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  18انداز ، شماره چشم 

 ای برای وحدت نبود  اراده هيچ ؛ 60 خرداد

ديپلم را در آموزشگاه شبانه و دورة . با ديپلم علمي دانشسراي مقدماتي به شغل شريف معلمي پرداخت.  اصفهان متولد شد

 در دانشكدة الهيات 1349اي الهيات را در سال گاه كارشناسي ارشد و دروس دروة دكتر آن. دانشگاه اصفهان به پايان رسانيد

رفت و . مبارزه را از سر گرفته و دوباره به زندان بازگردد, رزين نستوهي بود كه گويا نذر كرده بود به مجرد آزادي از زندان

وي شعر سوگند را كه زبانزد . معروف بود كه وي دِر زندان را به روي مبارزين اصفهاني گشود. را از بين برد قبح زندان  ,ي

: هاي ايران تبديل شد در زندان" سرود مقاومت" به  "سوگند"شعر . برد سرود سر مي ر زندان انفرادي پادگان نظامي اصفهان به

 .گند

از اين استاد سياسي ـ , آقاي خاتمي نيز در مبارزات انتخاباتي خود در اصفهان.  افتخار شاگردي در مكتب صلواتي را داشتند

با (ونيم   مجموعاً دوسال1351 ـ 52 ـ 53هاي  و سال) با شش ماه محكوميت. (ماه  هشت1350سال ,  دوماه1348سال , 

هاي  دنبال فعاليت ما در خالل تبعيد نيز بها.  به يزد تبعيد شد1357 تا سال 1353هاي مختلف زندان از ابتداي سال  ن دوره

هاي زيادي را تحمل  برد و در اين دوران شكنجه سر  اه در سلول انفرادي زندان اوين و چند ماه در زندان انفرادي كميته به

 براي چهارسال نمايندة اولين دورة مجلس شوراي  ,با آراي زياد مردم اصفهان. انداري اصفهان شد اصفهان و مشاور است

از . هاي شهرداري اصفهان شد استاد دانشگاه اصفهان و سرپرست كتابخانه, بعد از نمايندگي مجلس. ادآموزي ايران هم بود

 . فعاليت آن با حكم دادگاه ويژة روحانيت موقتاً متوقف شد1376اي بود كه پس از خرداد  اين اولين نشريه. را منتشر كرد

لذا , ايد حضور فعال داشته,  در مجلس اولعنوان نمايندة مردم اصفهان همچنين به, ايد  در مسير مبارزات و در مركز تحوالت بوده
چه عواملى باعث شد تا نيروهايى كه در مبارزه با نظام . پيگيرى كرده باشيد,  شد60بار سى خرداد  كه منجر به واقعة تأسف
و اين , كرد كه ظرف دو ماه حاكم خواهد شد آن طرف گمان مى, ف ارزيابى درستى از يكديگر نداشتندجان هم افتادند؟ هر دو طر

اى  هر دو طرف متوجه شدند كه به دام طاس لغزنده, اما زمانى كه درگيرى شروع شد. توان آنها را حذف كرد  كمترين هزينه مىاب
 .رسيد  و يا مشكل به نظر مى

از حوادث و تحوالت , سال بعد دست كسانى نوشته نشود كه پنجاه كه تاريخ انقالب و بعد از انقالب به نخست اين: به دو دليل. نيد
خاطراتشان و وقايع را بگويند و ,  انقالب مشروطيت بودندحنةكه بهتر بود آن كسانى كه در ص در حالى. ربارة مشروطيت نوشت

ية عبرتى باشد كه كه ما دوم آن. مسائل داخلى و خارجى را تحليل كنند نگاران بتوانند و تاريخ, بتوانند قضاوت كنند  تا آيندگان
  .  شودر
آ

 آوردن اين 

سی
 
 

 اهللا صلواتي  وگو با دكتر فضل گفت
 

 در1317اهللا صلواتي سال  دكترفضل: اشاره 

 در 1344كارشناسي ادبيات خود را در سال 

دكتر صلواتي از مبا. دانشگاه تهران تمام كرد

براي مبارزين اصفهان, آمد مكرر او به زندان

ماهي كه د در مدت چهارده, خاص و عام شد

شكستة زنداني كه نرفته به راه خطا سوبه دل 

نسل دانشجوياني چون شريف واقفي و صمديه

 . اخالقي خود به نيكي ياد كرد

 دو ماه1345سال : هاي قبل از انقالب زندان

با پايان يافت) 51 ماهه در سال 18محكوميت 

دو م, او را آرام نگذاشته ,ناپذير خود خستگي

اولين فرماندار, پس از پيروزي انقالب. نمود

 سو كه رئيس نهضت ضمن اين, اسالمي گرديد

" نويد اصفهان"نامه   هفته1376 تا 1365سال 
 

همواره, شما در قبل و بعد از انقالب!  دكترآقاى
طبيعى است كه پروسة تحوالت و اتفاقاتى را 

پس از پيروزى به , نظر داشتند سلطنتى اتفاق
كرد كه اينها نيرويى نيستند و  طرف تحليل مى

 كه ديگر بيرون آمدن از آن غيرممكناند افتاده
خواهيم كه شما فضاى آن روز را ترسيم ك  مىما
عد دهاى ب مثل كسروى كه در سال. نويسند مى

اين تاريخ شفاهى به تاريخ مكتوب تبديل شود
 در فاز ديگرى تكرا60خرداد  مبادا حوادث سى
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ها روحانيت  ازسوى ديگر ـ كه البته آن وقت, سو و روحانيونى كه در صحنه بودند نبردى پنهانى بين نيروهاى ملى از يك,  الرحمن الرحيم ـ بعد از پيروزى انقالباهللا بسم
دانستند و  حجتيه مى هاى انجمن اين نيروها را نفوذى, عده يك. وكنار فعال شده بودند گر هم از گوشه نيروهاى سوءاستفاده. مبارز خيلى هم خوب و فعال بود ـ شروع شد

بعضاً هم در انقالب شركت داشتند و خودشان را . اينها در اركان انقالب نفوذ كرده بودند. كردند هاى وابسته به دكتربقايى و ديگران قلمداد مى يك عده هم آنها را گروه
تغيير , كنند گذارى مى  يكى از بزرگترين خدمتگزاران اين ملت ـ نام  نام خيابانى كه مردم به ياد مرحوم مصدق ـتهرانبينيم كه مثالً در  ما از همان اول مى. جلو انداختند

 در دشد كه متأسفانه دو نيرو دارن وقت صحبت مى پشت پرده و پنهانى همان. گذارند را بر آن مى) عج(عصر نام ولى, كه مردم واكنشى نشان ندهند دهند و به خاطر اين مى
يا , اندازند توده و وابستگان آنها؛ اينها دارند نيروهاى انقالبى و ملى ـ مذهبى را يا به جان هم مى ها و فراماسونرها و ديگرى حزب يكى انگليسى, كنند انقالب ما نفوذ مى

, براى استقبال از ايشان آماده شدند,  انقالبيون كه در ايران بودندزاى ا عده, زمانى كه حضرت امام به ايران تشريف آوردند. گذارند كنند و كنار مى تدريج منزوى مى به
آنهايى هم كه داخل كشور . دانستند تر مى از لحاظ فكرى و انديشه گاهى خودشان را باالتر و ارزنده, آنها كه همراه امام آمدند. اى هم همراه ايشان از خارج آمدند عده 

ولى ايران , اند هايى كشيده درى مشكالت و دربه, اند درست است آنها كه خارج بوده. اند ها را اينها تحمل كرده  و زندانها شكنجه, دردسرها, ها معتقد بودند رنج, بودند
 با ميل خود بلكه, تبعيدى نظام نبودند, كه بسيارى از كسانى كه در خارج اقامت داشتند ضمن اين. فرساى ناشى از فشار ساواك را تحمل كنند اند تا مشكالت طاقت نبوده

هايى  هاى اسالمى و كنفدراسيون دانشجويان در اروپا و امريكا همكارى در بعضى از كارها با انجمن. كه فرار كرده بودند و يا براى ادامة تحصيل سفر كرده بودند و يا اين
مكتب , اسالم"ازجمله , كردند آنها نشرياتى هم منتشر مى,  را ناديده بگيريمهاخواهيم نقش آن البته ما نمى. اند اى داشته كردند كه در انقالب نقش عمده داشتند و فكر مى

بهترين راديويى بود كه عليه حكومت ايران , موقع راديو عراق را هم كه آن. نوشتند اخبار ايران را هم مى, شد كه حتى اشعارى هم از من در آن نشريات چاپ مى" مبارز
  .دكردن تقويت مى, كرد پراكنى مى سخن

 
  پرستان و سروش است؟  راديوهاى ميهنمنظور

 
فكر كردند كه امكاناتى فراهم شده و . خواستند به ايران آمدند و برخى از اين نمد كالهى مى, ولى وقتى انقالب شد, ها در خارج از كشور بودند  عرض كردم كه خيلى, بله

