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دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

مقاله حاضر نقد كوتاهی بر كت��اب درس تجربه خاطرات ابوالحس��ن بني صدر اولين 
رئيس جمهوري ايران اس��ت. اين كتاب كه در دو جلد توسط انتشارات انقاب اسامي 
در آبان 1380 در آلمان به چاپ رسيده به كوش��ش آقاي حميد احمدي مدير انجمن 
مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران )برلين( تدوين و صرفاً در خارج از كشور عرضه 
شده است. كار ضبط خاطرات بني صدر در ورس��اي فرانسه و در 26شهريور1378 آغاز 
مي شود و طي ده جلسه ادامه مي يابد. حاصل اين گفت وگوها در جلد اول منعكس است 
و جلد دوم به تحقيق درباره تاريخ انقاب اس��امي اختصاص يافته است. اميد آنكه نقد 

حاضر بتواند خواننده را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد. 
ابوالحسن بني صدر در سال 1312 در يكي از روستاهاي تابعه شهر همدان به دنيا آمد 
و دوران طفوليت را تا اخذ ديپلم متوسطه در اين شهر سپري ساخت. وي به دليل نمره 
صفر گرفتن در زبان خارجه نتوانست در كنكور دانشكده حقوق دانشگاه تهران توفيق 
يابد، لذا ناگزير به تحصيل در دانشكده معقول و منقول شد. در دوران دانشجويي ابتدا 
به حزب زحمتكشان مظفر بقايي تمايل يافت، اما در جريان كودتاي امريكايي 28مرداد 

تاوان غرور و تكبر
نقدی بر کتاب خاطرات بنی صدر
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جذب جبهه ملي گشت. ابوالحسن بني صدر پس از اخذ ليسانس كار خود را در مؤسسه 
تحقيقات علوم اجتماعي احسان نراقي آغاز كرد. 

در اين ايام با دختر همس��ايه دوران نوجواني اش در هم��دان ازدواج نمود. در جريان 
نهضت ملي شدن صنعت نفت دوبار بازداشت ش��د و مدت كوتاهي را در زندان سپري 
ساخت. ابوالحسن بني صدر بعد از سركوب قيام 15خرداد42 و منحل شدن جبهه ملي 
دوم، به فرانس��ه رفت و در آنجا به اتفاق چند تن فعاليت هاي خود را تحت عنوان جبهه 
ملي سوم پي گرفت؛ اما طولي نكشيد كه اختافات شديدي با كنفدراسيون دانشجويان 
خارج كش��ور پيدا كردند و بر اثر بروز اين درگيري ها ابتدا جبهه ملي س��وم و در پي آن 
كنفدراسيون متاشي شد. در س��ال هاي اوليه دهه پنجاه آقاي بني صدر كه سال ها از 
فعاليت هاي سياس��ي دور افتاده بود و در فرانس��ه زندگي مي كرد و بعضاً به اتفاق آقاي 
دكتر نقي زاده در انگليس گاهنامه »خبرنامه جبهه ملي« را منتشر مي ساخت به اتحاديه 
انجمن هاي اس��امي دانش��جويان در اروپا نزديك شد. با نزديك ش��دن به يك تشكل 
اسامي دانشجويي دور تازه اي در حيات سياسي بني صدر آغاز شد و همين امر موجب 

نزديكي وي به امام خميني به ويژه در دوران اقامت ايشان در پاريس گشت. 
بعد از پيروزي انقاب اس��امي آقاي بني صدر به عضويت ش��وراي انقاب درآمد و از 
پذيرش هر مسئوليت اجرايي س��ر باز مي زد. حتي بعد از ادغام شوراي انقاب با دولت 
موقت ابتدا معاونت وزارت اقتصاد و دارايي را پذيرفت، اما به فاصله اندكي تغيير نظر داد 
و از حضور در اين پست سر باز  زد. وي در جريان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 
از تهران به اين مجلس راه يافت. بعد از استعفاي دولت موقت، بني صدر مدتي كوتاهي 
سرپرس��تي وزارت خارجه و اقتصاد و دارايي را بر عهده گرف��ت و زمينه را براي تحقق 
آرزوي ديرينه خود يعني شركت در انتخابات رياست جمهوري و پيروزي در آن فراهم 
ساخت. تأسيس دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور، وي را به برخي گروه هاي سياسي 
نزديك س��اخت تا بدين طريق اكثريت آرا را در اولين دوره مجلس شوراي اسامي به 
دست آورد، اما به  رغم تاش هاي گس��ترده ليست هاي انتخاباتي دفتر هماهنگي مردم 
با رئيس جمهور توفيق چنداني در انتخابات مجلس نيافت. همين شكست نيز موجبات 
نزديكي وي به سازمان مجاهدين خلق را فراهم ساخت. اين سازمان از برخي خصوصيات 
آقاي بني صدر استفاده كرد و وي را به تدريج در برابر رهبري انقاب قرار داد. همكاري 
آشكار با اين گروه رأي عدم كفايت سياسي مجلس به رئيس جمهور را به دنبال داشت. 
خلع شدن رئيس جمهوري بهانه شورش مس��لحانه سازمان مجاهدين خلق و ترورهاي 
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گسترده شد؛ اما با مأيوس شدن بني صدر از نتيجه بخشي شورش هاي خياباني و اقدامات 
تروريستي مسعود رجوي به اتفاق از كش��ور گريختند. بني صدر هم اكنون بعد از كنار 
گذاشته شدن از شوراي ملي مقاومت توسط مس��عود رجوي، و مطلقه شدن دخترش 

فيروزه، در پاريس زندگي و يك بار ديگر شرايط دوران دهه چهل را تجربه مي كند.

