای دموکراتیدک و چدا، بددون برخورداری از هویدت مشدددترک و جمعی و اعالم شدددده،  

ایا قادراسددت حضددوری موهر چدر حد خود و نه بعنوان رهبر جنبش مردمی( داشددته باشددد   

بدون این وجود و حضدور مسدتقل در عین شدرکت در جنبش همذانی می توان به رفع این 

 ضع  پرداخت 

تا کنون اپوزیسدیون از برخی حرکات که به دعوت موسدوی و کروبی انجام شدده اسدت،   -16

حمایت کرده اسددت. آیا اپوزیسددیون می تواند در عین همراهی با این گرایش، خ  مشددی  

 باشد  چذونه مستقلی نیز داشته 

اپوزیسیون سیاسی، که از احزاب و سازمان و شخصیت های بالبا بیر ماهبی تشکیل   – 17

می شدود، هنوز از برآمد جمعی حول یک پالتبرم و یک خ  مشدی سدیاسدی نا توان مانده  

 است. شکاف های درون آنان ناشی از چیست و راه رفع این ها کدام است 

سدی اپوزیسدیون چیسدت، آماج مقدمی که راه پیشدرفت از نظر شدما آماج مقدم سدیا  -18

 جنبش را هموار می کند   

 

بدین سشو،    1388به پرسشششهای ششما، در نوششته های نود، بویژه از  نرداد       

باور مرت ، پاسخها نوشته ام و این  پاسخ ها در انقالب اسالمی و سایتهای دیگر  

انتشششار یافته اند  باز آوردن  نیده ها نیز نود کتابی مفصشش  می شششود  از این  
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ز واپسشین پرسشش ششرو، می کنپ رو، به  هار پرسشش پایانی، پاسشخ می نویسشپ و ا

 با مقدمه ای در باره  اپوزیسیون«:

 

 پرسش هژدهپ: آماج مقدم سیاسی اپوزیسیون  یست؟:  ❊
 

در غرب، دو نو، اپوزیسششیون تعریو شششده اند: اپوزیسششیون در سششیسششتپ و    –  1

اپوزیسشیون با سشیسشتپ  هدف اولی تاییر نرام نیسشت، جانششین تمای  و یا مجموعه 

ن اسشت که بر قدرتند  دومی  اپوزیسشیون منفی« نوانده می ششود و  تمایلها ی ششد 

نیرو یشا مجموعشه ای از نیروهشا تعریو می شششود کشه هشدف نویش را تاییر نرشام می  

داند  این اپوزیسشیون مراق  اسشت که به درون سشیسشتپ در نیاید و جئب آن نششود، 

ال  قرار می  زیرا می دانشد بشدین از نود بیگشانشه شششدن، در معری انحاشاک و انح 

 گیرد  

با توجه به پرسش  هاردهپ شما و پرسشهای پیش از آن، ناطر نشان می کنپ که       

بدی  یا نیروی جانششین که تعریو نود را از هدفی می گیرد که تاییر نرام اسشت،  

می تواند به گروه های سششیاسششی درون نرام، جهت بدهد  به سششخن دیگر، هرگاه 

ت که زمامدار انحال  آن و استقرار نرام در مسیر انحال  افتاده باشد، این بدی  اس 

 نرام جدید می شود  

اما من  اپوزیسششیون« را کلمه ای میهپ و نارسششا، بیشششتر، نابجا می دانپ   را که    –   2

 اپوزه« تعریو نود را از  پوزه«، یعنی نرامی می گیرد که یا در درون آنسششت و  

و یا در بیرون    می نواهد  قدرتی را از آن نود کند که در انتیار لاکمان اسششت 

آنسشت و می نواهد نرامی دیگر، باز بر مدار قدرت، جانششین کند  اندیشه راهنمای  

هر دو، بیشان قشدرت و هشدف هر دو نیز قشدرت اسششت  اولی می پنشدارد نرشام نیشاز بشه  
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تاییر ندارد و هرگاه قدرت را او تصششدی کند، می تواند اصششاللش کند و دومی 

دار آنسشت، نوب نیسشتند و هرگاه نرام دیگری  گمان می برد نرام و قدرتی که م 

بر مدار قدرتی از نو، دیگر جانششین ششود، برای مثا ، زلمتنششان تفوق می جویند 

و نرشام طیقاتی را تعییر می دهند   هر دو از این واقعیت غافلند که قدرت یک نو،  

بیشششتر ندارد و   ون هدف شششود، نود وسششیله نویش می گردد و وارونه هدف  

ه را متحقو می گرداند  رژیپ پیششین روسشیه و رژیپ کنونی ایران، دو نمونه  دلخوا 

از  لاصش  کار  اپوزیسشیون« منفی هسشتند  در هر دو نمونه، قدرت وسشیله نمانده و  

 هدف گشته و وارونه هدفهای ادعا ی متحقو گشته است    

سشت می  افزون بر این، معلوم نمی ششود که  اپوزیسشیون« نود کیسشت  سشالها ا       

شششنویپ گروههای سششیاسششی معینی که نود را جانیدار براندازی رژیپ کنونی می  

دانند، اصرار می ورزند که هدف تنها باید براندانتن  نرام باشد و مدعی می شوند  

غاف  هسششتند که  اپوزیسششیون«ی که نرام  نرام جانشششین را مردم معین می کنند   

را القا  می کند که عاملی از عوام   جانشششین را معرفی نمی کند، ترسششی از آینده 

   ادامه لیات رژیپ می شود 

از این رو، اشرور اسشت  آنها که نواسشتار تاییر نرام هسشتند، نرام جانششین را    –   3

که بجا است    - پیشنهاد کنند  زیرا این هدف است که به گروه یا گروه های سیاسی  

 ، تعریفی دقیو و شفاف می بخشد  - آن  یا آنها را بدی  بخوانیپ  

نخست اصالگ یا اصاللها ی  بدیهی است آنها که نرام را قاب  اصالگ می دانند،         

را باید پیششنهاد کنند که می پندارند اگر به عم  آید یا آیند، انسشانها را از اسشتقال  و  

آزادی و دیگر لقوق ذاتی نویش و جامعه را از لقوق جمعی برنوردار می کند  

و کشور را در راست راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی قرار می دهد  برآنها است  

د طفره رفتن از ارا شه دلیش  یشا دالیش  بر اصششالگ پشئیر بودن رژیپ و بیشان  کشه بشداننش

اصششالگ یشا اصششالگ هشا ی کشه پیشششنهشاد می کننشد، در شششمشار مهمترین عشاملهشای  
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 فرونوابیدن جنیش بوده است   

جامعه ایرانی جنیش همگانی برای تاییر رژیپ سششلانت را تجربه کرده اسششت          

ین نیز وجود داشت  با  این وجود، ابهامها از اسیاب آن زمان، تصشوری از نرام جانشش

باز سششازی اسششتیداد شششدند  در کشششورها ی هپ که جنیشششهای همگانی رژیپ های  

استیدادی را روانه کرده اند، نار باز سازی استیداد وجود دارد   را که نه بدیلی 

  عری وجود کرده اسششت و نه نرام جانشششینی بمثابه هدف وجود دارد که در آن، 

انسشان ها اسشتقال  و آزادی و دیگر لقوق ذاتی نویش را باز یابند و راباه جامعه 

بیرون رفتن از رواب   – ملی بشا جشامعشه هشای دیگر، بروفو لقوق ملی برقرار شششود  

 و رشد بر میزان عدالت اجتماعی میسر شود      – زیر سلاه    – مسل  

راین فری کشه هشدف نهشا ی امشا   آمشاج او « را هشدف نهشا ی معین می کنشد  بنشا ب   –   4

جانشین کردن نرام والیت مالقه فقیه با نرام دیگری باشد و آن نرام  دموکراسی  

ششورا ی« باششد، آماج او  یک نه و یک آری می ششود: نه به والیت فقیه و آری به  

والیشت جمهور مردم  کلمشه والیشت را بر کلمشه لشاکمیشت رجحشان می دهپ زیرا فشاقشد 

آن نو،  اسشت     – ا به کلمه اشد معنا ی را داده اسشت که دارد  مالتاری   – عنصشر قدرت  

ششرکت همگان در مدیریت جامعه نویش اسشت که راباه ها ترجمان اسشتقال  و  

  لو انتالف، بنا بر این، آزادی و لقوقمندی انسشانها، بنا بر این، دوسشتانه می ششوند 

ین لو بنار می  کثرت آرا  و عقاید به مثابه لقی از لقوق انسشان پئیرفته اسشت  ا 

رود بی آننشه نیشازی بشه برقرار کردن راباشه قوا بشاشششد  هر نشد زمشانی دموکراسششی  

ششورا ی اسشتقرار می جوید که تضشادهای اجتماعی از میان برناسشته باششند، اما، هپ  

از آغاز، می باید معلوم باششد روششی برای اسشتقرار آن دموکراسشی در پیش گرفته 

ال  و آزادی برنوردار و بمثابه لقوقمندها از امنانات می شود که انسانها را از استق 

برابر اسشتفاده می کنند  بدین سشان، والیت جمهور مردم، به اشرورت، هدف او  را  

تحقو بخشیدن به استقال  و آزادی، دو لو ذاتی و جدا ی ناپئیر انسان لقوقمند 
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 و هر جامعه ای می گرداند  

یت جمهور مردم و دموکراسشی ششورا ی یادآور می ششوم که ویژگی های وال         

 را پیش از این تشری  و نرام جانشین شفافی را پیشنهاد کرده ام    

روششن اسشت که وقتی هدف جانششین کردن نرام مردم سشاالری ششورا ی اسشت،    –   5

گروه های سشیاسشی وابسشته به قدرتهای نارجی و ناسشازگار با دموکراسشی، لتی 

رقرار اسشت، در بدی ، مح  نمی یابند  آنها هپ  دموکراسشی از نوعی که در غرب ب 

که نویشششتن را در درون نرام، زندانی کرده اند، در این بدی  مح  نمی جویند  

 در لقیقت، 

آنهشا کشه در درون نرشام والیشت مالقشه فقیشه زنشدانینشد، نمی تواننشد بگوینشد از این   • 

ناپئیر اسشتقال   واقعیت بی اطالعند که اصش  اطاعت از  ولی امر« با اصشو  جدا ی 

و آزادی انسشان و نیز جامعه ملی، بنا بر این، با والیت جمهور مردم، در تضشاد اسشت    

پس آنهشا هپ باید بداننشد و بسششا می داننشد که محش  میشارزه بیرون از نرشام و، بنشا بر دو  

   اص  استقال  و آزادی، درون ایران است 

پ هسششتنشد، برای این کشه در امشا آنهشا کشه وابسششتشه انشد و جشانیشدار سششرنگونی رژی   • 

 اپوزیسششیون« پئیرفته شششوند و مشششروعیت بدسششت آورند، دو فری  در کار می  

آورند: می گویند: دلی  او : نرام جانششین را مردم معین می کنند و دوم: لسشاب  

اسشتقال  از آزادی جدا اسشت، در عصشر جهانی ششدن، اسشتقال  دیگر ارزششی را که  

 ز قیو  داریپ. داشت ندارد  آزادی را ما نی 

نمی توان گفت نمی دانند که، از جمله، داششتن لو تصشمیپ را اسشتقال  گویند        

و توانا ی گزینش نو، تصشمیپ را آزادی می نوانند  کسشی که توان گرفتن تصشمیپ 

را ندارد، صشد الیته، توانا ی گزینش نو، آن را نیز ندارد  تعریفهایی که اسشتقال  و  

اسششتثنشا ، بیشانگر جشدا ی نشاپشئیری این دو هسششتنشد  جشدا  آزادی می جوینشد، بشدون  

کردن این دو از ینشدیگر، عمش  کردن بشه هر دو را نشا ممنن و هر دو را غیر قشابش   
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تعریو می کند  نمی توان گفت که نمی دانند اسششتقال  به معنای اتنای به نفس و  

تعدادها،  اعتماد به نفس و عرفان بر اسششتعدادها و لقوق نویش و بنار اندانتن اسشش

نواه در سشا  ششخر و نواه در سشا  ملت، از آزادی، به معنای توانا ی گزیدن  

این و آن رو  و این و آن کشار، جشدا ی نشاپشئیر اسششت  نمی توان گفشت کشه نمی  

دانند اسشتقال  در این معنی، میزان سشنجش اندازه آزادی ابتنار یک ششخر و یک  

گانی تر هسشتند و میزان ابتنار باالتر  ملت اسشت   در جامعه به نسشیتی که ابتنارها هم 

   است، استقال  و آزادی بیشتر است 

اسششتقال  از آزادی، توجیه وابسششتگی نویش و برداشششتن مان  از سششر راه مدانله  

قدرت پس اصشرارششان بر جدا کردن لسشاب نارجی در امور دانلی ایران اسشت   

ردن عزم لامیان رژیپ   افزون بر این، راه دادن وابسشته ها به بدی ، سشی  اسشتوار ک 

بر لمایت از آن می شششود  به سششخن دیگر، هپ جامعه ملی را بدگمان و نسششیت به  

ششرکت در جنیش همگانی کپ رغیت می کند و هپ تک پایه رژیپ هقوای مسشل  و  

 سازمانهای سرکوب و رولانیان  را، در پاسداری از آن، استوارتر می کند  

کشه میشارزه بشا مثلشد زورپرسششت، یشک میشارزه    بشا این وجود و برغپ این واقعیشت  –  6

اسششت، بدیلی با این هدف، نمی باید واکنش لمله های زبانی این مثلد بگردد  و  

نیز، نمی بشایشد راه تحو  را برآنهشا بینشدد  بشه عنس، می بشایشد بزر  راه تحو  را  

پدید آورد و از آنها بخواهد در آن شششوند  این تحو  نو  فرجام اسششت و هر  

 زودتر انجام پئیرد، برای ایران و نود آنها، بهتر است      اندازه  

 

 ن پانزدهم   پرس    ❊

 

ارزیابی شدما از نقش احزاب و سدازمان های چا و اپوزیسدیون در جنبش اعتراضدی دو سداله  -   15

اخیر چیسدت  آیا نیروی اپوزیسدیون پر سدابقه مشدتمل بر احزاب، سدازمان ها و شدخصدیت های  
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دموکراتیک و چا، بدون برخورداری از هویت مشترک و جمعی و اعالم شده، قادراست حضوری  

نه بعنوان رهبر جنبش مردمی( داشدته باشدد  آیا بدون این وجود و حضدور    موهر چدر حد خود و 

 مستقل در عین شرکت در جنبش همذانی می توان به رفع این ضع  پرداخت  

 

 :پانزدهم  پرس  به پاسخ ❊
 

 پاسخ به پرسش هژدهپ کار پاسخ به این پرسش را آسان می کند:      

کوشش برای ایجاد بدیلی با هدف روشن، به عم  آمده است؟ این کوشش    –  1

نتیجه   به  اما  به عم  آمده  پاسخ داد کوشش  توان  نتیجه رسیده است؟ می  به 

 نرسیده است  اما اگر بخواهپ پاسخ رادقیو کنپ، باید بگویپ:

نرر که دینامیک رژیپ، دینامیک تجزیه و دینامیک نیروهای نواستاراستقرار    از این 

دموکراسی دینامیک اتحاد بوده اند، تاییری بس مهپ روی داده اند  بدیهی است  

که به یمن جنیش مردم ایران است که اولی گرفتار جریان تجزیه گشته و دومی ها  

وقعیت نود و رژیپ و واعیت کنونی  توانا ی همگرا ی و اتحاد را جسته اند  هرگاه م 

کشور را نیک در  کنند و عزم لیات در میارزه برای هدفی را بجویند که در  

بدی  می   بمثابه  نقش نود  ایفای  به  توانا  پیشنهاد کردم،  به پرسش هژدهپ  پاسخ 

 شوند  

نیود هویت جمعی که فرآورده شرکت در جیهه ای می شود که نقش بدی  را    –   2

رد، محروم کردن نویش است از ایفای نقش بدی   نقش آنها محدود  برعهده می گی 

مردم ایران بازی کردند و قاب  مقایسه می    88می شود به نقشی که در جنیش سا   

شود با نقشی که این گونه شخصیت ها و سازمانها در جنیش های مصر و تونس ایفا  

 کردند   

در جنیش همگانی  –  3 با شرکت  است که همزمان  توان هویت  بدیهی  می   ،

جمعی و مستق ، بیشتر از آن، بدی  را سانت   را که جنیش تا تمامی عوام   

را نجوید، تا رسیدن به هدف، ادامه     -از جمله بدی     – مساعد با پیروزی نود  
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نمی یابد  اما شخصیت و یا سازمان سیاسی هویت نود را از اندیشه راهنما، و از  

ش می جوید  پس بر او نیست که به انترار هدف و رو  و اندازه فعالیت نوی 

بنشیند و در گرماگرم جنیش، در پی هویت جمعی  برناستن موجهای جنیش 

شود  هرگاه هدف را نیک تشخیر دهد، به میزانی که اندیشه راهنمایش بیان 

استقال  و آزادی است، برانگیزنده موجهای جنیش و جهت دهنده به آنها می  

 شود  بااین وجود،

هر شخر و یا هر سازمان سیاسی که بخواهد در راباه با جنیش همگانی،   –  4

به نود هویت بدهد، می باید در مقام بدی  قرار گیرد و در مقام بدی  عم   

کند  زیرا قرارگرفتن در این مقام، به او امنان می دهد نماد بدی  ارور بگردد 

 ی  را فراهپ آورد  و برای شخصیت ها و سازمانهای سیاسی، امنان شرکت در بد

 

 ن شانزدهم   پرس    ❊

 

تا کنون اپوزیسددیون از برخی حرکات که به دعوت موسددوی و کروبی انجام شددده اسددت،   -  16

حمایت کرده اسدت. آیا اپوزیسدیون می تواند در عین همراهی با این گرایش، خ  مشدی مسدتقلی  

 نیز داشته باشد  چذونه  

 

 :شانزدهم پرسش به پاسخ ❊
 

پرسش روشن نیست  زیرا از جمله دعوت های این دو، دعوت به  جنیش   –  1

برای  اجرای بدون تناز  قانون اساسی« است  آن بخش از  اپوزیسیون« که 

از  نین لرکتی لمایت کرده است، لنپ انحال  نود را امضا  کرده است   

 را که این هدف متعلو به این رهیری است و هرکس آن را می پئیرد، تحت  

این رهیری قرار می گیرد و استقال  و هویت نود را از دست می دهد  بدین 

قرار، لمایت از لقوق انسانی این دو و ارج نهادن به مقاومت آنها یک سخن 
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است و همسانی جستن با آنها درهدف و شرکت در لرکتی به رهیری آنها برای  

دیگر است   تحقو هدفی که  اجرای بدون تناز  قانون اساسی« است، سخنی  

اولی کاری بجا و دومی کاری نابجا و برباد دهنده هویت و شخصیت و استقال   

 و آزادی نویش است  

تا آنجا که من می دانپ، مردم ایران نود تصمیپ گرفتند بر نیزند  اما این   –  2

جنیش نمی توانست ادامه یابد، زیرا فرق است میان هدف کردن  رأی من کو«  

کو« هوالیت جمهور مردم   در مصر و تونس، هدف  با هدف کردن  لو من  

 لو من کو« شد  این شد که مرلله او  جنیش با موفقیت انجام گرفت  در  

این دو کشور نیز، هرگاه  لو من کو« شفاف نگردد و جنیش به استقرار والیت  

مردم   یا  آورد:  نمی  بیار  بیشتر  را  نتیجه  دو  از  ینی  نشود،  موفو  مردم  جمهور 

پ بند سازگار با سلاه امرینا و اروپا، یا لتی، بازسازی استیداد نواهد  ساالری نی

 بود  در لا  لاار، التما  وقو، نتیجه او  قوی تر است  

و بعد از آن، باور    88بدین قرار، کار درست آن بود که پیش از نرداد        

اصالگ  پیگیر، برای مردم توای  داده می شد  را رژیپ والیت مالقه فقیه، قاب   

جز در جهت تحقو لاکمیت مالو قدرت کانونی،  رهیر«، نیست  باید عوام   

کسان و سازمانها ی به این مهپ    –پیروزی یک جنیش همگانی تشری  می شدند  

  از جمله، باید توای  داده می شد که تا وقتی هدف جنیش، لقوق    – پردانتند  

د  به  را  پیروزی  تا  ادامه  قابلیت  نگردد، جنیش  آورد  هرگاه همگان  نمی  ست 

شخصیت ها و سازمانهای سیاسی به دنیاله روی بسنده کرده باشند، نویشتن را 

اننار کرده و موقعیت نویش را از دست داده و به مردم کشور لقیقت را نگفته  

اند  بنابراین، اعتماد مردم را از نود سل  کرده اند  برآنها است که در صدد 

 رین کار که قاب  اعتماد گشتن است، بپردازند جیران ناا شوند و به ارور ت 

به     -   3 نقد هدف  نقد کرد:  و  بود  نقاد  باید  می  مردم جنیش کنند،  زمان  هر 

ترتییی که هدف او ، لقوق ذاتی انسان و جامعه ملی، بنا بر این، والیت جمهور  

بر  در جریان رشد  مردم،  تصمیپ  و مجری  دولتی لقوقمدار  استقرار  و  مردم، 

دالت اجتماعی، هدف دوم و  استقرار دموکراسی شورا ی هدف غا ی  میزان ع
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لحره   ملی،  اقوام عضو جامعه  از  و هریک  ایرانی  مرد  و  بگردد   نان که زن 

پیروزی جنیش را لحره لقوقمند گشتن بشمارند و جنیش را تا پیروزی ادامه  

  دهند  نقد رو  نیز ارور است   را که تحو  سرانجام بخش نیاز به شرکت 

همگان در جنیش همگانی دارد  از این رو، نقد رو  بنار آن می آید که موان   

 از سر راه همگانی شدن جنیش و ادامه جنیش تا پیروزی، برداشته شوند   

بدین قرار، استقال  و آزادی نه تنها دو لو از لقوق هر انسان و هر گروه        

بلنه برای ایفای نقشی بایسته  و سازمان، از جمله، گروه و سازمان سیاسی هستند، 

 و شایسته، ارور هستند   

اما اگر آقایان موسوی و کروبی دعوت به جنیش کردند، نقش شخصیت ها   – 4

و سازمانهای سیاسی و نیازشان به استقال  و آزادی نویش، بیشتر می شود  زیرا  

ز  انتقاد موق  آنها هماندن در محدوده رژیپ  و موا  آنها هاجرای بدون تنا

قانون اساسی  نیز بر کارشان افزوده می شوند  به یمن این استقال  و آزادی  

است که جنیش این دو و لامیان نود را در راست راه تحو  نو  فرجام، به  

 پیش می برد 

و        نا سره  از  سره  تمیز  نیست   ویرانگری  انتقاد  است که   یادآوری  در نور 

گی های لو است  به ترتییی که ابهام  پئیرفتن سره و برنودار کردنش از ویژ

 ها زدوده شوند و هدف و رو  شفافیت کام  بجویند  
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 پرسش هفدهپ:   ❊

 

اپوزیسدیون سدیاسی، که از احزاب و سازمان و شخصیت های بالبا بیر ماهبی تشکیل می   –   17

شددود، هنوز از برآمد جمعی حول یک پالتبرم و یک خ  مشددی سددیاسددی نا توان مانده اسددت. 

 های درون آنان ناشی از چیست و راه رفع این ها کدام است    شکاف 

 

 پاسخ به پرسش هفدهپ:   ❊

 

از دید کسشی که عمری را در کوششش برای ایجاد جیهه گئرانده اسشت، پاسشخ       

پرسششش اینسششت: اگر  نین جیهه ای بوجود نیامده اسششت، بدین معنی اسششت که  

عوام  مسششاعد با ایجاد آن اششعیو تر از عوام  مان  ایجاد آن هسششتند  در تاریخ  

  با بیرون رفتن  معاصشر ایران، جیهه ای به رهیری مصشدق و کاششانی ششن  گرفت 

مرداد   28کاشششانی و تنی  ند و به ندمت قدرت نارجی درآمدنشششان، کودتای 

ممنن شششد و جیهشه از میشان رفشت  جیهشه ملی دوم و سششومی پشدیشد آمشدنشد و دوام 

نیاوردند  در سشا  او  انقالب، کوششش ششد جیهه ایجاد ششود، میسشر نششد  در پی  

  ششد و سشرنوششتی را یافت که از  ، ششورای ملی مقاومت تششنی 1360کودتای نرداد  

آن آگاهید  از آن پس نیز، منرر اتحاد ها ایجاد شششده و از میان رفته اند  عاملها ی  

که مان  از تشششنی  جیهه و رسششیدن به اتحاد می شششوند را از زبان واقعیت می باید 

ششنید  واقعیتی که جیهه ها و اتحادهای ایجاد و منح  ششده هسشتند، عوام  بسشیاری  

 عام  را بر می گزینپ و به شرگ زیر، می آورم:   10بر می شمرد  را  

اندیششه های راهنما، به قو  فوکو، بیان های قدرت هسشتند  این بیانها به تضشاد    –   1

اصشالت می دهند و به اشرورت قدرت را هدف می کنند  امروز، فیلسشوف و جامعه 
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دیشششه راهنمشای  شششنشا  فرانسششوی، ادگشار مورن، می گویشد: در غرب، بشا فقشدان انش

درنور روبرو یپ  وقتی غرب با این مششن  روبرو اسشت، اید ولوژیها ی که از غرب 

انئ ششده و با واقعیتی که جامعه ایران اسشت، سشازگاری نیز نیافته اند، کجا کارآ ی  

پیشدا می کننشد؟ نقشد آنهشا در جهشت تاییر بشه بیشان آزادی و برنورداری از توان لش   

 ارها است  مسا   کشور، ارورترین ک 

بااین وجود، انسششان بدون اندیشششه راهنما وجود ندارد  اما این انسششان می باید       

تجربشه و انتقشاد را رو  کنشد و باور پی گیر، انشدیشششه راهنمشای نود را در جهشت  

متحو  گردانشدن آن از بیشان قشدرت بشه بیشان آزادی، تاییر دهشد   ون این نقشد  

ر نمی شود  آدمی زمانی نسیت به اندیشه راهنما  انجام نمی گیرد، ثیات رأی نیز میسش

متعصش  اسشت و زمانی اشد آن می ششود  این به کنار، اندیششه های راهنما ی که  

بیانهای قدرت بسششا به محک تجربه آزموده نشششده، مان  بزر  اتحاد هسششتند  هپ  

  دارنده را از همگرا ی باز می دارند و هپ او را با اندیششه های راهنمای دیگر، اشد 

می کند  ششنانت اندیششه های راهنمای دیگر، بسشا بی غیرتی تلقی می ششود  نتیجه 

اینسشت گروه ها و افراد سشیاسشی یندیگر را نمی ششناسشند  هر گروه قالیها ی را می  

 سازد و دارندگان طرز فنرهای دیگر را، در ینی از آنها، قال  گیری می کند  

یش پشای آدمی بگشئارد  جیهشه  بیشان قشدرت هشدفی جز قشدرت را نمی توانشد پ   –   2

هایی که به تششنی  نرسشیده، از میان رفته اند و جیهه ها ی که مرلله ها ی را طی  

کرده و به هدف نزدیک شده هجیهه ملی او   و سپس، از میان رفته اند، یا از آغاز، 

قشدرت را هشدف گردانشده انشد و یشا بشه تشدریج، برای گرایشششهشا ی از آن جیهشه، هشدف  

زادی، جشای نود را بشه هشدفی سششپرده انشد کشه قشدرت اسششت هنمونشه، اسششتقال  و آ 

 تحو  بعدی جیهه ملی او  و شورای ملی مقاومت   

در تاریخ ایران، اتحادها ی که قدرت را هدف کرده اند، تا رسشیدن به هدف و        

پس از آن،  اداره قدرت« ه = دولت  نیز از عهده برآمده اند  سشلسشله های سشلانتی 
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از این نو، هسششتنشد  در انقالب ایران، هشدف اسششتقال  و آزادی و والیشت جمهور 

لسشله های سشلانتی را پدید می آوردند، مردم بود  اما اتحاد، مث  اتحادها ی که سش

یک عنصشر هژمونیک داششت هنمینی و رولانیان قدرتمدار  این عنصشر، با اسشتفاده  

از  مسشتضشعفانی« که گرفتار این وهپ بودند که صشال  قدرت شده اند و اینک آنها  

هسشتند که قدرت را بنار می برند، قدرت را، به عنوان هدف، جانششین اسشتقال  و  

والیت مالقه فقیه را جانشششین والیت جمهور مردم کردند  مقایسششه اتحاد آزادی و  

دوران انقالب با اتحاد دوران نهضشت ملی ایران، ما را از واقعیتی بس مهپ آگاه می  

کند که غفلت از آن، سشی  می ششود قدرت هدف ششود و عنصشر هژمونیک عام  از  

، مصشدق و گرایششهای  هپ پاششیدن جیهه بگردد: در جیهه ملی او ، عناصشر محوری 

وفادار به او، استقال  و آزادی را تا آنر، هدف شنانتند و از میارزه برای تحققشان  

دسششت برنداشششتند  از این رو، بنا بر اسششناد، برغپ بیرون رفتن بخشششی از جیهه ملی،  

نهضشت ملی به هدف هملی کردن صشنعت نفت و دولت   بسشیار نزدیک ششد  جیهه تا  

کودتا اشرور ششد و انجام گرفت  آورد  نود از میان نرفت   رسشیدن به هدف دوام 

در  این دو تجربه اینست: گرایشهای شرکت کننده در اتحاد نمی باید بر یندیگر  

تفوق بجویند و، اگر هپ وجود عنصشر یا عناصشر محوری اجتناب ناپئیر باششد، این 

اششند که از  عنصشر یا عناصشر می باید نماد هدف باششد و یا باششند و مردم مامالن ب 

   هدف جدا نمی شود و یا نمی شوند 

راباه قیپ و صشایر با مردم، عام  سشوم پا نگرفتن اتحاد ها اسشت  تواشی  این که    –   3

لزب های سششیاسششی که در ایران تشششنی  شششده اند، از آغاز، به نود نقش رهیری 

کننده و به جامعه نقش رهیری شششونده داده اند  از وجود وجدان همگانی غاف  و  

برای مردم، دانا ی قا   نیوده و بنا را بر نادانی آنها گئاشششته اند  نتیجه اینسششت که  

عم  از راه مردم را نیآمونته اند  گمانششان این بوده اسشت و هنوز نیز اینسشت که  

اتحشاد آنهشا سششازمشان رهیری کننشده را پشدیشد می آورد و مردم، در جشا، تشاب  اوامر و  
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ینند که لرکتی از سششوی مردم نشششد، اتحاد را  نواهی آنها می شششوند   ون می ب 

بیهوده یافته و به آن پایان بخشششیده اند  لا  این که، در مرلله او ، اتحادی که  

پدید می آید، هپ رو  کار را می باید عم  از طریو مردم بشناسد و هپ هدف را  

اسششتقال  و آزادی و لقوقمندی کند و هپ، به نود، نقش نیروی محرکه را بدهد   

کشار نیروی محرکشه برآوردن نیشاز جشامعشه اسششت وقتی می نواهشد بشه جنیش درآیشد   

نیروی محرکه در جنیش قرار می گیرد و سششازماندهی نودجو  جامعه را میسششر  

می سشازد   ند و  ون نیروی محرکه و رو  عم  آن را، پیش از این، به تفصشی ،  

انجام، این جامعه تواشی  داده ام  از آن پس، نوبت به سشخنگو ی می رسشد و سشر 

بسششا  نشد    – اسششت که ابتنشار عمش  را باید از آن نود کنشد و هرگاه نیروی محرکه 

را توانشا بشه ایفشای نقش بشدیش  دیشد، بشه آن این نقش را می دهشد    – نیروی محرکشه  

بااین وجود، پیششاپیش می باید معلوم باششد که وظیفه بدی  تصشدی دوران انتقا  

رسشید، اصش  بر کثرت آرا  و عقاید و الیته والیت با  اسشت  این دوران که به انجام 

جمهور مردم اسشت و رأی مردم اسشت که اکثریت و اقلیت را پدید می آورد و هر  

تعیین کننشده نویش را در اسششتقرار دموکراسششی و تحو  آن بشه   دو نقشششهشای 

 دموکراسی شورا ی، برعهده می گیرند  

د معین باشششد: آفت بزر  که به  مح  عم  اتحاد یا جیهه باور شششفاف می بای   –   4

لیشات شششورای ملی مقشاومشت و اتحشادهشای دیگر پشایشان داد، تاییر محش  عمش  بود   

تواشی  این که مح  عم  نیرو ی که دموکراسشی، بنا بر این، اسشتقال  و آزادی را  

هدف می کنشد، در بیرون رژیپ والیت فقیه و الیته درون ایران، به معنای اسششتقال   

جی، اسششت  هرگشاه یشک و یشا  نشد گرایش محش  عمش  را تر   از هر قشدرت نشار 

کنند، جیهه یا اتحاد از میان می رود  لتی وقتی ششخصشیتها و سشازمانهای سشیاسشی در 

، از یک طرف لمایت می کنند، به ششرلی در هدف نزا، گرایششهای درون رژیپ، 
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  که آمد، هویت نویش را از دسشت می دهند و اگر در اتحاد ششرکت داششته باششند، 

 آن اتحاد را از میان می برند  

یادآور می ششوم که از تجربه ها، ینی تجربه اتحاد در سشا  ششهرها بود  همه          

آنها، بخاطر جئب شششدن کسششان و گروهها ی، در ینی از دو طرف رژیپ، از میان  

رفتند   از این رو، از نخسششتین و مهمترین کارها، تعیین مح  عم  جیهه یا اتحادی 

   ی نواهد در ندمت جنیش مردم ایران قرار گیرد است که م 

نود سشانسشوری و سشانسشور یندیگر، از عوام  پا نگرفتن و بر فری پاگرفتن، از پا    –   5

در آمدن جیهشه یا اتحشاد بوده اسششت  در لقیقشت، هر اتحشادی تشششنیش  می شششود،  

تمای  دارد به سشانسشور گرایششهای تششنی  دهنده نود از راه دسشت آویز کردن 

جیهه، یک صدا«  نه تنها در درون جیهه یا اتحاد، دو جریان آزاد اندیشه ها و     یک 

اطالعات برقرار نمی ششوند و بحد آزاد رو  نمی گردد، بلنه جیهه تمای  دارد به  

سششانسششور گرایشششهای نارج از نود  همین بال دامنگیر   رهیری جنیش سششیز« و از  

ششخصشیت ها و سشازمانهای   عوام  جدا ششدن ها از آن  رهیری« گششت  هرگاه 

سشیاسشی، تجربه بحد آزاد را قدر ششناسشند و جلسشه ها را به جلسشه های بحد آزاد به  

معنای درسشت کلمه بد  گردانند، دو جریان آزاد اندیششه ها و اطالعات برقرار می  

ششوند و به بانیان و ششرکت کنندگانش، نقش مهپ غنا بخششیدن به وجدان همگانی و  

 گانی را می دهد  ممنن گشتن جنیش هم 

اسشاوره کردن سشازمان و برقرار کردن راباه رهیری کننده و رهیری ششونده     -   6

میان سشازمان و اعضشای نود و میان سشازمان و سشازمانهای دیگر به اسشتناد اشرورت  

قرار گرفتن در موق   نیروی برنودار از هژمونی«: این عشامش  نیز از عوامش  از پشا  

پیش از آن، شششن  نگرفتن جیهه در سششا  او     درآمدن شششورای ملی مقاومت و 

انقالب هلزب جمهوری نواهان موقعیت هژمونیک بود  ششد  از بد اقیالی، در هر  

دو مورد، سشازمانهای هژمونی طل  قدرت فراگیر را می طلییدند  اسشاوره سشازمان  
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را باید ششنسشت و پئیرفت که تاییر راباه انسشان و سشازمان اشرورتی به تمام دارد:  

 ری کننده اعضا و سازمان وسیله است و هدف را نیز اعضا معین می کنند  رهی 

برقرار کردن رواب  ششخصشی قدرت، در سشا  یک سشازمان سشیاسشی، عام    –   7

انششعاب می ششود،و در سشا  یک جیهه یا دولت، از عوام  متالششی ششدن آن می  

ب  گردد  هپ در سشا  سشازمان سشیاسشی و هپ در سشا  جیهه، برقرار کردن روا 

شخصی قدرت با هدف بدست آوردن مهار سازمان و جیهه انجام می گیرد  فراوان 

مششاهده ششده اسشت که عضشویت در جیهه، بخاطر تسشویه لسشاب سشیاسشی، با اعضشای 

دیگر سشازمان عضشو جیهه و یا رقییان سشیاسشی اسشت   ناننه عضشویت در کنفدراسشیون  

  نخسشت سشازمانهای سشیاسشی را  دانششجویان ایرانی، بنار اینگونه تسشویه لسشابها رفت 

 متالشی کرد و سرانجام نود متالشی شد   

لتی وقتی هدف اسشتقال  و آزادی اسشت، اتحاد می باید ششنلی را بجوید که        

 مح  عملی برای اعما  هژمونی از  

راه برقرار کردن رواب  ششخصشی قدرت باقی نگئارد و جیهه را وسشیله تسشویه لسشابها 

ی اسشت که در ششورای ملی مقاومت، اششخا( بر اسشا  راباه  ننند  در نور یادآور 

ششخصشی رهیری سشازمان مجاهدین نلو با آنها، به عضشویت دعوت ششده بودند   

رهیری لزب جمهوری اسشالمی نیز از راه رواب  ششخصشی قدرت پدید آمده بود   

 هردو از میان رفتند، عاملی مهپ از عوام  از میان رفتنشان، این عام  بود  

گریز از روشششنا ی و گرایش مصششرانه به ابهام: زمانی در مجسششسششه ماالعات و    –   8

تحقیقات اجتماعی، مششاو  تحقیو در باب الزاب سشیاسشی ششدم که از مششروطیت  

بدین سشو تششنی  ششده بودند  آن زمان، از میهپ بودن مرامنامه و برنامه عم  لزبها 

ا میهپ  تعریو کردن بس شششگفشت زده شششدم   در جیهشه ملی دوم نیز، هشدف  هشا ر 

 ارور شمرده می شد  

از گرایش مردم  ،هدفها را ششفاف بیان کنیپ  ،با این تواشی  که هرگاه بخواهیپ
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گریز از روششنا ی به سشرای    ،ن زمان تا امروزآبه جیهه ملی کاسشته می ششود  از  

 ابهامها را رو  سازمانهای سیاسی و نیز شخصیتهای سیاسی یافته ام 

قشای نمینی نیز بر این بود کشه بشایشد دو پهلو و میهپ سششخن  آ  ،در دوران انقالب

میهپ گو ی فرصشت انتقاد و  ،ور ششدم که ششما در غرب هسشتیدآگوید  به او یاد 

لمله های تیلیااتی شدید به شما را ایجاد می کند  ناگزیر از اتخاذ مواا  نسیتا  

گفت: در  دسشت و پا گیر  ششد  این ششد که  ،در تهران ،ششفاف ششد  این موااش  

نها را می آسششخنانی گفته ام  امروز الزم باشششد نالف   ،بنا بر مصششلحت ،فرانسششه

 گویپ 

از عوام  کوتاهی عمر جیهه و یا اتحاد می   ،پالتفرم های میهپ  ،بدین قرار      

شود  شفاف کردن تعریو از هدف و هدفها و رو  و راباه شرکت کنندگاه در 

 در شمار کارهای ارور است   ،جیهه یا اتحاد 

نیود راباه میان اتحاد یا جیهه با نیاز جامعه:  جیهه ملی او  به نیاز جامعه به     -  9

و   نارجی  سلاه  به  بخشیدن  پایان  معنای  به  از    ،زادیآاستقال   جلوگیری 

وابسته استیداد  دوم  ،بازسازی  ملی  جیهه  داد   می  به    ، پاسخ  بخشیدن  تقدم  با 

نیاز پاسخ می داد که قدرت نارجی  نه به نیا  ،زادیآ ز جامعه ملی که به این 

ن  آاز    ،مسل  را بر اد نود بر نیانگیزد  سرنوشتی که جیهه ملی دوم پیدا کرد 

ن نیاز جانشین آسرنوشت همه اتحادها ی شد که نیاز جامعه ملی را با این یا    ،پس

ه سانت  ورده های فرصت هایی بوده اند کآکردند  اتحادهای کوتاه عمر فر

نریر فرصتی که سانت گمان، در دوره بو  بود: گروه ها ی    –گمان بوده اند  

لترناتیو  آبر این گمان شدند که لمله امرینا به ایران قاعی است  پس می باید  

در   ،نآ  پیش از  -لترناتیو نقش پیدا کرد  آبعنوان بخشی از    ،شد و یا دست کپ

مدند  نیود  آ فرصت و زمامداری بوجود    اتحاد ها برای استفاده از  ،دوران انقالب
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بلنه    ، نها شدآنه تنها عام  شنست    ، راباه با نیاز جامعه و ارزیابی نا بجا از واعیت

 قای نمینی و رولانیان تشنه قدرت  گشت   آ مونیک هژعام  قوت عنصر ه

ورد و قابلیت طی مرال  تا رسیدن به  آبرای ایننه اتحاد دوام    ،بدین قرار      

باید به دیرپا ترین و همگانی    ،بدی  و ایفای این نقش را پیدا کندمرلله   می 

 ترین نیازهای جامعه پاسخ گوید  

دست کپ اعو انالق سیاسی از عوام  تعیین کننده است:    ، اگر نه فقدان  –   10

تخری     ،با غفلت از این واقعیت که عق  قدرتمدار با تخری  شرو، می کند

لمرو سیاسی است  این تخری  همراه است با بی  رایج ترین رو  در ق   ،یندیگر

 ،ثیاتی بس شگفت انگیز  توای  این که وفای به عهد با هدف و اتحاد پئیرفته

اگر نگو یپ وجود    ،بس کمیاب گشته است  نتیجه اینست که اطمینان به یندیگر

در لد اق  است  وقتی شرکت کنندگان در اتحاد به یندیگر اعتماد نمی   ،ندارد 

  ،نهاآمردم  گونه بتوانند به اتحاد    ،و در کار تخری  یندیگر نیز بوده اند کنند  

از موان     ،اعتماد کنند؟ عادی شدن تخری  یندیگر و نق  عهد با هدف و اتحاد 

 بزر  بر سر پا گرفتن اتحاد است 

میارزه با ترور انالقی و بسا تمامی روشهای تخرییی و دروک و    ،در همه لا      

ارورتی به تمام    ،برای سالپ کردن محی  سیاسی  ،نقش دادن به انالق سیاسی

 دارد  

 

 

***** 
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                        1390تیر    26تا   13از  779  شماره

 از  ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 ن خود  ی  ندآوقتی انسانو دان  و ز ان و  کان را از 
 

 

 با سالم و عرا خسته نباشید

سواالتی برایم پیش آمد که   ”را خواندم و انقالب چذونه ر  می دهد "مقاله اخیر شما 

در بخشی از مقاله   .برایتان نوشتم و ممنون می شوم که مانند دفعات قبلی پاسخذو باشید

اصول راهنمایی در دسترس مردم   این است که ، الزمه بناگزاری جوامع باز"نوشته اید که 

باشد که هم خود برخاسته از اندیشه آزادی اند، هم در خلق گبتمانها و کردارهای آزادی 

مهمترین کارها در همه جوامع، توسعه معانی مرتب  با   محور نقش دارند. امروزه یکی از

باور، خواه سکوالر و خواه دینی، است. جریان آزاد این چنین    آزادی در حوزه نظامهای

معانی ای درجامعه این امکان را پدید می آورد که مردم بتوانند آزادی، استقالل و  

 ".کرامتمندی خویش را که قدرت از آنها ربوده است بازیابند

ید که نتیجه آن رشد عمقی آگاهی  آیا شما روند جنبش با همین سرعت را خوب میدان  -  1

دسته افرادی که در جنبش آن  و آشنایی بیشتر آنها با مباهیم و فرهنس دموکراسی برای  

بوده اند و همچنین زیاد شدن بدنه اجتماعی جنبش و همه گیرشدن جنبش به دلیل در  

ن  قول شما دیدن روزمره زندگی خودشان و نی شده  معرا قرار گرفتن با این مباحث و ب

روندی چند ده ساله را برای رسیدن به دموکراسی م ل کشور فرانسه را الزم میدانید  و یا  

در آن شرکت ندارند را هم    "وقوع یک انقالب با یک حرکت سریعتر که تمامی اقشار لزوما

آشنایی با مباهیمی که شما ذکر کردید    "میتوان به دموکراسی رساند  به این خانر که اوال
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از ما جامعه جوان و استبدادزده ملموس نیست و بدلیل سانسور هم نمی توان   در ذهن خیلی 

 آن را به جامعه بس  داد و تشریت کرد،  

تجربه کسدب کنند و فرهنذشدان را هم بدسدت   آن را ببینند،  مردم باید از آن اسدتباده کنند،

 .بیاورند چون در شوره زار هر چه تالش بکنی گلی در آنجا نخواهد رویید

در ابتدا با تشدکیل دولت موقتی که حقوقمند باشدد و جلوی ایجاد سدتون پایه های  "هانیا  و

قدرت را بذیرد برای رسدیدن به دموکراسدی کافیسدت و در ادامه باید به کار فرهنس سدازی  

جدددندددبدددش هدددم  اگدددر  حددداال  کددده  ایدددنسدددددت  چمدددندددظدددورم   پدددرداخدددت. 

راه   ،ای  باال شدکل بذیردهمذانی هم نشدد عیب ندارد انقالب که بشدود و دولت موقتی با شدر

 )برای فعالیت و آگاهی دادن به مردم خودبخود باز میشود

یامد قابل پیش بینی بوده که بعلت پ البتده در آخر مقاله ذکر کردید که اهور دیکتاتوری      

 .مقاومت مردم در برابر تغییرات در سبک زندگی و جهان بینی شان ر  داده است

ن در حال حاضدر چند درصدد از راه انقالب را رفته اسدت و فکر به نظر شدما جامعه ایرا  - 2

 میکند چقدر از عمر این رییم باقیمانده است  

 با سپاس از زمانی که میذاارید

 میراشرفی

 

 پاسخها به پرسشهان❊

 

پاسااخ به پرساا  اولن پی  از این توضاایی داده ام  ه ز ان و  کان اات اوی   – 1

غیر از ز ان و  کان البیعی اسااااان. ز ان اات اوی تابع و ل اات اوی اسااااان. به 

واقعین دیفری   و وتاه و یا بمند  ی شاود. در این اا و یزانی  ه اا عه و ل  ی  ند

ه ان اندازه  ه اا عه ای هرصااتها را ن به ن هرصااتها هسااتندآور  ی شااوم و آرا یاد

وادان ه فانی او نسبن به ح وق خوی     ونها را  ی سوزاند غتنم  ی ش ارد و یا آ

ایران از   وبدین ساااو 57از ان زب  وو ز ان و  کان غنی یا ه یر اسااان. برای  ثال

ن ناداشااااان و ز اان نیز در اختیاار  آلحااظ  کاانی در  وقعیتی قرار گرهان  اه پی  از  

 د برای این  ه اا عه اوان نیروی  حر ه آایران شاااد. هرصااان بزرگی پدید    ردم

  و رشد بفردد. ا ا به قول  سانی  ه بازوهای اوانان را بکار خشونن گستری گرهتند
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در  اار   ونهااآبنی صااااادر  ی خواسااااان  اه اواناان  غزهاایشاااااان را بکاار انادازناد و 

بازوهای اوانان را بکار   وینیقای خ آبا اسااتقاده از قدرت داری   وبازسااازی اسااتبداد

 اده تااوز وراق  رد و هرصان رشاد بساوخن  آانداختند. خشاونن گساتری ز ینه را 

 و ی  نسل ایرانی تمف شد. 

سااوخته و ز ان اات اوی صاارف   و دهآهر هرصااتی پدید   ون پق تا ا روزآاز        

تخریاب نیروهاای  حر اه گشاااااتاه اسااااان. و  کاان اات ااوی )سااااارز ین ایران و 

 ینهای  نال ه و نیز ت ا ن اهان( قم رو بحرانهای ویرانفر گشااااته اساااان.  ساااارز

وادان ه فانی غنای نزم را ناساته و  وهشادارها  رتب داده شاده اند. با این واود

این قاوده  هم نکرده اسان  ه اساتبداد هرصان ساوز اسان و  ز ان  تواه نزم را به 

 ین ساااااوختاه  ی گرداند.  را صااااارف تخریب نیروهای  حر ه  ی  ناد و  کاان را ز

پناداری ااا عاه ایرانی تااریخ البیعان خوی  را ن ی شااااانااساااااد و ن ی داناد  اه ایران 

ن را به ز ین ساوخته بدل  رد. اا عه نیاز ندارد  آسارز ینی سارسابز بود و اساتبداد  

 دن ایران را بشاناساد. تاریخ واقعی تاریخی اسان  ه آتاریخ روزهای نخساتین پدید 

 وی این  ه تخریب ا روز نیروهای  حر ه و بیابان شادن ایراناسات رار دارد. توضای

ناگهانی نیساان. ا ری اساان  ه اساات رار اسااته اساان. اساات رار این ویرانفری و 

ویرانفری های دیفر به اا عه ایرانی  ی گوید وا ل تخریبها اسااتبداد اساان. و این 

قدرن تنظیم  ی  در دولن خزصه ن ی شود. هر انسانی  ه راباله خود را با واستبداد

زادی و ح وق خوی  غاهل  ی شاااود و خود و دیفر نیروهای  آاز اسااات زل و  و ند

 .  حر ه را در ویرانفری بکار  ی برد

ور  ی شااوم  ه نساابن  ساات یم واود دارد  یان رشااد انسااان و راباله او با  آیاد     

هبود  م ز ان و  کانن  سای  ه  شاقی  ی  ند و این  شاف اه ین تعیین  ننده در ب

باا   ویا  قرن  ی ساااااازد. او در لحظاه خمگ  وبساااااا از هر دقی اه وو  یف زنادگی دارد

هساااتی این ه انی  ی اوید  یعنی ز ان و  کان بی نهاین  ی اوید. ا ا  سااای  ه 

اسااتعدادهای خود را بکار ن ی اندازد و لحظه های زندگی را بسااا در تخریب زندگی  

انادازه ویرانی   و یزان ز اان و  کاانی را در ویرانفری بکاار  ی برد  وبکاار  ی گیرد

 . عین  ی  ند

نها  ه  ن   وادان بین  و ومم اا عه  را  ی باید غنی ساازند  آ ار  وبدین قرار    

 اینسن  ه   وبصیر گردانند ووادان ه فانی را بر راسن راه رشد وبدان وو

وردناد و اه یان لحظاه هاا و اه یان  آز اان و  کاان را باه اختیاار انساااااان در   –  1.1

د.  وتاه  به ا هور  ردم خاالر نشاااااان  ننا  وبی وققاه ووالن و  وقعیت  در اهاان را
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 ردن ز ان ضارور اسان و بساتفی  سات یم دارد به غنی شادن وادان بین  و دان  

 و غنی شدن وادان ه فانی توسال این وادان. 

برای این  ه انساااان بتواند و ر خوی  را دراز  و والن را هراخنای هساااتی   -2/ 1

 ی  وضارور اسان  ه راباله با ز ان و  کان را  سات یم  ند. دقیگ بخواهی  وبفرداند

رهاا سااااااخان. تر  ویرانفری و   وباایاد پنادار و گقتاار و  ردار خوی  را از باار زور

راباله انسااااان را با ز ان و  کان تغییر  ی دهد. نون او  ورو   ردن سااااازندگی

پق دو  ار را با هم اناام  ی دهدن  وتاه  ردن و بمند   واسان  ه زندگی را  ی ساازد

 و کاان. با توضااااایی هایی  ه داده شاااااد ردن ز ان و  ون   ردن و بزرگ  ردن 

سااان در  ی یابیم  ه ز ان را  وتاه  ی  نیم وقتی دان  خوی  را بیشااتر  ی  نیم آ

ز ان را دراز  ی  نیم زیرا هی  از  وو به رشاد خود شاتاب  ی بخشایم. در ه ان حال

هر دقی ه از ز ان در    ودر   ام رشااد و ساااختن ون صاارف ویرانفری ن ی شااود وآ

در  کانی اسان  ه نشاساتن و  ود ی  در لحظه خمگآا و ری برابر  ی شاود. اختیار ب

در هساتی بی  ران اسان. دسان آورد   ویا ایساتادن را  قاین  ی  ند ا ا در ه ان حال

 ید. آبکار  ی   وبسا نسل بعد از نسل واو اهانیان را

نیاز به ز انی ندارد  ه هرانسویها صرف است رار  وخالی شدن از زور  وبدین سان    

د و راسای  ردند. این ز ان را  ی توان بسایار  وتاه  رد هرگاه انساانها از اسات زل 

برای خدا بکنو.   وزادی خوی  غاهل نشوند. هراوان شنیده اید  ه هر  ار  ی  نیآو  

زادی و آساات زل و از ا  ود ی راباله را راباله با خدا  ندآهرگاه  دقیگ سااخن اینساانن 

خالی از  وپندار و گقتار و  ردار او  وح وق خوی  غاهل ن ی شاااود. به ساااخن دیفر

د ی آدر راباله قرار گرهتن با قدرن  ی شااود.   ودراا وزور  ی شااود. غقمن از خدا

ناگزیر اسن بار زور پندار و گقتار و  ردار  و ه بخواهد بیشتر به قدرن نزدی  شود

ب ثابه  واودی نساابی و  وزادی انسااانآاساات زل و  وح ی ن  خود را بیشااتر  ند. در

دارد. به این دلیال سااااااده  ه خدا   ویعنی خداوزادی  المگآنیااز به اسااااات زل و   وهعاال

نیسان یعنی  اده  تعین هسان.  اده  تعین هسان یعنی ابر هسان. ابر هسان یعنی 

ن از اسات زل غقم وزادی انساان نیسان. از این رو اسان  ه غقمن از خداآاسات زل و 

تکرار  ی  نم  ه  وزادی و گرهتار زندان ابر گشااتن اساان. و از راه هایده تکرارآو 

ن این  ه اساااات زل  آزادی از یکدیفر ادا ی ناپذیر هسااااتند. ی  دلیل  آاساااات زل و 

اسات زل  واسات زل وم ی داریم وداشاتن اسان. ننانکه  ی گو یم اسات زل  الی داریم

اسات زل اسان.  ال و ومم و قوه رهبری را  وبکار بردن داشاته هازادی آر ی داریم. 

  و اگر آزادی نباشاااد وزادی نیسااان. و نیزآ وبکار  ی بردیم. پق اگر اسااات زل نباشاااد

ن در  آاسااات زل نیز نیسااان. زیرا  سااای  ه  ال هراوان دارد ا ا توانا به بکار بردن  
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  و اساااات زل ر ی ندارنداز گرساااانفی  ی  یرد.  رد ی  ه   وخریدن دانه نانی نیساااان

از اسات زل   وزادی انتخاب ندارند و اگر اسات زل ر ی دارند ا ا ن ی توانند ر ی بدهندآ

در  ی یابید نرا   وزادی تو ل  نیدآخوی  نیز  حرو ند.   ی در راباله اسااااات زل و 

 بر سرنوشن خوی  ونین ندارید. 

ند. زیرا همساااقه قدرن  هرانساااویها ز ان دراز صااارف  ردند و هنوز نیز  ی  ن     

اندیشاه راهن ا گشاته و قدرن تنظیم  ننده راباله ها شاده و اا عه بر وهگ راباله قوا 

ورده های آقشااربندی اسااته اساان. از این رو اساان  ه  یزان تولید و  صاارف هر

 در این اا عه و اا عه های دیفر رو به اهزای  اسن.  وویرانفر

 ه ن ی توان »این  قاهیم« را به االزع   ا ا در این ا ربا شااا ا  واهگ نیساااتم -1/3

ا هور  ردم رسااند. راسان اسان  ه ساانساور شادید اسان. ا ا خود ساانساوری  ه 

ن هر بسایار شادید تر اسان. »رادیو بازار« را  ی باید بکار انداخن وانساانها  ی  نند

زندگی    واگر خود را  سااا ول و ل به ح وق ذاتی خود نفرداند انساااانی ح وق دارد.

 س ولین در قبال خوی  اسن.    ورا ن ی سازد بمکه ویران  ی  ند. پق  ار اولخود 

وری ح وق دیفران  آدر  ی یابی  ه  س ولین یاد ونون به ح وق خوی  و ل  ردی

 ونها نیز داری.  س ولین زندگی بدون نیاز به استبداد حا م را نیز داری . پقآرا به  

و راساای شااورا ی را نیز داری. در   ساا ولین گسااتر  اا عه  دنی برخوردار از د 

ورد. آ ی توان این اا عه را پدید    ودر ساااالی راباله با دوسااان  وساااالی هر خانواده

ن در سااااالی اا عه  می در گرو و ل به  ساااا ولین برخورداری از حگ  آگسااااتر  

االزع اساان. هر ساای حگ دارد االزع پیدا  ند و  ساا ولین دارد  ه این االزع را با 

 ارد. تا ه فان حگ االزع خود را بکار اندازند. دیفران در  یان بفذ

د ی درپی  آاالزع یاهتن در وین حال هعال و هعل پذیرانه اسان. هعال اسان زیرا       

ن  ی شاود  ه االزع بیابد و االزع را به دیفران  برسااند. ا ا هرگاه االزع انساانها  آ

االزع  ی باید به و ال   وبساااااا اا عاه را هعال پذیر تر نیز  ی  ناد. پق ورا هعاال نکناد

هعال   ونآ د نقن و نفونفی هزینه شاااادن آاالزع یاهتن از در وبیاناا د.  برای  ثال

  و اساااان. ا ا اگر این االزع بکار خود خوردن و دشاااانام دادن به اسااااتبدادیان بیاید

ی را نیز پیدا ن ی  ند. حال  ویرانفر  ی شاااود و قابمین انتشاااار در ساااالی اا عه  م

اگر اقتصاااااادداناان  ردم را از اه یان اقتصااااااد تولیاد  حور و از ن   نقان و   ونکاهآ

اا عه انتخاب پیدا  ی  ند. یارانه خواری از  حل  وگاه  نندآن در این اقتصاد  آ د آدر

 اده  ار  آهرو  ثرون  می را خقن خوی   ی شااا ارد و خواسااان دقیگ  ی یابد و 
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 اده  ار اا عه ای غیر از اا عه نشاااساااته به انتظار قرارگرهتن  آا عه   ی شاااود. ا

 پول نقن بر سقره اسن. 

با اسااتقاده از ا کانان هنی ادید و بسااا   وگاه  ی شااودآهر ق  ه  وبدین سااان      

 ی تواند ن   ر ن پنام یا وسااایمه ارتباال ا عی را بیابد  ه  ونآبدون اساااتقاده از 

هم تبمیغااتنی    وشاااااار  ی دهاد. این وسااااایماه ارتبااال ا عیح ی ان را  ی اویاد و انت

قادرت ادارهاا و قادرت اداری نیسااااان و هم دروغ هاا را هاا   ی گرداناد و هم ح اایگ را 

انتشاااااار  ی دهاد و هم ح ی ان را بکاار هعاال  ردن ااا عاه  ی برد و هم ر ن نهاارم  

 .)وسا ل ارتباال ا عی ( در خد ن استبداد را بی اوتبار و بی اثر  ی  ند

هرض  نیم  ا عین دانشاااو بر واود ی  انتخاب روشاان وادان پیدا  ردند و  -1/4

خر دبیرسااتان نیز  بسااال دهند. آ وزان سااالهای  آ وشاایدند این وادان را در دان  

در ه فانی  ردن این وادان  ی  وشاد. این  وورندآنیروی  حر ه ای  ه بواود  ی 

هنوز نیز نیاز به ومم    وا بر انفیزدنکه هعال شااود و انب  ه فانی رآوادان  برای 

بر هادف و رو  داردن هادف  نظاام اات ااوی بااز و دولان ح وق ادار  بیاانفر ونیان 

نها و تغییر  آشاااناساااا ی ساااتون پایه های قدرن و برداشاااتن  وا هور  ردم و رو 

به ی ن رو    وسااخن دساتفاه اداری و نظا ی و ایااد اقتصااد تولید  حور و اینه ه

زادی از سااوی هر ایرانی به ترتیبی  ه نظام ادید هم حاصاال  ار  آل و  ردن اساات ز

زاد در انتخاب نوع تصا یم باشاد و هم راباله آانساانهای  سات ل در گرهتن تصا یم و 

زادی  المگ باشاد. اا عه ای  ه آاسات زل و  ونه راباله با قدرن  ه راباله با خدا وها

 ری شورا ی  ی گردد. دارای نظام  ردم سان وبدین سان ساخته  ی شود

ر ان نه آر ان اسان و  ی پرساید به این آبدیهی اسان شا ا خواهید گقنن این         

ر ان تح گ پذیر اسان و یا نیاز  آیا در   یاق ی   شاور این آوقن  ی توان رساید؟ 

به ننین تحولی در ساااااالی اهاان اسااااان؟ هربار  ه ی  ساااااا انه باز و رو   ار  

 ی  وشام راه حل    و ده اند. در این ااآاین پرساشاها نیز به و ل   وپیشانهاد شاده اسان

   کن را پیشنهاد  نمن

الفو ه واره ضارور اسان. زیرا اندیشاه و و ل را  ی باید بدان تصاحیی  رد و به •

د ی راه و رو  را از یااد ن ی برد و در بیراهاه قادرت اداری آنسااااان  اه آی ن واود  

باه  عناای خیاالی تح گ    ور اانآن را  آغاان قادرن   اه  بم  -خود را گم ن ی  ناد. الفو  

اا عه ی  رشاته خیزشاهای    وضارور اسان نرا  ه اگر نباشاد  –ناپذیر  ی باورانند  

تسااامیم اساااتبداد باقی  ی  اند. ننانکه نند   وبی هردا  ی  ند و هر نوبن  ویوق تر

تر  اساتبدادیان اساباب زورگو ی بیشا   ونوبن در انتخابان شار ن ه فانی شاد و هر بار

اسااتند و  ردم در  دار بسااته بد و بدتر زندانی تر شاادند. الفو  ه پذیر  ه فانی  
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هر ق  ی داناد ناه  ی  ناد.   وخود واا ال تنظیم حر تهاا  ی شاااااود. در ااا عاه  ویااهان

در  ی یاابناد  اه دولان زور    وباه تادریج  وساااااتون پاایاه هاای ابااریان اساااااتبادادیاان نیز

 براا اندنی نیسن.

نهاا  اه  ی خواهناد  آ  ور اان تح گ یااهتنی(  عموم شااااادآ=    حاال  اه تکمیف الفو )   •

ن را آ واز الریگ دهان به گو   ودر ساالی اا عه ووادان بر این الفو ه فانی شاود

 تبمیخ  ی  نند. 

 وزان ( نون دیفر ن ی خواهد راباله آنیروی  حر ه تغییر )دانشافاهیان و دان   •

یم  ژو ه واره وکق الع ل ر خود را با قدرن )دولن در تصاااارف اباران( تنظیم  ند

باه  ردم   ودر ااا واز این قادرن روی بر  ی گرداناد و  و االی ب ااناد – ااهیااهاای نظاا ی  

رابالاه خود و ااا عاه را باا اسااااات زل و   –باه رو  باان    -  وورد. این باارآروی  ی  

زادی  المگ تنظیم  ی  ناد. تنظیم این رابالاه نون نیااز باه خاالی  ردن پنادار و گقتاار  آ

برخوردار    وزادی ذاتی خودآهر ق را از بیشاترین اسات زل و   و ردار از زور داردو 

 ن ی  ند

سااایبها و آخشاااونن زدا ی )از ا مه  بارزه با   وتوضااایی این  ه در ساااالی اا عه •

 نابسا انی های اات اوی ( 

رو   ی شاااود و وسااایع ترین شااابکه ارتباالی برای گرهتن و دادن االزع و هعال  

هر ق از خود شاااروع  ی  ند و ساااپق با دیفری   و ی گردد. پق  ن برقرارآ ردن 

انساانها را صااحب ز ان و  کان  ی   واین راباله را برقرار  ی  ند و گساتر  شابکه

  وتاه و الوننی  نند.  وه ز ان ونها ا کان  ی دهد  ه هر دو راآ ند و به 

از انها ی  ه  باواود سادهای ایااد شاده توسال س –این رو  را پی  از ان زب      

با  وه ین   وو بعد از ان زب -قدرن را هدف هعالین  بارزه سااایاسااای  ی شاااناختند  

پیروزی   – 1ن این دو  وه ین و  وه ین های دیفر شاادندن  آبکار برده ایم. حاصاال  

با واود  خالقن نزدی  به ت ام   ودرصااد آرار 76در انتخابان ریاساان ا هوری با  

رویاارو ی پیروز باا  زتااریاا    –  2ازهم قادرت ادار و  حزبهاای قادرت ادار و روحاانیاان با 

نند   وخرآورده بود. دسااان  آ ه ت ا ی وساااا ل ارتباال ا عی را به تصااارف خود در 

 یمیون   35قای خ ینی  گقنن آ  وروزنا ه را هم توقیف  ردند و نون ناتوان شااااادند

  شااااار ان  ننادگاان در راه پی اا ی هاای   ونآبفویناد بماه  ن  ی گویم ناه و  در پی  

 اشاین اودام   واوتراضای را به قالع سار و دسان تهدید  رد و ه انالور  ه  ی دانید

 وا اا  اا تاا ا روز  ون پق نیزآبکاار اناداخان.  از    ورا باا اوادام اواناان و نواواناان

  وه ین رو  را بکار برده ایم. بسیاری دیوارهای بمند سانسور را شکسته ایم

 ن.دیوارهای براا انده نیز هرو خواهند ریخ
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پاسااخ پرساا  دوم شاا ا نیز داده شااد. با این  ودر پاسااخ به پرساا  اول شاا ا  - 2

 ندو ا ر  هم را خاالر نشان  ی  نم  وواود

تاربه را رها نکرده   ونها  ه به هدف ان زب ایران وها  رده اندآنون   واین بار  -2/1

این ا یاد واود دارد  اه تارباه تاا رسااااایادن باه نتیااه ادا اه پیادا  ناد و پق از   واناد

نا  کن و یا بسایار  شاکل شاود.   وباز ساازی اساتبداد واسات رار ونین ا هور  ردم

هرگاه دساااان  م  سااااانی  ه  ی خواهند ن   نیروی  حر ه را بروهده    وبدین قرار

ن آا با بحر بر سااار رسااااندن  ن شاااوند  ه بحر در خوب و بد ان زب رآبر  وبفیرند

تحول بسایار  هم و سارنوشان ساازی روی داده اسان.    وتاربه به نتیاه اانشاین  نند

 بخصوا  ه

 

نااتوان  ردن  ثمار زور پرسااااان و   و60از  ااه هاا  پی  از  ودتاای خرداد    –  2.2

توانا  ردن ت ایمهای اانبدار  ردم سااانری را در دسااتور  ار قراردادیم. روشاای  ه 

بی اوتبار شاادن  زتاریا در پی  ودتای   وابتز بود. حاصاال این ابتز  ودر پی  گرهتیم

و بی اوتبار شادن گروه راوی و دساته ها و اشاخاا زور پرسان  دتمف  60خرداد  

 ونیو او به ژزادی و ودم هآنفام ن ض  یثاقی شااا ل سااه اصاال اساات زل و او. به

ز ایشای  ه نهضان  می ایران آ دن شاد. ر ق پهموی المب در آیم صادام درژخد ن ر

  ردود شده بود.  وبه رهبری  صدق بود

 رد ی   ودر برابر اساااتبدادیان ونتیاه اینسااان  ه هم از ز ان خ ینی بدین ساااو      

 ه خواساتار  ردم ساانری هساتند. بخشای از اا عه به ح وق انساان  قرار گرهته اند

اگر  راقبن شاود  ه  ثمر زورپرسان نتواند ضاعف  وو ح وق  می وارف اسان. پق

 ی توانیم اال یناان    و ادن باه خاد ان قادرتهاای سااااامالاه گر ابران  نادآخود را باا در  

 ام بفیرد.حاصل  نیم تحول از استبداد به  ردم سانری با  وه ین  ا ل انا

وز م باالینی گویاای  رگ   و88خرداد    22یا   ااهی پی  از ت ماب بزرگ در    -  2/3

ن وز م آیم را در امسااه ای با حضااور ه والنان در ها بورگ تشااریی  رده ام.  ژر

نها  عین  ی آا روز خود را واضی تر نشان  ی دهند. پق تکمیف را  ردم و انب  

یم بر ژاناازه ر  ون را ادا اه دهنادآبرخیزناد و   نناد. هر گااه ا روز باه انب  ه فاانی  

ز ین  ی اهتد. ا ا برای این  ه وضاعین ایران بعد از ان زب و وضاعین ا روز  صار 

روشای  ه در پاساخ به پرسا  اول شا ا تشاریی  ردم را  ی  وو ساودان تکرار نشاوند

 باید با رو  زیر تو م و  ا ل  رد و بکار بردن

  و ادی اسن و نیز بدیمی توانا به تصدی تغییر ساخن دولنزآاندیشه راهن ا  ه بیان   •

 قبول ه فانی یاهته باشد. و ی باید  وپیشاپی 
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ینده و وضعیتی  آبخصوا ترق از    وترسهایی  ه اا عه را از حر ن باز  ی دارند  •

نا عمو ی  ه  ی تواند اایفزین وضااعین  نونی بفردد  ی باید اای خود را به ا ید 

ینده و وضاعین روشانی بساپرد  ه اانشاین وضاعین  نونی  ی شاود. ا ا ا ید به آبه  

ینده را از راه شاااقاف و تا   کن اسااان بی ن ا  ردن انتخاب )هدف ساااازگار به آ

برقرار شاود. از   وزاد اندیشاه ها  ی بایدآد. پق اریان  الفوی بان(  ی باید ایااد  ر

این سو ی اسن  ه بکار ا روز  ویکی ستیز و دیفری  خالقن و سو ی ن د وسه  ار

اینساان   وید. ادا  ردن سااره از ناسااره و اانشااین  ردن ناسااره با ساارهآو هردا  ی 

ن ا ی و وقتی انسااااانها »برضااااد« دولتی و دینی و اندیشااااه راه اری  ه باید  رد. 

نسبن به دولتی و دینی و اندیشه راهن ا ی و گروهی  ه  باید اانشین    وگروهی شدند

 دنی  عین آتواه  اهی و واهی را پیدا ن ی  نند. تکمیف رهتنی را  ی باید    وشاااااوند

اگر به تشاخیا شاقاف وضاعیتی نیاناا د   ون د وضاعین  واود  و ند. به ساخن دیفر

 وویرانفری اساااان. در اریان ان زب ایران ویساااانن د ن  و ه  ی باید اانشااااین  رد

زادی ب ثابه اندیشاااه راهن ا و آ وشااا  شاااد  اا عه باز و دولن ح وق دار و  بیان  

 وتشااریی شااوند و ثرن گرا ی در وین توحید بر ساار اصااول راهن ای  ردم سااانری

قای  آوادان اسان ا ا سااز انهای سایاسای و  و  ا بی  و اا عه بر وضاعین اانشاین

ی و  زتاریا خود را ن اد قدرن تصااور  ردند و بکار بازسااازی اسااتبداد شاادند.   خ ین

ستیزه گری   این  بر نسال شار ن اساته در ان زب و نسمهای بعد از ان زب اسن  ه 

زاد و ح وق و آرا دون شاااون انساااان بشااا ارند و ن ادی را  ار انساااان  سااات ل و 

  را ت ند بدانند و رو   نند.

 

 پرس  در باره ن یسیتهن   ❊  
 

 صدر و با آرزوی سالمتیبا سالم به شما جناب آقای بنی     

در مصدداحبه جدیدتان با رادیو عصددر جدید در مورد تیسددیته، در مورد رابهه انسددان با       

  چذونه میشدود مدرسده وسدیله شدود و انسدان هدف :  بنیادها از جمله مدرسده صدحبت فرمودید

تنظیم شددوند و نظامی برقرار شددود   هچذونه کتابها و موضددوعات مربون  را تعیین کند  م ال،

دانشددذاه. چون هر بچه   هکه انسددان را هدفمند کنند. منظورم از مدرسدده ابتدایی گرفته تا ب

انتخاب کند. لهبا توضدیت دهید. از این که باز مزاحم راداشدته باشدد تا با آن هدف    باید علمی
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نلبم. مجبور شددم که دوباره سدوال کنم چون موضدوع  میشدده و وقت شدمارا میذیرم پوزش  

تشدکرز فراوان از    اکند. بایجاد می  بسدیار مهم اسدت و همانهور که شدما گبتید انقالبز بزرگی

 .شما

 و سالمت باشید  شاد

 

 پاسخ به پرس ن ❊

 

 وسااااااز ان یاهته اند ودر اا عه ها ی  ه بر اصااااال روابال قوا  ودر حال حاضااااار    

اد و...( تعمیم و تربیتی را ژسااانریها )ساار ایه و دولن و دین و  رد و سااکق و ن

تربین   واهراد را برای خد ن به خود  وساااز ان داده اند  ه از  ود سااتان تا دانشاافاه

این   و وز و دانشااااااوآان   رابالاه  یاان بنیااد تعمیم و تربیان باا د  و ی  ناد. در نتیااه

 راباله اسنن

بنیاد تعمیم و تربین و وتعمیم و تربین  ننده  وبنا براین وتعیین  ننده هدف •  

 ن »سانری« هستند. آوسیمه انسان و هدف تربین خد تکار برای این یا 

دسااتفاه تعمیم و تربین تا بخواهی نخبه گرا اساان و ضاااباله ا   ودر این راباله    

 وز آانالباق پذیری دان   و وز و دانشااوآخبه ها و اساتعداد دان  برای تشاخیا ن

 و دانشاو با خد ن در یکی از »سانری« ها اسن. نتیاه اینسن  ه

ا ثرین بزرگیو از  تعمیم و تربین دانشاااافاهی و حتی دبیرسااااتانی و بسااااا از  - 1 

  حروم  ی شوند و  وتحصیل

یند و  رد ی  ی آهعل پذیر بار  ی   ونون از ابتدا برای خد ن تربین  ی شوند  –  2 

شاوند  ه دا م نفران تنظیم راباله خود با قدرن )یکی از ساانری  ها ه برای خد ن 

 تربین شده اند( هستند. و  ونآدر

نها را بیشاااتر  ی آهعل پذیری   وبنوبه خود  ویند  و این ا رآ تخصاااا بار  ی   – 3

بااه یاا   ااار  عین  ی پردازنااد و  نون   دیفر  ااه پرور    نااد. زیرا   ااارهااای 

 واودی وابساته ای   واساتعدادهای انساان به اناا شاان نیاز دارد را اناام ن ی دهند

لودن  حیال زیساان و اانشااین  آ ی شااوند.  ی بینید  ه با واود پی  خور  ردن و 

شاا ار بزرگ هن سااانران و دیوان سااانران و نیز   ویندهآینده شاادن یوق از آا ید به 

در رقابن انون   وار ن اظهار ح ی ن را نیز ندارند. اا عه هاسااایاسااات داران حتی  

ور اسااته اند و توان  هار آسااروتی ساارسااام  و یز بر ساار قدرن در   یاق اهانآ

  ردن را نیز از دسن داده اند. 
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 وختن و پرور  دادن انساااااان ااا ع آحاال اگر بخواهیم هادف تعمیم و تربیان را    •

  و ی باید  وبفردانیم

م و هن و هنر را باا قادرن قالع  نیم. یعنی ومم و هن و هنر را از رابالاه وم  –  1

ا کان رشاااد ومم و هن و هنر را نندین برابر   واساااتخدام قدرن رها  نیم. با این  ار

  رده ایم.

از   وی و...( رها شاادژنون ومم از بندگی سااانریها )ساار ایه و دین و اید ولو  – 2

پر ن ی  و ی رهد و با خود یفانه  ی شااااود.  تابهای درساااای ولودگی به  رام زورآ

 حتوای  تاب تاریخ   وشااوند از توایه ها با اسااتقاده از ومم و هن و هنر. برای  ثال

یم  ژی  رشااته توایه گری اساان )در  دارق ایران توایه گر ر  ودر حال حاضاار  و ه

وایاه گر اروپاا ت  وحاا م و دین از خود بیفااناه در بیاان قادرن و در ااا عاه هاای غرب

وبارن  ی شااااود از تاریخ ه انالور  ه روی داده اساااان. تاریخ ا رهای   و حوری(

واقع  سات ر اسان. انساان ا روز خود تاریخی اسان  ه اسات رار اساته اسان.  تاب 

تاریخ به او  ی گوید  ا ووه ا ور واقع نفونه اساااات رار اسااااته اند و نسااااان 

 اقعی او  دام اسن. ورده اند و هوین وآوضعین ا روز را پدید 

ب ثابه  ا ووه ای از   و وز و دانشااو هساتند  ه انتخاب  ی  نندآنون دان    - 3

نها  ی آاساااتعدادها به  وومم و هن و هنر را بکار  ی گیرند و به تدریج واساااتعدادها

 گویند انتخاب در خور  دام اسن.

