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 پیش گفتار

ران یردستان و اکخ یتارای ەهدور ترین تیاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور  

 ییاما آشنا، دارند ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیخوانندگان ا. است

  .دیمناتر میجالب یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصای ەهشیبا اند

سو و  یکاز  یاجتامعهای و اضطراب یاسیسهای یروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

ن یخ نویدر تارا ەهدور ترین از پرتالطم یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ەی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دور  یدوران ب، ران به بار نشستیه انقالب اکاست ای ران و دورهیا

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند، حارضەی مجموع

  .ش استکن دوران رس یدر اها و چه شدنها و چه بودن، رفنتیر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

ن یآن هم از زبان هم، خ معارص پس از انقالبین معامران تاریاز بزرگرت ینسل یشه نگار ید اندیشا

  . . .ات آن دوران باشدیواقع کدر  یراه براترین آسان، معامران

، ستندیگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونهای کند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

. . . خواهد بود آینده یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیاز تحوالت گوناگون و پەی آگا، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

 . . .شویمنویسیم و خود نیز درآن نگاشته میمیتاریخ کتابی است که ما 

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57 یهاران در سالیه از مطبوعات اکن مجموعه یا

  .خواهد شد یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز ەی چهار سالەی ه در دور ک یارانیەی از هم

  . گزارم



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 دکرت ابوالحسن بنی صدر

 و  

 کردستان
 

 

 

 

 



 
5 

  .بنی صدر با حکومت فدرال موافقت کرد

روز پس ین شهر رفته بود دیاز زادگاهش ـ همدان ـ به ا یه پس از سالها دور کصدر  یرت ابوالحسن بنکد 

ومت فدرال کصدر در مورد ح یبن 0000رد کت کش  یمطبوعات یگفتگو  یکمت به تهران در یاز عز

ه وحدتش را کزور دارد  یعنیرا دارد  یا قدرت جهانیکامر. است یومت فدرالکا حیکدر امر»: گفت

ف یشور ما ضعکاگر عنارص وحدت . شق وغرب ین دو قوه جهانیم ما بیهست یشور کما . نگهدارد

ەی د آگایاشور ما بکمردم . ن بربندینند و اجزاء ما را ازبکه یتوانند ما را تجزیم یروها براحتین نیا، بشوند

بخواهد واحد  ییردستان به تنهاکه اگر کم ییم بگویتوانمی مثال. ن خطها نروندیه دنبال اکداشته باشند 

مجموعه  یکجان هم یند و اگر آذربایگویردستان دروغ مکن را به مردم یل دهد اکیتش یاقتصاد

ما . ەاندگفتجان هم دروغ ینند به مردم آذرباکب یزندگ یه مردمش براحتکل دهد کیبتواند تش یاقتصاد

جرنال  یکازه ەاندمتام مجموع اقتصاد ما ب. میندار یفیچندان تعر یاز نظر اقتصاد، در مجموع

پس اگر . است یشاورز کمواد  ییجز یانات ما هامن نفت و گاز و مواد معدنکست چون تنها امیموتورزن

ه اگر به کدارد  یردستان چه درآمدکمثال . رودمی عرتیها بهرتو رسیم خرابیم احتامل ترمیما با هم باش

ا برود یکد به طرف آمریا بایشود و یشور مکن یه تابع اکرد یبگ کمکد یه بایا از روسیحال خودش مباند 

 . «ه تابع خود ما باشدکپس چه بهرت . ا خواهد شدیکه در آن صورت تابع آمرک

 (16/12/1357)اطالعات

 

 هیات اعزامی امام خمینی

 ید جوادیحاج سی، رت بهشتکان د یو آقا یت الله طالقانیب از حرضت آکمر  ینیامام خم یاعزامات یه

ردستان کبه مساله  یدگیوارد سنندج شدند و رس یرفسنجان یو هاشم، صدر یابوالحسن بن، شور(کر ی)وز

 (6/1/1358 )اطالعات     . ردندکرا آغاز 
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  کردستان لحظه به لحظهدهند: ماجرای خربنگاران اطالعات گزارش می

گر یرد و باعث تاثر دکشور عزادار کرد ما را در صفحات غرب کواقعه سنندج برادران ، در آستانه سال نو

  .ران شدیهموطنامنان در رسارس ا

، نفر شد200ش از ینفر و مجروح شدن ب 130م کشته شدن دست که منجر به کن واقعه یبدنبال ا

به سنندج  یت الله طالقانیحرضت آ یبه رسپرست ینیامام خمی، انقالب تهیمک یاز سو  یاتیبالفاصله ه

گزارش . ران را آغاز منودین ایردنشکمناطق  یهان خواستیان امر و همچنیبه جر یدگیرد و رسکمت یعز

ع سنندج یاست بر وقا یمرور ، م شدهیدر سنندج و مهاباد تنظ« اطالعات»خربنگاران  یار که با همکر یز

  :دیخوانیر میه در زک یالت نوروز یان تعطیپا از ابتدا تا

 

  ماجرا یچگونگ

 28/12/57دوشنبه 

و سنندج یش آغاز شد و رادیسنندج از شب پ یردستان و ژاندارمر ک 28ر کرامون پادگان لشیپ یر یـ درگ

  .نندگان درآمدکبه اشغال حمله 

ای ران در اعالمهیا یارتش اسالم یستاد مل. نفر مجروح شدند  50شته و کنفر  8ه یاول یهایراندازیدر ت

زاده رهرب  یمفت یرد آقاکون بشدت مقابله خواهد یه با ضد انقالبکاعالم منود ، ردکن خاطر صادر یه بدک

ن شهر خواست از اطراف پادگان سنندج دور شده و یاز مردم اای هیز در اعالمیسنندج ن یو مذهب یمل

  .اورندیده در نیچیل پکمسئله را بش
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  29/12/57شنبه  سه

ژه در اطراف پادگان ید به ویردستان نربد شدک یرهربان مذهب یرغم صدور دستور آتش بس از سو یـ عل

اطراف به سنندج  یمهاباد و شهرها، رمانشاهکون از یامکن یوپرت و چندک یافت و هفت هلیسنندج ادامه 

ر کذ  یجه دخالت عوامل ضدانقالبیع سنندج را نتیدولت وقا یسخنگو . ردندکو دارو حمل  ییمواد غذا

  .وب خواهد شدکبشدت رس  یه هرگونه اعامل ضد انقالبکرد و اعالم منود ک

  .ن مسئله اعرتاض منودندیردند و به اکن شهر رد یون را در واقعه ایدخالت ضدانقالب یمردم سنندج ادعا

آزاد و ی، ر یگمیفرهنگ و تصمران در یچون همه ملت ا، ندکتواند با آن مخالف یس منکچیمورد اول ه

ه کست ین درست نیا، در مورد دوم. دیشام مختار و ازاد ین معانیه با اکنم یکمختار هستند و اعالم م

رد ما رنج که برادران کاست  یمعن ین بیا. ت برودیب اقلیبه ج، بیت مردم نجیرثکوشش اکحاصل 

  .ات بدهندیتهران مال یهابانایا آسفالت خیشامل تهران و  یاەهم گندکش یشند و براکب

ل خود ید و مساینیبنش، دیداشته باش یه از دولت توقع خود مختار کنی"قبل از ا: گفت یت الله طالقانیآ

جوابدادند ای ست؟" ) عدهکی آیندهن منیا، دینکنمورد بحث یتان در ا آیندهخواهم با منیم، دینکرا حل 

 (. زاده یمفتگر احمد یدای و عده ینین حسیخ عزالدیش

ن آحاد ملت اختالف یخواهند بی"استعامر گران همواره م: در ادامه سخنان خود گفتند یت الله طالقانیآ

 یگر یه مبادا دکم یرد تا همه از هم برتسکد یه وحشت تولکا نبود یو س کمگر ساوا، ندازندیب ینیو بدب

 "باشد؟ کیساوا

 یس ظلمکدام از ما از هر کر هر یز، دارد یجنبه روان یبه دولت فعل ینی" بدب: افزود یت الله طالقانیآ

 یو شهربان کساوا، ارتشی، ژاندارمر  یضدخلق یهاتیاز فعال، میرتسیاو م یاەهاز همچهر ، میده باشید

م یگویمن من، میفتآ میگذشته  یهااد ظلمیم به ینیبیرا ندارم م یک یما حق یامروز وقت، در گذشته

اد یفرای " ) عده. در خصوص ارتش من با شام هامهنگ هستم، ه شدهیامال تصفکشده و  کارتش پا
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ه سازش کم یشته ندادکز بانگ زدند ـ یگر نیدای و عدهی، د نه ارتش ضد خلقینکبرپا  یزدند ارتش مل

 (.مینکر ارتش را نوازش یام، مینک

ن آ می" ما از : گفت، ستندیطلب نه یردها تجزکه کته کن نید بر اکیرد ضمن تأک یدانشجو  یکسپس 

ران یم و ملت ایرده اکمبارزه  یآزاد یما برا، ردیم تا اداره امور شهر را بدست گینیگزیبر م ییخود شورا

 یل ارتباط جمعیق وساید ازادانه از طریار باکن افیمختلف هستند و ا یهایدئولوژ یا و اەهشیاند یدارا

  " .نندکن ییومت را تعکنوع ح، قه خودیبنا به سل رد تا مردمیار همگان قرار گیدر اخت

"ارتش : گفت، ن بودین تن از حارضیه در دست چندک ییاەهه خمپار کن دانشجو پس از اشاره به پو یا

بام منزل  یا رو ەهن خمپار یز در انفجار همیخته و برادر من نیبر رس مردم سنندج ر یدینها را بعنوان عیا

  " .د شدیشه

 متعدد یشعارها

قلم و ، انیب، شهیاند یاصل آزاد یاسالم ین اصل جمهور ی" بزرگرت: گفت یسخنان یط یرت بهشتکآنگاه د 

 " .اجتامعات است

ردند کآنها ادعا . ردندکمخالفت  یو  یبا سخرنان یاه عدهکد یرس« صدر یبن» یسپس نوبت به سخرنان

 یاما بن، ا خواهد افتادیکآمرا ی یبه دامن شورو  یردستان در صورت خودمختار ، کصدر گفته یه بنک

ن حرف را در دهان مردم ید ایخواهی"شام م: اد زدندین فریاز حارضای رد و عدهکن ادعا را رد یصدر ا

  " .دیندازیب

: رینظ، خوردیبه چشم م یمتعدد یشعارها، ن شهریا یدان آزادین اجتامع مردم سنندج در مآ میدر 

از عهده ارتش  یدفاع حتیبطرف مردم ب یو خمپاره انداز  یکشل، است ییوندتان خدایتسنن پ، عیتش

ن یرا به شهر خون یت الله طالقانیمقدم حرضت آ: و باالخره… اما ، امدیز برنین یامهر یآر یضدخلق

  .میداریم یسنندج گرام
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هزاران نفر ، شتار مردم سنندجکه مبنظور اعرتاض به کست کیز حاین« مهاباد»گزارش خربنگار اطالعات از 

  .زدند ییامین شهر دست به راه پیا یردهاکاز 

 . افتیبه سنندج ادامه  ینیامام خم یات اعزامیه یرات و بررسکز مذایجمعه و شنبه گذشته ن

 (6/1/1358)اطالعات

 

 سخرنانی بنی صدر در کرمانشاه

و مرد در سالن  ت هزاران زنکه با ش کرمانشاه کخود در  ین سخرنانیصدر در دوم یرمانشاه ـ بنک

 یرا در جمهور  یو آموزش یاجتامعی، اقتصادی، اسیل سیمسا، انجام گرفت، ن شهریا یده ورزشیرسپوش

ران در مقابله با یلزوم مقاومت و مبارزه ملت ا، ردستانکا یرامون مسایمورد بحث قرار داد و پی اسالم

مردم و معاشت  یاجتامع یهابرخوردر کاز منەی امر به معروف و ن، عنارص ضد انقالب یبیوه تخریش

شناخت  یه براکای روزنامه، ن و اسالمید یام و مبانکدر چارچوب اح یمبارزه با گران فروش، گریدیکبا 

ار گرفنت کب یو چگونگ یمسائل حجاب و پوشش اسالم، شودیمنترش م یو انقالب یل اجتامعیشرت مسایب

  .انقالب سخن گفت یرص سازندگع یوفا ساخنت آن براکجوانان و ش یاستعدادها

ه از ک یلیر مسایرفراندوم و نحوه انجام آن و سا یه برگزار ک ییسپس به سوالها، صدر یابوالحسن بن

ن منطقه اورامانات با مراجعه ینکسا یات و نورانیبی، هونیل یخاانوادها. حارضان طرح شد پاسخ داد یسو 

 یسیاو یبدستور ارتشبد فرار  1347اظهار داشتند در سال  رمانشاهکروزنامه اطالعات در  یندگیبه دفرت منا

و رسهنگ ، پاوه کس ساوایاحمدنژلو رئ. معاون ینیقیرمانشاه ک کس ساوایرئ یپ افشانیرست یار کو هم

ن ین وطن را در این راستیهن پرستان و مجاهدیرمانشاه چند نفر از مکر کس ضد اطالعات لشیرئ یوبیا

و  یامنیر اکآنان برپاست رسلش یه دادگاه زمان جنگ براکه بردند یرضائان یر و به جلدیمنطقه دستگ

ی، بهمن لهونی، لهون یاز یحاج ن یل داده و چهار نفر آنان باسامکیم زاده تشیرسهنگ ابراه یاداستان
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 4ردند خانواده ه کگر را سالها زندان ین نفر دیوم به اعدام و چندکاب را محیو عطاالله پ یید نورایمج

 یب جالدان زمان پهلو یتعق یانقالب تقاضا یر و شورایمهندس بازرگان نخست وز یمجاهد از آقاد یشه

 . . . . ت را منودندیرعوامل جنایو سا ییپ افشایرست

 (15/1/1358)اطالعات

 

 روزشامر انقالب

 . . . صدر مخالفت شد یبن ین با سخرنانیهمچن، سنندج یدان آزادیدر اجتامع م2/1/13568

 (5/3/1358وای)ه

 

 بنی صدر در ارومیه

ه شد و بعد ازظهر یوارد اروم 8/6/58صدرروز پنجشنبه مورخ  یبن یآقای: اسالم یخربنگارجمهور -ه یاروم

ن یصدردر ا یبن. ردکراد یا یه سخنانیت در اجتامع هزاران نفر از مردم ارومیترب یانون فرهنگکدر محل 

  :اظهار داشت یسخرنان

 یا آقایرات که شش ماه با حزب دمو که کم اگر چنانینکالت را با تفاهم حل که مشکم یما خواستار آن»

ال ین شش ماه به خیرا در عرض ایهم داشت ز یالتکبود البته مش ین مشیهم یم برایردکن صرب یعزالد

 یرو یران امروز از نیا یار عمومکهمه اف. میرا از دست نداد یز یما چ، اما نه ەاندگرفت یخودشان خود

ما شش ماه نحمل . حق آمده یرو از رو ین نیه اکنیا ینند برایکت میردستان است حامکه در ک یارتش

ما  دیید بگویخواهید هر چه مینکم نیردند ما گفتکنها توطئه یشش ماه ا، میدیشش ماه شن. میردک

ه همه دست به کم یخواهیردستان آقا باال رس شام باشد ما مکه در کس هوس ندارد کچ یرا هیم زیدویم
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منانده  یاچ گونه بهانهیه یگر جایم حاال همه حرفها زده شده و دیبرو یادست هم داده و راه تازه

هستند و  هم هست مردم آنجا یم اگر اعرتاضیم و گفتیده گرفتیشان را هم ناد یما تقلب انتخابات یحت

رات در کحزب دمو ، ربگان مانده ل مجلس خکیروز به تشیکند اما یایتوانند به مجلس بیقاسملو م یآقا

ن یرا ایر ارتش بعث عراق است زیم غیردستان دارکه در ک یبه راه انداخت حاال ما ارتش یشکپاوه آدم

ردستان با ضد انقالب که در کران است یران ایا. ه در آنجاستکباشد یم یرانیون ایلیم 35ارتش معرف 

ن هم برق آسا یبعد از ا ەایمروز شدیحاال برق آسا پد ما تا ید دیجنگد همه شام خواهیران میو ضد ا

ط یدر مح یط برادر یمح یکه با ما در کرد کدا خواهند یرد ما فرصت پکم شد و برادران یروز خواهیپ

نم وسوسه کیرد عرض مکنند من به برادران کت کش  یران مستقل و آزاداسالمیو در ساختامن ا یبرابر 

 ییاالبته وسوسه. ستیباشداز وسوسه انسان بزرگ در جهان آزاد جاذبرت نردستان بزرگ هر اندازه جاذب ک

و . پرورانندیرا در مغز خود م یان وسوسهیه چنکا ست گر توطئهت یست و آن اقلیرد ما نکدر برادران 

ه ک یسکام صلح است و با یام ملت ما پیم پیگویران مین جمله را بنام شام و همه ملت ایمن ا

 . «روجنگ استیند و شمشکبخواهدفبول ن

 (12/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :سخنان ابوالحسن بنی صدر در مهاباد

  .درصد دولت مقرص است 80در مساله کردستان 

بر اساس نرشیات منترشه این سازمان در خارج از کشور که بدست من رسیده عقاید مجاهدین خلق 

  .التقاطی است از اسالم و استالینیسم

  .کردستان مساله شکسنت انقالب ایران استمساله 
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صدر در باشگاه افرسان خرم  یبعدازظهر جمعه گذشته برادر بنی: اسالم یخرم آباد ـ خربنگار جمهور 

ابتدا به مناسبت . منود یخرم آباد سخرنان یاسالم یت مبارز و حزب جمهور یآباد به دعوت جامعه روحان

و . قرائت شد یاخداوند متعال طلب مغفرت منود و فاتحهاز  یت الله طالقانین روز رحلت آیچهلم

: صدر در اوائل سخنانش گفت یبن. شدەی وتاک یبررس. …شور و کع یوقا، سپس نقش انقالب در جهان

ه جز کن وحدت یرا بوجود آوردند و با ا یوحدت بزرگ یو فرهنگ اسالم یخیم شعور تارکملت ما بح»

بعد از رسنگون . ردندکرا رسنگون  یمیرا به مثر رسانند و رژ یانقالب، ه اسالم قابل تحقق نبودیدر سا

ابر قدرتها و  یغاتیتبل یاەهم سابق و دستگایمانده رژ یباق یغاتیتبل یاەهم دستگاین رژیردن اک

 ییایکغات منودند و انقالب را آمریغات به سود آنها را ه افتاده تبلین تبلینند ایکه گامن مک ییاەهگرو 

. د و رد منودیان برگردانین افرتا را به خود مفرتیخود ا یصدر با استدالل منطق یبن یآقا« . نام نهادند

ردستان کمساله  یبرا یسئوال شد چه راه حل: ن سئوال پاسخ گفتیشان در خامته سخنان خود به چندیا

ه به وجود کردستان اول کع یدر وقا» : د ؟ در جوابیشتار موافق هستکشت و کن یا با اید آیرساغ دار

نده کده و پوستیشده رس ییردستان هلوکردند یکنها تصور میه اکبود  ییاەهار عمل در دست گرو کآمد ابت

اقامتگاه ما جمع شدند  یم و آنها طبق معمولشان جلو ین بربند ما به سنندج رفتییدهان بگذارند و پا یتو 

ات یار هیخواستند اختیال خود میا به خەهن گرو یا اد راه انداختند و اظهار قدرت منودند ویو دادو فر

ر یخواهند و سیاگر مردم واقعاً اسالم را من، میرید با مردم متاس بگیم بایرند ما گفتیو مردم را به دست بگ

ت یرانیت و اینند و با ما در اسالمیکم یطلبتجزیهخواهند و ینها منیم اییم و بگویبه تهران برگرد ەاندشد

 ل ملتکیه خود را و کفرصت طلب  یام و اجتامع منودند عدهیردکازمردم دعوت  ستندین یکش

، ردکصحبت  یطالقان یاول آقا، خواستندین متاس با مردم را منیدانستند رس و صدا راه انداخته بودند امی

 یسپس آقا. ردندیکگفتند و شوع به حرف میپدر پدر م، ردند یکن قطع مآ میشان را در یصحبت ا

خودشان شعار دهند و  یهاند تا با بوقکشوع  یطالقان یه فقط آقاکبا داد و قال رس دادند ی، بهشت

در ، مردم قبولشان نداشتند، خواندندیل مردم مکیه خود را و کاز آنها  یلیو خ یار یند بسیپدر پدر بگو

شان یه اکبه شعار دادن  ردندکد شوع ینوبت به من رس، رد نبودندکده بودند و اصالً یخارج آنها را د
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ه کنها یرد اکف یمردم شای شام. میشود حرف بزند ما گفتیه طلب هستند منیردها تجزکگفته است 

گقتند به آنها پس ، مینها را قبول نداریا، رید همه گفتند خیشام هستند قبول دار آیندهند منیگویسخن م

ت مردم را در یرثکه اک ینها موقعیا، توافق ندارندرد باشام کم مردم یت عظیرثکد و ایت هستیشام در اقل

نها یا. ردندیکمیم ومردم اجتامع عظیدند زبانشان بند آمد و فردا هم به مسجد رفتیصف مخالف خود د

م به انتخابات و شورا انتخابات و یشد یما راض خوانند آمدند و گفتندینها را منیمدند سنندج خط ایفه

نفر از آنها انتخاب  3نفر از مسلامنان و  8نفر  11 معهذا از، ردندکشورا هم شد و در شورا تقلب هم 

هم  یردستان گزارش مفصلکبعد از مراجعت از . ه هم متام شدیجه مسلامنها بودند و قضیشدند در نت

د ینیبیه مکدر آمده  یردستان بصورتکحاال وضع . نشدبه آن هم  ییچ اعتنایه هکم ینه دادین زمیدر ا

ها پول یعراق، دهندینها پول میخ نشین شیرده و اکدرست  یکت چریم و تربیمنطقه تعل 4؟ دولت عراق 

سنت کردستان مسئل شکمساله ، نندکه انقالب را بشکنیشرت ندارند و آن ایهدف ب یکدهند و یو اسلحه م

. ایکخواهد داشت نه امر ینه نه روس اربابآ میروز شود و در خاور یانقالب پ را اگریز. ران استیانقالب ا

مثال در ، است ییهایینارسا ینان هنوز دارایالبته برخورد ما در مقابل توطئه چ. ات استیهین از بدیا

م کهم از ما  یز یم دو اصل چینیکاصل مذهب را ما م . یکمیدیجهت ما آنها را رنجان یمجلس خربگان ب

. میسپار یارها را به دست خود آنها منکم و ینکیجهت ما هنوز به مردم آن منطقه اعتامد من یب. شودیمن

ار دفاع آنجا را به دست خود آنها کم و ینکم و به مسلامنان آنجا اعتامد ینکرفع  ارراکص ین نقایاگر ما ا

از  یخلق گفت من اطالعن یصدر در باره مجاهد یشود بنیردستان حل مکل کبه نظر من مش. م یبسپار

ندارم آنچه من  یزاطالعیش نیامروز یدئولوژ یش ندارم و راجع به ایتهایارها و فعالکو  یل سازمانکش

 یادهیآن عق. میدیخوانیمد و ما مآ می ییتابهاکا و ەهه در اروپا بصورت جزو کاست  یر کاطالع دارم ف

سم اگر ینیاست ار اسالم و استال یاختهیآم یعنیاست  ین خلق التقاطیم از مجاهدیدیه ما آنجا فهمک

د با آنها بحث ینکد با انها رفتار بیچگونه شام با یهامن آدمها هستند ول. د را دارندیحاال هم هامن عقا

 یسئوال شد وقت. ا ما به آنهاینند یکم یا آنها به ما حال. یدینکب ید و آنها را بردار تلقیآزاد داشته باش

. صدر گفت آن چه وقت بود یرد ؟ بنکند امام موافقت نکره کرفت با امام مذام گیرات تصمکحزب دم
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رد یکار مکسابق  کدر رابطه با ساوا ینین حسیخ عزالدیاما ش. ستیح نیصح ین معنینبود اصالً و ا یوقت

. شودید متام مین شخص را لو بدهیان گفتند ایست و پنجاه صفحه هم پرونده داشت روز اول به آقایو دو

ن یگفتم عزالد. شوندیاعتبار م یت آن منطقه بیهستند متام روحان کگفتند چون غالباً در متاس با ساوا

 ینها بید ایدارند بگذار یردندچه اعتبار یکار مکه سابقا با آن دستگاه ک یسانکو  یسکاعتبار است  یب

البته خود دولت او را ) د ( و ین ) ماسید نشد تا عزالدیایبوجود ب یاعتبار  یاعتبار بشوند و نسل نو 

ه کگفتند . ردندکره هم که رفتند و مذاکاو را به قم برد قم هم  یو هو  یهاغات ویماساند ( با تبل

 یعاتینجا شایردستان چون در اکدر . سوال شد. ها چه شدگر ان بامبولیپس د. د بودیراتشان مفکمذا

جواب داده ، د موضوع چگونه استییابفرم. ش استکآدم یخلخال یه آقاکاست از طرف دشمنان است 

 یعاتیشود چون شا یدگیشع انجام داده رس یشان به عنوان قاضیه اکد به آنچه را یبه نظر من با، شد

اگر . شان چشانده شودیاگر راست است مجازات الزم به ا، ا نهیا راست است یشان است یه در باره اک

و ما . . . . . ج راید افلییبگو یگر یشتند و دکد دوزاده ساله را ییبگو یکیدروغ است معلوم شود و اال 

ت یتقو یداداند و وقتیداشتند م یند اگر جوابیگویشود و میت میعات تقویم آن شایبزن یهم اصالً حرف

ه جامعه بتواند آن کست ین یمیم جالدان رژیم جالدان ؟رژیشود رژیم ما میبشود در داخل و خارج رژ

ر داشتند در یدرصد تقص 80 یدولت یاەهبه نظر ما دستگا: صدر گفت یبن. مهاش بدهدرد و ادایرا بپذ

ن غلطها یه بتواند اکهم نبود  یز یت ناچیاقل یکردستان کرات در کش آمد حزب دمیردستان پکآنچه در 

هم رفته یه روکبودند  یگر ید یاەهنداشت گرو  یار کرات هم ابتکدر مورد سنندج هم حزب دم. ندکرا ب

 . ما یدولت یاەهمگر از خالل دستگا، رات نشدکرات دمکحزب دم. بلوا را راه انداختندن یا

 (30/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 



 
15 

  .در رابطه با حوادث تربیز، دو عضو چریکهای فدائی خلق و حزب دمکرات دستگیر شدند

ن شهر در یمختلف مردم ا یبعد از ظهر در اجتامع قرشها، زیانقالب به ترب یشورا یت اعزامیهئ یاعضا

 یسستیالیضد امپر یه مردم شعارهاکن اجتامع یدر ا. افتندیز حضور یترب یتخت یوم ورزشیاستاد

رهرب ماست و  ینیخم»ه کاد زدند یصحه گذاشتند و فر ینیامام خم یگر به رهرب یبار د، دادندیم

صدر  یبن ین اجتامع ابتدا آقایادر . سالم بر مراجع" ینی"درود بر خم« د ماستیمرجع تقل یعتمدار یش

م و در ذهن ما یندار یچ تزلزلیما ه: گفت ینه انقالب اسالمیدر زم یژه اعزامیات ویه یاز اعضا یکی

ه گامن ک یین همه آنهاینند بنا بر اکران جدا یوطن را از ا کوجب از خا یکم یه بگذارکست یر نکن فیا

ن ملت ین انقالب و ایو توطئه ا یکو با ناسزا و تحرر مسلح یچه مسلح و غ یاەهل گرو کیردند با تشک

ما  ەاندکرده اشتباه کدهد یدر خواهد آمد وجود شام در لحظات سخت در همه وقت نشان م یاز پا

چ نوع قرار گذاشنت یه یه ما براکد یم شام خواهران و برادران بدانیم تا همه سخنها را بشنویآمده ا

امل ک یگزارش از رو  یکم و یالت را بشنوکم و مشیبر توطئه باش یوز ر یشاهد پ ەایمم ما آمدیآمده این

ت الله یران و حرضت آیا یرهرب انقالب اسالم ینیبه امام خمەی قت خوایو حق یت و دوستیواقع

ر و صالح یدر خ یمین گزارش تصمیه اکمن مطمئنم . میانقالب بده یو شورا یعتمدار یش یالعظم

ن مراجع یم بیچ قصد نداریما ه: صدر در ادامه سخنان خود افزود یبن یخت آقایشور برخواهد انگک

رفتار شام با همه مراجع و . م یانداخته و اختالف داشته باش یو جدائ یخودمان و مردمآمن دو دستگ

د یبا، نندکیشند و خدمت مکیزحمت م یاسالم یشور جمهور کشور و استقالل ک یه براک یسانکهمه 

م ین اساس عمل خواهیو در شهر شام بر هم یو وحدت اسالم یم وحدت ملکیباشد در جهت تح یرفتار 

 . دیم شنیرا خواه یه حرف حسابکم یدهینان میرد و به شام اطمک

 (21/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 



 
16 

  .اسکناس منقش به مهر جمهوری اسالمی ایران، در جلسه دیشب شورای انقالب به تصویب رسید

ن یشب ضمن اعالم اید، انقالب یو عضو شورا یو دارائ یر امور اقتصادیوز، صدر یابوالحسن بنرت کد  

ز بحث و تبادل نظر ین یتکو امور ممل یشاورز کل یشب(راجع به مسایدر جلسه امشب)د»: خرب گفت

 یه مهر جمهور ک یلکد بشیجد یناسهاکم اسیردکشنهاد یما پ»: ن گفتیصدر همچن یبن. «بعمل آمد

رت کد . «ه و آماده اجرا گرددیته یبطور موقت چاپ شود تا طرح نهائ، آن نقش بسته یران رو یا یاسالم

ردستان بر کل یدر مورد مسا»: ان جلسه شورا گفتیشب پس از پایز دیانقالب ن یشورا یسخنگو  یبیحب

ز یانقالب ن یا و دادستانەهنه روش دادگایژه بحث و گفتگو بعمل آمد و در زمیأت ویاساس گزارش ه

م کار یا بسەهن دادگایرا تعداد قضات ایز، شود کمکن قضات به آنها یعنوان شد تا از لحاظ تأم یمطالب

 «است

 (17/10/1358)اطالعات

 

  .بنی صدر، مدنی و حبیبی در رأس جدول هستند

  .انتخابات، در محیطی آرام و بی حادثه برگزار شد

  .خواهد یافتشنبه ادامه 4شامرش آراء احتامالً تا

  .کردستان در انتخابات شکت فعال نداشت

آغاز  یه بالفاصله پس از خامته اخذ راکران یا یشور اسالمک یاست جمهور ین انتخابات ریشامرش آراء اول

ه کنشان داد ، ه روزنامه آماده چاپ بودک یج حاصل از شامرش آراء تازمانینتا. با رسعت ادامه دارد، شد

و در راس  ەاندکردسب کنون کن آراء را تایشرتیب یبیو حسن حب ید احمد مدنیس، صدر یابوالحسن بن

 یبعد یهافیدر رد یادیبافاصله نسبتاً ز، گر نامزدهایه دکدهد یج نشان مین نتایهم. جدول قرار دارند
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در ، نونکشب آغاز شده همچنان ادامه دارد و تایه از دکار شامرش آرا در شهرستانها . کجدول قرار دارند

  :ر بدست آمده استیج زیاز شهرها نتا یبرخ

 

 اصطهبانات

  :ن تعدادیه از اکبود  یرا 15063اطراف  یخوانده شده در شهرستان اصطهبانات و و بخشها یجمع آرا

 یرا 13159صدر  یبن •

 یرا 1173 یمدن •

 یرا 587 یبیحب •

 یرا 54یسام •

 یرا 48 یطباطبائ •

 یرا 21فروهر  •

  یرا 21قطب زاده  •

  .بخود اختصاص دادند

 

 اورامانات

روانرس و جوانرود تا ساعت  یهاشامل شهر پاوه و حومه و بخش، شهرستان اورامانات یآرا یجه قطعینت

  :خوانده شده یرا 7714از مجموع : ر اعالم شدیشب به شح زیقه دیدق 45و9

 5332صدر  یبن •
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 788 یبیحب •

 678فروهر  •

 532 یمدن •

 41 یطباطبائ •

 18 یسام •

 16قطب زاده  •

 5 یر کم •

 2 یولکشک •

، ن شهرستانیاز توابع ا« نوسود»و « نگانیبا» یضمناً در بخشها. بدست آوردند یرا 2زاده  یرفیص •

  .امده استیبعمل ن یاخذ را

 

 رامهرمز

  ن تعدادیاز ا. خته شدیبه صندوقها ر یرا 26613در رامهرمز جمعاً 

  .صدر یمربوط به بن یرا 23056

 یمربوط به مدن یرا 3048

 یبیمربوط به حب یرا222

 مربوط به فروهر یرا 116

 یمربوط به سام یرا 113
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 یمربوط به طباطبائ یرا 34

 مربوط به قطب زاده یرا 23

  .ل آذر بودیمربوط به خل یرا1

 

 رشت

  :ت عبارتند ازیرثکن ایحائز. خته شدیها رار به صندوقیحوزه ثابت و س 28در  یرا 180207در رشت 

 یرا 148418صدر  یبن •

 یرا 16982 یمدن •

 یرا 3986فروهر  •

 یرا 3178 یطباطبائ •

 یرا 3140 یسام •

 یرا 2548 یبیحب •

 یرا 450قطب زاده  •

 

 فومن

 یرا 45995صدر  یبن •

  .ت نداشتیه چندان اهمیبق یتعداد آرای، را 2253 یاحمد مدن •
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 بندر انزلی

ی، سامی، را 3911ی، ن آرا را به خود اختصاص داد و مدنیشرتیبی، را 913. هزار 26صدر جمعاً با  یبن

  .آوردند یرا 1088 یبیو حب یرا 1163

 

 سنندج

ه در پادگان قرارداده شده ک یاما در دو صندوق، خته شدیر یرا 170جمعاً ، در سنندج یصندوق را 4در 

  :هکخته شد یر یرا 2504، بود

 یرا 1514صدر  یبن •

 یرا 535 یمدن •

 یرا 50فروهر  •

 یرا 76 یبیحب •

 یرا 6قطب زاده  •

 یرا 14 یرجو  •

  یرا 3 یر کم •

 یرا 4 یسام •

 یرا 1 یطباطبائ •

  .انجام نشد یر یگ یدر سقز و بانه را. بدست آوردند
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 آستارا

 یرا 6918صدر یبن •

 یرا 1342 یمدن •

 یرا 451 یبیحب •

 یرا196 یسام •

 یرا 176فروهر  •

 یرا 135 یطباطبائ •

 یرا 15قطب زاده  •

 

  رس پل زهاب

 یرا 14636صدر  یبن یرا 21382ل کاز مجموع 

 یرا 5607 یبیحب  •

 یرا 24قطب زاده  •

 یرا 330فروهر  •

 یرا 985 یمدن •

 یرا 2 یر کم •

 یرا 24 یطباطبائ •
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 یرا 101 یسام •

 

 دهلران

ن شح یبا، ەاندان دادیار شامرش آراء خود پاکدر شهرستان دهلران بنون که تاک ییجه آراء حوزه هاینت

صدر  یبن -یرا 19 یبیحب: 1حوزه شامره ی، را 92صدر  یبنی، را 97 یمدن: 8حوزه شامره : باشدیم

: 3حوزه شامره ی. را یکقطب زاده  -یرا 2فروهر ی، را 4 یطباطبائ – یرا 3 یرت سامکد ی، را 1597

 – یرا 7قطب زاده -یرا یکوش فروهر یدار -یرا یک یطباطبائ -یرا 703صدر  یبن – یرا یک یبیحب

ی، را 4 یطباطبائ-یرا 2 یرت سامکد ی، را 897صدر  یبنی، رای بیحب: 10حوزه شامره ی. را 64 یمدن

-یرا یک یطباطبائ -یرا 457صدر  یبن -یرا یک یبیحب: 9حوزه شامره ی. را 74یمدن -یرا 3فروهر 

حوزه ی. را 6 یمدنی، را 263صدر  یبن: 6حوزه شامره ی. را 51یمدن -یرا 3قطب زاده -یرا 8فروهر 

  .یرا 9 یمدن-یرا 2 یطباطبائ-یرا 183صدر  یبن: 4شامره 

  .یرا 85 یمدن-یفروهر در را -یرا 217صدر  یبن – یرا یک یبیحب: 5حوزه شامره 

 

 قرص شیرین

 یخوانده شده بن یرا 17954از جمع : شح اعالم شدن ین و حومه بایریجه شامرش آراء در قرص شینت

 51 یرجو  -یرا 99 یرت سامکد  – یرا 229فروهر  -یرا 451 یبیحب – یرا 880 یمدن -یرا 16208صدر 

از توابع  یدر بخش ثالث و باباخانی. را 1 یو خلخال یرا 3ت یآ -یرا 5 یر کم -یرا 25 یطباطبائ -یرا

 4فروهر  -یرا 40صدر  یبن – یرا 40 ین تعداد مدنیه از اکخته شد یدر صندوقها ر یرا 85رمانشاه ک

– یرا 320 – یمدن یرا 2794صدر  یبن: در بخش سومار و نفت شهر. بدست آوردند یرا یک یبیو حب

  .یرا یکت یآ -2 یرجو  -یرا 9یطباطبائ -10قطب زاده -30یسام -148 یبیحب
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 کرمان

قطب  -یرا 17فروهر  -یرا 263 یطباطبائ – 1052 یبیحب -یرا 15417صدر  یبن– یرا 63282 یمدن

  .یرا 6381صدر  یبن -یرا 14623 یبم مدن یز کن و شهر مر یدر بخش رای. را 84زاده 

 رفسنجان

فروهر ی، را 75قطب زاده ی، را 2800 یطباطبائ-6023 یبیحب -یرا 24481صدر  یبن -یرا 2474 یمدن

  .یرا 39 یسامی، را 6

 یسام -یرا 243 یطباطبائ-یرا 1602 یبیحب -یرا 3464 یمدنی، را 66281صدر  یازرون بنک •

  .یرا یک یولکشک-یرا 71قطب زاده -یرا 100فروهر  -یرا 138

رسپرست ەی خرسوشا یهاددیس اللهآیتدفرت  یتهران از طرف سخنگو  9جه آراء منطقه ینت، در تهران

 9صندوق منطقه  166از مجموع آراء بدست آمده از : ن شح اعالم شدیتهران به ا 9منطقه  یاەهتیمک

  :ج بدست آمده استین نتایا، است یرا 185000ه کتهران 

 یرا 126200صدر  یبن •

 یرا 41344 یمدن •

 یرا 8941 یبیحب •

 یرا 1935 یسام •

 یرا 1814 یطباطبائ •

 یرا 1742فروهر  •

 یرا 1116قطب زاده  •
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. داها استخراج شده استیاندکگر یمتفرقه مربوط به د یرا 1152، ن از مجموع آراء بدست آمدهیهمچن

شور کاز  یتنها در مناطق. رده استکاعالم ن یهنوز گزارش،  9شور در مورد استخراج آراء منطقه کوزارت 

 . انتخابات برگزارنشد یط جو یل نامساعدبودن شایبه دل

 (6/11/1358)اطالعات

 

  .انتخابات، شکت فعال نداشترسپرست وزارت کشور: کردستان در 

با اطالعات در  یدر گفتگوئ، شورکانقالب و رسپرست وزارت  یعضو شورا« یرفسنجان یهاشمربکا یعل»

بطور ، ده استیها در امر انتخابات به ما رسه از استانک یطبق گزارشات»: انتخابات گفت ینه برگزار یزم

شور کفقط در چند نقطه از »: شور افزودکرسپرست وزارت . «بودند یانتخابات راض یل همه از برگزار ک

 یبر اثر بدی، جان شقیم و در استان آذرباینشد یموفق به گرفنت را، نامساعد یاد و هوایبعلت برف ز

ه در کن یردستان هم عمالًبا اکل بدهند و در کیرا نتوانستند تش یحوزه اخذ را 12، زش برفیهوا و ر

ز بعلت نامساعد یاز نقاط استان فارس ن یردند و در بعضکت نکمردم ش ، مینقاط صندوق نداشت یبعض

ی، مجموعاً در حد مورد انتظار »: گفت یرفسنجان. «مینشد یموفق به بردن صندوق اخذ را، بودن هوا

 یام امام بوده است و اگر همه خواستهایر پیبخاطر تاث، ن استقبالیرفتند و ا یرا یهاصندوق یمردم به پا