درسی برای تجربه
هر چند آقاي بني ص��در در كتاب درس تجربه )خاطرات اولي��ن رئيس جمهور ايران( 
اصوالً رويكردي تاريخي ب��ه رخدادهايي كه روايت خود را حول آنها مطرح مي س��ازد، 
ندارد و در پاسخ به هر سؤال، متناس��ب با مقتضيات امروز خويش موضوعات و حوادث 
ديروز را تحليل و تبيين مي نمايد، اما اين اثر صرف نظر از سستي يا قوت وجهه تاريخي 
آن، مرجع ارزش��مندي براي ش��ناخت دقيق اولين رئيس جمهور ايران خواهد بود. با 
توجه به موضوع مورد اشاره كه بر ساير خوانندگان كتاب نيز پنهان نخواهد ماند، ما در 
مقام مقايسه مطالب كتاب با موضع گيري هاي ايش��ان كه در مطبوعات و به طور كلي 
رس��انه هاي آن دوران منعكس ش��ده برنمي آييم، زيرا به وضوح به دو شخصيت كامًا 
بيگانه از يكديگر خواهيم رسيد. البته شايد آقاي بني صدر در مقابل، اين گونه استدالل 
كند كه در آن زمان به عنوان يك مقام رسمي در نظام ناگزير از ملحوظ داشتن مناسبات 
و ماحظاتي بوده و هر آنچه به صورت عمومي و علني عنوان داش��ته يا از وي س��ر زده 
بي تأثير از اقتضائات جايگاه رياست جمهوري نبوده است. بنابراين بدون اينكه بر چنين 
اس��تداللي صحه گذارده باش��يم از نقد مقايس��ه اي مطالب مربوط به ايشان در آرشيو 
رسانه ها و موضع گيري هاي كامًا جديد در اين كتاب صرف نظر مي كنيم، اما يادآوري 
اين نكته را ضروري مي بينيم كه حتي در صورت منطقي فرض كردن اين استدالل، آقاي 
بني صدر مي بايست ابتدا به بيان كامل و امانتدارانه آنچه توسط ايشان در مقاطع مختلف 
تاريخي صورت گرفته- فارغ از بار سياسي آ ن در شرايط كنوني براي ايشان- مي پرداخت 
و آنگاه در مقام بيان توجيهات و ماحظات برمي آمد؛ دقيقاً همان كاري كه ايش��ان در 
مورد برخي موضوعات مورد اطاع عموم در اين كتاب انجام داده است. به عنوان نمونه 
در سراس��ر كتاب درس تجربه، آقاي بني صدر تاش دارد تا اين گونه وانمود سازد كه از 
ابتداي آشنايي با امام خميني)س(، با وي در تعارض شديد بوده است؛ لذا خود را ناگزير 
مي بيند تا عملكردش را در جريان مراسم تنفيذ رياست جمهوري كه طي آن دست امام 
را بوسيده است توجيه كند. مراس��م مورد بحث بازتاب وسيع رسانه اي نه تنها در ايران 
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بلكه در جهان داشت. به همين دليل از سوي بني صدر رقيق بودن احساسات و يكباره به 
فوران درآمدن به عنوان توجيه مطرح مي شود! 

 وقتي او )امام( را با صندلي چرخدار مي آوردند يك حالت رقت به من 
دست داد. حالت غمگين داش��ت و به قدري حالت عاطفي به من دست 

داد كه دستش را بوسيدم و خيلي با عاطفه.1 

جدا از اينكه اين توجيه تا چه حد از س��وي صاحبنظران پذيرفته خواهد ش��د بايد به 
اين نكته اشاره كرد كه تا قبل از شكل گيري ارتباط آقاي بني صدر با سازمان مجاهدين 
خلق در اواخر سال 59 در جلسات خصوصي تر مسئوالن با امام، ايشان نه تنها دست امام 
را مي بوس��يد بلكه با رفتارهاي خاص به نوعي خود را عزيزدردانه بنيانگذار انقاب نيز 
وانمود مي س��اخت. دقيقاً آقاي بني صدر براي پاك كردن اين كارنامه دچار افرا ط هايي 
شده است كه در واقع كار را بر وي سخت تر مي كند. نوع برخوردهاي توهين آميز و دور 
از هرگونه استدالل با امام را در اين كتاب بايد به حساب همين مشكل ايشان گذاشت. 
براي نمونه آقاي بني صدر در سال 52 در سفري به نجف اشرف ماقاتي نيز با امام داشته 
است كه ش��رح اين ماقات در كتاب اولين رئيس جمهور آمده، اما در اين خاطرات فراز 

توهين آميزي به آن افزوده  شده است! 
گفتم: آقا! شما يك شهر را نمي توانيد اداره بكنيد. توي كوچه هاي نجف 
از زيادت كثافت و مدفوع نمي شود راه رفت. شما اين كتاب )واليت فقيه( 
را نوشتيد كه رژيم شاه تا قيامت بماند توي ايران؟! كي مي آيد كشور را از 

1. امام را هيچ گاه در آن مقطع با صندلي چرخدار به مراسم تنفيذ رياست جمهوري نياوردند؛ چنانكه به فيلم هاي 
آن مراسم نگاه شود، ديده مي شود كه امام با پاي خودشان به آن مراسم وارد شدند. )15خرداد( 

ابوالحسن بني صدر، درس تجربه، حميد احمدي )به كوشش(، آلمان، 1380، ص256. 
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دست او بگيرد و به دست اين آقايون )روحانيون( بسپارد؟...1 
آقاي بني صدر ظاهراً به اين نكته توجه ندارد كه خوانندگان خواهند پرس��يد فراواني 
مدفوع و كثافت در كوچه ها و معابر ش��هر نجف چه ارتباطي به قابليت و توانمندي امام 
و تئوري سياس��ي و حكومتي وي دارد. به وي��ژه اينكه امام در آن ش��رايط يك مرجع 
تبعيدشده بود و به شدت از سوي نيروهاي امنيتي و پليس��ي رژيم بغداد تحت فشار و 

