
  محمدرضا کائینی 
28 س�ال پی�ش در چنی�ن روزهايي، جامع�ه ايران 
ش�اهد س�قوط رئیس جمهوري بود که چندي پیش 
از آن با آراي�ي ب�اال او را به اين س�مت انتخاب کرده 
بود. طبع�اً براي نس�ل هاي آينده جاي اين پرس�ش 
خواهد بود که بني صدر از چه روي چنین سرنوشتي 
ياف�ت؟ مقالي ک�ه پی�ش روي داريد، در پي پاس�خ 
ب�ه اين پرس�ش اس�ت. امی�د آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
  تالش براي جلب اعتماد انقالبیون

ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور ايران ازجمله 
چهره هايي بود كه همراه امام)ره( به ايران بازگش��ت. وي 
از همان ابت��دا رؤياي رهبري ايران را در س��ر داش��ت اما 
تفاوت ديدگاهش با اصل انقالب از همان ابتداي فعاليت 
سياسي اش آش��كار بود. او با سلسله س��خنراني هايي در 
دانشگاه صنعتي شريف و مناظره  با بابك زهرايي رهبر گروه 
مائوئيستي توانس��ت خود را در نزد مردم به عنوان فردي 
انقالبي و پايبند به آرمان هاي امام معرفي كند و به عضويت 
شوراي انقالب درآيد. وي پس از عضويت در اين شورا در 
مرداد ماه سال 58 از سوي مردم تهران به عضويت مجلس 
خبرگان قانون اساس��ي درآمد اما ب��ا عضويت در مجلس 
خبرگان به مخالفت با تصويب دو اصل اختيارات ولي فقيه و 
شرايط عمومي و اختصاصي رئيس جمهور در قانون اساسي 
پرداخت. بني صدر معتقد بود براي رئيس جمهور ش��دن 
نيازي به التزام به دين نيس��ت و همان شرط مدير و مدبر 
بودن كفايت مي كند. عالوه بر اين وي خواس��تار تصويب 
قوانيني بود كه اختيارات بيشتري به رئيس جمهور داده 
شود! درواقع تالش او براي هموار ساختن مسيرش در قدم 
بعدي � كرسي رياست جمهوري � بود. البته روحيه انقالبي 
و خوش باوري باعث مي شد در آن روزگار كسي به رفتار و 
گفتار وي شك نبرد. بني صدر كه به دنبال پستي در دولت 
 موقت بود با مخالفت مهندس بازرگان روبه رو شد. مهندس 
بازرگان به عملكرد وي خوش بين نبود و به عنوان رئيس 
دولت موقت درباره ع��دم انتخاب بني صدر به عنوان يكي 
از وزرايش در خاطراتش نوشته  است: »در يكي از روزهاي 
اول تش��كيل دولت موقت امام راحل پرسيدند: وزارتي را 
براي آقاي بني صدر در نظر گرفته ايد؟ در جواب گفتم كه 
بنده مي ترسم به كسي كه سابقه اداره يك مكتبخانه را هم 
ندارد وزارتخانه بدهم. همچنين به امام عرض كردم، بنده از 
زماني كه جزو دانشجويان جبهه ملي در دانشكده حقوق بود 
آشنايي مختصري با او پيدا كردم و آنچه شاخص ديده ام اين 

است كه اهل همكاري نيست و هيچ كس را قبول ندارد. «
  تسخیر سفارت و لو رفتن اسناد همكاري با سیا

