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 بسم اله الرحمن الرحيم
 

     مردم ايران، زنان و مردان، گروه ها و احزاب سياسي طرفدار استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي، وقتي آخـرين         
ان در طريق هموار كردن راه وابستگي ها را ديدم، به آخـرين پيـام     ضربه ها به بازمانده آزاديها وارد گرديد و مدعي        

ايشان گفته بودند كه اگر به نابود كردن آزاديها . آقاي خميني كه در كرمانشاه به اينجانب تسليم شد پاسخ رد دادم         
راي نگهبـان و  اعتراض نكنم و با  باند حاكم از درِ سازش درآيم و بر تصرف نهادهاي قانون چون شوراي قضائي و شو  

صحه بگذارم، رئيس جمهوري و فرماندهي كل قوا را هنـوز  ... مجلس و هيئت وزيران و روزنامه ها و راديو تلويزيون       
 ماهـه  17كوشش ) يعني تا تهديد به توقيف و اعدام(هم حفظ مي كنم و اگر چنين نكنم براي همه چيز ايستاده اند      

نظير رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا براي خدمت به هـدف هـاي   اينجانب در فهماندن اين مطلب كه عناويني      
انقالب است كه استقالل و آزادي اساس شان را تشكيل مي دهند، بجايي نرسيد و همچنـان گمـان مـي كردنـد و               

كسـاني  . كنند كه اين مقامها بالنفسه اصالت دارند و انسان معتقد حاضر مي شود هدفها را قرباني حفظ آنها كند  مي
ه خود چنين كرده اند چگونه مي توانند جز اين باور كنند؟ بهر رو، وقتي استقالل و آزادي از بـين رفتنـد و رژيـم         ك

كنوني خاصه هاي رژيم پيشين را با سرعت بخود پذيرفت، و محل ترديد نماند كه آمريكا با نفـوذ همـه جانبـه دارد     
ان را از ميان مي برد در مقام انسان مسئول و منتخب   بدست حاكمان كنوني مخالفان واقعي استقرار رژيم دلخواهش       

و طرف اعتماد شما مردم بر آن شدم كه راه استقامت را در پيش بگيرم و براي نجات انقالب و تداوم آن اصولي كـه            
پيش از انقالب پذيرفته شده بودند و طي دو سال و نيم از بين برده شدند، در ايـن ميثـاق تنظـيم كـنم و از همـه                  

م بدان بپيوندند، آنرا امضاء كنند و با تمام جان و دل در تحقق آن بكوشند و بدانند كه از همان زمـان كـه در          بخواه
پـيش از پيـروزي انقـالب، از مجمـوع     . آنها اراده تسليم ناپذيري و پيروزي بوجود آمد، پيروزي بدست آمده است          

سياست آمريكا مبتني بر استيالي رژيمي با ثبـات  عالئمي كه دشمن بدست مي داد اين معني قابل دريافتني بود كه  
 . رژيم با ثبات دلخواه اين سياست بايد از دو مشخصه اصلي برخوردار مي شد. در ايران است

 مردم كشور بدان بعنوان يك ضرورت و تقدير گردن گزارند يعني نيروهاي فعـال جامعـه كـه مخـالف سـيادت          -1
 .تماعي عمل نيز پيدا نكنندآمريكا هستند از بين بروند و زمينه اج



: اجراي اين سياست، در مرتبه اول بسته به تحقق شعار آمريكـا بـود  .  ساختهاي وابستگي را حفظ و تحكيم كند   -2
 .نه شاه به مثابه نيروهاي توان يافته حاكم و نه خميني به مثابه بيان نيروهاي مخالف سيادت آمريكا

 سياسـي و انطبـاق بـا    -ه مرجع ديني مردم جز از راه ديگرديسي دينـي   تكليف شاه معلوم بود، اما خميني به مثاب       
از اينـرو در  . اين امر نه امروز كه هـم از ابتـدا بـر ايـن جانـب آشـكار بـود        . رژيم دلخواه آمريكا، قابل حذف نبود     

ـ  . هايي كه بطور مرتب، تهيه و در دسترس ايشان مي گذاشتم، بر اين واقعيت تكيه مي كردم        تحليل روز از آنچـه آن
 :راه عملي قابل تحصيل بود اينكه كه دو سال و نيم از عمر رژيم مي گذرد بر همگان ملموس است

 اين رژيم نه تنها از وابستگي ها نكاسته است، بلكه بر كم و كيف آن افزوده است، بعنوان نمونه بودجـه مصـوب    -1
 .ر است كه بيانگر كمال وابستگي استضسال حا

!  اسالم و آزاديها آن چنان دچار دگرگوني شده، كه رژيم شاه سابق آرزو كردني گشته اسـت      اين رژيم در زمينه    -2
.  اجتماعي يعني نيروهاي سياسي مخالف استقرار رژيم دلخواه آمريكـا اسـت  -و اينك در كار حذف موانع سياسي        

رت در جريـان تمركـز   اما قـد . بارها هشدار داده بودم، كه حذف كنندگان، خود بحكم قانون حذف، حذف مي شوند  
و اگر بخـواهيم بـدانيم از شخصـيت هـا و گـرايش هـاي       . خويش احكام خود را بر مجريان ناتوان تحميل مي كند      

