
اما با تک��رار و تداوم خطایای بنی ص��در تغییر کرد: 
» صبر کنید تا ای��ن فرد خودش را نش��ان دهد، آن 
وقت کنار گذاش��تن او آسان اس��ت!...« منظر امام 
به ش��خصیت فردی بنی صدر نیز جالب بود. ایشان 
در جلسه ای خصوصی، به مهندس مهدی بازرگان 
گفته بودند:»  این آق��ای بنی صدر را قدری نصیحت 
کنید! ایش��ان فقط حرف می زند، می دانم که پشت 
این حرف ها عمل نیست، اما طرف مقابل اهل اقدام 
است!...  « فرزندان آیت اهلل سید محمود طالقانی نیز 
از او ش��نیده اند: » این بنی صدر، بیشتر بنی حرف 
اس��ت!...« پیش تر ش��هید آیت اهلل مرتضی مطهری 
نیز در » نهضت های اس��امی در 100ساله اخیر « و 
بدون بردن ن��ام از بنی صدر، نقدی ب��ر به اصطاح 
نظریه پردازی های او در مقاله ای با نام » در روش« در 

آستانه اوج گیری انقاب اسامی آورده بود. 
  شش: بنی صدر با ادعای نزدیکی به امام خمینی 
و حتی پس از دیدار با ایش��ان، اعام کاندیداتوری 
کرد ام��ا در غایت کار ب��ه همپیمانی ب��ا مخالفان و  
دشمنان مسلح بنیانگدار جمهوری اسامی رسید! 
این سیر اما دالیل متعددی داشت. از منظر این قلم، 
جامعه در هوش جمعی خویش، بیشتر رهبران حزب 
جمهوری اس��امی را به عنوان نمادهای خط امام 
قلمداد می کرد! ک��ردار بنی صدر در مدیریت جنگ 
تحمیلی نیز نهایتاً پایبندی ب��ه یک فکر بی حاصل 
و پرتلفات را نش��ان می داد. همین نیز موجب شد تا 
رزمندگان ایران��ی در دوران فرماندهی او، پیروزی 
چندانی را تجربه نکنند! فتوحات اصلی جنگ، پس 
از عزل بنی صدر آغاز شد. مردم عاوه بر درآویختن 
با حزب جمهوری اسامی، تجربه مدیریت ناموفق 

جنگ را نیز از او به خاطر سپردند!
  هفت: دوران اختفای بنی ص��در، پیش از صدور 
حکم عزل او از سوی رهبر انقاب، آغاز شد. بر حسب 
ش��واهد، وی بخش��ی از این مدت را در منزل ناصر 
تکمیل همایون به س��ر برد! منافقی��ن هم در دوره 
اختف��ای بنی صدر، از او تضمین��ی بس غیراخاقی 
س��تاندند که نوش��تنی نیس��ت! فرار او نیز حواشی 
ناگفتنی زیاد دارد، ش��اید روزی مجال علنی کردن 
آنها فرا رس��د. از این گذش��ته، بنی صدر مدعی بود 
که در پی اطاع از س��ازش پنهانی ای��ران و امریکا، 