درمورد انتخابات در  یرفسنجان. «میدوار باشیام یلیم خیتوانیما م، شود یوتاه عملکام یامام در آن پ

ه استقبال مردم در انتخابات کده است یرس یگزارشاتی، شور خارجکنون از چند کتا»: شور گفتکخارج از 

 . «ر بوده استیار خوب و چشمگیبس

 (6/11/1358)اطالعات
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  .وحدت، در دوره ریاست جمهوری من کامل شود: امیدوارم صدربنی

رد و به سؤال کت کش  یمصاحبه مطبوعات یکدر  جمهوررییس« صدربنیابوالحسن »روز یعرص د

در جمع  یجمهور رییسن بار پس از انتخاب یاول یه براک یو . پاسخ داد یو خارج یخربنگاران داخل

و  یتجارت خارج، اقتصاد، ردستانکمساله ، مطبوعات یاست خارجیدرباره س، گفتیخربنگاران سخن م

اظهار  صدربنیرد کرا قرائت  یمتن صدربنیابتدا . ردکان یخود را ب ینقطه نظرها یتکل مهم مملیمسا

به دنبال هزاران سال . میبرشهست یخیتار یاەهدین پدیزتریاز شگفت انگ یکینون ما شاهد کا»: داشت

پارچه و  ی، یکنیامام خم یملت ما با رهرب ، برانداز استعامرظلمت استبداد و صدها سال سلطه خامنان 

د و هنوز یوبکبساط ظلم وستم را در هم ، امام یبه پا خاست وبابهره گرفنت از رهرب ، امنیبه قدرتا کیمت

 یکپارچه و  ، یکه هامن ملتکهن نگذشته کده یردن نظام پوسکاو در رسنگون  یروز یسال از پ یک

اقدام به اخذ ، طین شایترز و آزادانهین آمیبا وقار و آرامش تحس، فیقابل توص ریصدا با شور و شوق غ

ه بر کران یآمیاسال  یاست جمهور ین ریاول ینیف سنگیمنوده است و وظا یگر ید یخیم تاریتصم

ه ک یپر ارزش آن در مدت یران و دستاوردهایآمیانقالب اسال  یخیتجربه تار. ن جانب گذاشتیعهدها

 یه توجه به آنها رضور کاست  یته اساسکن نیانگر چندیخودب، ستیش نیب ایلحظه یخیدرپهنه تار

  :است

امن یاضایر قبول شهادت منود و از رسچشمه فین مسیو استقالل داشت و درا یعزم آزاد یهر گاه ملت _ 1

  .ستیاز فتح و ظفر او ن یر یقادر به جلوگ یچ قدرتیه، به خدا سود گرفت

 ییر برعدم توانایساخته و پرداخته نظام قهر و سلطه در جهان امروز دا یاەهاسطور  ا وەهـ متام افسان2

انسان . ده استیفایش باطل و بیامل خوکو استقالل  یاز آزاد یور اقوام و ملل در بهره یستگیو شا

 یسب و تعالکم به یورشد و تعادل در گرو تصم یده شده است و آزادیآزاد و مسوول آفر، ده خدایآفر

  .آنهاست
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 یکمرت از ک یدشمنان توانسته است ظرف مدتهای یرغم همه دروغپرداز یران علیآمیـ انقالب اسال 3

شرت از دفعه قبل ثابت شده یصندوقها فراخواند و هر بار ب یچهار بار مردم را به اظهار نظردر پا، سال

ی، و بلوغەی ن رشد و آگیچن. بهره وراست یاسیسی، و رشدو بلوغەی از آگ، ن ملت تا چه حدیهاکاست 

  .ستیو مقابله با آن ن یبرابر  یارایرا ەی ایو سەی تبا یه قدرتهاکاست  یو قدرت ییمنبع چنان توانا

ت یبرش یبرا ییه منونه و الگوکن حال یدر ع، است یین انقالب در نوع خود در جهان استثنایـ ا4

 کنیرا آزموده است واا ەهو یاست و همه شموده یرا پا ەهه همه راکت یبرش، رودیمستضعف به شامر م

ت و حضور یه متضمن معنوکش است یخو یمعنا و مفهوم واقع یدارا یوقت، و رشد ییه رهاکابد ییدر م

  .باشدیم یزندگای ەهآن در همه صحن

ان یران پایآمینادرست در مورد انقالب اسال  یبر همه پندارها، خلق یروز یران وپیبهمن مردما 5 یرا

وجدان و شعور  یروز یپ، انگروجدان روشن خلق استیب، ستینها شیانگر گرایب ین رایا. دیبخش

ن یه مصمم است به تامکش به رصاحت نشان داده است یخو یروز با رایران پیاکنیا. ستآ میمرد

است  ین خود برنامهایش است وایت خویت و معنویامنی، ن وحدت ملیاقتصاد و تام یبازساز ، استقالل

ر یران جوان در اندام پیاکنیا. خ گرفته استیر چهره تارییم به تغیه تصمکران یما و ملتا یبران یبس سنگ

 یه داردبا رای کبا روح جوان یند رهرب یکو عاجل طلب م یاو بهبود فور  یم دل برایاز صم، شیامام خو

ران راه یهاکنان دارد یت و آرامش بدست آورده است و اطمیرضا، ع نسل جوان امروزیپارچه و وس یک

ران یهاکافته اند ید یمحرومان جهان ام کنیا. افته است و مصمم است جامعه اسالم را بسازدیش را یخو

زمان  کنیا. است یکدر جهان نزد یرده است و سپده دم آزادکآنها را هموار  یروز یش راه پیشاپیپ

و در برابر رشد و اداره  اموزندیروز مردم درس بید یاز را، شورکن یه همه در داخل و خارجاکآنست 

وسنت یر دهند و با پیتغ یباورها و روشها و اخالق خود را به طرز انقالب، م فرو آورندیرس تعظ، رانیملتا

  .ەایمران آمادیا به خدا و خلقاکد و با اتین امیباا. را بدست آورند یروز یپ، به راه خلق
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: ران در برابر غرب اظهار داشتیاآیندهاستیدرباره س یو . به سواالت خرب نگاران پاسخ داد صدربنیآنگاه 

ه یکشورهائکو  ییاروپا یشورهاکم و ینک یه خارج از سلطه بر قدرتها زندگکن است یاست ما برایس»

ل کار مشکبا ابرقدرتها . میداشته باش یار کهم یرشفت امور برش یپ یبرا یبخواهند با ما در روابط برابر 

، دارند یاست توسعه طلبیه آنها سک ین تازمانیاست بنابرا یتوسعه طلب، قدرت یه معناکنیالیبه دل، است

رت در یه روکن است یدر باره گروگانها گامن منا. آنها است یاست ما مقاومت و مقابله با توسعه طلبیس

از مساله  ین مساله را تابعیماا. رده استکس نکرده نظر من را درست منعکروز مخابره یه دک یگزارش

ا یکه امرکن است یماا ین توقع اصلیبنابرا، ران استیا برایکه عبارت از سلطه امرکم ینیکم یتلق یلاص

ه کد یایبه وجود ب یافک ینهایه تضمکبل، بدهد یه قطعیر روییران تغینه تنها نسبت به سلطه اش برا

 یاست توسعه طلبیا دست از سیکه آمرک ایلحظهاز . ردکران دخالت نخواهد یز در اموراین آیندهدر 

شود گفت به راه حل یه مکفتد آ می یار در مجرائکند و یکدا میپ یگر یمساله صورت د، ش برداردیخو

  .«ەایمدیرس

 

  یبرنامه اقتصاد

 یستیه باکاست  یاقدامات یرس یک»: خود اظهار داشت ین اقدامات اقتصادیآنگاه درباره نخست صدربنی

متها و ین آوردن قییپا یبرا. ردکتوان بالفاصله شوع یه مکاست  یاقدامات یرس  یکمنتظر مجلس شد و 

ار ، کن هفتهیدوارم در همیام، ان خط امامیبازار یار کران و با همیتورم درا یر اقتصادیحفظ عوامل غ

دهقانان است  ین برایزم، توان به آن پرداختیه مک یگر یمساله د. مینکرا شوع  یزندگ یمبارزه با گران

  .«ردکتوان بالفاصله شوع یه مک یار یکجذب ب یشور براکت در یلجاد فعایوا
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  ردستانکراه حل 

ردستان را حل کمساله ، ه سه اصلیدوارم بر پایام»: ردستان اظهار داشتکآنگاه در باره حل مساله  یو 

در  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیض از نظر سیدوم عدم تبع، شورک یپارچگیکاصل اول وحدت و : مینک

ن سه یهایبر پا. است یاسیچ گروه سیه هیم نشدن به قوه قهریشور و اصل سوم تسلکنقاط مختلف 

ح ینند و ما به رسعت راه حل صحکدا یومت خودشان پکنان به حیدوارم مردم ما همه جا اطمیام، اصل

ا ەهاز متام گرو »: نگره مورد نظرش اظهار داشتکآنگاه در باره  صدربنی. «مینکدا یشور پکل یمسا یرا برا

طرح  یدوارم دفرت هامهنگیام. سپاسگذارم، ەاندکردت یمن حام یاست جمهور یه از رک ییو سازمانها

تها و یگر شخصیت مبارز تهران و دیندو بعد از مشاوره با روحانکه یدو روز ته یکین یهم یبرا یمناسب

ل آن فراهم کیهفته مقدمات تش یکنگره ظرف کندآن کت کتوانند در آن مشورت ش یه مک ییاەهگرو 

  .«ل شودکیشود و در تهران تش

 

 مساله گروگانها

از آن  یبخش، ستیحل بحران همه اش در دست ما ن»: آنگاه درباره مساله گروگانها اظهار داشت یو 

م یا تصمیکچه وقت دولت امر، ا استیکران است وبخش مهم آن در دست دولت امریدر دست دولتا

 یت بر ملتهایمکو حا یاست و توسعه طلبیه دست از سکد یا بگویا و مردم دنیکملت امره به کرد یگیم

ند ؟ کبیا تعقیدن یاران را در همه جاکت یه جناکدهد یچه وقت به مردم ما حق م، داردیگر بر مید

ل دولت در چهار چوب کیدوارم تشیدر هر حال ام. ن مساله فراهم شده استینه حالیزم، هامن وقت

خود  یم ملت ما در دفاع از استقالل و آزادیه تصمکند کا معلوم یکبه دولت امر، دیجد ین اساسیقوان

  .«ران استیحق طلبانه مردماای ەهم به خواستیقبول وتسل، التکحل مش یح برایاست و راه صح یقطع
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 یاسیس یاحزاب و سازمانها

رفتند و یاصل بحث آزاد را پذ، اەهگرو اگر »: اظهار داشت یاسیس یدرباره احزاب و سازمانها صدربنی

ا ەهن گرو آ میرابطه  یجه بحث آزاد اساسیدر نت، ند نه ناسزاینظر بگو، ندیحارض شدند نظر خود را بگو

م شاه یران رژیا، ران امروزیهاکت بشوند ین واقعیا متوجهاەهه گرو کن است یخواهد شد و شط آنا

 ینار بگذارند و وقتکرا ا ەهو ین شیدایبا. ردکل یمردم تحمرا به  یارادها، هیه بشود با قوه قهرکست ین

ط اظهار نظر آزاد ین محید و درایآمیط تفاهم به وجود یعتا محیطب، نار گذاشتندکتوطئه را ای ەهو یش

  .«ندکه دفاع کن است کمم ین اظهار نظرها را الجرم در چهار چوب قانون اساسیایآزاد، است و دولت

 

 سوگند در برابر امام یادا

وان یس دییبا حضور ر یمل یدر مقابل مجلس شورا یستیبا جمهوررییسه کن سوال یدر پاسخا صدربنی

ن یشور معک یوان عالیس دییند و در حال حارض فقط رکاد ینگهبان سوگند  یشورا یشور و اعزاک یعال

اد یند کو یدر مقابل امام : اظهار داشت، چگونه خواهد بود جمهوررییسار کت ین رسمیشده است بنا برا

  .«ردکخواهم 

 

 یر یم گیزمتعدد تصمکمرا

. ردکسوال ، شد ین دولت انقالبین مساله باعث سقوط اولیهاکنیز متعدد قدرت واکخرب نگار در باره مرا

بود  یانقالب یارهاکدر انجام  ییاجرا یضعف رهرب ، ز متعددکاز علل وجود مرا یکی»: اظهار داشت یو 

دولت اجرا ، خواهندین برود و آنچه مردم میآن ضعف از ب یستیبا، زکن مراین رفتنایازب یجه برایودر نت

تواند وجود یدولت م یکفقط ، رانیه دراکاست  یاظهار ارائه قاطع، بهمن مردم دادند 5ه ک یند ورأ ک

  .شودیعهده دار امور م یه بر اساس قانون اساسکاست  یداشته باشد و آن دولت
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 مساله افغانستان

سب استقالل ک یما از مستصعفان در مبارزه عادالنه برا»: در باره مساله افغانستان اظهار داشت صدربنی

ن افغانستان یب شده برگردد و رسزمکه مرتک ییه زودتر از خطایدوارم دولت روسیام. ردکم یدفاع خواه

  .«ندکه یرا تخل

  .ن خواهد شدیل مجلس تعکیش از تشین مساله پیهاکر اظهار داشت یدرباره نخستوز یو 

 

  تیروابط با روحان

 جمهوررییسف روابط یلکت»: اظهار داشت یجمهور رییست با یو روحان یدرباره روابط رهرب  صدربنی

، نیعالوه برا. ردکن روابط عمل خواهد ین شده است و من در چهار چوبایمع یو رهرب در قانون اساس

ند و کج یشور بسکالت کحل مش یخود را برا یروهایه متام نکراست یناگز ینونکت یشور ما در موقعک

ات و یان آگاه به مقتضید روحانیه باکروز شده ینون پکن نظر این نظر بوده ام وایش برایمن از سالها پ

ن یدوارماینند و امکت کالت ش کنند و با هم در حل مشکوحدت ، ران متعهدکل روز و روشنفیمسا

، ران با آنها روبروستیهای کالت بزرگکم مشیامل شود و ما بتوانکمن  یاست جمهور یوحدت در دوره ر

  .«میش پا برداریاز پ

 

 روابط با مطبوعات

روزنامه »: در پاسخ گفت یو . ردکسوال  یو خارج یدولت با مطبوعات داخل آیندهاز روابط یخربنگار 

، گر است و چون در جهان ما بدون اطالعاتیدیکشور با هم ومردم جهان با کن یان مردماکیله ارتباط یوس

 یستین بایبنابرا، ح استیدادن اطالعات صح، ار روزنامه هاکن یمهمرت، انجام دهد یار کتواند یانسان من

ن یرسد مهمرتیبه نظر م. دیقت را بگوین برود تا بتواند فقط حقیاز با ەهانواع سانسورها در روزنام
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م مردمند و آنها یه قکن یه مثالک یدیشود و آن هم با دیاعامل ما ەهخود روزنام یسانسورها از سو 

 یخورد و اگر الزم است مقدار یبه درد مردم م یدهند و چه خرب یص میر و ش مردم را تشخیه خکهستند 

اما مطبوعات . ده را مطبوعات ما از دست بدهنین روحیخوردایبه درد مردم من یرد و چه خرب کش یآب قاط

ردند و کخود را خام یار عمومکسالها اف، ه در دوران شاه سابقکنند کات را توجه کن نیدایبا یخارج

ران چهار یاایه گوکردند کخود وارونه جلوه دادند و چنان اظهار یار عمومکشور ما را در نظر افکق یحقا

، داشته باشندیار عمومکد در افیه باکرا  یعتا اعتبار یانقالب رخ داد طب یوقت. رشفت استیاسبه در حال پ

ق یا رساندن حقایغات است یران باز هامن تبلیرند هدف از آمدن بهایم بگیتصم یستیگر ندارند و باید

آمد و رفت آنها است ولو دروغ  یه در هر حال نظر من آزادک یبه مردم خودشان است در صورت

 . سندیبنو

 (8/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .شوددولت و شورای انقالب روشن میتکلیف 

ر به شدت یاخ یروزها یه بدنبال خستگکران یا جمهوررییسن یصدر نخست ید ابوالحسن بنیرت سکد 

روزنامه اطالعات را  آیندهمن« یرت منصور تاراجکد »، امرستانیتخت ب یروز صبح رو ید، رسماخورده است

. امل پاسخ گفتکبا رصاحت  یو خارج یل داخلیمسانه یاو در زم یه پرسشهایلکرفت و به یبه حضور پذ

است یانتخابات ر یجه رسمیپس از اعالم نت، صدر یبا ابوالحسن بن ین مصاحبه اختصاصین نخستیا

  .رانیا یجمهور 
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 یروز یعلت پ

 یران برایا یاسالم یجمهور رییسصدر به عنوان  ید ابوالحسن بنیرت سکد د یموجب گرد یچه عوامل

ی، ننده اکز و خرد یشگفت انگ یروز ین پیآراء ملت خود را به دست آورد و چن %75، جهان ن بار دریاول

 ید معنایتوح، د استیه و اساس اسالم بر توحیه پاکد یدانیبرساند؟ _ م یاست جمهور یر یرسکاو را به 

ه کاست  یبدان معن، د در جامعهیاما بازتاب توح، شرتیاست و نه ب یکیه خدا کآن . یکیدارد یگوناگون

. میشعور و وجدان ساز یکزبان و مجهز به یکدل و یکآنرا ، مینکت یت هدایهو یما جامعه را به سو 

را به  یبیوة رقابت تخریردم شکشنهاد یپ، شدند یاست جمهور یر یدایاندکه ک یسانکمن روز اول به 

دام کن برادرها هر یاز بند و جامعه کتش را به جامعه عرضه یار و صالحکەی دا برنامیاند، کمینکدور اف

د یوة توحیمن به دنبال ش. نشد یوه عملین شیای، مبارزات انتخاب ین طکل. ندکل بود انتخاب یه ماکرا 

، من در انتخابات یروز یپ. موجب وحدت مردم خواهد شد یه چه عاملکته کن نیافنت ای یعن، یرفتم

ع است یوس ینیران رسزمیمن معتقدم ا. اندشور به ثبوت رسکن ید در اسالم را در ایة توحیگر نظریبارد

اهان خودرو سبز و یخواست در همه جا مانند گ یکشعار و  یکم یدیمعهذا د، ندهکو مردم در آن پرا

: ده داردیعق یسالة پهلو  2500م یرژ یاەهیخنت پایران پس از فرو ریا جمهوررییسن ینخست. وفان شدکش

د و موافقت همه جامعه یه مورد تائکرد که کیت یه به مسالهاکن بود یز در این ینیامام خم یروز یرمز پ»

  .«ن وحدت استیمعرف ا، بود و هنوز هم امام امت

 

 انقالب یرابطه با شورا

گر انتخابات مجلس ید یمنتخب ملت است و ازسو ، شورکس ییصدر به عنوان ر یه ابوالحسن بنک کنیا

انقالب با  یانقالب چه خواهد بود ؟ اگر شورا یشورارابطة او با ، هنوز صورت نگرفته است یمل یشورا

ب به اتفاق ملت خواهد بود؟ یت قریرثکمخالفت نظرات ا ین به معنیا، ندکاو مخالفت  یشنهادهایپ

  رد؟یشور را دربست بپذکس ییر یشنهادهاید پیانقالب با یا شورایآ
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در . مینکره کز مذایانقالب ن یشورا یم و با اعضایدار امام امت برویمن رفع شود و به د یامر ید بیبا »

ه وضع موجود حفظ شود تا انتخابات کا آن: یدو راه حل وجود دارد. شده است ییشور ابتدا، نهین زمیا

ن دولت یل دهم و اکیتش، ه دولتکنیا ایند و کار کشوع به  یقانون یجا نهادهایکرد و یمجلس انجام گ

ل یمتا، خواهد شد و اگر مجلس یدولت به مجلس معرف، انتخاباتآنگاه پس از ، عهده دار امور شود

  .ن مورد قاطع خواهد بودیندگان ملت در ایمنا یرا، به هر حال. گرددید انتخاب میدولت جد. نشان داد

 

 مردم یرا

ر مردم چه یاخ یا نه؟ رایبوده اند  یانقالب راض یامت شورایتصمەی نون مردم از اقدامات و همکتا

  انقالب دارد؟ یبا نظر آنها نسبت به شوراای رابطه

انقالب  یاگر شورا. ستیانقالب ن یشوراەی ار ده ماهة گذشتکت نسبت به یرضا یرا، ر مردمیاخ یرا

 ار خودکوه و روش ید در شیحداقل با، ار خود ادامه دهدکبه  یمل یبخواهد تا انتخابات مجلس شورا

ه کنند کاتخاذ  یامتیتصم، به هر حال. انقالب عوض شود یشورا بکیبدهد و احتامالً تر  یرات اساسییتغ

  .دینکانقالب بحث  یشورا ید با اعضایه باکاست  یلین مسایا. مردم باشد یمناسب برا

 

 طبقه متوسط

طبقه متوسط بوخود خواهد  یشه و روش زندگیدر اند یر ییچه تغ، صدر ید ابوالحسن بنیرت سکد  یروز یپ

هن پرست یم یراتهاکدم یران و حتکان و مهندسان روشنفکپزش، شور از جملهک یادرهاک یبعض. آورد

 یجال ی، و ارتجاع یافراط یاەهگرو  یبه علت ترس از رفتار بعض، نداشتند یار کم گذشته همیه با رژک

در . برندید به رس میم و امیمانند در بیم یهن باقیه در مکن طبقه یاز افراد هم یار یردند و بسکوطن 

راتها و کنو کند به تکدا یپ یاسیو س-62ی و صنعت یخواهد استقالل اقتصادیه مک یشور ک ینونک یایدن



 
34 

رده ک یه گذار یاردها تومان رسمایان دراز از ملیسال یت آنها ملت طیترب یه براک یانسان یرو یادرها و نک

صدر به  یابوالحسن بند یرت سکانتخاب د . آنها را ازدست بدهد یتواند به آسان یازمند است و منیاست ن

هن برآمده اند یدر صدد بازگشت به می، رده است و گروهکدوار یام آیندهآنها را به ، شورکس ییعنوان ر

جلب  یصدر برا یابوالحسن بن. نندکت کشور ش ک یو اقتصاد یصنعت یت دراردن چرخهاکتا در به حر 

  دارد؟ ییاەهن گروه چه برنامیا یار کهم

. مورد است ین انتظار بیا، مینکجذب و جلب آنها  یه ما اسالم را قربانکن طبقه آن باشد یاگر انتظار ا »

از . پارچه داده استیک یرای، اسالم یرد چون ملت به جمهور ، کمین را رها نخواهیما هرگز اسالم راست

ند و چنان و یآمیا ەهن غرب زدیه باز اکنند کیجاد میم و ترس این مردم بیه در بکز یگر آنها نید یسو 

نان و اعتقاد داشته باشد و بگذارند ید به من اطمیمردم با. نادرست انجام داده اند یاقدام، نندکین میچن

ت داشته یار و فعالکتوانند آزادانه یهمه می، ه در اسالم واقعکابند یهمه در. نمکامل کن تفاهم را یمن ا

جاد تفاهم یاست ایمن س. است یس از جهل و نادانم و تر ین بیا. نندکت کشور ش ک یباشند و در سازندگ

د قبول یبا یول. ران بازگردندیمجدداً به ا، شورشان رفته اندکه از ک یسانکدوارم یرا ادامه خواهم داد و ام

همه فرصت بروز استعداد خود ی، اسالم یه در چارچوب جمهور کن است یار ما اک یبنا. نندک یار کفدا

  .نندکدا یرا پ

 

 املک یآزاد

 یعن، یشور داردک یدر چارچوب قانون اساس یراسکو دمو  یصدر اعتقاد به آزاد ید ابوالحسن بنیرت سکد 

اجازه . ردیدر نظر بگای نهیران را در هر زمیفقط و فقط منافع ملت ا، ه نداشته باشدکیبه شق و غرب ت

خ گذشتة یتار. ان دادیفرد از فرد پاد به استثامر یبا. نندکشور را تاراج کثروت  یتیچند مل یتهاکم ش ینده

ا یر ین راه گام برداشته است دیه در اک یشور کس ییران و جهان الاقل در جهان سوم به ما نشان هر ریا

از جمله . نه فراان استین زمیمثال در ا. رده استکم او را رسنگون یرژی، ا خارجی یداخل توطئەهایزود 
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آنها نخواهد  رینظ یصدر رسنوشت ید ابوالحسن بنیرت سکا د یآ، ن صورتیآلنده و مصدق در ا یومتهاکح

  .ردک

مردم به  یاەهو تود ن خلقهایارزار نبودند و همه اکمانند امروز در عرصه  یروحان، در دوران مصدق

جه مصدق در برابر توطئه یرده در نتکت یاز جامعه از مصدق حام یتنها قرش خاص، او نشتافته یاتر ی

ش یم و بکحزب ی، ه در جوامع غربکدارد  یه ارتباطکشب ، یکهر جامعه. تنها ماندان یدربار و خارج

ت یو روحان یمذهب یاد و نهادهایق بنیاز طر یه ارتباطکن شبیدر جامعة ما ا. ندکیفا مین نقش را ایا

ه داشته کیت ید به وحدت ملیبا، میم به رسنوشت مصدق و آلنده دچار نشویاگر ما بخواه. برقرار است

ن نقشها را یت ایالبته اگر روحان. ندکحفظ  یرا در جهت سازندگ ینونکنقش فعال ، تیم و روحانیباش

ها اما یشود محل برخوردها و ناراحتیالبته خودش م، ند به نقش صاحب نفوذکل یند و تبدکرها 

ز یما را نرده و کوحدت جامعه را حفظ ، و مراقب را عهده دار باشد ید نقش همراه حامیون بایروحان

رون ین بحران بیشور را از ا، کم در ارسع وقتینند اگر نتوانکت یها حامبیا و آسەهدر برابر توطئ

  .ەایمه رفتکم یرفته ا، میاوریب

 

 مقابله با توطئه

 ەاندکردردن اقتصادشان ساقط کرا با فلج  یکراتکو دمو  یمل یومتهاکرث حکا، انیخارج، ریاخ یدر سالها

 یار کمردم را به هم یاەهگرو ی، دولت یو سازمانها کارخانەهااز مؤسسات و  یار یران در بسیز در ایامروز ن

 توطئەهایهر روز ، ن عواملینار اکدر . نندکیص میشور تحرکردن اقتصاد کش دستمزد و فلج یو افزا

 ینهادهاز و کزنند و به مرایرا دامن م یابانیخ یشهاکشمکنند و نزاع و کی مینینه چیزم یتازها

ا چه ەهن توطئیردت اک یخنث یران برایا یاسالم یشور جمهور کس ییر. نندکیحمله م یکراتکدمو 

 شد؟یندآ می
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ن یشبه با معجزه از ب یکتوان یت را منیشورند و محرومکن یمردم محروم ا، دادند یه به من راک یونیلیم

د حداقل فرصت را به من یدانند بایاعتقاد دارم و عقل دارم و عقل دارند و م یرانیارگران اکبرد من به 

شور آشوب به راه افتاده کەی در چند گوش کنیا. فهمندیه مردم مکن است یقضاوت من ا یمبنا. بدهند

امن دارم و یران ایمن به ملت ا. ن توطئه را خواهند گرفتیا یجلو ، ران هوشمندند و خودیمردم ا یول

  .ردکارگران صحبت خواهم ک یروز دوشنبه انشاءالله برا. ران به من اعتقاد دارندیمردم ا

 

 یخودمختار 

  .صدر معتقد است یرت ابوالحسن بنکد  یرانیا یبه قومها یا خودگردانی یحق خودمختار  یدرمورد اعطا

از ، ەاندت قوم گذاشتهف یران را رو یخ ایاد و تاریبن. ران جدا شوندیستند از ایچ وجه حارض نیبه ه -

و  یدر مورد لغت خودمختار ، اصل است یاصل هستند و زبان آنها زبان فارس یرانیردها آنها اکجمله 

ست؟ اگر منظور از یلمه چک یخواهند بدانند محتوایستند و میلمه نکمردم عاشق ی، خودگردان

اما اگر منظور آن است ، رفتیرد آن را نخواهد پذکهرگز خلق ، ومت مستقل استکجاد حیای، خودمختار 

ه کبگذارند آن یخواهند اسم بگذارند خودمختار یلمهاش را مکنند و اگر ک یه امور محل را تصدک

  .لمه ندارمکراجع به  یچ تعصبیلمه است و من هک یمساله محتوا، ستینای مساله

 

 انتخابات مجلس

 یاست جمهور ین مجلس و ریصورت خواهد گرفت و اگر ب یمل یانتخابات مجلس شورا یبه زود

ه چه کابند یشور فلج خواهد شد مردم چگونه درکوخود نداشته باشد ادارة  یو عمل یعلم یهامهنگ

ه به چه کن با مردم است ینم و اکیمن یدا معرفیاندکمن » آنها همراه است؟  جمهوررییسبا  یینامزدها

 جمهوررییسه اگر مجلس و کست ید نیترد. تیباشد نه ضد یار کا همەهن دستگایه بکبدهند  یرا یسک
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ن هفته یقرار است هم. ردکرشفت نخواهد یپ یار کشور فلج هواهد شد و کناهامهنگ باشد امور 

ه ک یسک یل شود و براکیداده اند توسط خود آنها تش یه به من راک یاەهتوسط گرو ای نگرهکمقدمات 

ه از من کرا هم  ییاەهدوارم آن گرو یام. نندکن ییتع یمجلس شود ضوابط یندگیخواهد نامزد منایم

ه کد من آن است یام. امل بردارندکدر راه وحدت  ینند و گامکت کنگره ش کن یدر ا ەاندکردت نیحام

آن . پس از استقرار مرشوطه باشد یمل ین دوره شورایرت از اولیران قویا یاسالم ین مجلس شوراینخست

د یشد ام ین مجلس آنها موقعیجه بهرتیدند در نتیشان را برگز آیندهنطور شد مردم خود منیز همیزمان ن

نم کر که فکس را که خود من هر کبلی، گر یست بدهم و نه دیو نه من هم ل دیاین یستیاست از باال ل

ند یکن مییتع یعال یشورا یکنگره کظاهراً . نندیص دادند برگزیة خود تشخیر و روش او را موافق روحکف

 « .اەهن گرو یب یهامهنگ یعال یبه نام شورا

 

 ن نامه انتخاباتیآئ

ا نه ، یافته است موافق استیه انتشار ک یمل ین نامه مجلس شوراییصدر با آ ید ابوالحسن بنیرت سکد 

 یردم نظرم را به شوراکا را مطالعه ەهن نامیه به دقت آئکردهام پس از آنکقاً آن را مطالع نیهنوز دق» ؟ 

 «دهمیانقالب م

 

 یخارجاست یس

ژه یست ؟ روش ما در قبال جهان عرب بویران چیا یاسالم ین جمهور ینخست یاست خارحیاصل س

روش ما در قبال ژاپن و اروپا مخصوصاً فرانسه  ران و ابرقدرتها چه خواهد بود؟یاەی یهمسا یشورهاک

ست؟ اگر یچ ران رفته استیا در قبال ایکآمر یدهایر بار تهدیمرت زکه نسبت به انگلستان و آملان ک

وابسته  یچ ابرقدرتیم و به هیاست مستقل داشته باشید سیبا، میشور استوار باشکم در داخل یبخواه
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د یدر بارة ژاپن و اروپا با. مین بربید آن را از بیم وبایها داریوابستگ یلیه متاسفانه خیکدر حال، مینباش

ن یم و آن ایبا ژاپن و اروپا دار کنه مشرت یزم یکو ما  ەاندکرده ابرقدرتها عرصه را بر آنها تنگ کم یبگو

اج دارند و ما به یما احت یآنها به منابع انرژ . د ابرقدرتها هستندیر تهدیز مانند ما زیه آنها نکاست 

آن  یرند و در اجرایبپذ، مینکیشنهاد میشور خود پکرشد  یه ما براک ییاەهاگر برنام. آنها ینولوژ کت

ن یو مسلامن ا یعرب یشورهاکنند و اما روش ما نسبت به ک یار کبا آنها همم یتوانیم، نندکت کمشار 

د یبا، استامن بر استقالل مردم باشدیه سکید تیبا، خواهند آزاد شوندیر سلطه هستند و میشورها زک

هستند  یبرداشت فرهنگ یک یآنها دارا. ه معرف مردم خود بشوندکنند کرفتار  یطور  ینونک یمهایرژ

 یشورهاکاز  یار یه بسکم ینیبینون مکنند و ما اکد قالبها را دو رافیبا، ده استیجامعه نجوشه از خود ک

ه و کیتر  کنه جلسه مشرت یه در زمکیروزنامه نگار تر  یکراً یاخ. ده استیشکارشان به بن بست ک یعرب

را یز، دانم یمن ران را مستقلید مستقل شود چون من هنوز ایه اول باکیتر : گفتم. ردکران از من سئوال یا

نشدم  جمهوررییسمن . مینکرا قطع  ین وابستگید ایگران فراان است و بایما به د یوابستگ یاەهرشت

ما ، استقالل خود انجام دهند یه براک یهر اقدام، رانیة ایهمسا یشورها. کمیه به مردم دروغ بگوک

، هکیفروش نفت به تر  یه براکردم کروز موافقت ین دیهم، مینکیم کمکم و به آنها ینارشان هستک

لمه مستقل شوند و ک یواقع یبه معن یاسالم یشورهاکەی ه همکن است یهدف ما ا. نندکاعتبار باز 

ند آنها مرتجع یگویمەی مثالً در مورد مردم افغانستان گرو . نندکشان را به مرور قطع یوابستگ یاەهشیر

، ر مرتجعیا غیمرتجع . گفتندین میز چنیدربارة ما ن، میردکیم شاه مبارزه میه رژیه ما علک یزمان. هستند

عده زورگو  یکر بار یچطور مردم محروم ز، ندکارشان دخالت نکدر  یچ دولتیبه روسها چه؟ اگر ه

ومت کتواند ح یمن یدولت خارج یکه بر کیبدون ت ییچ طبقة زورگوین است هکر ممیغ، نیا. روندیم

. ل خواهند دادکیدولت تش، شورکخود محرومان آن ، ستان خارج شونده از افغانیروس یروهایاگر ن. ندک

د از افغانستان یبا یخارج یروهایم برش باشند و نید قیا نبایکه روسها و آمرکنیحرف ما روشن است و آن ا

آنجا ، نندکها فرصت یده است اگر خارجیچون حزب بعث با جامعه بر، اما در مورد عراق. خارج شوند

د رصاحتاً یدارد و باای نندهکن یینقش تع، حفظ صلح جهان یران برایا. ردکون خواهند یک ین فکرا 
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خواهند با ما و یاگر روسها م. صلح یاست برا یدیتهد، ه در افغانستانیروس یروهایه حضور نکم یبگو

  .نندک کافغانستان را تر  کد و شط خاید بدون قیبا، داشته باشند یجهان اسالم رفتار خوب

 

 مساله گروگانها

ند یبیگروگانها را چگونه مەی ا و مسالیکآمر یصدر واقعه اشغال النه جاسوس ید ابوالحسن بنیرت سکد 

چگونه  آیندها در یکران و آمریاصوالً روابط ا، انها در نظر گرفته استکآزاد ساخنت گرو  یبراەی و چه را

  خواهد بود ؟

امام امت در جهان  یو روحان یمعنو ەی ران و چهر یا ام انقالبیپ یمن حفظ جنبة معنو  یاصل برا 

ن یت اید برشید دیبا. ردکل یه و تحلین مساله تجزید اثرش را با ایرا با یهر مساله و موضوع، است

 یاعضا یر یا و گروگانگیکه از اشغال سفارت سابق آمرک یرده است؟مفهومک یرا چگونه تلق یر یگروگانگ

م یستیباشد موافق ن، گرسلطه یکه براساس تفاهم با ک یاستیه ما با سکن بود یا، دیسفارت استنباط گرد

ه عرص سلطه کار است کدا آشیح و هویرا رصیز. م استیران عظیخ معارص این امر فوق العاده در تاریو ا

ا نبودند؟ یچند نفر از آنها جاسوس بوده ، اما موضوع خود گروگانها. افته استیان یران پایا بر ایکآمر

م یخواهیما م. ا طرف استیکاست آمریبا س، ستیطرف ن، ن افرادیران با ایست ملت ایروشن ن هنوز

ه ما اثرش را ک ید به نحو یا بایکاست آمریه سکنطور فرمودند یند امام هم هم، کرییا تغیکاست آمریس

 کنیبردند و اغام یت را به کن مملیثروت ای، عده جان یکگر ید یاز سو . ندکر ییعمالً تغ، مینکاحساس 

ه کست ین ین موضوعینند اکیم ینیران توطئه چیه اینند و علکیم یا در ناز و نعمت زندگیکدر آمر

انجام شده است واو در پاسخ  یونیزیتلوای س مصاحبهیدر پار یرانیا یکبا . مینکم آنرا تحمل یبتوان

ن یم حرف آنها درست است به اینکفرض  کنیم ایا گروگان شام هستیها در متام دنیرانیه ما اکگفته است 

ن یا، انیت دارند و دانشجوین افراد عضو سفارت بوده و مسوولیبوده و طبق آن ا یه قرار دادک یمعن

، شتکرا  یفرد، ه اگر شخصکست ین یا سنتیو  یچ قراردادیا هیاگر در دن یردند ولکقرارداد را لغو 
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ه نظر ک یشور کپس دهند؟ به هر  یشور اصلکاو را به ، ردکرد و بعد فرار ک یت و دزدیجنا، ردکشتار ک

، ردهکت یجنا یه ملتیه علکرا  یبه خود اجازه نداده فرد یچ ملتیه هکد یدەی هواای منونهی، نکاف

رده کحه دار یه ملت را جرک ین جانیبه چن، حقوق برش یا چگونه به عنوان حامیکآمر. بدهد یپناهندگ

ران یز واقعة دولت اکمر  ایکپناه داده است؟ در واقع سفارت سابق آمر، شتهکهزار نفر را  70است و 

ه در اتخاذ کرا  یسانکنجا خطا بوده است و یوة رفتارشان در ایه شکرند ید بپذیآنها ابتدا با. بوده است

 یایکمرد و آمر، سلطه گر یایکه آمرکنان دهند یا اطمینند و به دنک یساز کپا، ەاندن روش دست داشتیا

ند و در کف ین خانوادة دزد را توقیاموال ا، د در ارسع وقتیا بایکدولت آمر، به هر حال. زنده شد، دآزا

جاب ین مساله ایب ایتعق یاگر روز . شود یجدەی وارد مرحل، اسرتداد شاهەی ار ما قرار دهد و مسالیاخت

 یجمهور رییسن یقدرت نخستز کدرمورد تعداد مرا. مید آن را انجام دهیبا، مینکب گریبار دیکه ما کند ک

ت را مختل که وضع مملکز قدرت کاگر مرا. ز قدرت بودکتعداد مرا یمردم نف یرا»: معتقد است، رانیا

، مردم، به نظر من. نندکف آنها را روشن یلکه تکم یخواهینند از خود مردم مکبه اخطار توجه ن، ەاندکرد

  .«فتدآ میشورشان به خطر کت یز قدرت موجودکتعداد مراه به کدانند ید هستند و میعاقل و بالغ و رش

 

 یز دادگسرت یتجه

رد و طبق یفش را به عهده بگیتا زودتر وظا ردکز یرا تجه ید به رسعت دادگسرت یرد باکصدر اعالم  یبن

  .انقالب منحل شود یاەهدادگای، قانون اساس

 

 یساز کپا

رد من ک یر کد فین گروه بایا یبرا»: گفت یساز کپانه یدر زم، رانیا یشور اسالمک جمهوررییسن ینخست

راست راه بروند ، ابان و محلهیوچه و خکن افراد گفت بروند و در یشود به این منکل، موافقم یساز کبا پا
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صدر  یبن. «مشغول شوند یدیتول یارهاکم و در ینکجاد یار اکن افراد یا یالزم است برا. و گرسنه مبانند

. ردکرا فوراًحل خواهم  یار یکمساله ب، دیبه من فرصت بده»: شور گفتک یپولو وضع  یار یکدرمورد ب

را  یم و برنامه خانه ساز یون دالر اضافه درآمد داریلیست میارد و دویلیم یکماهانه ، ما در حال حارض

شط . سوگند»: صدر گفت یبن، در مورد سوگند. «م دادیشور گسرتش خواهکدر ارسع وقت در رسارس 

