
  محمدرضا كائيني
پدي��ده  بازش��ناخت 
ابوالحس��ن بني صدر و 
تكيه زدن وي بر مسند 
رياس��ت جمه��وري، 
از مدخل ه��اي مه��م 
بازخواني تاريخ انقالب و 
نظام جمهوري اسالمي 
است. اين رويداد كه در 
آغازين ساليان استقرار نظام به وقوع پيوست، نشان 
از آن داشت كه اين سيستم به رغم نوپايي خويش، 
ظرفيت مواجهه با تهديدها از جمله رويارويي با جبهه 
نسبتاً بزرگ و منسجم ضد انقالب را دارد و نهايتاً آن 
را به شكست مي رساند. اثر تاريخي- پژوهشي »امام 
خميني و مهار فتن��ه بني ص��در و منافقين« - كه 
توسط فاطمه نظري تأليف شده است و مركز اسناد 
انقالب اسالمي آن را منتشر كرده- در پي بازخواني 
اين بخش از تاريخ جمهوري اسالمي است. مؤلف در 

بخشي از ديباچه اين پژوهش چنين آورده است:
»يكي از مصاديق مديريت  مثال زدني امام خميني، 
نحوه برخ��ورد او با فتن��ه نفاق و بني صدر اس��ت. 
سيد ابوالحس��ن بني ص��در فرزند آي��ت اهلل نصراهلل 
بني صدر در س��ال 1312 در همدان متولد شد. او 
در سال 1342 به فرانس��ه رفت و با پيروزي انقالب 
اسالمي آنجا س��اكن ش��د. وي همراه حضرت امام 
خمين��ي در بهمن 1357 ب��ه ايران آم��د و خيلي 
سريع توانس��ت در امور حكومتي س��مت هايي را 
كسب كند. در اين زمان اولين اختالفات بني صدر 
با مجلس خبرگان بر س��ر دو اصل قانون اساس��ي 
يعن��ي اص��ل والي��ت فقي��ه و ش��رايط عمومي و 
اختي��ارات رئيس جمهور صورت گرفت. س��رانجام 
به  رغم تمامي مخالفت هاي بني صدر و همفكرانش 
اين اصول تصويب ش��د. هر چند انتظ��ار مي رفت 
مخالفت هاي بني صدر خاتمه يابد، اما وي همچنان 
بر اعتراضات خود ادامه م��ي داد. پس از اتمام اولين 
دوره رياست جمهوري و كسب اكثريت آرا از سوي 
بني ص��در وي در پ��ي برقراري حاكمي��ت و اثبات 

نظريات خود بين قواي حكومت و حتي در س��طح 
جامعه بر آمد. با شروع جنگ تحميلي بني صدر در 
مقام فرمانده كل قوا با سياست هاي نظامي سپاه و 
نيروهاي مردمي به مخالفت پرداخت. سياست هاي 
دفاعي بني صدر بيش��تر بر واگ��ذاري زمين تكيه 
داشت و سعي مي كرد تا از طريق اتكا به قدرت هاي 
خارجي مشكل جنگ را حل كند. پس از ناكامي هاي 
بني ص��در در فرآيند جنگ تحميلي پش��ت جبهه 
و عرصه سياسي، كش��ور محلي براي تنازعات وي 
با نيروهاي خط امام ش��د. اين بار به مدد منافقين 
كه قدرت ميليش��ياي جوان خود را بيش از اقتدار 
سپاه و كميته ها در ذهن بني صدر القا كرده بود... به 
جنگ امام آمد. سرانجام امام در 20 خرداد 1360 
طي حكمي به ستاد مشترك ارتش، رئيس جمهور 
را از فرمانده��ي كل ق��وا عزل ك��رد. در 31 خرداد 
1360 ط��رح عدم كفاي��ت سياس��ي بني صدر در 
مجلس شوراي اسالمي مطرح شد. همزمان با خلع 
بني صدر از رياست جمهوري سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( به بهانه حمايت از جان بني صدر جنگ 
مسلحانه را با هدف س��رنگوني جمهوري اسالمي 
آغاز كرد. كتاب امام خميني و مهار فتنه بني صدر و 
منافقين، در پنج فصل سازماندهي شده است. فصل 
اول به مفهوم فتنه، ويژگي ها و عوامل پيدايش آن 
در جامعه و همچنين جريان نفاق و سير شكل گيري 
آن در تاريخ اس��الم اختص��اص دارد. در فصل دوم 
با توجه به نق��ش محوري منافقي��ن و بني صدر در 
ش��كل گيري جريان نف��اق در س��ال هاي 1359 و 
1360 ابتدا به معرفي آنها و س��پس علل پيدايش 
جريان نفاق پس از انقالب اسالمي و شيوه هايي كه 
منافقين براي كسب مشروعيت و مقبوليت در نظام 
جمهوري اسالمي اتخاذ كردند، پرداخته ايم. فصل 
سوم به روند تكوين اتحاد ميان منافقين و بني صدر 
اختصاص يافته است. در اين فصل مواضع بني صدر 
و منافقين نسبت به يكديگر و رويدادهايي كه پس 
از انقالب به جريان اين اتحاد كمك كرد، بررس��ي 
شده اس��ت. در فصل چهارم نقش امام خميني در 
مهار فتنه نف��اق و مواضع ايش��ان در برخورد با اين 
جريان ارزيابي شده است. در فصل پنجم سرنوشت 
فتنه نفاق و اقداماتي كه سران فتنه پس از شكست 
در برنامه هاي خود در پيش گرفتند، بررس��ي شده 
است. كتاب با نتيجه گيري، اسناد و تصاوير مرتبط با 