كدام منحرف شده اند كافي است اصولي را كه در پاريس از  سوي آقاي خميني اظهار شدند و اينجانـب در     سياسي،
انع دستيابي آمريكا به هدفهايش تلقي مي كردم، از نـو بـه يـاد    تدوين آنها شركت فعال داشته ام و آن اصول را مو     

 : آوريم و ببينيم چه كسي و چه گرايشهائي كه آنها را زير پا گذاشتند و عمالً به خدمت سياست آمريكا در آمدند
اسـتقالل سياسـي و اقتصـادي و    .  اصول اول كه حكومت اسالمي بايد بر آن استوار مي شد، اصل استقالل بـود      -1

فرهنگي، و نتيجه اجتماعي آن تغيير ساخت اجتماعي جامعه در جهت حذف قشرها و گروه هاي صاحب امتياز كـه          
 .موجوديت خود را وابستگي بدست مي آوردند

الزم به يادآوري است كه مشاوران آقاي خميني از داخل كشور به ايشان خاطرنشان مي سـاختند كـه رژيـم شـاه      
دو خط از ابتدا وجود داشـت خطـي كـه حـداقل      ن به آمريكا حمله نكنند بنابراينرفتني است به شرط اينكه ايشا  

خواست آمريكا برود و خطي كه رژيم شاه را در بن بست مي ديد و معتقد بـود، ايـران در وابسـتگي نـه تنهـا         نمي
 كـه خـط   آنچه بر انقالب گذشـته اسـت جـاي ترديـد نمـي گـذارد      . امكان رشد ندارد، بلكه امكان بقاء نيز ندارد       

امـروز همـه   . بر رهبري انقالب حاكم شد) يا تحكيم وابستگي با تظاهر به مخالفت با آمريكا       (طلبي با آمريكا     تفاهم
آنها كه سازش را پذيرفتند معلوم شدند و آنها هم كه سـازش را  . مي دانند كه آمريكايي ها به همه مراجعه كرده اند     

انب به آقاي خميني ايـن بـود كـه مـردم شـما را مرجـع دينـي        يك سخن هميشگي اينج. نپذيرفتند معلوم شدند  
جاي تأسف بسيار است كه وي ايـن  . شناسند و نه يك سياستمدار متخصص قطع و وصل هاي داخلي و خارجي             مي

 .سخن را نشنيد و با اسالم و كشور و شخصيت خويش كرد آنچه كرد و مي كند
انقالبي براي سد كردن راه بر آمريكـا در سياسـت اسـتقرار    بهر رو، كوشش براي نجات انقالب ايران است، كوشش    

آن . رژيم وابستة با ثبات بايد با اصل قراردادن استقالل و قبول برنامه جامع براي دسـت يـابي بـدان آغـاز بگيـرد         
نيروهاي سياسي و گرايش هايي حق دارند در اين كوشش شركت كنند كـه بـا تمـام وجـود بـه اسـتقالل يعنـي                    

طه هيچ ابرقدرت خارجي در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگـي، بـاور داشـه باشـند و در      نپذيرفتن سل 
نه تنها تجربه انقالب ما بلكه تجربـه  . فعاليت سياسي داخلي به هيچ رو پاي سياست هاي خارجي را به ميان نكشند     
بجاي اجراي برنامة اسـتقالل سياسـت   نيم قرن اخير كشورهاي ديگر اين واقعيت را بر ما عيان مي گرداند كه وقتي   

خارجي به مثابه حربه اي بكار گرفته شد براي كسب قدرت انحصاري و از ميدان بدر كردن معارضـان آن سياسـت            
جاي خـود را بـه اسـتفاده مثبـت     ) كوبيدن مخالفان بعنوان داشتن تمايل به آن سياست(دير يا زود استفاده منفي    

 . دهديعني زد و بند با آن سياست مي 



هـم در  .  آزادي به مثابه بازتاب استقالل در سياست خارجي، بعنوان پايه دوم جمهوري اسالمي پذيرفته شده بود -2
پاريس ذيل كلمه آزادي و در تفسير آن، اين اصول از زبان آقاي خمينـي در دههـا اعالميـه و مصـاحبه آمـد و در           

 :فكران و نيروهاي سياسي با رهبري گفتسرتاسر جهان نشر يافت و در واقع ميثاق مردم ما، روشن
سـخني از اسـتبداد و   .  آزادي بيان و لغو انواع سانسور، آنروزها اسالم دين حاكميت يك گروه تلقي نمي شـد    -الف

ما با اطمينان از حقانيت اسالم و اتكاي اين دين به علم، لغـو همـه سانسـورها را بـراي      . حتّي واليت فقيه نمي شد    
مي گفتيم اسالم با برداشتي كه از رابطه ماديـت بـا    . اسالم به مثابه روش رشد الزم مي شمرديم       ايجاد زمينه تجلي    

معنويت، بدست مي دهد راه بيرون رفتن جامعه هاي بحران زده عصر حاضر است و بحران زده هـا از ايـن واقعيـت       
و امروز حـال و روز  . حكمروا شودآگاه نمي شوند مگر وقتي سانسور و همه سانسورها لغو گردند و آزادي بيان كامل     

