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 مقدمه
 یبه فرانسه و استقرار در دهکده ینیخم یآقا ی روزه 111 سفر .1

ی دهیک پدیانقالب ایران را ناگهان از   ،(31بهمن  11 تا مهرماه 11) لوشاتونوفل
 یان شهرهایس در می. پارآورد در یکانون توجهات جهانصورت به  یو مل یمحل
برخوردار است. ، اید هم در دنیژه در اروپا و شایو یاسیت سیک موقعیاز ، اروپا

، یراسالمیک کشور غیعه به یشی د برجستهیک مرجع تقلیو  یروحان کیسفر 
 سابقه بود.یداد بیک رویخود ، در قلب اروپا، سیآن هم پار

توانسته بود ، 1531تا  1551از سال ، سال حکومت 13 یدر ط شاه .1
سازد. اما نتوانسته  یل و متالشیرا تعط یروشنفکر یهاسازمانتمامی نهادها و 

مخالفت با استبداد  یهاج مساجد به کانونیل کند و به تدریرا تعط «مسجد»بود 
 ل شدند.یتبد یسلطنت

م یتقس مورد دو در هر، دیانقالب سفشاه با طرح ، 1511 یل دههیدر اوا
استفاده از  یر شد. اما شاه به جایران درگیت ایبا روحان حقوق زنان و یاراض

از موضع قدرت و ، تیخود با روحانم روابط یو ترم ینش راه آشتیامکانات و گز
ون مخالف خود را ین روحانیتند و آتش یک سخنرانیغرور به قم رفت و در 

م یرقابل ترمیغ یان به نقطهیجه تقابل شاه با روحانید. در نتینام« اهیارتجاع س»
 ن آغاز شمارش معکوس حکومت شاه بود. چرا؟ید و ایرس
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که از زمان  دهدیکشورمان نشان مخ ییک نگاه اجمالی به تار اول: ینكته
داشته است:  اساسی ران دو رکنیساختار قدرت در ا، انیان و ساسانیهخامنش

 فردوسی:به تعبیر ت. یشاه و روحان
 تو گوئی كه در زیر یک چادرند         چنان دین و شاهی به یكدیگرند

برخوردار باشد.  یزدیفره اد از یشاه با، یدر چارچوب فرهنگ شاهنشاه
بوده است. موبد موبدان بر سر شاه تاج موبد موبدان  با یزدین فره ایص ایتشخ

 ین مقام روحانیباالتر، کردهیحکومت نمیی تنهابه چ گاه ینهاده است. شاه هیم
 شه در کنار او بوده است. یهم

 یریو تقابل و درگدر بروز اختالف دهد که تازیخ نشان می :دومی نكته
برنده به  یشاه باخته و روحان، ب به اتفاق مواردیدر اکثر قر، یان شاه و روحانیم

 با یقیژه و عمیوی رابطه، اسالم قبل از یحت، رانیان ایروحان جا بوده است.
 یهاامد ساختارها و سامانهین رابطه پیاند. امردم داشته یو عاد یعام یهاتوده

ن مقدمه یا یکه بحث آن از حوصله استران باستان بوده یا یو طبقات یاجتماع
که قدرت شاهان بر ارتش ، ن نکته توجه شودیاست که به ا یخارج است. کاف

 .ندادادهیل میمردم تشک یعامی و عاد یهارا تودهآن  یبدنه کهبوده  یمتک
 اند. دهرسلطنت ک به طور مستقیم ن به ندرتایروحان: سومی نكته

غفلت  یخیتار ین نکتهیشاه از ا، انیشاه و روحانان محمدرضا یدر تقابل م
مخالفت روحانیان ایران با انقالب خ تکرار شد. ینمود و به آن بی اعتنائی کرد و تار

ها توسط امام جمعه زمان مرحوم بروجردی آغاز شد. این مخالفت سفید شاه از
جمعه  د. مکاتباتی میان امامشتهران به شاه و سایر مقامات کشور منتقل می 

مجلس شورای ملی صورت گرفته است. اما  رئیس، تهران با سردار فاخر حکمت
 بروجردی و اقدامات جدی شاه برای اهللها بعد از درگذشت آیتاین مخالفت

ش یشاپیدر پ، یرانیا یرهبران روحان باال گرفت و در نتیجه اجرای انقالب سفید
 بیگانه ضداستیالی –ضداستبدادیجنبش  به  ،ینیخماهللتیآ ،آنان

 وستند.یپ
 ران را ترکیشاه ا، یمردم یبا باال رفتن فشارها، 1551دوم مرداد ی مهیدر ن

گانگان یشده توسط ب یزیربرنامه ینظام یک کودتایبه دنبال ، . چند روز بعدکرد
ران و به تخت و تاج خود برگشت و دوران یبه ا، و اجرا شده به دست ارتش

 آغاز شد.  کشورمان بر یخارج یالیاز استبداد و است یدیجد
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و  ییآرابه صف، یر مذهبیو غ یروشنفکران مذهب، یمل یروهایهمزمان ن
س و یعمدتاً انگل)، یخارج یهابه قدرتی وابسته یمبارزه با حکومت استبداد

، یجنبش ضداستبداد، 1511تا  1551از ، سال 1 یبرخاستند. اما در ط( کایآمر
 ،جامعه یاصلی بدنه و بزرگ بود یعمدتاً محدود به روشنفکران در شهرها

، ان با شاهیبودند. تقابل روحان ماندها ن جنبش جدیش از ایکم و ب، مردم یهاتوده
 هممردم  یو عاد یعام یهاتودهقرار داد.  یدر کنار جنبش ضداستبداد نیزآنها را 
ن زمان به بعد جنبش یاز اوستند. ین جنبش پیبه ا، انیت از روحانیبه تبع

از  یدا کرد. برخیپ یاتازهی عمق و گستره یخارج یالیو ضداست یضداستبداد
در  یران وجود دارند. حتیدر ا یروحان هزار 111از آن است که  یقام و آمار حاکار

ک یه وجود دارد و حداقل یا تکیه ینیحس، ن روستاها هم مسجدیتردورافتاده
 عموماً و اکثراً در ، رانیان ایکند. روحانیت میریواحدها را مدن یا یروحان
ک فرهنگ و زبان و منطق یکه از  خوانندو می اندای درس خواندههیعلم یهاحوزه

ک ی یدارند. به عبارت یـ فرهنگ یکنند و بنابراین انسجام فکریمشترک استفاده م
 محسوبهای اجتماعی بسیار مهم در همکنشیک یدئولوژیـ ا یاسیارتش س

مردم برخوردار  یو عاد یعام یهاان تودهیدر م یاز نفوذ قابل توجه و شوندیم
 نیز یاسیک قدرت سیج آنان یبس ییو توانا یان مردم عامینفوذ در م اند.بوده

و  ییآن قدرت اجرا یک معنای .به دو معناست یاسیشود. قدرت سیمحسوب م
ج آنان یبسی بالقوه ییان مردم و توانایدر مگرش نفوذ ید یاست و معنا یحکومت

ان با یروحان یاسیکه مواضع س، شودیبالفعل م یبالقوه هنگام یین توانایاست. اما ا
با ، رانیان ایب به اتفاق روحانیت قریاکثر اما داشته باشد. یط زمان هماهنگیشرا

 . ایناندگانه بودهیمردم ب یشات ذهنیو گرا یاجتماع، یاسیات سیو مقتضوضعیت 
متقابل  یو همگام یبود. همکارروحانیان در جنبش  یضعفی نقطه یاطالعیب

 یامدهایموجب کاهش پ، انیو روحان ینیبه خصوص روشنفکران د، روشنفکران
ه ید. در مراحل اولیگرد یت جنبش ضداستبدادیبه نفع تقو، ن ضعفیا یمنف

و حقوق زنان را مطرح کردند. اما  یم اراضیان در تقابل با شاه تقسیروحان، جنبش
ن موضع را یان ایل مطالبات روحانیدر تحل یاهیانیب یط، رانیا ینهضت آزاد

 ند مگر مردان ما آزادند که حاال یگویران میان ایح کرد و گفت روحانیتصح
 بدهند.  یخواهند به زنان ما آزادیم
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مردم بودند. ی گستردهج یبس ییعموماً فاقد توانا، روشنفکران یگرداز طرف 
ن دو یا یو همکار ی. همگامشتندات روز جامعه اشراف دایو مقتضوضعیت اما به 

را به وجود آورد که به سقوط شاه  یت قدرتیدر نها، یاسیـ س یاجتماع یروین
چشم انداز  -ابراهیم یزدی -! چه شد كه شاه سقوط كرد)ر.ک: منجر شد. 

 ( 1519، تیر و مرداد 61ایران، شماره 

 یبرا یاامکانات مناسب تازه نجفه به یاز ترک ینیخم یانتقال آقا .5
ت به طور یان روحانیم، یهمزبان یادیو تا حدود ز یو همکنش یو همگام یهمکار

 یانجمن ها) خارج از کشور ینیبه طور خاص و روشنفکران د ینیخم یعام و آقا
ران در خارج از یا ینهضت آزاد وكا یان در اروپا و آمریدانشجو یاسالم
ران و یان ایدانشجو یهاسازمان) یرمذهبین روشنفکران غیو هم چن( كشور

 سال 11حدود  یبه وجود آورد. ط( یرانیان ایدانشجو یون جهانیكنفدراس
دو طرف شکل گرفت. ان یم یسابقه ایافته بیارتباط سازمان ( 1531تا  1513)

 با ات ارتباط مستمریبه جزئ« هجده سال در غربت»در جلد دوم خاطرات خود 
افت و یدر یشان برایا یندهیها نماام. سالپرداخته ینیخم ینجف و با آقا یعلما
 انه و نجف سفریک بار به خاورمیحداقل  سال. هروجوهات بودم ینهیهز
و  ینیخم یهر زمان دولت عراق آقا، هاهمکاریو ن روابط یهمبر اساس کردم. می

خواستند تا به دولت یاز ما م اهآن، دادیان هوادارشان را تحت فشار قرار میروحان
توافق که  یهنگام، زین مرحله نیم. در آخریاوریها فشار برفع مزاحمت یعراق برا

 شد کهموجب ، عراق و آمریکا برای خاموش کردن صدای خمینی، ایران سه دولت
خواستند که به  ناز متوسط آقای دعائی ، رندیم به ترک عراق بگیتصمایشان 

اند که اگر من به خ انقالب گفته و نوشتهیلگران تارین و تحلاوندم. مورخیشان بپیا
ت مانع ورود یو اگر دولت کو، کردمینم یرا همراه ینیخم یرفتم و آقاینجف نم

همانطور که در ، ینیخم یآقا، شدیت نمیو همراهانش به کو ینیخم یآقا
 در دمشق مستقر و رفتندبه سوریه می، اندهای مختلف و مکرر گفتهمصاحبه

 یکیماند. یم یباق یاد در همان سطح محدود ملیشدند و جنبش به احتمال زیم
ن یس بود. اگر ایبه پار ینیخم یسفر آقا، افتهین ارتباط سازمان یا یاز دستاوردها

س هرگز یسفر به پار، نیقیب به یبه احتمال قر، افته نبودیسازمان  یهاارتباط
سازمان ی ن رابطهیا یول، گرفتین سفر صورت میو اگر هم ا گرفتیصورت نم
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ج سفر به ینتا، شکل نگرفته بود یانبو همز یداشت و همکاریافته وجود نمی
 بود. ینم، اتفاق افتاد کهگونه س آن یپار

اعمال فشار به  یکا برایعراق و آمر، رانیسه کشور ا توافق مقامات برجسته .1
 یضدحکومت استبداد یاسیس یهاتیا کاهش فعالیبا هدف توقف  ینیخمیآقا

از قضا »از آنان منجر نشد. بلکه به مصداق: ین و نظر به هدف مورد، رانیشاه در ا
س و گسترش یبه پار ینیخم یبه سفر آقا، ن فشارهایا« ن صفرا فزودیسرکنگب

کردند صرفاً یم    در نجف صادر ینیخمیآقا که ییهاهیانید. بیانجامسابقه مبارزه یب
، یمل شد. ولی در سطح فرایع میر و توزیتکث یخاص یان قشرهایران و در میدر ا

ز بود. اگر چه نهادها و ییا بازتابی نداشت یا بسیار ناچ یو جهان یامنطقه
شان را یا یهاهیانیها و بیکا سخنرانیهوادار در اروپا و آمر یاسیس یها  سازمان

ع یترجمه و توز( یو عرب یآلمان، فرانسه، یسیانگل) یخارج یهابعضاً به زبان
هم با  یعرب یهاانه رسانهیداشت. در خاورم یاما انعکاس محدود، کردند یم

دادند و یالزم را نمت یاهم و ران و رهبران آن چندان آشنا نبودندیمبارزات ملت ا
اد دارم یبه  یبه خوب .کردندیبه صورت خبر هم منتشر نم یرا حت هاهیانین بیا

یا ) یلبنان« ریالسف»روزنامه ، از بورسا به نجف منتقل شد ینیخم یکه آقا یهنگام
 یدر خبر کوتاه، تعلق داشت یعرب یروشنفکر یهاحکه به جنا ،(روزنامه دیگری

 یمترق یمل یهامیاند تا در برابر رژرا به عراق منتقل کرده ینیخم یآقا»نوشت 
روت ی. در آن زمان من در ب( نقل به مضمون) «به وجود آورند. یدیجد ییآرا صف

 ییکایان در دانشگاه آمریدانشجو یانجمن اسالم یاز اعضا یکیبودم.  مستقر
 یکه جوان، یان عراقیاز دانشجو، یمرحوم صالح فخر، زبان یروت ـ گروه فارسیب

ر روزنامه یدار سردبیبه د به درخواست من، ار حساس و متعهد و روشن بودیبس
ز به همراه خود برد. او یرا ن ینیخمیآقا یهاهیر رفت و مدارک و اعالمیالسف

و اشتباه خود  یر که تازه متوجه ناآگاهیادآور شد. سردبیر را یر السفیاشتباه سردب
، تشکر کرد. و سپس در جبران آن اشتباه یشده بود از شادروان مرحوم صالح فخر

برگشت به  ول یبعد از اتمام تحص یصالح فخر نوشت. یخوبی روشنگرانهی مقاله
و به قتل  یزندان، ریوست. اما دستگیه صدام پیعل ینیرزمیبه جنبش ز، عراق

، هجده سال در غربت -جلد دوم خاطرات بیشتر بهد. روانش شاد. برای اطالع یرس
 خری صالح رجوع شود.فزیر نام ، هانامه -دفتر دوم
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مستقر در  ینیک روشنفکران دینزد یت و همکاریحما، پاریساما سفر به 
ن مناسبات و یا، لوشاتونوفلی روز اقامت در دهکده 111 یدر ط( و اروپا) سیپار

را در دسترس جنبش  یبر هم زد و امکانات فراوان یت را به کلین وضعیا
ک یران را به یو انقالب ا قرار داد ملت ایران یخارج یالیضداست ـ  یضداستبداد

 ل کرد. یتبد یداد بزرگ و کانون توجهات جهانیرو

استفاده ام روزانه یهاادداشتیعمدتاً از ، ن دورهین خاطرات ایتدو در .3
از  ی. قسمتشدن یتدو، 1561ن خاطرات در سال یا یام. بخش عمده و اصلردهک
 ش ویرایو ربا دو که «ان روزهیها در آخرن تالشیآخر » کتابن خاطرات دریا

که  یهنگام، 1511. اگر چه در سال آمده است، د چاپ شدهیبار تجد سیزده
ختند و یما ر ینجانب به منزل مسکونیاب ایران در غیان وزارت اطالعات امأمور
 ازاما ، مرا با خود بردندپاریس خاطرات روزانه  یاز جمله سه دفترچه، یادیز اوراق

 ن مجموعهیا، گرید هایادداشتیبه اضافه ، ن شده بودیتدو 1561آنچه در سال 
 . شودیم میز تقدیهموطنان عز تدوین شد که به

 و هاتماس»این خاطرات تحت عنوان:  زهنگامی که بخشی ا، 1561در سال 
نظرم را با آقای دکتر ، تدوین و آماده برای چاپ شده بود« دیپلماتیکارتباطات 

به من توصیه کرد که چون بخش  که در مجلس بود در میان نهادم. او، حبیبی
ها را با ایشان در میان انتشار آن، خمینی استمطالب مربوط به آقایی عمده

شده را همراه با بگذارم. من این توصیه را پذیرفتم و یک نسخه از متن تهیه 
 ضمن تشکر از ، فرستادم. ایشان بعد از مطالعه یادداشتی برای حاج احمدآقا

 پیشنهاد داد. برای تکمیل و اصالح وری وآنکاتی را یاد، آوری مطالبجمع

رخ  یاسالم یدر جمهور یاریانقالب تا به امروز تحوالت بس یروزیاز زمان پ
، انقالب در ثرؤم یاسیاز فعاالن س یاریبس یداده است و در باورها و تصورات ذهن

 ان خاطرات ریاکنون که ا اما تحول صورت گرفته است. و رغییت، خود من نیز و
که انعکاس ، هاسال لحن آن ام تا آنها را به همان زبان وکرده یسع، کنمیم یینها

نسبت به  یار داورین معیاورم. بنابرایب، آن زمان بوده استهای ذهنیت و نگرش
ن مسؤوالانقالب و عملکرد  یروزینامطلوب بعد از پ یدادهاید رویام نباآنچه نوشته

را آن دادها یخودم صادق باشم و رو اام بکرده یباشد. من سع یاسالم یجمهور
 در یکردم شرح دهم. داوریو بر اساس آن عمل م دمید یطور که در آن زمان م

 یدادهاید از رویانقالب و عملکرد حاکمان را با یروزیبعد از پ یدادهایرو یباره
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ک ینسبت به  ین دو موجب اختالل در داوریدوران انقالب جدا کرد. اختالط ا
ران یا ینان انقالب اسالمچدر کشورمان خواهد شد. من هم یخیداد بزرگ تاریرو
 دانم. یک میک انقالب کالسیو  یمردم یخیداد بزرگ تاریک رویرا 

توان نقش یانقالب و پس از آن نم یروزین مراحل پیآخر یدادهایدر رو .6
سال  یگر اصالت انقالب اسالمیده گرفت. به عبارت دیگانه را نادیب یهاقدرت
بعد از  قبل و در آستانه انقالب و یخارج یست که قدرت هاین معنا نیبه ا 1531

رفت و یتوان پذیم ایاند. آنداشتهدر رویدادها و فرایند تحوالت  یآن نقش و اثر
 سال 13 یکه برا، اسرائیلس و یانگل، کایآمر یهاقابل تصور است که حداقل دولت

و  یاقتصاد، یاسیس یشاء صحنه هایو فعال ما یگران اصلیباز ،(1531تا  1551)
 در مقابله یو ناتوان یانقالب اسالم یریگبه هنگام اوج، اندران بودهیا یتیامن

دند و دست از دخالت برداشتند؟ شواهد و مدارک یکش را کنار با آن خود مستقیم
 یروزیشرفت و پیاز پ یریجلوگ یها بران دولتیاز آن است که ا یار حاکیبس

 که یهر کار، وابسته به آنان یاسیسقوط نظام س یریگشیانقالب و پ
کنار نشستن  یق آنان به معنایموفق نشدند. اما عدم توفولی کردند. ، توانستندیم

ن رابطه و نقطه نظر مرا یا، ک مثالیان ید بیشا و صرفاً نظاره کردن نبوده است.
، کندیحرکت م یاکه در جاده ین سواریک ماشیاگر انقالب را به  .روشن کند

به راه ، یرونین سکاندار است و مستقل از عوامل بین ماشیا یم رانندهیه کنیتشب
 ست.ین بزرگراه نید. اما او تنها راننده در اده یمقصد ادامه م یخود به سو

ن یند. اان در حرکتین ماشیدر چپ و راست و جلو و عقب ا یگرید یهانیماش
به راه ، ن انقالبیبدون توجه به ماش، هانین ماشیارانندگان  ست کهیطور هم ن

چهارگانه به  یهانیبه کار آن ندارند. رانندگان ماش یدهند و کاریخود ادامه م
ن مورد نظر توجه دارند و مراقب آن یبه حرکت ماش ییهازهیو با انگ یلیدال

ا باال بردن یبا کم کردن ، خاص یهاها و گذرگاهچیدر سر پ، ر راهیهستند. در مس
 ن مورد نظر اثریا راست بر حرکت ماشیراژ به سمت چپ یا ویسرعت و 

 کمر وادار و ا تصادف با کوه ی، هاپرتگاه، هااو را به طرف دره، گذارندیم

 پر یضافنداده است. در  یرو خالءران در یگر انقالب ایبه عبارت د .کنند یم

فعال و اثرگذار با  یخارج یهاروها و قدرتین، التهاب منطقه و در اوج جنگ سرد
تحریک و توطئه و جنگ سیاسی روانی و ی از رویه، انواع و اقسام امکانات فراوان

 های مختلف ساختارهای قدرتتا نفوذ خزنده در سطوح و الیه، شخصیتترور 
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 ،های موثر در آنو شخصیت به تقابل و تعامل با انقالب استفاده کرده و

 اند. پرداخته 
 یهال عملکرد قدرتیو تحل یست که به بررسیآن ن ین مقدمه جایدر ا

بعد از ، فهم و شناخت آنچه اکنون یران پرداخته شود. برایانقالب ا در یخارج
 یبررس، میرو هستبه  با آن رو، انقالب یروزیو چند سال از پ یگذشت س

چه از درون و چه از ، ملت ایراندر تقابل با انقالب ، هان قدرتیعمل ا یهاوهیش
موثر در  یروهایها و ننش با جناحیبرخورد گز یهاوهیاست؛ ش یضرور، رونیب
 ترور، یریگمینفوذ عوامل خزنده در ساختارها و مراکز تصم، انقالب یروزیپ

 هستند.  ی.. همه ضرور.و هاتیو شخص اشخاص
ست. یام نیآن ا یدادهایآمده است گزارش تمام رو، ن مجموعهیآنچه در ا .1

 یدادهایدر تمام روالبته و من ام از آن ها مطلع بودهبلکه مربوط است به آنچه 
فعاالن آن دوره  یندارم. اگر همه یآنها آگاه یو از همهام س حضور نداشتهیپار

ابعاد گوناگون آن دوره را ، تواندیطرف میک مورخ بی، سندیخاطرات خود را بنو
 نده گزارش دهد. یآ یهاران و نسلیمنسجم به ملت ا یک مجموعهیدر 

 باشد که تحت عنوان عمومیم میجلد سوم از خاطرات پیش رو مجموعه .1

 شوند.یمو به تدریج منتشر  اندتدوین شده« شصت سال صبوری و شكوری» 
 -یعلم یل و کارهایدوران تحص، و اجداد ی خانوادگیهاشهیجلد اول شرح ر

کاست. یو سفر به آمر 1559ور یتا شهر یو اسالم یاسیس یهاتیو فعال صیصخت
است که  1531 تا 1559از سال ، هجده سال در غربتجلد دوم خاطرات دوران 

در  یـ پژوهش یعلم یهاتیشامل فعال دفتر اولاند. م شدهیتنظ دو دفتردر 
 دفتردوم. است.. .و یاسیو س یاسالم یهاتیفعال، یدانشگاهـیمراکز علم

 511بیش از آن دوره با  یکه در ط نامه 1111 است مرکب از حدودای مجموعه
کا و اروپا مبادله شده یانه و آمریران و خاورمیدر ا یاسیدوستان و فعاالن س نفر از
را  هاسالفضای سیاسی و ذهنی رهبران و فعاالن سیاسی آن  ها. این نامهاست

 دهد.نشان می
بعد از برگشت به  هایفعالیتگزارش ، جلد چهارم، مجموعهاین ی در ادامه

وزارت امور  جلد پنجمو دولت موقت؛  شورای انقالب، تاسیس نظام جدید، ایران
رهبر فقید انقالب در ی که هاییتمأموردر جلدهای بعدی گزارش  خارجه است.

مدیریت  ،(...قزوین و، بندر لنگه، بلوچستان) هاحل و فصل مشکالت شهرستان
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 ی اولدوره به من واگذار کردند و چهار سال نمایندگی در کیهان یموسسه
فعالیت در ، حاکمیتدرون  و پایان همکاری و حضور در مجلس شورای اسالمی

 - باشد. کهمی ...خاطرات تجربه دادگاه انقالب و زندان اوینو نهضت آزادی ایران 
 د شد. نبه تدریج تکمیل و منتشر خواه -اگر خدا بخواهد 

**** 
واژه  برای مجموعه خاطراتم برگزیده از دو« صبوری و شكوری» عنوان 

( 55 -و شوری 19-سبا ، 51-لقمان ، 3-ابراهیم) رآن کریمق آیه 1 در .قرآنی است
صبر به معنای بردباری و شکیبایی و  آمده است. ر و شكوراصبّواژه  ترکیب دو

توجه شکیبا و پرحوصله. شکور هم یعنی بسیار شکرگزار. ، ر یعنی بسیار بردباراصبّ
به مضمون و پیام نهفته در این آیات برای کوشندگان رهایی از ظلم و ستم و 

 آموزنده است. مرام بسیار مقصود ورسیدن به 
ابراهیم رهایی قوم موسی از ظلمت استبداد فرعون و  یسوره 3در آیه 

هلل اای از ایامنمونهآزادی از ظلم و ستم طاغوت  سرزمین اختیار ورسیدن به 
ر و شکوری الزم دانسته است. در آیه اتوجه به آن را برای هر صبّ خوانده شده و

 انگیز مردمی است که به رغم برخورداری از فراوانیپایان غمسوره سبا  19
بر خود ستم  و قدر نعمت ندانستند و دچار تفرقه و ازهم پراکندگی شدند، هانعمت
ر و ابرای کسانی که صبّ خداوند توجه و کنکاش در سرنوشت این مردم را کردند.

به این نکته تاکید  هداند. در ادامه همین آیشکور باشند سرشار از آیات الهی می
 جه کارهای خودشان بوده است.نتیها گذشته است شده است که آن چه بر آن

 پیکر درهای کوهحرکت کشتی، شوری -55 و لقمان -51اما در دو آیه  
. در حرکت کشتی در داندیات الهی میآاز  ر و شکوراهای صبّدریا را برای انسان

 و پرحوصله باشند چه نکات  باردخود بردریا برای آنان که در کار و رسالت 

 ای وجود دارد؟ آموزنده
 این ارتباط را چنین توضیح داده است: رگانزمهندس عبدالعلی با 
توان به یک كشتی تشبیه كرد كه در دریای بیكران انسان را می»

های دریا و طوفانی امواج شكننده .حركت است بسوی ساحلی ناپیدا در
از جهتی كه ، دائماً كشتی را از چپ و راست منحرف نموده، مهیب آن

 كند منحرف و دورانتخاب كرده و ساحلی كه بسوی آن حركت می
و هشیار بوده مرتباً موضع و موقعیت  سازد. اما اگر ناخدای كشتی بیدارمی
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 انعطافی كه در زاویه بادبان و سكان نما وخود را به مدد نقشه و قطب
با هر انحراف و خطایی كه به دلیل عوامل موج و ، اصالح نماید دهدمی

تواند به محور انتخاب شده و مسیر شود میطوفان بر كشتی وارد می
نخستین بازگشت نماید و حركت خود را در آن امتداد ادامه دهد. این 

چرا كه ، تالشی است كه ناخدای كشتی در تمامی طول سفر باید بكار برد
و « هدفداری»این ترتیب  هسازد. بت او را از ساحل دورتر میای غفللحظه

ن وظیفه خطیرتری ترین وجدی و بازگشت به راه مستقیم« اصالح مسیر»
 -نظم قرآن مهندس عبدالعلی بازرگان) «شود.بان محسوب میكشتی

 .( 500ص  3155انتشارات قلم
های هر فصل و هر بخش در یادداشتمآخذ و ، در این جلد از خاطرات .9

 را  خاطراتن یکه ا یاز همه کسان اند.انتهای همان فصل و بخش آمده

برخوردند که به  یمطالب به ن است که اگریانتظار و درخواستم ا، خوانندیم
 کنند. یرادآویارند و زن بنده منت گیبر ا، ا ناقص آمده استینظرشان نادرست 

آغاز  این فصل از تاریخ کشورمان که با شورش تنباکودر خاتمه باید بگویم 
شده است و فرازهایی چون مشروطیت و ملی شدن و باالخره انقالب اسالمی را 

برای تحقق آرمان  مطلوب نرسیده است. انجامهنوز به سر ، پشت سرگذاشته
 ایم و راهیطوالنی آمده یراهساالری حاکمیت ملت و نهادینه شدن مردم

، هانشیب تمامی موانع و فراز و ا وجودب، که یراهتر در پیش داریم. طوالنی
حق ، هیچ تردیدبی، تیاست. اما در نها یک گناه نابخشودنیدر آن خود  یدیناام

 ن.یللمتق ةروز است. العاقبیپ
 یزدی میابراه
 1591ز ییپا
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 اول بخش

 سیاز نجف تا پار
 

 تلفن از نجف-3
که آقا  ندتلفن زدند و گفتنجف از  ییدعا یبود که آقا 31وریل شهریاوا

 ا شما به عراقیپرسند که آیو م اندخروج از عراق گرفته یبرا یم قطعیتصم
گفت  ییدعا یبدانند خواهم آمد. آقا یکه اگر ضرور مجواب داد ر؟یا خید ییآیم

 هر چه زودتر بروم بهتر است. ، باشددارند که اگر ممکن د یتاکآقای خمینی 
افت تلفن یبودم. قبل از در یاا نامهی ینگارنده با نجف مرتب در تماس تلفن

ان یام بود که قبل از پاز قرار بود که به نجف بروم و در برنامهین ییدعا یآقا
انه بزنم. اما یبه خاورم یها سرتابستان و باز شدن مدارس و دانشگاهالت یتعط

 انداخت. یر میخأن سفر را به تیکه اند آمدیش میپ یدر پ یپ یهایگرفتار
یکی پس از که  یسفر جزم کردم. اخبار یغام عزم را براین پیافت ایبا در

ران آبستن حوادث یاز آن بودند که ا یحاکو ز یانگجانید هیرسیران میاز ادیگری 
 هر چه زودتر بروم.  باید گفت کهیبه من م یک احساس درونیاست. 

افت یدر یبرا یقبل یمشکل بود. در سفرها بسیار عراق یزایوافت یدر
البته که ، کردممراجعه میت یعراق و کو یهاخانهروت به سفارتیدر ب ی عراقزایو



   

  

 16 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

ل جنگ لبنان و ین بار به دلیا شدم.موفق به دریافت ویزا می با اشکاالت فراوان
ت و عراق یق سفارت کویم گرفتم که از طریروت تصمیبسته شدن مکرر فرودگاه ب

را هم الزم داشتم تا در سر راه موقع رفتن  تیكو یزایو .واشنگتن اقدام کنم در
 یبهبهان مرحوماز جمله ، تیم کویبکنم و با دوستان مق یا برگشتن توقفی

ارسال وجوهات  دار کنم.ید، رابط ارسال وجوهات و تیامام در کو ینده مالینما
به عراق به مصلحت امام نبود و دولت عراق آمریکا  از ماًیشده مستقیآورجمع

قرارمان آن بود که به همین دلیل . دکریمایجاد مزاحمت  و یاحتماالً ناراحت
 یندهیه حساب با نمایت و تسویدار از کوی. دشودت ارسال یق کویوجوهات از طر

 را هم جزو برنامه گذاشته بودم.  ینیخم یآقا یمال
کا قطع کرده بود و روابط دو یک خود را با آمریپلماتیدولت عراق روابط د

در واشنگتن تماس  ی. با دوستان انجمن اسالمشدیم انجامق هند یدولت از طر
ت را مطالعه یعراق و کو یزایوط اخذ یکنند و شرا یوضع را بررس هاآنتا  مگرفت
 11 شنبه روز که مو مقدمات را فراهم سازند. سرگرم تدارکات سفر بود کنند

تلفن  ما از تهران به منزل، که جمعه شب در ایران بود، زود یلیصبح خ شهریور
ار یبس ینیطن وحشت زده و با ییبود که با صدا مینا خانم، نده خواهرمی. گوندزد

 و ریپ، بچه، مرد، زن، همه را کشتند، کشتند»زان خبر داد که: یر لرزان و اشک
هم  د. هنوزنروز مشغول کشتار مردم بود یتمام، دند کشتندیکه را د جوان هر

 11جمعه ، در تهران آن روز ..«..و کشتار ادامه دارد. همه را کشتند یراندازیت
 بود.  1911سپتامبر  1 با برابر 1531وریشهر

 یماجرا، ه و با وحشتیبا گر( یمهندس محمد توسل یهمسر آقا) خواهرم
 ها و گزارشتلفن، بعد یتمام آن روز و روزها، آن روز را شرح داد. به دنبال آن

سخت و هولناک  یاز اخبار یهمه حاک، دیرسیر کشورها میران و سایاز ا ی کهیاه
ار یبس ،هاو تلگراف هانامه ،ها ت تلفنیبه روا نیخونی جمعهی واقعهشرح  بود.

اطالعات ما در  یکه مجموعهاست  نیتوان گفت اینجا میمفصل است. آنچه در ا
ران بود. یا در یا گروهیاخبار و اطالعات هر فرد  شتر ازیخارج از کشور به مراتب ب

 رسانیستم خبریم و سیداشت یاع و پراکندهیوس یهاما با دوستان داخل تماس
خارج ه توانستند به سرعت اخبار خود را بیمایران بود که دوستان داخل  یطور

ن اخبار به یم که ایجاد کرده بودیا یالتیتشک هیوستون بفرستند. ما دربرای ما 
 یسیا انگلیو  یفارس یهابه زبان ییهاشد و به صورت بولتنیم میسرعت تنظ
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ه یانیا بیگزارش ، اخبار به صورت یعربا ی یسید. ترجمه انگلشیم منتشر
ها و تیها و جمعا سازمانیو  ین المللیب یهااز سازمان یاریبس یبرا یمطبوعات
از سازمان  یاریبس یبرا یفارس یاهشد. گزارشیفرستاده م یاسالم یهانهضت

در سرتاسر ، م خارج کشوریمق یهایرانیا یراسالمیو غ یاسالم یهاها و انجمن
 شد.  یم فرستادهجهان 

م تا یتماس بود در حقوق بشر یالمللنیب یهاما با سازمان، نیعالوه بر ا
ع یت مبارزه ملت اقدامات وسیحقان ران به منظور دفاع ازیمتناسب با اخبار ا

 رد. یصورت گ یدر سطح جهان یـ دفاع یاسیس
و  یدفاع یهاز برنامهیم تا آنها نیدر تماس بود یرانیا یهان با سازمانیهمچن

 انداخت. ریبه عراق را به تاخ سفر ران باالجباریصول اخبار او .1افشاگرانه اجرا کنند
« نیجمعه خون»به راه انداخت.  یعیوس یت بزرگ برنامهین جنایای درباره دیبا

 یعنیران ید در ایاست جدیس یاجرا بود بر یابلکه مقدمه، ک حادثه نبودیتنها 
و  رانیا یاسیل اوضاع سیو تحل یکشتار. ما با بررس و قهر، است خشونتیاعمال س
م که سرکوب یددایران احتمال میکا درباره ایدولت آمر یهااستیس شناخت

 باشد.  ینظام یک کودتایی ع مردم مقدمهیوس
 كارتر، ت اخباریبه روا، نیور خونیشهر 11که در شب همان روز  خصوصبه 

ابراز  یت خود را از ویداده و حما یبه شاه تلفن زده و او را دلدار ینسكیو برژ
م ساکت و یتوانستینم ما هااستین سین کشتار و اعمال ای. در برابر ا1داشته بودند

م گرفته شد که به هر یر برادران تصمیم. بعد از تماس و مشورت با سایآرام بمان
 سه محور صورت گرفت.ات در یعمل هیم.دبنشان  واکنشکه باشد  یمتیق
ها به اعتراض به منظور وادار نمودن آن یالمللنیب یهاتماس با سازمانـ اول 

م ین رژیت از چنیکا در حماین اعتراض به دولت آمرینچه شاه و همیعل
 .یرگسرکوب

ب یترت یبرا یاسالم یهاو انجمن یاسیس یهاها و سازمانتماس با گروه دوم ـ 
ن ارسال نامه و یو همچن ز در مناطق مختلفیتظاهرات اعتراض آم یبرگزار

 ها.ن برنامهیهماهنگ کردن ا و یالمللنیب یهاانمتلگراف به ساز
 شتر و یبه منظور کسب هر چه ب، رانیتماس گسترده با دوستان اسوم ـ  

ها و امکان عکسدر صورت  ق شهدا ویآمار دق یهیخصوص تهبه ، تر اخبارقیدق
ران خبر دادند که امکان آن را دارند که در بهشت زهرا یدوستان ا .مستند ینوارها
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 ها مخصوصاً تذکر داده شد که در کنند. به آن یبردارعکس هااز جنازه
ها را در بدن نشان بدهند. کنند محل اصابت گلوله یاالمکان سعیحت یبردارعکس

 یراندازیم که تیستند نشان بدهها به طور من عکسیق این بود که از طریغرض ا
صرفاً بلکه ، هم زدن اجتماعات مردم نبوده است بر کردن مردم و متفرقبه قصد 

 بوده است.« به قصد كشتن یراندازیت»
 دستور»  نامکااست که ح ین نوع سرکوب وقتیترخشن، یالمللنیدر عرف ب 
  «صادر کنند. - Shoot to kill order -به قصد کشتن یراندازیت

داده بود که در  ین دستوریـ چن( محرم 11) ـ 1511 خرداد 13شاه در 
او به  یادیشاه و ا یبرا ییهمان زمان اسنادش در خارج کشور منتشر شد و رسوا

 وجود آورد. 
ان و یرانیمختلف مرکب از ا یهاتهیکم، فوق یهابرنامه یاجرا یبرا
 یتظاهرات اعتراض« نیجمعه خون»ک هفته بعد از یل شد. یان تشکیدانشجو

د. در شد برگزار یدر برابر کاخ سف« سازمان جوانان مسلمان»از طرف  یعیوس
 ییمایر گروه ها تظاهرات و راهپیز برادران مسلمان و سایکا و اروپا نیغرب آمر
گر ید یکی و یمهندس شهرستان یچند روز بعد آقا ز به راه انداختند.یآماعتراض

وستون آمدند. یلم به هیعکس و ف یادیر زیتهران با مقاداز برادران مسلمان از 
ه شده بودند و به موقع هم یار خوب تهیهمان طور که گفته شد بس، هاعکس

 نشانمقتولین نه یها را در سر و صورت و سگلوله یقاً جایها دقدند. عکسیرس
به قصد کشتار بوده  یراندازیداد که تیها به وضوح نشان مگلوله یداد. جایم

 یاریبس یصدا و سر، یالمللنیها در محافل بها و انتشار آنن عکسیر ایاست. تکث
و  یونیزیتلو یهامصاحبه، . تظاهرات واشنگتنآورد به وجودم شاه یه رژیعل

داشتند  ید. محافل طرفدار شاه با تمام قدرت سعشموثر واقع  اریبس زیمطبوعات ن
که اخبار واشنگتن پست ی ران بشوند. مثالً روزنامهیاخبار اع یمانع انتشار وس

 و یمترق» و شاه را  کردیشه مخدوش و مثله شده منتشر میران را همیا
 یع چند صد دانشجویتظاهرات وس، دینامیم« مرتجع»ن را یو مخالف« دموکرات

کرد.  یران معرفیدر ا زنان یه آزادیتظاهرات عله شاه را به عنوان یمسلمان عل
را  روزنامه لوموندبا  ینیخمیمصاحبه آقا یسیانگلی حاضر نشد ترجمه یو حت

چاپ  یبه صورت آگه افت مخارج آنیبا در، بود ادهب دیزاده ترتکه صادق قطب
 .دنک
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 یهااز جانب گروه تأییدت و یحما هاین تظاهرات تلگرافیان ایدر جر
ک تلگراف از طرف یسازمان جوانان مسلمان از جمله  یارمختلف داخل و خارج ب

 ه تظاهرکنندگان موثر بود.یت روحیکه در تقو، دیران رسیدر ا ینهضت آزاد
 گرفت.  انجامت یتظاهرات با موفق ین برنامهیاما به هر حال ا( هاپیوست بخش)

 
 صدر یشدن امام موس پدیدنا -5

شدن امام ناپدید  روتیس و بیکه از پار دمان تظاهرات واشنگتن بویدر جر
 به ما خبر دادند.  یبیلصدر و همراهانشان را در  یموس

س یاز پار ییدكتر صادق طباطبا( 1531شهریور  15) 11سپتامبر  11در 
، شانصدر و دو نفر همراهیامام موس یخبر داد که آقا یواشنگتن تلفنمن در به 
 یقذافکه به دعوت (یلبنانس ینوک روزنامهی) نیعقوب و بدرالدیخ محمد یش

به اصرار  یبیبه ل یاند. رفتن آقا موسشدهناپدید در طرابلس ، رفته بودند یبیبه ل
ماه ل نبودند در یشان مایکه ابتدا ا یبود. به طور ریالجزاو وساطت  یقذاف

در اواخر ، ین اصرار قذافیل همیرون بروند. اما به دلیاز لبنان ب مبارك رمضان
که آنها از  شد یمدع یبیدولت ل اما چند روز بعد روند.یم یبیلبه  ماه رمضان

ا و شرکت یتالیا یمقامات رسم که در حالی اند.رفته ایتالیبه اخارج شده و  یبیل
صدر و یآن کشور ورود و خروج امام موسی وزارت خارجه و ایتالیلآ ییمایهواپ

 ند. ب کردیا تکذیتالیهمراهانش را به ا
به  یع است که همزمان با سفر آقا موسیگفت شا ییطباطبادكتر صادق 

 طرابلسدر ، بود یمخالف آقا موس تشدبه که ن یفلسط الرفض جبهه ،یبیل
 از جانب یادهند که توطئهیاحتمال م به همین دلیل داشته است. یاجلسه

عه یک شایست کرده باشند. یاو را سر به ن صورت گرفته باشد و همان جا هاآن
در لبنان  یسور یروهایاز جانب ن «بیاحمد الخط»ن بود که چونیا گرید

ب یاحمد الخط یآزاد یرا برا صدر یآقا یبیممکن است دولت ل، بازداشت شده
را در بدو  یکه آقا موس ییهایبه نقل از لبنان یگریگروگان گرفته باشد. خبر د

 یلیاول خ یروزهاشان از همان یا حاکی از آن بود که، بودندده ید یبیورود به ل
قرار  یشان دو بار با قذافین گفته شدکه ایده است. هم چنیرسیمضطرب به نظر م

 مالقات داشته اند اما مالقات صورت نگرفته است. 
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همه  ،فتح و دولت لبنان یرهبر، هیاضافه کرد دولت سور ییدكتر طباطبا
به او . نباشد ید که کافیرسیهستند. اما به نظر م حقیقت ماجرادنبال کشف 

و درخواست  ندریگبز تماس ین یالمللنیب سرخ بیصلبا فورا َشنهاد دادم که یپ
 از یکیها شدگان و کسب اطالع از احوال آنگم یجستجو .کنندکمک 

 یلیخ یالمللنیدر محافل ب یاست و چون قذاف یب سرخ جهانیصل یهابرنامه
به هر حال  کنند. یریگیپ یرا به طور جد مسألهممکن است  است آنهیخوشنام ن

 یهاتیو شخص یاسالم یهاها و انجمنه شد که از طرف گروهیته یبالفاصله متن
امام  یسالمت» : مخابره شد یسرهنگ قذاف به، صدرامام موسی مند بهعالق

شان به دعوت شما یكه ا آن جاست. از ا امد یصدر مورد توجه شدیموس
درباره  یلطفاً هر نوع خبر، بودندو مهمان شما ، آمده بودند یبیبه ل

 «.د. والسالمید به ما خبر بدهیشان و محل اقامتشان داریا یسالمت
تظاهرات سازمان جوانان مسلمان و  یدر خالل سفر به واشنگتن و سازمانده

سفارت عراق و به ، نیه کشتار جمعه خونیع علیبه راه انداختن اعتراضات وس
 یکمتر یهایت با اشکال تراشیکو یزایکردم. وزا مراجعه یافت ویدر یبرا تیكو

کردند. باالخره بعد از یم یزا خودداریها از دادن ویبه دست آمد. اما عراق
 یهات فرشیوضع یبررس یبرا یتجار یزایمراجعات مکرر با ارائه درخواست و

فرش ی نامه از جانب دو شرکت فروشنده یکا و معرفیجهت صدور به آمر یعراق
فرش ی کا که فروشندهیم آمریبه نام دو نفر از برادران مسلمان مق) کایدر آمر
 . مگرفت راعراق  یزایباالخره و ،اریبس یهاو با چک و چانه زدن( بودند.

 
 كایحركت از آمر -1

تظاهرات و  یز برنامهیآمتیموفق انجامت و یعراق و کو یزایافت ویبعد از در
ماه  شهریور 51و روز جمعه  کردم همراجع هوستوندر واشنگتن به  ییمایراهپ
پرواز و روز  لندنماً از هوستن به یسپتامبر مستق 11برابر  بعدازظهر 6 ساعت 31
، یكمال خرازان یصبح وارد لندن شدم. در لندن با آقا 51،9شنبه ساعت ، بعد

 و یرانیبرادران مسلمان ا سایر و یطوسسیرئ رضا دكتر، تیعنا اتحاد
ت شد. از بم صحیکه داشت یمختلف یهابرنامه یباره در و گرفتم تماس یرانیرایغ

خبر دادند که همه  ت و نجف تماس گرفته شد. بدون استثنایس و کویلندن با پار
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عراق قرار  یتیامن یروهاین یبه عراق نروم؛ گفتند منزل امام در نجف در محاصره
شاگردانشان  یکس حتچ یقات است. هالالم ممنوع ینیخم یگرفته است و آقا

 د. رنندا با ایشان را داریهم حق مالقات و د
ر نقاط تماس گرفته شد و قرار شد که با یکا و سایبا دوستان در اروپا و آمر

 یلیخرا  مسألهم. ما یکن یع و علنیفشار بر دولت عراق را وس، روهاین یج تمامیبس
کا یاز جانب دولت آمرد یجد ید که فشارهایرسین به نظر میچندیدیم. می یجد

به  .است یابرنامه و نقشهارتباط با  در ینیخم یآرام کردن آقا یم شاه برایو رژ
به دست  . اسناد و مدارکیمستادیامی ید در برابر آن به طور جدیباهمین دلیل 
ها ها مرتباً از آنعراقیم شاه در تماس خود با یدهد که مقامات رژیآمده نشان م

 ییهابخش !ممکن ساکت کنند نحو را در نجف به هر« ینیخم»اند که خواستهیم
 آمده است. یان کتابادر پ هاپیوستبخش  ن اسناد دریاز ا

ا ی یرانیا یاسالم یهاانجمن ها وه شد که سازمانیتههم  ییهامتن
ن یاز ا یانمونه د.ننکعراق مخابره  یس جمهوریرئحسن البكر به ، یرانیرایغ

های و سازمانران ـ خارج كشور یا ینهضت آزادکه از جانب ، هاتلگراف
تلگراف نهضت ها آمده است. در بخش پیوست دشبه عراق مخابره درون كشور 

 یهانهضت بالفاصله به زبان یهاه و برنامهیبر طبق رو، به حسن البکر یآزاد
و مطبوعات  یالمللنیمحافل ب یتمام یترجمه و سپس برا یعرب لهاز جم یخارج
را با  مسألهکه با ما در تماس بودند  یبرادران، روتیشد. در ب فرستاده یجهان

ی روزنامهکردند. و باالخره  یریگیبه منظور درج خبر آن پ، یمطبوعات لبنان
را در  یمتن کامل تلگراف نهضت آزاد، ضمن درج خبر محاصره منزل امامر یالسف

 یترجمه اصل عربی ود. کرخود منتشر ( 31مهر ماه  1) 11سپتامبر  16شماره 
 آمده است. هاپیوستبخش در  ریالسفی روزنامهخبر  یفارس

تماس ت یكوس رفتم. مجدداً با یبعدازظهر از لندن به پار 3کشنبه یروز 
س یدر پار زادهقطب صادقد. یست به نجف نرویگرفته شد. گفتند وضع مساعد ن

با هم تلفنی صحبت کرده بودیم که برود به  آنپیش از ه رفته بود. یبه سور، نبود
سفر احتمالی امام به سوریه با ی سوری تماس بگیرد و دربارهقامات سوریه و با م

با ، صحبت کردم. با استفاده از فرصت یم خداپناهیكریبا آقاآنها مذاکره کند. 
. زنندب یاقداماتدست به  زین هاآنتماس گرفته شد که  یالمللنیب یهاسازمان
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، س بودیدر پار ،ن برمنیمار خانم، حقوق بشر یالمللنیسازمان ب یندهینما
 یالمللنین بار ناظر بیکه چند یحقوقدان مراکشالبال  ینوربا او مذاکره شد. با 
تماس  شتدا ییران آشنایو با وضع ابود  رانیا یاسین سادر محاکمات مبارز

ز تماس ین لکچارد فایكالرك و ر یرمزقرار شد با  کردم.گرفته و صحبت 
 . کننداقدام  نیزرند تا آنها یبگ

س یبه پار مسأله یریگیکسب خبر و پ یصدر که برایبا خانواده امام موس
امام  ان سفریاز کل جر یگزارش کامل و مبسوط هاآنآمده بودند مالقات کردم. 

، یالله محسن و بهناز) دهیرا دادند. با محمد و فر شاند شدنیو ناپد یبیبه ل یموس
مخصوص به لبنان رفته بودند و  یهادن دورهیگذران یکه از سال قبل برا( اهلل داد

ران یکار در ا یبرا ییدار شد و قرارهاید، ران بودندیاکنون در راه بازگشت به ا
 کردم.  یمعرف( مهندس توسلی) «وصال»م و او را به یگذاشت

ها آن یس برایدل عاشق قرار ندارد. پارمعنا بود. یس بیشتر در پاریتوقف ب
 داشته باشد« یدل»چنان  یو اگر کس! دارند خوب است «یسیپار یدل»که 

تعلق  یگریما که به جهان د یراکند. اما ب دایهم پ« یحال»س یتواند در پاریم
ماندن در ، ما با حال دلِِِِ، ردیمکیسلوک م و ریس یگرید یواد در و شتیمدا
 با وجود.. .گذاشت و رفتیان واسید به پاریآن را با! شتنداای فایدهس یپار

زد و آرام یدلم شور م، که به عراق نروم، تیكو ازخصوصاً ، دوستان یهاهیتوص
س را به یپار 11،11ساعت ( دسامبر 16) 31مهرماه  1نداشتم. لذا روز سه شنبه 

کا یدوستان در آمرها که ر کمکیو سا ودار یادیر زیترک کردم. مقاد روتیبقصد 
م بودن اوضاع لبنان یل وخیهمراه داشتم. به دل، کرده بودند یآورلبنان جمع یبرا

روت یبه ب یخبر داده بودم. لذا وقت یقبالً ساعت ورود خود را به دوستان لبنان
، لمن و ایعه و حركت محرومیش یاسالم یمجلس اعالندگان ینما دمیرس

در فرودگاه منتظر بودند. ، ینین حسیحس و یبّر هینب، یسیاحمد قب آقایان
ن اه مهاجمیات علیب لبنان و گرفتار عملنورفته بود به ج ،نبود یدكتر مصطف

 یاسالم یمجلس اعالد یجد محلکسره به ی یبود. با برادران لبنان یلیاسرائ
عه در منطقه یش یمجلس اعال یم. محل اصلیرفتنه الزهرا یمدلبنان در  یعهیش

دوران جنگ لبنان لطمات  ین محل در طیاما ساختمان ا، داردقرار ه یحازم
 یحیچون در منطقه مس، ل گسترش جنگیده بود و اکنون هم به دلید یادیز
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ه به یمحل مجلس را از حازم . به همین دلیلستین قرار دارد چندان امن نینش
از  یاریاد بود. بسیز یلینه الزهرا منتقل کرده بودند. رفت و آمد در مجلس خیمد

 یمه نگران سالمتشناختند به دور ما جمع شدند. ه یکه ما را م یبرادران لبنان
ا او زنده است؟ کجاست؟ یدند که آیپرس یخواستند و میو همه م بودند یامام موس

د که ندانیو نمند ارا از دست داده خودبود که پدر یاه خانوادهین افراد شبیوضع ا
با  وداده یتن به کار نم ،که با وجود پدرها که بچهن تفاوت ید. با انکنب دیبا هچ

 ،رمترقبه مفقود شده استیک حادثه غیپدر در  حاال که ناگهان، کردندیهم نزاع م
به او همه را به کار انداخته است. رهبران  عشق کنند ویهمه خالء او را حس م

دعوت . به ل دادندیتشک یابه مناسبت آمدن من جلسهن و امل یحركت محروم
 . ردیمک یرا بررس ید شدن آقا موسیناپد مسألهم و دن جلسه حاضر شیدر اها آن

بعد از آمدن  ل دادم.یهمکار دکتر ضرابی تحو، یدکتر عل یداروها را به آقا
دادم. سپس اطالعات  شده را به او یآورجمع یمال یهاکمک، کتر چمراند

ه یسور ن کنعان که ازیفراوان شد. با حس یها. بحثکردیمبدل  و رد را موجود
نه یعه در مدیش یدر مجلس اعال، ینیدحسین حسیبا س .کردمدار یبرگشته بود د

ا او را یزنده است  یا امام موسین سوال این بود که آیدار و گفتگو شد. اولیالزهرا د
رند که ممکن است رهبرشان کشته یحاضر نبودند بپذ هاآناز  یاند. بعضکشته

ن یا عرفات و فلسطیه و یو سور یریات مقامات الجزایهم به روا یشده باشد. برخ
صدر احتماالً زنده است. من بر اساس یاند امام موسکردند که گفتهیاشاره م

چ یبه نفع ه یاند. ولل اخبار واصله معتقد بودم او را کشته و کار را تمام کردهیتحل
  .ش را در آورندیصدا و ست که سریدر منطقه ن یدولت و گروه
 هیقضخواهد یم، زبان بوده استیکننده و مکه خود دعوت یبیدولت ل

ا یصورت گرفته باشد  یبیا کشتن در لین ربودن و یصدا تمام شود. چه ا و سریب
مت یبه هر ق مسألهکه دهد یح میدر مظان اتهام است و ترج یبیبه هر حال ل، نه

د خبر یک نشود. تائیتحر یبیه لیعه علیمردم ش یعموم و افکار مسکوت بماند
ن یآورد. ایدر لبنان به وجود م یبدون شک انفجار صدریکشته شدن امام موس

 یبیه لیقبل از همه عل، انفجار لبنان ها نبود.ها و گروهن دولتیانفجار به نفع ا
که  بود یعیاست. طب یدر خطر جد یبیل یاسیت سیثیگرفت. آبرو و حیصورت م

مانع بروز ، رجاء با عدم انتشار اطالعات و نگه داشتن مردم لبنان درخوف و یبیل
خواست که با یز نمیشود. دولت لبنان نبه خود یعل یرات نامطلوب انفجاریتاث
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ن رقم یبا داشتن بزرگتر، ه همید شود. سوریبحران لبنان تشد یدیانفجار جد
که صلح لبنان به هم نخورد. روت به هر حال عالقمند بود یسربازان خود در ب

رخ بدهد. چرا که در صورت انفجار و بروز  ین انفجاریل نبودند چنیها ماینیفلسط
ه و یان سوریا میان یعیها و شینیان فلسطیم یدیشد یریخطر درگ، دیبحران جد

 نیفلسط، انیعیه و شیان سوریم یریدرگ در آمد.می وجودبه ان یعیش
 شدیم یعه لبنانین و شیان فلسطیمدرگیری  اگر طرف باشد. ویتوانست بینم

 از انفجار به نفع یریطرف بماند. در هر حال جلوگیتوانست بیه نمیسور
ن بود یآن هم ا یریها بود. و راه جلوگینیو فلسط، لبنان، هیسور، یبیل یهادولت

ن کار را یمنتشر نشود و مردم را در خوف و رجاء نگه دارند. و هم یکه خبر واقع
 هم کردند. 

 نبودندحاضر  یو عاطف یاز جهت احساس، ما نظرضمن قبول  یبرادران لبنان
 یربوده شدن و قتل امام موس مسألهها فوراً نکه اگر آ یرند. در حالیت را بپذیواقع

موج ، شود یبحران یاسیگذاشتند که وضع از نظر سیکردند و میرا مطرح م
زنده و  ید. چرا که اگر امام موسبویان میعیبه نفع ش، آمدکه به وجود می یانفجار

-یشان را احتماالً فراهم میا یفور ین انفجار امکان آزادیا، باشد یزندان یبیدر ل
حادثه  صدرساختند. اما یاران امام موسیاین که خبر واقعی را منتشر میا یساخت 
است وشاهد  یزندان یبیکردند که او در لیرفتند و استدالل میپذنمیرا  قتل او

 یزندان یبیرا هم در ل یگرید یهاتیشخص یآورند که قذافیم یادیز یهامثال
 آزاد کرده است.  یکرده و سپس بعد از مدت

. دیدمب برگشت سخت نگران و برآشفته نواز جوقتی  را یدکتر مصطف 
بود که تالطمات  یانوسیک اقیشد. او مثل یو ناراحت م یبه ندرت عصبان یمصطف

ن بار واقعاً ناراحت بود. یزند. اما ا یبرهم نم آن راا آرامش عمق یو امواج سطح در
از ، نامخالف یهایکات و کارشکنینبود. بلکه تحر صدریموسامام  یهیتنها قض

 یهایکارشکن، معاند یهاستیاز کمون شدت گرفته بود. بدتر یلیچپ و راست خ
مشکالت.  یبود بر تمام یروغن آب یربوده شدن امام موسز کشنده بود. یدوستان ن

 یلیدانست. با هم خیم یبیرفض و للجبهه امشترک ی آن را توطئه، یمصطف
و  یل من موافق و نگران بود که توطئه گم شدن امام موسیا تحلبم. یصحبت کرد

صدر  یآقا اب یمصطف یه را لوث کند. رابطهین قضیریهمراهان توام با سکوت سا
د. یورزیعشق م یواقعاً به آقا موس ینبود. مصطف یو همکار یدوست یتنها رابطه
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که گاه در  یدانست. به حدیخود م بداشت و او را قطیه دوست ماناو را عاشق
تنها به خاطر  یبت آقا موسیاو از غ یشد. اما نگرانیش دچار خطا هم میهاقضاوت

 ان بود. یعیضع لبنان و سرنوشت شنگران و، عشق او به مرادش نبود بلکه
زدند تا عمل. اما یشتر حرف میب، تا آن زمان یامام موس یان لبنانیاطراف

 ند. اما هنوزبودجوش افتاده  به جنب و بود شده بیحاال که او رفته و غا
تنها  شتند.از آنها هم حال کار کردن ندا ید بکنند و برخیکه چکار باستند دانینم

 دوار بود. یتوان امیکه مبه جوانان است 
ن یو همچن یه ربوده شدن آقا موسیکردن قض یالمللنیب یدکتر چمران برا

در سازمان ملل متحد در دفتر  بست نشستن یبرا یابرنامه، هاتحرک جوان
ن برنامه یروت ایبه ب مم کرده بود. روز بعد از ورودیاعتصاب غذا تنظ و روتیب

از جوانان امل از دختر و پسر در برنامه شرکت فعال  یادیشروع شد. تعداد ز
د حدود دو هفته ادامه یخوب اجرا شد و شا یلیهم رفته برنامه خ یداشتند. رو

ها در برنامه آن یت همراه دکتر مصطفبن نویروت چندیافت. در خالل توقف در بی
جلسات شناختم و بارها در یک میاز جوانان امل را از نزد یاریشرکت کردم. بس

امل درس داده بودم. به  یت کادرهایها شرکت کرده و در کالس تربآن یآموزش
ها موثر بوده آنی هیت روحیدر تقو منگفت که شرکت یم یهر حال دکتر مصطف

 است. 
معروف دكتر حسن وفا  مستعارنام  اکه ب) یل ضرابیجلبا دکتر  روتیدر ب

ار خوب و فداکار نهضت یاز برادران مسلمان بس ضرابی دار کردم. دکترید( بود
ن بار طعم یوست و چندیبه نهضت پ 1511 یاست که از همان سال ها یآزاد

ی ادامه یسفرش به خارج برا ی. او از همان ابتداه بوددیزندان شاه را چش
فعاالنه شرکت کرد. دکتر  یمبارزات اسالم یوست و در تمامیبه نهضت پ، لیتحص
بهداشت و درمان در  یمسألهحل  یکار و درس و مبارزه به چگونگضمن ، یضراب

شده در  انجام یمند شد و به مطالعه پرداخت.کارهاهسوم عالق یایدن یکشورها
به ، به پزشک یمبرم د ویاز شدیکرد. در اوج جنگ لبنان ن یرا بررس ن و كوبایچ

 از ما صدریموس امام دکتر چمران و. ن به وجود آمدیعه نشیش یخصوص در نواح
از  یدند. با برخکرن اعزام پزشک یو همچن ییدارو یفور یهادرخواست کمک

مارستان و یحاضر شد ب یو باالخره دکتر ضراب کردمصحبت  پزشک ایرانیدوستان 
 بود.  یبزرگ ین فداکاریو به لبنان برود. ا ندکا رها کیآمر مطب خود را در
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گر از ید یکیدر آنجا با او د و موثر بود. یان واقعاً مفنبه لب یسفر دکتر ضراب
ت بود آشنا شد یکه در جنوب لبنان مشغول فعال یدكتر علبه نام  یرانیا پزشکان

دكتر ان آغاز کردند. یعیش یو درمان یامور پزشک یرا برا یعیوس یو با هم برنامه
ل ارتباطش با یبه دل ی بود.النیگ دارد. او اصالًً یسرنوشت جالب و طوالن یعل

 یرد. تمام اعضایگیب ساواک قرار میمورد تعق در ایران خلق ییفدا یهاکیچر
-میران خود را به بغداد یاز راه جنوب اکند و میروند. اما او فرار یشبکه او لو م

 انهیخاورم یجبهه ملخلق و  ییفدا یهاکیچر یرساند. در بغداد با شاخه خارج
-یم هاآندر  یانحرافات، اما بعدها بنا به اعتراف خودشکند. یرا آغاز م یهمکار

 تنامیوها داوطلبانه به از آن شدندور  یرد. لذا برایها را بپذتواند آنیند که نمیب
-یم یهمکارجرج حبش گردد و با گروه ین برمیبه فلسط یرود. بعد از مدتیم

کند که از یناراحت م قدریه او را ب، یستیکمون یهاه گروهیرویاعمال ب یکند. ول
-یا امام موسب ییآشنا باالخره پس از. ونددیپیم الفتحد و به وشمیجدا  نیزآنها 

ملحق شده و به کار در درمانگاه شهر  نیمحرومال حركتصدر و دکتر چمران به 
-یم، ر شده بودیروت داین بینشعهین بخش شیرتریکه در فق «صدر» ی نمونه

 1پردازد.
 نهیمد» درمانگاه  در یدکتر ضراب یرا به همراه یعل به هر حال دکتر

کا بود و یدوستان در آمر ییرا که اهدا ییو داروها مدار کردید« صدر ینمونه 
 ل دادم. یتحو هاآنهمراه آورده بودم به 

 یاسالم یکه مجلس اعاللبنان  ییمارستان صحرایبدر  یدکتر ضراب
لبنان  یزمان جنگ داخل را درمارستان ین بیکرد. ایز کار میعه ساخته بود نیش

به لبنان  زادهصادق قطبکه با همت ، «بدون مرز پزشكان»  یالمللنیگروه ب
ده کرس یتاس، ییصحرا مارستان کامالًًیک بیبه صورت  ییدر چادرها، رفته بودند

شد که در همان محل  یاقدامات، جنگ لبنان یبود. بعد از فروکش کردن نسب
اما هنوز ناتمام بود که ، د ـ ساختمان آن شروع شده بودشور یدا یمارستان دائمیب

 وجود باو  یمان و همت و پشتکار ویبه لبنان رفت و با عشق و ا یدکتر ضراب
 مارستان به راه افتاد و شروع به کار کرد. یب، مشکالت و موانع فراوان باالخره

ه رفته بود به یزاده که به سورقطب( سپتامبر 11) مهرماه 3 در چهارشنبه
صادق سفرش ، یدکتر چمران و دکتر ضراب حضوربا  یاروت برگشت. در جلسهیب
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مالقات و  حافظ اسدبرادر ، رفعت اسدن سفر با یداد. او در ا گزارشه یبه سوررا 
 ردهکمذاکره  یه با ویاز عراق و سفر به سور ینیخم یضرورت خروج آقای درباره

 یلین امر خیه از ایسور مسؤولبود. استنباط صادق آن بود که استقبال مقامات 
 یرود و سعیر میگفت که به الجزا به همین دلیل. دوارکننده نبوده استیگرم و ام

ر كل جبهه یدبر و یالجزا یکند که عالوه بر جلب نظر موافق مقامات دولتیم
ک یو نه ، یمردم یاسیسازمان سک یرا به عنوان ها آن ریبخش الجزا یآزاد

سفر  یبرا ینیخمیآقااز قانع سازد که به همراه او به عراق بروند و رسماً ، دولت
، عراق شان ازیب مطمئن شود که با خروج این ترتیبه ا و ر دعوت کنندیبه الجزا

وجود خواهد داشت. اما من با  یاسالم ک کشوریاقامت در  یبرا یمطمئن یجا
 ه ازیر. اگرچه سوریبود و نه الجزا یمناسب یه جاینظر صادق موافق نبودم. نه سور

 ینیخمیان هوادار آقایرانیدسترس ا از دور ریالجزابود. ر ارجع یالجزا بر یجهات
 بود. 

ن یا یاصلی مسأله. اما اهمیت داشت یتیامناز نظر شتر یب، ریاقامت در الجزا
 یدور شدن و دور ماندن از صحنه اصل یدر واقع به نوع، ریدر الجزا اقامت نبود.

ح یبود. توض سیسفر به پارن جمع مطرح کردم یکه من در ا یمبارزه بود. نظر
 ییاروپا ن شهریزنده تر یاسیس به جهت سینکه پاریاول ا! سیدادم که چرا پار

سفر به آلمان هم  یان برایرانیندارد. ازا یاز به وین، به فرانسه انیرانیاست. ورود ا
س را یپار یاسیت سیآلمان موقع یک از شهرهایچ یزا نداشتند اما هیاز به وین

داشت. اما با  یاسیث سیس را از حیش مشابه پاریت کم و بینداشت. لندن موقع
 ینیخمیسفر آقا، انیها با روحانیسیانگلی درباره رابطه  یت منفیتوجه به ذهن

 یرانیا یهاس گروهیدر پار، نهای. عالوه بر همه انستمدایبه لندن را مناسب نم
امکانات را در این  دنتوانستیهم داشتند که م یاد بودند و امکانات خوبیهوادار ز

ب سفرش یروت به ژنو رفت تا ترتید. اما صادق به هر حال از بنقرار بده ما اریاخت
 ر بدهد. یرا به الجزا

روت سخت ناآرام بود. شب و روز یگذشت اوضاع شهر بیسرعت مزمان به 
ار یشد. رفت و آمد بسیده میتوپ و خمپاره و مسلسل از همه طرف شن یصدا

از  ینیکردم با رهبران فلسطیروت سفر میسخت و مشکل بود. هر بار که به ب
بار  ینکردم اما ایدار و گفتگو مید قیر شفیمن، ابوجهاد، اسر عرفاتیجمله با 
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بود با  یصدر ضرورید شدن امام موسیناپد موردسان نبود. در آ این افراد دارید
 . کنم دار و گفتگوید ینیرهبران فلسط

تازه ، بسته شده بود یچند روز ا هیرید درگیروت که به علت تشدیفرودگاه ب
رفت که دوباره آن را ببندند. به محض باز شدن  یاحتمال م یباز شده بود. ول

 روت را ترک کرد. یب صادقفرودگاه 
دكتر دم. اما کر یسفر به عراق پافشار و بر هز از فرصت استفاده کردیمن ن

، رفته و گم شده است یبیصدر به لیگفت آقا موس یموافق نبود. او م یمصطف
اورند درست یبه سرت ب ییو بال یروب آن جاست تو هم به یوضع عراق مطمئن ن

به اصرار دکتر  .قرار شد که به هر حال بروم مشورتست. اما بعد از بحث و ین
( ن شقرایحس) رک املیفعال و مطمئن و ز یاز اعضا یکیچمران قبول کردم 
او چون  .د تا به اصطالح مراقب من باشد که تنها نباشمیایهمراه من به عراق ب

توانست بدون اشکال یعراق نداشت و م یزایبه و یاجیداشت احت یپاسپورت لبنان
 یماهایم در هواپیم نتوانستیسفانه هر قدر تالش کردأبه همراه من سفر کند. مت

شد و خطر یم. وضع فرودگاه ساعت به ساعت بدتر میاوریر بیگ ییعازم بغداد جا
گر نتوانم از یشود. و دها مجدداً فرودگاه بسته یرید درگیآن بود که به علت تشد

در آلمان ترک کردم.  كلنروت را به قصد شهر یب اًآن شهر خارج شوم. لذا اجبار
قاً نگران بودم. نگران وضع لبنان و یار غمزده و ناراحت بودم. عمیکه بس یدر حال

و نگران سرنوشت ، یر برادران لبنانیدکتر چمران و سا، صدریسرنوشت امام موس
 ف. امام و دوستان نج

برخورد کردم ، فیابوحنمعروف به ، فرد یجمالفردی به نام با ، مایدر هواپ
علت ه بود که ب در آلمان یرانیان ایف از دانشجویرفت. ابوحنیکه او هم به آلمان م

در ایران نتوانسته بود  گیری مبارزات مسلحانهاحساسات شدید ضد رژیمی و اوج
 یهابه لبنان رفته بود تا در اردوگاه لذا به درس خود ادامه بدهد ودر آلمان 

 یدر لبنان به سراغ دکتر مصطف ران برگردد.یاموزد و به ایفنون نبرد را ب ینیفلسط
دن ی. بعد از گذراندنکیالزم را م یهاهمه نوع کمک واه شان بیو ارود میچمران 

 ران در همان لبنانیرفتن به ا یف به جایابوحن، کوتاه یک دورهی
شود. و به یکه در منطقه بودند مربوط م یرانیمختلف ا یو با گروه هاماند یم

از  یدكتر مصطفرد. یگیقرار م یر گروهیاش هر روز تحت تاثیشیاندعلت ساده
حاضر نشده  یکرد. او حتیاد می، زند تا عملیشتر حرف میکه ب یاو به عنوان کس



 شروع یک پایان 09 

 اسرائیله یعللبنان وب امل در جن یواحدها یات مسلحانهیعمل یبود که در برخ
که دکتر چمران او  یبه طور، پرداختیمتفرقه م یشتر به کارهایو ب کت کندرش

ن سفر ضمن صحبت با او در یات کرده بود. در ایاز نشر یر برخیتکث مأموررا 
 افتم. یه یمایپرمدعا و حراف و ب، یسطح یرا شخص یما ویهواپ

گسترش  یدرباره یدكتر فالطورمذاکره با  و دارید كلنبه  مغرض از سفر
دانشگاه استاد  یو هماهنگ کردن آنها بود. دکتر فالطور یاسالم یهاتیفعال

از برادران  ی. دکتر فالطوربودآنجا  یاسالمتحقیقات  یموسسهس یو رئكلن 
از  ی. وه بوده قم تمام کردیعلم یدر حوزه را درس خارجکه  بود یمیمسلمان قد

، بود تاهیاستاد مسلم فلسفه و ال یانیآشت یرزا مهدیمک مرحوم یشاگردان نزد
بود.  آوری دروس اومشغول جمع واو  کنار در اتین لحظات حیتا آخروری طفال

معقول و منقول آن ) تاهیالی به دانشکده لیادامه تحص یبرا یفالطوربعدها 
بورس دولت  رفت و با درجه ممتاز شاگرد اول شد. او سپس با استفاده از( زمان

فلسفه به آلمان رفت و  یدر رشتهادامه تحصیل  به قصد هابرای شاگرد اول
 در یالت و تسلط فالطوریغرب گرفت. تحص یتخصص خود را در فلسفه

 یغرب از عوامل اصل یو فلسفه یاسالم یبه خصوص فلسفه، شرق یفلسفه
را بنا  یاسالمقات یتحق ی موسسه، د. در دانشگاه کلنشت و شهرت او یموفق
مهندس  یرین حریمهندس حساز جمله ، رانیر ایّمردان خ کمیته ای ازکه ، نهاد

بودند. با توجه  کردهن مخارج آن را تقبل یتام و... یمیابوالفضل حک، یمحمد توسل
شنهاد دوستان یبنا به پ، میکا داشتیکه ما در آمر یعیوس یاسالم یهابه برنامه

 م.یاوریبه وجود ب یهماهنگ یقات اسالمیتحق یبرنامه ران قرار شده بود که دریا
ن بار بود که یگرفت. اولین منظور صورت میبه ا یدکتر فالطور یدار از آقاید

 و یمحقق و پرکار و در کارش جد یادم. او را طلبهیدیرا م یدكتر فالطور
 افتم. یر یگیپ

نجف تماس  ت ویس و کویکسب خبر مجدداً با پار یبرا كلنهمان شب از 
هنوز در محاصره  ینیخم یت آقاینداشتند. جز آنکه گفتند ب یدیگرفتم. خبر جد

د خطرناک هم باشد. با یجه و شاینتیها است و سفر شما به آنجا احتماالً بیعراق
ت یب یمحاصره یدر لندن تماس گرفتم و دربارهالملل نیسازمان عفو بمرکز 

صدر صحبت کردم. گفتند یامام موسد شدن یدر نجف و ناپد ینیخمیآقا
 هنوز ناتمام است.  یاند ولکرده یاقدامات
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 یتلفن، ن نهضت آزادی در اروپامسؤوالاز ، یخداپناه آقای کریم از کلن با
کند. با  یریگیپ المللنیعفو بدر  ین برلاَرا با خانم  مسألهصحبت کردم که 

دكتر خبر و نگران نباشند با یب خانواده وستون تماس گرفتم تایدر هسارا دخترم 
 مرتب تماس داشتم. ( تیكو) با یمهر، یل ضرابیدكتر جل، ییطباطبا

روز صبح محاصره خبر دادند که از آن  تیكوشب بعد در تماس مجدد با 
دارشان بروند. با توجه به یاند به داران آقا توانستهیاز  یو برخ برداشته شده است

کردم. اما از آلمان  یسفر به عراق را قطع یم برایتصم، میداشتکه  ییهاینگران
 رفرانسیا یمایهواپ، ما از اروپا به بغدادین هواپیبغداد نبود. اول یبرا ییمایهواپ

 سیبه پار یستینبود با یارفت. چارهیس به بغداد میکسره از پاریبود که 
ن یصبح با اول 1ساعت  11 برابر با سوم اکتبر مهرماه 11 شنبه روز سه رفتم.یم

آن روز به  صرعما ین هواپیس رفتم. و از همان فرودگاه با اولیما از کلن به پاریهواپ
رخ  یقابل توجه اتفاقفرودگاه  رد شب وارد بغداد شدم. 51،9ساعت  بغداد رفتم.
از گمرک  یاشکالهیچ کسره و بدون یورود را از قبل گرفته بودم  یزاینداد. چون و

هست.  یادیز یهاهتلد بغداد یابان رشیخبه شهر رفتم. در  یگذشتم و با تاکس
نداشتند. معلوم شد به علت  یاق خالتمراجعه کردم ا یکاما آن شب به هر 

ها پر بود از هتل، ر بودیکه همان روزها در بغداد دا یالمللنیشگاه بینما
اما  بکنم یو کسب خبر مریگبتماس تلفنی کردم با نجف  یسع .ین خارجامسافر

داد. یچ کدام جواب نمیر دوستان هیموفق نشدم. نه تلفن منزل آقا و نه تلفن سا
د یدكتر سنام  به عهین مسلمان شااز مبارز، یاز برادران عراق یکیکردم با  یسع

 شان اما موفق نشدم. یش ایرم و شب را بروم پیتماس بگ ین شهرستانیحس
کا گرفت و بالفاصله یآمر خود را در یک اتمیزیف یدکترا ین شهرستانیحس

 ین انجمن اسالمکا از فعاالیل در آمریدوران تحص یبه عراق برگشت. در ط
است آن انتخاب یدو بار هم به ر ایک یبود و ( .M.S.A) کا و کانادایان آمریدانشجو

شار ف وجود بان ی. بعد از بازگشت به عراق تماس خود را با ما و هم چنه بودشد
 یهاخود را حفظ کرده بود بلکه با گروه یت اسالمینه تنها هو، هاید بعثیشد

ها را مرتب که اخبار آن یداشت. به طور و همکاری در عراق تماس یمبارز مخف
 فرستاد و ما هم برابر وسعمان به سهم خود کمکیمما  یبرا یل مقتضیبه وسا

 دعائی یآقا هرا ب یبه عراق دکتر شهرستان یقبل یاز سفرها یکیدر . میکردیم 
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شان را یبودم. به هر حال آن شب نتوانستم ا کردهبه هم مرتبط و آشنا  معرفی و
ای دکتر حسین شهرستانی در سازمان انرژی هسته) ن بود.یر چنیدا کنم. تقدیپ

ها زندانی بود. مدت و شده فعالیت هایش دستگیر ه دلیلکرد. اما بعراق کار می
ام وزیر نفت دولت کنونی بعد از سقوط صد عد از آزادی به ایران پناهنده شد.ب

 ( عراق شد.
م یباالخره تصم، های بغدادابانیو پرسه زدن در خ یسرگردان یبعد از کم

 یک سواری به همین سببک سره به نجف بروم. ی، ماندن در بغداد یگرفتم به جا
به طرف نجف حرکت کردم. حدود  یعراقنار ید 11ه کردم و با دادن یدربست کرا

 مه شب وارد نجف شدم. یک بعد از نیساعت 
 ن شهر مقدس که مرکز توجهین سفر من به نجف نبود. به کرات به این اولیا
بود.  1515ن سفرم در سال یاست سفر کرده بودم. اول( ع) یان علیعیش یهو عالق

ران یتدارکات حرکت مسلحانه در ا یهیبه همراه دوستان به منظور ته، در آن سال
م. و یل داده بودیتشک «(سماع) سازمان مخصوص اتحاد و عمل» به نام  یسازمان
ن نجف دیدار و گفتگو کنم که ایروحان و با ومرببودم که به عراق  مسؤولمن 

 13ام یبکنند. بعد از ق یران حرکتیعه عراق به نفع مبارزات ملت ایمراجع ش
 یاستهینجف حرکت شا، هیبه ترک ینیخمید آقایو تبع ،محرم 11، خرداد

ت یفعال یالمللنیآن روز از خود نشان نداده بود. ما در سطح ب مسائلمتناسب با 
م. اعتراضات یکردیم ینیامام خم یه جهت آزادیفشار بر دولت ترک یبرا یعیوس

اکت و آرام سفانه سأن رابطه موثر باشد. اما نجف متیتوانست در ایعراق م یعلما
به ، د مقدمات امر به عراق رفتم. با مراجع بزرگیبه دنبال تمه بنابراینبود. 

 که یوقت 1513دم. در سال کرمکرر  یهامالقات ییاهلل خوخصوص آیت
دکتر چمران و مهندس  همراه کردنده به عراق منتقل یرا از ترک خمینی آقای

دار کردیم. از آن پس یمراجع در یو سا ینیخمیتوسلی به نجف رفتیم و با آقا
ام. بعد ر اماکن مقدسه را داشتهیو سا( ع) یارت مرقد مطهر امام علیق زیبارها توف

به ، هینبیشریعتی در ز خاکسپاریمراسم  انجامو بعد از  یعتیاز شهادت دکتر شر
به جلد دوم خاطرات ) دار و گفتگوی مفصلی داشتمید ینیخمینجف رفتم و با آقا

. شده بودم ن شهر مقدس واردیا، به نجف ین وضعینک که در چنیاو ( ک..ر
. بود یگرید ن بار وضع طوریاما ا .آن سفرها در ذهنم زنده شد یخاطرات تمام

. سکوت مدآیبه نظر م یعاد ریغ مه شب کامالًیک بعد از نیوضع شهر در ساعت 
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زدند و یم ها سوسوابانیخ که در یهمه جا را گرفته بود به جز چند تک چراغ
گنبد پرنور  یکه بر باال« اهلل»نوشته بزرگ  و( ع) یگنبد حرم امام عل یهاچراغ

 یهاابانیس عراق در خیپل یهانیگرفته بود. ماش یکیهمه جا را تار، دیدرخشیم
 ادهید خوب آقا کجا پیپرس یتاکس یراننده! شهر نجف در گردش بودند

ن ین همه ماشیدانستم چرا ایچون که نم! میدانستم چه بگوید؟ اما نمیشویم
دارند  ییکه با نجف آشنا یکسان در گردش هستند.س در شهر کوچک نجف یپل
حضور  و اطراف حرم ابان کوتاه دریچند خ زعبارت است ا دانند که تمام شهریم
بود.  خاص یک برنامهیاز  یس در آن وقت شب حاکیپل ین گشتین تعداد ماشیا

س سر کوچه و دو ین پلیک ماشیرد شد  ینیخم یمنزل آقای از کوچه یتاکس
 ،اده شدمیابان جلو حرم پیخ یستاده بودند. انتهایکوچه ا یتو ینفر شخص

 یبعد از کم ک اطراف حرم.یتار یهااده راه افتادم در کوچهیهم نداشتم. پ یاچاره
کوچه  یتودم یچیابان که پیاز خ .شانیکسره بروم منزل ایدم که یتفکر بهتر آن د

به دنبالم آمدند. جلو در منزل که  ین عراقامأمور، مسکونی آقای خمینیمنزل 
 مرا گرفتند و بردند سر کوچه در ین عراقامأمور، بزنم آنکه در ازپیش ، دمیرس
پس از چند  یس بود صدا کردند. وین پلیماش یسرگروه خود را که تو ابان ویخ

را  ماجراصحبت و  یکه در دست داشت با مرکز یمیسیبا ب، سوال کوتاه از من
 ن آمدندیک ماشی در گرید مأمورند قه چیدق 13 - 11کرد. بعد از حدود  گزارش

حرکات آنها مشخص شد که واردتر بودند  وها سؤال و جواب شروع شد. از سؤال و
 و را گشتندم یف دستیک، کردند یبررس ت رایهو یهادند ورقهیـ پاسپورت مرا د

زا داده است. مگر ی؟ گفتم: سفارت خودتان ویادند: چرا به عراق آمدهیپرس سپس
؟ یدار کاره چ ینیمنزل خم ؟ ویادند چرا به نجف آمدهیام؟ پرسکرده یکار خالف

ن بار به نجف یام. قبالً هم چندشان آمدهیا دارید یم هستم. برااام یندهیگفتم: نما
 ام.آمده

 ؟یانجف آمده ن وقت شب بهیدند: چرا ایپرس
ر یجا گ بودند و ها پرهتل یالمللنیشگاه بینمابه علت ، گفتم: در بغداد

 کسره به نجف آمدم. یگرفتم و  یتاکس به همین دلیلاوردم. ین
م با یسیق بیطر از گرید ها بارد. سپس آنیانجامها به طول سوال و جواب

 ینیخم یمنزل آقا توانم به یمرکزشان صحبت کردند و باالخره گفتند که نم
 دانستم که ممنوع المالقاتیالمالقات هستند. گفتم نم شان ممنوعیچون ا، بروم



 شروع یک پایان 10 

 .اما نگفتند کجا .یگرید یم جاید بروید. گفتند بایشما اعالم نکرده بود، هستند
به  یورود یاز درها یکیم. در کنار یابان به طرف حرم به راه افتادیدر طول خ
 یدر را باز کرد. با و یرمردیرا زدند پ یمیقد ساختمانک یدر ، صحن حرم

دوم ساختمان بردند. ظاهراً مسافرخانه بود.  ی کردند و سپس مرا به طبقه یینجوا
بود  یساختمان!!  بودم در آنجا نبود. من تنها مهمان یگرید رـسافچ میاما ه

ساده در آن قرار  یکه سه تخت فلز یقتاا به. باً متروکهیف و تقریـ کث یمیقد
را روشن  مفید شب را آنجا بمانم تا فردا صبح تکلیتم کردند. گفتند بایهدا، داشت
کردم  یکیکرد. با او سالم و عل یم رمرد با تعجب مرا براندازیبعد رفتند. پ، کنند

از او قول گرفتم «. بخشش و انعام»عده و ادم. بید یکه جوابم را داد. او را مرد آرام
 و به حرموم ربارت ینماز و ز یدار و در را باز کند که براینماز فجر ب یاکه مرا بر
تحت دراز  یرفت. من با لباس رو را بست و قبول کرد. در یبه راحت یبرگردم. و

ط یمح من هم نگران از بود وکننده ناراحت  یمیگرم و تخت س اتاقدم. یکش
 نامطمئن و سرنوشت نامعلوم. آن شب خوابم نبرد. 

 
 مهرماه 35چهارشنبه  –( ع) در حرم امام علی -1

 حرم پخش یاز بلندگوها ان صبحذقبل از ا که یاتیآشنیدن صدای با 
رمرد یاق کردم. پتوضو ساختم و خود را آماده خروج از ا، برخاستم جا از، شدیم

سالم و  .در را باز کرد و صبح بود که آمد 51،1امده بود. حدود ساعت یهنوز ن
 یوقت، یقبل یانعامش را دادم و به حرم رفتم. در سفرها، میبا هم کرد یکیعل

 اریاطراف حرم بس یهارفروشیش یمنظره، رفتمینماز به حرم م یصبح زود برا
داشت. اما آن روز وقت  ییاطراف حرم مزه و صفا یر داغ صبحگاهیجالب بود. ش

در ، بعد از ورود به حرم کسره وارد صحن شدم و به حرم رفتم.ین کار را نداشتم. یا
، نجف بود یهیعلم یان جوان و فعال حوزهیرا که از روحان فاضل یآقا، ایوشهگ
 م. هر بار که به نجفیشناختیگر را میدم که به نماز مشغول است. همدید
بود. در کنارش به نماز  ینتیصفا و خوش ط مرد با دیدم.او را میآمدم یم
که من هنوز مشغول نماز بودم در  ینمازش را داد در حال المس یستادم. او وقتیا

بعد با عجله از حرم  .موضوع مهم است، منتظر او باشم گوشم گفت که بعد از نماز
نامه را شروع کنم ارتیخواستم زیخارج شد. من تازه سالم نمازم را داده بودم و م

 یآقا منتظرند. در حال گفت، همراه او بروم که فوراً که فاضل مجدداً آمد و خواست
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از حرم خارج شدم و به طرف منزل  یبودم. با سرعت همراه وشده  شگفت زدهکه 
 که به یآماده حرکت بودند. موقع ین سواریسرکوچه چند ماش در .میآقا رفت

و  حرکت هستند یز در آستانه آمادهین شانیدم اید، میدیمنزل رس جلوی در
با هم که  یدر حال، مانهیک گرم و صمیسالم و علبعد از  منتظر رسیدن ما بودند.

حرکت به ی ح دادند که آمادهیتوض، رفتیممی یسوار یهانیاز ماش یکیبه طرف 
. آقای دعائی امدهیار به موقع رسیو من بس هستندعراق  خروج از ت ویکو یسو

گفته بودند این از ، مرا به ایشان داده بود نقل کرد که وقتی آقای فاضل خبر
و  ینیخم یشوم. آقا سوار بنزن یهمان ماش از من خواستند درالطاف غیبی است. 

راننده  جلو کنار یصندل من هم در، ن نشستندیعقب ماشصندلی  درحاج احمدآقا 
ن یبود که به همراه برادرش ا تیكوم یان مقیرانیاز ا یمهر ینشستم. راننده آقا

به نجف آمده بودند. آقای خمینی بردن  یت برایکو از ده ویرا تدارک د سفر
، ییان دعایآقا عبارت بودند از، گر تا آنجا که به خاطرم هستیهمراهان د

 یو برخ متقی...، سراج، فاضل، یناصر، پور یفرودس، یمحتشم، ییامال
ن حرکت کردند. یماش 3ا ی 1در  جمعاً .اد نمانده استیبه ها آن یگر که اسامید

 کرد.ین کاروان کوچک را بدرقه میعقب ا و جلو از یس عراقیپلن یسه ماش
ارانش را در یو  ینیخم یها از حضور من سخت تعجب کرده بودند. آنها آقایعراق

مرا  حضور ها آنها را تحت نظر داشتند. اما ورود وشناختند. سالینجف خوب م
ن شیفت شب نبودند و امأمور ها ظاهراًآنتوانستند بفهمند. ینداشتند و نم انتظار

 خبر بودند. یب من شب قبل یاز ماجراً احتماال
 نامأمور یعراق یهانیماش، نجف شهر یاز حومهکاروان  پس از خروج

که ابواب ، سیپل هاینیاما ماش، همراه کاروان آمدند( ساواک عراق) استخبارات
طول در  .ندس راه دادیپلهای نیخود را به ماش یجا، ندس نجف بودیپل یجمع

گروه ، میشدیس خارج میک واحد پلیت یمسؤول یهر کجا که از حوزه، راه
 یگروه قبل ؛گرفتندیل میمنتظر بودند و ما را تحو یعراق یس هایاز پل یدیجد
 از حرکت یکرد. ظاهراً مقامات عراقید ما را بدرقه میگشت و گروه جدیبرم
س راه اطالع یو مراتب را به پلت مطلع شده بودند یکو زمر یبه سو ینیخمیآقا

 شهر از وساعت رانندگی است  چند حدود تیکو مرز داده بودند. فاصله نجف تا
 گذرد. یبصره م
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 در ناصریه - 2
 ن نجف و بصره قراریکه ب هیناصربه نام  یصبح به محل 11حدود ساعت 

، ابانیم. در بیداشت یصرف صبحانه توقف مختصر یه برایم. در ناصریدیدارد رس
 و ریپن که شامل نان و یاصبحانه وکردند پهن  یاسفره، وار خرابهیک دیدر پناه 

، ار شادابیبس ینیخم یآقا یهیصرف شد. روح، ذ و گوارا بودیار لذیکه بس، انگور
به طور مختصر  ینیخم ین فرصت استراحت آقایدر ا و خونسرد بود. یقو

افته بود یراً شدت یاخ شروع شده و پیشکه از مدت ها ، دولت عراق را یفشارها
من هم تلفن آقای دعائی و پیغامی را که داده بودند و ماجرای سفرم شرح دادند. 

ر مدارک و اسناد مربوط به آن در فصل یحات را با سایتوض را شرح دادم. این
 ه طور مبسوط شرح داده ام. بعدی ب
 
 در صفوان -1

ابتدا  .گرفتندم و دوستان وضو یکرد یتوقف کوتاه« ریزب»در ه یناصربعد از 
بدون حرکت خود را  اما کاروان، قرار بود که نماز ظهر و عصر در بصره خوانده شود

 در) .ادامه داد«  صفوان »عراق به نام  یکسره به طرف شهر مرزیتوقف در بصره 
که نادرست است. صفوان به معنای ، اندآورده سفوانها صفوان را نوشته ی ازضبع

بعد از  51،1حدود ساعت  .( سنگ و صخره است. در عربی واژه سفوان وجود ندارد
م. یماً به ساختمان گمرک عراق وارد شدیمستق م ویدیرس ظهر بود که به شهر

ک ساختمان ینماز به  یادا یزدند. سپس برا یم و مهر خروجیها را دادگذرنامه
و نماز ظهر و عصر را  میتدر کنار ساختمان گمرک بود رف که یمه تمام مسجدین

 ی که از نجف آمده بودند ولیهمراهان به ناچاربعد از نماز م. یبه جماعت خواند
. و به نجف برگشتند جدا شدند، ندیایت بیتوانستند به کویا نمیخواستند ینم
خطاب به  یاناتیب یبود. آقا ط یجارچشم همراهان از  یشک حسرت و نگرانا

رسد در برابر ید. آنچه به ما میموانع و مشکالت نهراساز »ن گفتند که: احاضر
م و یماندید در نجف میا بایز است. ما ید ناچیآیران میآنچه به سر مردم ما در ا

د یا بایم و ینمودیل میخود را تعط یهیف شرعیوظا انجامم و یکردیسکوت م
 انجامخود را  یف شرعیم وظایم که بتوانیرفتیم ینیم و به سرزمیکردیحرکت م

« م کرد.یم و با تمام قوا آن را دنبال خواهیاهم. ما راه دوم را انتخاب کردیده
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 یهمه به سو، سخت و حساس بود ییهاع به عمل آمد. لحظهیمراسم تود
 م.یکردیحرکت م، د مایاز د، نامعلوم یسرنوشت
 
 در شهر عبدلی - 5

 یم وو مرز عراق گذشت صفواناز گمرک ، عت کنندگانیع با مشایپس از تود
ت یوارد خاک کو! کردندیما را بدرقه م عراق هنوز یتین امنامأمورکه  یدر حال

حاج  ت عبارت بودند ازیسفر به کو یدر ادامه ینیخم یم. همراهان آقایشد
و  ییان امالیآقا ت آمده بودند ویکو دو برادرکه از، هایان مهریآقا، احمدآقا
ت یکو یمرز لومتر به شهریا سه کیبعد از دو . ن سطوریسنده ایپور و نو یفردوس
 و چند نفر، تیاز کو یحجت االسالم مهرم. در آنجا یوارد شد« یعبدل»به نام 

 و سریت بیت با نهایه کوبامام  به استقبال آمده بودند. مقدمات سفر یگرید
مبادا دشمن خبر بشود تا  ن سفر بایاز ا یگرفته بود و قرار نبود کس انجام ییصدا

ان یسال کههستند  تبار یرانیا کویتییبرادران مهرکند.  یریبرد و جلوگب یپ
سفرشان ازگذرنامه  یو برا ندردا یتیت کویو تابع اندت یساکن کواست که  دراز
که بخواهند  یرعربیان غیخارج، تیکردند. بر طبق مقررات کویاستفاده م یتیکو

 یتیا اتباع کویسسات ؤطرف م از دیبایزا میگرفتن و یت سفرکنند برایبه کو
رد یت قرارگیکو یتینامه مورد قبول مقامات امندعوت بشوند. اگر یدعوت رسم

 از، یتیکو یبه صفت تبعه یمهر یت داده خواهد شد. آقاید به کووور یزایو
شان گرفته بود. یا یورود برا یزایق ویدعوت کرده بود و از آن طر ینیخم یآقا

ن اعراب یب در«. یروح اهلل ـ مصطف»بلکه به نام « ینیخم»منتها نه به نام 
اسم ، یلینام فام یبه جا، ست. عموماً بعد از نامیمرسوم ن یاستفاده از نام خانوادگ

م یسند ابراهینویبندرت م، صادقم محمدیابراهند یگویآورند. مثالً میپدر را م
ب یبه ترت یبا نام خانوادگ یعرب یتلفن در کشورها یراهنما یها. دفترچهیزدی

 و دیآیم یبعد اسم پدر و بعد نام خانوادگ، اند. بلکه ابتدا اسم اولم نشدهیالفبا تنظ
د یدا کند بایتلفن پ یدفترچه یرا از رو یتلفن شخص یبخواهد شماره یاگر کس

 یچگونگ یمهر یآقاهم اسم پدرش را بداند. به هر حال  و هم اسم خود او
که درخواست  ن شرح دادیچن آقای خمینی یبرا را تیبه کوورود  یزایو یهیته
نام مرحوم ) بود« یمصطف  روح اهلل ـ»ت به نامیورود به کو یزایو یشان برایا

درخواست به نام ، حاج احمدآقا یو برا ،(بوده است یمصطف، ینیخم یپدر آقا
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ت یت ظاهراً بدون توجه و اطالع از هویمقامات امنبوده است. « اهللروح احمد»
ن موقع ورود یورود را صادره کرده بودند. بنابرا یزایافراد مورد درخواست و یواقع

ورود  یزایه ویبق، پور یو فردوس ییامالان یبه جز آقا، از همراهان، تیبه مرز کو
اما ظاهرا مرحوم فردوسی پور ویزای اقامت کویت را داشت.  ت را داشتند.یبه کو

ن یمسافر یت اصلیت از هویکو یولتد که مقامات ت نشان دادیکو مرز حوادث در
از ورود  چند ساعته در مرز و ممانعت ین امر موجب سرگردانیمطلع شده بودند. ا

 د. شت یو همراهان به کو ینیخم یآقا
 
 ان دو مرزیم یسرگردان - 1

در برابر ساختمان گمرک ، و پشت سر گذاشتن عراق صفوانبعد از عبور از 
را ابتدا مهر ورود  یتین کوامأمورم. یم و مدارک ورود را ارائه دادیت توقف کردیکو

داشتند زدند. چون دو نفر از همراهان  تیمعتبر کو یزایکه و ییهاآنبر پاسپورت 
معتبر  یزایکه و یر کسانیمام و سااشد  رارق ت را نداشتندیورود به کو یزایو

ت بالفاصله حرکت کنند و منتظر یبعد از زدن مهر ورود به کو، ندرت را دایکو
 یت بر روی. اما بعد از آنکه مهر ورود به کوندن نشویریورود سا یزایموافقت و
در پس دادن  یتین گمرک کوامأمورکه  دیمشتوجه ما زده شد م یهاپاسپورت
 . کنندیمها تعلل پاسپورت

ما را به ، بعدازظهر یهوا یشتر و به علت گرمیب یا کمیم ساعت و یبعد از ن
 یم آقایخواستیت کردند. ابتدا ما نمیگمرک هداهمان ساختمان در اقی تا

نگران  یمهر یحات آقایبا توجه به توضزیرا اده شوند. ین پیاز ماش یحت ینیخم
به  جاد کنند.یکرده و مزاحمت ا ییشناساافه یق یاز رو یتین کوامأمورم که یبود

 شدن  ین نشسته بودند. طوالنیشان در ماشین مدت ایدر تمام ا همین دلیل
 مشکوک کرد. یما را کم، ورود یاجازه

 یتین کوامأمورکه  یمبهم یهاالعاده و جوابفوق یبه هر حال به علت گرما
در آنجا ابتدا به ما گفته شد گمرک بردند. سالن مجلل تشریفات ما را به ، دادندیم

بعد از  یت کند. وبان را مالقات و صحیخواهد شخصاً آقایکه معاون کل گمرک م
و  یسطح یلیتش خسؤااله چرده ـ قد بلند و الغر اندام. یبود س یآمد. مرد یمدت
 یهانامهپرسش در، کننده بودکه دعوت یمهر یآقا چونجا بود. ه ب و نا ییابتدا

ها همراه با آن ار محترمانهین اطالعات را داده بود. رفتار بسیا یهمهمربوطه 
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. گفتند که با تلکس از مرکز کنندیالوقت مداد که دفعیاساس نشان میسواالت ب
د و خودش با شما یایمند است بهس گمرک عالقیاند و رئف کردهیکسب تکل

 ،سالنن یورود ما به ا شد. بعد ازیم ابان بازیاق به ختن ایی ادر اصل صحبت کند.
 مسائلآن بود که قطعاً  یهنشان امرن یدر گذاشتند. و ا یجلو مسلح مأمورچند 

 31حدود  یس گمرک آمد. مردیبعدازظهر رئ 3مطرح است. حدود ساعت  یگرید
کوتاه قد و چاق بود. بعد ، یتیکو یهاو با لباس یعرب یافه سوختهیسال سن با ق

ن یا د. ویت بشوید وارد کویتوانیصحبت با صراحت گفت که شما نم یاز مدت
ع ید و تطمیده بود. تهدیفایاست. بحث ما با او ب« ریام»جانب شخص  از دستور
ستند به نجف یگر حاضر نینداشت. اما چون امام اظهار کرده بودند که د یهم اثر

م. لذا به او یشوت خارج یاز راه کو یبیک ترتیم که به یخواستیم ،برگردند
ت را یگر قصد ماندن در کویت دیشنهاد شد که با توجه به دستورات دولت کویپ

ن یت و از آنجا با اولیکسره از مرز به فرودگاه کوید که ما یاما اجازه بده، میندار
آن را قبول  یلم. ویبرو، به هر کجا که باشد، کند یت پرواز میما که از کویهواپ

 ید که ما پس از ورود به شهر به جاینکرد. به او گفته شد که اگر نگران هست
خودتان به  مأموراند ما را تحت نظر یتوانیم، میرفتن به فرودگاه در شهر بمان

 ده بود. یفاید. باز قبول نکرد و اصرار ما هم بیفرودگاه ببر
ت گفته شد. اول آنکه یو روا؟ ددها از سفر آقا مطلع شده بودنیتیچگونه کو

شان درزکرده بوده است. به یا یورود برا یزایافت ویموقع در، تیخود کو از خبر
و  یرانیا، س موافقت نامه صادر کرده بودیپل یاداره که در یب که شخصین ترتیا

مقامات دولت  یزا بود بعد از آنکه موافقت کتبیکه دنبال گرفتن و یکس بود. عهیش
 یکند از خوشحالیافت میدر« یروح اهلل ـ مصطف»ورود به نام  یزایرا با و یتیکو

و از ! است یچه کس یزا براین وید که ایگویمربوطه م مأموربه  یزدگو ذوق
د هم به یو شا گریت دیک روای د.شونیمطلع م یمقامات دولت مأمورق همان یطر
عراق خودشان خبر را به مقامات  یتیآن است که مقامات امن، ترکیت نزدیواقع
آقا مطلع  یزا برایافت ویدر یها احتماالً از چگونگیت داده بودند. عراقیکو یتیامن

حفظ  یبرا، و همراهان را ینیخم یعراق مشخصات آقا یتینبودند. مقامات امن
ه و یها داده بودند. اجازه ورود اولیتیبه کو گر خودشانید مقاصد دیا شایت و یامن
شود که مقامات یم ینجا ناشید از ایها شایتیسپس مخالفت کو د ویترد بعد
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ها ن باالتر تماس گرفته و آنمسؤوالافت خبر با یدر گمرک بعد از در یتیکو
 بوده است.  مسائلن یل همیهم به دل هر چند ساعتیخأاند و تمخالفت کرده

مرز  یبه سوت باالجبار یساعت توقف در مرز کو 3به هر حال بعد از حدود 
عراق  یو گمرک یتین امنامأمورم. در مرز عراق مشاهده شد که یعراق برگشت

دو کشور  یتیان امنمأموران یداد که م ین امر نشان میآماده و منتظر ما بودند. ا
، که در باال گفته شد، ت دومیاحتماالً روا بنابراینشود یدر مرز تبادل اطالعات م

س یاق رئتابتدا ما را به ا، مرزی صفوان مجدد به شهر د. بعد از ورودشویم تأیید 
م به عراق هم یتوانیم که نمیمطلع شد آن جاکردند. در  ییگمرک شهر راهنما

د با بغداد تماس یورود مجدد به عراق با یاجازه صدور برای»  :گفت یو م.یبرگرد
معلوم شد   ؟یفین بود که چه کسب تکلیما ا سؤال« د؟یف نمایرد و کسب تکلیبگ

دولت  یت و مقامات رسمید سازمان امنیاجازه ورود مجدد ما به عراق با یکه برا
ت را یب ما نه امکان ورود به کوین ترتیبه ا .کنند یرا بررس مسألهدر بغداد 

 م و نه امکان بازگشت به عراق را. یداشت
حجت االسالم از جمله  یتیبرادران کو، در موقع ورود مجدد به عراق

ران و یا را به دوستان در به شهر برگشت تا خبر که به استقبال آمده بود یمهر
 یهم که از نجف همراه آقا یدوستان، صفوانر نقاط برساند. بعد از برگشت به یسا
 1صفحات تصویر بود که همه به نجف برگشته باشند.  یعیآمده بودند طب ینیخم
 همان گذرنامه نشان 13 و 11صفحات  وگذرنامه  یشماره، گذرنامه امام 5و 
ت یکو ین گمرکامأمور مرز افت شده بود. دریت دریورود به کو یزایدهد که ویم

 ( هاپیوست بخش) .کردند« یملغ»مهر ورود را زده بودند اما سپس آن را ابتدا 
 
 :صفواندان شهدا تا یاز م - 3

ما همچنان منتظر  صفوانس گمرک یدر دفتر رئ یچهار ساعت -حدود سه 
س دفتر گمرک به یاق رئتبعدازظهر ما را از ا 1ساعت  یباالخره حوال .مینشست

بود با  یک آپارتمان کوچکی، دیت کردند. ساختمان جدیهدا یگریساختمان د
  یشهر که همان جاده یابان اصلیمبلمان ساده و چند تلفن. در کنار تنها خ

سازمان  استخبارات یا یادار نجا مرکزیت است. بعد معلوم شد که ایعراق ـ کو
ساده  یمکتیک مبل نیاق چند مبل و تاء ایاست. اش صفوان در شهر ت عراقیامن
 ...و مستراح ییاق دست شوتک ایو  اقتز کوچک در وسط ایو م
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 اقتا مرتب در زین یان ساواک عراق با لباس عادمأمورحدود سه نفر از 
برخورد  مسائلن یآرام با تمام ا خونسرد و اریبس آقای خمینیروز  یماندند. طیم
که من را  یاستراحت بود. آقا ابتدا قرآن کوچک یاق فرصت براتن ایکردند. در ایم

شامل  یبین قرآن کوچک و جیپرداختند. اگرفتند و به قرائت آن همراه داشتم 
ان یدانشجو ینجمن اسالمکه اتهران بود  یو چاپ علم یفارس یمتن و ترجمه

. و ندبود کردهد چاپ یکجا تجدیار یمفهارس راهمراه با  كا و كانادایآمردر 
 قرائت و مطالعه در سفر مناسب بود.  یبرا

 1حدود  یعنیتا آن موقع  یمصبح که صبحانه خورده بود 11از حدود ساعت 
د یسفر را تشد یخستگ، جاناتیهوا و ه یغذا نخورده بود. گرم یبعدازظهرکس

 بود.  کرده
 یدا نشد. به ناچار آقایخوردن پ یبرا ییدر آن موقع شب غذا صفواندر 

بعد از  ینیخم یه کنند. آقایته ییها به بصره رفتند تا غذایهمراه عراق ییامال
دند و به استراحت یخود را بر سرکش یده و عبایمکت دراز کشین یقرائت قرآن رو

و پر تب و تاب  یطوالن یجان و روزهایه و پر یپرداختند. من خسته از روز طوالن
 ع پشت سر هم اتفاق یحوادث چه سر .به فکر فرو رفته بودم، چند روز گذشته

ت آقا در محاصره بود به نجف یهنوز ب یاگر چند روز جلوتر وقت یراست  افتند؟یم
ماندم و روز یشد؟ اگر آن شب که به عراق وارد شدم در بغداد میآمده بودم چه م

از نجف  یبر طبق برنامه قبل و ایشان دمیرسیو به نجف مکردم یبعد حرکت م
 یت الهیمش ؟شدیچه م، شدمیدارشان نمیمن موفق به د و خارج شده بودند

کسره به نجف ین مقدر فرموده بود که من آن شب نتوانم در بغداد بمانم و یچن
نماز به حرم  یتوته کنم و سپس صبح برایب ییم و بعد شب را در آن محل کذایایب

 آقای خمینیکه  یاب درست در لحظهین ترتینم و به ایفاضل را بب، ف برومیشر
.. .صفواننک در یو ا! و سپس حوادث روز اده خروج از منزل هستند وارد شومآم

ف ینح یادم که با جثهیرا د یسپس مردر. قدّیُرواهلل بّ دَیُالعبد  :که یبه راست
که با آن  ک قلمی جز، چ نداردیا هیاز دن، ده استیکشمکت دراز ین نیا ینجا رویا
 یران مردیدر ا، فرستد. در آن طرف مرزیمردمش م یسد و براینویام خود را میپ

 در منطقه است.ها ن قدرتیتربزرگ یکی از ه زده است کهیبر تخت سلطنت تک
به برکت درآمد  شاه انه است.یخاورم یهان حکومتیاز مقتدرتر یکیم شاه یرژ

 ها را ازها و ابرقدرتاست موازنه مثبت توانسته است همه دولتیس یاجرا نفت و



 شروع یک پایان 10 

ن ارتش منطقه را دارد. یتر. شاه بزرگکندت آنها را جلب یحما کند و یخود راض
کنند. اما از یت میآن حما و از یره با آن همکاریساواک را دارد که موساد و غ

 هشتاد ساله عاجز شده است. ناگهان وکیدهف و چریرمرد نحین پیمقابله با ا
دان ژاله به شهر یاز م یدر ذهنم خط آمد. مادیدان شهدا به یدانم چرا مینم

د تا یساواک عراق مرا به بحث و گفتگو کش مأمور. شدده یدر مرز عراق کش صفوان
 کرد. دریتصور م یزبردست مأموربکشد. او خود را « حرف»ال خود از من یبه خ

انه یناش یلیاما خ .است یرتبه عراقیک افسر عالیت معلوم شد که بضمن صح
مفصل با بصره و سپس با بغداد  یگفت بعد از مکالمات تلفن یکرد. میمصحبت 

 .ردیم بگید تصمیباعراق  یجمهور یشورا مسألهن یاند که در مورد ابه او گفته
 
 در بصره - 30

ه بصرکه مرکز آن در ، منطقه در كل ساواك عراق مسؤول یبعد از مدت
بصره  غذا که از یبا مقدار ییامال یشب آقا 9آمد. حدود ساعت  صفوانبه ، است

ساواک منطقه با ما به گفتگو  مسؤول، برگشت. بعد از صرف غذا، ه کرده بودیته
د به بغداد یبا یگفت که شما همگیک بار میگفت. یتازه م ینشست. هر بار سخن

گذشت و آثار ید. هر قدر زمان مید همه به نجف برگردیگفت بایگر میبار د، دیبرو
شد که باالخره یتر میما جد یبرا مسأله، شد یتر مانینما هادر چهره یخستگ

به بغداد   یا دارندین جا نگه میا ما را در همیآ! خواهند بکنندیکار مه ها چیعراق
شب آمدند و گفتند که بغداد  11فرستند؟ حدود ساعت یت میبه کو  یا برند؟یم

اند به بصره برده شان بودهیکه از نجف با ا داده است که امام و همراهانشان دستور
ت برگردد. در مورد ید همان شب به کویاست با یتیکه کو یمهر یآقا، شوند

ار ابلهانه ین سخن آخر بسیا کهت بروم. ید از همان جا به کوینگارنده هم گفتند با
ها یتین استدالل ما که کویا در پاسخ به داد.یت اجازه ورود نمیکه کو بود. چرا

ت رفته یدادند که ما همان روز بعدازظهر به کویاگر اجازه م، دهندیاجازه ورود نم
طرز کار و ! تید به کوید برویبا! ستیگر به ما مربوط نیکه آن د گفتند! میبود

 داد. ینشان مرا « هایعراق» یهیها درست روحاستدالل
به  یمهرقای آنداشتند. به بازگشت  یدر مورد بازگشت به بصره آقا حرف

به ایشان  همراهی جلوگیری ازنداشتند اما به جدا کردن من و  یت هم اعتراضیکو
 وو مورد وثوق من  ان منهمراهاز  یسخت اعتراض کردند و گفتند که فالن، بصره
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د به بهانه یدار یمن به او ابراز اعتماد کردم شما چه حق یمهمان من است و وقت
 رین برخورد اخیاز ا ینیخم یآقا د؟یاو با من بشو یت من مانع همراهیامن

دبانه و ؤم یلیها خیار ناراحت شدند. تا آن موقع هنوز رفتار عراقیا بسهیعراق
 یبه طور ضمند یمحترمانه بود اما از آن پس حالت آمرانه به خود گرفته بود. شا

ها م. به آنیها هستکنند که ما در بازداشت و تحت نظر آن یخواستند حالیم
حفاظت امام هستند حاال  ین براامأمورن ید ایبود یاعتراض شد که شما مدع

 یک دنده و بیها خشن و ین است. اما عراقیر از ایدهد که غیرفتار شما نشان م
ها را با ها اصرار داشتند که آنیرفتن به بصره عراق یکردند. برایادبانه عمل م

ت تمام پرخاشگرانه بر یبا عصبانآقای خمینی ن خودشان ببرند. اما ناگهان یماش
و به دولت عراق اعتماد ندارند و  ین عراقامأمورها و به ب زدند که به آنیها نهآن

سخت جا  ین عراقامأمورروند و از آنجا حرکت نخواهند کرد. ینم ییبا آنها به جا
ن یبا ماشمسافران م شدند. یان خودشان باالخره تسلینجوا م یدند. بعد از کمخور
و همراهان حدود ساعت  ینیخم یب آقاین ترتیبه ا رفتند.به بصره  یمهر یآقا
در همان  یعراق مأمورانشب به طرف بصره حرکت کردند. و من ماندم با  51،11

ک بود. حوادث روز را یآرام و ساکت و تار صفوانط کوچک یساختمان کوچک. مح
د رفت. ید کرد و کجا بایبا هکنم. چ ینیش بینده را پیکردم آیم یو سع یبررس

 گردد. یگر به نجف بر نمیکجا برود دهرگفته بود به  ی خمینیآقا
از سفرش  اد گزارش صادقیه؟ به یتواند برود؟ به سور یاو کجا م یبه راست

ه چندان گرم نبود و معلوم نبود ین سوریمسؤولافتادم که گفت برخورد سوریه  به
ه برود یخواهند کرد. تازه اگر به سور رفتاریکه اگر آقا به دمشق برود آنها چه 

برود که  ییبه جا آقای خمینیست؟ اگر قرار باشد که یعمل چ یواقعاً امکانات برا
خواهد کرد؟  یدر عراق چه فرق ع برقرار سازد با ماندنینتواند با مردم تماس سر
تواند مستقر شود؟ در یلبنان در کجا م یبا وضع کنون، اگر فرضاً به لبنان برود

ها گفته بودند که ینیشان به چه صورت خواهد بود؟ فلسطیت ایبعلبک؟ حفظ امن
 یت کنونین بشود. در وضعیم چنیفرض کن ؛رندیت را به عهده بگیحاضرند امن

ار سخت شده است و فرودگاه یار نامرتب و رفت و آمدها بسیلبنان که ارتباطات بس
 توان بهیچگونه م، ها بسته استان به علت بمبارانیک روز در میروت یب

 ریالجزاهمان طور که بحث شده است به  ینیخم یآقا ها ادامه داد؟ اگرتیفعال
زاده و سفر امام به شنهاد قطبیاز پ یریم که مقامات الجزایفرض کن بروند و اگر
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تازه تحرک امام در آنجا تا ، ز شک استیکه در آن ن، دننکر استقبال هم بیالجزا
 و  یع و قویار سریبس یتلفن یستم ارتباطیچه حد خواهد بود؟ در عراق س

امام از نجف از  یهاهیانیمتصل است. ب یالمللنیب یز به شبکهینجف ن یهاتلفن
کا یا در آمریت و یا در کویس و یدفتر کار دوستان ما در پار یق تلفن برایطر

ه ید. اما در سورشیا منعکس و منتشر میران و در تمام دنیاصله در افالقرائت و ب
ست. در یسر نیم ین ارتباطاتیر چنیوجود ندارد. در الجزا یتلفن ین شبکهیچن

ن یبه هم خورده است. عالوه بر ا یارتباط یهاروت به علت جنگ تمام شبکهیب
  ست. رفت ویگر نید یبه سهولت جاها هارفت و آمدها و مالقات و ریسفر به الجزا
 ورود در فرودگاه دمشق داده یزایه ویتر است. در سوره راحتیآمد به سور

 تر. ر مشکلیالجزا یزایمشکل است. کسب و یلبنان کم یزایشود. کسب ویم
ار یط بسید؟ در شرانشان به کجا برویمهم بود که ا، نکاتن یبا توجه به ا

د به ید که آقا بایرسیم ام به نظرین ایساز اخیارتحساس کشورمان و لحظات 
مندان هعالق برود که بتواند به سرعت با مردم ارتباط برقرار سازد. دوستان و ییجا

 یاز کشورها یکیچرا به  یرند. به راستیشان تماس بگیبا ا یبتوانند به آسان
شان یا ت خود اجباراًیثیبه خاطر حفظ اعتبار و ح ییاروپا یکشورها! نروند ییاروپا

رفت و آمدها آسان  وع یار سریرا تحمل خواهند کرد. ارتباطات در آن کشورها بس
ک یبه  یتوان به سادگیران را میا مسألهشتر است. یب یغاتیامکانات تبل و تر

 ه انقالب مقابله کرد. یدشمن عل یهاکرد. و با توطئه لیتبد یالمللنیب یمسأله
 یانجمن اسالم یامنطقه ناریسمخود در  یهایاز سخنران یکیمن در 

الملل اول نیکا را از جنگ بیآمر یاست خارجیس كا و كانادایان در آمریدانشجو
بودم ل کرده و نشان داده یران تحلیرا در مورد ا هاآنقرار داده و خط  یمورد بررس

ران دارند و چرا سرنوشت شاه به یا یبرا یاحتمال یهاها چه برنامهییکایکه آمر
شاه  ست.یماندن شاه ن یاساس مسألهگر یکه د یده است. به طوریخط رس یانتها

ها اما حاال نه تنها قاتق نانشان نیست بلکه قاتل جان آن، ها بودزمانی قاتق نان آن
شاه  ین براین جانشییاش تعیغرب یکا و شرکایآمر یبرا یاساس مسأله شده است.
ها را اجرا کنند که بتوانند حرکت ن برنامهیتوانستند ایم یها تنها وقتبود. اما آن

دا کنند تا یا منحرف و مهار سازند و فرصت پیو مبارزات ملت را متوقف و  یاسالم
مردم را  ییهابرنامه یسر ملت حرکت کرده و نعل وارونه بزنند و با اجرا یاز باال
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در جلد  انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا یدر باره) ند.یخلع سالح نما
 .( امدوم خاطرات توضیحاتی داده

در  ینیخم یآقا یهاتیمتوقف کردن فعال یاز فشار بر عراق برا یبخش
ساختن تمام  یخنث یارد که بیرسین هدف بوده است. به نظر مین ایمأجهت ت

برود  یید آقا جایبا، ع و همه جانبهین برنامه و به دست گرفتن ابتکار عمل وسیا
 رانیا یمسألهدر تماس با مردم باشد و  یشتریسرعت و وسعت ب با که بتواند

ن یچن یا اسالمیانه و یخاورم یک از کشورهایچ یسفانه در هأشود. مت یالمللنیب
 است.  ییک کشور اروپاین راه سفر به یوجود ندارد و بهتر یامکانات

ست. یرفتن ن یبرا یخوب یجا تانانگلس، ییاروپا یکشورها یباره اما در
 یلیخ یزا بدهند. تازه لندن جایست ویخواهد که معلوم نیم یقبل یزایاوالً و

ها غات سوء سالیدارد. تبل یمنف یهاجنبه یغاتیست. از نظر تبلیامام ن یبرا یخوب
ان یرانیا آلمانرفتن به  یکرده است. برا یها معرفیسیرا وابسته به انگلت یروحان

 یلیآلمان خ یاسیط سیوارد شد. اما مح یتوان به راحتیم و زا ندارندیبه و یازین
که در  یاسیس یهااحزاب و گروه، مثالً در فرانکفورت، ست. در آلمانیباز و آزاد ن

 ممتد در یکه سابقه یانیرانیاست. اکم ، ندیایبه کمک ب یاز احتمالیصورت ن
 فرانكفورتر ینظ یدر شهر بزرگ، داشته و مورد اعتماد باشند یاسیمبارزات س

ز یر کشورها نیا و سایتالیدر مورد فرانسه و ا ییهاین بررسیوجود ندارند. چن
، زا ندارندیاز به ویس نیورود به پار یان برایرانیکه ا نیصورت گرفت. و با توجه به ا

آزاد و  یاسیجو س و دار در فرانسهشهیر یخواهیآزاد یهابا توجه به سنت
متعهد به  ان فعال ویرانیا و حضور ایع با تمام دنیسر یستم ارتباطیشرفته و سیپ

ن افکار از ین جاها باشد. ایترد مناسبیمناسب و شا یس جاید که پاریرسینظر م
 به ذهنم، ندارا محاصره کرده ینیخم یکه در لندن خبر دادند آقا یوقت

ن یروت بودم در ایقبل که در ب یتر شد. هفتهین سفر جدید. اما در ایرسیم
ل یزاده و دکتر جلچمران و صادق قطب یبا دکتر مصطف یمورد بحث مختصر

ه مشکل بود. چ ین فکر کمیقبول و تصور ا لاو یکرده بودم. در مرحله یضراب
ان یالعمل آن در مس برود؟ عکسیعه به پاریقدر شیک مرجع عالیشود یطور م

م ینشان خواهند داد؟ رژ یالعملن مرتجع چه عکسایمردم چه خواهد بود؟ روحان
ن فکر استقبال خواهند یاز اخمینی  آقای ایخواهد کرد؟ آ ییهایبردارچه بهره

 یاعتقاد داشتم و تجربه ین سفرید بودن چنیشخصاً به ضرورت و مف منکرد؟ 
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آن بود که  ینیخم یآقا یهیاولی برنامه ت کرد.یشتر تقویت نظرم را بیسفر به کو
ه بروند. اما با یت و سپس از آنجا به سوریا کمتر به کویروز  11مدت حدود  یبرا

 یآنجا با مشکل مشابه م دریه برویبه سور ست اگریمعلوم ن، روزمتوجه به تجربه ا
ک شده بود. یم شاه نسبتاً نزدین اواخر با رژیاه در یم. روابط سوریرو نشوه ب رو

در فشار ، لیش در جنگ لبنان و تقابل با اسرائیهایریه به علت درگیسور
از یبر هم خورده و ن یقرار گرفته بود. روابطش با عراق به کل یدیشد یاقتصاد

ران یران توانسته بود از ایا دولت اب گفتگوبه دنبال  .دا کرده بودیبه نفت پ یمبرم
ه حاضر باشد با یه کند. معلوم نبود که سوریمت مناسب تهینفت به ق یریمقاد

ه یخود درست کند. سور یبرا یدیه دردسر جدیبه سور ینیخم یقبول ورود آقا
آقا مطلع بود.  یهاتیمحدود کردن فعال یکا و شاه به عراق برایآمر یاز فشارها

معلوم نبود که خطر کند و اجازه د. یفهمیران را میت و وخامت اوضاع ایحساس
 ه وارد شوند. یبه سور ایشان بدهد که

دولت عراق و فشارها واضح بود که  یهیبا توجه به سخنان آقا در مورد رو
 ران چه فکری. دولت ااستفشار بر عراق  یو واقع یاصل مسؤولران یدولت ا

ن یخواهد داشت؟ چن یاورد که آقا ساکت بمانند اثریعراق فشار ب کرد؟ اگر بریم
 یجز قبول فشارها ینیخم یکرد آقایران تصور مید که دولت ایرسیبه نظر م

به  ینیخم یاگر آقا یرانینخواهند داشت. به نظر مقامات ا یاعراق و سکوت چاره
توانست فشار یران میدولت ا، کردیار میرفت و در آنجا سکونت اختیم تیكو

 یان آقایاز اطراف یشان بشود. برخیا یهاتیرا وارد سازد و مانع فعال یمشابه
ا یا به هند یج فارس یخل یهانینشخیشان ممکن است به شیگفتند ایم ینیخم
وضع  زیج فارس نیجنوب خل یهانینشخیش ریو سا نیبحر پاکستان بروند. دربه 

یز چندان جالب نهند و پاكستان ت در ینباشد بهتر نخواهد بود. وضع اگر بدتر
 یاست که به راحت ین کشورها و روابطشان با شاه طوریا یهااست دولتیس نبود.

ن است که یکدام کشور و کدام سرزم یم خواهند شد. به راستیبه فشار شاه تسل
 ب کند؟یخود را تعق یاسیس یهاتواند آزادانه برنامهیم ینیخم یآقا

م شاه تصور کرده بودند که اگر به عراق فشار یمتفکر رژ یطراحان و مغزها
از  یکیندارد جز قبول فشار.  یاچاره ینیخم، کنندرا ساکت  ینیاورند که خمیب

 نشان، آورده شده است هابخش پیوستکه بعدها به دست آمد و در  یاسناد
از عراق خارج شود. بلکه هدف  آقای خمینیل نبود یران مایدهد که دولت ا یم 
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ساکت کردن بود نه خروج از عراق. حاال که آقا خواسته است به  یفشار برا یاصل
شان به یمانع ورود ا، حساب شده ی و توطئه یقبل ینینه چیک زمیت برود. با یکو
ن است یوضع ا، ند خوبیتوانند بگو یکنند که حاال میت شدند. آنها تصور میکو

به درس و مکتب و حوزه د و یاست که به نجف برگرد د. پس بهترینیبیکه م
جه برسد. یها به نتن برنامهید گذاشت ایآنها بود. اما نبا ی ن برنامهید؟ ایبپرداز

س یبه پار ینیخم ین حرکت آن است که آقاید که بهتریرسمی به نظربنابراین 
 هجرت کنند. 

 یمطرح کردم. با آقا احمدآقا حاجشنهاد را با ین پیبعد از ظهر همان روز ا
صحبت کرده بودم اما ظاهراً استقبال نکردند. حاال که در آخر  قبالهم  ینیخم

ن یرسم که بهتریم یبندن جمعیشتر به ایکنم بیم یرا بررس مسائلشب مجدداً 
ا آقا یم معلوم نبود که آیس است. اما در آن شب برایشان سفر به پاریا یحرکت برا

اق تن ایند و مرا در اه بودبه بصره برد شان رایا هایعراق! ا نهید یرا مجدداً خواهم د
به  یمهر یآقاعراق نگه داشته بودند تا همراه ( ساواک) سوت و کور استخبارات

 ت بفرستند. یکو
شت. اطالع داد رگاز بصره ب یمهر یمه شب آقایبعد از ن 51،1حدود ساعت 

م. قبل از یت شدیحرکت به کو یاند. آمادهگذاشته هتل بصرهها را در که آن
ها امروز یتیاستخبارات صحبت کردم و گفتم که کو مسؤولحرکت مجدداً با 

ن موقع شب یست که ایورود ندادند. معلوم ن یبعدازظهر ما را برگرداندند و اجازه
ر کرده است؟ از آنها خواستم که اجازه بدهند ییتغ یزیاجازه بدهند. مگر چه چ

ما عراق را ترک ین هواپیبغداد بروم و با اول وان بمانم و فردا صبح بهفصشب را در 
نگران  گیرم.تماس ب ینیخم یبا آقا مد مجدداً بتوانیکنم. مقصودم آن بود که شا

 ها سوال کردم که خوب اگرنداشت. از آن ینده بودم. اما سخنان من اثریآ
شما  ایوان؟ آفصندارم جز برگشتن به  یاچاره! کار کنمه ها مرا راه ندادند چیتیکو

نجا یا یگردم کسیبرم 5ا ی 1حدود ساعت  یا وقتید داد؟ و آیورود خواه یاجازه
نداشت. من  یادهینداشتند و بحث هم فا یرد؟ جوابیخواهد بود که ما را بپذ

برخی ، هاان عربیها دارم. از مبا عرب یاجتماع - یاسیدر کار س یتجارب ممتد
. ن حال جاهالنه دارندیع دنده و درکی دب وؤرمیغ، خشن ایهیروح هایعراق از

ده است. تنها حاضر شد که حدود یفایب عراقی مأموراین معلوم بود که بحث با 
ها مرا راه ندادند و مجبور شدم یتیدار بماند تا اگر کویدر همان دفتر ب یک ساعتی
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بعد  ساعت1ک به یم. نزدین قول از آنها جدا شدیبرگردم به آنها مراجعه کنم. با ا
شتر به مرز یب یا کمیلومتر یک کیوان و بعد از حدود فصاز خروج از محوطه شهر 

 یروهایت را بسته بودند. نیعراق به کو یجاده یم. دروازه ورودیدیت رسیکو
در انتظار  ییگو، به محض ورود ما به محوطه بودند.مسلح به حال آماده باش 

اعالم کردند ، ما نشانه رفته بودند یخود را به سو یهاکه مسلسل یدر حال، بودند
 یجا! حاضر به بحث هم نبودند یم. حتید برگردیدهند و بایورود نم یکه اجازه

! شود گفتیمسلح عرب چه م مأمورک یبه ! مه شبیبعد از ن 1ساعت ! بحث نبود
صبح برخاسته و حرکت کرده  1که از  یمهر یآقا یبرا! میباالجبار مجدداً برگشت

وان و بعد برگردد به مرز فصد برگردد به یصبح است و تازه با 1بود و حاال ساعت 
م. یوان برگشتفصنبود. به ساختمان استخبارات در  یاناراحت بودم. چاره، تیکو

نداشت جز آنکه  یاگر چارهیو د بر قول خود پا بر جا بود یعراق مأمورخوشبختانه 
 ف روشن شود؟یرد تا صبح تکلیمرا بپذ

خود را از سرنوشت مبهم من  یشان نگرانیکردم ا یخداحافظ یمهر یبا آقا
ده بودم. یاد دین حوادث زیاز ا، بودم یت الهیم مشیکرد. اما من تسلیپنهان نم

 اوت یت همان روز عصر در گمرک کویدولت کو مأمورشان بودم. یز نگران ایمن ن
را باطل خواهد کرد. به هر حال با هم  او یتیکه پاسپورت کو! د کرده بودیرا تهد

ت با یدن به کویه کردم که فورا بعد از رسیشان توصیم. به ایکرد یخداحافظ
رد و یمن تماس بگ ین خانوادهیکا و تهران و هم چنیس و آمریدوستان در پار

ا یو  ینیخم یآقا یبرا یدیحوادث جدن اخبار را به آنها گزارش دهد تا اگر یآخر
م. او به یباشند. از هم جدا شد واکنش ینگارنده در عراق رخ بدهد آنها آماده برا

نشد. معلوم بود که به راه خود ادامه داده  یگر خبریت رفت. از او دیمرز کو یسو
 است. 

دار و یبرد. سرا صفوان« یمهمان سرا»ن خود به یمرا با ماش یعراق مأمور
دار کرد. طرز یآنها را ب یعراق مأمور، ده بودندیکارمندان مهمان سرا همه خواب

د یسرا جدشناسند. ساختمان مهمانیگر را خوب میداد که هم دیبرخورد نشان م
ک محافظ ی یعراق مأمورت کردند. یدو تخته هدا اتاقک یساز بود. مرا به و تازه

با لباس در تخت  یمن گماشت و رفت. از شدت خستگ اتاقپشت در ، مسلح را
 دم و خوابم برد. یدراز کش
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صرف  یصبح برا 1حدود ساعت 11 اکتبر 3برابر  31 مهرماه 15 پنجشنبه
 مأمورط آماده شده و همراه با یاوضاع و احوال و شناخت مح یصبحانه و هم بررس

داده شد. هنوز در رستوران بودم  یام. صبحانه سادهیبه رستوران رفت یمسلح عراق
 مأمورکه شب قبل مرا به مهمان سرا آورده بود همراه با  یعراق مأمورکه همان 

دبانه و با احترام به من اطالع داد که به موجب ؤم یلین بار خیآمد. اما ا یگرید
 یآقابه ن شده است مرا به بصره ببرند تا یقرار بر ا، مافوقش مسؤولدستور 

 ملحق شوم.  ینیخم
ار خوشحال یبه من داده شد. بس وضعیتبود که در آن  ین خبرین بهتریا

 هاآندر بازداشت ، معلوم شد که عالوه بر آنکه، سراشدم. قبل از خروج از مهمان
نار یسرا را هم خودم بدهم. پس از پرداخت چهار دد مخارج مهمانیام بابوده
بصره  یبه سو یپ نظامیک جیمرا با  یعراقان مأمور، و صبحانه اتاقبابت  یعراق

 است.  یک ساعت رانندگیفّوان و بصره حدود ص یحرکت دادند. فاصله
 اتاقو به العرب بصره هتل شطکسره به یرا مها یعراق، بعد از ورود به بصره

خوشحال شدند. به طور مختصر  اریدار مجددم بسیشان از دیا .بردند ینیخمیآقا
ح داد یشرح دادم. حاج احمدآقا توض، شانیبعد از جدا شدن از ا ان شب قبل رایجر

اعتراض  یعراق مأمورانبه عمل  ینیخم یآقا، صفوانکه بعد از جدا شدن از ما در 
در منطقه  ت عراقیكل سازمان امن مسؤول. روز بعد صبح زود کندیم یسخت
 باالخره موافقت ینیخم ید آقاید و در برابر اعتراض شدیآیها مدار آنیبه د

سپس حاج احمدآقا گفتند  .ز به آنها ملحق شومیاجازه بدهند من ن کنند کهیم
 اند. س موافقت کردهیسفر به پار شما برای شنهادیکه آقا با پ

به  یمتیچ قیو به ه چ وجهیها گفته بودند که به هیبه عراق ینیخم یآقا
به  به دمشق خواهند رفت. و اآن جبصره به بغداد و از  ازنخواهند گشت.  بر نجف

 که بعدازظهر همان روز از بصره به بغداد پرواز یعراق یمایدر هواپ همین دلیل
شنهاد یپ ینیخم یکرده بودند. بعد از آنکه آقا ینیبشینفر جا پ 3 یکرد برایم

س صحبت شد. یم پاریان مقیرانیا یاسیدر مورد جو س، رفتندیس را پذیسفر به پار
س اظهار داشتند و یها و اشخاص در پارخود را از اختالفات گروه یشان نگرانیا

ده نشوند. یها کشیها و گروه بندین دسته بندیس به ایشرط کردند که در پار
چ کس وارد یس به منزل هیدر پار آقای خمینین خواهد بود که ین قدم ایاول

اقامت  یبرا یشد که محل مستقلمی داده  یبید ترتیبا این بنابرنخواهد شد. 
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چ یکه ه یشخصاً خواهند پرداخت. به طور هم آن را یو اجاره شان اجاره شودیا
. سپس کند یا شخصیو  یگروه یبردارس بهرهیکس نتواند از حضورشان در پار

کردند.  یتسؤاال یدرباره وضع غذا و خوراک از جهت انطباق با مقررات شرع
، یریالجزا انمسلمانخصوصاً ، مسلمانت بزرگ یس اقلیح دادم که در پاریتوض

خودشان را  یهایینانوا یو حت یفروش و خواربار یقصاب یهاهستند که مغازه
نخواهد بود. به هر  یمشکل ییر مواد غذایو سا یگوشت ذبح شرع یهیدارند و ته

من  یآن را بر عهده یت شرعیمسؤولدانند و یشان گفتند که مرا متشرع میحال ا
 گذارند. یم وا

 
 در بغداد - 33

 31م. پرواز از بصره تا بغداد حدود یبعدازظهر از بصره پرواز کرد 51،1ساعت 
 د.یقه طول کشیدق

ما  در انتظار یت عراقیمقام سازمان امن ین عالمسؤوالاز  یکیدر فرودگاه 
ان یاز فرودگاه منتقل ساختند. در آنجا روحان ییو بالفاصله ما را به بخش جدا بود

حضور داشتند. ، ده بودندیت و بازگشت را شنیان مرز کویجوان نجف که خبر جر
امنیتی ان دراز در عراق مقامات یممتد سال یهاتیبه علت فعال ییدعا یآقا
 ییدعا یبود. آقا آن هاارتباط با  مسؤولشناخت و اکثراً می یرا به خوب یعراق

ان کرد. یب یرتبه عراق یآن مقام عال یس برایرا به پار ینیخم یسفر آقا یبرنامه
مسجل شد  هاآن ینبود. اما بعد که برا یشان باورکردنیبرا ؛آنها ابتدا تعجب کردند

 خبرش اما بهتر است که فعالً، ار خوبیگفتند بس، است یم قطعین تصمیکه ا
و  ینیخم یم که آقایاما به همه گفته ؛دیرویس میمنتشر نشود که به پار

 یاما برا، خودتان بهتر است یبرا یتین از جهت امنیا، روندیهمراهان به دمشق م
هر چه زودتر از  ینیخم یمند بودند که آقاهها عالقیکرد. ظاهراً عراقینم یما فرق

 یبرا یشتریب یموجب دردسرها، عراق شان دریحضور ا یعراق خارج شود. ادامه
ا ترک عراق یسکوت  یبرا ینیخم یحکومت عراق خواهد بود. فشار عراق بر آقا

 مستمر رات حضوریثأتنها به علت فشار شاه نبود بلکه خود دولت عراق هم نگران ت
ت را یخروج آقا از نجف و قصد سفر به کورادیوهای خارجی عراق بود.  شان دریا

 ن خبریه باخبر شده بودند. ان واقعیا ز ازیکرده بودند. مردم عراق ن گزارش
مند هز عالقیآنها ن به همین دلیلدر عراق شود.  یتوانست خود موجب انفجاریم
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 مستقر یگرید یشان بدون جنجال و سروصدا از عراق خارج و در جایبودند که ا
 یها براز بود. احتماالً آنیعراق ن یبرا یز مناسبیس راه گریشوند. هجرت به پار

 نگه دارند.  یس را مخفیمصالح خودشان حاضر شده بودند خبر حرکت به پار
از  ییس صبح روز بعد بود. دو خط هوایما از بغداد به پارین پرواز هواپیاول

بود که  رفرانسیا ییمای. خط اول شرکت هواپندس برنامه پرواز داشتیبغداد به پار
 ییمایهواپکرد. خط دوم شرکت یس پرواز میماً بدون توقف از بغداد به پاریمستق

رفت. ما چون یس میبه پار، ک توقف مختصر در ژنویبود که بعد از عراق 
ها م هر چه زودتر از کنترل آنیل بودیم و ماینداشت یبه مقامات عراق یاعتماد

 ها به یم. اما عراقیدادیح میرفرانس را ترجیا یمایم. سفر با هواپیخارج شو
س را با یر بار نرفتند و باالخره خودشان برنامه سفر به پاریگوناگون ز یهابهانه
 ب دادند. یترت یعراق یمایهواپ

و سپس  صفواناز بدو حرکت از نجف به  ین عراقامأمورطرز رفتار 
ت و عراق و بعد برخورد آنها در فرودگاه بغداد همه یروز قبل در مرز کو یدادهایرو

 یها به جاید آورده بود که عراقن احساس را در ما به وجویبود که ا یطور
که ، همانان دولت عراقیو همراهان به عنوان م ینیخم یاز آقا« محافظت»

ک گروه یشتر به شکل مراقبت از یب، میریخودشان اصرار داشتند ما آن را بپذ
 ن تصوریها و این امر باعث سوءظن ما به رفتار عراقیکردند. ایرفتار م یبازداشت

، آنها یاعمال بعد .کنندیشاه عمل م مأموردر واقع به عنوان  هاآنکه  شده بود
ما و در طول سفر از بغداد به یچه در شب اقامت در بغداد و چه روز بعد در هواپ

 د. کرت یا را تقومس سوءظن یپار
 یبرا ،شد یس قطعیپس از آنکه در عصر همان روز برنامه سفر فردا به پار

 . شدن ییتع هتل دارالسالم، هایشیصالح اند پس از، اقامت آن شب در بغداد
خود به استراحت پرداختند. و هر  اتاقدر  ینیخم یآقا، هتل دارالسالمدر 

ان جوان یاز روحان یمشغول شدند. در هتل برخ یکار انجامکدام از همراهان به 
ها دست رهیس به دستگیبا دست خ، ییحاضر در موقع رفتن به حمام و دستشو

ن کار نکرد بلکه به ینه تنها خود ا ینیخم یباشد. آقا« نجس»زدند که مبادا ینم
مورد است. با یب یخشکه مقدس یاساس و نوع یراد گرفت که کارشان بیا هاآن

ن خبرها داده شود. بر ین اخبار گرفته و آخریگرفته شد تا آخر ینجف تماس تلفن
ن کرده بودند به یس معیسفر به پار یکه برا یآقا و شروط یهاهیاساس توص
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و نظرم  س صحبت کردمیسفر به پار یدرباره یبیحبو با دکتر م س تلفن زدیپار
 انجامد با حداقل سروصدا یس بایورود ما به پار»ح دادم که: یشان توضیا یرا برا

ر؟ و یا خین برنامه مطلع شده است یران از ایم که دولت ایستیما مطمئن ن. ردیگ
ا با فشار به دولت یآ، احتماالً نشان خواهد داد ییهاواکنشاگر مطلع شود چه 

ا دولت فرانسه از برنامه سفر یر؟ آیا خیس خواهد شد یفرانسه مانع ورود ما به پار
ا یا ممانعت به عمل خواهد آورد یس مطلع شده است و آیبه پار آقای خمینی

ن نکات یبا توجه به ا نیز مطرح است. بنابراین یتیامن مسائل، هانیر؟ عالوه بر ایخ
س مطلع شوند. یاز ساعت ورود ما به پار یالمکان افراد کمترایبهتر است که حت

 ید ولیباش صدریزاده و بنان قطبیآقاشود در فرودگاه فقط خود شما و  یسع
اورند که در صورت برخورد با یبه همراه خود ب یل حقوقیا دو نفر وکیک یحتماً 

. الزم را بکنند ا ممانعت از ورود ما اقدامیو  یفرانسو اشکاالت از جانب مقامات
چکس وارد یستند به منزل هیل نیما قااطالع دادم که آ یبیحب یآقان به یهمچن

لند یبلکه ما، گرید یصدر و نه منزل شخصیزاده و نه منزل بنشوند. نه منزل قطب
خواهند یو نم د و خودشان اجاره را خواهند پرداختیه کنیشان کرایا یبرا یمنزل

 وابسته باشند.  یبه کس
دا کرده و یکجا هست پ را هر زادهصادق قطبشان خواستم که یضمناً از ا

ر لغو کند. همان طور که قبالً یبه الجزا ش راسفر یبه او اطالع بدهند که برنامه
به آن کشور برود و مقدمات  یریاطالع از نظر مقامات الجزا یگفته شد قرار بود برا

گر ید مسألهس آن یر فراهم سازد. واضح بود که با سفر به پاریسفر آقا را به الجزا
 خب سریصلمذاکره با  یظاهراً برا س نبود ویاست. صادق در پار یمنتف

ان یزندان مسألهن یو همچنصدر یموس، آقای خمینی مورد کار در یالمللنیب
 ر پرواز کند. یکه از همان جا به الجزا س رفته بودیئبه سو یاسیس

ات سفر یباره جزئ درحاج احمدآقا با ، یبیحب یآقابا  یبعد از صبحت تلفن
چه ، ر از آقا و حاج احمدآقا و نگارندهین بود که غین سوال ایم. اولیصحبت کرد

هست که در  یازیا نیآ د آمد.نخواه آقای خمینین نجف همراه ایاز روحان یکس
س یس فرانسه در فرودگاه پاریر؟ نگران برخورد پلیا خیند یایهمراه بن سفر یا

ان مبارز نجف یروحان ین بود که سال قبل در موقع اعتصاب غذایبودم. علت هم ا
 از نفر چند دلیل پلیس فرانسهآن به اتفاق افتاده بود که  یحادثه ا ، سیدر پار
زاده با کوشش و تالش  بعداً صادق قطب یان را بازداشت کرده بود. ولیروحان
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ن یا، س فرانسهیپل در ای از روحانیانپروندهسازد. با چنان  یرا آزاد م هاآنفراوان 
س یس توجه پلیان به فرودگاه پاریک گروه از روحانیخطر وجود داشت که ورود 

نظرم  به همین دلیلبشود.  یو احتماالً موجب بروز اشکاالت دنکجلب فرانسه را 
س و خروج یم که ورود ما به فرودگاه پاریکن یزیربرنامه ید طوریبان بود که ما یا

را  یفات گمرکیم تشریرد. هر قدر بتوانیگ انجاماز گمرک با حداکثر سرعت ممکن 
ممکن  یخطر کمتر است. بروز هر گونه اشکال و عبور کنیمم یع تر بگذرانیسر

و مانع ورود  کندن جلب یمسافر یت واقعیرا به هو یاست توجه مقامات فرانسو
اد بود. اما با توجه یز ینیخم یبا آقا یمند به همسفرهان عالقیتعداد روحان بشوند.

هم  یلزوم یده شد که تعداد همسفران حداقل باشد. حتیبه اشکاالت فوق بهتر د
ان یند و آقایایب ینیخم یجز حاج احمد آقا همراه آقا یشد کسیده نمید

ن امر یند. ایایس بیبه پار یتوانستند روز بعد و با پرواز بعدیمند مهان عالقیروحان
 یلیان خیشد که روحانیداد. اما احساس میمکاهش احتمال خطر را به حداقل 

طرح  مسأله ید هم متوجه نبودند. و وقتیا شایدادند و یت نمیاهم مسألهن یبه ا
که  یدادند. در حالت نشان یبرخورد نمودند و از خود حساس یبا سرد یلیشد خ

ک یاساس بود. مهم آن بود که یب آن هات یو حساس حساس یط بحرانیدر آن شرا
 یت زمانین حساسید با تمام وجود ایدر شرف وقوع است و با یخیحادثه بزرگ تار

چند  یحال اگر تن صورت گیرد. یسکین ریرا حس کرد و اجازه نداد کمتر
لذا با ، خود آقا درست نبود با یجزئ مسائلن یست. البته طرح ایمهم ن، برنجند

با  با این حالکرد.  تأییدرا  مسألهت یشان هم اهمیحاج احمد آقا مطرح کردم. و ا
شان هم آماده بود یهاکه گذرنامه ییپور و امال یفردوسان یدرخواست دو نفر آقا

بغداد ت و سپس در بازگشت به یکو تا مرز و، و از نجف همراه خود آورده بودند
 موافقت شد. ، همراه بودند
آن  ینیبشی. و پکردیممخارج در فرانسه صحبت  یپول برا یهیته یدرباره
 د.شحاج احمدآقا واگذار  یکالً به عهده

م یآقا تصم، و استراحت ینماز مغرب و عشاء و صرف چا یپس از اقامه
 یعراق ابتدا رو یتیمشرف شوند. مقامات امن نیكاظمارت به یز یگرفتند برا

قرار شد که ، صحبت کرد آن هابا  ییدعا یآقانشان ندادند. اما بعد که  یخوش
م و یکه جلب توجه و نظر نکند برو یبه طور یکوچک چند نفر یدر گروه ها

ن خودشان و تنها ین اصرار داشتند که آقا را در ماشیها همچنیم. عراقیبرگرد
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توافق  یبعد از بحث مختصر لیقرار نگرفت ون امر مورد موافقت دوستان یببرند. ا
 ینیحس یآقاان همراه به نام یاز روحان یکیاما ، بروند هاآنن یماشبا شد که 

ده یده و ورزیرا هم گذران یمخصوص دفاع شخص یهاگفتند دورهیکه م( سراج)
، کردهیفه میوظ انجامشان یو کارآزموده بود و در گذشته هم به عنوان محافظ ا

ز هر یدوستان ن یهین رفتند و بقیک ماشیدر  هاآنهمراه آقا و حاج احمدآقا برود. 
، شدم وارد حرم من که یفاصله حرکت کردند. موقع ان بیک ماشیدر  یچند نفر

ش یک آرایدر ، ک گوشه حرمیستاده بودند و دوستان هر کدام در یآقا به نماز ا
وار دور  ز حلقهین یقرار گرفته بودند و مراقب اطراف بودند. چند نفر یشبه نظام

بود اما  یرمترقبه و ناگهانیار غیشان را گرفته بودند. ورود آقا به حرم اگر چه بسیا
قه نه تنها در خود حرم بلکه در یخبر حضورشان در حرم در ظرف چند دق

شان هجوم آورد. یار ادید یت به سرعت از همه طرف برایو جمع، دیچین پیکاظم
 یر نظر داشتم. وضع طوریستاده و مراقب بودم و اوضاع را زیا یامن در گوشه

، ستاده بودم از پشت پردهیحرم که ا یارت کرد. آنجا در آن گوشهینبود که بشود ز
 جستجوپرده را کنار زد و با چشم به  یناگهان خانم، در قسمت نمازخانه زنان

دن آقا فوراً یخواست مطمئن شود. با د یده بود میشن یخبر ییپرداخت. گو
 یگفت آقا یبلند مبا صدای  و جانیه با برگشت به پشت پرده و داخل نمازخانه و

حرم را پر کرد و از  یت تمامیقه جمعی.. در ظرف چند دق.ینیخم یآقا ینیخم
ک و اطراف آقا حلقه را تنگ یآوردند. دوستان نزدیدن فشار مید یهمه طرف برا

ت بودند. هنوز رکعت دوم نمازشان تمام نشده یتر کرده بودند و مراقب فشار جمع
آقا  یسالمت یر و صلوات برایتکب یادهایو فرمردم ت و ازدحام یبود که فشار جمع

 خود را باخته و سخت یعراق به کل یتین امنامأموراز همه جا بلند شد. 
ارت خود را یاگر آقا نماز و زکارکنند. ه دانستند چیدست پاچه شده بودند و نم

آمد. و با توجه به انتشار  ین به حرکت در مید تمام کاظمیداد شایطول م یکم
و ت یت و حوادث مرز عراق و کویبه کو ینیخم یاخبار روز قبل در مورد سفر آقا

 داده ین عراقامأموربا  یریاحتمال بروز حوادث و درگ، وهایاز رادانتشار آن 
بدهند و دادند آن  انجامتوانستند یعراق م یتیکه مقامات امن یکارشده. تنها یم

بعد از سالم نماز آقا  به همین مناسبتبه اصرار از حرم خارج کنند. را بود که آقا 
زد و یت موج مین موقع صحن حرم از جمعیت کردند در ایرا به خروج از حرم هدا

 از هر گوشه بلند شده بود.  ینیخم یسالمت یاکبر و صلوات برااهلل یادهایفر
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 یکه در جلو ینیو در ماش ندشان را از صحن خارج کردین به سرعت اامأمور
ز بعد یک از ما نیو به هتل برگرداندند. هر  ندسوار کرد، در صحن نگه داشته بودند

ها از ین نشان داد که چرا عراقیان کاظمیم. جریاز چند لحظه به هتل برگشت
مند بودند هز عالقیها نیعراق، همه داشتند و چرا عالوه بر شاهحضور آقا در نجف وا

ج یدر نجف به تدر ینیخم ی آقایشان از عراق خارج شوند. اقامت چند سالهیکه ا
ران و یمردم مسلمان ا یمبارزات انقالب یریگرات خود را گذاشته بود و با اوجیثتأ
 حرکت شده بودند. حوادث و یز آمادهیمردم عراق ن، ر آن بر منطقهیثأت

ان عراق در عاشورا و تاسوعا و کشتار فراوان در یعیدو سال قبل ش یهایریدرگ
 مردم از کوفه به کربال را مردم هنوز فراموش نکرده بودند.  ییمایموقع راهپ
 وبودیم همه در فکر سفر فردا  م.یبرگشتهتل دارالسالم ب به ین ترتیبه ا

 کردیمبحث می هاینیبشیاحتماالت و پ یدرباره
 

 :( 3125مهرماه  31) 51اكتبر  1جمعه  -به پاریس  پرواز – 35
صبح اعالم شده بود.  1ساعت س یپار یبرابغداد از  یعراق یمایپرواز هواپ

م. در طلوع یصبح در فرودگاه باش 6ه کرده بودند که حدود ساعت یها توصیعراق
ز ین ین عراقامأمور یهانیحرکت شدند. ماش یهمه آماده، نماز انجامفجر بعد از 

به سالن انتظار ، کسره به فرودگاه بغدادیهتل  ازحاضر شده بودند و ما را 
ط یبل یفات گمرکیتشر انجامبردند. بعد از  ین عادامسافردید دور از ، مخصوص

به  سفرکه  یها از وقتیل دادند. عراقیتحو، سفر را که حاضر کرده بودند یها
 یکردند. حتیدبانه رفتار مؤبا احترام و م یلیشده بود با همه خ یقطعس یپار

 یم و بهایس مهمان دولت عراق باشیسفر به پار یدرخواست کردند که برا
 1م. حدود ساعت یها را پرداختطیبل یرفت و بهاینپذ یم. اما کسیها را نپردازطیبل

از  بنابراین .میپرواز شد و از ما خواستند سوار شو یما آمادهیصبح بود که هواپ
به طور  ین عراقامأمور، م. در محوطه فرودگاهیکرد یبدرقه کنندگان خداحافظ

 ر نظر داشتند. یهمه جا را ز یجد یلیخ
د یایجلوتر ب یکس هگر اجازه ندادند از دوستان بدرقه کنندینجا به بعد دیاز ا

م و یکرد یشان خداحافظیما با ما آمدند. از ایهواپ یهاکه تا پله ییدعا یآقا، جز
 مایواپمهمانداران هبود.  111نگ یاز نوع بوئ، یعراق یمایم. هواپیپله ها را باال رفت

، ده بودندیکامالً کشرا  کیما و درجه یهواپ 1قسمت درجه  یهاکه پرده یدر حال
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ن را سوار امسافر یابتدا تمام هاآنت کردند. یک هدایدوم درجه  یما را به طبقه
ما یکه هواپ یشده بود و هنگام انجامپرواز  یکرده بودند و تمام اقدامات مقدمات

 انجام یرا طور یاطین اقدامات احتیما را سوار کردند. تمام ا، آماده پرواز شده بود
 متوجه سوار شدن ما نشود.  یما کسین هواپیدادند که از مسافر

شان یو همسفران ا ینیخم یک را به آقایدوم درجه  یطبقه، مایدر هواپ
سفر  یمعموالً برا ومبله  اتاقک یبه صورت ، ن طبقهیاختصاص داده بودند. ا

کشد و بتواند دراز یاست که شخص م یاست. مبل ها طور یدولت یهاتیشخص
راحت هستند. بعد از سوار شدن ما و  یلیآن مبله و خ یهایاستراحت کند. صندل

 را اشغال کردند. ظاهراً یگر هم آمدند و چند صندلیدو نفر د، جا شدن هب جا
 یداد که مسافر عادینشان م هاآنافه و حرکات یهم مسافر بودند. اما ق هاآن

ن دو یما با ایما پرواز خود را شروع کرد. خلبان و خدمه هواپیهواپ یوقت! ستندین
 یها مسافر عادنیبر ما معلوم شد که ا یمسافر به خوش و بش پرداختند. به زود

رفت و آمد  هاآن ما هستند. مراقبت از مأمورعراق و  یتیان امنمأمورستند بلکه ین
م ویرب دستشوئی بهخواستیم می اگر یکردند. حتیما کنترل میما را در هواپ
ن ییپا یدوم به طبقه یخواست از طبقه ییامال یآقاک بار یمراقب بودند. 

 کردند. جلوگیری  آنهاما برود یهواپ
ما را  یهانین دوربامأمور، میشدیما میکه سوار هواپ یدر بغداد موقع

که  یاهل حال و در عکس گرفتن فعال بود و به طور یلیخ ییامال یگرفتند. آقا
 یبردارلمین فیک دوربیو  ین عکاسیک دوربیقبالً ، تیسفر از نجف به کو یبرا
کرد. در یم یبردارفیلمت مرتب یطول سفر از نجف به مرز کوه کرده بود و در یته

ق قبل از سوار شدن به ین دقایو در آخردارالسالم در هتل ، فرودگاه بغداد
گرفت. موقع سوار یلم میداشت و ف یدر تمام مراحل مرتب عکس برم، مایهواپ

 یبرداررا گرفتند و اجازه عکس او یهانیدورب یعراق مأمورانما یشدن به هواپ
 ل دادند. یتحو یرا به و هاآنم یدیس رسیبه پار یوقت فقطندادند. و 
رون را یب، در کنار پنجره، ار آرام و خونسردیبس ینیخم یما آقایهواپ در
ر پا همه جا را ابر گرفته یکرد. زیابرها پرواز م یما از باالیکردند. هواپیتماشا م

که حالج زده باشد.  یاجالب است. مثل پنبهبا و یز یلیابرها از باال خ یبود. تماشا
بزرگ به ارتفاع  یکوچک و گاه یقطعات ابر گاه زیبایی داشت. اریبس یمنظره

ک سال قبل از یاد مادرم افتادم که یکردم یبه ابرها نگاه م ینمود. وقتیک کوه می
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مادر  ید. برایایکا بیبه آمر برای دیدن ما سال فراق توانسته بود 11بعد از ، آن
شجاعانه بود.  یلیبا توجه به کسالتش خ و آن هم تنها، ن سفر دور و درازیرم ایپ

گفت پسرم کار عشق است یخت میریکه اشک شوق م ید در حالیرس یوقت
ن سفر هر وقت از یگفت پسرم در ایعشق مادر به پسر. ضمن خاطرات سفرش م

برف گرفته  مثل همه جا راها ابردم که یدیکردم میرون را نگاه میما بیپنجره هواپ
مادرم ! ده استیهمه جا را پوشان ، بایز و زیک شمد تمید مثل یسف یهااست. برف

ه و ورود به یترک یما از فضایکرده بود. پس از عبور هواپ تشبیهها ابرها را با برف
 را خشک ییآباد بود. کمتر جا و ها همه جا سبزنیج سرزمیبه تدر، اروپا

آلپ مناظر  یهاکوه یهمه جا سرسبز و همه جا آباد. هنگام عبور از باال .یدیدیم
و ، هاابرها و برف یزیو تم یدیبا بودند. عظمت کوه ها و سفیار زیبس، یعیطب
عت چقدر نسبت به یکه طب یداشتند. راست یخاص ییبای.. جلوه و ز.هااچهیدر

عت چه سخت و خشن یطب، کیو در شرق نزد! است بوده سخاوت مندان ییاروپا
شرق و غرب در  یایت جغرافیر وضعیثأو ت مهندس بازرگان یهااد نوشتهی! است

 افتادم. ، هاآنمردم  یو اقتصاد یاسیشات سیگرا
ها یعراق رفتار که از ییهایل نگرانیکرد. به دل یتوقف کوتاه ژنوما در یهواپ

م و یاده بشویهمه پ ژنو بشود در م با حاج احمدآقا صحبت شد که اگریداشت
  م. اما مالحظه رفتاریگر ادامه بدهید یمایس را با هواپیسفرمان از ژنو به پار

دند کرین مییپا یرفتن به طبقه یبرا یکه حت یما و ممانعتیهواپ ها دریعراق
با ، رممکن ساخته بود. به هر حال در فرودگاه ژنویا غیبرنامه را مشکل و  انجام
 س ازیبا پار یتماس تلفن ینگارنده برا ین عراقامأمورممانعت و مخالفت  وجود
با خشونت و  یوقت یاز رفتن ممانعت کرد ول یعراق مأمورما خارج شدم ابتدا یهواپ

ا باما  .راه را باز کرد، میر شما هستیت به او اعتراض کردم که مگر ما اسیعصبان
 ییامال ین کار آقایهم آمد. البته ا ییامال یبه دنبال من آمد. آقا، ماعتراض وجود

ک معمم در فرودگاه ژنو موجب جلب توجه یدرست نبود چرا که حضور و تردد 
شان ین جلب توجه معلوم نبود که به نفع ما باشد. اما خوب ایشد. و ایعموم م

 نکردم.  یآمدند و من هم اعتراض
م. یمعطل شد یس کمیتلفن زدن به پار یت فرودگاه ژنو برایدر بخش ترانز

فرانک  یهاس با سکهیئکنند. البته در سویبا سکه کار م یعموم یهاتلفن
در  کردم.یه میل و بعد سکه تهید دالر را به فرانک تبدیبا به همین دلیلس. یئسو
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چند سکه فرانک  یهیته یض کند به ناچار برایآن محوطه بانک نبود که پول تعو
آن را به  یو پولش را به دالر دادم و او مابق دمیخر یزیچ مغازه کیاز ، یسیئسو

مراتب نگرانی  تماس گرفتم. یبیبپس داد. به هر حال با زحمت با ح یسیئپول سو
ساعت دیگر که  او خواستم که اگر تا یک ها بیان کردم و ازخود را از رفتار عراقی
 مأمور کار بشوید.ه ما را پیاده نکردند شما دست ب، رسدهواپیما به پاریس می

کردم یبا تلفن صحبت م یوقت یه دنبال ما بود. حتیهم چنان مثل سا یعراق
ها دقت داشت که شماره، تلفن مراقب بود و موقع شماره گرفتن یپشت در باجه

ند. یتلفن را بب یتوانست صفحهیستاده بودم که او نمیا یند اما من طوریرا بب
ن همه یا توانستم بفهمم که منظور او ازینم، ضمن آنکه به اعمال او توجه داشتم

کند؟ اگر یب میت فرودگاه ژنو تعقیدر ترانز یحت ست؟ چرا ما رایمراقبت چ
را که  یدارد که بخواهد شماره تلفن یما باشد چه لزوم یتیمنظورش حفاظت امن

 ق سفر ادامه داشت.ین دقایتا آخر ین عراقامأمور ن رفتاریا! ! زنم بفهمدیم
 

 فرودگاه پاریس در -31
 یبه راه خود به سو اًمجدد، ک ساعت توقف در ژنویما بعد از حدود یهواپ

ما یهواپ یک ساعت پرواز است. وقتیس حدود یس ادامه داد. فاصله ژنو تا پاریپار
س فرودگاه ین پلیک ماشین نشست در آن لحظه یبه زمس یفرودگاه پاردر باند 

ن تحت ین چنیا تمام پروازها ایکرد. آیباند حرکت م یما رویبه موازات هواپ
ده ین مسلسل به دست در گوشه و کنار فرودگاه همه جا دامأمور مراقبت بودند؟

 مسائلرا حمل بر  آن هام و یدین مشاهدات را نفهمیا یمعنا شدند. آن روزیم
ن یباخبرند و ا آقای خمینیاز سفر  هایم که فرانسویکردیکرده و تصور م یگرید

م معلوم شد که چون چند روز قبل یدیبدان علت است. اما بعداً که پرستوجهات 
 آن حادثه است.  واکنش بهنها یدر فرودگاه رخ داده بود ا یانفجار

ها باز اصرار داشتند که ما بعد از خروج تمام یعراق فرودگاه پاریس نیزدر 
م و یده بودید هاآنکه از  یل رفتاریم. اما ما به دلیما خارج شویاز هواپ، هامهمان

 م که دریح دادیترج، جاد شده بودیا هاآنکه در دلمان نسبت به  یدیشک و ترد
هم  یعراق مأمورانم. یرون بروین بامسافر ریهمراه با سا ها ویان همان شلوغیم
 م.یما خارج شدیو از هواپ یمکرد یخداحافظ هاآنکنند. از  یگر نتوانستند کارید
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و حاج احمدآقا و  آقای خمینیم که یما قرار گذاشتیهواپاده شدن از یپ یبرا
 یفردوسان یم و آقایم به سرعت خارج شویکن یم و سعیاده شوینگارنده اول پ

وارد محوطه  هاآن یکه وقت یر خارج شوند. به طوریخأت یبا کم ییپور و امال
 یع در خروجمان حتیتسر یم. برایما خارج شده باش، شوندیفرودگاه و گمرک م

اما این  رند.یل بگیبعداً تحو را هاآنم که یداد هاآنها را همه به چمدان یقبض ها
 1.پور از من شدموجب ناراحتی شدید آقای فردوسی تصمیم

بر دوش  ینیفه سنگیکردم وظیلحظات احساس مآن  زمان و دردر آن 
 در فهیرا احساس کرده بودم. احساس وظ ینین سنگیا، دارم. در تمام طول سفر

کردم که یاز هر گونه خطر و توطئه. احساس م ینیخم یحفظ جان آقا ی باره
انتظارات را  یک ملت به دنبال ماست و همه جا مراقب ما هستند و تمامیچشمان 

 چگونه، شان بشودیمتوجه ا یکردم که اگر خطریم دم. فکریدیمتوجه خود م
 کنم که دریاعتراف م را داد. چشم انتظار یرانیون ایلیو چند م یتوان جواب سیم

به من دست داده  یزدگجانیام حالت هیمعمول یخونسرد خالفربآن لحظات 
به خیلی آرام و  و ما هم اد نبودیز ین گمرکامأمورتا محل  یورود در یبود. فاصله

ار یمن بس یاما همان فاصله کوتاه از نظر زمان برا، میرفتیطور معمول راه م
س پر یورود به پار یبرا تاما داده بودند یرا که در هواپ یاوراقنمود. یم یطوالن

ک یگمرک با  مأمورگمرک ارائه دادم.  مأمور ها را بهآنحاضر کرده بودم و ، میکن
راد یبه دو همراه من نگاه کرد. هر لحظه انتظار داشتم که ا یآورنگاه تند و تعجب

هر کدام  ینشد. او اوراق را گرفت رون یکند. اما چن یسؤالا یرد و یبگ یاو بهانه
گذاشت و بر  یدسته اوراق قبل یرو ید و در کناریکش یزد و خط یاشماره

داد و یخ ورود به فرودگاه را نشان میزد که تار یپاسپورت هر کدام از ما مهر
، شلوغ و پرتردد یهاها را به ما پس داد. در فرودگاهبزند گذرنامه یبدون آنکه حرف

 یلیکار خود را خ، شته هستندکهوش و کار  رک و باین حال که زیدر ع نامأمور
 بحث و گفتگو یبرا ییو کثرت تردد جا دهندیم انجامسروصدا  یع و بیسر
 نافه باعث ازدحام و تراکم مسافریوظ انجامدر  ین قصوریگذارد. کمترینم
د یآزاد یعنی، ها را مهر زدند و برگرداندندپاسپورت ید. به هر حال وقتشویم

 یدگین را رسینبود که ورود مسافر مأمورک ین یتنها ا، د. در محوطه فرودگاهیبرو
عبور از گمرک و ورود به  ین براابود که مسافر یمتعدد یزهایها و مکرد. باجهیم

توانستند از یم، شدیس محسوب میکه در واقع ورود به شهر پار، یمحوطه بعد
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ما خارج یاست استفاده کنند. ما چون زودتر از هواپ ها که خلوت ترک از باجهیهر 
م یدیرس رسیدگی مأمورز یباجه م یبه جلو یم موقعیهم نداشت یم و باریشده بود
م. آن طرف باجه در محل یم به سرعت خارج شویتوانست وباً خلوت بود یکه تقر
 زاده وقطب ـ یبیان حبیآقادوستان همه منتظر بودند. ، یخروج یراهرو

 یفرانسو یل دعاویالبال وك یو نور یاللهتیآ یو عبدالباق، بودندصدر یبن
گر که او را نشناختم. یل دیک وکیحضور داشتند به اضافه ، شناختمیکه او را م
 ینفر 11د حدود یکردند. جمعاً شایم یبردارملیگر بودند که مرتب فیچند نفر د

 یهاافهیان قیشناختم از میه را نمیبه استقبال آمده بودند. و من جز چند بق
 یدابوالحسن اصفهانیاهلل ستیآ نوه مرحومزاده یاصفهان یموس یآقا هاآن

 یدر حال، قرار داد آقای خمینیمد و خود را در کنار  را شناختم. او فوراً به جلو آ
مرا سخت  ین فرصت طلبیداشت. ایلم برمیگرفت و فیمرتب عکس مفردی که 

اد یست. به یها چن عکس گرفتنیاز ا هاآندانستم که هدف یناراحت کرد. م
 در عراق چاپ« تینهضت روحان»به نام  یاهیآوردم که چند سال قبل نشر

ن امر ما را یا .ینیخم یبود جز آقا یراجع به تمام مراجع در آن مطالب کهشد یم
از مقاالت  یطالب و برخمچه؟ با توجه به نوع  یعنیسخت مشکوک کرده بود که 

باشد با عراق تماس گرفتم  یاصفهان یموس یحدس زدم که انتشار آن از طرف آقا
را به  یه زنگ خطرین نشریل من از مطالب ایکردند. تحل تأییدحدس مرا  هاآن

ندازند. یرا جا ب« ینیخم یت منهاینهضت روحان»خواهند یصدا در آورد که م
داشتند.  ینهضت مل ین برنامه را برایهم 1551مرداد  11ن یننگ یبعد از کودتا

چه از  ت دارد. هریحساس« اسم مصدق»گفتند که شاه به یم شاه میرژ یادیا
ز ین یاز عناصر مل ید. برخید اما اسم مصدق را نبریمطرح کن، دیخواهیدستگاه م

فعال  ینهضت مقاومت ملبردند. درآن زمان من در ین استدالل را به کار میهم
ن روش یدانشگاه بودم ما ا مسؤولغات و یانتشارات و تبل یتهیبودم. عضو کم

خاطرات ) خود. یفهیم و مقابله با آن را وظیدانستمیرا توطئه  ییدولت کودتا
نهضت ملی منهای مصدق »تحت عنوان  یامقاله به همین سبب .(جلد اول

که به  یارگان نهضت مقاومت مل «راه مصدق»و در شد نوشته « محكوم است
ن مقاله خط یدر ا .دیشد منتشر گردیع میچاپ و توز یطور محرمانه و مخف

با استقبال  ین مقاله در محافل ملیانتشار ا .بود شدهل و محکوم یرا تحل یانحراف
مرا به « تینهضت روحان»یهید. روش نشریگرد یرو شد و آن توطئه خنثه ب رو
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نوشتم تحت عنوان  یامقالهبه همین سبب اد آن ماجرا و توطئه انداخت. ی
ت یه نهضت روحانیاز نشر ییهابا نقل قول« ینیخم یت منهاینهضت روحان»
 در یان مقاله به صورت سرمقالهیگرانه را افشا نمودم. او توطئه ین خط انحرافیا

ران در خارج کشور یا یارگان نهضت آزاد« ام مجاهدیپ»ه ینشر 31شماره آذرماه 
اد ینجف و قم ز یام مجاهد مخصوصاً برایپ یمنتشر شد. آن شمارهچاپ و 

م و صحت استنباطاتام مواضع تأییدفرستاده شد. بعدها دوستان نجف ضمن 
ت بساط ینهضت روحان یهیباعث شد که نشر یگفتند که همان مقاله و افشاگر

 ! ! یگریخود را جمع کند و برود دنبال کار د
د که یبا وجود آن همه اصرار و تاک، در فرودگاه یاصفهان یآقا موسدن ید

سروصدا باشد مرا متعجب  یب، که ممکن است آن جاتا  دیس بایورود ما به پار
 ساخت. 

در  یکه در جلو ینیما را به ماش صدریبنآقای م. یرون آمدیاز فرودگاه که ب
و من تصور کردم که همه  نگفت یزیچ یبیحب آن جات کرد. در یمنتظر بود هدا

، ن احمدآقایعقب ماش ده است. دریم گردیکه داده شده تنظ یز طبق نظریچ
راننده  صدر نشست ویبن یجلو آقا یم در صندلینگارنده سوار شد و آقای خمینی

ا یده بودم و ی. من غضنفرپور را تا آن روز نددكتر غضنفرپور  کرد: یرا هم معرف
 او اظهار یضمن معرف صدریآوردم. بنیاو را به جا نم یافهیده بودم قیاگر هم د

 باشد. یداشت که از دوستان مورد اعتمادش م
 در مقابل ساختمان چند انجامشهر حرکت کرد و سر ین به سویماش

 یت شدند. در طبقهیچهارم هدا ینان به طبقهیتوقف نمود و سرنش یاطبقه
اقامت  یمعلوم بود از قبل آن را برا م کهیوارد شد یک آپارتمان کوچکیچهارم به 

ها را برداشته و یز و صندلیمهمانخانه م اتاق اند. درآماده ساخته ینیخم یآقا
، ییرایپذ اتاقر از یانداخته بودند. آپارتمان کوچک بود و غ اتاق یدر باال یتشک

با چند دسته  ییرایپذ اتاقگر هم داشت. یکوچک د اتاقآشپزخانه کوچک و دو 
 ن شده بود و به استراحت آقا اختصاص داده شده بود. ییزگل ت

غضنفرپور است که  یآقا ینجا منزل مسکونیبعد از پرس و جو معلوم شد ا
 ینیبشیپ یاز برنامه ین تخطین اولیاقامت آقا اختصاص داده شده است. ا یبرا

 ب داده شده است. اما در آن موقعین ترتین چنیشده بود. روشن بود که چرا ا
 فرصت اعتراض نبود.
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 یقعدهیبرابر با دوم ذ 11اکتبر  6ب بود که باالخره روز جمعه ین ترتیبه ا 
 ن شهریا، سیوارد پار آقای خمینیبه همراه  31مهرماه  11برابر با  1591
د در ید و آراء جدیمرکز نشر عقا، و تمدن و علم و فساد یآزاد و مهد یاافسانه

س آغاز شد. یبه پار آقای خمینیب بود که هجرت یترتن یم و به ای.. شد.ا ویدن
 یخ مبارزات ضداستبدادیدر تار یعطف و گردش بزرگ یکه نقطه یهجرت

ن یترد و بزرگیانجامده روز به طول جکصد و هیکه  یشود. هجرتیمحسوب م
ران و انقالب یا یمسألهوست. ین دوره به وقوع پیخ کشورمان در ایاتفاقات تار

از  را خبرنگاران .ا شدیدن یگروه یهان موضوع رسانهیترران بزرگیا یاسالم
و در  کردس جلب و توجهات مردم جهان را به خود جذب یسرتاسر جهان به پار

 د به کشور بازگشتند.یسال تبع 11کامل بعد از  یروزیبا پ ینیخم یان آن آقایپا
  

 سیاز پار ینیخم یام آقاین پیاول -31
با توجه به انتشار اخبار خروج ، سفر به پاریس قطعی شدموقعی که در بغداد 

، های مردمآقای خمینی و همراهان از نجف و حوادث مرز کویت و عراق و نگرانی
در این پیام به  ای نوشته شد که بالفاصله بعد از ورود به پاریس منتشر شد.بیانیه

متن  اشاره شد. فشارهای دولت عراق و رویدادهائی که منجر به سفر به پاریس شد
 3.نور آمده است یصحیفه این بیانیه در
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 های بخش اولو یادداشتمآخذ 

خاطرات  –شصت سال صبوری و شكوری  :برای اطالع بیشتر رک-1
و نیز  3125 -3113هجده سال در غربت  :جلد دوم -دكتر ابراهیم یزدی 

 اسناد نهضت آزادی ایران خارج از كشور.
از همین « ها در آخرین روزهاآخرین تالش» اسناد این مطلب در کتاب -5 

 .نویسنده آمده است
 نواری پرکرد، بنا به درخواست نگارنده، ی سرنوشت خودعلی درباره دکتر -5
 .شد توزیع شورک زاهمان زمان در خارج  که در

، کردیماز ژنو پرواز »  ها بعد در خاطراتش نوشت:پور سالمرحوم فردوسی-1
که حکایت از ، ای در ورود به پاریس ریخته بودآقای دکتر یزدی نقشه و توطئه

ص بود و آن این بود که ما را از آقای خواقعیتی داشت که در باطن و نیت این ش
است نسبت به لباس  یلذا مطرح کرد که جوّ پاریس جوّ، خمینی جدا کند

سا ل گذشته در پاریس اعتصابی  :گفتم چرا؟ گفت، روحانیت خوشبین نیستند
روحانی  چهار نفر، گفت اگر مامی ..و... برگزار شد که روحانیان خوب عمل نکردند

بنابر این من با حضرت آقای خمینی ، را با هم وارد پاریس بکنیم خوش نما نیست
همگام )« قای امالئی بیائید.....آخیر با أشما با نیم ساعت ت، رویمو حاج احمدآقا می

، فردوس، با خورشید. از ایران تا ایران. مجتمع فرهنگی اجتماعی امام خمینی
1511 ) . 

آسیب به یک  حاکی از انصاف و از این یک داوری بسیار شتاب زده و دور
 ی من برای این بود که آقای خمینی هرچه سریع ترایگوی باد کرده است. توصیه

بود که در سال گذشته در پاریس نگرانی من از رویدادی  از فرودگاه خارج شود.
در مورد ( 113ص ) رخ داده بود. آقای فردوسی پور در همین خاطرت خود

 نویسد که بعضی ازبازداشت چند تن از روحانیان اعتصاب کننده در پاریس می
شاید ، نویسد چراروز در بازداشتگاه پاریس به سر بردند. اما نمی 11ها به مدت آن

روحانیان  این قرار بود که دو یا سه نفر انسته است. قضیه ازدهم علت آن را نمی
اجناس  ای ازحالی که کیسه مبارز اعتصاب کننده در پاریس در پارک عمومی در

اش انداخته رفته بود و در کیسهگها کبوتری را هم آن یکی از دست داشتند و در
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حتویات کیسه را خواهد که مها میشود و از آنمشکوک می هاپلیس به آن، بود
خرید قبض ها خواست از آن، را آزاد کرد که پلیس آن، نشان دهند. عالوه برکبوتر

اجناس را ارائه دهند. اما آنها نداشتند. به همین دلیل پلیس تصور کرد که این 
زاده با بازداشت کرد. صادق قطب ها رااند و آنفروشگاه دزدیده از را اجناس

پور در جای ها را آزاد نمود. مرحوم فردوسیآن، جریمهفرانک  هزار 1پرداخت 
اند. خدا از سر اساس دیگری نیز به من نسبت دادهجای خاطرات خو د مطالب بی

 تقصیراتش بگذرد.
برخی از ، پس از پیروزی انقالب و برخورداری از قدرت و امکانات -3

حاج احمدآقا روحانیان پیرامون آقای خمینی و نیز فرزند برومندشان مرحوم 
اساسی در مورد این سفر و حضور و نقش من نوشتند که مایه تعجب و مطالب بی

مدعی ، ی پدرشبا استناد به بخشی از وصیت نامه، سف شد.آقای حاج احمدآقاأت
شد که آقای خمینی تنها بعد از مشورت با او برای سفر به پاریس تصمیم گرفت و 

نوشتم که از شخصیت برجسته و زیرکی  منکر پیشنهاد من شد. من در جواب او
بزرگی هم چون رفتن به  نظیرآقای خمینی بعید است که برای گرفتن تصمیم

پاریس با فرزندش که هیچ تجربه و شناختی از اروپا و پاریس نداشت مشورت 
ها در آن دیار زندگی کرده بودم و اطالعات و تجارب زیادی اما با من که سال، کند

ی ایشان برای دریافت وجوهات بودم مشورتی نکرده باشد. نماینده هاداشتم و سال
در عین حال برای آقای خمینی زننده و موهن بود. دلیل ، این ادعای عجیبب

نداشت که آقای خمینی با من مشورت کند. من پیشنهاد دهنده بودم و مشورت با 
بود. در پاسخ  طبیعی، اما مشورت آقای خمینی با پسرش احمدآقا، معنا بودمن بی

نوشته حاج احمدآقا و پاسخ  ای نوشتم و منتشر کردم. متنبه حاج احمد آقا نامه
 ها در مقالهها و ناسپاسیای از این هتاکینمونه ها آمده است.من در پیوست

 ( هابخش پیوست) هم آمده است 1591در سال  رجا نیوز امضای بی
 برادر همسر حاج احمد خمینی در، ای از دکتر صادق طباطباییدر مصاحبه

شود که محتشمی پور مدعی است که این پیشنهاد می سؤالمورد سفر به پاریس 
طباطبایی جواب  متعلق به سید احمد خمینی بوده است و نه دکتر یزدی. دکتر

شود اگر این ایده آقای خمینی کسر می دانم چه چیزی از من نمی»می دهد: 
چه امتیازی برای دکتر یزدی است اگر آقای خمینی  متعلق به خودشان نباشد. و

به پیشنهاد ایشان عمل کرده باشند. اما معقول است که بگوییم این ایده را کسی 
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دانسته که شرایط داده که اطالعات کافی درباره کشورهای اروپائی داشته و می
دکتر تر است. سیاسی در فرانسه به نسبت سایر کشورهای اروپائی مهیا و مناسب

توانسته است این پیشنهاد را بدهد. به عالوه این که او یزدی بهتر از هر کسی می
ی آقای خمینی و حتی نماینده ایشان در آمریکا بود. به شدت مورد وثوق و عالقه

و  اندچه اشکالی دارد اگر بپذیریم که ایشان این پیشنهاد را به آقای خمینی داده
اند و تصمیم خود را ا سید احمد مشورت کردهآقای خمینی هم در این باره ب

اند. اگر این پیشنهاد به ذهن آقای خمینی نرسیده باشد چه کمبودی برای گرفته
کنند مبتنی بر یک کینه ها را مطرح میایشان است. کسانی که این صحبت

 ور حتی نوع حضور دکتر یزدی درپکنند. آقای محتشمیسیاسی تاریخ را بازگو می
کند. و مبتنی بر نوعی بی اعتمادی هویت او را هم با شک و تردید بیان می عراق و

های بعد باشد. گوئی کند که چه بسا بر آمده از اتفاقات سالو عداوت صحبت می
اگر فالن شخصیت اصولگرای راست در سفر آقای خمینی به پاریس با ایشان 

ه نظر من وقتی رفتن آقای از دکتر یزدی هم نباید نامی برده شود. ب همراه نبوده
خمینی به کویت با مشکل مواجه شد طبیعتاً دکتر یزدی باید پیشنهاد سفر به 

 «.و دلیلی هم نیست که ایشان دروغ بگوید پاریس را داده باشد

 



 

 

 

 

 
 
 

 ومد بخش
 «ینیخم یلهأمس»حل  یتالش برا

 
 یعلَمون وَاُملیال  حَیثُ ث سَنَسَتَدرِجَهُم مِنیكَذّب بِهذا الحَدیوَ مَن  یفَذَرِن

 ( 12و  11قلم ) ن.یمُب یدَیلَهُم اِنَّ كَ
، اندك اندك واگذار تا آن ها كه این سخن را تكذیب می كنند پس مرا با

آینه مكر من  ها مهلت دهم. هرفروگیریمشان و به آن، نیابند چنان كه در
 .مكری استوار است

 
 یجهیس ظاهراً نتیاز نجف اشرف و هجرت به پار ینیخم یخروج آقا

دولت عراق به  ممتد و مستمر یفشارهاران و عراق و اعمال یاست هماهنگ ایس
 شان بوده است. یها و ساکت ساختن اتیاز فعال یریجلوگ منظور

 یت برایسفر از نجف به کو یرا شخصاً در ط مسألهن یکه آقا ا عالوه بر آن
ان یها بیها و سخنرانمصاحبه ین فرصت آن را طیدر چند، نگارنده شرح دادند

 یزیرک برنامهی ینشان دهنده یکه همگ استز در دسترس ین یاسناد، اندکرده
شان و سپس اسناد به دست آمده ارائه ین فصل ابتدا سخنان ای. در ااستمشخص 

است اما به لحاظ  یکیباً یتقر همه این اسناد یشوند. اگر چه محتوایم یو بررس
از  ین اسناد قسمتیک از ایکه هر  به خاطر آن نیزو  مسأله یخیت تاریاهم

 :شودیناً نقل مین موارد عیا یتمام، سازندیداستان را منعکس م



   

  

 76 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

 :1531مهرماه  19س ـ یدر پار ینیخم یـ سخنان آقا1
ت ینكه شما فعالیش من آمد و راجع به ایس اطالعاتشان پیرئ»     
خوب ، م. من گفتمیران داریبا دولت ا ینكه ما تعهداتیا یبرا، دینكن

د. اما من نسبت به آن یران دارینسبت به دولت ا یشما تعهدات
نسبت به ملت ، م نسبت به اسالمیدار یندارم. ما هم تعهدات یتعهد

د یخواهیم یم. شما هر كاریدهیم خودمان. ما به كار خودمان ادامه
 یک نوارید. هر روز یدهیه مید. گفت آخر شما هر روز اعالمیبكن

ه یمن اعالم، : نه د. گفتمیكند. كمترش یكن ید و چه میفرست یم
ت حبفرستم. منبر هم اگر رفتم صیم كنم وینوار هم پر م، دهم یم
توانم كنارشان بگذارم. او هم  یاست كه من نم یزیها چنیكنم. ایم

گر تحمل یها دنیدم ایكه من د ید كردند. به طوریرفت. بعد تشد
او  یاما رفقا، چیه ین را گفته بود كه فالنیا، ترشیمطلب را ندارند. پ
ک یما را  ینها رفقایدم ممكن است ایم كرد. من دیرا چه و چه خواه

م یخواهیست. میمطرح ن یما هم مكان یبكنند. و برا یدیتهد
ت بروم و بعد از آنجا یم كه به كویم. قرار گذاشتیده انجامكارمان را 

سر حد در ، میزا هم داشتینكه ویبروم. با ا یاز ممالک اسالم یكیبه 
م به فرودگاه و از آنجا یكه برو نیاجازه ا یت مانع شدند. حتیكو

م به عراق. معلوم شد كه خود یم را هم ندادند. ما برگشتیپرواز كن
كه ما را  یتیداشتند. منتظر ما بودند همان جمع یهم تفاهم هاآن

عراق. ما را به بصره  میبرگشتستاده بودند. یآورده بودند باز آنجا ا
نجا یم اییایم حاال بین ساعت بردند بغداد. گفتیبردند و بعد از چند

م یم. موقتاً آمدیخود انتخاب كن یبرا یک محلیم ید بتوانیشا
 «.فرانسه

و مصاحبه با روزنامه  31هم چنین نگاه کنید به سخنرانی ایشان در مهرماه 
 .( 31آبان  11) اطریش و با رادیو تلویزیون( 31آبان  11) گاردین
از مسلمانان  یتأهی 31اسفند 6درانقالب  یروزیران و پیپس از مراجعت به ا 

ن یهم هاآن شان خطاب بهیا .ران آمدندیبه ا ینیخم یدار آقاید یت برایکو
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ت و سپس یخواستند از عراق بروند به کوید کردند که میکأمطالب را گفتند و ت
 .( نور فهیصح) ندنکه اقامت یدر سور
 
  عراق یاسیس یفشارها -5

منتقل شدند. مرتب از عراق به ه یتركدگاه یاز تبع ینیخم یکه آقا یاز زمان
د توجه داشت که یآوردند. بایشان به وجود میا یبرا یقاتییجانب دولت عراق تض

با توافق دولت عراق  ران ویدولت ا یه به عراق طبق برنامهیشان از ترکیانتقال ا
 یجلب موافقت قبل وران بدون اطالع یگرنه ممکن نبود که دولت اصورت گرفت و

هجده سال در ، جلد دوم خاطراتدهد. در  انجامن انتقال را یدولت عراق بتواند ا
نشان داده  و ه به عراق شرحیدگاه ترکیاز تبع ینیخم یان انتقال آقایجر، غربت

ران یکه روابط دولت عراق و ا یکوتاه یمدت و دورهک ی یشده است که جز برا
، در نجف ینیخم یآقا یمدت اقامت اجبار یره شده بود در تمامیبه شدت ت

آقای ه یعل یاسیس یجاد مزاحمت و فشارهایگوناگون به ا یهادولت عراق به بهانه
 ده است. یورزیمبادرت م خمینی

عراق توسط شاه و صدام ران و یان ایم رینامه الجزاموافقتبا امضای 
دا کرد. به موجب یپ یدین فشارها شدت گرفت و ابعاد جدیا، 1913ن در یحس
گر یکدیت یه امنیکنند که نه تنها علین تعهد مینامه طرفن موافقتیاز ا یبخش
ه یمخالف در خاک خود عل یهات اشخاص و گروهیبلکه از فعال، کنندن یاقدام

 یم بعد از امضاینیبیم همین دلیل است که بهکنند.  یریز جلوگیگر نیطرف د
 یشمال عراق به کل یخود را از کردها یبانیران پشتیر دولت ایالجزا ینامهموافقت
را که توسط  ییویراد یهابرنامه یز متقابالً تمامیکند و دولت عراق نیقطع م

ن یا بعضی از د وینمایقطع م، شدیم شاه از بغداد پخش میمخالف رژ یهاگروه
 کند. یاز خاک عراق اخراج م را هاگروه

م یمخالف رژ یهان و اخراج گروهینامه شاه و صدام حسموافقت یاما امضا
 یجدا یدادهاید رویرا نبا ینیخم یقات بر آقایید فشار و تضیشاه از عراق و تشد

 یبراهای با نفود خارجی قدرت یهاران و برنامهیل ائا جدا از کل مسایاز هم و 
 ران دانست. یمنطقه و ا

ها و هم ییکایخصوصاً آمر، یخارج یهاقدرتکه  ییهابرنامه یدر مجموعه
ران از یا یبدون شک حل بحران داخل، ندران داشتیا یشاه برا حکومتن یچن
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 یگسترش مبارزات مسلحانه یمسألهآن بوده است.  هاین بخشیتریاساس
 یبرا یاساس یهایمبارزات مردم نگران یران و گسترش و توسعهیدر ا یداخل
ک یآن توسط  ین در مبارزات و رهبرایشرکت روحان .به وجود آورده بود هاآن

م را به خود مشغول کرده بود و به یرژ بود که افکار یامسألهد از نجف یمرجع تقل
و شهادت دکتر  ین و انحراف رهبریمجاهد یانات داخلیخصوص بعد از جر

هر چه  اشحامیان خارجیم شاه و یتر شد و باعث شد که رژیدج مسأله یعتیشر
 یریگیرا احساس کرده و پ« ینیخم یمسألهحل » تر ضرورتیشتر و جدیب

از مذاکرات  یاریدهد در بسیهست که نشان م یاسناد و مدارک متعدد 1کنند.
حل »یبرا ییجوها چارهییکایم شاه و آمریان مقامات رژیو محرمانه م یخصوص
مبارزات  یدر رهبر ینیاهلل خمتینقش آ مطرح بوده است.« ینیخم یمسأله

دا یهو یکار آمدن آموزگار به جا یهمزمان با رو، 36ل سال یداخل کشور از اوا
و  یعتیدا کرد. به خصوص بعد از شهادت دکتر شریپ یاد و گستردهیابعاد جد

 یو به دنبال آن مقاله موهن اطالعات در د یحاج آقا مصطفیدرگذشت ناگهان
اوضاع به طور ، رهیزد و غیز و یتبر یهاربعینو کشتار مردم در قم و ا 36ماه 

، کار آمد یرو امامیف یشر ین وقتیدا کرده بود. بنابرایوار پر جهشییتغ یناگهان
 یآقا مسألهد یت در آن بایموفق یت او آنچنان بود که برایمأمورت برنامه و یماه
 شد. میحل  یبه صورت ینیخم

نشان  کهدست آمده ب امامیاز منزل شریف اسنادی  بعد از پیروزی انفالب
 خاموش کردن صدای آقای خمینی دستوراتی داده است. شاه برای داد کهمی

 ( هاپیوست -1531 اسفندماه 1 شنبه سه –روزنامه کیهان )
توانستند به یم هاآنا یباشد؟ آتوانست وجود داشته یم ییهااما چه راه حل

ست کنند؟ یرا در نجف سر به ن ینیدانند خمیکه خودشان بهتر م، یطرق مقتض
ق و ید و تعمیا موجب تشدیشد؟ آیمردم و عواقب آن چه م واکنشدر آن صورت 

 یهااستیر؟ سیا خیداد یمعکوس م یجهیشد و نت یگسترش مبارزات مردم م
خرداد ـ  13و شورش  11العمل مردم را در خرداد عکس، شاه نیو مشاور یخارج

، 31و  36 یهاط سالیفراموش نکرده بودند؟ در شرا 36ماه یمحرم و د 11
پیدا  یاو عمده یر اساسییبدون شک به نفع ملت تغ، ان دولت و ملتیتناسب قوام

م یژداً به ضرر رین برنامه شدیا یمردم در صورت اجرا واکنش یقینکرده بود و به 
و  یعتیدکتر شرمناسبت درگذشت ه ب مردم یهاالعملعکس ایشد. آیتمام م
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ش یک آزمایا یو  یش آگهیک پیدولت و ملت  یبرا، ینیخم یآقا مصطفحاج
 نبود؟ یبعد یهاروها به منظور برداشتن قدمیسنجش ن

اورند و سپس او را یران بیبه ا یبیک ترتیرا به  ینیتوانستند خمیم هاآنا یآ
 توانستند او را در همان نجف ساکت و آرام سازند؟ یا میساکت کنند؟ آ یبه نحو
  

 كا یت آمریبه روا آقای خمینید و قتل یتبع یتوطئه -1
کا در تهران در یسفارت آمر یاسیر بخش سیعضو و مد جان استمپل

 یروزیکه چند ماه بعد از پ یداشته است. و یران نقش موثریا یاسیحوادث س
ران یع ایوقا« رانیاندرون انقالب ا»به نام  یدر کتاب، دیران خارج گردیانقالب از ا

از آن درباره  یبخش در .ل شرح داده استیآخر حکومت شاه به تفص یهادر ماهرا 
آقای و باالخره سفر  یو ا تروریه ید به ترکیاز جمله تبع ینیراه حل مشكل خم

 سد:ینوین میس چنیبه پار خمینی
ک یسلطنت طلبان را قانع كرد كه ، اهلل با شاهتیت مطلق آیدّض»     

توافق ، داد. در حدود اواسط سپتامبر انجامد یبا یاو برجسته یعمل جد
اهلل را از تین كه آیبر ا یبا دولت عراق به دست آمد مبن یزیت آمیموفق

كرد. یم یسال در نجف زندگ 31مدت  یاهلل براتیاندازد. آیرون بیعراق ب
به ، س عراق منزل او را محاصره كرد و مانع ورود افرادیپل، سپتامبر 51در 

دولت عراق رسماً از ، د. هشت روز بعدیبه منزل گرد، خانواده یجز اعضا
كه به او ، تت رفیاهلل خواست كه عراق را ترك كند. او ابتدا به كوتیآ

به ، دولت فرانسهس رفت. یاكتبر به پار 1و سپس در اجازه ورود ندادند
او را از  یول، اجازه ورود داد یاسیک پناهنده سیبه عنوان  ینیخم
« اه خدیسا »توان انتظار داشت كهیا میآ منع نمود. یاسیس یهاتیفعال

اهلل هر چه تیصرفاً دستور مقامات وزارت خارجه فرانسه را اطاعت كند؟ آ
اهلل به تیبود كه آه شاه آن یكرد. ظاهراً قصد اولیخواست میرا كه م

نباشند كه او را  یانیعیش آن جاكه در ، ر آنینظ یگریا كشور دیه یترك
د گردد. اما آنچه شاه به دست آورد سفر یتبع، ت كنندیر نجف حماینظ

اهلل به سرعت مركز توجهات تیكه آ آن جا .س بودیبه پار ینیخم
جف در ن از به مراتب بهتر یانات ارتباطغرب شد و امك یگروه یها رسانه
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 یرا به عنوان دشمن اصل ینیخم، یبه درست، دسترسش قرار گفت. شاه
شاه صرفاً مشكل  یشنهادیحل پص داده بود. اما راهیتشخ مشیخود و رژ

اگر چه قبول آن سخت است اما منابع موثق از سه  د كرد.یاو را تشد
امتناع نمود.  ینیب طرح ترور خمیاند كه شاه از تصوكشور مختلف گفته

 یشاه را برا( ایاما نه س، از جمله ساواك) یس اطالعاتیحداقل سه سرو
معتقد بودند كه اگر  هاآن یدادند. همه قرار تحت فشار ینیترور خم

سازش ممكن  و زیآمک راه حل مسالمتی، را از سر راه بردارند ینیخم
د یچه با ینیبا خمن مورد كه ین مشاوران شاه در ایترکیخواهد بود. نزد

 ینیمعتقد بودند كه ترور خم هاآناز ین خود اختالف داشتند. برخیكرد ب
 ینینكه خمینظر از اگفتند كه صرفیگر مید یآل است برخدهیراه حل ا
به  ینیمرگ او را به شاه نسبت خواهند داد. و اگر ترور خم، ردیچگونه بم

گردد یم تربه مراتب مشكل یمذهب یندا كند كنترل مخالفیشاه ارتباط پ
 «.ران حمام خون به راه خواهد افتادیدر ا»ک شبه یو 

کا در تهران و یندگان آمریبود که کارتر و نما  «یحمام خون»ن همان یا ایآ
 متعدد و در اشکال مختلف آن را مطرح یهاامیق پیار از طریس و بختیپار
کردند ین میخود مرتب صحبت از ا یهاامین مقامات و محافل در پیکردند؟ ایم

 ! به راه خواهد افتاد« حمام خون»ران یار موفق نشود در ایکه اگر بخت
آن بود که  ینیخم یآقا یم شاه دربارهیرژ یرسد که طرح عمدهیبه نظر م

 ساکت و یگرد یا در هر جایدر نجف ، یمدت یشان را ولو برایباشد ا یمتیبه هر ق
ان و ضرر یخود را با حداقل ز یاحتمال یهافاصله بتواند نقشهن یآرام سازد تا در ا

 یاحتمال یهاکرد که برنامه یدا میرا پ ین مجالیجرا درآورد. اگر دشمن چنبه ا
 و کردمیخلع سالح  را اده کند. مسلماً ملتیشاه پ ینیخود را در مورد نظام جانش

 گذاشت. می را پشت سر یجد یخطر
 یمورد آقا م شاه دریجانب رژ دو برنامه از یاجرا 31سال  ن دریبنابرا

 یدولت عراق برا اعمال فشار عبارت از اولی برنامهده شد. یدتدارک  ینیخم
 رانیبه ا آقای خمینیدن یکشان یتالش برا دوم یبرنامهو شان یاساکت ساختن 

نکه چرا یمنصوب شد ا یریبه نخست وز امامیف یشر 1531 وریدر شهر .بود
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 یگرید یاست که در جا یو الزم یآمد بحث ضرور آموزگار یبه جاامامی ف یشر
 1.شده است یبررس

 ن حروف نوشت:یتراطالعات در صفحه اول خود با درشت 31ور یشهر 1در 
از طرف  یتأیه - ینیخم یالعظم اهللتیبازگشت حضرت آ یمذاكرات برا»

اهلل تیحضرت آكوشد نظر موافق یم یت اعزامأیدولت عازم نجف شد. ه
 «. را به بازگشت جلب كند ینیخم یالعظم

 ر آورده است:یل خبر را به شرح زیدر صفحه دوم همان شماره اطالعات تفص
اعالم نشده است  ین اظهار نظر هنوز به طور رسمیكه ا یدر حال»   

 یدادهاین رویتراز بزرگ یكیت مذاكرات تهران و نجف به صورت یاهم
نشده  تأیید یهااساس گزارش شده است. بر یران تلقیر ایاخ یهاسال

ت دارد تا با حضرت یمأموركه از طرف دولت به نجف رفته است  یتئیه
 العمل حضرتد. اما هنوز از عكسیمذاكره نما ینیخم یاهلل العظمتیآ
نشده هم  تأیید یهاست گزارشیدر دست ن یچ اطالعیه یاهلل العظمتیآ

تهران از ، ت مذاكراتیاست كه در صورت موفق آناز  ین حاكیچن
ن یكند و به ایاستقبال م یبه گرم یاهلل العظمتیبازگشت حضرت آ

د وجود دارد آغاز ین دولت و مراجع تقلیكه ب یب سوءتفاهم و تشنجیترت
ران را یر اید با دقت تحوالت اخیكه مراجع تقل یكند. در حالیبه رفع م

 یهاتیاز جانب شخص یالعملن عكسیرتكنند هنوز كوچکیب میتعق
ن تحوالت ابراز نشده یع نسبت به ایاعالم تش یو علما یطراز اول مذهب

 یقدر و رفع بحران كنونیت دولت در جلب نظر مراجع عالیاست. موفق
ن مذاكرات یدن ایجه رسیط مساعدتر در گرو به نتیجاد محیمملكت و ا

 . «است
کردند در یتصور م شایدران بکشانند؟ یرا به ا ینیخم آقایخواستند یچرا م

 ران بهتر خواهند توانست مشکل را حل کنند.یا
جلب همکاری ، ناروابط شاه با روحانی یکی از راهکارها برای کاهش تشنج در

ترین مراجع هم غیر سیاسی جواب نداد. حتی نیز . اما این شگردسایر مراجع بود
 خبری به دست ما رسید( 1،11،11) 1531آذرماه  در حاضر به همکاری نشدند.

اهلل خوانساری در تهران تماس گرفته و درخواست که نمایندگان دربار با آیت



   

  

 81 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

اول بروید با قم تماس اند که . اما ایشان جواب دادهاندمالقات و راهنمائی کرده
ها این اند و جواب مراجع به آناند قم و تماس گرفتههم رفته هاآنبگیرید بعد. 

در های آقای خمینی است. این تماس راهنمائی ما قبول درخواستبوده است که 
و  نابرای جلب نظر روحانی، بسیار دیر، آخرین اقداماحتماالً  ،(محرم 3) 31آذر 

پاریس و گسترش و  آقای خمینی در قرارتزمان اس یعنی در .بوده استآشتی 
 عظیم ودر راهپیمائی ، روز بعدچند  اعتراضات مردمی. یسابقهاوجگیری بی

ها آمدند به خیابان ها زن و مرد ایرانیلیونیتاسوعای حسینی م سابقه عاشورا وبی
 ند.تبیگانگان به تظاهرات پرداخ یو علیه استبداد سلطنتی و سلطه

 
 د فشار یتشد - 1

 ران بهیبه ا ینیخم یدن آقایکشان یبرا امامیف یشر یبرنامه یوقت
شان در نجف آغاز شد. در یساکت ساختن ا یتر براعیتالش وس، دینرس یاجهینت

مطرح  مسألهها داشتند ییکایم شاه با آمریکه مقامات رژ یمتعدد یهامالقات
 1913رابطه با قرارداد  را در مسأله یجد ران به طوریدولت ا، د. عالوه بر آنیگرد

 ع ویکشتار و سرکوب وس، 31ور ی. در شهرکردعراق عنوان  یبا مقامات دولت
آغاز  یعیر شهرها به طور وسیو سا( ژاله سابق) دان شهداءیرحمانه مردم در میب

که ممکن  یبیگرفت تا به هر ترت یم قطعیران تصمیشد. و هم زمان با آن دولت ا
 را متوقف سازد.  ینیخم یآقا یهاتیشود فعال

 یمجمع عمومساالنه  یهین اجالسیو سوم یس 1531ل مهرماه یدر اوا
رخسرو یام، م شاهید از جانب رژیل گردیورک تشکیویسازمان ملل متحد در ن

شرکت کرد. در خالل جلسات  یوقت در مجمع عموم یر امور خارجهیوز، افشار
روس یسااز جمله ) و اسرائیلکا یبا مقامات آمر رخسرو افشاریام، یمجمع عموم

، فرانسه، هلند یامورخارجه کشورها یو وزرا( انیو موشه دا نجریكس، ونس
 امور ریبا وز خسرو افشار ریام، نیا . عالوه برکندیمهای متعددی مالقاتس یانگل

تماماً مربوط  هاآنخارجه عراق سه جلسه مذاکرات مفصل داشته است که موضوع 
فشار دولت عراق  یدر نجف و چگونگ ینیخم یآقا یهاتیشده است به فعالیم

ه موافقت کامل شود کیموفق م افشار رخسرویام .هاتین فعالیدادن به ا انیپا یبرا
تلگرافات  یبالفاصله مراتب را ط ی. وکندشاه جلب  نظر یاجرا یها را برایعراق
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در بخش ناً یکه ع کندیماً به دفتر شاه در تهران مخابره میمخصوص مستق رمز
 ها آمده است. پیوست

همراه ه رئیس استخبارات عراق ب رسد.یجه مینتها به ن مذاکرات و مالقاتیا
آقای  تا ایشان را وادار به سکوت کنند. روندچند نفر به دیدن آقای خمینی می

 اند:ردهکنین یاد چ دعائی از این دیدار
به اتفاق ابوسعد شاكر رئیس سازمان اطالعات عراق سعدون حمادی »

گفت ما به شما شاكر  رئیس امنیت نجف و رئیس اوقاف نجف آمدند.
گذاریم اما ما در برابر كشور ایران تعهداتی داریم و ملزم احترام می

هستیم كه از هرگونه فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران پیشگیری كنیم. 
علنی و از  هایتان راها و خطابهكنیم كه بیانیهلذا از شما درخواست می

 عمل به تكلیف كه خیر بنده هم فرمودند آقای خمینی عراق نفرستید.
خواهم كه كنم اما نمیكنم و امری كه تشخیص است و واجب رها نمیمی

از ، اگر محضوری دارید، شما در برابر رژیم ایران به تعهدادتان عمل نكنید
 به كجا شاكر پرسید اگر از عراق خارج شوید شوم.عراق خارج می

عمره ایران تسروم كه مجواب دادند به جائی می آقای خمینی روید.می
به او بسیار برخورد و گفت ما یک نظام ضدامپریالیستی و  نباشد.

بطور بنیادی با رژیم شاه تفاوت داریم اما ناگزیر  ضداستعماری هستیم و
به رعایت تعهدات خود هستیم ما به شما به عنوان یک شخصیت 

ریم و شما مهمان عزیزی برای ما اگذضداستعماری و مبارز احترام می
 .«د البته سعی كنید كه ما را درك كنیدهستی
 را آقای خمینیت یبنجف  پلیس عراق دراست که  یزمان گفتگون یخ ایتار 

هم دردست اقدام بوده  یگرید یهاتیظاهراً اقدامات و فعال کرده است.محاصره 
در  آقای خمینیت یکه ب یدرست وقت یعنینکه در همان روز یاست از جمله ا

 ران محرمانه به عراق اعزامیاز طرف ساواک ای تئینجف محاصره بوده است. ه
ت أیگزارش همذاکره کند.  بارهن یهم عراق در یتیتا با مقامات امنشود  یم 

ت یک ساواک شاه و سازمان امنینزد یروابط و همکار ساواك به عراق یاعزام
 ( هاپیوست) دهد.ینشان م یعراق را به خوب
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 یهایهمكار»ک به یبند است. در یار مهمینکات بس یگزارش حاواین 
ت اشاره شده است. در بند دو مطابق آنچه قبالً ین دو سازمان امنیب« معموله

 1ر بوده است. در بند یبه استناد قرارداد الجزا ینیخم یفشار بر آقا، گفته شد
م. یخوانیمبارزه با شاه م یادامه در ینیخم یآقا یرا به سرسخت عراقاعتراف 

عراق  یتیبه مقامات امن ینیخم یاست که آقا یگزارش همان جواب 3مطلب بند 
 هر کجا بروند مشکالت ینیخم یشده است که آقا ینیبشیپ 1داده بود. در بند 

ل و یتما بیان در واقع 9بند  .د کردنران فراهم خواهیدولت ا یبرابیشتری را 
 است. شانیو ساکت کردن ا ینیخم یآقا یقدرت عراق به نگهدار

عراق و گزارش  یر امور خارجهیدار با وزیعالوه بر د، رخسرو افشاریام
روس یسا، کایآمر یخارجه ر اموریبا وز، به شاه« اشخدمات چاکرانه»مراتب

گزارش ، کندیم مطرحکه با او  یلئمالقات داشته است و از جمله مساوانس 
 .است ینیخم یمسألهعراق در مورد حل  یخارجه ر اموریمالقات با وز

ن یفرستد. در ایشاه م یبراوانس با  را مشروح مالقات خودرخسرو افشار یام
 سد: ینوین میباشد چنیم 1531مهرماه  15خ یتار در یسرکامالً تلگراف رمز 

ر ین موضوع جان نثار اضافه كردم كه چند روز قبل وزیدر دنباله ا»      
و  هاآن یران برایت ایاهم تأییدن ضمن یماب یعراق در مذاكرات فخارجه 

باشند. و با یم یگفت حاضر به هر نوع همكاریران میبا ا یعالقه به دوست
را كه در عراق بر  یرانیون ایاز مذهب یكیتوجه به اظهارات او موضوع 

و  نمودم كند مطرحیم غیت و تبلیران فعالیو مصالح ا یه قانون اساسیعل
-یم یتلق یاسیاگر او را به عنوان پناهنده س متر خارجه عراق گفیبه وز

با او رفتار شود و به هر  یالمللنین بید طبق قوانیند در آن صورت باینما
ه و یه همسایبر عل یاسیک پناهنده سیدهند كه یحال چگونه اجازه م

ر خارجه عراق جواب داد یوز، ت مخرب باشدیدولت عراق مشغول فعال
عراق موضوع را با نظر مثبت مطالعه و او را تحت كنترل  یدستگاه رهبر

 «.قرار خواهند داد
 یمحاصره اخبار و، رخسرو افشار و ساواکیام هایافت گزارشیشاه با در

حل شده  ینیدر نجف مطمئن شد که کار تمام و مشکل خم ینیخم یمنزل آقا
 .دکرتشکر  یافشار از زحمات ورخسرو یبه ام یتلگراف ین علت طیو به هم! است
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 «یروزیباده پ»ورک مست از یوین روز اقامتش در نیرز در آخیرخسرو افشار نیام
ران در سازمان ملل متحد گفت: یا یندگیت نماأیه در دفتر، ان خودیاطرافه ب

ن روزها یدادم. چون هم انجامامهر ین خدمت را به شاهنشاه آریتربزرگ»
 ( هاپیوست).«خواهند كردرون یرا از عراق ب ینیخم

با وزرای  را هایشاسناد فعالیت شدید امیر خسرو افشار و دیدار و گفتگو
ت ارشد هیأ عضو، آمریکا و سایر کشورهای غربی آقای جمال شمیرانی یخارجه

بعد از انقالب برای دکتر سنجابی فرستاد. ، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد
همان اسناد را به همراه مقاله ، تأعضو دیگر این هی، سپس آقای مجتهد شبستری

های برای چاپ در روزنامه، «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد » با عنوان، ای
 ( هاپیوست) ایران در سفری که به سازمان ملل داشتم در اختیارم گذاشت.

 
 از سفر به پاریس امامیروایت شریف  - 2

اهلل خمینی از نجف به پاریس آیت در مورد سفر امامیدر خاطرات شریف 
 چنین آمده است:

عراق را از شاه به  آید و دعوت رئیس جمهورسفیر عراق نزد او می»
 شاه، ذاردگشاه را در جریان می امامیرساند. وقتی شریفاطالع او می

توانم به عراق بروم وقتی كه یک آخوند آنجاست كه چگونه می :گویدمی
 1كند؟به من مرتب حمله می

، شودامامی از پاسخ شاه آگاه میاین که سفیر عراق از طریق شریف پس از
تنها كاری كه »: گویدو می دانداهلل خمینی میدر منزوی کردن آیتراه حل را 

جلوی در منزل خمینی  مأمورالزم است ما بكنیم این است كه یک 
یادداشت كند. یت بدهیم كه نام تمام مراجعین را مأموربگذاریم و به او 

 «این اقدام برای منصرف كردن مراجعین كافی خواهد بود.
شنود تا روزی در پاییز دیگر مطلبی در این زمینه نمی( امامیشریف ) او
ای آیا اطالع دارید بر» :گویدشاه می، که نزد شاه شرفیابی داشت 1531

 ،کندمیاطالعی اظهار بی امامیوقتی شریف « ؟خمینی چه اتفاقی افتاده است
او عراق را به قصد كویت ترك كرده است و چون مقامات » گوید:شاه می

 .«عازم پاریس شده است، اندكویتی به او اجازه ورود نداده
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، ما تعجب كردیم كه چرا ایشان به پاریس رفته»  گوید:می امامیشریف
 هایكردیم او به لیبی یا الجزایر یا به كلی به یكی از كشورما فكر می

 .«اسالمی برود
در پاسخ این سوال من که آیا دولت فرانسه در مورد  امامیآقای شریف

شاه را خواسته بود یا نه؟  اهلل خمینی در فرانسه نظرتمدیدکردن اجازه اقامت آیت
 :گفته

گفت برادرش شاپور كه سفیر آنطور كه احمدعلی بهرامی می بله.» 
 زندان تلگرافی به این مضمون میایران در فرانسه بود در حضور او به تهر

را درباره اقامت  اعلیحضرت خواهد نظركه نماینده پرزیدنت ژیسكار می
آقای خمینی در فرانسه بداند. فرانسه آمادگی دارد كه از خمینی بخواهد 
 فرانسه را ترك كند یا اجازه اقامت او را تمدید نكند..... مدتی

رسد. لذا... او موضوع تلگراف را تعقیب گذرد اما از تهران جوابی نمیمی 
، شود كه تلگراف وصول شده و به عرض شاه رسیدهكند و متوجه میمی

 «اما شاه جوابی به آن نداده است 
فرانسه آمادگی دارد که از خمینی بخواهد فرانسه را »  :در این گزارش عبارت

این اظهار آمادگی  دهد کهنشان می، «یا اجازه اقامت او را تمدید نکند ترک کند
 بعد از ورود آقای خمینی به پاریس بوده است نه قبل از ورود.

 
 اعتراف عراق - 1

منزل  یآمده است به دنبال محاصره پیشینصفحات  که در یهمان طور
 ینهضت آزادجانب  از ییهاهیانیب، شانیا یجاد مزاحمت برایو ا ینیخم یآقا

مندان به اسالم هعالق یو از تمام شد منتشران یدانشجو یانجمن اسالم ران ویا
 نفدراسیونکران خواسته شد که به دولت عراق اعتراض کنند.یو انقالب ا

از اطراف و  المللی حقوق بشرهای بینو سازمان ان خارج کشوریرانیان و ایدانشجو
ارسال  یعراق و مقامات دولت س جمهوریاعتراض به رئ هایاکناف جهان تلگراف

ن یاز ا یکیبه سفارت عراق در برن که توسط  یداشتند. دولت عراق در پاسخ
اعتراف  ینیخم یه آقایقات و فشار علییجاد تضیداده است رسماً به ا هاتلگراف
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ر دانسته یران و عراق در الجزاین ایل قرارداد منعقده بیکرده و آن را به دل
 ( هاپیوست)است.

از نجف  را ینیخم یآقا ورک بود که خبر سفریویندر  رخسرو افشار هنوزیام
اما نتوانست  .دیشن، بود کردهس که منتشر شده و ناگهان همه را مبهوت یبه پار
ران یا یندگیخود در دفتر نما ناز همکارا یکیآن را درک کند و به  تیاهمعمق 

 گفت: فاتحانه یدر سازمان ملل متحد رو کرد و با لحن
د كه به یتلفن كن( سیم شاه در پاریر وقت رژیسف) یبهرامفوراً به »       

 «.ل به استقبال نرفته استیچه دل
و  اش نتوانست عمقیاسیس یافشار نبود که به علت کودن رخسرویتنها ام

تر باال مسؤولهمکاران و مقامات  از یاریدرک کند. بس پیچیدگی اوضاع سیاسی را
 اند. خورده یاهم نتوانستند بفهمند که چه ضربه او

تحت عنوان ، ر شاه در کتاب خودینخست وز یدایبرادر هو، دایدون هویفر
 سد:ینویم« شاه سقوط» 

شاه  ،س شده استیوارد پار ینیكه خم یدر حال، 3351سوم اكتبر »      
!! یمحمدرضا پهلو اعلیحضرت در روز دوشنبه سوم اكتبر 1«خبر استیب

تمام  یدر دامنه البرز با خوشحال، خوددر مقر ! رانیشاهنشاه ا! امهریآر
كه از  یمالد كه باالخره توانسته است از شر مردیها را به هم مدست

ن یخالص شود. ا، او بوده است یدر پهلو یخار، دش به نجفیزمان تبع
 یهرگز قادر نخواهد بود كه خرابكار گریران دیا یلیمرد در چهارهزار ما

او موفق  گریک بار دی! زدند یآرامش لبخندشاهنشاه با »  را توسعه دهد.
 یک برایک تلگراف تبریاو ! ن خود را مقهور سازدیشده است كه مخالف

سازمان ملل به  یمجمع عموم هیاش كه در اجالسر امورخارجهیوز
ز یآمتیقو از او به مناسبت مذاكرات موف فرستدیورك رفته است میوین

تشكر ، دیاز عراق گرد ینیاخراج خمكه منجر به ، اشیبا همكاران عراق
 ین شاه سلسله پهلویدوم، خلف رضاخان !!امهریكند. اما شاهنشاه آریم

ان سلطنت یتواند تصور كند كه روز سوم اكتبر آغاز نه تنها پایهنوز نم
ران است. حركت یدر ا یبلكه ختم دو هزار و پانصد سال شاهنشاه، او

را به  ینیناگهان خم، سیمركز پار یلیدر چند ما، لوشاتوبه نوفل ینیخم
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و یون و رادیزیتلو ه لطفپرتاب كرد. ب یالمللنیب یاست هایجبهه مقدم س
 یلیخ یاو حت یام هایو پ شد یت جهانیک شخصیاو ، و مطبوعات

ن شاه ید. مخالفیرسیران میمردم ا یهاتر از قبل به تودهتر و آسانراحت
 ین بردن فشارهایاز ب یبرا، بودندافته یهم سازمان  یدر خارج كه رو

به وجود آوردن دولت  یبرا یحلقه زدند. و برنامه ا ینیساواك به دور خم
فرانسه را نداشت و  یها یاهلل هرگز آزادتیآ، م كردند. در نجفیتنظ یو

كنندگان او م داشتند و تعداد مالقاتیاو را تحت نظر دا ین عراقیمسؤول
به او  یدادند خبرنگاران خارجیاجازه نمساختند و هرگز یرا محدود م

ع شد. دوئل یار سریشتاب حوادث بس، از سوم اكتبر به بعد ک شوند.ینزد
 یباز، گران صحنهیكه باز ییدا كرد. گویپ یدیابعاد جد ینین شاه و خمیب

مجدداً شروع كردند. حاال ، ش آغاز شده بودیسال پ 32را كه از  یشطرنج
نده نشسته و یاست. شاه ماالمال از اعتماد به آ ینینوبت حركت خم

 .«منتظر است
ت حادثه را یواقعاً نتوانست اهم، دا ادعا کرده استیا شاه همان طور که هویآ

ک یشاه در  51،11،31ک سال بعد دریست. یروشن ن اما. دیدرک کند؟ شا
 گفت: د فرست یداوبه نام  یسیبا خبرنگار معروف انگل یونیزیتلو یمصاحبه

س برود یاز عراق به پار ینیكرد كه گذاشت خم یدولت اشتباه بزرگ» 
متوجه اشتباه  یكند. دولت هنگام یزیرران را طرحیانقالب ا آن جاو در 

در راه عراق به  ینیخم یمایر شده بود و هواپیگر دیخود شده كه د
 «س بود.یپار

سف أبا حسرت و تن باره یدر ا« خیپاسخ به تار»شاه در کتاب خود به نام 
 سد:ینوید. او میگویسخن م یشتریب

را اخراج كرد و او به فرانسه پرواز كرد  ینیاكتبر عراق خم 2در »
 یا من میآد. یس اقامت گزیک پاریلوشاتو نزدكه در دهكده نوفل ییجا
را  ینیكردم كه خمیق میرا تشو هاآنآوردم و یبه عراق فشار م یستیبا

است كه بتوان جواب داد. درست است كه  یسخت یلیخ سؤالنگه دارند؟ 
با حضور  یمن مخالفت»ا یكرد كه آ سؤالدر همان موقع فرانسه از من 
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ر؟ و من اعتراض نكردم. باور داشتم كه او از یا خیدر فرانسه دارم  ینیخم
س و یكند كه از پار یكارتواند خرابیخ همان اندازه میا زوریهامبورگ 

ک پارچه یک خط فاالنژیا را در یهستم كه تمام دن یمن فاقد چنان قدرت
 یهاطوفان را در رسانه یتوانم صدا ی.. وادار سازم من م.رمردین پیه ایعل

سخت و  یكردم كه عملیم یبشنوم اگر چنانچه سع یغرب یگروه
 . (پاسخ به تاریخ -محمد رضا پهلوی ).«بدهم انجامه او یمستبدانه عل

! مرتکب شده است ید چه اشتباه بزرگیکه فهمن تنها شاه نبود یاما ا
ن امر اذعان یز به ایکا نیرندگان دولت آمریم گیو تصم یاسین سیاز ناظر یاریبس

 اند. کرده
 سد:ینویران میکا در ایر آمریر کبین سفیآخر سولیوان

جه اعمال فشار دولت یاز عراق كه در نت ینیاهلل خمتیمهاجرت آ»
كامالً در  یجیگرفت نتا انجام امامیف یحكومت شر یرو تقاضایعراق و پ

كه با  ینیاهلل خمتیجهت معكوس انتظارات حكومت تهران را داشت. آ
 یزایكه بدون و یرانیاتباع ا ریكرد مانند سایمسافرت م یرانیگذرنامه ا

 یشدند بدون برخورد با مشكلیورود به فرانسه وارد خاك آن كشور م
اهلل تیگفت آیكه م امامیف یبرعكس تصورات شر ...وارد فرانسه شد و

اهلل در مركز توجه تیآ، فراموش خواهد شد یس به كلیدر پار ینیخم
ا یدن یهاونیزیو تلویجهان قرار گرفت و با راد یاسیمطبوعات و محافل س

كه در  ین مرد روحانیا ییب و استثنایه برقرار كرد. چهره عجناتماس روز
ن بر ضد شاه از یآتش یس نشسته و با سخنانیدر حومه پار یر درختیز

ان را به یكرد توجه همه جهانیم یرا رهبر یلومتر دورتر انقالبیهزاران ك
از راه دور  یشرفته ارتباط تلفنیده و پیچیستم پیس خود جلب كرده بود.

ان او یو اطراف ینیاهلل خمتیم به آیجاد كرده بودیها ایرانیا یكه ما برا
روان و همكاران خود در یبا پ یم و دائمیامكان داد كه در تماس مستق

 2«تهران باشند.
 كاردار سفارت شورویدانم که روایت فایده نمیقبل از پایان این فصل بی

بعد از فرار از  كوزیچكینبیاورم.  در ایران را درباره سفر آقای خمینی به پاریس
تحت  را نوشت. بخشی ازخاطرات او پناهنده شد و خاطرات خودغرب ایران به 
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 –کا.گ.ب در ایران) شده است دهبه فارسی برگردان« ایران در ب .گ .کا» : عنوان
 : ( 1511 - ترجمه اسماعیل زند و حسین ابوترابیان - کوزیچکین والدیمیر

اهلل خمینی مقامات عراقی به آیت( 3125مهر ) 3351در ماه اكتبر » 
عراق را ترك كند.... بنابر اطالعاتی كه ما  زودتر دستور دادند هر چه

عراق نقش فعالی ایفا كرده  اهلل خمینی ازداشتیم شاه در اخراج آیت
حتی این خبر را نیز شنیدیم كه شاه به سهم خود كوشید دولت  بود.

اهلل خمینی را بپذیرد و به مقامات اندونزی اندونزی را ترغیب كند تا آیت
 اقامت او را تقبل خواهد كرد.... این اقدام شاهقول داد كه تمام مخارج 

ترین خواست خطرناكلیل دیگری جز این نداشت كه او میالبته هیچ د
 انجامسر  های ایران دور كند.دشمن خود را تا حد امكان از كنار مرز

فقط به  آن هم، اهللدولت فرانسه موافقت خود را برای پذیرش آیت
و برای او فقط به مدت سه ماه ویزا  یک توریست اعالم داشت. عنوان

 «صادر كرد.
ها شوروی های ذهنی گرایانهیک چنین اطالعات نادرست و برداشتبا 

 نزدیک شوند.: آقای خمینیکردند با  سعی
گذشت مسكو در صدد می با توجه به اوضاعی كه، پس از مدتی»

مالقات  برای یمأموراهلل خمینی بر آمد و به همین جهت ارتباط با آیت
ه ب، اهلل خمینیما در دیدار با آیت مأموروی به عراق فرستاده شد.... 

چنانچه در ایران به قدرت  فهمانده به او ب ای سخن گفت كه تلویحاًگونه
 اهلل خمینی با خواهد شد. ولی آیت برسد از حمایت ما برخوردار

د را به های دو پهلوی خود كامال نشان داد كه اصال مایل نیست خوپاسخ
ما در دیدار  مأمور.. .دامن ما بیندازد و تحت حمایت شوروی قرار گیرد

-اهلل خمینی با حیرت فراوان مشاهده كرد كه تعدادی از ایرانیبا آیت

اقامت  لیسگهائی كه در اطراف او هستند تا قبل از آن در آمریكا و ان
وضعیتی كارشناسان تحلیل سیاسی ما با مشاهده چنین  اند.داشته

-به این نتیجه رسیدند كه آمریكائی های دیگرهمراه با توجه به واقعیت

به این ترتیب  خورد.....اند كه رژیم شاه دیگر به درد نمیها نیز دریافته
اهلل خمینی نیز یک متحد طبیعی غرب از نظر كارشناسان شوروی آیت
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بودند كه ها محاصره كرده او را گروهی از ایرانی الذ، شدمحسوب می
تردید از سوی سازمان سیا در میان بردند و بیسالها در آمریكا بسر می

ای بود كه .. در چنین مرحله.اهلل خمینی جا گرفته بودند. اطرافیان آیت
الحمایه آمریكا تحت»اهلل خمینی را یک شوروی احساس كرد باید آیت

 «.135ص -به حساب آورد.
فشار شاه به دولت  یدرباره، «رانیدر اكا یسقوط آمر»سندگان کتاب ینو

  د:نسینویم، برای خاموش کردن خمینی عراق
و  یآنكه رهبر یبود. برا هاآنن یترن بزرگیان اشتباهات شاه ایاز م» 

 «ع كرد.یرا تسر یكنترل حركت انقالب
 :موالنان گونه است که به قول یو بد

 فزودیم یبادام خشكروغن            ن صفرا فزودیكنجبراز قضا س
 یاستبداد یهانظام یخ در براندازیت تاریو حتم یت الهین مشیو ا

 .است
 :خداوند فرمود 

و طرحی  او اندیشید -رفَ قَدَّیثُمَّ قُتِلَ كَ -فَ قَدَّریقَدّرـ فَقُتِلَ كَ كَّروَاِنَّهُ فََ
چگونه طرحی هم مرگ بر او باد.  افکند. مرگ بر او باد. چگونه طرحی افکند؟ باز

 ( 11 - 11 مدثر) افکند؟
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 مسو بخش
 لوشاتونوفل در استقرار

 
 111نساء  «راً و سَعَهًیاالرضُ مراغماً كث یجِد فیل اهلل یسب یهاجِر فیو مَن » 

های بسیار برخورداری در راه خدا مهاجرت کند در روی زمینآنکس که 
 ها خواهد یافتوگشایش

 
ه شده و یس پس از استقرار در محل تهیاز همان روز اول ورود به پار

ران یبا ا ین اقدام تماس تلفنیها شروع شد. اولتیاستراحت مختصر بالفاصله فعال
و عراق به سرعت در سرتاسر  تیمرز کو یبود. خبر خروج آقا از نجف و ماجراها

 کردهمردم را فراهم  یران و جهان منتشر شده بود و در همه جا موجبات نگرانیا
الزم بود. خوشبختانه  هاآنران و خبر دادن به یتماس با ابه همین دلیل  بود

ر بود. یپذم امکانیو مستق یران به راحتیاز ا یاس با هر نقطهیاز پار یتماس تلفن
متصل  یالمللنیب یشبکه هز بیران نیا یاز شهرها یبعض، تلفن تهران بلکهنه تنها 

ن یر بود. اولیپذامکان ین شهرها به راحتیس با ایاز پار یم تلفنیبود و تماس مستق
 یشخصاً با آقاکه ، درقم بود، دهیاهلل پسندتیآآقای خمینی با برادرشان  تماس
ن یع دادند. اس اطالیو ورود خود را به پار یده صحبت کردند و سالمتیپسند

شخصاً در تلفن صحبت کردند.  ینیخم یبود که آقا ین باریرد آخین بار و شایاول
د هم حق یند. و شاصحبت کن یبا کس یشان تلفنیدم که ایدم و نشنیبعدها من ند
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ها را شخصاً جواب بدهند و از تلفن یبعض ینیخم یرار بود آقان بود اگر قیهم
ز بالفاصله با ید. من نآمیبه وجود م یادهیصحبت کنند اشکاالت عمده و عد

 تیدر مرز کو ی کهتیز از وضعین هاآنتماس گرفتم.  وستونیه در امخانواده
و  شانیات به یاز کو یهرمُ یآقابودند.  و نگرانشده  خبر با پیش آمده بود

 دوستان خبر داده بود. 
ران منتشر شد. اگر یتمام ا س به سرعت دریو ورود ما به پار یخبر سالمت
در مطبوعات فرانسه صورت  ین انعکاسیترباً بدون کمیس تقریچه ورود به پار

 گرفت. 
که در فرودگاه بغداد آماده شده  یاهیبعد از دادن خبر به تهران انتشار اعالم

وجود ها ینگران یبود. برخ یضرور، دادیح میس را توضیعلل سفر به پار بود و
س القاء شبهه یدر مورد سفر آقا به پار یو ارتجاع یت قشریداشت که مبادا روحان

ک یکه  ین اتفاقیز آن را دامن بزنند. تا به حال چنیرک نیکنند و دشمنان ز
. اگر هم در گذشته رخ نداده بود کند مهاجرت «کفر»به بالد ، مرجع بزرگ

گرفت به یا میفته بود و از مراجع صورت گر یتوسط بعضتک و توک  ییسفرها
ک مرجع ین بار بود که ین اولید ایشا .و تنها به قصد معالجه بود یماریل بیدل

هم  آن. بود غرب سفر کرده یایبه دن یماریبدون علت و سبب ب یعیبزرگ ش
ها چندان ین نگرانیا! «اعروس اروپ»معروف به  یان شهر افسانهیا، سیکجا؟ پار

 یت و برخیاز روحان یرادات بخشیاز انتقادات و ا یکیمورد نبود. در گذشته یهم ب
ک یزند؟ دون شأن ینقدر حرف میآن بود که چرا آقا ای خمینی از مراجع به آقا
و وزن را  ینیت سنگید رعایحرف بزند. با یلیبزرگ است که خ یمرجع و روحان

ن انتقاد اشاره یبه ا نجف شان دریهااز صحبت یکیدر  آقای خمینیخود ! کرد
ه عالممرحوم  و دندیتابیرا برنمر قرآن یتفس ؛ندو به آن جواب داده ا هکرد

تنها بعد از انقالب منتشر  ینیخم یآقا اشعار ؛ساخته بودند یرا منزو طباطبائی
حاال حرف ! دیگوب مه شعر باشد و شاعر ست کهید نیشأن مرجع تقل در زیرا شد.

ا قم یو سرنوشت مردم مسلمان از نجف و  یاسالم یجامعهاسالم و ی باره زدن در
 کجا؟  «بالد كفر» و مرکز یک شهر غربیبه تقلید یک مرجع  کجا و سفر

 یابر بالفاصلهرا ه شده یته یهیمتن اعالم احمد آقاس یبعد از ورود به پار
 ها وسازمان اریمتن در اخت، عالوه بر آن .ندخواندتلفنی ها تهران و شهرستان

، یجبهه مل یخبرنامه، رانیا ینهضت آزاد) در خارج کشور یاسالم یهاانجمن
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 یاسالم یهاانجمن یهیاتحاد کا و کانادا ویان در آمریدانشجو یانجمن اسالم
 یتمام یبرا آن یسین ترجمه انگلیگذارده شد. هم چن( ان در اروپایدانشجو
آمده  نور یفهحیه در صیاعالمن ید. متن ایز ارسال گردید نیارها و جیخبرگزار

 است. 
محل سکونت بود.  هاآناز  یکی قرار گرفت. یبررس مورد زیگر نیل دئمسا

س به منزل یپار در بصره و بغداد با من شرط کرده بودند که در ینیخم یآقا
. اقامت شودشان اجاره یاقامت موقت ا یبرا ید محلیوارد نخواهند شد و با یکس

شان و به عالوه یل خود ایخالف نظر و تما غضنفرپوردكتر احمد  در منزل
آن  یباره در یالزم شرع یهاغذا و دقت مسألهگر یخالف مصلحت بود. موضوع د

با  دارید یل مشتاقان را برایس سیدارها. خبر ورود آقا به پارید مسألهبود و سپس 
ن یبعد از ا. آورد به وجودرا  یتوانست اشکاالتین میا کرد ویم ریشان سرازیا

قرار  یبررس مورد دیها بود که باتیها و فعالها و مصاحبهموضوع تماس، لئمسا
 شد.  یم میتنظ یاو برنامه گرفتمی

 یادعوت کردم که جلسهزاده صدر و قطبیبن، یبیحبان یمن از آقا
م یکارها تقس، میل به وجود آورئن مسایهمه ا یهماهنگ یبرا ییم و شورایبگذار

 ،باال ییل ابتدائرد. عالوه بر مسایرا بپذ یکار انجامت یمسؤولشوند و هر کس 
در میان را  یدیس تحرک جدیکردم که سفر آقا به پاریم ینیبشیدانستم و پیم

م متناسب ید بتوانیآورد و با خواهدبه وجود ، خصوص در داخل کشوره ب، ایرانیان
رغم ه بکه آماده بودیم واقعاً  و جداًمن و دوستانمان م. یفه کنیوظ یبا آن ادا
 م. یو هماهنگ کار کن یبه صورت جمع صدریبن مان بااختالفات

 در سفر ینیخم یهم که جزو همراهان آقا ییپور و امال یفردوسان یاز آقا
بود دعوت کردم. شب که جلسه  یس بودند و حضورشان در جلسه ضروریبه پار
قطب زاده  .را هم آورده بودند یچند نفران هرکدام همراه خود یل شد آقایتشک

گررا یدو نفر د یکیو  احمد غضنفرپور یصدر آقایو بن یم خداپناهیكریآقا
ابتدا با هم  یبود. هدف آن بود که چند نفر ین خالف قرار و دعوت قبلیآوردند ا

دعوت از افراد  .مییم نمایتنظ یااساس آن برنامه م بعد بریصحبت و مشورت کن
 . اما طرزو توافق شود توانست در همان جلسه مطرحیمحضور در گروه  یگر براید

که در مورد انتخاب محل  یکار نیز ها و برخوردها وبرداشت جلسه و افراد از یتلق
 است. در کار زین یگرید یهاداد که غرضیشده بود نشان م ینیخم یاقامت آقا
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آن . نداشتم و به آن معتقد نبودمرا ها این نوع درگیری برای من شخصاً آمادگی
 بود.  یمشورت ین جلسهیرن و آخیدار اولید

چهارم  یدر طبقه، ینیخم یمحل اقامت آقا، غضنفرپور آپارتمان آقای دکتر
واقع بود و از همان روز اول ورود كاشان س به نام یارحومه پدر  یساختمان

راهروها  ن افراد دریا یدها شروع شد. تردد و سروصداید و بازدیمراجعات و د
فراوان  یصداها و د. به موازات رفت و آمدها و سریگان گردیموجب اعتراض همسا
 و دکرجلب ز توجه ما را یحضور و تردد افراد مشکوک ن، به محله و ساختمان

 . شدز مطرح ین یتیل امنئسام
 یبدن یند بازرسیآیدار آقا مید یکه برا یت قرار شد اشخاصیحفظ امن یبرا

ان یم ن کار شدند. دریا مأمورها داوطلب و خانم ان ویبشوند. چند نفر از آقا
موجب  مسألهن یبودند. اایشان  همسر یفیخانم سد و غضنفرپور رسان دکترباز

ر یس و سایپار مقیمان یرانیاز ا یشد. جمعبرخی از دیدارکنندگان اعتراض 
 جمله دکتر از، صدریبن یان آقایاطراف نسبت به دوستان و، اروپا یشهرها

ان یبا دانشجو هاآنگفتند که یم، نداشتند یخانمش نظر مساعد و غضنفرپور
 یهاستیشان از مائوئیبودند که ا یهم مدع یبعض اند.نداشته یمسلمان همکار

 نیآمدند از ایم آقای خمینیدار ید یکه برا یمسلمان یهاس هستند. خانمیپار
شروع  شدند وکند ناراحت می یبدن یبازرس راها آن یفیکه خانم سودابه سد

نکه منزل یان مسلمان هم از ایپرخاش. دانشجو یکردند به اعتراض و حت
ناراحت و  یلیز خیانتخاب شده است ن آقای خمینیاقامت  یغضنفرپور برا

را  یفیاحمد غضنفرپور و خانم سودابه سد یمن تا آن زمان آقا معترض بودند.
آقای م یشد سوارکه ن یماش درفرودگاه از  بعد از خروجاختم. شنیده بودم و نمیند
دم که یبعداً فهم نمود. یمعرف، کردیم یغضنفرپور را که رانندگ یصدر آقایبن

 ست. یشان ا ز منزل ایمحل ورودمان ن
مه کاره بر سر ین یک روسریکه  یخانم، ا عصر روز بعدی ورود همان روز
رفت.  ینیخم یآقا اتاق هب، رون بودیبهم  سرش یاز موها یمیانداخته بود و ن

 غضنفرپور یهمسر آقا یفیسودابه سدشان خانم یکردم گفتند ا سؤال یوقت
بعضی از دانشجویان است. ش آقا رفتهیپ یمطبوعات هایارائه گزارش یبراکه است 

خانم  از ییپور و امالیان فردوسیآقاتعجب  با کمال کردند.اعتراض انجمن اسالمی 
احب صبه  ینیخم یاورد. آقایش نیپ یغذا مشکل یمسأله دفاع کردند. سدیفی
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کنند  یغذا از من نظرخواه یهیه کرده بودند که در مورد تهیان توصیخانه و اطراف
یت مسؤولنشود. من  یداریخر یرشرعیغ ییکرده بودند که مواد غذا مسؤولو مرا 

مسلمان  هایاز قصاب یگوشت ذبح شرع یهیردم. تهکواگذار یبیحب یآقا هب را
ها و نوع ینیریها و شمورد نان ر بود. قرار شد دریپذامکان یبه راحت یریالجزا
ن نوع مواد یرود دقت شود. معموالً در ایبه کار م هاآن یهیکه در ته یروغن
چاپ شده  هاآن یبندبسته یرو، هاینوع چرب و حتی بات به کار رفتهیترک ییغذا

 خوک هستند. اما یاکثراً مشکوک و آلوده به چرب یوانیح یهایاست. چرب
 یچندان اشکال ییر مواد غذایبالاشکال است. سا( یروغن نبات) یاهیگ یهایربچ

 نداشت. 

 
 دولت فرانسه اخطار -3
س که هنوز در همان منزل دکتر یدو روز بعد از ورودمان به پار یکی

دند. در آم ینیخم یدار آقایاز جانب دولت فرانسه به ددو نفر ، میغضنفرپور بود
که  یمدت یدر طایشان دادند که به موجب مقررات فرانسه  اطالعآنها  دارین دیا

نخواهند داشت. گفتند که به موجب  یاسیت سیدر فرانسه هستند حق فعال
 و همراهانشان حدود سه ماه اعتبار ینیخم یآقا یورود یزایمقررات فرانسه و

 آن را لغو کند.  ندارددولت فرانسه قصد  و دارد
س یها از ورود آقا و همراهان به پاریداد که فرانسویقرائن و شواهد نشان م

کردند. اما یم یریجلوگ یو اگر خبر داشتند به احتمال قو نداشتند یاطالع قبل
سه ماهه ما  یزایتوانست وینم ایخواست یس دولت فرانسه نمیبعد از ورود به پار

زد. افکار یت و اعتبار دولت فرانسه لطمه میثین عمل به حیرا لغو کند. قطعاً ا
را  یان اجازهید به دولت فرانسه چنیاست و شا یقو یلیدر فرانسه خ یعموم

 داد.ینم
ه با خبرشده بودند؟ بها قبل از ورود ما به پاریس ازاین برنامه آیا فرانسوی

 اطالعات و اخبار ما در آن موقع حاکی ازی وعهما چنین نبود. مجم نظر
که در  امامیبه عنوان نمونه به روایت شریف ) اطالعی مقامات دولت فرانسه بود.بی

اما بعد ها برخی از منابع مدعی شدند که ( ده است رجوع شود.مبخش قبلی آ
در سقوط آمریكا »دولت فرانسه قبال از این سفر مطلع شده بود. نویسنده کتاب 

 نویسد:می« ایران
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موقع مطلع شدكه بتواند او را ه دولت فرانسه از تصمیم خمینی ب»
ها اما بعد از مشورت با تهران به آن، اگر تمایلی به آن داشتند، مانع شوند

وی به  دشمن ترینگاطمینان داده شد كه شاه اعتراضی ندارد كه بزر
پاریس بیاید و او ه كه ب مینی اجازه داده شدخاروپای غربی برود. و لذا به 

 «فرودگاه اورلی شد. وارد 51اكتبر  1در 
که  یدر همان صبح روزکه ایش این است نمع اگر این ادعا درست باشد

اطالع ها یعراقس به یسفر به پار برایم خود را یدر بصره تصم آقای خمینی
ها هم در همان روز با تهران یاند و فرانسوفرانسه داده خبر را به هاآن، دادند

 مسألهتهران هم با سرعت همان روز  و بودندنظر تهران را خواسته و گرفته تماس 
اند. و سپس جواب شاه را همان روز به فرانسه اطالع داده هرا با شاه مطرح کرد

ن امر در یا انجام. استگرفته  ساعت صورت 11ن تماس در ظرف همان یا یتمام
 یگرید ید. خصوصاً که شاه در جایآید به نظر میار بعیآن مدت کوتاه بس

رفتن خمینی به پاریس را اشتباه بزرگ ( 51،11،31 د فراستیداومصاحبه با )
 دولت شمرده است. 

 نه تنها تائیدرا نویسندگان کتاب یاد شده در باال  یان شاه ادعاین بیا
د یخواهد بگویظاهراً شاه من معنا که ی. به اسازدیمخدوش مبلکه آن را ، کندنمی

فشار به دولت عراق برای  مسأله، سیبه پار ینیکه بعد از موافقت با ورود خم
مجدداً مورد بحث قرار گرفته است و متوجه شدند که ، ساکت ساختن خمینی

ر شده بود چرا یگر دیرند اما دیرا بگ آن یاند جلواند و خواستهکرده یاشتباه بزرگ
ها هم در همان مدت ین بررسیا یعنی! س بودیدر راه پار ینیخم یمایکه هواپ
ها را ن صحبتیرسد که احتماالً ایساعت صورت گرفته است.به نظر م 11کمتر از 

به  ینیشوند که از سفر خم یبعدها مطرح ساختند تا مدع ییکایشاه و مقامات آمر
؟ و دولت ! اندتهرند اما نگرفیتوانسته اند جلو آن را بگیو م داشتهس اطالع یپار

 یعمل کرده است. در حال هاآنبوده و طبق نظر  هاآنفرانسه هم گوش به فرمان 
 ست. ین چنین تیکه واقع
اشاره کرده است و  ینیخم یدر خاطرات خود به سفر آقا، ستنیسكار دیژ

است.  یاساسیب ین ادعایکرد. ا یدرخواست پناهندگ ینیخم یسد که آقاینویم
های صبح یکی از روزنامه ستن دریسکار دین سخن ژیافارسی که ترجمه  یهنگام
شد. ن من منتشر یهیجواب، ف آن روزنامهینوشتم. اما با توق یجواب ، چاپ شد تهران
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سکار ین بود که جواب من به ژیا یا برایف کردند؟ آین روزنامه را توقیچرا ا
 ستن چاپ و منتشر نشود؟ ید

 

 فرانسهواكنش به اخطار دولت  -5
 خبر اخطار دولت فرانسه در ایران منتشر شد. در واکنش به این اخطار

ت یشروع به فعال یو مذهب یاسیس یهاتیها و شخصها و سازماناحزاب و انجمن
ها از جانب سازمان فرانسه یس جمهوریخطاب به رئ یمتعدد هایفتلگرا کردند.