موضوع كتاب خاتمه يافته است.« 
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  سمانه صادقي
ابوالحسن بني صدر )نخستين رئيس جمهور پس از 
انقالب كه نهايتًا از كشور گريخت( در جديدترين 
گفت وش�نودهاي اينترنتي خوي�ش، نكاتي را در 
باره دوران رياست جمهوري و فرار خويش مطرح 
ساخته اس�ت. در عيارس�نجي خاطره گويي هاي 
اخير وي، با دكتر جواد منصوري فعال و پژوهشگر 
تاريخ پيش و پس از انقالب اسالمي، گفت وشنودي 
انجام داده ايم كه نتيجه آن پيش روي شماس�ت. 

  
آشنايي شما با ابوالحس�ن بني صدر از چه 
دوره اي آغ�از ش�د و وي را با چ�ه خصالي 

شناختيد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. من در سال 1356 با تعدادي 
از كتاب هاي بني صدر در ايران - كه تيراژ نسبتاً زياد 
داش��ت و به س��رعت چاپ مي شد- آش��نا شدم. در 
آن زمان طبيعتاً حساس��يتي نس��بت به اينكه پشت 
اين قضيه چه جرياني هس��ت، نداش��تم، ولي به هر 
حال با استفاده از فضاي جديدي كه در سال 1356 
ايجاد شد اينگونه كتاب ها  توانستند به سرعت چاپ 
شوند. در اين فضا طبيعتاً كتاب هاي آقاي بني صدر 
به خصوص دو كتاب  »كيش ش��خصيت« و »جامعه 
توحيدي« هم در كشور مطرح ش��د. در سال 1357 
طبيعتاً بني صدر مقداري بيش��تر مطرح شد تا اينكه 
حضرت امام به پاريس رفتند. همزمان با حضور امام 
در پاريس، بني صدر صحبت ها و رفتارهايي مي كرد 
كه بحث برانگيز بود. اول اينكه خودش را مشاور امام 
معرفي كرد، دوم اينكه تلويحاً به خبرنگاران خارجي 
القا مي كرد من اولين رئيس جمهور ايران خواهم بود. 
از طرف ديگر سعي مي كرد خودش را به حضرت امام 
و به گروه هاي مبارز نزديك كند. من با مطالعه بعضي 
از صحبت هاي اين ش��خص و رفتارهاي��ي كه زمان 
حضور امام در پاريس داش��ت، حقيقت��اً به ماهيتش 

مشكوك شدم. 
علت شك ش�ما به بني صدر چه مسئله اي 

بود؟
علت اين بود كه ما در طول 150 سال گذشته كساني را 
ديده ايم كه خيلي ادعاي وابستگي به مبارزه و مبارزان 
مي كنند، ولي در عين حال تفكرات ليبراليس��تي و 
سكوالريس��تي دارند. اين نوع افراد معموالً آدم هاي 
غرب گرايي هستند كه سرانجام به سمت غرب گرايش 
پيدا مي كنند و مدافع غرب و به عبارت ديگر س��تون 
پنجم غرب در ايران خواهند بود. اين مطلب را من در 
آبان 1357 براي تعدادي از دوس��تانم مطرح كردم و 