كنترل قرار داشت. 
اين فشارها نيز در نهايت منجر به خروج ايش��ان از عراق  شد. آيا اگر رژيم بعثي صدام 
آگاهانه و عامدانه به شهرهاي مذهبي رسيدگي نمي كرد تا مردم را به اسام و روحانيت 
بدبين كند، مس��ئوليت چنين برخورد خصمانه اي متوجه ي��ك مرجع و رهبر تبعيدي 
است؟! آن گونه كه از ظواهر پيداست آقاي بني صدر از فرط دشواري تبيين دوگانگي ها به 
مسائلی تكيه كرده است كه براي روشن ساختن سستي آن نيازي به هيچ گونه استداللي 
نيست. البته اين نكته نيز از نظرها دور نخواهد ماند كه آقاي بني صدر نزديك به يك سال 
و نيم بر مسند رياست جمهوري تكيه داشت. لذا قبل از رياست جمهوري به ويژه در اوايل 
پيروزي انقاب كه هيچ گونه مسئوليتي نداشت )يك ماه بعد از پيروزي انقاب ايشان به 
عضويت شوراي انقاب درآمد( مي بايست راحت تر مواضعي را كه امروز مدعي است در 
آن دوران داشته، طرح كند؛ در حالي كه در ايام مورد اشاره نه تنها موضع  توهين آميزي 
از وي درباره امام به ثبت نرسيده بلكه وي سراسر در بزرگداشت امام سخن رانده است.2 
نكته ديگري كه در اين ارتباط مي تواند موجب روشن تر شدن حقيقت شود، پشتيباني 
ش��ديد نزديكان امام )فرزندان، داماد، ن��وه و...( و اعضاي دفتر ايش��ان از كانديداتوري 
آقاي بني صدر بود كه نقش اساس��ي در جلب و جذب آراي عمومي داش��ت؛ اما از آنجا 
كه يادآوري اين واقعيت، موضوع خوشايندي براي آقاي بني صدر نيست ايشان ترجيح 
مي دهد در خاطرات خود حتي اش��اره اي نيز به آن نكند. عاوه ب��ر اين آقاي بني صدر 
كانديداتوري خود را توسط جامعه روحانيت مبارز نيز كتمان مي نمايد. در اين زمينه از 
همه مهمتر نظر نهايي امام در مورد احتمال غير ايراني محسوب شدن آقاي جال الدين 

فارسي بود. 

1. همان، ص173. 
2. اگر آقاي بني صدر راست مي گويد و نس��بت به امام و روحانيت ذهنيت منفي داشته است، چگونه در نشريه 
خود به نام خبرنامه كه از سال 47 تا 57 در پاريس منتش��ر مي كرد در ستايش و حمايت از امام به اصطاح سنگ 
تمام مي گذاشت و افتخار مي كرد كه خبرنامه او به علت پشتيباني مستمر و مدام از امام به »خميني نامه« معروف 

شده است؟! )15خرداد( 
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فراموش نخواهد شد كه در جريان 
اختافات به وجود آم��ده در مورد 
مليت كانديداي ح��زب جمهوري 
اس��امي، ام��ام توصي��ه كردن��د 
كه حتي اگ��ر ش��ائبه افغاني بودن 
اجداد ايش��ان نيز وج��ود دارد بهتر 
است آقاي فارس��ي از كانديداتوري 
رياس��ت جمهوري استعفا دهد. اين 
نظر صريح امام كه حزب جمهوري 
اس��امي را با يك بحران سياس��ي 
مواجه س��اخت عمًا موجب شد تا 
آقاي بني صدر رقيب جدي نداشته 
باش��د؛ زيرا بعد از اس��تعفاي آقاي 
فارس��ي در آخرين روزهاي رقابت 
انتخابات��ي، براي ح��زب جمهوري 
اس��امي ممكن نبود فرد جديدي 
را به عنوان نامزد خود مطرح س��ازد. در نتيجه و در چنين فضايي كانديداي روحانيت 
مبارز كه از حمايت مرحوم سيد احمد خميني، س��يد حسين خميني، مرحوم اشراقي 
)داماد امام( و ساير اعضاي بيت امام برخوردار بود با رأي قاطع مردم در انتخابات اولين 
دوره رياس��ت جمهوري ايران برگزيده شد. اكنون اين س��ؤال مطرح مي شود كه آيا در 
صورت چنين برخوردهاي توهين آميزي- كه در ش��رايط كنوني آقاي بني صدر مدعي 
است با امام از ابتداي آشنايي داش��ته است- اصوالً وي مي توانس��ته از چنين حمايت 
بي دريغ روحانيت مبارز و نزديكان امام برخوردار  ش��ود؟ قطعاً جواب اين س��ؤال منفي 
اس��ت. از همين رو آقاي بني صدر ترجيح مي دهد در كتاب خاطرات خود به هيچ كدام 
از واقعيت هاي مسلم فوق  اشاره اي نداشته باش��د. البته اكنون و در شرايط جديد آقاي 
بني صدر با پنهان داشتن چگونگي روند موفقيت خويش در انتخابات رياست جمهوري 
مي تواند در كتاب درس تجربه ادعا كند: »خوب روز بعد هم انتخابات انجام ش��د. آقاي 
حبيبي نامزد حزب جمهوري اسامي در اين انتخابات، كمتر از 4درصد رأي آورد و بقيه 
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مردم با رأي خودشان نشان دادند كه حكومت آخوندي را نمي خواهند«؛1 كه اين خود 
از هنرنمايي هاي اين نادره دوران است. 