 ت مبارز تهرانیروحان، نیمهندس یجمله انجمن اسالم ازها و شخصیت
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد 191تلگرام ، انیدانشجو یاسالم یهاانجمن

تلگراف بازاریان  ،(1،1،31) گروهی از قضات دادگستری ایران ینامه ،(1،1،31)
، دندان پزشکان و داروسازان شیراز، پزشکان یتلگراف جامعه ،(6،1،31) یزد

سیدهادی ، جعفر سبحانی، ناصر مكارم شیرازی) تلگراف علمای قم
سید محمد ، رضا گلسرخی، عقیقی بخشایشی، داود الهامی، خسروشاهی

حفظ حرمت  هاآنکه در  ارسال شد( 9،1،31) ..وكاظم دانش و هدی پیشوائی 
 هان تلگرافیخواسته شده بود. ا، که بر فرانسه وارد شده است یهمانیو احترام م

های چپ فرانسه نیز به سیاست دولت روزنامهبرخی از  وافع شدند.د و موثر یمف
 رای آقای خمینی اعتراض کردند. بفرانسه در ایجاد محدودیت 

فرانسه با آقای  یورسای و مقامات وزارت خارجه یبعد از دیدار نماینده
تحت ( 3،11،11) خصوص.ه ب اومانیتهو  اًعموم ی فرانسههاروزنامه، خمینی
اسلحه از پرستان بیهای میهناگر قتل»  :نوشت «ژیسكار به شاهكمک » عنوان

آقای  ییهاما اعالم، ها قبل نتوانست اعتراض دولت فرانسه را به ایران برانگیزدهما
بر انگیخت. باعث  آقای خمینیفرانسه اعتراض دولت فرانسه را بر علیه  رخمینی د

 ی سابقهبیسف است که دولت فرانسه در امر محکوم کردن دیکتاتوری و کشتار أت
 «کند.شاه سکوت می
س مصادف شد با گسترش مبارزات و یبه پار ینیخم یورود آقا، نیعالوه بر ا

 .یخارج ییمایهواپ یهاشرکت ترادف و کزابه مر و حمله ها در تهرانیآتش سوز
ختند یآو یاآن نوشته یاشهیدر تهران حمله نشد و بر در ش رفرانسیااما به دفتر 

 رفرانس رایکه در فرانسه است ا یزیبه احترام مهمان عز» ا چسباندند: ی
گل به  یهاان با دستهیاز بازار یجمع، اتین عملیهمزمان با ا«. زنندیتش نمآ
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 محمودحاج ن عمل با مرحوم یران رفتند. ابتکار ایدر ار فرانسه یسفدار ید
ها یفرانسود و در رفتار یار حسن اثر بخشیز بسین ین عمل ابتکاریبود. اان یمان

ان یان که همراه با آقایمان ثر بود. بعدها حاجؤو همراهان م آقای خمینینسبت به 
 :ن مورد دادیدر ا یس آمده بودند. گزارش جالبیبه پار یان و دكتر سنجابیمهد

م یدید. شنیس به تهران رسیبه پار آقای خمینیخبر ورود  یوقت »
. به دیجاد نمایا برای ایشان ییهاتیخواهد محدودیكه دولت فرانسه م

نفر آدم مخلص به  10-10شنهاد من یر جمع دوستان طبق پاین د لیل د
شدند با خود همراه كردم و هر ینفر م 320را هم كه جمعاً  یاانقالب عده

م و یک دسته گل به سفارت فرانسه رفتیبا  ینفر 1تا  5كدام در دستجات 
د ید، ر كه آمدیم. سفیرا نمودر فرانسه یسپس درخواست مالقات با سف

ار تعجب كرده بود. به او یراهروها همه جا پر از گل است و بس یتمام
م. دوستان به من اصرار كردند كه من ینده مردم هستیم كه ما نمایگفت

صحبت  هنزد مردم با هم دیاید بیر بایصحبت كنم. من به او گفتم كه سف
 یگل را به پاس مهمان نواز ین دسته هایما ا ر گفتمیسپس به سف .دكن

قدر انقالب ملت یم عالیزع ینیخم یاهلل العظمتیت آحضرملت فرانسه از 
س یم تا به رئیكنیم سفارت فرانسه میران به وكالت از جانب ملت تقدیا

اهلل با قدوم تیپاسخ گفت كه آ در ریسف د.یم نمایآن كشور تقد یجمهور
كه « كند یر سوال میسپس سف »ن كردند.یف خود خاك فرانسه را مزیشر

 اند.اهلل فرانسه را انتخاب كردهتیچرا آ
ک است. یاد و دموكراته آزسملت فران» دهد: یان جواب میانم یحاج

 س جمهورین كردند. اسالف رئیها تدویرا فرانسو، ه حقوق بشریاعالم
در برابر اراده ، د فرانسهیس جمهور فقیرا اجرا كردند. دوگل رئ آن یقبل

 «ب كرد.یم و استقالل آن كشور را تصویر تسلیملت الجزا
 در ادامه سخنان خود گفت: ان یحاج مان

ران یحقوق بشر است. خواست ملت ا یران خواستار اجرایملت ا»
 یادل آزداخاك فرانسه م ینهیاست. بر سهمان خواست ملت فرانسه 

 یآزادن سنن گذشته یزده شده است. و اگر امروز دولت فرانسه به ا
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او هم  ینده بدهكار و بدهیخواهانه ملت فرانسه احترام نگذارد به نسل آ
 «واخواست خواهد شد.

 

 لوشاتونوفل یدهكدهانتقال به  -1
 غضنفرپور در منزل دکتر آقای خمینیاقامت  که یبه علت اشکاالت متعدد

آشنا  یکه به اوضاع محل، سیقرار شد با کمک دوستان پار، به وجود آورده بود
تالش وکمک  یلیخ زادهصادق قطبفراهم شود. مرحوم  یدیبودند محل جد

ک صد یتا شعاع  یحت، سیحومه و اطراف پار یهااز شهرها و شهرک یلیکرد. خ
شد. وضع مسکن یدا نمیپ یمناسب ی. اما جاگرفتمورد جستجو قرار  یلومتریک

 بد بود.  یلیس خیدر پار
د محل یخر، یجاریک محل استیدا کردن یپ یعالوه بر کوشش برا بنا براین

 ز مورد توجه قرار گرفت. یمناسب ن
از دوستان مرحوم دکتر ) یدكترعسگر یم که آقاین جستجو بودیدر ا

از  یعسگر دکتر یداد. آقاپیشنهاد س یرا در حومه پار یاستفاده از منزل( سامی
زمان  شان ازیو با ا اندشتهس اقامت دایها در پارهستند که سال ییهایرانیا

داشتم. بعد از بازگشت  ییس دورادور آشنایدر پار یعتیدكتر شرل مرحوم یتحص
انه ارتباطاتمان قطع شده بود تا یران و سفر ما به مصر و خاورمیبه ا یعتیدکتر شر

 ءدان شهدایشان به مناسبت کشتار میک ماه قبل از سفرم به نجف که ایحدود 
 دادند.  بارهن یدر ا یزدند و اطالعاتور به من تلفن یشهر 11در

 یدر حومه یمنزل همسر فرانسوی ایشان گفتند که یعسگر دكتر یآقا
 یکید مناسب باشد. با یبگذارد و شا اریآن را در اخت است د که حاضرس داریپار

بود اما از جهت ساختمان  یصفا و آرام م. محل بایدیم منزل را دیگر رفتیدو نفر د
بهتر از آپارتمان  یو امکانات فوق العاده محدود و نامناسب بود. معذالک از جهات

متعارف  یبه شرط آنکه اجاره بها، میقبول کرد ین دلیلابه غضنفرپور بود و  یآقا
بابت اجاره  یاگر چه هرگز پول، رفتندین شرط را پذیهم ا هاآن. کنندافت یرا در

 م. ید نقل مکان کردیبه محل جد، . به هر حال روز بعدندبها قبول نکرد
و  یورسا شهرجنوب  یلومتریک 13دهکده نوفل لوشاتو در  د دریمحل جد

 یاباغچه .داشت قرار، سیپار یلومتریک 11حدوداً و س یپار 61 یجاده کنار در
محقر به صورت  یلوشاتو با ساختماننوفل یابان اصلیدر کنار خ، یک بلندی بر بود
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 یکوتاه تابستان برا یاقامت دوره یکه معموالً برا یمحقر یالهایاز نوع و، الیو
، در وسط باغچه داشت یا. ساختمان دو طبقهدنکیک خانواده کوچک تکافو می

 اتاقک یو حمام بود.  ییشوک دستیو  اتاقاول همکف باغچه شامل دو  یطبقه
 یاستفاده یبرا ییو متفرقه بود و جا یکهنه و مستعمل و ابزار باغبانلوازم انبار 

و  یل تخت خواب و صندلیه منزل از قبیگر هم انبار اثاثید اتاقروزمره نداشت. 
ها هم رپلهیپله از کف قرار داشت. ز 11با حدود ، ره بود. طبقه دومیکمد و غ

و دو  6×1 اتاقک ی، محقرک آشپزخانه یدوم  یمستراح واقع شده بود. در طبقه
 م وجود داشت و بس.یقد یهاه به صندوق خانهیشب، ار کوچکیبس اتاق

 
 لوشاتونوفلستاد مدیریت امور داخلی  -1

 بودند. در سرسبز ها هنوزبود که درخت یدر زمان لوشاتونوفلورود ما به 
 هاآناز  یکیشد. یده میبا دیچند درخت ز، ساختمان یجلو یوسط محوطه

مهرماه  یده بودند. هوایش به طور کامل نرسیهاوهیبود که هنوز م یبیدرخت س
 ف و فرح بخش بود. یار لطیلوشاتو بسنوفل

با  یعراق یآقا مهدحاجلوشاتو مرحوم نوفلبه بعد از ورود ما  روز چند
، و پدرشان یمیبرادران كر، دوستقیرف، زادهقا كفاشآحاجدوستانش 
س آمدند. یبه پار یو رضا فراهان ینیر حسیام، دیخانسف یدعلیمرحوم س

 دورادور  51مرداد  11 یقبل از کودتا یهان برادران را من از سالیاز ا یبرخ
 های روزهایعلی خانسفید بعد از بازگشت به ایران در درگیری) شناختم.یم
بود و  در شمال شرقی تهران، كاشانکماه کشته شد. او اهل ر تالطم بهمنپُ

( به یاد او نامگذاری شده است، در کاشانک خانسفیدشهید  راهنمائی دخترانه
ه ب، سالیان گذشته در هاآنعاطفی بود.  عراقی با آقای خمینی بسیار دیدار

در عراقی . بودند طبا هم در ارتبا 11خرداد سال  13رویدادهای  خصوص در
در دهکده اولین دیدار محکوم به زندان شد. دیدار  جریان ترور منصور دستگیر و

امور داخلی به  یاداره، سال بود. با آمدن حاج مهدی عراقی به دهکده 13بعد از 
ها شد. ایشان همراه با چند تن از دوستانش آمده بود و آن ایشان واگذار یعهده

محل  درب یاطراف درخت س یمحوطه کردند.امور به او کمک می یدر اداره
 آقااستراحت  یب پتو و بالش برایر درخت سیکردند. ز ز و مفروشیرا تم، دیجد

با  یعموم یدارهایاکثر د، مساعد و مناسب بود یوضع جو یقرار دادند. و تا وقت
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 ین محوطه نمازهایگرفت. در همیب صورت مین درخت سیر همیشان در زیا
ها شب یبعض آقای خمینی شد.یجماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء برگزار م

 دادند. هنوزین جواب مات حاضرسؤاالا به ی کردند ویم ییهاصحبت نماز از بعد
مختلف  یشروع نشده بودند. اما خبرنگاران از کشورها یمطبوعات یهامصاحبه

، م که از محوطهیبرداران اجازه دادلمیهجوم آورده بودند. ما به عکاسان و ف ییاروپا
ن از مراسم نماز جماعت یمحل اقامت و همچن یهاتیاز فعال، یعموم یدارهایاز د

 کنند.  یبردارلمیف
موجب  ییب در مطبوعات اروپایر درخت سیدر ز آقای خمینی عکس چاپ

ا حداقل در فرانسه یو  ییات اروپایب در ادبیگوناگون شد. درخت س یرهایتفس
د است. و ی. عالمت و سمبل نعمت و تولاست یخاص یمعنا و مفهوم معنو یدارا

به ) بابا آدماست که  یاممنوعه یوهیب همان میت سیحیات مسیضمناً در ادب
از  ناهبا ارتکاب گان و یاز امر خدا عص، با خوردن آن( یات اسالمیگندم در ادب یجا

 بهشت رانده شد. 
برخاست دوستان و  نشست و یتر برابزرگ اتاق، در داخل ساختمان

، اختصاص داده شد آقای خمینیبرای استراحت  ترکوچک اتاقدکنندگان و یبازد
 یدکنندگان خصوصیروزها بازد کردند ویاستراحت م اتاقهمان  درهم ها شبکه 
نماز جماعت در همان ، شدیم یا بارانیرفتند. گاه به گاه که هوا سرد و یپذیرا م
یک صندوقخانه  بود در حدهم  یکوچک تر دوم اتاقشد. یتر برگزار مبزرگ اتاق
 افت. یبه حاج احمدآقا اختصاص  وبه آن راه داشت  آقای خمینی اتاقتنها از  که

فاقد تلفن بود. لذا  یمحل مسکون، لوشاتواول استقرار در نوفل یدر روزها
 یاوقات برا یالعاده مشکل بود. گاهنقاط فوق ریران و سایس و ایارتباطات با پار

 دكتر یآقام. یها استفاده کنهیاز تلفن همسا میبود مجبور یضرور یهاتماس
با کمال  کرد و او یشناخت به ما معرفیگان را که میاز همسا یکی یعسگر
از  یفور یازهایو ن ین بار در مواقع ضروریو احترام اجازه داد چند ییخوشرو
که تا  دهکده یخانه مرکزم به تلفنیاکثراً مجبور بود م. امایاستفاده کن هاآنتلفن 
 م. یبرو، راه بودقه یدق 11دود پیاده ح اقامت محل

عه هم یود ومنزل درخواست تلفن داده  یکه برا گفت یعسگر دكتر یآقا
فرانسه بخواهند  یاگر مقامات رسم، ده استیهنوز نرس او نوبت ست اماسپرده ا
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اکراه توانند دستور بدهند تا خارج از نوبت تلفن منزل را نصب کنند. البته ما یم
 م.یمطرح کن یرا با مقامات فرانسو مسألهن یم که ایداشت

را  مسألهبود. با اصرار دوستان باالخره  یبه هر حال نبودن تلفن مشکل بزرگ
مطرح کردم. و او با کمال متانت و  امنیت منطقه بود مسؤولکه  فرناند یآقابا 

سخت  یلیخها هین گونه توصیاکند. البته گفت  یریگیاحترام قبول کرد که پ
د حدود دو هفته بعد یخود عمل کرد و باالخره شا ی است. اما به هر حال به وعده

منزل ، لوشاتولوشاتو تلفن به کار افتاد. بعد از انتقال به نوفلاز ورود ما به نوفل
تبدیل شد. س یدر پار آقای خمینیموقت  ه دفتربشد بلکه ه نیتخل غضنفرپور

ت یهدا لوشاتورفتند و سپس به نوفلیابتدا به آن محل م رانیا کنندگان ازمراجعه
ن با یس و هم چنیلوشاتو با پاران نوفلیشدند. با به کارافتادن تلفن ارتباطات میم

غذا بر عهده  یهیته، وشاتولورود به نوفل یدر ابتدا نقاط منظم شد. ایران و سایر
 هیس غذا تهیدو روز اول از پار یکیکرد. ید کمک میخودمان بود و هر کس با

آشپزخانه به راه افتاد.  ینبود و به زودادامه ن کار قابل یآوردند اما ایو م ندکردمی
خود من در  یم و همه حتیم کرده بودین خود تقسیروزمره را ب یل کارهایدر اوا

، نبود یادیم. از منزل تا بازار دهکده فاصله زیکردیروزانه شرکت م ید هایخر
 یم. بعد از چند روز آقایکردیه میرا ته انهروزهای نیاز مندیم یرفتیاده میپ

که ساکن هلند بود به ما ملحق ، یمیشدوره دکترای  یدانشجو یشرایمحمد ك
 یمیصفا و صم العاده محجوب و فعال و بافوق، اهل کرمانشاه یجوان یشرایشد. ک

 یاو در تمامبا وجود این رفت. یآشپزخانه را پذ تیمسؤول یو متواضع بود. و
 یانیرانیاز ا یکی، آقا ناصریحاجهنگامی که کرد. یروزانه کمک م یهاتیفعال

ت آشپزخانه را بر یمسؤول، ش آمدیرتاز ا، بود ییدوستان اروپا ییکه مورد شناسا
 عهده گرفت.

، یغفار یهاد، یالهوت، دیمروار، هاینیخوئ یموسو یان آقایاز روحان
د محمد یس یان ماندند. آقایآمدند و تا پا ،(پسر) یصدوق، یصادق خلخال

 آمد و کمک یز مرتب میبود ن هامبورگ یمركز اسالمس یکه رئ، یخاتم
نگاران را ی به روزنامهیها عضویت هیئت پاسخگوآقای موسوی خوئینی کرد.یم

 یکه زمان، طاهره دباغخانم  که در جای دیگری به آن خواهم پرداخت.، پذیرفت
آمد ، ه بودآنان جدا شد از یرهبر بعد از انحراف یکرد ولیم ین همکاریبا مجاهد

خانه و پاسخ به مراجعات به تلفن یمنزل آقا را به عهده گرفت. اداره یامور داخل و
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 یپور و محتشم یفردوس، ییان امالیآقاحاج احمدآقا بود که سه نفر  یعهده
 آن را به عهده داشتند.  ییامور اجرا پور

دكتر صادق بود.  یالمللنیدار امور ببه طور عمده عهده زادهصادق قطب
تمام  م در تماس بود و درئبه طور دا، آقا بوداحمدکه برادر همسر حاج  ییطباطبا

در  از آلمان آمده و یم خداپناهیكر یگرفت. آقایم ورت قرارمشموارد مورد 
 انجامها الزم را یریگیو پ بود شده مستقر در پاریس زادهآپارتمان صادق قطب

 داد. یم
سامان  و منزل سر یوضع اداره، سیبه پار یعراق یبا آمدن حاج آقا مهد

کرد. اما ینم ییرایپذ ین و مهمانان کسابه خود گرفت. تا آن روز از مراجع یاتازه
ا یمرغ و اوقات تخم یگاهر و یو ظهرها با نان و پن یبا چا ییرایشان پذیبا آمدن ا

 .. برقرار شد. .آش و
تر مجدداً د و بزرگیمنزل جد یمحل سکونت جستجو برا یل کوچکیبه دل

هر  یکرد. ولیم یریگیپ یجد یلیآن را به طور خ یمهد ن بار حاجیشروع شد. ا
همان محل  یروه ب رو ی. تا باالخره منزلیافتیگشت کمتر میشتر میچه ب

آنجا را اجاره  یعسگر دكتر یشد و با کمک آقا یخال، لوشاتوسکونت در نوفل
آقای بود که همسر  ین زمانیبه آنجا منتقل شدند. و ا آقای خمینی . وندکرد

وا به هتر شده بود. یضرور یلید خیمنزل جد یهیهم آمده بودند و ته خمینی
رو باز اطراف  یمحوطه در نماز یبرگزار وشده  یبرف یو گاه یج سرد و بارانیتدر

باعث شد که  ناکثرت مراجع ین امر به اضافهیا شده بود.ب مشکل یدرخت س
 نصب کرد.ساختمان  یجلو ید و در همان محوطهیخر یچادر بزرگ یحاج مهد

، به آن آقای خمینید و انتقال یبعد از اجاره کردن منزل جد چند روز
داماد بزرگ ، الدین اشراقیاهلل شیخ شهاببه همراه آیت آقای خمینی یخانواده
 اهلل میرزاآیت) دید مستقر شدند.د و در منزل جنلوشاتو آمدبه نوفل، خانواده
تقی اشراقی قم و فرزند میرزا محمد یزاده (1561 – 1511 الدین اشراقیشهاب

های آتشین معروف بود. آقای اشراقی از شاگردان بود که ایشان در ایراد نطق
به عراق  آقای خمینیبود. پس از تبعید  آقای خمینیبرجسته حوزه و از معتمدان 

های االختیارشان بودند و به سبب رسیدگی به وضع خانوادهایشان وکیل تام
 ساواک ایشان را به همدان تبعید کرد. پس از گذراندن دوره تبعید نیز، مبارزان

کرد. از ایشان می رفتن به قم را نداشت و در تهران زیر نظر ساواک زندگی یاجازه
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 هایمانند: سخن حق؛ پاسداران وحی؛ چهره، لیفاتی بر جای مانده استأت
اقلیم ، دکتر فاطمه طباطبائی) های الزم و حاشیه بر عروة الوثقی.درخشان؛ دانسته

  .(1591و انقالب اسالمی  آقای خمینی یپژوهشکده –خاطرات 
 و دخترهمراه خانواده به منظور دیدار  به 1536اشراقی در سال  مرحوم

به ، زاس مشغول به تحصیل بودگدر داالس تکه ، روحانی اهللفرزند آیت، دامادش
با ماه در آمریکا بود. در چند نوبت هم گفتگوی تلفنی  آمریکا آمد. ایشان مدت دو
اهلل سید مورد مواضع آیت در هائی را که دانشجویانهم داشتیم و من پرسش
هم به  سفر یک قرار بود با ایشان عنوان کردم.، کردندصادق روحانی مطرح می

و  شریعتی درگذشت دکتر . اما با سفر من به انگلیس به مناسبتبیایندهیوستن 
 شد.  میسراین دیدار ، سپس به سوریه و عراق

خود یکی از ، بود داماد بزرگ آقای خمینی ین کهعالوه بر ا، اهلل اشراقیآیت
چند سواد بود.  آرام و با، مردی سلیم النفس و مورد توجه حوزه علمیه قمعلمای 

او خیلی  ها را به من هدیه کرد.که آن، نوشته بود جلد در تفسیر قرآن کریم
آقای مواضع سیاسی اگر چه مسائل به سیاسی توجه داشت و ، سیاسی نبود

اهلل اشراقی اگر چه در برخی از مسائل آیتکرد. تائید و حمایت میرا  خمینی
کسوتان خود روشن بین و با مسائل مقایسه با سایر هم در .اندیشیدمی سنتی

خصوص در ه ب، را با ورود به ستاد بخشی از وظائف روزمرهایشان  جدید آشنا بود.
شدم و به می با ایشان آشنا که بود من اولین بار برعهده گرفتند.ها مورد مالقات

طوری که ما عالوه بر ه ب متقابلی میان ما برقرار شد.و احترام  سرعت اعتماد
از جمله  کردیم.مسائل اعتقادی نیز بحث و گفتگو می یدر باره مسائل سیاسی

 یت اهلل اشراقیآمرحوم  به مجادله کشید. در باره سیگار و مضرات آن بحث ما
ک بار به او اعتراض کردم و گفتم که چرا یاد. یهم بسیار زآن  دیکشیگار میس
رفت. برای یان و ضرر دارد. او توضیحی نداشت ولی نپذیگار زیس! ! کشدیگار میس

 یماده یرابطه، کایاز موضوعات پژوهش من در آمر یکیح دادم که یایشان توض
 متعدد یهاشیه است. آزمایسرطان ربا ( ل كالنترنیمت) گاریس یموثره اصل

 کایل دولت آمرین دلیرا به اثبات رسانده است. به هم ی سیگاریزاسرطان
گار یس یهاپاکت یرا مجبور کرده است که بر رو گارید سیو تول تنباکو یهاشرکت

 یاشراق یبه آقا، ن موردیشتر در ایحات بیسند. با توضیان آور بودن آن را بنویز
ز یهرچـ  كل مضر حرام: یـ قرآن ینیآموزش د یگفتم که بر اساس اصل قطع
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آور و حرام است. انیگار زیـ و س حرام است( انسان یسالمت یبرا) یان آوریز
مرحوم ، ینیخم یک بار در حضور آقایدا کرد. یها ادامه پن بحثین بار ایچند
دن حرام یگار کشیفتوا داده است س یزدیل مزاح گفت که دکتر یبر سب یاشراق
اضافه کردم که خداوند  ح دادم که چرا ویتوض ینیخم یآقا من در حضور !! است

را  فرداگر سالمت ، ن روزه واجبیما مسلمانان واجب کرده است. اما هم روزه را بر
 یبرا یگار چه سودین سید اییشود. حاال شما به من بگو یحرام م، تهدید کند

است.  یعقط یان و ضرر آن از نظر علمیکه ز یحال در، دیکشیشما دارد که م
گار ادامه یبه استفاده از س یاشراق یحق را به جانب من دادند. اما آقا ینیخم یآقا

ست. من هم بحث و احتجاج بیشتر یگار چندان آسان نیاد به سیا ترک اعتیداد. گو
 ادامه ندادم.  شان را مفید ندیدم ویبا ا

 یراتییدر ساختمان تغ، خانواده در ویالی جدید و آقای خمینی با استقرار
 یفردوسان یل شد. آقایکوچک صندوقخانه به مرکز تلفن خانه تبد اتاقداده شد. 

ز به یها بودند و هر کدام نتلفن پاسخ به مسؤول تبه نوب یو محتشم ییامال، پور
رفتند و آنجا هم کار یم، بود هاآندر اختیار  هنوز که، در آپارتمان غضنفرپور تنوب

یک روحانی دیگر هم به ، این سه نفر عالوه بر .داشتندبر عهده  را هاپاسخ به تلفن
 مستقر( منزل غضفرپور) اریسپ دفتر در ها ملحق شده بود که در تمام روزآن

سفارت ایران ، دانشجویاناسالمی  یشده بود. هنگامی که دانشجویان عضو اتحادیه
اسنادی دست یافتند که در آن جا به ، در پاریس را اشغال و سفیر را بیرون کردند

 مسؤولهای دفتر را به جوان همه روزه گزارش فعالیتداد این روحانی نشان می
بود.  مشکل لوشاتون به نوفلیرفت و آمد مراجع داده است.ساواک در سفارت می

ا هآن اما ساعات رفت و آمد ندکردیکار م بودند وو راه آهن های عمومی اتوبوس
ان یس اتوبوس میک سروی، یعراق یمهدبا همت حاج محدود بود. یلیخ به دهکده

با خلوص ، ییم سنایعبدالكر یآقا. اندازی شدراه سیلوشاتو و آپارتمان پارنوفل
بعد از انقالب به  ییسنا یداد. آقایم انجامفه را ین وظیا، یو صداقت و پرکار

مختلف  یکشورهار در ین نوبت به عنوان سفیوزارت امور خارجه رفت و چند
 منصوب شد. ییاروپا
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 سیورود همسرم به پار -2
هم برای همسرم ، لوشاتوس و استقرار در نوفلیچند روز بعد از ورود ما به پار

زاده او را از فرودگاه به س آمد. صادق قطبیبه پارآقای خمینی دیدار من و هم 
برادرم و همسر پسرم دختر ، جهیا خدیرون سفر عروسم ـ یمنزل خود برد. در ا

حسین مهندس  یهمسرم و آقا یبرادرزاده، عهیزهرا طلن یل و همچنیخل
( ستوده) ها را به دخی خانمهمسرم مراقبت از بچهبا او همراه بودند.  یمظفر

همسر  و سپرده و به پاریس آمده بود. دخی خانم از اعضای سازمان مجاهدین
او جدا شده بود. شوک  ازحسین روحانی بود که به علت مارکسیست شدنش 

مشکالتی که در جدا  یهمسرش به اضافه ناشی از مارکسیست شدن سازمان و
افسرده کرده بود.  شدن از سازمان برای او ایجاد شده بود او را به شدت بیمار و

پیش ما آمده بود. ، شوهرخواهرش، رضا رئیسی طوسی یبه توصیه دخی خانم
خواست خواندند. همسرم بعد از یک هفته میمی« خاله ستوده»را  فرزندانمان او

غذا برای  یتهیه نظارت بربنا به دالیل امنیتی و برگردد اما به اصرار حاج احمدآقا 
 برگشت خود را به تعویق انداخت و مدت بیشتری ماند.آقای خمینی 

 آذربایجانازآزادی خواهان به نام ، لیعهباقر طهمسرم دختر مرحوم میرزا 
است. مرحوم طلیعه که تحصیالت خود وی خود را در نجف تا مرحله اجتهاد طی 

خواهان پیوست و به علت بازگشت به تبریز به صفوف آزادی بعد از، کرده بود
معروف شده بود. او ناشر و نویسنده « باقر نطاق»اش در فن خطابه به زبردستی

شرح حال آن ، دكتر باقر عاقلیبود. كلید نجات و طلیعه سعادت دو روزنامه 
، دوستان نزدیک و فعال در آمریکا .(هاپیوست) به اختصار آورده است را مرحوم

ی و دکتر جلیل ضرابی که نگران ئنظیر دکتر طباطبا، به خصوص در هیوستون
لوشاتو و من بودند به همسرم پیشنهاد کردند که به نوفلامنیت آقای خمینی 

و ماجراجوئی که از پدر مرحومش به ارث  مقاومت و ایثار یهمسرم با روحیهبیاید. 
لوشاتو دخی خانم سپرد و به نوفل دختر بزرگمان سارا وخانواده را به ، برده است.

 آمد.
از  جخار -ران یا یدر نهضت آزاد یزاده عالوه بر همکارمرحوم صادق قطب

ما بود. فرزندان من او و دکتر چمران را  یک خانوادگیار نزدیاز دوستان بس، کشور
 کردند. یصدا م« یعمو مصطف»و « عمو صادق»
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، که به جز صورت یبا یک روسر، ت حجاب خودیرعا یکا برایهمسرم در آمر
 یتا رو، ار بلندیگشاد و بس( دیاکثراً سف) راهن سادهیک پید و یپوشانیسر را م
ها به کرد. تمام امور خانواده از بردن بچهیم یرفت و آمد و رانندگ، قوزک پا

 بود. همسرم روز بعد او یهمه به عهده، احتیاجات روزانهپزشک و خرید ، مدرسه
مصادف بود با  یلوشاتو آمد. ورود ون پوشش به نوفلیبا هم به پاریس ورود از

در حضور جمع  ینیخم یآقا، که وارد شد ی. زمانلوشاتوانتقال ما به نوفل
و کامل است. اگر چه همراهان  یواقع ن پوشش حجابیگفتند که ا، حاضران

ک یاو مدت بیشتری ماند.  اواما ، کا برگشتندیبه آمر یروز 11-1همسرم بعد از 
 یدن دوستان به لندن رفت و برگشت. عروس ما و برادرزادهید یبار هم برا

و به سرعت با  یبه زود، بودند یاشراق یهم سن و سال دختران آقاکه ، همسرم
 یدند. با آمدن همسر آقایگذرانیدوست شدند و اکثر اوقات را با هم م یلیهم خ

رفت ، یعسگر یآقا یالیو یروه ب رو یالیلوشاتو و اجاره کردن وبه نوفل ینیخم
و  یخصوص یرفتارها شتر شد. همسرم ازیا و زهرا به اندرون بیرو، و آمد همسرم

خاطرات ، پشت صحنه یدادها و گفتگوهایز از رویو ن ینیخم یآقا یخانوادگ
ن خاطرات یدوارم او ایکنم و امیق میدارد و من او را تشو یدنیار جالب و شنیبس

که به  یدوستان یس برایرا از پار ییهاسازد. گاه به گاه داستان ن و منتشریرا تدو
ق ین خاطرات تشویهم او را به نوشتن ا آن هادهد و  یند شرح میآیدارش مید
ه من و یمستمر عل ییذایم و حرکات ایکنند. اما آنچه امروز ما شاهد آن هستیم

ن ینوشتن ا یهمسرم او را چنان ملول و دلتنگ و ناراحت کرده است که برا
 کند.یندارد و امتناع م یخاطرات آمادگ
به سر  ییالیها در همان ساختمان وشب، لوشاتواول ورود به نوفل یدر روزها

. اما باشد بروم ستاددیک زای که ن. خواستم به یک هتل یا مسافرخانهبردمیم
بود در  یکوچک یالقییی دهکدهلوشاتو نوفلم. یافتی م کمتریگشت شتریهرچه ب

وجود نداشت. چند مسافرخانه بود  یس و در آن اطراف هتلیپار یاصل یکنار جاده
راق و استراحت شبانه تا یشتر برایقرار داشتند و ب یکه در کنار جاده اصل

لوشاتو ن شهر به نوفلیترکین بود نزدیه سنگیل نقلیها و وساونیرانندگان کام
ک یکه در فواصل نزد یگریا دو شهر دیک ین شهر و یا یهابود. اما هتل یورسا

 م. یدا کنیپ ییم جاینداشتند و ما نتوانست یخال اتاق، بودند لوشاتوبه نوفل
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ک مهمانسرا ین دهکده یم که در ایمطلع شد، دوستان یبا جستجو باالخره
به  ن مسافرخانهیاز ا، م فرانسهیمق یرانیان ایاز دانشجو یکیوجود دارد. به اتفاق 

 51 یکوچک با شب یهااتاقم. مسافرخانه با یدار کردید Au Vieuy Puitsنام 
از  یانمونه) بست.یعوارض هم بر آن م یگاه کردیم. البته فرانک فرانسه اجاره

جای خیلی ( است.ها آمده وستیپ در بخشن مهمانسرا یدر ا اتاق ینهید هزیرس
 یبرا که بود آن مهمانسرا نیا در اشکال تنها نبود اما خیلی هم بد نبود.مناسبی 

م. اکثر یکردیم عبور مهمانسرا از سالن بار یستیطبقه دوم با ها دراتاق به رفتن
-یم یانین سالن مملو از مشتریا، ل آخر هفتهیتعط یهاشب به خصوص، هاشب

 یسالن آن چنان آکنده از بو یخوردند و فضایشد که به حد افراط مشروب م
ار سخت و یتحمل آن بس، ندکه اهل مشروب نبود هاآن یمشروب بود که برا

 آور بود.عذاب
ط یوقت در محریک تا دیصفحات موزخراش تند و گوش یهاآهنگ

کننده ناراحت یصدا، گاریدود س، تند مشروب یشد. بویمسافرخانه پخش م
ن یخوشبختانه ابود.  کرده یمیما عذاب ال ین محوطه را برایک عبور از ایموز

شه بسته بود و یکه هم، از کوچه مجاور آن داشت یاجداگانه یمسافرخانه در ورود
ر مهمانسرا صحبت شد و او موافقت کرد که یکرد. با مدیاز آن استفاده نم یکس

اط به یداخل ح یهااط و سپس از پلهیبه حدر از آن ، راه ورود و خروج مهمانان
 یهااتاق یتمام باًیتقر مهدی حاج ،نامراجع تعداد شدن ادیز با دوم باشد. یطبقه

هم که  مهندس بازرگان .بودو به مهمانان اختصاص داده  کرده اجاره را مسافرخانه
شان هم هر یدا کرد و در آن مستقر شد. بعد از ایپ یاتاقمسافرخانه همین در  آمد

تمام  یکه به زود یدر همان مسافرخانه گرفت به طور یاتاقکس که آمد به ناچار 
 آمدند اجاره کردند و هر شب دریکه از تهران م ایرانیانیمسافرخانه را  یهااتاق
هرگز به د در گذشته ین مسافرخانه شایکردند. ایاستراحت م ن نفریچند اتاق هر

و استقرار او و  یبا آمدن مرحوم عراق ده بود.یبه خود ند یآن اندازه مشتر
وقت ریها دکه شب نداط را هم گرفتید در حیکل، دوستانش در همان مسافرخانه

، م مزاحم دربان مسافرخانه که خسته و کوفته و بعضاً لول و مست بودییآیکه م
 ین مسافرخانه فرصت برایمهندس بازرگان در ا استقرار م. پس ازینباش

سرد بود اما قدم رفته هم  یلوشاتو رونوفل یشتر شد. هوایدو جانبه ب یهاصحبت
 د. آور بوزود نشاط یهامخصوصاً صبح، یزدن در آن حوال
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 داخل ایرانتنظیم ارتباط با  -1
با نصب تلفن امکان ارتباط با ایران فراهم شد. در ایران کارمندان دولت در 

 چند روز بعد از نصب امااعتصاب کرده بودند. ، از جمله مخابرات، تمام ادارات
که از مدیران مخابرات بود با من ، حمید یزدی مهندس، امبرادر زاده، هاتلفن

خواهد در می، کارمندان اعتصابی مخابرات اطالع داد که نماینده تماس گرفت و
مهندس پاریس با تهران با من صحبت کند. آقای  ی ارتباطربرقرا یباره

تماس گرفت و اظهار  المللیكارشناس مركز سوئیچ بین، عبدالصالح كهزادی
سوئیچ یا مرکز ، مخابرات یالمللی ادارهداشت که کارمندان واحد مکالمات بین

فقط برای حفظ ارتباط پاریس با ، شماخواهند با اجازه و اطالع میالمللی بین
از آن  .پیشنهاد این کارمندان موافقت شد و با نظر شوند. حاضر بر سر کار، ایران

در هر ساعتی از شبانه روز تماس تلفنی ، توانستیم با هر نقطه در ایرانپس ما می
مرکزی های شهرافرادی در اعضای دفتر از پاریس به منازل و یا دفاتر . برقرارکنیم

در مدنی اهلل آیتدر اصفهان یا  اهلل طاهریآیتبه عنوان مثال دفتر  ،ایران
 و زدندمی تلفن ،شیراز در دستغیباهلل آیت ،یزد در صدوقیاهلل آیت ،تبریز
پیاده و  ضبط و بالفاصله از نواررا کنندگان بیانیه دریافت ند.خواندمی را هابیانیه

ارزش کارمندان مخابرات به  پر کردند. این یکی از خدمات بسیارتکثیر و توزیع می
های آقای خمینی این خدمت با ارزش موجب شده بود که بیانیه انقالب ایران بود.

ایران منتشر شود. در اهمیت این خدمت همین  سرتاسر ترین مدت دردرکوتاه
ها با چه سرعتی در ایران خواست بداند این بیانیهمی نگار رویترخبر بس که 

ن در ایران آ ارپاریس با زمان انتش ها را درزمان انتشار بیانیه شوند. اومنتشر می
از صدور در پاریس به شهرهائی  پسساعت  3ها بیانیهو دریافت که  بررسی کرد

 شود.رسد و توزیع میمشهد و... می، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان نچو
 عالوه بر، با تهران و سایر شهرهای ایران تلفنی شبانه روز برقراری ارتباطبا 
 اخباردریافت ، پاریس به ایران ها ازبیانیه ها وریع و آزاد پیامتادن سسفرامکان 

زدند و اخبار را ستاد زنگ می ها به دفتراز تمام شهرفراهم شده بود. ایران نیز 
 .شدته میشیا نو این اخبار یا در نوار کاست ضبط گفتند.می

به شرح زیر ایران  از تهران و برخی از اخبار های دریافتیپیام ای ازنمونه 
 است:
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امیدوار است پشتیبانی  ی ملیجبههـ منابع آگاه معتقدند که  25آبان  1
شریف اهلل خمینی را کسب کنند و سپس در صورتی که از سریع حضرت آیت

خواسته شود کنار برود و جبهه ملی جای آن را بگیرد. خود را به شاهنشاه  امامی
 ایران به عنوان یک راه حل سیاسی قابل دوام برای آرام کردن ناآرامی معرفی کند.

 روزنامه دراحمد شاملو  از مقاله گزارشی -51 ،5،33 برابر 25آبان  31       
است دکتر یزدی آقای خمینی را به  داده شد که نوشته -چاپ لندن -ایرانشهر

 های اسالمی دانشجویان را تقویت کند. پاریس آورده است تا انجمن
های معروف رسانه خبرنگار، مازندیها و تحریکات فعالیت گزارشی از 

 های پاریس دریافت شد.خبری انگلیسی علیه فعالیت
اند. را گرفته ایموسوی از کویت: در قم عده - 1،33،51 برابر 25بان آ 35

 را دستگیر و با هلیکوپتر صادق روحانیسید محمدحدود یک صد نفر را ـ 
اند. در قم را بردهمرعشی نجفی اهلل فرزند آیت سید محمود نجفیاند ـ برده

 شهید داده است. در 911تظاهرات میدان ژاله ، تهران درگیری بوده است. در
نفر زخمی  511، است. در حوالی مسجد قبای تهران تظاهرات بوده پانزده منطقه
عالمه نوری تیر خورده است. در قم قرار است به منزل علما  اند.و کشته شده

های عربی و انگلیسی فرستاده بروند. در مشهد و تبریز تظاهرات بوده است.اعالمیه
 شود. 

 ای از ایران چنین گزارش داد:تلفن کننده - 3،33،51با  برابر 25ا آبان1
گزارشگر ) نفر 11سوم شعبان  نفر؛ 611بازرگانی ها:آمار تلفات در بیمارستان

 13 نفر؛ 111بهادری  نفر؛ 111سینا  ؛(نفر ذکر کرد 111دیگری بعداً آن را 
نفر. همین گزارشگر  119نفر. جمع  6روزی ژاله کلینیک شبانه نفر؛ 15شهریور 

 اسامی دستگیرشدگان را به شرح زیر بیان کرد:
ـ دکتر  اهلل مرعشی ـ مهندس بازرگاناهلل گلپایگانی ـ پسر آیتآیت پسر
اصغر حاج سید جوادی ـ اسالم کاظمیه ـ فلسفی ـ دکتر پیمان ـ علی  سحابی ـ

 ! ایمقدم مراغه
امروز در تهران اوضاع آرام بود.  - 3351دهم نوامبر با برابر 25آبان  33

قرار بود اجتماعی بشود که نشد. یعنی نگذاشتند. تمامی  توپخانهدر میدان 
 همه جا در اشغال بهارستانمیدان ، ژالهمناطق اشغال نظامی بود. میدان 
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صبح  11ها را بسته بودند. از ساعت ها و خیاباننظامیان است. تمامی کوچه
ر رانی به میدان ژاله و شهباز و فوزیه را متوقف ساختند. یک خبخطوط اتوبوس

جسد زن و  611جسد مرد  1963موثق حاکی است که در بهشت زهرا تا به امروز 
 ها تحویلجسد بچه به خاک سپرده شده است. جسدها را به خانواده 11
اقدام  بهبهانیانتوسط  خوانساریدهند. علت تحویل آن است که آقای می

 جسدهااند. به همین دلیل شمارش ها هم قبول کردهنموده است و دولتی
 نفر است.  3111پذیر شده است. تخمین تلفات نزدیک به امکان

اصغر حاج علیخود را معرفی کرده است. ممکن است  دكتر سحابیـ 
 هم این کار را بکند وی فعالً متواری است.  سید جوادی
در  بیمارستان شفا یحیائیاننشده حاکی است که در پشت  تأییدـ خبر 

سربازان چند  اند. ازآتش زده، زاارتشی را با بمب آتشخیابان ژاله چند خودروی 
 اند. نفری کشته شده و بقیه فرار کرده اند. از مجاهدین نیز چندنفری کشته شده

ها را اند. تعداد آنـ از جمعه تا به حال تعداد زیادی سرباز و افسر کشته شده
 اند. نفر به باال ذکر کرده 51از 

شود و دو نفر کشته می، کنندشمیران محاصره می ـ سه سرباز فراری را در
 کند. یک نفر فرار می

 ـ بازار هنوز بسته است. 
 ! ! اندرا از راه لیبی دزدیده صدر: امام موسیـ رادیو دولتی

ام شنیده» :گفته استدكتر مهدی بهار هبر سعید سلطانپو - 25آبان  10
اند و تحت کنترل این سه احاطه کردهصدر او را یزدی و بنی، زادهدر پاریس قطب

است  هنتوانستسنجابی ها باشد. حتی بدون وجود و حضور آننفر کمونیست می
ام تحت عنوان محاصره خمینی با خمینی مالقات کند. من این خبر را نوشته

سپس « چاپ کنم.( قیام ایران) خواهم در روزنامهکه می، وسیله ایادی کمونیست
ای مارکسیست قرار است خبر دیگری هم هست که عده» :گویدمیسلطانپور 

 ...واعظ به منبر بروند.عنوان ه ات بهلباس آخوندی بپوشند و در ایام محرم در د
لیون تومان به اطالعات و کیهان و سایر جراید اعتصابی کمک یم 51خمینی مبلغ 

پدرت را در کرده و صبح امروز فردی به من تلفن کرد که اگر روزنامه منتشر کنی 
 «کنیم.را راضی میو آوریم و اگر منتشر نکنی تمی

اهلل خمینی در پاریس آیت» :فلتمنرئیس وقت ساواک در گفتگو با ، مقدم
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و این دو نفر  زاده قرار داردتحت تاثیر عواملی از جمله دکتر یزدی و صادق قطب
 «کنند.او را هدایت می

کردم. روشن است که برخی یادداشت میمن این مکالمات روزانه را در دفترم 
شدگان ها و کشتهبخصوص آمار زخمی، هااز این اخبار موثق نبودند و در گزارش
های روزانه است که هایی از یادداشتنمونه اغراق وجود دارد. آن چه در باال آوردم

 اند.از گزند روزگار باقی مانده
-سوال و توضیح درباره طالقانی واهلل یتآتلفن  -11 ،33، 10برابر 25 آذر 3

 ی توافق آقا با سنجابی.
منع مقررات عبور و ، 9امشب بعد از ساعت  - 1،35،51 برابر با 25آذر 31

 تظاهرات بیشتری رخ داده است. صداهای گلوله شنیده، شد مرور شروع
 نفر کشته 11ها وضع وخیم است. در گرگان حداقل در شهرستان شود.می

ای بوده است و تعداد زخمی و صفهان تظاهرات وسیع و گستردهاند. در اشده
در تهران همه جا نوارهای سیاه از درختان و دیوارها آویزان است.  کشته بسیار.

که شاه گاهی ، كاخ گلستانو  كاخ دادگستریتظاهرات وسیعی در مقابل 
ها اکثراً مغازهرخ داد. بازار و ، کندپذیرایی می جاآنهمانان خود در یاوقات از م

باز ، فروشندکه به صاحبان عزا گل می، هاها و گل فروشنانوایی بسته هستند. تنها
ها بسته هستند. یک منبع خبری ها و تمامی بانکهستند. بسیاری از وزارتخانه

گفت که ادامه اعتصاب باعث کاهش موجودی مواد غذایی به سطح ذخیره برای 
 اری از مواد غذایی کامالً محسوس است. شده است. کمبود بسی، سه ماه

نوشت که خمینی در محاصره ایادی  روزنامه قیام ایران : از تهران
 زاده اسم برده است.کمونیست است و از دکتر یزدی و صادق قطب

 در تهران گفت که ادامه اویسی - 2،35،51( سه شنبه) 25 آذر 31
روش مالیم سربازان گران خارجی است که از ها همه کار اخاللشورش

كالشینكف ها که به کالنتری حمله کردند به کنند. او گفت آنسوءاستفاده می
 مجهز بودند.  روسی

نفر  11شب جمعه تا به حال ، گفت که از آغاز محرم سخنگوی دولت
اند. محرم با تظاهرات عظیم مردم در تمام شهرهای ایران شروع شد. کشته شده

 اند.نفر بازداشت شده 153نفر مجروح و  33گفت که سخنگوی دولت هم چنین 
ها خیلی بیشتر از این است. ها نشان داد که تعداد زخمیاما مراجعه به بیمارستان



 شروع یک پایان 001 

مجروح  1تا  3دو پرستار در بیمارستانی در گرگان گفتند که در هر ساعت بین 
مجروحین های تهران مملو از گویند که بیمارستانآورند. مشاهدان صحنه میمی

 را شدگان کشته تعداد اند.کنده جدیدی گورهای ،شهر قبرستان در هستند.
دقیقاً معلوم کرد. اما به مراتب بیش از تعدادی است که دولت گزارش  تواننمی
 دهد. می

وزارت امور خارجه »  واشنگتن پست: -2،35،3351برابر با  25 ذرآ 31
ایران باید در رفتارهای خودشان دقت بیشتر آمریکائی ساکن  هزار یا 11گفت 
و مواظب باشندکه در طی ماه مبارک محرم تظاهرات تبدیل به تظاهرات  کنند

شد که آیا دولت کارتر  سؤال( سخنگوی وزارت خارجه) ضد خارجیان نشود. از او
و بایستد و بماند؟ او جواب  تواند با اوضاع جدید مقابله کندمعتقد است که شاه می

 . «تواندا معتقدیم که او میکه م داد
به هتل  کامروز از نیویور -سرهنگ مصور رحمانی: طرحی برای ارتش 

تلفن زد. یکی از دوستان او را معرفی کرده بود که از افسران اخراج شده ارتش و 
هایی هم کرد. شخص مطمئنی است. او اطالعاتی در مورد ارتش داد و توصیه

 قرار است:های او از این ی حرفخالصه
ترین جوانان ایرانی نیروهای مسلح ملت ایران ودیعه ملی است. که از پاک»

تشکیل شده است. اصالت ملی این نیروها باید حفظ شوند. او همچنین پیشنهاد 
ی ارتش به سه گانهخانه موقت به وجود آید. نیروهای سهکرد که: یک وزارت

ها یک شورای انقالب برای دام از آنسازمان جداگانه مستقل تبدیل شوند. در هر ک
شروع به  ترهای پایینهمکاری با نیروهای ملت به وجود آیند. این شوراها از رده

ها برسد. شورای تا به باالترین رده انتخاب کردن کنند و به صورت مخروط برود
برای شورا انتخاب کنند. ، مثالً سه نفر را، محافظت از گردان پیاده افرادی را

ها برود به شورای هنگ. شورای هنگ یک نفر را برای شورای لشگر ی آنایندهنم
شورای .. و شورای لشگر یک نفر را برای ارتباط با وزارتخانه. نمایندگان عضو .و

سه نفری ارتباط مستقیم داشته باشند.  شورای محافظتمستقیماً با یک  لشگر
خانه کنترل داشته باشد. ها از طریق وزارتی عزل و نصباین شورا بر کلیه

ها توسط فرماندهان ابالغ گردد. این شورا انتخاب کند. فرمان فرماندهان نظامی را
ی تسلیم دادگاه صحرایی شود. وظیفه، مقامی تخلف کند هر فرماندهی در هر

 شورای محافظت ـ دقت در حفظ افراد واحد است. 
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ابر تجاوز اجنبی است. نیروهای مسلح به هزینه ملت و برای حفظ ملت در بر
 وظیفه دفاع ملی به هیچ وجه نبایستی به برادرکشی تبدیل شود. 

 سرهنگ ستاد مصطفی موسوی »ی مطمئن:اسامی افسران امتحان داده
سرهنگ هوایی مرتضی ؛ 19متری شرقی شماره  13ـ تهران پارس ـ خیابان 

ی سپس شمارهوی  .13کوچه دهم شماره ، ـ تهران ـ خیابان بخارست انشایی
 .«های خود را در نیویورک داد تا با وی در صورت لزوم تماس بگیرمتلفن

 دانشجویان فعال پاریس و که از فرهاد – 51 ،50،35 برابر با 25 آذر 53
ـ چاپ لُوَمتَن گزارش روزنامه ، نشریات فرانسه بود مسؤولدر گروه سیاسی 

ران یا یگراک متفکر چپیبه عنوان ، شاکری خسرو داد که ازاطالع پاریس را 
 ینیخم اش صحبت از شاه ودر مبارزه همه»  رده است که:کدرباره انقالب نقل 

 یعزا، فاجعه است بت ویک مصین یاست؟ ا یاست نه کارگران. مگر مبارزه شخص
 یو رهبر« برالیل یمل یبورژواز» به هم چنین  یخسرو شاكراست.  یمل

 «بود.فحش داده ، یمذهب یارتجاع
 تلفن از تهران که به علت تعداد زیاد -5،3،53با  برابر 25ماه  دی 35

نیاز شدید به کیسه خون دارند. بعد از این ، های خیابانیدرگیری ها درزخمی 
ژنو تماس  در صلیب سرخ بین المللیدر دفترمرکزی  Tecortin تلفن با آقای

کردم. قبول کرد و  گرفتم و با گزارش وضعیت بحرانی درخواست کمک فوری
، مشهد ها درضمناً گفت صلیب سرخ اطالعات فراوانی از وضعیت زندان او فرستاد.
 تواند منتشر سازد. کرمانشاه دریافت کرده است. اما چون مخفی است نمی، قزوین

 
 : که دیاطالع رس -35،3،53 برابر 25دی ماه  55

ان یاطرافی درباره آقای خمینیبه  یانامه یط یحائر یمهد یآقا -1
 داده است.  ییهشدارها یسنجابست یمارکس

حفظ  ینه برا یکا و گنده کردن سنجابیگفته است که فشار به آمركاتم -1
ار. سنجابی انتخاب یاست در برابر آقا و بخت یشدن به سنجاب یراض، بلکه اریبخت
 ست. هاآن
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ها ییکایآن است که آمر یگفته است که: خطر جد ریچارد فالک-5
ابد و سپس ید ـ بعد هرج و مرج توسعه یایکار ب ینه و دولت آقا رویبگذارند کاب

 رد. یکا صورت گیآمر یک کودتای

درازمدت  یتر از آنند که برنامهها احمقییکایگفته است که آمر كاتماما -1
 داشته باشند.

نظر درباره صاحب از هرکس که ییکایخبر داد که مقامات آمر دیاحسان ام 
ز یگفت از او ن یاند. وکرده یاند و از او نظرخواهباشد دعوت کردهیران میا مسائل

 ر؟ یا خیشده است برود  ین دعوتیچن

د و یآین بود که گر برود بهتر است هم اطالعات به دست میبه نظر ما چن
انقالب احتماالً به نفع ، را هاآن یاطالعات و نظرات جهت فکر یهم با دادن برخ

 مسائلگفت که در  یگزارش خود را داد. و، بعد از رفتنش یخواهد داد. و رییتغ
 صحبت کرده است:( .D.Dوزارت دفاع) هاآنر با یز

 ره شود. ید که روابط تیخواهد کوش اسرائیل .1
 ستند. ید. قابل اعتماد نیکا حساب نکنیسران ارتش آمر یرو .1

 یبرهم خوردن ارتش به معنا یران به معنایرفتن شاه از ا .5
 . استاش یسنت

 ران سربازها اول مسلمانند بعد سربازند. یدر ا .1

 اند. شاه پرست شده یتا حد، سربازها، مرداد 11بعد از  .3

 ست. یمحبوب ن یرتبهیک افسر عالی یحتدر ارتش ایران  .6

ارتش فرق دارد.  یمردم با رهبر یمردم با ارتش با رابطه یرابطه .1
ارتش خلع سالح  یروان یک جنگ طوالنیارتش از مردم جداست. در  یرهبر

 شود. یم

 د است. یو شد یقو یلیران و ارتش خیدر ا ییکایاحساس ضدآمر .1

مردم اسلحه  یستند به رویحاضر ن یاز افسران شهرستان یاریبس .9
 بکشند. 

 طالقانی: ـ 11،1،19 با برابر 31بهمن  1
توجه  هاآنل و به یب و تجلیبحت همها باید از ارتش باز هیدر اعالم .1
 بشود 
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امبرگونه در زمان فتح مکه عمل شود. موقع یپ، رانید به اوموقع ور .1
 یت اسالمیگفته شود. هم به لحاظ ترب اذهبوا انتم الطقاا قبل از آن یورود 

د محاکمه و یکه شرعاً و عرفاً با یر از کسانیغ ت.یو هم به لحاظ مقام روحان
عفو ، م سابقیدر رژ مسؤولر مقامات یر وزراء وکالء و ساینظ، مجازات شوند

 ه شود. یتک یتوبه و اصالح عموم یمسأله یداده شود. رو یعموم

 کرده است. یبانیت و پشتیای اعالم حمار آلمان در نامهیسف .5

 یهایخبرگزار ینامه در مورد خبر ارسال شد. هم برابیتکذ .1
 ( ؟یچه خبر) هانیک یو هم برا یخارج

مت یاز ملت و دولت فرانسه در موقع عز یانده به تشکر و قدریتوص .3
 س.یدر پار

 طالقانی: 31ـ  16،1،19 با برابر 31بهمن 6
 ان داشت. یها بها و توطئهسهیخود را از دس ینگران -1
ر یها فوج فوج به تهران سرازت از شهرستانیگزارش داد که جمع -1

 اند. شده

کرده ایجاد  یکنند نگرانیزهرا صحبت م نکه آقا در بهشتیاعالم ا-5
 ( طالقانی اما نگفت چرا؟) است

ده است که با یرس مربوط به بختیار یهایااز دولت و جبهه یاخبار-1
 ش خواهد آمد. یپ یاآمدن آقا فاجعه

م بروند فرودگاه را یاند که مردم را سوق بدهان نظر دادهیاز آقا یبرخ-3
 . ن نظر رد شدیرند. اما ایبگ

بدهند که مردم در بهشت زهرا جمع شوند. به  یاهیشد اعالم قرار-6
 نشود. یریدرگ، کنند یه شود که سعیمردم توص

 پراکنده در سطح شهر وجود دارد.  یهایراندازیت-1

 کنند.  جهها تویبه ارتش واشاره هم به همافرها  خود یهیانیدر بآقا -1
ار امروز در مصاحبه یبخت :مفتحدكتر ـ  53،3،53با  برابر 25بهمن  3

ر نبوده یبه عنوان نخست وز نامه . اینینیخم ینوشته به آقا یانامه» گفته است:
و شاه باالتر است؛ به خاطر  ینیاستقالل مملکت از خمگفته است که  است.

حاضر به مذاکره هستم؛ حکومت  یستم. ولیمانم؛ حاضر به استعفا ن یمملکت م
 ینیاگر خم رد؛یپذیشود. و اگر اعالم شود نم یجیتدرد یبا یاسالم یجمهور
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دهم؛ در مورد ید استعفا نمیایران هم بیم نه. اگر به ایگوید استعفا بده میبگو
شان بر یت اید فرودگاه باز شود حفظ جان آقا و امنیفرودگاه گفته است اگر بگو

او را ت حفظ جان یمسؤولد به دست دولت باشد. ما یاست؟ با یعهده چه کس
 .«ستیشود. اما حفظ جان آقا به عهده کیباز م یم. فرودگاه به زودیریپذینم

 منعکس یخارج یمطبوعات و محافل خبر در خبر»مفتح سپس گفت که: 
ست؛ یها نیریدرگ از یان در دانشگاه هستند؛ تا به حال خبریشده است؛ همه آقا

مرد  ساداتگفته است که آقا گفته اند که ( یس یب یببه نقل از ) وسفیروزال
در گزارش ) ب شود.ید تکذین مطلب باین. ایاست و طرفدار نهضت فلسط یخوب

ب کنم. که یرا تکذ من آن خبر اخبار مفتح به آقای خمینی ایشان از من خواستند
 ؛ ( کردم

د را به یدر نوامبر تول شروع شد و اکتبر نفت درکارمندان  کارگران و اعتصاب
رهبران  تهدیدکارگران و و فشار اثر ل داد. اما دریروز تقل لیون بشکه دریم 1،1

 دامنه اعتصابات کاهش پیدا کرد و تولید مجدداً باال رفت.، انینظاماعتصابی توسط 
 ( است 11،1،31مورخه  آقای خمینیه یانیب)

خیابان شاهرضا به  در، صبح 13،3ساعت  در یحکومت نظام لغو بعد از
و  یگلوله خال 11تا  61نان دو ماشین با مسلسل یس حمله شد. سرنشیپل پاسگاه

 کنند. یو سپس فرار م ن نارنجک دستی پرتابیچند
 یط برق در ین بار قطع شده است. کارمندان اعتصابیبرق تهران چند

زد.  ها لطمه نخواهدمارستانیداشتند که قطع برق به وضع ب اظهار یاهیانیب
است  بهتر اند کهگفته هاآنه یانیبرق مستقل دارند. در ب یموتورهاها مارستانیب

 م. یروشن داشته باش یفردا یرا برا یکیتار یروزها

 
 حفظ امنیت –ها مقابله با تهدید -5

افراد ت یامنبا آن روبرو شدیم لوشاتو در ستاد نوفلکه  ائلین مسیاول یکی از
 محل بود.  و

 از ایراناخبار و اطالعاتی که  و رانیاهم ریخته ه ببا توجه به اوضاع 
دولت فرانسه  کردیم.رسید همه ما نسبت به امنیت ستاد احساس نگرانی میمی

ت کرده بود. مسلماً هر گونه یمسؤولاحساس نیز نسبت به حفظ جان آقا 
شد. در منزل یدولت فرانسه گران تمام م یبرا آقای خمینیبه جان  یسوءقصد
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دولت فرانسه محل را تحت نظر گرفته بودند.  یتین امنامأمورم یهم که بود یقبل
دولت فرانسه برای . شدمطرح  یشتریبه شدت ب یتیامن مسائل، دیدر محل جد

این  مأمور مسیوفرناندمنطقه را به نام رئیس امنیت حفظ امنیت آقای خمینی 
الزم های خیلی محترمانه و دوستانه بود. ما هم دقت کار کرده بود. رفتار او

های مستقیم بردیم. او حتی تلفنبرخوردهای خود به کار می دیپلماتیک را در
محل کار خود و منزلش را داد تا هر موقع کاری داشتیم فوری خبر بدهیم. و یا 

سیم بودند به او پیغام ان مستقر در محل که مجهز به بیمأمور طریق ازهر وقت 
 م او خواهد آمد. یبده

 در ت مستقریامن یفرانسو مسؤول( 31ماه  دی 11) 1919ه ینوژا 11در 
 داده استخبر به پلیس  یتلفن یشخص ناشناس که ه ما اطالع دادلوشاتو بنوفل

ن یشرح ا که گفته است و ان استیجر در ینیخم یقتل آقا یبرا یاکه توطئه
دهد گذاشته یکه آدرس آن را م، ینوشته شده و در رستوران یاتوطئه در نامه

بود.  نوشته شده یافت کنند. اصل نامه به عربیبروند و نامه را در، استشده 
کرده و گفته بود که دولت عراق  یسنده خود را از کارکنان دولت عراق معرفینو
د. اگر را به قتل برسان شانیا، ا در هنگام ورودیران یاز سفر آقا به ا قبلخواهد یم

ن یس فرانسه ایاما برآورد مقامات پل، دیرسید به نظر میبع یکم مسألهن یچه ا
 است.  یآدم وارد سندهینوه از آن است ک یکغام دادن حایپ یبود که نحوه

پیگیری رای برسید که همه میهم  یگرید زیدآمیتهد یهانامه، نیعالوه بر ا
 شد. میل داده یس فرانسه تحویپل امنیت و مسؤولبه 

که  واسته شدهمه خ ند. ازافزود هابر مراقبت ن امنیتمسؤوالن اساس یبر ا
س اطالع بدهند. یپل یندهیرا بدون دست زدن به نما یرعادیز غیا هر چیبسته 

 یابتدا سرهنگ منزل و پشت منزل افزوده شد. یدر جلو یحفاظت یروهاین تعدادبر
و  آمد یورسا یتیس کل امور امنیمنطقه بود همراه با رئ یرژاندارم یکه فرمانده

را بیشتری اقدامات  آقای خمینیت یحفاظت امن یند براردا اطالع داد که دستور
 یدانستند. ولیآن را الزم نم موافق نبودند و یکاتن تداریآقا با چندهند.  انجام
اصرار داشتند و باالخره با توافق و نظر خود ما شروع به کار  یان فرانسومأمور

ابان یر نظر گرفتند. در خیم منطقه را زتما یررسمیو غ ین رسمامأمورکردند. 
ها ژاندارم، و حساس یدیدر نقاط کل، از دو طرف آقای خمینیمحل اقامت  یاصل

ر نظر و کنترل خود یآن را ز ریغ ه ویل نقلئشدند. و عبور و مرور وسا مستقر
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به کوچه  یدر در انتهای باغچه .بودبه اصطالح دو بر  محل اقامت یگرفتند. باغچه
 روز از ین ژاندارمرامأمور .داشت هاطراف دهکده را یهاابانیبه خ و از آنجاپشت 
از ورود  دادند ویک میبه نوبت کش جابه محل در آن  آقای خمینیورود  بعد از

 جز، کردندیم یریبا توافق خود ما جلوگ، متفرقه به آن کوچه یهانیماش
باغچه اصلی  یبرابر در ورودم. در یدادیاجازه م هاآنکه خود ما به  ییهاآن

ها دادند. عالوه بر ژاندارمیک میکش تساعت به نوب 11 یتمام یژاندارمر مأموران
ک یمرد و  یس مخفیدو نفر پلوفرناند یمس، یت ورسایس امنیرئ یبا معرف

ز شخصاً ین یخود وم در برابر منزل مستقر شدند.یدا به طور، زن یس مخفیپل
دبانه و محترمانه بود و رفتار ؤالعاده مفوق هاآنکرد. برخورد یم یهمه روزه سرکش

به  آقای خمینیاز آن بود که از  یو حاک دادیم نشاناست دولتشان را یس هاآن
 عد ازب .نندکیهمان دولت فرانسه است حفاظت میک ملت که میس یعنوان رئ

آقای انات یانعکاس بران و یو انتشار گسترده اخبار ا یمطبوعات یهاشروع مصاحبه
به طور  آقای خمینیه جان یتوطئه عل خطر، یجهان روزانهات یدر نشر خمینی

آن را  یبه طور رسم ین بار از طرف مقامات فرانسویمطرح شد و چند ترییجد
 به ما گوشزد کردند. 

 اصرار مراجعه کرد و، ساله 13جوانی حدود ( 1،11،31) 13،11،11در شب 
طبیعی بود که داشت که همان شب و در همان ساعت باید آقای خمینی را ببیند. 

یری با گی کرد که کار به درآن چنان پرخاشگر چنین چیزی امکان نداشت. او
ناچار پلیس دخالت کرد و او را از محوطه دور ه افراد محافظ خانه کشیده شد. ب

 ها شد.موجب تشدید مراقبت این خود کرد.
عالوه بر  فرانسه اصرار داشتند که یتین خطرات مقامات امنیمقابله با ا یبرا
که  یموقع، کین به ساختمان شماره یوارد یتمام، های یاد شده در باالمراقبت

اجازه ، بشوند یبدن یبازرس، روندیم یعموم یا سخنرانینماز  یبرا آقای خمینی
توسط  یبدن یازرسخودشان را همراه ببرند. با ب یدست یف هایداده نشود که ک

ت هر دو یریکه مد یعراق یحاج آقا مهدم. اما یموافقت نکرد یمقامات فرانسو
 یرا برا یاشخاص، که همراهش بودند یاز دوستان، ساختمان را بر عهده داشت

 گماشت.  یتیامن مسائل یریگیو پ یبدن یبازرس
 یخودمطمئن  از افراد، یتیامن مأمورانها و ژاندارم ن عالوه برحضوریهمچن

 دادند. یک میها به نوبت در برابر هر دو ساختمان کششب یز کسانین



   

  

 011 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

بر ، گشت به ایرانزبا خروج شاه از ایران و اعالم آمادگی آقای خمینی به با
 خبر داد که: خبرگزاری فرانسه، 1،11،31ها افزوده شد. در تهدید یدامنه

 هایسرویس، های تازه نسبت به جان آقای خمینیدر پی تهدید»
 یسوطور محسه امنیتی و پلیس فرانسه برای حفاظت آقای خمینی ب

كه ، 51تبر اك تقویت شده اند. محافل پلیس فاش كردند كه از روز هشتم
افراد ناشناس تلفنی ایشان را بارها ، اندلوشاتو آمدهبه نوفل آقای خمینی

 «اند.به مرگ تهدید كرده
 جبهه »های نامه دو گروه بپرس خبر داد که آژانس فرانس 1،11،31در 

 ها رایت این تهدیدمسؤول«  کمیته برای دفاع از شاه »و «  افظ سلطنتح
 اند. گارد محافظت از خمینی دو برابر شد.پذیرفته

 آقای خمینیفرانسه قرار شد که هر وقت  یتیامن مأمورانضمناً بنا به اصرار 
حداقل ده ، ک بروندیخواهند به ساختمان شماره یم یگریامر د ا هرینماز  یبرا
که در  ییروهایم با نیسیق بیاز طر هاآن .ها خبر داده شودبه ژاندارم قه جلوتریدق

عبور و مرور  هاآندادند و یگرفتند و خبر میتماس م، دو طرف جاده مستقر بودند
 کردند. یمقه قطع یچند دق یه را برایل نقلیوسا

 
 نشست دانشجویان در پاریس -1

 یهاانجمن یهیاتحادبه ابتکار و دعوت ، سیم پاریمق یرانیان ایدانشجو
 سیدر پار ینیخم یدر اروپا به مناسبت حضور آقاان یدانشجو یاسالم
دا یجلسه حضور پ شان شخصاً دریاصرار داشتند که اب داده بودند و یترت یاجلسه

شان در یمفصل صحبت کردند. شرکت ا ه آمدند ویندگان اتحادیکنند. قبالً هم نما
شکستن  یبرا یاسیجهت س بود. از یمثبت و منف یهاجنبه ین جلسه دارایا

داده  یبیان ترتیخصوص که دانشجوبه د بود. یدولت فرانسه مف یهاتیمحدود
کنفرانس ، ینیخم یمراسم نماز جماعت و سخنان آقا انجام از بودند که بعد

ن برنامه یا هان موافقت آقا را هم بیندگان دانشجوینما .بشود هم برگزار یمطبوعات
 منتشر موردن یدر ا ییهاهیاطالعنامه و ان دعوتیجلب کرده بودند. دانشجو

س یکاخ رئ یعنی، زهیكاخ اله دو نفر از طرف ین اطالعیا . بعد از انتشارکردند
رسماً اطالع  هاآنن مالقات یآمدند. در ا آقای خمینیدار یبه د، جمهور فرانسه

مشروح ان شرکت کنند. یدانشجو یبرنامه توانند درینم آقای خمینیدادند که 
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ن مالقات حدود یدر ا هاآنام. گفتگو را در بخش دیگری آورده و این دیدار
 ان کردند:یر بیرا به شرح ز آقای خمینی یقانون یهاتیفعال

و  یفرانسو یهاونیزیو و تلویراد، مطبوعاتمصاحبه با خبرنگاران »
نماز جماعت ممنوع  یهاممنوع است. شركت در برنامه یفرانسو ریغ

 «ها ممنوع است.نگیتیاست. شركت در م
 نباید هاتین محدودیم که ایمشخص کرد ن مذاکرات روشن ویدر هم، اما

مربوط  هاتیدمحدوران باشد. بلکه یا یبرا ینیخم یام آقایه و پیانیشامل صدور ب
 رد.یگیط فرانسه صورت میاست به آنچه در مح

 یكل جمهور یس شهربانیرئنامه از رونوشت یک ندگان ینما اینضمناً 
ممنوع ان را یدانشجو یدر برنامه ینیخم یشرکت آقا را که رسماً و کتباً فرانسه

 . ( هاپیوست) به ما دادند.کرده بود 
 یواقع یو صحنه یاصل ن بود که کاریا ینیخم ینظر آقا، ن مالقاتیا بعد از

ت قرار یدر مرحله دوم اهم یخارج یهاران است. مصاحبهیمبارزه در داخل ا
موقت مورد قبول  دولت فرانسه به طور یهاتیط و محدودیشرابنابراین دارند. 

به سواالت  ییو پاسخگو یمطبوعات یهاشان هم از مصاحبهید. ایگرد واقع
هم شرکت نکردند و چون مقامات  یعموم یکردند و در آن جلسه یخوددار
اجازه  بردارلمیبه خبرنگاران عکاس و ف، را ممنوع نکرده بودند یبردارلمیف یفرانسو

اقامتگاه آقا برگزار ی محوطه جماعت که در مراسم نماز از ند ویایم که بیدادیم
 کنند.  یلمبرداریف، شدیم

جلسه خود را اعالم اری زبرگ هاآنچون ، انیدانشجو یاما در مورد جلسه
د یشه یهاییپدر رضا، ییل آقا رضایحاج خلان یقرار شد که از آقا، کرده بودند

ن جلسه بروند یخواسته شود که به ا، ران آمده بودندیکه تازه از ا یغفار یهادو 
و به ان حاضر شوم ین آقا از من خواستند که شخصاً در جلسه دانشجویهم چن

ان علت عدم حضورشان را شرح یشان ضمن تشکر از دانشجویاز طرف ا یندگینما
ل یتشک دان سن ژرمنیمشنبه در کیان در همان روز یبدهم. جلسه دانشجو

ر ین سایمجاور و هم چن یس و شهرهایدر پار یرانیا یشد. چند هزار دانشجو
 مند شرکت کرده بودند.هعالق یهایرانیا

از  یکیسط د و افتتاح جلسه تویاهلل مجه از کالمیچند آبعد از قرائت 
د را با نام خدا و سوره والعصر شروع و بعد از تشکر از ان من سخنان خویدانشجو
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از  آقای خمینیاز طرف  یندگیمراحم خواهران و برادران حاضر در جلسه به نما
 زهیاخ الكندگان یان مالقات نمایل جریزحمات آنان تشکر کردم. و سپس به تفض

 را در فرانسه شرح دادم.  آقای خمینی یاسیس یهاتیت فعالیو محدود
س یبه پار ینیخم یورود آقا ح دادم که بعد ازیخود جلسه توض یدرباره

 شانیدار اید یر نقاط مرتب برایاز فرانسه و سا، مندهعالق مسلمانان ریسا ان ویرانیا
با  یمحل تناسبآن  ردند اماکیمراجعه م، در کاشان به منزل دکتر غضنفرپور

 .اندر مکان دادهییتغ یدیبه محل جد به ناچار داشت ودارکنندگان نیر دیتعداد کث
 یهاه انجمنیاتحاد. ستیدارکنندگان نیکثرت د ید هم پاسخگویاما محل جد

ن یا حداقل ایکشنبه و ی یشنهاد کرد که روزهایاروپا پ دران یدانشجو یاسالم
 ینیخم یاقمناسب گذاشته شود که آ ، یک محل عمومیدر  یاجلسه، کشنبهی

شان یا قبولشنهاد مورد ین پیشود. ا انجامدها ید و بازدیکه د حضور پیدا کنندهم 
س فرانسه تماس گرفت و در مورد یه با پلیاتحاد از یاندهینما بنابراین گرفت. قرار
در سطح  مسأله، برنامهس از یت محل صحبت کرد. اما بعد از اطالع پلیب امنیترت
ن یا در ینیخم یزه با شرکت آقایمقامات کاخ ال و مطرح شد یاست جمهوریر

 طیخود را از مشاهدات  یقسمت، ن گزارش مختصریبعد از ا ند.کردخالفت برنامه م
، داشتم صفوان یمرز و شهرت یكونجف و از نجف به مرز کا به یمرآ که از یسفر

 ان کردم. یحضار ب یبرا
با حوادث و  سوره والعصرام یدرباره انطباق پ یحاتیسخنم را با توضسپس 

 دم. یان رسانیکشورمان به پا یکنون یدادهایرو
 

 یگردش در ورسا -3

شکسته را  روزانه ینمازها، س وارد شدندیبه پار ینیخم یکه آقا یاز زمان
باشد به  امکان یهر روز تا ده روز ننموده بودند.برای خواندند. زیرا قصد اقامت می

، شان از محل اقامت خودیگاه الزم بود که ا، ران برگردند. بر اساس مقررات فقهییا
ن کار در یا یکه برا یاز مراکز یکیلومتر سفر کنند. یک 11حداقل ، ک نوبتیدر 

به  جاآنشاهان فرانسه در  یمیبود که کاخ قد یشهر ورسا، مینظر گرفته بود
 یتیان امنمأمور، کوتاه ین سفرهایبود. در ال شده یتبد ییبایز یپارک عموم

 زادهماشین صادق قطببا ایشان را که ، خودشان یهانیدر ماش ، دولت فرانسه
 کردند و مواظب بودند. یب میتعق، رفتندمی
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 یکیآمدند و از دوستان هم یعموماً همراه آقا م یاشراق یآقا، ن سفرهایدر ا
گرفته شده بود. در سال  یادگاری یهاعکسن سفر یشدند. از ایدو نفر همراه م

 نیختند. ایما ر یکه به منزل مسکون یتیان امنمأمور، در غیاب ما، 1511
 خته بودند.یر ییرایپذ اتاقفرش در  یها را پاره کرده و روعکس

 
 ه یح و اول ژانویالد مسیشب م -30

 یدر کشورها، ن سال نویح و همچنیالد مسیسمس و میایام کر
 یبندنیها را آذابانیشود. خیم برگزار ین با شکوه و جالل خاصینشیحیمس 
در  .انداز استطنین مخصوص یهاسرودها و آهنگ یهمه جا ندا از، کنندیم

بعد از صحبت و پیشنهاد  م.یتفاوت باشیم بیتوانستیمسلماً نم، وضعیتین یچن
ام ین پیکردند. اان جهان صادر یحیخطاب به مس یامیپ اوالً آقای خمینی من

گزارده شد و مورد استقبال قرار  یگروه یهاار مطبوعات و رسانهیبالفاصله در اخت
گان یجهت همسا ییایهدا، یاشراق یآقا یریگیـ با همت و پاً یثانگرفت. 

. شده یلوشاتو تهفرانسه در نوفل یتیان امنمأمور  ها ون ژاندارمیاقامتگاه و همچن
م در یمنطقه را احضار کرد در یژاندارمر یروهایفرمانده ن ه افسریدر شب ژانو

 آقای خمینی یندگیبه نما یاشراق یآقا، ها و در حضور خبرنگاراناجتماع ژاندارم
 ن مراسمیداده شد. ا هاآنه شده به یته یایراد کردند و سپس هدایا یمطالب
 د.یبخشگان و در کل منطقه حسن اثر یها و همساالعاده در ژاندارمفوق

 

 یشات پزشكیآزما-33
قلبی  یهاین بار دچار ناراحتیچند نجفدر دوران اقامت در  ینیخم یآقا
از  یبرخ، هاین ناراحتیبعد از اطالع از ا، ک نوبتیکه در  یبه طور، شده بود
به ایشان نه و درمان یمعا یکردند که برا یکا اظهار آمادگیدر آمر یرانیپزشکان ا

 ( دوم خاطراتجلد ) نجف بروند.
 انجام، قرار داشت در دستورکارمان ی کهیهااز برنامه یکیس یدر پار

را به عهده  ن کاریا انجام یعسگر دكتر .بود ینیخم یآقا یپزشک یهاشیآزما
دکتر  یز به کمک آقاین یدكتر گرجس یم پاریان مقیرانیاز ا یکیگرفتند. 

، آزمایش خون، پزشکیهای شیزماآ انجام یرا برا ینیخم یآمد و آقا یعسگر
 های مجهزمارستانیبیکی از به ، و غیره از دستگاه گوارش، هابرداری از ریهعکس
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کرد  یبندها پزشک مربوطه جمعشیآزمااین دند. بعد از اتمام نزدیک ورسای بر
حداقل  ندارند بلکه یاقابل مالحظه یشکل پزشکچ مینه تنها ه ینیخم یکه آقا

 هستند.هم تر خودشان جوان یده سال از سن واقع
 



 

 

 

 
 
 

 چهارم بخش
 یراهبرد یبرنامهو اجرای ن یتدو

شدند یم داریک ساعت مانده به اذان صبح بیاز  لوشاتودر نوفل ینیخم یآقا
کردند و یم تاستراح یمختصر یو واجب صبحگاه یمستحب یو پس از نمازها

 یهاکوچه.لوشاتونوفل یهاكوچه باغقدم زدن در  یبرا رونیآمدند بیسپس م
من هم  هابعضی از روز بودند. در هبا و خوش منظریز، آرام اریلوشاتو بسنوفل

ل گوناگون صحبت ئمسا یدربارهراه رفتن و در ضمن  کردمیم یشان را همراهیا
علما و مراجع بود.  ریشان با سایل روابط ائن مسایاز ا یکی کهبیاد دارم  م.یکردیم
با تعجب برگشتند «. دیگویم نیشما چن یدختر عمو»شان گفتم که: یک بار به ای

 دهیگفتم بله. مادر من س« من؟ یدند: دختر عمویو به من نگاه کردند و پرس
دند که چه گفته یدند و پرسیخند ؛شودیشما م یعمو است و دختر طباطبائی

د یگ بزرگ باشید»کرد که: یحت میشه نصیبه ما بچه ها هم ماست. گفتم مادر
د. یتن انقالب هسیا امروز شما رهبر« رند.یگیکوچک در آن جا م یهاکه قابلمه

مانه یخود را دوستانه و صم یر مراجع رفتارهایابا س، ک رهبریحاال از موضع 
 ین گفتگوهایکه در ا یگریکردند. موضوع د تأییدشان سخنان مرا ی. اتنظیم کنید

ران و یداند که ملت ایم ا خوبین بود که آقا حاال دنیمطرح کردم ا یصبحگاه
 یم شاه برود کافیینکه بگوی. ادیخواهیداند چه مینم یول، دیخواهیشما چه نم

 روه به عالوه با رفتن او کشور با خالء روب ؟ وگونهاما چ، د برودیست. شاه باین



   

  

 018 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

و ضرورت ات نظراتم یم؟ کلیبعد از رفتن او دار یبرا یاما چه برنامه، شودیم
دانستند و  یعمل و یرا منطق هاآنشان یان کردم ایب، را راهبردی یداشتن برنامه

 م کنم. یرا تنظ هاآناز من خواستند 
 

 مراحل سه گانه : راهبردی ی تدوین برنامه -3
 دورا در  ین برنامه راهبردیرئوس ا، های صبحگاهان پس از این گفتگو

 یمن اصالحات یهمان متن خط یشان رویا .ن کردمیتدو در سه صفحه، بخش
بدون ، ن برنامهیا. (هاپیوست) شود. یده میکامالً دها متن یکردند که در کپ

 :استبه شرح ، ویرایش متن
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 رئوس برنامه -اول بخش
ش از یتزلزل بع مبارزات مردم و یبا رشد سر، جنبش یط کنونیدر شرا

که خلع شاه  یه حرکت اسالمیوصول به هدف اول، م شاهیرژ( ینظام سلطنت)شیپ
در طبق برنامه ، باشدیمورد نظر مردم م یاسالم( جمهوری) و استقرار حکومت

 باشد. یر میپذ انجامر یمراحل ز
ت یوضع ی. جهت بررسیجمع یشوراا یک گروه و یل یـ تشک مرحله اول

 مرحله دوم.  یه تدارکات به منظور اجرایو ته یجاد روابط و بررسیا، جنبش یکنون
س و اعالم دولت موقت. تا در صورت خلع و فرار شاه و یـ تاس مرحله دوم

 عمل، یاسیاز خالء قدرت س یریو جلوگ یاسیامکان در دست گرفتن قدرت س
 د. ینما

م یف رژین تکلییـ رفراندم درباره تع1: انجامموقت  تن دولیفه ایوظ
 تدوین و یسسان براؤل مجلس میانتخابات به منظور تشک یـ اجرا1. یسلطنت

د و یجد یانتخابات بر اساس قانون اساس انجامـ 5د. یجد یقانون اساس تصویب
 د. ین جدیانتقال قدرت به منتخب

 یاساس قانون اساس بر یاسالم( جمهوری) س حکومتیـ تاس مرحله سوم
 د. یجد

***** 
ن یدر ا، شودیده مید( هادر پیوست) یخط یکه در اصل نسخه یبه طور

 :آمده بود یشنهادیپ تنداده شده است. در م رغییک تیتنها  پیشنهادی یبرنامه
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د. در متن اصالح یجد یبر اساس قانون اساس یاسالم یجمهورس حکومت یسأت
ک اصالح هم در سطح اول شده است و یخط خورده است.  یکلمه جمهور شده

 یباق یشنهادیبود که بعد از صحبت به همان صورت پ« ینظام سلطنت»آن حذف
برخی از اصالحات خط خود آقای خمینی است و برخی خط حاج سید ماند. 

 احمدآقا. 
 یاسالم یاز جمهور ترعام یبحث شد که مفهوم یدر مورد حکومت اسالم

و قبول  مورد نظر« یحکومت اسالم»در واقع ما نوع « یاسالم یجمهور»است با 
د و ینرس یین بحث به جایک گام به جلوست. اما ایکه خود ، میکنیرا مشخص م
 م نظر حاج احمدآقا شدم. یمن هم تسل

، اول یا مرحلهی گام اولشنهاد کردم. یپ سه مرحلهن برنامه را در یا یاجرا
از قبل هم احساس و  یین شورایانقالب بود. ضرورت چن یل شورایس و تشکیسأت

ور یدر شهر ینیخم یدر نامه خود به آقا مهندس بازرگان یمطرح شده بود. آقا
را مطرح  یین شورایل چنیلوشاتو ضرورت تشکقبل از سفر ما به نوفل، 1531

ایران نیز به این ضرورت اشاره شده  های ارسالی ازها و نامهپیام درکرده بودند. 
اش با احزاب رابطه، باشدد یف آن چه بایارات و وظایاخت، ن شورایب ایترک امابود. 

پیشنهاد تشکیل  روشن نبودند. در ؟چه خواهد بود یبا رهبر و هاو گروه یاسیس
 :ن نکات توجه شده استیاز ا یبه برخ، به شرح زیر، شورای رهبری

 
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 یموقت رهبر یل شورایتشك -بخش دوم
ران که یت قاطع مردم ایاعتماد اکثر یاساس رأ و بر یبه موجب حق شرع

 یجهت تحقق اهداف مراحل کنون ابراز شده است و در آقای خمینینسبت به 
 گردد:ین مییتع آقای خمینیر از طرف یبه شرح ز ییشورا، مبارزه

 باشد. ینفر م 1ن شورا حداقل یا یـ تعداد اعضا1ماده 
شنهاد یا با پیو  آقای خمینی یتعداد اعضاء شورا با نظر و رأ دایـ ازد1تبصره 

 خواهد بود.  آقای خمینیب یتصو شورا و
  آقای خمینیو نظر  ین شورا با رأیاز ا یا افرادیـ حذف فرد و 1تبصره 

 باشد.  یم
 ر است:یارات شورا به شرح زیف و اختیـ وظا1ماده 
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 . آقای خمینیمات یدستورات و تصم یالف ـ اجرا
و  یت سازمانیجاد مرکزیو ا یاسالم یهاتیفعال یب ـ هماهنگ کردن تمام

 یالتیتشک
 یم روابط خارجیجاد و تنظیج ـ ا

شرکت در دولت  یت برایافراد واجد صالح ییو شناسا یبررس، د ـ مطالعه
 یمرحله یاجرا یها برایجاد تدارکات و آمادگیو ا( دوم یمرحله) ندهیآ یاحتمال
 دوم. 

 یم و برایرا تنظ یانامهف خود نظامیوظا انجام یچگونگ یـ شورا برا5 ماده
 دارد. یم میتقد آقای خمینیبه  ییب نهایتصو

 آقای خمینیاراتش توسط یف و اختین شورا و حدود وظایل ایـ تشک1ماده 
آقای ص یبه تشخ، اساس مصلحت ج و بریجات به تدرهها و دستجناح یبه تمام
 شود. یم یمعرف، خمینی

اعالم  یگر علنید یو برخ ین شورا مخفیا یاز اعضا یت برخیـ هو3ماده 
 گردد. می

 خارج از گر درید یو برخ داخل کشور ن شورا دریا یاعضا از یـ برخ6ماده 
 خواهند بود.  کشور

خواهد بود که خود  ییجا االمکان درین شورا حتیات ایعمل ـ مرکز1ماده 
 یأوط به رمنصورت عدم امکان  هستند در ساکندارند و  حضور آقای خمینی

 است.  آقای خمینیب یبا تصو اشور
 -فالنیه ب) عدم امکان راه حل شورا و ین اعضایـ در موارد اختالف ب1ماده 

ت یط به اکثرنوم امر یصورت عدم امکان اجرا شود و دریرجوع م( آقای خمینی
 است.  آقای خمینیب یآراء با تصو

****** 
اوقات حاج  ین برنامه گاهیا یباره در ینیخم یبا آقا گفتگو در جلسات

 ین متن به صورتیکردند. باالخره ایدا میز حضور پین یاهلل اشراقتیآ احمدآقا و
 یاجرا یچگونگ یشد. قبل ازآنکه به بررس یینها، ن گزارش آمده استیکه در ا

ح یهم توض گریطرح ددو  یدر بارهدانم یبپردازم الزم م یراهبرد ی ن برنامهیا
 و ؛هاانقالب در شهرها و استان یروهاین یدهسازمان یـ چگونگ طرح اولبدهم. 
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هر دو  .از زندان یاست بعد از آزاد یاهلل طالقانتیآ یـ اقدام ابتکار طرح دوم
 طرح در ادامه آمده است.

ران یرهبران داخل ا یبرا، داده شد ینیخم یک نسخه به آقای طرح اولاز  
انقالب تحت  یروهایکل ن یدهن طرح که جهت سازمانیرونوشت فرستادم. ا زین

 یدهسازمان یژگیکه ضمن آن و، دارد یاه شده بود مقدمهیته «اشوراه»عنوان 
د انقالب یمرحله جد یواحد برا یدهجاد سازمانیا ضرورت وران یانقالب ا در

ش از یب، شتاب انقالبد. ینرس ییب نهاین طرح به تصویشده است. البته ا مطرح
 سرعت حرکت ما بود. 

 
 شهرها و استان ها شورا های انقالب در یروهاین یسازماندهطرح  -5

 ر است: یبه شرح ز یشنهادیمقدمه طرح پ
است  یران حرکتیملت ا یـ نهضت کنون است یانقالب یجنبش اسالمـ 1

 ینیبجهان  از آن جهت که براساس فلسفه و است یاسالم. یو انقالب یاسالم
 ان نهاده شده است و ازیبن ینیبن جهانیمنبعث از ا یاسالم یدئولوژیو ا یدیتوح

را  «وضع موجود»از آن یناش یهاارها و ارزشیرد و بر اساس معیگیآن الهام م
 ز وضعی. و بر اساس آن ناستر آن ییکرده و موضع گرفته و خواهان تغ یبررس

در  و است ات آن را مشخص کردهین و خصوصییرا تب مطلوب مورد نظر مقبول و
 ند. کیجهت تحقق آن مبارزه م

نظام  وضع موجود جامعه و یبررس آن جهت که نهضت در از، است یانقالب
کفر و  ینیبده است که جهانیجه رسین نتیبه ا، یو فرهنگ یاقتصاد و یاسیس

و فلسفه  یدیتوح ینیب. از آنجا که جهاناستروابط  یهمهشرک حاکم بر 
 است به ناچارات آن یه تجلیو کل با شرک و کفر ریناپذیدر تضاد و آشت یاسالم

 ییربنایز اریهستند بس یراتییتغ، ما خواستار آن است یکه نهضت اسالم یراتییتغ
 . یانقالب و

ت یک واقعی یـ حرکت و نهضت کنون جنبش یهاجنبش و سازمانـ 1
 یبرا یجنبش بخشد. اما هریاست که مبارزات ملت را تجسم م یاجتماع ینیع

از دارد. وجود نهضت به معنا و مترادف ین ییهااش به تشکلیتحقق اهداف مبارزات
نبش ج یهااگر دشمن موفق شود سازمان ست. همان طور کهیها نبا وجود تشکل

ن ینابراشکست جنبش نخواهد بود. ب یا شکست بدهد به معنایکند  یرا متالش



   

  

 001 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

د مترادف با یشود آن را نبایجنبش و نهضت م صحبت از ید توجه داشت وقتیبا
 م. یجنبش بدان یهاحضور سازمان

است واحد  یملت ما جنبش یجنبش انقالبها ـ جنبش و تعدد سازمانـ 5
 اهدافن یملت ما خواستار تحقق ا ین که تمامیاهداف مشخص و مع یو دارا
فلسفه  یم که دارایشتر نداریب یک جنبش اسالمیران تنها ین ما در ای. بنابرااست

آقای  یکه به رهبر ی. جنبشاست ینیمع یاسیمشخصات س و ینیبو جهان
کرده  یملت و حضورخود را به جهان معرف یهاو خواسته ازهایناراده و  خمینی

ک سازمان واحد یست که نیآن  یناعبه م یاست. اما واحد بودن جنبش اسالم
متعدد و متفاوت  یازهاین یوجود داشته باشد. هر جنبش شترید بیهم نبا یاسالم

ک سازمان به یتوان  یجنبش م یازهایاز ن یا گروهی و یازین ن هریمأت یدارد. برا
 یفهیماً با اهداف و وظیآن مستق یروابط درون وجود آورد. شکل هر سازمان و

عد ل بُیاست از قب یابعاد گوناگون یرابطه دارد. مثالً جنبش دارا یهر سازمان یاصل
که  ییهاو بعد جهاد مسلحانه. سازمان یاسیبعد مبارزات س، کیدئولوژیمبارزات ا

ک به یدئولوژیجنبش از جهات ا یهایازمندینجنبش جهت رفع  یدر مجموعه
ـ  یاسیا سیو  یاسیس یهااز سازمان یمتفاوت یدهسازمان یدارا، آیندمیوجود 

 هستند.جنبش  ینظام
کرد.  ینیبشیتوان پیم یبه طور کل سازماندو نوع ها: انواع سازمانـ 1

منابع ، اطالعات یـ که تمام ت واحد و متمركزیمركز با یدهنوع اول سازمان
ن نوع یکند. ایم و دستورات را صادر یار دارد و خط مشیو امکانات را در اخت
 از یبرخوردار با یتحرک فراوان است. رهبر یک و دارایسازمان از نوع کالس

م یاست به سرعت تصم قادر، روهایسازمان و ن یامکانات و اطالعات از مجموعه
ند یبیم خواهد و صالحیو به هر کجا که مکند ج یمردم را بس، گرفته و عمل کند

اب یغ نسبتاً آزاد و در یـ اجتماع یاسیس اوضاعدر  ین نوع سازماندهیبکشاند. ا
ن اشکال کار دسته یاز بهتر یکی، یقو یتیامن یهاک دشمن خشن با سازمانی

قدرتمند  یسیپل یهاد و با حضور سازمانیط اختناق شدیاما در شرا است. یجمع
س و یپل یروهایکه ن یدر صورت اوالًاست.  پذیرآسیبار یبس یدهن نوع سازمانیا

 یتمام، دنابیت سازمان دست یمرکز د درند و بتوانندشمن به سازمان رخنه کن
ـ به علت عدم امکانات مناسب اًیثاند. شویم یسازمان دست خوش انحراف و تالش

 اریبس یرهبرتکروی  انحراف و ن و بحث و مذاکرات خطریمسؤولاجتماع  یبرا
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سازمان  یتمام، دچار انحراف شود یتین مرکزیکه چن یاد است و در صورتیز
 د. شویمنحرف م

ن معنا که به یاست. به ا یـ عدم تمرکز و پراکندگ یدهسازماننوع دوم 
ها و دستجات متعدد و کوچک که گروه، واحد یک سازمان واحد با رهبری یجا
 هان نوع سازمانیند. ایآیندارند به وجود م یالتیتشک یچ کدام با هم رابطهیه

ار مشکل یبس هاآنان یر مد یجاد هماهنگینوع اول را ندارند. ا یهاتحرک سازمان
 یهاسازند. بازده کار در امر آموزش یگر را خنثیهمد یه بسا کارهااست. و چ

در برابر  یدهن گونه سازمانیا یریپذآسیبن خواهد بود. اما ییار پایبس، الزم
رممکن یدشمن غ یها بران گروهیا یکمتر است. رخنه کردن در تمام یلیس خیپل

ز وجود یکوچک ن یهان گروهیاشتباه از جانب هماست. اگرچه احتمال انحراف و 
 یها رخ بدهد و تمامگروه یدر تمام و ک زمانین امر در ینکه ایدارد اما احتمال ا

 ار کم است. یبس، ر قرار دهدیجنبش را تحت تاث
کوچک  ین سازمان ها و گروه هایچه ساواک را به زانو درآورده وجود همآن

 1.استران یدر سرتاسر ا یوه سازماندهین شیوپراکنده در جنبش و عملکرد ا
دوران مبارزات خود  یدر تمام باشد یع میت تشیکه روحان، رانیت ایروحان

 برخوردار بوده است.  ین گونه سازماندهیاز ا
اکنون جنبش به مراحلی  كنونی: اوضاع در ضرورت رهبری متمركزـ 3

وجود یک ، حساس کنونیمراحل  از برای عبور به ناچار رسیده است که رشد از
دشمن به  یسیپل یها. سازماناستسرتاسری کامالً محسوس  سازمان متمرکز

ک یاز حضور  یاند. خطرات ناششده یا خنثیو  یمتالش یازان قابل مالحظهیم
ن مرحله یدا کرده است. در ایپ کاهشار یا بسین رفته و یب از یت قویسازمان امن

ع یک سازمان وسیجاد یا یبرا یمتفاوت و گوناگون یهااز جنبش راه حل
 همه اقشار جامعه به نظر میان یهماهنگ و یجاد همبستگیبه منظور ا یسرتاسر

ن راه یتریعمل ن ویظاهراً بهتر، ل شوراهایتشک، هان راه حلیان ایرسد. از میم
 باشد. یحل در اسرع وقت م

افراد مسلمان و وابسته به ک از یچ یه، ر آمده استیکه در ز، در طرح شوراها
ا ی یسابقه علنیا بیشناخته شده با سابقه و  یاسالم یاسیس یهاو گروه احزاب

 آنها یشوند. همهیو طرد نم ینف یاشوراها محروم  حضور و شرکت در از یمخف
حزب و  از جانب یندگیمبارزه و تشکل آن قرار دارند اما نه به نما یهعدر مجمو
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ان یدر هر کجا که هست و به هر نسبت که در م یشان. منتها هر گروهیهاگروه
 تبارکه اع یزانیو به م مر مبارزه فعاالنه شرکت کرده استمردم قدرت دارد و در ا

افراد  یب حتین ترتیدا خواهد کرد. به همیدر شوراها حضور پ، نزد مردم دارد در
 د. نکنیدا میامکان حضور در شوراها را پ ها هموابسته به اقلیت

 
 التیشهر و ا یطرح شوراها

 یم و فعال تمامیدر مبارزات ملت و شرکت مستق یجاد هماهنگیبه منظور ا
 یملت برا یروهاین یدهسازمان یزیرهیو پا یاقشار مردم در مبارزات کنون

 ییشوراها، مملکت یمساعد الزم جهت اداره آت یهانهیجاد زمیا مبارزه و یادامه
 ین مورد وثوق با همکارایند. علما و روحانیآیاقشار مردم به وجود م یتمام از

ن یا معتمدیندگان و یا دو نفر نمایک ی، مسلمان مورد اعتماد مردم یاسیرجال س
کنند. یشوراها دعوت م در شرکت یمردم را برا ک از اصناف و اقشاریهر 
دهند یم لیده را تشکا یو  شهر ین اصناف و اقشار شوراین ایا معتمدیندگان ینما

ندگان یند. نماکنین شوراها حل و فصل میل مربوط به جنبش را ائمسا یو تمام
 یو شورا کردهاجتماع  هم به دور یالتیدر هر ا، یهر شهر ین شوراهایا معتمدی
الت یآن ارد را مربوط به جنبش مسائل یهمهآورند که یرا به وجود م یالتیا

 سازد. ینموده و هماهنگ م یسرپرست
 یشورا، رانیاز سرتاسر ا، به دور هم یالتیا یندگان شوراهایـ اجتماع نما

جنبش در  مسائل یحل و فصل تمام مسؤولآورد. که یرا به وجود م یمملکت
 . است یسرتاسر کشور نظارت و هماهنگ

ک از اصناف و اقشار یهر : یمحل یبه وجود آوردن شورا یچگونگ
را به  یمحل ین و شوراییندگان خود را تعیر نمایز به شرح، یدر هر شهر، طبقات
 آورد. یوجود م
، ندگان منتخب خود کارگرانیا دو نفر نمایک ی : در هر کارخانهـ كارگران3

ن کارگران یا معتمدیندگان و ید. نمایآیدعوت به عمل م، هاآنن یا از معتمدیو 
کارگران آن شهر را به وجود  یا شورایا انجمن یه یت در هر شهر اتحادجاانکارخ

 ن شورا خواهد بود. یب ایر نظر و با تصویز یکارگر یهاتیفعال یهمهآورند. یم
ا ی) ا دو نفریک یکارمندان  یاا وزارت خانهی : در هر اداره وـ ادارات5

دعوت خواهد  هاآنن یا آنکه از معتمدیکنند. یان خود انتخاب میرا از م( شتریب
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، ن ادارات به دور هم جمع شده شورایک از این هر یا معتمدیندگان و یشد. نما
ه یآورند. کلیا ادارات آن شهر را به وجود میه کارمندان آن اداره یا اتحادیانجمن 

 ن شورا خواهد بود. یب ایر نظر با تصویکارمندان ادارات شهر ز یهاتیفعال
ا دو نفر یک یآموزان هر کالس دانش، رستانیـ در هر دب ـ دانش آموزان1

ک از کالس ها به دور هم جمع شده انجمن یندگان هر یکنند. نمایرا انتخاب م
آموزان هر ندگان دانشینما .آورندیرستان خود را به وجود میآموزان دبدانش

رستان را یدب یرستان شورایآن دب یآموزش ن و کادراندگان معلمیرستان با نمایدب
 اد. ل خواهند دیتشک

 آن انیفرهنگ یشورا، یهر شهر یهارستانیدب یندگان شوراهایاجتماع نما
 د داد. نل خواهیشهر را تشک

 ان خودیا دو نفر را از میک یک از اصناف یهر  ـ در بازار انیـ بازار1
بازار را  یشورا، ن اصنافیا معتمدیندگان هر صنف و یکنند. نمایانتخاب م

اصناف بازار خواهد  یر نظر شورایبازار ز یهاتیفعالی همهل خواهند داد. یتشک
 بود. 

ا دو یک یان یدانشجو، هادانشکده یهاک از کالسیدر هر   :انیـ دانشگاه2
ها به دور ندگان کالسیکنند. نماین خود انتخاب مینده از بینفر را به عنوان نما
ان یندگان دانشجوینما .آورندیهمان دانشکده را به وجود م یهم جمع شده شورا

 یندگان شورایآورند. نمایدانشگاه را به وجود م یهر دانشگاه شورا یهادانشکده
 ل خواهد داد. یان شهرستان را تشکیدانشگاه یشورا، هادانشگاه

 یز براین یو آموزش یادار یرهادکا، انیعالوه بر دانشجو یادر هر دانشکده
 یهاتیفعال یهمهب خواهند داد. یجداگانه ترت یها و شوراهاتهیخود کم
ن همان دانشگاه یمدرس، کارمندان ،انیدانشجو، ندگانینما یبا همکار، هادانشگاه

 ا دانشکده صورت خواهد گرفت. ی
ه یر اتحادینظ، هاهیل اتحادیق تشکیز از طریر اقشار و طبقات جامعه نیسا ـ 6
 هانظایر این وقضات ، سندگانینو، یدادگستر یوکال، پزشکان، نامعلم، نامهندس

شهر شرکت خواهند  یها در شوراهین اتحادیا ندگانینماشوند. یممع جدور هم 
 د. کر
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هر شهرستان به دور هم جمع  یخطباء ـ فضال، : ائمه مساجدنایـ روحان5
ن یا معتمدیندگان و یدهند. نمایل میآن شهرستان را تشک یعلما یشده شورا

 کنند. یشهر شرکت م ین در شوراایروحان
شهر و سپس در  یدر شورا، یصنف یندگان هر طبقهیـ عالوه بر آنکه نما 1

نده و اجتماع یتواند با اعزام نمایم یاد هر صنف و طبقهرنشرکت دا یالتیا یشورا
ق آن با یبه وجود آورد و از طر یدر سطح کشور راخود  یصنف یهاسازمان، آنان
 ز تماس داشته باشد. ین یکشور یشورا

 
 ن طرح یا یاجرا ینحوه

از  یکید که شویمنصوب م یاز طرف رهبر یهیئت، طرح شوراها یاجرا یبرا
 1.ستطرح باال یل شورا و اجرایآن تشک یف اختصاصیوظا

 
 یراهبرد یاسیبرنامه س یاجرا -1

 تشكیل شورای انقالب -الف
 یمیلوشاتو شتاب عظبه نوفل سفر، اشاره شد پیشینهمان طور که در بحث 

آن به  یو اجرا یک برنامه راهبردین ین تدویران داده بود. بنابرایبه حرکت مردم ا
 شده بود.  یت متمرکز ضروریریک مدیجاد یمنظور ا

اول الزم بود  یدر مرحله، شد ییم و نهایتنظ یراهبرد یبعد از آنکه برنامه
جمله  از، یگفتند که به جز چند نفر ینیخم یل شود. آقایتشک انقالب یشورا

 یادیافراد ز یاسیو خود من از اشخاص س و مهندس بازرگان یان دکتر سحابیآقا
را معین  یو هاشم یمطهر، یان بهشتیآقان سه نفر یشناسند. بنابراینمرا 

و  ی انقالبت در شورایعضو یتا برا کنند یو معرف ییکه افراد را شناسا کردند
س ین افراد خبر داده شود که به پاریا بهدولت موقت منصوب شوند. قرار شد 

 ند. یایب
ران و یاز وزرا در داخل ا ین بود که بعضیا ینیش بیپ، در مورد دولت موقت

به موازات تماس با  ده شوند.یخارج از کشور برگز یاسیان فعاالن سیاز م یبرخ
هم  یگریاقدامات د، سیسفر به پار یران و دعوت برایرهبران جنبش در داخل ا

: اقدامات ند ازارتاکه عب صورت گرفت یراهبرد یبرنامه یاجرا به منظور
، خواهد شد یکه معرف یدولت موقت یرش رسمینه پذیجاد زمیا یبرادیپلماتیک 



 شروع یک پایان 007 

در ، یمردم یروین یده؛ طرح سازماندیجد یس قانون اساسینوشین پیتدو
 . هاآنافراد متعهد و کاردان و دعوت از  ییچارچوب شوراها و شناسا

 
 دهی انقالبتالش برای سازمان آزادی طالقانی و -ب

از زندان آزاد شد. وقتی  1531ماه اهلل طالقانی در هشتم آبانشادروان آیت
خبر آزادی او را از زندان شنیدم از شوق گریه کردم و خیلی افسوس خوردم که 

از نزدیک ببینم. رابطه من با طالقانی خیلی قدیمی و چرا در تهران نیستم تا او را 
ا شنیدم خاطرات بیش از سی سال آزادی او ر عاطفی بود. وقتی خبر عمیق و
پای سخن ایشان و ، از اولین باری که به مسجد هدایت، ام با طالقانیآشنایی

اش راه پیدا کردم تا آخرین روزهای خروجم از تهران و سپس تفسیرهای قرآنی
.. همه در ذهنم زنده شدند. طالقانی در شکل .های ما با ایشان از خارج واستم

 های هم سن و سال من و نسل جدید بسیارگرفتن افکار و عقاید اسالمی جوان
اعتقاد  موثر بوده است. این طالقانی بود که جوانان ما را با قرآن آشنا ساخت. او

نمود. کرد و ما را تشویق میمیداشت از هر فرصتی استفاده  هاعجیبی به جوان
دانشجویان دانشگاه  انجمن اسالمیبود که  1551یاد دارم که در سال شاید 

را جشن بگیرد اما جا و مکانی ( ص) میالد حضرت رسولخواست می تهران
 برای این کار نداشت. در آن زمان مساجد را در اختیار دانشجویان مسلمان

دین را با ، گفتند که ما دانشجویان مسلمانو می گرفتندگذاشتند؛ ایراد مینمی 
حتی آقای ! مسجد جای عبادت است نه بحث سیاسی! کنیمسیاست مخلوط می
است. وقتی طالقانی دید که « آخوند سیاسی»کردند به اینکه طالقانی را متهم می
را که در آن زمان  مقبره هدایتایم پیدا کنیم دستور داد ما جایی را نتوانسته

را برای اجرای  نجاافرش کنند و صندلی بگذارند و هم، زو مسجد هدایت نبودج
 آماده کنیم. ( ص) برنامه جشن میالد حضرت رسول

ام هم چنین به یاد آوردم که این مجاهد نستوه از زمانی که او را شناخته
دائم در تالش و تکاپو بوده است. به یاد ندارم زمانی را که او ساکت و آرام بوده 

های ایشان یک جور بود و بعد از فعالیت، 1551مرداد  11 باشد. قبل از کودتای
 اما آرامش و سکوت و سکون هرگز نبود. ، کودتا به نحو دیگری

فوری به تهران تلفن زدم و با ایشان ، وقتی خبر آزادی ایشان را شنیدم
 ان را ها صدای گرم و گیرای ایشصحبت کردم. اولین باری بود که بعد از سال
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شنیدم. چند روز بعد مسافری که از تهران به پاریس آمده بود نواری از سخنان می
ایشان را که در محفل خانوادگی صحبت کرده بودند برایم هدیه آورد. من آن نوار 

قبل از به خواب ، لوشاتوی نوفلاتمام کارهای روزانه در باغچه ها بعد ازرا شب
آزادی ایشان که  بعد از بخش و آموزنده بود. روزکردم. چقدر لذت رفتن گوش می

ها آقای خمینی پیامی برای هر دوی آن اهلل منتظریآیتهمزمان بود با آزادی 
ن ادوی این مبارز هر این پیام از فرستاد. محتوای هر دو پیام تقریباً یکی است. در

آقای ناپذیر قدردانی و تجلیل شده است. در میان اطرافیان سرسخت و تسلیم
اهلل منتظری بودند کسانی که عالقه و اصرار داشتند که ایشان برای آیت ،خمینی

ها را بین کردند رقابتاحترام و اهمیت بیشتری قایل بشوند. ندانسته سعی می
اهلل منتظری هواخواه آیت دار وطرفداران دامن بزنند. اینها خود را به ظاهر دوست

اس عاطفی بیشتری داشتند. بخشی از این دانستند و نسبت به ایشان احسمی
، این افراد چه در حوزه علمیه و چه در جاهای دیگر .نگرش به نظر من طبیعی بود

اینکه خود من هم ضمن احترام  اند کماهلل منتظری بیشتر مانوس بودهابا آیت
ها از خود اهلل منتظری در زندانهایی که آیتها و سرسختیعمیق به مقاومت

به خاطر روابط استادی و معلمی و دوستی و اهلل طالقانی آیتادند به نشان د
همان طور که گفتم آشنایی و  مخصوصی داشتم. یهمکاری در مبارزات عالقه

شروع شده بود و این  1511 یا 1511حدود سال  اهلل طالقانی ازارتباط من با آیت
عالقه خاص احساس عالقه و نزدیکی مخصوص طبیعی بود. به همین ترتیب 

 وضعیتاهلل منتظری طبیعی بود. اما ناراحتی از آنجا بود که در آن برخی به آیت
ها اصرار دارند که آقای خمینی در پیام خودشان از یکی دیدم بعضیحساس می

 یعالقه وجود امن ب! تا تفاوت را منعکس سازند کنندها تجلیل بیشتری آن
  طالقانی هرگز چنین امری را نه حقاهللام به آیتعاطفی یمخصوص و رابطه

در آقای خمینی ، های اطرافیاندانستم و نه مفید. خوشبختانه این گونه توصیهمی
دهد ایشان موثر واقع نشد و متن پیام ایشان به این دو طوری است که نشان می

متن  مخصوص دارند. ی ل هستند و به هر دو عالقهئآن ها احترام قا برای هر دو
اهلل طالقانی که روز بعد از آزادی ایشان تهیه و ارسال شد قای خمینی به آیتپیام آ

  نور آمده است. یدر صحیفه
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آزادی طالقانی از زندان با استقبال عظیم مردم تهران همراه بود و مردم 
 ها و زحمات ایشان راتهران با آن استقبال خود نشان دادند که قدر مجاهدت

 نهند. میدانند و ارج فراوان می
تماس ما هم چنان ادامه یافت. اما ، بعد از اولین تلفنی که من به ایشان زدم

نظامیان در تهران ادامه داشت و ایشان مجبور  آزادی از زندان هنوز فشار ا وجودب
اهلل طالقانی بعد از آزادی از زندان قرار بود بودند هر شب در محلی به سر برند. آیت

 11های دراز و متمادی از کودتای ار زندان و تبعید سالکمی استراحت کنند. فش
، مرداد به بعد به سالمتی طالقانی لطمات شدیدی زده بود. بعد از آزادی از زندان

ها گفته بود که شاید مدتی استراحت کند. اما از خود مرحوم طالقانی در صحبت
. در یک کردندنهمان روزی که از زندان آزاد شد مردم به سراغش رفتند و رهایش 

 صحبت تلفنی گفت که فشار و درخواست و مراجعات مردم آن قدر است که
 ایشان را خوب به یاد یتواند در برابر آن مقاومت کند. من روحیهنمی
آوردم که در برابر احساسات و عواطف مردم و همچنین احساس تکلیف چقدر می

 ا چنین بیان کردند: ر مسألهدهد. بعدها خود ایشان این حساسیت نشان می

همین كه در آن وقت شب از زندان بیرون آمدم آنچه را درباره تولد »
ها خوانده بودم و به وسیله تازه و حركت خروشان مردم در روزنامه

به چشم خود دیدم. از همان ، آمدند شنیده بودماشخاصی كه به زندان می
 «.. .لحظه احساس كردم

طالقانی بود که او را آزاد نگذاشت و مردم هم او را رها  یهمین روحیه
 نکردند. 

اما تنوع و وسعت و پیچیدگی کارها آن قدر بود که دیگر یک فرد به تنهایی 
جواب بدهد. یاران قدیم و  وضعیتتوانست به تمامی نیازهای انقالب در آن نمی

درست کردند تا او را را « دفتر طالقانی» جدید طالقانی به دورش حلقه زدند و
 یمسأله، یاری دهند. اما این کافی نبود. از رسیدگی به مراجعات روزمره مهم تر

برای رسیدگی به تمامی مشکالت و مسائل رهبری واحد جمعی ایجاد یک 
انقالب بود. درست است که رهبری کلی و نهایی سیاسی حرکت از جانب آقای 

هماهنگ کردن  و نظرها و افکار یفهدوطر یشد اما مبادلهخمینی اعمال می
 ناپذیری بود. شیوهها کار سنگین و ضرورت اجتنابمسائل اجرایی فعالیت
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های خاص این انقالب است و در دهی در انقالب اسالمی ایران از ویژگیسازمان
در ، امهیچ انقالب دیگری نبوده است. همانطور که در جای دیگری شرح داده

انقالب را ، جبهه یا حزب، یک سازمان واحد، یگر جهاند هایتمامی انقالب
بعد از آن ، پیروزی انقالب یکرده است و به دلیل رهبری آن تا مرحلهرهبری می

 گرفته است. سازمان واحدحکومت و مدیریت جامعه را به دست می، نیز
 کننده در طی دوران انقالب انسجام نسبی تشکیالتی عقیدتی پیدارهبری

بعد از ، انتقال قدرت سیاسی به رهبری انقالب به همین سببکرده است. می
گرفته است. اما با آرامش و سرعت و انسجام بیشتری صورت می، شکست دشمن

در انقالب ایران این چنین نشد. در رأس مخروط انقالب شخصیت بارز آقای 
د سازمانی لیونی مردم. پیونیهای متوده، آن یخمینی قرار داشت و در قاعده

جات متنوع و متعدد و پراکنده در سرتاسر هها و دسترهبری با مردم از طریق گروه
خاص انقالب ایران و ، سازماندهی پراكنده ی شیوهمی گرفت. این  انجامایران 

عوامل اصلی عدم موفقیت ساواک در کنترل و نفوذ و خنثی ساختن آن بوده  از
 5.است

برای همه واضح بود که این ، شدیمنزدیک می به تدریج که به پیروزی نهایی
به بسیار خطرناک باشد. برای انقالب تواند شیوه نه تنها کارایی ندارد بلکه می

کننده شروع هایی برای ایجاد یک سازمان متمرکز هماهنگفعالیت همین دلیل
طبیعی بود که با توجه به سوابق سیاسی و شخصیت ، با آزادی طالقانیشد. 

ها به میان کشیده شود. این ها و تالشپای ایشان در این کوشش، شانعلمی ای
یعنی ایجاد یک رهبری جمعی متمرکز و هماهنگ کننده عالوه بر تهران ، مسأله

 «برنامه راهبردی»ها را در بخش در پاریس هم مطرح بود و من آن تالش
در دست اجرا بود. یعنی ، سیاسی یآن برنامه، ام. طالقانی وقتی آزاد شدآورده

تالش برای ایجاد یک شورای هماهنگی یا شورای انقالب شروع شده بود. اما بنا به 
بودند و اجرای برنامه به مطلع نها این برنامه و تالش ازدالیلی هنوز طالقانی 

رفت. مشکالت عظیم روزمره در ایران و گرفتاری کسانی که از کندی پیش می
ور بر آن کار بودند باعث اصلی کندی کار بود. و باز طبیعی جانب آقای خمینی مأم

سیاسی  یکه هنوز از برنامه، مند به انقالب اسالمیهها و افراد عالقبود که گروه
، خبر بودندهایی که برای اجرای آن شروع شده بود بیآقای خمینی و تالش
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ر را قوت خودشان دست به کار شوند و فکری بکنند. آزادی طالقانی این فک
 ها تشدید شد. بخشید و فعالیت

طالقانی از تهران تلفن ( 11دسامبر  11برابر با ) 31آذر  11به هر حال در 
داخل  زد و در مورد ضرورت ایجاد یک مرکزیت واحد برای رهبری عملیات در

، سخنان آن روز طالقانی داد.نظر و پیشنهاد ، تحت نظر آقای خمینی، کشور
ها و لوشاتو آن بود که برخی از مطالب و پیغام. رسم ما در نوفلاهمیت زیادی دارد

 کردیم و عین نوار را برای آقاکاست ضبط می نظرات را عیناً از روی تلفن در نوار
که روی نوار ضبط ، اهلل طالقانیتلفنی آن روز آیت یمکالمه، گذاشتیم. از جملهمی

که از روی نوار پیاده ، متن مکالمهشده بود عیناً به اطالع آقای خمینی رسید. 
 : ( 31ماه اواخر آبان) شده چنین است

 كنیم. وداریم تنظیم می( حاال) جلسه راما اجماالً صورت ...»
و بعد هم ، به آنجا فرستاد ای بتوانكنیم تا به وسیلهمختصرش می

 در یک طرح مشترك، كنممی( تحقیق) را تائید هااشخاصی كه من آن
ارائه دادم كه همه ، روی همان اصول كلی نظریات ایشان، روزمسائل 

( خود) گیریو تصمیم اجرا به شور یدر مرحله، اصول كلی پذیرفتند.
از آن ( نامفهوم) را مسألهتوجه كردید؟. این ، اینها باشد با شركت خود من

 خصوصیات و جزئیاتش كه چند روزی طول بكشد تا برسد كه حاال
لزومش هم به نظر من ، را به ایشان گوشزد كنید مسأله خواهم كه اصلمی

راجع به همین مسائل ، در شرایطی كه ما هستیم، خیلی ضروری است
ای بشود این شاید هسته اعتراضات و اعتصابات و مسائل دیگر.، تعطیالت

در بر بگیرد. متوجه ، چه گروهی و چه فردی را، كه بتواند كسان دیگر
 ؟هستید كه چه گفتم

 بله متوجه شدم. :دییز
، كلیاتش این است، این را حاال پیش از اینكه تنظیم بشود و برسد 
جای این تشتت و ه شور در تصمیم گیری و اجرا به نحو خوب و ب یمسأله

 تفرقی كه االن در مسائل هست.
كنند ها مراجعه میبعضی ،ن كه ما گرفتار بازار هستمآلدو روز است ا

گویند می و كنندمی ها مراجعهباز باشد و بعضیگویند كه بازار و می
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و من هم این وسط متحیرم كه به چه صورتی باید در بیاید.  ل باشدتعطی
( خواهد رسید القانیط .ها برسداگر آن گزارش -زدیی، )اگر بشود ایشان

ن آلچون زمینه ا، كنند تأییدالاقل كلیاتش را بدانند و لزوم این كار را 
و ( نهضت آزادی ،(ملی) جبهه، های سیاسیگروه لهمسأ، فراهم شده

از اینها هم ممكن است افرادی را اگر مورد اعتماد ، و فالن نیست، غیره
هایشان در هایی باشند كه قطع نظر از وابستگیو چهره، خود من باشند

شاید بتوانیم این جریان را به تدریج به صورت  ...شركت كنند، مسألهاین 
برای مسائل آینده قرار دهیم. ولی حاال در همین  سلولییک ، یک هسته

اصل دستورات و  یفقط درباره، حدود است. از این حدود خارج نیست
كه ما اینجا هم گرفتارش ، هانظریات آقا و چگونگی پیاده كردن آن
، همه این رفقایمان، دانممن می، هستیم. شماها این گرفتاری را هم ندارید

هایی كه ما ولی یک گرفتاری، دایماً شب و روز مشغول كاریدخصوصاً شما 
ها دارند هایی كه خصوصاً گروهداریم و شما ندارید. در جو ایران و خصلت

بینم. تا ای نمیجز این هم من چاره، خوب آشنا هستید، و افراد دارند
وقتی برای اینكه بتوانم درست تنظیم بشود و درست اجرا بشود. اول از 

مراجع ، بكنند تأییدها. اگر ایشان شروع بشود و در تمام شهرستان مركز
پیاده كردنش برای ما خیلی ، هستند آن جاهای كه در دینی و شخصیت

 شود. آسان می
شود مثل تشكیالت نهضت یزدی: بفرمایید این تقریباً چیزی می

  مقاومت؟
راست مطلب این است كه یک ، طالقانی: نه آن جور هم نیست

داری برای سبک شدن گرفتاری فرد خودم است. از اینجا هم شروع مق
ن مسائل آلتر از این است. ایک مقدار وسیع مسألهشده است. ولی 

مسائل ، كند. مسائل سربازها استمختلفی روز به روز دارد توسعه پیدا می
مالی هست كه تمركزش و  مسألهطرز ، است تعطیالت و اعتصابات

هایی است كه شب و روز وقت ما را اینها یک گرفتاری، چگونگی مصرفش
ما را از مسائل كلی باز ، را فرسوده كرده گرفته و غیر از اینكه جسممان
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با آقایان و در نظر گرفتن  خواهد كه آقا با شوردارد. من دلم میمی
، ای را بررسی كنندمسألهلزوم یک چنین ، شرایطی كه در اینجا هست

های خصوصیات و اسم ما بعداً، اگر خواستند، اشندیعنی كه یک عده ب
تر است كه اول ولی به نظر من صحیح، ایشان را هم ممكن است بفرستیم

 اصلش تصویب بشود. 
 اید؟یزدی: بفرمایید این مطالب را كی فرستاده

ای جلسه و خطابیهصورت، ایمطالقانی: این مطالب را هنوز نفرستاده 
از ، فضالی قوم همه بودند، هنوز تنظیم نشده، كه من در جلسه داشتم

از تمام ، از منفردین هم بودند، از نهضت بودند، از جبهه، علمای قم بودند
دوازده ، ها من دهاز میان آن، كسانی كه دركارند و مشغول فعالیت هستند

 انجامیت مسؤولاز سستی در  را گفتم و مسألهرا انتخاب كردم و این  نفر
كه اگر مسامحه بكنند اوالً من به آقا ، تهدیدشان كردماین كارها هم 

شكایت خواهم كرد و بعد هم به ملت ایران اعالم خواهم كرد. اینها را من 
هشت ساعت ، در یک همچنین محضوری قرار دادم. امروز قریب هفت

وقتمان مصرف شده كه به چه صورتی در بیاید. مرحله دومش این است 
هایی نهضت و منفردین گفتم كه اسم، غیرجبهه، هجبه، كه با آقایان علما

نفر را  30یا  2، را بنویسند و بعد من روی اشخاص حساب كنم از بین اینها
خود من تعیین بكنم. و بعد هم ممكن است خود من و خود شما هم كه 

نظر بدهید كه فالنی باشد یا نباشد. در این شرایط منظور ، وارد هستید
آن در این رابطه و لزوم آن است. منظور این است خود اصل طرح و لزوم 

، لزومی ندارد كه اسم كسی را بیاورند، كه در ضمن یكی از منشورات خود
ای بشود برای آینده تا تا این زمینه، گوشزد بكنند رافقط لزوم این كارها 

 «بدهیم. انجامتر بتوانیم ما كارهایمان را بدون زحمت های بیشتر و آسان
تلفنی برخی از مطالب نا  یشود در مكالمهكه مالحظه میهمانطور 
 ناچار كمی ویرایش شد. ه ب، مفهوم هستند

 اطالع از پیشنهادات آقای طالقانی جواب دادند که:  آقای خمینی بعد از
 نمایند. . اصل وجود یک مركزیت را تصویب می3"
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هاشمی  ،مطهری، . انتخاب اشخاص با مشورت آقایان بهشتی5
 رفسنجانی صورت گیرد. 

 ها كه دارای عنوان نیستند وآن، . اشخاص حزبی و گروهی1
 العمل هستند با شرط غمض عین از جبهه بیایند. اگر بشودصحیح

خود آقایان مطمئن بشوند ، مستعفی بشوند. اگر مشكل است استعفایشان
 «كه اهل استفاده نیستند. ولی ناگوار است جدا شدن از حزبش.

دست  سیاسی آقای خمینی در یتوضیح آنکه همان طور که گفتیم برنامه
اجرا بود. برای تشکیل یک شورای رهبری برای انقالب و انتخاب افراد و معرفی 

سه نفر آقایان بهشتی ـ رفسنجانی ـ مطهری از جانب آقا  ها جهت تصویب.آن
را موکول به  آقا انتخاب اشخاص به همین دلیلمأمور این کار شده بودند و 

 دند. کرمشورت با این آقایان 
بالفاصله با تهران تماس گرفتم و نظرات و پاسخ آقای خمینی را خدمت 

 آقای طالقانی عرض کردم. آقای طالقانی گزارش داد که: 
اند و از روحانیان آقایان جلسات مقدماتی به همین منظور داشته»

به عنوان ، حسین بهشتیابوالفضل زنجانی و دكتر سید محمدحاج سید 
اند. از هر گروه و دسته وحانیت در آن جمع حضور پیدا كردهنمایندگان ر

 «اند.ای هم افرادی را دعوت كرده
های متفاوت افراد به موضع گیری»اهلل طالقانی توضیح دادند كه:آیت 

شود. اما به هر حال این رود و افكار به هم نزدیک میتدریج از بین می
 «برد.سفانه هست و دشمن از آن استفاده میأمتمشكالت 

 طالقانی گفت كه ایشان هم با آقای خمینی درباره افراد حزبی و 
توانیم آن را عالج كنیم؟ چگونه به جبهه هم عقیده هستند. اما چگونه می

 ها بگوییم كه با حزب و گروه و جمعیت خودت هر طور و هر جور كهآن
 «اما در این جمع فقط خودت باش.بكن ، خواهی كار بكنیمی

 این مجموعه اشاره کرد و گفت: طالقانی هم چنین به اشکاالت علما در 
علمای امامیه هم عنوان دارند. عناوین و غرورها هنوز وجود دارد. به هر »

خیلی سطحش  مسألهكنیم كه ها تفهیم میاز همه گروه، حال با آقایان
باالتر از وابستگی سیاسی گروهی و قشری است. همین آقایان علمایی كه 
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 همه جور هستند. مردم مخلص و قابل اعتماد و، در اطراف هستند
گفتند. اما حاال آمده كه راه میهایی هستند كه تا دیروز بد و بیچهره

اختی با همه شن، هایی هم هستند شناخته شدهچهره«. حاجی انا شریک»
كنیم كه مسائل ها داریم. به هر حال سعی میكه از ضعف و قدرت آن

ها گیریها و جبههمبهم نماند ـ یک مقداری به همین ترتیب از وابستگی
جلوگیری خواهد شد. سعی خواهد شد كه خلوص داشته باشند. عجله 

نهایی برای عضویت در  یهایی را كه به مرحلهكنیم. اسامی آننمی
فرستم تا هر چه آقا خواستند كم و زیاد شود میپیشنهاد می مركزیت

 . «كنند
 اضافه کرد که:طالقانی 

كاری زیاد است. تمركز تشكل و هماهنگی در كارها نیست. پراكنده»
 رسد در گرفتن و مصرف اینها و وجوهات زیادی میالزم است. كمک

صحیح در  شناسایی و تشخیص مصرف اشكال وجود دارد.، ها هر دوپول
 «.این شرایط مشكل است

آیند. یک مشكل اخیر مشكالت جدیدی هم روز به روز به وجود می*
سربازهای فراری هستند كه سرگردانند. آقا به مردم امر كنند كه منباب 

ها را و زندگی آن بدهندوظیفه شرعی باید به سربازان فراری پناهندگی 
ها خواهیم داشت كه ان گروهای از نمایندگفردا جلسه تامین كنند....

جا بسیار زیاد است. پیدا های بی.. رقابت.گزارش آن را خواهم فرستاد.
، كردن راه حل آسان نیست. انطباق حكم با موضوع كار آسانی نیست

 صراحت الزم است آقا باید صراحت بیشتری به كار برند.
تصورات ها از حكومت اسالمی ها داشتم. غربیای با هلندی*مصاحبه

 وظیفه داریم كه اصول را بیان كنیم. ، درهم و برهمی دارند
*مصاحباتی كه به نام آقای قمی منتشر شده است ایجاد اشكال 

 كرده است. 
 اند حتی نسبت به سه سال قبل.ها خیلی عوض شده*زن

 خواستند جلویشود. در مشهد میها دیده میهای فراوان از آنرشادت
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ما با راه حل شورای سلطنت  بگیرند مردم گوش نكردند.ها را تظاهرات آن
 «مخا لف هستیم.

اهلل مهندس عزتآقای طالقانی هم چنین خبر دادند که چون آقای 
گزارش کامل کارها را توسط ایشان خواهند ، آیندفردا به پاریس میسحابی 
 فرستاد. 

بود که در توضیح آنکه فرار سربازان به دنبال دستورات پیاپی آقای خمینی 
 ها خواسته شده بود که مراکز نظامی خود را ترک کنند.ای از آنهر اعالمیه

توضیح داده شده است که سیاست کلی در  ،(خاطرات جلد دوم) در جای دیگری
 این کرد. محور « خنثی» ارتش را  دبایارتش چه بود؟ و چگونه می مورد
بود نه درگیری مسلحانه. از عناصر  مشی جنگ سیاسی ـ روانی با ارتشخط

ها بود. این از پادگان دعوت ارتشیان به فرار، روانی  اصلی این جنگ سیاسی ـ
های اساسی پیدا کرد. پیام طالقانی در مورد و موفقیت اجرا شد برنامه به خوبی

 کند. به نتایج حاصل از اجرای این سیاست اشاره می، سربازان
 هم جریان از این قرار بود که ایشان در طیاهلل قمی آیتدر مورد 

 .( سفانه متن در دسترس نیستأمت) ای گفته بودند:مصاحبه
اواخر آذرماه  ها باالخره درهای طالقانی و فشارها و نگرانیفعالیت یدر ادامه

کنند تا های اسالمی و ملی به دعوت طالقانی اجتماع مین گروهای از فعاالعده 31
 51. این اجتماع درکنندجمعی راه حلی تهیه و به آقای خمینی پیشنهاد دسته

 کنند وآن جلسه قرائت می د. ابتدا طالقانی پیامی را درشوتشکیل می 31آذرماه 
دارند. به دلیل اهمیت اقدامات آقای طالقانی متن سخنان نظرات خود را ابراز می

 ها آمده است. ایشان و گزارش جلسات به طور کامل در بخش پیوست
اشکاالت این کار به قدرکافی واضح و روشن بود و نیازی نیست که من 

و یا آقایان اعضای  جبهه ملی، شودتوضیحی بدهم. به طوری که مالحظه می
جبهه ملی حاضر در جلسه به جز آقایان دکتر سنجابی و فروهر کسی را معرفی 

ه تصویب آقای خمینی برسد که لیست اشخاص ب مسألهها به اصل نکرده اند. آن
اشکال اساسی در این ، اشخاص پیشنهاد شده اعتراض داشتند. عالوه بر اشکال در

سیاسی آقای خمینی در دست اجرا بود و یک گروهی در حال  یبود که برنامه
سفانه دوستان داخل هنوز آن را برای آقای طالقانی أمت سیس و تشکیل بود.أت

 اگر بدان توجه فوری، بر گذاشته بودند. این امرشرح نداده و ایشان را بی خ
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آقای سیداحمد ضایعاتی به بار آورد. در همین رابطه  شد ممکن بودمین
اهلل مهندس عزتآقای از طریق ، یادداشتی برای منصدرحاج سید جوادی 

 ها آمده است.فرستادند که در بخش پیوستسحابی 
 برای آن فکری دبایبود و میکامالً به جا و به مورد ، آقای صدرنگرانی 

 د.ایجاد کنبه جایی برسد که اشکال جدی  مسألهشد قبل از آنکه می
نام شولمن معرفی ه شخصی را ب قای صدر همچنین طی نامه جداگانهآ 

 رد را فکرده بودند که گویا قرار است به پاریس بیاید. اولین بار بود که نام این 
 .( هاپیوست) نیامد یا من او را ندیدم.شنیدم. اما او یا به پاریس می

دكتر آقای ، طالقانیها و قبل از وصول گزارش آقای همزمان با این فعالیت
آقای »از تهران تلفن زد و گفت که:( 11،11،11) 31آذر  11در فریدون سحابی 
از طرف آقا پیغامی آورده است و لیست اسامی كه در  مهندس بازرگان

اند كه نام آقای آقای مهندس بازرگان به آقا داده است متوجه شده، آنجا
موجب سوء  مسألهچرا چنین شده است؟ این ، آن نیست طالقانی در

ها شده است. وی گفت كه وزن سیاسی آقای طالقانی تعبیرات و ناراحتی
به هر حال گفت كه اگر  تر است.از مجموع روحانیت سنگین، در اینجا

مكن است ایجاد اختالف شود. به عالوه چون آقای طالقانی فكری نشود م
های شورای انقالب در حال سیاسی آقای خمینی و فعالیت یاز برنامه

اگر به سرعت فكری برای این كار نشود ممكن است ، خبر استسیس بیأت
 «بعداً ضایعاتی به بار آورد.

نام آقای ، گاناما اینکه در لیست تهیه و پیشنهاد شده آقای مهندس بازر
به پاریس آمد مهندس بازرگان طالقانی نیامده بود علت داشت. در زمانی که 

، از زندان آزاد شدندماه آبانهنوز در زندان بود. ایشان در هشتم مرحوم طالقانی 
 دانم و به یاد دارم دلیل دیگری نداشت. تا آنجا که من می
را با آقای خمینی مطرح کردم. ایشان ضمن  مسألهبعد  من روز، به هر حال

گفتند که به آقای طالقانی پیغام ، باشند آقای طالقانی هم اینکه باید تأییدقبول و 
جدا جبهه ملی که ایشان توجه کنند که حسابشان را از ( از جانب خودم) بدهم

من ! ! آقای طالقانی عضو جبهه ملی استکند ـ گویا به آقا گفته بودند که 
اهلل طالقانی هیچ وقت عضو جبهه ملی نبوده برای ایشان توضیح دادم که آیت
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اند. در سال سس و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بودهؤاست. عضو م
قرار بود که ایشان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی نهضت در جبهه  1511

شرکت ایشان ، دوجود آمه اما به دلیل اختالفاتی که ب، ملی دوم شرکت کنند
 چندان به طول نینجامید. 

البته از جانب خودم. مرحوم ، این پیغام را به مرحوم طالقانی رسانیدم
به ، به دلیل شرایط خاص فعلی»  مطالب من گفتند که: تأییدطالقانی ضمن 

تری عمل پیوندند و مایلند تا با امكانات وسیعهیچ حزب و گروهی نمی
عضویت آقای  کید برأضمن ت، آقای خمینی پس از استماع گزارش من .«كنند

پیغام بدهم که از آقای مطهری از من خواستند که به ، شورای انقالب طالقانی در
ایشان دعوت کنند. من در یک تماس تلفنی پیغام آقا را به مرحوم مطهری 

 گیریبه آقای طالقانی هم تلفنی گفتم که قبل از پی ضمندر رساندم و 
با آقای مطهری تماس بگیرند. آقای مطهری اقدامات الزم را ، های دیگربرنامه
ایجاد یک واحد  یمسأله، از ماجرا ن آقای طالقانیمطلع شددادند و با  انجام

 د. شمنتفی ، کننده جداگانه به آن شکلرهبری
 نیز اعتصاب كاركنان شركت نفتدر مورد ، ای از این نوع خطرهانمونه

نه تنها ، نفت یکرد. به دلیل اعتصابات کارگری و تعطیل تولید و تصفیه بروز
مین نیازهای داخلی نیز مختل گردید. با شروع أت، بلکه، دشصادرات نفت متوقف 

شدید گرفتاری زیادی برای مردم به وجود آمد. در حالی  سرمای فصل زمستان و
ری که در نظر بود های سیاسی دیگهم چنین هدف که برای رفع این مضیقه و

دند ای بومعرفی کمیته درباره یمشغول بررسی و مشورت  کشور دوستان داخل
ها حکم داده شود که بروند و به این کار رسیدگی که از جانب آقای خمینی به آن

با ، تدارکات شورای تهران یتهیه مطالعات و بدون اطالع از، طالقانی آقای، کنند
 قدم به جلو گذاشتند و در، گونه موارد دارند یتی که در اینمسؤولاحساس 

او را مأمور رسیدگی به امر نفت و سرهنگ رحیمی طی تلگراف به  31ماه دی 1
دند. و همان روز هم در تلگراف جداگانه آقای کرچگونگی تامین مصرف داخلی 

 مدیر عامل شركت نفت، انتظامرا به همین منظور به سرهنگ رحیمی 
حکم آقای خمینی برای آقای  31ماه دی 1یعنی در  ، ی آن روزمعرفی کردند. فردا
د. این شآقای خمینی برای نفت منتشر  یو انتصاب کمیته مهندس بازرگان

عوارض بسیار بدی را ایجاد کند.  گونه وقایع احتماالً ممکن بود باز اتفاق بیفتد و
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یت مسؤولترین اشخاص برای آن صرف نظر از اینکه اولی، دعوت آقای طالقانی
 کرد.از بروز چنین مسائلی جلوگیری می، بودند

 
جنبش داخل های سیاسی و فرهنگی و شخصیترهبران  سفر -ج

 ایران به پاریس
و تشکیل شورای  سیاسی راهبردی یاولین گام برای اجرای برنامه در
الزم بود رهبران جنبش در داخل ایران برای گفتگو و تبادل نظر به پاریس ، انقالب

 یکه از گروه سه نفر ین فردیاولاین رهبران به پاریس فرا خوانده شدند.بیایند. 
مهندس مرحوم ، شانیبود. پس از ا یاهلل مطهرتیمرحوم آ، س آمدیبه پار

اهلل موسوی سپس آیت، یو دكتر بهشت یدكتر سنجاب، و همزمان بازرگان
 س آمدند. یبه پار مهندس سحابی واردبیلی 

 یمطهر آیت اهلل دارید
 یاهلل مطهرتیمرحوم آ، خوانده شد س فرایکه به پار یانین روحانیاز اول یکی
من با  ییل بود. آشنائقا یاحترام فراوان یمرحوم مطهر یبرا ینیاهلل خمتیبود. آ

از  یگردد. در آن سال مرحوم مطهریبرم 1553ا ی 1551به سال  یمطهرشهید 
 یاجنب منزل پدر ما خانه، ه دردارچكو، خیابان ری د و دریآیقم به تهران م

 هاآنان داشت و به ین و روحانید یبه علما یخاص یکند. پدرم عالقهیاجاره م
در آن زمان  .«باز بودآخوند »به تعبیر من، کردیم زود اعتماد و ابراز ارادت یلیخ

چند بار  یاکردم اما مرتب هفتهینم یبا پدر و مادرم زندگ ازدواج کرده بودم و من
 یین آشنایآشنا شدم و ا یق پدر با مرحوم مطهریزدم. از طریسر م هاآنبه 

ان دراز شد. یسال برای همراه با احترام و اعتماد متقابل یک دوستی یبرا یامقدمه
مكتب  یا . متاعمهندس بازرگانکه به ابتکار و همت مرحوم  یبعدها هنگام

 یز به جمع گروه مرکزین یمرحوم مطهر، ل شدیتشک، یعمل یت اجتماعیترب
ن راه یاز ا .( متاع به جلد اول خاطرات رجوع شود یدر باره) رفت.یدعوت شد و پذ

 یاز جلسات متاع وقت یکیدا کرد. در یارتقاء پ یو همفکر یما به همکار یدوست
 یمرحوم مطهر، بود ییمطالعه و پاسخگو یموضوعات برا تعیینبحث بر سر 

که قرار است  یح دادم که موضوعاتیشان توضیرا مطرح کرد. من در پاسخ ا ینکات
، به خصوص جوانان، جامعه یمشکالت امروز ید جوابگویشوند با یمطالعه و بررس
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جوانان امروز ما  یازهایبا ن یارتباط یمطهر یآقا یشنهادید. موضوعات پنباش
د که به نظر من چه یرفت و پرسیتمام سخن مرا پذ ییروبا گشاده یمطهرندارد. 

ها که عموماً و شوند. من به جو غالب در دانشگاه ید مطرح و بررسیبا یموضوعات
 ح دادم کهیاشاره کردم و توض، است یستیو مارکس یضداسالم، یراسالمیاکثراً غ

ها داده شود. در شأن و سطح دانشگاه ییهان موضوعات مطالعه و پاسخید ایبا
آثار کرد و از من خواست که  تأییدد و ین فکر را پسندیا یمرحوم مطهر

رزم  ،(یاران) ایدناز مجالت  یاارش بگذارم. من مجموعهیدر اخت راها ستیمارکس
 را به همه، داشتم که حزب توده را یستیر کتب مارکسیو سا، و مردم ماهانه

نهضت ت در یرا من به علت فعالیبود. ز یشیمن هم گشا ین برایدادم. ا یمطهر
ها را در لهجها و متوانستم آن کتابیدر معرض بازداشت بودم و نم یمقاومت مل

ن یاز ا سمیاصول فلسفه رئالن یدر تدو یکنم. مرحوم مطهر یمنزل نگهدار
 منابع استفاده کرده بود. 

کا یران به آمریکه از ا یاز کسان یآن چنان بود که برخ یروابط ما با مطهر
آمدند از یز مین وستون ـ تگزاسیهبه  یبه سفارش مرحوم مطهر، آمدندیم
در سفر خود به ، در فلسفه یمرحوم مطهر درگشا، یدكتر احمد یمله آقاج

 .شد یانقالب فرهنگ یعضو شورا . بعد از انقالب ایشانوستون آمدیه هبکا یآمر
برای درمان چشم و  عالمه طباطبائیهمراه  36در خرداد  یمطهرشهید 

دكتر درگذشت مرحوم سفر مصادف شد با این بود. آمده لندن  ایشان به
که به شیعیان تعلق ، بارهامام مسجد  در سخنرانی خود شان دریا .یعتیرش

ه ب ار تند جوانان رویبا واکنش بس که کردبیان  یعتیرباره شرمطالبی را د، داشت
به  یمرحوم مطهر سیدم دوستان خبر را به من دادند بابه لندن ر ی. وقتشدرو 
 ام. ل سخن گفتم که شرح آن را در جلد دوم خاطراتم آوردهیصتف

 یاسیس یبرنامه یل دربارهیصس به تفیپار به یمطهر شهیدپس از ورود 
ن گام یشان دادم. اولیه شده را به ایاز متن ته یک کپیصحبت کردم. با ایشان 
از  یبود. مرحوم مطهر انقالب یشورال یتشک، ن برنامهیا یدر اجراضروری 

 .کرد ن بار از من تشکریار کرد و چندیبس یخوشحال ن برنامه ابرازین ایتدو
صحبت  هم انقالب یت در شورایعضو یت براید صالحجاشخاص وا یباره در

و  یاسیجهات س دعوت شوند که از ید از کسانین باور بود که بایام. او بر یکرد
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ساسشان بچربد. از جمله حن عقلشان بر ایمطمئن باشند. اما عالوه بر ا یاسالم
از  ییرایبود. مهندس کت ییرایمهندس كت یآقا، که مورد نظرشان بود یکسان
سس ؤم یاعضااز ز یان دانشگاه تهران و نیدانشجو یانجمن اسالم یمیقد یاعضا

ران یا یبود. در محافل روشنفکر 1551در سال  نیمهندس یانجمن اسالم
فعالیت اگر چه ، استو سالمت نفس شناخته شده  یبه پاک ییرایهندس کتم
 ییرایت مهندس کتینداشت. من عضو یمهندس سحاب، مثالً رینظ، یاژهیو یاسیس

، میز با هم مشورت کردینگر یدر مورد افراد د ئید کردم.أرا تانقالب  یدر شورا
 ید جوادیاحمد صدرحاج سسید، یمهندس سحاب، یدکتر سحاب، مهندس بازرگان

 مطرح شدند. ، یسعودمپ یسرت، ان افسران خوشنامیاز م زیو ن
دولت  یل و معرفیتشکدر باره ، انقالب یبعد از شورا، دوم ی در مورد مرحله
شان هم یا یم. برایز با هم صحبت کردین یاساسقانون  نیموقت و ضرورت تدو

 م.یه کنید را تهیجد یس قانون اساسینوشید پیح دادم که چرا ما بایتوض
مبهم و نارسا ، ار گنگیبس، «یاسالم یجمهور»، «یحكومت اسالم» یواژه ها

به کرات نام برده است.  هاآنخود از  یهادر مصاحبه ینیخم یهستند. اگر چه آقا
آقای خمینی  ست؟یچ یاسالم یاند منظور از جمهوردهیپرس اراناما بارها خبرنگ

ن یروشن شدن ا یبرا هیچ وجه کافی نیست.ه که ب، اندهای خیلی کلی دادهجواب
اند گفته یبعض .ف کنندیآن را تعر ینیخم یکه خود آقا، اندها گفتهیم بعضیمفاه
ل و یحوزه و دانشگاه تشک یش با شرکت علمایک همای، ینیخم یا دعوت آقابکه 

ن دو راه یح دادم که چرا با ایتوض یمرحوم مطهر یشوند. برا یموضوعات بررس
ف یدانستم. تعریکننده مبلکه گمراه، یحل مخالفم. راه حل اول را نه تنها ناکاف

 یگریدآن مقوله  یف حقوقیز است و تعریک چی یاسالم یواژه جمهور یاسیس
 ما را به، دیعقا با توجه به کثرت نظرات و آراء و، ش همیل همایاست. تشک

دن به یدهد که رسیگذشته هم نشان م یهاتجربه کشاند ویم یخطرناک یورطه
ت. سار مشکل ایبس، رممکن نباشدیغ ها اگرشیهما نوعن یا اجماع در ک توافق وی

 دیجد یس قانون اساسینوشین پیتدو، ضررکم و  ین تنها راه حل عملیبنابرا
م یتوانیع امور میتسر یبرا .شودیف میآن تعر یبا قانون اساس یاست. هر نظام

منتخب مردم آن  سسانؤمجلس مک یم و سپس یکنتدوین  س راینوشین پیا
ن یا ینیخم یکه آقا مح دادیتوض یکند. به مرحوم مطهر یینها بررسی و را
 شانیااند و آن شده یهیته مسؤول یبیدكتر حب یاند و آقارفتهیشنهاد را پذیپ
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 یرمطه یهم همراه آقا ا سه جلسهیدو  ن آن هستند.یهم با چند نفر در حال تدو
 یاسام یمطهر یآقا، مجدداً مطرح شد مسائلن یا گفتگو کردیم. ینیخم یبا آقا

قرار گفت. در مورد دولت  تأییدهمه مورد  که، را گفتند خود اشخاص مورد نظر
مهندس اصل برنامه اظهار داشت که  تأییدضمن  یموقت هم مرحوم مطهر

 ن پست است. یا ین فرد برایترستهیشا بازرگان
بعد از نماز مغرب ، هر روز ینیخم یآقا، س بودیدر پار یکه مطهر یدر زمان

ر یدر نوار ضبط و سپس تکثها ن صحبتیا .کردین صحبت ماحاضر یو عشاء برا
که ، گفتندیسخن م یاز هر در، هان صحبتیدر ا ینیخم یشد. آقایع میو توز

ک انقالب بعضاً یبه عنوان رهبر ، سیپار یدر فضا با هم نداشتند. یبعضاً ارتباط
ن سخنان یدن ایو شن بعد از چند روز، یمرحوم مطهر .هم نبودند یمطالب جالب

 ثانیاًاد حرف بزنند و ین قدر زیا اوالًد ینبا ینیخم یقاآناراحت شد و به من گفت 
 زنند. بها را ن حرفیا

 یاما آقا، ریخ، ام. جواب دادمشان تذکر دادهیا من به ایآ که دیاز من پرس
 د کهیاما ظاهراً اثر نداشته است. پرس، اندشان تذکر دادهیابه ن اریو سا یاشراق

 یکافباید  یاشراق یآقا تذکر، گفتم اگر قرار بود اثر بکند .امزدهن یمن حرف چرا
گفت  ین مطلب را با آقا مطرح سازند. مطهریشان هم ایبود. از او خواستم که امی

کنم. قبول  تأییدو سخنش را  یکه من هم او را همراه یحاضر است به شرط
به من نگاه  ینیخم یآقا، ین جلسه برگزار شد. بعد از سخنان مطهریکردم. ا
شنهاد کردم که یو پ تأییدرا  یا شدند. من سخنان مطهرینظر مرا جو یعنی، کردند

را در اروپا یصحبت کنند. ز، بعد از نماز ظهر و عصر، شنبه یشان فقط روزهایا
ن روز در یترشلوغ ها است و شنبه آخر هفته یلیکشنبه تعطیشنبه و  یروزها
ن یترند. من مهمیآیم لوشاتوبه نوفلان ـ یرانیتمام اروپا ا. از است لوشاتونوفل

شان در سخنان روز یکنم و ایادداشت میشان یا یران و جهان را برایروز ا مسائل
 لوشاتومستقر در نوفل یاسیگروه سصحبت کنند.  مسائلهمان  یشنبه درباره
ن یآن پس به هم . ازکندیترجمه و منتشر م، نیها را تدواز صحبت یاهم خالصه

 ب عمل شد. یترت
م. از یق تلفن با هم در ارتباط بودیران برگشت و از طریبه ا یمرحوم مطهر

ت در یعضو یبرا یدكتر سنجابشد که از  مأمورشان یاخمینی  یطرف آقا
داد. اما دکتر  انجامت را یمأمورن یا یانقالب دعوت کند. مرحوم مطهر یشورا
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 یف کرد که وقتیمن تعر یبعدها برا یمرحوم مطهررفت. ینپذ دعوت را یسنجاب
انقالب هستند.  یعضو شورا ید چه کسانیاو پرس، دعوت کردم یاز دکتر سنجاب

سپس . او دید یخواه ییایب ذیری وبپ اما اگر، میتوانم بگویمن جواب دادم که نم
او دعوت ، من جواب مثبت دادم یوقت، هم عضو است ا مهندس بازرگانید آیپرس

مهندس  حضور خاطر هنجابی بس. نظر مطهری این بود که دکتر رفتیرا نپذ
 .ه استبازرگان دعوت را نپذیرفت

 یت در شورایعضو یبرا یاهلل طالقانتیآدعوت از ، گر از مواردید یکی
 ام. ح دادهیل توضیگر به تفضیکه من آن را در بخش د، انقالب بود

دا یق تلفن ادامه پیارتباط ما از طر، رانیا  به یبرگشت مرحوم مطهربعد از 
 که: تلفن زد و گزارش داد یمطهر، 51،11،1911برابر با  31ماه ید 11کرد. در 
، نفت یدرباره مهندس بازرگان یت آقایمأموربعد از صدور حكم » 

 تماس یتلفن، نفت یملر عامل شركت یمد، با انتظامبازرگان مهندس  یآقا
مهندس  یغام آقایافت پیگذارد. انتظام بعد از دریغام میو پ دریگمی

 شانیو سپس به مالقات اكند تلفنی صحبت میشان یبا اابتدا بازرگان 
 آقای خمینیخط و مالحظه دست یمختصر یرود. بعد از گفتگویم
ت یخواهم داد و نها انجامد یار خوب است آنچه را كه بخواهید بسیگویم

 . كردرا خواهم  یهمكار
 دورصا یكه آ دپرسمیزند و یتلفن م، یسیاو، بعد از تماس انتظام

داده شده است؟  یتیمأمورن یو از جانب آقا چنصحت دارد  یان نامهیچن
الت الزم را یخوب و تسه اریبسجواب الزم به او داده شد و او هم گفت 

 فراهم خواهد ساخت. 
از این قرار است كه آقای  مهندس سالور یبا آقا یسیتماس اوان یجر

 یعتمداریشر یاهلل العظمتیدار آیه نفت به دیحل قض یبرا مهندس سالور
شود كه یرود. به او جواب داده م ین قم میاز مدرس یشرع یو سپس آقا

 جز حرف آقا اثر ندارد. بعد از یاست و حرف« اآق»دست درن كار ید ایكل
هر كس  بازند كه یتلفن م یبه شرع یسیا اویگو، سالور از قم دارید

از طرف هر كس باشد ، نظارت كند( ان نفتیجر) ن امریبخواهد در ا
مهندس ، دهندیمت یمأمورآقا به مهندس  ی. وقتموافقت خواهد شد
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 یسیاش را به اورد كه تلفنیگیاجازه م مهندس بازرگان یسالور از آقا
 دهد.یزند و جواب باال را میبه مهندس تلفن م یسیبدهد. و بعد هم او

 جنوبمخصوص به  یمایت نفت با هواپئیه( كشنبهی) قرار است فردا صبح
ت نفت كه قرار بود با مشورت انتخاب ئیه یگر اعضایدو نفر د پرواز كنند.

 مهندس یآقا  احتماالًو ان یمهندس هاشم صباغ یند از آقااعبارت، شوند
و  یو نه حق سخنران یاسیفقط به عنوان نفت و نه از جهت س) یبیحس

 «ک خواهند بود.یكنتیپل اساتید د اعلم ازیدكتر فر یا آقای .(رهیغ
هم  یگریق دیاز طر، یمطهر یقبل از آقا یسیت نفت با اوئیخبر تفاهم ه

 س گزارش شده بود. یبه پار
 :( 11،1،919  - 31ماه ید 11) یم مطهرحوگر با مرید یدر گفتگو

 یبرا یارسد. بخشنامهیاز درون ارتش به ما م یوحشتناك یـ خبرها3»
 ی. آقا( یناچیمنبع م) صادر شده است یبه مراكز نظام یرون یآورجمع

 است. اما به هر حال یح داده است كه منبع خبر دكتر سامیتوض یناچیم
 «.ب شدیكل خبر تكذ، بیشترقات یاز تحق بعد

 یموضوع كوچك بر سرـ اختالف در اصفهان و قم. در اصفهان 5»
خواند و خوب ینماز جمعه م یطاهر یرخ داده است. آقا قاختالف و شقا

هم  یبلكه آن را ضرور ،خواندینه تنها نم، رمردیپ یخادم یاست. آقا
نماز بخواند و اصرار دارد كه خوانده شود.  یداند. فردا قرار است طاهرینم

 ، اگر فردا نماز خوانده نشود! رید خیگویمخالف است و م یاما خادم
ها هستند و موافق جوان یطاهر ر برآقایها به هم خواهند خورد. دوبرنامه

ترها. اختالف سخت باال رمردها و مسنیپ خادمیو اطراف ، نماز خواندن
د خوانده یمعه به حكم آقا باجگفته است كه نماز  یگرفته است. طاهر

 «شود.
به اصفهان شان یا»:خواست كه ینیخم یاز آقا یمطهردر این پیام 

بدهد كه نماز جمعه را نخوانند و همان نماز ظهر را به جماعت  غامیپ
ام آن مشكل یكه الت، دیشود و به هم خواهند پریوگرنه فاجعه م، بخوانند

 «است.
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ر و یّسخت ناراحت شدند و با تغ شانیان گزارش را به آقا دادم یا یوقت
 «كنمینم یمن دخالت»: گفتند یناراحت

 : که گزارش داد تلفنی. ( 31بهمن  1) 11،1،1913در  یمطهر یآقا
به فرودگاه رفته بود. اشكال  ییگشاراه یبرا یاهلل طالقانتیـ آ3»

خواهند مانع یاند. مرا بستهفرودگاه ، اندكنند. راه را بستهیم یتراش
ان یروزیف تیمساردن یبه د یالوان و مهندس یآمدن بشوند. مهندس صباغ

حامل آقا اجازه  یمایاند كه به هواپاند. و بعد از گفتگوها گفتهرفته
خودشان  هاآنرفرانس تماس و مذاكره شود تا ینشستن خواهند داد. با ا

فرودگاه در تهران هماهنگ كنند و اقدامات الزم  نمسؤوالماً با یمستق
ما یاند به طور قطع مزاحم نشستن هواپدهند. ضمناً گفته انجامرا  یادار

ران یا یمایخروج هواپ یشتر و عمدتاً رویها بینخواهند شد. اشكال تراش
 . «اجازه بدهند هاآنخواهند به یران بوده است و نمیر از ایا

 
  بازرگانسفر مهندس   

که گذشت مشخص شد و  یبه شرح ینیخم یآقا یاسیپس از آنکه برنامه س
مشارکت  یبرا ید. اشخاص متعددیآن مطرح گرد یاجرا یچگونگ، کاغذ آمد یرو
 ینیاهلل خمتیقرار گرفتند. واضح بود که آ بررسیها مورد برنامه یاجرا در

اکثراً ، ات و مراجع عظامیداشتند. به جز آ نایها را از روحانیین شناسایشتریب
 شدند و با برخی از آنانخود ایشان محسوب میتر شاگردان ن جوانیاروحان
شتر از یب یلین خاین روحانیاهای دراز در تماس بودند. شناسائی ایشان از سال

ان یاز جمله آقا، یاز چند نفربا وجود این رمعمم بود. یاز افراد غ ییشناسا
 یاز من خواستند که به آقا و اسم بردند یو دكتر سحاب بازرگانمهندس 

 یکه دعوت از آقا یهنگامند. یایس بیخبر بدهم تا به پارمهندس بازرگان 
ت یشخص تأییدضمن  یمرحوم اشراق، س عنوان شدیمهندس بازرگان به پار

ز یشان نیخود را به ارادات یاز ا یمهندس بازرگان برخ یاسیو س یو اسالم یعلم
« شده یط راه» که مهندس بازرگان در کتاب  نیمطرح ساخت. از جمله ا

راد یراد دارد. ایا یاشراق یامت و روح نوشته است که به نظر آقایباره ق در یمطالب
شب هفت مرحوم دكتر ا در ین بود که گویشان به مهندس بازرگان ایگر اید
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، مسجد قبادر  دیآفات توح یدر سخنرانا ی( 1536رماه یت) در مشهد یعتیشر
 با را ینیخم یمهندس بازرگان نام آقا، یعموم یک سخنرانین بار در یاول یبرا

د. مهندس نفرستیصلوات م ت حاضر بالفاصله سه باریکند. جمعیاد میل یتجل
شان سه یا یک صلوات و برایامبر یپ ید چرا برایگویکند و میبازرگان اعتراض م

مورد ، آن روزها یاسین برخورد مهندس بازرگان در جو سید. ایفرستیصلوات م
 یآقا یگزارش آن برا کهرد یگیان جوان و تند قرار میاز روحان یاعتراض برخ

س یرم به نجف و سپس پاریقبل از سفر اخ بود.شده ز فرستاده یبه نجف ن ینیخم
ز منتشر شده بود و مرتب ما را یکا نیدر آمر یان اسالمیان دانشجوین خبر میا

دست  یها به جایدادم که در سخنرانیح میکردند. من شخصاً ترجیچ میپ سؤال
 یاسالم یهاانجمن ند. دریر بگویا صلوات فرستادن مردم تکبیزدن و 
 «برادر»عنوان  یکیم یز را جا انداخته بودیها بود که ما دو چمدت انیدانشجو

ان یخطاب کنند. دانشجو« برادر»گر را یکدیان مسلمان همه جا یبود که دانشجو
شدند می یاسالم یهاتیآمدند و وارد فعالیکا میکه تازه به آمر یرانیمسلمان ا

ج کامالً جا افتاد و ینوس بود. اما به تدرأشان نامیبرا یکم« برادر»عنوان و خطاب 
 یبه جا، ریتكبهم خوب شده بود. دوم گفتن  یلیهمه به آن عادت کردند و خ

اد یفر، هاییماینارها و در راهپیها و اجتماعات بود. در سمیدست زدن در سخنران
جوانان ع سازمان یار منظم و وسیمرسوم شده بود. مثالً در تظاهرات بس ریتكب

 در آن جاکا یآمر بهسفر شاه و فرح که به مناسبت ، در واشنگتن، مسلمان
واشنگتن  یهاناابیاکبر صدها دانشجو و جوان مسلمان خاهلل یادهایبرگزار شد فر
ن سنت عادت شده بود. در یز همین یعموم یهایآورد. در سخنران را به لرزه در

مهندس  یآقانبود که  یمطلب، ینیخم یآقا یمورد صلوات فرستادن برا
د بهتر بود. اما به هرحال کردنیبه آن اعتراض کنند و به نظر من اگر نمبازرگان 

ها هم که با یده بود بعضیا بد شده بود و به گوش آقا هم رسیخوب  ن کاریا
 آن را مرتب مطرح ، نداشتند ینظر خوش آزادی مهندس بازرگان و نهضت

موضع بازرگان نه  کردند.یم مسألهبا « یو احساس یعاطف»ساختند و برخورد یم
و  یاسیسبازی صادقانه و به دور از  یبلکه نظر، مخالفت با آقا برای وتعمد  یاز رو

حرف  یایجغراف یعتیبوده است ولو آنکه به قول شر یصرفاً به علت اعتقاد اسالم
 درست نبوده باشد.
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 یاحترام خاص یاهلل اشراقتیآ مرحوم، هاهمه این حرف و حدیثا وجود ب
 یلیکردم. احمدآقا خ ییهامهندس قائل بود. با حاج احمدآقا هم صحبت یبرا

گفت مهندس ینظر مساعد نسبت به مهندس داشت و م یشتر از مرحوم اشراقیب
انقالب  یاط بود. رهبریتوأم با احت مسألهران است. برخورد من با یا یهاهیاز سرما

ت یت بود. روحانیو به تبع از آن با روحان آقای خمینین مراحل با یدر آخر یاسالم
روشنفكران  نسبت به یاد دارم نظر مساعدیتا آنجا که به  یمعدودبه جز افراد 

ن بار یاد دارم که اولینداشته است. به  یدانشگاه یحرکت اسالم و دینی
د یشد برخی از روحانیان قم العملمنتشر شد عکس بازرگان« شده یراه ط»یوقت

شده اکتفا شود  یمطالب راه ط یبود. اما به آن ختم نشد که تنها به نقد و بررس
رادات به یده شد. طرح ایرادات و انتقادات از خانواده بازرگان کشیبلکه بحث ها به ا

ها تیحساس این نوع انگر حضوریب یاشراق از سویشده  یدر کتاب راه ط یمسائل
. از آن طرف برخورد کندایجاد ها مشکل تین حساسین بود که ایمن ا یبود. نگران

 یهیرا داشت که انعکاس روح یروند خاص یاسیس مسائلمهندس بازرگان با 
و جوانان  آقای خمینیبا روش  یاسیه و برخورد با مسائل سین روحیشان بود و ایا

ن تفاوت در برخوردها و ینداشت. ا یچندان یهماهنگ، روزها تند و آتشین آن
 یعنی یسلب یهاهدف خصوص به ،حرکت یاهداف راهبرد یها دربارهیریگموضع

 عمل بود. یهاوهینبود. بلکه در ش نظام سلطنتی و مبارزه با استبداد
 ینامه شروع شده بود و 31داخل که از اوائل سال ینهضت آزاد یهاهیانیب

که ، دادیم او را نشان یاسینگرش س 1531مهندس به آقای خمینی در شهریور 
 یهاهین اعالمیو سنگر به سنگر بود. ا یجیشرفت تدریپ یوهیاز اعتقاد به ش یحاک

رو به رو شده  هاناجو برخی از به خصوص از جانب یمنف یهاواکنش نهضت با
جدا  یو تا حد یریگخارج از کشور مجبور به موضع ینهضت آزاد یحت .بود

 یمسألهد. یداخل کشورگرد یو حساب خود از نهضت آزاد یاسیکردن خط س
بود. در مورد رهبر  آقای خمینیکننده بود برخورد مهندس با گر که نگرانید

را  آقای خمینی یرهبر، داخل یم. نهضت آزادیداشت نظرانقالب ما با هم اختالف 
« امام»و از به کار گرفتن عنوان  و بزرگ قبول داشت قدریک مرجع عالیدر حد 

با ، نهضت در اروپا یکه برخورد شاخه یحالدر   کرد.یم خودداری، شانیا یبرا
 ینینابیک برخورد بی، کایمرآبود. شاخه نهضت در  یو افراط آمیزغلو آقای خمینی

ک آن به یدئولوژیا یاسیآقا با مفهوم خاص س یرا برا امامو متعادل داشت. عنوان 
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رهبر  یبرا« امام»ن بار عنوان یاول یات معاصر اسالمید در ادبیبرد. شایکار م
 خارج کشور به کار برده شد. یات نهضت آزادیام مجاهد و نشریانقالب توسط پ

 ا مهندسید من شده بود که آیجتاً تردیو نت یموجب نگران مسائلن یا
را بر عهده  ین مرحله نقش عمده و اساسین مجموعه و در ایتواند در ایم بازرگان

نخست  یمعرف آقای خمینی یاسیس یبرنامه یاجرا یگر برایرد؟ از طرف دیبگ
کند که  یتوانست معرفیرا م یچه کس آقای خمینی ر بود ویناپذاجتناب ریوز

انت بازرگان اشاره یبه صداقت و د ن باریچند آقای خمینیمورد قبول عموم باشد؟ 
و ارادت مخصوص از  یجان و ذوق زدگیاز ه یکرده بود. حاج احمدآقا با نوع

که  یهم من مطلب آقای خمینیان یک از اطرافیچ یکرد. از هیبازرگان صحبت م
جبهه »دم. تنها از جانب یدم و نشنیا مخالفت با بازرگان باشد ندیاز اکراه و  یحاک

از  یشد و از آنجا که برخیم یکاتیدر اروپا بود که تحر هاآن خبرنامهو « یمل
 ن گروه کاریک با ایاز نزد، یخ محمد منتظریشن جوان از جمله ایروحان

به هرحال با توجه به کل ، شدیابراز مخالفت م هاهنگی با آنادر هم، کردندیم 
 .شدمیاقدام  دیبایو شتاب حرکت م مسائلان و یجر

به هر حال هیچ کدام اینها ایراداتی نبودند که مانع دعوت آقای مهندس 
ن مقدمات بود که با مهندس تماس یبعد از اسفر به پاریس بشود.  برای بازرگان

دراز بود. بعد  یهامن با مهندس بعد از سال ین تماس تلفنین اولید ایگرفتم. شا
دعوت آقای  د بهیمطلب را عنوان کردم که با، گفتگو و احوال پرسی یاز کم

مهندس گفت که با توجه به ایرادی که از جانب برخی از  د.ییایس بیپار خمینی به
آیا ، به ایشان شده است نروحانیان طرفدار آقای خمینی در مورد صلوات فرستاد

خواهند من بیایم. نظر آقای خمینی چیست؟ من که با آقای خمینی باز هم می
د این با وجو ای باشد.مسألهکنم صبحت کرده بودم جواب دادم تصور نمی قبالً

ها سخن مهندس وگفتم بعضی مطرح کردم آقای خمینی امهندس را ب سؤال
اند. آیا اگر ایشان گیری علیه شخص شما تعبیر کردهموضع بازرگان را حمل بر

کارهای ما ، ای نیستمسألهگفتند خیر  ایشان بیایند مشکلی پیش نخواهد آمد؟
 بعد ا دو روزیک ی نداریم.ما با کسی برخورد شخصی ، هاستتر از این حرفمهم

توضیحات الزم را دارم. ایشان قانع شد و شان صحبت کردم و یبا ا یمجدداً تلفن
ه یشان توصیبه ا مقدمات سفر. یرود دنبال تهیهقبول کرد که بیاید و گفت می

شان خواهش کردم که تا یا ند و ازیایلوشاتو بکسره به نوفلیکردم که از فرودگاه 
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ن درخواست ینکنند. ا یاها مصاحبهیمالقات با هم با مطبوعات و خبرگزاردار و ید
 بود:ل یدلمن به چند 
 یمطلع نبودند و برا ینیخم یآقا یهابرنامه نظرات و شان ازیااوالًـ 

ند. ناظهار نظر بک ین اطالعاتیشان مناسب نبود که بدون چنیدر سطح ا یتیشخص
توانست یآقا م یهابرنامه وشان با سخنان یاحتماالً متضاد ا یاظهارنظرهااًـ یثان

ک طرف یاز  یاسیس مسائلـ صداقت و صراحت مهندس در طرح ثالثاً باشد.  مضر
رکانه یتوانست زیها و مطبوعات میمغرضانه خبرگزار یهایگریطنت و موذیو ش

که گفته  ییهابرنامهبر اساس رابعاً ـ رد. یدشمنان قرار گ یهایبردارمورد بهره
 آمدند ویم سروصدایب مهندس بازرگان ین بود که هر قدر آقایشد نظر من ا

 دتر بود. یرفتند بهتر و مفیم
 19در، هفته بعد از ورود ما به فرانسه حدود دو مهندس بازرگان یآقا
فرودگاه به منزل  از س آمدند ویبه پار، همراه با آقای ناصر میناچی، 31مهرماه

 آقای خمینی یهابرنامه حیتوض شان ویا دارید یمن برا رفتند و یم خداپناهیكر
ناصر میناچی عضو هیئت امنای حسینیه ارشاد بود و  س رفتم.یشان به پاریا یبرا

 های اودورادور با فعالیت کرد.مطهری از نزدیک همکاری می با مهندس بازرگان و
درگذشت دکتر شریعتی در لندن  بعد ازآشنا بودم. من آقای میناچی را اولین بار 

این بود که  از کشورمن و دوستان دیگر نهضتی در خارج  انتظارلبته . اه بودمدید
گفت آمده می آقای میناچی کردند.از اعضای فعال نهضت ایشان را همراهی می

الملل در باره مسائل ایران صحبت بین عفو المللی وخ بینراست تا با صلیب س
بود.  سال 11باً حدود یبعد از تقرمن با مهندس بازرگان  دارین دین اولیا کند.
، تیمسجد هدا از ا جلوتری 1516من با مهندس بازرگان از حدود سال  ییآشنا

شود. به یم ان آغازیدانشجو یانجمن اسالم یهایابان استانبول و سخنرانیخ در
 یدبستان نظامدر  دانشگاه تهران انیدانشجو یاسالم یهاانجمنخاطر دارم 
هنگامی داشت.  یهفتگ یسخنران یموزه مل یابان سپه سابق روبرویسابق در خ

 من، راد کردیا مدرسهدر این را « كار در اسالم»یمهندس بازرگان سخنرانکه 
 یهاانجمن 1511ور ینسل جوان بعد از شهر یبرا .و ناظم جلسه بودم مسؤول
ر ینظ ییهاتیمهندس بازرگان به همراه شخص یو کار فکران یدانشجو یاسالم

و سازنده بوده آموزنده ، ار ارزندهیبس یداهلل سحابیدكتر  و یاهلل طالقانتیآ
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مدرسه و دانشگاه رفتن و فرا گرفتن ، سنتیناران ید آن زمان وضعیتاست. در 
دینان و بی دانستندیو کفر و فساد م ینیدیو همراه با ب ید را مساویعلوم جد

فیزیک و شیمی و علوم طبیعی ، کردند که با خواندن دروس جدیدبلیغ می همت
 یو از طرف دست کشید.« خرافات»خدا نمی ماند و باید ازاین باور به جائی برای 

 و رینفس وجود چند دب. رفتن به مدرسه و دانشگاه را گرفت یامکان نداشت جلو
ها رستانیو دبها عامل به احکام در سطح دانشگاه و« متعهد»و « مسلمان»استاد 

شد. به می انیآموزان و دانشجودانش یت روحیبود و موجب تقو یخود نعمت
 یکه احساس مذهب یانیآموزان و دانشجوبود که دانش یعیطب همین دلیل

ن یا به ها جمع شوند.تین شخصین به دور ایریحفظ خود و سا یداشتند برا
منبعث از دانشگاه شکل گرفت و رشد کرد و به ثمر  یان اسالمیب بود که جریترت

 نشست. 
در  پیدا کرد.ادامه  ایشانو همکاری با تماس ، بازرگان آشنائی با از بعد

شرکت موثر ، امدادهشرح و بسط ها را در جای دیگری آنکه ، هاتیفعال یتمام
 ینهضت مقاومت مل یوقت 1551مرداد  11ن یننگ یکودتابعد از . داشتم

به ، بود نن و رهبران فعال آیسسؤاعضاء و م ل شد و مهندس بازرگان ازیتشک
 ییاجرا یتهیعضو کم یکردم. مدتیک با مهندس کار میوستم و از نزدینهضت پ

که  ییهایبه دنبال بررس 1556ا ی 1553از حدود سال  یعنی، یشدم. بعد از مدت
 یتیمكتب ترب) متاعبه نام  یانیجر، روها شدین یابیو ارز یاز وضع حرکت اسالم

رستان کمال و مسجد جامع یبه وجود آمد. شرکت انتشار و دب( یعمل یاجتماع
تازه به  یمطهرج متاع بود. مرحوم یاز نتا یاد و مدرسه فنپنارمک و شرکت نو

 دانشگاه جذب و از یان اسالمیل به جریهمان اوا د دریه بود و شامدتهران آ
 یدر نهضت مقاومت مل 59ل سال ئو اوا 51متاع شد. از اواخر سال  یاصل یاعضا
مطرح شد که منجر به  یعیدر سطح وس یاسیس یو علن یمه علنین یهاتیفعال

مبارزات  یرهبر یشد. براستم یدوره بو انتخابات اول دوم  یجبهه ملس یسأت
تا  ن شدند.ییمرکب از پنج نفر تع یمخصوصی تهیکم، ستمیب یدوره یانتخابات

 یریو مرحوم شمش ه حسینیشا، ان مهندس بازرگانیجا که به خاطر دارم آقانآ
 3ته بودند. و من هم افتخار خدمت داشتم.ین کمیعضو ا

را با کمک ه یدان جاللیمع در یوس ین تظاهرات علنیاول، 1559ور یدر شهر
ده و برگزار یتدارک د یبانیدكتر عباس شاز جمله  یدوستان نهضت مقاومت مل
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ستم یب یدوره یم شدهجاانآن ابطال انتخابات  یاز مواد قطعنامه یکیم که یکرد
که در خارج بودم تماس  یمدت تمام ران خارج شدم. دریمن از ادر همان ماه  بود.

 36در اواخر سال  م.یبا هم داشت یو مکاتبات گاه برقرار بودیگاه و بما با مهندس 
 بر اساس مجموعه اخباری که در مطبوعات جهانی در باره، ای به ایشانطی نامه

اوضاع ایران را تحلیل کرده و نشان دادم که ایران در ، شدایران منتشر می ی
توصیه کردم که ایشان و یارانشان باید با حضور  تغییرات و تحوالت است وآستانه 

گذار باشند. متن این تحوالت به نفع مبارزات ملت اثر در سیاسی یفعال در صحنه
 آمده است. -هانامه -دفتر دوم، جلد دوم خاطراتاین نامه در 

ر شده یاش پافهی. اگر چه قدیدمیرا م ایشانسال مجدداً  11نک بعد از یا 
 من واقعاً  یدار مهندس برایآور بود. دم تعجبیو نشاط او برا یبود اما شاداب

 یک نوع رابطه و وابستگیهای مشترک تیان دراز فعالیبخش بود. طول سالمسرت
 برکات انقالب و محصول مبارزات مردم را از دارین دیجاد کرده بود. ایا یعاطف

ن یل شوم. ائم نایدار دوستان قدیبتوانم به د یکردم که روزیدانستم. باور نمیم
روز یانقالب پ»داد که ینشان م ییس خود به تنهایدارها در پاریر دیدار و ساید

د و یک تکان شدیدشمن  ین سنگرهایدن آخریدرهم کوب یو برا« شده است
و روز دو بود  در پاریس روز 11مهندس  .خواهد بود یگر کافید ییک ضربه نهای

 هم به لندن سفر کرد و بعد به ایران برگشت.
س و یبه پار مکرر بماند. اما سفرس یدر پار ابتدا قرار بود مهندس بازرگان

لوشاتو را توانستم نوفلیبود. نم یمن کار دشوار یشان برایصحبت و مذاکره با ا
از  یکرد. در آن روزها کسیجاب میبود که بودنم را ا یمسائلترک کنم. هر روز 

ها و ینگران، الوقوعبیقر یروزینداشت و ضمن اعتقاد به پ یک خبرینزد یندهیآ
خانواده  یبود که وقت یجد آن جاتا  مسألهن یهم وجود داشت. ا یات خاصاضطراب
 یس آمدند و ساختمان مختصر محل مسکونیبه پار آقای خمینیدار ید یمن برا

خواب  یآقا از من خواست که براحاج احمد، نداشت یش کافیگنجا آقای خمینی
لوشاتو را در سرد زمستان نوفل یهاهم آن ساختمان را ترک نکنم. و باالجبار شب

دهکده  مهمانسرایبه  که بعداً، میبردین همان ساختمان مختصر به سر میرزمیز
 . گرفتندمهمانسرا  همان در یاتاقهم  مهندس بازرگان یآقا رفتیم.

خود را در چند بند برای من توضیح داد: گفتگو با هم  سفر یمهندس برنامه
ای که خصوص با توجه به نامهه ب، مسائل کالن کشورنظر و مشورت در و تبادل
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شد دیداری  رارقاز آمریکا برای ایشان فرستاده بودم. عالوه بر این  36من در سال 
. بخش اصلی برنامه یدارکنندزادی در خارج از کشور نیز دآبا اعضای فعال نهضت 

 ظرات ون هارائ با آقای خمینی و تحلیل اوضاع داخلی ایران و ایشان دیدار
 های آقای خمینی بود.ز نظرات و برنامهپیشنهادات به ایشان و باالخره اطالع ا

های و گفتگوبحث  با مهندس هم قبل و هم بعد از دیدار با آقای خمینی
شان معتقد یل شرح داد. اینظرات خود را به تفص م. مهندس بازرگانیداشت یمفصل

اقتصاد ورشکسته ، است یخزانه خال، ده استیرسم به بن بست یبودند که رژ
ن اک معجزه دارد. مخالفیاز به یواقعاً مشکل است و ن ین مملکتیاداره چن، است

، رندیمملکت را بپذ یم ادارهیت مستقیمسؤول رند ویم اگر دولت را در دست بگیرژ
 ها هرگزیها و غربییکایآمر، یکه دشمنان خارج خصوص به، مفتضح خواهند شد

ن یچن اریم شاه هست در اختیار رژیرا که در اخت یحاضر نخواهند شد امکانات
را دارد  یو خارج یت داخلیامکانات و حما یکه تمام یم فعلیبگذارند. رژ یدولت

م یتوانینم، میت کنیمسؤولر کند. و اگر ما قبول انتوانسته است مشکالت را مه
ها را بر سر انقالب خواهند کاسه کوزه یم و تمامیرا جمع و جور کن یوضع اقتصاد

 به همین دلیل .کنندیم داخل و خارج بدنام یشکست و انقالب را در افکار عموم
سنگر به سنگر  و مدت داشتیک برنامه درازد یقاً اعتقاد داشت که بایمهندس عم

ن مرحله از یدر ارفتن شاه را ج خود را آماده ساخت. بازرگان یو به تدر جلو رفت
ا نه. مردد بود و ین خواهد رفت یاز بهم ا سلطنت یآاما  قطعی می دانست مبارزه

ممکن است منجر به  اوضاعمبارزه در آن  یکه ادامه داشتباور ن .شک داشت
ن احتمال یزودرس خود را در چهارچوب ا یهابرنامه یسقوط سلطنت شود و تمام

 قرار داده بود. 
 ییهالیدر تحل یان کار شاه موافق بودم.با بخش اول سخن ایشان در مورد پا

نشان ، مبود کردهمنتشر  ام مجاهدیپ یهیه و در نشریها قبل از آن تهکه مدت
از رفتن شاه  یاسیم سئتمام شواهد و عال. «است یشاه رفتن»  داده بودم که

اما در مورد مهندس شرح دادم.  یخودم را برا یهالیتحلهم  کرد. منیت میحکا
 یعنی، که اگر مامن این بود بحث  .به گام با نظر ایشان موافق نبودم حرکت گام

 گرید یروهایرات و فعل و انفعاالت نیثأبه دور از ت یعنی، ءدر خال، یحرکت اسالم
 م و عملیقرار داشت( کایبه خصوص آمر، های خارجیقدرتم شاه و یرژ)
 احتماالً ما را به هدف مطلوب بود و و برنامه سنگر به سنگر ممکن، میکردیم
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 یروهاین، ملت یروهایر از نیدان عمل غیصحنه و م ست. درین نیرساند. اما چنمی
داشتند. در  ییهاها و برنامهخود حساب یز برایروها نیدشمن هم فعال بودند. آن ن

ملت در  یروهایاند و ندشمن در موضع ضعف قرار گرفته یروهاین، ن مرحلهیا
دشمن  یدر پ یدن ضربات پین مرحله با کوبیهستند اگر ما در ا یموضع تهاجم

رون خواهد آمد یب یت فعلیدشمن از وضع، میهدم و به او مجال بیرا سرکوب نساز
روها را به نفع خود بر هم خواهد زد و ید تعادل نیجد یـ نظام یاسیش سیو با آرا

 م. یدا کنیرا پ یم فرصت فعلیگر نتوانیچه بسا د
ن شده ییتع یراهبرد یاسیس یهابحث ما بود. من برنامه یرهانها محویا

 تأییدرفت و آن را یشان شرح دادم. مهندس برنامه را پذیا یرا برا ینیخم یآقا
 اما احساس کردم هنوز قانع نشده است. ، کرد

 
 آقای خمینیبا  دار مهندس بازرگانید

دیدار اول در  مالقات کرد. آقای خمینین سفر مهندس دو بار با یدر ا
قرار بود که بعد از برگشت از م شد. جاان 1،1،1531دیدار دوم در  و51،1،1531

ل عجله مهندس به یدلهم دیدار داشته باشند که به بار سوم  یبرا، سفر لندن
 این دیدار صورت نگرفت. آقای خمینی یهاو پر بودن برنامهبه ایران بازگشت 

 بحث وجود نداشت.  یهم برا یامطلب تازه
 آقای خمینیم که یت بگویز با صراحت و قاطعید قبل از هر چینجا بایدر ا

اند نکه گفتهی. اه بودنکردتعیین  رفتن مهندس بازرگانیپذ یرا برا یچ شرطیه
آقای رفتن مواضع یرفتن بازرگان را مشروط به اعالم نظر و پذیپذ آقای خمینی

ن امر که مهندس یل آن هم همیست. دلیچ وجه درست نید به هکر خمینی
ن سخن یا منتشر ساخت. اگر یه ایانیکرد و نه ب یاس نه مصاحبهیبازرگان در پار

 یگونه موضعچیپس چگونه است که مهندس ه، ستیکه ن، ان درست باشدیمدع
 رفت؟یشان را پذیا آقای خمینیرا اعالم نکرد و 

موقع  یمنتشر ساختند بماند برا یکسانعه را چه ین شایکه ا نیبحث ا
دارش با ید، س آمدیبه پار یدكتر سنجاب یشوم که وقتیادآور می. فقط یگرید

اعالم دارد.  یاهیانیب یحاً طیمشروط بر آن شد که موضع خود را صر آقای خمینی
دار یبود که به دش ا مواضعه یاعالم صدور و بعد از ن امر تن در دادیو او هم به ا

گران آمد در پاریس  یطرفداران جبهه مل یبرا مسألهن یل شد. ائنا آقای خمینی
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عات را منتشر ین شاین جوان داشتند اایاز روحان یکه با بعض یق ارتباطاتیو از طر
 کردند.

، من عالوه بر، آقای خمینیبا  مهندس بازرگان( 51،1،31) دار اولیددر 
 یاحترام خاص آقای خمینیداشت.  ورآقای خمینی هم حضداماد ، آقای اشراقی

مهندس  یآقا، و پذیرائی ک و تعارفاتیل شدند. بعد از سالم و علئمهندس قا یبرا
ر یرا که به تعب یاتیران دادند و سپس نظریاز وضع ا یبازرگان شرح مختصر

 یعتمداریاهلل شرتیآران از جمله یر دوستان در ایات ساینظر یبندخودشان جمع
 ان داشتند.یب، بود

ا نه؟ محور یهم بردند  یعتمداریشر یآقا از یا اسمید که آیآیادم نمیالبته 
از  1531وریل شهریبود که در اوا یاهمان نامهمطالب شان کالً یا یهاصحبت

 ( هاپیوست) .به نجف فرستاده بود آقای خمینی یتهران برا
ن نامه را با شرح و بسط امطالب هم مهندس بازرگان، گوی حضوریتدر گف

سنگر به  مشیخطر مهندس را د ینظرات آقا آقای خمینیبیشتر مطرح کرد. 
ص ن مهلکه خالیاز ا ه دشمنکم یو گفت که اگر ما مجال بده رفتیسنگر نپذ

آقای موضع م. یرا به دست آور ین فرصتیم چنیست بتوانیگر معلوم نیشود د
بیان کرده بود. و ر چادر یز های خود دریسخنران یکی ازه در ک همانی بود خمینی

ده است یبان شاه را به دست آورده و گردنش را چسبینکه اکنون ملت گریاآن 
آقای  یشود. وقتیم کارش تمام میاوریشتر بیک فشار بیاگر ، د آن را ول کندینبا

و مشت خود را  ، کردند یم صحبت میرژ یاز فشار بر گلو یدر آن سخنران خمینی
گر بر گلوگاه الزم است و آن را ول یک فشار دیند که یبلند کردند تا مجسم نما

ات یبا مشت گره کرده در تمام نشر آقای خمینین حالت یاز ا یعکس جالب .دینکن
خود اظهار داشتند که اگر  سخناناز  یکیران منتشر شد. در یو بعدها در ا یخارج

ن یا ینیخم یآقا یبهتر از آن است. وقت جای او بیاید هماد ین زباشاه برود 
کردند.  تأییدها آن را به خصوص جوان، هواداران از یاریبس، ن کردایموضع را ب

نه یگز ادین زبان شاه با یگزینکه جاینه ا، ک بودیان سمبولیک بین یالبته ا
 صراحتو با دانست ین سخن و موضع را نادرست میاما بازرگان ا .بود یمطلوب

نه ، است یاما سلب، یک هدف راهبردیما  ین برداشتن شاه براایاز م، گفتیم
نکه ینه ا، میکنیمبارزه م یک حکومت مردمیبرپا داشتن  یما برا یعنی. یجابیا

 یرد. اساس صحبت آقایاو را بگ یجا یگریدگر و به نام یک مستبد دیشاه برود 
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نامه شهریور ن بود. یمهندس هم یهادر آن جلسه اول در پاسخ صحبت ینیخم
به  یاعتقاد دهد که ایشانبه وضوح نشان می آقای خمینیبه  مهندس بازرگان ماه

اند و به مهندس آنچه را که دشمنان ما انتشار داده یم شاه نداشت. تمامیادامه رژ
آقای شان هم با یدهند دروغ و کذب محض است در مذاکرات ایبازرگان نسبت م

ک نسبت زشت و ین یهرگز بازرگان نگفت که شاه بمانند و سلطنت کند. ا خمینی
برنامه  ی خمینی رئوسقاآ، های مقدماتیبعد از گفتگو 1است به بازرگان. ییناروا

تعیین شورای انقالب و دولت موقت را شرح دادند.  هر چه سریعترسیاسی و لزوم 
توانند لیستی از کسانی که میطالعه کنند و از آقای مهندس خواستند که بروند م

تهیه کنند و به ایشان پیشنهاد ، در شورای انقالب و دولت موقت عضو شوند
، جز چند نفربه افراد سیاسی از در این دیدار آقای خمینی توجه دادند که  .نمایند

آقای خمینی  و دکتر سحابی نام بردند.مهندس  از خود شناسندی را نمیکس
یعنی نهضت آزادی اکتفا ، هیه لیست تنها به گروه خودتانکید کردند که در تأت

کید کردند که این مجموعه أد. مخصوصاً تنهای موجه باشگروه یاز همه، نکنید
ساعت طول کشید. آقای  5این دیدار حدود داشته باشد. « یگروه یصبغه»د ینبا

 جلسه رفت.  اشراقی بعد از یک ساعت و نیم از
 .حضور داشتمهم که من ، صورت گرفت( 1،1،31) روز بعد دو، دار دومید

 یاسام آقای خمینییم ارائه دادند.ه کرده بودیتهکه با هم را  یستیمهندس ل یآقا
خود  یدیکأت نظر آقای خمینیدو نفر  یکیک خواندند و در مورد یبه ک یافراد را 

 یآقا. بود و دكتر سنجابی ید ابوالفضل زنجانیت اهلل سیآرا دادند. از جمله 
لیست نوشته بودند. من تمایلی نداشتم. با توجه به جو مهندس اسم مرا جزو 

اسم و رسم وظایف خود را  دادم بدونسیاسی ایران و تجارب گذشته ترجیح می
م بدهم. اما وقتی آقای خمینی هم تاکید کردند که باشم من هم پذیرفتم. تا جاان

دكتر یداهلل که به یاد دارم اسامی آمده در لیست عبارت بودند از آقایان:  آن جا
، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، سید احمد صدرحاج سید جوادی، سحابی

دكتر ، مهدوی كنی، آیت اهلل مطهری، دكتر بهشتی، مهندس بازرگان
، سعودیمیپ سرت، دكتر سامی، ناصر میناچی، مهندس كتیرائی، سنجابی

، اسامی طالقانی) ...دكتر یزدی و ،حاج طرخانی، عالی نسب، سرتیپ قرنی
چون هنوز در زندان بودند در این  مهندس سحابی و عباس شیبانی، منتظری

 .( لیست نیامده بود
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آقای خمینی این لیست را گرفتند و نگه داشتند و قرارشد لیست اسامی 
 همچنین. شودآقایان لیست نهایی  سایر بابعد از مشورت دیگری هم تهیه شود و 

هاشمی ، بهشتیبا آقایان  و صحبت شد که آقای مهندس هر چه زودتر برگردند
را فراهم  تشکیل شورای انقالبمقدمات  صحبت کنند ومطهری ، رفسنجانی

صحبت ، شرایط افرادی که باید دعوت شونددر باره کنند. در این دیدار همچنین 
 شد. 

دكتر سنجابی و دكتر آقایان ، سفر آقای مهندس بازرگانهمزمان با 
نیز به پاریس آمدند که من شرح آن را در جای دیگری خواهم داد. در بهشتی 

آقایان دکتر ، کنم به ابتکار و دعوت مرحوم دکتر بهشتیای میاینجا اشاره
 یمسافرخانه ای با دکتر بهشتی در همانجلسه، سنجابی و مهندس بازرگان

 . ه کردندتشکیل دادند و چند ساعتی با هم مذاکردهکده 
 یهم با اعضا ییهامهندس جلسات و صحبت یآقا، دارهاین دیل ادر خال

 ی. اعضانمودندكا یاروپا و آمر یران ـ شاخهیا ینهضت آزاد یمركز یشورا
 و مسائلاز  یارادات و انتقادات خود را درباره پارهیاروپا ا نهضت در یشورا

ن انتقادات یاز ا یان داشتند. در برخیب ایران داخل نهضت در یهایریگموضع
 ینهضت آزادرا که  یاهین اعالمیز نظر مشترک داشت. همچنیکا نیآمر یشورا

داخل منتشر کرده بود  نهضت در یهایریگموضع مورد درران خارج كشور یا
 قرار گرفت.  یمورد بحث و بررس

نیز و  صورت جمعیه ب نهضت یبا اعضا مهندس بازرگان یآقا یدارهایدر د
ز یاروپا ن یو جبهه مل صدریبن ونهضت میان اختالف  مسأله، یبه صورت فرد

س یبه پار 1511،1961صدر در سالیبن یکه آقا ین اختالف از زمانیا د.شمطرح 
ند از اختالف در بود عبارتن اختالفات یااساسی و سه محور  شده است. آغاز، آمد

 به قرار زیر بود. اتبرخی از این اختالفها. ها و در منشدر روش، هانشیب
های با توجه به پراکندگی جوانان مسلمان در کشور، ما در خارج کشور

 یروهاین یدهد به سازمانیت را بایم که اولویاعتقاد داشت، هم مختلف و دوری از
و امکانات  روهایه که نیک مرحله اولیل پس از یدلن یم. و به همیبده یاسالم

ران آزاد و باختر یدوم و انتشار روزنامه ا یمل یس جبههیسأر تیما درگمختصر 
 جیتماماً به بس، شده بود یرانیان ایت در سازمان دانشجویا فعالیامروز و 

ان یان متمرکز شد. دانشجویدانشجو یاسالم یهاان مسلمان در انجمنیدانشجو
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 یهااز داشتند. گروهین یدتیش به آموزش عقیش از پیمسلمان در خارج کشور ب
 بنابراین شدند ویه میتغذ یستیمارکس یاز جنبش جهان یرانیا یستیمارکس

 یهم بکنند. اما حرکت اسالم یاسیکار س، یدتیتوانستند در کنار کار عقیم
وجود  ین جنبشید. چنیبنما یه فکریتغذ یاسالم یتوانست از جنبش جهانینم

 ین محور اصلیا .میکم بها بده یدتیم به آموزش عقیتوانستینداشت و ما هم نم
ل با ما سخت مخالفت ین دلیها درست به همستیبود. مارکس رسالت ما در خارج

 و ردیگ انجام حیبه طور صح یم اگر آموزش اسالمیکردند. ما معتقد بودیم
در  هاآنشرکت ، دا کنندیپ یمحکم یربنایز یاز جهت اعتقاد مسلمان انیدانشجو

دا یو تحقق پ شودمین یخود به خود تام یاسیس یریگو موضع یاسیمبارزات س
-در دراز، میکردیم یاسیمبارزات س یک را فدایدئولوژی. اما اگر آموزش اندکیم

 که به خارج  یانیم که دانشجویم. ما تجربه کرده بودیدیدیان میمدت ز
 ،ساواک یفاصلهالو ب یط و عدم فشار فوریل باز بودن محیدلبه ، ندیآیم

تر از آن آموزش بشوند. اما اگر به موازات آن و مهم یاسیس تشد به توانندمی
مبارزه »تنها به  هاآن شود کهیباعث م هاآنشدن  یاسین سیا، نندیک نبیدئولوژیا

 یهاگروه بدانند و به سرعت جذب« اصل»اصالت بدهند و آن را « یاسیس
م و عمالً یک دادیدئولوژیت را به مبارزه ایما اولو به همین سبببشوند.  یراسالمیغ

 یاسیمبارزات س، های اسالمیا درک درست از ارزشج بیم که به تدریدیهم د
 .ز شکل گرفتیان مسلمان خارج از کشور نیدانشجو

 یهاسازماند در یم مسلمانان خارج از کشور بایگر ما معتقد بودیاز جانب د
نتوانند  یراسالمیغ یهات کنند تا اوالً گروهیمتشکل شوند و فعال یمستقل اسالم

به ، یا سیاسی یو تنها با استفاده از احساس مذهب را به نفع خود هاآن یروهاین
 دا کند. یت مستقل خود را پیخارج کشور هو یاً حرکت اسالمیرند و ثانیکار گ

 یمبارزه، یاسالم یهال انجمنیتشک یما رو یفشار اصل وصفن یبا ا
 یاسیک سازمان سیبه عنوان ، یل نهضت آزادیتشک، ک در مرحله اولیدئولوژیا

 دوم بود.  یدر مرحله یاسالم
 یمل یجبهه. میندانست یرا درآن مرحله ضرور یجبهه مل ت دریما فعال

شده بود  منحل، صدقم بعد از نامه مرحوم دکتر، اشیل اشکاالت درونیبه دلدوم 
مرکب از احزاب و  یابه صورت جبهه، بر اساس تز مصدقسوم  یمل یجبهه و

و اگر  به وجود آمده بود، ها و افرادتیو نه بر اساس اتحاد شخص یملهای گروه



   

  

 068 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

، ید احزاب ملیل شود. ابتدا بایسوم خارج از کشور تشک یقرار بود جبهه مل
را بسازند. اما اگر  یو جبهه مل کنندن احزاب با هم ائتالف یند. سپس اشول یتشک

و امکانات خود  یوقت و انرژ یاسالم یروهاینبود که ن ینباشند منطق یاحزاب مل
ها تالش خود را در د مسلمانیبگذارند. بلکه با« یجبهه مل»ل یرا در راه تشک

 یجبهه ملل ی. بعد از تشکمتمرکز کنند یمستقل اسالم یهاجاد سازمانیجهت ا
حزب مردم مرکب از ، یاسیس یهابا مشارکت احزاب و سازمان، رانیدر ا سوم

در ، سوم یرویران و نیا ینهضت آزاد، رانیحزب ا ،رانیحزب ملت ا، رانیا
ل شد. ین احزاب تشکیندگان همیسوم با شرکت نما یجبهه مل، زیخارج از کشور ن

 متوقف شد.  هاآن ینتوانست ادامه بدهد و کار جمع یلیدال بنا بهاما 
ن تز یبه ا کردندرا منتشر می یخبرنامه جبهه مل کهدوستانش  و صدریبن

ام یپی هیو انتشار نشر یس نهضت آزادیسأل تین دلیاعتقاد نداشتند و به هم
ن نبود. ما یکه از نظر ما چن یکردند. در حال یبا خودشان تلق ییرویارو، مجاهد را

م که با خبرنامه و یکردیفه میاحساس وظنه ، ضمن اعتقاد به آنچه گفته شد
 یبلکه معتقد به کار مثبت و سازنده، و نه در پی آن بودیم میرقابت کن یجبهه مل

 م. یخودمان بود
شان با یا یهاینگارصدر و نامهیبن یآقا یهاتالش ین بحث به برخیدر ا

دفتر ، خاطراترک: جلد دوم ) م.یشه اختالف را نشان دادیتهران اشاره شد و ر
 ( هادوم نامه
نبود که از  یزیز اختالفات ما روشن بود و چیها نو روش هامنش قلمرودر 

اعمال شده در  یهاها و روشن افراد هوشمند پنهان مانده باشد. خصلتیزبید تید
 برخی از فعاالن .هستن اختالفات بوده و یانگر ایدهنده و بمراحل مختلف نشان

که با ایشان آشنایی و همکاری نزدیک ، های اسالمی در اروپاانجمن اتحادیه
در « كیش شخصیت»صدر با نوشتن کتاب که بنی گفتندبه طنز می داشتند
مورد  مسائلدر هر سه محور  را شرح داده است. خود حدیث نفس کرده و حقیقت

ها هم از آن مهندس بازرگان یهم بود که خود آقا ییهاها و مثالاختالف نمونه
ن اختالفات را حل ید ایشان اعتقاد داشتند که بایداشتند. اما به هر حال ا اطالع

اعالم  یهر گونه تفاهم یخود را برا یآمادگ، مسألهکرد. ما ضمن قبول ضرورت 
 بسیار آن راکه  کردندصدر آقای مهندس بازرگان دیداری هم با بنی. کردیم

 دند.نموتوصیف ناامیدکننده 
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 شانسفر در ید جوادیصدرحاج س دكتر سیداحمد یآقادر گذشته هم 
ل ین اختالفات تشکیرفع ا یس و هم در لندن برایهم در پار یجلسات، به اروپا

ر دد. ینرس ییبه جاها آن تالشکه چرا داوری کنم نجا یخواهم در ایمن نم .دادند
 به، رفع اختالف یبرا آقای اشراقیدانم از تالش یمناسبت نم یب همین جا

 صحبت کنم.، آقای خمینی یتوصیه
ج به یبه تدر یو نهضت آزاد ین جبهه ملیس موضوع اختالفات بیدر پار

ن کار را یز مطرح ساختند. ایرا با آقا ن مسأله یدر آمد و حت حادیی مسألهصورت 
حرکت دانم. اما به هر حال ینم، چه بود آن هازه یکردند و انگیم یچه کسان

 یو گروه یشخص مسائلس بودم من هرگز یکه در پار ینبود. در تمام مدت یسالم
در  .و علیه فرد یا گروهی سعایت و بدگوئی نکردممطرح  آقای خمینیرا با 

ما  یبرا یتریاساس یلیخ مسائلکه مبارزات مردم اوج گرفته بود و وضعیتی 
ام را تنها خانواده وام را رها نکرده دانشگاهی تدریس و تحقیق من کار، مطرح بود

غیرمهم و پیش پا نظر من ه ب، سر مسائلی نگذاشته بودم که به پاریس بیایم و بر
 را یا گروهیو  یشخص مسائلطرح  وقت خود را تلف کنم. در آن شرایط، افتاده

 مسائلچ گاه یدو مورد خاص من ه یکیجز در  به همین دلیل. دانستمیدرست نم
 یاز جمله اختالفات با آقا، و اشخاص وابسته به آن را در داخل و خارج یجبهه مل

مطرح نکردم. ، و نه با اشراقی یا حاج سید احمدآقا آقای خمینیبا نه  صدر رایبن
 مطرح شده و به آن دامن زده مسألهن یلوشاتو ابود که در نوفل یاما چند روز

خمینی و مورد احترام ایشان بود. او داماد بزرگ آقای ، یاشراقاهلل آیتشد. یم
 االمکان دخالت و اظهار نظردر مسائل سیاسی حتی و بود النفسمردی سلیم

ن موضوع ین بار در ایکرد و با من چندیت میصدر حمایبن یاز آقا اماکرد. نمی
صدر یبن یبا آقا یشان گفتم که اختالف شخصیصحبت کرد. من با صراحت به ا

 ک شبی  ست؟ینم چیند تا ببیه ما دارند بگویعل یشان مطلبیندارم. اگر ا
زاده و قطب صدریبن یهمراه با آقا یاشراق یآقا( 19،11،11برابر با 31ماهدی 1) 

اند شان دستور دادهین در همان مسافرخانه آمدند و فرمودند که آقا به ام اتاقبه 
اند. قرار اختالف کرده ه به رفعیکنند به اختالفات ما سه نفر و توص یدگیکه رس

م. آنچه در آن شب عنوان شد یان کنیم بیدار یگریکه از د یراداتیشد هر کدام ا
 ر بود: یبه مضمون ز یزیچ
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 ستم اما آقا ازیان مطرح است که من وارد نین آقایدر ب یمسائل»: یاشراق
ن یحل شود. ا یک صورتین اختالفات نگران هستند و نظر دادند که به یا

است. آقا نظر دارند  انعکاس یافتهران هم یدر ا، اختالفات در همه جا منعکس شده
ن ی. ایروزیبعد از پ ید براید متحد شوند. دعواها را بگذاریها باکه همه جا جبهه

د. ولو اختالفات همچنان ید حفظ ظاهر کنیدار یزند. هر اختالفیاختالفات ضرر م
ت متعدد از خود ما در مورد سؤاالن خود من مورد ابتال هستم. یبماند. همچن یباق

، بعد از سخنان اشراقی .«دشویم سؤالشود مرتب از ما درباره اشخاص یشماها م
از صادق  یابتدا کم، زاده با منان صادق قطبیجاد اختالف میا یبرا صدریبن

است. سپس انتقاد خود را از  یغش غل و یگفت که صادق آدم ب یانتقاد کرد ول
 من شروع کرد. گفت که دامادش در شهرها همه جا رفته و گفته است که من

ق ید رفییایم بیگویم من گفت که یدرباره« و بعد مسلمان هستم یااول جبهه»
مثال  یبرا .شودینم دادهب اثر یم اما ترتیسینویم و میگذاریم. قرار و مدار میباش

ک واو یاگر ، یمشنهاد دهیگفت که پت یاد مرحوم تولیس بنیسأت یاز برنامه
کرد. من یداشت. حمله م یصدر حالت تهاجمیبن م.یاد شود قبول نکنیکم و ز

ان یداد که از درون متزلزل است. در پایسکوت کرده بودم. حمالت او نشان م
 اون است که یتنها راه بهبود روابط او با من ا»  :گفتمتفرعانه با لحن ، صحبتش

یعنی خود را به کلی بری از هر نوع خطا و ایراد دانست ولی من باید  .«دتوبه کن
 برای آشتی و تفاهم باقی نگذاشت. جائی ، ایبیان چنین موضع متکبرانهتوبه کنم. 
به  ست وین یشان شخصیح دادم که اختالف من با ایتوضفقط مختصراً من 

 مسؤولمربوط نیست و من  من به، ستا نسبت داده مداماد فرض صحت آنچه به
، ان استیدانشجو یانجمن اسالم یهیم و اولین قداز فعاالکه ، اعمال دامادم

به  مرحوم تولیتتوضیح دادم كه ( و نه تولیت) در مورد بنیاد طاهر .نیستم
من به هیوستن آمد. ، در آمریکا بنیاد طاهر و ثبت برای تاسیس همراه آقای صدر

را معرفی کردم که کار دان آمریکائی مسلمان کمک کردم و یک حقوق هاآنبه 
و تولیت  آقای صدر م دهد.جاان هابرای آن سسه غیر انتفاعی بنیاد طاهر راؤثبت م

بپذیرم.  ی بنیاد طاهر رات امناأخواستند که عضویت در هیاز من  با اصرار دو هر
شرح ) امنای آن را بپذیرم.ت أهی عضویت در نشدم حاضربنا به دالیلی اما من 

لسه هم به پایان جدر هر حال این  .( کامل آن را در جلد دوم خاطرات داده ام
 اهلل اشراقی هم بی نتیجه ماند.یتآتالش  رسید و
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به لندن  به اتفاق میناچی، سیپار یدارهایپس از د مهندس بازرگان یآقا
، دكتر خرازی، زادهدكتر تقی، سیاسی دوستان فعال در لندن با سفر کردند.

 ن دفاتر صلیب سرخ و عفومسؤوال. با نمودنددیدار و گفتگو دكتر سروش 
هم ران پست یام با روزنامه یدیشن  دیدارکردند. هم چنین، در لندن المللبین 

 منتشر یدر لندن به فارس یرانیک گروه ایرا  ن روزنامهیکردند. ا یامصاحبه
 با هاآنبا  ما و ته بودسابو یاسالم غیر یاسیس هایگروهبه و  کردندیم

ن یمهندس بازرگان با ا یآقا یمصاحبه دوستان نهضت در اروپا ای نداشتیم.رابطه
 یاسیس یمهندس با وابستگ ی. مسلماً آقاندانستندچ وجه درست یبه ه را روزنامه

مهندس  یآقا یهابتحص از یخرن بینداشتند. عالوه بر ا ییه آشناین نشریا
مهندس  ینتوانستم بفهمم که چرا آقا بود و ز و مضریبحث انگ، من بازرگان به نظر

متأسفانه  .کنند یریگآنچنان موضع دیبا یم ینیدكتر امبازرگان مثالً درباره 
ن یا یادداشتی از آن مصاحبه در دسترسم نیست و مطالب آن را به یاد ندارم.

شان از یرا نسبت به درک ای از دوستان خبرمهندس  یآقا یریگمصاحبه و موضع
 یرقبا .شد ید و موجب نگرانکرجامعه درآن مرحله دو دل « یت انقالبیوضع»
از  یرکیو ز یکار ننشستند و با تردستیز بین ناغرضو دوستان نادان و م یاسیس
 یکوفتند در حالیدند و مرتب آن را بر سر ما مکراستفاده ها سوء ن مصاحبه یا

 یآقا .دانستیممیم و نه قابل دفاع یکن تأییدا یب یم تکذیتوانستیکه ما نه م
س ماندند و فرصت یدر پار یا دو روزیک یس برگشتند. یبه پارز لندن امهندس 
 دست نداد.  آقای خمینیبا  یگریمالقات د
شد که مواضع خود را قاطع  یشتریمهندس صحبت ب ین فرصت با آقایدر ا

مطرح و اعتراض کردم. در مورد را ران پست یامصاحبه با  یمسألهح کنند. یو صر
آن را موکول به برگشت به تهران و ، ان مواضع با صراحتیه و بیصدور اعالم

ه نزدم. چ یگر حرفیدند. من اگر چه قانع نشدم اما دکر یمشورت با دوستان نهضت
بدون مشورت با ، ران پستیبا ادر مصاحبه  مهندس بازرگان یطور است که آقا

ن یترو من کم یستکنند که قابل قبول ن یم ییهایریگموضع یدوستان نهضت
توانستند با آن موافق باشند. اما یدر داخل نم ینداشتم که دوستان نهضت یدیترد

اعالم آن را به مشورت ، که موضع نهضت در داخل و خارج روشن است یردادر مو
شاید به این  .من روشن نبود یبرا امرن یا علت سازند.یم دوستان داخل موکول
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بزنند.  جو دست به این کار خواستند تحت فشاردلیل بود که آقای مهندس نمی
 بودم.نموافق  هاگیریموضع آنبا حال در آن زمان من شخصاً  هر به

 انقالب و شتاب حرکت آن چنان بود که تفکر یاساس مسائلحال  به هر
با شان در تهران یداد. قرار شد که ایقرار مخود الشعاع را تحت مسائلن یراجع به ا
قرار داده و هر  یها را مورد بحث و بررسانقالب و برنامه یشوراتشکیل ، دوستان

 چه زودتر اقدام کنند. 
 و مبادله خبر و یارتباط تلفن، رانیبه ا مهندس بازرگان یبازگشت آقا بعد از

 یآقا 15،1،1919برابر با  31ماهبهمن 5روز سه شنبه در   .ادامه داشت نظر
 مهندس در تلفن اظهار داشتند:

كا گفتند: یآمر یمنتشر شده در صدا یخبر و مصاحبه یـ درباره3»
العمل و مقاومت كرده است كه عكس سؤال كا از بازرگانیآمر یصدا
چه خواهد بود؟ بازرگان جواب  یموقت اسالمار بعد از اعالم حكومت یبخت

از در مخالفت در نخواهد آمد. او مرد وطن ( اریبخت) داده است كه او
 «. م نخواهد دادجاانرا  ین كاریاست. چن یو منطق یدوست مل

عباس ) از دوستان یكی همراهران یر آلمان در ایـ سه هفته قبل سف5
 كند ومی یبانیخلوص و پشترود و اظهار یشان میدار ایبه د( یعیسم

 د. ینمایمتأیید انقالب را 
 یدر فرماندار، کشنبه قبلیدر روز »:ن گزارش دادیهمچن ـ بازرگان1

به نام  یرنظامیغ یاعده ها ویکالنتر یاز افسران و روسا نشستیتهران  ینظام
صحبت کرده  هاآن یبرا یبود. و فرماندار نظام تشکیل شدهتاجر و کاسب و کارگر 

  کنند و یف میاست که افسران و مردم مرتب به ما مراجعه و کسب تکل
ما همه را به سکوت و آرامش دعوت  !!گران مقابله کنندلن اخالیخواهند با ایم

م. یکار کنه د که ما چیم تا نظر بدهیام. حاال همه شماها را دعوت کردهیکرده ا
شود روز چهارشنبه یکنند. قرار میابراز م ینظراتان یرنظامیان و غیاز نظام یبرخ

دان یدر م یو دولت قانون یقانون اساس از یبانیپشت بعدازظهر تظاهرات در
  «.ردیم گجاانبهارستان 

 ی را کهمالقات بازرگانتماس تلفنی دیگری در همین روز مهندس  در
ن م: است مقدم گفته «  داد:زارش ایشان داشت گبا  رئیس وقت ساواک، مقدم
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، ستااز باب ارادت به آقا خیلی نگران هستم برای آمدن آقا. نگرانی از طرف ارتش 
اند. مقدم اظهار عالقه ها را کردهبینیپیش مردم تمام این، ستاطرف مردم  از

  .«کندو سایرین نیز دیدار بهشتی آقایان ، کرده است که با سایر دوستان
 

 اطالع داد: 11،1،19 با برابر 31بهمن  1 در بازرگان
 یریمقاد، است یاز داخلین نیتام یع كه برایگاز ما استفاده از -3»
 ست؟ید صادر كرد. نظر آقا چیاد آمده است كه بایز

 یس آمده است و درخواست وقت مالقات برایر اول سفارت انگلیدب -5 
 كند.  یس میر انگلیسف

در  اردبیلی یموسو یآقا كا در حضوریر آمریقبل با سفدو شب  - 1 
ن یا هاآند بود. اصرار ی. مذاكرات مفكردیممالقات منزل یكی از دوستان 

م شوند. اگر رفراندم جاان یفعل یقانون اساس یاست كه كارها از مجرا
م. اگر یندار یحرف، هم داده شود یاسالم یبه جمهور یأبشود و ر یقانون

ها مورد جانب روس د ممكن است فقط ازیعمل كن یرقانونیشما غ
كه با  داد حیتوض نیكا هم چنیر آمری. سفیدریرش قرار بگیو پذ ییشناسا

 «د.یایش نیبرخورد شود كه تصادم پ یارتش طور

 
 دكتر بهشتی دیدار و  سفر
بهشتی یکی از سه نفری بود که آقای خمینی به آن ها مأموریت داده  دکتر

های سیاسی مورد وثوق را به ایشان برای عضویت در شورای بود که شخصیت
آقای دکتر ، سیاسی تدوین شده یاجرای برنامه دستا برای. کنندانقالب معرفی 

 خوانده شدند.  بهشتی به پاریس فرا
آشنایی من با مرحوم دکتر بهشتی به دوران مبارزات ملی شدن نفت و 

گردد. مرحوم برمی دانشگاه تهران دانشجویان انجمن اسالمی فعالیت در
دکتر بهشتی از جمله روحانیان جوانی بود که روابط نزدیکی با فعاالن مسلمان 

هایی متناسب با و شیوه بود دانشگاهی برقرار ساخته بود. او دارای افکاری روشن
های از جمله انگلیسی در حوزه، زمان داشت. در دورانی که آموزش زبان خارجی
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انگلیسی  قم دبیرستان حكیم نظامیلوب بود ـ دکتر بهشتی در علمیه نامط
 داد. درس می

مركز  یایرانی برای اداره انهنگامی که دکتر بهشتی به دعوت بازرگان
روابطی میان ایشان ، و در هامبورگ مستقر گردید شد دعوتاسالمی هامبورگ 

هم در تماس نظم برقرار شد. دوستان ما  فعاالن جنبش اسالمی خارج از کشور با
جلد دوم خاطرات ) ایشان مکاتبه داشتم. با با ایشان قرار گرفتند. من نیز از آمریکا

 ( هانامه –دفتر دوم  –
به آمریکا و به تگزاس آمد و با هم  1531مرحوم بهشتی در اواسط سال 

 بود.دهی آن طوالنی جنبش و چگونگی سازمان یدرباره گفتگوی ماو  کردیمدیدار
ریزی کرده بود. در این به طور جدی برای تشکیل حزب جدیدی برنامه ایشان

های تمامی فعالیت بر، تی از روحانیانئکه هی شده بودحزب جدید پیش بینی 
ای که بر طبق مجتهد برجسته 3نظیر ، وتو داشته باشند قحزب نظارت تامه و ح

کنند. من با این نظر تمامی مصوبات مجلس را باید امضا ( مشروطه) قانون اساسی
الگوی مورد بحث من در همکاری میان روشنفکران دینی و  .ایشان موافق نبودم

و دکتر سحابی در  همکاری مرحوم آیت اهلل طالقانی با مهندس بازرگان، روحانیان
گیری من ان بود. مرحوم بهشتی از این موضعشورای مرکزی نهضت آزادی ایر

هم چنین  دکتر بهشتی گذاشت. منفی بود و در روابط بعدی ما اثرچندان راضی ن
تواند به تمام مسائل توضیح داد که مرجعیت باید شورائی باشد. یک فرد دیگر نمی

باید کسانی در شورای  باید جمعی باشد. و، امروزی وارد باشد و نظر بدهد
ضویت در شورای مراجع را اداره کنند. خود ایشان هم داوطلب ع مرجعیت باشند و

از آن جا به واشنگتن رفت.  دکتر بهشتی از هیوستون به نیویورک و مرجعیت بود.
شنیدم در واشنگتن با بعضی از مقامات وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفتگو داشته 

 است. اما از کم وکیف آن آگاه نشدم.
، ایشانبا  پاریس آمد. در دیدار به 1531در پنجم آذر  بهشتیمرحوم دکتر 

سیاسی تدوین و تصویب شده را به ایشان دادم. از این  ییک نسخه از برنامه
آن تشکر کرد. ایشان چندین جلسه با  یمن به خاطر تهیه از برنامه استقبال و

اطالعی پیدا نکردم.  هاآن آقای خمینی در خلوت دیدار و گفتگو کردند که من از
دكتر سنجابی و مهندس آقایان سفر ایشان به پاریس مصادف بود با سفر 
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مرحوم بهشتی یک یا دو جلسه هم با این آقایان دیدار و گفتگو کرد و  .بازرگان
 سپس به ایران بازگشت. 

داد ارتباط ما از طریق تلفن ادامه یافت. ایشان رویدادهای مهم را گزارش می
منتقل به آقای دکتر بهشتی و نظرات ایشان را بگیرم و  گویمکه به آقای خمینی ب

 کنم.
تلفنی نظر آقای خمینی را در  یک گفتگوی در( 16،1،1911) ماهدی 16در 

 مورد تماس و گفتگو با سران ارتش به آقای دکتر بهشتی اطالع دادم. 
، شریعتمداری) «مراجع ثالث»دیدار و گفتگو با  و در مورد سفرشان به قم

پرسیدم گفتند ، برای شورای انقالبای نمایندهجهت تعیین  ،(مرعشی، گلپایگانی
 اند به قم بروند. هنوز فرصت نکرده

مهدی نواب و خواستند که به آقایان من  از هم چنین دكتر بهشتیآقای 
های اسالمی دانشجویان در انجمن یاز اعضای فعال اتحادیه، همایون یاقوت فام

به ایران بروند. در ، کارهای ضروری انجامبرای ، خبر بدهم که هر چه زودتر، اروپا
مأموریت  نفت یكمیتهکه آقای خمینی به  ندخواست نفت كورهمورد موجودی 

 بدهند که تولید و فروش نفت کوره را هم مدیریت کند. 
مشکالت متعددی برای  ی کارگران و کارمنداناعتصابات گسترده اثر بر

پیشنهاد کرد که آقای  یندکتر بهشتی در گفتگوی تلفبود.  مردم پیش آمده
 کنند. و معرفی ها معین تی را برای مدیریت اعتصابأخمینی هی

بحث  مورد لوشاتوتی چند روزی بود که در نوفلأین هیچنضرورت تشکیل 
مهندس ، : دكتر سحابیبه عنوان اعضای آن پیشنهاد شده بودند افرادی. بود

دكتر ، مهندس تاج، دكتر كاظم یزدی، ممكندكتر مهدی ، فراكبر معین
 مهندس مصطفی كتیرایی.، دكتر بنی اسدی، رجایی، جواد باهنر

بخش بوده رضایت  بسیار ت نفتأهیدکتر بهشتی گزارش داد که نتایج کار 
 اند. امابدون کارشکنی همکاری وسیع کرده، های مختلفاست. مدیران قسمت

کنند. ایشان هم کارشکنی هم می های از آنکنند و بعضهمکاری نمی هاایتوده
و حسن  هها بسیار خوب بودآقا در مورد نظامی یچنین اظهار داشتند که اعالمیه

مرحوم دکتر بهشتی ، تلفنی دیگری در همین روز یاثر داشته است. در مکالمه
 گزارش داد:
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ـ پیغام آقا در مورد تكمیل اعضای شورای انقالب رسید. قصوری 3»
و تحقیقاً كار تمام است. ایشان گفتند فردا شب بین   قریباًدر كار نیست. ت

را گیرند و نتیجه ت تهران مجدداً تماس میوقبه  10،30ـ  10،3ساعت 
 «خواهند گفت. 

، خیر در معرفی اعضای شورای انقالب و تکمیل آنأبه علت ت، توضیح آنکه
یادداشتی به شرح  ،(1591الحجه ذی 1) 1531ماه در اواسط آبانآقای خمینی 

 مرحوم دکتر بهشتی به شرح زیر فرستادند:زیر برای 
 

  بسمه تعالی
شود و من خوف پس از اهداء سالم و تحنیت وقت دارد سپری می»

مفسده پیش آید بنا بود به مجرد ، آن دارم كه با عدم معرفی اشخاص
 با اشخاص مورد نظر یكی یكی و جمعی مالقات كنید و( م ط) آمدن ایشان

نتیجه را فوراً به اینجانب اعالم كنید و نیز مرقومی كه معرف باشد با خط و 
 زامضاء عدد معلوم بفرستید من در انتظار هستم و باید عجله شود و نی

در هر صورت همه  .ها برای مسافرت به خارجاستفسار از بعضی آن
 انجامموضوعات كه به شما و ایشان تذكر داده شد الزم است با عجله 

 «گیرد. اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود وسالم.
 این یادداشت بود.  به در واقع جواب، توضیحات آقای دکتر بهشتی

 مدیریت اعتصابهاتی برای أـ آقای دکتر بهشتی مجدداً تاکید کرد که هی1
 تعیین و معرفی شود. 

گارد یا « گارد ملی»سیس یک نیروی مسلح داوطلب با نام أـ ضرورت ت5
رح کرد. آقای خمینی این مط بازنشسته را یبا استفاده از افراد با سابقه، انتظامات

 عمل کنید.  :پیشنهاد دکتر بهشتی را تأیید کردند و پیغام دادند
های قبلی مرتب ـ دکتر بهشتی توصیه کرد که آقای خمینی پیرو اطالعیه1

همه روحانی و سیاسی ه کید شود کأهایی در کار است. تکید کنند که توطئهأت
 بگیرند.  صورتی هرای را به باید با هم کار کنند و جلوی هر بهانه

جراید کم و بیش آزادند و مطالب را با کمی اختالف »ـ اضافه کردند که 3
 «. نویسندمی
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: در تلفن دیگری با آقای 11،1،1919 با برابر 31ماه دی 11در ، روز بعد
 دکتر بهشتی مسائل زیر مطرح شد: 

 ایم باید تحقیق شود.گفتند شنیده، ـ در مورد اهواز پرسیدم3»
 .( اهواز نیامده است مسأله موضوع متاسفانه در متن یادداشت)

گفتگوها ، اندصحبت كرده، اندرفته، ـ در مورد سفر به قم گفتند5
ثالث تصمیم نهایی خود را خواهند گرفت و در مفید بوده است. مراجع 

دهند. دو نفر ـ آقایان گلپایگانی و مرعشی نجفی اسرع وقت خبر می
 استقبال كردند. 

سعودی و دكتر سحابی در مـ عضویت دو نفر آقایان سرتیپ 1
 شورای انقالب تصویب و نهایی شد. 

ان ـ تماس با نظامیان به طور قطع مفید است. حفظ معیارها آس1
 مضر است. ، ژست منفی، است متزلزل نباشید

 «ه به ما برسد. عمجـ اعالمیه جدید آقا تا قبل از 2
 ایشان جواب دادند:، بعد از گزارش این مکالمه به آقای خمینی

دلگرم ، تماس بگیرید، ـ با تماس و گفتگو با نظامیان موافقند3»
ها خیلی بهتر از زمان شاه اطمینان بدهید كه حال و احوال ارتشی، كنید

 خواهد شد. قولی ندهید كه عملی نشود. 
ـ یک نفر را برای احراز پست نخست وزیری معین و معرفی كنید 5

 «كه وزرا و همكاران خود را بررسی و معرفی نماید.
 اما جریان اهواز که روز قبل در گفتگو مطرح شده بود به شرح زیر است: 

مک و پشتیبانی ارتش به مردم حمله یک دسته چماق به دست با ك»
 ها معلوم نیست. مردم در منازلها و زخمیاند. تعداد كشتهكرده
ما جلوگیری ادر تهران پارس هم قرار بوده است چنین شود.  اند.مانده

شود این نوع حوادث ها ادامه دارد و كوشش میشد. تماس با شهرستان
 در سایر نقاط تكرار نشود.

در گفتگوی دیگری دکتر بهشتی ، 11،1،19 برابر با 31ماه دی 11، روز بعد
 گزارش داد که:



   

  

 078 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

بین جعفریان استاندار خوزستان و فرماندار نظامی اختالف شده »
ها را جمع آوری كرده و به خیابان ریخته است. استاندار چماق به دست
آقای ، در یک گردهمایی گرفته است.را ها اند. و فرماندار نظامی جلوی آن
ها را به آرامش دعوت كرده است. با وجود خزعلی برای مردم صحبت و آن

 «.انداین به مردم حمله و ده ها نفر را به خاك و خون كشیده
 :11،1،19 با برابر 31 بهمن 1 گفتگوی تلفنی دکتر بهشتی در 

شده  انجامها تخریب ازاقداماتی برای آرام كردن مردم و جلوگیری  -3»
 است.

ای آقبه عنوان اعتراض به جلوگیری از بازگشت ، روحانیت مبارز -5
 اند.متحصن شده خمینی به تهران در مسجد در دانشگاه تهران

 اند. ها نیز تماماً به روحانیت مبارز پیوستهعلمای شهرستان -5

كند و مزاحم كار ملت  رفتارهای خشن اگر بیش از این ادامه پیدا -1
 اجازه خواهیم داد. راآمیز قهر یمردم مقابلهبه ، بشوند

ملی و مذهبی را های بسیاری از ارتشی، به موجب اخبار تأیید نشده -3
 «كنند.اخراج و تصفیه می

 اهلل موسوی اردبیلی و مهندس سحابیدیدار آیتسفر و 
بود که  هنگامین یس آمد. و ایبه پار یمهندس سحاب 31ماه یل دیدر اوا

 یانتخاب و معرف یبرا آقای خمینیکه از جانب ، هم یلیاردب یاهلل موسوتیآ
 س بودند.یدر پار، ن شده بودندییانقالب تع یت در شورایاشخاص جهت عضو

انقالب دعوت شده بودند. تا  یت در شورایهم به عضویاهلل سحابمهندس عزت
د یو شا، یلیاردب یموسو، باهنر، یهاشم، یمطهر، یبهشتان یآن زمان آقا

ان یانقالب هم آقا یشورا یو برا، ان بودندیگروه روحانعضو ، یاخامنههم 
مهندس ، یدجوادیصدرحاج س داحمدیس، یدكتر سحاب، مهندس بازرگان

 ن شده بودند. ییتع یمسار مسعودیو ت یاهلل سحابمهندس عزت، ییرایكت

س چند یپار در یاهلل سحابو عزت یلیاردب یان موسویبا توجه به حضور آقا
. ( 51،11،11 با برابر 31ماه دی 9) شد برگزار آقای خمینیمشترک با  ی جلسه

 بحث مورد یطالقان یگزارش آقا ینیخم یدر حضور آقا یاین جلسه سه نفر در
 ییو انتخاب نها یبررس یگزارش شده برا یست اسامیقرار شد که ل قرار گرفت و
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 ینیخم یکه به آقا دار بودین دیداخل ارجاع شود. در هم یبه گروه مشورت
 یتماس گرفته و به تفاهمات با مهندس بازرگان یسیوگزارش داده شد که ا

 .( آمده است یگرید جاین باره در یشتر در ایحات بیتوض) اند.دهیرس
دا کرد. در بحث سه یادامه پ یجلسه سه نفر، ینیخم یبعد از مالقات با آقا

وحدت ، در جنبش یریگجهت، جنبش یتشکل و سازمانده یاصل مسأله، ینفر
گر بحث شد. من یک ید مسائلاز  یو برخ ینیخم یآقا یبه رهبر یریگدر جهت

و  دادم. هر دو استقبال هاآن هتدوین و مصوب شده را ب راهبردی یکپی از برنامه
، یخامنه ا یدعلیسان یت سه نفر آقایتشکرکردند. در این جلسه هم چنین عضو

 حاج سیدرضا گفته شد کهانقالب مطرح شد.  یشورا یبرا یو طالقان یزنجان
است. اما خوب است از تش مشکل یاست که حرکت و فعال یرمردیپ یزنجان

دارد اما قابل  یهم مشکالت یتا خود را هماهنگ کنند. طالقانمسائل مطلع باشند 
ت یجمعی  شده بود. درباره یقبالً هم معرف د باشد.یحل است. اما به هر حال با

ها آنشناختم. ینم ه رایبق نفری من جز چند، و افراد آن بحث شدحقوق بشر 
ار یبس هاآناز  یها و برخها و گروهتیاست از جمع یامجموعه گفتند این جمعیت
 ید ابوالفضل زنجانیاهلل حاج ستیآیرو ها. از جمع آنندمتشخص و آبرومند

ت یح دادند که جمعیتوض یلیاردب یموسو یاست. آقانظر دادند که خوب 
 . اندردهرابطه را حفظ ک وهستند  یچند نفرکه دارند هم  یگرید

 هاآناز  یمختلف دارد. برخ یهاگفته شد که جناحیجبهه ملدر مورد 
م. یبده ین مجالیترکم هاآنم به یتوانیکنند. نم ینهضت را از اصل و فرع رد م

بکنند اگر ، بکنند یکرد. اگر خواستند دنباله رو ید نفیرا با یراسالمیغ یهاجناح
 اند. با نظر آقا مخالفت کرده، خواستند مخالفت بکنند

 یهشتبیآقا ن گفته شد کهیبود. هم چن یلیاردب یموسو ینها مطالب آقایا
بوده است.  مطلع هاتیها و جمعندگان گروهیاز نما یاهلل طالقانتیدعوت آ مورددر 

مهندس اند. داده شنهادهایییجلسه و هر کدام پ خوانده در یاخطبه یطالقان
حال  در یشورا یو برنامه یطالقان ین کارهاید بیمعتقد بود که با یسحاب
حزب ، رانیحزب ا، یجبهه مل یروهاید. در مورد نیبه عمل آ یقیل تلفیتشک

ک یبحث شد و هر ران یا ینهضت مل یهاستیالیران و جامعه سوسیملت ا
 شدند.  یابیها ارزن گروهیاز ا
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ق نفوذ در یاز طر هاآنعمل  یوهیها و شستیکمون ین خطر احتمالیهمچن
گزارش یمهندس سحاب بررسی شد. یا اسالمیو  یمل یاسیس یهاسازمان

آن آمده است از  ین گزارش کتبیداد که چون ع یمنزل طالقان یاز جلسه یمفصل
 . کنمیم یتکرار آن خوددار

کار ابتادغام  -1ه شد:یو مجدداً تک یبندجمع مسألهچند  یان رویدر پا
ها اگر یر مذهبیبا غ -5، مشکالت کار یبررس -1، دیجد ین شورایدر ا یطالقان

به مدارا رفتار  هاآند با یها باستیروند سراغ کمونیم هاآنم یبرخورد سخت کن
 کرد.

مهندس به تهران بازگشتند.  یلیاردب یاهلل موسوتیآچند روز بعد 
 یکم یبرا، و تازه آزاد شده بود یزندان 1531که از سال  هم یاهلل سحابعزت

 یآقا باکا شد. یلندن و آمر یراه ینیخم یئید آقاأاستراحت و معالجه خانمش با ت
ا سه جلسه یدو ، یاهلل سحابقبل از آمدن مهندس عزت هم یلیاردب یموسو

قرار  یشرفت کارها مورد بررسیو پ مسائلو  شد برگزار ینیخم یآقابا  مشترک
ند حرکت شورا کُ یران در انتخاب افراد براینکه دوستان ایگرفت. آقای خمینی از ا

 یلیاردب یموسو یدر حضور آقا، ن جلسهین آقا در ایکنند گله کردند. هم چنیم
 یت در شورایعضو یبرا صدریبن وزاده قطبان یت دو نفر آقایراجع به عضو

 آقای خمینیبکنم. اما  یل نبودم اظهار نظریانقالب از من نظر خواستند. من ما
بت یغ، یبده یخود را تکرار کردند و گفتند در مشورت هر نظر سؤال دو بار

ز یل مخالفت خود را نیشود من باالخره جواب دادم که مخالفم و دالیمحسوب نم
که  یانقالب دعوت نشدند تا وقت یت در شورایعضو ین دو نفر برایکردم. ا انیب

ت در یبا قبول عضو، انقالب یل شد و ما بر طبق اساسنامه شورایدولت موقت تشک
آن دو را  م. در آن موقع بود کهیانقالب استعفا داد یت در شورایاز عضو، نهیکاب

 ! ت در شورا دعوت کردندیعضو یهم برا
از تهران  یلیاردب یموسو یآقا، 19ه یژانو 1با  برابر 31ماه دی 11در 

د یحاج ساند و با دهیرسان یاهلل طالقانتیآها را به غامیگزارش داد که پ
  سیه شده در پاری. طرح تهاندکرده برگزار یهم جلسات یابوالفضل زنجان

دارند.  یاند و مرتب جلساتن دوستان مطرح کردهیرا هم ب( یاسیس یبرنامه)
 ید را هم برایک نفر جدیو خواهند فرستاد.  اندمذاکرات را نوشته یجهینت

کنند و مشغولند به یه را هم دنبال میاند و بقب کردهیشورا تصو ت دریعضو
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 ممکن بود که یامسألهب از ین ترتیگزارش خواهند داد. به ا یریگجهیمحض نت
 شد.  یریجلوگ، ایجاد کندبحران و جنجال 

 یاهلل منتظرتیآ دیدار و سفر

س یبه پارماه آباناز زندان آزاد شد و سپس در  ماهآذردر  یاهلل منتظرتیآ
دار ین دین اولیمن هم حضور داشتم. ا ینیخم یشان با آقایدار ایآمد. به هنگام د

شان یبود. اما من دورادور با ا یاهلل منتظرتیشادروان مرحوم آمن با  یحضور
 ینیخم یت از آقایشان به سبب حمایا 11 یکه در دهه یهنگامآشنا بودم. 

نوشتند که  ر كل سازمان ملل متحدیدببه  ینامه تظلم خواه، شده بودند یزندان
سازمان  ین نامه را برایا یکا فرستاده شد. ترجمهیما به آمر یتوسط دوستان برا

 یادداشتیر نامه و شدند در ه یکه مجدداً زندان، بعد یهام. در سالیملل فرستاد
از مطالبات بود. در  یکیشان یا یحقوق بشر آزاد یالمللنیب یهاسازمان یبرا

ز یشان نیا یآزاد ،(1536مهر) 1911ورک در اکتبریویس و نیپار یاعتصاب غذا
 .( ن اعتصاب غذا در جلد دوم خاطرات آمده استیشرح ا) ها بوداز خواسته یکی

  یدرباره یشرح خوب، ییدعا یآقاژه یبه و، در مکاتبات دوستان نجف
سد ینویم یمنتظر یآقا یدر معرف ییدعا ینوشته شده بود. آقا یاهلل منتظرتیآ

شوند و در واقع ین مراجع محسوب میتراز بزرگ ینیخم یشان بعد از آقایکه ا
 ( هانامه، دفتر دوم –جلد دوم خاطرات ) هستند. ینیخم ین آقایجانش

 یمتذکر شدند که مطالب ینیخم یدار به آقاین دیا ابتدای در یمنتظر یآقا
ن بود که من در یشان ایان کنند. و منظور ایب یخواهند به طور خصوصیرا م

اگر ، ن جلسه بمانمیندارم در ا یاصرار گفتم ینیخم یآقا بهجلسه نباشم. من 
 یگفتند که فالن یمنتظر یدر پاسخ آقا ینیخم یروم. آقاید میده یاجازه م

سپس مطالب خود را  یمنتظر یشان بالمانع است. آقایا محرم ماست و حضور
مناسبات نه چندان مساعد و  بارهشان در یا یهااز صحبت یان کردند. بخشیب

 ید آقاینکه بایه به ایو توص بود ینیخم یان هوادار آقایروحانمیان بخش تیرضا
همه با هم کار کنند و  دا کند ویپ ین مناسبات بهبودیکه ا کنند یکار ینیخم
 از مجموعه حذف نشود.  یکس

 یشورام یا تصمیام یپ، مطرح ساختند یمنتظر یکه آقا یگرید ینکته
ن یک نوشته خواندند. ظاهراً ای ین مطلب را از رویا یمنتظر یبود. آقا سلطنت

نوشته شده بود.  آقای خمینی ان هواداریاز روحان یبا مشورت برخ، متن در تهران
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ن ین متن این متن را به من دادند و از من نظر خواستند. خالصه ایا ینیخم یآقا
بخواهند و  ینیخم یابت سلطنت حاضر است هر کس را که آقاین یبود که شورا

ار یبخت شورای ملی مجلسابتدا  یعنیری منصوب کند. یکنند به نخست وز یمعرف
را  ینیخم یمورد نظر آقار یعزل کند و نخست وز با قید سه فوریت استیضاح ورا 

 یرد. سپس شورایگباعتماد  یشان رایا ید و از مجلس براینما یبه مجلس معرف
ز ین شورا خود را نیت ایسازد و در نها یرا منحل م یمل یسلطنت مجلس شورا

شان و یا تأییدر مورد یو نخست وز ینیخم یآقا و ماندیو کشور م کندیمنحل م
که  یاراتیخواست به استناد اخت یدر واقع م سلطنت یشورامملکت.  یاداره

برخالف قانون اساسی به ، انحالل مجلس و ریمورد عزل و نصب نخست وز شاه در
 ن راه حل مخالفت کردم و دریم بدهد. من با اجاانن کارها را یا، دست آورده بود

 یرقانونیغ یهاه دخالتیهاست علمطرح ساختم که ما سال یمنتظر یآقا حضور
ن معنا بود. یبه هم« شاه سلطنت كند نه حكومت»م. شعار یکنیشاه مبارزه م

 خود کسب یبرا یفراقانون یاراتیاخت یشیل مجالس موسسان فرمایاما شاه با تشک
 شنهادیرش پیپذ ل کرد.یتبد سلطنتی را به حکومت استبداد یو مشروطه سلطنت

شاه. ما  یارات فراقانونیقبول اخت صحّه گذاشتن و یعنی، سلطنت یشورا های
مشروطه بود. از  یارات شاه بر خالف قانون اساسین اختیم. ایرین را بپذید اینبا
شود یروز مین انقالب پید که ایدار ینان قطعیا شما اطمیدم آیپرس ینیخم یآقا

 یروز، ار کمیولو با احتمال بس، یلیبه هر دل گردد؟ اگر یمنحل م یو نظام سلطنت
چرا که خود ، میکن یشاه را نف یرقانونیارات غیم اختیتوانیما نم، سلطنت برگردد

ک انقالب است دولت و نظام ین یا م.یارفتهیرا پذ هاآن یخیک فرصت تاریدر
ن یا یبه دست آورد. انقالب مردم ینظام سلطنت ت خود را ازید مشروعید نبایجد

 دهد. ید میت را به دولت جدیمشروع
در همان خود را  یاستدالل من موافقت کردند. نظر منفن یبا ا ینیخم یآقا
 ن نظر را به دوستان برسانند. یشان در تهران ایاظهار داشتند تا اجلسه 

 ینیبه عراق و راه زم ییق هوایاز طر، س رایماه پارید 16در  یمنتظر یآقا
 به تهران ترک کردند. 