طبعاً مورد قبول قرار نگرفت. 
دوس�تان ب�ه چ�ه عل�ت تحليل ش�ما را 

نپذيرفتند؟
اين تحلي��ل را نوعي بدبين��ي يا ضعف ش��ناختم از 
بني صدر تعبير مي كردند. به هر حال ايشان در بهمن 

1357به ايران آمد. 
ابراز نزديكي  بني صدر به حضرت امام و بيت 
ايشان واقعي بود يا صحنه سازي براي جذب 
مردم؟ چون گفته مي شود او با بيت حضرت 

امام رابطه خوبي داشته است؟
طبيعتاً يك فرد نفوذي بايد حتم��اً بتواند خودش را 
به هر نحوي به باالترين مقام و اطرافيان او برس��اند. 
او همچنين باي��د بتواند اطمينان آنه��ا را جلب كند 
تا از ارتباط با ش��خصيت هاي برجس��ته  نزد ديگران 
بهره برداري كن��د. بني صدر هم دقيق��اً همين كار را 
مي كرد. بنابراين نزديكي خودش به بيت امام را مرتباً 

به اطالع امريكايي ها و اروپايي ها مي رساند. 
طبق اسناد به دست آمده از سفارت امريكا، 
بني صدر ارتباطات قديمي با آنها داشته و 
حتي براي رياست جمهوري ايران از طرف 

امريكايي ها آماده مي شده است؟

بله. به همين دليل هم بني صدر بعد از ورود به ايران 
ش��روع به برقراري ارتباط با روحاني��ون و تعدادي از 
گروه هاي ملي گ��را مثل جبهه مل��ي، نهضت آزادي 
و... كرد. او همچنين پس��ت اجرايي ه��م نپذيرفت و 
به طور دائم به جلسات مختلف مي رفت و سخنراني 
مي كرد. در اين س��خنراني ها بني ص��در از خود يك 
چهره متفك��ر،  نوع گرا و انقالبي نش��ان م��ي داد و به 
اين ترتيب توانس��ت بخش��ي از گروه ه��اي جوان را 
جذب كند. متأس��فانه اتفاقي در س��ال 1358 افتاد 
كه ادامه اش هم به سال 1359رسيد. اين اتفاق باعث 
شد بني صدر برنامه هايش را به خوبي پياده كند و آن 
مسئله اين بود كه بين روحانيون بر سر يكسري مسائل 
اختالف افتاد. بنابراين در انتخابات رياست جمهوري 
بخش��ي از روحانيون ب��ه دليل رقابت هاي��ي كه بين 
خودش��ان بود به بني صدر رأي دادن��د، در حالي كه 
او مخالف حزب جمهوري اس��المي، ش��هيد بهشتي 
و روحانيون بزرگ بود. بني ص��در همچنين به نوعي 
بخش��ي از روحانيون را به ادامه اين مخالفت و رقابت 
تش��ويق مي كرد. البته در خصوص پيروزي بني صدر 
در انتخابات رياست جمهوري دو مطلب حائز اهميت 
است. يكي اينكه با وجود تس��خير سفارت و به دست 
آمدن اسناد ارتباط بني صدر با امريكايي ها اين مسئله 
قبل از انتخابات رياس��ت جمهوري افش��ا نشد. دوم 
اينكه روحانيون بعد از انتخابات رياست جمهوري با 
صحبت هاي جديدي كه بني صدر كرد، فهميدند چه 

اشتباه بزرگي كرده  و در واقع فريب خورده اند. 