. هاى زيادى داشت صدر بود كه سخنرانى  بنىقاىأس نيروهاى تقريباً ملى يا شايد ملى ـ مذهبى آدر ر. بايد همه با هم حكومت را اداره كنند, موقعيتى پيش آمده
ايشان هم در اقتصاد . ها و مساجد مخصوصاً در دانشگاه, شد كرد اجتماعات بزرگى تشكيل مى هرجا كه ايشان سخنرانى مى, دانشجوها خيلى به ايشان توجه داشتند

 .گرفت هايى هم داشت كه مورد توجه قرار مى و نوآورى, راى گفتنهايى ب مطالعاتى داشت و حرف
وارد عرصة سياست و حكومت , نفر از روحانيون تراز اول انقالب مؤسس آن بودند كه پنج, جمهورى اسالمى مخصوصاً با تشكيل حزب,  آن طرف هم نيروهاى روحانىاز

 روحانى نبايد يك فرد غيرروحانى هم در رنف انتقاد من اين بود كه چرا غير از پنج. هم عضو اين حزب بشومبه ياد دارم كه مرحوم دكتربهشتى اصرار داشتند كه من . شد
چون مردم به روحانيت اعتماد و : "كدام مبارز نبودند كه شما آنها را به كار نگرفتيد و داخل كار نكرديد؟ ايشان گفتند ها هيچ آيا غيرروحانى. ردة مؤسسان قرار بگيرد

 ." همه صنف افرادى هستند؛ چه روحانيون مبارز و چه افراد مبارز غيرروحانىزبكنندگان ح ما از اينجا شروع كرديم وگرنه اداره, د كامل داشتنداعتقا
  

  .الدين فارسى و ديگران هم بودند  شيبانى و مهندس موسوى و جاللدكتر
 

بهتر نيست كه در قالب دو يا , ايد جمهورى گرفته همه عضو كه شما براى حزب تر است يا سه تا پانزده؟ اين من در اوايل انقالب از ايشان اين بود كه آيا يك پنجاه بهسؤال
 ".سه تا پانزده" چه رسد به يمهم ندار" يك پانزده"ما با پنجاه شروع كرديم و اآلن , چند حزب متشكل شوند؟ حرف ايشان اين بود كه درست است

  
  بود؟ شما از سه تا پانزده چه منظور

 
وزيرى مرحوم بازرگان  پس از فرمان نخست. آزادى هم كه از قبل بود در هر صورت اين حزب تشكيل شد و نهضت. كه يك حزب فراگير  سه تا حزب بهتر است تا اينيعنى

ها مخالفت خودشان را با نيروهايى   حزبىوانيون روح. تشكيل دولت موقت هم عمدتاً از همفكران مرحوم مهندس بازرگان بودند, 1357ماه  از طرف امام در پانزدهم بهمن
در آن مقطع بيشتر لفظ ليبرال و يا آزاديخواه در مورد اينها به كار برده . گفتند آغاز كردند مى" ليبرال"وقت به آنها  شوند و آن كه حاال با عنوان ملى ـ مذهبى شناخته مى

حزب جمهورى در . ها آغاز شده بود ولى مخالفت, كند هايى كه در كشورهاى ديگر هستند فرق مى گليس و يا با ليبرالالبته بعد فهميدند كه اين ليبرال با ليبرال ان. شد مى
كه  با اين. اساسى مورد قبولى نوشته شد ها را انتخاب كردند و تقريباً قانون اساسى هم بهترين در خبرگان تدوين قانون. دورة اول تالش كرد كه رأى كامل مجلس را بياورد

مخالفت برخى آقايان مثل مهندس سحابى و . كرد و تغييراتى در آن داده شده بود فرق مى , نويسى كه قبالً نوشته شده بود و در اختيار مردم گذاشته شده بود با آن پيش
جمهورى بيشترين رأى را  صدر در انتخابات رياست بنى, مه اين هبا. كردند جا عليه اينها جوسازى مى اى شده بود كه همه بهانه, فقيه در خبرگان با اصل واليت... صدر و بنى

براى كانديداتورى , جمهورى اسالمى از بنده كه نفوذ و محبوبيتى در ميان مردم اصفهان داشتم بعد هم انتخابات مجلس انجام شد و حزب. ميليون ـ آورد ـ حدود يازده
 و 57هاى  مخصوصاً سال, هاى من مطلع بودند شناخت خوبى نسبت به من داشتند و از فعاليت, بارزاتىسى و مسوابق سيا, شخصيتى, مردم از نظر خانوادگى. دعوت كرد

لذا مردم از نامزدى من براى دور اول . به لطف خدا توانسته بودم شهر را خوب اداره كنم و به مردم به بهترين وجه رسيدگى بشود,  كه من فرماندار اصفهان بودم58
زيرا آقاى بهشتى از هر جهت براى من محترم , من اين پيشنهاد را پذيرفتم. مرحوم بهشتى هم از من دعوت كردند كه از كانديداهاى حزب باشم.  كردندمجلس استقبال

كردم و   هماهنگ مىرگانوم بازهاى مبارزاتى را بيشتر با مرحوم بهشتى و مرح تقريباً همة برنامه. وآمد داشتيم هاى پيش با هم دوست بوديم و رفت ما از سال. بودند
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متقابالً آنها نيز از . رساندم هايم را به اطالع اين دو بزرگوار مى برنامه, ريزى مبارزاتى داشته باشم كه الگوهاى تربيتى و يا برنامه من قبل از اين. كرديم درواقع با هم كار مى
هاى آموزشى و اردوها نزد من  ران را ـ مخصوصاً مرحوم بازرگان ـ براى شركت در كالسگرفتند يا افرادى ازجمله مرحوم حسن آالدپوش و ديگ من برنامه مى

" دوتا"تقريباً ما . از طرف مؤتلفه هم افرادى بودند. كردند هاى ما شركت مى ريزى كارها و برنامه, آمدند و در جلسات ها بودند كه گاهى از تهران مى خيلى. فرستادند مى
صدر هم با كمك  آقاى بنى. مرا هم براى نمايندگى مجلس دعوت كردند, با اين شناخت.  و تشكيالت ما در اصفهان خيلى موفق بوديمهم بودنبوديم و همواره همراه 

 عالوه بر هم دفتر اين. يك دفتر هماهنگى باز كرده بودند, دكتر غضنفرپور و ديگران, ازجمله آقايان دكتر سالمتيان, دوستانش كه با هم از خارج به ايران آمده بودند
توده و مجاهدين خلق ـ مرا در ليست كانديداهاى خود قرار داده  هاى ديگر هم ـ غير از حزب جناح. عنوان كانديداى مجلس پذيرفته بودند مرا هم به, افراد خودشان

قربان  هزار و جان تدين سى, هزار رأى وسه  جنتى سىين كه حس).اهللا جنتى پسر آيت(جان قربان و حسين جنتى , تدين. سازمان مجاهدين خلق سه كانديدا داشت. بودند
  . هزار رأى بيشتر نياوردند كه تبليغات زيادى داشتند ـ حدوداً سه توده هم با سه كانديدا در اصفهان ـ با اين حزب. هزار رأى آوردند بيست و هفت

 
 قدر رأى آورديد؟  چهشما

  
اى هم  مرحوم مهندس مصحف و مرحوم حسينى رامشه. دكتر سالمتيان و بنده در مرحلة اول رأى آورديم, پرورش, آبادى آقايان اميدنجف.هزار رأى وبيست  دويستحدود

 .به مرحلة دوم راه يافتند
من . ضديت با ليبراليسم بودگفتار و رفتارشان از روز اول , جمهورى بود و اينها بينش در حالى كه اكثريت مجلس با طرفداران حزب,  هر صورت ما به مجلس راه يافتيمبه

گيرند و درصدد حذف يكديگر   موضع مىديگرگونه عليه هم تحمل اين وضعيت كه اينها از همان اول انقالب اين, پيرايه تربيت شده بودم كه در يك محيط سادة بى
 .ش از دستور همه اهانت به دولت موقت بودهاى پي نطق. كردند ها در مجلس عليه دولت موقت صحبت مى بيشتر سخنران. برايم مشكل بود , هستند

  
  ديگر دولت موقتى در كار نبود؟,  اول كه روى كار آمدمجلس

 
حتى وقتى مرحوم دكترسحابى . شويد متوجه اين موضوع مى, ها را ببينيد ها و صورتجلسه اگر نطق. انداختند ولى هر چه اشكال بود به گردن دولت موقت مى, نبود
توانستم تحمل كنم  طور تضادها را نمى  اينمن. من هم از آن طرف فرياد زدم كه قبول داريم, .آقاى خلخالى فرياد زد كه ما قبول نداريم, ى انتخاب شد سن عنوان رياست به

صدر  آقاى بنى, قبل از افتتاح مجلس اول. ديگران را كنار بگذارند, جز همفكران خود ريزى شده بود كه اينها به برنامه,  پخش شد و در جريان نوارى كه از مرحوم دكتر آيت
هايى دربارة فقرا و  ها و مردم خير مقدمى به ايشان گفتم و توصيه  شد و من از طرف نمايندهلاى تشكي جلسه. شان سفرى به اصفهان داشت جمهورى در همان رياست