از ديگر فرازهاي مهم اين كتاب تاش آقاي بني صدر براي تبرئه خود در زمينه همكاري 
با سازمان مجاهدين خلق به عنوان يك گروه تروريستي است. پرداختن به اين موضوع 
تا حدودي به ما در رفتارشناسي كسي كه مدعي است: »قدرت خود به خود چيز بديه، 
قدرت خوب وجود ندارد« كمك خواه��د كرد. قطعاً آقاي بني ص��در در ائتاف خود با 
سازمان مجاهدين خلق كه براي كسب قدرت، توسل به غير انساني ترين و نامشروع ترين 
اعمال را براي خود مباح مي ش��مرد نمي توان��د تنها »بلبل زباني مس��عود رجوي« و به 
عبارت عاميانه تر چرب زباني و تملق گويي اين گونه حضرات را به عنوان دليل كش��يده 
شدن به اين وادي ذكر كند؛2 هر چند با عنايت به اين امر كه ايشان صاحب كتاب كيش 
ش��خصيتاند نمي توان زبان بازي هاي رجوي را نيز بي تأثير دانست. البته شايد بتوانيم 
خطاي فيروزه خانم را تماماً متأثر از »بلبل زباني مسعود رجوي« بدانيم، اما در مورد پدر 

ايشان موضوع ابعاد گسترده تري دارد. 
در ماه هاي پاياني سال 59 حضور پررنگ نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در جلسات 
س��خنراني آقاي بني صدر نشان از سرمايه گذاري  جدي اين س��ازمان روي نقاط ضعف 
ايش��ان و فراهم آوردن زمينه هاي رودررو قرار دادن وي با امام داشت. حتي در يكي از 
اين سخنراني ها، مادر رضايي ها برخاست و خطاب به بني صدر فرياد زد: اي كاش شما 
رئيس جمهور هميشگي ما باشيد. در پاس��خ به وي نيز آقاي رئيس جمهوري بدون نفي 
تمايل خود به حضور مادام العمر در رأس قدرت اجرايي كش��ور گفت: همين يك دوره 
را نيز نمي گذارند. در حادثه 14اس��فند اين همكاري سازمان يافته تا حدودي آشكارتر 
شد و به ميزان افزايش تأثير گذاري سازمان بر بني صدر فاصله وي با امام بيشتر مي شد. 
نكته قابل تأمل اينكه تا قبل از اين ائتاف، س��ازمان مجاهدين خلق از طريق يك گروه 
دست ساخته و هدايت شده به حذف فيزيكي شخصيت هاي فكري مي پرداخت و در ظاهر 
هرگونه اعمال تروريستي را محكوم مي ساخت. جالب اينكه با رسميت يافتن پيوند آقاي 
بني صدر و اين سازمان، مسئوليت اقدامات تروريستي رس��ماً بر عهده گرفته مي شد و 

آقاي بني صدر هم هرگز از آن تبري نمي جست. 

1. همان، ص254. 
2. آقاي بني صدر پس از فرار از ايران به همراه مسعود رجوي و ورود به فرانسه، در فرودگاه پاريس طي مصاحبه اي 
اعام كرد مس��لماً اين گونه كارها )ترورها و انفجارها( تا موعد بازگش��ت ما به ايران بايد ادامه يابد... و بدين گونه، 

عمليات تروريستي را رسماً مورد تأييد قرار داد. )15خرداد( 
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در كتاب درس تجربه از جمله تعارضات جدي اي كه آقاي بني صدر با آن مواجه است، 
همين قدرت طلبي اس��ت؛ زيرا از يك س��و قدرت را از هر نوعش )خير يا شر( اصوالً بد 
مي داند!! اما از ديگر سو براي كسب و حفظ قدرت با شيطاني ترين نيروها وحدت مي كند. 
ايشان براي فرار از اين تعارض به زعم خود خواسته اس��ت با تحريف تاريخ حل مشكل 
كند؛ لذا با يك سري صغري و كبري كردن ها مدعي مي شود كه دكتر بهشتي به دست 

امام به شهادت رسيده است: 
من بسيار ش��ك دارم كه غير از دس��تگاه خميني، كس ديگري دفتر 
حزب جمهوري اس��امي را منفجر كرده باش��د. چون ه��ر كس را كه 
امريكايي ها خواس��تند محور بكنند، به تيغ خميني مبتا شد و رفت و 
حتي آنهايي را هم كه خودش آورده بود. از آنها، آقاي بازرگان است و از 
آنها، اين آقاي بهشتي و يا كساني كه بعد از كودتا بر ضد من، قرار بود در 

ايران حاكم بشوند.1 
اين ادعاي آقاي بني صدر بعد از دو دهه و اندي در حالي مطرح مي ش��ود كه در همان 
زمان اوالً گروه تروريستي مجاهدين خلق رسماً مسئوليت انفجار دفتر حزب جمهوري 
اس��امي را- كه منجر به ش��هادت 72 تن از وزرا، نمايندگان مجلس و شخصيت هاي  
طراز اول سياسي كشور ش��د- بر عهده گرفت و فرد نفوذي سازمان در اين زمينه كامًا 
مشخص گرديد. ثانياً در چنين حادثه اي بنا بود كليه مسئوالن طيف خط امام را در كشور 
به شهادت برسانند و منحصر به دكتر بهش��تي نبود؛ لذا صرف نظر از شخصيت وارسته 
امام كه از چنين اتهاماتي مبراست با كمترين منطق سياسي چنين ادعايي پذيرفتني 
نيست كه رهبري نظام در آن شرايط حاد دش��مني هاي داخلي و خارجي، همه بازوان 
خود را قطع كند. ثالثاً اين تنها حركت تروريستي س��ازمان در آن ايام نبود كه با چنين 
ادعايي بتوان به رفع و رج��وع آن پرداخت. چرا آقاي بني صدر در م��ورد حادثه انفجار 
دفتر نخست وزيري كه منجر به شهادت رجايي و باهنر شد، به شهادت رساندن امامان 
جمعه در استان ها و صدها اقدام تروريستي ديگر كه مس��ئوليت آنها نيز رسماً از سوي 
سازمان مجاهدين خلق پذيرفته مي ش��د توجيهات اين چنين ساده لوحانه ابداع نكرده 
 است. رابعاً اين ادعا با ساير مطالب كتاب در مورد دكتر بهشتي مطابقت ندارد؛ زيرا آقاي 
بني صدر فراموش مي كند كه در ساير قسمت هاي خاطرات خويش يكي از انتقاداتش به 
امام حمايت- به زعم ايشان- بي قيد و شرط از دكتر بهشتي بوده و اينكه چرا ايشان را به 