پس از آشكار شدن چهره واقعي بني صدر، 
چ�ه اقدام�ي ب�راي جلوگي�ري از اجراي 

مقاصدش انجام گرفت؟ 
بني صدر پس از پي��روزي در انتخابات، صحبت هايي 
كرد كه باعث ش��د، روحانيون طرف��دارش بفهمند 
فريب خورده اند. بنابراين در انتخابات اولين مجلس 
ش��وراي اس��المي با پيگيري زياد با حزب جمهوري 
اسالمي ائتالف كردند تا اينكه الاقل مجلس به دست 
بني صدر و يارانش نيفتد. چون در آن دوران بني صدر 
در حال مهره چيني در مجلس بود. تالش ها نتيجه داد 
و اين بار بني صدر مجلس را باخ��ت كه اگر بني صدر 
مجلس را برده بود امكان داشت قضايا به شكل ديگري 
پيش برود. به همين ترتيب بني صدر از ابتداي سال 
1359 متوجه شد تقريباً آن طرحي را كه براي تغيير 
نظام داشته اند، با توجه به تركيب مجلس نمي توانند 
اجرا كنند. بنابراين از سال 1359 حركت جديدي را 
آغاز كردند. در طرح جدي��د بني صدر ائتالفي از تمام 
گروه هاي ض��د انقالب، با محوريت خودش درس��ت 
كرد. اين ائتالف ق��رارش بر اين بود ك��ه به هر حال 
مانع از تثبيت نظام اسالمي ش��ود. به همين واسطه 
گروه ها با همين هدف و در اين راس��تا با او شروع به 

همكاري كردند. 
گويا شما از اولين كساني بوديد كه متوجه 
عدم صداقت بني صدر شديد. چه نكته هايي 
در رفت�ارش مش�اهده كرديد كه ب�ه اين 

شناخت رسيديد؟
قبل از اينكه پاسخ اين سؤال را بدهم بايد بگويم اين 
تنها مورد نيس��ت كه يك فرد در ايران مردم را فريب 
داده است. هم قبل از بني صدر شاهد چنين اتفاقاتي 
بوديم و هم بعد از بني صدر. حال ش��ايد صالح نباشد 
نام برخي افراد را بياورم، ولي واقع��اً خيلي از افراد با 
صحبت هايي ك��ه در دوران انتخابات كردند، مردم را 
فريب دادند و از آنها رأي گرفتند و بعد خيلي كارهاي 
ديگر كردند كه اص��اًل با آنچه مسئوليت ش��ان بوده، 
تطبيق نداشته است. بنابراين از اين نظر كه بني صدر 
رأي آورد من تعجب نمي كنم بلكه در واقع مي خواهم 
بگويم آن تيمي كه با بني صدر كار مي كرد، تخصص 
بااليي در هدايت او و تبليغ��ات و مواضع و رفتارش و 
حتي در تيپ لباس پوشيدنش داشتند و در تمام موارد 
به او خط مي دادند. ديگران هم بوده اند در اين مملكت 
كه چنين كاري كرده اند و حتماً مي شناسيد، اما اينكه 
بني صدر چه كار كرد، اول اينكه هيچ وقت ماهيت افكار 
خود را نشان نداد. يعني ليبرال بودن و بي اعتقادي اش 
به مرجعي��ت را بروز نداد. البت��ه در مجلس خبرگان 
اش��اره اي به مخالفت با واليت فقيه داش��ت اما بعداً 
اين حركت را توجيه كرد و باالخره به نوعي مس��ئله 
را منتفي ساخت و توانس��ت رأي بياورد، ولي به نظر 
من اگر يك مق��دار بينش عميق ت��ري در آن دوران 
وجود داشت، بايد همان صحبت هاي داخل مجلس 
خبرگان و صحبت هاي بعدي بني صدر به مقدار زيادي 
ماهيت اين آدم را روشن مي كرد. مالحظه كنيد بعد از 
تصويب اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان روزنامه 
انقالب اسالمي كه متعلق به بني صدر بود، يك تصوير 
نقاشي شده به صورت كاريكاتور چاپ كرد كه تعدادي 
از سنگ  قبرهاي شهدا بود و روي اين سنگ قبرها هر 
كدام يك ميله و روي هر كدام از ميله ها كاله گذاشته 
بود. يعني ش��هدا با تصويب اصل والي��ت فقيه كاله 

سرتان رفت!
از چ�ه دوره اي بني ص�در به رغ�م برخ�ي 
اختالفات پيشين با سازمان منافقين پيوند 

خورد و با آنان به همكاري پرداخت ؟
از اوايل سال 1359 تا شهريور 1359 بني صدر تمام 
گروه ها از حزب دموكرات كردستان بگير تا مجاهدين 
خلق و حتي بعضي گروه هاي ماركسيستي و گروه هاي 
چريكي را دور خودش جمع كرد و يك ائتالف تشكيل 

 »عيارسنجي خاطره گويي هاي اخير ابوالحسن بني صدر« 
در گفت وشنود با دكتر جواد منصوري

 بني صدر در سخنراني 17شهريور
 ِگراي حمله را به صدام داد!