اين آزادي را همه مي بنند، مي بينند كه جوانان و نوجوانان و حتي كودكان به دليل دادن شعار يا  پخش اعالميـه و         
 .روزنامه، ياغي باغين مي شوند، اعدام مي گردند

هـيچ  . خميني بروم و توبه كنمهم اينجا جا دارد بگويم آقاي گيالني به انيجانب يك ماه فرصت داده است نزد آقاي           
نمي گويم كه توبه را بايد به درگاه خداوند كرد و نيز نمي پرسم كدام گناه را توبه كنم، بلكه با كمال ميل حاضـرم از      
همه گناه هاي كرده و يا ناكرده توبه كنم بشرط آنكه آقاي خميني، آقاي خميني پاريس بشـوند و همـان اسـالم را          

 .د و بدان مستلزم گردند كه در پاريس اظهارش مي كردندبخواهند و عملي بسازن
بهر رو تجديد انقالب و بازگرداندنش به مجراي اصلي، بدون پاي بندي به آزاديها از جمله به آزادي بيـان بـه معنـي     

يم و ما نبايد از ياد ببريم كه اگر نخواهيم يك يا چند گروه را بر كشور حاكم كن     . لغو همه سانسورها ممكن نمي شود     
نـاگزير بايـد بـه    ) كه ناچار پاي قدرت خارجي و وابستگي را بميان مي كشد(آنها بزور مرام خويش را عملي سازند      

. آگاهي و رشد وجدان عمومي مردم و ارتقاء شعور ملتمان تكيه كنيم و اين امر با وجود سانسور ممكن نمـي شـود            
 ميليـون  15 كه آقاي خميني بنا بر مسموع گفته اند امروز كار گوسفند فرض كردن مردم كشور بجايي رسيده است      

رأي ه  ميليون كه بايد با انـواع تهديـدهاي دينـي و غيـر      15اما اين   . رأي در انتخابات رياست جمهوري مي خواهم      
وضـع بـدتر از   ! بدهند، الزم نيست بدانند چرا بايد رأي بدهند و به چه كس و براي اجراي كدام برنامه بايد رأ بدهند       

 شكست رژيم خميني نيز از مدتها پيش بر همه آشكار .ما شكست آن رژيم را ديديم  در رژيم شاه بود نيست؟       آنچه
اگر بخواهيم راه را بر عمال آمريكا ببنديم و در اين جهان بتوانيم با استقالل زنـدگي كنـيم چـاره جـز           . شده است 

 . نمي گيردارتقاء شعور عمومي نيست و آنهم بدون لغو همه سانسورها سرانجام
در پاريس اين امر براي خميني مسلم مي نمود كه در اين جهان نمي توان برخـورد عقايـد و      .  لغو گناه عقيدتي   -ب

بنابراين روش دفاع از اسالم، مطلقاً دادگاههاي انقالب و اعـدام  . آراء را را  محدود كرد، چه رسد به از بين بردن آنها      
. خاطر تام مي گفتيم كه در جمهوري اسالمي زنداني سياسي نخـواهيم داشـت    ما با اطمينان    . نيست... و شكنجه و    

با ورود به ايران و ايجاد دادگاه انقـالب،  . خود ايشان مكرر مي گفتند كه رژيم شاه بجاي هر چيز زندان ساخته است   
.  خواهـد شـد  بر اينجانب روشن بود كه اين دادگاه سرانجام به دستگاه تفتيش عقايـد و قصـابخانه مغزهـا تبـديل        

اينست كه هم از ابتدا با آن و نحوه كارش مخالف بوده مي گفتم حتمـاً مهـره هـاي اصـلي رژيـم شـاه را بايـد در            
هاي عادي محاكمه كرد تا هم منزلت انسان و حاكميت قانون از ابتدا استقرار پيدا كند و هم نسـل امـروز از          دادگاه

رژيم پيشين خصوص حقايق مربوط به حاكميت مطلقه آمريكا بر طريق محاكمه هاي علني، تمامي حقايق مربوط به        
بارها درباره اين دادگـاه و نحـوه عمـل آن در شـوراي       . سرنوشت كشورش را بداند و اين دومين دليل مهمتر است         

به دفعات راجع به آن با آقاي خميني صحبت و اعتراض كردم و نامه هاي بسيار در ايـن بـاره     . انقالب اعتراض كردم  
اما بتـدريج قـدرت   . در ماههاي اول رياست جمهوري بنا بر حذف اين دادگاه ها شد    . ته ام كه همه موجود است     نوش

.  اين دادگاه به مثابه ابزار انزجار مخالفان سياسي جديد، بيشتر مورد توجه قـرار گرفـت    ،سياسي متمركزتر مي شد   
 بنـا بـر  . را از بين برده است... ياسي، فكري، شغلي تا اينكه امروز كار را  بجايي رسانيده است كه هرگونه امنيت س          



از اسـتقرار رژيـم   اين واقعيت ها، بازگرداندن انقالب به مسير اصلي خويش و به عنوان قدم اساسي براي جلوگيري    
در جمهـوري جـرم   . وابسته به غرب، چاره جز اين نيست كه اين وجوه آزادي پذيرفته و اجراي آنها تضمين گـردد        