1. همان، ص195. 
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رياست ديوان عالي كشور منصوب كرده است و... 
بنابراين براي خوانندگان اين كتاب خاطرات، كامًا مس��جل مي شود كه امروز آقاي 
بني صدر نگران ثبت ش��دن نام خود در ليس��ت بازي خوردگان يك گروه تروريس��تي 
حرفه اي اس��ت و به منظور كتمان اين واقعيت اين ادعاي سس��ت و بي اساس را مطرح 
مي سازد كه احتماالً دكتر بهشتي توسط رهبري نظام از ميدان برداشته شده است؛ در 
حالي كه همگان در همان زمان و حتي اكنون اذعان دارند كه شهادت جمع  كثيري از 
وزرا، نمايندگان مجلس و سياسيون طراز اول كشور و در رأس آن، دكتر بهشتي ضربه 
جبران ناپذيري به رهبري نظام وارد آورد و انتظار به سقوط كشاندن كل نظام از طريق 

اين ترورها در جبهه دشمنان انقاب نوپاي ايران به شدت وجود داشت. 
اما داستان ادامه همكاري آقاي بني صدر با اين گروه تروريستي بر اساس روايت شخص 
ايشان در اين كتاب روشن تر مي سازد كه چه كسي قدرت طلب بوده و بدين منظور خود 
را به هر سو مي كشانده است. براي نمونه ش��رح ماقات طارق عزيز با مسعود رجوي در 

فرانسه در محل اقامت آقاي بني صدر از زبان ايشان خالي از لطف نيست: 
ترتيب اينكه چه جوري بيايد اينجا و راجع به ماقات، در كجا باش��د 
باالخره گفتم: اگر من بخواهم موافقت كنم، فقط به يك ترتيب مي شود 
موافقت كرد و آن ترتيب هم اين است كه يك فاتح، يك شكست خورده  
را مي پذيرد. اينها متجاوزند و در تجاوزشان هم شكست  خورده اند وگرنه 
به س��راغ ما به اينجا نمي آمدند... ماقات ش��ما )رجوي( با او، حداكثر 

نيم ساعت بيشتر طول نكشد. گفت: بسيار خوب.1 
اين ماقات كه در خانه بني ص��در و با حضور همزم��ان وي در منزل صورت مي گيرد 
به لحاظ سياس��ي فراتر از موافقت رئيس جمهور يك تش��كيات خودساخته با ماقات 
نخست وزير خود يعني مسعود رجوي معني پيدا مي كند. براساس قراردادي كه بين آقاي 
بني صدر و مسعود رجوي منعقد شده بود كليه اقدامات اين تشكيات ائتافي مي بايست 
به امضاي رئيس جمهور تشكيات مي رسيد. بنابراين در اين قضيه آقاي بني صدر يك 
گام فراتر از صرف موافقت با ماقات رجوي و طارق عزيز برداشته بود. اما جالب تر اينكه 
همكاري گسترده گروه تروريستي مجاهدين خلق با متجاوزان به خاك ايران كه با تأييد 
آقاي بني صدر كليد مي خورد حتي كمترين انگيزه اي را در ايشان براي شكستن ائتاف 
خود ايجاد نمي كند و اين مسعود رجوي است كه با باز شدن پايش به بغداد ديگر نيازي 

1. همان، ص380. 
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به مقام مافوق ندارد! 
اظهارات آقاي بني صدر در اين زمينه شناخت خوانندگان خاطرات را از وي جامعيت 

مي بخشد: 
به هر حال آن وقت ]20اس��فند1362[ آقاي رج��وي نامه اي به من 
نوش��ت در 14 صفحه و ب��ه قول خودش پاي��ان داد به اي��ن همكاري؛ 
مقاله ايست در نشريه انقاب اس��امي ]به تاريخ 17اسفند1362[ من 
هيچ اطاعي از آن مقاله نداش��تم. در آن وقت روزنامه انقاب اسامي 
ربطي به من نداش��ت. اگرچه مي نويس��ند كه در مس��ئوليت من است 
ولي در آن وقت ك��ه من با آقايان بودم، در مس��ئوليت من نبود. در يك 
روزنامه اي كه در مس��ئوليت من نيست، يك مقاله اي نوشته شده است 
تحت عنوان »دروغ هاي طارق  عزيز« و اي��ن را مجوز كردند براي پايان 
دادن به همكاري با من. اين هم ميزان رعايت آزادي اس��ت از ديد اين 