داد. در اي��ن زمان تمام اطالعات،  اس��ناد، مدارك و 
عكس ها اثبات كننده اين مس��ئله بود كه عراق قرار 
اس��ت به ايران حمله كن��د اما بني صدر ب��ه عنوان 
فرمانده كل قوا اي��ن مس��ئله را نمي پذيرفت. البته 
همين فرمانده كل قوا شدن بني صدر هم يك اشتباه 
بزرگ و شايد به يك تعبيري امكاني شد براي اينكه 
اين شخص ماهيتش را زودتر نشان دهد و سرنگون 
ش��ود. به هر حال در 17 ش��هريور 1359 بني صدر 
به مناسبت سالگرد اين روز  س��خنراني  كرد. در آن 
سخنراني تلويحاً به صدام گفت اوضاع داخلي ايران به 
هم ريخته است و ما انسجام نداريم و در برابر دشمنان 
قادر به دفاع از خود نيس��تيم، اگر شما حمله كنيد 
پيروز خواهيد ش��د! فرداي آن روز فرماندهان سپاه 
نامه اي براي حضرت امام مي نويسند و به شدت در آن 
نامه ابراز نگراني مي كنند كه مگر چه اتفاقي قرار است 
در كشور بيفتد كه اين آقا به عنوان رئيس جمهور و 
فرمانده كل قوا چنين حرفي زده اس��ت. اين جمله 
را اضاف��ه كنم ك��ه در تاريخ دنيا بي نظير اس��ت كه 
رئيس جمهور و فرمانده كل يك كشور ضد آن كشور 
باشد و براي سرنگوني نظام آن كشور كار كند، ولي در 
ايران اين اتفاق افتاد و اين از معجزات انقالب اسالمي 

است كه با اين وجود انقالب سرپا ماند. 
به هر روي پس از سخنراني بني صدر در 17شهريور، 
روز 27 شهريور 1359 صدام در حضور تعداد زيادي از 
خبرنگاران عراقي و خارجي مقيم عراق مصاحبه  كرد 
و در آنجا به صراحت گفت ما در سال 1975 قراردادي 
با شاه ايران امضا كرديم براي آن كه امريكا حامي شاه 
ايران بود و ما ضعيف بودي��م، اما امروز امريكا حامي 
ماست و دشمن ايران اس��ت. بعد جلوي خبرنگاران 
قرارداد 1975 را پاره  كرد. يكي از خبرنگاران در آن 
جلسه به او گفت آقاي رئيس جمهور جواب ايران را 
چه مي دهي��د؟ صدام هم گفت ي��ك هفته ديگر بيا 
ايران جوابت را بگير! البته به نظ��ر من صدام حرف 
درس��تي زده بود. براي اينكه در روال عادي قاعدتاً 
صدام باي��د صددرصد پيروز مي ش��د. چون مدت ها 
جمع آوري امكانات و نيرو كرده و نقش��ه ها كشيده 
بود. همچنين نيروهايش براي عمليات، آماده بودند، 
در حالي كه در ايران چ��ون بني صدر اجازه نمي داد 
حتي يك فشنگ جابه جا نش��ده بود. وقتي هم كه 
ما به بني صدر مي گفتيم صدام دارد خودش را آماده 
جنگ مي كند، او مي گفت: »شما بي خود مي گوييد. 
صدام خودش را با مجامع بين المللي بر سر جنگ با 
ايران طرف نمي كند.« بنابراين صدام با محاسبه اينكه 
در ايران هيچ امكاناتي نيست و مديريتي براي دفاع 