 وز  و پرور  در  آدر باره نظا های   وبا دخترم زهرا وپق از نوشااتن پاسااخ     

ن را  ی اهزایمن او االزع  ی داد  ه آ د. حاصال  آگقتفو ی پی   و شاورهای  ختمف

این تدبیر را بکار برده اند. توضایی داد ه هنزند با شاوروی ساابگ تاارن    ودر هنزند

 تاارن نوب هم  ساااد شااد. هنزندی ها به  ویم  ه از  یان رهنژن رآنوب  ی  رد. 

یاد سار ایه سار ایه ساازی اهتادند  ه انساان اسان. پق بیشاترین بوداه و ا کان را 

  و تاا حادود زیااد ونناه را باایاد بیاا وزد راآباه تعمیم و تربیان اختصااااااا دادناد. انتخااب  

 و وزان درق را ههم نکرده اندآ وز و دانشااو  ی  نند.  عمم تا وقتی دان  آدان  

بنا بر گزار   –شااده اساان  ه هنزندی ها  در  درسااه  ی  اند. حاصاال رو  این

بعد از  ودر اروپا اول و در اهان وزبان و ریاضیان و وموم  ودر  سه درق -یونسکو

 وردیف اول 35دوم هساتند. تر یه   ام سای و دوم را دارد و ایران در   و ره انوبی

 نیسن.  

نها در ه ه  در دسترق ه ه انسا ونون ومم و هن و هنر از بند قدرن رها شدند  – 4

دیفر وسایمه ساماله اقمین بر ا ثرین ن ی شاوند.   واای اهان قرار  ی گیرند. این ساه
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زاد تر  ی گردند و آاز روابال قوا  وبه  یزانی  ه انساانها به این ساه دساترسای دارند

  ی توانند بنیادهای اات اوی را وسیمه رسیدن به هدههای خود  نند.  

 وبا دساترسای به ومم و هن و هنر واین خالر  ه اقمین زورپرسان در اا عه ها  – 5

به حداقل  ی رساد. نرا  ه  اه   ووسایمه های  خرب بساازند و حیان را تهدید  نند

سابب  ی   و یزان خشاونن در اا عه ها از راه هراهم شادن ا کان رشاد برای ه فان

 د.شود  ه خشونن   تر قابل توایه و بکار بردن بفرد

بیشااتر از دو سااوم تولید بشاار  خرب اساان. بخ  بزرگی از   ودر حال حاضاار  – 6

نیروهای  حر ه تخریب  ی شوند. ا ثرین بزرگ اا عه بشری نون به ومم و هن و 

در ساااازندگی ن   ن ی یابند نارم در ویرانفری ن    ی  وهنر دساااترسااای ندارند

ومم و دان  و هن را   بااروری یا  انساااااان ااا ع برخوردار از  واویناد. از ا ماه

 6نها گرسااانه اند و باز دسااان  م نهار  یمیارد از آی   یمیارد   واز این رو وندارند

 –حد ا ثر    – یمیارد ا عین  ار درخور را ندارند و ی   یمیارد نقر  ه  ار  ی  نند 

 بیشترین سهم از تولیدشان  خرب اسن.

راباله ا ثرین بزرگ  وشااااتابی  ه رشااااد ومم و هن گرهته اند  ودر حال حاضاااار  – 7

حتی در حد بکار بردنشاان قالع  رده اسان. این ا ثرین دا م   وانساانها را با ومم و هن

بزرگ تر و اقمین دان  و هن سااااز   دام  ون  تر  ی گردند. ادا ه حیان زیندگان  

بسااتفی به تغییر راباله انسااان با دان  و هن دارد.  واز ا مه وو ب ای  حیال زیساان

هم ا ثرین بزرگ در تحصایل دان  و هن شار ن  نند و هم  اربرد این به ترتیبی  ه  

 دو را تعیین  نند. 

قالع راباله دان  و هن و هنر با قدرن ی  ضاارورن اساان. از این  وبدین سااان      

قالع راباله ومم و هن و هنر با قدرن و برقرار شااادن راباله ا  با اسااات زل و  ورو

 ن  ه بدون توخیر  ی باید اناام گیرد.  اری اس وزادی انسان و و ران البیعنآ
 

***** 
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                  1390مرداد   9تیرتا   27از 780شماره 

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 90تا بهار  60از بهار 
 

پرس   ه ایرانیانو به  ناسبن شر ن  ن در   4000 بارزی وزیزو اهزون بر     

را   زیر  پرسشهای  و  بررسی  را  اند  آورده  بع ل  ا ریکاو  صدای  پارازین  برنا ه 

استخراج و برایم هرستاده اسن. پاسخها به این پرسشها هم  ی توانند  ودتای خرداد  

ا گروگانفیری  عموم  نند و هم  و ربال آن را با ادا ه انگ و ربال این دو را ب  60

بکار نسل ا روز در  بارزه بخاالر است رار ونین ا هور  ردم  ی آیند. به ش اری 

 از این پرسشها پی  از این پاسخ داده ام. از راه هایده تکرارو باز پاسخ  ی دهمن  

 

 ن نباشند هایده بی   ردم ا هور برای توانند  ی آنها به پاسخها  ه پرسشهایی❊

 

شما به نور علنی و مستند قبل از انتخابات ریاست جمهوری مخال  والیت فقیه  مخال     -1

و   بودید  فقهی  اسالم  مخال   چهارم    %76گروگانذیری   و  و سوم  دوم  نبرات  آوردید.  رای 

رای آورد.    %4انتخابات هم مانند شما نظر داشتند و کاندبدای حزب جمهوری اسالمی تنها  

که مردم مخال  خمینی بودند یا فکر می کردند او از شما حمایت می    آیا این نشان می دهد 

 کند و یا چه 

مدتی قبل از عزل شما  ارتش ایران در همه زمینه ها نیروهای عراق را در هم کوبیده     -  2

و در آستانه پیروزی بود. به جایی رسیده بود که کمیسیون بی نرف با قرار داد صلت که  

ایران خسارت می خواست بدهد و مرزهای رسمی ایران را قبول کرده    میلیارد دالر به  1000
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بود با امضای صدام حسین. چه کسانی از آمدن این کمیسیون جلوگیری کردند و باعث ادامه  

 جنس شدند  

آیا شما اولین و آخرین اصالح نلب این نظام شمرده می شوید زیرا شما هم می خواستید   -  3

 ه البته اصل والیت فقیه را نداشت  به هدف برسید  با قانون اساسی آن زمان ک

تبدیل شددد. آیا اصددالح نلبان این   "حق من کجاسددت"به  "رای من کجاسددت  "شددعار  - 4

 هدف شباف مردم که استقرار حاکمیت مردم می باشد را سانسور می کنند 

پیشددنهاد با کودتا علیه خمینی موافق بودید یا خیر و آیا نرحی در این مورد به شددما    - 5

 شد با خیر 

آیا  "والیت با جمهور مردم اسدددت و میزان رای ملت اسدددت"خمینی در پاریس گبت    -  6

 ایشان از پله های هواپیما که آمد پایین اینها همه یادش رفت 

شدددما خهاب به اصدددالح نلبان می گویید که جنبشدددی که خود را در محدوده رییم    - 7

 چه دلیل تعری  کند  محکوم به شکست است. به 

مشدکالت درخواسدت اصدالح نلبان در مورد اجرای بدون تنازل قانون اسداسدی که فق   8

زمانی قانونی هست که با اصل والیت فقیه زاویه پیدا نکند در چیست و آیا می تواند جنبش 

 را پیش ببرد یا خیر 

هزینه  شدما می توانسدتید با کمی سدازش با خمینی پسدت و مقام خود را نذاه دارید و   - 9

ای ندهید.چه چیزی باعث شدد که به جای آن کار پیشدنهاد رفراندوم به خمینی دادید و او 

میلیون آنزمان  بذویند به بنی صدر آری  من می گویم   35اگر همه ایران   "در جواب گبت: 

   "نه

این نظام از اول روش تقسدیم بین خودی و دشدمن را پیشده گرفته وکماکان می گوید    - 10

کوب می کنم یا سدقود می کنم. شدما در اول انقالب پس از اعدامهای اول گبتید: با  یا سدر

بددترین هدا شدددروع می کنندد و بدا بهترین هدا تمدام می کنندد تدا دیذر کسدددی نمداندد. اول 

بازماندگان رییم شداه  سدپس شدما و مجاهدین و بازرگان و قهب زاده و احمد خمینی و هم  
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سدوی و هاشدمی و کروبی و احمدی ن اد و مشدایی...این  اکنون اصدالح نلبان و خاتمی و مو

 خاصیت قدرت است یا کودنی جمهوری اسالمی 

جمهوری اسددالمی بارها فرصددت های نالیی را برای کسددب اک ریت و مشددروعیت   - 11

گرفتن از مردم را از دسددت داده. مانند انتخاب شددما که عزل شدددید و یا اسددتعبای مجلس 

و یا آمدن موسددوی و کروبی. چرا نظام هزینه ماندن خود را  شددشددم و یا اصددالحات خاتمی  

همیشده زیاد می کند و تن به بنی صددر و یا اصدالحات خاتمی یا انتخاب موسدوی نمی دهد   

 آیا این نظام اصالح نا پایر است و چرا 

 پیشنهاد شما برای تشکیل یک جبهه را برای مبارزه با استبداد توضیت بدهید.  - 12

وگانذیری در بازسدازی اسدتبداد چه بود و مخالبت شدما با گروگانذیری به چه  نقش گر  - 13

 .دلیل بود در حالی که خمینی اینکار را انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول نامید

 

 نپرسشها به پاسخها ❊

 

در پاساخ به پرسا  اولو یادآور  ی شاوم  ه دقیگ ترین تاریخهاو تاریخی اسان   - 1

  ه است رار داردن 

 خالقن با آن نوع اسزم  ه بیان قدرتی از نوع ونین  الم ه ه یه اسنو ادا ه    -1.1

دارد. بهنفام نخسااتین انتخابان ریاساان ا هوری ایرانو ارزیابی ناظران و روزنا ه 

نفاران ایرانی و خارای این بود  ه  ردمو از ا مه بخاالر  خالقن با تصااادی دولن  

ده اند. این  خالقن اسات رار اساته اسان و هم توساال روحانیانو به بنی صادر ر ی دا

ا نون نیز  ردم ایران با ونین  الم ه ه یه و ابزار قدرن شادن دین و بیفانه شادن   

در بیان قدرنو  خالف هساتند. آنها نه آخوند دولتی  ی خواهند و نه دولن آخوندی.  

 نه دین دولتی  ی خواهند و نه دولن دینی. 

د  ه  ردم ایران  ی دانساااتند نه نیز را ن ی خواهند  بسااایاری  دوی بوده ان –1/2

ا ا ن ی دانساااتند نه نیز را  ی خواهند. بدین ساااخن  ار خود را  ی پوشااااندند و 

هنوز  ی پوشاانند.  ارشاان ز ینه ساازی برای اسات رار اساتبداد هراگیر  زتاریا بود.   

اتقاقو شاب پی  از هنوز نیز  ارشاان براا و برپا نفاه داشاتن این اساتبداد اسان. از  

روز انتخابانو امساه شاورای ان زب تشاکیل بود. آقای هاشا ی رهساناانی از امساه 

خارج شد و نند دقی ه بعدو به امسه بازآ د و گقنن اح د آقا بود.  ی گقنن ا ام  ی 
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هر ایند  درساااین قم  ی گویند آقای بنی صااادر بساااود آقای حبیبی  نار برود و بعد  

ختیارات  هم بیشاتر اسان. نپذیرهتم و گقتمن هدف رسایدن به نخسان وزیر بشاود  ه ا

  ا ی با اختیاران بیشااتر نیساان. هدف  عموم  ردن صااحن و  ذب یکی از دو ادوا  

اسانن ی  ادواو ادوای شا ا آقایان روحانیان قدرت دار اسان. بنا بر این ادواو  ردم 

 شااااخصاااای از آننه در پیروی از روحانین ان زب  رده اند و ان زب آنها هدههای  

»روحانین«  ی خواهدو نداشااته اساان. ادوای دیفر اینساان  ه شاا ا دنبال رو  ردم 

شاادید و آنها اساات زل و آزادی و رشااد بر  یزان ودالن اات اوی و اسااز ی را  ی 

خواسااته اند  ه بیانفر این اصااول باشااند. شااهر به شااهر رهته ام و این اصااول را 

م خواسااته ام هرگاه  به خاالر این اصااول ان زب تعریف و تشااریی  رده ام و از  رد

 رده انادو باه  ن ر ی بادهناد. برناا اه ای را هم ارا اه  رده ام  اه باا اارای آنو این 

اصاااول  تح گ  ی شاااوند. هردا  ردم خواهند گقن  دام ی  از این دو ادوا راسااان 

ایران  اسااان. هرگاه به  ن ر ی دادندو بدون    ترین ابهامو  عموم  ی شاااود ان زب

 هدف های  شخا  ی داشته اسن و ش ا از  ردم پیروی  رده اید. 

بدین ساوو  60درصاد ر ی آورد. گرنه از  ودتای خرداد  4ادوای اول حدود   –1/3

انتخابان آزاد اناام نفرهته اندو ا او هر بار  ه  ردم در دادن ر ی شاار ن  رده اندو 

بودن دولانو ااانباداران حاا  یان   باا واود ونیان  الم اه ه یاه و در اختیاار »رهبر«

درصاااد بوده اند. هرگاه دولتی  سااات ل از ونین  الم ه ه یه   10روحانیانو   تر از 

 4انتخابان آزادی را تصادی  ندو درصاد الرهداران دولن روحانیان قدرت دار   تر از 

 درصد خواهد شد. 

د. گرایشای درصاد ر ی آوردن 90آن ز انو اانبداران  ردم ساانری بیشاتر از  –1.4

 ه بیان آزادی راو ب ثابه اندیشااه راهن ای ان زب پیشاانهاد  ی  رد و بالور شااقاف  

درصاد آرار را  76اصاول راهن ای ان زب و ربال آنها با یکدیفر را توضایی  ی دادو 

به دساان آورد. ا روزو با بی اوتبار شاادن  ثمر زور پرساانو اانبداران د و راساای 

 80در ی  انتخابان آزادو آرای این گرای  از   بیشااااتر از آن روز هسااااتند و بسااااا

ننین تاریخ  ساات ری اساان  ه اا برای   ترین تردید  درصااد نیز بیشااتر  ی شااود. 

باقی ن ی گذارد  ه رژیم ونین ه یه رهتنی و د و راسی با بیان آزادی ب ثابه اندیشه 

 .راهن ا آ دنی اسن

گقتفو  ردم. قرار بر این  با آقای خ ینی در باب انتخابان ریاسااااان ا هوری –1/5

شاد  ه او نقی و اثبان نداشاته باشاد. بفذارد  ردم خود صااحب صازحین را تشاخیا  
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دهناد و باه او ر ی دهناد. او پاذیرهان و اوزن نیز  رد. ا اا در و الو قول خود را در 

 باره آقای راوی ن ض  رد.

از  ورد آقاای از آن پقو ر یق ا هوری هاا برگزیاده هاای »رهبر« بوده اناد.        

خاات ی. یا  دلیال از دنیال ر ی دادن  ردم باه او این بود  اه  ردم دانساااااتناد ناا زد  

نیزو  ردمو از ا مه  88خرداد  22»رهبر«و آقای ناالگ نوری اساااان. در انتخابان  

به این دلیل  ه دانساتند نا زد آقای خا نه ایو اح دی نژاد اسانو به آقای  یر حساین 

  الی ناگزیر  ودتا  ردند. –خا نه ای و  اهیاهای نظا ی     وسوی ر ی دادند. آقای

بدین ساااانو هرگاه پرسااا   ننده و ا هور اوانان در خود ب ثابه تاریخی  ه       

اسات رار دارد و در وضاعین  نونی ب ثابه حاصال تاریخی بنفرند  ه اسات رار اساته 

به بنی صاادر  اساانو در  ی یابند نرا  ردم در نخسااتین انتخابان ریاساان ا هوری 

روی داد و نرا دو اریاان ه نناان رویاارویناد و   60ر ی دادناد و نرا  ودتاای خرداد 

هریا  از آنهاا ناه  ی خواساااااتناد و ناه  ی خواهنادن در  ی یاابناد  اه آن روز نزاع 

برسااار ونین ا هور  ردم با ونین ه یه بود و ا روز نزاع بر سااار ونین ا هور 

تردیاد ن ی  نناد  اه ونیان ه یاه رهتنی و ونیان   . و ردم و ونیان  الم اه ه یاه اسااااان

 ا هور  ردم آ دنی هستند.  

 

 در پاسخ به پرس  دوم خاالر نشان  ی  نمن – 2

ارت  ایران از  ااه دوم اناگو ابتکاار و میاان نظاا ی را از آن خود  رد. در   –2/1

انق  شاشا ین  اه انگو دو هیون با دو پیشانهاد به ایران آ دندن یکی هیوتی  ه  نقر

اسااز ی  و ور برقراری صاامی  رده بود و دیفری هیوتی  ه  نقرانق غیر  تعهدها 

تعیین و گساایل  رده بود. شااورایعالی دهاع و آقای خ ینیو پیشاانهاد غیر  تعهدها را 

با اصااازحاتی پذیرهتند. قرار شاااد هیون به وراق برود و  واه ن صااادام حساااینو با  

ا تحصاایل  ند. هیون االزع داد  ه صاادام پیشاانهاد پذیرهته شااده از سااوی ایرانو ر

شاد.   یزان غرا تی  60خرداد    25پیشانهاد را پذیرهته اسان. قرار بر آ دن هیون در 

 ه آن ز ان  شاورهای ورب برانفیزنده صدام به انگو پیشنهاد  ی  ردند به ایران 
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یارد دنر  یمیاارد دنر  الاالباه  ی  ردیم. هزار  یم  50 یمیاارد دنر بود.  ا   25بدهنادو  

 برآورد خسارن انگ بود توسال حکو ن هاش ی رهسناانیو بعد از پایان آنو  

ا ا نه  ساااانی  انع از آ دن هیون به ایران شااادند؟ ا ر واقع اینسااان  ه از  – 2.2

دهتر آقاای رااا ی باه وزیر خاارااه  وباا تمقن  ی شاااااود  اه بمحااظ هعال و انقعاالهاای  

 شوید.  ااریو هعز  از آ دن به ایران  نصرف

ا ا ا ر واقع  سات ر پاساخ به این پرسا  را دقیگ  ی دهدن آنها ی  ودتا  ردند        

و  انع از آ دن هیون صامی به ایران شادند  ه ادا ه انگ را برای اسات رار اساتبداد 

خوی  ضارور  ی شا ردند. با انفمساتان و ا ریکا و اسارا یل نقع  شاتر  در ادا ه  

 )پدر (  ه ر یق ا هوری و  عاون ر یق ا هوری  انگ داشاتند. با ریفان و بو

بودندو  عا مه ا تبر سااورپرایز را بع ل آورده بودند. آنها با آلن  ردن آقای خ ینیو  

دولن را تصرف  ردند و بالور  ست رو آن را در تصرف خود دارند و ه ننان ایران 

ویاروو ساتیز را در حم ه آت  و وضاعین انفی نفاه داشاته اند. زیرازیر  عا مه و ر

 ی  نند. آنها با بکار انداختن ساتون پایه های قدرنو بخصاوا ساپاهو  ودتا  ردند  

 و این  سپاه  دوی اسن  ه دولن او اسن و...

نسل ا روز و نسمهای آینده هینفاه نباید از یاد ببرند  ه آلن  زر و وزیر دهاع      

"اناگ وراق باا ایران در  در حکو ان تاانرو در دادگااه ایران گیان انفمیسااااایو گقانن  

سااااود انفمسااااتان و غرب بودو اسااااباب ایااد و ادا ه آن را هراهم  ردیم." نرا  ه 

اساااتبداد در  شاااوری نون ایرانو بدون پایه خارایو بنابراینو بدون نفاه داشاااتن 

زیر سامالهو برپا ن ی  اند. هم به این دلیلو بدون اسات زلو   – شاور در روابال  سامال 

 .ری  حال اسناست رار  ردم سان

   

 در پاسخ به پرس  سوم  ی بایدم گقنن – 3

در پی  نویق قانون اساااساایو شااالوده اصااول آنو ونین ا هور  ردم بود.  –3/1

ا ا  امق خبرگانی  ه تشکیل شدو از  وضوع و الن خود خارج گشن و ی  قانون 

 آن ضاادین هسااتند. در پی ار و بحر  قصاال با 6و  5اساااساای نوشاان  ه دو اصاال  

آقای  نتظریو ونین ه یه اای به نظارن ه یه داد. هرگاه آقای خ ینی قانون اساسی 

 –را ن ض ن ی  ردو او ال اصاااال ونین ا هور  ردمو   کن  ی گشاااان. از قرار 

آقای  شااکینی  ه تا زنده بود ر یق  امق خبرگان بودو در ن از ا عه قم گقته بود  

آقای خ ینیو دیرو  تواه شاده    –اسان سار روحانین  زه رهته  110در  ورد  اصال 

بود  ه هرصان  امق خبرگان را از دسان داده و قانون اسااسای به او اختیار اارا ی  
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نداده اسااان. این شاااد  ه ن ض قانون اسااااسااای را رو   رد. بعدهاو آقای هاشااا ی 

 . ن ا ام با واود قانون اساسیو ونین  الم ه ه یه را او ال  ی  ردرهسناانی گقن

بار قانون اساااااساااای را   75و اقز  60تا  ودتای خرداد    –اگر آقای خ ینی پق      

قانون اسااااسااای را ن ض ن ی  رد و آ ر تشاااکیل  امق قزبی و   –ن ض  رده بود  

تح یل حکو ن و نصااب ر یق شااورایعالی قضااا ی و دادسااتان  لو بر خزف قانون  

اسااسای ن ی شادو اصازح المبی  وضاووین پیدا ن ی  رد. ا ا ن ض قانون اسااسای از 

باقی ن ی گذاشااان. زیرا  ی باید ه فان به ساااوی او نیز  حمی برای اصااازح المبی  

ر یق ا هوری در اساات ا ن در برابر تااوز به قانون اساااساای و اساات رار ونین 

 الم ه ه یه یا اسااتبداد هراگیرو توساای  ی  ردند. نکردندو به حگ حا  ین خود و ل 

نکردند. خزر ناشاای از و ل نکردن  ردم به حگ حا  ین را قدرن )= زور( پر  رد  

 آقای خ ینی و دستیاران  هم بکار  ی بردند و هم آلن هعم  بودند. ه 

آننه  وضاووین داشانو به نتیاه رسااندن تاربه ان زب بود.  ا براین نظر    – 3/2

بودیم و هساتیم  ه ان زب ن ی باید تاربه نی ه ت ام بفردد و به سارنوشان ان زبهای  

ایرانو با ت ام توان ایستادیم.  پیشاین گرهتار شاود. پق بر سر اصول راهن ای ان زب

شاار ن در ابتز ها )  یثاق با حزب ا هوری اسااز ی  ه توسااال حزب ن ض شااد و 

 ار  را به انحزل  شاااااند و  یثاق با آقای خ ینی  ه از سااااوی او دو نوبن ن ض  

شاادن نوبن اول بیان ان زب را ن ض  رد  ه خود در نقل لوشاااتو اظهار  رده بود و 

ن اسااااسااای را ن ض  رد   ه خود ر ی دادن به آن را وااب شاااروی  نوبن دوم قانو

 یمیون بفویناد بماه  ن  ی گویم ناهو  ااری بی  از   35خواناده بود. وقتی او گقانن  

ن ض  یثااق  ردو زیرا رژیم هروونی را برقرار  رد. ا ااو سااااارانااامو ااام زهر را 

ن رهبری ن ض  سار شاید. و  یثاق با رهبری سااز ان  ااهدین خمگ  ه از ساوی ای

شااد. آقای راوی نیز  ار خود و ساااز ان  را به این اهزق  شاااند(و این ا کان را 

هراهم آورده اسان  ه ان زب ایران به هدف خوی   ه  تح گ شادن اصاول راهن ای 

 آن و است رار ونین ا هور  ردم اسنو برسد.

زهم دقیگ تر ا ا تاریخ ب ثابه  ا ووه ا ور  ساات ر پاسااخ  به پرساا  را با – 3.3

و اصاااول راهن ای ان زب ایرانو اسااات زل و آزادی و 60 ی  ندن با  ودتای خرداد  

رشاد بر  یزان ودالن اات اوی و نیز اسازم ب ثابه بیان آزادیو یکساره رها شاده اند. 

در نتیاهو »ونین با ا هور  ردم اساان«  ه از زبان آقای خ ینی در نوهل لوشاااتو  

 6و  5ن  الم ه ه یه ساپرده اسان. پق تضااد  یان دو اصال اظهار شادو اای به ونی

قانون اسااااسااای  صاااوب  امق خبرگان اولو بدون وققهو ادا ه دارد. هرگاه بنا بر 
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اسات رار ونین ا هور  ردم بفرددو اصازح المبی بی  حل  ی شاود. زیرا تضاادو با  

و در  حذف ونین  الم ه ه یهو حل شااده اساان. بدین قرارو دو الرف بالور  ساات ر ر

روی یکدیفر ایساتاده اندن آنها  ه بر اصال ونین ا هور  ردم ایساتاده اند و برآنند  

 اه تارباه ان زب ایران را باه نتیااه برساااااانناد و آنهاا  اه  ادوی ونیان  الم اه ه یاه 

هساتند و برای ونین ا هور  ردمو  حمی از اوراب قا ل نیساتند. نون اصازح المبی  

ی یاابادو نارمو اصااااازح المباان در  حادوده ونیان   حال و می در این رویاارو ی ن 

 الم اه ه یاه زنادانی  ی  اانناد و ن ی توانناد برای  ردم ونیان قاا ال شاااااوناد و در  

رویاارو ی سااااارانااام بخ و  حال و می از  ااانباداری از »نظاام ونیان ه یاه« پیادا 

   نند. از این رو اساااانو دا م به آقای خا نه ای هشاااادار  ی دهند  ه حاهظان واقعی 

نظاام آنهاا هساااااتناد و هرگااه نظاام آنهاا را بی ن    نادو در رویاارو ی باا ابهاه 

 د و راسیو تنها  ی  اند و س وال  ی  ند. 

با این حالو تاریخ ب ثابه ا ر واقع  ست رو  ایه  شتر یو  یان   ابمه ر یق    –  3/4

ب ا هوری با »ولی ا ر« راو آشاکار  ی ن ایدن با آنکه بنا بر قانون اسااسای  صاو

  ه یه خزصااااه  ی شاااادو ا ا نون آقای    امق خبرگان اولو ونین ه یه در نظارن  

خ ینی به ایقای ن   ناظر بساااانده ن ی  ردو تن به دولتی ) ا ووه سااااه قوه(  ه 

تحن ا ر او نباشادو ن ی داد. تن ندادن او ا ری  ست ر شد بالوری  هو ا روزو آقای 

رگزیاده و تحان ا ر خودو در حوزه خاا ناه ای تاا آنااا پی  رهتاه اسااااان  اه برای ب

 سا ولیت و   ترین اسات زل و می قا ل نیسان. بدین قرارو نه تنها اصازح رژیمو در  

اهان  حادود  ردن »رهبر« ناا  کن اسااااانو بمکاه ر یق ا هوری و وزیران تحان 

ا ر »رهبر«و در حوزه هاای اختیاار و  سااااا ولیان بسااااایاار  حادود خوی  نیزو هااقاد  

 . اختیار هستند

بدین ساانو اصازح المبی هرآرده ذهنیتی بریده از واقعین بود و هسان. از این         

رو اساانو در الول ز انو دو گرای  و ده پیدا  رده اساانن گرایشاای  ه واقعین را 

قدرن حا م  ی انفارد و اذب آن  ی شااود و گرایشاای  ه پی  ی برد ونین ه یه آن 

از ح وق و  را ن خوی  غاهل  ی  نوع از تنظیم راباله با قدرن اسان  ه انساان را

 ناد و  حکوم باه زوال اسااااان. این گرای  باه ابهاه  اداهع ونیان ا هور  ردم  ی 

 پیوندد.

 

 در پاسخ به پرس  نهارم ورض  ی  نمن  – 4 

نون رویارو ی واقعی و سراناام بخ و رویارو ی   یان ونین ا هور  – 4.1

 ردم )حگ  ن  و( با ونین ه یه اسنو اصزح المبانی  ه گ ان  ی برد »اارای 
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بدون تنازل قانون اساسی«و ونین  الم ه ه یه را قابل تح ل  ی  ند و برای ونین 

ساله  8نشدند نتیاه تاربه  ا هور  ردم نیز  حل  و می بواود  ی آوردو حاضر

پذیرند. پی  و پق از تاربهو نیزو حاضر نشدند و آقای خات ی و حکو ن او را ب

نیستند بپذیرند  ه اارای بدون تنازل قانون اساسیو ونین ه یه را  الم ه تر  ی  

 ند. در نتیاهو نه بخواهند و خواه نخواهندو تن به شقاف  ردن خود ن ی دهند. 

ام هستندن حاضر نیستند بفویند اصزح المبی نیسن. حاضر نیستند  ه ننان در ابه

توضیی بدهند اارای بدون تنازل قانون اساسیو نه تغییری در وضعین  نونی  

بسود ح وق ندی انسان و برخورداری اا عه از ح وق  می خوی  بواود  ی 

یکی ونین ا هور آورد؟ حاضر نیستند بفویندننفونه  ی خواهند بین دو ضدو

ورند؟ حاضر نیستند بفویندن  آساز  بواود  و ردم و دیفری ونین  الم ه ه یه

در  امق ا ثرین پیدا  ردند و ر یق ا هوری نیز اصزح  وبرهرض  ه یکبار دیفر

قای خات ی و حکو ن او و  امق ششم  ی توانند  آنه  اری بیشتر از  والمب شد

 اناام دهند؟ 

نها ن ی پردازند.   آساور  ی  نند و  الم ا به پرساشاهای اصامی را ساان وبدین ساان      

ن رو  ه  ردم آ»دلیمی« تراشیده اند و تکرار  ی  نندن قانون اساسی از  ودر ووض

یاد  اه بفو یم ناه  ی خواهیم. ا اا نباد  ی دانناد  ه  آن  ی آبکاار   ون ر ی داده انادآباه  

ونین ه یه با ونین  الم ه ه یه اانشااین شااده   ونآدر  وبه قانون اساااساای  نونی  ه

 ردم ایران ر ی نداده اند. ه ه پرساای  ه   واساان و سااالب ونین ا هور  ردم اساان

هاقد اوتبار اسان. اوتبار دادن به این   وی  اساتبداد در شارا ال خق ان برگزار  ی  ند

اوتبار  نها  ی  ند. نرا  ه اهزون بر بی آقانون اسااسای سامب صاقن اصازح المب از 

اصازح ی  نظام در اهن  خالف اصال  حوری قانون اسااسای   وبودن قانون اسااسای

 .نا  کن اسن ون  ه ونین  الم ه ه یه اسنآ

از پی  از  ودتای خرداد    وا ا ساااانساااور ابهه اانبدار ونین ا هور  ردم  – 4/2

هر سااه ر ق  ثمر   وغاز شااده و تا ا روز ادا ه یاهته اساان. در این سااانسااورآ 60

در توضایی  وورپرسان شار ن دارند. ساانساور تنها ساانساور نوشاته ها و گقته هاز

نیسااان. ساااانساااور اندیشاااه و اصاااول   وزادی و اصاااول راهن ای ان زب ایرانآبیان  

راهن اای ان زب ایران نیز هسااااان. نناانکاه گقتاه هاای خ ینی در نقال لوشااااااتو نیز  

زادی به آوند تا بیان  انواع سانسورها بکار  ی ر  وساانسور  ی شود. راسن بخواهی

وادان ه فانی راه ناوید و اندیشااه راهن ای اا عه نفردد و ایرانیان ندانند سااتون  

نهاا را برداشااااان و این دولان را باه آپاایاه هاای دولان اباار  ادا هاایناد و نفوناه باایاد  
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 ن ماب  رد. نادانناد نفوناه  ی توان ااا عاه را بااز و تحول پاذیر    ودولان ح وق  ادار

  رد. 

سااختن و انتشاار انواع دروغها را نیز باید اهزود. تولید و انتشاار   وبر ساانساور        

دروغها با ناسازا بارانها ه راه اسان.  ثمر زور پرسان و نیز  عتادان به قدرت داری  

هنوز نادانساااااتاه اناد  اه »ترور   و اه بساااااا خود را د و ران و ... گ اان  ی برناد

 ی شاود. از این قاوده  ه هر ق   وخود ویران ساازی وساراناام  وزادگانآشاخصاین« 

خود خویشااتن را  ی سااازد و یا ویران  ی  ند و  ساای ن ی تواند دیفری را خراب 

نها به آو ل  ونها هه انده باشااادآگاه نیساااتند و اگر هم تاربه این قاوده را به  آ و ند

 ویرانفری  عتاد گشته اسن و از ویرانفری تولید ن ی  ند.

روشی  ه در سرد  ردن آت  سانسور و بی اثر  ردن دروغ و ناسزا بکار رهته      

 وبارن اسنن  وشکار  ی  ندآ دی خوی  را آاسن و این  دارد  ار

ایساااتادن بر حگ و اظهار حگ و تشاااریی  پیوساااته ح وق  می و ح وق انساااان و  •

 وبنا بر این واویزادی و رشد بر  یزان ودالن اات آتوضیی  داوم اصول است زل و 

 ن. آوهای به وهد با تاربه ان زب ایران و اندیشه و اصول راهن ای 

نخساان   وهر انسااانی  ه با زور و زورپرسااتی به  بارزه بر  ی خیزد وبدین سااان    

نفاه بداند وقتی قرار اسااان با اباران  آزاد  ند و آو ل خوی  را  ی باید  سااات ل و 

ن ی باید خویشاااتن را در  دار بساااته دروغ    و ند حا م و قدرتهای ساااماله گر  بارزه

پیروز زور ند دروغفوتر    وشاااانیدن و گقتن زندانی  ند. نرا  ه در این  دار بسااااته

 اسن . باید راسن پندار و راسن گقتار و راسن  ردار شد.

زادی خوی  را باه هی  بهاا ی نقروختن و باه قادرن بیفااناه در  آگوهر اسااااات زل و  •

    ندادن. ا ور داخمی  شور ن

 بی پاسخ گذاشتن ناسزاها   •

  و شاکار  ردن دروغ بودن سااخته هایشاانآبرغم  ودروغ ساازان از تکرار دروغ ها •

از بازن ودن تناقضاهای  واود در دروغها و  بارزه با دروغ   وباز ن ی ایساتند. پق

 د.هینفاه نباید باز ایستا  وب ثابه تنها زبان قدرن ویرانفر و  بارزه با این قدرن

اهشاای هدهها و روشاها و نیز خیانتها و هساادها و انایتهای  ثمر زور پرسان  و  •

زادی  آراسان راه  اسات زل و   ونیز قدرن پرساتان »ظاهر الصازح«. و در ه ان حال

 نها بازنفاه داشتن.آنها بن ودن و بر روی آو رشد را بر

ه ها نساپردن و از خویشاتن را به سایل هشاارهایی  ه بع ل  ی آیند و انبوه وساوسا  •

باید ه راه با بکاربردن  درسااهای  وه ین باشااند.    ورهتن به سااوی هدف بازنفشااتن

بنا بر   و وازنه ود ی را اصل راهن ا  ردن و به خداوند تو ل  ردن - 1این درسهان  
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برخود تکیه  ردن و ایسااتادگی    -  2زادی خوی  غاهل نشاادن و آاز اساات زل و  واین

ن را آتاربه را رو   ردن و  - 3خود را  نوال به ایساااااتاادگی دیفری نفرداندن و 

ز ای  را تا به آز ای  ه کاری نترسایدن و این  آاز ورود در  ودر نی ه رها نکردن

 وق دیفران  به ح وق خود و ل  ردن و از ح - 4 دن نتیاه رها نکردن و آدساااان 

دهاع  ردن و در این دهاع از اصاال ت دم ح وق انسااان بر باور و خوب و بد پندار و 

 صمحن و تکمیف را و ل به حگ دانستن و  - 5. و  پیروی  ردن وگقتار و  ردار او

ا ید و  - 6تکمیف و  صامحن بیفانه با حگ را حکم زور شا ردن و بدان تن ندادن و 

زادی و و ل به ح وق خوی   آای وادان بر است زل و  شادی و شکیبا ی را بیانفره

ور شادن  ه آدانساتن  و ه واره شااد و ا یدوار و شاکیبا بودن. و ه واره به خود یاد

 - 7.  و غم و ترق گویای غقمن از ح وق و تساامیم زور و زور داری گشااتن اساان

مه اساتعداد از ا  وبکار انداختن اساتعدادها - 9ت وای اخزقی و  - 8وهای به وهد و 

در قالع راباله دوساتی و ه کاری   ودوسان و ه کار شادن و بر اصال  وازنه ود ی

وکق الع ل نشدن و و ل دش نانه زورپرسن را هرصتی برای   - 10ت دم ناستن و 

رشاااااد  ردن  داوم از ا مه به  عنای گذار دا  ی از  - 11ابتکار و ل شااااا ردن و 

اهل نشاادن از اهاد ا بر  ه انت اد از خوی   بنا بر این غ - 12و   وناتوانی به توانا ی

ینده های دور قرار  آب عنای در    وبه قصااد  بازیاهتن اسااتعداد ا ام گشااتن اساان. ا ام

گرهتن و در حاال و ال  ردن و در و ال باه ح وق و دهااع از ح وق و دان  و ت وا و 

 پیشی استن.   ودادگری و خد تفزاری

ردم را از ن   هعل پذیرانه خود و ووا ل شناختن.    و ردم ایران و خاالب را یکی  •

نها را آیم ابااران قرار داده اند. توانا ی های  ژنهاا را تحان رآگاه  ردن  ه  آو دنیمی  

 ووردن و راه و رو  بیرون رهتن از  دار بسااته بد و بدتر و ترسااها راآبه یادشااان  

واننده را به نها تشااریی  ردن. نوشااته ها و گقته ها  ی باید هر شاانونده و خآبرای 

به ترتیبی  ه وادانهای تاریخی و  می و  وی  هرسااااتنده در سااااالی اا عه بدل  ند

 وم ی اا عه غنی و شقاف بفردد. 

 

 در پاسخ به پرس  پنام ورض  ی  نمن – 5

قایان اح د خ ینی و بهشااااتی و آ  ونقر 4قای خ ینی رهبری  رد و آ ودتا را   – 5/1

 هدوی  نی و  ودساتیاران اصامی او بودند. از این هاهاشا ی رهساناانی و خا نه ای 
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ن      وین و  حسااان رضاااا ی و... نیز  آ وساااوی اردبیمی و  ح د یزدی و حسااان  

 دستیارهای ردیف دوم  را داشتند. 

ری اسااانن در آیا الرح ضاااد  ودتا واود داشااان؟ پاساااخ به این پرسااا  آ  – 5/2

نها گقتمن  آرا اارا  ند. به ارتشایان پیشانهاد  ردند ارت  الرح ضاد  ودتا    و ر انشااه

اینسان  ه  ا والن خوی  را   وی  تقاون اسااسای  ه  یان  ا و  زتاریا واود دارد

ابهه انگ را تر   نیم و در تهران و شاهرهای   ودوسان  ی داریم و حاضار نیساتیم

ایران وارد انگ داخمی بشاویم. ا ااساتبدادیان  ی گویند نصاف  شاور برود بهتر از 

ر در انگ پیروز بفردد.  پق  واهگ نیساتم  ه ارتشایان ابهه ها نسان  ه بنی صادآ

دسااان به و میان نظا ی بزنند.   ورا تر   نند و در تهران و بساااا در ه ه شاااهرها

حقظ   وبا  ودتا برضااد  ودتا نیز  واهگ نیسااتم. زیرا بر هرض  وه ین  واهزون بر این

ود  ه  اسااتبداد را این  ا خواهیم ب  ودولن هدف اول دولن  ی شااود. به سااخن دیفر

ن  ردم اسااان و این  ردم هساااتند  ه  ی باید به آباز ساااازی  ی  نیم. حا  ین از  

   ابمه برخیزند.  

خونادهاا  آبرای اینکاه نفو یاد و نفویناد ا کاان برانادازی اساااااتباداد    وبااواود این      

و می بودن پیشاانهاد    وواود داشاان و به بنی صاادر هم پیشاانهاد  ردیم و او نپذیرهن

اانشاین ر یق ساتاد خواساتم وضاعین را   وبررسای  نیم. از شاهید سارلشافر هزحی را

تشاریی  ندن او گقنن ارت  حد ا ثر دو گردان در تهران دارد. البته با این دو گردان 

ن ی توان  ودتای  زتاریا را خنثی  رد. دساان  م  ی باید دو لشاافر از ابهه ها به 

ورد  رد. ا ا آلشافر به تهران را ی   اه بر تهران برد. ز ان نزم برای رسااندن دو

ضاد  ودتا  ی باید ظرف نند سااون و با غاهمفیر  ردن دشا ن اناام  ی شاد. بدین  

 سان بود  ه پیشنهاد دهندگان و دیفران  ت اود شدند  ه پیشنهاد و می نیسن. 

الرح برانفیختن  ردم به حضور در صحنه یا خنثی  ردن  ودتا توسال  ردم.   –  5/3

قای خ ینی  ساای نیساان  ه بر روی  ردم اساامحه آ ن هنوز  ی پنداشااتم  وز ان نآ

  و بکشاااد. تنی نند از ه کاران و دوساااتان هشااادار  ی دادند  ه او برای حقظ قدرن

 به اارا گذاشته و نا ام شدندن  وپی در پی و ردم را به  سمسل  ی بندد.  سه الرح

ات اع  ردم و به حر ن در  الرح اول بسااتن بازار و حضااور ر یق ا هوری در ا •

 دن در سالی شهر و خمع سزح اهراد  سمی تحن ا ر  زتاریا. این الرح اارا نشد. آ

بازاریان را  شاغول به  وشاهید هروهر  ه برای اارای الرح در بازار حاضار شاده بود



281 

 

ینده روز و ل آنها به او گقته بودند » ا هکر  ی  ردیم سااه شاانبه  آبکار دیده بود. 

 اسن«و 

خرداد  ه ابهه  می  ردم تهران را بدان هراخوانده بود و قرار بود در   25اات اع  •

قای خ ینی ابهه  می را »از ا روز  رتد« خواند و آ یدان هردوساااای برپا شااااود. 

زادی  رد. دوون  نندگان در  یدان حاضار نشادند و آن اقداران خود را روانه  یدان 

نوشان  ه صدا و سی ا پخ   رد. در ه ین   قای  هندق بازرگان نیز تبری نا ه ایآ

  ن به  خقی گاهی رهتم  ه خانه یکی از دوستان شهید هروهر بود. وروز

 ردم تهران و شااهرهای دیفر به ح این از  نتخب خود به صااحنه    وخرداد 30در  •

باه   وقاای خ ینی  رد ی را  اه بخواهناد راه پی اا ی  ننادآ  ونآ ادناد. دو روز پی  از  آ

تهدید او با بسااتن  ردم به گموله و  ودساان تهدید  رده بود.  در این روزقالع ساار و 

 و می شد. وبکار اهتادن  اشین اودام

ناره تشاااکیل شاااورای  می   او ن و حضاااور در صاااحنه اهانی برای  بارزه      

غاز  ی شاد.  هاارن ضارور شاد زیرا آبااساتبداد شاد  ه با اناین و خیانن و هسااد  

قاایاان ریفاان و بو   اه  آقاای خ ینی و دساااااتیااران او باا  آانی  هم بمحااظ  عاا ماه پنها 

و   واین  ر یق ا هوری و  عاون ر یق ا هوری ا ریکا بودند )ا تبر سااورپرایز(

 ه   –نها ادا ه دادن به انگ بود آبدین خاالر  ه هدههای  ودتانیان  ه یکی از    وهم

کا و انفمسااتان و ا ری و-نها و ا ریکا و انفمسااتان و اساارا یل بود آهدف  شااتر   

ن    سات یم  پیدا  ی  ردند. از این رو بود  ه به  حض ورود   ودر ایران واسارا یل

اهشاای روابال ارگانی   یان  وگقتم هدف از هارن ودر نخساتین  صااحبه وبه هرانساه

 خ ینیسم و ریفانیسم اسن. 

کیل  ونی تشا ژزادی و ودم هآبر ساه اصال اسات زل و  وا ا شاورای  می   او ن     

ز ای   ی شااویم. به آقای راوی گقته شاادن  ا و شاا ا وارد ی  ابتز و  آشااد.  به  

ن وبه شا ا صاد در صاد بی  آقای خ ینی صاد درصاد اوت اد داشاتیم واین شاد نتیاه آ

یم خ ینی اناام نخواهد آ د. بمکه روز به ژا تحان پق از سااااا وال ر واوت ادیم. پق

شاد. صاد اهساوق  ه او و دساتیاران  هر روز اناام و نتیاه به  ردم اوزم خواهد 

ی  ر ق از سااه   وساااه اصااال را ن ض  ردند و به خد ن صااادام رهتند. باواود این

زور پرساااان ا تحان نداده و نا   و ردود شااااد. ا روز ور ق  ثمر زور پرساااان نیز

بنا بر این  وشاااناخته ای براا ن انده اسااان و ا ید به اسااات رار ونین ا هور  ردم
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بزرگ   وزادی و رشااد بر  یزان ودالن اات اویآد و راساای بر اصااول اساات زل و 

 اسن.

ن  ودتا خود رشاااته بهم آخزصاااه ن ی شاااود.  60 ودتا در  ودتای خرداد   – 5/4

یم  ودتای دا  ی ژیم حا مو رژر وتا ا روز 60ودتا ها بود. از خرداد پیوسته ای از  

ن روز تا  آو خورده  ودتاها  ه از  88اساان. نساال ا روز با تو ل در  ودتای خرداد  

باه دو واقعیان پی  ی بردن یکی این  اه تاا وقتی  ردم زنادگی   وا روز انااام گرهتاه اناد

 وزاد زندگی  نندآخواهند  ست ل و هردی و ا عی را و ل به ح وق خوی  نکنند و ن

ی ی اسااااان  اه یا   حور ژتحان دولان ابااران  ی  اانناد. دیفر این  اه  ودتاا ذاتی ر

دارد و برای خود قادرن  المگ قاا ال اسااااان. این قادرن  ی باایاد بکاار رود تاا از راه 

 ودیر بپاید. پق  دام  ی باید با ن ض قوانین خود ساااااخته  و ت ر ز و بزرگ شاااادن

 ض قاانون را باا وارد  ردن ضااااارباه هاا ) ودتاا( انااام  ی دهاد. از این زور گویاد. ن

 یم ژاصزح ر ودیدگاه نیز

 .     نا  کن اسن  ودر اهن رها ردن  از  ودتاگری

نخسان شاادی خود را از این ا ر ابراز  ی  نم   ودر پاساخ به پرسا  شاشام شا ا  – 6

قای خ ینی اسز ی را ورضه  رد آ و ه اا عه ا روز ایران  ی داند در نوهل لوشاتو

زادی و ح وق ندی انساااان و اا عه و ونین ا هور  ردم و آ ه بیانفر اسااات زل و 

 بود. و سپق ورض  ی  نمن و یزان ر ی  ردم اسن

زادی را با زبان قدرن اانشاین  رد. هم در  آاو زبان   ودر بدو ورود به ایران  – 6/1

هرودگاه و هم در بهشاااان زهرا سااااخنرانی هایی  رد  ه  قهوم آن را در این ا مه 

  یتوان خزصه  ردن ا روز ه ه  م  ایران زیر وبای  ا اسنو 

وزیری بود    قای  هندق بازرگان به نخسانآا ا به خصاوا در هر ان انتصااب      

 ه به »ونین شااارویه« خود اساااتناد  رد. در پاساااخ به این پرسااا   ه »ونین 

گقنن برای بسااتن دهان قشااری ها در    وشاارویه« ناقض ونین ا هور  ردم اساان

قانون اسااااسااای بر   ووردم. وگرنهآونین شااارویه را نیز   و نار اوت اد  ردم به خود

ویق  قانون اسااسای هم بر اصال اصال ونین ا هور  ردم تهیه خواهد شاد. پی  ن

 ونین ا هور  ردم تهیه شد. 

سااختن ساتون پایه های قدرن )ساپاه  ه این  خود را صااحب    وبا این واود  – 6/2

دولن و اقتصااد و تعیین  ننده حد و  رز سایاسای برای گروه ها و اشاخاا و...  ی 

و دادگاه ان زب و داند و   یته ها  ه نام نیروی انتظا ی برخود نهاده اند و بسااااایج 

بنیاد  ساتضاعقان و شاورای والی ان زب هرهنفی و انحصاار تبمیغان و قوه قضاا یه  

نها و نیز براا گذاشاااتن خزر ها و ایااد  آوردن آقای خ ینی در آو...( و به  الکین 
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قای  آخزر های ادید و نیاز تشاااانفان به قدرن  ه بی قرار تصاااارف دولن بودند و 

قای  آسااابب شااادند  ه ورصاااه  داخمه   ودسااان بکار  ی بردند لنآخ ینی را ب ثابه 

 خ ینی روز به روز گسترده تر شود و سراناام دم از ونین  الم ه ه یه بزند. 

دقیگ تر و راسان تر از هر گوینده ای نسال ا روز   وتاریخ ب ثابه ا ر  سات ر  – 6/3

به تدریج  وا هور ردمگاه  ی  ندن ونین آ  ون الور  ه واقع شاااده اسااانآرا از ا ر 

ت مب دیفر   وخرآ حدود شاده اسان. تا اینکه در انتخابان ریاسان ا هوری دو دوره  

نانیز  ننده ونین  وسراناام ون باقی نفذاشاته اسن. وا ل  حدود  ننده وآنیزی از 

قاایاان خ ینی و خاا ناه ای و  زتااریاا و ساااااتون پاایاه هاای قادرن  آتنهاا   وا هور  ردم

 ردم ن    ه تری در سااامب حا  ین از خود داشاااته اند. این  ردم بساااا   ونبوده اند

با شاعار  ونیز و88هساتند  ه ح ی را  ه دارند بکار ن ی برند. در پی  ودتای خرداد 

از حگ حا  ین خوی  غاهل   و»ر ی  ن  و « انب   ردند. هرگاه از روز نخساااان

دن از ونیان  اد  اه قادرن پرسااااان باا دم زآخزر حاا  یان بواود ن ی    ون ی شااااادناد

 ن را پر  ند. آ و الم ه

ونین  الم ه ه یه از راه پر  ردن خزر  یسار گشاته اسان. غیر از  وبدین قرار        

 ووردآورده اسااااان و  ی  آخزر بزرگ  اه غقمان  ردم از حگ حاا  یان خوی  پادیاد  

با نشام پوشایدن از اختیار و  سا ولین خوی  پدید   و تصادیان  ودر دولن  وخز ی  ه

ناد و خز ی  اه روحاانیاان بخااالر و ال نکردن باه  سااااا ولیان خوی  و اظهاار ورآ ی 

ورند و خز ی  ه اقتصاااددانان و ساایاساان آنکردن حگ در حضااور ابار بواود  ی 

شاناساان و  عم ان و دانشااویان با بکار نبردن داشاته خود )دان  و بین ( بواود  

لن هعل بواود  آیقای ن    خز ی  ه اهراد نیروهای  ساامی با ا  وبانخره وورند وآ ی 

از با قدرن )= زور( پر ن ی شوند و ونین  الم ه »رهبر« از پر شدن  وورندآ ی 

 نیسن. وخزر با زور و ونین  الم ه زور

بنا بر این ونین خوی  را  وزادیآاا عه ای  ه بخواهد اسااات زل و   وبدین قرار     

این اا عه  می خزر را با شاااعور بر حگ و بکار بردن حگ  ی باید پر  ند.   وبازیابد

اساان  ه  ی باید قم رو ونین خوی  را بفسااترد و دا نه ونین ه یه را برنیند. از 

نشاام پوشاایدن از حگ   وشاار ن در انتخابان در نظام ونین ه یه واین دید  ه بنفریم

م ه ه یه اسااان. تحریم انتخابان و حا  ین خوی  و گساااترده  ردن قم رو ونین  ال
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  واینسن  ه تاریخ ب ثابه ا ر  ست ر   و دن با هدف بازیاهتن حگ حا  ینآبه انب  در

 . وزدآبه نسل ا روز  ی 

 به پرسشهای باقی  انده در نوبتی دیفر پاسخ  ی دهم.    

 

 
***** 

1390مرداد     23تا   10از    781شماره    

 ایرانیان از پاسخ به پرسشهای 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 نرا ِی هرصن سوزیها؟
 

از    6در نوشته پیشین به      این نوبنو به    13پرس     6پرس  را پاسخ نوشتم. 

 پرس  دیفر پاسخ  ی نویسم  ه وبارتند ازن 

 

شما خهاب به اصالح نلبان می گویید که جنبشی که خود را در محدوده رییم تعری      -  7

 شکست است. به چه دلیل کند، محکوم به 

مشکالت درخواست اصالح نلبان در مورد اجرای بدون تنازل قانون اساسی که فق  زمانی    8

قانونی هست که با اصل والیت فقیه زاویه پیدا نکند در چیست و آیا می تواند جنبش را  

 پیش ببرد یا خیر 

نذاه دارید و هزینه ای   شما می توانستید با کمی سازش با خمینی پست و مقام خود را   -  9

ندهید. چه چیزی باعث شد که به جای آن کار پیشنهاد رفراندوم به خمینی دادید و او در  



285 

 

میلیون آنزمان، بذویند به بنی صدر آری، من می گویم    35اگر همه ایران    "جواب گبت:  

  "نه

ی گوید  این نظام از اول روش تقسیم بین خودی و دشمن را پیشه گرفته وکماکان م   -  10

یا سرکوب می کنم یا سقود می کنم. شما در اول انقالب پس از اعدامهای اول گبتید: با  

بدترین ها شروع می کنند و با بهترین ها تمام می کنند تا دیذر کسی نماند. اول بازماندگان  

رییم شاه، سپس شما و مجاهدین و بازرگان و قهب زاده و احمد خمینی و هم اکنون اصالح  

و خاتمی و موسوی و هاشمی و کروبی و احمدی ن اد و مشایی...این خاصیت قدرت نلبان  

 است یا کودنی جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی بارها فرصت های نالیی برای کسب اک ریت و مشروعیت گرفتن از  - 11

یا استعبای مجلس ششم و یا   انتخاب شما که عزل شدید و  مردم را از دست داده. مانند 

ت خاتمی و یا آمدن موسوی و کروبی. چرا نظام هزینه ماندن خود را همیشه زیاد  اصالحا

می کند و تن به بنی صدر و یا اصالحات خاتمی یا انتخاب موسوی نمی دهد  آیا این نظام  

 اصالح نا پایر است و چرا  

 . پیشنهاد شما برای تشکیل یک جبهه را برای مبارزه با استبداد توضیت بدهید   - 12

 

نقش گروگانذیری در بازسدازی اسدتبداد چه بود و مخالبت شدما با گروگانذیری به چه    - 13

 .دلیل بود در حالی که خمینی اینکار را انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول نامید

 

 ن پرسشها   به   پاسخها   ❊

 

نرا اصاازح المبی در  حدوده رژیم ونین  الم ه ه یه   –   8و    7• پاسااخ به پرسااشااهای  

  حکوم به شکسن اسن؟ به دنیل زیرن 

اصال  حوری در قانون اسااسایو ونین  الم ه ه یه اسان. در ی  نظامو اصازحو    – 1/ 7

 ارآ د  ردن بیشاااتر آن  عنی  ی دهد و   کن اسااان. از این روو اصااازح رژیم ونین  

اصازح ناساازگار با اصال  حوری  الم ه ه یهو اهزودن بر  ارا ی این ونین  الم ه اسان.  
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اهزون  قانون اسااسایو نا  کن اسان. زیرا از  ارآ ی آن  ی  اهد و نظام را همج  ی  ند. 

 بر اینو  

ونین  الم ه ه یهو بنا بر قانون اسااسایو صااحب ه ه اختیارها و نیز ساتون پایه   –   2/ 7

های قدرن ) نیروهای  سااامیو دساااتفاه تبمیغاتی و قوه قضاااا یه و واوا  و شاااورای 

ا اصاول گویای ح وق انساان و ح وق  ردم نه تنها هی  اختیار و  نفهبان و...( اسان. ا  

وساایمه ای در دساان نداردو بمکه   ید اساان به قید ودم  خالقن با »احکام شاارع«. ا ا  

تعیین  واهگ و  خالف بودن اظهار هکری و یا تشااکیل اات اوی با »احکام شاارع« نیز 

( و قوه قضاا یه و واوا    با »ولی  ه یه« و شاورای نفهبان )در  ورد  صاوبان  امق 

)در  ورد تقتی  و یده و قضااون در باره گقتار و  ردار هرد و گروه( اسان. در نتیاهو 

  – اصاازح ب عنای اارای »بدون تنازل« قانون اساااساایو نه  حدود  ردن ونین  الم ه 

 ه وینین بخشااایدن به این ونین  الم ه   –  ه  المگ اسااان و قابل  حدود  ردن نیسااان  

 ود. ه یه  ی ش 

دو قوه   ننه و  اریه را نیز ن ی توان حتی بالور  حدود  سات ل  رد. زیرا قوه   –   3/ 7

  ننه تحن سااانسااور شااورای نفهبان و  ا ع تشااخیا  صاامحن اساان و قوه  اریهو 

 اری سایاساتهای و و ی اقتصاادی و سایاسای و اات اوی و هرهنفی اسان  ه »رهبر« 

  اریه نیز با  ا ع تشخیا  صمحن اسن. تعیین و ابزغ  ی  ند. نظارن بر  ار قوه 

با آنکه قانون اسااسای وزل و نصاب وزیران را بروهده ر یق ا هوری و ر ی     –   4/ 7

اوت اد به آنها را بر وهده  امق گذاشاااته اسااانو ا ا نه ر یق ا هوری و نه وزیران  

ن ی توانند تصاا یم  ساات می اتخاذ  نند. وزوه بر تعیین ساایاساان ها از سااوی »رهبر«و 

حکم حکو تی نیز بیانفر اختیاران  المگ او اسن. ه انالور  ه بارها این حکم حکو تی  

  امق و حکو ن را از  اری بازداشته اسن  ه خواسته اند اناام دهند. 

 ی توان گقنن حکم حکو تی در قانون اسااسای نیا ده اسان و اارای »بدون تنازل         

کم حکو تی اسان. ا ا اون.   »اارای قانون اسااسای«و به  عنای   نوع گشاتن صادور ح 

بدون تنازل قانون اسااسای«و »رهبر« را از صاادر  ردن حکم حکو تی بی نیاز  ی  ند 

و ثانیا. در قانون اساااساای ونین با قید  الم ه آ ده اساان و  قساار قانون اساااساای نیز 

شااورای نفهبان اساان  ه  ی گوید اختیاران  ندرج در قانون اساااساایو  ف اختیاران  

هبر« اسان. و ثالثا. اصازح المبها خود حکم حکو تی را اارا  رده اند ) آقای  روبی  »ر 

به اساتناد حکم حکو تیو الرح  البووان را از دساتور  امق خارج  رد و آقای خات ی  
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برای دادگاه ویژه روحانین بوداه  عین  رد و  امق با تصاااویب بوداه به آن قانونین  

 کم حکو تی توانسن نا زد ریاسن ا هوری بفردد(. بخشید. آقای د تر  عینو بنا بر ح 

بنا بر دنیل بانو اصااازح المبی ب عنای اسااات زل ولو نسااابی قوای ساااه گانه از    –   5/ 7

»رهبر«و واا ال نزاع در رژیم  ی شااااود. نزاع  نونی  یاان آقاایاان خاا ناه ای و اح ادی 

ا  کن بودن نژاد و نزاع های پیشااین  یان  »رهبر« و »ر یق« ا هوری هاو گویای ن 

اساات زل نساابی قوا در رژیم ونین  الم ه ه یه اساان.  قانون اساااساای  صااوب  امق 

خبرگان ننان تنظیم شاده بود  ه ساه قوه اسات زل داشاته باشاند. آن قانون اختیار اارا ی  

به »رهبر« نداده بود. آقای خ ینیو با ن ض قانون اسااااسااایو ونین  الم ه او ال  رد. 

نون اساااساای اختیاران اارا ی  ا ل به »رهبر« داده اساان. این  ا ا در حال حاضاارو قا 

ورصاااه ساااه قوه را    –  ه به زوم شاااورای نفهبان  ف اختیاران او اسااان    – اختیاران  

 هراگرهته اند.  

در و لو ساپاه دولن و اقتصااد را تحن  هار خود دارد. ساپاه و  اهیاهای نظا ی    –   6/ 7

تخابان ریاساان ا هوری و  امق را به   الی رانن خوارو ا کان ورود به صااحنه ان   – 

»اصااازح المبانی  ه از خال قر ز وبور  رده اند«و ن ی دهند. این ا کان بدون شااار ن 

ا هور  ردم در انب و به دساااان ن ی آید. ا ا  ردم  شااااور  ی باید بخااالر حگ خود 

انب   نند و حگ آنها »ونین ا هور  ردم« اسن. پق اگر قرار باشد  ردم و ل  نندو 

ها  ی باید برای حگ خود و ل  نند. وسایمه  ار »اصازح المبان« شادن )هشاار از پا ین  آن 

و  عاا ماه در باان(و خود  باه  عناای پاذیرهتن رژیم ونیان  الم اه ه یاه اسااااان.  رد ی  اه  

خود را  حروم از حگ خوی  بدانند و این حگ را از آن قدرن بشاااناساااندو ضاااد انب  

انب  ه فانی  ساامم  ردند  ه انب  در  حدوده    ه فانی  ی شااوند. انتخابان قزبی و 

 رژیم نیز سرنوشتی از شکسن پیدا ن ی  ند. 

درق تاربه تاریخو تاریخ ب ثابه  ا وع ا ور  ساات رو نیز اینساان  ه اصاازح    –  7.7

المبی در  حدوده رژیم ابارانو نا  کن اسان. حتی ی  انب  اصازح المب  ه در ایران 

. اصااازح المبی دنباله اصااازح المبی از وصااار قااار تا  توهیگ یاهته باشااادو واود ندارد 

ا روز اساان. راساان بخواهیو هر اسااتبدادیو اصاازح المبان درون نظام و بیرون آن را  

ن  از اسااتبداد پهموی بدین سااوو نیزو اصاازح المبی رویه یکنند از  داشااته اساان و دارد 

صحنه سیاسی ایران گرایشها شد. و دو نتیاه بیشتر ببار نیاوردن حذف اصزح المبان از  

و قون گرهتن بازهم بیشااتر ابار. اصاازح المبان ا روز در اندیشااه راهن ا و و ل ادا ه  

اصازح المبان دیروز و پریروز هساتندن اصازح المبان دوران رضااخانی دو دساته شادندن 

دسااته ای به رژیم پیوسااتند و دسااته دیفر خانه نشااین شاادند. ا ا ه ه آنها حذف شاادند. 

وران  ح د رضاا شااهیو نیزو دو نوعو یکی درون نظام و دیفری درون اصازح المبان د 
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نظام ا ا الالب د و راسایو داشاتند. ا ا هر دونوع نا ام شادند و برخاساتن ا واج انب  

ه فانیو از ا مهو به دلیل شاکسان اصازح المبان بود. در دوران ونین ه یه نیز این دو  

 ه اند و  ی شوند. نوع اصزح المب واود داشته اند ا ا  نقمه شد 

اگر اصازح المبی در ی  رژیم اساتبدادی ناشادنی اسان  فر اصازحی  ه اساتبداد را        

 ارآ تر  ندو بدین خاالر اسان  ه اصازح المب نخسان  ی باید رژیم را  بپذیرد و آنفاه او  

را به داخل رژیم راه دهند. نون به درون درآ دو با حگ خود قالع راباله و با قدرن ابار  

ن. پق و ل برضاد رژیمو شاکسان اصازح المبی و حذف اصازح  راباله برقرار  رده اسا 

 . المب  ی شود 

در برابرو انب  ها ی  ه اساات زل و آزادی را هدف شااناخته اند و با ح وق  می و         

ح وق انساان راباله برقرار  رده اندو ساتون پایه های اصامی اساتبداد تاریخی ایران را از  

ان برداشاتن واپساین ساتون پایه اند. توضایی این   یان برداشاته اند و این  در  ار از  ی 

 ه از ساه پایه داخمیو یعنی سامالنن و بزرگ  الکی  و روحانین توایه  ننده قدرنو دو  

پایه اول از  یان رهته اند و تنها پایه ساوم بر اا  انده اسان. بر اثر  وشاشاها در ورضاه  

قادرت ادار بی پاایاه و  اایاه  دین ب ثااباه بیاان اساااات زل و آزادی و دیفر ح وقو روحاانیاان   

شاده اند. رژیم ت  پایه آنها گرنه در راباله سااز  و ساتیز با قدرتهای خارای اسانو  

ا ا از پایه نهارم قدرن  ه  قدرن خارای اساان آن سااان  ه بایدو برخوردار نیساان. در  

این وضعین و  وقعینو  ار بایستهو باز یاهتن هرهنگ است زل و آزادی اسن و بازیابنده  

ا  ردم ایرانند. بدین هرهنگ و غنای روز اهزون آنساااان  ه ایران رشااااد و به رشااااد ه 

زیر   – توانا ی  ی اوید و در گذار اهان به وصار از  یان برخاساتن راباله های  سامال  

ساامالهو ن شاای در خور  ی یابد. اهان در  وقعیتی اساان  ه هرگاه ساایاسااتی اهانیو  

شاد ه ه انساانها و و ران البیعن را   کن  ب عنای  دیرین  ردم ساانری را  نیابد  ه ر 

 بسازدو ویرانی بر ویرانی اهزوده خواهد شد. 

از پاسخ به پرس  هقتم دانستیم نرا اارای بدون تنازل قانون اساسیو  ا ل  ردن   –   8

اسااااتبداد هراگیری  ی شااااود  ه بر خود »ونین  الم ه ه یه « نام نهاده اساااان. و نیز 

حادوده رژیمو ادا اه انب  را ناا  کن  ی  ناد. باا این  دانسااااتیم نرا زنادانی شااااادن در   

واودو خااالر نشاااااان  ی  نم  اه وقتی  رد ی خود خویشااااتن را  حادود باه حادود رژیم 

ونیان  الم اه ه یاه  ردنادو نخسااااان پاذیرهتاه اناد بر اداره ا ور خوی  ح ی نادارناد زیرا 

ته اند خواسان ونین نه از آن ا هور  ردم  ه  تعمگ به »ه یه« اسان. و ساپقو پذیره 

آنها  حدود اسااان به داشاااتن حگ انتخاب  یان برگزیده های »رهبر«. به ساااخن دیفرو  

پذیرهته اند  ه بازینه او باشاااند. او برای داغ  ردن تنور انتخابانو به شاااورای نفهبان  

ااازه  ی دهد با نا زد شادن  ساانی  واه ن  ند  ه برای  ردمو رهتن به پای صاندوق و  
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هااو  ااری اموه  ناد  اه باه زح ت   ی ارزد. اگر ر یق ا هوری و   ر ی دادن باه آن 

ن ایندگانی را  ردم انتخاب  ردند و آنها خواسااتند  ن شاای بیشااتر از ن   تدار اتنی ایقا 

 نندو گوشا الی ساخن  ی شاوند. اگر نزم شاد ت مب شاود تا  ه  الموب »رهبر« ر یق 

ها را ساااار اای خود خواهند  ا هوری بفردد و  ردم انب   ردندو قوای ساااار وب آن 

 نشاند. در الول و ر این رژیمو نند نوبن این ن ای  بازی شده اسن.  

بااا این واودو بااه درون درآ اادن و از درون رژیم را تغییر دادنو ا ری نااا  کن        

نیسان. ان زب هرانساه را  نوانسایون بانی شاد. آن  امق را شااه تشاکیل داده بود. ا ا  

تغییر شاادند و نون شاااه برآن شااد  امق را  نحل  ندو  امساایان    ن ایندگان خواسااتار 

گقتندن  ا ن ایندگان  متیم و در اا ی  ه هسااااتیم و بر  اری  ه هسااااتیم  ی  انیم.  ردم  

هرانسااه نیز به انب  درآ دند و رژیم را تغییر دادند. در درون خواسااتار تغییر شاادن و  

سایه گربانف از درون خواساتار تغییر  ردم را به ح این خواندن نیز شادنی اسان. در رو 

شاااااد وو از بیرونو انب   ردم  ودتاا را ناا اام گرداناد و رژیم تغییر  رد. ا اا برای آنکاه  

ننین تغییری  یسر شودو رو  »هشار از پا ین و نانه زنی در بان«  ی باید اای خود 

در ایران   را باه »اظهاار تغییر و تادار  آن از درون و ح اایان  ردم از بیرون« بادهاد. 

ا روزو ی  نوبن هرصن اظهار و تدار  تغییر از درون و ح این  ردم از بیرون هراهم 

آ دو آقای خات ی ر یق ا هوری بود و  امق شااشاام در اختیار اصاازح المبان. ا ا این  

و رژیم با  ودتا ایااد هرصان دو ی را نا  کن  رد. بنا 88هرصان بساوخن و  در خرداد  

اساان و خو  هراامو هدف  ردن اساات زل و آزادی و رشااد بر    بر اینو  اری  ه   کن 

 یزان ودالن اات اوی و نیروی  حر ه توانا به تبدیل شادن به بدیلو ه راه با به انب  

 . درآ دن ا هور  ردم اسن 

 

 ن • پاسخ به پرس  نهم 

 

در نوشاته ای ساراپا دروغو نویسانده به آقای خا نه ای پند داده اسان  ه ه ان  اری را    

ه با بنی صادر شدو او با آقای اح دی نژاد بکند. از ا مه دروغهاو یکی این بود  ه بنی    

صادرو با نخسان وزیر  ورد ت ایل  امقو حتی به قی ن به خالر انداختن نظامو  خالقن  

 ی  رده اسان. او و انتشاار دهندگان این نوشاته پر دروغو از قرار خود را اصازح المب 

 ین  و رو  زور دارانه خوی  را آشکار  ی  نندن  ی دانند ا ا غاهمند  ه ب 

درصااااد دارنادگاان حگ    28 یمیون نقرو یعنی تنهاا  6.5در انتخااباان  امق اول     –   1/ 9

ر ی در دادن ر یو شار ن  رده بودند. ومن شار ن نکردن  ردم در انتخابانو اموگیری  

بودند  ه شااورای   از نا زد شاادن ها و ت مب آ یز بودن انتخابان بود. ت مبها ننان هاح  
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ان زب ناگزیر پذیرهنو تشااااکیال  امق  و ول اساااان به رساااایادگی به ت مبهاا و ابالاال  

انتخااباان ت ماب آ یز. در اریاان رساااایادگیو آقاای خ ینی  اداخماه  رد و گقان  امق را باا  

ه ین ن ایندگان تشکیل دهید. پق  امق اولو  امق  ردم نبودو  امق خ ینی هر وده  

و ر یق ا هوری  ی باید نخسان وزیر  و وزیران را تصاویب  ی  بود. در قانون اسااسای 

  رد. نخسن وزیر را آقای خ ینی تح یل  رد. ه انالور  ه  امق را تح یل  رده بود. 

حگ اختزفو ح ی از ح وق انساااان اسااان. در  شاااورها ی هم  ه انتخابان آزاد    –   2/ 9

ا ثریان اادیاد انتخااب و  انااام  ی گیردو وقتی ا ثریان تغییر  ی  ناد و نخسااااان وزیر از 

 نصااوب  ی شااودو ر یق ا هوریو هر ز ان با تصاا یم هیون وزیران  واهگ نباشاادو  

 خالقن خود را اظهار  ی  ند. نظام سایاسای را این حگ حقظ  ی  ند و نه نشام پوشایدن  

از آن.   اله  نتشاره در سااین  م هو هشادار اسان به نسال ا روز  ه دسان  م بخشای از  

بیو زور دارند و در سرو از  وقعین برتر را بازیاهتن در رژیم ونین   دویان اصزح الم 

  الم ه ه یهو ندارد   

غیر از دو واقعین بان  ه  شاهود بودندو تصارف قوه قضاا یه باز با ن ض قانون    –   3/ 9

درصاد نیز ر ی نداشان در آورد.   5اسااسایو ساه قوه را به تصارف اقمیتی  ه در اا عه 

 نی تصرف  رد و به تصرف دستیاران خود در  ودتا داد.  راسن بخواهیو آقای خ ی 

توقیف  البوواان و تعالیال احزاب یا  ر ن دیفر از د و راساااای را از  یاان بر    –  4/ 9

حزب و سااز ان سایاسای را  حکوم  نم.    8 ی داشان. آقای خ ینی از  ن  ی خواسان  

ان  ااهدین  بعد از  ودتاو تعالیل ساااز انهای ساایاساای ادا ه یاهن. تا سااراناامو ساااز  

 ان زب اسز ی و حزب ا هوری اسز ی و انا ن ضد بها ی نیز  نحل شدند. 

ساااپاه و   یته ها و دادگاه ان زبو در سااارتاسااار ایران به سااار وب هر ق  ه    –   5/ 9

   کن بود تن به  ودتا ندهدو  شغول بودند. رویه آنها بیشتر حذف اشخاا بود. 

واقعین بان  ه قابل  شااهده بودندو دو واقعین نیز واود داشاتند  ه    5اهزون بر    –   6/ 9

 ردم ایران از آن آگاه نبودند. یکی  ساااااز  پنهاانی با ریفان و بو و بود. این دوو از  

رهفذر  عا مه بر سار گروگانها )ا تبر ساورپرایز(و در انتخابان ریاسان ا هوری نوا بر 

یق ا هوری و  عاون ر یق ا هوری گشاتند. دیفری نیاز دو  پیروز شادند و ر  1980

الرف به ادا ه انگ ایران و وراقن الرف انفمیسااای و ا ریکا ی و اسااارا یمی به ادا ه  

اناگ نیااز داشاااان )آلن  زر  وزیر دهااع انفمسااااتاان در حکو ان تاانر باه آن اوتراف 

ان  ردن دو  شااور صااریی  رد( هم به خاالر بی اثر  ردن ان زب ایران و هم برای ناتو 

ایران و وراق. الرف خ ینی و  زتاریا به ادا ه انگ نیاز داشااااتند بخاالر باز سااااازی 

اساتبداد و اساتوار  ردن ساتون پایه های اساتبدادی با ت ایل به هراگیر شادن. این شاد  ه  

دوون آقای خ ینی به ساز  را نپذیرهتم و بر البگ قانون اساسیو خواستار  اناام ه ه  
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پاساخ آقای خ ینی دو ابهه را از یکدیفر باز شاناسااندن ابهه ای  ه ونین    پرسای شادم. 

را از آن ا هور  ردم  ی دانسان و ابهه ای  ه در ار باز ساازی اساتبداد هراگیر بود و  

 یمیون بفویند بمه  ن  ی گویم نه. بدین ساااان بود   35با غیظ ت امو هریاد بر  ی آوردن  

 زل و آزادی قرار گرهن.  ه ن اد زور در برابر ن اد است  

بدین قرارو یا  ی باید دسااتیار آقای خ ینی در بازسااازی اسااتبداد و ن ض اساات زل       

 ایران و بازداشتن ایرانیان از 

برخوداری از اساات زل و آزادی و ح وق  خوی و  ی گشااتم و یا  ی باید در برابر اسااتبداد  

 وابسته  ی ایستادم. 