به اصطالح  : یکیسوگند دو جنبه داردی. ستین جمهوررییسی، ه اگر نخوردکست ین یجمهور است یر

ست یمجلس ن کنیا. دارد یجبنه اساس، انتخاب مردم. محتوا و اساس آن ، یکیآن یل فرنگکو ش یظاهر 

بخواهد د یو او با ەاندکردانتخاب  جمهوررییس یکمردم  د گفتیپس با، ه من در نزد آن سوگند بخورمک

م و مرحمت یکد سالم علیمجلس بگو ید جلو یدار شود و بایل شود و پس از خواب بکیتا مجلس تش

سوگند ، ه معرف رهرب امت استکدر حضور امام ، ن جهتیبه هم. انجام دهد یاد و مراسمیز یعال

 . . . فوت نخواهد شد یز یچ، نمکد یسوگند را تجد، ل گرددکیه تشکبخورم و مجلس 

 (12/11/1358)اطالعات

 

  .ایران: مردم باید از جزئیات امور آگاه شوند جمهوررییسمصاحبه اختصاصی تاراجی با نخستین 

 رد ؟کد یچه با

را برقرار  یت ملیمکد در پرتو اسالم حایخواهیرات مکدم یکه شام به عنوان ک ینونکط یدر شای: تاراج

ست؟ یراتها چکهن دوستان و دمیمەی یلکفة یوظ، ن معتقدندیه به اسالم راستک یسانکفة متام ید وظیساز

ا ەهورند تا به رسنوشت آلندآ میا به عمل ەهردن توطئک یت شام و خنثیحام ید برایآنها با یچه اقدامات

 و مصدقات دچار نشوند؟

خنت و یابان ریها و خشکشمکنزاعها و ، ران را با برخوردهایا. ار شوندکد آماده یآنها با: صدر یبن – 

فتد تا یشور راه بکاقتصاد ، ش دهندید را افزایتول، نندکار کد یمردم با. ردکشود درست یها منشعار دادن



 
42 

گوشت از خارج وارد  یحت، ندارد یچیه هک یشور . کمینک یستادگیا ایکم در برابر روس و آمریبتوان

ار کد یپس با، دیداشته باشد استقالل یتوانیچگونه م، میده یند به شام گوشت منیاگر فردا بگو، ندکیم

بدون باالبردن ، نندکت کد مشار ید در باال بردن تولیمردم بای. جهادسازندگ یم به سو یع برویم و رسینک

ون نفر یلیپنج م، ابانهاین همه مردم در خیا. مینکم بیتوان یمن یار کچ یما ه، رانیو ساخنت ا ید داخلیتول

نها داد ید به ایدولت را با ین پولهایا. نندکو همه جا را آباد د بروند صحراها ینند؟ باکیدر تهران چه م

د در ادارة یارگران با. کفتدیران راه بیاندازند و ایرا راه ب کارخانەهانند و کتا بروند و همه جا را آباد 

فهمند اوضاع چگونه ینند مکرا اداره  کارخانەها، خود، ارگرانک یوقت. نندکت کش  یدولتی کارخانەها

آنها  یل است چون نرفتند برایتعط کارخانەهااز  یار یبس. نندکیه میبازار ته، د خودیتول یو برا است

  .نندکبازار درست 

 

 یحق خودمختار 

 یاسالم یادر جمهور کدر  یرانیا یبه خلقها یا با حق خودمختار یآ، دیردها سخن گفتکدرمورد ی: تاراج

  دارد؟ یچه فرق یبا خودمختار  ید؟ خودگردانیموافق هست، رانیا

افراد و حزب  یه بعضکا خواندم ەهدر روزنام. دمیچ نفهمیلمه و مساله هکن یه از اکمن : صدر یبن -

لمه کن یرا مردم ایز، دیر آن بگذارید زیخواهید و هر چه مینکلمه را حفظ کن یه اکرات گفته اند کدم

، نندکیه توطئه مک یسانکخواهم بدانم یم. لمه باشندکه عاشق کستند یمردم جاهل ن. خواهندیرا م

فهمند و در یه مردم مکن است یمن ا یشه و داور یاند یفهمند؟ اما مبنا یمن یز ینند مردم چیکتصور م

 یه بعضکردند کفهمند امروز صبح به من تلفن یفهمند و خوب هم میه مردم مکم یدیعمل هم د

  . . . . .زیردستان نکضد و خورد شده و در  یار یردند در بختکراز اعتصاب یان در شیدانشجو
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 ردستانکاعتامد به مردم 

  .ابدیه گسرت کرود یا مەهبله توطئی: تاراج

. ردکردستان اعتامد کد به مردم یه باکن نظر را داشتم یردستان اکمن از روز نخست در مورد : صدر یبن

ران یه از اکم یریگ، ران جدا شوندیه از اکستند یل نیچ وجه مایمردم به ه. نان دارمیامالً به آنها اطمکمن 

از  . یکیران را بر هفت قوم گذاشته اندیخ ایاد تاریبن، دهندیت خود را از دست میآنها هو، جدا شوند

د به یما با. ة مردم بگذارمیلک یمن آن را به پا، ردندکتوطئه  یه عدهاکندارد  یلیپس دل. رد استکآنها 

تل مولوتف کو کبا ینند حتکید میاز مردم را تهد یار یه بسکدانم یمن م. مییبگو ق رایرد حقاکخود مردم 

رند ما ینند و زور را نپذکد مقاومت یمردم با یرد ولکیارها را مکن یم سابق هم همیرژ. (ی)مبب دست

ه کن است یسخن من ا. مینکەی م آنجا امر و نیمنتخب خود مردم برو یه به جاکم یندار یچ قصدیه

لمه کن یا ید؟ محتوایخواهیه شام چه مکن پرسش مطرح شود یا یعن. یبا خود مردم متاس گرفت دیبا

ه حرف کومت مستقل است کح یکجاد ید؟ اگر هدف اینکد چه یخواهیرا م یست؟ خودمختار یچ

. نکس را قبول نکچیه حرف هکه است یاسمش تجز، ستین یه خودمختار کنیا. نکس را قبول نکچیه

ش کشمکز یم واز روز نخست نیندار یما حرف، امور محل خود را مردم رسوسامان دهندەی خوایاگر م

ارات به هر منطقه داده شده یعرت و اختیعنوان شورا وس یدر قانون اساس. ن مورد وخود نداشتیدر ا

د یاسمش را بگذار. ستین یلمه حرفکرس ، ن استیا یخودمختار  یاز نظر من اگر معنا. است

. شود یخواهم حقه باز یرد چون منکد روشن یگر دارد باید یلمه محتواکن یاگر ا، نه یولی، خودمختار 

ه در کآن یبرا یوقت شخص . یکمیطرف هست یسکم با چه ید بدانیگر بایردستان و نقاط دکما در 

ا شد؟ نه من هرگز باور ەهن گرو یم اید تسلیا بایآ، ندکیم یخودمختار  یادعا، داشته باشد یمنطقه نفوذ

نند و در آن کامور خود را اداره ، اگر خود مردم بخواهند یول. م شدیم خواهیه ما تسلکرد کنخواهم 

ه کنداشت  یاز ین بود و نین سخن قبول است و از روز نخست برنامة ما همیت داشته باشند و اکمشار 

 یوضوع را اساسن میا، نوشتمیمطلب م یاسالم یه دربارة جمهور کمن در اروپا یی. ن همه به ما بگویا
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ی، اما درمورد خودمختار . ه به ما درس بدهندکست ین ین پس رضور یش از ایده سال پ یحت. شناختم

توانند یمسلح چگونه م یاەهگرو ، نیند؟ با وجود اکرا قبول  ین خودمختار یا یخواهد تصدیم یسکچه 

رد و در یاسلحه دستش بگ یسکه کست ین نیارش اکومت کت داشته باشند؟ حکآزادانه در انتخابات ش 

. هیشود تجزین میا. نندکمشان یتقد یرا دو دست یخودمختار ، خواهمیم ید من خودمختار یبگو ییجا

م ینیز بنشیم یکد دور ییایست بیبه سالح برداشنت ن یاجیم احتییگویباز م کنیا، میما از روز نخست گفت

 ین چه معنیا به شام ایرسد یشرت میم به ما بیه ما دارک یرانین ایم اینکبحث ، و در حضور خود مردم

د به مردم یا نباەهن گرو یا. دیستیگر نیدیکه از کد یبه جامعه بده ید و تصور یریدارد؟ اسلحه بدست گ

ر ین است زکر ممیران غیه اکند یرد بگوکه به مردم کن است یاەی فه رسانه رو یوظ. ندیرد دروغ بگوک

ه به حضور خامته داد و بعد مردم در چارچوب کن است یمساله اپس راه حل درست ، ه برودیبار تجز

. نندک ینند و امور آنها را تصدکن ییه همه موافق هستند انتخابات را انجام دهند و شوراها را تعک یز یچ

من ، لمه استک یمساله محتوا. ستین نیمساله ای، خواهند بگذارند خودمختار یلمه اش را مکاگر 

 . ندارملمه کدر مورد  یبحث

 (15/11/1358)اطالعات

 

  .ادامه مصاحبه تاراجی با بنی صدر: تعیین رس نوشت افغانستان با مردم کشور است

 شود؟ یکه به اروپا وژاپن نزدکبا اروپا و ژاپن دارد  کران وجه مشرت یا ایآ

، مینکابر قدرتها را تحمل ن یفشار ووابستگ یعنیم یشور استوار باشکم در داخل یاگر بخواه: صدر یبن-

برنامه  ین امر زمان الزم دارد وبا اجراین ایکل، مین بربید آن را از بیه باکم یدار یمتاسفانه چون وابستگ

 یهاشورکاما . ان داده خواهد شدیها پاین وابستگیه ایلکانشاالله به  یاسالم یست ساله جمهور یار بک

. ەاندکردعرصه را بر آنها تنگ ، را دو ابر قدرتیز، ا دچار ضعفاندهشورکن یبه نظر من ا، وژاپن ییاروپا

م یبا آنها دار کنه مشرت یزم یکما . نندکتوانند خود را اداره یه مکستند ین یقو  یجتاً در آنها دولتهاینت
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 ازیبه منابع ما ن، وژاپن ییاروپا یشورها. کدات ابر قدرتها هستندیر تهدیه هم ما هم آنها زکبه جهت آن

در ، نندکن ینند و گربه رقصانکه با ما برابررفتار کرند یشورها بپذکن یاگر ا. آنها ینولوژ کدارند وما به ت

، بوجود آمده یار کن ماو آنها همیرد وبکم یت خواهکم با آنها مشار یرشد خود دار یه براک یبرنامها

. وخودنخواهد داشت کمشرت  یار کهم ن ما وآنهاآ می آنوقت، ردید نظرات ما را بپذیین اگر بگوکاست ل

، رتر به رس منزل مقصود برساندیه ما را دکم ینکرا انتخاب ەی م داد رایح خواهیترجی، ن صورتیدر چن

 . یکمیش بربیشور مان را پکم تا ینکها را تحمل ید سختیبا. م شدیخودمان مجهز خواه یکنکبه ت یول

ن متدن یخود از ا، ەاندبوجود آورد یماد یه متدنکا یکبنظر من مردم اروپا امر: مییگویز میته را نکن

د آمده است وهمه در یپد یوهرن  یاقتصادی، و اجتام عی، اد علمیدر جامعه آثار ز. خسته شده اند 

، است یامروز غرب در چهار چوب بحران فرهنگ. اد بحران استیاست وآن فر، ادیفر یکچهار چوب 

، س بودیه امام در پارک یزمان. فراموش شده است، ت یه معنونیه انسان در زمکخود اعرتاف دارند  یعنی

ران باز گشت وانقالب یبه ا یه امام امت اسالمک یهنگام. دیت نودیمعنو ، یکشانیغرب در وجود ا

را طلوع یت شد زیوهمه جهان حائز اهم یاسالم یشورهاکر یمردم غ یبرا یروز ین پیا. روزشدیپ یاسالم

م یکست وید در قرن بیگویبود م«آندره مالرو »ه ظاهراً کر فرهنگ دو گل یوز. ت رابشارت دادیمعنو یک

ن یاروپا ا. ندکدا یش را پیدوباره خو، تید در مذهب و معنویت بایه انسانکن یا ایست و ین یتیا برشی

ه کرد یگیصورت م ییهاار، کشورکمتاسفانه در داخل . ردیکت رادر امام جستجو مید مبعنویعطش شد

شه مرا رنج یه همکاست  یز ین چید وایگرد ین چهره معنو یموجب تار شدن ا، آن در خارجبازتاب 

  .دهدیم
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 ت امامیدفاع از معنو

ل داد و کیامرب از اسالم شناسان جهان تشیم پیش فلیه فرانسه مبناسبت مناک یزگردیم یاەهبرنامی: تاراج

از  یه همه ناشکد یقرار گرفت ییاز پرسشها یر بارانیه شام زکمن شاهد بودم ، دیت داشتکشام در آن ش 

 ست؟ینطورنیا اید یردکاما خوب دفاع . نیدر قبال اسالم راست، ت بودیمسوول یبەی گرو  یاقدامات افراط

ن یتالش من ا. بنام امام امت متام نشود یه و افراطیرو ین اقدامات بیه اکردم کمن تالش : صدر یبن-

 یاەهیپا یخود را بر رو  آیندهم یتوانیما م، بهرحال. برش امروز تار نشود یت براین نور معنویه اکبود 

بخاطر ، رانیا یاست جمهور یه گزارش داده اند انتخاب من بعنوان رکمثاًل آنطور ، مینکم بنا کمح

  .ده استیا و اروپا حسن اثر بخشیکمردم امر یار عمومکه انجام داده ام در افک یعلم یپژوهشها

 یشورهاکنم و اما در کل را حل یمسای، ه معنو ین پایهم یخواستم رو یز میامور خارجه ندر وزارت 

د معرف مردم خود باشند یمها بایرژ. ابدید تحقق یه استقالل مردم مسلمنان باکمن معتقدم ی، اسالم

ه کهستند  یفرهنگ یهابرداشت یمها مجر ین رژیمه ایکدر حال، میابیدست  یاەهل است بافق تاز کمش

ن یا یخواستند آنها را تو ینها میا. ستیمردمشان ن یاساس یازهایننده نکان یده و بیاز خود جامعه نجوش

  .مینیبیم یعرب یشورهاکن ین بن بستها را در همیما ا. شانندکار را به بن بست بکنیزند و ایها برقالب

 

 مردم مسلامن یخلق و خو 

جوامع آنها را در حال ، ردمک یعرب یشورهاکه به ک یر یرا در سفر اخید زیاتفاقاً درست گفتی: تاراج

ا را در ەهروزنام. دارند یستم حزبیمتاسفانه س، جهان عرب یمرتق یشورهاک یحت. دمیانفجار و بحران د

 دیآیمردم مسلامن جور در من ین با خلق و خو یند و اکیشورها وزارت اطالعات منترش مکآن 

راه حلها را ، د فرهنگ از خود جامعه بجوشدیبا. دیآ یقالب در منجامعه تحت ، به هر حال: صدر یبن- 

مساله اعراب  یند باال حتیایند و اگر خود مردم بجوشند و بکالت غلبه کبر مش، ندکجستجو و پژوهش 
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روزنامه  یکراً یه اخیهمسا یشورها، کنة مناسبات مایاما در زم، افتیخواهد  یگر یرسنوشت د، لیو ارسائ

ه قرار است مطلب و کنیمثل ا، نوشت یمطلب را عوض، اما در روزنامه، ردکمن مصاحبه  ه باکینگار تر 

  .دینداشته باش ین قصدیه شام چنکدوارم یام، ندکچرب  یمکحرفها را 

س کان و منعیب یم درمورد آن مطالب را طور ینکیم یشه سعینه ما در روزنامه اطالعات همی: تاراج

  .م داشتیرا خواه ن وضعیم در مورد شام هم همینک

، رده استکمطلب را چرب  یمک« لوموند»ه ظاهراًخربنگار کردند کامروز صبح در قم تلفن : صدر یبن-

در ، ست خوردکت باال شیاز قول من نوشته اند بله روحان. شده استتر چرب، ذره هم در ترجمه یک

اورد ین یه البته او راکرده ک یبیاز حبدفاع ، تیت از روحانیاقل یکه گفتم کن را نگفته ام بلیه من ایکحال

د من گفتم یل دهکیجلسه تش یک کد با دولت تر یشام حارض: هم آمد و گفت کخربنگار تر  یآن آقا

  .دهمیل مکیجلسه تش، ه بلهکیاما با مردم تر ، ه اول مستقل شود بعدکیدولت تر 

د یپد یالتکد مشینکیتصور من، دییفرمایم ین مطالبیچن یجمهور رییس یکشام به عنوان  یوقتی: تاراج

 د ؟یآ

ما فراان  یوابستگ یاەهه رشتکدانم؟ در آغاز مصاحبه گفتم یران را مستقل میمگر من ا: صدر یبن- 

نشدم  جمهوررییسمن . د خودش را گول بزندیه نباکانسان . میا قطع شود تا آزاد شوەهد رشتیاست و با

بله من . د مستقل شوندین دولتها وابسته هستند و بایه اکن است ینظر من ا. میه به مردم دروغ بگوک

د نفت یخر یه براکردم کروز موافقت ین دیهم. نم تا مستقل شوندکیم کمکشورها کن یگفتم به ا

ند بزور یایه بکنیا. ه خودشان شوندکیم تا مردم تر ینکم بیحارض یگر ید کمکهر ، نندکه ارتباط باز کیتر 

 یکو مانع رشد  ین نوع وابستگین بدتریالبته ا. ستیح نیصح، نندک یقالب متدن غرب یمردم را تو 

 یه براکنه آن، ارکابت یعنیفرهنگ ، ار نشان دهدکند و ابتکر کد خودش فیجامعه با. شودیجامعه م

ه هر یهمسا یشورهاکن به یهمچن، مینکیشورها عمل مکة یلکن روش را با یا. میگران قالب بسازید

چنانچه ما از مبارزة مردم . ردکم یشان خواهکم، کنارشانکاستقالل خود انجام دهند در  یه براک یماقدا
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ر یا غیمرتجع ، نندکیبا روسها مبارزه م، نها مرتجعندیند ایگویمەی گرو . مینکیت میافغانستان حام

، ندکارشان دخالت نکدر  یچ دولتیا نه ؟ اگر هینها مرتجع هستند یه اکد بفهمند یخود مردم با، مرتجع

چ طبقة زورگو یه. ن استکر ممین غیا. روندیعده مرتجع و زورگو م یکر بار یز، چگونه مردم محروم

دستش را ، هیروس ین آقایه اگر اکن دروغ است یند اکومت کح یه به قدرت خارجکیتواند بدون ت یمن

. ومتشان را در دست خواهند گرفتکار حیمحرومان افغانستان خود اخت، افغانستان بردارند یاز رو 

د یرون بگذاریتان را بیپا. دیستیم برش نیه شام قیدولت روس یم آقایگوئیم، ن حرف ما روشن استیبنابرا

اصوالًمن . مینک یم چگونه زندگیخواهیه مکبه تو چه مربوط است . مینک یخودمان زندگ دیو اجازه بده

را انجام  یار کهرگونه خالفی، شور خودت به اسم آزادکه در کتو . نمک یخواهم مثل عرص حجر زندگیم

  ؟یار دار کگران چه یار دکبه ی، دهیم

 

 م و هراس ملتیب

د یشور را در جهان سوم رسا غ دارکدام کشام . ن جاستیخطر در هم، درست، صدر یبن یآقای: تاراج 

ه بپا ک یدر جهان امروز هر ملت ستاده باشد ؟یخود ا یپا یاز ابرقدرتها رو  یکیبه  یه بدون وابستگک

خود گام  یدر جهت منافع مل یخارج یند بدور از نفوذ قدرتهاکخود را برقرار  یت ملیمکخاسته تا حا

ه کبود « آلنده »ومت کن منونة آن حیوفته اند و آخرکش را در هم یومت ملکح، توطئه یکبردارد با 

 یبرا یرانیرد اک یراتهاکهن دوستان و دمیم ینگرانز یامروز ن. ردکاو را رسنگون « ایس» م چگونه یدید

صدر  یند دولت بنیگومی هک یسانکارند یبس، لین دلیبه هم، شودیم ین امر ناشیومت شام از همکح

م و هراس ملت یا زود او را هدف گلوله قرار خواهند داد و بیر یه دکا آن، یبا توطئه رسنگون خواهد شد

بدور از حوزة  ید دولتیچون اگر موفق شوک، منایندة شام بیو به آ ن سخن نهفته استیران در همیا

خواهد بود  یخیمعجزة تار یکن یدر جهان امروز ا، دیل دهکیملت تش یرو یبه ن کیقدرتها و فقط مت

 ردکد یبه جهان عرضه خواه، ومتکد از حیجدای و منونه
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به  یافکا ندادند و اعتامد ەهبه تودامل کەی ه آگاکن بود یست آنها اکبه نظر من علت ش: صدر یبن – 

د به مردم خود یما با. دیوبکآنها را در هم ی، جه تنها شدند و قدرت خارجیردند در نتکمردم خود ن

و و ینقش مطبوعات و راد یمن برا، ن جهتیبه هم. میآنها را آگاه سازای نهیم و در هر زمینکنان یاطم

ان هر یقاً مردم را در جرید دقیباەی گرو  یاەهه رسانکمن معتقدم . قائلمای ژهیت ویاهم، ونیزیتلو

چ مطلب ید هیما نبا، میندار یار کما پنهان . ن بگذارندآ میق را با ملت در یة حقایلکقرار دهند و  یوضع

ردستان قرار کان امور یقاًدر جریمردم دق، اگر از روز نخست. میپنهان نگه دار، را از ملت خودای و رساله

ران نسبت به موضوع یة مردم ایردند و نه بقکیدا میرا پ ینونکردستان حالت کنه مردم ، گرفتندیم

اماًل آگاه شوند و از که مردم کم جز آنیگر ندارید؟ ما راه دینکیبه سخنان من توجه م. گانه بودندیب

زنند و درب و داغان یما را م، نندکر نکاگر غفلت شود و مردم آگاهانه ف. نندکت و دفاع یحام، قیحقا

الزم را ەی ده است و به مردم آگایه از جامعه برکل آنیبه دل، ن حزب بعث عراقیمثالً هم. نندکیم

شرت یش بیتوانائ یم نارص یرژ. ندکان مقاومت یتواند در برابر خارج یم مردم شده است و منیق، دهندیمن

مردم از ، دادیمەی ه به مردم آگاکاما به علت آن، گرددیم یدروغ هم قاط، البته در اخبار، نها بودهیاز ا

  .ردندکیت میآن حام

 

 یار کان بار پنهان یج زینتا

. در جامعه دارد ینقش مهمی، ردن مردم از هر موضوعکآگاه  یعنین بخش از سخن شام یای: تاراج

 ین منآ میق را با مردم در یحقا یمتام، دارند هم یرشو ومرتقیاست پیه سک ییشورهاک یمتاسفانه حت

  به وخود آورده است یان بار یج زین نتایگذارند و ا

ه رفتم کآن یچرا من انتخاب شدم؟ برا. م استیننده رژکتباه ، از جامعه یدگیبر، به هر حال: صدر یبن

 یرا، مردم آگاه شدند. ردمکرا پنهان ن یچ مطلبیهرچه بود گفتم و ه. ن مردم و حرف خودم را زدمآ می

  .ن گذاشتآ مید در یق را با مردم بایحقا. دادەی رد و به آنها آگاکنان ید به مردم اطمیدادند و با
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 خطر جنگ

ه توازن کرد کدار با برژنف اعالم یپس از د، ست فرانسهیمونکل حزب کر یدب، راً ژرژ مارشهیاخی: تاراج

ه کردند کز اعالم خطر یگران نیو د یار دسنت و گاندکسیژ. به هم خورده است یبه نفع شورو ، جهان

معتقدند ەی گرو . رودیش میجنگ خامنانسوز پ یت به سو یبه مخاطره افتاده است و برش یصلح جهان

  ست؟ین باره چینظر شام در ا. نفت خواهد بود یاەهنار چاکدر  آیندهجنگ 

، ه به اصطالحک یاسیس یاەهگرو ەی م همیدواریام. ت حساس داردیموقع، شور ما در جهان: کصدر یبن-

ران یا، میاگر همه متحد باش. نندک کران را در یر ایمفهوم انتخابات اخ، خودشان صاحب رسالت هستند

ن یا، ن انتخابیرا مفهوم ایرده زک یش ترقیآسا یکغرب مرا به  یار عمومکاف، تواند سنگر صلح باشدیم

در زمان شاه مخلوع  یترساندند و حتیمردم را م یزمان. دو ابرقدرت نخواهند رفتەی طر یر سیه زکبود 

. دروغ بود، غاتین تبلیا. روسها قرار خواهد گرفتەی طر یر سیز، رانیا، ه بعد از شاهکشد یغ میبه تبل

ن با یکل، روسها است ین باز یا: ندیگویچسبانند و میا را به حزب توده میکسفارت آمرەی واقع یحت

نقش ، پس ما در راه حسن جهان. غات دروغ استین تبلیه اکمطمنئ شدند ، ه مردم دادندک ین رایا

هر . ابدییم یشرت یت بیاهم، ن نقشیا، مینک کمکبخش ییرها یهااگر به نهضت. میدار ینندهاکن ییتع

، جهیدر نت. ا باشندیدن یتوانند فضول باشیمرت مکابرقدرتها ، ستندیخود با یپا یجهان رو  یشورهاکاندازه 

 یبرا یعامل مهم، ه در افغانستانیه حضور روسکاست  یعیه طبکنیمثالً ا. دصلح جهان حفظ خواهد ش

اگر روسها . نندک یان آنجا باز یم و آقایباش یم متاشاچیتوان یرود و ما منیبه شامر م ید صلح جهانیتهد

بدون  کتر ، ن اقدامشانیرتیبه نظر من فور، داشته باشند یرفتار خوب، اسالم یایخواهند با ما و دنیم

 یسکچه ، ه در داخل افغانستانکست یچ مربوط نیاصطالحاً به آنها ه. د و شط افغانستان استیق

ر بار فئودالها یه زکرند و من مطمنئ هستم یم بگید تصمیخود مردم افغانستان با. ردکومت خواهد کح

مرتجعان ، اگر شاه بروده کگفتند یران منیمرتجع نخواهند رفت مگر در زمان شاه سابق درمورد ا یو آدمها

از دست ، ه داشتندکرا  یینهایزم ین؟ حتکین مالیجا هستند ا. کگردند ین بازمکیخواهند ماند و مال
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د یگران بگویه بعد به دکند کیمن یو جانباز  یار کفدا، جامعه . یکن حرفها دروغ بوده استیپس ا. دادند

 یار عمومکرا امروز افیز. را دارم« رژ مارشهژ » س نظر کمن ع. دید بخوریخواهیهرچه م، دییایحاال ب

، دولت بزرگ یکچه؟ تو  یعنیه کوخود دارد  ین نگرانیخالصه ا. پسندندیه را منیروش روس، اسالم یایدن

 یومتکمردم چه ح، ه در افغانستانکد؟ به شام چه مربوط است یفرستیبه افغانستان م کتوپ و تان

 یس العملکما چه ع، ردکیران میوارد ا، زمان شاه سابق قشون اگر امروز در. ل دهندکیخواهند تشیم

رو به افغانستان یا روسها موافق بودند؟ حاال چرا روسها خودشان نیم ؟ آیا موافق بودیم آیدادینشان م

 یعن. یفرستاده اند پس به نظر من ـ برخالف نظر ژرژ مارشل ـ توازن به رضر آنها به هم خورده است

ن یها دست به اییایکشود مثل آمریه روسها حارض منکرد یکر مکف، ر سلطةیا زیم و دناسال  یایمتام دن

ار آنها را بدتر کاگر جهان سوم  ەاندکرد یشکها قشون ییایکز مانند آمریه آنها نیکاقدامات بزنند در حال

 . ه استیروس یبرا یست بزرگکن شیداند و ایها نداند بهرت منییایکاز آمر

 (16/11/1358)اطالعات

 

  :در کنگره انقالب اسالمی جمهوررییسسخنان 

  .در اسالمیکردن نظام است ایرانانقالباساس 

وم ینگره در استادکن یرداکار کآغاز به ەی خرسوشا اللهآیتسخنان با  ینگره انقالب اسالمکروز یصبح د

ام یافت آن گاه پیادامه  ینیامام خمننده مراسم خطاب به کام ستاد برگزار یبرگزار شد با پ یآزاد

ام ید سپس پینگره قرائت گردکت مبارزه به مناسبت افتتاح یو جامعه روحان یمنتظر  اللهآیتحرضت

ت کن مراسم ش یه دراکل خوزستان نتوانسته بودند یل سیرثاً به دلکه اکخواهران و برادران خوزستان 

خود را  ینقطه نظرها یطوالن یسخنان یکدر  رجمهو رییس صدربنی یننده خوانده شد آنگاه آقاک

ندگان یست تن منایروز حدود سه هزار و دویان داشت در مراسم دیب یتکممل یل جار یرامون مسایپ

  .ت داشتندکوم ش یاستاد یشتکده یدر سالن رسپوشیاسالم یتها و انجمنهایسازمآنها و احزاب و جمع
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 ینگره انقالب اسالمکش یران در مراسم گشایمنتخب ملت ا جمهوررییس صدربنیرت ابولحسن کد  یآقا

 ینه استقالل اقتصادید در زمیقه به طول انجامیست دقیه به مدت دو ساعتو بک یطوالن یسخنان یک یط

  .ردکراد یایگر سخنانیل دیل ارتباط جمعه و مسایوسا یو فرهنگ اسالم

د مانند گذشته یگر نبایران دیدر بارها یر یم گیز تصمکاز سخنانش اظهار داشت مر  یشان در قسمتیا

ران یران و در داخل ملتاید به دست ملتایران بایگر باشد رسنوشتاید یلندن و جاها و ـکواشنگنت ـ مس

  ن شودیتع

و ارتش ما  یم دستگاه ادار یم شوکم خودمان به رسنوشت خود حایه ما بتوانکنیایافزود برا صدربنی

 یکما  یادار  یاەهدارد از دست بدهد امروز ارتش ما و هم دستگا یخارج یه به قدرتهاهای کیوابستگ

م توانست به یم نخواهینکدا نیو ارتش مستقل پ یدستگاه ادار  یکتا ما  یدستگاه وابسته است بنا برا

  .میتحقق بده یدو اصل قبل

م گفت پول یارتش ندارقت از خود ما یه ما در حقکته کن نیدر ادامه سخنان خود با اشاره به ا صدربنی

ن یم بنا برایست چون موادش را ندارین سالحها در دست ما نیار ایاخت یول ەایمدیم و سالح خریدار

ها یسازکن پایشود مهمرتین میما تدو یه با آن برنامه دستگاه ادار کاز دارد ین شعارها به برنامه نیتحقق ا

و  یز دستگاه ادار یرد اما مهمرت از آن تجهک کپا دیست آنها را بایردن افراد فاسد و مفسد نکرون یدر ب

ارتش در خدمت  یکو  ین سازمان ادار یم و به ایا را از دست بدهەهن وابستیران است و تا ایارتش ا

 یو فرهنگ یاسید حوضه سیگر ما تجدیفه دیه وظکته کن نیبا اشاره به ا صدربنید ین ملت درآیا یمتام

ه از ک یتوانست در مقابل تهاجامتین حوزه میقرن وجود داشته و وجود اه در آغاز اسالم تا چند کاست 

د یدانیاست همه شام م یمتالش یلکبه  یند گفت امروز حوزه اسالمکشد مقاومت یرون حوزه به آن میب

مسلامن  یار و تالش را از ملتهاکمجال  طلبتجزیه یآنهایجریاسالم یشورهاک یدر مقابل مرزها یحت

 ین جامعه اسالمیجاد ایم و با اینکت کحر  یجهان یجامعه اسالم یکجاد یا ید به سو یما با ەاندگرفت
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همه  یرا برا یرشفت و آزادیت و پیم و رشد و امنیستیت بایم در برابر قدرتها و ابرقدرتها با موفقیبتوان

  .مینکن بین و تضمیمسلامنان مستضعف جهان تام

 یجد کمکاست در جهت یفه ما اتخاذ سین وظیه پنجمکته کن نیران با اشاره بهایآمیاسال  جمهوررییس

  :بخش در جهان است گفت ییو همه جانبه همه نهفته رها

شام اگر نخواهد  جمهوررییسه فاسد شود کومت ما اگر نخواهد کم و حیه فاسد بشوکم یاگر ما نخواه

انقالب  یتهاکبه نهضتها و حر  و یامن انقالبید با هامن اخالص وایاست باز بشود بایس یستیفاسد شود نبا

 یبه نهضتهاک مکرا در جهان از خود بداند و ملت خود را در جهت  یجهان بنگرد و هر نهضت انقالب

م توانست از سلطه یم نخواهینکن کمکن نهضتها ینگه بدارد اگر ما به ا یمیج دایدر حال بس یجهان

خودشان  توطئەهایم و هر لحظه و هر زمان آنها خواهند توانست به یشه خالص بشویهم یابرقدرتها برا

نون هم مشغول هستند و هم توطئه و فساد که همکشور خود مات چنان کادامه بدهند و در داخل 

ه در کم یگر داشته باشید یه جامعه جهانکنیا یم برایها رها بشوگر توطئهه ما از کنیایدست بزنند و برا

فه یبه آنها را وظ کمکبخش و ییرها ینار نهضتهاکد در یبا. هاش را داشته باشدیلآن انسانها حقوق او 

توانند در یم یجهان یم قدرتهایرینگ ین مساله را جدیه اگر ما اکد ین را شام بدانیم ایخود بدان یاصل

ند و خود ما را از پا در یآمید به رساغ ما یما را تنها د ینند و قتکوب کن نهضتها را رس یا یهر نقطها

د کیدر ادامه سخنان خود با تا صدربنین نهضتها به حق دفاع از خود ما است ین دفاع ازایورند بنابراآ می

د یبا یاسالم ین دولت جمهور ین برنامه ما به عنوان نخستیاول یاست داخلیه از نظر سکته کن نیبر ا

م را یردن است ما آن رژکر از رسنگون یردن غکن کشهیر: م شاه سابق باشد گفتیردند رژکن کشه یر

نهادها در ساختامن اقتصاد ما فر هنگ ما و اجتامع ما و ، م برجاستیم اما بدن آن رژیردکرسنگون 

م ینکن ساختامن را از اساس دگرگون یهاکد یم بر جا گذاشته ما بایه آن رژکاست ما هنوز هامن است یس

  .ن بشودکران ممیراو اسالم دیاسالم یتا استقرار جمهور 
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ـ  یاسیس یاەهگایپایردن متامکران یار دوم ما وکد برنامه و یم بایار موفق شوکن یه ما به اکنیا یبرا

آنها  یاسیو س یاقتصاد یاەهگایران باشند تا پایازا یان خارجگر سلطه یو فرهنگ یـ احتامع یاقتصاد

م شاه همچنان بر جاست یم و رژیستیآزاد نت ما ینجاست تا فرهنگ ما و فرهنگ استقالل اسالم نسیدرا

اد و یر اساس و بنیا را تغەها و چهر ەهافیر قیم و به آن تغیب بدهید خود و مردم خودمان را فریما نبا

ادها بر اساس یانجام گرفته اما بن ییارها، کەاندماند یو اشخاص. ەاندرفت یه اشخاصکم بلیوامنود بنامئ

م ینکشه بر یرا از ر یوابسته به قدرت خارج یاستبدادەی اد شاهنشاید بنیم سابق بر جاست ما بایرژ

 یاسیاست اقتصاد و روابط سیز فرهنگ سکد مذهب اسالم در مر یم بایار موفق باشکن یه در اکنیا یبرا

م فرهنگ یم اگر ما نتوانیش به وجود آوریدر جامعه خو یاسالم یم رهرب یرد اگر ما نتوانیران قرار بگیا

د ینکم باور ینکل یاسالم تبد یاسیمتناسب با رشد س یفرهنگ اسالم یکفرهنگ غربزده به  یکخود را از 

  .مییران را مستقل بنامیم توانست ایخواه

و  یو اقتصاد یردن نظام اجتامعیکران در اسالمیه اساس استقالالکته کن نید بر اکیبا تا جمهوررییس

ه کنیا یالگو برا یکجامعه منونه و  یکم یموفق شوار کن یران است گفت اگر در ایاست و فرهنگ ایس

است موقت یار در قلمرو سکن سه یم آورد اما ایهمه مردم جهان به وجود خواه ید شاهد باشد برایشه

گانه و بر ضد یه در خدمت بکف یروابط و وظا یاز متام یادار  یاەهه ارتش و دستگاکبه آن است 

ارتش و نظام  یهایح و وابستگیدر ادامه سخنان خود به ترش صدربنیجامعه ما داشته است آزاد شود 

ن یم متام ایخواهیه مکم بلین بربیم ارتش را از بیخواهیه ما نه تنها منکته کن نیران و با اشاره بهایا یادار 

ار ما به عنوان کن یم گفت پنجمینکل یملت را و ارتش را مدافع حق مظلومان در همه نقاط جهان تبد

  .ران استیقانون اسالم در ا یبه اجرا درآوردن قطع یاست داخلیاز نظر س یومت اسالمکح

 یاسیس یو روشها یاەهیشود اگر ما هامن روین جا روشن میهم یار کو عدم سازش یار کمفهوم سازش

و بدون  یرس  یاەهمکها و هامن محاییها و زورگویشکم سابق مرسوم بوده است و هامن حق یه در رژک
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جامعه و  ەایمردکم به اسالم خدمت نینکضابطه به نام اسالم برقرار  یهامن رابطه به جا کل و مدر یدل

  .و خدا از ما نخواهد گذشت ەایمردکاسالم را فاسد 

  .ار بودکد سازشیه نباکن جاست یند و در اکومت کز قانون اسالم حیهر چ یم تا به جایردکما انقالب 

ن یهاکم ید بگویردن باکشتابزده هستند خصوصاً در مجازات  یلیه خک ییبه همه آنها: افزود صدربنی

ن جامعه را اصالح ید ایردکوم کحق مح ینفر را از رو  یکه اگر شام کد ید و بدانیام اسالم را بشنویپ

ه کد جامعه را اصالح یردکت هم مجازات ید و با قاطعیردکوم کنفر را مح 1000رد و اگر کخواهد 

ن یند به ایگویت منین قاطعیو به ا یار کسازش ین است معنایرد و اکچ فاسد هم خواهد یرد هکنخواهد 

با اشاره  جمهوررییس یضد اسالم ینامند و روشهایاد میاز بن یار کن را سازشیند ایگویمن یار کعدم سازش

  :اف استکق و سخت موشیار دقیه اسالم در قضاوت بسکته کن نیبه ا

م ید و ما اگر بخواهیم صادر بنامکند حکدا بیپ یه علم قبلکنیاسالم بتواند بدون ا یه قاضکست ین نکمم

  .مینکت یرا رعا یاسالم ین دقتهاید همیر بایم ناگزیم بنامئکشور اسالم را حاکدر اداره امور 

ت عمل ین آمد با قاطعآ میحق به  یه پاک ید وقتیومت اسالم باکخواهد و حیوار میت علیاسالم قاطع

  .ندکن

ان دادن به تحصن یبر لزوم پا یدر دانشگاه تهران مبن ییهوا یرو ین نیضمن اخطار به متحصن صدربنی

ند اگر در همه یند و برود در دانشگاه بست بنشکاعتصاب  یه ارتشکد یدهایا شام دیدن یجاکدر : گفت

 یکابان ماند یزباله در خا ید و یه اگر آب نرسکنند یکر مکه فکن است یا یه اعتصاب آزاد است براکجا 

منضبط بشود  یرو ین نیدهد و اگر قرار شد خود ایارها را انجام مکن یهاکوجود دارد  یمنضبط یرو ین

م یخواهیه ما مکومت اسالم کن است حیاایست؟ آیف چیلکت یش و اعتصاب و دستهبندکشمکمحل 

نندگان کمن امروز به آن اعتصاب ه کن است یدارد ا یومت اسالم نظم و انظباط طوالنکم نه حینکبرقرار 

ه ما کاست  یار کن ید سازمان ارتش ایتجد یبرا ردهکه اگر شام به دانشگاه رفته اعتصاب کام فرستادم یپ
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ش ید سازمان را پیانشاالله تجد یتم به طور جدیت به عهده گرفیه مسوولک یم و وقتیخواستیش میاز پ