 یدكتر سنجاب دیدار و سفر

ان و یمانان یبه همراه آقا، 1531ماه ید 11در ، یدکتر سنجاب یآقا
فعال در  اریان بسیبازار از انیمرحوم حاج محمود مان س آمدند.یبه پار انیمهد
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د اوراق یشدن صنعت نفت و هوادار دکتر مصدق بود. در خر یدوران جنبش مل
 یخوب یهاکمک یریمرحوم شمشاز جمله ، انیر بازاریاو و سا، یمل یقرضه

حاج محمود  از جمله، انیاز بازار یجمع، 51مرداد  11 یکردند. بعد از کودتا
ان ید شدند. حاج محمود مانیره خارک تبعیبازداشت و به جز یریشمش ان ویمان

ه ین اولیسسؤز فعال بود. او از میه نیریدر امور خ، یجبهه مل ت دریعضو عالوه بر
ه از افراد عالق انیمهد 5.بودت امناء آن أعضو هی و زكیسالمندان كهرسازمان 

کا یبه آمر 1536بود. در سال  یاسالمی ک به گروه موتلفهیمند به جنبش و نزد
ل گسترش ابعاد یغام آورد که به دلیمن پ یآمد و از جانب دوستان داخل برا

 یاستعفا بدهم و تمام وقت برا یدانشگاه یه کرده بودند از کار علمیتوص، جنبش
تعهد کرده بودند که حقوقی را که من از محل  آن هاشبرد جنبش کار کنم. یپ

 کنم بپردازند و جبران کنند. یافت میکارم در
 دکتر .باخبر شدم یس توسط دکتر مکریبه پار یسنجاب مرحوم دکتر از سفر

مورد احترام کردها بود. وی سال ها در  یهاتیاز شخص اهل سنندج و یمکر
ن یها در آخرن تالشیآخر». در کردمی تدریسدانشگاه  و در بود میس مقیپار

 م شده راجاانس و مذاکرات یبه پار یسنجاب دکتر یآقا شرح سفر، «روزها
 طریق از، دیدار اول با آقای خمینی دیدار کرد. بعد از دکترسنجابی دو بار ام.آورده

 خواهدمی ،برای دیدن فرزندش عازم آمریکا است صدر اطالع داد که چونبنی
المللی کنفرانس بیناین بود که  حاکی از اهاما خبر ی داشته باشد.مجدد دیدار

شود و آقای دکتر سنجابی هم برای شرکت در آمریکا برگزار می ها درسوسیالیست
از ) برداشت بعضی از نزدیکان آقای خمینی تحلیل و ند.اوت شدهاین کنفرانس دع

اگر که  این بودمنتقل شد  نیز به آقای خمینیکه ،(جمله دکتر صادق طباطبائی
آن جا در باره مسائل  به آمریکا برود و در این دیدار از بعدآقای دکتر سنجابی 

آقای اینگونه تلقی شود که دکتر سنجابی از طرف ، صحبت شودایران با ایشان 
 :یتی داردمأمور خمینی
پس از  سنجابی گفت من برای دیدن فرزندم عازم آمریكا هستم و»

آقای پس از این دیدار من خصوصی به  رسم.خدمتتان می مسافرت مجدداً
ها در آمریكاست دموكرات گفتم كه االن كنفرانس ساالنه سوسیال خمینی

رود در این مجمع هم شركت و به احتمال قوی سنجابی كه به آمریكا می
و  ایران هم در آن جا صحبت كند مسائلمی كند. و ممكن است در مورد 
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از این مالقات با شما هم حرف بزند. این امكان وجود دارد كه برخی تصور 
هاست. یا رابط شما با آمریكائی رفته آن جاكنند ایشان از طرف شما به 

اگر از آمریكا مجددا به این جا بیاید و با شما مالقات كند این تلقی بیشتر 
 العملیدر آن لحظه در برابر حرف من عكس نیآقای خمی .شودتقویت می

صدر كه میزبان نشان ندادند اما روز بعد توسط آقای اشراقی به بنی
سنجابی در پاریس بود پیغام داد ند كه اگر آقای سنجابی به آمریكا برود 

آقای آقای سنجابی كه روی مالقات با  پذیرم.من دیگر ایشان را نمی
بهمن  32كیهان»منصرف شد.كرد از مسافرت به آمریكا حساب می خمینی

3113» 
با توجه به این  دادم که این مورد پرسیدند. نظر من هم در از آقای خمینی

 نظر کند یا از سفر به آمریکا.سنجابی یا از دیدار شما صرف است دکتر بهتر شائبه
به مناسبت ، گل به سفارت فرانسه را یهاارسال دسته یجراماان یرحوم مانم

انعکاس  در ن ابتکاریمن شرح داد. ا یل برایصبه تف، سیبه پار ینیخم یآقا سفر
 یر آن در برخورد با آقایو تاث یت دولت فرانسه در افکار عمومیمردم و وضع نظر
 .ار موثر بودیس بسیدر پار ینیخم

 
 یاهلل الهوتتیآ دیدار و سفر

لوشاتو آمد و در به همراه همسر دوم و فرزندش به نوفل یاهلل الهوتتیآ
 یت خاصیگرفت و مستقر شد. او فعال یاتاقدهکده  ییکذا یهمان مهمانسرا

 دا کرد و اغلب با هم گفتگویار الفت پینداشت. همسر من با خانواده او بس
ساواک را  یهان و شکنجهیمن داستان زندان او یبرا ی. مرحوم الهوتردندکیم

، های پایش رازخم وگار روشن یاش را با سنهیسوزاندن پوست س یشرح داد. او جا
بپردازد.  ینیخم یآقا دادند تا او به لعن و سبّیداد. بازجوها او را شکنجه منشان 

 آن هاها را تحمل کرده بود اما حاضر به آنچه فته بود که شکنجهیاما او آنچنان ش
 خواستند نشده بود.  یم

لک را یک مرد گیات یخصوص افتم. اوی یشیآال یرا من مرد پاک و ب یالهوت
آواز به  را یاشعار یداشت و در مواقع ینیدلنش یاو صدا، نیداشت. عالوه بر ا

 خواند. یم یلکیگ
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 یوه و منش هاشمیبا ش یبودند. اما الهوت یهاشم یدامادها، یدو پسرالهوت
نداشت و پنهان  یتوافق چندان ینیخم یک به آقایان فعال و نزدیروحانر یسا زیو ن

 شدنامش  بعد از انقالب پادگان باغشاه ـ که در، ان انقالبیجر کرد. دریهم نم
 یخوب یکاله سبزها روابط دوستانه ژهیو یرویتوانست با ن و گردیدمستقر، «حر»

 برقرار سازد. 
به عنوان ، یالهوت یبرا ینیخم یاز آقا، ل دادمیسپاه پاسداران را تشک یوقت

س سپاه یتاس یجراماسپاه حکم گرفتم.  یفرمانده یدر شورا رهبری یندهینما
 . آمده استل یصخاطرات به تفچهارم جلد  به آن درمربوط  مسائلو

 
 مان یپ اهلل بیدكترحب دارید و سفر

با  یمکرر یدارهاید لوشاتوبه نوفلخود  سفر مان دریپ اهللبیدکتر حب یآقا
 یدارکوتاهید ینیخم یهم با آقا ک باریس داشت و یم پاریدوستان فعال مق

دادند گفتند که  ینیخم یپ شده را به آقایتا یاشان نامهیدار این دیداشت و در ا
ان یپا از بعد حضور نداشتم. این دیدار من در ن نامه نوشته اند.یا نظراتشان را در

که با ایشان آشنایی نداشتند  ینیخمیآقا، مانیدکتر پ یدار و خروج آقاین دیا
مان یدکتر پ یآقا یهاتیدند.. من سوابق فعالیمان از من پرسیدکتر پ یدرباره آقا

 که مان رایدکتر پ ینامه آقا ینیخم یح دادم. آقایشان را توضیهابازداشت و
 A5صفحه  11 درن نامه یبدهم. ا به من دادند که بخوانم و نظر، ه بودندخواند

در این نامه دکتر پیمان  ران بود.یت جنبش در داخل ایشرح وضع، پ شدهیتا
نادرستی  اریض ها و اتهامات بسیتعر، یدكتر سنجابت از یل و حمایضمن تجل

 .مطرح کرده بود ید جوادیصدرحاج سسیداحمد و بازرگان مهندسه یعل
 .  (هاوستیپ)

 
 هیدارحسن نزید و سفر

س یبه پار 36ماه یران در دیا یحقوقدانان شناخته شده از، هیحسن نز یآقا
زمان  بود که در یداشت. او کس یمبارزات مل در یطوالن یاه سابقهیآمد. حسن نز

ان یبه همراه دانشجو، 1511ا ی 1511در سال ، دانشکده حقوق اش درییدانشجو
که از زمان رضا شاه در احمد ، را دكتر مصدقو مرحوم  ندرفت احمدآباددیگر به 

 مجلس چهاردهمبه تهران آوردند و نامزد انتخابات ، آباد تبعید و تحت نظر بود
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، اراتیدکتر مصدق با استفاده از قانون اخت یکی از اقدامات برجستهکردند. 
ر یه به سمت مدینز .بودسازمان بیمه های اجتماعی كارگران ایران  تأسیس

ن یا ییکه من در بخش دارو یدوران منصوب شد. درن سازمان یا یکل حقوق
 ،یاسیو چه س یچه به لحاظ مذهب، کردم. با دوستان همفکریسازمان کار م

خداپرستان  نهضتبرجسته  یاعضا از) انیمهندس حساسر مرحوم ینظ
 ه در تماس بودم. یز حسن نزیو ن ی تهرانس شعبهیرئ ،(ستیالیسوس

نهضت با  51مرداد  11ازکودتای  بعد ینیزم ریدوران مبارزات ز ه درینز
ن یبه ا رانیا ینهضت آزادس یهنگام تاس کرد. دریم یهمکار یمقاومت مل

تجانس با مجموعه نداشت آرام آرام جدا شد  یجهت فکر وست. اما چون ازیگروه پ
( 31ماهید 16در ) ینیخم یدارش با آقایدو س یبه پار کرد. درسفر یریگو کناره

 ر را مطرح کرد: یمطالب ز
ه کرد که چ ید بررسید توجه شود. بایس بایامنیت و پل مسألهبه  .1

 م. یانداز را به کار یس و شهربانیالت پلیگونه دوباره تشک
ق کرد که تظاهرات ید تشویبا، زمان تظاهرات تمام شده است .1

 ق شوند بروند سر کار. یو مردم تشو ابدیاعتصابات خاتمه ، نشود

ل است؛ بانک ها بخش یبازار تعط، فلج شده استاقتصاد مملکت  .5
بازار  یلیر است. تعطیناپذکیچرخانند اقتصاد از تجارت تفک یرا م یخصوص

 اقتصاد را فلج کرده است. 

ران اعزام یبه ا ین شوروامأمور از یادیها: عده زابرقدرت مسأله .1
 نظروحدت  ران ممکن است به توافق ویه ایها علک ابرقدرتیاند. تحرشده

ران یا یهیها دست به تجزو ابرقدرت ران منجر شودیا مسائلآنان در مورد 
روسیه  ران نخواهد بود. امایا یهیکا حاضر به قبول تجزیبزنند. البته آمر

نکرده به فکر  یخدا ، و امپریالیسم مبارزه با استعمار ه بهانهبممکن است 
 فتند.یران بیه ایتجز

لوها یس م. اگریکا هستیآمر واردات آن از محتاجست. ین یگندم کاف یرهیذخ
ها آتش یاتودهبرنج وارد می شود.  .م.یکار کنه چ سه ماه بعد از، شوند یخال

 ها را دامن خواهند زد. ییکایآمر مبارزه ضد
و بعد  هاآنه شاه و کشتار یبه اصطالح مثبت عل یخطر کودتا .3

 .یاسالم یاعالم جمهور
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نه یس و تهران در زمیپار مشاوره در یهاتئیل هیضرورت تشک .6
 .یتیو امن ییـ قضا یمال یاجتماع مسائل

 درباره، یل دادگستریوک، یروحان محمد رضاطرح  یارائه .1
 ( ها پیوست) ات شاه.یجنا شواهد و مدارک و اسناد آوری جمع

 ریوز، آن یندهیآ کار طرز، یکنون یین درباره دستگاه قضایهمچن .1
د کار یبا به ناچارد یجد یکرد و نظر داد که دادگستربحث ، دیجد یدادگستر

کار ، ب بشود و بر اساس آنید تصویجد یخود را ادامه بدهد تا قانون اساس
 شروع شود. 

ا هم یو دن یو عمل یران از جهات علمینده در ایتدارک انتخابات آ .9
 نظارت خواهد کرد. 

ها تجاوز که روسآن ه ب مربوط یهاینگران و، جانیآذربادرباره  .11
 آن جادر  یقو یک نظامیبه  ازیشود. ن تکرار یورشهیپ یهیکنند و قض
 زمان مصدق. از یفرماندار نظام، سپهبد احمد زنگنهر یهست. نظ

، یمجلل، یسرهنگ مسعود جملهاز  ، هم اسم برد یگرید یهایارتش
1کند.یکار م ایران حقوق بشرجمعیت ایرانی که در  یمیرح، یمدن

 

 از بروز و توسعه مشکالت.  یریجلوگ یبرا یزیربرنامه یهاتئیه .11

 د. ین جدیم قوانین موجود و تنظیقوان یون بررسیسیکم .11

به  یمیج و مسلح کردن افراد صمیبس یانقالب برا یگارد شورا .15
از مردم. به  یا در واقع اسکورتیان جوانان ـ یاطات از مید احتینهضت با ق

 با لباس متحدالشکل. یحتخصوص در موقع برگشت آقا به تهران 

ها. تیو شخص  با شرکت علماء یاسالم یجمهور یل شورایتشک .11
کرد که  نقل لومونده از ینز .یچهارچوب حکومت اسالم یبررس یبرا

 ستیم.یگفته است ما مورد مشورت ن یسنجاب

س یسأاعالم ت ان کرد که: یرا ب نیگارداز مطالب  ین خالصه ایاو همچن
دولت را متزلزل کرده است. رهبران مخالف را نگران جمهوری اسالمی  یشوار

کرده چرا که طرف شور نبوده اند و ارتش را بیش از پیش تحریک نموده؛ بعضی از 
نیز نگران ساخته است. گلپایگانی  را شریعتمداریآیت اهلل  نظیر، دوستان مذهبی

 هم شرکت ندارند.  یو طالقان
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ه و یس هستند که در تهیدر پار یدادگستر یاز وکال یبرخ .13
 هستند. یحاضر به کمک و همکار، نیقوان تدوین

ها از گروه یمشورت یقبل از انتخابات مجلس موسسان جلسه .16
ک کنفرانس ی. به صورت ( را هم اسم برد احمد یگروه بن) ل شود.یتشک

 ها. بحث نظرات گروه یبرا یهمگان یمل

 : انقالب ما مربوط به همهگفتنده یدر پاسخ سخنان نزآقای خمینی 
اسالم.  مندان به مملکت وهک گروه. همه عالقیا یک شخص یهاست نه گروه
د به همه گفت که کار نهضت یده است. بایوقتش نرس هنوز شنهادهایاز پ یبرخ

م حاال یرون کردیرا ب آن هاما ، حمله کرده یاجنب ک لشکریماند که  ین میمثل ا
 مجدد. یبنا است و یاست اول نوساز ینوبت نوساز

 
 عالءالدینی و بابائی احمد علی یاندیدار آقا و سفر

 ینیعالءالد یبه همراه آقا ییبابا یمرحوم احمد عل 1531مهرماه 13 در 
های بابائی از بازرگانان بسیار فعال در سال مرحوم احمد علیس آمدند. یبه پار

هفدهم مجلس شورای ملی ی انتخابات دورهجنبش ملی شدن صنعت نفت بود در 
او آیت اهلل طالقانی را به چالوس برد و نامزد انتخابات مجلس نمود. بعد از کودتای 

هضت مقاومت ملی ادامه داد. نهای سیاسی خود در قالب مرداد او به فعالیت 11
دیگر پیوست و در سحابی و یاران  – بازرگان –به طالقانی  1511در اردیبهشت 
اعضای  همراه با سایر 1511بهمن ت کرد. درکایران شرآزادیتاسیس نهضت

حبس  حاکمه در دادگاه نظامی بهمشورای مرکزی نهضت دستگیر و بعد از 
از  یبعداً هم عکس مبارزه علیه استبداد برنداشت. محکوم شد. اما هیچگاه دست از

که ، ما به خارج از کشور فرستادند یان نهضت در پادگان عشرت آباد برایزندان
ما  یگزارش جلسات دادگاه را برا یهم در آن گروه بود. وقت ییبابایعل یعکس آقا
ان یدادگاه آشنا شدم. بعد از پا شان دریت ایها و قاطعیریگبا موضع ، فرستادند

 از یخبر گرید، شاه یدر دادگاه نظام یآزادت سران نهضتیمحاکمه و محکوم
ق یکا آمد و از آن طریشان به آمریاز بستگان ا یکی ینداشتم تا وقت ییبابایعل

 د شدیها و مراوده تجد ییآشنا
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س یده بودم. قبل از سفر به پاریقبالً د ک باریرا هم  ینیعالءالد یآقا
شده  یران به ما معرفیق دوستان داخل ایکا آمده بودند و از طریشان به آمریا

 بودند. 
ی هاران بحثیمختلف ا مسائلس درباره ین دوستان در پاریدار با ایدر د

 یاسالم یهاتیکه با فعال ییبابایعل یآقا، هان بحثیا . اما عالوه برکردیمزیادی 
داشتند مطرح کردند که به علت سیاستی  ییآشنا، یسطح جهان در کا ویآمر ما در

، اتخاذ کرده یه اسالمیریو خ یت موسسات وقفیکه دولت شاه در مورد فعال
لحظه امکان و  سخت شده است. هر اریها بستیل فعالین قبیا در یگذارهیسرما

به اورد. یب کنترل خود در ر پوشش ویرا ز آن هان هست که دولت یاحتمال ا
 یهیریخ در امور یگذارهیل به سرمایکه ما یدوستان از یاریبسهمین سبب 

ن راه آن است که موسسات یترن و محفوظیترمعتقدند سالم، هستند یاسالم
 یسلطه از ل گردد تا به دوریکشور تشک خارج از مستقل در یاسالم یهیریخ

 موثر داشته باشد.  یاسالم یهاتیدولت بتواند فعال
ن یچن زیران نیبرادران فعال داخل ا از گرید یبرخ، ییبابایعل یقبل از آقا

ن منظور در اروپا و یبه هم یما مطرح کرده بودند و موسسات یرا برا یامسأله
 تولیتهمراه مرحوم ه ب آقای صدر 1536س بود. در خرداد یکا در حال تاسیآمر

 در. ( رک: جلد دوم خاطرات) به آمریکا آمدند. طاهر بنیادثبت  برای تاسیس و
آقای مورد نظر که قرار بود با  مسائلاز  یکی کردمکه به نجف  ین سفریآخر

ک یجاد یافت وجوهات جهت ایدر یشان برایصحبت کنم کسب مجوز از ا خمینی
موافقت کردند و قرار  یشان هم شفاهیکه ا ، مجهز در هوستن بود یمرکز اسالم

ران یم آن را در ایشان هم کتباً جواب بدهند تا بتوانیکنم و ا سؤالبود من کتباً 
 م. یع کنیتوز

در خارج  یاسالم یگسترده یهاتیبا توجه به نوع فعال، ییبابایعل یاآق
 یهیریت موسسات خیبا توجه به وضع که وجود داشت و یمبرم یازهایکشور و ن

 نزدیک به) یاه قابل مالحظهیاطالع دادند که سرما، رانیا در یرانتفاعیغ
فتد تا از درآمد یخارج از کشور به کار ب ه شده است که دریهت( دالر 111111

ن اظهار داشتند یشان همچنید. اشو نیمأت یاسالم یت هایثابت آن مخارج فعال
آن را  یت اجرایمسؤولسر و قابل قبول است که خود من یم ین امر در صورتیکه ا
که من سخت ، موقعیتح دادم که در آن یتوض ن دو برادریا یرم. من برایبپذ
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ت امکان یمسؤولن یقبول ا، شده بودم لوشاتونوفل روزمره در  یت هایفعال گرفتار
 اعتماد یگریهم اظهار داشتند که به جز من به کس د آن هانداشت. اما 

ن امر را به هر حال موکول کردم به تماس و مشورت با یکنند. من قبول اینم
م. سپس من با این برادران که یکرد یآمریکا با هم کار م که در یبرادران مسلمان

 تیمسؤولبودند که  یاهیریخ یرانتفاعیموسسه غ یت امنائیه یاز اعضا
 تماس گرفتم و نظر، را در ابعاد گوناگون آن بر عهده داشتند یاسالم یهاتیفعال
آن را تعهد  یت اجرایمسؤولب و یشنهاد را تصویاصل پ هاآنا شدم. یرا جو هاآن

به  اعتماد کامل داشتم.به آن برادران جهات اسالمی و مالی  ازکردند. من هم 
شنهاد یرفتم. سپس به پیپذ یطیرا تحت شرا ییبابایعل یشنهاد آقایپدلیل  همین

 ف ویوظا امضا شد که حدود ثغور م ویتنظ یکتب یاو اصرار من توافق نامه
 روشن یرانتفاعیموسسه غ یت امنائیبرادرانمان در ه یبرا، تعهدات را خصوصاً

 ست؟یساخت که منظور و هدف چیم
مان چندان ملت یحرکت اسالم یندهیکه سرنوشت آ موقعیتدر آن 

اگر چه از  کا برگردم.یرا رها کنم و به آمر آقای خمینیتوانستم یمشخص نبود نم
خصوص از جانب روحانیان هوادار پیرامون آقای خمینی ه ب، برخورد های زهرآلود

 کردم کهیم احساس اما، روشنفکران مسلمان سخت ناراحت بودم یو بعض
ت داشت که یار اهمیبس بنابراینرا که شروع کرده ام تا به آخر بروم.  یراه دیبایم

د خبر داشته باشند تا یف توافق جدیبرادران مسلمان همراه و همگام از کم و ک
ز به ین ینیعالءالد یه شده را آقایمتن ته . ضمناًکنندبتوانند مفاد آن را اجرا 

م یبرادران مق ین متن برایک رونوشت از ای .(ها پیوست) کردند.عنوان شاهد امضا 
ه کردم تا آن را فعالً در یتوص هاآنکا همراه با حواله وجه ارسال شد و به یآمر

 به امانت بگذارند.  یحساب مخصوص
 آقای خمینیت به بازگشت ظفرمندانه یر حوادث آن چنان بود که در نهایس

 د. یران منجر گردیا یانقالب اسالم یروزیران و پیبه ا
ه یریخ یک موسسه انتفاعیجاد یکه ا یموجبات، انقالب یروزیبعد از پ

 یرات اساسیین رفتند و تغیاز ب، ده بودندکر یکشور ضرور از خارج در را یاسالم
و خود به ، خارج از کشور به وجود آمد یاسالم یهاتیفعال یدر شکل و محتوا
 ییبابایعل یبا درخواست آقا بنابرایند. یگرد یمنتف یابرنامهخود ادامه چنان 

ایشان رسید کتبی دریافت  و از شان عودت داده شدیناً به ایع یه امانتیسرما
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 بنادر نقاط مختلف  یه مدارس متعددیشان با آن سرمایم که ایدی. بعدها شنکردم
 کرده اند. 

 
 برای دیدار درخواست مظفر فیروز

سعی کرد به نجف  چندین بار مظفر فیروز، اقامت آقای خمینی در نجفدر دوران 
 برود و با آقای خمینی دیدار کند اما آقای خمینی موافقت نکردند.

 1969نوامبر  1برابر با  1511آبان  11تاریخ ه ای بنامه زاده درصادق قطب
 های مظفر فیروز نوشت: فعالیت بارهدر

در پاریس صحبت كرده بود در تالش كه در ختم مصدق ، مظفر فیروز»
و با رابطه ای كه با سفیر عراق برقرار  است كه از این ماجرا استفاده كند

كند و برای خود دست و پا می، كندهایی كه میكرده است و گنده گوئی
پیكی  یک این بازار شام گردد. در این خصوص با بلیط هواپیمای عراقیرش

كه آن پیک از دوستان نزدیک ، فرستاد را خدمت حضرت آیت اهلل خمینی
او را معرفی كردم كه دوستانمان در عراق  من بود و با من مشورت كرد. و

وسیله مالقاتش را فراهم آورند. البته چندان موافق رفتنش نبودم. ولی از 
 آن جاالعمل آیت اهلل مطلع گردم و از وضع كه می باید از عكس آن جا
من پسر دائی مصدق « پیغام چنین بود: .صالح دیدم كه برود، مطلع

با شاه سابقه تاریخی دارد. حال كه آن حضرت نیز  هایمو مخالفت ..هستم.
-بهتر است موجباتی فراهم گردد كه همكاری، در چنین جریانی هستند

ستم كه هر چه می فرمائید عمل هائی بشود. من با تمام قوا در اختیار ه
پول و غیره در اختیار گذارم و اكر اجازه از ، هر چه احتیاج باشد وكنم 

 «علت چیست؟، كه موافق نیستند در صورتی، بفرمائید خدمت برسم
و  پیک پیغام را رسانید» :سپس صادق در ادامه این گزارش می نویسد

اهلل سكوت مطلق بود. حال باید دید _انه جواب حضرت آیتتخوشبخ
 «كس العمل مظفر فیروز از چه قرار استع

را رضا  پدرش آشنایان با تاریخ معاصر ایران خوب می شناسند. فیروز رامظفر 
الدوله پاشید. فعالیت او صولت در دل خانواده داری راشاه کشت و تخم کینه ریشه

تأسیس حزب دموکرات ایران و دولت وی درسال  همکاری با احمد قوام در در
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بود. بعد از کودتای  گیرها چشمدرخواست امتیاز نفت شمال توسط روس و 1513
روزهای اقامت و فعالیت ما در  اواخر او به پاریس تبعید شد. در 51مرداد  11

 لوشاتو یکی از داوطلبان فعال در ستاد خبر داد که شخصی به نام مظفر فیروزنوفل
به رو شدم  می خواهد شما را ببیند. بیرون رفتم در خیابان با مظفر فیروز رو

آقای خمینی و سرنگونی  داشتیم. او ضمن حمایت از ایصمیمانهبرخودی گرم و 
مواضع و روحیات آقای خمینی  درخواست دیدار ایشان را داشت. با توجه به، شاه

جواب مثبت و  قت کنند. بنابراینفتردید داشتم که ایشان با این دیدار موا
خمینی  قت آقایفمساعدی به او ندادم و تعیین وقت مالقات را موکول به موا

شد تماس بگیرد تا خبر بدهم. اما به یاد ندارم که مراجعه کرده باشد.  کردم. قرار
مصاحبه ، ی دیدارهای روزانه آقای خمینیاگرچه بعد از خروج شاه از ایران برنامه

 رصت دیدارف ،زیاد شده بود که اگر هم احتماالً آمده بود آنقدر ها و مراجعات
 نداشت. خصوصی را

****** 
های دیگری هم برای دیدار با شخصیت، باال وه بر دیدار های یاد شده درعال

، دكتر سید علی شایگاندیدار  هاآنلوشاتو آمدند. از میان مینی به نوفلخآقای 
خسرو ، مرحوم دكتر حسین فاطمی ترگبزر برادر، دكتر سیف پور فاطمی

در  31ماه دی 19در ، را فاطمی( شاهین) محمددكتر علی و قشقائی
 های همکاری او با دکتررا از سال دكتر شایگان ام.ام نوشتههای روزانهیادداشت

 مرداد 11کودتای  از شناختم. بعدمی دورادورمصدق در جنبش ملی شدن نفت 
محاکمه و محکوم شد. بعد ، همراه دکتر مصدق بازداشته او نیز ب، 1551

، اتفاق جمعی از دانشجویان ملی به، آزادی از زندان ازگذراندن دوره محکومیت و
در این دیدار به او پیشنهاد به دیدن او رفتیم. ، از جمله دکتر عباس شیبانی

جنبش ملی  رکردیم که خاطرات خود را بنویسد. زیرا بسیاری از نکات تاریخی د
ت بر گردن سنوشتن این خاطرات دینی اشدن نفت برای ما جوانان روشن نیست. 

از نداد. دکتر شایگان بعد از آزادی از زندان  انجاما هرگز کاری شما. او پذیرفت ام
همراه خانواده در شهر ه او ب و به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا ایران خارج شد

دانشگاه معروف  ید و درزنیویورک اقامت گ یحومهکوچک نیوراشل در 
هنگامی که با 1559در اوائل سال  فارسی پرداخت.زبان به تدریس « نیواسکول»

جبهه ملی ایران فعالیت خود ، دولت آمریکا فضای سیاسی ایران کمی باز شد فشار
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آموزشی تخصصی دوره من برای گذراندن یک  1559در شهریور را از سر گرفت. 
ی که از یهالین فرصت از دکتر شایگان دیدن کردم و پیغاماو به آمریکا رفتم. در

 .بردمبرای او  نام جبهه ملیه فعالیت ب در ضرورت، کاظمی و باقر بازرگانهندس م
او به سمت ریاست او پذیرفت و با دعوت او شورای جبهه ملی آمریکا تشکیل شد. 

انتخاب شدیم. بعد از خروج از آمریکا و استقرار در  شورا و من به عنوان دبیر شورا
لوشاتو این دیدار نوفل ارتباط من با ایشان قطع شد. در، 1961در سال  خاورمیانه

ه که ب طوریه او بسیار پیر و شکسته شده بود بسال بود.  11من با ایشان بعد از 
از  حمایت خود را پشتیبانی ودیدارش با آقای خمینی راه می رفت. او در  سختی

یران در سازمان می سفیر اپور فاطدکتر سیف اعالم کرد.، مبارزه ایشان علیه شاه
ضر به همکاری مرداد حا 11ملل متحد در دولت دکتر مصدق بود. بعد از کودتای 

و استعفا داد و در آمریکا ماند و به تدریس در دانشگاه فرلی  با دولت کودتا نشد
 یههنگامی که جبهه ملی شاخ، 1511پرداخت. در سال ، نیوجرسی، دیکنسون

 شورای مرکزی شد.عضو  تشکیل شد او نیزآمریکا 
زاده شادروان دکتر خواهر، معروف به شاهین، محمد فاطمیاما علی

 او یکی از فعاالن جنبش دانشجوئی علیه شاه بود وسیدحسین فاطمی بود. 
ضو هیئت دبیران ع، 1961سال  در، کنگره سازمان دانشجویان ایران در آمریکادر

 او 1511 – 1559های سال در سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا انتخاب شد.
چنین نشریاتی به زبان هم. کردمی شرکت فعاالنه شاه علیه اعتراضات تمام در

ساخت. او روابط نزدیکی با برخی از مقامات منتشر میهر نیویورک شانگلیسی در 
داشت. ، برادر جان اف کندی وزیر دادگستری و، از جمله روبرت کندی، آمریکا

به ایران سفر و  و هوادار شاه شد و بعدها تغییر مسلک سیاسی داد شاهین فاطمی
دانشجویان ، آمریکا آمد به 1911کرد. هنگامی که شاه در سال با شاه دیدار 

 های اسالمی و نیز کنفدراسیون دانشجویان ایران علیه شاهاعضای انجمن، ایرانی
 یبا پرداخت هزینه ای زدند. سفارت ایران در واشنگتنستردهگدست به تظاهرات 

شد برای هواداری از شاه به واشنگتن آورد. گفته می تعدادی از دانشجویان را، سفر
لوشاتو او در نوفلاشته است. فاطمی در این برنامه نقش مهمی د که شاهین

گفت که با مقامات آمریکا در ارتباط  ماا اری برای دیدن آقای خمینی نداشتاصر
پاسخ من  است و سپس تهدید کرد که در مورد گذرنامه من افشاگری خواهد کرد.

این گفتگوی کوتاه . بکند خواهدکاری می هر ،به او این بود که نگران نیستم
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سلطنت  دو مقوله) هاآخرین دیدار ما بود. بعد از انقالب هنگامی که پهلوی طلب
در خارج از کشور یک شورای ( را باید از هم جدا کردوی طلب پهل وطلب 

اما بنا به دالیلی که بر من روشن ، ها عضو آن بودمدتاو ، پادشاهی تشکیل دادند
 در پاریس به تدریس دانشگاهی پرداخت. شد و ها جدااز آن، نیست
  

 1531ماه دی 51 -ی مالقات نماینده عشایر بویراحمد 
اهلل سران عشایر مختلف ایران به پشتیبانی از آیت، از ایرانبعد از رفتن شاه 

، 31ماه دی 51ایشان آمدند. در خمینی پیام فرستادند یا نمایندگانشان به دیدار
فارس عشایر بویراحمد به عنوان نماینده  ،(پورغالمعلی مندنی) شیده آقای

ها آمده در بخش پیوست ها را به شرحاهلل دیدار و گفتگو کرد و پیام آنآیتبا 
پیامی برای عشایر ، تسلیم نمود. آقای خمینی ضمن تشویق و دلگرم کردن آنان

فرستادند که در صحیفه نور حسینی اهلل ملکحاج كرامتبویراحمدی توسط 
 آمده است. 
به  آیت اهلل شریعتمداریفرزند ، حسن شریعتمداری مهندسآقای 

شادروان  ؛(16،11،1911) 31آبان  6 در دامادشان، عباسی آقایاتفاق 
در  ند وبه پاریس آمد حسین انصاریبه اتفاق  16،11،31در  فروهرداریوش 

در این  .کردندبا آقای خمینی دیدار  اسداهلل مبشری دكتر همراه با 1،11،31
حسین انصاری گفتگوها نیز اطالعی پیدا نکردم.  متن دیدارها حضور نداشتم و از

و به شدت شکنجه شد. بازداشت  11یاسی بود که در دهه از جمله زندانیان س
 است.آمده  هادر همان سال المللو در گزارش عفو بیناهای تصویر شکنجه

ی یهاعکس خمینی دیدار کرد وبا آقایجانب مسلمانان بلژیک  از عطارآقای 
به حمایت از حرکت  که( ایرانیان و غیرایرانیان) ی مسلمانان بلژیکیاز راهپیما

 اسالمی برگزار کرده بودند ارائه داد.
بعد از گزارش وضعیت ، خمینیآقایدر دیدار خود با  سرهنگ رحیمی

کل رئیس –فرماندهان قابل اعتماد را به شرح زیر معرفی کرد: ارتشبد جم ، ارتش
فرمانده سابق لشگر تبریز؛ سرلشگر سورنا معاون  ستاد؛ سرلشگر احمد زنگنه

دانشگاه جنگ؛ سرتیپ مغروری فرمانده لشگر خوزستان؛ سرتیپ مدنی استاد 
سرهنگ سررشته؛ ، دانشگاه؛ سرتیپ مسعودی معاون دارائی ارتش؛ سرهنگ ممتاز

رحیمی همچنین اشخاص زیر را برای عضویت  .سرهنگ اسکوئی و سرهنگ مهران
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احمد ، سحابی، بازرگان، فروهر، آقایان سنجابی در شورای انقالب پیشنهاد کرد:
 و رحیمی. سامی، بهشتی، یزدی، مبشری، بابائیعلی، اصغر صدر، صدر

 
 درخواست حزب توده برای دیدار

من  خمینی را باآقای اشراقی درخواست حزب توده برای دیدار با آقای 
تبلیغات با  من نگرانی خودم را بیان کردم. نگرانی از این که حزب توده مطرح کرد.

پیرامون آن بخواهد برای خود کسب اعتباری کند و به ما لطمه بزند. ما نیازی به 
خمینی به درخواست حزب بی خبر پاسخ آقای حمایت حزب توده نداریم. اما از

. فتندگمن میبه هم البته اگر پاسخ مثبت بود و دیدار صورت می گرفت  .ماندم
و البد جواب آقای خمینی منفی بوده  دانستم که دیداری صورت نگرفته استمی

 9است.
 

 اعتصابی روزنامه نگاران دیدار

 های کثیراالنتشارکارمندان و کارگران روزنامه، 1531ماه در اوایل دی
در هم دردی با ملت ایران اعتصاب کردند و ، كیهان و اطالعات، ی ایرانروزانه

مردم تهران به  هزاران نفر از ،31ماه دی 19انتشار روزنامه را متوقف ساختند. در 
برابر دفتر مرکزی روزنامه اطالعات  در، نگاراناین اقدام روزنامه حمایت از منظور

حاج محمود به روایت مرحوم ، در خیابان خیام جمع شدند. جمعی از بازاریان نیز
 به حمایت مالی از اعتصاب کنندگان پرداختند. ، مانیان

نمایندگان سندیكای  1911با دوم دسامبر  برابر 31 آذر 11 در
هادی آقایان ، كانون نویسندگان ایرانو  نویسندگان و مخبرین جراید ایران

احمد و دكتر مرتضی واعظی ، دكتر محمد صنعتی، محجوبی، خرسندی
با آقای خمینی در پاریس دیدار کردند. آن ها ضمن معرفی خود به عنوان  امین

ای خود ها و خدمات حرفهاز فعالیت، و کانون نویسندگان و اعضای سندیکا
از محل ، گزارشی را ارائه دادند. درباره چگونگی کمک به اعضا در دوران اعتصاب

 توضیحاتی دادند. ، کمک بازاریان به صندوق سندیکا
این گروه در آن تاریخ در لندن مقیم بودند و اظهار داشتند که از طریق 

 ها می توان تماس گرفت. با آناتحادیه روزنامه نگاران انگلیس 
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 زمینه سازی برای شناسائی دولت موقت -د
 ته نفت یكم -اول

در نوفل لوشاتو و تبدیل مبارزات و مطالبات ملت ایران  آقای خمینی استقرار
ابعاد  موجب یک جهش بی سابقه در، به یک موضوع جها نی در روابط بین المللی

در  یمبارزات مردم ایران شد. عالوه بر شرکت گسترده ملیون ها زن و مرد ایران
به تدریج اعتصابات کارگران و ، های خیابانیتظاهرات اعتراضی در راهپیمائی

 11کارگران صنعت نفت در روز زمزمه کم کاری و اعتصاب  کارمندان نیز آغاز شد.
های قسمتکارکنان سایر  بعد شد. دو روز ماه در پاالیشگاه آبادان آغازرمه

 پیوستند. کنندگان  نیز به اعتصاب آبادان در تاسیسات نفت
دنبال دعوت ه که کارگران نفت باز آن بود  از جنوب ایران حاکی ها گزارش

ها را ترک و اعتصاب را تا سقوط شاه ادامه که کارگاهمبنی بر این آقای خمینی 
لیون یم 3،1یافته است. تولید نفت از  پاسخ مثبت داده و اعتصاب گسترش، دهند

 لیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. یم 1،1بشکه در روز به 
ان فرمانداری نظامی وارد پاالیشگاه شدند و بعد مأمور به دنبال این اعتصابات

و با خود بردند. این عمل کرده تعدادی از آنان را دستگیراز درگیری با کارکنان 
در آن ها نیز کارکنان غیرصنعتی تاسیسات نفتی شد و  تحریکنظامیان موجب 

و تظاهرات عظیمی براه افتاد. تظاهرکنندگان  به اعتصاب پیوستنداعتراض 
شدند. همزمان کارکنان  تیمسار کلیائی رئیس گارد صنعت نفتخواستار بر کناری 

مسجد ، آغاجاری، چسارانگ، اهواز، بهرگان ی منطقه، الوان، نفت در جزیره خارک
 از اواخر .(11،11،1531ط.  ا) به اعتصاب پیوستند. حکیمهبیو بی مارون، سلیمان
، سیسات بزرگ صنعتی و نهادهای دولتیأاعتصابات کارگران و کارمندان ت مهرماه

این  .گسترش پیدا کرد، شروع شده بود، طور پراکندهه ب، که از اوائل شهریورماه
لبه را داشت. اگر چه مدیریت حاکمان را مختل اعتصابات اما حکم یک شمشیر دو 

 مثالً تی ایجاد کرد.مشکال زندگی روزمره مردم نیزدر  طرف دیگر زساخت اما ا
در سراسر  را تولید و حمل سوخت مورد نیاز مردم، مراکز نفتی اعتصاب کار کنان

کشور متوقف ساخت. با توجه به سرمای سخت آن سال کمبود شدید نفت و 
دست ه و بهانه ب یی شودها ناآرامی توانست موجب بروزمی اعتصاب یادامه، بنزین
های ارمندان راه آهن توزیع نیازمندیکاعتصاب  ن برای کارشکنی بدهد.امخالف
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را اینگونه توصیف  اوضاعای در مصاحبه غذائی را متوقف نمود. مهندس بازرگان
 کرد:

 حتی بیم آن ، مردم از نفت و بنزینزمستان بود و محروم شدن »
بخوابد و مردم نان شب نداشته باشند. خالصه  ها همرفت كه نانوائیمی

حالت وحشتی بوجود آمده بود و دستگاه تمایل داشت كه بیشتر به این 
حالت وحشت دامن زده شود و آتش بیار معركه باشد و از این طریق فشار 

لبته چپی ها هم به این اخمینی ایجاد كند.ناراحتی علیه مبارزین و آقای  و
خواستند كه چنین وضعیتی و می حالت وحشت خیلی دامن می زدند

بود كه چه كنیم كه اعتصاب باشد  مطرح مسألهاین ، پیش آید. بنا براین
شركت نفت و  كارگران مخصوصاً، با اعتصاب كارگران، یعنی گلوی شاه

دست ملت سفت و محكم باقی عدم صدر نفت و تقلیل عایدات دولت در 
 دفتر -3 جلد –ایران آزادیاسناد نهضت) «ولی مردم رنج نبرند.، بماند
  (اعتصابات تنظیم و نفت راهاندازی – سوم

جوئی داخل و خارج به چاره رهبران جنبش در وضعیتیچنین  در 
، 1،11،31در ، که تازه از زندان آزاد شده بود، در ایران آیت اهلل طالقانی پرداختند.

سرهنگ رحیمی را برای حل این مشکل به مدیر عامل شرکت نفت و کارکنان آن 
هم موضوع را در پاریس با آقای خمینی مطرح  ما کتباٌ معرفی کرد. همزمان

از این  ها پرداخت. مرحوم بازرگانهم به بررسی راه حل و شورای انقالب کردیم
 ست:رده اکجلسه شورا چنین یاد 

روز در منزل بنده قرار دادند.  زمان را یک جلسه شورای انقالب آن»
مرحوم مطهری حضور داشت. مرحوم طالقانی هنوز جزء شورا نبود و از آن 

، هم خبر نداشت. آقای مهدوی كنی و آقای هاشمی رفسنجانی بودند
به پاریس تلفن  نجاااز هم روز من آن، مهندس كتیرائی هم مثل اینكه بود

آقای با  كه قبالً، و مرحوم مطهری با دكتر یزدی ارتباط برقرار شد، ردمك
 «نفت و تعیین یک هیئت را برای آن. مسأله، صحبت كرده بود خمینی

 .( 3د نهضت آزادی جلد اسنا)
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آقایان با عضویت  نفت یكمیته 1،30،25در تاریخ با این مقدمات باالخره 
، دكتر فرید اعلم، مهندس صباغیان، مهندس كتیرائی، هاشمی رفسنجانی

 .منصوب شد آقای مهندس بازرگانبه ریاست 
 .آمده است جمله در صحیفه نور از، در منابع متعدد حکم مهندس بازرگان

ئید أسیاسی و روحانی در تی هابعد از صدور و انتشار این حکم شخصیت
 ؛1،11،31آیت اهلل شریعتمداری  :هائی صادر کردند.اعالمیه مهندس بازرگان

، کرده بود مأمورکه قبال آقای سرهنگ رحیمی را برای این امر ، اهلل طالقانیآیت
مل شرکت ملی نفت ایران از آقای امدیر ع، به انتظام 9،11،31ای در طی نامه

ای به قمی طی نامه کرد.آیت اهلل و هیئت زیر نظر ایشان حمایت مهندس بازرگان
 به بازرگان حمایت خود را از ایشان اعالم کرد.، 9،11،31تاریخ 

اهداف هیئت اعزامی برای نفت  ایطی بیانیه 11،11،31آقای خمینی نیز در 
 را توضیح دادند و از همه خواستند تا با این هیئت همکاری کنند.

سایر نقاط با هیئت نه تنها کارگران و کارمندان تاسیسات نفت در آبادان و 
اعالم  نیز عبداهلل انتظام، بلکه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همکاری کردند

در حالی که کارگران و کارمندان و حتی مدیر عامل  امادگی برای همکاری کرد.
استاندار خوزستان خیلی با  جعفریان، کردندکمیته نفت همکاری می شرکت نفت

 5تهران گزارش از) کرده استست و کارشکنی میتحقیر از کمیته اسم برده ا
 .(های صادرهاطالعیه، برای آقای خمینی 1و  5و  1و  1گزارشات روزانه  ح 3،53،

که در شناسائی و قدر دانی از خدمات افراد در هر  مرحوم مهندس بازرگان 
 بود در مورد همکاری انتظام می نویسد: دقیق پست و مقامی

كه ،(عدم همكاری مدیر عامل شركت نفت) این نگرانی بزرگی بود» 
مخلصاً از  الحق و االنصاف مرحوم انتظام خالصاً و به این ترتیب رفع شد

با ما همكاری  مربوط می شدئی كه به او آنجاروی رغبت و حسن نیت تا 
 «و هم روسای دیگر شركت نفت. او كرد. هم

اند تا اعتصاب را کردند که آمدههم میهیئت را مت و ها کارشکنیاما چپی 
ابراز تردید کردند.  ها ابتدا در مورد اصالت حکم مهندس بازرگانبشکنند. آن

بازرگان موضوع را به من اطالع داد. راه حلی که عملی شد این بود که آقای 
و با صدای خود ایشان ضبط و به ایران  هیئت نفت را خواندند خمینی بیانیه اعزام
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و در نوار  فرستاه شد. این تنها موری بود که آقای خمینی بیانیه خود را خواندند
خود  علیه، ای نگرفتنداز این راه نتیجه بعد از این که چپی ها ضبط و پخش شد.

ت های نفاندازی پاالیشگاه آبادان و چاهیت شروع کردند به سمپاشی؛ که راهمأمور
 امکان ندارد این به نفع دستگاه و امپریالیسم و خیانت به انقالب است. 

 با تلفن گزارش داد: 1،1،19برابر با 25ماه دی 33 درآقای دکتر بهشتی 
همه روزه مراقب ، یت كمیسیون اعزامیمأموریت و مسؤولدرمورد » 

هستند ـ سمپاشی علیه كمیته خیلی می شود. برای جلوگیری  هاآنكار 
ها ای نیست جز سكوت. توجه كنید چپیاز تشدید جنگ اعصاب چاره

كوشش فراوان برای بهره برداری دارند و هنوز هم ادامه دارد. باید هوشیار 
آقاست  مأموربود. و با هوشیاری عمل كرد. مهندس اعالم كرده است كه 

 «نه كس دیگری.
های مناسبته هر یک ب، برای خنثی کردن این تحریکات اعضای هیئت

هیئت به های کردند. در یکی از گزارشمختلف برای مردم صحبت و روشنگری می
رانی هاشمی رفسنجانی در اهواز و پاالیشگاه نفت در خنپاریس آمده بود که س

 خلع سالح کردن کمونیست ها بسیار موثر بود. 
موجب ، همانطور که مورد نظر بود، سیسات نفت جنوبأاعتصاب کارگران ت

شد. عالوه بر این فضای سیاسی  قطع صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی نیز
 ایران را به شدت متالطم کرد. 

 ت: نوش نیویورك تایمز
حمله كردند. ( كالنتری) چریک ها در تهران به یک پاسگاه پلیس»

 شدند. دیشب در تهران ویک پلیس كشته شد و دو نفر زخمی 
چندین تظاهرات و حمله  ها تظاهرات ادمه داشت. در طی روزشهرستان
در چندین نوبت نظامیان برای متفرق  های پلیس اتفاق افتاد.به پاسگاه

، امشب ژنرال غالمعلی اویسی ساختن مردم دست به تیر اندازی زدند.
ای رسمی اخطار كرد كه فرماندار نظامی و فرمانده نیروی زمینی طی بیانیه

شب  3كه از ساعت ، سربازان او با هر كس كه مقررات منع عبور و مرور را
 2سه شنبه ) «.تی رفتار خواهند كردخبا س نقض كند، آغاز می شود

 .( : نیو یورك تایمز3351دسامبر 
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شد. زارش میطور مرتب به پاریس گه های هیئت اعزامی باقدامات و فعالیت
یت خود را به مأمور، همچون یک دولت، های رسمینامه هیئت طی این عالوه بر

 16جمعا ) ی را واگذار می کرد.ییت هامأمورکارکنان شرکت نفت ابالغ و به آن ها 
صورت ه های مختلف گزارش اقدامات خود را ب؛ هیئت همچنین طی بیانیه( مورد

رساند. عموم میبه اطالع ( مورد 13) هاو اطالعیه( مورد 6) های کتبیگزارش
 امه می نوشتند و گزارشنکارکنان شرکت نیز در مواردی به رئیس هیئت 

شد. مرحوم  انجامامی با موفقیت کامل زیت هئیت اعمأمور به این ترتیب دادند.می
 گوید:ت خود میادر خاطر مهندس بازرگان

گرفتم و گفتم از طریق دكتر یزدی با آقا تماس ، من از همان آبادان» 
ع با نفت كردید الحمداهلل با قوئید كاری را كه شما در واگبه ایشان ب

 «شد. انجامقیت فمو
در حل مشکل نفت موجب شد که به پیشنهاد بازرگان و  موفقیت بازرگان

یت بدهند تا در مأمورتائید شورای انقالب آقای خمینی به مرحوم دکتر سحابی 
 .کنندس هیئتی برای حل مشکالت ناشی از اعتصابات اقدام أر

ما به هدف اول ، یت هیئت نفتمأمورم موفقیت آمیز جاانبه این ترتیب با 
، معرفی دولت موقت و شناسائی آن در داخل کشور یبارههای راهبردی در برنامه

اه هنوز م شد که شجااندست یافتیم. مجددا باید تکرارکنم که این برنامه هنگامی 
 از ایران مشهود نبود. او در ایران بود و هیچ عالئمی از خروج

 ایجاد زمینه برای معرفی دولت موقت بود.راهبردی  یاما هدف دوم برنامه 
از آن  یحاک یبرنامه راهبرد یاجرا ی نهیپاریس در زم یجه گفتگوهاینت

نخست احراز پست  یبرا نه مطلوبیتنها گز مهندس بازرگان یبود که آقا
نه یجاد زمیز ایت و نیوضع یابیبه منظور ارزبنا براین  .است دولت موقت یریوز

فروش نفت به  یران را برایا یآمادگ، اعالم و معرفی پس از، دولت موقت، مساعد
داران پول نفت را به یخر کرد و خاطرنشان ساخت کهاعالم  یان خارجیمشتر

و سپس نفت  کنندز یوار، شد یکه به نام دولت موقت باز م یدیحساب جد
 ل داده شود.یداران تحویبه خر خارك یرهیجز یانه نفتیپاشده در  یداریخر

ران یبود که شاه هنوز در ا ین تدارکات در زمانیدهم که تمام ایگر توجه میبار د
 یكمیته نبود.ران یت و خروج شاه از ایکا حاضر به قبول وضعیبودو دولت آمر

کارگران و ، با استفبال فراوان مردم مخالفهای های گروهکارشکنی ا وجودب نفت
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شتاب رویدادها و  له نیاز داخلی را حل کند.أتوانست مس و کارمندان روبرو شد
فروپاشی نظام استبداد سلطنتی آن چنان بود که به پیگیری دو هدف دیگر در 

 نبود.نیازی  دیگر، نفت معرفی کمیته
 

 اعتصابات: تنظیم  یتهیكم –دوم
 همه جا را فرا، بازار، ادارات، مدارس، هاانهکارخ یماه اعتصابات همگاندر دی

ده یکامل رس  «رکود»به مرحله  ید و تجاریتول یهاتیگرفته بود. اقتصاد و فعال
ک ی بام شاه را یرژ، د و صدور نفتیل تولیو تعطكارگران نفت بود. اعتصاب 

 یدولت قطع شد. اعتصابات همگان یکرد. منبع درآمد مال روه ب ورق یبحران عم
 ده بود. یم شاه بخشیه رژیملت عل یبه مبارزه یاشتاب تازه

اگر چه ضربه ، یدیتول یواحدها یگسترش آن به تمام ادامه اعتصابات و
 د.شاز جهات مختلف  ییهایج موجب بروز نگرانیبه تدر، م بودیبر رژ یمهلک

حتاج را یر مایع و حمل گندم و سایآهن توزه و راهیل نقلیاعتصاب کارگران وسا
رو ه ب رو یخطر بروز قحط با را نقاط کشور یبعض یی. کمبود مواد غذاکرد مختل

 یبرا یخطرات، ع فوالد اصفهانیر صناینظ، ع بزرگیاز صنا یل برخیادامه تعط .کرد
ها از تهران به مذاکرات و تلفن یها در طین نگرانیها به وجود آورده بود. اکوره

و  یجد یلیباال خ ذکر شده در مسألهد. به خصوص دو شیس منعکس میپار
 ن یقبل از آنکه ادامه اعتصابات در ا، شدمیآن  یبرا یفکر دیبا بود و یفور

 وارد سازد.  یریجبران ناپذ یها ضررهابخش
در تلفن خوانده  مهندس بازرگان یآقااز طرف  یغامیها پین نگرانیپیرو ا

 .( هاپیوست ) .اده شدینوار ضبط و بعداً پ یکه رو، شد
س یکه از تهران و شهرستان ها به پار، ر آنیغام ها و نظاین پیگزارش ا

م یباالخره منجر به تصم، شد یداده م ینیخم یبه آقا مرتباً، شد یمنتقل م
د. با یگرد مسائلن یبه ا یدگیرس یمخصوص برا یتهیک کمین ییشان درباره تعیا

دوستان در  .دماطالع دا آن هابه  ینیخم یو نظر آقا مدوستان تهران تماس گرفت
کردند. و باالخره  یله را بررسأمس، انقالب یشورا یهمان هسته اصل یعنیران یا

داهلل یدکتر  یشنهاد کردند. آقایمخصوص اعتصابات پ یتهیکم یرا برا یچند نفر
دکتر ، فرنیمهندس مع، ان دکتر باهنریته و آقایکم مسؤولبه عنوان ، یسحاب

 تاریخ در آقای خمینین شدند و ییته تعیکم یاعضا یزدیممکن و دکتر کاظم 
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تنظیم کمیته  مسؤولرا  یداهلل سحابیدکتر  یآقا یطی حکم 11،11،31
 .( هاپیوست) دردنمعرفی کاعتصابات 

ل یهم صورت گرفت. اما به دل یکار کرد و اقداماتته شروع به ین کمیا
ه ه و فرستادیتهته نفت یكمر ینظ، ته گزارشات منظمیگسترش و تنوع کار کم

 و با نیازهای مردم و ارزاق عمومی سرکه را ی یهاتوانستند فعالیتها اما آن نشد.
انتقال ورانان راه آهن که با نقل و اعتصاب لکوموتی راه اندازی کنند. کار داشت

 مدیریت شد.، وقه رسانی ارتباط داشتذرسانی و آکاالهای اساسی همچون سوخت
فوالد اصفهان حل شد.  کارخانه یهاکوره یمسألهگندم را حل کردند.  یمسأله

نسبت به در سایر موارد اندازی می کرد و راهضروری بود  که رامواردی ته یکماین 
 یآقا یوقتاین کمیته تا ن مشوق بود. اادامه اعتصاب و تحکیم مواضع انقالبی

به کار خود ادامه داد. با روی  ل شدیران برگشتند و دولت موقت تشکیبه ا ینیخم
ان پذیرفت. مرحوم دکتر و به درخواست دولت اعتصابات پای دولت موقتکار آمدن 

توضیحاتی در ارتباط با کمیته تنظیم  11،1،1561ی در اسحابی طی مصاحبه
 .آمده است هاپیوست بخش اند که عیناً درداده 1531سال  اعتصابات

 
 ک یپلماتیاقدامات د - سوم

 ،س و مذاکره با آنانیبه موازات فراخوان رهبران جنبش از ایران به پار
، یس قانون اساسینوشیه پیته یاقدام برا زیو ن انقالب یل شورایتشک یدرباره 

نمایندگان صورت گرفت. اقدام نوع اول تماس و گفتگو با  دیپلماتیک دو نوع اقدام
هدف از  .بود جانب دیگر زطرف و با فرماندهان ارشد ارتش ا دولت آمریکا از یک

نهائی پیروزی با حداقل خسارات و  یها عبور از مرحلهها و گفتگواین تماس
 اقدامات نوع دوام. اما دیگری شرح داده فصلاین نوع اقدامات را در  .بود هاآسیب

 شد ازیکه احتمال داده م ییهاتماس و گفتگو با دولت یبرا بود ایبرنامه  اجرایم
ن یا، دولت موقت ین هدف که در صورت معرفیبا ا. ت کنندیران حمایجنبش ا

 ت بشناسند. یآن را به رسم، هادولت
دكتر ان یسفرکرد. آقا هیسور و یبیلبه  صادق قطب زادهن منظور یا برای

، قطب زاده یاعزام شدند. گزارش آقاهند به  یسور دمحم و یازخر كمال
از جانب  یندهاینمابود که  ن سفریاما به دنبال ا ست.یدسترس ن متاسفانه در

نماینده  گزارش تماس.را ارائه داد یالوشاتو آمد و نامهبه نوفل( اسد) هیدولت سور
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ماه ید 11در ، همزمان است.های دیپلماتیک آمده ه در بخش تماسیسوردولت 
ه یسور»خبر داد که:، یه سوریک مقام بلند پایبه نقل از  فرانسه یخبرگزار، 31

کند و یم یبانیران پشتیم ایه رژیعل ینیخم یت اهلل العظمیماً از حضرت آیمستق
هفته نامه ن مصاحبه در ی. ا«است« یعال»ران یا یه با رهبران مذهبیروابط سور

 افته است:یانتشار  لندننگ یمورن یماند
از  یكیكنار رفتن  یه سقوط شاه به منزلهیدگاه سوریاز د» 

ن رفتن شاه موضع یل در منطقه است. بنابرایان اسرائین حامیاستوارتر
ل یف موضع اسرائیت خواهد كرد و برعكس سبب تضعیاعراب را تقو

  (50،30،25ا ط ) «.خواهد شد
م جاانز بود. بعد از یآم تیبه هند نیز موفق یدكتر كمال خراز یسفر آقا

، دارهاین سفر و دی. به دنبال ا(هاپیوست) سفر گزارش مشروحی داده شد
آمدند. گزارش این دیدار  ینیخم یدن آقایس به دیدر پار دولت هندندگان ینما

 های بعدی آمده است.در بخش
 
 دیجد یس قانون اساسینوشیپ یهیته -1

از  کارن یا یبرا یآماده شده بود. اشخاص انقالب یشورال یمقدمات تشک
کار خود را آغاز کرده  نفت یت اعزامئیهشده بودند.  مأمور آقای خمینیجانب 
رفت. اگر چه شاه بر سر کار یش میپ، با موفقیت تمامها یکارشکن با وجودبود و 
تمام ، به کشتار مردم مشغول بود رحمیبیبا کمال  یازهار یدولت نظامبود و 

مار در حال یها و تشنجات بن تالشین حرکات آخریاز آن بود که ا یم حاکئعال
و اداره مملکت به  یاسیا زود قدرت سیر ید و است یاست و سقوطش حتم مرگ
د خود را آماده یرسالت در آن مرحله با یایفا یبرا خواهد افتاد. و ناانقالبی دست

بود که  مملكت یو ادار یئاجرا یجاد سازمان متمركز رهبریا، یکرد. آمادگ
کارها را به  یم تمامیتوانست یشد. اما نمیم یریگیانقالب پ یق شورایاز طر

 جادیا یمتعهد برا یروهاین یم. الزم بود تمامیانقالب محول کن ینده و شورایآ
ال بعد از ؤن سیترج شوند. مهمیت مملکت بسیریها جهت مدتیامکانات و کفا

 د بود.یو ضوابط جد یقانون اساس مسألهدر اداره مملکت  یروزیپ
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شود: قانون اساسی در هر کشوری تحت تاثیر سه عامل یا پارامتر تدوین می
 ویژه زمان تدوین. و موقعیت فرهنگ ملی؛ تجارب تاریخی

ر همین یثأدر دوران انقالب مشروطه تحت ت، مشروطه یقانون اساس
خاص و  اوضاعدوم ، یتفکرات اسالم فرهنگ ملی و اوله شده بود. یعوامل ته

  یاسیو س یفکر یدر آن برهه از زمان و محتوا یرانیا یجامعه یهایژگیو
منعکس کننده همان تفکرات و  به ناچار یقانون اساس ی. محتواخواهانآزادی

 بوده است. خاص  یهایژگیو و موقعیتها و برداشت
در شکل و ، در آستانه پیروزی قرارگرفته بودران که یا یاما انقالب اسالم

که  یدیجد ی. باید قانون اساسشتبارز دا یهات تفاوتیمحتوا با انقالب مشروط
انقالب را در  یهاها و آرماند باشد و خواستیجد هایو نگرشمنبعث از تفکرات 

کرد. از م یه و تنظیته، د منعکس سازدیجد یهایژگیجامعه با و یکنوناوضاع 
ر بود. شعار یناپذد الزم و اجتنابیجد یه قانون اساسیز تهین یگریجهات د

 یول یک آرمان کلی، ل شدیتبد یاسالم یجمهورکه بعداً به  یحكومت اسالم
 یک تعریف جامع و مانع وجود نداشت. علمای شد.میف یتعر دیبا بود ومبهم 
صرفاً  هاآن یتمام که کرده اندف یتعر یرا به نوع یحکومت اسالم، کیهر  یاسالم

 ینه مشخص کردن آن در چهارچوب استف عام آن یات حکومت و وظایان کلیب
مبارزات  یدوران طوالن یکرد. در ط اجران دوره و عصر آن را یکه بتوان در ا

بوده است  دورن و رهبران اد مبارزیآن قدر از دسترس و د یینها یروزیپ، یاسالم
که  ی. تنها کسافتاده استای مسألهن ین چنیین و تبیبه فکر تدو یکه کمتر کس

است و کتاب  آقای خمینیشخص ، نوشته یبه طور روشن مطلب مسألهن یدرباره ا
 «هیفق تیوال»شان در نجف تحت عنوان یس ایکه مجموعه تدر، یحکومت اسالم

 یاسیس یفلسفه، کند یات را روشن میشتر کلین کتاب بیهم ی. اما حتاست
ان یه را بیفق یف ولیارات و وظایو حدود اخت یدرباره حکومت اسالم آقای خمینی

حقوقی ، یاسیس« نهاد»ک یآن را به صورت  ییاجرا یشکل و محتواکند. اما  یم
های خود در آقای خمینی در طی مصاحبه، کند. به عالوهیمشخص نم یو اجتماع

 هوریت مواضعی را بیانی حکومت و جمپاریس در باب حقوق ملت و محتوا
اند که با ارکان کتاب والیت فقیه همخوانی ندارد. در همان ماه اول بعد از کرده

لوشاتو ترجمه انگلیسی کتاب والیت فقیه منتشر شد. طبیعی استقرار ما در نوفل
ت سؤاالکنند. اما ایشان به این  سؤالبود که خبرنگاران درباره آن از آقای خمینی 
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 بیش که بالغ بر های ایشانمصاحبه هیچ یک از دادند. به همین علت درپاسخ نمی
سیاسی والیت فقیه نشده  یای به نظریهکوچکترین اشاره، است مورد 111از 

 است. 
 های انقالب ایران نیزبرخاسته از ویژگی، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید

 ک ازیچ یر هاست که د یخاص یژگیو یران دارایا ی. انقالب اسالمهست
ک سازمان یجهان  هایانقالب یشود. در تمامیده نمیگر جهان دید هایانقالب

وجود ، هامرکب از احزاب و گروه یاا جبههیک حزب یخواه ، کننده یواحد رهبر
مبارزه شکل گرفته و  یهاسال یدوران طوالن یدر ط، ین سازمانیداشته است. چن
ن از جهات یمومن و مجرب و همچن یکادرها ییو شناسا یاز جهات سازمان

 یروزیتواند بالفاصله بعد از پیو م شده استکامالً منسجم  یدتیک و عقیدئولوژیا
ک برنامه نسبتاً هماهنگ مملکت را ی رد و طبقیگبانقالب اداره مملکت را بر عهده 

دوران انقالب توانسته اعتماد و  یچون در ط، گر همیاداره کند و از جهت د
ت یاز مقبول، مردم را جلب کند تا دشمن را به زانو در آورد یبانیپشت ت ویحما

 الزم جهت اداره مملکت برخوردار است. 
بینی بود که ما قابل پیش بنابرایناست.  یژگین ویران فاقد چنیاما انقالب ا

 م شد.یدچار اشکاالت فراوان خواه یروزیدر مرحله بعد از پ، مملکت یدر اداره
گیری شکلد و یجد یم قانون اساسیتنظ، از بحران یریجلوگ یهااز راه یکی

سابقه ندارد که قبل از  یچ انقالبی. در هاستآن ساختارهای کالن ملی بر اساس 
ب به ید باشند. در اکثر قریجد یم قانون اساسیه و تنظیانقالب به فکر ته یروزیپ

نداشتند.  یقانون اساس انقالب هم یروزیسال ها بعد از پ ، های جهاناتفاق انقالب
ا سازمان ی. حزب نداکردهیکننده انقالب کشور را اداره م یو همان سازمان رهبر

ممکن نخواهد بود  ین امریران چنیکرده است. اما در ایواحد بر کشور حکومت م
در دوران بعد  یعنی ، م در مرحله بعدیرا حل کن ین مشکل اساسیم ایو اگر ما نتوان

 م شد. یدچار اشکاالت فراوان خواه یروزیاز پ
طرح  یانقالب و اجرا یس شورایک طرف تاسین مشکل ما از یحل ا یبرا

 یقانون اساستدوین گر یاز طرف د کردیم ویم یریگیل شوراها را پیتشک
 گیریپیمملکت باشد  یاسیت سیریه و اساس مدیکه بتواند پا ی رادیجد
 کردیم.می
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به  یشنهادیپ، یبیدكتر حب یبا آقا یمذاکرات مقدماتبعد از ، ن کاریا یبرا
دکتر  یشان قرار گرفت و به آقایا تأییدداده شد که مورد قبول و  آقای خمینی

ن یه و تدویرا تهجدیدی  یس قانون اساسینوشیت دادند که پیمأمور یبیحب
دکتر ند. اما ینما یشان کمک و همراهیز قبول کردند با ایدوستان ن از ی. برخکنند

 یقانون اساس یابتدا طرح کل یبیدکتر حب کرد. یریگین کار را شخصاً پیا یبیحب
ن آن را یتدو قرار دادند و سپس کار تأییدآن را مورد  آقای خمینی کرد.م یرا تنظ
م یتقد مرور و اظهار نظر یشد آن را برایقسمت هم که آماده م د. هرکرشروع 

گر یگفتند. به عبارت دیو مانظراتشان را به  آقای خمینیو  دکریم آقای خمینی
آقای ر نظر یماً زیک و مستقینزد بود که از یس از جمله امورینوشیه پیکار ته

، ران قسمت اعظم آن آماده شده بودیگرفت. تا زمان بازگشت به ایم مجاان خمینی
 یینها یشد و به مرحله یریگیپ مسألهران یاما تمام نشد. بعد از بازگشت به ا

نویس قانون اساسی به مجلس بررسی پیش ییب نهایو تصو ید و جهت بررسیرس
سقوط  در پی آنران و یبه ا آقای خمینیروزمندانه یپس از بازگشت پ. داده شد

 ین قانون اساسیامر تدو، کار آمدن دولت موقت یار و رویم شاه و فرار بختیرژ
ب یانقالب تعق یقت و شورااز طرف دولت مو یشتریت و سرعت بیّد با جدیجد
در جلد چهارم خاطرات چگونگی تدوین و نهائی شدن قانون اساسی جدید را  د.ش

 شرح داده ام.
 
 برای شناسایی و جذب نیروهای متعهد و كاردان  طرحی - 2

 مسألهدانستیم که شاه در حال سقوط است و پیروزی قریب الوقوع بود. می
بلکه دیر یا زود واقعیت خارجی  تاسیس جمهوری اسالمی دیگر یک آرزو نیست

این بود که نیروهای مومن و متعهد و کاردان و  سؤالپیدا خواهد کرد. اولین 
ی کشور متخصص را باید شناسایی و بسیج کرد تا بتوان از وجود آن ها برای اداره

دقیق امکان نداشت. با دکتر  ریزیاستفاده نمود. اجرای این امر بدون برنامه
 مسألههمین نظر را داشت. به اتفاق این  حبیبی در این مورد صحبت کردم. او نیز

را با آقای خمینی مطرح کردیم. ضرورت و اهمیت آن را شرح دادیم. ایشان ضمن 
تأیید اهمیت آن به دکترحبیبی دستور دادند که طرحی برای این کار تهیه کند. 

نویس قانون اساسی جدید بود تهیه و تدوین پیش موقع مأمور دکتر حبیبی درآن
کرد. با وجود این دکترحبیبی گیری میو با کمک برخی از دوستان این کار را پی
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ای یت جدید را پذیرفت. برای اجرای این طرح دکتر حبیبی پرسش نامهمسؤول
که مسلمان و ، تهیه کرد که مدیران و صاحبان تخصص در داخل و خارج کشور

، جانب دولت موقت اسالمی جدیدی باشند یت ازمسؤولمتعهد و آماده برای قبول 
 اگر آن را جواب بدهند و سپس این پرسش نامه توسط هیئتی بررسی شود و

های مناسب به وی داده شود. صالحیت فرد تصویب و تأیید شد آن وقت مأموریت
بایستی ده بود که فرد داوطلب مینامه یک تعهدنامه نیز تهیه شپرسش همراه هر

سفانه در حوادث روزگار از بین أنامه و تعهدنامه متکند متن این پرسش رآن را پُ
 رفته است.
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 های بخش چهارممآخذ و یادداشت
دهی پراکنده در انقالب و بروز مشکالت ناشی از آن سازمان در رابطه با -1

و همچنین  11،1،1539کیهان مورخه بعد از انقالب به یادداشت اینجانب در 
 سخنرانی در حسینیه ارشاد تحت عنوان: دو بحران در انقالب رجوع کنید.

گروه مشاوران رهبری بود که بعدها به شورای ، منظور از این هیئت -1
 انقالب پیوستند.

 11،1،39کیهان  -: قاتق نان و قاتل جان  رک به مقاله -5

ای برای امام خمینی نامه 1531سال  در شهریور مرحوم مهندس بازرگان -1
مرحله  ها رابه نجف فرستادند و طی آن اهداف راهبردی و نیز چگونگی تحقق آن

به مرحله شرح دادند. از این نامه یک رونوشت برای من به آمریکا فرستاده شد. 
گذاشتم که ایشان من این نامه را در اختیار آقای سرهنگ نجاتی ، بعد از انقالب

آن را به طور « خاطرات مهندس بازرگان - شصت سال خدمت و مقاومت» در:
 کامل نقل کرده اند. 

خاطرات   ک به شصت سال صبوری و شکوری ـ.برای آگاهی بیشتر ر -3
 جلد اول.  دکتر یزدی ـ 

شود از جانب کسانی میا نظر هاین اظهار  بعضی از جالب این جاست که -6
. به عنوان نمونه آقای خمینی حضور نداشتند با مهندس بازرگان آقاییدارکه در د

بازرگان سه انگشتش  :نویسدحضور نداشت می این دیدار که در، فردوسی پور آقای
شما  ارتش و آمریکا.، را روی زمین گذاشت و گفت آقا ایران سه رکن دارد: شاه

با آمریکا ، شاه رفتنی نیست. بر فرض برود، شاه کجا برود اوالً، می گوئید شاه برود
( ره) اید؟ حضرت آقای خمینیو ارتش چه می کنید؟ فکر این دو رکن را کرده

با مردم هم ، برود شما بگوئید شاه باید»  قدس سره با تبسم و تمسخر فرمودند
. ولی آقایان «شما موضع ملت را بپذیرید، ها را نخوریدصدا بشوید.... شما غصه این

شاه باشد ولی سلطنت ، بر موضع خودشان که شاه باید سلطنت کند نه حکومت
 .( 1513خرداد  1مجله یاران شماره ) - کند.

از جمله افرادی که اظهارنظر نادرست کرده است آقای حسین مهدیان است. 
مرحوم »با آقای خمینی حضور نداشت مدعی شده است: او که در دیدار بازرگان

بازرگان روی اصل سلطنت با آقای خمینی بحث داشت و پیشنهاد کرد که شاه 
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بماند ولی سلطنت کند نه حکومت. ولی حضرت آقای خمینی قاطعانه این 
 بعضی در اگرچه هم بازرگان مهندس» :دیگر جای در. «پیشنهاد را رد کردند

آقای  که حالی در مثال – داشت خمینی آقای دیدگاههای از یرغ دیدگاهی موارد
او پیشنهاد داد که شاه بماند ولی ، خمینی شعار شاه باید برود را مطرح می کرد

 ( 1511بهمن  19کیهان ) «سلطنت کند نه حکومت.
پور در زمان تصدی وزارت کشور به شرطی با تمدید آقای محتشمی -1

پروانه سالمندان کهریزک موافقت کرد که آقای مانیان از عضویت در هیئت امناء 
 برکنار شود. 

 سرهنگ مسعودی به عضویت در شورای انقالب دعوت شده بود. -1

آقای بابک امیر خسروی از تالش حزب توده برای دیدار با ، سال ها بعد -9
 خمینی در پاریس چنین یاد کرده است: آقای

 دانم که چنینو دقیقاً می من مستقیماً در جریان این تالش بودم»
قدوه از اعضای هیئت  محمدرضا هائی صورت گرفت. بار اول زمانی بود کهکوشش

در این ، که برای شرکت در کنفرانس صلح در پاریس حضور داشت، اجرائی وقت
در ایام جوانی مدتی رئیس فرهنگ شهر قم بود و در خصوص اقدام کرد. قدوه که 

به همراه من و ( در واقع شاگرد ایشان بود) اهلل اشراقی آشنائی داشتآن جا با آیت
 اهلل خمینی درمحمدعلی جواهری و با واسطه آقای اشراقی به مقر آیت

ی که خود قدوه نیز در جوان ناگفته نگذارم .لوشاتو در حومه پاریس رفتیمنوفل
موازین اسالمی آشنا بود. قدوه کوشش کرد از طریق  طلبه بوده و با اسالم و

اهلل خمینی را فراهم سازد. یتآی ارتباط حزب با جواهری با اشراقی زمینه آشنائی
 -آقای اشراقی در ابتدا خیلی صمیمانه از آقای جواهری به دلیل سابقه شاگرد

اهلل اشراقی فهماند ای به آیتبه گونه در مالقات دوم جواهری .معلمی استقبال کرد
اهلل که وی از طرف حزب توده مأموریت برای ایجاد ارتباط رهبری حزب و آیت

دیگر فاصله گرفت و با سردی برخورد کرد. دیگر  که آقای اشراقی، خمینی را دارد
ای از سوی رهبری حزب نوشت فایده بود. با این حال قدوه نامهادامه این تماس بی

اهلل شد اگر رهبری با متن موافقت داشت من نامه را نزد آیت به من سپرد و بنا و
خمینی ببرم. قدوه پس از مراجعت به آلمان به من اطالع داد که نوشته او مناسب 

هیئت اجرائی متن دیگری را برای من  نیست و متن دیگری ارسال خواهد کرد.
که خیلی هم ، را به نوه دختری ایشانآن نامه  و لوشاتو رفتممن به نوفل .فرستاد
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فعال و در رفت و آمد بود دادم. من در اتاقی که جدا از محل اقامت بود او را دیدم 
 اهلل خمینی مدتی بعد بازگشت و گفت نامه را به خودو نامه را دادم. نوه آیت

اهلل داده است. من هم پس از مدتی چون خبری نشد مراجعت کردم.آدرس و آیت
اهلل خمینی یتآخبر کنند اما هرگز خبری از سوی  گذاشتم که اگر الزم شدتلفن 
 .( 1511 خرداد 11شهروند امروز ) «نشد.

 



 

 

 

 
 
 

 پنجم بخش
 هامصاحبه با رسانه :پیام رسانی

 
 ها صاحبهم -3

در لبنان  خبرنگار لوموندس یبه پار آقای خمینیچند ماه قبل از سفر 
به عراق برود و با صادق قطب زاده و کمک  یریگیک و پیتوانسته بود با تحر

و ( 16،1،1531) لوموندن مصاحبه در یم دهد. اجاان یامصاحبه آقای خمینی
چاپ شد. خبرنگار لوموند در  لندنن یگاردآن در  یسیانگل ی سپس ترجمه

( عهیش) دختر مسلمانک یازدواج با  یبرا . اون ژرژیلوسلبنان فردی بود به نام 
ن یلوس، ن ازدواجیبود. با ا هاآنعاقد ازدواج  صدرموسی اماممسلمان شده بود و 

او ، ن گذرنامهیکند. با ایافت میدر یلبنان یشود و گذرنامهیلبنان م یژرژ تبعه
سفر کند. صادق قطب زاده هم  یبه هر کشور عرب، زایتوانست بدون کسب ویم
 یکه قطب زاده برا یهنگام، 1515،1961داشت. در سال یگذرنامه سورک ی

گذرنامه  ،کندیمراجعه م برنران در یاش به سفارت ایرانیگذرنامه ا یزاید ویتمد
ت ئیهدهند. صادق که در آن زمان عضو یکنند و به او پس نمیف میاو را توق

 انیسازمان دانشجوبود به  كایدر آمر یرانیان ایران سازمان دانشجویدب
 هیاو ته یبرا یسور یه گذرنامهیاز دولت سور هاآنکند و یعرب مراجعه م

خود  یعرب یهان ژرژ با گذرنامهیب صادق قطب زاده و لوسین ترتیکنند. به ایم
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 ،زادهصادق قطب دهند.می انجامرا  روند و مصاحبهیبه عراق و نجف م
بعد از مشورت با قطب زاده  ینیخم یآقاسد و ینوین ژرژ را میلوس یهاپرسش

ن یترد انقالب با معروفین مصاحبه رهبر فقیب اولین ترتیسند. به اینویپاسخ را م
بود که از زبان رهبر انقالب  ین بارید اولیشود و شایم انجام ییروزنامه اروپا

ران به صورت مصاحبه در مطبوعات معتبر یملت ا یهامواضع انقالب و خواست
 یارید. این مصاحبه خواه و ناخواه جلب توجه بسیع به چاپ رسیراژ وسیبا تی غرب

و سپس در  ن لندنیگارده ین مصاحبه ابتدا در نشریا یسیانگل ینمود. ترجمه
هزار دالر  11افت یمز با دریکا چاپ شد. لس آنجلس تایآمر مزیلس آنجلس تا

حاضر به چاپ  مزیورك تایوینچاپ کرد. روزنامه  ین مصاحبه را به صورت آگهیا
 یگذاشته و استقبال یکه باق یریل تاثیآن نشد. به دنبال همان مصاحبه و به دل

 آقای خمینیبا  ون فرانسهیزیو و تلویرادتوسط  یدوم یمصاحبه، که شده بود
صورت گرفته بود که  11،6،1531در ، به پاریس سفر همان نجف قبل از در

 ف کردند و مانع خروج آن از عراق شدند.یرا ضبط و توق هاآنعراق  یمقامات دولت
ران را به یانقالب ملت ا یم صدایم که بتوانیس ما انتظار داشتیبا سفر به پار

م و دوست یا نخواهید یایا خوشمان بیم و یم. ما چه بخواهیان برسانیگوش جهان
ان یدر م یم که فرهنگ و تمدن غرب حتیکنیم یزندگ یدر جهان، مینداشته باش

 هم جاذبه و هم نفوذ دارد.، یاسالم یو کشورها سابقسوم جهان  یهاملت
خود  یخود را براساس منافع مل یکالن و راهبرد یهااستیس، یغرب یهادولت

د هم در اکثر موارد در یشا، یها در موارداستین سیکنند. ایم مین و تنظیتدو
 هست.وم بوده و سجهان  یکشورها یت ملیتعارض با منافع و مصالح و امن

وسیع ارتباطات به نفع مبارزات ملتمان اما برای این که ما بتوانیم از امکانات 
از  یمناطق شناسائی و تعریف اول. ضروری بودتوجه به دو نکته برداری کنیم بهره

فهم  دوم باشد. طرفکه متضمن منافع هر دو با دولت فرانسه دو جانبه  یهمکار
ثر ؤحضور م، ید غربیفرهنگ و تمدن جد یهایژگین ویتراز بزرگ یکی این که
ن قلمرو و استفاده از یاست. ورود به او گردش آزاد اطالعات  یگروه یهارسانه

ک ی یخارج یالیو ضد است یاستبداد ضد یهاجنبش یها بران رسانهیامکانات ا
 یافکارعموم دهیشکلها در ن رسانهیبا توجه به نقش ا، رانی. شاه ابود یاتیامر ح

 یریگها در شکلن رسانهیکه ا یریو تاث کایبه خصوص در آمر، مردم غرب
ها روزنامه کا بهیآمر در ها دالرونیلیم، دارند یغرب یرهبران کشورها یهااستیس
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از او ارائه  یمردم پسند یپرداخت تا چهرهیکا میراژ آمریو مجالت معروف و پرت
 توجه افکار، هان رسانهیا م با حسن استفاده ازیبود که بتوانز مهم یما ن یدهند. برا

شان در یهادولت رقابل قبولیبه خصوص غرب را به عملکرد غ، ایمردم دن یعموم
ن راه بر یو متقابالً از ا کنیمشاه جلب  یم ضد مردمیت رژیز ماهیو ن نکشورما

ن امکانات یس ایپارفر به س م.یها اثر بگذارن دولتیعمل ا یهاوهیها و شاستیس
، یک روحانیل یشکل و شما را در دسترس ما قرار داده بود. حضور رهبر انقالب در

جالب و  یغرب یهارسانه یبرا یکافی او به اندازه یو رفتار روزانه یطرز زندگ
در  ، یرا در کسوت غرب هاعادت کرده بودند که رهبران انقالب هاآنز بود. یانگبحث
جالب  هاآن ینند. برایلوکس بب شیکم و ب یادار یزهایمجهز و پشت م یدفاتر

نشسته است و  حقرم اتاقک ین و در یزم ید که رونروبرو باشپیرمردی بود که با 
ت قاطع یمنطقه و مورد حما ین سران کشورهایکه از مقتدرتر، قدرت شاه را

 ا بود به چالش بکشد. یبزرگ دن یهاقدرت
ران یس را به ایبه پار س گزارش سفریکه از پار ایرانی خبرنگارن یاول

در  هنوز آقای خمینیبود. اطالعات  یروزنامهاز  یمنصور تاراج یفرستاد آقا
من  یه کرده بود برایکه ته یگزارش یغضنفرپور بودند. تاراج آقای دکترآپارتمان 

س بود و یپارران اطالعات که در همان روزها در یاز سردب یکیه یبه توص) خواند.
آمده بود که محل  ین گزارش خبری. در ا( آمده بود آقای خمینیبه محل اقامت 

 یبر از برخخیاحتماالً ب یصدر است. تاراجیبن یدر منزل آقا آقای خمینیاقامت 
 ن بود کهیه کرده بود. اما برداشت و قضاوت این گزارش را تهیا مسائلاز 
د نخواهیم منزل غضنفرپور در آقای خمینیاقامت  از صدریبن یمندان آقاهعالق
 Cachan . همان طور که گفتم منزل غضنفرپور در محله کشانکنند یردارببهره

همان  یکین محله در نزدیصدر هم در همیس بود. منزل بنیدر حومه پار
 ساختمان واقع بود.

خبرنگاران ایرانی و انعکاس  یاساسی و مهم برای ما مصاحبه یمسألهاما 
های ایران نبود بلکه استفاده از موقعیت سیاسی مطالبات جنبش در روزنامه

 و این یکی از لبات ملت ایران در سطح جهانی بودپاریس برای انعکاس مطا
 ها ی ما در متقاعد کردن آقای خمینی برای سفر به پاریس بود.انگیزه
توجه ، طور طبیعیه ب لوشاتوستقرار در نوفلبود که ا ینیبشین قابل پینابراب
گیری . اما برای بهرهکندو افکار عمومی مردم غرب را به این پدیده جلب ها رسانه
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داشت.  ییت بسزایز اهمیها نن رسانهیت و طرز کار ایشناخت ماه، از این امکانات
به ، اکثراًعموماً و ، سیدر پار ینیخم یهمراه و همگام آقا یروشنفکران اسالم

 یهابا طرز کار رسانه، هان رسانهیو مطالعه ا یقامت در غرب و بررساها ل سالیدل
ها را به نفع ن رسانهیامکانات ا، توانستندمی نیز و بودندش آگاه یکم و ب یعموم

شده در  انجام یهاتین بخش از فعالیبر ا یرند. مروریگ اهداف جنبش به کار
دهد که ما در مجموع ینشان م، ن دهکدهیروز اقامت در ا 111 یلوشاتو طنوفل

 یدادند. بررس انجامیا بیشتر  مصاحبه 111 نزدیک به ینیخم یم. آقایروز بودیپ
 تیو انسجام از مواضع اعالم شده حکا یها از هماهنگن مصاحبهیا یمحتوا

 مطالبادداشت کردن یکه عادت به  یحوزو یت روحانیک شخصی یکند. برایم
 یرکیز ینیخم یست. آقاان انسجام در خور توجه یا، قبل از صحبت کردن ندارد

 یجهین انسجام نتینبود. ا یکاف یین به تنهایاما ا، داشتند یخاصسیاسی 
 م. یاتخاذ کرده بود آن جااست که ما در  یعمل یوهیش

 فرانسه وندگان دولت ینما یمراجعه بعد ازام که در جای دیگری شرح داده
مالقات  یان برایرانیاز ا یریآوردن همه روزه تعداد کث یو روها اعالم محدودیت

عنوان شد. چند روز بعد از طرف  یتریت به طور جدیامن مسأله، آقای خمینیبا 
ر یدر اطراف ساختمان گمارده شدند و رفت و آمدها را ز یمأموراندولت فرانسه 
اطالعات از  یآورجمع یا برایت آقا بود یامن ین اقدام برایا اینظر گرفتند. آ

خبرنگاران سمج  هر حاله . اما بشانیدارکنندگان ایو د آقای خمینیان یاطراف
 ن امر استقبالیکسب خبر و مصاحبه هجوم آورده بودند. ما هم از ا یبرا
از  یکیها رسانه، یجمعل ارتباطیوسای با توسعه، یکنون یایم. در دنیکردیم
نسبتاً  ییها شناسان رسانهی. ما از اهستند یاسیغات سین ابزارهای تبلیثرترؤم

م. یبود آگاههم  هاآننقاط ضعف  ازم و یدانستیها را مآن یوابستگ، میداشت یخوب
شبرد انقالب استفاده یپ یها بران رسانهیم از ایتوانیم که چگونه میدانستیم

 آقای خمینی یهاتیفعال یبراندگان دولت فرانسه رسماً یم. اما نمایکن
ت یبه رعا یو اعتقاد یاعالقه آقای خمینیل شده بودند. ئقا ییهاتیمحدود
س یگفتند که اگر نتوانم در پاریو با صراحت م اعالم شده نداشتند یهاتیمحدود

ا برسانم. ما هم یام ملت را به دنیروم تا پیگر مین فرودگاه به فرودگاه دیبمانم از ا
را نقض  هاآنت یم و رعایها نداشتتین محدودیت ایبه رعا یآنکه اعتقادضمن 

م. اما به یت را بشکنین ممنوعیم که ایبود یبه دنبال راه، میدانستیغرض م
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ران سخت یا یاسین جو سینشود. عالوه بر ا یبعد یکه مانع کارها یصورت
ران باشد. یا یاسیاز جو س یتوانست جدایاست دولت فرانسه نمیمتالطم بود. س

ران در برابر فرانسه به یع مردم ایوس هایواکنشها و ها و دسته گلتلگراف
حداقل ، دولت فرانسه یریگس بدون شک بر موضعیهجرت به پار و مناسبت سفر

 یواقع م سیاستیم که بفهمینداشت یراه در کوتاه مدت اثر گذاشته بود. اما ما
 دولت فرانسه چیست.
 یهارسانه بر منع مصاحبه با یدولت فرانسه را مبن دستور بایددر گام اول ما 

که  زادهصادق قطبن منظور یا ی. براکنیم ران لغویه دولت ایعل یفرانسو
 ییو آشنا بود ـ خارج از کشور  رانیا ینهضت آزاد یالمللنیروابط ب مسؤول
مشورت نظرش را با من مطرح و ، فرانسه داشت یبا محافل مطبوعات یاگسترده

ک روزنامه محافظه کار و یکه ، گارویفی روزنامهر یح داد که سردبیکرد. او توض
زاده قطبمرحوم س جمهور فرانسه دارد. یک با رئیاست روابط نزد یدست راست

 ینیخم یآقا بارا به مصاحبه  گارویفاگر بتواند  اوبا سردبیر آن آشنایی داشت. 
س یرئ با گارویف ریژه سردبیروابط وشکسته خواهد شد. د ن سیا، کند یراض

 یگارو با آقایدهد مصاحبه را چاپ کند. چاپ مصاحبه فیامکان م به او جمهور
ر یمراجعه و مصاحبه سا ین دو دستور و باز شدن راه برایشکستن ا یعنی ینیخم

عمالً  ی فیگارو مابا انتشار مصاحبه آقای خمینی در روزنامه .و مجالت هاروزنامه
گر ید یهادولت فرانسه در مورد انتشار مصاحبه یبعد یاحتمال یهااعتراض یجلو

وقتی صادق قطب زاده درخواست  .میگرفت یرا م یگروه یهاها و رسانهروزنامه
 سردبیر برای مصاحبه را مطرح کرد ما از آن استقبال کردیم. 

ف یظر ن نکاتیبودند که به ا یت اجرا شد. البته کسانین برنامه با موفقیا
 یامدهاین مصاحبه مخالفت کردند اما پیتوجه نداشتند و به شدت با صادق و ا

آقا با ی ن مصاحبهیاول به این ترتیباثر ساخت.  یها را بن مخالفتیا، مطلوب آن
 م شد. یتنظ گارویر روزنامه فیسردب

رادات به یا یبرخوجود  با، گارویروزنامه فبا  ینیخم یآقا ین مصاحبهیاول
 این بود که با این مصاحبه فرض ماها را حل کرد. ت مصاحبهیمشکل ممنوع، آن
 یها از طرف دولت فرانسه واقعاً چقدر جدتیم که محدودیم بفهمیتوانستیمما 

 مسؤولر یر و مدیسردب، بودند یجد مسألهن یها در ایاست؟ مسلماً اگر فرانسو
کرده و آن را منتشر سازد. مصاحبه  ینیخم یشد با آقایگارو حاضر نمیروزنامه ف
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ها تیممنوع مسألهساخت که دولت فرانسه در یانتشار مصاحبه بر ما روشن م
دولت فرانسه آن را ، ها شروع شودمصاحبه یست و اگر برنامهین یچندان جد

ر یم با انتشار مصاحبه توسط سایتوانستین موضوع را نمیده خواهد گرفت. ما ایناد
دولت حاکم  مخالفیا ن مطبوعات یم. چرا که ایبفهم، لوموندل یاز قب، هاروزنامه

 ها وتیبه هر حال به ممنوع هاآنو ، تفاوت بودند یا بی در فرانسه و
ابراز  یدادند چه بسا براینم یتیدولت فرانسه اهم عنوان شده یها تیمحدود

. البته ختند سامی به دولت وقت مصاحبه کرده و منتشر یمخالفت و دهن کج
 یهاتیتوانست مانع فعالیبشود. اما مسلماً م هاآنتوانست مانع یدولت فرانسه نم

م یتوانستیگارو و انتشار آن ما میق مصاحبه با روزنامه فیما بشود. لذا از طر یبعد
 م.یکن یابیها را ارزتیممنوع یمسألهکل 

راه را ، شده بود ینیبشیگارو همان طور که پیبه هر حال انتشار مصاحبه با ف
 ید خارجیها و جرایخبرگزار، هابا رسانه یبعد یهاباز کرد و بالفاصله مصاحبه

 شروع شد. 
در  ینیخم یان فعال و هوادار آقایرانیا ریزاده ساعالوه بر صادق قطب

، هاک با روزنامهیهر  ...و ییدكتر صادق طباطبا، صدریبن انیآقا، سیپار
ب یرتتارتباط داشتند و  و ییا آلمان آشنایفرانسه  یهاونیزیوها و تلویراد

لوشاتو از سرتاسر جهان به نوفل ها خبرنگاراما همه روزه ده .دادندیها را ممصاحبه
، هان مصاحبهیا یزیرت برنامهیمسؤولکردند. یمصاحبه مراجعه م یآمدند و برایم

 را رد یدرخواستچ یه اوالًن بود که یوه کار من ایعهده من بود. ش عموماً بر
روزنامه  خبرنگار Leie Maissiلی ماسی استثناً درخواست مصاحبه ) کردمینم

را رد و یوسف مازندی  -1،11،1911 با برابر 31آبان ماه 16 در-ستاسرائیلی هار
 به طورکتبیخود را  یهاخواستم که پرسشیم اناز خبرنگار ثانیاً. (کردم

ترجمه  ینیخم یآقا ید برایت باسؤاالن بود که یه من اید. توجند و بدهنسیبنو
دار یک دیدر بعد ها ترجمه شوند و جوابو سپس م یریرا بگ هاآنشوند و جواب 

داد یوه عمل به ما امکان مین شیبدل شوند. ا و ها ردها و پاسخپرسش یحضور
م. یباشها را در نظر داشته و انسجام پاسخ نیمکش یرایها را وها و پاسخپرسش که
و  ن شرط را مطرحیمن ا، کایآمر یسرتاسر یهاونیزیدر مورد مصاحبه تلو یحت

 دینی و یاسیس یهایکه از وابستگ یاطالعات و شرافن با ایاجرا کردم. عالوه بر ا
تا  کردممطلع میرا  ینیخم یآقا، قبل از مصاحبه میها داشتخبرنگاران و رسانه
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خبر نگار اسرائیلی  ت کنند. اگرچه درخواستیاعرا ر هاآنخود  یهادر مورد پاسخ
وپائی نزدیک یا ار یا ییکایآمر یهامصاحبه با رسانه ینیخم یاما آقا ،میرفتینپذ را

عمل به  شیوهن یا .را بالاشکال دانستند ا محافظه کاری و یهودیمحافل  وابسته به
ک نسخه یها و پاسخها از پرسش، هاباً از تمام مصاحبهیداد که تقر را ن امکانیما ا

 م. ینزد خود داشته باش
 یها هم تکراراز پرسش یاریو بس، اد شدیج که تعداد مراجعات زیبه تدر
 یموسو، یبیحسن حبان دکتر یآقا، به سه نفر ینیخمیآقا، شده بودند

داده  یهادر چارچوب پاسخرا اجازه دادند که پرسش خبرنگاران  من وها ینیخوئ
 یاسیبه گروه س، هاانسجام در پاسخ یم. برایبده پاسخ ماًیمستق، یشده قبل

 یآقا یتمام مواضع اعالم شده ت داده شده بود که ازیمأمورلوشاتو مستقر در نوفل
ها با توجه به کنند و جواب یبردارشیها فها و مصاحبهیسخنران در ینیخم

 قبل بامتفاوت  یجواب یبه پرسش ینیخم یداده شوند. و اگر آقا یمواضع قبل
ا اگر واقعاً نظرشان عوض یا آن را اصالح کنند یم یخواستیم ایشان از، دادندیم

 ح بدهند. یآن توض یبارهرد، شده است
ت یمحل مصاحبه و وضع اتاقبه وضع ، یونیزیزنده تلو یهادر مصاحبه

 ینیخم یشد. به عنوان مثال دست چپ آقایز توجه مین ینیخم یشخص آقا
ر عبا نگه یشان خواستم که دست چپ را با دست راست زید. من از ایلرز یم یگاه

 ند. کشان متمرکز یدست لرزان ا ین را رویگر نتواند دوربدارند. تا مصاحبه
ا یصدر یبن یترجمه مصاحبه معموالً با آقا، بود یگر فرانسومصاحبهاگر 

و اگر  ییطباطباصادق دکتر  یبود توسط آقا یو اگر آلمان زادهصادق قطب
 گرفت. یا صورت میتالیاز ا یرانیان ایاز دانشجو یکیتوسط ، بود ییایتالیا

ه یدر حاش یدادم. معموالً کسانیم انجامخود من شخصاً را  یسیانگل یهاترجمه
ر بود. انتخاب یناپذن اجتنابیا و .فتندگرمیراد ین ترجمه ها ایبه ا دائماً بودند که

 یبلکه هنر است. من شخصاً سع، نه فقط علم یجمله فارس کی یواژه مناسب برا
 .استفاده کنم، ن معنا را داردیترکیکه نزد یسیانگل یهاکردم از واژهیم

راژ و معروف یت ها را خبرنگار روزنامه پرن مصاحبهیتراز پرجنجال یکی
 یکی، سیلوئ فلوراخانم  را ن مصاحبهیداد. ا انجام كایمز آمریورك تایوین

سال داشت و  63س حدود یم شد. خانم فلورا لوئجاانن روزنامه یران ارشد ایازسردب
دستش را دراز کرد و با من ، کرد یکه به من مراجعه و خود را معرف یهنگام
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اعتراض کرد و نزد  یصادق خلخالن دست دادن موجب جنجال شد. یدست داد. ا
نادرست اضافه کرد و  یمطالب زین خودت نمود و در گزارش یسعا ینیخم یآقا

روز ! دهدیلوشاتو دست مبا دختران و زنان مراجعه کننده به نوفل یگفت که فالن
را به من بازگو کردند.  یبعد از نماز مغرب و عشاء نظر خلخال، ینیخم یبعد آقا
با توجه ، دید هستیه برجسته و مرجع تقلیک فقیشما که ، دمیشان پرسیمن از ا

خ یش رادی مثلفا، ندارد یرادیشان گفتند اید. ایبدهرا ان ن خانم نظرتیبه سن ا
ح دادم یشان توضیا ید. برایاما شما مالحظه کن، فهمند یرا نم مسائلن یصادق ا

 روزانه یهان روزنامهینفوذتر ن و بایراژتریاز پرت یکی مزیورك تایویروزنامه نکه 
به  یسال مبالغ هنگفتشاه در  .شود یع میآن کشور توز کاست که در سرتاسریآمر

ها ییکایمردم پسند به آمر یک چهرهیکرد که از او یکمک م های آمریکاروزنامه
در  ینیخم یخبرنگار روزنامه لوموند با آقا ن ژرژیلوسکه  ید. هنگامننشان ده

آن  یسیانگل ین مصاحبه در لوموند و ترجمهینجف مصاحبه کرد. متن فرانسه ا
با  یحاضر نشد حت مزیورک تایوین یچاپ شد. روزنامهن لندن یهمزمان در گارد

 روزنامه چاپ کند. حاال خبرنگار همان یهزار دالر آن را به عنوان آگه 11افت یدر
 یک فرصت مناسبین یا، مصاحبه کند ینیخم یبا آقا بودآمده  با پای خودش

 از این انقالب است. من یرهبرهای دگاهید مطالبات ملت ایران وانعکاس  یبرا
خصوص روحانیان ه ب، های پشت پردهها و بدگوئیرفتارهای بیمارگونه و سعایت

من برای آقای  بودم. یصبانع، که مرتباً ادامه داشت، نزدیک به آقای خمینی
بلکه برای کمک و حمایت از مبارزات ملت ایران ، خمینی به پاریس نیامده بودم

از  یگفتند بعض، ناراحتی منواکنش به در  ینیخم یآقا علیه استبداد آمده بودم.
د نظر خود یستند و سپس در تائین یامروز مسائلوارد به حوزوی ان ین آقایا

شان یاز ا یغامیدر پ( جخ و ان یآقا) ن برجسته قمیگفتند که دو نفر از مدرس
بر  یسنت یاز فقها یبعض! ندارند یزنان حق رانندگاند که اعالم کنند خواسته

ن یماش رانندگی، است بوده زنان مکروه یبرا یسوارا اسبیگوساس که ان یا
زنان را  یکرده و رانندگ یتلق، به عنوان مرکوب، را هم همسان با اسب یسوار

 را رانندگی زنانعلمای سنی حکم فقهی دولت عربستان با ) اند.مکروه دانسته
ن یزنان چن یدگنگفتم اگر شما درباره ران ینیخم ی. به آقا( استکرده  ممنوع

زنان از شرکت در  جمع قابل توجهی از د ندارم کهید من تردییبگو یسخن
ن افراد را یهم ینیخم یآقا یخواهند کرد. بعد از انقالب وقت یتظاهرات خوددار
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من قابل  یمنصوب کردند واقعاً تعجب کردم. برا نگهبان یشورات در یبه عضو
 هضم نبود. 

در نقل خاطرات خود از سفرش به  ،بعد از انقالب یخ صادق خلخالیش
ه یهم عل یگریاساس د یب یهان داستان را ذکر کرده است و حرفیا، لوشاتونوفل

 که، چاپ شد سالمن خاطرات ابتدا در روزنامه ی. ااستمن به آن اضافه کرده 
 .( وست هایپ ) کرد. جواب مرا چاپهم  جواب او را دادم و سالم
ـ  1911نوامبر  1سه شنبه ) مصاحبه را یبرا  سیفلورا لوئدرخواست خانم 

د یت را باسؤاالابتدا  که متگف هم ط مصاحبه رایرفتم. اما شرایپذ ،(1531آبان  16
کند و لباس مرتب  سر ید روسرید. بایسد و تنها همان سواالت را خواهد پرسیبنو

رفت. یپذرا شرط هر دو ، مقاومت باهم  یو کم یلیمیداشته باشد. او با اکراه و ب
که  مسائل یم عالوه بر تمامیدانستیما مهم بود. چرا که م ین مصاحبه برایا

 مزیورك تایویناست ـ رقابت هم وجود دارد. اگر  ییکایحاکم بر مطبوعات آمر
به  .د آمدنحتماً جلو خواه و سپس بقیه هم واشنگتن پستسد یبنو یمطلب

در  یمطبوعات غرب در هامصاحبهم. انتشار یدادترتیب مصاحبه را  همین دلیل
 بسیار موثر بود. مخالفانه یروح ایجاد تزلزل در

آقای با  یمفصل یمصاحبه ،اس یب یس، کایآمر یون سراسریزیتلو پیشروز 
، ن روزیز همین تدپرسیسوشآ یبرگزار شد. خبرگزار هم خوب که دکر خمینی

رده کوت کدر مجموع س ییکایداشت. اما مطبوعات آمر یامصاحبه، آبان 16 یعنی
در گزارش اولین ، نیویورک تایمز در سیخانم فلورا لوئ یو مقاله. مصاحبه بودند

ن یاولاین چون  زیادی را به خود جلب کرد. و توجه بود مطبوعات معتبر آمریکا
 به خبرنگار، بود کایدر مطبوعات آمر گزارش نیمز و هم اولیورک تایویگزارش ن
فرازهائی  .بودپرداخته هم  آقای خمینیات یو خصوصات محل سکونت یشرح جزئ

 آمده است.  هاپیوستبخش از این مصاحبه در 
و مرتب  دای نیز آمده بودنعکاسان حرفه، ن و روزنامه نگاراناعالوه بر مخبر

 ند.فتگراز افراد و برنامه ها عکس می
های رسانهخبرنگاران  که حالی در در تمام مدتی که ما در پاریس بودیم

حتی ژاپنی و ، روپایی و آمریکایی ها و مجالتروزنامه، از سرتاسر جهانجمعی 
لوشاتو مبارزات ملت ایران به نوفل مطلع کردن مردم ازکسب خبر و برای ، عرب
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ای مصاحبهبه ستاد نیامد و  شوروی و چین، هیچ خبرنگاری از بلوک شرق، آمدند
 .نشد انجام

از  ،(11،11،31) روزنامه سوونیسكایا روسیانظیر ، های شورویروزنامه
 که: درا متهم کردن سیاست آمریکا در منطقه انتقاد و دولت آمریکا

لیون ایرانی را نادیده یم 12حق ه به مناقع استراتژیک خود جبا تو» 
می گیرد و... اقدامات آمریكا در ایران منجر به گسترش تشنج در این 

 «قسمت از جهان خواهد شد.
 مرزهای جنوبی پیروزی انقالب اسالمی در از، اما مقامات دولت شوروی 

س موجب خبر آژانس فرانس پره ب، 1531آبان  15در .ندبودخوشحال ن کشورشان
 :به رهبران مذهبی ایران حمله کردروزنامه پراودا  از مسکو
رهبران مذهبی ایران را متهم كرده است كه برای رسیدن به  اپراود» 

 «كرده اند.توده های مردم را به قیام و شورش وادار ، هدف های ویژه خود
از پیام سال برژنف به شاه  امسال پیام، هنگ با این نگرش و سیاستاهم

 فبلش گرمتر بود. 
در های آقای خمینی گفتم آمار دقیقی از مصاحبه پیش از ایننطور که اهم

 111باید بیش از  نیست. احتماالً مدسترس لوشاتو درنوفل روز اقامت در 111طی 
 11دهد که در طینشان می امهای روزانهیادداشت باشد. دفتر شده انجام مصاحبه

مصاحبه به شرح زیر  11،(31ماه دی 11تا  11) 1919ژانویه  11از اول تا ، روز
 :ه استصورت گرفت

كریستین ساینس  5،3،53سه شنبه ؛ كرافتجیم 3،3،53دوشنبه » 
خبر  53 ،1،3پنج شنبه ؛ اس. ام. گادسل .سی 1،3،53چهار شنبه؛ مونیتور
علی ) برگزاری خاورمیانهخ 2،3،53جمعه ؛ سی بی اس و فیگارو، نپنگار ژا
 1،3،53شنبه ؛ جانپری –رایو بی بی سی ، تلویزیون آلمان -رادیو ،(السام
، بی بی سی5،3،53یكشنبه ؛ رادیو لوكزامبورك، بالتیمور سن، سی بی بی

، آژانس فرانس پرس، نیویورك تایمز 1،3،53دوشنبه ؛ رادیو بارسلون
سه شنبه ؛ آفریقای جوان، فاینانشیال تایمز، لوموند، تلویزیون سوئیس

، بارسلون رادیو، سی تلویزیونبیبی ،(آلن روبین) اكونومیست 3،3،53
، اسپانیا تلویزیون، اكسپرس 30،3،53چهارشنبه ؛ پیوسته نبرد، سیگما
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یون ) استراموس سنگاپور 33،3،53پنجشنبه  ؛نیویورك تایمز، سوئد
جمعه ؛ اكونومیست، ریشتا تلویزیون ،(مجابی دكتر مراهه به –ایرنچی 

 31،3،53یكشنبه ؛ پیتر جنینگ -سیبیای –تلویزیون آمریكا 35،3،53
سه شنبه  ؛خبرگزاری ژاپن، گراهام 32،3،53دو شنبه ؛ سیبیتلویزیون ان

، مجله تایم 35،3،53چهارشنبه ؛ تلویزیون ایتالیا، اشترن آلمان 31،3،53
 «.رایو تلویزیون بوئنوس آیروس 31،3،53جمعه ؛ سندی تایمز

یک نسخه از این  .م شده استجاانه صورت کتبی ها باین مصاحبه تربیش
و  ربرای موسسه نش هر چه را داشتم چندی قبل .داشتمها را با خود مصاحبه

 حسن خمینی فرستادم. سیدآقای برای  حفظ آثار آقای خمینی
**** 

، کردمینمشخصی  یها و خبرنگاران مصاحبهبا روزنامه، لوشاتودر نوفل
 یاا دو مورد بود که مصاحبهیک یاد بود. تنها در یاگرچه درخواست و مراجعه ز

مانده از یباق یست. بخشیدر دسترس نها ن مصاحبهیسفانه متن اأشد. مت انجام
 ده است.مآ هاپیوستبخش  در زبان یسیانگل روزنامه کیمصاحبه با 

ون یزیتلواز طرف  ،(31ماه اوایل دی) 1911 دسامبر در اواخر، نیعالوه بر ا
ر امور یوز، نجریسیكبا شرکت  یاشدم تا در مناظره دعوتکا یبه آمر PBS ملی

ن فرصت یشاه شرکت کنم. ا یار جدیان بسیاز حام یکیو  كسونینخارجه دولت 
ان مواضع و مطالبات یران و بیانقالب ملت ا یدن صدایرسان یبرا یار خوبیبس

د یکأو حضورم را ت تأییدشان هم آن را یا، مشورت کردم ینیخم یبود. با آقامردم 
، اما معاونش ،امدین برنامه نیه اب بهانه سفربه  نجریسیکردند. به واشنگتن رفتم. ک

، د و زندهیانجامک ساعت به طول ین مناظره حدود یرا فرستاد. ا سكویوزف سج
ن یم پخش شد. در ایبه طور مستق، هابدون دخل و تصرف در مطالب و بحث
و ساقط  1551مرداد  11 یکا در کودتایمناظره من با اشاره به نقش دولت آمر

دو بعد  ران را دریانقالب ملت ا یهایژگیدکتر مصدق و یلکردن دولت م
کردم که  یپافشار مسألهن یشرح دادم و بر ا یخارج یالیو ضداست یضداستبداد

تواند او را حفظ یدر جهان نم یچ قدرتیاست و کار او تمام است و ه یشاه رفتن
مردم  یاز اشعار بوم یکیده است. یفاینگه داشتن او ب یز برایکا نیکند. تالش آمر

 ن است:یکا را خواندم که مضمونش ایآمر
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اره سقوط كرد و وقیكوتوله ب، وارید یاره نشست رووقیكوتوله ب»
تمام اسبان شاه هرگز قادر نخواهند  مردان شاه و یتمام .درهم شكست

 «اره را سر هم كنند و به هم وصله زنندوقیكوتوله ب بود
شام دعوت کرد. او ه ب مرا، ن برنامهیکارگردان ا، م مصاحبهجااز انبعد 

خواهد شما را یز میران نیز ایم مسؤول، شترپ یهنر یدرضمن گفت که آقا
شام دعوت کنم. من هم موافقت  یاو را هم برا، نداشته باشد یند و اگر مانعیبب

ران با من صحبت کرد. از یا مسائلدرباره  شترپ یهنر، کردم. در هنگام شام
را  یعتیدكتر شرنام  یار تعجب کردم. او حتیران بسیاطالعات ناقص او درباره ا

 یروهاین یست تا چه رسد به تحوالت درونیدانست کیو نم ده بودیهم نشن
های سوسکی کا دربارهیگفتم که شما در آمر ران. به طعنه به اویدر ا یاسیس

که منافع کالن شما با  ییهاملت ید. اما دربارهیدار یمطالعات فراوان، یخانگ
موقع من به  ند. در آیدار یزیار ناچیگره خورده است اطالعات بس هاآنسرنوشت 

ران ارائه بدهم. یا یدادهایرا از رو هاآن یاطالع ین بینداشتم تا ا یدسترس عمناب
ان یدانشجوکه  یکا در تهران در اسنادیاما بعد از انقالب و اشغال سفارت آمر

ا اطالعات غلط و ی یاطالعیدر ب یمتعدد هایهنکت، منتشر کردند امامخط 
متن خورد. یبه چشم م یاسیران و فعاالن سیا مسائلها از ییکاینادرست آمر

 آمده است. ها پیوست بخش کامل این مصاحبه و گفتگو در
 انتقالی اری فرانسه در بارهزگدیگر من واکنش به خبر ییک مصاحبه

های دولت نگرانی یکی ازاز ایران به عربستان سعودی بود.  11اف ی هواپیماها 
فروخته های پیشرفته استراتژیک پیروزی انقالب ایران سرنوشت سالح آمریکا از

( هاپیوست) در این مصاحبهبود.  11از جمله همین هواپیماهای اف ، شده به ایران
یران است و دولت آمریکا ها متعلق به اکید شده است که این سالحأبر این نکته ت
های پاسخ به یکی از پیام درآقای خمینی ها را از ایران خارج سازد. حق ندارد آن

از ایران ها خارج ساختن این سالح به( ک به بخش گفتگوهای دیپلماتیک.ر) کارتر
 .کردنداعتراض 
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 گروه بررسی اخبار و تحلیل های سیاسی -5
وجود یک گروه  انمراجعات فراوان خبرنگارلوشاتو و در نوفل با استقرار

مرتب  یمطالعه اول یوظیفهدو وظیفه ضروری دیده شد.  انجامبرای ، سیاسی
 -های سیاسیایران و تهیه گزارشی بررسی مقاالت و تحلیل ها درباره، مطبوعات
 تحلیلی.

 ها و برداری از مواضع آقای خمینی در سخنرانیفیش دوم یوظیفه
من از برخی از اعضای فعال انجمن اسالمی  م این مهمجاانها. برای مصاحبه

 عضو نهضت آزادی هم بودند و های از آنکه بعض، دانشجویان در آمریکا و کانادا
به پاریس تا ردم کدعوت ، نسبتاً خوبی هم داشتند مطالعات و اطالعات سیاسی

برای  در پاریس نیز . از یکی دو نفر از اعضای انجمن اسالمی دانشجویانبیایند
رت بودند از ااعضای این گروه عب های فرانسوی دعوت کردم.بررسی روزنامه

امیر ، جواد یارجانی، هومن، حسن عابدی جعفری، محسن سازگارا آقایان
عبدالكریم ، كیارشی، بیگباقر ولی، فرهادی، مسعود مانیان، میرخانی

شب یک کار خود را آغاز کرد و هر  گروه این .......كریم خداپناهی، سنائی
داد که من صبح روز بعد در اولین فرصت بعد تحلیلی ارائه می –گزارش سیاسی 

کردم. این گروه همچنین از مواضع از صبحانه آن را با آقای خمینی مطرح می
 برداریفیش، با عناوین مشخص، مسائل مختلف یآقای خمینی در باره

ها دادند با این فیشبه هر پرسشی می ی خمینیهر پاسخی که آقا. ندکردمی
شدکه یادآوری می، ایشان موضع متفاوتی اتخاذ کرده بودند اگر و شدمقایسه می
نظر را توضیح  اصالح کنند یا اگر موضع جدیدی است علت تغییریا پاسخ را 

 بدهند.
هنگامی که حاج محمود مانیان به همراه دکتر سنجابی به ، عالوه بر این

مسعود . کرد و هدیه خریداری كاست دستگاه تكثیر نواریک ، پاریس آمد
 ها ویت تکثیر نوارهای سخنرانیمسؤول، فرزند حاج محمود مانیان، مانیان

 های آقای خمینی را بر عهده گرفت.مصاحبه
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 مقدمه
 اقامت در و 31دوم سال  ینیمه به پاریس در آقای خمینیمسافرت 

حرکت  یرشد یابنده مسیر موجب جهشی بزرگ در عطف و یلوشاتو نقطهنوفل
این مسافرت حرکت ملت  اثر در د.شضداستعماری ملت ایران  ضد استبدادی و

 به یک واقعه بزرگاستبداد سلطنتی علیه  ایران ازیک مبارزه محدود داخلی
مراجعات  رکزم لوشاتو قرارگاه مرکزی حرکت ونوفل المللی تبدیل شده وبین

 .ابعاد گوناگون گردید المللی درارتباطات بین ها وتماس متنوع و گسترده و
 لوشاتو راهای نوفلتماس ن هموطن ایرانی که بگذریم مراجعات وامراجع از

 گروه مشخص تقسیم نمود. توان به چندمی
 تشکیل، غربی بودند خبرنگاران خارجی که عمدتاً مراجعین را از اولین گروه

تا  شده و به پاریس آغاز آقای خمینیروزهای اول ورود  از این مراجعات .دادندمی
مورد این مراجعات در فصل  در .لوشاتو ادامه یافتنوفل آخرین لحظات اقامت در

 ام.  پیشین توضیح داده
آقای بدو ورود  نمایندگان دولت فرانسه بود که از ،مراجعات از دومگروه 

 .به ایران ادامه داشت تا آخرین ساعات سفر د وشبه پاریس شروع  خمینی
 مواضع آن دولت در گفتگوهای نمایندگان دولت فرانسه بیانگر ها وی تماسامحتو

متناسب با رشد سریع حرکت  .آن مواضع بود دربرابر مبارزات ملت ایران و تحول 
تحول  سیر دگرگون شده وها وگفتگوها محتوی تماس، داخل کشور ملت ایران در

رهبری  ع دولت فرانسه نسبت به انقالب ایران وضموا برخوردها و مشخصی را در
 و اعمال فشار ابتدا سیاست دولت فرانسه ایجاد محدودیت و در .دهدآن نشان می
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ایران به ژیسکاردستن  اما سیل تلگرافات از بود. آقای خمینیفعالیت  جلوگیری از
همچنین دیدارهای نمایندگان مردم با  پاریس و در خمینی آقایمورد اقامت  در

تشدید مبارزات ملت  یک طرف و های گل ازاهداء دسته تهران و فرانسه در سفیر
نگرانی دولت فرانسه از منافع  الوقوع شاه وعالئم مشهود سقوط قریب بروز ایران و

درآخرین  و گردید. سیاست این کشور ایران موجب تغییرات در اش درآینده
انقالب ایران  به پشتیبانی از محسوس به حمایت یا الاقل تظاهر طوره مرحله ب

 همین فصل بخش اول کامل در نسبتاً طوره ها بگزارش این تماس .منتهی شد
 .است آمده

سپس  های دولت آمریکا بود که ابتدا توسط دولت فرانسه وپیام سومگروه 
ها پیام ها واین تماس .رسمی آن دولت صورت گرفت یطریق معرفی نماینده از

 درها آنه ب های مربوطیادداشت بوده ومطلع  هاآنز اکه نویسنده  آن جانیز تا 
 آورده شده است. فصلبخش دوم این  در جمع آوری و، انددسترس بوده
شد این  گفتگوها باید متذکر ها وپیام ها وتماس مورد این بخش از آنچه در

 ها ازتماس ثانیاً وجانب آمریکائیان بوده است  شروع آن از ابتکار اوالًاست که 
ناپذیر اجتناب سقوط رژیم شاه را، عالئم شواهد و یزمانی شروع شد که کلیه

الوقوع پیروزی قریب مقامات دولت آمریکا به شکست قطعی رژیم و داد ونشان می
 ها وبنابراین تماس پی برده بودند. خمینی آقایانقالب اسالمی ایران به رهبری 

تهران  با اعضای شورای انقالب در و لوشاتونوفل در آقای خمینیگفتگوهای آنان با 
 به انقالب ملت ایران محسوب« مذاكرات برای تسلیم شدن» یمنزلهه ب

 .شدمی
مطلب به این  نکته سنجان را تاریخ انقالب وه مندان بهاینجا توجه عالق در

ارزیابی صحیح علت تماس مقامات دولت  که شناسائی دقیق و کنمجلب می
 توان ازسادگی نمیه است که ب اهمیت خاصی برخوردار انقالب از آمریکا با رهبر

 ! آن گذشت کنار
این جهت ضروری است که دشمنان  آن از یبحث درباره این نکته وه توجه ب

زحمتکش ایران کوشش دارند تا اصالت انقالب  و انقالب ملت صبور دانای ایران و
های سیاست نظر معلول اعمال قدرت و واژگونی سلطنت را کنند وانکار ملت را
به این  خود گفتار و ندانسته با رفتار سفانه دوستان نادان نیزأ. متنشان دهندبیگانه 
 زنند.دامن می توهم و تصور
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های ب این انقالب به سیاستاین است که با انتساها تالشاین اصلی  محور
 قدرتی ندارند و و نیستند و قانع سازند که خود کسی نبوده را مردم ما، خارجی

 پذیرامکان بیگانگانتصویب  ایران بدون اجازه و تحولی در گونه تغییر وهیچ
های تحت ملت حقارتی در یچنین عقده بهره گرفتن از وجود آوردن وه ب .نیست

 شگردهای شناخته شده و خارجی از داخلی یا استعمار ظلم استبداد ستم و
 .تزویر است و زور و قدیمی صاحبان زر

نهضت ضداستعماری ، انقالب مشروطه، قیام تنباکو، ن چنین تفکراتیامبلغ
مولود  باالخره انقالب اسالمی ایران را های مردمی وسایر جنبش ملی شدن نفت و

پندارند که ملت ایران همیشه چنین می و .دانندمیخارجی های های قدرتبرنامه
اتکاء به  وابستگی و هیچ زمانی حرکتی مستقل از در مرده بوده و خاموش و

 یک شک چنین تفکری ازبی .نداده است خود بروز های شرقی یا غربی ازابرقدرت
 هاآن وابسته بهایادی داخلی  های خارجی وتواند به نفع سیاستطرف تنها می

های واقعیت طرف دیگر از از یوغ اسارت نگاه دارد و در تمام شده ملل مستضعف را
مبارزه علیه  طوالنی در ملت ایران دارای سوابقی ممتد و .است دوره تاریخی ب

نسبت دادن مبارزات ملت  باشد ومی اشکال گوناگونش بوده و در، ظلم ستم و
 بارز در ارجی ظلمی فاحش وهای خهای خدمتگزارش به سیاستشخصیت ایران و

 .استزحمتکش  و صبور حق این ملت محروم و
نمایندگان  غیردینی با سران و گفتگوهای رهبران مبارزات دینی و تماس و

پیامبرگرامی  هست. طی مراحل مختلف مبارزه امری متداول بوده و دشمن در
 سران دشمن راگفتگو با  و خود پیشنهاد دیدار رسالت مراحل مختلف از در اسالم

های درانقالب فرصتی برای پیشبرد هدف استفاده کردند. هر بلکه از، نکردند رد
عنوان ه وجه بهیچه ب این روش معمول بوده و نیز( در جنگ ویتنام) جهان رمعاص

های برابر حرکت نشینی دشمن دراین عقب عالوه بر .سازش تلقی نشده است
امری  بدهد نیز را نشینی حداقل ضررضمن عقبتالش برای اینکه بتواند  مردمی و

 تماس و، منطقی صحیح و یمدبرانه نگرشاست. شناخته شده  رایج و، طبیعی
کند که نفع بلکه چنین حکم می، دنکیطرد نم نفی و دشمن را گفتگو با و دیدار

گفتگوها با قاطعیت در، هاآن است که ضمن قبول این تماس انقالب در مملکت و
 .دکردشمن با مسائل برخورد  برابر یا تردید در بروزکمترین تزلزل وبدون  و
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خوبی ه توجه به متن گفتگوها ب، آقای خمینیها با مورد تماس آمریکائی در
از نشینی یا عقب مطلبی که نشانه ضعف و هاآن هیچ یک از درکه  دهدنشان می

مطالبی که مطرح  ها وی پیامابلکه برعکس محتو .گفته نشده است، باشد مواضع
نشان آمریکا را تسلیم اجباری  نشینی وعقب سردرگمی و ضعف و اند عموماًشده
 .دهدمی

ادامه  حفظ شاه و چه در، های خوداجرای سیاست اگر دولت آمریکا در
 های محدود ودادن آزادی چه حفظ سلطنت با اختناق و سیاست سرکوب و

آزاد موفق به  انتخابات نسبتاً سلطنت وطریق شورای  بدون شاه از حساب شده و
توانست مانع پیروزی می وبود  های مطمئن خودپایگاه رژیم و یحفظ مجموعه

 نشینیبه قبول کمترین عقب حاضر نهائی انقالب ملت ایران بشود مطمئناً
 خطر و ندآمریکائیان زمانی به واقعیت انقالب اسالمی ایران پی برد .شدنمی

 یعنی ارتش در، ترین پایگاه آناناحساس کردند که اصلی عمیقاً الوقوع راقریب
که حتی حفظ ، ایران پایگاه اصلی آمریکا در .گرفت هم گسیختگی قرار معرض از

 .رژیم شاه هم به انسجام آن بستگی داشت ارتش بود
ارتش  .وارد ارتش شاهنشاهی شدند 1515سال  مستشاران آمریکائی از

 فرهنگ و سالح و سازماندهی و جهت تعلیمات و از تدریجه شاهنشاهی که ب
منطقه شکل  ایران و های استراتژیک آمریکا درطبق برنامه جهات دیگر وظیفه و

بزرگترین  .به تنها پایگاه قابل اعتماد برای آمریکا تبدیل شده بود، گرفته بود
شده  ایران مستقر در، ایاالت متحده خارج از در، هیئت مستشاران نظامی آمریکا

سیطره  ارتش شاهنشاهی نفوذ و ایران بر هیئت مستشاران نظامی آمریکا در .بود
 ارتش آمریکا رفتار بخشی از مانندارتش ایران  با همه جانبه داشت و کامل و

ه ب برابر انقالب را عقب نشینی در مسألهزمانی  مقامات دولت آمریکا از .دشمی
برخورد با  هم گسیختگی ارتش در از دادند که عالئم طور جدی مورد توجه قرار

ایران برود که مشاهده نمود  آمریکا زمانی قبول کرد که شاه از .دکر انقالب بروز
مردم  درگیری ارتش با .شود تنها راه حفظ شاه آن است که ارتش با مردم درگیر

 از امید آمریکا آن بود که با د.شبه متالشی شدن ارتش شاهنشاهی می منجر
همان صورت که ه ب حتی رژیم سلطنت بتواند انسجام ارتش را و، شاهدست دادن 

 در، تغییرنام ولو با، هایشویژگی با، حفظ انسجام ارتش شاهنشاهی .بود حفظ کند
 .ایران باشد آمریکا در یتوانست امیدی برای بازگشت سلطهدرازمدت می
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عنوان ه ب، بدنه اصلی ارتش را، هاگسترش فعالیت مبارزات مردم و یادامه
 .بودکرده تحول  تغییر و ملت دچار بخشی از

 های حامی آن وقتیابرقدرت جنگ با استبداد سلطنتی و ملت ایران در
خود جذب ه دست آورد که بدنه اصلی ارتش را ببه  توانست پیروزی نهائی رامی
 .حمایت آن ناامید سازد از رژیم را و کند

رژیم چند دیدگاه  اصلی ازی ساختن بدنهجدا  برای جذب ارتش به انقالب و
جذب  عناصر موافق را ده وکر ارتش نفوذ که در یک دیدگاه آن بود .داشت وجود

 .نفع ملت کودتا نمایده فرصتی مناسب ارتش ب در و کنندسازماندهی  ونند ک
پیروزی  طرفدار درگیری مسلحانه با ارتش و، ارتش نفوذ در دیدگاه دیگر عالوه بر

توانست برای کل انقالب دالیلی نمیه دیدگاه ب این دو یک از هیچ .بود مسلحانه
ارتش باید نه  رویی ما با در رو اما دیدگاه سوم آن بود که مقابله و مفید واقع گردد.

 در ارتش باید عمدتاً در بلکه نفوذ، منظورکودتاه نه نفوذ ب جنگ مسلحانه باشد و
که فرزندان صادق ، اصلی ارتش را یبدنهباید  .باشد روانی –سیاسی جنگ جهت

 فرماندهان ارتش و امرا و، یعنی شاه، سران آن از، مردم هستند همین مملکت و
به ملت  تا، ساخت جدا، مستشاران نظامی آمریکا یسلطه طریق اولی ازه ب

نه  و .بشود خلع سالح که رژیم عمالً شدتحقق چنین امری باعث آن می .بپیوندند
به استفاده  های خارجی راامید سیاست درازمدت نیز بلکه در، کوتاه مدت تنها در

 بین ببرد. ارتش علیه ملت از از
 سال قبل از نیم تا دو حدود یکسال و دیدگاه بود که از اساس این تفکر و بر

  مورد خطاب قرار ارتش را های خودبیانیه در آقای خمینی، پیروزی انقالب
پیوستن به مبارزه  فرماندهی و ارتش را به عدم اطاعت ازبدنه اصلی  دادند ومی

 از .ساخت ظاهرد را مدتی اثرات خو این استراتژی پس از .کردندملت دعوت می
فرماندهان  اوامر عدم تمکین از ها وسربازخانه از تدریج فراره ب، 31اواسط سال 
ارتش  هم گسیختگی که عالئم از طوریه به سرعت گسترش یافت ب شروع شد و

داخل ارتش بود که مقامات تصمیم گیرنده آمریکا  چنین رویدادهایی در د.کر بروز
متزلزل ساخت زیرا مشهود بود که  د ودسرکوب ملت مر ارتش در استفاده از در را

 برد.بین می کلی ازه را ب ارتش با مردم انسجام آن یگسترده مقابله یادامه
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شد با دادن  نکات بود که آمریکا حاضر با توجه به این و موقعیتتنها درآن 
حفظ  ای ولو دوربرای آینده ارتش را، موقت طوره ولو ب، عقب نشینی چند امتیاز و

 .برابر انقالب باشد مستلزم تسلیم شدن در این امر حتی اگر کند.
برابر انقالب عقب نشینی  در موقتاً محاسبات آمریکا آن بود که اگر و تصور

، انسجام ارتش را به همان صورتی که بود حفظ کند شود وتسلیم  نموده و
 فروکش کردن احساسات و از پیروزی انقالب که بعد از مشکالت عظیم بعد

 تصاحب قدرت از سر درگیری داخلی رهبران بر یک طرف و هیجانات مردم از
پذیر آسیب قدری ضعیف وه ب انقالب را، نشان خواهد داد را طرف دیگر خود

عنوان یک نیروی منسجم وارد میدان ه ساخت که ارتش خواهد توانست بخواهند 
 . نماید برای بازگشت آنان هموار راه را و کندتصاحب  شده قدرت را

تسلیم به  عقب نشینی و یآماده این محاسبات بود که دولت آمریکا را
طرف  با آمریکا از تماس . و قبولدکررهبری آن  گفتگو با تماس و ب وانقال

در برابر انقالب  هاچه بیشتر تسلیم کردن آمریکائی بران انقالب نیز برای هرره
 هادخالت غربیها را دلیل بر از افراد این تماس ملت ایران بود. این که بعضی

تصوری باطل و ، انددانسته هاآنرا خواست  انقالبپیروزی  وها توسط غربی انقالب
 اند تا اصالت انقالبگیری خواستهبا این نتیجه هاآنای است. گیری مغرضانهنتیجه

 مسألهانحرفات حاکمان بعد از انقالب یک  وها رویدادببرند.  سؤالملت را زیر 
 دیگری است. یاست و اصالت انقالب ملت مقوله

ه ب تهران و کنندگان با آمریکائیان در که نویسنده واقف است گفتگو آن جاتا 
 ها واین تماس از اند وتوجه داشته کامالً مسألهبه این ، لوشاتونوفل طریق اولی در

مشروح  .دندکر برداری راگفتگوها به نفع پیشبرد اهداف انقالب حداکثر بهره
 باشد.می این امر بخش دوم این مجموعه آمده است بیانگر مذاکرات که در

 مختلف مردم و های نمایندگان اقشارتماس مراجعات و چهارم گروه
، جهان اسالم های دنیای سوم وشخصیت، یا اسالمی های سیاسی وگروه

 ایران در غیراسالمی طرفدار های اسالمی ورسمی دولت غیر نمایندگان رسمی و
 را ایطیف گسترده و اندمتنوع بوده بسیار هااین تماس .دنیای سوم بوده است

 که امکان داشته است در آن جاها تا گزارش این نوع تماس .دهندتشکیل می
این  آنچه در است که عالوه بر الزم به تذکر .آمده است فصلبخش سوم این 

 ها وگروه گفتگوهای نمایندگان احزاب و ها وتماس مجموعه آمده است مواردی از
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سیاسی دنیای سوم صورت گرفته که متأسفانه  – های اسالمییا شخصیت
هیئت  جمله این موارد سفر از دست نیامد.ه بها آنه ب های مربوطیادداشت

بخش  مسؤول، فاروق قدومینمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین به ریاست 
خارجه آن  امور وزیر یمنزلهه که ب، المللی آن سازمانارتباطات بین سیاسی و
گفتگوی  و دیدار، آقای خمینیمذاکراتش با  لوشاتو وفلوبه ن، استسازمان 
سازمان مرابطون » و« جمعیت لبنان»نمایندگان ، لیبیدولت نماینده 

( د مصریفق رئیس جمهور، جمال عبدالناصربقایای گروه طرفداران ) «لبنانی
 .استقابل ذکر

اثرات  نوفل لوشاتو و ارتباطات بین المللی در برای درک اهمیت تماسها و
تثبیت  تسریع سقوط شاه و جهت معرفی انقالب ایران به جهان و در هاآن

 اوالً به تسهیل پیروزی نهائی الزم است دست آمده ملت ایران وه سنگرهای ب
گیری جنگ سرد در جهان و حضور ارتش شوروی در افغانستان اوضاع یمن و اوج

آن روزها توجه خاص  درمان جو حاکم برکشور و اوضاعبه  ثانیاً شاخ افریقا و
  یا احتماالً هارنظر واظ چنان چهارچوبی به بررسی و در و مبذول گردد

ارائه  که هدف ازانتشاراین مجموعه صرفاً آن جا ولی از .ه شودگیری پرداختنتیجه
است. حساس  این مقطع زمانی بسیار در، اسناد انقالب اسالمی ایران بخشی از

مورد بررسی قرار نگرفته زمان  آن احوال مملکت در اوضاع و شرایط سیاسی و
احوال  اوضاع و مورد جو سیاسی و توضیحات اضافی در ازموارد نادری  جز واست 

 .ده استشزمان خودداری  شرایط آن و
 احتماالً این مجموعه گزارش شده گفتگوهائی که در دیدارها و عالوه بر

صورت گرفته باشند که  گفتگوهای دیگری نیز ها وتماس ممکن است دیدارها و
 .است خبربی هاآن ینتیجه و امحتو بنابراین از نبوده ومطلع  هاآن ازنویسنده این 

نهایت  دسترس بوده اند با های آن زمان که درروی یادداشت این مجموعه از
 .است شدهتنظیم  بدون کمترین تغییری تهیه و و امانت دقت و



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 بخش اول

ندگان دولت فرانسه با ینما دارید
 آقای خمینی

 
بار با  نیندگان دولت فرانسه چندینما، سیپار در آقای خمینیاقامت  یدر ط

من ، موردا دو یک یدر  ها جز ن مالقاتیا در کردند. یرسم یو گفتگو دارید ایشان
ادداشت یبه فارسی  دولت فرانسه را یندگان رسمیحضور داشتم و سخنان نما

را  آقای خمینی یها خواندم. سپس جواب یم آقای خمینی یکردم و برا یم
 :این دیدارها به ترتیب تاریخ به قرار زیرند .کردم یمو سپس ترجمه ادداشت ی

 
 25مهرماه  31 -دارین دیاول -3

 یندگان رسمیدار نماین دیاول، اشاره کردم پیشینهای همانطور که در بخش
در محل آپارتمان ، دو شب بعد از ورود به پاریس، آقای خمینیدولت فرانسه با 

در  صورت گرفت.، گذاشته شده بود آقای خمینیار یکه در اخت دكتر غضنفرپور
نماینده  این دیدار آقای دکتر حسن حبیبی و حاج احمد آقا نیز حضور داشتند.

ورود ایشان  در این دیدار اطالع داد که از، دفتر رئیس جمهور فرانسه، كاخ الیزه
دادند. حال که ورود نمی یبه فرانسه از قبل اطالع نداشتند و اگر داشتند اجازه

مصاحبه با خبرنگاران ، حق هیچگونه فعالیت سیاسی ندارید. »وارد شده اید
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 «غیر فرانسوی ممنوع است. فرانسوی وهای رادیو و تلویزیون، مطبوعات
واکنش آقای خمینی این بود که ما فکر می کردیم که در فرانسه آزادی 

ها شامل  تین محدودیم که این مذاکرات روشن و مشخص کردیهم هست. در
ها مربوط  تیبلکه محدود، ستیران نیا یبرا آقای خمینیهای امیه و پیانیصدور ب

 رد.یگ یفرانسه صورت مط یمح است به آنچه در
 

 25 مهرماه 55 -دومین دیدار -1

س به یم پاریمق یرانیان ایدانشجو صورت گرفت. 1531 مهرماه 11در این دیدار 
به مناسبت  ان در اروپایدانشجو یاسالم یها انجمن یهیاتحادابتکار و دعوت 

ب داده بودند و اصرار داشتند که یترت یا س جلسهیدر پار آقای خمینی حضور
ه آمدند و یندگان اتحادیدا کنند. قبالً هم نماین جلسه حضور پیدر ا آقای خمینی

مثبت  یها جنبه ین جلسه دارایدر ا آقای خمینیمفصل صحبت کردند. شرکت 
د یدولت فرانسه مف یها تیشکستن محدود یبرا یاسیبود. از جهت س یو منف

مراسم نماز  انجام داده بودند که بعد از یبیان ترتیبود. خصوصاً که دانشجو
ندگان یهم برگزار شود. نما یکنفرانس مطبوعات، آقای خمینیجماعت و سخنان 

ان ین برنامه جلب کرده بودند. دانشجویهم با ا را آقای خمینیان موافقت یدانشجو
ه ین اطالعیمنتشر ساختند. بعد از انتشار ا بارهن یدر ا ییها هینامه و اطالع دعوت

ن مالقات یس جمهور فرانسه آمدند. در اییکاخ ر یعنی، زهیالدو نفر از طرف کاخ 
 یتوانند در برنامه یشان نمیاطالع دادند که ا آقای خمینیرسماً به  هاآن

د خاک فرانسه را یها شرکت کنند با ن برنامهیان شرکت کنند و اگر در ایدانشجو
 ند.یترک نما

ر یرا به شرح ز خمینی آقای یقانون یها تین مالقات حدود فعالیدر ا هاآن
 ان کردند:یب

 و یفرانسو یها ونیزیو و تلویراد، مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات»
نماز جماعت ممنوع است. شرکت  یها ممنوع است. شرکت در برنامه یرفرانسویغ

 «ها ممنوع است. نگیدر مت
فرانسه  یکل جمهور یس شهربانیئر یندگان رونوشت نامهینما ضمن این در

داد  یان را نشان میدانشجو یدر برنامه آقای خمینیت شرکت یممنوع را که رسماًً
 ( 13پیوست ) به ما دادند.
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ن بود که یگرفت. نظر آقای خمینی ا مورد بحث قرار مسأله، ن مالقاتیبعد از ا
 یها ران است و مصاحبهیمبارزه در داخل ا یواقع ی صحنه و یچون کار اصل

 یها تیط و محدودیبنابراین شرا، ت قرار دارندیدوم اهم یدر مرحله یخارج
 یها این اساس هم از مصاحبه دولت فرانسه به طور موقت رعایت گردد. بر

 یعموم یهم در آن جلسه ونمودند  یت خوددارسؤاالبه  ییو پاسخگو یمطبوعات
س صورت یارحومه پ در شرکت نکردند. این مالقات در آپارتمان آقای غضنفرپور

آن م و به یدا کنیلوشاتو پ در نوفل یدیم محل جدیما توانست، گرفت. چند روز بعد
جماعت  ینمازها آقای خمینی یروزانه یدارهاید م و عالوه برینقل مکان کرد جا

به ، ممنوع نکرده بودند را یبردار لمیف یچون مقامات فرانسو و شد یم برگزار زین
داده شدکه از مراسم نماز جماعت که در  بردار اجازه  لمیخبرنگاران عکاس و ف

 کنند. یبردار لمیشد ف یاقامتگاه برگزار می محوطه
 .امادهددر جای دیگری توضیح  انیدانشجو یدر مورد جلسه

 
 33،35،51 - 25 آذرماه 50 -ن دیداریسوم -1

در  آقای خمینیدولت فرانسه با  یندگان رسمینما گوین مالقات و گفتیسوم
 در آقای خمینیدر محل اقامت  11دسامبر  11برابر با ، 31آذرماه  11

عنوان  با، در آستانه محرم آقای خمینیه یانیلوشاتو و بعد از صدور بنوفل
 صورت گرفت.، «ریخون بر شمش یروزیپ»

ن یتا ا، مهرماه 11دولت فرانسه در  یندگان رسمیمالقات دوم نما یدر فاصله
و اقامت موقت  سفر موردران صورت گرفته بود. در یدر ا یعیوسرات ییمالقات تغ

 یها تیها و شخص از طرف گروه یفراوان هایس تلگرافیآقای خمینی در پار
در تهران  س زده شده بود.یفرانسه در تهران و پار یبه مقامات رسم یرانیمختلف ا

تهران اهدا شد. حاج محمود مانیان صدها شاخه گل به سفارت فرانسه در  ابتکاره ب
 یگذاشت. به طور یباق ین اقدامات در مجموع بر رفتار دولت فرانسه اثرات مثبتیا

 و یمطبوعات یها مصاحبه آقای خمینی یم براین فاصله ما توانسته بودیکه در ا
م و موضوع انقالب مردم یب بدهیترت یخارج یها یبا خبرگزار یونیزیو تلویراد

دولت فرانسه  .کنیمل یتبد یلالمل نیب ی مسألهک یبه ه استبداد شاه یعل را رانیا
خواست در برابر  یآشکارا نم، ران داشتیکه در ا یفراوان یبه خاطر منافع اقتصاد

فشار  بر اثر، . البته گاه به گاهکندو ضد آن اتخاذ  یستد و موضع منفیانقالب با
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، سكاردستنیژ، زدند. از جمله یم ییها مقامات دولت فرانسه حرف، کایدولت آمر
اعالم کرد که دولت فرانسه ، یمطبوعات یک مصاحبهیفرانسه در  یس جمهوریئر

ه یمردم کشورش را عل، از خاک فرانسه یخارجی ک تبعهیتحمل نخواهد کرد که 
 ام دعوت کند. یآن کشور به ق یم قانونیرژ

ن یک چنیدر  آقای خمینیندگان دولت فرانسه با ین مالقات نمایسوم
وزارت امور  یندهینما، افراد یه و معرفیم شد. بعد از تعارفات اولجاان وضعیتی

 است شروع به صحبت کرد. یرکل امور کنسولیخارجه فرانسه که مد
دار شما فرستاده است. دولت ید یدولتم مرا برا» :نده دولت فرانسهینما
ن فرصت را یات خوشوقتم که یشما دارد. نها یت احترام را برایمن نها یمتبوعه

به  یادیمن توجه ز یو وزارتخانه ریم. وزیایشما ب داریام که به د به دست آورده
که  یکسان یتمام یاست برا یشما در فرانسه دارند. کشور فرانسه پناهگاه حضور

 «م.یدار یادیتمام موارد توجه ز بهدارند و  یمشکالت
ن که چرا مرا ینجا و ایا در علت حضور یدرباره یحاتیدار ابتدا توضین دیدر ا»

ت یمسؤولندارم.  یاسیت سسؤاالشما بدهم. من  یاند برا ت فرستادهیمأمورن یبه ا
که در خارج  ییها یفرانسو یشود به امور تمام یمربوط م، مانهامن در وزارتخ
که در فرانسه  یانیخارج یتمام .اندمیکه در فرانسه مق یانیخارج یهستند و تمام

با قسمت تحت ، شوند یا پناهنده میکنند و  یا از فرانسه عبور میم هستند و یمق
 مسائلکار ندارم. تنها کارم با  یاسیس مسائلنظر من سر و کار دارند. من با 

ن یل حضور من ای. دلاستدر فرانسه  یم خارج و اتباع خارجیمق یها یفرانسو
ها در فرانسه  یت خارجیدانند وضع یهستم که م یافراد معدود یاست که از زمره

 «! ندادر فرانسه کدام هاآنارها و ضوابط اقامت یست و معیچ
خود مردم  ،ک استیم فرانسه دموکراتید رژیدان یکه احتماالً م یهمان طور»

هم  ی. اتباع خارجکنندده یتوانند آزادانه ابراز عق یاند. مردم م آن را انتخاب کرده
 «ت کنند.یهمان ضوابط تبعتوانند از  یند میآ یبه فرانسه م یوقت

دارد که  یشما در خاک فرانسه مشکل یها تیدولت فرانسه در مورد فعال»
انات یت دقت بیراد شده از جانب شماست. دولت ما با نهایان مطالب ایحداقل آن ب

روز یانات دیام. در ب نجا آمدهیل امروز من این دلیروز شما را خوانده است به همید
دعوت به فرار سربازان از ارتش و... ، ارد. دعوت به اعتصاباتشما سه مطلب وجود د

 «جاد بلوا.یو ا یدعوت به نافرمان
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 «ان گذشته است.یب ین موارد از حد آزادیاظهارات شما در ا»
، از هر کجا که آمده باشند، یبیهر کس و به هر ترت، انیخارج یقانون برا»

ن بر همه حاکم یهمان قوان، کند یفرق نم، است یکیا اروپا ی، ایآس چه، کایآمر چه
کشور خود را مورد  یاسیتواند نظام س یم فرانسه میمق یخواهد بود. هر خارج

آزاد  یک فرد خارجین فرانسه یم. در سرزمیفهم یانتقاد قرار دهد و ما آن را م
جاد مشکل و بلوا در یو ا یار مشکل است که دعوت به نافرمانیما بس یاست. اما برا
فرانسه  شه درین اصول که همیا یم که رویمند م. ما عالقهیریبپذکشور را 

 ین اصول است که حاکم است. کسیت ایجاد تعادل و رعایم. ایه کنیپابرجاست تک
ا یشود ممکن است دوست ما باشد  ید شده است و بر ما وارد میتبع یکه از کشور

کسان یهمه  یا بران میقوان وضعیتیو در هر  یکند. در هر موقع یبالعکس. فرق نم
 «است.
ت دولت یو عدم رضا ین است که ناراحتیدار شما ایمنظور من از آمدن و د»

 «د به شما ابالغ کنم.یا روز صادر کردهیکه د یهایفرانسه را نسبت به اعالم
ه آزادمان یاول یریبعد از سختگ، ن که دولت فرانسهیمن از ا»:آقای خمینی

بشر  ین و آزادیدر د یاز دولت فرانسه هم که آزادکنم. البته  یم یگذاردند قدردان
م و خودمان را آزاد یان داریب ین توقع را در آزادیشمارد ما هم یرا محترم م

 «م.ینیب یم
، تان در مورد فرار سربازانیها ید اول ناراحتیرا که گفت یا دو مطلبیاما سه »

باشد  یباشد و دولت هم قانون ین امر قانونیهر وقت ا یسرباز یهیم قضید بگویبا
خدمت ، ندیاید خودش اعالم کند که بیرا با یریسربازگ، ملت یو مطابق با آرا

اما ، یو نه دولت قانون یدارد و نه شاه قانون ینه مجلس قانون تأسفانهران میکنند. ا
م که شاه و دولت غاصب یبرند. ما اعتقاد دار یزه به سربازخانه میسربازها را با سرن

نها با زور ید در دست خودمان باشد. و ایم که سرنوشت ما بایست و اعتقاد دارا
ده است. یعق اختالف ما با شما در همان اظهار یشهیکنند. ر یزه حکم میسرن

 که شاه غاصب است و بر یک دولتیدر ، ستیک دولت غاصب سرباز نیسرباز در 
غاصب ، ک دولتیاست نه  یاغیشاه ، ام کرده استیمصالح ملت ق یتمام ضد

( شاه) نهایبلکه ضدشورش است. ا، ستیشورش ن، ام مسلحانه همیک قیاست. لذا 
ضدشورش ، از شورش است یریجلوگ( حرفمان را) مییاند. اگر بگو شورش کرده

ار ید اختیکه با یکنند به مردم یام مسلحانه حمله میبا ق( شاه یادیا) نهایاست. ا
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 دست خودشان باشد.
که همه ، را حرف خود، میست ما حرف حقمان را بزنیل نیدولت فرانسه مااگر 

منتقل  یگرید یبه جا یما با ناراحت، میینگو، آزادند حرف حقشان را بزنند
 «م.یشو یم

م یستین است که ما در مقام قضاوت نیما مطرح است ا یآنچه برا» :ندهینما
 «م.ین مقوله بشویم داخل ایخواه یاهلل. ما نم تیا آیکند  یکه شاه درست عمل م

د یا ران مراجعه کردهیچ وقت به سفارت خودتان در ایشما ه»:آقای خمینی
! کنند یر میاس، کشند یم هاآنست؟ یشود علتش چ یکه م یین کشتارهایکه ا

م؟ ید ما صحبت نکنیگو ینجا دولت فرانسه میکنند. ا ید میمردم را حبس و تبع
 «! است یاست؟ اسمش آزاد ین آزادیا ایم؟ آییرا نگو هاآنمظالم 
 یم جانبداریخواه یم نمییگو یم یوقت، م از مطالب مایخواه یما نم»:ندهینما

گذرد  یران مینسبت به آنچه در ا ین جور استنباط شود که احساسیا، میکن
م. ما فرق یکن یم یجانبدار یعنی، دیم شما کار کنیا ن که گذاشتهیم. اما ایندار

ام و یج مردم و دعوت به قیانتقاد به هر شدت و وسعت با بس نیم بیقائل هست
 «شورش.

امر  مسألهاشتباه است.  ن امر دریبه نظر من دولت فرانسه در ا»:آقای خمینی
 یضدشورش است. برا، ام مسلحانهیامر به ق، علیه شورش است، به شورش نیست

ن اشتباه است. یکند و ا یم یفلج کردن شورش است. دولت فرانسه از شاه جانبدار
ماند و  یملت م، شاه نخواهد ماند، است ید. شاه رفتنیکن یبانید از ملت پشتیبا

 یک جانیت فرانسه ضرر دارد که از یثیح یاست و برا یشاه جان، ملت اصل است
، خواهانیخواه است در برابر مظلومان و آزادیداکند. فرانسه که آز یطرفدار

ن برخالف مصالح فرانسه یات خود را بکنند؟ ایناج هاآند تا یاد نزنید فریگو یم
 «! ندیخود را بب ید مصالح آتیاست و فرانسه با

 یمسائل یشان را دربارهیجسارت است اگر بخواهم در مقام خودم ا»:ندهینما
مصالح ی تنها درباره، مییگو یکه م یین معنایند متقاعد کنم. ما در ایگو یکه م

ان را یب یم تا حداکثر آزادیکن یت مین را رعایقوانم بلکه یکن یمملکت صحبت نم
 م.یم و در نظر داریفهم یشما را م یم. ما نفوذ کالم و رهبرین کنیتأم

 ت صداقت مطلب شما را به اطالع دولتیدر نها، نهایبا توجه به تمام ا
 «رسانم. یخودم م یمتبوعه
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چه ، ها یارتش یحت، یران و تمامید که مردم اینیب یشما م»:آقای خمینی
چون  ؟د که چرایدان یگذارند و م یروند م یران میها که به ا یبه فرانسو یاحترام
ن وضع یل ندارم که ایدهم. من م یرا سرم هاآنت ینجا هستم و داد مظلومیمن ا

نظرشان را ممکن ، ران برسدید خبرش به ایآور یش میکه پ یمسائلعوض شود. 
من مهمان شما هستم. دولت فرانسه بهتر است ل ندارم. یاست عوض کنند و من م

 ها یارتش یطبقات حت یکه مورد احترام همه ید نظر کند و از اشخاصیتجد
 «ران برقرار باشد.یشما با مردم ا یل هستم دوستیتوجه کنند. من ما، هستند
 مسائل ینهیبحث در زم ین است که من برایت ایدر هر حال واقع»:ندهینما

د و مرا یکه داد یاز فرصت مشکل دولت فرانسه است.، مشکل ما ام امدهین یاسیس
م. اما در هر حال یقائل هست یاریشما احترام بس یکنم ما برا ید تشکر میرفتیپذ
 ن خود عدولید عرض کنم که ما از قوانینباشد با یآن که نقطه ابهام یبرا
شما را هم به  ت امانت مطالبین ما فوق اشخاص است. با نهاین قوانیا( میکن ینم)

 «رم.یگ یرسانم و مجدداً تماس م ینظر مقامات باالتر م
های فرانسه به دولت که روزنامهها بود بعد ازاین دیدار و اعالم محدودیت

 اعتراض کردند.
 
 در مجلس شورای ملی فرانسه یورسا یندهینما دیدار -1
فرانسه  یمجلس مل یاز وکال یا عده 11 ل نوامبریاوا ، 31 آبان ماه اواخر در 

ن که یدند و از ایکش سؤال ریدر فرانسه دولت را ز آقای خمینیدرباره اقدامات 
« یقانون»ه دولت یفرانسه را مرکز دعوت به شورش عل یرانیا« ستیتور»ک ی
 کردند. یران کرده است به دولت اعتراض و ابراز نگرانیا

همراه ، یورسا یمردم منطقه یندهینما آبوت ویمس مسألهاین  با در رابطه
آقای خمینی آمد  داریبه د 11،11،11 برابر با 31آبان ماه  11با فرماندار منطقه در

ت اقامتگاه آشنا شده و هم از مواضع ایشان مطلع گردد و بتواند در یتا هم با وضع
ار یبس ین موضع مناسب اتخاذ کند. مالقات وافرانسه در برابر مخالف یمجلس مل

و جواب نبود. و صرفاً به رد و بدل کردن تعارفات گذشت  سؤالکوتاه بود و فرصت 
لوشاتو  نوفل یبه خصوص دهکده، مردم منطقه یها ینواز  از مهمان آقای خمینیو 

ران یا مسائل یکه درباره عالقه کرد ابراز، این از پس، و آبوتیتشکر کردند. مس
ران و یبا مبارزات ملت ا یابراز همدردو آبوت ضمن ید. مسیبنما یشتریبحث ب
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به  یحاتیران توضیا مسائلر فرانسه درخواست کرد درباره یسه آن با انقالب کبیمقا
 از یکی، و احمدآقا هم حضور داشتند یاشراق ین گفتگو که آقایدر ا م.یاو بده

به  یو کرد. من از یبه فرانسه ترجمه م م فرانسه مطالب رایدانشجویان ایرانی مق
 یها ینواز ن از مهمانیهمچن، لوشاتواش و آمدنش به دفتر نوفل مناسبت عالقه

 یروز نیز از زحمات شبانه و کردند یکه ابراز م یا القهع و لوشاتو مردم نوفل
 فرانسه تشکر کردم. یتیامن یروهایها و ن ژاندارم

دادم  م؟ شرحینیب یگونه مه ران را چیده بود اوضاع ایاو که پرس سؤالدر مورد 
است.  کردهتر  میان اوضاع را وخیو تسلط نظام یازهارکار آمدن دولت  یکه رو

ن شاه است که یبلکه ا، میده یم که خشونت به خرج میستین ما نیگفتم ا
کند و  یدر مساجد به مردم حمله م، دهد یتظاهرات ساده مردم را با گلوله جواب م

ان دراز تحت فشار یکه سال یمردمکند. واضح است  یبه صفوف نمازگزاران حمله م
را با خشونت جواب  هاآنن اعتراض یتر اند و ساده زانشان کشته شدهیاند و عز بوده

به هر ابراز انزجار خود و نشان دادن تنفر خود  یبرا یعیدهند به طور طب یم
 متوسل شوند.، ای که ممکن باشد وسیله
 د.یطول کشک ساعت یار دوستانه بوده و حدود ین مالقات بسیا

 یط ون هلندیزیو و تلویرادخبرنگار ( نوامبر 9) آبان 11 درچند روز بعد 
ه یفرانسه را عل یندگان مجلس ملیاز نما یا عده یریگ موضع مسأله یا مصاحبه
 شان مطرح کرد:یس با ایدر پار آقای خمینیاقامت 
مجلس راجع به اقامت شما در  یاز وکال یبعض، فرانسه یدر وضع فعل»: س

 «ست؟یچ یعال اند. نظر حضرت دهکریکرده و اظهار نگران یفرانسه از دولت سؤاالت
 یشه خود را از طرفداران حقوق بشر معرفیما از دولت فرانسه که هم»: ج

ران یا ه ظلم و ستم شاه دریرا که عل ینهضت، م همگام با مایانتظار دار، کند یم
حقوق بشر را خواستار ی هیاز مطالب مشروعه اول ریغ یچ مطلبیه برپا شده است و

خود  یخواهیآزاد، خواه استیزد و اگر آزادیما برخ یبانیو به پشتکند  تأییدست ین
 یملت د.یران دفاع نمایم که از ملت ایرا به اثبات برساند و از ملت فرانسه انتظار دار

حقوق خود  یدهد و باز برا یم یها هر روز کشته و زخم ابرقدرت یر پایکه ز
 «خواهانه خود برنداشته است.یدست از مبارزات آزاد
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 -51دسامبر  13ه دولت فرانسهتنده برجسیدو نما ن دیداریچهارم -2
 25ماه  ید 30

دسامبر  11 بر باابر آذر 11که در یپس از مالقات و مذاکرات مفصل قبل
ه یانیاز مطالب ب یبرخ نده دولت فرانسه نسبت بهیآن نما یصورت گرفت و ط

اعتراض کرد و ، صادر کرده بودند ینیحس یعاشوراکه به مناسبت  آقای خمینی
 یط خاصید در شرایبه او دادند. مالقات جد یتند و قاطع یها جواب آقای خمینی

آقای  یسه ماهه یزایصورت گرفت که از مدت و ین مالقات وقتیا صورت گرفت.
 یستیتور یزایاقامت در فرانسه و ینمانده بود و برا یشتر باقیب یچند روز خمینی

نند دولت یهمه منتظر بودند که بب شد. ید میگر تمدیسه ماه د یمی بایستی برا
کردند که  یم سؤالش خواهد گرفت. خبرنگاران مرتب یدر پ یاستیفرانسه چه س

د ید مدت اقامت شما در فرانسه موافقت نکند چه خواهیاگر دولت فرانسه با تمد
از ، گرین فرودگاه به فرودگاه دیدادند که از ا یکرد؟ آقای خمینی مرتب جواب م

ا یران را به دنیت ملت ایمظلوم یسفر خواهم کرد تا صدا گرین کشور به کشور دیا
 برسانم.

ت یک حالت و وضعیچنان بود که  یدر مطبوعات جهان هاانعکاس این پاسخ
را به وجود آورده بود و همه منتظر بودند که موضع  یزیانگ جانیک و هیدرامات

 دولت فرانسه روشن شود.
تاسوعا و عاشورا در تهران و نظم  یونیلیم میعظ یها ییمایپ تظاهرات و راه 

در  ،(عاشورا) خصوص در روز دومه ب، ه شاهیقاطع عل یآن و شعارها یسابقه یب
و  یاسیاز محافل س یاریدر جهان انعکاس پیدا کرد. بس یا ار گستردهیسطح بس

، محرمآقای خمینی به مناسبت آغاز   یهیانیب جهان بعد از صدور یمراکز خبر
کننده  نییم تعیبرای رژ ینیحس یام تاسوعا و عاشورایکردند که ا یم ینیب شیپ

 ران را پر کرده ویا یفضا، ها بام  رها از پشتیتکب یصدا، محرم یخواهد بود. از ابتدا
به وجود  یدیجان جدیاسالم ه یاین انداخته بود. در دنیدر سرتاسر جهان طن

 یاز خبرنگاران خارج یاریبس، همه به حال انتظار بودند، آمده بود. در جهان غرب
 هرو گزارش به تهران رفتند و  خبر ی هیته یبرا، لوشاتو آمده بودند که به نوفل

ن تظاهرات یزان ایر ن و برنامهمسؤوالرا به  آن ها، ردندک یکه به ما مراجعه م یک
، ران را نه روز به روزیاخبار ا، جهان یخبر یها م. شبکهیکرد یم یدر تهران معرف

ز برنامه یآم تیموفق یکردند. به دنبال اجرا یبلکه لحظه به لحظه مخابره م
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 یبرا یدیاعتبار جد م تاسوعا و عاشورایعظ ییمایپ راه، ها بام بر پشت ییرگویتکب
ک یها به صورت  ییمایپ ن راهیدر سرتاسر جهان بوجودآمده بود. ا یانقالب اسالم
در  یو به حق نقطه عطف شد یو محمدرضا تلق یه سلطنت پهلویعل یرفراندم واقع

 آن مراحل از رشد و گسترش جنبش ضداستبدادی بود و قطعاً بر مواضع
ر در ین تأثیگذاشت. ا یا کننده نییاثر تعران ینفع در ا یو ذ یغرب هایتدول

 بود. بارز ندگان دولت فرانسه کامالًیمذاکرات نما
ن یدر چنین فضائی نمایندگان دولت فرانسه با آقای خمینی دیدار کردند. در ا

س امور ییزه و رینده مخصوص کاخ الینما هیو كلود شایمسدیدار عالوه بر 
رکل یمد و ژاك روبریمسود که او را ز آمده بین یگریفرانسه فرد د یکنسول

کردند.  یران در وزارت امور خارجه فرانسه معرفیانه و ایخاورم مسؤولو  یاسیس
ن بار مطرح یا آن هاکه  یداد. لحن مطالب  انجامقسمت عمده مذاکرات را او 

دولت  یشتر نشانه آمادگیگذشته کامالاً فرق داشت و ب یساختند با دفعه یم
ن ینکات در ا یران بود. توجه به برخید در ایت جدیقبول واقع یفرانسه برا

 ار جالب است:یمذاکرات بس

م و یدینجا ما خدمتتان رسیدر ا یعال اقامت حضرت یدر ابتدا» :هیكلود شا
ماندن  یبرا یچ گونه ممانعتیم که هیقبالً هم صحبت کرده و اطالع داد

 «در فرانسه وجود ندارد. یعال حضرت
 ار متشکرم.یبس :آقای خمینی

 یقبل خطوط کل یاند که در دفعه اهلل فراموش نفرموده تی: حضرت آهیشا
ه اهداف نهضت را به ید. من در تماس خودم با مقامات عالیح فرمودیجنبش را تشر

 یمسائل، یعال حضرت مسائلم که یکه توجه دار ین حالیمنتقل کردم. در ع آن ها
 یم که ما به تمامیم که عرض کنیا حاال آمده اماران یا یاست مربوط به امور داخل

کند و  یر مییبه سرعت تغ یقبل وضعیتم. یا م و توجه کردهیتوجه دار مسائلن یا
م و توجه داشته یمشغول شو مسائلن ید به ایم که بایکن یرو به جلوست و فکر نم

تا ن بار همراه من آمده است یا، ت داردیشتر از من صالحیم. همکار من که بیباش
 «برساند. یعال ن توجهات را به نظر حضرتیا

ن شخص را همراه من یدارد که ا یقیتوجه خاص و عم ما ر امور خارجهیوز»
 «فرستاده است. یعال به مالقات حضرت

د تشکر یا رفتهیکه به ما داده و ما را پذ یاز فرصت و مالقات» :ژاك روبر
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ه یو شایهمان طور که مس کنم که ین نکته جلب میکنم و توجه شما را به ا یم
ن مالقات و مذاکره یبلکه منظور از ا، ستیران نیگفتند هدف ما دخالت در امور ا

ا یمند است آنچه که در دن اطالعات است. دولت فرانسه عالقه یک سریکسب 
 ن اطالعاتیا ؛کند یاست خود مستقل عمل میعتاً در سیافتد بفهمد و طب یاتفاق م
 یران عالقهیم ما نسبت به مردم ایدان یخود الزم ماست مستقل یس یرا برا

 مسؤولانه و یامور خاورم مسؤولفرانسه  یم. من در وزارت خارجهیدار یمیقد
 «ران هستم.یامور ا
گذشته رخ داده است توجه ما را به  یها ران در ماهیکه در ا یسخت مسائل»

اشته است که خدمت ران ما را بر آن دیشما در ا یخود جلب کرده است. نفوذ قطع
 «م.ین باره بکنیدر ا سؤالم و چند یشما برس

ر و ایدولت بخت بارهردران خصوصاً یا مسائلاز  یل کلین مطلب تحلیاول»
 «است. سلطنت یشورال یاحتمال تشک

سلطنت را  یم که ما و ملت تحمل شاه و شورایا مکرر گفته»:آقای خمینی
ار هم مثل یم سلطنت است. بختیما از شاه و رژ یها یبدبخت یم کرد. تمامینخواه

 «خواهد بود و کنار خواهد رفت. یاسالفش چند روز
رفتن شاه به خارج هم راه حل  ین است که حتیمنظور شما ا»:ژاك روبر

 «ست؟ین
 ر.ی: خآقای خمینی

 «مورد نظر است؟( شاه) کامل یا استعفایآ»:ژاك روبر
ست. ما یهم کنار است. استعفا مطرح ناو االن ! کامل یاستعفا»:آقای خمینی
اند. مردم  به خلع او داده یم. حاال هم که همه رأیدانست ینم یاز اول او را قانون

ن ما یاند. سلطنت خالف قوان کرده یخواهند. همه را نف یم سلطنت را نمیرژ
 «است.

م سلطنت بر اساس یم رژیدین بحران فهمیآنچه که ما از اول ا»:ژاك روبر
عدم  یاساس یمسألهم از قبل است. ین رژیای است و ادامه  1916 یاساسقانون 

ر یین تغیا ایدهد آ یرا در درجه اول قرار م یقانون است که قدرت مذهب یاجرا
 «کرده است؟

د به یها با مین است که سلطنت و همه رژیا یاصل قانون اساس»:آقای خمینی
چ اساس ندارد. مردم االن یه ت مردمیم بدون رضایرژ مسألهب مردم باشد. یتصو
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را. بلکه  یم سلطنتیخواهند و نه رژ یرا م یتماماً نه شاه و نه سلطنت پهلو
 «خواهند. یرا م یاسالم یجمهور، یجمهور

ا آن خانواده مورد نظر ین ین آنچه مطرح است سلطنت ایبنابرا»:ژاك روبر
 -یشود جمهور ین میگزیسلطنت جا یبه جا ین قانون اساسیست. آنچه در این

 «د؟یبکن یو اسالم ین جمهوریدرباره ا یاست. ممکن است بحث یاسالم یجمهور
ن است که در مملکت شما هم هست که یهم یاصل جمهور»:آقای خمینی

ما  یم چرا که قانون اساسییگو یم یکند. اسالم ین مییمردم آن را تع یعموم یآرا
م آنچه با اسالم موافق یکن یم یرا بررس یفعل یبر اساس آن است. قانون اساس

 یعنیاست  یجمهورم. یکن یم و هرجا که تناقض دارد رد میریپذ یاست م
 است. یقانون آن اسالم یعنیاست  یک و اسالمیدموكرات

و احزاب و ، ا نظرتان حضور پارلمانیاست جمهور آیبه جز ر»:ژاك روبر
 احزاب هم است؟ یمقابله

 «نها است.یهمه ا، بله»:آقای خمینی
 «ست؟هر مثل فرانسه ییا تغیآ»:ژاك روبر

 «ن طور است اما قانون ما اسالم است.یهم، بله»:آقای خمینی
که  یکسان وضعیتین یدر چن ،م که شاه رفته استیفرض کن رگا» :ژاك روبر

ا در دست یآ، م انتخاباتجاانرند تا یگ یبه دست م یقدرت را در مرحله انتقال
 «ها باشند؟ یمذهب تأییدکه مورد  یا کسانیها خواهد بود  یمذهب

خواهند بود  یم و کسانیکن ین مییکه ما تع یدر دست کسان»:آقای خمینی
 «ن خواهد کرد.ییرا تع هاآن ییکه شورا

ارتش  یما درباره سؤالن یران متأسفم. آخریا یط فعلیاز شرا»:ژاك روبر
با ارتش کنار  ید کرد؟ قدرت مذهبیست؟ آن را حفظ خواهیاست. نظر شما چ

 «د؟یآ یم
ارتش الزم دارد.  یم. هر کشوریندار یبا اصل ارتش مخالفت»:آقای خمینی

 یها اند. اما جناح جو هستند و خائن استفاده یه کرد. اشخاصید تصفیارتش را با
ن عرض و یارتش با ا، البته د محفوظ بمانند.یگر خدمتگزار به وطن هستند و باید

 «قابل تحمل نخواهد بود.، برد یمملکت را فرو می شتر بودجه یطول که ب
ر امور خارجه فرانسه به یمنظور مسافرت وز) ن مسافرتیما در ا»:ژاك روبر
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م. از یج رفته بودیاطراف خل یعرب یبه کشورها( ران استیه ایهمسا یکشورها
ه منطقه را بی ران همه یران سخت ناراحتند که عدم ثبات ایمربوط به ا مسائل
د یشا، نگران بود مسائلن یبه فرانسه آمد از هم یهم وقت نیشاه حسند. ز یهم م
  م به نظر حضرتیکه چه خواهد شد. مورد عالقه است که بدان، حافظ اسدهم 

ا و یدن یت آن براینده وضع ثبات منطقه چه خواهد شد. به علت اهمیاهلل در آ تیآ
 «د؟یکن یم ران را چگونه حفظیثبات ا، ایران در منطقه و دنیوزن ا

شود. بودن شاه عدم  یران با نبودن شاه بهتر حفظ میثبات ا»:آقای خمینی
 ران فرویا یاجتماع، یاسیس، یابعاد مل یثبات را به وجود آورده است و تمام

ران یدولت ا، م گردد. اما در مورد ثبات منطقهیترم ید در مدتینها بایخته است. ایر
ت را حفظ کند. یگران امنیحفظ مصالح د یبراوضع ژاندارم را نخواهد داشت که 

 «خواهد کرد. یمنطقه در حفظ آرامش و ثبات همکار یر کشورهایران با سایاما ا
کرد  یم یم اظهار نگرانیکرد یکه ما صحبت م ییاز کشورها یکیبا »:ژاك روبر
 یزین چیا چنیران بشود. آیا یهیران ممکن است موجب تجزیر ایکه تحوالت اخ

 «ر است؟یپذ امکان
ه یت قضیدروغ است واقع، غات و تشبثات شاه استین تبلیا»: آقای خمینی

 «ت ندارد.یست و واقعین یزین چین است که هرگز احتمال چنیا
 یقدرت بزرگ جهان هیروسن است که یا سؤالمورد  مسأله»:ژاك روبر

که  یهر کشورران دارد و به موجب آن یرا با ا 1911ه شماست که قرارداد یهمسا
 یک شوند و خطریران نزدیا یبه مرزها ییروهایا نیاده کند یرو پیران نیبه خاک ا

ها  ن که روسیرو وارد خواهند کرد. با توجه به ایران نیبه ا آن هاه باشد یروس یبرا
ج یخلخود را به  یجنگ یها ناوها ییکایکنند و آمر ین قرارداد صحبت میاز ا

 .«گردد یها مطرح م سؤالن یا ندآورده ا فارس
است اصل آن هم  یرقانونیاصل آن غ( ها با روس) ن قراردادیا»: آقای خمینی

ن دو اجازه بدهند یست که هر کدام از ایامکان به وجود آمدن را ندارد. آن طور ن
جوانب آن را  ید تمامید بایآ یم جنبش به حرکت در یوارد شود وقت یگریکه د

 «رد.یبپذ
 «هاست. ابرقدرت یها فرانسه مخالف جنگدولت »:ژاك روبر

 «م.یما هم مخالف»:آقای خمینی
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در  ییافته و در حال توسعه کارهای ی  توسعه ین کشورهایدر ب»:ژاك روبر
که ، نیریشود در سطح سازمان ملل متحد و سا یم انجام ییحال اجرا است. کارها

نده یوضع آ م تهران نگرانیمق یها یخارج یم. تمامیهست هاآنما هم جزو 
 یها تیاقل یافت؟ چه خواهد شد؟ برخین روابط ادامه خواهد یا ایهستند که آ

 «ست؟یاند نظرتان چ کرده یها ابراز نگران یهودیخصوصاً ، یمذهب
قرار  یها مورد بررس قرارداد، یبعد از استقرار حکومت اسالم»:آقای خمینی

م. یکن یباشد قبول م خواهند گرفت. آنچه که مورد قبول باشد و به مصالح ما
در اسالم احترام دارند.  یمذهب یها تیاند. اقل ها همه محترم تیها و اقل یخارج
 ندهینماخود ادامه خواهند داد.  یبهتر به زندگ آن هاد یدارند. بدان یآزاد

به احترام رفتار  آن هانان دادم که با یاطم آن هانجا و من به یآمد ا انیهودی
 3«خواهد شد.

 یا مقامات فرانسویشد که آ سؤالندگان دولت فرانسه یمالقات از نمان یدر ا
ا ین مالقات و مذاکره به مطبوعات داده شود یل هستند که گزارش و خبر ایما
نبود که بتوان آن را پنهان نمود. در تمام طول روز  یزیر؟ اصل مالقات چیخ

لوشاتو حضور داشتند و  در نوفل آقای خمینیخبرنگاران در اطراف اقامتگاه 
، لوشاتو آمدندهمکارش به نوفل و هیشا یکردند. وقت یرا مخابره م یداریهرگونه د

همه خبرنگاران از آن مطلع شدند و در برابر اقامتگاه اجتماع کرده بودند که 
ن مورد ید که در ایرس ین به نظر ما ضروریافت دارند. بنابرایخبری از مذاکرات در

به  یزیمذاکرات چ یل نبودند که از محتوایما یم. مقامات فرانسویبکن یتوافق
در  آقای خمینید اقامت یند در مورد تمدیند لذا قرار شد که بگویخبرنگاران بگو

 گفتیم.ن مطلب را به خبرنگاران یز همیاند. ما ن فرانسه مذاکره کرده
و یمس»فرانسه اعالم کرد که:  یوزارت امور خارجه یسخنگوروز بعد 

دار کرده یان دیعیساله ش 11وزارت خارجه با رهبر  یس امور کنسولیئر، هیشا
فرانسه  ی ران در وزارت امور خارجهیس امور ایئر ژاك روبردار ین دیاست. در ا

 «ه بوده است.یهمراه کلود شا
 یامور خارجهوزارت »مخابره کرده بود اطالع داد که:  را ن خبریز که اتریرو

اهلل  تید اقامت حضرت آیش رسماً اعالم کرد که فرانسه با تمدیفرانسه هفته پ
 گر موافقت کرده است.یبه مدت سه ماه د ینیخم
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البته موافقت دولت فرانسه هنوز به ما اطالع داده نشده بود. اما در اواخر ماه 
لوشاتو از توابع  نوفل یکه دهکده، یمنطقه ورسا یتیر امور امنیدسامبر بود که مد

عهده داشت و همه  را بر آقای خمینیت اقامتگاه یت حفظ امنیمسؤولآن است و 
و  آقای خمینی یها گذرنامه د وکربه ما مراجعه ، کرد یم یسرکش آن جاروزه به 

 د مدت اقامت را بدهد. یب تمدیآقا و خود مرا گرفت و برد که ترت حاج احمد
دار سران چهار کشور یان دیمصادف بود با پا( نیهمچن) ترزیانتشار خبر رو

آقای به  ام كارتریپدنبال آن ه و ب بیكارائ جیخلدر  رگوآدلوپیجزادر  یغرب
 ران.یالوقوع شاه از ا بیشدن خبر خروج قر یو قطع خمینی

از محل کار خود به اقامتگاه تلفن زد تا  هیو شایمس( 31ماه ید 11) روز بعد
، ماهیل دیران ابراز دارد. از اوایا یدولت فرانسه را به مناسبت کشتارها یهمدرد

کشتار و... تهران و ، یسوز همراه با آتش یابانیع خیاز تظاهرات وس یدیموج جد
ن بحران به اوج خود یماه اینهم و دهم د یرا فرا گرفته بود. در روزها هاناشهرست

د دولت یاست جدیس یاز جهت یهمدرده و ابراز یو شایده بود. تلفن مسیرس
آقای خواست که نظر  نن تلفن از میدر هم یکرد. اما و یم تأییدفرانسه را 

عدم دعوت مردم به خشونت و ) یدر مذاکرات حضور یرا به تذکرات قبل خمینی
 م.یجلب نما( ام مسلحانه و دستور جهادیاحتماالً ق

 
 1،3،53-31،30،25- ندگان دولت فرانسهینما پنجمین دیدار -1

آقای دار یبه د سكاردستنیژ، فرانسه یس جمهورییدو نفر از جانب ر
 آقای خمینی یسکاردستن برایتوسط ژ كارتررا که  یامیآمدند تا پ خمینی

 آمده است. یگرید بخشام در ین پیبدهند. متن کامل ا، فرستاده بود
 
 اعالم موضع دولت فرانسه:-5

دولت فرانسه رسماً اعالم کرد  31ماه ید 13با برابر  -19ه یژانو 13خ یدر تار
 یر افراد خارجیمانند رفتار با سا ینیاهلل خم تیآ  ن کشور با حضرتیرفتار ا»که: 

 ینیبا توجه به اقامت خم یا ژهیچ اقدام ویم فرانسه خواهد بود. دولت فرانسه هیمق
ی ک تبعهیکه  یشان تمام مقرراتیرا معتقد است که ایاورده است زیبه عمل ن

شان سبب یمحترم شمرده است و اقامت ا، د در فرانسه مراعات کنندیبا یخارج
 «و آشوب نشده است. یبرهم خوردن نظم عموم
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ن خبر را منتشر ساخت اضافه کرد که یکه ا فرانسه یرسم یخبرگزار
وارد فرانسه  یرانیبا گذرنامه ا ینیخم یدولت فرانسه گفت که آقا یسخنگو

 توانند استفاده کنند. یدر فرانسه م یک فرد خارجی یایمه مزااند و از ه شده
 
 51،3،53-5،33،25-آقای خمینیپیام بختیار به ، ششمین دیدار -1

ران یبازگشت به ا یآماده آقای خمینیو به مصر رفته بود. شده ران خارج یشاه از ا
نه ، رانیبه ا آقای خمینیاز بازگشت  یریجلوگ یبرا، انیار و نظامیشده بودند. بخت

 یروه ران را بیا یها فرودگاه یبلکه تمام، شدند« پرواز انقالب»تنها مانع حرکت 
به نفع  را یغاتیع تبلید و وسین اقدام دولت موج جدیبستند. ا یکله ماها بیهواپ

لوشاتو اجتماع . صدها خبرنگار در نوفلآورد به وجودانقالب در سرتاسر جهان 
ا یشد بالفاصله به تمام دن یخارج م مکه از دهان اما یا کرده بودند و هر کلمه

 کردند. یمخابره م
بود شروع  ینیب شیآن قابل پ یکه شکست قطع، را یفیار ضعیار حرکت بسیبخت

ار از دو طرف یبندد. بختها را ب فرودگاه یدیمدت مد یتوانست برا یکرده بود. او نم
ونها نفر از مردم وطنمان آماده حمله به یلیم، تحت فشار قرار داشت. از داخل

شد.  یک انفجار بزرگ احتمال داده میفرودگاه و اشغال آن بودند. هر لحظه خطر 
، حرکت بود یآماده یبا خونسرد آقای خمینی، لوشاتودر نوفل، در خارج از کشور

 ج شده بودند.یبس یز عمالً در خدمت حرکت اسالمین یغات جهانیتبل یو تمام
 بود. یو قطع یحتم، فیار ضعیبس ین عمل تدافعیار در ایبختشکست 

ام نه فردی ب، امهای پیشین نوشتههمان طور که در بخش، وضعیتین یدر چن
خواهان دیدار با آقای خمینی برای در پاریس  بختیارعنوان نماینده ه ب، مرزبان

 ینشد و او نامهاما با این دیدار موافقت شد.  آقای خمینیبختیار به  یتسلیم نامه
 روز بعد به تهران برگشت. و اددزاده صادق قطب را به ربختیا
 . همآمدند آقای خمینیدار یندگان دولت فرانسه به دینما، 5،11،31در ، عدروز ب

 دند.یبه اطالع رسان خود ری مواضع دولت متبوعه هم و خواندند را اریام بختیپ
 یبه همراه هیو شایمستوسط  31برابر با سوم بهمن  19ه یژانو 15دار در ین دیا
 گر صورت گرفت:یک نفر دی

س جمهور یر فرانسه در تهران را احضار کرده و به رئیسف اریبخت ه:یو شایمس
اهلل تیغام مرا به آین پیقبول کند که ا یس جمهوریغام داده است که رئیفرانسه پ
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است در روز  یار مشکلین عمل بسیکه اند یاین ایشان به ایران» بدهند که ینیخم
که  یاهلل بعد از آن اعالمتیکه اعالم شده است. آمدن حضرت آ ینطوریجمعه ا
ت یکند که از شخص یدولت را مجبور م، است یرقانونیران غیاند که دولت ا فرموده

م ین بدان معناست که تمام قدرت خود را به کار خواهیخود دفاع کند. و ا یحقوق
ن را بداند که من مقام خود را ید ایم. دولت فرانسه بایکن یرا منزو  شانیابرد که 

 «دهم.یکه ناشناس باشد نم یبه کس
. سپس از خواندکه در دست داشت  یا نوشته یرا از رو این پیغام هیو شایمس

 روی همان نوشته ادامه داد:
از  اریو شاهپور بختیمس: یو سؤالران و یر فرانسه در ایگزارش سف»

از طرف  یر رسمیطور غه ن عمل را بیس جمهور خواهش کرده است که ایرئ
( از طرف دولت فرانسه یعنی) دهد و اضافه کنند از طرف خودشان انجامار یبخت

ر ما در یخواهد بود. اما سف یادیران موجب مشکالت و خطرات زیکه آمدن آقا به ا
ران یا یم در امور داخلیخواه یار تذکر داده است که ما نمیبخت یتهران به آقا

ر یغام غیک پین یاست که ا فتهار گیبخت، ر فرانسهیم. در جواب سفیدخالت کن
ار به او گفته است که یآن را قبول نکرده است بخت انجامر یاست. چون سف یرسم

س خواهد فرستاد که به یخود به پار یندهیک نفر را به عنوان نمایروز چهارشنبه 
ن یار در ایران حمام خون به راه خواهد انداخت. بختیشان به ایا د آمدنیآقا بگو

شان استقبال یبودم که از ا یم ین نفریغام خود اضافه کرده است که: من اولیپ
ن یا) ن رفتن او خواهد بود. چونیران از بیگفتند که آمدن من به ا یکنم اگر نم

 «.م کردک اعالم قدرت است من مقاومت خواهیشان یاز طرف ا( دیتهد
 سپس افزود: هیو شایمس

ما مهم است عرض کنم. با توجه  آن چه که از نظر، دیاگر فقط اجازه بفرمائ
م که نفس یفکر کرده بود، میستیران نیل به دخالت در کار اینکه ابداً مایبه ا

ن یم ایل هم آمدین دلیران است. به همیار دخالت در کار ایغام بختیآوردن پ
م نفس یم. فکر کردیندار یگریم و کار دیکه آمده است نقل کنغام را همانطور یپ

 غام ممکن است باعث کمک بشود.یآوردن پ
 متشکرم یلی:خآقا       
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م یافت کردیغام را همانطور که دریم که پیر بگوید من به سفیاگراجازه بدهه:یشا
از م داشت. یه نخواهین قضیدر ا یم که طرفیم و اضافه کنیبه همان صورت رساند

 قبول شما متشکرم.
 

 ی فرانسویاندارهایر دیسا -3
گر از ید گروهسه ، دولت فرانسه یندگان رسمینما یمذاکره و داریعالوه بر د

، اول گروهشان در تماس بودند. یان ایآقای خمینی و اطراف ز بایان نیفرانسو
- یاسیس یها تیدوم شخصگروه منطقه و  یو ژاندارمر یتیامن یمقامات رسم

 . عالوه بریگروه یها خبرنگاران رسانه، سومگروه  و یشناخته شده فرانسو یعلم
به خصوص جوانان که به علت اقامت آقای ، از مردم فرانسه ییها گروه، هانیا

ران یملت ا یشان به اسالم و حرکت اسالمیس و انتشار مواضع ایخمینی در پار
 3کرده اند.گفتگومی و  دارید با ایشان، مند شده بودند عالقه

در همان محل اقامتگاه با ما در تماس  یو ژاندارمر یتیامن یمقامات رسم
مربوط به  مسائلشد که عمدتاً در چهارچوب اخبار و  یرد و بدل م یبودند و مطالب

 شان بود. یان ایو اطراف آقای خمینیت یامن
عموماً توسط  آقای خمینیبا  یفرانسو یعلم -یاسیس یها تیمالقات شخص

ک آنان با ینزد ییل آشنایبه دل یبیدكتر حبو  زاده صادق قطب، صدر یبن یآقا
 شد. یو به اجرا گذارده م ب دادهیها و تسلط آنان بر زبان فرانسه ترت تین شخصیا

 یخبرنگاران خارجی ر همهیناً نظیما ع، یدر مورد مصاحبه خبرنگاران فرانسو
ن یشد. ا یو به اجرا گذاشته م یزیر ها برنامه مصاحبهم و یکرد یبرخورد م هاآنبا 

 اند. ها عموماً منتشر شده مصاحبه
ران یا یاز مردم فرانسه که به اسالم و حرکت اسالم ییها اما در مورد گروه

اتفاق  یار جالبیموارد بس، آمدند یم آقای خمینیدار یمند شده بودند و به د عالقه
ا یدانم که آ یرها من شخصاً حضور نداشتم و نمداین دیا همهافتاده است که در 

ک مورد که من یر. اما در یا خیدارها برداشته شده است یاز آن د ییها ادداشتی
ر ین بخش و به شرح زیآن جلسه را در هم یها ادداشتیشخصاً حضور داشتم 

 آورم. یم
 یفرانسو یسندهینو دیدار -3،3

دا کردم که یبه من اطالع دادند و حضور پ یوقت یاشراق یآقا، دارین دیدر ا
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ن یمتأسفانه من موفق نشدم نام و مشخصات ا ه صورت گرفته بود ویتعارفات اول
 ر است:یادداشت کنم. اما مذاکرات به شرح زیرا  یفرانسو یسندهینو

ها  هستم که سال یمبارز فرانسو یسندهیک نویمن »:یسنده فرانسوینو
شه در یام و هم مبارزه کرده سمیالیامپربر ضد استعمار و ضد ، سمیفاشه یعل

، جهان هایام. انقالب ت کردهیحما آن هاام و از  کنار مردم مظلوم و مستضعف بوده
ام که هرگاه  دهیجه رسین نتیام و به ا را مطالعه کرده انقالب فرانسه، خصوصبه 

شما  یراه برود و ادامه ندهد محکوم به مرگ است. من برا یمهیتا ن یانقالب
سماجت شما در ، ق من به شماین احترام عمیل ایقائل هستم و دل یاحترام فراوان

رو و بدون مصالحه ادامه ید با تمام نین بایمعتقدم ا ه شاه است.یمبارزه عل یادامه
 اول سؤالشما دارم.  از یکل سؤالل احترام من است. اما من دو ین دلیابد. و ای
شاه را  یکه همگ، نیه و چیروس، کایآمر این که د که بایا اعتقاد دارین که آیا

ن یران از ایا یآزاد یبرا یراهاند کردهمحاصره  را ایران و کنند یت میتقو
 «ها وجود دارد؟ ابرقدرت

بعد از آن ، را یچ ملتیم. هیبه ملت و قدرت ملت دار ءما اتکا»:آقای خمینی
که دارند  یتواند از آن راه ینم یکس، آمدند دار شدند و به جنبش دریکه ب

ها  د. البته قدرتیک ملت را سرکوب نمایتواند  ینم یچ قدرتیمنحرف کند و ه
توانند ملت را از  یعام کنند ولکن نم قتل یک مملکتیزند و در یتوانند بر یم

ده است که تمام یرسکه دارند منحرف کنند و ملت ما به آن مرحله  یخواست
ام را بشکنند ین قیتوانند ا یها نم اند. ابرقدرت م و ضد ظلم کردهیام ضد رژیق، اقشار

ن درخواست یخواهانند که تمام مردم جهان با ا یران مطلبیو به عالوه ملت ا
توانند در برابر  یها نم قالل است. و ابرقدرتتو اس ین آزادآو  ،القول است متفق

ن که یا ین است براید ما ایکنند. و ام یلیتحم، مردم جهان یعواطف تمام
 «کنند. یها غلبه م بر تمام قدرت، اند ام کردهیحرفمان حق و مردم هم همه ق

م یم که رژیدواریما و شما ام یوقت، هستند یاهلل قدرت مذهب تی: آسندهینو
ممکن است ، یک رهبر مذهبی، مثل شما یافراد یچگونه برا، شاه سرنگون شود

شاه  یدهیم پوسین رژیجانش، یاسیس یرویک نیا اطراف خود را با یکه خود و 
 «سازند.

ش من یکه حاال در پ یا اشخاصیمن بنا ندارم که خودم »:آقای خمینی
 ییروهایران و خارج کشور نیم بشوند لکن ما در این رژین جانشایهستند از روحان
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 م کهیابعاد دانشمند و متفکر و کارآمد هستند و در نظر دار یم که در همهیدار
 «م.یم بکنین رژیرا جانش هاآن

به اداره کشور که در داخل و خارج هستند و با ملت هستند  یاشخاص»
 «نخواهد آمد. پیشن بابت یاز ا ین اشکالیبنابرا، قادرند
د تشکر یرا داد یا ن مالقات و مذاکرهیچن ین که به من اجازهیاز ا»سنده:ینو

 «کنم. یم
دوارم که مثل شما یکنم. ام یمن هم از شما تشکر م»  :آقای خمینی

ن یدر ا، دیخصوصاً انقالب فرانسه دار هاکه مطالعات در انقالب یاهسندهینو
ران حق خود را مطالبه یش آمده است و ملت مظلوم ایران پیکه در ا یانقالب

د. از خداوند متعال یکمک کن هاآنان خود به یقلم و قدرت ب یبه اندازه، کند یم
 «ملت ما بشود. بینص یروزید که پیبخواه
ل سال یام. در اوا داده انجاممن در گذشته ، اهلل آرزو دارند تیآنچه آ»:سندهینو

که ما ، رقابل تکرارشیغ یو تجربه دكتر مصدقی درباره یمطالعات، یمقاالت 61
 «ام. م دادهجاان، میگذار یبر او م یادیاحترام ز



 

 

 

 

 
 

 بخش دوم
 كایآمردولت ندگان یدیدار نما

 
 ن شاهاتماس و ارتباط آمریكا با مخالف-3
علت آن ت پرهیز داشتند. دشه شاه ب مقامات آمریکا از تماس با مخالفان 

به دلیل های دولت آمریکا بود. این نوع تماس شاه به یاالعادهحساسیت فوق
اطالعات مقاما ت آمریکا از اوضاع ایران محدود ، هاحساسیت شاه به این نوع تماس

 ساواک بود.رسمی  هایبه گزارش
ن ااز مخالف اطالعاتمستقیم آوری جمع به هاآمریکا ئی، 1536اما از اواخر سال 

م جاانطریق سه  از به تدریج جدای از منابع دولتی ایران پرداختند. این برنامه، شاه
از این  شد.می مجااننگاران و خبرنگاران روزنامه طریق ازهائی که تماس اولشد: 

و خبرنگارانی که به ایران سفر می کردند و نگاران تعداد روزنامه بر زمان به بعد
این  روش برخی از نوشتند افزوده شد.تحلیلی می –درباره ایران مقاالت خبری 

موضوعات متعدد یک ساعت یا  یبا افراد مورد نظر درباره این بود که خبرنگاران
بخش کوچکی از آن  یا کردندمصاحبه را یا چاپ نمی کردند ولیبیشتر مصاحبه می

نوع  ن ایناهای کسب اطالعات از مواضع مخالفیکی از راه کردند.را منتشر می
 ینگاران چنین نبودند. به عنوان نمونه مقالهالبته تمام روزنامه مصاحبه ها بود

 انتقاد از شاه بود. پر ازپر معنا و به شدت مجله هارپر بسیار  در تزجرالدیخانم ف
المللی بین ینظیر جامعه، المللیهای بینسازمان بعضی از از طریقدوم 
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جزیره کیش  طرف این جامعه به ایران آ مد با شاه درز ا آقای باتلر .بود حقوقدانان
 نیز دیدار مهندس بازرگاننظیر ، های مخالف شاهشخصیتبا برخی از  دیدار کرد.

خصوص ه ب، لیون ایرانیاو که سخت طرفدار شاه و مخالف سر سخت م .نمود
مطالبات مردم نفع ه بعد از بازگشت به آمریکا کمترین اقدامی ب، بود، مذهبی ها

 م نداد.جاان
، های مخالف شاهرهبران گروه با و گفتگوهای پراکندهها تماس سوم از طریق

 .انیت مبارزحو رونهضت آزادی ، جبهه ملی
ارتباط رهبران  گروه از از سه کانال با این هاآمریکائی 1531دوم سال  یاز نیمه

آقایان مهندس ، اول تماس مستقیم با نمایندگان شورای انقالب بر قرار کردند:
آیت اهلل موسوی اردبیلی و دکتر سحابی. دوم تماس مستقیم با دکتر ، بازرگان
های پاریس تماس .آنچه در زیر آمده است شرحو سوم تماس در پاریس، بهشتی

 است.
 
 آقای خمینیرسمی كارتر به  ین حملهیاول -5

ضمن ( 31آذر  11) 11دسامبر  11در  یمطبوعات ی ک مصاحبهیدر  كارتر
 یس جمهورییبه آقای خمینی حمله کرد. ر یران به طور ضمنیع ایاشاره به وقا

در  یاز ایشان نبرد اما مطبوعات جهان یچه اسم کا در سخنان خود اگریآمر
در دولت کارتر نشان دادند که منظور  مسؤولخود به نقل از مقامات های گزارش

 بوده است. یچه کس یو
 ن مصاحبه کارتر گفت که:یدر ا

 یخارج یكه از كشورها یا ز كنترل نشدهیآم کیتحر یها  هیانیبه ب»
ان داده ید پایق نموده است بایرا تشو یشود و شورشگر یه شاه صادر میعل

 «شود.
س صادر یکه از پار آقای خمینی یاسیس یها هیانین در مورد بیهمچن كارتر

 شدند گفت:  یم
است  یزین چیند. اینما یق میخون و خشونت را تشو یها حمام هاآن»

ام مقدس ین ایان ایدوارم بعد از پایكننده است و من ام كه واقعاً ناراحت
 «افت.یخاتمه خواهد 
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اعالم کا را از شاه یت دولت آمرین بار حمایچندم یکارتر برا، ن مصاحبهیدر هم
فائق خواهد آمد و قدرت را حفظ  ینان نمود که شاه بر مشکالت کنونیو ابراز اطم

نان ما را یت ما بلکه اعتماد و اطمیاضافه کرد که شاه نه تنها حما یخواهد کرد. و
 هم دارد. 

ن سخن کارتر اشاره کرده و آن یخود به ا یاسیر سیها در تفس یتمام خبرگزار
 نستند.قای خمینی داآرا متوجه 

( دسامبر 11 آذر 11در) کایآمر یهیومیراالنتشار یروزنامه کث، مزیتا وركیوین
 د: کرر ین تفسیکارتر آن را چن یمصاحبه خبر انتشار ضمن
نكرد. اما  یا كه در فكرش بود اشاره یكارتر متعمداً به اسم شخص»

رهبر  ینیاهلل خم تیكردند كه منظور كارتر آ تأییدبعداً  ین دولتمسؤوال
م در محل اقامت خود در یمخالفان رژ یاست كه سخنگو یدیتبع یمذهب

ان مكرر از طرفداران خود یعیساله ش 51س شده است. رهبر یحومه پار
 «ه شاه فدا كنند.یانقالب عل یخواسته است كه جان خود را برا

 مطلب نوشت:  ی در ادامهمز یورك تایوین
اهلل انتقاد كرده  تیاز نقش آ یاست كه كارتر به طور عموم ین بارین اولیا»

باشد كه به  یاز فرانسه م یان كارتر انتقاد ضمنین بین ایاست. همچن
او را كه مردم را به  یرا داده و نتوانسته است جلو ین امكاناتیاهلل چن تیآ

 رد.یبگ، كند یران دعوت میدر ا یزیخونر
نان ید اعتماد و اطمیتجد یرسد كه برا یظر مران به نیانات كارتر درباره ایب

را پشت سر  ین كه شاه قادر خواهد بود مشكالت فعلیكاست به ایآمر
نده شاه یآ یدرباره یسؤالروز قبل كارتر در پاسخ  2كه  یبگذارد. در حال

 «ران است.یار مردم ایدر اخت»گفته بود كه 
 ینیب شیمنابع آن را پ یكه بعض،(شاه) اما امروز او گفت كه فاجعه سقوط

 «.وستیت نخواهد پیچ وجه به واقعیبه ه، كرده بودند
از مفسران  یاریراد شد. قبل از محرم بسیان ماه محرم ایسخنان کارتر در پا

شاه خواهد بود و  یبرا یساز ماه سرنوشت، کردند که محرم یم ینیب شیپ یاسیس
دند محرم یاحتماالً قادر نخواهد بود از محرم جان سالم به در ببرد. و چون د یو

 دانستند. یو« قدرت»ل یتمام شد و هنوز شاه بر سر کار است آن را دل
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 افته بود و نوشت:یز درین مزیورك تایوین یمفسر روزنامه ین معنا را حتیهم
است كه شاه توانسته  یتینانه كارتر ظاهراً انعكاس رضایب برآورد خوش»

 «د و خشونت پشت سر بگذارد.یجد یزیالت هفته را بدون خونریتعط
 

 كا به دولت فرانسهیاخطار آمر -1
ز از دولت ین یمیآن به طور مال یکه ط، همزمان با حمله کارتر به آقای خمینی

د و ین کاخ سفمسؤوال، 11دسامبر  11، 31آذر 11 در، فرانسه انتقاد کرده بود
 یقرار دادند که چرا جلو یدتریهمکاران کارتر دولت فرانسه را مورد انتقاد شد

کا رسماً یا دولت آمریندادند که آ یگزارش یرد. اگرچه منابع خبریگ یاهلل را نم تیآ
ن یاما در هم، ردیرا بگ آقای خمینیانات یب یاز دولت فرانسه خواسته است که جلو

گفت که:  یا فرانسه در مصاحبهس جمهور وقت ییر، سكاردستنیژزمان 
 «.دیدعوت به خشونت به عمل آ آن جاست كه از ین ینیفرانسه سرزم»

دولت فرانسه اعالم کرد که ، کایمقامات دولت آمر یم علنیدر پاسخ انتقادات مال
 یتذکرات ینیاهلل خم تیبه آ مسائلن یا یآن دولت سه بار درباره یندگان رسمینما

اما مقامات ( دیدار های نمایندگان فرانسه این مطلب آمده استدر بخش ) اند. داده
د اقدام یست دولت فرانسه باین ین تذکرات کافیمعتقد بودند که ا ییکایآمر
 یاسیاز مفسران س یباعث شد که برخ یخبر یها ن جنجالی. همکندب یتر یجد
 سند:یبنو

 ینیاهلل خم تین اخطارها و انذارها به آیش از همیب، یمقامات فرانسو»
ن باعث شده است كه یاند و ا اهلل ننموده تیمحدود كردن آ یبرا یگریكار د

كنند تا در صورت  یاهلل م تیبه آ ییها ها مساعدت یع شود فرانسویشا
ران یاهلل منافع فرانسه را در ا تیكارآمدن طرفداران آ یسقوط شاه و رو

را به فرانسه  یاتهام نیمواظب بود كه چن یلیند. البته كارتر خیحفظ نما
ق یدق یلیس جمهور متعمداً خیینزند. مشاوران كارتر بعداً گفتند كه ر

 «.سخن گفته است
 

 آقای خمینی واكنش -1
 که در  یخبرنگاران، ع آن در جهانیو انعکاس وس سخنان کارتر پس از
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کردند به  یم یریگیران را لحظه به لحظه پیلوشاتو پراکنده بودند و اخبار انوفل
 هجوم آوردند. آقای خمینیاقامتگاه 

آقای ن کارتر و یشده ب یعلن« یاسیدوئل س»ک یسخنان کارتر را به  آن ها
به سخنان  آقای خمینی واکنشخواستند بدانند که  یکردند و م ر یتعب خمینی

 ست؟یکا چیآمر یس جمهورییر
کارتر را دادند.  جواب آقای خمینی 25آذر  11برابر با  11دسامبر  15در روز 

شان یاز کارتر نبردند اما طرف خطاب ا یهم اسم آقای خمینیانات ین بیالبته در ا
که  ییر کشورهایکا و سایگفتند که آمر آقای خمینیام ین پیکامالً معلوم است. در ا

ران و به قدرت یملت ا یروزید بدانند که در صورت پیکنند با یت میشاه را حما
از  هاآن، كه آن رؤسا بر سر كار باشند در آن كشورها یزمانتا »  دن ما:یرس

 «ران محروم خواهند ماند.ینفت ا
 15مطابق با  1531 آذرماه 11هائی از سخنان آقای خمینی در روز قسمت

همان روز در  در و جمع ایرانیان ایراد در سخنان کارتر موردکه در  1911 دسامبر
 ر است:یبه شرح ز، ا منعکس شدیدن

ک ی، ران مستقلیک ای، د كه اگر چنانچه شاه برودیگو یآن شخص م»
حفظ ، ران رایثبات ا، ران قدرتمند ثبات منطقه رایک ای، ران برومندیا
كه  یآن قدرتمند و آن كس یگذارد رو یو دنبالش هم انگشت م ؟كند یم

است كه او  یک دولت برومندیجاد كرده است و یران ایاستقالل را در ا
استقالل را حفظ كرده ، عبارت از دولت شاه است كه آرامش را حفظ كرده

ن ین آرامش از بیا، ن استقالل و آرامشیا، است و اگر چنانچه او برود
ز ما بسته به یهمه چ، رود ین میاز ب یآزاد، رود ین میاستقالل از ب، رود یم
د یگو یكه م یكس کیاست كه  ین چه حرفیآخه ا! جود است ین وجود ذیا

ن یا، دیگو ین حرفها و الف و گزافها میو ابرقدرت و از ا یس جمهوریمن رئ
ن یبزند كه ما در ا یک حرفیند؟ آخه چرا آدم  زیاست كه م یچه حرف
م و هر كه بشنود و سر عقل باشد انتقاد یا هم انتقاد ازش بكنیگوشه دن

د؟ االن ثبات یزن یحرف مد یكند كه آقا كدام ثبات را شما االن دار یازش م
ران نظامش ید؟ ایزن یران حرف میشما از كدام استقالل ا، ران هستیدر ا

ران صنعتش مستقل است؟ یران فرهنگش مستقل است؟ ایمستقل است؟ ا
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كه به وجود ن یران استقالل دارد تا ای. ایاقتصادش مستقل است؟ آخر چ
دا یل باشد ثبات پكه استقال یند هستش و وقتیگو ین استقالل میشاه ا

اگر برود ، كند منطقه و االن استقالل هست و ثبات هم دارد منطقه یم
ما هم ، یدانیم؟ تو كه میما دار یآخه چه استقالل، خورد یهم مه ثباتش ب

، ییگو یم دروغ میدان یكه ما م یدان ی؟ تو هم مییگو یم كه چه میدان یكه م
كا درست یآمر یهاگاهیران را پایكه ا یدانیران. تو خودت میاستقالل دارد ا

 كا درست كرد.یآمر یگاه برایكرده پا
ران یگاه در ایزند كه پا یمستقل باشد توی دهن تو م یک مملكتیاگر 

گاه یران پایا یهاكه در كوهستان یدانیتو كه م، یدرست كن یخواه یم
كه به سر  یدانیش چه بشود. تو میهاناران درست بشود و كوهستیدر ا

 یران را چطور غارت كردیران و مخازن ایخزائن ا، یران چه آوردیاقتصاد ا
 ....و یو برد

اغفال  یخواه ینست كه میجز ا، یدان یكه م یزنین حرف را میتو چرا ا
كه  ی؟ اهل مملكت خود ما را اغفال كنیرا اغفال كن یخوب ك، یكن

ما  یدانند كه استقالل یم، ستیدانند االن آرامش در كار ن یمملكت ما م
ن جهت یبه مردم دادند و از ا یتند یک آزادید كه یگو یک روز میم. یندار

ن حرفها آدم یدانم با ا یاهو درآمدند. من نمیتند است مردم به ه یكه آزاد
گفت  یبود آدم م یک آدم عادین حرفها را بدهد؟ خوب اگر یچطور جواب ا

ن یخواهد با ا یاست كه م یک كسیكه خوب نامربوط گفته ولش كن. اما 
ن حرفها حكومت شاه را حفظ بكند. بعد یخواهد با ا یم، غ كندیحرفها تبل

ک یكند كه  یرا ناراحت م یهر انسان، را یكه هر انسان یدنبالش آن حرف
وانه نشده یش است باز دیک سر و دو گوش كه هوشش سر جایآدم 

 12سلطنت را ساقط بكند. نیا تم كه اراذل پسیتوان ید كه ما نمیگو یم
م آزاد یخواه یند كه ما میگو یند و ماهستادیت مسلم كه ایون جمعیلیم

و  یاراذل، یو استقالل طلب یآزاد، میم مستقل باشیخواه یما م، میباش
 ید كه آزاد كردند شما را و شما به واسطهیگوئ یاست؟ شما كه م یپست
ران آزاد هستند؟ مطبوعات یمردم ا، دیزن یم یک هم چه حرفی یآزاد
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نها آزادند چرا یل است مطبوعات؟ اگر ایپس چرا تعط، ران االن آزاد استیا
ل است. یران تعطیكه سانسور نباشد االن همه مطبوعات ان یا یبرا

هر ، ل استیران االن تعطیز ایل است؟ همه چیران چرا تعطیمخابرات ا
ل است؟ یران االن تعطیمطبوعات اچرا ، ل است. چرایتعط یكه برو یا اداره

ل یران االن تعطیم كه چرا مطبوعات ایكارتر بپرس ین را از آقایخوب ا
 است؟

ل یهستند تعط ین كه مردم اراذل پستیران هم به واسطه ایمطبوعات ا
كنند تا سانسور هست؟  یرا طبع نم یا چ روزنامهیها هم ه كردند و چاپخانه

 انجام آن جات است در یكه خالف انسان ییبا سانسور و اختناق و كارها
 ام كردند.ین قیشود و مردم برخالف ا یم

ام یكه ق یک مردمیآن وقت ، ک انسان باشندی خواهند كه یمردم م
 یبرا یآزاد یكنند برا یهاشان را دارند فدا مها و جوانكردند و بچه

در ها اراذل پست هستند  نیحكومت عدل ا یبرا، اسالم یبرا، استقالل
است كه  یک عصرین عصر ما ی.. در ا.خودش ی... الفاظ از معان.منطق شما

د كه آزادند یگو یشان میدهد. ا یشود لكن معنا آن معنا را نم یگفته م اظالف
 ین كه شاه آزادین حرفش هم گفته من خوشحالم از ایاد آزادند در همیز

ند اما معنا یگو یاست كه به ما داده؟ الفاظ را م ین آزادیبه مردم داده. ا
شود گفت كه  ینم، ش اختناق استیند اما معنایگو یرا م یندارد. آزاد

را  یاست الفاظ یک آدمیم كه یم بگوئیتوان ید نمیگو یشود كه م یسرش نم
چه  یكه دار ید. ملتفت هستیگو یدارد م یچ یفهمد چ ید و نمیگو یم
بله من متأثرم ، زادند من خوشحالم كه آ، ران آزاد استی؟ ایگوئ یم
چه؟  یعنید یدان یبوده م یبوده است. مطلب الزم ید مطلب الزمیگو یم
نها را یاگر ا، كند یدا نمینفع ما نجات پ، ن آدمها را نكشندیاگر ا یعنی

 ین الزم بوده است كه برایا، ن برودیما ممكن است از ب یها گاهیپا، نكشند
نكه نفت ما را ببرند و یا یبرا، ها نیا یغارتگر یبرا، ها یاستفاده خارج

گاه درست كنند... یخودشان پا یعوض پول نفت برا، گاه درست كنندیپا
چ حرف یست مردم هیالبته با، البته تأسف دارد، نیند الزم بوده ایگو یم
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چون مردم حاال حرف زدند تأسف ، میبرد یمان را میها زدند تا ما نفت ینم
 الزم بوده. یآدم كشن یهم تأسف دارد لكن ا یدارد. آدم كش

ک هم یبرد آن وقت  ید كه اسم از حقوق بشر میگو یكه م یک انسانی
بشر را  ی هیک حق اولیستادند و یكه ا یک مردمیزند.   یم یچه حرف
نها كه ینها الزم است. ایاند و كشتن ا نها اراذل پستیكنند ا یمطالبه م

نها كشتنشان الزم یا میم و مستقل باشیم آزاد باشیخواه یند ما میگو یم
 «بوده است؟ یک امر الزمی، است

های ما  تیه فعالیعل یز جنجالیبود که در فرانسه ن یاسین دوئل سیهمزمان با ا
فرانسه به  یمل یمجلس شورا یو سپس اعضا سكاردستنیژجاد شد. ابتدا یا

س جمهور فرانسه به یئندگان ریس حمله کردند. نمایدر پار آقای خمینیت یفعال
در  ینده مردم ورسایدادند. نما یشان تذکراتیانات ایدار آمدند و رسماً در مورد بید

در  هاآنها و مذاکرات  ن تماسی. اندآمد آقای خمینیدار یز به دین یمجلس مل
 آمده است. های نمایندگان فرانسهگفتگو ها ودیدار  بخش
 
 كنفرانس گوادلوپ  -2

سران چهار کشور ( 1531ماه دی 11پنجشنبه ) 1919ه یدر هفته اول ژانو
 ،(برژینسکی، کارتر به همراه مشاور امنیت ملی) یس جمهور آمریکائر یعنی یغرب

به  ،(صدر اعظم آلمان) و هلموت اشمیت( نخست وزیر بریتانیا) جیمز کاالهان
 یر رسمیغ ییدار و گردهمایک دیدر  رئیس جمهور فرانسه، دعوت ژیسکاردستن

ر یپرداختند. مجمع الجزا گفتگوبه  و کردنددیدار گوآدلوپ با هم یجزیره در
 یمرکز یکایب در آمریئکارا یایدر یبخش شرق در، اقیانوس اطلسگودآلوپ در 

جنگ در ، رانیدار انقالب این دی. در ااستقرار دارد و از مستعمرات قدیم فرانسه 

ج یدر خل یشورو یندهیخطرات نفوذ فزا5یجنوب یقایخشونت در آفر، کامبوج

 یز جمله مسائلا 1یمن جنوبیت یوضع، کودتا در افغانستان، هیترک مسأله، فارس
در  مورد گفتگو ران از اهم مسائلیبودند که مورد بحث قرار گرفتند. بدون شک ا

مشاور  ،جورج بال کنفرانساین است. چند روز قبل از  بودهن کنفرانس یا
رج وران به کارتر داد. جیا یگزارش معروف خود را درباره ،کایآمر یجمهور سیرئ

ت خود را یکارتر عدم رضاپیش از آن کاست. یآمر یمیداران قدماستیاز س یکیبال 
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بحران  ینیب شین سازمان را در پیالزم ا یا و عدم کارآئیکار سازمان س یاز نحوه
آسوشیتدپرس از واشینگتن به نقل از ، اظهار نظر کارتر بعد ازه بود. ران اعالم کردیا

 .«ناکامی سیا در ایران جدی بود»دریا ساالر استانفیلد ترنر رئیس سیا نوشت که: 
کند که گفت این تلویزیون ان. بی. سی. را نقل می ی ترنر بامصاحبه این روزنامه

 بینی بحران سیاسی ایران به طور جدی ناکام بوده است... او گفت:سازمان در پیش
جاسوسی دنیا هم اوضاع کنونی  هایداند هیچ یک از سازمانتا آن جا که او می»

نظران سیاسی هم این امر را نگاران و صاحببینی نکرده بودند. روزنامهایران را پیش
اکنون که اطالعات  پیش بینی نکرده بودند که که شاه مجبور به ترک ایران گردد.

های زیادی نارضایتی یابیم که در ایراندر میکنیم گذشته را مجدداً بررسی می
و اقتصادی  سیاسی، فرهنگی، ها دالیل دینیوجود داشته است و این نارضایتی

-اند و اوضاع ایران مانند یک رشته آتشفشان جوشان بود..... آن چه ما نمیداشته

سال در  11ساله روحانی که  11بینی کنیم این بود که یک مرد توانستیم پیش
ی این عوامل بشود و ناگهان با یک آتشفشان عظیم بعید بود عامل گرد آمدن همهت

 ( 16،11،31اط) «در حال فوران و یک انقالب ملی روبه رو شویم
ت از شاه و اعمال یدر حما ینسکیکه طرح و نظر برژ ن بعد از آنیهم چن

، منجر شد یبه شکست قطع، دیگرد یکار آمدن ازهار یکه منجر به رو، تیقاطع
ج یوضع خل یبررس مأمور یت ملیامن یکارتر جورج بال را در سمت مشاور شورا

گر یکدید. جورج بال کرغلبه بر بحران  یراه حل برا یران و ارائهیفارس و خصوصاً ا
 دعوت کرد. یرا به همکار ن براونیدکا به نام یاستمداران آمریاز س

رتبه و با  یعال یاز رؤسا، کایآمر یاز خاورشناسان شناخته شده یکیبراون نید
کا در یآمر یاسیس یندهیها نماوزارت امور خارجه آن کشور و سال یسابقه
ن از یهم چن ی. واست یفارس، یترک، یعرب یهاناانه بود که آشنا به زبیخاورم
 است که در بحران لبنان نقش عمده داشته است. یکسان ی جمله

چندان  ،در تهران سفیر فرانسه، رائول دالیهای ژیسکار دستن از گزارش
را به عنوان  میشل پونیائوسكیو قبل از این گردهمائی  راضی و مطمئن نبود

شخصی خود به تهران فرستاد تا اطالعات بیشتری از اوضاع ایران برای او ی نماینده
 6بیاورد. 

ش به ابه استناد گزارش میشل یونیافسکی فرستاده ویژهدیستن در گوادلوپ 
اند با اهلل خمینی برایش تهیه کردهتهران و هم چنین گزارشی که اطرافیان آیت
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کید کرد که اگر شاه در ایران بماند و بیش از این أقاطعیت بیشتری سخن گفت و ت
و ممکن است  ران با جنگ داخلی روبرو خواهد شددر برابر انقالب مقاومت کند ای

 1.دانجاممداخله شوروی بیبرداری کمونیست و بهره این وضع به
انقالب ایران زمانی رخ داد که  بندی دیستن درست و واقع بینانه بود.جمع

سوریه و عراق دو متحد نظامی شوروی در ، جنگ سرد هنوز به شدت ادامه داشت
یمن جنوبی یک دولت چپگرا بر سر کار بود. در افغانستان  خاورمیانه بودند. در

این  هم بر كاالهان نستان بود.ند و ارتش شوروی در افغاها بر سر کار بودکمونیست
 –شاه از دست رفته است و دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست » : باور تکیه کرد که

راه حل واقعی برای جانشینی او هم وجود ندارد. رجال سیاسی که در ایران باقی 
 1«های محدودی دارند.اند توانائیمانده

گزارش خود را تهیه کردند و چند روزی قبل از  دین براونو  جورج بال
ای از این گزارش  دند. خالصهکرشور به کارتر تسلیم ک تشکیل کنفرانس سران چهار

، ستیآن گزارش ن یتمامشده  . اگر چه آن چه منتشر3در مطبوعات منتشر گردید
. استران یکا در ایاست آمریس مورددر یار مهمینکات برجسته و بس یحاو اما

خوش  ین بود که ظاهراً روزهایجورج بال عبارت از ا یبند رئوس گزارش و جمع
حکومت  ین برایجانش یاحتمال یها تیسر آمده است. وضعه حکومت مطلقه شاه ب

کا و یآمر -یمشروطه سلطنت: اول»ن قرار است:یاز ا یرعملیا غیو  یچه عمل، شاه
داده شود که شاه سلطنت کند نه  یبیدهند ترت یح میران ترجیارتش ا یامرا

 یبه رهبر یر نظامیغ یک دولت ائتالفی، یا ن برنامهیتحقق چن یحکومت. برا
رهبر جبهه  یم سنجابیا دکتر کریر اسبق و ینخست وز ینیام یر علینظ یکسان

ار یقدم بس -ابت سلطنتین یشورا دوم: د.یایکارب ید روینسبتاً معتدل با یمل
 یک شورایکشور توسط  یاداره خلع شاه به نفع پسرش و استعفا و، یمحتمل بعد

اگر  -یک جمهوریجاد ی: اسوم برسد. یسالگ 11پسر او به سن  یسلطنت تا وقت
داران م استیاست سیبه ر یک جمهوریتوان  ید میچنانچه سلطنت کالً سقوط نما

بتواند د یبا ین دولتیچن به وجود آورد. یم سنجابیا کریو  ینیام یر علینظ یمعتدل
هم ، ین دولتیان و هم رهبران مسلمان مبارز را با خود همراه سازد. چنیهم نظام

: چهارم از دارد.یده در غرب نیآموزش د یهافعال تکنوکرات ین به همکاریچن
اهلل  تیطرفداران متعصب آ، روها سقوط کنند انهیکه م یدر صورت -یاسالم یجمهور

بنا نهند.  یاساس اصول اسالم بر یمتند تا حکویکن است کوشش نمامم، ینیخم
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فلج کننده از  یها العملاد عکسیو به احتمال ز ییگرامدرن انیجه آن پایکه نت
در  -یبیبه شکل ل ی: حکومت نظامپنجم روها خواهد بود.انهیطرف ارتش و م

انه تنها حزب منسجم ارتش است. اگر شاه برود و یمنطقه خاورم یکشورها
ارتش دست به کار شوند. آنها ممکن  یدا کند ممکن است امرایها ادامه پ ینابسامان

« یمردم یجمهور»بزنند و حکومت  یبیر لینظ ینظام یک کودتایاست دست به 
 یکردند راه حل احتمال یابتدا سع، کایاستمداران دولت آمریس« وجود آورند.ه را ب
ک یل یمنظور تشکه ب یفراوان یهارا اجرا کنند. تالش یمشروطه سلطنت یعنی، اول

 یقیدکتر صد، یدکتر سنجاب، ینیام یر علینظ یبا شرکت افراد یدولت ائتالف
ل یاز دال یکید و شکست خورد و ینرس یها به جائن تالشیصورت گرفت اما ا

ل دولت یرش تشکیشرط پذ افراد این ها آن بود که ن تالشیشکست ا ی عمده
ارات خود را در مورد ارتش به یاخت یرا آن قرار داده بودند که شاه تمام یائتالف

 رفتند.یهم نپذ آنهار بار نرفت و یکه البته شاه ز کندض یدولت تفو
آمد. اما  کار یرو یها بود که حکومت ازهارن مرحله از تالشیان ایدر پا

 یها یمائیبه خصوص راهپ، ماه محرم یدر ط، و گسترش مبارزات مردم یریگ اوج
وارد « خشونت و سرکوب»به تز  یآن سال ضربه سخت یم در تاسوعا و عاشورایعظ

طور ه ب، یراه حل سوم احتمال یاجرا بنابراین .شکست خورد یکرد و حکومت ازهار
اول خروج شاه از  یم دهند. مرحلهجاانکه آن را در دو مرحله  شدمطرح  یجد

ک دولت معتدل غرب گرا و یکار آمدن  یسلطنت و رو یس شورایران و تأسیا
 یها هیف تشنجات و استحکام پایبعد از خروج شاه و تخف، دوم یسپس در مرحله

 یبرا .که در احتمال سوم به شرح باال آمده است یر نظام به سبکییتغ، دیدولت جد
در  مسألهز جلب شده بوده است. ین یر دول غربین برنامه ظاهراً توافق سایا یاجرا

 درد. پس از ختم کنفرانس یمطرح گرد گوادالوپ در کنفرانس سران چهار کشور
س یفرانسه و انگل، آلمان، کایآمر یاعالم شد که: سران کشورهاژانویه  1 ماهدی 11

ها در اند. اما اعالم کردند که دست آن دهیبه توافق رس یاز به تشنج زدائیدر مورد ن
سران  یا منطقه یها ل کشمکشین قبیورد ابسته است. در م یمحل یها کشمکش
ن یزور را مردود شناختند. هم چن یپلماسیم به عدم مداخله گرفتند و دیغرب تصم

 جتاً:یاند که نت کرده یهائ ران با هم توافقیا مسألهبر سر 
كاست یاالت متحده آمریكه چشم به راه پاسخ ا یران در حالیشاه ا»

كه ممكن  التیتعط کی یا برایرد كه بماند یم بگیتصم انجامد خود سریبا
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كا به خاطر یافتن سلطنتش گردد برود. آمریان یمنجر به پا انجاماست سر
 11«ت كند.یتواند از او حما یان نمیرانینده و همه جانبه ایفزا یها مخالفت
گرفته و توافق  یم قطعین شاه تصمیکا در مورد جانشین که دولت آمریدر ا

م ین تصمید نبود. البته ایترد یرا هم جلب کرده بود جا یغرب یر کشورهایسا
نکه در یکا را در برنداشت کما ایآمر یئت حاکمهینفع هیذ یها جناح یتوافق تمام

در کانادا  یا کا در مصاحبهیسابق آمر یس جمهوریرئ، جرالد فورد، همان زمان
 گفت:
كا منجر ین كشور به آمریران ممكن است به منع صدور نفت ایبحران ا»

ابد تا صدور یان یران هرچه زودتر پایا یاسیدوار است بحران سیشود. ام
ران مخالفت یکا در ایآمر ینظام یریبا درگ یو «نفت به غرب از سرگرفته شود.

 اما گفت:، کرد
 یران باقین است كه شاه در رأس حكومت ایغرب در ا یایمصلحت دن»

است  یاتیت حیاهم یغرب دارا ین كشور را كه برایا یاسیبماند تا ثبات س
داً به خطر خواهد یران را از دست دهد غرب شدیكا ایحفظ كند. اگر آمر

 33«افتاد.

 كنفرانس گوآدلوپدر  ر مسائل بحث شدهیاز سا یچند روز بعد اطالعات
 منتشر شد. 

فرانسه و ، سیانگل، كایامروز فاش شد كه در كنفرانس سران آمر»
 یج فارس بررسیبه خل یشورو یندهیاز نفوذ فزا یریجلوگ یآلمان راه ها

حبشه ، هین تركیده بودند كه اگر در مثلث بین عقیشد. هر چهار كشور بر ا
ابد موازنه قدرت در جهان بر هم یش یافزا یو افغانستان تسلط شورو

 35«خواهد خورد.
که در کنفرانس سران مورد بحث قرار گرفت و آن را با  یگریاز جمله مسائل د

 ن بود که:یران هم ربط داده بودند ایمسائل ا
را در  یشورو، به نفع هواداران مسكو یمن جنوبیافغانستان و  یكودتا»

بتواند اعمال نفوذ كند  یران بعد از انقالب جاریقرار داد كه در ا یوضع
ج یران از خلیدن ایدست كش خواهد ماند.ثبات  یآرام و ب ران بدون شاه نایا
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با وجود مخاطره  یخواهد شد كه مسكو و دوستانش حت یفارس سبب خالئ
 31« غرب حاضرند آن را پر كنند. یداریپا

 یح داده شود که اعالم عدم مداخله در امور داخلیست توضیاج نیاحت
اکارانه بوده است. یچهارگانه تا چه حد ر یمنطقه از جانب سران کشورها یکشورها

فرستد  یم آقای خمینی یبرا یامیان کنفرانس گوآدلوپ کارتر پیچند روز بعد از پا
د یگو یم با صراحت، یالملل نیعرف روابط ب آن برخالف نزاکت دیپلماتیک و که در

اهلل با دولت تیآ تصورت مخالف کند و در یت میار حمایکا از دولت بختیکه آمر
اهلل در تین که بهتر است آیو ا است یحتم ینظام یکودتا کند ید میار تهدیبخت

 ران عجله نکنند.یبازگشت به ا
و  آقای خمینیس جمهور فرانسه با یندگان رئیدار دو نفر از نمایگزارش د

 آمده است. یام کارتر در بخش بعدیل پیتحو
 

 موضع فرانسه در گوآدلوپ -1
به  آقای خمینین قسمت از پاسخ یهمانطور که در متن آمده است آخر

مناسبت ه س جمهور فرانسه است بیتشکر از رئ یسکاردستن حاویژی ندهینما
 ت کارتر از شاه اتخاذ کرده بود.یه حمایعل، که در کنفرانس گوآدلوپ یموضع

سکاردستن در کنفرانس یموضع ژ شدکه بعدها منتشر  یبه موجب اطالعات
با کارتر داشته  ین مورد مناقشاتیشاه بود و در اکا از یت آمریه حمایگوآدلوپ عل

 :است
ر یوزكارتر با نخست یوقت، هیدر اوائل ژانو، در كنفرانس گوآدلوپ»

س یت و رئیهلموت اشم یمز كاالهان و صدر اعظم آلمان غربیس جیانگل
ن نظر كه كار شاه تمام شده یا، دار كردیسكاردستن دیژ فرانسه یجمهور

موافق بودند كه كار شاه  ییرهبران هر سه كشور اروپا د.یت گردیاست تقو
، راد كردیسكاردستن كه بعد از همه ایصحبت ژ، گر تمام شده استید

ران یا، بود. او گفت اگر شاه بماند یقو یلین نكته خیا یباره در مخصوصاً
كشته خواهند شد و  یادیخواهد شد و مردم ز یداخل یدچار جنگ

 در نهایتدست خواهند آورد. ه ب یادیالعاده زفوق نفوذ هاستیكمون
ر یدر زد و خوردها درگ، حاضر در صحنه یكائیآمر یمستشاران نظام
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ها را فراهم سازد. او دخالت روس ینهین امر ممكن است زمیشوند و ا یم
ران و ثبات منطقه است. یاج دارد نفت ایآنچه اروپا احت، در ادامه گفت

ست. ین یرمنطقیهم غ یلیخ یدر فرانسه ساكن شده است و ینیخم
 31.«ق دهدیتطب یاسیرات سیید خود را با تغیبا نواشنگت

مؤکداً  یبلکه به و، است کارتر مخالفت کرده بودیس جمهور فرانسه نه تنها با سیرئ
 ه نموده بود که:یتوص

فرانسه خود دولت ، ن موردیبه علت آنكه در ا، ردین تماس بگابا مخالف»
 13.«ردیم گرفته است دور شاه را قلم بگیتصم، یاساس اطالعات خصوص بر

از  آقای خمینین بود که یا آقای خمینیاما نکته قابل توجه در پاسخ 
مالقات  در کنفرانس گوآدلوپ اطالع داشتند و در، دولت فرانسه یریگ موضع

 دند.کرتشکر  یریگ ن موضعیس جمهور فرانسه از اینده رئینما
. همان طور که اشاره بود زاده صادق قطبق یظاهراً از طر آقای خمینیاطالع 

فرانسه با صادق  یوزارت امورخارجه، ک هفته قبل از کنفرانس گوآدلوپی، کردم
ان شده ین بیزاده چن با صادق قطب هاآنرد. علت تماس یگ یزاده تماس م قطب

 است که:
ک یک بود در واقع به آن حد نزدینزد ینیاهلل خم تیار به آی..... او بس»

ه یها مشغول ته یشناخته شده بود. فرانسو« امبریداماد پ»بود كه به نام 
ران در یا مسألهتداركات كنفرانس گوآدلوپ بودند و مطمئن بودند كه 

روشن  هاآن یزاده خواستند كه برا لذا از قطب، كنفرانس مطرح خواهد شد
از جانب  ییها استیچه نوع س، ینیخماهلل  تیآ یروزیكند كه در صورت پ

 31«شان اتخاذ خواهد شدیا
 کرد: یریگیرا پ موضوع زاده قطب

زاده  اهلل از قطب تیس جمهور فرانسه به گوآدلوپ آیبعد از سفر رئ یكم»
ران را در یا مسألهس جمهور فرانسه یا رئیق كند آیخواهد كه تحق یم

س جمهور داده یزاده به رئ قطبل یا تحلیكنفرانس مطرح خواهد كرد و آ
زاده تماس گرفت و به او پاسخ داده  شده است.در ظرف چند ساعت قطب

ران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و او یا مسألهجمهور  سیشد كه بله رئ
نده وزارت امور خارجه ینما، نیده است.عالوه بر ایزاده را د ل قطبیتحل
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ر قرار داده یجمهور را تحت تأث سیرئ یزاده به قدر ل قطبیگفت كه تحل
 یه خواهد كرد كه با دولت احتمالیسكاردستن به كارتر توصیاست كه ژ

وارد ، خواهد بود ینیاهلل خم تیآن با آ یاست معنوید تهران كه ریجد
 35.«مذاكره شود
 آقای خمینیها را با اطالع  ن تماسیا، زاده رسد که صادق قطب یبه نظر م

هم  آقای خمینیده است و یشان رسانیجه را هم به اطالع ایعتاً نتیم داده و طبجاان
س یرئ یریگ از موضع، شد تأییدز یگر نید یها که از کانال، ن اطالعاتیبا توجه به ا

دند. الزم به تذکر است که موضع فرانسه قبالً کرجمهور فرانسه در گوآدلوپ تشکر 
آقای با  یخصوص ییها القاتم یدولت فرانسه بارها ط ین نبود. مقامات رسمیچن

شان اعتراض و یا یها تیها در مورد فعال در مصاحبه به طور مستقیما یو  خمینی
دولت فرانسه ( 11دسامبر  3) آذرماه 11ن بار در یآخر 1د هم کرده بودند.یتهد

 را تحت فشار قرار داد که: آقای خمینی
دعوت  یگاه برایپاک ین فرانسه را به عنوان یش از ایتواند ب یگر نمیاو د»

 31.«ران به شورش به كار بردیمردم ا

 

 آقای خمینیبه  پیام كارتر -5
جمهور سیدو نفر از جانب رئ 31ماه دی 11 با برابر 19ی هیدر هشتم ژانو

 ین بارین اولیدر نوفل لوشاتو آمدند. ا آقای خمینیدار یبه د، سکاردستنیژ، فرانسه
آمدند و یم آقای خمینیدار یدجمهور به  سیشخص رئ یندگان رسمیبود که نما

بعد از رد و بدل ، ن مالقاتیمطرح باشد. در ا یمهم یمسألهد یروشن بود که با
 از آن ها شروع به صحبت کرد و گفت: یکی، یشدن تعارفات معمول

ن یاهلل دارند. ا تیآ یاست كه برا یغامیپ آقای خمینیدار با یهدف از د»
باشد. او تلفن زده است  یم آقای خمینی یكارتر برادنت یغام از طرف پرزیپ

غام را به شما ین پیسكاردستن درخواست نموده است كه ایدنت ژیو از پرز
 یاهلل تمامتیغام خود خواسته است كه آیدنت كارتر در پیپرز م.یبرسان

ار به كار برد. حمالت یاز عدم مخالفت با بخت یریجلوگ یخود را برا یروین
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 یادیاست كه به تلفات ز یدارد و قمار یادیار زیخطرات بسار یبه بخت
در  یاحتراز از هرگونه انفجار، دنت كارتریمنجر خواهد شد. به نظر پرز

 یكینده نزدیاست و در آ یران به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعیا
ر كنترل یت را تماماً زیرخ خواهد داد.به نظر كارتر مناسب خواهد بود وضع

ن است كه یم اید. سكوت و آرامش باشد. آن چه الزم است بگویریخود بگ
اوضاع ، خطراین و وقوع ، هست و كودتای نظامی د خطر دخالت ارتشیبدان

ک دوره سكوت و آرامش به یا بهتر نخواهد بود كه یرا بدتر خواهد نمود. آ
و محرمانه  یغام كامالً مخفین پیدنت كارتر آرزو دارد كه اید؟پرزیوجود آ
ر باشد تا ید امكان پذیاهلل با تیم با آیمستق یله ارتباطیک وسیبماند. 

ن به نفع كشور شما و خصوصاً یو ا دیشته شواان حوادث گذیمرتب در جر
 «باشد. یاهلل م تیآ

 سپس گفت که: سكاردستنیژ یندهینما
 رایغام كارتر بیغام داد كه محرمانه ماندن پیپ( فرانسه) ر خارجهیوز»

ن ارتباط را خواهد داد. به من یچرا كه امكان ادامه ا، خوبست آقای خمینی
 یمنطق یلیآن خ یم ارتباط و محتوایهم دستور داده شده است كه بگو

 د كنترل بشود و با احساسیران بایاست. و انتقال قدرت در ا
 .«همراه باشد یاسید سیشد یها تیمسؤول

 :پاسخ دادند آقای خمینیسکاردستن یژ یندهیپس از ختم سخنان نما
راجع به موافقت كردن با  یكیآن بود.  در كارتر دو جهت یام آقایپ»

و  موقعیت نیا حداقل سكوت در ای، ار باشدیكه دولت بخت یحكومت فعل
ا یو  ینظام یهم راجع به احتمال كودتا یكین فترت. و یحفظ آرامش در ا

ع مردم كه ما را از آن یكشتار وس ینیب شیپ، ینظام یكودتا ینیب شیپ
د كه ما برخالف یكن یشما سفارش م، ارید.اما راجع به دولت بختیترسان یم

ملت ما ، بكنم ین خطائیم. بر فرض آن كه من چنین خود عمل كنیقوان
ن همه خون داد ید و ایبت كشین همه مصیا كه حاضر نخواهد بود. ملت ما

خارج بشود  یپهلو یهو سلسل یسلطنتم یر بار رژیست كه از زن اآ یبرا
ا یباشد  یها هدر برود و شاه به سلطنت باق ست كه تمام خونیملت حاضر ن
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سلطنت را قبول  یبرود و بدتر از اول برگردد و نه حاضر است كه شورا
و اما  ام. ح كردهیكه من مكرر تشر، است یو آن هم خالف قانون اساس، كند
م مملكت آرام باشد و یخواه یشه میهمما ، ن كه آرامش باشدیه ایقض

دست آوردن آرامش با وجود شاه امكان ه كنند. اما ب یمردم با آرامش زندگ
كارتر اگر  یآقا م.یم با وجود شاه آرامش را برگردانیتوان یندارد و ما نم

خته نشوند یها ر خواهند آرامش باشد و خون یاند و م دا كردهیت پیحسن ن
نكنند و به  یبانیرا هم پشت( اریبخت) رند و دولتست كه شاه را ببا خوب

ل ملت یهست و خواسته است و از م ین امر مشروعیل ملت كه ایم
ران به من اطالع دادند كه یاالن از ا، كودتا یهیو اما قض نكنند. یریجلوگ

 یادیخواهند كشتار ز ین است و میدر شرف تكو ینظام یک كودتای
كا یم كنم و به آمریرا تحر یكائیآمر یكاالهااند  و از من خواسته، بكنند

نند و اگر شما یب یبشود از چشم شما م ین كودتائیاخطار كنم كه اگر چن
اند كه  غام دادهیپ، اند من گفته ید. برایكن یرید جلوگید بایت داریحسن ن

من كودتا را نه به  د داد.یحكم جهاد مقدس با، بشود ینظام یاگر كودتا
از چشم شما ، بشود( كودتا) كا. اگریدانم و نه به صالح آمر یصالح ملت م

كه  نیكا بعدها چه خواهد كرد. و من به حكم ایدانم ملت آمر ینم .دانم یم
شه در نظر دارم و یو مصلحت بشر را هم، هستم یک شخص روحانی

ن یا یكنم كه جلو یه میبه شما توص، مصلحت ملت خودم را در نظر دارم
ران را یدا كند و ایها تحقق پ یزین خونرید اید و نگذاریریبگها را  یزیخونر

خواهد داشت و  یستیش كمونینه گرا، دید. كه اگر بكنیبه حال خود واگذار
 م غرب خواهد شد.یم شرق و نه تسلینه تسل، یر مكاتب انحرافینه سا

ن یجز ا یران حاصل شود راهید آرامش در ایكنم كه اگر بخواه ید میتأك
و ملت را به حال ، ست كنار برودین یكه قانون ینظام شاهنشاهست كه ین

س كنم از اشخاص یانقالب تأس یک شورایبگذارند تا من  یخود باق
نقل قدرت تا امكانات مناسب جهت حكومت مبعوث ملت  یپاكدامن برا

ست و خوف آن دارم كه ید آرامش نین صورت امیر ایرد. و در غیگ انجام
 ینتواند جلو یران كه كسیبشود در ا یانفجار، بشود ینظام یاگر كودتا
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ا هماه كه آن یترسد. برا ینم ینظام یران از كودتایو ملت ا رد.یآن را بگ
له شده است و باقتر با مردم م هرچه سخت یاست كه با قدرت نظام

اند آرامش برقرار سازند و االن نظام و ارتش كه از چند ماه قبل  نتوانسته
جاد شده یكه در باطن ارتش اختالفات ا آن یر است برات فیسست و ضع

 یلكن با كشتار، كنند یوندند و كودتا را خفه میپ یبه ما م یاریاست و بس
 یریكنم از كودتا جلوگ یه میمن به شما توص ل ندارم واقع شود.یكه من م

ن یشما ضرر دارد. ا یدانند و برا یران از شما مید كه اگر بشود ملت ایكن
 «غام من است به كارتر.یپتمام 

سخنان خود را خطاب به دولت فرانسه معطوف داشتند و  آقای خمینیسپس 
 گفتند:
 تأییدن كنفرانس از یس جمهور كه در ایاز رئ، و اما به دولت فرانسه»

ل دارم كه كارتر را یو م 33كنم. یقشه كرده است تشكر ما كارتر از شاه من
كه ، ن دولتیم و این رژین شاه و ایا یبانیحت كنند كه دست از پشتینص

نكنند و  تأیید ینظام ین كودتاین است بردارند و به ایخالف قوان همه
اقتصاد  یها اورد و چرخیران آرامش خود را به دست بیتا ا، كنند یریجلوگ

شود نفت را به غرب و هر كجا  یوقت است كه م  د و در آنیبه گردش درآ
 .«هست صادر كند یكه مشتر

کر از ضمن تش، سکاردستنیدنت ژینده پرزینما، آقای خمینیانات یاز ب پس
غام ین پیادآور شد که ایمجدداً ، شانیو صحبت با ا آقای خمینیمالقات با  نامکا

 50د کردند که محرمانه بودن آن محرز است.یتأک آقای خمینیکه ، محرمانه بماند
است و ظاهراً در  یشاه قطعداد که اوالً خروج  یبه وضوح نشان م ام كارتریپ

کا مصمم است یدولت آمر، اًیاند. ثان کنفرانس سران در گوآدولوپ با هم توافق کرده
ت یران تثبیانتقال قدرت و بعد از خروج شاه از ا یار را حداقل در مرحلهیدولت بخت

ک مترسک در مقابله با ی صورتان به یارتش« ینظام یخطر کودتا»د. ثالثاً از کن
کاست. یما واضح بود که کنترل ارتش در دست آمر یملت استفاده کند. براحرکت 

توانند دست به  یکا نمیق آمریو تشو تأییدران بدون موافقت و یارتش ا یو امرا
کارتر  ین وقتیت بشود و چه نشود. بنابرایار تثبیکودتا بزنند. چه دولت بخت

است در واقع  یزیدتا و خونرد خطر انفجار و کویت نکنیار را حماید اگر بختیگو یم
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ار تن در ید به دولت بختیا باید یندار یا د چارهیخواهد بگو یم یپلماسیبه زبان د
 خواهد شد. ینظام یکه کودتا ا آنید و یده

ت برخوردار است. و یده از صراحت و قاطعیاز جهات عد آقای خمینیپاسخ 
ک ملت طرف یبلکه با ، ستیک شخص طرف نیکا با یکند که اوالً آمر یروشن م
است. بودن شاهپور  یم شاه و سلطنت پهلویرژ ی ادامه، اریاً دولت بختیاست ثان

 یندارد و ثالثاً کودتا یولو بعد از خروج شاه با بودن شاه از نظر ملت تفاوت، اریبخت
ست و کارساز نخواهد بود و باالخره رابعاً مردم یو سرکوب ملت مؤثر ن ینظام

ست به نفع یجه آن معلوم نیبروز خواهد کرد که نت یسخت ستند و جنگیا یم
 کا و غرب باشد.یآمر

 س بود.یدر پار آقای خمینیکا با یدولت آمر ین تماس رسمیام کارتر اولیپ
 

 كایرسمی آمر یندهیتماس نما -1

س یئسکاردستن ریژ یندهینما از طریق آقای خمینیام کارتر به یپس از پ
شنهاد کردند که یها پ ییکایآمر، که آقای خمینی دادند یفرانسه و پاسخ یجمهور

 در ارتباط باشند. آقای خمینیبا  خوداز جانب  یا ندهینما باماً یمستق
م یدر تقس، ن قرار بود که در نوفل لوشاتویشنهاد از این تماس و پیان ایجر

 یامور تلفنخانه بودند و به تمام مسؤول یمحتشمو  پور یفردوسان یآقا، فیوظا
ر از یغ یشد که مکالمه کننده به زبان یم یدادند و هرگاه تلفن یها جواب م تلفن
 کردم. یم یدگیدادند و من رس یکرد به من اطالع م یصحبت م یا عربی یفارس

معاون وزارت امور « ساندرز» را مکالمه کننده خود، ها ن تلفنیهم کی ازی در
 مورد دادن به ما درنان یاطم یبرا کا در واشنگتن معرفی کرد ویآمر یخارجه

که توسط  آقای خمینیبه را  کارتر یام محرمانهیاز پ ییها ش قسمتیصحت ادعا
ل وخامت یان کرد و سپس اظهار داشت که به دلیب، سکاردستن فرستاده شده بودیژ

کا با یدولت آمر یرسم یندهیداند که نما ید میکا مفیآمر، رانیت اوضاع ایو حساس
م داشته باشد. من به او جواب دادم یارتباط مستق آقای خمینیز جانب ا یا ندهینما

شنهاد شما را با آقای خمینی یپ .ست که من بتوانم جواب بدهمین یا مسألهن یکه ا
م ین کردیرا مع ید تا جوابش را بدهم. وقتیو شما بعداً تلفن بزن کردمطرح خواهم 

را  هاآنغام یاو بدهم. من بالفاصله پکه او تلفن بزند و من جواب آقای خمینی را به 
ه کردند که با خود من یبا آقای خمینی مطرح کردم. ایشان موافقت کردند و توص
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ها  ن تماسیز با من در این یگریدر تماس باشند. من از ایشان خواستم شخص د
 ندارد.  یضرورت، ریحاضر بشود. گفتند خ

زدند.آقای خمینی به احمدآقا ن ازواشنگتن مجدداً به دفترتلفن یوقت مع در
نباشد. استدالل ایشان این  اتاقتلفنی کسی در ی مکالمه دستور داد که هنگام این

ل توجه ندارند. وقتی احمدآقا به این افراد ا ئد و به مسبود که این افراد وارد نیستن
من ناراحت شدند. در آن روز صادق  از هاآن را ترک کنند اتاقدستور داد که 

تلفنی  یاو از همه بیشتر ناراحت شد. در این مکالمه .بود اتاقلی هم در خلخا
وارن را به نام  یشخص هاآناطالع دادم و  هاآنشنهاد یرا با پ آقای خمینیموافقت 

کردند که تماس خواهد گرفت. روز بعد شخص نامبرده تلفن زد و  یمعرف مرمنیذ
مالقات گذاشته  آقای خمینی قرارب یو تصو تأییددرخواست مالقات کرد. پس از 

 شد.
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تش را ارائه داد. یمأمورو تلکس  یت شخصیابتدا کارت هو ین دیدار ویدر ا
را به اطالع برساند.  یت دارد مطالبیمأمورکا یسپس گفت که از جانب دولت آمر

 خواند:ن یچن، یا متن نوشته شده یآنگاه از رو
، كا در تهرانیر آمریوان سفیسول هایاساس اطالعات و گزارش بر»
زر یاند. ژنرال هو كرده یبررس یكودتا را به طور جد مسألهران یان اینظام

ان ینظام، هاآنن امر منصرف كرده است. یرا از ا هاآنمطمئن است كه او 
كه سربازان  یبه شرط، ن دوره ساكت و آرام خواهند بودیدر ا، رانیا

 یهیانیمعتقد است كه ب( كایآمر یعنی) ک نشوند. به عالوه دولت منیتحر
خوب بوده است.  یلین كه ارتش را محافظت كنند خیاهلل دائر بر ا تیآ

ات یها دعوت به عمل یا دارد كه توده یگاهآ خوب یلیران خیارتش ا
ات حساب یک عملیها ترس آن را دارند كه  یاند و ارتش مسلحانه كرده

ن ارتش و طرفداران آقا یب یریک و درگیتحر یها برا یا توسط توده یا شده
ن امر را بعد از خروج شاه از یوقوع ا ینظام یروهایوجود داشته باشد. ن

دهند. به هر  یاحتمال م ینیخم یو ناگهان یران و در صورت بازگشت فوریا
 یبرگشت فورارتش در صورت  واكنشست كه یزر مطمئن نیحال ژنرال هو
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 یها عالئم و نشانه، یرهبران نظام ران چه خواهد بود.یآقا به ا یو ناگهان
محافظت »یآقا به تهران برا یاند كه در صورت برگشت ناگهان داده یجد

ل است كه دولت من ین دلیبه ا ممكن است وارد عمل شوند.« یقانون اساس
اهلل  تیدار آ تیندگان صالحیدارد كه نما یضرورت اساس، معتقد است

برسند. بنا  یک تفاهم اساسیمالقات كنند كه به  یبا رهبران نظام ینیخم
دارند  یادیها موضوعات مشابه ز یها و مذهب ینظام، به قضاوت دولت من

عالوه  ن بروند.یا از بیده گرفته شوند و یها ناد یا كات تودهید با تحریكه نبا
اهلل مالقات  تیدار آ تیندگان صالحیها آماده هستند كه با نما ین نظامیبر ا

گانه.  سه یروهایو فرماندهان ن یباغ ان عبارتند از ژنرال قرهین نظامیكنند. ا
ن عمل ید كنم كه ایل هستم كه تأكیاز جانب دولتم ما یندگیمن به نما

د و یدولت من ام، انین میدارد. در ا یفور یبوده و ضرورت یار اساسیبس
 ید تا زمانیندازیر بیران را به تأخیبازگشت به ای امهاصرار دارد كه شما برن

ک تفاهم برسد. كه امكان بازگشت توأم با یجتاً به ینت( مذاكرات تهران) كه
وان گزارش داده است یاهلل فراهم شود. سول تیآ( orderly) نظم و آرامش

 یو سران ارتش ین بهشتیب مالقات بیترت یو كوشش برا یكه سع
ن امر را یشود كه ا یدرخواست م آقای خمینینداده است و از  یا جهینت

 یاهلل از هرگونه عمل تیدوار است كه آین امیدولت من همچن ه كنند.یتوص
( بروز، )به نظر دولت من كنند. یشود خوددار یار میكه منجر به سقوط بخت

ان یممكن است باعث شود كه نظام ،(اریسقوط بخت یعنی) یتین وضعیچن
 «عاً وارد عمل شوند.یدر دست گرفتن قدرت سر یشده و برا یعصبان
خواند و من  ین شده میتلکس ماش یکا مطالب خود را از رویآمر یندهینما

 کردم. یادداشت میرا  هاآنخواند ترجمه  یهمان طور که او م
کردم و پس از  یخوددار یبا و یو اضاف یجانب یمن از هرگونه بحث و مذاکره

ام و به نظر آقای خمینی  ادداشت کردهیختم سخنانش به او گفتم که مطالبش را 
و کوتاه بود و  یش خواهم آورد. تماس و مذاکره جدیرسانم و پاسخ ایشان را برا یم

 لوشاتو صورت گرفت. نوفل یمالقات در رستوران مسافرخانه
آقای خمینی  یناً برایم عیها ادداشتی یام را از رویگزارش مالقات و مطالب پ

بازگشت ، ارتش یکا مواضع خود را دربارهیار مهم بود دولت آمریبس مسألهخواندم. 
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 .بودار با صراحت گفته یو دولت بخت آقای خمینی
 کردند.  یتسؤاالک از مطالب از من یهر  ی بعد از گزارش مالقات دربارهایشان 

چه به  ین که برایران بود و ایبه ا زریسفر هاعلت ، که بحث شد سؤالن یاول
زر مرد یست؟ خبر سفر ژنرال روبرت هاین سفر چیران رفته و هدفش از ایا

 رانیبه ا کیژنرال هو معاون ( ناتو) یک شمالیآتالنت یمان نظامیپ 1ی شماره
ها از  یق مطبوعات و خبرگزاریز از طری. ما نندده بودکرها مخابره  یبرگزارخقبالً  را

آمده بود  یگروه یها به آن صورت که در رسانه، ت اویمأمور یها و هدف یسفر و
 داده بودم. آقای خمینیبه  هایین مورد گزارشیم و من در ایمطلع شد

ران سه هدف یبه ا سفر در زریت هایمأمور، شده یآور به موجب اطالعات جمع
در موقع خروج شاه  یحفظ انسجام ارتش شاهنشاه یتالش برا اولعمده داشت: 

که  یت و زمانیات کودتا مانند در موقعیعمل انجام یآن برا یران و حفظ آمادگیاز ا
ارتش  یرو 1515کا از سال یدا کند. ارتش آمریکا ضرورت پیص آمریبه تشخ

 شد.  یکا محسوب میگاه مؤثر آمریکار کرده بود و به عنوان تنها پا یشاهنشاه
حساس و  یکا در مرحلهیدولت آمر یبرا ین ارتشین چنیحفظ انسجام ا بنابراین

کا و ی. تالش آمرداشتک یت استراتژیاهم ،یاسیمملکت و انتقال قدرت س یبحران
از  یده برخیاز اعمال خودسرانه و نسنج یریران به منظور جلوگیزر به ایسفر ها

تش در ده بودند که اریها فهم ییکایران بود. آمریارتش هنگام خروج شاه از ا یامرا
 خواهد شد. یمتالش یبرخورد مسلحانه با مردم به کل

ار یت از دولت بختیوادار ساختن ارتش به حما، رانیزر به ایسفر ها هدف دوم
 بود. 