, ايد اساسى را نخوانده  اى حزب جمهورى از اصفهان به من گفت كه مگر شما قانونه شده يكى از همان آقايان انتخاب. مستضعفين و مسائلى از اين دست را عنوان كردم
شما , اين چه صحبتى است؟ هنوز انقالب شكل نگرفته, آقاى فالنى: "من هم يك مقدارى سرخ و زرد شدم و گفتم.  و ايشان هم رفتنى استستاى ني جمهور كاره رئيس

 ."زنيد حرف از اختالف و دشمنى مى
در مجلس . وزير به مجلس معرفى شده بود عنوان نخست آقاى ميرسليم به, صدر در اولين نامه آقاى بنى. برنامه اصالً اين است, ديديم بله,  وارد مجلس شديم ماوقتى

كننده  خيلى ناراحت, كردند عليه هم مىهايى كه اينها  اين كارها و جوسازى. گفتند خوانده بشود عده مى يك, گفتند نامه خوانده نشود عده مى خيلى داد و قال شد؛ يك
 از نمايندگان يا با من زندان  از آنجا كه خيلى. خواند مثالً شايع كرده بودند دكتر غضنفرپور نماز نمى. سالمتيان و غضنفرپور بود, هايى عليه آقايان آيت حتى برنامه. بود

 . هاى ديگر هم گفتم و خيلى حرف" ها تهمت است اين حرف, خوانند قاى غضنفرپور نماز مى كه آام من ديده: "گفتم, من بلند شدم, شناختند بودند يا مرا مى
زد كه  يكى فرياد مى. دادند خوانده بشود هاى مجلس اجازه نمى وزيرى بود كه نماينده جمهور براى نخست كه گفتم معرفى مهندس ميرسليم از طرف رئيس اى  نامهاولين

باز سروصدا شد كه آيا در يك نامه بايد دو ." خير چاپى قبول نيست نه: "گفتند." دارد" تعالى باسمه"كاغذ خودش : "بعد گفتند" ه هست؟در آن نام" تعالى باسمه"آيا "
يم معرفى بشود و هاى زيادى كه شد اجازه داده شد آقاى ميرسل باالخره با بحث. داشته باشد يا يكى؟ اينها همه در مشروح مذاكرات مجلس ثبت شده است" تعالى باسمه"

صدر بيايد و هر چه ما  بعد بحث شد كه بنى." پذيريم ما نمى, صدر معرفى كرده  چون بنىلىو, آقاى ميرسليم آدم خوبى است"گفتند كه . صدر خوانده بشود نامة بنى
باالخره قرار شد ايشان به مجلس ." او خودش مستقل است, يستكه تابع ما ن او, ميليون رأى آورده آخر ايشان يازده: "يكى ديگر گفت. گوييم بپذيرد و توضيح بدهد مى

به ايشان گذاشته , جمهور گذاشته شود اما احترامى كه بايد به رئيس, صدر به مجلس آمد بنى.  آقاى ميرسليم را معرفى كرده استچرادعوت شود و توضيح بدهد كه 
 اقتآقاى دكترعليرضا نوبرى و آقاى دكترسالمتيان توان و لي, خواهيد اگر نظر مرا مى: "گفتايشان رفت پشت تريبون و . خيلى سرد با او برخورد كردند. نشد

نوبرى و , ما اينها را قبول نداريم: "آنها گفتند." آقاى ميرسليم را معرفى كردم, خواستم يك مقدارى نزديك به جو مجلس باشد ولى خوب چون مى, وزيرى را دارند نخست
دونفر را من , اجازه بدهيد دونفر را خود امام معرفى كنند: "صدر پيشنهاد كرد بنى." فرد ديگرى را بايد انتخاب كنيد... ه خودتان و ليبرال هستند وسالمتيان هم وابسته ب

, ب اسالمى و به من معرفى كنندوزير پس از پيروزى انقال دونفر را هم مجلس معرفى كند و اين شش نفر توافق كنند روى اولين نخست, جمهور معرفى كنم عنوان رئيس به
اساسى اين اختيار  قانون: "ايشان گفتند. ها را از راديو شنيده بودند امام اين بحث. نظر ديدم صدر حسن  بنىآقاىمن در آن جلسه در اين پيشنهاد ." كنم من هم اقدام مى

چهار نفر را انتخاب , جاى دونفر ولى مجلس به. گرفت صدر هم بايد حرفش را پس مى ىبرحسب ظاهر بن." دهم اساسى كارى انجام نمى را به من نداده و من خالف قانون
) اگر اشتباه نكرده باشم(شدگان از طرف مجلس هم  معرفى. نمايندة نيشابور بودند, اهللا انوارى و يكى هم آقاى جاللى صدر هم دونفر را انتخاب كرد كه يكى آيت بنى. كرد

گفتند   چند روز كه وقت مجلس گرفته شد و مرتب مىزاين آقايان بعد ا. نفر ديگر كه نام ايشان را به خاطر ندارم بودند احمد توكلى و يك, پرورش, آقايان امامى كاشانى
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. شناختم شان را مىمن هم از قبل اي. معرفى كردند, اى بود باالخره مرحوم شهيد محمدعلى رجايى را كه يك انسان از هر جهت شايسته, ما گزارش كار هيئت را داريم
من و ايشان در . وزير ايران با آن اختيارات وسيع نبود ولى شايد در آن شرايط در حد نخست, اردخلوصى در او سراغ داشتم و معتقد بودم كه زهد درونى قابل ستايشى د

مخصوصاً كه من سرپرست نهضت سوادآموزى كشور , ديك بوديمبا هم خيلى نز. شهيد رجايى رئيس كميسيون بود و من نايب رئيس. كرديم يك كميسيون با هم كار مى
صدر  ايشان معرفى شد بنى, وقتى از طرف آن هيئت. با من خيلى مشورت كردند, وزيرى در آغاز نخست. در رابطه با خيلى از مسائل با ايشان جلساتى داشتيم. هم بودم

 مستقل به دها كه من و ديگر افرا رغم آن توصيه على, خوب مرحوم رجايى هم از همان اول. معرفى كندآقاى رجايى را , اى كه خودش داده بود هم مجبور شد طبق نظريه
با , خواست اى را از وزارت خارجه مى صدر پرونده مثالً اگر بنى. صدر ايستاد كامالً در مقابل بنى, ايشان داشتيم كه شما كارى بكن بين اين دو جناح را الفتى برقرار كنى

صدر يا دفتر  دهد كه فالن پرونده را به آقاى بنى  به من اجازه مىجلسآيا م: "گفت آمد و مى آقاى رجايى به مجلس مى, زير امورخارجه هم هنوز معرفى نشده بودكه و اين
, گفتند احسنت همه مى, گفت من ندادم ايشان اگر مى. كشيدند كه نبايد داد داد مى, نخير, گفتند نخير جو مجلس هم طورى بود كه اكثريت مى" جمهور بدهم؟ رئيس

كردم كشور آيندة خطرناكى در پيش خواهد داشت و دموكراسى و انقالب دارد در نطفه خفه   هم احساس مىمن. طور اختالفات در حال شكل گرفتن بود اين. احسنت
روى شما توافق ) صدر بود منظورشان آقاى بنى(شور آقاى رجايى و سيد براى پذيرش وزارت ك: "صدر بود روزى به من گفت آقاى دكترسالمتيان كه مشاور بنى. شود مى

چون , من از اين پيشنهاد يكّه خوردم و ناراحت شدم. امكان دارد خيلى از اختالفات برطرف شود,  فرد مستقل و مورد قبول طرفين هستى بپذيرىهدارند و اگر شما ك
 مازندران و آقاى ندارآقاى مهندس مصحف استا ,شناختم معرفى كردم؛ آقاى مهندس غروى استاندار آذربايجان ه مىنفر ديگر را ك سه. ديدم آميز نمى آينده را موفقيت

باالخره براى , "فعالً روى شما صحبت شده: "آقاى دكترسالمتيان گفت. توانند اين وزارتخانه را اداره كنند گفتم آنها بهتر از من مى. مهندس غرضى استاندار خوزستان
نزد آقاى سالمتيان رفتيم و . بود) سوءالعذاب( را باز كردم خط اول كلمة رآنق, باالخره تفألى به قرآن زدم." دهم كنم و جواب مى استخاره مى: "گفتم ,ه رهايم كنندك آن

 .عدم موافقت خود را صريحاً اعالم كردم
اين چيزى است كه , خواستيم اجازه بگيريم كه استعفا بدهيم ين مسائل صحبت كرديم و مىآقاى حجتى و آقاى انوارى خدمت امام خمينى رفتيم و راجع به ا,  روز منيك

شايد ,  خيلى زحمت كشيده بودم بپردازمتنوشتن و تكميل كارى كه در زمينة بحث امام, كردم اگر از مجلس بيرون بروم و به كار تحقيقات من فكر مى. در خاطرم هست
ربع بيشتر به ما وقت نداده  كه دفتر ايشان يك با اين, هاى ما گوش دادند امام خيلى خوب به حرف. هايى براى گفتن داشتند كدام حرفآقايان ديگر هم هر . مفيدتر باشم