  .ردکم یوارد عمل خواه یل مجلس اسالمکیاز تش

م شام یدن حرف حق هستیشن یرند چون ما آمادگیگید حق را با اعتصاب در دانشگاه منیدار یاگر حق

نم بالفاصله یکه به شام اخطار مکن است ید ایل خودتان بر ما قرار دهین مورد بهانه تحمید ایخواهیاگر م

ه به عنوان ک یاراتیاز اختد من با استفاده یردکن اخطار توجه نید اما به ایان دهیبه اعتصاب خودتان پا

  .ردکدارم دستور اخراج همه شام را صادر خواهم  یاست جمهور یو ر یانقالب اسالم یشورا

ممتد سخنان  یف زدنهاکو  صدربنیدرود بر  اکرباللهن مراسم با گفنت یدر ا شکت کنندگانن هنگام یدر ا

  .ردندکد کیرا تا جمهوررییس

د به مقامات یردن دارد اما اعرتاض را باکه دارد حق اعرتاض ک یاندهانس به فرمکهر : افزود صدربنی

  .است یدنینابخشەی از فرمان گنا یچیدر اسالم و رسپ. ندک یرد و حق ندارد نافرمانکمسوول منتقل 

دام کنها هر یشود و ا یر یمگیز تصمکز دستخوش مرایم همه چیم اجازه دهیتوانیگفت ما من صدربنی

سخت است و استقرار اسالم به  یشور ما دربحرانهاکنند و شخصاً هم به اجرا بگذارند کصادر  یمکح

  .وابسته است یومتکح یاەهدر همه ارگانها و دستگا یت اسالمیاستقرار قاطع

برنامه  یه با اجراکن است یایاسینه سیفه ما در زمین وظیته از ششمکن نیشورمان با اک یجمهور رییس

  :م گفتیان بدهیران پایدر ا یوابسته به قدرت خارج یاەهقرشها و گرو ت یمکاستقالل به حا

م چه در دستگاه ییازات آنها را لغو بنامیه امتکن است یامیان بدهیت آنها پایمکه ما به حاکن یا یمعن

ه به ک یازاتیمتام امت یشاورز کو چه در بازار و چه در صنعت و چه در  یو چه در دستگاه نظام یادار 

طالب)ع( باز پس یابنابین امام اول علیم متکا داده شده است بر اساس هامن حەهن گرو یا ناحق به

نظام اسالم و جانبدار  یکن نظام قطعاً یه اکم ینان بدهیم به جامعه خود اطمیم گرفت تا بتوانیخواه

  .حق است یحق هر انسان ب
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ان یپا یوان ساالر ید به رشد دیما با یاسیس ین هدفهایق ایتحق یه براکته کن نید اکیبا تا صدربنی

ن برنامه یداد و امروز ایرا بسط م یرد و دستگاه ادار یکم سابق پول نفت را خرج میم افزود رژیبده

م تا به ینکشور را آزاد ک یم جوانهاینکشور را آزاد کم بودجه یرشفت است ما اگر بخواهیمانع رشد و پ

م ینکب کوچکرا  یه دستگاه ادار کم بلیان بدهینه تنها پا ین ساالر واید به رشد دیر باید بپردازند ناگزیتول

شده  ید مانع رشد دستگاه ادار یه ما باکرد کد کیجاد تایدرا صدربنیم ینکد وادار یار تولکو جوانها را به 

  .میشور خودمان وسعت بدهکد را در ینه تولیم زمیم تا بتوانینک کوچکآن را  یو حت

 یتیان دادن به رابطه ارباب و رعیفه ما پاین وظیه هشتمکته کن نید به اییسپس با تا یجمهور رییس

 یاەهافیه جامعه اسالم جامعه محبت و جامعه قکن مطالب ین دستگاه و مردم است و با اشاره به اآ می

مبارزه مو یان بدهیها پایین زورگوید به ایما با: گفت، ستیجامعه ما اخمو و زورگر ن، د استیپر ام

ن جهاد یط اید شایرب است اما باکه در اسالم ما همه جهاداکار ما است آنچه کجاد اخالق نو اساس یایبرا

 ین دستگاه ادار آ میو در روابط  یه موجود در درون دستگاه ادار ک یآن روابط یعنید یاوریرا فراهم ب

ه ساختامن ک یان از سلطه اربابیرن ارباب و خود اداید تا جامعه از سلطه ایو مردم است دگرگون بنام

ن یب قوانینها محتاج تصویه اکد یدانیآن ساخته شده است اگر آزاد شود و همه شام م یدستگاه ادار 

ب شود و البته تا آن وقت یشود تصویه آماده مک ید در مجلسین باین قوانیاست و ا یو انقالب یاسالم

  .ندکب ین را تصوین قوانیاز ا یار مناند و برخیکانقالب ب یدوارم شورایهم ام

شورمان در ادامه سخنان خود ک جمهوررییساست  یدوران طوالن یکن روابط محتاج به یایدگرگون یول

م و کحا یاەهفه ما اضمحالل گرو ین وظیه نهمکن مطلب ید براکیر گنبد با تایل اخیدر رابطه با مسا

ه از ک یس: کگفت شکت کنندگانممتد  یفزدنهاکر و یبکن تآ میامه است در کخود  یر یمگیز تصمکمرا

ن یا، زندین ملت حرف میران است و به نامایون مردم ایلیم 35 آیندهجانب ملت انتخاب شده است من

 صدربنیر درود بر یبکندارد )ت یو حادثهباز  یم در مقابل حادثهساز یتصم یبرا یچگونه آمادگیملت ه
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ران جامعه شاه سابق یه جامعه امروز اکمن به دفعات گفتهام : افزود صدربنی، ممتد( یفزدنهاکو 

  .نشاند یرسکشود حرف خود را به ین جامعه با اسلحه منیدر ا، ستین

  .مییم و بحث بنامینیگر به گفت و شنود بنشیدیکم با ید بتوانیم بایهست یما جامعه انقالب

چ ید و هیوبکم یخانه به خانه را خواه دیریان انتخابات گفتهام اگر شام اسلحه به دستتان بگیدر جر

 یجامعه انقالب یکن شد در ید و قرار بر این گذاشتیرد اما اگر اسلحه را بر زمکبا شام نخواهم  یتعارف

م یم داشته باشیتوانید و ما هم میداشته باش ید طبق قانون اساسیخواهید خودتان را میشام هم عقا

ل ارتباط یو در وساەی گرو  یاەهه در رسانکم یدار یم استوار یتصم د ماید و حرفتان را بزنییاید بیتوانیم

چ یم اما هیه اصل قرار بدهکم بلین بدانکون و روزنامه بحث آزاد را نه تنها ممیزیو و تلویراد یجمع

  .میم نشویتسل یچ گروه فشار یم به هیم داریامالً تصمکم و یندار یآمادگ

م یه در رژکشور که یان دادن به تجزیفه ما پاین وظیه دهمکته کن نیشورمان با اشاره به اک جمهوررییس

  .ه شده بودیشور ما تجزکم گذشته یباشد گفت در رژیگذشته وجود داشت م

ض یت نبود مردم ما در مناطق مختلف در تبعیانگر محتوا و واقعیچ بیه هکاز وحدت داشت  ییمنا یک

خاص  ینوع زندگ یکدام کهر  کمن و تر کفارس و تر رد و عرب و بلوچ و . کردندیکم یزندگ یو نابرابر 

نداشت  یپارچگیکو  ین جامعه ما هامهنگیبنابرا، رده بودکل یم به آنها تحمیه آن رژکخود را داشتند 

م سابق یه از رژکاست  یقرار گرفته هامن ارث یومت انقالب اسالمکان و حیه امروز بهانه عصکو آنچه 

ه یران را در تجزیم ایخواهیم و منیستیم و مدافع آن ارث هم نینبودما مدافع آن ارث ، مانده یبه جا

  .مین بردارآ میضها را از ین تبعیامیخواهیم ما میضها نگه بداریم تبعیدر رژ یعن، یمینگهدار

نوشته بود و در  یمن نامها یروز برایردستان دکرات کحزب دم: در ادامه سخنان خود گفت صدربنی

م در یخواهیم ما میها هستطلبتجزیهم ما مخالف یران هستیهایما مخالف تجز، ادآور شده بودیآن 

دارد  یآن برنامه مواد. ردستانک یخودمختار  یم برایدار یبرنامها یکم اما ینک یزندگ یاسالم یجمهور 

شان در فرهنگشان یه خوب است منهم قبول دارم مردم آن سامان در اداره امورشان و بهبود وضع اقتصادک
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به عهده خود ماست  یس و ژاندارم محلیار پلیند اختیگویار خوب اما میخود بس یرشفت امور فرهنگیو پ

از  یرو ید پید در آن محل از خود ما باشد خوب حاال اگر خود شام نخواستیار خوب ارتش هم بایبس

م یس شام بجنگیو پل یم آنجا و با ارتش و ژاندارمر ییاید بید دوباره ما باینکو متام مردم ب یومت ملکح

  .دینکب یرو یپ یز کومت مر کتا شام از ح

د ین بار بایاول یه ما براکد ییگویه مکم ینکب یرو یاست تا ما از آنجا پ ین گونه خودمختار یاایدن یجاکدر 

باشد و پس  یدئولوژ یدر چارچوبا ید خودمختار یپس با. مینکران درست بیرا در ا ین نوع خودمختار یا

ه کعده  یکه ک یم در چارچوب جامعه اسالمیبده یم خودمختار یتوانید ما منید مسلامن باشیشام با

د اگر هم یرا امضا بنام ین خودمختار یاز علام حارض استا یکدام کدانند ین اسالم منیع قوانیخود را مط

  .ستمید من حارض نیشام حارض هست

 یهاین تجزین چنیبارار یهاست و ما زین هامن تجزیست این یاسمش خودمختار  ین خودمختار یا

  .میرویمن

هم  یس و ژاندارمر یباشد و رسامً با شام و پل یز کومت مر که ارتش اسامً با حکد یخواهیومت مکشام ح

رند از خود ید جلو آن تجاوز را بگید و آنها بایردکه اگر شام تجاوز ک یآن امور  یعنیاز خود شام باشد 

د یخواهیم یز کست؟ و بودجه را هم از دولت مر یف چیلکد تیترفیه مواد را نپذیاگر بق یشام هستند بنابرا

م؟ نه ینکن ید بودجه شام را تامید در دست خودتان باشد چرا ما بایخواهین اگر همه امور را میبنابرا

  .است یطلبتجزیهشرت از یب ین اسمش مقدار یا

مردم هر  یعنیگفت  یخودمختار م به آن یتوانیه مکما بر اساس آنچه : ردکد کینجا تایدر ا صدربنی

ست ین قابل قبول نیشرت از این قابل قبول است بینند اک یخودشان را تصد یمنطقه خودشان امور محل

  .روندین منیشرت از ایر بار بیرد هم زکه خود مردم کن دارم یقیو من 

ن یخواسته خود را تامد تا با زور اسلحه ید چرا اسلحه به دست گرفتهایردستان هستکاگر شام خود مردم 

 د؟یبنامئ
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از  یاست و برخ یطلبتجزیهن مواد اسمش ین مواد است نهایا یخودمختار  یاگر محتوا: افزود صدربنی

د بدون ترس و واهمه حرف ید اجازه بدهیرد باکاً به خود مردم ید و ثانینکد رها یمواد را شام قطعاً با

ار یم بسیران جدا بشویم از ایخواهیم و میخواهینه ما منه کخودشان را بزنند اگر آنها آمدند و گفتند 

م خوب یجنگید ما میه نه اگر ندهکد یید و بگوییایم و به حرف زدن اگر شام بینینشیخوب ما به آن م

  .دیبجنگ

م خود شاه سابق یدها برتسین تهدیه ازاک ەایمانقالب منود یکه ما کد ینیکال مید و خینیکد میچرا تهد

وحدت  ین ملت ما آماده است بهایبنابرا: افزود صدربنیم یشوید منیم تهدیه ما تسلکرد یکد میهم تهد

رس  یک یبرا یحت یطلبتجزیهچگونه یر بار هین ملت زیخودش را بپردازد و من به نام ا یمل یمل

  .م رفتیران نخواهیا کانگشت از خا

ن مطلب ین بردن سانسور با اشاره به ایب د به لزوم ازکیشورمان در ادامه سخنان خود با تاک جمهوررییس

 یل ارتباطیه ما وساکن است یخوب ا یاسیجامعه آزاد و سامل و س یکجاد یا یفه ما براین وظیازدهمیه ک

حزب و  یکار یتواند در اختیمن یجمع یل ارتباطیوسا: م گفتیار جامعه درآوریجمعه را واقعاً در اخت

د اجازه بحث ید باینکه جنگ نکد ید بگوئیند و اگر شام بخواها چند دسته باشیدسته  یکا یگروه  یک

د و آگاه ین ملت رشیداین ملت برتسید در حضور ملت باشد چرا شام از رشد این بحث باید و ایبده

  .دیدهاین را به تجربه دیاست و بارهاا

وجدان و رشد  یدارا یاسیجامعه س یکد یباشد با یجامعه مستقل یکه جامعه ما کنیا ین برایبنابرا

است  ین در گرو مجلسیست مگر با برداشنت سانسور و آزاد ساخنت بحث و این نکن ممیافته باشد و ای

  .ه معتقد به آن باشدک

 صدربنیا نوشتند یکمطبوعات آمر پرسیدمیه از مردم کون گفت شام یزیو و تلویخطاب به راد صدربنی

 ست؟یالت ما حل شود نظر شام چکه مشکحاصل شده  یدوار یام یلیشده است خ جمهوررییسه ک
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د یخواهید؟ شام اگر مییبه شنونده خود القا بنام جمهوررییسه نظر خود را بر ضد کن است یا نظر شام ایآ

ه کنبوده بل یران انقالبیه در ا، کردندیکغ میجا تبل یکن مطبوعات یهاکد ییبگو، دییقت را بگویهمه حق

  .ع شاه به وجود آمده استیرشفت رسیه در مقابل پک یرشفتیبوده و ضد پ یزم مذهبین فناتیا

 یاەهو شب کچ شیه یجا ین انتخابات آخر یران انجام گرفت و ایسال چهار انتخابات در ا یکدر ظرف 

بر ضد او  یل ارتباط جمعین وسایه همکانتخاب شد  یاست جمهور یبه ر یسکنگذاشت چون  یباق

  .انتخاب شد یتیرثکا یکدر دست او نبود با  یومتکبودند حزبها با او موافق نبود دستگاه ح

افزود دو روز  صدربنیا هم عزا گرفت یکآمر یاسیه دستگاه سکسند پس به مردم بگو ینویآنها چرا من

رت یه از قول روکام ون فرانسه داشتم شیزیم با تلویون مصاحبه مستقیزیو و تلوین رادیش من در همیپ

د از ید بروید شام باید مگر خود شام نوار را ندارید مگر خود شام آنجا نبودینیکو خرب پخش میدر راد

د و یه خودتان در آنجا حارض بودکد شام ینکو پخش بیشده مجعول را در راد یار کرت خرب دست یقول رو

ن حرف یاایه آکد یپرسیدمی جمهوررییسد و از یدادین زحمت را به خود میا یستیبایا منیدآینوار برداشت

  .دین صورت زدهایرا شام به هم

ه شام هر روز کن نادرست است یگفتندا یون فرانسه چند نفر یزیبعد از مصاحبه با تلو: افزود صدربنی

رده کف یلکد و با ما نه البته امام هم به من تینکون خارج مصاحبه یزیون با تلویزیو و تلویق رادیاز طر

خط ، ایکل گروگان سفارت آمرین مسایم رفتم در آنجا و راجع به ایم و با مردم حرف بزنییایه بکبودند 

ننده کره گفته است چون مصاحبه یات مدیه هکردند کشب به من تلفن  یح دادم ولیره توضیامام و غ

ه سخنان ک یره هستاکم تو چیخواستیه ما مکنبوده  یرده است سواالتکه ک ییاجازه نداشته و سوالها

 یر یو نخستوز جمهوررییسا یدر متام دن یاره هستک؟ تو چه ینکشور را سانسور بک جمهوررییس

  .ه هر لحظه حق داشته باشند با مردم حرف بزنندکهستند یمقام

ح یاست صحیه سکن مطلب ید براکینه اقتصاد با تایشورمان در ادامه سخنان خود در زمک جمهوررییس

ه برنامه کته کن نیم و با اشاره بهایاقتصاد قرار بده یکشور اساس که ما نفت را در خود کان است 
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م گفت یاز بشوین یردن نفت خام بکج از صادر یه ما به تدرکخته شود یه ریپا ید برایما با یاقتصاد

ظاهرا ار فروش نفت در دست خود ما است بله یه اختکم ین است واال اگر بگوئیامل همکد یخلع  یمعن

م چگونه در دست ما است یم بخوریم نان ندارینکما نفت را صادر ن یدر دست خود ما است اما وقت

ازمند ید نید ما نبایایه به دست ما بکنیاید و برایاید در دست ما بیست و بایپس واقعا نه در دست ما ن

  .میخودمان باش یاز زندگین حداقل نیتام یصدور نفت برا

امروز ما بر  یو اجتامع یقیحق یتهاید و مرصف است با واقعیار دوم ما انطباق تول: کافزود صدربنی

عت ما سازگار است و نه با فرهنگ ین واردات و نوع مرصف ما نه با طبیم واینیکم یاساس واردات زندگ

مرصف  یم در الگو یاگر ما بخواه ەایمردکنها خو یبهاەی نخواەی ما و خوا یط اجتامعیو مح یاسالم

اقتصاد سامل را  یکم و ییغرب آزاد بنام یم توانست خود را از سلطه اقتصادیم نخواهیمبان یچنان باقهم

  .افتیغرب بر ما ادامه خواهد  یت اقتصادیمکجه حایم و در نتینک یهگذار یپا

 یزندگ یک ینند و براکخود را ساده  یج زندگید به تدریما و دولت ما و مردم با یعلام: افزود صدربنی

  .دید را باال بربید و تولیندازیار بکا را به ەهیساده رسما

، پوشد اما اگر همه مردمیه لباس نو مک یند وقتکد احساس شم بیجامعه فقرزده محروم انسان با یکدر 

دوارم یبخش است و خوب من ام یدن شادیشه لباس نو پوشیخوب البته هم یزندگ یدارا، بودند یمردم

 یشور با الگو کم در همه یوشکهمه ما بیاسالم یران و استقرار جمهور یخایتازه در تاردر دوره آغاز عرص 

م و ینکمبارزه ب یخارج یجامعه به ارگانها یننده وابستگکجاد یر در جامعه و ایننده تحقکجاد یایمرصف

ن داشته باشند همه از آموزش و پرورش خوب که در آن جامعه همه مسکبشود  ایجامعهجامعه ما 

 ینها مقدمه است براینند چون همه اکنها قناعت نیخوردار باشند همه بهداشت داشته باشنند و به ابر 

  .انسان یاعتال 

ران یرا به خود ا یت اقتصادیز فعالکه مر کن است یار اکن یه سومکته کن نیبا اشاره به ا صدربنی

فش یلکه تکران است نفت ما یما در خارج از ا یت اقتصادیز فعالکم گفت در حال حارض مر یبرگردان
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ع ما یالت صناکاز مش یکیشور دارد مثاًل کبه خارج از  یفراوان یهایست صنعت ما هم وابستگیمعلوم ن

م یه تصمکم یستین ما نیم پسایاوریست از خارج بین مواد خام را بایدر حال حارض مواد خام است وا

ز کم مر یم اقتصاد مستقل داشته باشیخواهین ما اگر میگران هستند بنابرایه دکم بلیریگیم یاقتصاد

  .شور باشدکد در خود یبا یاقتصاد

م و یر دهییرا از اساس تغ یروابط اقتصاد ینابرابر  یان فعلید جریه باکته کن نیبا اشاره به ا صدربنی

از اتصال به  یشاورز کصنعت و  یاەهه رشتکرد کد کیشود تایل میتبد یان برابر یبه جر یان نابرابر یجر

  .مین آنها اتصال به وجود آورید قطع شود و در داخل مرزها بیخارج با

باشد  یاز اقتصاد حوزه فرهنگ اسالم یملکه بتواند جز مکبشود  یز یرید چنان پیاقتصاد ما با: افزود یو 

نه تنها مقاومت اقتصاد داشته باشد مانند صدر اسالم تا در برابر ابرقدرتها  یکن حوزه یه متام اک یبه طور 

  .است ید رضور یب تولکیر تر ییشور تغکبه وجود آورد و در داخل  یدیجد یه نظام اقتصادکند بلک

م چون در حال حارض یر دهییا را تغەهیت رسمایم و جهت فعالینکب بودجه دولت را عوض کید تر یما با

  .شودیع میرعادالنه توزیثروت غ

ران یانت بر ضد ایخ یکو  یانت اقتصادیخ یکدر تهران  یخانهساز ه کته کن نید بر اکیبا تا صدربنی

د ینکت بید و نه حامیدر تهران نه حرف بزن ین قدر از خانهساز یا: باشد گفتیران میتایاست و موجود

ن و یهنشیون حاشیلیم یکد باشد ما در تهران یه تولک ییار در جاکد اما در محل ینک ید خانهساز یبرو

 یم برایتوانیا ما منینند آاکب یدر تهران زندگ ین سختینها با ایه اکا الزم است یآمیدارن یصدهزار زاغهنش

  .مینکجاد بیو روستا ا کنها شهر یا

  .ر نقاط عادالنه باشدین تهران و سایع ثروت بیم تا توزیریش بگیاست را پین سید ما این بایبنابرا

م به زور اسلحه و یتوانینند چون ما منکق بیبزرگ را تشو یرون رفنت از شهرهاید بین ما بایدیو علام

  .مینکار را بکن یم ایتوانیت شام میبه قوه معنو یول، مییبنام یمسلسل تهران را خال
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نها و ینند تا مساله زاغهنشکد را شوع یاست جدین سیشقدم بشوند و ایپ، تهران یدوارم علامیام

  .ن حل شودید یبه خواست خداوند و علام یاست جمهور ینها در دوره اول ریهنشیحاش

 یربنامه اقتصادیاسالم ید بر اساس الگو یومت باکه حکته کن نید بر اکیدر ادامه سخنان خود با تا صدربنی

مرصف  یم و آن را الگو یر بدهیمرصف را از اساس تغ ید الگو یه ما باکادآور شد یاورد یطرح و بودجه درب

به انسان مقاومت و  یمرصف اسالم یند و الگو یکانسان را تباه م یمرصف غرب یم الگو ییبنامیاسالم

  .دهدیمنزلت م

حق  جمهوررییسد ساده باشد گفت یبا یجمهور رییس یه محل زندگکن مطلب یبا اشاره به ا صدربنی

 یومتکح یتواند از دستگاه حقوقیبهرت باشد او م یه از مردم عادکداشته باشد  یزندگ ییندارد جا

س کلو  یند و خود را هم متناسب با اتاقهاکس درست نکلو  یبگذارد و اتاقها یه بنا را بر سادگکبخواهد 

م و یاهکب یو ادار  یم از مصارف نظامیریند ما ناگزکردن را از خودش شوع کد ساده ینسازد دولت با

  .دینکم مرصف نیبه جامعه بگو

 یچ دردین مجلس هیم چونایخواهیمجلس آلت دست من یکل مجلس گفت ما کیدر مورد تش صدربنی

ن برنامه و یا یه معتقد به اجراک یمجلس یکم یباشیمجلس هامهنگ م یکند ما خواهان یکرا دوا من

ومت را کح یه رهرب کد بلیومت بنامکاز برنامه ح یرو یا نه تنها پەهن برنامیا یمصمم باشد و در اجرا

ن مجلس است در ین خط خارج نشوند و ایم تا از ایاوریدر بومت را تحت مهار کرد و حیدر دست بگ

  .شورکخور 

 یر کنه فیه زمک یادآور شد و گفت تا وقتیته را کچند ن ینه استقالل فرهنگیشورمان در زمک جمهوررییس

جامعه با  یکشود ما یاست چطور م یغرب یاەهم و آموزش ما در مدارس و دانشگایجوانان ندار یبرا

شود یه از غرب صادر مکرا  یید ضد ارزشهایما با، بشود یرانیـ ایشه اسالمید ذهن و اندیبام یفرهنگ شو

  .میبه جامعه راه نده، دیآمیشور ما کو به 



 
65 

م آنها به جامعه ما راه یهست یجامعه مرصف یکاما ما چون ، وجود دارند ییهم ارزشها یدر جامعه غرب

شور ما کم به یننده هستکاست چون ما وارد  یبند و بار  یه مرصف بک یینند اما ضد ارزشهایکدا منیپ

  .مین ضد ارزشها را راه بدهیداینبا، میشور مستقل داشته باشک یکم یخواهیشود و چون میوارد م

ان ما و یت ما دادگاهیروحان: گفت یلزوم انسجام فرهنگ یادآور یدر ادامه سخنان خود ضمن  صدربنی

ه در آن انسان کزند یبر یمستقل را طور  یفرهنگ یاەهیساس ضوابط پاد بر ایجامعه ما با یهمه قرشها

  .ب را از دست بدهدیانات تخرکهمه ام

م یم را به خود مردم برگردانیتصم، د در هر حالیشود و با یانقالب دامئ یکد یانقالب ما با: ادآور شدی یو 

 یردن فرهنگک ید اسالمیفه ما باین وظیم و ناظر و نخستیحارض بدان یخیتار یاەهو آنها را در همه صحن

ست اسالم از یفات نیو ترش کمشت مناس یکس را ترساند اسالم کچید هیردن فرهنگ نبایکبشود اسالم

  .ن برنده موانع رشد انسان استیب

انات کانسان امروز با استفاده از متام آن ام یانات براکجاد همه امیا یعنیردن فرهنگ یکاسالم

ن ما ید یعلام ەاندن مردم زندیا ەایماموزند ما زندید مردم بیخود را رشد بدهد بگذار یاستعدادها

ردن فرهنگ وحشت یکس از اسالمکچ یه، اموزندیموزند راه رشد را بآ میه کتوانند به آنها ینها میا، ەاندزند

ردن یکمیدا یعنیردن فرهنگ یکمباند اسالم یه فرهنگ ما خارج از اسالم باقکه وحشت آنجاست کند بلکن

را از نو  یاسالم ید ارزشهایم بایردن فرهنگ موفق بشویکه به اسالمکنیایران براینظام و استقرار مردما

  .میمستقر ساز

هنان در یشور گفت هم مکشورمان در ادامه سخنان خود خطاب به هموطنان خارج از ک جمهوررییس

  .ار باز استکدان ابتینجا مید اید به وطن خود بازگردیه هستکاز جهان  یهر نقطها

نند و کن تحمل ین رسزمیها را با مردمایه تحمل سختک ییست آنهایجامعه راحت ن یکجامعه انقالب ما 

نجا خانه یا، با مردم باشند نرتسند یر یو س یخواهند درگرسنگیها را دارند و میروبرو شدن با سخت یآمادگ

  .میرویآنهاست و ما با مهر و محبت به استقبال آنها م
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شورمان در ک یجمهور رییسبا سخنان  ینگره انقالب اسالمکن جلسه ینخسست: پارس یبه گزارش خربگزار 

 . ان گرفتیپا 14ساعت 

 (27/11/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

در مراسم میدان آزادی: نیروهای مسلح از من فرمان دارند اسلحه را از دست افراد مسلح در  صدربنی

  .کردستان بگیرند

 یجمهور  یران ظهر سهشنبه در مراسم سالروز برقرار یا جمهوررییسن یاول صدربنید ابوالحسن یرت سکد 

و  ینظامی، اقتصادی، اسیل سیران در خصوص مسایا جمهوررییس. ردکراد یا یران سخنان مهمیا یاسالم

ردستان به کن یو همچن یجان غربیآذربا یهایریدرگ، ایکسم آمریالیران با امپریمبارزه ا یز چگونگین

را از جهات  یاسالم یجمهور  ین خط مشیخود همچن یطوالن یدر سخرنان صدربنی. ل سخن گفتیتفص

  .گوناگون روشن ساخت

 یو شعارهاەی گرو  یاەهرفته و بدون نشانیه دعوت مرا پذکر از شام ملت بزرگ کسپاس خدا را و تش

ه هر کم یشود و قرار گذاشتیم یمن طوالنامروز صحبت . دیحارض شد ین اجتامع بزرگیدر چن یدستها

نم که من سخن خود را آغاز بکنیش از ایون گزارش امور را به شام بدهم پیزیو و تلویبار از رادیکروز  15

  .دیبخوان یفاتحها یانقالب اسالم یشهدا ید و براینکوت که سکنم یکاز همه شام دعوت م

مساله . میینامیرده بودند شوع مکن امام به آنها توجه یفروردام اول یه پک یلیشور را از مساکاما اوضاع 

ت همه شام یاما درباره امن. د استیشور و تولکت یه مورد توجه ما است در سال جدد مساله امنکاول 

 یاز قوا یکیار ما کل یرد و وساکار برقرار کله ید به وسیت را بایه امنکد یدانیخواهران و برادران م

ن قوا مشغول هستم من فرماندهان سپاه را به یم ایار تنظکه من خود به کن است یهستند ا یانتظام

نطور قرار یردم اکدفرت خودم خواندم و در آنجا درباره نظم در داخل سپاه و نقش سپاه انقالب صحبت 
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شود آنان ند تا بر اساس آندستورالعمل صادر یجه را به من بگوینند و نتکه آنها از خودشان صحبت کشد 

نند و نظم و انظباط که عمل بک ەاندکرداد ید سوگند یو به قرآن مج ەاندشان را زدیه حرفهاکسپس گفتند 

من . رندیف انقالب خود را برعهده بگینند تا وظاکاورند و سپاه را آماده یرا در داخل سپاه به وجود ب

آنها هم متعهدند و در  ەاندکرداد یه فرماندهان آنان کن قلم را یه اکه متام افراد سپاه بدانند کدوارم یام

شور کدر داخل  یف بزرگیه وظاکد بدانند یهمه با. د به سوگند فرماندهان وفادار باشندیشور باکرسارس 

ست وارد یت آنها نیه در حوزه و عمل صالحک ید در امور یا ضد انقالب دارند و باەهدر مقابل توطئ

ت یو شفاف یه سادگکآن یکید یآمیرون بروند دو فساد به وجود یت خود بینشوند و اگر از حوزه صالح

ه سپاه کند یکشها آنها را خرد مکشمکشوند و یا وارد مەهه در دستگاکنیگر ایرود و دین میاز بەی سپا

چون من تعهد . نندکتفا بکخودشان ا یف انقالبیباشد و به وظا یهمچنان مورد مهر و محبت مردم باق

 یه جدیرون بروند فرماندهان سپاه آنها را تنبیفخودشان بیاز وظا یافراد ییهر وقت در جا هکسپردهام 

ه نظم و انظباط را کدر خور است  یس دگر کشرت از هر یه در نظر ما رسباز مسلامن بکنیا ینند براکب

د و ننکت یه نظم و انظباط را رعاکخواهم یسپس گفت از همه در ارتش م جمهوررییس. نندکت بیرعا

 ینقش جهان یکانقالب خود  یم و چون براینکمجال داده شود تا صداقت خود را ثابت  یمکد یبه ما با

د به عمل ید در درون خود و در سازمان خود تجدیم و بایل هستیقا ینقش جهان یکارتش  یو برا

انقالب در شهرها چون ەی تیمکو  یو ژاندارمر  یشهربان یم براین نقش را داشته باشیم ایم تا بتوانیاوریب

ه خواستهام و کشور بر عهده من قرار گرفته است از آنها خواستهام در حضور شام آنچه را کت یامن

ی د در شهربانیبا ەاندرا از خود نشان داد یاقت انقالب اسالمیه لکا آنها ەهتیمکم به نظر من افراد یگویم

 ید در شهربانیبا ەاندرا از خود نشان داد یاسالماقت انقالب یه لکآنها ، اەهتیمکجذب شوند اگر افراد 

  .رندین خدمت را بپذید ایا خوب هستند و مومن به انقالب هستند باەهتیمکاگر افراد . جذب شوند

انقالب طبق رهنمود امام دستورالعمل نوشته  یاەهو دادگا یسپس گفت درباره دادگسرت  صدربنیرت کد 

 ییاەهد سپس به وعدیا به اطالع شام رسەهین زمنیانجام شده در ا یارهاکه کشود پس از آنیو فرستاده م

ه کنیشد به گامن ایغالباً سوال م. پردازمیاست جمهور به شام مردم عرض شده بود میه در انتخابات رک
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ن در یبنابرا، ار نخواهد آمدکدر  یت انقالبیه قاطعکردند یکربال هستم و وامنود میگرا و ل یمن آزاد

ن ینند و در اکه بخواهند از فرصت سوءاستفاده کباشند  یسانکگر اگر ید یگنبد و در جاهاردستان در ک

من آنها را به بحث دعوت ، اندازندیشور را به خطر بک یپارچگیکت و یرمسلحانه امنیا غینقاط مسلحانه 

انتخاب  یاست جمهور یه من به رک یاز وقت. رد و جواب گلوله را با حرف خودم خواهم دادکخواهم 

ه دلخواه من است بر عهده کآن طور  یجمهور رییسخودم را به عنوان  یتهایشدهام و هنوز مسوول

  .امگرفتهن

حضور من در شهر گنبد  ەایمستادیا ایتوطئهت در برابر هر یردستان با قاطعکما هم در گنبد و هم در 

ه با آنها در ک یو عمران اقتصاد ن و اصالحاتیم مردم آن سامان و وعده ما درباره زمیو اجتامع عظ

هستند و یخواهان اصالحات اساس. تاندیه مردم آن سامان خواهان امنکن گذاشته شده و معلوم شد آ می

ما به وجود آمده است مورد  یت انقالب اسالمکه از بر ک یمیانات عظکه امکن هستند یخواهان ا

ت را از منطقه سلب یبه نام آنها امن یعدها یکه کنیا یمردم آن سامان به جا. ردیقرار بگ یبهرهربدار 

 یدر همه جا یعمران یارهاکن قسمت مرصف شود و یدر ا یه بودجه عمرانکنند و مانع از آن بشوند ک

 یار و تالش و سازندگکافتند مردم به یار بکانات به که امکس خواهان آنند کبه ع، شور فلج بشودک

امنه مردم حل شده و من به یصم یار کمساله آن سامان با همه به گامن خودم کن یا. مشغول شوند

ن جا الزم است از نقش ارتش و سپاه ینم در ایبین قسمت در حال حارض منیا یبرا یچ خطر یفضل خدا ه

ه ملت شام کم ینم و به آنها بگوکش یسته ستاکمسلحانه را در هم ش یتوطئەهایت یه با قاطعکانقالب 

 نندیکش میر شام را ستایبکن جا حارضند و با تیدر ا

 

 ستندین طلبتجزیهردستان کمردم 

مت یچقیران را به هیاز ا ییردستان جداکه مردم کن باور بودم یردستان از روز نخست من بر اکاما درباره 

م دل خواهان یردستان از صمکه مردم کن باور بودم یبر ا. نندیکروند نه تحمل میر بار مینه ز. خواهندیمن
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ما  یکن انقالب و شیدر ا یوشاکن انقالب و یاز ا ییما هستند و خود آنها جز یانقالب اسالم یروز یپ

ه هر وقت آنها بخواهند کن مردم گفتهام ین من به این بودند بنابرایشیردن رژم منفور پکدر رسنگون 

خواهند با زور یه مکرا  یند و عنارص مسلحیمنا یرو یاز خواست آنان پ ەاندمسلح آماد یروهایارتش با ن

من در آغاز . خودشان بنشانند ینند بر رس جاکل یو اراده خودشان را بر مردم آن سامان و ملت ما تحم

قطعنامه شش  یکآنها . میرفتیردستان پذکرات کات را از حزب دمیه یاست جمهور یانتخاب به ر

 یات اصالحاتین هیا. گرفت قرار یدگیژه مورد رسیات وین قطعنامه در هیا. ه دادندیبه من ارایی مادها

  .ستادهامین اصالحات را به من دادند من بر رس حرف خود ایآن قطعنامه و ا. دیرا در آن قطعنامه الزم د

عه یش به مذهب شین گراآ می یچگونه شابه و تفاوتیه یه جاکنیاز نظر ا ەاندگفتانات خود یامام در ب

ش از یپ ەایمرفتیرا پذ یز یما چ ین وقتیبنابرا. دیبه عمل آ یر در قانون اساسیین تغیا، نباشد یو سن

ه کز را ین چیه شام اکچه حاجت  ەایمردکما خود آن را اظهار ، دیه شام با اسلحه خواهان آن باشکنیا

مسلح  یاەهه ما در صداقت گرو کن است یا. دینکم به زور اسلحه به ما تحمل بیرفته و قبول داریپذ

ن را ید ایو شام اسلحه به دست گرفتها ەایمرفتیما خود پذ یه وقتکد دارم یتردمن . میدار ید جدیترد

ن ید و اگر زمین بگذارید اسلحهتان را زمیاگر شام صداقت دار. قرار نداده باشد یبعد یارهاکبهانه 

 یروهایارتش ما و همه ن. مینکم متاشا یدست بگذار یه ما دست رو کد ید انتظار نداشته باشینگذاشت

ت در آن سامان یه نظم و امنکرند پس از آنین اسلحه را از دست شام بگیه اکمسلح از من فرمان دارند 

م و فرمان امام ینیکه به عهد خود وفا مکم یهست یما مردم. مینیکمستقر شد ما به وعده خود عمل م

ر یع اخیاما درباره وقا. میورآ میشور به اجرا در ک یقاً در آن سامان و در همه استانهایناً و دقیرا ع

د عمالً هم یند و زبان تفاهم دارند بایآمیش ما یه به پییکه آنهاکنم کد به شام گزارش یردستان من باک

. ه آماده تفاهم با دولت هستندکردند و گفتند که به من تلفن یشب از ارومید. داشته باشند یتفاهمطلب

د بعد قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت ینکنطور است پس شام خودتان اعالم آتشبس بیاگر ا

 !د؟ینکد نقض یرفتهایه خود پذکآنچه را 
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د ینکرر حمله بکرر در مکا مەهبه پاسگا: مسلح گفت یاەهدر ادامه سخنان خود خطاب به گرو  صدربنی

ل کیتش یآنچنان یاەهدادگا. دیمسلحانه در آنجا حارض باش، دید در آنجا مسلحانه باشیه نباکبه شهرها 

ند و از نظر من کآبرو یاورد بیت زد آنها را بیس دم از اسالمکهر ، با شام موافق نبود یسکبدهد و هر 

ه شام به ییکآنها یهمه برادران مسلامن ما برا. ن آبرو دادن به آنهاستیردن آنها از طرف شام عکآبرو یب

ومت انقالب اسالم کح یبرا یمومت اسال کح یند برایگویر میبکد تییگویعنوان مسلامن به آنها جاش م

ه کست یمردم مسلامن ما قابل تحمل ن یبرا. ردستان غرب بشودکه اسالم در کت ینس چ قابل تحملیه

ه فرماندهان و مسووالن امر به کنطور یر هم ایع اخین در وقایبنابرا، ردستان جرم بشودکدر  یمسلامن

 یجان غربیدر منطقه آذربا یخلع سالح دو پاسگاه ژاندارمر  یجمله شده است برا ەاندکردمن گزارش 

اظهار  یکن دو پاسگاه اوالً یه پس از خلع سالح اکن بوده است ین دو پاسگاه ایمنظور از حمله به ا

ا یآ. دیافتد شام چه انتظار داریه به خطر بیاً شهر ارومیثان. ومت بعث عراق شده استکبه ح یالتفات

د ینکخلع سالح  یگر یپس از د یکیرا  یژاندارمر  یاەهنم شام پاسگایت و آرام بنشکد من سایانتظار دار

د یشور ما را در معرض تهدکد و یها خودتان را به ارس برسانیال بعضید و به خینکه را ترصف یو اروم

  .دیو استقالل قرار بده یت داخلیامن

دره . ندک کو آن مناطق را پا بدهدسالعمل قاطع نشان کافت عیه ارتش فرمان کن است کر ممین غیا

شود یا انباشته مەهشتکن دره از یند اکه اگر ارتش بخواهد عبور کاست  یقاسملو را گفته بودند درها

ردستان از وضع که مردم کاز آنجا . ا انباشته نشدەهشتکآن دره از . نندکاما ارتش توانست از آن عبور 

ار و تالش آن در که ک ینیزم یرو یفرمانده ن. ردندکت یو چون آنها حام ەانددر آنجا به تنگ آمد یتحمل

ا دست ەهرد و ارتش ما بر تپک یت و رسعت طیآن دره را با قابل. ش استیخور همه گونه متجد و ستا