 ینظام یو سرّ یار فنیل و امکانات بسین سرنوشت وساییتع هدف سوم
 د اسلحهیم خریعظ یو قراردادها( گاه کبکانیر پاینظ) بود رانیکا در ایآمر
 .رانیتوسط ا ییکایآمر

اما به هر  53.دارد یگریاز به فرصت دیج آن نیران و نتایزر به ایسفر ها یبررس
 مطالب مورد بحث قرار گرفت. ی حال عمده
و  یاز بازگشت فور هاآنصحبت شد که ترس  یهم کم مسألهن یا یدرباره

جه از هم یدر نت جانات و احتماالً زد و خورد ویل هیا به دلیست؟ آیآقا چ یناگهان
جه را ین نتیا هاآنغام ی. از متن نامه و پیگریز دیا چیکامل اوضاع؟  یدگیپاش

ن ارتش و سران انقالب در داخل یکه تفاهم ب یاصرار دارند تا زمان هاآنم که یگرفت
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آن ن ما منظور یبه تهران بازنگردند. همچن آقای خمینیامده است یکشور به وجود ن
بعد از  یعنیم که یر کردین گونه تعبیآقا به تهران را ا« orderly»از بازگشت  ها
بر تفاهم با ارتش به منظور  آن هاا اصرار یبا ارتش. آ یک تفاهم اساسیدن به یرس

 است در جهت تفاهم هر یفشار، د کودتایا تهدیست؟ و آینده نیآ یحفظ ارتش برا
 مسألهن یا یکودتا. قرار شد در مالقات بعد یاست برا یاهناا بهیچه زودتر با ارتش 

ن یک دشمن در ایاز جهت شناخت تاکت ین اطالعاتیروشن شود. کسب چن یکم
 د.یرسمی مرحله مهم به نظر

ک برنامه خاص داشته باشند که اصرار دارند یها  ییکاید که آمریرس یبه نظر م
در تمام دوران اقامت آقای ندازند. یر بیران به تأخیبه ارا آقای خمینی بازگشت خود 

ن بود که یدند ایپرس یکه مرتب خبرنگاران م یتسؤاالاز  یکی، سیخمینی در پار
ران ین بود که تا شاه در ایشه ایگردند و پاسخ هم یران برمیبه ا یک آقای خمینی

ل یس، ران منتشر شدیخبر خروج شاه از ا یوقت گردند. ینم ران بازیهست به ا
ینی من بود که آقای خیا هاآن سؤالن یر شد و اولیلوشاتو سرازخبرنگاران به نوفل

ن فرصت. و از همان ین بود که در اولیا هاآنگردد و جواب  یران برمیچه موقع به ا
ام کارتر به ین زمان بود که پیران آغاز شد. در همیبازگشت به ا یروز تدارک برا
ن بود که ایشان یاز مفاد آن ا یکید و یسکاردستن رسیتوسط ژ آقای خمینی

 ندازند.یق بیسفرشان را به تهران به تعو
 یفرانسه برا یوزارت امور خارجه ازطریقکه  یامیز در پین اریبختهمزمان 
ز ین یمشابه یها امین درخواست را کرده بود. پیفرستاده بود هم آقای خمینی

 د.یرس یم
مطلب را عنوان کرده است و  نیز همین مالقات نیکا در ایآمر یندهیحال نما

 با وجود به همین دلیلمطرح است و  اییار جدیبسی  مسألهداد که  ین نشان میا
ران یچه زودتر به ا م گرفتند هریها آقای خمینی تصم هیها و توص ن درخواستیا

 برگردند.

ن ید متذکر شوم که صدور ایخطاب به ارتش با آقای خمینی یهیانیدر مورد ب
ن مالقات نداشت. بلکه یبه ا یداد و تماس بود و ارتباطین رویجلوتر از زمان اه یانیب

بود که در مورد برخورد با ارتش اتخاذ شده بود. به موجب  یاستیاساس س بر
 وبود با ارتش برخورد مردم ، یم محور عمده و اساسیکه ما از اوضاع داشت یلیتحل

بعد از ، 1536رد. در تیر ماه سال در نهایت با ارتش چگونه باید برخورد کاینکه 
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آقای خمینی به نجف  با برای دیدار، مراسم تدفین دکتر شریعتی در زینبیه انجام
آمریکا در  پایگاه شاه و این دیدار با ایشان در همین مورد صحبت کردم. رفتم. در

در مراحل نهائی برخورد میان ارتش با مردم خواهد بود.  ایران در واقع ارتش بود.
و بر این باور بود که در  آقای خمینی با درگیری مسلحانه با ارتش موافق نبود

نظیر مجاهدین خلق و ، نظامی -های سیاسیگروه، صورت درگیری مسلحانه
این  یدست خواهند گرفت. با توجه به مجموعهه های فدائی ابتکار عمل را بچریک

ردم. اساس این طرح با ارتش را مطرح ک یروان -یاسیمالحظات من برخورد س
ه انقالب یآن عل یبیارتش با مردم و مهار قدرت تخر یریساختن قدرت درگ یخنث

وستن به یبه انقالب و پ یو انتظام ینظام یروهاین یجذب بدنه اصل در نهایت و
مرتب در  به طورو بر اساس همین طرح آقای خمینی  مردم بود. بعد از این دیدار

وستن به یبه پ هاآنان و دعوت یدر مورد ارتش و ارتش یمطالب، خود یها هیانیب
این سیاست موثر واقع شده بود و ارتش از درون به نفع  کردند. یمردم عنوان م

 مردم استحاله پیدا کرده بود.
آقای خمینی جواب خود ، کایام آمریمفاد پ یها رو ن بحثیدر هر حال پس از ا

 به رابط آمریکا یکردم و در مالقات بعد ادداشتیقاً یان کردند. من آن را دقیرا ب
 ن شرح بود:یاطالع دادم. جواب به ا

ک یبرخورد مسلحانه تحر یها برا یا د كه تودهیا ن كه گفتهیاول ا»
كات از جانب ین تحرید؟ ایه بدهئد كه ارایدار یا مدركیكنند چه سند  یم

ک ی، ن به نظر مایبه دنبال بهانه هستند. همچن آن هاخود ارتش است. 
ن بهانه یشود تا ا یده میها د ستین ارتش و كمونیب یا  ائتالف اعالم نشده

ها و ارتش لطمه به  ستیبه دست ارتش داده شود. هدف هماهنگ كمون
 است. یاعتبار جنبش اسالم

محافظت قانون »ید كه منظور از حركت ارتش براین كه روشن كنیدوم ا
ا یآ ؟ندهیآ یارتش براا حفظ یا حفظ سلطنت است یآ ست؟یچ« یاساس
در صورت « ا حفظ ارتشیحفظ سلطنت است »و هدفشان  هاآن ینگران

 كند.  یفرق م مسألهفرض دوم 
، برند ین میل را از بیها تمام وسا ییكایا درست است كه آمرین كه آیسوم ا

 «سازند؟ یا از كشور خارج می
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، وانیسولشنهاد یبر حسب پ هاآنکه  ن روشن بودیکا همچنیام آمریاز پ
ان سران انقالب و ارتش در تهران یم یاصرار دارند که ارتباط، رشان در تهرانیسف

به ستند و ین ین تماسیانقالب در تهران حاضر به چن یشورا ید. اما اعضاشوبرقرار 
ن یاند که به رهبران داخل چن خواسته آقای خمینیها از  ییکایآمر همین دلیل

شما از »ن بود که یکا ایبه آمر آقای خمینیح یجواب صرند. یرا بنما یا هیتوص
 «.دیکن یریکودتا جلوگ

 
 گفتگو با فرماندهان ارتش -30

 آقای خمینیانقالب نظر  یشورا یان سران ارتش با اعضایاما در مورد تماس م
موافق نبودم اما  این نظربا من  ست.ید نین بود که تماس و مذاکرات مفیدر ابتدا ا

 یدكتر بهشتمنعکس کردم. ، یدر تماس تلفن، یدکتر بهشت یبه آقا را عیناًآن 
ل یاز قب، برسد آقای خمینید به اطالع یتهران که با یجار یضمن گزارش کارها

ه یگفتند که اعالم، تهیکم این ها در کار یا توده یو کارشکن نفتی تهیكمت یموفق
 است.ار حسن اثر داشته یآقا در مورد ارتش بس یهیو ابالغ

که قرار بود با ، ش را به قم تلفن زد و گزارش سفر خود یدكتر بهشتروز بعد 
 یشورا ت دریعضو یبرا یا ه ندیز مشترکاً نماین هاآنگانه صحبت کند تا  مراجع سه

د بود و دو نفر از یار مفیداد و گفت سفرش بس، کنند یانقالب انتخاب و معرف
 را بعداً خواهند گرفت. ییم نهایتصم یاستقبال کردند ول( اسم نبردند) مراجع

د بودن یضرورت مف علل وی درباره یبهشت یان آقایدر مورد تماس با نظام
شان را به اطالع یحات ایو از من خواست که توض داد یحاتیان توضیتماس با نظام

 بدهم. یآقای خمینی برسانم و جواب آن را فور
حات یشان توضیرا من همان روز به آقای خمینی دادم. ا یبهشت یگزارش آقا

کننده دانستند و از من خواستند که در مورد تماس و  را قانع یدکتر بهشت یآقا
 غام بدهم که:یان پیمذاکره با نظام

ها  ید كه حال ارتشینان بدهیاطم ،دیرا دلگرم كن هاآن، دیریتماس بگ»
 «.كه عمل نشودد ینده یاما قول ، بهتر خواهد شد یلیخ

ان یظاهراً تماس م اطالع داده شد. یبهشت یناً به آقایع این پیام همان روز
آقای  .هم داشت یدیج مفیو نتا ارتش برقرارشده بود یانقالب و امرا یشورا یاعضا

 55هم این تماس ها را تأئید کرده اند. هاشمی رفسنجانی 
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***** 
مطالب ، کایآمر یوزارت امور خارجه یندهیبا نما یقبل طبق قرار، حال به هر

افت یگفت که بعد از در یاو خواندم. و یبرا یتلفنی مکالمه کیآقای خمینی را در 
 جواب تماس خواهد گرفت.

 
  3353ژانویه  35 ،25دی ماه  55ن پیام یدوم-33

صورت  19ه یژانو 11ا ی 11با  برابر 31ماه دی 11یا  16دیدار دوم در روز 
 یکا مطالب خود را از رویآمر یوزارت امور خارجه یندهیدار نماین دیگرفت. در ا

 کردم: یادداشت میرا عیناً  هاآن یخواند و من ترجمه یم یا نوشته
 رسانم یر را به اطالع میاز طرف دولتم مطالب ز یندگیبه نما»   

ران است هم به خاطر یها در ا یزیان دادن به خونریما پا ین نگرانیاول -3
حل  ط مناسب جهت راهیبه وجود آوردن شرا یت و هم برایاحترام به بشر

 ران.یبحران ا یاسیس
، انیرنظامیان و غین نظامید بین است كه برخورد شدیاحساس ما ا -5

رممكن یغ یمشكل و حت یلیكار را خ، میداً مخالف آن هستیكه ما شد
 یروهایاما از همه نبنابراین  م.ینده ثابت را به وجود آوریک آیكه ، سازد یم

ز را یآم م كه راه حل مسالمتیكن یران خصوصاً ارتش دعوت میا یاسیس
 انتخاب كنند.

هستند ، را دارند آقای خمینیاز  یرویپ یكه ادعا یان كسانیدر م -1
 یآور جمع یبرا یا لهیها كه مذهب را ولو موقتاً وس یا ر تودهینظ یكسان
  یبرا یگرید یها حل راه یوقت وصخصبه برند.  یمردم به كار می توده

( ها ستیكمون) نیریها و سا یا م كه تودهیر نباشد. ما معتقدیپذ امكان هاآن
م یداً خطرناك هستند. ما معتقدیهستند اما شد ینسبتاً كوچك یها هوگر

 یرا خنث هاآن یتواند كارها یمعقول م یاسیس یها كوشش یتنها ادامه
 سازد.

 یا ورزد كه موضوع ائتالف نوشته نشده یاصرار م مسألهن یا یدولت ما رو
ش از همه یم كه ارتش بیست. معتقدیها درست ن یها و ارتش ستین كمونیب

آقای ها كه در ارتش مخالف  یها ترس دارد. در واقع بعض ستیاز كمون
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ر یا سایها و  یا تحت نفوذ توده یهستند معتقدند كه و خمینی
ن ارتش را یولئود مسیم كه بایل ما معتقدین دلیهاست. به هم یافراط

 ران است. یم در ایسو ضدكمون یا ضدتوده آقای خمینی م كهیمتقاعد ساز
و ارتش  آقای خمینین یتواند كمک كند كه مذاكرات الزم ب یكا میآمر

 یم و آن را ضروریكن یت میرا حما یا ن مذاكرهیاً چنیشروع شود. ما قو
منظم  ی ک مذاكرهی یاحساس اعتماد را كه برا میتوان یم. اما ما نمیدان یم

 ی ک رابطهیتنها با ( احساس اعتماد) نیم. ایاوریالزم است به وجود ب
 د.یآ یاهلل و ارتش است كه به وجود م تین آیم بیمستق

است كه در  یت دارد. اطالعات ما حاكیفور ین مذاكراتیم كه چنیما معتقد
ن امر یكند كه ا یها رشد م یا از توده یبانین كارگران پشتیدانشگاه و در ب

تواند مشكل و خطرناك  یرا م یانتقال ی خود تحوالت مرحله یبه نوبه
 كه شده بود: یسؤالسازد اما پاسخ سه 

د از ین جواب بایست؟ بهتریارتش چ یریگ ن كه جهتیا مسأله( 3س 
از  ا ارتشیات خود ما: آیباشد. اما نظر آن هاو تماس با خود  سؤالق یطر

تاً یارتش ماه ؟جانات حاصله از آنیا از هیترسد  یاهلل م تیآ یبرگشت فور
انات سال یخواهد كه جر یخواهد آرامش باشد و نم یكار است و م محافظه

نده مبهم نگران هستند و خطر یان از مجهوالت و آینظام .ابدیقبل ادامه 
 آن هام با یمذاكرات مستق . بنابرایننندیب یها را م یا توده یروزیرشد و پ

 است. یضرور
ا منظور یآ« یمحافظت قانون اساس»ی در مورد نظر ارتش درباره( 5س 

د. اما ید و فهمیپرس آن هاد از خود یا حفظ خود ارتش؟ بایسلطنت است 
فرع بر حفظ آرامش در جهت  یت قانون اساسینظرات ما: محافظت و حما

د ین و مردم باا یاسیس، انینظامنده است. هركس از یروشن شدن جهت آ
كا قانون یست. به نظر آمرآن هادر انتظار  یاز قبل بدانند كه چه سرنوشت

كا معتقد است كه ین و مقررات را روشن كرده است. آمرین قوانیا یاساس
ل ین دلیرفتار كنند. به هم ید خالف قانون اساسینبا اننه ارتش و نه مخالف

م جاانیخالف قانون اساس یم كه عملیا خواستهداً یاست كه ما از ارتش شد



   

  

 181 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

هم بخورد راه ه ب ین است كه اگر چهارچوب قانون اساسی. ترس ما ادهدن
م كه قانون ییگو یمهم است كه ما نم یلین خیشود. ا یها باز م یا توده یبرا

جاد یم ایم. اما ما معتقدیكن ید میر كند و تأكیید تغیتواند و نبا ینم یاساس
و  یكپارچگی م اگریر مهم است. ما معتقدییتغ یمنظم براان یک جری

ارتش  یانسجام ارتش حفظ شود امكان آن وجود خواهد داشت كه رهبر
 ت خود قرار دهد.یشود مورد حما یكه انتخاب م یاسیهرگونه فرم س

است ما  یجواب مطلقاً منف -یفن یل نظامیدر مورد وسا( 1س 
م كه یخواه یم. ما میرا حفظ كن ارتش یكپارچگیم كه قدرت و یخواه یم
، داند یدفاع خود الزم م یران برایرا كه دولت ا یل فنیارتش وسا یروین

 «داشته باشد.
 معاون وزیر امور) ساندرزکه  یاناتیب یکا دربارهیدولت آمر مأمورسپس 

ر یبه شرح ز یحاتیراد کرده بود توضیا كایآمر ی كنگرهران دریا مورد در( خارجه
 داد:

خود را خودشان ی ندهید سرنوشت آیان بایرانیساندرز گفته است ا -3»
م كه با ارتش مذاكره یكن ین است كه ما از شما دعوت مین كنند و اییتع
 د. یكن

 تأییدرا  یانات قانونیكا جریساندرز گفته است كه دولت آمر -5
د از یرات بایین تغیم. ایستیالزم باشد ما مخالف آن ن یراتییكند. اگر تغ یم

ها در  یرانیای ان منظم و كنترل و حساب شده باشد و همه یک جریق یطر
 .ت كنندیآن شركت كنند و آن را حما

ت یران حمایكا از استقالل ایساندرز گفته است كه دولت آمر -1
از  یریاهلل در جلوگ تیاالت متحده و هم طرفداران آیكند. به نظر ما هم ا یم

منافع مشترك ، ها خواهد بود به نفع روس ماًیها كه مستق یا نفوذ توده
 .دارند یدیشد

چهار ، از طرف دولتم یندگیبه نما، ن حرفیان به عنوان آخریدر پا
 كنم: یم ر را مطرحیز سؤال

 ران؟یكا در ایآمر یها یگذار هیسرنوشت سرما -3
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 فروش نفت به غرب؟ یندهیآ -5
 كا؟یران با آمریا ینظام، یاسیروابط س یندهیآ -1
 «ه؟یروابط با روس -1

 قای خمینی درآروشن بود.  ت باالسؤاالتمام شد. پاسخ به  یمطالب و نجایا در
باال  مسائلخودشان را درباره  یها یریگ متعدد موضع یها یها و سخنران مصاحبه

 یپاسخ بدهم. اما پاسخ یت وسؤاالبه  ن جااهم توانستم یان کرده بودند. من میب
دادم و جواب آن را پیغام را می بایدکرد. من یمن صحبت نم یندادم. او برا

 ت شما را مطرحسؤاالار خوب یدادم. به او گفتم بس یگرفتم و به او م یم
بار خواستم  یب مین ترتیشان را به شما خواهم داد. به ایو سپس جواب اکنم می

من  ها از جواباً یستم و ثانیکه من طرف مذاکره با شما ن یادآور شومبه او  دیگر
صحبت « دولتش»قاً همان طور که او از جانب یست از آقای خمینی است. دقین
 کردم.بودم و صحبت می مأمورکرد من هم از جانب رهبر انقالب  یم

گفتند  ید و میرس یبه نظرشان م یاوقات آقای خمینی مطالب یگاه، به عالوه
ر پاسخ یتأخ یعنیوه عمل ین شیق بود. و باالخره ایار جالب و عمیکه از نظر من بس

 م.یها را اتخاذ کن استیها و س ن جوابیداد که بهتر یبه ما امکان م
م گرفت. پس از جاانلوشاتو  نوفل یز در رستوران مسافرخانهین مالقات نیا

خود را دادند که در دیدار سوم  یها شان پاسخیگزارش مذاکرات را دادم و ا، مالقات
 داده شد.

 
 31،3،53 برابر 25ماهدی 51 -پیامسومین  -35

صورت گرفت. پاسخ آقای  11،1،19 برابر 31 ماهدی 11 در سومین دیدار
 خوانده شد: ریناً به شرح زیخمینی ع

سه مرحله  یانتقال یمرحله ینده برایآ یاسیس یدر مورد برنامه»
 شده است: ینیب شیپ

م یدولت موقت سوم تنظ یدوم معرف، انقالب یس شورایاول تأس یمرحله
عمل  ید كه بعداً به موجب آن قانون اساسیجد یب قانون اساسیو تصو

د. شما با یكن یها را باز م یا م كرد. با عقب انداختن كارها دست تودهیخواه
جه یق و در نتیارتش باعث تعو یا آن دولت و شلوغین دولت یت از ایحما
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د خود ید و بگذارید. كنار برویتشتر ما هسیها و باعث زحمت ب یا  رشد توده
د. ییم. ارتش را هم وادار به سكوت و عدم دخالت بنمایمان را بكنیما كارها
ب ین ترتیتواند بكند. اما اگر وضع به هم ینم یكار یا ست نه تودهینه كمون
كنند و باعث زحمت  یها رشد م یا شود و توده ینم یابد كاریادامه 

 .شوند یم
 اند: كه مطرح كرده یسؤالاما در پاسخ چهار 

 ران:یكا در ایآمر یگذار هیسرما -3س 

 یها تیت فعالیو ماه یگذار هین سرمایف ایاز كم و ك یط فعلیدر شرا -الف
 م.یندار یآنان اطالعات كاف

ر موارد مشابه حفظ ین مورد و سایما در ا یمش است و خطیاساس س -ب
 و توسعه و عمران كشور خودمان است. یمصالح مل، استقالل مملكت

 یبستگ یاسالم یجمهور یندهیدولت آ یها یزیر مر با برنامهان یا -ج
  یم كرد. به وابستگیخود را زنده خواه یمثالً به طور قطع ما كشاورز، دارد

ت را در امور ین امر اولویم داد. ایان خواهیبه خارج پا ییغذا یازهاین
ن برنامه و تحقق اهداف یا یدر رابطه با اجرا كند. یان میما ب یكشاورز
 انجامد یدان ید مینده ممكن است آنچه را كه الزم و مفیدولت آ یكشاورز

 ها. ییكایاز جمله آمر یخارج یها یبا كمپان یجمله همكار ازدهد 
افت. ما خواستار یكماكان ادامه خواهد  فروش نفت به غرب -5س 

اند. ما به  م. كشور ما را خراب كردهیكشورمان هست یاصالح وضع اقتصاد
نفت  یها بر سر چاه یم از گرسنگیخواه یم. نمیاز داریمد نفت نآدر
مت عادالنه روز یم. به قیفروش یان آن میلذا نفت خود را به مشتر -میریبم

. ما یگریز دیم نه چیكن یافت میم و ارز دریفروش یبه هر كس كه بخرد م
 م فروخت.ینفت نخواه اسرائیلو  یجنوب یقایفقط به آفر

 كا:یبا آمر ینظام -یاسیروابط س -1س 
ه یآنان عل یها استیم. ضد سیستین یچ كشور و ملتیما اساساً ضد ه -الف

كا یم. هرگاه روش دولت آمریهست آن هامصالح ملت خودمان و ظلم 
دست ، نانه شود و دست از دخالت در امور ما برداردیب برخالف گذشته واقع
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جنبش ما را ، بردارد، یرارتشیو غ یاز ارتش، دزد و فاسد یت مردمیحمااز 
روابط دوستانه  هاآنو استقالل ما احترام بگذارد ما با  یبفهمد و به آزاد

و اقتصاد كشور به علوم و فنون  یكشاورز یتوسعه یم داشت. ما برایخواه
و احترام متقابل  یبا دوست، میاز داریكا نیغرب خصوصاً آمر یو تكنولوژ

ق مردم ما ید بداند كه تنفر عمیكا بایاما آمر م.یم رابطه داشته باشیتوان یم
از آن به بعد و  هاآنو دخالت ممتد  3115 یل كودتایكا به دلینسبت به آمر

از دل مردم ما برود.  یست كه در مدت كوتاهین یت از شاه امریحما
ر ییاستش تغینشان دهد كه س تواند آن را جبران كند و عمالً یكا میآمر

 كرده است.
را  آن هام. یستیران موافق نیا یبرا یم نظامیعظ یها د سالحیما با خر -ب

 د.یم و نه مفیدان یم ینه ضرور
م و یعظ یها د سالحیجه ثبات منطقه را ما نه در خریران و در نتیثبات ا -ج

استقالل ، یدموكراسی م بلكه در توسعهیدان یتش بزرگ مک ارینه در 
شئون  یع مردم در تمامیو شركت وس یهمكار، یعدالت اجتماع، كشور

 م.یدان یكشور م
 ینظام یهانامیمثبت است و لذا در پ یطرفیما ب یاست خارجیس -د

 م.یكن یشركت نم
م كرد و نه به صورت یما نه به صورت ژاندارم منطقه عمل خواه -ه

 منطقه. یر كشورهایانقالب به سا یصادركننده
هم سوابق  هاآنكاست. ما از یر آمریناً نظیع، هیروابط با روس -1س

هم اگر بخواهند  هاآناند.  ت كردهیم شاه را حمایهم رژ هاآنم. یدار یتلخ
هم اگر به ما  هاآنم. یكن یدر امور ما دخالت كنند مقابله و مقاومت م

ما دخالت  یامور داخلدر ، احترام بگذارند و مصالح ما را محترم بشمارند
كه به خدا  یم داشت. اما ما خود را با مردمیخواه یدوست هاآنبا  و نكنند

 ن خدانشناس.یم تا با ملحدیكن یتر حس م کیمعتقدند نزد

 و باالخره:
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 یا و منطقه یالملل نیب یاسیس یها ل فشار و جنجالیما خواستار تقل -3
 ها. د جنجالیک و تشدینه تحر، میهست

، میاز داریمملكت به آرامش ن یساختن مجدد كشور و آبادان یبراما  -5
م یها شركت نخواه یبند كات و تشنجات منطقه و دستهین در تحریبنابرا
 كرد.

ق یحل را از طر راه، ر دولیبا سا یجهان یاسیس مسائلدر مشكالت و  -1
 «م.یدان یو در سطح سازمان ملل م یاسیمذاكرات س
 کرد:  سؤالکا یدولت آمر ی ندهیباال نماان مطالب یبعد از ب

د. یخاتمه ده یداخل یزید به جنگ و خونریخواه ید كه میا گفته شما»
ن است كه قبل از یما ا یم. اما ترس و نگرانیم و كوشش داریما هم موافق

و اعالم دولت موقت  یر عوامل مهم و قابل توجه معرفیتماس با ارتش و سا
اهلل  تیات آیم نظریمند عالقه منجر شود. یثانو یها سکیبه بروز ر یانتقال

 «م.یرا بدان
ر عوامل یسا»ح بدهد که منظورشان از یل از او خواستم توضاؤن سیدر مورد ا

ست؟ گفت یچ، است other significant elementsکه ترجمه «مهم و قابل توجه
 دهد. یکند و جواب م یم سؤال، داند ینم

**** 
و  گزارش شدبه آقای خمینی ناً یکامل مذاکرات عمتن ، دیداراین از پس

ح دادم که یکرده بودم اطالع و توض سؤالرا هم که مبهم بود و  یموضوع قسمت
اشخاص و  یکا روید ممکن است دولت آمرین مطلب را گفت به نظرم رسیاو ا یوقت

رات ییهم در تغ آن هاخواهند که  یب مین ترتینظر دارد و به ا یخاص یها گروه
ن یممکن است ما را در شناخت ا آن هاحات یو توض سؤالم باشند. یسه یانتقال

 دهد. یاریمسأله
 سؤالکا تلفن زد و جواب ینده دولت آمرینما 11،1،19 برابر با 31ماه دی 51در

 ر داد:یباال را به شرح ز
 یبرا یا و برنامه یاسیان تحول سینده و جرینسبت به آ یریگ میدر تصم»

باشند  یكنندگان اصل د خود مردم شركتیبا، به وجود آوردن حداكثر ثبات
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روها را یشود كه حداكثر ن یانتخاب كنند و سع هاآنرا خود  یو عناصر اصل
 «رد.یدربر گ

 ن جواب بالفاصله مراتب را به اطالع آقای خمینی رساندم.یافت ایپس از در
 

 51،3،53 با برابر 25 بهمن 1 -چهارمین پیام -31
لوشاتو  همان رستوران نوفل در 11،1،19 با برابر 31بهمن 1در ن دیداریچهارم

 خواند:  ینوشته مطالب خود را م یصورت گرفت. مجدداً از رو
 از جانب دولتم موظفم چهار نكته را به اطالع برسانم:»
، كندین امر شریاهلل هم با ما در ا تیو فرض ما آن است كه آ، ما یبرا -3

 هدف است.، ها یاز دخالت خارج یمستقل و با ثبات و جداران یا
ق آن یهست كه از طر یدر قانون اساس یان كافیم كه جریما اعتقاد دار -5

م سرنوشت مملكت یتوانند با آرامش در تنظ یم یاصل یروهاین یتمام
 شركت و دخالت كنند.

م یقک حركت و برخورد مستیب و اجرا نشوند و یانات تعقین جریاگر ا -1
ج یبا نتا، فتدیممكن است اتفاق ب یاز قانون اساس یجدا، یخارج

عوامل  یجمله برا از، ستیركمونیغ یروهاین یتمام یز آن برایآم فاجعه
از من خواسته شده است كه توجه  موردن یبانان آنان. در ایو پشت یمذهب

خود را از  یبانید حزب توده جلب كنم كه پشتیجد« هیانیب»شما را به 
 شته است.انقالب و دولت موقت اعالم دا یشورا

ن یاهلل در ا تیهنوز زود است كه آ یط كنونیم كه در شرایكن یما فكر م -1
 «ران برگردند.یزمان به ا

 گزارش شد. آقای خمینیناً به یمطالب ع ن دیداریپس از ا
ن بود یو بحث مطالب پیام ارسالی پرداخته شد.استنباط ما ا یسپس به بررس

حفظ ، است یسلطنت یکه مشروطه یفعل یها اصرار دارند قانون اساس ییکایکه آمر
خواهند ما را از  یم 5م در بند یرمستقیغ اًیثان شود و اعتبار خود را از دست ندهد و

ستند یل نیما ثالثاًبترسانند و  یر قانون اساسییدر صورت تغ، موهوم« فاجعه»ک ی
که  ین امر مصادف بود با زمانیران برگردند. ایبه ا ین زودیبه ا آقای خمینیکه 

به تهران  یبازگشت فور یشاه از کشور خارج شده بود و آقای خمینی خود را برا



   

  

 188 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

 را بسته بودند. هاارتش فرودگاه و اریبختاما ، آماده ساخته بودند
کا یآمر یندهیغام امروز نمایدر بستن فرودگاه تهران و پ اقدام دولت و ارتش

 یلیکرد وگرنه دل یم یا ک توطئهی ت ازیران حکایبازگشت به ا ریتأخ یدرباره
حزب  یهیها از اعالم ییکایآمر، رابعاًداشته باشند.  ین اصراریچن هاآننداشت که 

کنند و  یبردار بهره خواهند یانقالب و دولت موقت م یاز شورا یبانیتوده در پشت
 م را بهانه قرار بدهند.سیترس و وحشت موهوم از کمون

، ها بستن فرودگاه و های بختیارن نکات و با توجه به سیاستیا یپس از بررس
به تهران  آقای خمینیاستقبال  یها نفر برا ونیلین که میحساس بود و ا یلیکه خ

ن با یو همچن، شد یداده م یدیو کشتار شد یریآمده بودند و هر آن احتمال درگ
نگاران و  روزنامه یریع سنندج و دستگیدانشگاه و وقا یتوجه به کشتار روز قبل جلو

ه کردندکه آن را یها ته ییکایآمر یبرا یزیآم دیغام تهدیپ آقای خمینی، رهیغ
م یکا تسلیآمری خارجه وزارت امور یندهیدار به نماین دیادداشت نمودم تا در اولی

 آمده است. یغام در گزارش مالقات بعدین پیمتن ا. کنم
 

 55،3،53برابربا 25بهمن5 -پنجمین پیام -31
کا مجدداً تماس گرفت و یدولت آمر یندهینما 11،1،19 با ابررب 31بهمن 1در

اشخاص  یاطالع داد که بعض ابتدا او ن مالقاتیکرد. در ا یدرخواست مالقات فور
اند  کا تماس گرفتهیآمر یبا مقامات دولت« ینیخم اهلل تیآ ینده رسمینما»به نام 

که  یغام ویو پ سؤالر؟ متن یا خیصحت دارد  یزین چیا چنیاند. آ گفته یو مطالب
 ن است:یخواند چن ینوشته م یاز رو

باشند و به  یم ینیاهلل خم تینده آیهستند كه نما یمدع یاشخاص»
اند.  مراجعه كرده ییكایتجار آمر یا بعضیاشخاص در مقامات دولت و  یبعض
ن اشخاص یاوقات ا یصحت دارد؟ بعض ین امریا چنیم آیم بدانیخواه یما م

خواهند كه اسناد و مدارك  یاهلل و م تیآ یندهیكنند به نام نما یمراجعه م
اهلل در  تیندگان آیخود را نما آن هاكنند.  یكا را بررسیران و آمریروابط ا
د یبا ینیاهلل خم تیم كه آیكنند. ما معتقد یم یمعرف یو دولت یرسم مسائل

ع ین وقایاهلل بدانند كه ا تیم كه آیخواه یباخبر بشوند. ما م مسائلن یاز ا
م یشان را بدانیم شد كه نظرات ایار خوشوقت خواهیافتند. ما بس یاتفاق م
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اهلل هستند  تیآ یندگینما یكه مدع ین اشخاصید با ایگونه باه كه چ
 .«كنیم برخورد

د و بعد یرا ببر هاآنهستند نام  ین اشخاص چه کسانیمن که ا سؤالر برابر د
اسم برد که مراجعه « نوربخش»به نام  یاز شخص ید من باالخره ویاز اصرار و تأک

 کند. یرا بررس یکرده است و خواسته است که اسناد
و  نوربخش یمجتبکا به نام یم آمریمق یرانیک ای یها ان تماسیجر من از
 یآن را درجا مطلع بودم و آقای خمینیبا  منیفراش به نام  ییکایدوست آمر

 یندهینما»را به نام  ییها ن تماسیچن هاآنا ین که آیا ام. اما ازشرح داده یگرید
ن یخبر بودم و همچن یب، اند کرده ییها ن درخواستیاند و چن گرفته« آقای خمینی

دارد؟ مطمئن نبودم و  یبا طرح آن چه نظرکا ینده دولت آمریروشن نبود که نما
 ،درست باشد ییکایمراجعه نوربخش به مقامات آمر یعنی، یاگر اصل خبر و

اورم او واقعاً یدرب توانستم سر یم روشن نبود و نمیبرا ین کاریچن یاو برای زهیانگ
 بوده است. یزیبه دنبال چه چ
 ین شخصیچن، اطالعات مناساس  آن بود که بر، ما در آن مرحله یاما مهم برا

نده یبه نما ن جااهم در بنا براین از جانب آقای خمینی نداشته است. یتیمأمور
با وجود ندارد.  یزین چیاست و چن یمنف یو سؤالکا گفتم که جواب یدولت آمر
 آن را خواهم داد. یاو را مطرح کرده و جواب قطع سؤالبه او گفتم که این حال 

 یر برایرا به شرح ز کایام آقای خمینی به دولت آمریپ یپس از اتمام سخنان و
 او خواندم:

 
بلكه ، رانیملت ا یارتش نه تنها برا یار و سران كنونیات بختیكارها و عمل»

سخت ، رانیكا هم در اینده خود آمریبه خصوص آ كا همیدولت آمر یبرا
اوضاع  یدرباره یدیضرر دارد. و من ممكن است مجبور شوم دستور جد

ار اطاعت ید كه از بختیه كنیران بدهم. بهتر است شما به ارتش توصیا
ار و یات توسط بختین عملیا ین حركات بردارند. ادامهینكند. دست از ا

بار آورد. اگر او و ارتش در امور ه بزرگ ب یا سران ارتش ممكن است فاجعه
ن گونه یندارد. اكا یآمر یبرا یم ضرریدخالت نكنند و ما ملت را ساكت كن

ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواهد شد. ملت از من ، حركات و رفتار
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من به وجود  یبرنامه یدارد و ثبات به دستور من و با اجرا یشنو حرف
د كه رفع ید دیمن دولت موقت را اعالم كنم خواه یخواهد آمد. وقت

 یكا دشمنیآمر د كه ما با مردمید دیاز ابهامات خواهد شد و خواه یاریبس
فقه و احكام  یكه بر مبنا یاسالم ید كه جمهورید دیم و خواهیندار یخاص

و به نفع صلح و آرامش  یست جز بشر دوستین یزیاستوار است چ یاسالم
ران ثبات یاز رفتن ما به ا یریها و جلوگ ت است. بستن فرودگاهیبشر یهمه
د. از جانب یت نمایتثبزند. نه آن كه اوضاع را  یش برهم میش از پیرا ب

طرفدار من خواسته شده است كه اذن بدهم بروند فرودگاه را  یروهاین
مسلح از  یروهاین نیام. همچن نداده ین اذنیبازكنند با زور. اما من هنوز چن

ان دادن به یپا یر درخواست عمل برایجمله عشا از، یرنظامیو غ ینظام
دهم كه كار با  یح میام و ترج اند. اما من هنوز اذن نداده كرده یوضع كنون

 «مسالمت تمام شود و سرنوشت مملكت به دست ملت سپرده شود.
 کا بود.یآمر یوزارت امورخارجه یندهین تماس و مالقات نماین آخریا

**** 
اگرچه ، افت شدیدر هاآنکه از  ید بودند. مطالبیها در مجموع مف ن تماسیا

ش به دست یکم و ب یالملل نیها و مطبوعات ب مطالب روزنامه یریگیق پیقبالً از طر
کا هرگونه شک و یدولت آمر یرسم یندهیاز جانب نما هاآنان یاما ب، آمده بود

ن برد و یحساس از بی آنان در آن مرحله یها تیها و اولو د را در مورد برنامهیترد
طرف مقابل را  یها کیو تاکت یمش خط، م بهترین امکان را داد که بتوانیبه ما ا

داده  یها ن جوابیهمچن و به عمل آوریمم و متقابالً اقدامات الزم را یکن یبررس
 یها هیانیها و ب شتر از آنچه که در مصاحبهیب یزیچ، کاینده دولت آمریشده به نما

مثبت در مجموع ، ها ن تماسیا به همین دلیل نبود.، مطرح شده بودند یعلن
 خ است.یبا تار ییقضاوت نها، البته .شدند یابیارز

را  هاآن امامان خط یکه دانشجو یجاسوس یان اسناد النهیم متأسفانه در
ها وجود ندارد. همان طورکه در متن  ن تماسیا ی ازگزارش، اند منتشر ساخته

 یخود را از رو یها امیمطالب و پ، کاینده دولت آمرینما، حات باال آمده استیتوض
های این ن گزارشیاز آن مطالب و همچن یخواند و قطعاً رونوشت ینوشته و تلکس م

بدون شک  هاآنشده است. انتشار  یکا در تهران فرستاده میسفارت آمر بهشخص 



 کیپلماتید یو گفتگوها دارهاید 190 

کشورمان در آن مرحله  یخیتار یدادهایرو یایشتر زوایچه ب در روشن شدن هر
با  زریها یها مربوط به تماس هایگزارش خصوصبه حساس مؤثر خواهد بود. 

 انقالب. یشورا یسران ارتش با اعضا یها ران و مالقاتیان ایرنظامیان و غینظام
 

 های پاریستماس بازتاب -32
رهبران انقالب ایران در داخل و خارج از کشور با مقامات  میانو گفتگو  تماس

 داشته است.  متفاوت یهابازتاب آمریکا
اند اما ها اشاره کردههای خود به این تماسی در نوشتهیامنابع آمریکبرخی از 

برخی  . دراندنکرده مطلبی را عنوان ها و مذاکرات یامپمحتوای  ها ازآنیک از  هیچ
 از این منابع آمده است:

 هااین تماس یدرباره« سقوط آمریكا در ایران»نویسندگان کتاب -1
 نویسند:می

ای وجود دارد مبنی بر عالقه آمریكا به راه حل مثبتههم چنین شواهد »
ای با خمینی. در پاریس یک نفر از مدیران بخش سیاسی شده مذاكره

نماینده رسمی ) تماس با ابراهیم یزدی در، وارن زیمرمن، سفارت آمریكا
كه  . درحالیلوشاتو بوددر نوفل( های طوالنی در آمریكاخمینی برای مدت

این واقعیت كه ، ها در دست نیستمحتوای مذاكرات آن زاكمترین اطالعی 
دهد كه نشان می، و مذاكرات در حال پیشرفت بوده استها صحبت

 51 «.ها حاضر بودند با خمینی وارد معامله شوندآمریكائی
ها اشاره کرده ایران نیز به این تماس آمریکا در آخرین سفیر، سولیوان-1
 است:
آمریكا به سفارت ما در پاریس دستور داد كسی  یوزارت امور خارجه»

را معین كنند كه بتواند با ابراهیم یزدی مالقات نماید. كسی كه انتخاب شد 
وارن زیمرمن رئیس قسمت سیاسی سفارت بود. زیمرمن یک كارمند 

رای این جكرد. وی در ادقت اجرا میه كه دستورات را بدار بود سابقه
اهلل ک رستوران كوچک نزدیک اقامتگاه آیتدستور دو یا سه بار در ی

. اما چون دستورالعمل وی پاریس با یزدی مالقات كرد یخمینی در حومه
عالوه او از اوضاع داخلی ایران هم اطالعات زیادی نداشت ه محدود بود و ب
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برداشت كلی با نتایجی  ها چندان مفید واقع نشد. با وجود ایناین تماس
اهلل هم از یكسان بود و اطرافیان آیت، دست آورده بودیمه كه ما در تهران ب

جلوگیری از  مند بههعالق نگران بوده واحتمال برخورد بین مردم و نظامیان 
 51. «چنین برخوردی بودند

ی اهم به مذاکرات تهران بین مقامات سفارت آمریکا در تهران با اعض سولیوان 
دهد که از مفاد مذاکرات پاریس آگاه نشان می کند و همشورای انقالب اشاره می

 هیچ سندی از کردندمنتشر  امامبوده است. اما در اسنادی که دانشجویان پیرو خط 
 ها منتشر نشد.مذاکرات پاریس یا مذاکرات مرحوم دکتر بهشتی با آمریکائی

های پاریس تماسمورد  رد دولت کارتر یوزیر خارجه، سایروس وانس-1
 :نوشته است

منظور ایجاد ه كید نمودم كه اقداماتی بأت، دنبال پیشنهاد سولیوانه ب»
گیرد. در آن زمان ارتباط میان نظامیان  انجامخمینی و نظامیان تفاهم میان 

و نمایندگان خمینی در تهران برقرار شده بود. روز شانزدهم ژانویه رئیس 
از طریق مینی خكه تماس خود را با یكی از اطرافیان  جمهور موافقت كرد

رئیس قسمت ، وسیله وارن زیمرمنه غیر رسمی برقرار كنیم. این ارتباط ب
افیان غیر سیاسی سفارت ما در پاریس برقرار گردید. زیمرمن با یكی از اطر

كه ارتباطات نزدیكی با روحانیان ، نام ابراهیم یزدیه مذهبی خمینی ب
 «...مالقات كرد ،ها ظاهر شده بوددر پاریس رابط خمینی با غربی وداشت 

كید كرد كه أزیمرمن در مالقات با ابراهیم یزدی روی این نكته ت»
بازگشت ناگهانی خمینی ممكن است موجب درگیری با نظامیان گردد. از 

از برخورد با خواهد گفتگو با یزدی چنین استنباط شد كه خمینی می
لب را گفت هر چند خمینی با ططوری این مه نظامیان جلوگیری كند. وی ب

جهت حمایت از رژیم سلطنتی مقابله هر گونه اقدامی از سوی نظامیان 
 «با حفظ یكپارچگی و وحدت ارتش مخالف نیست.، خواهد كرد

اهلل محمد ای با آیتهای محرمانهژنرال های ارتش ایران مالقات»
قطعی از آن داشتند ولی نتیجه نماینده اصلی خمینی در تهران ، بهشتی

 «حاصل نشده بود....
به سولیوان و هایزر دستور داده شد كه سعی كنند موافقت بختیار و »
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در  ییزد –ها را با تماس میان آمریكا و خمینی از طریق زیمرمن نظامی
 «لب كنند.جپاریس 
ای كه برای خمینی ارسال شد تقاضا شده بود به نمایندگان در نامه»

نظامیان وارد مذاكره شوند و دهد با دولت بختیار و خود در تهران اجازه ب
سازمان جدید سیاسی ایران با همكاری همه نیرو های موجود در صحنه 

 ( 3) «سیاسی ایران شكل گیرد
بود این موضوع را برای یزدی روشن  به زیمرمن دستور داده شده»

خمینی كند كه آمریكا دولت و نظامیان را به رسیدن توافق با نمایندگان 
من موظف بوده است این نكته را تكرار كند كه رزیم می نماید. ترغیب

نین تفاهمی صورت بپذیرد چبازگشت خمینی به ایران قبل از این كه 
منجر به درگیری شود. و این درگیری به یک فاجعه برای ایران  ممكن است

 «.منتهی گردد
مالقات كرد. ی دبا یز( 3125بهمن  1) 53ژانویه  51زیمرمن روز »

 «یزدی مطالبی را كه از طرف زیمرمن عنوان شده بود به دقت یاداشت كرد.
د او جواب خمینی را به زیمرمن ابالغ كرد. پاسخ خمینی عچهار روز ب»
. پاسخ او با این جمله پایان یافته بود كه او ( 5) و همراه با تهدید بود منفی

 «اهد گذاشت.تعیین سرنوشت آینده كشور را به عهده ملت خو
های موجود درباره روش یزدی به زیمرمن گفت كه بسیاری از نگرانی»

مدن دولت موقتی كه وی برای آ خمینی در برابر آمریكا پس از روی كار
خواهد كرد ترتیب انتقال رژیم و استقرار جمهوری اسالمی در ایران تعیین 

-میخواهد شد. یزدی توضیح داد كه این بدان معناست كه آمریكا  برطرف

 یزدی افزود كه رئیس دولت موقت.( 1) تواند با دولت موقت كنار بیاید
كه یک شخصیت سیاسی دموكرات و ،(1) خواهد بود آینده مهدی بازرگان

 .«مورد احترام و طرفدار غرب است
 نقل روزنامه جمهوری اسالمی کتاب او در یاز ترجمهرا مطالب ونس  
 متندر آنچه از. رعایت امانت را کرده باشد که مترجم ام و مطمئن نیستمکرده

 1ی هاکه با شماره، مورد چهارحداقل در، در باال نقل کردم چاپ شده این روزنامه
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 نگی با متن اصلی وجود دارد: اهناهمام مشخص کرده 1 تا
آن لیسی عنوان نامه برای آقای خمینی وجود ندارد و تا گدر متن ان -1

 . که من خبر دارم نامه ای در کار نبوده است جا

ه ب) زیتون یتهدید و شاخه» آقای خمینیلیسی پاسخ گاصل متن ان -1
 «توصیف شده است( عالمت و سمبل صلح

شدن و طرف به معنای وارد مذاکره ، To deal with در اصل انگلیسی -5
 ؛«کنار آمدن»شدن است نه 

خواهد  رئیس دولت موقت احتماالً مهدی بازرگان»در اصل انگلیسی  -1
در  نویسنده کتاب است نه نقل قول از یزدی.استنباط  و برآورد، «بود

احتمالی آینده صحبتی نشده  نخست وزیر یهیچ گفتگوئی درباره
 یآنچه را که نمایندهیزدی  است کههمین متن ترجمه آمده  در بود.

و  کرده استمی یادداشت با دقت، خواندهمی اینوشتهروی  آمریکا از
 خوانده است. مطالب خود را نیز از روی یادداشت می

طی مقدمهای بر ، جمهوری اسالمیی روزنامه سردبیرمترجم کتاب و 
درباره دولت   داوریبه ، هاآن ندانستمستند  وبا قطعی  و، ی وانسها یادداشت

شیطان بزرگ به روابط خود با دولت  ...» مدعی شده است که: موقت پرداخته و
 . «موقت بیش از روابطش با شاه امیدوار بود

ین ا انتشار جمهوری اسالمی انگیزه خود را در یروزنامه سردبیر
دوم مجلس شورای اسالمی چنین شرح  یانتخابات دوره یآستانه در، ها یادداشت

 داده است:
امیدواریم انتشار این مقاالت در روزنامه جمهوری اسالمی به ملت »

بزرگ ایران كمک كند تا از یک سو با بخش دیگری از جنایات آمریكا در 
نتیجه كنار رفتن پرده تزویر از چهره ایران آشنا شوند و از روی دیگر 

مسیری بسیاری از قدرت طلبانی كه به هنگام تكیه زدن بر مسند قدرت 
برخالف مسیر ملت پیمودند و به هنگام انفصال از قدرت نیز در مسیری 

در آینده با شناختی ، دارندهای ملت گام برداشته و برمیمخالف آرمان
تداوم انقالب شكوهمند اسالمی  هتجر صالبت خود در بیشتر به راه پُ

 .«ادامه دهند....
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این مقاالت خود  جمهوری اسالمی دری نویسندگان و مدیران روزنامه
 البته در، را« شیطان بزرگ»های مقامات اند که مطالب و نوشتهاعتراف کرده

سقم  صحت وی درباره اند و نیازی ندیدند کهحجت دانسته، ن خودامورد مخالف
گویا فراموش کردند که خداوند در قرآن ها شک و تردید به خود راه دهند. آن

. شاید «فتبینوا ان جاءكم فاسق بنبئاًیا ایها الذین آمنوا »مجید می فرماید: 
به تبین  تا نیاز ه استدانستی را فاسق نمییمقامات آمریکا هم این نویسنده

دیگر این که اگر به قول  یهاما نکت سف بود.أها باشد. واقعاً جای تمطالب آن
« شیطان بزرگ»، که حتماً خود را مسلمان می دانستند، نویسندگان این روزنامه

آیا این گناهی است برای دولت موقت؟  بود« دل بسته و امید وار» به دولت موقت
حق دل  یحتی پیامبران برگزیده، ابلیس به توفیق خود در انحراف همه آدمیان

آدمیان به  مورد برخی از ولو این که در، . آیا امید ابلیسبوده است امیدوار بسته و
آیا بهتر نبود که  ؟استگناه و جرمی برای آن آدمیان موجب ، نتیجه نرسیده باشد

دادند که عدد و سند نشان می نویسندگان این روزنامه با ادله و براهین و رقم و
حزب  یکرده بود. روزنامه هامیدهای آمریکا را برآورد کدام یک ازدولت موقت 

از روابط شاه  ترحاکم مدعی شده است که روابط دولت موقت به مراتب مستحکم
 .ییتقواخدا از بی پناه بربوده است. آمریکا  با

نظیر ) دولت موقت مورد در دیگری نیز های وانس مطالبدر یادداشت     
آمده ( روزهای بعد از انقالباولین  حمله به سفارت آمریکا در، سفر شاه به آمریکا

ها از موضوع اصلی این نوشته خارج نآکه مقرون به واقعیت نیست و بحث  است
 است.

، خود یبسیار ارزندههنگام تدوین کتاب ، شادروان سرهنگ نجاتی        
با ، است 31انقالب بهمن  تا 51مرداد  11ودتای کتاریخ معاصر ایران از شرح که 

از اعضای شورای امنیت ملی ، گاری سیک اطالع داد کهمن تماس گرفت و 
. تای کرده اسهای پاریس اشارهماسدر خاطرات خود به تدر دولت کارتر  آمریکا

در اختیارش بگذارم تا ها آن تماس ازمرا  هایاو پیشنهاد کرد که یادداشت
نجاتی هم بیاید.  روایت خود ما، هاهمزمان با نقل روایت گاری سیک از آن تماس

چنین ها و گفتگوها تماس آنمورد  در، منهای یادداشتکامل  بعد از چاپ
 بندی کرده است: جمع

، از مذاكرات با زیمرمندر بخش دوم گزارش دكتر ابراهیم یزدی »



   

  

 196 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

، شایستگیطور كامل و مشروح بیان شده است. ه ب، ه دولت آمریكانمایند
سیاسی با یكی از  بیان و استدالل یزدی در مذاكرات قدرت و تبحر

دفاع از انقالب و منافع ایران شایسته  در های ورزیده آمریكائیدیپلمات
 52.«تحسین است

 
 دیدار و گفتگوهای تاجر آمریكائی -31

 اهللاست با مرحوم آیت یکه ظاهراً اصفهان نوربخش یمجتببه نام  یشخص
لئونارد به نام را اش  ییکایب مالقات دوست آمریرد و ترتیگ یتماس م یاشراق

 یمعرف ییکایک تاجر آمریخود را  منیفردهد.  یم آقای خمینیبا  منیفر
ک نفر از یو صرفاً به عنوان ! ! ندارد یکا ارتباطیچ وجه با دولت آمریکه به ه کندیم

 یخواهد خدمت یتماس گرفته و م، ران عالقه داردیکا که به انقالب ایآحاد ملت آمر
صورت  یاشراق یکه با حضور آقا آقای خمینین افراد با ی. در موقع مالقات اکندب

 ن دو نفریامالقات شرکت داشتم.  آقای خمینیز بنا به درخواست یگرفت من ن
 .یدانجاماعت به طول س یک د حدودیشا

را در  دوخاسم کامل و نام هتل محل اقامت  دیدار اول آقای نوربخشدر 
 تصر فریمن شروع به صحبت کرد.ورسای نوشت و داد. سپس بعد از تعارفات مخ

م شده یهای آن روز تنظ ادداشتی یناً از رویکه ع، مشروح مذاکرات این دیدارها
 است به شرح زیر است: 

من تجارت  . کارهستمکا یآمر یو تبعه ییکایک تاجر آمری: من منیارد فرنلئو
، مرد خدان یک مرد خداست. ای، ن مردیاست. ا یبرق یو موتورها یکیلوازم الکتر

 یخدمات بزرگ یخین مرحله تاریدهد. در ا یم انجاممردم خود  یبرا یا معجزه
از  ید کاریکن یم یکا و اگر تصوریمردم آمر( ناخوانا) یدرباره دهد. اگر یم انجام

 یگذرد امر یران چه مین که در ایا، ان کنمیات آن را بیدستم ساخته است جزئ
اج یکنم. شما احت یت میتمام قوا و از ته قلب تقوران را با یاست. من مردم ا یداخل

 اند. کا جنبش شما را خوب نشناختهید. مردم آمریکا داریمردم آمر یبانیبه پشت
 یانسان یران واقع شده است نهضتیکه در ا یک نهضتیالبته  :اهلل خمینیآیت

 عت ازیاند برحسب طب که فطرت خود را از دست نداده ییهانااست. که همه انس
زائد ، ها در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا یرانیکنند. ا یم یبانین نهضت پشتیا
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اند. عالوه بر آن که  دهیرنج د، ن سابق رنج برده بودندیبر آن مقداری که از سالط
 یعموم یها ران را با قتلیمردم ا، اند ر دادهین برده و به غیران را از بیهمه مخازن ا

د تصور یتوان یشما نم -اختناق، هم در زمان پدر و پسراند.  دهیبه خاک و خون کش
تواند تحمل کند  یکه فطرتش حفظ شده باشد نم، یعیبشر طب ها. یکش آدم، دیکن

 رود. یدن آن عنانش از دست میاز شن
 تمام، تمام مردم آزاد و مستقل، اند ستادهیکه مردم ا ین نهضتیدر چن

 و یهمدرد اظهار کنند. از یبانیضت پشتن نهید از ایاند. با کیو بشر شر هاناانس
 مسألهکا ید در آمرین طورکه گفتید همیتوان یشما متشکرم و شما م یبانیپشت

د و در مطبوعات یکن سؤالد یکه آشنا هست هاآن، ها یرانیروشن نشده است از ا
کا ید که بر ملت آمرید هستند منعکس کنیر جاها که مفیون و سایزیکا و تلویآمر

را  یگذرد و کارتر چه کس یران از دست شاه چه میشود که بر ملت امعلوم 
 کند. یم یبانیپشت

ن یان کنم. و آن ایخود را ب یک قدم مطلب را جلوتر ببرم و نگرانی: منیفر -ل
را  آقای خمینی یکنم کارها یم یبانیرا واقعاً پشت آقای خمینیاست که من 

 هاآن! کاستیگروه شما و دولت آمر یم از رابطهایدانم اما من نگران یدرست م
 انجامران حق دارد آنچه را یدانند که ا یم هاآندانند که چه گذشته است  یم
خواهد بود. استنباط  ءد در خألین است که دولت جدیا هاآن یدهد. اما نگران یم

کاست. یو دولت آمر آقای خمینین یاج به ارتباط بین است که احتیمن ا یشخص
ک روابط یم به یکن یم. ما نگاه میکن یک اشتباه را اصالح مین... ما ید ببیکه بگو
تجار که  ینه روابط برخ، ک روابط سالمیاز دارند. یهر دو به هم ن آن ها. یمساعد

که به هم عشق  ین دو انسانیک روابط شرافتمندانه بی، چپاول یروند برا یم
د درست است اما یکن یم یکه خدا گفته است شما هر کار یورزند. همان طور یم
ن است که بد یمن ا ینگران را ببیند. ن مرد خدا جلوترید. و ایجلوتر برو ید قدریبا

را به  ید دولت خوبین ببرید بد را از بیبا! دیاوریبه وجود ب ءخأل ید ولین ببریرا از ب
د و یجلوتر بردار ید قدمیبده انجام یادید کار زید. بایاوریآن به وجود ب یجا

کا یآمر یک تبعهیمن به عنوان  .باشد ید که قویاوریبه وجود ب یحکومت ثابت
مهم است که  یلیکنم خ یکا. اما احساس میدولت آمر یندهیکنم نه نما یصحبت م

م به هم یتوان یکا... ما میخوب باشد. همه مردم آمر یلیکا خین شما با آمریروابط ب
ن به نفع یکنم که ا یاً احساس مدیست؟ من شدین ین منطقیا ایم. آیکمک بکن
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تواند مورد  یکه م، کاستیدولت آمر یاست که موجب نگران ءران باشد. اما خالیا
توانم  یلم اگر میرد که بدتر از شاه باشد. من مرد خدا هستم و مایقرار گ یبردار بهره

شما  یکا ببرم. به جهت شناخت بهتر شما. آنچه براینظرات شما را به حکومت آمر
 ق مشترک است. ید است عالیکا مفیآمر یو برا

آن که تمام  ید. برایآ یبه نظر نم، دیآ یالزم م ءن معنا که خالیاما اآ. خمینی.: 
 یها دارند. همه ملت مسلم هستند و به مکتب یک مساعین امر تشریملت در ا

صالح که منحرف از اسالم است اعتنا ندارند و مخالف هستند. و ما مردم  یگرید
ملت  آن هابان یم و پشتیکن ین مییامور مملکت تع یرا برا هاآنم که یدار ینیام

اصالً  ءروز خواهد شد و خالیدولت پ، باشد یبان دولتیملت پشت یهستند. وقت
م. به یندار یکا مخالفتیاوالً با ملت آمر، کاین که روابط ما با آمرینخواهد بود. و اما ا

ت یانسان یعالقه متمدن هستند، انسان هستند هاآنما به عنوان آن که ، چ وجهیه
را  یطانیش یها ن قدرتیها به ما خالف کردند و ا م. لکن دولتیدار هاآنو تمدن به 

ن زمان یل کردند و در ایها تحم یسیبر ما گماشتند و منتها در زمان رضاخان انگل
را. هر  ین شخص جانیدهد قدرت ا یکند و ادامه م ین کار را میکا ایدولت آمر

 هاآناز  یار است که بعضیبت است و کشتار بسیگذرد مص یکه بر ملت ما م یروز
 یها تیرسد از شخص یشود و به ما اطالع م یمنعکس م یخارج یها در روزنامه

آورند.  یش مین ملت پیا یمان شاه برایاز مردم هر روز و هر شب که دژخ یاریبس
 یبانیپشت هاآنم. یندار یدشمن هاآنبردارند با  یبانیاز پشت ها دست اگر دولت

رفتار کند و ما را  یبا ما به طور انسان یم. اگر هر دولتیکنند و ما نگران آن هست یم
هم آزاد و مستقل بشناسد و با ما روابط حسنه داشته باشد ما هم روابط حسنه 

 یبرا ین نگرانیکاست نه ملت و ایرها از دولت آم یره. تمام نگرانیکا و غیآمر م.یدار
انت ین خیاگر ا، تیانت و جنایشناسند به خ یک نفر که همه میاز  یبانین پشتیهم

کنند  یرون میمردم او را ب، نکند و دست بردارد یبانیکا پشتیت را دولت آمریو جنا
م... ینه داشته باشیک یست که ما از کسین طور نیو روابط حسنه خواهد بود و ا

م. یبا ما بخواهد روابط حسنه داشته باشد ما هم دار یاز ظلم است هر دولت ییرها
م. ظالم مباش و ظلم هم یکن یم و نه ظلم میرو یم، هر قدر با قدرت، ر بار ظلمینه ز

 م.یکن یم ین دستور را عملینکن و تحمل مکن ا
س ید چرا به پاریک طفل مدرسه پرسیما در کنار من ی: در هواپمنیفر -ل

به ، من یروم به من گفت که نگران یم آقای خمینیدار یگفتم که به د ؟دیرو یم
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م سین مرد به کمونیق ایران از طرین است که ملت ایکا ایآمر یعنوان محصل تبعه
ن یق مطبوعات خودمان ایم از طرید بگویکا بایک تبعه آمریبرسد. من به عنوان 

تمام شده است. ، اه مرده استاست که من دارم. نه آن که ترس از شاه. ش یترس
د در مورد آنچه یرا قانع کن آن ها، کایق رابطه با دولت آمرید از طریبا یعال حضرت

زم یم که با رفتن شاه کمونیدانم که درست است. اما ترس دار ید. من میبه من گفت
، یعال ن است که حضرتیدانند. احساس من ا ینم هاآنن که یروز شود. به علت ایپ

ن مباحثه و یا، یقیک طریکا به ید برود به دولت آمریکن مأموررا که  یا کسیشما 
 یقبول نکنند. نگران هاآنکنم  یور نمصد. تیبگو هاآند به یآنچه را که به من گفت

ن یا یشود وقت ینم آنچه حادث میم است. نفرت دارم که ببسیدولت ما از کمون
بودند. حاال از همه هستند.  یعصبانها  ییکایها از آمر یرانیجنبش شروع شد ا

 یداد. من برا انجامد ین است آنچه بایبشوند. ا ید از هم عصبانیدوستان خوب نبا
ران فقط آنچه را که شما یملت ا یام که درخواست کنم من هم برا امدهین یزیچ
( دولت ما) شوند یخواهم دوستان خوب از هم عصبان یخواهم. اما نم یم، دیخواه یم

 خورد. یگر شاه به درد نمیشاه خوب بوده است اما دبا 
ن یع ایغات وسیاست که شاه با تبل یمطلب مسیکمون یهی: اما قضآ.خمینی

آن است که شاه  ین هم برایع کرده است و این خبرنگاران شایمطلب را ب
ن حال که نهضت یاست در ع یو مل ین نهضت را که اسالمیخواست ا یم

خواست آن را برخالف  یم، است یستیو مارکس یستیو ضدکمون یضدشاهنشاه
 یبانیکه توقع پشت ییها ر دولتین که خود ملت را بترساند و سایا یجلوه دهد. برا

ن طور یواقع امر ا یول .را هم بترساند هاآن، سیکا و انگلیر آمریرا داشت نظ هاآناز 
 یاعضا، نداران ساکنیو در ا ییکایکه آمر یست. شما خوب است به کسانین

که  ین نهضتید که در ایکن سؤال هاآناز ، مستشارها یتجار و حت، خانهسفارت
ا بوده است؟ یست هست یاصالً صحبت از کمون یونیلین میهست و تظاهرات چند

 مسیزنند. اسالم ضدکمون یاد اسالم میر از اسالم بوده است؟ تمام اقشار فریغ یحت
د و یواحد و توح یخدا هر اءو اسالم سرمنشدا را قبول ندارد. سم خیاست. مارکس

م در سیکمون یهیاست. اصالً قض یاله یمات اسالمیتعل، پرستش آن الزم است
اکبر شروع  با شعار اهلل یونیلین مین تظاهرات چندیست و شاهد همیران مطرح نیا

شود و با مرگ بر شاه ختم  یدنبال م یحکومت اسالم، استقالل، یو با آزاد
از  یا بتواند کسی، م را نداردسیامکان رسوخ کمون ین مملکتیچنشود.  یم
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 ین شاه در مطبوعات خارجین اارا شاه و مبلغ مسألهن یصحبت کند. ا یستیکمون
ق کنند اذهان یرا تشو یکه خارج ین معانیغ ایتبل یاند برا را مطرح کرده هاآن
 مسألهوگرنه ، رات خود یادامه دهد جنا یاز شاه تا مدت یبانیپشت یبرا هاآن

 ست.یاصالً مطرح ن یستیکمون
ست. لکن شما یمن صالح ن ین معنا برایدا کنم. ایپ هاآند که رابطه با یگفت

د یچنانچه گفت، دید و به دولت خودتان برسانین مصاحبه را بروید همیتوان یم
 د.ید برسانید و برویتوان یرسانم. پس م یم

م با یها ازصحبت یاریق بسیارخوشحالم. ازطریبس، ارخوشحالمی: بسمنیفر -ل
ملت  یبزرگ برا یکارها، ن مرد خداین درست است ایدانستم که ا ینوربخش م

دانم و  ین کار را بکنم من نمیخوشحالم که ا یلیدهد. من خ یم انجامخود 
ن کار را خواهم کرد یده شود. من ایبد فهم، ز نامفهوم بماندیچ چیخواهم که ه ینم

 یبانید جنبش شما را پشتینبا هاآنم که ینیب ینم یلیرا خواهم گفت. دلمباحثه 
رم. یبگ یشتریخواهم وقت ب یروز شود. نمید پیبا، را که حق و تنها حقیکنند. ز

د کمک یکنم. شا ین کار دعا میا یس خواهم بود. من برایدر پار یچند روز یبرا
گفته  آقای خمینیآنچه  ک را قانع کنم کهین باشد که مردم و دولت آمریمن ا

 انجامتوانم  یم آقای خمینیص یهست که به تشخ یاست واقعاً باور کنند. اگر کار
 بهتر است برگردم و... هرچه زودتر. نهبدهم حاضرم و گر

د عمل یخواه یرا م یانسان یفهیک وظی: من از شما متشکرم که آ.خمینی
از ما خونشان  ییهاناو جو هاناه حل شود باز متشکرم که انسین قضید و اگر ایکن

ران بر ملت یل ندارم که ملت ایهدر نرود. شاه هر روز که بماند ضرر دارد. من دل
کشد با  یمردم را م یها و بچه هانان مرد که جویترسم ا ین بشود من میکا بدبیآمر

ل یدانند. م یکا میرا از شاه و شاه را از آمر هاآنکند  یتانک به صف مردم حمله م
ران ملت مسلم است. یکا بشود. چون ملت ایبه ملت آمر، به دولت ینین بدبیندارم ا

ران ببرد و یها را که دارد از ا یکا دست بردارد. نظامیمرآو اسالم محبوب است اگر 
ران را با آرامش حل یا مسائلن که یان شرور ما بشود تا ایمانع از شرارت نظام

ها  حکومت یهمه ملل و یهمه یم که برایاوریکار ب یک حکومت عادل رویم. یکن
 شود که تشکرم را ثالثاً از شما بکنم.  یخوب است. اسباب آن م

ن همه یم گردد مبیه و تنظیها اگر ته ادداشتین یدارم. ا ی: سؤالمنیفر -ل
نها را به یها را با خود ببرم. و اگر ا ادداشتین یاجازه داشته باشم ا ز است اگریچ
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شما را  یها دست، احترام ام. به خاطر را به او گفته زیمه چبرسانم ه كارتر
 بوسم. یم

ام  ن طور که مطالعه کردهیفه ایک مطلب من بر حسب وظیتذکر  -آ.خمینی
 ینظام یخواهند بردارند: کودتا یم یگریک قدم دی، کایشاه و دولت آمر یدر کارها

ن یم. و اگر چنانچه از ایکن یا میرا مه  با شدت. ما و ملت ما خودمان و خودشان و
، دیرسان یکه گفته شد و شما م یمطالبی درباره، ظن ما حسن، بشود یریقدم جلوگ

 یکا خوب است و اگر کودتایدولت آمر یظن برا ن حسنیدا خواهد شد. و ایپ
شود و باز  یتر م یم. اما سوءظن ما قویکن یباشد تحمل م یبا هر شدت، بشود ینظام

، ل ندارمین بشوند و من میکا بدبیما نسبت به ملت آمرشود که ملت  یموجب م
همه  هاناانس، ملل ین ما و همهیمتقابل بی ل به صلح و صفا دارم. روابط حسنهیم

باشند.  یدر صلح و خوب هانااست که تمام انس ینیبا هم خوب باشند. دستور د
ت یترب یاند برا است که آمده ی... دستورات عموم( ص) محمد ،(ع) یسیحضرت ع
 یتبارک و تعال یکه خدا یبکنند. همان طور یرا اله هاناانس یکه همه، بشر صلح

عطوفت داشته باشند. به خاطر  هاناانسی د به همهیبا هاناانس، رحم و ترحم دارد
 یم نگرانیخواه یم نمیکن یکه رسول گفته است اطاعت م یزیآن چ، همان عطوفت

م. لکن صلح و صفا رفته است. یکن ید تحمل میایش بیباشد. اگر کودتا پ باشد. صلح
م و دولت عدل ما یرید و ما با آرامش قدرت را در دست بگیایاما اگر چنانچه... ب

ز یجا ید که حکومت عدل است که ظلم را به کسید دیحکومت کند. خواه
م. یدوست دار بشر را، میکا ندهیم. خوف نفت نخواهد بود که به آمریدان ینم
م نه یم و خود عمل کنیم مستقل باشیخواه یم. میم در زحمت باشیخواه ینم
هم صلح ، ها حکومت یم با همهیگران بر ما حکومت کنند. اگر آزاد و مستقل بشوید

 ملل. یم. با همهیدار یو هم دوست
رد. یبگ انجامتواند  یاست کودتا نم یمهم و فور یلی: معتقدم خمنیفر -ل

 مسألهن یاز آن بشود. معتقدم ا یرین مباحثه باعث جلوگیاست فقط اممکن 
ن یل هستم ایما یآنچنان مهم است که ممکن است فردا به کشورم برگردم. ول

م یخارجه برسان ریوز، وانسو  كارتر د بهیغام را باین پیاوراق را داشته باشم. ا
 شود. یرید جلوگیمهم است و با یلیخ

ک نسخه از ی، هاآنفشارالزم به  یجناب اجازه بدهند که برا یمهم است اگر عال
آنچه که  د ازیکا بایمز گذاشته شود. مردم آمریتاورکیویار نین مباحثه در اختیا
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 ! ها زده شده است حرفی است. همه ن اساس کاریا شوند و خبر گفته شد با
 کردند و رفتند. یخداحافظ هاآنافت و ینجا خاتمه یمذاکرات در ا

 یان مجتبیبا حضور آقا -51،3،53 با برابر 25بهمن 1 - دار دومید
 :ینوربخش و مرحوم اشراق

ن مرد بزرگ یاست مالقات با ا یافتخار بزرگ، تیسالم و تح : بعد ازمنیفر -ل
 یکه او را دوست دارند. آنچه را که او برا ییکایها آمر ونیلیخدا. سالم از جانب م

است که قوم خود را از مصر  یدهد مثل کار موس یم انجامن زمان یمردمش در ا
، خود یهاناانس یخروج و آزاد ین مرد بزرگ خدا و برایا یخارج ساخت. ما برا

 یرا بدهم که چه احساس یم. ابتدا گزارش سفر قبلیقائل هست یادیار زیاحترام بس
فرستادم  كارترینوار بردم و برا یغام را از رویکسب شده است. پ یزیدارم و چه چ

 یکس یندهیهستم و نما( کایآمر) یعادی ک تبعهیح دادم که من یتوض هاآنو به 
حاال در تمام  آقای خمینیار مؤثر بود و خوشحال شدند. اسم یغام بسیستم. آن پین

 سناتور چرچافته است. یر ییاند. نظراتشان تغ شود. مردم شناخته یجاها برده م
 وانساز حاصل کار است سخنان  یمین نیمذاکره با شما حاضر است. ا یبرا

اهلل  تیاست که آ یزیخوب است پاسخ به آن چ یلیکودتا که به نظر من خی درباره
 من خواسته بودند. به من گفتند و از

 آقای خمینی یت شخصیامن یکیدارم  یم و نگرانیز که الزم است بگویچند چ
رسد که مردم و  یت شوند. به نظر مید رعایاطات الزم بایاست که سخت نگرانم. احت

خواهد او را  یخواهند او را حفظ کنند. ارتش م یدار او هستند مکه دوست یکسان
 د حفظ شود.یاهلل با تیت آیحفظ کند. امن

ن مرحله یا کا دریکنم دولت آمر ین است که من احساس میا، یبعد مسأله
آقای ن ید بیم بایرمستقینخواهد کرد. اما ارتباط غم با شما برقرار یارتباط مستق

 یررسمیت دارد که به طور غیاهم یلین امر خیکا برقرار باشد. ایو آمر خمینی
 انجامتوانم  یم ین است که اگر کاریدهد ا یبرقرار شود. آنچه که مرا از درونم رنج م

د و حفظ یاید بد به وجوین ارتباطات بایام. بنابرا ن آمدهیهم یبدهم و برا، دهم
طول  یبرقرار شود مدت یدولت شما مستقر گردد و ارتباطات رسم یشود. تا وقت

د ارتباطات یرسد که با یافتد به نظر م یغام کوچک من مؤثر میپ یکشد. وقت یم
مهم  یلین است که ارتباط خیکنم ا یداً احساس میکه شد یزیحفظ شود. تنها چ

 ییک فرد به تنهایندارم و فقط به عنوان  یچ محرکید که هیدوارم بفهمیاست. ام
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کا با یروابط آمر مورد کا دریآمر ی ک تبعهیام به عنوان  یکنم و نگران ین کار را میا
 شماست.

تر باشد بهتر  کا عاقالنهیمربوط به آمر مسائل یمات شما دربارهیهرچه تصم
از من  یو اگر کار د.ید به کار بریدان یارتباط الزم م یرا که برا یا لهیاست. هر وس

گر را بشناسند و یکدید ین دو ملت بزرگ بایخواهم داد. ا انجامساخته است 
ن افکار در مغزم از خداوند یاست بر... با ا ینین بار سنگیمشکالت را حل کنند. ا

که شما را دوست دارم  یک انسانیخواستارم که شما را کمک کند و من به عنوان 
از دستم ساخته است در جهت  یاگر کار، دانم یم یموس ریو راه مبارزه شما را نظ

 ن جنبش خواهم کرد.یکمک به ا
ر یملت و خ ید که ما براین احساس را دارین که خود شما ای: اما اخمینی .آ

است که هر ( ناخوانا)، ن احساس را دارندیکا هم چنیم و ملت آمریا ام کردهیملت ق
 یمن به عنوان سخنگو( کند یعمل م ن طوریهم) کس مطلع شود از مطالب ملت

 کنم. یان میملت مطالب را ب
است و استقالل کشور و حفظ مصالح ملت  یکه انسان یدر همه جهات یآزاد

خواست ، که بر او شده است ییها ر بار ظلمین ملت از زیرون آمدن ایمظلوم و ب
، یانسانفه ین احساس را بکند با ما همراه است بر حسب وظیملت است. هرکس ا

ندارند.  یانسان یفهیبه وظ یکار آن ها، کنند یفکر م یگریک طور دیها  بله دولت
حقوق بشر ندارد. اگر موافق  یتیند. واقعیگو یحقوق بشر جز لفظ نمی درباره هاآن

کنند و اگر مصلحت ندانند با حقوق بشر مخالفت  یم یبانیباشد پشت هاآنمصالح 
سال است که محروم  31ش از یه بشر بیاز حقوق اول ران کهیجمله ا ازکنند.  یم

مان شاه و پدر شاه جان کنده یر چکمه دژخیده است و زیند یچ آزادیاست و ه
ک یی لهیران را وسیدارند و ا یبزرگ طمع یها ران دولتیاست. چون در ا

ست اگر یمطرح ن هاآن یبرا نجا حقوق بشریدر ا بنابرایندانند.  یم ییها استفاده
ام یحقوق بشر و حقوق بشرها ق یدادند که حاال برا یرح بود و به ما مهلت ممط

 یران را با کمال آرامش و ثبات به سویکردند. ما ا یم دخالت در امر ما نمیا کرده
ها در او دخالت  ک از ابرقدرتیچ یکه ه یم به طوریکشاند یر و سعادت میخ

کرد. اما  یم یبانیبود از شاه پشتاالسف دولت شما تا شاه  نداشته باشند. لکن مع
ن یکند. چن یم یبانیشاه پشت یرقانونیحاال که شاه رفته است از حکومت غ

خواهد ملت را از  یکه ملت با او مخالف است و او هم مخالف ملت و م یحکومت
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خواهند  یکه م ییهاآنکه  یجهات د اگرین که گفتیحقوق بشر محروم کند. اما ا
هم  هاآنستند گمان ندارم. یو حفظ کنند دوستان ما نت یت ما را رعایامن

باالتر واقع  یهاناکه باز در تحت فرم ییهاآن، افسرشان، دارشان درجه، سربازشان
انت کنند. اما یگمان ندارم که به ما خ، اند مانده یاند و به فطرت خودشان باق نشده

 داشته باشند اگر یممکن است انحرافات هارلشگریام، که باالترند یآن اشخاص
م کشور را یخواه یم و میا رفتار کرده هاآنر ین امر را که ما به خیهم بفهمند ا هاآن
 یکیما با ملت ، ت بشوند. عالوهیهم هدا هاآند یم شایها نجات بده ین آشفتگیاز ا

ام یبندگان او ق یکه برا، متعال که حافظ ماست یم و بعد از فضل خدایهست
 ملت نگهدار ما هستند.خود ، میا کرده

مان  م که رابطهیندار یا قهیمضا، میمستق یرابطه، کایرابطه ما با آمری هیاما قض
دو مملکت مستقل  یم باشد. لکن به معنایرمستقیموقع خود غ ا دریم و یمستق
که هر کدام در سرنوشت ملت خود مستقل باشد و او را محترم بشمارند. به ، آزاد

م یب حاضرین ترتیم و به ایریم بگیم و مستقالً تصمیفکر کن ن معنا که مستقالًیا
 یفرق، ارتباط یاله بریم. وسیداشته باش یم با هر دولتیرمستقیا غیم یروابط مستق

 حسنه داشتن است. یمهم رابطه یخواه رسم، یست. خواه عادیاز نظر ما ن
د یفرمودجناب یان بکنم. هرآنچه که عالین را بید ای: اجازه بدهمنیفر -ل

ه مقاصد دولت را ارضا کند ککجا  هر حقوق بشر مسألهدرست است. اما متأسفانه 
م پول مطرح است حقوق بشر به کنار یر عظیشود و هرکجا که مقاد یبه کار برده م

نوع حق  هران همید و مردم ایحق دارد که بگو آقای خمینیشود. معتقدم  یزده م
بلکه ، دیا ند که شما با ما صادق نبودهیکا بگویآمر کا و به تمام افرادیدارند که به آمر

با تمام صداقتم ، ن مرد خداید. من خوشوقتم که ایا به وجود آورده یبدبخت
ن مرد جهان یتر یکه غن یند و قدرت را از مردینش یک اتاق ساده میدر ، میگو یم

کنم  یم یشتریمرد خداست. من احساس قدرت ب، ن مردیا، نیرد. بنابرایگ یاست م
دهد. من فکر  یاست که مردم خودش را از ظلم ظالم نجات م یکه او مثل موس

د که من یو ام، را که در دسترس دارند یجناب بتوانند هر متدیکنم که اگر عال یم
برسانم  هاآنغام را به یکه پ، یهر فرصت، دانند یکه هر نوع که م، باشم هاآناز  یکی

ا شاه چه ی. نه آن که فکر ضرر قراردادها را بکنند و ن مرد خدا را بفهمندیا هاآنکه 
ن راه خدا چه خواهد شد. یران در این را بکنند که ایبلکه فکر ا، داده است ییها پول

ن ظلم نجات یمردم خودش را از ا آقای خمینید من که یست احساس شدان یا
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خدا  یحق برااورد و من هم دوستان... ید را به وجود بین دولت جدیداده است که ا
ا خواهد کرد. من احساس یبزرگ دن یاز کشورها یکیران را یمردم... ا یو عشق برا

که من دوست دارم  یبه طور، است یاحساسم قو، ام ها سفر کرده دارم فرسنگ
ا نظرات ید یبفرست یغامید پین حرکت بزرگ شوم. هر موقع که خواستیاز ا یقسمت

نند یکا که بهتر ببیتا کمک بشود به مردم آمر ،دیح بدهیضوان و تیو افکارتان را ب
د خدمات خود را... یست باین ید تنها... آن کافیده یم انجامشما  یکه چه کار بزرگ

د. مالقات کردم. یکن یافتخار دارم که صحبت م یهر روز، هر کجا، کنم هر موقع
را ن مرد بزرگ خدا یکوچک خدا بتوانم ا یلیک مرد خیبه عنوان دوارم من یام

 «م.یده انجامران الزم دارد یای ندهیآ یکمک کنم تا آنچه را برا
من ضمن یاز او تشکر کردند و فر آقای خمینی منیفر یبعد از صحبت آقا

 بود درخدمت حاضرم. ینده کاریتشکر فراوان گفت هرگاه در آ
**** 

ل یو دال نوربخشسوابق ی درباره یاشراق یمن از آقا، ن مالقاتیقبل از ا
چندان روشن نبود. با  مسألهشان هم یا یبرا .دارها پرسیدمین دیاو به ا یعالقه
ن یبه ا یعتقاداها داشتم چندان  ییکایعملکرد آمر یکه از چگونگ ییها ییآشنا

مشکوک  یت او به طور جدین شخص و هویا یزهیدارها نداشتم و در مورد انگید
منعکس کردم و ایشان  یاشراق یآقاخود را به  و سوءظن بودم و این شک و تردید

 یف دستیافراد بیت ک که یکی از داد یبیآقای اشراقی ترت ید کرد.أیهم آن را ت
ف سبک یو ک چیزی در آن نیافتند یکردند ول یت او را برداشتند و بازرسیسون سام

 یک دکور و برای صورتبه ، ضهینبودن عر یخال یف را برایالبد ک! ! بود یو خال
 آورده است. یهمراه م! ! ک تاجر استین که او ینشان دادن ا

و به کرده ه یرا ته یمتن ین مالقات آخریبعد از ا، اش هرچه زهیاما هرکس و انگ
ب کردند به یشان تصویبدهند و اگر ا آقای خمینیداده بود که به  یاشراق یآقا

 کا ببرد.یبه کارتر همراه خود به آمر آقای خمینیام یعنوان پ
 ن است: یآن چن یفارس یبود که ترجمه یسیبه انگل یمتن اصل

د كه من ییكا كارتر بگویس جمهور آمریئلطفاً خواهشمند است به ر»
ن یدانند كه ا یان میرانیا، فتدیب یران چه اتفاقیصرف نظر از آن كه در ا

ران شده یا یجود آمدن وضع فعلبو كا بوده است كه منجر بهیاست آمریس
دنت كارتر كه ا گر چنانچه او نفوذ خود را یسپارم به پرز یتعهد ماست. من 
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اجازه بدهند كه من ( ارتش) هاآنبه كار برد كه ارتش را آرام كند و اگر 
د یایبرقرار نشود و تشنجات به وجود ن یران وارد شوم و تظاهراتیسالم در ا

كه  یصورت ران مذاكره كرده و اختالفات را بهیمن شخصاً با افسران ارتش ا
 «.حفظ كند رفع خواهم كرد ین وجهیشتریكا را به بیران و آمریمنافع ا

 خوانده و بحث شد. آقای خمینی یبرا یاشراق ین متن در حضور آقایا
قابل قبول نبود قرارشد به او ، غام و نه متن موهن آنیواضح بود که نه نفس پ

رد که نفوذش را به کار یبگبا کارتر تماس ، تواند اگر بخواهد یم یگفته شود که و
کا تمام نشود. ولی آقای یران با مسالمت حل شوند که به ضرر آمریا مسائلبرد تا 
 دهند. یبه کارتر نم یغامیپ خمینی
 بود. آقای خمینین اشخاص با ین مالقات این آخریو ا
 

 همسرش كرافت وجیمگفتگوی  و دیدار -35
ل یاوا و 11 دسامبر اواخر) 31ماه اوایل دی همسرش در و كرافتجیم دكتر

ان ین بیدیدار چن از هدفشان را، س بودندیمدت دو هفته در پار یبرا( 19 هیژانو
 یا مصمم هستند مقاله یک در مورد حرکت اسالمینزد یکردند که عالوه بر مطالعه

 ه و منتشر کنند.یته آقای خمینیت یشخص یدرباره
 اهللیتآبا  یکیمذاکره نزد خمینیآقای شرح حال  یدرباره دكتر كرافت

 ن مقاالت را یاز بهتر یکیکا ین دو نفر پس از برگشت آمری. اکرد یاشراق
 نامه ب یمذهب راژیت پر ی ک مجلهیران در یو انقالب ا آقای خمینی یدرباره

SevenDays  فارسی این  یترجمه منتشر ساختند.1919 یفوریه 15در شماره
 آمده است.  1539فروردین  11 یمقاله در کیهان مورخه

با  ییکایاز جمله خبرنگاران آمر، یالبته مالقات و مصاحبه خبرنگاران خارج
همان  ن خبرنگاران دریاه های مصاحب بوده است و همه روزه برقرار، آقای خمینی

ها در اند. شرح چگونگی مدیریت این مصاحبه منتشر شده یعیزمان به طور وس
 .جای دیگری آمده است

 خمینی قایآهم که با  یگرید یها ییکایآمر، در باال عالوه بر اشخاص نامبرده     
معروف  یها تیمشترک شخص داریند از داآن مطلع هستم عبارت از و کردند دارید

 از رهبران جنبشس دان لوو  فالکد چاریر، كالرك یرمز یها به نام، کایآمر
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استاد ، كاتم چاردیردار یو د 19 هیژانو 16 ،31بهمن 6در، ضد جنگ در آمریکا
ن کتاب یچند كاتم. 11 دسامبر اواخر ،31 ماهاوایل دی در ترزبورگیپدانشگاه 
 باشد. کتاب معروفیران میا یاسیس مسائلن یران نوشته است و از مطلعیراجع به ا

به فارسی ترجمه شده است.                         « جنبش ملی در ایران»وی به نام   
                          

 سریچارد فالک و دن لو، رمزی كالرك گفتگوی و دیدار -31
استاد دانشگاه  چارد فالکیر، کایدادستان کل سابق آمر، كالرك یرمز  

، دان لوسآن و  یس بخش مطالعات خارجیئو ر یوجرسیالت نینستون در ایپر
Dan Luuce اواخر در، یک سازمان مسیحی ضد جنگ ویتنام یندهینما 

 ک به کشورمان سفریران از نزدیوضع ا یبررس یبرا 19ه یل ژانویاوا ،31 ماهدی
کا یتنام و شرکت آمریکردند. هر سه نفر از رهبران فعال جنبش مخالفت با جنگ و

ک با انقالب به ینزد ییران و آشنایاطالع از وضع ا یبرا هاآن. هستنددر آن جنگ 
س توقف و با آقای خمینی یران در پاریراه بازگشت از اران سفر کرده بودند و در یا
 دند.کردار و مذاکره ید

کالرک و همراهانش  یرمز آقای خمینیدار با یس و دیدر زمان سفر به پار
کالرک به کار  یکا نداشتند. رمزیدر دولت آمر یچ گونه سمت رسمیظاهراً ه

مطبوعات ، م شاهیرژه یران علیدوران مبارزات ملت ا یوکالت مشغول است. در ط
 آن اهانت یبه کرات مبارزات ملت را نفی یا مخدوش و به رهبر ییکایآمر

ساختند. در چند مورد مبارزان  یم دروغ منتشر یها و خبرها و نسبت کردند یم
ن یاز ا یاعالم جرم کردند. در برخ ییکایپردازان آمر ه دروغیکا علیدر آمر یرانیا

 عهده گرفت. را بر هاآنب یرک تعقکال یرمز یات دفتر حقوقیشکا
ن ملت به اه مبارزیم شاه علیفشار رژ یوقت، در موارد متعدد، نیعالوه بر ا

د یا شکنجه و تبعیو  یجمع دسته یها ا اعدامیو  هاناابیصورت کشتار در کوچه و خ
افت. از جمله ی یز شدت میان خارج کشور نیرانیا یدفاع یها تیفعال، گرفت یاوج م

وضع  یشاه و بررس ینظام یها دادگاه به  ین خارجامؤثر اعزام ناظر یاقدامات دفاع
ن ان ناظریم بود. ایع رژیه فجایز علیآم اعتراض یها نامه یآور ا جمعیو  هانازند

موارد  اکثر درکردند.  ین سفرها اقدام میبه ا یرانیا یها ق فعالیت گروهیعموماً از طر
 یآور جمع باشد که آن هم  ین میتأم، یرانیگروه های امخارج آنان هم از جانب 

ق یران از طرین در موقع سفر به ااشد. این ناظر ین میان تأمیرانیاز خود ا کمک
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بعد از بازگشت از  ین خارجاشدند. ناظر یم ین داخل معرفابه مبارز، ها همان گروه
 یها در دادگاهاعمال خالف قانون  شکنجه و یدرباره یمبسوطهای ران گزارشیا

 ت شناخته شده فردیل شخصیبه دلها ن گزارشیساختند. ا یشاه منتشر م ینظام
شد و  یهم در مطبوعات منعکس م، که به آن وابسته بود یالملل نیا سازمان بی ناظر

ز صادق یها ن نامه ین امر در مورد امضایگرفت. هم یقرار م یشتریهم مورد توجه ب
 بود.

نداشتند. از مسلمانان  یران کارین داخل اامبارز یفکرت ین اشخاص به ماهیا
ه ظلم و ستم و یعل یعنیکردند.  یت میکسان حمایمبارز  یها ستیا مارکست یانقالب

ا آن ین ینه دفاع از ا، کردند یخالف قانون و نقض حقوق بشر اعتراض مرفتارهای 
 .یاسیت سیگروه و شخص

ا یبودند که  ییها تیآن دسته از شخص یو همراهانش در زمره كالرك یرمز
 ران سفر کرده بودند.یبه ا ا به عنوان ناظری ه بودندکرد اعتراض را امضا  یها نامه
ها در جلد مشروح این فعالیت) کردند. یم یریگیران را با عالقه پیا یدادهایرو هاآن

آمده ، «سیاسیهمراهی با ملت ایران و دفاع از زندانیان » :در فصل، دوم خاطرات
 . ( است
د یسکه  یمصادف بود با زمان آقای خمینیبا  ییکاین سه نفر آمریدار اید

خود را به  یس آمده و استعفایابت سلطنت به پارین یس شورایئر، یجالل تهران
ح به یل عدم تصریبه دل، با متن نوشته شده آقای خمینیداده بود اما  آقای خمینی

بودن شورا موافقت نکرده بودند. صدها خبرنگار از سرتاسر جهان در  یرقانونیغ
ن حرکت و یتر اجتماع کرده بودند و کوچک آقای خمینیاطراف محل اقامت 

کالرک و  یساختند. خبرنگاران رمز یل منتشر میمالقات را با شرح و تفص
چ کردند. یپ لسؤارا  هاآناحاطه کرده و  آقای خمینیهمراهانش را بعد از مالقات با 

 را با رهبر انقالب با آب و تاب منتشر ساختند.  هاآندار یو د
 یاز رمز یضمن چاپ عکس( 31بهمن  5) 19 هیژانو 15در  مزیتاوركیوین

منصور و  صدر یبن یکنار و و در یاهلل اشراق تیکالرک در حال دست دادن با آ
 نوشت:، فرهنگ

اهلل  اهلل روح تیمالقات با آكا پس از یكالرك دادستان سابق آمر یرمز»
ان به او گفته یرانیا یكه رهبر اسالم  گفت یكا بازگشت. ویبه آمر ینیخم

 یران دخالت نكرده و به جایاالت متحده در امور ایدوار است ایاست كه ام
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ن ییشتن را تعیآن مردم را به حال خود گذارد كه ملت خود سرنوشت خو
 «د.ینما

گشته است.كالرك گفت كه  یران بازمیبه اروزه  1ک سفر یكالرك از »
اهلل  تیدرصد از مردم آ 30ران او را متقاعد ساخته است كه یدارش از اید

ه شاه محمدرضا یاست كه عل ین كسیاست و اول یرا كه مرد شجاع ینیخم
 «كنند. یت میسخن گفته است حما یپهلو

 یبا سخنان، رانیبعد از بازگشت از ا، خود یمطبوعات یمصاحبه در كالرك
صحبت کرد. او گفت  اریبختکا از دولت یدولت آمر یبانیز و موهن از پشتیرآمیتحق

 ده است.یار دیبخت« ییبه تنها یمرد»، که به ندرت
کا یآمر یر پوشش مستشاران نظامیا زیس مأمورهزار  5تا  1ت یبه فعال كالرك

را به وجود سک ین ریتر بزرگ، ن مستشارانیا» :ران حمله کرد و گفتیدر ا
 «تنام را.یكا در ویآمر ید مستشاران فنیآورند. به خاطر داشته باش یم

االت متحده برسانند یام او را به ایاهلل از او خواسته است پ تیگفت که آ كالرك
ران ینند كه چه در ایكا ببیر نشده است كه مردم آمرید یلیهنوز خ»که: 

 «گذشته است. یم
 نقل کردکه: كالرك

س یئكنگره و ر، كایدوارم مردم آمریگفت كه من ام ینیخم اهلل تیآ»
ق یاالت متحده از طریما احترام گذارند و ا یها به خواست، جمهور كارتر

ار در امور یت از بختیق حمایا از طریو ، ایو س یارتش و مستشاران نظام
ما دخالت نكند و به ملت امكان دهد كه سرنوشت خود را به دست  یداخل

ن سفر با یكالرك در ا...» :همین روزنامه نوشت« ن كندییش تعیخو
آن ن گروه گفتند كه هدف یا..ه بود.چارد فالک و دان لوس همرایپروفسور ر

 یدیتنام جدیک ویران است تا به یكا در ایآمر یها استیمقابله با س ها
 «منجر نگردد.

هستند. اما از ما  یار عصبانیران از دست ما بسیمردم ا»گفت:  كالرك
كا تفاوت قائل یكا و مردم آمریاست دولت آمرین سیب هاآننفرت ندارند. 

 «.هستند



   

  

 001 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

 :استزیر  به شرح آقای خمینیآنان با  یمشروح گفتگو
است و مبارزات یس، ها طی قرن، نبوده است ینیب شیران قابل پیانقالب ا»:فالک

اهلل  تیا به نظر آیاند. آ با هم مخلوط شده ییبایمذهب در ایران به طور ز و یسیاس
شود.  یجهان منعکس م یر کشورهایران با سایا یاست خارجین امر چگونه در سیا

 یوقتها زنده کرده است. اما  را در دل ید بزرگیام، عه در برابر ظلمینقش مقاوم ش
 «م چگونه عمل خواهد کرد.یم بدانیخواه یبرسد م به قدرت

همان طور که مظهر ، اسالم تاکنون از صدر، در تمام اعصار، عیتش»:خمینی .آ
اما هرگز اهل ظلم و ، بوده است مظهر دفاع از حق نیز، مقاومت در برابر ظلم بوده

خ یش آمده و در تاریع پیکه بر اساس مذهب تش ییها حکومت، ستم نبوده است
کنند.  یم نمل ظلم هیاند تحم کرده یهمان طور که ظلم را تحمل نم، ثبت شده اند

بنا بر آن ، ش ببردیع آن را پید و مذهب تشیایش بیبا قانون اسالم پ یاگر حکومت
تحت  یرا بر اساس مسلک مذهب یچ انسانیش ببرد؛ هیه را پین رویاست که هم

مستقل  ع آزادند؛یدر مذهب تش هاناانس یقرار ندهد؛ تمام یفشار و سلب آزاد
ع یکه با حکومت تش ییها ها و دولت ملت یع با تمامیهستند. بر حسب تش

غلبه کند آن گونه  ییع بر جایاگر مذهب تش، و احترام متقابل کنند یرفتار خوش
ند. اعدالت غافل از و ندارند ین رفتاریهرگز چن هاآن یها کند که حکومت یعمل م

را فتح کرده است مردم آن چنان به  ییاسالم جا یدهد که وقت یخ نشان میتار
ران که با آغوش یر اینظ، اند خود پشت کرده یقبل یها اند و به دولت اسالم رو کرده

حکام با  یعدالت است. زندگ یآوردند. احکام اسالم رو یع رویباز به اسالم و تش
، ع بودیس مذهب ما که حکومتش وسیئک طور بوده است. ری، ن افرادیتر نییپا

ولی ، طره او بودیتحت س هاآنران و همه یا، مصر، حجاز، رانیمقابل ا نیچند
تر بود. عدالت را باالتر از هرکس که تصور شود  نییاش از همه افراد ملت پا یزندگ

در محکمه ، شد یه او بود حاضر میعل ییکرد. در محکمه اگر ادعا یاجرا م
عادل ، ن مقاومتیعع در یکرد. تش یرا قبول م( یقاض) نشست. حکم خالف یم

ما در  امامع را یتش یر بار ظالم برو. برنامهینه ظلم بکن و نه ز یعنیاست. و عدالت 
ع و یتش ین دو کلمه خالصه کرد: نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش. برنامه کلیا

 «ع از قرآن است.ین است. تشین است... همیاسالم هم
که  یامر، رانیجنبش حاضردرای درمشاهدات ما درباره  -کوتاه سؤال»:فالک

ران تحت دولت یا یچپ یها یرمذهبیغ در برابر، تحمل ی درجه، مینگران آن هست
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ن که یریان و ساین دانشجویران در بیم که در ایاست. ما متوجه شد یاسالم
وجود دارد.  یترس و نگران، مشکل است یاسالم یدر اسالم و جمهور آن هایزندگ

 «ها وجود دارد؟ ین نگرانیا نسبت به ییآن هانیچه اطم

به علت عدم اطالع از  یانحراف یها نها به مکتبیش ایاصل گرا»:خمینی .آ
، داران هیسرما، ت حاکمهئیکنند اسالم طرفدار... ه یال میاسالم است. خ

دارد و همه  یلیک وضع تعدینها مطلع باشند که اسالم یداران است اگر ا کارخانه
اشخاص ، بر آن است بنا، دیعقا یاز نظر آزاد، کند یمز را بر اساس عدالت حل یچ

از اصل اسالم خبردار شده  آن هااند. اگر  زده یخود را م یها شه حرفیمنحرف هم
آشنا شوند اختالفات از  مسائلها اگر به همه  نیزنند. ا یها را نم ن حرفیباشند ا

لکن  م.یكن ینم نكرده و یریده جلوگیما از اظهار عق، ن حالیرود. در ع ین میب
 یکنند. االن نهضت یکار خواهند شلوغ یم، کنند یم ین گاهیکه منحرف ییاز کارها

ن ین بین ببرند. در ایم فاسد را از بیقطع ظلم است تا رژ یران برپاست که برایدر ا
م ین رژیکنند و نظر دارند که ا یغ سوء میند. تبلامشغول یبه خرابکار یعده معدود

ندارند  مسائلا انحراف دارند و توجه به ید. یایش نیپ یم اسالمیرژا یرا حفظ کنند 
د یمسالک و عقا یبه همه یما آزاداغراض فاسد دارند.  مسائلا با توجه به یو 

ر دهند دست ظالم ییر ملت را تغی. لکن اگر بخواهند شورش کنند و مسمیمی ده
و مذهب خود را  یحق دارد منافع مل یرا نگه دارند مجاز نخواهند بود. هر ملت

 «م.یکن ینم ینکنند ما تعد ی. اگر تعدهاآنات یحفظ کند از تعد
 یرو یادیز یهیتک . اسالم توجه ویسم فرهنگیالیامپری درباره  یسؤال»:فالک

 یسال حکومت پهلو 61 - 31ن یداده است. در ا یو اسالم یفرهنگ یها ارزش
 -یاسالم یها است که منجر به بهم خوردن ارزشد بوده یشد یسم فرهنگیالیامپر

اهلل چه  تیا آیگرفته است. آ یغرب یها آن را ارزش یشده است و جا یرانیا
 «برخواهند داشت. یو فرهنگ یاجتماع یها ین خرابیم ایترم یبرا ییها قدم

ک جنبه را در یموجب مخالفت ما با شاه شد. شما  مسائلن یهم»:خمینی .آ
ما را به عقب   سال تنها فرهنگ 31ن یدارد. در ا یادیز یها اما جنبهد. یریگ ینظر م

مردم را به عقب بردند؛ اقتصاد ما را به عقب  یطوالن یها نبرده است بلکه سال
ن مخازن یدارد؛ اما ا یادیران مخازن زیشده است؛ ا یریک کشور فقیران یبردند؛ ا

 یروهایا درست شده است. نکیآمر یگاه برایغارت شده است؛ نفت رفته است و پا
 یطوالنی برنامه میم اصالح کنیکه اگر بخواه یما را به عقب راندند. به طور یانسان
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 هاآنارتش در طبقات باال.  یرؤسا یعنیت کردند. یالزم دارد. ارتش ما را فاسد ترب
 اند ت کردهیافکار فاسد دارند. ارتش ما را انگل ترب، به تبع افکار فاسد پدر و پسر

 ین که تمامیاست. لکن ما از باب ا یطوالن یها ک برنامهیمحتاج به ( اصالحات)
حکومت ، استقالل، یآزاد، خواهد یک مطلب را میپا خواسته است و ه ملت ما ب

ن یکنند ا یم یم که با کمک همه اقشار که اظهار همکارید آن را داریام، یاسالم
بدل  یک فرهنگ استقاللیم و به یو استعماری درآور یفرهنگ را از حالت انگل

م هدر برود و عاقالنه یم و مخازنمان را نگذاریو به کمک همه اقشار اصالح کن میساز
م. در یاز بکنیمورد ن یر جاهایچه سا، چه فرهنگ، م و عاقالنه صرف ملتیبفروش

م یک مملکت آشفته هستیبر سر ما آوردند. ما مواجه با  ییسال چه بالها 31ن یا
اقشار هم  یخته است. با کمک افراد ملت که اتفاقاً تمامیمه جهات در هم رکه از ه

ها را  ین آشفتگیا الزم داریم تا یطوالن یها و ما سال، میام کنیق، ندا با ما موافق
، ک اقتصاد سالمی، ک ارتش مستقلی، یک فرهنگ مستقل اسالمیم. یم کنیترم

 -ها دارد تا برگردد به اول کار سال از بهین، ن رفته استیاز ب یک زراعت که به کلی
ست. آن هااز دست ، ها ن ابرقدرتیشتر آن از ایم و بیدار یادیز یها بتیمص

م کرد. تا به استقالل در تمام اقشار یآزاد خواه هاآند یانشاءاهلل خودمان را از ق
 «م.یبرس

 م:ید و آرزو داریمتشکرم. سه ام یلیخ»:فالک
 انجام یع و با آرامش و بدون شلوغیسر، دیجدانتقال قدرت به دولت  -اول

 رد.یگ
 ابد.یمردم تحقق ی همه یعدالت برا یها وعده -دوم

احترام  -کا به هم عشق بورزند. تفاهم کنندیران و مردم آمریمردم ا -سوم
 بگذارند.

ن سه یم که ایکه ممکن است به شما کمک کن یم به هر شکلیخواه یو ما م
 «ابند.ید و آرزو تحقق یام

دش در دست اجانب است به یاول که کل یم. آرزویدواریما هم ام»:خمینی .آ
کات و یدست از تحر، د گذشتهیکه دست از فشار و تهد، هاآنفهم  یواسطه

ران تحت اسالم و ید که ملت اید دیدات بردارند و اگر به ما مهلت بدهند خواهیتهد
که به دست  یو قدرت گرفت تشنج قدرت را به دست خواهندبا آرامش و بدون 

ها  که در رأس ملت یین قدرتمندهاید صرف در تحقق عدالت خواهد شد. اگر ایآ یم
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ها آسان خواهد بود. اما تا  ا اصالح بشوند تفاهم با ملتیشوند کنار بروند  یواقع م
 «ست بشود.یهستند تفاهم معلوم ن هاآنکه  یزمان

بینانه نسبت واقع یمواضع و شاه بودم استبدادی یداً ضد رژیشد چارد فالکیر
 یسایک کلیکه در  ینارین بار او را در سمیاول ران داشت.یا یبه حرکت اسالم

ن یدم. در ایل شده بود دیران تشکیا مسائلدر شهر واشنگتن برای بررسی  یحیمس
ت أیه یها یبند و جناح یالملل نید روابط بیران از دیا مسائلنار او درباره یسم

ران و یا یمترق و ت مبارزیکا صحبت کرد و من درباره نقش روحانیآمر یحاکمه
ل و یئشاه و اسرا یم سلطنتیدر رابطه با رژ آقای خمینین مواضع یهمچن

به این  زین احمد شاملونار بود که ین سمیها صحبت کردم. در هم ابرقدرت
 راد کرد.یا یسخنان یدعوت شده بود و به فارس همایش

کا ین است که آمریبزرگ ای مسألهران گفته بود که یا یدرباره فالک
ند و از آن وحشت دارد که یران بر سر کار ببیرا در ا یم مستقلیک رژیخواهد  ینم

رد و یمورد استقبال جهان سوم قرار گ( دولت مصدقر ینظ) یمین رژیتحقق چن
کا یآمرکرد که خطر از جانب  یم ینیب شین پی. او همچنهاآن یبشود برا یسرمشق

د و کشور دچار هرج و یایکار ب یرو آقای خمینی، ن است که بعد از سقوط شاهیا
از  یها تحت پوشش ییکایآمر یکودتا یبرا ینینه را به طور عین زمیمرج بشود و ا

 51رد.یگ انجامل حفظ انقالب و... یقب
م که یما مطلع شد، کایران و بازگشت آنان به آمرین افراد به ایبعد از سفر ا

و استادان  ییکایشناسان آمر ر جامعهین اشخاص و سایاز ا كایت آمریامن یشورا
 ینظرخواه هاآنران از یبحران ا یران دعوت کرده است تا دربارهیا مسائلمتخصص 

بود. و هم او بود که  فرهنگ منصور، که دعوت شده بودند ید. ازجمله کسانینما
کرده بود گزارش داد.  مطرحر آن گردهمائی درا که  ین خبر را به ما داد و مطالبیا

ارتش از  یرهبر، دیران حساب نكنیارتش ا یرووی از جمله گفته بودکه: 
ک یستند در یحاضر ن هانااز افسران شهرست یاریبس، مردم جداست

رتبه  یک افسر عالی یحت، مردم اسلحه بكشند یبه رو یجد یریدرگ
سربازها اول مسلمانند بعد ، نداردمحبوب و مورد قبول مردم وجود 

ک جنگ یارتش است. در  یاز رهبر یسربازند. رابطه مردم با ارتش جدا
مرداد و  51 یبعد از كودتا، شود یارتش خلع سالح م، یروان یطوالن
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رفتن شاه چهارچوب ، اند پرست شده سربازها شاه، یمغز یوشوها شست
 «ارتش را برهم خواهد زد. یسنت

ز از روشنفکران ین یگریکسان د، های یاد شده در باالشخصیتعالوه بر 
 1911در اواخر سال ، تنام داشتندیه جنگ ویدر مبارزه عل یکه سوابق ییکایآمر

توان از  یبه کشورمان سفر کردند. از جمله م، رانیوضع ا یبررس یبرا( 31زمستان )
ل یدل ها به که مدت) كنیبار یپدر روحانو  شل كلیریم، ریچاردكاتم

کلیر نویسنده میشل  نام برد.( بوده است یتنام زندانیضد جنگ و یها تیفعال
 55باشد. های فراوانی در معرفی چهره امپریالیسم آمریکا می کتاب
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س توقف کرد تا با یران بود و بر سر راه خود در پاریعازم سفر به ا ریچارد كاتم
 .بکند یداریآقای خمینی د

ران و یا یخود دربارهی به کار گذشته یابتدا و، انقالب مالقات کاتم با رهبر در
-ل مطالعات خود دربارهیتکم یکه نوشته است اشاره کرد و گفت که برا ییها کتاب

آقای از نظرات ، رانیل است قبل از سفر به ایران عازم تهران است و مایانقالب ای 
 یو« رانیزم در ایونالیناس»گفت که در کتاب  هم چنیند. او شومطلع  خمینی

از توتون و تنباکو یه امتیعل یاسالم را در حرکت مردم ینقش علما یخیت تاریاهم
ن قدرت خود یاسالم از ا یو نشان داده است که نه علمابررسی کرده ت یو مشروط

از یتنباکو و لغو امتام یها. اما بعد از ق یسیباخبر بودند نه دربار قاجار و شاه و نه انگل
 شدند.  آن میت عظین قدرت و ظرفیهمه متوجه ا، ن شاهیناصرالد ینینش و عقب

که کرده بود  یران و مطالعاتیاش به ا گذشته ین درباره سفرهایهمچن كاتم
 داد.  یحاتیتوض

 ن گفتند:یکاتم رهبر انقالب خطاب به او چن یها بعد از صحبت
ار ین طرف بسیک سال قبل به ایخصوصاً از ، ساله 13ن یران در ایاوضاع ا»

ز قدرت  ا ها د که علما و دولتیا ن که شما متوجه شدهیر کرده است. همچنییتغ
عصر ما و هم شاه و هم دولت شاه از  ین طور علمایاند ما هم و هم خبر بودهیب یمل

 یم همچون قدرتیدانست یاند و نم خبر بوده یب یموجود به کل یاسالم -یقدرت مل
 یعنیدا کند. یکه در تمام اقشار گسترش پ یممکن است که نهضت کند و نهضت

 یحت، رهایتا پ هانااز جو یآدم یروهایاز قصبات دور دست تا مرکز و در ن ینفوذ
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د یآمد. شا یل ماها نمیچ در تخین طور گسترش داشتن هیا، دختران، زنان، ها بچه
، کایآمر، ها است و هم ابرقدرت ین قدرت شاه که هم نظامیم ایکرد یگمان م

در  یدر ذهن ما نبود که تزلزل، و دست دارند، ن دنبال آن هستندیو چ یشورو
 یها هیآمد. که پا ین تزلزلیر چنیک سال اخیم که در یدیم. دیقدرت به وجود آور

ز را از دست داده است و با تمام یخته است. همه چیر یگریبعد از د یکیقدرتش 
ها در ملت  یبانین پشتیا یاثر، که خصوصاً کارتر از او کرده است ییها یبانیپشت

شاه و نه  ینه به دولت نظام، ینه به حکومت نظام، نگذاشته است. اعتنا نکرده است
ران یخ ایاست که در تمام تار یک مطلبی دات کارتر و امثال او.یدارد از تهد یهراس
ک نظر ید که یآ یبه نظر ما م نی. و ایام و نهضتین قینداشته است چن یا سابقه

. خوب است ( است) ن امریا یه و راهنماین قضیعت در ایمافوق طب یقدرت، یاله
 یاریهر روز در بس، بالفعل شده را یها انتید که اوالً خینیبب اران رید ایکه حاال برو

ع یین امروز در تشیهم، یانهاچ بهیبدون ه، ران کشتار هستیتهران و ا یجاها از
 یدر حال ک افسر... دستور حمله دادی 51 که خود دستگاه اجازه داده بود یا جنازه

را کشته و  یاریشروع شد و بس یکش دان شهر آدمیک مینبود و در  یکه تظاهرات
 یگریکه ممکن است به دنبل آن د یگریع جنازه دییک تشیکردند. باز  یزخم

د مطالعه یبرو، دیبق را دارد و سوایخوب است که شما مطالعه دار یلید. خیایب
و  یکه مدع یا. کسیر نقاط دنیا در سای، رانیدارد که در ا یا سوابقیکه آ، دیکن

دن مردم کند؟ پول بدهد یر را دعوت به چاپان آدم اشریا ایست که آآن جاسلطان 
در پناه ، زند و در پناه چماقیپناه را بر ین مردم بیو ا ه کندیمزدور ته، هاآنبه 

که ، د نظم را حفظ کنندیکه با یدهد و همان نکات یک شاه ادامه زندگی، اشرار
مردم را بشکنند  یاورد بازارهایر کند و بین اشرار را مزد بدهد و اجیخودش برود و ا

ران که وضع یا مثل اید در دنیابید بیتوان یم یچ مشابهیو غارت کنند مساجد ما را ه
 ید ملتیتوان ین که نمیاند. کما ا که قدرت را در دست گرفته ییقوا، است ینطوریا

-آنمقاومت کنند.  یدر برابر توپ و تانک با دست خال( یبا دست خال) د کهیابیرا ب

د ما هم از دور مثل شما ید نظاره کنید بروینها ضدشاه تظاهر کنند. بایبکشند و ا ها
ک کتاب یم. در هر صورت مطالعات شما ارزنده است بعد از مطالعه یکن ینظاره م

د یکن یکه م ید در مطالعاتیاست. با یطوالن اید نوشت. غمنامهیقطور با
چ یک نفر که هیاز  یبانیکا و پشتیس جمهور آمریئد از وضع ریبکن ییها ادداشتی

ک از ملت ی چیکند و ه یکند و بر ضد حقوق بشر رفتار م یحقوق بشر مالحظه نم
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او  یاحد، همه اقشار مردم، یبازار، ونیکنند هم روحان یخواهد. اعالم م یما او را نم
کا ضرر دارد. کارتر یملت آمر یان بریکند. ا یم یبانیخواهند. کارتر او را پشت یرا نم

در صلح کند و ما  یزندگ م تمام بشریخواه یکاست ما میزان ملت آمریرود. اما م یم
کا یبه ملت آمر ینیکارتر ملت ما را به بدب یم. کارهایظن داشته باش با ملت حسن

 یا هیچ پایکه ه ید. کسیبه دولت بده ید. تنبهیشیندیب یا د چارهیکشد. شما با یم
کا اسناد یآمر یدر وزارت خارجه، کایدر همان خود آمر، ده استیچاپ اران ریا، ندارد

 «کنند. یم یبانیگونه پشتن یآن هست ا
 در پاسخ گفت: كاتم

ن است که اگر شاه یبر ا یعموم یدهیعق، ن کهیند از ااو نکات عبارت مسائل»
 یکیه عمده وجود دارد. ینجا دو نظریتا بعد از کودتا خواهد شد. در ادکو، برود
کا و یر دفاع آمریوز ژنرال براون تأییدت و یاست که حما ینسكیبرژ هینظر

ن یا یعامل تمام یکنند که شورو ین اشخاص فکر میرا دارد. اجاكسون سناتور 
ها  ینه. بلکه شورو، شما ارتباط دارند نجا بایها در ا یاست. نه آن که شورو مسائل
ها  روس یچرا که برا، روز شودیران پیدر ا یخواهند که حرکت اسالم یهم م
ک ی« تر نخواهد بود. قابل تحمل یالمحرکت اس یروزیان از پیارتش ینظام یکودتا

متعلق ، ه دومینظر باشد. یها محتمل م ت روسیبه حما افغانستان ریکودتا نظ
ران را یا هاآنل یکه به دو دل ایسکا و از جمله یآمر یر مقامات دولتیاست به سا

، ایس سییر، ژنرال ترنر کنند. نظر یت را احساس میشناسند و وضع یخوب م
ل است نه یاص( رانیا) اعتقاد دارند که جنبش هاآناست.  ینسکیخالف نظر برژ

در کارش  یها. اما معتقدند که جنبش انسجام ندارد و استمرار وابسته به روس
د خواهد شد و اگر موفق شود و یجنبش ناپد بنابراین .ندارد یتیتقو یست. نهادهاین

جام جنبش نادرست عدم انس یعنین تصور ید کودتا خواهد شد. ایایسر کار ب بر
 ها هم برنده نخواهند شد. است و روس
ت و ید اجازه تقویکا بایمهم است که آمر یلیو خ، هم معتقدند یگروه سوم

ت یه در اقلین نظریعوض بشود. طرفداران ا( نظام) ت را به جنبش بدهد کهیموفق
 «هستند.

م. یاطالع دار، رانیسرتاسر ا، رانیصائب است. ما از ا یآخر یهینظر»:خمینی .آ
د. در تظاهرات و یمطالعه کن، رانید در سرتاسر ایرو یران میو شما هم حاال که به ا

که به صورت  یشعارها و مطالب، شوند ین تظاهرات که اظهار میا یها در خواسته
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ه به هم و یشعارها شب، ران در هر کجایا یدرآمده است و در تمام یمل یشعارها
ن ین اگر در بیخواهند. بنابرا یرا م یکومت اسالمک مطلب است. حیمطالب همه 

از  یدرصد، ست باشندیا کمونی یشورو طرفدار یا ا عدهی ها چند نفر تین جمعیا
معقول ، خواهد یکه اسالم را م یملت، روند یل مین ملت تحلیملت هستند که در ب

در آن دست داشته  یست که شورویباشد و معقول ن یست که طرفدار شوروین
 ین ندایترسد که ا یم یترسد؛ شورو یم قفقاز یاسالم برا یاز ندا یباشد. شورو

که در آن  ییهر کودتا یاسالم ین نداید که در ایدان یت کند و میاسالم را تقو
ن یماند. بنابرا یم میجه و عقیباشد بدون نت یکه ضداسالم یبشود و هر مطلب

که ، ه دومیاما نظر ندارد. یو باطل است و اساسه یپا یب یدست شورو یهینظر
ن یاز ا، زدیر یاست که مثل حباب م یو صور یظاهر یعمق ندارد و امر مسأله

ا ی یاسیک روزه سیکنند مطلب  یال میخ به اساس مطلب ندارند. یاست که توجه
دانند که اساس آن  ینم، ابدیک جور صورت بیاست که هر روز به  یاسیر سینظ

ده یعق، ده استیم. عقیان کنیتر از آن است که ما ب عمق اسالم واضح است واسالم 
توان بدان گفت که مثل حباب  یاست که نم یک مذهبین است. اسالم یهم

 ه سومینظر، اساس ندارد. آنچه اساس دارد، اند گفته آن هاکه  یزد. مطلبیر یم
به خود ملت  یو متک یچ قدرتیبدون دخالت ه، ق و اساس داریعم یاست. و نهضت

ن معنا کند و دست بردارد از یکا هم توجه به ایاست. الزم است که آمر
من  ندارد و ضرر خواهد داشت. یاثر یبانید بدانند که پشتیخود و با یها یبانیپشت

 ،دیک مشاهده کنیران و اوضاع را از نزدید ایکنم اگر شما برو یگمان م
 «ت خواهد شد.یقلگروه سوم ا ی هیشما هم نظر یهینظر

د؟ در کتاب یت خودتان مطلع هستیا شما از قدرت خودتان و محبوبیآ»:كاتم
ت خود مطلع نبود و یاز وسعت قدرت و محبوب مصدقام که  ل کردهیخودم تحل
تصور کرد و باعث کودتا شد. اما  یقو یلیکا را خیخودش را کم و آمر، چون نبود
کا ید قدرت آمریام که معتقد تان متوجه شدهیها ق مصاحبهیشما از طر یمن درباره

، یاریبس، رانیکا باشد. اما در ایبه آمر یمدها متکآشیست که همه پیاد نیز یلیخ
به شما قدرت  یلیخ( شما یآگاه) نیکنند. ا یبزرگ م یلیکا را خیقدرت آمر

 «دهد. یم
ن یا، ن نهضتین نهضت دکتر و ایب، ن زمان ماین مصدق و ایفرق ب»:خمینی .آ

، وارد شده بودند یاسیس یبود و مردم ما هم با جنبه یاسیاست که آن نهضت س
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اشتباهات هم بود که آن اشتباهات منجر به شکست شد. لکن  یو بعض، وارد نهضت
 یها قدرت اسالم فوق قدرت، ش مایاست و پ یاسالم -ینهضت مذهب، ن نهضتیا

مشت را در مقابل تانک و  ن قدرت است کهید که اینیب یهاست. م ابرقدرت یماد
کوچک  یها ده است و بچهیکشان هاناابیها را به خ رزنیمسلسل قرار داده است و پ
ما به خداوند و  یت است. اتکاین قدرت مذهب و معنویرا به تکاپو وا داشته است. ا

 ستد. همان طور کهیتواند در مقابلش با یدر عالم نم یچ قدرتیت است. و هیبه معنو
اما اسطوره  ستد.یا یها م است در برابر تمام قدرت یمتک ین قدرتیبه چنکه  یملت

شود.  یها درست م اسطوره، ر شکنجه بوده استیها ز که مدت یدر مردم، ها قدرت
ن یا یم با قدرت الهیخواه یکند و ما م یکه هست چند برابر جلوه م ییزهایآن چ

اند از  شاه و پدر شاه بوده یشکنجهر یکه تاکنون در ز یم. و ملتیها را بشکن اسطوره
را  یزیچ یم که اگر ملتیها هم نشان بده م و به قدرتیاوریرون بیر شکنجه بیز

ست که آن ین یک نظامیزه ین سرنیل کرد. ایزه به او تحمیتوان با سرن ینخواهد نم
 «ام ندارد.یقدرت ق، یاست و قدرت نظام یقدرت معنو، را بشکنند
است.  ین اسدآبادیالد د جمالیست یشخص یدربارهآخر من  سؤال»:كاتم

 «د؟یدان یم یا ت برجستهیا شما او را شخصیآ
هم داشته  یبوده است. لکن نقاط ضعف یقیمرد ال نیالد جمال»:خمینی .آ

از آن جهت زحمات او با ، ن مردم نداشتهیدر ب یو مذهب یگاه ملیاست و چون پا
، نداشته است یگاه مذهبین که پایبر ا لید. و دلیجه نرسیها به نت کوشش یهمه

نشان داده  یالعمل عکس، د کردیع تبعیاو را گرفت و با وضع فج ن که شاه وقتیا
 «د.یجه نرسیبه نت، گاه را فاقد بودین پاینشد و زحمات او چون ا

ق کردند که مطالعات یمجدداً کاتم را تشو آقای خمینی، بعد از ختم مذاکرات
ق را منتشر سازد. کاتم از یران ادامه دهد و حقایا یاسالم خود را در مورد جنبش

 کرد. یخداحافظ آقای خمینی
. من کرد گوو    با من گفت یشتریل بیران با تفصیا مسائلکاتم سپس در مورد 
سم در یونالیناس»ن بار کتاب یشناختم. اول یها قبل م شخصاً کاتم را از مدت

 بودم.خوانده  1965او را در سال « رانیا
کا یآمر یاسین علوم ساشناسان و معلم که جامعه یمتعدد یها لیان تحلیاز م

کتاب کاتم ، اند ران نوشتهیا یو ضداستعمار یران و جنبش ملیا یدرباره
 ااو را هم خوانده بودم و ب یها ر کتابیات است. من سایبه واقع هاآنن یتر کینزد
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مختلف و نظراتشان  یها یبند گروه یدربارهتفکرات او آشنا بودم. ازاو خواستم تا 
بدهد. عالوه بر  یشتریحات بیآقای خمینی گفته بود توض یاجمال براه ب که

ت ئیه یها یبند و گروه یاسیدانستم که او با بافت س یم، او یها کتاب یمطالعه
قرار  هاآنمورد شور و مشورت ، و گاه به گاه، دارد ییکا آشنایآمر ی حاکمه

گروه »کا یکه در وزارت خارجه آمردر جایی خوانده بودم هم پیش از آنرد. یگ یم
از شاه متنفرند و  یحت هاآناز  یداً ضد شاه هستند. برخیشد «ها یحقوق بشر

را کند و  هاآن یا اجرایخود را در عمل متوقف  یها احکام و دستورات مافوقی بعض
یا  1911تا  1961 یهستند که در دهه یعمدتاً کسان، ن گروهیسازند. ا یم یبطئ

ن دوران یدر ا آن. شدت متاثر ازه خود در جنبش ضد جنگ فعال بوده اند یا ب
کا یه شرکت و دخالت آمریعل یمیتنام بود و موج عظیر جنگ ویداً درگیکا شدیآمر

صحنه اعتراض و نبرد ، ها کا به وجود آمده بود. دانشگاهیتنام در آمریدر جنگ و
ه دولت باال یکا علیروز به روز اعتراضات مردم آمر، ها شده بود ن دخالتیه ایعل
ر شهرها به راه افتاده یواشنگتن و سا، ورکیویم در نیعظ یها ییمایپ راه، گرفت یم

کردند و چند  یراندازیان تیدانشجو یان به سوینظام، دانشگاه كنتدر ، بود
همراه با ( ورکیویدر ن) ها ییمایپ ن راهیاز ا یدانشجو را کشتند. من خود در برخ

 شرکت داشتم. دكتر چمران و دكتر نخشبر یدوستان نظ یبعض
کرد و باالخره با  یتنام فروکش میجنگ و آتشج یکه به تدر، به بعد 1911از 

در جامعه  یاسیس -یاجتماع یاز آگاه ینوع، رفتیتنام خاتمه پذیمردم و یروزیپ
توسط « حقوق بشر»انتخاب شعار  یل عمدهیاز دال یکیکا به وجود آمده بود. یآمر

، هم داشته است یگریل دیو البته دال کا بودیخود آمر یط با جو داخلتبارا در کارتر
تنام در یکا در جنگ ویمقابله با اثرات سوء دخالت آمر، هیاز جمله روابط با روس

 جهان.
 61بودند که در دهه  یتر کارتر کسان ان جوانیاطراف یح داد که برخیتوض كاتم

 به وزارت امور هاآن تنام فعاالنه شرکت داشتند ویدر جنبش ضدجنگ و 11تا 
جاد کرده بودند. یرا در آن وزارتخانه ا« حقوق بشر»کا رفته و بخش یآمر یخارجه

ت از او بودند. اما در خود یکا در حمایاست دولت آمریداً ضد شاه و سیاین ها شد
، اطالع و جاهل هستند یران بیا مسائلی ن عموماً دربارهسؤوالم، وزارت امور خارجه

 دهد. یت نمیهم به شاه اهم یکس یول
که  هاآن یعنیکا یت حاکمه آمرئیاضافه کرد که گروه اول در ه كاتم
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، راكفلر، براون -ینسكیبرژ گروه السابق باشد عبارتند از یخواهند وضع کماف یم
زده  ع وحشتیحفظ کنند. تجار و صاحبان صناخواهند شاه را  یکه منجر یسیك

اطالع و جاهل  یران بیا مسائلاز  هاآند دارند. اما یل شدین گروه تمایهستند و به ا
ن گروه تالش یخط هم ز درین ینیام یعلح داد که ین توضیهستند. او همچن

جزو گروه  ینسکیهمکاران برژ یتمام، كایآمر یت ملیامن یشوراکند. در  یم
 دوم هستند و تنها خود اوست که در گروه اول قرار دارد.

ح داد که یتوض یو ن گروه اول قرار دارد.یز در همیوان نیگفت که سول كاتم
دانند و  ینم یکات شورویران را حاصل تحریجنبش ا، خالف گروه اول بر، گروه دوم

ق نباشد و نتواند یعمن حرکت یل هستند. اما نگران آنند که ائآن اصالت قا یبرا
ابل ی قان افسران وزارت امور خارجه عدهین برود. در میدا کند و از بیادامه پ

را ادامه  یتواند وضع کنون ین گروه معتقدند که شاه نمین تز را دارند. ایا یتوجه
خواستار آنند که شاه سلطنت کند نه  هاآنست. ین وضع قابل دوام نیبدهد و ا

 مسألهتوانند با رفراندم  یبعدها م، ن قسمت حل شودیه اگر اند کیگو یحکومت. م
ن تز یز از این( یو جبهه مل) یدكتر سنجابگفت که  یسلطنت را حل کنند. و

ارات خود را در مورد ید اختین معتقد است که شاه بایهمچن یکنند. سنجاب یدفاع م
 نس واو روسیساکا یآمر ی در وزارت امورخارجه کند.ارتش به دولت واگذار 

ن یاز ا وزارت دفاعرتبه یافسران عال از یا ن گروه هستند. عدهیا ازرشت پیهنر
س سازمان ییر، ترنرران بوده و هستند. یگروه هستند و مخالف فروش اسلحه به ا

 است. ینسکیکند و نظرش خالف نظر برژ ین تز دفاع میاز ا، ایس
ار اندک است و یبس هاآن یاشاره کرد که عده یو، سوم یهینظردر مورد 

در وزارت امورخارجه هستند و قدرت « ها یحقوق بشر»ان همان گروه یشتر در میب
د تز گروه سوم را یا دو نفر شایک ی، ایتبه سریعال یان اعضایندارند. درم یادیز

 داشته باشند.
سناتور شود.  یده مید یمشابه یبند میز تقسیگفت که در مجلس سنا ن كاتم

جزو  زریفر رینظ یو افراد، خواهان جزو گروه اول هستند یهورو جم جاكسون
 گروه سوم.

نها یها واقعاً نگران هستند و کوشش دارند شاه را حفظ کنند. ا ستیهونیص
که  هاآنج هستند و یست گیهونیرصیغ یها برالیهمان تز گروه اول را دارند. ل
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ران یکا از ایخواستار خروج آمرن گروه یدارند به تز گروه سوم معتقدند. ا یمطالعات
 هستند.

ت مردم جزو یکاتم گفت که اکثر، یمردم عاد یعنیکا یدر مورد خود مردم آمر
ان مردم یموضع گروه اول در م، ران قطع شودیان نفت ایگروه اول هستند و اگر جر

 ت خواهد شد.یتقو
 و خطر نفت مسألهعمدتاً  هاآن یسپس اشاره کرد که گروه اول که نگران كاتم

 یزیر توانند برنامه یمقاصد خود دچار اشکال هستند و نم یدر اجرا، هاست روس
 ستند.یموافق ن هاآنتر در وزارت خارجه با  ران جوانیچون که مد، کنند

در ، کند یکا گفت که در دو محور حرکت میاست دولت آمریکاتم در مورد س
خروج از  یبرا یحل  راه یجو و  جست، گریت شاه و در محور دیک محور تقوی

 بحران.
 یمعتقد بود که به کل كاتم، رانیکا در ایآمر یدر مورد امکان دخالت نظام

جز  یکار یکند. دخالت نظام یتواند دخالت نظام یکا نمینانه است و آمریب رواقعیغ
 یها که جنبه یدر حال، ران نخواهد بودیان ایاضافه کردن چند سرباز به تعداد ارتش

 .آورد خواهد به وجود یبد یلیاثرات خ، یخالت نظامد یروان
 یروهایان جبهه و نیمعتقد بود که عدم اتحاد م، یمل یجبههدر مورد  كاتم

 کند. یف میت آن را تضعیموقع، یاسالم
کا در یح از قدرت آمریصح یابیعدم ارزی درباره یشتریل بیسپس به تفص یو

کا حساب یقدرت آمر یحد رو ش ازیران بیران صحبت کرد و گفت که در ایا
کا در تظاهرات یآمر یایکند که س یال میبلکه شاه هم خ، کنند. نه تنها مردم یم

 یلیا خیقدرت س یاما رو، ن عامل هستیتر کا مهمیالبته آمر، ه او دخالت داردیعل
 سازمان سیاکنگره و سنا  یدرپ یکنند. حمالت پ یش از آنچه هست حساب میب

رداد م) 1935سه با سال یچ وجه قابل مقایآن به ه ییاست و کارآ کردهفلج  را
 ست.ین( 1551

ن است یاز مشکالت گروه سوم اشاره کرد و گفت: اشکال ا یکیسپس به  كاتم
بدون ، ن سرنوشت کنندییران خودشان تعید شاه نباشد و مردم ایکه اگر کارتر بگو

ز یطرفداران تز گروه سوم ن ینه تنها کارتر حت یکند. ول یسقوط م یشک شاه فور
 رند و قبول کنند.یت سقوط شاه را بپذیمسؤولخواهند  ینم

کا یگفت که در آمر یاز مشکالت حرکت اسالم یبرخ موردن در یهمچن یو
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ن جنبش وجود ندارد. اطالعات پراکنده وجود دارد اما به صورت یاز ا یر روشنیتصو
معتقد بود  یرد. ویاستفاده قرار گست که بتواند مورد یشده و مدون ن یآور جمع
ها داده شود. مواضع آقای خمینی  ید سوابق جنبش تا حد امکان به خبرگزاریکه با

، یحرکت اسالم یاسیس یاصول و مبان و شودو امکان استمرار جنبش روشن 
 مسائل، مملکتی ندهیآ یبرا یزیر در برنامه، ه گرددئمختلف ارا مسائل بارهدر

در ، ید روشن شود که سرنوشت اصالحات ارضیمثالً با، شود ینیب شیپ یاساس
هم خواهد ه ب یا اصالحات ارضیچه خواهد بود. آ یجنبش اسالم یروزیصورت پ
ت و یم و تربیگسترش تعل ینهیدر زم .دشوحقوق زنان روشن ی مسألهخورد؟ 

 نها.یر اینظا
 ییها داده است. طرح انجامران یدر ا یین اشاره کرد که شاه کارهایهمچن كاتم
ها چه خواهد  ن طرحینده ایآ، شروع کرده است یو کشاورز یصنعت یها نهیرا در زم

 شد؟
ن مطالب را در یا یبهتر است تمام یباالخره معتقد بود که حرکت اسالم یو

ن و اعالم یتدو( position papers) «مواضع یهیانیب»تحت عنوان  یا ک مجموعهی
 .کند

ران آشنا هستند و یا مسائلکه با  ییکایاز استادان آمر یبعضاز او درباره 
ن یمارو یا شدم. او دربارهیکردم و نظرش را جو الؤسکنند  یهم کرده و م یاظهارات

 گفتمی لیمز بیجکند و در مورد  یکار م ینسکیس معتقد بود که با گروه برژیزون
 دارد. یهمکار، روها انهیم، شتر با گروه دومیکه ب

**** 
مند به  نبود و عالقه یچون هدف من بحث با و، کاتم یها در مورد صحبت

 از یاگرچه با برخ، بودم شنونده شتریب به همین دلیل شتر بودمیکسب اطالعات ب
ت حاکمه ئیه یداخل یها یبند از گروه یل ویموافق نبودم. اساس تحل ینظرات و

موارد به نظرم درست نبود. مثالً در  ید. اما در بعضیرس یبه نظر م یکا منطقیآمر
با شاه با نظر او موافق نبودم.  موردران و دریها در ا ستیهونیص یمش مورد خط

، ستیتاریلیند از ماکا عبارتیقدرت در آمر یاساس یهیل ما آن بود که سه پایتحل
. یو تجار یمال یدار هیها و سرما یصیهونیستو  یبزرگ صنعت یدار هیها و سرما ینفت

ه با هم اشتراک منافع دارند یو پا یاصول یبدون شک در مبان، ن سه محور قدرتیا
اوضاع و احوال گوناگون در  مسائلبا هم ندارند. اما در برخورد با  یو تضاد اصل
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انه و آوارگان یاند. مثالً در مورد حل بحران خاورم دا کردهیبا هم اختالف پ یخاص
ها  صیهونیستل و یئاسرا یمش با خط، دومگروه اول و  یمش میان خط ینیفلسط

 ین مرزهایدا شده است. دو گروه اول راه حل دراز مدت را ضمن تضمیاختالف پ
، که گروه سوم یدر حال دانند. یم ینیجاد دولت مستقل فلسطیا اسرائیل 1961

ن به هر اسم و یس دولت فلسطیمخالف تأس یها به کل صیهونیستل و یئاسرا یعنی
ل یئت اسرایموجود یبرا یاصل و آن را در دراز مدت خطر هستند یبه هر شکل

 یعیبه مقدار وس اند رسد که دو گروه اول توانسته یم ن به نظریدانند. ظاهراً چن یم
ن تز یرا با ا ینیفلسط یها ن گروهیو چپ و همچن یمترق یها دولت یحت، اعراب

 همراه کنند.
عمل کند. اما از  یشاه توانسته بود با سه گروه به طور متعادل مسائلن یاباره در 

ز از یج شاه نیبه تدر، نجریسیك -راكفلر -كسونیگروه نکار آمدن  یزمان رو
بدون آن که در ) موضع گرفت اسرائیلت کرد و در برابر یاست دو گروه اول تبعیس

 .( داده شود یرییگونه تغچیه اسرائیلم شاه با یروابط رژ
ها و  یها و نفت ستیتاریلیاست میز از سیران نیدر ا است انگلستانیس
ش جدا شد و از حدود اواخر سال یکا کم و بیآمر یداران بزرگ صنعت هیسرما

ها معتقد شده بودند که  صیهونیستس و هم یانگل یاستمداران سنتیهم س، 1533
د شاه به نفع یبا، حفظ منافع غرب در دراز مدت یخورد و برا یگر به درد نمیشاه د

اد کرده ی هاآنکه کاتم از  یاست همان گروه دومیعهد کنار برود. در واقع سیول
دا شد که باالخره در مرداد یدولت هو رییکه صحبت از تغ یدر زمان، ن باریاست. اول

ها معتقد بودند به  صیهونیستها و  سیانگل، کارآمدن آموزگار منجر شد یبه رو 36
شاه بهتر است به نفع پسرش ، دا و آمدن آموزگاریرفتن هو یعنی، ر دولتییتغ یجا

ل گردد و انتخابات آزاد برگزار شود یاست فرح تشکیسلطنت با ر یشورا .کنار برود
با حداقل تلفات و جنجال و خطر پشت سر گذارده شود.  یانتقالی ج دوره یو به تدر

ده ید یهم در منابع خارج ران ویاست هم در این سیاز ا یفراوان عالئمدر آن مرحله 
ار باال در یدر سطح بس یو یاسیس یها کا و مالقاتیبه آمر فرحر سفر ینظ، شد یم

كریستین روزنامه  در لیب مزیجل یاز قب یکسان یاسیس یها لیتحل، کایآمر
 یها لیو سخنان شاه در مورد کنار رفتن به نفع پسرش و تحل مونیتور ساینس

 و... یسیمطبوعات انگل
به هر حال من قصد بحث با کاتم را نداشتم و همان طور که گفتم غرضم کسب 
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آقای س و مالقات با یبعد از توقف در پار كاتم نظرات او بود. شتر ازیاطالعات ب
از دوستان گفته  یکیبه  كاتم، کایبه تهران سفر کرد.بعد از بازگشت به آمر خمینی

تر از احمق ها ییکایشاه ندارد و آمر یبرا( ینیجانش) یویکا آلترناتیبود که دولت آمر
 آنند که برنامه درازمدت داشته باشند.

 
 تاب به آیت اهلل خمینیكلیلینتال و اهدای  -50

ضد و مذهب  کلیمییک آمریکائی ( 5001-3331) آلفرد لیلینتالآقای 
صیهونیسم و مخالف با سیاست های دولت اسرائیل در خاور میانه بود. در خرداد 

با دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیویورک تماس می گیرد و  1531
 جدیدترین کتاب خود را با عنوان: 

 The Zionist Connection- Whatاسرائیل به چه قیمتی - ارتباط صیهونیسم»

price Peace کنده آقای خمینی تقدیم می ب. 
اعراب و اسرائیل و بر علیه  مسألهخاور میانه و ی لیلینتال آثار متعددی درباره

های صیهونیزم بر جای گذاشته است. او که خود یهودی بود درکتابهایش تحلیل
م و چگونگی عمل کرد سیاست خارجی دولت آمریکا و نقش سعمیقی از صیهونی

دولت یکا در خدمت به اهداف توسعه طلبانه و تجاوزکارانه های جمعی درآمررسانه
اعراب  سایر از پایمال کردن دائمی حقوق مردم فلسطین و و دهداسرائیل ارائه می

 سیاست متعادل و متوازن دولت آمریکا در خاورمیانه بود. رهوادا او دارد.برمی پرده
به  What Price Israelاسرائیل بچه قیمتی »خصوص ه های او از جمله و بکتاب

بود  کلیمیزبان عربی ترجمه و با استقبال اعراب روبرو شده است. لیلینتال اولین 
های عربی و ش با دولتطکرد. کتابهای او و رواب که اجازه سفر به عربستان را پیدا

کلی بر ه یهودی در آمریکا و اسرائیل ب یفلسطینیان موجب شد روابطش با جامعه
 هم بخورد. 

ه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این کتاب را ب دفتر کاردار موقت در
این کتاب کردم و آن را مفید  براجمالی من فرستاد. من مروری ای برای همراه نامه

دقیق آن را به وقت دیگری موکول کردم. اما در فضای  یدیدم. اما فرصت مطالعه
حتی بعد از ، متالطم سیاسی بعد از پیروزی انقالب و رویدادهای پی در پی

یت اجرائی و دولتی فرصت مسؤولگیری از هر استعفای دولت موقت و کناره
همراه آن را برای  یکتاب را پیدا نکردم. سال ها بعد اصل کتاب و نامه یمطالعه
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خط دست، رونوشتی از جلد کتاب فرستادم. آقای خمینیسسه حفظ و نشر آثار ؤم
آمده است.ها پیوست بخش نمایندگی ایران در سازمان ملل در ینویسنده و نامه



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم خشب  

، هادولت رینمایندگان سا دیدار
 یها تیشخص و ها تیجمع، ها روهگ

 یرانیرایغ
 
 55،33،3351لبنان حركت محرومین امل و ندگانیدیدار نما -3
، ینین حسیدحسیسان لبنان عبارت بودند از یعیش یندگیت نماأیه

پسر  ن صدریصدرالد ول یحمداسماعو ا یدكتر مكو پسرش  یسرهنگ مك
 صدر.یموس امامارشد 
مجلس نواب لبنان ی ندهینما عه ویش یاز رهبران طائفه ینین حسیدحسیس
 یز از اعضاین یسرهنگ مك. بود یاسیعضو دفتر س، نیمحرومالحرکت  و در

ن یصدرالدصدر بوده است. یموس امام یعه و مشاور نظامیش یاسالم یمجلس اعال
 کرد. یفا مین مالقات نقش مترجم گروه را ایدر ا صدر

د ید. به علت ناپدیایبود بنتوانسته ، در لبنان یبه علت گرفتار دكتر چمران
د. به بو یش ضروریش از پیبدر لبنان حضور دکتر چمران ، صدریموسآقای شدن 
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اطالع داد که دکتر ( پسر بزرگ آقای صدر) صدر نیصدرالدسید همین دلیل
 یادداشتید. اما دکتر چمران ضمن ارسال یایها نتوانسته ب یچمران به علت گرفتار

ن یبه حضور رهبر انقالب نوشته بود که روز قبل صدرالد یمفصل ینامه، من یبرا
 ( هاپیوست) آن را آورده بود که به حضور ایشان داده شد.

 صدریموس آقای  یدرباره هاآنابتدا آقای خمینی از زحمات  در این دیدار 
شان یا یشان است. خانوادهیا یمورد عالقه یتشکر کردند و گفتند که آقا موس

 یدوارند که به زودیار مهم است و امیدر لبنان بس یهستند. نقش آقا موسمحترم 
 برگردد و کارش را ادامه دهد.

ان لبنان یعیاز جانب گروه صحبت کرد و وضع ش ینین حسیدحسیسسپس 
ان لبنان یعیها را شرح داد و گفت که ش و رفتار ظالمانه ترک 1161 یها سال از را

نگرند. خود را  یبه چشم خاص م ینیو انقالب خم هاآنران و جنبش یان ایعیبه ش
، ان لبنان است و هر طور که بتوانندیعیحرکت ش، رانیحرکت ا، دانند یران میاز ا

 کمک خواهند کرد.
 د. ما از اول نظر قاطعیح را دادیمتشکرم که نظرات صح» :خمینی .آ
ن رابطه با یهم ل مخالفت ما با شاهیاز دال یکیم. یا ها داشته صیهونیستی درباره

ران شده است. در ین قضیه موجب حرکت مردم ایبوده است. هم اسرائیل
چند روز قبل  یهین اعالمیم. در همیا مان به کرات شاه را مؤاخذه کردهی ها هیاعالم

ان شده یران بیو نفت ا اسرائیل مسألهن یهم، در مورد کارکنان نفت، که صادر شد
 «است.

است.  یعیو ش یهدف اسالم، واحد ماهدف » :ینین حسیدحسیس
 عهیش یاسالم یمجلس اعالد که یرس ییبه جا 1961در  صدر یآقا یها تیفعال
 یو نظام یاسیکه جناح س سازمان املو  نیالمحروم حركتل شد. یتشک

شده بود. مجدداً آن را  یعه متالشیبود که ش ین وقتیبه وجود آمد. ا، ان استیعیش
ان یعیش کردند.جاد یا هاآن یبرا یک قدرتیه انداختند و جمع و جور کرده و به را

، فه لبنانین طایتر را دارند. بزرگ یدرصد اراض 11وهستند لبنان جمعیت ک سوم ی
 امام ین به رهبریعه و حرکت المحرومیکه مجلس ش یان هستند. در زمانیعیش

خود اعتقاد ع یکه به اسالم و تش یدهد و در وضع یصدر کار خود را ادامه میموس
 یدیشد یضربه ناگهان او را ربودند که، میریگ یصدر الهام م یم و از راه موسیدار
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م به یما را گرفت که نتوان یبه ما زد و ما را سخت به خود مشغول کرد. قدرت فکر
 .«میران کمک کنیا خصوصا ایان دنیعیش

و به ما و لطمه وارد کرده است است ار مهم یبسصدر  یه آقایقض» :خمینی .آ
، عهیاست و به نفع ش یبرگردد و کارها را که اسالم یدوارم به زودیهم. لکن ام

د. خدا با حق است؛ یوس شویان مأید شما آقایشان نبایاب ایدهند. در غ انجام
د. خداوند یز کنید. از تشتت پرهیبده یان دلگرمیعید به شیبان همه است. بایپشت

د در ید. به خود اتکا کنیدوار کنیمردم را اموعده نصرت داده است. حق با شماست؛ 
  «موارد. یتمام

، بر آنچه او بخواهد یم و راضیارزبزرگ را شکرگ یشه خدایما هم» :ینیحس
م به جز شما یحت و ارشاد داریه و نصیاد و توصیز یم. از شما هم التماس دعایهست

م. یرا ندار یکس، یکنونی ن مرحلهیخصوصاً در ا، ها حتین نصیباشد بر ا یکی اول
است. به  ییحت و ارشاد و راهنمایاقدامات شما و درخواست نص غرض ما تشکر از

 «ر ماست.ین تقدیم و ایم و مستمر هستیخود اعتقاد دار یعیخطوط ش
به علت صبر و تحمل و تأمل ، ریشه در مواقع هجوم غیاسالم هم» :خمینی .آ
 یبا قوا( ص) خود رسول اکرم مثلمسلمانان اند.  دا کردهیت پیموفق هانامسلم

مان. اکنون هم مذهب و مطلب ما حق یران و روم غلبه کردند به علت ایاندک بر ا
م و یقدرت دشمن باک ندار یادیبزرگ است. از ز یاست. اتکال ما به خدا

لبنان با اتکال به خدا و عدم غفلت از  یها یران و گرفتارین نهضت ایم ایدواریام
م به یاد است. از شما متشکریگردد. ولو قدرت دشمنان ما زروز یلطف خداوند پ

 «.مدنتانمناسبت سفرتان و آ
 را م. در لبنان همه شمایم که از شما تشکر کنیکن یما فراموش نم»:ینیحس

ان یعیران را خواستارند. مجلس شیخداوند نصر شما و انقالب ا از کنند و یدعا م
 ین سورمسؤوالن سالم و دعا دارند. یامل همچن یاسیسالم و دعا دارند. دفتر س

 «التماس دعا و سالم دارند. یلیهم خ
که سالم  یانید. آقایسالم برسان یان لبنانیعیبه همه برادران و ش» :خمینی .آ

 «د.ید. انشاءاهلل موفق باشیسالم برسان، اند رسانده
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 51دسامبر  55 ،25 ماهدی 3 –از لبنان فحص یدار هانید -5
سازمان ک با یکه از نزدبود لبنان  یعهین فعال شایاز روحان فحص یهـان

آقای در جناح مقابل  یاسیو از نظر س کرد یم یهمکار نیبخش فلسطیآزاد
از برادران  یز همراه جمعین ین قرار داشت. ویصدر و حرکت المحرومیموس

 یودار ین دیآمد. در ا ینیدار آقای خمیبه د 11دسامبر  11در  یمسلمان لبنان
آنان با نهضت  یو همکار ارامنهنقش ، حازممالقات ، از وضع لبنان یابتدا گزارش

مردم لبنان را در  ید و آمادگیرسان آقای خمینیرا به اطالع  تل زعتردر  ینیفلسط
از  آقای خمینیایشان ابراز داشت.  یران به رهبریا یت از حرکت اسالمیحما

 دعا کردند.، خداست یدر آنچه موجب رضات آنان یموفق برای اقدامات آنان تشکر و
 
 س یمجلس عوام انگل ینماینده، راسل كر دارید -1

آن  حزب كارگرو عضو ( مجلس عوام) سیپارلمان انگل یندهینما، راسل كر
که در آن کشور به  یانیس و دانشجویم انگلیان مقیرانیاز ا یاری. بسبود کشور
م یکه در دوران رژ بود یاو از جمله کسان .بودندآشنا  یبا و ندل اشتغال داشتیتحص
ران برخاست و به کرات در مورد یت از مبارزان داخل ایده به حمایدر موارد عد، شاه

ی ن فشار و شکنجهیم شاه و ساواک و همچنیرژ ازطرفران یدر انقض حقوق بشر
 کرده بود.را  یا اعتراضات گسترده یاسیان سیزندان

در ارتباط بودند و بعد  یبا و، کردند یل میس تحصیبرادران مسلمان که در انگل
و  نددکر یمعرف را او یدکتر کمال خراز یآقا، سیاز استقرار رهبر انقالب در پار

 آمد. لوشاتونوفلبه  آقای خمینیدار و گفتگو با ید یبرا
اواسط  ، 31 آذر اواخر در گوو گفت دارین دیمربوط به ا یها ادداشتی، ریمتن ز

 :است 1911نوامبر
 در ینیخم شود که اگر یم یادیغات زیس تبلیکا و انگلیدر آمر» :راسل كر

ند حرکت شما یگو یسال به عقب خواهد برد. م 311مملکت را ، شود روزیران پیا
شاه ی است که خواسته رانیضد مدرن کردن ا یاست. برنامه یمیو قد یارتجاع

شود. من  یمعرف یجنبش اسالم یمترق یها . به نظر ما مهم است که جنبهبود
 انجامران یا یندهیکمک به آ یرا دارم و آن را برا ین معرفیا یفرصت و امکان برا

 «دهم. یم
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غات شاه است. مبالغ یدر مطبوعات تماماً تبل، دیا دهینها که شنیا» :خمینی .آ
اد ید فریحفظ شاه خوب شما مالحظه کن یبرا، آن خرج شده است یکه برا یادیز

 یخواه یو آزاد یطلب اد استقاللیا فریآ ؟هستند یست؟ مردم ارتجاعیمردم چ
و تمدن  ییگرا شیاست با پ یمساو، یحکومت اسالم؟ شاه یا ادعایاست  یارتجاع
شاه مملکت رو به تنزل و ارتجاع است. ی ر سلطهین است. در زآ نه مخالف، یو ترق

الت را تمام یگذارند تحص یو نمداشته است ما و فرهنگ ما را عقب نگه یهاناجو
ر و یو وابسته هستند. نظام حاکم وابسته است به غ یما ارتجاع یها کنند. دانشگاه

 یارتجاع، ر وابسته استیارتجاع است. اقتصاد ما شکست خورده و به غ یوابستگ
، مملکت مستقل، . ملت مستقلینه رو به ترق، مونتاژ است، میاست. صنعت ما ندار

م یا ام کردهیه شاه قیم اما شاه مانع است. ما و ملت علیخواه یقل را ما ماقتصاد مست
م؟ شاه مرتجع یهست یکرده است نه ما. ما ارتجاع یآن که او مملکت را ارتجاع یبرا

 «کنند. یرا در مملکت ما اجرا م ییاست. الحال احکام قرون وسطا
ساواک  یبود؟ براران چگونه خواهد یا یندهیوضع حقوق بشر در آ»راسل كر:

 «د؟یا کرده یچه فکر
ظلم و  نخواهد بود. ساواک جز ست. فشاریالزم ن، ریخ ؟ساواک» :خمینی .آ

 ینخواهد بود. حکومت اسالم یدر حکومت اسالم، و فشار بر ملت نداشته یتعد
ی به اندازه یو حکومت یچ سازمانیآن است. ه یبر حقوق بشر و مالحظه یمبن

 به تمام معنا در یو دموکراس یرا نکرده است.آزاد بشراسالم مالحظه حقوق 
است در  ین فرد مساویبا آخر یاست. شخص اول حکومت اسالم یحکومت اسالم

 «امور.
از  یکنند که حقوق زنان در حکومت اسالم یدشمنان شما ادعا م»:راسل كر

ن یاز ب ندهیدر آ، اند که زنان در زمان شاه به دست آورده یرود. حقوق کنون ین میب
 «د؟یدار یرود. من خودم البته باور ندارم. شما چه نظر یم

مثل حقوق ، هاآنآزادند. حقوق  یها در حکومت اسالم زن» :خمینی .آ
ف مردها یرد را هم هاآن رون آورد وید اسارت مردها بی. اسالم زن را از قستمردها

انحراف مردم است. اسالم همه  یبرا، شود یه ما میکه عل یغاتیداده است. تبل قرار
نه  یران آزادین کرده است. االن از فشار حکومت در ایحقوق و امور بشر را تضم

 «همه هست. یزن. در اسالم برا یمرد است و نه برا یبرا
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برادر  -ها در قم اهلل تیاز آ یکیدارد؟  یعه چه مفهومیدر ش یآزاد» :راسل كر
ار یک جواب بسی، آزاد انسان یها گروه ما در مورد ارزش یاز اعضا یکیبه  -شما

 «جذاب. یلیداد: خ یروحان
ظالم  یها مبارزه با ظلم و دولت، عهیش یاجتماع یاز مبان یکی» :خمینی .آ

 یفداکار، اند کشته داده، اند ه زور و ستم مبارزه کردهیشه علیهم یانعیاست. ش
ر ین کرده است. در سایبشر را تضم یعه با خون خود آزادیمذهب ش اند و کرده

عه یات بارز شین از خصوصید. ایه باطل بنمایام علیست که قیعه نیمثل ش، مذاهب
 «است.

 «د؟ینیب یجز شاه م یگریا راه حل دیآ» راسل كر:
ست ولو با اصالح شاه. نه ملت و نه اسالم اجازه ین یدیچ امیه» :خمینی .آ

 «است. یلیم شاه خیم رژیدهد. جرا ینم
 هاآنشما با  راًیست؟ اخیچ یمل یجبههشما با ی ت رابطهیماه» :راسل كر
 «د؟یا مالقات داشته

آمد و ما مسائل  یسنجابم. فقط یندار یا چ رابطهیما با جبهه ه» :خمینی .آ
 «رفتند.یشان هم پذیم و ایگفت، نه به عنوان جبهه، شانیخودمان را به ا

رهبر ، دانند یدر اکثر موارد شما را رهبر م هاآن، کنم یتعجب م» :راسل كر      
 «ن قدر فاصله وجود دارد؟ی. چرا ایاسیو س یمذهب
رفته است. من رهبر یپذ یمرا ملت به رهبر، ستیه فاصله نیقض»:خمینی .آ      

اند  رفتهیها پذ یرانیاست است. ایمذهب بر س یکه مبنا یستم. رهبر مذهبیجبهه ن
 «اند. خود گفتهش یبه شما پ هاآنو لذا 
ه شاه یمبارزه عل -یاسیعه و رهبر سیرل شما دوگانه است؛ رهبر ش":راسل كر      

د. یداشته باش یان همه طبقات دوستانید شما در میاما با، ها یها و نظام ستیو فاش
قدرت داد؛  آن هاد به یهستند. با ینها اشخاص مهمید. ایمناطق نفوذ هست یدارا

ک یکه همه در  فروهر و یسنجابد با یداشته باش یتر کید روابط نزدیچرا نبا
 «کنند؟ یجهت با شما حرکت م

چ رهبر یه یم. برایدار یران روابط مساویاهالی ا یما با تمام»:خمینی .آ
ست. با تمام ملت رابطه یک جبهه خاص درست نیاتصال به  یو مذهب یاسیس

 «مخالف مصالح است.، خاص یم. رابطهیساز یبرقرار م
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ار یک جنگ بسید و در یاج داریاحت یخوب یاسیشما به دوستان س» :راسل كر
 «د؛ به دولت.یاج دارین گونه افراد احتیبه ا یسخت

ک یم. با یاز دارین، میاج داریاحت یاسیالبته ما به همه افراد س» :خمینی .آ
خواهند  یکدست است و همه با هم میران یم. همه ملت ایرابطه ندار یگروه خاص

ش یهمه پ یهمه داخل آن هستند و با همراه، خواهد یچون امت م بدهند و انجام
 «روند. یم

 یستیالیک برنامه سوسیا یست؟ آیمملکت چ ینده برایآ یبرنامه»:راسل كر      
 «است؟
مستقل  ای. برنامهیستیو نه کمون یستیالینه رنگ سوس، ریخ» :خمینی .آ

 «خاص خودش. ی؛ آن هم قانون اساسیو قانون اساس یدموکراس، عدالت بر یمبن
 «است. یما مکتب عموم یسم به معنایالیسوس» :راسل كر

است  یحاصل آن عدالت اجتماع، شود یاگر عمل ن اسالمیقوان» :خمینی .آ
 «ها را داشته باشد. ستمیر سیبدون آن که مفاسد سا

 «د؟یدار یس چه نظریدولت انگلی درباره»راسل كر:
ن سه یاز ا، ران خصوصاًیا شرق عمدتاً و یها یبدبخت، ما به نظر»:خمینی .آ

ها هستند که رضاخان و محمدرضا را نیاست و ا یس و شورویکا و انگلیدولت آمر
ام یم. ملت قییایرون بیب هاآن یر سلطهیم از زیخواه یبر ما مسلط کردند و ما م

خواهد  یعمل، ملت خواستک یرا که  یزیچ، خروج از سلطه یکرده است برا
 «کرد.

سوم چگونه  یایران در دنیو نفت ا یجنوب یقایآفر ارتباط شما با »:راسل كر
 «خواهد بود؟

 «م شاه.یگذشته در رژ یها استیس مخالف»:خمینی .آ
 «س چگونه خواهد بود؟یروابط شما با انگل، دیروز بشویاگر پ»:راسل كر

 یها متعد ن دولتیم. اینداشته و ندارس یبا ملت انگل یما جنگ»:خمینی .آ
رفتار  هاآنن قسم با یما هم هم، ت و احترام با ما رفتار کنندیاگر با حسن ن، هستند

 «م کرد.یخواه
 



   

  

 001 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

شنهاد وساطت یپ ورئیس جمهوری پاكستان  اءالحقیض ینمایندهدار ید-1
 و شاه آقای خمینین یب

در  آقای خمینیاءالحــق با ینه ضیران کابیاز وز یکیر مشروح مذاکرات یمتن ز
 یاصل یها ادداشتین مذاکرات در یخ ایو تار ری. متأسفانه نام آن وزاستس یپار

 ( بوده است. آقاشاهیاحتماالً ) امده است.ین
ن یوساطت ب مسأله، ضمن مذاکرات هم اشاره شده است که در یهمان طور

 ن اردنیحسو شاه  حسن مراكششاه و آقای خمینی قبالً هم از طرف شاه 
 ام. ذکر کرده یگرید یها را در جا ن تالشیشده بود. ا مطرح
که از  یعالمه ترابم. ینجا باشیماست که ا ین کمال افتخار برایا»:ریوز

ما نگران اوضاع  یاند. همه ن سفر بودهیا یمشوق ما برا، اهلل بوده است تی شاگردان آ
را  یاسالم یس جمهوریتأس مسألهر پاکستان یم. اول بار در قرن اخیران هستیا

 یستم اسالمیس، است ین اسالمیحکومت بر اساس قوان، عنوان کرد. در پاکستان
عه و یم. اگرچه روابط شینگران هست یلیخ، عهیخصوصاً ش، است. ما در پاکستان

شرفت انقالب و یران و پیرات اییست. ما منتظر تغین یاست اما کاف  ها خوب یسن
 «م.یهست ها عهیها و ش یروابط سنرات آن بر یتأث

است  یران که مشخصا اسالمیا ین نهضت اسالمیدوارم که ایمن ام»:خمینی .آ
م و یروز شویپ، کامل است یتحقق اهداف اسالم است که آن اهداف انسان یو برا

 یاحکام که ضامن استقالل و آزاد( ناخوانا) آنچه آمال ما بوده است که اسالم
ن ین مسلمیحاصل شود و اقبال ا یروزین پیدوارم ایشوند. اماجرا ، ن استیمسلم

 ن شوند و با همیبا هم مع، همان طور که اسالم دستور داده است
عالم  یواحده باشند تا آمال و آرزوها حاصل شوند و احکام اسالم در همه جا دی

 «ن را خواستارم.یمسلم ی ق همهیتوف یاجرا شوند. از خداوند تعال
 یتلفن زدم و به او اطالع دادم که برا اءیژنرال ضقبل از آمدنم به ، من»:ریوز

گفت که پاکستان  یخود را داده است. و یها غامین پیم. او بهتریآ یاهلل م تیدار آید
ن یا، س پاکستانیاند. از همان آغاز تأس اد دوست هم بودهیز یها سال یران برایو ا

ران یا یک امر داخلیران را یا شروع شده است. ما در پاکستان مسائل یدوست
اهلل آرزو کند و بخواهند  تیم و آیآن باش انجامکه ما قادر به  یزیاما هر چ، میدان یم

 «م.یآن هست انجام یآماده، میکه کمک کن
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است که همان  یک نهضت انسانی، ران استیکه در ا ینهضت»:خمینی .آ
اگر  یهر مسلم، یاست. هر انسان یانسان -یاسالم یاست. نهضت ینهضت اسالم

اند و  بوده یطوالن یها ها که در تحت فشار سال یرانیبه ا، رانیمطلع شود از اوضاع ا
  خودشان ینیرزمیرا و مخازن ز  خودشان یت ملیثیبه واسطه عمال اجانب تمام ح

س یکند. ما البته از رئ یکمک م، اند خود را از دست داده یانسان یروهایرا و ن
م که یم و انتظار آن را داریکن یتشکر م، ن معنا دارندیجمهور پاکستان که توجه به ا

بزرگ به شاه  یها که دولت یبکنند؛ همان طور یغاتین نهضت به ما کمک تبلیدر ا
اند  ن شدهیاسباب ا هاآنگر و ید یها و کمک یغاتیتبل یها کنند. کمک یکمک م

ندارد و  یگاهیچ پاین ملت ما هیمانده است وگرنه در ب ین شخص تاکنون باقیکه ا
، هاآنو باالتر از  هاناانس میکند. ما... متوقع هست یران زندگیتواند در ا ینم یساعت
ر ین ملت مظلوم را با کمک خودشان از زین نهضت کمک کنند و ایبه ا هانامسلم

توانند  یها م ها و ملت ولتن دیرا همه ا یغاتیتبل یها اورند. کمکیرون بیبار ظلم ب
که  هاآنا یاند  ن مسائل ما نکردهیا توجه به ایها تاکنون  االسف دولت بکنند. مع

اند.  کرده یبانیاز شاه پشت، شود یکه واقع م یبا توجه به مظالم، اند جو بوده استفاده
( یبانیپشت) اظهار، شود یف که دارد خرد میک ملت ضعیاز  هاآنک از یچ یه

د و ما از یا خود را به ما عرضه داشته یبانید که پشتیهست یشما اول مردم اند. نکرده
کمک ، خودتان هایهو و مطبوعات و مصاحبیم که در رادین را داریشما توقع ا

 «د.یخودتان را اعالم کن
حساس از ی ک مرحلهیر است و در یفق یملت، د که پاکستانیدان یم»:ریوز

 یها ن به قدرتیم. ما همچنیخود را دار یما مشکالت داخل خ خود قرار دارد.یتار
ات یادامه ح یبرا یاقتصاد یها کمک یم. به خصوص دربارهیهست یمتک یادیز

م که روابط یقرار دار ییها ک مجموعه ملتیم. در یها هست به قدرت یمتک، خودمان
اگر چه ب کنند. یمستقل تعق یها د دولتیاست که با یخاص یپلماسیانات دیو جر

ران دخالت یا یم که در مسائل داخلیستیما قادر ن یران است ولیعواطف ما با ملت ا
ن یم که بیم کمک کنیتوان یم یکنند که ما به نحو یاهلل حس م تیم. اما اگر آیکن

 «! میده انجامن را یم ایحاضر، دو طرف وساطت شود
با تمام قوا در ست که قابل وساطت باشد. شاه ین یه شاه طوریقض»: خمینی .آ

العاده  ات فوقیران را هم چپاول کرده است و هم جنایو چند سال ملت ا یطول س
سته است و حقوق اپا خ به یاریو هوش یداریران با بیوارد کرده است. امروز ملت ا
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در  یگاهیچ پایکند و شاه ه یطلب م، و استقالل است یبشر را که آزاد یهیاول
ا ین شخص کرده است و یکه ا یست. اعمالیمصالحه نچ قابل یران ندارد و هیا

ا دو جلسه یک جلسه و یم در یتوان ینم، رانین آدم کرده است به ایرا که ا یاتیجنا
استفسار ، دیخودتان که دار یها سفارتخانه یلهید خود شما به وسیم. بایان کنیب

لبه ک حق مشروع را مطاید ملت یران که بدون شک بفهمیا یاید از قضایکن
او  یاز اول سلطه، ت خود را از دست داده است و به نظر منیکند و شاه مشروع  یم

خواهم که دولت مسلم  یبزرگ م یران. من از خدایو پدرش مشروع نبوده است در ا
خود برسد و راه  یو اسالم یکه ملت مسلم پاکستان به آمال انسان، پاکستان

ام یبه دست آوردن آن ق یران برایملت ا ابد و همان طور کهیرا ب یاستقالل و آزاد
 «خواهد. یهم به دست آورد آنچه م آن جاملت ، اند کرده

ران هزاران و صدها هزار یا یت کنونیاست که در وضع یاطالعات ما حاک»:ریوز
عه ما یها برادران شنیکنند. ا یرا تحمل م ییفرسا ران زحمات طاقت یاز مردم ا

دهات و شهرها برهم خورده  درمردم  یعاد یزندگ، اخبارهستند. به موجب آمار و 
را به تمام معنا متوقف ساخته  یزندگ، ل حمل و نقلیتوقف وسا، است. فقدان غذا

کند که... قد علم  یعه را وادار میو احساس است که برادران ش ین آگاهیاست. ا
 یتم؛ اطالعاتنه هسیکرده و ارائه دهند. من عضو کاب یرا بررس یک راه حلیکنند و 

 «ان کنم.یب، دیدر دسترس ما هست که اگر اجازه بده
دخالت در ( رانیدر ا) هیشده است و روس یک تفاهمیه یکا و روسین آمریب»

کا آسان نخواهد بود. ممکن است قدم به یاوضاع نخواهد کرد. لذا جنگ با قدرت آمر
ن مرحله به یادر ، با دولت یمختصر یک همکاری، ق آنیقدم جلو رفت که از طر

که  ید به طوریمملکت و مشکالت به عمل آ یمنظور آشنا شدن مردم با اداره
ن فاجعه یاز ا، رندیم یم یمردم برهم نخورد و مردم که از گرسنگ یعاد یزندگ

 «ابند.ینجات 
ن شاه است که یا، مردم مختل شده است یل زندگین که وسایاما ا»:خمینی .آ

م به موجب یدار یمدت یره شده برایمستخرج و ذخ همه را مختل کرده است. نفت
نفت هم که  یگذارد که نفت ما به خود ما برسد. مقدار یاما شاه نم، اطالعات موثق

 یند داده شده است. انبارهایگو یم، اسرائیلبه ، یمصارف داخل یشود برا یخارج م
را به زحمت ره که مردم یذخ یبرند برا یان دولت ممأمورمه شب یگندم را بعد از ن

ش یپ ین هستند که سختیاسباب ا هاآنگر را هم خود یندازند و مسائل دیب
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کند تا به اهداف خود برسد. اما  یها را تحمل م ین سختیا یاورند. اما ملت ما تمامیب
 یگریاگر جور د، ما یدخالت در امور داخل یبرا( سیکا و انگلیآمر) تفاهم دو دولت

م. یم دست او را قطع کنیخواه یها کرده است. ما م دخالتکا همه گونه یآمر، است
خدا و  یبرا، مینیشکست بب، مینیاست. اگر زحمت بب یام اسالمیک قی، امین قیا

ن صدر اسالم را که اگر یما همان منطق مسلم، م بودیجور خواهأاسالم است و ما م
، میرو یبهشت مم به یم و اگر بکشیرو یبه بهشت م، میدر جنگ با کفار کشته شو

گران اگر با زور یگران در ما. دیم. شاه ناگوارتر است از دخالت دیهمان منطق را دار
خ تجربه یران ادامه بدهند. چنانچه در تاریتوانند در ا ینم، و اسلحه دخالت کنند

رود. آن  یبا شاه نم یا چ مصالحهیر بار هیز، مهاجم. ملت یها ن ملتیشده است ب
 «به دخالت اجانب باشد و نه به بودن شاه. یاست که نه راضده یات دیقدر جنا
شاه ، ست. روشن شود. به موجب اخبار منین یمن منظورم دخالت نظام»:ریوز

بان شاه خواهد ماند و ادامه یست. ارتش پشتین ینینش حاضر به عقب یمتیچ قیبه ه
موجب  اد است. بهیم که فشار بر مردم زیدان یخواهد داد. روشن است و ما م

ن اگر بشود یرد. بنابرایرا بپذ یطین مرحله شرایشاه آماده است که در ا، اطالعات ما
د یو با اهداف زودرس در ذهن شا( دا کردیپ) یهمکار یبرا یرا به صورت یک راهی

کمتر بر  و فشار کمتر اما با کشتار، دیبه اهداف برس یتر یک مرحله طوالنیدر 
 «بکند. یآماده است که تفاهمم که شاه یمردم. ما معتقد

، ام د. من او را بزرگ کردهیشناس یمن نم یشما شاه را به اندازه»:خمینی .آ
ست که واسطه درست کرده است. یاول بار ن یشناسم. او برا یخوب او را م

دولت را  یدهم. تمام یرا به تو م ینظام یقوا یدرست کرده است که حت یا واسطه
در امور نکنم. اما  یسلطان باشم و دخالت( شاه یعنی -من) کنم و یم میبه شما تسل

خواهد ما  یم، له کرده استید. او حیشناس یشناسم. شما او را نم یمن او را خوب م
بار خود ادامه دهد  ت یجنا یخواهد با وساطت شما به زندگ یو شما را اغفال کند. م

متوقف کند و با تمام قوا ، ران برپا شده استیاست و در ا یکه اسالم یامین قیو ا
عادت کرده است از  یتکاریبه جنا یزد. او به قدرین برخیبه جنگ اسالم و مسلم

د یتواند آن را از دست بدهد. شما توجه کن یشده است که نم یونیر افینظ، یبچگ
، اغفال است یست و فقط برایکه به قولش اعتماد ن ین معنا که وساطت از کسیبه ا
ران یم. ملت این موضوع قبول کنیکه وساطت شما را در ام ید و معذورینکن
 ملک ون یملک حس ریوساطت توسط اشخاص نظتواند شاه را قبول کند؛  ینم
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ها و  انتیخی م قدرت خودش و ادامهیتحک یو حاال هم شماها جز برا حسن
ک مسالمت و یاست اگر با او  یت الهیمسؤولما  یست و برایات بر ملت نیجنا

خودمان را ، با دست خودمان، میم. ما اگر بنا باشد شکست بخوریکن یهمراه
 یکار انتین خیا، و زور باشد با دست خودمان یم داد. اگر با نظامیشکست نخواه

 «! میاجازه ادامه بده
ژنرال که به  یوقت، ام که وساطت کنم من توسط شاه فرستاده نشده»:ریوز
شنهاد ین پیااو ، میایدار شما بیبه د گفتم و اجازه گرفتم که( قصد سفرم را) ضیاء

 یتیگذارد. ما اقل یان پاکستان هم اثر میعیش یران رویت ایرا مطرح کرد. وضع
ن افکار است که مرا وادار کرده یکند. ا یف میان را ضعیعیران شیت ایم. وضعیهست

، اهلل گفتند تیم. ما آنچه را آیتبادل نظر کن، احترام یم و ضمن ادایایاست ب
دعا ، توانم بکنم یکه م یم. من گناهکار تنها کارینیب یم و احساس او را مینیب یم

، لمیبا فام لندن. بعد دو روز در ژنوروم به  یک میاست. به هر حال امشب ساعت 
 ین فاصله مطلبیاهلل در ا تی. اگر آپاكستانبعد برگشت به  یرسم( ناخوانا) بعد به

اطالع دهند چه ، دیآ یمان برم هست که از دست ید و اگر کاریبه نظرشان رس
 «م.یدر خدمت شما حاضر رسماً، مان شخصا و چه دولت

 یعهیام ما شین نکته که قیت شما متشکرم. لکن ایاز حسن ن»:خمینی .آ
ن است. در همه ینش عهیش خالف اطالعات ما از اقطار، کند یف میپاکستان را تضع

م آن جنبش موجب آن یدواریاست که ما ام دا شدهیپ ین جنبشینش عهیش اقطار
 ،هیرون بروند. بلکه قضیب، اند ها تاکنون داشته که ملت ییها یبشود از گرفتار

مختلف که ممالک  ین است. ما از جاهایمسلم یهیست؛ قضیعه نیش یهیقض
در  یداریک بیران یام ایاند که ق م. به ما اطالع دادهیمطلع هست، بوده است یاسالم
دا یپ یداریک بیام ین قیگر به واسطه اید یدر جاها، گر در ملت عربید یجاها

 یر اقطار هم به مقاصد انسانیسا، جه برسدید است که اگر به نتیشده است که ام
 خودشان برسند. 
گران یق شما و دیخواهم و توف یق خدمت میتوف یتبارک و تعال یو من از خدا

 «تارم.به اسالم و ملت اسالم خواس را در خدمت
ان در یعیت شیدم. وضعیمتشکرم و مفتخرم که به حضورتان رس یلیخ»:ریوز

من آن  یست. دعایخوب ن، کند یخرج م یکه سعود یادیل پول زیپاکستان به دل
عه را در پاکستان یت شین قدرت وضعیاز گذشته بشود و ا تر یران قویاست که ا
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اما در پاکستان ما ، است یران اسالمیدانم نهضت ا یت کند. من میق و تقویتشو
 «گذارد. یم یادیر زیما تأث یران رویم و انقالب ایت هستیاقل

ت یبشود که تقو یک نحویران به یت ایم که وضعیدواریما ام»:خمینی .آ
م. به ما دعا ید دعا داریگر و ما هم از شما امیان را در اقطار دیعیر شید سایبنما
 «م.ین نهضت موفق بشوید که در ایکن

 51 - عراقپرستان كردستان اتحادیه میهن ندگانینما دیدار -2
  25آذر  5برابر با  51نوامبر 

، عادل، اد معصومؤف دکتر یهابه نام یعراقهای از کرد ن روز سه نفریدر ا
به عنوان نمایندگان اتحادیه لوشاتو آمدند تابه نوفل( ابراهیم یا كریم؟) احمد
 . کنندمالقات  آقای خمینیبا  پرستان کردستان عراقمیهن

ابتدا خود و سپس دو ، گفتسخن می، احترام و با دبانهؤم كه، اد معصومؤف
هن پرستان یاتحاد ماز طرف  یسه نفر تأهیکرد. او گفت که  یگر را معرفینفر د

پرستان هنیم اند. اتحادآمده( عراق) حزب دمكرات كردستانو كردستان 
از مسلمان و ، مبارزکرد یهااست و تمام گروهبه وجود آمده  1913کردستان در 

 یجالل طالبان، ن اتحاد به گفته اویر کل ایسازد دبیرمسلمان را متشکل میغ
 است. 

که به  یاتیق نشریطر ازپرستان كردستان هنیاتحاد ما پیش از این بمن 
آشنا ، فرستادند یران خارج کشور میا یارگان نهضت آزاد، ام مجاهدیپآدرس 

 بود.  هاآنم با ین تماس مستقین اولیبودم و اشده 
کرد که  یمعرف« عادل»را به نام  تأهی یگر از اعضاید یکیمعصوم  فؤاد
روت یاست و در ب یروابط خارج مسؤولپرستان و هنیاتحاد م( تهیکم) هعضو لجن
س ین گروه در پاریدفتر ا مسؤول« احمد»یآقا، تأهیگر یباشد. عضو د یمستقر م

 . است
ران یا یو حرکت اسالم دولت عراقواضع گروه خود را در برابر ممعصوم  فؤاد

ان کرد. او گفت که دولت عراق ضد مردم عراق و کردستان است و در برابر یب
ن خبر داشت یکند. او هم چن یک حکومت کرد در شمال عراق مقاومت میل یتشک

امضا شده ( شاه) رانیان عراق و یان دولتیم یسر یقرارداد نظام سانینکه در ماه 
 است. 
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 یشه هایر یران داراین مردم کرد و ایب ه هایالقعادامه داد که معصوم  فؤاد
که ، را ینیخمآقای امت عاست. او گفت که ز یاسالم ی بر اساس رابطه یخیتار

ل به یرند و مایپذیم، هم هست یو وطن یست بلکه ملین یک زعامت مذهبیتنها 
ران و کرد یباشند. او اشاره کرد که دشمن مردم ایمنطقه م یت از آن در تمامیتبع

ند یت نمایو تقو تأییدرا  آقای خمینیها مفتخرند که مبارزات یعراق مشترک است.
ست و دولت عراق اجازه ین امر در عراق آسان نیا یط کنونیسفانه در شراأاما مت

 دهد. ینم
م با دولت شاه است و ین اشاره کرد که دولت عراق در تماس دایهم چن یو

ه روش دولت عراق صادر یعل یاهیانیکرد ب یهاد. سازمانینمایم یهمکار هاآنبا 
 اند.اند و به آن اعتراض نمودهکرده

 هر گونه کمکی مسلح ما در مرزها آماده یروهایمعصوم گفت که: ن فؤاد
ک ی یم و امضایشنهاد تنظیپ یف هستند. ویباشند اگر چه امکانات ما ضعیم

ق یدو جانبه را نمود. او معتقد بود که از طر یهایهمکار یق مشترک برایتنس
معتقد بود که  یو .کمک کرد هاآنتوان به یدارند م یرانیا هایکه با کرد یارتباطات

ما به  یعالقه»کنند. او اضافه کرد که: یم یبانیپشت آقای خمینیاز جنبش  هاآن
( سازمان) میباشد. تنظیر آن در کل منطقه میثتأران به علت یا یجنبش اسالم

بلکه خواستار ، میستیاست. ما خواستار انفصال از عراق ن یکردها مستقل و مل
کردها جلوتر از  یم. در عراق حرکت ملیباشیعراق م ک دریحکومت دموکرات

ران جلوتر از یمردم ا یحرکت کل، رانیحرکت کل عراق است اما برعکس در ا
، ست. مردم عراقیمطرح ن یعه و سنیکرد است. در عراق اختالفات شحرکت مردم 

 « همه ضد دولت عراق هستند. یا سنیعه یش
و ضمن دادن شماره تلفن احمد در  عادل یسپس با معرف معصوم فؤاد

ثر باشد برقرار ؤد و میکه مف یشنهاد کرد که اتصاالت مرتب و منظمیس پیپار
 گردد. 

اتحاد ات یمن اشاره کردم که با نشرمعصوم  فؤاد یهادر پاسخ به صحبت
الت یح دادم که تمایتوض، آشنا هستم. در مورد حرکت مستقل اکراد پرستانهنیم
طی سفانه در أاست. اما مت برخورداردارد و از اصالت  یقیعم یهاشهیکردها ر یمل

 هاکرد ین احساسات ملیها از اصیهونیستو  یسال گذشته استعمارگران غرب 31
دن و یهم کوبدر یبرا یاند. زمانبه کرات در جهت مقاصد شوم خود استفاده کرده
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، کردندقویت و اعراب را ت کردها، ان بودییکه مزاحم اروپا یف دولت عثمانیتضع
بود  یکه اضمحال دولت عثمان، به هدف خود یاما وقت، وعده استقالل دادند

 کردهاخود را بر اعراب و  یادیها را فراموش کردند و اآن وعده یتمام، دندیرس
-کردکه  یدوم و در حال یبعد از جنگ جهان یگر در سال هایمسلط ساختند. بار د

 یهیدولت روس، ساله رضاخان داشتند 11از حکومت  یدل خون، یرانیا های
ال یام یآنان را ملعبه یزیستو روح ستم کردها ین بار احساسات ملیا یشورو

از یامت یعطاا یبرا كفیچدسا -نامه قوام مقاوله یاما وقتخود قرار داد. سیاسی 
کا یه و آمرین روسیب ییهاتوافق یامضا شد و در سطح جهان، هانفت شمال به روس

سقوط کرد و  مهاباد یجمهوررا به حال خود رها ساختند و  کردها ، صورت گرفت
و قبل از ، شاهن یدر دوره هم، پرداختند. بار سوم ینیسنگ یبها یرانیا کردهای

، کایآمر یایها و سصیهونیستر رخ داد. یدر الجزا نامه شاه و صدامتوافق یامضا
ک کردند یرا تحر هاآنبه دست شاه  هاکرد یو وطن یاز احساسات مل یریگبا بهره
صدام با هم  ودا کرد که شاه یدند و ضرورت پیبه مطلوب خودشان رس یاما وقت
وارد  هاآنن ضربات بر یتررا به امان خدا رها ساختند که مهلک کردها، ندیایکنار ب
 آمد. 

 یهادولت لیو دوستانش شرح دادم که طرح تشک معصوم فؤاد یسپس برا
( در خوزستان، )عرب، ترک ، کرد، یارمن یهار دولتیدر منطقه نظ یمستقل قوم

محقق ک ی. استمنطقه  ها درصیهونیست یهااز نقشه، بلوچستان و ترکمن
نام ه ه کرده است که بیته یطرح زیبرنارد لوئاالصل به نام یسیانگل، ییکایآمر

در کوتاه مدت و دراز مدت به  یقوم یهان دولتیل ایمعروف است. تشک زیطرح لوئ
ک دولت یس یسأت مثالًًم است. سیهونیضرر مردم منطقه و تنها به نفع استعمار و ص

سر است که حداقل در جنگ با سه کشور یم یمستقل کرد در منطقه تنها وقت
د و دولت یروز شده باشیپ( هیه و روسیسور یبه نسبت کمتر) ه و عراقیترک، رانیا

ن یکه دشمن او هستند احاطه شده است. چنانی گیمستقل کرد از اطراف با همسا
 یدا میکه در منطقه پ یتنها دوست به ناچار، که راه به خارج از منطقه ندارد یدولت
ن یتوانند دوست چنیران نمیه و نه ایل خواهد بود. نه اعراب و نه ترکیاسرائ کند
االصول ما راه حل مشکل مردم یل است. علین به نفع اسرائیباشند. و ا یدولت

ه و یاز مشکل مردم ترک یرا جدا هاآنم. مشکل یدانقومی نمیالت یکردستان را تما
م یشناسیک راه حل میمردم منطقه همه تنها  یهمه یم برایدانینمو ایران  اعراب
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است.  یبازگشت به اسالم و گسترش حرکت اسالمحاکمیت مردم و  آزادی و و آن
 یباشد. وقت کردهامردم منطقه از جمله ی همه یت موجب آزادیکه در نها یحرکت

م و یهم بکوبم و ارتجاع و استبداد را دریرا برانداز یخارج یم سلطهیما موفق شو
 یمردم کرد مشکل یهاتحقق آرمان، میخود را به دست آور یاستقالل و آزاد
-ان مردم کرد فرع بر آرمان عدالتیدر م قومی هایشیالت و گراینخواهد بود. تما

اجانب از  یاستبداد و ارتجاع و سلطهی سلطه یست. با براندازهاآن یخواه
 نیمأت هاکردهمه مردم منطقه از جمله  یهاآرمان، هایماننیسرزم

د یتوان و بایبرخوردار هستند و م یقاً از احساس و عاطفه مذهبیعم اهد. کردشویم
 یرانیر برادران مسلمان از عرب و ایرا در کنار سا هاآن یه بر احساسات مذهبیبا تک

 ج کرد. یو ترک بس
 هاآند کرد که یکأن بار تیل من موافق بود و چندیبا تحلمعصوم  فؤاد
خواستار انفصال از عراق ، ستندیک دولت مستقل کرد در منطقه نیخواستار 

ها اشاره دو بار در بحث یکیهستند. اما  یداخل یبلکه خواستار خودمختار، ستندین
ک دولت مستقل کرد یس یسأناسب و مساعد تم یکنون اوضاع و احوال»کرد که 

ن احساس را به یا به ناچار ین برداشتینچ «دور است. یلیک هدف خیست و آن ین
ران ـ یعراق ـ ا) ما در هایو عدم انفصال از کشور یآورد که خودمختاریوجود م

به هر  .کیاستراتژ یاسیق سیک باور عمیاست و نه  یاک مرحلهیک تاکتی ،(هیترک
بدون آنکه  کردند آقای خمینیکوتاه با ی دارید هاآنبود.  یدیحال مذاکرات مف

آقای خود را به  یهاد. من گزارش صحبتیبه دست آ یافرصت بحث و مذاکره
 دادم.  خمینی

سفانه أم. اما متیداشته باش هاآنبا  ییهاموافق بودند که تماس آقای خمینی
ران آن یم حوادث در ایپرآشوب و شتاب عظ یدر آن روزها یهمگان یهایگرفتار

انقالب در  یروزیبعد از پنماند.  ییهاب چنان تماسیترت یچنان بود که فرصت برا
مورد  مسائل ین گروه به تهران آمد و دربارهیاز جانب هم یتأهی 31اسفند  11

ها خارج ادداشتین یشد. که شرح آن از حوصله ا یمفصل یهابحثطرفین عالقه 
 دبابه یعمر مصطفو ( دارد یفلسفه اسالم یکه دکترا) معصوم فؤاددكتر است. 
 بودند.  تأهین یا یاز اعضا
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سس و رهبر جماعت اسالمی ؤم یمودود ابواالعلیموالنا ی نامه-1
 پاكستان

بود.  1911 یهگذار جماعت اسالمی پاکستان در دهمرحوم مودودی بنیان
معتبرترین ترین و از قدیمی، ن مصریالمسلمبعد از اخوان، جماعت اسالمی پاکستان

انگلیسی  شود. بسیاری از آثار مودودی به فارسی وهای اسالمی محسوب میتشکل
 نام:ه یکی از آثار برجسته او تفسیری است از قرآن کریم ب برگردان شده است.

 که به عربی و انگلیسی ترجمه شده است. یک اثر بر جسته او، «تفهیم القران»
م به فارسی و هم کردی ترجمه شده است که ه« خالفت و ملوكیت در اسالم»

بعد از انقالب اسالمی ، است. ترجمه کردی آن به همت مرحوم دکتر مظفر پرتو ماه
-خارج ازکشور با بسیاری از سازمانهای اسالمی شد. در دوران فعالیت انجامایران 

های مختلف در ارتباط بودم. ارتباط من با جماعت اسالمی های اسالمی در کشور
نظیر دکتر خورشید احمد و دکتر انیس ، از طریق اعضای فعال این گروهبیشتر 

بود. دکتر خورشید احمد چند سالی عضو مجلس ملی  آمریکا و اروپا در، احمد
سیس کرده بود. دکتر انیس أسسه اسالمی نیز در انگلیس تؤپاکستان بود و یک م

چند سالی رئیس ، بعد از اتمام تحصیل در آمریکا، برادر خورشید احمد، احمد
المللی اسالمی مالزی بود. قبل از انقالب هنگامی که مودودی بیمار دانشگاه بین

 دیدار و از او عیادت کردم. او شده بود و برای درمان به آمریکا آمده بود با
 زنویسد و ااقامت در پاریس مودودی نامه به آقای خمینی و من میی در دوره

مودودی و ترجمه فارسی آن و نیز  یعربی نامه متن کند.انقالب ایران حمایت می
 آنان در بخش یشورای رهبری جماعت اسالمی و پاسخ من به نامه ینامه

 ها آمده است.پیوست

شد آقای دکتر کمال  مودودی را نوشتند و قرار ینامه آقای خمینی پاسخ
 پاکستان سفرو  یتی به هندمأمور انجاماتفاق آقای سوری برای ه خرازی که ب

 آن را شخصاً به آقای مودودی تحویل دهند.، کنندمی
 
 به دكتر یزدی جماعت اسالمی پاكستان انتلگراف رهبر-5

معین طفیل و سیداحمد ، آقایان مودودی، رهبران جماعت اسالمی پاکستان
ان راز مبارزات ملت ای پشتیبانی خود را برای منطی تلگرافی  11،9،31گیالنی در 

 ( 59و  51های پیوست) . این تلگرام را پاسخ دادم و تشکر کردم.کردنداعالم 
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 51-53ه یژانو 31-مد از بنیاد اسالمی انگلیس د احیدار خورشید -1 
 25ماه  ید

از  یاریاست. بس یجماعت اسالم یمیقد یاز اعضا، د احمدیپروفسور خورش
 یعضو شورازمانی  یاو آشنا هستند. و هایهبا نوشت گرا در ایرانفعاالن اسالم

س یرا تأس انگلیس یاد اسالمیبنجماعت بود. بعدها به انگلستان رفت و  یمرکز
 بپردازد. یدر سطح جهان یغ اسالمیق و تبلیکرد تا به کار تحق

  با در همکاری زمانی شروع شد که من آشنائی من با خورشید احمد از
های جنبش»تحت عنوان: یکی از سمینارها مسؤولهای اسالمی در آمریکا انجمن

در آن همایش خورشید احمد از جانب جماعت اسالمی پاکستان بودم و « اسالمی
آن ادامه  دوران انقالب و پس از سخنرانی کرد. بعد از آن ارتباطمان تا شرکت و

 یافت. 
، یپاکستان در راه مبارزه با حکومت و یجماعت اسالم، بوتوکار آمدن  یبا رو
کار آمدن  یگر ائتالف کرد و بعد از سقوط بوتو و روید یاسیس ها و احزاب با گروه

اءالحق یض یاز جماعت اسالمی پاکستان در دولت ائتالف یجناح، اءالحقیض
هنگامی که خورشید احمد  ن بابت مورد انتقاد سخت قرار گرفت.یشرکت کرد و از ا

ید احمد دکتر چمران با خورش اتفاقه ب، برای شرکت در سمینار به آمریکا آمد
ن یا یانتقاد کردیم. همکار ضیاءالحقبا  جماعت اسالمیاز همکاری  و کردیم

 ناموفق بود. هاآناءالحق چندان دوام نکرد و تجربه یجناح با دولت ض
پاکستان  یجماعت اسالمدر باره  آقای خمینیخورشید احمد با  قبل از دیدار 

نیز  و یر مسائل اساسیو سا یو اختالفات داخل هاآن یریگ و موضع یو خط مش
 با دولت پاکستان و عربستان سعودی یجماعت اسالم یها از جناح یبرخ یهمکار
 به شرح زیر است: ی خورشید با آقای خمینیدادم. متن گفتگو اتیتوضیح

ه ب رو یبزرگ یهاناک ما در پاکستان با بحریدر گذشته نزد»:د احمدیخورش
. در پاکستان به علت 11جنبش ، بوتو مسأله، م پاکستانیم؛ از جمله تقسیرو بود

صدد  ما هم در، رانیا رینظ، یحرکت اسالم یها و به خاطر هدف ین وضعیچن
م. یاءالحق ملحق شدیم. اما به هر جهت به دولت ضیبرآمد یاسیکسب قدرت س

د خود اخبار یم. در جرایا شه آن را با عالقه دنبال کردهیران همیاوضاع ا یدرباره
 یرانید مقامات ایم و بارها مورد اعتراض شدیا ران را منتشر ساختهیا یاسالمحرکت 
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د ما را تحت ین مناسبت به کرات ما را و جرایم و دولت پاکستان به همیا قرار گرفته
 «فشار قرار داده است.

به  اءالحقیض . درمورد سفراستشرکت ما در دولت به قصد اعمال نفوذ »
ما درباره مردم و درباره اسالم بوده  یتعهد اصل م.یکار بردما نفوذمان را به ، رانیا

که مورد  یزیملت و اسالم خواهد بود. چ یبرا یو حرکت یت هر جنبشیاست. تقو
 «م کرد.یب نخواهیتصو، توافق اسالم و مردم نباشد

است از پاکستان  یتأهیمقدمه اعزام  یح داد که سفر ویتوض د احمدیخورش
در  پاكستان یجماعت اسالم»گفت که:  ی. وآقای خمینیدار ید یس برایبه پار

ران یدولت پاکستان با ا یقرار دارد. رابطه، خواهند یران که اسالم را میا کنار مردم
 یرییهر تغ، حاکمه هستند تأهیکه وابسته به  یرا دارد. اشخاص یار بدیوضع بس

 شوند. ینگران م، که مشاهده کنند
انات و یق بیاز طر یافکار عموم ران در سطحیا یما از حرکت اسالم یبانیپشت»

 انجامان مسلمان یکننده دانشجوتیتظاهرات حما، مطبوعات، ها یسخنران
 «رد.یگ یم

م. با توجه به اوضاع یا ت کردهیم حمایا هم هر قدر توانسته یبه طور خصوص»
پروا از  یو ب یعلن یلیهم خ یدر موارد توان داشت. یم یپاکستان واقعاً چه انتظار

م یا م. اما هر قدر توانستهیکن یاز دولت پاکستان نم یم. ما دفاعیا ت کردهیران حمایا
ن یت دولت پاکستان و همچنید وضعیاما شما با، میا ت کردهیران حمایاز انقالب ا

در نظر ، کنند یت میتبع یک سنن خاصیادارات و وزارت امور خارجه آن را که از 
 «د.یریبگ

م تا از جانب یا کرده یما سع ین که به طور خصوصیا سومی مسأله»
و هم  یفهم بهتر جهان اسالم یبرا یاقدامات یررسمیا غیو  یبه طور رسم، پاکستان
 «بشود. یمالن دولت پاکستان و جنبش اسیشتر بیتفاهم ب

، ها نباشند ر دولتیاگر تحت تأث، ها دولت یمنها، ها شه ملتیهم»:خمینی .آ
ش به یگرا، شان نبودیها اگر دولت، یاسالم یها دارند. ملتح یصح هایشیگرا

 یها هستند. وقت حکومت، ها را کند ملت یاسالم داشتند و دارند و آنچه منحرف م
به صورت خود  یک حدودیط را تا یکم محکم، ح نباشدیصح یطیک محیحکومت 

 خودشان درکم کم مردم را به صورت ، ها عادل باشند آورد. اگر حکومت یم در
، است یو اسالم یران که انسانیم که ملت پاکستان با مقاصد ایدان یآورند و ما م یم
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 یبانیپشت آن جاس جمهور ین است که رئیا، اند و آنچه که مورد تأسف است موافق
کرده است. من ، ملت را برده است یرانیو ا یت اسالمیثیکه تمام ح یک جانیاز 
 یستند. کسانیخوشوقت ن، قتا مسلم هستندیند و حقکه انسان هست یدانم کسان یم

 یها یبانین پشتیستند از این یراض یمؤدوددارند مثل  یت اسالمیفعال که قهراً
آبروست و مورد تنفر مردم است و  یا بیکه شاه در دن یدر صورت، دولت شما از شاه

که تحت ران یبه ا یبعد از دعا، یم در مجامع عمومیخواه یما آنچه که از ملت م
پرده بردارند. مطبوعات ، کند یکه نموده و م یاتیاز نظام شاه و جنا، فشار است

 آن جااز اخبارش در  یکه کم یران. در حالین مسائل ایپر است از ا ییاروپا
امور پاکستان را  یبعض، ران با وجود کنترل دولتیاست. در مطبوعات ا( پاکستان)

به ما  ید که چه ظلمیافت کنیران دریاز ا، راران یکنند. مسائل ا یذکر م آن جادر 
ن پدر و پسر جان یر فشار ایسال است که ملت ما ز 31شود و چه گذشته است.  یم
ع جوانب فشار وارد یاند. از جم کنند و کرده یم یبانیپشت یقو یها کنند و دولت یم

ملت  بانیک دولت که پشتینه ، ینه مجلس مل، میآمده است. نه مطبوعات آزاد دار
که  تشاه کرده اس، اند ها کوشش کردهنیار نادر. ایمگر بس، سال 31ن یباشد. در ا

 یها ما را به هدر بدهد. کوشش دارد قدرت یانسان یرویملت ما را عقب نگه دارد. ن
به دشمنان اسالم مثل ، مخازن ما را به اجانب بدهد، بزرگ را بر ما مسلط کند

دهد. کوشش کرده  ینفت م، ام کرده استین قیکه بر ضد اسالم و مسلم اسرائیل
 یکیکوشش کرده است که احکام اسالم را ، ما را به باد بدهد یت ملیثیاست که ح

به اسالم ، که نخواهد کرد، دا کندیر پا بگذارد. اگر فرصت پیز یگریبعد از د
داد  رییها تغ یخ ارجمند اسالم را به زردشتیتار! خواهد زد که به اسم بماند یا لطمه

ست که یدو تا ن یکیران یا یها بتیو فشار ملت موجب شد که دست بردارد. مص
متوجه  یبعد یها نسل، کنند ین ضبط میمورخ، را هاآنخ یذکر شوند. تار

کسره در تمام یدار شده است و یران بیشوند. لکن امروز ملت ا یما م یها بتیمص
جهت سلطنت  کیدل و  کی، شهرها و قراء و قصبات دست به تظاهرات زده است

را  یرا سلب و محکوم کرده است و حکومت عدل اسالم یو شاهنشاه یپهلو
م و از شما هم یا م و داشتهین مقاصد را داریا، خواهد و ما هم به دنبال ملت یم
امکان  آن جاکه  یو تظاهرات یغاتیتبل یها د. کمکیم به ما کمک کنیخواه یم

م دولت یدر محافل ذکر جرا، ران بشودیا یها بتیذکر مص آن جادر مساجد ، دارد
م تعداد را که یم مطلع شویتوان یآن قدر کشتار شده است که نم، ران بشودیا
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م به یمان خراب شده. از خداوند خواستاریها آباد و خانه هانام. قبرستیمنعکس کن
ستم و ظلم و  رحمت کنند و همه ما را از یاسالم یها ن دولت و همه ملتیا

 «تعمار خارج کنند.اس
م. حاضر به مبارزه شانه به شانه یها با شما هست یما پاکستان»:د احمدیخورش

نان ی. اطمیاسیو حرکت س یج و ساختن افکار عمومیم. در بسیدر کنار شما هست
گذشته از  یبانیم که پشتیدهم که دولت را تحت حداکثر فشار الزم قرار بده یم

شنهاد گردد و یتوان کرد که پ یم یگریطور خاص کار دا به یگر نشود. آیم شاه دیرژ
 تأهی، دو ماه گذشته یشتر؟ در طیات بیم به منظور بسط عملییما عمل نما
نسبت به شاه  یچ وجه احساسیکند و به ه یت میران را تقویانقالب ا حاکمه اکثراً

 یبازر قرار گرفته است. اگر ما خوب یست. تحت تأثین یخودش آدم بد اءیضندارد. 
 «م داشت.یدر دولت نخواه یاشکال، میکن

 ن تعاونت از هم است. یمسلمی فهیوظ، بعد از اظهار تشکر»:خمینی .آ
ن با هم یم و اگر مسلمیاست. رسالت است که با هم همصدا باش یاله یفهیوظ

ن است. خداوند یمسلمی از تفرقه ممکن نبود اجانب مسلط شوند. تماماً، بودند
عمل کنند تا وحدت حفظ شود تا در  یف اسالمیدار کند تا به وظاین را بیمسلم

ر قطع یاز منابع و ثروت و ذخا هاآنام کنند. دست یو ق یستادگیمقابل اجانب ا
 «ق بدهد.یشود. خداوند توف

 
 ( 31،35،51 با برابر 25 آذرماه 55) نده مسلمانان سنگالیدیدار نما-3

 در داكااز طرف مسلمانان  یندگیبه نما، نیز یخ عبدالمنعم علیش یآقا
ران یا یخود را با انقالب اسالم یآمده بود تا مراتب همدرد لوشاتونوفلبه  سنگال

 د.یان نمایب مو اما
سنگال و سابقه  از وضع مسلمانان در یابتدا شرح نیز یعل یآقا این دیدار در

شروع شد که  یبارز مسلمانان سنگال از زمان یها تیآنان ارائه داد. فعال یها تیفعال
 هاآنن بار به داکا رفتند و با یاول یبرا( 1516) 1961در سال  صدر یموس امام

مرحوم ، را به تشکل و اجتماع دعوت نمودند. بعدها هاآنبه گفتگو نشستند و 
 ینفر 11 یمرکز یک شورایباالخره ، فرستادند آن جارا به  یافراد میاهلل حك تیآ

 علی   .شدل یتشک یاسالم یها تیو نظارت و هماهنگ کردن فعال یسرپرست یبرا
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ه به طور مبسوط گزارش یریرا در مدارس و امور خ یاسالم یها سپس برنامه نیز
ام مردم مسلمان سنگال به امور یاز همت و ق، نیز یقای خمینی در پاسخ آقاآد. دا

دار یعد از دب شتر آنان دعا کردند.یت هر چه بیموفق یخودشان تشکر کردند و برا
 یها تیفعال یدرباره یشتریحات بیدر گفتگو با من توض نیز یآقا، بارهبر انقالب

 یاز به تماس با مسلمانان خارج از سنگال براین یخودشان داد و به خصوص رو
ه کرد و گفت مسلمانان سنگال یاد تکیز یو اجتماع یمال، یفرهنگ یها کمک

 یرت و دانش اسالمینش و بصیاما ب، هستند یعاطفه و احساس مذهببرخوردار از 
به ، آموزش جوانان یحاکم است. برا یمیدار قد شهیر یها سنت، ف استیآنان ضع

ق دفتر یم که از طریاز فراوان دارند. با هم قرار گذاشتین نرمد یمطالب اسالم
از مسلمانان  یکی شانیارسال گردد. ا هاآناز یکا کتب مورد نیپخش کتاب در آمر

مشغول ا یفرنیكالالت یدر اآنجلس  لسصر که در یرا به نام حسن ق یسنگال
ن آدرس مؤسسه یشان همچنیرد. ایکرد که با ما تماس بگ یمعرف، ل بودیتحص
 ابد.یشان ادامه  ق آدرسیاز طر هاآنخودشان را در سنگال داد تا تماس با  یاسالم
 
 51،35،3351 با برابر 25 ماهدی 5 –كل ین هیدار حسنید-30

ک و یاز دوستان نزد یاستمدار معروف مصریسنده و سینو، كلین هیحسن
اواخر  ،31 ماهاوایل دی در، د مصریفق یس جمهوریرئ، جمال عبدالناصریمیصم

 یدار در زمانین دیدار کرد. ایآمد و با رهبر انقالب د لوشاتونوفلبه  11دسامبر 
دوار بودند که یان امییکایران خارج نشده بود و آمریصورت گرفت که هنوز شاه از ا

سابقه تاسوعا و  یم و بیک هفته از تظاهرات عظیبتوانند او را حفظ کنند. حدود 
خود  یتظاهرات اثر جهان یعاشورا گذشته بود و نظم و انضباط و آرامش و گستردگ

 یه نظام سلطنتیعلران یملت ا یقاطبه یبا به عنوان رأیا تقریرا گذارده بود و در دن
 آمد. لوشاتونوفل کل بهیه یطین شراید. در چنیگرد یو حکومت شاه تلق

 ینگار تلق ک روزنامهی ید به عنوان مصاحبهیکل را نبایو گفتگو ه داریگزارش د
آورم نه در بخش  ین بخش مین مذاکرات را من در ایل است که این دلیکرد. به هم

ز متن مذاکرات را بالفاصله در یکل نیکه خود هن ی. کما ایمطبوعات یها مصاحبه
 چ کجا منتشر نساخت.یه

، سنده و متفکر شناخته شده عرب است که در زمان ناصریک نوی، كلیه
 ،االهرامراالنتشار یر روزنامه کثین فرد به او بود و به عنوان سردبیتر کینزد
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کل در االهرام یه یاسیس یها لیناصر بود. تحل یمشها و خط استیسی کننده انیب
 عرب داشت. یاین خواننده را در دنیباالتر

ن یدر سرزم یشیالج سوقی دو نقطه در ، رانیسرنوشت مبارزات مردم مصر و ا
ل در ین دلیه همب گر داشته و دارند.یکدیبر  یرات متقابلیتأث، سوم یایو دن یاسالم

بالفاصله مورد ، اند ن دو کشور رشد کردهیدر ا یمردم یها هر دوران که نهضت
 یشدن نفت به رهبر یمل یاند. در دوران نهضت ضداستعمار توجه قرار گرفته

ران یسوم به ا یایاز دن یاریسندگان بسیها و نو تیشخص، دكتر مصدقمرحوم 
ران یاز مبارزان ا یاریبس، سم عربیونالیناس یریگ در زمان ناصر و اوج، آمدند

ار سفر کردند. از جمله در دوران یهم به آن د ید به مصر دوختند و برخیچشم ام
از  یاریران آمد و با بسیکل به این هیحسن، آرا و بعد از ترور رزم یاوج نهضت مل

، دكتر مصدقو  یاهلل كاشان تیآران از جمله یها و رهبران نهضت در ا تیشخص
، رانیا یر نهضت ملیرد و تحت تأثک گودار و گفتیو... د ینواب صفو، یدكتر فاطم

 یبه عرب« ران بر قله آتشفشانیا»ا ی« ران فوق بركانیا»را تحت عنوان  یکتاب
 منتشر کرد.

کتاب  ینهضت مقاومت مل، 51مرداد  11 یبعد از کودتا، زیران نیدر ا
ترجمه و منتشر نمود و با دولت ناصر  یرا به فارس «انقالب ناصر یفلسفه»

مهاجم سه کشور  یروهایبرقرار ساخت. از جمله بعد از شکست ن یارتباطات
، دیپورت سعمردم  یهنرایبه مصر و مقاومت دل اسرائیلس و یانگل، فرانسه

به مردم مصر  یکیران نامه تبریاز طرف ملت ا یندگیبه نما ینهضت مقاومت مل
که  ییبایچه زین قالیاز مرحوم دکتر مصدق و همچن ینوشت و به همراه آن عکس

ران به شهر قهرمان پورت یا یه نهضت مقاومت ملیهد»آن جمله:  یبر رو
صادق ، که به اتفاق دکتر چمران یا . در دورهفرستاد، بافته شده بود «دیسع

دار از شهر یدست داد و ضمن د یفرصت، میر دوستان در مصر بودیزاده و سا قطب
ش یم که به نمایدید چه رایشهر آن قالی در موزه  دیپورت سعن یآفر حماسه

 گذارده شده بود.  یدائم
دار و مذاکره با رهبر انقالب و یو د نوفل لوشاتوبه  كلین هیحسنسفر 

ران یبه نفع حرکت ملت ا و مطمئناً یعیکامالً طب یامر اوضاعیدر چنان ، نیریسا
 بوده است. 



   

  

 011 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

 انجاما  15،11،11و 1599محرم  11برابر با  31ماه دی 1دار در روز ین دیا
ان کردم و یب، کل و سوابق او را آن طور که مطلع بودمین هیگرفت. ابتدا حسن

عربی ه ود را بخهای االت خود را مطرح ساخت. هیکل ابتدا پرسشؤکل سیسپس ه
با عربی جدید. بنابراین  نهنا بودند آشبا عربی کالسیک  کرد. آقای خمینیبیان می

-فهمیدم اما نمیکنم. من عربی رایج را میاز من خواستند که مطالب او را ترجمه 

 فارسی ه های هیکل را بتوانستم صحبت کنم. در نتیجه صحبت
 انگلیسی برای هیکل ترجمهه های آقای خمینی را بگرداندم ولی پاسخیبرم
 کرد. به انگلیسی بیان هایش راکردم. بعد از چند پرسش و پاسخ هیکل صحبتمی

 «د؟ینیب یگونه مه امبر چیسه با زمان پیرا در مقا یحرکت اسالم»:كلیه
که در  است از حرکت صدر اسالم یا ران نمونهیا یحرکت کنون» :خمینی .آ

 «خواهد گذاشت. یبرجا یق و طوالنیار عمیبس یریتأث یک مدت کوتاهی
، شد یکه در مردم مالحظه م یدیأس و ناامی یهیبا وجود روح»:كلیه

 «شود؟ یم یناش یزیاز چه چد ین حرکت جدیگسترش ا
غات ین که تبلیا یبرا، بود یاسالم یأس در عموم کشورهاین یا»:خمینی .آ

را  یممالک اسالم یاهال ید شده بود که تمامیشد یبه قدر یغات اجنبیو تبل یغرب
وجود  ن جهت احتمال نجات در مردم اصالًًیبرده بود و از ا هاآن یطرهیتحت س

ر ممالک یدا شده احتمال آن است که سایکه پ یحرکت و نهضتن ینداشت. حاال با ا
نان است که یک به اطمیبلکه نزد، نه تنها احتمال، هم متصل و ملحق بشوند

ن را یابند و از خداوند نجات و تحقق آمال مسلمیطره نجات ین سین از ایمسلم
 «آرزو دارم.

دا کند و به یاستمرار پران یا ید که حرکت اسالمیکن  یم ینیب شیا پیآ»:كلیه
 «د؟یت نمایز سرایر کشورها نیسا

خواهد بود.  ران قطعاًیمسلمانان ای هین جنبش از ناحیاستمرار ا»:خمینی .آ
کنند.  یغاتیاست که از خارج کمک کنند. کمک تبل یران محتاج به کسانیاما ا

 یتوانا یها به واسطه قلم ین مشکالتین کنند در چنید یسندگان بزرگ اداینو
 ن از موجباتیر مردم جهان برسانند و ایبه مردم خود و به سا، خود مسائل را مطرح

هم در استمرار خود ثابت قدم  هاآنران خواهد بود تا یمردم ا یروح( تیتقو)
 «بشوند.
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ها  سیه انگلیدر اوج مبارزات مردم عل 1931و  1931 یها من در سال»:كلیه
ران یمنظور همان کتاب: ا) ران نوشتمیخود را درباره ان کتاب یران بودم. اولیدر ا

ها و مبارزات  . نظر شما در مورد تفاوت مبارزات در آن سال( رکان استبفوق 
 "ها شکست داد؟ سم جنبش را در آن سالیالیست؟ و چرا امپریچ یکنون

تر است تا جنبش  قیعم یلیخ ین است که جنبش فعلینظر من ا":خمینی .آ
بود. االن در جنبش  یاسیجنبش در آن وقت صرفا س -كتر مصدقمرحوم دزمان 
اد از یران مردم همه مسلمان هستند. اقشار زیغلبه دارد. در مملکت ا ینید یجنبه

د و یست بروا ب که خو، ن عالقه دارند. تمام دهاتیده خبرند. اما ب یاست بیس
آنان را دارند. تمام مردم  یها دهند و درخواست یشهر را م ین شعارهایهم، دینیبب

ن مطلب را یصدا هم کی، رمرد در حال نزعیتا پ، یطفل دبستان، از کوچک
تواند  ینم یشده است که کس یمل یها و شعارها به طور ن درخواستیند. ایگو یم

است و جنبش گذشته  یاسیس -یاسالم یک معنای ین جنبش دارایمناقشه کند. ا
شتر است. یاش ب یروزید به پیشتر و امیعمقش ب یبود. جنبش کنون یاسیفقط س

 «ن نهضت را نتوانند خاموش سازند.ید که ایام
ن که شما به یروز شود. من واقعاً از این جنبش پیم که ایدواریما هم ام»:كلیه

ن یا ایم که آیپرس یاما همه ما از خود م، د مفتخرمیا را داده ین بحثیمن فرصت چن
ن جنبش ممکن است یم که ایاز ما نگران یاریبس رسد؟ یجنبش به اهداف خود م

 مسألهتر هستند.  دهیورز یلیبه اهداف خود نرسد. دشمنان ما نسبت به گذشته خ
س منطقه یران پلینفت است. ا یک کشور بزرگ صادرکنندهیران یست. ایتنها شاه ن

که  در آن موقع، است یمان نظامیک پیهاست. عضو  ستیالیامپر و محافظ منافع
 یمذهب یدر جنبش بودند و عوامل رهبر یاسیس یعوامل رهبر، ران بودمیمن در ا

و  یاسیس یاست. در آن زمان رهبر یجنبش اسالم یهم بودند. االن سرتاسر رهبر
 ین رهبری. اما حاال ا( است مصدق و یكاشانکه مقصود ) از هم جدا بودند یمذهب

ز االن یاما دشمنان ن، اردوجود د یک رهبریواحد است و ( ینید -یاسیس)
ران رخ ین جنبش در ایحاال که ا، ر نفوذ خود دارندیمنطقه را ز یمتحدند. تمام

ران یرا در ا شاهر شده است. چند سال قبل من یغرب غافلگ یایدن، داده است
ن است یا الؤست شده است. یکردند که اوضاع تثب یمالقات کردم و همه تصور م

م جنبش از کجا یعظ ین توسعهیافتاد؟ چگونه اتفاق افتاد و ان اتفاق یکه چرا ا
 «شود؟ یم یناش
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اصل مصدق  -یكاشاناز اسالم است. در زمان  ین قدرت ناشیا»:خمینی .آ
 یهم به و یكاشانبود. در زمان  یجنبش قو یاسیس یها است بود. جنبهیس

ا نخواستند. ید. نتوانستند و یرا توجه کن ینید یها د جنبهینوشتم و هم گفتم که با
را به جهات  ینیآن که جهات د یو به جا ینید یها ت جنبهیتقو یشان به جایا

س مجلس شدند که اشتباه بود. یشدند. رئ یاسیخودشان س، غلبه بدهند یاسیس
بشوند. اما حاال جنبش در  یاسین کار کنند نه آن که سید ید برایمن گفتم که با

ن ید، است هم داخل آن است. اسالمیاست. س یاسالم، است ینیجهات د ی همه
به  یست حاال هم سرا ن جنبش است. خوبیاست در بطن ایاست. س یاسیس
اد یست و آن روز چه بود. مشکالت زیک که امروز چید از نزدینید و ببیران بزنیا

توانند  ینم یاما کار، دارند  نگرانیاز جنبش ما  ها هستند و همه است. ابرقدرت
 یم و از نظر نظامیف هستیاده کنند. ما ضعیرو پیخواهند به زور نه بکنند مگر ب

با ، ینظام یبا کودتا، ها با دست دولت هاآنم وگرنه یمقابله کن هاآنم با یتوان ینم
توانند  ین بردن خود شاه هم نمیو از ب ینظام یبا کودتا یحت، رهیو غ یدولت نظام

دولت  ن مسائل حل شده است.یاست که ا یموفق بشوند. عمق جنبش به حد
 یندارند. امروز مردم برا ییحل شده است. مردم اعتنا یو حکومت نظام ینظام

 یکه مردم برا یان وقتینفت بود؛ فرق است م یزنند. آن روز برا یاد میاسالم فر
بود و جنبش امروز  یجنبش در آن روز ماد -خدا یا برایکنند  یمنفعت جنبش م

 م.یدوار هستیت آن امیه صدر اسالم است و ما به موفقیاست لذا کامالً شب یمعنو
هست. همه مراکز  ییها ینگران یا ن مبارزهیالبته در چن، میندار ین که نگرانینه ا

ن که یران را خرد کنند. نه ایخواهند جنبش ا یران توجه دارند. میا به ایدن یاسیس
م. یدار یم. احراز امر الهیا کرده یف شرعیتکلم. اما ما احراز یم و نگران نباشیندان

به ، مین همان منطق صدر اسالم است؛ همان منطق است که اگر کشته شویا
به بهشت ، میاگر شکست بخور، میرو یبه بهشت م، میم. اگر بکشیرو یبهشت م

م. لذا ما یترس یم لذا از شکست نمیرو یبه بهشت م، میم. اگر شکست بدهیرو یم
از  -میرو یش میست. ما با منطق اسالم پیصرف ن یاسیما سی هیم. قضیندار یترس

غزوات شکست خورد. ما با  یهم در بعض( ص) م. رسول اکرمیشکست ترس ندار
 «افت.یم. نهضت ادامه خواهد یم ترس نداریرو یر خدا به جنگ میشمش
و کنند  یران نگاه میکه به ا ین وضع اتفاق افتاد؟ ناظرانیگونه اه چ»:كلیه

ن یاکنند.  م را باوریعظ ن حرکتیتوانند ا ینم، اند کرده یم یران را بررسیاوضاع ا
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است که از راه دور جنبش  یا . خصوصاً تنها نمونهخ استین نمونه در تاریاول
 «شود؟ یم ین جنبش از کجا ناشیشود. عظمت ا یو کنترل م یرهبر

 یهر اختناقران همراه با اختناق بود. یثبات و آرامش ا یرهیجز»: خمینی .آ
 یبه دنبالش انفجار همگان یاختناق همگان آورد. یرا به وجود م یانفجار
ن فشار را داشتند و یمردم از هر جهت در فشار بودند. همه انتظار خروج از ا است.
در ، دیاوریاد بید و به یدشان رفتن شاه شده بود. اگر متوجه و مطلع باشیهمه ام
ران ین از سه طرف به ایمتفق یروهاین یوقت، فشارها رضاخان بعد از آن همهزمان 

ز مردم در خطر یهمه چ، مردم یتمام زندگ، ران را اشغال کردندیحمله کردند و ا
ک یهمه خوشحال بودند. چرا که فشار و اختناق باعث ، اما چون رضاشاه رفت، افتاد

گر را تحمل ید یها رنج، بزرگاز آن رنج  ییرها یشده بود که برا یرنج بزرگ
شتر شد. جهات ین شاه بیدر زمان ا ین حالت اختناق و رنج عمومیکردند. ا یم

و ( ها یساواك) ها یسازمانش آمد که مردم به شدت در رنج بودند. یپ یا دهیعد
ک یهمه  یكردند كه برا یچنان با مردم رفتار م یر مراكز و عمال دولتیسا

شتر یک نیكه همه منتظر  یشد. به طور یعمومن عقده یعقده شد و ا
ت ین عقده را روحانیا زند.یرون برین عقده را بشكافد و همه بیبودند كه ا

شناسم؛ با زبان  یجامعه را م یفهمم و نهادها یخت. من زبان مردم را میرون ریب
ساله را  31م. تمام نقاط ضعف یگو  یسخن م هاآنکنم و از نهان  یمردم صحبت م

مردم ی همه، ناظر بودم، مطلع بودم، گذارم یانگشت م، ام ا بودهیحاضر در قضاکه 
انفجار را به  ین حالت استبدادیادر حال انفجار بودند. همه منتظر بودند. 

 «ت باعث انفجار شد.یام روحانیق ت رساند.یفعل
کنند.  یران دخالت نظامیها در ا ییکایرود آمر ید که احتمال نمیا گفته»:كلیه

، نندیبب یمنافع خود را در خطر قطع هاآناگر ارتش نتواند با مردم مقابله کند و 
 «د؟یده ینم یا احتمال دخالت نظامیآ

، ران شده استیکه در ا یسابق یها از هجوم( ها ییکایآمر) نهایا»:خمینی .آ
بقا و ش ببرند اما یممکن است پ ینظام یدانند که با حمله یاند. م تجربه آموخته

ش ببرد اما یمهاجم ممکن است پ، اند ملت مخالف یکه تمام یدوام ندارد. در مملکت
کارشناس دارند؛  هاآنبرند.  ین میرا از ب هاآنملت  یبماند. تمام یتواند باق ینم
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کنند.  ین کار را نمیدانند اما ا یا را مین قضایکنند و ا یکرده و م یاوضاع را بررس
 «شکست خواهند خورد.کامالً ، اگر بکنند

د یل بودیطلبم. هر وقت ما یپوزش م، ام ن که وقت شما را گرفتهیاز ا»:كلیه
 «د.ییبفرما، ابدیان یکه بحث پا

 د به شما تذکر بدهم.یدو مطلب است که با»:خمینی .آ
ک ملت مظلوم در برابر ی، است یک نهضت اسالمین نهضت که ی: در انكته اول

ام کرده است. چه شد که یق، ن ببرندیهمه ملت را از ب خواهند ین جبارها که میا
که با زور و جور  ییبا ملت مخالفت و با شاه موافقت کردند؟ با علمااالزهر  یعلما

 شود کرد؟ یچه م، نیه مظلومیموافقت کردند عل
د یتوان یخواهم که اگر م یم، دیهست ییسنده توانایک نوی: از شما که نكته دوم

، یبازار، یاسیطبقات س ید. از تمامیکن ین مظالم را بررسید. اینیبران را بید ایبرو
کارمندان ، یادارات دولت، ن و جوانیئخصوصاً افسران در درجات پا، ها یارتش، ایرعا

د وضع چه بود و یکن الؤس هاآند و از ید انتخاب کنیخواه یهر کس که م، دولت
مثل  -یکتاب، دست آمدطور است؟ بعد که مطلب به ه چه شد و وضع اکنون چ

از ملت  یبانید که امر پشتید و منتشر کنیسیران بنویای خودتان درباره یسفر قبل
 «باشد. ین شما مید یران و اجرایا

د و یاد و شدیمالقات کردم. بحث ز( 1531) 1913من شاه را در سال »:كلیه
او نیز گفت شما دارم  از یادیبه او گفتم که سؤاالت ز یبا او داشتم. وقت یتند
 دانست که من دوست نزدیک عبدالناصر هستم ومی او یادی از من دارد.زاالت ؤس

از خودش و انقالب شاه و  یاالت زیادی از من کرد. شاه وقتؤس راجع به عبدالناصر
جوانان  یبا مخالفت جد، دیرو یبه او گفتم چرا هر کجا م، کرد یملت صحبت م

نده یآ، د؟ جوانانیشو یم شاه روبرو میرژ ینفد و با مخالفت و یکشور روبرو هست
ران تا بدانم یندارد بروم ا یاجیچرا با شما مخالفند؟ من احت هاآنمملکت هستند؛ 

ک عبدالناصر بودم و با یدانم. من دوست نزد یوضع چگونه است. من اوضاع را م
 م شاه مخالفت داشتم.یرژ

ام کرده یم قیضد رژ است که علناًن جنبش در اسالم ین اولیا، علمای اما درباره
ن حرکت ضد دولت ین است که اولیهم، است. آنچه که جنبش را مهم کرده است

ن یچن ها یعثماناند. از زمان  ع اوامر دولتیمتأسفانه کامالً مطاالزهر  یعلمااست. 
ز را کنترل ین بوده است. دولت همه چیخالفت چن یبوده است. بلکه از ابتدا



 کیپلماتید یو گفتگوها دارهاید 011 

ند و به ما حمله یگو یها م ستیاز کمون یل است که برخین دلیکند. به هم یم
 «باشد. یاغراض اش م یاجرا یله و ابزاردولت برایکنند که مذهب وس یم

از  یچ عصرین است که در هیعه همیات مذهب شیاز خصوص یکی»:خمینی .آ
 ستاده است. بزرگان خود را بهیها ا اعصار تابع دولت نبوده است و در برابر دولت

تواند معرف اسالم باشد و اسالم را   یاست که م ین مذهبیکشتن داده است. چن
، نیعرض اندام کند و نشان بدهد که د، ها ستیکمون، ر تزهایدهد و در برابر سا ارائه

 «ستند.یها ن ست و علما تابع دولتیون جامعه نیاف
بعد از . برنامه شما یاست مذهب یحرکت، ن حرکتیکنم که ا یقبول م»:كلیه

ک حرکت یباشد. انتقال از  یاسیس یک برنامهین برنامه باید یست؟ ایرفتن شاه چ
 «ر است؟یپذ انجامچگونه  یمذهب -یاسیا سیو  یاسیک حالت سیبه  یخالص مذهب

است یس مذهب از یاست. علما یاسیک مذهب سیمذهب ما »:خمینی .آ
ر در یدانشمند مسلمان مدست. رجال یالرجال ن اطالع دارند. در مملکت ما قحط

ن و یک دسته امیرود و  یک دسته دزد می، رفتن شاه م. بعد ازیها دار رشته یهمه
 «شان خواهند نشست.یکاردان به جا

ا یت یدارم که مطرح کنم. چه شخص یشخص ید کمیشا الؤسک ی»:كلیه
 امامو ( ص) رسول اكرمر از یغ، یراسالمیا غی یخ اسالمیدر تار ییها تیشخص

شما مؤثر بوده است و چه  یر قرار داده است و رویشما را تحت تأث( ع) یعل
 «به جز قرآن در شما اثر گذاشته است؟، ییها کتاب

اج به تأمل دارد؛ یرا االن جواب بدهم. احت الؤسن یتوانم ا یمن نم»:خمینیآ. 
از ، یكاف، اسفار، مالصدراد بتوان گفت در فلسفه یاشم یما دار یادیز یها کتاب

توانم  ینم، میکتب دار یلیهستند و خ یغن یلیما خ یعلوم اسالم جواهر.، فقه
 «شما احصا کنم. یبرا

 
 با برابر 25 آذر 50 -یمن جنوبیس جمهوری یرئ یندهیدار نماید -33

53 ،35،51  
 یمعرف یمن جنوبیس جمهور یرئنده مخصوص یکه خود را نما یشخص

چون  ی. ولکنددارید آقای خمینیل بود که با یآمد و ما لوشاتونوفلبه ، کرد یم
داشت که ساعت  یبود و او هم اظهار م آقای خمینیبعداز ظهر موقع استراحت 
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ر یمطالب خود را به شرح زبنابراین ، د برگرددیاست که با یش طوریمایپرواز هواپ
 مطرح کرد: یاشراق یبا حضور آقا

افتم که از یت یمأمور منیمردم  یجمهور یس شورایرئاز جانب »:ندهینما
 ر را برسانم:یغام زیس پرواز کنم و پیلندن به پار

 هیاهلل عل تیم شاه و مبارزات آیه رژیران علیام مردم ایکامل از ق یبانیپشت -1
 ام.ین قیا یبه مناسبت شهدا یت و ابراز همدردیم و تسلیرژ

هر نوع کمک  یبرا یار شماست و آمادگیامکانات و منابع ما در اخت یتمام-1
ران یم. همه امکانات ما در خدمت ملت ایم را داریه رژیران علیمردم ا یروزیجهت پ
 .هستند
کنند که به  یدعوت م، رندیاهلل بپذ تیمن اگر چنانچه آیدولت و مردم -5

دار یا دیخواه دائم و ، به هر صورت و وضعیتیند و در هر موقع و یایما ب یجمهور
 ند.یگو  یمد مبه شما خوشا، موقت باشد

م. متأسفانه چون بدون یمتشکر، دیا که متحمل شده یاز آمدن و زحمت»:پاسخ
ست. به یسر نین موقع میدار در ایاست که د یوقت طور، دیا آمده یاطالع قبل

ران مسائل و مبارزه یکنم. در ا یاز جانب رهبر انقالب از شما تشکر م یندگینما
 ینیاهلل خم تیآ یبه رهبر یاست. نهضت اسالم یکسب استقالل و آزاد یمردم برا

، یثار خون در راه تحقق آزادیده است و با ایاز درون خود مردم جوش یکپارچگیبا 
با  یمن جنوبیدولت و مردم ن که یکنند. از ا یحرکت م یاسالم یجمهور، استقالل

د و از یبرسان یس جمهوریکنم. سالم ما را به رئ یتشکر م، ما موافق و همراه هستند
 «د.یها تشکر کن ان کمکیب

 
ه یژانو با برابر 25ماهدی 3151 –دولت هند  یندگینما تهیأدار ید-35
3353 

 یها بود و در صدر برنامه یده الزم و ضروریتماس ما با دولت هند از جهات عد
انتقال قدرت  یدر مرحله، آقای خمینی یاسیبرنامه سما قرار داشت. به موجب 

چه شاه ، دولت موقتل یقرار بود ابتدا تشک، شاه به نظام مورد نظر میاز رژ یاسیس
 ین دولت از جانب کشورهایاعالم گردد و سپس تالش شود که ا، برود و چه نرود

 یم شاه را در صحنهیت رژیب مشروعین ترتیرد و بدیقرار گ ییدوست مورد شناسا
در سطح  ییها کار تماسن یا ی. برادقرار بده یعمالً مورد تهاجم جد یالملل نیب
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عالوه بر جلب ، ها ن تماسیبود. هدف از ا یدوست ضرور یها با دولت یالملل نیب
م و تصاحب قدرت یخلع قدرت از رژ یمساعد برای نهیجاد زمیا، هاآننظر مثبت 

ل یتشک مهندس بازرگان یاست آقایبه ر نفت تهیكمیران بود. وقتیدرا یاسیس
به راه  یاز داخلین نیتأم یاست نفت را برایاول کارآن بود تا س یمرحله، شد

را  یحرکت اسالم ییامکان اعمال قدرت اجرا، ن مرحله از کاریا یندازند. اجرایب
، گرفت که صورت گرفت یم انجامت ین مرحله با موفقیداد و اگر ا ینشان م عمالًً

آقای ته نفت یکه کمآن بود ، م شاهیدر صورت عدم سقوط رژ، یبعد یمرحله
ات استخراج و صدور و فروش نفت را یمهندس بازرگان عمل یاست آقایبه ر خمینی

حساب نفت را به  یکه بها یرد و به کسانیعهده بگ رأساً بر یان خارجیبه مشتر
م شاه را یب عمالً رژین ترتیل دهد و به اینفت تحو، پرداختند یم «دولت موقت»

رد. یو دولت موقت انقالب آن را به دست گ دمحروم سازن منبع درآمد یتر یاز اساس
دولت  یاحتمال ییشناسا یمساعد برا یها نهیجاد زمیها و ا ن برنامهیب ایدر تعق

 دوست الزم بود. یها تماس با دولت یموقت در موقع معرف
ما ، دهیل عدیبود. به دال دولت هند، ست مایمورد نظر در ل یاز کشورها یکی

 یم و سعیم و رسما وارد مذاکره بشویرید با دولت هند تماس بگیبا م کهیمعتقد بود
ان یدولت هند در م یاسیت سی. موقعکنیمافت یدر هاآناز جانب  یم تعهداتیکن

آقای رمتعهد آنچنان بوده و هست که اگر یسوم و جنبش ملل غ یایدن یکشورها
ت یآن را به رسمکردند و دولت هند  یم یرا معرف( دیدر تبع) دولت موقت خمینی

به همین شد.  یمحسوب م یما در سطح جهان یبرا یبزرگ یروزین پیا، شناخت یم
م و تالش یبود یبا دولت هند م یارتباط یها جاد امکانات و کانالیما به دنبال ا دلیل

 یها تیما که در فعال یار خوب و مسلمان هندیاز دوستان بس یم. برخیکرد یم
ا دکتر ظفر ین یر دکتر عاصم حسینظ، کردند یم یبا ما همکار یالملل نیب یاسالم

فراهم شده  یز تا حدین بودند. مقدمات امر ین کمکیچن یفایا یآماده برا، یتقو
به نام  یجوان یروحان ،(11نوامبر  13) 31آذر 1ها در تین فعالیبود. در بحبوحه ا

 یجوان یآمد. و لوشاتونوفلهند به  یعهین شایاز روحان، ید عبقاتیناصر سع یعل
حاج آقا »ی ندهینما، بقاتصاحب ع، فعال بود. به گفته او صحبت و ظاهراً خوش
به  یا هیانیب یط، میاهلل حك تیآدرهند بوده است که بعد از فوت « اهلل روح

د کنند. اما مقامات سفارت یتقل ینیخم یه کرده بود که از آقایان هند توصیعیش
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ان هند از مراجع قم یعیغ نمودند که شیدخالت کردند و تبل هند یلكنهوران در یا
 د کنند.یتقل

ه شاه یماه مبارک رمضان عل 11در  یخود را در مسجد یراننسخ اجرای یو
 شرح داد و، دیشدنش گرد یس هند وزندانیاش از طرف پل یریکه منجر به دستگ

س یانبه نام  یپ -ویالت یای ر داخلهید فطر وزیع سپس گفت که در زندان در روز
 یحرکت اسالم تأییددنش رفته و ضمن یبه د، استعه یکه مسلمان ش مختار

ران به هند نفت و برنج یانتقاد کرده و به او گفته شده است که دولت ا یاز و، رانیا
، ن مالقاتیران حمله کرده است؟ بعد از ایبه شاه ا علناً دهد چرا او بر سر منبر یم

ر هند اظهار عالقه یهند و نخست وزی خارجه امور ریو وز کنند یاو را آزاد م
بر ما روشن ، قابل اعتماد بود یتا چه حد گفتار و! ندیمالقات نما یکنند که با و یم

 قرار گرفت. تأییدو  یگر مورد بررسیاز منابع د یو یها نشد. البته گفته
ضمن شرح  ید. ویقه طول کشیدق 11با رهبر انقالب حدود  یدار وید

 11نوامبر  1خ یدر تار س مختاریانرا که  یا نامه، خود در هند یها تیفعال
به ، ایشان نوشته و ضمن آن عرض اخالص و ادب کرده بود یبرا( 31آبان11)
س مختار یان یبرا یشان جوابیدرخواست کرد که ا آقای خمینیشان داد و از یا

 طرفدار آقا هستند و اگر عموماًها و خطبا  یت که منبرفن گیهمچن یسند. ویبنو
بدهند.  ییسند و رهنمودهایبنو هاآنخطاب به  یشرح آقای خمینی، ممکن است

ان هند یعیخطاب به ش یامیپ آقای خمینیاظهار عالقه کرد که  ین ویهمچن
منتشر « آواز لكنهو»راالنتشار به نام یکث یق روزنامه قومیاز طر یسند تا ویبنو

« رانیا یشهدا»به نام  یمحرم کنفرانس 11گفت که قرار بوده است در  ی. وکند
 ر هند برگزار شود.یبا شرکت نخست وزنو  یدهلدر 

توانند به هند سفر کنند و اگر   یم، بخواهند آقای خمینیاگر ، یبنا به گفته و
 یبه و یخواهد دعوت کند اما مقامات هند یا نمیتواند  ینم چه دولت هند رسماً

فات از یمقامات دولت هند با احترام و تشر، اند که هرگاه آقا به هند بروند گفته
 خودشان آزاد خواهند بود. یها تیشان در فعالیشان استقبال خواهند کرد و ایا

را که درخواست  ییها ر نمودند و نامهیتقد یت عبقاتیاز فعال آقای خمینی
ن احساس به انسان دست یا، یعبقات ه باینوشتند. اگرچه در برخورد اول، کرده بود

ن به نظر ین حال چنیاما در ع، ز استیآم اغراق یکم یان مطالب ویداد که ب یم
 نفوذ در هند داشته باشد. یبا مقامات ذ یکید که روابط نزدیرس یم
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هند را  مسؤولم که در بازگشت به هند مقامات یق کردیبه هر حال ما او را تشو
در ، نده دولت هند رای. منافع آکند شویقدار با رهبر انقالب تیس و دیبه سفر به پار

 تیأهادآور شود. احتماالً سفر ی یانقالب اسالم یروزیم شاه و پیصورت سقوط رژ
ت و یو اعالم حما لوشاتونوفلابت از جانب دولت هند به یمقام هند به نیعال

 ر ارتباطات او بوده است.یتحت تأث یبانیپشت
و  یدكتر كمال خرازان یدو نفر آقا، مورد نظر یها برنامه یریگیپ یالبته برا
و تماس  یحرکت اسالم یهند و پاکستان جهت معرف یبه شبه قاره یمحمد سور

 یو تماس و مذاکره با مقامات دولت یاسالم یها ها و گروه تیها و جمع تیبا شخص
-نوفلدولت هند به  یندگینما تأهیدر هند و پاکستان اعزام شده بودند. اما سفر 

 به الذکر ان فوقیکه چند روز بعد از اعزام دو نفر آقا آقای خمینیو مذاکره با  لوشاتو
شده بود و لذا مغتنم  ینیب شیپ یاساس یها  در جهت برنامه، گرفت انجامار یآن د

 د بود.یار مفیشمرده شد و در مجموع بس
از  Mahta Ashok عاشوق یا مهتا عاشق یآقا 919 یژانویه ،31ماهدی در

 یهمراه دو نفر از اعضا، تااناحزب جیعضو برجسته و سیاستمداران قدیمی هند
از طرف  یندگیمالقات با رهبر انقالب به نما یس که برایسفارت هند در پار

 و دارید آقای خمینیبا ، س آمده بودیهند به پار یخارجه امور ریو وز ریوزنخست
سفیر سابق هند در ، چیبدرالدین طیباو بعد از انقالب هم به همراه  کرد. گفتگو

آقای ی هند به ایران آمد. در دیدار با از رهبران شیعه، حسین ابطحیایران و 
آمده بود لكهنو از  یناصر عبقات یقبل آقا یگفت که چند یو در پاریس خمینی

ام یرا مالقات کردند و پ یراج باتشان یکند. ا یرا در هند معرف یکه جنبش اسالم
ر هند از من درخواست کرد که از یمردم ارائه دادند. نخست وز یاهلل را برا تیآ

 سپس ادامه داد. یم. ویایاهلل ب تیدار آیبه د، جانب مردم هند و حزب
ن قابل یکات همراه با ذوق و تحسیابتدا از جانب مردم هند تبر»:مهتا عاشق

ن بردن استبداد و استقرار یبه مناسبت از بران یش از مبارزات ملت ایستا
ران یز مانند ایدارد. چرا که مبارزات ما در هند ن یم میران را تقدیدر ا یدموکراس
استقرار  یلهین وسین بهتریهمراه بوده است که ا یعموم یز و با نافرمانیآم مسالمت

به وجود  یکرد قدرت استبداد یر ما هم سعینخست وز، رایقدرت مردم است. اخ
م. یدیان بخشیاز مردم ما به زندان رفتند تا باالخره ما آن را پا یاریآورد اما بس

را انتخاب  یاست عدم وابستگیک سیران دموکراتیم ایم که بدانین خوشحالیهمچن
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ران هم ین مهم است که ایبوده است. لذا ا یطرف یاست هند از ابتدا بیکرده است. س
اند.  ک بودهیها به هم نزد ران و هند قرنیوندد. ایپ یم رمتعهدیغ یبه گروه کشورها

ن مهم است که ما با یکم وجود دارد. ا یلیان دو ملت خیم ین ارتباطاتیا چنیدر دن
ساختن کشورمان و استقرار  یم برایم. دست به دست هم بدهیک باشیهم نزد

 یمکارم با هم هیتوان یها م ن هدفیا یبرا، و صلح یطرف یو حفظ ب یدموکراس
 «م.یکن

ن یهند و از دولت هند که در ا یاز اهال، کنم یمتقابالً من تشکر م»:خمینی .آ
 .یاند و اظهار همدرد توجه کرده، گذرد یران میکه در ا یو مساع یامر انسان

داشته است. در  یادیز یها یگرفتار، یخ شاهنشاهیران در طول تاریملت ا
چ نوع یداشته است. از ه یدیار شدیبس یها بتیمص یسال سلسله پهلو 31طول 

ن یها مواجه بوده است و ا انتیها و خ تیبرخوردار نبوده است. با همه جنا یآزاد
انت کردند که یآن قدر خ، انت کردند و به ما ملتین قدر خ پدر و پسر به کشور ما آ

ها تا ابد امکان ندارد. جبران  تیست. جبران جنایسر نیها م ین زودیجبرانش به ا
ها و  م و ما البته از دولتیترم یاست برا یها محتاج زمان طوالن یها و خراب تیناج

 داًین دولت که جدیم کمک کنند و به ایتوقع دار، خواه هستند یکه آزاد ییها ملت
، د آن را دارم که دولت بزرگ هندوستانیتوجه کنند و من ام، حادث خواهد شد

کشور ما  یها بتیت بشناسد. چرا که مصیباشند که دولت ما را به رسم یاول کسان
و بزرگان  یگانداست که  همان، میا که ما رفته یمشابه مردم هند بوده است و راه
م یدواریات اجانب را از کشور کوتاه کردند و ما امیهند رفتند و باالخره دست جنا

آزاد و  یها م که با همه دولتیبه وجود آور یک اسالمیحكومت دموكراتک یکه 
ها برادر باشد. البته  ملت ی ک روابط حسنه داشته باشد و ملت ما با همهیکراتدمو

از  یم داد که دولتیم داشت و اجازه نخواهیرا خواه یطرف یاست بیما همان س
ها  خواهم همه ملت یبزرگ م یها در مملکت ما دخالت کند و من از خدا ابرقدرت

 «د.یرا سعادتمند نما
جناب را مطمئن سازم که شما و یلم که عالیما ار متشکرم.یبس»:مهتا عاشق

است ما ید. سیت ما را داریحما یتمام، دیهست یمردم شما که خواستار دموکراس
ست ین بدان معنا نیها. اما ا گران در امور ملتیمثبت است و عدم دخالت د یطرف یب

 یشجوم. هزاران دانیکن یت میران را حمایم. ما ایخود را اعالم نکن یبانیکه پشت
م. ما شما را مطمئن یکن یکمک م هاآنکنند. ما به  یل میدر هند تحص یرانیا
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 یم؛ همکاریکن یم یبا شما همکار، ات خوب شمایم که در راه تحقق نیساز یم
صلح  یمنطقه و برا یها منافع ملت یو رفاقت دو ملت. برا یساختمان دوست یبرا

 «.یجهان
که ما مطرح  یت. چون مسائلینن حسن یار متشکرم از ایبس»:خمینی. آ
که هنوز  یاست و هر انسان یانسان، ام بر آن کرده استیران قیم و ملت ایا کرده
از  یا خواهد کرد. متأسفم که دولت پاکستان عده یبا آن همراه، انسان است فطرتاً

ران به حبس انداخته است و مورد یاز ملت ا یبانیرا به خاطر پشت آن جا یاهال
 ییها لم که دولتیکنم و ما یح مین عمل پاکستان را تقبیقرار داده است و ا یتعد

ن که یح کنند. از این عمل را تقبیا، گذارند یها احترام م ملت یکه به آزاد
تشکر ، ت دولت هندوستان در رفاه هستندیدر هند تحت حما یرانیان ایدانشجو

 «ن باشند.یها با سعادت قر دوارم همه ملتیکنم. ام یم
جناب مطرح کنم که روابط هند یعال یرا برا مسألهن یلم که ایما»:مهتا عاشق

 یاسیبوده است. روابط س یاقتصاد یها یدر چارچوب همکار یم شاهنشاهیبا رژ
م. در ینداشت یاست مشترکیعموما و به طور اعظم در حد احترام بوده است. ما س

 یاقتصاد یامکان داشته باشد همکاردوارم که یام، دیآ ید که به وجود میران جدیا
م یها خوشحال یما هند، یاسیس یدا کند. در مورد همکاریابد و گسترش پیادامه 

ده و یچیپ یلیا خیت دنیدارند. وضع یمشترک یران با هم خط مشیکه هند و ا
 یمساعد و برخ یاد برخیرات زییاند با تغ تازه به وجود آمده یها مشکل است. ملت
 ران دموكراتیاک یاز ، که به هند مربوط است آن جاها تا نینامساعد. در تمام ا

کار مشترک را  یو اتحاد برا یو دوست یهمکار یها کند و دست یاستقبال م
 «فشارد. یم

ملت هند و  ین عواطف. متقابالً دستمان را به سویمتشکرم از ا»:خمینی .آ
برقرار  یاسیق سیم و روابط عمیفشار یرا م هاآنم. دست یکن یدولت هند دراز م

بزرگ  ین برقرار خواهد بود. از خدایموافق با مصلحت ملت یم. روابط اقتصادیکن یم
 «ها را خواستارم. ق ملتیتوف
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به پاریس از کشورهای مختلف که های متعددی  گروه ها و تیاز جمله شخص
خالد ، یصادق المهدر ینظ یمبارزان سودانکردند خمینی دیداربا آقای آمدند و 
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ان مسلمان دانشگاه یندگان دانشجویو نما یحسن تراب؛ یجانیت ابراهیم، عثمان
ها قبل  ن برادران را ما از سالیتوان نام برد. اغلب ا یرا م خرطوم -انمدر ام
 م. یداشت ییتماس و آشنا هاآنم و با یشناخت یم

که در آمریکا  دانشجویان مسلمان سودانیما با ، هاگروهعالوه بر این 
بسیار روشن و  هاآندر تماس بودیم. بعضی از ، تیجانینظیر ، کردندتحصیل می

سیاسی متفاوت و متضادی  ایهفعال بودند در حالی که برخی دیگر دارای گرایش
و همکاری  با خطوط وابسته به عربستان سعودی تماس هاآنبا ما بودند. بعضی از 

ها و سمینارهای انجمن  داشتند و مرتب هم با ما درگیر بودند و بارها در کنگره
نیز  هاآنکردیم. بعضی از   اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا هم تقابل پیدا می

به یک حرکت اسالمی مترقی و مستقل از اً کامالً با ما همکار و همراه بودند و دقیق
های ارتجاعی و دست نشانده عرب معتقد بودند. بعد از استقرار در  وابستگی به دولت

گیری مبارزات ملت مسلمان ما و انعکاس گسترده آن در  و اوج لوشاتونوفل
های اسالمی و غیر اسالمی برادران  به موازات مراجعات گروه، مطبوعات جهانی

 یز برای دیدار آقای خمینی و تماس و گفتگو با ما به پاریس آمدند.سودانی ن
ن بار به یچند یدكتر حسن تراب. بوددكتر حسن ترابی اولین مالقات کننده 

کا و یان در آمریدانشجو یاسالم یها انجمنی انهیسالی عنوان سخنران در کنگره
به  دكتر تیجاتیوی همراه با  .و با او از نزدیک آشنا بودم کانادا شرکت کرده بود

از فعاالن انجمن اسالمی در آمریکا تحصیل  در دوران وشاتو آمد. تیجانیلنوفل
یاسی به های سدانشجویان بود و ازآن دسته دانشجویان مسلمانی بود که در گرایش

 اکثر گرفتند. در اکثراً مورد اعتراض ما قرار میکه عربستان سعودی تمایل داشتند 
ما از جمله افراد نادری بودیم که مرتبا به ، شد ها که تشکیل می سمینارها یا کنگره

ارتباطات انجمن اسالمی دانشجویان با کشورهای عربی از قبیل عربستان سعودی 
 آن هاهای سیاسی نیز با  درگیری گاهیکردیم و  اعتراض علنی و صریح می

 ودان بازگشت.تحصیالت خود به ساتمام  تیجانی بعد ازداشتیم.
مالقات و مذاکرات ترابی و تیجانی خیلی کلی و عمومی بود و مطلب خاصی در 
بر نداشت. ابراز حمایت و پشتیبانی از انقالب اسالمی ایران و مبارزات آقای خمینی 

 و اعالم آمادگی برای هرگونه کمکی.
ضع در صحبت با من شرح مبسوطی از و، بعد از دیدار با رهبر انقالب تیجانی

دولت ی وضع سیاسی مخالف ما را دربارهمکلی و عمومی سودان داد و چون 
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 هاآن. توجیه کرددالیل همکاری دکتر ترابی را با نمیری بیان ، دانست می نمیری
تنها راه جلوگیری از  هاآناین بود که حکومت نمیری قابل دوام نیست و به نظر 

 هاآنولی هر دو  استهمکاری با نمیری ، رشد عناصر غیرمسلمان در سودان
 هایش اعتقاد و اعتمادی ندارند. تصریح کردند که به نمیری و سیاست

و  هاآنهای سیاسی  ها و تحلیل توضیح دادم که چرا با برداشت هاآنمن برای 
همکاری با نمیری موافق نیستم و آن را در درازمدت به ضرر حرکت اسالمی در 

برای کمک به جنبش اسالمی ایران  هاآنپاسخ به ابراز آمادگی دانم. در  سودان می
به راه ، بهترین و مفیدترین عمل از طرف برادران سودانی اوضاعگفتم که در آن 

حمایت از مبارزات مردم مسلمان  برایانداختن تظاهرات و راهپیمایی در سودان 
وگیری نخواهد بود حکومت نظامی قادر به جل با وجود، . دولت سودان هماست ایران

حاکمه و دولت سودان تظاهر به حمایت از انقالب اسالمی ایران  تأهیچون که 
و برادران سودانی باید از این موقعیت به نفع گسترش حرکت اسالمی  کند می

 برداری کنند. بهره
نمایندگان دانشجویان ، دو هفته بعد از مراجعت دکتر تیجانی به سودان

به همراه خود  هاآنآمدند.  لوشاتونوفلبه  درمان خرطومام  دانشگاهمسلمان 
هایی از تظاهرات و راهپیمایی دانشجویان دانشگاه را همراه با شعارهایی به  عکس

 نفع ایران و عکس آقای خمینی آورده بودند.
من دو یا سه جلسه نیز با ، عالوه بر دیداررهبر انقالب، دانشجویان سودانی

های اسالمی و چه  چه گروه، های دانشجویی ن فعالیتپیرامو مالقات کردندو
 های غیراسالمی و یا ضد اسالمی در سودان بحث شد. گروه

تماس گرفت و  نبا م یتلفن عثمان از لندنخالد آقای ، ها بعد از دیدار این گروه
. استعازم پاریس و مایل به دیدار با آقای خمینی  صادق المهدیاطالع داد که 
و یکی دیگر از برادران سودانی به عثمان المهدی همراه خالد صادقچند روز بعد 

دیدم. قد بلند و هیکل  المهدی را میوشاتو آمدند. برای اولین بار بود که صادقلنوفل
سیاه براق در لباس سفید شفاف محلی  چهرهدرشت و استخوانی و رشید او با 

 جذابیت و ابهتی به او داده بود.، سودانی
 یها جنبش»ها  یسخنران یها که موضوع اصل از کنگره یکی ثمان درخالد عبا 
، شرکت داشتم یسخنران برایز یآن بودم و ن مسؤولبود و من « معاصر یاسالم

صادق از همکاران عثمان خالدیاز برادران سودان آشنا شدم. در این همایش



   

  

 061 توایکصد و هجده روز در نوفل لوش

در سودان صحبت کرد. در  یحرکت اسالمی شرکت کرده بود و درباره  یالمهد
 گروه  یها تیعثمان صحبت کردم و از فعالخالد خالل جلسات کنگره با 

ن گروه در یق دفتر ایک مطلع شدم. پس از آن ارتباط ما از طریاز نزد یالمهدصادق
، رانیمربوط به ا یا عربیو  یسیات انگلیمرتب نشر به طورافت. ما یلندن ادامه 

را  ینهضت آزاد یخبر یها های آقای خمینی و بولتنبیانیه ها و نطق یترجمه
 دادند. یم به ما اطالع خودشان یها تیز فعالین هاآنم و یفرستاد یم هاآن یبرا
 اعالم کردند. یرانیکمک به مبارزان مسلمان ا یخود را برا ین آمادگیهمچن هاآن

که در کنگره  یداریدر همان دعثمان خالد ، سودان یدر مورد حرکت اسالم
MSA  ما  یرا برا یخود و فعاالن سودان یها دگاهینقطه نظرها و د، کردیمبا هم

 شرح داد.
ک جنبش یر مسلمانان به یر سایمردم سودان نظ، به اعتقاد او و دوستانش

ک ی یها یژگیو و هاناها و آرم دهیاز ا یا که مجموعه یاج دارند. اسالمیاحت یاسالم
صرف نظر از اختالفات ، هانامسلم یرا دارد. به اعتقاد فعاالن سودان یحرکت جهان

احکام اسالم را کم و ، نیراشد یخلفابعد از  خصوصبه ، ن خودشانیدر ب یاسیس
 یهیروح، یاسالم یها نیکردند اما با تهاجم استعمار غرب به سرزم یش اجرا میب

قرار گرفتند. اما بعد از  یر فرهنگ غربیو تحت تأث شدف یتضع هانامسلم یاسالم
در مصر  جنبش اخوانر یبه وجود آمدند نظ یدار شهیر یاسالم یها حرکت یچند

دا کرد. از جمله سودان تحت یگسترش پ یاسالم یر کشورهایبه سا آن جاکه از 
دانشگاه از  1911،1511ن حرکت ابتدا در یآمد. ا ر مصر به حرکت دریتأث

 ان ویدانشجو یها تنها رو حرکت مدتن یشگامان ایآغاز شد. پ خرطوم
ک یار ثمربخش بود و جنبش از یبس هاآنت یکردند. فعال یآموزان کار م دانش

 را پشت سر گذاشت. یبرخوردار بودو دوران مشعشع یقیعم یهمبستگ
ل یالتحص ان مسلمان بعد از فارغیح داد که دانشجویما توض یبرا خالد عثمان
افت. اما خود را در یت خود را ادامه دادند و جنبش گسترش یفعال، شدن از دانشگاه

 یکنندهنییتع دهین رقابت از جهات عدیو ا .ندافتیها  ستیبا کمون یدیرقابت شد
 یاسیگفت که احزاب س ی. خالد عثمان ماست سودان یجنبش اسالممشخصات 

 رند.یگ یگر قرار میکدی یر خط مشیتحت تأث عمدتاً، سودان
افت و احزاب یو استقالل سودان تحقق  ین قانون اساسیاول 1936،1553در 

با هم جبهه ، دگان از روشنفکران بودندیک گروه برگزیکه تا آن زمان  یاسالم
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 یدیجد یوارد مرحله یجنبش اسالم، ن سال به بعدیل دادند و از ایتشک یا مؤتلفه
 به خود گرفت. یو مردم یا شد و شکل توده

 آغاز شد. یها با احزاب اسالم ستیتقابل کمونخ بود که ین تاریاز هم
محدود و  یاسیس یها تیفعال همهکودتا کرد و  ژنرال عبود1931،1551در 

 یدرون یک همبستگی یبه سو یجنبش اسالم، ممنوع شد. در زمان حکومت عبود
عبود و  یحکومت نظام یبا هدف سرنگون یاسالم یجبهه ملک یش رفت و یپ

 ل شد. یتشک یرنظامیاستقرار حکومت غ
عبود سقوط کرد و  یا انقالب شد. حکومت نظامیکودتا  1961،1515در اکتبر 

به  یراسالمیو غ یاسالم یاسیبا شرکت فعال و مؤثر احزاب س« یمل»ک حکومت ی
 وجود آمد.