 

ا ور  ساات ر  ی دانسااتم و  ی دانمو اسااتبداد درحال شااکل    نون تاریخ راسااتفو را تاریخ   

گرهتن را رهتن به راه ساید ضایار و بازساازی اساتبداد وابساتهو ارزیابی  ی  ردم. دوون به  

ه کاری در خیانن را نپذیرهتم و در برابر آن ایستادم. از ا ور  ست ر یکی نیز این ا ر اسن  

بیهوده  ی  وشااند بباورانند  ه گویا آن ز ان     ه و مه اسااتبدادیانو در بازسااازی اسااتبدادو 

انتخابی واود نداشاته اسان و ه ه با هم بر سار قدرن نزاع داشاته اند. ا ا  وارد شاشافانه  

باانو  عیااری هسااااتناد  اه بالور شااااقاافو ااای هر  ق و هر گروه راو در رویاارو ی ابهاه  

  ی  نند.   است زل و آزادی با ابهه استبداد و وابستفیو  عین   ی  ردند و 

 

 • پاسخ به پرس  دهم ن 

 

قدرن از تضااد )= ت سایم به دو و حذف  ردن و یا زیر ساماله قرار دادن یکی از دو( پدید      

 ی آید. پق ت سااایم به خودی و غیرخودیو ذاتی هر قدرن اسااان. ان اینکهو هر اندازه این  

به دو و حذف یکی    قدرن  به  ت ر ز تر و به بزرگ شادن نیاز ندتر باشادو سارون ت سایم ها 

از دو بیشااااتر و  یزان خشااااونتی  اه بکاار  ی بردو اهزون تر  ی گردناد. قادرتهاای توتاالیتر  

 یزان خشااونن را به حدا ثر  ی رسااانند.  یزان ویران سااازی نیروهای  حر ه را نیز  به  

حدی  ی رسااااانند  ه حیان  می به خالر  ی اهتد. این ز انو ز ان انحزل آنها اساااان. زیرا  

اگر ااا عاه نیز نتواناد از حیاان خوی  دهااع  نادو قادرن توتاالیتر  یال باه انحزل  ی  ناد.    حتی 

نرا  اهو از آن پقو تخریاب نیروهاای  حر اه  واودیان قادرن را گرهتاار حکم بی شااااق ان  

انحزل  ی  ند و  نحل  ی شاود. نازیسام در آل ان و اساتالینیسام در روسایه این ساان از  یان  
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یران نیز  حکوم به زوال اساااان و وارد  رحمه انحالاال و انحزل شااااده  رهتند. رژیم  نونی ا 

 اسن. 

هرگاه اا عه  می به  وقع دسان بکار شاود و روی به انب  آوردو اریان انحزل قدرن       

زودتر آغاز  ی شااود و شااتابان نیز پایان  ی یابد. رژیم شاااه این سااان از  یان رهن. با این  

 هستندن   واود و ا ور زیر درخور یادآوری 

10/ 1  –   از آناا  ه قدرن از تضادو بنا بر اینو از  رگ و ویرانی پدید  ی آیدو از آغازو  در  

پی ساز ان دادن  رگ و ویرانی  ی شود. در برابرو وقتی است زل و آزادی هدف  ی  

شوندو  ردم و دولن ح وق دار  ار را با خشونن زدا ی و هراهم آوردن اسباب صمی و آشتی  

آغاز   ی  نند. بنا بر اینو هرگاهو به دنبال پیروزی ان زبو قرار  ی شد اصول است زل و  

آزادی تح گ پیدا  نندو دوران ادید با وقو و و ی و با خشونن زدا ی و هراهم  آوردن  

اسباب آشتی  میو آغاز  ی گشن. ا ا نون با خشونن گستری )اودام و  صادره و... (  

آغاز شدو درااو هدف ان زب   ه است زل و آزادی بودو با قدرن اانشین شد. این قاوده را  

اگر نسل ا روزو برای آن بکار برد  ه بداند وضعین ا روز دنباله  دام وضعین اسن و در  

 آن وضعینو نه  سانی با  دام اندیشه های راهن ا یو نه  واضعی را 

 

ندیشاااه راهن ا  رده بودند و  زادی را ا آ راحن در  ی یابد نه  ساااانی بیان    و اتخاد  رده بودند 

ن  آ ن بیان قدرن را در سار داشاتند و در گساتر  خشاونن و شادن گرهتن  آ نه  ساانی این و  

ن   داشاتند. این نسال در  ی یابد نساان دوران بعد از اساتبداد را بساازد. هینفاه نباید از یاد  

 غاز  ی  ند. آ برد  ه و ل قدرت دار ه واره  ار را با تخریب   

قادرن از قااواده دیفری پیروی  ی  ناد  اه تقوق المبی و بناا بر این ضااااادیان باا    –   2/ 10

گساتر  و  واه ن با  حدودین روز اهزون اسان. تضااد و سااز و  ار ت سایم به دو و حذف  

تقوق المبی    و یکی از دو را تقوق المبی ایاااب  ی  ناد. هر انادازه قادرن هراگیر تر  ی شااااود 

شاتاب بیشاتر  ی یابد.    و سایم به دو و حذف یکی از دو شادن بیشاتر  ی اوید و سااز و  ار ت  

ی  وا ل از ووا ل  رگ قدرن نیز تقوق المبی و  خالقن با گسااااتر  و  واه ن با  حدود  

 حگ حضور دارند.    و  ردن ش ار  سانی اسن  ه در سرای قدرن 

  به   و یکی پی  از پیروزی و یکی پق از بیروزی ان زب   و قای خ ینی آ  شاااهده دو رهتار        

تا  اا گقتار و  ردار    و لن قدرن شاادن و پیروی از این قاوده آ  عموم  ی  ند  ه    و نساال ا روز 

  و قای خ ینی را تغییر داده اساان. اگر به ه ان اندازه  ه او »ونین  الم ه ه یه«  ی اساان آ 
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نه از راه اتقاق و نه بخاالر    و ساااز و  ار ت ساایم به دو و حذف یکی از دو شااتاب  ی گرهن 

  ینی  ه از رهفذر تقوق المبی  المگ بود. قای خ آ سرشن  

تقوق المبی اسن. اتحادها ی هم    و وا می  هم از وا مهای سر نفرهتن اتحادها   و بدین سان       

ورند. از ا مه به  آ دوام ن ی    و  ه بر  حور تقوق ی  شاخا و یا ی  گروه شاکل  ی گیرند 

قادرن در پیادای  و  دلیال پیروی شااااخا یاا گروه تقوق او از قواوادی دوام ن ی یاابناد  اه  

زادی و نه قدرن  ی باید هدف  آ ن پیروی  ی  ند. از این رو اساان  ه اساات زل و  آ از    و  رگ 

  و نها  ه قدرن را هدف  ی  نند به ضاارورن تقوق المب آ هر انبشاای بفردد و ه فان بدانند  

نه راه بردی  ه  اربردی و    و نها تن به اتحاد بدهند آ بنا بر این ضااد گسااتر  هسااتند. هرگاه  

 .  بسا بخاالر نیازشان به  شرووین استن اسن 

شاخصاین او را نیز    و ویرانفری قدرن ه ه اانبه اسانن به  رگ قربانی قانع نیسان   –   3/ 10

از   شااااروویان  ی گیرد.    و ن آ از    و ترور  ی  ناد. اخزق و دینی را هم ویران  ی  ناد  ه خود 

بر ی  دین و اخزق ن اندند. هی  قدرت داری بر    و قای خ ینی و اانشاین او آ این رو اسان  ه  

ن و  آ ی  دین و اخزق ن ی  اند. انواع پیادا  ردن ه اه و   خاالقان با ونین ه یاه و  واه ان با  

ن و  واه ان باا ونیان ا هور  ردم و  خاالقان باا ونیان ا هور  ردم و رضااااا  آ  خاالقان باا  

قای خ ینی  رده  آ  اری نیسااان  ه تنها    و دادن به نظارن ه یه و دم زدن از ونین  الم ه ه یه 

اساتالین و اانشاینان  با   ونیسام ه ین  ار را  ردند. هر قدرت داری    و باشاد.  در روسایه نیز 

ن و رشاااد  آ زادی و اندیشاااه راهن ا  ردن   آ به اای اساااتن بیان    و نیز در الول و ر خوی  

 ی گردد.    هر ز ان بر  را ی  ی شاااود و بساااا  رام ا روز  ضاااد  رام دیروز    و  ردن 

نها  آ نها بر سااااازندگی  آ گی ن ایان قدرت دارها رشااااد نکردن و اهزای   داوم ویرانفری  ژ وی 

 .  اسن 

ویرانفری قادرن ه اه ااانباه اسااااان زیرا نیااز دارد باه از خود بیفااناه  ردن نیروهاای         

نها. بدین خاالر اسان  ه ضاد رشاد و ضاد حیان اسان. نرا  آ  حر ه در زور و به بکار بردن  

ویران  ردن نیروهاای  حر اه دو  اار  ی  نادن یکی این  اه ااا عاه را از این نیروهاای     اه باا 

نهاا را از دساااان  ی  آ حیااتی  حروم  ی  ناد و اا عاه  حروم از نیروهای  حر ه توان تولیاد  

دهد. و دو دیفر این  ه و یم  ی شااود و گرهتار ابر انحالاال و انحزل  ی گردد. اگر وادان  

گاه بفردد و دسااااتور انب  برای ناان حیان  می را صااااادر  آ  رگ  ه فانی  ردم از خالر  

در هر اای    و  ی  یرد. بیهوده نیسااان  ه ت ا ی ان زبها   و  من از  رگ  ی رهد وگرنه    و  ند 

زادی و بازیاهن ح وق را هدف  ی  نند.  آ اسااات زل و    و از گذشاااته های دور تا ا روز   و اهان 

ان زب روشاااای اساااان  ه اا عه برای ناان حیان  می خود در پی   ی گیرد.    و در ح ی ن 
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زادی و دیفر ح وق و رشاااد هدف هر ان زبی  ی شاااوند زیرا ذاتی حیان ی   آ اسااات زل و  

 . انسان و حیان ی   من هستند 

 عنی بدهند و    و به ی ن رشااد   و بر پرساا   ننده و ه ه ایرانیانی  ه بخواهند به حیان خود      

زاد را از  آ زاد را بخوانند. روشااااهای و ل  آ رشااااد هوین باویند اساااان  ه  تاب و ل    از راه 

زادی را  آ اساات زل و    و زاد آ روشااهای و ل قدرت دار بازشااناسااند و با ت رین روشااهای و ل  

 زاد و در رشد بفردانند. آ بازیابند و ایران را والن انسانهای  ست ل و  

 

 پاسخ به پرسش یازدهپ:  •

 

پاسخ داده   ،یپ والیت مالقه فقیه اصالگ ناپئیر استژه  را ربه این پرسش ک     

 یپ والیت مالقه فقیه فرصت سوز هستند؟ زیرا ژیمها ی از نو، ر ژام  اما  را ر

و    -  11/1 استقال   از  که  بشمارد  ماتنپ  تواند  می  کسی  را  رشد  برای  فرصت 

عق     ،زاد فرصت می نامدآنچه را عق   آ   ،زادی نود غاف  نیست  افزون بر اینآ

شناسد  ،قدرتمدار نمی  فرصت  تنها  برای  آ  ،بلنه  ،نه  نیز  نار  فرصت  را   ن 

بنا بر بزرگی فرصت گی نار را  اندازه بزر  ،موجودیت نود تلقی می کند و 

بدین ناطر که دو ابر قدرت   ،ن را نام گئاری می کند  برای مثا آمعین و   

انقالب ایران فرصتی   ،غاز کرده بودندآامرینا و رو ، دوران انقیای نود را  

رشد برنامه  اجرای  در  شرکت  با  ایرانیان  که  تا  کرد  ایجاد  مانند  هدف    ،بی 

دیان این فرصت را نار بزر   زادی را متحقو بگردانند  استیداآاستقال  و  

برای تفوق و تسل   جستن نویش شمردند  تعل  در اجرای برنامه نیز نال  پدید  

 انقالب   ،قای نمینیآاز سوی    ،ن فرصت را بسونتآورد  گروگانگیری که  آ

نام گرفت  انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری    ،بزر  تر از انقالب او    ،دوم«

برن اجرای  به  او  اهتمام  رشدو  ایجاد   ،امه  ایران  مردم  که  بود  دیگری  فرصت 

کردند  او کوشید نال  ها را پر کند   ون اقتصاد به راه افتاد و تولید، محور  

بنا بر   ،زادیآ ون هدف برنامه در دست اجرا بازیافت استقال  و    ،ن گشتآ

شد  ،این قدرت  های  پایه  ستون  برداشتن  میان  و    ،از  دانلی  قدرتمدارهای 

ه و متالشی کردن ارتشی که ر یس  ژلسا  نار کردند  کودتای نوا  ،نارجی
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ورد و صدام به ایران  آنال ی بوجود    ، ن را باز می سانتآ جمهوری با مشقت  

نال  پر    ،قشون کشید تا از این نال  سود جوید  به یمن وطن دوستی ارتشیان

قای  آری  به رهی  ،رسید  مالتاریا  ،با پیروزی  ،شد و زمان پایان بخشیدن به جنگ

کودتا کرد و او این کودتا را  انقالب سوم« بزر  تر از دو انقالب او    ،نمینی

قای نمینی و مالتاریا را آتفوق و تسل     ، انقالب دوم«  ،و دوم نواند  از دید او

انقالب بزر  مردم ایران را ننثی و راه    ، بر دولت میسر کرد و  انقالب سوم«

 را برای استقرار والیت مالقه فقیه هموار کرد  

اما ادامه    ، ند نوبت جنگ می توانست با پیروزی نسیی ایران پایان پئیرد        

پایان جنگ را برای نود زیانمند    ،یافت  زیرا استیدادی که در لا  استقرار بود 

نها در ادامه  آلت فع  آامرینا و انگلیس و غرب و  می شمرد  این شد که بازیچه  

در شنست شد  جام زهر شنست را به    ، نآ دادن به جنگ و پایان بخشیدن به  

 قای نمینی دادند و او سرکشید آدست 

ر        را  اقتصادی  رشد  فرصتهای  ژفرصتهای  سوزاند   دیگری  پی  از  ینی  یپ 

یپ متنی ژبود برای این که ر  قای ناتمی فرصتیآسیاسی را نیز سوزاند: انتخاب  

فرصت    ،88نرداد    22ن فرصت را  نیز سوزاند  انتخابات  آبه اکثریت بگردد   

بگردد  اکثریت  به  متنی  این که  برای  ر  ،دیگری  انتیار  این    ،یپ گئاشتژدر 

ن را  اصحاب فتنه«  آ قای نامنه ای ایجاد کنندگان  آفرصت را نیز بسونت و  

گیر اد گستر  است  گستر  را زهر کشنده ای  نواند   را؟ زیرا استیداد فرا 

می داند که درجا سی  مرگش می شود  الیته کشنده نیز هست  زیرا اکثریت 

پیدا کند فعا   نقش  بنا شود در جامعه  و    ،بزر  هرگاه  زادی  آاستقال  رأی 

به جامعه و اعضای   بازیافتن استقال  و  آانتخاب را  باز می گرداند     ،زادیآن 

 فقیه را بی مح  می کند   والیت مالقه 

قرار        بنگری   ،بدین  استیداد می سوزاند که    ،از دید فرصت های رشد که 

  ، بنا بر این  ،یپ والیت مالقه فقیه را نا سازگار با ماتنپ شمردن این فرصت هاژر

ن با ماتنپ شمردن  آاد رشد می یابی  هرگاه مقصود از اصالگ سازگار کردن  

 به یقین  نا ممنن است   ،باشد ،ه ایجاد این فرصتها ه رسد ب ،فرصتهای رشد
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گی های رشد، ینی اینست که فرصت ساز است  جامعه ای که  ژاما از وی   –  11/2

باور   ،رشد می کند در هر  هار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

رشد  ،مداوم جریان  در  که  ترتی   این  به  کند   می  ایجاد  نیروهای   ،فرصت 

فرصتهای  به  نیاز  نیروها   این  اندانتن  بنار  و  شوند  می  تولید  بیشتری  محرکه 

جدید پیدا می کند  این فرصتها از راه باز و تحو  پئیر کردن نرام اجتماعی  

و   استقال   از  انسانها  افزون  روز  برنورداری  نآه=  لقوق  و  و  زادی  ویش 

 یند  آپدید می   ،امنانهای رشد بمثابه مجموعه ای از استعدادها  

نسیت مستقیپ دارد   ،تولید و بنار افتادن نیروهای محرکه در رشد   ،بدین قرار      

اجتماعی نرام  شدن  پئیر  تحو   و  باز  نتیجه  ،با  و    ،در  استقال   و  آبا  زادی 

عه ایران در کدام واعیت  لقوقمندی هر انسان  پس هرگاه بخواهیپ بدانیپ جام

می باید به سراک اندازه گیری نیروهای محرکه ای برویپ که ایجاد می    ،است

ایجاد    ،شوند و فرصتها ی را شناسا ی کنیپ که برای بنار افتادن نیروهای محرکه

  ، ن سان که هستآ ن اندازه گیری و این شناسا ی ما را از واعیت،  آمی شوند  

  150ساالنه    ،یی که نقش تعیین کننده را در رشد دارندگاه می کنند: استعدادهاآ

مد  آمد نفت باال می رود اما این درآاز ایران مهاجرت می کنند  در    ،هزار تن

ورند   ون در  آرا نه اقتصاد ایران که اقتصادهای وارد کننده نفت پدید می  

ایران افتادن در    ،اقتصاد  بنار  تولیدآفرصت  نفت در  ندار  ،مد عریپ    ، د وجود 

یعنی  باز می کند   بر روی واردات  قدرت نریدی می شود که دروازه ها را 

برای اقتصادهای وارد کننده و قدرت ویرانگر اقتصاد فرصت ایجاد می شود و  

در ویران کردن محور تولید اقتصاد    ،مد نفت است آنیروی محرکه ای که در  

 ایران بنار می رود و   

  

 پاسخ به پرسش دوازدهپ: •

 

هپ در کار ایجاد جیهه بوده ام و هپ مرت  به این پرسش   ،در طو  نیپ قرن    

پاسخ داده ام  پرسش کننده هرگاه به سایت بنی صدر و سایت انقالب اسالمی  
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پاسخ تفصیلی به پرسش نود را نواهد یافت  با این   ،در هجرت مراجعه کند

ی زیر را ناطر نشان  اصو  راهنما   ،بر مینای پاسخها به پرسشهای پیشین  ،وجود 

 می کنپ:

 ، نه قدرت ،زادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی وآاصو  استقال  و  – 12/1

 هدفهای یک جیهه باید باشند   

و    –  12/2 استقال   میزان عدالت اجتماعی هدف می آ ون  بر  زادی و رشد 

تفوق طلیی بی مح  می گردد  تعهد شخصیت ها و سازمانهای شرکت    ، شوند

کفایت نمی کند  جیهه می باید سازمانی را    ،کننده در جیهه به تفوق نالییدن

ندهد    گروهی  و  لزب  و  شخصیت  هیو  به  را  طلیی  تفوق  امنان  که  بجوید 

ور می شوم که جیهه های ملی او  و دوم و سوم و  هارم را تفوق طلیی  آیاد 

ایران را میسر کرد  برداشت  اتحادی که جنیش همگانی مردم  تفوق    ،از میان 

قای نمینی و مالتاریا از میان برد  شورای ملی مقاومت را تفوق طلیی  آطلیی  

تفوق    ، گروه رجوی از میان برد و عاملی مهپ از عوام  مان  از تشنی  جیهه نیز

به جنیش مردم و  طلیی است  تفوق طلیی اد گستر  است هرنگ سیز دادن  

تفوق طلیی و ادیت با گستر  و    ، ادعا کردن که  جنیش سیز تنها ما هستیپ«

ورده گستر  طلیی  آ عاملی مهپ از عوام  فرونوابیدن جنیش شد  و جیهه فر

 است  

هدف شدن  والیت جمهور مردم« به معنای مشارکت   ،لاص  اصو  باال  –  12/3

ق نویش در اداره امور جامعه در  زادی و لقوآمردم برنوردار از استقال  و  

بر اص  موازنه عدمی    ،هر  هار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

اص  را نه بر رواب    ،است  توای  این که در سازمان و سامان دادن به جامعه

قوا که کاستن از رواب  قوا و افزودن بر تولید اجتماعی باید گئاشت  بدون  

باز و تحو  پئیر کردن نرام اجتماعی   ،  راهنما بگردد ایننه موازنه عدمی اص

قدرت محور است و انسانها    ،نیز ناممنن می شود  در جامعه های بسته و نیمه باز

  ، ناگزیر با قدرت است که راباه برقرار می کنند  این نو، راباه برقرار کردن

 انسان را بنده قدرت می گرداند  
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ثنویت  آفلسفه ها ی که اص  راهنمای    ور می شوم کهآیاد   ،به مناسیت       نها 

انوا، تنریپ راباه    ،بنا را بر رواب  قوا در جامعه می گئارند  بیانهای قدرت  ،است

ورندگان این بیانها می دانند که آها میان انسان و قدرت می شوند   ون پدید 

بر سازندگی می شود  ویرانگری  و  فزونی مر     ، رواب  قدرت سرانجام سی  

انسانها از رواب  قوا رها   ،نآدر    ،مان شهری را پیشنهاد می کنند کهرآهریک  

جامعه جهانی    ،رمان شهرآ  ،مارکسیسپ  در این بیان  ،نها استآ می شوند  از جمله  

در   ای که  است  جامعه  طیقاتی  تضاد  از  می جویند     ،نآرها  انسانها جامعیت 

هدف نینو است  اما قدرت را رو  کردن ناممنن کردن رسیدن به این هدف  

نه ثنویت تک محوری هدینتاتوری    ،است  اص  راهنمای سازگار با این هدف

 پرولتاریا  که موازنه عدمی یا رهاکردن مداوم انسانها از رواب  قوا است   

با    ،ن آدان نیاز دارد که شرکت کنندگان در  ایجاد یک جیهه، ب  ، بدین سان      

موازنه عدمی راهنما کردن  اص   یمن  به  نننند   برقرار  قوا  رواب   به    ،یندیگر 

فنر   زمان  هر  بگردند   دوست  بایندیگر  و  بجویند  همانی  این  با هدف  تدریج 

ن گروه بداند که موازنه  آ ن کس و  آ  ،جدا ی در سر کسی یا گروهی پیدا شد

او است و  عدمی اص  راهنم ثنویت تک محوری راهنمای عق   نیست   او  ای 

 عق  او قدرتمدار است   

 به پرسش واپسین در نوبتی دیگر پاسخ می دهپ        

 

پیش و پس از    لضور و فشار سپاه در انتخابات ایران با دستور سید علی نامنه ای،     

  ا این لد، ت   نهپ آ   ن لضور ولی  اعال      انتخاب محمد ناتمی بر کسی پوشیده نیست 

وابسته به سپاه تال  کردند بعد از    افراد     با انتخاب سید محمد ناتمی،     نیود مجاز  

مهار امور را بدست  شنست سختی که از مردم در آن انتخاب نوردند، به نوعی دیگر،  

هشت تن از فرماندهان سپاه، در دوران ناتمی به صورت    بدین ناطر بود که   ورند   آ 

ناتمی را تهدید کردند که اگر بخواهد سپاه پاسداران    نها آ عم  شدند   مستقیپ وارد  

 . را در تقسیپ قدرت نادیده بگیرد به شیوه ای دیگر با او برنورد نواهند کرد 
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سپاه و    ، رد ریاست جمهوری و مجلس که لنومت ناتمی تصدی ک در انتخابات        

اد را به ریاست جمهوری برسانند و  ژ المدی ن   ، بسیج متموریت یافتند با تقل  گسترده 

ذوالقدر قا پ مقام وقت سپاه    ، مجلس را از  اصو  گرایان« پر کنند  بعد از انتخابات 

و سپاه که نار  گفت این پیروزی نتیجه  ند سا  کار از روی برنامه است  نامنه ای  

ن نهادند تا در هیو انتخاباتی اجازه لضور  آ تمام توان نود را بر    را لس کرده بودند 

مخالو را ندهند و به همین دلی  با استفاده از کلیه امنانات کشور و صرف   نیروهای 

هزینه های  ندصد میلیاردی زمینه لضور پرقدرت نیروهای نرامی را برای به دست  

 . کار بردند   وردن کرسی های مجلس و شوراها و ریاست جمهوری به آ 

مهدی طا   که این روزها تحت تاثیر مخالفت سید مجتیی نامنه ای با محمود        

برای انتخاب المدی نژاد و آماده سازی      : ، می گوید است   المدی نژاد قرار گرفته 

بررسی    با   ، نها آ     وی برای ریاست جمهوری، هزار نفر را از سراسر کشور گرد آوردند 

جه رسیدند که المدی نژاد از همه برتر است و در نتیجه وی  های مختلو، به این نتی 

 . سانتند   ش و سپس آماده ریاست جمهوری   رساندند   شهردار تهران مقام  را ابتدا به  

که به تازگی برای مقابله با المدی نژاد    - مهدی طا   عضو ارشد قرارگاه عمار       

گرفته   سپاه    - است  شن   اطالعات  فرمانده  طا    لسین  عضو  برادر  و  پاسداران 

 به دستور سید مجتیی   این جمعیت  اسالمی  می باشد   جمعیت رهپویان انقالب 

توس  افرادی مانند زاکانی و سروری و طا   ایجاد شده    در سالهای قی ،   ای   نامنه   

بعد از کودتای   بود  وی عالوه بر لضور در این دو تشن  در جریان درگیری های 

  میلیارد تومان   40با دریافت    جنیش، وردن مردم به  آ   روی   هنگام ب   ، 88انتخاباتی سا   

با هزینه اندکی      د کر از دست میار  انوی گرامی اقدام به تشنی  گروه سیز والیت  

مو بند    – مراسپ با پوشاندن لیا  سیز    بعضی   را گرد آورد و در   ان  ماقدار   از برنی  

می نواست که در میان اتحاد مردم شناف    - سیز و بستن پیشانی بند سیز و شا  سیز  

الیته تیر  به سنگ نورد و بعد از ینی دو بار شرکت در مراسپ نا(،     ایجاد نماید 

 ه است  گروه از میان رفت  بیهوده بود   کار همه متوجه شدند که این  

دمی، قرارگاه ثارا  و اطالعات سپاه برای  هنگام، برنورد با اعترااات مر 88سا       

که   نژاد  المدی  از  به  لمایت  کودتا  پی  ای رهیری  در  ریاست    ، نامنه  مقام  به 
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آنها تا آن روز می پنداشتند که محمود      مردم شدند   جنگ با جمهوری رسید، وارد  

المدی نژاد همان ما ده اسمانی است که نداوند برای لاکمیت فرستاده و همان  

هزاره سوم است و اگر قرار باشد که نداوند پیامیری را به رسالت در این دوران    ناباه 

زیرا این فرد  ه در      بفرستد قاعا این شخر کسی به جز محمود المدی نژاد نیست 

دوران شهرداری تهران و  ه در دوران ریاست جمهوری دور او  هر امتیازی را که  

  فربه کرده   و تا بخواهی اعیت بد مالی نارج  الزم بود به سپاهیان داد و آنها را از و 

 . بود 

و نیروی  افراد سپاه  واگئاری سند نانه های مسنونی که بدون اجازه از سوی        

داده   سپاه ، ینی از امتیازات بسیار مهمی بود که به  ند و بسیج سانته شده بود   انترامی 

ند به ناگاه به نانه  نها با واگئاری س آ زیرا نانه های  ند میلیونی و بدون سند      شد 

، در دوران ریاست جمهوری، با واگئاری  باز   شدند  های  ند صد میلیونی تیدی   

را به ینی از بزرگترین    سپاه  قراردادهای  ند میلیارد دالری نفت و گاز، ناگهان  

را که تا آن زمان تنها به سانت    سپاه سرمایه داران تیدی  کرد و قرارگاههای اقتصادی  

د های ناکی و لوله کشی آب و فااالب در روستاها و شهرهای کو ک مشاو   س 

و گاز در سراسر   بودند، وارد پروژه های بزر  ناوک لوله گازی و استخراج نفت 

کشور و به نصو( پار  جنوبی و عسلویه نمودند و میلیاردها دالر را به جی  آنها  

عالوه بر آن مخابرات کشور را نیز در یک نمایش مزایده ای الیته به      واریز سانتند 

ای و با لئف رقی  به دالی  امنیتی به این نهاد واگئار   منه دستور مستقیپ سید علی نا 

 .سانت   سپاه کرد که سود سرشاری را نصی   

باننها    تاسیس   برای آبی، صدور مجوزهای کالن    – گازی    – به جز قراردادهای نفتی      

به سپاه  از امتیازاتی بود که محمود المدی نژاد  دیگر  اعتیاری ینی    - موسسات مالی   و  

به گونه ای که هپ اکنون دهها موسسه مالی و اعتیاری این نهاد در راه تیدی     داد  

بانک انصار    : برنی این راه را پیموده و برنی در نوبت هستند   هستند  شدن به بانک  

ک قوامین وابسته به نیروی انترامی و موسساتی  ون  وابسته به سپاه پاسداران و بان 

 . نو، مجسسه ها هستند ن  ی مهر بسیجیان و   از ا   – ثامن اال مه    – کوثر  
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مورد دیگری که، به لحاظ مالی، اهمیت ناصی برای نیروهای سپاه دارد، واگئاری      

رت  به این صو     سهام کارنانجات سود ده تحت عنوان سهام عدالت به آنها می باشد 

میان نیروهای نرامی وابسته به این نهاد تقسیپ    که سهام بیشتر کارنانه های سود آور را 

ه  نموده و سهام بسیاری از شرکت ها و کارنانجات زیان ده را در انتیار مردم گئارد 

سایپا و گروه نودرو سازی  بهمن و    و مثال، سهام کارنانجاتی مانند ایران نودرو      ند ا 

 مخابرات و 

الستیک سازی الیرز    و ها را به آنها داده و سهام کارنانجاتی مانند کاشی ایرانا  نیروگاه 

کرده  شیشه سازی قزوین و    را که مشنالت بسیاری دارند به مردم عادی واگئار    و 

 .د ان 

 

 اد قرار گرفت؟:  ژ  را فرماندهی سپاه در برابر المدی ن   ، باوجود گرفتن این امتیازها   • 
 

ولی  ون سر همه آنها در یک آنور بود و همه از    ند  همیشه وجود داشت انتالفات      

انتالفها توجه طرفهای انتالف    آن استفاده می کردند و سر مردم بی کاله مانده بود، 

اما  از سا  گئشته که زمزمه هایی مینی   و مردم را  ندان به نود جل  نمی کرد  

موج     ، ن از سوی دیگر آ سپاه با  ه  یس جمهور از یک سو و مقابل   بر تک نوری باند ر 

سپاه پاسداران به دلی  ایننه بخشی    شدت گرفتن انتالفها و جل  توجه ها به آنها شد  

باد   ر   ا  ورده  آ از سود  یاران  از  نگش نارج شد،   توس   مقابله    یس جمهور  به 

جناگ وابسته به سپاه پاسداران  شوند   موج  شد انتالفات علنی  برناست و این مقابله  

ر ک  به  ای  لمله  هر  برای  را  زمینه  روزها  این  دیده   ه  مناس   جمهور    ، است   یس 

الیته همه    می کند  گفتگوها، صحیت از واردات قا اق سیگار توس  باند رلیپ مشایی  

می دانند که یک پای واردات قا اق سیگار نود سپاه پاسداران است و یک پای  

باش  می  ریاست جمهوری  دفتر  آن  نم     د ن جدید  سپاه طه   ه کسی  داند سردار  ی 

ن سعید امامی و  را طاهری که زمانی معاون لفاظت اطالعات نیروی انترامی و از یا 

ن روزها که در کنارسردار معاود  آ در    - وی در بسیاری از جنایت ها بود  دست  هم 

در سالهای قی  که    ه عراقی محمد راا نقدی در شننجه شهرداران قرار داشت و   
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مسعود صال  یا صدر االسالم بود که در دوران    نام مستعار    ینی از شننجه گران بود 

محمود المدی نژاد، به ریاست هیات مدیره  دنانیات رسید و   جمهوری  ریاست  

  نزدیک از راه    ، - میلیاردها تومان از قا اق سیگار نصی  باند و نهاد مرتی  با نود کرد  

قا اق توس   نهاد  به رلیپ مشایی، به ستاد میارزه با کاالی قا اق و ارز آمد و  شدن  

 ریاست جمهوری« را سازمان داد  

در ایران رسپ است که همیشه برای ریاست و عضویت در ستادها و سازمانهای         

ین سازمانها و  آ کسانی را در رأ     ، نورد و برد را افزایش دهند ناصی که قرار است  

مثال در ستاد    ا قرار می دهند که کارکشته آن رشته از نورد و بردها هستند  ستاده 

اقتصادی  و مفسدان  قا اقچیان  از  قا اق عموما  با  اجتماعی   میارزه   ون سردار   و 

س سابو این ستاد که نود در سرقت های مسلحانه و جنایات   ی محمد راا نقدی ر 

هنوز پرونده شهر  سازی وی  بسیاری دنی  بود و یا از قاای معروف مرتضوی که  

افرادی  ون  نیز      نها آ   همناران   ر یس و سرپرست می شوند    ، در اتوبان کرج باز است 

می    محمد راا رلیمی و طه طاهری و     که نود از مفسدان و قا اقچیان هستند، 

سابقه   باره  در  االسالم، شوند   یا سردارصدر  نویسد    ایرج   طه طاهری  می  مصداقی 

بعد،   به  در دولت محمود المدی :    ندی  با لنپ محرابیان وزیر صنای   او  نژاد، 

عنوان مدیر عام  و ریاست هیات مدیره شرکت دنانیات ایران معرفی شد  بعد از  

مدتی، با باالگرفتن بحد قا اق سیگار، صدراالسالم از این سمت برکنار شد و جال   

ستاد میارزه با مواد مخدر    است که این بار با لنپ اسماعی  المدی مقدم به جانشینی 

منصوب شد  وی در لا  لاار ظاهرا در این پست لضور دارد، و الیته هنوز شایعاتی  

قا  در  وی  داشتن  دست  بر  فیلیپ  چا مینی  شرکت  با  او  رواب   و  سیگار نارجی  ق 

 .ها هست موریس، نماینده سیگار مالیرو، بر سر زبان 

محمد    با ن ستاد  ای ریاست     است طور مین  در ستاد میارزه با مفاسد اقتصادی وا  ه      

است که نود دهها پرونده فساد مالی در    ی یس جمهور   راا رلیمی معاون او  ر 

 . قوه قضاییه دارد 

جال  تر ستاد لقوق بشر اسالمی است که اکثر اعضای آن، از  هره های شنانته         

شننجه و     می    – ها  ترور   – شده در نفی لقوق بشر و از جنایتناران به نام در قت  ها  
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باشند وریاست آن را محمد جواد الریجانی بر عهده دارد و اعضای دیگر این ستاد تا  

 ند: قی  از ریاست صادق الریجانی به شرگ زیر بود 

یس سابو قوه قضاییه و تایید کننده    ر     یت ا  محمود هاشمی شاهرودی، آ    -   1

جنایات در زندانها و نیابانها و عضو فعلی شورای نگهیان والیت و نیرگان  از بسیاری  

 . رهیری 

اسیو و از عوام  صدور فرمان  « واوا   وزیر   لجت االسالم دری نجو آبادی،    -   2

    دادستان سابو ک  کشور و امام جمعه فعلی ارا    سیاسی و قت  های  

از عوام  اصلی در قت  زندانیان سیاسی و ترور و از    ، لجت االسالم علی رازینی    -   3

 ...یس دیوان عدالت اداری و   دادستانهای کشور و ر 

در دوران علی   واوا معاون نارجی    ،لجت االسالم مصافی پور محمدی  -  4

ور ترور بسیاری از میارزان در نارج از کش سازمان دهندگان اصلی  فاللیان و از  

یس سازمان بازرسی   و ر  او  محمود المدی نژاد   در لنومت کشور    «وزیر و  

   ک  کشور در لا  لاار

کشتار زندانیان سیاسی   ینی از سه  قاای« متمور  ، یسی   لجت االسالم ابراهیپ ر  -   5

یس قوه قضاییه و نماینده بیت رهیری    و معاون ر   67و به نصو( سا     60در دهه  

 است   ازجنایتناران به نام   او  در این قوه 

سابو    « وزیر     و قاای شر، دادگاههای انقالب  ، لجت االسالم محسنی اژه ای    -   6 

از جنایتنار ترین  هره های      او دادستان ک  کشور و قاای سابو مایوعات   واوا  و 

نها تا دیگر  آ روی  ب دهان اندانتن بر  قربانیان نود و آ گاز گرفتن    یپ است  از ژ ر 

تحقیر  دهد    انوا،  می  قت   دستور  رالت  و  برد  می  بنار  را  شننجه  نیز   نین    و 

 است.  عضو لقوق بشر اسالمی    جنایتناری 

سخنگوی اسیو قوه قضاییه که در تصادف    ، لجت االسالم جما  کریمی راد   -   7

 . اتوموبی  کشته شد 

  « در وزیر    و سردار سپاه پاسداران   سردبیر سابو روزنامه کیهان، ، صفار هرندی   -  8

 . او  المدی نژاد و مشاور فعلی فرمانده سپاه پاسداران   لنومت 
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ایران در ترکیه   اسیو   سفیر  و از عوام  ترور در نارج از کشور    ، منو هر متنی   -   9  

معاون سازمان ارتیاطات    و که میارزان بسیاری را در آن کشور ربود و به ایران فرستاد  

 . محمود المدی نژاد   توس  برکنار شده  امور نارجه      « وزیر   اسالمی و  

از جنایتناران       افراد فوق همه  نیست که  بر اد بر هیچنس پوشیده    ی هستند که 

ستاد لقوق بشر اسالمی  یپ از این کسان برای  ژ جنایت کرده اند و می کنند  ر بشریت  

 عضو منصوب کرده است  

ر قا اق نگئشته بود که  هنوز مدتی از افشای دنالت رلیپ مشایی در واردات سیگا      

  برای دفا، از او وارد صحنه شد: در روز همایش میارزه با قا اق که   ی رییس جمهور 

از اسنله های غیر مجاز و  اد  ژ المدی ن   داشت، برعهده  ریاست آن را قاای مرتضوی  

اجازه نمی دهد از این به بعد کاالی    افزود که و    سخن گفت     برادران قا اقچی 

که اگر قرار    او و دستیارانش به این نتیجه رسیده اند    ، از قرار     د قا اق واردکشور شو 

نجوشد بهتر است که برای هیو کس نجوشد و اگر قرار    آنها باشد دیگ قا اق برای  

نشود بهتر است که  نها  ،  یزی نصی  آ هزار میلیارد دالری   20باشد از این در آمد  

 . نشود نیز  نصی  هیو نهاد دیگری  

اسنله های واردات کاالی قا اق، به  اد در باره  ژ المدی ن سخنرانی  روز بعد از        

    ناگاه فرمانده سپاه مدعی شد که سپاه اصال کاری به واردات کاالی قا اق ندارد 

  و گفته بود که سپاه این کار را مینند که ا  ی یس جمهور   که مگر ر است   وا  این ال س 

 ؟ الزم دید به او پاسخ بدهد 

بنا بر  اما      کرده بود   صحیت ا و وزارتخانه ها و مراکز مختلو نهاده   اد از ژ المدی ن      

در جا گفت  قا گربه فرار مینند، فرمانده سپاه هپ  آ ، اگر  وب را برداری  ارب المث  

اگر فرمان قا  واردات کاالی    ، اد با سپاه بوده است  در واق  ژ روی سخن المدی ن 

  به نار می افتد  یلیارد دالری سپاه پاسداران   ند هزار م قا اق صادر  شود، درآمد  

میلیارد دالر کاال به صورت قا اق    20زیرا بر اسا  آمار غیر واقعی دولتیان لدود  

الیته در بیش از     ن به اصاالگ به صورت غیر قا اق آ وارد کشور می شود و بیش از  

  و سپاه  و شرکتهای وابسته به مراکز قدرت از جمله بیت رهیری    افراد     ی از آن، نیم 

     نقش دارند   قا اق  و دیگران در واردات    واوا     و مجلس  
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مگر فرودگاه پیام کرج که روزانه دو هواپیما کاالی قا اق وارد آن می شد به  ه        

از فرودگاهی بزرگتر    ، ن پس آ   از  سنوت آن را تعای  کردند در   ؟ کسانی تعلو داشت 

  بحد مسا   امنیتی در فرودگاه امام  می کنند به نام فرودگاه امام نمینی استفاده  

  د و سپاه تهدید ش ناتمی و سپاه تیدی   لنومت نمینی که به جنگی میان وزیر راه 

  نه تنها به دالی  امنیتی یعنی   ، سرنگون می کند آن فرودگاه  را بر فراز    هواپیماها    کرد 

تروریست نیود بلنه به دلی  وارد سانتن افراد و  افراد  نارج سانتن  از    جلوگیری 

 . که می بایست بدون شناسایی وارد و نارج شوند و هست    کاالهایی بود 

نیرویی که مدعی لفظ دستاوردهای انقالب و لمایت از مردم است    از  ه رو      

ر می شود جان  ، لاا نامنه ایست دوست و برادر  یپ بشار اسد که  ژ ر برای کمک به  

هواپیمای   در  سوریه  عازم  مسافران  اطال،  بدون  و  اندازد  نار  به  را  نود  افراد 

بارکند ؟    ایر مواد منفجره و مهمات جهت سرکوب مردم سوریه    – مسافربری ایران  

اعمالی  که دست به  بی قدر شده است  لد  این  تا    سپاه آیا واقعا شرف و انسانیت در  

 سان شده است؟  آ این اندازه    ، اندازد را به نار می  جان مردم  که  

فرمانده  فرماندهی سپاه سخت آبرو بانت  این شد که  قا اق،  باز شدن پرونده  با      

عصیانیت همه  یز    در منتهای ،  عصیانی شده بود   سپاه که لسابی از این افشاگری ها، 

و  س شد  انتخابات دور آینده مجل   قضیه را با هپ قاطی کرد و به گونه ای ناشیانه وارد  

از موا  کسی سخن      اجازه ورود برنی افراد به انتخابات مجلس را نمی دهد گفت:  

  « به فرمان رهیری    سپاه است که  ، در لقیقت نیز   گفت که انتیار کشور با او است  

می باید داشته    ورود به مجلس  گی ها ی را  معین می کند که نامزدهای  ژ و وی   شرای  

 پوشش است  وسیله و  نگهیان    شورای باشند   

اجازه دادن یا   از که سپاه به صورت علنی   است   مده آ  ه پیش   : وا  این است ال س      

علوم  از  ندی قی  م  صحیت می کند؟ پاسخ اینست:   ، به نامزدهای نمایندگی ندادن 

  ، با کمک نیروهای به اصاالگ اصو  ی یس جمهور   شده بود که سپاه برای مقابله با ر 

واوا   با استفاده از   بنا شده بود  برابر المدی نژاد بایستند گرا، قرار گئارده اند در  

مان  از ورود انها  شناسا ی و سپاه پاسداران افراد نزدیک به المدی نژاد   و اطالعات 

   به مجلس شوند 
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در انتخابات   ی از لضور نیروهای اصالگ طلی   به ایننه جعفری   « سردار   اما تهدید         

نگرانی    بخاطر   ، اره  جریان فتنه« موا  نگرفته اند جلوگیری می شود که در ب   ، مجلس 

برنی از اصولگرایان به این فنر افتاده اند که    ، است  در لقیقت   سپاه و نامنه ای 

به قو  نودشان کشور   - نجات نود    برای  نیروهای    -   و  از  از دست قدرتمندان 

انتخابات را  عالوه بر این، با ورود آنها به صحنه انتخابات،     اصالگ طل  کمک بالیند 

شرکت ننردن مردم در انتخابات بشرک این که به وسعت  الیته      دهند   جلوه مردمی  

ور نیست   آ نگرانی      ، نامنه ای   رای ب   ، ن کشور نشود آ تحریپ انتخابات مصر توس  مردم  

تا اندازه ای در انتخابات شرکت کنند و  ر یس جمهوری و   همین قدر که مردم 

 کافی است     ، ند مجلسی مای  لاص  انتخابات بشو 

انتخابات را  اگر مردم    که   ن نگرانند آ از  جناگ لامی ورود نیروهای اصالگ طل        

کنند  ن   دعوای ،  تحریپ  او  ژ المدی  همناران  و  شد   اد  ثابت  اثیات نواهد  یعنی    

 ون محمود المدی نژاد وارد    رأی دارد   میلیون    5  یپ در جامعه ژ ر که    نواهد شد 

به نود    تعلو این آرا م     میلیون نفر رسید   24انتخابات شد آمار لامیان لاکمیت به  

کودتا      ، 88نرداد    رمانده سپاه  و علی نامنه ای که در انتخابات ند  ف المدی نژاد 

  پس نیازی به لضور اصالگ  ، می دانند که جع  آرای مردم زیاد سخت نیست کردند 

ن  موسوی و کروبی  به ورود نیروهای اصالگ طل   نیستند  لاار  نها  آ ارند   طلیان ند 

تن بدهند  دو گزینه بیشتر ندارند: رد صاللیت ها و مالیدن    به مجلس، و لتی ناتمی  

در   برای شرکت  به اصالگ طلیان  نسیتًاعمومی  اجازه  و  تن  به  انتخابات  تحریپ  پیه 

ی دادن هستند از آن بیپ دارند که عدم  انتخابات دادن  آنها که جانیدار اجازه عموم 

یپ  ژ در معری سقوک قرار گرفتن ر  ، اجازه موج  تحریپ وسی  انتخابات و در نتیجه 

 بگردد   

 

***** 
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                    1390شهریور  6مرداد  تا   24از   782شماره  

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 بازسازی استبداد؟اثر گروگانفیری در 
 

 پرس و سیزده ی باقی  انده و اینسنن  13از     

نقش گروگانذیری در بازسازی استبداد چه بود و مخالبت شما با گروگانذیری به چه   -   13

 دلیل بود در حالی که خمینی اینکار را انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول نامید. 

 

 ناستبداد  بازسازی بر گروگانفیری اثر باره در هوق پرس  به  پاسخ❊

 

روزنا ه ان زب اسز ی وو از آن پقو در سخنرانی    1358آبان    14در سر  اله        

ها و  صاحبه ها و گزار   ارنا ه روزانه ر یق ا هوری به  ردم و در اوزم ارم  

و در نا ه ها به آقای خ ینی و دیفران وو پق از  هاارنو بالور  ست ر در باره اثر  

»خیانن به ا ید«    گروگانفیری در باز سازی استبدادو نوشته و گقته ام. در  تابهای

و »توال ه آیة هللا ها« و در امد دوم و سوم از سه امد  تاب در باره سیاسن ا ریکا 

های  تح یگ  در  و  اند  یاهته  اختصاا  گین  ایران  و  گروگانفیری  به  ایران  ه  در 

ا ریکا یان پیرا ون گروگانفیری  ه ترا ه و انتشار داده امو و در پر ش ار نوشته  

در  حاصره    - ه ایران گین دنباله آن بود    –باز به اثر گروگانفیری  ها و  صاحبه هاو  

ساله و باز سازی استبدادی پرداخته ام  ه خیانن و اناین و    8اقتصادی و انگ  

هساد را رو   رده اسن. این  داو ن در تح یگ  را بخشی از  بارزه با استبداد 

اسن  و نیز  وش  برای   الی گشته    –وابسته ای  ه این  رژیم  اهیاهای نظا ی  

انقعالهای   و  هعل  اینفونه  اثران  از  ا ریکا ی  غیر  و  ا ریکا ی  اا عه  آگاه  ردن 

  حر انه بر انحالاال د و راسی آنهاو دانسته ام.  

نها  رااعه  ند. نرا  آ و بر پرسا   ننده اسان  ه به   تابها در سااین بنی صادر  واودند  

در ه ین   و ع  ساااات ر اساااان. نساااال ا روز تاریخ  ا ووه ا رهای واق   و  ه تاریخ واقعی 
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 ا ووه ا رهای  سات ر  ی زید. پق شاناختن خوی  برای دانساتن »نه باید  ردها« و  

 . ضرور اسن   و »نه نباید  ردها« 

      

   ن به پرس  پاسخ  ی دهم   و ساله  ه در اختیار ه فان اسن   32با واود ی   ار 

 

  و در سایاسان داخمی و خارای   و گروگانفیری ن ض اسات زل بود و سابب شاد قدرن خارای   • 

  حور بفرددن 

 

 و ه نا ه تساخیر ننه ااساوسای« )ساال هقتم ژ وی   و » اهنا ه  الالعان تاریخی   و به تازگی      

قای آ از قول   و ن آ   16( در اختیارم قرار گرهن. در صاااقحه  1389پا یز    و شااا اره سااای ام 

 ن  ده اسن آ ابراهیم اصغر زاده 

امكان این پذیرائی را یاشاتند  ، كزاور ای ییرر ینبا » برای مضالجه شااه  ع یبلی از        

یا ایالتْای ییرر بساابار امكاناَزااان َرا ع بویا اما یر    ، و یر امریكا  ع شااْر ای ییرر 

 ، مبز بوینش آ مبز بویا این َحری  آ بسااتری شاااه واری امریكا شااد كه برای ما َحری  

رَی بوی كه راكُلر و كبسابنج   ، ن آ بازای از   «  ر نسبت به ایران یاشتندا به یاطر كبنه و ُن

 )یط كزی زیر جَله از من است( 

الرح گروگانفیری   و نها آ براثر  رااعه اشارف پهموی به    و ا ر  ه  یساینار و را قمر   این      

را  تح یگ روبرن   و به دسان »دانشااویان پیرو خال ا ام« اارا شاد  و را ریختند و در تهران 

بنام   و ی  روزنا ه نفار و  ح گ ا ریکا ی   و شاکار  ردند. نخسان آ پاری و  ار  هولبرن  

انتشااااار داد. تح یگ او باه این نتیااه رساااایاده بود  اه    1982تح ی ی در    و  اار  هولبرن 

گروگانفیری   ار نیق  انهاتان بان  و را قمر و  یسااینار و ه کارانشااان بوده اساان.  

اینترلو  اسااان. روبرن پاری تح یگ را پی گرهن و نند و نون ن   این دو  نام  تاب او  

 شکار  رد.  آ را در گروگانفیری  

نکه پزشا   تخصاا آ حال   – به ا ریکا برده شاد   1358بان ساال  آ ا ا شااه روز اول        

 ی باید او را    و در ان او بود   و بی اری او  انادا ی بوده و هرگاه قصاد از بردن به نیویور  

  و ه راه با اهراد سااااپاه   و »دانشاااااویان پیرو خال ا ام«  و بان آ   13در     -  انادا  ی بردند  به  

بر نخسااان وزیر و وزیران وضاااو حکو ن  و ن ز ان آ ساااقارن ا ریکا را تساااخیر  ردند.  

  و دانساته نبود  ه  ارتر زیر هشاار را قمر و  یساینار  و  وقن و بر اوضاای شاورای ان زب 

گاهی از قصاد این دو از بردن شااه  آ ا ببرند. نه رساد به  ااازه داده اسان شااه را به ا ریک 
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قای اصاغر زاده نفونه از دشا نی  آ به ا ریکا و دشا نی شاان با ایران. پق پرسایدنی اسانو  

 ن گاه شده اسن؟ آ   و نها در بردن شاه به نیویور  آ را قمر و  یسینار با ایران و ن   

  و روگاانفیری انااام یااهتاه اناد اگر االزع او حااصاااال خوانادن تح یگ هاا اساااان  اه بعاد از گ   • 

. ا ا االزع پسااااین را وساااایمه توایه و ل   دروغ را وساااایمه توایه گروگانفیری  ی  ند 

لن هعل  آ اوتراف ضا نی اسان بر ن    یساینار و را قمر در گروگانفیری و   و پیشاین  ردن 

 .  شدن »دانشاویان خال ا ام« 

ایران و ربال این دشا نی با بردن شااه  ن ز ان از دشا نی  یساینار و را قمر با  آ ا ا اگر       

اوتراف اسان بر ومم گروگانفیران بر    و پق ساخن ا روز او   و به نیویور   المع شاده اسان 

نرا   و باواود این ومم  ن ن   را قمر و  یسااینار در بردن شاااه به ا ریکا. پرساایدنی اساان 

یساینار   اری را  ردند  ه این دو دشا ن  ی خواساتند اناام بفیرد؟ گروگانفیری برضاد   

 ساانی  ه  ی دانساته اند  غاز و پایان گرهن. آ غاز و پایان نفرهن. برضاد  ارتر  آ و را قمر  

 و را قمر و  یسااینار با ایران دشاا ن هسااتند و  یان بردن شاااه به نیویور  و این دشاا نی 

ن دو  و زیاان  باه  اارتر برسااااد و  آ نرا  ااری  ردناد  اه سااااود  باه    و رابالاه قاا ال بودناد 

 ؟  یکا و خ ینیسم بر ایران حا م بفردد ریفانیسم بر ا ر 

یکی ریفانیسااام و تانریسااام )در ا ریکا و   و گروگانفیری  یان دو ایسااام   و در ح ی ن        

لی برقرار  رد. حاصال ساماله این ایسام  آ انفمساتان( و دیفری خ ینیسام )در ایران( راباله 

  و بنابراین   و مساتان وضاعین  نونی ایران و ا ریکا و انف  و ها بر ا ریکا و انفمساتان و ایران 

وضاااعین  نونی اهان اسااان. نسااابن به اثر گروگانفیری در حکم  ردن این ایسااام ها در  

  30  و ا ریکا و انفمسااتان و ایران بالور  داوم هشاادار  ی دادم و بهنفام ورود به هرانسااه 

لی  آ در  صااااحبه با بی بی سااای گقتمن برای اهشاااای روابال    و در ه ین روزها   و ساااال پی  

  ده ام.  آ نیسم به  هاارن  خ ینیسم با ریفا 

 ن ا ا اثر گروگانفیری در بازسازی استبداد در ایران       

ان زب   و ن ی دانسااان. از دید او   و از ان زب از  وقعیتی  ه  ی اسااان   و قای خ ینی آ   –   1

ورد. »ان زب دوم« به  آ یم شاااه را ساارنفون  رد و او را رهبر گرداند و به ایران ژ ر   و اول 

در  وقعین دهاوی و او    و او ا کان داد  انعی را  ه گرایشاهای اانبدار  ردم ساانری بودند 

ن را بزرگ تر از ان زب اول  آ   و و دسااتیاران  را در  وقعین تهاا ی قرار دهد. از این رو 

 ار  بازساازی اساتبداد را بر او  شاکل    و نی صادر به ریاسان ا هوری خواند. ا ا انتخاب ب 

را »ان زب ساوم« بزرگ تر از ان زب   60 رد. ان زب ساو ی نزم شاد. او  ودتای خرداد  

اسااات رار    و اول و دوم خواند. هرگاه تاریخ راساااتفو را تاریخ ا رهای  سااات ر بشااا اریم 

یه های قدرن )سااپاه و   یته ها و دادگاه  گرنه با ایااد سااتون پا   و ن آ اسااتبداد و اساات رار  
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ا ا با گروگانفیری اسان  ه گرای  اانبدار »اساتبداد صامحا«   و غاز  ی شاود آ ان زب و...( 

 بر دولن نیره  ی گردد.  و قای بهشتی( و ونین ه یه آ )قول 

یکی سااامالنن و دیفری   و دو پایه   و از ساااه پایه داخمی سااامالنن اساااتبدادی   و تا ان زب    -   2

قدرت دار براا بودند. پایه ساااوم  ه بزرگ  الکی در روساااتاها و اقتصااااد بازار روحانین  

یم بر اقتصاااد  صاارف  حوری تکیه داشاان  ه خود به  ژ هرو ریخته بودند. ر  و ساانتی بود 

 دهای نقتی و قرضه ها وابسته بود. ان زب ایران پایه سمالنن را نیز از  یان برداشن.  آ در 

یاا   و ا هور  ردم تکیاه  ی  رد و بادان ثباان  ی اساااان  یاا  ی باایاد بر ونیان   و دولان اادیاد 

»روحانین«  ودتا و دولن اساتبدادی ت  پایه ایااد  ی  رد. دولن ت  پایه نیاز به ساتیز  

هم  ودتا را   کن  رد و هم راباله ساتیز   و و سااز  با قدرن خارای داشان. گروگانفیری 

  و خابان ریاسااان ا هوری و سااااز  با قدرن های خارای را. این ا ر  ه در نخساااتین انت 

ورد و  زتااریاا و  ااهیااهاای  آ درصااااد ر ی   5ناا زد حزب ا هوری اسااااز ی و...   تر از  

  و ب ثابه ی  ا ر  ست ر   و بر اقمین  ونکی از  ردم ایران تکیه دارد  و  الی ه ننان   - نظا ی 

ناه د و راساااای یاا  تکی  ردن دولان   و قاای خ ینی آ  ساااامم  ی  ناد  زتااریاا باه رهبری  

 ه اساتبداد را برگزیده اند. اانشاین  ردن ونین ا هور  و ح وق دار بر ونین ا هور  ردم 

قای خ ینی با  ردم ایران در حضور اهانیان( با ونین ه یه و سیر این ونین  آ  ردم )وهد  

ادا ه   و تا این ز ان  و هم ز ان و هم ونان  و با ساااامب حا  ین از  ردم  و تا ونین  الم ه ه یه 

یاهته اسان. اانشاین شادن پی  نویق قانون اسااسای  ه بر اصال ونین ا هور  ردم بنا  

با گروگانفیری ه ز ان   و از راه اتقاق   و با قانون اساااساای  صااوب  امق خبرگان   و داشاان 

 نشد. نرا  ه سیاسن تدبیر اسن نه تصادف و اتقاق.  

گویاای    و روی داد   و ن روز آ قی دو ابر قادرن  در  حال تز   و این ا ر  اه ان زب در ایران   -   3

این واقعین بود  ه دو ابر قدرن دوران انبساال خود را به پایان برده و وارد دوران ان باض  

ن  آ از اواخر صااقویه تا ان زب ایران از   و هرصاان تاریخی  ه ایران  و ن ز ان آ شااده بودند.  

ر بر اسات رار ونین ا هور  رتب گوشازد  ی شاد. هرگاه قرا  و این  یاهته بود  و  حروم بود 

 ی شاد و بنا بر  غتنم شا ردن هرصان بری رشاد   و  نتخب  ردم   و  ردم و دولتی ح وق دار 

 و با دنیای خارج   و شاتی  می و برقرار  ردن راباله ها آ  ی باید صامی و    و  ی شاد  و شاتاب گیر 

رویه  ی گشااان. راباله بر اصااال  وازنه ود ی وارد نشااادن در   و بر اصااال  وازنه ود ی 

 شااااور را از   و قوا باا  شااااورهاای دیفر و برقرار  ردن رابالاه بر وهگ ح وق  می روابال  

ا نین خارای و صامی داخمی و خارای برخوردار و رشاد شاتاب گیرد را  یسار  ی گرداند.  
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در داخل  ی باید خشااونن هراگیر  ی    و ا ا اگر قرار بر بازسااازی اسااتبداد  ی شااد  ه شااد 

 ن ایااد  ی گشن و گشن  و راباله ستیز و ساز   و گشن و با  شورهای خارای نیز  ی باید 

زادی بود. بی ن    ردن ا ریکا و روسایه و انفمساتان  آ اسات زل و   و هدف ان زب   -   1/   3

ا ریکا  حور    و و ل به اصاال اساات زل بود. با گروگانفیری   و در ساایاساان داخمی و خارای 

  و سایاسان داخمی و خارای  شاور گشان و ه ننان  حور این دو سایاسان اسان. بدین ساان 

گروگانفیری اصااال اسااات زل را به  عنای ودم  رااعه به قدرن خارای در ا ور داخمی و  

زادی نیز ن ض  آ   و ن ض  رد. با ن ض اسات زل  و ن را در راباله با دنیای خارج آ  حور  ردن  

زادی بکار بردن داشاته اسان. نون داشاته  آ ن دلیل  ه اسات زل داشاته و  شاد. از ا مه به ای 

زادی نیز از  ف رهن و اساتبداد آ  و از دسان رهن  و  ه رهاشادن از ساماله قدرن خارای بود 

 وابسته بازسازی شد. 

  و داشاته اویند و بدین داشاته   و اسات زل داشاته اسان. اساتعدادها و ح وق ذاتی هر انساان   – 2/ 3

نیروهای  حر ه تولید  یکند )دان  و هن    و ی و  سات ل اسان. این انساان انساان به خود  تک 

زادی بکار بردن این  آ و سار ایه و بین  و...( . این نیروها داشاته ها و اسات زل او بشا ارند.  

  و ورد نیز نداشااته باشااد آ داشااته ها اساان.  ساای  ه از داشااته های خود غاهل باشااد و دساان  

ن را بکار برد. هر  متی نیز ح وق  می و  آ ندارد  ه بتواند  زادی نیز ندارد. زیرا داشااااته ای  آ 

 یزان    و  ناابع و نیروهاای  حر اه دارد و انادازه  ناابع و نیروهاا و برخوداری  از ح وق 

 زادی نیز ندارد. آ   و است زل او را نیز  عین  ی  ند.  متی  ه این داشته ها را نداشته باشد 

 ی باید    و زادی ایرانیان تح گ یابند آ پق اگر قرار بر اارای برنا ه ای بود  ه اسااات زل و       

ن او  ی شاااادند و اهزای   ی  آ داشااااته های  ) ح وق  می و  نابع و نیروهای  حر ه( از  

ا ا رشااااد نیروهای  حر ه نیاز به بکار اهتادن نیروهای  حر ه در اا عه دارد. بکار    یاهتند. 

یعنی نبود اساتبداد    و نیاز به تحول پذیر شادن نظام اات اوی   و روهای  حر ه در اا عه اهتادن نی 

زادی و رشاد بر  یزان ودالن اات اوی دارد. این ا ر  ه ایرانیان از ح وق  آ و بود اسات زل و  

گویای این واقعین    و  می خود برخوردار نیسااتند و نیروهای  حر ه در رشااد بکار ن ی اهتند 

 زتاریا بر دولن  سامال گشاته و به بازساازی اساتبداد  شاغول شاده    و نفیری اسان  ه با گروگا 

 اسن. 

زادی  از رشاد بر  یزان ودالن اات اوی )= شار ن ا هور  آ اسات زل و    و بدین ساان   –   3.3

  و  ردم در رشااد و برخوردار شاادن ه فان از حاصاال رشااد( ادا ی ناپذیر هسااتند. در ح ی ن 

داشااته )= اساات زل( ندارند و  حروم از    و نساان آ   انسااان و اا عه ای  ه وضااو   و بدون رشااد 

قای خ ینی  آ سااخن    و داشااته  حکوم به ابر ه ر ه ه اانبه  ی شااوند. باتواه به این واقعین 

برای اسازم ان زب  ردند و بنی    و )اقتصااد  ال خر اسان و  ردم برای اقتصااد ان زب نکردند 

  و  ردم برای اسزم ان زب  ردند(   صدر  ی خواهد ایران را سو یق و هرانسه  ند حال این  ه 
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گروگانفیری    و زادی اسان. از این دید  ه بنفریم آ گویای تضااد اساتبداد با رشاد و با اسات زل و  

زادی و  آ ن را گویای اتحاد اسااتبدادیان و قدرتهای خارای برضااد اساات زل و  آ  دهای  آ و پی  

 رشد  ی یابیم. بخصوا  ه 

ایران تحریم اقتصااااادی شااااد. تحریم اقتصااااادی از سااااو ی    و به دنبال گروگانفیری   –   4/ 3

اثر ان زب را  ه »برانفیختن به ه انندی    و وخشاااونن گرا ی شااادید  زتاریا از ساااوی دیفر 

ن تحریم و این ترق  سابب انزوای ایران  آ اانشاین  رد.    و با ترق از ان زب   و اساتن« اسان 

رتهای خارای گرداند. در درون  ایران را گرهتار ابر سااتیز و ساااز  با قد   و شااد. این انزوا 

  و در تنفنا قرار گرهتند. در ووض   و اانبداران ونین ا هور  ردم و دولن ح وق دار   و  شااور 

ن  ی  آ دسان اندر  اران بازساازی اساتبداد این انزوا را بساود خود  ی دانساتند و در تشادید  

ی اساااان. این  ایران گرهتاار بحرانهاای داخمی و خاارا   و  وشاااایادناد. از گروگاانفیری تاا ا روز 

یم  ی ساااازد. اسااات رار بحران ساااازی و نفاه داشاااتن اا عه  می در بند  ژ بحرانها را نیز ر 

 اسن.    و ترا ان نیاز ذاتی استبداد وابسته به بحرانها   و بحرانهای داخمی و خارای 

قای خ ینی و  آ نکه  آ به اای    و  حاصااره خارای و انزوا و تهدید ایران به ح مه نظا ی   – 5/ 3

نها را به اان  آ   و  ادگی  ا ل پیدا  ند آ فران  ند و  راقبن  نند ارت  بازساازی و   زتاریا را ن 

قای بهشاتی ه راه با دیفر ساران حزب  آ ارت  انداخن و شایرازه نیروی ز ینی را پاشااندند.  

قایان خا نه ای و هاشا ی رهساناانی و  آ )   و ا هوری اساز ی  ه وضاو شاورای ان زب بودند 

ه( باه شااااورای  ژ ( الرح انحزل ارت  را )باه بهااناه  ودتاای نو بااهنر و وبااق شاااایباانی و... 

ان زب پیشاااانهاد  ردند.   او ن سااااخن ر یق ا هوری  انع از تصااااویب الرح شااااد ا ا  

قای ری شاااهری )قاضااای  آ   و قای خ ینی آ نتوانسااان امو این ا ر را بفیرد  ه با نراغ سااابز  

ساناد ساری انفمساتان  ه  بنا بر ا   و ن ساو آ شارع( در  ار دساتفیری و اودام اهساران شاود. از  

وزیر خاراه اسبگ انفمستان ) سی  ه در روزهای    و اورج براون   و انتشار یاهته اسن   ̋ اخیرا 

ان زب به ایران رهن در بازگشاااان گقانن به ایران رهتم و بختیاار را نخساااان وزیر  ردم( و  

ارت  ایران    و بختیار و ارتشبد اویسی به صدام اال ینان داده اند  ه در صورن ح مه به ایران 

اای تردید ن ی    و زاد شاااده اند آ توان   او ن ندارد. این اساااناد و اساااناد  حر انه ا ریکا  ه  

ربال  سات یم داشاته اسان با گروگانفیری. بدین    و گذارند  ه برانفیختن صادام به ح مه به ایران 

و    توسااال ا ریکا   و توسااال  زتاریا و از بیرون   و از درون   و تااوز قوای صاادام به ایران   و سااان 

 تدار  شد.    و انفمستان و  شورهای ورب  نال ه و نند ایرانی خا ن به ایران 

وزیر دهاع انفمساااتان در حکو ن تانر گقته اسااان انگ در ساااود    و لن  زر  آ گرنه        

اساااابااب ایاااد و ادا اه ا  را هراهم  ردیم و گرناه ناا اه  حر ااناه    و انفمسااااتاان و غرب بود 

در باره ن   ا ریکا در برانفیختن    و ریفان به او   وزیر خاراه در حکو ن   و لکساااندر هیگ آ 

 حل برای تردید ن ی گذارند  ه وا ل خارای در ایااد انگ و    و صدام به ح مه به ایران و... 
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قای خ ینی و  زتاریا به انگ برای  آ ا ا اگر نیاز    و ن ن   تعیین  ننده داشاااته اسااان آ ادا ه  

  و ن  ودتا آ ن  ی یاهن. از هدههای اصامی  پایا   1360انگ در خرداد    و بازساازی اساتبداد نبود 

از    و قوای وراق و ایران   و ادا اه دادن باه اناگ بود. بناا بر الرح پیشاااانهاادی غیر  تعهادهاا 

ن هرصان  آ قای خ ینی و  زتاریا  آ  یمو تر و ب  ی نشاساتند.    30بالول    و  رزهای بین ال ممی 

قانع  رده بودند  ه    قایان بهشااتی و هاشاا ی رهسااناانی و خا نه ای او را آ را بسااوختند زیرا  

ید و  آ سااوار تانکهای هکری   ی شااود و به تهران  ی    و هرگاه بنی صاادر انگ را ت ام  ند 

دیفر شا ا هم حریف او ن ی شاوید.) آقای دریادارشا خانی در  صااحبه ا  با صادا وسای ای  

  را   60پایان  انگ در خرداد    و قای خ ینی و دساتیاران او آ   و رژیم نیز ننین اسان( در ح ی ن 

 ودتا ااتناب ناپذیر بود.    و نها آ شاکسان قالعی بازساازی اساتبداد  زتاریا  ی دانساتند. از دید    و 

خرداد قرار بود    24 دن هیون )در  آ این شاااد  ه نه تنها ت اضاااای به توخیر انداختن  ودتا با  

 یمیون بفویناد    35خرداد گقان    25بمکاه در    و بیاایاد( و دادن پااسااااخ  واهگ وراق را نپاذیرهان 

قای هاشا ی رهساناانی دساتور داد  امق زودتر  ار بنی صادر را  آ بمه  ن  ی گویم نه و به  

 ت ام  ند. 

به دنبال تااوز روسایه به اهغانساتان روی داد.    و بحران شادید گروگانفیری با ا ریکا   –   6/ 3

در  قاای خ ینی نیز برخوردار شاااااد. نرا؟ زیرا اناگ  آ ن تاااوز از  واه ان ضاااا نی آ ا اا  

ایران را در  نفنه    و از ساوی دیفر   و اهغانساتان از ی  ساو و گروگانفیری و بحران با ا ریکا 

ن ز اان تاا  آ قاای خ ینی و دسااااتیااران او را نیااز ناد روساااایاه  ی گرداناد. از  آ قرار  ی داد و  

یکی ساااااز  و سااااتیز با غرب و    و این نیاز ه ننان واود دارد و دو ا ر  ساااات ر   و ا روز 

هم    و نه شارقی و نه غربی یم هساتندن  ژ شااخا سایاسان خارای ر   و سایه دیفری سااز  با رو 

داشته بزرگی )ا کان است زل از دو ابر قدرن(  ه    و شارقی و هم غربی شد و  اند. بدین سان 

از رهفاذر   و قاای خ ینی و  زتااریاا آ باه دسااااان    و ن برخوردار  رد آ ایرانیاان را از  ان زب  

بسیار   و ایران ه ننان به شرق و غرب   و برباد رهن. و ا روز  و  دهای  آ گروگانفیری و پی  

شارق و غرب  حور سایاسان داخمی و   و ن ز ان آ بیشاتر از پی  از ان زب وابساته اسان.  

 . خارای ایران نبودند 

ند و  زادی را از ایرانیان سااتا آ اساات زل و    و  دهای  آ گروگانفیری و پی  و در درون  رزها   • 

 بازسازی استبداد را   کن  ردن 

 

گل بر گموله پیروز شاد. این ان زب خشاونن زدا ی بود. ا ا از بهشان    و در ان زب ایران   –   1

قای خ ینی زبان به خشاونن گشاود و  وج اودام ها خشاونن را بفساترد.  آ   و زهرا بدین ساو 

زور را    و خارای   بمکه در قم رو داخمی و   و گروگانفیری تنها دنباله خشااااونن گسااااتری نبود 

ن بود  ه  آ ضااد ان زب بود. ان زب ایران بر    و اانشااین حگ  ی گرداند. از این دید  ه بنفری 
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زادی( را راهبر رابالاه باا دنیاای خاارج و رابالاه  آ ح وق  می )اساااات زل( و ح وق انسااااان ) 

قدرن )= زور( را اانشااین حگ    و در هر دو قم رو   و ایرانیان با یکدیفر بفرداند. گروگانفیری 

پذیرهتن قدرن بعنوان تنظیم  ننده روابال در سااالی اهان و    و به نقسااه   و گرداند. گروگانفیری 

توایه گر ساماله گری در   یاق اهان و اساتبداد وابساته در   یاق    و بنا بر این   و ساالی ایران 

 ایران بود. و 

اگر ابتکار نند    و ا گروگانفیری هدف ان زب ایران اسااات رار ونین ا هور  ردم بود. ا     -   2

قاای خ ینی و بر ااا عاه  می بود. ا اا  آ ترا اان ونیان  الم اه یا  گروه بر    و دانشاااااو بود 

قاای  آ نهاا بر  آ بناا بر این بیاانفر ونیان  الم اه    و ابتکاار را قمر و  یسااااینار و اشاااارف پهموی 

 خ ینی و اا عه ایرانی شد.  

قای خ ینی نیز  آ نین ه یهو دروغی بود  ه  شااااکار  رد  ه و آ گروگانفیری این واقعین را       

بهی  رو ن ی باایاد  ی    و خود بادان بااور ناداشاااان. نرا اه هر گااه باه ونیان ه یاه بااور داشاااان 

  یته ای را  ه خود  عین    و نها اسن( آ پذیرهن نند دانشاو )برهرض  ه گ ان  ی برد ابتکار  

 ی  ردناد و حکو تی  اه  نهاا هعاالیان  آ  رده بود و »دانشاااااویاان پیرو خال ا اام« تحان نظر  

به هی  ش ارند    و ن و شورای ان زبی  ه اوضای   نصوب او بودند آ نخسن وزیر و وزیران  

به او  رااعه  نند    و و ساقارن ا ریکا را اشاغال  نند و ساپق برای گرهتن تصادیگ و تصاویب 

واه ن  گروگانفیری را ان زب دوم بخواند و با اسااتعقای حکو تی     و نها آ به اای تنبیه    و و او 

 ن را االزون از ا ام ز ان خوانده بودوو.  آ  ند  ه االاون از  

این از گروگانفیری    و  ی بینیم   و هرگاه به ونین  الم ه ه یه ب ثابه ا ر  سااات ر بنفریم         

بدین سااو اساان  ه »ولی ه یه« ابتکار و ل را از دساان  ی دهد و  ار  تکذیب هر قول و  

هعل  خالف با اساتبداد و تصادیگ هر قول و هعل  واهگ با اساتبداد وابساته  ی شاود. این ا ر  

سااال اساان    32ا ری اساان  ه ایرانیان    و لن هعل قدرن  ی  ند آ »ه یه« را    و  ه ونین ه یه 

  و دارندگان ونین  الم ه ه یه   و ن هساتند. ا ا در اساتبدادهای هراگیر دیفر نیز آ اهد اسات رار  شا 

 .    لن هعل قدرن  شده اند آ 

و اسزم سو ین قربانی گروگانفیری اسن. اسز ی  ه در ان زبو اندیشه راهن ا شد   –   3  

ح وق انساان    زادی و رشاد بر یزان ودالن اات اوی و  را ن و  نزلن و آ بیانفر اسات زل و  

زادی اندیشاااه راهن ا در بنای دولن ح وق دار و  آ بود. هرگاه اسااازم ب ثابه بیان اسااات زل و  

نه تنها ایرانیان هرصان رشاد بر  یزان    و اا عه ای با نظام اات اوی باز و تحول پذیر  ی  اند 

  و ن« بنا بر »اثر برانفیختن به ه انندی اسااات   و بمکه   و ودالن اات اوی را  غتنم  ی شااا ردند 

اهانیان از واود    و اا عه های  ساام ان را به انب  ه فانی بر  ی انفیخن. بیشااتر از این 

ی « پایان  ی گرهن. نرا  ه در  ژ گاه  ی شااادند. »بحران اید ولو آ   و زادی آ بیان اسااات زل و  

ن اساااام را به خود  ی داد و راهبر اا عه  آ این و    و زادی آ بیان اساااات زل و    و ن اا عه آ این و  
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زادی انسااان  را ت ند و  نزلت ند و ح وق ند  ی  آ وصاار اساات زل و    و ر سااوم اهانی به وصاا 

 گشن.  

خ ینیسامو اساز ی ب ثابه بیان قدرن توتالیتری شاد  ه زور و خشاونن را رو  اصامی        

 ینه و نقرن و خشاونن پرور    و  ی شاناخن. نه از راه اتقاق اسان  ه او بهنفام گروگانفیری 

. ننان  رد  ه اصاالزح  دسان از ت دیق نقرن و خشاونن برنداشان   و گشان و تا پایان حیان 

 ین هللا" به  قهوم زورباوری و زور داری و زورگو ی و  ترور وارد زبانها شد. آ " 

قانون و  نزلن و  را ن ح وق انسااااان نهاار ین قربانی گروگانفیری اساااان. بدیهی    –   4

بی قدر  ردن قانون و  نزلن و  را ن و ح وق انساااان را    و پی  از گروگانفیری اسااان  ه  

ا ا گروگانفیری ن ض قانون بود. با گروگانفیری بود    و غاز  رده بود آ قای خ ینی و  زتاریا  آ 

در ساالی  شاور و در ساالی روابال با  شاورهای    و  ه ت دم و تسامال قدرن )= زور( بر قانون 

اای به قانون اسااسای  صاوب    و ی  نویق قانون اسااسای به  رسای قبول نشاسان. پ   و دیفر 

  و 60قای خ ینی ه ین قانون را رواین نکرد. او تا  ودتای خرداد  آ  امق خبرگان ساااپرد و  

باه ن ض قاانون ادا اه داد. تاا    و ن نیز آ باار قاانون اسااااااساااای را ن ض  رد. پق از    75خود  

به ساتوه    و زبی و اعمی بودند اغمب آنها ن اینده ای ق   و ساراناام حتا »ن ایندگان«  امسای  ه 

ورد  ه ومن ن ض قانون  آ  دند و از او خواسااتند قانون اساااساای را  حترم بشاا ارد. بهانه  آ 

قانون اسااسای را رواین  ند. ا ا ه ننان    و ن پق آ اسااسایو انگ بوده اسان و ووده داد از  

  300او    و رهته به ن ض قانون ادا ه داد و دم از ونین  الم ه ه یه زد. بنا بر بررساای اناام گ 

 بار قانون اساسی را ن ض  رده اسن.  