آقايان كه: گنه كرد در بلخ آهنگري/ به شوشتر زدند گردن مسگري.1 
در اين فراز از كتاب، آقاي بني صدر آشكارا معترف است كه نه تنها با ادامه همكاري با 
متجاوزان و متجاسران بغدادي مخالف نبوده، بلكه به شدت تمايل دروني به باقي ماندن 
در اين ائتاف داشته است. به عبارت روشن تر، اينكه عوامل نخست وزير در تبعيد! با درج 
مقاله اي عليه مسئوالن بغدادي در روزنامه تحت مديريت آقاي بني صدر،  رئيس جمهور 
در تبعيد! را از اريكه قدرت به زمين زده اند، موجب شده تا خاطر مبارك ايشان به شدت 

مكدر شود. 
با مروري بر تناقض ديگري در زمينه ابعاد قدرت طلبي مدعيان نافي قدرت به اين بحث 
پايان مي دهيم. س��فر آقاي بني صدر به كرمانشاه در آس��تانه بررسي طرح عدم كفايت 
سياسي رئيس جمهور در مجلس شوراي اسامي بحث هاي مختلفي را در محافل داخلي 
و خارجي برانگيخت. اكنون روايت آقاي بني صدر در اين زمينه، ميزان صحت و س��قم 

حدس و گمان هاي آن زمان را مشخص مي سازد: 
در آن موقع كه در كرمانشاه بودم، راديو بختيار گفته بود بني صدر رفته 
به غرب كشور براي تدارك كودتا. اين هم شده بود يكي از بهانه هايي كه 
اين آقايان داشتند براي به اصطاح توجيه كودتاي خودشان؛ همه اينها 
دروغ است. من در غرب كش��ور بودم براي جنگ و دايم در جبهه هاي 

1. همان، ص382. 
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جنگ بودم. اگر مي خواستم كودتا كنم به آنجا نبايد مي رفتم بلكه بايد در 
تهران مي ماندم... اما براي اينكه در تاريخ نماند كه امكان كودتا بود و به 
بني صدر پيشنهاد هم شد و او نكرد گفتم، االن مي آييم بررسي مي كنيم 
كه چقدر امكان كودتا هست... از فاحي ]رئيس ستاد ارتش[ پرسيدم 
در تهران چه داريد. گفت: دو گردان. اين موضوع را هم بايد توجه بكنيد. 
آنها هر چه نيرو از پاسدار داش��تند از همه جاي ايران توي تهران جمع 
كرده بودند... بعضي ها گفتند: شما بايد به طريقي با صدام حسين ارتباط 

پيدا كنيد...1 
آقاي بني صدر در ابتداي اين قول خود مدعي است كه اصوالً به كودتا اعتقادي نداشته 
و براي ش��ركت در دفاع مقدس به كرمانش��اه رفته بوده اس��ت و اگر فكري براي كودتا 
مي داش��ت بايد در تهران مي ماند. اما چند خط بعد در همان پاراگراف اعتراف مي كند 
كه در تهران به دليل حضور پررنگ نيروهاي پاسدار انقاب امكان كودتا نبوده و ايشان 
در كرمانش��اه براي اينكه در تاريخ زير سؤال نرود كه امكان كودتا داش��ته و به اين امر 
اقدام نكرده، جلساتي را بدين منظور برگزار كرده است و در آخر اينكه بعضي ها پيشنهاد 
برقراري ارتباط با صدام را مي دهند كه البته اين پيشنهاد بعضي ها! دقيقاً علت انتخاب 
كرمانشاه را براي بررسي كودتا مشخص مي كند. بنابراين در كرمانشاه راه هاي مختلف 
براي انجام يك كودتاي موفق! و حتي ارتباط با دش��من مورد بررسي قرار مي گيرد؛ اما 
به دليل پايين بودن احتمال موفقيت آن و داش��تن خطر جاني براي ايشان، از اين كار 
صرف نظر مي كند. از اين رو به ابزار ترور متوس��ل مي ش��وند تا از طريق حذف فيزيكي 

1. همان، ص335. 
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شخصيت ها زمينه كودتاي مورد نظر فراهم شود. اما ترورهاي كور و وسيع، آقايان را به 
نتيجه مورد نظر نمي رس��اند؛ لذا بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري كه مجدداً 

كشور روال طبيعي خود را مي يابد آقاي بني صدر فرار را بر قرار ترجيح مي دهد. 
از جمله فرازها و برجس��تگي هاي ديگر اين كتاب به تصوير كشيدن قابليت هاي آقاي 
بني صدر در دفاع از تماميت ارضي كشور قبل از 31شهريور59 به عنوان فرمانده كل قوا 
و محك زدن عملكرد وي در مقابله با تجاوز گسترده  نيروهاي عراقي به خاك ميهنمان 

از زبان خود ايشان است: 
آن موقع كه مجلس داشت افتتاح مي شد و همين طور موقعي كه آقاي 
رجايي مي خواست نخست وزير ش��ود خطر تجاوز عراق ديگر شده بود 
مسئله روز. در آن ايام روشن ش��ده بود كه تجاوز خواهد شد و با اينكه 
ياسر عرفات را فرستاده بودم پيش آقاي صدام حسين تا دست به اين كار 

نزند، اما او در رؤياي پيروزي برق آسا و بي قرار حمله بود.1 
و در ادامه مي افزايد: 

به هر حال، ياسر عرفات رفت به عراق برگشت و گفت كه صدام را مثل 
طاوس ديده و او مي گويد كه كار ايران را چه��ارروزه تمام مي كنم. بله 
وضعيت اين جوري بود. ما هم گفتيم كه حاال اگر بياييم و بگوييم با اين 

مجلس موافق نيستيم بحران درست مي شود.2 
و در آخر از اينكه احتمال حمله صدام موجب شده است تا وي نتواند امام زدايي كند، 