د یجد یقانون اساس( 1511 تا 1515) 1969تا  1961 هایسالدر فاصله 
 داشت. ینقش مؤثر یواحد اسالمی جبهه، ها تین فعالیب شد و در ایم و تصویتنظ

افسران جوان و در آغاز با  ران کودتا یکودتا کرد. ا یرینم 1969،1511در 
، یرینم یین اقدام دولت کودتایاول دادند.ها صورت  ستیو کمک کمون یهمکار

 هیسودان بود. به دنبال آن فشار عل یاسالم یمتوقف ساختن قانون اساس
به  به ناچار، حفظ خود یبرا یآغاز شد و اوج گرفت. جنبش اسالم هانامسلم

 د است.یار شدیدر سودان بس یکتاتوریط دیدست زد. شرا ینیرزمیز یها تیفعال
را حفظ کرد.  ید صداقت اسالمیبا یاسیس یها تیگفت در فعال یمعثمان خالد 

رفت که واقعاً یت پذیبه عضو کسانی راا یکرد و  یتوان همکار یم یتنها با کسان
 مسلمان و متعهد باشند.

دار یاز د یار گرم و دوستانه بود. ویبا اقای خمینی بس یالمهدمذاکرات صادق
ایشان قرار  یر جاذبهیتحت تأث داًیفراوان کرد و شد یابراز خوشحال آقای خمینی

ه ب یدار با ویمحترمانه بود و از د اریبس یگرفته بود. برخورد آقای خمینی هم با و
 طور محسوس خوشحال بودند.

ه استعمار یمردم سودان عل یاسالم یها تیاز مبارزات و فعال یالمهدصادق
ح یتوض ان کرد ویرا ب یشرح مبسوط، وابسته یاستبداد یها غرب و سپس حکومت

 یهمکار یو با و اندکردندهشرکت ن یریدر دولت نم هاآنداد که چرا 
 .کنندینم
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دار یاز د یضمن ابراز خوشحال، یالمهدحات صادقیدر پاسخ توض آقای خمینی
 مردم مسلمان سودان دعا کردند. یروزیپ یبرا، شانیا

 یم. ویبا هم صحبت کرد یمدت، با آقای خمینی یدار صادق المهدیبعد از د
و در خط  یرا مردم یندارد و دولت و یاعتقاد یریگفت که به دولت نم حاًیصر

انتقاد ، اند شرکت کرده یریکه در دولت نم یاسالم یها ند و از گروهیب یاسالم نم
در  یاسالم یها با صراحت گفتم که شرکت گروه، مواضع وی تأییدد. من ضمن کر

بلکه در جهان ، نه تنها در سودان هاآن یاسالم ی ت ووجههیثیبه ح یریدولت نم
 و را مثال زدم« پاكستان یجماعت اسالم»او وضع  یاسالم لطمه خواهد زد. برا

در دولت  هاآندرباره عدم شرکت  د احمدیخورش یآقا هکه ب یبه تذکرات
د احمد در حضور مرحوم دکتر یاشاره کردم. مذاکرات با خورش، داده بودمضیاءالحق 

کا و یان آمریدانشجو یانجمن اسالم یها از کنگره یکیچمران در خالل جلسات 
 کانادا صورت گرفت.

نه ید در کابیمعتقد است با یبه ما گفت که جماعت اسالم د احمدیخورش
و  مرحوم دكتر چمراند قدرت را تصاحب کند. ینما یشرکت کند و از داخل سع

ن بود یم. نظرمان اینه مخالف بودیدر کاب هاآناز اوضاع و شرکت  هاآنل یمن با تحل
ن یت چندیثیح و پاکستان آبرو ینظام ینهیبا شرکت درکاب، یکه جماعت اسالم

مردم پاکستان از دست خواهد داد و احتماالً موجب  یعموم افکار خود را دری ساله
درست از آب ، ینیب شیخواهد شد. پ یدر جماعت اسالم یبروز اختالفات داخل

از جمله ، ینه نظامیدر کاب یاز سران جماعت اسالم یا درآمد و بعد از شرکت عده
از جماعت  یا ن عدهیشد و همچن هاآنه یعل یدیاعتراضات شد، د احمدیخورش
 استعفا دادند. یاسالم

 یاسیج حرکت سیو نتا یمسائل جماعت اسالم یصادق المهددر مذاکره با 
نه یدر شرکت در کاب یبا نظرات ما موافق بود و اعتقاد یان کردم. ویرا ب هاآن

هم  یگریل دیدال ید که عدم مشارکت ویرس ینداشت. به نظر م یرینمدولت 
سودان و  یاست جمهوریر یخود را برا یالمهدن که صادقیاز جمله ا، داشته باشد

را دون  یرینه نمیدانست و شرکت در کاب یتر م ستهیشا یریل دولت از نمیتشک
 دانست. یشأن خود م
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 یبیلرهبر ، یقذافبا  یمتوجه شدم که و، یدار و مذاکره با صادق المهدیدر د
العاده قائل است و  او احترام فوق یز براین یبیرهبر ل دارد و ظاهراً یکینزد یدوست

 نباشد. یبا قذاف یو یارتباط با دوست یب، یریاو با نم ید عدم همکاریشا
ت یاو در سودان حما یاست جمهوریو ر یصادق المهد یها تیاز فعال یبیل

دار و یانقالب دران آمد و با رهبر یبه ا یصادق المهد، کند. بعد از انقالب یم
اسالم صحبت  یایمسائل سودان و دن یدار مجدداً دربارهیاین د . بعد ازگوکرد گفت
 یاسالم یو روابط جمهور یبیدر ل صدریموسآقای د شدن یه ناپدیم و قضیکرد

مند هستند و  عالقه یبید. به او گفتم که رهبران ایران به لیمطرح گرد یبیران با لیا
روابط  یبی. دولت لکنندک برقرار یپلماتیکشور روابط دخواهند که با آن  یم
ران در یا ینظام یروهایاستقرار نبه دنبال ، ران درزمان شاهیک خود را با ایپلماتید

مند بود که  عالقه یبیل، ایران ج فارس قطع کرد. بعد از انقالبیخل یرهیسه جز
و  یو برخورد انفعال صدریموسآقای ن روابط برقرار گردد. اما سرنوشت مبهم یا

در راه استقرار  یا آن را به صورت عامل بازدارنده، مسألهبا  یبیز دولت لیبرانگ الؤس
به او ، یالمهدصادق ین مسائل براین دو کشور درآورده بود. ضمن شرح ایروابط ب

( داند یم) د بداندیبا است. او قطعاً یقذافه در دست ید حل قضیادآور شدم که کلی
مانه یک و صمیصدر آمده است. با توجه به روابط نزدآقای سر  که چه بر

سفر کند و  یبیتواند به ل یاز او خواهش کردم که اگر م، یبا قذاف یالمهد  صادق
د شدن یبلکه از طرف خودش موضوع ناپد، نه از جانب ایران، و دوستانه یخصوص

 یبیر لمطرح سازد. چه بسا ممکن است د یبا قذاف یبیصدر را در لیموس
کشته شده  یبیصدر در لآقای جه آن یصورت گرفته باشد که در نت ییاهاشتباه
ان یآن را ب، یاسیس دالیلنتواند به  یقذاف یباشد ول یا هنوز زنده و زندانیباشد 

د به او کمک کرد یقرار گرفته باشد. در آن صورت با یاسیبست س ک بنیکند و در 
شما از  یخصوص ن است که به طوریها هم هم حل از راه یکیه حل شود و یتا قض

ان یرا با ما در م مسأله یو خصوص ید و سپس به طور سریاوریب ه سر دریقض
که به  یبه نحو را هیم کرد تا قضیو کوشش خواه ین سعید. آن گاه طرفیبگذار
آقای و سرنوشت  کنیمحل ، مطلوب باشد یاسیلطمه نخورد و از نظر س یقذاف

دوستانه  یراه استقرار روابط گسترده ن مانع از سرید و این ابهام به در آیا صدراز
ان یرانیاز ا یاریان لبنان و بسیعیش یران برداشته شود. آنچه برایو ا یبین لیب
صدر است و ما تصور آقای ابهام در سرنوشت  یادامه، رقابل قبول و تحمل استیغ
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، ها و به دور از جنجال یو تالش دوستانه و خصوص یبیم که رفتن شما به لیکن یم
 د باشد.یار مفین معما بسیدر حل ا

و  شد ار خوشحالیبس، مسألهحل  یبرا ین طرز تلقیاز ا یالمهدصادق
م و یاو بفرست یشده را برا یآور مدارک جمع یاستقبال کرد و قرار شد که تمام

 بروند و موضوع را مطرح و یبیبه ل یسفر، شان بعد از مراجعت به سودانیا
 ز اطالع دهند.یجه را به ما نیو سپس نت کنند یریگیپ

ام در وزارت در زمان تصدی، ران به سودانیاز ا یالمهدبعد از بازگشت صادق
و  یبه طور خصوص، یمهندس خادم یآقا کهداده شد  یبیترتامور خارجه 

ک نسخه از یو  کردنددار ید یالمهدمحرمانه به سودان سفر کردند و با صادق
را  یبیصدر در لآقاید شدن یرامون ناپدیشده پ یآور اسناد و مدارک جمع یتمام

مهندس  یشان هم مجدداً ضمن استقبال گرم از آقایشان گذاشتند. ایار ایدر اخت
 خواهند رفت. یبین فرصت به لیوعده دادند که در اول، یخادم

 یریگیپ مسألهآنچنان بود که  یدر پ یو حوادث پ دولت موقت یاستعفا
 ایامد که آیبه دست ن یگر اطالعینشد و موضوع مسکوت و معوق ماند و د

 ر؟یا خیمطرح شد  مسألها نه؟ یرفت  یبیبه ل یالمهدصادق
سفر برای شرکت در یک کنفرانس اسالمی به استانبول  1563،1916در سال 

او یک شب  شرکت داشت. که اینک نخست وزیر سودان بود، المهدیصادق، کردم
تماس ی در باره او مرا به شام در هتل محل اقامت خود دعوت کرد. در این دیدار از

او از قدافی نقل کرد که ایشان در لیبی کشته  .با قذافی در مورد آقای صدر پرسیدم
 شده است. 

 
 خمینی آقای با دارید ین برایملک حس نا فرجام تالش-31
ن به فرانسه سفر کرد و یملک حس، 11ل دسامبر سال یاوا ،31رماه ذاواسط آدر

جمعا  یمالقات و مذاکره نمود. سفر و، دولت فرانسه یدر سفر خود با مقامات رسم
 د.یانجامسه روز به طول 

 وکند  دیداراصرار دارد با آقای خمینی  ین مدت گفته شد که ویا یدر ط
د. ظاهرا چون یانقالب وساطت نماان شاه و رهبر یرفع اختالفات م یبرا احتماالًً

ممکن است بتواند !! د استیامبر و سیپ یها است که از نواده ین مدعیملک حس
ن امآلمانیی این خبر را ابتدا روزنامه .کندن امر جلب یاهلل را در ا تینظر مساعد آ
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ن تالش به یواضح بود که ا نوشت.( 31 آذر 11) 1911دسامبر  5 یمرمورگن درها
رند تا چه رسد به یرا بپذ یشدند و ید و آقای خمینی حاضر نمینخواهد رس ییجا

 گزارش داد که:تدپرس یسوشآ یخبرگزار( آذر 11) دسامبر 15وساطت. در 
 ینیاهلل خم تیآس گفت که او با یپادشاه اردن امروز در پار، نیملک حس»

ک ینکرده است. در  یزیر را طرح ین مالقاتیاو هرگز چن لیمالقات خواهد کرد و
ن اخبار را که او تالش کرده است که با رهبر ین ایملک حس یونیزیتلو یمصاحبه

 را صرفاً هاآنرد کرد و ، ران مالقات کندیران به منظور حل شورش ایمخالفان ا
ن ینشده بود و چن ینیب شیاهلل هرگز پ تیعات خواند. او گفت که مالقات با آیشا

 «امد.یس به دست نیاز پاردارش ید یدر ط یفرصت
ها  ن تالشیا یواسطه یا چه کسانین تالش کرده بود و آیا واقعاً ملک حسیآ
 مطلع نشدم. جراما از ودانم  یقا نمیدق من، بودند

دار با یس و دیآمدن به پار ین برایتالش ملک حس، من روشن است یآنچه برا
ن یس چندیم پاریمق یعرب یها تیاز شخص یکی. در همان زمان بودرهبر انقالب 
ملک وشاتو آمد و اصرار داشت که آقای خمینی موافقت کنند که لبار به نوفل

دار آقای ید یبرا سلطان مراكشاز جانب  اعظم مراكش یمفتا ی نیحس
، روشن شد که غرض از سفر، ند و در ضمن صحبت و مذاکرهیایس بیخمینی به پار

 .استل تشنج و بحران ین ایشان و شاه و تقلیاحتمال وساطت ب
 اءالحقیض یاعزام یندهیرسد با توجه به مذاکرات نمانظر میه بنابراین ب

دار و ید ین براید خبر تالش ملک حسیشا، شنهاد وساطتیو پ( آقاشاهی)
 ت داشته است.ین شاه و رهبر انقالب واقعیوساطت ب

 
 ه یام سوریپ -32

کرد.  یم یحاصل یت خود تالش بیتثب یار برایبود و بختخارج شده ران یشاه از ا
ران را یا یها ار فرودگاهیران بود. اما ارتش و بختیرهبر انقالب آماده بازگشت به ا

دادند. صدها خبرنگار جمع  یرا نم ییمایچ هواپیورود و خروج ه یبسته و اجازه
 یتمامن اول یران عناویبودند. اوضاع ا یدیشده بودند و هر لحظه در انتظار خبر جد

جنب و ، رانیا یها بسته بودن فرودگاهبا وجود اخبار را به خود اختصاص داده بود. 
بازگشت آماده  یشد و همه خود را برا یده مید لوشاتونوفلدر  یعیجوش وس

، انین میداد. در ا یم یمختلف هایشنهادیران پیرفتن به ا یکردند و هر کس برا یم
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آمده و اظهار داشتند که  لوشاتونوفلدو مرد عرب به ، بعد از غروب آفتاب یشب
ه یسور یس جمهوریرئ، حافظ اسداز جانب  یار مهمیبس یام خصوصیحامل پ

و اصرار داشتند که همان شب و در همان ساعت ایشان  هستند آقای خمینی یبرا
به  هاآن یشان بدهند. زمان مراجعهیبه ا ام حافظ اسد را شخصاًینند و پیرا بب

، در آن موقع شب یو خصوص یدار فوریاصرارشان در د طرز برخورد و، اقامتگاه
حاضر  یحت هاآنساخت. مشکوک  هاآنآنچنان بود که دوستان ما را نسبت به 

ک ی یس جمهوریما قابل قبول نبود که رئ یکنند. برا ینبودند خود را معرف
زده و  ن گونه شتابیبه آقای خمینی ا یام مهمیدادن پ یبرا، هیسورر ینظ یکشور
 یارتباط یها توانستند از کانال یم هاآنکه  خصوصبه ده عمل کند. ینسنج

 استفاده کنند. یتر مطمئن
ان گذاشته شد و قرار یموضوع با آقای خمینی در م، آن هااصرار  ی با مشاهده

د هر یبگو هاآنند و به یرا بب هاآن آقای خمینیاز جانب  یاشراق اهللآیتشد 
 یبه من بدهند. آقا، باشد یهر قدر هم مهم و خصوص، دارند یامیا پی یمطلب
 دادند. هاآنرا به  آقای خمینیجواب  یاشراق

کردند.  یرا معرف  خودشان، دیپس از اصرار و تأک، در صحبت و مذاکره با من
در  هیسفارت سور یوابسته نظام یگریو د یاسیعضو س هاآنک نفر از ی

که  یگریا هر سند دیت یتوانند کارت هو یخواستم که اگر م هاآن. از بودندفرانسه 
ا ی هاآنارائه دهند. اما ، ه در فرانسه نشان بدهدیبه سفارت سور را هاآن یوابستگ

ن بود که یشان ا امیبه هر حال پ یارائه دهند. ول یا آن که نخواستند سندینداشتند 
 ا هریران یبه ا سفر یانقالب برا رهبر اریاخت در ییمایهواپه حاضر است یدولت سور

و کمک دولت  هاآنام یم پیخواست یجهان قرار بدهد. اگر ما م در یگرید ینقطه
-مینان حاصل یاطم مسألهدر مورد اصل  به ناچار باید، میکن یتلق یه را جدیسور

از سفارت  یرسم یادداشتی، توانند یم اگر میخواست هاآناز  کردیم. به همین دلیل
آقای خطاب به  یا روقت با نامهیرفتند و همان شب د هاآناورند. یما ب یه برایسور

 ین نامه که به عربیبرادر حافظ اسد مراجعه کردند. ا، رفعت اسد یبا امضا خمینی
خ داشت و نه ینه تار، با دست نوشته شده بود ید معمولیک ورقه کاغذ سفی یرو

 نشد. هاآنشتر ما به یبود که موجب جلب اعتماد بامضا و واضح 
 ها آمده است. آن در بخش پیوست یمتن عربی نوشته و ترجمه فارس
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 33،3،3353دیدار مرابطون لبنان -31
 اند.های این دیدار مفقود شدهسفانه یادداشتأمت
 
  3،3،3353دیدار نمایندگان جمعیت لبنان -35

 اند.دیدار مفقود شدههای این سفانه یادداشتأمت
 
 دیدار نماینده دولت لیبی-31

 .اندهای این دیدار مفقود شدهسفانه یادداشتأمت
 
 سازمان آزادیبخش فلسطین یفاروق قدومی نماینده دیدار-33

 .اندهای این دیدار مفقود شدهسفانه یادداشتأمت
 

 حقوق بشر یالملل نیب یهاناندگان سازمیدار نماید-50
، حقوق بشر یالملل نیجامعه بازجمله ، حقوق بشر یجهان یآن هاسازم

تحقیقات ها بود که  سال، هانیر ایو نظا ب سرخیالملل و صل نیسازمان عفو ب
و منتشر کرده بودند. با  داده انجامران یدر مورد نقض حقوق بشر در اداری  دامنه

اعزام  ر دوستان خارج کشور ویم در داخل و سایمخالف رژ یروهاین یهمکار
م شاه یه عملکرد رژیعل یتوانسته بودند اسناد مثبت فراوان، رانیبه ا یندگانینما

 یها ران در داخل و سرکوبیمبارزات ملت ا یریگ و منتشر سازند. با اوج یآور جمع
ران یبه ا هاناسازم نیتوجه ا، ان خارج کشوریرانیم شاه و تالش ایرحمانه رژ یب

-نااز جانب سازم یندگان متعددینما، 31که در سال  یدا کرد. به طوریگسترش پ
و... به  یاسیان سیو زندان هانازند، نقض حقوق بشرمورد در  یالملل نیمختلف ب یها
در  هانان سازمیاز ا یندگان برخینما، لوشاتونوفلاقامت در  یران آمدند. در طیا

را به دوستان  هاآن یل معرفئگرفتند تا وسا یس توقف کرده و با ما تماس میپار
م. یفراهم ساز ،از دارندیکه ن یاسناد و مطالب یآور ران و کمک به جمعیداخل ا

-این تماس شرحآغاز شد.  1511از حدود سالها آشنایی ما با این سازمان تماس و 

 های دفاعی آمده است. فعالیت ها در جلد دوم خاطرات در فصل
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 «حقوق بشر یالملل نیب یجامعه»ی ندهینمادیدار : 3،50
 یجامعه یندهینما، نیخانم مار ،(31 ماهبانآاوایل ) 11 اکتبر در اواخر

این  یقبلهای ل گزارشیتکم یبرا یس آمد. ویبه پار الملل حقوق بشر نیب
 یجامعه ران عازم کشورمان بود.یت حقوق بشر در ایوضع یسازمان درباره

است که از جانب  یمستقل یالملل نیب یت حقوقیشخص یحقوق بشر دارا یالملل نیب
وسته به سازمان یچه عضو پ ت شناخته شده است و اگریسازمان ملل متحد به رسم

 .استوابسته به آن  یهاناست اما از جمله سازمیملل متحد ن
 ین مورد دربارهیدر چند، رانیما عالوه بر مسائل اسازمان همین ق یاز طر

 شیعیان عراق علیه دولت عراق و کشتار آن دولته یعل نیپیلیمسلمانان فکشتار 
 م.یدکر یاقدامات

دار آقای خمینی ید یران برایراه سفر به ا ران بود و بر سریعازم ا نیخانم مار
 س توقف کرده بود.یدر پار، ش در تهرانیها م برنامه مالقاتین تنظیو همچن

نقض حقوق  یسازمان درباره یها تیابتدا از فعال یو، انقالب با رهبر داریدر د
گزارش ، دهند یت میحقوق بشر اهمی مسألهبه  هاآنن که چرا یران و ایبشر در ا

ران یخواستند که به ا یاز و، هاآن یها تیداد و ایشان ضمن تشکر از فعال یمجمل
ک یاز نزد یرد و خود ویتماس بگ هاهگروکند با تمام اقشار و  یسع، رود یکه م

، داریاند. بعد از د ران را مالحظه کند که چه به روز مردم ما آوردهیوضع مردم ا
د یکه در تهران با یکسان یم شد. اسامیران تنظیدر ا یو یها مالقات یبرنامه

وی  اختیار در، سیدجوادی حاجبه خصوص آقای دکتر سیداحمد صدر، دمالقات کن
ان و یزندان یها را با خانواده شداریدهتل محل اقامتش و ب یتا ترتگذارده شد 

، آبادان یحتماً به شهرها، ه شد که عالوه بر تهرانیبه او توص دشدگان بدهند.یتبع
م شاه را یج اعمال رژیک نتایز برود و خود از نزدیبابل و آمل ن، همدان، کرمان

، دیدر زندان مالقات نما هاآنکند حتماً با  ید سعیرا که با یانیزندان یاسام ند.یبب
 اهلل عزتمهندس ، یمنتظراهلل  تیآ، یطالقانبه او داده شد؛ از جمله مرحوم 

ق دوستان یرا که از طر یدرس هتل ن اسم و آی. همچنیثمیم مهندس، یسحاب
 م.یبه او داد، تر است ت مناسبین گونه فعالیا یم برایدانست یم( آقای صدر) داخل

آقای  م که او توانسته بود بایران حرکت کرد. بعدها مطلع شدیسپس به طرف ا یو
و  یدفاع از آزاد یرانیت ایجمعن مسؤوالدوستان داخل و اعضا و  سایر صدر و

و  یاسیان سیزندان یها با خانواده، ق آنانیرد و از طریتماس بگ حقوق بشر
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در رابطه با  یرد و باالخره اطالعات مبسوطیبگ ارتباطآزاد شده  یاسیان سیزندان
 .کند یآور جمع یاسیان سیت زندانیران و وضعینقض حقوق بشر در ا

ما درباره حوادث  یریو درگ یران و سرگرمیا یرات و تحوالت داخلییسرعت تغ
شده  منتشر ییران و گزارش نهایج سفر او به ایم نتایبود که نتوانست یروزانه به حد

 .کنیم یبررس، را
 الملل نیسازمان عفو ب یندهیدیدار نما -5،50
ران و نقض حقوق بشر یمسائل  یکه درباره یالملل نیب یهاناگر از سازمید یکی
شهرت  یز داراین سازمان نی. ابود الملل نیعفو ب سازمان، داشت یجد یریدرگ

است که از طرف سازمان ملل متحد به  ییهاناو مستقل و از سازم یالملل نیب
ر یدر سا ین سازمان در لندن است و شعبیمرکز ات شناخته شده است. یرسم

و  هاناط با وضع زندتبارا ن سازمان منحصراً دریجهان دارد. کار عمده ا یکشورها
ن سازمان در یدر سراسر جهان است. ا، یاسیرسیا غی یاسیاعم از س، انیزندان

به هر ، انیبلکه تالش دارد تا زندان، شود یره وارد نمیان و غیموضوع اتهام زندان
، مدون همان کشور بازداشت یبر طبق مقررات قانون، اند که بازداشت شده یاتهام

ط زندان و رفتار زندانبانان با یز شرایشوند و در زندان ن یمحاکمه و زندان، ییبازجو
را به شعب  یاسیان سیاز موارد تخلفات زندان یاریباشد. در بس یان انسانیزندان

محاکمه و محکوم  یاسیس یتا آن شعبه با زندان دهد یمختلف خود در جهان م
ن یه را بفرستد و نظرشان ایاول یازهایر نیا سایاو کتاب  یبرا  ؛کندمکاتبه ، شده

، ت اتهام و جرم بشوندیبدون آن که بخواهند وارد ماه، بین ترتیاست که به ا
های  شرح تمامی فعالیت تر سازند. یانسان، یشخص زندان یدر زندان را برا یزندگ

گذشته در جلد این سازمان و شعب آن در مورد زندانیان سیاسی ایران در رژیم 
 دوم خاطراتم آمده است.

 یعیرات وسیخود و تأث یالملل نیب یالعاده شاه به وجهه ت فوقیل حساسیبه دل
 ساواكه شاه و یجهان عل یغاتیتبل -یاسیالملل در جو س نیعفو بهای که گزارش

و حمله قرار  یم شاه مورد هتاکین سازمان مرتب از جانب رژیا، جاد کرده بودیا
الملل  نیاز طرف سازمان عفو ب یا ک بار که گزارش مبسوط و گستردهیگرفت.  یم

ه آن یعل یعیران به دستور شاه حمالت وسیمطبوعات ا، در جهان منتشر شد
 53.متهم ساختند« ها ستیمونک»ار یدر اخت یالملل را به سازمان نیعفو ب کردندو
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ن سازمان ین امسؤوالد در نظر داشت که یست. البته باین نیه چنیاما واقع قض
 ها صرفاً تین فعالیاز ا هاآنت و قصد یخاص هستند و ن یاسیس هایشیگرا یدارا

نه آنطور که قبل از انقالب ادعا  هاآن، ست. اما آنچه مسلم استین« خدا یرضا»
-شود به صیهونیستانقالب گفته می طور که بعد از ها و نه آن ستیشد به کمونمی

 وابسته هستند.، ها
الملل برقرار کرده  نیکه مبارزان داخل و خارج کشور با عفو ب یل ارتباطیبه دل 

 میما توانست، همان طور که اشاره کردم، دا شده بودیکه پ یبودند و شناخت
دهد  یکشورها رخ م ریبرادران مسلمان ما در سا یکه برا یمسائل مشابه یدرباره

برخورد دولت عراق با  یها وهیروش و ش این موارد ازیک نمونه م. یبکن یز اقداماتین
عراق در  ی. دولت بعثکرداعمال میان یعیخصوص شبه ، مسلمانان آن کشور

 اده از کوفهیپ یبا پا، یمیقد یها را که بر طبق سنت یمردم1536سال  یعاشورا
 یادیجمع ز، سرکوب کرد ین وجهیدتریبه شد، کربال حرکت کرده بودند یبه سو
نجف را  یهیعلم ین جوان حوزهایاز روحان یآن جمعبه دنبال عام کرد.  را قتل
آقای دکتر حسین ن حوادث توسط یق و موثق ایرباران کردند. اخبار دقیر و تیدستگ

 یم بعثیکه درحال حاضر در رژ یبرادران مسلمان مبارز عراقیکی از، شهرستانی
 یهاناار سازمیرا در اخت هاآنما ارسال شد و ما  یه و برایته، ی استزندان

یم به نجف یکی از سفرها در م.یالملل قرار داد نیالملل از جمله سازمان عفو ب نیب
ها تا زمان پیروزی دکتر حسین شهرستانی را به آقای دعایی معرفی کردم و آن

بعد از انقالب ایران و آزادی از زندان دکتر حسین به  هم در تماس بودند.انقالب با 
وزیر نفت دولت  ایران آمد. پس از سقوط صدام او به عراق برگشت و در حال حاضر

 است. عراق
، الملل نیسازمان عفو ب یندهینما، لوشاتونوفلاقامت رهبر انقالب در  یدر ط

س توقف کرد و با ایشان یران در پاریبه ا ز در سر راه سفر خودین یان برلخانم 
صحبت ، ردیران تماس بگید در ایکه با یدر مورد اشخاص زیبا ما ن دار نمود.ید

ران ادامه یاو سفرش را به ا داریداین بعد از .یمبه او دادرا اطالعات الزم  ویم کرد
الملل  نیسازمان عفو ب یش و گزارش بعدیها و مالقات جه سفریداد. اما از نت

گر آن نوع ینشسته بود و د یروزیبه پ ید. انقالب اسالمیبه دست ما نرس یاطالعات
 نه فرصتی. ها نه ضرورت داشت و تیفعال
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 11 برابر 1531آبان  19با رهبر انقالب در  خانم ان برلی یمتن مصاحبه
 به شرح زیر است:، 1911 دسامبر

ران و یمردم تحت ستم ا یو آزاد ینظام شاهنشاه یهدف شما سرنگون -3س
 است. یاستقرار حکومت اسالم

 ؟است یالتیک تشکی یران متشکل و دارایا یا حرکت کنونیآ -الف
 د؟یفرمائ یالت مقرر میک تشکیسته بودن یشا یرا برا یارهائیشما چه مع -ب
اقت گروه یل و یستگیدهنده شاد که نشانیینما یرا مقرر م یارهائیچه مع -ج

 باشد؟ هاآنعهده ه تواند ب یت مردم میهدا یروزیباشد که پس از پ ییها ا گروهی
ران حاکم است عملکرد نهضت یا ط اختناق و خفقان که برین شرایدر بدتر -الفج: 

است که توانسته است جنبش را به  یالتیک روح تشکیوجود  یران نشانهیملت ا
 یوزپیر یحلهک شدن جنبش به مریبرساند و به موازات نزد یکنون یمرحله

 اعالم خواهد شد. و تر یالت قطعیفرم تشک، یینها
داشتن شعارها و ، نیصد درصد مورد اعتماد و ام یک رهبریاز  یبرخوردار -ب
 یارهایاز مع است.عموم مردم  یها خواستی که کامالً تجسم دهنده  یئهاناآرم

 یاز سرنگونست ا عبارت، یکنونی ه است و آن شعارها در مرحلهیو اول یضرور
 .یو استقرار حکومت اسالم یده شدن نظام شاهنشاهیو برچ یسلطنت پهلو

 یهاناو آرم یرانیت جامعه اینداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هو -ج
قدرت ، در عمل یو صداقت و درست یتقو، یو معنو یدر ابعاد ماد هاآن یاساس
 یبرا یط اساسیشرا از، دهیعق در راهامور و استقامت در مبارزه ی و اداره یرهبر
 ت مردم است.یهدا
ان یب یده و آزادیعق یها آزاد ستیمارکس، یا در حکومت اسالمی: آالف -5س
 ده دارند؟یعق
 انتخاب شغل دارند؟ یها آزاد ستیمارکس یا در حکومت اسالمیآ ب:
 هستند  یا دهیهرگونه عق در یآزاد یافراد دارا یهمه یدر حکومت اسالم الف:ج: 
  را ندارند. یکارخراب یکن آزادیول

 محفوظ است. یبرحسب ضوابط قانون یانتخاب شغل بر هر فرد یدر اسالم آزاد ب:
 یحکومت اسالم یزنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنا یاز نظر اسالم -1س

 ند.یشرکت نما
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دارند و اسالم زن  یاسالم یجامعه یدر بنا ینقش حساس، اسالم زنان از نظر -ج
ابد و از حد یخود را در جامعه باز  یدهد که او بتواند مقام انسان یارتقا م یرا تا حد

تواند در ساختمان حکومت  یم، ین رشدید و متناسب با چنیایرون بیء بودن بیش
 .ردیرا به عهده بگ ییها تیمسؤول یاسالم
 یالملل نیب سرخ بی: تماس صل5،50

، که مبارزان خارج کشور در تماس دائم با آن بودند ییهانااز جمله سازم
مرتب با  زاده صادق قطباست. و  ژنواست که مرکز آن در  یالملل نیب سرخ بیصل
 ها در جلد دوم خاطراتم آمده است. شرح این تماس در تماس بود. هاآن

 ب سرخ در ژنویصل یدفتر مركزم با ین بار مجبور شدیس ما چندیدر پار
ماه  یل دین بار آن در اوای. آخرکنیم یفور یها م و درخواست کمکیریتماس بگ

در داخل کشور ابعاد  یابانیخ یمسلحانه یها یریبود که درگ( 19ه یژانو 11) 31
از ، هیاول یها د کمکیبا کمبود شد هانامارستیدا کرده بود و مجروحان بیپ یا تازه

از تهران  یبانیدكتر عباس شل انتقال خون مواجه شده بودند. ئوسا خون وجمله 
اد است. مردم یار زیتماس گرفت و تلفنی گزارش داد که تعداد مجروحان بس مابا 

ار یاخت در یکافی مخصوص خون به اندازه یکیپالست یها سهیدهند اما ک یخون م
مستر در ژنو  یالملل نیب سرخ بیدفتر صل مسؤولست. من بالفاصله با ین

 یها سهیتماس گرفتم و درخواست کمک کردم و از او خواستم که ک، نیدگورت
، که دارند در تهران یق امکاناتیخون را از طر یآور مخصوص جمع یکیپالست

هم بالفاصله  هاآنل دهند. یتحو یبانیدکتر ش یتهران به آقاوش یمارستان داریب
 را به تهران فرستادند. یدرخواست یها ما کمکیبا هواپ
 

 سفر به انگلیس -53

م یبرادران مسلمان مق، 31در اواسط آذرماه ، سیپس از بازگشت راسل کر به انگل
ن یدند. ایران تدارک دیا یانقالب اسالم یمعرف برای یا گستردهی لندن برنامه

امام مسجد در  یبه فارس یعموم یک سخنرانیبرنامه در دو بخش عمده شامل 
جنبش  مورد در یسیبه زبان انگل یسخنران یگریزبانان و د یفارس یبرا باره

م شده بود. در یاز مراکز بزرگ و معروف لندن تنظ یکیدر سالن ، رانیا یاسالم
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دعوت  منن برنامه از مسؤوالز دعوت شده بود. یراسل کر ن یر آقایاخ یبرنامه
 . مباش یکرده بودند که در هر دو برنامه سخنران اصل

ان یدانشجو ین انجمن اسالممسؤوالکا و یم آمریز برادران مسلمان مقیاز آن نپیش 
مصاحبه و  یبرا یونیزیو تلویراد یخبر داده بودند که چند برنامه، کا و کانادایدر آمر

اند و از من خواسته بودند که در صورت امکان در  ب دادهیران ترتیمناظره درباره ا
 ها شرکت کنم. ن برنامهیا

داده  هاآنجواب مثبت به ، 31آذرماه  15در  آقای خمینیپس از مشورت با 
 یدگیو رس یغاتیتبل یها شرکت در برنامه یآذرماه به لندن و سپس برا 11شد. در 

ن یکا رفتم. در لندن چندیروز به آمر 11مدت  یبرا یو خانوادگ یبه امور شخص
ن ی. در خالل اشداجرا  یمتعدد یونیزیو تلویراد یها ز برنامهیکا نیبرنامه و در آمر

از مقامات  یکی، یونیزیتلو یبرنامه مسؤولر یبنا به درخواست و دعوت مد، سفر
دارها و گفتگوها در ین سفر و دیسنده گفتگو نمود. شرح کامل ایکا با نویآمر یرسم

 آمده است. هابخش پیوست
از  یکیدر  یوهار باشکیمراسم بس 31آذرماه  11دسامبر برابر با  1در روز 

ان و یرانیهزار نفر از ا بیش از. شدلندن برگزار  یک مرکز دانشگاهیبزرگ  یها سالن
دكتر كمال م لندن از جمله ین برنامه که برادران مسلمان مقیان در ایرانیر ایغ

 ی. ابتدا آقاداشتندشرکت کرده ، ندبوددیده .. تدارک .و ت اتحادیعنا، یخراز
راد نمود. آنگاه یران ایرامون انقالب ایپ یس مطالبیانگلعضو پارلمان ، راسل كر

 یانقالب اسالم یها یژگیح ویکساعت به تشریحدود  یسخنان یسنده طینو
لندن ی بارهامام گرفت. روز بعد در مسجد  پرداخت که مورد استقبال فراوان قرار

است ساخته شده ، عمدتاً از تانزانیا، ییقایکه با همت برادران مسلمان آفر
 یمند حاضر در آن مجلس باشکوه دربارههزبانان عالق یفارس یو برا شدمضراح

 یکردند صحبت کردم. برا ید میرا تهد یکه حرکت اسالم یران و خطراتیمسائل ا
از خوانندگان  کنم.ینظر منجا صرفیا ها در آن صحبت اطاله کالم از ذکر از احتراز

-1551نیز جلد اول مجموعه آثار و یهر دو سخنران یمند به استماع نوارهاهعالق
 یا دو مصاحبهیک ی، ین دو سخنرانیشوند. عالوه بر ا یارجاع داده م، 1531

 گرفت. انجامز ین ییویراد
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 سفر به آمریكا-55 
ن و یلندن سفر خود را به قصد واشنگتن ادامه دادم. اول یها ان برنامهیبعد از پا

 یسرتاسر یونیزیتلو یک مصاحبهیشرکت در ، ن برنامهیتر ن و مهمیتر عید وسیشا
مند شدن از  ن بهرهیها و همچن تیکردن فعال  هماهنگ یبود. برا PBSکا با یآمر

د در یکه با یآنان محور موضوعات با حضور یا در جلسه، نظرات تمام برادران فعال
ائید تر یمورد بحث قرار گرفت. رئوس مطالب به شرح ز، شدمطرح میمصاحبه 

 د:یگرد

در جامعه در حال انقالب است. مردم خواستار  یر اساسییک تغی یران برایا .1
 هستند. یاسالم یاستقالل و جمهور، یآزاد، رفتن شاه و انحالل سلطنت

 است. یک انقالب اسالمیانقالب ما  .1

نه ، بوده یاسیس یعمده مبارزه طوره ب ران تا به امروزیعمل ملت ای وهیش .5
 .ینظام

در واقع  یمحرم سال جار 11و  9مردم در  یونیلیم میعظ ییمایراهپ .1
ک یگر اعالم کرد و یبار د کیرا شاه حکومت بودن  یرقانونیرفراندوم غ

با ، قبلی یکشتارها با وجودن تظاهرات یمردم بود. ا یبزرگ برا یروزیپ
آقای خود را نشان دادند.  یاسیکمال آرامش برگزار شد و مردم رشد س

 یرقانونیاعالم کرده است که دولت شاه غنیز به تبعیت از نظر مردم  خمینی
 است. یرقانونیغ نیز قراردادها تمامی و است

ت شاه دست ید از حمایکا بایخصوص آمربه ، بان شاهیپشت یهادولت .3
گر در برابر یاز شاه بار د یبانیر خود و اعالم پشتیان اخیبردارند. کارتر با ب

 .کا دعوت به شورش کردیه آمریرا عل هاآنستاد و یران ایمردم ا

 یملت ما به سو، شودموجب سقوط شاه ن یاسیس یمبارزهی اگر ادامه .6
آقای جنگ مسلحانه حرکت خواهد کرد. مردم در حال تدارک هستند. 

 تدارکات را داده است.ی اجازه خمینی

انقالب کردند.  یدارند. خودشان زمان یخواهیآزاد یکا سابقهیمردم آمر .1
شاه بردارد. ملت ما را به  یبانیتوانند از دولتشان بخواهند که دست از پشت یم

خود را باز بخواند. به حقوق  یتیو امن یحال خود واگذارد. مستشاران نظام
 ملت ما احترام بگذارد.
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خواهد نظام  یخواهد. م یخواهد. استقالل کشورش را م یم یملت ما آزاد .1
 یش را آزادانه انتخاب کند. خواستار استقرار حکومت جمهورادلخواه یاسیس

 است. یاسالم

ن جنبش دعوت یاز ا یبانیخواه جهان را به پشتیما تمام مردم آزاده و آزاد .9
 م.یکن یم

باشد.  یونیزیو تلو یوئیراد یها مصاحبه یدر تمام یاصل یها محورهانیقرار شد ا
 م داشت. به هر حالینخواهرا  هاآن یهمهاما معلوم بود که فرصت طرح 

ون یزین تلویا در مرکز( 31آذرماه  15) دسامبر 15در PBSبا یونیزیتلو یمصاحبه
این شد و همانطور که قول داده بودند و شرط شرکت  و منتشر در واشنگتن برگزار

 .شدپخش  از شبکه یچگونه دخل و تصرفیهبدون طور زنده ه ز بود بین نویسنده

ر یوز نجریسیك یهنر، کنندهاداره ن برنامه عالوه بریبودند که در اابتدا گفته 
کا شرکت خواهد داشت. اما پس از حضور در محل معلوم یاسبق آمری امورخارجه
جوزف  یعذر خواسته و همکار و معاونش آقا یبه بهانه گرفتار یشد که و

در  نجریسیسکو معاون کی. سکند یاو شرکت م یجاه ب Josef Siscoسكویس
 یل نقش فعالیمذاکرات صلح اعراب و اسرائ کا بود و دریآمر یوزارت امور خارجه
در  Marvin Zonisسین زونیمارو به نام دکتر یگریشخص د، یداشت. عالوه بر و

ران یا یدرباره یکاگو است و مطالعاتیاستاد دانشگاه ش یبرنامه شرکت داشت. و
ران یم سابق در ایها در زمان رژدارد و مدت« رانیا نخبگان»به نام  یو کتابکرده 

، ها دارد صیهونیستبه  ییها یوابستگ و شیگرا یشود که و یبوده است. گفته م
کرده و  یبررس یرانیا ین را در جامعهایدر کتابش نقش و قدرت و نفوذ روحان یول

متن کامل این  ش از شاه است.ین بایران نفوذ روحانینشان داده است که در ا
مصاحبه  انجامسر دبیر این تلویزیون بعد از آمده است. هاپیوستبخش مصاحبه در 

میز ایران در وزارت امور  مسؤولگفت که  هم چنینبه شام دعوت کرد.  را ما
. من موافقت کردم و بعد از کندپرشت مایل است با شما دیدارخارجه به نام هنری

 ام.که در بخش دیگری آن را آورده کردمگفتگویی او شام با 
 ییویراد یک مصاحبهیاد شده در باال در ی یها تین سفرعالوه بر فعالیدر ا
، رانیحرکت مسلمانان ا یاالت عمدتاً دربارهؤز شرکت کردم که سین یسرتاسر

 ییویفرستنده راد 111ن مصاحبه از یران بود. ایملت ا یهاو درخواست هاناآرم
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وستن یها به همصاحبه انجام. پس از پخش شدکا و کانادا یسرتاسر آمرهمزمان در 
 دار خانواده رفتم.ید یبرا

بش ضداستبداد سلطنتی جنای از ایرانیان فعال در عده در این سفر همچنین
« پادشاهان آدمخوار»که با نوشتن کتاب ، رضا براهنیآقای از جمله  ،در آمریکا

ئید أضمن ت رضا براهنی آقای دکتر.نددیدنم آمد به، معروف شده بود، لیسیگبه ان
، ای را که خطاب به من نوشته بودنامه، های ما و تجلیل از آقای خمینیفعالیت

ها آمده به من داد. هر دو نامه در بخش پیوست، برای آقای خمینی ایهمراه با نامه
 است.

گزارش کامل ، دیانجامکه حدود دو هفته به طول ، پس از مراجعت از سفر
 .مبه رهبر انقالب داد را سفر و مذاکرات
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 های فصل دومخذ و یادداشتآم
ال ؤس، گروهی از نمایندگان یهودیان ایران به پاریس آمدند و در مالقات با امام -1

 ضبط کردند و به ایران بردند. ها راو جواب
گروهی از جوانان ارمنی مقیم ، های فرانسوی که به دیدار امام آمدند از همه گروه-1

با امام دیدار و گفتگو کردند. متن این مذاکره و  31ماه دی 16فرانسه بود که در 
 آمده است 39اردیبهشت  9مصاحبه در کیهان 

 ( 31ماه دی 11) 19ژانویه  1یونایتدپرس -5
 ( 31ماه دی 11) 19ژانویه  11آسوشیتدپرس  -1
 16،11،31اط - آسوشیتدپرس از واشینگتن -3
 .1561سسه پیک ؤم .قدرت و زندگی، والری ژیسکار دیستن -6
نشر ، . هوشنگ مهدوی1531-1511، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی -1

 .1513البرز 
 همان -1
 «اگر شاه سقوط کند»ی مقاله( 31آذر  11) 11دسامبر  11مجله نیوزویک  -9

 ( 31 ماهدی 11) 19ژانویه  1 -یونایتدپرس  -11
 ( 31ماه دی 11) 19ژانویه  1آسوشیتدپرس  -11
 ( 31ماهدی 11) 19ژانویه  11آسوشیتدپرس  - 11
 همان -15
 .اصل متن انگلیسی .«هموار شده با نیات خوب»، باری، روبین --11
 همان -13
 . اصل متن انگلیسی.«گیریآمریکا در گروگان»، پیر، سالینجر-16
 همان -11
 ( 1531آذرماه  11) 3،11،11روزنامه ، نیویورک تایمز -11
مورد موضع فرانسه در گوآدلوپ و اقدامات انجام شده به  برای اطالع بیشتر در -19

 رجوع کنید.های تکمیلی مقاالت و مصاحبه -فصل چهارم
ها و مجالت وابسته به برخی از محافل ضد ناگهان روزنامه 1531در مرداد  -11

او سعی کردند او را به  یبختیار و مقاالتی در بارهانفالب اسالمی با چاپ عکس 
یک حرکت سالمی ندیدم و برای  عنوان یک رهبر سیاسی مطرح سازند. من این را

مقابله با آن تصمیم گرفتم برخی از اسناد سیاسی مربوط به دوران انقالب را منتشر 
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را با  نظرمبود.  سازم. یکی از این اسناد پیام کارتر به آقای خمینی در مورد بختیار
ئید کردند. من در یک سخنرانی عمومی أکردم و ایشان آن را تمطرح آقای خمینی 

 هاکه در روزنامه، ارائه دادماین اسناد را  31مرداد  11در چمن کاخ سعدآباد در 
طی یک مصاحبه تلویزیونی با صدا و ، ید آقای خمینییأچاپ شد. به دنبال آن با ت
پیام  یبه اضافه را این اسناد، به مدت یک ساعت، ایران سیمای جمهوری اسالمی

. متوضیح داد، 31ایران در بهمن  سفیر فرانسه در ازطریقبه آقای خمینی  بختیار
دقیقه  11کردند و تنها آن ممانعت پخش  سفانه عناصری در صدا و سیما ازأاما مت

 . زیراشد برانگیزو مانع پخش کامل آن شدند. این خود بحث  آن را پخش کردند
کامل آن متن خواستند می همان ده دقیقه را دیده و شنیده بودند از کسانی که

 ای به صدا ومناسبت سالگرد انقالب طی نامهه ب، 1531بهمن  11منتشر شود. در 
شرح زیر ه کامل پخش کنند. متن نامه ب طوره سیما خواستم تا آن مصاحبه را ب

 است:
در چند ماه  دا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانشورای محترم مدیریت ص»

منظور افشای برخی از ه قبل به دنبال اجازه و دستور آقای خمینی و ب
ه تلویزیونی ب اینجانب طی یک مصاحبه، ها و اطالع ملت ایراناسناد خیانت

ها و مدت یكساعت اسنادی از حمایت دولت آمریكا از بختیار و دخالت
جهت مخدوش ساختن انقالب ایران ارائه و  های صد انقالب دركوشش

و بیش  سفانه معلوم نشد كه چرا این مصاحبه سانسور شدأگزارش دادم. مت
ین امور نتوانستند جواب قانع مسؤولو  دقیقه آن را منتشر نساختند. 33از 

ای را به اعتراض بدهند. اكنون كه سالگرد پیروزی انقالب را برگزار كننده
شود كه این فیلم جهت اطالع ملت ه درخواست میكنیم بدینوسیلمی

صورت دالیل عدم پخش آن را توضیح  غیر این ایران پخش گردد. در
  «. 50،33،21 یزدی ابراهیم دكتر. تشكر با –والسالم  دهید.

اقدامی  ی جمهوری اسالمی نهسیما صدا وعامل یا شورای مدیریت اما مدیر
مقاالت و  -فصل چهارمبرای توضیحات بیشتر به  و نه به این نامه پاسخ داد. کرد

 رجوع کنید.های تکمیلی مصاحبه
 ها درآخرین تالش»کتاب نیز به سخنرانی اینجانب تحت همین عنوان و -11

 .مراجعه کنید، 1511انتشارات قلم ، «آخرین روزها
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این  ... در مجموع»:11،11،16ی کارگزاران روزنامه –هاشمی رفسنجانی  -11
شد. مثال دو سه ماه قبل از مالقات و مذاکره انجام می آن زمان تابو نبود. در کارها

، که از زندان آزاد شدم و آن موقع آقای خمینی در پاریس بودند، پیروزی انقالب
، ای در منزل خودشان دعوت کردند که وقتی رفتمآقای مطهری از من برای جلسه

 که انقالب و مبارزه را ادارهشهید بهشتی و دوستانی ، دیدم آقای منتظری
هم آمد. قرار بود آقای رئیس ساواك  آقای مقدمکردند جمع هستند. می

منتظری به پاریس بروند و با آقای خمینی مالقات کنند. مقدم آمده بود که مسائل 
و کسی اعتراض نکرد  هایش را زدرا توضیح بدهد...آقای مقدم در این جلسه حرف

داشت و  با بختیار مذاکره جلسه آمد. یا مهندس بازرگانکه چرا ایشان به این 
  «ها را به ما منتقل می کرد....حرف

ی انگلیسی نسخه -سقوط آمریکا در ایران –میشل لدن و ویلیام لوئیس  -15
 .161ی صفحه

 .113ی ی انگلیسی صفحهنسخه -مأموریت در ایران –ویلیام ، سولیوان - 11
جلد دوم  -از کودتا تا انقالب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران -13
1511 -خدمات فرهنگی رسا –111 ص  

درحال حاضر ریچارد فالک استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا و نماینده  -16
متحد در بررسی جنایات دولت اسرائیل در  ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل

 غزه است.
 آمریكا در -پایان جنگ بی» به نام را میشل کلیر معروف هایکتابز یکی ا -11

قبل از انقالب با همکاری جمعی از فعاالن اسالمی ، «های دیگرتدارك ویتنام
 شد.در سه جلد چاپ و منتشر ترجمه کردم که ترجمه فارسی خارج از کشور 

به مردم اللهی است که طی آن ارتش  ی دکتر نجاتمنظور تشییع جنازه --11
 حمله کرد و موجب کشتار جدیدی شد.

 : ای علیه این سازمان نوشتمقاله ی وابسته به دولت درها یکی از روزنامه -19
 المللی؟مشاور سازمان ملل متحد یا مباشر کمونیسم بین»

مشاور سازمان ملل متحد در زمینه ، تر المللی یا به عبارت روشن سازمان عفو بین
ست که از کویر کمونیست ا ایالساعه پدیده خلق، ان سیاسیمطالعه وضع زندانی

ست که به اصطالح سرسبزی و خرمی را برای کشورهای ا روئیده و رسالتش این
جهان سوم به ارمغان بیاورد. هدف اولیه این مأموریت بدان صورت که رهبران 
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روزگار طرفی در تحقیق از احوال و  رعایت نهایت بی، کنند سازمان عنوان می
چه که در عمل از  زندانیان به طور کلی و زندانیان سیاسی بخصوص است اما آن

رسد و اینک مواردی مکرر از آن در  جانب نمایندگان این سازمان به ظهور می
سراسر جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم علنی گردیده است به نحو کامالً 

منافی است. شواهد و قراین  کنند های ظاهری که عنوان می صریحی با هدف
ای باقی نگذاشته  های این سازمان جای کمترین شبهه المللی متعدد از فعالیت بین

المللی نه ارگانی دوستدار آزادی و عدالت و نه مهربانی  است که سازمان عفو بین
زمینه محدودی که این سازمان  های درحال رشد و توسعه است. واقعی برای ملت

ها در  کند و منحصر کردن دامنه تحقیقات و به اصطالح مهربانی میدر آن فعالیت 
های  اند و نطفه کشورهایی از جهان که سرسختانه با ایدئولوژی کمونیسم جنگیده

اند و باالخره انصراف مطلق این سازمان از تحقیق  نین خفه کردهجوجودی آن را در 
ه سی در جهان کمونیسم ببار و قرون وسطایی زندانیان سیادرباره شرایط اندوه

های سیاسی و  گیرد و تعلقات و وابستگی خوبی پرده از نیات واقعی آن برمی
 سازد. مغرضانه آن را عیان می

المللی که با عنوان مشاور سازمان ملل متحد در زمینه مطالعه  سازمان عفو بین
م و های گسترده در کشورهای جهان سو وضع زندانیان سیاسی به یک دوره فعالیت

ویژه آن کشورها که تن از زیر پذیرش سیطره و سلطه استعمار نو و کمونیسم ه ب
رفت ماهیت  اند آغاز کرده است خیلی زودتر از آن چه که تصور می رها کرده

نیت مراجع غیرصمیمی و ناسالم خود را آشکار ساخت و نشان داد که از حسن
آنچنان که رسم حق و  و از سالمت و صحت اعتقادی مردم این کشورها مسؤول

المللی  برخالف تمام موازین حقوق بین، کند بلکه برعکس انصاف است استفاده نمی
 به مداخله در امور داخلی و مسائل مملکتی آنان و اشاعه و نشر اکاذیب درباره 

دار تحقیق درباره کم و کیف  المللی که ظاهراً عهده سازمان عفو بین، پردازد ها میآن
صورت سازمان ه ونگی وضع زندانیان سیاسی در جهان است عمالً بزندگی و چگ

المللی و کمونیسم در آمده و  افراد به ارتجاع بین  ترینحامی و طرفدار سرسپرده
روف صتمامی هم و کوشش خود را به نشر اخبار خالف حقیقت و دفاع از کسانی م

ای و خائنین مسلم و  ههای حرف استناد اسناد گویا در مقام تروریسته دارد که ب می
کرده و اینک گرفتار عدالت  نوکران شناخته شده استعمار و کمونیسم فعالیت می

 اند. شده
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ای از کشورهای جهان سوم  های خرابکارانه این سازمان در پاره فعالیت                               
استعماری و ضد انسانی این سازمان است. موردی زنده از چگونگی و ماهیت 

سوءاستفاده از آزادی عمل که در این کشورها به اعضای این سازمان جاسوسی 
ها و باالخره  وئیگداده شده بود. مخابره اخبار خالف واقعیت و افشاء این خالف

های  های مسلحانه و فعالیت اثبات موارد متعدد مداخله این سازمان در خرابکاری
خوبی پرده از واقعیت وابستگی این سازمان ه ای از کشورها ب یستی در پارهترور

المللی برداشت و نشان داد که واقعیت وجودی این سازمان  به کمونیسم بین
جاسوسی نه در جهت حفظ منافع زندانیان سیاسی و هیچ زندانی دیگر و نه 

نیروهای ضد ملی و درباره شناخت حق و عدالت و انصاف بلکه در جهت تقویت 
خائنان شناخته شده در کشورهای رو به توسعه و در جهت خدمت به استعمار 

المللی است. صداقت کشورهایی که به فعالیت این سازمان  نو و کمونیسم بین
مجال و فرصت عمل دادند و دورویی و جاسوس مآبی سازمان عفو عمومی این 

م یکبار دیگر برای همیشه نشان المللی وابسته به کمونیس ارگان جاسوسی بین
اند  داد که حنای دشمنان در کشورهایی که با استعمار از در مبارزه درآمده

امان دشمنان خود و  های هوشیار خیلی زود و بی رنگی نخواهد داشت و ملت
    «گشاید.را می شان های آلوده شناسد و دست المللی آنان را می جانبداران بین
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فروپاشی نظام استبداد  

 لطنتیس
 

 تشكیل شورای سلطنت وشاه از ایران خروج  -3
ها ایران را مریکائیآسیاست مداران انگلیسی و اسرائیلی که بیشتر و بهتر از 

شناختند و با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آن آشنائی و نفوذ داشتند از می
بودند که شاه ایران دیگر نه یک یار بندی رسیده به این جمع 1533اواخر سال 

ای نسبت به شاه ها هیچ گونه عالئق ویژهآن شاطر غرب که یک بار خاطر است.
گیری کند تا نداشتند. به شاه پیشنهاد کردند که به نفع پسرش از سلطنت کناره

گیری از شرایط برای برخی از اصالحات سیاسی و کاهش فشارها و امکان پیش
 هم گردد. فرا یک انفجار

خود را با یک من  :بعد از یک مصاحبه با شاه نوشت، زمانی اوریانا فاالچی
بدترین نوع آن و به  . مگالومنی شاه از«به رو دیدم مگالومن ترحم انگیز رو

 ها وقتی با مشکل جدی روبرواین نوع شخصیتپاتولوژیکال بود.  حاصطال
افسردگی  شاه آن چنان دچار شوند.شوند ناگهان مانند یک حباب خالی میمی
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توانست ادامه دهد و نه آمادگی داشت که شدید و استیصال شده بود که نه می
ارواح پناه برده  شاه به احضار، مادر فرححتی به نفع پسرش کنار برود. به نوشته 

 : بود
ها به طور مرتب جلسات احضار ارواح در نیاوران برگزار شاه شب»

 استفاده از چند صفحه حاضركننده ارواح وكرد. و محمدرضا با می
كرد روح پدرش را احضار كند و از او كسب های نیرومند تالش میمدیوم 

 .«راهنمائی كند
دولت آمریکا هم آن را  .را نپذیرفت شاه پیشنهاد واگذاری سلطنت به پسرش

 هم کاران آمریکاحتی برای محافظه، به تدریج 1531اما از اواسط سال  رد کرد.
در  توان داشت.روشن شد که با بودن شاه هیچ امیدی به بهبود اوضاع ایران نمی

 به طور، سازان آمریکا در مورد شاهنتیجه اختالف نظر جدی در میان تصمیم
ئیس شورای شورای امنیت ملی با وزارت خارجه شکل گرفت. ر مشخص میان

ز شاه بود. در حالی که مطلق آمریکا ا پشتیبانی ها طرفدارامنیت ملی آمریکا مدت
 وانس نظر دیگری داشت و ازسایروسوزارت امورخارجه و د کهیرسنظر میه ب

 قرار کند.کرد که آمریکا با مخالفین رژیم ایران تماس برها پیش توصیه میمدت
تصمیم خود در حمایت  ها سبب شد که رئیس جمهور آمریکا نیز دراین بازنگری»

 1«از شاه تجدید نظر کند
شاه مبنی بر ترك ایران مقاومت  به تاكنون كارتر در برابر توصیه»

ان برود رای از آن است كه اگر شاه نموده است. زیرا دولت كارتر بر
شود. تاكنون شاه مورد حمایت كامل دولت جیمی بازگشتش دشوار می

در سیاست خود به شاه  با یک چرخش كارتر بوده است..... دولت آمریكا
به سولیوان سفیر  ،ترك كند است كه خاك كشور را موقتاًتوصیه كرده 

امكان تخفیف ، آمریكا در ایران دستور داده شده است به شاه بگوید
 5«.آمیز علیه او وجود ندارد مگر خاك ایران را ترك كندتظاهرات خشونت

 

 كودتای ارتش -پیامد های احتمالی خروج شاه -1
موجب واکنش ارتش و اقدام برای کودتا اما خروج شاه از ایران ممکن است 
کودتای نظامی موجب فروپاشی ارتش ، بشود. بر اساس برآورد مقامات آمریکائی
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به خصوص بعد از خروج ، ها اصرار داشتند که ارتششد. در حالی که آمریکائیمی
انسجام خود را حفظ کند. اما فرماندهان ارشد ارتش با خروج شاه ، شاه از ایران

از طرف دیگر از  کردند.بودند و به احتمال بسیار زیاد از بختیار تمکین نمیموافق ن
شد. در حالی که وزارت بدون حمایت ارتش موفق نمی نظر دولت آمریکا بختیار

گروهی به ، کردی تماس با مخالفان شاه را مطرح میآمریکا نظریه یخارجه
 گیریمی را پیی نظارهبری برژینسکی و تحریک اردشیر زاهدی مقابله

برژینسکی  –اقدامات پشت پرده زاهدی حاکی از  هاگزارش خبرگزاری کردند.می
 :شده است، از ایران بعد از خروج، شاه به بازگشت به ایران امیدواری و

شاه ایران اطمینان دارد كه اگر با خارج شدن از كشور بختیار را »
شد. شاه  جارو خواهد نیاوزیر جدید به وسیله روحاننخست، تنها بگذارد

 اندیشد. سناریومی( 15مرداد  51) 3321در این لحظه به كودتای 
 او در میان هرج و مرج و حمام خون كشور را ترك انگیز است.وسوسه

 كنند. این یکكند. ارتش و اكثریت او را دوباره به كشور دعوت میمی
تردید شده  آمیزی است كه شاه برای انجام آن دچار شک ومار مخاطرهق

ملت پشیمان خواهد ، است. او اطمینان دارد كه سه ماه پس از عزیمتش
كند كه ایرانیان او را دو باره به كشورش دعوت كنند و شد. اما باور نمی

اما چه باید كرد. اگر  .خواهد به رایگان چنین درسی به كشورش بدهد.نمی
كردن اوضاع كشور  راهه ب دولت بختیار شانس كمی در رو در ایران بماند

 خواهد داشت. شاید بختیار با اطمینان دادن به ملت و این كه شاه
خواهد كشور را ترك كند بتواند این قلبی را كه از طپش باز مانده می 

كمی به حركت در آورد. در این صورت است كه او قدرت كمی به دست 
 1.«خواهد آورد كه بتواند به تنهائی مدتی بر سر كار بماند

از ایران باید ولو به طور موقت ، بندی این بود که به هر حال شاهما جمعا
هنگ شروع شد. حرکت ابا خروج شاه از ایران دو حرکت موازی و هم خارج شود.

 . در نهم اسفند1551مرداد  13و  1551اسفند  9ای مشابه اجرای برنامه اول
در  افرادی به هواداری شاه و کند و به این بهانهایران را ترک می اعالم شد که شاه

حمایت از او در برابر کاخ شاه گرد آمدند تا مانع خروج شاه بشوند. حتی مرحوم 
به او پیغام داد که کشور را ترک ، اهلل کاشانی هم ضمن اعالم حمایت از شاهآیت
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اجرا شد  هایی کهیکی از برنامه، بعد از خروج شاه از ایران 51مرداد  13 در .3نکند
 های پیش از خروج شاه از ایران بعضی ازاز ماهی تظاهرات به نفع شاه بود. زانداراه

به های نظامی هوادار شاه گران خارجی بروز جنگ داخلی و حمله گروهتحلیل
بعد از خروج ، هم این بار 1دانستند.سیسات و لبنانی شدن ایران را محتمل میأت

با توجه به این تجارب تاریخی بسیاری  ماه برنامه مشابهی اجرا شد.دی 16شاه در 
و حمله نظامیان به مردم یک کودتای نظامی  انجام همفعاالن و ناظران سیاسی  از
 ها نیز به این امر توجه کردند:خبرگزاری دانستند.بسیار محتمل می را
 مسألهبه اعتقاد او این  دیروز گفت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا»

به  خواهد بعداًمی كه شاه صحبت از تعطیالت كرده نشان آن است كه
همان  ام.در بخش دیگری احتمال کودتا را بررسی کرده 5«.كشورش باز گردد

های هوادار شاه به مردم نیز شد حمالت نظامیان و گروهبینی میطور که پیش
دیروز در اصفهان که  تلفنی خبر دادند( 31ماهدی 11) امروزتهران  از شروع شد.

رسیده  اند. اخباری که امروزای به حمایت از شاه تظاهرات کردهو سایر نقاط عده
خوردهائی رخ داده است و جمعی زخمی و کشته  و همه حاکی از آن بود که زد

 های خبری جهان هم شرح این تظاهرات آمد. روزنامه شده اند. در
همچنین خونریزی ولو  به نفع شاه هم چنان ادامه دارد. تظاهرات»

، هاموتورسیكلت، هاكامیون، هاكمتر از گذشته نیز ادامه دارد. ماشین
در اطراف ، كشندهایی را به دنبال خود میتراكتورهای زراعتی كه واگن

دادند. كردند و به نفع شاه شعارهایی میمیدان شاه عباس حركت می
شد. به نظر می رسید صدای كركننده بوق های ماشین همه جا شنیده می 

قسمت عمده تظاهركنندگان سربازان و خانواده های سربازان و عوامل  كه
 1«و یا زارعین دهات اطراف باشند.( ساواك) پلیس مخفی

 نویسد:همین روزنامه می
 و یک زن و شوهر خیلی بدشانسی آوردند. هنوز منع عبور، در میان مردم»

ماشینی را گرفتند و به زن و شوهری مرور نرسیده بود كه سربازان جلوی 
جاوید شاه ـ زنده باد شاه ـ « كه سوار بودند دستور دادند كه فریاد بزند

 3«ها را به گلوله بستند.سربازان آن، ها خودداری كردنداما چون آن
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دستور داده است به  ناجی فرماندار نظامی اصفهان، منابع مطلع می گویند
شود که ناجی به سربازان می شاه سرکوب شوند. گفتههر قیمتی که باشد مخالفان 

خودی ها را بیها پول بابتش پرداخته شده است آناین گلوله»خود گفته است: 
نفر زخمی ـ  311اند ـ و نفر کشته شده 31حداقل  «! توی هوا شلیک نکنید

یکی از ، بیمارستان ثریانفر را اعالم کرده است ولی جراح  9حکومت فقط مرگ 
ها. ها مملو است از زخمیگفته است که تمامی بخش، ده بیمارستان معروف شهر

 31ها هم اند. اکثراً پزشکان و بیمارستانها کشته شدهنفر از زخمی 11حداقل 
 .«زخمی را قبول دارند 311کشته و 

 ی ضدانقالبی بود. حتیآغاز یک تالش بازنده، شاه دارانتظاهرات طرف  
معتقدند بودند که این حرکت فاقد پشتوانه  اصفهانجی مقیم های خاردیپلمات

تظاهرات شاهی رخ داده ، از جمله در تهران، سیاسی است در بعضی شهرهای دیگر
ها و تانک چهارباغهای فرعی بر سر هر یک از خیابان»است. در اصفهان

درجه داران با « ایستاده بودند. ،هاآن های ارتشی با عکس شاه بر شیشه کامیون
کردند عکس شاه ها را مجبور میها سواریسر دادند. بچه  «جاوید شاه»بلندگو شعار 

زدند تا به راحتی از چهارباغ ترسیدند و عکس را میرا بزنند. بسیاری از رانندگان می
ق کردند. صدای بوها را تهدید میزدند نظامیان آنعبور کنند. اگر عکس نمی

مردی با پیراهن ، ای حاضر نشد تبعیت کندراننده وقتی ها کرکننده بود.ماشین
در  ناجی .سیاه بر تن او را از ماشین پایین کشید و به سختی مضروب کرد

تلویزیون مردم را تهدید کرده بود که او با خشونت و سختی برخورد خواهد کرد. 
 هزار مرد مسلح است.  11نیروهای او 

حمالت مطبوعات و مراکز صیهونیستی به ، خروج شاه از ایرانبه دنبال 
 در، سناتور جاكسون ای پیدا کرد.سابقهحرکت ملت ایران و رهبری آن شدت بی

تشبیه کرد. این سناتورکاندیدای ریاست  «هیتلر»ای آقای خمینی را به مصاحبه
 اده کرد. جمهوری آمریکا بود و برای جلب آراء یهودیان از چنین تشبیهی استف

گفت برای غرب مسخره است  19،1،19با  برابر 31بهمن  9 درموشه دایان 
 ب را به خطر بیندازد. رکه بگذارد پیرمردی این چنین تمامی منافع غ

برخی از نمایندگان  .کردشدیداً علیه انقالب ایران فعالیت میكیسینجر 
د که به آمریکا خیانت صدا راه انداختن سر و علیه او آمریکا به او حمله کرده و

 کرده است. 
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در ، کردگری ایران در مونیخ کار میکه در آن زمان در کنسول، احمد شهسا
ایران در  بهرامی سفیرمورد  ضمن هشدار در( 1،11،31) یک گفتگوی تلفنی

، لیون از ایران خارج کرده استیم 111 و آدم فاسد و خطرناکی است که، پاریس
همانی به او گفته است كه یدر آلمان در یک مسر كنسول آمریكا »:گفت

 دولت بختیار ماندنی نیست. حكومت نظامی موقت روی كار خواهد آمد.
 «اما آنهم ماندنی نخواهد بود. احتمال هرج و مرج و برادركشی زیاد است. 

ی اساسی و مهم این کننده نبود. یک نکتهها این چنین تهدیدما همه خبرا
وزارت خارجه و شورای ) های مختلف حاکمیت در آمریکابود که در بین جناح

 ایران اختالف به وجود آمده است.  مسأله بر سر( امنیت ملی
اگر رژیم »کردند که:کید میأبرخی ت برای توجیه اقدامات نظامی احتمالی

ابتدا یک دولت دست راستی در ایران روی کار خواهد آمد که ، ایران سقوط کند
را به یک رژیم دست چپی خواهد داد که در واقع  خیلی زود جای خود

راه کار شناخته  این نوع نگرش از. 30«خواهد بود كمونیست و طرفدار شوروی
نباید  گرفت.ریشه می Red Phobiaیا  نمائی خطر کمونیسمبزرگ شده معروف به

فراموش کرد که انقالب ایران در حالی با سرعت بسیار زیاد به سوی پیروزی 
های سوریه و کرد که جنگ سرد هنوز ادامه داشت. در خاورمیانه دولتمیحرکت 

در  .پایگاه داشت عراق متحد نظامی شوروی بودند و شوروی در یمن و شاخ آفریقا
افغانستان یک دولت کمونیستی روی کار آمده بود. بنابراین از نظر این مقامات 

ها حال همین نگرش و نگرانیها قابل توجیه بود. به هر نگرانی آمریکا این نوع
 برژینسکی راه کار ائتالف میان روحانیان و نظامیان را مطرح و موجب شده که

 گیری کند.پی
برابر با  31بهمن 1) خارجی سنا کمیسیون سایر اعضای وسناتور ایگلتون 

نویسندگان  اند.حرکت اسالمی کرده از اظهار عالقه به شناسایی بیشتر( 11،1،19
به طور محسوس از خمینی حمایت می ، واشنگتن پستو مخبران روزنامه 

( ی آمریکامیز ایران در وزارت امور خارجه مسؤول) یا پرشت هنری پرگتکنند. 
تنها شاه نفوذ ، گفته است که: آمریکا به هیچ وجه در گارد شاهنشاهی نفوذ ندارد

 دارد. 
باشد که: به راستی نفوذ ندارد یا فقط این سخن پرگت ممکن است بدان معنا 

یعنی عکس آن و یا خواسته است اظهار لطف ، در آن جا نفوذ دارند نه جای دیگر
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عهده گارد  یت سرکوبی و کودتا برمسؤولو دوستی کند؛ یا با توجه به این که 
ها بودند که به همافران حمله هم آن شاهنشاهی ـ لویزان گذاشته شده بود و

، پرگت ممکن است بدان معنا باشد که از قبل خواسته است بگوید سخن، کردند
ال بعدی ؤدخالتی در آن ماجرا نخواهیم داشت و خودشان را تبرئه کنند. به س

 توجه شود. 
 : اگر در این وسط گارد شاهی خواست خرابکاری کند چطور؟پرگت»

 «پاسخ: پایگاه ندارد. شکست می خورد.
است.  این روزها مساعدتر، هاکه: لحن روزنامه گزارش آمده است درادامه این

 .شده است کنندهکنند که خمینی تعیینکید میأهمه ت
گفته ( 1961 ،1511یاز فعاالن جنبش ضد جنگ در دهه) اقبال احمد
رمزی شود. کشتار شروع می، ر ایران درگیر شده است و احتماالًاست که آمریکا د

شود جلوی آن را کرده اما گفته است که میاحمد را تأیید اقبال نظر كالرك
 معتقد است ابتدا در مورد چگونگی درگیری آمریکا اطالعات دیگگرفت. 

یکی ( ...اقبال احمد) هاآوری شود سپس اقدامات الزم انجام گیرد. به نظر اینجمع
 باشد. ها تشدید تماس با کمیسیون خارجی سنا میاز راه

شاه از ایران موقتی است  که خروجمنابع خبری اعالم کردند ، از طرف دیگر
صورت یک کودتای موفق  که نزدیک ایران باشد تا در، رفته است شاه به مصر و

 33.بتواند به سرعت خود را به ایران برساند
مطرح  احتمال کودتا را ناظران سیاسی سبب آن شد که برخی از این اخبار

 سازند:
دست گرفتن قدرت از دولتی ه ی ایران ممکن است برای بهاای از ژنرالپاره»

دست به ، تواند نظم و قانون را به کشور باز گرداندکه بسیار ضعیف است و نمی
 به عنوان کودتا نام برده، های احتمالیهائی بزنند و از همین تالشتالش

 11«شود.می
صورت که نه به آن ، کودتای نظامی در صورت شکست دولت بختیار مسأله»

هائی که در حال حاضر در تهران شود و نه با شرکت ژنرالدر تهران عنوان می
ظاهر ملی و سود جستن از افسران ه ب بلکه با داشتن یک نمای، مصدر کارند

 15.«مورد توجه بوده است، جوان
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آمریکا را به آماده شدن جهت یک کودتای نظامی در ایران متهم  هاروس
 11.ندکرد

های آمریکائی مقام»:گفته شد که انربا بحث خروج شاه از ای، ماهدیاز اوائل 
و برای آن که  مخالفان برای ترک ایران عقیده دارند که شاه ایران در زیر فشار

را بیابد به زودی از ایران خارج  محکومت غیر نظامی فرصت باز گردانیدن نظ
این است که چه ، بلکه، رود یا نهال این نیست که آیا میؤخواهد شد. اکنون س

رود که شاه طی چند روز آینده ایران را ترک رود. در واقع انتظار میموقع می
 13«کند.

و  ه شاه برای ترک ایرانبفشار آمریکا ، دولت، ارتش، وضع شاه»:همچنین 
 16«آمریکا را مضطرب کرده است.، مشکل تعیین وزیر دفاع ایران

به عنوان  ایران و معرفی مهندس بازرگانحتی بعد بازگشت آقای خمینی به 
 11کودتای نظامی هم چنان یکی از مهمترین مسائل روز بود.، نخست وزیر

 
 رئیس شورای سلطنت به پاریس و استعفا سفر -1

بعد از خروج شاه از ایران شورای نیابت سلطنت به ریاست سید جالل تهرانی 
محمد نخست وزیر؛ ، شاپور بختیارتشکیل شد. اعضای این شورا عبارت بودند از: 

رئیس مجلس شورای ملی؛ ، دكتر جواد سعید رئیس مجلس سنا؛، سجادی
، حمد وارستهمدادستان سابق؛ ، دكتر علی آبادی، وزیر دربار، علیقلی اردالن

رئیس ، عبداهلل انتظامسناتور سابق؛ ، سید جالل تهرانیوزیر دارائی اسبق؛ 
، تیمسار ارتشبد قره باغیعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیره و مدیرتأهی

مرحوم دکتر علی  ام کهرئیس ستاد بزرگ ارتتشتاران. درجای دیگری اشاره کرده
این عضویت را پذیرفته بود. به همین  مطهریآبادی به پیشنهاد و اصرار مرحوم 

در  مناسبت هنگامی که بعد از انقالب دادگاه انقالب دکتر علی آبادی را بازداشت و
مرحوم مطهری شخصاً به زندان رفت و دکتر علی آبادی را ، معرض اعدام قرار داد

 با خود بیرون آورد.
ابراز عالقه  یبرای دیدار با آقای خمین به پاریس آمد و سید جالل تهرانی

کرد. آقای خمینی بعد از استعفایش از شورای سلطنت او را پذیرفت. شرح کامل 
ام. با داده« ها در آخرین روزهاآخرین تالش»این روی داد تاریخی را در کتاب 
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نظام سلطنتی از هم فرو ، استعفای سید جالل تهرانی و انحالل شورای سلطنت
 پاشید.

 
 پاریس ماجرای سفر بختیار به -1

 یآستانه در حالی که شورای سلطنت منحل شده بود و ارتش در
و بختیار  مجلس هم چنان به کارخود ادامه می داد، پاشیدگی قرار داشتهم از 

 دانست. اما روشن بود که هیچ یک از این دو نهاد قادروزیر مینیز خود را نخست
های مسلحانه میان ریتشدید درگی اما خطر به ادامه حیات خود نخواهند بود.

کردند که تالش می مردم و ارتش هنوز وجود داشت. بعضی از رهبران داخل ایران
ریزی و تلفات صورت گیرد. بر این مرحله از تغییر و تحول نظام با حد اقل خون

با ، کردندهمین اساس در حالی که رهبران انقالب در داخل با ارتش گفتگو می
 ادامه داشت. او آمیزگیری مسالمتبرای کناره رظمبادله ن بختیار نیز تماس و

 و مذاکره کند. او با آقای خمینی دیدار شده بود که به پاریس بیاید و بختیار حاضر
بعد  شد وامیدوار بود با ایشان به تفاهم برسد. اما او باید اول از ایران خارج می

دكتر شد. او حتی آمد و سپس دیدارش با آقای خمینی مطرح میپاریس می
پاریس  ای برای آقای خمینی بههمراه با نامه، ی خودرا به عنوان نماینده مرزبان
 31فرستاد.
به پاریس  بختیار بینی شده بود این بود کهای که در پاریس پیشاما برنامه 
آن گاه شرط استعفا عنوان شود. ، اگر خواست با آقای خمینی دیدار کند بیاید و

ی خروج از ایران را داد اوالً معلوم نبود ارتش به او اجازهتهران استعفا میاگر او در 
بدهد. ثانیاً او دیگر نخست وزیر نبود و دیدارش با آقای خمینی اهمیت چندانی 

برخی از ، نداشت. در حالی که مقدمات برای سفرش به پاریس فراهم شده بود
را به  او دند که آقای خمینیتصور کر مسألهروحانیان در تهران بدون توجه به 

، «ها در آخرین روز ها آخرین تالش» :در خواهد پذیرفت. عنوان نخست وزیر
 33ام. این ماجرا را به طور کامل شرح داده

شکیل ت مسألهبا خروج شاه ما با مسائل جدی و فوری روبرو شدیم. مهمترین 
 شورای انقالب معرفیافراد باید توسط  هرچه سریعتر دولت انتقالی بود.واعالم 

و به عنوان دولت به  د آقای خمینی تشکیل جلسه می داندأییاز ت دشدند و بعمی
پرداختند. آقای خمینی شرایط عضویت در دولت را مشخص اداره امو کشور می
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منظور ه کردند که ملی و متدین باشند و گرایشی به چپ یا راست نداشته باشند. ب
ضرورت تعیین هر  ها با آقای خمینی در بارهبعضی جلوگیری از آشفتگی در ارتش

آقای جم یا زنگنه  ستاد مشترک ارتش صحبت وجدیدی برای تر رئیس چه سریع
 خواستند اما من هیچکدام را ابه ایشان پیشنهاد کرده بودند. نظر مر را

خواهی از دوستان مورد اعتماد که آشنا با سوابق این افراد بودند نظر .شناختمنمی
 کردند.ید میأیکردم و اکثراً این دو را ت

 
 و مراكش شاه در اسوان - 2

و  اسوان دیدن از شاه در، لوشاتونوفل کننده دربعضی از خبرنگاران مراجعه 
ها پرسیدم که ی منتشر کرده بودند. از یکی از آنیهاوضعیت او گزارش یدرباره

یافته بود. او پاسخ دادکه سادات کاخ ریاست جمهوری را که بسیار  شاه را چگونه
، خود فرو رفته بود درت شده شاه ب اما ست در اختیار شاه قرار داده است.امجلل 

اوقات مات و مبهوت به  کند و بیشتربه سختی با افراد پیرامون خود صحبت می
ه از مصر به شا کند.شود و گاهی هم با خود صحبت مییک نقطه خیره می

 و با حفظ فاصله از شاه پذیرائی مراکش رفت. دولت مراکش با احتیاط بسیار
را در مراکش دیده بودند و به پاریس  خبرنگارانی که در اوائل بهمن شاه کرد.می

 گفتند که شاه به شدت افسرده است.آمده بودند می
 

 های ایران اشغال سفارت خانه -1
کشورها دست  دانشجویان ایرانی در بعضی از ایرانی خروج شاه از در آستانه

 های ایران زدند.به اشغال سفارت خانه
گری سفارت و کنسول 3،11،31 در سفارت ایران در پاریس و 1،11،31 در

 هایی از آقای خمینی وعکس اخراج سفیر بعد از اشغال شد و هندایران در 
های ی انجمناز اعضای اتحادیهآلمان جمعی  در طالقانی بر دیوارها نصب کردند.

آقای  .به سفارت رفتند حسین كاشفیاسالمی دانشجویان به رهبری آقای 
که مربوط به ساواک  و بخشی را ها همکاری کردصدریه سفیر ایران در بُن با آن

در فرانسه دانشجویانی که سفارت را اشغال کرده  11بود در اختیار آنان گذاشت.
نام ه ب از جمله گزارشات یک روحانی، ساواک در فرانسههای بودند به پرونده

که به گروه روحانیان حامی آقای خمینی در پاریس ، سیدمحمدعلی موسوی
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دست ، کردولی با ساواک همکاری می دفتر پاریس مستقر بود در پیوسته بود و
اما هنگام اخراج شد. بعد از پیروزی انقالب به ایران آمد  یافتند. او بالفاصله از دفتر

  53مرز دستگیر شد.  در، از قصر شیرین جخرو

 
 خلع اشرف 

ت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد طی أاعضای هی 11،11،31در 
رسمیت ه ت نمایندگی بأیس هیئای اعالم کردند که اشرف را به عنوان ربیانیه
 55اند.شناسند و به انقالب پیوستهنمی

 

 .های ایران در واشنگتنی سرپرستی نمایندگیكمیته
کارمندان سفارت ایران در واشنگتن در ، همزمان با خروج شاه از ایران

لوگیری کردند. خانه جبه سفارتاردشیر زاهدی ، از ورود سفیر شاه 13،11،31
وزیر ، آقای میر فندرسكیبه دستور ، 31ماه بهمن 19 در، اردشیر زاهدی قبالً

به  از طرف وزارت امور خارجه هم رسماًاز سمت خود برکنار و  بختیار خارجهی
گیری نبود. در نتیجه دولت آمریکا اطالع داده شده بود. اما او حاضر به کناره

کارانشان در وزارت خارجه در تهران به که نظیر هم، توسط کارمندان سفارت
، ل این مدتورودش به سفارت جلوگیری کردند. در خال از، انقالب پیوسته بودند

ها منتشر کردند که زاهدی اسناد زیادی را از سفارت خانه بیرون برده خبرگزاری
است. هیچ کس نمی دانست این اسناد چه بوده اند و چه فعل و انفعاالتی در 
درون سفارت رخ داده بود.اما بعد از آن که کارمندان سفارت ایران زاهدی را راه 

با پاریس تماس گرفتند و ضمن گزارش خبر دوستان ما در واشنگتن ، ندادند
 طرف آقای خمینی برای سرپرستی سفارت و تی ازأخواستند تا هی

با آقای  31ماه دی 11مطلب را در  های ایران در آمریکا تعیین شود.گریکنسول
خمینی مطرح و وضعیت را شرح دادم. ایشان از من خواستند اشخاصی را معرفی 

ها درخواست کردم که با در آمریکا تماس گرفتم و از آن کنم. با برادران مسلمان
یکدیگر تماس گرفته و مشورت نمایند و چند نفری را معرفی کنند. این برادران 

نفری را معرفی کردند که عبارت  3ت أبا هم مشورت کردند و باالخره یک هی
، ئیدكتر طباطباکمیته و  مسؤولبه عنوان دكتر جلیل ضرابی بودند از آقایان 

به عنوان اعضای دكتر رضا صدر و احمد عزیزی ، دكتر شهریار روحانی
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حکمی به عنوان آقای  31ماه دی 11برابر با ، صفر 19ت. آقای خمینی در أهی
، بعد از صدور و انتشار این حکم .(هاپیوست) دکتر جلیل ضرابی صادر کردند.

از دو به هم زنی و ها هم دست ترین موقعیتبرخی از کسانی که حتی در حساس
زبان به بدگویی گشودند و نسبت  پیش آقای خمینی رفتند و، دارندسعایت برنمی

به انتصاب این افراد اعتراض کردند. چند روز بعد آقای خمینی این موضوع را با 
اند که آیا به شخصیت این من مطرح و اضافه کردند که از فرد معترض پرسیده

 تردید دارد و اعتراض ها شک واقت و امانت آنافراد و به تعهد دینی و صد
شناخت جز جواب منفی پاسخی نداده ی افراد را به خوبی میاو که همه! کندمی

از چیست؟ آقای خمینی  بود. سپس آقای خمینی از او پرسیده بودند که نگرانی او
ضمن شرح این مطلب از من خواستند که اگر چیزی شنیدم ناراحت نشوم. آقای 

، شناسم. آدم موجهی استاو را خوب می، نی نام آن شخص را به من گفتندخمی
ها در روابطش با سایرین ایجاد مشکل که بعضی از آن، ایراداتی هم دارد، اما خوب

ی او حرفی به آقای خمینی نزدم. من چنین عادتی و کند. اما من دربارهمی
خمینی درباره اشخاص از من موارد که خود آقای  اخالقی نداشتم. در برخی از

، بود مهم مسألهرفتم. در یک مورد هم که پرسیدند من از پاسخ دادن طفره میمی
ی افرادی پرسیدند و من اکراه از من درباره موسوی اردبیلی اهللآیتدر حضور 

، کنمآقای خمینی گفتند که چون با شما مشورت می، خود را در پاسخ نشان دادم
من هم نظرم را در مورد آن افراد  شود.بزنی غیبت محسوب نمی اگر حرفی داری و

 دادم. حوادث بعد از انقالب هم صحت داوری مرا تأیید کرد. 

های این افراد ی اطالعات و سوابق فعالیتت نیز من همهأدر مورد اعضای هی
های اسالمی انجمنترین اعضای فعال را به ایشان داده بودم. این افراد از

ها با تمام توان خود در راه و جنبش اسالمی بودند. سال دانشجویان و پزشكان
اند. این افراد اعضای فعال سیس و گسترش نهادهای مدنی اسالمی کوشا بودهأت

و برخی از  گروه فارسی زبان شورای انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا ـ
دكتر ها از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور بودند. آن

 به کار شیكاگودر حالی که در یکی از بهترین مراکز پزشکی در ، ضرابی
به درخواست من به لبنان رفت تا مرکز پزشکی ، ای خود مشغول بودحرفه

ره کند. سیس شده بود اداأی بیروت تدر حومه، شهرك صدراجدیدی را که در 
درس خارج را در ، ی تحصیل در دانشگاه تهرانقبل از ادامه، دكتر رضا صدر
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ای و هم درس مرحوم حاج سید ی علمیه قم تمام کرده بود. او هم مباحثهحوزه
 یت گماشتهمسؤولدر آن وضعیت حساس کسانی باید به  مصطفی خمینی بود.

 ن انگلیسی مسلط باشند و نیزشدند که عاقل و پخته و در مسائل وارد و به زبامی
به اوضاع دنیای غرب اشراف داشته باشند تا در برابر مراجعات خبرنگاران و 

ت سرپرستی کار خود را به أهی سایرین بتوانند با درایت از انقالب ایران دفاع کنند.
به ، سرعت آغاز کرد و با پشتیبانی ایرانیان مقیم آمریکا در منطقه شرق آمریکا

، گتن توانست بر مشکالت عدیده فائق آید و بر اوضاع مسلط شودخصوص واشن
ت تکروی أاعتماد کارمندان خوش سابقه را جلب نماید. اگر چه یکی از اعضای هی

یک  که موجب ناراحتی و شکایت سایر اعضا شده بود.، کردو خود سرانه رفتار می
نمایندگی ایران در ت هیأت این بود که اعضای أنمونه از جلب اعتماد این هی

های اسناد بسیار مهم و جالبی را از فعالیت سازمان ملل متحد در نیویورك
رابطه با جنبش ایران و نیز توافق سه  در دیپلماتیک وزیر امور خارجه زمان شاه

آقای  اختیار کشور ایران و آمریکا و عراق در مورد اعمال فشار بر آقای خمینی در
ت گذاشتند. کارمندان سفارت أعضو این هی، ررضا صدردکت اًدکترسنجابی و بعد

های زیادی را از پرونده، ت گزارش دادند که اردشیر زاهدیأهم چنین به این هی
 سفارت خارج کرده است. 
های خود را به طور گزارش، به عنوان رئیس این کمیته، آقای دكتر ضرابی

وزیر امور خارجه ، موقتکتبی به پاریس می فرستاد. پس از روی کار آمدن دولت 
کارداری از میان کارمندان سفارت منصوب  ،(دكتر سنجابیمرحوم ) ی جدید

ی جدید به ضمن ارسال گزارش کار خود برای وزیر امور خارجه ،کرد. این کمیته
جلد چهارم »مدارک و اسناد این کمیته در ، گزارش کار خود پایان داد.

 آمده است.« شورای انقالب و دولت موقت  -خاطرات
 سوریه در برابر سفارت ایران در دمشق گرد آمدند و گروهی از ایرانیان ساکن

سفارت »به جای آن تابلویو  تابلوی سر در سفارت ایران را کندند طی مراسمی
را نصب کردند. اعضای سفارت با این ایرانیان هم راهی « جمهوری اسالمی ایران

  (خبرگزاری فرانسه) کردند.
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 گیری از كودتای نظامی احتمالیطرح پیش -5

رسید و هم چنین اخباری که لوشاتو میاطالعاتی که به ما در نوفل و اخبار
بعد از ، همه حاکی از احتمال وقوع کودتا، شدهای آمریکا منتشر میدر روزنامه

ماه دی 11) 1،1،19در ، به آقای خمینی پیام كارترخروج شاه از ایران بود. در 
نظامیان دست به کودتا ، نیز آمده بود که اگر از دولت بختیار حمایت نشود( 31

 خواهند زد. 
های تاریخی با توجه به تجربه و کننده بودنگران، قبالً نوشتم که این خبرها

ای تنظیم شده بود برنامه، 1551اسفند  9 در دانستیم.می احتمال وقوع آن را زیاد
اعتراض ، ی خروج شاهر غیاب شاه نظامیان به بهانهکه شاه از ایران خارج شود و د

شاه ایران را ، نیز 1551مرداد  13به عملیاتی علیه دولت مصدق دست بزنند. در  و
مرداد صورت گرفت. این بار نیز این خطر  11ترک کرد و در غیاب او کودتای 

 کنند.  ی خروج شاه از ایران نظامیان علیه انقالب کودتاوجود داشت که به بهانه
اما وقوع ، شدتوانستیم بکنیم؟ کودتا موفق نمیدر برابر این برنامه چه می

یک جنگ خانگی بسیار محتمل بود. آقای خمینی با جنگ مسلحانه موافق 
هنگامی که بعد از مراسم خاکسپاری دکتر شریعتی به ، 1536نبودند. در تیرماه 

صورت بروز جنگ  ن بود که درنظرشان ای، گفتگویی که با ایشان کردم، نجف رفتم
عمل را  ابتکار، دهی خوبی دارندکه سازمان، های سیاسی ـ نظامیمسلحانه گروه
گیرند و این به نفع ما نیست. در آن زمان این یک استدالل منطقی در دست می

تفاوت توانستیم در برابر خطرات احتمالی خارجی بیبود. اما از طرف دیگر نمی
ی تقابل سیاسی ـ روانی با ارتش را من برنامه، 36دیدار تیرماه  بنشینیم. در همان

های آقای از آن پس در بیانیه مطرح کردم و ایشان از این پیشنهاد استقبال کردند.
هایشان مطرح شده است. به کرات مطالبی خطاب به ارتشیان و خانواده ، خمینی

ها فرار سربازان از سربازخانهبه تدریج اثر کرده بود و ، این تقابل سیاسی ـ روانی
ی ارتش به وجود آمده بود. اما این کردند. در نتیجه یک شکاف جدی در بدنهمی

کافی نبود و خطر همچنان جدی بود. رهبران و فعاالن سیاسی در داخل ایران نیز 
 این خطر را احساس کرده بودند.

خل ایران های مسلح زیرزمینی در دادر این زمان بود که از طرف گروه
 افرادی به پاریس آمدند و با آقای خمینی تماس گرفتند. 
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 ی تغییربیانیه سازمان مجاهدین خلقرهبری ، 1531 در شهریور
رهبری ، ایدئولوژیک سازمان و مارکسیست شدنشان را اعالم کرد. عالوه بر این

سازمان اعضای مسلمان درون سازمان را که حاضر به قبول این ایدئولوژی و 
کرد. اعضای و یا سر به نیست می یا اخراج، نشده بودند، کین از رهبری منحرفتم

 دست به تشکیل، که به تدریج از سازمان بیرون آمده بودند، مسلمان سازمان
ها گروه کوچک مسلح به وجود آمد. این شیوه های کوچک مستقل زدند. دهگروه

ود و به طور خود به شگفته می« پراكندگی سازمانی»دهی که به آن سازمان
 ثر واقع شده بود. ؤدر مقابله با ساواک بسیار م، خود در درون ایران شکل گرفته بود

دهی دهی به اصطالح ارتودکس یا کالسیک و سازمانی سازمانمن دو شیوه
 ( 1539قاتق نان و قاتل جان ـ کیهان ـ) ام.را در جای دیگری شرح داده، پراکنده
ی ها به دیدن آقای خمینی آمدند تا دربارهدر پاریس افرادی از این گروه 

از من خواستند در ، آقای خمینی ایشان را بدانند. نظر، های عملیبرخی از شیوه
های مقابله با کودتای مذاکرات این افراد حتماً حضور پیدا کنم. یکی از راه

ها فهرستی از این ود. آنترور برخی از فرماندهان ارشد ارتش ب، احتمالی
فرماندهان تهیه کرده بودند. با برخی از رهبران داخل ایران نیز مشورت کرده و 

ها توصیه شده بود که اجرای آن را ها را جلب کرده بودند. اما به آننظر موافق آن
، به تصویب آقای خمینی موکول کنند. فهرستی از اسامی فرماندهان ارشد ارتش را

سران نظامی: رفت. به شرح زیر ارائه دادند: ها میکودتا از جانب آنکه احتمال 
رئیس ستاد  وزیر جنگ ـ شفقت؛ گارد شاهی ـ نشاط؛فردوست و هاشمی نژاد؛ 

 -ایبدره  فرمانده نیروی زمینی ـ فرمانده نیروی هوایی ـ ربیعی؛ باغی؛ـ قره
هوا نیروز ـ خسرو داد؛ فرمانده  فرمانده نیروی دریایی ـ حبیب اللهی؛ جهانبانی؛

 دفتر ویژه ـ افشار.  فرماندار نظامی ـ رحیمی ـ اویسی؛
همه کاره  مثلث قره باغی ـ فردوست ـ شفقت، به موجب ارزیابی آنان
 انگلیس ارتباط مستقیم داشتند. 6و ام.آی.( ترنر) بودند و با رئیس وقت سیا

کالس شیالتی هم بود. او و شفقت و 6آی.افسر عالی مقام ام.فردوست  حسین
د از اویسی هم ای شاه بودند وشاه به آن ها اعتماد داشت. بدره ای و خسروداه

بی رحم تر بودند. اویسی در زمان اعالم حکومت نظامی و کشتار خطرناک تر و 
گرفتند که فرمان دار نظامی تهران بود. این ها حتی به شاه ایراد می، میدان ژاله

 شود. خارج می چرا تسلیم شده و از ایران
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این مطالب را با ، های مسلح به پاریس آمده بودندکسانی که از جانب گروه
ها اجازه داد که به هر کدام که آقای خمینی مطرح ساختند. آقای خمینی به آن

برنامه را اجرا کنند. به خصوص در مورد چند نفر تاکید ، دسترسی پیدا کردند
 کردند. 

 ها برای شناساییرا نیز عنوان کردند. آن این نمایندگان پرسش دیگری
 نظیر، آمد این فرماندهان رفت و مراکز های مورد نظر باید به برخی ازهدف
الزم بود از نظر قیافه ، های شبانه و باشگاه وارد شوند. برای ورود به این مراکزکافه

ظاهری و پوشش و غیره شبیه مشتریان این محافل باشند. از جمله این که 
جوانانی که برای انجام تحقیقات و شناسایی بخواهند به این محافل وارد شوند باید 
با یک زن همراه باشند و پوشش این زن هم باید به تناسب فضای این محافل 

ها از آقای خمینی این بود که آیا این خواهران مجاز هستند که باشد. پرسش این
استفاده ، تناسب با جو این محافلپوشش اسالمی را کنار بگذارند و از پوششی م

 کنند. جواب آقای خمینی مثبت بود. 
ها توصیه را مطرح کدرند. آقای خمینی به آنها سپس نیاز به اسلحه آن

در لبنان دكتر چمران ها را به مرحوم کردند که با من صحبت کنند. من آن
ضه اسلحه ها از پاریس به بیروت رفتند. دکتر چمران چند قبمعرفی کردم. آن

ها ها با کمک چمران این سالحاز قبیل مسلسل دستی یوزی تهیه کرد. آن، سبک
را در داخل ماشین سواری جاسازی کردند و از لبنان به ایران بردند. اما شتاب 
رویدادها آن چنان بود که مجالی و نیازی برای این کارها در آن مرحله پیدا 

 51نشد.
محل کار  «دفتر ویژه»روزی انقالب از بعد از سقوط دولت بختیار و پی

اسناد کودتای نظامی تحت عنوان  ،که دستگیر و اعدام شد امینی افشارسپهبد 
 به دست آمد. « عملیات نجات»

آمده است. « ها درآخرین روزهاآخرین تالش»شرح کامل این عملیات در 
 توانند به آن جا رجوع کنند. مندان میعالقه

 
 لوشاتونوفلراهپیمائی در -1
اسوان ترک ، شاه ایران را به مقصد مصر 19ژانویه  16برابر  31ماه دی 16در 

چند روزی بود که برف  .لوشاتو بسیار سرد و برفی بوددر نوفل هماهوای دی کرد.
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را پوشانده بود. هنوز شاه از ایران خارج نشده بود که ما از  و همه جا همرتب بارید
از طریق دوستان داخل ایران و از طریق خبرنگارانی که خبردار شدیم:  قدو طری

کسانی که در ستاد ی همهاز ایران در دهکده بودند. با انتشار خبر خروج شاه 
های بودند به پایکوبی پرداختند. هادی غفاری حاضران را به راهپیمائی در خیابان

برای ساکنین  نفر در این راهپیمائی شرکت کردند. 111دهکده فرا خواند. بیش از 
 دهکده این تظاهرات غیر مترقبه و جالب بود. 

 
 آتش زدن دفتركارم در هیوستن-3

 در همان روزی که شاه ایران را ترک کرد دفترکارم در 1531ماه در دی
ده یبه آتش کش، های سیاسی ما بوددر واقع ستاد فعالیت که، هیوستن تکزاس

ناراحتی بسیار زیادی این رویداد را لوشاتو بودم که همسرم با شد. من در نوفل
سوزی از بین رفتند. اگر چه اسناد ما در آن آتش بسیاری از .برایم شرح داد

خلیل و سارا و بعضی از دوستان و همکاران توانستند با زحمت بسیار ، فرزندانم
اما بخش قابل توجهی از ، های آتش نجات دهندبرخی از اسناد را از میان شعله

اسکن برخی از اسناد موجود در جلد دوم خاطراتم آثار سوختگی را بین رفت. 
 .بیمارستان ام. دیکه برای درمان سرطانم در  11دهد. در سال نشان می
ساله که مدعی بود تازه از زندان آزاد  31بستری بودم مردی حدود  اندرسون

آمد و مرا دید و خود را ، شده است با زحمت زیاد توانسته بود آدرس مرا پیدا کند
 1919با صراحت گفت که او دفتر مرا در سال  ی. وروبرت بوب هچمعرفی کرد: 

به علت و من هم  ن را معرفی کنداآتش زده است. اما حاضر نشد محرک یا محرک
 عالقه و بودم که وضعیتیدر ، ام و عوارض ناشی از درمان سرطانبیماری
 تم.ای برای پیگیری قضیه نداشانگیزه

 

 چه احساسی داری؟ -30

نهایی پیروزی  روزی که شاه ایران را ترک کرد و معلوم بود که انقالب مراحل 
خبرنگاری از من پرسید چه احساسی داری؟ جواب دادم همان ، گذراندخود را می

 به بیمارستان رفتم و نوزاد را در، که وقتی اولین فرزندم به دنیا آمد احساسی را 

راه بازگشت به ایران در هواپیما  در ال دیگری نکرد اما ؤخبرنگار س آغوش گرفتم.
همان ، من پرسید که منظورت از آن جواب چه بود؟ گفتم از خانم نوشابه امیری
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 به هم تبریک ، نوزادی به دنیا آمده بود. همه خوشحال بودیم یعنی ، احساس

داند که تا این ای میتجربهبا  پدر مادر و  شد اما هرگفتیم و هدایا رد و بدل میمی
پدر و مادر  ، نوزاد بزرگ شود و به سنی برسد که بالغ و رشید بر پای خود بایستد

بعد ، هاچه زجرها خواهند کشید. در بدو تولد و دوران کودکی با انواع بیماری
انقالب یک تولد  بعد دوران بلوغ و...، رفتن و بعد مدرسه راه ، دندان در آوردن

کردم اما آن اندازه از حس می تاریخ کشورمان بود. این را با تمام وجودم جدید در 
بود  های دنیا را خوانده بودم که بدانم چه حوادثی در انتظار ما خواهد تاریخ انقالب

بنابراین هم احساس شادمانی و سرخوشی داشتم که انقالب در یک مرحله به 
با وجود این   حوادث پیش رو بودم. تمام وجود نگران پیروزی رسیده است و هم با 

ای که نظرم را به زیباترین پدیده، ها نسبت به آینده؛ وقتی به ایران رسیدمنگرانی
ها و برق شادی و سرخوشی در امواج خروشان مردم در خیابان، خود جلب کرد

های یکی دیگر از زیبائی  تر شد.کمرنگ و کمرنگ سفانهها بود که بعدها متأچهره
ها از ب و جذاب وحدت کلمه و یکپارچگی همه قشرهای ملت و شادابی چهرهجال

ای بروز پاره، ترین اتفاق روزهای انقالباما تلخ و جوان بود.  پیر، زن و مرد
 اسالمی بود. هایارزش ها و تحمیل آن به ملت فرهیخته ایران و نقضخشونت

 .یان استدینی که سراسر رحمت و مهربانی و پیامبرش رحمت جهان 
 
 حسد و تنگ نظری، جهل-33

شورای سلطنت ، شاه رفت و با استعفای سید جالل تهرانی 31ماه دی 16در 
 از بین رفت. نظام استبداد سلطنتی نیز منحل و به دنبال آن مناسبات سیاسی در

خداوند در قرآن  ی ما برجای مانده بود.رفتارها در اما رسوبات فرهنگی استبداد
آدمیان را به نکات جالبی توجه ، خروج یهودیان از مصرکریم در شرح داستان 

و تأییدات الهی توانست یهودیان را از ، به کمک معجزات خود موسیداده است. 
به جایی  برساند. یعنی آزادی و جا سینایوغ بندگی فرعون رها سازد و به صحرای 

یهودیان آزاد آزاد بودند. ، ن و فرعونیان خبری نبودبه جایی که از فرعو، جغرافیایی
یهودیان که «. جغرافیایی یا فیزیکی بود نه آزادی ذهنی و فرهنگی»اما این رهایی 

به رسوبات فرهنگ غیرتوحیدی مصریان آلوده ، ها درمصر زندگی کرده بودندسال
بقایای  یریهودیان تحت تاث، رودمی میقاتشده بودند. بنابراین وقتی موسی به 

پردازد. گوساله پرستی به ساختن و پرستش گوساله می، رسوبات فرهنگ مصر
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به طور غریزی ، دوران فراعنه بود. یهودیان در مصر ازاجزای اصلی فرهنگ حاکم بر
بینش ، با ظلم و ستم فرعون مخالف بودند، «احساس سیاسی»یعنی با ، و فطری

فرهنگ و تمدن مصریان بودند. بنابراین سیاسی نداشتند و شیفته طرز زندگی و 
با دیدن بت هایی ، اییک بار هنگام عبور از منطقه، از مصر به سینا در جریان سفر

هایی بسازد ها هم بتاز موسی خواستند که برای آن، که مردم بومی می پرستیدند
دیان ی یهوبروز زنده بودن عالقه، ساختن و پرستیدن گوساله! ها را بپرستندتا آن

درجواب موسی که تو چگونه توانستی این کار  سامریبه فرهنگ غالب مصر بود. 
استفاده کردم. تعبیر این سخن ، گوید من از اثر و جای پای رسولرا بکنی می

 یهودیان سوءاستفاده کرد و آنان را فریب داد. « احساس مذهبی»است که او از 
در تغییرات و تحوالت اساسی  دهد کههای قرآنی به ما نشان میاین داستان

اقتصادی و فرهنگی. از این سه ، سه اقلیم یا قلمرو وجود دارد: سیاسی، جامعه
تر است. انقالب اسالمی ایران و سریع ترهمه ساده از رهایی سیاسیاقلیم 

 مناسبات نظام استبدادی را سرنگون کرد و تغییر داد. همه شواهد و قرائن در 
ساختارهای اما تغییر در  ؛ که انقالب پیروز است.، آن بود لوشاتو حاکی ازنوفل

به سرعت تغییرات سیاسی  بر جای مانده از نظام پیشین به آسانی واقتصادی 
ی راهبردی ریزی دقیق و حساب شدهبرنامه، ی فراوانمیسر نیست. به مطالعه

دم تحت آداب و رسوم و اخالقیات مر، فرهنگی اقلیماما تغییرات در  نیازدارد.
گیرتر تر و زمان برتر و نفسستم از دو اقلیم سیاسی و اقتصادی به مراتب سخت

 است. 
، روحانی، سوادبی، باسواد، ها و قشرهاایرانیان از همه گروه، لوشاتونوفلدر 
ی کوچک یک آمدند. اما این جامعهاستاد ـ همه بودند و می، دانشجو، روشنفکر

در سرزمین ، تر در هزاران کیلومتر دورتری بزرگجامعهنمونه یا اشانتیون از یک 
ی ما در آن جا بروز و ظهور در رفتارهای همه اصلی بود. رسوبات فرهنگی ناسالم

ها خبرنگار خارجی از سرتاسر جهان کرد. در حالی که در آن موقعیت دهپیدا می
 ناظر بر اعمال و رفتارهای ما بودند. 

، های مشهود در اقامتگاهنظمیبود. بی هانظمییبیکی از مسائل آزاردهنده 
زد. به آبرو و حیثیت جنبش و رهبری آن لطمه می، های روزمرهبه خصوص برنامه
کار داشتیم و شاهد  و لوشاتو با آن چه در نجف و قم با آن سروضعیت در نوفل

، مراجعهای علمیه و دفاتر های مرسوم در حوزهبودیم تفاوت بسیار داشت. به شیوه
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و یا در برخی از محافل فرهنگی و  نظمی استنظم ما در بیگفتند که می
العاده جدید نه تنها قابل برای مدیریت وضعیت فوق، سیاسی روشنفکران ایران

 آمدهای مخربی داشته باشد. پی هم باشد و بارتوانست زیانبلکه می، استفاده نبود
جهانی قرار گرفته بود. چه گونه ما  ایران در کانون توجهات، لوشاتونوفلدر 

نظمی را در مرکز دنیایی که پیشرفتشان مرهون نظم و انضباط توانستیم بیمی
 آنان است تحمل کنیم. بدون یک برنامه منظم جهت اداره امور جاری در 

 پذیر نبود. دهی کارها امکانلوشاتو ساماننوفل
انقالب بود. مرحوم  رهبر یتنظیم دیدارهای روزانه، یکی از این برنامه

عهده گرفته بودند. من  یت را برمسؤولاین  حاج احمدآقا واهلل اشراقی  آیت
مایل نبودم در این نوع کارها دخالتی داشته باشم. با وجود این به من هم 

ها به آقای اشراقی یا احمدآقا کردم با ارجاع آنشد و من سعی میمراجعاتی می
 را حل کنم.  مسأله

های و ارائه مشورت هایت برخورد و مدیریت خبرنگاران و دیپلماتلمسؤو
سیاسی به عهده من واگذار شده بود. ایرانیان از ایران و خاورمیانه و اروپا و آمریکا 

آن جا سر  های ما درآمدند. بعضی از این افراد با بودن و فعالیتبه آن جا می
رشکنی و یا جنگ اعصاب به راه ناسازگاری داشتند و مرتب با سعایت و غیبت کا

 انداختند. می
درس و کارهای  داوطلبانه، کردندگاه کار میبسیاری از کسانی که در اقامت

، خود را رها کرده و برای کمک به جنبش ملت ایران به آن جا آمده بودند. مثالً
همانان ییت پذیرایی از ممسؤولکه ، ی دکتری بوددانشجوی دوره آقای كیارشی

کرد که او مستخدم حقوق بگیر تصور می خلخالیرا بر عهده گرفته بود. آقای 
حاج آقا ای کرد. گرانهدر پذیرایی با او برخورد پرخاش قصور سر است و یک بار بر

عهده گرفته بود. صادق  آشپزخانه را بر یبازرگانی از وین بود و اداره، ناصری
و ! با او به جدال پرداخت و با هم گالویز شدند سفره نبودن پیاز در خلخالی بر سر

 افتاد. ها در حضور چشمان تیزبین خبرنگاران خارجی اتفاق میی اینهمه
تابیدند. و از هر حضور روشنفکران را برنمی، در دهکده روحانیان مستقر

همسر ، خانم طباطباییفرصتی برای تحقیر یا مقابله با آن ها استفاده می کردند. 
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در خاطرات خود به دفعات از نگرش نامطلوب و منفی روحانیان ، احمدآقاحاج 
 51نسبت به روشنفکران دینی یاد کرده است.

 همان طور که اشاره کردم برخی از روشنفکران مسلمان حاضر در
 کارهای روزانه خود را رها کرده و به دهکده آمده بودند. برخی از، لوشاتونوفل

 حبیبی و ، صدراز جمله آقایان بنی، هااین فعالیت روشنفکران دینی مرتبط با
ها زاده ساکن پاریس بودند و مجبور نبودند تمام وقت آن جا باشند. آنقطب

یت بخشی مسؤولدادند و ادامه می، هم چون گذشته، ی خود راهای روزمرهفعالیت
من  گونه نبود.اما برای من این  ها را در ستاد نیز بر عهده گرفته بودند.از فعالیت

ترین و معتبرترین مراکز پزشکی جهان را به گکار تحقیق و تدریس در یکی از بزر
ام را در تگزاس تنها به خانواده، جنبش رها کرده بودم نفع فعالیت برای پیشبرد

 حال خود گذاشته و به پاریس آمده بودم. 
بودند که نیز به همان کاری مشغول  لوشاتواما روحانیان مستقر در نوفل

ها با سفر به پاریس نه تنها چیزی را از دست آن .دادندانجام مینجف بعضاً در 
تر از نجف در این دهکده بلکه در وضعیتی به مراتب بهتر و مناسب، نداده بودند

ها عموماً و مستمراً با روشنفکران دینی درگیر بودند. رفتار کردند. اما آنکار می
ها با روشنفکران سرشار از بدبینی هواداران و نزدیکان آن برخی از این روحانیان و

و بدگمانی بود. این رفتار برای همه ما که در آن جا مشغول بودیم آزار دهنده بود. 
 ای را از ذهنیتدر خاطرات خود داستان جالب و آموزنده، خانم طباطبایی

 ناسالم این افراد نقل کرده است: 
آمدند لوشاتو میها و افرادی را که به نوفلگروهبا زیرکی رفتار خانم دباغ »

آقای فالنی پس از : »کرد. یک شب احمد را صدا زد و به او گفت کنترل می
ها در گوشه حیاط به گفتگو آن با برخی از، صحبت آقای خمینی با خبرنگاران

به عنوان نظر آقای خمینی ، حس کردماما ، من زبان خارجی بلد نیستم، نشست
گوید. شما این مطلب را بررسی کنید. پس از تحقیق معلوم می های را به آنمطالب

تشخیص او درست بوده است. پس از آن آقای خمینی گفتند روی کاغذ ، شد
کنم و های من همان است که خودم بازگو میبنویسید که من سخنگو ندارم. حرف

 «نوشته را به در و دیوار دفتر نصب کنید
اندیشی است. همه خبرنگاران ا حاکی از نادانی و سادههاین گونه رفتار
کردند. کسی که حبه با آقای خمینی با ما صحبت میمصا خارجی قبل و بعد از
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 شنید ودانست و از نزدیک صحبت با خبرنگاران را نمیزبان خارجی نمی
که ما مطالبی را از خودمان به نام آقای  حس كرده بود چه طور، فهمیدنمی

جالب این است که خانم دکتر طباطبایی در نقل این ! گوئیم؟ها میخمینی به آن
 کند بلکه آن را زیرکی خانم دباغ دانسته است.ید میأیداستان نه نتها آن را ت

صادق زننده شیخ  من در جای دیگری درباره یکی از رفتارهای زشت و
 ت سرپرستی سفارت ایران درأها با گزینش هیناسالم بعضی برخوردو یا  خلخالی

ام. این نوع رفتارها بروز فرهنگ استبدادی است. در فرهنگ آمریکا را بازگو کرده
از سلطان و تفتین یا سعایت رقبا در نزد سلطان یک هنجار  استبدادی تملق

 شناخته شده است.
چندین نوبت کاسه صبرم لبریز ها سبب شده بود که در مجموعه این رفتار

 لوشاتو را ترک کنم.نوفل شود به طوری که می خواستم
ها و گاهی اوقات این واکنش، های منآقای خمینی با توجه به ناراحتی

کردند. ایشان احساس کرده بود که این جو نامطلوب رفتارها را برای من بازگو می
ها ناراحت نشوم و به این حرفکردند که دهد و به من سفارش میمرا رنج می

ترتیب اثر ندهم. اما این رفتارهای آزاردهنده ادامه داشت. آقای خمینی در یکی از 
 13های خود به این مسائل اشاره کردند.صحبت
بعد از بازگشت به  رود.بین نمی از کننده با نصیحتاما این رسوبات مسموم 
 پیدا کرد.  این رفتارها حتی با شدت بیشتری ادامه ایران

 ها واعتنایی آقای خمینی به این سعایتآقای جالل فارسی برای توجیه بی
استفاده از افراد طلبی و سوءصداقتی و فرصترفتارهای زننده ایشان را را به بی

 16کند.متهم می

 
 پیروزی جهل بر ظلم -35

این بود المللی بندی تمام ناظران بینجمع، روزی که شاه ایران را ترک کرد
های متعددی پیرامون اوضاع ایران روز تحلیل که انقالب ایران پیروز شده است. هر

این  ای درگران انگلیسی مقالهشد. یکی از تحلیلهای غربی منتشر میدر روزنامه
انقالب ایران پیروزی جهل بر »بندی کرد که:باره نوشت و در پایان چنین جمع

 «. ظلم است
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ی انگلیسی را خواندم بسیار ناراحت و ل این نویسندهوقتی مقاله و تحلی
خواهند یا نمی، هابه خصوص انگلیس –ها عصبانی شدم و با خود گفتم این غربی

توانند ما را درک کنند؟ این چه نوع قضاوتی در مورد انقالب ایران است. پس نمی
در سطوح ، مطلوبیاز پیروزی انقالب هر روز شاهد رویدادهای مختلف و نه چندان 

هرکدام علت  –یکسان نبود ، ی این روی دادهامتفاوت بودیم. انگیزه یا علت همه
و  یا علل خاص خود را داشت. اما به تدریج یک علت در این رویدادها شاخص شد

نادانی بود. جهل در مورد پیچیدگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  آن جهل و
ن با جامعه ساده و ابتدایی مدینه؛ جهل درباره های اساسی آجامعه جدید و تفاوت

جهل درباره... این جهل در مواردی از نوع ، المللیمناسبات جهانی و روابط بین
دانستند که نادان دادند اما نمیجهل مرکب بود. افرادی با نادانی کارهایی انجام می

ن پاک خدا هستند و با نادانی خود چه ضررهایی به پیکر جامعه و انقالب و دی
 گذشت عالئم بیشتری از این نادانی ظاهرقدر زمان می کنند. هروارد می

 آن توجه پیدا ناپذیرهای جبرانافراد بیشتری به این پدیده و زیان و شدمی
 کردند.می

ای تشکیل داده بودند و جلسات ماهیانه گروهی های مقیم تهراناراكی
بود. وی در  چنگیز حاجباشیکردند. کارگردان اصلی این مراسم آقای برگزار می

به دعوت ما به آلمان بسیار فعال بود و از جمله کسانی بود که  زمان دانشجویی در
را  های ویژه را گذرانید. بعد از انقالب گاهی یکدیگری آموزشمصر آمد و یک دوره

های مقیم تهران مرا ی اراکیههای ماهیاندرگردهمایی دیدیم. ایشان چندبارمی
 –گاه علمی ، هنری، های متنوع ادبیبرنامه، دعوت کرد. در این جلسات ماهیانه

شد. در یک نوبت به مناسبت سالروز انقالب از من خواستند اجتماعی اجرا می
در روزهای پرهیجان  لوشاتونوفلسخنی بگویم. من ضمن بیان بعضی از خاطرات 

انگلیسی  گری آن تحلیلاز جمله به مقاله، ها از انقالبخارجیبه تحلیل ، انقالب
از دست این  ای کردم و گفتم که وقتی آن مقاله را خواندم خیلی ناراحت واشاره

عصبانی شدم. اما بعد از انقالب به تدریج متقاعد شدم که حق به جانب  گرتحلیل
 هستیم.هنوز هم  ما دچار جهل و نادانی بودیم و، او بوده است

 سخن هم حضور داشتند وخوش شاعر، ایآقای بادكوبه، در آن جلسه
ایشان شعر خود را با ، شعری سرودند و خواندند. چند روز بعد، البداههفی 

 این شعر آمده است: یادداشتی در کنار آن برای من فرستادند. در
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 را نشان گرفته بودیم« ستم»، ما»
 پرتاب نشد.« دانش»همه تیرها از كمان ، اما

 «را نشانه رفته بودیم.« جهل»نخست ، ای كاش
 «امید»ای مصطفی بادکوبه

 
 نویس شعرشان:و اما یادداشت ایشان در کنار دست

به جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی مبارز نستوه و گرانقدر با  -سمه تعالی ب»
 شود.کمال احترام تقدیم می

 «51،1،11ای. مصطفی بادکوبه
 

دوین نهایی تبازداشت شد. در زمان  11ای بعد از وقایع سال بادکوبهآقای 
این مجموعه هنوز در زندان است. برای سالمتی و آزادی او و سایر زندانیان عقیده 

 کنم.دعا می
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 های فصل سوممآخذ و یادداشت

 1511 آفرینبه – تهران. فیروزرئیس الهه ترجمه –« دخترم فرح»فریده دیبا  -1

 .16،11،31اط  -خبرگزاری فرانسه -2

 1،11،31اط  -شیتدپرساسو -3

 از واشنگتن.( 11،1،19) 31ماهدی 11خبرگزاری فرانسه در  -4

 .در کاخ تنهائی -ثریا اسفندیاری  -5

 .9،1،31-روزنامه تایمز لندن  -6

 .11،11،31 - فرانسهخبرگزاری  -7

 .31ماه دی 11 -نیویورک تایمز -8
 همان -9

 .1،1،31 ط ا –داوید اون  -01

 19،11،31-اطالعات -00
 31 ،11 ،11 –خبرگزاری فرانسه  -01

 استمدار غربییبا یک س( 31، 11،11)ط اروزنامه تلفنی  یاحبهمص -03

روزنامه  ینیز مقاله و 15،11،31ط  ا –تاس  ازخبرگزاری فرانسه به نقل  -04
 آسوشیتدپرس از مسکو. به نقل از 11،11،31اط  -پراودا 

 .11،11،31 - واشنگتن پست -01

 . 11،11،31- خبرگزاری فرانسه -16

 .19،11،31-اط -11

چنین  1531مرداد ، 11امید ایران شماره  یمجلهمهندس مرزبان ی در باره -11
ای را رضا مرزبان از طرف بختیار به پاریس آمد تا نامه مهندس»نوشت:
گفت بختیار برای آقای خمینی نوشته است به ایشان بدهد و از كه می

انجام دهد. او اظهار داشت كه حاج احمدآقا طرف بختیار مذاكراتی 
 مرزبان خود را چنین معرفی كرده است: اند.در جریان این سفر بوده

و از آن جا كه از  ها در زندام بودمسال به سبب مبارزه با رژیم مخلوع
 مكردیعنی سوسیالیسم پیروی می خط فكری مرحوم خلیل ملكی
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چرا كه  .دكتر بختیار پیدا كردمدلی با آقای فكری و همخیلی زود هم
ها در طول انقالب با او یک مبارز سوسیالیست معتقد بود. ما مدت

سبب اعتماد به من از طرف ایشان ه كردیم و بیكدیگر همكاری می
مأمور شدم به پاریس بروم و با آقای خمینی مذاكراتی انجام دهم. 

 هستند.  حضرت حجت االسالم حاج احمد خمینی در جریان این سفر
 گفت:می مسببان آن ینتوانست با آقای خمینی دیدار کند. و درباره مرزبان

های زیاد ... در صورتی كه نه آقای بختیار موفق شد با كارشكنی»
تندرو و عوامل سوسیال امپریالیست رخنه كرده  بعضی از اطرافیان

در اطراف حضرت آقای خمینی با ایشان تماس حاصل نماید و نه 
اینكه من به عنوان نماینده و پیک آقای بختیار موفق شدم در پاریس 

 «آن چنان كه باید وشاید با حضرت آقای خمینی تماس حاصل نمایم
یدار و د این رویدادی آقای دکتر صادق طباطبائی در خاطرات خود در باره -09

 چنین نوشته است: بختیار
، لوشاتو مستقر بودندنوفلدانید که بختیار در ایامی که آقای خمینی در می»

خواهان مالقات با ایشان بود ما در این زمینه با آقای خمینی صحبت کردیم 
پذیرند. منتها ما را به شرط استعفا می نظر ایشان این بود که بختیار و طبیعتاً

شرط استعفا را بیان نکنند و فقط مالقات را  از ایشان خواستیم که فعالً
در مورد او همان  لوشاتو بیاید دقیقاًتیار به نوفلبپذیرند. هنگامی که بخ

کنیم که در مورد سید جالل تهرانی پیاده کردیم. به این ای را پیاده میبرنامه
شکل که به او خواهیم گفت که آقای خمینی به شرط استعفا حاضر به 

و چه بسا تطمیعش کنیم که اگر استعفا بدهی ممکن  باشندپذیرش شما می
در  مسأله. این !!ی آقای خمینی مأمور تشکیل دولت هم بشویاست از سو

جریان بود تا این که یک شب که من به پاریس رفته بودم شهید حاج مهدی 
گفتم مگر چه ! که پاشو بیا این جا اوضاع بهم ریخته عراقی به من زنگ زد

شده است؟ گفت من ده دقیقه رفته بودم حمام دوش بگیرم و حاج احمدآقا 
 آقای  .هتل با دوستانش بود که از تهران به دفتر تلفن کردندهم در 
اند که آقای خلخالی و منتظری بوده ظاهراً، پور گوشی را برداشتهفردوسی

، اند این جا در تهران به خاطر انتشار خبر مالقات آقای خمینی با بختیارگفته
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ه مصلحت گویند این کار بتوجهی میهم ریخته و بخش قابله شورای علما ب
ها کارتر برای آقای خمینی پیغام الخصوص که در آن روزانقالب نیست. علی

فرستاده بود که به مصلحت شماست که با دولت بختیار به توافق برسید و 
گیرد و وقت انتخابات آزاد صورت می که اوضاع آرام شد آن ماه 6-3بعد از 

پور بدون هر حال آقای فردوسیالم کنید. به هایتان را اعتوانید برنامهشما می
اند من بدون استعفا گوید آقا فرمودهاین تاکتیک در جواب تلفن می ازاطالح 

پذیرم. به هر حال اعتقاد شخص من این است که اگر این بختیار را نمی
 و اصوالً رسیدتر به پیروزی میهزینهشد انقالب بسیار بیتاکتیک عملی می

داد با شرایطی که در آن مقطع در اگر استعفا نمی موفقیت بسیار جالبی بود.
معلوم نبود که  اصالً ها بودندمردم توی خیابان %91داشت که  دایران وجو

گیر  ورذدیگر بتواند به ایران بازگردد یعنی به عبارت دیگر به شدت در مح
 ( 1511بهمن  13 کیهان) «ای جز قبول استعفا نداشت.کرد و چارهمی

عروج  چاپ و نشر، 5ج -ت سیاسی اجتماعیاخاطر -طباطبائیدکتر صادق  -11
1511. 

 -گزارش خبری روزنامه اطالعات - تلفنچی امام در پاریس دستگیر شد -10
6،1،31: 
نمایی که در طول مدت اقامت سید محمدعلی موسوی مازندرانی روحانی»

امام در پاریس از طرف ساواک مأموریت داشت به پاریس رفته و خود را به 
 امام نزدیک کند روز گذشته در قصر شیرین دستگیر شد. 

پس از ورود امام به پاریس ، طبق گزارش خبرنگار اعزامی اطالعات به پاریس
و مترقی خود را به پاریس  حدود ده الی پانزده نفر از روحانیان متعهد مبارز

رساندند تا آن چه که به عنوان کمک از دستشان ساخته است در مقر امام در 
نمای ساواکی نیز به نام: پاریس انجام دهند. در بین این روحانیان یک روحانی

علی موسوی مازندرانی خود را به پاریس رساند و پس از مدتی سید محمد
امام را در پاریس به  5یت خانه شماره لمسؤواقامت در پاریس موفق شد 

این خانه را نزدیکان امام مخصوص کسانی اجاره کرده بودند که ، دست آورد
آمدند و در آن جا برای دیدار از امام به پاریس می از ایران و سرتاسر دنیا

یت این مسؤولنمای ساواک به دو دلیل شدند. این مأمور روحانیپذیرایی می
یکی آن که اسامی و مشخصات ایرانیانی را که برای ، کرده بودخانه را قبول 
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آمدند به دست آورده و در اختیار ساواک تهران دیدار از امام به پاریس می
 قرار دهد. 

دلیل دیگر وجود یک تلفن ارتباطی از تهران با امام بود که در این خانه قرار 
 این تلفن تماس های مهم داشتند باداشت و کسانی که برای امام پیام

توانست یاران فعال امام را در تهران گرفتند و به این ترتیب او میمی
 شناسایی کند. 

کند هنگامی که من با امام و همراهانش خبرنگار ما در گزارش خود اضافه می
نما نیز در هواپیما بود با پرواز انقالب به سوی تهران پرواز کردیم این روحانی

ی دو هفته پس از ورود به تهران هنگامی که احساس کرد و به تهران آمد ول
انقالب اسالمی ایران رو به پیروزی است تهران را به قصد پاریس ترک کرد و 
بار دیگر به پاریس بازگشت و بعد از چند روز اقامت در پاریس به عراق رفت. 

ی نماهای ساواکی مورد بررسهای روحانیبعد از پیروزی انقالب وقتی پرونده
 قرار گرفت این شخص شناسایی شد. 

در چند روز گذشته که دولت بعث عراق اقدام به اخراج روحانیان ایرانی مقیم 
نما نیز در بین دیگر روحانیان از عراق به سوی مرز عراق کرد این روحانی

شیرین دستگیر ایران اخراج شد و روز گذشته توسط پاسداران انقالب در قصر
 «شد.  و تحویل زندان قصر

. روزنامه ای به روزنامه اطالعات اتهامات خود را رد كرداما او طی نامه
 اطالعات نوشت: 

طالبی که روزنامه م كند:تلفنچی امام در پاریس از خود دفاع می»
، آورده است به ادله زیر 1و  1در صفحه  31، 1 ،1اطالعات روز پنجشنبه 

در پاریس بودم و ، . گفته شد در طول اقامت امام1محض است:  ءدروغ و افترا
 حال آنکه فقط یک ماه و بیست روز بنده در پاریس بودم.

ها این بودم و حال آن که برنامه تلفنچی 5. آمده است فقط در خانه شماره 1
به پاریس یا بالعکس جا را عوض ، لوشاتواز نوفل، بود که یک شب در میان

 کنند. 
از ایران خارج شدم و حال آن ، ده است که دو هفته بعد از ورود به ایران. آم5

در نامه وزارت امور خارجه و کمیته موقت انقالب ، که طبق شواهد موجود
 نیز در ایران بودم.  31اسالمی تا فروردین 
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و  . گفته شده که از ایران به پاریس رفتم و حال آن که به دلیل دفتر1
از ایران به بغداد سفر  31فروردین  16، فرودگاه مهرآبادمدارک موجود در 

های بیدار هیچ د و یا افرادی که از قضاوت وجدانفر، تر از همهکردم. مهم
بنده در پیشگاه ، اگر یک گزارش از پاریس از من ارائه نمودند، هراس ندارند

کنم. و اما دستگیری ی داوطلبانه خودم را خلع لباس میعدل انقالب اسالم
ها بود که با ارائه مدرک و سوءتفاهمی در مورد امانات زندانیبنده به علت 
 محمدعلی موسوی در شرف حل است.، قبض رسیدها

  11،11،31آژانس فرانس پرس  -11
 در خاطرات خود از این دیدار و گفتگو یاد کرده است.، براتی آقای اکبر -13

   سسه تنظیم و نشر آثار آقای ؤـ فاطمه طباطبایی ـ چاپ م قلیم خاطراتا
 . 1591خمینی 

 هاعرض كنم كه بعضی»: لوشاتودر نوفل 31مهرماه  11سخنرانی در  -14
و ، اینجا من نبودم بعضی از آقایان آمده بودند، گفتند مثل این كهمی

كردند كه كسی در این امر محاكمه می و ری مواخذهمثل این كه قد
و مطالبی در این معنا. نه این طورنبوده است. من مزاج ! دخالت داشته

من عادت به  .آن را ندارم كه این جا بنشینم و باید استراحت كنم...
.. .ارتباط باشد، تشریفات ندارم كه مثالً بین من و كسی واسطه باشد

سخنان آقای خمینی حدود یک ساعت به « این خالف ادب اسالم است...
جامید. چندین بار به وضع مزاجی خود اشاره و در پایان مجدداً تاکید طول ان

اوالً این را عرض بكنم كه من از اولی كه داخل این باغ »کردند که: 
شدم اجازه دخالت به كسی ندادم. هیچ وقت به نزدیكان خودم هم 

ی دخالت ندادم. خودم در كارهایم مستقل بودم. خودم هر اجازه
كردم. بر نمی، خواستمكردم و هر كاری را نمیتم میخواسكاری را می

دادم خیال كارهایم را انجام می، و تفكر خودم، اثر تشخیص خودم
نكنید من این جا كه حاال آمدم مثالً با كسی ارتباط خاصی داشته 
باشم. یا كسی در كارهای من دخالت بكند و من هم از او تقلید 

كدورتی نداشته باشید از این جهت ها نیست در كار .. این حرف.بكنم
بیرون برای استراحت این یک چیزی بوده ام هاگر رفت، ه من مثالًك
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 برای اینكه مزاج من چنین اقتضایی، خواهم.. از این معذرت می.است.
 «! م..من باید برگردم آن جا و استراحت كن، ندارد

شاگردان با دکتر ابراهیم ... وقتی در پاریس دیدند بعضی از .آقای خمینی»     -11
شد که من می کنند به آنان یادآورخلقی دارند یا انتقاد برحق مییزدی کج

مواظب ، یعنی فعالً برای مدتی به او احتیاج دارم دارم آقای دکتر یزدی را کار
                                                         .166ص  –زوایای تاریک                                . «رفتارتان باشید

اما این سخن ایشان ، توان اعتماد کردادعاهای آقای فارسی نمی اگر چه به
 متهم کردن آقای خمینی به ماکیاولیسم است. 
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 بازگشت به ایران

 
 رانیپرواز به ا یتدارك برا -3

 یاعالم کردند که به زود ینیخم یآقا، رانیاز ا بالفاصله بعد از خروج شاه
ار و هم یو هم بخت رانیشان در ایاران ایگردند. اما هم از جانب یران برمیبه ا
مل کنند. با توجه به شد که در بازگشت تأیه میتوص ییهاامیپ یها طییکایآمر
شان را به یر وارونه داشت و ایثأها تهیها و توصامین پیا ینیخم یآقا یهیروح

ار در واکنش به یان و بختینظام، زمان. همکرد ترتر مصممعیبازگشتِ هر چه سر
اما  ماها را متوقف ساختند.یها را بستند و پرواز هواپفرودگاه ینیخم یم آقایتصم

 یریتوانست جلوگیطور مه حاصل و به ضرر خود او بود. او چیار بین عمل بختیا
ک یار موجب تحریه کند. حرکت بختیکشورش توج بهرا  یرانیک ایاز بازگشت 

ران شده بود. صدها هزار نفر در تهران گرد هم آمده یدر ا ید افکار عمومیشد
ران در حال انفجار بود. ده ها خبرنگار از سراسر جهان به دهکده هجوم یبودند. ا

 ت رایمرتب وضع یتیدها افزوده شد. مقامات امنیبر شدت تهد آورده بودند.
 خود افزودند. یهاز به مراقبتیان حاضر در دهکده نیرانیکردند. ایم یریگیپ

نظرش را عوض کرده و فرودگاه را باز کند. ابتدا قرار بود ، ار مجبور شدیبخت
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از جمله ، ید. اما بنا به عللیایس بیبه پار« پرواز انقالب»ران به نام یاز ا ییمایهواپ
ک یم گرفته شد با یتصم، ن پروازیو احتمال واکنش ارتش به ا یتیامن مسائل

با  یعراق یزاده و مهدصادق قطبم. یران پرواز کنیبه ا رفرانسیا یمایهواپ
ه شد. یما به مبلغ چهارصد هزار تومان دربست کرایهواپ مذاکره کردند ورفرانس یا
د قرار یحاکمان جد یلطفیبعد از انقالب مورد ب، که بعدها یانینه را بازارین هزیا

فرود به  یان اجازهین احتمال که ممکن است نظامیپرداخت کردند. با ا، گرفتند
ن یره بنزیرفرانس صحبت شد که ذخین شرکت امسؤوالبا ، ما را ندهندین هواپیا

 نیس برگردد. سومیما آن قدر باشد که در صورت لزوم بتواند به پاریهواپ
ها اجازه از تمام رسانه یخبرنگار خارج 111از  شین بود که به بیا ینیبشیپ

ک چتر ین خبرنگاران در واقع یا یکنند. همراه ین سفر ما را همراهیم در ایددا
 تعداد نیشد با حضور ایارتش حاضر نمبرای این هواپیما بود. بدون شک  یتیامن

به فرود  مجبور آن را یاا به در محل دورافتادهیما را بزند یهواپ یخبرنگار خارج
یا مجبور کردن آن به فرود در  ماید. در بازگشت به ایران احتمال سقوط هواپینما

ما کم بود اما دو احتمال یحتمال سقوط هواپایک منطقه دورافتاده وجود داشت. 
را  ایر فرانس  یمایهواپ، ارتش ینظام یهاماین که هواپیاول ا .وجود داشت یجد

ر یو همراهان را دستگ یدورافتاده کرده و رهبر یک منطقهیمجبور به فرود در 
س یما در تهران و برگرداندن آن به پاریفرود هواپ از  یریاحتمال دوم جلوگکنند. 

زمین ه نتواند در تهران ب نظر ما این بود که اگر هواپیمای حامل رهبر انقالب بود.
ه زمین ب های همسایهبنشیند کوشش خواهد شد که در فرود گاه یکی از کشور

در ، حال با این گردد.چنین امکانی فراهم نشود به پاریس باز  اگر بنشیند. و
 معین و گشت آقای خمینی و همراهانش در روزای اعالم کردم که بازمصاحبه

ما  شود.می انجام، ریزی شده به رغم این که یک ریسک حساب شده استبرنامه
تمال برخورد نظامی را حمطمئن هستیم اگر چه ا به موفقیت این برنامه کامالً

پذیرش او توسط آقای خمینی  بختیار گفتم یفرستاده یدانیم. در بارهنمی منتفی
با توجه به مجموعه احتماالت  کرده است. بستگی به محتوی پیامی دارد که ارسال

ن به یما سبک باشد و بنزیکم و هواپ ها تعداد مسافران و بار آن شد اوالً یسع
تهران  از نشستن در فرودگاه  یریداشته باشد تا در صورت جلوگ یکاف یاندازه

در بعضی از اسناد محرمانه قبل از بعد از پیروزی انقالب س بازگردد. یبتواند به پار
رئیس ساواک ، از جمله مقدم، انقالب خواندم که در میان فرماندهان ارشد



 
 رانیبازگشت به ا 110

دورافتاده مورد بحث  یرود در یک منطقهتصمیمی برای مجبور کردن هواپیما به ف
. با وجود این 3صادر کرده بود در این باره العملیجدی بوده است و مقدم دستور

کردم نمی ینگران احساس، هم مثل سایر مسافران این پرواز خطرات احتمالی من
همراه با احساس دغدغه نسبت   یو سرخوش یشادمان یو دلهره نداشتم. بلکه نوع

داستان بسیاری از انقالبات جهان را خوانده بودم و از سرنوشت  داشتم. ندهیبه آ
 اه بودم.گآ هاآندردناک 
 ما ین هواپید کرد که مسافران ایکأن برنامه تمسؤوالبه  رفرانسیا

دادند که در تهران یاحتمال م هاآنبا خود نداشته باشند.  یادیاالمکان بار زیحت
 س برگردد. با یما مجبور شود به پاریداده نشود و هواپما یفرود به هواپی اجازه
ن نکته را یا، انیاز روحان یکیاز جمله ، همراهان از یسفانه برخأتذکرات مت یهمه
 یبا اجاره کردن تاکس حتی آخر را با ولع و حرص و یت نکردند و روزهایرعا

که هر کدام  یدند به طوریها گذراندند و هر چه خواستند خردر فروشگاه، یدربست
بر سر این  یعراق یمهد هم ن چمدان اضافه داشتند. در چند موردیش از چندیب

نفر و حدود  111حدود ، از میان ایرانیاندر این پرواز  .ر شدیدرگها با آن مسأله
، خاطر ندارم اسامی تمامی ایرانیان را به .  نفر هم خبرنگاران خارجی بودند 111

، صدربنی، آقایان سیداحمد خمینی، غیر از رهبر فقید انقالب، ها که به یاد دارمآن
هم بودند دیگری  صادق طباطبایی و هادی غفاری بودند. کسان، زاده صادق قطب

خواستند در آن پرواز بودند كه می كسانی هم     اما االن حضور ذهن ندارم. 
نتوانستند ، هاهر حال به علت محدودیت تعداد صندلیه اما ب، باشند

تعدادی از  در پرواز آقای خمینی به ایران و در میان همراهان  همراه شوند.
خبرنگار کیهان ، نوشابه امیریها نیز بودند. از کسانی که به یاد دارم خانم خانم

بود  مهدی عراقیاین پرواز با مرحوم در مدیریت مسافران همراه  یتمسؤول  بود.  
از همه  میان اطرافیان آقای خمینی در پاریس در   و من هیچ دخالتی نداشتم. 

انقالب  یدر تهران شورا  اسالمی حضور داشتند.   -  ملی ، های فعال ملیگروه
س یته با پارین کمین امسؤوالن کرد. یتدارک مراسم استقبال مع یرا برا یاتهیکم
از  شهسااحمد مرحوم ، ن روزهایاز هم یکیم بودند. در یم و مستقئارتباط دا در

ایران و  یاز کارمندان وزارت خارجه کهما  یمیار قدیان و دوستان بسیهمشهر
شنهاد کرد که یتماس گرفت و پ، نسولگری ایران در مونیخ آلمان بودک در مأمور

انقالب بروند.  یبعد از ورود به تهران به بهشت زهرا بر سر مزار شهدا ینیخم یآقا
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کشورها رسم است که سردار فاتح بر سر مزار از  یاریکرد که در بس یادآوریاو 
شنهاد مورد ین پیکند. ایرود و دسته گل نثار مزارش میم« سرباز گمنام»

 یاستقبال در تهران قرار گرفت. آقا یتهیس و کمیدر پار ینیخم یاستقبال آقا
دفتر  درو  بود کارمند وزارت امورخارجههمسرم که  ییپسردا، عهیطل یمرتض

به من خبر داد که  یتلفن، کردیکار م ران در سازمان ملل متحدیا یندگینما
 یپلماسیـ د یاسیچون گذرنامه س . اوه کرده استیقه ضدگلوله تهیسه عدد جل

 یاستقبال برا یتهیهمراه خود آورد. کم ها راآن س آمد ویشخصاً به پار داشت
شهدا  یهاکرده بود که چند نفر از طرف خانواده ینیبشیمراسم در بهشت زهرا پ

از  یکی لیحاج خل، هاییند. قرار بود که پدر رضایبه رهبر انقالب خوش آمد بگو
از ، ان با نفوذیاز روحان یاختالفات باال گرفت. برخ ، ن افرادیبر سر ا، باشد اما هاآن

ام یبه آقا پ یتلفن، یطالقانمرحوم ، نیآن سر باز زدند و مانع شدند. همچن انجام
، کنند یم حمله میرژ یادیار ملتهب است. مردم به منازل ایداد که جو جامعه بس

 ییبایسرهنگ زحمله به منزل ، آن را یک نمونهیزنند. یکشند و آتش م یم
 یشان به آقایا یهین مقدمه توصیگر ساواک ذکر کردند. با ابازجو و شکنجه

 عفو، هم چون فتح مکه، امبرواریپ، ورود به تهرانن بود که به هنگام یا ینیخم
هنگامی که مرحوم  مسألهنظر به اهمیت این . دیاعالم کن، الطلقاانتم و یعموم

های ایشان را روی نوار ضبط کردم و عیناً نوار را برای صحبت، طالقانی تلفن زد
اما وند. های آقای طالقانی را مستقیماً بشنآقای خمینی گذاشتم تا ایشان صحبت

شنهاد موافق ین پیشان با ایان ایاز اطراف یاریبلکه بس، ینیخم یآقا تنهانه 
در فتح مکه  انیاشتباه عفو ابوسفد یها اظهار داشتند که نبایبعض ینبودند. حت

ت أه هرگز امکان و جریامیبن، ان مجازات شده بودیتکرار شود. چه اگر ابوسف
شنهاد شد ین پیاز تهران همچن کردند.یدا نمیحکومت و سرکوب مسلمانان را پ

 ادگاریکه  را یو مراسم یپابوس، یبوسهر نوع دست، شوندیوارد م یکه آقا وقت
ن نظر را نادرست دانستند و یا ینیخم ی. اما آقاکنندممنوع ، ار استجبّ ینطسال

 یان به پایعیاز ش ید مانع ابراز احساسات مردم شد. نقل کردند که برخیگفتند نبا
استقبال با مشورت  یتهیشدند. کمینم ینهعمل ن یاما از ا، افتادندیم امام
، ن کردیرفاه معی مدرسه، را در تهران ینیخم یس محل ورود و اقامت آقایپار
نه ، اقامت ایشان در تهران محل د کردند کهیکأن بود و تینظرشان ا ینیخم یآقا

از ابتدا  ینیخم یآقا، طبق برنامهدر شمال شهر بلکه در مرکز شهر باشد. قرار شد 
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نکه دانشگاه تهران نقش یا اول :لیدل چنده ب بروند. دانشگاه تهرانفرودگاه به 
 13این که دانشگاه در تمام طول  دومران داشته است. یدر انقالب ا یدیار کلیبس

مقاومت بوده است.  انکاز ار یکی 31تا بهمن 51مرداد  11سال حکومت شاه از 
م دولت یدر اعتراض به تصم، هااز تهران و شهرستان، رانیان ایروحان نکهیا ومس

در ، رانیبه ا ینیخم یاز بازگشت آقا یریار در بستن فرودگاه و جلوگیبخت
از جانب  یاشراق یآقا، لوشاتونوفلدانشگاه متحصن شده بودند. قبل از ترک 

اقامت در  یسه ماهه یهامحل به خاطر مزاحمت یهاهیاز همسا، ینیخم یآقا
ها دادند. آقای اشراقی کوچک به خانواده ییایپوزش خواستند و هدا، دهکده
در ایام میالد مسیح ایشان از ، ها بر قرار کرده بودهمسایه با عمومی خوبیروابط

فرانسوی تهیه و توزیع  مأمورانها و یائی برای همسایههدا آقای خمینیطرف 
 یز ژاندارمرین امنیتی فرانسه و نمسؤوالاز  ینیخم یمن هم از جانب آقا .ندکرد

 یدر دهکده ماندند تا بعداً خانواده آقا یاهلل اشراقتیمحل تشکر کردم. مرحوم آ
 زیرا تم یعسگر یز ماند تا منزل آقاین یاورند. و مرحوم عراقیران بیرا به ا ینیخم
 از من، چند ساعت قبل از حرکت به فرودگاه، ل شبیاوا .ل دهدیو تحو کند
 یدعوت کردم تا آقا، کردندیت مین ستاد داوطلبانه فعالیکه در ا یکسان یهمه
ضمن  ینیخم یآقا، یین گردهمایکنند. در ا یتشکر و خداحافظ هاآناز  ینیخم

، ندیایران بیشان به ایستند همراه ایمجبور ن هاآنادآور شدند که ی، هاآنتشکر از 
ه کردند. بعد یثر شدند و گرأمت نااز حاضر یوجود دارد. برخ ین سفر خطراتیدر ا
دم یشان پرسیگفتگو کردم. از ا ینیخم یتنها با آقا یدار من لحظاتین دیان ایاز پا

 ا آن طور کهیهستند؟ و آ یروز راض 111ن یا یهاتیا از مجموع فعالیکه آ
ه صفحه یدر حاش، ادگاریشان تشکرکردند و سپس به یخواستند بوده است؟ ایم

 ن قرار است:یاز ا آنمتن  کهنوشتند یخط چندمن  یبیقرآن جاول 
دكتر  یجناب آقا، شد یس منتهیكه ناچار به پار یدر سفر ، یبسمه تعال»
نمودند و مدت چهار ماه و چند روز تحمل  یاز لحظه اول همراه یزدی

به نهضت مقدس كردند و در  یاارزنده نمودند و خدمات ارزنده یزحمات
با كمال صداقت و امانت تقبل اموری چند را نمودند. امید ن چند ماه یا

ـ 3125بهمن  .دیت فرمایق عنایشان را اجر و توفیمتعال ا یاست خدا
  .«ینیالخم یاهلل الموسوـ روح 50،3،3353
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ابتدا تصور کردند که ، شان تعجب کردندیا .کردم یشان خداحافظیسپس از ا       
ن مدت از یکه من در ا یح دادم که رفتاریاما توضکا برگردم. یخواهم به آمریم

دهم که یاحتمال آن را م، امدهیان دیبه خصوص روحان، انیاز اطراف یجانب برخ
ا بود که ب یطور وضعیتنجا یا من با شما بشوند. در مانع دیدار یران حتیا در

کار را ها این ران آنیا اما در، مانع شوند، توانستندیشان نمیهایناراحت وجود
کنم. با  قلندریخواهم یگفتم م، یچه کن یخواهیدند که میپرس خواهند کرد.

خواهم ام میگفتم من چند سالی در ایران نبوده تعجب پرسیدند یعنی چی؟
در کشورمان  یزیو مطالعه کنم که چه چ یک بررسیکنم و از نزد یگردایران

ن ین آخریو ا را موجب شده است. یمین انقالب عظیاتفاق افتاده است که چن
 س بود.یقبل از حرکت به فرودگاه پار، سخنان ما

 
 در فرودگاه پاریس -5

 یریان جمع کثیم ما دریدر فرودگاه آقای خمینی قبل از سوار شدن به هواپ
 انجامخود را  یمطبوعات ین مصاحبهیآخر، عکاسان، بردارانلمیف، از خبرنگاران

آن که متن ، مردم و دولت فرانسهخطاب به  یامیابتدا پمصاحبه  قبل از دادند.
 صادق یابتدا توسط آقارا از قبل آماده شده بود قرائت شد. سپس متن 

ام در ین پیمتن اکردم. ترجمه  یسیبه انگل من و سپس زاده به فرانسهقطب
االت خود را مطرح ؤام. خبرنگاران سیبعد از قرائت پ نور آمده است. یصحیفحه

ران یدر فرانسه و ا یگروه یهان مصاحبه در همان زمان در رسانهیکردند. متن ا
 متعدد و یهادم که مصاحبهیند یازین مجموعه من نیدر ا منتشر شد.

 یهایها و سخنرانمصاحبه یباً تمامیاورم. تقریرا ب آقای خمینی یهایسخنران
ن یترتحت شدیدفرودگاه  .ستشده ا جداگانه منتشر یادر مجموعه آقای خمینی
ر یمخصوص مس یروهاین، سیپل، ژاندارم 3111قرار داشت:  یاطیاقدامات احت
ر نظر داشتند. کنترل در فرودگاه تا آن یلوشاتو تا فرودگاه زرا از نوفل آقای خمینی

    زمان سابقه نداشت.
 

 مایدر هواپ -5 
 و بود ر وقتیشد. چون د انجامس به تهران به آرامش و راحتی یاز پار پرواز

آقای خمینی و ، در هواپیما ح دادند استراحت کنند.یاکثراً ترج، همه خسته بودند
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تری جا داده شدند. که تعداد کم، ی یکهمراهان در قسمت مسافران درجه
بود جای  1ی که مخصوص بلیط درجه، صندلی داشت. خبرنگاران در قسمت دیگر

خالی گذاشتیم تا آقای خمینی اگر خواستند بتوانند در ی باال را هم گرفتند. طبقه
همه ایرانیان حاضر ، هاآن جا استراحت کنند. طبیعی بود که با توجه به محدودیت

یی هادر دهکده نتوانند با این هواپیما به ایران برگردند. و این خود موجب دلخوری
 شد. 

آمدند. یراهان مو هم ینیخم یخبرنگاران مرتب به سراغ آقا، مایدر هواپ
شان یا ؟دیدار ید چه احساسیقبل از استراحت پرس ینیخم یاز آقا یخبرنگار

 فراوان قرار یها و گفتگوهان جواب بعدها مورد بحثی.ا«چیه»: جواب دادند
خ یدكتر ش یه این جواب را شادروان آقاین توجیترنانهید واقع بیگرفت. شا

دم که یآقای حائری پرس در تهران ازها داده باشد. من بعد یزدی یحائر یمهد
گفتند  یحائر یآقا ؟ن جواب را دادند و منظورشان چه بودیا ینیخم یچرا آقا

 ین مکتب عارف وقتیهستند. در ا یمكتب سهرورددر عرفان تابع  ینیخم یآقا
ن باور یدگاه چنید. از دیگویم« انا الحق»رسد که یم ییبه جا کندیدا میعروج پ

 !! ندارد یر مردم عادینظ یاحساس در برابر رویدادها، خدا گونه شدهعرفانی عارف 
ی دوم ای استراحت به طبقهرآقای خمینی ب، کمی پس از پرواز هواپیما 
ی دوم رفت تا از به طبقه حاج احمدآقا، بعد از نماز صبح و طلوع آفتاب رفتند.

چند روز قبل از کردم که  را به تن کند. اشاره جلیقه ضدگلولهپدر بخواهد که 
ی ضدگلوله برای ما آورد. یکی برای آقای سه جلیقه مرتضی طلیعه، ترک فرانسه

یکی برای حاج احمدآقا و یکی هم برای من سید احمدآقا و من از آن ، خمینی
هر کاری کرد آقای خمینی جلیقه را نپوشید  حاج احمدآقااستفاده نکردیم. 

اقب بودم هنگامی که نماز صبح را تمام باالخره ایشان به من متوسل شد. من مر
هایشان را بیرون آوردم و کردند با ایشان صحبت کردم و قانعشان کردم و لباس

های آقای خمینی خمینی در هنگام پیاده شدن از جلیقه را پوشاندم. اگر به عکس
شوید که سینه هواپیما در فرودگاه تهران یا در بهشت زهرا دقت کنید متوجه می

 ها به طور غیر عادی تنومندتر از معمول است.شانهو سر 
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 در فرودگاه تهران-1
ده و یان پسندیابتدا آقا، ن نشستیما در تهران به زمیکه هواپ یهنگام

به  آقای خمینیما آمدند. سپس یدرون هواپه ب آقای خمینیدیدن  رایب یمطهر
، ن آمدندیما پائیهواپ یهااز پله یده و مطهریان پسندیهمراه حاج احمدآقا و آقا

، اده شدندیاده شوم. وقتی همه پینداشتم که حتماً همراه با آنان پ یاما من اصرار
دور  نندگانکشوازیت پیدم که جمعیرس یهنگامی به سالن عموم من پیاده شدم و

از  یشد. وقتیخوانده م «خمینی ای امام »را گرفته بودند و سرود  آقای خمینی
بعد از  دم.یو برادرانم را در کنار دوستان د پدر، ن رفتمین پائامسافرهای سالن پله

دم یدرا  یطالقان یآقا، یو دکتر سحاب با آنان و با مهندس بازرگان ید و بوسید
ه کرده است. به دیدارش یوار تکیوسط فرودگاه نشسته و به د یسکو که در کنار

که  یز بود. در حالیجان برانگیما ه یهر دو یبراسال 11بعد از ، دارین دیا رفتم.
م. سپس به یگر را در آغوش گرفتیکدیر بود یاشک شوق از سر و صورتمان سراز

م. در یاستراحت اختصاص داده شده بود رفت یکه برا یاتاقبه  یطالقان یاتفاق آقا
 سوار ینیخم یکه آقا یهنگام، بودند نیز یاهلل منتظرتیآ، دهیپسند یآقا اتاقآن 
به همراه دو نفر از ، یتهرانچ یآقا، ن مخصوص شدند و به راه افتادندیماش

اما کثرت ، ببرند بهشت زهران خود به یگر آمدند تا مرا با ماشیدوستان د
ک سر به ینتوانستند به دانشگاه بروند و  ینیخم یت آن چنان بود که آقایجمع

که ما هم از ، ن چنان بودت آیک و کثرت جمعیتراف ینیبهشت زهرا رفتند. سنگ
ران یابان ایم و دوستان مرا به منزل پدرم در خیرفتن به بهشت زهرا منصرف شد

 5رساندند. 
، ای که از پاریس با ستاد استقبال آقای خمینی توافق شده بودطبق برنامه

این برنامه در ، اما در همان شب اول ، قرار بود ایشان در مدرسه رفاه مستقر شوند
و آقای خمینی را به مدرسه  تغییر کرد وبه قول صادق خلخالی کودتا کردندتهران 

 علوی بردند.
مدرسه علوی به عنوان یکی  ها پیشنهاد کردندبعد از پیروزی انقالب بعضی  

موزه تبدیل  های اصلی آقای خمینی در روزهای نخست انقالب به گاهاز اقامت
اظت از یک داری و حفنگه، نشده باشداما وقتی اصل خیلی از چیزها حفظ   شود. 

های حفظ بنا به فکر حفظ اصل آرمان کند. باید به جای ساختمان معنا پیدا نمی
ن مدرسه علوی در مسؤوالمدیران و   معیارهای آزادی و حاکمیت مردم بود. ملت و
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از  دهند فعالیت سیاسی نداشتند و زمان شاه برای این که بتوانند به کار خود ادامه
  گرایان وابسته بودند. سنت  تر بهبیش، فکری نظر

سال  11سال تبعید و من بعد از  11به این ترتیب آقای خمینی بعد از 
ایران ، مانبه وطن 31بهمن  11صبح روز پنجشنبه  زندگی در غربت در

 بازگشتیم.
******** 

 
چشم دل ، وقتی اراده خداوند بر نابودی نظام متکی بر ظلم و ستم قرار گیرد

ها را ها قادر نخواهند بود که حقایق و واقعیتو آن کندرا کور می صاحبان قدرت
افمن »سقوط شاه بیان واقعی این کالم الهی است که:  آن طور که هستند ببینند.

 آیا -زین له سوء عمله فراء حسنا فان اهلل یضل من یشاء و یهدی من یشاء
همانند ، چنان نیكویش پنداشت ،نظرش آراستند در بدش را آن كه كردار

 كند وكه را خواهد گمراه می كسی است كه چنین نیست؟پس خدا هر
 «1-كند. فاطرهركه را خواهد هدایت می

«. الملک یبقی مع الكفر و ال یبقی مع الظلم »:پیامبر خدا فرمود 
 عمله ظلم در هر نظامی براندازان واقعی آن نظام هستند.كارگزاران و 

 صدق اهلل العلی و العظیم.
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 صل پنجمفهای مآخذ و یادداشت

 تیمسار، رئیس وقت ساواک، بر اساس اسناد محرمانه اداره کل گذرنامه-3
واپیمای حامل آقای خمینی و همراهان را به فرود در یک هدستور داده بود ، مقدم

و دولت  انقالبشورای »، جلد چهارم خاطراتم مجبور کنند. در مکان دورافتاده
 این سند آمده است.« موقت 
 هایادعا، ی غیراخالقی در رفتارهایک نمونه از رسوبات مشمئزکننده -1

 در، پوراز جمله آقای فردوسی، سفانه روحانیأنویسان متبیجای برخی از خاطره
در این فاصله متوجه شدم که »نویسد:او می مورد همین ورود ما به ایران است.

یزدی داخل بلیزر نشسته است. گفتم آقای یزدی پیاده شوید. گفت چرا؟ دکتر 
پیاده شوید. اگر صالح بود بعداً سوار خواهید ، گفتم خوب نیست شما سوار باشید

که ، مهندس صباغیان، شدندشد. هنگامی که حضرت آقای خمینی سوار می
ای خمینی پرسید دوست آمده بود از آقرئیس ستاد انقالب بود و همراه آقای رفیق

سوار شوند؟ حضرت آقای خمینی با دست ، آقای یزدی هم با این ماشین هستند
مجله یاران شماره ) «غیر از احمد کسی سوار نشود! و فرمودند خیر اشاره کردند

که او ، زادهآقای کفاش اساسی است. ازبی . این ادعای به کلی( 1513خرداد  -1
قسم خورد  ها چیست؟منظور تو از این دروغ بود پرسیدمادعائی کرده  همچنین

 ! !آقا به نام او چنین گفته است؟حاج احمد، او چنین حرفی نزده است که
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 هاپیوست
حمایت و پشتیبانی نهضت آزادی ایران از تظاهرات سازمان   -3

 جوانان مسلمان در برابر كاخ سفید

 سمه تعالی ب

 سازمان جوانان مسلمان در آمریکا 

اعتصاب غذای سازمان جوانان مسلمان در آمریکا که در روزهای اخیر خبر 
 11های شهدای روز به منظور ابراز همدردی با خلق تحت ستم ایران و خانواده

مردمی ار و خودکامه و ضدشهریور و انزجار نسبت به جنایات رژیم شاه جبّ
ت گردید. ما در واشنگتن برگزار شده است با خوشحالی دریاف، دیکتاتور ایران

که از خارج کشور با اقدامات گسترده  یموفقیت هر چه بیشتر خواهران و برادران
رسانند از خودشان صدای ملت مسلمان و آگاه ایران را به گوش جهانیان می

 31شهریور  11نهضت آزادی ایران خداوند بزرگ مسئلت می نماییم.

 
خارج از كشور به رئیس جمهور  –ی نهضت آزادی ایران نامه -5

 راقع

 

 آقای حسن البكر ـ رئیس جمهور عراق»
 31شوال  50اطالع حاصل شد كه به دستور شما از روز شنبه 

 مأموران پلیس شما منزل زعیم شیعیان جهان و رهبر مبارزات
اند و با این بخش مردم مسلمان ایران امام خمینی را محاصره كردهرهایی
شوند و عمالً ارتجاعی مانع از تماس مردم با معظم له می ی پلیسی وشیوه

دولت عراق ملزم ، ی شمااند. طبق اظهار نظر نمایندهایشان را زندانی كرده
است كه براساس توافق با رژیم شاه مانع آزادی بیان و قلم امام خمینی 
 گردد. شما با این عمل خود علیه امام خمینی تمام مقررات و عهود

ی جهانی حقوق للی را در مورد حقوق سیاسی و مدنی و اعالمیهالمبین
 اید. بشر نفی كرده
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 البته این اولین بار نیست كه دولت شما! آقای رئیس جمهور
هایی برای امام خمینی فراهم ساخته است در دفعات گذشته ما مزاحمت

های دولت شما مراتب نگرانی و هر بار بعد از كسب اطالع از مزاحمت
المللی ایم و وظایف و تعهدات بینراض خود را به اطالع شما رساندهاعت

 «اید كه ا مام خمینی ایم. شما تا به حال مدعی بودهشما را یادآور شده
است نه یک تبعیدی. اما عمل شما خصوصاً در شرایط »مهمان عراق

المللی یعنی همكاری مستقیم شما با شاه ایران و امپریالیسم بین، كنونی
 باشد. یم

مبارزات رهایی بخش مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی 
اكنون به مراحل حساس خود رسیده است و در این چند ماه اخیر جهان 

طلبانه بوده است. امروز شعار مردم ما در گیری این مبارزات حقشاهد اوج
سراسر ایران سرنگونی شاه و كسب استقالل و آزادی و استقرار حكومت 
اسالمی است و شركت وسیع و همگانی مردم مسلمان ایران در این مبارزه 

داریم كه رژیم شاه را به پرتگاه سقوط كشانده است. ما صریحاً اعالم می
ادامه ی این روش و عمل دولت شما در ایجاد مزاحمت برای امام خمینی 

ردم به سود ارتجاع منطقه و امپریالیسم بین المللی بوده و مورد تنفر م
ایران و امت اسالم و آزادی خواهان جهان نسبت به شما و رژیم عراق 
خواهد بود. این عمل شما به تشدید تشنج در اوضاع منطقه منجر خواهد 

 شد. چنین امری مسلماً به ضرر مردم عراق و امت عربی خواهد بود. 
یت عواقب وخیم چنین اوضاعی شخصاً به عهده مسؤولبدون شک 
گیری از چنان عواقبی رفع فوری باشد. برای پیشاق میشما و دولت عر

 هرگونه مزاحمت و محدودیتی از امام خمینی امری است ضروری. 
 ( خارج از كشور) نهضت آزادی ایران

 3351سپتامبر 51ـ  25مهر  5ـ مطابق  31شوال  53یكشنبه 
رونوشت به:امام خمینی نجف ـ مراجع عظام در قم ـ آقای مهندس 

رئیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران ـ آقای  بازرگان
بومدین رئیس جمهور الجزایر ـ آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه ـ 
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آقای یاسر عرفات ـ  -سازمان ملل متحد آقای كورت والدهایم 
 المللی.های بینخبرگزاری

ای از این راق مخابره شد. نمونههای مشابهی نیز از ایران به دولت عتلگراف
  که در دسترس بود به شرح زیر است: هاتلگراف
 
 جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر تهران ـ ایران -1
 1531مهرماه  1به تاریخ --1،113
 سفارت كبرای عراق در ایران »

 جناب آقای سفیر كبیر 
وسیله با ادای سالم جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بدین 

 تأسف شدید خود را از محدودیت غیرقانونی و رفتار ، و احترام
قدر تشیع ای كه اخیراً در نجف اشرف نسبت به مرجع عالیغیرمنتظره

دارد و وظیفه خود اهلل خمینی به عمل آمده است ابراز میحضرت آیت
جناب در  نی جهانی حقوق بشر مراتب را با آدانستیم كه بر طبق اعالمیه

میان گذارده خواهش نماییم كه چون ارتباط مستقیم با حضرت رئیس 
ی پیوست را به معظم له دستور فرمایید نامه، جمهور كشور عراق نداریم

برسانند. آن جناب با حضوری كه در كشور ما و استحضاری كه از جریانات 
ما و سایر توانند ترجمان احساسات و نظریات قانونی امور دارند بهتر می

مردم ایران در قبال دولت متبوعه گردید. محتوای نامه ما را با گزارش 
بسیار خوشوقت خواهیم بود اجازه  ضمناً خودتان تأیید و تكمیل فرمایید.
ی جمعیت با آن جناب مالقات ی اجرائیهفرمایید دو نفر از اعضای كمیته

 «نمایند. 
 ت اجرائیه أرئیس هی .جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

روابط عمومی  مسؤول، های آقای دكتر عبدالكریم الهیجیتلفن       
 551131منزل ، 120115جمعیت: دفتر 

  3351سپتامبر  51لبنان  ی السفیرروزنامه گزارش-1
 ( 3125مهرماه1)
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منزل آقای خمینی مـتن کامـل    یضمن درج خبر محاصرهروزنامه السفیر 
خود منتشـر  ( 1531 مهرماه 1)11سپتامبر  16تلگراف نهضت آزادی را در شماره 

  السفیر به قرار زیر است: ینمود. ترجمه فارسی خبر روزنامه
های خمینی و محاصره منـزل  اخبار ایجاد محدودیت برای فعالیتبه دنبال »

هـا را  به حسـن البکـر رفـع محـدودیت     او در عراق نهضت آزادی ایران در تلگرافی
 کند.  مطالبه می

دیشب قوای مسـلح عراقـی منـزل     سپتامبر ـ خبرگزاری آی پی  13طهران »
 را در شهر نجف محاصره کردنـد اهلل خمینی آیت، زعیم دینی ایرانی مخالف رژیم

نشـینی کـرده و   عقب، لکن بعد از اعتراضات شدید رهبران دینی ایرانی در تهران و
مزاحمت نمودند. منابع مطلع ایرانی گفتنـد کـه نیروهـای عراقـی منـزل او را       رفع

نشینی کرده و بـه  ین عراقی عقبمسؤولبدون هیچ گونه دلیلی محاصره کردند. اما 
محاصـره بـه دنبـال    »نیروهای خود دسـتور رفـع مزاحمـت دادنـد و گفتنـد کـه:       

 «.ای که پیش آمده بود رخ داده استسوءتفاهم ساده
زعیم دینی ایرانی مقیم مشهد طی تلگرافـی بـه   اهلل عبداهلل شیرازی آیت»

 احمد حسن البکر خواسـتار صـدور دسـتور فـوری مبنـی بـر      ، رئیس جمهور عراق
خبری اند شده است. و در که منزل خمینی را محاصره کرده نشینی نیروهاییعقب

دفاع از حقوق بشر  یكمیتهی امروز بیانیه( خبرگزاری فرانسه -پی .اف .ای) که
خمینـی از   امـام کید شده است که منزل أرا منتشر ساخت که طی آن ت در ایران

گردند. این بیانیـه  و مانع ورود اشخاص می قرار گرفت شنبه گذشته تحت محاصره
اسـرع وقـت ممکـن     آزادی خمینـی و حقـوق وی را در  ی از حکومت عراق اعـاده 

دموکراتیـک بـه ایـن     هـای جنبشردم و که تمامی م این کما، خواستار شده است
 «اقدام حکومت عراق اعتراض دارد.

بیانیه نهضت آزادی ترجمه عربی ، بعد از این مقدمه خبری، روزنامه السفیر
 چاپ کرده است. کامل  به طور را

 
 ی آقای خمینیگذرنامه تصویر صفحات -2

به  ویزای ورود ی ایرانی آقای خمینیگذرنامه 13و  11و 5، 1صفحات 
، 1،11،11به تاریخ ، ورود به کویت مهر، تهیه شده بود که قبل از سفر، کویت را

، یا ابطال اجازه ورود، «ملغی»مهر  و نیز، یعنی همان روزی که ما وارد مرز شدیم
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اولی  :دو مهر دیده می شود، 11در صفحه  دهد.را نشان می، بر آن زده شده است
و دیگری مهر خروج از  1،11،11مهر خروج از مرز عراق در صفوان به تاریخ 

 .6،11،11المللی بغداد در تاریخ فرودگاه بین
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 انجمن اسالمی دانشجویان در آمریكا و كانادا -1

 Muslim Studentsکانادا  اسالمی دانشجویان در آمریکا و انجمن

Association ًکه اختصارا MSA به همت  1961اولین بار در سال ، شود می نامیده
که در آن قاره ، از جمله ایران، ای از دانشجویان مسلمان از کشورهای اسالمی عده

های اسالمی  به تحصیل اشتغال داشتند و با به هم پیوستن تعدادی از انجمن
تأسیس یافت و به سرعت مورد استقبال ، های آمریکا دانشجویان در دانشگاه

کرده مقیم آمریکا قرار گرفت. و به ن و به طور کلی مسلمانان تحصیلدانشجویا
بلکه در میان مجامع ، ها نه تنها در سطح دانشگاه، یک سازمان فعال اسالمی

اسالمی آمریکا تبدیل گردید و مرکز تجمع مسلمانان مقیم آمریکا و یکی از 
لد دوم خاطرات های فعال و عمده حرکت اسالمی در قاره آمریکا شد. در ج ستون

 . امداده توضیحاتی انجمن این درباره درغربت سال 11 –
 

 موهن حاج سید احمد خمینی آقا مطالب -5

 11نماز جمعه در  یسخنان پیش از خطبه آقای حاج سید احمد خمینی در
در شرح سفر تاریخی آقای خمینی به پاریس مطالبی نادرست و دور از  69بهمن 

اساس نسبت به اینجانب ایراد  واقعیت و در قسمتی همراه با تهمت و افترای بی
 هایی از آن در همان زمان به شرح زیر در رجانیوز منتشر شد:که قسمت، نمود

در  -شبكه ایران - راهیم یزدیهای اب ماجرای دروغ -رجا نیوز 
قسمت اول و دوم این مقاله مروری داشتیم بر ادعاهای دروغین ابراهیم یزدی در 

-و بیان کردیم که او گرچه سعی می مورد هجرت آقای خمینی از نجف به پاریس

کند خود را اولین پیشنهاددهنده این موضوع نشان دهد ولی تصریحات کتبی و 
خط بطالنی است بر ، اج احمدآقا و دیگر مالزمان ایشانشفاهی آقای خمینی و ح

برخی دیگر از ادعاهای یزدی و جالل الدین ، این ادعاها. در این قسمت پایانی
 :کنیماین سفر را مطرح و نقد می یفارسی درباره

ترین دالیلی که یکی از مهم! شودگفتن خسته نمی مردی كه از دروغ
تذکر آقای خمینی در ، ادعای یزدی مطرح شد در قسمت قبل مبنی بر پوچ بودن

شان چند تنامهوصیتنامه شان بود. همانگونه که ذکر شد ایشان در انتهای وصی
ها ادعا بعضی، از قرار مذکور»: ها این استشوند که یکی از آننکته را یادآور می

از این دروغ است. من پس ، اند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده کرده
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زیرا در کشورهاى ، با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، برگرداندنم از کویت
اسالمى احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ شاه بودند ولى پاریس این احتمال 

 ( 131صفحه، 11 جلد، آقای خمینی یصحیفه) «نبود.
 مهابراهیم یزدی باز هم با جسارت به ادعاهایش ادا، اما با این همه

هایی از آن قبالً که بخش سیاست روزی اش با روزنامهدهد. وی در مصاحبهمی
در وصیتنامه آقای خمینی آمده است تصمیم »ال که: ؤدر پاسخ به این س، ذکر شد

های  سفر به فرانسه در مشورت با حاج احمدآقا گرفته شد. آیا این منافاتی با حرف
گوید و استناد  احمدآقا این را در جایی میمرحوم حاج »گوید: می« شما ندارد؟

گوید: کسی  گوید؟ می آقای خمینی. این وصیتنامه چه می یکند به وصیتنامه می
مرا به پاریس نبرد. من با احمد مشورت کردم و بعد تصمیم گرفتم. حرف ایشان 

دهنده هم درست است. این به این معنا نیست که من ]یعنی یزدی[ پیشنهاد
پاریس ی بصره با احمدآقا درباره در  آقای خمینی اینجاست که اگر سؤال ام. نبوده

و به آمریکا و ، ها نماینده ایشان بوده در آن جاکند با یزدی که سال مشورت می
سیاست  ی روزنامه) "ف عقل است. مشورت نکرده است؟ این خال، اروپا وارد است

مینی مشخص می شود که با اندکی دقت در کالم آقای خ( 11،1511، 11، روز
آنان  یاند که رفتن من به پاریس به وسیله ها ادعا کردهبعضی»اوالً در جمله 

دهنده است چرا امل بردن نیست بلکه عامل پیشنهادع، طبیعتاً منظور ایشان« بوده
در ثانی «. من با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم»گویند: می ادامه در که

مشورت »به « اولین پیشنهاددهنده»یزدی با لطایف الحیل موضوع را از ادعای 
که ما منکر مشورت نمودن آقای خمینی با  دهد. در حالیتغییر می« دهنده

مرحوم حاج احمدآقا این را در »دیگران نیستیمو سوم اینکه یزدی می گوید: 
و بعد موضوع را به « کند به وصیتنامه آقای خمینی. گوید و استناد می می جایی

نامه کننده به متن وصیتکشاند. این در حالی است که مصاحبهنامه میوصیت
مرحوم حاج احمد در زمان حیات آقای خمینی ، اشاره کرده است و گذشته از آن

د ادعای یزدی مطرح آقای خمینی سخنانی در ر یو قبل از باز شدن وصیتنامه
را  الؤنموده بودند و اصالً استنادشان به وصیتنامه نبوده و در هر حال یزدی آن س

 .کندرا منحرف و به نفع خودش تأویل میگذارد و به نوعی موضوع پاسخ میبی

سید حاج  گویندالطائالت می، شرمییادگار آقای خمینی: با كمال بی
احمد خمینی به دلیل وجود این ادعا در زمان حضرت آقای خمینی و با احتمال 
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در همان زمان ، آینده آمیز یزدی و برخی دوستانش درتکرار ادعاهای تحریف
بر این موضوع تأکیدی ، این هجرت یای دربارهحیات آقای خمینی و طی نوشته

-ها با کمال بیبعضی، اوصافشیرین است که با تمام این »دو چندان نموده بود: 

اصالً ما به آقای خمینی گفتیم ! نویسیمها را میاعالمیه شرمی مدعی شدند که ما
ما گفتیم با شاه مبارزه کن و ! تا حکومت اسالمی را در نجف تدریس کنند

آقای -1کنم: و من در اینجا صریحاً اعالم می! ما و ما و ما! اینچنین هم مبارزه کن
صمیم به هجرت گرفتند و هیچکس حتی به اندازه سر سوزنی در خمینی خود ت

رفتن آقای خمینی به پاریس دخالتی نداشت. فقط من پاریس را در آن شب 
هایشان را خودشان اعالمیه تمام -1عنوان نمودم که آقای خمینی پذیرفتند.

 نویسند و آقای خمینی حاضرند و ناظر. اگر غیر از این بود ونوشتند و می می
هست تکذیب بفرمایند و اگر کسی مدعی است که آقای خمینی را به پاریس 

دروغ محض است ، آورده یا برده است و یا کلمه ای برای آقای خمینی نوشته است
کنم که در این صورت مطلب را آفتابی کند. چرا که در غیر این می و من خواهش

ین دو نکته تکیه کردم با صورت بعداً ادعایی پذیرفته نیست و اما من چرا روی ا
باشد این نوشتار که داستان هجرت آقای خمینی است خارج می یاینکه از عهده

تاریخ ما و مسیر  ]زیرا ]در صورت پذیرفته شدن این قبیل ادعاهای دروغین
در نتیجه نظام جمهوری اسالمی ما از مسیر اصلی و ، ها و انقالب ماتاریخی انقالب

پاید که حرکت اصیل و مردمی و خدایی ود و دیری نمیشاصیل خود منحرف می
آقای خمینی به یک حرکت سیاسی مترشح از غرب و شرق و یا این گروه مبدل 

پروا و تقوا گفته شد که در تمام حرکات و گردد. چنانچه گفته شد و چه بیمی
دوستان خرده نگیرند که ! سفرها این ما بودیم که در کنار آقای خمینی بودیم

آید و تو نسبت به آقای خمینی نمی سی در ذهنش هم چنین چیزهایی آن همک
برادران و خواهران عزیز تا آقای خمینی هست که خدا او را تا ! چرا عنوان کردی

هیچ کس از هجرت آقای  -1انقالب مهدی زنده نگه دارد باید روشن شود که: 
آقای  -1اشت.خمینی به جز من و تنی چند از دوستان معمم نجف خبری ند

خمینی خود تصمیم به هجرت به فرانسه را گرفتند و این حرکت به هیچ کس و 
های سیاسی چه داخل و چه ایرانیان خارج مربوط نیست. فردا هیچ یک از گروه

ادعا نشود که ما آمدیم تا آقای خمینی را راهی پاریس کنیم و یا به ما از ایران 
شود مبارزه کرد و از این ر فرانسه بهتر میگفته شد تا به آقای خمینی بگوییم د
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قبیل الطائالتی که اگر با بودن آقای خمینی روشنش نکنیم فردا از بزرگترین 
، دلیل آفتاب) «! انحرافات اساسی این انقالب و نهضت به شمار خواهد رفت

 ( 11یهصفح، نشرعروج

........اید نه آقای خمینیآقای فارسی شما فراموشی گرفته  

نتیجه آن که هجرت تاریخی آقای خمینی از نجف به پاریس از جمله 
از چندی توسط برخی مدعیان مالکیت  موضوعات تاریخی مهمی است که هر

 به توجه با و شودمی تحریف برای تالش خوشدست، انقالب به طرق مختلف
 طی که متقنی دالیل و اسناد وجود با و، خمینی آقای سفارش و موضوع اهمیت

داران انقالب است که از تحریف آن دوست بر، رفت هابدان اشارتی مقاله این
 .جلوگیری کنند

 
 3113بهمن  51 پاسخ به مطالب آقای حاج سید احمد خمینی -1

 بسمه تعالی 
 جناب آقای حاج سید احمدآقا

 69بهمن  11نماز جمعه در  یشما در سخنان پیش از خطبه، بعد از سالم
و ، در شرح سفر تاریخی آقای خمینی به پاریس مطالبی نادرست و دور از واقعیت

اساس نسبت به اینجانب ایراد نمودید که  در قسمتی همراه با تهمت و افترای بی
باشد. در حالی که در همسایگی ما در  و قانون می برانگیز و خالف شرعتعجب

انان فتنه بزرگی از خون و آتش و خرابی به راه افتاده است سرزمین اعراب و مسلم
و شبح و سایه وحشتناک خود را بر همه جا گسترده است و مسلمانان با 

صرف وقت و ، شوند های مخوف استکبار جهانی و ایادی آنان قتل عام می سالح
؟ تواند باشد کدام عقده می یتحریف حقایق چه لزوم و ضرورتی داشت و بازکننده

چه لزومی به تحریف حقایق بود؟ ، و بعد از گذشت سیزده سال در شرح آن سفر
همه کسانی که  تقریباً از زباندر مورد جزئیات آن سفر تاریخی مطالب فراوانی 

از طریق رادیو و  1531در اولین سالگرد انقالب در بهمن ، بودند ازآن مطلع
مطالبی به دفعات  ب نیز شخصاًگفته و پخش شده است. رهبر فقید انقال، تلویزیون

 ای از بیانات شما با آن مطالب منتشر اند. پاره بعد از مراجعت به ایران اظهار داشته
کردید چه بسا مرتکب  شده در تعارض است و اگر شما به آن مطالب مراجعه می

 شدید. این خطاها در ذکر آن وقایع نمی
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دهنده به رهبر فقید پیشنهادکار و نفی این واقعیت که ان شما در اما اصرار
دهد. این  انقالب برای سفر به پاریس این را قم بوده است هیچ چیزی را تغییر نمی

در ذهن آگاه مردم ایران و در حافظه تاریخ ضبط و ثبت است ، علم خدا واقعیت در
در نزد خداوند عزیز و ( عمل) فایده است. اگر آن و تالش برای تحریف آن بی

نه شما و ، ی محسوب شده باشد و از عامل آن پذیرفته شده باشدحکیم عمل نیک
تواند مانع اجر الهی برای صاحب آن عمل بشود و اگر  نه هیچ کس دیگری نمی

نیکوی اعمال بندگان است سپاس یا  یخداوند سمیع و بصیر پاداش دهنده
 چه اثری دارد؟ و کسی هم از این بابت از هیچ ناسپاسی شما و بندگان دیگر

ها هم موجبی برای دلتنگی  ای انتظار اجر و سپاس نداشته و ندارد. و ناسپاسی بنده
 و یاس از رحمت حق نیست.

گذشـته ذکـر برخـی از     اما برای روشن شدن ذهن جنابعالی و تجدیـدخاطر 
از آقای دعـایی   عزیز برادر 1531نکات ضروری است. در اوایل شهریور ماه سال 

ند که رهبر فقید انقالب مصمم به ترک عراق هسـتند  نجف تلفن زدند و اطالع داد
اند که در صورت امکان هر چه زودتر به نجـف بـروم. اقـدام بـرای      و از من خواسته

میدان ژاله شهریور و کشتار مردم در  11تهیه مقدمات سفر مصادف شد با وقایع 
علیـه  واشـنگتن  آمیـز در  و ضرورت اقدمات دفـاعی و انجـام تظـاهرات اعتـراض    

بیـت   یاست دولت آمریکا در حمایت از شاه و کشتار مـردم. سـپس محاصـره   سی
در سـر راه  ، کـه خبـرش را در انگلـیس   ، توسط عراق صورت گرفتآقای خمینی 

آقـای  هـا توسـط    نجف دریافت کردم. در اولین فرصت کـه از کـاهش محـدودیت   
 مطلع شدم به بغداد و سپس نجف حرکت کردم. و از طریق آقـای كویت از مهری 
 ابیطالـب  ابن موالی متقیان علیدر هنگام نماز صبحگاهی در حرم مطهر فاضل 

حرکت آقای خمینی و ترک نجف مطلـع شـدم کـه بالفاصـله بـه       یاز برنامه( ع)
ن آماده برای حرکت پیوستم. اگـر خاطرتـان   ااتفاق ایشان به بیت رفته و به مسافر

آقای خمینی و شما در صندلی عقب و ایـن بنـده در   ، باشد در ماشین آقای مهری
ای پیرامـون   صندلی جلو قـرار گـرفتیم. رهبـر فقیـد انقـالب بعـد از ذکـر مقدمـه        

فشارهای دولت عراق برنامه خود را برای سفر به کویت و از آن جا به سوریه بیـان  
و سوریه با مقامات دولـت  زاده  قطبنمودند. بنده برای ایشان جریان تماس آقای 

گـزارش کـرده و   ، عدم استقبال آنان را از سفر احتمالی آقای خمینـی بـه دمشـق   



 
 رانیبازگشت به ا 110

عازم آن کشور مقامات الجزایری برای تماس با زاده  قطبکه آقای ، اضافه نمودم
ای دربر نخواهـد داشـت.    است. اما به نظر اینجانب حرکت به این کشورها نیز فایده

کشورها اگر بیشتر از عراق نباشـد  وضع فشار و اختناق و مشکالت سیاسی در این 
کمتر هـم نیسـت. و بـه فـرض قبـول و تحمـل سـفر و اقامـت آقـای خمینـی در           

هایی فراوان اعمال خواهند کرد. و ارتباط ایشان بـا خـارج و    محدودیت، کشورشان
ایران حتی از سطح عراق هم کمتر خواهد شد. آن گاه نظرم را در مـورد سـفر بـه    

، ایتالیـا ، فرانسه بر آلمـان ، یح دادم با توجه به نکات مختلفاروپا بیان نموده و توض
از جهـت  ، انگلیس و هر جـای دیگـر تـرجیح دارد و مزایـای اقامـت در پـاریس را      

برشمردم. ایشان این پیشنهاد را نه رد کردنـد و نـه چیـزی کـه     ، اهدافی که دارند
در مـرز  ، راقابراز داشتند. در جریان سفر حـوادثی در مـرز عـ   ، عالمت قبولی باشد

سخنان مقـام دولتـی    ،(در ساختمان اداری گمرک مندلی، مندلیدر شهر ) کویت
در سـاختمان اداری سـازمان   ، صفواندر شـهر  ، عراقدر بازگشت به مرز ، كویت

اطالعــات عــراق در آن شــهر رخ داد. در اواخــر شــب آقــای خمینــی را بــه اتفــاق 
مهری به بصره بردند. برای آقای پور  فردوسیو امالیی جنابعالی و آقایان مرحوم 

و اینجانب نیز در آن شب حوادثی رخ داد. تا روز بعد که مـأموران عراقـی بنـده را    
منتقل ساختند در همان هنگـام کـه در دفتـر سـاختمان اداری     بصره نیز به هتل 

در عراقـی  در انتظـار تصـمیم مقامـات    صـفوان  در شهر عراق سازمان اطالعات 
اینجانب بار دیگر پیشنهاد خود را در مورد سـفر بـه   ، اشته بودندما را نگاه د، بغداد

آقای خمینی چیزی که حاکی از رد یا قبـول باشـد بیـان     عنوان کردم. بازپاریس 
بصـره  ننمودند. روز بعد که مأموران عراقی اینجانب را با ماشـین خـود بـه هتـل     

این بود که حضرت شخص جنابعالی اولین چیزی را که به من مژده دادید ، آوردند
قبول کردند. بـه همـین دلیـل    پاریس را برای سفر به  آقای خمینی پیشنهاد شما

اند که بعـد از مشـورت بـا شـما خودشـان تصـمیم        رهبر فقید انقالب عنوان کرده
توانسته است چنان تصمیمی را  گرفتند. معلوم است که جزایشان کس دیگری نمی

ایـد و از اوضـاع    ایشان با شما که اروپا را ندیـده اما آیا معقول است که ، اتخاذ نماید
آن جا خبر نداشتید مشورت کنند ولی با کسی که از مسائل و اوضاع و احـوال آن  

هـای   ها نماینده ایشان و مورد وثـوق و در تمـاس   و سال، دیار اطالعات وسیع دارد
ز طریق ای بوده است و خود ایشان ا حضوری و یا ارتباط مکاتبه یمختلف هر ساله
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هیچ صـحبتی و مشـورتی در مـورد    ، برودنجف خواسته بودند که به دعایی آقای 
این سفر ننماید؟ این که چرا از مشورت با بنده برای این سفر صحبت نشده اسـت  
پاسخش روشن است. زیرا مورد نداشت. مشورت با پیشنهاددهنده یـک امـر بـرای    

ند و لزومـی بـرای کسـب نظـر و     دانسـت  اتخاذ تصمیم معنا ندارد. نظر بنـده را مـی  
، بغدادبـه  بصره مشورت در آن مرحله نبود. البد به خاطر دارید که بعد از پرواز از 

بغـداد  در هتـل دارالسـالم   ها ما را بـه   عراقیفرودگاه بغداد و توقف کوتاه در 
، پـاریس بردند. در این هتل آقای خمینی نظرات و شرایط خود را برای اقامت در 

.. سـایر نکـات مـورد    .منزل برای اقامت و نه ورود به منزل هیچ فردی ونظیر اجاره 
توجه بیان داشتند و از من خواستند که مطلب به دوستان پـاریس منتقـل گـردد    

با آقای حبیبی صـحبت کـردم و ضـمن دادن خبـر     دارالسالم بنده از همان هتل 
 م کـه اوالً شرایط مورد نظـر را توضـیح دادم و اضـافه کـرد     وضعیت سفر به پاریس

سـر و صـدا صـورت گیـرد تـا موجـب        االمکان بـی  سعی کنند ورود به پاریس حتی
حتما با وکیل حقـوقی خـود بیاینـد و بـه اضـافه نکـات        ثانیاً، ممانعت ورود نگردد

های سفر کـه در همـان ایـام بـه طـور روزانـه        دیگری که جزئیات آن در یادداشت
ها در اینجا نیازی نیست. اما می آنباشد و به ذکر تما منعکس مینوشته شده است 

در هواپیمـای  ، باید متذکر شوم که جنابعالی در بیـان برخـی از رویـدادهای سـفر    
دولت فرانسـه   یدر فرودگاه پاریس در اولین دیدار نماینده، در فرودگاه ژنو، عراقی

 اید. های خاص قاطی کرده با غرض .. دچار خطا شده و احیاناً.با رهبر فقید انقالب
، ایـد  هایی که نثار اینجانـب کـرده   ها و افترائات و برچسب اما در مورد تهمت

سف شدم. نه از جهت خودم که الحمدهلل به هدایت الهی بر دیـن حقـش   أبسیار مت
 مـورد استوارم و به الطاف الهـی از جملـه احـرار و آزادگـان هسـتم و در آنچـه در       

دگارم را طـالبم. اسـتقالل   رای پرودهم رض ام و می ام انجام داده وظایف دینی و ملی
کشور و آزادی و سـعادت و بهـروزی ملـت بـزرگ ایـران و سـرفرازی و بیـداری و        

در حد یـک  ، هوشیاری تمامی مسلمانان را در نظر داشته و دارم و به خواست خدا
، ام و در راه حـق نامالیمـات   وظـایفم را انجـام داده  ، ضـعیف در برابـر حـق    یبنده

ها را بـه جـان خریـدارم و بـا اسـتعانت از پروردگـار        ها و توهین تهمت، ها ناسپاسی
 .کنم. افوض امری الی اهلل. ان اهلل بصیر بالعباد تحمل می
 بـر ، آن هم در سالروز انقالبی بزرگ، سفم این است که چنین سخنانیتأاما 

و تهمـت    زبان شما جاری گردید چرا که به فرض محال اگر بتوانید آنچـه را گفتـه  
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تـازه قبـل از هـر کـس هتـک حرمـت پـدر        ، توانیـد  کـه نمـی  ، ثابت کنید، اید زده
عکس آن اسـت. شـما   ، خدمت نیست، اید و این دوستی نیست بزرگوارتان را نموده

های سـال   اید که سال اساس خالف شرع و قانون را به کسی زده های بی این تهمت
مت کرده اسـت و بـه   در داخل و خارج از کشور در راه سربلندی اسالم و ایران خد

ایشان و مورد وثوقشـان بـوده اسـت. در دیـدارهای      یها نماینده سال، همین دلیل
و در دوران انقـالب از  ، حضوری سالیانه و در مکاتبـات خصوصـی قبـل از انقـالب    

شخص ایشان در شورای انقـالب بـوده اسـت. اگـر      یمعتمدین بوده است. نماینده
من از ایشان خداحافظی کردم و گفتم ، به ایران هنگام بازگشت، یادتان نرفته باشد

که در ایران دور شما را خواهند گرفت و نخواهند گذاشت این ارتباط باقی بماند. و 
یکی دو روز بعد از ورود به ایـران شـما   ! دیگر نیازی به من و امثال من نخواهد بود

قـل کردیـد کـه    انـد و از ایشـان ن   به دنبالم آمدید که آقای خمینی شما را خواسته
به همراه شما به دیدارشـان  «. آید مگر کار تمام شده است که فالنی نمی»اند:  گفته

سیس دولت موقت و مسائل متعـدد  أتکمیل اعضای شورای انقالب و ت مسألهآمدم. 
بنـده را بـه عنـوان نماینـده شـخص      ( بـار اول در پـاریس  ) دیگر بود. برای بار دوم

نمودند. و بعد از دریافت جـواب مثبـت از آقـای     خودشان در شورای انقالب تعیین
برای نخست وزیری تکلیف شـرعی بـه اینجانـب نمودنـد کـه در       مهندس بازرگان

کـه بعـد از   ، یت وزارت امور خارجه رامسؤولو ، یت نمایممسؤولدولت موقت قبول 
د و کسـی  استعفای وزیر قبلی در آن شرایط بحرانی به چند نفر مراجعـه شـده بـو   

سیاسـی و   یبرنامه» دانید که شما خوب می، بپذیرم. اگر کسی نداند، نپذیرفته بود
آقای خمینی را من تنظیم کرده و ایشان تصحیح و تنقـیح نمودنـد. کـه    « اجرایی

سیس گردید. شما به کسی این أ.. ت.بعدها بر طبق آن شورای انقالب و دولت موقت
، بوده اسـت سپاه پاسداران سس ؤکه طراح و م اید اساس را زده اتهامات پوچ و بی

طراح اصلی و اولیه برخی دیگر از نهادهای ، بوده است« روز قدس» طراح و مبتکر
بریـد؟ آیـا فرهنـگ     حال شما از این اتهامات چـه سـودی مـی    ....انقالب بوده است

 هــای عاریــت گرفتــه از  زدن اســالمی اســت؟ یــا فرهنــگ غوغاســاالری و برچســب
های غیرتوحیدی؟ فرهنگی که عناصر غیرمسلمان و معانـد بـا اسـالم و     بینیجهان
بر انقالب اسالمی ایران تحمیل کردند. اسالم کجا و فرهنگ تضاد اسـتالینی  ، ایران

 بینیـد دوازده سـال   کجا؟ فرهنگ سب و لعن و حذف و انحصـار کجـا؟ مگـر نمـی    
اسـت؟ مگـر    این فرهنگ سیاسی غیر اسالمی چـه بـه روز انقـالب آورده   ی سلطه
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بینید که این فرهنگ چگونه مثل یک موریانـه تمـامی روابـط برادرانـه حتـی       نمی
خـورد و از بـین بـرده و     میان دوستان و نزدیکان سیاسی خود شما را خورده و می

برچسب و تهمت زدن نیست. آیـا بـا    در ت داشتنأبرد؟ معیار انقالبی بودن جر می
توانید حل کنیـد؟ فقـر؟    خواهید و یا می اساس کدام مشکل را می این شعارهای بی

سوز اعتیاد جوانـان بـه   اجتماعی؟ بالی خانمان یها؟ ناامنی گسترده تنگی معیشت
حد و حساب دوران جنـگ تحمیلـی؟ نارضـایتی رو بـه      های بی مواد مخدر؟ خرابی

اید بیـرون   های عاجی که نشسته خصوصا جوانان؟ کدام را؟ از برج، رشد اقشار ملت
، توانیـد  تا ببینید و بفهمید چه خبر است. و اگـر نمـی  ، . به میان مردم بیاییدبیایید

 اساس به این و آن ره به جایی نخواهید برد. های بی بدانید با تهمت زدن
، کـنم  به شما نصحیت مـی ، به پاس خاطرات گذشته، صمیمانه، من دوستانه

مبتکر طرحی نو ، اید نشستهاکنون که به برکت نام و مقام پدر بزرگوارتان بر جایی 
باشید. طرحی که بتواند همه نیروها را برای دوران بازسازی جذب کند. اگر انقالب 

اگر ملت ایران بر استبداد سـلطنتی و اسـتکبار   ، اسالمی شکوهمند ایران پیروز شد
.. و زمانی نعمت الهـی  .مندی از الطاف الهی بود جهانی غلبه پیدا کرد به خاطر بهره

شدند که « جماعت»وحدت کردند و ، ین ملت شد که همه به هم پیوستندنصیب ا
و ، . امروز نیز اگر قرار است جمهوری اسالمی بـا افتخـار بمانـد   یداهلل مع الجماعه

های ملت به تحقق برسند و انبوه مشـکالت  ناایران کشور آزاد و آبادی گردد و آرم
.. .رد و آن جـذب همـه نیروهـا   تنها و تنهـا یـک راه وجـود دا   ، زیر پا گذاشته شوند

، زدن با تهمت و برچسب، با طرد، وحدت کلمه همه اقشار و نیروها است. با انحصار
رسد و  مایه کار مملکت به جایی نمی های بیمارگونه و با دادن شعارهای بی با رقابت

بلکـه  ، ها اسالمی نیسـت  جز سقوط به ورطه هالکت انتظاری نباید باشد. این روش
ق بارز نهی الهی اسـت کـه در قـرآن مجیـدش فرمـوده اسـت:وال تنـابزوا        از مصادی
 ( 11هجرات) بااللقاب

هایم را برای شما به صـورت نامـه    من مایل نبودم اعتراض و انتقادم و توصیه
دادم حضـوری مطـرح    بفرستم. با توجه به سوابق و خاطرات گذشـته تـرجیح مـی   

ایـن   و تلویزیون پخش گردید. دیگرسازم. اما سخنان شما به طور وسیعی از رادیو 
که دسترسی به برج عاج نشستگان میسر نیست. از آن جا که این نامه را به قصـد  

ام امیدوارم موجب تنبه و اصالح بشود. برای شما از خداونـد متعـال    اصالح قلم زده
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نمـایم.   آرزوی خدمت به اسالم و ایران و جلب رضای حـق سـبحانه تعـالی را مـی    
 .عباداهلل الصالحین والسالم علی

 ( ( ص) سالروز بعثت رسول خدا) 1111جب ر، 1569بهمن  11.دکتر ابراهیم یزدی
 

در مجموعـه ای از  فراموش کرده بود کـه قـبالً    حاج سید احمدآقا مرحوم
 11مـورخ   یدر ذیـل نامـه  ، «وعـده دیـدار  »های آقای خمینی تحت عنواننامه

های مبـارز  اخراج ایرانی» آورده است:مورد خروج از عراق چنین  در 1539اسفند 
به حضرت آقای خمینی پیشنهاد كنم در صورت اخـراج  از عراق موجب شد 

م. بیشتر در ذهنم یهای اسالمی اجازه اقامت بگیردر یكی از كشور، ایشان
 .«سوریه یا لبنان و در مرحله بعد پاكستان بود

 
 خمینیصدای ردنك از دستور شاه برای خاموش امامیروایت شریف-3
ی رئیس مجلس منحله امامیمهندس شریفمنزل  اسناد به دست آمده از 
مسائل  مورد حقایق بسیاری در پرده از نخست وزیر سابق رژیم سابق سنا و

این  مبارزه با میهنی در های ملی وچگونگی رابطه شخصیت مختلف مملکتی و
سند به دست آمده  هزاران مدرک ومیان  ای که دربرابر نامه .داردرژیم فاسد برمی

خیابان دولت  ی مسجد محمدیهكمیته درکه هم اکنون  امامیخانه شریف از
خفه  دستور»به قول خود  یک بار دیگر 33شاه سابق درسال ، شودنگهداری می

، این نامه اشرف صادرکرده بود درنجف در صدای به حق امام خمینی را« کردن
، عراق سفارت ایران در –خارجه  نگ وزارت امورروی کاغذ ابریشمی سفید ر

 به وزارت امور، بغداد، عراق در 1533سال  کبیر ایران در سفیر صادق صدریه
 :نویسدخارجه می

 علیه رژیم فعالیت شدیداً عراق ساکت نیستند و اهلل خمینی درآیت»
ما روشن  تا تکلیف این زمینه صادر خواهشمند است دستوری در کنند ومی

 «.شود
روزی مبارزه شبانه گیر وفعالیت پی»:کندایران دراین نامه تأکید می سفیر

« .آورده است عراق بوجود در ئی راهانجف علیه رژیم نگرانی اهلل خمینی درآیت
 ، امامیحاشیه این نامه خطاب به شریف خارجه عباس خلعتبری در وزیر امور
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شاه بوده  از ترین مهره رژیم بعدقوی ومؤثرترین ، اسناد موجود ای که برابرمهره
 «.روشن بفرمائید را مسألهها این شرفیابی خواهشمند است در»:می نویسد، است

به »:نویسدنامه می گوشه دیگری از پاسخ این درخواست در در امامیشریف
 عراق و کبیر ایران در درپاسخ درخواست سفیر، گوشه دیگر در« .رسدعرض می

محمدرضا پهلوی نوشته ، امامیتقاضای شریف خارجه و امور درخواست وزیر
ی کمیته این نامه در «را خفه كنید برای چندمین بارگفتم این صدا»:است

 .«کنیم چاپ امیدواریم بتوانیم اصل نامه را شود وداری میپاسداران نگه

 
 راق عت اعزامی حسن نیت ساواك به أگزارش محرمانه هی-30

 تی از طرف ساواک بعد از ظهر روز دوشنبهأصادره هیدر اجرای اوامر 
ت أبه بغداد عزیمت و گزارش رسیده از رئیس هی( شاهنشاهی( 1351) 11،1،31)

اعزامی حاکی است: مذاکراتی به مدت سه ساعت و نیم با سعدون شاکر به عمل 
آمد که موارد زیر قابل توجه بود. مراتب تشکر رئیس سازمان اطالعات و امنیت 

سعدون شاکر  های معموله ابالغ شد.ایران به سعدون شاکر به مناسبت همکاری
اساس توافق الجزایر و تقویت مراتب  اقدامات اخیر در مورد خمینی را صحیح و بر

از مندرجات جراید ایران علیه عراق در این  داند.همکاری و حسن همجواری می
ی وضع درباره، عکس خمینی ی مطالب وی نمونهمند بود. با ارائهمورد گله

که آزادی مطبوعات خوب  مطبوعات در ایران توضیح داده شد. وی با قبول این
د خیانت و زناست درج مطلبی را که به اساس موجودیت و مصالح ملی لطمه می

هایی کرده و او را فردی با خمینی مالقات دانست.غیرقابل چشم پوشیدن می
داند و عقیده دارد که او به هیچ های خود میسرسخت و مصمم در تعقیب نقشه

خمینی در مقابل تذکرات  کند.های خود انصراف حاصل نمیوجه از تعقیب هدف
هم اهل سیاست ، او که تکلیف کرده بود فعالیت سیاسی را ترک کند گفته من

 یعنی رفع محدودیت نسبی از او و ، هستم و هم مذهبی. موضوع درخواست
مطرح ، شورای فرماندهی انقالب تر را قرار شد درمدتی بیش داری وی براینگه

های کند اما عقیده داشت که آزاد گذاشتن خمینی سبب تجری او و انجام فعالیت
وجود خمینی را در عراق برای ایران و عراق  شدید علیه ایران و عراق خواهد شد.

مشکالت بیشتری   داند ولی عقیده دارد اگر به جای دیگر برود احتماالًمضر می
خمینی ویزای خروج گرفته ولی تاریخ خروج او دقیقاً مشخص  فراهم خواهد کرد.



 
 رانیبازگشت به ا 117

نیست و هر آن ممکن است از عراق خارج شود. او اظهار نمود اگر خمینی قصد 
 خروج داشته باشد دولت عراق قادر به جلوگیری از تصمیم نیست. 

مراتب به نخست وزیری  اقدامات انجام شده: ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.
 اعالم گردیده است.

 
 جمال شمیرانی به دكتر سنجابی ینامه -11

تاریخ: ، 111شماره:  جناب آقای كریم سنجابی ـ وزیر امور خارجه
 پیوست دارد - 11،1،31

ی وقت برای آقای امیرخسرو افشار وزیر خارجه 3125در مهرماه سال 
سازمان ملل متحد به نیویورک آمد و شرکت در اجالس سی سوم مجمع عمومی 

سه ) ی چندین کشور از جمله عراقبا وزرای خارجه در فاصله اقامتش در نیویورک
کیسینجر اسرائیل و هلند و هم چنین با هنری، انگلیس ،(دو بار) . آمریکا(بار

مالقات و مذاکره نمود. سپس جریان این مذاکرات را با کلید ویژه با قید به کلی 
رساند. با این که وی  محمدرضا پهلویز طریق دفتر مخصوص به اطالع سری ا

اش های تلگرافیکید و مراقبت فراوان کرده بود که به هیچ وجه از گزارشأت
که حدس ، عضو این نمایندگی علی اشرف مجتهدفتوکپی گرفته نشود آقای 

به  زده بود در مقتضیات حساس وقت بایستی مذاکرات امیرخسرو افشار مربوط
از ، مسائل بسیار مهمی بوده باشد با اعتقاد به اصالت انقالب ایران و به پیروزی آن

 شود ازیک فرصت خیلی کوتاه موفق می ی خود با استفاده ازانگیزه میهن پرستانه
های مورد بحث فتوکپی بگیرد که نسخ آن از لحاظ اهمیت مسائل برخی از تلگراف
عالی به ی جنابی مذکور برای مالحظهخارجه وزیر« مذاکره»ی مطروحه و نحوه

های تلگرافی رود در حال حاضر از این گزارشگردد. تصور نمیپیوست ایفاد می
ی رمز وزارت امور خارجه و همچنین دفتر هیچ گونه اثری در دبیرخانه و یا اداره

ای ها مقالهاساس همین تلگراف آقای مجتهد بر ضمناً مخصوص موجود باشد.
که آن را نیز  تهیه نموده« عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»ت عنوان تح

دانند برای آگاهی مردم دارد تا به هر نحوی که مقتضی میبه پیوست ارسال می
 جمال شمیرانیکاردار موقت ـ  ایران از آن استفاده به عمل آید.
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 نامه آقای علی اشرف مجتهد شبستری به دكتر سنجابی-35
 دكتر كریم سنجابی ـ وزیر محترم امور خارجه جناب آقای 

احتراماً همان طوری که خاطر عالی مستحضر است همه ساله به هنگام 
اجالس مجمع عمومی وزرای خارجه همه کشورها از جمله ایران در آن شرکت و 

 نمایند. نطقی ایراد می
شرکت ی وقت برای نیز امیرخسرو افشار وزیر خارجه 1531در مهرماه سال 

در اجالس سی و سوم به نیویورک آمد و درفاصله اقامتش در نیویورک با قرار یا 
ی کشورهای به اصطالح دوست شتافت. از بدون قرار قبلی به دیدار وزرای خارجه

ونس وزیر خارجه آمریکا و جمله سه بار با وزیر خارجه عراق و دو بار با سایروس
اسرائیل و هلند مالقات و مذاکره ، ای انگلیسی کشورهیک بار نیز با وزرای خارجه

های لرزان نمود. جریان این مذاکرات را که همه در راه استواری بخشیدن به پایه
حکومت طاغوتی بود با کلید ویژه با قید به کلی سری از طریق دفتر مخصوص به 

 رساند. اطالع شاه سابق می
کرد که به هیچ وجه از کید و مراقبت فراوان میأوجود این که وی ت با

 جانب چون در خیانت و  هایش کپی گرفته نشود اینتلگرافات و گزارش
ها و دیدارها و فروشی او تردید نداشته و مطمئن بودم که تمام فعالیتوطن

هایش بر ضد انقالب راستین ملت ایران و به نفع استعمار و استبداد است گزارش
ه توانستم از برخی از تلگرافاتش فتوکپی بگیرم با استفاده از یک فرصت خیلی کوتا

گردد. به قرار اطالع در حال حاضر از این که به پیوست تقدیم حضور آن جناب می
ی رمز وزارت امور خارجه و هم ه و ادارهتلگرافات هیچ گونه اثری در دبیرخان
عدو شود »ای نیز تحت عنوان مقاله ضمناً چنین دفتر مخصوص موجود نیست.

ی های وی با وزرای خارجهبر اساس گزارش مالقات« ب خیر اگر خدا خواهدسب
عراق و آمریکا و انگلیس و اسرائیل تهیه نموده ام که چنان چه موافقت فرمایند 

ها های رژیم سابق برای چاپ به یکی از روزنامهبرای افشای هر چه بیشتر خیانت
 علی اشرف مجتهد -حترامات ارسال گردد. منوط به امر عالی است. با تقدیم ا
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 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد -31
 علی اشرف مجتهد شبستریتهیه کننده: 

با فراهم آوردن مقدمات اخراج خمینی از عراق  »امیرخسرو افشار:
 «.ترین خدمت را به شاهنشاه آریامهر انجام دادمبزرگ

ی سفارتش در لندن ی دورهی شاه که پس از خاتمهافشار وزیر امور خارجه
دانست و در نوکری و و مراجعت به مرکز هیچ پستی جز وزارت را الیق خود نمی

بوسی بوسی به پایزاد بودن از سلف خود نیز پیشی گرفته و از دستغالم خانه
ترقی کرده بود. پس از انتصاب به وزارت هر چه بیشتر سعی داشت تا بتواند در 

مقداری خود را به قرب جوید و چاکری و بیت« ذات اقدس همایونی»پیشگاه 
 اثبات رساند. 

که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  1531در مهرماه سال 
با کسب اجازه از پیشگاه »، به نیویورک آمده بود عالوه از شرکت در مراسم مجمع

ی اغلب کشورها به طور خصوصی مأموریت داشت که با وزرای خارجه« مبارک
هم چنان تصمیم « اعلیحضرت همایون شاهنشاه»قات نموده و اعالم دارد که مال

دارند که ایران را در جهت آزادی بیشتر و دموکراسی کامل پیش ببرند و با وجود 
 ی تحریکات خارجی و داخلی با آن مواجهمسائل و اشکاالتی که در نتیجه

روحانیان ایران ایم سیاست اعطای آزادی شاهنشاه ادامه خواهد داشت. شده
باشند ولی عوامل کمونیستی در طرفدار رژیم سلطنتی و پشتیبان شاهنشاه می

نمایند و یک نفر از روحانیان مقیم عراق پشت پرده برای تحریک مردم فعالیت می
ها همکاری که مسبب واقعی است و عقده و غرض شخصی دارد با مارکسیست

رسند. چه یان ناراضی و ناراحت به نظر میها نیز از این جرکند و عراقینزدیک می
گزارش تلگرافی مالقات  13الی  1سطور ) نمایند.خطر را برای خودشان حس می

ی هایش با وزرای خارجهی هلند در نیویورک که در مالقاتافشار با وزیر خارجه
 .( سایر کشورها نیز همین مضمون را تکرار نموده است

ی در نیویورک سه بار با وزیرخارجه وتاه مدتشوجود اقامت ک افشار خائن با
بوسی به شرف با عرض پای»عراق مالقات نمود. وی ضمن گزارش اولین مالقاتش 

 رسانید که:عرض می
ی سیاسی است در این زمینه به ایشان گفتم كه این شخص پناهنده»

المللی در باب فعالیت پناهنده سیاسی صراحت دارد به كه قوانین بین
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ه قراردادهای دوستی بین ایران و عراق و روح اصولی كه بین ذات عالو
گذاری شده و شاهنشاه و جناب صدام حسین پایه اعلیحضرت مبارك

بند آن هستند و هم چنان كه از طرف ایران در تحكیم ایران و عراق پای
دانیم كه شما نیز مساعی آید میاین روح و اصول اهتمام كامل به عمل می

برید و بیانات امروز شما در تأیید آن است. در آن راه به كار میخود را 
های مستمر این شخص تضاد با آن ندارد؟ به وزیر خارجه حال فعالیت

پرسم اگر وضع معكوس گفتم قبل از آنكه به من جواب بدهید از شما می
آن بود و یک نفر از اتباع مذهبی سرشناس عراق مثالً آبادان و یا اهواز را 

داد ركز تحریكات وسیع علیه دستگاه رهبری و رهبران شما قرار میم
شما چه انتظاری از ایران داشتید؟ وزیر خارجه عراق پس از قدری مكث 

رتبه دستگاه گفت باز همین چند روز قبل بود كه یكی از مقامات عالی
رهبری عراق او را دید و به او اخطار نمود كه فعالیتش مغایرت با مصالح 

 ق دارد و باید خاموش بنشیند. گفتم تا هفته قبل كه تهران بودمعرا
دانید عده زیادی به نام او فعالیت دانم كه خاموش نشده بود. گفت میمی

نمایند. در جواب طرف او مصاحبه می داشته به نام او اعالمیه پخش و از
های او با مخبرین خارجی كند به عالوه مصاحبهگفتم چرا تكذیب نمی

گذارد. گفت ها نمیان صریح و علنی است كه موردی برای این حرفچن
های مخرب او ارائه دهید دست ما را قوی چنانچه مداركی دال بر فعالیت

خواهد كرد. چند مدركی كه همراه خود آورده بودم به ایشان داده گفتم 
 .( 32الی  35سطور ) فرستمنوارهایی هم داریم كه برای شما می

« خاک پای ملوکانه»ر استعمار طی گزارش سومین مالقاتش به افشار نوک 
 چنین معروض داشت: 

وزیر خارجه عراق اظهار داشت تمام مطالب شما را به اطالع »
دستگاه رهبری عراق رسانیدم و تاكنون سفارت شما در بغداد باید اطالع 

كرده داده باشد كه دولت عراق همان طور كه گفته بودید به خمینی ابالغ 
المللی باید از هرگونه است كه او پناهنده سیاسی است و طبق موازین بین

گاه او تحت فعالیتی علیه ایران خودداری نماید و به همین مناسبت اقامت
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نظر پلیس قرار گرفته و رفت و آمد ایرانیان به منزل او كامالً تحت كنترل 
 .( 33الی  2سطور ) «شودو ممانعت می

رسید و خود را در انجام ها خیلی راضی به نظر میمالقاتاز این  افشار
دانست. او که خودبینی و تبخترش مأموریت خیانت به وطن و ملت موفق می

عبیدانه ، داد حتی با معاون وزارت امور خارجه در یک هتل اقامت گزینداجازه نمی
ها ت و از آنرف( ی آمریکا و انگلیسوزرای خارجه) و خادمانه به مالقات اربابانش

 وزیر  اوونقید و شرط از محمدرضا شاه خائن گرفت. نیز قول حمایت بی
 ی انگلیس در مالقاتش با افشار اظهار داشت: خارجه

ممكن است انگلستان بعضی اوقات با دوستان خود اختالف سلیقه و »      
دیمی قنظر پیدا كند ولی بخصوص در روزهای سخت هیچگاه دوستان 

نماید و ایران در زمره دوستان نزدیک انگلستان است. ما رها نمیخود را 
های ها مخالف بوده و هستیم و در سالهای ارتجاعی آنبا مالها و سیاست

 «ایم.ها روشن كردههای خود را با آنحساب 3310
 ( 2الی  3سطور  5صفحه ) 

 مده: در گزارش مالقات افشار با سایروس ونس نیز چنین آ
ادامه موضوع گفتم امینی در روزهای اخیر رویه سابق خود را كه در »

-دایر بر تأیید لزوم رعایت قوانین اساسی ایران بود تغییر داده و حاال می

گوید اگر مأمور تشكیل دولت بشود قوای امنیتی و نظامی باید در اختیار 
بلكه باشد او باشند در صورتی كه این امر نه تنها مخالف قانون اساسی می

محال و ممتنع است كه قوای مسلح كشور فرمانده و امردهنده دیگری به 
همایون شاهنشاه را قبول نمایند. ونس ضمن  اعلیحضرت جز ذات مبارك

تصدیق امر اظهار تعجب نموده سپس اظهار داشت آمریكا برای هر گونه 
فرمایند كه ما بتوانیم انجام دهیم كمک یا اقدامی كه شاهنشاه فكر می

توانیم بنماییم و خواهش نمود ال نمود برای شما چه میؤآماده است و س
عرض پیشگاه  ضمن تقدیم احترامات او چاكر این امر را مخصوصاً بشرف

 3سطور  35و صفحه  32الی  33سطور  33صفحه ) «.مبارك ملوكانه برساند
 ( 2الی 
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با کیسینجر الحال شاه در واشنگتن وی به اتفاق اردشیر زاهدی سفیر معلوم
که ) ی سابق آمریکایح وی برخوردار شدند. وزیر خارجهنیز مالقات نموده و از نصا

 پشتیبانی و با تجهیز« ایران ژاندارم خاورمیانه»به اتفاق نیکسون از سیاست 
آن را تقویت ، ترین سالح های دنیاحد و حساب ارتش شاه به آخرین و پیشرفتهبی
 چنین گفتگویی داشته:با شاگردانش ( نمودندمی

 در كشوری مثل ایران اشتباه است كه قدرت از شاه منتزع گردد.»
ها را در دست داشته باشند. به شاهنشاه باید تمام قدرت اعلیحضرت

ال نمود كه آیا ارتش وفادار بوده و وفادار خواهد ماند كه از طرف ؤكرات س
طلق ارتش داده نثار پاسخ الزم دال بر وفاداری مجناب زاهدی و جان

 ( 5الی  1سطور ) «.شد
بهره نماند و ی اسرائیل نیز بیوزیر خارجه موشه دایانافشار از فیض وجود 

 بخشی از مذاکراتشان این طور بوده:
نثار ضمن ال كرد و جانؤدایان راجع به جریانات اخیر ایران س»

اجباراً تشریح وضع اظهار داشتم كه با وجود مشكالت و بهای گرانی كه 
همایون شاهنشاه تصمیم دارند كه  اعلیحضرت ،باید پرداخت شود

های بیشتر و پیشرفت به طرف دموكراسی كامل و سیاست دادن آزادی
سفانه این أمت، های پیشرفته خود را هم چنان ادامه دهندهم چنین برنامه

 های بزرگ در این مدت كوتاه برداشتهنكته را بیاید اضافه نمایم كه قدم
شده ولی از طرف مخالفان مورد قدردانی قرار نگرفته است ولی در هر 
صورت دلسرد نخواهیم شد و در جهت رفاه مردم كماكان جلو خواهیم 

 رفت. 
وزیر خارجه اسرائیل با تأیید این سیاست گفت ما احترام خاصی 

همایون شاهنشاه داریم و معتقدیم كه شاهنشاه یكی از  اعلیحضرت برای
باشند. ن سیاستمداران و رهبران خردمند و با شهامت دنیا میتریبزرگ

گفت هیچ كشوری در طول یک زمان محدود به اندازه ایران به جلو نرفته 
است و توفیق شاهنشاه در ایجاد یک تحول بزرگ و تامین رفاه مردم و 

 باشد. پیشرفت مملكت واقعاً و حقاً قابل ستایش می
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مراتب احترام عمیق او را به پیشگاه دایان از چاكر تقاضا كرد 
ال نمود آیا ارتش ایران در مقابل مبارزه ؤشاهنشاه معروض دارم. سپس س

با عوامل كمونیست و مخالفان چه وضعی دارد؟ گفتم قوای مسلح كشور 
 به طور قاطع و یكصد درصد نسبت به فرمانده معظم و محبوب خود یعنی

باشند و بالتردید رمانبردار میهمایون شاهنشاه وفادار و ف اعلیحضرت
شاهنشاه و حفظ  اعلیحضرت برای هرگونه جانبازی در پشتیبانی از

وزیر خارجه اسرائیل قبل از  استقالل كشور آمادگی بدون تامل دارد.
خاتمه مالقات گفت نماینده جدید اسرائیل كه مأمور تهران شده مرد 

ت او را ببینم و بار مجرب و خوبی است و تقاضا نمود كه چاكر در مراجع
 «.دیگر قدرت رهبری و شخصیت و شهامت شاهنشاه را ستایش نمود

 1الی  2و سطور  1صفحه  1الی  3و سطور  2صفحه  31الی  1سطور )
 ( 5صفحه 

 : افشار در آخرین روز اقامتش در نیویورک سرمست از باده پیروزی گفت
چون همین  ترین خدمت را به شاهنشاه آریامهر انجام دادمبزرگ»

 «. روزها خمینی را از عراق بیرون خواهند كرد
 سپس روی به یکی از همکاران خود کرد. با لحنی فاتحانه اضافه کرد:

تلفن كنید كه ( سفیر وقت رژیم شاه در پاریس) آقا فوراً به بهرامی»
 «.به چه دلیل به استقبال خمینی نرفته است

عراق به فرانسه فراهم  و چنین بود که موجبات عزیمت آقای خمینی از 
در عین حالی كه مایل » :طوری که خود آقای خمینی فرمودند گردید و همان

نبودم از دول اسالمی خارج شوم اما خداوند تقدیر كرده بود كه مسائل در 
اطراف آن جا به طور وسیع در همه جای دنیا پخش شود و خبرنگاران از 

شد و مخصوصاً از عالم هجوم آورند كه گاهی روزی چندین مصاحبه می
و ما مسائل ، به سراسر آمریكا و بعضی بالد دیگر .آمریكا پخش كردند

ایران را در آن جا روشن كردیم به طوری كه بسیاری از ابهامات كه به 
 وسیله تبلیغات سوء اجانب ایجاد شده بود در آن جا رفع شد. محمدرضا

میلیون دالر برای تبلیغات گذاشته بود و  300از قراری كه شنیدیم سالی 
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این تبلیغات دامنه دارد و همه جای دنیا بر ضد ملت و روحانیت بوده و ما 
در این چند وقتی كه در پاریس بودیم این مسائل را تقریباً حل كردیم و 

های ملت های خارج وها مسائل را برای مملكتها و نوشتهاین مصاحبه
ت أقسمتی از بیانات آقای خمینی در دیدار با هی) «.خارج روشن كرد

 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.( 1،52،3125كویتی در 
 

امور رای وز اامیرخسرو افشار ب یمحرمانه مذاكراتگزارش  -31
مهرماه  5)انگلیس، فرانسه ـ بدون تاریخ ،(25مهرماه  1)هلند ـ  یخارجه

مهرماه  35)عراق ،(25مهرماه  3)عراق ،(25مهرماه  1) رسینجیك ،(25
 های اردشیر زاهدی به شاهو تلگرام( 25مهرماه  31)آمریكا ،(25

 
 

همایون  اعلیحضرتپیشگاه مبارك بندگان - 3،5،25-1500 :شماره
 شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه

با كسب  جناب آقای معینیان ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی
شرف عرض پیشگاه مبارك شاهنشاه بوسی از اجازه و عرض پای

نثار به عمل گذراند كه با وزیر خارجه عراق مذاكرات مفصلی غالم جان می
آورد. ابتدا وزیر خارجه شروع به صحبت نمود و گفت كه تصمیم دستگاه 

ثباتی وضع در رهبری عراق از باال تا پایین آن است كه آشفتگی و بی
صلحت عراق نخواهد بود و وضع ایران نگرانی زیادی برای عراق ایران به م

دارد به وجود آورده و این نكات را با صداقت و صراحت تمام بیان می
به سهم خود در كمک كردن به آرامش وضع در ( ناخوانا) ...بنابراین عراق

نثار راجع به وضع فعلی ایران به عمل خواهد آورد. پس از توضیحات جان
 ...ه مطاع شاهنشاه در دادن آزادی و خطراتی كه در بین استو اراد

مركز تحریكات علیه قانون اساسی از طرف ( ناخوانا) ...به ایشان( ناخوانا)
علناً  ،(ناخوانا) ...اشرف سكنی گزیدهگیرد كه در نجفشخصی انجام می

مردم ایران را علیه قانون اساسی تحریک به قیام می نماید ـ روحانیون 
اهلل خریدار بیشتر ندارد چنانچه او مسلماً آیت( ناخوانا) ...ایران صرف در
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خویی را كه از او مقام باالتر دارد از قرار معلوم به كنار زده و با كینه 
، پروراند. از هیچ اقدامشخصی كه علیه قانون اساسی ایران در دل می

با تصمیمی علیه قانون اساسی ایران روگردان نیست در چنین وضعی شما 
سازید در این زمینه به ایشان گفتم می اید چگونه آن را منطبقكه گرفته

المللی در باب فعالین اگر این شخص پناهنده سیاسی است كه قوانین بین
پناهنده سیاسی صراحت دارد. به عالوه قراردادهای دوستی بین ایران و 

ید ولی مصالح عالیه شما هم مسائلی دار( ناخوانا) ...عراق و روح اصولی كه
نماید كه تصمیمی گرفت و حتی به آن اصول بین شما و ایران ایجاب می

توان راه پیدا كرد. اصل دانیم همیشه میهر دو طرف خود را مقید می
دیپلماسی همین است شما و من هم تا چند روز دیگر در نیویورك 

یگری هستیم و با كمال میل به دعوت شام شما خواهم آمد و فرصت د
ها الزم برای ادامه مذاكره در نیویورك خواهیم داشت به عالوه این تماس

نفع دو كشور در نزدیكی هر چه بیشتر ، است همچنان ادامه داشته باشد
با تأیید مطالب باال و گرفتن مداركی كه به ( عراق) باشد. وزیر خارجهمی

ن را باز مالقات ایشان داده بودم خداحافظی نمود تا آنكه هفته آینده ایشا
؟؟. غالم جان نثار با وجودی كه چند نوار همراه خود داشتم ؟، نمایم

معذالک برای مزید اطمینان بیشتر نوارها را تسلیم نكردم و وقتی دو 
سفانه گوینده نوارها دو نفر بودند كه أمرتبه نوارها را استماع نمودم مت

راحت بود فقط از دو صدا و لهجه ابداً شباهت نداشت و مطالب هم فاقد ص
توان استفاده كرد در صورتی كه در تهران شنیده بودم جمله آن می

از او در دست است در این زمینه عرایضی دارم كه ( ناخوانا) ...نوارهای
بوسی با كسب اجازه از شرف عرض از پیشگاه مبارك هنگام افتخار پای

 نثار. شاهنشاه خواهم گذراند. غالم جان
 مذاکرات مجدد خود را با وزیر، افشار در تلگراف دیگری به شاهامیرخسرو 

 ی عراق به شرح زیر گزارش کرده است:خارجه امور
حضرت اعلی تلگراف توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی پیشگاه مبارك

بوسی با كسب اجازه و عرض پای همایون شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه
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نثار امروز برای گذراند كه جاناز شرف عرض پیشگاه مبارك شاهنشاه می
-بار سوم با وزیر خارجه عراق مالقات داشتم یک بار ایشان میهمان جان

همان او. مالقات امروز به منظور تودیع انجام ینثار منثار بود و یک بار جان
گرفت. در این مالقات وزیر خارجه عراق اظهار داشت تمام مطالب شما را 

عراق رسانیدم و تاكنون سفارت شما در بغداد به اطالع دستگاه رهبری 
باید اطالع داده باشد كه دولت عراق همان طور كه گفته بودند به خمینی 

المللی ابالغ كرده است كه او پناهنده سیاسی است و طبق موازین بین
باید از هرگونه فعالیتی علیه ایران خودداری نماید و به همین مناسب 

لیس قرار گرفته و رفت و آمد ایرانیان به منزل او گاه او تحت نظر پاقامت
شود. از وزیر خارجه عراق به مناسبت این كامالً تحت كنترل و ممانعت می

اقدام تشكر نموده اظهار داشتم امید است این اقدام ادامه داشته باشد و 
با كسب  نمایم با شما در تماس خواهم بود. ضمناًبه تهران كه مراجعت می

پیشگاه مبارك ملوكانه از ایشان دعوت نمودم به تهران سفر  اجازه از
نماید كه با خوشوقتی پذیرفت و انجام آن را موكول به مراجعت به بغداد و 

ها وزیر خارجه عراق رفتار تعیین فرصت مناسب نمود. در این مالقات
كه عراق خواهان ثبات  داد و مرتب از ایندوستانه از خود نشان می خیلی
نثار مفصالً در این زمینه با ایشان كرد. البته جانران است صحبت میدر ای

ساختم كه اگر در ایران ثبات نباشد برای صحبت كردم و او را متوجه می
های عراق عواقب ناگوار ظاهر خواهد گردید. وزیر خارجه ظاهراً گفته

 ر.نثابوسی ـ جانصدا بود. با عرض پایكرد و هممی نثار را قبولجان
 امیرخسرو افشار

 
 5تلگراف شماره 

 عرض مبارك شاهنشاه بوسی از بشرفبا كسب اجازه و عرض پای
بعد از ظهر امروز با وزیر امور خارجه هلند مالقات و مذاكره  گذارند:می

 اعلیحضرت نمودم نقطه. نامبرده با تجلیل بسیار از شخصیت جهانی
همایون شاهنشاه آریامهر اظهار داشت كه دولت هلند اهمیت زیادی برای 
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روابط خود با ایران قایل است و به خوبی متوجه موقعیت مهم ایران در 
باشد نقطه اضافه نمود كه جریانات اخیر ایران را با می منطقه و در دنیا
لند كند نقطه چاكر از احساسات صمیمانه وزیر خارجه هعالقه دنبال می

نسبت به ذات مبارك شاهنشاه و ایران اظهار تشكر نموده اظهار داشتم 
همایون شاهنشاه همچنان تصمیم دارند كه ایران را در  اعلیحضرت كه

جهت آزادی بشر و دموكراسی كامل پیش ببرند و با وجود مسائل و 
ایم. سیاست اشكاالتی كه تحریكات خارجی و داخلی با آن مواجه شده

LIBERALIZATION  شاهنشاه ادامه خواهد داشت نقطه روحانیان ایران
باشند ولی عوامل طرفدار رژیم سلطنتی و پشتیبان شاهنشاه می

نمایند. و یک نفر كمونیستی در پشت پرده برای تحریک مردم فعالیت می
  عمالً، از روحانیون مقیم عراق كه مسبب واقعی است و عقده شخصی دارد

 ها همكاری نزدیکبا ماركسیست گذارد ودر همان راهی قدم می
ها نیز از این جریان ناراضی و ناراحت هستند. چه خطر نماید و عراقیمی

ًروحانیان ایران متوجه خطرات  را برای خودشان هم هست نقطه ضمنا
كه  ها شده اند به هر حال یقین دارمناشی از نفوذ كردن ماركسیست

 برطرف خواهد گردید.كالت فعلی قدری حوصله مسائل و مش
وزیر خارجه هلند اظهار داشت وجود یک ایرانی قوی و باثبات كه 

همایونی شاهنشاه در جهت دموكراسی و  اعلیحضرت تحت رهبری
اصالحات بیشتر همچنان پیش برود برای ما و تمام دنیای غرب حائز 
نهایت اهمیت است و من این مطالب را در پارلمان هلند اظهار نمودم و 

شحال هستم كه نظم و آرامش مجدداً برقرار گردیده است نقطه خو
هلند با اظهار تشكر از توضیحاتی كه چاكر درباره اوضاع  وزیرخارجه

داخلی ایران دادم اضافه نمود كه توضیحات مزبور اطالعاتی را كه ما داریم 
نماید نقطه سپس به اوضاع افغانستان و خطراتی كه ناحیه را تأیید می

نماید اشاره كرد نقطه چاكر جریانات افغانستان و وضع پاكستان میتهدید 
وزیر خارجه هلند از واقعه هجوم منحرفین به  را توضیح دادم نقطه

كید نمود نهایت مراقبت به أسف كرده و تأسفارت شاهنشاهی اظهار ت
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عمل خواهد آمد كه این وقایع تكرار نگردد و امیدوار است كه جریان 
در رابطه دوستانه نداشته باشد نقطه نامبرده معتقد بود كه ثیری أمزبور ت

كنفرانس كمپ دیوید به عنوان قدم مفیدی در جهت صلح بوده است ولی 
فلسطین حل نگردد  مسألهكه  تا حصول توافق با سایر اعراب و تا این

شمال و جنوب از  مسألهصلح نهایی به دست نخواهد آمد نقطه گفت 
ها رسد كه آمریكاییباشد و به نظر مین اجالس میجمله مسائل مهم در ای

قصد دارند در حصول تفاهم سعی بیشتری نمایند نقطه اظهار داشت 
-زامبیا و آفریقای جنوبی نیز از مسائل مورد توجه مجمع فعلی می مسأله

دانید نخست وزیر جدید آفریقای جنوبی دیروز طور كه می باشد همان
آفریقای جنوبی نموده كه قطعاً موجب  اظهارات سختی درباره سیاست

العمل شدیدی در سازمان خواهد شد و ممكن است موضوع عكس
بر علیه آفریقای جنوبی پیش آید كه در آن  SANCTIONSبرقراری 

بوسی ـ چاكر صورت هلند به آن رأی موافق خواهد داد نقطه با عرض پای
 امیر خسرو افشار.