مضاعف ، ردستان دوبار استکه استضعاف مردم ک ەاندگفتم ینک کم آن قسمت را پایم داریما تصم. افتی

به آنها رفته  یاز دولت انقالب اسالم چه ستم. رد هم تحت ستم هستندکه آنها به عنوان کآن یبرا. است

سال قبل هم نگرفت و تنها  یکرد یگیردستان مکات از یون تومان مالیلیم 65است دولت ما در سال 

ان ردستکات استان یبرابر مال 20 یعنیون توملن است یلیم1400و ارتش  یو ژاندارمر  یخرج دستگاه دولت



 
71 

ردستان که خود را دلسوز مردم ک یانین آقاین سال گذشته اگر ایعالوه بر ا. میردستان خرج دولت دارکدر 

هم قرار بود خرج عمران آنجا  ون تومانیلیهزار م 2، ارد تومانیلینند گذاشته بودند دو میکوامنود م

هزار  5ارد تومان یلیم 5حدود شور در سال ک یه آماده است از بودجه درآمد عمومک یدولت یبرا. مینکب

 ەاندگفت. ندیکاز شام م یهم ندارد چه استثامر  یچ درآمدیند و از آنجا هکون تومان در آنجا خرج یلیم

ه شام ک ین دروغ شاخدار یت از فئودالها آخر ایم ارتش وارد عمل شده به حامیریم فئودال بگیخواستیم

رده بود؟ کب نین را تصویخود قانون زم یاست؟ اگر دولت انقالب اسالم یسکب چه یفر ید براییگویم

، میروستاها وام بدون بهره در نظر نگرفته بود یم اگر ما برایر نظام نداشتییم به تغیاگر ما خود تصم

 د؟ییگوید اما حاال چه میداشته باش یید ادعاهایتوانستیم شام مینداشت یشاورز کد یاگر ما بنابر تجد

 

 مینکب یتند اقدامات عمراننگذاش

 یم به جاین پولها را به شام بدهیم اییایم برادر من بگذارد ما بییگویه به شام مکم یهست یما دولت یوقت

ه کنجا بهرت است ید آقا اید بگوییایب. دیرید دستهگل به دست بگیار بشوکنید و مانع ایریه اسلحه بگکنیا

. ه استان زودتر ساخته شودکد ینک یار کهم. دینک کم. کدینکنطور خرج ینجا ایپول را در ا، ساخته بشود

ار کد در خانه خودشان بتوانند یار و چرا نباکنجا و آنجا دنبال یرد دربهدر شدند و بروند اکچرا برادران 

. افتدید آن جا هم به راه بیآقا بگذار. میم بربینخواست یز یردستان چکاز . میز نخواستیما از شام چ. نندک

 یما انقالمبان بعد جهان. رتساندین ما را منیا. دارد یفرهنگ یردکم ییگویه ما مکد یید بگوییایه شام بکنیا

ه کاست  یین حرفهایا، ردها چرا ما را برتساندکشدن  ، یکیمینکم ملت اسالم را متحد بیخواهیما م، دارد

ا و یکمتحد شود و در برابر قدرت آمرخواهد ملت اسالم یه مک یدولت. رتساندیدولت ضد انقالب را م

 یجامعه اسالم یکما خواهان . رتساندیچ منین حرفها ما را هید برتسد؟ ایستد چرا بایابرقدرت روس با

برادرانه و خواهرانه  ییایکو آمر ییو اروپا یو روس ینیچ، عرب و فارسک، تر ، ردکه در آنجا کم یهست

د ما براساس اسالم ییمزه را بگویب ین دروغهاید آنجا این نرویبنابرا. داشته باشند یانقالب اسالم یزندگ
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ملتها مستقل باشند ەی م همیخواهیم و میباش یم ملت مستقلیخواهیو ما م ەایمشد کت متحر یو اسالم

 یو برابر  یبر اساس برادر . ستین یگر یبر د یکیم بر اساس سلطه یخواهیه ما مک یومت جهانکح، 

ه کچه حاجت  ەایمردکبر اساس آنها انقالب  ەایمغمربان آموختیه ما خود از پک ییدرسهان یاست و بنابرا

ه شام ک یین حرفهایا. دیستین ین درسها را حالیه اکد تازه شام ینک یشام از راه زور و اسلحه به ما حال

د نه یستینشام معتقد هم . دییگویرد هم دروغ مکشام به مردم . ن درسها جور استیش با ایجاکد یزنیم

د یتوانید و منینکمبدل ن یما را به دشمن ید و برادر ینکنها را بهانه نیت و اید نه به ملیبه نژاد معتقد هست

شوم یجدا بشود و من متعهد م یومت اسالمکاز امام از ح، صدربنیرد از که کن است کرممیغ، دینکب

زبان ، جواب تفاهم، زبان تفاهم ، میگویه هم مینم و به بقکشهفساد را بید تا ما رید بخواهیشام با

  .جواب توپ، اسلحه

ح و روشن حرف بزنم یه امروز من رصکآنجا به من نوشته بودند  یاز شهرها، ردستانکن چون از یبنابرا

مسلح را در آنجا تحمل  یاەهنم ما گرو یکرار مکمن حرفم را زدم و ت کنیا، نمکفم را روشن یلکو ت

خواهد یه فالن مکنند یکغ مینجا و آنجا تبلیو ا ەانده آنها رفتکگر ید یچ جایدر هم نه در آنجا و نه ینیکمن

رفتند ینجا رژه میاز ا یه وقتکن ملت بود یا، ن ملت هستینجا ببنند ایند ایایند بکملت را خلع سالح 

 ما آن ضد ملت را مسلح. میخواهیما ملت را مسلح م. ندکه نیجان گریتوانست از شوق و هیانسان من

و همه  یژاندارمر ی، شهربان، اەهتییمکبه شام برادران خودم در ارتش در سپاه پاسداران در . میخواهیمن

شور قاطعت شامست اگر شام ناظم درون کت یو مسوول امن یجمهور رییست یله قاطعیوس میگویجا م

خواهد  یگر ید یرو یو ن یگر یله دیوس یبه سو  یجمهور رییسد ینکت عمل نید و اگر با قاطعینداشته باش

ت یرد و بعد امنکا خود مردم اول نظم را در درون شام برقرار خواهند یو . رفت و آن خو مردم هستند

چ یه به هکخواهم یو ارتش م یژاندارمر ی، از همه برادران خودم در شهربان. شورک یرا در همه جا

 ید و برایو ثابت قدم بدان یمیه دادهام صمک ییمرا در قولها. نظم و انظباط را به هم نزنند یبهانها

آنها  یبرا یلکردند و مشکت عمل ینند و بدانند اگر با قاطعکت عمل یت با قاطعیاستقرار نظم و امن

رده است به خدمت ک کس خدمت خود را تر کهر . ردکت خواهم یت از آنها حامیش آمد من با قاطعیپ
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از جمله ، را به گروگان گرفته یرده و عدهاکشه یپ یاغگر یه ک یسک یجان غربیدر آذربا. خود بازگردد

غمرب را یفرزند پ ین مساله گفته شد و آنها سه روحانیا یت ملیون امنیسیمکروز در ید یفرماندار خو 

 ید و گروگانهاینکرا منحل ن یژاندارمر  یساعت پادگانها 24اگر تا  ەاندکردد یرا و تهد ینظام 6و  ەاندشتک

من مخالف ، ردیه مبادله انجام بگکدر آنجا گفته شد . شتکم یشام را خواه یند ما گروگانهاکما را رها ن

ن یبنا برا. دیم منطق دشمن شوید تسلیشام را هم به گروگان گرفتند شام حق ندار جمهوررییسبودم اگر 

م ینیکم ید ملت تلقیما آن گروگانها را شه« ه راجعونیانالله و انا ال»ردند کد خود را اجرا یاگر آنها تهد

 کپا هایاغین یه آن خطه را از وجود اکن از پا درآورد مگر آنین لحظه ارتش حق ندارد پوتیاما از هم

و مساله ، متهایما ق یخارج یالت ما مساله بازرگانکاز مش یکیشور ک یل اقتصادیاما درباره مسا. ندک

ن ییمتها را پایه قکد نوروز در بازار حارض شدم گفتم یش از عیاست اما من پ یرشفت اقتصادیو پ یار یکب

 . به عهد یو وفاک پرسیدمینجا یرد حاال البد شام در اکم یاورند ما عمل خواهیاورند و اگر نیب

 (14/1/1359هانکی)

 

  .رئیس جمهور از مردم خواست راه را برای ارتش باز کنند

 یجمهور  یه از صداک یسخنان یط، از خوزستان پس از بازگشت، شورمانکس جمهور یرئ، صدر یرت بنکد 

ران در سنندج یا یاسالم یارتش جمهور  یت واحدهاکاز حر  یر یرامون جلوگیپ، ران پخش شدیا یاسالم

  :گفت

 یاسالم یارتش جمهور  یمانع رفت و آمد واحدها یاعده، افتم در سنندجیدر بازگشت به تهران اطالع »

به سنندج ، شورکدفاع از  یش و رفنت به مرزبرایا و افراد خوەهگرو  ردنکه به منظور جا به جا کران یا

ن یا، بجنگند یبا مهاجامن خارج، نار ارتشکبودند حارضند در  یه مدعیکسان. کشدند، وارد شده بودند

ارا نقش که آشکا ەهن گونه گرو یخواهم به ایمن از مردم سنندج م. دهندینوع رفتار از خود نشان م
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دان ندهند و یم، نندکیم یشور ما سنگ انداز کدر امر دفاع از ، نندکیم یرا باز  یستون پنجم خارج

  .نندکخود با آنها مقابله 

ه اگر کبدانند  ینند و برادران ارتشکارتش باز  یراه را برا، خود، خواهمیاز مردم شافتمند سنندج م

ران لطمه یت ایبه ماه، طین شایا نگونه مقابله با ارتش دریحساس نبود و اگر ا یتیشور موقعکت یموقع

 یفه دارد آمادگیارتش وظی، نونکط حساس ین در شایکل، ردمکیمن یین تشبثات اعتنایمن به ا، ردیمن

را از رس  ینند و هر مانعکران حفظ یا یاسالم یدر جمهور  ین آباو اجدادیدفاع از رسزم یخود را برا

 . ت خودش را به انجام برساندیند و مسوولکراه خود را باز ، فه اش برداردیق انجام وظیراه خود در طر

 (29/1/1359هانکی)

 

  .دهیممنی: خودمختاری را به کسانی که از ما نیستند، صدربنی

شور ضمن اشاره ک یو دفاع یمل یتیامن ینار مقدماتیروز در سمید یجمهور رییس صدربنیابوالحسن 

ه از ما یکسانکرا به  یخودمختار  یم ولیستیمخالف ن یما با خودمختار : گفت یل وحدت ملیبه مسا

  .دهیممنیستند ین

در بر داشت ی، ر کدو خط ف یه وحدت ملیدر زمن: رد و گفتکاشاره  یل وحدت ملیابتدا به مسا یو 

دوم وحدت ، انونک یکدر  یاسیز سکقدرت متمر ەی یبر پا یاول وحدت مل. ه در جهان وجود داردک

 یولوژ یدیم سابق ایدر زمان رژ. شوندیر فشار سلطه رها میه از زک یشور وقتکوحدت مردم ەی یبر پا یمل

. میار دارکامً با چهار نوع جنگ رسو یا دایه در دن: کدیگویر مکن طرز فیا. م بودکاول حا یر کخط ف

 ران شوعیجان ایه از آذرباک« جنگ رسد». فتندآ میشور به جان هم که در آن دو ک« یکالسکجنگ »

بزرگ  یشورهاکن روش یدر ا، ه داشتکین موضوع تیش بر ایتابهاکەی شود شاه سابق هم در همیم
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 یداخل یو استفاده از ضعفها یغاتیتبل یاەهپنجم و دستگا یق ستونهایم از طریبدون دخالت مستق

  .ف دارندیشور ضعکدر تحت نفوذ درآوردن آن  یسع

دولت غاصب نربد  یکه یا علیفتند آ میمسلح با دولت خودشان در  یاەهه در آن گرو ک یکیجنگ چر

ر سلطه ین نربد عقب مباند خواه ناخواه زیدر ا یشور که اگر کرشفت است یپ یچهارم جنگ برا. نندیکم

الزم  یتین وضعیاز چن یر یجلوگ یبرا. ردیگیرشفتگان قرار میچه پیتش بازیرود و استقالل و موجودیم

ز یمنضبط مسلح ن یرو ین یکشد و یشخص شاه جمع م یعنی یدر رهرب  یر یمگیاست قدرت و تصم

  .قرار داشت ین رهرب یار اکەی وسیل

رشفت هرچه هست با عوامل یار خودشان را انجام بدهند الزم است موانع پکن دو بتوانند یه اکنیا یبرا

چون ما  یهر مسالهاشود بر یت مقدم میمسلامً امن یار کن یچن یبرا. ش پا برداشته شوندیقدرت از پ

 یما هامهنگەی آیندشان با آینده ییروهاید چه نید دیاست با یمیجنگ دا یکن جنگ یه اکم یمعتقد

ه ین توجیطبق ا. ردکبا آنها تضاد  رشفتشان به رضر ما استیپ ییروهایرد و چه نک یار یدارد و آنها را 

رشفت و رشدش با جهت ما هامهنگ یا پیکس آمرکم سابق رشدش در انهدام ما بود به عیه در رژیروس

شور وحدت ما بر کدر داخل . م سابق بودیدر رژ یولوژ یدیآن ا ینها خطوط اساسیخالصه ا یلیخ. بود

  .ردیکدا میو در شخص شاه تحقق پ یز کقدرت مر ەی یپا

ن یم چون در ایندار یادیم بحث زیر سلطه بگذاریم بنابر تداوم مسلط زیاگر بخواه: افزود صدربنی

دن یرس یت براین موقعیم و در ایپنداریم یمیدا یمحتوم و رسنوشت یر سلطه بودن را امر یحالت ما ز

و بدون دخالت از  یط فعلیا را در شایکا آمرینبم کد انتخاب یا روس را بایروشن است  یبه وحدت مل

شود ین میاش ایمعن یوحدت مل. میا هستیکر سلطه آمریز یب اجتامعکیتر  یو فرهنگ یجهت اقتصاد

ن یس اکم و در هر جا هر یبگردان ین وحدت اجتامعیم و زور را قامئه اینکانون جمع ک یکه قوا را در ک

ه کنید به لحاظ ایه رسکرسد چنانیت میبه نها ین وحدت ملیا. مین بربد دشمن بپنداریوحدت را از ب

 یر سلطه سازگار یز گرسلطهند تا با مناسبات یکرا دفع م یاقتصاد یرو یر سلطه هممغزها را هم نیز
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م یخودمان را از دست نداد کوجب از خا یکم سابق یه ما در رژکنیه گفنت اکنجاست یدر ا. ندکجاد یا

ه ک یم جور یرا از دست داد یاقتصاد یم ـ استعدادهایاست ما مغزها را هر روز از دست داد یمعنیب

  .سابقه استیب یلکبه  ین فاجعهایننچیخ ایدارد قطعاً در تار یرس کدرصد  120امروز بودجه ما 

ت یه فرهنگ خالقیکبه طور ەایمان دفع شدیهم ما دچار جر ینه فرهنگیدر زم: ردکد کیتا صدربنی

سابقه یخ بین هم در تایه ایکخودش را از دست داده است در حال یران دوران معارص معنیشه در ایاند

. میرا ما به جهان داد یفرهنگ اسالم یم ولیدر دوران اسالم هم اگر ما اسالم را گرفت یاست چون حت

. ن رفتینطور منهدم شد و از بیما هم هم یم و استقالل فرهنگیرا گرفت ینولوژ کت ییحاال اگر بگو یول

  .مینیکم یات تلقید حیتجد یبرا یوشش ملتکرا  ین انقالب اسالمین خاطر من ایبه هم

ر یاز مس یآنچنان یلهایو تحل یقرش  یبخواهند انقالب را با رفتارها یسانکه اگر کتأسف است  یجا

د از استقالل یست بتوانین نکنند و شام ممیکدا منیپ یاسالم بدون استقالل معن. نندکاستقالل منحرف 

شود و با یم شرتیهم ب ه هر روزک ییضهایبا وجود تبع. دیداشته باش یه وحدت ملکنید بدون ایحرف بزن

. مینکاد یرو را زین دو نید ایبا یخارج گرسلطهاز هم در رابطه با  یاجتامع یاەهوجود فاصله گرفنت گرو 

وجود داشت و حال  یات فرهنگکه آنجا اشرتاکفرق دارد چون یخیتار یبا وحدت مل ین وحدت ملیا

  .ەاندبریدشان یمسلط دوران معارص از فرهنگ اجتامع یاەهه گرو کنیا

ضها به یبا شعار مبارزه با تبع ەایمتوانسته ما ک ایلحظهاز : از سخنانش گفت یگر یدر بخش د صدربنی

 ین عنارص اصلیم بنابراینکم را ساقط یآن رژ انگیزشگفت یم به رسعتیم توانستیجامعه وحدت بده

قالل است و زمان خودمان اول است یما و بر اساس رضورتها یفرهنگی، خیتارەی زمنی یرو  یوحدت مل

  .میباش کیم و به خودمان متیرها باش ید از هر گونه سلطه خارجیارها باکن یا یبرا

  .مین بربیه در خودمان مانع تحقق وحدت است از بک ییه تضادهاکن است ین وحدت ایعنرص دوم ا

 یدوتان یهم از ا یعنرص سوم. قابل حل یتضاد حداقل با تضادهایب یلکم اگر نه به یبساز ایجامعه

ن است کوجود دارد و هدفها هم مم یخوب یلیخ یه شعارهاکن است ید و آن ایآمیاول به وجود 
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ن هدف خوب را به ینند بنابراکن هدفها استفاده ین است از همکمم یخارج گرسلطه یباشد ول کمشرت 

 یاصل شورکن یدر ا یخودمختار . ندارد یما سازگار  یت ملیشود سپرد چون با امنیمن یسکدست هر 

. ار دادید به استاندارها اختیردم و گفتم باکشنهاد یم خود من پیده باشیر فشار به آن رسیه ما زکست ین

ەی ه از ماست به گرو کم یدهیم یسکارات را به ین اختیا یر استان خودش باشد ولید نخستوزیاستاندار با

نجا و یه در اک ییاەهن گرو یبه ا. میندهه کم الزم است یتوانینه تنها من. میم بدهیتوانیست منیه از ما نک

ساله ماست و از  30 یاسیتجربه س. هستند یخارج ییم وابسته به قدرتهایدانیشور هستند و مک ییآنجا

رو ین نیان خورد اکن ملت تیه هر بار ایکست در حالیامروز نەی دیه حزب توده پدکم یدانیمبارزه ما م

حال . ەایمردکش رشد یما با غمها و رنجها. ەایمبزرگ شد یخیتاران ین جریاز پشت به ما خنجر زد ما با ا

د یخودتان اداره فالن استان را به ما بده ید بر اساس هامن حرفهاید و بگویاین حزب توده فردا بیاگر ا

. دهمیبه تو من ین را قبول دارم ولیمن ا. م دادیبه آنها رسب خواه یخودمختار  یم به جاینک یتا رهرب 

ما در اروپا  یشورمان شده است وقتکاز  یدر بخش یه فعالً علمدار خودمختار کان ین آقایاز هم یکی

 یار کهم یبرا یولی، مرص  یرد به همراه عدهاک یار کم آمد و اظهار همینکچاپ  یم مجلهایخواستیم

م نه یم ما هم گفتییه نگویه روسیراط علیق یکن بود ما یآن شط هم ا. خودش با ما شط گذاشت

ن یحاال هم. میشام بود کمکه درمانده کنیم نه ایخواستیراهآمدن م یشام را برا یار کم چون همیریپذیمن

روز یحاال د. مینکن دفاع ەایامم دوش به دوش ارتش از مرز یر ما حارضید نه خیگوید به من میآمیآقا 

م الزم ینیکدفاع مم و خودمان از مرزها یخواهیه ما ارتش منکمن فرستادند  یبرا ییهم تلگراف بلندباال

 یگذاشتیانقالب من یدستت را بر گلو  یننده بودکد حال اگر تو دفاع یاین منطقه بیست ارتش به این

به ستون ی، اختەاندرا را یعراق در دره قاسملو آن باز  یهایبه بعث کمک یش برایه دو هفته پک ییتو

ن ینده از بکشوم افەی یما را ساشور که همه کرا  ین وابستگیا یردیکصرب م یمی، کردکحمله  یارتش

د دفاع را بدهم به ین ملتم بایه منتخب اک ییگوین تو چظور مکشم  یمکار شود؟ کم بعد نوبت رس یبرب

ن یندگان ایبه دست منا یدفاع از مرز خوبست ول ییایرون بیاز سوراخت ب یه جرأت ندار کدست تو 

  .ملت
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 ییانهایجر یک یول. میت بربید با قاطعیرا با یتگوابس یه بندهاکن است ین وحدت ایرضورت چهارم ا

به نظر من . ه انقالب تداوم داشته باشدکه مانع از آن است کند یکدر اجتامع ما وجود دارد و عمل م

  .ن آمده استیید پایمرت هم شده است چون تولکن مدت یما در ا یاستقالل اقتصاد

ل ین تفاصیبا ا. اختندەاندرا یخوزستان در تهران باز من رفتم : ر گفتیبا اشاره به حوادث اخ صدربنی

و  یشرت شدن وابستگیست با بیه مساوکه یم در امور جاریشویخودمان و غرق م یم رسجایامنیباز ما م

 ایجامعهار خواهد آورد چون هر ک یم متناسب با خودش را به رو یرد و رژکرسانجام ما را خفه خواهد 

ت مخصوص به خودش یواقع ایجامعهار خواهد آورد چون هر ک یبرو ت مخصوص به خودش را یرا واقع

  .ندیکرا طلب م

ن یلمه است با اکدرست  یبه معن یارتش قو  یکجاد یـ ا یباالخره رضورت پنجم در استقرار وحدت مل

 یجو انقالب یکد یا باید ینکد از مرزها دفاع یض اگر شام بخواهیو پر از تبع یارتش رسارس وابستگ

را هم  یو اول یم به حفظ وابستگیگردیباشد برم یه اگر دوم. کا جو ترس راید ینکرا حفظ  یحامس

ار کن یا یهم مستقل باشد و برا ید از لحاظ اجتامعیل امروز ارتش باین دلیبه هم. ردک یمیشود دایمن

شگام یپ ند وکدانستند ثابت یجامعه جداگانه م یکه آن را کف سابق را از ارتش ید خالف بود تعریبا

  .یروابط سامل اجتامع یک یشود در برقرار 

م یگویردم از حاال هم مک ید سازمان ارتش را رضورت تلقیمن از روز اول تجد: ردکخاطر نشان  صدربنی

د یه باکن رضورتها گفتم یاەی یران بر پایارتش و ا یفراوان برا یار برابر است با خطرهاکن یر در ایتاخ

ه شام ک ایلحظهاز . ار هم تخصص الزم داردکن یه اکم ینک یز یریارتش را پ یاصلاهداف نو و ساختامن 

س وارد ارتش شد بر اساس کر قابل عبور وجود ندارد و هر یغ یه در درون ارتش مرزهاکد یرفتیپذ

ر ییخود را تغ یش برود شام روابط اجتامعیتواند تا مرحله آخر پیسان است میکهمه  یه براک یضوابط

املقدور بنا را بر اعتامد به مقام مسوول بگذارم یه حتکن است یه این زمنیار من هم در اکب یترت. دیدادها
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 ین اعتامد محرتم شمرده شود و سهالنگار یه اکن است یانتظار من هم ا. نمکز یردن او پرهکو از متزلزل 

  .ردکموش توان آن را فرایاست و من یمساله اجتامع یکست و ین ین مساله شخصینشود چون ا

م از ینیکردستان عمل منکه ما اگر در کنند یکردستان گامن مکا در ەهن گرو یاەی هم: افزود صدربنی

شورشان موافق کبا تو مخالفند و با  یار عمومکه افکم ینیکر مکنه جانم ما ف. میرتسیشان میقشون جرار ا

ه اگر ناچار کست ین نیار اکن یا یمعنه ک ید بدانیبا یول. لند غائله را خامته دهندیما یز یو بدون خونر

 یه براکداند برود بخواند یس منکه هر کما است  ینین دستور دیم ایآور یم به تو رو ینکم انتخاب یشد

فرع را بر آن به حساب خواهد آمد و اگر الزم باشد به خاطر اصل وحدت متام ەی یحفظ اصل وحدت بق

 . مینیکه مکد یرد و خواهند دکم یآن خواه یفروع را فدا

 (29/1/1359هانکی)

 

 سخنان رئیس جمهوری در اجتامع مردم اصفهان

  .بنی صدر از زحمت کشان خواست از او حامیت کنند

س یصدر رئ ید ابوالحسن بنیرت سکد ، روز(یقه روز پنج شنبه گذشته )پریو پنج دق یساعت ده و س

، پارس در فرودگاه یبگزارش خربگزار . وارد اصفهان شد یاختصاص یامیران با هواپیا یاسالم یجمهور 

ندگان منتخب مردم در مجلس یمنای، معاونان استاندار ، استاندار اصفهان یبجنورد یاظم موسو کمحمد 

ردند و کاستقبال  یس جمهور یاز رئ. . . و یادار  یسازمانها یل و روساکران یمدی، اسالم یمل یشورا

مراسم احرتامات ، بعمل آمد و گارد احرتام یاستقبال نظامآنگاه مراسم . ر مقدم گفتیاستاندار اصفهان خ

قه یدق 15و  11در ساعت . ردکاز برابر گارد احرتام عبور  یس جمهور یسپس رئ. آورد یبه جا ینظام

ارگران و طبقات مختلف مردم کا هزار نفر ەهن استقبال پر شور دآ میدر  یس جمهور یرئ، هامن روز

  .افتیارگر حضور ک یو در مراسم روز جهان دان امام وارد شدیاصفهان به م
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 یس جمهور یسخنان رئ

م با یبسم الله الرحمن الرح: راد داشتین شح ایبه ا یسخنان، شورمانک یس جمهور یرئ، ن مراسمیدر ا

ارگران کبا درود به . ەاندو خون خفت کدر خا، انسان یروز یپ یه براکو آنها  یآزاد یبه همه شهدا، درود

 امروز. زیخواهران و برادران عز. ستندکرا در هم ش یطانیش یرو یه نکارگران رسارس جهان کبه ، رانیا

 ین روز روز یا، شتندکرا  یائیکارگران امریی، کایکه سلطه گران آمرک یروز ، ارگراست در جهانکروز 

ن روز یدر ا. ندیکار مکه ک یانسان، رده استکاعالم  یروز همبستگ، ن عنوانیه انسان در خور اکاست 

ران یه ساختامن اکبه آنها ، مین بگذارآ میدر ، شورکارگران کشور را با که ما مسائل مختلف کبجا است 

شور ما مسئله توطئه کاز مسائل مهم امروز  . یکیر و بازوان آنان بسته استکبه ف، مستقل و آزاد

رفت یرفتم گامن منیمن به خوزستان م یوقت. ده بودندیران چیآن در ا یادیا و ایکه امرکاست  یاگسرتده

. ده باشندیوطن ما د یرا براای ن خواب آشفتهیچن، ت مستقل مردم مایه دشمنان استقالل و موجودک

به تهران  یوقت. ەانددیومت چکن بردن حیاز ب یع برایتوطئه وس یکه کد یرس یدر خوزستان اطالعات

م و با یما با رسعت وارد عمل شد. توطئه بر ما معلوم شدن یع ایاز ابعاد وس یشرت یاطالعات ب، بازگشتم

مانع از توطئه ، ان مسلامن خصوصاً مردمیدانشجو یار کهم یار یا و با ەهل دانشگایمخالفت از تعط

. ورندآ می ومت را فراهمکمقدمات اضمحالل ح، شورک یع در همه جایه وسکشب یکمعلوم شد . میشد

ردستان را کر ما توطئه یست مواجه شد و رسبازان و پاسداران دلکش ا بایکآمر یه توطئه نظامکپس از آن

 یار که ما بخواست خدا و همکپس از آن، ستندکرشان در هم شینظ یشهامت و شجاعت بی، با جانباز 

  .ر شدندیاز توطئه گران دستگ یعنارص ، میردکمردم آرامش را حفظ 

 

 ارس عرفاتیاطالعات 

شور بدست که ما در ک یه با اطالعاتکآورد  یش من آمد و اطالعاتیپ، ارس عرفاتیفرستاده ، شیدو روز پ

ش در یخوینظام توطئەهایخواهد به یا میکه امرکرد یگمی نیت از ایاکداشت و ح یسازگار ، میآورد
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ات ترور و یعمل، ن منطقهیخود بوجود آورد و در ا یادیا یران برایدر ا یران ادامه دهد و منطقه آزادیا

خواهند در روزها و یردند و مکن برنامه را رها نیا. ندکت بیشور هداکمختلف  یدر شهرهاوحشت را 

 یدانهایدان و متام مردم در مین میت انبوه در این جمعیاما حضور ا، نندکران اجرا یدر ا آینده یاەههفت

تواند یملت من یخود مردمند و ا، تیه حافظ امنکم ید بگویبا. پاسخ توطئه آنهااست یایخود گو، شورک

مردم . بدهد ید درس عربتیبه آنها با، مانند یز و آن اجتامع بین احساسات شورانگیا. ندکخود را حفظ 

شرت باشد و یب، د انسجام اموریبا، وردآ میآنها بوجود  یبرا یه دشمنک یسخت یه در روزهاکدانند یما م

 یرهرب  یکروها از ین نیند تا اکدا یع پیت وسیمکحا، خود یتیمسلح و امن یشور در سازمانهاک یرهرب 

ار استوار کن ملت در یه بازوان اک یتا وقت. نندکدشمن را در هم ش توطئەهاینند و متام ک یرو یپ یقو 

ردستان کم توطئه یما موفق شد. ندکتواند ب یمن یار کچ یه، دشمن بداند، نندکیت میخود حام یرهرب 

  .نندکیت دولت را در آن سامان برقرار میمکحا، ما م و امروز پاسداران و رسبازانینکرا در هم بش

 

 ردستانکتوطئه در 

از ای هیردند و اعالمکشب به من مراجعه یپر»: افزود، ردکصدر آنگاه خطاب به خواهران و برادران  یبن

با ، من گفتم. میخواهیماده را م 6م و ینکیه ما آتش بس اعالم مکردستان انتشار دادند کرات کحزب دم

از دو سو به پادگان ارتش در ، ساعتیکبفاصله . ها گرفته شودنینانها و تضمیآنها صحبت بشود و اطم

و ، افرسان، البته رسبازان، ب بودهیا قصد فر، یوجود ندارد یرو یا پیبانه حمله آوردند و معلوم شد 

ب ینخوردند و فرب یفر، جنگندیردستان مکشورشان در که به خاطر وحدت ک یسانکپاسداران و همه 

ه خود ک یاخبار و اطالعات، اەهیاعالم یما از رو . نندکیت عمل میو قاطع یآنها با استوار . خورندیمن

ن یم و ایستادیما استوار ا، ه آنها قصد توطئه دارندکم یدیفهم، ردندکیمنترش م، ت مایدشمنان موجود

ا ەهن گرو یت ایمکن توطئه و حایماه از ا 15ه کردستان که مردم کم یدواریم و امیتوطئه را بر هم زد

ند و مردم آن سامان آب کومت کاراده مردم ح، ه در آن خطهکن مدت مجال ندادند یگذرد و در ایم
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ومت که حکنند یشان برسند و ببیت بتوانند با آمال و آرزوهایه امنیدر سا کنیا، خوش از گلو فرو بربند

 یچ قصد سوئیه ما هکد یبدان، رد منکبرادران . ندکیه بعهد خود وفا مکاست  یومت اسالمکح، ما

ان ین فشارها پایه اکدوارم ید و امیقات بودییتحت فشار و انواع تضی، خیشام در گذشته تار. میندار

را  ید فقر و نا امنیم و ساینکشام را درمان  یدردها، میم به جراحات شام مرهم بگذاریرد و ما بتوانیپذ

ز توطئه بر کمر ، ردستان. کدینکندگان خود را انتخاب یمنا، د با انتخابات آزادیبتوانم و شام یفراهم ساز

 یستند و از جمهور یران باینار مردم رسارس اکم مردم آنجا هم در یدوارینشد و ام یاسالم یضد جمهور 

  .«نندکدفاع  یاسالم

 

 انسجام ارتش دیتجد

ا دست از یکد آمریدانیهمه شام م»: رد و افزودکا اشاره یکآمر ینظام توطئەهایصدر آنگاه به  یبن

ما و ، آنچه در ارتش. ادآور شومیرا  ینه مطالبین زمیخود برنداشته است و الزم است در ا توطئەهای

ه یروح، ما با دارو و درمان اعتامد. بود یاعتامد یسوءظن و ب، رده بودکف یمسلح ما را تضع یروهاین

. دوباره انسجام خود را بدست آورد، انسجام خود را از دست داده بود هک یارتش. میردکارتش را دگرگون 

د سازمان یم و با تجدینیکه ما بوعده خود عمل مکدانند یمسلح م یروهایافراد ن، ه امروزکم ین داریقی

شام خواهران و برادران من . میورآ میشور بوجود ک یدفاع از همه نهادها یارتش توانا برا ، یکارتش

شام . دید دیانت نخواهیخی، اسالم یشام از ارتش جمهور . میدار و مراقب هستیه ما بکد یشمطمنئ با

آنان در  یاما رسها، ەاندکرددشمن  یاەهخود را آماج گلول سینەهای، ه پاسداران انقالبکد یمطمنئ باش

چه در ، اسالمر یبفرزندان دل. دینکاز سوءظن اظهار ن یچ عالمتیه، نیبنابرا، برابر دشمن خم نخواهد شد

 توطئەهایسنت که آماده در هم شکت کر نقاط مملیردستان و چه خوزستان و بلوچستان و چه در ساک

 . دینگهدار یقو ، هنیدفاع از م یآنها را برا ید و دلهاینکاعتامد ، ا هستندیکامر

 (13/2/1359)اطالعات
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  .رییس جمهوری با امام مالقات کرد

رهرب ی، نیشب در اقامتگاه امام خمید 20ساعت ، شورمانک یجمهور س ییر، صدر یرت ابوالحسن بنکد 

ن تحوالت یصدر گزارش آخر یبن یآقا، دارین دیدر ا. ردکدار و گفتگو یشان دیران با ایا یانقالب اسالم

دار یپس از د، رانیا یاسالم یس جمهور ییر. رساند ینیرا به استحضار امام خم یتکممل یدادهایو رو

درباره ، ن مالقاتیدر ا»: گفتەی وتاک یدرگفتگو ، رانیا یاسالم یانگزار جمهور یانقالب و بنخود با رهرب 

: ردستان گفتکدر مورد مسائل  یس جمهور ییر. «ردمکبا امام بحث و گفتگو  یو خارج یاست داخلیس

. اختندەاندرا در آنجا به را یفسادی، نیمقدمه چ یکبا  یاعده. میننده نبودکردستان ما شوع کدر »

 یاناتکندازند و از امیراه ن یشکجنگ و برادر . نار بگذارندکه را ین رویا، مینکم آنها را وادار یردک یسع

ل ضعف ما دانستند یدلی، شکاز برادر  یر یجلوگ یما را برا یهاآنها تالش ینندولکهمه استفاده ، میه دارک

م یعمل خواه، ەایمردکبه متام آنچه وعده ، ر مسوولینم به محض خروج افراد مسلح غکیباز هم اعالم م

د اعتامد به یبا. د دامن زدیعات درمورد ارتش را نبایشا»: سپس درباره ارتش گفت یس جمهور ییر. «ردک

: سات سد الر گفتیدش از تاسیپس از اشاره به بازد، انیدر پا یس جمهور ییر. «ارتش داشت یاستوار 

ساعت  12ش از یم بیساعت حارض 8 یبه من گفتند ما به جان سد هنگام ناهار یارمندان اکارگران و ک

 . «ابدیشور بهبود کم تا وضع ینکار ک

 (15/2/1359)اطالعات

 

رئیس جمهور در اجتامع کارگران، طی یک سخرنانی در جمع کارگران سد الر، از اهداف و اقدامات 

  .ای سیاسی کردستان پرده برداشتەهگرو 

رد و نهار را با آنها کت کارگران ش کسات سد الر در جمع یافتتاح تاسروز در مراسم ید صدربنیرت کد 

ن یگر از مسوولیو چند تن د یمهندس صحاب، نفریرت چمران مهندس معکن مراسم د یرصف منود در ا
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 یه قسمتهاکرد کراد یا یپس از رصف نهار سخنان جمهوررییس. ت داشتکن ش یا و مهندسەهوزارت خان

  :دینکمی ازآن را مالحظه

ار را انجام بدهند و که کدارند  یهایارگرانش روحکه کم ینیکم یزندگ یشور که ما در کرا  یر خداکش

نخواستند من  یز یه امروز از ما چک یخوب هم انجام بدهند و توقع آنها هم حداقل است هامن طور 

ن بازوان یپا مباند اگر اتواند رس یران امروز با بازوان شام مینم ایکرار مکدر اصفهان هم گفتم حاال هم ت

دا یچ جا پیدر ه یلکچ مشینند ما هکار کار مباند و همه در همه جا کار است در که در کن طور یهم

  .نندکما را محارصه  یخارج یه قدرتهاکنیم ولو اینیکمن

ه عمالً به مورد اجرا در آمده ک یو محارصه اقتصاد یسپس با اشاره به وضع بد اقتصاد جمهوررییس

ه با برادر کن االن ید و همید خودتان هم آن را بسازید بایشور را به دست آوردهاکن یشام ا: گفت

 یم برایم و معلوم است چرا نداریندار یر یبه درگ یچ جا عالقهایردم گفتم ما در هیکردمان صحبت مک

انات خود را کامد پول و یل نباین دلیم به اینگه دار ەایمه به دست آوردکرا  یشور کم یخواهیه مکنیا

  .مینکشورمان بک ید رصف ساخنت و سازندگیانات را باکن امیم چون اینکرصف برخورد 

 یمختلف زندگ یاەهرشفت تا جنبیانات پکهمه ام یه دار کم شاد و خرم یداشته باش یم ملتیخواهیما م

ال یتان شام است خردسکنجا یم ایم و گفتیردستان رفتکبه  یش به همرا ه مرحوم طالقانیما سال پ. باشد

ه تحت ستم یم شام هم مثل بقیریآمن را از دست شام بگیه ما بخواهکد یآمیاز آن در  ید پولینکهم ن

شنهاد یم پیدیم و شنیم گفتیگر وطنامن را بسازیدیکدعوا با  ید به جایه آزاد شدهاکحاال ، دیبودها

موافق انتخاب شورا بودند پس از ه خودشان ک یعدها. میردکردند شورا انتخاب شود شورا انتخاب ک

رده که قبالً موافقت خودشان را با امضا اسناد مربوط اعالم ک ین بلوا را راه انداختند در حالیل اکیتش

ه پاسداران از شهر خارج شوند همه ک یه افراد مسلح در شهر نباشند به شطکبودند و مجدداً قرار شد 

ه پاسداران از شهر خارج شدند افراد مسلح مجدداً کن یهم یولرفته شد یشنهاد پذین پیه اکد یشام آگاه

از ەی انتخاب شدم گرو  یاست جمهور ین وضع همچنان ادامه داشت تا من به ریوارد شهر شدند و ا



 
85 

و اصالحات آن را  یم پس از بررسیدار یطرح شش مادها یکش من و گفتند یرات آمدند پکحزب دم

د بتوانند یل خود مردم باین دلیم به همیدهیردستان مکبه مردم  ن حقوق رایم ما ایگفت یم ولیرفتیپذ

م یم گفتیخواهیردستان مکمردم  یم برایخواهیخودمان من یه براکگفتند ما . نندکآزادانه انتخابات برگزار 

د یخواهیه شام مک یر فشار شام به انهاید تا مردم زیمسلح حارض باش ید در جایخوب در انتخاب شام نبا

ه در دره قاسملو آنها به چند گروه ک ش آمدیبعث عراق پ یه دعواکنیرفتند و رفتند تا ایبدهند پذ یرا

 ەاندکردن ید چرا چنیه بپرسکد بلینکنها جنگ نیردند به من اطالع دادند گفتم با اکحمله  یاز ژاندارمر 

دهند و یفرمان منه گوش به کهستند  ییجزو واحدها ەاندکرده حمله ک ین واحدهایه اکجواب دادند 