الرهه این  ه اانشاااین او نیز برخزف قانون اسااااسااای و به اساااتناد نا ه ای  ه از قول       

»رهبر« شاد. ه ان قانون اسااسای تغییر داده شاد و »رهبر« اعمی و    و خ ینی اعل شاده بود 

به ن ض قانون اسااسای ادا ه داد. در حال    و قزبیو صااحب اختیار  المگ گشان. با این واود 

یم  اهیاهاو حا  ین قدرن بر قانون اسن. قربانی اول نیز ح وق انسان  ژ گی اول ر ژ وی   و حاضر 

 تند. و  نزلن و  را ن او و نیز ح وق  می هس 

د و راساااای تح گ ن ی یااباد  فر باه  ردم ساااااانر شااااادن بنیاادهاای اات ااوی. تاا     -  5

قرار بر این بود  اه روحاانیاان باه  اار خود بپردازناد و باه خود ن شاااای بی  از    و گروگاانفیری 

خود    و با صادور دساتور ح مه به  ردساتان   و قای خ ینی آ   و نظارن ندهند. پی  از گروگانفیری 

اند. ا ا به خصاوا در  اارای گروگانفیری بود  ه دولن نه تنها تابع  را هر انده  ل قوا خو 

بمکه این بنیاد  ه  ی باید اهگ  عنوین را به روی انسااااان باز نفاه    و »بنیاد روحانین« شااااد 

قادرن ه نناان  حور    و ن ز اان تاا ا روز آ  حور خوی  را قادرن )= زور( گرداناد. از    و دارد 

ناشای از    و ه نون سارالان بر اان روحانین اهتاده اسان بنیاد روحانین اسان. تدنی و تباهی   
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بمکه    و روحانی دیفر ن اد  عنوین نیساان   و  حور شاادن قدرن در بنیاد دین اساان. در ح ی ن 

 حور بنیادهای    و ن گشااته اساان آ ن اد قدرن اساان. ا ا تنها بنیاد دین نیساان  ه قدرن  حور  

  و دار د و راسای بوده اند سایاسای نیز قدرن گشاته اسان. ننانکه حزب های سایاسای  ه اانب 

ضاااعیف پا ال    و ن آ در    و گرهتار نظا ی گشاااته اند ه   و پا ال گشاااته اند. حزبهای قدرت دار نیز 

اسان.  ه ترین بنیاد  ه دولن اسان دساتفاه از خود بیفانه  ردن نیروهای  حر ه در زور و  

 ن در  رگ و ویرانفری گشته اسن. آ بکار بردن  

رانن خواری و هر هساادی  ه هاسادان را به پول    و قتصاادی  حور گشاتن قدرن  دربنیاد ا         

گساترشای ننان بخشایده  ه بساا بازساازی اقتصااد تولید  حور نا  کن گشاته اسان.    و برسااند 

  و ن نیز آ ا ری نیسان  ه حاصال گروگانفیری باشاد نرا  ه پی  از    و ت دم  المگ قدرن بر ومم 

ده ها را برانفیخته بود. ا ا  قدرن بر ومم تقوق و ت دم اساااته و سااایل  هاارن درق خوان 

تشادید شاد.    و ا ری اسان  ه از گروگانفیری بدین ساو   و قدرن  حور شادن بنیاد تعمیم و تربین 

زادی را  ی داشان. نیروی  حر ه ای  ه  آ دانشافاه و دانشااو اانب اسات زل و     و ن ز ان آ تا  

را  یسار  رده    57 می  ردن صانعن نقن و ساپق ان زب    و زادی آ بر راسان راه اسات زل و  

دانشافاه ها اساز ی    و اساتاد و دانشااو بود. با گروگانفیری و ساپق تعالیل دانشافاه ها   و بود 

قدرن  حور گشااته  نشاادند بمکه بنیادی قدرن  حور گشااتند. در دبسااتانها و دبیرسااتانها نیز  

 دن  آ زادی انسااان  ه به خد ن قدرن در  آ ناا  ه هدف ومم و هن نه اساات زل و  آ اساان. و از  

ساااایال  هااارن    و او اسااااان و قادرن  ااال   ی برای بکااربردن ومم و هن بااقی  ی گاذارد 

 ناگزیر  ی شود و ااری گشته اسن.   و استعدادها 

  و یکی ساا وال  نزلن زن اساان. در ح ی ن   و اثر قدرن  حور گشااتن بنیادهای اات اوی        

دیفر  یزان سنا   نزلن نه ح وق انسان و داشته های او  ه قدرن  ی گردد و در سمسمه  

نیز قادرن  حور اساااان از این رو    و زن دون  رد قرار  ی گیرد. در بنیااد هنر   و  راتاب قادرن 

ورده ها ی هسااتند  ه از قدرن را ن ای  ن ی دهند و بیان  آ هر   و یم ژ اساان  ه هنر  ااز در ر 

 ن ی  نند. بنیاد هرهنگ نیز ورصه تولید هرهنگ قدرن گشته اسن.  

سااتون پایه های قدرن )سااپاه و   یته و دادگاه ان زب و بساایج و بنیاد  سااتضااعقان و    –   6

  و اشااتند. در ح ی ن اهاد سااازندگی و...( پی  از ان زب ایااد شاادند ا ا صااقن  وقن  ی د 

نون حکو ن  وقن از  ردم ساااانر  ردن دساااتفاه اداری و نیروهای  سااامی و دساااتفاه  

 اده را باا ایاااد »نهاادهاای ان زب« پر  ی  رد. ا اا در  آ خزر پادیاد    و قضااااا ی و... نااتوان بود 

این    و ن   اسااان. ن شااای  ه ساااپاه در گروگانفیری بازی  رد   و گروگانفیری بود  ه ساااپاه 

رانفیخنن ساپاه به دساتور نه  سای در گروگانفیری شار ن  رد؟ اگر به دساتور  پرسا  را ب 

پق االزع نداشاتن او از گروگانفیری دروغ بوده اسان. اگر    و قای خ ینی شار ن  رده باشاد آ 

قای خ ینی  آ پق او االزع داشاته و    و ساپاه این  ار را  رده باشاد   و قای اح د خ ینی آ با ااازه  
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شاده اسان. ا ا هم خا نه ای و هم رهساناانی  ه وضاو شاورای  لن هعل او و گروگانفیر ها  آ 

از    و هر دو   و ان زب بودندو بترتیب  ساااارپرساااان  سااااپاه  نیز شاااادند. در شااااورای ان زب 

گروگانفیری اظهار بی االزوی  ردند. اگر شاااار ن سااااپاه در گروگانفیری خود ا انه بوده  

ا ا به رسا ین شاناخته شادن  داخمه ساپاه در قم رو سایاسان    و گرنه بار اول نیسان   و باشاد 

نکه  آ بهنفام گروگانفیری و از ساوی شاخا خ ینی اناام گرهته اسان. با    و داخمی و خارای 

ا ا هم ساپاه و هم    و او ورود ساپاه و دیفر نیروهای  سامی را به قم رو سایاسان   نوع  رد 

در هسااد گساتری از راه    و ن. ا ا دیفر »نهادهای ان زبی« ورصاه اصامی  ارشاان سایاسای اسا 

ساااپاه  ن   اول  را    و نیز   و تصااارف قم روهای اقتصااااد و دولن و دین و هنر و حتی اات اع 

 یاهته اسن. 

سااتون پایه های    و گی های اسااتبداد هراگیر ژ اسااتبدادی دارای یکنند از وی   و بدین سااان         

 دن قدرن را از ا مه در قم روهای زیر بکار برد و بر این رویه  ان 

پق از شاکسان    و قای هاشا ی رهساناانی گقته اسان آ ت مب در انتخابانن ه انالور  ه    –   1/ 6

قای خ ینی  ی  آ نزد    و حزب ا هوری اسااااز ی و  تحدان  در انتخابان ریاساااان ا هوری 

نها  ی گویدو شااا ا  آ روند و به او  ی گویند انتخاب بنی صااادر حساااابها را برهم زد و او به  

بفیریدو. با دادن اواز ت مب به سااااران حزب ا هوری و  سااااعی  نید  امق را در دساااان  

 ساوولین وابساته به حزب ا هوری اساز ی در ساتاد برگزاری انتخابان  امق ) در توایه  

قاای خ ینی در پااسااااخ باه اوتراض  نو   ن گقانن  ردم ر ی نادارناد.  حض اینکاه دنیاا  آ   و ن آ 

مق اول با »ن ایندگانی« تشااکیل   ا   و انتخابان  ی  نیم و(   و نفوید این نظام دیکتاتوری اساان 

ا ا ت مب    و زاد نیسااتند آ نکه انتخابان  آ با    و ن پق تا ا روز آ نها ت مبی بودند. از  آ شااد  ه بیشااتر  

 نها اسن.  آ ذاتی  

زادی  آ زادی بیان و  آ زادی احزاب و  آ زادی اات اوان و  آ زادی های ه فانی ) آ سااامب    –   2/ 6

 حروم  ردن اا عه از بکار بردن داشاته ها ی)= اسات زل( ه فانی    و بنا بر این   و انت اد و...( 

گرهتاار ه ر  ی    و )واادان وم ی و واادان تااریخی و واادان ه فاانی  اه بخااالر بکاار نرهتن 

 شوند(. 

ساامب ا نین های ساایاساای و قضااا ی و اقتصااادی و اات اوی و هرهنفی. این اندازه    – 3/ 6

 ندارد.  انند    و سمب ا نین در تاریخ  عاصر ایران 

نهاا تاا ااا ی  اه اینا   آ وردن  ااهیااهاا در بالن »نهاادهاای ان زبی« و پرورانادن  آ پادیاد    – 4/ 6

  الی بر دولن و اقتصاد و دین و هرهنگ و اا عه  سمال گشته اند.   –  اهیاهای نظا ی  

 ن تح یل خشونن به گروه های سیاسی و به  ردم  شور و بکار انداختن  اشین اودام   – 5/ 6

غازگر آن  ااهدین خمگ بودند.  آ غاز گرهن و  آ خرداد    30ویند خشااااونن از  به دروغ  ی گ   - 

نکه از ز انی  ه ساپاه و دادگاه ان زب  ارشاان از  یان برداشاتن سااز انهای سایاسای  آ حال  
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برخورد بر  ی انفیخن و    1200ساپاه    و هر هقته   و بنا بر گزار  اداره االزوان ارت    و شاد 

 ااهدین خمگ خشونن بکار نبردند این    و خرداد نیز   30ر  نها از سزح استقاده  ی  رد. د آ در  

سااپاه و ن اقداران بودند  ه به روی  ردم اساامحه  شاایدند )دساان  م به اوتراف  وسااوی  

 دادستان ان زب در ایا ی  ه هر روز ده تن را به  اشین اودام  ی سپردند(   و تبریزی 

ادا ه یاهن. به    60دتای خرداد  غاز شااد و تا  و آ از پی  از گروگانفیری    و  وج اول اودام    - 

غااز  آ   60از  ودتاای خرداد    و »ضااااد ان زب« ونوان  ی دادناد.  وج دوم   و قرباانیاان این  وج 

تن در دسان اسان و توساال سااین ان زب    2000اسام و رسام    و 60شاد )از اودا ی های ساال  

به قول    و 67ادا ه یاهن.  وج ساوم اودام در ساال    67اساز ی انتشاار یاهته اسان( و تا ساال  

  و زندانی را بکام  اشین اودام  شید.  وج نهارم اودا ها   3800تا    2700از    و قای  نتظری آ 

 رهبر قزبی اسن  ه ادا ه دارد.   و قای خا نه ای آ اودا های دوران  

 

اانشااین  ردن رشااد انسااان با بزرگ شاادن قدرن های ساایاساای و  الی و نظا ی و    –   6/ 6

 دستفاه سر وب. 

غاز شد. به دنبال  آ با استقاده از »اسناد سقارن ا ریکا«    و ترور اخزقی   و با گروگانفیری    -   7

ناا  ه دساااتفاه ترور از  آ یم قرار گرهتند. تا  ژ انواع ترور در شااا ار روشاااهای اصااامی ر   و ن آ 

 د و اساااتبدادی بازسااااخته شاااد  ه صاااقن تروریسااان یاهن. از  آ ن  آ به درون    بیرون دولن 

 یم تروریسن اسن. ژ یم ه ننان ی  ر ژ ر   و گروگانفیری تا ا روز 

نها بودند  ه  ی توانسااتند ن   بدیل را بازی  نند  آ گرنه بیشااتر    و قربانیان انواع ترورها       

نیز بسایاری قربانی ترور شادندن  یم  ژ ا ا در خود ر   و و  روج ح وق انساان و ح وق  می بودند 

قای اح د خ ینی و بسااااا انقاارهای حزب ا هوری اسااااز ی و نخساااان وزیری و...  آ قتل  

  تصدی ترورها  نیز »نهادهای ان زبی« بودند  ه این  دولن را در اختیار گرهته اند.   

اقتصاادی  نند نوبن توضایی داده ام نرا اقتصااد تولید  حور با اساتبداد وابساته و ساماله    –   8

ور  ی شااوم اسااتبداد وابسااته و اقتصاااد  آ یاد   و اقتصااادهای  ساامال ناسااازگار اساان. در این اا 

 سامال نیاز دارند  ه دولن  ساتبد در بوداه خود  سات ل از اا عه  می و وابساته به اقتصااد  

 سامال باشاد. هرو  نقن و گاز و دیفر  نابع و وابساته شادن به اوتباران نظام بانکی اقتصااد  

ولن اساتبدادی را از اا عه  می  سات ل و به اقتصااد  سامال وابساته  ی  ند. از این  د   و  سامال 

رو اسن  ه اقتصاد  سمال نیاز به قشون  شیدن و تصرف  ردن  شورهای دارای  نابع نقن  

یاد و قادرتی بخواهاد  هاار انحصاااااری این  آ نادارد.  فر وقتی پاای رقاابان باه  یاان    و و گااز و... 

دولن زیر ساماله بیشاتر از اقتصااد  سامال نیاز و اصارار    و در ح ی ن   ن خود  ند. آ  نابع را از  

ورده های  آ صرف خرید از اقتصاد  سمال  ی شود. هر   و  د این  نابع آ به هرو   نابع دارد. در 
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نها را  آ یا اانشاین تولید داخمی  ی شاوند ویا ا کان سار ایه گذاری و تولید  شاابه    و وارداتی 

 د. در اقتصاد زیر سماله از بین  ی برن 

البته صاااحب    و ا ا  رد ی  ه در زندگی روزانه خود به بوداه دولن وابسااته  ی شااوند       

 صااارف  حور شااادن اقتصااااد ایران    و یم پهموی ژ حا  ین ن ی گردند. از این روبود  ه با ر 

ناا  ه اقتصااد تولید  حور در شا ار بزرگ ترین داشاته های ی   من  آ شاروع  ی شاود. از  

بازساازی    و اقتصاادی ادا ی ناپذیر از اسات زل سایاسای و اات اوی و هرهنفی اسان و اسات زل  

دو    و ن ضارورترین  ار در  تح گ  ردن اسات زل و بنای دولن  ردم ساانر اسان. از این رو آ 

ن یکبار توساااال حکو ن  می د تر  برنا ه اقتصااااد تولید  حور به اارا گذاشاااته شاااد   و نوبن 

 ودتاو اارای برنا ه را  توقف گرداند    و هر دوبار    زبو  صاادق و باردوم در دوران  راع ان 

 و اقتصاد  صرف  حور را باز ساخن. 

ان زب را به ضااد ان زب بدل  رد و ساابب باز سااازی    و بدین سااان بود  ه گروگانفیری       

 استبداد و سپق به استبداد هراگیر شد. 

   

***** 

                        1390شهریور   20تا  7از  783شماره  

 از  ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 انالباق او ی با دروغو گریز از  س ولین اسن 
 

ه والنی پرسشهای بسیار را با  ن در  یان گذاشته اسن.  به پرسشها به ترتیب       

  1360 نال ی و با تواه به ز ان )از لحاظ  اه های اول دوران بعد از  ودتای خرداد  
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 رداد و از اهتی نزدی  به سالروز   28و  سال روز ان زب  شروالین و  ودتای  

 ویسمن تااوز وراق به ایران و...( پاسخ  ی ن

 

 آقای ابوالحسن بنی صدر!

های من را به عنوان یک همونن پایرا باشید و امید آن که در صحت و  گرم ترین سالم

 سالمت کامل باشید. 

 آقای بنی صدر! 

بابت قضاوت های پیشینم عارخواهی کنم.    پیش از هر چیز، بر خود الزم می دانم از شما      

ت رییم شما را یک مهره امریکا و کسی که اسناد النه  من تا یکی دو سال قبل بر اهر تبلیغا

بی   که در جنس خیانت های  دارند، کسی  امریکا داللت  با  او  پنهانی  ارتباد  بر  جاسوسی 

شماری به خاکم کرد و کسی که عامل کشتار هبت تیر و ... بوده و اکنون در پناه و دامان  

و از سر   ءعات نادرست و تبلیغات سوامریکا و برب است، می دانستم و از این رو از سر انال

حس ونن دوستی ام در شما به دید یک خاین می نذریستم و اهانت هایی را هم در جمع 

دوستان بر شما وارد می کردم و در تعری  و تحلیل تاری  برای دوستان نقل می کردم. قصد  

شماست شاید نتیجه    ندارم خود را مبرا کنم، اما در جو سنذین هجمه ای که گاه و بیذاه علیه

بیر از این نمی توان از هم نسالن من انتظار داشت. در جو سانسوری که بر نسلی می  ای  

ایران گیت خبری دارد و تسخیر النه   از  نه  اکتبر سورپرایز چیست و  نه می داند  رود که 

ال  جاسوسی را مشتی محکم بر دهان امریکا می داند، شاید نتوان بر او خرده گرفت. با این ح

در ابتدای سخنم بابت آن چه بر شما نسبت دادم، پوزش می نلبم و امیدوارم گاشته درس  

تجربه ای برایم باشد تا از عقل قدرتمدار فاصله گرفته و در راه رسیدن به عقلی سراسر آزاد  

 باشم.  

 آقای بنی صدر! 

ت و دفاع  در چنین جو سدانسدوری که بر ما می رود، یافتن و پویش حقیقت امری دشدوار اسد

از آن نیز دشدوارتر و گاه به قیمت جان تمام می شدود. با این حال در این یکی دو سدال اخیر  
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تا جایی که توانسددتم سددعی کردم هم نسددلهای خود را نسددبت به خ  اسددتقالل و آزادی و 

حقوقشدان آگاه کنم و در این راه که در ابتدای آن هسدتم، همواره از آهار شدما بهره برده ام و 

انقالب اسدالمی در هجرت« و رادیو  نشدریه  ا اسدت که مصداحبه ها و مقاالت شدما در »مدته

عصددر جدید و آزادگان را دنبال می کنم و در اختیار دوسددتان قرار می دهم. بارها در مقابل  

دوسددتان به دفاع از عملکرد شددما در دوران ریاسددت جمهوری پرداختم و سددعی کردم تا  

ا با لباس زنانه، اشدعه زن و ... را از ذهن ها بزدایم و قصدد  شدایعات بی اسداسدی نظیر فرار شدم

اصدلی سدازندگان این دروو ها را بر مال سدازم. حاصدل کارم هر چه بوده باشدد، امیدوارم گامی  

 باشد در راستای کمک به پیشبرد خ  استقالل و آزادی.

 آقای بنی صدر!

 2.5در جمهوری اسدددالمی  در مصددداحبده هدای خود تداکنون چندد بدار بده نعنده گبتده ایدد کده  

اسدبند.  14شدانس آورده اید: کتاب اولین رییس جمهور، کتاب عبور از بحران و کتاب بایله  

شدانس دیذر به آن بیبزایید چه آن که روزنامه  0.5اکنون به نظر می رسدد باید حداقل یک 

ه نام  وی ه نامه ای را در مورد شدما به چا  رسداند ب  60جوان در سدی امین سدالروز خرداد 

صدددبحده به مصددداحبده با عده زیادی  200سدددال بعدد از جراحی بزر « و در بیش از  30»

پرداخت. از ام ال جالل الدین فارسدی و نقاشدیان تا بازخوانی و چا  اعترافات حسدین نواب  

 صبوی، احمد بضنبرپور و بازخوانی پرونده نوار آیت و ...  

داشدت که پیش تر شدما پاسد  داده اید،  در برخی مصداحبه های این وی ه نامه نکاتی وجود 

در برخی جاها نیز مهالبی بود که ارزش پاس  گویی هم نداشت و حتی خنده دار بود!! م ال 

آقای کاشدانی در مصداحبه خود گبته بود: »من خود در دانشدذاه شدری  شدنیدم که بنی صددر 

ایت جدیدی  گبت موی زن اشددعه ای دارد که برای چشددم مرد ضددرر دارد!« بدین ترتیب رو

هم برای »اشددعه زن« پیدا شددد که دیذر مرد را »حالی به حالی« نمی کند، بلکه »چشددم 

درد« می آورد!! از این نکات که بذاریم، برخی روایت ها وجود داشدت که برایم جدید بود و 

مصداحبه  4ید چم ل  ه ادر کتاب خانرات شدما یا مصداحبه های بی شدماری که شدما انجام داد

انقالب( اهری از آن ها نیافتم. بر آن شددم تا برای روشن شدن حقیقت روایت  لحظات خهیر  
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های شدما را نیز پیرامون این ماجراها بشدنوم تا بهتر به قضداوت بنشدینم. مجموع این روایت 

ها برایم سدواالتی شدد و این سدواالت و روایات بهانه ای شدد تا به چند سدوالی که از مدت ها  

ور کرده بود بپردازم و آن ها را برای شددما مهرح کنم تا پاسدد   قبل به ذهن خودم نیز خه

وال از سددوی دیذر هموننان به شددما می رسددد، اما این ئبشددنوم. می دانم که بی شددمار سدد

سدواالت نه تنها سدواالت من، بلکه سدواالت چندین نبر دیذر از دوسدتانم هم هسدت که با من 

تم و لاا صدالح را در پرسدش از شدما دیدم.  در میان گااشدته اند و من برای آن ها پاسد  نداشد

امید این که پاسدد  شددما به آن ها بتواند همه هم نسددالن مرا در راه کشدد  حقیقت یاری 

 نماید. سواالت من در ادامه نامه خواهد آمد.

 از فرصتی که برای پاس  دهی می گاارید، صمیمانه سپاسذزارم.

 شاد و پیروز باشید.

 خمینی سواالتی درباره آیت ا... •

. شدما بارها گبته اید که آیت ا... خمینی در مصداحبه با اشدپیذل در پاریس جمله »والیت 1

با جمهور مردم اسدت« را بکار برد. آیا ایشدان دقیقاً این عبارت را با همین الباظ بکار برد و یا  

از جمالتی نظیر »حکومدت از آن جمهور مردم اسدددت« »حق حداکمیدت از آن عدامده مردم 

اسدت« و نظایر آن اسدتباده کرد  تاکیدم از آن رو اسدت که بدانم آیا ایشدان لبظ »والیت« را  

با همان معنا و مشددخصدداتی که برای »والیت فقیه« بکار می برد اسددتباده کرد یا خیر  آیا 

ایشددان در هی  مصدداحبه ای از والیت فقیه صددحبت نکرد  چذونه اسددت که هی  کس در 

والی نپرسدید  ئیت فقیه« که درباره آن در نج  کتاب نوشدته بود سدپاریس از او درباره »وال

جالب این جاست که ارتشبد فردوست می گوید وقتی بحران در ایران اوج گرفت، محمدرضا 

پهلوی از فردوسدت می پرسدد خواسدته های مردم و آیت ا... چیسدت  و فردوسدت در پاسد   

ی های مورد نظر آیت ا... خمینی  می گوید اگر می خواهی نسدددبدت به خواسدددتده ها و تئور

انالع یابی، کتاب والیت فقیه را بخوان چنقل به مضدددمون(. چذونه اسدددت که در ایران این 
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اما در پاریس هی  کس از او  چنین والیت فقیه همراه اسدم آیت ا... خمینی مهرح می شدود،

 درباره والیت فقیه نمی پرسد و او نیز چیزی در این باره نمی گوید !

شدما مدعی هسدتید که آیت ا... خمینی بر پیش نویس قانون اسداسدی ایراد چندان مهمی   .2

ایشدان قانع   نذرفت و پس از عزیمت شدما و آیت ا... نالقانی به قم و ارایه برخی توضدیحات،

شدددند. بوی ه تاکید من از آن روسددت که شددما گبته اید حتی بعد از دیدن پیش نویس نیز 

از والیدت فقیده نزد و اولین بدار در مجلس خبرگدان قدانون اسددداسدددی    آیدت ا... خمینی حرفی

حسدن آیت این بحث را پیش کشدید. با این حال نسدخه منتشدره از سدوی انتشدارات مجلس 

خبرگان رهبری که توشددیت نویسددی آیت ا... خمینی را بر این پیش نویس دارد، در برخی 

ان می دهد: به عنوان نمونه در کنار جاها خود اشدارات و تاکید ایشدان را بر والیت فقیه نشد

که رییس جمهور باالترین مقام شدمرده شدده،   89بند مربود به رییس جمهور، یعنی اصدل 

ایشدان نوشدته اند: باید نقش رهبری انقالب که مافوق اسدت اشداره شدود. همچنین آیت اهلل 

یسدددد: کده حداکمیدت ملی را از آن مردم می شدددمدارد می نو  13گلپدایذدانی نیز ذیدل اصدددل  

»حاکمیت مهلقه مخت  خداوند اسدت و این حکومت و والیت الهیه بر حسدب اصدول عقاید  

اسالمی و ماهب جعبری به پیامبر اکرم تبوی  شده و بعد از آن حضرت با ایمه انهار و در 

 عصر بیبت با فقهای جامع الشرای  است.«

به والیت فقیه ندادند     ید ایشان بر پیش نویس نظری راجعیبا این حال هنوز هم می گو     

و والیت فقیه را نخسدتین بار حسدن آیت در مجلس خبرگان مهرح کرد و پیش از آن سدابقه 

شدیت نویسدی آیت وای نداشدت  آیا سدایت انتشدارات خبرگان حقیقت را پوشدانده اسدت  پس ت

 اهلل گلپایذانی را چذونه نادیده می گیرید   

میلیون بذویندد بلده من می گویم نده« را    35ه ». شدددمدا بدارهدا این جملده آیدت ا... خمینی کد3

بعنوان استبداد ایشان قلمداد کردید. با این حال نذاهی به سخنان کامل ایشان در آن تاری  

میلیون با بی قانونی موافقت کنند، ایشددان  35نشددان می دهد که ایشددان تاکید دارد اگر  

حدودش در قانون اسدداسددی خرداد می گوید: »رییس جمهور    6مخالبت می کنند. حتی در 

هسددت، یک قدم آن ور بذاارد من با او مخالبت می کنم. اگر همه ملت موافق باشددند من 
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نباید از مردم پایرفت که م ال ما شدددورای    .مخالبت می کنم. نمی شدددود از شدددما پایرفت

بدا رییس جمهور   ترتیدب آقدای خمینی می گویدد زمدانی  نذهبدان را قبول ندداریم« بددین 

کندد و حرف مردم را نمی پدایرد کده قدانون را قبول ندداشدددتده بداشدددندد. آیدا این مخدالبدت می  

 استبداد است که کسی در مقابل بی قانونی بایستد !

در این که آقای خمینی بارها قانون اسداسدی را نق  کرد شدکی نیسدت. تشدکیل خودسدرانه  

یی  مجمع تشدخی  مصدلحت، تبوی  فرماندهی کل قوا، انتصداب رییس شدورای عالی قضدا

بدون مشدورت و ... درسدت در همین راسدتا اسدت اما این که مخالبت ایشدان با بی قانونی و 

زیرپا گااشتن قانون را به منزله استبداد بذیریم، به گمان درست نیست. آیا این ماجرا جنبه  

 و تبسیر دیذری دارد 

 

 نپرسشها به پاسخها ❊

 

پاسااخ را با  رااعه به ا ر  ساات ری  ه  ونون پای تاریخ ب یان اساان واین بار    

نها با  رااعه  آهری  از   و ی دهم. در ح ی ن  وپرس   ننده و هم نسمهای او هستند

 ی توانند تناقضاهای  واود در دروغ را بشاناساند.  ی توانند راسان را از   وبه خود

 ندندر یاب ونسان  ه هسنآدروغ ت یز دهند و واقعین را 

 

 نپاسخ به پرس  اول •

 

یپ والیت مالقه فقیه  زندگی«  ژدر ر ،پرسش کنندگان و دیگر مردم ایران – 1

  ، می کنند  پس می دانند که دو اصاالگ  والیت فقیه« و  والیت جمهور مردم«

بوده    ،در ایران  ،دست کپ در جریان رایج ترین اصاالگ ها  ،اگر نه رایج ترین

از  والیت    ،قای نمینی در نوف  لوشاتوآنها نمی دانند  آ  اند و هستند  بسیاری از

پرسش کننده و بسیاری   ،بنا بر پرسش  ،جمهور مردم« طرفداری کرده است  اما

به    ،مرت    ،قای نمینی و هپ بعد از او آهپ در لیات    ،می دانند که بنی صدر
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 ، در باب استقرار والیت جمهور مردم  ،در لضور جهانیان  ،عهد او با مردم ایران

نها که گفتگوهای مجلس نیرگان او  آاستناد کرده است   اگر همه نمی دانند  

ن  آن مجلس که اکثریتش برآ غاز کار  آهپ در    ،می دانند  بنی صدر  ،را شنیده اند

گفته    ،شد پیش نویس قانون اساسی را کنار بگئارد و والیت فقیه را مارگ کرد 

مینی در نوف  لوشاتو بر والیت جمهور مردم تصری  کرده و پیش قای نآاست:  

ن  آن تهیه شده است و شما انتخاب شده اید که  آ نویس قانون اساسی بر وفو  

وکالت حاضر و ناظرند. پس شما اجازه    کنید و موکالن شماپیش نویس را بررسی  

امام نمینی پاسخی که به او داده شد این بود: بنا نیست پای    فضولی را ندارید 

وریپ  اما الدی نگفت او این سخن را نگفته است  تا  آرا در این مجلس بمیان  

نه او و نه ینی از کسانی که در نوف  لوشاتو همراه او    ، قای نمینی زنده بود آ

قای نمینی برزبان نرانده است   آتنئی  ننردند و نگفتند این جمله را    ،بودند

قای نمینی  آنها نگفته است  آ نها و غیر  آفر از  یک ن  ، بعد از مر  او تا امروز نیز

قای آاین جمله را نگفته است  پیش نویس قانون اساسی مدر  دیگری است   

ینیار هپ از والیت فقیه سخن نگفت اما منرر از والیت جمهور مردم و   ،نمینی

پرسش کننده و نس  امروز    ،میزان رأی مردم است و     سخن گفت  بدین قرار

یو را شنیده اند و تنئی  را نشنیده اند  پس  نود شاهد صدق قو  تصد  ،ایران

 بنی صدر هستند  

که شرکت در مدیریت   – اما پرسش می گوید استقرار والیت جمهور مردم  –  2

مسالله و هدف    –نواهری و برابری    -زادی و برادرآجامعه است در استقال  و  

نس  امروز است  انقالب مشروطیت برای این بود که ایرانیان که منزلت رعیت  

در تلگراف نود    ،منزلت شهروند را بجویند  سه مرج  تقلید وقت نیز  ،را داشتند

ن والیت جمهور شنانته اند   آوالیت را از    ،در زمان غییت  ،به محمد علی شاه

دی همراه شدند  یعنی مردم ایران دانستند زاآاستقال  و  ،در نهضت ملی ایران
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  ، زادی نیز ندارند  نزا، مصدق با شاهآنها  آ  ،وقتی دولت و اقتصاد زیر سلاه است

ایرانیان را از استقال  و    ،32مرداد    28نزا، بر سر لاکمیت ملت بود  کودتای  

این  ،زادیآ بر  سا     ،بنا  همگانی  جنیش  کرد   محروم  شهروندی  نمی   57از 

امروزتوانست   نس   پس  ننند   را هدف  مردم  از    ،والیت جمهور  که  داند  می 

استقرار والیت جمهور مردم و بازیافتن منزلت   ،باور مستمر  ، مشروطیت بدین سو

زمانی وارد فرانسه   ،قای نمینیآهدف جنیشهای مردم بوده است     ، شهروندی

به مسا لی   ،مساعد طرگ کردن والیت فقیه نیود  دورتر ،شد که موقعیت بهیو رو

ارتیاک جمعی   نیز مسا    آکه وسا    امروز  ن روز دنیا طرگ می کردند و هپ 

هستند ایران  بازیافت   ،مردم  برای  میارزه  قرن  یک  بر  افزون  گردم   می  باز 

به نس  امروز می گوید که نس  شرکت کننده    ،زادی گزینشآاستقال  رأی و  

 او در سر دارد   همان هدفی را در سرداشته است که اینک ،در انقالب

  ، ن زمانآقای نمینی بنار برد  تا   آجمله  والیت با جمهور مردم است« را  - 3

نها که برای مردم  آهیو کس اصاالگ  والیت جمهور مردم« را بنار نیرده بود  

لاکمیت ملی و یا لاکمیت مردم را بنار   ، لقی بر سرنوشت نویش قا   بودند

همان والیتی بود که برای    ،والیت جمهور مردممی بردند  اما این که قصد او از  

ن  آ پرسشی نیست که کسی بتواند نود را جای او بگئارد و به    ،فقیه قا   بود 

 شنار می کنند: آپاسخهای او به نیرنگاران قصد او را  ،پاسخ گوید  باوجود این

اسالمی همین         دموکراتیک  از جمهوری  مراد  و  است«  مردم  رأی   میزان 

بدین معنی هستند که مراد    ،و    دست کپ  ،جمهوری است که در فرانسه هست

ن مردم بودن لاکمیت بر سرنوشت نویش بوده  آاز    ،او از والیت جمهور مردم

  ، بوده استاست  او می دانسته است که والیت جمهور مردم نق  والیت فقیه  

 ورده است   آاین جمله را بر زبان  ،با این لا 
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هیچیک از نزدینان آقای نمینی به    ،ن زمانآوری است که  آدرنور یاد       

ورد که سه مرج  تقلید دوران انقالب مشروطیت در تلگراف به محمد  آیاد نمی  

ی از  یا نود و آوالیت با جمهور مردم است   ،علی شاه گفته اند: در زمان غییت

مامالن شده بود    ،نمی دانپ  اما بدون تردید  ،ن تلگراف اطال، داشت یا نیرآ

ننه والیت را  آید  با آبه انزوا در می  ،هرگاه بر والیت جمهور مردم تتکید ننند

مامالن    ،زادی شدآن جمهور مردم دانست و اظهار کننده بیان استقال  و  آاز  

تواند   او می  پیروز می شود و  انقالب  او در شهر  نیود  برای  بازگردد   ایران  به 

ناگزیر   ،ورسای نانه نیز نریدند   و اگر نمی گفت والیت با جمهور مردم است

می باید می گفت: والیت با فقیه است  اما غرب والیت پان را تجربه کرده بود 

پیش   را  رولانیت«  و  استیداد  مئهیی«  نار  فاشیسپ  که  نگارانی  روزنامه  و 

ویز را برای لمله به او پیدا می کردند  ایرانیان آترین دست  به  ،کشیده بودند

   نیز براد او می شدند  ،مخالو والیت فقیه که در افنار عمومی اثر گئار بودند

بلنه وقتی    ،این شد که نه تنها او لتی یک بار از والیت فقیه سخن به میان نیاورد 

ورد آسخن بمیان   نآ در کوی دانشگاه پاریس از  ،هپ یک رولانی بنام صادقی

    مورد سرزنش او قرار گرفت  ،و مخالفت همگان را  با والیت فقیه برانگیخت

در شمار مهمترین اسناد انقالب ایران    ، نآ مسالله و راه ل  های    19تمام    –   4

قای نمینی به پرسشها در باره هریک از  آهستند  هپ به این دلی  که پاسخهای  

در لدود همان راه للهای پیشنهادی بودند و هپ به این دلی  که    ،ن مسالله هاآ

امروزآاز    ،ن مسا  آ تا  با    ،ن روز  ایران  نها  آهمچنان مسا لی هستند که مردم 

 ند   رویاروی 

جو تیلیااتی بسیار سنگین بود  فرستاده   ،قای نمینی به فرانسهآبهنگام ورود        

از  رهیران و شخصیت های « مئهیی و سیاسی در   ، های نیرنگاران به ایران

ن مسا   می پرسیدند  اما یا پاسخ نمی شنیدند و یا پاسخهای میهپ و بی آباره  
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می شد که مایوعات غرب انقالب ایران را راباه با مسالله می شنیدند  نتیجه این  

نها معتقد بودند که شنست  آ فاقد اندیشه راهنما و هدف مشخر بدانند  برنی از  

 در انترار انقالب است  

وردم  راه للهای هریک از  آمسالله را  به بیان روشنی در  19این بود که این     

  ، قای نمینی در فرانسهآ  در سومین روز اقامت  ،مسالله ها را نیز نوشتپ و نوشته را

مسالله و دو مسالله از   19ن  آتسلیپ او کردم  عنوانهای    ،1978اکتیر    3در تاریخ  

تفصی آ به  که  را  های لنومت    ،نها  و ااباه  راهنما  کتاب  اصو   از  نق   به 

 ورم:آ  می 230تا   177اسالمی« هصفحه های 

دو    –  3علما هرولانیان  راه ل  و برنامه ندارند و    –   2تضاد رشد با اسالم و    –  1 

شعار لنومت اسالمی   –  4گرایش در میان علما و اعو رهیری سیاسی اجرا ی و  

یمهای نرامی  ژمئه  و ر  –   5ن  یست و  آکه هیو معلوم نیست شن  و محتوای  

نه محمد ه(  و نه مارکس   –  6و امنان استقرار لنومت نرامی با رنگ مئهیی و  

ایران میان دو    –  7یپ وابسته به غرب  و  ژبلنه ر  ،نی نه اسالم و نه مارکسیسپهیع

 راه    -  9زادی و راباه این دو بایندیگر و  آشعار استقال  و    –  8ابر قدرت و  

یپ شاه هاصالگ  ژلدود مخالفت با ر  –   10زادی بدون استقال  و  آل  امینی« یا  

اسالم و    –   12وز و فردای ایران و  مسا   اقتصادی امر  –   11ن  و  آیپ یا تاییر  ژر

  –   13تحو  اجتماعی هاسالم از تصدی تحو  اجتماعی مالوب ناتوان است  و  

بشود هدر عم   اسالم و بخصو( شیعه اد قدرت است و می نواهد قدرت 

استیداد دینی و انالقی جانشین استیداد   –  14مروج زورپرستی می شود   و  

زن هاسالم دین مرد است و زن را دون    مسالله  –  15پوسیده شاه می شود  و  

اقلیت های مئهیی در ایران هاز لقوق انسان محروم   –  16انسان می انگارد  و  

را تحم    –  17می شوند  و   تواند رشد فرهنگی  نمی  اسالم و فرهنگ هاسالم 
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گروه گرا ی    –   19جای علمای دین در نرام جمهوری اسالمی و     -  18کند  و  

 هاسالم لعاب می شود برای بیان های قدرت   و گروههای التقاطی 

 

 : مسالله: شعار لنومت اسالمی •

هنیرنگاران از ایران گزار  می کنند :  این شعار ناگهان پیدا شد  لرفش      

نیود همخیر لوموند به نود این جان  می گفت  و کسی نمی داند محتوا و شن   

مرال   آ بر رأی عمومی استوار  آن کدام است؟  آ ن  یست؟  این لنومت  یا 

است؟ راباه  است و یا تحت رهیری رهیران مئهیی است؟ برنامه کار  کدام  

 لنومت با جامعه و نیز لنومت فرد بر  ه ااباه ها ی استوار نواهد شد؟ و    

هر بار که در باره محتوا و شن  این لنومت    ،از تیریز تا تهران و قپ و مشهد      

از جواب   ،یدآن سخن بمیان می آلتی وقتی درباره مرال   ،صحیت می شود 

امام  ،طفره می روند  می گویند دوره مرج   پیامیر و لنومت  او    لنومت 

 ن لنومت در این دوره محتوا و شنلش  گونه نواهند شد؟ آ شیعه است  اما 

اید ولو     و  با دید  اجتماعی  میهپژاین گونه جهش های  همواره    ،ی مئهیی 

جنیشی با   ،1936تا    1930مقدمه استقرار فاشیسپ شده است  در ایتالیای سالهای  

لمان هپ کپ و  آیپ فاشیسپ انجامید  در  ژرد و به رهمین شدت و وسعت بروز ک 

بیش همین طور شد  در روسیه ها مخالفت شدید کلیسای ارتودوکس با تزارهای 

نست که علی االص  آبه استقرار استالینیسپ انجامید  علت وقو، این امر    ،روسیه

مئه  ستایشگر زورمداری است  زور را تحت شن  مئهیی ستایش می کند و 

را  آ مئه ن  ندای  سازد   می  موجود    ،ارزشمند  انسان  و  است  مالو  زور 

که  اینست  است   اسیر  مالو  زور  این  ساز  تقدیر  پنجه  در  که  است  عاجزی 

جنیه شنلی دارد و وقتی مئهیی زور لاکپ را نفی   ،یپ شاه مستیدژمخالفت با ر



330 

 

ناگزیر نود شن  سیاسی پیدا می کند و قدرت سیاسی می شود و واعیت   ،کرد 

 "ادامه پیدا می کند  ،در شن  جدید ،بوسا

گویای مشاهده نار و اعالن نار است  راه    ،ن ایامآطرگ این مسالله در       

هپ گویای توجه به بزرگی نار و هپ بیانگر یافتن راه ل  برای    ،ل  پیشنهادی

ینسره بر نار و راه    ،رف  نار است  صد افسو  که متصدیان دولت جدید

  شپ پوشیدند «  ،ن آل  پرهیز از 

 

 : راه ل  پیشنهادی مسالله لنومت اسالمی ❊

 

است   نخست باید دانست که لنومت اسالمی ناگهان پیدا نشد   هارده قرن      

یا آ  ،یپ فعلی را بد می دانیپ ژکه وجود دارد  سالوالی هپ شده است که اگر ر

نها  آیمهای قیلی را هپ بد می دانیپ؟ یا همه  ژیپ را بد می دانیپ یا رژ فق  این ر

نها موافو بوده ایپ؟ یا غیر اسالمی می دانسته ایپ آرا اسالمی می دانسته ایپ و با  

نها موافو بوده آ  اور با    ، ر غیر اسالمی بوده اندنها موافو بوده ایپ؟ اگ آاما با  

 ایپ؟ 

قرن است   14پاسخ ها به این پرسشها باید عیارت باشند از لو اینست که        

با این ر ما  اند و همه این رژ مردم کشور  بوده  را ظلمه می ژیمها مخالو  یمها 

الو لنومت  نها را  کسانی می دانسته اند که به نآ دانسته اند  یعنی همتصدیان  

 می کرده اند   

تمام این لنومتها را ما باط  دانسته و به اینها ظلمه گفته   ، از صدر اسالم بیعد       

ایران قدرتی جهانی بود و    :ایپ   بعضی از همین نرریه سازان فرنگی می گویند

ن بود که میان دین و قدرت سیاسی دوگانگی و ادیت آاز قدرت افتاد  علت  
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  ، ت   مئه  قدرت سیاسی را ظالپ و نالو می داند  در نتیجهوجود داشته اس

ن را عیادت تلقی می کند  مردم همواره درگیر این مشنلند که آعدم پیروی از  

کار لرام انجام داده اند و اگر    ،از نرر دینی  ،اگر به دستور لنومت عم  کنند

نننند ایرانی    ، عم   جامعه  که  اینست  گیرند   می  قرار  لنومت  عقوبت  مورد 

نتوانسته است مسیر معین و روند معلومی را تعقی  کند و پیش برود  این که این  

قرن است   14دعوی باط  است بحثی است جدا  اما این سخن که مردم کشور 

سابو  راست است  ظلمه های    ، لنومت را ظلمه دانسته اند و هنوز هپ می دانند

همه زیر سلاه بیگانه نیودند و هست و نیست مملنت را به  پاو  نارجی نمی 

یپ موجودیت ژدادند و موجودیت مملنت را به نار نمی اندانتند  اما این ر

 ما را به نار اندانته است  

  ، سخن از لنومت اسالمی تازه به میان نیامده است  در همین زمان   ،باری      

قای نمینی درنواست شد مسالله  آاست  از    47سا    ،ن آغاز هسخن گفتن از   آ

را طرگ فرمایند  معرپ له در  گفتند  والیت فقیه تحت عنوان لنومت اسالمی  

اصو  و ااباه های لنومت اسالمی    ،ما نود   ،به  ان رسید  در همان اوقات

میرزای نا ینی در این زمینه نوشت  همین    ،ماده کردیپ  در صدر مشروطهآرا  

  ، توان در تاریخ به عق  رفت و از تتلیفات دیگری نام برد  برای شیعه  طور می

ابتدا از  و  او مارگ    ، امامت و عدالت اص  هستند  برای  اسالمی  نو، لنومت 

 بوده است  

در باره شن  لنومت باید گفت: شن  کمتر و محتوای لنومت اسالمی        

اص  را    3  ، نآدر    ،که   قای نمینی در اعالمیه ایآو  بیشتر بیشتر اهمیت دارد   

اند کرده  به    ،پیشنهاد  مراجعه  موق   در  اند  عمومیآگفته  را    ، رای  جمهوری 

   پیشنهاد می کنند  پس از لحاظ شن  هپ مسالله ل  شده است 
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یا این لنومت در دنیا نمونه ای دارد و یا در گئشته سابقه ای  آمی گویند:          

بقه  داشته یا نداشته باشد  کدام طرگ الزم نیست نمونه و سا  ˝داشته است؟ اوال  

مده است که نمونه و سابقه داشته است  معنی طرگ نو اینست که آنو به اجرا در

نو باشد و معای  نرامهای موجود را نداشته باشد  اگر بخواهد همان معای  را 

یا  آباید روشن کنیپ که    ،که دیگر طرگ جدید نیست  با این وجود   ،داشته باشد

 مده است و قاب  اجرا هست یا نیر؟ آاین طرگ پیش از این به اجرا در

مده و امروز هپ قاب   آبه اجرا در  ،پاسخ اینست که این طرگ پیش از این      

ر قرار  در صورتی که زور را اسا  راباه بایندیگ ،اجرا است  در همین جم  ما

لنومت اسالمی برقرار می شود  لنومت اسالمی لنومتی است میتنی   ،ندهیپ

این لنومت برقرار شده    ،بر عدم زور  تاریخ به ما می گوید: در دوران پیامیر

است  در دوران علی بن ابیاال  در مقیا  بزر  تری هپ پیاده شده است   

دوره مرج  ما   ،ن دوره  آه  یا معنی این لرف  کآبنا بر این قابلیت اجرا دارد   

اینست که ما  همان لنومت را االن بی کپ و کاست برقرار می کنیپ؟ نه     ،است

  ، معنیش اینست که ما همان اواب  را رعایت می کنیپ  باتوجه به مسا   امروز

همان اصو  پنج گانه را در سازمان دادن به    ، همان عدالت را و همان امامت را

رعایت می کنیپ  پس ما اصو  راهنمای لنومت    ، لنترهیری سیاسی امروز مم

هپ از جنیه نرری نارج کرده و به اجرا گئاشته ایپ  در یک دوره ها ی در    ،را

    هاین اصو   به اجرا گئاشته شده اند ،نود ایران هپ کپ و بیش

      

  هر جنیشی باید رهیری نیرومندی داشته باشد تا بتواند نواسته ها و نررهای        

سالمت می    ، ورد  اگر جنیش رهیری توانا داشتآراهنمای جنیش را به اجرا در  

جنیشها به این سرنوشت    ،ید  در تاریخ بشرآن را نداشت از پا در می  آ ماند و اگر  

برای رهیری باید نقش مهمی قا   شد و تمام دقت    ، گرفتار می شوند  از این رو
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ن  آ ننه آ ان نرریه راهنما باشد  نه را کرد تا این رهیری در عم  بیان کننده هم

 را وسیله سلاه نود برجامعه قراردهد   « 

با وجود توجه به این امر مهپ که رهیری باید بیان کننده اندیشه   ،ن زمان آ       

در پی    ،قای نمینی گئاشته بودیپآ ون بنا بر اعتماد صددرصد به    ،راهنما باشد

زادی نشدیپ  در کتاب  آتدار  اسیاب جلوگیری از نروج او از بیان استقال  و  

 نود را انتقاد کرده ام    ،بدین ناطر  ،نیانت به امید

بنی صدر را محور دروک و ناسزا    ،اما در این  روزها که مثلد زورپرست       

ده اند برای  ویز کرآدست   ،ن زمان راآ عنوان روزنامه ای در    ،سازی کرده اند

بنی صدر میل  لنومت اسالمی تیلی  که گویا  فقیه و ر  ،این  یپ  ژیعنی والیت 

ن روز هلنومت اسالمی  را بنار می برند برای  به  آ کنونی بوده است  صورت  

یمی که اد صددرصد لنومت اسالمی بمثابه  ژبنی صدر نسیت دادن محتوای ر

رمان بوده  آه نزد همه انسانها  راباه بدون زور میان انسانها ههمان جامعه ای ک

همگان به    ،ن روزآاست و هست  است   نس  امروز می باید از نود بپرسد: اگر  

ل    راه  و  مسالله  بودندآ این  کرده  توجه  دینتاتوری   ، ن  پی  در  کپ  دست 

یمهای کاسترو و بومدین و      ژیمها ی از نو، رژپرولتاریا و استیداد صال  و ر 

قای نمینی و دستیاران او  آزسازی استیداد در انتیار  یا اسیاب باآ  ،نمی شدند

 قرار می گرفت و نسلهای دیروز و امروز گرفتار والیت فقیه می شدند؟ 

هنوز       ل     ، و  راه  و  اسالمی  جمهوری  نرام  در  دین  علمای  جای  مسالله 

 ن زمان را بازهپ روشن تر می کند:آواعیت  ،پیشنهادی

 

 جمهوری اسالمی: مسالله جای علمای دین در نرام   •
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تناق      اینست که همان  مارگ می شود  فراوان  که  مسا لی  از  دیگر  ینی    

نرری را در رفتار عملی نیز نشان می دهد:  می نواهد سلانت کند بدون این  

همین   انعنا   است«  ما  شاه  که  نمینی  شعار  همین  گئارد«   برسر  تاج  که 

راباه دین و تناق  در رفتار است  جای علما در جامعه امروز و فردا کجاست؟ 

 سیاست  یست؟ و نرر رهیری مئهیی در باره لنومت و جامعه  یست؟ و   «

راه ل  پیشنهادی در باره جای علمای دین در نرام جمهوری    ❊

 اسالمی: 

ید  در طو  تاریخ نیز  آ در نرام رهیری مئهیی استیداد دینی بوجود نمی     

هدایت است  مقام رهیری بوجود نیامده است   مقام مئهیی مقام نرارت و مقام  

نست که مان  تمرکز قوا و استیداد بشود  نود نیز نیاید به استیداد  آمئهیی برای  

بگراید   ناننه امروز هپ نیست  هپ اکنون  ندین مرج  وجود دارند  اینهمه  

نها هپ لو ندارند تقلید کنند  تقلید بر ایشان لرام است  آمجتهد وجود دارند   

 ر یک شخصیت متمرکز نمی شود   قوا د  ،بنا بر این

  ، علمای دین در عین عهده داری وظیفه نرارت و هدایت و مقابله با استیداد      

ن بسیج جامعه برای پاسداری  آعهده دار یک وظیفه مهپ دیگر بودند و هستند و  

قای نمینی  را توقیو آ  ، نآ نرداد و پس از    15از استقال  کشور است  در  

برای این که امر به استقال  مملنت راج  می شد  نخست    شد  و بعد تیعید شد؟

انقالب سفید و بعد کاپیتوالسیون بود  قانون کاپیتوالسیون را به تصوی  رساندند   

قای سعیدی  را زیر شننجه کشته شد؟ برای این آقا مخالفت کرد و تیعید شد   آ

شد؟ برای    قای غفاری  را شهیدآکه با سرمایه گئاری امرینا ی مخالفت کرد   

قرار بدین  امرینا ی   نرامی  مستشاران  با  میارزه  به  بود    ، این که  کمک کرده 

پاسدار استقال     ،در لنومت اسالمی  ،در جامعه اسالمی  ،مئه  و مقام مئهیی
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دار   استقال  عهده  از  پاسداری  برای  را  بسیج جامعه  کار  و  بود  کشور نواهد 

 نواهد بود  

م انتخاب نواهند کرد  اما کسانی که مقامات را  مقامات اجرا ی را هپ مرد       

تحت نرارت عمومی عم  نواهند کرد  یک فرق مهپ که   ،اشاا  نواهند کرد 

اینست که کسی که انتخاب می شود   ،لنومت اسالمی با لنومتهای دیگر دارد 

نر لحره دوره وکی  و وزیر و ر یس مردم نیست  تا وقتی که از اعتماد مردم آتا  

این عناوین را دارد  از لحره ای که اعتماد مردم از او سل     ،برنوردار است

 برکنار می شود «   ،شد

راه للهای پیشنهادی را پئیرفت و در مصالیه ها باز گفت:   ،قای نمینیآ      

رولانیون وظیفه نرارت و هدایت را نواهند داشت و در دولت مدانله نمی  

 مات جمهوری را مردم انتخاب می کنند  کنند  میزان رأی مردم است و مقا

هپ از اندازه اعتماد   ، ن روز را می نوانید آشما که امروز  راه ل  پیشنهادی        

گاه می شوید و هپ از این آناصه شخر نمینی    ،پیشنهاد دهنده به رولانیان

نرر    ،امر انتخاب شوندهآ که  انتخاب کننده و  به راباه  نسیت  او  هنوز     ،ن روز 

ت و  پیشرو  جمهوری  ریاست  تجربه  است   بوده  کنونی  های  دموکراسی  از  ر 

او را به ماالعه دموکراسی بر انگیخت و او   ،استقامت در برابر باز سازی استیداد 

با والیت جمهور مردم نتیجه رسید که اصاالگ در نور  این   دموکراسی    ،به 

 شورا ی « است   

نیرنگاری در باره والیت فقیه    هیو   ،ورمآنجا که به یاد می  آ تا    ،در فرانسه  –   5

ن نداشتند   ون مجلس نیرگان اص  والیت فقیه آ از او نپرسید  اطالعی هپ از  

نیاز شد که جامعه غربی به این ناطر که شاهد عهد    ،را وارد قانون اساسی کرد 

ورد  کتاب والیت آاز نرریه والیت فقیه سر در    ،قای نمینی با مردم ایران بود آ

هنوز باورم بر    ،ن زمانآ ترجمه کرد     ،با کمک همسرم ،فرانسوی  فقیه او را یک
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قای نمینی تاییر نرر داده و اص  لاکمیت مردم را پئیرفته و به  آاین بود که  

گاهی جهانیان بر طرز فنری که او داشته آ   ،نرارت قان  شده است  با این لا 

 کرد  نها را نسیت به نار استقرار استیداد دینی لسا  می آ  ،است

قای نمینی بر مردم دانسته نیود  به یاد  آن روز نیز والیت فقیه  آ در ایران       

به نام    ،ورم که از ایران نیر دادند کتاب اصو  و اواب  لنومت اسالمیآمی  

میلیون نسخه  ان و منتشر شده است  وقتی نیر را به   1  ژبا تیرا  ،قای نمینیآ

 ورد آلیخند راایتی بر ل   ، او گفتپ

بعد از وقو، است  هیو معلوم نیست که    ،اما گفته و یا نوشته ارتشید فردوست      

این کار را کرده یا ننرده است  اما اگر این کار را کرده باشد و   ˝یا او واقعا  آ

نود    ،ویز تیلیااتی نود کندآوالیت فقیه را دست    ، ن نشده باشدآیپ برژن رآ

یپ شاه ژتاب و پوسیدگی و فروپاشی ر ن کآاقوی دلی  بر بی اطالعی جامعه از 

از درون است  نیرنگاران نارجی از نار شاه مستید شدن نمینی می گفته و  

ن نشده است که هشدار بدهد:  آیپ شاه بر ژمی نوشته اند، اما دستگاه تیلیااتی ر

 مردم شما آلت دست شده اید  نمینی می نواهد جای شاه را بگیرد.

 

 پاسخ به پرسش دوم: •

  ، ن را تنئی  ننرده است آ نچه گفته و نوشته ام و باز تا امروز لتی یک تن  آ   –   1

در جلسه شورای     8قای نمینی  آاینست که   بود   گرفته  نویس  پیش  بر  ایراد 

به    ،ن دو ایراد آایراد او را رف  کردیپ  دو ایراد باقی ماند  برای رف      6  ،انقالب

ینی در باره زن    ،رفتیپ  دو ایراد قایان بهشتی و موسوی اردبیلی به قپ  آاتفاق  

که می تواند به ریاست جمهوری برسد و دیگری در باره ترکی  شورای نگهیان  

قای موسوی اردبیلی گفت: قانون اساسی جم  و جوری  آ  ،بود  در لضور او 

ن راای هستند  اجازه بفرما ید اگر  آشده است و روشنفنران و سیاسیون نیز از 
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ن مجلس قانون را بررسی کند و اگر بنا بر رفراندوم  آ د  قرار بر مجلس مجسسان ش

 همیناور که انتشار یافته و مورد پسند شده به رأی گئاشته شود   ،شد

قای نمینی گرفته بود  نین جمله ای بود و نه در آنه در ایرادها ی که    -  2

شنار: با پیش  آن بسیار  آشورای انقالب این جمله طرگ شد  دروک است و تناق   

یس در تناق  است  زیرا در پیش نویس سخنی از   رهیر انقالب« برده نشده  نو

بود تا باالتر از ر یس جمهوری باشد یا نیاشد؟ متنئ پرسش کننده گرامی کتابی 

پیش    27لدود     ،1385صفحه است که در سا     1340در   انتشار  از  سا  پس 

عنوان  میانی  زیر  ،نویس و تشنی  مجلس نیرگان او  و تصوی  قانون اساسی

نرر   زیر  قانونگئار«  روایت  به  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مستندات  و  

 دست نویس ها نیستند   ،نهاآدبیرنانه مجلس نیرگان انتشار یافته است   در 

نویس را   ،ن زمان آ      انقالب گزار  شد که مراج  جملگی پیش  به شورای 

جمله   این  از  گزارشی  اند   کرده  ا آتصوی   شورای    یت  به  نیز  گلپایگانی 

شنار با پیش نویس است  هرگاه او با اص   آانقالب داده نشد  باز جمله در تناق   

می باید می نوشت: اص  محوری قانون اساسی که   ،لاکمیت مردم مخالو بود 

می باید با اص  والیت فقیه جانشین و اصو  دیگر قانون    ،لاکمیت مردم است

باز نویسی شوند  پیش نویس قانون اساسی منتشر   ،ص در انایاق با این ا ،اساسی

منتشره متن  در  جمله    ،شد   تئکر  آنه  نه  و  داشت  وجود  نمینی  قای  آقای 

قای نمینی موافو آگلپایگانی  طرفه این که رهیران لزب جمهوری اسالمی و  

بسا ایران    ،بودند که پیش نویس به رفراندوم گئاشته شود  اگر  نین شده بود 

یپ والیت فقیه را به نود نمی دید و شما پرسش کنندگان نیز در کار رشد بر ژر

 میزان عدالت اجتماعی بودید 

 

 پاسخ به پرسش سوم:  •
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فری  داده است   را که صورت   ،پرسش کننده گرامی را مناو صوری  –  1

ا غاف  کرده  و لقیقت  واقعیت  از  را  شما  مقامها   و  قانون  داشتن  ست  هقیو  

واقعیت اینست که قانون اساسی را مردم تصوی  می کنند  پس مردم نیز می  

را  عمومی نیز اصلی از اصو  قانون اساسی  آن را لاو کنند  مراجعه به آتوانند  

دیگری و  گناه«  از  بدتر  ینی  عئر  المث   دو ارب  البد  را  آ   ،بود    ابرو  مد 

مصداق    ،نچه او نوشته است آ   ورد«را  شنیده اید آزد  شپ را هپ در  ،درست کند

 این دو ارب المث  است:

قانون اساسی را مردم تصوی  می کنند  تصوی  قانون اساسی و نق  و    –   1 1

جا یآ تاییر   در  است   مردم  لاکمیت  لو  از  جز ی  به    ،ن  اناار  مقام  در 

در جا ی    ،قای نمینی با رفراندوم بر وفو قانون اساسی بوده ام  اماآمخالفت  

بلند شده است  هرگاه به  ن،دیگر اطرنشان کرده ام که او روی دست فرعون 

قای بهشتی آسخنان اد قانون اساسی    ،مراجعه شود   60نرداد    7روزنامه های  

را می توان نواند  او گفته بود:  طرگ مسالله رفراندوم درست بمنرور تضعیو 

«   تضعیو مجلس و تضعیو دولت است  ،تضعیو قانون اساسی  ،جمهوری اسالمی

قای نمینی و او نوب می دانستند مردم کشور با این سه ارگان آ  ،بدین سان

 نها مخالفند  آ دست سانت 

است     کرده  نق   که  متنی  در  نویسنده  کند  ،اگر  صورت   ،تتم   از  یعنی 

که   شننی  قانون  سخن آ هدلسوزی  محتوای  به  قانون   برای  بود  نمینی  قای 

می بیند او مرتن   ند گناه کییره شده است: اننار لو لاکمیت    ،اوعیور کند

او انتیار و    ، مردم و نق  قانون اساسی  هپ به این دلی  که بنا بر قانون اساسی

قانون اساسی بود و هپ   59لو  نین اظهاری را نداشت  و سخن او نق  اص  

به رفراندوم    نیازی  ،بدین ناطر که  اگر همگان به قانون اساسی عم  می کردند 

ن پیشنهاد شد که مردم نود تنلیو را معلوم کنند  آنمی شد  رفراندوم بخاطر  
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با   مخالفت  هاآپس  بدست  تفنگ  به  مردم  تهدید  و  محروم    ، ن  بود   یاغیگری 

نق  قانون    ،بنا بر این  ، شنانتن مردم از لو لاکمیت هاص  ششپ قانون اساسی 

تیداد گری بوده است  این سخن که  اس  ،مردم سانته و مقام مردم انتخاب کرده

نه تنها نق  لو لاکمیت مردم و نالف    ،میلیون بگویند بله من می گویپ نه   35

 قانون اساسی که روی دست فرعون بلند شدن بوده است   

ایجاد کننده   –   2 1 و  اساسی  قانون  ناق   بود که  این  او  اما گناه کییره سوم 

او و دستیارانش بودند     ،زدن به تقل    از راه نق  قانون اساسی و دست  ،مقامها

ن را داد و مداف  و مجری  آن سخنرانی، ناق  قانون به نود نقش مداف   آدر  

ناق  قانون نواند  این روشی است که زورپرستان دارند و از انقالب    ، قانون را

سو اص     ،بدین  برابر  اند   برده  بنار  مستمر  اساسی  113باور  ر یس   ،قانون 

انون اساسی بود  بر او بود که زیر بار نق  قانون اساسی و  جمهوری مجری ق 

قای آنرود  سخنان  ، شن  دادن به سه قوه با نق  قانون اساسی و ارتناب تقل 

مده آتراواشات عقلی بود که ینسره به تسخیر قدرت در  ،نرداد   6در    ،نمینی

جا ی قای رآبود  او به لرام کردن زن بر نماینده ای که جرأت کرده بود بر  

اکتفا ننرد و مدعی شد که باید مقتو  بگردد  مجلس به دستور او    ،نرده بگیرد 

و با انتخابات پر تقل  تشنی  شده بود و شورایعالی قاای با نق  قانون اساسی  

مده بود و نخست وزیر و هیتت وزیران را او تحمی  کرده آاز سوی او بوجود  

با تحمی    ایجاب می کرد  قانون  به  استیداد بود  عم   باز سازی  بقصد   ، مقامها 

 مخالفت شود 

نمی باید نود را با دروک تاییو دهد و از مسالولیت شانه نالی   ،نس  امروز      

راباه نود را با قدرت   ،دمی دروک می گوید و دروک می شنود آکند  وقتی  

با شنانتن  مستقیپ دارد  مسالولیت شناسی رب   داند که  او می  تنریپ می کند  

لقوق نویش و عم  کردن به این لقوق و ایستادگی بر سر لقوق  پس  ون  
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 اره    ،غاف  می شود   ،از گوهر انسانیت نویش که مسالولیت عم  به لو است 

 بیند  را در تاییو دادن زندگی نود با دروک می 

بر نس  جوان است که بداند دروک تناق  های فراوان در بردارد  پس سخن  

بییند   کند  می  ایجاب  شناسی  مسالولیت  لداق   بپئیرد   نیاید  را  یا آمتناق  

بروفو قانون و بدون    ، قای نمینی می گفت باالتر از همه استآمجلسی را که  

و قانون اساسی نص   تقل  وسی  تشنی  شده بود یا نیر؟ دو مقام قضا ی بروف 

قای نمینی تحمی  کرده بود یا نیر؟ تا  آشده بودند یا نیر؟  نخست وزیر را  

بار قانون اساسی را نق  کرده بود یا نیر؟    75قای نمینی  آ  ،60کودتای نرداد  

توانسته اند بیابند و به    30یک مورد نق  قانون اساسی را در طو     ،یا هرگزآ

قای  آروزی که    ، 60نرداد    7دهند یا نیر؟  تا  ر یس جمهوری بنی صدر نسیت ب

است کرده  مصالیه  تنها    ، بهشتی  جمهوری  ر یس  برای  قانون    2او  از  تخلو 

اساسی یافته بود: ینی این که صورت دارا ی های نود را به قوه قضا یه نداده 

است و دیگری این که مصوبه مجلس را امضا  و ابالک ننرده است  اما بنا بر اص   

 یس جمهوری موظو نیود صورت دارا ی نود را به دیوان عالی کشور ر  ،142

دانست  نمی  قانونی  را  قضا ی  عالی  شورای  و  ون  داوطلیانه صورت    ،بدهد  

به   را  نیزآدارا ی ها  امضای مصوبه مجلس  داد   بود   ،ن شورا نمی    : یک مورد 

 ،ن از مناو صوری سود جسته بودند  توای  این کهآکودتا یان در تصوی   

اما در محتوی سل  هرگونه انتیار   ،قصد لئف  فرامین همایونی« ،در صورت

ناصه در فرماندهی نیروهای مسل  بود  از قرار متوجه شده    ،از ر یس جمهوری

کاله سرشان گئاشته    110بنی صدر در مورد اص     ،بودند که به قو  مشنینی

ه به نیروهای مسل  نچآ رهیر« انتیار اجرا ی نداشت  در    ،ن اص آاست  بنا بر  

بنا بر اص     ،بقیه فرماندهی این نیروها  ،غیر از نص   ند مقام  ، مربوک می شد

 113ینی نق  اص     ،با ر یس جمهوری بود  پس هدف مجلس کودتا ی  113
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سان کردن نورد و برد بود  ر یس آو دیگری دست یافتن بر بانک مرکزی و  

کودتا   ،افزون بر این  امضا  کند؟جمهوری  گونه می توانست  نین مصوبه را  

به واپسین مرلله نود رسیده بود و ر یس جمهوری اعالن کرده بود که در مقام 

ن را  آ مصوبه مجلس را مخالو قانون اساسی می داند و    ،مجری قانون اساسی

قای بهشتی به شورای عمومی دیوان کشور آ  ،امضا  نمی کند  در همان زمان

را  گفتند: ر یس جمهوری اعترای کننده به عدم آفاق نها به اتآمراجعه کرد و 

نمی توان محاکمه کرد     ،اجرای قانون اساسی را که نود نیز تخلو ننرده است

مجلس و شورایعالی   ،ر یس جمهوری در پی تصحی  اشتیاه نود   ،افزون بر این

قضا ی و لنومت را غیر قانونی می دانست و برابر قانون اساسی لو با او بود   

بودندآگر  ا قانونی  در   ، نها  که  دانید  می  و  داشتند؟  ولشت  رفراندوم  از   را 

را    ،نرداد   22هشدارنامه   همگان  و  نواندم  قانون  به  را  کودتا یان  باردیگر 

 نها کودتا شد آفرانواندم به تن دادن به قانون اساسی  پاسخ  

تیداد باز  در می یابد  را اس  ،وقتی نس  امروز پاسخ این پرسشها را یافت  ،باری

 سازی شده است و  را او اینک گرفتار استیداد والیت مالقه فقیه است  

 

 نود را تاییو دادن با دروک و گریختن از مسالولیت:  •

ینی دسته دروک سازان و   ،مرزد آ و بدانید از  هار دسته ای که نداوند نمی     

را از دروک دروغگویان است  نیایش داریو  نیز این بود که اهورامزدا ایران  

زنان  دروک  شمردن  نابخشودنی  علتهای  از  علت  یک  کند   که    ،لفظ  اینست 

  ، دروک، زبان رسمی می شود  انسانها به نود   ،درجامعه معتاد به اطاعت از قدرت

او دروک می   متموران  و  دولت  به  الیته  و  یندیگر  به  و  فرزند نود  و  به همسر 

گویند  زبان رسمی دولت استیدادی نیز دروک است  اما  را دروک می گویند: 
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تنریپ رواب  قوا می   بنار  از این رو که آهپ بدین ناطر که دروک  ید و هپ 

می   پئیری  فع   و  گریزی  مسالولیت  توجیه  بنار  د آدروک  این ید   پرتو  ر 

سانسوری را که شما و    ، در مقدمه پرسشهای نود تتم  کنید تا بیینید  ،وریآیاد 

قربانی   مردم  هستیدآجمهور  دروک   ،ن  نخواهید  که  ای  لحره  از  تواند  می 

مسالولیت نویش    ،مردم ایران  بمثابه انسانهای لقوقمند  ، بشنوید، بشنند  هرگاه

با دروک منایو نننند  ن شوند که زندگی نویشتنآرا بشناسند و بر    ،درجا  ،را 

دیوارهای سانسور می شنند   ناننه شما بهمان اندازه که مسالولیت نویش را  

از لصار   ،ن شده اید که بسان یک انسان لقوقمند زندگی کنیدآ شنانته اید و بر

 مده اید   آسانسور بیرون  

یز سانتنی لصار سانسور را عمدتاَ با دروک می سازند  دروک بدون تناق  ن     

بجوید را  مسالو   انسان  زندگی یک  بخواهد  تواند    ،نیست  پس کسی که  می 

 گاه کند  آن آتناقضهای موجود در دروک را بیابد و دیگران را از 

ن شود که  آدر نود بمثابه تاریخ بنگرد و بر  ،هرگاه نس  امروز  ،بدین قرار      

دروک و  استیداد  در  زیسته  بمثابه  را  کن  ،نویشتن  در   ، دنقد  که  را  ای  گئشته 

انایاق دادن زندگی    ،همان سان که هست می بیند  ،زندگی او ادامه یافته است

زادی و مسالولیت نویش می یابد و  آبا دروک را غفلت از لقوق و استقال  و  

ن شود بخش زور و دروک را از مجموعه ای بزداید که گئشته و لا   آ ون بر 

جنیش نواهد یافت  نواهد دید لمله زاد و در  آ نویشتن را مستق  و    ،است

ایران تاریخ  او   به منتخ   مثلد زورپرست  بزر   ،مستمر  بخاطر    ،در بخشی 

دروک به  اعتیاد  و  سانسور  قید  در  امروز  نس   داشتن  صحنه    ،نگاه  برای  است  

از   را  از  آسیاست  غاف   مردمی  بر  قدرت نارجی  به  تنیه  با  و  ن نود کردن 

 لنومت کردن است  ،ز مسالولیتزادی و گریزان ا آاستقال  و 
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***** 

                         1390مهر    3شهریور تا  21از   784شماره  

 پاسخ به پرسشهای ایرانیان از 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 وقتی  عازهو خیانن و خیاننو »دهاع   دق«  ی شود
 

 پیرامون جنس  •

مهرح است، آن است که شما دستور داده  . از جمله ادعاهایی که علیه شما در مورد جنس  1 

 بودید به نیروهای سپاهی و بسیجی و داونلب مهمات ندهند. آیا این موضوع صحت دارد  

سال است که تبلیغ می کند شما در جنس خیانت کردید.    30. جمهوری اسالمی حدود  2

الک در توجیه این می دانم که بارها پیشتر به این اتهام پاس  داده اید. اما به تازگی، احمد س

اتهام می گوید: »وقتی بنی صدر به دزفول رفته بود همه فرماندهان را خواسته بود و شهید  

کالهدوز از نرف سپاه رفته بود. در آن هنذام کردستان توس  کومله و دموکرات از دست 

ن رفته بود. بنی صدر آن جا پیشنهاد می کند شما مرز کردستان را در کرمانشاه بذاار و آ

جا را از دست رفته فرا کن. مرحوم شهید کالهدوز ناراحت می شود و با گریه فریاد می  

زند که آقای بنی صدر و آقایان ارتشی مذر این که از روی جنازه ما سپاهی ها رد شوید و اال  
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ما یک وجب خاک کشورمان را از دست نمی دهیم....« ممکن است اصل این ماجرا را روایت  

 کنید 

شود در ابتدای  وع دیذر ماجرای نحوه رفتار شما با آقای صیاد شیرازی است. گبته می. موض3 

تصدی شما بر فرماندهی کل قوا، شما به ایشان بسیار عالقمند بودید و او را »کش  خود«  

 می دانستید. چه اتباقی افتاد که رواب  میان شما و ایشان به تیرگی گرایید 

اندهان ارشد جبهه میانی سرپل ذهاب گبته است: »من چدر . سردار حسین همدانی از فرم4 

( به بنی صدر درباره وضعیت بحرانی منهقه سرپل ذهاب گزارش مبصلی دادم. به 59مرداد  

او گبتم آقای رییس جمهور! در نواحی مرزی یک تیله کوه ما داریم یکی عراق. سپاه دوم  

ه تانک را جلو کشیده و رو به شمال  دستذا   150ارتش بعث در پاسذاه تیله کوه عراق، حدود  

ها تانک واقعی  های بنی صدر گبتند: نه آقا، آنها را آرایش داده... دور و بریدشت ذهاب آن

نیستند، ماکت تانک اند!... در پایان همان جلسه بیست و چهارم مردادماه، ابوشری  به دیدار 

 آقا، این ها ماکت نیستند، ها نذاه کرد و گبت: نه منهقه رفت و با دوربین به تانک

تمامشددان تانک اند!« آیا این ماجرا صددحت دارد  ااهرا این اتباق در همان سددبری ر  داده که 

 هلی کوپتر شما سقود می کند و شما سالم می مانید. 

. آیا تصدور نمی کنید که بیش از حد به فرماندهان ارتش اعتماد کردید  به عنوان نمونه، شدما 5

مدعی هسدتید سدرلشدکر شدادمهر برای شدما اسدتدالل کرد که مل  هواپیماها و هلی کوپترهای  

نبس را باید بزنند تا نتوانند آن ها را دوباره ببرند. این در حالی اسددت که امکان پایر بودن این 
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ار که بتوان با هواپیمای جنذنده مل  هواپیماهای روی زمین را زد، حتی خارج از تصدور اسدت! ک 

 آیا هی  وقت به حسن نیت برخی فرماندهان ارتش شک نکردید   

. نظر شما در باره ماهیت و واقعیت کودتای نویه چیست  ممکن است شباف ببرمایید آیا شما 6 

ده و این نقشده از سدمت بختیار و صددام نرح شدد تا سدازمان  معتقدید اسداسداً کودتایی در کار نبو 

 ارتش از هم بپاشد  

  
 سواالت متبرقه 

. شدما بارها گبته اید که حقوق انسدان مقدم بر عملکرد و عقاید اوسدت و از جمله این حقوق،  1 

حق حیدات اسدددت. از این رو بدارهدا بدا حکم اعددام مخدالبدت کردیدد و حتی علیده آن کتداب و مقدالده  

تید. اوایل انقالب نیز با جمله »با بدترین ها شددروع می کنند با بهترین ها ادامه می دهند«  نوشدد

در مورد اعددام هدا ااهدار نظر کردیدد. بدا این حدال آن زمدان در مقدام ریداسدددت جمهوری، در مقدابدل  

شددعار »آیت کودتاچی اعدام باید گردد« چه واکنشددی نشددان دادید و آیا با نرح اعدام ایشددان 

بود  موضددع   60کردید، هر چند او از نراحان و مجریان اصددلی حوادم منجر به خرداد   مخالبت 

 شما در مقابل نرح اعدام ایشان چه بود  

. شدما بارها به شدی  صدادق خلخالی انتقاد کردید و حتی آن زمان می گبتید او قاتلیت دارد نه 2 

دام سدددران حکومدت پهلوی قدانعیدت. کدارندامده عملکرد او از همدان روزهدای اول در مداجرای اعد

مشدددخ  بود و چیزی نبود که بعد از مدتی مشدددخ  شدددود. او در جریان انتخابات ریاسدددت 

جمهوری هر چند ابتدا خود کاندیدا شددد، اما از جمله نرفداران شددما بود که البته در جلسددات 

ر نیز به جبهه مخالبین شدما پیوسدت. با این حال د  60نرح عدم کبایت سدیاسدی شدما در خرداد 
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دوره ریاسدت جمهوری اول از نرف شدما حکم ریاسدت سدتاد مبارزه با مواد مخدر را دریافت کرد.  