ديدار برژينس��كي با مهدي بازرگان و ابراهيم يزدي در 

دهم آبان ماه سال 58 باعث ش��د دانشجويان پيرو خط 
امام سيزدهم آبان ماه سفارت امريكا در تهران را به اشغال 
خود درآورند. مهندس بازرگان كه اين اقدام را با قوانين 
بين المللي مغاير مي دانست دو روز پس از اين واقعه همراه 
با ديگر اعضاي دولت موقت همگي استعفاي خود را اعالم 
كردند. به همين سبب حضرت امام)ره( طي حكمي اداره 
كشور را به شوراي انقالب سپردند. در اين دوره براساس 
طرح ادغام دولت موقت و ش��وراي انق��الب بني صدر به 
عنوان معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي انتخاب ش��د. 
البته در بخشي از اسنادي كه دانشجويان پيرو خط  امام از 
سفارت امريكا به دست آوردند مشخص شد كه از مدت ها 
قبل ابوالحسن  بني صدر با سازمان سيا همكاري داشته 
است. به عنوان نمونه در بخش��ي از اسناد به دست آمده 
نوش��ته: »بني صدر تمايل همكاري با ما را دارد و داراي 
ثمره مثبت اس��ت. وي منتظر خروج خميني از صحنه 
سياست است. بني صدر، خميني را خطاكار مي داند، ولي 
اگر احساس كند رژيم به نفع او پيش نمي رود عليه رژيم 

توطئه خواهد كرد. . . «
  مالقاتي براي رأي بیشتر در انتخابات

ابوالحس��ن بني صدر كه همواره قصد داشت مرد شماره 
اول كشور باش��د، تصميم گرفت در نخستين انتخابات 
رياست جمهوري كشور شركت كند. وي پيش از شركت 
در انتخابات در مقام وزير اقتصاد و دارايي براي فريب مردم 
و رأي آوري بيش��تر طي مصاحبه اي به شرح تصميمات 
اقتصادي كش��ور پرداخت و عالوه بر مل��ي اعالم كردن 
تجارت خارج��ي و واردات، اعالم كرد كه به��ره از نظام 
بانكي حذف مي ش��ود! بني صدر عالوه بر اين مصاحبه با 
درج مقاالتي در باب اقتصاد كشور و مشكالت معيشتي 
به خوبي توانس��ت در ميان مردم محبوبيت كسب كند. 
نهايتاً بني صدر س��ه روز پ��س از آن مصاحب��ه به ديدار 
امام)ره( رفت و پس از بازگشت اينطور وانمود كرد كه اين 
ديدار دليل شركتش در انتخابات شده است. درحالي كه 
اينطور نبود و خودش هم در خاطراتي كه س��ال ها پس 
از فرارش منتشر ساخت اقرار كرد كه: »با آقاي خميني 
صحبت كردم، ايش��ان گفتند نمي ش��ود رئيس جمهور 
بشوي؛ يكي اينكه مخالف واليت فقيه هستي. دوم اينكه 
مخالف مالكيت خصوصي هستي و هم اينكه مخالف اين 

هستي كه روحانيت در دولت باشد. « 
  تالش براي معرفي رئیس جمهور

بني صدر كه از هر فرصتي استفاده مي كرد تا خود را در نگاه 
مردم مورد تأييد امام جلوه دهد نهايتاً توانست در بهمن ماه 
1358 با 11 ميليون رأي به عنوان نخستين رئيس جمهور 
جمهوري اسالمي ايران انتخاب شود اما به محض آن كه بر 
كرسي رياست جمهوري نشست به اتكای رأيي كه آورده 

بود، سعي كرد با ايجاد جنگ رواني عليه نيروهاي انقالب 
و ايجاد اختالف و دودستگي بين مسئوالن، خط اصيل 
انقالب را تضعيف كند. روزنامه انقالب اسالمي كه پس از 
پيروزي انقالب تأسيس و توسط دوستانش منتشر مي شد 
نيز تريبون خوبي براي دام��ن زدن به اين اختالفات بود. 
البته اين روزنامه خردادماه سال 1360 به دستور دادستان 
انقالب اسالمي مركز به دليل »نشر مقاالت تشنج زا و مخل 
به مباني اسالم و حقوق عمومي جامعه نوپا و انقالبي مردم 

مسلمان ايران به ويژه در زمان جنگ« توقيف شد. 
حزب جمهوري كه كم و بيش با حقيقت رئيس جمهور 
آشنا بود، تالش بسياري كرد كه اين حقيقت را بر همگان 
عيان سازد. اين مسئله در حالي بود كه بني صدر تالش 
مي كرد نمايندگان دوره اول مجلس از جريانات و احزاب 
موافق وي باشند. اما ائتالف نيروهاي خط امامي همچون 
حزب جمهوري، جامعه روحانيت، هيئت هاي مؤتلفه و 
سازمان مجاهدين انقالب و. . . برنامه هاي او را با شكست 
مواجه ساخت. اختالف بني صدر با نمايندگان مجلس از 
آنجا آغاز شد كه آنان با گزينه اول وي براي نخست وزيري 
مخالفت كردند. احمد س��المتيان نخستين كانديداي 
بني صدر براي اين س��مت بود. پس از آن بني صدر براي 
تحت تأثير قرار دادن مجلس و م��ردم در نامه اي به امام 
درخواست نخست وزيري سيداحمد خميني را كرد. البته 
اين درخواست با مخالفت امام روبه رو شد و ايشان در اين 
رابطه فرمودند: »بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدي 