 .عني عقيده به اين و يا آن مرام وجود نخواهد داشت و به اين عنوان زندان و زنداني نخواهيم داشتسياسي به م
اعدام و هرگونه مجازات به گناه عقيده وجود نخواهد داشت حتي همه كسانيكه  در رژيـم شـاه سـابق و در رژيـم            

عادي محاكمـه علنـي خواهنـد    فعلي بداليل سياسي مرتكب جرم حتي جرم قتل كودكان مي شوند در دادگاههاي      
 .شد
 در پاريس نه تنها پذيرفته و قبول شده بود كه هر صاحب عقيده اي حق بيان عقيده خـويش را دارد، پذيرفتـه         -ج

آزادي فتوايي نيز پذيرفته شود و هيچ كس تصور نمي كـرد  . نيز شده بود كه حق مخالفت با عقيده دولت را نيز دارد     
 .ممنوع كرده است، تيرباران كنند» ولي«را به گناه شركت در تظاهراتي كه كه كودك و نوجوان و بازاري 

به اين مطالب نمي پردازم كه از عناصر يونان زدگـي  . وارد اين بحث نمي شوم كه اين امور در اسالم هست يا نيست       
داشت مـا  يكي اين سخن است كه، عدالت آنست كه موافق نظر حاكم عمل شود، مي گويم بر  ) غرب زدگي تاريخي  (

و خدشـه دار كـردن اصـالت رأي    » تكفيـر «از موقعيت زماني و مكاني جامعه خودمان اين بود كه استفاده از حربه        
عمومي در امور كشور، قرباني كردن اسالم و ناتوان كردن آن در حل مسائل و مشكالت امروز جامعه اي است كه از          

ه اين معنا را هم پذيرفته بودند و هم بارها اظهار كردند و بـاز  آقاي خميني ك. راه انقالب مي خواهد خود را رها سازد   
. هم با تمامي تالشي كه كردند نتوانستند مانع از گنجانده شدن اين معني به صورت اصل در قـانون اساسـي بشـود      
ر، بنابراين آنچه دادگاههاي انقالب مي كنند مخالف قانون اساسي و مخالف مواضع متخذ پاريس و بـه داليـل بسـيا        

بنـابراين بازگشـت   . عمل عناصر نفوذ يافتة سياست آمريكا در دستگاه حاكمه امروز و موجب فناي اسالم مي گردد      
 :به مفاهيم و ارزش هايي كه انقالب بر اساس آنها واقعيت پيدا كرد به اين است كه

اد حق مقدس و همگـاني  هيچ حزب، گروه و شخصيتي حق انحصاري رأي و فتوا را ندارد و اظهار رأي و آزادي اجته            
 .است

حق احزاب و گروه هـا و افـراد اسـت و احـدي را     ) در صورتيكه مانع اجرا نشود(مخالفت با رأي و فتوا و حق قانون   
رويه ايكه در استبداد ديني يا استالينيزم يا فاشيزم بكار رفته است و مـي رود در  . توان از اين حق محروم كرد      نمي

نه تنها قوه مجريه نمي تواند اشخاص را به صرف مخالفت و اجتمـاع يـا هرگونـه    . وداين جمهوري جرم تلقي مي ش    
مخالفت مساعدت آميز ديگر باغي با غين يا بي غين تلقي كند، بلكه موظف اسـت اسـباب بـروز و ظهـور عقايـد               

 .مخالف را فراهم آورد
ري در پاريس از زبان ايشـان آورده شـده   آزاديهاي بسيار ديگ. البته آزاديها در همانها كه آوردم خالصه نمي شوند       

نظير آزادي پوشش براي زن و مرد، آزادي تحصيل، آزادي فرهنگي اقوام، آزادي انجام فرايض مـذهبي بـراي      (است  
اين آزاديها به اسم اسالم پايمال شده اند و سـلب شدنشـان از   . كه همه امروز پايمال شده اند  ...) مذاهب مختلف و    

اعاده همه اين آزاديها براي ساختمان يك جامعه توحيدي ضرورت تـام  . ه اسالم وارد شده اندضربه هايي است كه ب 
اگر ما با تأكيد اصرار آزاديهاي باال را مورد توجه قرار مي دهيم براي اينست كه مي دانـيم آزاديهـاي            . و تمام دارند  

ايي هستند كه با از بين رفتن آن آزاديها بـر  ديگر و نابرابري هاي اقتصادي و فرهنگي و انواع وابستگي ها، همة بالي          
 .سر جامعه مي كوبند

 در قلمرو سياسي در پاريس پذيرفته شده بود كه در اسالم شخص حكومت نمي كند، قانون حكومـت مـي كنـد     -3
بنابراين پذيرفته و از امور بديهي بشمار مي آيد كه اگر اجراي قانون اسالم تضمين گردد حكومت اشخاص به صرف             

بنابراين خود ايشان به صراحت تمام اظهـار كردنـد كـه وقتـي بـه ايـران          . علق به يك قشر خاص ضرورت ندارد      ت
در پاريس به آقـاي  . بازگشتند به قم خواهند رفت و بكار خويش مشغول خواهند شد و به نظارت اكتفا خواهند كرد          