ناگزیر به فرار از ایران شده اس��ت. ادعایی که دکتر 
جواد منصوری در گفت وگو با نگارنده، آن را اینگونه 
عیارسنجی کرده است:» یکی از ویژگی های بنی صدر 
و بسیاری از س��ران دولت  ها -که براساس تفکرات 
ماکیاولیس��تی عمل می کنند- دروغگوی��ی، ارائه 
تحلیل های غیرواقعی و چهره های استثنایی از خود 
ساختن است! لذا طبق همین تفکر، بنی صدر اصرار 
دارد که بگوید: حضرت امام ب��ا امریکایی  ها ارتباط 
داشته و تمام کار هایی که بعد از انقاب انجام گرفته، 
با هماهنگ��ی امریکایی  ه��ا بوده اس��ت! دیدگاهی 
که اصًا ب��ا هیچ منطقی ج��ور درنمی آید و تطبیق 
نمی کند. وقتی هم از او می پرسند: شما چه سندی 
برای این حرف دارید؟ می گوید: س��ندی ندارم ولی 
می دانم که ارتباطی بوده! من خیلی خبر ها دارم که 
ش��ما نمی دانید! گاهی وقت  ها هم می گوید: من از 
جاهایی، چیز هایی می دانم که شما نمی دانید! وقتی 
می گویند: شما با چه توجیهی این حرف را می زنید، 
 می گوید: شما سیاست را نمی فهمید، ولی من چون 
در امر سیاست مجتهد هستم و بینش دارم، مسائلی 
را می دانم! در هر حال جالب است بدانید که همین 
آدم در ش��هریور 1359، بار ها با اص��رار و تأکید در 
جلس��ات مختلف می گفت: جنگ اتفاق نمی افتد و 
صدام علیه ایران اقدامی نمی کند و الزم نیس��ت ما 
هم کاری انجام دهیم! بنابراین ناگهان می بینیم که 
به آن شکل گس��ترده، حمات عراق آغاز می شود و 
تا 5-4 مهر هم عمًا بنی صدر به عنوان فرمانده کل 
قوا، کاری انجام نمی دهد تا اینکه شورای عالی دفاع 
تشکیل می شود. از دیگر کارهای عجیب بنی صدر، 
این بود که نظامیان��ی را که در کودتای نقاب حضور 
داش��تند، از زندان آزاد کرد! این اف��راد هم چون از 
فرماندهان ارتش بودند، قرار شد ارتش را در مقابل 
صدام فرماندهی کنند! جالب اس��ت که بسیاری از 
آنها آمدند و زمین های ایران را در مقابل ارتش عراق، 

تخلیه کردند و تحویل ارتش عراق دادند!...« 
  هشت: نخس��تین رئیس جمهور ایران، در حوزه 
ش��خصیت و منش فردی نیز کاراکتری جالب بود! 
کتابی منتشر کرده بود به نام » کیش شخصیت« که 
بسیاری اعتقاد داشتند طی آن، کردار و منش خود 
را گزارش کرده اس��ت! به خلق اهلل از آسمان هفتم 

می نگریست و بر این باور بود که برای نظریه پردازی 
و فعالیت سیاس��ی، تس��لط به دهها علم مورد نیاز 
است که از قضا همه را نیز خودش دارد! شاید همین 
اخاق موجب شد که اوالً در دوره ریاست جمهوری، 
اطرافیانش به مرور دچ��ار ریزش ش��وند و ثانیاً در 
40س��ال اخیر و در میان اپوزیس��یون خارج نشین، 
جماعتی زیر بیرق او جمع نش��وند! آری، او در زمره 
دشمنان بی خطر جمهوری اس��امی بود که حتی 
پس از چه��ار دهه، مرگ��ش نیز بازتاب رس��انه ای 

چندانی نداشت!
خودش��یفتگی بنی صدر در دی��دن و تحلیل وقایع، 
برای او نوعی » وهم « پدید آورده بود! از قضا دیشب 
» خیانت به امید « را که حاوی خاطرات روزهای عزل 
و فرار اوست، تورق می کردم! بنی صدر در جای جای 
این به اصط��اح وقایع نگاری خوی��ش تصریح دارد 
که مردم ایران تا لحظه اختف��ای او، به طور قاطع و 
همه جانبه و در هر فرصت ممکن، حمایت خود را از او 
ابراز می کرده اند! در همه جا، با خیل مستقبلیِن شیدا 
مواجه بوده، مخالفت های��ش با جناح حاکم، ملت را 
به وجد می آورده و از سوی دیگر، بازار قدرت نمایی 
و تجمعات ط��رف مقابل، هماره خل��وت و کم رونق 
بوده است! گویی تصور نمی برده که حتی مخاطبی 
ابتدایی از او بپرسد: اگر چنین بود، اساساً چرا مخفی 
ش��د؟ و پس از چندی، با تغییر چهره و لباس مبدل 
فرار کرده است؟ چرا وی با استظهار به این حمایت 
همه جانبه نماند و ش��رایط کش��و را به دلخواِه خود 

تغییر نداد؟
  نُه: بنی صدر در چهار دهه ای ک��ه پس از فرار به 
فرانسه حیات داشت، از محل حقوقی ارتزاق می کرد 
که پاریس به رؤسای جمهور فراری می پردازد! کار 
عم��ده او در این مدت،  مصاحبه با رس��انه ها بود که 
مفری محسوب  می شد از فراموشی! چند کتاب نیز به 
رشته تحریر درآورد که با دانلود آن از روی سایتش،  
می توان به عیارشان پی بُرد! نهایتاً کارنامه او در نیمه 
دوم حیات، نوعی س��کون و بی حاصلی سیاس��ی را 
نشان می دهد. ش��اید این دوره از حیات بنی صدر، 
درسی باشد برای آنان که گمان می برند در خارج از 
کشور فیل هوا خواهند کرد و زمین و زمان را به هم 

خواهند دوخت!