اين امور شوند. «
  همگرايي ب�ا امريكا و پیش�برد عملیات پنجه 

عقاب
دولت امريكا ب��راي آزادي گروگان هايش كه در ماجراي 
تسخير سفارت امريكا بازداشت شده بودند، به اقدامات 
بني صدر و اعمال فشار سياسي و اقتصادي دل بست ولي از 
اين ترفند به نتيجه مطلوب نرسيد. لذا كارتر، رئيس جمهور 
امريكا دس��تور انجام عملياتي به نام پنجه عقاب را براي 
آزادس��ازي نيروهايش صادر كرد. از جمله اقداماتي كه 
در داخل ايران براي تحقق اي��ن عمليات صورت گرفت 
اين ب��ود كه برخ��ي فرماندهان ارتش ك��ه تحت فرمان 
بني صدر بودند در پوشش راداري كشور اختالالتي پيش 
آورند. عالوه بر اين طبق اسناد به دست آمده و بر اساس 
امريه ش��ماره 256- 16- 412 م��ورخ 59/2/3 از حوزه 
معاونت عملياتي و پدافند هوايي، توپ هاي 23 ميليمتري 
ضدهوايي مستقر در تهران، شيراز، مشهد و بابلسر با كليه 
تجهيزات براي رفع خطر كامل از عمليات امريكا به عنوان 
مأموريت از منطقه دور و توپ ه��اي ضدهوايي فرودگاه 
مهرآباد و پادگان منظريه قم نيز به طور كامل برداش��ته 
ش��دند. طبق اين عمليات قرار بود نظاميان امريكايي به 

ابوالحس�ن بني ص�در ب�ه محض آن 
ک�ه ب�ر کرس�ي رياس�ت جمهوري 
نشس�ت به ات�كاء رأيي ک�ه آورده 
بود، س�عي کرد با ايجاد جنگ رواني 
علی�ه نیروه�اي انق�الب و ايج�اد 
اختالف و دودستگي بین مسئوالن، 
 خط اصی�ل انق�الب را تضعیف کند

21خرداد ماه در پي صدور حكم برکناري 
ابوالحسن بني صدر از مقام فرماندهي کل 
قوا و مخفي شدن وي، سازمان مجاهدين 
خلق در اطالعیه اي رس�مًا مس�ئولیت 
دف�اع و حفاظت از ج�ان بني ص�در را 
بر عهده گرف�ت و در 23 خ�رداد ماه به 
حمايت از بني ص�در و مخالفت با حزب 
جمهوري اسالمي، تظاهرات بزرگي در 
ورزش�گاه امجديه برگزار ک�رد که اين 
مراسم به زد و خوردهاي شديدي کشید

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5683 | 1440 ش��وال 21  | 1398 تی��ر 4 سهش��نبه

اولین رئیس جمهوري اسالمي ايران از اوج تا افول

روايت يك سقوط

ان
جوي

ش
 دان

و با
و گ

ت 
 گف

 در
در

ی ص
ن بن

س
لح

بوا
و، ا

شات
 لو

فل
 نو

.13
57

  