ه و یبعد حمله آوردند به خود شهر اروم یمکد یایش نیپ یعیه وقاکم یدهیند ما قول میآمیش یپ

چه شد؟ باالخره ناچار به . شودیرار منکگر تید دیگفتیه مکم شام یدین بار پرسیا. اطراف آن یاەهپاسگا

  .دید و بزنینکم اگر آمدند از خودتان دفاع یارتش گفت

 

  زیشخندآمیتلگراف ر

ردستان دست به که در کم ینداشت یچ برنامهایما ه: ارگران سد الر افزودکدر ادامه سخنانش با  صدربنی

ن گذاشت و به آنها آ میشود با مردم در یم حرف حساب را میه مستقکنیا یم برایبزن یات نظامیعمل

رسد به استان شام دعوا را یمقدار آن م یکه کشور فقط پول نفت را دارد کن یردستان اکمردم ای گفت

  .ن پول در آنجا خرج بشود و وضع مردم استان شام خوب بشودید تا اینار بگذارک

ار اسلحه کن یا یار بگردند براکن طرف و آن طرف دنبال ینند و بروند اکار نیار و دی کاران شام تر یکب

به  یدگیرس یه من براکانات ادامه داشت ین جریفهمند این را خودشان خوب میست و مردم ایالزم ن

و  ەاندنها آمدیه اکرمانشاه به من گفتند کخوزستان عازمآن منطقه شدم در رس راه در  یوضع اقتصاد

د ید و بپرسیریه با آنها متاس بگکم یگفت ەاندکردرمانشاهان است محارصه که در استان کپاسگاه نوسود 

 د؟ینیکچه م یارها را براکن ید ایآورده بود یه طرح شش مادهاکه شامها ک
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گشتم خرب یاز خوزستان برم یارها دست بردارند وقتکن یم تا از ایه مشغول گفتگو هستکجواب آوردند 

 یکو بعد هم  ەاندمت بردیتن هم اسلحه و مهامت را به غن 7و  ەاندکردنفر را خلع سالح  70دادند 

ه که در سنندج دانشآموزان جلو ارتش را کدار شدم ه بعد خرب کامام فرستادند  یز برایشخندآمیتلگراف ر

د ینکد شهر را ترصف یخواهیند شام میگویو م ەانداز فرودگاه به پادگان برود جلو آنها را گرفت یستیبایم

نند ک ییند و راهنامیاید و خودشان بینکد شهر را ترصف یخواهیه منکد ینان دهیگفتم خوب به آنها اطم

بعداً گفت من جرات  یند ولکب یار کن یه چنکرفت یفرماندار پذ. دید و برویشهر رد شو یو شام از تو 

 یسکد آخر اگر ییدارند بگو یین ادعایه چنکم به آنها یامد گفتیار را ندارم و در روز مقرر نکن یانجام ا

گلوله ند چون مشخص استآن ستون را به یکت منکرد در داخل شهر به ستون حر یبخواهد شهر را بگ

ر ید خییگویست حال شام هم میه قصد ترصف شهر نکن است یل ایت دلکن نوع حر یبندند پس خود ایم

 یه ستون ارتشک یدر خارج شهر نشان دادند در حالەی دام راه برود راتکن ستون از ید اییخودتان بگو

 یبرا یام بردند و تلگرافغیرد آنها را به گلوله بستند و آذوقه و مهامت آنها را به یکت مکر حر یاز آن مس

مجدداً . میردکرا ما منهدم  یستون ارتش یکه بله کپارس دادند  یهم به خربگزار  یامام فرستادند و خرب 

م جنگ بشود و یخواهیر ما منیم خیه عاجز شام باشکنیم نه اینیکمن یم اگر ما اقدامیم و گفتیمتاس گرفت

جه یه به قول خودتان به نتکرد ین پادگانها را بگیاد یخواهیا میشام . ستیه درد شام هم چکم یدانیم

ه تخم کشت کردها را کرد و کشتار کشت و که دولت که بلکد ینکن صورت هم اعالم یر ایا در غید یبرس

 یاەهن بار در مصاحبین مطالب را چندیا. بنشاند یز کردها را نسبت به دولت مر کنه را در دل کی

ن یدن ایدانند مردم با شنیه مکآنها هم . میح دادیمردم توض یبرا یونیزیو و تلویو راد یمطبوعات

ار انداختند و آنرا به اضافه کون سنندج را از یزیو و تلویخواهند برد راد یه پیحات به اصل قضیتوض

ه باشگاه افرسان و فرودگاه کرده بودند کتعهد  یه طبق توافق قبلکنیردند با اکباشگاه افرسان محارصه 

ز در شهر نباشد باشگاه سه روز در محارصه یار ارتش باشد و افراد مسلح نیون در اختیزیو و تلویو راد

م و ینکره کم با آنان مذاین حال ما گفتیه در داخل آن بودند بستند با اک یسانک یبود و آب را بر رو 

پاسخ ست گلوله توپ ید دست بردارند پاسخ دادند هر گلوله توپ را با بیم شاینکد یهم تهد یمقدار 
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م ینکم حداملقدور با آنان جنگ نیگفت ەاندزار شدینها بیم مردم از ایدانستین حال چون میم با ایدهیم

م شام دفاع یگفت ەانده به خود پادگان با خمپاره حمله آوردکتلفن شد . میه واقعاً مجبور باشکنیمگر ا

ه آنها به عوامل خودشان ک یلب نرسد در حایآس یه به مردم عادکد ینکعمل  ین دفاع طور ید و در اینک

 ەاندن بستیو توپ چن ەاندریختن یشتار شد مبب چنکنقدر ید اییبگو ەاندگفتفرستند یر مناطق میه به ساک

  .نندیکن مین چنیا یغاتیفالن قدر شد و تبل یزخم

 

  دیذره اخالق داشته باش یکاقالً 

بردارند و خود مردم انتخابات انجام دهند ا دست به مبارزه مسلحانه با دولت ەهن گرو یه اک ایلحظهاز 

 یخودشان برا یمحل یتهایخواهند در حدود مسوولیه منتخب مک یسانکار یرا در اخت یما بودجه عمران

  دهد؟یمنطقه وعده م یکن به یش از ایس دولت بییر یکا یدن یجاکنند در کعمران منطقه خرج 

شب سه نفر از تهران یپر: سپس افزود جمهوررییسد یخوب شام هم دست از مبارزه با دولت بردار

رات با آنها سه گروه امضا کجه مذایند در نتکدا یه خامته پیه قضکنند بلکه گفتگو کردستان کرفتند به 

م ینان گفتیاطم یان براین جریو هم خوانده شود پس از اطالع از ایه آتشبس برقرار شود و در رادکردند ک

ر متاس گرفتند و گفتند یا خیشام هستند  آیندهمن ەاندکرده صحبت ک یسانکد یم و بپرسیریبگ یمتاس تلفن

د و یه را بپرسید و حال قضینکوان حمله بردند باز گفتم تلفن یم ساعت به مریبالفاصله پس از ن، بله

ه ما در آن قسمت واحد کست پاسخ دادند یه با وجود آتشبس حمله چکدند یمتاس گرفتند و پرس

ه کد ینکشود تصور بیم شام مینند گفتکد تا حمله نیو بخوانیم شام آن را چند بار از رادیندار یمخابرات

 ییگویتو م، میستیه نکم ما ابله یستیل گشت و گشتار نیم و اخالق برژوا و مایربال هستیبه اصطالح ل

آتشبس  گفته جمهوررییسه کن است یا. نمکو اعالم ید من از رادییگوید بعد مینیکآتشبس بعد حمله م

د از ید بگذاریذره اخالق داشته باش یکد اقالً ینکسالح  و آنها را خلع یز یو ارتش دست بردارد و تو بر

د ما ینکوان حمله نین وجود اگر چه به مریم با ایگفت، دیر پا بگذاریم ساعت بگذرد بعد آنرا زیحرفتان ن
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ن است آتشبس دادن ید اینیحاال شام ببم ینیکن منیرا تضم یز ین چیرد گفتند ما چنکم یآنرا اعالم خواه

  .ب استیشان پرفریه مسلم است بناکان یآقا

 

 م؟ینکد بینها چه بایما با ا

م آن یا بگویم آینکد بینها چه بایه با اکد ییسپس خطاب به حارضان گفت خوب حاال شام بگو صدربنی

ن یم احتامل داشت ایدانستیوابسته من یداند اگر ما آنها را به خارجیخدا م یشور مال شام؟ ولکقسمت 

 یار کن یا ینها برایه اک ەایمردکشف که مربوط را کم و شبیدار کل و مدار یم اما ما دالینکار را هم بک

ردستان اصالً کما در  یروهایه ارتش و نکچون  ەاندم بودیار در متاس مستقیبا بخت ەاندکردن دفعه یه اک

نها یم ایخالصه بگو. ردندیکز میه اگر قصد داشتند خودشان را تجهکز شوند یقصد نداشتند با آنها گالو

ه در سنندج کم یرده بودکم مگر قرارداد نیگوین جا میقصد ندارند وضع آن قسمت آرام بشود من از هم

شود من مقرص هستم اما اگر  یکترقه در شهر شام شل یکرون اگر ید بیمسلح نباشد خوب برو یسک

ن ما یزم ید رو یزید مغر جوانان ما را بریاورید و بیرین بگیندار از صدام حسیدورب ید تفنگهایبرو

  .مینکم متاشا یستیآیمن

ده و یبه انجام رس یستیسکمار  یشورهاکه پس از انقالبها در ک یشتارهاکبا اشاره به  جمهوررییس

 کده را با خاکده دهردها هفتصد و کاز خود  یه به قولک ەاندکردها در عراق یه بعضک یاتین جنایهمچن

و  کود کرو یه به پکه جوانان به حالت تن به تن بجنگند ک ەایمرفتیپذ یگفت ما حت ەاندکردسان یک

ن خاطر تا حاال ینرسد و به هم یرمسلح هستند صدمهایستند و غیه با ما در جنگ نک یسانکهمه 

ن ین را هم بدانند اید اما ایشیکه طول مکو البته اگر قرار بود  ەایمست نفر تلفات دادیبه دو یکنزد

رشفت یه وطنشان آرام باشد و پکن است یا یشند برایکه مثل شام در رسما و گرما زحمت مک یمردم

  .مینکدا یداشته باشد و ما بعد از قرنها ذلت وطن آزاده پ
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د ییآمید و یریگمی اسلحه ییایکو آمر یها و روسید از بعثیرویه مکدر شام هست  یآخر چه مرز 

ن یم از ایخواستیم و میخوردیارگر را مکه حق کم یبود ید اگر ما دولتیستیآمیبرادران خودتان  یروبرو 

است  ین چه مرز یا ەایمردکرا آزاد  یوطن یکحاال  یولی، حرف ، یکمیاضافه برب یز یچ یکت کممل

راه حل تو بهرت  م اگرینیکن و بحث میا اسلحهات را بگذار زمیمقابل من خوب ب یستیبا اسلحه با ییایب

د با یم حتامً باینکا بحث آزاد بیون بیزین تلویو و این رادیا. ەایمن را صد دفعه گفتیم ایریپذیبود آن را م

 یکشل یک یوقت یم ولیم صلحطلب هستیه بتوانک یما تا حد. مینکگر را داغان یهفت همدی، جی، پ، آر

 یکبا پنج شل یردک یکشل یکنم اگر کستم متاشا یآیم نزن اما سوم منیگویم نزن و بار دوم میآمی یردک

ه کبم ندارد( خوب جنگ است و درآن حلوا یگر )نهنه من غریه جواب شد دکدهم و بعد یجواب تو را م

  .نندیکرات منیخ

ندازم یار اقتصاد آنجا را راه بکه کمن رفته بودم خوزستان : در ادامه سخنانش اظهار داشت جمهوررییس

رار که ما دوره مصدق را تکد ین شام بخواهیم بنابرایم آمدیردکها را راه انداختند ما آنجا را ول ین بازیا

، ن استکرممین غید برابر آن خود ایایندازد و بیودتا را راه بکا یکه آمرکم ینکعمل  یطور  یعنیم ینک

  .میرویر بار منیو ما ز، انشاالله

م چه ینیسال بگذرد تا بب یکجا هستند دست بردارند و کمسلح در هر  یاەهن گرو ید وارم ایمن ام

م یم و نخواستیردکدند ما عمل نیم اگر دیه ما دومش باشکا پس از انقالب بهشت شده یدن یجاکشود یم

 3ژـ ف وکنیالشکن اول با ید همیردکشند آخر شامها امتحان نکما ب یم اسلحه بر رو یم و بردیو خورد

م و به خواست خدا و یدانیش مکومت مردم زحمتکد ما خودمان را حینیکمار را کن ید جلو؟ چرا ایآمی

نند و مبب یکم یکخورند و حاال توطئه و تحرمی م سابقیه از رژک یسانکبه همت شام جلو همه 

رون یالت بکن مشین وطن را انشاءالله از ایا. ستادیم اینند خواهیکد مییه بگوکار کگذارند و هر یم

 م دادیادامه خواه یوطن آزاده به زندگ یکدر  م و همه به همیربیم

 (15/2/1359هانکی)
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  درباره انتخابات، معرفی کابینه، شبکه بختیار و پایان جنگ در کردستان جمهوررییسنظر 

هان به کیدر  یاختصاص یشورمان صبح امروز در گفتگو ک جمهوررییس صدربنید ابوالحسن یرت سکد 

  .پاسخ گفت یو  یپرسشها

هر چه زودتر  یبر رضورت معرف ییدر گفتگو یبیرت حبکد  یه آقاکن پرسش یدر پاسخ به ا صدربنیرت کد 

  .دیدار ین مورد چه نظر یشام در ا ەاندکردد ییش مجلس تایران تا قبل از گشایات وزیر و هینخستوز

نه یزم نیش مجلس رضورت دارد و در ایش از گشایران پیات وزیر و هینخستوز یبه نظر من معرف: گفت

  .شده است یادیز یگفتگوها

ان فروهر و یه از آقاکهان کین سوال محمود مجرت خربنگار یشورمان سپس در پاسخ اک جمهوررییس

  .دیدار ین مورد چه نظر یشود در ایر نام برده میبه عنوان نخستوز یبیو حب یسحاب

  .ت خواهد شدکممل یر ینفر عهدهدار نخستوز یکباالخره : گفت

نه یابکدر  ەاندافتیه به مجلس راه کانقالب  یشورا یاز وزرا و اعضا یا عدهایرد آکهان سوال کیخربنگار 

  ا نه؟یحضور خواهند داشت 

انقالب در  یشورا یفعل یاز وزرا و اعزا یاحتامالً عدها: شورمان در پاسخ اظهار داشتک جمهوررییس

  .ار خواهند شدکنه مشغول یابک

انگزار یا نظر رهرب انقالب و بنیه آکن مورد یدر ا یگر یدر پاسخ سوال د صدربنید ابوالحسن یرت سکد 

  .سب شده استکران یا یاسالم یجمهور 

  .ب امام انجام خواهد گرفتین مساله با تصویالبته ا: پاسخ داد

 یاهەا از احزاب و گرو یدولت چگونه خواهد بود؟ و آ آیندهب کیه تر کن سوال یدر مورد ا صدربنیرت کد 

  ا نه؟یرد کت خواهد کنه ش یابکدر  یسک یاسیس



 
91 

ه نظر کباشد  ینه به صورتیابکب کیم تر یدواریل شود و امکینه تشیابکن یم تا ایمنتظر هست: پاسخ داد

  .ا برآورده شودەهمردم و همه گرو 

 

 ق انتخاباتیاحتامل تعو

 یمنصوب باشد و تقلب یتا به صورتد برگزار شود یه انتخابات مجلس چگونه باکرد کهان سوال کیخربنگار 

  .ردیصورت نگ

گروه هفت نفره  یکه مجلس تحت نظارت کن بود یاوالً قرار بر ا: شورمان اظهار داشتک جمهوررییس

تواند یات مین هیه اکست یج دوره اول انتخابات است حاال معلوم نینتا ینون مشغول بررسکه هامکباشد 

ار کور هنوز کات مذ ینوشته بودند چون ه یروز نامهایا نه دیباشد در مرحله دوم بتواند نظارت داشته 

ه کن است یند نظر من اکتوانند مرحله دوم را نظارت یان نرسانده است منیمرحله اول را به پا یبررس

ن یا یند به جاکگر نظرش را اعالم یهفته د یکتواند تا یات مین هیا ایه آکم ینیم تا ببینکصرب  یمقدار 

شب قرار بود ید، دانمیشود تا انتخابات تحتنظر آنها انجام شود حاال منیانتخابات م آیندهجمعه ، جمعه

  .ه حتامً امروز اعالم خواهد شدکنظر آنها سوال شود 

ار کن یهنوز ا یست قبل از انتخابات اعالم شود ولیبایه مکبه تخلفات  یدگیار رسکجه یه نتکسوال شد 

  .افته استیدست  یون به چه نتاجیسیمکن ینون اکست؟ و تایانجام نشده علت چ

از قرار با  یده است ولیرس یجیون به چه نتایسیمکه کندارم  یه من اطالعکرد کد ییتا صدربنی رتکد 

  .مختلف است یج انتخابات شهرهایت مشغول مطالعه نتایجد
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 اریه بختکشب یاعضا یر یدستگ

هان صحبت از قرش کیبا  یاقتصاد یقبل از گفتگو  یه چندکرد کسوال  صدربنیرت کهان از د کیخربنگار 

ر ین رابطه دستگید و چند نفر در ایجا انجامکه به کن شبیشف اکس و تهران است یار در پاریه بختکشب

 شود؟ین گذاشته منآ میه با مردم در کن شبیشف اکجه یشدند و چرا نت

ن یه جهات اکنیشدند متاسفانه به لحاظ ا ییه شناساکن شبیچند تن از رسان ا: گفت یجمهور رییس

ار کن مشغول و به یندازند حاال مسوولیه را به دام بکشب یت نشد به وسعت نتوانستند اعضایمساله رعا

  .دهندیخودشان ادامه م

ب یار تحت تعقیدر رابطه با توطئه بخت یحزب یتهایاز شخصەی ه گرو کن درست است یا ایسوال شد آ

 ؟ەاندر شدیهستند و دستگ

  .ردک یاطالعیدانم و اظهار بیمن من: ن سوال تنها گفتیدر پاسخ ا صدربنیرت کد 

د حل یردستان به چه صورت باکل که باالخره مشکنین سوال خربنگار درباره ایدر پاسخ آخر صدربنی

  :شود گفت

را  یملت. ندیاین گذارند و با مردم راه بیا را زمەها اسلحەهن گرو یه اکن است یردستان در اکل کمش

  .ردکومله کم یشود برد آنجا و تسلیمن

 یرا یار یه مردم با هوشکن است یه من ایه توصکبه ملت اظهار داشت  یامین در پیهمچن صدربنی

شورها در که کح یق صحیشور است به طرکشان بر راه بردن یه بناکبدهند  یرا یسانکبدهند و به 

 . در مناند یو خارج یمخاطرات داخل

 (15/2/1359هانکی)
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 از اصفهان جمهوررییسگزارش دیدار 

  .: از ارتش جمهوری اسالمی خیانت نخواهید دیدصدربنی

آنان در برابر دشمن  یاما رسها ەاندکرددشمن  یاەهخود را آماده آماج گلول سینەهای، پاسداران انقالب

  .خم نخواهد شد

  .م شدیدشمن نخواهای ەهم خواستیاما تسلم یریپذمی ما شهادت برادران خود را در انگلستان

  .نندکت یخواهم مرا حامیشان مکدهقانان و زحمت، ارگرانکاز همه 

روز وارد اصفهان شد و مورد یشورمان پرک جمهوررییس صدربنیابوالحسن : هانکیخربنگار -اصفهان

 یاەهارگران و گرو کز ه دها هزار تن اک یقه در حالتیدق 15/11ساعت  جمهوررییساستقبال قرار گرفت 

 یه به مناسبت روز جهانک یمراسم یدان امام وارد شد و طیردند به میکمختلف مردم از او استقبال م

راه  یضمن فرستادن درود به شهدا صدربنیراد داشت یا یرد و سخنانکت کافته بود ش یب یارگر ترتک

را  ییایکارگران آمرک ییایکان آمرگر سلطهه کاست  یروز ، ن روزیا: ران و جهان گفتیارگران اکو  یآزاد

  .ندیکار مکه ک یانسان، رده استکاعالم  ین عنوان روز همبستگیه انسان در خور اکاست  یشتند و روز ک

او  یادیا و ایکه آمرکاست  یشور ما مساله توطئه گسرتدهاکل مهم امروز یاز مسا : یکیافزود صدربنی

ت یه دشمنان استقالل و موجودکرفت یرفتم گامن منیمن به خوزستان م یده بودند وقتیران چیدر ا

توطئه  یکه کد یرس یده باشند در خوزستان اطالعاتیوطن ما د یرا برا ین خواب آشفتهایمستقل ما چن

ن توطئه یاز ابعاد ا یشرت یبه تهران بازگشتم اطالعات ب یوقت ەانددیومت چکن بردن حیاز ب یع برایوس

ان مسلامن خصوصاً مردم مانع یدانشجو یار یو  کمکم و با یشد ما با رسعت وارد عمل شدبر ما معلوم 

رشان ینظیشهامت و شجاعت ب یردستان را با جانباز کر ما توطئه یاز توطئه شدند رسبازان و پاسداران دل

از  یم عنارص یردکمردم آرامش را حفظ  یار که ما به خواست خدا و همکستند پس از آن کدر هم ش

 یه با اطالعاتکآورد  یو اطالعات ش من آمدیارس عرفات پیش فرستاده یر شدند دو روز پیان دستگگر وطئهت
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خواهد به یا میکه آمرکرد یکن میت از ایاکداشت و ح یم سازگار یشور به دست آوردکه ما در ک

خود به وجود آورد و  یادیا یران برایدر ا یران ادامه دهد و منطقه آزادیش در ایخو ینظام توطئەهای

ن برنامه را یند اکت بیشور هداکمختلف  یترور و وحشت را در شهرها یاتین قسمت منطقه عملیدر ا

ت انبود ین جمعینند اما حضور اکران اجرا یدر ا آینده یاەهخواهند در روزها و هفتیو م ەاندکردرها ن

ه حافظ کم ید بگویبا. پاسخ توطئه آنهاست یایشور خود گوک یدانهایدان و متام مردم در مین میدر ا

ن یز و این احساسات شورانگیند اکت خود را حفظ یتواند امنیه مکن ملت است یت خود مردمند و ایامن

 یبرا یه دشمنک یسخت یه در روزهاکدانند یبدهد مردم ما م ید درس عربتیامنند به آنها بایاجتامع ب

خود  یتیمسلح و امن یشور در سازمانهاک یشرت باشد و رهرب یر بد انجام امو یورند باآ میآنها به وجود 

دشمن در هم  ایتوطئهنند متام ک یرو یپ یقو  یرهرب  یکروها از ین نیند تا اکدا یع پیت وسیمکحا

  .ستندکش

 

  حمله به پادگانها

حزب ه از یردند و اعالمکشب به من مراجعه یپر: رد افزودکخطاب به خواهران و برادران  صدربنی

من گفتم با آنها . میخواهیماده را م 6م و ینیکه ما آتشبس را اعالم م. کردستان انتشار دادندکرات کدم

ساعت از دو سو به پادگان ارتش در بانه  یکنها گرفته شود به فاصله ینانها و تضمیصحبت بشود و اطم

رسبازان و افرسان و پاسداران  البته. ب بودهیا قصد فریوجود ندارد و  یرو یا پیحمله آورد و معلوم شد 

خورند یب منیب نخوردند و فریفر، دندیجنگیردستان مکشورشان در که به خاطر وحدت ک یسانکو همه 

ت یه خود دشمنان موجودک یا اخبار و اطالعاتەهیاعالم ینند ما از رو یکت عمل میو قاطع یآنها با استوار 

م و ین توطئه را بر هم زدیم و ایستادیما استوار ا. دارنده آنها قصد توطئه کم یدیردند فهمیکما انتشار م

ن مدت یگذرد و در ایا مەهن گرو یت ایمکن توطئه و حایماه از ا 15ه کردستان که مردم کم یدواریام

 کنیند و مردم آن سامان آب خوش از گلو فرو بربند اکومت که درآنخطه اراده مردم حک ەاندمجال نداد
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است و  یومت اسالمکومت ما حکه حکنند یشان برسند و ببیبه آمال و آرزوهات بتوانند یه امنیدر سا

  .ندیکبه عهد خود وفا م

تحت فشار و انواع ظلمها  یخیم شام در گذشته تاریندار ییچ قصد سویه من هکد یرد من بدانکبرادران 

  .میبگذارم به جراحات شام مرهم یرد و ما بتوانیان پذین فشارها پایه اکم یدواریام. دیبود

ندگان ید با انتخابات آزاد منایم و شام بتوانیرا برطرف ساز یر فقر و ناامنیم و ساینکشام را درمان  یدردها

نار کم مردم آنجا در یدوارینشد و ام یاسالم یز توطئه بر ضد جمهور کردستان مر . کدینکخود را انتخاب 

  .نندکدفاع  یاسالم یستند و از جمهور یران بایهم در رسارس ا

 ایکآمر ینظام توطئەهای

مسلح و پاسداران  یروهایآنچه ارتش و ن: رد و افزودکا اشاره یکآمر ینظام توطئەهایبه  صدربنی یآقا

م یردکارتش را دگرگون  یبود ما با دارو و درمان اعتامد روح یاعتامدیرده بود سوءظن و بکما را ضعف 

ه امروز کم ین داریق. یدوباره انسجام خود را به دست آورده انسجام خود را از دست داده بود ک یارتش

 یارتش توانا برای، د سازمان ارتشیم و با تجدینیکه به وعده خود عمل مکدانند یمسلح م یروهایافراد ن

  .میورآ میشور به وجود ک یدفاع از همه نهادها

 یاسالم یاز ارتش جمهور م شام یدار و مراقب هستیه بکد یشام خواهران و برادران من مطمنئ باش

دشمن  یخود را آماده آماج گلولها سینەهایه پاسداران انقالب کد ید شام مطمنئ باشید دیانت نخواهیخ

د ینکاز سوءظن اظهار ن یچ عالمتین هیآنان در برابر دشمن خم نخواهد شد بنابرا یاما رسها ەاندکرد

ه آماده در هم کت کر نقاط مملیچه در سار اسالم و چه در خوزستان و بلوچستان و یبه فرزدان دل

  .دینگه دار یهن قو یدفاع از م یآنان را برا ید و دلهاینکا هستند اعتامد یکآمر توطئەهایسنت کش

د یو تهد ەاندنفر را به گروگان گرفت 20دشمن در سفارت ما در انگلستان  یادیبرادران و خواهران ا

 ین ملت بهایم اید بگویرد باکم آنها سفارت ما را منفجر خواهند ینکرا آزاد ن گرتوطئه 91اگر ما  ەاندکرد
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شهادت برادران خود را در  ەایمن ما آمادیبنابرا. گذاردیر منیدر اراده ما تاث یچ مسالهایداده و ه ینیسنگ

  .م شدیم آنان نخواهیتسل یم ولیریانگلسستان بپذ

 کارخانەهاازمند است در یشام ن یبازوان تواناران به یامروز ا: ارگران اظهار داشتکخطاب به  صدربنی

ز امروز استقرار یارگران عز. کندکدشمن را در هم بش ید توطئه اقتصادین بازوان توانا بایا مزرعەهاو 

ش یرا از پ یلکد و هرگونه مشیش دهید را افزایار و بازوان توانا شام بسته است تولک یروهایران به نیا

  .دید برداریتول یپا

ق خود و دولت یاست آمدهام تا احرتام عم یارگر که شهر سنت کمن امروز به اصفهان : افزود صدربنی

ارگران و کهمه  جمهوررییسه من خود را کم ینم و بگوکشور اظهار کارگران کرا به  یاسالم یجمهور 

خ شهادت دهد یه تارکنند و بگذارند کت یه مرا حامکدانم و از آنها بخواهم یشان مکدهقانان و زحمت

 یکدست اسلحه و به  یکد به یبا یونیلیم 20امروز ارتش . شان استکزحمت یجمهور ی، ن جمهور یه اک

  .برسد یروز یران به پیرد تا ایار در دست گکدست داس و ابزار 

ن لحظات یشور را تحت زعامت امام امت در اک یر اداره رهرب یت خطیرد من مسوولکاضافه  صدربنی

نم و کشیدر هم م یاسالم یرا بر ضد جمهور  ایتوطئهت هر جا هر یو با قاطع امگرفتهر بر عهده یخط

ها را تحمل یسخت. دهدید مین احساسات و اراده استوار شام به ما امیا. دینیکت میه از من حامکمطمئنم 

  .میرهنمون ساز یروز یپ یران را به سو ینم و اکیب

 ین مراسم از سو یافت در ایان ید مردم اصفهان پایشد ن ابراز احساساتآ میدر  جمهوررییسسخنان 

ن قطعنامه به یاز ا یدر بخش. ماده قرائت شد 18در  ایقطعنامهار گران اصفهان ک یانجمن اسالم

ه کشگام هستند اخطار شده است یب و آشوب پیشور در تخرکه در کو ضدانقالب  گرتوطئه یاەهگرو 

شاند کرا به اعتصاب ب کارخانەهاا و ەهارگاکارگران کارگر هرگز اجازه نخواهد داد تحت پوشش از کطبقه 

  .برگرداندەی و نظام شاهنشا یهدار یوغ نظام رسمایر یارگر را دوباره زکو طبقه 
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 جمهوررییسالت استان اصفهان با حضور کل و مشیه مساکست کیهان از اصفهان حاکیگزارش خربنگار 

 یرت صلواتکن جلسه د یدر ا. قرار گرفت یافت مورد بررسیب یه در باشگاه افرسان ترتک یادر جلسه

رد و آن را شهر کدر اصفهان اشاره  یر آ میه یل شوراهاکیبه تش یمل یاصفهان در مجلس شورا آیندهمن

  .ل شده استکیشورا در محالت مختلف اصفهان تش 200نون کشوراها خواند و گفت تا

 یخادم اللهآیتبا  یمدت یبه باشگاه افرسان و  جمهوررییسهان پس از ورود کیبرابر گزارش خربنگار 

 ین عراقیاز اردوگاه معلود صدربنیرت کن گزارش د یبر اساس هم. ردکه اصفهان گفتگو یس حوزه علمییر

ز توپخانه و کمر  ن ازیهمچن جمهوررییسراد داشت یا یآنها سخنان یرد و براکدار یز دیدر اصفهان ن

 . ن گذاشتآ میالت خود را با او در کز مشکن مر یرد و رسبازان و پرسنل اکدار یز دیاصفهان ن یهاکموش

 (20/2/1359هانکی)

 

 

 ماموریت ابوشیف از سوی رییس جمهوری در سنندج

رفته  ت داد به سنندجیف ماموریروز به ابوشیران دیا یاسالم یس جمهور ییصدر ر یرت ابوالحسن بنکد 

  :ن شح استیبه ا، تیم مامورکمنت ح. ن شهر نظارت داشته باشدیا یبر امور جار 

 

 یبسمه تعال

ر یناظر بر امور ز، در سنندج یس جمهور ییر آیندهشود بعنوان منیت داده میف ماموریبه برادر ابوش

  :باشد
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رفع  -2. و قاطع آنها قیدق یات و اجرایمسلح از لحاظ طرح عمل یروهاین نآ میامل ک یهامهنگ -1

عمل  یه زشتکنیاز ا یر یجلوگ -3. به وقوف رهنمود قرآن یمبودها از لحاظ مهامت و مواد غذائک یفور 

پناه در هر چه  یبه مردم ب کمک -4. ز بشودیت و اعامل خشونت آمیعنارص ضد انقالب موجب عصبان

اسخ به توقعات مردم خود را به خواهران دولت بتواند با پ، ه پس از استقرار نظمکاز دارند تا بلیبدان ن

 یمسلح جمهور  یروهایل نکو فرمانده  یس جمهور ییر. ندک یاز زبان خودشان معرف، ردکوبرادران 

 . صدر یرت ابوالحسن بنکران د یا یاسالم

 (22/2/1359)اطالعات

 

  .ای در کردستان شدماده 6فروهر مأمور اجرای طرح 

، رانیا یاسالم یجمهور  یامیبا صدا و س یشورمان در گفتگوئک یجمهور س ییر، صدر یرت ابوالحسن بنکد 

ران و یا به ایکآمر یتجاوز نظام یر پاسداران و ارتش در سنندج و چگونگیاخ یروز یح پیضمن ترش

 یس جمهور ییر. ردکردستان اعالم ک یروز جمعه را به عنوان روز شهدای، الت اقتصادکن مشیهمچن

 یروز ینم پکیمن گامن م»: ردستان در آن گفتکپاسداران ارتش در سنندج و نقش مردم  یروز یدرمورد پ

 یهائیزات و سنگر بندیآنها با وجود تجه یوقت. ەاندردستان بدست آوردکرا خود مردم سنندج و  یاساس

مردم در ه کرساند می ن رایا، ندکیسقوط م، رده بودندکل یتبد یه شهر را به دژ کنیرده بودند و اکه ک

مردم  یبرا یدل، دانندیه خود را مدافع مردم مک یسانکه ک ەانددینجا رسیص و انتخاب به این تشخیا

ه ما با ک یواال شهر ، نند و بروندکه رها کشوند ینها مجبور میا، دینجا رسیار به اک یسوزانند و وقت یمن

 ین زودیبه ا، ل خود مردمیمتا یمنها، به آن بخورد یچ صدمه اساسید هیم نبایت متام گفته بودیقاطع

ه ما آنجا کند چون یگوینها راست منیه اکدند یت قاطع مردم سنندج فهمیرثکقابل آزاد شدن نبود و ا

ه کردند کا به من تلفن یکالبته امروز از خود امر. ردندکل ینها جنگ را تحمیم و خود ایقصد جنگ نداشت

ردها و ک یند و برایآمیی ائیکآمر یوپرتهایکشود هلیعلوم مرون افتاده و میه از پرده بیدر آنجا قض
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 یکه مسوول کهم  یسک یکگفتند . ردندکل یرا تحم یجنگ یکنها یا. ورندآ می گر اسلحهید یجاها

ل یرا تحم یجنگ. رده استکن جنگ افروزان اعرتاض یداده و به اای هیدر شهر سقز است اعالم یحزب

ه کن روش ین جنگ هم ما ایشگام و در ایم و نه پیل بودیچ وجه نه مایهن جنگ به یو ما به ا ەاندکرد

ش یشود در پینه مکیم و موجب ینکیم و خراب میزنمی حتام، ه با عجله و شتابکردند کیال میآنها خ

البته . به حداقل برسد یه خرابکد یریش بگیرا در پای هیرو، املقدور یه شام حتکم یم و گفتینگرفت

د و توپ یزیشهر مبب نر ینباشدو شام از باال  یچ خرابیه، ل به سنگر شدهیه تبدک یدر شهر شود یمن

مرت کبه مردم  یول، شودیشرت میما ب یالبته تعداد شهدا. د و تن به تنیریه دور شهر را بگکد بلیهم نزن

. اد بردمیرنج ز، ه به زن و بچه مردم صدمه بخوردکن است که ممکنیرسد و من روزها از امی بیآس

  .نندکخود دفاع  یرا بدانند و خودشان از آزاد ید قدر آزادیحاال آن شهر آزاد شده و با

 

 یاماده 6طرح 

وضع و نه به لحاظ عالقه به  یسخت یردم براکن عنوان یمن خود را داوطلب ا» : افزود یس جمهور ییر

ت یانسان اگر در خودش صالح، ت سختین وضعیه حق با من بوده و در اکو زمان گفت . ن عنوانیا

 یکوجب و  یکه یبه تجز یه من راضکدر هامن وقت گفتم  یول. ندکد خود را عرضه یبا، داندیم

هنوز . ردمکنطور هم عمل یستم و همیت دولت در آنجا نباشد نیمکه حاکنیران و ایا کرسانگشت از خا

، شورکه غرب یصحرا و در ناح منکه تر یما در ناح، رده و بحمدالله کار خودش را شوع نکمجلس 

م یدواریم و امیشد یکا نزدیم یا موفق شدیت دولت یمکردستان به استقرار مجدد حاکخصوصاً استان 

ه مردم هر کلمه ک یاسالم یبه معنا ین منافات دارد با خودمختار یا ایآ. مینکت را مستقر یمکن حایه اک

با ، شنهاد شده بودیه پکرا  یامنافات ندارد و شش مادهن یبه نظر ما نه ا. نندک یخودشان را تصد، محل

آن را  یط اجرایند و شاکب ین را تعقیه اکم یردکفروهر را هم مسوول  یم و آقایرفتیاصالحات آن پذ

. ردکم یخودمان عمل خواه یاەهه ما به وعدکتوانند مطمنئ باشند می ردستانکمردم . اوردیفراهم ب
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ا پس فردا یم بالفاصله از فردا یدواریم و عمران آنجا را هم امیعمران آنجا گذاشت یهم برا یالنکبودجه 

فه دارند و یدر آنجا وظ، ن دولتیم و مسوولینکیاگر بار آمده است جربان م یهائیم و خرابینکشوع 

 یلیخ، ه امروز به من دادندک یها طبق گزارشیخوشبختانه خراب. ها دارندیجربان خراب یبودجه هم برا

ا است ەهن گرو یه ایت از ناحیماند حسن نمی هکپس آنچه . شدیه ابتدا حدس زده مکمرت از آن است ک

 یت عامل خارجکتضاد بدون مشار ی، و واقع یاز نظر علم. ستندیت قائل نیخودشان حسن ن یه براک

از  یخون چیرد هکیدخالت من یاگر عامل خارج، ردستانکن در یبنابرا، دیآ یده بوجود منیپد یکدر 

نها به مردم دروغ یا، نندکخواهند عمل یه مکردستان هستند کدر  یسانکپس اگر . شدیخته منیر یدماغ

ر یا غیسوزانند تا دولت عراق می مرت توجه داردو دلکردستان کند دولت به مردم یه اگر بگوکند یگویم

 یبدهند و درحد یمردم به آنها را، نندکغ ین مردم بروندو تبلآ ین و مبیا را بگذارند زمەهپس اسلح. عراق

  .«رندیارها را در دست بگکار یند اختکین میه قانون معک

 

 طرح بسنت مرز

م شده و ما ین طرح تنظیا. مید به اجرا بگذاریبسنت مرز با یبرا یطرح یکما : افزود یس جمهور ییر

ه ک یه هر باز کنیر بار ایم و ما زینکیت عمل میه ما با قاطعکنها بدانند یردستان اکه در کم یمنتظر بود

و  یاردانکد از شهامت ینجا بایدر ا»: افزود یس جمهور ییر« . . میرویمن، اورندیآنها دلشان خواست درب

ت قابل یو شهامت و قاطع یه با دالور کرد کن و پاسداران و خود مردم آ مینظا، رسبازان یسلحشور 

ه کست ینطور نیرد و اک یسپاسگزار ، ردندکال مردم را آسوده یردند و خکو مقاومت  یستادگیا یسیتقد

شور از راه کل یم تا مساید داریل شدیه متاکم یم نشان بدهیخواستیه ما مکست بلیف نیدولت ضع

، آنها یرد و شهداک یامنه سپاسگزار ید از آنها صمیرنو بایاز ا. گفت و شنود و صلح و تفاهم حل بشود

نم و از همه مردم از امئه کیردستان اعالم مک یو من روز جمعه را روز شهدا ران هستندیاسالم ا یشهدا
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 یه قربانکردستان ک ین روز از شهدایه در اکنم کیا در همه شهرها دعوت مەهجامعت و امام جمع

  .رد ارج بگذارندکر یرد و غکاز  ەاندا شدەهن توطئیا

 

 ایکآمر یدخالت نظام

ه چرا ارتش که مردم ناراحت هستند کنیران و ایا به ایکر آمریاخ یدر مورد دخالت نظام یس جمهور ییر

در  یا مبادا عواملیند و کدا یپەی ن مساله آگایه زودتر از اکداشته باشد ەی د از خودش آنقدر آگینبا

ع اگر تنها در ینگونه وقایا»: ند گفتکیم یار کا همیکبا عوامل آمر ینیرزمیه به طور زکارتش هستند 

م چرا مطلع یه دارک یروهائیا و نەهتیمکه چرا ارتش و پاسداران و کم یگفتیداد میم یشور ما رو ک

اً یا برابر است و ثانەهاو د یهاییدر مقابل توانا یبرش  یهایناتوان. ن مساله واقع شده استیه اکنشدند 