: اى ايشان اين بود كهه پس از صحبت ما يكى از فرمايش. هاى ما گوش دادند  امام كامالً به حرفىول, بودند و همه مراجعان پشت در ايستاده بودند كه ما زود بيرون بياييم
ها  ام و سال من هم مثل شماها انقالبى بوده, سن من هم كه از همة شما بيشتر است, شود كنم كه مشكالت و اختالفات دارد زياد مى من هم فكر مى, بله راست گفتيد"

كار  دم را رها كنيم و به حال خودش بگذاريم و ببينيم اينها با هم چهانقالب و مر, بهتر اين است كه يك جايى را پيدا كنيم و همه با هم برويم. ام تحمل سختى كرده
در هر صورت امام لطف ."  كنيملتوانيم تحم ها را نمى اما اختالف. ما حاضريم به انقالب خدمت كنيم, نه"ما شرمنده شديم و گفتيم كه , پس از اين سخن امام." كنند مى

رفتيم و مشكالت را خدمت   عنوان واسطه مى كه به) آقاى حجتى و آقاى موسوى بجنوردى, اهللا انوارى بيشتر من و آيت(م ما چند مرتبه ه. هايى فرمودند كردند و نصيحت
 فرمان(مثالً بحثى راجع به . شود اندازى پيگيرى مى  يك برنامة اختالفجلسرسيد كه در م ولى به نظر مى. خواست ايشان راهگشايى كنند دلمان مى, گفتيم امام مى
شوراى . بدنى و موارد ديگر شد كه شخص شاه داشت؛ مثل انتخاب رئيس بانك مركزى يا رئيس سازمان تربيت فرمان همايونى شامل برخى اختيارات مى. بود) همايونى

 دستور جلسه هست كه اين اختيارات از ديديم اين موضوع در مى, آمديم  ولى هر روز كه ما به مجلس مى ,جمهور داده بود انقالب اين اختيارات همايونى را به رئيس
و هميشه هم امام به ما " اين كار نبايد بشود: "ايشان گفتند. پيرامون اين قضيه هم حتى دو سه نفر خدمت امام رفتيم. وزير داده شود جمهور گرفته شود و به نخست رئيس
مخصوصاً ما دو سه نفر كه امام ما را خوب . الخطاب ما ايشان بودند  ما تابع امام بوديم و فصلهمة. صدر حمايت كنيم و نگذاريم كه تنها بماند كردند كه از بنى  مىتوصيه

 حجتى در مجلس گفتند كه امام مخالف اين كار ادآقاى محمدجو, دفعه وقتى از خدمت امام آمديم حتى يك, خمينى ارادت داشتيم العاده به امام شناختند و فوق مى
وقتى برگشتند گفتند كه امام , حاال يا رفتند خدمت امام يا نرفتند و تلفنى صحبت كردند. آقاى هاشمى رفسنجانى مجلس را تعطيل كردندنزديك دو سه ساعت . هستند
كه امام به ما در صورتى ." كنم  كار مجلس ندارم يا من در دستور مجلس هيچ دخالتى نمىدرمجلس هر كارى خواست بكند و من مزاحم مجلس نيستم يا دخالت : "اند گفته

در هر صورت مجلس به . كه ايشان بخواهند در دستور مجلس دخالت كرده باشند دو سه نفر نمايندة مجلس گفته بودند كه شما سعى كنيد اين كار عملى نشود؛ نه اين
ولى اكثريت مجلس كه وابستگان . مخالفت كرديم,  بوديمما چندنفر كه با امام صحبت كرده. رأى داد, وزير جمهور به نخست واگذارى اختيارات فرمان همايونى از رئيس

  .وزير رأى دادند به انتقال فرمان همايونى در آن موضوع خاص به نخست, جمهورى اسالمى بودند حزب
 

  اين اختيارات را به امام واگذار نكردند؟چرا
صدر گفته بود كه من  دفعه آقاى بنى حتى يك.  حاضر نبودند اختياراتى را بپذيرند ,بوداساسى آمده   امام هم غير از آنچه در قانون.  مجلس در اين زمينه بحثى نبوددر
گونه مسائل  المصالحه قرار ندهيد يا در اين  يا وجهاكنم اصالً وابستگان مر كه امام گفته بودند خواهش مى, وزير بشود خواهم حاج احمدخمينى ـ فرزند امام ـ نخست مى

آقا مصطفى اظهارنظرى  دفعه هم آقاى حسين خمينى پسر مرحوم حاج يك) ابير را به كار برده بودند كه عين مطلب در صحيفة نور آورده شدهيكى از اين تع. (نكشانيد
   ." اينها كارى به من ندارد ,گويند نظر هستند و نظر خودشان را مى  صاحبهركدامبستگان من "امام قريب به اين مضمون فرموده بودند كه , كرده بود

 
  داديد؟ هاى ديگرى هم در زمينة حل اختالف انجام مى  تالشآيا
 

مهندس , پناه مهندس آرمان, ميرزا عباس انصارى وقت بودند ـ مثل آقايان حاج هاى معروف آن كرديم و از چهره يك گروه را از اصفهان ـ كسانى كه قبالً با هم كار مى, بله
آقاى , آقاى هاشمى رفسنجانى, اهللا منتظرى آيت, حضرت امام, ها بردم خدمت مقامات و شخصيت اينها را مى, شدند ر مىپانزده نف , هاى ديگر كه ده عبوديت و خيلى
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 خواست رفتند و دلشان مى صدر هم  حتى پيش آقاى بنى. كردند ها ومطالبات مردم را منتقل مى گفتند و حرف هاى مجلس و اينها نظراتشان را مى بعضى از نماينده, رجايى
. كردند  افروزى مى بيشتر پشت پرده آتش, آنهايى كه آتش بيار معركه بودند. داد كمتر نتيجه مى, شد ولى هر چه بيشتر فعاليت مى, كه بين اين دو گروه را آشتى بدهند

ه به تشخيص خودم ـ يكى دو مرتبه مجلس را ترك خالف اهداف اصلى انقالب است ـ البت, شد  كارهايى كه در مجلس مى ديدم واقعاً آن  حتى در بعضى موارد كه من مى
خواستند  گذارى شده بود و بيشتر روحانيونى هم كه بودند مى صدر پايه ولى مجلس از اول روى حذف بنى. كنم  كردم و رسماً اعالم كردم كه من در اين مجلس شركت نمى

 در مجامع سخنرانى نكنند درص آقاى بنى امام دستورى دادند كه تا جنگ هست آقاى رجايى و , فاتگيرى اختال بعد از اوج. كارى به اين كارها نداشتند. ايشان حذف بشود
تنها چيزى كه احساس . خواست جواب بدهد اين مى, اگر مرحوم رجايى چيزى گفته بود. خواست جواب بدهد  آن مى, زد صدر حرف مى ولى خوب اگر بنى. و حرف نزنند

ها  عنوان فرماندة كل قوا بيشتر اوقات به جبهه  هم بهصدر نىب. شد مصلحت مردم و مصلحت جنگ در نظر گرفته نمى, كس نيست غه هيچكه وحدت جامعه دغد شد اين مى
 شده اى هم مخالف بودند و جنگ اعصابى عده, اى موافق بودند عده, كردند بعضى طرفدارهاى اين گروه در جبهه كارشكنى مى. هايى داشت كرد و صحبت وآمد مى رفت
يادم هست كه در همان ايام .  پيشرفت داشتند و از اين طرف هم آقايان درگير اختالفات خود بودندروز هدشمنى مثل صدام و ايادى وابسته به صدام روزب, در جبهه. بود

ترين ايامى كه بر من گذشت همان ايام  شايد سخت. ماى دادند كه خوب است ما جبهه را رها كنيم و اول در تهران اختالفات داخلى را حل كني نيروهاى نظامى اعالميه
كشت و , شود آينده خطرناك مى"ما رفتيم خدمت امام و گفتيم . صدر كفايت بنى كنند در رابطه با عدم كه يك روز احساس كرديم در مجلس دارند امضا جمع مى تا اين. بود

 زيادى نسبت به آقاى نتقاداتامام در آن شرايط ا. خدمت ايشان گفتيم, كرديم بينى مى ست ما پيشخيلى از اين كارهايى را كه بعدها به وقوع پيو." شود كشتار مى
فرماندهى كل قوا را از , اگر بخواهد به اين وضع ادامه بدهد. ولى اين كار را كرد, جا سخنرانى نكن  گفتم در فالن]صدر بنى[من به ايشان : "امام گفتند. صدر داشتند بنى

  .گفتند) آقاى انوارى و آقاى حجتى و من(قبالً هم گفته بودند ولى آن جلسه به ما ." مگير ايشان مى
 

  چه تاريخى بود؟اين
  

. كرد راديو و تلويزيون اعالم مى, كرد موقع هم جو طورى بود كه هركس با امام مالقات مى آن. شايد من در دفتر خاطراتم يادداشت كرده باشم,  بود60 آخر خرداد روزهاى
چرا ايشان اينها : "گفتند مى.  هستند خيلى ناراحت بودندانمجاهدين خلق با آن نظريات خاصش, صدر كه شنيده بودند اطرافيان بنى امام از اين. كرد القات ما را هم اعالم م