 ن اساسي تهيه كنند و ايشان نيز مشغول شد و قسمت به قسمت نزد ايشـان مـي بـرد و      حبيبي گفته بودم كه قانو    



آن متن در قم نيز از سوي فضال و اساتيد حوزه بررسـي شـد و بعـد بـا دوبـار      . مورد بحث و تصويب قرار مي گرفت  
 ايشـان  بـه نظـر  . پيش نويس را هم ايشان و عم علمـاي ديگـر ديدنـد       . تجديد نظر به صورت پيش نويس در آمد       

اينجانب و آقاي بهشتي به نزد ايشـان بـه قـم    . رادهايي رسيده بود كه به قلم خويش نوشته بودند و موجود است      يا
 غير از مورد مربوط به رياست جمهوري كه زن نباشد بقيه را حضوراً رفع كرديم و قرار شد       ،رفتيم و از نُه مورد ايراد     

تا مجلس خبرگان هيچ صحبتي از واليت فقيه نبود چـه  . رار بگيرداين مورد نيز در مجلس خبرگان مورد رسيدگي ق     
باز وارد اين بحث نمي شوم كه دست كم نود در صد علماي شيعه با واليت به معني حكومـت      . رسد به استبداد فقيه   

 سياسي يك فرد مخالف بودند و آن نيز از آثار يونان زدگي است كه مستقيم و از راه كليساي مسيحي نفـوذ كـرده           
مي گويم در اين جهان، اعمال واليت جز از طريق رأي عمومي كه مستلزم رشد جامعه است، امكان نـدارد و           . است

رفتار امروز آقاي خميني كه حق اظهار نظر را حتي از مراجع نيـز  . همانطور كه مي بينيم به استبداد فقيه مي انجامد  
نه تنها عـدول ايشـان از   » فقيه عادل«ليل مخالفت با سلب كرده است و اعدام دستجمعي كودكان و نوجوانان به د          

آرائي است كه در پاريس اظهار مي نمودند و در متون قانون اساسي كه تحت نظر خودشان تهيه مي شد، مـنعكس              
است، نه تنها عدول از همين قانون اساسي موجود است كه حدود و وظايف و اختيارات ايشان را معين كرده اسـت،      

دادها عنتيجة اينگونه واليت فقيه كه بـدترين اسـت  . اعتباري اسالم و سخت ترين ضربه ها به آنست   بلكه موجب بي    
گروگـانگيري و نتـايج اقتصـادي آن    : نيز به گردش نمي رسند، همين وضعيتي است كه كشـور پيـدا كـرده اسـت      

لي جـز اسـتبداد رأي   و جنگهاي داخلي و خارجي دلي) دستكم هشتاد ميليارد دالر ضرر محاصرة اقتصادي و جنگ   (
اگر بحال و روزي كه اسالم در نظر نسل جـوان كشـور و   . ايشان و استفاده گروه قدرت پرست از ضعف ايشان ندارد    

چه ديني، چه شاهنشاهي، چـه ايـدئولوژيك،   (مردم دنيا پيدا كرده است توجه كنيم بيشتر بخاطر استبداد شخصي  
ب به مسير خود نه تنها مستلزم پايان بخشـيدن بـه اينگونـه واليـت       پي مي بريم بازگرداندن انقال    ...) چه قومي و    

اجرايي كه پس از پيروزي استبداد بر قرار مي كنند نيـز  » واليت«در » واليت«چون نظير اين   (بلكه  استبدادي است   
ور كـه  در اين جمهوري همانط. را نيز ضروري گرداند... ممنوع ساختن واليت استبدادي حزب و جبهه و   ) وجود دارد 

در جريان انقالب اسالمي و از انقالب مشروطيت به اين سو لغو استبداد پذيرفته شده بود هرگونه واليتي نه تنهـا از       
 .طريق آراي عمومي و اراده آزاد مردم كشور قابل اعمال است و بس

 مـي كـرد و بيـان     در پاريس اصل انتقاد پذيرفته شده بود و آقاي خميني انتقاد ديگران از خودش را نيز طلـب        -ع
به اين جانب گفت مقصود شما از اين حرف ،در تهران پس از سخنراني عاشورا و حسينه ارشادف     . آزادگي اسالم بود  

يعنـي  (چهارده معصوم بيشتر نداريم و چهاردهمي هم غايب است اثبات تقصير و اشتباه دربـاره مـن   «كه گفته ايد  
اء شده بود و اينجانب چنين قصدي نداشتم امـا مطالعـه طـوالني در         البته اين ظن در ايشان الق     . بوده است ) ايشان

چـه در رژيـم   (همه نظرهايي كه درباره حكومت تدوين شده اند و مالحظه نتايج معصوم شمردن شخصيت در ايران    
سابق و چه در رژيم كنوني كه بقول آقاي محمد گيالني آقاي خميني معصوم هستند و بناچار در مخالفت با ايشـان،         

و حزب در روسيه و كشورهاي نظير آن، جاي ترديد نمي گذارد كه حق      ) مخالف بزهكار و حتي مستحق اعدام است      
حاكم را اصل قـرار  ... با شيعه است كه معصوم را غايب شمرد است تا انتقادپذيري فرد يا گروه يا حزب يا جبهه و يا    