س
اري

ه پ
ار ب

 فر
س از

ی پ
جو

د ر
عو

مس
ر و 

صد
ی 

ن بن
حس

وال
1. اب

36
0    

  شاهد توحیدي
بي ترديد گفت وشنودهاي 
واح��د تاري��خ ش��فاهي 
دانشگاه هاروارد، نقشي 
درخ��ور در تاريخ نگاري 
معاص��ر خواهد داش��ت. 
صرفنظ��ر از رويكرده��ا 
س��وگيري هاي  و 
و  مصاحبه كنن��دگان 
مصاحبه ش��وندگان، اين 
واحد توفيق يافته اس��ت تا با عده اي به گفت وگو 
بنش��يند كه در جاي ديگر خاط��رات خود را بيان 
نك��رده و در اين باره چيزي ننگاش��ته اند. ش��اپور 
بختيار در زمره گفت وگوش��وندگان هاروارد است 
كه نتيجه مصاحبه او، در كتاب��ي در اروپا و امريكا 
و نيز ايران منتشر شده اس��ت. ديباچه نويس اين 

گفت وشنود در ابتداي آن آورده است:
»ش��اپور بختيار نامي آش��نا براي آناني است كه 
ماه هاي آخر عمر رژيم پهل��وي و پيروزي انقالب 
اسالمي را درك كرده اند. آنها خوب به ياد دارند كه 
در آن ماه ها و روزها طوفان سركش انقالب با قدرت 
تمام به پيش مي تاخت و همه موانع را از سر راه كنار 
مي زد و ديگر به همه مس��لم و قطعي شده بود كه 
شاه رفتني و رژيم افتادني است. در آن شرايط كه 
همه يكصدا به شاه و حكومتش نه مي گفتند، شاپور 
بختيار به كمك شاه ش��تافت و با اشتياق پذيراي 
نخست وزيري شد. پست و مقامي كه ديگر تقريباً 
هيچ خريداري نداشت. بختيار با اين اقدام عجيب 
خويش نشان داد كه سخت دلبسته قدرت است، 
اگرچه اين قدرت فقط روي كاغذ باشد يا رو درروي 
اكثريت قريب به اتفاق مردم و حتي هم مس��لكان 
سياسي قرار بگيرد. او بدون ترديد مي دانست مرد 
آن ميدان نيست و كاري از او برنمي آيد، اما با اين 
همه دم را غنيمت ش��مرد و نام خود را در ش��مار 
نخست وزيران ايران ثبت كرد. به زودي شعارهاي 
ضدبختيار به ساير ش��عارهاي انقالبي مردم اضافه 
شد و او را مضحكه عام و خاص ساخت. عمر كابينه 

بختيار از 37 روز تجاوز نك��رد و در روز 22 بهمن 
سال 1357 ابتدا مخفي شد و چندي بعد مخفيانه 
به فرانس��ه گريخ��ت. بختيار در خ��الل گفت وگو 
با پروژه تاريخ ش��فاهي دانش��گاه هاروارد بس��يار 
عصباني به نظر مي رسد. او به زمين و زمان مي تازد 
و به همه بد مي گويد. از رهبران انقالبي ايران گرفته 
تا دوستان و هم مسلكان قديمي خويش. او همه را 
مقصر مي شمارد، زيرا نگذاشته اند آرام بر صندلي 
نخست وزيري تكيه زند و كشتي طوفان زده ايران را 
به ساحل نجات برساند. بختيار به قدري عصباني و 
رنجيده خاطر است كه در بيشتر موارد پا را از جاده 
ادب بيرون مي گذارد و از اشخاص مختلف با القاب 
بد و واژه هاي توهين آميز ياد مي كند. ناشر ضمن 
آنكه خود را مقيد به حفظ امان��ت مي داند و تمام 
گفته هاي بختيار را عين��اً آورده، اما در عين حال 
در موارد معدودي )حداكث��ر 20 كلمه( كلمات و 
واژه هاي س��خيف و ب��ه دور از ادب را حذف كرده 
اس��ت. موارد مورد نظر در متن با عالمت )...( و در 

پاورقي با عالمت ]...[ مشخص شده اند.«
  عوامل اجرايي اين پروژه در مقدمه ديگري كه در 
آغاز اين اثر آمده، درباره چندوچون اخذ خاطرات 