 
 امور خارجه فرانسهگزارش دیدار با وزیر   1،5،25  

همایون شاهنشاه  اعلیحضرت پیشگاه مبارك -عرضی  شرف
 فداه  ارواحنا آریامهر

عرض پیشگاه مبارك  بوسی از شرفبا كسب اجازه و عرض پای
 گذراند: ملوكانه می

در ابتدا گفت  بامداد امروز با وزیر امور خارجه فرانسه مالقات نمودم.
عت نماید ولی به علت وخامت اوضاع در نظر داشت امشب به پاریس مراج

به این كه فرانسه در این ماه ریاست شورای امنیت را به  لبنان با توجه
عهده دارد مراجعت خود را به بعد موكول نموده است. وی عالوه نمود كه 
اوضاع لبنان خیلی وخیم است و دوباره جنگ و خونریزی در آن جا شروع 

ار مسیحیان جنگ را آغاز كرده باشند رود كه این بشده است و تصور می
العمل سوریه خیلی شدید و متناسب با عمل مسیحیان بوده لیكن عكس
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در حال حاضر یک گروه از مسیحیان لبنان در صدد تجزیه لبنان و .است
 مانند زمان اشغال لبنان در عهد عثمانی( ناخوانا) ایجاد لبنان

چهارصد و پنجاه هزار فلسطینی ها عقیده دارند كه وجود آن .باشندمی
باشند وضع را غیرقابل تحمل ساخته كه چندین ده هزار نفر آن مسلح می

ها را بر اساس مذهبی و فئودالی مشكل آن( ناخوانا) است و مسائل لبنان
نظر كنند و پایتخت خود حل خواهد كرد حتی حاضرند از بیروت نیز صرف

وزیر  اند منتقل نمایند.ز ساختهرا به جونیه كه در آن جا فرودگاه مجه
 خارجه فرانسه گفت در این قسمت مشوق مسیحیان لبنان اسرائیل

خواهد ثابت نماید كه همزیستی باشد و اسرائیل بدین وسیله میمی
مسلمانان با غیرمسلمانان عملی نیست و بدین ترتیب وجود اسرائیل به 

ی فرانسه مسیحیان خواهد توجیه نماید.به عقیدهشود میترتیبی كه می
؟؟ خواهد رفت و جوانان آن شور ؟؟؟ عمالً؟در اشتباه هستند زیرا لبنان

نشین نیز عمالً جزو ناچار به مهاجرت خواهند شد و قسمت مسلمان
گفت سوریه منافع مسلمی در وزیر خارجه فرانسه می سوریه خواهد شد.

؟؟ دست چپی ؟دتواند در پنجاه كیلومتری دمشق وجولبنان دارد زیرا نمی
 تحمل نمایند. فرانسه كه ارتباطات  را  ی اسرائیلنشانده یا دست

است ولی راه حلی برای این  ...احساساتی با لبنان دارد از این وضع خیلی
 بیند.اوضاع نمی

جان نثار به وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشتم وقتی شما با این 
 دارید راه حلی برای مشكلهمه تجربه درباره لبنان و نفوذی كه 

بینید واقعاً وضع باید وخیم باشد البته به ایشان گفتم كینه و نفاقی نمی
كه بین مسلمانان و مسیحیان در لبنان بسیار عمیق است مشكل به نظر 

رسد كه بتوان همه اطراف ذینفع را را برای مذاكره دور به جمع نمود به می
را در اوضاع لبنان نادیده  CAMP DAVIDثیر مذاكرات أعالوه نباید ت

وزیر خارجه فرانسه این نظر را تأیید نمود و گفت اصوالً در نظر بود  گرفت.
لبنان به صورت كشوری درآید كه در آن جا مذاهب مختلف به اسم وضع 

؟؟ باشند و در عین حال چه مسلمان و چه مسیحی از منافع بازرگانی ؟و
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مسلمانان نفاق پیدا شد وجود بهره مند شوند ولی بین مسیحیان و 
فلسطین به مشكالت دامن زد و سه سال جنگ داخلی صلح دینی دو 

نیز  CAMP DAVID؟؟ حل ساخته است و اكنون عواقب ؟گروه را بسیار
 مزید بر علت شده است.

وزیر امور خارجه فرانسه سپس با ظرافت زیاد به اوضاع داخلی ایران 
اوضاع داخلی ( Angoine) نگرانی عمیق اشاره كرد و گفت در این اواخر با

به خصوص رویه خیلی  Le Mondeایران پیش می رود ولی روزنامه 
نامساعدی دارد و من كامالً متوجه نگرانی شما هستم زیرا این روزنامه 

ی كه روزنامه جای مهمی در فرانسه و در خارج از فرانسه دارد و با این
ی مغرضانه دارد خود من در اولین فرصت با مغرضی است ظاهر آن جنبه

LEFEARE FAGFET  وFONTAINE  كه با من آشنایی دارند صحبت
توان تغییر داد در هر خواهم كرد تا بدانم این نظر نامساعد را چگونه می

حال نباید انتظار داشت كه این روزنامه خیلی سریع رویه خود را عوض 
نویسد عقیده مرد می Le Mondeه در نماید ولی این را هم بدانید كه آنچ

عقاید ه متوسط فرانسه نسبت به ایران نیست نقطه به ایشان گفتم ب
در ایران  Le Monde هایفرانسویان كاری ندارم اما مطالب و نوشته

های مخالفت انعكاس بسیار زیادی دارد و در عین حال ضمن توضیح ریشه
Le Monde از وزیر ، ادوارد سابلیه بعد از ولوراریک با ایران و رویه نامساعد

خارجه فرانسه تشكر نمودم كه در نظر دارد با مدیران لوموند صحبت 
نمایند. وزیر خارجه فرانسه بار دیگر به رویه مساعد تلویزیون فرانسه و 
تفسیرات مساعد سابلیه اشاره نمود. پاسخ دادم اگر موافق باشید هر گاه 

تفسیر غلطی دیده شود به وسیله سفیر در رادیو و تلویزیون فرانسه 
شاهنشاه آریامهر در پاریس یا سفیر فرانسه در تهران توجه شما را به آن 
جلب خواهم نمود. در اینجا به رویه نماینده آژانس فرانس پرس نیز اشاره 

باشد نماینده آژانس فرانس نمودم وزیر خارجه فرانسه گفت در جریان می
ر نیز مشكالتی ایجاد نموده است و برای پرس در گذشته در جای دیگ

تعویض او از ایران اقدام الزم شده است منتهی با توجه به استقالل این 



 
 رانیبازگشت به ا 160

آژانس تغییر نماینده آن به طول خواهد انجامید. در پایان اقدامات اخیر 
دولت را در مبارزه با فساد تقدیم كردیم تشریح نمودم و گفتم با وجود 

ایم و قطعاً استحضار دارید كه ازیم تعقیب كردهپردبهای سنگینی كه می
اند. چاكر صحبت نموده اعلیحضرت رئیس جمهور فرانسه چند بار تلفنی با

همایون شاهنشاه آریامهر از توجه رئیس جمهور  اعلیحضرت گفتم كه
ال نمود البته از ؤفرانسه قدرشناسی دارند. وزیر خارجه فرانسه س

 ولی مایلم تفسیر شما را از اوضاع بدانم.جریانات به خوبی اطالع دارم 
برای ایشان به تفضیل به سیاست اعطای آزادی و رویه روحانیون مقیم 

ها اشاره نموده و سخن را به رویه كشور و خارج از كشور و ماركسیست
مطبوعات فرانسه كشانیده گفتم عناصر ماركسیستی از این وضع استفاده 

انسه به خصوص روزنامه لوموند مثل آن كرده اند و بعضی از مطبوعات فر
 است كه سخنگوی آنان شده و افكار عمومی را علیه ایران تحریک

های كنم شما هم با من عقیده باشید كه رویه روزنامهنمایند و گمان میمی
منظور دولت ایران این نیست كه  طرفانه نیست.فرانسه نسبت به ایران بی

ایران بنویسند ولی الاقل انتظار دارد كه  مطبوعات فرانسه مقاالتی به نفع
وزیر ، طرف باشند نه سخنگوی مخالفین دولتمطبوعات فرانسه بی

خارجه فرانسه گفت از اظهارات شما تعجبی ندارم و منتظر بودم این 
این واقعیت است كه مطبوعات فرانسه نسبت به  .مطلب را از شما بشنوم

پرسیدم منظور شما در این مورد ایران نظر نا مساعد دارند از ایشان 
ای ندارم دولت فرانسه هیچ كنندهسفانه جواب قانعأچیست. پاسخ داد مت

گونه كنترل روی مطبوعات ندارد و در گذشته خود دولت فرانسه هدف 
 ها بود اما چون در حال حاضر انتخابات را با اكثریت قاطعمستقیم آن

صی دارد رویه مطبوعات فرانسه ایم و رئیس جمهور فرانسه اعتبار خابرده
نسبت به دولت خیلی نامساعد نیست لیكن در مورد ایران نیز به نظر من 

ی مخالفت مطبوعات فرانسه را در اقدامات جوانان با استعداد ایرانی ریشه
ثیر تبلیغات مخالف هستند باید جستجو نمود نقطه در تابستان أتكه تحت

ان اشخاص مرفه فرانسوی در دانشگاه امسال شخصاً با چند نفر از فرزند
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ها هم در اثر تبلیغات دانشجویان بحثی داشتم و متوجه شدم كه حتی آن
ایرانی چقدر نظر نامساعد نسبت به ایران دارند و خوب است سفارت شما 
این جنبه موضوع را بررسی كند نقطه دانشجویان ایرانی كه باهوش 

اند. باید امیدوار بود كه كردههستند و محافل فرانسوی به راحتی رخنه 
تصمیمات جدید دولت ایران كه با كمال شهامت گرفته شده است نتیجه 
بدهند نقطه به ایشان جواب دادم كه تصمیمات دولت با كمال شهامت 
گرفته شده است ولی در رویه مطبوعات فرانسه تاثیری نداشته است وزیر 

در این  ظاهر شده وكم خارجه فرانسه گفت اثرات این تصمیمات كم
روزهای آخر لحن مطبوعات فرانسوی هم مالیمتر شده است در این موقع 
مدیر كل مطبوعات وزارت خارجه فرانسه را كه در مذاكرات حاضر بود 
شاهد گرفت شخص اخیر گفت اوالً در ده روز اخیر مطبوعات سخن بهتری 

ی خود یان عقیدهاند ثانیاً باید به این نكته توجه داشت كه فرانسوداشته
ها تعیین نمایند بلكه رادیو و تلویزیون كه سی را از روی مقاالت روزنامه

ثر ؤی آنان مبرابر بیشتر از خوانندگان مطبوعات شنونده دارد در عقیده
است و خوشبختانه در فرانسه رادیو و تلویزیون اخبار مربوط ایران را با 

مودم و گفتم چندی پیش نمایند. سخن او را قطع نغرضی پخش میبی
 هایی پخش نموده بود و مطالبی كه عنوان شدتلویزیون فرانسه مصاحبه

وزیر خارجه فرانسه گفت به طور كلی فرانسوی  .انعكاس سوء داشته كه 
داند كه كشور شما به ی خوب دارد و میمتوسط نسبت به ایران عقیده

ادامه خواهد داد نقطه سوی آزادی دولت ایران به راه خود در اعطاء آزادی 
ی اعضاء دولت به وزیر خارجه فرانسه گفت رئیس جمهور فرانسه و همه

باشند و اقدامات ایران را دست كم های شاهنشاه واقف میاهمیت كوشش
نگرفته و امیدوار هستند كه مطبوعات فرانسه متوجه درجه تغییرات اخیر 

 ایران شوند. 
نثار دعوت نمود در راه مراجعت ندر پایان وزیر خارجه فرانسه از جا

ی پاكستان و افغانستان و كشورهای به پاریس بروم تا بتواند درباره
ضمن تشكر به ایشان گفتم  نظری مفصلی داشته باشد.همجوار تبادل
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سفانه در راه مراجعت فرصت اقامت در پاریس را ندارم و به طور اجمال أمت
بیند برای شاهنشاهی میوضع كشورهای مزبور را آن طور كه دولت 

 چاكر.بوسی ایشان توضیح دادم. با عرض پای
 

 5،5،25وزارت امور خارجه.تاریخ: 
همایون شاهنشاه  اعلیحضرت تلگراف به: پیشگاه مبارك بندگان

 آریامهر ارواحنا فداه
 محرمانه 

عرض پیشگاه مبارك  بوسی از شرفبا كسب اجازه و عرض پای
 گذراند. ملوكانه می
وزیر خارجه انگلستان  DAVID OWENنثار با قرار قبلی جانطبق 

 مالقات و مذاكره به عمل آورد. 
ابتدا وزیر خارجه انگلستان صحبت را شروع و اظهار نمود خواستم 

باشند و همایون شاهنشاه مورد كمال احترام ما می اعلیحضرت بدانید كه
 , LIBERIZATIONدولت انگلستان پشتیبان شاهنشاه و سیاست

MODERNIZATION باشد. نخست وزیر پس از مشورت با معظم له می
را فرستاد كه در واقع نماینده نظر و تصمیم تمام كابینه  كابینه آن پیام

بود. ممكن است كه انگلستان بعضی اوقات با دوستان خود اختالف سلیقه 
و نظر پیدا كند ولی به خصوص در روزهای سخت هیچ گاه دوستان قدیمی 

ما  .نماید و ایران در زمره دوستان نزدیک انگلستان استرا رها نمی خود
 ها مخالف بوده و هستیم و درهایی ارتجاعی آنبا مالها و سیاست

 ها روشن كردیم. های خود را با آنحساب 3310های سال
OWEN دانم راجع به بی بی سی ناراحت هستید پس از آن گفت می

ها همیشه دردسرهایی داریم و خودمان با آنولی نباید وقعی بگذارید ـ 
توانیم بكنیم و اعتراض از جانب دولت كارگری نسبت ای هم نمیمداخله

عنوان نمونه ه به چند مورد منجمله رودزیا ب) .ثر نیستؤبه بی بی سی م
( .اشاره كرد كه رویه بی بی سی دولت كارگری را به زحمت انداخته است
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 اعلیحضرت گلستان نسبت به ذات مباركچاكر از احساسات دولت ان
شاهنشاه و تأیید سیاست شاهنشاه تشكر نمودم و گفتم كه دوستی و 
همكاری ایران و انگلستان برای هر دو كشور مفید می باشد. اظهار داشتم 

همایون شاهنشاه  اعلیحضرت كه به ابتكار LIBERIZATIONسیاست 
خواهد یافت و با حوصله به شروع گردیده با وجود اشكاالت فعلی ادامه 

توفیق نهایی اعتقاد و اطمینان داریم. چون به موضوع بی بی سی اشاره 
كردید یک نكته مهم را باید در نظر بگیرید و آن این است كه عامه مردم 

كنند دستگاه بی بی سی مجری و عامل سیاست دولت ایران فكر می
شود كه به هیچ وجه ی میسفانه تعبیراتأانگلستان است و با این تفاهم مت

با روابط و دوستی و اتحاد بین دو كشور و رویه دوستی شما مطابقت 
ار حقه فقط این است كه بی بی سی به عنوان یک دستگاه ظندارد. انت

در اینجا موارد مختلف عدم ) طرفی را بنمایدخبری رعایت كاملی بی
 .( طرفی را ذكر كردمرعایت بی

OWEN باشد و ممكن عنوان نمودید قابل توجه میای كه گفت نكته
طرفی هست نوار آن را است موارد مشخصی كه دال بر عدم رعایت بی

بی سی مطرح گردد. سپس وزیر خارجه انگلستان ین بیمسؤولبدهید تا با 
همایون  اعلیحضرت های پیشرفتهمجدداً در زمینه تأیید سیاست و برنامه
حبت كرد و گفت پس از مطالعه شاهنشاه از طرف دولت انگلستان ص

جریانات داخلی اخیر در ایران تصمیم گرفته شد هیچ گونه تفسیری در 
مورد مسافرت علیاحضرت انگلستان به ایران داده شده و سفر طبق قرار 

علیاحضرت ملكه در نطق ماه نوامبر به مسافرت  .قبلی انجام خواهد گرفت
ن خود دلیل دیگری برای اثبات خود به ایران نیز اشاره خواهند كرد كه ای

 باشد.ن در قبال جریانات اخیر میرویه قاطع انگلستا
در این موقع درباره اوضاع افغانستان و پاكستان صحبت شد. جان 

همایون شاهنشاه از مدتی قبل جریانات  اعلیحضرت نثار اظهار نمودم كه
فرمودند و به فرمایشات ملوكانه در بینی میافغانستان و ناحیه را پیش

درباره ( كه شخصاً افتخار حضور داشتم) 3355در  HameAleeمالقات با 
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منطقه اشاره  های گرم نقشه چاپ شده و مطامع شوروی نسبت به آب
آن   نموده و گفتم همان نقشه در جریان است و در صدد عملی ساختن

زم است به موقع به خود سفانه دوستان غربی تكانی كه الأهستند ولی مت
اظهار نمود سعی انگلستان این است كه نگذاریم دامنه  نداده و نمی دهند.

نماییم. با  ISOLATEخواهیم خطر را تر شود و مینفوذ شوروی وسیع
ها را كمک كنیم و پاكستان در مشورت و تماس نزدیک هستیم كه آن

ها را با پرسیدم روابط آننثار جان ممكن است مجدداً به كامنولث برگردند.
خواهند از سنتو خارج شوند كه گفتید میبیند؟ میها چگونه میآمریكایی

ها را ساكت و راضی نمایند كه دولت مبارك شاهنشاه ژنرال ضیاء روس
 را متوجه فرمودند كه پاكستان با خروج از سنتو چیزی به دست الحق
معتقد بود آقا  ق هستیم و ضمناًآورد. جواب داد با این نظر كامالً موافنمی

م با توجه به واقعیات نیست و پختگی أشاهی افكار خاصی دارد كه تو
بین نیست. وزیر خارجه اضافه ها هم خوشندارد و نسبت به آمریكایی

بعد از آن  كرد ولی ما با خود ژنرال ضیاء الحق در تماس نزدیک هستیم.
OWEN مسألهشاهنشاه در مورد  های ذات مباركاز اقدامات و مساعدت 
Rodisia امتنان نموده گفت رویه سرسختانه دولت آفریقای جنوبی  ابراز

موجب نگرانی همه شده و نخست وزیر جدید هم تا به حال انعطافی نشان 
نداده است و با این ترتیب امكان دارد اگر پیشرفتی حاصل نشود در این 

بر علیه دولت آفریقای  SANCTIONاجالسیه سازمان فشار برای برقراری 
و  Namibia مسألهجنوبی به مرحله جدی و عملی برسد. اظهار داشت اگر 

ای فشار بر علیه آفریقای جنوبی كمتر رودزیا را بتوانم حل كنیم تا اندازه
وزیر خارجه انگلستان  .می شود و عجالتاً مشغول تالش در این راه هستیم

رف ایران اعمال نفوذ بشود گفت كمک بزرگی خواهد بود چنانچه از ط
با اینكه نسبتاً ) چون با احتیاجی كه آفریقای جنوبی برای نفت دارد

ثر خواهد ؤها خیلی متوصیه ایران به آن( مقادیری نفت دخیره كرده است
گفت اگر جریان شكل نامساعد فعلی پیش برود ایران تحت فشار  بود.

و جواب دادم چنانچه برای قطع نفت قرار خواهد گرفت نقطه چاكر به ا
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ثری ؤهای مهمایون شاهنشاه همواره كمک اعلیحضرت خودتان گفتید
اند و تفسیرتان در تهران در شرفیابی اخیر مراتب امتنان ایران را فرموده

شما را از اقدامات شاهنشاه معروض داشت نقطه البته اقدامات ایران در 
دیگری پشت پرده نقطه این زمینه دو نوع است یكی از مجرای سازمان و 

كنم كه اقدامات پشت پرده ایران باید ادامه داشته باشد گفت تصدیق می
موضوع امكان افزایش قیمت نفت را به میان  OWENنقطه سر سطر

كشیده اظهار نمود البته انگلستان هم از افزایش قیمت متنتفع خواهد 
روی اقتصاد  شد ولی با در نظر گرفتن تمام جوانب و شرایط و اثراتی كه

جهانی خواهد داشت چنانچه افزایشی مورد نظر باشد بهتر است كه به 
چاكر اظهار داشته البته وضع شما با ایران  میزان حداقل ممكنه باشد.
همایون شاهنشاه همواره با  اعلیحضرت دانیدیكسان نیست و چنانچه می

ره نمودید بینی متوجه تمام نكات و شرایطی كه اشانیت و واقعكمال حسن
ای به اند. در نطق خود در اجالسیه مجمع ترجیح داده شد كه اشارهبوده

موضوع قیمت نفت نكنیم ولی نكته قابل توجه این است كه كاهش مستمر 
وزیر  ارزش دالر قوه خرید ایران را به میزان زیادی تقلیل داده است.

آن در  خارجه انگلستان تصدیق نموده گفت موضوع ارزش دالر و اثرات
باشد و به استثنای آلمان المللی مورد توجه همه كشورها میاقتصاد بین

های ارزی خود را به میزان غربی و ژاپن كه در این چند سال اخیر ذخیره
المللی اند سایرین و به خصوص آمریكا در بازرگانی بینعجیبی زیاد كرده
 مسألهكرد این یک ها در وضع مشكلی قرار دارند. اضافه و موازنه پرداخت

 توجیه آن از عهده او خارج است. ای است كهپیچیده
 ال كردم نظرش نسبت به رویهؤس OWENنثار از در اینجا جان

ها در قبال جریانات اخیر ایران چیست؟ جواب داد: سیاست شوروی روس
UNREST كند و هرجا بتواند به وسایلی كه در را در هر جایی تشویق می

نماید و راجع به ایران همین سیاست را اعمال تحریک میاختیار دارد 
هاست و آیا كنند. چاكر گفتم آیا یک ایران ضعیف به نفع روسكرده و می

 ها ازگیرند؟ اظهار داشت آناحتمال درگیری با آمریكا را در نظر نمی
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كه  خواهند به نفع خود استفاده كنند ولو اینثباتی و اغتشاش میبی
 كنند و باهای كمونیست در صف مالها رخنه مید. چپیموفق هم شون

ها را نمایند و بعداً به موقع خود آنها برای انداختن دولت همكاری میآن
. با رژیم سلطنتی ایران مخالف ( DOMINO THEORY) برنداز بین می

های خود از هر فرصتی استفاده خواهند كرد. هستند و برای نیل به هدف
با ایران ( پروژه گاز و غیره) های اقتصادیكه همكاریگفت درست است 

ها و فكر تر روسهایی دیرینه بزرگها مفید است ولی نقشهبرای آن
معتقد بود  OWENها هست.های گرم همواره در برنامه آندستیابی به آب

هایی به دست ها انتظار داشتند توفیقفریقا آن طور كه روسآكه در
تر باشد. فقؤست غرب در آن جا در آتیه درازمدت منیاوردند و شاید سیا

قبل از خاتمه مالقات چند نكته دیگر نیز اظهار داشت كه با كسب اجازه 
عرض پیشگاه  بوسی را خواهد داشت از شرفهنگامی كه افتخار پای

-نثاربوسی ـ غالم جانمبارك شاهنشاه خواهد گذرانید. با عرض پای
 افشار

IMPERIAL EMBASSY OF IRAN 
WASHINGTON. D.C. 

 3،5،25  تاریخ:- 1131شماره: 
 جناب آقای معینیان ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی 

عرض  بوسی از شرفخواهشمند است با كسب اجازه و عرض پای
گذراند كه جناب زاهدی سفیر شاهنشاه پیشگاه مبارك شاهنشاه می

نثار ترتیب دادند جانآریامهر در واشنگتن مالقاتی بین كسینجر و غالم 
اند كه گزارش آن را البته از شرف عرض پیشگاه مبارك ملوكانه گذرانیده

 رئوس مطالبی كه در مالقات مزبور كیسینجر بیان نمود از قرار زیر است:
 در كشوری مثل ایران اشتباه است كه قدرت از شاه منتزع گردد. .3
 اشته باشند. ها را در دست داعلیحضرت شاهنشاه باید تمام قدرت .5
توانید یک سیاست خارجی قوی داشته باشید وقتی در شما نمی .1

 داخله گرفتاری دارید. 
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ال نمود كه آیا ارتش وفادار بوده و وفادار خواهد ماند ؤبه كرات س .1
نثار پاسخ الزم دال بر وفاداری مطلق كه از طرف جناب زاهدی و جان

 ارتش داده شد.

وروی اظهار نمود تصور نكنید ال راجع به رویه شؤدر مقابل س  .2
ها در سیاست همیشه دوراندیش هستند و خواب تاریخی شوروی

های آنان هم خالی از آنان را نباید از نظر دور داشت در ضمن حساب
شاهنشاه را تضعیف  اعلیحضرت خواهندها میاشتباهات نیست آن

دخالتی تر گردد شاید مستقیماً سازند و وضع ایران روز به روز آشفته
 گذرد طبق دلخواه آنان است. نكنند ولی آنچه كه می

ثباتی در ایران آنان را با آمریكا درگیر سازد اینكه ممكن است بی .1
توجه به آن ندارد و منافع خود را در تضعیف قدرت شاهنشاه و 

دانند. البته توضیحات الزم در باب اراده آشفتگی وضع ایران می
دی و ادامه این سیاست و وضع فعلی و مطاع شاهنشاه در دادن آزا

 نثار منطقه دادم. غالم جان

 
 سری است. ( تلگرام رمز) مخصوص شاهنشاهی دفتر

با  ارواحنا فداه همایون شاهنشاه آریامهر اعلیحضرت پیشگاه مبارك
رساند عرض پیشگاه شاهنشاه می بوسی بشرفكسب اجازه و عرض پای

وزیر خارجه آمریكا  CYRUS VANCEنثار الساعه از مالقات با كه جان
مراجعت نمودم نقطه مذاكرات در حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید 

بخش كامالً مثبت و از هر جهت اطمینان VANCEهای آقای نقطه صحبت
ارك بود و جای هیچ گونه تردید از پشتیبانی قطعی و صریح از ذات مب

 در ضمن مذاكره از باقی نگذاشت.های شاهنشاه شاهنشاه و سیاست
توانیم برای شما انجام دهیم و برای هر ال نمود ما چه میؤنثار سجان

باشیم. از گفته كمک یا اقدامی كه مورد نظر شاهنشاه باشد آماده می
نموده اظهار داشتم مراتب را به خاك پای  TOOK NOTEایشان تشكر و 

مبارك شاهنشاه معروض داشته و در این زمینه با شما در تماس خواهم 
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عرض  شرفه بود. شرح تفصیلی مذاكرات را طی تلگرام جداگانه از ب
-نثاربوسی ـ جانپیشگاه مبارك شاهنشاه خواهد گذرانید. با عرض پای

به ، تلگرام رمز وص شاهنشاهیتوسط رمز دفتر مخصامیر خسرو افشار 
 .كلی سری است

 CYRUSكند مذاكرات با بوسی گزارش میبا كسب اجازه و عرض پای

VANCE گذراند.عرض پیشگاه مبارك شاهنشاه می شرفه را از ب 
مذاكرات با وزیر خارجه آمریكا در حدود یک ساعت و نیم به طول 

از جلسه مالقات  در شروع صحبت اظهار داشت كه االن VANCE انجامید
فریقایی معتقد آآید و حدود سه چهارم كشورهایی می OAUبا اعضای 

یک قدم مثبتی در جهت حل مسائل  CAMP DAVIDبودند كه كنفرانس 
ملک  اعلیحضرت ال نمودم كه نظر و رویهؤنثار از او سبوده است. جان

داد نماید؟ جواب بینی میحسین و عربستان سعودی چه بوده و چه پیش
باشند و تصمیم با ایشان خواهد بود كه ملک حسین مشغول مطالعه می

 دانیدچاكر اظهار داشتم همان طوری كه می چه طرفی را انتخاب نمایند.
ملک حسین طرفدار غرب هستند و این نكته بسیار مهم  اعلیحضرت

نمایند اتخاذ تصمیم در این مورد و در این است از طرف دیگر تصدیق می
 :تصدیق كرده گفت VANCEله كار آسانی نیست. برای معظمموضع 

دانیم و چند روز قبل در مذاكراتی موقعیت مشكل و مسائل ایشان را می»
ال نمودم آیا ؤنثار سجان «.كه در عمان داشتیم همه مسائل مطرح گردید

ملک حسین بتوانند با پرزیدنت سادات و  اعلیحضرت امكان این هست كه
ال ؤهمكاری نمایند؟ جواب داد بلی اما متدرجاً. در جواب سترتیبات اخیر 

ها در جهت معتقد بود كه آن VANCEمربوط به رویه عربستان سعودی 
 بینیدارند و از نتیجه مذاكرات خود با فهد ابراز خوشمثبت قدم برمی

دیوید به نمود و اضافه كرد روز گذشته سعود به او گفته است كه كمپمی
بین بود كه ونس روی هم رفته خوش .اول مفید بوده استعنوان قدم 

عربستان سعودی و اردن هاشمی به مرور با اقدامات سادات و آمریكا 
ثر آمریكا ؤنثار اظهار امیدواری نمودم كه با مساعی مهمكاری نمایند. جان
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تمام مسائل موجود حل گردد و اساس صلح پایدار در این منطقه خطرناك 
یر خارجه آمریكا راجع به لبنان شروع به صحبت كرد و با وز مین شود.أت

توانیم با این دانم چطور میاظهار نگرانی زیاد از وضع لبنان گفت نمی
در آن جا  NATIONAL RECONCILIATIONاشكاالت موجود به برقراری 

اظهار داشتم وزیر خارجه فرانسه نیز از وضع لبنان نگران  موفق شویم.
الوه بر سایر دالیل در اثر منازعات مستمر كینه عمیق سفانه عأبود و مت

گرایان در لبنان به گرایان و چپها و یا راستبین مسلمانان و مسیحی
وجود آمده است. ونس تصدیق كرده گفت باید برخوردهای روزانه متوقف 

 گردد تا فرصتی برای رفع اختالفات و حل مسائل پیچیده پیدا شود. 
ال نمود. ؤراجع به اوضاع افغانستان و پاكستان سسپس وزیر خارجه 

نثار اظهار داشتم جریانات افغانستان غیرمنتظره نبود و به طوری كه جان
ها قبل بروز حوادث اخیر همایون شاهنشاه از مدت اعلیحضرت می دانید

دادند و تردیدی نیست كه اوضاع بینی فرموده و مرتباً تذكر میرا پیش
نماید های موجود اضافه میرود به نگرانیی كه پیش میافغانستان با وضع

نثار اضافه جان .و البته روی اوضاع پاكستان هم اثر زیادی خواهد گذارد
كردم داوود خان در تغییر رژیم سلطنت در افغانستان مرتكب اشتباه 
بزرگی شد و حتی كشورهای خیلی پیشرفته مثل سوئد ـ انگلستان ـ 

اصل مسلم معتقد شده و ثابت گردیده است كه رژیم هلند و غیره به این 
باشد تا چه رسد به كشورهایی مثل مین ثبات و دوام میأسلطنت موجب ت

خوش یک نوع كودتا و اغتشاش افغانستان كه هر دم ممكن است دست
بشود. ونس گفت كامالً صحیح است و از ایشان ارتباط فعلی شوروی را با 

 داد ارتباطات آنان از هر دو طرف خیلی از ال نمودم پاسخؤافغانستان س
ال نمودم در مالقاتی كه با گرومیكو ؤتر گردیده است. چاكر سسابق واضح

داشتید آیا درباره افغانستان صحبتی به میان آمد؟ جواب داد گرومیكو به 
خواهند با اعزام كارشناس و مشاور به افغانستان كه او گفته است می

نمایند و با گرمی خاصی راجع به افغانستان و  همسایه شوروی است كمک
كرد. جان نثار به شوخی گفتم ارتباطات خودشان با افغانستان صحبت می
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حتماً طبق معمول گفته است كه افغانستان یک كشور مستقل است و ما 
ها نظر دیگری نداریم. ونس جواب داد اتفاقاً در به غیر از نظر كمک به آن

داد چون ها تحویل میاستقالل افغانستان از این حرفاین مورد و راجع به 
ها خواهد به این كلیشهشناسم و معموالً هر وقت میداند او را خوب میمی

داند كه گویم الزم به این توضیحات نیست و خودش میبپردازد به او می
در جواب صحبت چاكر راجع به نگرانی پاكستان از رویه  رویه من چیست.

گفت با آقاشاهی مالقاتی  VANCE( توجه به اظهارات آقا شاهی با) آمریكا
هایش صریح و روشن نبود و درست نفهمیدم داشتم ولی او در صحبت

خواهند. به هر حال در مورد كمک نظامی به او نظریاتش چیست و چه می
را مورد مطالعه قرار دهیم ولی انواع  F-5توانیم هواپیماهای گفتم كه می
گیرد مورد استفاده قرار می DEEP PENETRATIONبرای دیگر را كه 

ها كه مورد درخواست بود توانیم بدهیم. راجع به تعدیل سررسید وامنمی
گیریم. این بار راجع به سنتو به او گفته شد كه با نظر مساعد در نظر می

ما هم مثل ، شودصحبتی نكرد ولی در موارد گذشته هر وقت عنوان می
كردیم كه خروج از سنتو برای پاكستان نفعی نخواهد شما گوشزد می

دانید ما هم این نكته را نثار اظهار داشتم همان طور كه میداشت. جان
ایم. قبل از مالقات شما به دیدن من آمد و ناراحت بود ها گفتهمكرر به آن

پرسید چه باید بكند گفتم به اندازه كافی راجع به خروج خود از و می
اید اگر در مذاكره با وزیر خارجه آمریكا ها صحبت كردهآمریكاییسنتو با 

باز هم بخواهید روی این مطلب پافشاری نمایید شاید اثر مطلوب نداشته 
ها را راضی و كند كه با خروج از سنتو روسباشد پاكستان تصور می

ساكت خواهد نمود. در اینجا به آقای ونس اظهار نمودم شخصا به خاطر 
ها در مذاكرات با ایران اهمیتی به عضویت ایران شوروی 3321ه در دارم ك

دادند ولی نسبت به قرارداد دو جانبه ایران و آمریكا نگرانی در سنتو نمی
دانند كه مواد سنتو چیست دادند و خوب میو حساسیت خاصی نشان می

ند دادولی به قرارداد دو جانبه اهمیت بیشتری می  و چه اندازه ضعف دارد
در اینجا من موضوع را به قرارداد دو جانبه كشانیدم. ونس با تصدیق 



   

  

 171 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

مراتب باال گفت این قرارداد پابرجا بوده و تجزیه و تحلیل شما درست 
ل ؤرا راجع به روابط شوروی و عراق س VANCEاست در این موقع نظر 

گیری از اطالعاتی كه در دست داریم با نمودم. جواب داد طبق نتیجه
اختالف نظر در مورد اتیوپی و هم چنین با وجود تحریكات عوامل  وجود

كمونیستی درارتش عراق و غیره معهذا روابط نزدیک بین عراق و شوری 
كماكان وجود دارد. البته ممكن است پس از مدتی تغییر كند ولی راجع به 

نثار گفتم در این زمینه بینی معقولی نمی شود كرد. جانآینده پیش
شود یک نظر این است كه متعاقب و نظرهای متناقضی داده می گزارشات

ها نگران شده و جریانات اخیر در افغانستان و اوضاع اخیر در ایران عراقی
میل دارند با شوروی قدری فاصله بگیرند و از نفوذ بیشتر آنان در عراق 

 نمایند. البتهجلوگیری كنند و این نظر را اغلب كشورهای عربی تأیید می
توان قبول نمود به خصوص وقتی از لحاظ عقالیی و منطقی این نظر را می

مراتب ه كشوری حس نماید كه ممكن در همسایگی شوروی خطرات ب
 بیشتر باشد. از طرف دیگر گزارشات و نظرهای دیگر دایر بر این است

كه تغییر قابل لمس در روابط نزدیک با شوروی پیدا ( مانند اطالعات شما)
نثار اضافه كردم كه چند روز قبل ست در دنباله این موضوع جاننشده ا

 وزیر خارجه عراق در مذاكرات فیمابین ضمن تأیید اهمیت ایران برای
 گفت حاضر به هر گونه همكاریها و عالقه به دوستی با ایران میآن 

باشند و با توجه به اظهارات او موضوع یكی از مذهبیون ایرانی را كه می
 عراق بر علیه قانون اساسی و مصالح عالیه ایران فعالیت و تبلیغدر 
كند مطرح نمودم و به وزیر خارجه عراق گفتم اگر او را به عنوان می

نمایند در آن صورت باید طبق قوانین بین پناهنده سیاسی تلقی می
دهند كه یک پناهنده المللی با او رفتار شود و به هر حال چگونه اجازه می

ی علیه همسایه و دولت عراق مشغول فعالیت مخرب باشد وزیر سیاس
خارجه عراق جواب داد دستگاه رهبری عراق موضوع را با نظر مثبت 

نثار وضع در این موقع جان مطالعه و او را تحت كنترل قرار خواهند داد.
به تفضیل توجیه كرده اظهار داشتم به  VANCEداخلی ایران را برای 
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همایون شاهنشاه با وجود مشكالت و بهای  اعلیحضرت ددانیطوری كه می
 LIBERIZATIONسنگینی كه پرداخت می شود تصمیم دارند كه سیاست

خود را ادامه دهند. و به من گفت صحیح است و شاهنشاه در مذاكره 
دیوید همین طور فرمودند. اظهار داشتم تلفنی با پرزیدنت كارتر در كمپ

ثری برداشته ؤهای ماوامر شاهنشاه قدم از طرف دولت جدید در اجرای
شده و اقداماتی نیز از جهت مبارزه با فساد و رسیدگی به كارهای خالف 

مین آزادی أباشد به تین دیگر در جریان میمسؤولچند وزیر سابق یا 
بیشتر در اظهار عقاید و آزادی مطبوعات توجه كامل به عمل آمد چنانچه 

 كامل و زنده از رادیو و تلویزیون پخشمذاكرات پارلمان نیز به طور 
های معقول گردد دولت تفاهم زیادی در قبال نظرات و خواستهمی

ها این اقدامات مخالفین از خود نشان داده اما جای تردید است كه آن
بنمایند ولی به هر صورت ذات مبارك شاهنشاه  APPRECIATEمثبت را 

سوق  ن آزادی بیشتر وقصد عقب گرد یا توقف در اجرای سیاست داد
نثار از وجه ندارند. سپس جان یچه طرف دموكراسی كامل بهه ب كشور

VANCE ال نمودم آیا نظر و بررسی ایشان از وضع و مثالً در مورد ؤس
ها و یا ارتباطات امینی و ها با كمونیستجبهه ملی و ارتباط آن

كند و می باشد و روی هم رفته چه فكرشریعتمداری و جبهه ملی چه می
 سازی به دالیل مختلف وتعبیرهای مختلف و شایعه گفتم در ایران بازار

شاید دالیل تاریخی رواج دارد مثالً یكی از شایعات در بازار این است كه 
كند البته این شایعه بازار است و آمریكا از جبهه ملی و امینی حمایت می

باید در این زمینه  مناًدانند ضشاهنشاه و دولت به خوبی رویه شما را می
اضافه نمایم كه اغلب خود این افراد و دستجات برای پیشبرد و مقاصد 

برداری نمایند. كنند كه از آن بهرهخاص خود این شایعات را درست می
گویم كه آمریكا وزیر خارجه آمریكا اظهار داشت به طور قاطع می

د و در مذاكره باشله میهای معظمپشتیبان كامل شاهنشاه و سیاست
اخیر تلفنی شاهنشاه با پرزیدنت كارتر این واقعیت از طرف رئیس جمهور 
صریحاً تاكید و تأیید گردید. شاهنشاه در مذاكره مزبور فرمودند كه 
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را ادامه دهند و فرمودند برای  LIBERIZATIONتصمیم دارند سیاست 
ین سیاست اطالع مردم بهتر است كه آمریكا نظرش را در پشتیبانی از ا

دانید رئیس جمهور این كار را كرد. در اینجا اعالم دارد و به طوری كه می
امور  مسؤولراجع به تماس با جبهه ملی یا مذهبیون از  VANCEآقای 

ایران كه در جلسه حضور داشت خواست كه توضیح دهد و نامبرده گفت 
ونه گچهای باالی سفارت آمریكا هیبه طور قطع از طرف سفیر و رده

اند. تماس مأموران رده پایین سفارت آمریكا در تماسی با آنان نگرفته
ها منحصراً به منظور كسب اطالع بوده و به هیچ وجه جنبه تهران با آن

ها است هیچ گونه تماس و مالقاتی دیگری نداشته و با امینی هم مدت
قطع  انجام نگرفته است. سپس وزیر خارجه آمریكا اضافه نمود كه به طور

هیچ یک از دستجات یا افراد مخالف مورد حمایت یا مورد نظر آمریكا 
نثار با اظهار تشكر از این توضیحات اظهار داشتم همان طور نیستند. جان
 نسبت به رویه دولت آمریكا و پشتیبانی شما از سیاست، كه قبالً گفتم

به همایون شاهنشاه تردیدی نداشته و نداریم و اشاره من  اعلیحضرت
موضوع صرفاً از این جهت بود كه راجع به شایعات بازار مطلع گردید اما 
لزوماً این نكته را بایستی بگویم كه آن افراد و دستجات سعی دارند از 

 ها به نفع مقاصد خودهای ساده مأموران آمریكایی با آنتماس
از  برداری كرده و آن را به عنوان استنباط و عالقه و حمایت آمریكابهره

اگر  ها وانمود نمایند كه بدین وسیله مردم را گمراه یا مرعوب سازند وآن
گیرد و به آنان گفته شد كه گویید ندرتاً انجام میها كه میدر این تماس

كه با دقت گوش VANCEسیاست آمریكا چیست اثر مثبت خواهد داشت. 
باید متوجه ست كه ا ایداد این نكته را تصدیق كرده گفت این نكتهمی

باشیم. در ادامه موضوع گفتم امینی در روزهای اخیر رویه سابق خود را 
كه دایر بر تأیید لزوم رعایت قوانین اساسی ایران بود تغییر داده و حال 

گوید اگر مأمور تشكیل دولت بشود قوانین امنیتی و نظامی باید در می
 ف قانون اساسیاختیار او باشند در صورتی كه این امر نه تنها مخال

به جز ( نا خوانا) باشد بلكه محال و ممتنع است كه قوای مسلح كشورمی
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ضمن  VANCEهمایون شاهنشاه قبول نمایند.  اعلیحضرت ذات مبارك
تصدیق امر اظهار تعجب نموده و سپس اظهار داشت آمریكا برای هر گونه 

ام دهیم توانیم انجفرمایند كه میكمک یا اقدامی كه شاهنشاه فكر می
توانیم انجام بنماییم و خواهش ال نمود برای شما چه میؤآماده است و س

عرض  شرفه ب نمود ضمن تقدیم احترامات او چاكر این امر را مخصوصاً
پیشگاه مبارك ملوكانه برساند. با اظهار تشكر از حسن نیت آمریكا اظهار 

ین زمینه با عرض شاهنشاه خواهم رسانید و در ا شرفه داشتم مراتب را ب
او در تماس خواهم بود. همچنین اظهار نمودم امیدوار هستم ایشان بتواند 
در آینده نزدیک سفری به ایران بنمایند. با تشكر و اظهار عالقه گفت در 

 اولین فرصت خواهد آمد.
نثار در این موقع نظر او را نسبت به رویه و سیاست شوروی در جان

ل كردم. اظهار ؤاتوجه به جریانات اخیر سقبال ایران و به خصوص با 
اغتشاشات استقبال نموده و  ها تا آن جا كه ممكن باشد ازداشت شوروی

 كنند از اغتشاشات به نفع مقاصد خود استفاده كنند و مسلماًسعی می
نند عوامل كمونیستی دست كشاه را تضعیف  اعلیحضرت خواهندمی

ها نقشه تغییر كنید شورویفكر میل نمودم آیا ؤاند وجود دارد. سداشته
مجدداً  دانم.پروراندند؟ جواب داد به طور قطع نمیرژیم را در سر می

با آمریكا نگران نخواهند شد؟ و  CONFRONTATIONال كردم آیا از ؤس
 ایران امر توجه داشته باشند زیرا به من جواب داد قاعدتاً باید به این

IS A KEY TO THE AREA ست كه در تمام مدت مذاكرات ولی جالب ا
او حتی یک بار هم اسم ایران را نیاورد و ابداً به وضع  اخیر با گرومیكو

ید اطالعات او طرز عمل و أیفعلی ایران اشاره ننمود. سپس چاكر در ت
های فعالیت دستجات تظاهركنندگان را كه مطابق تاكتیک و روش

ها را در خراب آن هایها بود و همچنین نقشهشناخته شده كمونیست
توضیح دادم و گفتم كامالً معلوم بود كه در پشت  VANCEها برای كاری

های ها كلیشهپرده این تظاهرات دستورات و تجربیات كمونیست
كمونیستی در كار بوده است. اضافه نمودم كه سفیر شوروی در ایران با 
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ها مثل ستاشاره كوتاه به جریانات اخیر ایران مدعی بود كه امپریالی
به سفیر شوروی   خواهند تقصیرها را به گردن ما بیاندازند:همیشه می

 ،گفتم آیا پشتیبانی و طرفداری علنی رهبران احزاب كمونیست فرانسه
 اسپانیا و آلمان و غیره را از دستجات مذهبی ارتجاعی چگونه ،ایتالیا

 تم سكوت.شود تعبیر یا توجیه كرد؟ ونس پرسید جواب او چه بود؟ گفمی
VANCE اعلیحضرت ثرؤهای مقبل از خاتمه مالقات از اقدامات و كمک 

امتنان نمود. هم چنین به  رودیزیا اظهار مسألههمایون شاهنشاه در مورد 
موضوع نیروهای پاسداری صلح اشاره كرده گفت موارد لزوم استفاده از 

شود و گفت این نیروها در نقاط مختلف دنیا دارد روز به روز زیادتر می
نثار جان مایل است نظر و رویه كشورهای مختلف را در این باب بداند.

سهم خود در این زمینه كمک ه دانید ایران باظهار داشتم به طوری كه می
و همكاری عملی نموده و در آینده هم با توجه به امكانات و شرایط و رویه 

 جع به آیندهسایرین موضوع را مطالعه خواهند نمود. فعال قولی را
ونس گفت كامالً حق دارید زیرا اینک دو فكر مختلف در  تواند بدهد.نمی

كه اگر قرار بود اعزام نیروی پاسداری صلح باشد هر  جریان است یكی آن
دهد ادامه اعزام نیروی پاسداری روز اتفاقی در یک نقطه از جهان روی می

ند فكر دیگر نیز نمایصلح را خیلی از كشورها دیگر حسن استقبال می
همان فكر سابق است ولی ایران به سهم خود در این كار عمالً كار خود را 

از ایشان پرسیدم كه  SALTسپس راجع به مذاكرات  انجام داده است.
بینی از اند و روی هم رفته اظهار خوشتر شدهجواب داد به توافق نزدیک

آمریكا این مالقات و تبادل در خاتمه وزیر خارجه  نمود.همه مذاكرات می
نظر را بسیار مفید تلقی نمود و اظهار عالقه كرد كه تماس نزدیک همواره 

 افشار  امیرخسرو بوسی.برقرار باشد. با عرض پای
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 11،1،31تاریخ:  16شماره:  وزارت امور خارجه
 توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی 

ارواحنا فداه با همایون شاهنشاه آریامهر  اعلیحضرت پیشگاه مبارك
عرض پیشگاه مبارك شاهنشاه  شرفه بوسی از بكسب اجازه و عرض پای

نثار امروز برای بار سوم با وزیر خارجه عراق مالقات گذارند كه جانمی
نثار بود یک بار هم اظهار داشتم امید داشتم یک بار ایشان میهمان جان

نمایم با شما اجعت میاست این اقدام ادامه داشته باشد و به تهران كه مر
 ًبا كسب اسالمی اجازه از پیشگاه مبارك در تماس خواهم بود ضمنا

وقتی ملوكانه از ایشان دعوت نمودم به تهران سفر نماید كه با خوش
پذیرفت و انجام آن را موكول به مراجعت به بغداد و تعیین فرصت مناسب 

خیلی دوستانه از خود ها وزیر خارجه عراق رفتار نمود. در این مالقات
ایران است صحبت  كه عراق خواهان ثبات در داد و مرتب از ایننشان می

او را  نثار مفصالً در این زمینه با ایشان صحبت كردم وكرد. البته جانمی
ساختم كه اگر در ایران ثبات نباشد برای عراق عواقب ناگوار توجه می

نثار را قبول های جانگفته ظاهر خواهد گردید وزیر خارجه عراق ظاهراً
 افشار امیرخسرو - نثاربوسی جانكرد و هم صدا بود. با عرض پایمی

 
 25مهرماه  31گزارش مذاكرات با موشه دایان ـ       

به كلی  تلگرام رمز - 31،5،25تاریخ:  - 10شماره:  دفتر مخصوص
 سری است

مبارك عرض پیشگاه  بوسی از شرفبا كسب اجازه و عرض پای 
دایان وزیر خارجه اسرائیل گذراند. طبق قرار قبلی موشهشاهنشاه می

نثار به هتل آمد و چون یک ساعت بعدازظهر برای مالقات با جان 5ساعت 
 رسید.وارد نیویورك شده بود خیلی خسته به نظر می آویوقبل از تل

اكتبر در  35در شروع صحبت گفت كه مذاكرات مصر و اسرائیل روز 
 CAMPهای ال چاكر راجع به توافقؤشود. در جواب سشنگتن شروع میوا

DAVID و وضع مصر و رویه اردن و عربستان سعودی پاسخ داد كه 
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دیوید قسمتی مربوط به مصر و قسمتی مربوط به ساحل های كمپتوافق
ها رویه فعلی خود را باشد. اگر اردن و فلسطینیها میغربی و فلسطینی

های مزبور با ما مذاكره نمایند در اساس توافق حاضر نشوند برادامه داده و 
مل برای ایجاد مفاهیم با أآن صورت مصر بین انجام صلح جداگانه و یا ت

ال كردم با توجه ؤنثار سها بایستی تصمیم بگیرد كه خواهیم دید. جانآن
هایی كه قطعاً شده است آیا احتمال بینیدیوید و پیشبه مذاكرات كمپ

  هافلسطینی وین هست كه پرزیدنت سادات در صورت عدم موافقت اردن ا
 پاسخ داد پرزیدنت سادات در ها خودداری نماید.از انجام توافق

كرد و گفت مصمم است اگر اردن و دیوید خیلی قاطع صحبت میكمپ
ها حاضر برای شركت در مذاكرات نشوند از حقوق خود برای فلسطینی

جداگانه استفاده نماید. بنابراین خیلی بعید به نظر برسد كه انعقاد صلح 
دهد و ما معتقدیم كه سایرین باالخره همراه او  سادات نظر خود را تغییر
نثار درباره نظر او نسبت به وضع ال دیگر جانؤخواهند آمد. در جواب س

افكار عمومی در مصر و موقعیت پرزیدنت سادات اظهار نمود طبق اطالعی 
نمایند. در مراجعت از داریم اكثریت مردم مصر از سادات پشتیبانی میكه 

ها از جنگ خسته تردیدی نیست كه مصری او استقبال خوبی كردند و
 هایاساس توافق باشند. از آن گذشته برشده و خواهان صلح می

دیوید تمام اراضی مصر تخلیه خواهد شد و آنچه مربوط به مصر بود كمپ
ها های سادات بوده است بنابراین دلیلی ندارد كه مصریمطابق خواسته

باشد ناراضی باشند. از طرف دیگر نظر اسرائیل هم كه برقراری صلح می
 گردد. وزیر خارجه اسرائیل اضافه كرد كه به اعتقاد اومین میأت

باشد و این امر را ها نیز میدیوید به نفع اردن و فلسطینیهای كمپتوافق
 رویه مخالف را اتخاذ PLOترس  دانند ولی فقط ازمیخودشان هم 

تواند كاری بكند چون گوید نمیملک حسین می اعلیحضرت اند.كرده
له داده نشده است و بنا به توافق ها به معظماختیاری از طرف فلسطینی

كه اینک ملک حسین  باشد مگر اینها مینماینده فلسطینی PLOرباط 
ها هر چقدر هم سخن بگوید و به هر حال فلسطینیطرف آنان  بتواند از
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 هایكه وضع و رویه فعلی را ادامه دهند از آنچه كه بر اساس توافق
سال آینده با امروز  2توانند بگیرند و اند بیشتر نمیدیوید گرفتهكمپ

 تفاوتی نخواهد داشت.
نثار درباره نظرش نسبت به ال دیگر جانؤسپس دایان در پاسخ س

ها مبادرت به ها در منطقه اظهار داشت شورویوروی و نفوذ آنرویه ش
اعزام نیرو و تجاوز علنی نخواهند كرد بلكه مطابق معمول به وسیله 

نمایند در هر جا بتوانند طرفدار دستجات و ایادی كمونیست سعی می
ها نفوذ و كنترل خود را مستقر خود را روی كار بیاورد و به دست آن

دیوید سادات صحبت از در اتیوپی دیدیم چه كردند. در كمپسازند. مثالً 
نمود و ایجاد یک جبهه متحد برای مبارزه با نفوذ شوروی در منطقه می

زند باشم. عربستان سعودی كه با ما حرف نمیماهم با این فكر موافق می
ولی اگر آن كشور با ایران و مصر و اردن هاشمی و اسرائیل بدون انعقاد 

با یكدیگر مشورت و ( FORMAL ALLIANCE) پیمان اتحاد رسمییک 
همكاری همه جانبه برای مقابله با مقاصد شوروی و جلوگیری از نفوذ آن 

 ثر و مفید بود. دایان گفت در مذاكراتؤنمودند بسیار مدر منطقه می
های هوایی واقع در سینا دیوید به سادات پیشنهاد كردیم كه پایگاهكمپ

سفانه قبول نكرد و استدالل ایشان أیار آمریكا بگذارند ولی مترا در اخت
این بود كه افكار عمومی با حساسیت تاریخی كه در مقابل سلطه خارجی 

ها دارد این عمل را قبول نخواهد كرد دایان اضافه كرد به نظر ما مصری
ها در آن جا نه و حضور آمریكایی INVOLVEMENTاشتباه كردند زیرا در 

ها و ما بود بلكه برای ایران و عربستان سعودی و اردن ه نفع مصریفقط ب
در این موقع  و همچنین سایر كشورهای طرفدار غرب نیز بسیار مفید بود.

نثار ضمن تشریح ال كرد و جانؤدایان راجع به جریانات اخیر ایران س
وضع اظهار داشتم كه با وجود مشكالت و بهای گرانی كه اجباراً باید 

همایون شاهنشاه تصمیم دارند كه سیاست  اعلیحضرت اخت شودپرد
های بهتر و پیشرفت به طرف دموكراسی كامل و همچنین دادن آزادی

سفانه این نكته باید أهای پیشرفته خود را همچنان ادامه دهند. متبرنامه
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 های بزرگی در این مدت كوتاه برداشته مخالفاناضافه نمایم كه قدم
APPRECIATION نخواهم شد و در .نگرفته است ولی در هر صورت ..

جهت مردم كماكان ادامه خواهیم داد. وزیر خارجه اسرائیل با تأیید این 
همایون شاهنشاه داریم و  اعلیحضرت احترام خاصی برای، سیاست گفت

ترین سیاستمداران و رهبران خردمند معتقدیم كه شاهنشاه یكی از بزرگ
شند. گفت هیچ كشوری در طول یک زمان محدود باو با شهامت دنیا می

به اندازه ایران به جلو نرفته است و توفیق شاهنشاه در ایجاد یک تحول 
 بزرگ و تامین رفاه مردم و پیشرفت مملكت واقعاً و حقاً قابل ستایش

باشد. دایان از چاكر تقاضا كرد مراتب احترام عمیق او را به پیشگاه می
ال نمود آیا ارتش ایران در مقابل مبارزه ؤسپس سشاهنشاه معروض دارم. 

با عوامل كمونیست و مخالفان چه وضعی دارد؟ گفتم ارتش شاهنشاه 
قوای مسلح كشور به طور قاطع و یكصد درصد نسبت به فرمانده منظم و 

 همایون شاهنشاه وفادار و فرمانبردار اعلیحضرت محبوب خود یعنی
 اعلیحضرت جانبازی و پشتیبانی ازتردید برای هرگونه باشد و بیمی

سفانه بعضی أمل دارد متأشاهنشاه و حفظ استقالل كشور آمادگی بدون ت
المللی در انتشار اخبار و گزارشات راجع به ایران رعایت از مطبوعات بین

اساس مرسوم كنند و به جای انعكاس واقعیات شایعات بیطرفی را نمیبی
زان اسرائیلی تهران را آوردم. اخبار نیز دهند مثال حضور سرباانتشار می

جات هسفانه اغلب مغرضانه است و صرفاً با الهام از اظهارات دستأمت
 گرددقایق با نظرات اكثریت تهیه و منتشر میحمخالف و بدون توجه به 

های آنان نمایند شاید یكی از تاكتیکكه مخالفان مرتباً از خود اختراع می
نظر و اطالعات او راجع به عراق و روابط با شوروی  زنثار اباشد. سپس جان

خواهند به غرب نزدیک اخیراً می هاكه عراقی ال نموده گفتم مثل اینؤس
كامالً تحت  PLOشوند نقطه اظهار داشت ما معتقدیم كه عراق و سوریه و 

اند از نفوذ شوروی هستند و اخیراً شنیدیم كه سوریه و عراق خواسته
هایی بگیرند كه در صورت حمله اسرائیل شوروی با اعزام شوروی اطمینان

 دایان همچنین گفت ها بیایند نقطه اضافه نمودم.نیرو به كمک آن
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 باشد و معتقدیم سوریهمی PLOها عجالتاً از وضع لبنان و نگرانی
خواهد تمام لبنان را تحت كنترل خود در بیاورد. اظهار داشت اسرائیل می

های سوریه ن را ندارد ولی در عین حال در مقابل نقشهقصد تسلط بر لبنا
اعتنا باشد. وزیر خارجه اسرائیل قبل از خاتمه مالقات خواهند بیهم نمی

گفت نماینده جدید اسرائیل كه مأمور تهران شد مرد مجرب و خوبی است 
و تقاضا نمود كه چاكر در مراجعت او را ببینم و بار دیگر قدرت رهبری و 

 بوسی ـ غالمبا عرض پای شهامت شاهنشاه را ستایش نمود.شخصیت و 
 افشار امیرخسرو

 
 های اردشیر زاهدی به شاه تلگراف 

آقای دكتر به ، 1531ها در اواخر سال ها و تلگرافیک نسخه از این گزارش
های گریو کنسول که در آن زمان عضو کمیته سرپرستی سفارت، رضا صدر

تسلیم ، بعد از انقالب در دولت موقت وزیر بازرگانی شدند و، ایران در آمریکا بودند
 شده بود. 

ـ  3،1،31 - 1 2211گزارش اردشیر زاهدی به تهران ـ تلگرام رمز ـ 
 53،15ساعت دریافت 

دوست و برادر  جناب آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی
مبارك پای  عرض خاك شرفه خواهشمند است تلگراف زیر را ب عزیزم

 بوست ـ قربانت اردشیر.ملوكانه برسانید. از دور می
شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه  اعلیحضرت پیشگاه مبارك بندگان

عرض خاك  شرفه شاهنشاه غالم ابدی با عرض پابوس و كسب اجازه ب
 رساند:پای مبارك ملوكانه می

 خواستم با برژینسكی صحبت كنم نبود با دكترـ چاكر دیروز می3
در شورای ( در وزارت خارجه آمریكا) امور ایران مسؤولسیک گاری

 امنیت ملی حرف زدم. وی گفت:
همایونی تنها راه و تصمیم منطقی بود. ما خیلی  اعلیحضرت تصمیم»

ا كه از رادیو و تلویزیون با مردم صحبت خوشحال هستیم مخصوصً
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مورد نفت و رسد كه خیلی خوب هست اگر در خواهند فرمود. به نظر می
اهمیت و اشكاالت آن نیز صحبت بفرمایید. البته در چند روز آینده نتیجه 

 شود. خوب این كار معلوم نمی
اعلیحضرت با كمال حسن نیست و صبر و حوصله كوشش خود را 

ها از این حسن نیت نمودند كه دولت ائتالفی سر كار بیاید ولی آن
 «حل دیگری نبود. نتوانستند استفاده نمایند بنابراین راه

بعدازظهر دیروز متعاقب صحبت با گاری سیگ آقای  10،1ـ ساعت 5
 برژینسكی با چاكر تلفنی صحبت و گفت:

تصمیم خوب خوب بود. تصمیمی درست در زمان ، با تبركات»
درستی بود. و من بسیار خوشحال هستم. از اخبار و گزارشات واصله من 

گفت چه چیزی یس به شاه میام كه سفیر انگلچنین استنباط كرده
 و شایسته خواهد بود؟ سبزوار
ای من از این موضوع خوشحالم. چون طرفدار این عقیده بودم. عده»

مخالف بودند. چون خبر بسیار خوبی است الساعه تلفنی به رئیس جمهور 
مند هستید كه ما چیزی بگوییم یا نه؟ گفتم هخبر خواهم داد. آیا عالق

توانید اظهار همایونی شاید شما می اعلیحضرت فرمایشاتالبته بعد از 
همین  نظر نمایید كه بعد از این هرج و مرج این اقدام الزم و مفیدی بود.

طور اظهار داشت. امیدوارم برای تعویض حكومت نظامی با حكومت 
غیرنظامی وقت معین را تعیین نكنید كه دست خودتان بسته خواهد شد. 

قول دادند نیز بود كه  اعلیحضرت انتخابات كه این نظر من در مورد
فراموش كردم در مكالمه تلفنی چند روز پیش بگویم كه حتی برای 

 «. انتخابات وقت تعیین نكنند دستشان باز باشد
ضمن اشاره به ، بعدازظهر تلفنی صحبت 10،1ـ با كسینجر ساعت 1

 شایعاتی كه شنیده است اظهار داشت:
گویم. بهترین تصمیمی بود كه تبریک میاز این خبر خوشحال و »

شاهنشاه گرفتند. و حتی شاید اگر این تصمیم قبالً گرفته شده بود 
ها شدیداً ایستاد و حتی وطنمشكالت كمتر بود. باید در مقابل این بی
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اید مجدداً همه را بگیرید كه ها را كه قبالً آزاد كردهمعتقدم تمام زندانی
 «.تر شودكار راحت

كردم. وی معتقد بود صحبت می( Turner) چاكر با آدمیرال ترنرـ 1
بودند كه قدم به این  SNOBEكه جبهه ملی خیلی احمقانه رفتار كرده و 

بزرگی شاهنشاه را قبول نكردند. خوشحالم چون راه دیگری موجود نبود. 
كرد كه این گام برداشته شده و امیدوار بود كه وی اظهار خوشحالی می

وبی داشته باشد و وضع به طور روزافزون بهبود یابد. وی گفت نتیجه خ
مراتب ارادت و احترام مرا به پیشگاه شاهنشاه عرض كنید. و همان طور 

 كه قبالً هم گفتم هر كار از دستم برآید در اختیارتان هستم. 
 ـ امروز صبح نلسون راكفلر به چاكر تلفن زد و گفت:2
 گویم. این اقدام اعلیحضرتخواستم تبریک بكه می یكی این»

خوبی بوده و شب گذشته برژینسكی به من تلفن كرد و این  نهایتبی
فرمایی گفت در گزارشی كه مربوط به تشریففت و میرتصمیم را گ

 باشد ذكر شده بود كهمی اعلیحضرت سفیران انگلیس و آمریكا در حضور
بودند سفیر شان را بیان فرموده وقتی كه تصمیم و اراده اعلیحضرت

 كرده و درباره تاریخ سخنرانیانگلیس روی دولت ائتالفی صحبت می
 كرده است.می

گفت روحیه شاهنشاه خوب است و شوخ طبعی خود را راكفلر می
 اعلیحضرت اند. گزارشی كه سفیر آمریكا داده وقتی كهحفظ فرموده

ای اند كه یک پست هم برفرموده، فرمودندراجع به كابینه صحبت می
 دانم آیا برژینسكی با من شوخی كرده یا اینایم. نمینلسون خالی گذاشته

اید و سفیر آمریكا آن را منعكس این مطلب را فرموده اعلیحضرت كه
 كرده است. 

نلسون گفت نیویورك تایمز امروز پس از چندین هفته تجدید چاپ 
.. .غربای راجع به اهمیت ایران برای حفظ توازن شرق و شده و مقاله

 دارد كه خیلی خوب است. 
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مند بود از طریق هپیامی برای شاهنشاه داشت كه عالق نلسون ضمناً
اعلیحضرت »عرض برسد. متن تلگراف: شرفه سفارت شاهنشاهی ب

همایونی حقیقتاً این مایه افتخار بزرگی برای من بود كه فرصت مكالمه 
برژینسكی اخبار تصمیمات تلفنی با شما را پیدا كردم. چندی قبل توسط 

همایونی برای مردم خودشان و كشور  اعلیحضرت تی را كهأپرجر
ترین همایونی گرم اعلیحضرت اند شنیدم. من مایلم بهخودشان گرفته

 .. پرجرأت و عاقالنه و سیاستمدارانه.تبریكات خود را تقدیم كنم و درباره
تصمیمی نه تنها شما با چنین  .(یک خط جاافتاده است) ..... تكرار كنم.

همراه من ( همسر نلسون) اید. هیپیغرب را بلكه ژاپن را هم نجات داده
 اعلیحضرت سالمتی و شكوفایی، بهترین آرزوها و دعا برای موفقیت

نلسون  -نمایم. با باالترین احترامات شاهنشاه و ملكه فرح را تقدیم می
 راكفلر
كوف و بابی سناتور ربی، ـ دیشب در شام خصوصی واسرمن1

 استراس شركت داشتم. 
های انتخاباتی گفت سناتور بیكر كه مشغول فعالیتربیكوف می»

است به وی تلفن كرده كه صد درصد برنده خواهد شد. و كماكان رهبری 
 حزب اقلیت را در سنا به عهده خواهد داشت و خواسته است كه به عرض

ز هیچ نوعی اقدامی صد در اختیار هستم و ا در برسد كه صد اعلیحضرت
 كوتاهی نخواهد كرد. 

ربیكوف خودش مدت زیادی از شخصیت و رهبری شاهنشاه و 
اند و اهمیت ایران صحبت كرد و این را اقداماتی كه در گذشته فرموده

گفت كه استراس مشاور مخصوص رئیس جمهور بشنود و هم مخصوصاً می
او هم ، مالقات كند این طور چون قرار است فردا واسرمن با رئیس جمهور

ها را به رئیس جمهور منعكس نمایند. در ضمن همه بشنود و این صحبت
خواستند تلفناً عرض ادب نمایند ولی چون خط نداشتیم و چاكر می

حوصله صحبت كردن را داشته باشند و با  اعلیحضرت مطمئن نبودم كه
ها گفتم توجه به اختالف ساعت و صبح خیلی زود كه در تهران بود به آن
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امكان صحبت نیست. خانم ربیكوف از مراحم علیاحضرت خیلی كه االن
به وقت واشنگتن  35تا  33سپاسگزار بود. گفت فردا خیال دارم بین ساعت 

از سنا تلفناً اگر موفق شدم حضور علیاحضرت شهبانو عرض ادب نمایم. از 
 چاكر ـ اردشیر -بوسم دور پای مبارك را می

 
 سفارت عراق ترجمه نامه-32

 خدمت آقای زیگلر 3351اكتبر  31سفارت جمهوری عراق  - برن»
كند شما تشكر می 3351سپتامبر  3سفارت عراق در برن از تلگراف 

 دارد: و نظرات زیر را ابرازمی
 میداند.  مسائل درونی ایران، ـ دولت عراق وقایع فعلی ایران را3

اساس دخالت نكردن در مسائل داخلی  ـ سیاست عراق بر5
 كشورهای دیگر استوار است. 

ـ دولت عراق به قراردادهای منعقده میان ایران و عراق در 1
كند. به همین خاطر از ها عمل میالجزایر احترام گذاشته و كامالً به آن

المللی بین كشورها را اهلل خمینی تقاضا شد تا قوانین منعقده بینآیت
د و در عملكرد خود علیه ایران نه از زوّار و نه از محل اقامت مراعات كن

اهلل خمینی دولت عراق برای حفظ جان آیت! خویش سوءاستفاده نكند
قیس  محافظینی در اختیار ایشان قرار داده است. با احترامات فائقه.

 «نائیفكاردار سفارت
 
، ایرانرجال سیاسی و نظامی معاصر نویسنده ، دكتر باقر عاقلی-16

درباره  ،(علم همکاری نشر نشر گفتار با، 913جلد دوم ص.1511چاپ اول سال )
فرزند حاجی ، چنین نوشته است: مرحوم باقر طلیعه، پدر همسرم، مرحوم طلیعه

ش متولد شد. پس از انجام 1165در ، تبریزیمجتهدی مالمحمد بر آغوش
پرداخت و دوره سطح را تحصیالت ابتدایی و مقدماتی به تحصیل معارف اسالمی 

کرد و چون های علمیه تبریز تدریس میدر تبریز به پایان رسانید و مدتی در حوزه
 به میرزاباقر ناطق معروف شد. قبل از، گفتار و ناطق زبردستی بودخوش

محضر بزرگان و مجتهدین نجف را ، مشروطیت برای تحصیالت عالیه به نجف رفته
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و به انتشار روزنامه پرداخت. مرحوم مهدی  درک نمود و به ایران بازگشت
را  طلیعه سعادت و كلید نجاتمجتهدی متذکر شده است که دو روزنامه به نام 

در تبریز انتشار داده است. مدتی هم به وعظ و خطابه پرداخت و سرانجام وارد 
شیخ دادگستری شد و در تبریز دادستان و رئیس دادگستری بود. به هنگام قیام 

 از تبریز تبعید شد. در، ن او قرار داشتازمره مخالف چون در یابانیمحمد خ
 دادستان گیالنقضایی به خدمت پذیرفته شد و چندی  1 یبا رتبه عدلیه داور

بود. در تهران نیز مشاغلی  مشهدهای شهرستان و استیناف و زمانی رئیس دادگاه
 1511شد. در لی تمیزمستشار دیوان عادار گردید و سرانجام دادیار و را عهده

ات و مدتی مستشار اداره سببه وزارت دارائی انتقال یافت. چندی در دیوان محا
قضایی و حقوق وزارت  كلمدیرامالک واگذاری بود و سرانجام  یتصفیه

که بازنشسته شد و  گردید و سالیانی چند در آن سمت استوار بود تا ایندارائی 
در نجف از ، طلیعه مردی متقی و پاکدامن بودبه وکالت دادگستری پرداخت. باقر 

ها درجه بود و از آن سیدكاظم یزدی و مالمحمد علی نخجوانیشاگردان 
 «اجتهاد داشت

 
 فرانسه نامه رئیس شهربانی كل-35

 3351اكتبر  31دفتر رئیس شهربانی پاریس، شهربانی كل، جمهوری فرانسه»

 ریاست شهربانی 

نظر به طرح تجمعی كه ، مقررات مجتمعات 311ـ 35نظر به ماده ال ـ 
های در یكی از سالن 35تا  3ساعت  3351اكتبر  32برای تاریخ یكشنبه 

با حضور  1به نشانی پاریس میدان سن ژرمن دپره پالك « انجمن تشویق»
اهلل خمینی از ناحیه اطرافیان ایشان در نظر گرفته شده است. با آیت

اهلل خمینی نوعی است ث در حضور آیتكه اجتماع مورد بح توجه به این
 دارد:مقرر می، تواند اخالل در نظم عمومی ایجاد نمایدكه می

اكتبر  32اهلل خمینی در الذكر در حضور آیتاجتماع فوق ـ3ماده 
 ممنوع است و ممنوع خواهد بود. « انجمن تشویق»در تاالر  3351
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آقای مدیركل پلیس شهرداری و مأموران تحت فرمان  ـ5ماده
 - رئیس كل شهربانی باشند.اجرای تصمیم حاضر می مسؤولایشان 

 ( اصل متن فرانسوی این نامه ذیالً آمده است.) .«پیرسوموی
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 ی پیروزی انقالبی راهبردی برا ی مرحلهبرنامه - 31
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 نامه آقای خمینی به دكتر بهشتی-33
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 اهلل خمینیبه آیت نامه مهندس بازرگان-50

تقریباً چند روز بعد از روی کار آمدن ، 1531این نامه در اوایل شهریور 
نوشته شده است. که مصادف بود با زمانی که من عازم نجف برای ، امامیشریف

وقتی خبر ارسال آن را به من دادند درخواست کردم که دیدار آقای خمینی بودم. 
یک کپی برای ما بفرستند یا متن آن را به ما خبر بدهند تا هم از نظرات دوستان 

اگر مقتضی بود مورد بحث ، داخل ایران مطلع شوم و هم در دیدار با آقای خمینی
که نامه به  باعث شد، شهریور و حوادث بعد از آن 11و بررسی قرار گیرد. کشتار 

ها متن نامه خوانده و روی نوار ضبط شد و دست ما نرسد. اما باالخره بعد از تماس
 1531مهرماه  در سپس از روی نوار پیاده و تنظیم گردید. در سفر به عراق

حوادثی پیش آمد که منجر به هجرت آقای خمینی به پاریس شد و فرصتی برای 
این نامه را به آقای  1561آذر ازانقالب درطرح موضوع این نامه پیش نیامد. بعد 

، داننداز ایشان خواستم اگر توضیحاتی الزم می ارائه دادم و مهندس بازرگان
 در حاشیه نامه نوشتند: ایشان توضیحاتی به شرح زیر بدهند.

كه به زیارت ، این یادداشت را به شخص مورد اعتمادی از تجار بازار»
رفته و قصد مالقات آقای خمینی را داشته است داده بودم كه عتبات می

بخواند و مطالب آن را به آقا بگوید. قبالً نامه را با بعضی از دوستان در 
هایی است كه در ها و مشورتماحصل بحث، میان گذارده بودم و مفاد آن

 . ( 3110آذر ) تهران داشتیم
در این نامه مورد بحث قرار داده است  آنچه را که شادروان مهندس بازرگان

 ی سیاسی در آن مقطع زمانی از توان آن را خط کلی برنامهدر واقع می
 ایشان و دوستان محسوب کرد.  یهادیدگاه

 متن این نامه به شرح زیر است: 
با عرض معذرت از جسارت و تصدیع من باب وظیفه الهی وجدانی »

 به نظر آن حضرت است.كنم. توجه و تصمیم بسته ها میاشاره به آن
بدون اضافات ، قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن -3

المللی و محاكم داخلی است و بعدی سند زنده و قابل دفاع در محافل بین
باشد. اگر آن را نفی فعالً یگانه ضامن اجرای اصول و احكام اسالمی می

-هر گونه مدرك محكومیت رژیم شاه را از دست می  كنیم منطقاً و قانوناً



 
 رانیبازگشت به ا 190

چون سراسر به خالف آن ، دهیم. به معنای ضامن سلطنت شاه نیز نیست
 عمل كرده است و خود را معزول ساخته است. 

لبه تیز حمله بهتر است به استبداد باشد نه استعمار. جنگ كردن -5
ست آمریكا در دو جبهه مانع پیروزی است و مصلحت در برانگیختن سیا

 نخواهد بود. ، و اروپا كه علیه خودمان و بسود و حمایت شاه است

های ملی و مذهبی اخیر كه در زمان خود ما به كلیه جنبش-1
، های عمده رسیده سطح بیداری و تحرك مردم را باال برده استموفقیت

با اعالم انتخابات آزاد از طرف دولت و استقبال رهبران شروع شده است. 
اند حرف خود را بزنند های انتخاباتی بهتر توانستهوارد شدن در فعالیتبا 

 و مردم را متوجه و متمركز سازند. 

از هر گامی كه دولت علیرغم خود و برای ریا فریب در جهت -1
افرادی را كه از صف دولت  های ملت بردارد باید استفاده كرد.خواسته

جا دارد تشویق شوند تا ، باشدصد خالصانه ن در و لو صد، شوندخارج می
 به سایرین هم ملحق شوند.  بیشتر در این جهت جلو بیایند و

هدف نهایی البته سرنگونی رژیم است. اما در مرحله اول رفتن شاه -2
در چهارچوب قوانین ، در مرحله دوم نظارت و محدودیت جانشینان او

تشكل و تربیت و سوم كار كردن روی افكار و افراد و ، هاموجود و آزادی
 .تجهیزات و باالخره در مرحله چهارم تبدیل به جمهوری اسالمی

مشورت با روحانیت  -1
 امرهمو اند كه گفته، اندایران كه صمیمانه و عاقالنه وارد مبارزه شده

ارتباطات منظم ، اطالعات كه نیز دستور واصل قرآنی است.، شوری بینهم
برای رهبری آگاه و ارزیابی و تنظیم و مطمئن و سریع از داخله و خارجه 

ت سه نفری یا چهار اید كه هیأنمها ضروری است و ایجاب میحركت
ها نفری مورد اعتمادی در تهران به تشخیص خودشان انتخاب و به محرم

معرفی نمایند. همچنین برای دریافت دستورهای آقا و مشورت و نظردهی 
 ها استفاده شود.ها به آنگروه
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سالمی حكومت ا -5
 یگانه هدف و منظور نهایی هر مسلمان باید باشد. عنوان كردن آن در

اما هنوز مشخص و ، ال خبرنگار لوموند كامالً به جا بوده استؤجواب س
روی كیفیت حكومت اسالمی ، شناخته نشده و تعریف واحدی پیدا نكرده

اداری و غیره به قدر ، اقتصادی ـ سیاسی، از جهات عدیده ایدئولوژیک
تواند در حال حاضر به عنوان جانشین كافی و مقبول كار نشده لذا نمی

حتی ، قانون اساسی و مشروطیت عرضه شود. در افكار روشنفكران
العمل مطلوب ندارد. المللی عكسمتدینین مبارز با سابقه و در محافل بین

كه امتحان خوبی در گذشته نداده ، همچنین رهبری اعضای روحانیت
كنار زدن و خارج از حق و ، ربه و صالحیت فنی الزم را نداردسابقه و تج

های ملی غیرمذهبی با حسن نیت و با صالحیت به وظیفه كردن گروه
 خالف مصلحت است. 

تغییر اخیر دولت و  -1
در باغ سبزی كه نشان داده است ضمن آنكه پیروزی ملت است مایه 

هر قدر در این  ، دهالبته كافی و خواسته نهایی نبو است. شكر و خوشحالی
جهت سوق داده شود به سود ماست. در برابر آن نه اتخاذ قیافه خصمانه و 
طرد و نفی قاطعانه صحیح است و نه رضا و ركود نشان دادن و همكاری 

-غیر اصیل آزادی كردن ـ بگذاریم احزاب و گروه های میانه و معتدل و لو

هایش را و بلندتر حرف اترها و مواضع را بخواهند و ملت استفاده برده رس
 هایش را بگوید. بزند و خواسته

اصالح قانون اساسی  -3
و تبدیل آن به نظام و اصول بهتر تدریجی با متانت و استحكام صورت 

رسد. و بگیرد بهتر است. شتاب زدگی و آشوبگری به نتایج درستی نمی
 گیرند.ها از آب گل آلود ماهی میچه بسا حریف و یا كمونیست

تواند متكی و منحصر به تحریک احساسات و تهیج مبارزه نمی-30
های محكم و های حساب شده مثبت و پیشرفتمردم و خالی از برنامه

محسوس باشد. درگیری خصمانه و روبرو شدن مسلحانه كه البته 
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آمیز و تواند موفقیتمی وقتی، ناپذیر و حربه قاطع نهایی استاجتناب
ها و امكانات ک تناسب و تعادل معقول ما بین سالحقابل قبول باشد كه ی

طرفین ولو به نسبت یک برده وجود داشته باشد. تا قبل از رسیدن به 
سست كردن ، رخنه در نیروها، ایهای میدانی وسایل عدیدهمرحله جنگ

و از این قبیل خوب ، مساعد و همدم ساختن كارمندان،  مواضع حریف
هایی در نظر داشت باید به عملیات و برنامه ها متوسل شد.است كه به آن

سوزی كاری و آتشخراب كه بدون تدبیر و تشكل و تربیت میسر نیست.
و غارت اصوالً در مبارزاتی كه در داخل كشور و خانه ملت صورت گیرد 

 «شود.می اصوالً به نفع دولت تمام
 

 در جمع نمایندگان احزاب و اهلل طالقانیمتن سخنان آیت-53
 3125آذر  10  -  های سیاسیگروه

الحمداهلل علی السراء و الضراء و االبتالء ـ و  اهلل الرحمن الرحیمبسم
مه ئالصلوات و السالم علی محمد البشیر و النذیر الصادع باالمر و علی ا

 الطاهرین. 
یت سنگین مسؤولآقایان محترم ـ برادران عزیزم ـ با احساس 

وشت انقالب اسالمی ملت شجاع و شرعی و انسانی نسبت به سرن
از شما ، خمینی ناپذیر امامشرافتمند ایران به رهبری قاطع و تسلیم

 ام تا مطالب زیر را به اطالع برسانم. آقایان جمع حاضر دعوت كرده
توان العمل دشمنان آن میعظمت انقالب را به وضوح در عكس .3

ارتجاع داخلی و منطقه المللی ـ صیهونیزم بین، دید امپریالیزم جهانی
همه از این انقالب به وحشت افتاده و تمام نیروی شیطانی ـ خود را برای 

 اند و شب و روز به طرح و تنظیم و اجرایمقابله با آن بسیج كرده
 پردازند. می، های گوناگونتوطئه

بلكه ، هم اكنون نه تنها سرنوشت انقالب و ملت مطرح است .5
در  ن مسلمان و كشورهای جهان سومسرنوشت آینده ششصد میلیو

 فریقا نیز بستگی به آن پیدا كرده است. آآسیا و 
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آقای خمینی با بینش عمیق و رهبری قاطع خود رهنمودهای . 1
محتاج  دهد اما كیفیت و شكل اجرایی آن در تمام كشورخود را ارائه می

های دشمن و تطبیق دقیق اجرای این به شناخت موقعیت و تاكتیک
 رهنمودها با آن است. 

نظام حاكم به نمایندگی از امپریالیزم و صیهونیزم و ارتجاع . 1
، داخلی و منطقه برای مقابله با انقالب شبانه و روز در تالش و تكاپوست

كند كه دفاع آفریند و مشكالت تازه ایجاد میای میی تازهمسألههر روز 
 ها از ضرورت و فوریتراهنمایی مردم در مواجهه با آناز ملت و 

 ای برخوردار است. العادهفوق

های مختلف به دعوت آقای خمینی اعتصابات سرتاسری در بخش. 2
دولتی از جمله صنایع نفت ادامه دارد كه متقابالً رژیم برای شكستن این 

ها در ی آنخانوادهحمایت كامل از اعتصابیون و  كند.اعتصابات تالش می
برابر ترور و وحشت و فشار رژیم یک وظیفه شرعی و انسانی است كه هم 
اكنون از نقاط مختلف كشور كسب تكلیف و درخواست پشتیبانی 

توانیم با قاطعیت پاسخ مناسب و مساعد به آن كنند و ما نمی می
 ها بدهیم. درخواست

ی هر كرده و آمادهانقالب حس تعاون و همكاری عمومی را بیدار  .1
به طوری كه مكرر به منزل ، گونه فداكاری و از خودگذشتگی و ایثار نموده

 كنند و حتی زنانی كه زیورآالت خود را هدیهاین جانب مراجعه می
كنند و من ضمن تعظیم و تجلیل از این روحیه ایثار اسالمی با كمال می

ها را دانم چگونه آنكنم زیرا واقعاً نمیسرافكندگی و به ناچار رد می
 بپذیرم و به مصرف برسانم. 

دار و افسران صفوف ارتش را به خیل عظیم سربازان حتی درجه .5
كنند كه درود بر شرف و ایمان آنان باد و دعوت آقای خمینی ترك می

توانم به روشنی برای آنان كنند كه تكلیف ما چیست و من نمیمراجعه می
 ز این جهت به شدت ناراحت است. تكلیف تعیین كنم و وجدانم ا
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هم اكنون رژیم مشكل نفت را برای مردم به وجود آورده تا آنان  .1
دانیم اما به علت ی ما میرا خسته و نسبت به انقالب بدبین كند و همه

توانیم مردم را از توطئه آگاه سازیم گیری نمیفقدان یک مركزیت تصمیم
 .و راه حل مقابله با آن را ارائه كنیم

 ها.ی تعطیلی بازار و مدارس و دانشگاهمسأله .3

من از شما آقایان  .ای از مشكالت روزمره ملت ماستها شمهاین
دانید مجدداً بازگو كنیم و به شما با دعوت كردم تا آن چه را كه می

بلكه سرنوشت اسالم ، صراحت اعالم دارم كه مصلحت انقالب و ملت ایران
ها و تعلقات كند كه همه وابستگیمی و ششصد میلیون مسلمان ایجاب

الشعاع انقالب همگانی قرار شخصی و جمعی و سازمانی خود را تحت
دهیم و از همین لحظه با اخالص كامل و بدون درنگ و تأمل و مالحظاتی 

شود و از همین جا كه دور هم كه در وضعیت عادی معموالً رعایت می
ا هر نام دیگری كه انتخاب ی) ایم ستاد مركزی موقت دفاع ملینشسته

كنیم كه انقالب اسالمی را تشكیل و به ملت ایران اعالم می - از( كنید
همه امكانات مادی و معنوی خود را از طریق این كمیته در خدمت انقالب 

 و رهبر آن امام خمینی قرار دهند.

من شخصاً از همین لحظه در اختیار این كمیته هستم. منزلم نیز در 
فرستم یا كمیته خواهد بود و زن و فرزندم را به نقطه دیگری میاختیار 

اگر محل دیگری را تعیین كنید با یک دست رختخواب به آن جا كوچ 
گویم كه اگر هر یک از شما به پرده میخواهم كرد. من به شما برادران بی

از شركت در ، شخصی و یا وابستگی جمعی و یا نیاز به مشورتی ،عذری
شروع كار آن از همین لحظه امتناع كنید و حتی اخذ تصمیم و  این كمیته

 مخلص به سهم خود عذر شما آقایان را ،را به یک روز بعد موكول كنید
پذیرم زیرا كه ما در متن میدان نبرد هستیم و یک لحظه سپاه نمی

توان در جهت حركت انقالب و رهبری آقای رزمنده ملت ایران را نمی
دارم كه تكلیف گذاشت و نیز با كمال صراحت اعالم میخمینی مردد و بال

یت خالی كنید اوالً جریان را به اطالع مسؤولچنان چه شانه از زیر بار 
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رسانم و ثانیاً شخصاً اقدام به تأسیس كمیته آقای خمینی و ملت ایران می
دهد كه ی شرعی و وجدانی به من اجازه نمیمزبور خواهم كرد زیرا وظیفه

 درنگ كنم یا درنگی را از كسی بپذیرم. ایلحظه

 .ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و النصرنا علی القوم الكافرین
ربنا اغفر لنا و الخواننا الذین سبفونا باالیمان و التجعل فی قلوبنا غال 

یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواهلل لعلكم  لذین آمنوا.ل
هجری  3125ام آذرماه به تاریخ سی سیدمحمود طالقانی. تفلحون.
 بیستم محرم الحرام  -شمسی
 

 های سیاسی در تهران ی مذاكرات گروهصورت جلسه-55
 3125آذر  10 

جلسه وارد شور شدند.  کنندگان درشرکت، بعد از سخنان آقای طالقانی
 است: مشروح مذاکرات آن جلسهدكتر سامی گزارش زیر به خط مرحوم 

 ( به نام خدا) 
صبح روز  11،3اهلل طالقانی در ساعت طبق دعوت كتبی حضرت آیت

له با شركت ای در محل منزل معظمجلسه 25آذرماه  ،10چهارشنبه 
مهندس مهدی  -اصغر حاج سید جوادیدكتر علی -آقایان: احمد صدر

حضرت  -رحیمیسرهنگ عزیزاله امیر  -دكتر یداله سحابی -بازرگان
داریوش  -دكتر كریم سنجابی -اهلل سیدابوالفضل موسوی زنجانیآیت

دكتر كاظم  -دكتر محمد ملكی -دكتر عبدالكریم الهیجی -فروهر
طاهر احمدزاده و دكتر سید محمد بهشتی تشكیل شد. نخست  -سامی

ای را به شرح پیوست خطاب به حاضران قرائت آقای طالقانی خطابه
ی ی مطالب مطروحه ادارهبرای بررسی و بحث دربارهفرمودند سپس 

 ی دكتر سامی محول گردید.جلسه و تنظیم صورت جلسه به عهده
آقای رحیمی موافقت خود را با پیشنهاد آقای طالقانی در مورد 
تشكیل ستاد مركزی دفاع ملی اعالم داشتند و ضرورت چنین ستادی را 

های جات و گروهبه وجود دسته تأكید كردند آقای دكتر سحابی با اشاره
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ها و توجه به های گروهی آنمبارز و حاضران در جلسه و وابستگی
پیشنهاد بررسی ، ی ایجاد وحدتهای گذشته در زمینهشكست كوشش

ال كردند كه ؤامكان همكاری را مقدم بر تشكیل ستاد مزبور دانستند و س
رهبری وجود  نخست باید دید كه آیا امكان ایجاد یک هسته مركزی

اهلل طالقانی دارد؟ آقای دكتر سنجابی ضمن ابراز ارادتشان به حضرت آیت
نیت ایشان در این دعوت و تكلیف شرعی كه برای جمع و قبول حسن

 معین فرمودند به چند نكته اشاره كردند:
نسبت به انتخاب افراد برای منظور جلسه ایرادی ندیدند و عدم  -3

ندانستند و عقیده داشتند كه با توجه به حضور دیگران را نیز نقصی 
بهتر ، های مختلفوابستگی خودشان و دیگر افراد به تشكیالت و سازمان

است كه واحد جدیدی را اعالم نكنیم و پیشنهاد تشكیل یک كمیته برای 
 همكاری نیروها و رسیدن به اهداف مطروحه را كردند.

اع ملی با وجود یک رهبری واحد را از طریق ستاد مركزی دف -5
های تشكیالتی موجود غیر ممكن دانستند آقای فروهر توجه به سازمان

ی ضمن تصدیق نظرات آقای دكتر سنجابی اضافه كردند كه باید كمیته
یت مسؤولهمكاری جنبه مشورتی داشته باشد و اخذ تصمیم نهائی و 

 اهلل طالقانی محول گردد و ضمناً به رهبریی حضرت آیتاجرائی به عهده
، اهلل العظمی خمینی در جنبش موجود اشاره كردندبالمنازع حضرت آیت

آقای رحیمی با نظر آقای فروهر مخالفت كردند و معتقد بودند كه باید 
یت كنند و به سان یک رهبری متمركز و ستاد مسؤولافراد كمیته قبول 
فرمودند طبق نظر آقای طالقانی  آقای مهندس بازرگان اجرائی عمل كنند.

رهبری جنبش فعلی با آقای خمینی است و طرح ضرورت یک رهبری 
ای نیست آنچه در طرح مطالب آقای طالقانی قابل توجه اجرائی چیز تازه

گیری طبق خواست ایشان است پا جلو گذاردن ایشان و سرعت تصمیم
افراد حاضر در ی تهدید برای سرعت اتخاذ تصمیم از طرف است و جنبه

جلسه از نظر ایشان تازگی دارد. و ضمناً اضافه كردند كه آن چه را قبالً 
دوباره تكرار نكنیم و پیشنهاد ، ایم و به نتیجه نرسیده استتجربه كرده
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نفر را به عنوان ستاد اجرائی  5الی  2كردند كه آقای طالقانی شخصاً 
نی برسانند چرا كه رهبری جنبش ایران انتخاب و به تصویب آقای خمی

اگر اصل رهبری آقای خمینی را بپذیریم باید تصویب ایشان را در این 
 مورد هم قبول كنیم.

آقای دكتر سحابی اظهار داشتند با توجه به این كه به اعتقاد آقای 
نفر تنظیم شده و آقای طالقانی به  5تا  2باید صورتی از  مهندس بازرگان

ی بحث و رأی در خمینی برسانند و این امر در دو مرحلهتصویب آقای 
نفری منتخب آقای طالقانی و در  5یا2ت أجلسه قرار گیرد اول تصویب هی

و مجدداً  ی دوم رأی راجع به تصویب رسانیدن آقای خمینی.مرحله
جات مختلف را تكرار كردند و اضافه كردند كه به پیشنهاد همكاری دسته
بری واحد سیاسی معتقد هستند. دكتر سامی در ضرورت تشكیل یک ره

های سنتی و مورد تكرار تجارب گذشته و به نتیجه نرسیدن راه حل
قدیمی برای ایجاد رهبری اجرائی اشاره كرد و مطلقاً ایجاد رهبری از باال 
را مردود دانست و به طرح سازمانی ایجاد تشكیالت و رهبری از پائین 

یجاد رهبری الزم برای امور اجرائی جنبش را اشاره كرد و تنها امكان ا
ایجاد واحدهای محلی و صنفی در حد سطوح اجتماعی دانست و ایجاد 

 عملی و نادرست خواند. ستاد مركزی دفاع ملی را از باال غیر
ضرورت و فوریت تشكیل یک ستاد اجرائی برای  آقای احمدزاده

ازمانی دكتر سامی طرح كلی س مسائل حاد روز را مطرح ساختند و ضمناً
را قابل مالحظه خواندند و اضافه كردند كه برای اجرای دستورات و 

باید در داخل ایران یک ، كه رهبری جنبش را دارند فرامین آقای خمینی
های فرعی تشكیل شود و تأكید این كه این ستاد اجرایی با كمیسیون

د موافق طرح انای كه در مشهد داشتهستاد موقت خواهد بود و با تجربه
تشكیل ستاد اجرائی بودند. آقای صدر با طرح دكتر سامی مخالفت كردند 

را تأكید كردند. آقای الهیجی با اشاره به  و پیشنهاد آقای مهندس بازرگان
ی انتخاب افراد و محتوای رهبری مسألهطرح پیشنهادی دكتر سامی به 

اشاره كردند و عقیده داشتند كه باید اسامی ستاد رهبری رسماً اعالم 
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های سیاسی موجود شده و ضمناً تركیب چنین رهبری بدون سازمان
آقای فروهر مجدداً جنبه مشورتی داشتن ستاد رهبری را  ممكن نیست.

ر نظر آقای طالقانی برای مطرح كردند و معتقد بودند كه این ستاد باید زی
را  تحقق اهداف آقای خمینی عمل كند. پیشنهاد تشكیالتی دكتر سامی

قبول داشتند و از راهپیمایی اخیر به عنوان یک مثال خوب در همكاری 
ها زیر نظر آقای طالقانی نام بردند. آقای دكتر سنجابی به دو نظریه گروه

قای طالقانی مطرح كردند دوم اشاره كردند اول نظر عمل و كار فوری كه آ
طرح تشكیالتی دكتر سامی. كه معتقد بودند طرح دومی فعالً مطرح 

تر به عمل فكر كنیم و پیشنهاد كردند كه ستاد اجرائی نیست و باید بیش
پیشنهادی وجودش و اسمش اعالم شده و از رهبری عمل آقای طالقانی 

اهیم بود. آقای داری كردند و فرمودند ما در خدمت ایشان خوطرف
آقای الهیجی  .رحیمی پیشنهاد آقای سنجابی را غیرعملی دیدند

اختصاص رهبری را به آقای طالقانی نادرست دانستند و این امر را 
شكنندگی برای رهبری عنوان كردند و گفتند در این صورت ایجاد زحمت 

د برای ایشان خواهد شد و باز هم از ایجاد یک ستاد واحد طرفداری كردن
 به خصوص اگر با تأیید آقای خمینی باشد. 

آقای طالقانی از شركت آقایان در جلسه و بحث تشكر فرمودند و 
گویی مردم و مراجعان ضمن اشاره به مشكالت شخصی در هدایت و جواب

اند نتیجه فكر و عقیده اضافه كردند كه آن چه را در میان گذاشته
ت كرده باشند و دعوت خودشان است كه شاید با دیگران هم مشور

آقایان بر مبنای تشخیص خود ایشان بوده است و برای مشكالت اجرائی 
ی اجرائی و یا ستاد عملیاتی را جنبش در حال حاضر تشكیل یک كمیته

توانند خود جمع معین كنند مجدداً تأكید فرمودند. آقای كه نامش را می
ست و تصمیم دكتر حاج سید جوادی توضیح دادند كه دشمن متشكل ا

 های حساب شده است و در حالی كهگیری و اعمالش متكی به روش
اند نبودن یک تشكل های دشمن را مردود شناختهها راه حلی گروههمه

ترین مشكل فعلی است و عقیده داشتند رهبری در گروه مخالفان مهم و
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اند كه یک ستاد این استنباط را كرده ی آقای طالقانیكه از خطابه
گشا باشد. تواند راهملیاتی برای كار مشورتی در كنار آقای طالقانی میع

بیان داشتند كه پیشنهادها باید با محتوای طرح  آقای دكتر بهشتی
ال كردند كه آیا منظور آقای طالقانی به وجود ؤسنخیت داشته باشد و س

ی امور گیری و اجرای كلیهیک واحد رهبری برای بررسی تصمیم آوردن
جنبش در تهران و یا در ایران است؟ كه در این صورت پیشنهادها را وارد 

 های كنونی هر كدام از آقایان دریتمسؤولبینیم چرا كه با وجود نمی
تنها با وجود یک طرح تكثیر شده و با مطالعه ، های حاضر خودشانگروه

صالً توان به این تشكیالت و رهبری فكر كرد. اقبلی امكانات و موانع می
سبب ایجاد سرعت در  مسألهتشكیل ستاد برای چیست؟ ابهام در این 

دیگر این كه باید این  مسألهگیری در این جلسه نخواهد بود و تصمیم
پیشنهاد و  طرح جدید به تأیید آقای خمینی برسد. آقای دكتر ملكی

نظرات آقای بهشتی را تأیید كردند و پیشنهاد ایجاد یک تشكیالت فوق 
های موجود و پیشنهاد قبول یک تعهد اخالقی را در قبال سازمان

تصمیمات دادند. آقای موسوی زنجانی فرمودند كه اگر آقای خمینی 
اشخاصی را معین كنند امكان چنین كاری هست ولی اگر ما خودمان این 
كار را بكنیم مورد توجه و قبول همه نخواهد بود بنابراین باید همین جا 

در جواب  ن سر و صدا كار را شروع كرد. آقای طالقانیبرای تهران و بدو
خواهیم تشكیالت بدهیم و یا كارهای فرمودند كه ما نمی آقای بهشتی

ی مهمی مسألهتشكیالت  مسأله، توانیمبزرگی را عنوان كنیم كه نمی
های حاصل از وضع موجود است كه این دعوت و این نیست. گرفتاری

تر تشكیل یک ستاد برای كارهای اجرائی بیش، جلسه را سبب شده است
ها مطرح است و همان پیشنهاد روز است و پیشنهاد همكاری بین گروه

نفر را به عنوان ستاد اجرائی تكرار فرمودند. آقای دكتر  1 -2انتخاب 
ی سحابی باز هم تأكید كردند كه این ستاد یا كمیته چند نفری باید جنبه

اجرائی به خود آقای طالقانی مربوط شود و ی مشورتی داشته باشد و جنبه
ی مسائل را به عهده بگیرند. مطالعه  عقیده داشتند كه همین جمع كالً
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گیرنده تواند تصمیمآقای فروهر هم معتقد بودند كه كمیته یا ستاد نمی
دعوت آقای طالقانی را به حالت یک بیمار شبیه  باشد. آقای بازرگان

كردند كه افراد حاضر به عنوان پزشكانی كه برای مشاوره در مورد بیماری 
آیند با این فرق كه خود پزشكان هم همان اند به حساب میاو دعوت شده

بیماری بیمار را دارند مضافاً به آن كه بیماری همگانی است و احتیاج به 
ها واگذار كرد و پیشنهاد توان به گروهجود دارد. اجرا را میگیری وتصمیم

نفر را آقای طالقانی شخصاً انتخاب كنند و به امضاء  5نفر یا  2كردند كه 
 آقای خمینی هم برسانند و این گروه بعد از تأكید آقای خمینی

آقای دكتر بهشتی باز هم ، گیری كارهای اجرائی را به عهده بگیرندتصمیم
داشتند مسائل جاری جزئی از مسائل كلی جنبش است و اگر ستاد  عقیده

تر ی یک تشكیالت بزرگعملیاتی تصمیم گیرنده باشد باید خود هسته
ی آن تشكیالت به حساب آید و تواند نمایندهباشد و گروه خاص نمی

 های جنبش تقسیم شود. سر انجاممعتقد بودند كه اجرا باید بین نیرو
ی عمل كرد و وظایف ستاد و هم چنین جنبه قی در نحوهبدون آنكه تواف
اجراء و یا جنبه مشورتی بودن این ستاد مركزی دفاع ملی  تصمیم گیری و

قرار شد هر یک از حاضرین لیستی از اسامی مورد قبول ، مشخص شود
خود را برای ستاد پیشنهادی آقای طالقانی تهیه و به ایشان بدهند تا 

مصلحت دیدند افرادی را برای این مهم انتخاب  خودشان به هر شكل كه
 «كنند و به تصویب آیت اهلل خمینی برسانند. 

اسامی افرادی را كه هر گروه و ، اهلل طالقانیآیت، ضمیمه این گزارش
یا هر شخصیتی برای عضویت در شورای مركزی پیشنهاد كرده بودند 

های گروهها و فرستند. اسامی شخصیتجهت اطالع آقای خمینی می
 باشد.معرف و اسامی اشخاص پیشنهاد شده به شرح زیر می

 آقای بهشتی افراد زیر را معرفی كردند:
آقای مهندس -1، آقای مهندس بازرگان-5، آقای دكتر سنجابی-3

آقای دكتر -1، آقای دكتر سامی-2، آقای دكتر سحابی-1، سحابی
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آقای -3، ی هاشمی رفسنجانیآقا-1، آقای دكتر باهنر-5، الهیجی
 هاآقای موسوی خوئینی-30سید جوادی و سیداحمد صدر حاج

و دكتر یداهلل سحابی افراد زیر را معرفی  آقایان مهندس بازرگان
یا شخص دیگری ) آقای دكتر سحابی-5، اهلل طالقانیآقای آیت -3كردند: 

یا شخص دیگری از ) سنجابی آقای دكتر -1،(از نهضت به پیشنهاد ایشان
، آقای دكتر الهیجی-2، آقای دكتر بهشتی -1،(جبهه به پیشنهاد ایشان

آقای مهندس  -1، آقای هاشمی رفسنجانی-5، آقای دكتر سامی-1
 آقای داریوش فروهر -30، آقای مطهری-3، اهلل سحابیعزت

رد ی زیر اشخاص موضمن ارسال نامه اهلل حاج سیدابوالفضل زنجانیآیت
 نظر خود را معرفی كردند:

دارد ضمن تقدیم سالم و ارادت معروض حضور عالی می بسمه تعالی 
های مختلف كه به نظرم االمر فهرست اسامی و اشخاصی در گروهحسب

عالی را در پیشبرد نهضت و حل مشكالت صالحیت مشاركت با حضرت
هایی بنا فهرست نمایم و طبعاً رفقا همبه پیوست تقدیم می، روزانه دارند

ها به تشخیص خودشان تقدیم نموده و خواهند نمود. از مجموع فهرست
هر چند نفر كه مورد تصویب خودتان باشند انتخاب نموده و به شخص 
 معظم معرفی خواهید نمود به نظرم در انتخاب اشخاص عالوه بر

شان در حل مشكالت روزانه اصل موضوع یعنی صالحیت عضویت كارآیی
 كادر رهبری را هم مورد توجه قرار دهید و به طور جامع به تأییددر 

گیری صحیح نهضت اقدام له برسانید تا بتوانید در انضباط و جهتمعظم
 و به عنوان یار( ؟) گیریی كنارهنموده و انشاءاهلل تعالی در زمینه

ی امور كشور در داخل و خارج شناخته شوند و خالء به مقام و ادارهقائم
كنم باقی موكول به نظر عالی است و بار دیگر مجدانه تمنا می وجود نیاید.

این مخلص را از هر نوع شركت معاف فرمایید. و السالم علیكم و دام اهلل 
 ابوالفضل الموسوی -بقائكم

 افراد زیر را معرفی كردند: آقای حاج سیدابوالفضل زنجانی
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آقای دكتر سحابی  -1 آقای مهندس بازرگان -5آقای بهشتی -3
آقای  -5آقای نزیه  -1آقای احمد صدر  -2آقای دكتر سنجابی  -1

ـ 30ـ آقای مهندس ابراهیمی 3ـ آقای مهندس سالور 1مهندس سحابی 
ـ آقای حاج میرزاعلی 35ـ آقای شاه حسینی 33آقای دكتر سامی 

 یـ دكتر عابد31ـ حاج محمد حسین اخوان فرشچی 31تحریریان 
 

 آقای دكتر سامی اسامی زیر را همراه با شرحی پیشنهاد كرده بودند:
ـ آقای مهندس 5( از جبهه ملی) ـ آقای دكتر كریم سنجابی3

ـ 1( از جنبش) ـ آقای علی اصغر حاج سید جوادی1( از نهضت) بازرگان
آقای ـ 1ـ آقای دكتر الهیجی 2( از روحانیان تهران) آقای محمد بهشتی

 .( از بازار) ـ آقای احمد علی بابایی5( از دانشگاه) دكتر ملكی
ت را به أی مذكور به هیچ وجه این هیبا توجه به مباحث جلسه ضمناً

شناسد هم چنان معتقد به ایجاد عنوان رهبر جنبش در هیچ سطحی نمی
تشكیالت و سازمان برای جنبش و نهایتاً انتخاب رهبری متناسب و 

 «رای آن هستم.انتخابی ب
 اند:آقای دكتر كریم الهیجی افراد زیر را معرفی كرده

ـ 1 ـ آقای مهندس مهدی بازرگان5ـ آقای سید محمود طالقانی 3
ـ آقای 2ـ آقای دكتر كریم سنجابی 1سید جوادی اصغر حاجآقای علی

احمدزاده ـ دكتر طاهر 5ـ آقای دكتر كاظم سامی 1سید محمد بهشتی 
ـ 30ـ آقای داریوش فروهر 3سیدجوادی ـ آقای احمد صدر حاج1

 عبدالكریم الهیجی
 اند:گروه خداپرستان اشخاص و گروه های زیر را پیشنهاد كرده

نهضت آزادی ـ آقای مهندس  -5، جبهه ملی ـ آقای دكتر سنجابی -3 
جنبش ـ آقای  -1، بیـ آقای مهندس توسلی ـ آقای دكتر سحا بازرگان

انجمن حقوق -2، بازاریان ـ آقای مهدیان -1، سیدجوادیعلی اصغر حاج
بشر ـ آقای میناچی آقای احمد حاجسیدجوادی آقای حاج سیدابوالفضل 

انجمن  -5، انجمن اسالمی پزشكان ـ آقای كاظم یزدی -1، زنجانی
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ی ـ فر ـ آقای مهندس كتیرایاسالمی مهندسین ـ آقای مهندس معین
انجمن اسالمی معلمین ـ آقای مرتضی  -1، نیاآقای مهندس شكیب

 -30، انجمن اسالمی دانشگاهیان ـ آقای دكتر اسمعیل یزدی -3، كتیرایی
، كانون نویسندگان ـ آقای گرمارودی ـ آقای علی اصغر حاج سید جوادی

نهضت  -35، مسلمانان مبارز ـ آقای دكتر پیمان ـ آقای دكتر سامی -33
 . «خداپرستان

 نامه آقای دكتر سید احمد صدر حاج سید جوادی به دكتر یزدی -51

  بسمه تعالی
 دوست عزیز و برادر ارجمند 

تعالی سالمت و توفیقات روزافزون آن برادر گرامی را از حضرت باری»
مسئلت دارم. دوستان و بنده همه سالمت هستیم ولی آرزو داریم که در این 

کنند قرار دریغ نثار میقدس در ردیف کسانی که جان خود را بیی ممیدان مبارزه
اهلل پیوسته در قدر حضرت آیتگیریم و نیز امیدواریم که وجود عزیز رهبر عالی

 کنف لطف پروردگار سالمت و مستقیم باشد. 
آن  برادر عزیز مهندس عازم است و به تفصیل شما را مالقات خواهد کرد.

دین وسیله چند کلمه تقدیم کنم این که مراجعات مردم نمود تا بچه ضروری می
رسی اندازه است و چون به زعیم بزرگوار دستاهلل طالقانی بیبه حضرت آیت

برند و ها را مردم اکثراً خدمت ایشان میندارند طرح مشکالت و مصائب و گرفتاری
سازند ها نظیر جبهه و نهضت مطرح میها و جمعیتتر نزد دستهکم و کم خیلی

ای که عبارت بودند از آقای دکتر سنجابی به این علت ایشان دعوتی نمود عده
دکتر الهیجی ـ دکتر   دکتر حاج سید جوادی ـ  دکتر سحابی ـ مهندس بازرگان

ملکی ـ سرهنگ رحیمی ـ دکتر سامی ـ حضرت آقای دکتر بهشتی ـ داریوش 
ماه به عمل آورده و شرحی قرائت کرده و از آذر 51فروهر و بنده روز پنجشنبه 

را برای تشکیل یک ( نفر 1یا  3) این عده خواستند که از بین خود چند نفری
که خط مبارزه و  کید به اینگیری انتخاب کنند و با تأت مشاوره و تصمیمأهی

اهلل امام خمینی قدر حضرت آیتمسیر جنبش همان است که مرجع و رهبر عالی
ه و همه در آن مسیر در حرکت هستیم مسائل کلی نهضت اسالمی تعیین کرد

یعنی در سه مورد به وسیله ایشان مشخص گردیده است ولی مطالب دیگر یا 
آید و مردم تکلیف مشکالت و مسائل جزئی منبعث از کلیات مذاکره که پیش می
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ازانی از قبیل تعیین تکلیف برای خیل عظیم سرب) دانندها نمیخود را در حل آن
کنند و جا دادن و تأمین ها فرار میکه اخیراً به دستور آقای خمینی از پادگان

به هر حال بعد از چند ، ها ضرورتی حتمی است و امثال این موضوعزندگانی آن
ی حاضر صورت اسامی ده نفر را ساعت بحث نتیجه این شد که هر یک از عده
 نفر از بین این اشخاص 1شان نوشته خدمت آقای طالقانی ارسال دارند و ای

خدمت  نفر را 1انتخاب کنند و اسامی آن ( های تقدیمیمنعکس در صورت)
حضرت آقای خمینی برای تأکید بفرستند و پس از تأیید آن را اعالم کنند و چون 

ی مردم قبول داشته و تمکین خواهند از محضر امام خمینی تأییدیه برسد همه
ها تا فردا شنبه جلسه و اقدام هم شده است که صورتکرد. این بود نتیجه آن 

داده شود. حال غرض از تصدیع این است که با توجه به جریان کار و افرادی که 
ی قدر امام خمینی در شرف تعیین و تکمیل است و وظیفهدر محضر رهبر عالی

گیری نسبت به مسائل حال البته از شق تصمیم، )ت یکی خواهد بودأهر دو هی
ت أ. اگر آقای خمینی صورت ارسالی آقای طالقانی را تأیید کنند دو هی( نبشج

گیری و که به علت تداخل وظیفه امر دو دستگی و دو تصمیم، شودتشکیل می
شود که به هیچ وجه مصلحت نیست و اما اگر حضرت آقای دوگانگی ایجاد می

به تکدر خاطر آقای  ناچار بایستی، خمینی آن را تأیید نکنند و یا پاسخی ندهند
آقای طالقانی و ناراحتی بعدی ایشان و باالخص به بالتکلیفی آن دسته از مردمی 

توان واقعیت آن چه گذشته است را به مردم کنند و نمیکه به ایشان مراجعه می
که با مهندس هم مشورت کردم ، توجه کامل مبذول داشت. به نظر بنده، گفت

ین دو دسته با هم تلفیق گردد و از طرف رهبر رسد که اچنین می، پسندیدند
ورتی که با تلفن با ص، اندقدر افرادی که در نظر داشته و قبالً هم دستور دادهعالی

که ، نفر را 9یا  1فرستند صورت کاملی تهیه و اسامی آقای طالقانی خدمتشان می
بوده نباشیم  حتماً آقای طالقانی در آن باشد و اگر نوع بنده هم که قبالً منظور

هیچ اشکالی نخواهد داشت ولی طوری باشد که ایجاد کدورت خاطری نگردد.آقای 
دکتر سنجابی و فروهر مخالف بودند که صورت اسامی افراد به تأیید حضرت امام 

گفتند ایشان هر انتخابی که آقای طالقانی بکنند قبول دارند خمینی برسد و می
، تأیید ضروری است، ونه شائبه و بگو مگوولی جمع حاضر گفتند برای رفع هرگ

قطعاً آقایان مزبور به وسیله ایشان خود نزد حضرت آقای خمینی مطلب را طرح و 
نمایم کید میعرض خود را کوتاه کرده و تأ  ایشان را در جریان خواهند گذاشت ـ
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که انتخاب آقای طالقانی و تلفیق هر دو دسته و ابالغ اسامی با قاطعیت و به 
شود که آن ضرورت حتمی و کامل دارد واال ایجاد دو دستگی می، رت فرمانصو

هم بدبختانه از ناحیه حضرت امام خمینی تلقی خواهد شد که به هیچ وجه و به 
هیچ صورت مصلحت جنبش و رهبری نیست ـ حضور محترم حضرت آقای 

صدر  ارادتمند خمینی و رهبر گرامی به عرض سالم ارادت خالصانه مصدع هستم.
 «حاج سید جوادی 

 
 نامه آقای دكتر سیداحمد صدر حاج سیدجوادی به دكتر یزدی -51

 1،11،31تاریخ:  بسمه تعالی
را  رالف شرمن آمریكاییبا تجدید ارادت و اخالص آقای برادر ارجمند 

کنم در مدت اقامت خود در تهران و به هر حال او را معرفی می، شاید بشناسید
 .گرانبهایی از جنبش تهیه کرده و مرد مورد اطمینانی استایران اسناد 

اهلل امام خمینی فراهم یب مالقات او را در پاریس با حضرت آیتتخواهشمندم تر
له آقای شرمن تقاضا دارد که در همان هواپیما باشد. مراجعت معظم در کنید و

مایید. خواهشمندم هر چه در قدرت دارید برای انجام این خواسته کوشش بفر
صدر حاج  .ارادتمند .به امید دیدار در روز جمعه موجب تشکر بنده خواهد بود.

 سید جوادی
 

 19،1،1531 به امام خمینی اهلل پیماننامه دكتر حبیب -52
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اهلل العظمی خمینیقدر حضرت آیتمرجع عالی
 مسائلی را که  -اجازه بدهید با گرفتن چند دقیقه از وقت گرانبهایتان

رسد به ی سرنوشت جنبش ملت اسالمی به نظر یک سرباز ساده آن میدرباره
 عرضتان برسانم.

رهبری آن را شما بر عهده دارید در یکی از ، جنبش کنونی که به حق
م حساس زیرا که در عین گویترین مراحل رشد و تکامل خود قرار دارد. میحساس

محرک من در نوشتن این  پذیر و شکننده است.قدرتمندی و پویایی سخت آسیب
ها و از سطور این باور غلط نیست که شما از نقاط ضعف و قدرت حرکت از هدف

موقعیت خاص آن آگاهی ندارید بلکه به عنوان عضوی ساده از حرکتی که ریشه 
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دارد و خود تمام عمر بدون انقطاع در پی تحقق در تاریخ سیصد ساله ملت ایران 
 هایی بوده است که امروز بیش از هر موقع دیگری وصول بدان را نزدیکآرمان

بینم و هم اکنون در متن آن و در برخورد نزدیک با عوامل گوناگون آن قرار می
کنم به اطالع شما دانم آن چه را احساس و درک میدارم و برخود فرض می

ات آن مرجع بزرگوار تابها و استنگیری. زیرا به طور قطع مبنای تصمیمبرسانم
باید از مسیر اشخاص قابل وثوق یا منابع  چیزی جز حقایقی نیست که قاعدتاً

 آوری گردد. خبری و وسایل ارتباطی جمع
 موقعیت کنونی را از ابعاد مختلف طرح و باز، سعی خواهم کرد با ایجاز کامل

 شکافم.
نظر از نقش قاطع تاریخی که اسالم و به های تاریخی: صرفهاول ریش

خصوص اسالم شیعی در تمام دوران سلطه خلفای ستمگر و سالطین مستبد و 
های مردم و در هدایت و بسیج های ضداسالمی و ضدمردمی در تبلور خواستنظام

هار و چه ها در مبارزه برای آزادی و استقرار عدل اسالمی چه در دوران ائمه اطآن
ی صفویه بر ایران داشته است. بعد از صفویه در دوران ن و تا سلطهآبعد از 

هایی مختلف هم چنان پا بر جا مانده سلطنت قاجار تا به امروز این نقش به گونه
رهبری اعتراضات و شورش  است. روحانیت شیعی در ایران در این دوره تدریجاً

ظلم و ستم حکام و متنفذین محلی و های مردم را علیه استبداد سالطین و 
مالکان و مأموران دولتی بر عهده گرفته است. روحانیت شیعه که هرگز بر 
 مشروعیت حکومت ها صحه نگذاشت اگرچه بخشی از آن و یا کل آن در 

ها مماشات و همکاری ضمنی داشته اما در های بسیار کوتاهی با قدرتدوره
آمد و اه مردم در برابر قدرتمندان به حساب میگاه و پناهگمجموع خود تنها تکیه

اجتماعی و ، اقتصادی، های سیاسیمبانی عقیدتی الزم برای نفی پایه، اسالم
گذاشت این نقش تاریخی تا نهضت فرهنگی نظامات حاکم را در اختیار می

یافت یعنی روحانیان بیش از پیش تکامل می مشروطیت در هر دو بعد دائماً
و هم متفکرین  - دادندهای مردمی توسعه میرا در رهبری جنبشیت خود مسؤول

هایی برای مشکالت سیاسی اجتماعی مردم از تعالیم اسالم مسلمان و فقها راه حل
عدل ، و اسالم را چنان که هست مبشر آزادی -نمودندو مبانی فقهی استخراج می

 گوی نیازهای متغیر بشر معرفی کردند.و مساوات و پاسخ
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ها عبارت بود از نفی های اساسی مردم در این دورهها و خواستهدف
دفع ظلم حاکم و مأموران دولتی و صاحبان قدرت و ثروت و ، حاکمیت استبدادی

 ی بیگانگان.دفع تجاوز و نفوذ و سلطه
استبداد حاکم در مقابله با مردم بیش از پیش منافع و موقعیت خود را در 

ی استعماری کمک دید و لذا به گسترش سلطهی میپیوند با نفوذ استعمار خارج
 نفوذ استعمار با کسب امتیازات اقتصادی آغاز شد و با نفوذ فرهنگی و  -کرد

ی سیاسی همراه و تکمیل و مستحکم گردید. از آن به بعد مبارزه با استبداد سلطه
گی فرهن، ی اقتصادی و سیاسیعدالتی از مبارزه با سلطهو با ظلم و فقر و بی

 استعمار جداشدنی نبود و نیست.
های نهضت مشروطیت را روحانیت با بسیج و هدایت اعتراضات و شورش

ثانیاً  –ی پیروزی رساند. اما خود اوالً فاقد یک نیروی جانشین بود مردم به آستانه
اجتماعی آینده نداشت. ثالثاً خود را  –طرح برنامه مشخص برای شکل سیاسی 

کرد و رابعاً یتی احساس نمیمسؤول و ستقیم مملکت نمی دیدملزم به اداره ی م
اقتصادی و ایدئولوژیک برای حل مسائل گوناگون جامعه و ، اجتماعی یبرنامه

ی انتقالی ی شکل مرحلهپاسخ به نیازهای مردم آماده نداشت و حتی درباره
موجود به یک نظام اسالمی تصور روشنی در ذهن نداشت و سرانجام نیروی 

در اختیار نگرفت ( به صورت یک قدرت اجتماعی) مردمی را به شکل سازمان یافته
 یعنی فاقد تشکیالت و کادر رهبری ورزیده بود.

کسانی غیر از روحانیت طرح حکومت و ، در نتیجه وقتی استبداد تسلیم شد
نظام سیاسی جدید را نوشتند و رهبری و پیشبرد آن را بر عهده گرفتند و چنان 

اق افتاد نهضت نه در جهت یک تحول اصیل اسالمی و نه در جهت منافع که اتف
مردم بلکه به سود اشراف و عمله استبداد و مزدوران بیگانه و یا خودباختگان 
فرهنگ و تمدن مغرب زمین سیر کرد. روحانیت پا از صحنه کنارکشید و قدرت 

پراکنده بعدی توده ی مردم مسلکان در هم شکسته شد. اقدامات و مقاومت های 
های هم نتوانست جنبش را حیات تازه بخشد. و کودتای رضاخان به این مقاومت

که اکنون با ایجاد یک قدرت  پراکنده اصیل مذهبی و ملی پایان داد و استعمار
مرکزی مهار سیاسی جامعه را در اختیار داشت با عبرت از گذشته و با آگاهی از 

تجربه تحریم تنباکو و ) برابر بیگانگانقدرت مذهب و نیروی مقاومت آن در 
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از  زداییبه سرکوبی عنصر مذهب پرداخته و برنامه اسالم( جنبش مشروطه
 فرهنگ و جامعه و کشورهای اسالمی تحت سلطه آغاز گردید.

روحانیت و مذهب نقش ، آغاز ملی کردن صنعت نفت و تا 11بعد از شهریور 
ادث تماشاگر غیر فعال باقی ماندند ی حوفعالی در صحنه نداشتند و در حاشیه

لیون یها و سپس مهای کمونیستابتکار عمل مبارزه با رژیم ابتدا در دست
ای به جنبش داد و محرک اهلل کاشانی روح تازهمتمرکز بود. ورود مرحوم آیت

 11مذهبی را وارد میدان کرد که متأسفانه ادامه نیافت و ریشه نگرفت تا کودتای 
های محدود و اختناق حاکم بود و فعالیت 59آن پس تا سال  د ازمرداد پیش آم

در فرصتی که پدید آمد  11تا  59های در سال ها پراکنده و ضعیف بود.مقاومت
باز جنبش اسالمی در وضعیتی نبود که ابتکار عمل داشته باشد اما در این سال 

خود گذاشت و های اجتماعی و تاریخی یتمسؤولروحانیت پا به میدان  مجدداً
کردند حتی ها و جریانات سیاسی دیگر صحنه را ترک میدرست موقعی که گروه

لیون سیاست صبر و انتظار پیش یها راه سکوت و سازش و خیانت و مکمونیست
علم ، روحانیان و نیروهای اصیل مذهبی پرچم را از زمین بلند کرده، گرفتند

ص شما در رأس نهضت جدید مخالفت برافراشتند. تردید نیست که وجود شخ
که رژیم خیلی سعی ) موجب شد جریان از صورت یک اعتراض یا واکنش ساده

خارج ( کرد در همان حد معرفی و بسیار مایل بود در همان سطح نگاهش دارد
های های اساسی بر ضد بنیانشود و به صورت یک نهضت پردوام و عمیق با هدف

طه ی عطف بزرگی در تاریخچه ی مبارزات قیام پانزده خرداد نق –رژیم درآید 
 زیرا از آن تاریخ به بعد جنبش ضداستعماری –مردم ایران بشمار می رود 

ضداستثماری مردم باردیگر ماهیت و مبنایی کامال اسالمی به خود گرفت با این 
نسبت به گذشته ارتقاء  –آگاهی و رهبری  –کیفیت  –تقاوت که از لحاظ عمق 

بود. به همت و پایمردی و شجاعت و خردمندی شما و مقاومت و زیاد پیدا کرده 
سال دشواری های سهمگین را پشت  13فداکاری مجاهدان این نهضت 

بلکه روز به روز ، سرگذاشته اقدامات خرد کننده دشمن نه فقط آن را نابود نکرد
رشد و تکامل بیشتری یافت و در جو مساعدی که از رهبری روحانیت مترقی پدید 

جوانان مسلمان در سازمان های پیشرو انقالبی متشکل شدند و سطح ، مده بودآ
مبارزه را به سرعت ارتقاء بخشیدند ایمان مذهبی رشد و توسعه ی فوق العاده 
یافت و نسل جوان پیشرومبارزات و مقاومت قرار گرفت و متفکران و نویسندگان 



   

  

 101 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

 ی اینو تالش همهاصیل و متعهد در معرفی اسالم راستین به شوق آمدند 
ها و فداکاری و جانبازی مجاهدان مسلمان و باالتر از همه سرسختی آن گروه

جنبش نیرومند و رژیم ، ی وحشت سیاهمرجع آگاه سبب شد در پایان این دوره
هایش در مقابل هم قرار گیرند. در مقابل قدرت ضعیف و شکست خورده در برنامه

دادن آزادی  –کرد طرح کارتری ا تهدید میروز افزون جنبش و خطری که رژیم ر
و باز کردن فضای سیاسی به منظور خنثی کردن یا از بین بردن عوامل حرکت و 
انحراف مسیر مبارزه اجرا شد. بحمدهلل بدلیل رهبری خردمندانه امام و هوشیاری 

ها و مردم تاکنون با شکست مواجه بوده است و به عکس رژیم را در برابر شورش
های مختلفی که برای های عظیم مردم قرار داده است تمهیدات و شیوهحرکت

اثر بودند. درماندگی رژیم از آن جا ناشی شد مقابله با مردم به کار رفت همه بی
بازگشت کند که ( سرکوبی وکشتار) که برای کنترل اوضاع یا باید به شیوه گذشته

تر رژیم شدیدتر و خردکننده در این صورت بدلیل تغییر شرایط آثار سوء آن برای
ها این بود بود و یا به این وضع ادامه دهد و شاهد نابودی خود باشد. یکی از برنامه

( پوراحمد و پزشکنظیر بنی) که با تشویق عناصر وابسته به رژیم اما ظاهرالصالح
کار همچنین میدان دادن به عناصر غیر وابسته اما در عین حال معتدل و محافظه

مردم را از حرکت در پشت سر رهبری اصیل خود بازداشته ، طلبفرصت احیاناًو 
زیرا خطر اصلی ، الذکر و در پشت سر اشخاص نام برده تجزیه کنددر جریانات فوق

آگاه  دید که به رهبری امام و به همت نیروهای پیشرو وناحیه جنبشی می را از
ها همه با پیش بروند. این تالش های خودناپذیر تصمیم دارند تا تحقق هدفآشتی

شکست مواجه شد و مردم یک پارچه اعتماد خود را به امام و اعتقاد به هدف 
بازی کنند. سرانجام خیمه شباسستقرار حکومت اسالمی را مصراً اعالم می

ها دموکراسی و آزادی و بساط فضای باز سیاسی در برابر سیل خروشان میلیون
های عظیم روزهای عید فطر و ت نیاورد و نمایشمردم مسلمان تاب مقاوم

را  های آنشهریور عظمت و قدرت جنبش را و هم چنین خواست 16پنجشنبه 
چون و چرا و ایمان و وابستگی آن را به رهبری امام نشان داد باطل بودن همه بی

های پیشین را ثابت کرد رژیم در شرایط ناگواری که موقعیت خود را کوشش
دید سرانجام برای مهار کردن اوضاع به کشتاری که انتظار اطره میسخت در مخ

دانست بینی شده بود دست یازید. اما به زودی فهمید یا باید میرفت و پیشمی
یوس أاختالف اساسی دارد و این ضربه مردم را م 11خرداد سال  13که شرایط با 
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کند و راه آشتی را ر میها را تیزتبلکه خشم آن، سازدنشین نمیو منکوب و خانه
مسدود لذا خیلی سریع اقدام به جبران آن کرد. نمایش روحوضی در داخل 
 پارلمان و تخفیف ظاهری فشار و احیاناً لغو حکومت نظامی در آینده برای باز

 گذاشتن راه آشتی و گشودن بن بست است.
 جهت تحوالت حوادث آینده چند نکته به نظر قطعی می رسد.

چنین برای مزدوران  اساس رژیم برای آمریکا و متحدان آن و همحفظ  -1
 آن در داخل حیاتی و غیر قابل گذشت است.

های کمونیستی جهان هم به دلیل مختصر منافع اقتصادی و روح قدرت -1
سوداگری و هم به دلیل آن که جنبش ماهیت اسالمی دارد و پیروزی آن نفی 

 ار رژیم قرار دارند.جنبش کمونیستی در ایران است در کن
( ....کویت –ترکیه  –عربستان  –پاکستان ) قدرتهای ارتجاعی منطقه -5
 افتد لذا از آن حمایت جدی تغییر رژیم ایران سخت به خطر می شان بامنافع

 کنند.می
گر داخلی و دالل صفت و هم چنین امرای داران بزرگ و غارتسرمایه -1

ی ایشان در بقای رژیم است. اما در عین حال ارتش و دیگر متنفذان منافع حیات
 .دانند کههمه می
 پذیر نیست.حفظ رژیم به صورت پیش امکان -3
 ارتش تنها نیروی نگاه دارنده و مدافع رژیم است. -6
های خیلی جدی برای حفظ اساسی رژیم نشینیباید به مصالحه و عقب -1

کردن شاه به استعفا ادامه یابد به تواند تا وادار ها مینشینیتن بدهند. این عقب
شرطی که به رفع بحران و تثبیت رژیم منجر گردد و اساس سلطنت بهم نخورد. 
از این راه عالوه بر شاه بسیاری از سردمداران رژیم را حاضرند قربانی کنند چنان 

 اند.که کم و بیش آغاز کرده
 حفظ رژیم و حل آمریکا و متحدان آن هم هردو ضرورت را -1

 اند.آمیز و دموکراتیک بحران توصیه کردهمسالمت
از نظر دشمنان جنبش پیروزی کامل جنبش اسالمی مساوی است با  -9

 ها.تغییر اساسی رژیم و نابودی منافع حیاتی آن
 ی موقعیت کنونی جنبشو اما حقایقی درباره
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ی ی مردم را در کنار خود دارد که به رهبرجنبش اقشار بزرگی از توده -1
 خود اعتماد دارند و حاضر به هرگونه فداکاری هستند

های کننده تضادها و نابسامانیشعار حکومت اسالمی که باید حل -1
اجتماعی و فرهنگی نظام قبلی باشد جای خود را کم و بیش در بین ، اقتصادی

ها باز کرده است اما تعداد بسیار کمی درک درستی از روشنفکران مسلمان و توده
 هدف و چگونگی تحقق آن دارند.این 

نین فاقد یک رهبری متمرکز چجنبش فاقد سازمان و تشکل کافی و هم -5
در داخل است. عوامل محرک و قدرت جنبش عالوه بر فشار ناشی از حاکمیت 

، ی استعمار و استثمار و تضادهای مختلف اقتصادیظلم و جور و استبداد و سلطه
 ،  دشمن مشترک ،اعتماد به امام، یمان اسالمیاجتماعی و فرهنگی عبارتند از ا

 ها و جریانات سیاسی دیگر.ضعف و نارسایی رهبری و گروه
جنبش نه فقط متشکل نیست و رهبری متمرکز در داخل ندارد که دارای 

مشی برنامه مشخصی برای مقابله با جریانات و تحوالت سیاسی و هم چنین خط
یا الاقل برای اکثریت نیروهای آن ، دشمن نیستمبارزاتی برای غلبه بر نیروهای 

این مسائل روشن نیست و نقطه نظرهای آن را بسیاری مردم و حتی نیروهای آگاه 
پذیر و شکننده این ضعف ها وحدت و قدرت جنبش را آسیب دانند.آن نمی
 اند.ساخته

گسترش  توجه است اول در صورتپذیری آن در دو مرحله قابلآسیب
های مختلف و طرح بسیاری مسائل و ی فعالیت افراد و گروهو توسعهها آزادی

گیری است ضعف در این بُعد نقطه نظرها جنبش ناچار از صحبت کردن و موضع
شود. دوم فقدان تشکیالت مناسب برای حال و ی نیروهای آن میسبب تجزیه

مردم و نداشتن کادرهای وسیع رهبری در سطح توده ، برای مبارزات سخت آینده
افراد ورزیده و سازمان ده و هم چنین نداشتن استراتژی روشن برای مقابله با 

شود در ای سبب مینیروی نظامی دشمن و بسیج و تشکل مردم در چنان مبارزه
حرکت عاجز بماند و آنگاه بدون تردید خالء  مراحل دشوار آینده جنبش از رهبری

خوش هستند که اکنون انتظار دارند و دلخواهند کرد و الاقل  ها پُررا مارکسیست
ها با ورند که بودائیآی ویتنام را مثال میرسد نمونهها میآن موقع نوبت آن

های خود راه را صاف و هموار کردند و چون توانایی ادامه مبارزات و خودسوزی
ها رسید و تنها ما هستیم که قادریم یک انقالب را نداشتند نوبت به ما کمونیست
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های کهنه به ثمر برسانیم و حقیقت آن است که در چنان شرایطی علیه نظام
تجربه نشان داده است که اکثریت مردم رهبری کسانی را که در عمل و در مبارزه 

پذیرند و درباره نوع آمیز با دشمن شایستگی نشان دهند به آسانی میموفقیت
ه این موفقیت و شایستگی دهند به اضافه کاعتقاداتشان حسایت زیاد نشان نمی

 ها سخت جاذبیت دارد.برای جوان
 ( نه به معنای ضدمذهبی) و غیرمذهبی مذهبی ؛مبارز عناصر و نیروها موقعیت

یعنی کریم سنجابی و شاپور  حزب ایران -الف :ی ملی متشکل ازجبهه - 1
ها فاقد سازمان و نیروی متشکل حزبی و بختیار و تعدادی دوستان قدیمی آن

ی ملی های جبههماندهدکتر سنجابی بین باقی، ها و تودهمحروم از حمایت جوان
گیرد و شخصاً غیروابسته تا قدیم محبوبیتی دارد و بیشتر از نام جبهه اعتبار می

محافظه کار معتقد به قانون ، قابل اعتماد، گویدنچه میآحدودی مخلص در 
فاقد ، مذهبی است. شاپور بختیاربند به مذهب در امور سیاسی غیراساسی و پای

حزب  -بحدودی ضدمذهبی است. خلوص و غیرقابل اعتماد خودبزرگ بین و تا
اش که نسبتاً جوان شامل داریوش فروهر و تعدادی دوستان قدیمی –ملت ایران

بند و بیشتر متظاهر به پای، مند به رهبر شدن پر تحرکعالقه، ترند. ناسیونالیست
شامل معدودی  ها.جامعه سوسیالیست -جلوژی اسالمی. مذهب و فاقد ایدئو

مارکسیست ملی منهای مسکو فاقد سازمان و  ،مانده از یاران خلیل ملکیباقی
ی ملی قدیم و همه از نسل گذشته تعداد بیشتری عناصر منفرد از جبهه -د نیرو.

خورد ی ملی نان وجهه دکتر مصدق و نهضت ملی ایران را میو در مجموع جبهه
به همین دلیل معروفیت ملی و جهانی دارد. قدرت عمل آن بسیار محدود است و 

اما محافل خارجی و حتی داخلی  ای در جنبش کنونی ندارد.نقش تعیین کننده
ها احساس برای تضعیف جنبش اسالمی و به دلیل خطر کمتری که از جانب آن

پر و بال بیشتر  –دارند  هاهای آنتری که از خواستکنند و شناسایی روشنمی
ها را بیش از آن چه هستند بزرگ کرده سعی داده در اخبار و تبلیغات خود آن

ها بدهند و در مقابل رهبری اصیل جنبش اسالمی را کنند نقش رهبری به آنمی
 کوچک و ناچیز بشمارند.

 ،خواه غیرمذهبی هستندمحافل لیبرال غرب و به خصوص اروپا که معموالً آزادی
مندند و آن های انقالبی و مذهبی ندارند بیشتر عالقهی ملی که خصلتبه جبهه

 دهند.را در برابر رژیم مورد حمایت قرار می
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نفر که وجود چندین  11در داخل با کمیتی در حدود  –نهضت آزادی -5
ای از ها است اعتبار آن بین عدهشخصیت برجسته مذهبی سیاسی در بین آن

وابسته است و  این گروه به طور جدی به شخص مهندس بازرگانمردم شده است 
بند به پای مهندس بازرگان معتقد –باشد تابع نقطه نظرها و تمایالت وی می

و  تحت تأثیر فرهنگ، ضد شاه دارای تمایالت لیبرالیستی، مذهب تا حدی شجاع
 تا، رهبری بالمنازع شخصیمند به طلب و عالقهجاه، دموکراسی مغرب زمین

نسبت به افراد و جریاناتی که شهرت و رهبری و محبوبیت او را ، حدودی خودرأی
تر مورد نقطه نظرهای اسالمی وی اکنون کم توز.تهدید کنند حساس و کینه

های اخیر برای پسند نیروهای پیشرو جنبش است و به خصوص در سال
کننده بوده است معتقدند که ر مأیوسها از این نظروشنفکران مذهبی و جوان

ی آثارش و نسبت به دکتر شریعتی را بیشتر روی حسادت محکوم کرد تا مطالعه
اظهارنظرهایی کرده است که غالباً موجب نارضایتی و گاه خشم افراد شده  امام

معتقد است که امام باید با ایشان مشورت کند و احیاناً تابع نظریات وی  است.
چون و چرای مردم از امام تا حد زیادی موجب ن یک دست و تبعیت بیایما. باشد

آشکار کردن احساس خود ناراحتی و نارضایتی وی است. تا آن جا که کمتر از 
است و این علقه ( نهضت آزادی) بند عالیق گروهیکند. شدیداً پایخودداری می

 سبب شده است نهضت سخت، طلبی و رهبریگروهی همراه با حس جاه
جو و انحصارگر شود. یعنی بکوشد همه چیز را زیر چتر رهبری خود درآورد  سلطه

پا  زیر و در پیشبرد این مقصود در بسیاری موارد اصول تقوی و صداقت و اخالص
شود همین امر مشکالتی در مناسبات آن با دیگر نیروها به وجود آورده نهاده می

 است.

 .ولی تابع بازرگاندکتر سحابی مسلمان مخلص و ساده دل 
اهل زد و بند سیاسی است بیشتر لیبرال خواه و نزیه وکیل دادگستری آزادی  

ال است ؤهای سیاسی وی مورد ساست تا یک مسلمان مبارز. اصالت فعالیت
 گویی و تذبذب سیاسی وی بود.تکذیب نامه اخیر وی در کیهان نشانه دروغ

مسلمان و لیبرال اهل زد و بندهای سیاسی احمد صدرحاج سید جوادی 
این دو  دارای روابط گسترده با سیاسیون وابسته و غیروابسته از جمله علی امینی.

ی باشند یکی دو چهرهو نهضت می کننده مشی سیاسی بازرگاندر حقیقت تنظیم
ها کنند آنر میها هستند که با اخالص کابقیه جوان، ال دیگر هم دارندؤمورد س
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دار در دفاع از مواضع حزبشان و تحت تأثیر جو حاکم و عالیق عاطفی ریشه
ها معترفند اما در دهند و اگرچه به بسیاری ضعفرهبرانشان تعصب به خرج می

عمل حاضر به ترک آن مواضع نیستند. در داخل نهضت هرگز وحدت عقیده 
یده و روش دارند اما سرانجام در ترها با بازرگان اختالف عقوجود ندارد جوان

، ها جداست عاطفه دوستیتبعیت از او ناگزیرند. حساب آقای طالقانی از همه این
 ایشان را در کنار مهندس و دوستانش نگاه داشته است.

های علی اصغر حاج سید جوادی و چند نفر از دوستانش از مارکسیست -5
 تر ودرک بسیار درستملی سابق و اکنون با همان زمینه فکری اما با 

، اجتماعی غیرمذهبی، بینش سیاسی، غرضانه از اسالم با احترام نسبت بدانبی
، گوید قابل اعتمادمی ی کار انفرادی. در آن چهسوسیالیست و ملی دارای روحیه

 از بسیاری دیگر همکاران است. ترمحکم

یک  نفری از دوستانش به صورت 1-1ای و نهضت رادیکال: مقدم مراغه -1
 معروف به وابستگی ، باند

یک  :گویندمی( علم) ی اسبق مجلس از حزب مردمنماینده، به امینی -3
کارانه سازشکار بیشتر است. دارای افکار محافظه بار در رستاخیز شرکت کرده

معتقد به ، پدرش از دشمنان به نام مشروطیت بود. متظاهر به مذهب، طلبفرصت
است. با آمریکا دشمنی ندارد و در یکی از قانون اساسی و سلطنت مشروطه 

فاقد نفوذ و  اقتصادی خواند نه سیاسی. مسألههای اساسی خود نفت را اعالمیه
د دولتی به مردم معرفی شد یمحبوبیت در مردم و در یک سال اخیر به وسیله جرا

به  به کمک بازرگان اش کنند.و سعی کردند که از سران مخالفان رژیم معرفی
لیون راه یافت و به اصرار وی او را به کمیته دفاع از حقوق بشر و عضویت یجرگه م

یکی از موارد اختالف بازرگان با فروهر  ت اجرائیه آن پذیرفتند.أالبدل هیعلی
ضمناً الزم به یادآوری است که بازرگان و  ای است.مخالفت فروهر با مقدم مراغه
را با علی امینی که در گذشته حفظ کرده بودند  سحابی رابطه آمد و شد خود

 گیرد.ها صورت میهایی بین آناخیراً توسعه داده و مالقات

ای عده دهند.جمعیت دفاع از حقوق بشر را افرادی نامتجانس تشکیل می  -6
مذهبی و بعضی غیرمذهبی غلبه افکار و تمایالت مذهبی در آغاز سبب شد 

یالت اسالمی اعضای مسلمان نوشته و تصویب شود. اساسنامه آن مطابق با تما
کردند. ولی بعد از آن که ابتدا دکتر سنجابی و دوستانش هم با عالقه شرکت می
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تصمیم گرفت دبیری را به خود اختصاص دهد و روی این کار  مهندس بازرگان
-دبیر تا مدتپافشاری نمود و سنجابی نیز توقع داشت و روی همین اصل انتخاب 

سنجابی از ، ها به تأخیر افتاد و سرانجام بازرگان دبیر شد و سحابی رئیس جلسه
شرکت در جلسات آن خودداری کرد و به جبهه ملی رفت و اختالفات خو را با 

ها متحد شد. پیش از این سعی می کرد با بازرگان و فروهر حل کرد و با آن
ی آقای شریعتمداری در قم ر در خانهدوستان مذهبی به توافق برسد. تحصن اخی

-حاج نزیه و صدر، را بعد از حکومت نظامی چند نفر از جمله آقای میناچی

هائی چون آزادی کلیه سیدجوادی سازمان دادند هفت نفر رفتند و خواست
معرفی عامل اصلی ، مجازات مسببین کشتارها، لغو حکومت نظامی، زندانیان

و بیان اعالم و از دولت خواستند. اما همان روز اول بحران در مجلس و آزادی قلم 
گردد و در پایان شرکت در تحصن را در مطبوعات برمی ای به تهراننزیه به بهانه
کند بعد هم که مهندس بازرگان آزاد شد برای پیوستن و یا تذکر به تکذیب می

گیرد یولی مقدم رئیس ساواک با متحصنین تماس م رود همراه با سحابی.قم می
گوید اعضای حقوق بشر را آزاد کرده و خواهیم کرد. شما در تهران آزادی و می

 گردند.پذیرند و به تهران برمیها میعمل دارید و احتیاجی به تحصن نیست آن

اعضای سابق حزب مردم ایران که پیش از آن به خداپرستان  .1
مذهبی که با بینش  –سوسیالیست معروف بودند و جزء اولین گروه های سیاسی 

ی مبارزه اجتماعی شدند و اکنون به صورت و ایدوئولوژی اسالمی وارد صحنه
اعضای آن در عین حفظ ارتباط با هم به  تشکل و حزبی فعالیت ندارند تعدادی از

های نخستین خود رند و جنبش را تکامل تالشاطور انفرادی در جنبش شرکت د
اعضای  –دانند و لذا قصد تجدید سازمان حزب را ندارند با روحانیون مبارز می

روابط و همکاری بسیار نزدیک دارند. ، نهضت آزادی و دانشجویان مبارز و مسلمان
ها و خارج کشور در جنبش عناصر مخلص آن بدون تظاهر در تهران و شهرستان

 اند.فعال

خواه بعضی چون سرلشکر دیتعدادی افسران بازنشسته مسلمان و آزا-1
به ، مسلمان و لیبرال، مسعودی، قرنی متهم به وابستگی و بعضی چون رحیمی

نفوذ و ، باشندصفت نظامی بودن عمالً فاقد ارزش مبارزاتی یا تأثیر روی ارتش می
 اعتباری در جامعه ندارند.
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ها در حال حاضر البته کسانی دیگر هم هستند که ذکر نام و مشخصات آن
مثالً در جمعیت دفاع از حقوق بشر عناصر منفردی با  –ضرورت زیادی ندارد 

بعضی با ( مذهبیسیاسی غیر –در بینش اجتماعی ) های مختلف بعضیگرایش
طلب و بعضی چون آقای سید بعضی وابسته و فرصت، ی مارکسیستیزمینه

. روی هم رفته غالب این ریا و مؤمن شرکت دارندابولفضل زنجانی مخلص و بی
ها در عین حال که نقش کم و بیش مثبتی در تشدید مبارزه ها و شخصیتگروه

دارند فاقد خصوصیات اساسی برای رهبری در چهارچوب جنبش اسالمی هستند 
تر بعد از باز شدن فضای باز سیاسی و طرح دموکراسی کارتری وارد میدان و بیش

 ای خود خزیده بودند.هاند و پیش از آن در الکشده
تواند و نباید که سرنوشت خود را به دست مسلم است جنبش اسالمی نمی

بلکه باید استقالل عمل و راه و مسیر و ، دها بسپاراین گونه اشخاص و سازمان
های خود را از هر جریان دیگری اعالم کند و اجازه ندهد هرکس روی خواست

برداری ن شده و قدرت آن را مورد بهرهی آهای خود سخنگوها و خواستانگیزه
قرار دهد. البته با کمال تأسف باید اعتراف کنم که جنبش از لحاظ نیروی انسانی 

های ورزیده و کادر رهبری دچار فقر شدید است که علل آن را در تاریخ و موقعیت
های موجود در رهبران و در افراد برجسته در اجتماعی باید جستجو کرد. ضعف

بخش بوده است که اکنون حق ی طول تاریخ مبارزات این ملت به قدری زیانتمام
های شخصی میل به ها رقابتحسادت داریم به شدت روی آن حساس باشیم.

های ضد تقوا و خلوص ضربات طلبی و بسیاری انگیزهفرصت، شهرت و محبوبیت
ی عوامل جاذبهبه حق یکی از بسیار  کند.سنگینی به ما و جنبش وارد کرده و می

ها مسلمان از توده زحمتکش تا روشنفکران و نظیر امام در میان میلیونبی
صمیمیت و منزه بودن از هر محرک و انگیزه ، ها همین خلوصتحصیل کرده

کند و ما چقدر شخصی است که درخشندگی آن هرکس را جلب و جذب می
به نظر من این نیاز  نیازمند پرتویی از این خلوص و صمیمیت و تقوی هستیم و

های پاک و آلوده نشده و فداکار و خودسازی اساسی فقط در سایه تربیت جوان
ها در یک تشکیالت منضبط تأمین خواهد شد. باید کاری کنیم تا هزاران رهبر آن

پاک و ورزیده و مطمئن از پایین نشو و نما کنند و جنبش مجبور نباشد سرنوشت 
 شخصیت اخالقی چند نفر وابسته کند. خود را به سرنوشت سیاسی و
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تجربه کار مجاهدین نشان داد که اگر یک فعالیت متشکل و منطبق بر 
صدها و ، هافرهنگ و اخالقیات و ایدئولوژی اسالمی از پایین آغاز و رشد کند ده

ها و های رهبری و منزه از ضعفبلکه هزاران مجاهد پاک و آگاه و مجهز به قابلیت
پروراند و به عکس اشکال قدیمی ها در دامان خود مینگ نظری ها وخودبینی

تشکل شبه آن چه احزاب بودند و هستند که سازمان متکی به یک یا چند 
ای برای تربیت و خودسازی واقعی به وجود آید هرگز زمینهشخصیت به وجود می

باعث ها ها به جای اصول و معیارها و میزانآورد و متکی بودن به شخصیتنمی
تر هم گردند. من مطمئن قوی های شخصی باقی بماند و حتیشود ضعفمی

قلب مشتاق ایمان و اطمینان دارند و امید که آن رهبر  هاهستم چنان که میلیون
دهی اند کار سازمانسابقه عمل کردهبی خردمند چنان که تاکنون با درایت

باشد و زمینه را برای پرورش بایست نیاز کنونی آن جنبش را بر مبنایی که می
مجاهدان پاک و مؤمن مساعد سازد با نظارت و هدایت خویش سامان دهند و 

های الزم را به اشخاص قابل اعتماد به خصوص در بین روحانیون مترقی و توصیه
مبارز بنمایند و البته مذاکرات و تبادل نظرهایی با این اشخاص جریان دارد که در 

 ماده شود و به اطالع آن حضرت برسد.صورت امکان طرحی آ
ها تصمیم دارند ها مارکسیستی آغاز دانشگاههم اکنون در آستانه

کنفدراسیون دانشجویی در ایران تشکیل دهند در شرایط موجود رژیم برای 
های صنفی غیر اسالمی تقویت و تشویق سازمان –مقابله با جنبش سیاسی 

داند جوانان مسلمان مسلماً باید میسیاسی و سیاسی غیراسالمی را مفید 
های خود های خاص خودشان را داشته باشند. اگر امام ضمن یکی از پیامسازمان

های هایشان را در ایجاد تشکلیتمسؤولخطاب به دانشجویان وظایف و رسالت و 
اسالمی و ادامه مبارزه و سازمان یافتن در چهارچوب جنبش اصیل اسالمی یادآور 

ی من ظرف یکی دو سال اخیر به ار به موقع و مؤثر خواهد بود. توصیهبسی، شوند
مندان جنبش در همه جا این بوده است که در انتظار تشکیل یک مرکزیت عالقه

و رهبری از باال ننشینید و هم چنین فریب فضای باز سیاسی را نخورید به فکر 
عناصر نهضتی به ایجاد یک سازمان واحد صنفی رسمی و علنی نیفتید. از طرف 

های اسالمی نظیر آن چه در اروپا و بعضی دانشجویان توصیه شده که انجمن
ها آمریکا هست تشکیل دهند و رسماً و علناً فعالیت کنند و در همان حال انجمن

ها قبل در ایران و بعد از آن در کار سیاسی نکنند. همان اشتباه بزرگی که سال
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عمالً اجازه ندادند ابتکار عمل به دست جوانان اروپا و امریکا مرتکب شدند و 
بیفتد. در خارج کنفدراسیون یکه تاز میدان سیاسی شد و بسیاری دانشجویان 

ها تازه این اواخر متوجه خبط خود گاه را دور خود جمع کرد. انجمنآساده و نا
با گرایش  این هنوز هم مهندس بازرگان دکنند با وجوشدند و دارند جبران می

های سیاسی موافق نیست. ها در خارج به دخالت مستقیم در فعالیتی انجمنتازه
در داخل که وضع سیاسی کشور کامالً فرق دارد یک جنبش اصیل اسالمی هرگز 

تواند رسماً فعالیت داشته باشد زیرا رژیم بیش از هر جریان دیگر در برابر نمی
کند. مگر آن که این دت مقابله میهای اصیل حساس است و به شحرکت
ها فعالیت سیاسی نکنند و همین مطلوب رژیم است.که در این صورت سازمان

شود و شکست پذیرند و به زودی منزوی میی دانشجو و توده مردم نمیتوده
توان فعالیت سیاسی را از متن اسالم اصیل و تازه به هیچ شکلی نمی خورد. می

توان از طرح مسائل کرد. چنان که مسجد را هم نمی های اسالمی جداآموزش
ی اخیر آقای بازرگان که در مسجد نباید این گفته) سیاسی برکنار دانست.

صحبت سیاسی کرد و فقط باید از مسائل مذهبی سخن گفت و سیاست باید در 
اگر سازمان ( ها گذاشتخیابان و میدان گفته شود اثر بسیار نامطلوبی در شنونده

، خوردی سختی میهای خود را انجام دهد از طرف رژیم ضربهیتمسؤولاهد بخو
 شود.ین مبارزه فلج میمسؤولشوند و با دستگیری ی کادرها شناخته میهمه

ی به این دالیل پیشنهاد آقایان به شدت از جانب دانشجویان رد شد و زمینه
دانشکده  که در هرگاه جنبش به این نتیجه رسیدند آمساعد نیافت. دانشجویان 

های بنیادی را در زیر پنهان نگه دارند و تشکل را تشویق کنند و سازمان
های علنی نظیر کتابخانه و نمایشگاه و سخنرانی و نظایر آن را هدایت و  فعالیت

ی مشترک سازمان رهبری کنند. اگر در هر دانشکده افراد ترجیحاً در یک رابطه
و تدریجاً مرکزیت واحد  شودتر میها آساندانشگاه یابند ارتباط بین دانشکده با

در حال حاضر بدون  آید.های اسالمی دانشجویی به وجود میی فعالیتبرای همه
توان چند نفر را از هر دانشکده نمی ها از پایینها و تشکلرشد طبیعی سازمان

مورد این طرز کار تصنعی بوده و هرگز  دعوت کرد و یک رهبری به وجود آورد.
گیرد. یک چنین وضعیتی با ی دانشجویان مبارز و مسلمان قرار نمیقبول همه

کمی اختالف در مورد کل جنبش هم مطرح است که کار اساسی تشکل نیروهای 
جنبش از پایین است تا زمینه برای وحدت سازمانی و ایجاد یک مرکزیت نیرومند 
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هایی برای ایجاد هماهنگی و هدایت جنبش توان مرکزیتآماده شود. البته می
ورد. و شاید ایجاد این مرکزیت سیاسی که از یک طرف آسیاسی کنونی به وجود 

با امام در رابطه باشد و از یک طرف با نیروهای جنبش االن ضروری به نظر 
و تصمیم رژیم به سرکوبی نیروهای ( علیرغم فضای باز) رسد اما اختناق حاکم می

ی بالفاصله سبب حمله به این مرکزیت خواهد شد پس یا باید این جنبش اسالم
 مرکزیت مخفی باشد و یا اگر علنی و رسمی اعالم شد ناچار است

های خود بپذیرد. در حال حاضر بهتر است اگر هم هایی را در فعالیتمحدودیت
موانع تشکیل این مرکزیت از میان برداشته شد تا روشن شدن وضع سیاسی از 

 م رسمی و علنی موجودیت آن خودداری شود.اعال
دهی جنبش که از پایین رشد به نظر من جدا از کار بنیادی تشکل و سازمان

آید بهتر است برای هر های امام هم برمیخواهد کرد همان طوری که از سفارش
ها و مبارزات سیاسی به وجود آید و این مراکز شهرستان یک ستاد رهبری فعالیت

ارتباط و هماهنگی باشند در این ستاد باید اشخاصی که مورد اعتماد با هم در 
امام و اعتماد مردم هستند جمع شده و در همان حال قدرت و استعداد کار و 
رهبری داشته باشند. این ستاد مستقل از هر جریان و حزب و گروهی به عنوان 

مدرسه و ، هکارگا، مظهر جنبش سیاسی اسالمی عمل کند. هرجا هستند در محله
دانشکده هر پنج نفرکه اطمینان کامل به هم دارند و روی چند اصل اساسی اتفاق 

یعنی مسلمان متعهد و مبارز بوده به رهبری امام مؤمن و به استقرار ، نظردارند
بند هستند متشکل شوند و سازمان پای حکومت اسالمی به عنوان هدف نهایی
ها متکی به خود باشند این واحدها که تیافته عمل کنند و سعی کنند در فعالی

کنند در عمل و در جریان رشد به هم پیوسته می همه در یک جهت عمل
های یک پیکر واحد را تشکیل خواهند داد. ان شااهلل طرح کاملی از وظایف  سلول
کار واحدها را که به صورت یک پیشنهاد است برای مالحظه امام خواهم  و طرز

 ی نیروهای وابسته به جنبش مبنی برقدر به همهمرجع عالیفرستاد. توصیه آن 
که همه باید در یک صف واحد متشکل شوند و همه موانع اتحاد نظر  این

یزند در تشویق به و همچنین مسائل شخصی را دور ر ها و حزب بازیبندی گروه
 دهی و تشکل کامالً مؤثر است.اتحاد و سازمان

ی امام های خردمندانهنصرت الهی و به هدایته و مشیت و امید ما به اراد
عزیزمان است که امیدواریم در این لحظات حساس یک آن ما را تنها نگذارند و 
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جنبش را در پیشرفت به سوی ، چون گذشته با رهنمودهای به موقع خویش
های فاقد صالحیت هدف حمایت و هدایت فرمایند و اجازه ندهند و افراد و گروه

های شخصی ها و خواستهضعف، هانبش بازی کنند و آن را با غرضبا سرنوشت ج
 و گروهی خود آلوده سازند. 

تر و شهریور نیروهای جنبش را برای کارهای عمیق 11ی کشتار جمعه ضربه
تر ساخته است. الزم است هرچه تر هم چنین تشکل و قبول انضباط آمادهاساسی
منتظرند ببینند در حال حاضر چه باید  همه از سردرگمی نجات داده شوند. زودتر

مشی را دنبال کنند و لذا چشم به فرمان و رهنمودهای امام بکنند و چه خط
اند اما مردم راهنمایی فرموده اند. اگرچه امام ضرورت تشکل را بارها تأکیددوخته
های متفاوت ها و گرایشتری را طالبند. به خصوص وجود گروهتر و مشخصدقیق

یک تشکل واحد و ، ها مشتاق یک مسیر واحدآن کند.اعتماد و گیج میرا بی هاآن
از ( اهللبقول خودشان حزب فقط حزب) نیرومند و یک رهبری قابل اعتماد هستند

های مختلف سخت گریزان و نسبت به رهبرهای پراکندگی در احزاب و سازمان
هدایت امام شکل سازمانی جنبش اگر به فرمان و  اعتمادند.بی سنتی و قدیمی

در آن نباشند ( محتوابی) هایخود را پیدا کند حتی اگر بسیاری از این شخصیت
ضمناً با توجه به شرایط حاکم و  شود.گزندی به قدرت و انسجام آن وارد نمی

ریاکاری رژیم در تظاهر احترام به آزادی و اصرار آن در سرکوبی مبارزان اصیل و 
دهی علنی به این علت محکوم هر نوع سازمان، مردم مبارز ضرب و شتم و کشتار

ی جنبش سیاسی و یک سازمان سیاسی علنی اگر نماینده به شکست است.
های آن را منعکس سازد از طرف رژیم تحمل مذهبی کنونی باشد و خواست

نخواهد شد و فوراً با شناسایی رهبران و کادرهای آن به شدت سرکوب و متالشی 
های اگر این سازمان بخواهد به کار علنی خود ادامه دهد باید محدودیت گردد.می

ی رژیم را بپذیرد و مصالح اساسی آن را رعایت کند. در این صورت دیگر نماینده
پس هیچ سازمان  کامل جنبش نخواهد بود و اعتماد مردم را از دست می دهد.

جودیت رسمی و علنی تواند اعالم مواسالمی و مبارز اصیل در حال حاضر نمی
بلکه اساس آن باید مخفی بماند و از شرایط موجود برای گسترش تبلیغات و  کند.

ها استفاده کند. جنبش اسالمی هم اکنون تماس با مردم و آگاهی دادن به آن
 تکامل خود را دارد. های حساس دو مرحله از حیات و رشد ویتمسؤولبرابر 
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 (تاکتیکی) ایهای مرحلهکسب پیروزیی کنونی که او را به اول مرحله
 رساند.می

 گذارد تا بنایه قدرت را یکسره در اختیار او میی اساسی کدوم مرحله
به  های زیر روی اسالمی را آغاز کند.که در مرحله کنونی با مسائل و فوریتجامعه

 رو است.
سازمان دادن به جنبش برای جلوگیری از تجزیه و متالشی شدن آن در  -1

برای تبدیل آن به یک قدرت سازمان یافته و ، ها و احزاب و جریانات دیگروهگر
ها و برای مقابله رهبری شده؛ برای مقابله یکپارچه و متحد با حوادث و موقعیت

 تر با دشمن و سرانجام تکامل آن به یک نیروی متشکل خردکننده نظام.جدی

دادن و هدایت  کننده در داخل برای سامانایجاد یک مرکزیت رهبری -1
ی نظریات و نقطه نظرهای آن و جنبش و تحقق هدف فوق و هم چنین ارائه

 گویی در رابطه با امام و نوعی نمایندگی از جانب ایشان.ایفای نقش سخن

ای و تعیین نقطه نظرهای جنبش در مورد یک راه حل سیاسی مرحله -5
شکل حکومت و  این که در حال حاضر جنبش با چه تغییراتی در سطح سیاسی و

رسد که در به نظر می –در سطح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موافق است 
حال حاضر جنبش ناچار است به تغییراتی نه در حد کمال مطلوب احیاناً موافقت 
کند و حکومتی را که منبعث از مردم باشد و متمایل به اسالم و تسلیم نظریات و 

کند و در همان حال مبارزه را برای به تأیید ، های کنونی جنبش باشدخواست
تعیین  دست گرفتن قدرت کامل جهت استقرار یک نظام کامل اسالمی ادامه دهد.

تر نوع تغییرات مورد تقاضای ما بسیار اهمیت دارد. مسلم است تغییر کامل دقیق
رژیم تقاضایی است که با ضعف فعلی جنبش برای غلبه بر نیروی نظامی رژیم 

گیری شاه کناره :. اما تقاضایی از این قبیل منطقی و قابل بحث استتناسب ندارد
و آمدن  مسؤولو خلع ید از خاندان وی و جانشین شدن یک شورای سلطنت غیر 

در قبال مجلس و یک شورای  مسؤولو منبعث از مردم و  مسؤولیک حکومت 
شاه غیر گیری شاه و خلع ید از خاندان و آمدن پسرش به عنوان مرجعیت؛ کناره

در قبال مجلس ملی کنترل قوانین به  مسؤولو استقرار یک حکومت  مسؤول
خلع ید و  مسؤولی شورای مراجع. ماندن شاه به صورت یک عنصر غیروسیله

 رسد مورد اخیر را امینی تقاضا و شرط کرده است.به نظر می ...اخراج خاندان او و
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در این مرحله البته نه به  (مسؤولشورای سلطنت غیر) از نقطه نظر جنبش اول
عنوان هدف نهایی باید مطلوب باشد و این همان است که امام در اعالمیه اخیر 

 کنند. آن را تأیید می 1199کودتای خود با اشاره به قانون اساسی قبل از 
از ( صنعتی –کشاورزی ) قطع وابستگی اقتصادی :های اساسی دیگر مثلخواست

محاکمه و  ،انحالل مجلسین ،آزادی زندانیان ،یگانهاستعمار و سرمایه داری ب
 ،های ملیخائنین متجاوزان به حقوق مردم و ثروت ،مجازات مسببین کشتارها

محو فرهنگ و اخالقیات فاسد استعماری و منحط  ،داران متجاوزخلع ید از سرمایه
با  غربی آزادی بیان و قلم و اجتماعات در همه حال به صورت فوری مطرح است.

کامل اداره کشور را به عهده  یتمسؤولاین نظر جنبش در این مرحله مستقیماً 
یک مدت زمان کافی  تا در دهدگیرد و به حکومت مورد تأیید خود فرصت مینمی

ی استعماری و نفوذ و سلطه نفوذ و سلسله، موانع بزرگی چون استبداد سلطنتی بر
، جهل، ن کردن عوامل اصلی فقرکخائنین داخلی غلبه کند؛ با ریشه دزدان و

ماندگی راه را برای حاکمیت یک قدرت اسالمی تمام عیار هموار ظلم و عقب، فساد
های سازد. در این مدت بدیهی است که اگر رژیم قدم به قدم در برابر خواستمی

نشینی کرد و اقدام به مقابله ننمود جنبش تدریجاً بر تمام شئون جنبش عقب
-جامعه شود و با یک تحول تاریخیو اقتصاد جامعه مسلط میحکومت و سیاست 

کند. و اگر رژیم در برابر گذاری و کامل میی اسالمی و توحیدی را پایه
را  و حتی آن( که بیشتر محتمل است) تر جنبش مقاومت کردهای اساسی خواست

بسیج دهد و از جهت ای میمجدداً سرکوب نمود جنبش به مبارزه خود بعد تازه
کند و از همان بیشتر و سازمان دادن و ایجاد یک قدرت نظامی بیشتر تالش می

های تاکتیکی پس ما در این مرحله نباید بیش از پیروزی رسد.راه به پیروزی می
انتظار داشته باشیم. غلبه نهایی ما مستلزم غلیه بر قدرت نظامی رژیم است که در 

 است. دهی درست عملیدراز مدت و باسازمان
ی بسیار مهمی که توجه بدان الزم است این که رژیم و آمریکا برای نکته      

اگر ناچار شوند حاضرند حتی شاه را هم فدا حفظ اساس خود در نهایت امر و 
کنند پس شعار نفی شاه و نفی استبداد به تنهایی معرف جنبش نیست که 

ی است برای حفظ رژیم در ای آمریکا و مهرهعنصری چون امینی هم که نماینده
کند به عبارت دیگر باید کم و بیش حذف شاه را مطرح می، لحظات حساس

. اگر شاه مستقیماً به دنبال دانست که رفتن شاه الزاماً به معنای تغییر رژیم نیست
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-افتد اما حتماً سقوط نمیشود و در خطر میشورش مردم برود رژیم متزلزل می

به کمک اسلحه یا آشتی و ) تثبیت رژیم و آرام کردن مردمکند. اگر شاه بعد از 
این مورد همان است که ) شودمتزلزل هم نمی کند وبرود رژیم تغییر نمی( فریب

کند یک چنین تغییری را پس رژیم به عنوان یک راه حل در نظر دارد و سعی می
نبش به های جردن جنبش یا الاقل محرککاز اطمینان از تثبیت رژیم و خاموش 

. البته اگر شاه به کمک نیروی نظامی مردم برود که قاعدتاً رژیم را هم ( عمل آورد
ای که بتوانیم اساس رژیم را تغییر دهیم برد ما برای رسیدن به مرحلهبا خود می

راه درازی در پیش داریم و این مطلب را باید به مردم فهماند و راه آن را هم نشان 
( اطالعیاز روی احساس و بی) اید مردم پیروزی نهایی رادر این مورد نب –داد 

خیلی نزدیک تصور کنند و امید غلط به وجود آید. زیرا نتایج آن از لحاظ ایجاد 
مردم باید واقعیات را خوب بدانند و انتظاراتشان  یِِأس در جنبش خطرناک است.

هایی تمیز دهند. ای را از پیروزی نهای مرحلهپیروزی، در مرز واقعیات قرار گیرد
دار آن هستند نتیجه آن که شعار علیه استعمار و سلطه بیگانه که بعضی طرف

هم اکنون در داخل وحدت عقیده و نظر و راه و گرایش در  –موضع مردمی ندارد 
ایجاد یک مرکزیت واحد  بین عناصر مؤثر در جنبش متأسفانه کم است و کار

ها پیش شده است که غالباً ناکام بوده و هنوز هم اقداماتی از مدت بسیار دشوار.
هایی برای شود و مشورتمذاکراتی می مسؤولاقداماتی جریان دارد و با روحانیان 

 گیرد. یافتن یک راه حل و تنظیم یک طرح صورت می
 :عالی برسانم که اشکاالت عمده از این قرار استبه اطالع حضرت     
نظرها و ی اول تفاوت نقطهدر درجه، از باال شکل بگیرداگر قرار باشد مرکزیت      

های انسانی و باالخره تمایالت گروهی و ها و ضعفسپس مواضع ناشی از خصلت
روند. مثال دوستان نهضت آزادی با حزبی از موانع اساسی و فوری به شمار می

اما ( عضو آن هم در تهران 11حدود ) وجودی که از لحاظ کمیت بسیار ناچیزند
مند به حفظ حزب و تسلط آن بر جنبش و اشغال مواضع رهبری سخت عالقه

ها نسبت است. اگر شرکت آنان در سازمان رهبری جنبش همراه با حفظ تعهد آن
رود. ثانیاً به نهضت خودشان باشد اوالً وحدت نظر در سازمان جنبش از بین می

نظرهای خاص خودشان کنند و نقطهچون فعالیت مستقل برای حزب خودشان می
های سختی را در داخل سازمان شود بالفاصله تناقضات و کشمکشمطرح می
 های قبلی از جملهگردد. تجربهزند که سبب متالشی شدن آن میدامن می
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و  توانند به طور موثری ملی دوم باید تکرار نشود پس در صورتی میجبهه
هیچ ، مستقل حزبی نداشته باشندثمربخشی در سازمان شرکت کنند که فعالیت 

( خداپرستان سوسیالیست اسبق) کس نداشته باشد مانند حزب مردم ایران
بینند و اند و خود را درجنبش مستهلک میاند و تجدید سازمان نکردهپذیرفته

دانند. اما نهضت آزادی نپذیرفته است و فعالیت مستقل را مغایر وحدت جنبش می
 های شخصیی انگیزه. موانع دیگر نظیر غلبهاین یک اشکال بزرگ است

دهی یا داشتن نقطه نظرهای خاص عقیدتی در صورتی که سازمان( طلبیجاه)
روابط و تصمیمات حاکم گردد و به اصول در  درست باشد و معیارها و ضوابط بر

 اند.قابل حل، نظریات شخصی برتری و اولویت داده شود برابر
ما برای ایجاد یک مرکزیت واحد برای  گیرر و پیبیش از یک سال کوشش مستم

جنبش در درجه اول به دلیل امتناع دوستان نهضت آزادی از قبول اصل خودداری 
از فعالیت مستقل حزبی با شکست مواجه شد. به هر تقدیر یک اشکال بزرگ این 

ا نظر کنند و یاند که یا باید از فعالیت مستقل حزبی در سازمان جدید صرفگروه
شود اگر جنبش تحت نظارت امام می باید به کلی کنار گذاشته شوند. تصور

یک سازمان واحد و ترک  ی عناصر و نیروها درسازمان یابد و لزوم وحدت همه
به وحدت تن  ها هم ناچارآن های مستقل از طرف آن حضرت توصیه شودفعالیت
 بدهند.

قالل خود تی نیروها با حفظ اسهمهرسد که همکاری وهله اول به نظر می در      
متحد امری عادی و معمولی است. اما حقیقت آن است که  یدر داخل یک جبهه

در واقعیت این همکاری به صورتی که جبهه متحد را متالشی نسازد غیرممکن 
نظریات گروهی و میل به تبلیغ نظریات حزبی ، هااست و تمایالت و خواست

یری و رهبری جنبش از طرف بعضی موجب گمواضع تصمیم وتسلط و بر
گیری و کشمکش بدون هیچ شود و جبههبرانگیخته شدن عناصر دیگر جنبش می

کیفیت  کشاند به هربه نابودی می عقیم و داخل متالشی و تردیدی جنبش را از
ناپذیری در بردارد. این راه حل های جبراندهی جنبش زیانسازمان امر در تأخیر

نیروهای  فعالیت کند و هرکدام بخشی از و گروهی مستقالً هم که هر حزب
به روی  اختالف نظر عقیده رو سپس ازروی رقابت و آوری کنند وجمع جنبش را

حل خطرناکی است. هم بایستند و به سر و کله هم بزنند نقض غرض است و راه
ای به وجود آمده نباید پس در حال حاضر که چنین جنبش گسترده و یک پارچه
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این فرصت تاریخی را برای ایجاد یک سازمان و یک حرکت متشکل و نیرومند و 
 متحد و یک پارچه اسالمی از دست داد.

ها و عناصری که مسلمان و مبارزند این حقیقت را باید به احزاب و سازمان     
ایدئولوژی و  های ملی و مذهبی و یا فاقدنهضت گذشته یادآوری کرد که اگر در
سیاسی و اقتصادی و لذا وجود ، ی اجتماعییا فاقد برنامه مبنای اسالمی بودند و

امروز تمامی جنبش نه فقط ، احزابی که دارای هدف اسالمی باشند ضرورت داشت
 کننده موانع بزرگی چون استبداد ومحرک و خاستگاه اسالمی دارد و نه فقط نفی

دف کامل اسالمی یعنی دارای مکتب آئین و استعمار است بلکه خود دارای ه
برنامه مشخص اسالمی تمام عیار است و برای هرکس و هر نیرویی که خود را 

داند هیچ موجبی برای فعالیت و داشتن تشکیالت مستقل وابسته به جنبش می
ایجاد احزاب اسالمی متعدد در زمان نهضت ملی دکتر مصدق  –وجود ندارد 

ه طرف یک حزب اسالمی کامل سیر ا امروزه جنبش خودش بطبیعی و الزم بود ام
روی مواضع ، کند همه باید داخل جنبش این حرکت را تکامل و تسریع کنندمی

افراد ورزیده  و تربیت کادر در ی آن کار کنند وهای اجتماعی آیندهفکری و برنامه
 دو بکوشند.  برای ادامه جامعه هر برای مبارزه و

رفته تا پدید آمدن شرایط الزم برای ایجاد یک تشکیالت گسترده و روی هم       
، واحد که به تمامی مظهر جنبش از لحاظ ایدئولوژی و قدرت مردمی آن باشد

همان گونه که سیاست خردمندانه امام بوده است تأیید و بها دادن به یکی از 
سیاست  د.افکنقدرت و وحدت فعلی آن را به مخاطره می، های خاص جنبشگروه

گیری به دنبال داشته است. امام در حفظ کلیت جنبش تاکنون موفقیت چشم
کنند خود را متولی جنبش معرفی کنند اما راه غلطی را انتخاب ای سعی میعده

را  ها و احزاب موجود به تنهایی قابلیت و ظرفیت آناند. هیچ یک از شخصیتکرده
داد و تشویق کرد تا جوانان مسلمان به ندارند که مظهر جنبش باشند. باید فرصت 

کار تشکیالتی روی آورند و ضمن کار تشکیالتی بر اساس فرهنگ و اخالقیات 
شمار و به صورت رهبران بی –های اساسی جنبش ی هدفاسالمی و بر پایه

وقت ما از انحراف یا سازش و یا حتی خیانت یک  شایسته آینده تربیت شوند آن
ن کادر ورزیده و مومن ااهیم داشت زیرا جنبش را از پایین هزاریا چند نفر بیم نخو

در حال حاضر فقدان یک چنین افراد با صالحیتی  .کنندپاسداری و هدایت می
وجود امام تاکنون خالء رهبری را کامال پر کرده و . کندجنبش را تهدید می
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هزاران رهبر ولی حرکت درازمدت ما تا رسیدن به حکومت اسالمی به  ،کند می
جان گذشته  و از ها و فداکارها و خودخواهیصادق و عاری از ضعف، آگاه، مومن

رهنمودهای امام عزیزمان با سرعت بیشتری  نیاز دارد که امیدواریم این مهم هم با
به همه مردم به خصوص  ترصالح بدانید قدری دقیق اگر، سامان گیرد. مثال

ضد ، مبارز، د هرجا هستند اگر مسلمان صادقجوانان مسلمان و مبارز توصیه شو
مومن به حکومت اسالمی و آگاه از راه و مشی دراز مدت انقالبی و سخت ، رژیم

آینده و باالخره تابع و وفادار به امام هستند هر چهار پنج نفر که به هم اعتماد 
در یک گروه متشکل ، بینندهای اساسی اخالقی نمیکامل دارند و در خود ضعف

و مبنی بر همان  وند و وظیفه خود را هماهنگ با کل جنبش و در رابطه با امامش
تمرین و ، مقاومت در برابر رژیم، معیارها و اهداف مشترک در زمینه آموزش مکتب

های الزم برای مبارزات آینده هدایت مردم و بسیج و متشکل کردن کسب قابلیت
 ها انجام دهند.آن

دهیم و آن نیاز جنبش را مجددا مورد تأیید قرار میترین آخرین و اساسی     
ی ی نظامی است. زیرا سرنوشت آیندههای رزمندهایجاد بازوهای آهنین و شاخه

کنند های مبارز تعیین میران را قدرت رزمی و نظامی سازمانپیکار و انقالب ای
تردید اگر جنبش اسالمی فاقد چنین قدرت تکامل یافته و متمرکزی باشد بدون 

ها خواهد شد. زیرا آن( هاالبته مارکسیست) های غیرمذهبیموفقیت از آن گروه
هر فرصت با تجربیات فروان جهانی که دارند و با  بدون هیچ تردیدی و تأخیری در

شود در این راه اقدام خواهند کرد اینکه ارتش تحت تاثیر ها میحمایتی که از آن
ارد عمل شود قدری از واقعیت دور است جنبش در کوتاه مدت مدافع مردم و

ی مبارزه تدریجا افکار و تمایالتی را در بین افسران جوان و افراد پایین رشد ادامه
 های مقاومت و عمل فراهمکند و زمینه برای تشکل هستهداده احتماال متبلور می

رج سازد. اما این کار بدون حمایت و هدایت یک سازمان گسترده و انقالبی خامی
اگر هم به وجود آید به  از ارتش و به صورت خود به خودی غیرممکن است و

 توان اعتماد کرد.مشی آن نمی
ی ها در حال حاضر محرومند و عمدهها از حمایت تودهمارکسیست     

ها شروع کنند جه جنبش اسالمی هستند اما اگر آنروشنفکران و جوانان ما متو
ثانیاً جاذبه عملیاتشان ( این نکته اهمیت بسیار دارد) اوالً حمایت خارجی دارند

اما جنبش اسالمی اگرچه در اصل نباید جز  –کشاند ها میبسیاری را به سوی آن



   

  

 118 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

 افزار از خارج روی منابع جنگبر نیروی خود متکی باشد اما همیشه با اشکال تهیه
پس ما  دشواری دارند.ها از این لحاظ خیلی کم تر اشکال و به رو خواهد بود و آن

عبرت از تجربیات  باید زود اقدام کنیم. البته سنجیده و حساب شده و با استفاده و
سازمان یافتن جنبش کنونی در ، ی تضمین چنین حرکتیگذشته. عامل عمده

هایی تواند در دامن خود شاخهمی این سازمان مادر ابعاد وسیع و کلیت آن است.
حال  هر اما در –را تربیت کند و حمایت نماید  زهای پیشتارزمنده و تشکل

جستجوی نیروهای پشتیبان دربین جوامع مسلمان که هم منعکس کننده ی 
خواست های ما درجهان باشد وجنبش را از لحاظ معنوی و تبلیغاتی در سطح 

ضروری به ، جهانی حمایت کنند و هم به موقع ابزار و وسایل الزم را تامین نمایند
 های اخیر متوجه شدیم که چگونهها و قیامجریان شورشدر سد. رنظر می
ای گونه های تبلیغاتی دشمن و یا رقبا و ناآگاهان سعی کردند جنبش را بهدستگاه

مسخ شده و به عنوان یک حرکت ارتجاعی و مخالف آزادی و برابری و تجدد و 
 ه جنبش درنظایر آن معرفی کنند. تأسیس دفترهای سیاسی مطمئن و وابسته ب

های اصیل اسالمی و ملی سطح جهانی ضروری است. هم چنین باید با جنبش
ممالک دیگر روابطی برقرار کرد و شاید در این برنامه که با عجله تنظیم گردید 
بعضی مسائل با اهمیت از قلم افتاده باشد و روی بعضی که اهمیت چندان 

مینان کاملی که به آگاهی و نداشتند تاکید بیشتری به عمل آمده باشد. با اط
یقین است آنچه را به سود و ، درایت و دقت نظر آن پیشوای عالی قدر دارم

مصلحت جنبش مقدس کنونی است برداشت خواهند فرمود. پرداختن به جزئیات 
های اصلی به دست از آن نظر بود که قرائن و شواهد الزم جهت تشخیص انگیزه

بتوانم سهم خود را آن چه از حقایق مربوط به  فرصت هر داده شود. امیدوارم در
 شود به اطالع شما برسانم.جنبش دستگیرتان می

سالمتی و طول عمر ثمربخش و موفقیت امام را در جهاد مقدس که در پیش      
 ( وَمَا النَّصْرُ إِِالَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزیزِِ الْحَکیمِِ) داریم از خدای قادر و متعال خواستاریم.

اکنون  -گذرد و امکانات ارسال آن فراهم نگردیدتر از نوشتن نامه میدو هفته بیش
های سیاسی قدری گیری گروهرسد جهت سیر تحوالت حوادث و موضعبه نظر می

 نماید.شود و مالحظات کلی را که در نامه آمده ست تأیید میتر میروشن
دو راه اصلی دارد: یک راه حل بست سیاسی و بحران کنونی رژیم در برابر بن    

آن هستند و  دارکه گروه بازها در آمریکا و بعضی محافل ارتشی در ایران طرف
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عبارت است از سرکوبی وسیع جنبش و ایجاد یک حکومت خشن نظامی و دفاع از 
دیگری راه حل عرضه شده توسط جناح حاکم در  -تمام مواضع کنونی رژیم

مدارانی چون امینی طرفدار آن هستند از سیاستو کارتر و ( کبوترها) آمریکا
 نشینی. ی سیاست آشتی و عقبادامه
این معنی  گرو جلب موافقت آقای خمینی است و اما موفقیت راه حل دوم در     

اند و زاهدی حامل پیامی بود برای شاه ها به خوبی درک کردهرا رژیم و آمریکائی
ی پسرش و تالش برای جلب آقای خمینی که در آن امکان استعفای وی و جانشین

و روی کار آوردن امینی مطرح شده بود. شاه هنوز در مورد خودش مقاومت 
داند ولی امینی و محافل وابسته کند و امکان سازش با آقای خمینی را بعید می می

کوشند با امینی و می، دانندبه او که تنها راه حل بحران را جلب موافقت شما می
 ی ملی و نهضت تماس بگیرند. جبهه مذاکره با دولت را ردوابسته به جبههمحافل 

داند. افقت و تأیید قبلی آقای خمینی میهر راه حل را موکول به مو و موفقیت
 معتقد به راه حل گام به گام هستند و هر قدم را پیروزی دوستان بازرگان

مله کرد زیرا بین آمریکا و شاه قائل به گویند نباید به آمریکا حمی دانندمی
این که باید راه حل وسطی را که ( در اعالمیه اخیرشان منعکس است) تضاداند
 هدف آن رفتن شاه و توافق روی جانشین وی است با سکوت درباره حداکثر

درجه اول آقای خمینی را با این  کوشند درپذیرفت و می، ها و منافع آمریکاهدف
ق سازند و در غیر این صورت پیش گرفتن راهی مستقل از آقای راه حل مواف

نمایند و موضع کنند و در محافل خصوصی صریحا دفاع میتوصیه می خمینی را
ای در راه گشودن بن بست و پیشرفت به سوی هدف آقای خمینی را مانع عمده

 مداری معرفیبینی و سیاستدانسته و روش آقای خمینی را دور از واقع
آورند که خود را نمایند و حتی به دیگر محافل سیاسی ملی و مذهبی فشار میمی

های آقای خمینی آزاد کرده سیاست مستقلی پیش گیرند از وابستگی به سیاست
نه سلطنت پهلوی و ) و سیاست گام به گام را پذیرفته حول محور شعار رفتن شاه

تمام قوا در پیشبرد این منظور فعال با  متحد شوند.( نه سلطه آمریکا و متحدین او
ها برای حفظ آرامش و پرهیز از برخورد در روز تعطیل تالش سخت آن کوشند.می

 دوشنبه در همین جهت صورت گرفت و سعی کردند حتی از آقای خمینی
ها خارج نشوند زیرا چنان که رویتر ای برای مردم بگیرند که آن روز از خانهتوصیه

مش و عدم برخورد به پیروزی سیاست آشتی بین رژیم و هم تفسیر کرد حفظ آرا
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کند سر و صدای زیاد روی پیروزی علیه سانسور مطبوعات در مردم کمک می
 همین جهت است در حالی که همه قرائن ازفریب و دروغ رژیم حکایت دارد.

حادثه ) و سیاست اعمال خشونت در مورد مردم و نیروهای مبارزه ادامه دارد
ی آن س بهبهان که مشابه کرمان عمل شد و احنماال تکرار و توسعهکرمان و سپ

در سایر نقاط جهت انتقام گرفتن و ایجاد ارعاب و سرکوب ساختن مردم به طور 
اما از نقطه نظر جنبش  موضعی هدفی جز تضمین موفقیت برنامه سیاسی ندارد.

الحساب قناعت لیدهد عایم که یا باید به امتیازاتی که رژیم میبه جایی رسیده
ی مبارزه در شکل کنونی و تسلسل تظاهرات و اما ادامه کنیم و یا ادامه دهیم.

نباید  قطعا نه آسان و نه صحیح است.، تعطیل و دادن قربانی در کوچه و خیابان
تصور کرد که ادامه اعتراض و تظاهرات مردم ارتش را در کوتاه مدت از رژیم جدا 

هند تأثیرات روانی در ارتش محدود است و به طور قطع دو درکنار جنبش قرار می
ای جنبش چاره ی نزدیک منجر به یک کودتای اصیل ملی نخواهد شد.در آینده

ی قهرآمیز و سازمان یافته و مسلحانه را ندارد جز آن که ورود به مرحله مبارزه
ن را تبلیغ تشویق کند و به عنوان تنها راه حل اساسی به ذهن مردم وارد نماید و آ

الوقوع امیدوار کند. این نکته اهمیت دارد که مردم را نباید به پیروزی قریب
کنند امید دادن به پیروزی نهایی الزم است. اما االن بسیاری تصور می ساخت.

ها را به نها ظرف مدت کوتاهی آادامه همین تظاهرات و اعتصابات و قربانی دادن
کند در حالی که چنین تش به زودی کودتا میرساند و یا احتماال ارهدف می

نیست و این امر سبب یاس و احساس درماندگی و عجز در مردم خواهد شد و 
های سازمان یافته و باید مقاومت رژیم االن در صدد رسیدن به این مرحله است.

البته احتمال جذب نیروهای اصیل ارتش را نباید منتفی  مسلحانه دنبال شود.
اش که امیددهنده است. تکامل جنبش و ادامه مقاومت در اشکال تازهبا  دانست.

توانند تنها با شوند ولی افراد آگاه نمیها جذب جنبش میقطعاً بسیاری از نظامی
لذا اگر آقای خمینی هر راه  تکیه بر تظاهرات مردم امید پیروزی به دل راه دهند.

کنند به چنان رد و انکار میشود هم حل سازشی را که منجر به تثبیت رژیم می
رسد که باید تلویحاً و یا صریحاً به مردم بفهمانند که جنبش کنونی ناچار نظر می

مسلم است که هدف رژیم و آمریکا  ی قیام مسلحانه عبور کند.باید از یک مرحله
مان حال از پیشبرد سیاست آشتی با ملت نه فقط غلبه بر بحران کنونی بلکه در ه

 ی قهرآمیز و مسلحانه هم هست.مبارزه هایدن زمینهاز بین بر
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ها نااالن بیش از هر موقع مردم آمادگی قبول این راه را دارند و بسیاری جو    
ها با داشتن دهها هزار کارشناس و مستشار مستعد کار در این مسیرند آمریکائی

دائر سیسات نظامی که أپذیری هستند و هم چنین تهای آسیبدر ایران هدف
کند به خصوص در جو ها به سرعت ایجاد وحشت مییک ضربه به آن، کردند

پس موفقیت رژیم در مصالحه  اند.کنونی که توده مردم به عصیان و شورش برآمده
شود این زمینه مساعد از بین برود و برای یک دوره طوالنی با مخالفان سبب می

 سیاست آشتی خود موفق شوداگر رژیم در  اساس رژیم تثبیت و تحکیم گردد.
توانند در وضع کنونی و بدون کند نشان دهد که مردم میبرای اینکار سعی می)

آزادی بسیاری از ، لغو حکومت نظامی، های خودهیچ تغییر بنیادی به هدف
مبارزه با فساد و  آزادی عقیده و مذهب و، دستمزد و رفاه بیشتر، زندانیان سیاسی

شین و نظایر آن برسند به شرطی که آرامش را حفظ و از مجازات عوامل فساد پی
های داده شده در ستیز دست بکشند و حاضر باشند از امتیازات و آزادی

آن گاه با خیال راحت به تجدید قوا پرداخته هم ( چهارچوب قانون استفاده کنند
های سازمان یاجتماعی غلبه کند و هم ریشه –ه رشد اقتصادی ب بر بحران رو

فکری روحی و  ییشتاز را قطع و نیروهای مقاوم را سرکوب و جامعه را از زمینهپ
و مسلمانان مبارز و پیشرو را منزوی سازد و به جرم  - اجتماعی مبارزه خالی کند

فعالیت خارج از چهارچوب قوانین مجازات و معدوم سازد رژیم در عین حال 
بپذیرند با ایجاد تفرقه و  ونی راامیدوار است اگر مردم فعالیت آزاد در شرایط کن

کند. به طور ها را خنثی میدرگیری مسلکی و سیاسی بین مخالفان نیروی آن
قطع اگر مخالفان فعالیت سیاسی باز و علنی در چهارچوب وضع موجود را آغاز 

کند و این مطلوب رژیم است و غاز و رشد میآها کنند تناقضات و درگیری بین آن
چه ، ها به طور قوی وجود داردزند. زمینه چنین درگیریدامن میآن را تشویق و 

های مارکسیست و شعب فکری ها و چه بین گروهبین مسلمانان و مارکسیست
ی یک راه حل سیاسی فکر کرد شاید تنها راه که اگر باید در باره مختلف اسالمی.

مستقل را که به مصلحت جنبش و مردم است این که آمریکا یک حکومت ملی و 
 ها نیست و حتی خطر کمونیست را دورتر هموابسته به شوروی و کمونیست

نماید اما کند و در ایران و منطقه بر طبق مصالح ملت و نه آمریکا عمل میمی
ولی به نظر من در شرایط کنونی با  مستقیما بر ضد آمریکا هم نخواهد بود بپذیرد.

ت تسلط بر منابع نفت و دیگر منابع توجه به منافع عظیم اقتصادی و ضرور
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ها نزدیک زیرزمینی و مالحظات استراتژیک قبول این راه حل از جانب آمریکایی
به محال است مگر آن که تحت فشار سیاسی نظامی مردم مجبور شوند ولی 

های مشیها و دیگر مردم جهان مواضع سیاسی و خطاشکال ندارد که آمریکایی
وشنی بدانند و حتی خیلی هم الزم است که بدانند و سوء جنبش را با صراحت و ر

 ها دور شود.تفاهمات و تلقینات سوء دشمن از ذهن آن
( 13صفحه ) ادامه نامه .بخش تایپ شده نامه در این جا تمام شده است     

 نوشته خود آقای دكتر پیمان است: دست
مناسبی را که از لحاظ رسد که نباید شرایط و فرصت به هر تقدیر به نظر می    

ی مبارزه بدست آمده است از کف داد. مردم آمادگی و آگاهی مردم برای ادامه
وقت دیگر هشیار شده آماده فداکاری هستند و هدایت رهبری را در  بیش از هر

 گام گذاشتن به مرحله بعدی مبارزه که قطعا شکل مسلحانه خواهد داشت
ی ینه مردم نسبت به رژیم که عامل محرکهپذیرند. عدم اعتماد و خصومت و کمی

تر است. اگر این فاصله و تضاد بزرگ مبارزه است امروز از هر وقت دیگری عمیق
کاران است به تفاهم و مشارکت و جای خود را چنانچه خواست رژیم و محافظه

همکاری و مصالحه بدهد شکست بزرگی برای جنبش خواهد بود. جناح طرفدار 
 قیقت غافلند که فشار مردم سبب شده است رژیم تا این حدسازش از این ح

 خواستند با حداقل امتیاز مردم را ساکت کنندها میآن النشینی کند و اِعقب
خبرند البته کمال قدرت ها بیها چون پیوند عمیقی با مردم ندارند از قدرت آنآن

 رت تشکلشود. به همین جهت ضروها ظاهر میمردم ضمن تشکل و اتحاد آن
اهمیت قرار دارد. هم اکنون از همه سو آقای  ی اول فوریت وهمچنان در درجه

اعالمیه اخیر به  هایی که به خصوص درخمینی را تحت فشار قرار دادند تا از هدف
مردم هم چنان چشم و گوش به فرمان و  .صراحت اعالن کردند عدول نمایند

 دیگری به طور دربست اطمیناناند و به هیچ رهبری رهنمودهای شما دوخته
کنند. ما مطمئن هستیم هرکی راهی جز راه جنبش و آقای خمینی برگزیند نمی

اعتبار ساخته و خودکشی سیاسی کرده است و باالتر از آن ثابت کرده خود را بی
های اصیل آن مومن نیست و یا از است که نسبت به اصالت راه جنبش و هدف

در مبارزه ، نکته دیگر استقامت و فداکاری عاجز است.تحمل رنج و پایداری و 
اهلل توشه و  سهمگینی که در پیش داریم جز درستی راه و نیروی ناس و حمایت

کش کارگران و دهقانان از هم اکنون و به طور سالحی نداریم. طبقات زحمت
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ها خیلی سعی تری در آینده نیروی اصلی جنبش خواهند بود. مارکسیستگسترده
کشان معرفی نمایند. به جاست از این پس آقای رند خود را مدافع زحمتدا

های بر خمینی به طور خاص این قشرها را هم طرف خطاب قرار دهند و خواست
های خود به ها بخواهند تا برای تحقق خواستها را مطرح فرمایند و از آنحق آن

طرف هنوز احتمال  جنبش بپیوندند. هم ا کنون شرایط بسیار حساس است.از یک
هست که شاه دیوانگی کند و یا نظر آمریکا را جلب کند و یک اقدام ناگهانی 

به ، نظامی علیه جنبش به عمل آورد و بعد از تثبیت اوضاع یک سرکوبی خونین
های روزانه و حتی کشتار محصلین که هر روز نفع پسرش استعفا دهد. خشونت

کند. از طرف س برای قتل عام حکایت میافتد از آمادگی ارتش و پلیاتفاق می
ی برای مذاکره با آقای خمینی گسیل یهادار سازش هیئتهای طرفدیگر گروه

ایم به درستی و هشیاری و با اند اما در مجموع راهی را که تا اینجا آمدهداشته
ای را آغاز دامه دهیم و با شهامت مرحله تازهاستقامت و پایداری ا توکل به خدا و

رسیم. درست است که رژیم از نیم به پیروزی که وعده راست خداست میک
های درونی و طلب شرق و غرب برخوردار است اما تضادهای توسعهحمایت قدرت

 های اقتصادی و اجتماعی و آگاهی و نفرت روزافزون مردم عواملبحران
محبوب و ای علیه او هستند. امیدوارم خدای قهار و مهربان پیشوای خردکننده

 هایمجاهد جنبش را در کنف حمایت خودش نگه دارد و خلق را از هدایت
 19،1،1531 اهلل پیمانحبیب بهای ایشان محروم نگرداند.گران
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نامه آقای محمدرضا روحانی وكیل دادگستری مقیم پاریس به  -51
 آقای خمینی 

  عالیقدر ملتخمینی مرجع مجاهد تشیع و رهبر  اهلل العظمیحضرت آیت
 ایران

آقای بعد از ادای احترام با اغتنام فرصت از حضور استاد بزرگوارم جناب 
ی ایران و دانم مطالبی را که در مورد جامعهدر پاریس بر خود فرض می نزیه

رسد به استحضار برسانم تا از این ی مردم آن به نظرم میجنبش آزادی خواهانه
 طریق مختصری از دین خود را نسبت به این جنبش مردمی ادا کرده باشم. 

« در ملت ایرانقرهبر عالی»دانم تأکید کنم که در ذکر عنوان بدواً الزم می
ی خود بر گیری شجاعانهام زیرا روشن است که آن حضرت در موضعتعمد داشته

پهلوی از پایگاه تشیع و روحانیت مترقی آغاز کردند ولی به علیه رژیم استبدادی 
تدریج به دالیلی که شرح آن موجب تطویل کالم و تصدیع خواهد شد با حفظ 

شکنی در مقابل رژیم قدرت روحانی و مرجعیت تقلید مذهبی به صورت قدرت بت
ار های اقشی تمام نارضایتیکنندهمار شاه در آمدند که منعکسمتکی به استع
 . ی محروم ایران استمختلف جامعه

های مختلف فکری گروهاز به خوبی مستحضرند که این جامعه ترکیبی است 
با منافع گوناگون و گاه متعارض زیرا رژیم استبدادی شاه در جهت غارت  و مذهبی

های ی موجودیت فرهنگی ـ فعالیتهای ملی و دفاع از منافع استعمار همهثروت
و اقتصادی تمام مردم ایران را اعم از شیعه و سنی ـ زرتشتی و ذهنی و مذهبی 

به نحوی مورد  یهودی و مسیحی ـ روحانی و کارگر و دهقان و بازاری و دانشگاهی
های مختلف مردم ایران ر داده است. بنابراین تمامی گروهتجاوز و اجحاف قرا

حضرت را به دلیل آن ، علیرغم تمایالت مذهبی و فکری و منافع طبقاتی گوناگون
های خود دیدند و به استگاه خومداومت و استقامت در مبارزه با این رژیم تجلی

های های سخت در برابر گلولهرهبری برگزیدند. مردمی که با دست خالی و سینه
اند و ساختمان قدرت را در معرض های جهان ایستادهترین ارتشیکی از بزرگ

 اند. نابودی قرار داده

مبارزه و حرکت آن در این مرحله از تاریخ به نحوی است که آن حضرت نوع 
رهبری ملت ایران را نیز به عهده دارند و این در ، اکنون عالوه بر مرجعیت تقلید
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ی تخریب ی اول اهمیت است زیرا این رهبری وحدت عمل را در مرحلهدرجه
فکری گوناگون به کرده است و اکنون آرزوی تمام کسانی که با تمایالت  تضمین

ی ایران ی ساختمان نوین جامعهاندیشند این است که در مرحلهی ایران میآینده
 نیز این وحدت عمل وجود داشته باشد و آن حضرت در مقامی هستند که

اگر این وحدت هم چنان ادامه  توانند رهبری این وحدت عمل را تضمین کنند.می
های قدرت خود را مدتی در ارتش حتماالً پایهکه ا) نیابد و بعد از سقوط رژیم شاه

 (های سرکوب حفظ خواهد کرددستگاه، داری وابسته به استعمارسرمایه
 مرداد 11برخوردهای شدید در درون نهضت آغاز شود باید در انتظار کودتای 

آوردهای جنبش مردم گیری از اختالفات درونی دستدیگری بود و استعمار با بهره
ی اولیه تخریب و بروز ابود خواهد کرد. بنابراین قبل از پایان مرحلهایران را ن

های گوناگون برای ی نهضت بر سر راه حلهای تشکیل دهندهاختالف بین گروه
مشکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه باید به فکر چاره بود و نقاط وحدت را یافته 

های ه قدرتی که ریشهآن را در جهت اتحاد و اتفاق تقویت کرد. تخریب دستگا
از سقوط  این تخریب بعد چندین و چند ساله دارد در کوتاه مدت عملی نیست.

ارتش ) های قدرت رژیمی از بین بردن کامل پایهرژیم سلطنت نیز تا مرحله
ادامه خواهد یافت ولی این مرحله از تخریب ( داری وابسته و غیرهساواک ـ سرمایه

آوردهای جنبش پیدایش نیروهای متشکل باشد تا دستم با سازندگی و أباید تو
 سعادت آینده ملت ایران تضمین شود. ، مردم ایران حفظ و حراست شده

از آن جا که به دالیل مختلفی که بر آن حضرت پوشیده نیست در حال 
ی کلیه و حتی های سیاسی که بتوانند معرفی کنندهها و گروهحاضر سازمان

ناگزیر باید ، در ایران وجود ندارد شار مختلف اجتماعی باشندقسمتی از تمایالت اق
ای را که به خصوص در جریان مبارزات یک های کوچک صنفی و حرفهسازمان

ها روی آور شد تا بتوان با سال اخیر ملت ایران تشکیل شده است شناخت و به آن
اط اشتراک ها برای یک تبادل نظر در یک اجتماع ملی نقدعوت از نمایندگان آن

ی عمل ی ایران را شناخت و براساس آن برنامههای جامعهتمامی گروه نظریات
 واحدی تنظیم کرد که مورد قبول آحاد ملت ایران بوده حداقل قسمتی از

ی های هر یک از اقشار جامعه را در خود جمع داشته باشد. این برنامهخواست
ـ اجتماعی جدید جامعه مالک تواند تا ریشه گرفتن بنیادهای سیاسی عمل می

اتحاد را تضمین کند. به عالوه بدین ترتیب برای اولین بار در ، عمل قرار گرفته
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ی خود دخیل و سهیم خواهند بود تاریخ فرد فرد مردم در تعیین سرنوشت آینده
نیز اجتناب  و از اشتباهات احتمالی ناشی از عدم شناخت واقعی نیازهای جامعه

 خواهد شد. 
ی است منظور از این وحدت عمل ایجاد یک حزب واحد رستاخیزی بدیه

های فکری و بلکه فراهم آوردن امکان همکاری سازنده بین تمامی گروه، نیست
 که در خارج از این محدوده با حفظ استقالل عمل خود صنفی جامعه است

استقالل مشروط بر احترام به شعایر و اصول مذهبی جامعه ـ وفاداری به آزادی و )
توانند فعالیت خاص می( کشور و خدشه دارد نیاوردن به وحدت عمل ملت ایران

خواهند داشته باشند. با توجه به عرایض فوق معتقدم را به هر نحوی که می خود
آن حضرت که اکنون در مقام رهبری ملت ایران و موقعیت یک پدر دلسوز برای 

توانند عامل مهمی در تلفیق و می فرد فرد فرزندان این آب و خاک قرار دادند
عمل واحد ی های فکری مختلف در جهت تنظیم این برنامههماهنگی گرایش

 باشند. هم چنین الزم است به استحضار برسانم که من خود را در مقامی
دانم که برای جنبش مردم ایران دستورالعمل صادر کنم ولی این عرایض نمی

ف دانستم به اطالع برسانم و حاضر به دفاع از اعتقادات من است که خود را موظ
 باشم. این نظریه می

شوم و در صورتی که با اصل این نظر موافقت دارند و بیش از این مصدع نمی
 ی انجام وظیفهاین مهم مفید و موثر باشم آماده فرمایند در تحققتصور می

مسئلت  سالمت وجود مقدس و پیروزی آن حضرت را از درگاه احدیت هستم.
 :. آدرسمحمدرضا روحانی با احترام دارم.

M.Rohani, 36 Ave d'Italie , Tour Rubis 75013 Paris-Tell: 588-16-21 
 

 بابایینامه با آقای علیمتن توافق -11

 به نام خدا
بابایی دالر از طرف آقای احمد علی 61،611919ناگفته نماند که مبلغ 
باشم ی وجه متعهد مییزدی گردید. در مقابل دهندهتسلیم اینجانب دکتر ابراهیم 

 که:
هنگامی که این نوشته به مکتوب دومی یا قرارداد دیگری  این وجه را تا .1

 ی وجه بشناسم. مبدل نگردیده مال امانت متعلق به دهنده
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این اعتبار را به  هیوستناینجانب قبول کردم به مجرد ورود به  .1
المقدور عایداتی برای آن کاری اقتصادی و انتفاعی تخصیص داده و حتی

تحصیل کنم و نیز متعهدم که یک سوم از عایدات را به نفع امور اجتماعی و 
اسالمی که هم اینک در تصدی و تعهد دارم به تشخیص خود به مصرف 

تحویل ، باباییآقای علی، ی وجهبرسانم و دو ثلث عایدات متصوره را به دهنده
 و تسلیم کنم. 

شرکت و یا بنیادی ، سسهؤدر کوشش خواهم بود که طرح ایجاد م .5
غیرانتفاعی را طبق قواعد و مقررات روز و محل بررسی و در اسراع وقت در 

بابایی قرار دهم تا در صورت موافقت و صالح آقای علی، وجه یاختیار دهنده
سسه درآمده عایدات آن به مصارفی که پیش ؤمدید این اعتبار در کمک آن 

 برسد. ، شودبینی می

الحیات برای ماداماً ی وجه حق استرداد این وجه را کالً و جزدهنده .1
 دارد. خود محفوظ می

طبق آن چه ، سسه مستقلیؤچنانچه قبل از تأسیس سازمان یا م .3
 وراث وی وجه فرا رسد ی دوم این ورقه گوشزد شده مرگ دهندهدر ماده

گونه حقی به این اعتبار ندارند و آقای های قانونی دهنده وجه هیچقائم مقام
 ی دوم این ورقهدکتر یزدی متعهد و ملزم است برای کاری که در ماده

بینی شده این اعتبار را با تصویب مشترک خود و آقای عزیزاهلل پیش
 عالءالدینی به کار و مصرف برسانند. 

ی وجه ـ آقای دسترسی به دهنده( گ یا غیرهمر) هرگاه به عللی .6
و آقای عزیزاهلل ( آقای یزدی) هیئتی که از گیرنده وجه، بابایی قطع شودعلی

الرقاب شود مالکعالءالدینی و نفر سومی که به انتخاب این دو نفر تعیین می
 1دوشنبه .دکتر یزدی. پاریس  گیرنده خواهند بود. و السالم علیکم. و تصمیم

  1531ماه نآبا

 

 ( ت،ب)به دكتر یزدی نامه مهندس جالل آشتیانی -11
 دوست ارجمندم       

البته نه برای من  بخش نداشت.متأسفم که مالقات من از امام نتیجه رضایت       
ترین منظوری جز ادای وظیفه نداشتم. اما زیرا همان گونه که قبالً گفتم کوچک
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من متذکر ، آقای خمینی به دنبال آن استبرای هدف مقدسی که همه و حتی 
شدم که ابداً قادر به سیاست بازی نیستم و خشکی و صراحت من فقط برای 

اند قابل درک است و چون آقای خمینی این روزها کسانی که با من زندگی کرده
برند مسلم است ... به سر می. ظن و ابهام و سعی به سوء استفادهدر جوی از سوء

برخورد اول نتوانستند مرا دریابند و با فاصله گرفتن ایشان به قول  که در همان
نتیجه ی مطلب بیمعروف نطق من هم کور شد. زیرا فوراً احساس کردم که ادامه

است. یک چنین مباحثی باید در محیط دوستانه و اعتماد و اطمینان مطرح و 
یحت. من مطالب بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و نه فضای سوء ظن و درس و نص

و  ی ایشاندر نظر گرفته بودم که مطرح کنم ولی همان برخورد اولیه بسیاری را
اشاره به نداشتن وقت مرا ساکت کرد و اگر دقت کرده باشید حتی من به 

خواستم مباحثه و مشاجره کنم زیرا زیرا نه می بالتکلیفی و لکنت دچار شدم.
ند در هر حال مغتنم است و نه عادت اشکنی قیام کردهوجود ایشان که به بت

در هرحال من وضع  العمل نشان دهم.ام حتی عکسام خالف مکنونات قلبیکرده
ای شود و خواهم که معجزهای ندارم و از خداوند بزرگ میکنم و گلهرا درک می

های ایشان در گمان خود که جنبش و جوشش ملت کافی برای مبارزه با جبهه
محق باشند. این آرزوی همه ماست و اگر من و ، ت کنونی استشیطانی و پر قدر

امثال من در حد سیاست خود خطا کنیم چه بهتر. زیرا در آن صورت واقعاً این 
هم داشتیم  بخش خواهد شد. ولی شما در پیرو بحث کوتاهی که باجنبش نتیجه

 1111ز با انشاا... به کوشش خود ادامه دهید و به این اصل معتقد باشید که امرو
ها بسیار فرق کرده و لذا باید با روش ها و موقعیتسال قبل یکی نیست و روش

توان با گونه که در مقابل بمب اتم و راکت نمیدیگری به مبارزه پرداخت. همان
ی سیاسی نیز وسائل دیگری را مورد شمشیر به دفاع پرداخت باید در مبارزه

شما دارم و آن این است که پس از عرض سالم  استفاده قرار داد. اما تمنایی هم از
خدمت امام عرض کنید که شک و ظن شما در باره من به جا نبود و به خداوند 

های ایشان نداشتم صحبت برداری از نظریات وترین خیال بهرهسوگند که کوچک
ای حاضر نیستم گوشه عزلت را رها کنم و اگر از اجداد و اقوام و اصوالً لحظه

طور که ها نپردازم و همانآمیز نام بردم برای آن بود که به زندهخود انتقاد مرحوم
برای شما هم شرح دادم خیال داشتم بگویم که جز اسدآبادی و امام خمینی 
کسی از روحانیان با تمام قدرت در مقابل سالطین نایستاده است و چون 
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جبهه مخالف  االجبارنمایان کنونی نیز بخواستم صریحاً بگویم که روحانی نمی
ایشان که  ی خود سخن گفتم واقوام رفته اجداد و اند ازسلطنت را انتخاب کرده

العمل از همان جا به عکس، مشکوک بودند مبادا من پای کسی را در میان کشم
الدین اسدآبادی پیش مرحوم شیرازی پرداختند. نقل است که مرحوم سیدجمال

مان بود رفت و شرح مفصلی از جنایات ناصرالدین که از روحانیان بسیار مشهور ز
من ؤشاه را شروع کرد بیان کند. مرحوم شیرازی بر او بانگ زد که غیبت ایذاء م

من نکرد ولی این ؤبرخیز و از خانه من خارج شو. اسدآبادی رفت و ایذاء م .است
شان به صورت رضاشاه و محمدرضا شاه هنوز بر گردن مردم سوارند. ای!!! هامنؤم

ای نگفتم. من اصال چیزی نگفتم و برخورد ایشان طوری گفتند که من چیز تازه
ی مفصلی برای خیال داشتم نامه بود که من هنوز شروع نکرده خاموش شدم.

ایشان بنویسم ولی با دیدن جو و فضای اطراف ایشان برایم یقین شد که 
بدبخت بخش نیست. انشاا... که خداوند خود کارها را سامان بخشد. کار ملت  نتیجه

قدر هم امام در این  سامان بوده است؛ هرکنون بیمسلمان در تمام جهان که تا
مبارزه موفق شود باز غنیمت است. همین قدر که مردم بیدار شدند و به جنبش 

راموش نکنید که سالم مرا کنم فتمنا می اند خود بسیار پر ارزش است.پرداخته
 سفم که برخورد ما ناجور و نامساعد از آب درأبرسانید و عرض کنید که بسیار مت

موفق و  نویسم.در فرودگاه می بوسم. این چند کلمه را سریعاًآمد. روی شما را می
 آشتیانی کامیاب باشید. یار قدیم.

ا پذیرفتن من چنان که از امام تشکر کنید که به پدر من اظهار محبت کردند زیر
احساس کردم به خاطر پدرم بود نه خودم. لذا همین قدر که باز یاد پدرم بودند 

 دانی است.جای تشکر و قدر
 

 مهندس جالل آشتیانی و دكتر اسماعیل یزدی ی مشتركنامه -51

 امید است موفق و سالمت و کامیاب باشی. برادر عزیزم
باشیم و در راه رفقا مشغول فعالیت میاز روز بازگشت به تهران به اتفاق 

امروز  نماییم.های مشترکمان که همان آمال مردم است مجاهدت میهدف
، مهندس شكیب نیا، فرمهندس معین، آقایان بیداریتعدادی از رفقا از قبیل 

، دكتر زندیه، دكتر رجایی، برادران شما، راضی، دكتر مجتهدی، مرتاضی
ابوالفضائل منزل ما هستند. برادرهای آقای  ...جعفر باشیان، دكتر مصطفوی
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های عازم فرانسه هستند و ما فرصت را غنیمت شمرده با تقدیم سالم مجتهدی
نویسیم شاید در خدمت آقای برادران مطالبی به نظرمان آمد که در چند کلمه می

 خمینی مطرح کنید. 
این  عالوه بر، هگمرکات ماند عظیمی کاالهایی که قابل فسادند در مقدار .1

کارخانجات و مواد ضروری زندگی مردم که برای جلوگیری از  یمواد اولیه
تنگناهای مردم بسیار اهمیت دارند. باید تصمیمی گرفت که این گونه کاالها 

بسیار ضروری  ترخیص شوند. زیرا هم برای جلوگیری از قحطی یا ورشکستگی
 است. 

رفته  .. از کار افتاده و.گاز، برق، یدکی ،ها به علت نداشتن مواد اولیهکارخانه  .1
 ،شوند. این کارگرها خطری است برای جنبشکار میبی کارگر رفته صدها هزار

ها را استخدام و به تخریب وا های نازل آنزیرا مغرضینی ممکن است به قیمت
ها برای ها از این افرادند و امکان دارد از آندارند. همین چماق به دست

گروه عظیم برای جامعه نیز ، این این کاری نیز استفاده شود. عالوه بر خراب
 شود. نارضایتی هم زیاد می، ها و غیرهخطری است. گذشته از دزدی

ی آقایان روحانیان بسیار خطرناک است. به خصوص آقای تفرقه .5
خاصی دارند باید به هر وسیله هست دلداری  که موقعیت بسیار شریعتمداری

نظر سیاست الزم و به جاست که از تمام جامعه روحانیت به شکلی شوند. از 
ی آقای خویی عمل شده و نتیجه هم خوب دلجویی گردد. همان گونه که درباره

 بوده است.

های جمعیت بین ما در تهران خیلی سعی کردیم -شورای رهبری .1
االن سفانه عملی نشد. از طرف دیگر أبستگی ایجاد شود. متهم موجود یک شورای

باید کاری  باشد.این شورای رهبری بسیار مهم است و خیلی خیلی ضروری می
کرد که هماهنگی در کارها به وجود آید زیرا خراب کردن در هر جهت به نفع 
مخالفین جنبش تمام خواهد شد. عالوه بر این مسائل بسیار زیادی است که باید 

نبش لطمه وارد نسازد. تصمیم گرفت و جریان را طوری هدایت کرده که به ج
ی ایجاد رهبری باز تکرار برادر عزیزم آن چه را که دو ماه قبل بیان کردم درباره

باشند ولی مسائل کنم. درست است که آقای خمینی رهبر تمام ایران میمی
ایشان از جبهه دور هستند و  باید در محل تصمیم گرفت و هدایت آن. بسیاری را
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الزم است وحدتی در ایران به وجود آید که االن پس از رفتن شاه این وحدت 
 خیلی خیلی مورد لزوم است. 

ها بوسند. من برای آنرسانند و روی شما را از دور میتمام رفقا سالم می
ریا همه چیز را در راه هدف مقدس در طبق تعریف کردم که شما چطور بی

همه رفقا دلشان با شماست و کامیابی شما را در  .کنیداخالص گذاشته و جهاد می
این  آقای ابوالفضائل مجتهدیبرادر ما  کنند.راه این جنبش مقدس آرزو می

بوسم. رویت را می که سریع نوشتم و بدخط شد. دنامه را خواهند آورد. ببخشی
 آشتیانی. 

عزالدین اهلل حاج آیت، االن تمام مراتب آن نامه به اخوی آقای مجتهدی»
عرض شد. تمام مطالب مورد تأیید ایشان است و از من ، حسینی زنجانی
 «را خدمت آقای خمینی عرض کنید. مسألهخواستند که این 

 
نیز در حاشیه نامه مهندس آشتیانی نوشته  دكتر اسمعیل یزدیبرادرم 

به  مسعود امروز .برادرعزیز و بسیارگرامی االن به جمع دوستان پیوستم» :بود
جای شما خیلی خیلی خالی بود ذکر  همگی در منزل اکبر آقا بودیم. نزل آمد وم

های مختلف کوچه و دیشب و امروز با گروه .خیر شما همیشه در تمام ابعاد هست
نظرات داده شده در این نامه را حتماً توجه نمایید و  بازار همصدا و همگام بودیم.

 «ود همه ما به همه شما. اسماعیلاقدام الزم انشاءاهلل بشود. و سالم و در
 

*مسعود صدیقی خواهرزاده ما بود که درآستانه پیروزی انقالب از زندان آزاد 
 آقای اکبر صدیقی داماد ما و پدر مسعود بود. شده بود.
 

 :ی نامه مهندس آشتیانیدر حاشیه دكتر ابوالفضائل مجتهدییادداشت 
سالمی چو بوی خوش آشنایی تقدیم قربانت حیف آمدم که در این نامه شرکت و 

آقا  محلقین حضور ننمایم. امیدوارم هرچه زودتر توفیق دیدار پیدا کنیم. آمنین و
 . دكتر ابوالفضائل مجتهدیقربانت  بوسی دارم.دام ظله عرض دست
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ت اعزامی امام خمینی به أدر باره هی ی مهندس بازرگانمصاحبه -19
 جنوبتأسیسات نفت 

 ، اهلل الرحمن الرحیمبسم
از اینکه برای این گفت و شنود وقتی را اختصاص  جناب آقای مهندس بازرگان

هاست که در انتظار این فرصت بودم تا سؤاالتی را که اید تشکر می کنم. مدتداده
مرتب ت اعزامی امام خمینی به تأسیسات نفت جنوب در ذهنم أدر ارتباط با هی

دانم که از آن زمان مدتی نسبتاً عالی در میان گذارم. البته میام با جنابکرده
که در این  های مختلف و متعددیها و پدیدهطوالنی گذشته است و فراز و نشیب

بسیار از اعمال و رویدادهای آن زمان را احتماالً ، غوغای انقالب پیش آمده است
رنگ رنگ و رقیق و یا احیاناً بیها را کمه و آنالشعاع قرار داددر ذهن شما تحت

ها که از نزدیک دستی در مشکالت و ساخته است. با این حال بر اهل فن و آن
ت چه نقش أپوشیده نیست که این هی، مسائل اساسی مملکت داشته و یا دارند

ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی انقالب اسالمی ما به بارز و آشکاری در زمینه
ده داشته است و چگونه به آن نظم و انسجام بخشیده است. بنابراین خواهشم عه

کنم با توجه به شرایط و موقعیت تی که خدمتتان عرض میسؤاالاین است که به 
ت به دست آید. اکنون أتر از عملکرد هیآن زمان پاسخ بفرمائید تا تصویری روشن

 کنم. م را مطرح میسؤالبا اجازه شما اولین 
سیسات جنوب چه أت اعزامی نفت به تأزمینه قبلی برای تعیین هی: سؤال
 بود؟

توانم موضوع را ترسیم و : بسم اهلل الرحمن الرحیم. من االن دقیقاً نمیجواب
توان گفت که پس از آن ولی کالً می، تشریح کنم که وضعیت چه بود و چگونه بود

سراسر مملکت خصوصاً در شرکت که به دستور امام خمینی اعتصابات کارگران در 
ای قاطع علیه شاه و دستگاه ای برنده و حربهو به عنوان وسیله، نفت پیش آمد

اعتصابات اثر بسیار مفیدی بخشید یعنی دستگاه را ، حاکم به کار گرفته شد
متزلزل کرد ولی برای مردم هم ناراحتی پیش آورد. زمستان بود و محروم شدن 

ها هم بخوابد و مردم نان رفت که نانوائین میحتی بیم آ ،مردم از نفت و بنزین
هم نداشته باشند. خالصه حالت وحشتی به وجود آمده بود و دستگاه تمایل 
داشت که بیشتر به این حالت وحشت دامن بزند و آتش بیار معرکه باشد و از این 

ها هم پیطریق فشار و ناراحتی علیه مبارزین و آقای خمینی ایجاد کند. البته چ
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خواستند که چنین وضعیتی پیش زدند و میبه این حالت وحشت خیلی دامن می
مطرح بود که چه کنیم که اعتصاب باشد یعنی گلوی شاه  مسألهآید. بنابراین این 

با اعتصاب کارگران مخصوصاً کارگران شرکت نفت و عدم صدور نفت و تقلیل 
. اند ولی مردم رنج نبرندعایدات دولت در دست ملت سفت و محکم باقی بم

، دم است همان موقع یک اعالمیه داد که اعتصابات شمشیر دو نهضت آزادی
تواند به ضرر ملت برگردد و به تواند به ضرر دولت باشد و هم میاعتصابات هم می
بنابراین باید خیلی  ( آن موقع کلمه انقالب زیاد معمول نبود) ضرر مبارزه باشد.
و دیگران گویا با امام  دكتر یزدیشد. در پاریس آقای انجام میعاقالنه و صحیح 

هم از پیش در این جا به فکر بود. حتی در  طالقانیصحبت کرده بودند. مرحوم 
، ای که به ابتکار او و در منزل ایشان تشکیل شد و من حضور داشتمیک جلسه

ای که ایشان طی یکی دو بند از بیانیه، های مردم و مشکل نفتموضوع گرفتاری
را مأمور  سرهنگ رحیمی، قرائت کرد مطرح شد و بعداً حتی با صدور حکمی

های و نظارت بر توزیع فرآورده انتظام مدیر عامل شركت نفتتماس با آقای 
توانست نفت به نفتی و رفع مشکالت نفتی مردم کردند. البته شرکت نفت می

آورد. در راه کار را نکرد و بهانه می مردم بدهد چون انبارها پر بود ولی تعمداً این
ها در آن جا خیلی شد چون چپیآهن هم برای حمل مواد نفتی کارشکنی می

خواستند که این کار انجام نشود. حاال من درست یادم نیست دست داشتند و می
در هر ، که دکتر یزدی با آقا صحبت کرده بود یا مرحوم مطهری و یا دیگران

ت برود أنفت کنند تا این هی مسألهتی را مأمور أشد که امام هی صورت قرار بر این
، و ضمن برپا نگهداشتن اعتصابات به کارگرها تقویت روحی بدهد ولی از آن طرف

اعتصابات ، جلوگیری از صدور نفت و کسب عایدات دولت است مسألهآن جا که به 
در مضیقه نباشند و ای وارد نشود و مردم تشدید شود و از این طرف به مردم لطمه

زندگی جریان عادی و مطلوب خود را پیدا کند. جلسه شورای انقالب آن زمان را 
مرحوم مطهری حضور داشت. مرحوم طالقانی ، یک روز در منزل بنده قرار دادند

هنوز جزء شورای انقالب نبود و از آن هم خبری نداشت. آقای مهدوی کنی و 
روز  من آن، مهندس کتیرائی هم مثل این که بود، آقای هاشمی رفسنجانی بودند

با دکتر یزدی ار تباط برقرار شد و مرحوم ، ن جا به پاریس تلفن زدمااز هم
ت را أنفت و تعیین یک هی مسأله، که گویا قبالً با امام صحبت کرده بود، مطهری

برای آن و این مطلب را که پیشنهاد خوبی است و یک چنین کاری الزم است و از 
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تر فالن کس است مطرح کرد و بعد حتی عبارت حکمی را که کسی مناسب هر
به پاریس ( یادم نیست در آن جلسه ما نوشتیم یا ایشان گفتند) امام باید بدهند

باز یادم نیست که افراد را مرحوم مطهری ) افرادش هم معین شد .اطالع داد
مام خودشان تصمیم گمان کنم ا، پیشنهاد کرد یا امام خودشان تصمیم گرفتند

، و من مهندس كتیرائی بود و آقای هاشمی رفسنجانیآقای  ،(گرفتند
آن حکم کامالً مشهود بود که دو نفر دیگر را هم  ت بنده بودم و درأآن هی مسؤول

اکثریت جلسه سه نفری تعیین بکنم و بعد  من با مشورت این دو نفر آقایان و با
عبارت حکم خیلی رسا و خوب بود و در مورد ت پنج نفره برود جنوب. أاین هی

عبارت آن خوب یادم هست که یک قدری بین ما مشورت شد و من پیشنهاد 
که ین شرکت نفت بگویند مسؤولکه امام در آخر آن حکم خطاب به رؤسا و  کردم

دو ، ت همکاری کنید. منظور من از این پیشنهادما متوقع هستیم شما با این هیأ
اینکه از ناحیه امام یک دلداری و اظهار لطف و محبتی نسبت به بود یکی  مسأله

کارکنان نفت شده باشد تا اینها جذب ما شوند و به طرف ما بیایند و یکی هم با 
حاکم بر ، ایشان خودشان را علیرغم شاه و علیرغم دولتش، صدور چنین حکمی

ر واقع به دستگاه کردند و این اولین مورد و جائی بود که امام ددستگاه دولت می
با آن عبارتی که من پیشنهاد کردم و ) داددولت و به کارمندان دولت دستور می

و بعد با بیان  ایشان تصویب کردند و آقای دکتر یزدی نوشت و ایشان اول نوشتند
. همین طور هم شد و نتایجش را ( خودشان نوار پر کردند و همه جا پخش شد

که در آن وقت  مرحوم عبداهلل انتظامقتی به همه ما دیدیم. برای این که و
تلفن زدم و گفتم ، همان بعدازظهر یا فردای آن روز، مدیرعامل شرکت نفت بود

اند که از آقایان اند ولی در آن گفتهامام چنین حکمی به عنوان من صادر کرده
گفت: ، خواهم همکاری کنند. خواستم به شما در این زمینه اطالع داده باشممی

-رسم و مطمئن باشید هر چه نظر امام است ما انجام میمن خودم خدمتتان می

این نگرانی بزرگی بود که به این ترتیب رفع شد و الحق و االنصاف آقای  .دهیم
 انتظام خالصاً مخلصاً از روی رغبت و حسن نیت تا آن جائی که به او مربوط

 رکت نفت. شد با ما همکاری کرد. هم او و هم رؤسای دیگر شمی
چه تعارضی با ، سؤال: اگر در این زمینه قبالً اقدامات دیگری شده بود

 ت پیدا كرد؟تعیین این هیأ
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آید که در این زمینه اقدامات من یادم نمی، تنها همان بود که گفتم :جواب
دیگری شده باشد. در ارتباط با مشکل نفت مراجعات زیادی به مرحوم طالقانی 

دارد پس از آنکه انتظام اعالم می) های مردمتوجه به گرفتاریشده بود ایشان با 
که کمبود نفت به علت اعتصاب کارگران و عدم استخراج و تصفیه و تولید نفت 

زند و سرهنگ رحیمی را مأمور تماس با ایشان و به انتظام تلگراف می( است
شود و می هائی هم گرفتهکند. تماسفتی میهای ننظارت بر توزیع فرآورده

شود. منتهی مرحوم طالقانی از وجود شورای انقالب و نظر مقدمات کار فراهم می
دو روز بعد که حکم امام صادر شد و مأموریت ما مشخص شد ، امام اطالع نداشت

ی ایشان رفتیم و متن حکم و موضوع را خانه به اتفاق آقای مهندس صباغیان به
ای به عنوان آقای انتظام تهیه کرد و اعالم در میان گذاشتیم. ایشان بالفاصله نامه

دهد و به کارگران و ت قرار میأداشت که تمام امکانات خود را در اختیار این هی
ت نهایت همکاری را داشته أکارمندان شرکت نفت هم تأکید کرد که با این هی

 دانستم که برایباشند. البته من از اقدامات مرحوم طالقانی خبر نداشتم و نمی
آقای انتظام تلگراف فرستاده و سرهنگ رحیمی را مأمور نظارت بر توزیع نفت و 
بنزین کرده است. بعداً که به منزل ایشان رفتم خبردار شدم ایشان هم همان طور 
که گفتم اقدام آقای خمینی را تأیید کرد و از همه خواست که با ما همکاری 

ب و جوش افتاده بودند تا نگذارند ها از این طرف و آن طرف به جنکنند. اما چپی
اعتصاب بخوابد و هر طور شده مانع از آن بشوند که مواد نفتی به مردم برسد 

خواستند که در ها میچون بو برده بودند که قرار است اقداماتی به عمل آید. آن
که  به طوریشود و مشکالت بیشتری فراهم شود.  مردم آن حالت سختی پیدا

شاید فردای آن روزی که فرمان امام خمینی صادر شده بود من در همان روز یا 
البته ) هنوز هم موضوع را به کسی نگفته بودم، دفتر کارم در شرکت سافیاد بودم

کارها را با آقای مهندس کتیرائی و مهندس صباغیان و سایرین داشتیم تدارک 
 ا در چه کسانی ردیدیم که کی کجا برود و چه کاری انجام دهد و چه می

 چون، به عنوان ناظر بگذاریم ولی صدایش را در نیاورده بودیم هائیقسمت
خواستیم که اول فرمان امام به دست مردم برسد و مردم آن را بخوانند و بعد می

ما شروع به عمل بکنیم. دوتا جوان قد بلند که از قیافه و صورتشان پیدا بود از 
ایم و مدند و گفتند که از مشهد آمدههای خیلی متعصب و زرنگ هستند آچپی

ای را دیده بودند. در تهران هم مرحوم طالقانی را گویا در خراسان و مشهد عده
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دیده بودند و قصد داشتند ترتیباتی بدهند که اعتصاب نشکند و نفت مصرفی 
گفتند که اقداماتشان برای جلوگیری از تحریکات مردم تأمین نشود. ظاهراً هم می

 های دولت است. وقتی حرفهایشان را زدند گفتم چنین حکمی امامو توطئه
رویم به جنوب تا احتیاجات داخلی را اند و همین فردا ما عازم هستیم و میداده

ها تأمین کنیم. خیلی ناراحت شدند و گفتند ما به حکم اطمینان نداریم. این
مده به آن اطمینان رفتند ولی بعد شایع شد که چون فرمان امام به صورت پیام آ

بنابراین به پاریس تلفن شد تا آقا این حکم را ! نیست و ممکن است ساختگی باشد
 این گونه کارها گرفته شود. جلو در نوار بگویند تا منتشر بشود و

 یت معرفی شدید؟مسؤولعالی برای پذیرش این چه شد كه جناب: سؤال
من داوطلب نبودم. این پیشنهاد مرحوم مطهری بود شاید هم در پاریس  :جواب

خود امام مرا در نظر داشتند. علتش ظاهراً این بوده که ایشان دیده بودند شاید 
، تنها کسی که اطالعاتش و سوابقش و شانس موفقیتش بیشتر است من هستم

عات زیادی که شما همان طور هم در حکم آمده بود که با اطالع از سوابق و اطال
کردند بین کسانی که در امر مبارزه و از دستگاه عظیم نفت دارید ایشان فکر می

در تدارک انقالب هستند من ارجحیت دارم. هم چنین ممکن است به مناسبت 
ی موقت خلع مدیرهأتمأموریت قبلی که در زمان دکتر مصدق داشته و رئیس هی

عالوه براین تا حدودی دستگاه اداری و مدیران را انتخابم کردند. ، ید شده بودم
گفت که عامل شاه شناختم. مردم هم از سوابق من اطالع داشتند و کسی نمیمی

ها هستم. انتخاب آقای مهندس کتیرائی یکی به ها و یا عامل چپییا آمریکائی
ه مطلع بود و در مدیریت هم وارد بود و کعلت این که مهندس بود و یکی این 

عضو شورای انقالب هم که بود. آقای هاشمی رفسنجانی هم در واقع شخص 
شد که بیشتر با امام ارتباط داشت و امام ایشان را دست راست یا دست سومی می

 دانست. چپ خود می
دیدید و یت را تا چه اندازه خطرناك میمسؤولدر آن ایام قبول این : سؤال

 ی در تصورتان داشتید؟با توجه به شرایط آن زمان چه دورنمائ
 و در تمام دوران انقالب دوستان ما و بنده فکر خطر را آن موقع :جواب

آورند ما ناراحت نیستیم یعنی خودمان ها را در میکردم. االن هم که این بازینمی
را قبالً آماده برای خطراتش کرده بودیم. در آن موقع جلوی خانه ما بمب گذاشته 

که قسمت باشد زنده  خدا بود که سالمت جستیم. تا آن زمانبودند و این خواست 



   

  

 118 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

ها آن را و بمانیم. تمام اعمال آن زمان ما اعمالی بود که شاه و دستگاه آمریکائی
ها در هر امری این، هاو همین طور چپی، دیدندگفتار ما را علیه خودشان می

 . کردند و ساواک هم که جای خود را داشتبودند که کارشکنی می
تهدیدی هم نشده بودیم و ، کردیمالبته در این مورد ما زیاد احساس خطر نمی

دادیم که دولت از اقدامات ما استقبال کند چرا که دولت از می این احتمال را هم
اندازی خواست به نحوی این اعتصاب بشکند و با رفتن ما به جنوب و راهخدا می

در بشود چرا که تمام کارها در آن جا به استخراج و تولید باالخره مقداری هم صا
 دید که وقتی ما برایهم مرتبط است. دولت شاید آن موقع این امکان را می

اینقدر ، اندازی نفت مصرفی به جنوب برویم. وقتی گفتیم آنقدرش بیاید تهرانراه
اینکه رفت و در ضمن .... بقیه اش باالخره باید به جائی می.هم برود به کرمانشاه و

ولی ، برقی را از چشم آقای خمینی ببینندنفتی و بیکردند تا مردم بیتبلیغ می
دانستند که تلبیغاتشان علیه خودشان بشورانند و می خواستند که مردم را برنمی

بینند بنابراین خطر خاصی برای ما در این ها میمؤثر نیست و مردم از چشم آن
العاده را که در مناطق نفتی در استقبال فوق البته آن رسید.مورد به نظر نمی

دانستیم که کردیم و نمیبینی نمیاز ما شد ما پیش در شیراز، در اهواز، کرمانشاه
هم مردم تا این اندازه پذیرش و آمادگی داشته و عالقه  هم کارکنان شرکت نفت و

ترین امید را ها بزرگی آنالعادهنشان بدهند. خیلی استقبال کردند و اشتیاق فوق
البته در جنوب خیلی خوب مرا ) شناختندداد. مردم مرا میبه پیروزی انقالب می

شناختند و با انتخابی که کردم مردم هم آقای مهندس صباغیان و مخصوصاً می
یک ، بیعت مردم، و در واقع این حرکت( شناختندمهندس حسیبی را خوب می

دیده ، دست مصدقه شدن صنعت نفت بای از قیام مصدق و ملی تجدید خاطره
را گامی برای  شد و این بود که هم نظری به گذشته داشت و هم مردم آنمی

دیدند. خالصه خیلی بیش از انتظار ما مورد استقبال قرار پیروزی آینده می
شد و مردم برای ایشان گرفتیم و تظاهرات به نام امام خمینی صورت گرفته می

نفت یک تجربه آموزنده  مسألهفرستادند. به طور کلی ات میزدند و یا صلوکف می
 و بسیار ارزنده بود. 

ای كه بین این جریان با جریان خلع ید در زمان مصدق با مقایسه: سؤال
پیش آمد كه آیا این دفعه هم شما مانند زمان قبل  سؤالاین ، انجام دادید
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تی كه أیا فقط هیبا مردم به آن جا رفتید و همان طور استقبال شدید 
 مأمور این كار بودند رفتند؟

وقت مناطق جنوب کشور در واقع در مشت  البته شرایط فرق داشت. آن :جواب
ها بود و ملت و دولت آن زمان ورود چندانی در آن نداشتند ولی مانند انگلیس

ها را به اتکا و با نیروی ملت و مردم زمان انقالب که امام خمینی بیشتر برنامه
ملتی که در صحنه حضور داشت و این حضور تا سر حد شهادت ) دادندانجام می

وجود داشت حضور مردم هم موجب تقویت روحیه داخلی بود و هم باعث تعجب و 
آن زمان هم تقریباً همین طور بود. وقتی ما برای بیرون ( شدوحشت دشمن می

هم حاکم داخل ، بودندها حاکم انگلیس، ها رفتیم قدرتی نداشتیمکردن انگلیسی
المللی عالوه بر آَن حکومت هم وضع اقتصادی مناسبی نداشت. به و هم حاکم بین

آن روزها ما را تهدید ، رئیس کل شرکت نفت در جنوب آقای دریکطوری که 
شان بر سر حمل و نقل و زندگی، یخشان، آبشان، گفت نان مردمکرد و میمی

هزار کارمند شرکت نفت و  311ما به این ش ،(گفتو راست می) انگشت من است
توانید ما را شما نمی! اند رحم کنیدهائی که در این جا و در این منطقههمه آن

بیند اعتنائی به قانون ملی شدن نفت نداشت. بنابراین می« دریک»بیرون کنید. 
که تمام قدرت و زور ما در آن زمان همین مردم بودند و ما هم با مردم برای 

ی دوم به آن جا رفتم ها به آن جا رفتیم. البته من در مرحلهبیرون کردن انگلیس
با  آبادی و مهندس بیاتمتین دفتری و اردالن و مكی و دكتر علیاول آقای 

داران با قطار به جنوب رفتند و چون قرار بود آقای ت کارشناسان و حسابأهی
ره باشد و ایشان از این سمت مدیتأرئیس هی، دکتر حسابی رئیس دانشکده علوم

دکتر مصدق مرا انتخاب ، استعفا داد. لذا دو روز بعد با پیشنهاد مهندس حسیبی
کرد و به اتفاق آقای مکی بوسیله هواپیمای ارتشی به آن جا رفتیم. آن جا از 
لحظه ورود به ایستگاه اهواز و فرودگاه سیل جمعیت در انتظار ما بود و همه جا ما 

کرد و با آنکه ماه رمضان بود و ماه خرداد و هوا بسیار شرجی و گرم میرا همراهی 
ت اعزامی أبود. مردم آبادن با زبان روزه تا پنج شش فرسخی آبادان به استقبال هی

رفتیم مصدق آمده بودند. جاده و بیابان یکسره از جمعیت سیاه بود هر جا می
ها و وحشتی در دل انگلیسی مردم هم آن جا بودند. این جمعیت و استقبال مردم

ها تقریباً آن جا را تخلیه که باعث شد آن کارمندانشان انداخته بود. به طوری
کنند. اما این دفعه وضع آن طور نبود چرا که احتیاجی به آن نداشتیم. برای این 
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که کارمندان دولت هم ناراضی و ضدشاه بودند و خود کارمندان مخصوصاً 
ها از پیش با توجه به کردند و آنودشان از ما استقبال میکارمندان شرکت نفت خ

ها آمده بود در انتظار ما بودند. بنابراین ای که در فرمان خطاب به آنآن نکته
احتیاج نبود که مردم همراه ما بیایند. در هر صورت کار خیلی به سهولت انجام 

شد که نسبتاً ی میگرفت. ولی از لحاظ فنی اشکاالتی وجود داشت که باید رسیدگ
ها پیش نیامد. از جانب چپی یناحیه ای جز ازبه سهولت به انجام رسید و مقابله

های تند که علیه کارکنان ها هم: جز از طرف بعضی مبارزین و انقالبیخودی
ها را کردند و موجب دلسردی آندادند و عقده خالی میشرکت نفت شعار می

العملشان این بود که یا پستشان را تغییر دهند عکس ها همو آن) آوردندفراهم می
 (شان واگذار شده بود خوب انجام ندهندای که به عهدهو یا کار و وظیفه

های افراطی بود و اِال در ی ما از جانب خودیای نشد. اشکال عمدهکارشکنی عمده
رکت نفت کارکنان به دیدن ما آمدند و ما را همراهی کردند. کارکنان ش، راه آهن

ها و چه کارمندان عادی خیلی از ما استقبال کردند. استقبال هم چه باال دستی
 سابقه بود.کارگران هم خیلی خوب و بی

های دیگر یتمسؤولای برای قبول یت مقدمهمسؤولآیا قبول این : سؤال
 نبود؟ یا این كه شما تصور دیگری داشتید؟

ای برای بعد باشد ولی به طور مقدمهیت مسؤولقرار نبود که قبول این  :جواب
طبیعی و عمالً این طور شد. حاال چگونه شد و در ذهن چه کسی چه چیزی بود 

دانم ولی به قدری این جریان طبیعی بود که قهراً به دنبالش چنین یا نبود را نمی
آمد. تلقی مردم هم همین طور بود. استقبالی که مردم در مناطق عملی پیش می

دادند و مثالً در همان کردند و شعارهائی که میر تأسیسات نفتی از ما مینفتی و د
وزیر ایران یا رئیس جمهور ایران گفتند نخستآوردند و میبنده را می موقع نام

ای بود غنی و عملی برای شورای انقالب و مؤید آن است. از طرف دیگر این تجربه
بگویم. چرا که کشورهای اروپا و آمریکا و خواهم ها را میخارجی، امام و دیگران

ها مأموران دیپلماسی خارجی هم مراقب اوضاع بودند و طبیعی است که خارجی
به جهاتی کنجکاو بوده باشند از روی عالقه و یا از روی دشمنی ببینند اوضاع 

شود. در هر صورت این آزمایشی بود پر معنی و همان موقع بعضی ایران چگونه می
بزرگ و خطرناکی با موفقیت  مسألهن می زدند و تبریک می گفتند که یک ها تلف

ای دو سه هفته، حل شده است. چون پس از این که ما به جنوب رفتیم و آمدیم
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رسانی به ها رسید و صف نفت کوتاه شد و سوختطول کشید تا بنزین به اتومبیل
مدعی ما ارتش بود.  کار آسانی نبود. بخصوص آن که یک معارض یا جریان افتاد.
ها برای وسیله نقلیه و جنگی خود احتیاج به نفت و بنزین داشتند و چون ارتشی

 ها را از سوخت تخلیهها و ایستگاهها تمام پمپشایعاتی بود که ارتش شب
شد در راه آهن هم همین ها تحریکات زیادی میکند. مخصوصاً در ایستگاهمی

شدند که تانکرها نفت تند و اصوالً مانع از این میها در آن جا نفوذ داشطور چپی
ها در وسط ها را ارتشیگفتند اینل بیاورند. حرفشان این بود که میسیاه و گازوئی
ها ریخته شود و ارتشیان کنند و ما حاضر نیستیم سوخت توی تانکراه ضبط می

نیز با کمال سهولت و حسن نیت به حمداهلل حل  مسألهها ما را بکشند. این با آن
ای را مأمور کردیم و در محل شرکت نفت با حضور چند شد. ما برای این کار عده

ای تشکیل شد و قرار شد مطابق آن رتبه و نمایندگانی از ارتش جلسهافسر عالی
کرده به همان مقدار سوخت در های قبل سوخت دریافت میچه که ارتش سال

ها داده شود تا با مردم برخوردی نداشته ی معینی به آنهای جداگانهگاهایست
ها قبول کردند و این نگرانی بزرگ به خوبی رفع شد. یعنی باشند. این حرف را آن

ی احتیاجات عادیشان به درست مطابق فرمانی که امام داده و قرار بود به اندازه
سهم مردم را ببرند با فرمانی که ما ها حق نداشتند که ارتش سوخت داده شود. آن

خودمان متنش را تهیه کرده بودیم تصریح شده بود که توزیع نفت در داخل به 
افرادش را به کلی از ، این شرط شروع خواهد شد که ارتش و فرماندهی نظامی

مؤسسات و مناطق نفتی خارج کند. آن ها هم همین کار را کردند. البته با 
نفت را از مردم قطع کرده و همه ، گر خالف قرار ما عمل کنیدپافشاری ما گفتیم ا

 رسیدن نفت به تهران و داخل ایران ها مانع ازجا فریاد خواهیم زد که ارتشی
شوند. به این صورت ما ترتیباتی برای تشکیالت انتظامی شرکت نفت دادیم تا می

ها کنار کشیدند و آن .ها خارج شوندسیسات مراقبت کنند و ارتشیأها از تخود آن
 کارها خیلی خوب و منظم پیش رفت. 