ه کنیم سابق سازمان داده شده و ایدر زمان رژه کم و ارتش هم یردکار نکه ما ابتکره را ین رادارها و غیا

دانستند یم آنها میردیکآنها را هم عوض م یم و اگر ما جاینها را هم ما سازمان ندادیا، جا باشدکرادار 

 پس آنها. است یبیخودفر، میر بدهییآنها را تغ یه جاکنند و اگر کعبور  ییاەهه از چه فاصلک

 ەاندگفت، ەاندکرد یات هم بررسین هیچند. نندیدر شوند و در آنجا بنش یر یوکتوانستند از آن راه می

دستگاه را ، رمانکدر فرودگاه  یرده و متصدکده و گزارش یهم شن یبوده است و مسوول یهائه غفلتک

 یم دستهائییه بگوکنیا ین غفلت بوده ولیبنابرا. ده استیر اطالع رسیجه به ما دیرده و در نتکخاموش 

 م اگر شبید بگویدر مورد مبباران هم با. ستیح نیصح، رده استکیم کزها را تدار ین چیه اکبوده 

. میم و با آنها ساختید خود ما رفتیگفتید؟ حتامً میگفتیبردند شام چه میوپرتها را میکمدند و هلآ می

ه اگر کن بود یام یمخالف آن بود و ب ییروه هوایه فرمانده نیکدرحال. م را داشتین بیستاد ارتش ا یول

شرت یمردم چند برابر ب یآنوقت نگران، میم دار، کمقابله یبرا یه ما توانائک 12آنها شب بعد از ساعت 

. است یبیخودفر، ران جاسوس ندارندیها در ایائیکم آمرییه بگوکنیا»: افزود یس جمهور ییر. «شدیم

 یسک یکا یکن امروز صبح از آمریافزود هم یس جمهور ییر. نجا و آنجا هستیپس حتامً عنارص آنها ا



 
102 

 ەاندکرداده یپ ینها در مناطقیرا ا یائیکآمر 96ه : کرد وگفتکمبن تلفن ، افته بودیدست  یه به اطالعاتک

. اورندیران بوجود بیا یدر شهرها یهائینند و شلوغکب یهائیارکگر خرابیو قرار است تا دو هفته د

ا یکه سالها در آمرک یرانیا 19هم اسلحه آورده است و ردها ک یآمده و برا یار یوپرت به بختیکدوهل

ت یت امنیه مسوولک ینها اطالعات است و مقاماتیا. ارکن یا یاجرا یبرا، ەاندران شدیروانه ا، ەاندبود

اده ید دنبال آن بروند و آنرا پیبا، نندکب یرو یطبق موافقت امام پ یرهرب  یکد از یشور را دارند و حاال باک

ست یآن ن یمعنا یول، مینک یم خنثیاز آنها را نتوان یه ما مقدار کن است کالبته مم. ندیمنا یرده و خنثک

. است با جاسوس یل ارتش مساو که کله قرار داد و گفت یشود وسین را منیاما ا. میستیه ما دنبال آن نک

جنگد و  ید منبه وطن خودش عالقه نداشته باش یسکجنگد و اگر یردستان مکدر  یار کارتش با فدا، نه

 یم برایدار یه دالئلکم بلیسلب اعتامد از ارتش ندار یبرا یلیصداقت او است و ما دل کمح، ن خودیا

  .اعتامد به ارتش

 

 

 د سازمان ارتشیتجد

بود  یسازمان، سازمان ارتش»: رد و گفتکد سازمان ارتش اشاره یتجد یسپس به طرحها یس جمهور ییر

 یوقت. ردکیدادند اجرا میه به او مک یدستور  یستیبایگرفت میقرار م یدر محل یسکه اگر در آنجا ک

پا فراتر نگذاشت و اعتقاد افرس ورسباز  یه از حدود قانونکبود  یدولت، دولت ، ن سازمان بر هم خوردیا

م و ین خط برویا ید رو ینخواهد بود و ما با یالبته خطر . استوار شد یاسالم یو درجه دار به جمهور 

نند و ما با کق بید افرسان و رسبازان و درجه داران را تشوین سوءظنها دامن بزنند و باید به اینبامردم 

رت در ین بار قویچند، دیآمی بوجود یم و انشاءالله ارتشینکیه درون را دگرگون مکد سازمان است یتجد

  .«مهمرت یخدمت هدفها
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 یمسائل اقتصاد

: ن و تورم و حل آنها گفتکجامعه و مساله مس یمسائل اقتصاد نهیدر زم، ن گفتگویدر ا یس جمهور ییر

 یه انقالب ما در جهتکن است ین مستلزم ایو ا یاستقالل از سلطه خارج : یکینه داردیاقتصاد دو زم»

د ینکعمل  یار دولت در داخل و خارج وسعت داشته باشد و اگر طور کنه عمل و ابتیه زمکند کت کحر 

ت انداخنت کرسد به حر می د و قسمت دومیشویالت روبرو مکعتاً با مشید طبشام بسته باش یه دستهاک

ه گرفتار کنیما با همه ا. اد شودید زیت و تولیار داشته باشند و فعالکه مردم کنیا یبرا یرونق اقتصاد

غافل هم ، رسدمی مردم ین جنبه از زندگیدن به ایرس یبرا یمکم و وقت یهست یشبانه روز  توطئەهای

رد و عمل یگیم یامتیتصم، ار استکه مشغول کم یردکبحران درست  یته اقتصادیمک . یکمیستین

ست یحاال ن، بود یار یکب یهجوم برا، اول یه در روزهاکه آنطور کد ینیب، میشده یرونق اقتصاد. ندکیم

د هم یش تولیه افزاکست بلید نیمبود تولکت وجود دارد و نه تنها یپس فعال. ب استآ میکامن یو س

 . «هست

 (25/2/1359)اطالعات

 

  .دهدرییس جمهور در اجتامع منازگزاران تربیز: خون شهدای کردستان به من فرمان ایستادگی می

  .کنیممذاکره منی ەاندما با کسانی که اسلحه به دست گرفت

  .جمهوری اسالمی جمهوری زحمتکشان است

ت کو با ش  یمدناللهآیتو به امامت  یس جمهور ییر، صدر یرت بنکروز با حضور د یمنازجمعه د -زیترب

. ز برگزار شدیشور و صدها هزار نفر از مردم تربکل ک یو فرمانده ژاندارمر  یجان شقیاستاندار آذربا

رامون یپ، ز برگزار شدیترب« ینیامام خم»دان یه در مکران قبل از اقامه مناز جمعه یا یس جمهور ییر

، دیروح آن مجاهد شه یشاد یآن برا یمنود و ط یسخرنان یعتیش یرت علکد د یسالروز هجرت معلم شه
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 اتیآنچه به انسان ح»: صدر سپس گفت یرت بنکد . وت با قرائت حمد و سوره اعالم منودکقه سیدق یک

استوار باشد  یت انسانکت و حر یت و فعالیه اصول انسانیبر پا یه وقتکر است کنش و تفیب، بخشدمی

آنچه امروز ، ستیو غفلت و استبداد ن یتن دادن به خوار  یزندگ، ستیخاموش ن یزندگ، ابدیی میزندگ

 وخون کت ما بر خایمکانقالب و استقالل و اساس حا یبقا یدان ما برایشه یرا با زندگ یعتیش یزندگ

زد یمآ میرد و فارس و عرب مادر کو  که در عمل رسباز و پاسدار و تر ک یآن شور ، زنندمی غلطند گرهمی

، مینک یزندگ یو برادر  یدر برابر ، مینک یزندگ یگر یب دیه به ترتکم یردکه ما انقالب کن است یگر نه ام

: رد و گفتکردستان اشاره کصدر سپس به مسائل  یرت بنکد . «مینک یو استقالل و اسالم زندگ یدر آزاد

، ردستانکند در یتا بگو، ار بردندکه دشمنان ما بک یوششکست و با همه کها را شانقالب ما مرز تعصب»

و استبداد  یفر و وابستگکو اسالم با  یاستقالل و آزاد، ردستانکدر ، موفق نشدند، جنگدی میعه با سنیش

ه کمسلامن  یردهاکپاسداران و ، افرسان، رسبازان، دانیامروز مبناسبت روز شه. روبرو شد و روبروست

شود و آنها در وجود ملت بزرگ ما زنده یدر وجود آنها زنده م یعتیش، ەاندستمگران شد یقربان

ه در آنجا بدن تو را قطعه قطعه کافرسان ای ،ن ملت برجاست شام رسبازان و پاسدارانیتا ا، شوندیم

دان شف یودر م یشو یم« حر»ن انقالب یا یو برا یجمهور  یتو برا، ها انداختندردند و در برابر سگک

ران یا یندگیه روح تو آزاد مباند و تو با پاک یر یپذمی و یر یمی میو با چنان دالور  یر یمیو افتخار م

  .یدار مبانیپا

 

 بانه یساز کفرمان پا

ه با متام قوا بجنگند کن است یه فرمان من به آنها اکبشنوند ، جنگندمی در بانه کنیه اکر ما یرسبازان دل

 یشام فرمان ین براید و فرمانده شام جز اینک کمفسدان پارا از وجود « بانه»د یشام با، روز شوندیتا پ

ه ضد انقالب و دشمنان استقالل ما به اسلحه ک ییهمه پاسداران و رسبازان و افرسان در هر جا، ندارد

 یز جاسوسکاز مرا یکیه در ک یدر سند. نندکن اسلحه را خاموش یه اکمؤظف هستند ، دست بزنند
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تلخ  یاەهه تجربکد ینک یده شده سعیدن اوضاع به سابق دیبازگردان یبدست آمده نقشه دشمن برا

 ان دارند ویب یان آزادکام ین جمهور یدر ا، دانندیه خود را صالح مک ییآنها. دینکرار نکگذشته را ت

شان کزحمت یجمهور ی، ن جمهور یا. بدهند و داوطلب شوند یرا، نندکت کآزاد ش  یهاتوانند در بحثمی

ار آنها نشان دهنده خدمت به کن یا. ستندیبا اسلحه با ین جمهور یه در برابر اکست ین یلیاست و دل

ه کم یگوینان متام میمن با اطم، دیدین خواست ملت را نشنین انقالب است و اگر هم شام ایدشمنان ا

گذشته را م چامقداران چپ و راست اقدامات یم و اجازه دهینکرار کگذشته را ت یهام درسیما بنا ندار

ت یمکم حایم شد و چنانچه تا بحال نشان دادیخواه ین جمهور یپاسدار ا، ت متامیما با قاطع. نندکرار کت

  .ردکم یشور برقرار خواهک یرا در همه جا یدولت جمهور 

 

 زمان یهاابوجهل

و  روفونیکن مید ایاگر حرف حساب دار»: رد و گفتکصدر سپس به مساله اخاللگران اشاره  یرت بنکد 

د و اسلحه ید و برچسب بزنیسید دروغ و تهمت بنویه بروکنیا یبجا، ون و مطبوعاتیزیو و تلویراد

 یهاه شام ابوجهلکد ید بدانیامدیم و اگر نینکد بحث یائید بیگوئیاگر راست م، دینکد و توطئه یریبگ

و هم مرگ تن ، رکشه و فیرسنوشتشان هم مرگ در قلمرو اند، ن زمانیا یهاد و ابوجهلیزمان هست

ن یاز ا، دین بگذاریم اگر چامق را زمیبه شام گفت ەایمبحث آماد یما برا» : صدر افزود یرت بنکد ». «است

 ه چامق به دستکد یهستند و شام هستەی ها حزب اللنیر ایخ. چامق برنخواهد داشت یسکطرف 

ن یرده بود؟ اکپر  ، کیدانشگاه را از چامق یم اتاقهایگفت، دیزنمی د و اجتامعات ما را به همییآمی

مردم را به  یاەهرده بودند و خانکل یسنندج را به سنگر تبد یابانهایه خکرد کر یدخرت و پرس غ یجوانها

 ەایمه آمادکم یم و به شام گفتیما آمد یه بود؟ وقتکار ، کرده بودندکل یرده و به سنگر تبدکزور ترصف 

ه در ک کیط آزاد و پایمح یکد و در ین بگذاریه اسلحه را بر زمکدارد  یعشام چه مان، میریحق را بپذ

، ەانددیشکا را ەهه آن نقشک یائیکآن اربابان آمر، دید بدانیشام با. دینک یزندگ، ر استینظ یا بیدن
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 ییها آنهاراست، میه مسلامنکم یما هست یآن چپ واقع، ستیا نیس در دنکچیاز ما هتر ه چپکبدانند 

خواهند یه مکها مسلامن، گریا از آن ابرقدرت دیبرند و می ن نظر از ابرقدرت فرمانیا ازایه کهستند 

ردستان و در که در کنها هستند یا ایکر سلطه ابرقدرت آمریو نه ز یباشد و نه غرب ینظام جهان نه شق

  .نندکیردند و مکت کعنارص ش  توطئەهایران در یمتام ا

 

 وارث خون شهدا

ه کشام ، م شدیروز خواهیما پ، روممی شوم و نه عقبیم میمن نه تسل»: ردکاضافه  یس جمهور ییر

 یدانیه ما وارث خون شهکد یبدان، دینکنسل جوان را متزلزل  یه قو یروح یعه ساز ید با شایخواهیم

در مقابل دهد و من ین است به من فرمان مقاومت میزم یرو « بانه»ه در پادگان ک یم و آن بدنیهست

ران و یت و استقالل ایموجود یه آن رسباز و آن افرس براکم یم؟ و بدانینباش یچرا انقالب، ن مسائلیا

، دیاه اسلحه بدست گرفتهک ییشام، نیبنابرا. ش خواهد رفتیف پکن ملت جان بر یت ایمکاستقرار حا

نخواهد شد و با  یرحمن پس به شام ید از اید بدانیه باکن اخطار است ین فرصت و آخرین آخریا

به شام  یس جمهور ییمن به عنوان ر. م داشتیبر خواه یاسالم یجمهور  یش پایت شام را از پیقاطع

، میستیندازد بایاستقالل ما را به خطر بی، ه بخواهد به هر صورتک یتوطئەهاید در برابر همه یم بایگویم

به . و تحمل است یو بردبار  یازندگو س یروش اسالم، است یاخوت و سازندگی، روش ما روش برادر 

رده کنەی چ گنایه هک یملت انقالب یکد به محبت و دامن یردستان اسلحه بدست گرفته اکه در کشام 

 یبرادر  ین بگذارد و بسو یه اسلحه را بر زمک یدست، ملت با محبت و با عاطفه است، ن ملتیا، دیبرگرد

ران یم خواند و با هم اید خواهیرسود توح، رانیفرشده خواهد شد و در رسارس ا ین دست به گرمیا، رود

ن توطئه گران یا، دیروز شویم و گرنه اگر شام پیستیا باەهن توطئید در برابر ایما با. م ساختیرا خواه

  .«شوندیروز میو ابرقدرتها پ
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 ره با افراد مسلح هرگزکمذا

م از شهدا یم و بگوئیم به شام پند و اندرز بدهیخواهیما م »: ردها گفتکصدر خطاب به  یرت بنکد 

دو از ینکشم ، فتندآ میو خون  که به خاکرد کر یرد و غکن فرزندان و زنان و مردان ید و از اینکشم 

 یما است من یما است و سنت فرهنگ یه روش اسالمکرا  یچرا روش برادر . دینکشم  ین ملت انقالبیا

 یز ین چیچ چنیه، میشویم مید ما تسلیاسلحه به دست گرفت یبه شام گفته است وقت یسکچه ، ردیپذ

ن یه اکما آنچه را . میریپذ یرا من یز یچ چیم و هینکیاست گفتگو من یسکما تا اسلحه به دست ، ستین

م یبگوئم نه یتوان یمن، خواهندیالن و مازندران میگ، خراسان، رمان، کخوزستان، ردستان، کجانیملت آذربا

م یتوان یم و منیخواهیند منکب ین ملت تصویه اکن یر از ایرا غ یز یم و چین ملت هستیرا منتخب ایز

به توسعه ی، اسیهم از نظر س، اەهالت و توطئکن همه مشیماه با ا 3د در مدت ینیشام بب. میبخواه

ه است و ما ردستان از دست رفتکگفتند یم، میموفق شد یاسالم یت دولت جمهور یمکدامنه حا

رد مادر آنجا استان خودشان را از دست کبرادران مسلامن . میردستان اعتامد دارکم به مردم یگفتیم

د با وجود محارصه ینیبمی م ویندازیم براه بیتوانمی ه اقتصاد راکم یگفت. زورگوها بدر خواهند آورد

خود  یارهاکن توطئه گران دست از یم و اگر ایازەاندارها را راکم یما توانستی، و توطئه داخل یخارج

ر قابل قبول را از یغ یهایم نا برابر یتوانمی ما، آنرا بدست آورد یران آمادگیا یاسیط سیبردارند و مح

ان یران در پایا یس جمهور ییر، صدر یرت بنکد . «میاوریبوجود ب یرشو و مستقلیاقتصاد پ یکم و ین بربیب

به دست  یز یچ یامکجز نا ، بروند یه به راه دشمنک ییرد اما آنهاکتوان می ارکهمه  یبا دوست»: گفت

 . «م شدیروز خواهیا پەهران استوار است و بخواست خدا در همه صحنینخواهند آورد و اراده ملت ا

 (27/2/1359)اطالعات
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  .اخیر در کشور برداشت ایەهتوطئپرده از  جمهوررییسطی سخنانی در اهواز، 

ن شهر یدر اجتامع منازگزاران اهواز وارد ا یراد سخرنانیا یروز گذنشته برا صدربنیرت ابوالحسن کاهواز د 

 یردستان و شهرهاکن در یخون یهایریه موجب درگکرا  یاناتیجر یساعت سخرنان یک یشد و ط

  .شور خواندکن حوادث را توطئه ابرقدرتها در داخل یرد و اکح یترش، ا شدەهدانشگا

رات گفت کاز حزب دم یات نظامیرات خود با هکسخنان خود با اشاره به مذا یدر ابتدا صدربنیرت کد 

و و یه باشگاه افرسان و رادکن طور قرار شد ینند اکه یقرار شد پاسداران انقالب سنندج را تخل یوقت

شود و قرار ندگان مردم از جانب قشون در دست گرفته یون و فرودگاه سنندج به در خواست منایزیتلو

گفت  که سپاه پاسداران شهر سنندج را تر کدر شهر نباشد اما در هامن روز  یمسلح یرو یچ نیشد ه

ل حزب یضمن اشاره به ابراز متا صدربنی یآقا. ردندکمسلح به شهر آمدند و شهر را اشغال  یاەهگرو 

 یشنهادیاصل پ 6در  ه اصالحاتکرد پس ازآن کاضافه  یمادها 6رات و گفتگو و طرح کرات به مذاکدم

پس ، اصل را قبول ندارد و جواب دادند 6ن یومله اکه گروه کبعد گفتند ، رفتمیانجام گرفت و منآن را پذ

ا ین قضایبعد از ا. ستیشود حرف نید تا معلوم شود آنچه مینکالتتان را حل کن خودتان مشیخود ب

ن یحمله ا، ه او در مرزها گرفتک یز یدآمیافه تهدین در عراق و قیم صدامحسیز رژیدآمیات تهدیجنا

ل کتواند مشیو گفت م ش من آمدیپ یرمانک یش آمد در آنوقت آقایمصلح در دره قاسملو پ یاەهگررو 

م بعث عراق الزم یبه رژ کمک یه نه براکند اما معلوم شد کار را بکن یگفتم ا. ندکرا از راه گفتگو حل 

رد ک یه ارتش وارد عمل شد و آندره را طکن است ینند اکو ارتش ما حمله  یژاندارمر  یاەهدند پاسگاید

ن یم استفاده از زور آخریه معتقد بودکن یند ما محض اکه را ترصف یتوانست شهر اشنویه مکن یو با ا

ه خود مردم کم یه اعتقاد راسخ دارکبسته باشد و ازآنجا  یلکگر به ید یاەهرا یرد وقتکد یاست با یار ک

آنوقت . نندکار را نکن ینند گفتم اکوتاه کمسلح را از رس خود  یاەهن گرو یوم اه شید سایه باکهستند 

 یاەهن گرو یواحد ارتش در محارصه ا یکر گفت کرمانشاه فرمانده لشکاهواز بودم در ەی ه من راک

به اهواز آمدم  یاورد وقتیمسلح را بر رس عقل ب یاەهن گرو یه اکمسلح است و قرار شد از راه گفتگو بل
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ه داده است یردستان اعالمکرات که حزب دمکردند کن شهر از تهران به من تلفن یشب دوم اقامت در ا

ن تلگرام شام یند و خوب است به مناسبت اکشور دفاع ک یران از مرزهاینار ارتش اکه آماده است در ک

ه به کن یتا ا. ردکار را خواهم کن یا یه جواب دادم در موقع مقتض، کدینکاز رفتار آنان ب یر کتش یک

ردم و پس کو من به تهران مراجعت  ش خواهد آمدیا پەهدر دانشگا یمن خرب دادند مساله به موضوع

 یهایز قرار گرفت و اعالمید ما نییانقالب به اتفاق اتخاذ شد و مورد تا یم شورایه صبح جمعه تصمکاز آن 

س ستاد ییدر هامن روز ر. مختلف برقرار شود یدر شهرهاه روز شنبه آرامش کانتظار داشتم . صادر شد

به  یو خوب است اخطار  ەاندش من آمد و گفت جلو ورود ستون ارتش را به پادگان گرفتیز پیارتش ن

چرا : ست؟ گفته شدیبه پادگان ن یگر یا راه دیده شد آیپرس. نندکه راه را باز کد ینکمسلح ب یاەهن گرو یا

ه یو روح ەاندنها به خود گرفتیه اک یمن گفتم حالت. اد استیاحتامل تلفات زار پر خطر است و یاما بس

ردستان از کمردم  یار عمومکنه خود شام را در افیه زمکآن است  یبرا ەاندکرددا یه پکپرخاش و تجاوز 

ن است که سلطه خود را در منطقه ادامه دهند و تا ممکبل یر یجاد درگیخواهند با ایو م ەانددست داد

ت یرثکگفتند مردم سنندج در ایده بودند و مین عقیز بر این ینند و فرماندهان نظامکبرخورد اجتناب از 

ا را از ەهم خود مردم ش گرو یاورین گروه هستند و اگر ما مجال زد و خورد به وجود نیمخالف ا یقاطع

نباشد و معلوم باشد  یبهانهاچ یه قرار شد از راه خارج شهر به پادگان بروند تا هکنند یکوتاه مکرس خود 

رون شهر راه افتادند به طرف پادگان یاز ب یرا در منطقه ندارد آنها وقت یر یچ گونه درگیارتش قصد ه

ه کد شد ین ستون شهیردند و فرمانده اک یکآنها شل یمسلح راه را بر آنها بستند و به سو  یاەهن گرو یا

با . ا افتادەهآنها به دست گرو  ییمواد غذا یونهایامکنها ناچار به فرودگاه بازگشتند و در بازگشت یا

ش راه یشاپیا خود پەهره با گرو کفرماندار سنندج متاس گرفته شده بود و او قول داده بود پس از مذا

ند عذر خواست و کار را بکن یه قرار بود اکربد اما روز بعد یفتد و ستون را سامل به محل ارتش مآ می

ه از کن گروه ین قرار ایه از برخورد اجتناب شود اما از اکم یگرفتیمتاس م یدرپیگفت ناتوان است ما پ

داشت درست  یعیران به عهده گرفته است نقشه وسیروز اول انقالب نقش ستون پنجم ابرقدرتها را در ا

شام در شهر  یعه استعفایه شاکده یش من آمدند و گفتند خرب رسیدر هامن لحظات فرماندهان ارتش پ
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ا رفته و یه امام از دنکن است ینند اکپرایومله مکه ک یعهایده و گفتند در سنندج و اطراف آن شایچیپ

در هامن روز . عه در حال سقوط استین شاین ما بر اثر اآ میه نظایرده و روحکاستعفا  جمهوررییس

  .ەاندارتش حمله آورد یروهاینها در همه جا به نیه اکد یخرب رس

 یاەهدانشگا یه در هامن روز در همه شهرهاکد ینیبید مینکحاال اگر دقت : گفت صدربنی یآقا

داد  یهایراز اطالعیدانشگاه ش یانون استادان مرتقکن به وجود آمده و در هامن روز یخون یبرخوردها

با  کنیرده است اکد یخ را سفیه روز انحصارگران گذشته تارکم انحصارگر که دستگاه حاکنیبر ا یمبن

  .ردستان استکن قهرمانپرور یگر به رسزمیار تهاجم دکاش در یامهریارتش آر

ا و در ەههفته گذشته در دانشگا یکانات یح جریشورمان در ادامه ترشک جمهوررییس صدربنیرت کد 

ش در داخل یادیا و ایکمقابله با توطئه آمر یمردم برا یگر بر رضورت اتحاد و همبستگیردستان بار دک

ران یان هر چه زودتر از اگر توطئهمردم دست  یپارچگیکه با وحدت و کرد ک یدوار یاظهار امرد و کد کیتا

متاسفانه به . ابدین بازیاسالم راست یشربد اهداف انقالبیپ یشور آرامش و ثبات الزم را براکوتاه شود و ک

شان و یاه از کم ینکشورمان را چاپ ک جمهوررییسامل سخنان کم منت یم خرب نتوانستکعلت ترا

 . میخواهیخوانندگان پوزش م

 (28/2/1359هانکی)

 

 بنی صدر در همدان

ران در اجتامع یاز وز یانقالب و جمع یشورا یبه اتفاق اعضا، جمهوررییس صدربنیرت ابوالحسن کد 

سخنان ، رانیخطاب به ملت ا. افتیه در دانشگاه گرد آمده بودند حضور کاز مردم تهران  یر یثکگروه 

  :ن گفتین اجتامع چنیدر ا صدربنی. ردکراد یا یمهم
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ن اجتامع بزرگ ید و ایج شدین رسعت بسیه با اکز! درود به شام ملت مسلامن یخواهران و برادران عز

ت یمکه حاکن است یدهد همیه قرآن به انسان وعده مک یآنانقالب بزرگ فرهنگ. دیل دادکیرا تش یخیتار

ق یت شام از طریمکه حاکخ ماست یدر تار یو امروز روز بزرگ ردیان را بگیت طاغوتیمکجا یمردم جا

  .ندینشیم یرسکانقالب به  یشورا

رند اشاره یخواستند جلو اجتامع مردم را بگیه مکان خلق ییم فدایسپس به تجمع مردم و تصم صدربنی

 . یکیبود شیدایه گفتگو بر ما گذشت دو موج در حال پکن روزها یدر حال حارض و در ا: رد و افزودک

ن بود به صورت که ممکگر یموج د یکروز شد یه به خواست خدا و به اراده استوار شام پک یموج

ن بود یده شده بود و احتامل وقوع داشت ایه چکشور را در گام خود فرو برد آن توطئه ک یآشوب نظام

 جمهوررییسمردم ما و امام امت ما و  یار یل و اغتشاش فرو برد اما هوشیشور را تعطکه رستارس ک

روز یخود پ یدر اصل اساس ید شام موجب شد موج انقالب فرهنگییانقالب مورد تا یمنتخب شام و شورا

آمده است و خداوند  ه در قرآنکاست  یاست و به صورت یه منظور انقالب فرهنگک یشود آن اصل اساس

ه در ک یر ییآن تغ. ر بدهندیه آنها خودشان تغکنیمگر ا دهیممنیر ییتغ یرا به قوم یز یما چ: دیفرمایم

 یش شوند رهرب یم بر رسنوشت خوکم مردم ما حاینیکدنبال م یران شد ما به صورت انقالب فرهنگیا

 یو در همه جا یادار  یارخانجات و سازمانهاکه در مزارع و کد ین را فهمیا یران از انقالب فرهنگیامرز ا

م یخواهیه ما مک یب بشود آن موجین آهنگ تخریگزیت جایو ابداع خالق ارکرد یشور آهنگ شتاب گک

ه در همه کن است یرا ورود آن موج در مرحله عمل است ا یخین روز تاریم و بر خواست خدا ایزیبرانگ

ردستان که در ک یینند و آنهایکار نفت اخالل مکه در ک یینند و آنهایکاخالل م کارخانەهاه در ک ییجا آنها

خواهند روستاها و یه مک یینند و آنهایچیه در خوزستان توطئه مک ییو آنها ەاندستادیملت ا یبر رو 

ستند و هر جا را یبدانند هر جا بخواهند در برابر ملت با، شندکام آشوب بکنند و به کد یشهرها را تهد

ند یکامل مق دولت اعیت خود را از طریمکشود و حایشند ملت در آنجا حارض مکل بیبخواهند به تعط

 یکیشد  یم خنثیه گرفته بودک یمیما در تصم یه به خواست خدا و بر اثر استوار کن توطئه ینشانه ا

رمسوول و مخالف حقوق انقالب یردستان افراد مسلح غکن طرف در یا چهار روز با ایه از سه کن بود یا
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ردند و بر کجاد یا یالتکرفتند مشیدفاع از مرزها م یه براکما در برابر ارتش و سپاه پاسداران  یاسالم

  .آنها آتش گشودند یرو 

با ملتها ادامه  ینند و به دشمنکن یتلق یما را جد یه اگر آنها هشدارهاکن است یا یاصل انقالب فرهنگ

ردستان حارض بشوند کران بخواهد در یون مردم ایلیم 36ه از کن مردم توانا است یا جمهوررییسدهند 

ومت کو استقالل و ح یآزادی، و خارج ینند و به دشمنان داخلکشورشان دفاع کدت و وح یپارچگیکو از 

  .ندکه اراده ملت را مهار کست ین یافکگر ید یگر توطئهه کند یران بگویا یاسالم

ز ین روز عزیت دولت مبعوث شامست ایمکافنت استقالل حایت یه روز قطعکبرادران و خواهران امروز 

ت همهجانبه و یمکن حایه با وجود اکبداند  یم و دولت انقالبییگویم یکتربران یرا به شام مردم ا

دولت ما  یبه خود راه ندهد و برا یدیچگونه تردیامت هیتصم ید در اجرایت شام بایپارچه و قاطعیک

  .چون و چرا اجرا گرددید بیامت آنها بایه تصمکبداند  یشاورز کد چه در صنعت و چه در یمسووالن تول

به  کیه متک یدولت، ت دولت استیمکامروز روز والدت حا: در ادامه سخنان خود گفت صدربنیرت کد 

  .مردم است یرا

ن پس دستوران آنها بدون چون و چرا یه از اکومت در همه جا بدانند کران و مسووالن حین وزیبنابرا

 یه اراده مردم تجلکالس کارخانه در هر مزرعه و در هر مدرسه و در هر کاجرا شود و هر جا در هر 

  .مینیکار مشغول نشود ما مردم را به آنجا حارض مکند و به کن

ردستان کاگر در . مینیکم و عمل مییگویاست بر آنچه م یلین دلینجا خود بهرتین حضور شام در ایبنابرا

ن یستند ایما بارمسلحانه در برابر اراده ملت یا غیبخواهند مسلحانه و  یسانکران یگر اید یا در هر جای

  .ردستان خواهد رفتکمنتخب خود به طرف  جمهوررییسملت به دعوت 

 یاەهه در آنجا در برابر گرو کما  یاسالم یور ما ارتش جمهور یه در آنجا است و پاسداران غک یارتش

ه به کهمه آنها ، ملت در آن استان هستند یکه آنها در آنجا مرصف کمسلح و آتش آنها است بدانند 
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ه کرا  یین بدانند ما آنهایقیملت خود آتش گشودند و  یه به رو کفرزندان ما آتش گشودند بدانند  یرو 

  .مینیکمجازات م یند ببه سختیگشایملت آتش م یبه رو 

هم به انقالب  یام نوروز یه امام در پکن است یشام توضح بدهم ا یخواستم برایه من مک یمساله دوم

ردند و کشور کت یرا مسوول حفظ امن جمهوررییسشور و کت یامن د فرمودند و هم بهکیتا یفرهنگ

رحامنه یشتار بکه گذشت خواب ک یه در روزهاکم یگویت عنوان دادند من به شام میامسال را سال امن

 ین توطئه خنثیشور ما اکان مسلامن و همه مردم یدانشجو یار یبر اثر هوش یده بودند ولیرا د یابانیخ

م یدانیش من آمدند و گفتند ما میروز صبح دو نفر پید. دیوخوردها به حداقل انجامشد و برخوردها و زد

 یکم فقط ینکه بیا تخلەهه ستادها را در دانشگاک ەایمن آمادیست بنابرایشور نکه آشوب به سود ک

ر فرهنگ ین محتاج طول زمان است من با وزیه اکآذر  16ابان یم در خیدر خارج دانشگاه دار یمحل

ردند کدا ید پیه محل جدکنند و بروند و روز بعد که آن محل را قفل بکن بود یردم و نظر او اکمشورت 

نند اما تا بعدازظهر کدار بیر فرهنگ دیوز آیندهن قرار با منیقرار شد بر هم. ه خود را بربندیند اساسیایب

 یاو رفتند رسپرستها، آیندهمنر فرهنگ رفتند و نه به رساغ ینشد و نه به رساغ وز یندگان خرب ین منایاز ا

دند تا برخوردها را به حداقل برسانند و من یوشکشب تا منتها اخالص یروز و دیه متام دکدانشگاه تهران 

بعدازظهر به طرف ستاد آنها  2ه در ساعت کنم منتظر آنها بودم یکش میر و ستایوشش آنها تقدکهم از 

بعدازظهر برابر آنچه آن رسپرستها  2ربع به ساعت  یکم اما نکل آن محل گفتگو یتحو یبروم و با آنها برا

انقالب به ما گفتند خود آنها مقدمه برخود را به وجود آوردند و به رساغ رسپرستها  یشب در شوراید

گر اجازه یت آنها است و ملت ما دیروز مسلامً و محققاً در مسوولیجه برخورد دیهم نرفتند و در نت

نند و دولت کشور بکن یخواهند در ایه مکرمسلح هر عمل یمسلح و غ یاەهو ن گر یه اکنخواهد داد 

ن راه برهم یه از اکنند یبین را میه خواب اکد همه آنها یامروز با. نگارندیچ بیمبعوث ملت ما را به ه

 کنیدرآورند ا یا و دولت را از پاەهردن دانشگاکد و مختل یردن تولکشور و مختل کت یزدن نظم و امن

ن پس به خواست خدا و با اراده استوار یگر شده است و از ایه دولت استوارتر از هر وقت دکبداند 

دهد یاجازه من یچ عنوانیس و تحت هکچ یرد و به هکت متام عمل خواهد یا با قاطعەهنیملت در همه زم
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ن جا یامروز در اه شام کن یمساله ا. ندکم بیتصم یو اجرا یر یمگین دولت در تصمیه خود را جانشک

ن یه توانستند اموال اکهر جا را . ن دانشگاه آوردندیه چه به روزگار اکد ید شاهد باشیتوانیم، دیحارض

ن زمان طول یه تا اکن بلندگو را یهم. ردندکن خلق را خراب یسات این خلق و تاسیا یالسهاکخلق و 

ار خود ادامه بدهد کشگاه باز مباند و به خواستند دانیاگر آنها واقعاً م. ردندکد درست بشود خراب یشک

ت و در برابر ملت ما و کدر برابر ممل ینند و سنگر کل ین دانشگاه را به سنگر تبدیچرا ارصار داشتند ا

م ینیکم یطان تلقیش یه در برابر ملت ما ساخته بشود سنگرهاک یین سنگرهایا. در برابر اراده ملت ما

ه شام کغام دادند یردستان به ما پکه از کاست  یمسالها یکم یوبیکو بدون ترحم آنها را در هم م

ن را یه ما هم همکد یرفتهاید پذیه خود در آن دادهاک یراتیما را با تغ یشنهادیاصل پ 6د یگفتها

ند؟ بله در حرف و بخش سخن اصل )اصل ما قال( یکم ید به دست ما چه فرقیم پس بدهیخواهیم

ن حرف یا یم محتواینیه ببکم ینیکنگاه م، دیگویم یسکه حرف را چه کم ینیبب، مینیکما نزاع من. است

 اما در مقام عمل و در مقام اجرا اصل )ما قال( اصل )من قال( است اگر. ا غلطیست درست است یچ

د یم شام اگر خواستینیه ببکن یند ایکه مکاست  یسکم چه ینیم ببیگذاریقرار بر اجرا و عمل باشد م

 کد پزشیگویم یسکم ینیم ببینیکاست ما نگاه من ید حرف درستیروید منیرویم یسکش هر ید پیبرو

مراجعه  کب و به پزشیم به طبیم اما اگر خواستینکخوب است ما قبول  کس گفت پزشکخوب است هر 

حاال هم ما . ندیکند خوب معالجه میگویه مردم مکم یرویم یبیشآن طبیم پیرویمن یسکم نزد هر ینک

م اما یه درآناصالحات صورت گرفته قبول دارک یم شش اصلیرا قبول دار یانقالب فرهنگآنشش اصل و 

ه دستشان ک یسانکا یه دستشان در دست بعث عراق است ک یسانکن را به دست یند اکاجرا  یسکچه 

 دهیممنینها دستشان در دست آنها است به آنها یه اکروز روشن است یا است و سند دیکدر دست آمر

نندآنوقت کانتخاب  یامل آزادکندگان خود را در ید منایردستان باکمردم . ن بگذارندید اسلحه را زمیآنها با

  .ردکم یعمل خواه ەایمرفتیه پذک یما طبق هامن قرار 

د دگرگون بشود اصل یه نظام ارتش باک ەایمرفتیه ما پذکن ین )ما قال( و )من قال( هر دو هستند ایبنابرا

ەی رد و هر روز گرو ین شده است انجام بگیملت هم ییه از مجراکنیم اما ای( را قبول داراست )ما قال
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د عوض بشود ید نظام ارتش بایردکه شام قبول کند یند دور هم بگویرافرس بلند بشوند و بنشیا غیافرس و 

م ییگویو به آنها م مینیکد منیینها را تاید ما نه تنها اینکد بییم ما را تاینیکار را مکن یم همیپس ما دار

  .دیستادهایانقالب ا یشام جلو 

ت یواقع یعنیرد ین شده است انجام گیق ملت معیه از طرک یید از آن مجراین اصل درست و خوب بایا

شاه مخلوع و اربابان  یم به جاکامگان حاکخود  یبه جا یر یمگیه ملت در تصمکن است یانقالب هم

ه کن بود یما ا ینیو د یو معنو  یم فرهنگیبزرگ ماآن انقالب عظانقالب  مراد از. نندیاو بنش یایکآمر

اداره و نه در  یکن اراده را نه در یس حق ندارد اکچیم بشود و هکآزاده ملت ما بر رسنوشت خود حا

نند در همه کالش ختشهدار ک یکنه در  یواحد ارتش یکمزرعه و نه در  یکارخانه و نه در هر ک یک

م یآنهستیه ما در پک ین استآنانقالب فرهنگیهم یانقالب فرهنگ یم گردد معناکحاد یجا اراده ملت ما با

رده بود کشور ما مصلحت کم سابق در یه رژک یاقتصاد مخرب یکه بر اثر که در حال حارض کن است یا

د یایبه وجود ب مزرعەهاو  کارخانەهاه کن یا یه امروز بودجه دولت او به جاکد یرس ییشور به جاکار ک

  .است یخارج کیبان یحسابها در

ه ما کن است یا یقرار دارد انقالب فرهنگ یخارج یهاکما در بان یشور ما در حسابهاکامروز بودجه 

شور ک ن بودجه را به داخلیم و اینکد را ده برابر یم و تولیبرو کارخانەهامزارع و  یسو  9ملت به 

  .میشور بگردانکد را اساس استقالل ین تولیم و ایاوریب

ن ملت توانا به زانو در یم و محارصه ایه از راه توطئه و تحرکنند و گامن نربند یران نچیبرنامه فساد در ا

  .اج داردیاحت یل واقعیاص یانقالب فرهنگ یکران امروز به یا. دیایب

 یاجرا یرو یچ نیملت باشد و ه یاجرا یرو یه دولت منتخب شام نکن است ین انقالب ایا، اصل اول

  .رد و به اجرا درآوردیم بگیخارج از دولت به خود حق ندهد به نام ملت تصم یگر ید

الن مردم ما بتوانند هر کران و زنان و خورد و یه متام جوانان و پکن است یا یانقالب فرهنگ، اصل دوم

  .د بپردازندیشرت به تولیچه ب
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د یداشتند امروز فرهنگ تول بیه فرهنگ تخرکما  یاەهه دانشگاکن است یا یانقالب فرهنگ، اصل سوم