 .دهد
) و هـر نـوع ديگـر   (عصوم شناختن فرد، گروه، حزب، جبهه بنابراين بازگشت انقالب به مجراي اصلي، بمعني غير م        

از رهبري حق مردم اسـت و بايـد مـردم را بـدين كـار      ) بمعني درست كلمه (نتيجه حاصل اينست كه انتقاد      . است
 .تشويق كرد

يك تجربه تاريخي به ما مي گويد كه تنها روش سياست موفق، روش تأليف گرايش هـاي سياسـي در يـك جبهـه          
اين امر نه تنها مورد قبول آقاي خميني بود، بلكه خود ايشان بيش از ديگران بر اين معني تأكيـد  .  استمتحده بوده 

 در پاريس نيـز » از مناقشات موسمي صرفنظر كنند و متحد شوند... كه احزاب و گروه ها و    «مي كرد و اصرار داشت      



ايـن  . اخت، از ورود به تهران ضد انقالب مي سـازد اما همانطور كه از نجف تا پاريس انقالب مي س    . بر اين نظر بودند   
و امروز بر حذف گرايش هـاي اسـالمي   . رويه سياسي واقع بينانه و انقالبي را رها كرد و به تدريج به حذف نايل شد          

شاه سابق نيز از انقالب سـفيدش ببعـد، حتـي در گـرايش هـاي      . ناسازگار با استبداد خويش نيز جازم گشته است  
اين بالي بـزرگ انقـالب مـا، بـالي     . يم نيز بتدريج روش حذف را اساس كرد و به آنروز افتاد كه ديديم         وفادار به رژ  

اينست كه اگر بخواهيم انقالب و كشور را از سقوط نجات بدهيم بايد با سرعت       . بزرگ انقالبهاي ديگر نيز بوده است     
 .تمام، به اصل مقبول بازگرديم

برخوردار نيست و حق حذف ديگـران  » هژموني«ه، هيچ چيزي از اولويت    در اين جمهوري هيچ شخصيت، هيچ گرو      
 .را ندارد

    تمايل به ايجاد يك جبهه سياسي، تمايل اصلي شناخته مي شود و بر همه گرايشها و گروه ها و احزاب معتقد بـه      
اده شركت در اين گروه هايي كه آم. استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي، كوشش براي ايجاد اين جبهه فرض است            

 يـك  هحتي اگر تنها يك گروه آماده عمل است، بايد بمثابه نماينـد . جبهه هستند بايد بي درنگ آنرا تشكيل دهند      
 . جبهه عمل كند و با تمام توان براي مشاركت دادن ديگران بكوشد

 .و پيشتاز شده بودآقاي خميني از همه جلوتر .  در پاريس خطوط سياسي بسيار ديگري نيز پذيرفته شده بود-6
تهران اين در . در مصاحبه اي گفت زن نه تنها مي تواند نماينده و وزير بشود بلكه مي تواند رئيس جمهور نيز بشود          

در . (پاسخ داد در آنجا بحكم مصلحت حرفهايي زده ام اما خود را ملزم بـه آنهـا نمـي دانـم     . سخن را بيادش آوردم   
ي انقالب از جمله آقاي مهندس بازرگان همان حرف را مورد آن مجلـس       مجلس مؤسسان و در حضور اعضاي شورا      

باز به ايشان خاطرنشان كردم كه مردم شما را مرجع مـي شناسـند و سـخن شـما را فتـواي دينـي تلقـي           ). گفت
 در طول تاريخ ايران همواره مي گفتند، سخن شاه دو تـا نبايـد  . كنند و اعمال خود را بر آن استوار مي گردانند        مي

مردم كدام سخن را بيان ديني تلقي كنند؟ سخن ديروز را؟ سـخن امـروز را؟   . بشود، چه رسد به سخن مرجع ديني      
سخن فردا را؟ بهر رو در اين جمهوري بايد به همان مواضع پاريس بازگشت و پـذيرفت در جامعـه اسـالمي رشـد                 

ست بياورند و حقوق سياسي، اقتصـادي و  پديدار نمي گردد مگر اينكه زنان شخصيت كامل خويش را از هر لحاظ بد    
در مورد اقوام گوناگوني كه مجموعه ملي ما را تشـكيل مـي دهنـد    . فرهنگي متناسب با اين شخصيت را پيدا كنند       

در محدوده استقالل و تماميت و يكپارچگي ارضي كشور، بايد همه اقوام از حقوق برابـر   . وضع به همين منوال است    
 . محلي بر اساس بنياد شورا با خودشان باشدبرخوردار گردند و اداره

در اوايل انقالب كوشش هايي بعمـل  .  در اداره سياسي جامعه يك اصل ديگر كه رويه بود و متروك شد شورا بود   -7
امـا در  . آمد تا شورا در قلمروهاي مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي بصورت روش اداره و رهبري اعمـال گـردد   

نه تنها رهبري سياسـي كشـور آنـرا بـا حاكميـت      . تبداد فرد و گروهي دوام نياورد و متروك شد       برابر تمايل به اس   
استبدادي خود سازگار نمي ديد، بلكه شوراي متشكل نيز يا وسـيله اعمـال سياسـت هـاي گـروه هـاي سياسـي         