ايشان هم مجبور , كسى از ايشان حفاظت نكرده, هاى مسلحى كه موجودند از گروه, خواهد صدر هم محافظ مى باالخره بنى: "من گفتم" را دور خودش جمع كرده است؟
امام با ." شايد از ارتش هم انتخاب كرده باشد, دانم  نمىواهللا من: "گفتم"  مجاهدين انتخاب كرده؟زچرا گاردش را ا: "امام گفتند." شده خودش يك گاردى داشته باشد

امام " ؟!صدر وقت ما برويم دور و بر بنى آن. شما اآلن خودتان هم انتقاد داريد. كنيم  اگر ما هم برويم سقوط مى: "گفتيم." صدر شما برويد دور و بر بنى: "اشاره به ما گفتند
صدر رفتيم  شب همان روز ما سر زده به منزل آقاى بنى." صدر دور خودش جمع بكند كه اينها را آقاى بنى, كنم ين تحمل نمىدر اين صورت من ديگر بيشتر از ا: "رمودندف

  .و به او گفتيم كه امروز خدمت امام بوديم
 

 صدر كجا بود؟  سكونت بنىمحل
  

ه ايشان گفتيم امام از دست شما ناراحت بودند و نظرشان اين است كه شما به ب" از تلويزيون شنيدم كه خدمت امام بوديد ,بله: "صدر گفت بنى. جمهورى  رياستكاخ
ها را  البته ما اين حرف.  را از ايشان بگيرمواامكان دارد كه من فرماندهى كل ق, گفتند كه اگر ايشان سخنرانى كند امام مى, خواهيد برويد سخنرانى نكنيد همدان كه مى

دونفر ديگر . صدر به فكر فرورفت آقاى بنى. ازجمله به مسئلة اطرافيان وى, تلويحاً به همة موارد اشاره كرديم. ن قاطعيت امام نگفتيمخيلى مؤدبانه منتقل كرديم و به آ
دارد و  ندهى كل قوا برنمىامام شما را از فرما, در زمان جنگ: "يكى از آنها گفت.  و قبل از ما آمده بودنددصدر بودن پيش بنى, هم كه من اآلن يادم نيست چه كسانى بودند

قاى حجتى عصبانى شديم  من و آ." تشخيص وظيفة شرعى با شماست. شما هر چه وظيفة شرعى خودتان است بايد انجام بدهيد. امكان ندارد كه شما را حذف بكند
ترين تخطى بكنيم و اصالً اين اجازه را به  توانستيم كوچك و نمىاى بود كه حرف ايشان براى همة ما حجت بود  گونه موقعيت امام هم به!" در مقابل حرف امام؟: "وگفتيم

اگر ما از : "گفتيم!" خود شماها: "گفت" طرفداران شما در مجلس چه كسانى هستند؟: "گفتيم. گفت كه من طرفدارانى در مجلس دارم صدر آقاى بنى. داديم خودمان نمى
كدام در مقابل امام  ما هيچ, اگر امام در مقابل شما جبهه گرفتند, كنيم ما هم مخالفت مى, اگر امام مخالفت كرد. ا حاالاز اول ت, به دستور امام بوده, كرديم  شما حمايت مى

ان باز هم يك ايش." كنيم و جانب شما را بگيريم ما حرف امام را رها نمى, بال و پر امام هستيم, ايم ما كسانى هستيم كه هميشه دور و بر امام بوده. توانيم بايستيم  نمى
يكى . اى روحية ايشان را برگرداندند آنها تا اندازه. اى داشت صدر با آنها جلسه توجيهاتى داشت و مخصوصاً آن دونفرى كه آنجا بودند ـ البته ما سرزده رفته بوديم و بنى

شايد چند روز از اين .  ما تقريباً به حالت قهر بلند شديم و بيرون آمديمولى. من اصالً به خودم اجازه ندادم كه بپرسم اينها چه كسانى هستند. از آنها هم روحانى بود
كنندگان  ولى اداره,  شده بودستقبالاحتماالً از سخنرانى او ا. صدر به همدان كه شهر خودش بود رفت و سخنرانى تندى در همدان داشت مالقات گذشت كه آقاى بنى

صدر شروع كرد و  موقع اقدامى جدى عليه بنى و تقريباً صدا و سيماى آن" صدر مرگ بر بنى, گفتند مردم همدان مى: " كهصداوسيما عليه او كودتا كردند و اعالم كردند
تعدادى موافق و مخالف . كفايت هم در مجلس رأى آورد عدم,  را از ايشان گرفتنداامام هم فرماندهى كل قو, مجلس هم امضاى آن نامة عدم كفايت را جمع كرده بود

. در آن مقطع هنوز مجاهدين در مقابل مردم قرار نگرفته بودند. تقريباً حرفى براى گفتن نبود, ها را من خيلى خوب شنيدم البته سخنرانى مخالف. نرانى كردندسخ
وگرنه بقيه آزاد بودند و اطالعيه , ادتى بودتنها كسى از مجاهدين كه دستگير و زندانى شده بود آقاى سع. دانستند  انقالبى مىىمجاهدين را هنوز يك نيرو, اكثريت مردم
چرا ,  داردگاردصدر  آن چيزهايى كه در مجلس گفتند اين بود كه چرا بنى. اى نبود كه جنبة مخالفتى وجود داشته باشد گونه به, دادند و نشريه هم داشتند و اعالميه مى
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. خوشبختانه همة اينها ثبت و ضبط شده است. كننده نبود هاى مخالفان قانع يك كلمه از صحبت. شود ىجور سوار م چرا محافظ دارد و چرا مثالً ماشين فالن, نگهبان دارد
اصطالح  ملى و به جبهة,  به خودمحورى و طرفدارى از مصدقمتهم, متهم به مخالفت با حضرت امام بود, فقيه بود ولى نكتة مهم اين بود كه ايشان متهم به ضدواليت

موقع  در آن. اهللا كاشانى رفتار بكند خواهد با امام مثل مصدق در برابر آيت گفتند او مى مى. خواهد دوباره مسئلة مصدق را تكرار كند كه مى م بود ها بود و مته ليبرال
ما هم كه جزو طرفداران امام . دكفايت او رأى دادن به عدم, جمهورى بودند   اكثريت مجلس كه وابستگان به حزبالخرهبا. زد هركسى هر طور كه توانسته بود تهمتى مى

در هر صورت با اكثريت آرا ـ شايد ده يا پانزده تا رأى مخالف در مجلس بود ـ . ما هم رأى داديم, تواند كار كند صدر نمى بوديم و امام هم نظرش اين بود كه ديگر بنى
خانم . كه يا اصالً رأى ندادند و اگر دادند رأى مخالف دادند, آزادى بودند قايان نهضتبيشتر آ, نهايى هم كه مخالف بودند آ. صدر رأى آورد كفايت سياسى آقاى بنى عدم

صدر   افرادى را آورده بودند جلوى مجلس عليه بنىالبراى مث. صحبت كردند, هايى كه عليه او شده بود صدر و راجع به جوسازى طالقانى تنها كسى بود كه موافق بنى
 .كه مسائل پيش آمده واقعاً در اين حد باشد بدون آن, ها و از اين حرف" ددرصد مثالً اعدام بايد گرددص, صدر بنى"دادند كه  شعار مى

اولين . قضايا متفاوت شد, صدر با آنها تير و كشت و كشتار پيش آمد و همه منتسب شد به مجاهدين خلق و همراهى بنى  بعد كه درگيرى خونين شد و مسئلة هفتمالبته
صدر با آنها كنار آمد و همه   بود كه چگونه بنىآور صدر روى اينها گذاشت و تعجب اين اسم منافق را بنى. صدر نوشته بود بنى,  اسم منافقين نوشته شده بودكتابى را كه با

صدر از دست رفت و مردم ديگر او را   بنىجانبى به آن حالت قهرمانى و حق. صدر با اينها شد شان را از دست دادند و باالخره منجر به فرار بنى با هم محبوبيت مردمى
در صورتى كه اگر با مجاهدين فرار نكرده بود و كارى به مجاهدين كه . اند دارند و با آن مخالف  نمىتمردم در هيچ شرايطى خشونت را دوس. فراموش كردند و رها كردند

 .رسيد فرجام او به اينجا نمى, كرد اى آنها نمىترورها و انفجارها را به گردن گرفته بودند نداشت و خود را شريك كشتاره
 موقع كه در ايران مخفى بود؟ صدر ترورها را تأييد كرد؟ آن  بنىمگر
خوششان باالخره مردم از خشونت . هايى هم كشتارها را تأييد كرد در مصاحبه. شد اين به منزلة تأييد آن ترورها و انفجارها گذاشته مى, وقتى كه با آنها فرار كرد, نخير
حتى اگر . شوند  معرفى كند مردم از او متنفر مىاگر صدرى كه به ليبرال معروف بود وقتى خودش را يك آدم خشونت بنى. خواهد باشد حاال خشونت هر چه مى, آيد نمى