برخي رجال سياسي آورده اند:
»در آغاز طرح فهرست اسامي نزديك به 350 نفر 
كه براي مصاحبه در نظر گرفته شده بودند تهيه 
ش��د. صورت مزبور تقريباً رهبران تمام گروه ها، 
احزاب و نهادهاي سياس��ي را ش��امل مي ش��د. 
دقيق تر بگوييم فهرس��ت مزبور اس��امي اعضاي 
خاندان پهلوي، تمام نخس��ت وزيران پيش��ين، 
اعضاي مهم هيئت دولت و ق��وه مقننه و قضايي 
رس��انه هاي گروه��ي و بخش خصوصي، س��ران 
عشاير و احزاب سياسي و گروه ها، شخصيت هاي 
مخالف رژيم پيشين از جمله كساني كه در دولت 
جمهوري اسالمي ش��ركت كرده بودند، افسران 
عالي رتب��ه نيروهاي مس��لح، مأم��وران بلندپايه 
س��اواك و رهبران و ديپلمات ه��اي خارجي كه 
در رويدادهاي سياس��ي ايران نق��ش عمده اي را 
بازي كرده بودند در بر مي گرفت. مصاحبه با تمام 
كساني كه نام آنان در فهرست مقدماتي آمده بود، 
نه امكان داشت و نه براي مقاصد ما ضروري بود. 
از اين رو ما با شمار كمتري كه 132 نفر مي شدند 

مصاحبه كرديم...«

 نظري بر مصاحبه تاريخي 
دانشگاه هاروارد با شاپور بختیار

عصبانيت و ديگر هيچ!
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وسيله بالگردهايشان در منطقه دورافتاده اي نزديك 
صحراي طبس فرود آيند و از آنجا عمليات را آغاز كنند 
اما طوفان شن سبب به هم خوردن و آتش گرفتن يك 
دو بالگرد شده و كل عمليات ناكام  ماند. نكته جالب 
توجه اين بود كه در چنين شرايطي بني صدر پيش از 
رسيدن نيروهاي نظامي كش��ور به منطقه و بررسي 
اسناد، دستور بمباران بالگردهاي سالم به جا مانده در 
طبس را داد و بعد در توضيح علت اين اقدام گفت: »به 
چند دليل اين كار مي بايست صورت مي گرفت. اوالً 
رادارهاي ما را مستشاران امريكايي كه در زمان رژيم 
شاه در ايران بودند، كار گذاشته اند. بنابراين تكنيك آن 
كامالً براي آنها روشن است، درنتيجه مي دانند چگونه 
از مرزها بگذرند كه رادارها نتوانند آنها را شناس��ايي 
كنند. ثانياً هواپيماهاي ما نيز از نوع امريكايي هستند 
و امريكا به هر حال به تكنيك و اسرار آنها آشنايي دارد 
و از آنجا كه احتمال زيادي براي اقدام به عملياتي براي 
از بين بردن هلي كوپترها از جانب امريكا با پوش��ش 
هوايي خود مي رفت، دس��تور اين عمليات داده شد. 
اين عمل براي اين بود كه هلي كوپترها از كار بيفتند و 