 با وجود این کارنامه او، چرا به او چنین حکم و مقامی دادید  

 

 ن انگ   باره   در   پرسشها   به   پاسخها   ❊

 

 خیانن در انگ؟ن   –   1
 باردیفر یادآور  ی شوم  ه تاریخی راسن گو اسن  ه است رار داردن      

انگ  ی توانسان آغاز نفیرد. این راسان اسان  ه صادام به ایران تااوز  رد و     -  1.1

باز راسااان اسااان  ه ا ریکا و انفمساااتان )از ا مه بنا بر قول آلن  زر و وزیر دهاع  

ساااندر هیگو وزیر خاراه در حکو ن انفمسااتان در حکو ن تانر و نا ه  حر انه آلک 

ریفان به او( و ابارهای هاساااد شاااورهای ورب و نیز »ایرانیان« خا نی  ه از ووا ل  

 تزشاای شاادن ارت  بودندو برانفیزندگان صاادام به تااوز به ایران بوده اند. ا ا  آقای  

 ردندو  خ ینی و دسااتیاران او  ه اساازم و ایران و ان زب را قربانی بازسااازی اسااتبداد 

نیزو در شا ار   صارهای اصامی هساتند. آنها بودند  ه با به راه انداختن  اشاین اودام و  

گروگاانفیری و اهتاادن باه ااان ارت و باه بهااناه  ودتاای نوژه و ارا اه الرح انحزل ارت   

به شاااورای ان زب و درآوردن ایران به  حاصاااره اقتصاااادیو ایران را ناتوان  ردند و  

ران را هراهم ن ودند. بنا بر این ا ر واقعو خیانتکاران دو دساااته از  اساااباب تااوز به ای 

زورپرساتان بوده اندن آنها  ه در خد ن رژیم پهموی بودند و یا به خد ن آن درآ دند. و  

 آقای خ ینی و دستیاران او.  

یادآور  ی شاااود  ه  تح یگ  نندگان در باره انگ وراقو در  تابهایی  ه انتشاااار          

نوشااته روبرن و سااام و نان پاری(و رو  و ل به     Neck deepند ) از ا مه   داده ا 

قصاااد برانفیختن وکق الع ل  نتظر را توضااایی داده اند. این رو  را حکو ن بو   

پسااار بکار  ی برده اسااانن گقتن ساااخنی یا اناام و می به قصاااد برانفیختن صااادام به  

ضارورن انگ با رژیم او. این    وا نشای و اساتقاده از این وا ن  برای تراشایدن توایه 

رو  را در ت اام الول و ر آقاای خ ینیو باا او بکاار  ی بردنادن آقاای خ ینی   کرر  ی  

گقن هرنه را دشا ن خوب بداندو بد اسان و  ا باید وکق  قول و هعل دشا ن را بکنیم.  

 کرر به او خاالر نشااااان  ی  ردمو در  ارنا ه و  صاااااحبه ها و سااااخنرانی هاو خالر 

دن را توضاااایی  ی دادمو ا اا   ترین اثری در او ن ی  رد. گروگاانفیری و  وا ن  شااااا 

ساااله و  ودتا و بکار انداختن  اشااین اودامو سااه ن ونه از وا ن  قول و هعل   8انگ 
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»دشاا ن« شاادن آقای خ ینی اساان. با آنکهو از درسااهای  وه ین  ه قرآن  ی آ وزدو 

ل نشودو اوو بدون استثنار و بالور یکی اینسن  ه آد ی  ی باید و ل باشد و وکق الع  

 سااات رو وکق الع ل بود. نرا؟ زیرا تح یل اساااتبداد به اا عه ای  ه برضاااد اساااتبداد 

 ان زب  رده بودو او را در  وقعین دستیار قدرن خارای قرار  ی داد. 

بدین قرارو از ان زب بدین سااوو رژیم خ ینیو بالور  ساات رو دسااتیار قدرن خارای        

ساازی و نفاه داشاتن ایران در انگ و حالن انفی و بحران بوده اسان. باز   در بحران 

بالور  سات رو دو ر ق دیفر  ثمر زورپرسانو دساتیار قدرن خارای بوده اند و هساتند 

و در اناگ و حاالان انفی پادیاد آوردن و در بحران سااااااختنو ه کاار رژیم بوده اناد و  

 هستند. پقو خا نان به ایران این ها هستند. 

و هشاادار 60خرداد    22پایان بپذیرد. در بیانیه   60انگ  ی توانساان در خرداد   – 2/ 1

ساالو  سامم    8دادم  ه از هدههای  ودتاو یکی ادا ه دادن به انگ اسان. ادا ه انگ تا  

 رد  ه هشدار به اا بوده اسن. پیشنهاد غیر  تعهدها را شورایعالی دهاع و آقای خ ینی 

خرداد به ایران بیاید و پاسااخ  واهگ   24غیر  تعهدها در پذیرهته بودند. قرار بود هیون 

صاااادام را بیاورد و انگ پایان بپذیرد. به وزیر خاراه وقن  وباو از دهتر آقای راا یو  

تمقن شاااااد  اه بخااالر هعال و انقعاانن در ایرانو هعز˝ نیاا یاد. ا روزو در توایاه خیاانان  

آن پیشااانهاد آت  بق بود و  بزرگ خودو در اموگیری از اسااات رار صااامیو  ی گویندن  

قوای وراق در خاا  ایران  ی  اانادو. ا اا اگر ننین بود شااااورای واالی دهااع و آقاای 

خ ینی نرا آن را پذیرهتند؟ پیشااانهاد غیر  تعهدها در نا ه  ن به آقای خ ینیو تشاااریی 

شاده اسان. بنا بر آن پیشانهادو قوای دو  شاورو به اندازه تیر رق تو و از  رزهای بین  

ممیو به داخل خا  خود و ب نشااینی  ی  ردند. پیشاانهادهای آت  بق بدون تخمیهو  ال  

پی  از آن شااده و رد شااده بودند. این پیشاانهادو بیشااتر از تخمیه و ی  پیروزی  ساامم  

 برای ایران بود.  

بادین قرارو ا روز نون خیاانان  ااری شاااااان هینفوناه توایهی را ن ی پاذیردو باه         

 ه  رغ پخته را هم به خنده  ی اندازد. در ح ی نو ه ه آنها  دروغی  توساال  ی شااوند 

 ه ا روز راسان را دروغ  ی  نندو وضاو شاورایعالی دهاع بودند و با پیشانهاد  واه ن 

 ردند. آقای خ ینی نیز با آن  واه ن  رد. اگر از این بودو دیفر از صاادامو صاادا ی  ه  

یرهتیمو پاسااااخ  واهگ گرهتن و به  ه اان  اه اول اناگ پیشاااانهااد آت  بق داد و  ا نپاذ 

 ایران آوردنو نه  عنی داشن؟ 

ا ا تاریخ ب ثابه  ا ووه ا ور  ست رو به نسل ا روز  ی گویدن  نتخب  ردم ایران       

و ه کاران او  ه قول و هعمشااان ترا ان اصااول اساات زل و آزادی بودندو از ان زب تا  

 انو در سااتاد ارت و در ا ع اهسااران ا روزو ه واره با انگ  خالقن  رده اند. ی  ز 
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ارت و گقتمن ان زبهاایی  اه باه ضااااد خود اسااااتحاالاه  رده انادو از ا ماه باه خااالر تح یال 

انگ به  شاااور دسااان اندر ار ان زب بوده اسااان. پق هرگاه شااا ا ارت  را نیرو ند  

آن ز ان روشان بود  ه خالر تااوز وراق ادی   – بفردانیدو ننان  ه از خارج به ایران 

ح مه ای نشااااودو با تواه به این ا ر  ه دو ابر قدرن وارد  رحمه ان باض و    – ساااان  ا 

انحزل شاده اندو ایران  ی تواند هرصان رشاد را  غتنم بشا ارد و  شاوری نیرو ند بفردد  

 و ن   اهانی خوی  را بازیابد.  

نگ  بدین ساانو آقای خ ینی و دساتیاران او در  ودتاو بالور  سات رو ز ینه سااز ا         

و نفاه دارندگان  نال ه در صااامی  سااامی و ایران در تهدید دا  ی به تااوز نظا ی بوده 

 اند. خا ن به ایران اینان بوده اند و هستند. 

 ااه اول آن  اه سااااخان ترین دوره اناگ بوده  9ا اا اناگ دو دوره داردن یکی    –   3/ 1

کسان را سار   ه آقای خ ینیو اام زهر شا   67تا تابساتان    60اسان و دیفری از خرداد  

  شید. 

بادین ساااااانو اناگ یا  دوره  ودتاا دارد  اه هرگااه  ودتاا روی ن ی دادو در خرداد         

ساااله  ه    7و با پیروزی ایران و گرهتن غرا نو پایان  ی یاهن و ی  دوره الوننی 60

با شااکساان و ساار  شاایدن اام زهر پایان یاهن. یادآور  ی شااوم  ه ورهان را به بغداد 

صادام را از دسن زدن به انگ باز دارد. در بازگشنو او گقنن صدام  ثل    هرساتادم تا  ه 

روز تا ی  هقته ت ام اسانو. خا نانی  ه او    4الاووق نشاسان و گقنن  ار ایران ظرف  

را به تااوز برانفیخته بودندو در بغدادو  نتظر سا وال خوزساتان و تشاکیل دولن  وقن  

رتشایان از آنها  عازه گر سااخنن هیوتی  ه  خود در این اساتان بودندو ا ا ایران دوساتی ا 

از ساوی سااز ان  شاورهای اساز ی آ ده بودو با اوضاای شاورای والی دهاع به گقتفو  

نشااساان. آقای یاساار ورهان سااخنفوی آنها شااد در بیان  این اظهار نظرن " ار ارت    

ایران نه ی  ح اسااااهو  ه ی   عازه بود". پقوخا نان به ایران  سااااانی هسااااتند  ه  

و  انع  60عازه پیروزی سااز را به ابارین شاکسان سااز بدل  ردند. با  ودتای خرداد   

از صامی ظقر ند شادند و با  ادا ه انگ تا سار شایدن اام زهرو شاکسان رابه ایرانیان  
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 یمیاارد دنر    1000تح یال  ردناد. آنهم باا نقماه  ردن یا  نسااااال ایرانی و باه قول خودو  

 خسارن. 

 

 ن داد؟   ن ی   اسمحه   سپاه   به   صدر   بنی    ه   اسن   راسن   آیا   ❊
 

ا ا آیا راسان اسان  ه بنی صادر به پاساداران اسامحه ن ی داد؟ هرگاه پرسا   ننده    –   2

در پرساااا  خود تاو ال  نادو آن را واااد ناه یا   اه نناد تنااقضو بناا براین دروغی بق  

 بزرگ  ی یابدن 

هزار تن برآورد    20ساپاه تازه تشاکیل شاده بود. شا ار آنها در ساراسار  شاور راو    – 1/ 2

 ی  ردند. تعمیم نظا ی نیز ندیده بودند. این واقعین راو بالور  سات رو برخی از اهساران 

ساااپاه یادآور شاااده اند. بنا بر اینو نیرو ی واود نداشااان  ه بکار انگ بیاید و نیاز به  

اساامحه داشااته باشااد. شاا اری از اهراد سااپاه  ه  تعمی ی اند  یاهته بودندو در ابهه هاو  

 ای پوشاندن قس تهای خالیو است رار  ی استند. بر 

بناا بر تااریخ اناگو تاا هتی خر شااااهر  اه ابتکاار و ال باا ارت  بودهو  وه یان باا    –  2.2

ایران بوده اسااان. از آن پقو ز انی قوای ایران وارد خا  وراق نیز شاااده اسااانو ا ا  

 ن حاصل  ار شکسن بوده اسن. شکسن از ا مه این نهار ومن را داشته اند 

• آقای خ ینی و دستیاران او بیشتر از رژیم صدام از پیروزی نظا ی ایران  ی ترسیدند.  

 وقعین ا روز سااپاه  ی گوید نرا آنها بهی  رو حاضاار نبودند پیروزی در انگو حتی 

به نام ساااپاهو ثبن شاااود. اهتضااااح ایران گین بخاالر آن ببار آ د  ه  زتاریا خواساااتار  

ساای از الریگ حکو ن ریفان بود. آن در آشااکار این  شااکساان نظا ی و پیروزی ساایا 

خواسااان خود را با الرف ا ریکا ی در  یان  ی گذاشااان  ه سااارهنگ نوررو در   ام 

هریبشااانو به آنها ووده  ی داد  ه ریفان دسااتور ساارنفون  ردن رژیم صاادام را داده 

 اسنو  

شاااین ارت   • برای ساااران ساااپاه  ه دساااتیار  زتاریا بودندو بزرگ  ردن ساااپاه و اان 

 ردن    دم بود بر ساارنوشاان انگ. اانبدار الوننی شاادن انگ بودند زیرا در الول 

 انگو ارت  هرسوده  ی شد و سپاه بزرگ  ی گشن.  

آن  ار  ه بنی صادر با آن  خالف بود تح یل هزینه دو نیروی  سامی به  شاور بود       

 اه آقاای خ ینی و     اه یکی از آنهاا  ی باایاد ن   سااااتون ه ران اسااااتبادادی را باویاد 
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دساتیاران او در ار باز ساازی آن بودند. بنی صادر  ی خواسان از  همکه ای اموگیری  

  ند  هو از آن روز تا ا روزو ایران در آنسن. 

قدرتها ی  ه به دو الرف اسمحه  ی دادندو به اندازه ای  ی دادند  ه انگ هرسایشی    - •  

العی بدساااان آورد. نون اهتضاااااح های ادا ه یابد بی آنکه یکی از دو الرفو پیروزی ق 

ایران گیان و وراق گیان از پرده بیرون اهتاادند و اهکاار و و ی حساااااق شااااد و هدف  

انگ نیز » هار الوهان ان زب ایران« بودو یاری بیشتر به وراقو سبب شکسن ایرانو 

 ا ا نه قالعیو شد. 

و   • ارت  هرساااوده  ی شاااد و اسااامحه ا  اایفزین ن ی شاااد و ساااپاه دان  نظا ی 

آز ودگی نزم را ناداشااااان و ن ی توانسااااان اناگ را تاا پیروزی ادا اه دهاد )ناا اه آقاای  

 رضا ی به آقای خ ینی و سخنان آقای هاش ی رهسناانی و...(. 

پق وقتی سااااپااه ه اه ا کااناان را از آن خود  ردو هنوز دان  و آز ودگی نزم را         

دام اسامحه نیاز داشان  ه بنی صادر نیاهته بودو در آغاز انگ  ه اند  شا ار هم بودو بک 

 در اختیار آنها قرار ن ی داد؟ 

از آشاکار ترین تناقض های  واود در این ادواو یکی اینسانن اسامحه ب در  اهی    –   3/ 2

نبودو در آن ایامو نبود اساامحه ساابب شااد  ه بخشاای از ابهه را با آب بپوشااانیم. با این  

ندندو  م نبودند. این قساا ن ها بود  ه  واود و در الول ابههو قساا تها ی  ه خالی  ی  ا 

در  نال ه  ر انشااه و ایزمو ایمها و در خوزساتانو اهراد ساپاه و اهراد و میان غیر  نظم  

 ی پوشاندند. پق وقتی اسمحه ب  دار  اهی نبود برای این  ه ارت  ت ا ی خالوال ابهه 

 د؟ را بپوشاندو نفونه   کن بود به اهراد تعمیم ندیده سپاه اسمحه دا 

و نون نه غرب و نه شاااوروی  60تناقض هاح  دیفر این  ه تا  ودتای خرداد   –   4/ 2

ساااااابگ باه ایران اساااامحاه ن ی دادنادو باه ی ن د و راتیزه  ردن ارت  و بکاار اناداختن 

اساتعداد ابتکار و نیز اساتقاده از البیعنو نیروهای  سامی ایران توانساتند پیشاروی ارت   

ند و ابتکار و ل را از آن خود  نند. در شاااشااا ین وراق را در ه ان  اه اول  توقف  ن 

 اه انگو دو پیشنهاد یکی از سوی ساز ان  شورهای اسز ی و دیفری از سوی غیر 

 تعهدها به ایران داده شادند. ایران دو ی را پذیرهن. اگر ایران اسامحه  اهی  ی داشانو  

ااام گرهانو بادین  عاا ماه  حر ااناه ا تبر سااااورپرایز بی  حال  ی شااااد. اگر آن  عاا ماه ان 

خاالر بود  ه در ازای آزاد نکردن گروگانها تا بعد از انتخابان ریاسان ا هوری ا ریکاو  

حکو ن ریفان به »ایران« اسااامحه بقروشاااد. از راه اتقاق نبود  ه نخساااتین  ح وله  
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و  60اسامحه را  ه ی  هواپی ای باربری از اسارا یل به ایران ح ل  ی  ردو در تابساتان  

 بعد از  ودتاو روسها سرنفون  ردند.   ز ان  وتاهی 

و بااز تنااقض بق ن اایاان دیفر این دروغ این  اهو اهتضااااااح هاای ایران گیان    –   5/ 2

)ا ریکا ی و انفمیسای و هرانساوی و پرت الی و اساپانیولی و ایتالیا ی و اتریشی و آل انی  

و لهساتانی و ساو دی و...(و ه هو اهتضااح های خرید اسامحه  حر انهو گاه به ساه برابر 

 ه واساله خریدهای اسمحه توسال رژیم  زتاریا بود   BCCIقی ن بودند. اهتضاح بان  

 یمیارد دنر در الول انگو گویای این واقعین نیستند  ه ایران   100و اهتضاح گم شدن  

 با   بود شدید اسمحه روبرو بوده اسن؟  

نسااال ا روزو از انفی ننان ویرانفر و  رگبارو از ا مه باید این درق را بفیردن         

و پسر(و بخ  بزرگی از درآ د نقن را صرف خرید اسمحه  رد. انگ  رژیم پهموی )پدر 

 سامم  رد  ه هسااد گساترده  ه رژیم در آن غرق بودو  انع از آن شاد  ه نیروهای ساه  

گانهو بخصااوا نیروی ز ینیو اساامحه درخور را در اختیار بفیرد. بنا بر این  ه تاریخ  

 الی در هسااادی بیشااتر   – ی نظا ی  ا ر  ساات ر اساانو نباید تردید  رد  ه رژیم  اهیاها 

 غرق اسن و نیروهای  سمی ایرانو هم ا نون نیزو اسمحه درخور را ندارد. 

ا ا ا ر  سااات ر شاااهادن  ی دهد بر دروغفو ی ساااازندگان این دروغن هرگاه    –   6/ 2

سااالو به سااه نساال ایرانیو  ی    30دروغ سااازانو بنا  ی شااد راساان بفویندو در الول 

 دام نیروی آ اده به انفی را داشته اسن؟ و سپاه     – گقتندن الف  

 به نه اسمحه ای نیاز داشته اسن؟ و   – ب    

اگر این نیرو آن نوع اسامحه را نداشاتهو پق تعمیم بکار بردن آن را نیز ندیده بوده    - ج   

 اسن. بدون دیدن تعمیم نزمو آن اسمحه به نه  ار   ی آ ده اسن؟ و 

آیا در انباری  خقی شااده بوده و  مید انبار نیز   آن نوع اساامحه در  اا بوده اساان؟   – د    

در ایاب بنی صااااادر بوده اسااااان؟ بعاد از  ودتااو نرا نرهتناد درب آن انباار را بااز  نناد و  

 اسمحه  خقی را به  ردم نشان بدهند؟  

این   ه تناقض های بق آشکار دروغ بر ش رده شدندو پرس   نندگان و آنها  ه         

را  ی خورندو  ی باید از خود بپرساندن نه سابب شاده اسان  هریب این دروغهای رساوا  

 ه این تناقضاااها را نبینند؟ این پرسااا  از خودو  ی باید آنها را آگاه  ند  ه اگر رژی ی 

 ی تواناد آنهاا را هریاب بادهادو هم بخااالر باارآ ادن باا  نالگ صااااوری و خو  ردن باه این  

دیدن اسن  و هم بخاالر گریز  نالگو در نتیاهو از صورتی  ه دروغ ساز  ی سازد را ن 



352 

 

از  سا ولین خوی  اسانو گریز از  سا ولین حتی در آننه به سارنوشان خود و  شاور 

  ربوال  ی شود. 

 

 ن اسن؟   بوده   تشکیل    زهدوز   آقای   شر ن   با   ای   امسه   دزهول   در   آیا   ❊
 

اسااق پرسا  دوم پرسا   نندگان بر دروغی اسان  ه تازه از زرادخانه بیرون آ ده       

 اسن. این دروغ نیز تناقضهای هاح  خود را داردن 

هرگز ننین امساه ای در دزهولو آنهم با حضاور آقای  زهدوزو تشاکیل نشاده اسن.    –   3

نیز خوزسااتان     زهدوز خود نیز وضااو ارت  بود  ه به سااپاه رهته بود.  حل خد ن او 

نبود. در دزهول بودو شاورای نظا ی  ر ب از هر اندهان ارت  تشاکیل  ی شاد. از ساپاه 

 سای در آن شار ن ن ی  رد. زیرا در آن ابههو ساپاه حضاور نداشان. ساازنده دروغ از  

این واقعین ن ایان  ه دروغ او را ها   ی  ندو غاهل بوده اساااانن اگر برای از دساااان  

اید نیرو به آن  نال ه هرساتاده  ی شادو نارم این نیرو  ی باید از  نرهتن  ردساتانو  ی ب 

ابهه های انگ خوزساتان بیرون  شایده  ی شاد. در آن صاورنو برای آنکه  ردساتان  

از دسان نرودو خوزساتان از دسان  ی رهن. آقای  زهدوز ی  ایران دوسان بود و این  

 ر ر یق ا هوری نفوید. اندازه از نظا ی گری آگاه بود  ه ننین سخنی را در حضو 

بنا بر الرح ح مه به ایرانو نخسن   – 1/  3  

در  ردساااتان بود  ه پول و اسااامحه گرهتفان از رژیم صااادام  ی باید انگ اهروزی  ی  

 ردناد. در  ااارای  ودتاای نوژهو بناا بر این بود  اه   یتاه  ودتاا  اه از ا ماه در لشاااافر  

گو ز ام لشاافر را در دساان   ردسااتان نیز تشااکیل بودو ب حض اهروخته شاادن آت  ان 

بفیرند و با انگ اهروزان در آ یزند. انگ اهروزانو  یان خودو حتی اساامحه لشاافر را  

نیز ت ساایم  رده بودند. ا ا اون˝ هشاایاری  ردم ساانندج و  خالقن آنها با انگ اهروزان  

و ثانیا   شف   یته و خنثی شدن آن و ثالثا  سرون و ل در خا و   ردن آت  انگو 

شادند  ه قسا تی از الرح ح مه به ایرانو در اارا شاکسان بخورد. با شاروع انگو سابب  

ناه تنهاا حزب د و رانو بمکاه  و ماه نیزو خود را  خاالف تاااوز وراق و آ ااده دهااع از  

ایران خواندند. بنا بر اینو  ردسااتان بدساان آ ده بود. بخشاای از قوای ارت  از آناا به  

دیرترو هر دو حزبو داوالمب شادند بشارال داشاتن   ابهه خوزساتان  نت ل شاده بود.   ی 

تو ینو اساااامحاه را ز ین بفاذارند. در  تااب نا ه هاو پرساااا   ننادگان نا ه ای به آقاای  
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خ ینی در این بااره را  ی یاابناد. آقاای خ ینی ا اا حااضاااار نشاااااد تاو ین بادهاد نرا  اه باه  

 خشونن گستری برای باز سازی استبدادو نیاز داشن. 

و ساااه ا ر را  ه دو تا از آنها پی  از شاااروع انگ واقع شااادندو ساااازنده دروغ   – 2/ 3

 بایکدیفر او  داده و دروغی ننین هاح  ساخته اسنن 

• حکو ن  هندق بازرگانو آقای یونساای را اسااتاندار  ردسااتان  رده بود. به شااورای 

ان زب گزار  شاااد  ه او  ردساااتان را تحویل دو حزب د و ران و  و مه داده اسااان.  

را تغییر دادند. آقای غرضاای راو  عاون ساایاساای اسااتاندار  ردند. روزی او به    اسااتاندار 

امساه شاورای ان زب آ د و پق از دادن گزار  خود در باره  ردساتانو گقنن  ردساتان  

را از دسااان رهته بدانیدو. بنی صااادر بود  ه خالاب به او گقنن  ردها از بانیان ایرانند.  

 ان از دسن نخواهد رهن. ایران خانه آنها اسنو هرگز  ردست 

• در  ر انشااهو در روزهای پی  از ح مه وراقو امساه ای با شار ن هر اندهان ارت   

و ساپاه تشاکیل شاد. ر یق ا هوری از اانشاین ر یق ساتاد ارت  پرسایدن نند روز  ی  

روز را باا   4روز. ر یق ا هوری باه او گقانن شاااا اا   4توانیاد   ااو ان  نیاد؟ او گقانن  

فیادو  ساااا ولیان روز پنام و روزهاای بعاد از آنو باا ر یق ا هوری. در  ت اام توان بان 

آناا پاساداران شار ن  ننده گقتندن ناره در اینسان  ه بفذاریم قوای صادام ز ین بفیرد  

و امو بیاید و ساااپقو بشااایوه انگ نریکیو به اان ارت  او بیقتیم. بنی صااادر گقنن 

ننادو ایرانیاان ناان برای خوردن نیز هرگااه آنهاا خوزسااااتاان را بفیرناد و از ایران اادا   

نخواهند یاهن. به همساالینی ها گقتند شا ا شاهرها و روساتاهای خود را تخمیه  نید زیرا 

 ی خواهیم ب باران و گموله بارانشاان  نیم. پق از سااختن  ار صاهیونیساتهاو به شاهرها 

اردوگاه ها  و روساتاهای خود بازگردید. و آنها هنوز  ه هنوز اسان از والن آواره و در  

زندگی  ی  نند. بنا بر اینو هکر از دساان دادن ز ین را از ساار بدر  نید. در اندیشااه در  

 هم شکستن ارت   تااوز باشید. در این باره نیزو 

 نا ه ای به آقای خ ینی نوشته ام  ه پرس   نندگان در  تاب نا ه ها  ی توانند بیابند. 

یر  نظمو پیشااانهاد  رد ز ین بدهیم • در دزهولو سااارتی   ال و  تخصاااا انفهای غ 

ز ان بدسان آوریم. بنی صادر این پیشانهاد را نیز نپذیرهن و گقنن ی  بند انفشان نیز 

 ن ی باید ز ین از دسن داد. 

این ساه ا ر واقع را  ه بنی صادرو نندین نوبنو گقته اسانو دروغ سااز بهم او          

او هنوز تناقض آشاکار دیفری  در  داده و از آنو دروغی رساوا را سااخته اسان.  دروغ 

 برداردن 

 اهی  ه هر اندهی با ر یق ا هوری بودو بمکاه بعاد از  ودتا نیزو   9نه تنهاا در   –   3/ 3

در ت ام  دن انگو  ردساتان آرام بود. و رو  ز ین دادن و ز ان بدسان آوردنو اارا  
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ابتکار و میان  نشد به این دلیل  ه در ه ان  اه اول انگو ارت  وراق ز ین گیر شد و  

بدساااان قوای ایران اهتاد. و نیز به این دلیل  ه اگر بنا بر دادن ز ین و بدساااان آوردن 

ز اان بودو نباد  ی باایاد  ی گاذاشااااتیم ارت  وراق دزهول را تصاااارف  ناد و خاا ناان باه  

ایران در خوزسااتان حکو ن  وقن تشااکیل دهند. هرنند  صاادام آن خا نان را نیز هریب 

 »ا هوری« بودو.   5هکر تازیه ایران به   داده بود زیرا در 

نون بناای  نتخاب و  عت اد  ردم ایران براین بود  اه از وااب باه وااب خاا  والن        

دهاع  ندو به وذرنبود اساامحه  اهی و واود  حاصاارهو دساان روی دساان نفذاشاان و  

نظاره گر ساا وال ایران نشااد. ناره را در آزاد  ردن اسااتعدادها دید. ساااز ان ارت  را  

د و راتیزه  رد. اساتعدادهای ارتشایان والن دوسان بکار اهتادند و هرصان انگو انفی  

روزو حدا ثر ی  هقتهو با شاکسان ایرانو به پایان رساد را هرصاان   4 ه قرار بودو در 

  7و آقای خ ینی و دساتیاران اوو ب دن  60بعد از  ودتای خرداد  .  خمگ ی   عازه  ردند 

نساامی و ثرون وظی ی را  دادند برای این  ه ز ان سااالو  عازه و پیروزی درانگ و   

بخرند و اسااتبداد خوی  را بسااازند. از ساار شاایدن اام زهر شااکساان نیز با  نکردند.  

 .   ردم ایران را درخور ی  پوز  خواهی نیز ندانستند 

و تاریخ ب ثابه ا ر  سااات ر  ی گویدن رژیم شااااه به ه ه دنیا باج  ی داد. یعنی   –   4/ 3

تاا ز اان دولان خوی  را دراز  ناد«. رژیم خ ینی  اه اینا  باه رژیم   »ز ین  ی داد 

 الی تحول  رده اسان نیزو به ه ه دنیا باج  ی دهد یعنی »ز ین  ی    –  اهیاهای نظا ی 

دهد تا ز ان بدساان آورد«. به سااخن دیفرو باج  ی دهد تا  فر و ر خود را دراز  ند. 

ادی بوده اند و هستندو بااهای داده شده را  در برابرو آنها  ه بر راسن راه است زل و آز 

پق گرهتندن  صاادق  و ه کاران  نقن را  می  ردند. شاایزن و دو بان  انفمیساای و  

روسای را  می  ردند. اقتصااد را تولید  حور گرداندند. و بنی صادر و ه کاران اوو قی ن  

وساها حاضار  دنر اهزای  دادند. نون ر   34دنر به بشاکه ای    12نقن را از بشاکه ای  

نشااااادناد بهاای گااز را برابر قی ان بین ال ممی بپردازنادو از هرو  گااز باه آنهاا خودداری  

را باا روسااااهاا لغو  رد. در پی  1919 ردناد. او تواه هاای دوااانباه باا ا ریکاا و قرارداد  

بازپق گرهتن پولهای خورده و برده ایران شاد )سامیوانو آخرین ساقیر ا ریکا در ایرانو 

 یمیارد دنر را به ا ضاای د تر   5نوشاته اسان  قاصاا حساابی به ارز  در  تاب خود 

بختیار رسانده اسن(. بنی صدر بر ضد آقایان راا ی و نبویو بخاالر باج سنفینی  ه به  
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ا ریکاو از رهفذر  عا مه پنهانی با ریفان و بو  )ا تبر سااورپرایز( و  صااالحه ومنی  

 و اقتصاد را تولید  حور  رد. و...  با  ارترو پرداخته بودندو اوزم ارم  رد. 

 

 ن بودم؟   خوانده   خود    شف   را   شیرازی   صیاد   آقای   آیا   ❊
 

بیاد ن ی آورم گقته باشام آقای صایاد شایرازی » شاف  ن« بوده اسان. او  شاف    –   4

شااااهید ن ران بود. نون به ریاساااان ا هوری انتخاب شاااادمو او و آقای خا نه ای  ه  

 عااون وزارن دهااع بودو شاااا ااری اهساااار  را باه  ن  عرهی  ردناد. از آن ا ماه بودناد  

و سارگرد صایاد شایرازی. دو  سارهنگ اهضامی و سارهنگ والاریان و سارهنگ سامی ی 

اهسااار اولو توده ای از  ار درآ دند. با این توضااایی  ه اهضااامی اهساااری  اردان بود و  

پیروزی در انگ دریا ی و برای ت ام  دن انگ از صاااحنه بیرون رهتن نیروی دریا ی  

وراقو  ار پر ارز  او بود. ا ا صایاد شایرازی را با واود  خالقن  سا ونن ارت و با  

درااهو  ساااا ول هروخواباانادن آت  انفی  ردم  اه اناگ اهروزانو اهروختاه    دادن دو 

نقریو در    500بودناد. در و الو از بی  قاایتی از خود بروز ناداد. تاا اینکاه باا نیرو ی  

تن  شااته شاادند. نون از او    400سااردشاانو  حاصااره شااد. از آن نیروو بیشااتر از  

بهشان  ی روندو. از او پرسایدمن  بازخواسان  ردمو پاساخ دادن آنها شاهید شاده اند و به  

آیا شاا ا وزرا یل هسااتید و  و ور هرسااتادن اوانان  ردم به بهشاان؟. روز اول به شاا ا  

نفقتم قرار نیساان در  ردسااتان ه دیفر را بکشاایم؟ قرار اساان آت  انگ را خا و  

 نیم؟ قول آن اساتاد نینی را به شا ا خاالر نشاان نکرده ام  ه انگ پیروز انفی اسان  

بکار بردن اسااامحهو پایان بپذیرد؟ شااا ا بی  قایتی خود را خواساااته اید با  ایه    ه بدون 

 گذاشتن از اان اوانان  ردمو ابران  نید. بی درنگو او را از  ار بر نار  ردم. 

تاریخ ب ثابه ا ر  ست ر  ی گویدن بعد از  ودتاو او را هر انده نیروی ز ینی  ردندو.        

رضااا یو اسااتقاده از گساایل انبوه نواوانان به سااوی دشاا ن  شاایوه هر اندهی او و آقای 

بود. یعنی ه اان رویاه را  اه در  ردسااااتاان و ال  رده بودو در اناگ باا وراق نیز بکاار 

برد. شااا ار نواوانانی  ه از  زساااهای درق به ابهه ها برده شااادندو بنا بر قول آقای  

هزار تن    150  –   تا ز انی  ه او تصادی وزارن آ وز  و پرور  را داشان   – پرور   

بود )آقای پرور  هرسااتادن این نواوانان را به ابههو یکی از اهتخاران خود شاا رد(. 
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سااراناامو نون با سااپاه از در  خالقن درآ دو  نار  گذاشااتند. بی دهاو  گذاشااتند و  

 ترور شد. 

 

  را   وراق   تانکهای   ترا م   ا هوری   ر یق   به   ه دانی   حسین   آقای   آیا   ❊

 ن اسن؟    رده   گزار  
 

از قرارو  ارخانه دروغ ساازی  ه  و وران رژیم در آن  شاغول بکارندو قرار نیسان       

از  اار بیقتاد.  اارخااناه هاا تعالیال  ی شااااوناد ان این  اارخااناه  اه هر روز  حصااااول هاای  

ادیدی بیرون  ی دهد. ی  دلیل آن اینسن  ه خا ن خا ف  ی شود. پق  ی باید خیانن  

 . نون آن دزد  ه هریاد  ی زدن آی دزدو آی دزدو. خود  رده را به خادم نسبن بدهد 

ا ا دلیل بزرگتر  اینسان  ه دروغو خریداران بسایار دارد. اگر این دروغها سااخته       

و پخ  نشاوندو نسال ا روزو به آنها  شاغول ن ی شاود و از وضاعین خود و  شاور و  

و   هرصااااان هاا ی  اه سااااوختاه  ی شااااوناد و ثروتهاا ی  اه باه غاارن برده  ی شااااوناد 

اسااتعدادها ی  ه  شااور از دساان  ی دهدو غاهل ن ی شااود.  شااغول شاادن به دروغ و  

 وضااوع پرساا  و پاسااخ  ردن آنو گریز از  ساا ولین نیز هساان.  فر اینکه پرساا  

  نندگان در ار تشخیا هدف و بروهده گرهتن  س ولین باشند. باریو 

ن ح مه وراق به  بنی صادرو بسایار زود تر از نا زد ریاسان ا هوری شادنو نفرا   –   5

 ه بیاد   - ایران بود و نساابن به آن هشاادار  ی داد. پق نزم نبود آقای حسااین ه دانی 

 او را از ت ر ز قوای وراق  ال  ن  ند. بخصوا  ه   - ن ی آورد او را دیده باشد 

اداره االزواان ارت  گزار   قصاااامی در بااره ت ر ز قوای وراق در  رزهاای    –  1/ 5

به انگ با ایران تهیه  رده بود. از اانشین ر یق ستاد ارت   ایران و قصد رژیم وراق  

و ر یق اداره االزوان ارت  خواستم  ه گزار  را نزد آقای خ ینی ببرند و توضیحان  

نزم را باه او بادهناد. آن دو ننین  ردناد. نناد روزی بعاد از آنو در دیادار باا آقاای  خ ینی 

د حان نه  ی هر ا ید؟. پاسااخ دادن هی   از او پرساایدمن ارتشاای ها آ دند و گزار  دادن 

 ق باه ایران ح ماه ن ی  ناد. این دروغهاا را ارتشاااای هاا  ی سااااازناد برای این  اه پاای 

 آخوند را از ارت  قالع  نندو 

در  تاب نا ه هاو پرساا   نندگانو نا ه ای به آقای خ ینی  ی یابند  هو در آنو او         

 ران ح مه ن ی  ندو سرزن  شده اسن.  بخاالر باور به این دروغ  ه وراق به ای 

از تناقضااهای آشااکار در دروغ این شااخاو یکی این تناقض اساانن بنا بر قول   –   2/ 5

اوو دو الرف بوده انادن یا  الرف خالر ح ماه وراق را  ی دیاده و الرف دیفر ن ی دیاده 
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اسان. اگر الرهی  ه  ی دیده اسان  سا ونن ساپاه پاساداران و آقای خ ینی و دساتیاران  

بوده انادو پق آنهاا  ی باایاد نفران انسااااااام ارت  و باان بردن توان نظاا ی نیروهاای  او  

سااه گانه آن  ی بودند. حال این  ه به دنبال  ودتای نوژهو آقای بهشااتی و دیفر سااران  

حزب ا هوری اسااااز ی بودند  ه الرح انحزل ارت  را به شااااورای ان زب آوردند و  

 ر ب از ن اینده شاورای ان زب و ساپاه و دادگاه  خواساتار اداره  شاور توساال   یته ای  

ان زب شااادند. آنها بودند  ه شااایرازه نیروی ز ینی را از هم  ی گساااساااتند و اهساااران 

نیروی هوا ی را دسااااته دسااااته اودام  ی  ردند. اگر انگ پی  ن ی آ دو هرگز   کن  

 نبود اهسرانی را از اودا ی رها  رد  ه در انتظار آن بود ند.  

ر برابرو بنی صادر بود  ه به یاری اهساران ایران دوسانو ارتشای را باز ساازی  رد د       

 ه توان نظا ی  را آنها به صااقر رسااانده بودند. اگر ارت  باز سااازی ن ی شاادو ایران 

 س وال  ی  رد. 

تاریخ ب ثابه ا ر  سااات ر  ی گویدن از ان زب بدین ساااوو برغم اینکه  زتاریا و    –   3/ 5

 الی  شاور را در  حاصاره آت  و تهدید به انگ نفاه داشاته   – ا ی  ساپق  اهیاهای نظ 

اندو رهتار تح یر آ یز با ارت  ادا ه داشااته اساان. آقای  ح د ومی اعقری  هر انده  ل  

ساپاه شادو وظیقه ساپاه را دهاع از رژیم و وظیقه ارت  را دهاع از  شاور خواند. با این  

عمیم ن ی یابد و تساامیی ن ی شااود. سااپاه واودو ارت  برای دهاع از  شااور ساااز ان و ت 

نیز بخاالر اشاتغال  داوم به سار وب  ردم در الول ساه دهه و  تصارف دولن و اقتصااد  

و...و هاقد  ارآ ی نظا ی شاده اسان و  ی شاود. این رهتارو گویای ت دم  الم ی اسان  هو  

 از روز نخسنو اباران برای حا  ین ست فرانه خود بر  من قا ل بوده اند. 

 

 قتی  عازهو خیانن و خیانن »دهاع   دق«  ی شودو

 

یا نسبن به صداقن و ص ی ن هر اندهان نظا ی هینفاه ش   آ ❊

 ن نکرده ام؟
 

 وشاا   ردن و شاا  نکردن در باره  ساای  ه بر   ا ی گ ارده  شااده اساان - 6

 ساا ول باشااد.  و و ول اساان به این  ه به او اختیار داده شااود و به اندازه اختیار

قاای شااااااد هر  نصاااااوب  ن نبود. ا اا رو   اار  ن این بود  اه انادازه لیااقان هر آ
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شاخا وقتی دانساته  ی شاد  ه به او اوت اد شاود و به او اختیار داده شاود و به او 

 سن.تقهیم شود  ه به اندازه اختیار   س ول ا

انتخاب  سی اسن  ه باید   ا ی را تصدی  ند. هرگاه این  ار    وپق  ار  شاکل      

اصاال در  دیرین لیاقن  ی شااود و صاااحب لیاقن از اوت اد و   وبا دقن اناام بفیرد

اختیار برخوردار  ی شود.  اری  ه  ن  رده ام این  ار بوده اسن. ان اینکه بهنفام  

 ساانی در   ا ها ی بودند. گرنه  ن  وتصادی ریاسان ا هوری و هر اندهی  ل قوا

با دادن اختیار و خواساااتن ا ا بنا را بر این گذاشاااتم  ه   ونها را انتخاب نکرده بودمآ

 نها هرصن ابراز  اردانی خوی  را بدهم. این رو   وهگ نیز بود.آبه  و س ولین

ساال  30ا ا  اارای همی  وپترهای ا ریکا ی  انده در هرودگاه البقن در این       

 ه  زتاریا ز ین و ز ان را گشااته اساان و سااالری سااند بر ضااد  نتخب اول تاریخ  

به سااااراغ »ب باران هرودگاه البق به   ون  ناساااابنآبه این و   وایران نیاهته اساااان

دساتور بنی صادر« رهته و  دوی شاده  ه هدف از  یان بردن اسانادی بوده اسان  ه 

   اندوهای ا ریکا ی براا گذاشته بودندو

قاای خ ینی آنهاا را  آور شاااااده ام  اه دو هیاون تح یگ  اه یکی از  آیااد  وهرباار        

تح یگ  ردند و حاصااال هر دو تح یگ این شاااد  ه حتی ی    و و ور تح یگ  رده بود

اساناد ن ی  وورق  اغذ نیز نساوخته بود. هی  حکو تی به   اندوهای  و ور و میان

هنوز   وقای شااد هر به  ن تمقن  ردآساپرد  ه با خود به  حل  و ورین ببرند. وقتی  

توانند با اسااتقاده  هوا تاری  نشااده بود. او توضاایی داد  ه هواپی اها از نزدی   ی  

در    و مخهاای همی  وپترهاا را از  اار بیاانادازناد. بعاد هم گزار   رد  اه  واز تیرباار

 بیشتر از  مخ ی  همی  وپتر از  ار انداخته نشد و ی  تن نیز  شته شد.  وو ل

دو هیون تشااکیل ن ی شاادند و تح یگ نیز ن ی   و دآا ا اگر شااکی بواود ن ی         

ن و  شاااورانم پیدا شااد این بود  ه بسااا   اندوها ه دسااتان  ردند. شااکی  ه در  

نها و  حمهای ت اق   اندوها با  آایرانی  ی داشااااته اند و احت ان نشااااانه ها ی از 
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براا  انده اند. ا ا تح یگ  عموم  رد هی  نشاانه ای از  سای    وه دساتانشاان در  حل

 و  حمی  براا نفذاشته اند.

د هر در ایران زیسان و یکبار نیز به ا ریکا ساقر  رد و قای شااآالرهه این  ه          

یم از او  اه  نظاا ی بود و بر او بود  اه ژدر ایران از دنیاا رهان و بعاد از  ودتاا نیز ر

 ی  پرس  نیز نکرد. وتوضیی بدهد

 

 هن ژ اهین  ودتای نو ❊
 

بدیهی اساان به اهسااران و دراه دارانی  ه به شاار ن در  ودتا هراخوانده  ی   – 7

ن ی گقتند هدف  تزشی  ردن ارت  و ز ینه ساختن برای ح مه قشون صدام  وشدند

یم بوده  ژبرانداختن ر  وبه ایران اساان. هدف نظا یانی  ه در  ودتا شاار ن  ی  ردند

  سایاسای و نظا ی نانیز داشاته اند و ن در دانآیا سااز ان دهندگان  ودتا  آاسان. ا ا 

وقتی بدنه ارت  با  ودتا  واهگ نیسان و اا عه نیز    ون ی دانساته اند  ودتای نظا ی

ناشادنی اسان؟ دادن اساا ی اهساران شار ن  ننده در   وه ننان در هیاان ان زب اسان

 یم صدام از نه رو بوده اسن؟ ژ ودتا به ر

بوده و رهبران  ودتاا هم از نزدیا  باه   برهرض  اه قصاااااد واقعی  ودتاا  وبااری     

نتیاه حاصااال این شاااده اسااان  ه نیروی ز ینی   وگاه نبوده اندآنا  کن بودن  ودتا  

از ا مه خمبان   وصااد ه بساایار سااخن ببیند. گروهی بزرگ از اهسااران نیروی هوا ی

قای  آورده شاود. با ااازه  آدساتفیر شاوند. الرح انحزل ارت  به شاورای ان زب   وها

نها را به اوخه آقای ری شاااهری به اان ارتشااایان بیقتد و گروه گروه از آ وخ ینی

وردن  سااودترین شارا ال برای تااوز  آ زتاریا در هراهم  واودام بساپرد.  بدین ساان

 شر ن اسن. وقشون صدام به ایران

زاد شاده وزارن خاراه انفمساتان و نیز بنا بر قول وزیر  آبنا بر اساناد  حر انه       

وزیر خاراه اسابگ انفمساتان و د تر بختیار و  وقایان براونآ وتشاریقان صادام حساین
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اویسااای نزد صااادام رهته اند و به او اال ینان داده اند  ه ارت  ایران توان   او ن 

 سا پیروز شود.آندارد و قشون وراق  ی تواند برق 

دام و خا نان و انگ هرصااتی شااد برای این  ه ایران ارت   می پیدا  ند. و صاا       

 به ایران را از  رده خود پشی ان سازد.

 

 ین اودام باید گردد" و  خالقن با اودامنآشعار "  ❊
 

خیانن به والن اساان.  ساای  ه به  وانایتی  ه قابل بخشاا  نیساان  واز دید  ن  – 8

به قدرن خارای ن      ودر والن  وید و با ن ض اسااات زل ایرانآخد ن بیفانه در  ی  

خا ن و  ساااتحگ شااادیدترین  اازان ها  و ی دهد و یا وا ل او در والن  ی شاااود

تنها ننین  سااای را  ساااتحگ  اازان  واسااان. هرگاه با  اازان اودام  واهگ بودم

 اودام  ی دانستم. 

وا ل بیفانه بوده اساان و از سااوی انفمیساای ها  وینآقای حساان آاین ا ر  ه      

گقته و  ون ز انآهم در   ویدن الرح ونین  الم ه ه یه شاااده اسااان و ور پی   شااا 

یم بر ژقای  هندق سااحابی خبر داد  ه دسااتفاه قضااا ی رآ  وشاانیده  ی شااد. بعدها

ن دساتفاه هنوز اساناد را  نتشار نکرده  آاساناد خد تفذاری او نیز دسان یاهته اسان.  

  و در انگ نقمه شادهاسان ا ا ایران در بند ونین  الم ه ه یه اسان. ی  نسال ایرانی  

اساااااتعادادهاا از ایران رهتاه اناد و  ی روناد. ثروتهاا نیز. و ایران تحان ساااااتم ابااران  

 اسن.

ین آین در شاااا ار بازسااااازندگان اسااااتبداد بود. شااااعار »آقای  آ ون ایامآا ا در       

گویای تص یم بر ایستادگی در برابر  ودتا بود نه بیشتر.     و ودتانی اودام باید گردد«

 یا با این شعار  واهگ بوده ام؟  پاسخ اینسننآپرس   نندگان اینسن  ه و پرس  

 ی باید به  بارزه   وزادی و نه قدرن باشاادآهرگاه هدف  بارزهو اساات زل و   – 8/1

قاوده ای بق   و»قاتموا ا  ة الکقر« ونآبا رهبران قدرت دار بسااانده  رد. رهن ود قر

نها بساا باور  آدر ح ی ن  ردم وادی در پی تصادی دولن نیساتند. دقیگ و  ارا اسان.  

نها را از ح وق خوی   آ داهع ح وقشان هستند.    و ی  نند  ه »رهبران« قدرن المب

گاه  رد. ا ا زورپرساااااتان  ی دانند  ه غیر از قدرن ن ی آو زبان هریب قدرت دارها  

 . خواهند

ردد«  خالف هستم و هم این  خالقن هم با شعار »اودام باید گ وبا این واود  – 8/2

از ا مه به این دلیل  ه   ورا  رتب اظهار  رده و توضااایی داده ام  ه با اودام  خالقم
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با اودام بدترین ها شااااروع  ی  نند و به اودام بهترین ها   ی رسااااند و ادا ه  ی 

ا  دهه ون  خالقن  ی  ردمآبا    ودهند. هر بار  ه در اات اوی این شااعار داده  ی شااد

ناا اه دریااهان  ی  ردم حااوی این پرسااااا   اه نرا باا اوادا هاا  خاالقان  ی  نیاد. اگر 

نوبن دیفر غقمن را با دادن تذ ر ابران  رده   ونوبتی از اوتراض غقمن  رده باشاام

 ام.

 

 ن ریاسن ستاد  بارزه با قاناق  واد  خدر ❊
 

 

سا وال  نندگان  ی پرساند نرا شایخ صاادق خمخالی را به ریاسان ساتاد  بارزه با   - 9

قاناق  واد  خدر گ ارده ام. صاااورن حکم ریاسااان ساااتاد اسااان ا ا  حتوا از این 

 دند و تا  آقایان  وساوی اردبیمی و اح د خ ینی نزد  ن آاسان. توضایی این  ه شابی 

صاب قضاا ی بدهم. به دو دلیل به قای خمخالی  نآی  صابی اصارار  ردند  ه  ن به  

نها تن ندادمن ر یق ا هوری برابر قانون اسااسای اختیار نصاب  سای را به آخواسان 

ن دو آقای خمخالی قضاااون را در شاا اون نانیز  رده اساان.  آ  ام قضااا ی ندارد. و  

قای خ ینی نیز  واهگ اساان  ه خمخالی ساارپرساان و قاضاای باشااد و آ دوی بودند  

بشااارال این  ه خمخالی  الم ا    و خدر و اوتیاد را بکند. ساااراناامریشاااه قاناق  واد  

 ار قضاااا ی نکند و از  شاااف و ضااابال  واد  خدر و بساااتری  ردن  عتادان  اری  

سارپرسان ساتاد بشاود. اهکار و و ی نیز ساخن برانفیخته و خواساتار    واناام ندهد

  بارزه قاالع با قاناق  واد  خدر و اوتیاد بود.

رال را رواین نکرد. ادوا شاااد  ه ر یق ا هوری به او ااازه او شااا  ودر و ل      

ور  ی آن   ام بر نار  ردم. یادآتکذیب رسا ی  رده و او را از   وقضااون داده اسان

قای خمخالی به  ار قضااااا ی باز  آدیفر   و60تا  ودتای خرداد  ون پقآشااااوم  ه از 

( نوشااااته  351و  350در  تاب خاالران خود )صااااقحه های   ونفشاااان.  خود او

اسنن»بنی صدر از ه ان اول  یفقن  ه خمخالی قاتل اسن و نه قاالع. ا ا ا ام ا ن  

خ ینی  بیرو بیان داشاان  ه  ارهای خمخالی در راباله با تخریب   بره پهموی خیمی  

 ا از الرف   خوب و باا بوده اسان... تخریب   بره در ه ان ایا ی صاورن گرهن  ه

بنی صاادر برای  نترل  واد  خدر انتخاب شااده بودیم. و لذا بنی صاادر در  صاااحبه 
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خود گقته بودن آقای خمخالی صارها  و ور بازداشان قاناقنیان اسن و حگ ندارد آنها 

 را  حا  ه  ند .« 

 

***** 

                      1390مهر     17تا  4  578شماره  

 

 ایرانیان از پاسخ به پرسشهای 
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 وهای به وهد 
 

 

 : انتخابات و دوره ریاست جمهوری• 
 

اهلل خمینی رفتید، بعد از  شود قبل از انتخابات ریاست جمهوری به دیدار آیت. گبته می1

جلسه با ایشان چکه قبال گبته اید با ریاست جمهوری شما موافق نبود( از خانه بیرون آمده  

و اعالم کاندیداتوری نمودید. عده ای معتقدند این نحوه کاندیداتوری شما این شبهه را بوجود 

شما صحنه را جوری   آورد که آیت ا... خمینی با ریاست جمهوری شما موافق است و در واقع

تنظیم کردید که این شایبه بوجود آید تا از آن به نبع خودتان استباده کنید. از نرف دیذر  

بسیاری از اقوام آیت ا... خمینی نظیر نوه ایشان سید حسین، برادرشان آیت ا... پسندیده،  
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از شما حمایت  همسر و دو نوه دیذر چفرزندان آیت ا.. اشراقی( هم به شما رای دادند و علنا  

 کردند. دو سئوال مهرح است:

پیشتر در مصاحبه ای گبتید که تا نیم ساعت مانده به پایان هبت نام کاندیداها منتظر حضور  

مهندس بازرگان بودید و هبت نام نکردید. اگر چنین است، چذونه است که بعد از خروج از 

 خانه آیت ا... خمینی اعالم کاندیداتوری کردید 

کنید شما عمال کاندیدای روحانیت بودید، چرا که این حمایت وسیع از  گمان نمی  دوم. آیا 

 سوی منتسبین به آیت ا... خمینی و نیز حمایت جامعه روحانیت سبب رای آوردن شما شد 

. مدعی هستید در جلسه با آیت ا... خمینی پیش از اعالم کاندیداتوری، ایشان گبت شما  2

سناد ملی بریتانیا بر مخالبت شما با والیت فقیه تاکید دارند و  مخال  والیت فقیه هستید. ا

در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز شما در زمره مخالبین والیت فقیه بودید. با این همه،  

 چرا در دوره تبلیغات ریاست جمهوری به دفاع از والیت فقیه پرداختید  به عنوان چند نمونه: 

 چوالیت فقیه( بودم.«    110»من خود از نویسندگان اصل در یکی از سخنرانی ها گبتید:  -

در مسدددجدد جدامع کرمدان گبتیدد: »رییس جمهور بدایدد بده حقدانیدت رهبری و والیدت فقیده    -

 ایمان کامل داشته باشد« 

ای گبت: »من و آقای بنی صدددر هر دو به والیت فقیه شددی  علی تهرانی نیز در مصدداحبه  -

 رای م بت دادیم« 

جامعتین نیز گبتیدد: »من والیت فقیده را قبول دارم و رای هم دادم و لیکن در جلسددده با    -

نظرم بر این اسدت که باید جوری باشدد که قابل اجرا باشدد، م ل آن چهار نبری که در قانون 

اسدداسددی قبلی بود که چهار نبر مجتهد باید باشددد که این ها نظریات مجلس را با قوانین 
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و در دور اول انجام شدد و دور بعد انجام نشدد نباشدد. باید  شدرعی تبعیت نمی کرد رد بکنند  

 والیت فقیه ضمانت اجرایی داشته باشد« 

و در شددماره   58دی  22از همه مهمتر، روزنامه انقالب اسددالمی در همان ایام در تاری     -

 تیتری انتخاب کرد بدین عنوان: »آقای بنی صدر به والیت فقیه رای م بت دادند«  164

صورت اعالم مخالبت شما با والیت فقیه قبل از تبلیغات ریاست جمهوری و بعد از    در هر   

رسیدن به این مقام روشن است، اما در دوره تبلیغات نیز موافقت شما با این موضوع هرچند 

تاکتیکی و ااهری هم باشدددد، بیر قابل انکار اسدددت. آیا واقعا این چرخش نظرات تاکتیکی  

دعی هسدتید مردم در آن زمان به شدما رای دادند تا نشدان دهند  بود  شدما که اکنون هم م

که حکومت اسدتبدادی آخوندی و دینی نمی خواهند و چون از مخالبت شدما با والیت فقیه 

آگاه بودند به شما رای دادند، چرا خود را در آن دوره موافق والیت فقیه جلوه دادید  بدیهی  

شدید و رای آوردید، نشدان می دهد که اتباقا خود  اسدت اگر شدما خود را موافق نشدان داده با

شدما هم می دانسدتید با اعالم مخالبت با والیت فقیه رای نخواهید آورد و مردم والیت فقیه 

را می خواهند، پس این گونه چرخش موضددع دادید. این موضددوع را با توجه به مسددتندات 

 بیرقابل انکارش چذونه توجیه می کنید 

که عزل شدما از مقام فرماندهی کل قوا بیرقانونی بوده اسدت. به عنوان    . بارها مدعی شددید3

در ویرچوال کامیونتی گبتید: »آقای خمینی همچنین حقی نداشددت.   89آذر  18نمونه در 

نیرو و فرماندهی سدپاه  3اختیارات ایشدان را معلوم کرده بود که نصدب فرماندهان   110اصدل 

اداره ارتش و نیروهای مسدلت  -و آن چه بیر از این    پاسدداران بود به پیشدنهاد شدورای عالی

بدسدددت رییس جمهور بود. یعنی فرماندهی در واقع با رییس جمهور بود. بنابراین  -اسدددت 

 عزل ایشان نق  قانون اساسی بود«

صراحتاً    110با این وجود یک مراجعه ساده به قانون اساسی آن زمان نشان می دهد اصل      

را از آن رهبری می داند و ترتیب آن را نیز مشخ  کرده است. جالب  »فرماندهی کل قوا«  

اصل   تصویب  هنذام  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  مااکرات  متن  بر  بنا  که  و   110این 

فرماندهی کل قوا بودن رهبر، آقای حسن آیت معتقد بود که »ترتیب فرماندهی کل قوا« از  
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شد و واای  فرماندهی کل قوا را در  این اصل حاف شود چون ممکن است محدود کننده با

بر نذیرد. در این جا خود شما در یک جمله مخالبت کرده و معتقدید واای  فرماندهی کل  

قوا فق  همین است و آن چه آمده در واقع فرماندهی کل قوا را برای رهبری ت بیت می کند  

همین جا بشمارید  چبرای فرمانده کل قوا( هست،   نوری که می گویید: »اگر وایبه دیذری

ببهمیم!« بنابراین خود شما هم به این امر واق  بودید که فرماندهی کل قوا برای ولی فقیه 

صراحتاً فرماندهی    110تصویب شده و محدود به این موارد هست و بس. نتیجه آن که اصل  

هوری کل قوا را از آن ولی فقیه می دانست و حتی آیت ا... خمینی چند روز بعد از ریاست جم

شما آن را به شما تبوی  کرد و کسی نذبت که این وایبه اساسا متعلق به شما هست و  

و تا پایان اعتبار آن قانون اساسی هم دیذر آیت ا...    60نیاز به تبوی  ندارد! بعد از خرداد  

خمینی این مسئولیت را به هی  رییس جمهوری تبوی  نکرد، حتی به آیت ا... خامنه ای 

و رهبر شد. پس به نظر می رسد برکناری شما از این سمت قانونی بود. حتی  که بعد از ا

شهید فالحی بعد از این عزل، مصاحبه ای کرد و در آن مصاحبه با اشاره به برکناری شما 

گبت: »من ترجیت می دهم به جای برکناری، لبظ استرداد اختیارات واگااری شده را به کار  

ن موقعیت اشاره ای به بیرقانونی بودن این »استرداد اختیارات  ببرم« بنابراین ایشان هم در آ

این   به  ای  اشاره  زمان هم  آن  ندیدم شما در  تاکنون  این که  ندارند، کما  واگااری شده« 

موضوع داشته باشید. چاگر بوده و من انالع ندارم، لهبا ببرمایید( در نهایت این که هر چند  

ا... خمینی به شما را قانونی ندانست چچون امکان  می توان تبوی  این مقام از سوی آیت  

تبوی  اختیار در آن قانون تصریت نشده بود( اما به نظر می رسد ادعای شما مبنی بر بیر  

فرماندهی کل قوا با رییس جمهور بوده،   قانونی بودن برکناری و این که در آن قانون ذاتاً 

 سی می گبت:آن قانون اسا 110نادرست است. یادآور می شوم اصل 

 : رهبری  و اختیارات واای 

 . نذهبان شورای  فقهای  تعیین - 1

 کشور.  قضایی مقام عالیترین  نصب - 2

 زیر: ترتیب به مسلت  کل نیروهای فرماندهی  - 3
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 . ستاد مشترک  رییس و عزل نصب -  ال  

 . اسالمی انقالب پاسداران  سپاه کل  فرمانده  و عزل نصب - ب

از اعضاء زیر:    از هبت  ، مرکبملی  دفاع  عالی  شورای   تشکیل  -   ج   -جمهور.    رییس  - نبر 

دفاع  - وزیر.    نخست  مشترک  رییس  -.  وزیر    انقالب   پاسداران   سپاه  کل  فرمانده  - .  ستاد 

 رهبر. تعیین دو مشاور به -.  اسالمی

 . دفاع عالی پیشنهاد شورای   به گانه سه نیروهای عالی فرماندهان تعیین  -د 

 .دفاع عالی پیشنهاد شورای   به نیروها و بسیج و صلت جنس اعالم - هد

  جمهوری   ریاست  داونلبان  . صالحیتمردم  از انتخاب   جمهور پس  ریاست  حکم  امضای  -و  

  تأیید شورای   به  از انتخابات  آید باید قبل  می  قانون  ندر ای  که  شرایهی  دارا بودن   از جهت 

 برسد.  تأیید رهبری  به اول و در دوره نذهبان

 کشور به   عالی  دیوان  از حکم  کشور، پس  مصالت  جمهور با در نظر گرفتن  رییس  عزل  -  5

 او.  سیاسی کبایت  عدم به ملی شورای  مجلس یا رای قانونی از واای  وی تخل 

  عالی  از پیشنهاد دیوان  ، پساسالمی  ، در حدود موازینمحکومین  مجازات  عبو یا تخبی   -  6

    کشور.

پیش از عزل شدما، به شدما    60. موسدوی بجنوردی می گوید در جلسده با شدما در خرداد  7

دفتر شدما گبته: »سدید اینها  اولتیماتوم داده که برکناری شدما جدی اسدت و در آن جلسده در

می خواهند تو را بردارند، سده شدرد چپاکسدازی دفترتان از عناصدر نامهلوب از نظر آیت ا...  

خمینی، عدم سدخنرانی تا پایان جنس و قهع ارتباد با سدازمان مجاهدین( را قبول می کنی  

ایرم« اما بعداً  یا نه « و شددما بعد از مکث و فکری کوتاه، گبته اید: »باشددد شددرای  را می پ 

شددرای  را رد کردید. آیا این ماجرا صددحت دارد  در این صددورت چه چیزی باعث شددد آن  

شددرای  را بپایرید و دوباره رد کنید  آیا از نرف مجاهدین یا سددایر افراد به شددما خبر و یا  

 اعالم پشتیبانی جدید رسید 

وزیر خود را معرفی می   به ریاست جمهوری رسیدید و باید نخست 58. شما در بهمن ماه  4

کردید. اولین گزینه شدما سدید احمد خمینی بود. چرا  چپیشدتر گبته اید به این سدوال پاسد   
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داده اید، اما من نتوانسددتم تاکنون جواب شددما را پیدا کنم. اگر ممکن اسددت دوباره پاسدد   

 دهید و یا محل انتشار پاس  پیشین خود را اعالم کنید(

شما هنوز به پایان نرسیده بود که به واپسین روزهای اردیبهشت  . دوران ریاست جمهوری  5

می رسدیم. در این روزها شدما کشدور را در بحران دیدید و پیشدنهاد رفراندوم را مهرح   60

قانون اسداسدی آن زمان، پیشدنهاد همه پرسدی باید پیش   59کردید. با این حال مهابق اصدل 

ل می رسدید، مجلسدی که در آن مقهع در از اجرا به تصدویب دو سدوم نمایندگان مجلس او

خود را به عینه نشددان داد،    60تقابل با شددما بود و این تقابل در واپسددین روزهای خرداد 

چذونه با این شدرای  که از ابتدا نیز مقابله مجلس با شدما مشدخ  بود، بر اجرای آن تاکید  

وافقت می کند که در داشدتید  آیا بواقع امید داشدتید مجلس با این پیشدنهاد همه پرسدی م

این صددورت آیا فکر نمی کنید بیش از حد به وضددعیت کشددور خوشددبین بودید  حتی اگر 

مجلس با شدما موافقت می کرد، آیا حکومتی که توانسدت به قول شدما انتخابات مجلس را با  

آن همه تقلب برگزار کند، توان تقلب در این همه پرسی را نداشت  آیا پیشنهاد همه پرسی 

ف شدددما یک تاکتیک بود برای به بن بسدددت کشدددیدن و اعتراف آیت ا... خمینی به از نر

 استبداد و یا واقعا امید به برگزاری آن داشتید 

 

 قول  و  نا زدی  اوزنن اول پرس  به   پاسخ ❊
 

نزد آقای خ ینی رهته بودم برای این  ه او را قانع  نم انتخابان ریاسان ا هوری      

اناام نفیرند. اساتدنلم این بود  ه نخسان  ی باید وضاعین  شاور بالور  ا ل وادی  

بفردد و ساااپق این انتخابان و انتخابان  امق اناام بفیرند تا  ه ساااه قوه  واهگ 

بر وهده بفیرند و اا عهو و نیز دولنو از  قانون اساااساای تشااکیل و اداره  شااور را

ابتداو با قانون د ساااز شااوند. سااراناامو او  واه ن  رد انتخابان ریاساان ا هوری  

انااام بفیرد و انتخااباان  امق ب ااناد بعاد از واادی شااااادن وضاااااعیان )پاایاان یااهتن  

گروگانفیری و پایان پذیرهتن تحریم ها و رهع شااادن خالر انگ و وادی و شاااقاف  
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باله ها با دولتهای بیفانه و از صدا اهتادن تو  و تقنگ و انحزل »نهادهای  شدن را

 ان زب«  ه صقن  وقن  ی داشتند(. 

پق از آنو صااحبن از نا زدهای ریاساان ا هوری به  یان آ د. او گقن شاا ا         

با  الکین خصاوصای  خالف هساتند    – 1به ساه دلیل نباید ر یق ا هوری بشاویدن  

 ی خواهیاد روحاانیاان را باه دولان راه  – 3ه یاه  خاالف هساااااتیاد و   باا ونیان  –  2و 

ندهید. گقن و شاانودها اناام گرهتند. سااراناامو از او خواسااتم تشااخیا صاازحین  

 –ناا زدهاا را باه خود  ردم باازگاذارد. تاا  عموم شاااااود در ااا عاهو هر گرای  هکری  

 سیاسی نند در صد اانبدار دارد. و او پذیرهن. 

 اه از نزد آقاای خ ینی بیرون آ ادمو شاااااب بود. باه هی  خبرنفااریو از ز اانی          

ا مهو به خبرنفار ان زب اسااز ی االزع نداده بودم. نرا  ه قصاادم  نصاارف  ردن  

واودو خبرنفاری آناا    آقای خ ینی از اناام انتخابان ریاسان ا هوری بود. با این

 ینی او را خبر  رده بود. حاضااار بود. اگر حاهظه ام نی  یاری  ندو آقای حساااین خ

خبرنفاار روزناا اه   – اه ن ی توان باه آن اوت ااد  رد    –بااز بناا بر قول حااهظاه  

 االزوان بود.  

او پرسااایدن نا زد ریاسااان ا هوری  ی شاااوم؟ پاساااخ دادمن بمه.  ی توانید         

تصاور  نید نه پی   ی آ د اگر  ی پرسایدن آیا ا ام با نا زد ریاسان ا هوری شادن   

ا  واه ن  رده اساان؟ هرگاه این پرساا  را  ی  ردو  ساامم اساان  ه بایسااتی شاا 

دلیل  خالف نا زد ریاسان ا هوری   3ح ی ن را باز  ی گقتم و  ی گقتمن ایشاان به 

شاادنم بودند ا ا سااراناام قرار شااد تشااخیا صاازحین و انتخاب را به خود  ردم 

روزنا ه نفاران االزع داده   بازگذارند.  ی بینید  ه و ل ساامیم  ی گقنن ن ی باید به

 ی شاااد  ه به قم  ی روم برای گقتفو در باره انتخابان با آقای خ ینی. ولو قصاااد  

 نصارف  ردن او بود از اناام انتخابان. ا ا   کن بود او  نصارف نشاود   ا اینکه 

 نشد و بحر از نا زد ریاسن ا هوری شدن ب یان آ د.

ر ندهم. ا ا ترایی دادم پاسااخ بدهم. زیرا بر  ی توانسااتم پاسااخی به خبرنفا         

این نظر بودم و هساتم  ه نا زد ریاسان ا هوری  ی باید به اسات زل تصا یم بفیرد  

و اا عه هم از آغاز بداند نا زد انتخاب شااادن به ریاسااان ا هوریو اسااات زل ر ی 

و پاساااخ دارد. بدین ساااانو هم در خانه آقای خ ینیو دقای ی بعد از پایان گقتفو با او

دادم نا زد ریاسااان ا هوری هساااتم. گویای این واقعین  ه  خالقن او با ریاسااان  

 ا هوری ا مو است زل تص یم و آزادی نوع تص یم را از  ن ن ی ستاند.

• ا اا آیاا اوزن ناا زدی  بعاد از بیرون آ ادن از نزد آقاای خ ینیو نااقض قولم باه آقاای  

رهتن نزد اوو االزع یااهتاه بودم  اه     هنادق باازرگاان بود؟ باه هی  روی. پی  از
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 خالف نا زد شاااادن آقای  هندق بازرگان اساااان. ا ا نون قول داد  ه تشااااخیا 

صااااازحیان و انتخااب را بر وهاده خود  ردم بااز گاذاردو براین نظر شااااادم  اه آقاای  

 هندق بازرگان  ی تواند نا زد ریاسان ا هوری بشاود. بدین ساانو نا زد ریاسان  

گاه آقای  هندق بازرگان نا زد  ی شاادو بدون تردیدو بسااود  ا هوری شاادم. ا ا هر

اوو انصاااااراف خوی  را از ناا زدیو اوزم  ی  ردم. یا  سااااااوان  ااناده باه پاایاان  

 همنو آقای صاااباغیان تمقن  رد نرا ن ی آ ید اسااام نویسااای  نید؟ پرسااایدمن آقای  

شد  ه     هندق بازرگان اسام نویسی  رده اند؟ گقنن خیر ایشان  نصرف هستند. این

 به وزارن  شور رهتم و بعنوان نا زد ریاسن ا هوریو اسم نویسی  ردم.

• ا ا در باره پرسااا  دوم شااا ان تاریخ ب ثابه ا ر  سااات رو به شااا ا  ی گوید از 

روحانیان نه  سااانیو بنا بر و یدهو  واهگ ریاساان ا هوری بنی صاادر بودند و نه 

 ها  ه نبودند نه  اره اندن سانی نبودند. آنها  ه بودند در نه  ارند و آن

از خانواده آقای خ ینیو آنها  ه روی و یده  واهگ ریاساان ا هوری بنی صاادر      

بودندو  خالف اساتبداد خ ینی و دساتیاران او بودندو آنها  ه نشام از اهان بساتند تا  

  رگ و آنها  ه زنده اندو تا ا روز بر  خالقن خوی  هستند.

 ه از روی و یده  واهگ ریاسااااان ا هوری بنی صااااادر  از روحانیانو باز آنها     

 ه زنده اند  -بودندو برخی تا  رگ یا اودامو  خالف اساتبداد اباران بودند و بعضای  

 تا ا روزو  خالف این استبداد هستند.  –

ا ا آنها  ه  خالف بودند هدف خوی  را تصرف دولن و برقرار  ردن استبدادو       

قیب این دسااته بودند و یا از راه هرصاان المبیو خود را  واهگ  رده بودند. آنها  ه ر

ریاسان ا هوری بنی صادر وان ود  ی  ردندو یا اذب رژیم اساتبدادیان شاده اند و یا  

 حذف گشته اند.

ا ا  نالگ صاوری ن ی باید پرسا   نندگان را از ا ر بسایار  ه ی غاهل  ندن          

این ز انو در ایران و در اهانو  انند  انتخابان نخساتین ریاسان ا هوری ایرانو تا  

نیاهته اساااانن ا هور  ردم خود  بمخ نا زد خوی  شاااادند و هعالیتهای تبمیغاتی را 

  124خود سااااز ان دادند و هزینه آن را نیز خود پرداختند. نا زد شااادن آزاد بود و  

تن نا زد ریاساان ا هوری شاادند. آقای خ ینی از در ی   وردو قول خود را ن ض  

از این ن ا  اه انتخااباان در ز ساااااتاان انااام گرهان و آنهاا  اه  ی گقتناد یاا   نکرد.

انتخابان ریاساااان ا هوری اناام ن ی گیرد و یا بنی صاااادر به ریاساااان ا هوری  

به ن را روز اخذ ر ی تعیین  ردند. زیرا ز سااااتان   5انتخاب ن ی شااااودو به و دو  

شار ن نکنند. تبمیخ بر سابب  ی شاد تا بخشای از  ردم  ناالگ سارد سایر در انتخابان  
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ضااد نا زد  ردم نیز از ه ه سااو بود. حتی روز ر ی گیری نیز این تبمیخ قالع نشااد. 

 درصد آرای ر ی دهندگان به ریاسن ا هوری انتخاب شد.  76باواود اینه هو او با  

آنها  ه   –بدین قرارو به دلیل این اقبال وسایع  ردم بود  ه بخشای از روحانیان        

از بنی صااادر بعنوان نا زد ریاسااان ا هوریو    –محن اانبداری  ردند  از راه  صااا 

شااانبه شااابو امساااه  5ح این  ردند نه به وکق. تکرار این ا ر پرهایده اسااانن  

شاورای ان زب بود. آقای هاشا ی رهساناانی از امساه خارج شاد. پق از  دتی باز  

قم  ی گویندن  آ د و گقانن حاج اح اد آقا بود و  ی گقانن ا ام  ی هر ایند  درساااااین 

آقای بنی صادر بساود آقای حبیبی  نار برود  وبعد نخسان وزیر بشاود  ه اختیارات   

هم بیشااتر اساان. پاسااخ دادمن هردا روزی نیساان  هو در آنو تنها ر یق ا هوری  

انتخاب  ی شاودو روزی هم هسان  ه  ردم خواهند گقن برای تح گ اصاول راهن ای 

اند و یا آن الور  ه شا ا آقایان  دوی هساتیدو در  ان زب و بیان آزادیو ان زب  رده 

 دنباله روی 

 از ش او ان زب  رده اند.

بدین سانو آقای خ ینی واپسین تز  را هم برای  نصرف  ردن بنی صدر به و ل  

به نو نا زد حزب   5آورد. ا ا بنی صاادر در وزم خوی  راسااخ تر شااد. روز ا عه  

درصااد   4ر و اا عه  درسااین قمو حدود ا هوری اسااز ی و نند حزب و گروه دیف

ر ی آورد. در این روزو نه تنها  عموم شااد  ردم برای تح گ اصااول راهن ای ان زب 

و اندیشااه راهن ا شاادن بیان اساات زل و آزادی ان زب  رده اندو نه تنها  عموم شااد 

روحانیان از  ردم پیروی  رده اندو بمکه  سااامم شاااد  ه  من ایران بموغ خوی  را 

از  رده اسان و ب ثابه  متی برخوردار از حگ حا  ینو در نخساتین انتخابان آزاد آغ

بدین سااوو  ثمر  58به ن  5ریاساان ا هوری تاریخ خود شاار ن  رده اساان. از 

زورپرستی  ه  ی خواهد  من ایران را در دون  نزلتی و صغارن نفاه داردو  رتبو 

ینادو از اه یان آن روزو روز  در  اار غااهال نفااه داشاااااتن نسااااامهاا  اه از پی هم  ی آ

 بازیاهتن است زل و آزادی  من بالخو هستند.

به ن ی  روز بزرگ در تاریخ ایران اسن. زیرا در این روز اسن   5بدین سانو        

 ه اا عه ایرانی است زل تص یم و آزادی ر ی خوی  راو در هراگرد است رار ونین  

اسن  ه ایرانیان رهاشدن از  وقعین و  نزلن  ا هور  ردمو ابراز  رد. در این روز  

صغیر و قی و ن شاه و روحانی و  راد و حزب و شیخ الایقه و... را آغاز  ردند. 