 .كند همين وضع را پيدا مى, يك روحانى باشد كه از خشونت بخواهد دفاع يا حمايت كند
ما هم , طور كه امام گفتند كه شاه بايد برود گفتند همان مى. مجاهدين بايد برود چه با مجاهدين و چه بى, چه بد, صدر چه خوب زى بود كه بنىري  قدم اول اين برنامهاز
 .كه آخر رفت, صدر بايد برود گوييم بنى مى

  
  همان طور كه گفتيد نظر امام غير از اين بود؟ولى

  
صدر مخفى هم شده  حتى بعد كه بنى, كه در مسائل اقتصادى نيز صاحبنظر بودند  ضمن آن ,ها و پيشنهاداتش عالقه داشتند  نوشتهها و صدر به خاطر طرح امام به بنى, بله
اه در هر صورت اشتب.  نور ثبت شده استحيفةاين نظرات و جمالت امام در ص. هايش را بنويسد و به تحقيقاتش ادامه دهد كردند بنشيند كتاب امام توصيه مى, بود
گذاشتند آسيبى به او  كردند و نمى امام از او حمايت مى, جمهورى هاى تندرو و حزب با همة تند و تيزى گروه, ماند قطعاً اگر در ايران هم مى. صدر رفتن با مجاهدين بود بنى

 .دند دست رفت و امام هم از ايشان راضى نبوزديگر آن محبوبيت ا, ولى وقتى كه به اين صورت فرار كرد. برسد
صدر به صحنة سياسى  كنيد بازگشت مجدد بنى فكر مى, افتاد بردند و آن كشت و كشتارها و ترورها اتفاق نمى ولى مجاهدين دست به اسلحه نمى, بود  با مجاهدين مىاگر

  پذير بود؟ ايران امكان
 

ولى وقتى ,  سياسى وجود داشت ان ضعيفى براى حضور مجدد در صحنةحتى شايد محبوبيت خود مجاهدين هم هنوز بود و امك, آمد وجود نمى  اگر خشونت به, بله
ولى .  بااليمان ـ هم زدندبقوناحتى متأسفانه مقدارى لطمه به پيشقدمان و سابقين ـ الذين س. از نظر مردم محو شدند, مسئوليت كشت و كشتارها را به عهده گرفتند

چون اينها . همچنان محفوظ ماند تا بعد از رحلت ايشان, ... و مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دكترسحابى وآزادى طور كه مالحظه فرموديد محبوبيت نهضت خوب همان
عنوان يك  هنوز هم به. ماندند, گويند ملى ـ مذهبى باقى  مىصطالحاًدوست كه ا مشى غلط خشونت هماهنگ و همگام نشدند و همچنان مسلمان واقعى و ايران با خط

  .داسطوره مطرح هستن
 

 بهمن ماه عنوان كرد و گفت رفراندوم 22صدر چه موقع و در مقابل چه شخصى مطرح كرد؟ ظاهراً ايشان موضوع رفراندوم را در ميدان آزادى و روز   رفراندوم را بنىشعار
 من يا تو؟, ببينيم چه كسى رأى دارد. برگزار شود

  
هاى مجلس دائماً بحث اين  در مجلس و در كميسيون. خواست در رابطه با مجلس رفراندوم بكند  ايشان مى. احساس نكردم كه اين را در مقابل امام مطرح كرده باشدمن

احساسمان همين بود , رفتيم ما هم كه گاهى به منزل او مى. دانست كارى به امام نداشت و امام را پشتوانة خودش مى. خواهد اين مجلس را منحل كند بود كه ايشان مى
خواست بگويد كه امام هم از من حمايت كردند و امام بودند كه به من دستور دادند كانديداى  در شرايطى برحسب ظاهر مى.  با مجلس استكه روى صحبت او

گذاشت كار  مىبراى اين بود كه مجلس در مقابلش مانع بزرگى بود و ن, استخو رفراندومى كه مى. از اين جهات خيلى زيرك بود. جمهورى بشوم و به صحنه بيايم رياست
. حساب آورد بار كلماتى به كار برد كه تلويحاً مرحوم رجايى را خشك مغز به خواهيد يا نه؟ حتى يك خواست با اين رفراندوم به مردم بگويد كه مجلس را مى او مى. كند

. صدر سوادش از عقلش بيشتر است  اخرى اين بود كه آقاى بنىشايد عبارتاً" آقاى رجايى عقلش از سوادش بيشتر است" كه دامام هم غيرمستقيم جواب دادند و فرمودن
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ولى در جهت , از نظر ظاهر در او هيچ اشكالى نبود, جمهورى خيلى محبوب كرده بود و واقعاً همه دوستش داشتند مرحوم رجايى هم خودش را نزد امام و اعضاى حزب
 . فانه منجر به فرار آن و شهادت اين شدرفت و متأس  منتخب مردم نبود و لذا كارها پيش نمىجمهور سرئي
 كرد  آمد و از دور تماشا مى كرد كاش مى  دائم هوس سوختن ما مىكه آن

  
  قانوناً كار درستى بود؟,  رفراندوماين

 
رو همة  از آن.  كه ماشين امضا نيستممن, نظرم گفت كه من صاحب او مى. كرد صدر ديگر كارها را امضا و توشيح نمى بنى. بست رسيده بود شد كه كشور به بن  مىاحساس

اهللا منتظرى كه دومين شخصيت نظام يا   خدمت آيتهوقتى بارها ب. گفتند اختالف نبايد باشد كردند و مى امام حمايت مى, گفتيم به امام هم كه مى. ماند كارهاى مردم مى
 . بين برادران خودتان را اصالح كنيد " فاصلحوا بين اخويكم: "فرمودند مى, شد  مىرسيديم و مشكالت مطرح مى, المله بعد از امام بودند بزرگترين شخصيت وجيه

اى  هايشان اين بود ـ اراده ً سيستم و برنامه اى ـ حاال يا نفوذى بودند و يا شايد اصال تأثير عده خواست اين كار انجام بشود و تحت  جمهورى يك تشكل بود كه نمىحزب
 .جمهورى اسالمى را هم منحل اعالم كردند بعدها امام حزب. تالفات وجود نداشتبراى برقرارى وحدت و حل اخ

  
 نفره با عنوان شوراى حل اختالف بود كه آقاى اشراقى هم عضو آن بود قضية آن شورا چه بود؟  يك شوراى سهظاهراً

  
اهللا  اهللا بهشتى و آيت مرحوم شهيد آيت, اى اهللا خامنه ر بين همة آقايان يعنى آيتاهللا اشراقى و چند نفر ديگ اى شد كه مرحوم آيت برنامه.  شورا ربطى به مجلس نداشتآن

 در دانشگاه بود 1359 در روز چهاردهم اسفندماه درص مخصوصاً بعد از سخنرانى بنى. صدر و دوستانش را آشتى بدهند هاشمى رفسنجانى از آن طرف و از اين طرف بنى
. صدر عالقه داشتند و از او حمايت هم كرده بودند كه آقاى اشراقى به بنى عنوان حكم انتخاب كرده بود با اين آقاى اشراقى را بهصدر  بنى. كه درگيرى شديد پيش آمد

خمينى و   امامكار برد و خيلى باعث ناراحتى بيت كلمة ابوموسى اشعرى را در مورد آقاى اشراقى به, دكه تابع اين حكميت باشد و حكميت را بپذير صدر به عوض اين بنى
 .صدر برگشتند احمدآقا هم از بنى اهللا اشراقى شد و حتى بعد از آن قضيه مرحوم حاج آيت

  
 كرد؟ صدر حمايت مى احمد آقا از بنى  قبل از آن حاجتا
  

صدر  در برخى موارد از بنى, ان و نه حضرت امامعنوان شخص خودش هايى به احمدآقا حمايت حاج, در مورد آقاى اشراقى" ابوموسى اشعرى"كاربردن كلمة  تا قبل از به, بله
 . داشتند

  
 . از چهاردهم اسفندماه آقاى خلخالى هم برگشتبعد

  
حتى خود ما كه در مجلس با هيچ . منطق همه برگشتند هاى تند و حتى بى گيرى كم با اين موضع ولى كم, كردند هاى بزرگ در ابتدا حمايتش مى خيلى از شخصيت, بله

 .  مقابلش موضع گرفتيمرد, صدر گرفته بود هاى تند و خشنى كه بنى گيرى با اين موضع, يم و بيشتر دوست داشتيم اختالف و درگيرى نباشدجناحى نبود
صدر   اواخر كار آقاى بنىدر آن. توانستيم بكنيم چه مى, شد براى امثال ما گران تمام مى, پذيرفت هاى امام را نمى كرد و حرف از امام نافرمانى مى,  هم در شرايط جنگآن

اى  كرد عده  به جايگاهى كه او سخنرانى مىهانوقت در اصف حتى يك. داد العمل نشان مى خيلى عصبى شده بود و از خود عكس ,شد از فشارهايى كه به او وارد مى
  .هايى پرت كردند كفش