منظر امام به ش�خصیت فردی بنی صدر ، 
جال�ب می نم�ود. ایش�ان در جلس�ه ای 
خصوصی به مهندس مهدی بازرگان گفته 
بودند: » این آقای بنی صدر را قدری نصیحت 
کنید! ایشان فقط حرف می زند، می دانم که 
پشت این حرف ها عمل نیست!... « فرزندان 
آی�ت اهلل س�یدمحمود طالقانی نی�ز از او 
شنیده اند:» این بنی صدر بیشتر بنی حرف 
است!...« پیش تر ش�هید آیت اهلل مرتضی 
مطهری نی�ز در » نهضت های اس�امی در 
100ساله اخیر « و بدون بردن نام از بنی صدر، 
نقدی بر ب�ه اصط�اح نظریه پردازی های 
او در مقاله ای با نام » در روش« در آس�تانه 
اوج گی�ری انق�اب اس�امی آورده ب�ود

بنی صدر در چهار دهه ای ک�ه پس از فرار 
به فرانسه حیات داش�ت، از محل حقوقی 
ارت�زاق می ک�رد ک�ه پاریس به رؤس�ای 
جمه�ور ف�راری می پ�ردازد! کار عمده او 
در این مدت،  مصاحبه با رس�انه ها بود که 
مفری محسوب  می شد از فراموشی! نهایتًا 
کارنامه او در نیمه دوم حیات، نوعی سکون 
و بی حاصلی سیاس�ی را نش�ان می دهد. 
شاید این دوره از حیات بنی صدر، درسی 
باش�د برای آن�ان ک�ه گم�ان می برند در 
خارج از کش�ور فی�ل هوا خواهن�د کرد و 
زمی�ن و زمان را ب�ه هم خواهن�د دوخت!
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اشارات و نکته هایی در باب زمانه و کارنامه نخستین رئیس جمهور اسامی ایران

اینبنیصدر
بیشتر»بنیحرف«است!

   علیرضا گرایی
آغاز دهه 50 را می توان اوج تض��اد طبقاتی در 
جامعه ایران دانس��ت. تضادی که یک س��وی 
آن در کاخ  ها و خانه های مجلل و دیس��کوهای 
باالشهر بود و س��وی دیگر آن در حلبی آبادهای 
جنوب ته��ران! حکوم��ت وقت ب��ا نهایت توان 
تاش می کرد با سانس��ور مناطق جنوب شهر، 
ایران را در رس��انه، جامع��ه ای در عصر طایی 
معرفی کند و الف توسعه بزند، اما آنچه اکثریت 
قریب به اتفاق مردم لمس می کردند، گرسنگی و 
ناتوانی برای تهیه نیازهای ابتدایی زندگی بود! در 
همین خصوص اسداهلل علم در گزارشش به شاه، 
دراوایل دهه 50، در مورد وضعیت معیشت مردم 
بیان می کند: توزیع نان در سطح تهران با کمبود 
روبه رو شده است. او به ش��اه می گوید: »چطور 
می توانیم انتظار داشته باشیم مردم بدون نان سر 
کنند، وقتی مرتباً به آنها می گوییم ما در بحبوحه  
عصر طایی هستیم!«)اسداهلل علم،گفت وگوهای 
من باشاه،ج۲، ص 594( با وجود این، از آغاز دهه 
50 آنچه در خاطر رس��انه  ها مانده، چیزی جز 
این گزارش های علم است. جمع زیادی شروع 
دهه 50 را با پدیده ای عجیب به نام جشن های 