و سد راه شد ا ا  ردم ایران را از است ا ن  نصرف نکرد. ا روزو  60 ودتای خرداد  

 ردم را  هم بر  ردم ایران و هم بر ردم اهان  عموم اسن  ه ایرانیان ونین ا هور  

 یاهن.  بازخواهند
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  در  رو   نه از ه یهو ونین  با   خالقن  واود با دومو پرس  به   پاسخ ❊

 نو با آنو  واه ن  رده ام؟ن انتخابا اریان
 

آقای تهرانی  واهگ ونین ه یه بود و  ن  خالف با آن بودم. صااورن امسااان    – 1

دهندگان بوده ام و نه  تن  صاوبه آن  امق نیز انتشاار یاهته اند. نه در شا ار ر ی 

  امق را ا ضار  رده ام.

ا ا آیاو بهنفام انتخابان ریاساااان ا هوریو از راه  صاااامحنو با ونین ه یهو    – 2

» واه ن تا تیکی«  رده ام؟ هرنند آن ز انو هنوز تاربه و اندیشاهو  را به راباله 

مهو در آننه به راباله ای  ه این   یان حگ و  صامحن قا مم راه نبرده بود وو از ا 

تا ز انی  ه وارد ابتز با او  شااادمو از در آننه به با آقای خ ینی  ربوال  ی شااادو 

اصاول راهن ا  ربوال  ی شادو به  صامحن و ل  ی  ردمو ا ا در این  ورد نه بنا بر 

 صمحن  ه بنا بر اصل وهای به وهدو  وضع گرهته ام. دین را وهد شناسی و وهای 

تم و  ی دانم. تارباه بق تمخ باه این نتیااه شااااایرین رسااااایاد  اه باه وهاد  ی دانسااااا 

»روحانیان« قدرن المبو در ساااارو از دین از خود بیفانه در بیان قدرن را ندارند.  

از این روو وهد شااناق نیسااتند و به هی  وهدی وها ن ی  نند. صااد اهسااوق  ه در 

ی قدرن را تصارف آغازو وارد ابتز نشادیم و ز انی وارد آن شادیم  ه ساتون پایه ها

  رده بودند. 

بااریو نون ا ثریان  امق خبرگاانو برخزف حگ باه خود اااازه داد قاانون        

اساسی را بر اصل ونین ه یه بنویسدو اقمین  خالف امسه  رد. پیشنهاد این بود  ه 

بیانیه ای خالاب به  ردم صااادر شااود  بنی بر این  ه ا ثرین  امق به خود ااازه  

 وضاااوع و الن خارج شاااود. از این روو  ا از وضاااوین این  امق  داده اسااان از

اساتعقار  ی  نیم. آقای الال انی گقنن این  ار خالا اسان. ن اق آقای خ ینی بر هرق  

 ا هرود  ی آید و اصاال ونین ه یه را با اختیاران  ا ل به تصااویب  ی رسااانند. بنا  

شاود. این ا ر  ه نه  ساانی  بر این شاد  ه ب انیم و بکوشایم ا ثرین به حد اقل قانع

از آن اقمین در این  وشااا  شااار ن  ردند و نه  ساااانی از آنو تن زدندو ی  ا ر 

اسااانو و ل به تصااا یم ا عو ا ری دیفر اسااان. در و ل به آن تصااا یمو روزی به 

االاق ر یق  امق سااااانای رژیم ساااااابگ  ه ا نون آقای  نتظری در آن بودو رهتم.  

اختیارو را او با آقای حسن آین ا ضار  رده  16یا  15  تنی در باره ونین ه یهو با

بود. به او گقتمن هرض  نید شاا ا ولی ا ر شاادید و این اختیارها را نیز داشااتید. نه 
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 ساانی این اختیارها را بکار خواهند برد؟ پذیرهن  ه آن اختیاران را هزاران  ار ند  

د و د ار از روزگار   شااااوری و هزاران تن اهراد نیروهای  ساااامی بکار خواهند بر

 ه یهو شد.   نظارن ردم بدرخواهند آورد... حاصل تواهگ بر سر 

نقری انتخاب شاااادند  ه اصاااامها را تهیه  نند و به امسااااه ومنی   7ی  هیون       

را آن هیون تهیه  رد. درخور یادآوری اسااان  ه   110 امق پیشااانهاد  نند. اصااال  

ته اند  ن هم باشام. از توضایحی  ه آقای  شاکینی هم به درون االاق آ د و گقنن گق

داد  عموم شاد او را  و ور  رده اند بیاید و نفذارد بنی صادر سار ب یه  زه بفذاردو  

و بدون اختیار در باره نیروهای  ساامیو تهیه و به امسااه ومنی  110بهر روو اصاال 

پیشانهاد شاد. آقای حسان آین آن را شایر بی یال و دم و اشاکم خواند. اصارار ورزید  

هر اندهی  ل قوا با »رهبر« باشد.  وش  براستی الاقن شکنی بکار رهن تا  ه    ه

 هر اندهی  حدود شود به نصب هر اندهانو بر اساق پیشنهاد شورای دهاع.  

را ی   وه ین  ی دانسااتیم. زیرا هرگاه آقای خ ینی  110آن ز انو  ا اصاال         

اارا ی ن ی داشاان و از سااوی به قانون اساااساای پایبند  ی  اندو از سااو یو اختیار  

دیفرو  اانع از دخاالان روحاانیاان در  اار دولان  ی شاااااد. تارباهو وکق آن انتظاار و 

ا ید را ثابن  رد. آقای خ ینیو آن اصاااال را ه انالور بکار برد  ه حساااان صااااباح 

درق این تاربه اینسان  ه حگ با  پوسان گاو را بکار برد و صااحب قمعه ال ون شاد. 

یخته ای از حگ و ناحگ اسانو نباید سااز   ند. زیرا قدرن را ناحگو در ا ری  ه آ 

تصادیگ  رده اسان و قدرن ناحگ را اانشاین حگ  ی  ند. هرنند اگر آقای خ ینی به 

نظارن بسانده  ی  ردو بنا بر قاودهو حگ  ی آ د و  سات ر  ی شد و ناحگ  ی رهن.  

 . ه دادو او ه ننان وهد شکسن و به این وهد شکنی تا پایان و ر ادا 

بدین قرارو اقتضااااای وهای بعهد این بود  ه بر تواه ی  ه با آقای  نتظری و         

گرنه به   –ساپق با اوضاای هیون تهیه  ننده اصال و ساراناام با  امق  رده بودم 

و ب انم. ا ا وقتی  ردم به -آن اصال بخاالر اهزوده شادن هر اندهی  ل قوا ر ی ندادم 

 ی باید به قانون اسااسای نیز احترام  ی گذاشاتم. اینسان قانون اسااسای ر ی دادندو 

 ه آقای خ ینی و دساااتیاران اوو قانون   60 ه بر وهد وها  ردم و تا  ودتای خرداد 

ه یه را گسااتردندو نه در قول و نه   الم هاساااساای را به دور اهکندند و بساااال ونین 

انی نیز  ه با قانون  خالقن نکردم.  س 110در و لو با ونین ه یه  ندرج در اصل 

اساااااساااای  خالف بودندو بعد از تصااااویب آنو به حگو در   ام دهاع از آن قانون و 

نظاارن بر اارای آنو برآ ادناد. باه  تااب اولین ر یق ا هوری  اه  رااعاه  نیادو  ی 

بینید  ه با نه دقتی  یان ونین  ه  شاار ن با دیفران اسان در  دیرین بر برابری  

با ونین ب عنای قدرن یکی بر دیفران  ه اسااتبداد ویرانفر    و برادر خواهری اساان



373 

 

اسانو  ت یز قا ل شاده ام. پاساخ آن روزم به پرسا   نندگان آن روزو  تصادیگ پاساخ 

 ا روز به پرس   نندگان ا روز اسن.

درصاادهای ر ی  ردم به بنی صاادر و دیفرانی  ه  واهگ ونین ه یه نبودند و   - 3

اساز ی و...و اای برای تردید ن ی گذارند  ه ا ثریتی    ر ی به نا زد حزب ا هوری

درصااد  ردم  واهگ اسااتبداد روحانیان نبودند.  ردم ایران  ی دانسااتند   90بانتر از 

با ونین ه یاه  خاالقم. نرا  ه دنیل نه گانه ام رادر  خاالقان با ونین ه یاه در  امق 

روزنا ه ها و حتی صادا  خبرگان اظهار  رده بودم. ارگان حزب ا هوری اساز ی و

و ساای او  رتب این  خالقن را به االزع  ردم  ی رساااندند. پق  یان آننه در باره  

ونین ه یه  صاوب گقته ام و ر ی  ردمو راباله ن ی توان برقرار  رد. بخصاوا  ه 

 یمیون   35و خواساتار رهراندوم شادم و این آقای خ ینی بود  ه گقنن 60در خرداد  

ی گویم نه. اگر ا ثرین  ردم  واهگ ونین ه یهو دسااان  مو ب عنای بفویند بمه  ن  

 اداخماه روز ره در  اار دولانو بودنادو آنهاا  ی باایاد ت ااضاااااای رهرانادوم  ی  ردناد و 

 ن  ی باایادو باا آن  خاالقان  ی  ردم. در ووضو  یاان حاذف شااااادن از ههرسااااان 

گیریو راباله  نا زدهاو به این ونوان  ه  خالف قانون اساااساای هسااتم با آن  وضااع

 ی توان برقرار  رد. در واقعو آقای بهشااتی  سااانی را  و ور  رده بود  را در پای  

دیوار قرار دهناد و نااگزیرم  نناد  خاالقان خود را باا ونیان ه یاه اظهاار  نم. نااتوان 

شاااد. زیرا از وهد و وهای  ن به وهد غاهل بود. این شاااد  ه هرصااان نزم را برای  

یه و هشاادار نساابن به خالر آن و  واه ن در حد تواهگ بع ل  خالقن به اسااتبداد ه 

 آ دهو  غتنم ش ردم.

 

یا ت ام هر اندهی  ل قوا از آن آقای خ ینی  آ ن سوم پرس    به پاسخ❊

 بود یا بخشی از آن؟ 
 

خوب اسان پرسا   نندگانو  خالقن  را با پیشانهاد آقای حسان آین آورده اند.   – 1

در ح ی نو او  ی خواسان اختیار »رهبر« بر نیروهای  سامی  حدود نباشاد و  نو 

در   ام و ل به تصا یم اقمینو  ی  وشایدم رهبرو اختیار اارا ی بر نیروهای  سامی 

 ه در پرساا  خودو باز   110اصاال  نداشااته باشااد. این  هرگاه پرساا   نندگان به 

نوشاته اندو  رااعه  نندو  شااهده  ی  نند  ه اختیار »رهبر«  حدود اسان به وزل 

و نصابو  ه آنهمو در  واردیو به پیشانهاد شاورای والی دهاع اسان. خارج از اصال 

و در قوه  اریهو هی  اختیاری به او داده نشاده اسان. در آن اصالو آ ده اسان 110
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«. یعنی هر اندهی او ه انساااان  ه در این اصاااالو ترتیب زیرقوا به   »هر اندهی  ل

نیا ده    110برآنو تصاریی شاده اسان. پقو از هر اندهی  ل قواو هرآننه در اصال 

اسانو به رهبر  ربوال ن ی شاود. ا ا نیروهای  سامی نه قوه اداگانه ای برای  ثال 

قضاااااا یه. در هر   قوه نهارم هساااااتند و نه ازر قوه   ننه هساااااتند و نه ازر قوه

 شاوریو این قوا بخشای از قوه  اریه هساتند. در ایران نیز ننین بود و ننین اسن.  

نون بخشای از قوه  اریه هساتندو  ی باید تابع   ا ی باشاند  ه قانون اسااسای  عین 

دو   ام را برای تصادی    113و  110 ی  ند. اینسان  ه قانون اسااسای در دو اصال  

عین  رده اسااااان.  هرگاه پرسااااا   نندگان  بخواهند  هر اندهی نیروهای  سااااامی  

و بساا دیفر اصاول  110برایشاان   ترین تردیدی باقی ن اندو برآنها اسان  ه اصال 

و نه هی  اصال دیفری   110آن قانون اسااسای را بخوانند تا  ال  ن شاوند نه اصال 

  از این قاانونو برای »رهبر«و در قوه  اریاهو اختیااری از در بااره ارت  و ساااااپااه 

  رر  ی  ند ریاساان قوه  اریهو »از در   113قا ل نشااده اساان. پق وقتی اصاال 

ا وری  ه  ساات ی ا  به رهبری  ربوال  ی شااود«و با ر یق ا هوری اساانو یعنی 

آنناه از هر اانادهی  ال قوا  اه  سااااات ی اا باه رهبری  ربوال ن ی شاااااودو باا ر یق  

و در آننه به تصادی ا هوری اسان. از ا مه به این دلیل نیز  هو در قانون اسااسای

قوه  اریه  ربوال  ی شااااودو تنها در بخ  نانیزی از هر اندهی  ل قواو به رهبرو  

. در ح ی نو هر اندهی  ل قوا تصاااادی روز ره این قوا و اختیار داده شااااده اساااان

 دیرین اداره و رشاااااد آنهاا به ترتیبی اسااااان  ه بتوانناد از وهاده وظایقی  ه قانون  

نیروهای  سامی  ثل هر  واود زنده ای  اسانو برآیند.اسااسای بر وهده شاان نهاده  

هعالین حیاتی ه ه روزه دارد. نیازها داردو به تصاحیی سااز اندهی و تعمیم و تدریب  

روز ره نیاز ند اسااان. هر اندهی نیروهای  سااامی در نصاااب ر یق ساااتاد ارت  و 

ود. در  هر انده ساپاه و   ا های دیفر به پیشانهاد شاورای والی دهاعو نانیز ن ی شا 

و هر اندهی  ل   110و ربال آن با اصال  113 امق خبرگان نیزو بهنفام الرح اصال 

( خاالر نشاان شاده اسانن »هاتحی گقته 1210و   1209قوا )امد دوم صاقحه  های 

اساان برای او روشاان نشااده اساان. زیرا ی  شااورایعالی دهاوی  ر ب از هقن نقر  

ا این اا  ی گو یم ریاسااان قوه  تنظیم  ردیم و ریاسااات  را هم به رهبر دادیم و بعد

 اریه از در ا وری  ه  سااات ی ا به رهبری  ربوال  ی شاااود«. نایب ر یق به او 

پاساخ  ی دهدن » سا مه شاورای والی دهاع غیر از  سا مه هر اندهی  ل قوا اسان  ه 

ریاسان اسان. اینکه داخل در  ساتثنی اسان هر اندهی  ل قوا اسان. بنا بر این شا ا 

ن ی گوید رهبر ر یق شاورایعالی دهاع اسان. بنا بر  110ا ا اصال   نفران نباشاید. «

و ت ا ی هر اندهی  110و بروهده ر یق ا هوری بود.  و اگر بنا بر اصل  113اصل  
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اینالور نوشته  ی شدن »از  113 ل قوا به رهبری سپرده بودو این قس ن از اصل  

 ی شااود«.  دساان  هر اندهی  ل قوا  ه در ت ا ن خود  ساات ی ا˝ به رهبری  ربوال

 مو نوشااااته  ی شاااادن »از هر اندهی  ل قوا  ه  ساااات ی ا  به رهبری  ربوال  ی 

 شود.«  

در و الو پق از آنکاه  تنی را )»انتصااااااب ر یق ا هوری باه هر اانادهی  ال       

قوا«( از قول آقای خ ینی در صاااادا و ساااای ا خواندند  ه ر یق ا هوری نه از آن 

رگز دیدو او اقدام آقای خ ینی را  واهگ قانون اساسی االزع داشن و نه آن  تن را ه

بروهده    110ندانساان. با او قرار گذاشاان به آن بخ  از هر اندهی  ه برابر اصاال  

رهبر اساانو با  واه ن او و ل شااود. این شااد  ه هر اندهان به او  عرهی شاادند و 

نصاااب    ورد  واه ن او قرار گرهتند. خود اوو دو تن وضاااو شاااورای والی دهاع را

 رد. و دیفرو تاا روزی  اه  ودتاا  ردو در ا ور ارت  و ساااااپااه دخاالان ومنی نکرد.  

ساااخن سااارلشااافر شاااهید هزحیو ساااخن وبرن آ وز اسااان. او به آقای خ ینی و 

روحانیانی  ه گویا  ارشااااان ه ه و قانون بودو درق قانون داده اساااانن اسااااترداد  

خود تصاااادی  ی  رد و اختیاری  اختیارانو ان این  ه آقای خ ینی اختیاران خود را 

به ر یق ا هوری نداده بود تا باز پق ساتاند. و ل او ن ض قانون اسااسای و  ودتا  

 بود. 

خرداد  اه در  امق خواناده شااااادو  22هادههاای این  ودتاا را در هشااااادار ناا اه      

برش رده ام. در خیانن به ا یدو آن خزصه را  شروح  رده ام. هدف اول ادا ه دادن 

 گ بود. این هدف و هدههای دیفر را از  تاب خیانن به ا ید ن ل  ی  نمنبه ان

ایران  ه از راه ان زب خودو الفوی ان زب شاااااده اسااااانو به ی  خالر خارای   -1

تبدیل شااود. این ا ر ساابب  ی شااود  ه بازار وساایعی برای اساامحه ا ریکا ی ایااد 

 گردد.

هاارقو زنایر پاایفااه هاای نظاا ی    ا ریکاا  باا ایاااد پاایفااههاای نظاا ی در خمیج  –  2

 خوی  را با این حم ه به هم پیوند دهد.

اختزهان دینی و قو ی  ه رژیم شااه نتوانساته بود در  نال ه ایااد  ندو نه تنها    – 3

ا کاان هرگوناه وحادن و می را از بین ببرنادو بمکاه ساااااباب تحکیم حاا  یان ا ریکاا و 

 اسرا یل بر  نال ه شوند.

ا تنااع از بین برود و باه احت اال قریاب باه ی ینو اسااااارا یال از هرصااااان  ابهاه    –  4

 استقاده  رده و به لبنان ح مه  ند تا  ار نهضن   او ن همسالین را یکسره سازد.

با بی اوتبار شااادن ان زب ایران در داخل و خارج  شاااور و از بین رهتن ابهه   – 5

 وابسته به ا ریکا تثبین گردند.ا تناع و ضعیف شدن همسالینی هاو رژی های  
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 – صااااار از نوو  وقعیان رهبری در اهاان ورب را پیادا  ناد و  حور ریااض    –  6

قاهرهو  ه یکی نیروی  الی و دیفری نیروی نظا ی اسانو ن   ساگ پاسابان  ناهع  

 ا ریکا را بروهده بفیرد.

پذیری  و از آناا  ه رژیم خ ینی بمحاظ گذشاااته گرا ی و شاااکل گرا یو انعالاف    – 7

نزم را برای تالبیگ خود با تحول ساایاساان اهانی ا ریکاو نداردو ناگزیر  واه ن دو 

سااایاسااان رژی های خ ینی و ا ریکاو  ه هردو زیر هشاااار بحرانهای خود و ل  ی 

 نندو  وقتی اساان. رژیم خ ینی  ه زیر هشااار داخمی ن ی تواند روی ح این ا ریکا 

ر و ل  خالقان و یا تحول از درون ناگزیر  حساااب  ندو به انتخاب  یان ساا وال بر اث

 گردد.

اختیار نقن و »پترو دنر« در دسن ا ریکا قرار بفیرد و اسمحه نقن را او هر   – 8

 وقن خواسن بکار برد.

هادف ادا اه اناگ و  8و برپرسااااا   ننادگاان و ه اه ایرانیاان اسااااان  اه در این      

و تشاخیا و به نفار   60د  بازساازی اساتبداد  ه در روزهای بعد از  ودتای خردا

درآ ده اندو تو ل  نند و از خود بپرسااندن آیا رژیم خ ینی و اانشااینان او ه واره در  

خد ن این هدهها نبوده اند؟ آیا خ ینیسام وریفانیسام روابال ارگانیگ نداشاته اند؟ آیا 

آلن  زر  راسان نفقته اسان  ه انگ در ساود انفمساتان و غرب بود اساباب ایااد  

 آن را هراهم  ردیم؟ و ادا ه

 

 نخ ینی اح د  وزیری نخسن ن نهارم  پرس  به   پاسخ ❊
 

به پرسا  نهارم پی  از اینو پاساخ داده ام. این و  وتاهو آن پاساخ را باز  ی   – 4

آورمن هم آقاای اح اد خ ینی و هم آقاای اشاااااراقی نزد  ن آ ادناد و از نفرانی آقاای 

خ ینی از تکرارو  اارای  صادق و  اشاانیو بسایار گقتند. برای رهع نفرانی او هم 

 ه  ی توانسان  نتشار  ند و  ودتا نکند ا ا   –اساتعقار نا ه نوشاتم و نزد او نهادم  

سااز  پنهانی با ریفان و بو  و ادا ه انگ به قصاد اسات رار اساتبداد ه یه او را 

و هم با پیشانهاد هرزند    –بر آن داشان  ه اساتعقار نا ه را  نتشار نکند و  ودتا  ند 

به این  او  واه ن  ردم. به او گقتمن از شاا ا نخساان وزیری بر ن ی آید. دیفری  ه

 ار توانا باشادو آن را تصادی خواهد  رد. دادن ونوان نخسان وزیرو برای اینسان  ه 

پدر شا ا  ال  ن شاود در دل  ن از وزقه به او نیسان و هدهی از بنای ی  ایران 

 سات ل و آزاد و در رشادو ندارم. الرهه این  ه آقای خ ینی آن را ساور تعبیر  رد و 
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او بکاهم و این الور وان ود  نم  ه او  ی خواهد  دوی شاااد خواساااته ام از اوتبار 

  شور را تیول خود  ندو

 

پنامن پیشنهاد ه ه پرسی با واود  امسی  ه ضد    پرس  به   پاسخ ❊

 ر یق ا هوری بودن 
 

پیشنهاد ه ه پرسیو نخسن ب صد است رار ونین ا هور  ردم بود. آننه    – 5

ولی ا ر  ی انفاشن و خود و سبب خشم آقای خ ینی شدو این بود  ه او خود را 

نه  ردم را الرف  رااعه گ ان  ی برد. ا ا پیشنهاد ه ه پرسی یعنی این  ه صاحب 

 حا  ین و قاضی  ردم هستند و  رااعه به آنها  ی باید اناام بفیرد. این

 

ا ر  ه ر یق ا هوری از  ردم  ی خواساااان تکمیف را  عین  نندو بنقسااااه به این 

 6خ ینی الرف دیفر و ساااردساااته اساااتبدادیان اسااان. وقتی در   عنی بود  ه آقای  

 35خرداد گقانن    25خرداد گقانن اگر  مان  واه ان  ناد  ن  خاالقان  ی  نم و در  

 یمیون بفویند بمه  ن  ی گویم نهو خود نیز اوتراف  رد ساردساته اساتبدادیان اسان.  

اگر  مان  ااه پی  از آنو گقتاه بودمن  اار  ساااااتباد باه ااا ی  ی رساااااد  اه بفویاد    9

 واه ن  ند  ن  خالقن  ی  نم. و او این هشادار را نشاینده بود. و این و خود ابار  

 شده بود و ه ان سخن را بر زبان  ی راند.

ا ا در آن روزهاو  ی دانسااتم  ودتا وارد واپسااین  رحمه خود شااده اساان. پق       

یدم آقای  از ساو ی ساعی  ی  ردم انگ به  پایان برساد و از ساوی دیفرو  ی  وشا 

خ ینی و  امق را در  وضاااااع دهااوی قرار دهم. آنهاا را باا  ردم   اابال  نم. هرگااه  

آقای خ ینیو با ن ض آشاکار قانون اسااسایو بر ضاد ه ه پرسایو  وضاع ن ی گرهنو  

 امق آن توان را نداشان  ه با ه ه پرسای  خالقن  ند. برهرض هم  ه  خالقن  ی 

در صااحنه هراهم  ی آورد و رویارو ی    ردو بهترین هرصاان را برای حضااور  ردم

 امق با  ردمو  ودتانیان راو دساان  مو از شااتاب  ردن در  ودتاو باز  ی داشاان. 

ا کاان  ی یااهتیم اناگ را باه پاایاان رساااااانیم و بعاد از اناگ نیزو   اابماه باا ر یق  

ا هوری  ه شاکسان  سامم در انگ را به پیروزی  سامم و به قول ساران  شاورهای  

 شاورهای اساز یو به  عازه بدل  رده بود و ارتشای  ه این  صاقن وضاو سااز ان 

 می  ی یااهان و  حبوب  ی شااااادو  ااری نزدیا  باه ناا  کن بود. از این روو آقاایاان 

بهشااتی و هاشاا ی رهسااناانی و خا نه ای نزد  آقای خ ینی رهتند و به او گقتند اگر 
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یفر او نیز حریف بنی  پی  از پایان انگ بنی صااادر را روانه نکندو بعد از انگو د

 صدر ن ی شود. و او قول آنها را پذیرهن و رهبری  ودتا را بروهده گرهن.

 

***** 

1390آبان    1مهر تا 18از    786شماره  

 از  ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 حگ شقاف اسن 
 

 پیرامون رابهه با مجاهدین خلقپرسشها 

ای با سران سازمان مجاهدین داشته ابتدا رواب  پنهان و گستردهشود که شما از  . ادعا می1

ها این است که در  شود که یکی از آناید. برای این ادعا نیز دالیل و شواهد زیادی آورده می

پرونده کاام رجوی که متهم به جاسوسی بود با    ،زمان سرپرستی شما بر وزارت امور خارجه

ی گبته می شود حساسیت شما برای گزینه متصدی  اشاره و موافقت شما مبقود شد. حت

وزارت خارجه در دولت رجایی، نذرانی شما از افشا شدن پرونده های این چنینی بوده است. 

 وال مهرح است: ئس 2

 اول: ماجرای مبقود شدن پرونده کاام رجوی چه بود 

 دوم: چرا با تصدی گری میرحسین موسوی بر وزارت خارجه مخالبت داشتید 

  
شود شما پس از خروج از ایران گبته اید: »حکمت این که من با مجاهدین هم  . ادعا می2

آن ها پس    .پیمان شدم این بود که برای امام خمینی پزشکان متخص  قلب از خارج آوردم

بهترین و   از سه ماه دیذر زنده است. من  امام کمتر  امام به من گبتند  از  از معاینه کامل 

ا سازمان مجاهدین خلق یافتم که می توانستم با هم پیمانی با آن ها  متشکل ترین گروه ر
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کشور را به دست بذیرم، ولی نمی دانم چرا معادالت به هم ریخت و خمینی بیش از آن چه  

 پزشکان گبته بودند زنده ماند«

سوال من این جاست که آیا این نیز مانند دروو »اشعه زن« و »پوتین سربازان« دروو دیذری  

 که علیه شما ساخته شده است  است

  
ابتال جهت  3 را  آن  علت  و  داده  توضیت  بارها  با مجاهدین  علت همکاری  تبیین  در  . شما 

استقالل، آزادی   ،پایه می اق شما با مجاهدین  3اید.  شناخت جامعه از مجاهدین بیان کردیده

ین به عراق پایه  و عدم ه مونی بود. شما معتقدید این می اق نق  شد وقتی با رفتن مجاهد

 »استقالل« این می اق از بین رفت و چون شما خهاب به مجاهدین شرد کردید:  

گبت« پس از این نق  می اق، شددما از آنان جدا شدددید. اما  »اولین قدمی که کج بذاارید، من خواهم  

ر پی تبوق  سدوال این جاسدت که اگر بنا بود با اولین قدم کج از مجاهدین جدا شدوید، چرا وقتی سدازمان د 

نلبی خود دسددت به خشددونت گسددترده زد، از آنان جدا نشدددید  بعنوان شدداهدی بر این مدعا نیاز به  

یعنی زمانی که هنوز شددما با مسددعود رجوی بر می اق بودید، او در    61یادآوری نیسددت که در دی ماه  

به حدی که رییم امروز  عربی گبت: »دسدتاورد سدال اول مبارزه مسدلحانه ما بسدیار بود  ال مصداحبه با الونن  

بی آینده شددده اسددت...دو هزار نبر از آخوندهای حاکم و سددایر مسددئولین رییم به هالکت رسددیده اند«  

نشریه مجاهد( نکته این است که این مصاحبه در فرانسه انجام شد و شما نمی    129از شماره    7چصبحه  

نشددید  و این همکاری تا یکسدال بعد از  توانسدتید از آن بی خبر باشدید. پس چذونه شدد که از آن ها جدا  

 این مصاحبه هم ادامه یافت  

 و پرسشی دیذر:   • 

مخالبین شدما مدعی شددند که در دوره جوانی به اسدراییل    ، در ایام تبلیغات ریاسدت جمهوری دور اول 

  مایر دیدار داشدته اید. ناصدر تکمیل همایون دوسدت و همراه قدیمی شدما نیز چنین ا سدبر کردید و با گلد 

سدبری را در کارنامه زندگی خود داشدته اسدت، با این تباوت که ایشدان هی  گاه این امر را تکایب نکرد،  
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وال می کنم: آیا سدبر شدما به اسدراییل و  ئ ع سدکوت کردید. اکنون از شدما سدو اما شدما در مقابل این موضد

 حیبا صحت دارد  موضوع این سبر چه بود  

 

 راباله با  ااهدین خمگن پاسخ به پرس  اول در باره  ❊
 

پرس   نندگان از  دوی ن ی پرسند دلیل صحن ادوای خود را ارا ه    و بنابر رویه ایرانیان   –   1

نها  آ هرگاه    و ادوای  دوی دروغ اسااان. اهزون بر این   و  ند. از بنی صااادر  ی خواهند ثابن  ند 

اا برای تردید ن ی گذاشاااتند  ه ادوای اول    و تناقضاااهای بسااایار   و خود در ادوا تو ل  ی  ردند 

 دروغ اسنن 

  و نرا نیاز داشن به  خقی بودن؟ ز انی  ه  ا در اروپا بودیم   و داشتن روابال با  ااهدین   –   1.1

قای  آ نها ح این بفیرد.  آ برای    و قای خ ینی آ قای هاشااا ی رهساااناانی به ناف رهته بود تا از  آ 

ی و  ااهدین خمگ  ژ اندیشاااه شاااریعتی ب ثابه اید ولو قای خ ینی ب ثابه  راع و  آ بهشاااتی از  

نها به دیده هرزند  ی  آ قای الال انی در  آ ب ثابه بازوی نظا ی انب  اساااز ی ساااخن  ی گقن.  

نها را ن ی ساتود.  تاب  آ شاخا یا گروه سایاسای را به یاد ن ی آورم  ه    و ن دوره آ نفریسان. در  

به هارساای برگرداند.  تاب از سااوی    قای حساان حبیبی آ اهضاال الاهاد نوشااته و ار اوزگان را  

انتشااران  صادق انتشاار یاهن.  تاب به » ااهدان و هدا یان« خمگ ت دیم شاده اسان. نزدی   

ینده تعمگ  آ بر این شااده بودند  ه او به گذشااته و  ااهدین خمگ به    و قای خ ینی آ ترین  سااان به  

 اشد.  دلیمی نداشن  خقی ب   و نهم گسترده آ   و دارند. پق اگر راباله ای بود 

ا رهای  ساات ر باشااند. بنی صاادر در ت ام الول    و تاریخ وقتی راسااتفو اساان  ه ا رها   - 2/   1

نه  ار حر انه  رده اسان و نه راباله  حر انه با گروهی سایاسای داشاته    و زندگی سایاسای خود 

اساان. ننانکه ا ضااای  یثاق و تشااکیل شااورای  می   او ن نیز ومنی اناام گرهن. با اینکه  

ا ضااااای حکم  رگ    و قای راوی آ بودم و ا ضااااای  یثاق و دادن  و ورین به    هنوز در ایران 

 خود بود. 

گروه راوی و یا    و سااال   30در الول    و هرگاه راباله  خقی و گسااترده واود  ی داشاان   - 3/   1

ی   ورد را    و ی ی  ه هراوان از اوضاای این سااز ان گرهتار و شاکناه و اودام  رده اسان ژ ر 

 بر  زر  ی  ردند.  

قای الال انی شاکاین برده بودند  ه بنی صادر  ااهدین ان زب اساز ی را  آ نها به  آ نی  ز ا   - 4/   1

قای الال انی از  ن خواساااان این  ار را نکنم.  آ در برابر  ااهدین خمگ تشااااکیل داده اساااان.  

از آقای    و خانم اوظم الال انیو از بنی صادر خواساته بود و شافقن زده شاد وقتی دانسان دختر او 
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بدین    و  ااهدین خمگ  وقن بفیرد.   و ی  ه در این ساااااز ان  تحد شاااادند برای گروهها    و خ ینی 

 با بنی صدر ن  اهتادند.   و خاالر 

زاد  آ قای خ ینی از سااز انها و اشاخاا سایاسای خواسان با بنی صادر به بحر  آ وقتی    - 5/  1

 زاد نداد.  آ ساز ان  ااهدین تن به بحر    و بنشینند 

الال انی و  نتظری و بنی صدر از ساز انهای سیاسی  قایان  آ   و ز انی  ه قرار شد سه تن   - 6/   1

بناابر این بود  اه  اااهادین خمگ نیز در این    و  اذهبی و  می بخواهناد در یا  ابهاه  تحاد شااااوناد 

قای  آ قای خا نه ای از سااوی حزب ا هوری اسااز ی در امسااه ای  ه در خانه  آ ابهه باشااند.  

ایرادی    و بعد  و ول  رد و روز بعد   شار ن  رد. او پاساخ حزب را به روز   و  روارید تشاکیل بود 

به حضااور ساااز ان  ااهدین در این ابهه نفرهن. بمکه ایراد به حضااور حزب  من ایران به  

سااز ان  ااهدین با بنی صادر راباله ای نداشان. ا ا با    و ن ز ان آ رهبری شاهید هروهر گرهن.  

از گقتفوهای  با  او    و هر از نندی   و قای بهشااتی راباله  ی داشاان. نرا ه در شااورای ان زب آ 

 ورد.  آ سخن به  یان  ی    و » سعود« 

  و  ااهدین خمگ و نند گروه و شااخصااین ساایاساای دیفر   و در انتخابان  امق خبرگان   - 7/   1

نها این بود  آ نها نبود. گ ان  آ ههرساتی از نا زدهای خود را  عرهی  ردند  ه بنی صادر در  یان  

  ه بنی صدر با روحانیان  تحد شده اسنو. 

بر پرسا   نندگان اسان  ه    و به  نار   و اقعین ها  ه ادوا را ن ض و تکذیب  ی  نند این و   - 8/   1

بدانند »راباله پنهان و گسااترده«و هم هدف  ی خواهد و هم ساااز اندهی و رو   ی خواهد.  

ن ز ان و از  آ در    و ن از سااوی ساااز ان  ااهدین خمگ آ یا پی  از تاریخ انشااای  یثاق و قبول  آ 

یاهته و در    و  ساای هدف  شااتر ی  ه راباله پنهان و گسااترده را ایااب  ند   و ن ز ان تا ا روز آ 

خبری از ساااز اندهی    و سااال اساان واوا  دارد   30ی ی  ه  ژ یا ر آ اا ی اظهار  رده اساان؟ نه.  

نهاا  اه از  آ یاا از  آ ن یااهتاه و اظهاار  رده اساااان؟ ناه.  آ این رابالاه و رو   خقی نفااه داشااااتن  

بر    و  سای  م ه ای در باره هدف و سااز اندهی و رو    و اند   ن  انده آ سااز ان ادا شاده و یا در  

 ورده اسن؟ نه.  آ زبان  

شاااکار  آ پرسااا   نندگان  ی توانساااتند تناقض    و واقعین بان دانساااته نبودند   8باز اگر    - 9/   1

 واود در ادوا را ببینندن راباله پنهانیو گسااترده ن ی شااود. راباله گسااتردهو خود خویشااتن را  

نسابن اندیشاه    و ی  سااز انو اندیشاه راهن ا و رو   بارزه دارد   و ثال شاکار  ی  ند. برای   آ 

زادی  آ نسابن بیان    و راهن ا ی  ه بنی صادر ارا ه  ی  رد به اندیشاه راهن ای سااز ان  ااهدین 

به بیان قدرتی از نوع الت االی بود. ساااااز ان  بارزه  ساااامحانه را برگزیده بود و بنی صاااادر  
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هم در اندیشاااه    و  یز بود. و انب   ردم ایران آ ال ن  اانبدار انب  ه فانی خوداو  و  سااا 

 حگ را به اانب بنی صدر داد.    و راهن ا و هم در رو  

بنی صادر نسابن    و ن دوران  ه زبانها و قم ها در خد ن ساتای  از این سااز ان بودند آ در         

  و ن ز ان آ .  زاینده دا  ی انشاعاب اسان   و نها هشادار دادن این اندیشاه راهن ا آ به الرز هکر الت االی  

شبی تا دیرگاه  حا  ه    و - زادی دوون شده بودم  آ  ه برای الرح اسزم ب ثابه بیان    – در ا ریکا  

ن ها  ه بیشااتر از ه ه  آ  دند. یکی از  آ به خد ن  زتاریا در    و اغمب   و ن  حا  ه  نندگان آ شاادم.  

انسازم بود )از  قای حساین شایخ  آ   و ساینه نا   ی  رد و بدین خاالر اسا   بیادم  انده اسان 

ن د بنی صادر    و دانشااویان اشاغال  ننده و گروگانفیر ساقارن ا ریکا در تهران(. ومن  حا  ه 

از نهار اصال اساتالین نبود و بنی    و از »رو  شاناخن  ااهدین « بود. ا ا این رو  شاناخن 

هدین  در  خقی گاه  اا   و ز انی  ه  ودتا اناام گرهن   و 60ن را ن د  رده بود. در خرداد  آ صااادر  

قای راوی گقتمن اندیشااه راهن ای شاا ا  آ به    و  د آ  ه سااخن از شااورای  می   او ن به  یان  

ن توحید گرایشاهای  ختمف  یسار نیسان. او گقنن  ا اندیشاه  آ اختزف و تضااد سااز اسان. با  

راهن ای خود را انت اد  رده ایم.  تابهای شااا ا را خوانده ایم و به الرز هکر شااا ا گرای  پیدا  

 یز" گقته اساان. صااد اهسااوق  ه »سااران  آ . دیرتر  عموم شااد  ه "دروغ  صاامحن   رده ایم 

ساااز ان« هشاادار نخسااتین را نشاانیدند و هشاادار بهنفام تشااکیل شااورای  می   او ن را نیز  

نشاانیدند. هشاادارهای روز  ره در  هاارن را نیز نشاانیدند و الرز هکر الت االی و رو   ردن  

 ن  رد و  ی  ند.  خشونن گرهتار ابر تازیه و انشعابشا 

نهم در ی   اهی  ه بنی صادر  آ   و ن در وزارن خاراه آ پرونده  اظم راوی و گم شادن    - 10/   1

 ن دروغ بق هاحشی اسن   و سرپرسن وزارن خاراه بود 

در هرانساااه و ساااو یق زندگی  ی  رد.    و یم در ساااو یق ترور  رد. پی  از ان زب ژ او را ر   • 

ن اایناده ایران در    و قاای د تر ساااانااابی آ از سااااوی    و  اار ناد وزارن خاارااه نبود. بعاد از ان زب 

شده بود. او نه پرونده ای  ی توانسن در وزارن خاراه داشته باشد؟    و نو ژ   ر    و ساز ان  مل 

بخ  پاایاانی  تااب خود را    و ( 1389تیر    14  و نزین آ )خبر    1389در    و قاای وبادهللا شااااهباازی آ 

 ورده اسنن آ   و ن آ در    و انتشار داده و 

بر     372جمهوری ،   یاسدت دفتر ر   ی ازاعضدا ن اد، ی فضدل   ی مرتضد1360یبهشدت ارد   27  یکشدنبه »صدبت  

منبع سدداواک با    ی سدداواک در اروپا را که مربود به کاام رجو   یندگی بر  سددند نما   90سددند، از جمله 

بعد، مأموران    ی بود، از سدداختمان وزارت امور خارجه خارج کرد. اندک   « یرزا مسددتعار»صددبا« و »م   ی اسددام 

  ین کردند و به زندان او   یر دسدتذ   یلش مرکز او را، به همراه اسدناد فوق، در اتومب   ی الب اسدالم انق   ادسدتانی د 

مجلس    یس ری   ی، رفسددنجان   ی هاشددم   ی . آقا یخت برانذ   ی ماجرا در زمان خود جنجال   ین ا   3منتقل نمودند. 
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کشدور دانسدت و اعالم کرد:    ی انالعات   یم عظ   های یه اسدناد را از سدرما   ین در آن زمان ا   ی، اسدالم   ی شدورا 

  ین اسدناد چه شدده و چرا در کتاب مجاهد   ین ا   4از دسدت برود.«   ی اسدناد به آسدان   ین اجازه داد که ا   ید »نبا 

 مورد استباده قرار نذرفته «   "تا فرجام   یدایی پ "خلق،  

سارپرسان وزارن خاراه    و ز انی نیسان  ه بنی صادر   و 1360اردیبهشان    27ا ا ی  شانبه       

ن تاریخ اسااان. پق برهرض  ه اسااانادی را از وزارن  آ بعد از    و  اه   19حدود    و بود. این روز 

 در ز ان سرپرستی بنی صدر نبوده اسن. و   و خاراه برده باشند 

برگ سااند    90و قای شااهبازی  تناقض اساان. زیرا اگر  اظم راوی وضااو ساااوا  بود آ قول    • 

رگاه هرض  نیم این  »ن ایندگی ساااوا  در اروپا«  ربوال به  اظم راوی گزار  ن ی شااد. ه 

برگ ساااند ادوا یو گزارشاااها در باره هعالیتهای  اظم راوی در خد ن سااااوا  بوده و    90

به سااوا  باید داده شاده باشاند و نه به وزارن خاراه و پرونده  ی باید در    و واقعین داشاته اند 

 ساوا  باشد و نه در وزارن خاراه. و 

  و ن حزب نیز آ  هوری اساز ی بود. از ساوی  غاز در دسان حزب ا آ  مید بایفانی سااوا  از    • 

 قای خا نه ای  مید دار بود. پق پرونده  اظم راوی در ساوا  در اختیار این ا اون بود. و آ 

هرض  ی  نیم این اساناد واود داشاته اند و از ساقارن خانه ای  ه ن ایندگی سااوا  در اروپا    • 

  و وری  و به وزارن خاراه هرساتاده شاده باشاند. نارم آ ا ع    و در پی ان زب   و ن بوده اسان آ در  

اد اسام برده  ژ نرا از  رتضای هضامی ن   و  تصادی و  سا ول  ی داشاته اسان   و ن وزارن خانه آ در  

ربودن و بردن اسااناد از    و اساا ی برده ن ی شااود؟ اهزون بر این   و ن  تصاادی آ    ی شااود و از 

وزارن خاراه هی  دردی را دوا ن ی  رد. زیرا اصال گزارشاها در سااوا  واود  ی داشاتند و  

 ن نیز در دسن حزب ا هوری اسز ی بود. و آ  مید  

هدین انتشااار یاهته )  در  تابی  ه در باره  اا   و ن اسااناد آ قای شااهبازی تعاب  ی  ند  ه نرا  آ   • 

 تاب "پیدایی تا هراام" در نهار امد توساااال ا عی از پژوهشااافران  وساااساااه  الالعان و  

 ورد اسااتقاده قرار نفرهته اندو ا ا اگر او بنا بر    و ( 1385پژوهشااهای ساایاساای نا  تهران  

تح یگ  ی  رد. هرگاه ننین    و در باره صاحن خبری  ه ن ل  رده اسان   و صاحن و ل  ی داشان 

اد ساااندی را نبرده بود.  حض پرونده ساااازی برای  ژ قای هضااامی ن آ در  ی یاهن  ه    و  ی  رد 

ر یق ا هوریو او را دسااتفیر  ردند با این ادوا  ه اسااناد سااری وزارن خاراه را به خارج  

زاد  آ   و نکه  حا  ه شاود آ بی    و اد ژ قای هضامی ن آ   و ن برده اسان. ادوا دروغ بود و بعد از  ودتا آ از  

 ن »اسناد« بر زبان نیاورد. و آ شد و دیفر  سی  م ه ای از  

 ودتا وارد  رحمه نها ی خود شااااده بود. وزارن خاراه در دساااان    و 60شااااهریور    27در    • 

اد  اری  ژ قای هضاامی ن آ در اختیار حزب ا هوری اسااز ی بود. نه    و بنا بر این   و حکو ن راا ی 
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ن خااناه راه  ی دادناد و ناه اااازه  ی دادناد  ن وزار آ ن وزارن خااناه داشاااان و ناه او را باه  آ باه  

 ن وزارن خانه خارج  ند.  آ سندی را از  

به    و ن وزارن خانه آ سااندی از    و بهنفام ساارپرسااتی بنی صاادر بر وزارن خاراه   و بدین سااان   •   

ساار    و قای  یر حسااین  وسااوی آ  واه ن نکردن با وزارن    و بیرون برده نشااده بود. بنا براین 

و می ساخن    و زارن خاراه ربال پیدا ن ی  رد. ساازندگان این دروغ ساوزنی به بردن اساناد از و 

نهاا ن ی گنااد و از این  آ زور ادار و  وتاه بین دارناد و از ا ور از ی در  حادوده دیاد و ال 

 عا مه پنهانی    و دروغها ن ی توانند بسااازند. به ایران تااوز نظا ی شااده بود. بر ساار گروگانها 

نسانو در حال  آ قای  یرحساین  وساوی خود نیز قربانی  آ روز  در حال اناام بود. اساتبدادی  ه ا  

داشن هرصتی و    و در اهان   و به ی ن ان زب   و ساخته شدن بود. ایران در حوزه بزرگ اسز ی و 

 وقعیتی بی ه تا  ی اسان. نیاز ند سیاسن خارای درخور این  وقعین بود. ا ا نه  زتاریا و  

نها در  ار تصااارف قدرن  آ ه ن ی نهادند.  نه ساااران حزب ا هوری اساااز یو وقعی به اینه  

نهاا را نیااز ناد تصاااارف وزارن خاارااه و باانا   ر زی و  آ   و بودناد.  عاا ماه باا ریفاان و بو  

ت ز برای »گرهتن هر اانادهی  ال قوا از    و وزارن باازرگاانی و وزارن دهااع  ی  رد. از این رو 

ال ینان خود بر وزارن  بنی صادر« و بر نار  ردن ر یق بان   ر زی و گ اردن اهراد الرف ا 

نهاا بود. یا  دلیال  خاالقتم باا وزارن خاارااه  آ ت زی ه اه روزه    و خااناه هاای خاارااه و باازرگاانی 

اموگیری از سااماله سااران حزب ا هوری اسااز ی و  زتاریا بر    و قای  یر حسااین  وسااوی آ 

قای  یرحسااین  وسااوی از ساایاساان خارای و  آ وزارن خاراه بود. ا ا دلیل دوم اندازه االزع  

قصادم بر بنا  ردن سایاسان خارای بر  وازنه ود ی بود. نخسان وزیری او و انفی  ه ب دن  

سااال ادا ه یاهن و در شااکساان به پایان رسااید و  وقعیتی  ه از دساان رهن و هرصااتی  ه    8

به اسات رار گقته ام و    و  د آ ننه  آ  د  آ   و زادی آ بر سار تاربه ان زب و اسازم ب ثابه بیان    و ساوخن 

ید. الرهه این  آ  ی گویم نرا ن ی خواساتم وزارن خاراه به تصارف حزب ا هوری اساز ی در 

دخالتی داده نشد.    و در قم رو سیاسن خارای   و قای  یرحساین  وسوی آ به    و  ه در ت ام این  دن 
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به خ ینی    او   و  د و اهتضاااح ایران گین اهانی شااد آ ناا  ه وقتی هیون    هارلین به ایران  آ تا  

 نا ه شکاین نوشن. 

در    و 1362اسااااقناد    20راوی ناا اه ای باه تااریخ   و بهنفاام اادا شاااادن از بنی صاااادر   - 11/   1

نه تنها  ی گوید در گذشااته ه کاری واود نداشااته    و صااقحه به بنی صاادر نوشاان. در نا ه 14

 صادق نبوده اسنن   و بمکه ها   ی گوید در اتحاد  با بنی صدر   و اسن 

  ، یم زودتر محقق شدود. و اال ی دلیل با شدما وارد همکاری سدیاسدی شددیم که سدرنذونی ر »اسداسداً به این       

 موضوعیتی نداشت و ندارد«.   ، از اساس   ، چه در گاشته و چه در حال حاضر   ، قضیه همکاری با شما 

 

 پاسخ در باره پرس  دومن   ❊

 

احت ال  ی    و خود نیز   و  وضاوع پرسا  دومو دروغی بق  ضاح  اسان. پرسا   نندگان   –   2

 داده اند  ه دروغ اسن. این دروغ تازه ساز اسن. زیران 

 اارا باز  ی گردد به انتخابان ریاسان ا هوری و انتخاب شادن بنی صادر به ریاسان    - 1/   2

صاادر به ریاساان ا هوری    قای بهشااتی گقته بودن یا انتخابان ن ی شااود و یا بنی آ ا هوری.  

انتخاب ن ی شاود. ا ا هم انتخابان شاده بود و هم بنی صادر به ریاسان ا هوری انتخاب شاده  

بود. از داخل حزب ا هوری اساز ی االزع دادند  ه ساران حزب  ی خواهند  انع از رسا ین  

نظر  ن سااران  ی گقته اند  ه به  آ   و ن االزع آ یاهتن ریاساان ا هوری بنی صاادر شااوند. بنا بر  

ریااساااان    و  ااه بیشااااتر و ر ن ی  ناد. پق اگر در ز اان حیاان او   3قاای خ ینی  آ   و پزشااااکاان 

دولن را  ی باید در دسن گرهن و اوتنا ی به    و بعد از حیان او   و ا هوری بنی صادر تنقیذ نشاود 

 انتخاب شدن بنی صدر نکرد و... 

قای اح د خ ینی در  یان گذاشاان و از او خواساان با پدر خود  آ بنی صاادر این االزع را با       

قای خ ینی نیز  واه ن  رد و  راسام  آ صاحبن  ند و  راسام تنقیذ در بی ارساتان اناام پذیرند.  

 نیز اناام گرهتند.  

قای خ ینی را  عاینه  ند. بسااا تشااخیا صااحیی  آ بنی صاادر خواساان د تر ت ی زاده     –   2.2

حتی پزشااکی یا    و بر  ساای   و قای خ ینی اصاارار داشااته اساان بی اریهای او آ   و نباشااد. از قرار 

از خارج    و شاکار نفردند. لذا با ت اضاا  واه ن نکرد. بنا براین آ   و پزشاکانی  ه  حرم ن ی دانسان 

  ار نبود.  وردنی در  آ پزش   

به قدرن وزقه داشااتند نه    و ا اوتی  ه بنای  ار خود را بر  رگ خ ینی گذاشااته بودند   - 3/   2

در دوران روابال پنهانی با حکو ن ریفان  ه اهتضااح ایران گین را ببار    و بعدها   و ننانکه   و به او 

  و یفان  شاااور ا نیتی ر   و به    هارلین   و   ام وزارن خاراه اساارا یل   و از الریگ   ینی   و ورد آ 
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حتی حااضاااارناد خ ینی را نیز    و نهاا ح اایان  ناد آ پیاام دادناد  اه هرگااه حکو ان ریفاان از دولان  

 دوی اسان او با قتل خ ینی  واه ن نکرده اسان.) این خبر    و بکشاند.    هارلین در  تاب خود 

را در آن ایام یکی از تاار در آل ان  ه با آقای ناالگ نوری خویشاااااوندی دارد نیزو به یکی از  

 ستان   ه از سر راه برداشتن خ ینی باشد را گقته بود(. دو 

قاای خ ینی برای خنثی  ردن  زتااریاا و حزب  آ بنی صاااادر بر این گ اان بود  اه واود    - 4/   2

وزقه ای به  رگ او نداشاان و اصاارار بر زنده  اندن او    و ا هوری اسااز ی ضاارور اساان 

ن »این  و نزد او رهته اند و گقته اند داشاان. غاهل بود از این  ه سااران حزب به او نا ه نوشااته  

  ه نشد«و 

نها گقته اسانن شا ا ساعی  آ یعنی ن ی باید بنی صادر ر یق ا هوری  ی شاد و شاد. او نیز به  

نها ااازه ت مب در انتخابان را داده اسااان. ت مبی  ه  آ  نید  امق را در دسااان بفیرید. یعنی به  

 او بود.    سبوق به ااازه   و نها در انتخابان  امق اول  ردند آ 

قای اح اد خ ینی راساااان را دروغ  رد و گقانن بنی  آ   و ز ان  ودتا هرا رساااایاد. این بار   - 5/   2  

 اه بیشاتر زنده نیسانو دروغفوی بسایار  م حاهظه ای بود و    3صادر به  ن  ی گقن پدر شا ا  

 اه بیشاتر زنده    3بنی صادر از  اا  ی دانسان پدر او    ن شاکاری داشان آ دروغ  تناقض ساخن  

ردند. پیشاانهاد او را هم  نیساان؟ اساام و رساام پزشااکان  عالج او را از بنی صاادر پنهان  ی   

  و  اه بیشاتر زنده نیسان؟. بنا براین   3قای خ ینی  آ نپذیرهتند. پق از  اا بنی صادر  ی دانسان  

قای خ ینی  ی باید داده باشاااند و یا پزشاااکان  عالج او.  حارم نداده بودند  آ االزع را یا  حارم  

ان  عالج او گقته اند.  قای اح د خ ینی گقته اسان بنی صادر به او گقته اسان. پق پزشاک آ زیرا  

نها با ساااران  آ نها با بنی صااادر راباله نداشاااته اند و تا ا روز نیز   تر راباله با او ندارند.  آ ا ا  

 حزب ا هوری اسز ی راباله داشتند. 

قای اح د خ ینی نیز پادا  خود را گرهن و توسااال رژیم  شااته شااد تا دولن ایران گیتی ها  آ     

 است رار پیدا  ند. 

 یز  ردن راباله ها  آ راسن اسن  ه بنی صدر اانبدار سیاسی و غیر خشونن  گرنه    - 6/   2

گرنه  خالف بکار بردن زور    و  یان ساز ان ها و هعانن و شخصیتهای سیاسی بود و هسن 

قای خ ینی از او خواسن )روزی پی  از  آ گرنه    و برای حذف گروههای سیاسی بود و هسن 

ا ا نه با این    و ی را  حکوم  ند و او نپذیرهن ساز ان سیاس   8»وزل از هر اندهی  ل قوا«(  

قای خ ینی  آ راباله داشن. او نا زد ریاسن ا هوری شد وقتی    و ساز ان و نه با حزبهای دیفر 

و  زتاریا و حزب ا هوری اسز ی و دیفر حزبها نیز  خالف او بودند. او در ریاسن  

ا انتخاب او به ریاسن  زادی هعالین حزبها و گروههای سیاسی بود  ه ب آ ا هوری  داهع  

ا هوری  خالف بودند. ر یق ا هوری  نتخب  ردم و  داهع ح وق انسان و ح وق  می و  

نیاز ند ی  گروه سیاسی برای حکو ن  ردن ن ی شود. بدیهی    و ح وق گروههای سیاسی 
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گاه  ی شود؟ او  آ  اا از این ح ی ن    و اسن و ل زور داری  ه هدهی از قدرن ن ی شناسد 

 حور قدرن  ی سازد. از یاد نیز  ی برد  ه بنی صدر در دوران ریاسن    دروغ را بر 

زادی هعالین  آ دسن نیاز به سوی هی  ساز ان سیاسی دراز نکرد. در ه ان حال از    و ا هوری 

نها با ت ام توان ح این  رد. نخستین  یثاق را با حزب ا هوری اسز ی ا ضار  رد. نه  آ 

ی از است رار دیکتاتوری »حزب واحد«  ه سران  برای حکو ن  ردن  ه با هدف اموگیر 

  و  یثاق را در دم ن ض  ردند. در ووض   و ن بودند. از این رو آ حزب ا هوری اسز ی شیقته  

ورد  ه ادا ه دادن به آ وضعیتی را بواود    و  ودتا   

 

ن را ایااب  ی  رد. تشاکیل شاورای  می   او ن  آ اسات ا ن و سااز ان دادن به    و تاربه ان زب 

به روشااانی تعریف  ی    و و در وین حال هدف ها   و اصاااول راهن ا   و ن آ نیاز ند  یثاقی بود  ه در  

در شااورای  می   او ن گرد  ی    و ن اصااول و هدهها آ شاادند و ساااز انهای ساایاساای  واهگ با  

  دند.  آ 

 ن پاسخ پرس  سوم   ❊

 

پاساخ  ی دهم. نخسان    و بار دیفر   و با واود این   و داده ام   به این پرسا  پی  از این پاساخ   –   3

ی  ناراساتی ن ایان از قول بنی صادر واود داردن بنی صادر    و در پرسا    و ور  ی شاوم  ه آ یاد 

»ادا خواهم شاد« و این او نبود  ه ادا شاد. هرصاتی نیکو اسان    و نفقن اگر پا را  ج بفذارید 

 توضیی بدهمن   برای این  ه نخسن اتحاد بر اصل  وازنه ود ی را 

  و زادی هدف  ی شاوند. پق آ اسات زل و    و قدرن هدف ن ی شاود   و بر اصال  وازنه ود ی   - 1/   3

اتحاد   یسار اسان.  یثاق ه ین    و  ونی ژ زادی و ودم ه آ تنها بر سار اسات زل و     و بر این اصال 

 سه اصل را  ی داشن.  

 وازنه    و زادی اتحاد  ی  ند و اصال راهن ای و ل او آ ا ا اتحاد  ننده ای  ه بر سار اسات زل و    

هرگز در ادا ی پی  قدم ن ی شااود. بر ساار حگ  ی ایسااتد و حگ را اظهار  ی    و ود ی اساان 

زادی اسان را با هدهی اانشاین نکنند  آ  ند. اگر ه ه بر سار حگ بایساتند و هدهی  ه اسات زل و  

اختزفو گویای اانشااااین  ردن    و  د آ ید. اگر اختزف پدید  آ اختزف پدید ن ی    و ساااان  ه قدرن ا 

زادی اسان اساتوار  انده  آ یا الرهی  ه بر هدهی  ه اسات زل و  آ زادی با قدرن اسان.  آ اسات زل و  

 ی باید از اتحاد خارج شااود؟ نه. بر او اساان  ه    و به دلیل تر  هدف از سااوی دیفری   و اساان 

 ده  آ فوید. انحراف از هدف را بفوید. الرهی  ه به خد ن قدرن در شااااکیبا باشااااد و حگ را ب 

 ه ادا  ی شاود و    و یا به هدف باز  ی گردد و یا این او اسان   و یکی از دو  ار را  ی  ند   و اسان 

  و ادا شاادن خود را اوزن  ی  ند. از ز انی  ه  وازنه ود ی را بسااال داده ام و بر این اصاال 

این رو  را بکار برده ام و بدون    و بدون یکبار اساتثنار   و ام   زادی را بازاساته آ بیان اسات زل و  
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قدرن گرایان اتحاد را تر  گقته اند و  اهین خوی  را بر اا عه شاناساانده و    و یکبار اساتثنار 

 رهع زح ن  رده اند. 

ساندی بق  هم هم از لحاظ حاصال  ار اسان    و قای راوی به بنی صادر آ صاقحه ای    14نا ه       

ل  وازنه ود ی برحگ  ی ایسااتد و حگ را بیان  ی  ند و انحراف از  بر اصاا   و وقتی ی  الرف 

حگ را ها   ی گوید و هم از نظر ح ای ی  ه گقته و نوشاته شاده اند و بر ذا  ه ساران سااز ان  

شااهریور تا    31نشااریه ان زب اسااز ی )    82 ااهدین خو  نیا ده اند. این نا ه در شاا اره  

 اسخ روشنی به ت ام پرسشهای پرس   نندگان اسن. ( درج اسن. این نا ه پ 1363 هر    13

ن  انده اسن. ادا شدگان  آ در    و در هر اتحادی وارد شده   و بنی صدر در و ر سیاسی خود          

به ذ ر دو    . به ترتیبی ادا شاده اند  ه  اهیتشاان بر  ردم شاناخته شاده و رهع  زاح ن  رده اند 

 ن ونه بسنده  ی  نمن 

زادی و رشااد بر  آ اساات زل و    و هدهها   و 60از ورود به هرانسااه تا خرداد    و قای خ ینی آ اتحاد با    • 

  و زادی و رشاااد و ونین ا هور  ردم آ اسااازم ب ثابه بیان اسااات زل و    و  یزان ودالن اات اوی 

خالاب به  ردم دنیا بیان شااده اند.  ا ووه پاسااخهای او    و قای خ ینی آ از زبان    و بودند. اینه ه 

نه هتوای شاروی او    و زادی ونوان بدهیم آ به پرساشاهای روزنا ه نفاران را  ه بیان اسات زل و  

نها  ه در  آ در حضاااور و برابر اهانیان اسااان. از    و  ه تعهد او ب ثابه ساااخنفوی ان زب ایران 

ادند و بسایاری نایساتادند. اگر ایساتادگی بر حگ  ن اصاول ایسات آ  ساانی بر    و ان زب شار ن  ردند 

حرهها ی را زده ام و حان نزم    و قای خ ینی ناگزیر ن ی شاد بفویدن در هرانساه آ   و ایساتادگان نبود 

بادون  شااااکال در  ی یااباد  اه    و نهاا را بفویم. هر  ق دین دارد و اگر نادارد آ  ی بینم وکق  

پق  سای    و م باشاد و هم بر ونین ه یه   کن نیسان در اسازم هم اصال بر ونین ا هور  رد 

 در پی ابار شدن اسن.    و  ه دم از ونین  الم ه ه یه  ی زند 

( و خاالرنشااان شاادن قانون  60نوبن )تا  ودتای خرداد    75نهم  آ   و ن ض قانون اساااساای       

شاکنی های  توساال بنی صادر و  عا مه پنهانی او و دساتیاران  بر سار گروگانها با ریفان و  

ناگزیر     و ناتوان شادن  در شار ن دادن بنی صادر در بازساازی اساتبداد وابساته   بو  و... و 

یکی در برابر    و  یمیون بفویند بمه  ن  ی گویم نه. ن اد زور   35 رد  ودتا  ند و صریی بفوید  

ه ه شاد و دساتور داد زودتر  ار بنی صادر را بساازید. ایساتادگی بنی صادر و دوساتان ه کار  

با اال ینان خاالر گقتمن    و به اساتناد نتیاه ابتز   و ن روز آ ساان  رد.  آ ایران    انتخاب را بر  ردم   و او 

 ا  ی رویم تا ب انیم و ش ا  ی  انید تا بروید. و این   ردم ایران ونین ا هور  ردم و  ردم  

   سانری را پذیرهته اند. 

ور شاوم  ه زورپرساتانو  نالگ صاوری بکار  ی  آ تاربه شاورای  می   او نن نخسان یاد   • 

با یکدیر   ایساه و نتیاه دلخواه خود را    و غیرقابل   ایساه ها را   و یعنی با   ایساه صاوری   و برند 
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قای  آ با    و قای خ ینی پی  از تاربه را آ  ی ساااازند  ه یکساااره دروغ اسااان. توضااایی این  ه  

خ ینی بعد از تاربه ) با سااانسااور  ردن این واقعین  ه تنها بنی صاادر و دوسااتان ه کار او  

ز ون بود  ه  آ به ی ن این    بودند  ه شاااااون ورود به ابتز با او و دساااتیاران  را داشاااتند و 

باز شاناخته شاد ( یکی  ی  نند و ان زب    و از خ ینی در  بارزه با اساتبداد شااه   و خ ینی در قدرن 

زیر س وال  ی برند.    و نها  ه بر اصول راهن ای ان زب ایران وها  ردند را آ بزرگ  ردم ایران و  

ند. این ساااز ان و رهبری  ن بکار  ی بر آ ه ین رویه را به ساااز ان  ااهدین خمگ و رهبری  

ر ان خواه بشااا ار بودند.  حبوب ه فان بودند. تا وقتی  ه شاااعار  آ اوانان    و پی  از ابتز   و ن آ 

نها  خالقن ومنی و و و ی ن ی شااد. این ساااز ان را  آ با    و »خ ینی ر یق ا هور«  ی دادند 

ونی را ن ض    ژ زادی و ودم ه آ اصااول اساات زل و    و قای راوی به ی  هرقه بدل  رد. در ابتز آ 

البته    و  رد. به خد ن صاادام و سااپق ورضااه  ننده خد ن به هر قدرن خارای شااد. این هرقه 

ن ساااااز ان ندارد. زح ن شاااااق ورود در ابتز با این ا اون را نیز بنی صاااادر و  آ ربالی به  

شاکار شادن این واقعین بر ه فان گشانن  آ   و بر خود ه وار  ردند. حاصال تاربه   و دوساتان او 

پی  از    و تنهاا وقتی  سااااانی بر حگ  ی ایسااااتناد   و قادرن را هادف  ی  ناد   و هر ق و هر ا ع 

نها  آ اا عه از شار    و شاکار  ی  نند و نون شاناخته  ی شاوند آ  اهین خود را    و رسایدن به قدرن 

و سااران حزب    قای خ ینی آ .   ایسااه رو  ابتز با رو  ساار وب خونین  ه  در ا ان  ی  اند 

  ایسااه دو    و   ایسااه ای واقعی اساان. نرا  ه این   ایسااه   و ا هوری اسااز ی در پی  گرهتند 

ورده اندن  آ رو  بر دو اصاااال راهن ا و دو هدف هسااااتند و دو رو  دو نتیاه  تضاااااد ببار  

برای ساز ان    و قای خ ینی و دستیاران او آ سر وب خونین غیر از ارتکاب اناین بزرگ توسال  

 ااهیان این رهبری و    و رو  ابتز   و ورد. در ووض آ  حبوبیان بباار   و ن آ رهبری   اااهادین و 

 نها شد.  آ شکار و سبب  غضوبین  آ ساز ان را  

  و ن بود آ با سر ایه ای  ه حاصل  بارزه بانیان ساز ان و اوضای    و هرگاه رهبری سااز ان        

باه دهااع از خود    و  یز آ ق اار ن ی  رد و بر اصااااول سااااه گااناه وهاا  ی  رد و در رویاارو ی قهر  

وضاعین سایاسای ایران دیفر بود و    و  ده بود و ا روز آ ز ون پیروز بیرون  آ از    و بسانده  ی  رد 

پرسا   نندگان نیز این پرساشاها را ن ی  ردند. ان اینکه پرسا   نندگان و دیفران نباید از یاد  

ناشااناخته ب انند و صااحنه    و زورپرسااتان  ی توانسااتند   و  د آ ببرند  ه هرگاه ابتز ی در  ار ن ی  

 بسیار الوننی  نند.  سیاسی را ه ننان در تصرف خود نفاه دارند و ز ان تحول را  

  و در ایران اسان  ه ت ا ی بیانهای قدرن   و حاصال تاربه بق گران در اسان زیرا   و بدین ساان       

یکسااره بی اوتبار شااده اند.    و زادی و از رهفذر ابتز آ به ی ن تدوین و انتشااار بیان اساات زل و  
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د. در ایران اسان  ه  در ایران اسان  ه از راه تاربه بی اوتبار شاده ان   و  رام های قدرن هراگیر 

 .  این  گرایشهای اانبدار  ردم سانری بزرگ ترین پایفاه اات اوی را استه اند 

 قای راوی با الوالن العربین آ ا ا در باره خشونن و  صاحبه    - 2/   3

یم بسایار  وشاید واقعین  ژ ن شاروع نکردند. ر آ خشاونن را سااز ان  ااهدین خمگ و رهبری    • 

برغم این    و خرداد   30وع  نندگان  بارزه  ساامحانه بباوراند. ا ا تا  نها را شاار آ را وارونه  ند و  

برخورد توساال پاساداران و دیفر ووا ل    1200  و در شاهرهای ایران   و در هر هقته   و واقعین  ه 

اهراد ساااااز ان  اااهدین    و نهاا به قتال و ارح  ی انااا یاد آ  د و بساااایااری از  آ یم بواود  ی  ژ ر 

اوز یه ای صاااادر  ردند و    و خرداد   30دهاع  سااامحانه نیز ن ی  ردند. پی  از    و از خود   و خمگ 

به    و یم ژ حگ دهاع از خوی  را خاالر نشاان  ردند. این ه ان اوز یه اسان  ه تبمیغان ر   و ن آ در  

اوتراف    و قای  وساااوی تبریزی آ نکه  آ ن را اوزن قیام  سااامحانه خوانده اند. با واود  آ   و دروغ 

نها بودند  ه در دساان  آ دروغ سااازان هنوز  دویند  ه    و غاز نکردند آ    رد خشااونن را  ااهدین 

 بردن به اسمحه ت دم استه اند.  

انااام گرهان. گروههاا ی  اه    و هر اار  اار نزم بود   و برای این  اه اساااامحاه بی ن   شااااود         

  و نها تضا ین شاود آ اسامحه داشاتندو حاضار شادند اسامحه را به شارال این  ه ا نین هعالین سایاسای  

قای خ ینی و دسااتیاران او بودند  ه حاضاار نبودند بفذارند قانون اساااساای  آ ین بفذارند. این  ز  

اارا شود و ا نین هعالین سیاسی برقرار شود. حتی او حاضر به دادن تو ین اانی نیز نشد. به  

 اده بودند بشاارال تو ین اانیو اساامحه را ز ین  آ حزب د و ران و  و مه  ه    و دو ساااز ان  رد 

آقای خ ینی ا ا تو ین نداد و به سااز ان  ااهدین خمگ نیز گقنن نخسان اسامحه خود    و بفذارند 

قای خ ینی به سااااران ارت   آ نها ندیده بودند  آ یا  آ بعد  ن شاااا ا را  ی پذیرم.    و را تحویل بدهید 

در توایه اودام ساران ارت  گقنن انایتکاری    و تو ین  تبی داد و نون بر  رسای قدرن نشاسان 

 نها  اهی اسنو؟  آ نیاز به  حا  ه ندارند. احراز هوین برای  اازان شدن    و اینها  حرز اسن 

نه  سی    و باواود وهد شکنی های  کرر و  شتن  سانی  ه به قول او اوت اد  رده بودند        

 اسمحه را ز ین بفذارد؟   و حاضر  ی شد بدون تحصیل تض ین قانونی 

یم خ ینی بود  ه اناگ  ژ پرساااا   ننادگان ی  الرف را هرا و   رده اندن ر   و بدین قرار         

ورصاه انگ  رد. هرگاه قرار باشاد  شاته شادن    و درون  رزها را نیز   و در  رزها را  اهی ندید 

دسااان  م  ی باید بکار اهتادن  اشاااین اودام و    و قای راوی را ببینیم آ هزار تن  ورد ادوای    2

ن ی    و ینیم و انصااف بدهیم. وقتی ی  الرف نند برابر  ی  شاد گاه شابی نند صاد اودام را هم بب 

یم او اساان.  ژ قای خ ینی و ر آ توان از الرف دیفر خواساان از خود دهاع نیز نکند.   صاار اول  

نرا  ه تااوز به قانون اسااسای و ح وق انساان و ح وق ا عی  ردم ایران را او و دساتیاران  

به انگ داخمی و خارای    و ه پایان دادن به خشاااونن نها بودند  ه هراخوانها ب آ غاز  ردند و  آ او  

هم او    و قای راوی ساخنی را گقته اسن  ه پرس   نندگان ن ل  رده اند آ را ناشانیده گرهتند. اگر  
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  و زادیها را برقرار  ند آ یم به خشاااونن پایان بدهد و  ژ  کرر نیز گقته اسااانن به  حض این  ه ر 

قای خ ینی  آ پرسا  از    و ه براساتی اا دارد  ااهدین نیز به خشاونن پایان  ی دهند. پرساشای   

زادی و ح وق  ردم و انسااان تااوز  آ و دسااتیاران ایران گیتی او اساان  ه نرا به اساات زل و  

قای هاشااا ی  آ  ردید و نرا هراخوانها به ت کین از قانون اسااااسااای را ناشااانیده گرهتید؟ نرا  

 شان و  شاتار و برقرار    رهساناانی در پاساخ به  هندق بازرگان  ه خواهان دسان برداشاتن از 

  ا اشتباه شاه را ن ی  نیم؟و   ن پاسخ داد   و زادیها شد آ  ردن  

   و ور  ی شوم  ه بنابر تواهگ آ یاد   و با این واود         

  ااز شد  و   و در   ام دهاع   و بکار بردن قهر   -   1

یم  تااوز  ژ ن  ی شاادن  بارزه  ساامحانه به رهبران ر آ  وز  قر آ رو   ی باید و ل به    –   2

  نحصر  ی گشن. و   و ان زب و اسزم و ح وق  می و ح وق انسان به  

بمکه  ی باید با بی اثر  ردن ابزار    و شورای  می   او ن ن ی باید اانشین  ردم  ی گشن   –   3

ورد. ا روز )از ا مه بنا بر اوتراهان  آ ا کان انب  ه فانی را هراهم  ی    و یم  ودتا ژ سر وب ر 

ن تااوز  آ اه رو  بی  م و  اسااان بکار  ی رهن و از  قای  وساااوی تبریزی(  ی دانیم هرگ آ 

یم ناگزیر  ی شد زور ب ثابه رو  حکو ن  ردن  ژ پیروزی حاصل  ی گشن. یعنی ر   و ن ی شد 

زادی انسااان را بپذیرد و به حا  ین  ردم تن دهد. اگر نتیاه از این  آ را رها  ند و اساات زل و  

 نداشن.    و داده شد دلیمی از هدف شدن قدرن و تر  روشی  ه توضیی    و شد 

اوتراض ن ی شد؟ نرا    و یا به خشونن را رو   ردن و به رها  ردن رو   ورد تواهگ آ ا ا    • 

قای  آ صاااقحه ای    14نند ا مه از نا ه    و و روز  ره. در این باره و در باره ن ض ساااه اصااال 

گویای انت اد    و   - هربار راساان را با پوشاا  دروغ پوشااانده اساان    و ن آ در    و  ه   – راوی  به  ن 

 ست ر اسنن   

فکر می کنم به یاد دارید که هرگاه    ، پس از تشدکیل شدورای ملی مقاومت   ، اما در باره اختالفاتمان »       

 ...«   در قبال سیل اتهاماتی که ن ار مجاهدین می کردید   ، اختالفات به مناسبتی اوج می گرفت 

ا ا »سایل اتها ان« از انت ادها از قول و هعل ساران سااز ان در ن ض اصاول و اانشاین          

نا هو    و نه  ی توانستند باشند؟ در ح ی ن   و  ردن رو   ورد  واه ن با خشونن ونان گسیخته 

 خود  حتواهای  »سیل اتها ان« را بازگو  ی  ند.  