وجود ندارد به ايران حمله كرد. 
با اين وصف چه مسئله اي معادالت صدام 

را به هم زد؟
آنچه معادله را به هم زد حضرت ام��ام و جوان هاي 
متدين انقالبي و از جان گذش��ته اي��ران و فرهنگ 
ش��هادت بود. اي��ن جوانان ب��ه قلب ارت��ش عراق 
رفتند و با آنها درگير ش��دند و باالخره توانس��تند با 
وجود سالح هاي فراوان، كارش��كني هاي داخلي و 
مشاوره هايي كه به عراق داده بودند، در ظرف يكي دو 

ماه تقريباً لشكر ارتش عراق را متوقف سازند. 
با وجود اينكه بني صدر احتمال حمله عراق 
را منتفي مي دانست، پس از آغاز جنگ چه 

واكنشي نسبت به اين مسئله داشت؟
بني صدر دائماً مي گفت عيب ندارد، بگذاريد نيروهاي 
عراقي ش��هرهاي ما را بگيرند. بعد از ورود، ما آنها را 
محاصره مي كنيم و شكست شان مي دهيم. اين طرح 

نبرد هخامنشيان است و اينطور بايد جنگيد. 
فرماندهان سپاه و ارتش در برابر اقدامات 
بني صدر در ابتداي جنگ چه رويكردي در 

پيش گرفته بودند؟
نيروهاي سپاه به مقدار زيادي به صورت خودجوش 
و با اس��تفاده از نيروهاي مردم��ي و نيروهاي مرزي 
در مقابل ارتش عراق ايس��تادند. اين مطلبي بود كه 
بني صدر نمي توانس��ت جل��وي آن را بگيرد. ارتش 
هم به تدريج با برنامه ريزي هايي ك��ه انجام گرفت، 
وارد جنگ شد. البته بني صدر در مواقعي به اخالل و 
مشكل آفريني درجريان جنگ مي پرداخت اما فايده 
نداشت و به هر حال بعد از واقعه 14 اسفند 1359 و 
ايجاد درگيري در دانشگاه، عماًل بني صدر نه فرمانده 
كل قوا بود نه رئيس جمهور. براي اينكه همه رفتند 
سراغ اينكه خودشان كارشان را انجام بدهند.بنابراين 
نيروهاي مسلح و نيروهاي اداري ديگر منتظر فرمان 
بني صدر نبودند. البته اس��مش به عن��وان فرمانده 
كل ق��وا و رئيس جمهور بود. اين ط��رف و آن طرف 
صحبت هم مي كرد، ولي هيچ نقشي در اداره كشور 
نداشت. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه در خرداد 
1360عزلش از فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري 

انجام گرفت. 
از چ�ه زم�ان بني ص�در تصمي�م گرفت 

اقداماتش عليه نظام را علني سازد؟
در فروردين1360 يا اواخر اسفند 1359 به واسطه 
س��فر مس��عور رجوي به پاريس تغيير اساس��ي در 
رفتار بني صدر ايجاد ش��د. رجوي آنجا با نمايندگان 
كشورهاي فرانسه، انگليس، امريكا و... و تعداد زيادي 
از سران رژيم شاه صحبت هايي كرد كه طبق آن قرار 
 ش��د در بازگش��ت به ايران با تجميع تمام نيروهاي 
ضدانقالب برنام��ه براندازي جمهوري اس��المي را 
اجرايي كند. بنابراين رجوي كه از فرانسه بازگشت 
از ح��دود 20 فروردين 1360 لح��ن صحبت هاي 
بني صدر به كلي به س��مت بران��دازي  رفت. ديگر از 
انتقاد و اعتراض و ضرورت اصالح خبري نبود. به هر 
حال نيروها آماده مي  ش��دند. مجاهدين خلق مقدار 
زيادي سالح توسط ارتش از بني صدر  گرفتند. يك 
مقدار سالح هم وارد كردند و در اختيار  گرفتند. پس 
از فراهم آم��دن تجهي��زات الزم و آموزش ها به اين 
ترتيب در خردادم��اه برنامه  براندازي آغاز  ش��د اما 
حضرت امام در اواس��ط خرداد 1360 اولين اقدام را 
با بركناري بني ص��در از فرماندهي كل قوا انجام  داد. 
اين مسئله براي ضد انقالب خيلي غيرمنتظره بود. 