نتوانند از كشور خارج شوند!« 
  14 اسفند آغاز ماجراي دوقطبي سازي

14 اسفندماه سال 59 بني صدر در راستاي جداسازي 
مسيرش از انقالب و همكاري با نيروهاي معاند انقالب 
همچون مجاهدين خلق تصمي��م گرفت مصادف با 
سالروز درگذش��ت دكتر محمد مصدق در دانشگاه 
تهران ميتينگي ترتيب دهد تا از نقش تاريخي مصدق 
سخن بگويد. در برپايي اين اجتماع گروه هاي بسياري 
نظير حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران، كانون 
توحيدي اصناف، جامعه بازرگانان و اصناف، جمعيت 
زنان تهران و. . . با صدور اعالميه موافقت خود را اعالم 
كردند. اما در مخالفت با اين اق��دام عده اي از مردم و 
طرفداران حزب جمهوري با در دست داشتن عكس 
مصدق كه در حال بوس��يدن دست ثريا بود به محل 
ميتينگ رفته و به شعار دادن عليه مصدق پرداختند. 
آن روز بني صدر س��خنراني را اينطور آغاز كرد: »در 
اين جهان كه ما هستيم دو نوع ديد از رهبري وجود 
دارد، يك رهبري بر اين باور است كه خود مي بايد به 
جاي يك ملت تصميم بگيرد و خود مي بايد سرنوشت 
مردم را هرطور كه خواست تعيين بكند. اين رهبري، 
رهبري هاي ديكتاتورمآبانه، در گذشته و حال تاريخ 
بش��ر هس��تند و مصدق از اينگونه نبود زيرا از نظر او 
رهبري خدمتگزاري مردم و اجراي خواس��ت و اراده 
مردم است. « س��ازمان مجاهدين كه نقش اصلي را 
در ش��كل گيري درگيري هاي آن روز داشت با دادن 
شعارهايي به تحريك جريانات و مردم پرداخت. پس از 
آن بني صدر به جاي آنكه برا ي آرامش فضا تالشي كند 
از مردم خواست كه حزب اللهي ها را از دانشگاه بيرون 
كنند و اين آغاز ماجراي دوقطبي سازي در جامعه بود. 
شدت وقايع آن روز به حدي بود كه آيت اهلل گلپايگاني 
طي تلگرافي به امام فرمودند: »اختالفات و برخوردها 
و درگيري هاي اخير موجب نگراني ش��ديد است. با 
توجه به وضع بسيار حساس كشور و جنگ تحميلي و 
توطئه هاي بيگانگان اقدام سريع حضرتعالي در اطفاي 
اين نايره قبل از بروز فتنه ه��اي خطرناك و حوادث 
غير قابل پيش بيني به نظر حقير الزم است.« امام نيز 
در جواب تلگرافي فرستادند و فرمودند: »... به جنابعالي 
و عموم ملت شريف اطمينان مي دهم كه با خواست 
خداوند تعالي با اينگونه مخالفت هاي با اسالم برخورد 
شديد خواهد شد و به دستگاه قضايي گفته ام كه قضيه 
را تعقيب و مجرمين و محركين را شناسايي و محاكمه 
كنند و نتيجه را به اينجانب اطالع دهند. . . بايد گروه ها 
و دسته هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند كه 
من با احساس تكليف با آنان برخورد اسالمي مي كنم و 

به شرارت هاي ضد اسالمي خاتمه مي دهم. «
  تئوري واگ�ذاري زمین و گرفت�ن زمان در 

جنگ!
ازجمله مواردي كه در تاريخ انقالب اس��المي رنگ 
و بوي خيان��ت بني صدر را به خوبي عيان مي س��ازد 
عملكرد وي در دوران دفاع مقدس به عنوان فرمانده 
كل قوا و رياست  شوراي عالي دفاع است كه با مطرح 
كردن نظريه »واگذاري زمين و گرفتن زمان« و بيان 
مس��ائل اختالفي با نهادهاي انقالبي ازجمله س��پاه 
از ارس��ال تجهيزات براي دفاع از شهرها خودداري 
كرد، باعث اش��غال خرمش��هر و برخي از شهرهاي 
مرزي جنوب و غرب كشور ش��د. شهيد كاظمي در 
اين خصوص گفته است: »از لحاظ مهمات جنگي، 
در زماني كه بني صدر فرمانده��ي كل قوا را بر عهده 
داشت مشكالت ما بس��يار زياد بود. من خودم نامه 
آقاي بني صدر را ديدم كه نوشته بود به سپاه مهمات 
ندهيد. « ضعف و عدم مديريت بني صدر در رويارويي 
با مسائل جنگ و باال گرفتن اعتراضات در جبهه هاي 
جنگ سبب شد كه امام در 20 خرداد 1360 او را طي 

پيامي از فرماندهي نيروهاي مسلح بركنار كند. 
  آغاز زندگي مخفي

21 خرداد ماه در پي صدور حكم بركناري ابوالحسن 
بني صدر از مقام فرماندهي كل قوا و مخفي ش��دن 
وي، س��ازمان مجاهدين خلق در اطالعيه اي رسماً 
مسئوليت دفاع و حفاظت از جان بني صدر را بر عهده 
گرفت و در 23 خرداد ماه به حماي��ت از بني صدر و 
مخالفت با حزب جمهوري اسالمي، تظاهرات بزرگي 
در ورزش��گاه امجديه برگزار كرد. البته اين مراس��م 
به زد و خوردهاي ش��ديدي كش��يد لذا ب��ا توجه به 
اقدامات تفرقه انگيز رئيس جمهور و همكاري اش با 
سازمان هاي معاند نظام 26 خرداد طرح دو فوريتي 
»بررسي كفايت رئيس جمهور« در مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رس��يد. سازمان مجاهدين خلق 
نيز در همان روز با انتش��ار اطالعيه اي تحت عنوان 
»مردم تهران آماده نجات جان دكتر بني صدر باشيد« 
هواداران خود را به حمايت جدي از بني صدر به بهانه 