بر حاكم بغداد نفرين مي فرستد: 
فكر مي كرديم اگر با خميني دعوا كنيم و يك جنگ داخلي راه بيفتد 
و عراق هم از آن طرف حمله كند، ممكن است كشور از بين برود و بعداً 
بگويند بني صدر در نزاع بر س��ر قدرت، كشور را به باد داد. آن وقت، اين 
بيم روزمره بود، خدا ذليل كند اين آقاي صدام را كه خيلي كمك كرد به 

استبداد داخلي.3 
در قالب اين جمات آقاي بني صدر مي خواهد امروز مدعي شود كه هرگز به اختافات 
داخلي دامن نزده، بلكه تمامي توان خود را براي دفع تجاوز قطعي و قريب الوقوع دشمن 
به كار گرفته است. قبل از پرداختن به اين موضوع الزم است اشاره اي به يك ادعاي خاف 

1. همان، ص265. 
2. همان، ص266. 
3. همان، ص271. 
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عقل و منطق آقاي بني صدر در مورد كيفيت انتصابش به فرماندهي كل قوا از سوي امام 
داشته باشيم: 

در اين مرحله آقاي خمين��ي بدون اطاع من، مرا جانش��ين خود به 
سمت فرمانده كل نيروهاي مسلح انتخاب كرد.1 

به دليل پرهيز از اطاله كام از پرداختن به علت طرح چنين ادعايي اجتناب مي ورزيم؛ 
هر چند قرائن بس��ياري موجود اس��ت كه عكس چنين مطلبي را به اثبات مي رس��اند. 
علي ايحال چه به اصرار آقاي بني صدر و چه از روي عدم تمايل، ايشان مسئوليت مهم و 
كليدي فرماندهي كل قوا را در آن مقطع حساس بر عهده گرفته بودند. با چنين واقعيتي 
در پيش رو، اكنون به احصاء چگونگي برخورد آقاي بني صدر با اختافات داخلي و كسب 

آمادگي كشور براي مقابله با تجاوز دشمن مي پردازيم. 
در بعد اختافات داخلي نوع تعامل ايش��ان با دو قوه ديگر يعني قوه مقننه و قضاييه و 
حتي در ارتباط با زيرمجموعه قوه مجريه يعني نخست وزير و وزرا بسيار خصمانه است. 
روابط رئيس جمهور با مجلسيان بعد از شكست تاش هاي گسترده اش براي تشكيل يك 
مجلس هماهنگ با خود، همواره تيره بود؛ تا آنجا كه حتي مصوبات مجلس را براي اجرا، 
امضا و اباغ نمي كرد و قوه مقننه را مجبور ساخت با تصويب طرحي مهلت پنج روزه اي 
را براي رئيس جمهور تعيين كند. در مورد قوه قضاييه حمات به شهيد بهشتي و ديگر 
مسئوالن قضايي آن دوران ما را بي نياز از پرداختن به آن مي كند. اما در مورد زيرمجموعه 
قوه مجريه بايد گفت با وجودي كه ش��هيد رجايي هم به لحاظ تحصيات، هم به لحاظ 
سابقه سياس��ي و مبارزاتي و در نهايت به دليل تواضع و وارس��تگي در جايگاه باالتري 
از آقاي بني صدر قرار داش��ت، اما به رغم تأييد اوليه و معرف��ي وي به مجلس به عنوان 
نخست وزير پيشنهادي رئيس جمهور، همواره آماج حمات بسيار تند و تحقيرآميز آقاي 
بني صدر قرار داش��ت. صبر و بردباري آقاي رجايي در اين مقطع كه براي حفظ وحدت 
پاس��خي به برخوردهاي غير اصولي رئيس جمهور نمي داد زبانزد عام و خاص است. در 
مورد وزرا نيز كافي است به اين واقعيت توجه كنيم كه حتي مدت ها بعد از حمله گسترده 
و همه جانبه دش��من به خاك ايران و اش��غال بخش هاي عظيمي از سرزمينمان آقاي 
بني صدر چهار وزارتخانه كليدي همچون وزارت امور خارجه را بي وزير نگه داشته بود و 
وزراي پيشنهادي نخست وزير را به مجلس معرفي نمي كرد. در اين رابطه خوانندگان و 
محققان گرامي را به مطالعه كتاب نامه نگاري هاي شهيد رجايي با رئيس جمهور گردآوري 

1. همان، ص307. 
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شده توسط شادروان آقاي كيومرث صابري فومني »گل آقا« دعوت مي كنيم. 
اما در بعد تاش براي كسب آمادگي هاي نظامي به منظور دفع تجاوز احتمالي دشمن 
بايد اذعان داشت كارنامه بسيار نامطلوب تري از آقاي بني صدر در تاريخ به ثبت رسيده 
اس��ت. دقيقاً به همين دليل نيز او تاكنون به اين سؤال مهم هرگز پاسخ نگفته  است كه 
به رغم اعتراف ب��ه اطاع از بي قرار بودن ص��دام براي حمله به ايران، چرا براي كس��ب 
آمادگي هاي الزم هيچ گونه اقدامي نكرده و اينكه چرا به عنوان فرمانده كل قوا حتي يك 
بار هم جلسه شوراي عالي دفاع را قبل از آغاز حمله دشمن به منظور بررسي تهديدات و 

پيدا كردن راهكارهاي الزم براي مقابله با آن تشكيل نداده است؟ 
پاسخ آقاي بني صدر به اين سؤال مهم مي تواند بسياري از ابهامات را در مورد عملكرد 
ايشان روشن سازد؛ اما تا آن زمان ادعاي اينكه ايش��ان براي پرداختن به امور دفاعي از 
اختافات داخلي در مي گذش��ته است از هيچ گونه اس��تدالل تاريخي برخوردار نيست 
بلكه به اس��تناد مدارك به جاي مانده از ش��خص آقاي بني صدر، ايشان تمام توان خود 
را به جنگ قدرت معطوف داش��ته و مقوله كامًا مغفول مانده، امور دفاعي كش��ور بوده 
است. اما نكته جالب در اين خصوص سخن ايشان به سرتيپ فاحي بعد از آغاز تهاجم 