 
كه در خارج از كشور ايشان را از نزديك  ه نتواند انعطاف در عمل نشان بدهد؟ كسانىچه عواملى باعث شد ك, توانست جلوى اشتباهاتش را بگيرد  چگونه مىصدر بنى
خواست عده و  به هر حال مى.  هستنديادىديد مجاهدين نيروى ز كه مى آيا اين غرور باعث شد كه انعطاف نشان ندهد؟ يا اين. كردند شناختند صحبت از غرور وى مى مى
صدر انداخته بود كه دور تا دور او را افراد عمامه  ها بايستد؟ آيا عوامل خارجى هم دست داشتند؟ لوموند در آن زمان طرحى از بنى رياناى جور بكند كه جلوى بقية ج عده

كه راه مصدق را ملى هم به او اصرار داشتند  طرفداران جبهة, ازسوى ديگر.  شده استمحاصرهصدر توسط روحانيت  معنى اين طرح اين بود كه بنى. به سر پركرده بود
شما . صدر و امام نبود؛ هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ كمى البته در آن شرايط مقايسة مصدق و كاشانى مثل مقايسة بنى. هاى ملى عدول نكند پيگيرى كند و از ارزش
  دانست؟ تر از امام مى قىدانيد؟ آيا خودش را متر صدر را چه مى ناپذيرى بنى  داشتيد علت انعطافردكه از نزديك با او برخو

 
كه آقاى دكتريزدى هنوز  حتى همان وقتى. دانستند ها مى اين بود كه خودشان را از نظر فكرى باالتر از ايرانى,  عمدة اينهايى كه از خارج با امام يا بعد از امام آمدنداشكال

.  رفتم ,در يك مهمانى ناهارى كه در يكى از منازل برگزار شد, همان اوايل, اندار اصفهانعنوان فرم من هم به. بار سفرى به اصفهان داشتند يك, وزير امورخارجه بودند
من به آقاى دكتريزدى گفتم كه اشكال شما . هنوز تشريفات راه نيفتاده بود و هتل و دم و دستگاه نبود, رفتيم يعنى خانة اشخاص مى, ها شخصى بود ها ضيافت وقت آن

شما . شود كنيد كه اينها هم چيزى سرشان مى فكر نمى, دانيد  ها را داخل آدم نمى  و به شوخى گفتم ايرانىوريدآ تر از همة ما به حساب مىاين است كه خودتان را باال
...  مدرس و ,نفت, تكيش شخصي. صدر را ديده بودم هاى بنى من بعضى از كتاب. كنيد زنيد و خودتان را يك نيروى برتر مطرح مى هايى مى كنيد و حرف هايى مى مصاحبه
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بيشتر او را به سمت , شد هايى كه با او مى ها و مخالفت ازسوى ديگر اذيت. مبتال شده بود,  به همان كيش شخصيتى كه خودش تحليل كرده و نوشته بودنهمتأسفا
" شهيد"كه از  جاى اين به,  بودندپاسداراى يا  هايى كه كميته  بچهبعضى از همين, من شاهد بودم حتى بعد از نمازجمعه در تشييع جنازة شهدا. داد ناپذيرى سوق مى  انعطاف

دادند و جوسازى  صدر شعار مى  شهدا عليه بنى دنبال جنازة". بت جديد را بشكن, شكن خمينى بت" شعارشان اين بود كه  ,بگويند يا شعارهاى مصطلح روز را بدهند
. جمهورى در شوراى ادارى هميشه حاضر بود عنوان نمايندة حزب يك نفر هم به, ودندهاى مجلس هم دعوت شده ب دهيا مثالً در شوراى ادارى استان كه نماين. كردند مى

. هاى ديگر هم بايد باشند حزب, آقاى سالمتيان يا آقاى غضنفرپور اعتراض داشتند كه حضور نمايندة يك حزب در شوراى ادارى چه مفهومى دارد؟ اگر يك حزب هست
به خاطر دارم در يكى از اين جلسات . يك نماينده در شوراى ادارى استان اصفهان داشت, دانست  و حاكم بر همه مىرفراگي, مهورى خودش را مسلطج ولى چون حزب

جمهورى  فقط از حزب, نه, دها گفتن ولى حزبى. نفر باشد جمهور و مردم هم بايد يك هاى رئيس  از دفتر همكارى, كند اينها گفتند حال كه نمايندة حزب در شورا شركت مى
 .عنوان اعتراض جلسه را ترك كردند آقايان هم به, هايش در مجلس هستند  باشد كه نمايندهبايد
ها به ولى همين رفتار نيروهاى حزبى و نيروهاى تندرو كه بعد, خواست با كسى درگير شود كنم او از اول نمى من فكر مى. العمل واداشت صدر را به عكس بنى,  كارهااين

هاى وابسته به خودشان و   خودشان باشند يا گروهاخواستند تنه ها مى كه همة گروه خاطر اين به. كار يا انحصارطلب منجر به چنين پيامدهايى شد آنها گفته شد محافظه
مجموعة اين . ح بخواهد خشونت را با خشونت جواب بدهد اصطال العمل نشان بدهد و به صدر هم عكس اينها مجموعاً باعث شد كه بنى, افرادى كه به آنها عالقه داشتند

هاى مدير و مدبر را از  هاى بافضيلت و چهره گروهى از انسان, جمهورى  ترورها و انفجار حزبرياندر ج. ها باعث شد كه ما بسيارى از عزيزان را از دست داديم درگيرى
نخواهى درگيرى هم ايجاد خواهد كرد و من در بعضى  خواهى, باالخره هر جا خشونت باشد. باشد) ا ابدشايد ت(دست داديم كه باعث تأسف همة ملت و همة تاريخ ايران 

يادم هست كه يك جلسه در خدمت مرحوم شهيد بهشتى . كردم ها را مى بينى اين پيش, عنوان نمايندة مجلس وقت داشتم به هايى كه آن ها و مقاالت و سخنرانى مصاحبه
 و مدتى هم با بوديمنژاد كه از قديم با هم دوست  همچنين با مرحوم شهيد هاشمى." حيف است اين نيروهاى خوب كشته بشوند و از بين بروند" كه ها را كردم اين صحبت

كنم  مهورى را تأييد نمىج ايشان ناراحت بود كه چرا من مثالً موضع حزب, دوساعت راجع به اين مسائل صحبت كرديم بار در اصفهان يكى  وقتى يك, هم در زندان بوديم
. دهيم شوند و بهترين نيروهايمان را از دست مى  كشته مىها خيلىبينم كه  طور مى كنم و اين گفتم من آينده را خطرناك احساس مى من مى. كنم و صددرصد حمايت نمى

شود؟  آيا اين نظام نوپا تضعيف نمى: "كه من گفتم" شوند ى كشته هم مىهاي طرف, آيد معلوم است كه در مبارزه فقط موفقيت پيش نمى: "نژاد گفتند البته مرحوم هاشمى
 "شود؟ هايش نمى آيا باعث از دست دادن بهترين

ترى قطعاً آنهايى كه واردتر بودند يا مطالعات بيش. كردم قدر درك مى با توجه به تجربيات و مطالعات خودم اين,  و يا عالم سياسى نبودم  هر صورت من كه يك نابغهدر
شايد هيچ , شد طور طبيعى حذف مى آورد و به  نمىىصدر دور بعد رأ شد و بنى اگر صبر مى. فهميدند بهتر مى, داشتند يا كارهاى سياسى و تشكيالتى بيشترى كرده بودند

شد  آمد و كشور بهتر اداره مى باهنر هم پيش نمىشهادت ايشان و شهيد . كرديم جمهور بعدى انتخاب مى عنوان رئيس مرحوم رجايى را ما به, آورد مشكلى هم پيش نمى
  .كه آرزوى همة ما اين بود

 
آزادى هستم و با مرحوم چمران هم خيلى  گفت من چهارصد درصد مخالف نهضت حتى مى. كرد آزادى انتقاد مى هاى خود در اول انقالب از نهضت  در سخنرانىصدر بنى

با ايشان متحد ,  مخالف بودآزادى هضتصدر با ن گفت چون بنى جمهورى اسالمى شنيده شده بود كه مى كى از رهبران حزبحدى بود كه از ي اين انتقادها به. مخالف بود
حتى در شوراى انقالب توافق شده بود كه . كردند هايش فراهم مى جمهورى خيلى زمينه براى سخنرانى آن اوايل رهبران حزب. شديم و ايشان را به جامعه معرفى كرديم

آقاى , احمد آقا به هر حال حمايت امام و حاج. صدر نتيجة آن توافق بود  آقاى بنىمسئوليتبا ) انقالب اسالمى(اى باشد تا از انقالب دفاع كند و انتشار روزنامة  نامهروز
آزادى چه بود؟ آيا رقابت بود يا واقعاً انتقادهاى  صدر با نهضت اوالً علت مخالفت بنى,  روند با توجه به اين. صدر درخور توجه بود خلخالى و بخشى از روحانيان مبارز از بنى