»نجات جان« وي دعوت كرد. 
  همبس�تگي انقالبی�ون در براب�ر جري�ان 

انحرافی
 فرداي آن روز آيت  اهلل  دكتر بهش��تى رئيس ديوان 

عالى كشور طى مصاحبه مطبوعاتى ضمن توضيح 
ابعاد حقوقى و قضايى رس��يدگى به كفايت سياسى 
رئيس جمهور و نحوه اجرای قانون، از افراد و گروه هايى 
كه به عنوان حمايت از رئيس جمهور در دام آشوبگری 
افت��اده بودند دعوت ك��رد به آغوش نظام اس��المى 
بازگردند. ايش��ان در اين مصاحب��ه مي فرمايند: ». 
. . جوان ها با چش��مان ب��از و با دق��ت هرچه تمام تر 
درباره گفته ها و عملكردهای افراد و گروه ها مطالعه 
كنند و همانطور كه حق  پرس��تى و عدالت دوستى و 
اسالم دوستى و خدادوستى آنها ايجاب مى كند، راه 
صحيح را بشناسند و انتخاب كنند. اميد ما اين است 
كه. . . آنها هم فرصت را مغتنم بشمارند، مبادا از روی 
ناآگاهى و بى  توجهى به بيراهه برون��د. . .  آرزوی ما 
اين اس��ت كه همه مردان و زنان متدين دلسوخته و 
همه جوانان، دختران و پس��ران عالقه مند و پاك و 
دلسوخته، موقعيت زمان را خوب درك كرده و توجه 
داشته باشند كه اين انقالب اسالمى با شركت همه آنها 
هرچه سريع تر بتواند مراحل پيشرفت را يكى پس از 
ديگری طى كرده و به صورت يك نهاد استوار در تغيير 

وضع كلى جهان و تاريخ عصر ما، مؤثر واقع بشود. «
در چنين ش��رايطي امام خميني به مناس��بت نيمه 
ش��عبان در 28 خردادماه در پيام مهمي خاطرنشان 
كردند ». . . امروز و روزهای آينده، روز شكست جريان 
دشمنان قسم خورده اسالم است. روز شكست فرد يا 
افراد نيست. روز شكس��ت جريانى است كه به اسالم 
معتقد نيستند و اگر هم باشند، مسلماً تا حدودی است 
كه با قوانين غرب برخورد و مخالفتى نداشته باشد. . . روز 
شكست جريانى است انحرافى كه حضور به موقع شما، 
پايه های آن را لرزاند و فروريخ��ت. . . من خوب درك 
مى كنم كه حضور شما در اين روزهای حساس به چه 
معنايى است، و به اميد پيروزی نهايى شما بر دشمنانتان 
روزشماری مى كنم. . . افسران، درجه داران و سربازان 
رشيد اسالم، شما خوب مى دانيد كه منافقين، كه امروز 
به عنوان طرفداران پروپاقرص »بعضى ها« اطراف آنها 
را گرفته اند، و به بهانه طرفداری از آنان دست به انفجار و 
درگيری مسلحانه مى زنند، و هر روز در گوشه  ای تشنج 
مى آفرينند، همان  ها بودند كه از روز اول شعار »انحالل 
ارتش« را سر مى دادند. من با قدرت ملت دالور، مقابل 
ضدانقالب كه تصميم گرفته است بعضى از افراد را بهانه 
قرار داده و عليه ش��ما هر روز دست به اغتشاش بزند، 
خواهم ايستاد.  . . ش��ما مردم عزيز، هوشيار باشيد و 
آرامش خودتان را حفظ كنيد. . . و با حضور دائمى خود، 