دشمن است: 
وقتي حمله عراق آغاز شد، من در كرمانش��اه بودم. از سرتيپ فاحي 
رئيس س��تاد ارتش پرس��يدم: چند روز مي توانيم در برابر ارتش عراق 
مقاومت كنيم، گفت: چهار روز گفتم: شما اين چهار روز را خوب بجنگيد 
مسئول روز پنجم من هستم. خوب بافاصله ارتش تجديد سازمان شد 
و دموكراتيزه كردن ساختار ارتش نقش تعيين كننده داشت. استعدادها 
و ابتكارات شگفت  انسان بر فقر س��ازماني و تجهيزاتي غلبه كرد و ايران 

نجات پيدا كرد.1 
آيا جا ندارد كه به آقاي بني صدر لق��ب »معجزه گر قرن« دهيم، زي��را صرفاً در چهار 
روز ارتش را تجديد سازمان و دموكراتيزه و استعدادها را  ش��كوفا مي كند و انسان را بر 
فقر س��ازماني و تجهيزاتي خود غلبه مي دهد. قطعاً چنين فردي كه قادر اس��ت چنين 
معجزه اي را در چهار روز به انجام رساند مي بايست بر تمامي علوم و فنون نظامي واقف 
باشد )ادعايي كه در مقاطع مختلف از جانب آقاي بني صدر مطرح شده است( اما براي 
روشن ش��دن ميزان اين اطاع، خوانندگان محترم را به روايت ديگري از همين كتاب 

1. همان، ص310. 
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ارجاع مي دهيم: 
همان شب سرلشكر ش��ادمهر به من تلفن زد و گفت: اگر امريكايي ها 
ش��بانه بيايند و اين هلي كوپترها و هواپيماها را ]كه در فرودگاه طبس 
جا گذاشتند[ ببرند ديگر هيچ آبرويي براي ارتش باقي نمي مونه... اينجا 
كه آمدند نديديم. حاال اگر بيايند و ببرند خواهند گفت، پس توي كشور 
هيچ كس به هيچ كس نيست... بعد از اين توضيحات او گفت: پس اجازه 
بدهيد كه ما هواپيما بفرستيم و از باال ملخ هاي هواپيما و هلي كوپترهاي 
امريكايي را بزنيم تا آنها نتوانند ببرند. من كه نظامي نبودم قاعدتاً مي بايد 

سخن مسئول نظامي را مي پذيرفتم.1 
آقاي بني صدر كه از بديهي ترين مس��ائل نظامي ارتش و ادوات نظامي بي اطاع است 
مي خواهد خود را به عنوان منجي و نجات بخش كشور در تهاجم عراق در تاريخ به ثبت 
رساند و اين تناقض گويي ها جز ناديده گرفتن فداكاري هاي مردم در جريان دفاع مقدس 
نيس��ت. در كتاب درس تجربه آقاي بني صدر هيچ گونه اشاره اي به فداكاري ملت ايران 
كه با تمام وجود از همان روز اول تهاجم به ياري فرزندان ارتشي و سپاهي خود شتافت 
ندارد. واقعيت آن است كه آنچه در محاسبات امريكا و عامل تحريك شده اش در تهاجم 
به ايران يعني آقاي صدام حسين مورد توجه واقع نش��ده بود توان ملت ايران به مفهوم 
عامش بود. ورود اين پديده ناديده گرفته ش��ده به صحنه دفاع مقدس همه خواب هاي 

دشمنان را مخدوش ساخت، نه معجزه گري آقاي بني صدر در روز پنجم. 
در آخرين فراز اين مقال بايد خاطرنشان سازيم كه كتاب خاطرات آقاي بني صدر را بايد 

1. همان، ص292. 
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به درستي آينه تمام نمايي از تعارضات ش��خصيتي ايشان بناميم. در حالي كه در جايي 
از اين كتاب مرحوم بازرگان به دليل غير انقابي بودن آماج حمات آقاي بني صدر قرار 
مي گيرد، اما در جاي ديگر خود ايش��ان پس از رد شدن پيش��نهادش به شاپور بختيار، 
تأسف مي خورد و چنين عنوان مي دارد كه اگر اين پيش��نهاد مورد پذيرش كارتر قرار 
مي گرفت، ارگان دولت شاهنش��اهي دس��ت نخورده باقي مي ماند و صرفاً انتقال قدرت 
صورت مي گرفت و نه انقاب. يا در جاي��ي از كتاب ادعاي اينكه ايش��ان اصوالً تمايلي 
به رياست جمهوري نداشت به چش��م مي خورد، در حالي كه در چند جاي ديگر كتاب 
معترف اس��ت كه تمايل شديدي به اين منصب داشته اس��ت. همچنين پيشنهاد آقاي 
بني صدر به قاس��ملو مبني بر تش��كيل يك كنفدراس��يون با كردهاي ساير كشورهاي 
منطقه، ميزان تعلق خاطر ايشان را به مباني و باورهاي ملي روشن مي سازد يا در حالي 
كه معترف اس��ت گروه هاي مجاهدين خلق و چريك هاي فدايي خلق در شكنجه هاي 
درون زندان دخالت داش��تند تاش ايش��ان براي بي اعتبار كردن ايران در خارج كشور 
ميزان صداقت سياسي ايشان را به نمايش مي گذارد و... از اين دست مطالب را فراوان در 
كتاب درس تجربه مي توان يافت كه مي تواند براي محققان و پژوهشگران تاريخ معاصر 

كليدهايي براي كشف حقايق باشد. 