آنها انتظار نداش��تند حضرت امام چنين تصميمي 
بگيرند. فكر مي كردند تا زمان اجراي برنامه براندازي، 

بني صدر همچنان در اين مقام باقي مي ماند. 
عزل بني صدر از مقام رياست جمهوري چه 

واكنشي را از سوي او به همراه داشت؟
 با اخراج بني صدر از فرماندهي كل نيروهاي مسلح، 
مجلس طرح عدم كفايت او را پيگيري كرد و پس از 
بحث در 30 خرداد، بني صدر عماًل در 31 خرداد از 
سوي مجلس از رياست جمهوري عزل شد. بالفاصله 
قوه قضائيه طرح تعقيب بني صدر را به دليل عمليات 
گذشته اش پيگيري كرد. اينجاست كه بني صدر به 
خانه هاي تيمي س��ازمان مجاهدين خلق مي رود و 
مخفي مي ش��ود. او  اوايل تير با تعدادي از اطرافيان 
دو طرح كودتا و طرح ترور مقامات كش��ور را مطرح 
مي كند. مي گوين��د در مورد ط��رح كودتا بني صدر 
با توجه ب��ه تجربه اي ك��ه در طرح كودت��اي نقاب 
معروف به نوژه در تير و مرداد 1359 داشته، مي گويد 
چون همه نيروها االن آماده باش هستند، به نتيجه 
نمي رس��د. بنابراين طرح ترور مقامات، تحت عنوان 
زدن سر نظام )اين اصطالح كليد طرح بود( در دستور 
كار قرار مي گيرد. از ترور حضرت امام تا مقامات ديگر 
جزو طرح هايش��ان بود. اما اولين اقدام، انفجار دفتر 
حزب جمهوري اس��المي در هفت تي��ر 1360 و به 
شهادت رساندن بيش از 70 نفر از مسئوالن كشور و 

در رأس شان شهيد بهشتي بود. 
بني صدر در مق�ام خاطره گويي ادعا كرده 
اس�ت براي آتش بس رايزني هايي با عراق 
انجام شده بود ولي مقامات ايران به  دليل 
رايزني ب�ا امريكايي ه�ا آن را نپذيرفتند. 
اين ادعا يا توهم چقدر به واقعيت نزديك 

است؟
بني صدر دروغگويي يكي از اصولش بود. به طور كل 
در جريان ه��اي غيرمذهبي، نيروها براي پيش��برد 
نظرات و برنامه هايش��ان ه��ر كاري انجام مي دهند. 
انفجار دفتر حزب جمهوري اس��المي در هفت تير 
1360 و به ش��هادت رس��اندن بي��ش از 70 نفر از 
مسئوالن كشور و در رأس شان ش��هيد بهشتي هم 
با همين تفكر انجام ش��د. توجيه آنها از بمب گذاري 
در دفتر حزب جمهوري اين بود كه بگويند ما براي 
رسيدن به قدرت الزم باشد نه تنها يك واقعه هفت 
تير بلكه صدها واقعه هفت تير انجام مي دهيم. البته 
در رابطه با پرس��ش تان بعد از پيشروي نيروهايمان 
در آب��ان و آذر 1360 صدام به خص��وص بعد از فتح 
خرمش��هر صحبت از آت��ش بس كرد ك��ه آن بحث 

ديگري است. 
نحوه فرار بني صدر و رجوي هنوز در پرده 
ابهام است. آيا شرايط امنيتي فرودگاه به 
گونه اي بود كه دو مجرم به راحتي بتوانند 
از كشور بگريزند؟ يا با آنها همكاري هايي 

صورت گرفته بود؟
ما براس��اس اينكه معموالً اينها راس��ت نمي گويند 
نمي توانيم حرفش��ان را باور كنيم، اما امكان چنين 
شكلي از فرار را هم منتفي نمي دانيم. چون واقعيت 
قضيه اين است كه  در چند سال اول پس از پيروزي 
انقالب نه تشكيالت اطالعاتي، نه تشكيالت حفاظتي 
و نه تس��ويه هاي الزم در بخش ه��اي مختلف انجام 
نگرفته بود. بنابراي��ن از اين نوع اتفاق��ات زياد واقع 
مي ش��د. چندين بار هواپيماي ما را به اسرائيل يا به 
عراق بردند. يا اموالمان را بردند يا افرادمان را بردند. 
در سال هاي اول انقالب خيلي از اين موارد داشتيم 
و به نظر من تعجبي ندارد. از طرفي خلبان هواپيما 
همان خلبان هواپيماي شاه بود. نكته مهم اين است 
كه مثاًل ابتداي انق��الب تا س��ال 1360 به ذهن ما 
نرس��يده بود كه اين آدم را دستگير  و كنترل كنيم. 
يعني  فضاي كشور بسيار به هم ريخته بود و اين يك 
واقعيت ب��ود و منكر آن هم نمي توان ش��د. ادعا هم 
نمي كنيم كه ما همه چيز را مي دانس��تيم اما بعد از 
س��ال 1360 خيلي اوضاع جدي و منظم تر شد و به 