۲500ساله شاهنشاهی می شناسند!
جشن های ۲500س��اله بیش از هر چیز الفی 
بزرگ از سمت شاهی بود که از جهات مختلف 
تحت فش��ار قرار داش��ت. محمدرضا پهلوی به 
عنوان دومین پادش��اه سلس��له پهلوی، خود را 
رئیس حکومتی می دید که برخاف سلسله های 
پیشین، نه پیوندی با قومیت های کهن داشت 
و نه برای به قدرت رس��یدن، نبردی کرده بود. 
پدرش حکومت را با کمک یک کودتای انگلیسی 
تصاحب کرده  بود که از نظر مردم نامشروع بود. 
هرچند این کودتا، مستقیم رضاخان را شاه نکرده 
و برای حفظ ظاهر مس��تقل او، چند سال بین 
کودتا و شاه شدنش فاصله انداختند، اما بر کسی 
پوشیده نبود که او حکومت را از صدقه سر دولت 
انگلستان داشت! پس��ر هم به مسیر پدر رفته و 
حکومت را از دولت انگلیس به ودیعت گرفته بود. 

این عدم اصالت حکومت از یک سو و موج عظیم 
مخالفان داخلی از سوی دیگر، شاه را بر آن داشت 
که برای مشروعیت بخش��ی به حکومت پهلوی 
و تثبیت آن برای ولیعهد، به ابتکار جش��ن های 

۲500ساله روی بیاورد. 
جشن های ۲500ساله برای پهلوی، به نوعی با 
یک تیر، چند نشان را هدف قرار می داد! هم خود را 
شخصیتی ناسیونالیست و ملی گرا معرفی می کرد، 
هم وجهه بین المللی برای حکومتش می خرید، 
هم در پس نمایش های تدارک دیده شده در آن 
فرآیند، اسام زدایی و غربگرایی را که از مدت  ها 
قبل آغاز کرده بود، اس��تمرار می بخشید و هم از 
طریق پیوند زدن حکومت خود به گذش��ته ای 
به اصطاح پرشکوه، ضمن مشروعیت بخشی به 
سلطنت خود، رزومه ای دهان پر کن از خود در 
تاریخ ثبت می کرد. تمامی ای��ن موارد، در ظاهر 
جالب به نظر می رس��ید، اما موضوع مهم، بحث 
بودجه این مراسم و تناسب آن با اوضاع جامعه بود. 
مجدداً به یادداشت های علم در سال های ابتدایی 
دهه 50 س��ر بزنی��م. طبق آمار خ��ود حکومت 
پهلوی، از هر 100روس��تا، تنها یک روس��تا آب 
لوله کشی داشته اس��ت و از هر ۲5 دهکده، تنها 
یک دهکده از برق بهره مند بوده که علم این آمار 
را »خیلی ناراحت کننده « می داند و آن را »رقم 
مسخره ای با توجه به توس��عه ملی « می شمارد! 
)اسداهلل علم، گفت وگوهای من با شاه، ج یک،ص 
5۷9(. این در حالی اس��ت که اکثریت قریب به 
اتفاق روستاها، فاقد تلفن، راه آسفالت، بهداشت و 

درمان و آموزش باالتر از ابتدایی بوده اند!
با این تفاسیر نخستین سؤالی که در ذهن متبادر 
می شود، این است که اگر جامعه ایران در چنین 
کمبود و فقر و فاکتی به سر می برده، شاه ایران 
چرا مصرانه دنبال برگزاری آن جش��ن  ها بوده 
است؟! ایونینگ هرالد، خبرنگار مطرح ایرلندی 
-که در این مراس��م حاض��ر ب��ود- در مورد آن 
می نویسد:» من در زیر س��ایه های ستون های 
تخت جمشید در شگفت شدم که این همه پول 