نوع اداره اي اصل را بـر  اينك اگر بخواهيم در اداره و هر . شوند و يا استبداد اعضاي شورا را برقرار مي ساختند       مي
 .شورا بگذاريم چاره نداريم مگر آنكه اصولي را كه پيش از اين آوردم با دقت و قاطعيت تمام اجرا كنيم

 تا وقتي كه طرد و نفي ملي گراها رويه شد، مورد قبول بلكه مورد قبـول  1340 يكي از اصول سياسي كه از سال   -8
در آخـرين مصـاحبه ايشـان    . بحساب آمدن اسالميت و ايرانيت بودمؤكد آقاي خميني بود پشت و روي يك سكه          

قبـول ايرانيـت بـه    . پيش از خروج از نجف استقرار حكومت ملي را قدم اساسي استقرار حكومت اسالمي شمردند        
مثابه يك ملت با فرهنگ تاريخي و سرزميني كه حق دارد در آن با استقالل زندگي كند، محل هيچ ترديـد نبـود و               

اينجانـب خـود در   . ا تضاد ميان اسالميت با ايرانيت مالحظه نمي شد، بلكه دوئيت ميان اين دو قائل نبودنـد           نه تنه 
يكي از گزارشهاي تحليلي كه براي ايشان تهيه مي كردم به شرح اين واقعيت كه تجربه اي تاريخي در همه دنيـا از        

 :سه نياز اجتماعي زير استجمله ايران است پرداخته ام، كه شرط پيروزي هر انقالبي تحقق 



نياز به مليت به معني پايان بخشيدن به تفرق و پراكندگي داخلي و استقالل در قبـال كشـورهاي ديگـر، نيـاز بـه             
 اصالحات اجتماعي به معني تغيير بنيادي مناسبات اجتماعي در جهت رهايي نسبي محرومان جامعه؛

 .گر نيازهاي فوق و نياز انسان به آزادي و رشد و تداوم تاريخينياز به معنويت يا دين يا ايدئولوژي بعنوان بيان
شت از جمله اصل تفكيـك  گاينك اين نيازها، سركوفت شده اند و بازگرداندن انقالب به مجراي خويش مستلزم باز       

 جز اينها اصول ديگري از جمله اصل انتخابات كه متضمن آزادي داوطلب شدن و     . ناپذيري اسالميت و ايرانيت است    
آزادي كامل رأي دادن بود، اصل حكومت لياقت و ضابطه بجاي حكومت رابطه كه رويه ديرينه در كشور بود، از بـين    

به تركيب همين مجلس و دولت و حاكمـان  (بردن روابط شخصي قدرت كه متأسفانه تجديد شد و بدتر از دوران شاه  
ديد شد، همه اصولي هستند كه بايد مورد عمل قـرار  هم تج) جديد بنگريد و روابطشان را با يكديگر در نظر بگيريد     

 .بگيرند، االّ اينكه اگر اصول باال به اجرا درآيند اين اصول نيز به طبع اجرا مي گردد
 با آنكه روشن است كه اجراي اصول باال و اجراي برنامه جامعه استقالل، نظام اقتصادي جديد را طلب مي كنـد،           -9

چند سال پـيش از  . اين تغيير نيز در پاريس پذيرفته شده بود. ام اقتصادي تأكيد شودالزم است به ضرورت تغيير نظ  
انقالب وقتي از راه روش علمي به اين  واقعيت دست يافتم كه رژيم شاه در بن بست قـرار گرفتـه اسـت و رفتنـي           

آوردم و در نجـف   سال تحقيق در زمينه مسايل ايران را بصورت مشكالت كشور و راه حل آن در       15است و حاصل    
همان بيانيه جمهوري اسالمي ايـران يـا برنامـه    (براي مطالعه به آقاي خميني دادم، از نجف نامه آمد كه اين بيانيه           

در ماههاي اول انقالب هم  كوشش هايي بـراي   . را منتشر كنيد  ) سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي      استقالل  
اينك . اقتصاد كشور بعمل آمد اما مثل بقيه امور متوقف و عقيم ماندند    قطع وابستگي هاي اقتصادي و تغيير ساخت        

براي باز گرداندن انقالب به مجراي اصلي خويش اصل قراردادن نظام اقتصادي اسالمي براي از ميان بردن هر گونـه         
بلحـاظ  . اردحاكميت اقتصادي گروهي بر گروه ديگر و پديد آوردن امكان برابري رشد افراد جامعه، ضرورت تمـام د      

 .آنكه اجزاء مركب اين اصل را در اقتصاد توحيدي و بيانيه آورده ام، در اينجا تفصيل نمي كنم
و غربزدگـي جديـد و ايجـاد    ) يونان زدگي( در قلمرو فرهنگ، استقالل فرهنگي و رهايي از غربزدگي تاريخي         -10

ـ    وده و آمـوزش پـذير، يـك ضـرورت چشـم      زمينه پديدار شدن انسان طراز نو، مبتكر، انسان مسئول، انسان آزم
معنويتي كه انقالب را بـه پيـروزي رسـاند و بـا     . بزرگترين انحراف انحراف در قلمرو فرهنگ است   . نپوشيدني است 