نفر كه داراى مدرك دكتراى اقتصاد و همچنين  سو و خوشحالى جامعة روشنفكرى و حتى شخص امام از روى كارآمدن يك  همه حمايت از يك  با آنانياًجدى داشت؟ ث
  يافت و به عوارض بعدى دچار شديم؟چرا آن وضعيت دوام ن, باشد ازسوى ديگر سوابق مبارزاتى مى

 
صدر بود و بيشترين آرا را هم آورد و  جمهورى آقاى بنى اساسى ـ تا آنجا كه من به ياد دارم ـ كانديداى اول حزب حتى در مجلس خبرگان قانون,  كه گفتيدطور همان

 و داناى ايشان همان جناح شنفكررو, ولى تنها رقيب آگاه. دست بگيردخواست يك آدم دانشمند و فردى اقتصاددان كارهاى اجرايى را در  مردم هم دلشان مى
از نظر . يك گروه متدين خوبى بودند كه دور و بر هم بودند. اقتصاد مشخص و سياست مشخص نبود, آزادى يك حزب تشكيالتى داراى مانيفست نهضت. آزادى بود نهضت
با توجه به آن خلوص و ايمانى , كس نداشت  چمران دست كمى از هيچحومخود مر. صدر نداشتند ست كمى از بنىآنها هم مصدقى بودند، از نظر اطالعات روزآمد د, بينش

كرد كه اينها  صدر احتماالً فكر مى صدر نداشتم ـ آقاى بنى گاه راجع به اين موضوع صحبتى با آقاى بنى طبق برداشتى كه من دارم ـ البته هيچ, كه در هركدام از اينها بود
امام در پاريس و قبل . كرد كه روحانيون در دستش خواهند بود و پشتوانة امام را هم دارد او فكر مى. خواست اين رقيب را از سر راه خودش بردارد ب او هستند و مىرقي

 را برتر از ودشصدر خ بنى, به حسب اين داليل, شتند قبول دا ,امام آقايان دكتريزدى و دكترحبيبى را كه در شوراى انقالب بودند. از انقالب و امثال اينها حمايت كردند
آزادى شده بود و برحسب ظاهر  مخصوصاً كه در دورة دولت موقت هم تبليغات زيادى عليه نهضت. اى رقيب را از صحنه خارج كند گونه خواست به دانست و مى آنها مى

وقت هم  طور نبود و همان در صورتى كه اين. همة مردم هستند, كنند آزادى اهانت مى رگان يا نهضتهاى وابسته به جناح حاكم كه به آقاى باز كرد روزنامه ايشان فكر مى
رأى باالى تهران از آقايان مهندس بازرگان و دكترسحابى بود و , همه اهانت شما ديديد با اين. صدر نداشت بنى, اصالتى كه اينها داشتند. اينها طرفداران زيادى داشتند

ولى . اين به خاطر همان اصالت و نفوذى بود كه در جامعه داشتند, توبه كردند و حالليت طلبيدند,  كرده بودندلفتحتى آنهايى كه قبالً مخا, ده كرديمبعدها هم مشاه
 .آزادى باعث شكست خودش شد لذا همين مخالفتش چه با روحانيون و چه با نهضت. صدر هنوز آن جاافتادگى را نداشت بنى
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   . اهل خرد كه نام بزرگان به زشتى برد نخوانندبزرگش
 

  دست گرفتن قدرت به نيروى او احتياج دارند؟  پروسة به كردند در يك كردند؟ آيا فكر مى صدر را حمايت مى  از چه موضعى بنىمجاهدين
 

مخصوصاً مجاهدين در نشريات اول . در استفادة ابزارى بكنندص خواستند به اين وسيله در مقابل روحانيت بايستند و در اين مسير از بنى  من اين است كه آنها مىاحساس
خواستند  احساس من اين بود كه اينها مى. اى هم داشتيم كه روشنفكر هم بودند در صورتى كه ما روحانيون خيلى فعال و شايسته. گفتند روحانيت را ارتجاع مى, انقالب
اين براى . استفادة ابزارى بكنند, ميليون رأى آورده بود عنوان كسى كه يازده به,  كشور با اينها درگيرى داشتصدرى كه قبالً مخالف مجاهدين بود و در خارج از از بنى
, تواند موفق باشد برخى تزهاى سياسى مى. هايى بود كه در پيش گرفتند  هم به خاطر خشونتموفقيتشان عدم, كه البته موفق نشدند, كردن روحانيون از صحنه بود خارج
نخواهى روحانيون خدمتگزار و  جاى دنيا با خشونت سر سازش ندارند و مردم ايران خواهى عموماً مردم در هيچ. خورد ديگر به درد نمى, گر با خشونت توأم شدولى ا

  .مردمى را دوست دارند
 

بندى شما از اين تحليل چيست؟ آيا امكان دارد كه   جمع.سازى كنند  مقايسه و شبيه60هايى سعى دارند وضعيت كنونى جامعه را با وضعيت خرداد   يا جريانافراد
  دومرتبه نيروها به جان هم بيفتند؟

 
ديگر اآلن , وقت روحانيت داشت آن قدرتى كه آن. شود آن كشت و كشتارهاى قبل ديگر انجام نمى. نيروهاى مسلّحى مثل مجاهدين ديگر وجود خارجى ندارند, نه

كردن يك   هنوز در حال تجربهانمردم در آن زم. ها نيست حاال آن حمايت, هاى مذهبى داشتند وقت از گروه  حمايتى كه مردم آنآن. شود كه داشته باشد احساس نمى
ردهاى شوراى برخو, قضاييه عملكرد قوة, دستگيرى روشنفكران, ها تعطيلى روزنامه, ها احكام دادگاه, ها گرانى, اعتيادها, فسادها, ها متأسفانه اين بيكارى. نظام بودند
زدن  ها و برهم مواردى مثل حضور غيرقانونى لباس شخصى. ها وجود دارد دادن واكنش ها را از مردم گرفته است و زمينه و بهانه براى نشان بسيارى از انگيزه... نگهبان و

بايد با تغييراتى . تدريج از نظام فاصله بگيرند شود كه مردم به  باعث مىتمام اينها, كردن روشنفكران ها و زندانى توقيف روزنامه, حمله به كوى دانشگاه, اجتماعات قانونى
اين ,  سياسى وجود نداشته باشد و مردم هم بتوانند حرفشان را در چارچوب قوانين بزنند آشتى ملى تحقق پذيرد؛ زندانى, شود قضائيه و ديگر جاها داده مى كه در قوة

  .شوند  دفعه همه نابود مىينا, ها نابود شدند  ليبرال1360اگر سال . شوند رود و طرفين نابود مى مت فرسايش و نابودى مىجامعه به س, با روند موجود. آرزوى ماست
 

ن هاى شديد ازسوى جامعه وجود دارد؟ آيا اي شما هم فرموديد كه زمينه و بهانة واكنش.  خاتمى در همدان گفت كه قضيه كوى دانشگاه اعالم جنگ با دولت بودآقاى
 رود كه نيروهاى مسلح هم با مردم برخورد كنند؟ احتمال مى

  
ها و جنجال حكومت  اصالً ممكن است هدف از اين درگيرى. خواهد دانيد كه آمريكا هم تجزية كشور را مى مى. ترسيم هرج و مرج داخلى است  كه ما از آن مىچيزى
 و مردم را ساكت كنند و اين به نفع ان اين نيست كه يك عده نيروى مسلح بريزند در خياب ,ادركشى استومرج و بر هرج, مشكلى كه براى ايران هست. ايران باشد, عراق
ما حتى مثل افغانستان هم , شايد اگر نفت نباشد. تريم از بسيارى از استانداردهاى جهانى عقب... ما اآلن به لحاظ تكنولوژى و دموكراسى و. چيز نيست كس و هيچ هيچ

هاى مثالً باند تبهكار و برانداز و ملى ـ  اين بهانه. با مردم آشتى كنند و دوست بشوند, دپس بهتر است كه مقدارى رهبران كوتاه بياين. ن را اداره كنيمنتوانيم خودما
اينها هم , باشد كه ديگران با اينها وفاق كنندنبايد منظورشان از وفاق اين . عملى كنند, دهند ها را كنار بگذارند و همان وفاقى كه گاهى شعارش را مى و اين بازى! مذهبى

كه حاال بايد " باى ذنب قتلت: "واقعاً آدم بايد بگويد, در زندان و بهترين عالم ما در حصر و محدوديت باشند, زمانى كه برخى روشنفكرها.  باشندداشتهبا مردم وفاق 
جواب  ؟ همة اين چراها بى...آباد؟ چرا در تبريز؟ چرا در تهران؟ چرا ا گرفتند؟ چرا زدند؟ چرا در خرم؟ چرا اينها زندان رفتند؟ چرا دانشجوها ر"باى ذنب حصرت"بگوييم 

  .دنبال ندارد و اين قافله تا به حشر لنگ خواهد بود چيز را به كند و جز نفرت جامعه هيچ چيز را حل نمى اين برخوردها هيچ. مانده است
 
 .وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد متشكريم, هاى شغلى   اين كه باوجود بيمارى و گرفتارىاز
  

   .اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه.  شما و ديگر خدمتگزاران را از درگاه خداى بزرگ خواستارمتوفيق
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