را در بیابانی بی آب و علف، برای چه خرج کردند؟ 
آیا وسیله دیگری برای خودنمایی باقی نمانده 
بود؟«)حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج3، 
ص9۶۶(. همچنانی که هرالد می نویسد، بخش 
زیادی از ه��دف پهل��وی دوم، خودنمایی بود! 
خودنمایی برای معرفی خود به عنوان جانشین 
پادش��اهان بزرگ تاریخ ایران و تاش��ی برای 
همسان سازی نام سلسله پهلوی با سلسله  هایی 
نظیر هخامنش��یان، از جیب مردم��ی که توان 
خرید نان هم نداشتند! اما به راستی، هزینه این 
ولخرجی برای جیب ملت، چقدر تمام شد؟ ژان 
لوروری��ه در کتاب »ایران بر ضد ش��اه«، هزینه 
این جشن  ها و پروژه های عمرانی مربوط به آن 
را 500میلیون دالر ب��رآورد می کند. هزینه ای 
که شامل: ساخت هتل برای مهمانان، سفارش 
غذا از رستوران ماکسیم فرانس��ه، تهیه چادر و 
امکانات اس��تقرار در تخت جمشید، استخدام 
آرایشگران خارجی، دوخت لباس، هدایای پس 
از مراسم به مهمانان و...  می شد. دوباره به وضعیت 
جامعه برگردی��م و این بار، ته��ران را از نگاه پیر 
بانش��ه روزنامه نگار فرانسوی ببینیم: » جنوب 
واقعی تهران، بعد از بازار آغاز می ش��ود. جنوب 
بی خانمان  ها و کوچ نشینان روستایی، به اندازه ای 
ناشایست است که مناسب تشخیص داده نشد 
در روی نقشه های رس��می نقش ببندد! جنوب 
جایی است که در گرمای تابستان های خشک 
و داغ، جوی  ها به فاضاب های تهوع آور تبدیل 
می شوند!... ژاله، خیام، مولوی، کمربند جنوبی، 
محیط بازار بزرگ، هن��وز هم فقر تمام عیاری را 
آشکار است . اینجا چند گوس��فند برای قصابی 
خیابان ایران می کشند، اندکی پایین تر در جوی 
خیابان، زن  ها به رختشویی و ظرفشویی مشغول 
هستند. مرد پیری، نانش را در همان جوی خیس 
می کند! دورتر از اینجا، جنوب دیگر چهره ای هم 
ندارد! این قس��مت، از شوش در اطراف ایستگاه 
راه آهن آغاز می ش��ود، تا بی��ش از پیش فقیرتر 
شود و به زمین های خشک کویر برسد. خشت 
خام و صفحه های فلزی تاب خورده، گاهی پارچه  

س��اده ای آویخته بین دو دی��وار، خانواده های 
بی ش��ماری را که در خود پناه داده. بدتر از همه 
]خیابان[ غار است...  « )پیر بانشه، ایران: انقاب 

به نام خدا، ترجمه قاسم صفوی، ص 93(
در این تضاد بین الف شاه پهلوی و گرسنگی ملت، 
خوب است نگاه رسانه های خارجی به مراسم را 
نیز هم مرور کنیم. لوموند این جشن را »اندوه بار « 
خوانده و می نویسد:» به یقین این اجتماع که از 
لحاظ زرق و برق، داستان های هزار و یک شب را 
به خاطر می آورد، برای همه کس فرح بخش نبود! 
آری! این جشن های سلطنتی، برای مردم ایران 
غم انگیز و اندوه بار بود. در جریان تدارک و انجام 
آنها، صد ها میلیون دالر از حاصل دسترنج مردم 
میهن بر باد رفت و خ��ود مردم در معرض چنان 
ستمگری  هایی واقع شدند که تصور آن هم دشوار 
است. وقتی رژیم های استبدادی جشن می گیرند، 
حاصل آن برای مردم جز این نیس��ت!...« رادیو 
بغداد هم این جشن  ها را »بزرگ ترین جنایات « 
در حق مردم دانسته و می گوید:» اگر شاه قبول 
کند پولی که خرج شده، مال مردم ایران بوده و 
نه آنچه خودش از امریکا پس از ۲۸ مرداد آورده، 
آن وقت باید بپذیرد که بزرگ ترین جنایت را در 
حق شما مردم کرده و از هر خانواده  شش نفری، 
بیش از مبلغ 1۶ هزار تومان )بیش از ۲100دالر( 

اخاذی کرده است!«
ماحص��ل گفت��ار اینکه پ��س از برگ��زاری این 
جشن ها، آنچه از آن باقی ماند بسیار با تصورات 
حاکمیت فاصله داش��ت. در پس این ولخرجی، 
نه شاه توانست برای حکومت خود و ولیعهدش 
مشروعیت بخرد، نه در نگاه بین المللی، جایگاه 
او باال رفت. تنها آورده این مراسمات برای ایران، 
چند برابر ش��دن فق��ری بود که بر گ��رده ملت 
سنگینی می کرد و اگرچه برای خاندان سلطنتی 
تصاویر این جش��ن  ها به یادگار مان��د، اما برای 
مردم، افزایش گرسنگی را به ارمغان آورد و صد 
البته تاریخ هم آن را به عنوان خیانتی بزرگ در 

حق ملت ایران ثبت کرد!