بفرمائید چه افراد  لطفاً .: درمورد آغاز كار مقداری صحبت كردیدسؤال
ت با شما همكاری نزدیک یا مستقیم أدیگری غیر از اعضای اصلی هی

 ت چه بود؟أداشتند و اقدامات اساسی و مهم هی
 ای از اعضای شرکت نفت که بهت عدهأغیر از پنج نفر خودمان در هی :جواب

رئیس پخش و مشاور حقوقی شرکت ، از قبیل آقای انتظام، ها اعتقاد داشتیمآن
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مهندس ، آقای مهندس حکیمی .. با ما همکاری داشتند و از دوستانمان.نفت آقای
ها بعضی در مهندس گواهی و آقای دهقان بودند. این، اسدیمهندس بنی، توسلی

بعضی در انبار ری و بعضی در توزیع با ارتش قبول ، جنوب بعضی در، پخش تهران
 ت کرده بودند. در زمینه ی پیشرفت کارها و وضعیت نفت هر روزمسؤول

گرفتند. ولی رادیوی شد و مردم در جریان کارها قرار میای صادر میاعالمیه
کارها ها و گزارش ها نداشت. متن اعالمیهای به خواندن این اعالمیهدولتی عالقه

آمد هایی پیش میشد. اگر در بعضی جاها درگیریبرای امام مرتباً مخابره می
کردند. در رفتند و با خطابه رفع اشکال میبعضی از این آقایان به آن جاها می

مثالً همین آقای کیاوش را که ) جنوب هم آقای مهندس قندی و دیگران بودند
در آبادان گذاشتیم و بعد رئیس کند نماینده خودمان حاال نمک نشناسی می

نمودند مثل آن دفعه در زمان خلع ید که داوطلبانه خدمت می( فرهنگشان کردیم
اهلل و روی عشق و چرا که اشخاص فی سبیل، و مثل بعد در زمان دولت موقت

دادند و بدین گونه بود که کارها کردند و کار انجام مییت میمسؤولفداکاری قبول 
رفت. اما در مورد اقدامات مهم و اساسی عمل ما سهولت پیش میهمه جا به 

های رفتیم ضمن تماس نزدیک با کارکنان و مردم قسمتبیشتر این بود که می
دیدیم کدام دستگاه و تا چه حد و مختلف تأسیسات نفت را بازدید کرده می

ل به میزانی ضرورت دارد که کار کند تا مصرف داخلی تأمین شود و در عین حا
صد متوقف  ها ضرورت داشت صد دربعضی تأسیسات و قسمت خارج صادر نشود.

اساس اطالعاتی که داشتیم و یا در  های نفت را برو در اعتصاب بماند. چاه
ی این اساس قسمت عمده بندی کردیم و براختیارمان گذاشته بودند تقسیم

ها را به کار انداختیم تا واحدهای تولید را متوقف نگاه داشتیم ولی بعضی از واحد
ها مثل پاالیشگاه تهران و شیراز و آبادان و هم بتوانند نفت خام را به پاالیشگاه

ی گاز مصرفی و کرمانشاه برسانند و هم همراه نفت خام گاز الزم برای تهیه
بایستی بیش از ها راه بیفتد میپتروشیمی تولید شود. برای این که این پاالیشگاه

تبدیل بود و  مسألهدیگر  شد. وتیاج مصارف داخلی از چاه نفت گرفته میاندازه اح
ها یک سلسله این که چگونه میزان اضافی استخراج را برگردانند و یا بسوزانند. این

مسائل فنی بود که مورد توجه کامل ما قرار داشت و به همین لحاظ ما در سر راه 
ها ین تماس داشتیم. آنمسؤولوران و کردیم و با مأمها را سرکشی میتلمبه خانه

تعیین ، کردیمها واگذار میدادند و ما به نسبت نیاز به خود آناطالعاتی به ما می
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هائی بود که سرویس نمایند که چند درصد کل کارکنان به خدمت بازگشت کنند.
قسمت ، مدارس، هاناکار کنند مثل بیمارست( فول) ما اصرار داشتیم تمام وقت

ها چیزی نبود که مثالً این، های فنی و سیاسی و انتظامیقسمت مراقبت، تعمیرات
کردند. این جاها صد کار می بایستی صد دربگوئیم پنج درصد کار کنند بلکه می

 کردیم. همه جاها برخورد پیدا میهای چپیبود که با مخالفت و کارشکنی
ها را بشکنند. آن وقت یک تصاباند تا اعآمده( یعنی ما) هاگفتند که اینمی

شد و روشنگری الزم بود که مقداری احتیاج به تعدیل کردن و تحلیل پیدا می
کردند و موضوع را رفتند و صحبت میبعضی از همان آقایان داوطلب خدمت می

های مجاور با شرکت دادند. موضوع دیگر همکاری دستگاهالمقدور فیصله میحتی
کردند. اگر های الزم را میآهن و دیگری برق و البته همکارینفت بود. یکی راه 

توانست کار ها نمیها و دستگاهرفت و پاالیشگاهشد کارها پیش نمیبرق داده نمی
بایستی هم جنس ببرد و هم جنس بیاورد وقتی ما با راه آهن کند. راه آهن هم می

رساندن خواربار به  همسألطرف شدیم. یکسری مسائل دیگری نیز مطرح شد مثالً 
ی حیاتی برای مملکت ی و خواربار که جنبهری بنادر از مواد ضروتخلیه، مردم

داشت این بود که موضوع نفت خود به خود ما را به مسائل و مشکالت دیگر 
از طریق دکتر یزدی با آقا تماس گرفته و ، مملکت کشاند. من از همان آبادان

که شما در واقع با نفت کردید الحمداهلل با موفقیت گفتم به ایشان بگوئید کاری را 
در مورد مسائل دیگر هم باید کرد. مثالً آب و برق و گندم و خواربار و ، انجام شد

ممکن است در اثر ، سایر موارد ضروری دیگر مملکت که دچار اعتصاب شده اند
ه مردم از گرسنگی تلف شوند یا ب، ها به مردم یا تخلیه نشدننرسیدن آن

 ها هم محصوالت خسارات سنگینی وارد آید. بنابراین الزم است برای آن
هایی را تعیین کنید تا نظیر این اقدامات انجام شود. مثالً هر چه قدر آب تأهی

، برای مملکت ضروری است یا مقدار گندمی که برای مردم الزم است و امثال آن
مت ها هم راه بیفتد ولی جلو اعتصاباتش زیر نظارت این هیئت ها باشد تا آن قس

گرفته شود. ما می خواهیم با این کار ، عملیاتی که دولت سوء استفاده می کند
دولت را فلج کنیم و مجبور کنیم استعفا بدهد و ترک قدرت بشود. باز من از 

که حاکم بر ، طریق آقای دکتر یزدی به آقا گفتم که وضع نفت االن طوری شده
. یعنی بدون اینکه دولتی در دست ما باشد دولت عمالً مملکت آقای خمینی است

تماماً خلع ید ، شود و او از حکومتمی، خواهید بشودبیند که هر جا شما میمی
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آید. آن وقت در آن جا بود که شده است و به این ترتیب دولت به زانو در می
حمل و نقل و گمرکات داده شد و  مسألهپیشنهاد من قبول شد و ترتیباتی برای 

مهندس در رأس آن بود و آقایان  دكتر سحابیهیئتی تعیین شد که آقای 
و چندنفر دیگر  فر و دكتر كاظم یزدی و دكتر باهنر و دكتر ممكنمعین

کنندگان در شد و مراجعهاز همان موقع به ما مراجعاتی می همکارانشان بودند.
دانستند که دیدند و میمل آقای خمینی میواقع ما را مدیر انقالب و عا

شود خوب یادم هست که یکی از مقامات کارهایشان در این جا حل و فصل می
ها که رابط اقتصادی ایران و شوروی بود از من وقت گرفت برای رتبه روسعالی

هایشان را که در گمرک جلفا مانده بود خالی کنند. این که ترتیبی بدهیم تا جنس
ها و ها برای نیروگاه برق رامین اهواز بود. مقصود این که خارجیآن جنس

ت أرا به رسمیت شناخته بودند. آن آقا چند بار آمد و رفت و هی ها عمالً ماشوروی
کارش را درست کرد چون قرارداد ایجاد نیروگاه رامین اهواز  دكتر سحابیآقای 

ماند رسید کار مملکت مینمیها به آن جا ها بسته بودند و اگر این جنسرا روس
رسید و مضافاً این که جریمه و خسارت زیادی هم و بعد هم برق به مردم نمی

خواهم از سفیرتان یک روز خیلی صریح به او گفتم می گردن ما گذاشته می شد.
 اگر دولت آقای خمینی بر سر کار بیاید شما آن را به رسمیت، بپرسید

سفیر با مسکو تماس ، عد آمد و گفت به سفیر گفتمشناسید یا نه؟دو سه روز بمی
ایم و بعد هم خواهیم بود. اول طرفدار انقالب بوده ما از، از مسکو گفتند بله، گرفت

سازی خیلی خوبی شد برای مقدمات و زمینه، خواهم بگویم که این اعمالمی
تدبیر هم اش شعار نبود عمل و کار و عقل و پیروزی انقالب و پیروزی انقالب همه

 بود.
ها چه ت تا پایان كار از طرف مردم و گروهاز بدو تشكیل هیأ : سؤال
 ت داده شد؟أهائی در انجام این مأموریت به شما و هیكمک
ها و پیروزی انقالب که در ابتدا وحدت در واقع مثل برگزاری راهپیمائی :جواب

تاجر و کارگر و کشاورز ی طبقات از کارمند و روشنفکر و بازاری و همه کلمه بود و
همه در این راه هم زبان و ، حجاب و چه با حجابها چه بیو مال و غیر مال و خانم

 یها بود که شاه را وادار به فرار کرد. ما هم به وسیلههم دل بودند و همین
، ها داشتیمها بنا به مقتضای کار و برخوردی که با آنی طبقات و صنفهمه

دیدیم و مخصوصاً کارگران و کارمندان شرکت نفت با ما میهمراهی و هم فکری 
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ها منتهای همکاری را داشتند و تنها در همان مواردی که گفتم از جانب چپی
که با کمک همه قشرهائی که در ارتباط کاری ، مواجه با اشکال و کارشکنی شدیم

مورد نظر ما  شد و کارها به نتیجه مطلوب وها خنثی میبا ما بودند این کار شکنی
 یافت.خاتمه می

پایان كار این مأموریت كی و چگونه پیش آمد و در مجموع در : سؤال
 دانید؟ت را تا چه اندازه موفق میأانجام این مأموریت خود و هی

گمان کنم یک ماهی ، پایان مأموریت و در واقع روی غلطک افتادن کار :جواب
از بین رفت و راه آهن همه چیز را های طویل نفت و بنزین طول کشید تا آن صف

ها کنندهرساند. مثالً نفت سیاه و امثال آن تقریباً پس از یک ماه به دست مصرف
ت ادامه داشت چرا که الزم بود مراقب اوضاع باشیم تا مبادا أرسید ولی کار هی

نفت صادر شود. حتی الزم بود برای مصرف داخلی نفت سفید از خارج خریداری 
 ها مسائلی بود که ما باید حلاین ود گازوئیل از خارج تأمین شود وشود و کمب

کرد و از بعضی جهات بعضی از های ما کار میکردیم. بعضی از پاالیشگاهمی
کرد. بنابراین عمل ما ها اضافی بود و مخازن زمستانی ما را پر میتولیدات آن

سنگین ما که مصرف داخلی مالزم با این شد که مقداری از تولیدات مواد نفتی 
هم نداشت به خارج صادر شود. البته این امور را شرکت نفت با نظارت و تصمیم 

داد. از طریق آقای دکتر یزدی هم هر انجام می، ما هر وقت که الزم بود انجام شود
گفتیم تا اگر ضرورت کردیم و به ایشان میوقت الزم بود با امام ارتباط برقرار می

کردند.به این ترتیب دادند یا دستوری صادر میای میکرد ایشان اعالمیهایجاب می
هائی که ت ادامه داشت تا زمان دولت موقت و من در صحبتأدنباله مأموریت هی

همان اوایل در زمان دولت موقت با امام داشتم از امام خواستم که ایشان به هر  در
اعتصابات به کلی  کنند ودو هیئت دستور دهند که زیر نظر دولت موقت کار

کردند و مزاحمت کارشکنی می، هاخاتمه یابد چون باز هم در آن موقع چپی
هایشان پایان اعتصابات را اعالم آوردند. امام اعالمیه دادند و در سخنرانیفراهم می

 ت تا مأموریت دولت موقت بود.أکردند و باالخره باید گفت که پایان کار هی
 البی از این مأموریت دارید بفرمائید؟اگر خاطره ج: سؤال
 چیز ناجالبی نداشت. چون این، ی جالب بوداش خاطرهتقریباً همه :جواب
ها را از نزدیک و ای شد تا ما هر روز به مناطقی برویم و تک تک دستگاهوسیله

کوپتر ببینیم و به شهرهای شیراز و اصفهان و تبریز و خط لوله را از باال با هلی
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گچساران و اهواز و غیره مسافرت کنیم با مردم و کارکنان نفت و مسائل و 
مندی که در مشکالت از نزدیک برخورد داشته باشیم. صمیمیت و دوستی و عالقه

 العاده برای ما جالب بود. از راه آهن تهران که بازدیددیدیم فوقها میاین
دادند و به طرف ادی میکردیم ازدحام جمعیت بسیار زیاد بود شعارهای زیمی

آمدند. یکی از کارکنان راه آهن که در واقع سردمدار تظاهرات بود و اتومبیل ما می
داد شعاری داد که تازگی نداشت ولی من آن جا شنیدم و خیلی شعارها را او می
گازو کی برد؟ ، آمریکا، دادندنفتو کی برد؟ جواب می :گفتمی، به دلم نشست

! دادند پهلویپولشو کی خورد؟ جواب می، پرسیدبعد می، رویدادند شوجواب می
این موضوع را من عیناً ! زدند مرگ بر این سلطنت پهلویفریاد می هم بعد همه با

خواهد زرنگی بکند. وزیر بودم گفتم. دیدم میبرای سفیر شوروی زمانی که نخست
خوبند. گفتم واهلل یک همچو قبالً گفته بود مردم خیلی علیه آمریکا هستند و با ما 

دانستند و هم شما را. نظرم دادند و مردم هم آمریکا را مقصر میشعاری هم می
 این بود که این وسط زرنگی نکند و مفت در نرود. 

 
 به دكتر یزدی  پیغام مهندس بازرگان-10

بسیاری از  توانی حدس بزنی دردانی میدکتر ابراهیم عزیز به طوری که می»
، های برقها و شبکهفرودگاه، کارخانجات و تأسیسات کشور از جمله صنایع نفت

ی شدید و حساسی مسألهراه آهن و غیره اعتصابات وسیع اخیر ، های آبسازمان
ممکن است دردسرهای ، که اگر به آن توجه فوری نشود، را پیش آورده است

داری و تعمیرات و ی نگهمسألهیعنی ، وردفراوان و میلیاردها تومان خسارت به بار آ
های اخیر و دقیق و گران قیمت اعم از آن که در حال مراقبت مستمر دستگاه

که کارگرها  برداری و در حال کارند یا خوابانده شده در هر حال نظر به اینبهره
 گیرداند و لذا عملیات احتیاطی و ضروری انجام نمیعموماً کار خود را ترک گفته

های هنگفت هایی پیش آید عالوه بر ایجاب صرف هزینهو اگر حادثه یا خرابی
ها طول خواهد کشید و چه بسا که در مدت زمان طوالنی هم ترمیم یا تعویض آن

این مدت تولیدات حیاتی داخلی مانند آب و برق و نفت دچار کمبود شدید گردد 
( مجموع و کیفیت و تعداد) ...فوق با توجه به این که در مسألهخوشبختانه حل 

کارگر زیادی الزم ندارد چندان مشکل نخواهد بود کافی است به کارگران و )
 چون ین مربوطه اجازه داده شود.مسؤولمتخصصین در حال اعتصاب از 
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های فوق در ردیف امور ضروری مانند تامین آب و خوراک و بهداشت سرویس
چنین دستوری ممکن است تحت یک ، از اعتصاب را دارد حالت استثنایی و خارج

اهلل العظمی صادر گردد و در هر حال ای از طرف آیتفرمول کلی در یک اعالمیه
های صنعتی است و نگاه گفته شود که آن چه مربوط به حفاظت فنی دستگاه

خارج از ، رسدی کشور و به ملت میهاست و زیان حاصله به سرمایهداری آن
د. البته ممکن است گفته شود که این کار لطمه به اعتصابات باید تلقی شو
ولی ضرورت و فایده آن بیش از زیان متصوره است و ، اعتصابات کلی خواهد زد

باالخره اعتصابات طوالنی باید تحت ضابطه و هدایت معقول قرار گیرد. از طرف 
وارد  ،دیگر کارکنان راه آهن ایران که از اوایل هفته در هم بستگی با سایر طبقات

پرسند که آیا راه اند که مکرر از ما میموضوعی را پیش آورده، انداعتصاب شده
مصلحت و ، نمایدآهن که رفع حوائج مردم و حمل مسافر و بارهای داخله را می

ضرورت دارد که تعطیل شود و تعطیل آن فقط به دولت غاصب ضرر وارد خواهد 
هزار تن  61یا  31عالوه بر حمل روزانه  کرد؟ این نکته را اضافه نمایم که راه آهن

هزار تن گندم از مناطق جنوب  3در حدود ، بشکه مواد نفتی مصرف داخلی
خواهشمندم مطالب  شود.ها حمل میبارگیری و در سطح مملکت برای نانوایی

 قربان تو و السالم. فوق را هم به عرض آقا رسانیده و هر چه زودتر نظر بدهند.
 «مهدی بازرگان

 
 تنظیم اعتصابات گزارش آقای دكتر سحابی از كمیته-13

و ضرورت تشكیل این كمیته كی و به وسیله چه كسانی  علت :3سؤال
 مطرح گردید؟

و قبل از انقالب به عنوان مقاومت منفی مردم و  1531اعتصابات در سال  :جواب
به منظور فلج ساختن قدرت اداری حکومت خودکامه بطور پراکنده در بعضی 

 رفت و حتی با دخالتادارات شروع شده بود و همواره رو به توسعه می
ی بیشتر هائی نیز رسیده بود و توسعهکنندگان به خشونتطلبان و آشوبفرصت

در  بود.( جمعه سیاه) 31آن پس از اعالم حکومت نظامی و هفده شهریور ماه 
آمیز آن این فکر پدید ی اعتصابات و خصوصاً با بروز مظاهر خشونتحین توسعه

که موضوع اعتصابات هر چند عامل مؤثری برای از کار انداختن و یا اقالً  آمد
تضعیف نیروی اجرائی دولت است اما اگر بدون هدف حساب شده و غیرمنطقی 
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بخشی در ایجاد ی آن مراقبت الزم به عمل نیاید اثرهای زیانباشد و در توسعه
رک ملی و ایجاد عسرت عمومی و به هدر رفتن اموال عمومی و جلوگیری از تح

ی اعتصابات در تخلیه رویهی بیافکار ضد انقالبی خواهد داشت. مثالًً با توسعه
بارهای تجارتی در بنادر و خصوصاً گندم و مواد غذائی و توقف نیروهای حمل و 

های توزیع بر عسرت عمومی افزوده خواهد گشت و با تحریک نقل و شبکه
 توسعه خواهد گذاشت و اشکاالت و موانعبدخواهان افکار ضد انقالبی رو به 

ی منطقی اعتصاب در صورتی که پایداری در اعتصاب الزم ای را برای ادامهتازه
باشد ایجاد خواهد نمود. با مطالعه و بررسی که در چگونگی مذکور در فوق به 

ای مرکب از افراد بصیر و عمل آمد باالخره چنین مصلحت دیده شد که کمیته
ن به انقالب تشکیل شود و حسن جریان اعتصابات را در سطح کشور مؤثر و مؤم

و به  زیر نظر بگیرد و در تعدیل و تنظیم اعتصابات هم در جهت پیشبرد انقالب
مهندس ثمر رسانیدن آن مجاهدت الزم بنماید. نتیجه این بررسی بوسیله آقای 

در پاریس به استحضار امام  دكتر یزدیدر تهران و به واسطه آقای  بازرگان
اجازه تشکیل چنین کمیته را دادند و افراد اصلی ، رسید و ایشان پس از تصویب

ی تنظیم اعتصابات انقالب اسالمی آن را نیز معین نمودند و بدین ترتیب کمیته
 مقارن رفتن شاه از ایران شروع به کار نمود.، در تهران

هم چگونه و با چه شرایطی پیش داوطلبی شما برای انجام این م :5سؤال
 آمد؟
ای که به خدمت در سازمان تنظیم اعتصابات داشتم خود داوطلب با عالقه :جواب

ی مزبور به بنده از طرف امام و با صدور یت کمیتهمسؤولی ریاست آن نبودم. احاله
ابالغ ایشان صورت گرفت و از قرار معلوم پیشنهاد سمت هم بدون مراجعه به بنده 

ای که با فرمان انجام شده است همکاران شایسته طرف آقای مهندس بازرگاناز 
ی تنظیم اعتصابات معین شده بودند امید مرا امام و به عنوان اعضای اصلی کمیته

در قبول خدمت منظور هیچ قید و شرطی  تر نمود.در انجام خدمت مفید بیش
فداکار و هواخواه انقالب در تهران باعث  ایمان و اخالص دوستان -گذاشته نشد 

یتی مراجعه شود با مسؤولشده بود که به هر یک از آنان برای قبول خدمتی و یا 
خاطر بپذیرد و تمامی وقت خود را با کمترین ساعات رضای کامل و طیب

 روزی در انجام خدمت محول شده مصروف دارد و دوستاناستراحت شبانه
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و وسعت مالی نیز داشتند محل و وسائلی را که برای  النفسی که امکانکریم
 های ضروری را خود بپردازند.اجرائیات کمیته الزم بود در اختیار بگذارند و یا خرج

یت چه احساسی داشتید و چه دورنمائی مسؤولبرای پذیرش این  :1سؤال
 در تصورتان بود؟

اجماالً متذکر شدم ، همان طور که در پاسخ مربوط به پرسش نخست :جواب
یعنی هنگام افول حکومت طاغوت مورد دقت و  31اعتصابات در اواخر سال  مسأله

توجه خاص قرار گرفته بود زیرا از یک طرف عاملی برای تضعیف تدریجی و 
تسریع در سقوط حکومت جبار بود و از طرف دیگر با نفوذ و تحریک دشمنان 

امنیت و عسرت زندگی موجبات  داخلی و خارجی دین و آزادی و ایجاد عدم
 دلی نسبت به انقالب را در میان مردم فراهم کرده بود. مثالً بدبینی و بد

ها و مؤسسات اقتصادی های وسیعی که در روز روشن در شعب بانکسوزیآتش
گرفت و میلیاردها اموال ها صورت مینادولتی و خصوصی در تهران و شهرست

گرایان بدخواه و حالی که چپ در، شدنابود میی چند ساعت عمومی در فاصله
ای خائن سردمداران و محرکین اصلی این جنایات بودند. و نیروهای ساواکی

آمیزی دورنمای نگران، نمودندانتظامی هیچ مقاومت و ممانعتی از این فجایع نمی
را برای دوستان مسلمان و مشتاق انقالب و آرزومندان تامین آزادی و استقالل 

ی تعدیل طن ایجاد کرده بود و از این جهت بود که بر آن شدیم با تشکیل کمیتهو
امر اعتصابات ، و تنظیم اعتصابات نیروئی پدید آوریم تا با هر وسیله مقدور و ممکن

را در جهت مطلوب و اصیل انقالب سوق دهد و از تحریک و سوءاستفاده عوامل 
 د جلوگیری نماید.بدخواه و بدکار هر اندازه که در توان باش

همكاران خود را در چه شرایطی برگزیدید و چه كسان دیگری  :1سؤال
 مستقیم و یا غیر مستقیم یار و مددكار شما بودند؟

ی مرکزی همکاران نخستین که با معاضدت فکری و عملی آنان هسته :جواب
فر و مهندس علی اكبر معینی تنظیم اعتصابات گذاشته شد. آقایان کمیته

بودند که با ابالغ امام به همکاری در  فقید شهید دكتر محمدجواد باهنر
در اولین جلسه که با حضور آقایان  ی منظور پرداختند.تشکیل و برقراری کمیته

دكتر كاظم مذکور برای تعیین برنامه کار داشتیم مصلحت دیده شد که آقایان 
عی و اخالص به نیز به تناسب تخصص و موقعیت اجتما یزدی و دكتر ممكن

و با قبول و حضور این اقایان  دعوت به همکاری شوند مبانی انقالب که داشتند
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نفر شروع به کار کرد و این  3 ی تنظیم اعتصابات مرکب ازت مرکزی کمیتههیأ
ت عالوه بر جلسات مشورتی هر روزه رسیدگی به وضع اعتصابات جوامع أهی

تر شده بود زیر نظر دتر و پر وسعتپس از رفتن شاه زیا مختلف را که خصوصاً
کنندگان از قبیل ی رسیدگی به وضع اعتصابگرفت و تقسیم کار نموده نحوه

ها مشورت و راهنمائی و مدیره و سرپرستان آن تأآنان و هی تماس مستقیم با
کسب اطالع از چگونگی عمل و طرز فکر گردانندگان آنان بود. و همان طور  ضمناً

ی تنظیم اعتصابات از همکاری پرسش دوم اشاره شد کمیتهکه در پاسخ به 
و افراد معتقد و مصممی که عامل به وظائف دینی و اجتماعی و مؤمن به  دوستان

آرزومند نتیجه مطلوب آن بودند مخلصانه برخوردار بود. و به همین  انقالب و
کننده جهت بود که پس از قریب ده روز از شروع کار کمیته اغلب جوامع اعتصاب

ی ی مرکزنظرخواهی از کمیته و ارتباط فکر با عالقه خواهان تماس پیوسته و
 گیر در این زمینه داشتند. پی تنظیم اعتصابات شدند و مراجعات

یت مزاحمت و كارشكنی شد یا خیر؟ اگر مسؤولآیا در انجام این  :2سؤال
 هائی بود؟بلی از سوی چه كسانی و یا گروه

ی فعالیت ی تنظیم اعتصابات و شروع عمل و ادامهدر مدت تشکیل کمیته :جواب
گیری آن که بیش از یک ماه و نیم به طول نینجامید کارشکنی علنی و چشم

پستی و ، ها و تهدید از حمالت کتبینسبت به فعالیت کمیته دیده نشد و مخالفت
شناخته شده از کمیته تجاوز ها نسبت به افراد رانییا تلفنی و یا در بعضی از سخن

ها و تهدیدهای یافت شاید مخالفتننمود و اگر فعالیت کمیته بیشتر ادامه می
های افراد وابسته به گرفت. کارشکنیکتبی و لسانی شکل عملی نیز به خود می

های مارکسیستی در تشکیالت نفت جنوب در مقابل مجاهدت و فعالیت ناسازم
برای رفع نواقص  آقای مهندس بازرگانه ریاست کمیسیون منتخب امام که ب

ی فعالیت استخراج و استحصال منابع نفتی جنوب رفته بودند نمایان تولید و ادامه
آهن و بنادر و های دولتی مثل راهناو بارز بود. اما در اعتصاب کارکنان سازم

ی قیم که اعضای کمیتههای مستمر و مستشهرداری تهران و سازمان غله با تماس
تنظیم اعتصابات با رؤسا و کارگردانان این اعتصابات داشتند و در نتیجه محموالت 

آهن غیر از مسافر بیشتر اختصاص به حمل گندم و مواد غذائی داشت و راه
آمد. در این ارتباطات که خصوصاً از حمل مهمات نظامی امتناع به عمل می
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ت و یا بازخواستی از طرف فرمانداری نظامی و یا مشهود و معلوم بود هیچ ممانع
 سازمان اداری اصلی واحد مربوط صورت نگرفت.

آوردن آن تا چه اندازه در تنظیم اعتصابات و تحت كنترل در :1سؤال
ها گیری كه در آن شرایط انجام شد كدامموفق بودید و خدمات چشم

 بودند؟
ی و فعالیت کمیته عمل مؤثری همان طور که قبالً متذکر شدم دوره :جواب

تر نمایان گیر و یا بیشتنظیم اعتصابات چندان طول نکشید تا نتیجه کار چشم
و سرنگونی دولت طاغوت و پیروزی  1531بهمن  11باشد. ظهور انقالب زودرس 

ملت و توجه و مشارکت همه قشرهای جامعه در این پیروزی موضوع اعتصابات را 
ی درآوردن حکومت بود منتفی ساخت و بنابراین ادامهکه اصوالً برای از پای 

ی تنظیم اعتصابات نیز موردی پیدا نکرد. با تمامی این احوال فعالیت کمیته
ثمر و یا کم ی کوتاه وجود خود فعالیت بیدر دوره ی تنظیم اعتصاباتكمیته

راه اثری نداشته است. مثالً از این قبیل است محدود ساختن فعالیت حمل و نقل 
آهن به حمل گندم و کاالهای ضروری زندگی مردم و امتناع این واحد از حمل 

ها تنظیم اعتصاب اجناس مورد حاجت تشکیالت دولتی و درباری و وابستگان آن
کارکنان سیلوها و رفع نیازمندی غذائی شهرهائی که از سیلوهای مرکزی دریافت 

ران و متصدیان حمل و نقل های رفتگنمودند. تماس مستمر با سرپرستغله می
شهرداری در انجام نظافت شهر تهران و مخصوصاً در روزهای نزدیک ورود امام به 

های اعتصابی مؤسسات ی سازمانمدیرههایتو از همه باالتر ابراز عالقه هیأ تهران
ی تنظیم اعتصابات و به کار بستن دولتی و ملی برای تماس و مشورت با کمیته

یته در ادامه و یا تعدیل اعتصاب واحد مربوط و در جهت مصالح نظریات این کم
های امید انقالب از جمله آثار خدمت این کمیته بوده است و از این قبیل همکاری

 بخش. 
 پایان كار كمیته چگونه پیش آمد؟ :5سؤال
باز همان طور که اشارتاً متذکر شدم با ظهور انقالب اسالمی زودرس ایران  :جواب

خاتمه یافت. پس از رجعت و ورود امام به  ی كمیته تنظیم اعتصاباتفعالیت
ماه و سرنگونی رژیم بهمن 11و برپائی انقالب عظیم  31بهمن  11تهران در تاریخ 

ت دولت موقت جمهوری أاستبداد و استقرار جمهوری اسالمی و تشکیل هی
وجود  تی تنظیم اعتصاباكمیتهی فعالیت اسالمی دیگر موردی برای ادامه
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گزارش فعالیت کمیته اعتصابات به استحضار امام  31نداشت. در اوایل اسفندماه 
والسالم علیكم و رحمه رسید و با اطالع ایشان کمیته به کار خویش پایان داد. 

 ( یداهلل سحابی)اهلل و بركاته.
 

 :( ترجمه فارسی) نامه سوریه -15
خواهی شما و بعد از  خبر کمکبعد از شنیدن  اهلل خمینی اعظم آیتامام حضرت 

گیری جهاد و مبارزه عازم بازگشت به خاک آن که بر ما معلوم شد که برای پی
وطن هستید و به دلیل قدردانی ما از انقالب اسالمی که رهبری آن را به عهده 

ما امیدواریم ، خواهید به خاک وطن برگردید اید و با توجه به آن که می گرفته
ا بپذیرید. اگر حضرتعالی و یاران و همراهانتان به دلیل حفظ پیشنهاد ذیل ما ر

ما ، مند باشید از هواپیماهای سوری استفاده فرمایید امنیت این مسافرت عالقه
، ایم به محض اطالع از تاریخ مسافرت و تعداد هواپیماهایی که الزم دارید آماده
عیین شده برای آن در زمان معین شده به محل ت، را آماده ساخته هاآن فوراً

 حضرت ارسال داریم.
 تعداد هواپیماها و مقصد فرستادن هواپیماها.، به امید روشن شدن تاریخ مسافرت

رفعت اسد برادر حافظ اسد و رئیس استخبارات ) سوریه – دکتر رفعت اسد
 ( سوریه بود.
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 اصل عربی نامه در زیر آمده است
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نمایندگان  -و محمد سوری آقایان دكتر كمال خرازیگزارش سفر  -11
  3125بهمن 52 اعزامی به پاكستان و هند

 اهلل الرحمن الرحیم بسم
 ژانویه 31روز سه شنبه  -كراچی

ایم و  بعد از دو روز سرگردانی به کراچی رسیدیم و هم اکنون در هتل نشسته
در انتظار آقای دکتر حسین هستیم تا ما را به جاهای مختلف برده معرفی نماید و 

کار هنوز برای ما مشخص نیست ی برنامه بدین ترتیب کارمان زودتر شروع شود.
شود جنبش  آمیز بوده و ما بتوانیم تا آن حد که میولی امیدواریم که موفقیت

ایران را به مردم پاکستان و هندوستان و ترکیه معرفی کنیم و امیدواریم که این 
ر بسط و گسترش جنبش اسالمی کار تأثیر مثبتی روی جنبش ایران بگذارد و د

مندیم که به ایران هچند عالق در سایر کشورهای اسالمی مؤثر باشد. ما هر
خمینی و شعف و خوشحالی مردم باشیم ولی  امامبرگردیم و از نزدیک شاهد ورود 

جنگ احد تکرار شود. و لذا در این جا صبر خواهیم کرد  یخواهیم که حادثه نمی
های  و امیدواریم بتوانیم در بین راه سری هم به ایران بزنیم و از نزدیک با پیروزی

ما امروز تماس با افراد  یحاصله در ایران و شادی مردم شریک شویم. برنامه
را ترتیب بدهند. ها بتوانند جلسات عمومی و مشترکی خواهد بود و امیدواریم آن

ما فیلم و اسالید و پوستر و نشریات دیگری را همراه آورده بودیم که متأسفانه 
همه در فرودگاه گم شده و هنوز به دست ما نرسیده است و اگر پیدا نشوند 

 ما ناقص خواهد بود. یقسمتی از برنامه
 

 ژانویه 35روز چهارشنبه  -كراچی    
 تماس بگیریم و همراه عاصم حسینبا دکتر انه توانستیم تامروز ما خوشبخ

 معارف اسالمی یایشان به دیدن افراد مختلفی برویم. همراه ایشان به اداره 
(Islamic Research ) کرده رفتیم. آقای منور شخصی تحصیل منور حسنو آقای

ها و  های مختلف پاکستانی بود و ایشان ترتیب مالقات و مورد وثوق گروه
ها را برای ما دادند و ما همراه با آقای دکتر عاصم و یک  سایر برنامهها و  سخنرانی

های گم شده را پیدا کنیم ناراننده به فرودگاه رفتیم و توانستیم سه فقره از چمد
پیدا نشد. ، ها و نشریات و غیره بودند ها که حاوی اعالمیهولی متأسفانه یکی از آن

می برگشته و از آن جا به هتلی که برای ما معارف اسالی بعد از فرودگاه به اداره
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دانشجویان دانشگاه را مالقات کرده و  یدر هتل نماینده .آمدیم، تهیه کرده بودند
کردیم و مطالب مختلفی را راجع به ایران و  ساعت با هم صحبت می 3،1حدود 

که آینده چه خواهد شد مطرح ساختیم. راجع به لزوم  شرایط گذشته و حال و این
که مردم پاکستان باید زیربنای کارشان را اسالم قرار داده و  ار ایدئولوژیک و اینک

چه در ایران گذشته سرمشق بگیرند توضیح داده شد. پس از رفتن  از آن
خواستیم به تنظیم کارهای فردا که سخنرانی در دانشگاه و در  دانشجویان می

کاس از طرف روزنامه جنگ بود بپردازیم که سه نفر خبرنگار و ع جمعیت الفالح
ای اسالمی است و در لندن  های پاکستان و روزنامه که یکی از پرتیراژترین روزنامه

رسد به هتل ما آمدند و پس از مصاحبه و گرفتن عکس محل ما را  نیز به چاپ می
ترک کرده و گفتند که این مطالب در روزنامه فردا چاپ خواهد شد. ضمناً ما 

ها و نشریاتی که همراه داشتیم به دانشجویان دادیم تا  و عکس مقداری از پوسترها
 سالن دانشگاه را به هنگام سخنرانی تزئین کنند. ضمناً ورود ما را به آقای ابواالعلی

آمد گفتند و گفتند که در  مودودی نیز خبر دادند و ایشان تلفنی ورود ما را خوش
 انتظار دیدار ما هستند.

 
 ژانویه 31روز پنجشنبه  -كراچی    

امروز صبح یکی از برادران جماعت اسالمی روزنامه جنگ را برای ما آورد که 
مطالب مورد گفتگو  یما در صفحه اول آن چاپ شده بود و تقریباً کلیه یمصاحبه

در آن صحیح درج شده بود به جز یکی دو مورد که از جمله مطالب غلط آن 
 خمینی بود. روزنامه دیگری به نام جسارت اهلل آیتی ن نمایندهمعرفی ما به عنوا

که ما را مالقات کرده باشد مطالبی  جماعت اسالمی است. بدون این ی که روزنامه
که ما نمایندگان و پیام  درباره ما و هدف مسافرت ما نوشته بود و از جمله این

که در فرودگاه از  این  خمینی برای آقای مودودی هستیم واهلل آوران خصوصی آیت
شک نادرست بود. زیرا ما استقبال پرشکوهی انجام گرفته است. این مطالب بی

به علت از دست دادن هواپیما و دیرتر ) کسی در فرودگاه از ما استقبال نکرده بود
که ما ادعای نمایندگی آقای خمینی را کرده بودیم.  و نه این( رسیدن از موعد مقرر

دف ما از این مسافرت تنها رساندن پیام آقای خمینی به مودودی عالوه بر این ه
خورد که ما موقع مالقات با منور حسن دبیر  جا آب می نبود. داستان از این

معارف اسالمی هنگام توضیحات گفته  یجماعت اسالمی در کراچی و رئیس اداره
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توانیم آقای  می کرده بودیم که آیا سؤالایم و از او  بودیم که ما از پاریس آمده
 خمینی ببینیم یا نه. اهلل آیت یو تحویل دادن نامه مودودی را به منظور دیدار

دیگری  یمنظور ما این بود که اگر امکان دیدار ایشان وجود ندارد نامه را به وسیله
توان دید که خودمان خدمتشان برسیم. اتفاقاً معلوم  خدمتشان بفرستیم و اگر می

سخنرانی خواهیم  یالهور هستند و ما هم برای الهور برنامهشد که ایشان در 
توانیم خدمت ایشان برسیم. ما از این نکته غافل  ن جا میاداشت. و بنابراین در هم

هایی هستند تا  ها مترصد فرصت بودیم که جماعت اسالمی یک حزب است و این
  م نامبرده به اینای چه را ما گفته  از آن به نفع حزب خودشان استفاده کنند. آن

داده بود تا اعتباری برای جماعت اسالمی شود و  جسارت یروزنامهصورت به 
نشان دهند که رهبر انقالب یک کشور چقدر اهمیت برای آقای مودودی قائل 

خصوصی خدمت ایشان ارسال داشته است تا پیام سر  یاست که دو نفر نماینده
 دارند.هر و خصوصی را خدمتشان ارسال به مُ

های تبلیغاتی جماعت در پاکستان آشنایی نداشتیم  ما در ابتدای کار با برنامه
العمل  را با بوق و کرنا تبلیغ خواهند کرد و لذا عکس مسألهدانستیم که این  و نمی

را  مسألهکنفرانس مطبوعاتی روز بعد واقعیت  یفوری نشان ندادیم ولی در جلسه
، رسمی آقای خمینی نیستیمی گفتیم که نماینده برای خبرنگاران توضیح دادیم و

اساس پیشنهاد یکی از برادران هندی به این مسافرت  بلکه به طور داوطلبانه و بر
 خمینی رسیده و از ایشان تقاضا اهلل اقدام کرده و تنها قبل از آمدن به حضور آیت

انه ما را کردیم نظرشان را در مورد این سفر ابراز دارند که ایشان هم خوشبخت
چه را  جنبش ایران و آنی هایی درباره دقیقه صحبت 13تشویق کرده و به مدت 

هایی که  که ما باید در این سفر به مردم پاکستان و هند بگوییم فرمودند. روزنامه
ها نیز اشاره کردند  مطبوعاتی را منتشر کرده بودند به این نکتهی متن مصاحبه

ها هنوز ما را به عنوان  جماعت اسالمی و روزنامهچنان از طرف  مسألهولی این 
 کردند.  نماینده آقای خمینی معرفی می

 
 Dow Medical College( كالج پزشكی داو) سخنرانی در     

روز پنجشنبه قدری تأخیر افتاده بود لذا به اتفاق برادرانی که به ی برنامه
. بازارها خیلی شلوغ و شتیمدیدن ما آمده بودند قدری با اتومبیل داخل شهر گ
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تر بودند. پس از خواندن  سطح زندگی پائین و مردم به مراتب از ایران عقب مانده
 شدیم. CollDow Medicalبعدازظهر وارد سالن سخنرانی 1نماز ساعت 

سخنرانی و  ین جا به مناسبت روز اربعین برنامهاما در هم  قبل از سخنرانی
ال جمع شده ه خوانی برپا بود. تعداد زیادی از جوانان و مردم پاکستان در روضه

 سرپا ایستاده بودند.  بودند و تعدادی نیز
 دادند. دانشجویان ایرانی مقیم پاکستان نیز حضور داشتند و مرتباً شعار می

زایدالوصف بود که تصور این احساس  یشور و احساسات و هیجان به قدر
د و ش مجید شروع اهلل بینی نبود. جلسه نخست با آیاتی از کالم برای ما قابل پیش

راجع به ایران  مسؤولجلسه و توضیحاتی که خود  مسؤولپس از معرفی ما توسط 
 نوبت سخنرانی ما رسید.، داد

خواستیم بحث کنیم به دو بخش متمایز  چه را می ها آن ما در کلیه سخنرانی
دادیم و سپس  به ترتیب هر کدام سخنرانی خود را ارائه میکردیم و  تقسیم می
ها به این نحو  دادیم و این روش ما در تمام سخنرانی ت جواب میسؤاالمشترکاً به 

اجرا گردید. در قسمت اول این برنامه به بررسی تئوری انقالب اسالمی و تطبیق 
بش تنباکو تا آن با جنبش ایران و قسمت دوم تحلیل تاریخی جنبش از زمان جن

 به امروز و سپس جواب به سؤاالت.
 

 فیلم و اسالید
تظاهرات را که در  یفیلم جالبی از برنامه، پس از نمایش قسمتی اسالید

 روزهای مختلف از تهران گرفته شده بود به نمایش گذاشته شد.
جا دست  هیجان و احساسات پرشور و پشتیبانی عظیم توده و دانشجو در این

رهبر و رهنما ، خمینی زنده باد، خود ایران نداشت. شاه ایران مرده بادکمی از 
نهضت ، انقالب انقالب اسالمی انقالب،  و فتح قریبهللا نصر من، مصطفی مصطفی

شد. در  شیعه و سنی اتحاد و غیره به آسمان بلند می، ما حسینیه رهبر ما خمینیه
 خمینی بود. فیلم اهلل کس آیتهای مختلف از جمله ع پر از پوستر و عکس و دیوار

را به هیجان درآورده بود که اشخاص کنترل خود   مبارزات مردم ایران چنان آنان
کشیدند.. پس از ختم  اکبر و غیره میدادند و با شدت تمام فریاد اهللرا از دست می

و  سؤالبه هتل برگشتیم. جمعیت زیادی دور ما را گرفته بودند و مرتب  سخنرانی
 کردند. میبحث 
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 سخنرانی در جمعیت الفالح    
همان روز جلسه دیگری در مرکز جمعیت الفالح برای ما در  51،6ساعت 

برنامه گذاشته بودند. در آن جا سالن پر از جمعیت بود و دور تا دور سالن نیز 
آن جا ما را معرفی نمود و بیش از آن  یجلسه مسؤولمردم سرپا ایستاده بودند. 

جا از ما تعریف شد که ما   گفته بودیم که چگونه معرفی شویم در اینچه ما خود 
جلسه را تکذیب و تصحیح   های رئیس رانی خیلی از حرفنمجبور شدیم اول سخ

تر بحث  کنیم. سپس برنامه به همان سبک صبح منتهی با مطالبی دیگر و مفصل
 و جواب در اینجا خیلی بیشتر بود. سؤالشدند و فرصت 

ت یک نفر پرسیده بود که شایع شده است که شما مأمور االسؤدر بین 
 ای هم با آقای خمینی ندارید. سی.آی.ای هستید و هیچگونه رابطه

را داده و داستان به همان صورت که  سؤالروئی جواب این  ما نیز با خوش
اتفاق افتاده بود توضیح دادیم شخصی که با ما از آمریکا آمده بود از طرح این 

خیلی ناراحت شده بود و خودش آمد پشت میکروفون و صحبت کرد. به  سؤال
کننده ناراحت شده بودند و همگی معذرت سؤالکه اکثر افراد از این  طوری

و  سؤالرا بیجا و نامربوط دانستند که البته فهمیدیم که این  سؤالخواستند و 
ست. علت این ها از طرف دو نفر از رهبران شیعه کراچی طرح شده ا گیری اشکال

موضوع خیلی مفصل است و ما در فرصتی دیگر بایستی راجع به شیعیان و 
ها مفصالً توضیح بدهیم. به های حزبی آن ها و رقابت ا سنیها ب اختالفات شدید این

خصوص در مورد اختالفاتی که با جماعت اسالمی پاکستان دارند.. البته ما شبانه 
ای که آقای مهدوی داده بود به آقای عقیل ترابی  زهرا رفتیم و نامه یبه عزاخانه

طور که گفتیم به پاریس تلفن  ها نیز همانزهرا دادیم. ضمناً آنی عزاخانه در
کرده بودند و از آقای مهدوی راجع به ما پرسیده بودند که آقای مهدوی نیز به 
همان صورت که خود ما مطرح کرده بودیم راجع به ما برایشان توضیح داده 

ین جمعیت الفالح مفصالً راجع به ایران مسؤولبودند.. پس از ختم جلسه یکی از 
هایی نمود و پشتیبانی خود و جمعیت و اعضاء حاضر در جلسه را از  صحبت

خمینی اعالم کردند. در بخش سؤاالت از ما  امامجنبش اسالمی ایران به رهبری 
هست یا نه؟ آیا عربستان شد که آیا رژیم پاکستان یک رژیم اسالمی  پرسیده می

سعودی یک دولت اسالمی است؟ آیا ما دولت و حکومت اسالمی داریم یا خیر؟ 
گردند؟ چرا   خمینی چه وقت به ایران برمیاهلل              حکومت اسالمی چیست؟ آیت
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شد. پس از ختم  گردند و از این قبیل سؤاالت که با دقت جواب داده می برمی
ت خصوصی افراد سؤاالرسمی مقدار زیادی به  یجلسهو جواب و ختم  سؤال

 جواب داده شد و ما پس از آن به هتل برگشتیم. 
 

 ژانویه 33جمعه 
شوند.  اردو و انگلیسی منتشر میه های کراچی که ب صبح جمعه کلیه روزنامه

ها را نوشته بودند البته همراه با عکس و تفسیر و روی  مطالب سخنرانی
نظر خودشان بود بیشتر تکیه کرده بودند و با تیترهای بزرگ  هائی که مورد قسمت

 ها را مشخص نموده بودند.آن
 

 دیدار از رهبران شیعه    
 امامهای ظهر رفتیم به منزل آقای سیدحسن نجفی که یکی از  نزدیکی    

ها از ها بود در منزل ایشان اکثر رهبران دیگر شیعه بودند آن های شیعه جماعت
ها داده  اثر تعجیل و سوءتفاهم مطلبی را که از آن صحبت شد به روزنامه که در این

اند و تصحیح شده آن  بودند عذر خواستند و گفتند خودشان آن را تصحیح نموده
 ها چاپ شده است. در روزنامه

 
 انجمن دانشجویان جمعیت اسالمی پاكستان     

دانشجویان عضو جمعیت  یقبلی ما به محل جلسهی طبق دعوت و برنامه
کوتاه وقت را برای سوال و  یاسالمی پاکستان رفتیم در آن جا تنها با یک مقدمه

کار کم آمده بود و  جواب قرار دادیم. زیرا که در طی این مدت فرصت برای این
 Pressپس از ختم جلسه که خیلی مورد استقبال آنان قرار گرفته بود ما به طرف 

Club  مطبوعاتی حرکت کردیم.ی مصاحبهبرای حضور در 
 

 Press Conferenceمطبوعاتی ی مصاحبه    
های رادیویی  ها و بعضی ایستگاه ها و مجله خبرنگاران روزنامه ی در اینجا کلیه

بود و طبق معمول  منور حسن آقای سید اجمع شده بودند ریاست جلسه ب
 ت متعددی مطرح گردید.سؤاال
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این بود که آیا جمعیت اسالمی پاکستان میزبان از جمله این سؤاالت یکی 
شما و مردم مسلمان  یهمان همهیشماست؟ جواب داده شد که خیر و ما م

ایم و نیز در هتلی  و طبق تصمیم خودمان به اینجا آمده پاکستان هستیم و مستقالًً
 ایم. مستقالً ساکن شده

در این جلسه ایراد را   ماده نوشته بودیم که آن 11ای شامل  قبالً قطعنامه
ها   خمینی فرموده بودند گفتیم که ایناهلل چه را نیز حضرت آیت کردیم و ضمناً آن

خطاب به ملت مسلمان پاکستان در گزارششان بنویسند. همچنین یک سخنرانی 
نیز ایراد شد و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شد. یکی از خبرنگاران  هکوتا

هایی  کرد و ما نیز جواب بود و سؤاالت ضد و نقیضی می نماینده کیهان اینترنشنال
 خمینی اهلل ای آیت در خور خود او به او دادیم. در اینجا ما باز هم اعالم کردیم نامه

ای  اند خصوصی نیست و یک نامه باز است در جواب نامه برای آقای مودودی داده
عالم نمودیم که ما  نوشته بودند و صریحاً نیز ااهلل که آقای مودودی به آیت

تی در مورد حمایت آقای خمینی از سؤاال خمینی نیستیم. اهلل آیت ینماینده
 از هللا شد و تأکید روی این مطلب که آیا آیت کشمیر و فلسطین و غیره می

 هللا کنند یا خیر؟ ما گفتیم که حضرت آیت خواست مسلمانان کشمیر حمایت می
هایی هستند که مظلومند و  تیبان افراد و ملتاند که همیشه پش بارها اعالم کرده

اند و چنانچه به مردم کشمیر نیز ظلمی روا شود  مورد ظلم دیگران قرار گرفته
مسلماً ایشان پشتیبان آنان بوده و از مظلومین حمایت خواهند نمود. گفتند آیا 

دانند یا هند؟ گفتیم که به علت درگیری   کشمیر را جزء پاکستان میهللا آیت
خود ایران که شما نیز شاهد آن هستید شاید تا  مسأله نسبت به اهلل حضرت آیت

به حال فرصت این را که راجع به کشمیر دقیقاً بررسی کرده باشند نیافته و نظر 
شد که متن کامل آن در  اند. به هر حال سؤاالت متعددی می قاطعی نداده

 اند. ها چاپ شده  روزنامه
 

از برادران دانشجوی مسلمان ایرانی در مالقات خصوصی با بعضی 
 پاكستان

خاصی از برادران دانشجوی ایرانی که مسلمان بودند و نسبتاً ی قبالً از عده
که تعداد این برادران  خواستیم که یک جلسه خصوصی تشکیل دهند. با این، فعال

نفر بود لیکن تا به حال اقدامی برای تأسیس انجمن اسالمی نکرده  13حدود 
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بودند. پس از گفتگوهای زیاد قرار شد که این برادران انجمنی به نام انجمن 
اسالمی دانشجویان در پاکستان تأسیس نمایند و مفصالً توضیحاتی در مورد 

 ینشست ساالنه، فرهنگی یروابط تشکیالتی و کمیته، فرهنگیی برنامه
های  برنامه، هنری های برنامه، تحلیل اخبار، روش تهیه مقاالت، های تفسیر روش

دفاعی و غیره برای آنان داده شد و این جلسه به عنوان اولین جلسه این انجمن 
های بعد به طور ممتد این جلسات ادامه خواهند  اعالم گردید که انشاءاهلل در هفته

 یافت.
 سخنرانی و فیلم در مركز شیعیان     

ا رفتیم جمعیت عظیمی زهر یپس از ختم جلسه با برادران ایرانی به عزاخانه
مسجد خودش در حال سخنرانی بود. سخنرانی ایشان خیلی  امامجمع شده بودند 

گفتند. با  انگیز و شعاری بود. مردم با صدای بلند یاعلی یاعلی می حاد و هیجان
شاه ایران مرده ، انقالب انقالب اسالمی انقالب، دیدن ما شعارهای خمینی زنده باد

مردم به طرف ما هجوم آوردند. ، مسجد امامز ختم سخنرانی دادند. پس ا باد می
یکی برای دست دادن. مقدمات برای نمایش فیلم تهیه ، یکی برای امضاء گرفتن

در وسط خیابان پرده نصب شده بود و جمعیت برای تماشا از در و دیوار  .شده بود
و درخت باال رفته بودند. قبل از نمایش یکی از ما به مدت بیست دقیقه صحبت 

هائی که قبالً کردیم زیاد راضی نبود که ما  مسجد طبق بحثامام کردیم گرچه 
نظر ما بیشتر تماس و صحبت کنیم ولی این مطلب را به آنان تحمیل کردیم زیرا 

 خواستند. ها از ما میطور که آن های مردم بود نه بزرگان آنان آن صحبت با توده
دائم شعارهای  مردمو .نمایش فیلم طبق معمول هیجان مردم را برافروخته بود

انقالب انقالب اسالمی انقالب ،  خمینی زنده بادهللا آیت، ی یاعلی یاعلیرنعره حید
شیعه به  امامان. پس از نمایش فیلم برای دیدن بعضی از کردندمی تکرار راو غیره 

را ببینیم. بقیه   نقویاهلل آیتمنزل آنان رفتیم البته تنها توانستیم شخصی به نام 
یا منزل نبودند و یا جلسه داشتند. حدود یک بعد از نیمه شب به محل اقامتمان 

ان بودیم. البته شرح اتاق و م رسیدیم. تا پاس از شب درحال جمع کردن اثاثیه
حمامی که ما در این هتل قدیمی و کهنه گرفته بودیم بماند و آمدن به هتل تنها 
برای حفظ استقالل خودمان وعدم وابسته شدن به گروه و شخص خاصی بود. به 

حال صبح زود افرادی چند آمدند و ساعت شش صبح به طرف فرودگاه برای  هر
را   شد که این سفر را که ما آن رفتن به الهور حرکت کردیم و هرگز باورمان نمی
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ینجا آمده بودیم تا ه اقبلی بی بینی کرده بودیم و بدون برنامه یک سفر ساده پیش
شرح خواهیم داد که الهور به مراتب  این حد مورد استقبال قرار بگیرد. البته بعداً

ها از آمدن ما مطلع که آن علت به این، از کراچی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت
های  شده بودند. شاید ما تا به حال فقط به فکر درج اخبار و مطالبمان در روزنامه

که در این  غربی بودیم و به فکر کشورهای اسالمی خودمان نیفتادیم. و حال آن
پذیرند و اینقدر نسبت به انقالب ایران  کشورها تا این حد با آغوش گرم ما را می

دانند و امیدوارم   خمینی را رهبر خویش میهللا را از آن خود و آیت  امیدوارند و آن
اهلل با این تجربه پس از قدری فراغت از اوضاع ایران به طور رسمی  حضرت آیت 

به کشورهای دیگر اسالمی روانه نمایند. ما  نمایندگانی برای روشن شدن اذهان
ای که از طرف شیعیان و برادران سنی انجام گرفت  پس از خداحافظی و بدرقه

سوار هواپیما شدیم. البته یک برادر ایرانی که روحانی بود ولی همیشه لباس 
شخصی به تن داشت برای آمدن به الهور همراه ما بود. آمدن ایشان بسیار مفید 

 ای دارد.نهاآن خود بحث جداگبود و 
 

 3353ژانویه 50شنبه  -الهور     
به الهور رسیدیم.  3،11از کراچی حرکت کردیم و ساعت  3،1صبح ساعت 

جمعیت کثیری را در فرودگاه دیدیم. رؤسای ، موقعی که از هواپیما پیاده شدیم
های مختلف از جمله جماعت اسالمی و بعضی از رهبران شیعیان از جمله  گروه
به داخل فرودگاه تا پای هواپیما  حسین مرتضیو آقای  سیدعلی موسویآقای 

.. .و قاضی حسین و اسد گیالنیآمده بودند. از طرف جماعت اسالمی نیز آقای 
نفر در آن جا جمع شده بودند  1111جمعیت کثیری بیش از حضور داشتند. 

دادند و دست تکان  های مختلف که مرتب شعار می همراه با پالکاردها و عکس
که بین جمعیت برویم با  آوردند. ما قبل از این دادند و به طرف ما هجوم می می

ها ای برای آن  ن توافق کردیم که ابتدا بین جمعیت رفته چند دقیقهاحاضر
صحبت کنیم و از آن جا به محل سکونت آقای مودودی و سپس به مجلس 

خواستند اول پیش  جماعت اسالمی و شیعیان هرکدام می یشیعیان برویم. اعضا
چه گفته شد به وجود آورده و همه را  ها برویم ولی باالخره توازنی مطابق با آنآن

به جای سکونت در منزل و یا ها خواستیم که راضی گرداندیم. عالوه بر این از آن
تشکیالت منسوب به هر کدام از دو گروه در یک هتل مستقر شویم تا اختالفاتی 
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به وجود نیاید. پس از این توافق اولیه بین جمعیت رفتیم. شعارهای درود بر 
.. فرودگاه را پر کرده بود. ایرانیان .خمینی و حکومت اسالمی و انقالب اسالمی

ها دادند. ما برای آن ن پیوسته بودند و دائماً شعار میاف حاضرمسلمان نیز به صفو
 خمینی را در جهت اتحاد شیعه هللا به مدت چند دقیقه صحبت کردیم و پیام آیت

امیر جماعت اسالمی در  اسد گیالنیها بازگو کردیم. سپس آقای و سنی برای آن
ی به حرکت درآمدیم. گاه به قصد دیدار آقای مودود الهور نیز سخنرانی کرد و آن

های سواری ما را اسکورت کرده بودند و شعار  در طول مسیر موتورسواران و ماشین
دادند تا به محل آقای مودودی رسیدیم و به این ترتیب شیعیان ما را به منزل  می

ها بود. در منزل آقای مودودی آوردند و این خود اولین قدم در جهت اتحاد آن
دادند و در بین شعارها همه گونه شعار  جمع شده شعار میآقای مودودی شیعیان 

 کردند. شد و همه شعارها را تکرار می از جمله شعارهای شیعی نیز شنیده می
اند و قادر به وارد منزل آقای مودودی شدیم. ایشان خیلی فرتوت و پیر شده
 هایی گرفتند. حرکت نیستند. خبرنگاران زیادی در محل حضور داشتند و عکس

 بود به ایشان اهلل ایشان به آیت یآقای خمینی را که در واقع پاسخ نامهی نامه 
جا نیز برای استفاده تبلیغاتی از جریان دادن نامه به آقای مودودی  دادیم. در این

تی کردند و از پشتیبانی خود در سؤاالبرداری کردند. ایشان از وضع ایران  عکس
حرکت اسالمی ایران یادآوری نمود که به از آقای خمینی و  1511وقایع سال 

ای که در ترجمان القرآن راجع به وقایع آن سال نوشته بوده است مجله  علت مقاله
ماه توقیف نموده بودند. آقای مودودی چند جلد کتاب تفسیر خود را  6را به مدت 

به دند. پس از دیدار آقای مودودی کر خمینی هدیه اهلل بر قرآن به ما و محضر آیت
ی تی دربارهسؤاالاتاق مجاور که کنفرانس مطبوعاتی بود رفتیم و در آن جا از ما 

ما توضیح دادیم که این نامه پیام خاص و سر ، سفرمان و وضع ایران از ما کردند
توانست آن را بیاورد. محتوی نامه را نیز  به مهری نبوده است و هرکس غیر ما می

آمدیم نامه را نیز ما  که چون ما به این سفر میها توضیح دادیم و گفتیم برای آن
هدف سفرمان و ی که ما توضیحات الزم و کافی را درباره آوردیم. متأسفانه با این

های  ها برای استفاده جریان نامه و عدم نمایندگی داده بودیم ولی باز هم روزنامه
هر روز این  خواستیم نوشتند و اگر ما می تبلیغاتی مطالبی از جانب خودشان می

کرد و موجب تشنج را تذکر دهیم و نفی کنیم صورت بدتری پیدا می مسأله
 شد. بیشتری می
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، پس از کنفرانس مطبوعاتی همراه با شیعیان با شعارهای درود بر خمینی
یکی از شیعیان رفتیم تا از  ی انقالب انقالب اسالمی انقالب و غیره به طرف خانه

های عزاداری شیعیان شرکت کنیم ولی بعداً  دستهآن جا به جلوس برویم و در 
چند  ها بند است و تا متوجه شدیم که شرکت در جلوس غیرممکن است زیرا راه

باید این مسیر را پیاده طی کنیم و از طرف دیگر  مراسم ادامه دارد و کیلومتر
گفتند که مردم  دیدند و میبرادران شیعی سخنرانی ما را در جلوس به صالح نمی

خیلی احساسی هستند و ممکن است سخنرانی شما به شورش بینجامد. به همین 
کرد و در تمام مدت روز اربعین  علت یک ماشین پلیس ما را دائماً تعقیب می

 مواظب ما بود.
دعوت  نوازش علیما سران شیعی و سنی را به منزل برادر شیعی خود آقای  

دیم. این کرخود را تظیم  ی کردیم و با همکاری و تصمیم جمعی آن ها برنامه
اقدام در جلوگیری از هرگونه اختالف نقش مؤثری داشت و از پیش آمدن 

جلوگیری کرد. ضمناً هتلی را که برای ما در ، مشکالتی از نوع مشکالت کراچی
ح ندیدیم که شب را در آن نظر گرفته بودند کنار کنسولگری ایران بود و ما صال

تصمیم گرفتیم که یک شب را در منزل شیعیان و یک شب را  بنابراین .جا بمانیم
نیز پیش برادران سنی بمانیم تا اختالفی در این جهت به وجود نیاید. الزم به 
تذکر است که روابط شیعه و سنی در پاکستان هم چون رقابت بین زنان متعدد 

ان در گذاشتن برنامه و پذیرایی با یکدیگر رقابت باشد. و ایش یک مرد می
ارده و به زکردند. ما در طول سفرمان سعی کردیم که به هر دو طرف احترام گ می

های  ها با تودهها تا حد امکان پاسخ گوئیم تا بتوانیم از طریق آنهای آن خواسته
أسفانه بسیار شیعیان مت ها تماس گرفته و حرفهایمان را برایشان بازگو کنیم.آن
نظم هستند در حالی که برادران سنی مخصوصاً جماعت اسالمی  سازمان و بی بی

خواستند از ما به  باشند. شیعیان بیشتر می دارای تشکیالت منظم و وسیعی می
ها تماس های آن عنوان یک نمایش استفاده کنند و کمتر ما توانستیم با توده

این بود که نشان دهند که آقای خمینی نسبت ها مهم برقرار کنیم. بیشتر برای آن
شیعیان بیشتر به مراسم عزاداری محرم توجه دارند و کمتر به  بایشان توجه دارد.

ها بسیاری دست چپی دهند. جوانان آن کارهای تشکیالتی و فکری اهمیت می
، انقالبی و فرهنگ شیعی وجود داردی نماید زیرا روحیه اند و این عجیب نمی شده

. ی شیعه پاکستانی و یا هندی از تفکر اصیل و انقالبی شیعی برخوردار نیستول
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توانند روح تشنه جوانان خود را سیراب کنند و این جوانان به  ها نمیآن بنابراین
کنند. در بین شیعیان بیش از آن که رهبران مذهبی  گرایی تمایل پیدا می چپ

ران و کارمندان مهم دولتی قدرت تجار و روشنفک -داران قدرت داشته باشند زمین
ها از یک عدم برخورداری آن، خورددارند ولی آن چه بیش از هر چیز به چشم می

ها را بسیج کرد. البته الزم به سازمان منظم و وسیع است که بتوان از آن طریق آن
از کراچی بهتر بود ( ها را که ما دیدیمالاقل آن) تذکر است که وضع شیعیان الهور

 شد. ها دیده میتری بین آن افراد روشنو 
 

 شیعهتحفظ حقوق  یاداره     
ای از رجال  تحفظ حقوق شیعه رفتیم. عدهی بعدازظهر به اداره 5در ساعت 

ای از  شیعه جمع شده بودند. سران جماعت اسالمی هم حضور داشتند و عده
تحفظ حقوق  ینیز شرکت کرده بودند. خود افراد اداره المنتظر جامعشاگردان

که  یمشیعه مقداری صحبت کردند و سپس یکی از ما به مدتی کوتاه صحبت کرد
ها ترجمه شد. سپس عصرانه صرف شد. ما در هر  توسط آقای موسوی صحبت

دادیم و وجود هرگونه نمایندگی را نفی  جلسه جریان سفر خودمان را شرح می
اسالم  ایم که مردم باید برساند کردیم. ما پیام آقای خمینی را به مردم می می

ها دهد استفاده کنند. آن ها میواقعی آشنا شوند و از این قدرتی که اسالم به آن
باید خودشان قدرت را به دست بگیرند. ما همه امکانات و نیروها را داریم و کافی 

 است که بتوانیم این نیروها را بسیج کنیم و در یک خط صحیح قرار دهیم. 
 

 انشجویان ایرانیانجمن د     
ایرانیان در دانشگاه مهندسی  یتحفظ حقوق شیعه به جلسه یما پس از اداره

شان مقداری  نفری جمع شده بودند. احساس کردیم که جلسه 111رفتیم. حدود 
ما در ، مخلوط است و الزاماً همه اسالمی نیستند. برای آشنا شدن با وضع موجود

ها روشن شد  تا با جو موجود آشنا شویم. از بحث کردیمسؤالها ابتدا مقداری از آن
اند و این تظاهرات  ها بیشتر وقتشان را صرف تظاهرات و برخورد کرده که این

های مختلف داشته است. حتی تظاهرات برای گرفتن وام از کنسولگری. ما ناعنو
گو ها صحبت کردیم و در لزوم کار ایدئولوژیک گفتدر این جا به طور کلی برای آن

تی سؤاالها کردیم که باید به تمام پیام آقای خمینی پاسخ دهند. سپس آن
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 حکومت اسالمی مطرح کردند و ما پاسخ دادیم. به ی داشتند. مخصوصاً درباره
ها را با اتحادیه در تماس قرار دهیم. البته با بعضی از افراد ها قول دادیم که آنآن

اصلی  یا را راهنمایی کردیم که هستهههایی کردیم و آن ها صحبتمسلمان آن
ها کم این جلسه را که چند نفر از رهبران آنانجمن اسالمی را تشکیل دهند و کم

چپی هستند به یک انجمن اسالمی تبدیل سازند. وجود این گونه جلسات و 
دهد که جو اسالمی داخل کشور بیشتر  آن نشان می یگرایش اسالمی اغلب اعضا

ها هنوز پا  خارج از کشور را مخصوصاً آن جا که کمونیست نیروهای دانشجوی
 به سمت خود جذب کرده است.، اند نگرفته
 

 ( شیعه) امامیه سازمان دانشجویان     
رفتیم.  Imamieh Student Organization یما پس از این جلسه به جلسه

دارند ه در شهرهای مختلف عبش 11این سازمان یک گروه شیعه هستند و حدود 
زیادی دارند و بسیار فعالند و این تنها گروه شیعی هستند که سازمان  یو اعضا

ها ارتباطی و انتشارات با آن، اند. راجع به مسائل مختلف تشکیالتی یافته و متشکل
ها را ها توصیه الزم انجام گرفت که آنهای آن بحث شد و به خصوص نسبت به زن

های  های فعالیت ها عکسها تدوین کنند. آنرای آنهایی ب به حساب آورند و برنامه
خود را به ما نشان دادند. ما به همه این گروه ها مخصوصاً این گروه توصیه کردیم 

های شریعتی را تهیه کنند و مطالعه و  های فارسی به خصوص کتاب که کتاب
افکار نوین های خود قرار دهند و از این طریق  ها را در صدر برنامهآنی ترجمه

 انقالب شیعی را در بین مردم و جوانان توسعه دهند.
 

 53ژانویه 53یكشنبه  -المنتظرجامعه     
 به طرف  نوازش علیصبح یکشنبه پس از صرف صبحانه در منزل 

المنتظر رفتیم. در جلو مدرسه طالب علوم دینی صف کشیده بودند و از ما جامعه
.. به .انقالب اسالمی و، حکومت اسالمی، ینیاستقبال نمودند شعارهای خمینی خم

طلبه دارد.  111ای اسالمی است که حدود  المنتظر مدرسهرسید. جامعه گوش می
از ساختمان و کتابخانه و امکانات نسبتاً مناسبی برخوردار است. از کارهای جالب 

ما  .. را زیر پا گذاشته بودند و از.های شاه و ولیعهد و ها این بود که عکسآن
دادند که  ها بگذاریم و در همین حال شعار میخواستند که پای خود را روی آن می
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الباطل ان الباطل کان زهوقا و بدین ترتیب عمالً تقابل حق و  جاءالحق و زهق
های متعدد  سالن، های خواب خواستند نشان دهند. وضع مدرسه اتاق باطل را می

های سخنرانی حدود  ت. و در یکی از سالنمدرسه و کتابخانه مورد بازدید قرار گرف
ها حول و حوش نقش ها صحبت کردیم. صحبت ما برای آننیم ساعتی برای آن

جد و جهد ، نفسی ها و لوازم آن بود که از لزوم تزکیهروحانیت و راهنمایی توده
در مطالعات و آشنایی با مسائل و مشکالت اجتماعی و نیازهای جامعه و جوانان 

ها توضیح و خصوصیات روحی آقای خمینی به عنوان نمونه برای آنبحث شد 
داده شد تا به عنوان یک نمونه به ایشان تأسی کنند و با پیروی از راه و روش 

کشور خود باشند. در همین مدرسه ی ایشان بتوانند افراد مؤثری برای آینده
کرد و  کار می.. که به عنوان یک سازمان تبلیغاتی .قسمتی بود به نام منظمه

 گل استقبال کردند.ی در آن جا نیز از ما با حلقه .داد جوانان را آموزش می
 

 دانشگاه پنجاب یبرنامه
از مدرسه المنتظر می بایست به دانشگاه پنجاب می رفتیم تا در آن جا برای 
دانشجویان سخنرانی کنیم. ولی در بین راه متوجه شدیم که بدون اطالع ما و 

که نسبت به این برنامه موافقت شده باشد ما را دارند به دفتر روزنامه بدون این 
برند که اتفاقاً مرکز المسلمین و دفتر روزنامه ملت هم در آن جا بود  المنتظر می

شود و فرد   پویای یزدی اداره میهللاکه توسط فردی به نام پویا فرزند مرحوم آیت
طاتی داشته است و حتی زمانی با خوشنامی نیست و در گذشته با سفارت ارتبا

ورزیده است ولی اکنون در مجله خود به دفاع از   خمینی نیز مخالفت میهللا آیت
حرکت اسالمی ایران پرداخته است. در هر صورت از آن جا که این مجله مشکوک 
بود ما با سماجت زیاد از رفتن به دفتر آن خودداری کردیم و به عنوان این که در 

در دانشگاه  11این بازدید منظور نشده بوده است و ما باید رأس ساعت  برنامه ما
. بعداً متوجه شدیم که در آن جا کردیم خودداریآن جا ه باشیم از رفتن ب

آن ه توانسته اند از رفتن ب اند و احیاناً می کنفرانس مطبوعاتی نیز تشکیل داده بوده
آن جا ببرد بسیار ه ست ما را بخوا جا سوء استفاده زیادی بنمایند. فردی که می

کرد که دیگر  را تهدید می حسین مرتضوی و موسویعصبانی شده بود و آقای 
باالخره به طرف دانشگاه حرکت کردیم و از آن جا  وجوهات به ایشان نخواهد داد.

که الزم بود هر چه زودتر با پاریس تماس بگیریم یکی از ما به تلفن خانه رفت و 
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اه تا به هر دو کار برسیم. جلسه دانشگاه بسیار وسیع و بزرگ بود دیگری به دانشگ
نفر عضو فعال و متعهد دارد و حدود یک میلیون نفر هوادار دارد.  5111و حدود 

ها پاکستان را به چهار منطقه تقسیم کرده اند و هر قسمت یک رئیس منطقه آن
ادی تقسیم شده است های زییک معاون دارند. هر منطقه به حوزه، دارد و هر یک

های او و مشخصات او ای دارد که وضع فعالیت یتی دارد و هر فرد پروندهمسؤولکه 
 کنند.منتشر می جسارتای هم به نام  ها روزنامهضبط شده است. آن

در این جلسه باز هم افراد جماعت شرکت کردند و ما سخنرانی کردیم و مورد 
دبیر کل جماعت  آقای قاضی حسینها را ها قرار گرفت. سخنرانیتوجه آن

از مردم عادی تشکیل شده بود. شعارهای اتحاد  تربیشکرد زیرا جلسه ترجمه می
شد. رهبران شیعی همیشه همراه ما شیعه و سنی و انقالب اسالمی بسیار تکرار می

دادند. آقای عملیات نشان میی ها به این طریق خود را در صحنهبودند و آن
نیز پس از ما صحبت کرد و این خود اختالفات بین شیعه و سنی را موسوی 

 داد.کاهش می
 

 دانشگاه مهندسی یبرنامه
ای ما پس از این جلسه قرار بود که به دانشگاه مهندسی برویم که جلسه

و دانشجویان ایرانی گذاشته شده بود. جماعت اسالمی از قرار در تمام  ISOتوسط 
ین مسؤولهمین دلیل  به های پاکستان پایگاه دارد به جز همین دانشگاه و دانشگاه

اصرار داشتند که ما از شرکت در این  اسد گیالنیجماعت اسالمی و از جمله 
ت کردیم در آن جا نیز جلسه خودداری کنیم ولی ما کار خودمان را کرده و شرک

سخنرانی انجام شد و فیلم نشان داده شد. در همین جلسه برادران فلسطینی 
 خود را به ما تحویل دادند. یهدیه
 
 ( منصوره) مركز جماعت اسالمیی برنامه  

پس از این جلسه ما به منصوره رفتیم. منصوره در واقع مرکز کل جماعت 
اداری جمعیت در آن جا قرار دارد و از جمله اسالمی است و تشکیالت دفتری و 

خوابگاهی مجهز که ما شب را در همان جا گذراندیم. به افتخار ما جماعت اسالمی 
سران شیعه و سنی دعوت کرده بود که  یشام ترتیب داده بود و از همه یبرنامه

باره لزوم وحدت بین شیعه و سنی و  آن جا در در این برنامه شرکت کنند. ما در
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تحمل نسبت به یکدیگر  و صدر یلزوم داشتن سعه اخالق اسالمی وی درباره
ها را مالقات احزاب و رهبران آن یکه نتوانسته بودیم همه صحبت کردیم و از این

ماوقع آن نیز بحث و گفتگو  عذرخواهی کردیم. درباره اهداف انقالب ایران و، کنیم
این حرکت مورد بررسی قرار گرفت و خطرات موجود  یچنین آیندهشد و هم

همین جلسه نظرات انقالب اسالمی  برای این انقالب به بحث گذاشته شد. در
سایر مسلمانان یادآوری شد و لزوم همکاری فرد فرد مسلمانان با  یایران درباره

هاد آقای دکتر این انقالب مورد تأکید قرار گرفت. پس از صرف غذا بنا به پیشن
جلسه یک قطعنامه صادر کرد که طی ، عاصم حسین و اعالن آقای قاضی حسین

آن همگی از انقالب ایران حمایت کردند و این خود قدم مؤثری در یک کار جمعی 
مفتی که معاون  هللعبیدااز طرف رهبران شیعه و سنی بود. در پایان برنامه آقای 

ست برای انقالب ایران و پیروزی آن و پاکستان ا یس جماعت علمایرئ محمود
آن و موفقیت آقای خمینی دعا کرد. متن قطعنامه قرار بود در  شهدای
هایی از این قطعنامه را خواهند  های پاکستان چاپ شود. برای ما نیز نسخه روزنامه

 فرستاد..
 

 مالقات با نمایندگان جنبش اسالمی افغانستان
قبل از خواب با چند نفر از برادران افغانی که برای دیدن ما آمده بودند 

های انقالبی افغانستان از نزدیک همکاری داشتند. از ناها با سازم. آنکردیمگفتگو 
ها ه تهیه شده است که بعداً منتشر خواهد شد. آننها نواری جداگاآن یمصاحبه
و دو سازمان آن یعنی حزب اسالمی  ای از انقالب اسالمی افغانستان تاریخچه

کی برای ما برشمردند  و جنایات محمد تره افغانستان و جمعیت اسالمی افغانستان
ها نیز جزو این نا. رئیس یکی از این سازماستکه در حد خود گزارش جالبی 

ن سرسخت اسالم بوده و از زمان اکی از مخالف ها آقای ترهافراد بود. طبق گفته آن
اند ولی متأسفانه چون تشکیالت خبری هزار نفر کشته شده 11او حدود کودتای 

اند این اخبار را به گوش جهانیان برسانند. این  ها قوی نیست نتوانستهآن
ی اند مناطقی از افغانستان را آزاد کنند. اسلحه مجاهدین افغانی تا به حال توانسته

ها احتیاج به شود آن یارتش تأمین م یاسلحه یمجاهدین از طریق مصادره
برای ایجاد یک ایستگاه رادیو از ما کمک  ند وهای فکری و اقتصادی داشت کمک
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ها مدارکی از انقالب افغانستان و برخی از نشریات خود را به ما خواستند. آن می
 دادند.

الهور تالش کردیم با فرانسه تماس بگیریم ولی ی چند روزه سفرظرف 
در پاریس ( خداپناهی) که باالخره با برادرمان کریم تا اینمتأسفانه ممکن نبود 

 هایتماس گرفتیم و ماجرای وقایع سفرمان را به پاکستان و سوءاستفاده
بگوید و دکتر به ما ( یزدی) ها و احزاب را برای او شرح دادیم تا به دکترروزنامه

 دیم که آقا رااز او خواهش کر .تلفن زد( یزدی) تلفن بزند. فردای آن روز دکتر
تا اگر کسانی با ایشان تماس گرفته و از نمایندگی ما  مطلع کننداین وقایع از

 تی کردند قبالً اطالعاتی داشته باشند.سؤاال
 

  53 ژانویه 55دوشنبه        
ها و مساجد و روز دوشنبه را به دیدار شهر گذراندیم و بناهای تاریخی قلعه       

مورد بازدید قرار دادیم باز به خوابگاه برگشتیم و آماده مقبره مرحوم اقبال را 
حرکت به فرودگاه شدیم تا از الهور به دهلی پرواز کنیم. پرواز چند ساعتی به 
تأخیر افتاده بود و در فرودگاه برادران شیعی در انتظار بودند. باالخره همراه با 

 دیم.احساس عمیق برادری و دوستی از برادران شیعی و سنی جدا ش
 

 دهلی -53 ژانویه 51سه شنبه 
صبح آقای دکتر عاصم حسین با جماعت  .شب را در یک هتل گذراندیم

اسالمی هند تماس گرفت و آقای سیدحسین که خود را خبرگزار مخصوص 
الدعوه معرفی کرد برای دیدار و بردن ما به مرکز جماعت اسالمی به  ینامهزرو

نشین دهلی و مرکز جماعت محل اقامت ما آمد و همراه او به محل مسلمان
با جماعت اسالمی پاکستان در حقیقت هند اسالمی رفتیم. جماعت اسالمی 

هم پشتیبانی کنند و از هیچگونه ارتباط تشکیالتی ندارند اما همدیگر را تأیید می
سیاسی داشت در حالی که  یکنند. جماعت اسالمی پاکستان بیشتر جنبههم می

فقیرنشین دهلی  ی. مرکز جماعت در محلهاستمذهبی بیشتر  یدر هند جنبه
این محله بسیار شلوغ است و فقرا در ، روی مسجد جامع شهر دهلیه ب است و رو

ها غذا بخرد. از د کسی برای آناند و منتظرنها به صف نشسته جلو غذافروشی
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زند و دو نفر در  آن پا میی هایی است که راننده ل رفت و آمد سه چرخهئوسا
 ند.نک نشینند. و به این ترتیب انسان دیگری را حمل می پشت آن می

که دبیرکل جماعت اسالمی  افضل حسین خاندر جماعت اسالمی با آقای 
که امیر و یا رئیس جماعت اسالمی هند بود آشنا  شیخ محمد یوسفبود و با 

بلکه ،  خمینی معرفی نکنندشدیم و قرار شد که ما را به عنوان نماینده آیت اهلل
آشنایی دارند و   صرفاً به عنوان دو نفر که از نزدیک با جنبش اسالمی ایران

، اه سازندآگها و اهداف این حرکت واقعیت ازاند تا برادران مسلمان خود را  آمده
معرفی کنند. و حمایت برادران مسلمان خود را جلب نمایند. بنابراین ما در اینجا 

 نیز به طور قاطع عدم نمایندگی خود را از اول ابراز داشتیم.
 

 دیدار رهبران شیعه در دهلی
ما بنا را بر این گذاشتیم که رهبران شیعه را نیز ببینیم و با نظر هر دو گروه 

 درتنظیم کنیم. برای دیدار آقای نقوی رفتیم و مدتی برای ایشان ها را  برنامه
اسالم و وضع ایران صحبت کردیم. در پایان ایشان گفتند که ما از آقای  یباره

کنیم. ایشان گرچه شخصاً فرد  کنیم و از آقای خوئی تقلید می خمینی تقلید نمی
دیدار شخص به از ایشان خوبی بود ولی اصالً با اینگونه مسائل بیگانه بود. بعد 

گفت نیز نبود و می کرد و مذهبی کار می« غالب آكادمی». او در رفتیمدیگری 
آالت موسیقی برای « غالب آکادمی»شعر نباید با مذهب مخلوط شود. در محل 

ای نیز برای بزرگداشت روز تولد یکی  های موسیقی نیز وجود داشت و جلسه برنامه
آن فرد کمی صحبت کردیم. پرسید آیا آقای خمینی مجتهد از دراویش برپا بود. با 

آید و لذا کارمان را محدود به  ها کاری برنمی هم هست؟ ما فهمیدیم که از شیعه
ها افرادی پاک و متدین هستند که نسبتاً روشن و  جماعت اسالمی کردیم. این

المی هند ینی قرار دارند. جماعت اسئآگاه هستند ولی از نظر اقتصادی در سطح پا
ما از  دارد.نسبت به جماعت اسالمی پاکستان از تشکیالت و نظم و وسعت کمتری 

آن ها خواستیم که مردم عادی کوچه و بازار را در مسجد جامع شهر جمع کنند 
تا برای آنان صحبت کنیم ولی متأسفانه قادر و یا مایل به اینکار نبودند. روز بعد 

جماعت  یودند که در آن تعدادی از اعضاای ترتیب داده ببرنامه 11ساعت 
را  هات آنسؤاالاسالمی شرکت کرده بودند و ما برای ایشان سخنرانی نمودیم و 

 پاسخ گفتیم.



   

  

 181 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

 كنفرانس مطبوعاتی      
بعداز ظهر برای شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی که از طرف  3ساعت 

تا  61رفتیم. تعداد ( زنحیت) به هتل، جماعت اسالمی هند ترتیب داده شده بود
ای از خبرنگاران آمده بودند. ما در آن  نفر شرکت کرده بودند و از جمله عده 11

ت بلوغ حرک یجا سخنان کوتاهی ایراد کردیم در دو بخش. بخش اول درباره
در  تربیشهای هند  اهداف این حرکت. روزنامهی اسالمی ایران و بخش دوم درباره

ها هم وسعت چندانی ندارد. برخی های اسالمی آن مههاست. روزنا چپی دست دست
در د بای ما میبنابراین غیرمسلمان و  از خبرنگاران چپی بودند و برخی از حضار

اند  ها سعی کرده گرفتیم. دست چپی نظر می سخنرانی خود جو موجود را در
انقالب ایران را تفسیر مارکسیستی کنند و از طرفی مطبوعات پیرو غرب این 

گفت  اند. یکی می کت را یک حرکت انعکاسی و متأثر از کمونیسم معرفی کردهحر
شد. او  که شاه آدم بدی نبوده است و چه اشکالی داشت که اگر با او مصالحه می

دانند  برای ایران خیلی کار کرده بود. در جواب او گفتیم که خود ایرانیان بهتر می
ت سؤاالبوعاتی با پاسخ به کنفرانس مطی جلسه! که شاه خوب بود یا بد

خبرنگاران به خوبی برگزار شد و در پایان برنامه فیلمی نیز به نمایش درآمد. پس 
عصرانه صرف شد. ما شب را در اتاقی در محل جماعت اسالمی ، از ختم جلسه

و اختالفات زیادی بین شیعه و هو برویم. در لکنهگذراندیم و قرار است فردا به لکن
و ما امیدواریم که بتوانیم طوری عمل کنیم که حداقل به شدت سنی وجود دارد 
 آن کمک ننمائیم.

 
 وهگزارش شهر لكن      

و دارای سکنه مسلمان زیاد و تقریباً ثلث مسلمانان آن شیعه هشهر لکن
کیلومتری دهلی قرار گرفته است. وقتی وارد فرودگاه  511هستند. این شهر در 

و به استقبال ما هاعضاء جماعت اسالمی هند در لکننفر از  11و شدیم حدود هلکن
و و همکاران ایشان بودند. ما هآمده بودند. در میان ایشان امیر جماعت اسالمی لکن

هایی  مستقیماً به مرکز جماعت اسالمی رفتیم و پس از آشنایی و معارفه به بحث
سنی در این ن شیعه و مسؤوالپیرامون اوضاع ایران پرداختیم. قرار بود که تمام 

ریزی کنیم ولی  جلسه حضور داشته باشند که مانند الهور با حضور همه برنامه
 اند. اند و یا نیامده متوجه شدیم که دیگران یا در شهر نبوده
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 اختالفات شیعه و سنی در هند
و از سایر نقاط هند شدیدتر است. در هاختالفات شیعه و سنی در شهر لکن

وجه حاضر به   اند و به هیچ ز طرفین کشته شدهزیادی ا یچندسال اخیر عده
ها را به جان هایی سعی دارند آن ای معتقدند که دست اند. عده مصالحه نشده

اند و فقط کار  یکدیگر بیندازند. ضمناً شیعیان در اینجا خیلی مرتجع و عقب مانده
 ست.زنی و زنجیرزنی در ایام عاشورا ا زنی و قمه مذهبی ایشان عبارت از سینه

 
 وضع زندگی مردم      

بضاعت هستند و  خصوص شیعیان در اینجا بسیار فقیر و بیه ب مسلمانان و
نشین های مسلمان . قسمتاستاین شهر و شهرهای دیگر مملو از جمعیت 

دهد.  را تشکیل می های این شهرترین و فقیرترین قسمت مانده ترین و عقب شلوغ
ن نیست و بلکه بیشتر در دست ادست روحانی درها اکثراً  ها و سنی رهبری شیعه

شوند.  ها جوانان تندرو بسیار دیده می باشد. در بین شیعه افراد با نفوذ دولتی می
کنند. هر دو طرف  ایشان مردم را به نزاع با اهل تسنن دعوت و تحریک می

 افکنی دست دارد. این نفاق معتقدند که دولت هند در
 چه در شهرهای دیگر و هم در پاکستانها چه در این شهر و  سنی

ها  زیادی از شیعهی ترند. عده ترند و از نظر تشکیالتی پیشرفته مسلمان
 و این به علت عدم رهبری صحیح آنان است. هستندمارکسیست و چپی 

 
 سخنرانی و نمایش فیلم       

بعدازظهر جلسه شروع شد. ما هردو طبق معمول  1به هر حال ساعت حدود 
و جواب رسید.  سؤالسپس نوبت به  یک ساعت و نیم صحبت کردیم و حدود

ها سعی داشتند ها پیرامون اختالف شیعه و سنی بود و آنها و جوابسؤالبیشتر 
ا یا در اینجا ما بکشانند و همه اشکاالت ر یاختالفات خودشان را به میان جلسه

تی که بیشتر سؤاالما را هم مثل وضع خودشان سازند. ی حل کنند و یا جلسه
 شد به قرار زیر بودند: مطرح می
 شود بین شیعه و سنی تفاهم به وجود آورد؟ چگونه می -الف
شود یک حکومت سنی است آیا حکومت اسالمی که در ایران تشکیل می -ب

 یا شیعه؟
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گفتند این حکومت شیعه است یا اسالمی و یا حکومت حتی بعضی می -ج
 سنی است یا اسالمی؟

 گذارند یا نه؟ا به خلفای راشدین احترام میآی -د
شاه چه عیبی داشت. او که یک شیعه خوب بود و کارهای خوبی انجام  -ه

 داده بود؟
 آیا عربستان یک حکومت اسالمی هست یا نه؟ -و
 توانیم بکنیم؟ اید و ما برای شما چه می شما چرا به اینجا آمده -ز

ه نمایش گذاشته شد و هر بار به و جواب فیلم مزبور ب سؤالپس از اتمام 
شد که  مسألههنگام نمایش توضیحاتی نیز داده شد و اینجا تکیه روی این 

کنند و حال  زنان تا چه حد در مسائل اجتماعی فعالیت می، ها برعکس شما هندی
اید و حتی آنان را به جلسات مذهبی  داشتهآن که شما آنان را همیشه در خانه نگه

 آورید.هم نمی
 

 آقای علی ناصر سعید عبقاتی و ادعای نمایندگی ایشان
کنند. به علت اشکاالت ارتباطی افراد زیادی ادعای نماینده بودن مراجع را می

از جمله صحیح یا غلط شخصی به نام ناصر سعید عبقاتی است که گویا اخیراً به 
های  ن روزنامهداند اخیراً با خبرنگارا آقا می یپاریس هم آمده و خود را نماینده

از جمله با روزنامه ایندین اکسپرس ، هایی برگزارکردهههندی و دولت هند مصاحب
Indian Express و بودند و ه خمینی اهل لکناهلل اند که اجداد آیت ایشان ادعا کرده

 یخود مصاحبه، ضمندر  وی و هندی هستند.ه خمینی لکناهلل بنابراین آیت
ایشان اشکاالت متعددی داشت و مطالب آن انحرافی بود. شخص عبقاتی بین 

ها وجهه خوبی نیز ندارد و اخیراً به خاطر ادعای نمایندگی نمودن  ها و سنی شیعه
 خمینی چنین شخصی را اهلل اند که چرا آیت اش سروصدای زیادی کرده و این مقاله

تر در این مورد اقداماتی بشود و آقا اند. الزم است که هرچه زود نماینده خود کرده
ای چنانچه نماینده رسمی بودن ایشان صحت ندارد آن را تکذیب و  طی نامه

هایی از این نامه را برای اشخاص مختلف از جمله دانشجویان مسلمان ایرانی  نسخه
در شهرهای مختلف هندوستان بفرستد و این کار ضروری و فوری است. از ما در 

مزبور ی اطالعی کردیم. ولی گفتیم که مقاله شد ما اظهار بی لسؤااین مورد 
ضرورتی برای اظهار این  موقعیتو در این  استانحرافی و حاوی اشتباهات زیادی 
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 بینیم و قرار شد در این مورد تحقیق کرده به آنان اطالع دهیم. گونه مطالب نمی
مشخص ، به محضرشان خمینی و ارائه گزارش سفر هللا در مالقات با حضرت آیت)

 .( شد که آقای عبقاتی نماینده ایشان نیستند
 

 های دیگرمالقات      
نفوذ آن جا به بحث و گفتگو پرداختیم که  باپس از آن با یکی از شیعیان 

و بود. ایشان شعرهایی در هاستاد دانشگاه و رئیس بخش فارسی زبان دانشگاه لکن
مورد انقالب ایران و آقای خمینی گفته بودند که برای ما خواندند. بعد با شخصی 

که به  کردیمهایی  دیگر که او هم نفوذ زیادی بین شیعیان داشت و تاجر بود بحث
 یایراداتی به حکومت آینده، گوید آمد چپی است و معلوم نبود چه می نظر می

و با برهان خلف هر نوع حکومت اسالمی را چه دموکراسی و چه گرفت  اسالمی می
 شد. کرد و با هیچ جوابی نیز قانع نمی انتخابی و چه انتصابی رد می

 
 وهحركت از لكن

شد و چون هواپیما جا نداشت ما مجبور  قبالً تأیید می دبلیط هواپیمای ما بای
شدیم به جای رفتن به دهلی و از دهلی به علیگاره مستقیماً به علیگاره برویم و 

 كانپورمایلی علیگاره بنام  61کرد به شهری در چون قطار از علیگاره حرکت نمی
و یکی از استادان برادر ا .رفتیم. در آن جا به منزل یکی از تجار شهر وارد شدیم

دانشگاه پزشکی به اتفاق چندین نفر دیگر در آن خانه جمع بودند. این عده بسیار 
مند به انقالب ایران بودند و اخبار را هرسیدند و همگی عالق افراد روشنی به نظر می

نمودند. از  . و خیلی برای این انقالب اظهار امیدواری میکردندمرتباً تعقیب می
صبح با قطار به طرف علیگاره که یک شهر دانشگاهی است  1ساعت  کانپور حدود

 و آمده بود.هن لکناحرکت کردیم همراه ما یکنفر راهنما از ساکن
 

 وهورود به شهر لكن      
اسالمی هندوستان رسیدیم. پس از به مرکز دفتر حرکت  1حدود ساعت 

ها پوسترهایی چاپ کرده کردیم. آن الؤها ستی چند از وضع برنامهسؤاالمعارفه و 
اشاره شده بود که به تمام در و دیوار شهر  ها ها به آمدن ما و برنامهبودند و در آن

زده بودند. برنامه عبارت بود از یک تظاهرات برای پشتیبانی از انقالب اسالمی 
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سخنرانی و سپس ، جمعه ها حرکت کنیم. نمازایران که ما در پیشاپیش آن
 نمایش فیلم.

 
 انجمن اسالمی دانشجویان هند  یدیدار با اعضا      

قبل از شروع برنامه به محل انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی رفتیم تا به 
ها نفر بودند. این 11تا  51آنان  یت و اشکاالت آنان پاسخ بگوئیم. در جلسهسؤاال

و  چندین بار در شهرهای مختلف تظاهراتی گذاشته بودند و به سفارتخانه
های ایران حمله کرده بودند و عکس شاه را پایین آورده و عکس  کنسولگری

بازی و یک شیشه  را نصب کرده بودند. در دهلی با یک هفت تیر اسباباهلل آیت
ها را تهدید کرده بودند و با این حیله و تهدید سفارتخانه رفته و آن عسل به داخل

ین بکشند و عکس ئسفارت را مجبور کرده بودند که عکس شاه را پا یآنان اعضا
ها را نیز به زور از  آقا را به جای آن نصب کنند. در بعضی جاها اسامی ساواکی

 سفارت و کنسولگری گرفته بودند. یاعضا
اند و عملیات  کردههای چپی و کنفدراسیون نیز چندین بار تظاهرات  بچه

همین کارها در پاکستان نیز بود و در همان ایام که ما آن  اند و مشابهی انجام داده
و در زد و خورد با  دها به سفارت ایران در پاکستان حمله کرده بودنجا بودیم این

پلیس در کراچی و الهور دستگیر شده و به زندان افتاده بودند که بعدها آزاد 
آنان ، دادندمی های چپی در شهرهای مختلف انجامشدند. در تظاهراتی که بچه

دند و شعارهای اسالمی هم گاهی کر خمینی را حمل میاهلل های آیت نیز عکس
ها را گرفته دادند به عالوه شعارهای خودشان. برادران مسلمان انجمن جلو آن می

دهند  اند که شما حق ندارید شعارهایی غیر از آنچه مردم در ایران می گفته و می
اند که حق ندارند در مرکزشان عکس  گفته ها میآنبدهید و از طرفی دیگر به 
ن را نصب کنند. بر سر این اینگونه مسائل چندین بار اآقای خمینی و سایر روحانی

خورد  و این ماجرا به زد بنگلورخورد درگرفته بود و حتی در  و درگیری و زد
 شدید و چاقوکشی و زخمی شدن طرفین کشیده بود.

این  یکردند که نظر ما درباره ال میؤاز ما سبرادران انجمن علیگاره 
ها را بگیرند یا نه؟ به  های چپی ها باید جلوی فعالیتبرخوردها چیست؟ و آیا آن

 هر حال نظر ما این بود که این اعمال به این صورت صحیح نیست و شما باید
در اذهان  وها  کارها در روزنامه العمل اینرا برگزینید زیرا عکس ترهای منطقیراه
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این ماجرای بنگلور استفاده کرده و  های هند از اتفاقاً روزنامه .مردم خوب نیست
با چاقو به جان همدیگر  ن شاه در بنگلورانوشته بودند که طرفداران و مخالف

های اسالمی و چه از جهت روش، به آنان نمودیم های الزم را اند. ما راهنمایی افتاده
 در اسالمی سوق دهند و آن جا را به طرف جوّ جوّ هایی کهاخالقی و چه روش

ندهند و با این کار بتوانند افراد عادی گروه  به کسی را سوءاستفاده یاجازه ضمن
 که مورد توافق همگی قرار گرفت. کنند چپی را نیز جلب

 
 مالقات با رهبران شیعه       

تظاهرات شرکت اند که در  های این شهر گفته به ما اطالع دادند که شیعه
خواهیم  ها می اند که چرا ما به نماز جماعت سنی کرد و معترض بوده نخواهند
روی این  ند.ه بودکردبرادران انجمن اسالمی تنظیم  را این برنامه تربیشبرویم و 

ما تصمیم گرفتیم که یکی از ما به تظاهرات و نماز جمعه برادران ، حساب
علیگاره برویم و نفر دیگر به دیدن رهبران شیعه دانشجوی ایرانی و سنی دانشگاه 

 رفته و سپس با آنان در نماز جمعه شرکت کنیم.
شود. اول نماز  دو فرقه در یک مسجد انجام میی جالب است که نماز جمعه

شود. لذا اول به  ها برگزار میها و بعد در همان سالن نماز جمعه شیعه جمعه سنی
گاه و یکی از رهبران شیعه بود رفتیم که ایشان که استاد دانش جعفر زكیمنزل 

برویم. ایشان پیرمردی  سیدعلی نقویپیشنهاد کردند که به اتفاق به منزل آقای 
های انقالبی  خیلی نسبت به حرکت .و از مقلدین آقای خوئی هسال 11است حدود 

 گفتند آقای خوئی که تا به حال این کارها را تأکید ایران بدبین بودند و می
گذارند  شود و نمی بینند که نمی گفتند که حاال که آقای خمینی می می .اند نکرده

فرودگاه بنشینند چه اشکال دارد قدری با دولت کنار بیایند تا کارها اصالح  در
اند ببینیم چه خواهید کرد. در انتها  شود. یا حاال که این همه مردم به کشتن رفته

اند ما  خواهند آمد و از این که شنیدهگفتند که ایشان خودشان به جلسه 
دانشجویان برویم ناراحت شدند. در خاتمه با مالیمت  یخواهیم به نماز جمعه می

با ایشان صحبت شد و با تجلیل از ایشان به طرف مسجد رفتیم. برادر ایشان را که 
و تقریباً همان کردیم برای برگزاری نماز جمعه به مسجد رفته بود مالقات 

از او نیز خداحافظی کرده و به محل جلسه واقع در دانشگاه ، ها را شنیدیم جواب
 علیگاره رفتیم.
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 سخنرانی و نمایش فیلم در دانشگاه
ی در اینجا نخست رئیس حرکت اسالمی دانشجویان هند و رئیس اتحادیه

 1111دانشجویان علیگاره و چند نفر دیگر صحبت کردند. در این جلسه حدود 
دیم. پس از کرما هر دو صحبت ، بودند. طبق برنامه و روش گذشتهنفر جمع شده 
ها به نماز جماعت عصر پرداختیم و سپس فیلم تظاهرات را به  ختم سخنرانی

نمایش گذاشتیم که مورد استقبال قرار گرفت در اینجا نیز جمعیت مرتب شعار 
 داد. می

این دانشجویان  یهمان طور که گفتیم قبل از سخنرانی و پس از نماز جمعه
های اطراف نانفر در آن شرکت کرده بودند در خیاب 1111تظاهراتی که بیش از 

بودند. این تظاهرات به منظور پشتیبانی از حرکت انقالبی و  نداختهدانشگاه به راه ا
اسالمی ایران انجام گرفته بود همراه با پالکارد و پوسترهای مختلف شعارهای آنان 

رهبر و  Long Live Islam, Long Live Khomainiی زنده باد عبارت بود از خمین
اسالمی انقالب و غیره. پس از ختم برنامه ، رهنما مصطفی مصطفی. انقالب انقالب

طبق دعوت انجمن حرکت اسالمی هند به کتابخانه آنان رفتیم و پس از سخنرانی 
قریباً شبیه ت آنان تسؤاال. یمت متعددی که داشتند جواب دادسؤاالکوتاهی به 

 ت گذشته بود.سؤاال
پس از ترک محل کتابخانه به  -Indian Expressمصاحبه با خبرنگار 

شهر رفتیم. سالن آن جا را برای شام رزرو کرده بودند. در آن جا به  یمهمانخانه
و پس از صرف شام کردیم مدت نیم ساعت با خبرنگار ایندین اکسپرس مصاحبه 

ترتیب داده ( ها ایرانی) انجمن اسالمی دانشجویان هندای که برادران  به جلسه
 رفتیم.، بودند
 3،9این جلسه حدود ساعت . ای با برادران انجمن اسالمی دانشجویان هند جلسه

ها در بعد از نیمه شب ختم شد. اشتیاق بچه 1شب شروع شد و تقریباً ساعت 
هند  سرتاسر ودند درها از شهرهای خیلی دورآمده ب اینجا خیلی زیاد بود و بعضی

االت زیادی ؤانجمن اسالمی دانشجویان ایرانی وجود دارد. س یشهر حوزه 1 در
 االت:ؤند. از جمه این سدش برای آنان مطرح بود تا حد امکان توضیح داده 

 حکومت اسالمی چیست؟ -الف
 نقش احزاب در حکومت اسالمی -ب
 د؟توانند فعالیت کنن آیا احزاب مارکسیستی هم می -ج



 
 رانیبازگشت به ا 189

اقتصاد اسالمی چگونه است و تجارت و بانک در این حکومت چگونه  -د
 است؟
 های خصوصی و مالکان بزرگ در این حکومت مجاز است؟ آیا مالکیت -ه
انتخابات براساس چه موازینی است و با کدام روش دموکراسی تطبیق  -و

 کند و غیره؟ می
 

 بلیط برای رفتن به تركیه یحركت به طرف دهلی و تهیه      
رود به اتفاق  صبح روز بعد به علت این که شنبه ها قطار به دهلی نمی

هایی که از نیو دهلی آمده بودند با یک ماشین کرایه به نیو دهلی رفتیم.  بچه
تقریباً تمام روز برای خرید بلیط به ترکیه به این طرف و آن طرف رفتیم. چون در 

آمریکا و اروپا خیلی فرق دارد. در این مدت تقریباً مریض آن جا وضع با کشور 
صبح حرف  5الی  1ها را توی راه بودیم و تا ساعات حال بودیم. خیلی از شب

توجهی به نظم در خواب و استراحت باعث کوفتگی شدید ما  زدیم. و این بی می
ه حکومت آمد. از طرفی فکر کردیم چون االن در ترکی شده بود. بلیط که گیر نمی

شاید رفتن ما به ترکیه چندان صالح نباشد. ، نظامی است و اجتماعات ممنوع
نظر کردیم و برای رفتن به لندن بلیط رزرو کردیم.  از رفتن به ترکیه صرف بنابراین
صبح پرواز کرد و این خود  6شب به طرف فرودگاه رفتیم و هواپیما  11ساعت 

در این کشورها  را ودگاه و غیرههای هواپیمایی و تسهیالت فر وضع شرکت
رساند. بدین ترتیب این مسافرت به هند و پاکستان پایان پذیرفت و ما پس از  می
 ساعت که داخل هواپیما بودیم به لندن رسیدیم. 1

 
 نتایج سفر       

جنبش اسالمی ایران تأثیر به سزایی در بیداری مردم منطقه و گرایش  .1
است. ما این پدیده را در پاکستان و  ها به اسالم انقالبی داشتهآن

هندوستان مشاهده کردیم. مردم مسلمان این منطقه با عالقه شدید 
کنند و از  وقایع و پیشرفت حرکت اسالمی ایران را دنبال می

 بالند.  ایران بر خود مینان های مسلما پیروزی
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 خمینی به عنوان رهبر کلیه مسلمانان اعم از شیعه و اهلل حضرت آیت .1
ه اند و مردم مسلمان این منطقه به خاطر مبارزات ب نی شناخته شدهس

 گیر ایشان احترام بزرگی برای آن حضرت قائلند.حق و پی
انقالب اسالمی ایران و  تنیاز و ضرورت مبرمی وجود دارد تا ادبیا .5

ایدئولوژی این حرکت به صورتی مدون در اختیار مسلمانان منطقه قرار 
لمانان منطقه اینک نیاز شدید به سیراب شدن از مس یگیرد. روح تشنه

این چشمه سار انقالبی دارد و در جستجوی مدلی برای انقالب اسالمی 
ست که ا ای فرصت فرخنده، هستندت خویش سؤاالو یافتن پاسخ برای 

ها اسالم اصیل و پر تحرکت بین مردم این منطقه و به ویژه جوانان آن
ایدئولوژی و استراتژی انقالب اسالمی ایران ، بینی د و جهانشوتبلیغ 

 ها روشن گردد.برای آن

های شیعه و جنبش اسالمی ایران تأثیر بسزائی در نزدیک ساختن گروه .1
خمینی را درباره کنار  امامسنی داشته است و مردم منطقه پیام 

گذاردن اختالفات شیعه و سنی و اتحاد با یکدیگر با جان و دل پذیرا 
 اند. شده

یجاد ارتباط مستقیم با مردم این منطقه و رفع شبهاتی که مطبوعات ا .3
اند بسیار ضروری و الزم  گرا برای مردم به وجود آوردهزده و یا چپ غرب

های این حرکت اسالمی هستند و  است. مردم خواهان دانستن واقعیت
اگر در آینده افرادی مأموریت این کار تبلیغاتی را به عهده بگیرند به 

را ها آن گی خواهند توانست مردم مسلمان منطقه را بیدار ساخته وساد
 .کنندبه شرکت درحرکت بزرگ اسالمی در تمام منطقه دعوت 

ترند و از تشکیالت و نظم  افتاده شیعیان نسبت به برادران سنی عقب .6
بلکه در ، کمتری برخوردارند. رهبری شیعیان اغلب در دست علما نیست

داران و ثروتمندان است که احیاناً  زمین، ذ اداریافراد با نفو اختیار
ای دائمی از ایران  غیرمذهبی نیز هستند. بسیار ضروری است که نماینده

های شیعی را اقشار و گروه یبه این کشورها اعزام گردد تا بتواند همه
در یک نظام واحد متشکل سازد. برخی از رهبران کنونی مذهبی 

 اند بهداشتهسطح نازلی از نظر فکری نگهشیعیان مردم را در یک 
ها از اسالم چیزی جز مراسم عزاداری محرم طوری که برخی از آن
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، عطف یتواند به عنوان یک نقطه شناسند. حرکت اسالمی ایران می نمی
این تحرک هم اکنون ) وجود آورده تحرک عظیمی را در بین شیعیان ب

که ابتدا رهبران مذهبی  اینمشروط بر  ،(ها بیشتر استدر میان سنی
دانند و یا خود را مردم می ینمایندهخود را  زعماها بسیج شوند. آن

( ناخوانا) ...پردازند کنند و به کالشی می مراجع معرفی میی نماینده
جلوگیری به عمل خواهد آورد و از دامن زدن اختالفات بین شیعه و 

 سنی جلوگیری خواهد نمود.

نسبت به هندوستان بیشتر  انقالبی مردم پاکستان به طور کلی ظرفیت .1
اند و نسبت به  بسیار عقب مانده، است. شیعیان هندوستان باالخص

حرکت در پاکستان و هندوستان باید ی اند. انگیزه نهامسائل ایران بیگ
توانند برای تشکیل  متفاوت باشد و درحالی که مردم پاکستان می

هندوستان مبارزه باید در جهت در ، حکومت اسالمی مبارزه کنند
تشکیل یک حزب اسالمی نیرومند و کسب قدرت سیاسی باشد زیرا در 

 هندوستان مسلمانان در اقلیت هستند.

ای که برای مردم پاکستان و هند مطرح بود به قرار  عمده سؤالسه  .1
 است:زیر

 ها در این جنبش دخالت دارند یا نه؟ آیا کمونیست -الف

سالمی پیروز گردد آیا این خطر وجود ندارد که اگر این جنبش ا -ب
 ؟کمونیستها وارد صحنه شوند و آن را منحرف سازند

 ؟ای جهت تشکیل حکومت اسالمی در دست هست یا نه آیا برنامه -ج
ها انقالب شود که همچون سایر کشورهایی که در آن بینی نمی آیا پیش

های  با فقدان طرح حکومت ایران( مانند پاکستان) اسالمی رخ داده است
رو شود و آن گاه انقالب اسالمی عقیم بماند و کم کم از ه اسالمی روب

 ؟مسیر خود منحرف گردد
ت تبلیغات شدید دولت ایران برای جلب حمایت سؤاالعلت وجود این 

 یتبلیغ کشورهای غربی برای یافتن مجوزی جهت مداخله، کشورهای غربی
دانشجویان چپی برای این که این حرکت را از های چپی و خویش و تبلیغ روزنامه

های  ست که مردم از جنبشا ایآن خودشان معرفی کنند و باالخره بدبینی
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ای از وقت ما صرف رفع این  گذشته برایشان به وجود آمده است. قسمت عمده
 شبهات و روشن کردن اذهان مردم در این موارد شد.

 3125بهمن ماه  3 -اكستان و هند هیئت بازدید كننده از پ               
 

توضیح: آقایان دکتر کمال خرازی و محمد سوری از اعضای شورای انجمن 
شورای نهضت  گروه فارسی زبان و عضو -اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا

 کشور در آمریکا بودند.  خارج از –آزادی ایران 
 

 حكم آقای خمینی به دكتر ضرابی -11
 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 1599صفر  19
 جناب آقای دکتر جلیل ضرابی 

به طوری که مسبوق هستید سفیر فاسد غیرقانونی طرفدار محمدرضا پهلوی 
خیانتکار که متصدی غاصبانه سفارت آمریکاست حاضر نشده است حتی بعد از 

 ی خود برداردهای مذبوحانهخلع شاه از سلطنت و فرار وی از ایران دست از تالش
های ایران در مراکز و کارمندان محترم سفارت ایران در واشنگتن و کنسولگری

 ی قانونی و ملی خود وی را نپذیرفته اند. مختلف آمریکا حسب وظیفه
احمد ، رضا صدر، لهذا بدین وسیله به جنابعالی و آقایان دکتر طباطبائی

کارمندان سالم و شود تا با همکاری شهریار روحانی مأموریت داده می، عزیزی
ها عالقمند به حیثیت و شرافت اسالمی و ملی در امور سفارتخانه و کنسولگری

سرپرستی نموده در حفظ اسناد و مدارکی که به ملت ایران تعلق دارند به هر 
دانید عمل بفرمایید. البته کارمندان محترم با جنابعالی و ترتیب که مقتضی می

 روح اهلل الموسوی الخمینی ند نمود.هیئت تحت نظر شما همکاری خواه
 

  3153 مرداد 50تحریفات خلخالی ها وپردازیپاسخ به دروغ-12
 بسمه تعالی 

 ی سالمسردبیر محترم روزنامه
اهلل خاطرات آیت»بعد از سالم. در یک سلسله مقاالت تحت عنوان 

رسد مطالبی عنوان شده است که یا که در آن روزنامه به چاپ می« خلخالی
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باشند. برای ی تهمت و افترا و دروغ مینادرست و خالف هستند و یا از مقوله
ها مطلع هستم و هایی را که از آنروشن شدن اذهان عمومی به تدریج آن قسمت

دهد و انتظار دارد بر طبق ذیالً توضیح می، شودیا شخصاً به این جانب مربوط می
 ها را عیناً منتشر سازید:وعات آنقانون مطب
 آمده است که:( 1511تیرماه  9سالم ) خاطرات 51ـ در شماره 1
شب نجف را ترک در نیمه، ... و آقای خمینی به اتفاق تعدادی از یاران»

عبارت بودند از آقای ، کرده و به بصره رفتند. همراهان آقای خمینی در این سفر
آقای رحمانی و آقای ابراهیم یزدی و آقای امالیی و شهید محمد منتظری و 

ها شب در بصره ماندند و صبح فردا به طرف .. آن... و.فردوسی پور و حاج احمدآقا
ها ناچار شدند که به بصره برگردند. فردای .. آن.مرز عراق و کویت رفتند، صفوان

به ، که در اختیارشان گذاشته شده بود، ها با یک هواپیمای نظامیآن، روز آن
 ..«..بغداد

اشتباه  6، که ربطی به خاطرات نویسنده ندارد، در این قسمت از نوشته
 که عبارتند از: ، وجود دارد

 شب نجف را ترک نکردند. آقای خمینی و همراهان نیمه اشتباه اول:
 ها صبح بعد از نماز و قبل از طلوع آفتاب حرکت کردند. آن

 : مرحوم محمد منتظری جزو همراهان در آن سفر نبود. اشتباه دوم
سره در همان روز به مرز صفوان رسیدند. نه آن که ها یکآن اشتباه سوم:

 شب را در بصره بمانند و روز بعد حرکت کنند.
: همه همراهان آقای خمینی قصد سفر به کویت را اشتباه چهارم

و برادران  راقمپور و امالئی و اینآقایان فردوسی، آقانداشتند. به جز حاج احمد
بقیه همه از مرز صفوان به نجف ، داران آقای خمینی بودندهمانیمهری که م

 برگشتند. 
ها و ساعت، : بعد از ممانعت مقامات کوینی از ورود به کویتاشتباه پنجم

، به صورت نیمه بازداشت در ساختمان مرکز اطالعات و امنیت شهر صفوان
که از ، پور رافردوسی آقا و آقایان امالئی وآقای خمینی و حاج احمدمات عراقی مقا

به بصره بردند. تا شب را در آن جا به سر برند. آقایان مهری به ، نجف آمده بودند
داری شدم تا فردا گاه مأموران امنیتی عراق نگهکویت برگشتند و راقم در بازداشت
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به ، به هتل بصره نزد آقای خمینی بردنداز بغداد اخراج شوم. روز بعد راقم را نیز 
 درخواست آقای خمینی.
جمعاً پنج نفر نه با یک ، و همراهان : آقای خمینیاشتباه ششم

شرکت هواپیمایی ، بلکه با هواپیمای غیرنظامی ـ مسافربری، هواپیمای نظامی
 عراقی به بغداد منتقل شدند. 

 ـ در همین شماره آمده است: 1
پان امریکن از ایران به فرانکفورت و از آن جا به عراق فرح با هواپیمای »

به دیدن آن آقا رفت و بار دیگر این اتحاد مثلث زر و زور و ، رفت و بدون مقدمه
 «تزویر خود را نشان داد.

العظمی مرحوم اهللشخص مورد نظر ایشان آیت، مسألهبا توجه به سوابق 
نظر از آن که با شواهد صرف، ندهحاج سید ابوالقاسم خوئی است. این بیان نویس

، با مواضعی که اخیراً، کند و نیاز به بررسی جدی داردتاریخی دیگر تطبیق نمی
قدر اعالم شده است تناقض دارد. نویسنده باید بعد از درگذشت آن مرجع عالی

 این تناقض را برای مردم روشن سازد. 
 ـ در همین قسمت از خاطرات آمده است:5
 «آقای خمینی در پاریس بود.، وزیر شدشریف امامی نخستهنگامی که »

اطالعات نویسنده از حوادث سیاسی بسیار ناقص است و حتی اهمیتی 
های وقت مراجعه کند و هر چه به ذهنش رسیده است نداده است که به روزنامه

وزیری به نخست 31شهریور  1در  بر قلم جاری ساخته است. شریف امامی
 وارد پاریس شدند.  1531مهرماه  11منصوب شد. آقای خمینی و یارانش در 

ـ نویسنده ارتباط و دوستی خود را با یک پلیس عکاس دولت فرانسه و 1
نویسد: هایش را شرح داده است. و با وجودی که میسفر وی را به ایران و مالقات

سی آشنا بود. و با اشاره و کنایه نه من زبان فرانسه بلد بودم و نه او به زبان فار»
 «.. اما او آدم بدی نبود..کردیمحرفهایمان را به هم تفهیم و تعارف می

معیار تشخیص خوبی و بدی در یک آدم چیست؟ اوالً ارتباط ایشان با یک 
پلیس دولت فرانسه چه بوده است؟ و ثانیاً سفر او به تهران و ادامه ارتباطش با 

 بوده است؟نویسنده از چه بابی 
های آقای خمینی با مرحوم اشراقی بود. نه با این ـ تنظیم وقت مالقات3

جانب. البته ایشان به دستور شخص آقای خمینی بدون نظر این جانب به هیچ 
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، شدنددادند و اگر هم به هر صورتی حاضر مییک از مراجعین غیرایرانی وقت نمی
 کردند.بدون حضور این جانب مذاکره یا مصاحبه نمی

لوشاتو و از آن ـ در مورد قضاوت نسبت به شخصیت افراد فعال در نوفل6
برداشت شخصی « ابراهیم یزدی مرموز و تودار بود.»جمله درباره این جانب که: 

ایشان به همان اندازه معتبر است که پلیس عکاس فرانسه در نظرشان آدم خوبی 
های اول بعد از پیروزی در سالبوده است. به عالوه ایشان در جریان انقالب و 

دار و مدافع سرسخت به مخالف اند و از طرفمورد اشخاص بارها تغییر نظر داده
دهد که نویسنده نیازمند تأمل بیشتر اند و این نشان میتغییر موضع داده، خوان

 در قضاوت درباره آدمیان است.
 ـ نویسنده آورده است که:1
 ه و گفت: آقایان بفرمائید بیرون من یک روز ایشان به مخابرات آمد»

خواهم تلفن کنم. من گفتم شما بفرمائید از جای دیگر تلفن کنید چرا آقایان می
پور نیز بودند. من از این .. و آقای فردوسی.خانه را ترک کنند؟ آقای صدوقیتلفن

دانست خیلی ناراحت شدم. او هم از من که او جسارت کرده و علما را نامحرم می
دلخور شد. من به نزد آقای خمینی رفتم و جریان را به خدمتش عرض کرم و 

 «گفتم برخورد خوبی با آقایان روحانیون ندارد.
خانه درست است. اما موضوع تلفن زدن من نبود. خود در تلفن مسألهاصل 

های چنین تمام تلفنآقای یزدی هم»اند که ایشان در پاراگراف جلوتر آورده
ها تماس های حساس را در اختیار داشت و شب و روز با آنو تلفن هاخبرگزاری

تلفنی بود  مسألهخانه استفاده کنم. بلکه بنابراین نیازی نداشتم از تلفن« گرفت.می
این یک تلفن محرمانه بود و شخص آقای  که گفته شده بود به آن جا خواهند زد.

آن جا را ترک ، رین در اتاقفرزندشان حاج احمدآقا را فرستادند تا حاض، خمینی
را با آقای خمینی مطرح  مسألهکنند و ترک کردند. نویسنده مدعی است که 

 اما در مورد جوابی که دریافت کرده است سکوت نموده است. ، ساخته است
این بنده برای علم و عالم واقعی اهمیت و احترام ، احترام به علما مسألهاما 

ین و عالم دینی باشد یا علم و عالم پزشکی فیزیک فراوان قائل هستم خواه علم د
دانم. و هر مالئی و هر عالمی را هم واجد اما هر معممی را عالم نمی یا ژنتیک.

مال شدن چه ، دانم. به قول معروفانصاف و صداقت و انسانیت نمی، تقوای الزم
 آدم شدن چه مشکل.، آسان
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 آمده است:( 11تیرماه  15شنبه ) خاطرات 51ـ در قسمت 1
.. برای استماع سخنان آقای خمینی .به ویژه جوانان، روزهای جمعه مردم»

 «کردند.آمدند و ایشان روزهای جمعه بعد از نماز سخنرانی میلوشاتو میبه نوفل
نویسنده روزهای شنبه و یکشنبه را که تعطیل آخر هفته در اروپاست با 

اطی کرده است. روزهای جمعه در روز جمعه که تعطیل آخر هفته در ایران است ق
، آمد. روی قرار قبلیلوشاتو میآن روز کمتر کسی به نوفل کار است و در روز، اروپا

که ، و توضیحاتی که برای آقای خمینی داده شده بود. ایشان روزهای شنبه
 کردند.بعد از نماز سخنرانی می، شدبیشترین جمعیت در محل حاضر می

 اطرات آورده است که: ـ در همین قسمت از خ9
بلکه در ایران هم من و ، در همان روزها معلوم شد که نه تنها در آن جا»

 «توانیم با هم سازگاری داشته باشیم.آقای ابراهیم یزدی نمی
اولین بار از ، شناسم. آشنایی من با اونویسنده خاطرات را نمی، راقماین
بشر در  خود به سازمان حقوقکه ایشان از محل تبعیدگاه  ای بودطریق نامه

و جمعیت ( از طریق جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر) آمریکا نوشته بود.
های .. آن را برای من فرستاده بود و من هم ترجمه آن را برای تمام سازمان.دفاع
 ها فرستادم.نظیر سایر نامه، المللیبین

اید حق به جانب ایشان باشد ش، اما در مورد تجربه سفر نامبرده به پاریس
توانیم با هم سازگاری داشته باشیم. این احساس دو طرفه بود. در پاریس که نمی

، دانشجو، صدها ایرانی، سازدر آن شرایط ویژه و حساس و پرهیجان و سرنوشت
کار و درس و زندگی خود را رها کرده و برای پیروزی مبارزات ، .. تاجر.استاد و

ریس آمده بودند و دست به دست هم داده بودند و هرکس کاری و ملت ایران به پا
داد. آن برادری که دکترای ای را به عهده گرفته بود و خالصانه انجام میوظیفه

یت آبدارخانه را پذیرفته مسؤولشیمی داشت و از هلند برای خدمت آمده بود و 
رفتاری به مشابه یک یک فرد عادی نبود که افراد به او تحکم کنند و با او ، بود

چی داشته باشند. برای این جانب و بسیاری از کسانی که آن روزها ناظر قهوه
آور بود که فرد بسیار دردناک و تعجب، لوشاتو بودندهای نوفلحوادث و فعالیت

، نمودبایستی رعایت احترام کسوت روحانیت خود را میمعممی که به هر حال می
بر سر پیاز یا چای ، ارجی ناظر بر صحنه و صدها ایرانیها خبرنگار خدر حضور ده
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آشپزخانه گالویز شود و کار به شکستن سر طرف دعوا و فحاشی  مسؤولبا 
 .. آبروریزی شود. .بینجامد و

من به حضرت آقای خمینی عرض »ـ در همین قسمت آورده است: 11
 ..«.دهدبا دخترها دست می( یزدی) کردم که ایشان

، دخترها نبوده است. شما به آقای خمینی خالف گفته بودید اوالً با همه
دست دادن با چند  مسألهایشان از من توضیح خواستند و من هم توضیح دادم. 

، ساله 63حدود ، خبرنگار زن خارجی بود. از جمله خانم خبرنگار نیویورک تایمز
شد که  ها مقدم در دست دادن شده بودند. و بعد از توضیحات روشنکه خود آن

اشکال شرعی هم بر آن مترتب نبوده است. تنها توصیح ایشان این بود که شما 
آیند توجه کنید. برخی از روحانیونی که به ها که به اینجا میباید به ذهنیت آن

 فهمند. از باب اجتناب از موضع تهمتآیند مسائل را درست نمیاینجا می
 االمکان استنکاف بشود بهتر است. حتی

، نویسنده خاطرات که باالجبار به حجم عظیم کارهای تبلیغاتی اما
که همه روزه در ، تلویزیونی، رادیویی، های مطبوعاتیمصاحبه، دیدارهای سیاسی

آن ، نمایدنماید و به نقش فعال این جانب نیز اقرار میاعتراف می، جریان بوده
سلمان را دیده بود؟ و فقط دست دادن با یک یا چند زن غیرم، همه را ندیده بود

 باید بگویم:
 بنیاد مكن تو حیله و دستان را         گر می نخوری طعنه مزن مستان را 
 صدكار كنی كه می غالم است آنرا    تو فخر بدین كنی كه من می نخورم

پا بر ، اگر به دلیل تلفن و پیاز و غیره از فرد یا افرادی دلخور شده بودید
 کند. و دین خدا را هم بهانه قرار ندهید:را دوا نمی حق گذاشتن درد درون شما

 ( فردوسی) بجویند و دین اندر آرند پیش     زیان كسان از پی سود خویش  
بد نیست این را هم متذکر شوم که یکی از مدرسین محترم حوزه علمیه 

به دانشجویان مسلمان اعضای انجمن ، قم که قبل از انقالب به آمریکا آمده بود
که تمامی تالش ما بر آن بود که هویت ، اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا

توصیه کرده ، ایرانی ـ اسالمی خود را حفظ کنند و به کثافات محیط آلوده نشوند
حتی صیغه هم الزم ندارند. ، های آمریکاییبودند که: برای رابطه با دخترها و خانم

حال جنگ و مبارزه هستیم و هر کجا به زنان  با آمریکا در( ملت ایران) چرا که ما
 !!! کنندرا پیدا می« ما ملکت ایمانهم»آنان دسترسی پیدا کنیم حکم 
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 های دیگر خاطرات نیز مطالبی آمده است که انشاءاهلل در در قسمت
 های بعدی خواهم نوشت. نامه

با آرزوی توفیق همه کسانی که خالصانه برای بهروزی ایران و پیروزی 
 کنند.اسالم کار می

  11،3،11تهران ـ ـ  دكتر ابراهیم یزدی                                            
 

 3351نوامبر  -فرازهائی از مصاحبه خبرنگار نیویورك تایمز-11
 ( 3125آذر)

اهلل خمینی رهبر مذهبی ایرانیان كه سمبل نوامبر ـ آیت 1پاریس »
امروز گفت او مردم را به جنگ در ایران دعوت مقاومت در برابر شاه است. 

 «.می كند اگر شیوه مبارزه سیاسی كنونی به نتیجه نرسد
جو سیاسی ، نقل چنین مطلبی در اولین پاراگراف گزارش این خبرنگار

دهد و آن ترس و نگرانی از جنگ داخلی در محافل دیپلماسی آمریکا را نشان می
. و به همین دلیل معتقد بودیم که اعالم جهاد را ایران است. ما این را می دانستیم

و لی با مبارزه سیاسی کار را ، بر سر آنان نگه داشت شمشیر دموكلیسباید مثل 
ها استفاده و ها از شروع جنگ داخلی بیم داشتند. باید از بیم آنتمام کرد. آن

قای شرایط ملت را با همین مبارزات سیاسی بر دشمن تحمیل کرد. نقل بیان آ
سیاسی  نشانه تشخیص درست در یک درگیری، خمینی در اولین قسمت مصاحبه

 دهد:شدید است. گزارش ادامه می
كردم كه آیا استقرار یک دولت نظامی احتمال جنگ داخلی را  سؤال»

ایم كه ما بیشتر نكرده است؛ آقای خمینی جواب داد: ما در گذشته گفته
نتوانند جنبش ما را سركوب نمایند و های نظامی امیدواریم این قدرت

ما را به اهداف خودمان ، شیوه سیاسی، اینكه شیوه كنونی مبارزات ما
های دیگری ها كار نكنند. مسلماً ما روشاما اگر این شیوه، خواهد رسانید

 «.را برای حل مشكل جستجو خواهیم كرد
 . «بله :دوی جواب دا، كردم آیا این بدان معناست كه جنگ داخلی سؤال»

 :خبرنگار سپس وضع مسکن آقای خمینی را گزارش داده است
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، ابراهیم یزدی، اهلل از طریق یک مترجمدر این مصاحبه كوتاه آیت»
ای نمای سخن می گفت او در یک خانه، كه در هوستن تحصیل كرده است

، سرخ رنگ در حوالی پاریس كه حدود یک ماه قبل كه وارد پاریس شد
است. مبلمان خانه از اتاق پذیرایی برچیده شده است. و مسكن گزیده 

های كف اتاق با قالی و پتو پوشیده است. اما كاغذهای دیواری اتاق با طرح
ای اهلل عمامههای آبی و صورتی ذوق فرانسوی را حفظ كرده است. آیتگل

سیاه و عبایی سیاه و قباده ای خاكستری و پیراهنی سفید در بر كرده بود 
چهار زانو بر زمین نشسته و به دیوار تكیه كرده بود. چشمان كوچک و و 
نفوذش را معموالً به زیر انداخته بود و فقط گاهی یک نگاه سریعی به  با

كننده هم خواسته شده بود كه اندازد. از مصاحبهكننده خود میمالقات
د ها با یک پارچه سفیها و پوشانیدن سر و شانهبعد از درآوردن كفش

به داخل اتاق برود و بر ، ها بیرون بودبه طوری كه فقط چشم، بزرگ مربع
سال ذكر شده است. اما یزدی  51اهلل اگر چه سن آیت! زمین زانو بزند
رنگش سال دارد. اما پیشانی بلند و صاف او و پوست بی 10گفت كه حدود 
دون صدایش آرام و ب، كندنمود. وقتی صحبت میتر میسن او را جوان

. و انگشتان دراز خود را كه ناخنهایش ( ژستی) گونه حركتی استهیچ
 «تمیز و كوتاه است به هم گره زده است.

های زیادی بود كه نوشته شده ت و پاسخسؤاالمصاحبه تكمیل »
او گفت كه شخصی را برای اداره  های او خیلی دقیق بودند.بودند. جواب

در نظر دارد. اما گفت كه او را بعداً  در صورت سقوط شاه ،نظام جدید ایران
عنوان باالیی است در میان ، اهللآقای خمینی ـ آیت معرفی خواهد كرد.

گفت كه روابط با ایاالت متحده مثل سایر كشورها خواهد ، روحانیت تشیع
اما اگر چنان چه سیاست ، «بین دو كشور مستقل وجود دارد»كه ، بود

مسلماً هرگز ، ن هست ادامه پیدا كنندآمریكا به همین صورتی كه اكنو
 «مورد قبول ما نخواهد بود. 

به آن معناست كه او پافشاری خواهد  كردم كه آیا این پاسخ سؤالمن »
ت باید سؤاالكرد كه آمریكایی باید بروند؟ مترجم اعتراض كرد كه 
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مرا  سؤالت نوشته شده باشد. اما به هر حال دو سؤاالچهارچوب همان 
 اهلل ترجمه كرد و او جواب داد: برای آیت

آن آمریكاییانی كه در ایران هستند تا در امور داخلی ما مداخله 
در پاسخ به «.حضورشان در تعارض با استقالل ماست و باید بروند، كنند
، ل خواهد كردشده درباره سیاست نفت كه او اعمانوشته  سؤال یک
شود حمله حاضر مصرف میكه درآمد نفت در حال  ایاهلل به نحوه آیت

فایده و بی»: هایی كه او گفتكرد و آن را محكوم نمود و در مورد پروژه
، اسلحه نظیر خریدهای عظیم، خطرناك و ناسالم برای كشور ما هستند

این سیاست بدون شک قابل « كه نفعی برای اكثریت مردم فقیر ما ندارد.
شد. فروش و تولید نفت بر قبول نخواهد بود و به كلی تغییر داده خواهد 

تر وقتی برای توضیح بیش اساس منافع و مصالح ملت ما خواهد بود.
اهلل این آیت معنای بیان»آقای یزدی ـ مترجم ـ گفت كه ، اصرار كردم

است كه سیاست كنونی فروش نفت غیرقابل قبول است اما تغییرات باید 
-در حالی كه آیت«. ی انقالب بررسی شده و اجرا گرددتوسط دولت آینده

كرد كه شاه باید برود و نظام می اهلل هم چنان درخواست خود را تكرار
تنها در پاسخ به یكی ، بدهد« جمهوری اسالمی»شاهنشاهی جایش را به 

در  اهلل كمی معلوم می شود.آیت االت بود كه نوع حكومت مورد نظرؤاز س
، های عرب خواهند داشتملت ها بای روابطی كه آندرباره سؤالپاسخ به 
هایشان ها سیاست های آنان راضی نیستیم. آنما از سیاست»او گفت: 

ها كنند اگر دولتاسالمی نیست. و اصول عدالت اسالمی را رعایت نمی
نگرش ما ، اصول اسالمی را بپذیرند و با مردم خود را با عدالت رفتار كنند

ها نزدیک ما به آن، مردم عربها برادرانه خواهد بود. اما در مورد به آن
ت بیشتر سؤاالمصاحبه اجازه  در كنیم.هستیم و احساس برادری می

ال كردم ؤاما پس از اتمام مصاحبه از یزدی س !دادندنمی روشن گرانه را
 او گفت بله برای تمام، های عربی استاهلل تمامی دولتكه آیا منظور آیت

از ، های مذهبی كه اقلیت :گفتاهلل آیت های عربی یكی هستند.دولت
در جمهوری اسالمی مورد حمایت عدالت ، جمله مسیحیان و یهودیان
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اسالمی قرار خواهند گرفت و در انجام مراسم مذهبی خودشان آزاد 
بودن حكومت « جمهوری»اهلل در آیت صرف نظر از اصرار خواهند بود.

در فرانسه خیلی بیانات متعدد آقای خمینی ، و شركت مردم در آن، آینده
خواهد در ایران برقرار سازد پرداخته می كم به مشخصات حكومتی كه

گویند است. آقای یزدی و سایر اعضای گروه خمینی در پاریس مدام می
جواب ، رسداما وقتی به جزئیات می اهلل خیلی روشن است.كه موضع آیت

اساس  باید بر یا این كه! این بستگی به مردم دارد: معموالً این است كه 
 «.مصالح مردم باشد

زنند. در معموالً در صحن باغ زائرین و مریدان بسیاری پرسه می»
«. اهلل خمینی سخنگو نداردآیت»دیوار باغ تابلویی زده شده است كه 
 كشند.ها در كنار جاده انتظار میبسیاری از عكاسان و خبرنگاران ساعت
لوشاتو پراكنده دهكده آرام نوفلدو اتوبوس پلیس فرانسه در اطراف 

ها در واكی هستند تمامی اشخاص را زیر نظر دارند. و گاهی اوقات آن
ها در كار اشخاصی كه نكنند. اما آهای دستی نجوا میسیمتاكی یا بی

 «كنندروند دخالتی نمیآیند و میمی
 

 3153مهر  پاسخ به خلخالی - نامه به روزنامه سالم -15

 بسمه تعالی
 بعد از سالم سردبیر محترم روزنامه سالم

در یادداشتی تحت عنوان  11،1،11ی روزنامه سالم در شماره مورخه
اساس است. بنده مطالبی را به چاپ رسانیده که بی« اهلل خلخالیتوضیح آیت»

شود تقوای نویسنده جاری میمایل نبودم که بار دیگر به مطالبی که برقلم بی
چون ایشان به بهانه جواب و توضیحات ادعاهای جدیدی را مطرح جوابی بدهم اما 

 ی سالم درج گردد.ها بر طبق قانون در روزنامهجواب آن باید بنابراین، اندساخته
  آقای افجعی مرحوم( یزدی) ایشان»ـ در این نوشته آمده است: 1

های را به بیت آقای خمینی فرستادند و وجوهات و پول( ای درست استافجه)
 «ها چه شد؟گوییم آن پولزیادی را دریافت داشتند. ما می
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هایی را مستقیم یا غیرمستقیم اوالً ـ اگر رهبر فقید انقالب وجوهات و پول
ثانیاً ـ نام  فرستادند هیچ ربطی به آقای صادق خلخالی ندارد.برای این جانب می

های نقدی در ء و پولای است. ثالثاً ـ اشیانیست بلکه افجه« افجعی»آن مرحوم 
جریان انقالب از منازل طاغوتیان و یا مراکز دیگر دولتی ربوده شده بود که توسط 

ی علوی تحویل داده شده بود. آقای خمینی مردم به دفتر آقای خمینی در مدرسه
ای ها به خزانه دولت داده شود. مرحوم افجهاز بنده خواستند ترتیب تحویل آن

ها را تحویل وزیری شده بود و مأموریت یافت که آنستامور مالی نخ مسؤول
های ذیربط انتقال دهد. آن مرحوم تمامی آن اشیاء و نقود را طی ناگرفته و به ارگ
دریافت ، گیرندگان رسیددهندگان و تحویلای که به امضای تحویلصورت جلسه

ه به حساب برخی به موزه و بقی، نمود برخی از آن اشیاء به خزانه بانک مرکزی
وزیری حفظ و ها تماماً در نخستوزیری واریز گردید. اسناد آن نقل و انتقالنخست

ها مراجعه کند. این تواند به آنشده است. هر کس مایل باشد مینگهداری می
وزیری آشنا شدم. اما تمام ای برای اولین بار در نخستجانب با مرحوم افجه

امانت و اخالص در ، از او به نیکی، شناختندمیکسانی که آن مرحوم را از نزدیک 
 کنند. عمل یاد کرده و می

چطور شد که شما صبح زود در نجف حین »ـ در نوشته آمده است: 1
حرکت آقای خمینی به آن قافله بزرگ ملحق شدید با این که از ماجرا کسی خبر 

 ..«..نداشت
ازی به طرح این اگر نویسنده به توضیحات قبلی بنده توجه کرده بود نی

این جانب را از تصمیم رهبر ، االسالم والمسلمین آقای دعائیسوال نبود. حجت
فقید انقالب مبنی بر ترک نجف مطلع کردند و از طرف ایشان پیغام دادند که هر 

از حضور این جانب در آن ، چه زودتر به نجف بروم. رهبر فقید انقالب به دفعات
 نموده بودند.  سفر تعبیر به یک امداد غیبی

باید بگویم با صرف »ی خود آورده است: ـ آقای صادق خلخالی در نوشته5
 «شود.گونه مطلبی اثبات نمیادعا و بدون شاهد و بینه هیچ

عجیب  ارم.زگمن از خداوند متعال برای جاری شدن این مطلب از آن قلم سپاس
های انقالب بوده دگاهدا ها حاکم شرعاست از کسی که ادعای اجتهاد دارد و سال

است و برای توجیه اعمال خود مرتب به فرامین شفاهی و کتبی آقای خمینی 
 تهمت، کندشود و با کمال جسارت علیه افراد ادعانامه صادر میمتوسل می
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، های زشت و قبیح به افراد محترمنسبت، گویدناسزا می، کندتوهین می، زندمی
 طالقانی در شورای نظارت بر انتخابات شهر سنندجاهلل ی مرحوم آیتحتی نماینده

خواهد؟ این گناهی میها شاهد و بینه برای اثبات بیدهد از آنمی( ماه دکتر پرتو)
های معروف بلخ بوده است. از این خاطرات و اعترافات بهتر از روش و شیوه دادگاه

زیر ، را در آن دورههای انقالب توانست اعتبار احکام و اعمال دادگاهاین کسی نمی
 ال ببرد. ؤس

مطالب مورد نظر خود را ـ چون آقای صادق خلخالی در این توضیحات 1
ال متقابالً سؤ، انداند و درخواست سعه صدر کردهال مطرح کردهبه صورت سؤ

 سازم:بسیاری از مردم را در این جا مطرح می
زیادی را آقای خلخالی به عنوان حاکم شرع اموال منقول و غیرمنقول 

ها دخل و تصرف کرده است. آیا ممکن است ایشان از کم و کیف نمصادره و در آ
و این ، چگونگی مصرف آن ها، سرنوشت آن ها، از منقول و غیرمنقول، این اموال

برای اطالع ، که آیا اصوالًٌ صورت این اموال در دفتری ضبط و نگهداری شده است
 مردم گزارشی را منتشر سازند؟

اگر در صورت ظاهر »ی آقای خلخالی آمده است که: ن در نوشتهـ چو3
مهم نیست. مهم این است که احتجاج پیش خداوند تمام ، احتجاج تمام شد

ی احتجاج اول بگویم که تالش گسترده برای ملکوک کردن به پس درباره« شود.
رده و مانده است. اگر چه مردم ایران از هر قشری به حقایق پی ب ناحق ما عقیم

شوند و ما در پیشگاه ملت روسفید هستیم لکن تر میو هر روز روشن، برندمی
تر روسفیدی در نزد خداوند باری تعالی است. اما درباره احتجاج نهایی آقای مهم

هایش چند حدیث از معصومین نقل ی قضاوتدرباره، خلخالی در پیشگاه خداوند
 کند.کنم و امیدوارم سالم آن ها را حذف نمی

من جعل نفسه قاضیاً بین الناس »فرمود: ( ص) ـ رسول گرامی خدا 1،3
هر آن کس که خویش را به منصب قضاء میان مردم برآورد « فقد ذبح بغیر سکین.

 بدون کارد خویشتن را سر بریده است.
یا شریح قد جلست مجلسا الیجلسه »فرمود: ( ع) ـ موالی متقیان علی1،3

ای که جز ای شریح تو بر مسندی نشسته( پس) «شقی. اال نبی او وصی نبی او
 نشیند.ای بر آن مسند نمیپیغمبری یا وصی پیغمبری یا شقی
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و در جای دیگر: لو یعلم الناس ما فی القضاء ما قضوا فی ثمن بعره. اگر 
 دانستند حتی درباره پشکل اشتری قضاوتیت قضا را میمسؤولمردم خطر 

 کردند.نمی
القضات اربعه ـ ثالثه فی النار و واحد فی »فرمود: ( ص) قـ اما صاد 5،3

اند: سه طبقه مستوجب دوزخند و یک طبقه قضات چهار گروه« ...الجنه و الخ
سزاوار بهشت. اما آن سه گروه که مستوجب دوزخند نخست قضاتی هستند که 

از کنند و دیگر قضاتی که ندانسته و دانسته و از سر عمد در صدور حکم ستم می
کنند. و اما دارند و سوم قضاتی که ندانسته به حق حکم میسر جهل ستم روا می

 آن یک طبقه سزاوار بهشتند قضاتی هستند که از روی علم به حق داوری 
 یزدی دكتر ابراهیم   با سالم بر بندگان شایسته حق.    کنند. می

 
 ار انگلیسی با نویسندهی یک خبر نگبخشی از مصاحبه -  11

اهلل روزی به ایران باز خواهند گشت و ـ با فرض این که حضرت آیت9س 
خواهند خالء قدرت سیاسی موجود را پر کنند؟ چگونه می، شاه دیگر زنده نباشد

 احتمال کودتای نظامی چقدر است؟
ج ـ پس از سرنگونی شاه هیچ خالء قدرت سیاسی وجود نخواهد داشت. 

یاسی موجود در ایران را ایجاد کرده است. ی حکومت شاه است که خالء سادامه
ایران به سر آمده  یمسألهدوران کودتای نظامی به عنوان یک راه حل مؤثر برای 

ارتش بیش از پیش ، های خارجی چنین کودتایی را سازمان دهنداست. اگر قدرت
آمد. بنابراین کودتای  خواهد در ی خارجیبه یک نیروی وابسته و تحت سلطه

 الء قدرت سیاسی را در ایران تشدید خواهد کرد. نظامی خ
اهلل خواستار سرنگونی رژیم کنونی و جانشین شدن آن ـ حضرت آیت11س 

 اند. به وسیله یک حکومت جمهوری را اعالم کرده
جـ هدف ما استقرار یک حکومت جمهوری اسالمی است که براساس آراء 

با توجه به شرایط کنونی ، را عمومی استوار است. شکل و نوع نهایی این حکومت
 خود مردم تعیین خواهند کرد. ، ی ایرانجامعه

ـ در ایران حکومت جمهوری از نظر قانون اساسی غیرقانونی خواهد 11س 
اهلل تغییر خواهند را حضرت آیت 1916های دیگری از قانون اساسی بود. چه جنبه

 داد؟
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طنت در قانون اساسی ج ـ تعیین نوع حکومت از حقوق مردم است. اصل سل
 لغو خواهد شد.  1916

اهلل این ایده را قبول دارند که در میان جوانان ـ آیا حضرت آیت 11س 
آیا اگر کسی دیگر پیدا  اند و شاه چنین موقعیتی ندارد؟ ایرانی بسیار مورد عالقه

 آیا ایشان فکر، اهلل باشندشود که در مخالفت با شاه پیشروتر از حضرت آیت
 توانند موقعیت خود را حفظ کنند؟کنند که میمی

آگاهی و بیداری سیاسی  مسألهی دو فرد نیست. بلکه مقایسه مسألهج ـ 
و هویت ایرانی و اسالمی این مردم و معیارهای اسالمی آنان  مردم سرزمین ماست

مورد قبول مردم قرار ، است. هر کس براساس این ضوابط در کنار مردم گام بردارد
 گرفت و مردم پسند خواهد شد.  خواهد

 اعتمادند. ها بیاهلل نسبت به کمونیسترسد حضرت آیتـ به نظر می15س 
حزب توده است که ایرانیان ، ترین احزاب کمونیست ایرانج ـ یکی از قدیمی

هایی هم هستند که وابسته به عموماً به این حزب اعتمادی ندارند. اما کمونیست
 حزب توده نیستند. 

 
 پی بی اس آمریكا  میزگرد سرتاسری تلویزیون -13

 25آذر  51، 15دسامبر   35       
دولت کارتر با یک تنگنا و ، خیره شب ب :( روبرت مک نیل) گوینده        

رو شده است. هفته پیش ه ب دوراهی نامطلوبی در ایران رو
جمهوری طی سخنانی اعالم امیدواری کرد که شاه ایران از  رئیس

سالم ، های وسیعی که برای سرنگونی وی در جریان است فعالیت
بیرون خواهد آمد. امروز آقای کارتر حمایت و پشتیبانی خود را از 

بینی خود  پادشاه گرفتار جنگ داخلی در ایران اعالم داشته و پیش
 با این حالقابل اطمینان دانست. ، را که شاه باقی خواهد ماند

ان تقلیل نیافته است. به دنبال دو روز ن در ایرامبارزات مخالف
ای که رهبران مسلمان سازماندهی کرده  سابقه تظاهرات آرام و بی

این تظاهرات به خشونت کشیده شد و ، شب گذشته و امروز، بودند
پلیس به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرد. دولتیان تعداد کشته 

دارند که  ن اظهار میااما منابع مخالف، نفر اعالم کردند 6شدگان را 
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اند. امروز تولید نفت که رگ حیاتی برای  تعداد بیشتری کشته شده
سالمت اقتصاد ایران است به یک چهارم حجم معمولی خود تنزل 

این است آیا اعتماد کارتر یک خوش باوری است  سؤالیافته است. 
 دهد: نگری؟ خبرنگار ما از واشنگتن گزارش می یا واقع

امروز صبح در یک ، جمهوری : کارتر رئیس( گالت -شارلین هنتر) خبرنگار      
 اوضاع ایران چنین گفت:  ی کنفرانس مطبوعاتی درباره

من کامالً انتظار دارم که شاه ایران بر اریکه قدرت باقی خواهد »
ماند و مشکالت ایران حل خواهند شد. اگر چه اتفاقات و 

خواهیم که  ا مطمئناً میآوری رخ داده است و مهای تأسف خونریزی
ای که  کنم که سقوط و فاجعه ها اجتناب شود. من فکر میاز آن

تحقق نخواهد پذیرفت. شاه ، کنند بینی می برخی منابع پیش
حمایت و اعتماد ما را دارد. ما هیچ نظری به دخالت در امور داخلی 
ایران و جلوگیری از دخالت دیگران نداریم. وضعیت مشکل ایران به 

گردد و های خارجی ایراد می ای که از ملت لیل بیانات کنترل نشدهد
تر گردیده است. این  وخیم، کند خشونت و حمام خون را ترغیب می

انگیز است و من امیدوارم که بعد از چیزی است که واقعاً رقت
قطع شود. بهتر ( منظور محرم است. م) گذشت این ایام مقدس

 1311شود که مردم ایران برای مدت  است که این نکته خاطرنشان 
قادر به حفظ و ، های دیگر روی زمین شاید به اندازه عمر ملت، سال

اند. البته تغییراتی همراه با خشونت در  انسجام و اداره خود بوده
ها نیز دارای تاریخی از قدرت اداره اما آن، ها بوده است حکومت
کنم که اوضاع  می همین علت و عوامل دیگر فکره . بهستندخویش 

 به راه خواهد شد. ایران با موفقیت رو
کننده رئیس  : خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد که عبارت محکومخبرنگار

به وضوح « های خارجی ای از ملت ایراد بیانات کنترل نشده»جمهوری  
دكتر دارد. ، اهلل خمینی رهبر مذهبی تبعیدی در پاریس اشاره به آیت

اهلل خمینی است که به آمریکا  یکی از نزدیکان آیت، ابراهیم یزدی
اهلل  جمهوری کارتر به آیت آیا به نظر شما رئیس، آمده است. دکتر یزدی

 خمینی اشاره کرده است؟
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اهلل خمینی  کنم. خیلی واضح است که او به سخنان آیت چنین تصور می  : یزدی
 ده است.کراشاره 

 ن چیست؟العمل شما در مقابل آ : عکسخبرنگار
، جمهوری کارتر راجع به تاریخ صحبت کرده است از آن جا که رئیس   یزدی: 

بهتر است من هم مطلبی را از تاریخ آمریکا برای او یادآوری کنم. 
جمهور آمریکا انتخاب  عنوان اولین رئیسه که جورج واشنگتن ب زمانی

شده پادشاه انگلیس پرسید که آیا جورج واشنگتن شاه آمریکا ، شد
او رئیس جمهور است و هر چهار سال ، است؟ به او جواب داده شد خیر

یکبار عوض خواهد شد. پادشاه انگلیس گفت: این غیرممکن است. 
کشور بدون پادشاه غیرممکن است زنده پابرجا بماند. حال آقای کارتر 

این است که آیا وی پیام ملت  الؤس، به وضعیت ایران اشاره کرده است
دریافت کرده است؟ شاه اعتراف کرد که پیام انقالب ملت ایران ایران را 

اما پاسخی جز با گلوله به آن نداده است. پیام ملت این ، را شنیده است
ما این استبداد را که توسط کودتای ، خواهیم است که ما سلطنت نمی

 خواهیم. به ما تحمیل شده است نمی 1935سیای آمریکا در 
جمهوری کارتر از  کنید عواقب حمایت بدون تردید رئیس : شما فکر میخبرنگار

 شاه چیست؟
فقط یک راه بیشتر نیست. ملت یکپارچه قیام کرده است و هیچ ، خوب  : یزدی

قدرت یا ابرقدرتی قادر نیست ملتی را از درخواست آزادی انتخاب 
سیاسی موردنظر برای کشورش بازدارد. چه آقای کارتر شاه را حمایت 

کند مردم ما نظام کنونی را نخواهند پذیرفت. تظاهرات عظیم و بکند یا ن
وسیع و آرام دو سه روز گذشته در واقع رفراندومی بود که به رژیم 

 کنونی رأی منفی داد.
حمایت کارتر از شاه آیا نگرش مردم نسبت به رژیم  ی : در صورت ادامهخبرنگار

 یابد؟ می به رئیس جمهوری و ایاالت متحده نیز انتقال، کنونی
قطعاً. این اولین بار نیست که رئیس جمهوری کارتر از شاه ، قطعاً   : یزدی

کند. وی که خود را به عنوان یک قهرمان حقوق بشر به  حمایت می
افکار عمومی معرفی کرده و با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری 

که قتل عام عمومی مردم ( م -شهریور 11) در شب جمعه سیاه، رسید



   

  

 618 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

در یک تماس تلفنی از شاه حمایت کرد. این خیلی عجیب ، انجام شد
 ! ! است

شما اعالم کردید ،  خمینی در ماه دسامبراهلل در اولین تماس ما با آیت خبرنگار:
که هیچگونه تماسی با مقامات آمریکایی نداشته و ندارید. آیا از آن زمان 

 تاکنون در این زمینه تغییراتی انجام گرفته است؟
 وجه. به هیچ، خیر    یزدی: 

ای برای تماس با مقامات  آیا برنامه، : حال که شما در اینجا هستیدخبرنگار
 آمریکایی دارید؟

 خیر. یزدی:
 : به نظر شما ایاالت متحده در این موقعیت چه موضعی باید اختیار کند.خبرنگار

خواهند اعتبار خود را  میخواهیم که اگر  اوالً ما از مردم آمریکا می، خوب  : یزدی
به حکومت خویش فشار آورند تا از حمایت رژیم ، در جهان حفظ کنند

آمریکائیان و  یارتش تعلیم یافته  بااستبداری و فاسد شاه که مردم را 
دست بردارد. آمریکائیان قطعاً ، کشد های آمریکایی می مجهز به سالح

 باید حمایت از شاه را متوقف سازند.
 متشکرم.: خبرنگار
رئیس جمهوری کارتر عدم خشنودی خود را از بازدهی اطالعات آمریکا  گوینده:

های مهم و  هستند که تماس یدر ایران ابراز داشته است. اما آمریکائیان
 مدیرکه ، زونیس ینمارووسیعی در ایران دارند. از جمله آقای 

زونیس به . آقای استدانشگاه شیکاگو  یتحقیقات خاورمیانه یمؤسسه
از ، ای به ایران که طی آن با هرکستازگی بعد از یک سفر دوهفته

، صحبت کرده، کارگر ساختمانی گرفته تا رهبران مذهبی و شهبانو
در پاریس مالقات ، برگشته است. در سر راه بازگشت خود از ایران

ماروین زونیس با آقای )  خمینی داشته است.اهلل طوالنی با آیت
 ( یدار نداشته است. ا.ی.خمینی هرگز د

 یوی امروز به واشنگتن آمده بود تا مقامات وزارت امور خارجه را درباره
 چه دیده و شنیده مطلع سازد.  آن
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باوری آقای کارتر مبنی بر باقی ماندن  آیا شما برای خوش، دکتر زونیس
 اساسی قائل هستید؟، شاه بر مسند قدرت

بعید است که برخی تغییرات قابل توجه در خیلی ، : به تصور منماروین زونیس
سیستم سیاسی ایران داده شود که مفید نباشد. خیلی روشن است که 

حکومت شاه  ی ادامه درداخل ایران تمامی اقشارجامعه مخالفت عمده با
های سیاسی خواهند توانست شاه  این نیست که چه فرمول مسألهدارند. 

ن است که آیا او در قدرت باقی بلکه ای، را در مسند قدرتش حفظ کنند
 خواهد ماند یا خیر.

 شکی دارید؟( ماندن شاه) : آیا شما در این امرگوینده
 قطعاً، شاه داریم ی: با توجه به شناختی که ما از شرایط سال گذشتهزونیس

غیرممکن است. به هرحال وضعیت در سال آینده به هر ( ماندن شاه)
 رسد. شکلی مشکوک به نظر می

سلطنتی را  یشما خانواده، کردید: شما با علیاحضرت همسر شاه مالقات دهگوین
 بین یا بدبین یافتید؟ خوش

، برم. به نظر من یک از این دو تعبیر را به کار نمی  : خوب. من هیچزونیس
العاده درگیر  مضطرب و گیج بود. او فوق، العاده نگران علیاحضرت فوق

که به همسرش اجازه دهد در  آن برای، بود حل سیاسی اجرای یک راه
 .بماند  در ایران باقی  آینده به عنوان یک شاه مشروطه

سخنان پیشین خود را مبنی بر ، ای که آقای کارتر دوهفتهی : در فاصلهگوینده
با گفتار ، عدم اعتماد و تزلزل نسبت به بقای شاه اظهار داشته بود

 امروزش آیا چیزی تغییر کرده است؟
، آن چیز حساسی که تغییر کرده و مرا بسیار ناراحت ساخته، خوب زونیس:

جمهور از تظاهرات دو روز عاشورا به  ظاهراً تفسیری است که رئیس
دکتر یزدی  عمل آورده است. در فیلمی که شما نشان دادید و

آمیز آن روزها سرتاسر ایران مملو از تظاهرات مسالمت، توضیحاتی داد
آمیز بوده  میدوارم که این تظاهرات چون مسالمتها نفر بود. من امیلیون

و خشونت به همراه نداشت و جوی خون به راه نینداخت این جور 
ان را پشت سر گذاشته است. من فکر کنم این فتفسیر نشود که شاه طو
 است.بسیار غلط ، اند سلطنت شاه را پذیرفته یتفسیر که ایرانیان ادامه
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 چیست؟( اهرات گستردهتظ) : پس تفسیر صحیح آنگوینده
 : برداشت من این است که عدم اعتمادی بسیار عمیق و اساسی نسبت بهزونیس

وجود دارد که مانع پیدا شدن یک فرمول سیاسی جدید با  اعلیحضرت
( تظاهرات وسیع) . اینشود نقشی به عنوان شاه مشروطه برای وی می
باقیماندن شاه ای نسبت به  قطعاً به معنای آن است که مخالفت گسترده

 وجود دارد.، به صورت سالهای گذشته
یابی مجدد دردناکی در واشنگتن در  اید که یک ارزش : آیا شما حس کردهگوینده

خیلی حساس د بای های شما نسبت به چنین امری  آنتن، جریان باشد
 باشند؟

کنم یک تجدیدنظر دردناکی در واشنگتن در جریان  من فکر می، بله زونیس:
در چهارچوبی که ، های حکومت کنم در بسیاری از بخش فکر میاست و 

و این که ما شروع به حفظ شاه ، جمهوری امروز آن را بیان کرد رئیس
چگونه ممکن است یک فرمول ، در مسند قدرت کرده و بعد ببینیم

 ها و اقداماتی در دست اجراست. بحث، سیاسی جدیدی پیدا کرد
که یک سرپوشی برای بررسی ، مقامات رسمی ب آیا این خوش بینیخو  گوینده:

 همچنان ادامه دارد؟ آیا این واقعیت دارد؟، و توجه به آلترناتیوهاست
کنم برای برخی از مقامات خارجی این مطلب درست است. : من فکر میزونیس

، کنم آن چه رئیس جمهوری سعی داشت بیان کند اما من فکر می
گیرنده در مهمی از نهادهای تصمیمهای خطی است که واقعاً در بخش

 د.شو تعقیب می، سیاست خارجی
که آمریکا ، نظیر سخنان دیروز،  خمینیاهلل : بیانات شدید و تند اخیر آیتگوینده

چه ، را در صورت ادامه حمایت از شاه تهدید به قطع نفت کرده است
 گذارد؟ اثری در تفکرات دولت می

ن بیانات خیلی ترسیده باشد. اگر صادقانه کنم دولت از آ : من تصور نمیزونیس
کند. به نظر کنم احتماالً آیت اله اشتباه می من فکر می، برخورد کنیم

به ( ایران) نگرانی دولت بیشتر از آن است که نظام سیاسی مملکت، من
کنم صحیح باشدکه ما  صور مختلف از هم پاشیده شود. من فکر نمی

های  خمینی متمرکز کنیم. گروهاهلل توجهمان را منحصراً روی آیت
نیز وجود دارند. در ضمن باید به ارتش نیز توجه  یدیگر مخالف محور
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های سیاسی پاسخ خواهند داد. این یک  ها چگونه به فرمولکرد که آن
ای است که در آن بسیاری از بازیگران  وضعیت سیاسی بسیار پیچیده

چیزی است ، راضی ساخت ها راباید راضی شوند. این که چگونه باید آن
 آن خیلی آسان نیست. یکه محاسبه

 آیا نظری داری؟( خبرنگار) شارلین گردیم. ما بعداً به این موضوع برمی گوینده:
جمهوری کارتر برحمایت از شاه در همان خط   : تأکید مجدد رئیسخبرنگار

و 1969سیاست خارجی درازمدت آمریکا در منطقه است. بین سالهای 
ابتدا به عنوان معاون وزیر امور خارجه آمریکا  كوسجوزف سی، 1916

در تنظیم و اجرای ، در امور خاورمیانه و سپس قائم مقام آن وزارتخانه
کرد. او حاال رئیس دانشگاه آن سیاست به قوه مجریه کمک می

آمریکائی در شهر واشنگتن و در تماس نزدیک با وزارت امورخارجه 
  از گفتگو و رسیده خبرهای گزارش، است. آقای جوزف سیسکو

 یدر کاخ سفید و وزارت امور خارجه درباره ایگسترده یمناظره
دارد. آیا بیان امروز رئیس جمهور به معنای ، چگونگی حل مشکل ایران

 پایان آن گفتگوهاست.
کردم. من تعجب می، گرفتند وجه. اگر این گفتگوها انجام نمی  : به هیچسیسكو

کنم که وی امید بسیار تصور می، رئیس جمهوری بیانات اخیردر مورد 
ولی یقیناً باید گفته شود که اوضاع و ، زیادی به وضعیت قبلی دارد

 لؤاجهت دادن آزادی حرکت کرده است. ساحول ثبات ندارد. شاه در 
ایاالت  این است که آیا این حرکت بسیار دیر و بسیار اندک نیست؟

خواهی تأیید کرده  سوی دموکراسی و آزادیه متحده این حرکت را ب
، به تناسب تغییرات در وضع ایران( آمریکا) است. بنابراین خطی مشی

 تغییر خواهد یافت.
رسد سیاستی که توضیح داده شد انعکاس خط به اصطالح  به نظر می گوینده:

 آیا این صحیح است؟، وزارت امور خارجه باشد« سخت سرهای»
پذیرها باشد. به نظر سرها و نرمش سخت سر بر مسألهنم ک : من فکر نمیسیسكو

ایاالت متحده  یمن این برخورد به منافع کامالً حیاتی وسیع و گسترده
دهد. برای مثال زمانی را من که  ثبات بهای کمی می در یک ایران با

یادآور ، یت معاونت امور خارجه را به عهده داشتممسؤول 1969در
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ها از منطقه بود. در آن  شوم که درست همزمان با خروج انگلیسی می
در شورای ( زمان همان) قع ما دو راه بیشتر در پیش رو نداشتیم کهدرمو

امنیت ملی بحث شد: آیا دولت ایاالت متحده سعی دارد مستقیماً خالء 
ای را  ها را پر کند یا سیاست همکاری منطقه ناشی از خروج انگلیسی

کند. این هر دو شامل حمایت از ایران و عربستان  و تشویق می تعقیب
عربی  ی جزیره هسعودی به عنوان عوامل ثبات در خلیج و منطقه شب

. نظر پیشنهادی من این است که دلیلی ندارد ایاالت متحده از آن است
سیاست مشخص دفاع نکند. شاه اشتباهاتی کرده است و ما هم 

سال این سیاست  13اما به نظر من برای  ایم. اشتباهاتی مرتکب شده
ثبات را حفظ کرده و منافع ملی ایاالت متحده را ، عملی بوده است

 گسترش داده است.
علت اساسی اهمیتی است که ایران برای ما ، : آیا حفظ ثبات در منطقهگوینده

 د؟دار
ما منافع ، منافع سیاسی وجود دارد، برای ما در منطقه، : به نظر منسیسكو

العاده مهمی از نظر منابع تأمین انرژی و منابع بسیار مهم  اقتصادی فوق
استراتژیک داریم. اگر یک دوران طوالنی عدم ثبات در ایران به وجود 

امارات ، تأثیر بسیار مهمی روی کشورهای منطقه از قبیل کویت، بیاید
متحده و عربستان سعودی خواهد گذاشت و آن ها نیز از این نوع 

تی مصون نخواهند ماند. بنابراین با توجه به منافع عظیم و ثبا بی
نگرانی سران آمریکا و طراحان سیاست ، که در منطقه داریم ای گسترده

 خارجی قابل فهم است.
 جمهوری در سخنان امروز خود در محکوم رسد که رئیس : به نظر میگوینده

 کلی خیلی پیش رفته است آیا وی چیزی از وضعیت اهلل کردن آیت
 اطالعیم؟ داند که ما از آن بی می( ایران)

من مطمئن نیستم. تفسیر من از بیانات کارتر این است که جهت آن  سیسكو:
بود. بدون هیچ تردیدی بیانات ( پاریس) طهمنحصراً متوجه آن نق

دهد. به عالوه او کامالً سازش   به خشونت در ایران خوراک میاهلل آیت
 استگیری شاه  وی کناره  نها موضع بیان شدهناپذیر بوده است. وقتی ت

ماند. اگر آلترناتیوهایی وجود داشته  دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی
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کنم بدون تردید در چند روز آینده پیگیری خواهند شد  باشند و فکر می
 گیری کامل شاه باشد. و این قابل بحث نیست.   کناره هاو آن راه حل

ها و راه حل، گیری کامل شاهبه نظر شما به جای کناره آیا، : دکتر یزدیگوینده
 آلترناتیوهایی وجود دارند؟

خواهد که   به خشونت نیست. بلکه وی از مردم میاهلل خیر. دعوت آیت  : یزدی
را ازمیان بردارند. ایاالت متحده و رئیس جمهوری ( شاه) منشاء خشونت

ه منشاء عدم ثبات در اند. شا طور که شنیدید از شاه حمایت کرده همان
برند ها به عنوان ثبات نام میچه که آن منطقه است نه منبع ثبات. آن

های آهنین شاه و ارتش وی نیست و بهای آن هزاران  چیزی جز مشت
 گناه است. زندانی سیاسی و شکنجه مردم بی

که شاه  نظرات آقای سیسکو و تأثیر ایاالت متحده مبنی بر این ی: دربارهگوینده
خیلی جلو آمده و برخی از اعتراضاتی که به او شده است رفع کرده و 

گوید که زندانیان سیاسی را آزاد و ازراه های دیگری رژیم خود را  می
 گویید؟ شما چه می، لیبرال خواهد ساخت

کُشد.  ها میناها را در خیاباما آن، کند می بله او زندانیان سیاسی را آزاد  یزدی:
را در پشت درهای ( زندانیان) اند که دیگر قادر نیستند این ها فهمیدهآن

ید ئافکار عمومی مردم جهان این عمل را تأ، ها نگاه دارندنابسته زند
دردسرتر است. اگر  ها بیبنابراین متوجه شدند که کشتن آن، کند نمی

بینید که هزاران نفر از  می، کسال گذشته شاه نگاه کنیدشما به کارنامه ی
 اند. ها کشته شدهنامردم در خیاب

 خمینی مبنی بر اهلل العمل شما در مورد نظرات آیت عکس، : دکتر زونیسگوینده
ثباتی منطقه است که اکنون از دکتر یزدی شنیده  که شاه عامل بی این
 چیست؟، شد

اصلی این است که ما درون یک  مسألهتفاوت خیلی جزئی است. ، : خوبزونیس
جستجوی یک ، چه مورد نیاز است وضعیت بسیار ناپایدار قرار داریم. آن

حل برای دست یافت به چگونگی تضمین ثبات ایران به بهترین  راه
منافع دراز مدت مردم آمریکا و مردم من . به نظراستوجهی در آینده 

های مشابهی را جستجو  رهستند. هر دو ملت ارزشبا هم سازگا، ایران
که چگونه از این نقطه به آن نقطه  تکنند. مشکل بزرگ ما این اس می
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ثباتی هستیم. هر نوع  العاده بی برسیم. ما اکنون در وضعیت فوق
گذشته به معنای  دو روز آمیزمسالمت یتفسیری از تظاهرات گسترده

 مسألهندیدن ، ایم ت سر گذاشتهکه ما به طریقی مشکالت را پش این
سخت مذاکره برای حیات سیاسی ی مسألهاست. ما اکنون باید به 

 ایران بپردازیم. یآینده
رسد نیروهای مسلمان که  به نظر می، طور که دکتر یزدی بیان کرد : همانگوینده

حاضر به مذاکره ، پشت سر بسیاری از تظاهرات علیه شاه هستند
 باشند.ن

% 91نظر من این نادیده گرفتن وضعیت است. نیروهای مسلمان : به زونیس
بنابراین به عبارتی ما راجع به کل ، دهند جمعیت ایران را تشکیل می
بسیاری از ، کنیم. اما از جهت دیگر جمعیت ایران صحبت می

لزوماً از نوعی که امروز از دکتر ، کنند ها ابراز میهایی که آن مخالفت
های متعددی که فکر  حل راه به این افراد نسبت .ستنی، یزدی شنیدیم

دهند که در یک طرف آن خلع شاه از  طیفی را تشکیل می، کنند می
های میانی  حل هایی که راهتا آن، قرار دارد -تر یزدیدک موضع –قدرت 

 یکنند. کسانی هم درباره های ائتالفی را پیشنهاد می از قبیل حکومت
، با این حال، کنند شاه صحبت میدر صورت خلع ، شورای سلطنت

کنند راهی برای شاه به عنوان شاه  کسانی نیز هستند که تالش می
سال  51مشروطه واقعی بیابند. مشکل این است که مردم پس از 

خواهد به عنوان یک شاه مشروطه  می( شاه) خواهند بپذیرند که او نمی
 عمل کند. به هرحال طیف وسیعی از تفکرات وجود دارد.

ایاالت متحده جز بیان ، در برخورد با این معضل واقعی، : آقای سیسکوگوینده
 تواند بکند؟ کار میه چیزی نظیر سخنان رئیس جمهوری چ

: قدرت ما برای اثر گذاری مستقیم بر جریانات بسیارمحدود است. به نظر سیسكو
نظر ، من از جهت تاکتیکی اگر ایاالت متحده جز حمایت کامل از شاه

 اشتباه بزرگی مرتکب شده بود.، ی داشتدیکر
چه امروز رئیس  جز آن شدمی اریک : آیا این بدان معناست که اگرگوینده

 زیر پای شاه جاروب شده بود؟، جمهوری انجام داد
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موضع شاه را برای مذاکرات تضعیف و موضع نیروهایی را ، به نظر من سیسكو:
خواهم به دکتر  کرد. من می میای به مذاکره ندارند تقویت  که عالقه

گفتم که برکناری شاه راه حل قابل قبولی زونیس جواب بدهم. می
ملی را در نظر بگیریم.  ینیست. اجازه بدهید سایر عوامل نظیر جبهه

و افرادش در روزهای اخیر فشار زیادی برای مذاکره  بدون تردید شاه
اند. یک  تی کوشیدهاند و برای یک نوعی از مشروطه سلطن اعمال نموده

ملی نخواستند قدم ی مشکل اساسی این بوده است که رهبران جبهه
جلو گذاشته و خود را در وضعیتی قرار دهند که مذاکره برای تشکیل 

سلطنتی  یحکومت بر پایه شرکت وسیع عوامل در چهارچوب مشروطه
 ممکن گردد.

 کنید؟ شما راجع به آقای سنجابی صحبت می : گوینده
 : مطمئناً همین است.وسیسك
ها که تظاهرات مسلمانان را اهلل نظرخمینی و سایر آیت، : دکتر یزدیگوینده

 ملی چیست؟ ینسبت به جبهه، کنند رهبری می
. او بیانات ند مالقات کردهللا و با آیت ندالبته آقای سنجابی به پاریس آمد  یزدی: 

 رسید که مواضع ایشان  را شنید. نهایتاً به این نتیجهاهلل و مواضع آیت
 اهلل درست است و آن ها را پذیرفت. این تنها نظر و موضع آیت( اهلل آیت)

اند خالف نظر توبلکه نظر تمام ملت است. هیچکس نمی، خمینی نیست
مردم ، سال حکومت ظالمانه و خشن شاه 51ملت گام بردارد. پس از 

چ راه حلی را قبول نخواهند کرد. هی، هیچ چیزی را در چهارچوب شاه
ظاهر شد و ( ایران) شاه در تلویزیون، باور نخواهند کرد. چند هفته قبل

در برابر مردم اعتراف به اشتباه خویش نموده و گفت: توبه کرده است. او 
گفت که پیام انقالب را شنیده است. اما او همزمان یک دولت نظامی 

را قتل عام کرد.  جدید را روی کار آورد و روز بعد گروه دیگری از مردم
های چنین آدمی را باور چگونه شما انتظار دارید که مردم ما حرف

 این غیرممکن است. ؟کنند
 ای دارم. من نکته( گوینده) : روبنزونیس
 : خوب بفرمایید.گوینده



   

  

 606 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

: به نظر من بیان اینکه آمریکائیان نقش محوری در فرآیند در حال زونیس
 های روزمره واقع انکار واقعیت سیاستدر ، گسترش فعلی ایران ندارند

تا بناگوشمان درگیر هستیم. این ، ایرانیان است. ما امروزه در ایران ی
، بلکه سفارت آمریکا در ایران، جمهوری نیست تنها موضع امروزرئیس

به همان اندازه که هر فرد دیگری در تمامی ایران ، ایرانی دراداره 
رسد انکار این نقش و نتیجتاً انکار  شرکت دارد. به نظر می، درگیر است

نفی واقعیت  مانندحل جدید  هایمان برای تحقق یک راه یتمسؤول
 اساسی و دراماتیک زندگی ایرانیان معاصر باشد.

من با اساس این بیان موافقم که باید نقش محوری خود ( گوینده) روبن سیسكو:
نه برای ایفای زمی، را ادامه دهیم. مشکل این است که در وضعیت کنونی

وجود ندارد. درحال حاضر ، ا کندیفتواند ا نقشی که ایاالت متحده می
شرایط مناسب برای گفتگوی جدی و سعی در جهت کسب تحول به 
سوی یک دموکراسی لیبرالی که هدف دولت نیز بوده و رئیس جمهوری 

 وجود ندارد.، کارتر کامالً واضح و روشن آن را بیان کرده است
اجازه ، سیار خوب آقایان. در دقایق بسیار کوتاهی که باقی مانده استب گوینده:

ال را بکنم. اگر شما در وضعیتی قرار داشتید که ؤبدهید این س
آن چه دولت  موردتوانستید به کاخ سفید یا وزیر امورخارجه در  می

، مطالبی اظهار نمایید، تواند انجام دهد ایاالت متحده درباره ایران می
 گفتید؟ها چه میکنم. شما به آنگفتید. از دکتر یزدی شروع می میچه 

تنها راه حل برای مردم ایران لغو رژیم شاهنشاهی است. هیچ راهی جز    یزدی:
 پذیر نخواهد بود. این امکان

 مأموریتش بیرون ببرید؟ یشاه را از گردونه، که یعنی این : گوینده
 بیرون انداخته شود.    یزدی:
 با آن موافقید؟( دکتر زونیس) شماه : هگویند

خیر. به نظرمن این راهی برای شروع نیست. ممکن است نهایتاً به آن   زونیس:
کنم هنوز به آن جا رسیده باشیم. بلکه حاال اما من فکر نمی، جا برسد

مذاکره را همانطور که دکتر سیسکو اظهار  موقعیتوقتی است که باید 
کنم راهی طوالنی برای تحقق آن در  فراهم سازیم. من فکر نمی، داشتند

 پیش باشد. 
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 و تمامی مردمی که از او حمایت اهلل توانید بدون مشارکت آیت آیا می گوینده:
 آن را انجام دهید؟، کنند می

های سیاسی رهبری  توانیم آن را با شرکت برخی ازاعضای گروه : ما میزونیس
انجام ، کنند خمینی را باور دارند و از او پیروی می اهلل که آیت، کننده
 دهیم.

ممکن است به طور خالصه بگویید شما به طراحان خط ، : آقای سیسکوگوینده
 مشی سیاسی چه خواهید گفت؟

سیاستی  یهمچنین ادامه و، شاه حمایت ازی : خوب در دو جمله. ادامهسیسكو
ون ایران انجام داد. من توان برای تحول به وضعیت لیبرالیزاسی که می
 کنیم.کنم ما هر دو خط مشی را تعقیب می فکر می

 : ما مجبوریم همین جا به بحث خاتمه دهیم.خبرنگار
 بله آقایان. از شرکت شما در این برنامه خیلی متشکریم. شب بخیر گوینده:

 
 تكپردیدار و گفتگو با هنری -10

همان یتلویزیون دعوت کرد تا شام را م مسؤول، پس از اجرای برنامه مصاحبه
دکتر زونیس و شخص دیگری که به نام ، شام غیر از نویسنده باشیم. در سر میز او

 حضور داشتند. بعد از شام دکتر زونیس رفت و، ت معرفی شدکپرهنری
وضعیت ایران مطرح کرد. او ابتدا نظر مرا ی االت خود را دربارهؤت سکپرهنری

آمریکا در ایران جویا شد. برای او توضیح دادم که سیاست آمریکا درباره سیاست 
به خصوص پس از کودتای ، همیشه در برابر مصالح ملت ایران قرار داشته است

و تحمیل شاه فراری به ملت ایران. او به ضرورت و نقش سلطنت در  51مرداد  11
ریکائیان از گفتم که اطالعات آم حفظ تمامیت ارضی ایران اشاره کرد. به او

 ها دالرهای جامعه ما بسیار ابتدایی و انحرافی است. در آمریکا میلیون واقعیت
دست آورند. اما در ه ها ب شود تا مثالً اطالعاتی درباره بیوشیمی سوسک خرج می

الابالی هستند. البته این به  العاده سهل انگار ومورد شناخت مردم دنیای سوم فوق
های  نقش مذهب و ریشه یاضی بودنشان است. دربارهر از خود و دلیل تکبر

اطالع یافتم. تعجب کردم  را بسیار بی حرکت اسالمی در جامعه ایران بحث شد. او
 آمریکاست. یمیز ایران وزارت خارجه مسؤولکه چگونه چنین فردی 
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حتی نام دکتر شریعتی را هم نشنیده بود تا چه رسد به آشنایی با آثار  الًمث
توانست آثار ترجمه شده مرحوم شریعتی و مطهری و  س مرکزی را که میآدر او.

ها را تا آن، یادداشت کرد، دست آورده از نویسندگان اسالمی ایران ب برخی دیگر
 تهیه و مطالعه کند. 

آمریکا  یت به مقامات وزارت امور خارجهکپرکه هنری را متن این گفتگو
 11 یشمارهی در نشریه اماماست توسط دانشجویان پیرو خط کرده گزارش 
ی شود و همراه آن درباره عیناً در اینجا آورده می، اندکردهمنتشر 133صفحه 

 شود: توضیح داده می، نکاتی که در این گزارش نادرست هستند
 

 11،9،1531 -1911دسامبر  15تاریخ: ، واشنگتن - وزارت امور خارجه    
 هایادداشت برای پرونده -حساس -سری    
 ایران - امور خاورنزدیک، تکپراز: هنری   
در  1911دسامبر  11 موضوع: گفتگو با دکتر ابراهیم یزدی مشاور خمینی در   

 رستوران دومینیک.
و دکتر یزدی مدت کوتاهی با ماروین  WETAمن با رابرت هیرشمن از 

یزدی که یک شهروند آمریکایی شام صرف کردیم. ، به دعوت هیرشمن، زونیس
 است عازم هوستون برای اقامت یک روزه بود. او در هوستون مشغول پژوهش در

شناخته است. یزدی یک  می 1961خمینی را از اوائل  زمینه سرطان است. او
مصر  که بسیار  العاده آرام است در ضمن این فوق و دار ست خویشتنا آلی ایده
نسبت به خود شرافتمند است.  باهوش بوده و باشد. من معتقدم که او می

کننده نکات اصلی است که در گفتگوهای ما مورد بحث خالصه های زیر پاراگراف
 اند. قرار گرفته

دسامبر: یزدی از اظهارات رئیس  11تاریخ  در رئیس جمهوری اظهاریه
ه و دهنده پشتیبانی کامل از شا جمهور اظهار تأسف کرد زیرا این اظهارات نشان

ن به ویژه خمینی بود. او یقین نداشت که آیا خمینی به انتقادات امخالف تحقیر
 تلویحی و غیرحقیقی رئیس جمهوری واکنش نشان خواهد داد یا خیر.

 عام هشتم دسامبرخشونت: یزدی گفت که به دنبال قتل یخمینی درباره
یه شاه دست به ایرانیان از خمینی خواسته بودند که اجازه دهد عل( شهریور 11)

ها اجازه داده بود که به اسلحه برند. خمینی خودداری کرده بود. ولی به آن
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 مسلحانه در یک مرحله بعدی اسلحه به دست آورند. اوی بینی لزوم مبارزه پیش
آمیز  ست به سرکوبی خشونتد ارتش اگر که ساخت نشان خاطر( مترجم –یزدی )

 مردم بخواهد که مسلح شوند.خمینی ناگزیر خواهد بود از ، بزند
که به خمینی نسبت داده شده است پرسیدم. « سیل خون» یمن از او دباره

یزدی گفت که او به یونایتدپرس گله کرده بود که خمینی چنین ندائی برای 
یتی برای خشونت مسؤولخشونت نداده است. من پرسیدم که آیا خمینی احساس 

کند؟ یزدی گفت که  ها و غیره نمیو هتلسینماها  ها و و ویرانی علیه بانک
ها کار ساواک بوده بعضی از آن خمینی چنین عملیاتی را خواستار نشده است و

که   این اذعان داشت که کنترل شدید پیروانشان در ایران ممکن نیست و اواست. 
 های انجام شده بپذیرد. ها را به خاطر ویرانی یتمسؤولخمینی باید بعضی از 

یت قتل مسؤولمن درباره  .( چنین سخنانی از من نادرست است انتساب)
ها  کارمندان نظامی آمریکا پرسیدم. یزدی بار دیگر تکذیب کرده گفت: این

هایی که ارتش ایران را کارخمینی نیست ولی به نوبه خود پرسید که آیا آمریکائی
 ند؟گناه نیست مرگ ایرانیان بی مسؤولکنند  دهند و مجهز می آموزش می

قتل  مسؤولاست که حکومت ایران   خشونت این یموضع یزدی درباره
ای است نهاگناه در ایران بوده است و قیام خمینی یک قیام غیر مسلح اشخاص بی

 بیند. که از خشونت حکومت صدمه می
: من از یزدی ( 31عاشورای سال  و تاسوعا) یازدهم دسامبر و تظاهرات دهم

کند؟  را یک شکست تلقی می آمیز خمینی تظاهرات مسالمتپرسیدم که آیا گروه 
ها معتقد بودند که خمینی خواستار خشونت در روز عاشورا بوده و این که او  بعضی

سرنگون کند. یزدی تکذیب کرد که خمینی  تعهد کرده که در آن روز شاه را
ات را ها در ایران این تظاهرچنین اظهاراتی کرده باشد. او گفت: طرفداران آن

انضباط مطلق نشان  ها قادرندترتیب داده بودند تا به جهانیان نشان دهند آن
آمیز بیان کنند. او معتقد بود که این مردم  دهند و نظریات خود را به طور مسالمت

 اند. موفقیت عظیمی داشته
راهپیمائی کنند  خن دو راه بیشتر نداشتند: یا به سوی کاایزدی گفت: مخالف

اخیر را انتخاب کردند. ی که طریقه، طرف به سوی یک مقصد بی که  یا این
کوشید مانع تظاهرات  حکومت یک چنین حق انتخابی را نداشت اگر حکومت می

 م پیوسته باقی بماند.ه بهتوانست شد و ارتش نمی می آغاز کشتار، شود
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باره   سازمان خمینی در ایران پرسیدم یزدی نخواست در این یمن درباره
های نمایندگی و  تأمرکزی و هی یکمیته»صحبت کند ولی به طور گذرا به 

 اشاره کرد.« ل مخابراتئوسا
جمهوری اسالمی: من پرسیدم اگر پیروان خمینی به قدرت برسند سرنوشت 

ی مانند دکتر یگانه که تنها نقص او این است که در حکومت شاه مسؤولهای  چهره
د؟ یزدی گفت اگر چنین اشخاصی از نقطه خدمت کرده است چه خواهد بو

ای  مسألهنظرهای دیگر پاک بوده و حاضر به کار کردن برای حکومت جدید باشند 
در میان نخواهد بود. شخصی مانند گنجی که برای یزدی آشنا بود در فهرست 

اند قرار داده شده است. یزدی تلویحاً  ها از ایران خارج کردهاشخاصی که میلیون
 ت تجدیدنظرأهمین عمل کار گنجی را ساخته است. من پرسیدم هیگفت که 

اسالمی چگونه کار خواهد کرد؟ او گفت اقتصاددانان ایران ناگزیر خواهند بود 
جای نرخ بهره تهیه کنند او احساس اطمینان ه ب( مثالً کارمزد) سیستم جدیدی

کشورهای خارج ایران تواند باشد و افزود که در معامله با کرد که چنین چیزی می
آموزش مختلط یزدی  یبهره خواهد پرداخت و دریافت خواهد کرد. و اما درباره
در این گفتگو ) پذیر است گفت اشکالی در میان نیست و آموزش مختلط امکان

کید کرد که مدتی طول  او تأ .( موضوع آموزش مختلط مطرح نشد.ا.ی. هرگز
ردم برای ساختن یک سیستم سیاسی خواهد کشید و بستگی به آموزش مجدد م

 ای در اساس اصول اسالمی خواهد داشت. این سیستم مانند جامعه قبیله جدید بر
 وده و در واقع در دنیا منحصر به فرد خواهد بود.بعودی نسعربستان 

هنگامی که شاه برود خمینی یک کابینه تعیین خواهد کرد که یک حکومت 
انی که انتخابات یک حکومت پایدار ایجاد کند. ت و انتقالی خواهد بود تا زمقمو

خمینی است.  یانتخابات مطلقاً آزاد خواهد بود و این یکی از عناصر برنامه
جمهوری اسالمی همچنین از آزادی کامل نطق و مطبوعات و از جمله حق حمله 

دانند  ها میبه اسالم برخوردار خواهد بود. شیعیان ترسی نخواهند داشت زیرا آن
 نیرومند هستند. که

جمهوری اسالمی با همه کشورها در پی پیوندهای  -و اما روابط خارجی
به آفریقای جنوبی و اسرائیل نفت نخواهد فروخت. من  لیحسنه خواهد بود و

پرسیدم آیا ایران ممکن است برای کمک به اعراب در یک جنگ دیگر اعراب و 
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و اما درباره الحاق ایران  خیر اسرائیل سرباز به کمک اعراب بفرستد. یزدی گفت:
 دانم. به تحریم نفت اعراب؟ یزدی گفت: نمی

ها در ایران اهمیت سیاسی ندارند. او ها گفت که آن زدی درباره کمونیستی
اساس دانست. او پذیرفت که عراق   شوروی را بیی چنین تهدید به مداخله هم

این کشور را برای همین که اوضاع اجتماعی و سیاسی عراق  عصبانی است برای آن
 دهد آماده کرده است. نوع حوادث که در ایران روی می

های بیگانه مثالً  هایی با حکومت ما پرسیدیم که آیا هواخواهان خمینی تماس
عربستان سعودی یا مصر دارند؟ او گفت ندارند. او حکومت لیبی را چنان ناقابل 

 خورد. معرفی کرد که به درد کمک به خمینی نمی
های ارشد را اگر در ایران  ژنرال، نظامیان: پس از شاه نیروهای خمینی

ای از افسران مخفیانه به دیدن  تصفیه خواهند کرد. او گفت: عده، باقیمانده باشند
جمهوری ی خمینی آمدند او از پشتیبانی ارتش اطمینان کامل دارد. وظیفه

صالت ملی به جای اسالمی عبارت خواهد بود از تربیت ارتش در قبال یک ا
 حفاظت از شاه.

یزدی گفت: جمهوری اسالمی شاید همه قراردادهای فروش اسلحه را لغو 
های ناشی از یهکند و ایران بدران خدمتی نمییدادها به منافع ااین قرار زیرا .کند

را خواهد پرداخت. او گفت حکومت جدید خوشوقت  اندقراردادهایی که فسخ شده
 از ایاالت متحده بخرد. تراکتور آنجای خواهد بود که به 

مدل پادشاه سوئد توصیف »یآینده شاه: من یک سلسله ترتیباتی را تا مرحله
ناپذیر بود. شود. یزدی آشتی ذاخیت شاه اتعکردم که ممکن است برای حفظ موق

و کار داریم.  ای سرشود. ما با یک انقالب توده وشاه باید برود و سیستم او باید لغ
را  ر خمینی استدالل کند که شاه با اختیارات کاهش یافته باقی بماند پیروان اواگ

 د کرد.نرد خواه
یک حکومت  یآیا برای شخصی مانند سنجابی ممکن خواهد بود که درباره

آیا الزم نخواهد بود .یا خمینیآن را خواهد پذیرفت؟ خیرو آ جدید مذاکره کند
یزدی  از جنگ داخلی شاه حفظ شود؟برای حفظ انضباط نظامی و جلوگیری 

اینکه شاه برود مشکالت ایران حل شده و نظامیان  ضاطمینان داشت که به مح
 .راه دیگری جز بستن پیمان با جمهوری اسالمی نخواهند داشت
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اگر  ی حساس دارد.یزدی گفت ایاالت متحده جنبه نقش ایاالت متحده: 
 .بگیرد شاه بالفاصله سقوط خواهد کردایاالت متحده پشتیبانی خود را از شاه پس 

این پشتیبانی ادامه یابد ایاالت متحده به همان سرنوشتی که شاه در ایران  اگر
 دچار خواهد شد.، دچار شده است

اهلل ندای خشونت علیه جهاد علیه رژیم شاه باشد آیت آیا اگر خواستار
 ها خواهد داد؟آمریکائی

ایالت متحده  ژه اگر  دارد به وییک چنین امکانی وجود  یزدی گفت: 
البته  او دسامبر بکند. 11اظهارنظرهایی مانند اظهارات رئیس جمهوری در تاریخ 

و  شوند نخواهد داشت.ی ایرانیان را که به هر صورت دچار خشم میکنترل همه
 :یزدی گفت، ی تهدید خمینی به لغو قراردادهای نفت با ایاالت متحدهاما درباره

بستگی به آن خواهد داشت که ایاالت متحده آمریکا بین زمان حال و  مسألهاین 
 .خواهد کرد چگونه رفتار، روزی که شاه سقوط کند

هنگام جدا شدن از یکدیگر ما توافق حاصل کردیم که هیچ کدام از ما قبول 
نخواهد داشت که هرگونه تماس رسمی بین خمینی و حکومت ایاالت متحده 

 .صورت گرفته است
د. ساده که هست ولی در نرس ها بسیار ساده به نظر میاینی همه :اظهار نظر

ام که  شود. من این تأثیر را به دست آورده عین حال بسیار عمیقاً احساس می
 سازمان خمینی در سر و کار داشتن با روابط عمومی و تماس با بیگانگان بسیار

 «این است.، تچه که روشن اس  کند. ولی آن آماتوری رفتار می
 

 مصاحبه با خبرگزاری فرانسه -13
اهلل دکتر ابراهیم یزدی یکی از نزدیکان آیت -خبرگزاری فرانسه -لوشاتو نوفل

 11هایی که از ایران به او رسیده  موجب گزارشه دیروز اعالم داشت ب، خمینی
یروی هوایی ایران به خارج از کشور برده خواهد ن «11 –اف »فروند هواپیمای 

 شد.
فروند هواپیما از ایران خارج شده که گویا به  13که قبالً  : دکتر یزدی گفت

 هواپیما را اعالم نکرد. او 11عربستان سعودی برده شده است. دکتر یزدی مقصد 
های اصفهان صورت  دنبال شورش در پایگاهبه گفت: انتقال این هواپیماها 

 برد. به خارج از کشور می گیرد. او نگفت که چه کسی این هواپیماها را می
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دکتر یزدی گفت: پس از شورش پایگاه هوایی اصفهان این پایگاه اکنون توسط 
 آمده است.  نیروی زمینی تحت محاصره در

 
 ی دكتر چمران به دكتر یزدینامه -15
 اهلل الــرحمن الـــرحیم بســم  
 دوست و سرور ارجمندم دکتر ابراهیم یزدی  
بپذیرید. امیدوارم که در کارهای خیر خود بیش از پیش موفق سالم گرم مرا   

 در کنار مرجع بزرگ شیعیان...، باشید. به خصوص در این شرایط بحرانی
به خصوص ، صحبت از وضع امن آن منطقه شد، هنگامی که صادق اینجا بود

ما را سخت نگران کرده است. با صادق ، باشد خطرات زیادی که متوجه مرجع می
گذاشتیم که من چند نفر از جنگندگان مؤمن امل را که دارای خبره امنی و قرار 

برای شما بفرستم که بدون اطالع آقا فقط با علم شما و ، مواظبت باشند
مواظبت کنند. دو نفر  در اطراف اتاق مردم را تحت نظر داشته باشند و، دکترصادق

حامل نامه  -فرستم می برای شما فعالً، از بهترین جوانان را که کاری نداشتند
بود و جنگنده خوبی است و از نظر امنی  ما در تل زعتر مسؤول، یاسین علویه

که  عقل حمیهبه نام ، ستا مؤمن و... و دیگری که بهتر از این، زرنگ، کنجکاو
ها و از نظر امنی بسیار  های زیادی کرده و قهرمانی خبره خوبی است و جنگ

ها را  و نمازخوان... و از نظر سیاسی وارد و لبنانی منؤدو م هر و، ورزیده و بزن
ها قادرند بگویند که چطور  در برخورد با لبنانی به همین دلیل -شناسند می
 از -1توان قائل شد: ها سه نوع اهمیت میهایی هستند و به نظر من برای آن آدم
 -5 و اطرافیانها و  از نظر شرح مواقف و مواضع امل به ایرانی -1، ینام نظر

 ها.های ناباب و طرد آن ها و لبنانی شناخت حزبی
کوچکی برای ی این بود که وسیلهی و به هر حال صحبت با صادق درباره

 ها را به پنج نیز برسانیمی نزد اینها بگذاریم و شاید عدد آنسرّ دفاع به طور
ن آماده زیادند. از برای ما جوانا -و البته این بستگی به نظر و تصمیم شما دارد -

کنید. پول   ها مرتب مینظر غذا و خوراک و خواب انشاءاهلل شما وضع را برای آن
 ،وضع ما خوب نیست - ما یدرباره دهم. بلیت هواپیما را رفت و بازگشت من می

ها رو به  اساس ناراحتی ها بی ها و شایعه همه حرف ،معلوم صدر غیر وضع آقای
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 یو ما مثل مهره شطرنج مات شده در صحنه، موجود انفجار و خطر، ازدیاد
 معرکه...

های فتح شروع  های فلسطینی و حتی چپینااخیراً احزاب چپ و سازم
البته به طور ) اند به حمله و دشنام و اتهام به امل و به آقای صدر و به من کرده

تند: مثالً روی دیوار صور نوش) کنند همه روزه شایعات کثیفی منتشر می( سری
شود که نقشه  و بعد آرام آرام مشاهده می« ها را باال کشید و گریخت صدر پول»

خبرهای زیادی به من رسیده  -کشند تهدید و تطمیع و قتل بعضی از افراد را می
 -کشند که مرا به دام بیندازند که این احزاب درصدد قتل من هستند و نقشه می

شیوع یافته است که بیشتر از این و برای این کار اتهامات عجیبی به سرعت 
و یا با سعد حداد  -دکتر مصطفی جاسوس اسرائیل است»قبیل است که 

های صدر ایرانی هستند؟ و اتهامات زیاد ناچرا مسؤالن همه سازم -همکاری دارد
ها و  آقای خمینی و انقالب ایران نیز باید بگویم که همه عرب یدیگر... درباره

و فلسطینی از انقالب ایران وحشت دارند و در بین مردم های چپی ناهمه سازم
 دهند. شنویم که به خمینی و انقالب ایران فحش می ها میعادی آن

ای معتقدند که الجزایر و سوریه و مقاومت فلسطین با قذافی  عده
 همه، هاستآن یهمکاری همه اند و خطف آقای صدر با علم و داستان هم
محرک فعال  دانند که آقای صدر ترسند و می ایران می ها از پیروزی انقالبآن

پیروزی شیعیان در ، کشورهای عربی است و با پیروزی خمینی شیعیان در
دهند که صدر نباشد و  به این علت ترجیح می، کشورهای عربی نیز حتمی است

صدر را تصفیه ، انقالب ایران به کشورهای عربی سرایت نکند و اگر بتوانند
د تا از خطراتش در آینده آسوده شوند و این امر خیلی باعث نگرانی خواهند کر
 شدید است.

ایجاد  ،باید زودتر جنبید -کنم تکرار می باز هم -خودمانی درباره
، دانید و همان طور که می و تعلیمات... ضروری است سازمان و ایجاد ارتباطات

ا اصول ولی باید و بهتر است که ب کانات در اینجا به وجود آمده استاین ام
ریزی کنیم و از امکانات  برنامه ،محاسبه کنیم ،سازمانی و صحیح پیش برویم

به هر حال در این باره منتظر  .خود را بهتر ادا کنیم یو وظیفه استفاده نماییم
 شما هستم. یهای سازنده افکار و آرا و فعالیت
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و بعد  ،به ایران رفت ،وضع ما را دید ،برادرم مهدی به اینجا آمده بود
آقای سجادی از طرف دکتر سحابی حدود صد هزار تومان پول آورد که ، اخیرا

اش  و مؤسسه ما در صور تقسیم شود. پول همه( دکتر علی) بین مستشفی زهرا
ها بسیار قابل ستایش و فعالً نزد دکترعلی است و باید بگویم که این عمل آن

شما نیز سرور و تشکر بیش از  -برای او شخصاً خواهم نوشتمن  -احترام است
 بسیار .دانید که پول آن چندان مهم نیست و می ها ابالغ کنیدحد ما را به آن

های  ناراحتی یها دربارهآن ها و محبت و تفکراحساس مسؤلیت آن، از آن تر مهم
ماست و من امیدوارم که شما هم بین دوستان داخل و خارج ایجاد همفکری و 
همکاری بیشتری بنمایید که واقعاً ضروری است. در خاتمه موفقیت و سالمتی 

به خصوص آقا و  ،کنم؛ از قول من به همه دوستان شما را بیش از پیش آرزو می
 مصطفی. -ارادتمند شما  احمدآقا و دوستان دیگر سالم برسانید. 

 ،مدند و متأسفانه مرا پیدا نکردندآقای ناطق نوری و آقای معزی اینجا آ
ولی نزد دکتر علی آمدند و مقداری پول برای مستشفی به او دادند و بعد مبلغ 

من  .اند گذاشته! برای مؤسسه نزد آقای دکتر شیخ صادقی صدهزار تومان نیز
 ،که صادقی در گروه محمد صالح و... ضد ماست دانید زیرا می .خیلی تعجب کردم

ولی در حقیقت روابط او با ما ، کند گرچه در ظاهر به ما محبت و احترام می
ها را بر زده و اینها به او این چندان خوب نیست و تعجب این که دکتر صادقی

 اند... اطمینان کرده
خواهم شما  یم .اند اینها اکنون به پاریس برای زیارت آقای خمینی آمده

 .«ها را روشن نمایید. ضروری استها صحبت کنید و آنها را ببینید و با آنآن
 

 دكتر چمران به آقای خمینی ینامه -11
 بسم اله الرحمن الرحیم      
 خمینی امامحضرت ، مرجع عالیقدر شیعیان جهان      

قلبی خود را با پرده و بالواسطه احساس  کنم که بی احساس افتخار می       
گذارم. انقالب مقدس ایران به رهبری آن  مرجع بزرگوار شیعیان در میان می

گری و  وحشی، پیماید آخرین مراحل تکاملی خود را می، مرجع عالیقدر
خودخواهی و خونخواری و ظلم و ستم شاه و دست نشاندگانش به حد اعالی خود 

ور را تیول خود بداند و همه و همه کش، باز هم دست بردار نباشد، رسیده است
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و دست چنگیز و هالکو را نیز در ظلم و ستم از پشت ببندد. ، مردم را برده بشمارد
با ، و از طرف دیگر در تاریخ عالم کمتر دیده شده که ملتی این چنین یکپارچه

های شاه سینه سپر کند و مشتاقانه مرگ  ها و مسلسل در مقابل تانک، دست خالی
و فریاد مرگ بر شاهش در زمین و ، ا بر زندگی ننگین ترجیح دهدافتخارآمیز ر

و در ، و زن و مرد و کوچک و بزرگ با یک شعار واحد، آسمان طنین انداز شود
 یک کلمه قاطع خواستار سرنگونی رژیم شوند.

تا ظلم و فساد و ، شود ظاهر نمی( ع) ارزش حسین، مسلماً تا یزید پیدا نشود
پایداری و فداکاری و حق طلبی مردم و قدرت و ، بروز نکندجنایت دستگاه پهلوی 

 گردد. شجاعت و درایت رهبری آن روشن نمی
مردم ایران برای سرنگونی رژیم آنقدر شجاعانه و فداکارانه  یقیام حق طلبانه

و پایداری و بلند نظری و ایمان و صبر و ، است که دنیا را به تعجب انداخته
ت همه را خیره کرده و دوست و دشمن را وادار به احترام فداکاری رهبر این مبارزا

 نموده است.
رافضی و کافر ، شمردند خوار می، کردند روزگاری بود که شیعیان را توهین می

هیچ اهانتی  از و، خواندند شاه وجاسوس اسرائیل می یدست نشانده، دانستند می
ایران به رهبری آن مرجع ولی اوج مبارزات خونین شیعیان ، کردند ار نمیذفروگ

حقانیت شیعه را به همه ثابت ، موازین و مقاییس را عوض کرده استی بزرگ همه
ایجاد احترام و غرور ، حتی در دورترین نقطه، شیعیان جهان یو برای همه، نموده

 و افتخار کرده است.
و هر ، رفتند ها انقالبیون جهان به شمار می روزگاری بود که مارکسیست

ای برای مبارزه علیه استثمار و استعمار اجباراً به کتب  سوخته  دل جوان
روحانیون مرتجع به ، رفت اسالم افیون اجتماع به شمار می، برد ارکسیسم پناه میم

و ، کرد و حتی یک جوان مسلمان از ابراز عقیده خود وحشت می، آمدند حساب می
ها و چه در دست مارکسیستتبلیغاتی و روشنفکری و انقالبی دنیا یکپار یصحنه
بدون این که از فداکاری و جانبازی او ذکری به ، ها بود و هرمؤمن مبارزی را چپی

 کردند. ها متهم می و به همه بدی، کوبیدند به جرم ایمانش به خدا می، میان آید
من انقالب عظیم و پرافتخار مسلمانان ایران و به برکت رهبری یْه اما ب

مخالفین از شرق و ی و همه، ها واژگون شد ارزش یهمه، بزرگآن مرجع  رینظ بی
 غرب و حتی ملحدین در برابر عظمت این انقالب اجباراً تعظیم کردند.
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بلکه ، ریزد نه تنها کاخ ظلم و فساد پهلوی در ایران فرو می، در حال حاضر
های به  نظاموحتی ، لرزد های فاسد و ارتجاعی منطقه نیز می های همه نظام پایه

زیرا در ، ظاهر انقالبی و پیشرو نیز از پیروزی انقالب اسالمی ایران وحشت دارند
 ماند.  صورت پیروزی چنین انقالبی جائی از اعراب برای آن ها باقی نمی

، به پیروی از مکتب حسین، کنم که در عصر جدید نیز به هرحال افتخار می
 شود. جهانیان نموده می یهمه پرچم خونین شهادت به دست شیعیان علی به

تواند در  کنم که هر مسلمان حقیقی با افتخار می در حال حاضر احساس می
و باالخص یک ، بایستد و از ایدئولوژی انقالبی خود دفاع کند  برابر یک مارکسیست

ش بر همه اعه مفتخر است که عمق انقالبی مکتب او و صالبت و اصالت رهبرییش
 ثابت شده است.

خوری به همت و ها بدبختی و ذلت و توسریعیان لبنان پس از سالشی
ی رهبری آقای صدر به خود آمدند و متحد شدند و برای کسب حقوق پایمال شده

ی و برای اولین بار عقده و موجودیت خود را به همه قبوالندند خود قیام کردند
 نهضتی اسالمی برشکستند و ، حقارت را که بر نفوس همه شیعیان سیطره داشت

 ند.داساس افکار انقالبی شیعه به وجود آور
احزاب چپ و ، و نیروهای موجود در منطقه، این نهضت به سرعت اوج گرفت

احزاب راست همه به وحشت افتادند و هر دو طرف در کوبیدن این نهضت حقیقی 
های سختی بر این نهضت  و در خالل سه سال گذشته ضربه، اسالمی متحد شدند

و جنایات ناگفتنی از قتل و دمار و تهمت و افترا بر شیعیان وارد آوردند که ، دندز
 آورد. وجدان هر آدم با انصافی را به درد می

عربی و ) دیدم که هر سازمان یا حزبی از پشتیبانی کشوری بزرگ من می
و از پشتیبانی ، کند پول و اسلحه و امکانات دریافت می، برخوردار است( غیرعربی

، جز شیعه که در عالم هیچ پناهگاهی ندارد، نماید یاسی آن کشورها استفاده میس
های موجود عربی با این نهضت اسالمی  و دو قدرت بزرگ جهانی و همه نظام

کنند. طبیعتاً هر  شیعی مخالفند و در نابودی و یا تضعیف آن با هم همکاری می
تنها کشور شیعه ، ی ایراندلسوخته و رنج دیده لبنان چشم امید به سوی شیعه
و انتظار کمک داشت اما رژیم ظالم و فاسد شاه بیش از هر ، دوخت می، جهان

، کوشید جناح دیگری از نهضت شیعیان لبنان وحشت داشت و در کوبیدن آن می
 کرد. ار نمیذو از هیچ جنایتی علیه شیعیان فروگ
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نظیر ملت  آهنین آن مرجع و فداکاری بی یاکنون که به قدرت ایمان و اراده
چنان احساس  سقوط رسیده است شیعیان لبنان آن یرژیم شاه در آستانه، ایران

خواهی و به  شاید هر آزادی، آن متصور نیست  کنند که حدی بر غرور و شادی می
خصوص هر مسلمان واقعی در هر نقطه از جهان از سقوط این نظام فاسد شاه 

زده و جنگ دیده لبنانی بیش از هر کس  اما یک شیعه مصیبت، داحساس لذت کن
و با روح خود و قلب ، کند ا نهضت انقالبی ایران احساس همبستگی میبدیگری 

 و پیروزی هر، نماید وجود خود ارزش این انقالب مقدس را درک می یخود و همه
با فکر انقالب  کند. اکثر جوانان شیعه شب و روز خود را چه زودتر آن را آرزو می

و ، قلبشان از شوق میطپد، آورند ایران و ذکر خمینی رهبر عالیقدرش به سر می
آید.  روحشان به خاطر همکاری و حتی شهادت در راه این انقالب به پرواز در می

به جرم داشتن ایدئولوژی اسالمی از طرف چپ ، جوانان مؤمنی که مدت سه سال
و ناله دردمندشان در میان طوفان اتهامات  ،اند و راست به سختی کوبیده شده

اکنون ، ها محو شده است ها و کینه ها و حقه دروغ و تبلیغات زهرآگین و دشمنی
های دل  و عقده، کشند در سایه انقالب امیدبخش ایران نفسی به راحتی می

 کنند. دردمند خود را با کمک این انقالب باز می
که فداکاری و ثبات خود را در « امل»از زیادی از جوانان مؤمن و جانبی عده 

محورهای مختلفه در مقابل اسرائیل و  های فراوان در مدت سه سال در جنگ
اکنون ، اند و در این راه شهدای فراوانی نیز تقدیم کرده اند هددا  کتائب نشان

و در راه این انقالب ، کنند که به صفوف مجاهدین ایران بپیوندند مشتاقانه آرزو می
 دس به افتخار شهادت نائل آیند.مق

متأسفانه شیعیان لبنان که روزگاری با غرور زنجیرهای اسارت را پاره 
نمودند  ها را در راه هدف خود تحمل می ها و مصیبت همه دردها و رنج، کردند می

کنند که یتیم  اکنون احساس می، کردند باز استقبال می شو شهادت را با آغو
ها فکر و عقیده و افتخار و قدرت داده بود به خدر و حیله نکسی که به آ، اند شده

.. که به گرداب بال بیفتد .ای در میان طوفان ربوده شده است. مثل کشتی شکسته
 .و ناگاه کشتیبان نیز مفقود گردد...

ی کتائبی در که در اثر سقوط خمپاره، در هفته پیش یکی از جنگندگان امل
بیمارستان زهرا زیر عمل جراحی بیهوش شده بود تا در ، شیاح مجروح شده بود

جان ، خدایا»زد:  در حالت اغماء فریاد می، های آهن را از بدنش خارج کنند قطعه
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از شدت  مردم یو همه« ..خواهم بمیرم می می، صدر را برگردان اماممرا بگیر و 
و « امل» کردند... این فریاد استغاثه از قلوب کثیری از جوانان تأثر گریه می
 کننده است.خیزد و راستی که دردانگیز و ناراحت شیعیان برمی

، رفت همانطور که انتظار می، اهتمام آن مرجع بزرگ برای آزادی آقای صدر
های دیگر  اگر از تأثیر بزرگ آن بر قذافی و نظام، بیش از پیش مؤثر افتاده است

 ه تنها پشتیبان واقعیکنند ک شیعیان لبنان بار دیگر احساس می، عربی بگذرم
.. باز هم شیعیان ایران و .هاو شریک درد و رنج آن، هادار حقیقی آن ها و دوستآن

شدید معنوی و روحی  یو چه عالقه، باشد. و راستی چه تأثیر نیکوئی رهبر آن می
 و تاریخی بر آن مترتب است.
جوانان ، ولی مجبورم که در خالء موجود، ام شکسته من خود غمزده و دل

و با حرکت ما و رسالت ما آشنا ، ندامؤمنی را که کم و بیش به خط ما در حرکت
و چقدر سخت است  دلداری و امید بدهم، اند شکسته و اکنون یتیم و دل، اند شده

.. ولی بزرگترین امید .شکسته دردمندی بخواهد به دیگران روح امید بدهد که دل
اوج ، پا داشته و قوی کرده استه مرا بکه ، و آرزوی من در این روزهای سخت

انقالبی ملت ایران به رهبری آن مرجع بزرگ و احساس آزادی و نجات ایران از 
که ، شوم استعمار و استبداد و نابودی ابدی رژیم سیاه شاه است یسیطره

این پیروزی و ی و در سایه، رود بزرگترین نقطه عطف تاریخ ایران به شمار می
و حتی اسرائیل را ، های فاسد موجود را سرنگون کرد توان نظام می چه ساده، نجات

 دان تاریخ فرستاد.به زباله
کنم که روزی  و آرزو می، ام و به این امید زنده، کشم به این امید نفس می

 در راه این هدف مقدس به شرف شهادت نائل آیم.« امل»همراه با جنگندگان 
ما را هدایت کند و امکان دهد که در  یطلبم که همه از خدای بزرگ می

.. .وار بسوزیم و قربانی شویم و این قربانی شدن را حیات واقعی بدانیم راهش پروانه
این روزهای بحران و  را در طلبم که آن مرجع عزیز و همچنین از خدای بزرگ می

شد و ملت رنج دیده و بالزده ایران را در راه کمال توان بخ، سخت به سالمت بدارد
 مصطفی چمران دوستدار کوچک شما .و پیروز کند
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 نامه ی عشایر بویراحمد-11

  شمسی از شهر یاسوج 1531ماه دی 51 مطابق با، قمری 1599صفر  11به تاریخ 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اهلل خمینی پیشوای بزرگ پیشگاه معظم مجاهد کبیر امام روح پاریس

 شیعیان جهان با احترام:
گیر و ی جهادی پیهمگان مسلّح و آماده، زن و مرد، عشایر دلیر بویراحمد

و هر لحظه در انتظار فرمان امام و ، امان علیه حکومت ظلم و استبداد استبی
 رهبر بزرگ و افتخار آفرین خویش می باشد. 

 در، به رهبری ابر مرد عصر اسالم امام خمینی، پیروز باد انقالب اسالمی
 ، پرچم اسالم اهتزاز باد

ی طوایف و ایالت سرنگون باد حکومت ظلم و استبداد. از طرف قاطبه
 سلحشور بویراحمد:

هادی ، حاج عطاء طاهری، حسینیاهلل ملکحاج سید كرامت
یعقوب ، ساالر عزیزی، حاج اسماعیل مظّفری، شهباز ضرغام پور، ایزدپناه

، فر هاشمینمهندس غض، پورفریدون ایلخانی، پوربهرام مندیی، غفاری
مندنی حاج، هوشنگ بهادر تامرادی، جهانشاه طاهری، سیدحسن حسینی

رشید ، فریدون ارجمند، دریا شفیعی، اهلل امیریحاج سیف، بینجهان
امراهلل ، پورمسعود ایلخانی، منوچهر امیری، اسكندر درست، پناهیزدان
 پور. محمد حسین ایلخانی، بینجهان
ی عشایر تلفنی بر روی کاغذ ثبت و به وسیله نمایندهی عین گفته»

پور بویراحمدی به حضور مندنی( غالمعلی) بویراحمد در پاریس آقای شیده
 «گردد.پیشوای گران قدر عالم اسالم تقدیم می
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 ی موالنا مودودینامهی فارسی ترجمه -11

 ه. ق11،1،1599تاریخ  -615شماره 
 اهلل خمینی المحترم اهلل روح حضرت آیت

 9،11،1911اهلل و برکاته السالم علیکم و رحمه
 و اما بعد 

طلبم که  نمایم و از او می لت میئصحت و عافیت شما را از درگاه باریتعالی مس
 موفق بدارد.، شما را برآنچه مورد عالقه و رضای اوست

کنیم و آنچه در کشور برادر ایران  ما اخبار شما را لحظه به لحظه دنبال می
گناه که چیزی جز نجات از  های صدها نفر از مسلمانان بی گذرد و جانبازی می

نظام ظلم و ستم و جور و قانون کفر و الحاد و برپا داشتن نظام اسالمی قائم بر 
امت  یهدف کلیه( ها خواست) یم و اینمطلع هست، خواهند عدل و قسط نمی

ها بذل اسالمی است که به خاطر تحقق آن ها قیام کرده و در راه ابراز وجود آن
 نماید. جان و مال می

، بنابراین ما به طور مستمر شما را در جهادی که پرچمدار آن در ایران هستید
ها  ار اخبار و گفتهنماییم و تمامی اهتمام و سعی خود را مصروف بر انتش تأیید می

ی های یومیه و هفتگی و ماهیانه در روزنامه، افتند و هر آنچه از حوادث اتفاق می
 نماییم. خود می

دوست داریم که مراتب انزجار شدید و تألم عمیق خود را نسبت به آنچه در 
قتل و خونریزی مسلمین و تعرض به بانوان و اهانت به ، ها از ستمکاری، ایران

دسه و خرابی اموال مسلمین و دستگیری و زندانی ساختن و عذاب اماکن مق
 سازیم و شما را در  مجاهدین ابراز داریم. ما تمامی این اعمال را محکوم می

 ها به خضوع در برابررد ظلم و دعوت آنطحکام ظلم و جور به  یمطالبه
یت به کسانی که به حکم خدا و رسول وال های مسلمین و تسلیم امور خواست

 نماییم. تأیید می، های صحیحی برای مسلمین هستند دارند و نمونه
کشوری است اسالمی و الزم است که به ظلم در آن پایان داده شود و ، ایران

از بین برود و طاغوتی ، کند نظامی که به غیر آنچه خدا فرو فرستاده است حکم می
قلع و ، نماید مؤمنین را نمیدهد و رعایت احترام  که کرامت انسانی را به هدر می

قمع گردد و الزم است که در این کشور دولتی روی کار بیاید که کلمه خدا را 
کن  باطل را ریشه، حق را منتشر سازد، بلندمرتبه سازد و اسالم را به اجرا گذارد
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در پناه پرچم ، کند و زندگی اهل آن جا را در جوی از سعادت و پاکی و آرامش
 زد.اسالم تأمین سا

تان و تمامی مجاهدین که به خاطر این جهاد  ما به حضرت شما و دوستان
گوییم.  تهنیت می، در میدان هستید، عظیمی که در ایران به پا شده است

برادرانی را که در این راه به سعادت  یکلیهوگوییم به شما  که تسلیت می همچنان
و از خداوند سبحانه تعالی  فرستیم اند. به ارواح آنان درود می شهادت نائل شده

خواهیم که جهاد شما را قبول فرماید و از نزد خود به شما پاداش بزرگی عطا  می
 فرماید. 

در پایان سزاوار است که به شما اطالع دهیم که برادران شما در پاکستان با 
زندگی شما و جهاد شما همراه هستند از آنچه شما را متألم سازد ناراحت 

سازد. جراید حرکت  خوشحالشان می، ه شما را خوشحال کندچآن شوند و هر می
اسالمی پاکستان کوشش خود را در تأیید حرکت شما و محکوم ساختن اعمال 

« جسارت یومیه»اند و خصوصاً روزنامه  ستمکارانه و هولناک رژیم متمرکز ساخته
ارگان جماعت اسالمی تمامی همّ خود را در جهت حرکت شما متمرکز و 

هنگ ساخته است. در این فرصت کوشش مستمر خود را در نشر اخبار ایران هما
 دارد. های تأییدی حرکت اسالمی مصروف می در سرمقاالت و تحلیل

 یبه این مناسب دوست دارم به جنابعالی خاطرنشان سازم که مجله
ای تحت  شود مقاله که زیر نظر اینجانب منتشر می« ترجمان القرآن» یماهیانه

منتشر  1965در شماره ماه اکتبر « درگیری میان اسالم و الحاد در ایران»ن عنوا
سفارت ایران در پاکستان به آن مقاله اعتراض کرد و ، ساخت. بعد از انتشار مجله

آن را کوششی برای برهم زدن مناسبات ایران و پاکستان قلمداد نمود و سپس 
جماعت ، دت شش ماه توقیف کرددولت پاکستان مجله را به بهانه آن مقاله برای م

از جمله این جانب را دستگیر ، مصادره و رهبران آنرا اسالمی را منحل و اموالش 
ها در زندان بودیم تا سرانجام دادگاه استیناف حکم برائت ما  نمود. بدین ترتیب ماه

و محکومیت حکومت را صادر کرد. طبیعی بود که در آن مقاله حوادثی که در این 
قم و سایر شهرهای ایران رخ داده بود و اعمال ستمکارانه حکومت ایران  مدت در
 کن کردن اسالم و اشاعه فساد بیان شده بود. در ریشه

ای از جرائد اسالمی که اخبار حوادث ایران و تأیید حرکت اسالمی را  من دسته
دارم تا از موضع حرکت اسالمی پاکستان  اند برای شما ارسال می منتشر ساخته
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 نسبت به انقالب اسالمی ایران مطلع گردید.
  در پایان بر من منت گذاشته و تحیات فائقه ما را بپذیرید.

 المودودی ابواالعلی المخلص                                                      
 

تلگراف  31دردوم مهرماه شت. ذدر گ 31مودودی در مهرماه سال  ابواالعلی
امام جماعت اسالمی ، محمد عمیدتسلیتی به امضای دفتر امام برای طفیل

 ( 1،1،31اط ) ها به چاپ رسیدوزنامهرپاکستان در 
 

 تلگراف جماعت اسالمی پاكستان به دكتر یزدی  -15

طی ، ارسال نامه به آقای خمینی رهبران جماعت اسالمی پاکستان عالوه بر
از مبارزات ملت ایران اعالم  پشتیبانی خود را، به اینجانب به شرح زیرتلگرافی 
 1911 دسامبر 11 داشتند:

 آقای دكتر ابراهیم یزدی
پاکستان پشتیبانی خود را از جنبش اسالمی و آزادی مردم  ماعت اسالمیج

دارد. ما با تمام وجودمان همراه با حرکت اسالمی ایران  مسلمان اعالم می
های بزرگ و اعمال وحشیانه شاه و عمالش را محکوم  ا جنایتباشیم. م می
کنیم. ما و مردم پاکستان با شما هستیم. باشد تا با یاری خدای متعال حکومت  می

 اری گردد.گذ اسالمی در ایران بنیان
 جماعت اسالمی پاكستان مؤسس، مودودی موالنا ابواالعلی

 جماعت اسالمی پاكستانامیر ، فیل محمدطمعین 
 امیر جماعت اسالمی الهور، سید اسد گیالنی

 
 پاسخ دكتر یزدی به جماعت اسالمی پاكستان -11

معین ، مؤسس جماعت اسالمی پاكستان، مودودی موالنا ابواالعلی
امیر ، امیر جماعت اسالمی پاكستان و سیداسد گیالنی، ل محمدطفی

 31آذر  11 -11دسامبر  13   رجماعت اسالمی الهو
. تلگراف به موقع شما اهلل و بركاته سالم علیكم و رحمه برادران مسلمان

قهرمانانه ملت مسلمان ایران و ی نماییم. مبارزه دریافت گردید. سپاسگزاری می



 
 رانیبازگشت به ا 607

 امامما  عالیقدر حرکت انقالبی و اسالمی آنان تحت رهبری سیاسی و مذهبی رهبر
 های شایانی در راه درهم شکستن  به موفقیت، خمینی

اش دست یافته است. پیروزی ما در  رژیم طاغوتی شاه و پشتیبانان خارجی
باشد. من از خدای سبحان و تعالی  تر می حال حاضر از هر زمان دیگری نزدیک

خصوصاً ملت مسلمان و وفادار ، امت اسالم  خواهم که مبارزه و همبستگی  می
با  مسلمانان سراسر جهان به همراه آورد. یختی و فالح برای همهخوشب، پاکستان

 1531آذرماه  11، ابراهیم یزدی - برادر دینی شما .تشکرات بسیار والسالم
 

 ی رضا براهنی به دكتر یزدی نامه -13
 3125ماه دی 5

 دوست عزیز و ارجمند آقای دكتر یزدی

واشنگتن دیداری که من خیلی خوشحال هستم که باالخره در ، پس از سالم
ها بدنبالش بودم صورت گرفت. امیدوارم از این دیدارها باز هم در آینده داشـته  ماه

 باشیم.
رود. از امثال دکتر صـدیقی کـه سـر     انقالب در ایران با تمام قدرت پیش می

هیچ کاری ساخته نخواهـد بـود. بعضـی اشـخاص     ، گیری برخاسته پیری به معرکه
ای  فایدهچیز و بی کنند و آن نام بی ه درست لب گور خیانت میآنقدر عقده دارند ک

 کنند. به گنداب پهلوی آلوده می، را که داشتند
اهلل خمینـی   حضـرت آیـت   ست کـه حضـور  ا ای نامه، ضمیمهی هنامجوف در

برای اطـالع ایشـان از   ، ای که درباب انقالب ایران نوشته مقاله یاضافهه ب، ام نوشته
ـ  پیوست کرده، انقالب هفکرم دربار هنحو ایشـان تقـدیم   ه ام. استدعا دارم هر دو را ب

ی نظرتان را درباره، دوستان یشما و بقیه، فرمایید. امیدوارم حضرت آقای خمینی
 کنم. پیش تشکر می ازمقاله برای من بنویسید. از راهنمایی همه 

بیمارسـتان بـود. دکتـر    چهار پـنچ روزی  ( حاج سید جوادی) اصغرسید علی
ـ    مـی  او اش درآورده به ای از سینه گویا غده، خوشنویس عملش کرده ه گفـت کـه ب

دانم روابـط شـما    ام. نمی خیر گذشته. هنوز پس از عمل با خود سید صحبت نکرده
 اصغر چگونه است. آیا از طرف شما احوالپرسی خواهد شد؟ با سیدعلی

ــران را از دور  ــما و دیگ ــت ش ــی دس ــارم م ــفش ــروزی ه . ب ــد پی ــا  -امی رض
 مریلند ـ آمریکا - 1،11،31براهنی
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 ی رضا براهنی به امام خمینینامه -20
 مبارز بزرگ انقالب ایران، اهلل خمینی اهلل العظمی روح حضرت آیت

 
 های غریبـانه قصه پــردازم به مویه        نمــاز شام غریبان چو گریه آغازم

 كه از جهان ره و رسم سفر براندازم       زار به یاد یار و دیار آن چنان بگریم
 مهیمنا به رفیـقان خود رسـان بازم          من از دیار حبیبم نه از بالد غریب

 
مـن از دوسـتان شـادروانان جـالل     ، پس از سـالم و درود و تهنیـت فـراوان   

سید جـوادی   اصغر حاج و نویسنده شجاع ایران دکتر علی، احمد و دکتر شریعتی آل
اشـتیاق دیـدار   ، ام وقتی که با دکتر سید جوادی صحبت کرده، هستم. بارها و بارها

ام. چـون   رهبر بزرگ اسالم و انقالب ایران را با ایشان در میان گذاشته، آن حضرت
ایـم   زیارت آن حضرت را موکول به زمانی کـرده ، قرار بود ایشان به غرب سفر کنند

ـ    ها را پاسو ام هکه ایشان رخصت سفر ب جهـت و رهبـری آن   ه یـدا کننـد. شـاید ب
خودمـان و در   کشـور  در زودی ایـن دیـدار  ه بزرگ ملت ایران ب حضرت و کوشش

میان مردم خودمان صورت بگیرد. اشتیاق دیدارم را از دوست ارجمند آقای دکتـر  
 ام بکنم. یزدی هم پنهان نتوانسته

هوشـیاری آن  خرد عظیم سیاسـی و شـجاعت تـوام بـا     ، استقامت، استواری
 سری چون شـاه و اشـرار   که در برابر ظالم خیره، م با بردباریأو فروتنی تو، حضرت

ــی  یمریکــا و صآدار در  پرســت و ســرمایه ســرمایه هونیســم جهــانی از خــود متجل
کنون در سراسـر  راه تمـام کسـانی کـه تـا     چراغ روشنی بوده است فـرا ، اند ساخته
نجیـب و  ، اند. مردم عزیز انقالبی گذاشته یهقدم در راه مبارز، ویژه ایرانه ب، جهان
، انـد  ها تحت فشار خودکامگی چون شاهان پهلوی زیسـته  که قرن، دوست ماانسان

 انـد و بـا افشـاندن خـون خـود و نثـار       حضرت شـنیده  سروش آزادی را از زبان آن
، اند. انقالب ایران از کلمات ساده های عزیز خود بدان سروش پاسخ مثبت دادهناج

و ، بالیـده ، قوی گردیده، هوشیارانه آن ملهم شده، انسانی، رسا، قابل فهم، سنجیده
سرانجام به جنگلی از درختان تناور تبـدیل شـده کـه دیگـر نـه تبـر قشـون شـاه         

تواند بزند و بیندازدش و نـه قورخانـه بزرگتـرین قـدرت تـاریخ یعنـی آمریکـا         می
 تواند بسوزاند و خاکسترش کند. می
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و ، ای ای دارد و نـه دار و دسـته   گرد ناچیز انقالب را که نه داعیهدرود این شا
نویسـد   ش میتبا وجود بضاعت مزجا، و شب و روز، فقط نوک ناچیز قلمش را دارد

کنـار  ، در همـان دور و بـر خـود   ، های ظلم و ظلمت را شاید در حدود خود پرده تا
ـ ، و نیز تسلیت صمیمی مـرا  بپذیرید.، بزند هـای   نثارهـا و شـهادت  جـان   خـاطر ه ب

تا روزی مردم ایران آفتـاب  ، افتند خاک میه که فوج فوج ب، فرزندان عزیز وطنمان
 برابر خود ببینند. را در  روشن آزادی

هـای   ام جنبـه  کوشـیده ، ام ای که ضـمیمه تقـدیم حضـورتان کـرده     در مقاله
، داد یمختلف انقالب کنونی ایران را تا آن جا کـه عقـل نـاقص و قاصـرم اجـازه مـ      

ـ    هایم هم صحبت کرده نگرانی روشن کنم. از  یدیـده ه ام. امیدوارم در ایـن مقالـه ب
 ام نگذارید. بهره ارشاد خود بی ها و راهنمایی محبت نگاه کنید و از

آرزوی قلبـی  ، سالمت و پیروزی آن حضرت و پیروزی انقالب بـزرگ ایـران  
 رضا براهنی 31ماه هفتم دی. با احترام و ارادت صمیمانه من است.

 
 16،1،1531 ی یک خانم خبر نگار ایرانینامه -11

 جناب آقای دکتر یزدی 
ای از تر به هدفتان باشید. نسخهخوب و هر لحظه نزدیک سالم. امیدوارم حالتان

اهلل خمینی است این هفته را که در آن مطالب مربوط به حضرت آیت ایران پست
برایتان فرستادم که به خدمت ایشان هم برده و ما را خوشحال سازید و همان طور 

ایشان  هایاالتم در متن فرمایشؤکه خودتان به من تذکر دادید چون جواب س
 ی خودتان چاپ کردم بدون استفاده از کلمهبود آن را به عنوان مصاحبه با اجازه

. با اطالع از این امر که حاوی بودن این مطالب و درج حقیقت از (( اختصاصی))
ولی شما  های خارجی و رادیو تلویزیون امری است عادی.اوضاع ایران در روزنامه

ست که برای ما که تمام افراد خانواده در ایران خوب می دانید و نیاز به گفتن نی
 گردیم با داشتن آن حالت خفقان وهستند و هرچند ماه یک بار به وطن برمی

کند. با این حال خبران بازی میبی این چند نقش را از دید از خدا، عدالتیبی
کارم اشتباهی وجود  اهلل خمینی و هم شما اگر درمیدوارم که هم حضرت آیتا
                  .اشت مرا ببخشید. این کارم ادامه دارد. با آرزوی موفقیت برای همه مسلماناند
نازنین.یرانا
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های  مقاالت و مصاحبه
 تكمیلی



 

  

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 تکمیلیهای مصاحبه و مقاالت
 

خودم و  ی خاطراتدرباره، های دراز بعد از پیروزی انقالبسال در طی 
مقاالتی نوشته و ، لوشاتوروزه اقامت آقای خمینی در نوفل 111ی اهمیت دوره

در این  ها و مقاالت اکثراًام. اگر چه مطالب این مصاحبههایی کردهمصاحبه
 که در ، هااین مقاالت و مصاحبه، اما برای تکمیل آن، مجموعه آمده است

 شوند:های مختلف انجام شده اند عیناً آورده میزمان
 
 خمینی به پاریس امامزارش هجرت گ - 3

 3125آذر ، 11شماره  -پیام مجاهد
شاتو این گزارش را نوشتم و برای چاپ در نشریه لوبعد از استقرار در نوفل توضیح:

 فرستادم.

مبارزات بر حق خلق مسلمان ایران در جهت سرنگونی رژیم شاه و درهم کوبیدن 
موانع استقرار حکومت اسالمی به مراحل حساس و بحرانی خود رسیده است. 
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شهریور که طی آن  11سپس در جمعه  تظاهرات پرشکوه مردم در روز عید فطر و
ی استوار خویش در ها نفر از مردم میهن ما خون پاکشان را شاهد اراده میلیون

لرزه بر پیکره ، خاندان پهلوی و رژیم شاهنشاهی قرار دادند، نفی قاطع شاه
ی رژیم و حامیان و سایر نوکران استعمار و امپریالیسم در منطقه که لهیب پوسیده

ب خلق مسلمان ایران را تهدیدی مستقیم به موجودیت خویش آتش انقال
های خود را  یافتند انداخت. رژیم که حکومت نظامی سرتاسری و رگبار گلوله می

بست  اثر یافته و به طور قاطع به بن در برابر صفوف آهنین خلق سخت سرد و بی
یکی دیگر ، نشانده عراق ای به همدستی دولت دست رسیده بود مذبوحانه با توطئه

ناپذیر خلق  طلبانه رهبر نستوه و خستگی کوشید تا ندای حق، زنجیران خود از هم
مسلمان ایران را خاموش و پیوند ایشان را با ملت قطع کند و این توطئه به 

تشدید فشار از جانب دولت عراق برای ، موازات اعالم حکومت نظامی در ایران
ود. فشار دولت عراق بر آقای خمینی که ب های آقای خمینی جلوگیری از فعالیت

های تازه بین ایران و عراق ابعاد نوتری یافت.  هیچ گاه تازگی نداشته است با توافق
از حدود یک سال قبل مقامات عراقی کتباً و شفاهاً و به طور مداوم از آقای 

های خود را علیه رژیم ایران تعطیل  کردند که ایشان فعالیت خمینی تقاضا می
ی مستقیم با ده و یا تقلیل دهند. بدیهی است که این فشارها که در رابطهکر

خمینی  خواست رژیم ایران بود. به هیچ وجه قادر نبود اثری در عملکرد آقای
ی ایشان برای انجام رسالت عظیم و تاریخی خود خللی وارد و در اراده داشته باشد

خمینی خواسته بود که از صدور  سازد. دولت عراق در این برخوردها از آقای
های مطبوعاتی بر  هرگونه اعالمیه و ارسال نوار سخنرانی به ایران و انجام مصاحبه

شرمانه مدعی  علیه رژیم ایران خودداری ورزند. مقامات عراقی در عین حال بی
همان دولت عراق است و این دولت به هیچ وجه قصد یم بودند که آقای خمینی

ام فرائض اسالمی ایشان را ندارد و اگر ایشان بخواهند نظیر محدود ساختن انج
ترین مک، پردازندمسجد و زیارت ب، مدرسه، سایر علمای نجف تنها به امر تدریس

ها  ی مزاحمتمزاحمتی برای ایشان نخواهد بود. همان علمائی که با وجود همه
اعتراض به برای مرجع بزرگ شیعه و با وجود تعطیل سراسری ایران به عنوان 

العملی  ترین عکسکم، هاگناه در کوچه و خیابانو با وجود قتل عام مردم بی، عراق
اند. همگام با رشد مبارزه در ایران و ثبوت ناتوانی رژیم ایران در به ثمر  نشان نداده

یابد تا آن جا  فشار دولت عراق به آقای خمینی شدت می، های خود رساندن توطئه
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بعد ، )شخص سوم عراق، رمضان رئیس کل شورای امنیت عراقکه در اواسط ماه 
به دیدار آقای خمینی در نجف رفته و رسماً به ( حسینالبکر و صدام از حسن

رساند که دولت عراق به علت تعهداتی که در برابر دولت ایران  اطالع ایشان می
ست. آقای دارد بیش از این قادر به تحمل اقدامات ایشان بر علیه رژیم ایران نی

دارند که ایشان هم در  ی دولت عراق قاطعانه اظهار میخمینی در پاسخ به نماینده
برابر خدا و ملت ایران تعهداتی دارند که ناگزیر از انجام آن هستند و هیچ مقام و 

تواند مانع انجام این رسالت گردد. ایشان ضمناً خاطر نشان کردند که نیروئی نمی
ق مانع عمل ایشان گردد این کشور را ترک خواهند گفت در صورتی که دولت عرا

 مهم انجام وظایفی است که بر عهده دارند. مسألهو برای ایشان 
، پرسید به کجا خواهید رفت ی دولت عراق که میامام خمینی در پاسخ به نماینده

. در مواجهه با قاطعیت و «ی ایران نباشدبه جایی که مستعمره»دارند:  اظهار می
سرسختی امام خمینی یک روز بعد مأموران عراقی منزل آقای خمینی را در نجف 

ی ابتدا از ورود زوار و سپس دوستان و باالخره از ورود کلیه، کنند محاصره می
کنند. آقای خمینی نیز به عنوان  ی ایشان جلوگیری میافراد به جز اعضاء خانواده

اقی از حضور در مسجد و کالس درس اعتراض به این رفتار غیرانسانی مقامات عر
نمایند. بالفاصله پس از انتشار خبر این توطئه و رفتار خصمانه دولت  خودداری می

سیل اعتراضات از ایران و سرتاسر جهان به سوی ، عراق نسبت به امام خمینی
البکر عمل  طی تلگرافی به حسننهضت آزادی ایران گردد.  دولت عراق جاری می

ی با شاه جالد ایران معرفی کرده و آن را محکوم نمود. متن تلگراف عراق را همکار
نهضت در مطبوعات عربی منتشر گردید. همگام با این اعتراضات با وجود حکومت 

ای صورت گرفت. در برابر  تظاهرات و اعتصابات گسترده، نظامی در سرتاسر ایران
گذشت دو روز  ای زد و با این سیل خروشان دولت عراق دست به بازی تازه

ها  ها را کاهش داد و همه جا شایع کرد که هدف از این محدودیت محدودیت
 آقای خمینی است.« حفظ جان»

تشدید مجدد محدودیت مردم را از هرگونه تردید نسبت به باطل بودن ادعاهای 
مقامات عراقی بیرون آورد. تبلیغات به حدی رسید که امام خمینی برای خروج از 

به زینبیه در دمشق مصمم شدند. برای اجرای برنامه توسط دوستان  عراق و سفر
شود تا آقای خمینی با خروج از  ای جهت سفر به کویت تهیه می نامه کویتی دعوت

عراق در راه عزیمت به دمشق چند روزی در کویت توقف نمایند. کوشش فراوان 
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تری از این تصمیم با سروصدا انجام گیرد و افراد کم به عمل آمد که این برنامه بی
خبر شوند. به همین دلیل جز تنی چند از یاران آقای خمینی در نجف کسی از 

 برنامه خبردار نبود.
صبح به وقت نجف  3ساعت  دوازده مهرروز چهارشنبه اول ماه ذیقعده برابر با 

بعد از اقامه نماز صبح آقای خمینی به همراهی چند تن از یاران از نجف خارج 
برنامه ی حرکت قبالً به مقامات  گیرند.و تصمیم به خروج از عراق می دشون می

بنابراین از همان آغاز حرکت دو ماشین هر یک ، امنیتی عراق اطالع داده شده بود
سیم و سایر وسائل  به سرنشینی چهار نفر از مأموران امنیتی عراق مجهز به بی

خمینی ایشان مشایعت  اهلل یکی پیشاپیش و یکی در پی اتومبیل حضرت آیت
ها عوض شده ماشین جدیدی با  کرد. با ورود به شهرهای مسیر یکی از ماشین می

به شهر مرزی  11-51گرفت. کاروان در حدود  مأموران محلی جایش را می
رسد و بدون اشکال عبور گمرکی مراسم خروجی انجام  در عراق می صفوان

تمام در محوطه  ن یک مسجد نیمهگیرد. در این نقطه نماز جماعت در شبستا می
از طالب و روحانیان کنندگان که تماماً  شود. بعد از نماز مشایعت گمرک برگزار می

 له وداع ی نجف و از شاگردان آقای خمینی بودند با معظمی علمیهحوزه
فرماید که از موانع  کنند. آقای خمینی طی سخنان کوتاهی خطاب به آنان میمی

رسد در برابر آن چه به سر مردم ما در ایران  آن چه به ما می، دو مشکالت نهراسی
کردیم و انجام  ماندیم و سکوت می باید در نجف می آید ناچیز است. ما یا می می

کردیم و به  نمودیم و یا بایستی حرکت می ی خود را تعطیل میوظائف شرعیه
م. ما راه دوم را رفتیم که بتوانیم وظایف شرعی خود را انجام دهی سرزمینی می

االسالم  انتخاب کردیم و با تمام قوا آن را دنبال خواهیم کرد. پس از وداع حجت
دكتر آقای  و امالئی و پورفردوسیاسالم آقایان   حجج، فرزند ایشان سید احمد

 روند. می، عبدلی، و سه نفر از دوستان و میزبانان کویتی به طرف مرز کویت یزدی
ای توسط دوستان  نامه و فرزندشان به کویت قبالً دعوت برای سفر امام خمینی

کویتی تهیه و به تصویب مقامات رسمی کویت رسیده بود و در نتیجه صدور ویزا 
رسید و مأموران مرزی فوراً ویزاهای الزم را صادر کردند.  قانوناً بالاشکال به نظر می

به دفتر امور مرزی  ت مسافران توسط یکی از مأموران گمرکأاما در این فاصله هی
شود تا کمی استراحت کنند تا ترتیب عبور  ها خواسته میشوند و از آن هدایت می

ال همراهان اظهار ؤدر پاسخ س ،ها داده شود. با ادامه یافتن مدت اقامت در دفترآن
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شد که مدیر مربوطه در محل حضور ندارد و مأموران بایستی از مرکز کسب 
عین حال تأکید کردند که اشکالی در کار نیست و اجازه  تکلیف کنند. مأموران در

ورود داده خواهد شد اما جنب و جوش در محوطه و در بین کارمندان کمی 
 نمود. غیرعادی می

از امام خمینی و ، مربوطه مسؤولال و جواب کوتاه ؤباالخره پس از یک س
سرحدات همراهان خواست تا در سالن پذیرایی گمرک منتظر رئیس کل گمرک و 

 .ها و... اگر چه کوششی در پذیرایی بود اما وجود شرطه، بشوند. در سالن پذیرایی
همه حاکی از غیرعادی بودن وضعیت بود. باالخره پس از مدتی انتظار و 
سرگردانی مدیر گمرک با تکبر خاصی وارد شد و با کالمی آکنده از ترس و 

کنند  خمینی به کویت سفر میدولت کویت از این که آقای ، وحشت اعالم داشت
خوشحال است ولی به دلیل موقعیت سیاسی آقای خمینی و خطراتی که ورود 

تواند اجازه ی ورود ایشان را به  ایشان برای مصالح کویت در بر خواهد داشت نمی
االمکان به عراق باز  کویت بدهد. از آن جا که امام خمینی مایل بودند که حتی

ور خواسته شد تا با صدور ویزای عبور موافقت کند تا آقای از مأمور مزب، نگردند
خمینی به فرودگاه کویت رفته و از آن جا به دمشق پرواز کنند. ایشان در صدور 

رتبه تماس گرفت و پس از  به همین سبب با مقامات عالی، این ویزا تردید داشت
نیز صادر کند.  ای را تواند چنین اجازه چند دقیقه اطالع داد که دولت کویت نمی

روشن بود که دولت کویت از ایجاد چنین امکانی برای آقای خمینی نیز وحشت 
 گردند. دارد. آقای خمینی و همراهان به سوی صفوان در مرز عراق بازمی

در صفوان مأموران امنیتی عراق بالفاصله آقای خمینی و همرهان را به دفتر مدیر 
امنیت آقای خمینی الزم دیدند با بغداد ی حفظ گمرک هدایت کردند و به بهانه

تماس گرفته و کسب تکلیف نمایند. بعد از ساعتی آقای خمینی و همراهان را به 
تری هدایت کردند. تماس با بغداد و کسب تکلیف از مقامات عالی  محل مناسب

شب به وقت محلی  11رتبه چندین ساعت به طول انجامید. باالخره حدود ساعت 
ن عالی رتبه عراقی در منطقه به دیدار آقای خمینی آمد و نظر مسؤوالیکی از 

فرزند و دو تن از روحانیان ، مقامات را به این شرح اعالم داشت که آقای خمینی
همراه ایشان را به بصره خواهند برد و آقای دکتر یزدی و سه نفر از دوستان 

ادبانه بود. آقای  کویتی به کویت خواهند رفت. رفتار مأموران بسیار خشن و بی
خمینی حاضر نشدند با ماشین مأموران عراقی به بصره برگردند به همین سبب به 
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دوستان کویتی ایشان اجازه دادند که ابتدا آقای خمینی را با ماشین خودشان به 
بصره برگردانند و خود همان شب بازگشته و از مرز خارج شوند. به آقای دکتر 

گاه زیر نظر مأموران بماند تا دوستان کویتی  احتیزدی تکلیف شد در محل استر
بعد از نیمه شب  1:53بازگشته و او را همراه خود به کویت ببرند. در ساعت 

مأموران مسلح کویتی از ورود این جمع به کویت جلوگیری کردند و آنان مجدداً 
 بهالحفظ  به مرز عراق بازگشتند. آقای دکتر یزدی را مجدداً ماموان عراقی تحت

در  به طرف بصره برده و 1:51سپس روز بعد حدود ساعت  ی محل وخانهمهمان
العرب به محل اقامت آقای خمینی و همراهان هدایت نمودند با  ی شطخانهمهمان

آقای خمینی به مقام امنیتی عراقی ، توجه به رفتار مأموران عراقی و سایر نکات
ترین وسیله  ستند و مایلند با سریعاظهار داشتند که حاضر به بازگشت به نجف نی

ای در خارج از عراق که مایل باشند بروند. ساعت  ر نقطهه به بغداد و از آن جا به
بعدازظهر آقای خمینی و همراهان از بصره به سوی بغداد پرواز کردند و حدود  1

بعدازظهر به بغداد وارد شدند. در بغداد بعد از استراحت مختصری در  5ساعت 
از  خواهیگاه نماینده دولت عراق به دیدار امام خمینی آمد و ضمن معذرتفرود

ال ؤی بعد و مقصد ایشان سی برنامههای حاصل شده نظر ایشان را درباره ناراحتی
کرد. در این جا بود که آقای خمینی تصمیم نهایی خود را مبنی بر حرکت به 

ها غیرمترقبه بود. قبالً به  یفرانسه اعالم داشتند. تصمیم آقای خمینی برای عراق
ها گفته شده بود که آقای خمینی عازم دمشق هستند و همین خبر در همه جا آن

منعکس شده بود. آقایان طالب و روحانیان نجف که از جریان مطلع شده بودند 
ن عراقی ترتیب سفر را با مسؤوالبرای دیدار آقای خمینی به بغداد وارد شدند. 