بنـام مبـارزه بـا    . انقالب پيروز شد، با حاكميت ماديت پست، واپسگرا، خشن و بغايت خشن از صـحنه رانـده شـد    
ل قرار گرفت و در اين عصر تغييرهاي برق آسا، موجبات بدترين وابستگي هـا        غربزدگي، ركود و جمود فرهنگي اص     

 .با اصل قرار دادن ظاهر، مغزها و تخصص ها مورد تحقير قرار گرفته و تارانده شدند. فراهم گشت
بازگرداندن انقالب به مسير خود نه تنها به معني گسترش هر چه بيشتر امكانهـا و تأسيسـات آمـوزش و پـرورش              

 بلكه فراهم آوردن زمينه هاي آزادي براي انديشه و عمل است تا انسان مسلمان از راه ابتكار، فرهنگ جديد         است،
 .را كه بيانگر خواست عمومي همه محرومان و مستضعفان جهان است عرضه كند

سـت كـه   نيك پيـدا ا .  مقارن و مالزم با اصول فوق، تغييرات اجتماعي بمنظور دستيابي بجامعه توحيدي است    -11
اين جامعه بدانجهت توحيدي است كه در آن روابط بر اساس زور استوار نمي گردد و بنا بر اين ساختمان آن ممكـن   

تجربه اينجانب از انقالب بدين سو و در مقام رئيس جمهوري و فرماندهي كل قوا برايم جاي ترديد نمي گذارد          . است
. ستقالل ممكن است بشـرط آنكـه زور را اصـل قـرار نـدهيم     كه تغييرات سريع و مطلوب آنهم در محدودة قلمرو ا 

و باور اين است كه تنها مردمان و گروه ها و افرادي مي توانند بعنـوان  . اصول باال را نيز بر همين اساس تنظيم كردم     
ايـن  و امـا  . پيشگام انقالب متحد كنند و عمل كنند كه اين ميثاق را بپذيرند و صميمانه براي تحقق آن تالش كنند            

بيانيه جمهوري اسالمي كه بـر اسـاس   . اصول در اجرا محتاج يك برنامه جامع براي تحقق استقالل همه جانبه است  
واقعيت هاي كشور تهيه شده است و هنوز اين واقعيت ها همانها هستند كه بودند، همان برنامه استقالل سياسـي و       

 ايـن برنامـه در  . جهت پديد آوردن جامعه توحيدي اسـت اقتصادي و تغييرات بنيادي اجتماعي ناظر بر استقالل در    



 بدينسو مورد بحث با شركت گرايشهاي فكري گوناگون بوده است و همواره نيـز  1351خارج و داخل كشور از سال       
ع توطئه هـاي  افسوس كه تمايل به استقرار استبداد و انوا.  موافقت شركت كنندگان در بحث برخوردار شده است زا

چگونه ممكن بود اين برنامه اجرا شود وقتي اجراي آن نه تنها . ي مجال براي اجراي آن فراهم نياورد     داخلي و خارج  
ه اجراي اين برنامه نفي نظامي بود كه مـي خواسـتند و مـي خواهنـد و     كمحتاج اجراي اصولي بود كه بر شمردم بل       

 معتقدي اينست كه راه را بر سلطه دوباره باورم اينست كه وظيفه اصلي هر انسان    . داشتند و دارند برقرار مي سازند     
ملت ايران با مالحظه اين اصول . ببندد...) روسيه، اروپا، چين و (و همه جانبه آمريكا و نفوذ هر قدرت خارجي ديگر          

و پرس و جو از انحرافات و منحرفين، بايد يكپارچه براي عملي ساختن اين اصول قيام كنـد و بـه حاكميـت انـواع          
 .و در يك كالم انواع زور پايان ببخشد... نسورها و چماق ها، سا

بنايم بر اين نبود كه بمانم و بايستم اما وقتي برايم تعيين شد كه اين انحرافات و كارهـايي كـه انجـام مـي گيرنـد،       
نخست به حذف نيروهاي اصلي كه مخالف حاكميت آمريكا بر كشورشان هستند و سپس به اسقرار حاكميت ثابت و       

ريكا از طريق جناحهاي ضد انقالب مي انجامد، بر آن شدم كه بمانم و با تمام توان براي نجات انقالب و ديـن   دوام آم 
 .و كشورم بكوشم

اقتضاي رأي ملت بزرگ ايران، استقامت از سوي اينجانب و همه گروه ها و احزاب سياسـي و دسـتجات و افـرادي                
رگ ياري رسانند و به قيمت جانبـازي در پيـروز گردانـدن    است كه مي پذيرند برغم همه خطرها در اين كوشش بز        

با وجود وضعي كه با انحراف از خواست ها و مواضع انقالب بوجود آورده اند و با وجود جو اختناق و          .  بكوشند بانقال
رعب و وحشت بي نظيري كه پديد آورده اند، به توانمندي نسل جوان كشور باور دارم و يقين دارم كـه ايـن نسـل           

 .رتوان و پرتالش موانع را از پيش بر مي دارد و پيروز مي شودپ
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