به بهانه سالروز برگزاری 
جشن های 2هزار و 500 ساله شاهنشاهی

ملتیگرسنهوشاهیالفزن!
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   محمدرضا کائینی
در روز های�ی که بر ما س�پری گش�ت، ابوالحس�ن 
اس�امی  رئیس جمه�ور  نخس�تین  بنی ص�در 
ایران، تقریب�ًا چهار دهه پ�س از ف�رار از ایران در 
مردادماه 1360 ب�ه پایان خط حیات رس�ید. مرگ 
وی در رس�انه های داخ�ل و خارج ک�م بازتاب بود، 
همانگونه که مواضع و گفته هایش، در دوران حیات. 
اش�ارات پی آمده، گوش�ه هایی از کارنام�ه وی را 
بازخوانده اس�ت. امید آنک�ه مفید و مقب�ول آید. 

    
  ی�ک: سیدابوالحس��ن بنی ص��در، فرزن��د آیت اهلل 
س��یدنصراهلل موس��وی بنی صدر، از علم��ای باوجهه 
همدان بود. خانواده ای بودند متمّول و مباش��ر اماک 
فضل اهلل زاهدی در روستای » ش��ورین « این شهر. در 
دوره ای که هن��وز برخی از مناطق ش��هری همدان به 
شبکه سراسری برق وصل نشده بود، ِملک زراعی آنان، 
به واسطه نزدیکی به فضل اهلل خان برق داشت! خوشمزه 
اس��ت که ابوالحس��ن جوان، به رغم ادعای گرایش به 
مصدق، گهگاه با پدرش به تهران می آمد و مثًا در فقره 
تجدید رابطه با انگلستان یا کنسرسیوم نفت، به آیت اهلل 
کاشانی اصرار می ورزید که علیه زاهدی اطاعیه ندهد! 
او پس از عزیمت به پاریس ب��رای تحصیل در زمره به 
اصطاح اپوزیسیون خارج نشین شاه درآمد. پروفسور 
احمد خلیلی سال ها پیش، احواالت بنی صدر در دوران 
اقامت پاریس را به شرح ذیل برای نگارنده بازگفت:»من 
بنی صدر را کامًا می ش��ناختم و می  دانستم که درس 
دس��ت و حس��ابی نخوانده. او حتی زبان فرانسه را هم 
درست صحبت نمی کرد و با اینکه 13، 14 سال بود که 
در فرانس��ه زندگی می کرد، فرانسه را در حد ابتدایی و 
رفع ضرورت می دانست. سر کاس هم نمی رفت! چون 
پولدار بود و پدرش اماک زیادی در همدان داش��ت، 
خانه خوبی در حومه پاریس به نام »کشان « خریده بود 
و در آنجا نوچه هایش را جم��ع می کرد و برای خودش 
بساطی راه انداخته بود. کارش این بود که در کافه تریا ها 
بنشیند و یک مشت جوان بی  اطاع را دور خودش جمع 
کند و از سیاست با آنها حرف بزند و بگوید: این مملکت 
را من باید درست کنم و از این الطائات! آخر هم رساله 
دکترایش را ننوشت! خودش هم در حرف هایش گفته 
که استادم می خواست رساله ام را به نفع او و بر اساس 
حرف های او بنویسم، ولی من زیر بار نرفتم!... در حالی 
که شما وقتی می خواهید رساله بنویسید، طرح و اسناد 
و مدارک را به اس��تاد ارائه می دهید. استاد همه اینها 
را می بیند و بررس��ی می کند و بعد به دانشجو توصیه 
می کند که از چه کتاب ها و منابعی استفاده کند. رساله 
با نظر تام و تمام و نظرات و منافع استاد نمی شود، بلکه 
استاد روش و متد را به دانشجو می گوید و او را راهنمایی 

می کند...« 
  دو: بنی صدر پس از مرگ پدر و حضور در نجف برای 
دفن پیکر او، توسط س��ید محمود دعایی، از نزدیک با 
امام خمینی آشنا شد. اصرار فراوان داشت تا امام نظر 
خویش را درباره نوشته هایش ابراز کند. امام در این فقره 
گفته بود:»  مقاالت شما مثل کفایه آخوند است! یک بار 
باید خواند تا معنای عبارات مغلق آن را فهمید، یک بار 