صبح از بغداد به سوی پاریس از طریق ژنو  1جمعه ، ه روز بعدهواپیمای عراقی ک
آقای خمینی و ، چنین برای اقامت یک شبه در بغدادکرد دادند. هم پرواز می

ی دارالسالم بردند. در بغداد بعد از مختصری استراحت خانههمراهان را به مهمان
شب آقای خمینی برای زیارت حرم شریف در کاظمین رفتند و  1:51در ساعت 

 کردند. مأموران امنیت عراقی همه جا ایشان را همراهی می
 

 :در كاظمین

در حرم کاظمین آقای خمینی در باالی سر مزار امام به نماز ایستادند و هنوز نماز 
به رکعت دوم نرسیده بود که خبر حضور ایشان در حرم به سرعت پخش شد و 
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مردم از همه جا برای دیدار ایشان به سوی حرم هجوم آوردند. این هجوم چنان 
مندان آقای ه بود. عالقهظم را سخت مشکل ساختفشرده بود که حفظ و کنترل ن

ها نبود. تر از ایرانیخمینی تنها زوار ایرانی نبودند و شور و شوق زوار عراقی کم
فریادهای صلوات تمامی حرم و صحن را پر کرده بود. مأموران امنیتی عراق سخت 

جوش بودند و جمعیت با شور و اشتیاق و هیجان خبر حضور آقای ودر جنب
تند. این استقبال گرم و پرشور و طبیعی مردم از عرب و خمینی را منتشر ساخ

های آقای خمینی در عراق  ی فعالیتایرانی به خوبی نگرانی دولت عراق را از ادامه
نه تنها ، ی گذشتههای آقای خمینی خصوصاً در یک ساله کرد. فعالیت توجیه می

ثیرات شگرفی أت جمله عراق نشین جهان از بلکه در سایر مناطق مسلمان، در ایران
 برجای گذاشته است و این امر با توجه به ماهیت ارتجاعی حکومت 

نگرانی این دولت را دامن زده و آن را در همکاری با دولت ، ی عراقنشانده دست
ی این تر ساخته است. با مشاهده دید فعالیت امام خمینی مصممهایران برای ت

دور آقای خمینی حلقه زده بودند هجوم مأموران امنیتی عراق در حالی که به 
 خانه منتقل ساختند.ایشان را از صحن خارج و به سرعت به مهمان

صبح آقای خمینی و  6:51ساعت  11اکتبر  6برابر با  91روز جمعه سوم ذیقعده 
 1همراهان به سوی فرودگاه بغداد حرکت کردند تا با هواپیمای عراقی ساعت 

خیر داشت. در هواپیما أدقیقه ت 13ساعت و  1ما صبح به مقصد پرواز کنند. هواپی
مأموران عراقی یک قسمت هواپیما را ظاهراً برای احترام به آقای خمینی و حفظ 

جهت ایشان و چهار نفر همراهان اختصاص داده بودند. چند نفر از مأموران ، امنیت
 13کردند هواپیما پس از یک توقف کوتاه  در همین قسمت انجام وظیفه می

بعد از ظهر به وقت محلی در فرودگاه پاریس به زمین  1ای در ژنو در ساعت  قیقهد
ترین اشکال انجام گرفت. با سرعت و بدون کم نشست. خروج از فرودگاه به

وجودی که نهایت کوشش شده بود که خبر سفر آقای خمینی به فرانسه به طور 
مندان ایشان به قهبا این حال جمع کثیری از دوستان و عال، وسیع پخش نشود

بعد از خروج از فرودگاه آقای خمینی در محلی که برای ، استقبال شتافته بودند
 16اقامت ایشان آماده شده بود مستقر شدند. به این ترتیب قسمت اول از ماجرای 

 سال تبعید آقای خمینی به خارج از کشور پایان پذیرفت.
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خمینی را شبانه از منزل ایشان مأموران ساواک امام  1515آبان  15در تاریخ 
کنند. سازمان امنیت  ربایند و بالفاصله با هواپیمای ارتشی به ترکیه تبعید می می

 ربایی با تمام وقاحت اعالم کرد: به دنبال این آدم
و ، چون رویه آقای خمینی، طبق اطالع موثق و شواهد دالیل كافی»

و استقالل و تمامیت بر علیه منافع ملت و امنیت ، تحریكات مشارالیه
از ایران  3111ماه آبان 31تاریخ  ارضی كشور تشخیص داده شد. لذا در

 «تبعید گردید. سازمان اطالعات و امنیت كشور
تبعید آقای خمینی به ترکیه به دنبال اعتراضات شدید و مستمر مردم میهن ما در 

ه عراق گردید. در له از ترکیه ب داخل و خارج کشور باالخره منجر به انتقال معظم
بدون اطالع قبلی آقای خمینی را به فرودگاه بغداد وارد  1511مهر  15تاریخ 

نظر مأموران امنیتی ایران و عراق  نمودند از آن پس امام خمینی در نجف تحت
اند. اما مجاهد نستوه  ترین حقوق انسانی و اسالمی محروم بوده همواره از اساسی

پیامبر و امامان شیعه در کوبیدن راه حق و جهاد برای  دهنده رسالت اسالم و ادامه
ای نیاسودند و از رهبری امت و جهت  استقرار حکومت عدل خداوند هرگز لحظه

ی توحیدی دمی غفلت نکردند. دادن به مبارزات خونین آن برای تحقق جامعه
رزه را ی آقای خمینی روزبه روز ابعاد مبابینانه و شجاعانه واقع، گیری منطقی جهت

تر ساخت. تا آن جا که مقاومت و سرسختی خلق  تر و هماهنگ همگانی، تر گسترده
مستضعف ایران با تکیه بر ایمان نصرت خداوند و رهبری امام خمینی در برابر 

گفتگوی آن امروز رژیم را به پرتگاه  کفایتی بی حد و حصر رژیم شاه و بی فشار بی
ساز آن  لق مسلمان ما و مجاهدات تاریخی پرشکوه خسقوط کشانده است. حماسه

 چرا ثابت کرده است که آفتاب عمر رژیم شاه و و  چون در روزهای اخیر بی
شب قدر ملت ما ، زده بر سر بام است و هم زمان با این غروب لجن حکومت شاهان

دارانش با وجود سیاهی و ظلمت  شود. شب قدری که زنده به طلوع فجر نزدیک می
مند از نزول رحمت حق به انجام رسالت  وشیارند و سرشار و بهرهشب بیدار و ه

 اند. فجر صادق از خون پاک شهیدان ما رنگ گرفته است. خود تداوم بخشیده
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 سفر به پاریس -5
 6،1،31ی اطالعات مصاحبه با روزنامه

ماجرا به کدام سمت ، ماندرفت و در عراق میاگر اقای خمینی به فرانسه نمی -س
 رفت؟می
عراق و ، ایران سه کشور نمایندگان، 1531اوائل سال ، چند ماه قبل از انقالب -ج

برای فشار بر آقای خمینی و ساکت  ات مشترکیطی جلس آمریکا در سازمان ملل
ها آقای خمینی کردند که با این فشارها تصور میکردن ایشان توافق کردند. آن

رک کند. اگر ت کردند که ایشان عراق راها هرگز تصور نمیساکت خواهد شد. آن
کرد و به فرانسه شد آقای خمینی قطعاً عراق را ترک نمیها وارد نمیاین فشار

شد و بلکه فرایند انقالب طوالنی می، شداما انقالب هم متوقف نمی رفت.نمی
 بود.های آن نیز متفاوت میاحتماالً پیامد

از چه نوع دیدارهایی ، لوشاتوها در نوفلدیدارهای آقای خمینی با آمریکایی -س
 مذاکرات مربوط به آن دیدارها در جایی ثبت شده است؟ غیررسمی؟، رسمی بود؟

ها را در آن اند و برای اولین بارمتن کامل گفتگوها در این دیدارها نوشته شده -ج
چاپ شرکت ، سرهنگ نجاتیی نوشته، از کودتا تا انقالب، ساله 13کتاب تاریخ 

 ام.منتشر کرده، انتشار
رسد دولت فرانسه از مقطعی به بعد با آقای خمینی به عنوان به نظر می -س

 چرا؟، رهبر حکومت بعدی ایران رو به رو شد. آیا این تصور درست است؟ اگر بله
رفتار ، تاسوعا و عاشورای قبل از انقالب دولت فرانسه بعد از راهپیمائی عظیم -ج

نی تغییر محسوس داد. این تغییر رفتار در مذاکرات خود را با آقای خمی
ه مایندگان دولت فرانسه با ایشان کامالً مشهود است. مشروح این مذاکرات بن

 شد. زودی منتشر خواهد
 
 از گوآدلوپ تا جمهوری اسالمی - 1

 آقای كاظمیان مصاحبه با

 3111تیر و مورخ خرداد 10یشماره، ی نامهنشریه
آگاهان سیاسی ـ به ویژه در ایران ـ یک اسم خاص است. در برای « گوآدلوپ»

شک  بی، بررسی تاریخ سیاسی معاصر و تحوالت معطوف به انقالب اسالمی
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ثیر تأدارد که هر چند در مورد اهمیت و کنفرانس گوآدلوپ جایگاه خاص خود را
توان  های متفاوتی وجود دارد اما تحلیل آن را به سهولت نمی ارزیابی، آن
 فرانسه و آلمان، انگلیس، وگذاشت. پس از نشست سران چهار کشور آمریکافر
در  1531ماه در نیمه نخست دی( ژیسکاردستن و اشمیت، کاالهان، کارتر)

های روزافزون و  آمریکا به خاطر مخالفت»گوآدلوپ بود که یونایتدپرس نوشت: 
گوید:  کارتر می. جیمی «تواند از شاه حمایت کند نمی، همه جانبه مردم ایران

در »نویسد:  و شاه در خاطراتش می« شاه هر چه زودتر باید برود، همگی گفتند»
 «با اخراج من موافقت کردند.، کنفرانس گوآدلوپ

هایی است  نظران سیاسی ایران و استراتژیستدکتر ابراهیم یزدی از معدود صاحب
ظام جمهوری گیری ن که به علت حضور فعالش در بطن تحوالت انقالب و شکل

اش با رهبر  اطالعات و خاطرات منحصر به فردی ـ به ویژه در همراهی، اسالمی
 کاظمیان فقید انقالب ـ دارد.

 گویا رهبر  -شده با توجه به منابع منتشر -قبل از كنفرانس گوادلوپ
الظاهر در  فقید انقالب از این قضیه خبر داشتند و با پاریس هم علی

ها در  ای كه شما در كتاب آخرین تالش به اشارهبا توجه ، ارتباط بودند
تحلیلی توسط وی؛ اما آیا  یزاده داشتید و تهیه آخرین روزها به قطب

ت همراه ایشان در پاریس از موضع ایالت متحده أخمینی و هی اهلل آیت
 خبری داشتند یا نه؟

نه؛ ما هیچ اطالعی نداشتیم. شاید مشکل اینجا بود که دانش و اطالعات 
از مسائل ، وزارت امور خارجه آمریكایا به طور مشخص و حداقل ، ها مریکاییآ

 تلویزیون ملی سراسری آمریکا 1919 یایران بسیار ابتدایی و ناقص بود. در ژانویه
(PBS )ایران دعوت  یهدربارسینجر یهنری كای با شرکت  از من برای مناظره

آقای جوزف سیسکو را فرستاد. سینجر نیامد و به جای خود معاونش یکرد. ولی ک
با  دخواهی این برنامه از من پرسید که آیا می مسؤول، قبل از انجام این مناظره

باشید یا نه؟ من قبل   میز ایران در وزارت امور خارج آمریکا دیداری داشته مسؤول
مطرح آقای خمینی دعوت به مناظره را با  مسأله، سفر بروم از این که به این

هم در مورد مناظره و هم احتمال این که ممکن است از ، نظر ایشان راکردم و 
جویا شدم. ایشان نظر خود مرا ، طرف دولت آمریکا بخواهند با من صحبت کنند

پرسیدند که نظر مثبت دادم. به ایشان گفتم که ما نباید از گفتگو با دشمن 
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که  آوریم دست میاطالعاتی به  ها بترسیم؛ چون در نشستن و صحبت کردن با این
در غیر این صورت نداریم. ایشان قبول کرد. من به واشنگتن رفتم؛ بعد انجام 

مصاحبه  مسؤول، تلویزیونی و قبل از رفتن به یک رستوران برای شام ی مصاحبه
است که در این شام  میز ایران دعوت کرده  مسؤولت كپرهنریگفت که از آقای 

بودم و   . من تا آن موقع این شخص را ندیدهبکنیمگفتگویی  با یکدیگرباشد و 
ها از اطالعی آن برای من در این گفتگو میزان بی مسألهترین  شناختم. جالب نمی

های اعتراضات در ایران برایش صحبت  به طوری که وقتی راجع به ریشه، ایران بود
که  از جمله از شریعتی و نقشی، ن آناکردم و از جریان روشنفکری دینی و متفکر

اظهار نمود که برای اولین بار است که اسم  او، صحبت کردم، است او داشته
گفت. بعد از انقالب در اسنادی  د. یا حداقل به من این طور میوشن شریعتی را می

خواندم. که او در گزارش خود ، که دانشجویان خط آقای خمینی منتشر کردند
در ، است  ط دختر و پسر بودهنگران تعطیلی مدارس مختل( من) نوشته که فالنی

حالی که در آن جا اصالً چنین موضوعی عنوان نشده بود که من بگویم که با 
ها از اطالعات سطحی آن یمدارس مختلط موافقم یا نه. در آن گفتگو من درباره

ها در حالی که شدیداً  ها به او گفتم که شما آمریکاییاطالعی آن ایران و یا بی
عربستان و برخی دیگر از کشورهای اسالمی  وری مثل ایران ومنافعتان با کش

این کشورها بسیار سطحی است.  یهاما اطالعاتتان دربار، پیوند خورده است
های خانگی بیشتر از وضعیت فرهنگی  ها راجع به سوسک اطالعات شما آمریکایی

 هاست. برایش هم چند مثال زدم. درناو فکری در کشورهای اسالمی و مسلم
اینجا بود که بحث شریعتی مطرح شد که اظهار داشت راجع به شریعتی چیزی 

 آور بود. نشنیده و نخوانده است. و این برای من تعجب
  این دیدار چند وقت قبل از گوادلوپ بود؟ 

شاید یکی دو هفته قبل از گوادلوپ بود چون من اواخر دسامبر بود که به آمریکا 
دادم این بود که شما  که ژانویه بود. در هر حال من توضیحاتی  1رفتم و گوادلوپ 

کنید و  ندارید. برای همین هم دائماً خطا می، ایران یاطالعات کافی درباره
رد. او از من پرسید که آیا امکان سازش های شما از شاه اینایرادات را دا حمایت

جواب منفی قاطعی به او دادم و شعری که در ، میان انقالب و شاه وجود دارد
 با این مضمون:، خوانند برایش خواندم ها می ها در آمریکا بچه مهدکودک
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باالی دیوار  ،(مرغ و هر آدم كوتاه و بیقواره استعاره از تخم) هامتی دامتی
، تواند خودش را نگاه دارد امتی سقوط بزرگی كرد. نمینشست. هامتی د

شود. تمام مردان شاه و تمام  افتد پایین و خرد می خورد و می قل می
جمع و جور كنند و به هم  را های او توانند تكه سربازانش هم نمی

 بچسبانند.
و می و ابهام ها دچار یک نوع سردرگ استنباطم از این دیدار این بود که آمریکایی

ها تا آخرین لحظه آن، اوضاع ایران هستند. به نظر من یبارهاطالعی و جهل در بی
به دنبال این بودند که شاه بماند و هر تغییری و اصالحی با بودن وی انجام شود. 

 یتر های انگلیسی و اسرائیلی که به مسائل ایران آگاهی بیشتر و عمیق اما دیپلمات
گیری کند. بسیاری از  ند که به نفع پسرش کنارهداشتند به شاه توصیه کرده بود

نیز ، دار آمریکایی که با ایران و اوضاع آن آشنایی داشتند های سابقه دیپلمات
نویسنده ، خانم فیتزجرالد 1536دانستند. در سال  مشکل ایران را خود شاه می

ر آتش د) معروف آمریکایی و کسی که به خاطر نوشتن کتاب جالبی درباره ویتنام
هارپر معروف  های مفصل در مجل مقاله، پولیتزر شده بود ه یجایز ی برنده( خلیج

 اصلی راجع به ایران نوشت که خیلی انتقادی بود و در آن از شاه به عنوان مشکل
ای  مصاحبهگاردین انگلیس ی  ایران یاد شده بود. در همان زمان شاه با روزنامه

پسرم کنار بروم؛ پدرم جمهوری را سعی  من حاضرم به نفع، بله»کرد و گفت که: 
رم کنار سبه نفع پ»:، گوید وقتی شاه می«. کرد ولی موفق نشد و فایده نداشت

آیا در پشت پرده مسائلی مطرح ، «روم و تغییر نظام به جمهوریت فایده ندارد می
ها در مقابل  رسد که آمریکایی دهد؟ به نظر می ها را می جواب است که شاه این

 1919 یو حداقل تا ژانویه، کردند ناپذیر مقاومت می ات و تحوالت اجتنابتغییر
من این مسائل را در ) اصرار داشتند که این تغییرات را خود شاه انجام دهد.

« پیام مجاهد»که در نشریه « هیاهوی بسیار برای هیچ» ای تحت عنوان مقاله
 ( ام. تبیین کرده، ارگان نهضت آزادی ایران در خارج از کشور نوشتم

 نویسد كه پیش  یاد سرهنگ نجاتی در كتابش می ولی زنده، آقای دكتر
مخصوص هماهنگی  یژانویه كمیته 1از گوادلوپ و در اواخر دسامبر و 

تصمیم دولت آمریكا را در مورد لزوم ، شورای امنیت ملی كاخ سفید
ست. ا شاه منتقل كردهبه تهران درسفیرش  توسطخارج شدن از ایران 
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برای اولین  3351است كه در نیمه اول دسامبر   احسان نراقی هم نوشته
بار كارتر تردید خود را نسبت به توانایی شاه در حفظ قدرت آشكار 

كارتر طی یک مصاحبه مطبوعاتی ( اكتبر 33) مهر 33كرد. البته در 
نظر و ، كند. جنابعالی اطمینان مجدد خود را نسبت به شاه ابراز می

 تان چیست؟  توضیح
او وضعیت شاه را ، برای او تهیه کرد، كارترمشاور آقای جورج بال در گزارشی که 

سازد. اولین گزینه این بود که  رو را مطرح می احتمالی پیش یبررسی و چندگزینه
که شاه اختیاراتش را به پسرش  خود شاه این تغییرات را رهبری کند؛ دوم این

 1911که جنبش انقالب اسالمی بیاید. تا اواخر سال   این سوم ؛واگذار کند
گزارش ) خواستند که شاه بماند و اصالحات را خود شاه انجام دهد ها می آمریکایی

، «ها در آخرین روزهاآخرین تالش»، جورج بال را به طور کامل در کتابم
  اصلی . پایگاه( ام گیری آمریکا را هم تحلیل کرده ام و دالیل موضع آورده

بودند پایگاه و نفوذ   در میان سایر اقشار نتوانسته، ها در ایران ارتش بود آمریکایی
ها در میان غیرنظامیان بود.  ها و اسرائیلی باشند؛ در حالی که پایگاه انگلیسی داشته

های آخر حکومت شاه. انگلیس و اسرائیل که به اوضاع ایران  ل به خصوص در سا
کردند اصرار داشتند که شاه برود. حتی وقتی که فرح به  می تر نگاه بینانه واقع

های قدرت و در حد رئیس  تجلیل بزرگی از جانب برخی از جناح، آمریکا سفر کرد
حاکی از آن بود که ممکن است شاه برود  یک کشور از او به عمل آمد که احتماالً

و مملکت را اداره هایی بدهند و ا السلطنه شود و یک چند سالی آزادی و فرح نایب
کند تا تب و تاب انقالب فروکش کند. اما نظامیان امریکا با این برنامه مخالف 

 دادند.  چون در این صورت پایگاه قدرت خود را از دست می، بودند
انتقال  یالبته موافق طرح بودند چون اگر قرار بود یک دوره، ها انگلیسی

بودند که پایگاهی را که در بین غیر ها  این انگلیسی، دمکراتیک پیش بیاید
امریکایی ها آرام آرام  1911کردند. اما از اواخر دسامبر  نظامیان داشتند حفظ می

ای ندارد و تغییر مسیر دادند.  به این نقطه رسیدند که پافشاری بر ابقای شاه فایده
، داز طرف دیگر جنگ سرد در اوج خود بود؛ افغانستان در اشغال ارتش روسیه بو

شود چگونه  خالیی که در ایران ایجاد می، ها نگران بودند که اگر شاه برود امریکایی
بختیار بیاید و ارتش با انقالب ، موافقت کردند که شاه برود، خواهد شد. بنابراین

همکاری کند تا ارتش احتماال بتواند در انقالب جایگاهی پیدا کند. از جانب دیگر 
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تواند جلوی خطر  که در غیاب شاه تنها نیرویی که می برژینسکی این بود ی نظریه
کمونیسم را در ایران بگیرد هماهنگی و ائتالف میان نظامیان و روحانیان است. 

االصول ضدکمونیسم هستند و قدرت بسیج  ن علیااستدالل او این بود که روحانی
ی شاه نفر 111.111اند؛ ارتش  های مردم را هم دارند. نظامیان هم منسجم توده

بود؛ ائتالف میان نظامیان و   های ضد کمونیستی و ضد شورش دیده آموزش
به ایران هایزر تواند خطر کمونیسم را بعد از شاه از بین ببرد. سفر  ن میاروحانی

بلکه او آمد که مبادا نظامیان بعد از رفتن شاه ، برای این نبود که ارتش کودتا کند
ها ارتش را در نزد مردم از بین ببرد. امریکاییدست به کارهایی بزنند که موقعیت 

معتقد بودند اگر ارتش در دوران انقالب انسجام خودش را حفظ کند و با انقالب 
همراهی نماید پس از پیروزی انقالب و بعد از آن که احساسات عمومی فروکش 

 ادعای سهم، تواند به راحتی و به عنوان بخشی از انقالب آن وقت ارتش می، کرد
انجام دادند؛ فیلیپین ها بعداً در مریکاییآباشد. این همان کاری است که  شتهدا

انتخابات قالبی ریاست جمهوری را برگزار و ادعا کرد که برنده ماركوس وقتی که 
ارتش وارد عمل شد و اعالم کرد مارکوس رئیس جمهور نیست و خانم ، است  شده

ن کردند. به این ترتیب ارتش شد بخشی و مارکوس را بیرو، است  اگینو برنده شده
 از انقالب فیلیپین.

 واشنگتن  ،(ایجاد ائتالف ارتش و روحانیت) پس مطابق طرح برژینسكی
 است؟  كرده به روحانیت به عنوان یک آلترناتیو نگاه می

تواند خالء قدرت سیاسی را بعد از شاه پر کند و مانع  به عنوان نیرویی که می، بله
 ها شود. از طرف کمونیستتصاحب قدرت 

 در جهت منافع ، توان گفت كه ایاالت متحده حاكمیت را در ایران آیا می
 است؟  كرده خودش ارزیابی می

حاکمیت ، در جهت منافع خودش نه؛ بگذارید این جوری بگویم که آمریکا
دید.  دفع خطر کمونیسم الزم می موردروحانیت و همکاری با ارتش را در 

ها در آن مقطع تاریخی به خصوص با عنایت به مریکاییآ مسألهترین  مهم
ایران به دامن کمونیسم ، رویدادهای افغانستان این بود که چگونه با رفتن شاه

 نیفتد.
 است؟  كرده ارچوب منافع خودش را تأمین میهو در این چ 
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ارچوب تقابل دو بلوک شرق و غرب و جنگ سرد تأمین هاهدافشان را در چ
 کرد. می
 یها آرامی نا اهلل خمینی در اوج آیا این درست است كه آیت، آقای دكتر 

 كنیم؟ بودند كه ما جریان نفت را به غرب قطع نمی  انقالب گفته
دادم و در کتاب ایشان در ج نجاتی هایی که من به مرحوم سرهنگ  بله؛ در نوشته

، ولوپكنفرانس گودآداین نکات منعکس است. بالفاصله بعد از ، است شده
پیامی برای آقای خمینی  ژیسكاردستنرئیس جمهور وقت آمریکا توسط ، كارتر

اهلل  هایی با آیت آمریکا تماس گرفت و پیام ی فرستاد و سپس وزارت امور خارجه
کردم و آقای  ها را برای آقای خمینی ترجمه می خمینی مبادله شد. من پیام

سفارت  یها را به نمایندهآن دادند و من هم ترجمه خمینی هم جوابشان را می
هایی که رد و بدل شد.  دادم. در یکی از آخرین پیغام آمریکا در پاریس می

ها از قطع صادرات نفت ایران اظهار نگرانی کرده بودند. آقای خمینی هم  آمریکایی
ولی پول آن را خرج خرید ، خواهیم صدور نفت را قطع کنیم جواب دادند که نمی

وسایل مورد نیاز برای کشاورزی و  یبلکه پول نفت را خرج تهیه، کنیم اسلحه نمی
 م کرد. یعمران و آبادی کشور خواه

 آیا قبل از نشست گوادلوپ آقای خمینی ، با این توضیحاتی كه فرمودید
 نگران بود یا نه؟  موضع واشنگتن دل مورددر 

حساب دیدم که تشویش  خیر؛ ایشان تشویشی نداشتند. حداقل من چیزی نمی
 شود 

 المللی انجام شود و  یعنی نسبت به آن اتفاقی كه قرار بود در سطح بین
نگرانی   ایشان هیچ دل، تأثیرش بر تحوالت داخلی ایران هم بود

 نداشتند؟
نه؛ انقالب اسالمی ایران از یک جهت ویژگی خاص خودش را داشت؛ در مقایسه با 

آقای خمینی چندان ......با ـ کاسترو وکو، ها در مقایسه با هند ـ گاندی بقیه انقالب
  حاال سران این، این که گوادلوپ کجاست، گیر مسائل جهانی نبودآشنا و پی

ما ، کردند؛ اگر هم چیزهایی بود صحبت نمی، شود شوند چی می کشورها جمع می
 شدیم. گیر میگفتیم و پی می
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  زاده پیش از گوادلوپ  كه قطب اطالع داشتندولی باالخره ایشان
 است. گزارشی تحلیلی از تحوالت ایران را برای دولت فرانسه تهیه كرده

 ما به اطالع ایشان رسانده بودیم.در جریان بودند.  بله؛
  یعنی شما هیچ حساسیتی برای ایشان به وجود نیاوردید؟ برای شما هم

 هیچ حساسیتی نداشت؟
توانستیم با نظر  ها مخالف هستند؛ و قطعاً ما نمی مریکاییآدانستم که  ببینید می

گفت شاه بماند و اصالحات را انجام دهد موافق باشیم. فکر  آمریکا که می
است امکان ندارد؛ اما ما در وضعیتی نبودیم که   کردیم که دیگر زمانش گذشته می

مهور ج بنابراین هنگامی که رئیس، بتوانیم در تصمیمات گوادلوپ مؤثر واقع شویم
که نقطه ، پیغام داد که شما یک گزارشی،  فرانسه از طریق وزارت امور خارجه

تهیه کنید؛ آقای خمینی ضرورت آن را تأیید ، نظرات این طرف را به ما بدهد
وزارت ی ههم آن گزارش را نوشت و به نمایندزاده  صادق قطبکردند و 

 امورخارجه تحویل داد.
 است ولی   زاده آن تحلیل را تهیه كرده قطبشده كه صادق   بارها گفته

 است....  از مضمون آن چیزی گفته نشده
ای از آن گزارش نداریم. علتش هم این است که وقتی  بله؛ متأسفانه ما هیچ کپی

ها و اسناد منزل  لوازم و کتاب، زاده پس از پیروزی انقالب به ایران آمد قطب
جمع نکرد و به ایران نیاورد. بعد ، ش بودهای که مرکز فعالیت، خودش را در پاریس

آپارتمانش در اختیار وکیلی بود که در فرانسه !! هم او را گرفتند و اعدامش کردند
ها کرد و ما نتوانستیم به آن مدارک دست پیدا کنیم و از سرنوشت آن با او کار می

 م.یاطالع بی
 نكردید؟ شما مطالعه ، آن گزارشی را كه او به مقامات فرانسوی داد

 لوشاتو چه كسانی بودند؟ سیاسی در نوفل یكمیته
ببینید ما وقت بسیار کمی داشتیم؛ فرصت نبود که بنشینیم و گزارش را با هم 

با هم صحبت کردیم و بحث کردیم؛ محتوای گزارش ، بخوانیم و نهایی کنیم
ای  مسألهبگوییم که چرا با بودن شاه هیچ که شفاف و روشن بود. مسائل ما این بود

شود.  شود و با رفتن شاه است که مشکالت کشور و وضع فعلی اصالح می حل نمی
 بودند.  یرفتهذها هم این را پفرانسوی
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 زاده از تحوالت داخلی ایران چه  این نظر شما بود. قطب، خب
كه مورد توجه ، بود  هایی را در گزارش خود برجسته كرده شاخص

 فرانسه قرار گرفت؟
با هر ، ها را برجسته و معین کنیم؛ مشکل ایران د که ما این شاخصاحتیاجی نبو
اش بروز کرده بود. تظاهرات میلیونی  در حادترین شکل سیاسی، ای علت و ریشه

گرفت تا آن جا که شاه هم گفت من صدای انقالب  ها صورت میناعظیم در خیاب
محور اصلی بحران سیاسی بود و نیاز به  یسلطنتاستبداد شما را شنیدم ـ شاه و 

ها بحث کنیم. کامالً روشن آن یهای دیگری نبود که ما بخواهیم درباره شاخص
خواستند بدانند نقطه نظرات رهبری انقالب در مورد  ها میبود. چیزی که آن

شد؛ که ما با غرب  مسائل کلیدی از جمله روابط با غرب ـ بود که آن هم تبیین 
خواهیم؛ حاضریم نفت را بفروشیم و به  اریم و استقالل خودمان را میدعوا ند

جایش مواد و وسایل مورد نیاز کشور ـ و نه اسلحه ـ بخریم. مسائل روشن بود؛ از 
ها آن نگرانی از طبیعت انقالب ایران اسالمی و ضد کمونیستی بود آن که آن جا

مقابله   آید توانایی رژیمی که می خواستند بدانند که آیا این بابت نداشتند؛ بلکه می
 ؟با کمونیسم را دارد یا نه

 پاریس را ، زاده اید كه گزارش قطب تان نوشته ولی شما در كتاب
تأثیر قرار داد. پس این گزارش باید واجد یک سری خصوصیات   تحت
 باشد؟  بوده

به  بله؛ ولی من متأسفانه االن حضور ذهن ندارم. آن گزارش هم تا آن جا که من
صادق بلکه مطالبش را مرور کردیم و ، آورم کل گزارش را نخواندم یاد می

و آن را تنظیم کرد. البته وقتی که آن گزارش را به  نمود یادداشت زاده قطب
 به دیدن، فرانسه از ما تشکر کرد ینماینده وزارت امور خارجه، دولت فرانسه داد

 است.  ین گزارش قرار گرفتهتأثیر ا ما آمد و گفت که فرانسه به شدت تحت
 آقای صادق طباطبایی سال گذشته و هنگام بیان خاطراتش از تلویزیون 

 گفت كه یک گزارشی را برای نشست گوادلوپ برده( فجر یدر دهه)
 است....  است و یک گزارش هم از گوادلوپ آورده 

 نرفت.چیزی وجود نداشت و کسی به گوادلوپ چنین دانم  نه؛ تا آن جا که من می
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 اهلل خمینی برای نشست سران فرستاده  یعنی هیچ پیغامی از طرف آیت
 نشد؟

 زاده به دولت فرانسه بود. نه؛ فقط همان گزارش قطب 
 آن وقت صادق طباطبایی چه نقشی داشت؟ 

دکتر صادق طباطبایی هم در پاریس حضور داشت و احتماالً مورد مشورت قرار 
رم که آیا آقای دکتر صادق طباطبایی هم در بود. البته من حضور ذهن ندا گرفته

آمد و  چون برادر خانم احمدآقا بود و می، دانم آن جلسه بود یا نه؛ ولی بعید نمی
باید سخن آقای دکتر ، تر بود ها نزدیکو از نظر خانوادگی به آن، رفت می

 طباطبائی را بپذیریم.
 طور؟ه چ، باشد  این كه گزارشی به گوادلوپ برده 

است؛ تا آن جا که من اطالع دارم از طرف ایران کسی به   چینن چیزی نبودهنه؛ 
گوادلوپ نرفت و نمایندة وزارت امور خارجه یا رئیس جمهور فرانسه آمد و آن 

 گزارش را گرفت.
  یعنی با محوریت گوادلوپ هیچ ارتباطی بین رهبری انقالب و ستاد

نشست گوادلوپ وجود لوشاتو با دول خارجی تا بعد از  مستقر در نوفل
 نداشت؟

به  ژیسكاردستننه؛ هیچ ارتباطی وجود نداشت؛ بعد از آن بود که نماینده  
است  داده خمینیپیغامی به آقای كارتر دیدن آقای خمینی آمد و گفت که آقای 

ام؛ این  و متن کتبی پیغام را خواند. متن جواب آقای خمینی را در کتابم آورده
 بود. در پیغام کارتر آمده  بود و شاه نرفته  نیامده بختیارای موقعی بود که هنوز آق

کند و شما از بختیار حمایت کنید و گرنه  بود که شاه ایران را به زودی ترک می 
کند. آقای خمینی هم پاسخ قطعی داد و به کارتر توصیه کردند  ارتش کودتا می

تند مانع کشتار مردم نمایندگان آمریکا در ایران که با ارتش در ارتباط هسکه 
ترین سند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمریکا مذاکراتی  شوند. به نظر من مهم

است. در آن   کردهدر تهران سولیوان مستقیماً با دكتر بهشتی است که مرحوم 
بود که در فرانسه کانال با امریکا ارتباط داشتند: یکی  5زمان رهبران انقالب از 

مهندس ، شورای انقالبمدارکش منتشر شده است. یک کانال در ایران توسط 
بود کانال سوم سولیوان با دكتر سحابی و اهلل موسوی اردبیلی  آیت، بازرگان
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در کتابش هر استمپل ارتباط و مذاکرات مستقیم دکتر بهشتی با سولیوان بود. 
دهد اما درباره مذاکره دکتر بهشتی با  شرح می دو کانال ارتباطی در تهران را

 1511ای که در اردوی تابستانی سال  سولیوان چیزی ننوشته است. من در مناظره
مهندس عباس عبدی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با آقای 

اسناد مذاکرات بهشتی با ، بوخ، به او گفتم که سفارت امریکا را گرفتید کردم
ها کجاست؟ آن جا آقای عبدی جواب روشنی به این پرسش نداد ولی  ییآمریکا

گوید درست  بعدها در جای دیگری جواب داده و گفته است: آن چه فالنی می
ها را ولی آن، دست آوردیمه است؛ ما اسناد مذاکرات آقای بهشتی با سولیوان را ب

د و گفت آقای بهشتی به آقای خمینی ارائه دادیم. آقای خمینی به آن ها نگاه کر
عضو شورای انقالب است و حاال الزم نیست آن ها را پخش کنید. این مهم است 
که ببینیم مضمون آن گفتگوها چه بوده و چه چیزی در آن سندهاست. باالخره 

آقایان باید بیایند و بگویند که محتوای آن مذاکرات چه ، بعد از بیست و چند سال
لیوان داشت بدون اطالع شورای وه دکتر بهشتی با ساست؟ ضمنا مذاکراتی ک بوده

از این مذاکره اطالعی ، اهلل موسوی اردبیلی انقالب بود و مهندس بازرگان و آیت
 نداشتند. 

دانم؛ آقای دکتر بهشتی چند ماه قبل سفر  یک نکته دیگر را هم الزم به ذکر می
بود  -در هوستون -منمریکا آمد. مدتی هم پیش آبه ، من به نجف و بعد به پاریس

رفت. ایشان در جلسات ( و نیویورک) و بعد از آن جا یک ماهی به واشنگتن
ها در واشنگتن و یا نیویورک حضور نیافتند و خبر نداریم که آقای بهشتی  ایرانی

کرده است. آیا در آن جا  چه کار می، آن یک ماهی که در واشنگتن یا نیوبورک بود
 کلیدی و اساسی است.  سؤالاست یا نه. این هم یک  تماس و مذاکراتی هم بوده

 یابد؟ گویید آیا در ذیل مذاكرات با سولیوان اهمیت می آنچه می 
، شورای انقالب با سولیوانی به نظر من این مهم است که همزمان با مذاکره 

کرده است؛ این نیاز به یک مقدار  دکتر بهشتی هم جداگانه با سولیوان مذاکره می
بیشتر دارد. همچنان که مشخص نیست هایزر که به ایران آمد آیا با  تحقیقات

است یا نه؟ نکته مهم دیگر این است که خاطراتی از  آقای بهشتی دیدار داشته
منتشر شده است. مهمتر از آنچه در کتاب فردوست آمده است حسین فردوست 

در فردوست ت آن جاست. سؤاالباشد؛ بخشی از پاسخ  اش می « نوشتها ن»مطالب 
س نیجینتلدهد که برخوردار از چه موقعیتی در سازمان ا کتاب خودش شرح می
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گوید خیلی از رجال انگلیس هم  است؛ او می بوده MI6سرویس انگلیس یا 
است.   گوید وی آن جا آموزش دیده می اما، کجاست MI6دانند که ساختان  نمی

به  MI6ن مسؤوالاساسی که در کتاب فردوست نیامده این است که آیا  الؤیک س
ای او  با چه هدفی و برنامه، است آقای فردوست گفتند بمان ایران یا خودش مانده

 در ایران ماند و ایران را ترک نکرد؟

 شود خیلی تكیه و استناد كرد. به این كتاب كه نمی 
 اش کار کرد و  «نوشتهاچیزهای ن»گویم که باید روی  بله؛ برای همین هم می

ها یا  مریکاییآپذیرم که انقالب ایران را  ها را باید خواند. من این نظر را نمیآن
بلکه انقالب اسالمی ایران را اصیل و ، ها راه انداختند. این اعتقاد را ندارم انگلیسی

و انگلیس و مریکا آتوانم بپذیرم که  دانم. اما در عین حال نمی مردمی و تاریخی می
اسرائیل ـ که آن اندازه در ایران نفوذ داشتند ـ در شرایطی که انقالب در حال 

کاری به روند انقالب نداشتند آن را به حال خود رها کردند و رفتند. ، پیروزی بود
ها چه ناپذیر شد آن اجتناب، باید برگردیم بررسی کنیم که وقتی انقالب، بنابراین
 ان دادند و چکار کردند.هایی از خود نش واکنش

 اگر اجازه بدهید این بحث را جمع كنیم؛ آیا شما با این نظر ، آقای دكتر
 موافقید كه گوادلوپ تیر خالص نظام پهلوی بود؟

با  ها قبالً تیر خالص به این معنا که کار خروج شاه از ایران قطعی شد. انگلیسی
بودند که شاه   ها فهمیده آمریکایی از ها زودترخروج شاه از ایران موافق بودند؛ آن

ها دیرتر و خیلی دیرتر از  مریکاییآبلکه بار خاطر است. ، یار شاطر نیست دیگر
ای نیست جز این که شاه برود  بندی رسیدند که هیچ چاره ها به این جمع انگلیس
 ریزی کردند برای ایران بعد از شاه... و برنامه

 های  كه آن را به دیدگاه یک تحلیلی هم وجود دارد، آقای دكتر
كوشیدند كه نیروهای ملی  كند. این كه آن ها می برژینسكی معطوف می

ترین جریان بیاید و  و نیروهای چپ را به تدریج حذف كنند و راست
كنند منافع غرب  تأمین، چرا كه بیشتر، حكومت را در دست بگیرد

 است. نظر شما در مورد این تحلیل چیست؟
چند گروه  روشنفکران، نیروهای غیرروحانی، هنگام پیروزی آن در اوج انقالب و

یک از جریانات مارکسیستی و سنتی یعنی   توانست با هیچ بودند؛ غرب قطعاً نمی
هیچ نوع همسویی سازمان مجاهدین خلق و های فدایی  چریک، حزب توده
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و  ملی یجبههرو مثل  باشد. با نیروهای معتدل و میانه  یا اشتراک نظر داشته
، این نیروهااوالً هم نه زبان مشترک داشتند و نه امکان همگرایی. آزادی  نهضت 

به ( مریکاآانگلستان و ) ملی نسبت به دول غربی یچه نهضت آزادی و چه جبهه
  حساسیت، دكتر مصدقعلیه 1551مردادسال  11ها در کودتای علت دخالت آن

هنوز جنگ سرد ادامه ثانیا ع داشتند. ها هم نسبت به این نیروها موضداشتند. آن
گاه از یک جنبش یا حکومت ملی    ها هیچ مریکاییآ، داشت. در دوران جنگ سرد

م سکردند تا حدی که در مبارزه علیه کمونی کردند یا اگر می حمایت کامل نمی
ثر اوضاع سیاسی را ؤهای ملی توانایی کنترل م جنبش، مریکاآبه نظر  .مفید باشند

 از –کردند. حرفشان به نظر بنده  ها واگذار می و مملکت را به کمونیست نداشتند
درست بود. واقعیت این است که  -یعنی در شرایط جنگ سرد، یخیتار منظر

که دست  -نیروهای ملی توانایی این که مملکت را به تنهایی اداره کنند
در ایران ملی  ینداشتند به خصوص که محور اصلی مبارزه -ها نیفتد کمونیست

 ایران علیه استعمار انگلیس بود و عوامل انگلیسی در جنبش چپ مارکسیستی
جستند. برای  نفوذ کرده بودند و از آن برای تضعیف دولت ملی به شدت سود می

در ، کرد. خب ن ائتالف میاجنبش ملی با روحانی، الزم بود، جبران این وضع
اما این مانع نگرانی آمریکا در ، گردیدجریان انقالب ائتالف شد و انقالب پیروز 

نبود. بنابراین وقتی سیر ، قدرت بعد از شاه را پر نکنند ءها که خأل مورد کمونیست
سلطنت او برای غرب ی ای رسید که شاه باید برود و هزینه مبارزات ملی به نقطه

و  ائتالف، مسگیری خطر کمونی تنها راه محتمل برای پیش، شده بود سنگین بسیار
دانم که در  همکاری میان ارتش و روحانیان بود. من ذکر این نکته را الزم می

بیشتری از خود نشان دادند؛ پس از   ن از روشنفکران انعطافاابتدای انقالب روحانی
که روز کارگر را جدی گرفته باشند.  ،من به یاد ندارم ،پیروزی انقالب احزاب ملی

بیانیه حزب ، اما نکته جالب ،ه بیانیه دادندفکری چپ سنتی البتهای روشنناجری
ها آمدند و روی بود؛ آن هها به تظاهرات اول ماه مجمهوری اسالمی و دعوت آن

ترین شعارها سوار شدند. روحانیت این استعداد را هم دارد؛  موج چپ
 ما بیشتر بود. شان از پذیری انعطاف

چرا باید همدیگر را این قدر ها در این دام افتادند و نفهمیدند که بله؛ خیلی
 بکوبند.
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 هایی را كه مطرح كردید به جای خود محفوظ؛ اما  آقای دكتر این گزینه
ارتش چطور مطرح نشد؟ چرا واشنگتن نیامد و به طور ی گزینه 

مشخص روی ارتش زوم نكرد؟ چرا غرب با یک خشونت شدید موافقت 
 نكرد؟

ام. اما  ارتش برای کودتا را آورده اد برنامهنزوم کرد من در کتاب خود اس، چرا
خواست روی ارتش برای اعمال خشونت علیه انقالب  خیلی موفق نبود زیرا اگر می

موافق با اعمال خشونت و برژیسنكی شد.  ارتش متالشی می، فشار بیاورد
، دهد که در قرن نوزدهم های خود به شاه توضیح می سرکوب بود. او در توصیه

اند.  باقی مانده، از سرکوب استفاده کردند، ها ابر موج اعتراضپادشاهانی که در بر
شهریور آن کشتار در  11ها که مماشات کردند از بین رفتند. وقتی در اما آن

خواستند از  . بنابراین میبرژیسنكی به شاه تبریک گفت، میدان ژاله اتفاق افتاد
ی آخر قبل از انقالب به ها اردشیر زاهدی در ماه، ارتش علیه انقالب استفاده کنند

مرداد تدارک ببیند اما کودتا  11ایران آمد و سعی کرد تا کودتایی از نوع کودتای 
این که خود شاه بیمار بود و به علت مصرف اول پذیر نبود.  به چند دلیل امکان

گیری  قادر به تصمیم، هاداروهایی که برایش تجویز شده بود و عوارض جانبی آن
شد.  تر می وضع جسمی و روحی وی بحرانی، رفت زمان جلوتر می نبود. و هر چه

این که دوم نبود.  1551وجه قابل مقایسه با شاه سال  به هیچ 1531شاه سال 
اعتماد نداشت. بنابراین در ، ها از جمله آمریکایی، ها شاه به ارتش و خارجی

ارتش عموما با رتبه ای عمل کرده بود که فرماندهان عالی به گونه، مدیریت ارتش
سوم هم در جنگ و جدال و رقابت بودند تا امکان کودتا علیه او را نداشته باشند. 

عمومی جامعه بود و توسعه و گسترش  ٔ  ثر از جوأمت، این که بدنه اصلی ارتش
 هزار نفری شاه اثر گذاشته بود. 111ارتش  یبدنه یمبارزات سیاسی بر روحیه

نوعی جنگ سیاسی ـ روانی ، 1536واسط سال ااز یک زمانی؛ از ، این کهچهارم 
، شام بعد از انجام مراسم دفن شریعتی در، 1536علیه ارتش شروع شد. در تیرماه 

رو به  روندی جمله درباره مسائل از بسیاری از نجف رفتم. درباره من به عراق و
است با آقای  وره ب این که در نهایت این جنبش با ارتش رو رشد مبارزات و

در نهایت با ارتش ، خمینی صحبت کردم. بحث من این بود که حرکت انقالبی
 جنبش شکست، روبرو خواهد شد. ارزیابی من این بود که در تقابل مسلحانه
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خورد. بنابراین ما باید با یک جنگ سیاسی ـ روانی ارتش را از درون فلج می
ارتش به نافرمانی دعوت شود. ی دنهها ب سازیم و راه آن این است که در بیانیه

ای است  به بعد در کمتر بیانیه 1536آقای خمینی این را پذیرفت و از تیرماه سال
ها  اما وقتی آمریکایی هایشان مورد خطاب قرار نگرفته باشند. که ارتشیان و خانواده

همان طور که ، شاه دیگر قابل استفاده نیست هبندی رسیدند ک هم به این جمع
ارتش را همکاری و همگامی  ی برنامه، اره کردم ـ به جای کودتای علیه انقالباش

رود  به ایران آمد که به ارتش بگوید وقتی شاه میهایزر با انقالب تغییر دادند. 
هایزر آمد که ارتش جلوی انقالب ، گویند ها می شما دست به خشونت نزنید. بعضی

نایستد و انقالب پیروز شود. در حالی که به نظر من اینگونه نبود؛ هایزر آمد و 
شود.  گفت که اگر ارتش جلوی انقالب بایستد و با انقالب درگیر شود متالشی می

 گرایی بود و نه یک موضع سیاسی.  این تحلیلی از دید واقع
 آیا ، ل نظام سلطنتی به جمهوری اسالمیدر تغییر نظام سیاسی و تبدی

ی  از نظر شما هم به عنوان روشنگر و هم یک چهره ،جاییه این جاب
یا جمهوری اسالمی تنها آی ممكن بود؟  تنها گزینه ،مؤثر در پیروزی آن

هایی این اتفاق خود به خود رخ  به علت یا جایگزین نظام سلطنتی بود؟
ری دمكراتیک اسالمی یا داد؛ نظر شما چیست؟ آیا بحث جمهو

، ها ذیل و سایه آن فرمان اصلی رهبر فقید انقالب این، جمهوری خالص
 امكان طرح و تحقیق نداشت؟

استقالل ، کنشی متقابل وجود داشت. شعار آزادی به نظر من یک رابطه و هم
عاشورای  -تاسوعا، حکومت اسالمی را مردم دادند. اولین بار هم در تظاهرات محرم

بود. این از آقای خمینی   این شعار مطرح شد؛ شعار از بیرون نیامده، لآن سا
خواهند  نمی بود که مردم سلطنت را  هایش گفته بود. آقای خمینی در بیانیه  نیامده

ولی دقیق ، خواهند بود که مردم حکومت اسالمی می  و خیلی مبهم و کلی گفته
استقالل حکومت اسالمی. ، آزادی خواهند. مردم ابتدا گفتند معلوم نبود که چه می

استقالل و جمهوری ، بعد در فرآیند تحوالت از یک زمان به بعد شعار آزادی
کس و هیچ حزب و گروهی هم نگفت چرا جمهوری  شد. هیچ اسالمی مطرح می

ها را نگاه کنید؛ هیچ گروهی و  نه. اسناد آن سال، اسالمی و چرا جمهوری خالص
خواهیم. وقتی مردم گفتند جمهوری  خالصو ناب میگفت جمهوری  حزبی نمی

 جمهوری اسالمی.، گفت طبیعی است که آقای خمینی هم ، اسالمی
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 طور؟ه از جهت مضمون نظام چ 
گفت که محتوای جمهوری اسالمی چیست؟ اگر  دانست یا نمی هیچ کس نمی

دانست محتوای آن چیست. تنها  باز کسی نمی، شد جمهوری خالص گفته می
حذف سلطنت ، ها در آن اتفاق نظر داشتند خواست و همه گروه که ملت میچیزی 

سیاسی برای رهبر  یاز قانون اساسی بود. بنابراین تنها راه همان بود که در برنامه
فقید انقالب نوشته بودم و آن تدوین قانون اساسی جدید بود. بنابراین تنها راه 

چه اسالمی چه بدون اسالمی ، یتیا جمهور، تعریف مفهوم و مضمون نظام آینده
کردند این  می الؤهمه س، در پاریس، . خب گشت به تدوین قانون اساسی برمی

، کردند الؤچیست؟ از آقای خمینی س، خواهید جمهوری اسالمی که شما می
ولی مال ، جمهوری مورد نظر ما همین است که شما در فرانسه دارید، ایشان گفت

ال دو آلترناتیو داشتیم؛ ؤفی نبود. برای پاسخ به این سما اسالمی است. خب این کا
یک گزینه این بود که سمیناری ترتیب دهیم که در پاریس یا تهران برگزار شود و 

نظران بیانید و بگویند جمهوری خالص یا جمهوری دموکراتیک  ی صاحب همه
که با اما ما دیدیم ، حل مطرح شد اسالمی یا جمهوری اسالمی یعنی چه. این راه

شویم؛ من با یک دید پراگماتیستی نظر  حلی وارد یک باتالق می اتخاذ چنین راه
نویسیم که خود تعریف جمهوری اسالمی  ما یک قانون اساسی جدید می، دادم که

هر کس این قانون اساسی را قبول کند یعنی جمهوری اسالمی را ، خواهد بود
هر نظامی را قانون اساسی آن نظام تعیین  حقوقیاست. مضمون   تعریف کرده

کند. آقای خمینی از این پیشنهاد به شدت استقبال کرد. از همان پاریس قرار  می
شد کار شروع شود؛ آقای حبیبی را صدا کردیم. دکتر حبیبی شروع کرد به 

خیلی هم پیش نرفت؛ دکتر حبیبی ، ولی تمام نشد، آوری منابع و نوشتن جمع
زده و سریع نیست. تا آمدیم به ایران. وقتی  کارها خیلی شتابتوی این جور 

که حاال جزء وظایف دولت موقت هم تعیین ، آمدیم ایران تدوین قانون اساسی
ادامه ، های انقالب بود که وزیر مشاور در طرح، زیر نظر دکتر سحابی، شده بود

صدر  اهلل بنی فتحمرحوم ، سید جوادی یافت. آقایان دکتر کاتوزیان و دکتر صدر حاج
نویس در دولت مطرح و تصویب شد  نویس را نوشتند. پیش پیش، و چند نفر دیگر

و به شورای انقالب رفت و خیلی هم تغییرنکرد. محتوی و مضمون آن نیز کامال 
 بینانه بود. دمکراتیک و واقع
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 دهد و قانون اساسی به شكل دیگری  كه بعد اتفاقات بعدی رخ می
 شود. تصویب می

بعد اتفاقات دیگری به وقوع پیوست و تغییرات اساسی ساختاری در آن قانون ، لهب
 داده شد.

 تا آن جا كه من اطالع دارم -شناسی آن اتفاقاتی كه رخ داد در آسیب-
یكی این كه انقالب سریع به پیروزی ، دانید جنابعالی دو نقد را وارد می

برای نظام قبلی شده و دقیقی  رسید و دیگر این كه جایگزین طراحی
 وجود نداشت؛ درست است؟

رسد این است  کنم نخستین نقدی که به نظرم می بله؛ اآلن که به گذشته نگاه می
خواستیم  پیرامون آن چیزی که نمی( همه کسانی که در انقالب فعال بودند) که ما

متحد بودیم. از روشنفکران چپ گرفته تا مسلمانان سنتی همه اصل را بر سقوط 
های سال  بودیم. سال، بودند. همه عاشق سقوط شاه یعنی استبداد  گذاشتهشاه 

، دیدیم علیه استبداد مبارزه کردیم. برای همین خیلی چیزها را که باید می
گویم شما حواستان  ندیدیم. برای همین است که من به نسل جدید جوان می

توافق کنید نه خواهید تعریف کنید و بر سر آن  جمع باشد اول چیزی را که می
خواهید. نقد دوم هم این است که انقالب زود پیروز شد. نپخته و  چیزی را که نمی

ملت ماند؛ تنها ، ماهه ناقص بود که روی دست صاحبانش خام بود. یک بچه سه
بود. از همه دوستان حتی  گفت زود و نرسیده است مرحوم بازرگان کسی که می

 ! آقا چرا این قدر عجله؟ چرا اینقدر زود؟ آقا صبر کنید، یک نفر هم نبود که بگوید
 ای را  ماده  حتی آقای سنجابی آن اعالمیه سه، همه برای بیعت آمدند

 ...داد و
سال  11از و بعد ، لوشاتوگفت نه. وقتی ایشان آمد به نوفل می بله؛ ولی بازرگان

 ها با هم صحبت کردیم.... دیدیم ما ساعت همدیگر را می
 یعنی چه؟، گفت نه می 

خواهد این مملکت را  چه کسی می، گفت آمادگی نداریم. می، زود است، گفت می
 خواهیم خودمان و ملت را گول بزنیم؟ اداره کند؟ با کدام امکانات؟ چرا می

کپی  -ای برای آقای خمینی به نجف فرستاد نامه 36ر سال در اواخ مرحوم بازرگان
که آن را بعد از انقالب به مرحوم نجاتی دادم و او ، این نامه را هم برای من فرستاد
بازرگان در این نامه چهار مرحله را برای مبارزات  -هم نامه را در کتابش چاپ کرد
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ه مرحله حرکت کنیم و و این که باید مرحله ب، دهد تا نیل به هدف توضیح می
اول  یپیش برویم. در آخرین مرحله بگوییم جمهوری اسالمی. اما در مرحله

کنیم  دهیم و انتخابات آزاد برگزار می گویند آزادی می ها می گفت حاال که این می
در انتخابات شرکت کنیم و کمی خودمان را آماده ، از این فضای باز استفاده کنیم

ای که قبال فرستاده  مراحل دیگر برویم. بازرگان عالوه بر نامهکنیم و بعد به سراغ 
ها را زد. اما آقای  لوشاتو به صراحت این حرف بود در دیدار با آقای خمینی در نوفل

خواهید  گونه میه اگر احساسات مردم فروکش کند چ، خمینی نپذیرفت و گفت
 قابل تأملی بود.  یها را دوباره به صحنه بیاورید. که البته این نکتهآن

ی  واقعیت این است که حوادثی در انقالب رخ داد و خیلی چیزها را به همه
 رهبران انقالب تحمیل کرد. 

هرچند آقای خمینی در پاریس مطلب ، دانم دیگر را هم قابل ذکر می ی یک نکته
ها بیان داشت مورد قبول  ها و سخنرانی غیرشفافی نگفت و آنچه را در مصاحبه

با « مکه یآقای خمینی دوره»توان گفت  بود. ولی در مقام مقایسه می همگان
 متفاوت شد. « آقای خمینی دوران مدینه»
 های شما در مورد سرنوشت انقالب از چه هنگام نگرانی، آقای دكتر 

 جدی و عمیق شد؟
اعم از روحانیان ، لوشاتو مشاهده برخی رفتارها از همان اوایل. حتی در همان نوفل

کننده بود. بعد از تشکیل دولت موقت حوادث و  یرروحانیان نگرانیا غ
ها شدید بود. به عنوان مثال  هایم را افزود. تضاد در دیدگاه ها نگرانی گیری موضع

که  31را مطرح کرد. من در سال دیكتاتوری صلّحا مرحوم دکتر بهشتی بحث 
در دفاع از »ن های سردبیر تحت عنوا کیهان بودم در یکی از یادداشت مسؤول

آن نظر را نقد کردم و گفتم که این واژه پارادوکسیکال است. هیچ « قانون اساسی
 دیکتاتوری صالح نیست و هیچ صالحی دیکتاتور نیست.

انقالب را بدون نقد اساسی  بعد از توانیم حوادث به نظر من نمی اما از جانب دیگر
روشنفکران تحلیل کنیم. من باید به صراحت بگویم که روشنفکران ایران 
نتوانستند جایگاه تاریخی و رسالت اصلی خودشان را در آن مقطع حساس 

سرود یاد » مصداق هایی زدند که حرفشعارهایی دادند و ها  تشخیص دهند. بعضی
کاندیدای حزب توده برای انتخابات باعث تأسف است که  بود.«دادن مستان

است و   بود. انقالبی پیروز شدهشیخ صادق خلخالی ریاست جمهوری آقای 
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 باید به مهندس بازرگان -هاترین آن حتی چپ -االصول در قواعد روشنفکری علی
 خلخالی. ولی واقعیت چیز دیگری است. صادقتر باشند تا  نزدیک

اهلل خمینی  برادر عزیزی از مبارزان ملی و اسالمی برای آیت، مما در پاریس بودی
آقای و انقالبی ضمن تجلیل از رهبری قاطع  A5بود در پانزده صفحه  ای نوشته نامه

نه فقط انتقاد کرده بود بلکه  و دوستانش به شدت از مهندس بازرگان، خمینی
بینیم مدیرعامل  وارد ساخته بود. بعد از انقالب می هاآناتهامات بسیار بدی به 

و وزیر دیگر به ، وزیر دیگری یک جور دیگر، کند صدا و سیما یک نوع رفتار می
آقای خمینی روی یکی از وزرا حساس ) همه در تقابل با بازرگان.، ای دیگر گونه

دس کرد که باید استعفا بدهد. مهن شده بود و به مهندس بازرگان اصرار می
دهم او  دستور می کرد. اما آقای خمینی گفت اگر استعفا ندهد بازرگان مقاومت می

طی ، پس از قبول استعفای اجباری، را به وزارتخانه راه ندهند. آن وزیر محترم
با مضمون اعتراض به دولت موقت استعفا « انقالب کبیرای سرگشاده به رهبر نامه»

 ....( ! داد
ما آرام آرام دیدیم که آقایان روحانیان عضو شورای ، در هر حال از جانب دیگر

 زنند. سازهای دیگری می، انقالب هم

، سحابی، بازرگان، آقایان طالقانی) بزرگی در قم که همه بودند یدر جلسه
گفتند  آقایان می( ...ای و خامنه، هاشمی رفسنجانی، بهشتی، زاده قطب، صدر بنی

به ، است  همان قانون اساسی را که دولت موقت امضا کردهخواهیم  که ما می
 رفراندوم بگذاریم.

 كدام آقایان؟ 
صدر و  بنی) اعضای حزب جمهوری اسالمی. البته بعضی از دوستان غیرروحانی هم

مهندس ) گفتند همین را به رفراندوم بگذاریم. ولی ما می( و مهندس سحابی
نویس به  گفتیم نه باید پیش می( و بنده، اهلل طالقانی آیت ،دکتر سحابی، بازرگان

رفتیم دالیلی داشتیم. اما در وسط  مجلس مؤسسان برود. اما چرا ما زیر بار نمی
زنید؟ حال چه  آقا شما چرا این قدر جوش می»گفتگو بود که آقای بهشتی گفت 

مملکت را اداره  خواهد این قانون اساسی را اجرا کند. ما باید بیست سال کسی می
تر کنار  بند خیلی راحت یک قانون اساسی نیم« کنیم تا مردم آمادگی پیدا کنند.

که اکثریت در ، که توسط مجلس خبرگان، شد. قانون اساسی فعلی گذاشته می
نویس تهیه شده توسط  و هر تغییری خواستند در آن پیش، دست روحانیان بود
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آن پیش نویس به رفراندوم  گردد. اگر ض میامروز به راحتی نق، دولت موقت دادند
نویس توسط  این که پیشی به بهانه، سال 11امروز بعد از، شد گذاشته می

شد. خصوصا این که در جریان  ها تهیه شده است به کلی نادیده گرفته می لیبرال
اصل  6یکی از دالیل مخالفت با رفراندوم شاه این بود که برای ، انقالب سفید شاه

خواست. درحالی که ممکن بود مردم به بعضی از اصول  واب آری یا نه مییک ج
ی موافق بدهند با اصول دیگر مخالف باشند. حاال بعد از انقالب آقایان أآن ر

ما متوجه منظور آقایان !! اصل را با یک آری یا نه رای بگیرند 136خواستند  می
شور ، ا در اسالم شورا نداریمگفت م ها آقای بهشتی صریحاً میشدیم. عالوه بر این

دانید که شورا یک نهاد است ولی شور یک روند. آقای بهشتی صریح  یم داریم.
، کند ای مشورت می آقای خمینی امیرالمؤمنین است؛ با یک عده، گفت می

نظرات آنان را اگر ، کند با هر کس که صالح بداند مشورت می، گیرد نظرشان را می
کند. برخی هم به صراحت  کار خودش را می، واست همنخ، کند خواست اجرا می

، خواستیم پارلمان نداریم. ما حکومت اسالمی می، گفتند که ما در اسالم انتخابات
وزیر و والی تعیین کند و هر کس ، منین استؤآقای خمینی رهبر انقالب و امیرالم

نتخابات ا، د. قانون اساسیشوخوب کار کرد بماند و هر کس بد کار کرد معزول 
 اید. و روی دست ما گذاشته همجلس را شماها مطرح کرد

سال در جریان انتخابات مجلس هفتم همان  13بینیم که اکنون و بعد از  البته می
 خواستند انجام دادند. چیزی را که می

  متوجه شدید كه جریانی كه دمكرات نیست دارد  21یعنی شما از سال
 كند؟ خودش را نمایان می

شیخ صادق بله؛ تقابل دو جریان از همان روزهای اول بعد از پیروزی آغاز شد. 
به کودتا تعبیر ، در خاطرات خود از آنچه در همان روز اول اتفاق افتادخلخالی 

ای را از طرف دولت موقت  نامه مرحوم مهندس بازرگان 31کرده است. در خرداد 
در آن ضمن انتقاد از وضع موجود و بیان برای آقای خمینی فرستاد که 

در ( روحانیان) نظر میان دولت موقت و شورای انقالب نوشت این آقایان اختالف
شود. یا بگذارید دولت موقت  گوییم این که نمی کنند. ما می می همه کارها دخالت

ای  کارش را بکند یا بیایید و خود شما دولت بشوید. آقایان هاشمی و خامنه
د و در دولت موقت فعالیت کنند. اما آقای بهشتی مخالف بود و نتند که بیایپذیرف

گفت نه؛ ما نباید به دولت برویم. اما چون رهبری انقالب با آقای خمینی است  می
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اگر قدرت ، گفتیم -با همین لفظ -باشیم دولت و قدرت را ما باید در دست داشته
یت بپذیریم. مسؤولما نباید ، نه، گفتخواهید باید کشور را هم اداره کنید.  را می

 ای جوان فداکار را بیاوریم و در رأس کارها بگذاریم و  گفت که ما باید عده
دهند و مجلس  همین کاری که اآلن هم آقایان دارند انجام می) شان کنیماداره

ارزشی  آقای دکتر بهشتی هیچ آدم با، . به ایشان گفتم( خواستند همانی شد که می
، کنید سه گروه را جذب می، آید خودش را در این رابطه با شما قرار دهد. شما نمی

خط و  های هفت یا آدم، های ساده و صادق ولی ناتوان از انجام کار یا آدم
افتند و یا عناصر نفوذی.  گر که برای منافع خودشان دنبال شما راه میاستفاده سوء

 بود. 31این خرداد 
 ه استعفای دولت موقت شد؟منجر ب، و از آن جا 

ها کار کنیم و باید توانیم با آن منجر به این شد که آرام آرام فهمیدیم نمی، بله
ای نبودیم. قدرت دست آقای خمینی بود و آن ها هم مجری  کنار برویم. ما کاره

 نظرات. این را باید بفهمیم.

حاکمان  اقتدار، نگیردخواستند نظام جدید پا  هایی هم بودند که میناجری، البته
را برهم بریزند و حکومت را دچار تشتت کنند. این را به خصوص در جریان دو 

 اشغال سفارت آمریکا و روند تحوالت بعدی شاهد هستیم.
دهد که شخصی به نام  ای را توضیح می ببینید فردوست در کتاب خود وجود شبکه

الر پول نقد و مقادیر زیادی ها د بوده است و میلیون آن مسؤولسرهنگ ماهوتیان 
ها به شمال  است. به این منظور که اگر روزی روس  طال و اسلحه در اختیار داشته

شبکه نیروی مردم   کشور حمله کردند و دولت مرکزی نتوانست مقاومت کند این
انقالب پیروز شد. شاه  ها بایستد. در برابر روس و کند را در پشت جبهه بسیج

 گویم این شبکه کجا رفت؟ و چه شد؟  رفت. اما من می
خواستند کار را از دست نه فقط دولت موقت بلکه همه  گیری برخی می گروگاندر

دولت و قدرت را ، خواست از درون خارج کنند. برداشت من این بود که جریانی می
ها را معزول کنید. وگرنه  نه این که بگویند آقای خمینی شما این، تصاحب کند
گفتند  کاری نداشت؛ شورای انقالب وجود داشت و به آقای خمینی میعزل دولت 

 اما نپذیرفتند. ، چندین بار استعفا داده بود که آقای مهندس بازرگان خصوصاً
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 كه ی در واقع شما دگردیسی نظام جمهوری اسالمی و در واقع روند
تحلیل  21از سال دانید بلكه  نمی 10منجر به وقایع بعدی شد را از سال 

 كنید؟ می
رفتیم ، بینم. به همین دلیل هم می 31بله؛ من تکوین وضع جدید را از اوایل سال 

، ایم اگر قرار به انتقاد باشد توانیم. البته ما هم خطاهایی داشته و گفتیم که ما نمی
به خط من است. ایشان هم ، برنامه سیاسی آقای خمینی را من خودم نوشتم

ند؛ هنوز هم اصلش پیش من است. این که ما دو نهاد در نظر اصالحات کرد
شورای انقالب و دولت موقت. اشتباهی استراتژیک بود یعنی ما نباید ، گرفتیم

 دولت موقت. باشد و یک  پذیرفتیم یک شورای انقالب وجود داشته می
 یمقننه یشورای انقالب قوه، ما آمدیم شورای انقالب درست کردیم و گفتیم

موقت باشد. اما رهبران حزب جمهوری اسالمی که اکثریت را در شورای انقالب 
مقننه باشند. در حالی  یقبول نداشتند که فقط مجلس یا قوه ،کسب کرده بودند

 کردند.  ها عمل نمیکردیم آن بودیم عمل می  که ما طبق قانونی که تصویب کرده
کردند. اختالف نظرهای  ت میی کارها دخال عالوه بر آن چه گفته شد در همه

طی همین  -جدی دیگری هم وجود داشت مثالً همان اوایل مرحوم بهشتی گفت
آدم نداریم. ، گویید ما نیرو نداریم که چرا شما دائم می -مباحث شورای انقالب 

 که اعضای ، بود پیش من و داستانی را تعریف کرد  آمدهكیانوری این آقای 
، و گفتند -بعد از انقالب -لنینک رفتند پیش مرکزی حزب بلشوی یکمیته

، گفتلنین بگذاریم اما کسی را نداریم.  مدیری خواهیم برای بانک مرکزی می
صدا زد ، کرد کسی را نداریم یعنی چه؟ سپس شخصی را که در آبدارخانه کار می

حکم به او داد که برو بانک مرکزی. آن وقت این را آقای بهشتی به نقل ازکیانوری 
چه شد و این رویکرد چه شوروی نماند ببیند که وضع   زنده تعریف کرد اما بهشتی

 داشت. برای روسیه نتایج درازمدتی
 یاد  حتی زنده، ی هم این را گفتندزمتأسفانه روشنفكران بسیار عزی

  پاسبان را در سِمت رئیس، گفت اگر من باشم اهلل طالقانی می آیت
 گذارم. شهربانی می

گویم باید نقد کنیم. روشنفکران ما باید  هاست که می روی؛ همین چپ، روی چپ
 خودشان را نقد کنند...
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ها های سیاسی که من در نیم قرن گذشته با آن ی شخصیت در میان همه، ببینید
تر بود. حاال آقای خمینی در قم  آقای خمینی از همه زیرک، ارتباط داشتم

قرار بود به فالن دلیل استعفا بدهد به  بیند که فالن وزیر که است و می نشسته
.. در .آقای، گوید جوری دیگر می دیگر دهد. وزیر دیگری استعفا می یبهانه

 داند. وقتی مرحوم مهندس بازرگان روزنامه خود دیکتاتوری را الزم می یسرمقاله
بله ، دهند میجواب ، مگر اختناق شاخ و دم داردای نوشت که  در میزان مقاله

بعد از پیروزی انقالب دیکتاتوری ضروری است و جنگ علیه لیبرالیسم را راه 
 اندازند. می

 گوید من مملکت را بدهم به  پیش خود می ئیحاال آن رهبر تیزهوش و کاریزما
ساله با همدیگر را هم ندارند؟  11های  که احترام دوستی دست این روشنفکرانی 

این طرف  -نقالب را حفظ کند. مشروع یا غیرمشروعخواهد ا آقای خمینی می
کنند. از  تکه می روشنفکرانی هستند که با هم این دعواها را دارند و همدیگر را تکه

یک آخوند دارد و  یمسجدهر هزار مسجد وجود دارد.پنج آن طرف در تهران تنها 
محل و تا بچه  31هر آخوند اگر با ، اگر قرار باشد مردم به خیابان بیایند

هزار نفر. حاال روشنفکران چند نفر را  131شود  می، بیفتد مریدهایش راه 
پس باید رعایت حال ، گوید توانستند بیاورند؟ آقای خمینی با خود می می

 را کرد. اشتباهات ما روشنفکران هم زیاد بوده است.، روحانیان ولو مرتجع
 
 نقالب تأكید رسد كه شما اگرچه بر اصالت ا آقای دكتر به نظر می

 بر زمان  هم ،عین حال كنید اما معتقد به نقد از درون هستید و در می
 ورزید. خارجی هم تأكید می« توطئه»

 هادانم ولی این باور به این معنی نیست که آن بله؛ من انقالب ایران را اصیل می
 ند.نداوخودشان را ند  موش( ها خارجی)

 لوحی کنم و توانم ساده اما در عین حال نمیاعتقاد ندارم. تئوری توطئه من به 
 «اهلل گربه شاء ان»بگویم 

ها دیدند که در  ها و انگلیسی ها اسرائیلیمریکاییآاست. من معتقدم هنگامی که  
 و باری همینتالش کردند که همه چیز را از دست ندهند ، اند جریان انقالب باخته

بعد ، همین آقای فردوست که اشاره کردمد. رنگذاب برنامه ریختند که از درون تأثیر
ای با ما در تماس  کرد؟ یک چنین شخصیت برجسته از انقالب کجا بود و چه می
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با دولت موقت در تماس نبود. پس بعد از انقالب کجا بود و با چه کسانی ، نبود
 ای؟ است و برای انجام چه برنامه  تماس داشته

دارد.  م به وقوع پیوست که ما را به فکر وامیاتفاقاتی در جریان انقالب و تکوین نظا
دخالت و توطئه خارجی را  ی این اتفاقات گاهی بسیار معنادار است و شائبه

گیری در کنم. چند روز بعد از گروگان من یک نمونه را ذکر می .کند تقویت می
 او برای، یاسر عرفات از بیروت اعالم کرد اگر دولت آمریکا از وی بخواهد، تهران

گری بین ایران و آمریکا به تهران سفر خواهد کرد. گیری و میانجیحل گروگان
یت قعروابط یاسر عرفات با رهبری انقالب بسیار حسنه و نزدیک بود. او از این مو

 11خواست استفاده کند تا آمریکا ساف را به رسمیت بشناسد. اما در کمتر از  می
ای به نام دفتر آقای  بیانیه، یروتساعت بعد از این سخنان یاسر عرفات در ب

خمینی علیه عرفات منتشر شد که حاوی بدترین حمالت به یاسر عرفات بود. 
انتشار این بیانیه غیرمنتظره بود. زیرا به فرض این که ایران مایل نبود ساف در 

توانست کمی صبر کند. اگر کارتر ساف را به رسمیت  این کار دخالت کند. می
کرد و اگر یاسر  یاسرعرفات درخواست مداخله و وساطت میشناخت و از  می

کرد. در این صورت  نظر مخالف خود را به او ابالغ می، آمد عرفات به تهران می
ها یک امتیاز از آمریکا گرفته بودند. اگر چه معلوم نبود که دولت کارتر  فلسطینی

 در، ور این بیانیهصد، باشدها  حاضر به چنین اقدامی و دادن امتیازی به فلسطینی
به هر دلیلی و با هر ، ها را بالموضوع کرد. اما اگر کارتر هر حال دخالت فلسطینی

برای حل مشکل ، جمهوری خصوص در سال انتخابات ریاسته ب، ای انگیزه
برد؟  چه کسی از آن زیان می، داد ها می به فلسطینی را گیری این امتیازگروگان

فارلین و خرید اسلحه از  مثال دیگر ماجرای سفر مکایران؟ آمریکا یا اسرائیل؟ 
فارلین  ها در افشای سفر مک . آیا اسرائیلیاستو افشا شدن و لو رفتن آن ، مریکاآ

افتاده داشتند؟ بررسی منابع  ها منافعی در خطرآیا آن ؛به ایران دخالت نداشتند
ما را در  -( متحدهدر سنای ایاالت ) گزارش كمیسیون تاوِرو از جمله  -تاریخی

ی کند. البته ما نیاز به زمان داریم تا امکان طرح همه تر می چنین مواردی آگاه
و تحلیل صحیح تحوالت انقالب و بعد از آن ، زوایای تاریک و مکتوم تاریخ معاصر

روند سامان یافتن و تبدیل آن به یک نظام  -به گمان من -فراهم آید. انقالبی که
 ....شد و شکلی معنادار و متفاوت به خود گرفت متفاوت 31از سال 
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 و ،كنفرانس گوادالوپ با سفر شاه به خارج و سپس تسلیم  یرابطه ●
 با نظام جدید چه بود؟ ،همكاری ارتش

و ظاهراً  خارج قبل از کنفرانس گوادالوپ تدارک دیده شده بوده سفرشاه ب -ج
تر با یا دقیق، شورای انقالب ای میان این دو وجود ندارد. روابط ارتش بارابطه

روحانیان در آخرین مراحل انقالب بعد ازآن بود که شاه ایران را ترک کرده بود. 
زمان جنگ سرد  ها نگران سرنوشت ایران بعداز خروج شاه بودند. در آنآمریکائی

 متحد نظامی شوروی وخاورمیانه عراق و سوریه د ادامه داشت. در ابا تمام قو
طول دوران  سیاسی و نظامی داشت. در ثرؤم فغانستان شوروی حضورا بودند. در

های ملی پایدار خصوص آمریکا بر این باور بودند که حکومته جنگ سرد غرب و ب
ای بود ها را خواهند گرفت. حداقل این بهانهها جای آننخواهند بود وکمونیست

انقالب ایران  های مستقل ملی در جهان سوم. در موردبرای عدم تحمل حکومت
 نیز این نگرانی را داشتند. هنگامی که در نهایت نتوانستند انقالب را مهار کنند و
متوجه شدند که شاه به جای یار شاطر بار خاطر شده است و پیروزی انقالب 
 حتمی است راه چاره را ائتالفی میان روحانیان و ارتش دانستند. ارتش ایران

هم چنین روحانیان. آمریکا بر این باور بود که  االطالق ضد کمونیست بود وعلی
در ، با آن همراهی کند و انسجامش حفظ شود، اگرارتش با انقالب درگیر نشود

معرکه شود.  تواند وارداز فروکش کردن احساسات تند انقالبی می بعد، آینده
 ارچوبهبعدها اتفاق افتاد در چ مأموریت اصلی هایزر این بود. آنچه در فیلیپین

ارتش  همکاری روحانیان وه همین سیاست بود. موفقیت این سیاست بستگی ب
در پیام کارتر به آقای خمینی بعد از کنفرانس گوادالوپ درخواست یا  .داشت

پیشنهاد تماس و مذاکره میان این دو شده بود. روحانیان و شورای انقالب هم آن 
سر ه قالب با کمترین هزینه بداد که پیروزی نهائی انرا پذیرفتند زیرا امکان می

 انجام برسد. 
تفصیل بررسی ه این نکات را ب« ها درآخرین روزهاخرین تالشآ»در کتاب

 ام.و شرح دادهکرده 
هایی بود؟آیا ناشی از چه مجموعه تحلیل، برگزاری كنفرانس گوادالوپ●

 ی اعضا گذاشته شد؟أای به رن كنفرانس نتیجه از پیش اندیشیدهدر ای
 مشروح مذاکرات آن کنفرانس اطالعی ندارم. از -ج
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 یهائی در گوادالوپ شركت داشتند؟ مكانیسم رابطهسران چه دولت●
ها با آقای خمینی چگونه بود و توسط چه كسانی اجرایی می شد؟ نقش آن

 ؟شما و آقای صادق قطب زاده چه بود
 گودالوپ سراندر کنفرانس ، موجب اخباری که در همان زمان منتشر شده ب -ج

لت فرانسه در تماس با آقای وها دکشور غربی شرکت داشتند. از میان آن چهار
آمریکا هم رابطه برقرار کرد. من نقشی در این ، خمینی بود. بعد از کنفرانس

 رئیس جمهور فرانسه تماس گرفت و یکنفرانس نداشتم. قبل از کنفرانس نماینده
خواهند نظر رهبری انقالب را در مورد نس میبل از سفر به کنفراقگفت که ایشان 

زاده گزارشی تهیه کرد و ارسال یماً بدانند. آقای صادق قطبقمسائل ایران مست
 ام.تفصیل شرح دادهه ای این مطالب را بثر واقع شد. من در مصاحبهؤنمود و م

 خر برآ كنفرانس گوادالوپ تیر خالص به رژِیم شاه نبود؟یا تیر●
 اعتماد به نفس شاهی بیمار؟ی باقیمانده

ها بود که از دست داده بود. از اواخر سال نفس خود را ماهه شاه اعتماد ب -ج
، جای تغییر دولت از هویدا به آموزگاره ب، نفع پسرشه بحث استعفای شاه ب 1536

این موضوع را شرح « ها در آخرین روزهاآخرین تالش»مطرح بود. در کتاب 
همان نتیجه رسیده ه ها قبل بجز آمریکا از ماهه ب، کنفرانسام. اعضای این داده

 همان نتیجه رسید.ه کنفرانس گوادالوپ آمریکا هم ب بودند. در
 
 55،33،12نیاكی  مهدی آفتاب ـ - از پاریس تا علوی - 1

مركز سیاسی جهان؛ روستایی كه  ، ای دورافتاده در جنوب پاریس دهكده 
داشت تا او را به روحانی فرهمند را نگههای سیبش آنقدر زیردرخت

های هواپیمای ایرفرانس بدرقه  تمام عیار پای پله عنوان رهبر یک انقالب
بود. اما   دهكده از شور و شر افتاده ماه بهمن دوازدهم روز بامداد كند.

های  فرانسوی از پله لوشاتو دست در دست خلبان آنگاه كه میهمان نوفل
، گذاشتقرار میآمد و قدم بر خاك پایتخت دلهای بی میهواپیما پایین 

قدر آرام و سوت و ه آورد كه دهكده تنها چ كمتر كسی به یاد می
و از همراهان « انقالب یدهكده»این بار یكی از میهمانان  ...كوراست

گوید.  بهمن ـ می 35دی تا  51ـ از  لوشاتوروز پرالتهاب نوفل 31 اهلل از آیت
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 ده چند ساكن رسید خبر و همراهانش؛ وقتی كه« اهللآیت»از حال و هوای 
است و در پایتخت  آسوان ترك كرده سعدآباد تهران را به مقصد یساله

آقای »را  لوشاتونوفل  انقالب ایران دیگر كسی تردیدی نداشت كه میهمان
 لوشاتودر این گفت و گو از بعدازظهر ابری نوفل .بخواند« خمینی
است و در  های خانه ویالیی ایستاده  روی پله« آقای خمینی»ام كه  پرسیده

« انور سادات»خبرنگاران ازرفتن شاه ایران كه حاال دیگر میهمان  یحلقه
های چاپ پاریس را  همه روزنامه گوید و تیتر فردای سخن می  شده

  .«گردم می باز ایران به»دهد:  می
دولت  یو وزیر امور خارجه 25انقالب ابراهیم یزدی عضو شورای  دكتر

است و  اش در شمال تهران نشسته نهادر خ موقت مهندس مهدی بازرگان
خواند:  را می« كارترجیمی»شده  پیش از ورود من كتاب تازه منتشر

كه نامش  جمهور ایاالت متحده تنها رییس «. نه آپارتاید صلح  فلسطین؛ »
 .است  گره خورده 25دوم سال  یوالت پرالتهاب نیمهبا بسیاری از تح

اش با بیست و هفت سال پیش تفاوت كرده اما هنوز  چه چهره یزدی اگر
كوچک پاریس را  یدهكده در خمینی آقای روزهای همراهی با وقتی

است. این  آن رویداد گذشته  گویی تنها چند روزی از، كند روایت می
نوشتاری  حقیقت یک مستند دكتر یزدی و درگفتگو تماماً حاوی خاطرات 

هایی از آن در اسناد دیگر هایی از تاریخ كه بخش تاریخی است؛ قسمت
 در صرفاً كنم كه این گفتگو كید میأهایی هم تازگی دارد. تبخش آمده و

 انقالب به منتهی پرالتهاب وزهایر تحوالت مهم بازكاوی و « تاریخ» افق
 گروه هیچ ابراهیم یزدی یا سیاسی های دیدگاه انجام شده و اسالمی
 :بخوانید مرا گوی و گفت. است نبوده معیار یا هدف، دیگری

آقای دكتر یزدی. ابتدا ممنونم به خاطر وقتی كه به ما دادید. قبل از -
 به كه شد چه بودید؟ آمریكا در شما پیش از آن، بحث پاریس ورود به
 وقت؟ چه و رفتید پاریس

آغاز این تغییر و  سر .ال شما باید کمی به عقب برگردمؤپاسخ به سبرای  -
شروع  36سال  اهلل خمینی به پاریس شد از تیرماه تحوالتی که منجر به سفر آیت
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 شد. بعد از درگذشت یا شهادت دکتر علی شریعتی و پس از آن که مراسم تدفین
ناسبت شهادت های زیادی به مدر شام برگزار شد من به نجف رفتم. تلگراف

ها گفته بودیم که تلگراف  شده بود و ما هم تعمداً به تمام گروه شریعتی ارسال
  .بفرستند تسلیت

 چرا؟-

های متحجر و دیگران را علیه شریعتی و علیه  گروه های پاشیسم برای اینکه
در  خاکسپاریانجام مراسم  کنیم. بعد از اهلل خنثی روشنفکری دینی نزد آیت

های متعددی درباره نظرات و  بحث ها را دادم و نجف رفتم و گزارشبه ، زینبیه
  .موقعیت شریعتی انجام شد

 با آقای خمینی؟-
که مستقیما به بحث انقالب مربوط است این بود  با آقای خمینی. اما مطلبی، بله

ایم. شاه تقویم را عوض  واکنش نشان داده ال کردم: ما غالباًؤایشان س که من از
ه آن رشما دربا، کرد را برقرارساله  1311ی ها جشن، اعتراض کردیم کرد و ما

ای عمل  گونه ایجابی مستقلی نداریم. به جهت فلسفی باید بهی گفتید. ما برنامه
 .نه حق با آهنگ باطل هماهنگ شود، کرد که باطل با آهنگ حق حرکت کند

 است بهتر و هستید رهبر شما: گفتم من و خواستند بیشتری توضیح شانای
کنید که شاه مجبور شود در برابر آن واکنش نشان بدهد تا ما  مطرح را مطالبی

شاه فالن واکنش را نشان ، اگر شما چنین بگوئید بینی کنیم که بتوانیم پیش
دهیم. بنابراین  واکنش او فالن کار را انجام می دهد و در این صورت ما در برابر می

ریز باشد برای  برنامه، های شاه و نه شاه واکنش ریز برای شویم برنامه ما می
  .این سخن و پیشنهاد من استقبال کردند اهلل خمینی از های ما. آیت واکنش

یت مسؤولگویا آقای خمینی ! دهید آقای دكتر پیش از آن كه ادامه-
بودند. شما   سپرده های تسلیت دكتر شریعتی را به شما پاسخ به تلگراف

 چه كردید؟
ها را جواب بدهم. البته  توانم همه این نامه نمی ایشان به من گفتند کهبله ـ 

ای  ها پاسخ دهند. ایشان نامه  تک این نامه پیشنهاد من این بود که ایشان به تک
ها پاسخ دهید و تشکر کنید.  نامه خطاب به من نوشتند که از سوی من به این

آمدها  و  دعایی پس از رفت آقای در نهایت درباره متن اولیه مالحظاتی داشتم...
مالحظاتی پذیرفتم.  متن پایانی را که نوشته شده بود آوردند که من بنا به
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 نادرست مطالبی که ...ام و ام و رفته اند من قهر کرده ای گفته برخالف آنچه که عده
هم به  ای نامه و داد من به را جدید متن دعایی[ محمود] آقای جا همان است؛
 سفانه متن آن را در اختیار ندارم دال بر برخیأخمینی نوشتم که متاهلل  آیت

  .ها با شریعتی برخی گروه  مخالفت یها درباره صحبت
برگردیم به روایت پیشین شما. گفتید كه از آن  ارتش از درون تصاحب -

 .كردند استقبال پیشنهاد
هایی را که  برنامه کنید و ـ استقبال کردند و گفتند که شما با دوستان مشورت بله

به ایشان در همان  رسد به من پیشنهاد دهید. نخستین پیشنهاد من به نظرتان می
کنیم.  پیدا می کار نهایت با ارتش سرودر ، ما در جریان مبارزه: دیدار این بود که 

اما چه  .کنند. شما با نبرد مسلحانه مخالفید هم روی ارتش کار می  ها آمریکایی
 .کنید شنهاد میراهکاری را پی

 در چه تاریخی است؟ وگو گفت این-
نظرمرا خواست و من گفتم که ما باید ارتش را از  . ایشان مجددا36ًتیرماه سال 

بدنه و سران. از حاال باید ما نوعی  :داخل تصاحب کنیم. ارتش دو بخش دارد
، که در درگیری نهایی طوریه ب جنگ سیاسی ـ روانی را علیه ارتش آغاز کنیم

اهلل خمینی از  ماست. آیت ارتش قادر به مقابله با ما نباشد. این استراتژی مثبت
شما اسناد و  این پیشنهاد استقبال کردند و پذیرفتند. به همین دلیل اگر

تاریخی به  ایشان را بررسی کنید خواهید دید از یک  های ها و سخنرانی مصاحبه
اقوامتان  گویند به دهد. به مردم می ارتش را مورد حمله قرار می بعد ایشان مرتباً

  ...گویند فرار کنید و در ارتش بگوئید که طغیان کنند. به نظامیان می
 پیشنهاد كرده بود؟ را چه كسی« گل در برابر گلوله»این استراتژی -

مردم  نظر من خود به خود و از میان به دانم. آن کار در ایران انجام شد و نمی
 .من اطالعی ندارم که چه کسی قدم اول را برداشت شکل گرفته است. این

 21تیرماه ، شما با آقای خمینی در نجف یها گفتگو یبرگردیم به ادامه-
دوباره به آمریكا  و پس از مراسم دفن شریعی در زینبیه. پس از آن شما

 برگشتید؟
برگشتم. بعد از مدتی آقای دعایی پس این گفتگوها انجام شد و منبه آمریکا  . بله

زنگ زد. یعنی شریعتی در خرداد در  از درگذشت ]شهید[ مصطفی خمینی به من
اهلل خمینی  داد که آیت آقای دعایی پیغام .گذشت و مصطفی خمینی در آذرماه
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 هایی که برای تسلیت به ایشان فرستاده به تمام نامه ایطی یک بیانیه خواهند می
گویند آن مطالبی را که قرار شد با دوستان صحبت کنید و  دهند و میشده پاسخ 

 با دکتر ،  زاده مشورت کردم . من با صادق قطبچه شد، پیشنهاد بدهید به من
 را آمریکا در فعاالن چمران در بیروت هم تلفنی صحبت کردم و نظر تعدادی از

. عراق منتقل کردیم را از طریق آقای دعایی به ایشان در هاییپیشنهاد و پرسیدم
بود که آقای دعایی تماس گرفتند و گفتند که آقا تصمیم  31شهریور  در اوایل

توانید زودتر  اند که شما قرار بود بیائید. اگر می بروند و پیغام داده اند از نجف گرفته
شهریور که به جهات  11 مسألهآمد. یکی   پیش مسألهراه بیفتم دو  بیائید. من تا

قطعه عکس برای  111و جمع کثیری کشته شدند. بیش از  گذار بود یرثأعدیده ت
  .تیر زده بودند ، ها از پشتآن داد بهمن فرستادند که نشان می

 شهریور كشته شدند؟ 35چه تعداد در روز  دقیقاً مشخص شده االن-
  .انقالب معلوم نبود و بعد از انقالب هم معلوم نشد قبل از، نه
هزارها  بعدها و كشته هزار صدها عدد مقطع همان در افراد بعضی از -

 .كشته را به كار بردند
  .شدگان داریم عکس رنگی از کشته 111کمی اغراق بود. ما حدود ، نه
 یک نفر است؟ ها كار این عكس -

شهرستانی از طرف مهندس عبدالعلی  ها را آقای مهندس خیر. اما تمام این عکس
المللی  های بینناسازم ها را برای تمام آورد من عکسو دوستان ما به آمریکا 

سر ، گردن) باالتنه از پشت و به  فرستادم و اهمیت آن را توضیح دادم. وقتی گلوله
 کند نشانه این است که تیراندازی به قصدکشتن کسی اصابت می( ... و

(shoot to kill) شود. فرق دارد با یت جنگی محسوب میبوده است که یک جنا
کند و یا برای  متفرق کردن مردم تیراندازی هوایی می که پلیس برای تظاهراتی
 .زندها تیر میآن به پای، بازداشت

شهریور كدام مقام  35دستور آتش را روز  شما بعدها متوجه شدید كه-
 نظامی داده بود؟

به عنوان فرماندار ، نظامی اعالم شده بود و اویسی یا رحیمیحکومت روز آن
طلبان به خاطر او رحیمی که سلطنت همین آقای تیمسار) فرمان داده بود.نظامی 

 ( دهند دائم به ناحق به ما فحش می
 .حكومت نظامی بود یاو فرمانده -
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خواهم این را عرض کنم که این مطلب خیلی بازتاب پیدا کرد. بعد از  ـ می بله
گیری کنم چون خیلی شهریور را پی 11 مسألهدعایی من گفتم باید  تماس آقای

 .مهم است
 بود؟ دوم چه مسألهپیش آمد.  مسأله گفتید دو-

شهریور و  11مناسبت  صدر در لیبی بود. بهموسی امامپدید شدن  دوم نا مسأله
داده بودیم.  کشتار مردم ما تظاهراتی روبروی کاخ سفید در شهر واشنگتن سازمان

و  صادق طباطبایی از آلمان با من تماس گرفت آقای دکترمن در آن جا بودم که 
 صدر و نقش دولت لیبی را خبر داد. بعد از انجام اینموسی مخبر ناپدید شدن اما

ها برای رفتن به نجف حرکت کردم. وقتی به پاریس رسیدم آقای مهری از  کار
اق محاصره نیروهای امنیتی عررا اهلل خمینی  داد که منزل آیت خبر کویت به من

دهند و شما هم به نجف نروید. من از پاریس به لبنان  راه نمی و کسی راند ادهکر
صادق  دکتر ضرابی و، داشتیم با آقایان دکتر چمران ای آن جا جلسه رفتم. در

رود بحث   در آن جلسه در مورد اینکهآقای خمینی به کدام کشور می زاده.قطب
اهلل خمینی پیشنهاد کنیم که به اروپا  آیت ید بهآن جا بود که من گفتم ما بادرشد.

یک مشکالت خاص خود را دارد. اما پاریس از  هر.. .رمو، بن، لندن اروپا در بروند.
خواهد. ایرانیان فعال  ایرانیان ویزا نمی برای تر است. چرا که اوالً همه جا مناسب

 سیاسی اروپاست.پاریس مرکز  کنند. ثانیاًسیاسی در آن جا هستند و کمک می

نبود. نگران امنیت من  موافق چمران دکتر. شدم بغداد به سفر مهیای بالفاصله من
عراق پیش بیاید. اما  بود. نگران بود که سرنوشتی مشابه آقای صدر برای من در

کرد که همراه  های امل را مأمور وقتی دید من مصمم هستم نهایتا دو نفر از بچه
احتمال بود  های بیروت از سر گرفته شد و این ما درگیریمن به عراق سفر کنند. ا

من  که فرودگاه بیروت بسته شود. بنابراین قبل از آن که جنگ داخلی باال بگیرد
بیروت را ترک کردم و برگشتم به اروپا. رفتم کلن دیدن مرحوم دکتر فالطوری. 

ها  عراقی آلمان بودم که از کویت آقای مهری به من زنگ زد و خبر داد که در
ی بیا. من بالفاصله فور خواهی می اگر. اند برداشته را اهلل آیت منزل های محدودیت

  .کردم و از بغداد یکسره رفتم نجف به بغداد پرواز

 ه پاریسبسفر -

 زمانی رسیدم که آقای خمینی در حال خروج از نجف بودند. آقای خمینی و
همان  بودند. به درخواست ایشان سوارآقا در ماشین بنز آقای مهری نشسته  احمد
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شدم. کاروان حرکت کرد و مأموران امنیتی عراق همه را بدرقه و کنترل  ماشین
روید. گفتند به می راه از ایشان پرسیدم برنامه چیست و کجا کردند. در طول می

روز اقامت در کویت به سوریه می روند. گفتم رفتن  روند و بعد از چندکویت می
 را حرفتان بتوانید که دنیا از جایی به بروید است بهتر فایده است. سوریه بیبه 

  ...ما را به کویت راه ندادند که وقتی اما. نپذیرفت ایشان. بزنید

 پاریس را نپذیرفتند؟ چرا آقای خمینی سفر به-
مناسب است که به والیت کفر برود  ایشان تردید داشتند که آیا یک مرجع شیعه

برای ما عادی است. در آن  گفتند. خیلی عجیب بود. امروز می راست همیا نه. 
  .بالد کفر برود بالد اسالمی به زرگ ازب زمان خیلی عجیب بود که یک مرجع

 ؟ندادند آقای خمینی را به كویت راه-
اولیه برای ورود مانع شدند. گفتند دستور  یداشتن ویزا و اجازه وجود با .بله

اهلل خمینی را  دیر هنگام آیت ، شب .به شهر مرزی عراق برگشتیم . به ناچاردارند
به بازداشتگاه بردند تا صبح  طبق دستور بغداد به بصره انتقال دادند و ما را هم

، فردا از مرز خارج شویم. اما اول وقت صبح آمدند و گفتندکه بغداد دستور داده
بردند و در هتل  نزد ایشانشما را هم ببریم پیش آقای خمینی. مرا به هتل بصره 

 رفتن به پاریس یمن نظر تو را درباره»بصره بود که ایشان به من گفتند: 
کسی وارد ی پذیرفتم. اما به این شرط که وابسته به گروهی نباشم و در خانه

همچنین در مورد حالل و حرام بودن غذاها مسائلی داشتند که من  .نشویم
صر بودند که خبر پخش نشود تا مبادا از خیلی مْ ها عراقی. برایشان توضیح دادم

کنند. به همین دلیل ما با وجودی که بلیط ایرفرانس  ورود ما به پاریس جلوگیری
را به پاریس برد. ما بسیار مشکوک و نگران  را داشتیم یک هواپیمای عراقی ما

یس شدیم. بدهند. به هر حال ما وارد پار بودیم که مبادا ما را ببرند و تحویل شاه
 111به انقالب جان داد. بلکه  عرض من این است که رفتن شاه از ایران نبود که

کننده بود و جنبش اسالمی اهلل خمینی در پاریس بود بسیار تعیین روزی که آیت
 و جهانی در یمل انقالب یک صورت به ای منطقه و ملی جنبش یک از ایران را

مصاحبه  گروهی در غرب نبود که پاریس نیامده ونگار و رسانه  آورد. هیچ روزنامه 
  .نکرده باشد

 لوشاتو رفتید؟چه شد به دهكده نوفل-
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 آقای، من و آقا احمد خمینی به همراه آقای، وقتی که ما وارد شدیم پنج نفر بودیم
پیش آمده  در پاریس مسائلی 1 اکتبر در پیش مدتی، پور فردوسی آقای و امالیی

پیشنهاد کردم  ن داشت. بنابراین منابود و پلیس پاریس نگاه منفی به روحانی
بیایند تا  پور دیرتر ها آقایان امالیی و فردوسیعدم تحریک آن برای جلوگیری از

اهلل  آیت ما از گمرک عبور کنیم. من قبال به آقای حبیبی زنگ زده بودم و نظر
 انتقال داده به ورود به منزل شخص خاصی خمینی در مورد عدم تمایل ایشان

صدر ما را با ماشین آقای غضنفرپور به خانه او برد.  بودم. بعد از ورود آقای بنی
 .خمینی از این کار راضی نبودند. چون وارد منزل یک فرد خاص شده بودیم آقای

ساختمان سوم ی آمد به طبقه  و  هجوم ایرانیان برای دیدار و رفت عالوه بر این
ناراحتی همسایگان شده بود. بنابراین قرار شد جای  منزل دکتر غضنفرپور موجب

لوشاتو منزلی داشت و ما دکتر عسگری در نوفل دیگری را پیدا و اجاره کنند. آقای
 .به آن جا منتقل شدیم

 است؟ این روزها كه آقای خمینی وارد نوفل لوشاتو شدند چه تاریخی-
در آن تغییراتی  است. یک ساختمان کوچک ویالیی بود که 31اوایل مهرماه سال 

سیاسی  داده و مستقر شدیم. ابتدا دولت فرانسه به ما اخطار کرد که حق فعالیت
حق ، خواهم به ملتم نامه بنویسم ندارید. آقای خمینی هم گفتند که من می

با ما  توانید نامه بنویسید. اما دولت از تماس مطبوعات ها گفتند میندارم؟آن
زاده با سردبیر روزنامه فیگارو رفیق بود. فیگارو یک  قطب  کرد. صادق می جلوگیری

( ور فرانسههرئیس جم) راستی بود اما نزدیک به آقای ژیکاردستن روزنامه دست
پیشنهاد کرد که بهترین راه شکستن دستورالعمل دولت فرانسه  بود. بنابراین او

اهلل  رو شروع کنیم. چرا که اگر فیگارو با آیتاز فیگا این است که ما مصاحبه را
توانند بگیرند. تحلیل او درست  لوموند را نمی خمینی مصاحبه کند دیگر جلوی

 های تند و چپ به ما انتقاد بچه  بعضی بود و همینطور هم عمل کردیم و البته
دیگر ، و به محض چاپ مصاحبه کردند. فیگارو آمد و با آقای خمینی مصاحبه کرد

 .قرار گرفت جهانی توجهات مرکز در آرام آرام انقالب سد شکسته شد و
 پاریس دارید؟ های آقای خمینی در آماری از تعداد مصاحبه-

 سیستمی به وجود آورده بودیم و مصاحبه انجام دادند. ما 511ایشان حدود  .بله
دو کار  این گروه .لوشاتو مستقر کردیماز دانشجویان را در نوفل سیاسی گروه یک

خمینی را  های آقای ها و مصاحبه داد. اول آنکه تمام سخنرانی عمده انجام می
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 نقیض نباشد. دوم این های بعدی مطالب ضد و کرد تا در مصاحبه برداری می فیش
کردند و  خواندند و یک گزارش سیاسی تهیه می های معروف را می تمام روزنامه که

به  .مداد میتوضیح اهلل خمینی  آیتمن برای  دادند ومن میآن را به  هر روز صبح
لوشاتو در  جهانی تبدیل شد و نوفل این ترتیب انقالب اسالمی به مرکز توجهات

  .ای پیداکرد تاریخ انقالب ایران جایگاه ویژه
گوید كه آقای  صدر میپرسشی را مطرح كنم. بنی بگذارید در اینجا-

دادند اما  با او انجام می را های نظری و تئوریک خمینی در پاریس مشورت
 كارهای عملی را به شما سپرده بودند. این درست است؟

یت مسؤول لوشاتو کارهای عملی یعنی چه؟ در نوفل! چنین چیزی نیست، نه
 ما در آن کارها دخالت کارهای اجرایی یا عملی با مرحوم مهدی عراقی بود. اصالً

کردم.  می ها صحبت ام دیدارها و مصاحبهاهلل پیش از انج آیت باکردیم. اما من  نمی
 پیش از اولین مصاحبه آقای خمینی با تلویزیون آمریکا من برای ایشان مثالً

ها  اش با صیهونیست رابطه، توضیح دادم که این تلویزیون به چه گروهی تعلق دارد
.. عالوه بر .میلیون بیننده دارد و 31، ی داشته باشیمما باید چه موضع چیست و

لوشاتو از جوانان و دانشجویان ایرانی را از آمریکا و اروپا به نوفل نفر 13-16این ما 
مطالعه کرده و یک  روز هرهای مهم دنیا را  ها تمام روزنامهآن .آورده بودیم

 یکردند. همه منطقه و جهان تهیه می، وقایع ایران گزارش سیاسی از مهمترین
با ، ها خلوت بود های زود که کوچه صبح ند کهدان هایی که در آن جا بودند میآن

  .کردیم زدیم. بحث می قدم می لوشاتو های نوفل رفتم و در کوچه باغ ایشان می
 شما با آقای خمینی چگونه بود؟ در آن مقطع روابط-

کنم. پسردایی همسر من در دفتر  را ذکر  بسیار نزدیک. یک نمونه آن
ما بود. او به عنوان  کرد اما دلش با مینمایندگی ایران در سازمان ملل کار 

به ایران  جلیقه ضدگلوله را با خود به پاریس آورد. هنگام پرواز سهدیپلمات 
 اهلل خمینی یکی از کرد قرار شد آیت با توجه به خطراتی که ما را تهدید می

و « نه»ایشان گفتند: ، ها را بپوشند. اما هر کاری آقای اشراقی کرد جلیقه
، هر کاری کرده است پدر»در هواپیما احمدآقا به من گفت که . نپوشیدند

من خواست کاری بکنم. من به طبقه دوم هواپیما  از« پوشند جلیقه را نمی
و جلیقه را تن ایشان کردم. نه  ایشان را قانع کردم، صبح رفتم بعد از نماز

ایشان به دقت  گفتم بلکه آنچه را که من می، تنها روابط ما نزدیک بود
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 گیرد باید همه مطالب را شنید. کسی که در کنار رهبر انقالب قرار می می
  .بدون چاپلوسی و صادقانه به ایشان بگوید

 ای كه در آن مقطع ارائه شد و به امضای آقای خمینی برنامه سیاسی-
  بود؟ مواردی و مراحل چه شامل رسید

شده بود. اول ضرورت تشکیل بینی  مرحله پیش و مسألهدر آن برنامه چند 
رسیده بود و مسائلی در داخل  شورای انقالب بود. گسترش مبارزات به جائی

رهبری انقالب از  ها باآمد که رسیدگی به آن ایران به طور مرتب پیش می
 وجوده پاریس امکان نداشت. باید یک شورای انقالب در داخل ایران ب

لوم نبود شاه کی سقوط کند یا برود. تشکیل دولت موقت بود. مع آمد. دوم می
او در اوج قدرت بود. پس باید دولت موقتی را تعیین کنیم که  در آن زمان

 .و برخی در خارج ایران باشند برخی از وزرای آن در داخل
 موقت را پاریس دولت كه ایشان از این بود پیشنهاد یعنی آن زمان-
 ل دهند؟كیشت

به دنیا معرفی شود. شاه هنوز در رأس کار بلکه ، بله. نه فقط تشکیل شود
  .رفراندوم برای تعیین سرنوشت نظام برگزار کنیم که باید یک این بود. سوم

برگزار  خواستید رفراندوم چطور وقتی شاه هنوز سر كار بود می-
 كنید؟

  زیر نظر سازمان ملل
 پذیرفتند؟ كردید می فكر می -

ما بود. پذیرش یا عدم پذیرش یک بحث دیگر  یندارم. این برنامه کاری
پیشنهاد داده بودند که شورای نیابت سلطنت آمادگی  است. به آقای مطهری

با توجه به اختیارات شورای ، دارد هر کسی را که آقای خمینی معرفی کند
انحالل مجلس  وزیر و  سلطنت به عنوان جایگزین شاه در عزل و نصب نخست

  .پذیریم ما می
 سلطنت چه بود؟ پیشنهاد مشخص شورای -

را ساقط و آقای مهندس مهدی  بختیار  مجلس ها این بود کهپیشنهاد آن
کند. سپس  او را تأیید می نماید. شورای سلطنت هم را منصوب می بازرگان

استعفا  کند. آنگاه اعضای شورا هم شورای سلطنت مجلس را منحل می
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ماند و ایران   آقای خمینی می .گردد سلطنت هم منحل میشورای  دهند و می
  .خواهند دولتی که خود ایشان می با

زمانی كه رئیس شورای نیابت سلطنت به پاریس آمده  هااین پیشنهاد
 بود ارائه شد؟

پاریس  رئیس شورای نیابت سلطنت آقای سیدجالل تهرانی به هنوز، خیر
 آبادی کهعلی احتمال توسط دکتر  نیامده بود. شورای نیابت سلطنت به

ین پیغام طی ا. بودند داده پیغام بود شده شورا عضو مطهری اصرار به
قم برای آقای خمینی به پاریس  ین برجستهایادداشتی توسط یکی ازروحانی

من دادند و نظرم را خواستند که البته   فرستاده شد. آقای خمینی نامه را به
وجود دارد که اگر  تضمینی چه یشان پرسیدما از. بودم مخالف هم من

روزگار  وزیر معرفی کردید حوادث  شورای سلطنت استعفا داد و شما نخست
 ای برنگردد که دوباره سلطنت ابقا شود. معتقد بودم مشروعیت نظام به گونه

بلکه باید به طور مستقل از ، جدید نباید از درون نظام گذشته بیرون بیاید
  ب سرچشمه بگیرد. به عنوان پیشنهاد به ایشان گفتمانقال درون خود

کنیم به  تمام دنیا شناخته شده است. ما اعالم می رفراندوم روشی است که در
پرسیم سلطنت یا  کنیم از مردم می می المللی ما هم نظارت شرط نظارت بین

  جمهوری؟
  نبود؟« جمهوری اسالمی»آن موقع هنوز صبحت -

گفتند حکومت اسالمی. از یک  تظاهرات خود ابتدا میببینید مردم در 
  .آرام خواست مردم شد جمهوری اسالمی تاریخی به بعد آرام

 .اند انداخته اند و جا كار بردهه به هر حال گروهی ابتدا این را ب-
« اسالمی جمهوری»بودم   من نوشته، درست است. در برنامه سیاسی هم، بله

با قلم خودشان خط زدند و نوشتند: ( احمدآقایا ) خمینی اهلل که آیت
تعریف جمهوری اسالمی دو  یمن پیشنهاد کردم درباره«. اسالمی حکومت»

ی که یک سمینار بزرگ تشکیل دهیم و همه این توان کرد: یکی کار می
ها بگویند خارج جمع کنیم تا آنو داخل از اندیشمندان اسالمی و ایرانی را

ای  وارد ورطه، بکنیم چیست؟ اگر این کار را بخواهیم که جمهوری اسالمی
است که  دیگر از آن خارج شویم. راه حل دوم این توانیم شویم که نمی می

 این یک قانون اساسی جدید بنویسیم که جمهوری اسالمی را تعریف کند.
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ها را های اول ورود به پاریس است. آقای خمینی این در هفته تماماً ها بحث
  .کردند مطالعه نوشتم و ها رامن آنپذیرفت. 

کردن  پنجم تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت برای نهایی یمرحله
سیس أششم برگزاری انتخابات برای ت ینویس قانون اساسی بود. مرحلهپیش

 واقع در. بود وزیر نخست و جمهور رئیس و حکومتی نظیر مجلس هایناارگ
انتقال نظام قدیم به جمهوری اسالمی  دولت موقت و کار ین مرحله ا از بعد

برنامه نهایی شد آقای خمینی گفتند حاال  یافت. بعد از این که اینی پایان م
، گفتند که بگویید آقایان بازرگان آقای خمینی اجرا برای را اجرا کنیم.  آن

  ... بیایند.مطهری و، بهشتی
 نداشت؟بنی صدر در این مراحل هم دخالتی -

 .در جریان نبود! خیر
 بهشتی و مطهری را خبر كردید؟ و بازرگان شما آقایان مهندس-

خواندند و خیلی استقبال کردند. برای ، برنامه را دادیم ها آمدند و ماآن، بله
تماس گرفتم  شده. وقتی با مهندس بازرگان اینکه دیدند خیلی روی آن کار

آقای خمینی »اشاره کرد و گفت:  ن با خودابازرگان به مخالفت برخی روحانی
اهلل خمینی  من این موضوع رابه آیت«. خواهند که من بیایم؟ با این حال می

 «.بیایند ما بحث شخصی نداریم. بگویید»  انتقال دادم. آقا گفتند:
 51بیشتر كنیم. روز  شتاب روایت تحوالت را مقداری بدهید اجازه-

در درون ایران را همه  شاه از ایران رفت. مسائل آن روز و 3125دی 
اعتماد  دانیم كه بختیار به او گفته بود كه نباید پیش از رأی می

مجلس به من از كشور خارج شوید. مجموعه حوادث را از ورود شاه 
خواهم  ایم. من می فرودگاه و حوادث بعد از آن را شنیده به پاویون

جزیی در پاریس بدانم. اولین واكنش  بازتاب رفتن شاه را به صورت
یاد   به آقای خمینی بعد از شنیدن خبر رفتن شاه چه بود؟ و اگر

 آورید به من بگویید كه چه كسی این خبر را به ایشان داد؟ می
سی را  بی بی ایشان معموال رادیو .دانم که چه کسی خبر را به ایشان داد نمی

 کرد. شاید اولین بار آن جا شنیده باشد. نخستین واکنش ایشان این می گوش
 61-11اگر تا روزهای قبل «. تا این مرحله آمدیم، الحمدهلل»بود که گفتند: 
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 از تمام دنیا خبرنگار 131خارجی در آن جا حضور داشتند آن روز  خبرنگار
  .آمدند

 شاه تشكیل نشد؟رفتن  ای بعد از شنیدن خبر العاده فوق یجلسه-
هایش  لوشاتو که عکسخانه نوفل های آن بود که روی همان پله چرا. بعد از
که  کردند و این بیان را خود واکنش آقای خمینی ایستادند و، هم هست

چه کنید  خواهید  این بود که حاال می الؤگردند. اولین س بزودی به ایران برمی
برنامه من این است که بالفاصله به »و ایشان در همان جلسه اعالم کردند 

تواند بیاید.  از همان موقع ولوله افتاد. بختیار گفت نمی«. برگردم ایران
  ...و فرودگاه را بستند

اید  لوشاتو ایستادهروی خانه نوفله كه شما روی پله روب در آن روزی-
  ...گمانم روز ابری هم بود كه در عكس هم مشخص است و به

 .نبود بود. البته بارانی روز ابری، بله
های دنیا بازتاب دادند  رسانه ترین موضوعی كه در آن روز برجسته-

 چه بود؟
گردد. چون ما فکر  مهمترین مطلب این بود که آقای خمینی به ایران بازمی

بازگشت ایشان همراه با موج عظیمی است که بقایای رژیم را  کردیم که می
مختلف بود. شاه رفته است و بختیار گفته  کوبد. البته مسائل در هم می

 یکردند که این دوره سعی می ای خواهم به پاریس بیایم. در تهران عده می
، صدرحاج سیدجوادی آقایان انتقال با حداقل تلفات طی شود. به همین دلیل

  ...و دیدارکردند بختیار با بهشتی و بازرگان
بگذارید این پرسش را ، پاریس خواهم بیایم میگفتید بختیار گفته -

انفعاالت انقالب  گوید در جریان فعل و صدر فراری می مطرح كنم. بنی
 وزیر آخر پهلوی به  او و یكی از نزدیكان بختیار وقتی كار نخست
وگو  اند و در آن گفت جاهای باریک كشیده بود با هم گفتگویی داشته

آقای خمینی صحبت كند و بختیار به  صدر با كه بنی قرار بر این شده
آقای خمینی او بشود اولین  پاریس بیاید و استعفا بدهد و با موافقت

گوید كه من با آقای خمینی صحبت  صدر می نخست وزیر انقالب. بنی
بختیار به  یایشان به شرط استعفا پذیرفتند. اما آن نماینده كردم و
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یار این موضوع را آورد كه بخت ایران رفت و برگشت و پیغام
 دارد؟ صحتحد  چه تا موضوع این نپذیرفته.

استعفا با  از بخشی از آن درست است. قرار بود بختیار به پاریس بیاید و پس
خط آقای خمینی دیدار نماید. آقای صدر حاج سیدجوادی کپی متن دست

( ها در آخرین روزهاآخرین تالش) را به من داد و من در کتابم بختیار
شورای انقالب با بختیار توافق کرده بودند که بختیار به  ام. در تهران آورده

بگوید حاال در اختیار شما »خمینی گزارش دهد و  اهلل پاریس بیاید و به آیت
که  احتمال مطرح شده بود: یکی این در توافق چند« فرمایید؟ چه می، هستم

را بپذیرد. دیگر  او ماندن وزیررود آقای خمینی نخست وقتی به آن جا می
دولت تشکیل  اما به همراه آقای خمینی به تهران برگردد و .اینکه بگویند: نه

 . شود و او هم بشود یکی از وزیران. یا اینکه هیچ سمتی به او داده نشود
ها یکی یکی مطرح شد. اما این نبود که بختیار نپذیرد. در پاریس این یهمه

تصمیم گرفتیم که اگر آمد ابتدا استعفا بدهد  توافق را شنیدیم وقتی ما این
ن که در دانشگاه ادر تهران در جلسه روحانی .دیدارکند بعد با آقای خمینی

خلخالی گفت که من  ظاهراً) کند فردی مطرح می تهران گردهم آمده بودند
اند  آقای خمینی گفته پاریس برود و که بختیار قصد دارد به( عامل آن بودم

زنند به احمدآقا که در  می شب به پاریس زنگ 11پذیرند. ساعت  که او را می
من بختیار ، خیر»گوید بگویید:  تهران چنین بحثی مطرح است و آقا هم می

 .«پذیرم را به عنوان نخست وزیر نمی

 
  

 یعنی شرط استعفا آن شب مطرح شد؟-
اول به شرط استعفا مطرح بود. اما بحث این بود که بختیار   پاریس بله در

پذیرند.  به او بگوییم که تا استعفا ندهی آقا تو را نمی پاریس بیاید و بعد
 .تهرانی کردیم همان کاری که با سید جالل

  سلطنت؟ رئیس شورای -
، خمینی گفتند تا استعفا ندهد رئیس شورای نیابت سلطنت. آقای، بله 

زیر آن نامه  پذیرم. متنی را نوشت. آقای خمینی قبول نکرد. من هم نمی
 شما باید استعفا بدهید تا ایشان با شما مالقات! آقای تهرانی»نوشتم که: 
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من »دوباره نوشت و آقای خمینی باز نپذیرفتند. تهرانی گفت که «. کنند
که شورای سلطنت غیرقانونی بوده است. با این همه سوابق  بگویم توانم نمی

در آن جا به او  ؟پذیرفتیغیرقانونی است چرا  به من خواهند گفت که اگر
آقای خمینی مرجع بزرگی است  فرمول دادیم که بگو چون به باور دینی من

کنم که  اعالم می اند که شورای سلطنت غیرقانونی است من هم و ایشان گفته
مالقات  این را نوشت و فرستاد. بعد با آقا«. دهم غیرقانونی است و استعفا می

شهروند  داد و به عنوان یک تهران استعفا می در، اگر سیدجالل تهرانی. کرد
 اگر بختیار در تهران  چه اهمیتی برای دنیا داشت؟، آمد عادی به پاریس می

آمد. دنیا به آن توجهی  داد یک شهروند عادی بود که به پاریس می استعفا می
گفتند در تهران استعفا  آقایان به این نکته توجه نداشتند و می این .کرد نمی

ها  با روزنامه، وزیر به پاریس بیایدبگذارید به عنوان نخست گفتیم بدهد. ما می
آن وقت اگر خواست آقای خمینی ، بگوید که من آمدم به همه، مصاحبه کند

وقت یا بختیار باید دست از پا  استعفا بدهی. آن گویم که باید را ببینید ما می
اید آقای خمینی را ببیند که دهد و بی یا استعفا، درازتر به ایران برگردد

نبود که بختیار به  مقصود حاصل شده است. آنچه که ما بحث کردیم این
 .نظر داشتیم پاریس بیاید و استعفا نداده به مالقات آقا برود. همه ما اتفاق

تهرانی رییس شورای سلطنت در تاریخ  متن استعفای سید جالل :توضیح
هجری قمری به  1599 صفر سال 11 مطابق با 1531یکشنبه اول بهمن ماه 

 این شرح است:
حفظ  قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب برای»

مین آرامش احتمالی آن بود. ولی شورای أمصالح مملكت و امكان ت
مسافرت اینجانب به پاریس كه برای نیل به هدف  سلطنت به سبب

 لی ایران سریعاًاوضاع داخ اصلی بود تشكیل نگردید. در این فاصله
به  كه برای احترام به افكار عمومی با توجه تغییر یافت. به طوری
اهلل العظمی خمینی دامت بركاته مبنی بر  فتوای حضرت آیت

گیری آن را غیرقانونی دانسته كناره، غیرقانونی بودن آن شورا
 «...كردم

ماه بهمن 1اظهاراتی که روزنامه کیهان روز  وی سه روز بعد در تهران در
افرادی که از استعفای من از ریاست و عضویت  :منتشر کرد گفت 1531
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نسبت به مسائل ، اند غیرقانونی سلطنت به عنوان خیانت اسم برده شورای
 کنند. من وضع افکار نظری این طور قضاوت میکوته با اند وایران جاهل

ای سلطنت با استعفای خود از شور عمومی را در تهران دیدم و فکر کردم
 .ممکن است بتوانم به حل مشکل کمکی بکنم

صدر مخلوع این است كه من باآقا صحبت كرده بودم. آقا  بحث بنی-
اما توافق  كنم پذیرفته بود كه اگر او استعفا بدهد من با او مالقات می

او به نخست وزیری برسد كه  ، استقرار دولت اسالمی شود كه بعد از
 .نپذیرفته و رد كرده بود بختیار این را گوید می
صدر حضور  بنی، نبود. در مذاکرات تهران با بختیار قطعی توافقی هیچ –نه 

بهشتی و یکی از وزرای بختیار با او ، بازرگان، نداشت. صدرحاج سیدجوادی
 گفتم مطرح کرده بود هایی را که کردند و آن متنی که گزینه مذاکره می

که بختیار  اما هیچ توافقی قطعی نبود. آنچه قطعی بود این بودها نوشتند. آن
 توانی آقا را آن جا بگوییم نمی، را به عنوان نخست وزیر بکشانیم به پاریس

این به  آمد راهی جز استعفا نداشت و ببینی تا استعفا دهی. اگر به پاریس می
 .دیمکر می حوادث را مهار و کنترل ما بسیاری از انقالب بود و نفع

و  صدر در کتاب خاطرات خود به همت انجمن مطالعاتبنی :توضیح
مدعی است: وقتی  61 یهحدر صف( برلین) تحقیقات تاریخ شفاهی ایران

که وزیر  را اش آقای عباسقلی بختیار برادرزاده ، وزیر شد آقای بختیار نخست
قضیه پاریس پیش من.... فکر کردم روی همان  فرستاد صنایع کابینه بود

به نظرم شاید بشه یک کاری » :هایی که داشتیم گفتممحور سیاسی و نگرانی
او نخست  ، بکنه دم. ایشون }بختیار{ بیاد یک کاری کرد. ولی هیچ قولی نمی

 کنم و ایشون آقای خمینی صحبت می  از نخست وزیری استعفا بده و من با
ترتیب مشکل حل بشه.... بپذیره که بختیار نخست وزیر انقالب بشه و به این 

برود با بختیار صحبت بکنه و من هم بروم با ]آقای خمینی. من  قرار شد او
خمینی صحبت کردم و گفتم اگر چنین ترتیبی بشود نظر شما  رفتم با آقای

که  این گفتگو من خوشحال تا این پس از«.... خوبه»چیست؟ گفت: 
من »گفتم: « کردی؟ شما چه»گفت: « چه کردی؟»عباسقلی آمد. گفتم: 

 «نمیشه ]بختیار[ میگه طرفولی این »او گفت: « موافقت گرفتم.
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كنم این تصمیم  ها را باز نمی بعد از اینكه بختیارگفت كه من فرودگاه-
 ای تدوین شد؟ چه برنامه، اگر بله لوشاتو جدی تلقی شد؟ آیا در نوفل

پاریس گفتم  ای در کردیم. من در مصاحبه سیاست صبر و تالش را انتخاب
او در این بازی قطعی  که بختیار بازی بدی را شروع کرده است که باخت

ندارد  ها را ببندد. در ضمن هیچ دولتی حق تواند فرودگاه است. تا کی می
دهم. این در دنیا مسخره است. باالخره گوید شهروندم را به کشور راه نمیب

اعالم کردند در اولین است فرودگاه را باز کند. آقای خمینی هم  مجبور
آن جا که مقامات امنیتی  گردم. از باز کنند من برمی ها را فرصتی که فروگاه

اند  کماندوهای ایرانی را به پاریس فرستاده فرانسه اطالع دادند که تعدادی از
 نکردیم که با هواپیمای ایران ایر و ممکن بود حمله کنند بنابراین ما قبول

 ایران بیاییم به( هما)
بهمن این بحث به طورجدی مطرح بود  35روز : وطــن به بازگشت– .

كه ممكن است هواپیمای حامل آقای خمینی را منهدم كنند یا 
خواهم حال و هوای  كنند و احتماالت دیگر. می سرنشینان را دستگیر

ه كه چ برای من بگویید و این لوشاتونگرانی از این حوادث را در نوفل
وقوع  را جدی تلقی كرده بودید و برای آن در صورتقدر این احتمال 

 ؟ای داشتید چه برنامه
فرانسه به ما اطالع دادند که تیمی از  همانطور که گفتم مقامات امنیتی

کماندوهای ایرانی به لندن آمده و قصد دارد ازطریق لندن وارد پاریس شود. 
  .ها خود ماآن تر از کردند و هم بیش ها مسائل امنیتی را رعایت میهم آن

 حمله كنند؟«انقالب پرواز»ها برنامه داشتند كه به آن-
تروریستی انجام ی لوشاتو حملهخواستند به نوفل می ابتدا بحث این بود که

ایران  هخواستیم بهواپیمایی بود که با آن می دهند. بعد صحبت از حمله به
نکردیم. بلکه هواپیمای ایران ایر سفر  بیاییم. به همین دلیل ما با هواپیمای

بازاریان خیلی خوب ایران پول  ایرفرانس را در بست کرایه کردیم. بعضی از
هزارتومان اجاره کردیم. ما  111دادند و ما این هواپیما را به مبلغ ، آوردند

 هواپیما را در کردیم که ممکن است را حس می اطالعاتی داشتیم و این خطر
را  دور افتاده کنند و همه یمنطقه فرود در یکبه  باالی آسمان ایران مجبور

دیدیم در داخل ایران و کسانی بودند که  دستگیر کنند. عالئمی از این می
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ای داشتند. به همین دلیل با آقای خمینی و مرحوم عراقی  برنامه چنین
، ها نباشند گرفتیم که تمام سرنشینان هواپیما ایرانی مشورت کردیم و تصمیم

را با  خبرنگار 111با خود ببریم. ما حدود  برنگاران خارجی رابلکه تمام خ
این حرف ما را شنیدند گفتند:  خود به تهران آوردیم. بعدها وقتی خبرنگاران

سیاست ، بله»گفتم:  و من« پس تو ما را به عنوان سپر بال با خودت بردی؟»
، از رویتر اعمهای جهان  رسانه  ترین از معروف خبرنگار 111ما « ! یعنی همین

های بزرگ آمریکا و فرانسه را همراه  یونایتدپرس و رسانه، آسوشیتدپرس
بودیم تا هواپیماهای جنگنده بر فراز آسمان ایران نتوانند هواپیمای ما  کرده

سروصدا دستگیر  ای دور افتاده کنند و همه را بی فرود در نقطه را مجبور به
موردی نبود.  ه را داشتیم و این نگرانی بینگرانی و دغدغ کنند. بنابراین ما این

حاکی از آن بود که ممکن است این اتفاق بیفتد.  داد آنچه در ایران روی می
شما خاطرات هویزر را  کاره بود. اگر ای نبود. ارتش همه چون بختیار کاره

کرد  زار زار گریه می، رفت ها وقتی شاه بخوانید نوشته است که یکی از ارتشی
  .بودیم انست خودش را کنترل کند. بنابراین ما به حق نگرانتو و نمی

 كردید؟ شما صبح از فرانسه حركت-
  .بعد از نیمه شب راه افتادیم 3،1حدود 

خاطرات  از حال و هوای داخل هواپیما بگویید. در ضمن بیان این-
افتاد چه بود؟  بگویید كه برداشت شما از آنچه در ایران اتفاق می

هیجانات انقالبی نیست. اختالف نظرات متفاوت احزاب و  منظورم
دارم. از این زمینه كامال شناخت و  ها را مدنظرناها و سازم گروه

 اطالع داشتید؟
بایست  شد یا می هایی که از تهران زده می داشتیم. بسیاری از تلفن بله اطالع

. مرحوم ندداد نمیها جواب  به تلفن من بود. آقا مستقیماً شد از طریق زده می
گفتند و  خواستند بگویند به من می هر چه می ...طالقانی و، بازرگان ، مطهری

ها را ضبط  گذاشتم و عین حرف نوار می کردم. در برخی موارد من منتقل می
 ملی از برخی دوستان هایی دادم به آقای خمینی. یا نامه کردم و می می

برخی  و نوشتند می خمینی آقای به مفصل ببرم اسم خواهم نمی که مذهبی 
. چرا که آمیختند علیه مهندس بازرگان الطائالت و رطب و یابس را به هم می

که او به عنوان رئیس کمیته اعتصابات  بودند موقعیت بازرگان را و این شنیده
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جنوب رفته بود. تشکیل آن کمیته هم علت داشت و جزء  کارمندان نفت به
 .بود اصلیبرنامه 

 علتش چه بود؟ -
وزیر دولت موقت شود. او رفت به جنوب تا بتواند قرار بود نخست بازرگان

او به  .بیندازد. هنوز شاه نرفته بود که بازرگان به جنوب رفت نفت را راه
که نیاز نفت داخل را تأمین کنید به شرطی که  کارمندان شرکت نفت گفت

خواستیم یک  تشکیل دولت موقت ما می نشود. بالفاصله پس ازبه ارتش داده 
خواهند نفت از  می های خارجی که بکنیم تا مشتری شماره حساب اعالم

کارمندان  پول آن را به حساب دولت موقت بریزند و کارگران و، ایران بخرند
 .نفت را به خریداران تحویل دهند، در خارک

 نخستین جمالت یآقای خمینی دربارهلوشاتو و یا در راه با در نوفل-
 بود؟ با خبرنگاران صحبتی نشده پس از ورود به تهران در گفتگو

نگران بودند. هواپیما به قدری بنزین  در هواپیما جو مقداری ملتهب بود. همه
گیری برگردد. چرا که  سوخت گرفته بود که بتواند به تهران بیاید و بدون

آمدند و  خبرنگاران می ندهند. به هر حال مرتب فرودممکن بود به ما اجازه 
دارید و  پرسیدند تا یکی از خبرنگاران از ایشان پرسید که چه احساسی می

 .شد هایی موجب بحث، این«. هیچی»ایشان آن جواب معروف را داد که: 
 نشده بود؟ این است که در این باره صحبتی ال منؤس -
  .صحبتی نشده بود، نه
، های هواپیما آقای خمینی از پله مان پایین آمدنهای ز در عكس-

 .ام شما را ندیده
که خیلی دوست ندارم در این جور جاها خودم را جلو  من اخالقم این است

 .دادم انجام داده بودم و می کردم که بیندازم. باید کاری می
 ها پایین آمدید؟ از آقای خمینی از پله شما چند دقیقه بعد

به سالن اجتماعات  در ماشین بنز نشست و او را، آمد رفت پایین وقتی ایشان
کرد.  شدم ایشان داشت در میان جمعیت صحبت می بردند. من که وارد سالن

و دکتر سحابی را دیدم و  بازرگان در سالن ابتدا پدرم و برادرانم و مهندس
 .سپس مرحوم طالقانی را که خیلی جالب بود
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 هست كه ایشان چند متر دور از جمعیت تنهاآن عكس معروف 
 ...اند نشسته

طور اشک  همین کرد و نگاه می مرا پیرمرد. نشستم او کنار رفتم هم من، بله
توانستیم  نمی کدام ریختم. به هیچ وجه هیچ ریخت و من هم اشک می می

 خودمان را کنترل کنیم. آقای حاتمی عکاس معروف ایرانی که همراه ما آمده
ن جا اهم و بهترین کتاب تصویری از انقالب را منتشر کرده است دربود 

سالن وارد شدم. در این وقت   من آخرین نفر بودم که به .عکسی از من گرفت
 دیو چو بیرون رود فرشته در»و  « امام خمینی ای»ای داشتند سرود  عده
آنچه زهرا رفتند برخالف  خواندند. بعد که ایشان به طرف بهشت را می« آید

در  دوست گفته است من اصراری و تالشی برای سوار شدنکه آقای رفیق
 اما توانستم. امکانش را هم داشتمخواستم می ماشین ایشان نداشتم. اگر می

ها نبودم. شما در پاریس به ندرت عکسی از من و آقای خمینی  حرف اهل این
  .بینید می

رسید و  تان هواپیما به ذهناولین جمالتی كه پس از پایین آمدن از -
 اصال احساستان چه بود؟

جا ه انجام دهم این بود که سجده شکر ب خواست اولین کاری که دلم می
  .بیاورم

 شد؟ وقتی آقای طالقانی را دیدید بین شما حرفی هم رد و بدل-
 داد. من هم همین نمی توانستیم حرفی بزنیم. اشک به او مجال نمی اصالً، نه

عاقد  سال پیش 35من و طالقانی با هم خیلی نزدیک بودیم. او طور. چون 
  .بود و با من بسیار نزدیک بود ازدواج من و همسرم

علوی چه بود؟ چه شد كه آقای ی رفاه و مدرسه یماجرای مدرسه-
 علوی رفتند؟ یبه مدرسه خمینی

این بحث مطرح شد که ایشان کجا بروند؟ آقای  وقتی ما در پاریس بودیم
داشتند که در شمال شهر نباشد.  ای نداشتند و تأکید هم خمینی عالقه

امنیتی بود.  هم دچار برخی مشکالت از جمله مسائل نواحی جنوب شهر
این  های مکرر گفتند مدرسه رفاه. به ها و تلفن ها و فحص باالخره بعد از بحث

 .. بود. در.دلیل که مدرسه رفاه در اختیار دوستان ما مرحوم رجایی و باهنر و
آقای خمینی بود. قرار بود  استقبال از یمدرسه رفاه مدیریت به عهده کمیته
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کنند. اما همان شب اول آقای خمینی را بردند به  ن جا منزلاایشان هم
  .علوی یمدرسه

 بهمن 35كه آقای خمینی در تهران مستقر شدند در روز  بعد از این-
 شما با هم دیداری داشتید؟

شب آخری که قرار بود از پاریس به فرودگاه برویم تمام  .بهمن نه 11روز 
کردند را جمع کردیم. آقا  لوشاتو همکاری میکسانی که در آن مدت در نوفل

ها رفتند و من آن تشکر کردند. ها صحبت کردند و از همکاری آنانبا آن
شرایطی را بیایید  شما زمانی که قرار بود به پاریس»ماندم. به آقا گفتم: 

رضایت  ایشان اظهار« راضی هستید؟ ، شد ها انجامتعیین کرده بودید. آیا آن
و تشکر کرد. من یک قرآن کوچک همیشه همراه داشتم و در سفر 

خواند. پشت این قرآن را  می، گرفت ایشان هم از من می خواندم و گاهی می
م برای در قرآنی که همسر . ایشان همچنیننوشتند چند سطریبرای من 

تصویری از ) مطالعه همراه خود آورده بود مراتب تشکر خود را مرقوم داشتند.
 ( ها آمده است.این نوشته در بخش عکس

 
 لوشاتو و انقالب ایراننوفلی دهكده – 2

 1516 دوم اردیبهشتی نیمه( 55) 5 یشماره، امروز مجله شهروند
برداشتن سلطنت استبدادی عوامل در پیروزی انقالب اسالمی ایران و از میان  -1

 ثر و ؤاقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نقش م، متعدد سیاسی یپیچیده
ها و قشرهای اند. هم مبارزات گسترده و طوالنی احزاب و گروهکننده داشتهتعیین

های های شاه و نیز سیاستها و برنامهاند و هم سیاستمختلف سهم داشته
این  ،(1531در بهمن ) تعبیر شادروان مهندس بازرگاناند. به ثر بودهمؤ خارجی

ن شخص محمدرضا پهلوی بوده آبه جهت منفی داشته و ، انقالب یک رهبر واقعی
روز رهبری  111است. اما نباید تردید داشت که اقامت آقای خمینی و استقرار 

 .است کشورمان انقالب در پاریس یکی از فرازهای برجسته این بخش از تاریخ
سابقه جهانی پیدا در این دوره بود که جنبش آزادی خواهی ملت ایران ابعاد بی

های جمعی از سراسر کرد و ایران به کانون توجهات جهانی تبدیل شد. رسانه
گر سیاسی به این دهکده سرازیر تحلیل، نویسروزنامه، جهان و صدها خبرنگار

های قیام علیه ها و انگیزهعلت، مطالبات ملت ایرانوجود آمد تا ه امکاناتی ب، شدند
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استبداد سلطنتی و سلطه بیگانه به گوش جهانیان برسد. در این مدت بیش از 
های معتبر ها و مجالت و خبرگزاریبا روزنامه، تلویزیونی، رادیویی یمصاحبه 111

ای کلی با متون درسی آقه ب، جهان صورت گرفت. متن و محتوای این مصاحبه
های ملت بلکه تماماً طرح خواست، نجف متفاوت بود یعلمیه یخمینی در حوزه

حمایت  ها و مواضع از رهبری انقالبایران بود. در واقع مردم ایران با این متن
کردند. جلب توجه افکار عمومی مردم جهان به رویدادهای ایران و حمایت آنان از 

 ها بود.اعالم شده در این مصاحبه یانقالب ایران بازتاب مواضع مترقیانه
کند و ای پیدا میسابقهاست که حرکت انقالب در ایران شتاب بی در همین دوره

اکنون  ای سقوط می نماید.در نتیجه رژیم استبداد سلطنتی با سرعت غیر منتظره
گذرد و جمهوری اسالمی با سبک و سیاق و سال از پیروزی انقالب می 19که 

ای دارد ای مستقر شده است و کارنامهساختارهای حقیقی و حقوقی ویژهمحتوا و 
که چندان قابل دفاع و مقبول نیست بحث و حدیث درباره اصل انقالب و ضرورت 

است. انقالب اسالمی از جانب چند گروه مورد  هو یا مفید بودن آن عنوان گردید
مند در ان و عناصر بهرهنقد قرار گرفته است. یک گروه کسانی هستند که از متولی

گردد. مخالفت شکست آنان محسوب می، نظام سلطنتی بوده و پیروزی انقالب
 آنان با اصل انقالب و جمهوری اسالمی قابل فهم و درک است. این گروه با 

، هابرداری از عملکرد حاکمان جمهوری اسالمی به توجیه و تطهیر سیاستبهره
از چپ ، های دیگری هم هستنداند. اما گروهختهعملکردهای استبداد سلطنتی پردا

، اندهای متفاوت که در درون انقالب بودهبا تفکرات سیاسی و ایدئولوژی، یا راست
به ، اند و امروز با مشاهده وضعیت فعلی ملتدر پیروزی آن سهم و نقش هم داشته

است به زیر  پردازند و ضرورت آن چه را که اتفاق افتادهبازنگری و نقد گذشته می
که ، برند. این امر به خودی خود مطلوب و مطبوع است و پرداختن به آنال میؤس

 موزنده باشد.آتواند برای نسل جدید و جوان می، در واقع نقد تاریخ است
هایی در برابر ملت ایران و فعاالن سیاسی و این است که چه گزینه اولین پرسش

وجود ، دیگری غیر از ان چه اتفاق افتادی گزینهآیا ، احزاب آن زمان قرار داشت
 داشت یا خیر؟

تر از اولی این است که این بررسی تاریخی چه درسی برای و مهم، دومین پرسش
حاکمان و تصمیم سازان جمهوری اسالمی ایران از یک طرف و برای نسل جدید و 



   

  

 698 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

ل سازندگان هرحاه ب، اندکه نقشی در پیدایش این نظام داشته، جوان کشورمان
 به همراه دارد.، از طرف دیگر، ایرانی فردای ما هستند

توان می، 1531تا بهمن  1551از کودتای ، حکومت بیست و پنج ساله شاه را -1
 و باالخره از 531تا  511از، 511تا  1551 در سه دوره مورد بررسی قرارداد از

، منجر گردید 1531. برای فهم رویدادهایی که به انقالب سال 1531تا  1531
 1531بررسی هر سه دوره ضروری است. اما این تحلیل صرفاً به دوره سوم یعنی 

ها رش مقطعی از وضعیت ایران در آن سالبپردازد. بررسی یک می 1531تا 
 دهد:چنین نشان می

کلی مسدود و بالموضوع ساخته ه های اصالح نظام از درون را بشاه تمام راه 1-1
ه گران آمریکایی اعالم کردند که ایران ببرخی از تحلیل 1511ی دهه بود. در اوایل

های تعدیل سیاسی برنامه، نآگیری از زودی ویتنام دومی خواهد شد. برای پیش
ها به اجرا ای را ضروری دانستند و توصیه کردند. اما این برنامهو اقتصادی ویژه

مبارزات سیاسی سنتی ( 1511دهه ) دوم یگذاشته نشد و در نتیجه در دوره
 جای خود را به مبارزات قهرآمیز مسلحانه داد.

 رفتن کند. از یک طرف باالپیدا می ایایران وضعیت تازه 1531از اواسط سال 
گیر درآمد نفتی ایران مناسبات اقتصادی را قیمت نفت و افزایش چشم یسابقهبی

 یو رشد نسبی طبقه ها و دانشجویاندگرگون ساخت. افزایش تعداد دانشگاه
به جای قبول  تعارض میان نخبگان با حاکمان را شدت بخشید. رژیم شاه، متوسط

ی بر فشارهای سیاسی و اقتصاد –حل بحران سیاسی  برایاصالحات تدریجی 
غیر قابل ترمیم رسید. از  یفزود و وضعیت به نقطهاسرکوب نیروهای معترض 

سرطان فرآیندی یک طرفه است. شاه ، طرف دیگر شاه به سرطان مبتال شده بود
، شیمی درمانی، تحت درمان انواع داروها قرار داشت. در بیماران سرطان

گذارد. نظام روان و ذهن بیمار سرطانی برجای می، پیآمدهای جدی بر جسم
خروج ، های به شدت متکی به فردنمایشی یک نفره شده بود. در نظام، سلطنتی

 سازد.م را متالشی مینظا، بازی یفرد از صحنه
خصوص ه ب، تحلیل گران و تصمیم گیرندگان خارجی، رو شدن با این واقعیته روب

آمریکا و انگلیس را به شدت نگران ساخت. هنوز جنگ سرد میان دو بلوک شرق و 
سوریه و  -ی قوینظام متحد دو –غرب به شدت مطرح بود. شوروی در خاورمیانه 

. به عنوان شدها به اشکال گوناگون منعکس میگرانیپیدا کرده بود. این ن، عراق
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به احتمال ( 3122 مرداد – 3315اوت ) واشنگتن پست ینمونه روزنامه
 .مطرح كرد( ( در ایران) وجود آمدن یک بحران شدید را

 :در تحلیل دیگری گفته شد که
ای در اگر تغییر عمده، تر خواهد شدتر و خطرناكاین مشكالت سخت»

.. احساسات ضد آمریكایی در ایران .وجود بیایده ایران و آمریكا بروابط 
خواهد بود. خصوصاً اگر قرار باشد در حكومت  یک مشكل بسیار جدی
 ( 3122 آبان – 3351واشنگتن پست اكتبر ) «ایران تغییر ایجاد گردد.

 ن داخلی و خارجی وضع ایران دو دسته شده بودند:ااما ناظر
 موتور، ای متناوبهمه اشكاالت دورهبا وجود بینان معتقدند كه خوش»
به زودی از خط بیرون نخواهد افتاد. هر دو گروه معتقدند كه حیات ( شاه)

حكومت شاه به موفقیت انقالب اقتصادی او و مشكالت اقتصادی كه 
بینان بیانات ها روبرو شده است بستگی دارد. خوشمخصوصاً اخیراً با آن

 .دانندشاه را انتقاد از خود تلقی كرده و آن را خیلی سالم و مفید میاخیر 
ها كافی نیست. از نظر اینان كشور با سرعت و اما بدبینان معتقدند كه این

ب اكند. بدبینان به وضع خرسوی نابودی حركت میه ام بموحشت ت
كنند كه آیا امكان دارد كه شاه اقتصادی اشاره كرده و سپس اضافه می

كننده یک نظام استبدادی یک توقعات خود را با متدهای خشن و ناراحت
 مهر – 3351 دسامبر 51 –منچستر گاردین  یروزنامه) » نفره انجام دهد

3122 ) 
 گر دیگری گزارش داد که:تحلیل بارهدر همین 

ثری را در حکومت و در اقتصاد داشته است ؤیکی از ایرانیانی که مقامات م»
 طور خصوصی می گوید:ه های عظیم شاه ببرنامه یدرباره

كامالً و به تمام معنا غیرواقعی است. به دهات ، ها بچگانه استهمه این»
 بدون چنان، های این شهر پایتخت نگاه كنیدناحتی به خیاب، بدبخت ما

كافی كار داریم كه انجام  یاندازهه معنی و مهمل ما ببی( هایبرنامه)
 ( 3122 آبان – 3351مجله فورچون اكتبر ) «دهیم

به نفع ، مقامات انگلیس و اسرائیل به شاه پیشنهاد کردند هاتحلیل بر اساس این
ریاست فرح روی کار بیاید تا  و شورای نیابت سلطنت به گیری کند.پسرش کناره
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همان ه ب، های سیاسیوقتی پسر فرح به سن قانونی برسد. یک دوره از آزادی
 روی کار آمدن محمدرضا پهلویبه صورتی که بعد از خروج رضا شاه از ایران و 

رعایت شود تا فشارهای اجتماعی هم تخلیه شود. شاه آمادگی خود را ، اتفاق افتاد
 نسبت به این طرح اعالم کرد:

دهد توجه دارم و به همین دلیل نسبت به آن چه در آینده روی می»
ای انجام گرفته تا قدرت اتخاذ تصمیم در دست هاقدامات الزم و شایست

نقشی كه من دارم باید هركس كه در مقام پادشاهی  پادشاه باقی بماند.
 سنن و آداب ملیبه مربوطه  مسأله این كشور باشد ایفا كند... این

جغرافیایی و آب و هوا و  مسألهشود... مربوط به عادات است. این می
صورتی كه بعد از تفویض شاهنشاهی به ولیعهد است. در  سیاست جهانی

 –كیهان هوایی ) «من در كنارش باشم افكارم را به او تحمیل نخواهم كرد
 .( 3122 تیرماه 10

فراهم  برایهمه این شواهد حاکی از بحران جدی در ارکان نظام سلطنتی بود. 
آمریکا سفر بدون شاه به ، 1536در سال  فرح دیبا، کردن زمینه اجرای این طرح

در سطح رئیس یک کشور از او استقبال شد. رهبران آمریکا از ، کرد. در آن جا
 با او دیدار کردند. سینجریكجمله 

بیشتر بر این بود که ، ضمن قبول وخامت اوضاع ایران، هااما تمایل آمریکایی
 هاای در تغییرات برعهده داشته باشند. آنچه آمریکایینیروهای مسلح نقش عمده

الگویی بود که بعد از انقالب ایران در فیلیپین به اجرا گذاشتند. ، در نظر داشتند
خواست همه آنچه را که آمریکا می، رئیس جمهور مستبد، ماركوسدر فیلیپین 

و  نان گذاشته بود اما فساد و ناکار آمدی دولت وی و همچنین سرکوبآدر اختیار 
روبرو کرده بود. در انتخابات ریاست  فیلیپین را با بحرانی جدی، ناقتل مخالف
که شوهرش به دست نیروهای امنیتی مارکوس کشته شده ، خانم اگینو، جمهوری

ن مارکوس کاندیدای ریاست جمهوری شد. وقتی مارکوس ااز طرف مخالف، بود
علیه ، به تحریک آمریکا، بخشی از ارتش، خود را برنده انتخابات اعالم کرد

ریاست جمهوری اعالم کرد و  یو خانم اگینو را برندهمارکوس وارد بازی شد 
مارکوس را مجبور به ترک کشور نمود. به این ترتیب ارتش علی الظاهر به مبارزات 

ساز مبارزات مردم شد. اگر چه خانم اگینو ملی پیوست و یک رکن سرنوشت
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 یهبعد فرماند یاما قدرت در دست ارتش باقی ماند و در دوره، رئیس جمهور شد
 همین ارتش به ریاست جمهوری انتخاب شد.

اما ساختار و مناسبات نیروهای مسلح ایران با فیلیپین متفاوت بود و حوادث 
 بعدی هم نشان داد که ارتش ایران توانایی ایفای چنین نقشی را ندارد:

وجود های ماما گزارش، اگر چه شاه وفاداری ارتش را پشت سر خود دارد»
بازار سیاهی  های ایرانی از طریقهای چریکی از سالححاكی است كه برخ

 هادست آنه امرای ارتش ایجاد شده است ب دسته كه ب
 . ( 1533 -1916س مونیتور ینکریستین سا) «رسدمی

 گیری کرد: شاه را مجبور به موضع، گیر شده بودفساد نیروهای مسلح که عالم
هر كس كار ، آورمرا درمیپدرشان ، كنند فاسد باشندها غلط مینظامی»

... .باالخره ا ندازیمش بیرون... ویم گیریم واش را میمثل موش دم، نكند
آبان  51ایی وكیهان ه) «كنیمزور هم كه شده این مملكت را درست میه ب

3122 ) 
تا آخرین لحظه هم حاضر به قبول سهم خود در بحران ایران و بن بست ، اما شاه

نصیری ، فرافکنی کرد و تقصیرات را به گردن دیگران می انداختحکومتش نشد و 
 ها وتمامی دغدغه ا وجودو هویدا را به عنوان عاملین اصلی مشکالت زندانی کرد ب

اظهارات هیچ گامی جدی برداشته نشد شاه به هیچ تغییر و اصالحی تن در نداد و 
 هر نوع اصالحی از درون بالموضوع گردید.

آرایش نیروهای سیاسی ضد ، 1531یعنی از اواسط سال ، دورهدر این  -1-1
 رهم و آشفته شده بود. رویدادهای درون سازمان مجاهدین خلقد استبداد بسیار

نه فقط این ، اولیه و اعالم تغییر ایدئولوژیک این سازمان از اسالم به مارکسیسم
ب شد که بلکه کل جنبش را به هم ریخت و موج، سازمان و مبارزات مسلحانه

 ی نیز فلج شوند.نظام –های سیاسی سازمان
در ، احزاب و فعاالن سیاسی، هاهای شدید میان سازمانها و درگیریاختالف

ها بروز پیدا کرد. قدرت و توانمندی جنبش برای نقش داخل و بیرون از زندان
 ترین سطح کاهش پیدا کرد.آفرینی به پائین

های دانشجویی و احزاب و نیروهای . سازماندر خارج از کشور وضع متفاوت بود
و در موارد ضروری اقدامات سیاسی مشترک علیه  رتحرک بودندپ سیاسی فعال و

ن خارج از کشور با روحانیان امیان بخشی از مبارز نظام سلطنتی انجام می دادند.
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ها و مده بود و همکاریآوجود ه نجف و آقای خمینی پیوند و ارتباط ارگانیک ب
ثیرگذاری أمیزان ت، اساس تجارب گذشته هایی وجود داشت. اما برهماهنگی

مبارزات ایرانیان خارج از کشور بستگی به وضعیت مقاومت و مبارزه در داخل 
از موقعیت ، آقای خمینی، ثر خارج از کشورؤنیروهای م یدر مجموعه ایران دارد.

جف رفت و آمد رسمی و یت جغرافیایی نموقع – اوالًای برخوردار بود. ویژه
 - ثانیاًپذیر ساخته بود. غیررسمی ایرانیان و ارتباط با داخل ایران را امکان

های سیاسی روشنفکری را تا حدی چه توانسته بود تمامی تشکل حکومت شاه اگر
ها را خاموش سازد. از طرف دیگر شاه نتوانسته بود فلج سازد اما نتوانسته بود آن

ل و یا آن را تحت نفوذ و مهار کامل خود در آورد. و با توجه نهاد مسجد را تعطی
کم و بیش منظم  یها در سطح کشور و شبکهبه فراوانی مساجد و گستردگی آن

ن و موقعیت آقای اروحانیون در سرتاسر ایران و جایگاه مراجع در میان این روحانی
این مجموعه از توانایی ، یماین طبقه با مردم عادی و عا یویژهی خمینی و رابطه

ارتباط تنگاتنگ میان مبارزه خارج ثالثاً و پتانسیل قابل مالحظه ای برخوردار بود. 
ظرفیت ، با نجف و شخص آقای خمینی، خصوص بخش اسالمیه ب، از کشور

رویدادهای به شدت  رابعاًطور استثنایی باال برده بود. ه سیاسی این مجموعه را ب
ای برای آقای موقعیت ویژه، ه دنبال آن پراکندگی نیروهانامطلوب داخل کشور و ب

 ن خارج از کشور فراهم ساخته بود.اخمینی و بخش اسالمی مبارز
بحران و بن بست حکومت شاه در محافل  یهای علنی دربارههمزمان با بحث -5

تحرکات ، 1533از اواخر سال ، ها اشاره شدکه به آن، و منابع داخلی و خارجی
ن داخل کشور آغاز شد. رهبران داخل کشور توانستند بر اتوسط مبارزجدیدی 

های خوبی گام، برخی از مشکالت غلبه پیدا کرده و به سازماندهی نیروها بپردازند
برداشته شد. در میان این نیروها در مورد پایان دادن به حکومت شاه وحدت نظر 

شد. فضای سیاسی دیده میها اختالف نظرهایی اما در مورد برنامه، وجود داشت
 مانع از آن شده بود که، ها به شدت بسته و امنیتی بودداخل کشور که سال

های بندیها و احزاب و فعاالن سیاسی به تبادل نظر بپردازند و به جمعگروه
 مشترک برسند.

در خارج از کشور وضع متفاوت بود. فضای باز سیاسی و امکانات گسترده برای 
ها وجود داشت ها و بینشها و منشچه اختالف در روش اگر فراهم بودتبادل نظر 

 اما درباره ضرورت تغییر نظام سلطنتی همه نیروها اتفاق نظر داشتند.
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های آقای خمینی در فعالیت ای برای محدود کردندر چنین شرایطی فشار تازه
بر سر ( 1913) نجف آغاز شد. دو دولت عراق و ایران در چارچوب قرارداد الجزیره

ن خارج از ااین امر به توافق رسیدند. برای آقای خمینی و بخش اسالمی مبارز
 هایی در برابر این سیاست جدید حکومت شاه وجود داشت.کشور چه گزینه

های ها. در سالمقابله با سیاست دولت عراق و فشار برای رفع محدودیت –اول 
 بهی را به اجرا گذاشته بود. امابه دفعات برنامه مشا، قبل نیز دولت عراق

های سیاسی خارج از کشور دولت عراق را مجبور به های گسترده سازماناعتراض
متفاوت بود.  مسألهها کرده بود. اما این بار صورت نشینی و رفع محدودیتعقب

 های بزرگتری در ایران ضروری بود.اجرای برنامه برایساکت کردن این جریان 
 این .هاها و کاهش سطح فعالیتدر نجف و قبول محدودیتماندن  –دوم 
 های مطروحه بود. اگر این گزینه انجاممطلوب حکومت شاه و برنامه یگزینه

و تغییرات جدیدی ، شدندهای یاد شده در باال به نحوی پیاده میشد و برنامهمی
لغو  در غیاب شاه، کاهش تشنجات سیاسی برای، حاکمان جدید، گرفتصورت می

محدودیت و یا ممنوعیت بازگشت آقای خمینی و سایر فعاالن سیاسی را به کشور 
با توجه به نوع تغییرات در بافت و ساختار و  کردند.طور علنی اعالم میه رسماً و ب
 از( و حتی سلطنت) گیری یا حذف شاهها کنارهس آنأکه در ر، هاسیاست
 طرف کم و بیش خلع سالح نیروهای سیاسی از یک ، سیاسی بود یصحنه

وجود ه طرف دیگر در برخورد با وضعیت جدید میان آنان شکاف ب شدند و ازمی
 آمد.می

 یدره یا) از عراق به سوریه و لبنان، طور که مایل بود آقای خمینی همان -سوم
های خود ادامه دهد. اما به امید آن که بتواند به فعالیت، رفتمی( در لبنان بقاع

به مراتب ، خوب و مناسبی نبود. نظام سیاسی در سوریه در آن زمان یینهاین گز
تر بود و امکان فعالیت به مراتب کمتر بود. تازه مقامات دولت سوریه از عراق بسته

 بقاع یاقامت به ایشان را نداشتند. اقامت در درهی آمادگی برای دادن اجازه
که ، تنها مفید و میسر نبود نه( ن نجفاپیشنهاد و اصرار برخی از روحانی)

ها آن قدر لبنانی و سوری، هاخطرناک هم بود. آشفتگی و اختالف میان فلسطینی
 یت بسیار جدی بود.مسؤولبود که در صورت بروز خطرات احتمالی لوث شدن 

. این گزینه ( فرانسه) گزینه ترک عراق و سفر به یک کشور اروپایی –چهارم 
یک رویداد ، ک مرجع روحانی به پاریس به خودی خودسفر ی -اوالًمطلوب بود. 
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روابط و مناسبات میان فعاالن سیاسی خارج از  –ثانیاً شد. بزرگ محسوب می
 میزان  ثالثاًکرد. خصوص جریان اسالمی را با آقای خمینی تقویت میه کشور ب

ای مالحظههای احتمالی در ایران را به میزان قابل اثرگذاری بر رویدادها و برنامه
ثری در ؤنقش م، همانطور که اشاره شد، ایرانیان فعال خارج کشور باال می برد.

طور ه حمایت مبارزات داخل کشور داشتند. در این اثرگذاری ایرانیان مقیم اروپا ب
 از، بیش از سایر کشورها، طور خاصه ب( پاریس) عامل و ایرانیان مقیم فرانسه

های ها و بررسیز آن رو مطرح گردید که تحلیلاین گزینه ا جمله آمریکا بود.
صورت گرفته در همان زمان حاکی از آن بود که حکومت شاه به نقطه پایانی عمر 

 صدد اجرای  در، های خارجی با توجه به این امرخود رسیده است و دولت
ذر ها را ابتدا در آاین بررسی .( ها اشاره شدکه اجماالً به آن) هایی هستندبرنامه
آمریكا در بن بست میلیتا ریزه كردن »صورت تحلیلی با عنوان ه ب 1533
دیگری  یدر مقاله 1536ماه منتشر کردم. سپس در آبان، پیام مجاهددر « ایران

های احتمالی را شرح بحران ایران و برنامه هیاهوی بسیار برای هیچتحت عنوان 
گرفت. درست است که دست مردم ایران صورت نمیه دادم. این تغییرات ب

نقش اساسی و کلیدی در به بن بست کشانیدن ، ها و مبارزات ملت ایرانمقاومت
کار تغییرات مورد بحث در دست بیگانگان بود. سوابق و بتحکومت شاه داشت اما ا

هاست به دهد تغییراتی که ابتکار آن به دست خارجیتجارب تاریخی نشان می
ماندیم و سکوت ست. آیا باید در برابر آن منفعل میندرت به نفع ملت ایران بوده ا

 ؟کردیممی
ها و ضرورت این تحلیل ای خصوصی به مرحوم مهندس بازرگانسوم طی نامه

 ( هانامه -دفتر دوم -جلد دوم خاطرات) اقدامات جدی از داخل را یاد آور شدم.
ارب حاصل بعد از انقالب جو ت، ممکن است از منظر نگاه تاریخی به گذشته

گرفت و فضای سیاسی کشور دست میه رات قدرت را بیکه اگر تغی، استدالل شود
ممکن ، شاید نتیجه از آنچه امروز شاهد آن هستیم بهتر بود. شاید، شدباز می

زیرا چنین ، توان انجام داداست. اما بررسی تاریخی را با شایدها و اگرها نمی
اصالحاتی مقاومت  د. شاه تا آخرین لحظه در برابر هر نوعمسیری در ایران طی نش

ها کرد. هیچ حزب و گروه سیاسی معتبر در ایران در آن زمان از این برنامه
طوری که هر گونه همراهی با آن سازش ه ب .استقبال نکرد و به آن اعتماد ننمود

ر شد. شاید برای داوری بهتر الزم باشد سرنوشت و وضعیت کشومحسوب می
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نظیر فیلیپین ، های آمریکا در آن جا با موفقیت اجرا شده استدیگری که برنامه
 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
لوشاتو بر فرآیند تغییرات و تحوالت در داخل کشور مسلم این است که سفر به نوفل

 ما تردید آن چه امروزاثر گذاشت و موجب پیروزی انقالب اسالمی ایران گردید. بی
ی آنچه که ملت ایران برای آن انقالب کرد همه، درکشورمان شاهد آن هستیم

های جدی وجود دارد. اما موضوع اصلی در این تحلیل ها و تعارضو تفاوت ستنی
 بلکه توجه دادن به نقش ، مدها و دستاوردهای انقالب نیستاپی

صدر این تحلیل های پاسخ به پرسش لوشاتو در مسیر تحوالت ایران می باشد.نوفل
 دكتر ابراهیم یزدی 31،5،3111 گذارم.را به جمع بندی خوانندگان عزیز وامی

 
 خاطرات انقالب - 1

 53،33،11-روزنامه سرمایه
 .گذارداش روزهای شلوغی را پشت سر میهشتم زندگی یابراهیم یزدی در دهه

هایش را مرور نوشتهایران برای او که مدتی است دست  مرور خاطرات ورود امام به 
  هاست. م با فراموشی برخی نامأتو، نکرده

به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ، دولت موقت بوده یاو که وزیر امور خارجه
اما نوعی نگرانی در لحن سخنانش پیداست و  همچنان مشغول به فعالیت است 

خاطراتش از  یدرباره حوصلگی برای مرور برخی رخدادهای تاریخی. با او حتی بی
  انقالب گفتگو کردیم.

  در پرواز امام به ایران چه کسانی حضور داشتند؟  
 .نفر هم خبرنگاران خارجی بودند 111نفر و حدود  111حدود ، از میان ایرانیان

غیر از رهبر فقید ، ها که به یاد دارمآن، خاطر ندارم اسامی تمامی ایرانیان را به 
صادق طباطبایی و ، زاده صادق قطب، صدربنی، ینیآقایان سیداحمد خم، انقالب

  هادی غفاری بودند.

   اند که نامشان نیامده باشد؟افرادی بوده  
 کسانی بودند اما االن حضور ذهن ندارم. 

اما ، خواستند در آن پرواز باشندکسی بود که از پرواز جا بماند؟ یا کسانی که می  
   شدند؟ به دالیلی حذف 

  کسانی مایل بودند که در آن پرواز همراه باشند اما ظرفیت تکمیل شده بود.بله. 
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 در پرواز امام به ایران و در میان همراهان او زنان نیز به چشم   
   آورید؟خاطر می خوردند؟ چه كسانی را به می

بله. تعدادی از خانم ها نیز در آن پرواز بودند. از کسانی که به یاد دارم خانم 
  بود.  خبرنگار کیهان ، امیری ی نوشابه

   آیا امام بر چیدمان نیروهای پرواز نظارت داشتند؟  
  یت این موضوع با مرحوم مهدی عراقی بود. مسؤول، خیر

   بگویید؟، آرایش سیاسی افرادی كه آن روزها اطراف امام بودند یدرباره  
  لوشاتو حضور داشتند.نوفلاسالمی در    -  ملی ، های فعال ملیاز همه گروه

   ترین مسافران آن هواپیما؟مشهورترین و گمنام  
-ها شخص رهبر فقید انقالب بودندو گمنامترین آنخب طبیعی است که معروف

  یاد بیاورم.  توانم به ها را نمیترین آن

علوی برای اسكان امام برگزیده شد؟ این گزینش از قبل و ی چرا مدرسه  
   بعد از رسیدن ایشان به تهران؟ انجام شده بود؟ یا  در پاریس
قرار بود ایشان ، ای که از پاریس با ستاد استقبال امام توافق شده بودطبق برنامه
برنامه در تهران تغییر کرد و ، اما در همان شب اول رفاه مستقر شوند ی در مدرسه

    های خود را دنبال کردند. علوی رفتند و از آن جا فعالیت یامام خمینی به مدرسه
های اصلی امام در روزهای علوی به عنوان یكی از اقامتگاهی چرا مدرسه

   موزه تبدیل نشده؟ نخست انقالب هنوز به 
  علوی مطرح کنید. ین و مدیران مدرسهمسؤوالرا باید با  سؤالاین 

   ای در این زمینه دارید؟توصیه، خواهمنظر شخصی خودتان را می  
نگهداری و حفاظت از یک ساختمان ، آخر وقتی اصل خیلی از چیزها حفظ نشده

حفظ بنا به فکر حفظ اصل معیارهای آزادی بخش  کند. باید به جای معنا پیدا نمی
  نظام بود. 

   ها متعلق به كدام طیف سیاسی بود؟علویی مدرسه  
فعالیت سیاسی ، کار مدرسهی علوی برای ادامهی ن مدرسهمسؤوالمدیران و 

این روزها  گرایان وابسته بودند. سنت تر به بیش، نداشتند اما از نظر فکری
كه امام بعد از ورود به تهران و در راه  شود مبنی بر ایناخباری منتشر می
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بهشت زهرا ساعاتی به خانه یكی از دوستانشان رفتند. نام آن   رسیدن به
     را می دانید؟فرد چه بود؟ آیا دلیل این انتقال 

  اما من به خاطر ندارم منزل چه کسی بود. ، درست است

، ایدها را فراموش كردههای آن روزآقای یزدی خیلی از اتفاق ها و حادثه  
   اید؟رخدادها نیفتاده هیچ وقت به فكر ثبت 

اسامی را به یاد ، دهداالتتان نام افراد است که ذهنم یاری نمیؤتر سشما بیش
اند و باید در یک ها پراکندهنویسام. دستنوشته آورم. اما بخشی از خاطراتم را 

  شان کنم تا چاپ شود. فرصت مناسب گردآوری

دانید كه اهل خاطره این نكته را ضعفی برای فعاالن سیاسی ایران نمی  
   نوشتن نیستند؟

نهایت برای خودم توانم در می توانم برای دیگران خطابه بگویم.البته من نمی
خاطراتم را  فرصت شد و بازنشسته شدم قطعاً تکلیف مشخص کنم. هر موقع که 

  منتشر خواهم کرد. 
   این روزها به چه كاری مشغولید؟

 روم و آن جا مشاورهای میدر این سن و سال فقط درهفته دوبار به کارخانه
متمرکز  ایران زادیهایم روی دبیر کلی نهضت آ دهم. یکی دیگر از فعالیتمی

  است. 

   ترین اتفاق روزهای انقالب چه بود؟زیباترین و تلخ 
ها از زیباترین اتفاق وحدت کلمه و یکپارچگی همه قشرهای ملت و شادابی چهره

 ایپاره بروز، ترین اتفاق روزهای انقالباما تلخ و جوان بود  پیر، زن و مرد
دین رحمت و  اسالمی بود که اصول  ها به ملت فرهیخته ایران و نقضخشونت

  مهربانی و پیامبرش رحمت جهانیان است. 

 ای معتقد بودند كه احتمال سقوط هواپیمای حامل امام وجود داشت.عده 
هایتان در آن پرواز چه اضطراب ها ودلهره چه حسی داشتید آن موقع؟ 

   بود؟
داشت اول این که احتمال سقوط هواپیما کم بود اما دو احتمال جدی وجود 

را مجبور به فرود در یک منطقه دورافتاده  هواپیمای ما ، هواپیمای نظامی ارتش
فرود هواپیما  کند و رهبری و همراهان را دستگیر کنند. احتمال دوم جلوگیری از 
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تعداد  در تهران و برگرداندن آن به پاریس بود. به همین دلیل سعی شد اوالً
و هواپیما سبک باشد و بنزین به اندازه کافی داشته باشد  کم ها مسافران و بار آن

تهران بتواند به پاریس بازگردد.  تا در صورت جلوگیری از نشستن در فرودگاه 
همراه با  احساس شخص من نگرانی و دلهره نبود بلکه نوعی شادمانی و سرخوشی 

معلوم بود  روزی که شاه ایران را ترک کرد و، احساس دغدغه نسبت به آینده بود
خبرنگاری از من پرسید چه ، گذراندنهایی پیروزی خود را می که انقالب مراحل 

که وقتی اولین فرزندم به دنیا آمد  احساسی داری؟ جواب دادم همان احساسی را 
در  ال دیگری نکرد اما ؤخبرنگار س، و به بیمارستان رفتم و نوزاد را به من دادند

امیری از من پرسید که منظورت از آن جواب چه بود؟  یهواپیما خانم نوشابه
به هم ، نوزادی به دنیا آمده بود. همه خوشحال بودیم یعنی ، همان احساس، گفتم

 ایپدر با تجربه شد اما هر مادر و گفتیم و هدایا رد و بدل میتبریک می
پای خود دانست که تا این نوزاد بزرگ شود و به سنی برسد که بالغ و رشید بر می

پدر و مادر چه زجرها خواهند کشید. در بدو تولد و دوران کودکی با انواع  ، بایستد
بعد دوران بلوغ و... انقالب ، رفتن و بعد مدرسه راه ، بعد دندان در آوردن، بیماری

کردم اما آن حس می یک تولد جدید در تاریخ کشورمان بود. این را با تمام وجودم 
های دنیا را خوانده بودم که بدانم چه حوادثی در انتظار ما قالباندازه از تاریخ ان

بود بنابراین هم احساس شادمانی و سرخوشی داشتم که انقالب در یک  خواهد 
  تمام وجود نگران حوادث پیش رو بودم. مرحله به پیروزی رسیده است و هم با 

خود جلب ای كه نظرتان را به زیباترین پدیده، وقتی به ایران رسیدید
   چه بود؟، كرد

، ها که بعدهاها و برق شادی و سرخوشی در چهرهامواج خروشان مردم در خیابان
  کمرنگ شد.

 
 مصاحبه با خانم امیری - 5

کنم. االت را ارسال میؤس، با سالم و احترام فراوان. دکتر یزدی گرامیآقای 
سالگرد انقالب  کنم با توجه به این که این مصاحبه برای روزهایخواهش می

طبعاً با  را بیفزایید. های الزم ] و البته ناگفته [هر جا ضرورت دیدید نکته، است
حذف ، هر جا را نیز صالح ندانستید، ی شرایط شما در ایرانتوجه به مجموعه
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هایی را که این جا و ام همه حرفضمناً توجه بفرمایید که من سعی کرده بفرمایید.
 نوشابه امیری -ال بیاورم؛ شاد و سربلند باشیدؤدر قالب سشود آن جا مطرح می

 عامل خارجی
مخالفان یا حتی دوستان انقالب كه از ، ناراضیان، در سی سالگی انقالب-

در بازخوانی علل این انقالب به ، روند انقالب اسالمی دل خوش نیستند
 كنند. نظر شما در این مورد چیست؟نقش عامل خارجی تكیه می

زا و مستقل بود. اما انقالب در درون، مردمی، انقالب ایران یک انقالب کالسیک -ج
خالء شکل نگرفت و به پیروزی نرسید. نیروهای بیرونی یا عوامل خارجی به دو 

 اند. صورت در انقالب ایران نقش و اثر داشته
های خارجی حمایت آنان از رژیم سرکوب شاه بود. انقالب ایران قدرت نقش اول

های . شاه بدون دخالت و حمایت قدرت1551مرداد  11واکنشی بود به کودتای 
خارجی نمی توانست به قدرت بر گردد و اگر هم بر می گشت نمی توانست به آن 

، چه مذهبی، های سیاسیمردم ایران وگروه عمل کند. از نظر، گونه که عمل کرد
و  مسؤولهای خارجی حامی شاه قدرت، روحانی یا غیر روحانی، چه غیر مذهبی

شوند. انقالب ایران فریاد اعتراضی بود علیه شریک تمامی اعمال شاه محسوب می
به تعبیر ، های خارجی در ایران. به عبارت دیگرو سلطه قدرت استبداد سلطنتی

سخنرانی چمن دانشگاه یک هفته بعد از پیروزی  در، شادروان مهندس بازرگان
این انقالب یک رهبر واقعی در جهت منفی داشت و آن شخص »قالب: ان

 اند.به این معنا عوامل خارجی نقش داشته« محمدرضا شاه بود.
عوامل بیرونی در جریان انقالب و پس از آن است. انقالب مسیر خود را  نقش دوم

راوان های خارجی که سالیان دراز در ایران نفوذ و منافع فاما سیاست، کردطی می
توانند تقابل کنند روش اثرگذاری بر آن را وقتی دیدند با آن نمی اندداشته

اندیش هم االصول ذهن توطئه محور ندارم. اما در سیاست سادهمن علی برگزیدند.
را به  ما پس از پیروزی انقالب( و اسرائیل) نیستم. باور ندارم که آمریکا و انگلیس

های گوناگون بر فرایند انقالب و تحوالت بعد صورتها به حال خود واگذاشتند. آن
زنم. شما در ماشین گذاشتند. برای روشن کردن منظورم مثال می آن اثر از

هر طور که بخواهید رانندگی و سرعت را کم یا ، ایدخودتان پشت فرمان نشسته
 کند.ای نیستید که در جاده رانندگی میکنید. اما شما تنها رانندهزیاد می

کنند. این طور حرکت می سمت راست و چپ شما، عقب، هائی در جلواشینم
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ها دائماً شما را تحت روید. آنها به راه خود و شما به راه خود مینیست که آن
جلوی شما ، های تند جادهنظر دارند. بر حسب منافع و مصالح خودشان سر پیچ

اگر شما بر کار خود  بسا سازند و چهمختل می دهند و رانندگی شما رامانور می
های خارجی شما را با ماشینتان به ته دره پرتاب کنند. سیاست، مسلط نباشید

اند بر روند گیری از امکانات فراوانی که داشتهپس از پیروزی انقالب با بهره
اند. مثالً به نفع مقاصد خود و به ضرر انقالب اثر گذاشته، تحوالت بعد از انقالب

خواند الجرم باید در باره مطالب نانوشته او فکر فردوست را میهرکس خاطرات 
افسر برجسته اینتلیجنس سرویس انگلیس ، ال کند که فردوستؤاز خود س کند و

ای داشت و ماند یا سر خود ماند. چه برنامه MI6چرا در ایران ماند؟ آیا به دستور 
 اجرا کرد.

ما می دانیم که تحلیل کادرهای سیاسی وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا در  
ایران از اوضاع ایران این بود که اگر آمریکا به شاه روادید ورود بدهد در ایران به 

ای در آمریکا برای اهداف خاصی گروه ویژه سفارت آن کشور حمله خواهد شد.
گیری تا گروگان، ویزای ورود داده شد کارتر را تحت فشار قرار دادند با به شاه

و وادار سازند. ما  های ایران قانعها بتوانند کارتر را برای توقیف سپردهبشود تا آن
هر زمان که در ایران موقعیت برای ( ایران و عراق) دانیم که در دوران جنگمی

یوه دانست از ششد ولی آمریکا آن را به نفع خود نمیآتش بس و صلح آماده می
کرد. ناگهان یک ژنرال استفاده می، Rivers Psychologyروان شناسی معکوس 

تلویزیونی به طور علنی  -ی رادیوی آمریکائی در مصاحبهی برجستهچهارستاره
گفت ایران در آستانه پیروزی بزرگی است و اگر یک حمله دیگر بکند بغداد را می
ند. شنیدن این حرف در ایران اثرات زی خاورمیانه را بر هم میگیرد و نقشهمی

ها با صراحت گفته بودند که هر چه ما بگوئیم شد. آمریکائیخاص خود را باعث می
ها موضوعاتی است که برای پاسخ به این کند.آقای خمینی عکس آن را عمل می

 باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند.توانند و میال شما میؤس
گوادالوپ با سفر شاه به خارج و سپس تسلیم ـ یا رابطه كنفرانس  -

 همكاری ارتش ـ با نظام جدید چه بود؟
و ظاهراً  وادالوپ تدارک دیده شده بودگکنفرانس  سفرشاه به خارج قبل از -ج

تر با یا دقیق، ای میان این دو وجود ندارد. روابط ارتش با شورای انقالبرابطه
آن بود که شاه ایران را ترک کرده بود.  بعد ازروحانیان در آخرین مراحل انقالب 
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از خروج شاه بودند. در آن زمان جنگ سرد  ها نگران سرنوشت ایران بعدآمریکائی
 خاورمیانه عراق و سوریه دو متحد نظامی شوروی با تمام قوا ادامه داشت. در

ثر سیاسی و نظامی داشت. در طول دوران ؤافغانستان شوروی حضور م بودند. در
های به خصوص آمریکا بر این باور بودند که حکومت، کشورهای غربی جنگ سرد

ها را خواهند گرفت. حداقل این ها جای آنکمونیست ملی پایدار نخواهند بود و
های مستقل ملی در جهان سوم. در مورد ای بود برای عدم تحمل حکومتبهانه

در نهایت نتوانستند انقالب را  انقالب ایران نیز این نگرانی را داشتند. هنگامی که
متوجه شدند که شاه به جای یار شاطر بار خاطر شده است و پیروزی  مهار کنند و

انقالب حتمی است راه چاره را ائتالفی میان روحانیان و ارتش دانستند. ارتش 
االطالق ضدکمونیست بود و هم چنین روحانیان. آمریکا بر این باور بود ایران علی

، و با آن همراهی کند و انسجامش حفظ شود رتش با انقالب درگیر نشودا که اگر
معرکه شود.  تواند واردمی، از فروکش کردن احساسات تند انقالبی بعد، آینده در

مأموریت اصلی هایزر این بود. آن چه در فیلیپین بعدها اتفاق افتاد در چارچوب 
ارتش  همکاری روحانیان وهمین سیاست بود. موفقیت این سیاست بستگی به 

در پیام کارتر به آقای خمینی بعد از کنفرانس گوادالوپ درخواست یا  .داشت
این دو شده بود. روحانیان و شورای انقالب هم آن  پیشنهاد تماس و مذاکره میان

داد که پیروزی نهائی انقالب با کمترین هزینه به سر را پذیرفتند زیرا امکان می
 انجام برسد. 

این نکات را به تفصیل بررسی « آخرین روزها ها درخرین تالشآ» کتابدر 
 ام.کرده و شرح داده

هایی بود؟ آیا ناشی از چه مجموعه تحلیل، برگزاری كنفرانس گوادالوپ-
 ی اعضا گذاشته شد؟أای به ردر این كنفرانس نتیجه از پیش اندیشیده

 از مشروح مذاکرات آن کنفرانس اطالعی ندارم. -ج
 یهائی در گوادالوپ شركت داشتند؟ مكانیسم رابطهسران چه دولت -

شد؟ نقش می ها با آقای خمینی چگونه بود و توسط چه كسانی اجراییآن
 ؟زاده چه بودشما و آقای صادق قطب

 در کنفرانس گودالوپ سران، به موجب اخباری که در همان زمان منتشر شد -ج
ها دولت فرانسه در تماس با آقای میان آنچهارکشور غربی شرکت داشتند. از 

خمینی بود. بعد از کنفرانس آمریکا هم رابطه برقرار کرد. من نقشی در این 
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ی رئیس جمهور فرانسه تماس گرفت کنفرانس نداشتم. قبل از کنفرانس نماینده
خواهند نظر رهبری انقالب را در وگفت که ایشان فبل از سفر به کنفرانس می

زاده گزارشی تهیه کرد و یماً بدانند. آقای صادق قطبقایران مست مورد مسائل
ای این مطالب را به تفصیل شرح ثر واقع شد. من در مصاحبهؤارسال نمود و م

 ام.داده

 خر بر آ كنفرانس گوادالوپ تیر خالص به رژِیم شاه نبود؟یا تیر -
 مانده اعتماد به نفس شاهی بیمار؟باقی

 1536ها بود که از دست داده بود. از اواخر سال خود را ماهشاه اعتماد بنفس  -ج
مطرح ، به جای تغییر دولت از هویدا به آموزگار، بحث استعفای شاه به نفع پسرش

ام. این موضوع را شرح داده« ها در آخرین روز هاآخرین تالش»بود. در کتاب 
نتیجه رسیده بودند. ها قبل به همان به جز آمریکا از ماه، اعضای این کنفرانس

 درکنفرانس گوادالوپ آمریکا هم به همان نتیجه رسید.
ماجرا به كدام ، ماندرفت و در عراق میاگر اقای خمینی به فرانسه نمی -

 رفت؟سمت می
عراق و ، ایران سه کشور نمایندگان، 1531اوائل سال ، چند ماه قبل از انقالب -ج

مشترکی برای فشار بر آقای خمینی و ساکت طی جلسات  آمریکا در سازمان ملل
ها آقای خمینی کردند که با این فشارها تصور میکردن ایشان توافق کردند. آن

ردند که ایشان عراق را ترک کند. اگر کها هرگز تصور نمیساکت خواهد شد. آن
کرد و به فرانسه شد آقای خمینی قطعاً عراق را ترک نمیاین فشارها وارد نمی

شد و شد بلکه فرایند انقالب طوالنی میرفت. اما انقالب هم متوقف نمیینم
 بود.احتماالً پیامدهای آن نیز متفاوت می

از چه نوع ، لوشاتوها در نوفلدیدارهای آقای خمینی با آمریكایی -
غیررسمی؟مذاكرات مربوط به آن دیدارها در ، دیدارهایی بود؟رسمی
 جایی ثبت شده است؟

ها را در آن اند و برای اولین بارها در این دیدارها نوشته شدهامل گفتگومتن ک -ج
چاپ شرکت ، نوشته سرهنگ نجاتی، از کودتا تا انقالب، ساله 13کتاب تاریخ 

 ام.منتشر کرده، انتشار
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رسد دولت فرانسه از مقطعی به بعد با آقای خمینی به عنوان به نظر می -
رو شد. آیا این تصور درست است؟ اگر  رهبر حكومت بعدی ایران رو به

 چرا؟، بله
رفتار ، تاسوعا و عاشورای قبل از انقالب دولت فرانسه بعد از راهپیمائی عظیم -ج

خود را با آقای خمینی تغییر محسوس داد. این تغییر رفتار در مذاکرات 
نمایندگان دولت فرانسه با ایشان کامالً مشهود است. مشروح این مذاکرات به 

 ودی منتشر خواهد شد.ز
 عامل داخلی

روشنفكران را ، شود كه نسل جوان یا ناراضیان از انقالبزیاد شنیده می -
 دهند. آیا چنین است؟به عنوان بانیان این انقالب مورد سرزنش قرار می

 نقش روشنفكران در این انقالب تا چه اندازه بود؟
مورد سرزنش قرار گیرند. همه  روشنفکران تنها بانیان انقالب نبودند که حاال-ج

 همه کند.سفانه هر گروهی دیگری را سرزنش میأها و احزاب بودند. متگروه
یت مسؤولاز  این یک نوع فرافکنی و فرار «کی بود کی بود؟ من نبودم»گویند: می

جنبش ضداستبداد به طور  هستند. مسؤولها بودند و همه ی گروههمه است.
شکل گرفت. این جنبش به طور عمده 1551 مرداد 11 بعد از کودتای مشخص از

که انقالب  1511جنبشی روشنفکری و محدود در همین قشر بود. از اوایل سال 
سفید شاه آغاز شد روابط شاه با روحانیان دگرگون شد. شاه نتوانست با روحانیان 

 بر عکس به قم رفت و سخنانی گفت که هر، بیاید و نظر آنان را جلب کند کنار
که ، نوع آشتی را غیر ممکن ساخت. در نتیجه روحانیان به جنبش ضداستبدادی

ی محدود عمدتاً جنبشی روشنفکری بود پیوستند. در نتیجه قلمرو جنبش از دایره
روشنفکران بیرون رفت. ساواک شاه توانسته بود تمام نهادهای سیاسی و فرهنگی 

توانسته بود نهاد مسجد را که پایگاه روشنفکران را درهم بکوبد و از بین ببرد. اما ن
و جایگاه روحانیان است از بین ببرد. پیوستن روحانیان به جنبش ضداستبداد 

 در حالی صحنه کشانید و موجب پیروزی شد. لیونی مردم عادی را بهیهای متوده
روشنفکران نقش مهندسی آن را ، ش روحانیان در انقالب بسیج مردمی بودقکه ن

 داشتند.
 توانستند نقش دیگری در این روند داشته باشند؟شنفكران میرو -

 چگونه؟
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توانستند نقش دیگری داشته باشند. اما همین نقش را ناقص روشنفکران می -ج
ی توجهی به موقعیت ویژهانجام دادند. اختالفات درونی میان روشنفکران و بی

قدرت روحانیان به ارزیابی نادرست از امکانات و ، تاریخی و مناسبات اجتماعی
با وجود اختالفات سیاسی و اعتقادی ، ضرر آنان و انقالب تمام شد. اگر روشنفکران

کردند سر نوشت انقالب با درک درست از شرایط با هم همکاری می، میان خود
روشنفکری ایران  هایها و احزاب و جریانکرد. همه گروهری پیدا میگمسیر دی

به خصوص بعد از ، از عمل کرد خود در انقالب ایراننیازمند یک بررسی انتقادی 
 پیروزی هستند.

 چرا رهبری انقالب در اختیار مذهبیون قرار گرفت؟ -
مرجع تقلید رهبری شد. چه علل و  انقالب توسط یک روحانی برجسته و -ج

را  مسألهاین رهبری شد نیاز به بحث و بررسی دارد. صورت  اسبابی موجب احراز
توان نگر هم نمیبا ذهن توطئه توان جواب داد.نمی، شی و ساده کردناندیبا ساده

ها قبل از پیروزی از سال، های سیاسیتمام گروه جواب درست را به دست آورد.
ها ایرانی از زن و لیونیاین رهبری را پذیرفتند. پیروزی انقالب مرهون حضور م

 حتی ، شهرها و روستاها در، ها زن ایرانیلیونیها بود. ممرد در راهپیمائی
در  ابعاد گسترده چنین حضور زنان با ها آمدند.ها به خیابانترین آنمذهبی

ی رهبری انقالب اسالمی در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشت. این حضور نتیجه
های عظیم مردم در صحنه آن با یک شخصیت روحانی بود. هنگامی که توده

 به اقلیت عددی تبدیل شدند. روحانیان که درروشنفکران ، حضور پیدا کردند
گوی ، هنرمند یا هنرمندتر از روشنفکران هستند ارتباط و سخن گفتن با مردم

سبقت را از آنان ربودند. روشنفکران هم هر کدام سازی زدند و راهی رفتند و با 
 صحنه را به کلی به حریف واگذاشتند.  هم همدلی و هماهنگی نکردند و

سركردگی این حركت اجتماعی را بر عهده ، از مذهبیون كدام قشر -
 داشتند و با چه ابزارهایی؟

دهند. مردم کاران تشکیل میمحافظه ی اصلی روحانیان را سنت گرایان وبدنه -ج
 ایهای سیاسی تودهتر هستند. درکشورهائی که جنبشها راحتعادی با سنت

روحانیت  آورند. نفوذرا به دست میگرایان حمایت مردم شوند در فاز اول سنتمی
دارد. در ، حتی قبل از اسالم، ها یک قدمت چند هزار سالهایران در میان توده

کرد. در کنار پادشاه همیشه موبد موبدان ئی حکومت نمیایران باستان شاه به تنها
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ر و تاج بر س کردهقرار داشته است. موبد موبدان فره ایزدی در پادشاه را اعالم می
مجدداً بروز و  نفوذ گذاشته است. حتی بعد از اسالم هم این رابطه وپادشاه می

روحانی در ایران هست.  111111ظهور پیدا کرد. به موجب برخی از آمارها حدود 
ترین روستاها هم مسجد یا حسینیه با حداقل یک روحانی وجود دارد. دورافتاده در

 تحوالت انقالب هستند. ها از ابزارهای بسیار مهم در همه این
چه ، از جمله ساواك و ارتش با انقالبیان، همكاری نهادهای رژیم شاه -

 نقشی در تغییر رژیم ایفا كرد؟
سندی یا شواهدی درباره همکاری میان انقالبیان با ساواک وجود  هیچ نوع -ج

طرفی در آخرین روزهای انقالب سیاست بی ام. ارتش درحداقل من ندیده، ندارد
با آن درگیری ، نیروهای گارد، چه بخشی از آن برابر انقالب را اتخاذ کرد. اگر

همان طور که گفتم شاه و نیروهای امنیتی ، از جانب دیگر، مسلحانه پیدا کرد. اما
تعمیق و  گسترده نقش کلیدی در مستمر و بارهای خشونتبا سرکوب، ساواک، او

عنوان عامل منفی در انفالب نقش  هو بپراکندگی نارضایتی اقشار مختلف مردم 
نبود. فرایندی بود که در ، روی دادی که در یک شب رخ بدهد داشتند. تغییر رژیم

، که منفی بود، یک نقطه به بار نشست. در واقع نقش اصلی ساواک در انقالب را
 در این رابطه باید بررسی کرد. 

هایی چون گروهبه سوی ، شود اگر شاه بعد از تغییر هویداگفته می -
توانست روند جریانات را تحت رفت مینهضت آزادی یا جبهه ملی می

در آن صورت ایران امروز  اید؟فكر كرده مسألهكنترل در آورد. شما به این 
 در چه وضعی قرار داشت؟ 

پذیرفتند که شاه به نفع می، و آمریکا همان طور که اشاره کردم اگر شاه -ج
، ورینظیر بعد از شهر، های سیاسیای از آزادییک دورهپسرش استعفا بدهد و 

مسیر ، احتماالً تغییرات به سمت و سوی جمهوریت، آمدبه وجود می1511
 کرد. دیگری را طی می

شود اگر شاپور بختیار بعد از هویدا به نخست در همین ارتباط گفته می -
 كرد؟باز اوضاع تفاوت می، وزیری رسیده بود

ماند و بختیار شاه بعد از هویدا می اگر، ه شرایطی که در آن زمان بودبا توجه ب -ج
 خورد. کرد و او هم شکست میآمد اوضاع تغییری نمیهم می

 پذیر بود؟این انقالب اجتناب اصوالً آیا-
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 ای رسیده بود که انقالب ایران غیر قابلخیر. تحوالت سیاسی ایران به نقطه -ج
 اجتناب شده بود.

های چپ از دید شما در این انقالب چه وزنی داشتند و چه وزنی گروه -
 توانستند داشته باشند؟می

ی در شکستن اسطوره، های انقالبیسایر گروه نظیر، های چپگروه برخی از -ج
و مهمی داشتند. بعد از انقالب هم  ثرؤقدرت ساواک و جو اختناق سیاسی نقش م

ها هم در ارزیابی وزن خود و میزان اما آن ثری داشته باشند.ؤتوانستند نقش ممی
 اثرگذاری خود غیر واقع بینانه عمل کردند.

ای در روند كننده نقش تعیین، آِیا حمایت بازار سنتی از آقای خمینی -
 امور داشت؟

 ثری در پشتیبانی از انقالب و رهبری آن داشت. ؤدر انقالب بازار سنتی نقش م -ج
 سیر امور

هرگز اتفاقی پیش آمد كه باعث شود از حكومتی كه در ، لوشاتودر نوفل -
 به آینده آن شک كنید؟ تان جای بگیرد؟ای در ذهنراه بود تصویر تیره

 كرد؟نگران می را بیش از همه چه چیزی شما
 در یک وقت دیگری به این موضوع خواهم پرداخت. -ج
 كنید؟تا كجا خود را همراه كامل انقالب ارزیابی می -
گاه خود کنم. هیچمی ی جمهوری اسالمی جدامن پرونده انقالب را از کارنامه -ج

ها و حقوق اولیه مین آزادیأرا از انقالب مردم ایران برای آزادی و استقالل و ت
 ام. انسانی جدا ندانسته و ندیده

های زیادی مطرح شده و شما بحث، های دوران انقالبدر ارتباط با اعدام -
ای رسیدید كه ال این جاست كه آیا به نقطهؤاید. اما سهایی دادهیز پاسخن

در  ها را در مغایرت قانون و اصول انسانی ببینید؟ اگر آری ؛كجا؟آن اعدام
 آن نقطه چه كردید؟

ها و های صدر انقالب مراجعه کنید و مصاحبهاگر به مواضع ما در روزنامه -ج
ها اعتراض خواهید دید که ما به کرات به آن نوع اعدامخاطرات خلخالی را بخوانید 

ها که عوامل شد یا آنباید عفو عمومی اعالم می ایم. پس از پیروزی انقالب یاکرده
و کسان  بازرگان، شدند. مرحوم طالقانیبودند محاکمه می مردم و شکنجه کشتار
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داده شود. مرحوم  که عفو عمومیبر این باور بودند ، از جمله خود من، دیگر
در خیابان هدایت و ، سرهنگ زیبائیی مردم به خانه طالقانی با اشاره به حمله

مثل پیامبر ، به آقای خمینی پیشنهاد داد که هنگام ورود به ایران، آن آتش زدن
عفو عمومی اعالم نمایند. این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. اما آن ، در فتح مکه

ها را وهن انقالب و جمهوری اسالمی ها هم مورد قبول ما نبود و ما آنننوع کشت
به ، ها بودنداعدام دانیم. عالوه بر کسانی که نام بردم که مخالف آندانسته و می

افرادی چون ، اهلل مهدوی كنیآیتدر جلسه شورای انقالب در منزل  یاد دارم
مخالفت  و عملکرد خلخالی شدیداً هانیز با آن نوع اعدام اهلل مطهریآیتمرحوم 
 کردند. 

در  اید؟و مذاكراتی داشته دیدار، با ارتشبد فردوست یا تیمسار مقدم -
 هایی؟چه زمینه

 خیر در هیچ زمانی. -ج
 چرا او را اعدام كردند؟ خواست كودتا كند؟می زاده واقعاًآیا صادق قطب -

 توانید از آن لحظه بگویید؟از لحظه اعدام او مطالب مختلفی نقل شده. می
زاده در یک دادگاه سر بسته و به طور محرمانه محاکمه شد. به جز صادق قطب -ج

آنچه رئیس دادگاه او گفته و نوشته است اطالعات مستقل قابل اعتنائی در 
مطالب « کا گ ب در ایران» دسترس نیست. اما چرا او را اعدام کردند؟ در کتاب

که باید بررسی شوند. در مورد آخرین لحظات حیاتش  قابل توجهی وجود دارد
 آوری وکه در خارج کشور جمع، مطلبی را در خاطرات زندانیان بعد از انقالب

 دانم.نمی ام. بیش از آن چیزیمنتشر شده است خوانده
ها یا نیروهایی كه در حذف افرادی مانند شما یا به طور ترین چهرهمهم -

چه كسانی ، ها از گردونه حكومت نقش داشتندمذهبی كلی جریان ملی
 بودند؟

 را بعداً جواب خواهم داد. سؤالاین  -ج
 ها و افراد امروز كجا قرار دارند؟آن گروه -
 ها خود قربانی وضعیتی شدند که بانی آن بودند. بعضی از برخی از این گروه -ج

 ها هنوز بر سر کارند.آن
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تقاضای دیدار  ای دیداری داشته اید؟خامنهها با آقای در طول این سال -
 اید؟كرده

 خیر. -ج
هر كس كه مخالف حكومت اسالمی بگوید و ، در جو پر گرد و غبار امروز -

 ای زیر مأمور است و كاسه، از دید برخی، در عین حال هنوز زنده باشد
چرا برخی مخالفان این  اش. نظرتان در این مورد چیست؟كاسهنیم

بودن  توانند تا جاهای بسیار دوری بروند برخی نه؟ متغیرحكومت می
 ؟از چیست ناشی، افراد مختلف برابر آستانه تحمل حكومت در

ورزی. نه مخالفان حاکمیت همه اطالعی است یا غرضاین سخنان یا از سر بی -ج
نه حاکمان در برخورد با  از یک جنس هستند و نه ادبیات آنان یکسان است و

 مخالفان یک پارچه هستند. همه این عوامل در برخوردها اثرگذار است. 
 خود مخالفان كنترل، ریزیگویند حكومت اسالمی از سر برنامهمی -

داران تئوری كند. این حرف شبیه نظر طرفی خویش را نیز خلق میشده
 تواند حاوی واقعیتی باشد؟توطئه است یا می

توان داد. ممکن است در مواردی چنین باشد. ر این مورد یک حکم کلی نمید -ج
ها و اما باید توجه داشت که در جمهوری اسالمی طیف وسیعی از مخالفان سیاست

عملکردهای حاکمیت به طور طبیعی وجود دارند. اینان مخلوق حکومت نیستند. 
 د.اینان محصول رویدادهای درون جامعه بعد از انقالب هستن

اما ، های ناگفتهگویند شما چون اسناد و حرفام كه میبسیار شنیده -
اید. چنین تا امروز زنده مانده، ی ماجراهای انقالب داریدمكتوبی در باره

 مكرر یهااین اسناد چه نقشی در بازجویی، اگر پاسخ مثبت است است؟
 كجا هستند این اسناد؟ تان دارد؟از شما اما عدم دستگیری

ماندن  زندگی دست خداست. زنده مرگ و بینانه است.ها پندارها غیر واقعاین -ج
در  .ندارم مرگ هراسی نداشته و گوئید نیست. ازی آن چه شما میمن نتیجه

 ام.ی مرگ رفتهطول سالیان دراز مبارزاتم بارها تا آستانه
چرا  پرسیدم از بازجو، ام که آخرین جلسه بوددر پنجاه و سومین جلسه بازجویی 

کنید. پاسخ داد که اول زادی را اجرا نمیآنهضت  احکام صادر شده علیه اعضای
آزاد  تو ها به اجرا گذاشته شود وروشن بشود. زیرا اگر احکام آن تکلیف تو باید
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که  کند. جواب دادمکنی موضوع ابعاد جهانی پیدا میهائی که میباشی با مصاحبه
حکم مرا هم بدهید تا با ، جوئی من تمام شده استگوئید بازمی حال که، خوب

دوستان با هم به زندان برویم. گفت در مورد تو کار ما مشکل است. تو نماینده 
دانند که در زمان همه می، امام و چنان و چنین بودی. جدا از این سخن بازجو

ن کشور نزد ایشان رفتند تا مجوز بازداشت همه مسؤوالحیات آقای خمینی 
اجازه ندادند. در یک  و بگیرند. ایشان مخالفت کردند، از جمله مرا، اعضای نهضت

سحابی و یزدی دین دارند اما با ما نیستند. شما بروید ، انگنوبت گفتند که بازر
گویند با ما هستند اما دین ندارند. در نوبتی هائی بکنید که میفکری برای آن

ضد  هاگفتند نهضتی ال مجوز بازداشت بودند به ایشانن که دنبمسؤوالدیگر 
 ها ضد شما هستند نه ضد روحانی.روحانی هستند. ایشان جواب دادند که آن

ها گفتند که اینان ضد شما هم هستند. ایشان جواب دادند ضد من باشند. مگر آن
 من جزو اصول دین هستم که اگر کسی با من مخالف بود او را بگیرید.

به دنبال ، در آخرین روز کنفرانس سران اسالمی در تهران، 1511رماه سال آذ در 
به دادگاه انقالب احضار و همان ، سعید امامی، شکایت معاون وقت وزارت اطالعات

منتقل ، که زیر نظر مستقیم وزارت اطالعات قرار دارد، 119روز بازداشت و به بند 
مندان محدود اعضاء و عالقه شدم. موضوع اتهام این بود که من در یک نشست

نهضت آزادی سخنی گفته بودم که آن را توهین به مقام رهبری دانسته بودند. در 
که ، قاضی احمدی، آقای دکتر صدر، با حضور وکیلم، یکی از جلسات بازجوئی
در پاسخ به اعتراض من که بازداشت من بر خالف نظر ، چند سال قبل ترور شد

به همراه سران کشور در آن نشست با رهبر فقید  گفت من، آقای خمینی است
که پیشنهاد واصرار برموافقت ایشان با بازداشت سران نهضت بود و ، انقالب بودم

اما ایشان جوابی به این پرسش من که پس چرا مرا با ، ایشان با آن مخالفت کردند
افراد  بنابراین موقعیتنداشت. ، ایدت کردهدستور سعید امامی بازداش شکایت و
 کند.فرق می

و سخن از اصالحات  تابدهایی كه انقالب دومی را بر نمیدر برابر بحث -
همین  اصالح چه چیز؟ شود كه:ال مطرح میؤهمیشه این س، زنندمی

راه ، آِیا جز انقالب یا اصالح ال چیست؟ؤپاسخ شما به این س! حكومت؟
 راهی؟شناسید؟ چه دیگری برای برون رفت از این وضع می
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ی خاورمیانه در واشنگتن دی سی در فروردین سال سسهؤام در مدرسخنرانی -ج
ام که ای که چندی قبل سایت امروز با من کرد توضیح دادهجاری و در مصاحبه

نه امکان دارد و نه مفید خواهد بود.  31در ایران انقالبی از نوع انقالب سال 
ت است و انقالب مخملی یا نارنجی موقعیت ایران با گرجستان و اکراین متفاو

عراق و افغانستان فرق دارد. تغییر و تحول ، لیبی، میسر نیست. ایران با کره شمالی
زا و متناسب با موقعیت ایران اجتناب است. اما تغییرات دروندر ایران غیر قابل

خواهد بود. جنبش اصالح طلبی یک واقعیت غیر قابل انکار است. واقعیت جنبش 
های آرمان طلبی به این معناست که پس از پیروزی انقالب انحرافی از مسیراصالح

صورت گرفته است. در برابر این انحراف دو خط مشی مطرح گردیده  اولیه انقالب
نهضت آزادی  اجالس افتتاحیه کنگره در است: براندازی یا اصالحات تدریجی.

رای مرکزی تحلیلی را ارائه در سخنرانی خود از جانب شو 1565ایران در سال 
دادم مبنی بر این که چرا نهضت آزادی با براندازی مخالف است و آن را نه ممکن 

 آمیزمسالمت قانونی و، ی علنیداند؛ و چرا تنها راه را مبارزهنه مفید می و
اگر ممکن باشد بدون قوه قهریه میسر نیست. هر قدرتی که با ، براندازی داند.می

را حفظ خواهد کرد. اگر در آن تاریخ  یه به دست آید با اعمال زور خودنیروی قهر
نهضت آزادی تنها گروه سیاسی بود که خط مشی استراتژیک اصالحات را مطرح 

قلمرو سیاسی ایران شده  مشی یک فرایند غالب دراین خط امروز، ساختمی
که ، اصالح ساختار حقوقی است. برای اصالح دو شیوه تغییر مطرح است:

که ، اصالح ساختار حقیقیمنظور تغییر در اصول قانون اساسی است. دوم 
طلبی اصالح منظور تغییر در عملکرد و رفتار سیاسی صاحبان قدرت است. جنبش

حقوقی  بر این باور است که تغییر در ساختار، در واقع با بررسی تجارب تاریخی
ساختار حقوقی قانون اساسی شود. به موجب لزوماً به دموکراسی منجر نمی

 اما در دوران  .نه حکومت، کردشاه باید سلطنت می، مشروطه
ی تاریخی ما کرد نه سلطنت. اما در همین تجربهحکومت می . پادشاه، هاپهلوی

زمان نیروی سیاسی مردمی قابل توجهی در صحنه سیاسی  شاهد آن بودیم که هر
دن صنعت نفت به رهبری شادروان نظیر جنبش ملی ش، ایران شکل گرفته است

شاه نتوانسته است فرا قانونی عمل ، 1551تا  1511های دکتر مصدق در سال
و هر زمان هم که به تحریک بیگانگان خواست فراقانونی عمل کند شکست  کند.

های گوید برای اصالح ساختار. تجارب تاریخی به ما می1551سی تیر نظیر، خورد
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ؤثر نیروی متشکل سیاسی است تا با حضور این نیرو م حقیقی نیاز به حضور
گیری و تحقق این خط مشی کار حاکمان جرات عمل فراقانونی را پیدا نکنند. پی

خواهد. اما از هر راه حل دیگری بر است. صبر بسیار میآسانی نیست. بسیار زمان
شد که ناپذیر باقدر انعطاف تر است. احتمال دارد که ساختار حقیقی آنمطمئن

 این راه حل به نتیجه نرسد. در آن صورت و تنها در آن صورت است که راه
مطرح خواهند شد. این نیز بر اساس تجربه در ، توسط نسلی دیگر، های دیگرحل

سایر کشورهاست. خالصه این تجربه این است که راه حل قهرآمیز انتخاب  ایران و
 حاصلیی ناکامی و بیهبلکه نتیج، یک گروه پیشتاز در یک جامعه نیست

 ها برای تغییرات طلبی است. هنگامی که تمام راه حلمشی اصالحخط
بندی جدید برای آزمایش شد و نتیجه نداد خود جامعه به جمع آمیزمسالمت

ای است که در های جدید مبارزه برای تغییر خواهد رسید. این تجربهاتخاذ شیوه
هنگامی که مبارزات  .هم به وقوع پیوست مبارزات ضداستبدادی قبل از انقالب

ترین اعتراضات با به نتیجه نرسید و کم1511های آمیز قانونی در سالمسالمت
 وحشت حاکمان و تزلزل درونی 1511 خرداد 13در  و خشونت پاسخ داده شد

 مذهبی یا ، راست، چپ، های گروههمه ناگهان، عام مردم شدآنان منجر به قتل
ضرورت جهاد مسلحانه رسیدند. در  بندیبه جمع تقل از یکدیگرمس، غیرمذهبی

ی مسلحانه را بر کل ناپذیری حاکمان بود که مبارزهواقع این تصلب و انعطاف
 جنبش تحمیل کرد.

رسد. هم به دلیل تغییر گفتمان انقالب به اما به نظر من ایران به آن نقطه نمی 
علت شرایط مناسبات خاص قدرت در هم به  گفتمان اصالحات در سطح جهانی و

 حاکمیت به بیرون در درون و، هاایران. به نظر می رسد مناسبات درونی نیرو
ولو به طور ، ای است که دیر یا زود تغییرات در ساختار حقیقی و حقوقیگونه

ی شوروی نسبی پذیرفته خواهد شد. در این زمینه بر این باورم که توجه به تجربه
ان یک حکومت توتالیتر با نیروی نظامی و سازمان امنیت بسیار به عنو، سابق
 تواند آموزنده باشد.یم، مقتدر

المللی سخن گفته های بیننهضت آزادی از لزوم انتخابات تحت نظارت-
 امیدی به انجام آن دارید؟ هست؟چگونه؟، نیست است. این كار ممكن

ها انجام گرفته است. از کشورپذیر است. در بسیاری امکان المللینظارت بین -ج
اعزام  انتخابات آذربایجان بود که ایران هم ناظرینی به آن کشور آخرین آن در
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ها آن را ی گروههمه کرد. اما انجام آن در ایران هنگامی میسر خواهد بود که
 بخواهند.
 و فردا؟

دنیا در وضعیتی است كه گوادالوپ دیگری درآن برگزار شود؟ با شركت  -
 از پس آن گوادالوپ چه برخواهد آمد؟ كسانی؟در چه شرایطی؟چه 

زا باشد. دموکراسی کاال هر نوع تغییر معناداری در ایران به ناچار بایستی درون -ج
 دیگری صادر یا وارد شود. در حکومت شاه  نیست که از یک کشور به کشور

نوع گوادالوپ  کننده داشتند. بنابراین کنفرانسی ازهای خارجی نقش تعیینقدرت
های خارجی اثرگذار بود. اما حکومت کنونی ایران این موضع سیاست برای تغییر

های خارجی محدود است. آن گونه روابط را با جهان خارج ندارد. اثرگذاری قدرت
 در راستای تغییرات و تحوالت درونی باشند. اثرگذار خواهند بود که هائیسیاست

 

 ی ماندن و گفتن و ایستادن چیست؟ ترین امیدهایتان برامهم -
وطنانی است که بیش از صد سال برای های آن همباالترین امیدم تحقق آرمان-ج

چه من و ، این باورم که دیر یا زود کنند. با تمام وجود برمی اند وآن مبارزه کرده
جنبش برای آزادی در ایران پیروز خواهد شد. راهی ، امثال من باشیم یا نباشیم

 تر در پیش داریم. راه آزادی وآبادانی ایرانایم و راهی طوالنیطوالنی طی کرده
ای آسفالته و یا حتی شوسه نیست. راهی است پر نشیب و فراز. سری سرشار جاده

ای استوار و دلی به بزرگی هستی و ایمانی مقرون به یقین اراده، عشق و شوق از
انصافی ن و نه از جفای یاران و نه از بیکنندگاتا نه از مالمت مالمت، خواهدمی

پردازان از ی دروغشرمانههای بینه از تهمت و رحمی دشمنانبی مخالفان و نه از
 پای نیفتیم. 

 است:  ایستادنم و گفتنم این شعر اقبال الهوری، ماندنم حالم در زبان 
 

 یستمهیچ نه معلوم شد بهر چه من ز    ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم
 نروم نیستم گر، رومهستم اگر می     گفت و ای باز خرامیدموج زخود رفته
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 بینید؟تان را چگونه میفردای شخصی-
ی قبول دعوت حق هستم. امیدوارم تا آخرین لحظات بتوانم آنچه را در آستانه -ج

 انجام باشد و موجب آزادی و آبادی ایران عزیز که در مصلحت هموطنان و میهنم
شوم.                                     روبرو خود خدای با روسپید تا دهم



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ها آلبوم عكس
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 همسرم و آقای اشراقی در حال مباحثه با آقای خمینی زیر درخت سیب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای خمینی با هدایت مأمور امنیتی فرانسه برای اقامه نماز به محل ستاد 

 روند. آقای مروارید همراه ایشان هستند.  می
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 مصاحبه با یکی از خبرنگاران

 

 

 
 

 در راه سفر به کویت –در ناصریه 
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 حاج احمد آقا در حال مکالمه –تلفنخانه ستاد 

 صحنه ای از فیلم برداری خبرنگاران
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 قرآن همسرمدستخط آقای خمینی در حاشیه 
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 ا همسرم در تلفنخانهب

آقایان هادی -آقای جواد یارجانی ایستاده در وسط چادر-نماز جماعت

 شوند غفاری و مروارید دیده می
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 با امام و آقای اشراقی در کاخ ورسای

 مصاحبه مطبوعاتی بعد از خروج شاه از ایران
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 ارائه گزارش خبری به آقای خمینی

 مصاحبه مطبوعاتی بعد از خروج شاه از ایران
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 لوشاتوبا همسرم در نوفل

 با آقای کیارستمی در آشپزخانه
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 لوشاتو بعد از خروج شاهتظاهرات و راهپیمایی در نوفل

دختران آیت اهلل اشراقی،زهرا طلیعه)برادرزاده همسرم( و رویا 

 یزدی)همسر خلیل(
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 133 ،131هاشم  انیصباغ

191، 316، 311  

 613، 511، 11، 11حسین  صدام

 511، 511 نیدصدرالدیس صدر

 193 اصغر صدر،

 111 ،111 ،599 119 صدر رضا 

111 ، 391  

  111 احمد یجواد دیس صدرحاج

131 ،163 ،169 ،111 ،113 ،

193، 511 ،196 ،191 ،199 ،

311  ،311 ،315  ،311 ،313 ،

316 ،311 ،313   ،  

 اصغر یعل یجواد دیس صدرحاج

111، 115 ،111 ،196 ،196 ،

199 ،315 ،311 ،311 ،651،               

196 ، 199 ، 315 ، 311 ، 311 ، 

 113 صادق هیصدر

                  111 یصدوق

                  393، 111 ا... تیآ یصدوق

                651 دکتر یقیصد

 311 اکبر یقیصد

 311 مسعود یقیصد

 193 محمد ،یصنعت

 191الدوله  صولت

 ض
، 31، 11، 56، 53 ،55جلیل  یضراب

111 ،599 ،111 ،111، 391 ،611               

                651پور شهباز  ضرغام

، 513، 511، 551، 551 الحق اءیض

511 ،566 ،569 ،163 

 ط
، 111، 111، 111محمود  یطالقان

151 ،151 ،151 ،159 ،111 ،111 

،111 ،115 ،111 ،113 ،116 

،111 ،111 ،119 ،135، 133، 

139،163،111  ،511، 111، 111 

669، 611، 695، 691، 693، 116، 

111          
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 131یطاهر

                  111 ا... تیآ یطاهر

                651حاج عطا  یطاهر

، 15،  11 ،51 ،19صادق  ییطباطبا

113 ،111 ،115 ،391 ،599 ،

115 ،639، 661، 611، 611، 113            

                131 ،91 عالمه ییطباطبا

، 111، 116 فاطمه ییطباطبا 

119 ،111  

 163یطرخان

                  116، 113، 111 باقر عهیطل

                  111 زهرا عهیطل

                  111 سعادت عهیطل

 111، 111 یمرتض عهیطل

 ع
 311 ،یعابد

 ، 311 ، 319 ، 361 نیحس عاصم

                  111،113 باقر یعاقل

  163 نسب یعال

 )داماد آیت اهلل شریعتمداری(یعباس

191 

                  69 یاله تیآ یعبدالباق

 531 عبدالناصر

                661عباس  یعبد

 563 عبود ژنرال 

 319اهلل  دیعب

 111، 113، 111یمهد یعراق

،111، 111،111 ،115 ،611 ،              

695، 116              

 599احمد  یزیعز

                651ساالر  یزیعز

 391 احمد ،یزیعز

 ،113 ،115 ،111 دکتر یعسگر

119، 113 ،113 ،         

615                

 191 عطار

                615 هیحم عقل

                  99 یشیبخشا یقیعق

 ، 119 ، 111 زاهللیعز ،ینیعالءالد

191 ، 351   

 55،56 دکتر یعل 

 616، 319، 596 دکتر یآباد یعل 

 ، 119 ، 111 احمد ییبابا یعل

191 ، 191 ، 193 ، 315 ، 351 ، 

351 ، 

 539-531یعبقات دیناصر سع یعل

 596 اردالن یقلیعل

  311 ، 316 گارهیعل

 511دبابه  یمصطف عمر

 511، 51 اتحاد تیعنا 
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 غ
 ،91 ،96 ،93 ،11پور دکتر غضنفر

111، 111 ،111  ،615                         

، 113، 115 ،111یهاد یغفار

115 ،113                 

  651 عقوبی یغفار

 ف
  511 یقدوم فاروق

 11 ،15 فاضل 

 111فاضل 

 519،  191 نیحس یفاطم

 ، 191 (نیمحمد )شاه یعل ،یفاطم

195 

                  111 رضا یفراهان

            91، 11داوید فراست 

 ،661 ،661، 115 نیحس فردوست

611، 615، 111، 111           

 11،391 )شاعر( یفردوس

 61، 61، 11، 16، 11 پور یفردوس

11، 93، 96، 113، 111  ،111 ،

395 ،393 ،616 ،615            

 195  )دانشگاه( کنسونید یفرل

                111 ،111، 111 ویموس فرناند

 ،193 ، 191، 116 وشیدار فروهر،

551، 196 ، 191 ، 311 ، 311 ، 

315 ، 311 ، 313 ،  

 515، 511 منصور فرهنگ

    51 دهیفر

 511 )سناتور( زریفر

  513، 511، 511، 511ـ ل  منیفر

 59دکتر  یفالطور

                  115فلتمن

                  111یفلسف

 161نیفونت

 511، 511، 511، 559معصوم  فؤاد

  191 ،191مظفر روز،یف

 133 (مساری)ت انیروزیف

 ق
 319 ، 311 ، 311 نیحس یقاض

، 611، 561،  51، 51، 19 یقذاف

619 

 316، 163 (پی)سرت یقرن

 115،  596 ارتشبد یقره باغ

 191 خسرو ،یقشقائ

، 51، 56، 51، 11 زاده صادق قطب

51 ،31 ،61  ،69، 15، 93، 111، 

113، 111، 115، 111، 111،       

169،111 ،111 ،191 ،519، 516 ،

111 ،111 ،115 ،116 ،111 ،111 

631، 639، 616، 611، 611، 615، 

113 ،111، 111        

                   191، 113 ا... تیآ یقم
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 331 )مهدنس( ،یقند

 511، 191احمد قوام،

 113فینائ سیق

 ك
                666دکتر انیکاتوز

، 511، 511، 113، 11، 11 کارتر

513 ،516 ،513 ،516 ،519  

511،591 ،111 

                631 کاسترو

 531، 531 یکاشان

 311، 591، 519اهلل  تیآ یکاشان

 591 نیحس یکاشف

 195 باقر یکاظم

                 631 انیکاظم

                611 نیکاظم

                  111اسالم  هیکاظم

 533 یکاف

                631 کاالهان

، 163  ،131مصطفی  ،ییرایکت

113 ،111، 191، 191 ، 315 ،  

313 ، 316 ، 311  

  315 یمرتض یرائیکت

                   111 یمیکر

                  111 زادهکفاش

 59، 51 کلن

 196 (مساری)ت یائیکل

 55 نیکنعان حس 

 155 میوالدها کورت

                  111 عبدالصالح یکهزاد

 111،  111محمد  یارشیک 

                611یانوریک

 331 اوشیک

 ،131، 515، 511 ،11 نجریسیک

131، 161، 111  

 گ
  111 ،111 کیس یگار

 616 گالت

  631، 561یگاند

 111 گراهام

                111 گرجستان

                  113 دکتر یگرج

 315 یگرمارود

 111کویگروپ

 113 کویگروم

 113 یگانیگلپا

                 111، 111، 111 ا... تیآ یگانیگلپا

                  99 رضا یگلسرخ

 611اکبر ،یگنج

 331 )مهندس( ،یگواه

 515 احمد دیس یالنیگ

  315 ،311 ، 656اسد  دیس یالنیگ

311  
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 ل
 ، 111، 111 اهلل( تی)آ ،یالهوت

113 ، 

                111 اقبال یالهور

 ، 155،191 میعبد الکر ،یجیاله

199، 311، 311، 315، 311   

                611 نیلن

     611 بیله

 م
               111 ،636 مارکوس

 196 مارون

 519، 511 سیزون نیمارو

511 ،611، 619، 615، 613، 616  

611 ، 611  

 51 برمن خانم نیمار

 511 خانم نیمار

                  111 یمازند

                  111محمود  انیمان

 ، 111 ، 115 حاج محمود ان،یمان

193  

                611 سرهنگ انیماهوت

 193 ، 191 اسداهلل ،یمبشر

 11 یمتق

 319 یدفتر نیمت

 ، 113 یمهد یزیتبر یمجتهد 

116  

                  13 یشبستر مجتهد

  111 اشرف یعل یشبستر مجتهد

111 ،119 

 ، 311 ، 311ابوالفضل ،یمجتهد

311 

 116 یمهد ،یمجتهد

 111 یمجلل

 11 یمحتشم

               111، 113 ،11 ،15پور یمحتشم

 193 یمحجوب

                613صالح  محمد

 611 شاه )شاه مشروطه( یمحمدعل

                  111 ا... تیآ یمدن

  193 ،111 ،یمدن

 311 یمرتاض

 311 نیحس یمرتضو

 591 مرزبان دکتر 

 113 یمرعش

                  111  ا... تیآ یمرعش

               111 ،111 ینجف یمرعش

                  111 دیمروار

                  131،516 امام باره مسجد

 

 163، 131 (پی)سرت یمسعود

111 ، 111 ، 111 ، 193 ، 316 ، 

               113 ،116، 111 ،111 مشهد
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116 ، 191 ، 316 ، 

 ، 115، 161، 69 محمد مصدق،

116 ، 111 ، 191 ، 195 ، 515 ،

511 ،519 ،531  ،531 ،315 ، 

316، 311، 311، 311، 319 ، 

665،111  

  311 یمصطفو

 ،111 ،111 ،156 ا... تیآ یمطهر

، 133تا  131 131 ،119

139،161،163،166 111 ، 191 ،  

596 ،111 ،311 ، 311 ، 313 ، 

311 ، 611  ،613، 616، 611، 

695،111            

                651 لیحاج اسماع یمظفر

                  111 مهندس نیحس یمظفر

                613 یمعز

 515 لیطف نیمع

                656 محمد لیطف نیمع

                656محمد  لیطف نیمع

   113،315 اکبر یفر عل نیمع

311، 331، 339  

  111 ، 161 ، 131 انینیمع

 193 (پی)سرت ،یمغرور

                 119، 111 دکتر مفتح

 319 محمود یمفت

                 111، 111، 115 مساریت  مقدم

                  111 یمراغه ا مقدم

  316 ، 313 یامراغه مقدم

                611 نیفارل مک

                  99 ناصر یرازیش مکارم

 115 )دکتر( یمکر

 319، 511دکتر  یمک

 511 سرهنگ یمک

 533 مالصدرا

 551حسن  ملک

 561،569، 551 ،551نیحس ملک

 169، 111  

، 191 کرامت اهلل ،ینیحس ملک

651 

 315لیخل ،یملک

 ، 315 ، 311 ، 196محمد  ،یملک

311  

 193 )سرهنگ( ممتاز،

 113 ممکن

  339 ، 331، 113 یمهد ممکن،

 ،511، 151 ینعلیحس یمنتظر

111 ،163 

  

 ، 111 ، 131،111 محمد یمنتظر

395  

                651 یراحمدیپور بو یمندن

 191 یپور غالمعل یمندن



   

  

 711 یکصد و هجده روز در نوفل لوشاتو

                651پوربهرام  ییمند

  369 ،363 ،361 دیحسن س منور

 51 قیشف ریمن

 516، 515 یموالنا ابواالعل یمودود

، 119 اهلل تیآ یلیاردب یموسو 

115 ،111 ،119 ،111 ،111 ،

661، 661               

                  311، 111 ها ینیخوئ یموسو

 163ابوالفضل  دیس یزنجان یموسو

311  

                  116 سرهنگ یمصطف یموسو

 591 یدمحمدعلیس یموسو

 ، 313 ، 311 یعل دیس ،یموسو

311  

 111 ، 135 ، 131، 11 انیموشه دا

119 ، 111 

                  91 موالنا

 539،561،561 مهتا عاشق

،  311، 163،191 یکن یمهدو

361 ،111 

                  315، 115، 111 انیمهد

 193  )سرهنگ( مهران،

  31، 36، 31، 11، 16، 11یمهر

91 ،111 ، 111 ،395 ،611 

 511 مهندس یثمیم

 599 یرفندرسکیم

 511 ریکل شلیم

 16 (یزدی)خواهر دکترنایم

 131،139،163،111 ناصر یناچیم

315، 313 

 ن
 311 شاه نیناصرالد

 111، 111، 11  یناصر 

                613 ینور ناطق

 51 یبرّ هینب

 631 ،631 سرهنگ ینجات

،631،661، 111            

                  111 محمود ینجف

 369 حسن دیس ،ینجف

 ، 113 یمال محمد عل ،ینخجوان

116  

 519 نخشب

                633احسان  ینراق

 ، 311 ، 116 ، 113 حسن ه،ینز

311 ، 313 ، 316 ، 353   

                111 یرینص

 ، 311 اهلل( تی)آ یعل دیس ،ینقو

311 ، 311  

  111 ، 115 راکفلر نلسون

 561-566-563-565 یرینم

 519 یصفو نواب

 113 یمهد نواب
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 316 ، 311 یعل نوازش

 513، 511 یمجتب نوربخش

 69، 51 البال ینور

                  111 عالمه ینور

                616 یمهد یاکین

 131، 515کسونین

 و
 596وارسته محمد 

 111 واسرمن

 193 یمرتض ،یواعظ

 133 یوال

 53  وفا حسن 

  91، 19 نیچکیکوز ریمیوالد

 ه
  631، 133، 131 هارپر

 651هاشمی غضنفر 

، 156اکبر یعل یرفسنجان یهاشم

111 ،166 ،111 ، 113 ، 191 ، 

191 ، 199 ، 169 ، 119 ، 311 ، 

311 ، 311 ، 313 ، 311 ، 669 ،

611 ، 

 115 نژاد یهاشم

 551فحص  یهان

            695، 613 ،663 ،661 ،636 زریها

   616 هالکو

              631، 161، 161هلموت اشمیت 

، 591، 519، 511 پرکت یهنر

593  ، 611  ،635 

 111، 595، 519 نجریسیک یهنر

631، 111               

                ، 111، 616، 515،  11 ،11 دایهو

515  ،616، 111، 113              

                  11 دونیفر دایهو

 111 )همسر نلسون راکفلر( یپیه

، 531، 535، 531، 531 کلیه

533 

، 111، 116،  91، 51، 16 وستنیه

131 ،119، 351 ، 399 ، 611 

511 ،113 

 ی
 611، 155، 51 عرفات اسری

                615 هیعلو نیاسی

 113 ونیفام هما اقوتی

                651 دیپناه رش زدانی

                  111 حمید یزدی

 ،15، 11، 16، 16  میابراه ،یزدی

11 ،111، 111، 115 ،111، 111 

،111 ،115،  163  193 ، 191 ، 

111 ، 515 111، 113 ،156، 113 

311 ، 351 ، 351 ،  311 ،311 

311 ، 313 ، 335 ، 333 ، 336 ، 

331 ، 311 ، 395 ، 393 ، 396 ، 
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391 ، 391 ، 399 ، 611 ، 611 ، 

611 ، 616 ، 611 ، 619 ، 611 ، 

615 ، 611 ، 616 ، 611 ، 619 ، 

   311 ، 311  ، 315 لیاسماع یزدی

  ، 315 ، 116،  113 کاظم یزدی

331 ، 399 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ها و...ها، گروهنمایه مکان
 

 

 

 

 الف
 یاسالم یها انجمن هیحادات

                113، 161، 111 انیدانشجو

 311 گارهیعل انیدانشجو هیاتحاد

 196 سیروزنامه نگاران انگل هیاتحاد

                 111، 16 شیاتر

 119، 111 یوپیات

 116 آباد احمد

به چه  لیاسرائ-سمیونهیص ارتباط

 511 )کتاب( ؟یمتیق

 119، 111، 169 اردن

 ،111 ،115، 96، 11 ،15،  66 اروپا

111 ،311، 331 ،396 

 116 ایاسپان

 561 استانبول

 111 سنگاپور استراموس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،135، 131، 111، 11 لیاسرائ

111 ،111 ،119 ،111 ،111، 

611، 611 ،611 ،616، 619            

 533)کتاب( اسفار

 111 آلمان اشترن

، 611، 333، 111، 111 اصفهان

615               

، 111 ،111، 161، 131 افغانستان

319 ،633، 636، 613، 111             

                111 نیاکرا

               111، 636 نویاگ

 611 امارات

               619، 611 امل

 315 پزشکان یاسالم انجمن
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 ،136 انیدانشجو یاسالم انجمن

139، 111 

   یرانیا انیدانشجو یاسالم انجمن

311 

دانشگاه  انیدانشجو یاسالم انجمن

 115 ،139 ،131 تهران

 هند انیدانشجو یاسالم انجمن

316 

  315 انیدانشگاه یاسالم انجمن

 315 نیمعلم یاسالم انجمن

، 131 نیمهندس یاسالم انجمن

315 

  116 قیتشو انجمن

  315 حقوق بشر انجمن

 313 یرانیا انیدانشجو انجمن

                  19)کتاب(  رانیانقالب ا اندرون

                  91 یاندونز

ها،  یسیانگل س،یانگل انگلستان،

 ،131، 116، 91 یسیزبان انگل

131 ،165 ،161 ،163 ،166، 

111 ،111 ،115 ،319 ،369، 

611، 611، 631 ،661               

 111 )زندان( نیاو

 511 االهرام

، 331، 311، 199، 196، 111 اهواز

336  

  531 یپ-وی التیا

 116 ایتالیا

 691، 133ر یا رانیا

                  659 پست رانیا

بر قله  رانیا ایفوق برکان  رانیا

              519)کتاب(  آتشفشان

 صفحات کتاب: بسیاری از رانیا

، 99)شرکت هواپیمایی(  رفرانسیا

133 ،616، 611 ،691              

               111، 661سرویس  جنسینتلیا

 311 اکسپرس نیندیا

 335، 331، 319، 196 آبادان

 هاروز نیها در آخر تالش نیآخر

، 511، 115، 91، 11، 11)کتاب( 

596 ،111 ،631 ،633 ،613 ،616 ،

619 

                111، 111، 111 جانیرباذآ

                611 آسوان

 196 یآغاجار

  611، 163، 131 یجنوب یقایآفر

، 116، 166، 111 ،113 آلمان

631 ،611               

: متحده االتیا ،ییکایآمر کا،یآمر

 بسیاری از صفحات کتاب

 ب
 113، 16 برن
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، 611، 391، 395، 93، 16 بصره

611، 611              

، 136، 93، 91 ،11، 63 بغداد

111 ،391 ،611، 611، 611              

                611 بن

 311 بنگلور

 311 ،111 احمد یبن

 119، 111 طاهر ادیبن

                651 احمد ریبو

 319 بهبهان

       111 ،111، 115 زهرا بهشت

 196 مهیحک یب یب

              611، 611، 611، 139 روتیب

 113 .اندرسونیام.د مارستانیب

 595 ایثر مارستانیب

 516 وشیدار مارستانیب

                  115 انیائیحیشفا  مارستانیب

 پ
 511 )کتاب( پادشاهان آدمخوار

 113 باغشاه پادگان

 111 آباد عشرتپادگان 

 : بسیاری از صفحات کتابسیپار

، 111، 163، 161، 131 پاکستان

111 ،311 ،361 ،363 ،366 ،

361 ،361 ،369 ،311 ،311 ،

311 ،319 ،311 ،311 ،315 ،

319 ،391 ،391، 653 

 369 کالب پرس

 369 کنفرانس پرس

 56 بدون مرز پزشکان

 519 دیسع پورت

 511 ترزبورگیپ

 ت

، 191، 111، 111 ،111 ،11 زیتبر

113 ،116 ،333   

، 319، 361 ،311، 11 ،66 هیترک

631                

 515)کتاب( القرآن  میتفه

                 131 ،116 تگزاس

 111 ویآو تل

                615، 551 زعتر تل

 111 شیاتر ونیزیتلو

 165، 111 یس یب انتلویزیون 

 111 یس یب یاتلویزیون 

 111 ایتالیا ونیزیتلو

 111 کایآمر ونیزیتلو

 111 سیسوئ ونیزیتلو

 111 اس ام یستلویزیون 

 111، 119 اس یب یستلویزیون 

، PBS 111 آمریکا یمل ونیزیتلو

613 
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 : بسیاری از صفحات کتابتهران

 111 تهرانپارس

 ج

  316، 313 المنتظر جامعه

 ینهضت مل یها ستیالیسوس جامعه

 111 رانیا

 51، 19 نیالرفض فلسط جبهه

، 111 ،116 ،111 ،111 یمل جبهه

131، 165، 166، 169 ،119 ،

115 ،195 ،115 ،111 ،115 ،

311 ،315 ،311 ،311 ،315 ،

613، 665                

 161 ،166 ،161 دوم یمل جبهه

 161، 161 سوم یمل جبهه

 ،91 ،11، 16 ،11، 11 ریالجزا

111 ،113 ،611 

 111، 196، 115 خارک رهیجز

  311، 311 هند یاسالم جماعت

، 311 پاکستان یاسالم تیجمع

311  

  361، 363 الفالح تیجمع

  111، 119 حقوق بشر تیجمع

، 313 دفاع از حقوق بشر تیجمع

316  

 561 اخوان جنبش

 319 افغانستان یاسالم جنبش

 361 تنباکو جنبش

 511 کتاب() رانیدر ا یمل جنبش

 چ

 111 چالوس

 ح

 55، 51 هیحازم

 56 نیالمحروم حرکت

 311 اهلل حزب

  315، 311، 119، 161 رانیا حزب

  613، 193، 113 توده حزب

 539 جاناتا حزب

 ستیالیخداپرستان سوس حزب

316 

 191 رانیدموکرات ا حزب

  316،  313، 161 رانیمردم ا حزب

 119، 161 رانیملت ا حزب

 111 )کتاب( یاسالم حکومت

 391 قم هیعلم حوزه

 خ

، 119 پرس تدیآسوشخبرگزاری 

165 ،569 ،616 ،695 

 111 انهیخاورم یخبرگزار

، 111، 111ز تریروخبرگزاری 

119 ،319 ،695                

 111 ژاپن یخبرگزار
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، 115 ،111 پرس فرانسخبرگزاری 

111، 161                  

 316 خراسان

 )کتاب( در اسالم تیو ملوک خالفت

515 

 191، 193، 111 خوزستان

 د

 511 داکا

                  116 داالس

 531 االزهردانشگاه 

، 561 خرطوم ام درمان دانشگاه

565 ،561 

 311 پنجاب دانشگاه

، 113، 111، 111 تهران دانشگاه

619 

 99دانشگاه فردوسی مشهد 

 519 کنت دانشگاه

 195 لوواسکیندانشگاه 

 115 سیاول سفارت انگل ریدب

                115 بقاع دره

              611، 611 ،613 دمشق

، 315، 311، 311، 531 یدهل
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 ر

 111 بارسلون ویراد

 ،161، 165 ،111 یس یب یب ویراد

611 

 111 لوکزامبورگ ویراد

 111 آلمان ونیزیو تلو ویراد

 روسیبوئنوس آ ونیزیو تلو ویراد

111 

 111 فرانسه ونیزیتلو و ویراد

 111 هلند ونیزیو تلو ویراد

 131، 133راه طی شده )کتاب( 

 116، 163، 165 ایزیرود

، 115، 11، 11اطالعات روزنامه

193 ،115 ،113 ،116 ،631                

 311 الدعوه روزنامه

 151، 51، 11 ریالسف روزنامه

 311 المنتظر روزنامه

                  99 تهیاومانروزنامه 

 111 رانشهریاروزنامه 

 111 جوان یقایآفرروزنامه 

 111 پراوداروزنامه 

، 311، 366 هیومی جسارتروزنامه 

653                

 ،195 یاسالم یجمهور روزنامه

191، 193 

                113 هیسرما روزنامه

 611، 119م سالروزنامه 

 111 ایروس ایسکایسوونروزنامه 
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 116 سعادت عهیطل روزنامه

                  116 یالوثق عروهروزنامه 

 111 مزیتا الینانشیفاروزنامه 

 113،116،111،615 گارویف روزنامه

                  111 رانیا امیق روزنامه

 توریمون نسیسا نیستیکر روزنامه
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                 116، 111نجات  دیکلروزنامه 

 111، 115 ،11 هانیکروزنامه 

111 ،119 ،516 ،691 

 311 نترنشنالیا هانیکروزنامه 

، 111، 111، 16 نیگاردروزنامه 

111 ،111 ،631، 699               

 111 مزیآنجلس تا لسروزنامه 

                  116 لومتنروزنامه 

 ،111، 111، 11 لوموندروزنامه 

116، 111، 111 ،161 ،161 ،

191 ،615                

 569 مورگن مریمان ها روزنامه

 311 ملت روزنامه

 115 نشاطروزنامه 

 ،199، 111 مزیتا ورکیوین روزنامه

111، 111، 111، 119، 111، 

111، 131، 131 ،511، 511، 

115 ،391 ،391 

 ،113 ،11 واشنگتن پست روزنامه

119، 591، 699       

 116 هارتس روزنامه

، 166، 116 هیها، روس روس روس،

161 ،331 ،633 

 ز

 131 ایزامب

 13 ریزب

       19 خیزور

 ژ

 111، 166 ژاپن

             619، 116 ،11 ،61، 66 ژنو

 س
( عهی)ش هیامام انیدانشجو سازمان
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 136 مسلمان جوانانسازمان 

 111، 139خ سر بیصلسازمان 

 111، 139 الملل نیب عفوسازمان 

                611 ساف

، 113 ،11، 15، 11، ساواکی ساواک

111، 115، 155 ،111 ،316 ،

356 ،311 ،339 ،315 ،619، 

115 ،113               

 113 پاسداران سپاه

                611 آباد سعد
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 191 )کتاب( رانیدر ا کایآمر سقوط

 111 سنتو

 111 مزیتا یسند

 نیمخبر و سندگانینو یکایسند

 193 رانیا دیجرا

 115 سنندج

، 111، 111، 139، 131 هیسور

361، 611 ،611، 691 ،115، 111            

 611، 111 سوئد

                 61، 66 سیسوئ

                 91 ،11 ایس

 111 گمایس

 119 )صحرا( نایس

 ش

                611 شام

                111، 161 شرکت انتشار

 19 ایتالیآل شرکت

 316 ادیسافشرکت 

، 319، 313، 311 نفت شرکت

331 ،331 ،333 

 161 نوپادشرکت 

 یو شکور یسال صبور شصت

 11، 11)کتاب( 

 391 سیدموکل ریشمش

 611 یمل تیامن یشورا

 انیدانشجو یانجمن اسالم یشورا

  391، 391 و کانادا کایدر آمر

، 115، 111، 163 انقالب یشورا

113 ،116 ،111 ،119 ،111 ،

111 ،191 ،111 ،311 ،316 ،

311 ،331، 661، 

 619، 111 سلطنت یشورا

، 166، 163، 116، 91 ،19 یشورو

161 ،111 ،111 ،111 ،113 ،

119 ،111 ،351 ،331 ،336، 

611 ،691               

 333، 331، 311، 111 ،99 رازیش

 ،311 ،311، 361، 353 عهیش

319 ،311 ،311 ،315 ،311 ،391 

 111 کاگویش

 ص

                151 ،93 ،11)کتاب(  نور فهیصح

، 395، 111، 153، 111 صفوان

616 

 311 هیصفو

 ط

 19 طرابلس

 ع

، 136، 133، 131، 135، 191 عراق

131 ،111 ،111 ،113 ،395 ،
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611 ،611 ،613 ،616، 611 ،619 ،

631، 661، 691 ،111، 111      

، 111، 361، 169 یسعود عربستان

119 ،311 ،611 ،611 ،611 ،

611 ،635              

  311، 361 زهرا عزاخانه

 ف

 56 الفتح

، 139، 131، 131، 111 فرانسه

161 ،161 ،161، 111 ،116 ،

116، 311، 391 ،611 

 391 فرانکفورت

                  91 یاورلفرودگاه 

، 311، 161، 139، 119 نیفلسط

311 

 519 )کتاب( انقالب ناصر فلسفه

 111 )کتاب( یاسیس فلسفه

 ،111، 613 ،636، 511 نیپیلیف

113، 111       

 ق

 311 قاجار

                115 رهیالجز قرارداد

 116قزوین 

 ،111 ،113، 99، 11 ،11، 11 قم

115 ،111 ،316 ،615، 115               

 ك
                111، 91)کتاب(  رانیا در گ ب کا

                 111، 111 زهیال کاخ

                  111 یدادگستر کاخ

  616، 611 دیسف کاخ

                  111 گلستان کاخ

                 111 ،96 کاشان

                  111 کاشانک

  361، 366 داو یپزشک کالج

                  93 کانادا

  315، 193 رانیا سندگانینو کانون

، 311، 361، 363، 361 یکراچ

311 ،316 

 319، 111 کرمان

  331، 311، 116، 111 کرمانشاه

                111 یشمال کره

 311 ریکشم

  361، 331 اعتصابات میتنظ تهیکم

 313 دفاع از حقوق بشر تهیکم

و  یندگینما اتیو ه یمرکز تهیکم

 611 وسائل مخابرات

 113 نفت تهیکم

                611 تاور ونیسیکم

، 139، 131 دیویکمپ د کنفرانس

161 ،169 ،115 ،111 ،111  
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 ،635، 631 گوادلوپکنفرانس 

631، 631، 639 ،661، 611 ،111، 

111 ،111       

                631 کوبا

 311 1199یکودتا

، 13 ،11 ،11 ،63، کویتی تیکو

16، 11، 19 ،13، 95، 91، 111، 

111 ،131 ،311 ،395 ،611 ،

613 ،611 ،611  

 115 زکیکهر

 گ

  336، 196 گچساران

                116 ،113، 111 گرگان

 115 یاسالم مؤتلفه گروه

 116 النیگ

 ل

 196 الوان

، 311، 315، 311، 366 الهور

311 ،315 ،656                

 ،111، 111، 139، 131 لبنان

615، 611، 611، 619 ،115            

 315، 311، 539، 531 لکنهو

، 363، 196، 111، 131، 111 لندن

319 ،611                

، 611، 611، 561، 115، 16 یبیل

111              

 م
                653 القران ترجمانماهنامه 

 یاجتماع یتی)مکتب ترب متاع

 161 (یعمل

               111، 661 خلق نیمجاهد

                669 خبرگان مجلس

 111 یمل یشورا مجلس

               611 ،669 موسسان مجلس

 111 میتا مجله

                  131 ایدن مجله

                  131 رزم مجله

               111، 111 ییهوا هانیکمجله 

                  131 مردم ماهانه مجله

               116 ،693 رفاه مدرسه

              116 ،696 ،693 یعلو مدرسه

 55، 51 الزهرا نةیمد

                661 نهیمد

 311 نیالمسلم مرکز

 395 و اطالعات صفوان تیامن مرکز

 311 منصوره یجماعت اسالم مرکز

                651 لندیمر

 196 مانیسل مسجد

                  111 قبا مسجد

 331، 91 مسکو

                611، 119، 111، 111 مصر

 569 اعظم مراکش یمفت
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دانشگاه  انهیخاورم قاتیتحق موسسه

 611 کاگویش

 11 هانیک مؤسسه
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، 511( کتاب) رانیدر ا زمیونالیناس

511 

 163 ایبینام

 : در بسیاری از صفحات کتابنجف

، 631، 615، 11 مجاهد امیپنشریه 

111              

: در بسیاری از صفحات لوشاتو نوفل

 کتاب

 ،11، 51، 16، 13 یآزاد نهضت

11، 16 ،91، 111، 111، 111 ،

136 ،131، 161، 163، 166 ،161 ،

161 ،169 ،111، 116 ،119 ،

191 ،311 ،315 ،311 ،315 ،

311 ،311 ،313 ،311 ،391، 

613 ،631 ،665، 111 ،113، 

111 ،119 ،111 ،111 

 ستیالیخداپرستان سوس نهضت

116 ،315   

 313 کالیراد نهضت

                  69 تیروحان نهضت

                  69 ینیخم یمنها تیروحان نهضت

 116، 161، 69 یمقاومت مل نهضت

 331 اهواز نیرام روگاهین

 195 یوجرسین

 195 وراشلین

، 116 ،113، 11 ،13، 11 ورکیوین

135، 133، 661 

 و
، 611، 611، 616، 131 واشنگتن

611 ،611، 636 ،661، 661، 611 ،

111  

 611 وتا

                  111، 111 یورسا

 111 )کتاب( هیفق تیوال

                 11، 11 روسیسا ونس

                631 تنامیو

 ه
                 111 ،19 هامبورگ

 61، 61 دارالسالم هتل

                  63 دارالسالمهتل 

 311 تیزنح هتل

 31 شط العرب بصره هتل

 111، 111 ستیاکونومهفته نامه 

 لندن نگیمورن یماندهفته نامه 

115 
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، 131، 131، 136، 131 ،113 هلند

111 ،396  
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، 366، 361 یهندوستان، هند هند،

311 ،311 ،315 ،311 ،319 ،
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 391 کنیپان امر یمایهواپ
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