كيد هرج و مرج  طلبان را خنثى كنيد. . . «
  صف آرايي مردم در برابر حامیان بني صدر

در راس��تاي وحدت نيروه��اي انقالب ب��راي عزل 
بني صدر آيت اهللهّ  خامنه ای نيز در مراسم نماز جمعه 
تهران كه 29 خردادماه برگزار ش��د ب��ه بيان داليل 
س��قوط بنى  صدر پرداختند. اين سخنان باعث شد 
بس��ياري از مردم در تجمع  ه��ا و تظاهرات مختلف 
سراس��ر كش��ور از اق��دام مجلس حماي��ت كنند و 
خواستار عزل و محاكمه بنى صدر شوند. لذا سازمان 
مجاهدين خلق در بيانيه اي رسماً حركت مسلحانه 
عليه جمهوري اس��المي ايران را اعالم كرد و سي ام 
همان ماه اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق، 
فدائيان خلق، پيكار و حزب رنجبران در خيابان هاي 
تهران و چند شهرستان در حمايت از بني صدر دست 
به تخريب، قتل، غارت، آش��وب و آتش سوزي زدند 
كه اين اقدامش��ان منجر به درگيری های پراكنده و 
خشونت باری در برخى شهرها بين طرفداران بنى صدر 
و س��ازمان مجاهدين خلق با مردم شد. خبرگزاري 
رويترز در گزارش اين حوادث نوشت: »حدود 3 هزار 
نفر از افرادي كه به سازمان چريكي مجاهدين خلق 
تعلق دارند خيابان ها را بستند و تعدادي اتومبيل و 
موتورسيكلت را آتش زدند و عليه حكومت اسالمي 
به شعار دادن پرداختند. « به گزارش روزنامه كيهان 
در آشوب هاي 30خرداد مجاهدين خلق و گروه هاي 
همراه در تهران و شهرستان ها، 16 نفر كشته و ده ها 
نفر مجروح ش��ده بودند. البته ص��داي امريكا تعداد 
كشته هاي آن روز را 30 نفر و مجروحان را 200 نفر 

اعالم كرد. 
  پايان کار رئیس جمهور متوهم

درنهايت 31 خردادماه آن س��ال اليحه عدم كفايت 
سياسي بني صدر از مقام رياست جمهوري، با 177 
رأي در مجلس شوراي اس��المي به تصويب رسيد. 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني رئيس مجلس شوراي 
اسالمي وقت نيز، 31 خردادماه طي نامه اي گزارشي از 
آراي نمايندگان مجلس راجع به عدم كفايت سياسي 
بني صدر را به اطالع حضرت  امام رساند. اول تيرماه 
1360 در پ��ي تصويب طرح عدم كفايت سياس��ي 
ابوالحسن بني صدر در مجلس شوراي اسالمي، فرمان 
عزل ابوالحسن بني صدر اولين رئيس جمهور اسالمي 
ايران توسط امام خميني، متعاقب نامه اي صادر شد. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
پس از رأي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس 
ش��وراي اس��المي مبني بر اينكه آقاي ابوالحس��ن 
بني صدر براي رياست جمهوري اسالمي ايران كفايت 
سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسالمي 

ايران عزل نمودم. 
- اول تيرماه 60 –

روح اهلل الموسوي الخميني 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نيز طرح قانوني آيين نامه 
بررسي عدم كفايت سياس��ي رئيس جمهور را كه به 
تصويب مجلس و ش��وراي نگهبان رسيده بود براي 
بني صدر ارسال كرد. اما دادستان انقالب اسالمي مركز 
اعالم كرد بني صدر مخفي شده و از محل سكونت وي 
هيچ گونه اطالعي در دست نيس��ت. بعداً معلوم شد 
كه او ابتدا در منزل دكتر ناصر تكميل همايون، عضو 
حزب ملت ايران و از دوستان قديمي بني صدر در ايران 
و فرانسه، مخفي شد و پس از چند نقل و انتقال و تغيير 
مكان، سرانجام از طريق حسين نواب صفوي، صاحب 
امتياز روزنامه انقالب اس��المي - كه رابط سازمان با 
دستگاه بني صدر بود- به مخفيگاهي رفت كه سازمان 

تدارك ديده بود. 