هم برای نقد و شناخت خلل هایش.«  
  سه: در دوره حضور در نوفل لوش��اتو، او با چند تن 
دیگر از قبیل صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی، عمًا و 
تا مدتی، نقش س��خنگویی امام را ایفا می کردند! رهبر 
انقاب با ُهشیاری، دستور داد بر کاغذی و به سه زبان 
بنویسند:»  امام خمینی سخنگویی ندارند! « با این همه 

رابطه ایشان با این سه، همچنان دوستانه بود. 
  چهار: مردم ایران پیش و پ��س از پیروزی انقاب 
اسامی، شناخت چندانی از بنی صدر نداشتند. همراه 
با امام به ایران آمد و در برخی مس��اجد، حس��ینیه ها، 
دانشگاه ها و مناظره ها، به ایراد سخن می پرداخت. این 
همه اما آنقدر وجاهت ساز نبود که موجب انتخاب وی 
به ریاست جمهوری شود. واقعیت این است که حمایت 
اطرافیان ام��ام از او و ایضاً جماعتی که دل خوش��ی از 
فعالیت گس��ترده حزب جمهوری اس��امی نداشتند، 
در این کامیابی نقش اساسی داش��ت. با این همه امام 
خمینی، خود به بنی صدر رأی نداد و نام حسن حبیبی 
را در برگه رأی خویش نگاشت! سخنان رهبر انقاب به 
هنگام تنفیذ حکم ریاس��ت جمهوری او نیز مؤید این 
روایت است و نشان از ش��ناخت دقیق امام از وی دارد. 
به ش��هادت عده ای از حاض��ران، او پیش تر در مجلس 
خبرگان قانون اساس��ی نیز درباره والیت فقیه سکوت 
کرده بود! دکتر عل��ی قائمی امی��ری از نمایندگان آن 
مجلس، در مصاحبه ای با نویسنده، چنین آورده است: 
»بنی صدر آشکارا با این اصل مخالف بود و موقعی هم که 
می خواستند آن را تصویب کنند، از در غربی مجلس و از 
مقابل من بیرون رفت! فردا که آمد، وقتی از او پرسیدم: 
چرا رفتی؟ گفت: باید به مشهد می رفتم! از آن به بعد، 
من هر جا که پیش آمد، ای��ن موضوع را مطرح کردم و 
حتی کارم با شیخ علی تهرانی ��  که به دروغ می گفت 
بنی صدر به اصل والیت فقیه رأی داده �� به بحث و دعوا 
کشید که با وساطت برخی دوس��تان خاتمه پیدا کرد. 
اولین برخورد جدی من با شیخ علی تهرانی، بر سر این 
موضوع بود که من در دانشگاه بابلسر گفتم: هر کسی 
که شک دارد بنی صدر به اصل والیت فقیه رأی نداده، از 
تلویزیون بخواهد تا فیلم آن روز مجلس را نشان بدهد. 
شیخ علی تهرانی رفت بابل و گفت: من گواهی می دهم 
که رأی داده! وقتی به مجلس آمد، از او پرسیدم: خدا، 
پیغمبری، چرا چنین دروغ��ی گفتی؟ گفت: مصلحت 
ایجاب کرد! گفتم: مگر مصلحت دین خدا به دست من 
و توس��ت؟ در جواب، به من توهین بدی کرد! من هم 
یقه اش را گرفتم و گفتم: خی��ال نکن چون من عمامه 
ندارم، سواد دینی ام از تو کمتر است! آدم نامتعادلی بود. 

کم که می آورد، خیلی راحت فحش می داد!...« 
  پنج: نگاه امام خمینی به بنی صدر، از مدخل های 
خوانش حیات سیاسی اوست. در نخستین سال ریاست 
جمهوری او، نوعی مماش��ات و حتی حمایت از سوی 
رهبر انقاب، نس��بت به وی نمایان ب��ود. با این منطق 
که » دنیا به ما نمی گوید: چرا اینها رئیس جمهورش��ان 
را دو س��ال تحمل نکردن��د؟!« این ن��گاه چندی بعد 
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  نمایی از پذیرایی، از مهمانان به اصطاح  جشن های 2500 ساله شدن شاهنشاهی ایران