هی  ناشناخته سیاسی    و م ایران شادن ا روز ه ه ساود برای ایران و  رد   و و حاصال تاربه          

ن ی تواند بفوید    و براا نیساان. نساال ا روز انتخاب روشاانی دارد و هرگاه انتخاب  نا باا شااد 
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زورپرستان را انتخاب ن ی  ند. به    و زادی زندگی  ند آ ن ی شناختم. هرگاه بخواهد در است زل و  

 رسن بکار رهته اسن و  ی رود.  وششی ارج  ی نهد  ه در شناساندن سه ر ق  ثمر زور پ 

 

 پاسخ به پرس  نهارمن   ❊

 

قای حسان حبیبی نیز به اسارا یل دوون شاده و  دن دو  آ   و قای تک یل ه ایون آ ا ا غیر از    –   4

گزار  ساقر نوشان و به اات اوی نیز دوون شاد و    و هقته را در اسارا یل گذراند و در بازگشان 

قای  آ   و سااخنرانی نیز  رد. تنها  ساای  ه در باره سااقر خوی  به اساارا یل سااکون  رده اساان 

نام او را نبرده اند. ا ا ساقر بنی صادر با    و حبیبی اسان. از ا مه به این دلیل  ه پرسا   نندگان 

 تقاون  اهوی داشن. توضیی این  هن   و سقر این دو 

از ساز ان دانشاویان وابسته به ابهه  می ایران دوون شد  ه ن اینده ای به  نقرانق    - 1/   4

بقرساتد.   یته دانشافاهو بنی    و بین ال ممی سااز انهای دانشااو ی  ه در اسارا یل تشاکیل  ی شاد 

این بود  ه سااز ان    و صادر را انتخاب  رد. از ا مه دنیمی  ه سابب شاد   یته دوون را بپذیرد 

یم شااه   تر  ی توانسان دانشااویان را سر وب  ند. قرار بر ی  اقا ن  ژ یاهن و ر   رسا ین  ی 

 هقته ای در اسرا یل شد.   2

  –  تنی را برای ارا ه به  نقرانق تهیه  ردم.  تن  ربوال  ی شااد به راباله سااماله گر    - 2/   4

به    و مه از ا    و زیر ساااماله و  پیشااانهادهایی را  ه برای تغییر این راباله در بر داشااان. در  تن 

ب ثابه ارت   سات ر غرب ساماله گر در خاور یانه پرداخته شاده بود.    و تقصایل به ن   اسارا یل 

تحقیقات اجتماعی رفتپ تا متن را که تنثیر  به  دساااساااه  الالعان و    و روزی پی  از ساااقر 

شششده بود بگیرم و برای پخش میان شششرکت کنندگان بیرم  متصششدی تنثیر که هوادار  

داد که صشفحه مربوک به اسشرا ی  سشانسشور ششده اسشت  از سشفر اعالن  اطال،    ، جیهه ملی بود 

قای دکتر صششدیقی ر یس مجسششسششه بود  تلفن کرد و دلی  انصششراف را  آ انصششراف دادم   

پرسشید  دلی  را گفتپ  نتیجه این ششد که صشفحه سشانسشور ششده در جای نود قرار گرفت   

 سفر انجام شد   

مد و مرا به مح  کنفرانس برد  از من نواست  آ   راهنما با نودرو   ، غاز صی  آ در    ، روز دوم 

مد و  آ در نودرو بمانپ تا برود بپرسششد کنفرانس تشششنی  میشششود یا نیر؟ نیپ سششاعتی بعد  

 گفت: کنفرانس دیروز عصر پایان یافته است.   این سانسور دوم بود  
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برنامه ای ترتی  داده بودند که بازدید از دانششگاه و کییوتس و مدارسشی که دانش    - 3/   4

 : نها در  می نواندند را در بر می گرفت آ موزان عرب نیز در  آ 

نها صشحیت  آ دیدار ششد  با    ، بر لسش  اتفاق   ، با دو دانششجوی عرب   ، در صشحن دانششگاه   • 

نها گفتپ یک علت  آ جود دارند  به  دانشجوی عرب و   8فق     ، کردم  معلوم شد در دانشگاه 

مششاهده واشعیت فلسشاینی های تر  وطن نگفته    ، از علتها ی که این سشفر را پئیرفتپ 

 است  نواستپ گزارشی را تهیه کنند و به من بدهند   

در    ، روز بعشد به کییوتس رفتیپ  تمشام روز به ماشالعشه کییوتس پردانتپ  تا هنگام سششفر من   • 

زمون های موفو  آ اسشرا ی  را بهششت سشوسشیالیسشپ تیلی  می کردند و کییوتس ها را    ، ایران 

سشوسشیالیسشمی می ششمردند که نه بر اثر اسشتقرار دینتاتوری پرولتاریا که از راه ششرکت  

مشده بودنشد  امشا مشششاهشده دقیو، معلوم کرد کشه کییوتس هشا  آ جود  داوطلیشانشه انسششانهشا بو 

والدهای نرامی مسشتقر در مرزها هسشتند  هر زمان وظیفه نرامی نود را از دسشت می  

ن زمان لزب کارگر اسشرا ی  بر کار بود  امروز  آ عمر نود را نیز از دسشت می داد     ، داد 

 بهشت سوسیالیسپ نیست  ن  آ راستها و راستهای افراطی برکارند و نیری هپ از  

در مجسشسشه، من در بخش ماالعات و    – هپ بلحاظ جامعه ششناسشی ششهری    ، دیدار از لیفا   • 

اهمیت داششت و هپ بخاطر نقش این ششهر در مالک    – تحقیقات ششهری کار می کردم  

از طریو واسشاه    ، فلسشاین ششدن اسشرا یلی ها  در این ششهر بود که از جمله دانسشتپ  گونه 

زمین ها را از فلسششاینی ها می نریده اند و زمینه را برای مهاجرت    ، یان کردن غیر یهود 

 ماده می کردند  آ یهودیان به اسرا ی   

  ، ن دو دانششجو آ   – بخششی که در تصشرف اسشرا ی  بود    –   ، در مراجعت به بیت المقد    • 

راهنمای اسشرا یلی را غافلگیر کردند و مرا با نود به کافه ای بردند  گزارششی را که تهیه  

در وطن    ، فلسشاینی ها   ، ن آ دادند  ششناسشنامه های نود را نششانپ دادند  بنا بر    ، کرده بودند 

نها قید شششده  آ از سششفر به بسششیاری مناطو محروم بودند  این مناطو در شششناسششنامه    ، نود 

 بودند  
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سشرو کله راهنمای اسشرا یلی پیدا ششد  دو    ، وز نیپ سشاعتی از گفتگوهایمان نگئششته هن       

سشان  آ کاری    ، وردن این فرصشت کوتاه و گفتگو آ دانششجو، تواشی  دادند که به دسشت  

  ، راهنما نیر داد فردا می باید به تهران بازگردم  بدین سشان   ، نیوده اسشت  عصشر همان روز 

 روزه شد    5یا    4  ، سفر دو هفته ای 

 گزار  سفر را نوشتپ:   ، در بازگشت   • 

روششن کردم که بهششت سشوسشیالیسشمی درکار نیسشت  والدهای نرامی در کار اسشت     –   1  

 مقاومت کنند    ، تا رسیدن قوای نرامی   ، نها این بود که در صورت لمله آ نقش  

 بیگانه ای تحقیر شده اند    ، فلساینی ها در وطن اشاا  شده نویش   –   2  

ی   دموکراسشی نرامی« اسشت   را که ارتششیان قششر برگزیده  دموکراسشی اسشرا    –   3  

 بشمارند  

اسشرا ی  لضشور نرامی غرب در مناقه نفت نیز جهان اسشت   را که سشازماندهی    –   4  

مشده  آ در راباشه بشا نقش مناقشه ای اسششرا یش  بشه عمش     ، دولشت و قوای نرشامی و نیز جشامعشه 

 است  

سشوسشیالیسشپ در اسشرا ی « بی اثر ششدند و در  بدین سشان بود که تیلیاات در باره  بهششت       

تمای  هوادار لقوق فلسشاینیان قوتی به    ، به نصشو( در سشازمان دانششجویان   ، جیهه ملی 

 تمام گرفت و فلساینیان دوستان بنی صدر شدند  

هنوز این نرر را نداششتپ که نیاید با    ، ن زمان آ با گلدامایر دیدار ننردم     ، ن سشفر آ اما در    • 

اگر پیششنهاد می ششد    ، مقامهای اجرا ی دولت های بیگانه دیدار کرد  پس التما  داششت 

  ، ن می گفتپ  بعدها آ می پئیرفتپ و نرر نود را در باره اسششرا ی  و نقش    ، با او دیدار کنپ 

زمشانی بود کشه    ، ن آ و    در تهران بود کشه دیشدار بشا مقشامهشای اجرا ی بیگشانشه را نشادرسششت یشافتپ 

یک عضشو جیهه ملی به من اطال، داد، ر یس قسشمت سشیاسشی سشفارت امرینا می نواهد  

 بامن و دو سه تن دیگر دیدار کند و نپئیرفتیپ  

ن سشفر  ند روزه و یک دلی  نیز بر  آ فراوان دلی  بود بر سشخن گفتن از    ، بدین قرار         
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علنی بود و هپ گزار  سشفر علنی بود    ن وجود نداششت  هپ سشفر آ سشنوت کردن در باره  

بنار    ، پاسششخ شششنید و هپ در انتخابات ریاسششت جمهوری   ، و هپ هر بار که کسششی پرسششید 

صشورت سشفر را گفتند و نوششتند و محتوای سشفر را سشانسشور کردند     ، برندگان مناو صشوری 

و  معلوم می ششود که سشفر علنی بوده    ، ن سشفر می پرسشند آ این امر که پرسشش کنندگان از  

 ند افتضشاگ بین المللی هاکتیر سشورپرایز و    ، زورپرسشتانی که رواب  پنهانیششان با اسشرا ی  

ایران گیت و فرو  اسشلحه به ایران توسش  داللهای اسشلحه اسشرا یلی و واسشاه ششدن  

اسشرا یلی ها در تجارت که همچنان ادامه دارد  مخفیانه اسشت اما مرت  رو می ششود   بیار  

 ه تولید و پخش دروک مشاولند  همچنان ب   ، ورده است آ 

بخاطر لو اطالعی    ، پاسشخ می دهد   ، اما اگر بنی صشدر همه عمر به پرسشش کنندگان        

ن برنوردار می داند و کوششششی اسشت که او و دوسشتان و  آ اسشت که او هر انسشان را از  

ایجاب    ، زادی بنار می برند  یافتن این فرهنگ آ همناران او در ایجاد فرهنگ استقال  و  

از مدعیان و سشازندگان    ، با اسشتفاده از لو اطال، یافتن   ، می کند پرسشش کنندگان ایرانی 

دروغها نیز پرسشش کنند  مناو صشوری را رو  نننند تا مگر واقعیت را همان سشان که  

هسشت بششناسشند  از جمله این واقعیت را نیک بششناسشند که منتخ  مردم ایران و همناران  

امت در برابر جیار و دسشتیاران او باز نایسشتادند  از نود بپرسشند این  یک لحره از اسشتق   ، او 

واقعیشت کشه مهمترین واقعیتهشا و از لحشاظ کوتشاه شششدن عمر اسششتیشداد تشاریخی و زود ر   

 را ینسره سانسور می    ، اهمیتی بی بدی  دارد   ، ششدن رها ی ایرانیان از لاکمیت جیاران 

مانند؟ این پرسشش اسشت که به ایرانیان امنان  ششود و نررها نیره در امور جز ی باقی می  

اهمیشت کشار او و همنشاران او را دریشابنشد می دهشد نویشششتن و توانشا یهشایشششان بشازجوینشد و  

    برنیزند 

 
***** 



396 

 

1390آبان  15تا   2از  787شماره  

 از  ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
 ابوالحسن بنی صدر  

 

 ا ام  یسن؟ 
 

 

نظر   و قسر قرآن در باره ا ا ن اسن. در پاسخ  وپرس  پیرا ون نظر الباالبا ی   

ورد آاو را این سان ن د  ی  نمن نخسن تناقض ها یی  ه نظر در بردارد و پدید  ی  

به تعریقی  ه نه تناقض در بردارد و   وو سپق با رهع تناقضهای نظر صاحب ال یزان

ور  ی شوم  آباز  ی رسم.  یاد  وگی های ژاز رهبری و وی  ووردآنه تناقض ببار ی  

نها  ه  آزادی اسن. پق  آ ه رهبری  س مه  حوری ه ه بیانهای قدرن و نیز بیان  

 ی توانند ه ین رو  را در پاسخهای  ونسبن به دین و حتی  م ه ها حساق هستند

خواهند دید به تعریف  وپرس  »رهبر  یسن«  بکار برند. هرگاه ننین  نند  دیفر به

به   نزدی   یا  و  تعریف  این  ریشه  آه انند  خشکاندن  به  بسا  و  رسید  خواهند  ن 

 توانا  ی شویم.   واستبدادگرا ی   ه در و مها اسن

 

 با سالم  

درون انسان است. شما برابر با آنچه از اندیشه شما بر می آید، امر هدایت و رهبری در      

سوره بقره، صریحاً  272همواره انسان و جامعه را به اصل خود رهبری فراخوانده اید. در آیه 

یعنی وایبه    "لیس علیک هداهم و لکن اهلل یهدی من یشاء "خداوند به پیامبر می گوید :  

. برابر با  "هدایت مردم بر پیامبر نیست، زیرا خداوند هر کس را که بخواهد هدایت می کند 

این آیه و تباسیری که شما از هدایت و رهبری انسان بدست می دهید، هدایت انسان بر  

عهده پیامبران نیست. تنها وایبه پیامبران توجه دادن انسان به این استعداد ذاتی اوست. 

در حالی که وقتی متولیان دین از هدایت انسان و جامعه توس  پیامبر و اولیاء سخن می  

هدف آنها بدست گرفتن عنان رهبری جامعه و تصرف در سرنوشت آنهاست. مانند  گویند،  



397 

 

آنچه که امروز در ایران شاهد آن هستیم. استدالل های شما هر چند در خور آزادی و حقوق 

 مداری انسان است، اما از آنجا که حق را باید بی کم و کاست گبت،  

می کنم : »و جعلناهم ایم  یهدون بامرنا« یعنی،  از سوره بقره جلب    124ابتدا نظر شما را به آیه 

پیامبران را برای هدایت مردم به امر خود به امامت نایل سداختیم. پیرو این آیه، اخیرا مقاله ای از  

آقای محسدن برویان تحت عنوان »هدایت به امر در تبسدیر المیزان« را از مهالعه گاراندم. حتما 

که ابلب تباسددیری که به تباسددیر بنیادگرایی موسددوم از این توضددیت به خوبی مهلع هسددتید 

ناار به   124هسددتند، اوالً مقام امامت را مقامی برتر از نبوت می شددمارند، هانیاً در حالیکه آیه  

تعداد ک یری از پیامبرانی اسدت که قران راجع به آنها سدخن گبته اسدت، این تباسدیر یک رشدته  

آخرین آیه ای ارجاع می دهند که نامی از پیامبرانی چون  یشددین را سددانسددور و تنها به  پ آیات 

ابراهیم، اسحاق و یعقوب برده شده است. در نتیجه مقام امامت را تنها به این پیامبران اختصاص 

می دهند. اکنون پرسدیده می شدود که آیا ممکن اسدت در قران تناق  وجود داشدته باشدد، یعنی  

ا  بده هددایدت مردم  و جدای دیذر آنهدا را در مقدام امدامدت، م  در یکجدا پیدامبر را از هددایدت منع و در 

نموده اسدت. هانیاً مقام امامت چه مقامی اسدت که برتر از مقام نبوت اسدت  آیا چنین برداشدتی از  

 قرآن ممکن است  

 

 ن   پرس    به   پاسخ   ❊

 

پرس   ننده گرا ی   اله آقای  حسن غرویان را ض ی ه پرس  خود  رده اند. آن        

نظر آقای الباالبا یو صااحب ال یزان را توضایی داده اسان. قسا تی از آن  او  ندم.  را خوا 

ا ام و هرق آن با پیا بر و ن   ا ام اساااانو در زیر  ی    تعریف   نوشااااته را  ه در باره 

 آورمن 

ایصدال مأموم اسدت، یک نوع هل دادن انسدانها به سدمت یک نوع تحریک و یعنی  امامت    »          

وهو نوع تصدرف   ایصدال الی المهلوب یعنی رسداندن و واصدل کردن » و فالح و رسدتذاری اسدت  
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کندد و آنهدا را به تکوینی فی النبوس« چون امام دارای والیت اسدددت، نوعی تصدددرف در دلهدا می 

 برد. سمت مهلوب می 

توانیم امدام را تشدددبیده کنیم بده یدک آهن ربدایی کده دارای میددان عالوه بر م دال سدددابق، می   

این آهن ربا، یک اهر تکوینی برآن   این میدان قرار گیرد،   ر براده آهن توی مغنانیسددی اسددت. اگ 

دانیم که تاهیر آهن ربا بر براده آهن یک تاهیر  کند. می دارد و آن را به سدددمت خودش جاب می 

دهد به یک رییس دسدددتور می  این که وقتی م اًلتکوینی اسدددت به اعتباری و جعلی توضدددیت 

این تحریک بر اساس یک امتیاز و قرار داد ه دنبال اجرای اوامر رییس،  رود ب مریوس و مریوس می 

این رییس اسدت و دیذری مریوس و لااسدت که مریوس باید دسدتورش را اناعت کند.   اسدت که 

این قبیل است. یعنی امام والیتش برما والیت    اما یک وقت رابهه، رابهه تکوینی است و امامت از 

الیت حقیقی م ل تاهیر آهن ربا بر براده آهن در میدان مغنانیسددی  ک و ی اعتباری نیسددت، بلکه 

فرمایند: امامت نوعی تصرف تکوینی در نبوس و در جانهای انسانها است، »و هی  است! عالمه می 

نوع تصدرف تکوینی فی النبوس لتسدییرها فی سدیر الکمال و نقلها من موق  معنوی الی موق  

ی راه بردن اسدت. یعنی در مسدیر سدوق دادن و سدیر دادن،  آخر« تسدییر از باب تبعیل به معنا 

این که شدما دسدت کسدی را بذیرید و در راهی او را بکشدید. امام هم   البته به صدورت تکوینی، م ل 

این که هدایت  برد. نکته مهم نوعی کشش و جاذبه دارد که با آن افراد را در مسیر هدایت راه می 

که از یک موق  معنوی اسددت به یک موق  معنوی دیذر!  امام و سددیر دادنش مکانی نیسددت بل 

فرمایند »»و اذ کانت  یعنی امام به انسددانها در مراتب معنوی سددیر اسددتکمالی میدهد. عالمه می 

تصدرفاً تکویناً و عمالً و باننییاً فالمراد باالمر الای تکونوا بالهدایته لیس هو االمر التشدریعحی اال 

یت، یک تصددرف تکوینی و یک عمل باننی اسددت و امام در جان این وال اعتباری« یعنی چون  

یه »»و جعلنا هم ایمه یهدون  آ گاارد، پس مراد از أمری هم که در این تاهیر را می   انسددانها تکوینًا

فرماید:  یه دیذری اسدت که می آ  این امریسدت که تبسدیر آن در بامرنا« آمده امر تشدریعی نیسدت. 

(  83ان یقول له کن فیکون فسددبحان الای به یدهی کل شددی« چیس:  »انمّا امره اذا اراد شددیئا 
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در »یهدون به امرنا« امر تکوینی اسدت نه امر تشدریعی   "امر "اند که آیه اسدتباده کرده این  عالمه از 

 شود. که از نریق وحی ابالو می 

بل ما تسدیره   الای تکون بالهدایت لیس هو االمر التشدریعی االعتباری   ر اند: »فالمراد باالم فرموده 

فی قوله: انما امره اذا اراد شددیئاً ان یقول له کن فیکون فسددبحان الای بیده ملکوت کل شددی« 

فرمایند که در حقیقت امام به لحاظ مقام  اند و می عالمه از همین جا اسدددتباده دیذری هم کرده 

رای فی  امام به منزله مج   .امامت کسدی اسدت که راب  و واسدهه تکوینی اسدت در هدایت انسدان 

خدا در هدایت تکوینی انسدانهاسدت. همان نور که در جای خودش آمده که »به رزق الوری و به 

خورند و به هبتت االرا و السدماء« یعنی »بندگان و مخلوقات به واسدهه امام اسدت که روزی می 

،  واسدهه وجود امام اسدت که آسدمان و زمین هبوت و قرار دارند«، به لحاظ مقام امامت و والیت 

باشددد. گر چه نبق قاعده امکان اشددراف تمام  امام واسددهه در هدایت تکوینیه انسددان نیز می 

مندند، اما انسدان در امر مخلوقات از کانال فی  وجودی امام که حجت خدا در زمین اسدت بهره 

این اسدت که با جاذبه امام چع( در مسدیر  هدایت و راهیابی از یک فی  وی ه برخوردار اسدت و آن 

 شود. ت راه برده می هدای 

فرمایند بنابراین امام باید کسدی باشدد که به ملکوت موجودات از  بر اسداس همین نکته، عالمه می 

اینجا بحث جالبی دارند که »ملکوت کل شدی« یعنی چه  و جمله ملکوت انسدان عالم باشدد و در 

ء است و همه ی این است که حی یت ارتباد و تعلق هر موجودی با خدا، ملکوت آن ش اش خالصه 

فرمدایدد: »رب ارنی ملکوت این ملکوت را دارندد چون قرآن از قول حضدددرت ابراهیم می موجودات 

ء« یعنی »خدای حقیقت، کون و سددر هر موجودی را به من نشددان بده« خالصدده امام  کل شددی 

را    کسدی اسدت که به ملکوت موجودات و ملکوت انسدانها آگاه اسدت! چرا، چون اگر بخواهد آدمی 

تواند از ملکوت انسدان  تکویناً به سدمت سدعادت و فالح و بایت کمال خودش هدایت بکند، نمی 

بر تمام    ، بی خبر باشدد. هادی باید نسدبت به مهدی عالم باشدد و تمام جزییات نیازهای او را بداند 

خواهد هادی چنین موجود پر راز و رمزی باشدد، باید  ابعاد وجودی او واق  باشدد. کسدی که می 

فرمدایندد:  ام جزییدات وجودی او را بدداندد و اال هددایتش نداق  خواهدد بود. و لداا عالمده چره( می تمد

امام کسدی اسدت که با تمام جزییات وجودی و ابعاد هسدتی موجودات از جمله انسدان عالم اسدت و 
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فرمایند در حقیقت امر تکوینی عبارت اسدت از: » »البیوضدات داند. سدپس می ملکوتشدان را می 

ویه و المقامات البانّنیه التی یهتدی الیها المومنون باعمالهم الصدالحه و یتلبسدون بها رحمه  المعن 

ایمان با اعمال صالت من ربهم« مراد از امر همان فی  های معنوی و مدارج باننی اسدت که اهل 

 کنند.« رسند و در پرتو رحمت پروردگار آنها را کسب می خود به آنها می 

آشاااکار  ی  ندن و  دارد  ی   پرده از  بانی نظریه آقای الباالبا یو بر رو  بکار رهته      

اصاااال راهن اای وی در اینااا ثنوین اساااانن یکی ثنویِن پیاا بری و ا ا نو و یا ثنویاِن 

پیاا بر و ا اام )یعنی دو  حور هعاالی  اه یکی ابزغ  نناده پیاام )نبی( و دیفری هادایتفری  

برد( و دیفریو  را به راه هداین    نها انسانها  تصرف  ند و آ  ی تواند در درون    )ا ام(  ه 

و در  واود دارد  ه ه دیفر انساانها. در ا ام اساتعداد رهبری  ردن ثنوین رهبری ا ام و  

 فر در    - پیا بر  نهم نه به ی  اندازه. آ اسااااتعداد رهبری شاااادن    و ه ه دیفر انسااااانها 

هرگاه گقته شود  ه  ری شونده اسن.  نیز رهب   – صورتی  ه خداوند او را ا ام  رده باشد 

ن  آ از  تکوینی آن واود دارد و در انسااااان  ع ولی و حتی پیا بر  ا ا ن  در ا ام از نوع 

واود نداردو باز از اصال ثنوین پیروی شاده اسان.  نالگ بکار رهته در اساتدنل نیز نوع  

نظر او    پرش ار  ه از تناقضهای  الباالبا ی   نالگ صورن بینانه اسن. از این روسنو  ه  

 ببار  ی آوردو یکسره غاهل اسنن   در بردارد و یا 

 

آیه های قرآن و با حگ پیدا  ی   در خود دارد و یا  برداشااان  نوع   این    ه   تناقضاااهایی   ❊

  ندن 

 

با واود اینو خداوند به او هر ودن اگر    . • پیا بر اسازم )ا(   ام ا ا ن نیز  ی داشان 

  را این تناقض    هم بخواهی ن ی توانی  سااای را هداین  نیو هداین  ار تو نیسااان و...و 

خاداوناد باه پیاا بر ا اا ان نبخشاااایاده بود    - ن ی توان رهع  رد.  فر باه یکی از دو  اارن ا 

    -  2و  هسااااتناد(  پیاا بر    یاه هاای قرآن  اه در بااره آ باا هراوان  ورد  آ ) اه تنااقض پادیاد  ی  

 برداشن  آقای الباالبا ی از ا ا ن نا درسن اسن.  

• ا ا در قرآن از »ا ا ان  قر« نیز ساخن به  یان اسان. و از » ساتضاعقان روی ز ین  

و »نیاای  پرهیزگاارانن خاداونادا  اا را   اه خاداوناد اراده هر وده اسااااان ا اا اان بفردناد«  



401 

 

یا خداوند آنها را نیز  و ور هداین سااخن به  یان اساانو آ   و ا ا ان پرهیزگاران بفردان« 

 تکوینی به ا ر خود هر وده اسن و   ا شان بانتر از پیا بران اسن؟ 

هر ق تو ید شده اسن  ه  • در قرآنو هداین خداوند به  اهر و  سم ان داده شده اسن و  

هداین تکوینی در اختیار »ابر انسااان« قول بر این  ه  خود خویشااتن را هداین  ی  ند. 

 و با  این آیه ها در تناقض  ی شود. اسن 

• برداشاان آقای الباالبایی با این یادآورِی به حگ قرآنو  ه آد ی  ساا ول او ال خوی  

تولید  ی  نندو در تناقض اسن. زیرا خود اسان و  آننه از هساد تولید  ی شودو انسانها  

صاب ا ا ی باشاد  ه  ار  هداین تکوینی اسنو پق هساد  هرگاه هداین آنها  و ول به ن 

؛ یا بخاالر نصااااب نکردن ا ام و یا بخاالر ناتوانی ا ام  نه انسااااانها    ار خدا  ی شااااود 

  نصوب از اناام هداین تکوینی.  

• سااخن  رحوم الباالبایی با اصاال پیا بری به  عنای ابزغ رو  هداین نیز تناقض پیدا 

 ی  ند. نرا  ه هرگاه ا ام وظیقه ا  رهبری بر وهگ رو  ابزغ شااده باشاادو  شااکل  

با اصاال  ببار ن ی آید. ا ا اگر هرض شااود ونین او تشااریعی نیساان و تکوینی اساانو  

گقته شااود ا ام به ونین تکوینیو انسااانها را    ؟   کن اساان پیا بری تناقض پیدا  ی  ند 

در اهن ا ر خداوند هداین  ی  ند و به ی ن این هداینو انساااانها رو  هداین را بکار 

  ی برند. این پاسخ نیزو نندین و نند تناقض ببار  ی آوردن  

و  پیا بری  ه ا ام نباشادو  ی باید ی  ا ام با او ضا ی ه باشاد تا به هداین تکوینی ا     - 

 ردم هداین شاااوند به آ وختن روشااای  ه پیا بر ابزغ  ی  ند. بنا بر اینو دو گانفی و  

 بانتر از پیا بر شناختن ا امو بی واه  ی شود. 

برغم واود  . زیرا تناقض صاااریی پیدا  ی  ند نیز   با واقعین  برداشااان آقای الباالبایی    - 

هداین  ی  نند و به    –  یزان بنا بر تقسیر صاحب ال   - ا ا انی  ه  ردم را به ا ر خداوند  

ربا را دارندو ه واره در تاریخ شاااا ار هداین ناشاااادگان نندین برابر   قول او حکم آهن 

 بیشتر از هداین شدگانند. و از  م ش اری اذب »آهن ربا« ن ی شوند. 

 پیا بری وقتی  عنی پیدا  ی  ند  ه انسانها    - 

م خمگ  ی شااود بدین  عنی  ه  صاااحِب اسااتعداد رهبری باشااند )هر انسااانی ا ا   – الف  

اساتعدادهاو از ا مه اساتعداد اندیشاه راهن ا سااختن و یا پذیرهتن را با خود دارد. اساتعداد  

رهبری دارد و به ی ن اندیشاه راهن او هعالیتهای خود را ساا ان  ی دهد و در ه ه حالو 

 ینده ساز اسن( و آ اهن یاب و هدف سنج و  

ار خود باشااااند. و در نتیاهو انسااااان برخوردار از   ساااا ول پندار و گقتار و  رد   – ب    

اسااات زل و آزادی و ح وق اسااان. پیا بری یادآوری این داشاااته ها و ارا ه رو  بکار 

انسااانی  بفردند.  ن اد و الفو   یعنی   و ا امو  نند رشااد     اساان تا  فر انسااانها  بردن آنها 
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ا ر خدا  ی    اساان  ه خویشااتن را به رو  ساااخته اساان. ننین  ساای هداین  ننده به 

 شود. دورتر این  ختصر را تقصیل خواهم داد. 

هرگاه قرار باشاد انساانها این داشاته را نداشاته باشاندو پیا بری بی  حل  ی شاود. اگر       

و پیا بری با  عنی و ا ا ن با  عنا ی  ه صاااحب ال یزان به آن  -  ه دارند - داشااته باشااند 

  ی دهدو بی  حل  ی گردد. 

قای الباالبا ی نیز  تناقض اسااانن بنا بر قول اوو ابراهیم در پایان  تعریف و توضااایی آ   - 

و نبد به روشای زندگی  ی    – و رو پق از آنکه آز ایشاهای ساخن را با  وه ین گذراند  

و از سااااوی خاداوناد ا اا ان یااهان. پق ا اا ان او  -  رد  اه در   اام پیاا بر ابزغ  ی  رد  

اسااان. آیا خداوند بر انساااانها   نوع   دسااان آورد او )گذراندن  وه ین آ یز ا تحان ها( 

نیگ ا ام شاادن بفردند؟ نه. آیا هر ق  ه  تا   رده اساان ا تحانهای سااخن را بفذرانند  

ا ام شااادو دراا  ی بایدو دیفران را از اسااات زل و آزادی خود  حروم و تبدیل به براده 

 های آهن  ند تا  آنها را »هداین تکوینی«  ند؟ 

نیز هدف  تعیین تشااخیا و  و آزادی انسااان در اهن یابی  و   در ح ی نو با اساات زل   - 

تناقض دارد. زیرا بنا بر این تقسایرو اهن یابی  ار ا ام اسان. هدف را نیز او  عین  ی  

 ند. به ه ان تناقض باز  ی رساایم  ه پیشااتر خاالر نشااان شاادن ا ثرین بزرگ هدف و  

سا ول این گ راهی خداوند  ضاد »هداین به ا ر خدا« اسان.    ه    اهتی را بر  ی گزینند 

 اسن یا ا ا ی  ه او قرار  ی دهد؟ 

با راباله  سااات یم انساااان با خداوند نیز تناقض دارد. وقتی قرآن تصاااریی  ی  ند  ه    - 

خاداوناد هادایان  نناده اسااااان و این هادایان را باه  ااهر و  د ن داده اسااااانو هر ق خود 

بالزن   این و را هداین  ند   و پیا بر )ا( نیز ن ی تواند  سای   خویشاتن را هداین  ی  ند 

اوزن  ی  اسان  ه  »قوم برگزیده « )بنا بر دین یهود( و »  میساا ب ثابه تاسام تثمیر«  

قول خود را پق  ی گیرد و    – بنا بر قول صاااحب ال یزان   –  ند. ا ا هنوز اوزن نکرده  

ا  گونه تصاارف در آهریده های او را داردو  آی ه  »برگزیده« نصااب  ی  ند  ه توانا ی ه  

 خاالبان او ن ی    و  ورد اساتناد الباالبا ی  ی داد   اگر پیا بر )ا( ننین  عنا ی را به آیه 

گقتندن از الز گشااتن پشاای ان گشااته ایم  / رح ن هر وده  ا را  ق  نید؟ به صاازح  ا  

اسااان  ه  سااایحی یا یهودی و یا زردشاااتی و یا بدون دین ب انیم و گرهتار ننین ابری  

 نفردیم؟ 

اصال راهن ای دینو در تضااد اسان ا ا هنوز وااد   5این تقسایر با هر   بدین ساانو        

 تناقضهای بسیار دیفری اسنن 

ومم اسان. رو  برخورداری از   و زادی اسان ه ان ساان  ه رو  ومم آ  و زادی آ رو    • 

ن حگ اساان. این رو  اهان شاا ول اساان و ه فان  ی توانند بکار آ هر ح ی و ل به  
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غیر  و در تکوین   و قای الباالبا ی با این ا ر بدیهی نیز در تناقض اسن. پنداری آ برند. نظر  

 ب یه انسانها از حگ و ل به حگ  حروم گشته اند.   و از ا ام 

واه    این  و  ی باید واوه  شااتر  داشااته باشااند. از ا مه   • اذب  ننده و اذب شااوندهو 

از حگ ن ی    ا ا ا ر خدا باید باشاااد تا اذب اناام پذیرد.  « اسااان  ا ر خدا  ه »    شاااتر  

تواند باشااد. زیرا غیر حگو باالل اساان و باالل ا ر خدا نیساان. پق ا ام هداین  ننده به  

بعد  عنویو با ه ه انساااانها یکساااان اسااان. پیا بری  در ا ر خداوندو در ح وق ذاتی و  

و ا ام  سای اسان  ه از راه و ل به ح وقو نیگ آن  ی شاود    یادآوری این ح وق اسان 

و هادایان باه ا ر خادا  ناد. او الفوی پیاام پیاا بر اسااااان  ب ثااباه الفو ی و ال باه ح وق    اهو 

و تخریب  ها وقتی آن را به و ل در  ی آورد. هر راباله دیفری از راباله الفو با انسااااان 

 نالگ صاوریو صااحب ال یزان را  ا ام و نا  کن  ردن هداین به ا ر خداوند  ی شاود. 

از تواه به این  هم غاهل  رده و پیروی از اصال ثنوین ارساالو یو تعریف او را ناقض  

 اسن.   گردانده ا ام و ا ا ن آن سان  ه قرآن تعریف  ی  ندو 

از نوع قوه ااذب آهن رباا  و نیز واسااااالفی از نوع خورشاااایاد  اه    – • هادایان تکوینی  

را ی اسان. وقتی به راباله انساان با انساان  ربوال  ی  ابرگ   – واسااله انتشاار نور اسان  

شاااودو تنها زور اسااان  ه ابار  ی شاااود و ابر برقرار  ی  ند. ا ا وقتی پای زور به  

 یان  ی آیدو خداوند و ا ر او و هداین به ا ر اوو بی  حل  ی شوند. این تناقض را از  

برداشااان صااااحب    بنا بر   – با سااامب توان تصااارف در هساااتی  واود و هداین تکوینی  

 ن ی توان رهع  رد.   – ال یزان از آن  

• ا ا ن تکوینی بنا بر  عنا ی  ه صاااااحب ال یزان به آن  ی دهدو با تصااااریی قرآن بر  

در تناقض اسن. در ح ی نو هرگاه خداوند ا ا ی را  عین   آشکار و  ج و  عوج نبودن  

ای اوو در ساراسار قرآنو هر وده بود برتر از پیا بر و دارای اختیار تصارف در آهریده ه 

به اختصاا سه  م ه از ی  آیه به آنو بسنده ن ی  رد. ننانکه هم در باره نبون و هم  

واود   ی هراوان در بااره ا اا ان باه  عناا ی  اه صااااااحاب ال یزان باه آن ن ی دهادو آیاه هاا 

 دارند.  

 واساااله ای را قرار دهد و خود نقر اید  یساان و  ار   نفونه   کن بود خداوند ننین 

بنا بر بیان »ابر  رد«    ه ان  دام اساان و ااازه دهد آیه بر البگ نظری تقساایر شااود  ه  

با ه ین صاااقاتی اسااان  ه ال یزان به ا ام  ی دهد؟ نرا ااازه دهد راه  قدرن هراگیر  و  

برای اسااتبداد هراگیر )برای  ثال ن   پیشااوا در نازیساام  ه البته این اندازه نیساان( و  

 از شود؟ اختیار  المگ ابر  رد ب 

خالااب به پیاا بر  یقر ایدن  ن بشااااری و نهاا آ در    و یه هایی  ه آ این دووی با   و درواقع        

هرین  برابرند و  و نان ولی  یکدیفرند و... نیز در  آ نون شااا ا هساااتم و انساااانها در  
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سااوره حاران نیز در تضاااد  ی شااود.نون اگر خداوند    13تناقض قرار  یفیرد. با آیه  

برای و ل به حگ و برخوردار شاادن از هداین برای ه ه انسااانها از هر  ا کان یکسااان 

ن ی هر ود گرا ی ترین شا ا نزد  ن  سای اسان  ه   و قوم وقبیمه وانسای قرار نداده بود 

 بیشترین ت رین را در پرهیز گار شدن  رده و پرهیزگارترین انسان گشته اسن. 

ه آن  ی دهدو ناگزیر در آیه های  ه صاحب ال یزان ب اگر ه ان  عنی را داشن    و ا ا ن •  

نناانکاه در آیاه هاا ی  اه باه نبی و     ی داشااااان.   را   دیفر قرآن نیز  ی باایاد ه ین  عنی 

ن   او  ی پردازدو نبی ه واره ی  و ه ان  عنی را دارد. ا ا ن نیز ه ین الور اسن.  

اسان. این    نکرده را  از ا ام    الباالبا ی  نه در این آیه و نه در آیه های دیفرو قرآن تعریف 

  م ه هعل نیسن  ه بنا بر ا مهو این یا آن  عنی را پیدا  ند.   

ا مه اورافو آیه های    هداین به ا ر خدا و هداین به حگو در نند آیه قرآن )از       

«  تی ( آ ده اند. هداین  نندگان گاه »ا    24و ساده آیه    73و انبیارو آیه    181و    951

گاه بخواهیم  برای »ا ام« شونی را قا ل شویم  ه  از قو ی  و گاه »ا  ة« هستند. هر 

آقای الباالبا ی قا ل شده اسنو  ی باید نظریه »قوم برگزیده« را بپذیریم. زیرا »ا تی«  

 از قوم  وسی برگزیده شده اند 

 

 برای هداین به ا ر خدا و به حگو 

رآن • دلیل حگ در خود حگ اساان. دلیل »ونین تکوینی«  ااساان؟ در آیه نیساان. در ق 

نیز نیسااان. پق در بیرون آنو  عنا ی بر اصااال ثنوین ت   حوری )ا ام  حور هعال و  

انساانها و دیفر  واودان  حور هعل پذیر( سااخته شاده و به آیه داده شاده اسان. نظیر 

 میسااااا  رد و به پا  ونین تکوینی بر    – البته بر وهگ همسااااقه یونانی    – ه ین  ار را  

و آسا ان بخشاید و پا  ونین  الم ه اسان. ا ا بنای اسازم  آهریده های خداوند در ز ین  

نوع  سایحی آن به ونین  الم ه پا  و اساتبداد هراگیر  میساا   بر نقی هروونین اسان  ه 

و نوع اساز ی آن را  دیده شاد  بدل شاد و نوع اید ولوژی  آنو در نازیسام و اساتالینیسام   

 در ونین  الم ه ه یه  ی بینیم.  

انساانی  ه   زیرا ی از انساان و انت ال آن به »ا ام«و ا ر  حال اسان.  • بیرون بردن رهبر 

. انساااان و هر پدیده ای در هساااتیو با   ی  یرد و   ی دهد قوه رهبری ا  را از دسااان  

اساتعداد رهبری تکوین یاهته اسان. واود اساتعداد رهبری با خودانفیختفی ه راه اسان.  

یخته نباشدو  واود زندهو  واود  رده باز به این دلیل  ه هرگاه استعداد رهبری خودانف 

 ایسااااان. پق آن ونیان تکوینی  اه قوه رهبری انساااااانهاا و دیفر آهریاده هاا را از خود 

و قوه رهبری  در ح ی ن انفیختفی بازداردو اگر هم   کن باشدو ابارین  المگ  ی شود.  
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بدان   انفیختفی و اسااات زل و آزادی  را دارد. ونین تکوینی  این ویژگی و  ویژگی خود 

 استعداد رهبری را از انسان  ی ستاند. 

• قول بر ونین تکوینی ی  تن بر آهریده هاو خود ناقض خوی  اسااان. زیرا اساااتعداد   

ا ا ن او   ه  به این دلیل   و یکی بر انسانها رهبری انسان ذاتی او اسن. قراردادن رهبری  

و خارای و وارض اساانو حگ نیساان و از خداوند  ها  انسااان   رهبری   نساابن به اسااتعداد 

صااادر ن ی شااود. حتی اگر انسااانها را از نووی بدانیم  ه ارسااالو قا ل اساان )رهبری  

شاونده  ه االاون  ردن در ساود او اسان(و رهبری  ننده ننین رهبری شونده ایو قدرن  

ونده   ی شااود و نه ا ا ی  ه از ونین تکوینی برخوردار اساان. زیرا هرگاه رهبری شاا 

دان  و بصایرن و... برای تشاخیا ا ر خداوند و هداین شادن به آن را داشاته باشادو 

نیاز ند تابعین از ونین تکوینی ا ام برگزیده ن ی شاود. و اگر دان  و بصایرن و...  را  

ناداشااااتاه بااشااااادو یاا باایاد باه زور او را باه راه آورد و یاا  ی باایادو ه نون حیوانو او را  

این  اه ناا  کن اسااااانو نااقض قول خادا اسااااانن اگر خاداوناد  ی   آ وختاه  رد. غیر از 

 خواسنو ه ه به ا ر خداوند هداین  ی شدند. 

سالب خداوندی از خدا   و راباله قدرن برقرار  ردن  یان رهبری  ننده و رهبری شاونده   • 

اهن یاب پندار و گقتار و  ردار انساان  ی شاود. و هرگاه گقته شاود    و اسان. زیرا قدرن 

هن رباا بادون او اال زور براده هاای آ نیااز باه او اال قادرن نادارد نناانکاه    و ینی هادایان تکو 

این گقته ناقض انساان در اختیار او  ی شاود. نرا ه براده  و هن را به خود اذب  ی  ند آ 

هن بدون اختیار اذب  ی شااوند. پق یا ا ا ن ا ام تکوینی نیساان و ب ثابه الفو آ های 

از خود سااامب    و شاااود و یا خداوند با نصاااب ا ام   اهن یاب و برانفیزنده انساااانها  ی 

 خداوندی  ی  ند. 

• این قول  ه انساانهاو ه ه در هداین شادن یکساان نیساتند. بدین  عنی  ه ه ه یکساان  

به اذب آهن ربا ن ی شوندو باز ن ض  ی  ند هم  اهان ش ولی ونین تکوینی را و هم  

. نایکساانی بدین ی  آهریده اسان ن ض  ی  ند قول قرآن را  ه انساانها را بر هالرن خو 

ثنوین ناقض توحید انساانها    و  عنی  ه برخی اساتعداد اذب شادن را دارند و برخی ندارد 

 و در هالرن اسااان. حگ اینسااان  ه انساااانها در بکاربردن اساااتعدادها و ح وق خوی  

 و  گوناگون  ی شوند. 

نها و اهزودن  و  را ن آ   را   • هم تبعیض اسااان و ن ض  ی  ند خم ن برابر انساااانها ها 

را. خود نیز ناقض تبعیض ناپذیری حگ اسان. توضایی این  ه پذیرهتنی   ا بر را ن به ت و 

و ا ام و الفو بفردند و دیفران  گرداندن و ل به حگ را   انسانها ی از راه زندگی    ه   اسن 

 ه ا ر خداوند اساان بنا بر این  ه از حگ از حگ صااادر    – هداین به حگ رو   از آنها 

ا بیا وزند و زندگی خوی  را و ل به حگ  نند. ا ا اگر قرار بر این شاود  ر   – ن ی شاود  
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 ی دانیم   – نون براده های آهن اذب شااوند و اذب  ننده آنها را در اهتی   انسااانها  ه  

هداین  ندو نیاز به نند تبعیض  ی شااااودن   –  ه ا ام  اهران به ا ر خدا هداین ن ی  ند  

زیرا ا ام ه ه را    انسااااانها بایکدیفر تبعیض  یان و  ه ه انسااااانها   با تبعیض  یان ا ام  

 آن اهن را ندارند. و رهتن به    بدان اهن ن ی برد و یا ه ه استعداد  

• ننین ونیان تکوینیو باه ضاااارورنو اهاان شاااا ول اسااااان. حاال این  اه تاا قیاا انو 

و هر ا عیتی از انساااانهاو با ا ا ان خودو نیز   هرا اوتی ا ا ان خود را دارند و در  عاد 

در دادگاه ودل الهیو حاضار  ی شاوند. بنا بر آیه های قرآنو ا ا ن اهان شا ول اسان  

ا ا ونین تکوینیو به احدی داده نشااده اساان. اگر داده  ی شاادو تناقض پیدا  ی  رد با   

 ا ا انی  ه هستند و ضد یکدیفرند. 

انساانها  • ناقض اصال پیروی نکردن از آننه انساان بدان ومم ندارد اسان. زیرا قرآن از  

 ی خواهد از آننه بدان ومم ندارندو پیروی نکنند. پق ابتکار ومم اساتن و هداین شادن 

با خود انسااان اساان. هداین تکوینیو هم ابتکار را از انسااان  ی سااتاند و هم ومم را بی  

 حل  ی  ند. و هم رهن ود قرآن را ن ض  ی  ند.  تصدیگ ه ان قول  میساو در دورانی  

ف غالب بود و برای ومم و و ل انساانو اثری قا ل نبود و به ومم نیز اسان  ه نظریه لال 

 وقعی ن ی نهاد. 

• هرگاه خداوند خالگ هسااتی اساان و تکوین آهریده ها با او اساانو قا ل شاادن به ونین  

تکوینی برای آهریاده اوو نااقض ا ر خاداوناد )» ن هیکون« ( اسااااان. در واقعو سااااماب  

اند  ه تکوین خداوند از راه  ا ام اسااان.  تکوینی  ه  خداوندی از خدا اسااان. البته گقته 

و در آغاز خم نو خداوند  نکه آ حال  .  اساان صاااحب ال یزان تعریف  ی  ندو  ع الواسااالهو 

نیاهرید و پق از آز ای  های ساخنو او را ا ام نفرداند تاو سپقو از  را  نخسان انساانی 

 راه اوو باقی آهریده ها را بیاهریند.  

ا رهع  ردنی نیسااااتند  فر این  ه نظر صاااااحب ال یزان ن د و ا ام و  این تناقض ه        

 ن   اوو آن سان  ه قرآن تعریف  ی  ند توضیی داده شودن 

 

  دام اسن؟   او   ن     و    یسن   ا ام   ❊
 

هرگااه بخواهیم ه اان  ثاال را بکاار بریم  اه آقاای غرویاان بکاار برده اسااااانو ا اام    –  1

هاو از آز ای  و ل به حگ پیروز بازآ ده و   ر ابتز  سااای اسااان  ه به ی ن شااار ن در  

اره بروی هسااتی هوشاا ندو یعنی خدا باز و  و زندگی را و ل به ح وق  رده اساان و ه  

نراغی شااده    و و از این رهفذر ن اد حگ و  را ن )و الفو( گشااته  ه اساان.  بازتر شااد 
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 اسن  ه هم راه و هم اهن را به راه روان نشان  ی دهد.  

 بنا بر قرآنو ا ام  ا ووه ای از صقان  ی اوید  ه  ی توان آنها را دسته  ردن   –   2

ترا ان اصاال  وازنه ود ی و برخوردار    و صااقاتی  ه بیانفر راباله انسااان با خدا - 1/ 2

 .  ننده و ل او از است زل و آزادی و خودانفیختفی هستند 

  او صاقاتی  ه بیانفر   ارسان او در و ل به بیان اسات زل و آزادی هساتند و به    –  2.2

 «.  اسن ا کان  ی دهد بفوید »بیان است زل و آزادی ناالگ  

صاقاتی  ه خاصاه های اساتعداد رهبریو   ال اساته به ی ن شار ن در آز ایشاهاو  - 3/ 2

 ه سابب  ی شاودو حگ را    هساتند. رهبری  سات ل از هر  حدود  ننده و آزاد در گزین  

 برگزیند و به حگ و ل  ند. 

رشد او بر راسن راه حگ  داری به حگ و   صقاتی  ه گویای پندار و گقتار و  ردار - 4/ 2

 ودالن هستند.   و 

صااااقاتی  ه گزارشاااافر راباله برقرار  ردن  با خودو با اا عهو با البیعن و ه ه  - 5/ 2

گشان به خداو به اسات زل و آزادی به  آهریده ها و ن اد هدف شادن هساتند وقتی هدف باز 

   ال  ی شود. 

انسااان یا انسااان ها ی  ه دارای این صااقان باشااندو ب ثابه الفوو و از راه هالرن        

  شتر  با انسانهاو توانا ی هداین آنها را به ا ر خداوندو یعنی به حگو پیدا  ی  نند. 

وندی آهریده شاده اندو وااد ح وق  درتکوینو انساان هاو بنا بر این  ه بر هالرن خدا   –   3

نیز غاهل  ی   اغمب ذاتی آنها هسااتند. ا ا انسااانها  ی توانند از این ح وق غاهل شااوند.  

شاوند. پیا بر و ا ام نیز نون دیفر انساانها برخوردار از ح وق ذاتی هساتند. پیا بر این  

ق و اهزودن بر  ح وق را به انساانها خاالر نشاان  ی  ند و ا امو از راه و ل به این ح و 

 را ن خوی و ن اد  را ن و حگ و الفوی انسااااانها  ی شااااود. رابال آنها با یکدیفرو  

الفو و ا اام    و در و ال باه حگ   و )و پیاا بر  د ناان نیز    را ان و ح وق ذاتی هسااااتناد 

 ( . هستند 

بنا بر این تکوین  ه  شتر  در ه ه انسانهاسنو ا ام تنها نراغی  ه راه و اهن   –   4

نیسان. بمکه اوو به صاقن الفوو هالرن انساانهاو ح وق ندی و  را ن آنها  را نشاان دهدو 

 را ان باه    ر را باه یاادشاااااان  ی آورد. زنادگی واقعی را  اه و ال باه ح وق و اهزودن ب 

پرهیزگاری اسانو از زندگی  اازیو در بندگی قدرنو  ه ه ویران شادن و ویران  ردنو 

 باز  ی شناساند وو 

ای انساانها و  ا ووه ای  را  ه تشاکیل  ی دهندو بالور به صاقن الفوو اساتعداده   –   5

ور  ی شاود. به انساانها خاالر نشاان  ی  ند  ه ا ام خمگ شاده اندو  آ  سات رو به آنها یاد 
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یعنی قوه رهبری آنهاو برخوردار از اساااتعدادهای دیفر و نیز برخوردار از اسااات زل و  

ت ال به غیر اسااان و نه قابل  نه قابل ان   رهبری  آزادی و خود انفیختفی اسااان. اساااتعداد 

تازیه. پق هرگاه انسااانو بخواهد ا ا ی بفردد  ه به ا ر خداو به حگو هداین شااود و  

هداین  ندو  ی باید و ل رهبری  ننده او اسات زل و آزادی داشاته و خود انفیخته باشااد 

و  و اسااتعدادها را ه وهنگ بکار برد تا  ه زندگی او و ل به ح وق بفردد و رشااد  نان 

 آزاد و آزادتر بفردد.  

ا ا ن از پیا بری بانتر و پا ین تر نیسان. ه راه اسان. زیراو بدون اصاول راهن ا   –   6

و بیان اسات زل و آزادی  ه ترا ان اصاول راهن ا و در بردارنده روشاهای زندگی اسان  

  ه بدان اسات زل و آزادی   – وقتی انساان بر  را ن و ح وق خوی  و راباله با آهریدگار  

وارف اسن و  ی خواهد زندگی او و ل به ح وق    – و بعد  عنوی  ران ناپذیر  ی اوید 

 راه رشد ه ننان پی  رود. در  ذاتی  باشد و  

 دو »قاوده« نا یکسان را دو بیان ارا ه  رده اندن    –   7

بیاان هاای قادرنو در درااه اول بیاانهاای قادرن توتاالیترو اصااااال »تاا تغییرن نادهنادو  - 1/ 7

تغییر ن ی  نی« را ارا ه  رده اند. بنا بر این بیان هاو تغییر دهندهو »نخبه« ای اسن  ه  

ناتوان از رهبری    ه ه دیفر انسانها هستند  ه دارنده  توان رهبری  ردن و تغییر شونده  

دهنده »ابر  رد« صااااحب ونین  الم ه اسااانو بیان  تغییر ی  . وقت ند  ردن حتی خویشااا 

بنا بر نخبه گرا ی  و در د و راساای های غرب   و در ز ان  ا قدرن از نوع توتالیتر اساان.  

انبوه  ردم را هاقد توان رهبری  ردن خوی   ی داند و    و اساااان. همسااااقه تح  ی لیبرال 

  و نیساااان. در انواع لیبرالیساااام   ن نخبه قا ل آ نها از به اندازه ترایی این نخبه بر آ برای 

حدا ثر حگ انتخاب  ردن دارند. هرگاه انواع رهبری ها در انواع لیبرالیسم    و غیر نخبه ها 

 گی ها باز  ی رسیم. ژ به رهبری با ه ین وی  و و دیفر بیانهای قدرن را ن د  نیم 

ای اساااات زل و آزادی بنا بر این  ه ت رب ه   ی یا بیانها   – بیان اساااات زل و آزادی  - 2/ 7

اصال »تغییر  ن تا تغییر دهی« را پیشانهاد  ی    – انساانها به این بیان  تقاون  ی شاوند 

 نند. تغییر دهنده و تغییر  ننده یکی و آن انساان اسان  ه وقتی هرد اسانو تغییر  ی  ند 

و به صااقن ا عیو این گروه انسااانها هسااتند وقتی تصاا یم . تاوبه ب ثابه الفو تغییر دهد 

 نند تا تغییر دهند. قرآنو این اصااال را پیشااانهاد  ی  ند. ونین تکوینی   ی گیرند تغییر  

 دارای اختیار تصرف در آهریده هاو با این اصل نیز در تناقض اسن. 

شاخا یا اشاخاصایو هساتند  ه    بنا بر این اصالو ا ام یا »ا  ه«  ق و یا  ساانیو        

ن  ی  نناد باه ا ر خاداو باه  هادایان خاداونادی را  ی اویناد و تغییر  ی دهنادن ایناان هادایا 

 حگ. 

ا ام یا ا ا ان انسااانهای  ساا ولند و  ساا ولین هداین شاادن به ا ر خدا و هداین   –   8
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  ردن به ا ر خداو بالور وینیو وبارن  ی شود از 

قیام به سااااه اهادن اهاد ا بر  ه ن د خوی  اساااان و اهاد اهضاااالو  ه  بارزه با  - 1/ 8

در خشااونن زدا ی.  ساا ولین خشااونن   اباران اساان و اهاد  ه  وشاا   داوم اساان 

 زدا ی ایااب  ی  ند  ه  

او  ی باید ه واره ن اد گرای  به توحید اات اوی باشاد. به ودالن اات اوی اسان   - 2/ 8

 ه نابرابریها و روابال خصو ن آ یز  یان قشرهای اا عه به برابری در برخورداری از  

این ن   و در   ام و ل به این    ا کانها و روابال دوساااتانه بدل  ی شاااوند. برای ایقای 

وناه  نااهع ا عی و ناه  نااهع  –  ساااا ولیانو ا اام  ی باایاد ه واره اااناب ح وق ا عی  

و ح وق انسااااان و در سااااالی    – دیفر  یا گروه های گروه ی   گروهی در روابال قوا با  

 اهانو ح وق ت ا ی سا نان روی ز ین و ح وق انسان و هر آهریده ای را بفیرد. 

  اینساان  ه  انع از  ل ابه » بیان اساات زل و آزادی ناالگ«و  ساا ولین او ا ام ب ث - 3/ 8

بیفانه شاادن بیان آزادی در بیان قدرن بفردد و به پندار و گقتار و  ردارو ترا ان بیان 

 است زل و آزادیو و هشدار دا  ی باشد به انسانها. 

 ادهای به روز و  اساااات رار در تاریخ به ترتیبی  ه در هر ز انو ا ا انو ب ثابه ن  - 4/ 8

ارا ه  ننده روشاهای در خور آن ز انو واود داشاته باشاند و انساانها را به حگو به بیان 

 است زل و آزادیو بخوانند. 

 بدین رارو         

ا ام  ساای  ی شااود  ه آینده را حال  ی  ند. یعنی در   صاادی  ه وصااول به حگو   –   9

ند. تح گ بخشاایدن به هدفو ا ام را  به خداو اساانو  قرار  ی گیرد و در حال و ل  ی   

 اندن در راسان راه رشادو   انساان ن ونه ای  ی  ند  ه هر  ق  ی تواند بداند با اساتوار 

 نفونه انسانی خواهد شد.  

 و پق روشاای  ه در پی   ی گیرد   و ا ام  ی شااود  و ز ون آ نون هر ا ا ی به ابتز و    –   0

یعنی روشاای قابل تصااحیی اساان و تاربه  ننده را به هدف  ی رساااند. از     و رو  تاربه 

دساااتوری اسااان و  ار    و روشااای  ه انساااانها بکار  ی برند  و ناا  ه بنا بر بیانهای قدرن آ 

  و به او  و الفوی رو  تاربی گشتن   و انسان را در ویران شدن و ویران  ردن نانیز  ی  ند 

زادی و ح وق خوی  و رو  غاهل آ ل و  ن شااای بق  هم در وادان انساااانها به اسااات ز 

 نها پیدا  ی  ند. آ نشدن از  

هنوز ا ام و ا ا ان  ویژگی های دیفر دارد و دارند. ا ا در ن د نظر صااحب ال یزان و        

بازیاهتن تعریف قرآن از ا ام و صااقان او و ن   اوو به این اندازه بساانده  ی  نم. الالبان  

ا ام در اصاول راهن ای اسزم و نیز  تاب رهبری ) ه ی   وزق ندان  ی توانند به هصال  و  

نوبن در ان زب اسااز ی درج شااده اساان ا ا هنوز در شااکل  تاب انتشااار نیاهته اساان(  
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 راوع  نند. 

ورم. آ نهاا را بااز  آ رهع  نم و در قساااا ان دوم    و درااا   و   کن بود هریا  از تنااقض هاا        

نتیاه رهع شاااادن    و گی های ا ام و ن   او ژ ر وی این  ار را نکردم تا خواننده بتواند خود د 

تناقض ها را بیابد و اال ینان حاصل  ند  ه حاصل ن د خالی از تناقض اسن. این ت رین به  

به بیاان اساااات زل و    و ن بیاان قدرن آ با یاهتن و رهع تنااقضااااهاای این و   و او ا کاان  ی دهد 

رهبری    و ب ثابه  رام ساار ایه داری لیبرال   و در انواع لیبرالیساام   و زادی باز رسااد. ننانکه آ 

ه ان نظر ارسااالو    و گی را یاهته اساان. در ا ع ژ ن وی آ ن تعریف را اسااته و این و  آ این و  

»توده  و اسان  ه » درن« شاده اسانن رهبر نخبه ایسان  ه توانا ی بهره  شای از »ووام« 

زادی راه  آ رهبری بنا بر بیان اسات زل و    به  و ها« و... را داشاته باشاد. ن د این رهبری نیز 

  ی برد. 

ا یدم اینسااان  ه هارسااای زبانان در این نوشاااتهو بی  از پی و تو ل  نند. زیرا آن          

 سااا مه ای  ه تا راه حل بایساااته را ناویدو انساااان در بندگی قدرن  ی  اند و  سااا مه بر  

مه رهبری اساان. ننانکه اگر   ساا مه و  رگ و ویرانی بر  رگ و ویرانی  ی اهزایدو  ساا  

این  سااا مه حل شاااده بودو با واود ان زبی  ه در آن گل بر گموله پیروز شااادو اساااتبداد  

بازسازی ن ی شد و ابار برای خود ونین  الم ه و بسال ید بر اان و  ال و نا وق  ردم  

به   ز ان بموغ و بموغ  و ز ان   )ونین تکوینی  المگ( و اختیار تعالیل توحید قا ل ن ی شاااد. 

نها  ه  آ رها شادن و رها ردن دشا ن داشاتن و دوسان داشاتن های قدرن هر وده اسان. پق  

زادی و خودانفیختفی ه ه  آ رهبری ساازگار با اسات زل و   و  ی باید   و نیز   و دین باور نیساتند 

 بازاویند.  و بنا بر الرز هکر خود   و انسانها را 

 

 

***** 
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                      1390آبان     29تا    16از  788ه شمار

 از  ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
 ر ابوالحسن بنی صد 

 

 راباله  ادین و  عنوین؟ 

 
 با عرا سالم 

ساله ازایران برای شما و خانواده ی محترمتان آرزوی شادمانی و نشاد دارم    20من جوان   

 .در برابر قدرت چ=زور(بایستید و امیدوارم با مقاومت زیادتر

من بر این   .چند سؤال هم دارم که انشاءاهلل اگر وقت کردید، بدین سؤال ها پاس  بدهید    

دن کتابهای کیش شخصیت و اصول راهنمای اسالم بر نظر هستم، یعنی در واقع بعد از خوان

این نظر شدم که اول می باید بینش ونذرش مغزها عوا شود تا تغییر در بیرون و در جامعه  

 :انجام بپایرد. بنابراین اولین سؤالم این است که

نظر شما    -  1 به  این وضعیت،  اولین و متناسب ترین عمل در  نظری  از کار فکری و  بعد 

 چیست  

آیا اگر این نظریه ها بتوانند جای افکار ضد رشد را بذیرند و مردم را آگاهتر به حقوق    -2

جامعه به حرکت عمومی در خواهد آمد و حرفهایی را که چند سال در دل    خود گردانند،
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نذه داشته است، و همیشه دهان را بسته نذه داشته است،فریاد بر خواهد آورد  و ترس ها  

 د شد  شکسته خواه

بدانم. من خود برخی از این     می خواستم خاصه های تازه یافته شما را پیرامون حق  -  3

خاصه ها را تجربه کردم وقتی با دوستان و آشنایان صحبت می کردیم، بخصوص این خاصیت  

 .که حق خالی از تضاد و تناق  است

دیت به معنویت و  در آخر می خواستم اگر بشود، یک شرح ساده ازچچذونذی تبدیل ما   -   4

 .بدهید برعکس(

اگر وقت خواندن این نامه ی بنده ی حقیر را کسب کردید و مشغله ی زیاد یک لحظه   

بدهید    پاس   به همه ی سئوالها  نتوانستید  باز  اگر  ولی  بنیمت شمارد،  بر من  را  فرصت 

فرصت   و مهمتر از همه سؤال سوم پاس  مختصر که  4و3حداقل در صورت امکان به سوالهای  

 . شما را اشغال نکند بدهید

 پاسخها به پرسشهان ❊

 

 ن با  سرن به هر نهار پرس  ش ا پاسخ  یدهم     

بعد از کار فکری و نظری اولین و متناسدب ترین عمل در این وضدعیت، به نظر    -   1پرسا  اولن    • 

 شما چیست  

 

 پاسخ به پرس  اولن   ❊

بفردد    ش ا اوانید و ن   اوان اینسن  ه دسن بکار باز و تحول پذیر  ردن اا عه   –   1

هضاای باز   و نها آ تا  ه ب ثابه نیروی  حر ه یعنی تولید ننده نیروهای  حر ه و بکار برنده  

تر و ا کانان بیشااتری برای هعال شاادن نیروهای  حر ه ایااد  ند. در پاسااخ به پرساا   

  ه  ور  ی شوم  آ یاد   و اول ش ا 

با این گ ان اناام شاد  ه    و دسان به دسان شادن قدرن  و در ی  قرن  و در ساه ان زب   –   1.1

ایران    و ن را بکار برند آ نه بد و نه خوب اسان. اگر انساانهای خوب   و به خودی خود   و قدرن 

بمکه  ردم و  من ستا ی    و بهشن  ی شودو پق نه تنها به تغییر انسان ایرانی بها داده نشد 

رو  شاد و به اای  غزهاو بازوهای اوانان بکار گرهته شادند و اساتبداد باز ساازی شاد.  

نکه دوساان داشااتن  ردم انت اد و ل هرد و و ل ا ع قدرت دار و هراخواندن ایرانیان  آ حال 
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 و زادی آ وردن هرهنگ اساات زل و  آ زاد  ردن و مهای خوی  و شاار ن در هر آ به  ساات ل و  

 ه    – وساااایمه  ردن  ردم ایااب  یکند زبان هریب   و ایااب  ی  رد و  ی  ند. بروکق   را 

بکار رود تا  ه ا ثرین بزرگ  ار پذیر و حتی دساتیار    – زبان ساتای  به قصاد هریب اسان  

بکار بردن نظر )= رو ( در   و اقمین  ون  در باز ساااازی اساااتبداد بفردد. پق  ار اول 

زادی )خود انفیختفی در گزین  نوع  آ ن تصاااا یم( و  اساااات زل )خود انفیختفی در گرهت 

زادی انسااان  ا ل  ی شااود( و شااناسااا ی ح وق آ اساات زل و   و تصاا یم  ه اگر حگ باشااد 

 خوی  )ح وق انسان( و زندگی را و ل به ح وق  ردن اسن. 

باه   و رابالاه قوا اسااااان   و  اار دوم رابالاه باا دیفری و دیفران را  اه بر  ادار قادرن   –   2/ 1

با ح وق ند بدل  ردن اسان. ن ی توان بنا را بر این گذاشان  ه تنها با  ق    راباله ح وق ند 

یا  سانی راباله ح وق ند با ح وق ند برقرار  ی  نم  ه او نیز با  ن ه ین راباله را برقرار  

 ند. بمکه  سی  ه خویشتن را ح وق ند  ی گرداند و اصل راهن ای و ل خوی  را  وازنه  

رابالاه ح وق ناد باا ح وق ناد برقرار  ی    و باا زور ادارترین هاا   حتی   و باا ه اه   و واد ی  ی  ناد 

توضایی بایساته را  ی   و  ند. بخاالر اه ین به ت ا ی  ه این ساان راباله برقرار  ردن دارد 

 دهمن 

رهتار    و الرهی  ه بر حگ  ی ایستد و با دیفری راباله ح وق ند با ح وق ند برقرار  ی  ند   • 

در برابر زورگو ی    و او ن ی باید به ح وق او تااوز  ند. در ه ان حال   و دیفری هرنه باشد 

  ی باید بر حگ بایستد و استوار.   و زورگو 

اساااات اا ان  ی باایاد باه    و ارد بااتوااه باه این  اه قادرن را تنهاا اساااات اا ان از  یاان بر  ی د   • 

هالرن خوی  را بااز یااباد و زنادگی    و  اویوق از زورگو ی   و ترتیبی انااام پاذیرد  اه زورگو 

 ح وق ند را ارزش ند بشناسد و در پی  بفیرد.  

شا ا  ه  تاب  ی  شاخصاین را خوانده و روشاهای  بتزیان به  ی  شاخصاین را  ی    • 

شاهای تخریبی و نقوذ ناپذیر گشاتن در برابر  ی دانید  ه پرهیز از بکار بردن رو   و شاناساید 

 روشی اسن سخن  ارساز.   و روشهای تخریبی زورپرستان 

زاد و ح وق ند پدید آ هدف  ی باید این باشاد  ه هساته ها ی از انساانهای  سات ل و    –   3/ 1

 یند. این هسته ها هستند  ه  آ 

زادی را به ا هور  ردم نشاان  آ اهن تحول از بندگی زور به اسات زل و   و به صاقن الفو   • 

  ی دهند. و  

از زیسااااان در زور اداری و    - برای تغییر زنادگی    و اواناان را ب ثااباه نیروی  حر اه   • 

 ورند. آ به انب  در  ی   - زادی و رشد بر  یزان ودالن آ ویرانفری به زندگی در است زل و  

 ه هسااته ها پر شاا ار و در سااالی اا عه  می پرا نده  ی    به ان اندازه  و به صااقن بدیل   • 

ساد سادیدی  ی گردند در برابر هشاارها برای بازساازی اساتبداد و بازگشان به اوتیاد   و شاوند 
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 به االاون از قدرن.  

ن  آ نکه اوضاای  آ با   و ورد آ ور  ی شاود  ه هساته ای  ه ا ع  ا در دوران شااه پدید آ یاد       

زادی آ  وه یتهای  در قم روهای ارا ه بیان اساات زل و   و بود    عدود و تاربه  ا تاربه اول 

و به راه انداختن روزنا ه ان زب اساااز ی و   ابمه با بحران اقتصاااادی بسااایار ساااخن و  

با    و پیروزی در انتخابان ریاساان ا هوری و نا ام  ردن صاادام و دسااتیاران »ایرانی« او 

ادن و ساراناام برخاساتن به اسات ا ن  از راه ن   اول را به انساان د   و سااز ان دادن دهاع 

ور  ی  آ تاربه ایساان  ه  ی تواند بکار نساال ا روز بیاید. یاد   و در برابر بازسااازی اسااتبداد 

شاااود  ه این هساااته الفو شاااد برای تشاااکیل خوداو  »دهاتر ه وهنفی  ردم با ر یق 

 ا هوری«  ه   ابمه ا هور  ردم را با استبدادیان  یسر  رد. 

شااا ا را از   و زاد و دیفری  تاب ح وق انساااان در قرآن آ کی  تاب و ل  ی  و دو  تاب   –   4/ 1

گاه  ی  نند. آ  و زاد و ح وقی  ه انساان دارد آ روشاهای و ل قدرت دار و نیز روشاهای و ل 

  و زاد  ی شاود آ ت رین روشاهای و ل آزاد  بسایار  هم هساتند زیرا به ه ان اندازه  ه و ل 

ن ی توانند به حریم او راه    و  خقی اساااتبداد   نقوذ ناپذیر  ی شاااود. توضااایی این  ه ووا ل 

نها توانا به بکار بردن روشهای و ل آزاد نیستند. و ل  آ یابند زیرا دراا شناخته  ی شوند. 

یم بیشاااتر این رو  را بکار  ی  ژ قدرت دار ه واره با تخریب شاااروع  ی  ند.  و وران ر 

زودتر   و . از این رو نهاا و اماب اوت ااد  ردنشاااااان تخریبی اسااااان آ برناد حتی نرب زباانی  

»اوانان هنوز به   و شا ا پی  ی برید  ه به قول  صادق   و شاناخته  ی شاوند. اهزون بر این 

زادی خود دارند. پق  آ  ادگی بیشااااتری برای بازیاهتن اساااات زل و  آ   و ه ه نیز نرساااایده« 

حگ دانساااتن و...(  ه توان   و حگ االزع یاهتن و دادن   و اساااتقاده از ح وقی )حگ دوساااتی 

به رشاد شا ا و   و دوسان شادن را بیشاتر و زبان صا ی ین را رسااتر و بی غ  تر  ی  ند 

 توانا ی ش ا بر ایااد  حیال اات اوی ص ی ی      ی  ند. 

ه راه و ه ساااز  ی    و خود داری از بکار بردن زور بر ضااد خود و برضااد دیفری   -   5/ 1

 ه قدرت دارها بکار  ی برند   - یرهتن زبان  بهم  شاود با اساتاوی روشانی و شاقاهین. نپذ 

بکار  و هر بار  ه قدرت دارها بکار  ی برند   و و سعی در شقاف  ردن گقته یا نوشته  بهم   – 

شا ا در نیقتادن در  دار بساته ای  ه قدرت دار ها ایااد  ی  نند و رشاد  ردن  ی آید. حتی  

خواهیاد پنادار و گقتاار و  ردار اگر نخواهیاد ن شاااای در ااا عاه خود بروهاده بفیریاد و ب 

شاقاف اندیشایدن و    و ویرانفر خود را به حداقل و ز ان رشاد خوی  را به حدا ثر برساانید 

  اری بایسته اسن.    و گقتن و و ل  ردن و  بهم ها را برای خود شقاف  ردن 

  رهع ابها هاو اساتبدادیان را از وا ن  خشان  و نها آ در    و انبه هایی از زندگی هساتند  ه       

ا ا به اا عه ا کان  ی دهد  وقعین و وضعین خوی  را بهتر   و نشان دادن ناتوان  ی  ند 

 شقاف  ردن  بهم ها اسن.  و و ده   و در استبداد  و دریابد. هنر نی  اندیشیدن و نی  گقتن 
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 و زاد آ ب ثابه انساان  سات ل و    و ح وق ندی و دانا ی با  بکار انداختن اساتعداد رهبری   –   6/ 1

بساا در   و ه راه هساتند.  سای  ه برای خود حگ شار ن در اداره اا عه  و بنا براین  سا ول 

به قدرن تسامیم و به االاون   و قا ل ن ی شاود و خود را  سا ول ن ی شاناساد   و اداره خویشاتن 

نهایند  ه اساتعداد رهبری خود را به اساتخدام اباران  آ ن  عتاد شاده اسان. بی تقاوتها  آ از  

از ا مه   و از ح وق خود  و ریز هساتند. برای این  ار  سا ولین گ   و ورند و تا بخواهی آ در  ی  

حگ دانسااتن و االزع یاهتن  ی گریزند. از بکار انداختن اسااتعداد رهبری خود در و ل به  

  و بی  از ه ه   و در اا عه تحن اسااتبداد   و وحشاان  ی  نند. غاهل از این  ه   و ح وق خوی  

 ی باید بر ضاد اساتعدادهای   و بالور  داوم  و نها گرهتار انواع خشاونتها  ی شاوند. ی  قمم آ 

اندیشاایدن و دانسااتن و خمگ و ابتکار و هنر  ه شااااون پا نهادن به بیرون از    و )رهبری 

 حدوده   کن اسن ( خوی  زور بکار برند. زندگی خود را و ل به ح وق خوی  نکنند.  

و ل بر  ی  د ی را  ساا ول و انسااان  ساا ول را به  آ  و زیرا زندگی را و ل به ح وق  ردن 

 و انفیزد.  نتیاه این ه ه اینسان  ه زورهایی  ه اساتبدادیان تولید  ی  نند و بکار  ی برند 

تولید  ی شااوند و بکار  ی   و زورهایی  ه در اا عه ای دارای نظا ی اات اوی قدرن  دار 

باایاد  صاااارف  نناد. ویران شااااوناد و    و   را بادهناد آ نکاه باه خود اااازه گقتن آ بی    و روناد را 

 نند و بی اختیار و مه استبدادیان بفردند. ویران   

ودالن اساان ) تاب ودالن  و بدیهی اساان  ارهای بان نیاز ند  یزان اساان و  یزان   –   8/ 1

ید (. اهزون بر بکار بردن آ اات اوی در شاناساا ی این  یزان و بکار بردن  بکار شا ا  ی  

 ه پساااند و وا ه  بکار شاااناختن و شاااناسااااندن زبان »وا  و  یزان ودالن در  ارهای بان 

یاد. و ال باه  یزان وادالانو   ا  بزرگی اساااان باه غناای  آ  ی   و ن آ هریاب« و بی اثر  ردن  

سااان گشااتن تحول با شاار ن ا هور آ  دن اسااتبدادیان و  آ وادان ه فانی و به انزوا در  

 ی گوید تا  ردم خود تغییر این قاوده را    و هر گاه ودالن را  یزان بدانیم   و  ردم. برای  ثاال 

با این   و نها تغییر ن ی  ند آ سااارنوشااان   و از اوتیاد به االاون از قدرن رها نشاااوند   نکنند و 

 یزان سااااازگار اساااان. زیرا وقتی انسااااان خود تغییر  ی  ند و در اهن رها شاااادن از  

 ی تواند اندازه تغییر خود را  حاساابه  ند.   و ساااون به ساااون  و زور داری تغییر  ی  ند 

ننین انساانی الفو  ی شاود و وا ل تغییر دیفران  ی شاود.  یزان ودالن شا ا را از هریب 

گاه  ی  ند. نظری  ه انساااانها را توانا به تغییر  ردن ن ی داند و  آ  یز بودن نظر دیفری  آ 

 الم ه ه یه(.  یزان ودالن به ش ا    ن ونین آ نها را نیاز ند تغییر دهنده  ی داند )ی  نوع  آ 

زیرا  ننین تغییر دادنی از به زور  یسار ن ی شاود و زور    و  ی گوید این نظر دروغ اسان 

ویران  ی  ناد. بناابر این   یادان نادادن باه قادرت ادارهاای  ادوی تغییر دادن    و ن ی ساااااازد 

.  اساااان بکار بردن  یزان ودالن  و ساااارنوشاااان اا عه و و ل از راه  ردم و ه راه  ردم 

بمکه بعنوان   – نسااان آ  ه غیر قابل تح گ گرداندن    – شاااناسااااندن ودالن نه بعنوان هدف  
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و ال  ردن باه  یزان    و  وختن رو  بکاار بردن این  یزان در زنادگاانی روزاناه آ  یزان و  

نها در بنای آ ودالن و برانفیختن ا هور  ردم به رشاد بر  یزان ودالن و شار ن اساتن  

 . و...  اا عه ارزیاب و  نت د اسن 

خواه در   و زادی و رشاد بر  یزان ودالن اات اوی  ی شاود آ وقتی هدف اسات زل و     -   8/ 1

تنظیم راباله با ز ان نیز  ی باید بر  یزان   و سااااالی ی  هرد و نه در سااااالی ی  اا عه 

بر  ادار قادرن انااام  ی گیرد وقتی هادف تحصاااایال قادرن  ی    و وادالان انااام گیرد. اگرناه 

غرب در بحران اقتصاادی اسان. قرضاه ها گاه از دو    و ال حاضار شاود. توضایی این  ه در ح 

تح یل   و برابر تولید ناخالا  می نیز بیشاتر  هساتند. روشای  ه غرب در پی  گرهته اسان 

ریاضان اقتصاادی بر ح وق بفیران اسان. ا ا ثروتهای بزرگ را قشارهای  زد بفیر نبرده  

ننه را برده و خورده  آ بخشای از    و ه اند نها  ه ثروتها را برده و برف انبار  رد آ اند. نرا از  

نرا دربها را بر روی بورق بازی ها ن ی بندند    و باز پق ن ی ساااتانند؟  ه تر از این   و اند 

و ساااار ایه های وظیم را در تولید بکار ن ی اندازند و از این راه و از راه توزیع برابر تر  

د این راه حل را ن ی شااناسااند. رونگ را به اقتصاااد باز ن ی گردانند؟ نه گ ان  نی   و  دها آ در 

ننه  آ این راه حل را بکار برد و از بحرانی ساخن تر از    و ولو ناقا   و انتین آژ  ی شاناساند.  

این راه حال باا    و در بهاار ان زب ایران  و ن آ  اد. پی  از آ بیرون    و یوناان بادان گرهتاار اسااااان 

  وه ین بکار گرهته شد.  