همين دليل وضعيت تفاوت پيدا كرد. 
پيوند بني ص�در و مجاهدي�ن در خارج  از 

كشور به چه دليل كم دوام بود؟
به اين دليل كه مجاهدين خودشان را در موقعيتي 
مي دانستند كه باالترين سازمان و نيرويي هستند 
كه براي كش��ور بايد تصميم گيري كنند. از طرفي 
معتقد بودند دوره بني صدر هم تمام ش��ده است و 
او تنها مي تواند يك عضو ش��وراي مقاومت باشد و 
از اس��مش اس��تفاده كنند. واال نه به نظرش، نه به 
شخصيتش و نه به سوابقش، هيچ احتياجي ندارند. 
بني صدر هم طبيعتاً به عن��وان يك آدم متكبر اين 
وضعيت برايش قاب��ل تحمل نب��ود. بنابراين اينها 
اختالف شديد پيدا كردند و نهايتاً  اواخر سال1361 
يا اوايل سال 1362 سازمان مجاهدين خلق او را از 
شوراي مقاومت بيرون كردند. البته سازمان با افراد 
ديگري هم در شوراي مقاومت و نمايندگان نيروها 
و اش��خاص اختالف پيدا ك��رد. بعد از اي��ن اتفاق، 
سازمان مجاهدين به عراق پيغام داد ما حاضريم در 
خدمت شما باشيم. اين بود كه ابتداي سال 1362 
مجاهدين به عراق كوچ كردند و پ��رواز انقالب كه 
مي گويند همين است. اينها نزد صدام آمدند و دست 
اتحاد و وحدت به او دادند و گفتند ما به طور كامل 
با تمام نيروهايمان در خدمت شما هستيم. صدام 
هم براي آنها سنگ تمام گذاشت. به هر حال اينها 
با امكانات و حمايت دولت عراق كه قطعاً با اش��اره 
امريكا و اس��رائيل انجام گرفت، عليه ايران فعاليت 
كردند. من تحليلي روي اين موضوع دارم كه شايد 
يك روزي هم سندش پيدا شود. اينها قطعاً به صدام 
خط دادند كه از اين نيرو هم استفاده كن! از طرفي 
فرانس��ه هم بس��يار عالقه مند بود از شر مجاهدين 
خلق راحت شود. يكي از مقامات اطالعاتي فرانسه 
كه چند سال پيش به ايران آمد و راجع به مجاهدين 
خلق و سوابقشان صحبت مي كرد، به اين اشاره كرد 
كه دولت فرانسه در انتقال اينها از پاريس به بغداد 

نقش داشته است.
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 »امام خميني و مهار فتنه بني صدر
 و منافقين« در آيينه يك پژوهش

فتنه اي كه بي اثر شد... 
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همزمان ب�ا حض�ور ام�ام در پاريس، 
بنی صدر صحبت ها و رفتارهايی می كرد 
كه بحث برانگيز بود. اول اينكه خودش 
را مش�اور امام معرفی كرد و تلويحًا به 
خبرنگاران خارجی القا می نمود، اولين 
رئيس جمه�ور ايران اس�ت. همچنين 
س�عی می كرد خ�ودش را ب�ه حضرت 
امام و گروه ه�ای مب�ارز نزديك كند. 
من با مطالعه بعضی از صحبت های اين 
ش�خص و رفتارهايی ك�ه زمان حضور 
ام�ام در پاري�س داش�ت، حقيقت�ًا به 
ماهيتش مشكوک شدم و اين مطلب را 
در آبان 1357 برای تعدادی از دوستانم 
مطرح كردم كه مورد قبول قرار نگرفت