حاصاال نووی راباله با    و بحران غرب  ه به دیفر ن اال اهان نیز سااراین  رده اساان       

راه حل را در  حدوده ه ان راباله    و ز ان اسان. نون در بند ونین  الم ه سار ایه هساتند 

 و با تح یل شایوه تولید و  صارف انبوه  و با ز ان  ی اویند. توضایی این  ه سار ایه داری 

انساان  صارف  ننده پیشاخور  ی    -  1باله را برقرار  رده اسانن  یان انساان و ز ان این را 

ینده را از پی   تعین  ی  ند  آ  و با پیشااخور  ردن   –   2ینده را گذشااته  ی  ند( و  آ  ند )=  

 ی باید از سار ایه سامب ونین   و ینده  ی  ند(. برای تغییر این راباله آ )= گذشاته را حال و  

سان. زیرا ذخیره  ازاد تولید بر  صارف اسان.  گذشاته ا  و بمحاظ ز ان  و  الم ه  رد. سار ایه 

انسااان  ساات ل تر و   و ینده  رد به ترتیبی  ه ز ان به ز ان آ این گذشااته را  ی باید حال و  

 زاد تر و دسن او باز تر باشد.  آ 

  و ن آ ه انند ونین  الم ه ساااار ایه و ه راه با   و ونین  الم ه ه یه  و و در ایران ا روز        

 ی  ند و نون ساار ایه حاصاال هرو  ثرون  می اساان و اقتصاااد  ینده را گذشااته  آ حال و  

نیاز به هرو  ثرون  می را  و بالور  داوم  و  د نقن آ  صاااارف در   و  صاااارف  حور اساااان 

 اهزای   ی دهد. دینا ی  ه ر ه ین اسن.  

گروه  و ا ا این ه ر سایاسای و هرهنفی و اات اوی نیز هسان. توضایی این  ه این ایام        

 ی گویند گذشاته را به گذشاته بساپاریم و به    و های سایاسای  ه گذشاته ای سایاه داشاته اند 
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 ی گویند و  ی   و نها آ حال بپردازیم.  ساااانی نیز هساااتند  ه در   ام توایه ه داساااتانی با  

نویسند  ار تاریخ را به تاریخ دان بسپاریم و سیاسن را به تاریخ نیان یمو ا ا اگر قرار بود  

نوع گروه های ساایاساای قصااد هریب ن ی داشااتند و هدف واقعیشااانو باز یاهن قدرن این  

  و ینده شااان آ ن  ی پرداختند تا  فر حال و  آ به گذشااته و ن د   و بیشااتر از ه ه  ی باید  و نبود 

اساات رار گذشااته نفردد. اینان غاهمند  ه با این دروغ هریبنده خود را هریب و بی  صاارف  

یند  ه در گذشاته و  آ  ساانی بکار  ی   و ت رار د و راسای باشاد  ی  نند. زیرا هرگاه هدف اسا 

یند. گذشاته ای هساتند  ه  آ بکار د و راسای ن ی    و نها  ه نبوده اند آ حال د و ران بوده اند. 

باید اینان را به   و ن ی باید در بندشااان  اند. پق اگر قرار بر هرا و   ردن گذشااته باشااد 

باید دنبال  ار خود بروند.    و باشااند   دساان هرا وشاای سااپرد. اگر در سااخن خوی  صااادق 

غاهل نباید بود از این واقعین  ه گذشاااته را هرا و   نیم یعنی در گذشاااته   و اهزون بر این 

زادی آ ز ان اسات زل و    و ینده را آ ب انیم. نرا  ه تنها با ن د گذشاته اسان  ه  ی توان حال و  

گروه   – ننین  ی شودن الف    و و رشد  رد. این قاوده بق  هم را به زبان  ثال  ه بازگو یم 

 ی گویند گذشاته را هرا و   نیم و در   و ها ی  ه در گذشاته در شا ار اساتبدادیان بوده اند 

 تحد شاویم. ا ا    و بر سار هدف  شاتر   ه برقراری د و راسای در ایران اسان  و ز ان حال 

به گذشاته  نها بوده اند. پق یا باید هرا وشاشاان  رد و یا اینان آ اساتبدادیان   و ن گذشاته آ در  

این    – ب    و زاد بفردند. پق آ انساااانهای  سااات ل و    و بیشاااتر از ه ه بپردازند و با ن د خود 

ن را هرا و   نیم. نرا  ه اینان آ خود  اندن در گذشاته ایسان  ه  ی گویند   و »هراخوان« 

   – غاهل شادن از حال و آینده اسان. ج   و نها آ ن گذشاته نیساتند.  شاغول شادن به اتحاد با  آ از  

»گذشااته را هرا و   نیم« ساابب شااد  ه بد ساااب ه ها در رهبری قرار   و  زب در سااه ان 

ن د گذشاته و در اهکندن الرح نو    و رو  بایساته   - بفیرند و اساتبداد را باز ساازی  نند. و د  

نها  ه  آ ن شادن اسان.  آ زادی و رشاد بر  یزان ودالن اات اوی و در پی تح گ آ اسات زل و  

نها  آ  نیم  ی گویند و به هریاد  ه ن ی خواهیم تغییر  نیم. بر  ی گویند گذشاااته را هرا و  

زاد  نند. نون  آ خویشااتن را    و ن آ اساان  ه بیشااتر از دیفران به گذشااته بپردازند و با ن د  

رها شادن از بند گذشاته و ن د   و ینده اال ینان پیدا  ی  نند. بدین ساان آ ه فان از   و ننین  نند 

ورد. اخزق و ارز  های اخزقی  آ هنفی  ی  غنای ساایاساای و هر   و ن و ساار ایه  ردن  آ 

راهبر هر انساااان و تنظیم  ننده  و زادی و  را ن و ح وق ندی انساااان آ گویای اسااات زل و  

 . راباله ها اوضای  اا عه  ی شوند. راه به بیرون از استبداد ه ر اهزا این راه اسن 

 

یرند و مردم را آگاهتر به  آیا اگر این نظریه ها بتوانند جای افکار ضددد رشددد را بذ پرسشششش دوم:    • 

جامعده به حرکت عمومی در خواهد آمد و حرفهدایی را که چندد سدددال در دل    حقوق خود گردانندد، 
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ترس ها شدکسدته  دیواره های   و  خواهد گبت فریاد  به    نذه و همیشده دهان را بسدته نذهداشدته اسدت، 

 خواهد شد  

پاسااخ به پرساا  دومن تردید نکنید  ه دانا و نادان یکی نیسااتند. پق به حگ دانسااتن   ❊

و ل  ردن و  اصال راهن ا ی  ه  وازنه ود ی اسان را شاناختن و از اندیشاه راهن ا ی  ه  

 سااوی نیسان با ندانساتن اینها. شاعور براین  و وردن آ سار در     و زادی اسان آ بیان اسات زل و  

یکی نیسان. شاعور ند  ی    و ن آ با غقمن از    و راهن ا  ار ن ی  ند واقعین  ه و ل بدون اصال  

به ضارون  وازنه واودی و یا ثنوین اسان.   و  وازنه ود ی نباشاد   و داند  ه اگر این اصال 

بنده قدرن اساان.    و به ضاارورن   و زادی خود غاهل باشااد آ او  ی داند هر  ق از اساات زل و  

ثنوین ت   حوری اسان. یعنی   و ثنویتی  ه راهن ای و ل او اسان   و نون بنده قدرن اسان 

لن و یا دیفری را هعال  ایشار  ی  ند  آ یا خود را  حور هعال  ایشار  ی  ند و دیفران را  

ید.  بدین آ لن. ونین  الم ه شااه و ه یه و  راد و پیشاوا و ... این ساان پدید  ی  آ و خود را  

  و د و ح وق ندی نفردند یعنی انساااانهای  را ت ن   و تا وقتی  رد ی خود را تغییر ندهند  و قرار 

ادا ه خواهد یاهن. ی  روز بنام ترقی و ی  روز بنام دین    و استبداد ب ثابه ی  ا ر  ست ر 

 و ی  روز بنام...  

 و ا ا خویشاتن را تغییر دادن و اساتعداد رهبری خوی  را بکار گرهتن در اداره اا عه        

انساان   و و از راه ت رین و   ارسان   نیاز به تربین نیز دارد. دانساته ها را  ی باید بکار برد 

شاار ن اساان.    و  را ت ند و ح وق ند گشاان و در رهبری اا عه  می و بسااا اا عه اهانی 

دانا ی  انع از تر  اوتیاد به االاون از قدرن ن ی شاود. ننانکه بسایارند  ه   و بدون ت رین 

 ی دانند  شیدن سیفار و تریا  و  صرف  واد  خدر و... زیان بخ  هستند ا ا ه ننان 

زادی را بسایار آ  ادگی شار ن در ت رین بازیاهن اسات زل و  آ  عتاد  ی  انند. ان اینکه دانا 

 بیشتر دارد. 

زادی و ح وق خوی  را بازشناخته و  آ ن   هسته ها ی  ه است زل و    و رو   از این       

پایه  ستون نها هستند  ه  ی توانند  آ بسی بزرگ اسن. زیرا    و نها  رده اند آ زندگی را و ل به  

سانت قدرت را از میان بردارند و با باز و تحو  پئیر    ،بنا بر این  ،های قدرت

زادی را به همگان بیاموزند و هپ  از  آ  هپ بیان استقال  و  ،کردن نرام اجتماعی

مستمر زدا ی  نشونت  قدرت  ،راه  از  اطاعت  به  اعتیاد  به  بازگشت  بر  را    ، راه 

قرار بدین  در   ،بیندند   نشدن  مردم  باید جانشین جمهور  می  همواره  ها  هسته 

گرفتن تصمیپ و گزینش نو، تصمیپ  را و الگو شدن برای مردم در بنار اندانتن 
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انسانهای  استعداد رهیر بمثابه  آنهپ  تمرین کنند   را  اداره جامعه نویش  در  ی 

تمرین   داننده=  می  لقوق  به  عم   مسالو    را  نویشتن  که  شناسی  مسالولیت 

زادی و دیگر آو می دانند که کرامت انسان و استقال  و   ،والیت جمهور مردم 

نیز کرامت و لقوق طییعت و هر جانداری او و  اندیشه و عم  در   ،لقوق   به 

 فزونی می جوید   ،راست راه رشد

 

 پرس  سومن   • 

بدانم. من خود برخی از این خاصده ها    می خواسدتم خاصده های تازه یافته شدما را پیرامون حق  - 3

را تجربه کردم وقتی با دوستان و آشنایان صحبت می کردیم، بخصوص این خاصیت که حق خالی  

 .از تضاد و تناق  است 

 

 پاسخ به پرس  سومن    ❊

هر پدیده ای را  ی باید   و هر ا ر واقعی   و ور  ی شاوم  ه در رو  شاناسای آ نخسان یاد      

دخالن  ی  ند    و د ی در شاناختن پدیده آ ی  رد. بدیهی اسان ذهن  ن ساان  ه هسان شاناساا  آ 

ن  ه هساااان  ی  ند. هرگاه و ل  وازنه ود ی را اصاااال راهن ا  رده و  آ ن را غیر از  آ و  

بهنفام   و نون روشاااهای تخریبی بکار ن ی برد   و زادی خود را بازیاهته باشاااد آ اسااات زل و  

توانا ی شاناساا ی   و رسااند. به ساخن دیفر ن را به حد اقل  ی  آ دخالن در    و شاناساا ی پدیده 

 ورد. آ بدسن  ی    و ن سان  ه هسن آ ا ر واقع و پدیده را  

گی های ا ر واقع و یا  ژ گی های حگ غیر از وی ژ و ساااپق خاالر نشاااان  ی  نم  ه وی       

واقعین هسااان ا ا ح ی ن    و پدیده هساااتند. نرا  ه هر واقعیتی ح ی ن نیسااان. ی  دروغ 

ح ی اساان  ه با ناحگ پوشااانده شااده اساان. برای   و ه حگ نیساان نیساان. ا ا هر واقعیتی   

قاای خاا ناه ای  ی گویادن رهبر در ا ور  امق و قوه  اریاه دخاالان ن ی  ناد  فر  آ   و  ثاال 

اینکه خالر انحراف را  شااااهده  ند. ساااخن او ی  ا ر واقع اسااان ا ا دروغ اسااان. این  

یکی ح ی ن  را  ی پوشااند.  ن دونوع ح ی ن  دروغ نه ح ی ن یا ح ی تها ی را  ی پوشااند؟ 

 تکوینی و دیفری این ح ی ن  ه در ا ور سه قوه  رتب دخالن  ی  ندن 

ح ی ن تکوینی اینساااان  ه او در تکوین هر سااااه قوه دخالن  ی  ندن ر یق قوه    – الف  

قضاااا یه را او  نصاااوب  ی  ند و وظیقه قوه قضاااا یه »حقظ نظام ونین ه یه« اسااان.  

را شااورای نفهبان او تشااخیا  ی دهد و البته ااازه ن ی    صاازحین نا زدهای قوه   ننه 
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نا زد شاود. صازحین نا زدهای ر یق ا هوری را   و دهد  سای  ه » الیع رهبر« نیسان 

نیز شااورای نفهبان تشااخیا  ی دهد و البته صاازحین نا زد  خالف »رهبر« را رد  ی  

  ند. 

ندن  امق را با ا ر و  بالور روز  ره در  ارهای ساااه قوه دخالن  ی     و باواود این   – ب  

با صاااادور حکم حکو تی اداره  ی  ند.  ار را به اا ی  و اگر نزم شااااد   و نهی شااااقاهی و 

 امق شااعبه اي از دهتر قای ومی  الهری »اصااول گرا«  ی گویدن » آ رسااانده اساان  ه  

»بین رهبر« ت مب  ی  ند    و «. در انتخابان  امق و ریاسان ا هوری رهبري شاده اسان 

ا هوری  ی باید وزیران را برابر نظر او انتخاب  ند. ساایاساان ر یق   و و پق از نصااب 

سار وب  خالقان ونین   و خارای را رهبر تصادی  ی  ند و... قوه قضاا یه نیز  ار اصامی  

 ه یه  آقای خا نه ای اسن.  

د ی ا کان  ی دهد حگ را ه ان ساااان  ه هسااان  آ گی های حگ به  ژ شاااناساااا ی وی        

ن را بردارد. ننانکه اگر  سای حتی قانون  آ  و پوشاانده اند   ن آ بشاناساد. اگر پوشا  ناحگ بر  

اساتقاده از خاصاه های    و اسااسای ونین  الم ه ه یه و راباله »رهبر« با ساه قوه را نشاناساد 

 گاه  ی  ند. آ او را به تشخیا راسن از دروغ   و حگ 

 گی های حگ وبارتند ازن ژ وی        

در خود تناقض و با    –   2حگ از خود هسااتی دارد و در این هسااتی اساات زل دارد و    –   1

نیرو   و نیروی  حر ه دارد و نون بر خال ودل و ل  ی  ند   –   3حگ دیفری تضاد ندارد و  

از تبعیض  بری    –   5شقاف و سر راسن اسن و    –   4را در زور از خود بیفانه ن ی  ند.  

  8نسابت  به پدیده نسابن ذاتی اسان و    –   7اسان.    ه ه  کانی و ه ه ز انی   –   6اسان و   

ح وق  ا ووه ای را تشاکیل  ی    –   9با واقعین ها راباله برقرار  ی  ند و نه با  ااز   – 

 حدود ن ی شود و  حدود ن ی    –   11ویران ن ی شود و ویران ن ی  ند. و    –   10دهند و  

الی از ظن اسن و  ومم خ   –   13خود برخوی  دلیل اسن و رهبری  ند اسن.    –   12 ند و  

  –   17قابل تازیه نیساان و    –   16قابل انت ال نیساان و    –   15خوداو  اساان و    –   14

زادی و ومم  آ اسااات زل و   و خود رو  خوی  اسااان )برای  ثال   –   18ی  تعریف دارد و  

یعنی  وازنه حگ ود ی اسن.    -   19  و بنا بر این   و حگ هستند و خود رو  خوی  هستند ( 

ن نیز وارد روابال قوا ن ی شااود. این قدرن اساان  ه با حگ وارد  نه تنها با حگ  ه با قدر 

حگ از زور اثر ن ی   و روابال قوا  ی شاود. وقتی هم قدرن با حگ راباله قوا برقرار  ی  ند 

ن را باه بکااربرناده زور بااز ی گرداناد. زوری  اه باه زورگو بااز ی گرداناد بزرگ  آ پاذیرد و  

 و از ا مه و ل بکار بردن زور  و اینساااان  ه هر و می تر و ویران گر تر اساااان. ومن نیز 

بزرگ تر و ویرانفر تر    و ز اانی  اه باه زورگو بااز ی گردد  و برخود اهزا اساااان. از این رو 

یم ب ثابه حاصال ا ع  ژ ر  و یم با  ردم بکار بریم ژ شاده اسان. هرگاه این قانون را در راباله ر 
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ویرانفرتر  ی شااااود و باه  بزرگ و   و بکاار  ی رود   و در رابالاه هاا   و زوری  اه در ااا عاه 

  و ن آ اا عه باز  ی گردد.  یزان تولید و  صرف زور را در اا عه بیشتر  ی  ند و حاصل   

یم را بازهم ویرانفر تر  ی  ند. تولید و  صاارف زور در  ژ زور بزرگ تری  ی شااود و ر 

حگ  این  دار بسااته  ی تواند تا انهدام ی  اا عه ادا ه یابد. در اا عه ها ی  ه انسااانهای  

 دار    و نها را به ح وق خوی  بخوانند آ  دار واود دارند و  ی  وشاااند انساااانها و اا عه 

به اباران باز  ی گرددن پویا ی ان زب   و زوری  ه دولن بکار  ی برد  ن بساته باز  ی شاود 

 . ه ین اسن 

 

 پرس  نهارمن   • 

نویت و  در آخر می خواسددتم اگر بشددود، یک شددرح سدداده ازچچذونذی تبدیل مادیت به مع   -   4

 .بدهید   برعکس( 

 

 پاسخ به پرس  نهارمن   ❊

 ادین و  عنوین را در  تاب  ی  شاخصاین خوانده    و دوسان اوان  ن  ه شا ا هساتید       

ن اضااهه شاد. در  اه های قبل از  آ اید. این هصال بخشای از  تاب  ی  شاخصاین نبود. به  

در   و باا پی  بینی وقوع انب  ه فاانی و ان زب   و در ا ع اوتصاااااب غاذا  ننادگاان   و ان زب 

سااخن گقتم. یکی دو تنی در    و  عنوی   ←  ادی و  دار باز  ادی   ↔باره  دار بسااته  ادی 

  – ی ان زبی« سااخن  د روز بود ژ » ه اید ولو   -  و ن سااخن با  وقعین روز آ باره تناسااب  

پرسااایدند. پاساااخ دادم تکمیف هردا را ه ین ا روز  ی باید  عین  ردن اگر هدف اانشاااین  

هینوقن ز ان  ناساب ساخنی از این    و یم شااه( با قدرتی دیفر اسان ژ  ردن قدرن حا م )ر 

 و زاد باشاد آ گونه نیسان. ا ا اگر قرار بر این باشاد  ه اا عه  ا اا عه انساانهای  سات ل و  

 عنوی اسااان. نرا  ه هرگاه انساااانها    ← ن از  دار باز  ادی  وقع ساااخن گقت   و ه ه روز 

داوالمبانه بندگان قدرن  ی شاوند و  ی  انند. این     و زادی خوی  را بازنیابند آ اسات زل و  

زادی ب ثابه دو حگ از ح وق آ  ه بعد از تاربه هساااتیم از خود بپرسااایم اگر اسااات زل و  
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استبداد   و دو حگ و ح وق دیفر  ی  ردند انسان در  شده و انسانها زندگی را و ل به این  

 بازسازی  ی شد و ایرانیان گرهتار ننین استبداد ویرانفری  ی گشتند یا خیر؟  

ا ا راباله  ادین و  عنوین به زبان سااااادهن دو نوع  دار واود دارندن  دار بسااااته و        

 دار     ی دهند ن  خود را در  دار بسااااته و یا باز قرار   و  دار باز. ا ا انسااااانها بنا بر  وقع 

 ن گاه بسته و گاه باز   نی ه باز و یا  

 ادی اسان. این  دار ه ان راباله  یان انساان با قدرن   ↔ دار  ادی   و  دار بساته   –   1/ 4

یاهتن قدرن در    و ن آ اسااان. وقتی شااا ا با دیفری راباله ای را برقرار  ی  نید  ه هدف از  

 و وردن قدرن آ ی نیز برای بدساان  پول و یا   ام اساان و دیفر  و برای  ثال  و یکی از اشااکال 

هردو در  دار   و گسااااتر  قم رو نقوذ خوی و با شاااا ا راباله برقرار  ی  ند  و برای  ثال 

بساته قرار  ی گیرید و هردو راباله خود را با قدرتی  ه هدف  رده اید تنظیم  ی  نید. این  

 ی  ند.    دار بسااته اساان زیرا پندار و گقتار و  ردار شاا ا را هدهی  ه قدرن اساان تعیین 

نند و نون راباله قوای شااا ا با دیفری را نیز قدرن تعیین  ی  ند. قدرن ه ین  ار را با  

 سااای  ه شااا ا با او در راباله هساااتید  ی  ند. ا ا قدرن از تخریب پدید  ی آید. یعنی دو  

الرف در راباله  بادله قدرن قرار  ی گیرند. پق هر دو باید نیزی را از دسن بدهند. ش ا  

ورند. ا ا هرگاه آ نیزی هم بدسان  ی   و ننه از دسان  ی دهند آ در ازای    ن د بفو ید  ی توانی 

زادی و دیفر آ اسااات زل و    و  ی بینیدن هر دو  و در داد و ساااتدی  ه  ی  نید نی  تو ل  نید 

از   و در راباله قوا ی قرار گرهته اید  ه  دام  ی باید  و ح وق خود را از دسن داده اید. هردو 

وقتی   و راباله برقرار  نید. در ح ی ن   و با قدرتی  ه هدف  رده اید   و ننه دارید آ راه  صاارف  

داشاته ایسان  ه از دسان  ی دهید یا  صارف   و ننه را شا ا  ی دهید آ   و قدرن هدف  ی شاود 

داشاته ایسان  ه از دسان  ی    و د ننه را هم دیفری به شا ا  ی ده آ )= تخریب(  ی  نید و  

اسااتعدادهای    و دهد. به سااخن دیفر داشااته خود را  صاارف )= تخریب(  ی  نید. و هر دو 

باه تخریاب  ی گ ااریاد تاا  فر    و وریاد. باه سااااخن دیفر آ خوی  را باه خاد ان قادرن در  ی 

راباله ها  ه انساااانها با   و وقتی قدرن هدف  ی شاااود  و بدین ساااان قدرن بیشاااتر باو ید.  

 دار بساااته تخریب و تخریب  ت ابل  ی شاااود. اندازه ویرانفری   و رقرار  ی  نند یکدیفر ب 

 دار بد و بدتر اسااان. زیرا اهن و و ی از    و روز به روز بزرگ تر  ی شاااود. این  دار 

انتخاب واود ندارد. نرا  ه بهنفام و    و تخریب   تر به تخریب بیشااتر اساان. در این  دار 

   زادی خود غاهل شده اند. آ زل و  انسانها از است    و ن آ برای ورود در  

گاه  ی تواند خود را از   و ورد آ زادی خود را بیاد آ د ی اسااات زل و  آ اگر    و در  داربساااته       

 ه هکر  ی  ند دیفر ن ی تواند   و ن رها  ند و اغمب ننان اسیر ابر راباله قوا گشته اسن آ 

یم ونیان  ژ ر   و خر رهتناد« . در ایران ا روز آ ن بیرون رود. هروون و هیتمر و... »تاا  آ از  

ن قرار گرهته اند. ه انالور  ه  آ  الم ه ه یه   دار بساته ایسان  ه حا  ان و  ردم ایران در  
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اندازه تخریب ز ان به ز ان بزرگ تر  ی شاود. انساان و البیعن نیز در   و  شااهده  ی  نید 

 یزان ویرانفری اهزای   ی یابد. ساااار ایه داری با    و ن به ز ان  دار بسااااته اساااان. ز ا 

نها به دیده شااا ی  ی نفرد )نیروی  ار   تر و شااا ی  صااارف  ننده آ انساااانها ی  ه در  

ه ین  دار بساته را بواود آورده اسان. انساانها  ی توانند خود را از   و بیشاتر( و با البیعن 

خوی  را به یاد نیاورند و در این  دار بسته    زادی آ این  دار خارج  نند. ا ا اگر است زل و  

ز انی خواهد رساید  ه  حیال زیسان  حیال  رگ گشاته و انساانها توان بیرون رهتن   و ب انند 

 از  دار بسته را از دسن داده اند.  

زادی خوی  را به یاد  آ  دار انساان در حالن البیعی اسان. و لو اسات زل و   و  دار باز   –   2

 وازنه ود ی )= حالن باز بر روی هساتی هوشا ند( اسان. نون    ن آ دارد و اصال راهن ای  

راباله   و راباله با خود و با دیفری   و زادی بیشاتر از راه رشاد اسان آ هدف یاهتن اسات زل و  

هر دو نیزی بدسان   و راباله برقرار  نندگان  و قوا نیسان. راباله ها وقتی  دارها باز هساتند 

هردو ومم   و ومم خوی  را  بادله  ی  نند وقتی دو الرف با یکدیفر   و ورند. برای  ثاال آ  ی  

  و ورند. یا وقتی ی  دختر و پساار اوان یکدیفر را دوساان  ی دارند آ بیشااتر بدساان  ی  

قدم از دایره   کن بیرون  ی    و ورند. یا وقتی دو هنر ند آ هردو دوساتی بیشاتر بدسان  ی  

را بازتر  هضاای اندیشاه و و ل خود و ه ه انساانها    و نهند و هضااهای ادید  شاف  ی  نند 

 ی  نند. یا وقتی دانشا ندی  شاف  ی  ند ا کانی را در اختیار ه ه انساانها  ی گذارد. یا  

خود نیز تاربه گر    و در ه ان حال  ه بر ومم او  ی اهزاید   و  وزد آ  عم ی  ه به شاااگرد  ی  

رو  زندگی    و زادی را  سی در اختیار ه فان  ی نهد آ  ی شود و یا وقتی بیان است زل و  

 نها  ی نهد. آ  عنوی را  در اختیار    ← در  دار باز  ادی 

ت ا ی استعدادهای انسان  ی سازند و بدان رشد  ی    و وقتی  دار باز اسان   و بدین ساان        

خواهیاد دیاد   و و ال باه ح وق خوی   ی شااااود. هرگااه خود تارباه  نیاد  و د ی آ  نناد. زنادگی  

با خداوند اساان  ه راباله  و بالور  ا ل باز باشااد    ه اگر بخواهید  دار اندیشااه و و ل شاا ا 

برقرار  ی  نید. نرا  ه در راباله با او اسان  ه و ل از هر  حدود  ننده ای رها  ی شاود  

ورد. باز در راباله با او اسااان  ه  آ زادی خوی  را بالور  ا ل بدسااان  ی  آ و اسااات زل و  

ومم  المگ هدف   و اساااتعدادهای انساااان هضاااای رشاااد بی  ران و هدف رشاااد )برای  ثال 

 استعداد ومم او ی انسان  ی شود( باز نا حدود  ی یابد.  

ا ا انساانها ه واره در  دار بساته نیساتند و ه یشاه نیز در  دار باز بسار ن ی برند.   –   3

گاه یکسااره بسااته و ز انی یکسااره باز    و حالن زندگی در  دار نی ه بسااته  و حالن و و ی 

  و دریابد درنه ز ان و  کانی و براثر نه ووا می  ی تواند   و اسااان. هر ق در خود بنفرد 

باا قادرن رابالاه برقرار  ی  ناد و خود را در  ادار بسااااتاه زنادانی  ی  ناد و در ناه ز اان و  
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حالن هالری خود را باز  ی یابد و  دار اندیشه  و  کانی و براثر حضور و و ل نه ووا می 

 و و ل او باز  ی شود. 

 و  عنوی   ←  ی بینید نفونه  دار باز  ادی   و تاربه  نید   هرگاه ش ا خود بخواهید             

زادی خود  آ  ادی بدل  ی شاودن ب حض این  ه و ل از اسات زل و    ↔به  دار بساته  ادی 

راباله با هساااتی هوشااا ند قالع و راباله با قدرن برقرار  ی  ردد. برای   و غاهل  ی شاااود 

ندار و گقتار و  ردارشااان   دار پ   و وقتی دختر و پسااری یکدیفر را دوساان  ی دارند  و  ثال 

ه کاری صا ی انه تر در رشاد    و دوساتی بیشاتر   و ننه به یکدیفر  ی دهند آ باز اسان. یعنی 

 ی شااود. نیازی به ابراز دوسااتی از راه داد و سااتد  ادی )به یکدیفر هدیه و ... دادن و  

دوسااان   و بدتر   و زوری  ه خانواده ها بر سااار اهیزیه و  هر بر اوانان و... وارد  ی  نند 

د ا ا خرج  نها دخل روز اهزون دار آ داشتن را در ازدواج بی  حل  ی  نند ( ندارند. دوستی 

ن شااوند  ه  آ ندارد. ا ا اگر دختر و پسااری با یکدیفر راباله قوای انساای برقرار  نند و بر 

نااگزیر  ی باایاد برای یکادیفر خرج  نناد. از تن گرهتاه تاا     و ن« خود  نناد آ یکادیفر را »از  

 ه ه را  ی باید خرج  نند.  و ن تا داشته های  عنوی آ داشته های  الی و از  

حالن دوستی و برقرار  ردن راباله انسی ) = ه سری( برابر البیعن   و ی حالن البیع         

 و اسان. ا ا اگر هضاای اات اوی انباشاته از »ساکق« و »اساتبداد ساکق« برقرار باشاد 

نخسااان    و در راباله با قدرن از خود بیفانه  ی شاااود. هر دو الرف راباله  و راباله انسااای 

راباله با »ساااکق«   و بدین ساااان  بعنوان ااذبه انسااای با یکدیفر راباله برقرار  ی  نند. 

 عنوی اای خود را به  دار بساته    ← اانشاین راباله با دوساتی  ی گردد و  دار باز  ادی 

  ادی   ی سپارد.    ↔ ادی 

زادی خوی  را بازیابد و به راساان  آ هرگاه اا عه ا روز ایران بخواهد اساات زل و            

از  دار بسته    و بنا بر این   و بندگی قدرن بر نسل اوان اسن  ه خود را از    و راه رشد بازگردد 

رها  ند و  دار و ل خوی  را  دار باز    و ای  ه به ضرورن  دار تکاثر و ویرانفری اسن 

  عنوی گرداند.   ←  ادی 

 

بخصوص سیاسی را نمی توان از تاری    ،هیچیک از ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنذی     

بخشددی از اسددناد   ،بتازگی  ،خالی کرد چرا ارفی خالی و بسددا بی ته می شددود. برای م ال

جنس   ،نها مربود به ایرانآمحرمانه شدخ  صددام و گبتذوهایش انتشدار یافته اند. شدماری از  

با   ،و »عرب«  ایران و عراق و قصددد صدددام بر تجزیه ایران و کمک به گروه های کرد مسددلت

ینده را چذونه می توان با  آهدف تشدکیل دو حکومت در کردسدتان و خوزسدتان است. حال و 
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ترجمه بخشدی از این اسدناد را از نظر   ،تدارک دید  در فصدل اول  ،چشدم بسدتن براین اسدناد

 خوانندگان می گارانیم.

دسدت آویز برب  به دو مصداحبه هیالری کلینتون و مسدئله اتم ایران که ،در فصدل دوم     

شدده اسدت پرداخته ایم. در فصدل سدوم گزارش ها و انالعات پیرامون لیبی که ابلب سدانسدور 

 بعد از تخلیه ان از قوای امریکا پرداخته ایم.  ،می شوند و نیز به وضعیت عراق 

ورده ایم که از ایران دریافت کرده ایم.  آدر فصددل چهارم چند انالع و گزارش کوتاه را        

قسددمت پنجم از یک گزارش در باره انجمن حجتیه را درج کرده ایم. و در   ،ل پنجمدر فصدد

 ورده ایم. آگزارشها ها و داده های اقتصادی گویای وضعیت اقتصاد کشور را گرد ،فصل ششم

 

***** 

                         1390آذر   13آبان تا   30از  789ه  شمار

 ابوالحسن بنی صدر 

 

 ؟ و تهدید به انگو   انگ دا  ی
 

غاز شده آ  وز ینه سازی برای »انگ« با ایران  وهنوز انگ در لیبی پایان نیاهته    

انق در باره »ب ب ات ی«  ه »سندها«  ی گویند ایران در حال آژاسنن گزار   

ا ریکا  دوی اسن    ون اسنآساختن   ا ریکا«  ه  قصد »ترور سقیر وربستان در 

هراخواندن ا ریکا به تکرار انگ لیبی در ایران    و»سپاه قدق« تدار   ی دیده اسن

ویز شدن ایران  آاز رهفذر  ردمو ایران را ناتوان و ا ریکا را قدر قدرن پنداری دسن  

پرز )پیشی گرهتن هکر انگ  قای شی ون  آ قول    وبرای ح مه ا ثرین  نفرهو به اوبا ا

از راه دیپم اسی( ایران  ات ی  هرانسه  وبر هکر حل  شکل  پارل انی   وگزار  هیون 

 شور    20در هرصن تشکیل  نقرانق سران    وسار وزی  – صاحبه  شتر  اوبا ا  

در َ ِن هرانسه و... و  ارزار تبمیغاتی  ه وسا ل ارتباال ا عی ا ریکا و اسرا یل و 

از راه اتقاقو هم ز ان نشده   وی خمیج هارق به راه انداخته اندوربستان و  شورها

 و ن باشد  ه ه فانآبرای    واند. اگر هم آ اده  ردن اهکار و و ی برای انگ با ایران
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ا ا وقتی هیزم انگ   واز ا مه روسیه و نین را به تحریم شدید تر ایران ناگزیر  نند 

 ور  ی  ند.بسا ی  ارقه هیزم را شعمه  ورا انبوه  ی  نند

اکنون       قرار    ،هپ  بی  تمایلی  و  داد  نخواهد  روی  گوید جنگی  می  تمایلی 

جنگ است و گمان می برد با ویران شدن ایران به دولت می رسد و تمایلی از 

و نفقان ر فشار  ایران   ،یپژشدت  با  است جنگ  فشار   ،امیدوار  از شدت  کمی 

اند و  اره را در لضور نرامی    بناهد و جمعی بنا بر ناتوانی مردم ایران گئاشته

بزرگی نیز در اااراب بینند و اکثریت  ایران می  گرفتار    ،امرینا و شرکا  در 

ورد که ممنن  آن برزبان می  آ دولتی است که فلج است و  ر یس جمهوری«  

سا  به عق  بازگردانند و در بند اقتصادی است که ویرانگر   500است ایران را 

را نیروهای محرکه است و جام  یا کشور  استعدادهای جوانش  عه ای دارد که 

 تر  می کنند و یا بینار هستند  

به قدرت ه= زور     ،ایرانیان در زندان اد فرهنگ قدرتی هستند که بیش از همه

  : می پرسند  ، بسیاری با فرستادن ایمی  و یا تلفن ،نقش می دهد  در این واعیت

 اینست:  واعیت را  گونه می یابپ و  ه باید کرد؟ پاسخ 

 

یا تسکین آ تسکین  ی اوید و ا ا   و و ده خود   تر بینی از راه پناه بردن به قدرن   ❊

  ی یابد؟ن
 

در پندارها و گقتارها و  ردارهای توایه گرضاااارورن بکار بردن قدرن )= زور(        

نهاا را ترا اان و اده خود   تر بینی  ی یاابیم. این و اده را   کن  آ   و  اه تاو ال  ی  نیم 

زادگی و دان  و  را ن و ح وق ندی در ان آ اسن از راه رشد و بزرگی به است زل و  

ن شادن و هخر  آ با تسامیم   و خود را نانیز  ی انفارند   و ن نها  ه پیشاا روی قدر آ  رد. ا ا  

ننانکه ابار و  . در پی تسااااکین درد و ده خود   تر بینی  ی شااااوند  و ن آ هروختن به  

از راه بزرگ ن ا ی به زور ندی )شااا  و شااانه  شاایدن برای ا ریکا و    و دسااتیاران او 

اسارا یل و انفمیق( و دم زدن از »قدرن  نال ه« هساتم و اگر اسارا یل به ایران ح مه 

در پی تساکین و ده ح ارن خویشاند بی   و از روی ز ین برداشاته خواهد شاد و...  و  ند 
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خود را   و ا ونین  الم ه  ی بخشاند نکه تساکین یابند. زیرا به ه ان نسابن  ه قدرن ر آ 

 در پی زور و ویرانفری بیشتر  ی شوند.   و ح یر تر  ی یابند و بسان ی   عتاد 

دروغها و بهتان ها و ح مه های تبمیغاتی و بزرگ ن ا ی های او و دساتیاران او و       

ورده هاا و ال آ ه اه  ح یراناه و هر   و یم »خود ح یر بین هاا« هساااااتناد ژ نهاا  اه در ر آ 

و نیز دروغها و بهتان ها و ناسازاها و دسان . د های خود   تر بین هساتند آ ر زور دا 

ه ه پسان   و ن ارباب خارای شادن دو ر ق دیفر  ثمر زور پرسان نیز آ به دا ن این و  

 وگویای احساق شدید ح ارن اینان هستندن 

 ورو  و و ی خود ح یر بینان اینسااان  ه هر راباله ای را به راباله زور با زور  - 1

 واز این رو   گردانند و  دار تساامیم زور شاادن و تساامیم زور  ردن را  ی بندند.   بر  ی 

ن را ن د ن ی  نند تا اندیشااه یا راه حل را  آ  و نون اندیشااه ای یا راه حمی  را ارا ه  نی 

بهتان زدن و تهدید  ردن وادارشاان   و بهتر ساازند. و ده خود   تر بینی به ناسازا گقتن 

نکه و ده ح ارن تساکین آ ند ح ارن برهم  ی اهزایند بی   ی  ند. ترواشاهای و ل در ب 

ت ز  ی  نند صاااحب اندیشااه را نون خودو به زور داری   و بسااان  عتادان  و اوید. پق 

 ح یرانه  عتاد سازند و خود را تسمی دهند  ه ه ه از ی  انق هستیمو و 

یکی احسااق   و وحشان  ی  نند. دلیل وحشاتشاان  و از حضاور هعال  ردم در صاحنه   –   2

قدرن )=   و ح ارتی اسان  ه  ی  نند و دیفری اینسان  ه هرگاه  ردم وارد و ل شاوند 

 حروم  ی  ند.   و زور ( بی   دار  ی شااود و از قدرتی  ه بدان نیاز روز اهزون دارند 

 ردم را    و  الی   – ساران  اهیاهای نظا ی    و از این رو اسان  ه هم  ابار و دساتیاران او 

در وضاعین تهدید به انگ و تحریم نفاه داشاته اند و هم دسان به دا ن قدرن ا ریکا 

نها  ه به ساااتوه آ ناتوانی  ردم را توایه گر درخواسااان خود  رده اند و هم   و شااادگان 

بنا را    و ید از وضااعین  نونی بدتر ن ی شااود آ  ده اند و  ی پندارند هر وضااعیتی پی  آ 

 اند.   بر ناتوانی  ردم گذاشته 

هینفاه با  ردم از   و و مهاای زور داری  ه گرهتاار و اده خود   تر بینی هساااااتند   –   3

تا  ی توانند به  ردم ال ار  ی  نند  ه   و سااخن ن ی گویند. به وکق   و توانا ی  ه دارند 

ولو با ونین  الم ه ه یه   و ن باشاند آ یم یا حاشایه ژ نادان و ناتوانند. این و مها اگر در ر 

برای  ردم ن شاای بیشااتر از وساایمه هشااار شاادن قا ل ن ی شااوند.   و شااند نیز  واهگ نبا 

در اا اخالار دریاهن  ی  نند  ه سااار اای   و هرگاه  ردم از »اای خود« بیرون روند 

 ویم باشااند ژ خود بازگردید و خود و  شااور را با خالر روبرو نکنید. و اگر در بیرون ر 
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وردن آ ردم و توایه ضاارورن روی  دو  ار را باهم اناام  ی دهندن ال ای ناتوانی در   

 به قدرن خارای.  

ن ناتوانی و ح ارن اسااان. تناقض  ی گویند  آ یکی و    و  ایه »تولید« های این و مها    

  ون ن ی شاااااوناد تنااقض را رهع  نناد. دراااآ بر  و وری آ و هرگااه تنااقض را باه یاادشاااااان  

 و رگبار ناسزا و ... را  ی گشایند. با این واود 

ن را پوشاندن هرگاه  ردم ایران آ شکار اسن  ه ن ی توان  آ تناقض ننان بزرگ و         

نفوناه  ی تواناد   و یم ونیان  الم اه ه یاه ژ اناگ قادرتهاای خاارای باا ر   و ناادان و نااتوانناد 

 وزناد و  آ این ناادانی و نااتوانی را باه داناا ی و تواناا ی بادل  ناد؟ باه ناادان داناا ی  ی  

توانا ی  ی اوید. نادان   و نها در رشاد آ اساتعدادها و بکار انداختن  ناتوان با پی بردن به  

با دانا ی و رها شاادن از    و و غاهل از اسااتعداد رهبری و حگ شاار ت  در اداره اا عه 

دانا و توانا  ی شاااود. به ت رین اسااات زل )= خود  و غقمن و بکار بردن این اساااتعداد 

او   و فی در گزین  نوع تصا یم( زادی )= خود انفیخت آ انفیختفی در گرهتن تصا یم( و 

توانا ی باز و تحول پذیر  ردن نظام اات اوی و بساا ایااد د و راسای شاورا ی را پیدا 

 ی  ند. با ب ب و  وشاا  باران شاادن از  ونین  الم ه زور را ن ی بیند و در  دار  

 ن ی  ند.   و از ویران شدن و ویران  ردن   و بسته زور داری 

شااادن ارت  روسااایه در اهغانساااتان اهان را وارد  رحمه   ان زب ایران و ناتوان   –   4

به ان نسابن  ه  ر ز ث ل اقتصااد اهان از  ن اردوگاه   ونیسان تغییر  رد. ادیدی  رد 

ن  ن   های غرب و شارق در انفها نیز تغییر  ی  ردند و غرب به شارق  نت ل  ی شاد 

  ووردندآ ببار  به غیر از انگ اهانی دوم  ه هیتمر و حزب نازی    و بدین سااو  1920از  

ه اه از ح اایان اردوگااه   ونیسااااان برخوردار  ی    و انفهاای رهاا ی بخ  و الب ااتی 

ن غرب بیانفر ترق بودند  و شااادند. تانریسااام در انفمساااتان و ریفانیسااام در ا ریکا 

 وقعین  ساااامال خود در اهان را از دساااان  ی داد و این گرای  گ ان  ی برد قدرن  

ن     و این باار   و از این رو  وقعیان بفردد.    نظاا ی  ی تواناد  اانع از دسااااان رهتن این 

  و ور و حا ی انگ را غرب یاهن. شرقی  ه  ر ز ث ل اقتصاد اهان گشته اسن آ انگ 

نیاز به انگ ندارد و صامی را وا ل قون گرهتن بازهم بیشاتر اقتصااد خود  ی یابد. و  

 واز رشاد ب ین اهان  ی ترساد. بدین ساان   و غربی  ه  وقعین خود را از دسان  ی دهد 

وردن بی  از پی  به خشاونن  ی شاود. از این رو اسان  آ احسااق ح ارن وا ل روی  

پی در   و شان گرایشاهای اهراالی را  ی بینند نها  ه خالر بازگ آ  و  ه در غرب و اسارا یل 

گرای  به الرز هکرهای اهراالی انگ المب نیسااان.   و پی هشااادار  ی دهند  ه راه حل 

پاایاان دادن باه تخریاب نیروهاای  حر اه و پیشاااااخور  ردن و خود اا فی    و راه حال 
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 هار سار ایه  و و دسان  م  و بازگشان به اقتصااد تولید  حور   بازارهای پولی و  الی و 

 ام گسیخته اسن.  داری لا 

 اده آ ز ینه   و ا ا هم در اا عه های اسااتبداد زده و هم در اا عه های سااماله او   –   5
هناگ ت ر ز ثرون آ در ااا عاه ا روز ایران  اه    و ای برای اناگ واود دارد. برای  ثاال 

شااااتاب گرهته و   و نزد ی  اقمین  ون  رانن خوار و گسااااتر  ه ر در ا ثرین  ردم 
خر را  آ سایبهای اات اوی هراگیر شاده اند و »حرف اول و  آ و  هساادها و نابساا انی ها 

بی ن   شاده و برای ر ق زور پرسان حا م بر  و بی  از پی   و اا عه  و زور  ی زند« 
یم و  ژ ر   و ساااله به پایان نرساایده  8 شااور هی  از زور باقی ن انده اساان. هنوز انگ  

ا روز در این حم ه نفاه  ت  قرار داده و تا آ ایران را در حم ه   و نیز قدرتهای ساماله گر 
باز داشاته   و نند آ  ردم را از تواه به انفی  ه در   و داشاته اند. وادن  ردن به خشاونن 

از  و نند آ اسان. هنوز به این صاراهن نیز نیقتاده اند  ه از انگ بق ویرانفری  ه در 
ا ثریان    و رها ن ی شاااااوند. از این رو   و با بکاار گرهتن توانا ی خود و خشاااااونن زدا ی 

 ز  ی  ند و هعل پذیر  ی گردد و  اقمیتی نسااابن به   و ز انگ ادید  ی ترساااد بزرگی ا 
ن اسات بال  ی  ند. غاهل  آ خالر انگ نقید  ی شاود و اقمین بازهم  ونه تری بساا از  

 واز این  ه شاب و روز در او خشاونن زیساتن و  زور را تنظیم  ننده هر راباله  ردن 
ن انگ بی صادا و  م صدا انگ سخن  زیساتن در انفی بق ویرانفر اسان. ا ا اگر ای 

یم ابااران و نیز قادرن خاارای  ژ نهاا ر آ  ردم ایران و بی  از   و ورد آ پر صااااادا باه دنباال  
ویز آ اسات رار د و راسای را دسان   و این بار   و ساماله گر   صار هساتند. قدرن خارای  ه 

خشاونن گساتری    و   صار تر اسان نرا  ه به اای     به خشاونن زدا ی  و  رده اسان 
ا کان خشاونن زدا ی را از  رد ی  ی گیرد  ه گویا هدف از  داخمه نظا ی   ی  ند و  
نها بر ساارنوشاان خوی  اساان. و اگر سااماله اویان دساان به انگ  ی  آ حا م  ردن  

بخاالر ترق از باختن  وقعین  ساااامال  خوی  اساااان. گرای  های اهراالی این   و زنند 
وری اسن  آ از راه انگ ترق را دست ایه  ی  نند و درد و ده خود   تر بینی خود را  

 ه  ی خواهند تساکین دهند. هرگاه روشانقکران غرب از اساتبدادهای هراگیر )نازیسام  
  وو استالینیسم و هاشیسم( درق نفیرند و توانا ی ها را به یاد اا عه های خود نیاورند

ت  خشونن دا ن هستی این اا عه ها را  آ وری هرصن ها را خواهد سوزاند و  آ انگ 
اهان در انگ اسان. به این دلیل  ه او   و خواهد گرهن. در ح ی ن  و پی    بی  از  و نیز 

 یزان تولید   ن باواود قرارداد بین ال ممیو خشاونن ز ان به ز ان سانفین تر  ی شاود 
درصااد اهزای  یاهته اساان. بار هزینه های نظا ی ساانفین تر  ی شااود.   C02 6گاز 

هنفی آ در ه ه اا عه ها  با سایبهای اات اوی آ تاارن  واد  خدر بزرگ تر  ی شاود.  
بازهم  بیشااتر  ی    و شااتاب گیر اهزای   ی یابند و سااهم تولیدهای  خرب از  ل تولید 

بازهم   و شاااود و  یزان سااار ایه ها  ه از تولید به »هرآورده های  شاااتگ«  ی روند 
  8حاصااال  عا زن پولی و بورق بازیها نزدی  به   و بزرگ تر  ی شاااود )در ا ریکا 
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بی هسااتی انسااان و ااندار و گیاه را بکام  آ د اساان(. گرساانفی و بی برابر حاصاال تولی 
  ی  شند. 

 ن  ین خشونن گستری گشته اند آ   و دین ها  ه  ی باید خشونن زدا ی  ی  ردند  -   6
 ین خشاونن گساتری گشاته اسان و  آ   و اسازم  ه روی آوردن به صامی و سامم اسان   • 

در و ل  و اسازم« اسان. هر دو  ین خشاونن دیفری شاده اسان  ه »ضاد  آ ویز آ دسان  
 زور دار و خود ح یر بین اشترا  دارند. 

ی  گرای  بنیادگرا و سااخن خشااونن المب در ا ریکا )بیشااتر( و در   و  ین  ساایی آ   • 
ترق از دسااان  و گرهتار ه ان ترق  و اروپا )   تر( یاهته اسااان. ا ا دساااتفاه پا  نیز 

دالن اات اوی تو ید  ی  پا  پیشااین بر ح وق انسااان و و   و رهتن  وقعین  ساامال اساان 
نه   و توایه گر اسازم ساتیزی اسان و در برابر گرای  خشاونن المب   و  رد و پا   نونی 

 هعال  ه هعل پذیر اسن.   
ن را  آ  ده اساااان  ه ر یق پیشااااین  وساااااد  آ گرایشاااای اهراالی پدید  و  ین یهود آ در   • 

را  باح   خالرنا  تر از ب ب ات ی ایران  ی داند. خاخام  راع نیز تااوزگری به ورب 
  ی داند. 

انگ و بساا بکار بردن ب ب    و لیبرالیسام وحشای  ه بنای  بر »انتخاب اصامی« اسان   • 
 نزم  ی بیند.   و ات ی را برای از روی ز ین برداشتن ا عین  زاحم 

در خد ن ساار ایه سااانری اساان و خشااونن  رگبار و   و در  ا وع   و لیبرالیساام        

 ورد. آ بروی خود ن ی   و تح یل  ی  ند   ویرانفر اقتصادی را  ه به  ردم اهان 

ح وق انسااان و »ارزشااهای انسااانی« نیز  م رنگ شااده اند. وقتی انگ »انسااان   • 

دوساتانه« در لیبی توایه  ی شاود و  سای  اری به  ار تااوزهای روز ره به ح وق  

نفونه   کن اسااان برای ح وق انساااان رنفی   و در لیبی بعد از قذاهی ندارد  و انساااان 

وادان اخزقی  به خواب  و قدرن »هصااال الخالاب«  ی شاااود  و ی در ه ه اا ب اند؟ وقت 

  رگ ن ی رود؟ 

پنداری اهانیان را دینی و  را ی از دین و  را ی  ه انساااااان را در بندگی قدرن       

  و در سااار  و نفاه  ی دارد و او را  و ور ویرانی  حیال زیسااان و  رگ خوی   ی  ند 

 ن نیسن 

اساات زل خویشااتن را به   و  ی خوانی  و به خود انفیختفی و ل   و انسااان را به اساات زل   - 

ورد و از غقمان بادر ن ی آیاد. در بیراهاه  ی  ااناد و هریااد بر  ی آوردن  آ یااد ن ی  

 گوشهای خود را ببندید او ش ا را به انزوا از دنیا  ی خواندو 

اسااتن با به این ه انی  و زادی آ او را به   و وری آ توانا ی های انسااان را به یاد او  ی   - 

بر تراوشاااهای ساااخاهن بار و ل زور باور خوی   ی    و هساااتی هوشااا ند  ی خوانی 

 اهزاید. 

هشادار  ی دهی  ه رشاد پروراندن اساتعدادها و برگرداندن هر ناتوانی به توانا ی و    - 
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 ح ارن المبی را بمند تر  ی  ند.    و صدای گوشخرا    و هر  ونکی به بزرگی اسن 

خوانی و به او هشااادار  ی دهی بی والنی وریان شااادن از  انساااان را والن دار  ی    - 

 وبرتن  ردن لباق خقن و خواری اساان    و  را ن و ح وق و اسااتعداد و بزرگی اساان 

 پستی پندار و گقتار و  ردار گویای بی والنی را بیشتر  ی  ند. 

به خشااونن  و انسااان را به تر  خشااونن و رو   ردن خشااونن زدا ی  ی خوانی   - 

 ورد. آ ورد  ه پنداری به ا سیر زندگی روی  ی  آ  ی بیشتر ننان روی 

 -   ... 

در   و باه ساااااان یا   عتااد خ اار   و زادی  ی خوانی و او آ و او را باه بیاان اسااااات زل و   - 

 استاوی بیان قدرن ح یر و نانیز گننده تری  ی شودو 

زادی و بزرگی  آ به ایران ا روز بازنفریم و بپرساایمن نرا هرصااتهای اساات زل و         

هیزم    اهنم انگ   و را  ی ساااوزانند؟. نرا دو ر ق دیفر  ثمر زورپرسااان یاهتن  

سااااماله گران با والن خوی  شااااده اند؟ نرا در در ان ح ارن ساااا وال  رده اند. نرا 

 زادی و بزرگی  ی گریزند؟ آ زورپرستان از است زل و  

 

 انگ ویرانفری  ه ایرانیان از گروگانفیری ه ننان بدان گرهتارندن   ❊
 

نهاا  اه ایرانیاان را از برخااساااااتن باه انب  ه فاانی و ان زب  ی  آ نناد نوبان باه       

ترسااندند و ان زب را خشاونن  ی شا ردند و ال ار  ی  ردند  ه ایرانیان دیفر ان زب 

از   و ونتی  ه  ردم ایران تح ل  ی  نند خاالر نشان  رده ام  ه  یزان خش  و ن ی خواهند 

بساایار بیشااتر  و نها روا  ی بیند آ یم بر ژ ر   و خشااونتی  ه در اریان ی  انب  ه فانی 

بنا بر این   و اساااان. یکبار نیز هشاااادار دادمن شاااا ا  ردم  ی باید  یان انب  ه فانی 

یکی را    و - ن اسان  آ  ه انگ با لیبی ن ونه ادید    – یم و انگ ژ خشاونن ضاد انب  ر 

 یزان خشااونتی را  حاساابه  نم  ه   و ب  نید. دوسااتی خواساان برای  ردم ایران انتخا 

 غاز  ی  نمن آ زندگی ایرانیان را تباه  ی  ند.  حاسبه را این سان 

 در بعد اقتصادین   • 

نکه اقتصااد  آ تدابیری اقتصاادی به اارا گذاشاته شادند برای   و در بهار ان زب ایران   –   1

 صارف  حور را به اقتصااد تولید  حور بدل  ند. یعنی انساان و دان  و هن و سار ایه 

ایران اقتصااااد    و در تولید بکار اهتند. هرگاه ننین  ی شاااد و  ار ایه و  واد اولیه و...  

 32بعد از   و درصاااد  ی شاااد   5سااااننه  و تنها   و تولید  حور  ی یاهن. اگر  یزان رشاااد 

ا ا اقتصاااد    هزونتر از نهار برابر  ی گشاان.   و اخالا  می ایران  یزان تولید ن  و سااال 
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رشاد  نقی  رده اسان. توضایی این  ه به    و اقتصااد واقعی  ه بخ  تولید اسان  و ایران 

  صرف اسن  ه رشد  رده و    و اای رشد تولید 

پرداخن شاده اسانن نقن و  نابع ثرون  می صاادر شاده اند  و  د نقن و قرضاه ها آ با در 

سااال به سااال اهزای  یاهته    و بخصااوا از دوران انگ بدین سااو  و و ارز  واردان 

اساااان. این  واردان  زاحم تولید داخمی شااااده اند. رانن خواران به ثروتهای ناو ی 

بر بوریای  ه ر نشسته اسن )در توزیع   و رسیده اند و ا عین  شور  ه دو برابر گشته 

در صاد(. 38.3ا ضاریب نینی    ام اول را اساته ایم ب   و در خاور یانه   و  دها آ نابرابر در 

نه    و  ده اسان. بدین ساان آ ببار  و قرضاه های دولن برف انبار شاده اند و وضاعین ا روز 

تنها اقتصاااد تولید  حوری با تولید ناخالا  می نهار برابر و بیشااتر را نیاهتیم بمکه 

ثروتهاای  می را هروختناد و خوردناد و بردناد. پیشاااااخور  ردن رویاه ه فاانی گشاااااتاه  

 اسن. 

تنها ذخایر نقن نیساتند  ه بعمن   و تنها ثروتهای  می نیساتند  ه از دسان رهته اند   –   2

 یمیارد دنر اسن(   700حدود و ن آ ن )زیان ناشی از  آ بخشی از   و بهره برداری غیر هنی 

هزار   150بمکه ایران در صدور استعدادها )ساننه   و غیر قابل بهره برداری شده اسن 

  یمیارد دنر سر ایه( و صدور سر ایه اول شده اسن.   50برابر 

لوده ترین شااهرها اساان و آن را شااهری توصاایف  ی  نند  ه  آ تهران در شاا ار    –   3

لودگی  حیال زیساان تهران و شااهرهای  آ دارد  ی  یرد و  ی  یراند. ا ا  شااکل تنها 

بیابان شاادن ایران و هرسااای  خا  و خشااکاندن انفمها و رها شاادن  و بزرگ نیساان 

 روستاها نیز هسن.  

در  صااارف ن   اول را  ی یابند.   و دان  و هن اگر در تولید ن   پیدا ن ی  نند    -   4

ورده ها آ سابب  ی شاود هر  و نفاه داشاتن  شاور در  حاصاره اقتصاادی و حالن انگ 

ننه از صانعن و  شااورزی  آ  و ز  پول  شاور گران وارد شاوند. باواود پا ین بودن ار 

 تعالیل شده اسن و  ی شود.  و بخاالر نداشتن توان رقابن با واردان   و  انده اسن 

نرخهای بانی بی  اری و تورم و نر  بهرهو   و در ی  اقتصاااااد  صاااارف  حور   –   5

یا این آ ت  به اان هساتی ایران انداخته اسان. شافقتاو  آ گویای شادن انفی هساتند  ه  

 ورد؟ آ انیان را از رخون بدر ن ی ت  ایر آ 

بخ  دولتی اقتصاد نه به این دلیل  ه دولتی اسن و گویا »دولن  دیر اقتصادی   –   6

بی ار اسن و  سر دارد و این  سری را دولن   و خوبی نیسن« )بنا بر ادوای لیبرالها( 

یشن بمکه بدین خاالر   ه اون  تابعین  من از دولن در گذران  ع   و  ی باید تو ین  ند 

بدین خاالر  ه   ̋  ه ی  وا ل بزرگ ونین  الم ه اباران بر  ردم  شور اسن و ثانیا

یم ژ رانن خواران در پی به حدا ثر رساندن رانن هستند و ثالثا  بخاالر این  ه در ر
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هر  ستخدم دولن برای خود ونین  الم ه قا ل اسن و رابعا    و ونین  الم ه ه یه 

و خا سا  به دلیل هساد گسترده ای  ه ایران را    بخاالر ت دم  المگ راباله بر ضاباله 

 در ش ار نند  شوری قرار داده اسن  ه هاسد ترین  شورهای اهان

 

بزرگ   و بخ  دولتی اقتصاادو " رم هقواد" شاده اسان. هرنه بیشاتر  ی خورد  و هساتند 

 و تر  ی شود و خورا  بیشتر  ی المبد. در ووض 

شاا ار روز   و ناتوانی از رااعه به پزشاا  ه ر غذا ی وبی اریها ی  ه تنها بخاالر    –   7

اهزونی از ایرانیاان را  بتز و ز ین گیر  ی  نناد و بی ااریهاای روانی  اه  بتزیاان باه  

ساااازحها ی  رگبارترازبرخی ساااازحهای    و ورد  ی  نند آ ن را  ی  نهارم ا عین بر آ 

  شتار ا عی هستند  ه در این انگ بکار  ی روند. 

درصاد  صارف اهان( ایران    ام اول را   15در تاارن و  صارف  واد  خدر )   –   8

در اهان دارد. شا اری بزرگ از نسال اوان و  یان ساال ایران را این سازح  از پا در 

 ورد. آ  ی  

ای اات اوی ) هحشااار و اناین ها و ارا م و بی اریهای  ساایبها و نابسااا انی ه آ   –   9

بخصوا تهران )ردیف دوم( را در ردیف های اول  شورهای    و روانی و... ( باز ایران 

 اهان قرار داده اسن.  

 ار ن بنابر آ راننادگی در ایران از رویارو ی قوای زرهی در انفها هی   م ندارد   –  10

تن در اثر حوادر راننادگی    30در ساااااال    و هزار ا عیان   100از هر    و در ایران   و بی اه 

او بق ن از  شااته  ی شااوند.  عمول ها را هم بر این رقم بیقزا ید و از خود بپرسااید 

 دیفر این  شتار را توایه  ی  ند؟    دام وا ل  و سنفین خشونن و انگ بی صدا 

هزینه های نیروهای  سمی از نظا ی و انتظا ی  ه زیستن در انگ و در حم ه   –   11

ت  و تهدید به انگ از سااوی اساارا یل و ا ریکا و انفمسااتان و... ساابب  ی شااود آ 

از این  عنی  و نها اهزوده شااود و نیز سااماله سااپاه بر اقتصاااد  شااور آ  رتب بر  یزان 

 وت  اناگ  ی ساااااوزد؟ و نیز از یااد نبریاد  اه در درون  رزهاا آ د  اه ایران در  ی دها 

 روزی نبوده  ه برخورد  سمحانه نبوده باشد. 

نها را  آ ورند  ه  آ هضااهای خالی پدید  ی    و پیوندهای ه بساتفی ها  ه  ی گسامند   –  12

ای  زور پر  ی  ند.  پیوند ه بساااتفی اقوام ایرانی یکی از این پیوندها هساااتند. هضااا 

دیفر هضاای صامی و دوساتی و ه کاری و گذشان و ایثار و... نیسان.   و اات اوی ایران 

هضااای ناا یدی    و هضااای اوت اد نیساان. هضااای بی اوت ادی اساان. هضااای ا ید نیساان 

 هضای ترق اسن.    و اسن. هضای اال ینان خاالر نیسن 
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   دولن  اهیاها ی  دولن تروریسااان اسااان. ترور اخزقی و ترورهای دیفر را    –  13

هر سااه ر ق  ثمر زورپرساان  شااغولند.    و یم تصاادی  ی  ند. ا ا به ترور اخزقی ژ ر 

قادرتهاای سااااامالاه گر نیز ترور  ی  نناد. قرباانی اول این ترورهاا اساااااتعادادهاای ایرانی 

 هستند. 

خشاااونن را   و هر ایرانی الرز هکری دارد و الرز هکرها  ه بیان قدرن هساااتند   –  14

ذهن باور ندان به خود را به تولید و  صرف خشونن   و ن آ توایه  ی  نند. ا ا پی  از  

  عتاد  ی  نند.  

اهزای   یزان الزق و هرو  دختران و... و بی  نزلتی زن در ااا عاه ایران   –   15

دار نبودن زن و  رد از ح وق انسااان  ه ذاتی حیان  در اهان( و برخور   125)ردیف  

ن را پر آ   و ورد  ه از زور  رگبار و ویرانفر آ خز ی را بواود  ی    و هر انسااانی اساان 

 یزان   و زن و  رد  نزلان نادارناد. به اان نسااااابان  اه  نزلان زن ناازل اسااااان ن ی  ناد. 

 . خشونن بان و اندازه  رگباری و ویرانفری  بیشتر  ی شود 

بر ایرانیان اساان  ه  یزان زوری  ه در خانه بکار  ی رود  را  حاساابه   و این         

در   و در  حیال  اار   و  یزان زوری را بیقزایناد  اه در خاارج از خاانواده   و ن آ  نناد و بر 

 یزان خشونتی را بیقزایند  ه از راه   و بر حاصل ا ع   و  ونه و خیابان بکار  ی رود و 

 د( بر خود روا آ  خدر  ه در ههرسااان ورده های ویرانفر )غیر از  واد  آ  صااارف هر 

خشاااونتی را بیقزا ید  ه دساااتفاه های اداری و نظا ی و    و بر این حاصااال   و  ی بینید و 

  و با  رااعه  نندگان و ساایر  ردم بکار  ی برند.  و بر حاصال ا ع  و روزانه   و انتظا ی 

  خشااونتی را بیقزا ید  ه وسااا ل ارتباال ا عی )صاادا و ساای ا و هرسااتنده های دیفر و 

روزنا ه ها و ساااین اها و  نبرها ( به  ردم  ی خورانند. حال ا ع  ل را با خشاااونن 

ت ا ی   و های بان ا ع  نید تا تصااور روشاانی از انگ ویران گری پیدا  نید   ه شاا ا 

 . نید آ در   و  ردم ایران 

حال از خود بپرسااایدن هرگاه انگ خارای نیز بر این انگ بق ویرانفر اهزوده         

انقااارهاای بزرگ پادیاد ن ی آورد؟  اگر از این دیادگااه باه خالر اناگ بنفریاد    و شاااااود 

وضاااعین در اهغانساااتان و وراق و لیبی و هر  شاااور دیفری  ه به سااارنوشااان این 

انگ داخمی    و در این  شاورها د.  ن ساان  ه هسان در  ی یابی آ را  و  شاورهای بدل شاود 

ت  هساااتی آ   و واود داشااان و انگ از بیرون   و ن نوع  ه ایرانیان بدان گرهتارند آ از   

سااوزی را شاادن بخشااید  ه ه ننان  ی سااوزاند و زندگی ها را خا سااتر  ی  رد  ی  

  ند. 
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با تواه به این  حاساابه خشااونن و واود این انگ بود  ه به شاا ا  ردم ایران        

یکی را انتخاب  نید. ایران   و ادمن باید  یان ساارنوشاان لیبی و انب  ه فانی هشاادار د 

 نیاز ند خشونن زدا ی اسنن  و ا روز نیاز ند خشونن نیسن 

 

تشی را خا و   نید  ه دارد هستی ش ا را  ی  آ ایرانیان برخیزید و    ❊

 سوزاندن 
 

 ه  ی توانید خویشاتن را از ساانساور رها  نید و این نوشاته - هرگاه شا ا ایرانیان       

در ههرسااان به سااازحهایی  ه در انگ و انفی  ه ت ا ی ابعاد زندگی    – را بخوانید  

به این نتیاه  و ایرانیان را از خشاونن  رگبار و ویرانفر انباشاته  رده اسان تو ل  نید 

 ن از ند خشونن زدا ی ه ه اانبه ایسن نی  و  ی رسید  ه ایران ا روز 

هضاای اندیشاه و   و غاز آ خشاونن زدا ی اسان نرا  ه هم از   و بنقساه   و انب  ه فانی   • 

رشاته   و غاز آ هضاای صامی و دوساتی و اوت اد و ا ید  ی  ند. هم از   و و ل ایرانیان را 

شاااون را اانشاین ابنو و بزرگی   و غاز آ های ه بساتفی را بهم گره  ی زند. ه ه از  

زادی و  را ن انسااانی را اانشااین ح ارن نشااینی آ المبی از راه بازیاهتن اساات زل و  

 ناشی از تولید و  صرف خشونن  ی  ند.  

 دام خشاونن را ساراغ دارید  ه هنوز شاعمه های  دا ن هساتی شا ا را نفرهته اسان    • 

زدا ی اسان و به این دلیل تاربه ن  ی ترساید؟ انب  ه فانی ه واره خشاونن آ و از  

ن را خشااونن پر  ند. هر اندازه آ  ردنی  ه در اا عه  حل خالی باقی ن ی گذارد تا  ه  

یم نیز توان بکاار بردن  ژ خشاااااونان بی  حال تر. نناانکاه حتی ر   و انب  ه فاانی تر 

 خشونن را از دسن  ی دهد. 

به    و گرهته اسااان اا عه ای  ه نهار بعد زندگی و  حیال زیسااان او را خشاااونن هرا   • 

وحشان  ی  ند و شاعار  این  ی شاود  ه    و درد ندی  ی  اند  ه از تصاور درد بیشاتر 

 را خواهد  شاان«. او از در ان درد  و »درد الاقتم را الاق  رده اساان. ذره ای بیشااتر 

بی اری در ان ناپذیر تر و درد شادید تر خواهد   و نیز  ی ترساد. نرا ه باور  رده اسان 

 شد.  

 ی باید راه بیرون رهتن از    و  وقعین نیروی  حر ه اسااان   و  وقعیتشاااان نها  ه  آ        

ت  ساوزی آ انگ  و وارد شادن به صامی را نشاان بدهند. بسایار شاده اسان  ه گرهتار  

ت  را نیز از دساااان داده اند و بوده اند اند  شاااا ار آ شاااادگان اراده بیرون رهتن از  

نها ی برانفیخته  آ   را در دل   ت آ انسااانها  ه خود را نباخته اند و اراده خا و   ردن  
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باور  نید   و ور داده اند. بر شا ا اسان  ه خویشاتن را بازیابید آ اند   ه تن به  رگ زار 

انسااانی  ه بر زندگی در اساات زل و   و ید بزرگی انسااان آ  ه اندر بزی سااخن پدید  ی  

 وزم  ی  ند.  و زادی آ 

یم ونین  الم ه ه یه ژ اانب ر  و ا ریکا و اروپا و روساایه و نین  و سااال  32در الول   • 

نها  ی دانند هرگاه ایرانیان بر سرنوشن آ ن سودها برده اند.  آ را گرهته اند. نرا  ه از  

این سااااودها را ن ی بردند. در تح یل انفی  ه تشااااریی  ردم به   و خوی  حا م بودند 

ه واره راباله   و یم اباران با غرب ژ شااار ن داشاااته اند و دارند. راباله ر   و  ردم ایران 

گاه  رد  ه در این  دار بسااته آ ساااز  بوده اساان. پق ایرانیان را  ی باید  سااتیز و 

 وسااوزاندن هرصاان و سااوختن حیان  می اساان. راه بیرون رهتن از این  دار  و  اندن 

 یم از هر اات اوی وحشن دارد. ژ انب  ه فانی اسن. بیهوده نیسن  ه ر 

تنها ی  اهن واود دارد و   و ور  ی شاوم  ه در  دار بساته زور و خشاونن آ باز یاد   • 

به ههرساان خشااونتها بازگردید و    ن گذار از خشااونن   تر به خشااونن بیشااتر اساان. آ 

تاا این روزهاا  اه    و ن روزهاا  اه شااااا اا ایرانیاان گال را بر گمولاه پیروز  ردیاد آ ببینیاد از  

از ی  اهن نبوده اساان و    و ت  خشااونتها از هر سااو زبانه  ی  شااند آ شااعمه های 

  ده اسن. آ تبدادو این اهن را گرهته و تا این اا ایران در بند اس 

انفی اساااان  ه   و اد نزد نزدیکان خود  ی گوید ناتو در تدار  انگ ژ قای اح دی ن آ   • 

قای خا نه ای خشااااونن زدا ی را  آ سااااال ایران را به قه را ببرد.  500  کن اساااان  

ع  در ا    و خشااونن گسااتری  ه او اساان   و رو  بی اثر  ردن تهدید به انگ ن ی داند 

در   و پیرا ون  یزان خساارن بق سانفین ح مه به ایران ساخن  ی گوید. ا ا  و  شااوران 

هر دو راز  ی خوانناد.   و ی ات ی ژ انق بین ال ممی انر آژ در پی انتشاااااار گزار   و ومن 

بدین خاالر اسااان  ه تشااادید    و گاهند. پق اگر راز  ی خوانند آ این دو از بزرگی خالر  

یم و خورد  ژ هدید شادن به انگ را برای ب ای ر بحران و نفاه داشاتن ایران در حالن ت 

نزم  ی دانناد.  گرهتااران باه و اده ح اارن  اه ا ریکاا   و  االی   – و برد   ااهیااهاای نظاا ی  

یم در ژ دساتیاران ر   و دانساته یا نادانساته   و و اسارا یل را به ح مه به ایران هرا  ی خوانند 

در بند انگ بق هرساااینده و دیرپا و تشاادید ترق  ردم از ح مه  و نفاه داشااتن  شااور 

 نظا ی بیفانه اسن.  

نزم اساااان  ه  ردم  و بر شاااا ا  ه  ی خواهید ن   نیروی  حر ه را بازی  نید        

یم را  ژ اااناب ر   و در   اام   اابماه باا ح ماه نظاا ی   و گااه  نیاد  اه  ابور نیساااااتناد آ ایران را 

بمکه راهی   و انب ساااماله گران انگ اهروز را بفیرند بفیرند و یا ساااکون  نند و یا ا 
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 دن و دساان هر دو الرف را از بکار بردن  آ ساار راساان پی  پا اساانن به انب  در 

 .  زور و خشونن  وتاه  ردن 

 تاب  و »هیمساااوهی«  ه خود را ساااازنده »الفوی لیبی«  ی داند  و قای هانری لوی آ    • 

باز   و نها االزع ندارند آ ن او ه فان از  االزع  هم را  ه به گ ا   5  و ن آ انتشاار داده و در 

ه هرانساوی و انفمیسای و  ژ ن ا مه اسان حضاور نیروهای و میان وی آ گقته اسان. از   

 وقالری و نیز زیردریا ی های هرانسااااوی در انگ لیبی. الرهه این  ه وساااامی  زر  

ن شه های انگ   و سال پی  از این   10ها   ی سازد  ه   و نرال  ا ریکا ی بازنشسته ژ 

غانساتان و وراق و ساوریه و لبنان و ایران و لیبی تهیه شاده اند. ان این  ه انگ با اه 

در وراق و اهغانسااتان ا ریکا را از دساان زدن به انفهای دیفر بازداشاان. »الفوی  

 ی   و لیبی« ه ان انگ با ن شااه ادید اساان. از این  ه بنا بر نظر  ارشااناسااان غرب 

ورد. اسااااامحاه ای  اه قاذاهی در آ تری بباار    تواناد پی آ ادهاای بق  رگباارتر و ویرانفر 

نند هزار  وشا     و برای  سامی  ردن اهری ا  اهی اسان. ی  قمم  و لیبی انبار  رده بود 

ضاد هوا ی در لیبی  واودند و ه ین  ارشاناساان هشادار داده اند  ه اگر این  وشاکها 

نها هواپی اهای  سااهر بری را  آ به دسان ی  یا نند سااز ان تروریساتی اهتاده باشاند و  

نهاا  اه باه خود آ   و  اد. بادین قرار آ هاااعاه از پق هاااعاه بباار خواهاد    و هادف قرار دهناد 

نی   ی دانند  ظاهر ح ارن و   و    »شاورای انت الی« را بازی  نند ووده  ی دهند ن 

ن نیساااتند  ه  ردم ایران برخیزند و حا  ین آ نها بهی  رو خواساااتار  آ خقن هساااتند. 

 ی دانناد  اه ه اانناد   خوی  را برقرار  نناد. زیرا هادهشاااااان حاا  یان بر  ردم اسااااان. 

ری توانا نیساتند. پق خقن بکا   و بدون نیروی هوا ی و ز ینی ناتو   و »شاورای انت الی« 

نها را  آ غرب سااماله گر   و  ساااب ه در دساان نشاااندگی را برخود روا  ی دارند تا  فر 

زاده را به  آ نها سربمندی انسان آ  و ور حکو ن بر ایران در »دوران انت ال« بفرداند. 

حال این  ه ایران  هروخته اند.  و سااراهکندگی سااتای  انگ سااماله گران با والن خود 

اویای بزرگی نیاز دارد. انساااانها ی  ه راه حل  و زاده آ   و انساااانهای شاااااع به   و ا روز 

را  و ت  خشونن بیرون  ی برد آ خو  هراا ی  ه انب  ه فانی اسان و ایران را از  

   کن بش ارند و دسن بکار بر انفیختن آن شوند. 

انب  ه فانی هم شاادنی و هم آسااان و هم خو  هراام اساان هرگاه ا هور  ردم   • 

نها اساان.  آ حگ هرد هرد   و انند حا  ین به  عنای شاار ن در رهبری اا عه  می ایران بد 

  وزادی را بازشاناساند و از راه و ل به این ح وقآ این حگ و حگ زیساتن در اسات زل و  

 یم بانی انگ برهند.  ژ از انگ ویرانفر و ر 

ت  از  آ ت   ی  اانناد.  آ ت   ی  اانناد. باه سااااایااو  در  آ  ردم ایران باه ابراهیم در    

بی  ه شاناختن  را ن و اسات زل و  آ نها سارد ن ی  ند. آ نند را بر آ تشای  ه در آ بیرون  
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نها ساارد  ی  ند و ایرانی را  ه زور داری و  آ ت  را بر آ زادی و حگ حا  ین اساان  آ 

زادی   آ اسات زل و بهشان صامی و دوساتی و زیساتن در   و اساتبداد به اهنم بدل  رده اسان 

  ی گرداند.  

 

 