  .نندکدا ید پیو فرهنگ تول یمغز 

ه در ک شور بر قرار استک یامروز در همه شهرها یاجتامعات: ان سخنان خود گفتیدر پا صدربنیرت کد 

م یم امام امت و تصمیتصم، رانیم ملت ایتصم، مین تصمیانقالب شد ا یم شوراین اجتامعات از تصمیا

نا یم را محرتم بشامرند و عین تصمید ایان بایانقالب است و همه دانشجو یشورام یو تصم جمهوررییس

  .نندکاجرا 

. د افتتاح دانشگاه را محرتم بشامرندید برخورد باشد بایط دانشگاه نبایشود در محیاز امروز دانشگاه باز م

ه ک یسانکورد و ایبرخورد به وجود ب یچ عنوانیط دانشگاه و خارج آنبه هیس حق ندارد در محکچ یه

 یو صرب انقالب یار کفدا یشب با منتهایروز و متام دیه متام دکز یشام پاسداران عز، برخورد به وجود آورد

گرداند توطئه  ید و خنثید تا برخوردها را به حداقل برسانینکش مراقبت یسخت درخورستا ییباکیو ش

ولو به نام اسالم و به نام امام و به نام س به هر عنوان کم هر یروین پس ما میرا از ا یابانیشتار خک

ند شام کجاد یرچوب و چامق خواست برخورد ایا غیبا چوب و چامق و  جمهوررییسا یانقالب و  یشورا

 . دینکف ید آنها را توقیموظف

 (27/2/1359هانکی)

 

  :سخنان رییس جمهور در مناز جمعه تربیز

  .کنیم ما تا زمانیکه اسلحه در دست کسی هست گفتگو منی

ن یه اکه ضد انقالب و دشمنان اسالم ما به اسلحه دست بزنند موظفاند ک ییرسبازان و افرسان در هر جا

  .نندکاسلحه را خاموش ب
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هستند  ییراستها آنها، میم و مسلامنیه ما هستک یآن چپ واقع، ستیا نیس در دنکچیعه هیچپرت از ش

  .ابر قدرتا از آن یربند ین ابرقدرت فرمان میا از ایه ک

ران و به امامت حرضت یا یاستجمهور یر صدربنیرت ابوالحسن کز با حضور د یروز مناز جمعه در تربید

رنژاد فرمانده یمسار ظهیو ت یجان شقیاستاندار آذربا ین غرو یت مهندس نورالدکو با ش  یمدن اللهآیت

ن یدر ا. . برگزار شد ینیمام خمدان ایز در میش از صدهزار نفر از مردم تربیشور و بکل ک یژاندارمر 

است یمقدم ر یسخنان یط یجان شقیآذربا آیندهمن یمراسم قبل از اقامه مناز جمعه مهندس غرو 

به روان  یعتیش یرت علکد د یداشت و ضمن اشاره به سالروز هجرت معلم شه یران را گرامیا یجمهور 

  .ن شادروان درود فرستادیا

ست و با همه کرد و اظهار داشت انقالب ما مرز تعصبها را شکردستان اشاره کل یسپس به مسا صدربنی

در . جنگد موفق نشدندیم یعه با سنیردستان شکند در یار بردند تا بگوکه دشمنان ما به ک یوششک

امروز به . و استبداد روبرو شد و روبرو است یفر و وابستگکو اسالم با  یردستان استقالل و آزادک

 یعتیش ەاندستمگران شد یه قربانکمسلامن  یردها، کپاسداران، افرسان، رسبازان، دانیشهمناسبت روز 

، ن ملت برجاست شام رسبازانیتا ا. شوندیشود و آنها در وجود ملت بزرگ ما زنده میدر وجود آنها زنده م

 یجمهور  یبرا ردند و در برابر سگها انداختند وکه در آنجا بدن تو را قطعهقطعه کپاسداران و افرسان 

ن یاما ا، نمیکمفتخر م یپین ملت به درجه رستیحضور ا یشدو من تو را برا« حر»ن انقالب یا یو برا

رد یمیم یرد و با چنان دالور یمیمیدان شف و افتخاریشود و در میه حر مک یسک یم است براکافتخار 

  . مباند داریران پایا یندگیه روح او آزاد مباند و روح او با پاکرد یپذیو م

ما . م و انقالب ما برحق استیه ما برحقکند یکان میشود خود بیه شده و مک ییتهایجنا: گفت صدربنی

چ یزد و هیبر یردکه خون برادر کم یم و نه داریانقالب نه بنا داشت یروز یردستان از لحظه اول پکدر 

ن یه بهرتک ت انقالبیموجود یم برایم و به توطئه گران اجازه دهیان بشوگر توطئهم یران تسلیا یجا
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نها را از ین بهرتیا ەاندکردوشش کآن  یروز یپ ین قرشها برایو بهرت ەاندد شدیآن شه یفرزندان ما برا

  .شان بر ما بخندندیغات قالبیان بر ما لبخند متسخر بزنندو با تبلگر توطئه یه مشتکنیا یبرا. میدست بده

، همه پاسداران. ندارد ین به شام فرمانید و فرمانده شام جز اینک کد بانه را از وجود مفسدان پایشام با

ه که ضد انقالب و دشمنان استقالل ما به اسلحه دست بزنند موظفاند ک ییرسبازان و افرسان در هر جا

 یکیه در ک ین بگذارند در سندیه اسلحه را بر زمکم ییگویما به دشمنان م. نندکن اسلحه را خاموش یا

 ینیستها را خمیسکه مار کن است ینقشه ا یاز بندها : یکیدیگویبدست آمده م یز جاسوسکاز مرا

دهداز انقالب مرشوطه تا امروز همواره دشمنان ما یما انجام م یار پر دردرس را او براکن یشدو ایکم

دن اوضاع یبازگردان یو هدف نقشه دشمن برا ەاندار بردکستها( را بر ضد ملت به یسکشام را )مار 

  .باشدیم

دانند یه خود را صالح مک یید آنهاینکرار نکتلخ گذشته را ت یاەهه تجربکد ینک یسع: گفت یجمهور رییس

بدهند و داوطلب  ینند راکت کآزاد ش  یتوانند در بحثهایار دارندو میبس یان آزادکام ین جمهور یدر ا

. ستندیبا اسلحه با یجمهور ن یه در برابر اکست ین یلیشان استو دلکزحمت یجمهور  ین جمهور یا. شوند

ه در گذشته ک یار ک شور ماستکت ین انقالب و و موجودیار آنها نشاندهنده خدمت به دشمنان اکن یا

د یدین خواست ملت را نشنید و اگر هم شام اینکده است نیما انجام یانقالب یبه سقوط انقالبها و دولتها

م چامقداران چپ ینم و اجازه دهکرار کگذشته را ت یم درسهایه ما بنا ندارکم یگوینان متام میمن با اطم

 ین جمهور یت متام پاسدار ایز با قاطعیرده است و ما نکانقالب ، ملت. ن بربندیت ما را از بیو راستموجود

شور برقرار ک یرا در همه جا یت دولت جمهور یمکم حایم شدو چنانچه تا به حال نشان دادیخواه

 ەاندشد ین جمهور یو مانع استقرار ا ەاندستادیت دولت ایمکبرابر حا ه درک ییآنهاەی رد همکم یخواه

ان یان انقالب بیه امام و ملت ما در جرکمو هم به آنچه ینیکرا اجرا م یه ما هم قانون اساسکبشوند 

اسلحه ەاندستادین ملت ایه مسلحانه در برابر اک ییم آنهایخواهیمو مینیکعمل م ەاندرفتیو پذەاندکرد
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ن ملت یت دولت به فرزندان ایمکامل حاکن دولت گردن نهندو ما تا استقالل ین بگذارندو بر ایرا بر زم

  .ادامه خواهند داد یساز کاست و آنها به پا ین فرمان هنوز به قوت خود باقیم و ایفرمان داد

ون و یزیو تلویروفون و رادیکن مید ایاگر حرف حساب دار: سپس خطاب به اخاللگران گفت صدربنی

د ینکد و توطئه یرید و اسلحه بگید وبر چسب بزنیسید دروغ و تهمت بنویبرو، هکنیا یمطبوعات به جا

ن زمان رسنوشتشان هم یا یه شام ابوجهلهاکد ید بدانیامدیم و اگر نینکد بحث ییاید بییگویاگر راست م

  .ر و مرگ تن استکشه و فیمرگ در قلمرو اند

د ین بگذاریبشام گفتم اگر شام چام قرا بر زم ەایمبحث آماد یبرادر ادامه سخنانش گفت ما  صدر یبن

ه چامق به دست کنها هستند یهستند اەی نها حزب اللیر ایچامق بر نخواهد داشت خ یسکن طرف یاز ا

 ین جوانهایرده بود اکاز چامق پر  کیدانشگاه را های زند گفتم اتاقیرمی ند و اجتامع ما را بر همیآمی

مرد مرا به زور ترصف های رده اند و خانهاکل یسنند جرا به سنگر تبدهای ابانیدخرتوپرس خرد کر یغ

دارد  یم شام چه مانعیریم حق را بپذیه آمده اک میم به شام گفتیما آمد یبود وقت کیار ک ەاندکرد

صدر  ید بنینک یر است زندگینظ یا بیه در دنک کیط آزاد و پایمح یکد و در ین بگذاریاسلحه را بر زم

ا ەهآن نقش یایکد آن اربابان امرید آن را بدانیرد و گفت شمتا باکا اشاره یکامرهای یسپس به توطئه گر 

ست آن چپ ین یسک یآن چپ واقع. ستیا نیس در دنکچ یعه هیازشتر ه چپکده اند بداند یشکه کرا 

خواند می هکگر مسلامنها یقدرت دن ابر یا از ایه کهستند  ییم راستها آنهایم ومسلامنیه ما هستک یواقع

 ییایکر سلطه ابر قدرت امریروس برود و نه ز ر سلطه ابر قدرتینه ز یباشد نه غرب ینظام جهان نه شق

 یبن. نندیکم رده اند وکت کعنارص ش  توطئەهایران در یردستان و در متام نقاط اکه در کنها هستند یا

عه ید با شایخواهیه مکم شد شام یروز خواهیم ما پیرومی م نه عقبیشومی میما نه تسل: صدر گفت 

ه در ک یم و آن بدنیهست ییه ما وارث خون شهداکد ید بدانینکنسل جوان رامتزلزل  یه قو یروح یساز 

 ین مسائل چرا انقالبیدهد و من در مقابل این افتاده است و به من فرمان مقاومت میپادگان بانه بر زم

ش خواهد یف پکن ملت جان بر یت ایمکران وحایت و استقالل ایموجود یرسباز براه آن کد ینباشم و بدان
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د یه باکن اخطار است ین فرصت وآخرین آخرید ایه اسلحه بر دست گرفته اکد یین شامیبنابرا. رفت

اسالم بر  یجمهور ی ش پایت شام را از پینخواهد شد و با قاطع ین پس به شام رحمیه از اکد  یبدان

ه یکد در برابر همه توطئه هائیبه شام خواهم گفت با یس جمهور ییت من به عنوان رم داشیخواه

است  یاخوت و سازندگ یروش ما روش برادر . میستیندازد بایاستقالل ما را به خطر ب یبخواهد بهر صورت

 یکد محبت و دامن یگرفته امی ردستان اسلحه به دستکه در کو تحمل است به شام  یروش بردبار 

ه ک یاست دستای ن ملت ملت لبا محبت و عاطفهیده ایرده بر گردکنەی چ گنایچ هیه هک یملت انقالب

ن بگذارد و یه اسلحه را بر زمک یاست دستای ن ملت ملت با محبت و با عاطفهیده ایاسلحه را بر گرد

م یرا خواهد یران رسود توحیفرشده خواهد شد و در رسارس ا ین دست بهگرمیرودا یبرادر  یبه سو 

د یروز شویم وگر نه اگر شام پیستیباا ەهن توطئید در برابر ایم ساخت ما بایران را خواهیخواند و با هم ا

  .شوندیروز میآن توطئه گران و ابر قدرتها پ

 

 دینکاز شهدا شم 

ن یاد و از ینکه ازشهدا شم کم یم به شام پندو اندرزبدهیخواهمی ما: ردها گفتکصدر خطاب به  یبن 

رد چه یپذ یما من یماست و سنت فرهنگ یه روش اسالمکرا  ید چرا روش برادر ینکشم  یملت انقالب

ست ما تا ین یز ین چیچ چنیم هیم شوید ما تسلیاسلحه بر دست گرفت یبه شام گفته است وقت یسک

لت ن میه اکم ما انچه را یریپذ یرا من یز یچ چیم و هینک یباشد گفتگو من یسکاسلحه به دست 

  .مییم نه بگویتوان یخواهند منیالن و مازندران میخراسان گ، خوزستان، رمان ، کردستان ، کجانیآذربا

 یم و منیتوان یم و منیخواه ینند منکب ین ملت تصویر از ایرا غ یز یم و چین ملت هستیرا منتخب ایز 

ردستان آتش که در ک یسانکگر سخنان خود خطاب به یصدر در قسمت د یرت بنکد . میم بخواهیتوان

ن ملت در ید واگر دست برداشتند متام ایبردار یشکم دست از برادر ییگومی نند به شامکی میافروز 

دان به برادر یام من به شهیسپس گفت پ ید و ین نفر خواهد جنگیردستان و در همه جاب ا آخرک
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ن قامت یه چون اکم یاستوار داره قامت کن است یردستان اکو برادر پاسدار رسباز و افرس در  یعتیش

د ما ید شدین وطن شهیا یو برا ین جمهور یا یشه و استقامت شام برایاستب ستون اند کیاستوار مت

زور خود  یبخواهند از رو ەی م شد و اگر گرو یخم نخواه یو خارج یداخل یطانیچ قدرت شیدر برابر ه

م داد بساط استبداد را در یاجازه نخواه یفردچ یم شدو به هیم نخواهینند تسلکل ین ملت تحمیرا بر ا

د ید و عقینکده عمل یعق ید واقعا ازرو ییایم بییگومی ما: س جمهور گفتییر. شور از نو بگسرتدکن یا

م یدار یم ما آمادگیاوریرا به وجود بای ط سازندهیم محیتوانمی د ماینکنها یین زورگویله بدتریه را وس

ه آنها کم به شط آنیل بدهکیرا تش ید گوناگونیمجالس بحث باد صاحب عقا دییایه بکم ییبه آنان بگو

ن ملت احرتام بگذارند یرند و به اراده این شورو بحث را بپذیج ایو نتا ب بردارندیتخرهای دست از روش

 یسازندگەی ران را آمادیو ا میادامه بده دانیراست برگردد تا ما به راه شهها شورکاست یط سیتا مح

به توسعه دامنه  یاسیا هم از نظر سەهالت و توطئکن همه مشید در مدت سه ما هبا اینیشام بب. م ینک

ردستان کم به مردم یگفتیما م. ردستان از دست رفته استکگفتند یم میموفق شد یت جمهور یحام

. خواهند آوردان به در یرد ما در آنجا استان خودشان را از دست زورگوکبرادران مسلامن . میاعتامد دار

داخل ما ەی و توطئ یخارجەی د با وجود محارص ینیبیم و میاندازیم راه بیتوانیم اقتصاد را میگفت

ران یا یاسیط سیخود بردارند مح یارهاکها دست از گر توطئهن یم و نه ایاندازیارها را راهبکم یستیتوان

رقابل یغ یهایم تا برابریتوانیما م. ردآن را به دست او  یران آمادگیا یاسیط سیخود بردارند و مح یآمادگ

، سپاه پاسدارن، ارتش یم وقتیاوریبه وجود ب یرشو و مستقلیاقتصاد پ یکم و سین بربیقبول را از ب

م دشمن را نابود یتوانیما م. جهاد و شهادتاندەی فرزندان مسلح ما آمادەی و هم یو شهربان یژاندارمر 

را  جمهوررییسسخنان  صدربنیسالم بر ی، نیرب و درود بر خمکالله ار و یبکن جا مردم با تیم و در اینک

ەی روند و ارادیمیدشمن یه براک ییرد اما آنهاکتوان یار مکهمه یبا دوست: افزود صدربنیردند و کد ییتا

روز باد انقالب یپ. م شدیروز خواهیا پەهصحنەی ران استوار است و به خواست خدا ما د همیملت ا

  .د انشاءاللهیروز باشیپبزرگ ما و 
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د یمعلم شه یعتیش یرت علکمناز خود به سالروز شهادت د  یاەهز در خطبیز نیتربەی سپس امام جمع

ن یرفته و به ایجان را پذیدعوت مردم آذربا یجمهور رییسه کنیرد و از اکل مختلف روز اشاره یو مسا

 . نمکر کتش ەاندف آوردیخطبه ترش

 (27/2/1359هانکی)

 

  .کنیما را خنثی میەهصدر در اجتامع مردم بوشهر و بندر عباس: با نیروی مردم توطئبنی 

ازها و مسائل مناطق ین یبررسی، نظام یگانهاید از یران مبنظور بازدیا یس جمهور ییصدر ر یرت بنکد 

، بوشهرروز در اجتامع مردم بندر یصدر د یرت بنکد . بندر عباس و بوشهر شد یوارد شهرها، شورک یجنوب

ا حارض ەهن گرو یچگاه با ایه دولت هکرد کاعالم ، ردستانکمسلح در  یاەهد به گرو یضمن اخطار شد

بخواست خدا »: ران گفتیس جمهور اییر. ن بگذارندیخود را زم یه سالحهاکمگر آن، ستیره نکبه مذ 

ەی دهد گرو یچگاه اجازه منیه، رانیم است و ملت اکیدر حال تح، رانیا یت دولت در همه جایمکحا

ای دلشان خواست در نقطه یار کهر ، ه در دست دارندک ییهاگانگان با سالحیب خورده بیا فریناآگاه 

، و خشونت مخالفم یشکه من با جنگ و برادر کنیرغم اید بدانند علیهمه با. شورمان انجام دهندکاز 

حقوق مردم محروم اجتامع را  دهم ویت بخرج منیه در برابر توطئه گران قاطعکنند کد تصور ینبا یول

  .«رمیگیده میناد

 

 وضع بودجه

ار بودجه را کما »: شور پرداخت و گفتکو بودجه  یاقتصاد یتهایح فعالیصدر سپس به ترش یرت بنکد 

ه در کاست ای را بودجهیدارد ز یز یبودجه فوق العاده وضع غم انگ، نظر یکاما از ، ەایمردکمتام 

رد و کم سابق را رسنگون یچ نداشت و رژیه ملت ما هکاما همچنان، رس استکهمه آن ، قتیحق
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 ردندکخود را نشان دادندودهقانان ما تالش  یر مردم ما شد و شعور انقالبیه در چند ماه اخکهمچنان

ن به لحاظ یا، مینکاز خارج ب ییدهایم خریاگر ما بخواه. از استین ید گندم بیشور ما از خرکامسال 

  .«ندکیت میفاکما  یشاورز کاست و گرنه محصول  یمحاسبه اقتصاداط از نظر یاحت

 

 د از بندرعباسیبازد

روز از بوشهر وارد بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار یقه دیدق 30و20ران ساعت یا یس جمهور ییر

عازم امً از فرودگاه یصدر سپس مستق یرت بنکد . گر مقامات و مردم بندرعباس قرار گرفتیهرمزگان و د

ن اجتامع یصدر در ا یرت بنکد . ردکت کن شهر ش یبندرعباس شد و در اجتامع مردم ا یوم ورزشیاستاد

و  یردن اعامل توطئه گران خارجکوم کران پرداخت و ضمن محیا یح انقالب اسالمیبه ترش یسخنان یط

ت یبا قاطع، ردیگ ران صورتیا یاسالم یه جمهور یه علکرا  یتوطئەهایه یلک»: گفت، آنان یعوامل داخل

د ییمسلح و سپاهان انقالب را تا یروهاین یپارچگیکگر وحدت و یصدر بار د یرت بنکد . ردکخواهد  یخنث

ابند و به ملت یامل نکەی اگر آگا، ەاندکرده در پادگانها نغمه ناساز آغاز ک یافراد معدود»: رد و گفتک

 . «وندندباخودملت طرف خواهندبودینپ

 (30/2/1359)اطالعات

 

  .وزیر بهداری و بهزیستی و نخست وزیری، مامور تأمین نیازمندیهای مردم کردستان شدند

دار و گفتگو ید یس جمهور ییصدر ر یابوالحسن بن یروز با آقایدی، ستیو بهز یر بهدار یرت زرگر" وزکد "

دو ، دارین دیا در»: با خربنگاران گفت یدر گفتگوئ یستیو بهز یر بهدار یوز، ن مالقاتیان ایدر پا. ردک

 یرو یو ن کت پزشیدر ارتباط با طرح ترب کیپزش یآموزش یهامجتمع . یکیمسأله مورد بحث قرار گرفت

ن یب یار کن نحوه همیشان همچنیس جمهور بود و اییر ید آقایمورد تائ، ن مطلبیه اکشود یفساد م
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ه کانات الزم کبودجه و ام د قرار دادند ویوزارت علوم را مورد تائ یو مؤسسات آموزش یوزارت بهدار 

انقالب  یشان قرار گرفت و قرار است در شورایمورد موافقت ا، است یمورد درخواست وزارت بهدار 

 یبهداشت یهاپکیاعزام ا، ه مطرح شدک یگر یمسأله د، ن مالقاتیدر ا»: افزود یر بهدار یوز. «مطرح شود

قرار گرفت  ین وزارت بهدار ید من و معاونیمورد بازد یکه روز جمعه از نزدکبه سنندج بود  یو درمان

نخست  یار کردند با همک یدوار یاظهار ام یس جمهور ییر یآقا. شد یبررس یکآنها از نزد یهایازمندیو ن

رد در سنندج و سپس در رسارس کبتوانند درجهت درمان و بهداشت برادران ی، و وزارت بهدار  یر یوز

ه روز ک یدار یدر د»: افزود یر بهدار یوز. «رحله اجرا بگذارداقدامات الزم را هر چه زودتر مب، ردستانک

از تهران  یهائپکیه شد و ایآنها ته یو درمان یبهداشت یهایازمندیاز ن یفهرست، میجمعه از سنندج داشت

ه کن منطقه اعزام شدند یبه ا یرمانشاه و همراه با معاون طرح و برنامه وزارت بهدار کاصفهان و ، 

گر امروز یپ دکیا ، یکن اموریل ایمکار و تکن یاستقرار ا یمردم هستند و برا یمداوارسگرم درمان و 

 . ردستان اعزام خواهد شدکز بعداً به منطقه ین یگر ید یهاپکیروز( اعزام شده و ای)د

 (3/3/1359)اطالعات

 

  .کودتای نظامی نیست، کودتای شایعه پراکنی و تحریک است

ـ تلویمصاحبه راد یکشب در ید جمهوررییسصدر  یرت ابوالحسن بنکد  اوضاع مختلف ەی دربار  یونیزیو 

  .ان داشتیب ین مطالبکا و مسەهدانشگا، ردستانکاز جمله اوضاع  یتکممل

، مینکم و خراب یه بزنکم ینکیمن یجنگ نظام، ردستانکما در »: ردستان گفتکدر مورد  جمهوررییس

س در که هر کدرارند  یشور را به صورتکن یخواهند ایه مکر ا یمسلح یاەهم گرو ینکیوشش مکه کبل

. مینکمهار ، ن شودکر ممیغ یز کت دولت مر یمکند و عمالً حاکبا اسلحه اعامل قدرت  یاهر گوشه

  .«ماندیمن یباق یشهر ، ع شودیخواست رسیهم بارآمدو اگر م یخراب، شد یچنانچه در سنندج طوالن



 
125 

ن طرف یاز ا، ردندکه صحبت از آتش بس یکرده بودند و هامن وقتکنطور در بانه؟ پادگان را محارصه یهم

ه بدست آمده نشان ک یردند و اسنادکیگر به پادگان بانه حمله مید یردند و از سو کیاعالم آتش بس م

  .«دندیدیها را منها خواب ترصف پادگانیه اکدهد یم

ن یمنترش خواهد شد و حاال ا یپ فالحیف و رس تیتوسط ابوش، ن اسنادیا هکرد کد کیتأ یجمهور رییس

از نظر ، دین تردید دارند و ایخود ترد یهاشمردند حاال در صحت روشیه اقدامات را واجب مکا ەهگرو 

ند و انشاءالله راه به اسالم کت یآنها را هدا، شرتیدوارم عقل و منطق بیاست مطلوب و ام یمن قدم

ه کن است یار در سنندج به دست آمده اکآنچه از سنجش اف. شور ما از هر جهت الگو شودکبربند و 

گر مردم ید یه در جاهاکنم کیر مکمن فی. خواهند و بهبود وضع اقتصادیت میمنطقه امنی ردهاک

  .دیایشور به وخود بکه نظم و قاعده در کد مگر آنیآیت بدست منین امنین دو مساله را بخواهند و ایا

ار کروش ب یکجاها  یار یدر بس، ماه 15ن یما در ا»: بعد از انقالب گفت یدر بارةروشها یجمهور رییس

ه چامق ک یدتیل عقیحل مسا یم برایردکاتخاذ  یاوهیش یکمثاًل ، استجة نامطلوب دادهیه نتکم یبرد

مجاهد خلق ، شدار برده کب ین چامق باز ین شهر ایروز در چندین دیه همکاز هر طرف باشد  یباز 

ا ما راست یند یگویا آنها راست م، یشنوندیم مردم هم مینکیون بحث میزیم در تلوییآمیاست 

از  یار کنها یم به رشد اینک کمکه ما کنیر از ایبا چامق غ. مینکد بحث یایخلق است ب ییمفداییگویم

  .«باشد یو شنود منطقه درآن حرف حساب گفت کشود یط آماده منیه محکآن یم برایبریش منیپ

ار کح بیشرت از اول انقالب شده است و اگر ما روش صحیا بەهن گرو یت و نربد ایاالن دامنة عمل و فعال»

  .«آنها جذب اسالم شده بودند، میبردیم

ح روش یصدر سپس با ترش یبن. «میندار یار ، کت ندارندیه سوء نکبا آنها ، ت دارندیه حسن نک ییآنها»

ه کرد و خودم متعهدم کت را بهرت بشود برقرار یامن، نار بگذارندکن روشها را ینم اگر اکیمگامن »: گفت

نند کار من دخالت نکدر ، انین آقایه اک یه بعهدة من گذاشته شد انجام بدهم به شطک یتین مسوولیا

در مورد مدارس  مثالً . نمکاربرد من بتوانم او را مجازات کس چامق به کهر ، ن لحظهیه از اک یو به شط
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. م نادرست بودهیار بردکنجا بیه ما در اک یپس روش، نامطلوب بوده، نبوده یش مطلوبیا گراەهو دانشگا

ن مقام یچند، م غلط بودهیار بردکه آنجا بک یت بهرت نشده بدتر شده پس روشین وضعکراجع به مس

صدر آنگاه دربارة  یرت بنکد . «ستیارنکدر  یز کو متر  یچ هامهنگیه، ار بپردازندکنیخواهند به ایم

و  یر یشگیپ یشرت دنبال روشهایم بید برویما با»: گفت، ار برده شدکت بیه در مورد امنک ییروشها

نم مساله کیگامن م. ر ما عوض شودکه طرز فکنیم به شط ایان را دارکن امیو ا، مامنعت از وقوع جرم

م یم به معلول بپردازین بربیرا از بها ه علتکنیا یبجاه ما کنیبدون ا، ردکمتها را بشود حل یاقتصاد و ق

  .«ستیت نیت محتاج قاتلینم قاطعکیبه هر حال من گامن م. مینکل را حل کم مشیو با خشونت بخواه

 یه براک یز یاول چ، قت را گفتید حقیبه مردم با»: گفت جمهوررییس، و تورم یدر مورد گران فروش

احساس وخود  یدارد ول یاثرات موقت ، یکوة مجازاتیش. ت استیاست امنمتها الزم ین آوردن قییپا

شام چند ، ن حس وخود نداشتیا یوقت، ت استیه در امنکند کیجامعه حس من، بردین میت را از بیامن

ه کرا  یو فرهنگ یاجتامعی، د عوامل اقتصادیدر جامعه با. شودیار پخش مکاحت، دین بربیر را از بکمحت

د یارباکنیا یبرا. ندکت ید احساس امنیه جامعه باکن است ین برد و شط بزرگ ایه است از بشناخته شد

ه متام کست ین نیمساله ما ا»: صدر گفت یبنی، ت خصوصکیدر مورد مال. «برقرار شود یقانون ینهادها

، ربکمستشود یاو هم م، ندیاو بنش یمستضعف جا یکرب برود و کمست یکا یم و ینکالها را تصاحب یو

  .«قت را گفتید به جامعه حقیپس با. ندکن ید معیار را قانون باکنیف ایلکت، نه

 

  :اظهار داشت یدر مورد علل گران یجمهور رییس

. هستند ین عوامل گرانیاز مهمرت ، یکیدارندیثبات نگه میجو را نامساعد و ب یه به اسم خودکنها یا»

ارها کنیرده دست از اکشورشان رحم کان لطف فرموده به اسالم و ین آقایه اکزنم یمن از روز اول داد م

، ضیم مریهست یشور ک یکما . وردآ یبه وخود من یچ اثر یهی، ستیالت فاشیق متایر از تشوین غیا، بردارند
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ن ین آثار از بیایهمهی، عمل انقالب یکد با یخواهیشام م، شورکن یرده در اکفساد  یمیرژ ، یکسال 55

  .«شودیچ بدتر میرود هیه منکن یاز ب. برود

  :جهان گفت یتاتور یکد یاەهز با اشاره به جامعیقاطع خشونت انگ یدر مورد اعامل روشها جمهوررییس

مطلوب  یتاتور یکه دک ایجامعهمحبوب است و  یتاتور یکدی، تاتور یکن نوع دیرتکن و خطرنایبدتر»

تاتور یکه ما دکن بود یدعوا بر رس ا، مینکیامر میب جامعه را، رکن طرز تفیامر است وما با ایب، بطلبد

 یانقالب، ندازندیار بکقانون ب یخود را در مجار  ینند و استعدادهاکرشد ، خود مردم باشند، مینداشته باش

 . «قانون است نه درقانون نداشنت یبودن و نبودن در محتوا

 (12/3/1359)اطالعات

 

  .متالشی کند خواهد اقتصاد ما رابنی صدر: دشمن می

خندق »در مسجد  یسخرنان یک یطی، جمهور رییسصدر  یرت ابوالحسن بنکشب پنجشنبه گذشته د »

  .ردکح یمردم جنوب تهران ترش یشور را براکالت کل و مشیمسا، «آباد

مردم مورد  یاز سو  یبگرم، ن محلیهنگام ورود به ای، جمهور رییس، پارس یبنا بگزارش خربنگارخربگزار 

 یاز اعضا یکید قرائت شد و سپس یاز قرآن مج یاتیآی، جمهور رییسقبل از سخنان ، استقبال قرار گرفت

ن آ میل را با مردم در یالت و مساکخواست تا مش یجمهور رییساز  یسخنان یط، ربکالله ا یدیگروه توح

، شوندیره میو غ یدولت یاەهدستگاشوند و باعث هرج و مرج در یار او مکه مانع کرا  یسانکگذاشته و 

الت کو مش یار یکن گروه حارض است تا دربارة علل و عوامل بیه اکرد کاعالم  یو . ندک یبه مردم معرف

  .ندک یجمهور رییسم یقات الزم را به عمل آورد و گزارش آنرا تقدیتحق، از آن یناش

در  یر ییچ تغیهی، است جمهور یعنوان ره کته کن نید بر اکیبا تأ یسخنان یط یجمهور رییسپس از آن 

  :گفت، ورندآ یبوخود من، ندکخواهد عمل بیده میه براساس عقک یت آدمیشخص
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الت که به نظر من مهمرت از مشکل بوده و هست کمش یکم یه ما با آنها روبرو هستک یالتکن مشآ می»

  .گر شدید

شور کاز  یمهم یهات در بخشیو امن ط مساعد استقرار نظمیشدم هنوز شا جمهوررییسه من ک یوقت

 یار یکل بکم مشیندازیم جلو بیتوانیآنچه ما م، ه هستک یالتکن مشآ مین من گفتم یبنابرا، فراهم نبود

ن دولت هنوز قوت نگرفته وبهرت یه اکد یرشان رسکنطور به فیا، مسلح یاەهن گرو یاما ا. است یو گران

  .«نندکخودشان را وارد  یاەهاست آنها رضب

دولت در  یستادگیردستان و اکمسلح در گنبد و  یاەهات گرو یسپس با اشاره به عمل یجمهور رییس

  :گفت، است ین جمهور یا یبر استوار ەی ه ارادةالکته کن نید بر اکیمقابل آنها و با تأ

خودشان مقدمه . نندکردند و مقدمات اضمحالل خودشان را فراهم کید خود حمله میبایا منەهگرو »

ار کلمه به کح یصح یت به معنایم و قاطعیو استقامت منود، میردک یستادگیار را فراهم آوردند وما اک

م ینک ید عمران و آبادیحاال ما با. ت دولت مستقر شدیمکل آنجا حل شد و حاکم و بحمدالله مشیبرد

  .«م و آنها راستگو نبودندیه ما راستگو هستکم ییو به مردم آنجا بگو

  :افزود یجمهور رییس

ه یکتوانم مژده بدهم روزید و امروز من به شام میشکطول  یروز  40، تا بانه از محارصه خارج بشود »

توانم مژده ید و من امروز میردستان را از دست رفته بپندار: کگفت یشدم معاون استاندار  جمهوررییس

م به خواهران و یخواست یولم یداد یفراان یه ما شهداکدرست ، ردستان به وطن بازگشتکه کبدهم 

شهرها و  یم شهادت رسبازان و پاسداران و افرسان را بر خرابیح دادیم ما ترجییرد خود بگوکبرادران 

ه کم آنها یسان هستیکم و یما با هم برادر، خود ما هست یچون آنجا شهرها و روستاها. شام یروستاها

  .شان بر فساد بودیبنا، نندکآمدند ما را از هم جدا 
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رده است و من در حضور کرشفت یرده است و خوب پکعمل  یبه خوب یژاندارمر ی، جان غربیدر آذربا

 یشام با خوشحال، آیندهدوارم در هفته ینم و امکیم یو فرماندهان آنها قدر دان یادر ژاندارمر کشام از 

  .دیآمیرود و یه مکید قطار ما به تر یبشنو

منود  یدوار یردو اظهار امکردستان و خوزستان اشاره کت در مناطق ینظم و امن یبه برقرار  جمهوررییس

مفرما کردستان حکت در رستارس یشود و امن کمسلح پا یاەهز از گرو یمهاباد ن، گریهفتة د یکه تا ک

  .شود

  :افزود جمهوررییس

ه کاست  یومتکح یکآنها در برابر  یستادگیه اکنند یمسلح بب یاەهه گرو کنیدوارم به محض ایام»

 کیه متکومت کن حیامنه و مخلصانه دارند )مقاومت در برابر ایروابط صم، و مردم آن جمهوررییس

ن یا را زمەهده است اسلحیفایب، است با آن خلوص و استقامت( یامام یو داراەی است به خواست ال

در مقابل  یهستند وقت کوچکه کشوند بلیمن کوچ، کع شوندیآنها اگر در برابر ارادة ملت مط. بگذارند

 «. ستندیآمیارادة ملت 

 (17/3/1359)اطالعات

 

  .: اگر مادیت غربی را از بین نربیم کشور دچار هرج و مرج میشودصدربنی

ران در جمع یا یاسالم یارتش جمهور  کبه دعوت ستاد مشرت  یس جمهور ییر صدربنیرت ابوالحسن کد 

 یاسالم یارتش جمهور  یکنقش  یسخرنان یک یرد و طکت کارتش ش  کاز پرسنل ستاد مشرت  یر یثکگروه 

. داد ییات ارزش واالید به محتویه در ارتش باکد منود کیرد و تاکح یل ترشیران را در برخورد با مسایا

در اقتصاد  یز یو برنامهر یت اقتصادیفعالەی الزم: گفت یاقتصاد یتهایدر مورد فعال صدربنی یآقا

ـ  یجو اجتامع یکت تابع ین فعالیباشد و ایم یکدور و نزدەی آینددر  ینظام حقوق نان ازیشور اطمک
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شور تا ده سال ک یه اگر انسان مطمنئ باشد نظام حقوقکرد کد ییاست و تا یو معنو  یـ فرهنگ یقانون

ت یخود را بر اساس ثبات وضع یت اقتصادیار و فعالکەی تواند برنامیرد مکنخواهد  یر اساسییگر تغید

  .ندکم یتا ده سال تنظ یحقوق

ن ین رفت بدیشد و از ب یما متالش یبزرگ اسالمەی ه حوز کنیه علت اکرد کخاطر نشان  یجمهور رییس

زش کو مر  یاسالمەی حوز  یت اقتصادیران بود و فعالیه اکداشت  ییز فعالهاکن حوزه مر یه اکخاطر بود 

به  یبه قاهره و قسمت یا قسمتەهیرسما. قرار گرفت یاپیپ یز مورد هجومهاکن مر یا یران بود وقتیدر ا

 ایجامعه یکپس اگر ما . افتیت قاهره مورد هجوم قرار گرف به اروپا انتقال یزکمر  یخت و وقتیهند گر

ەی در رابط یمعنو  یت به فراخنایه زبان بازگش از مادکت یه در آن جامه زبان معنوکم یداشته باش

 یکب ین ترتیم و به اینکب یت راهم مادیب آن معنویم به هر ترتیدیوشکانسان با خدا متزلزل شد و ما 

ق اعامل یل از طریدر مورد حل مسا یجمهور رییس. م شدکما حا یاسیو س یبر جو فرهنگ یزبان ماد

ق خشونت و اعامل زور و قدرت حل شود یل بخواهد از طریمساەی هم ایجامعهاگر در : زور گفت

رده و روز به روز کف آن اضافه کیم و کد به یرد و باکفاف نخواهد کمسلح موجود  یروهایارتش و ن

امر یل بیمتا یه مادیبا آن روح یمسلح یروهایم و چنان نیش بدهیجو خشونت و قهر را در جامعه افزا

رسباز  یک یبرا یه در آموزش اسالمکن است یند ایکدا میالت پکمشەی به اعامل زور در حل هم یگونها

ه الزم باشد ک یز از اعامل قوه جز در مواردیو آموزش پره یآموزش معنو  یبرا،  90ەی د منر یب باخو 

را بدون  یاگر بتواند ظلم یهر انسان: افزود یجمهور رییس. داد یمنره به آموزش نظام 10و فقط . داد

، ن ارتشهایبهرته کم ینکاگر ما فرض . است ین انسان معلم و روحانیند اکبه در  یاعامل قوه به عدل

م یرسیجه مین نتینند به اکت یدشمن را به راه درست هدا یز یتوانند بدون خونریه مکهستند  ییارتشها

ه فنون اعامل کشوند یت منین تربیا یشود افراد تنها برایم یاجانبه آموزش همه یه اگر آموزش معنو ک

ه ک یو معنو  یجامعه را با مسائل ماد یکالت و موانع که مشکشوند یت مین تربیا یاموزند برایقوه را ب

است  یاملکند انسان یبیرا م ید آموزشین جو جدیه اک ین انسانیش پا بر دارند چنیدر دسرتس است از پ

توان یرا جز در رابطه با خدا من ین بعد معنو یرده و اکدا یز مجال رشد پیاو ن یاست از بعد معنو  یانسان
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رهربان  هک یمعنو  یبه ارزشها و آموزشها یث اسالمیبه چند حد صدر سپس با اشاره یرت بنکرشد داد د 

شود می روزیل داد و در هر جنگ پکیغمرب تشیه پک یارتشها: رد و افزودکصدر اسالم داشتند و اشاره 

ن جهاد باشد و افرسان یردستان از همکما در  مسلح یروهایه حضور نکدوارم یبود من ام یارتش معنو  یک

 یآنها آرمانها یخواهند برایه مک یشمرگان مسلامن متام آنهایرسبازان ـ پاسدارانـ و پـ درجه داران ـ 

در روح هر . است ینیار فوق العاده سنگک یک یر یار نظام گکه کنند بدانند کمی ارکانسان  یمعنو 

م کبه حن آ میند نظایکه او بخاطر آرمان خودش مبارزه مکنیا ینند برایکدا منیرا پ یأسیچگونه یه ینظام

ات یماد یاست برا یارتش معنو  یک یه ارتش اسالمکنیم اکاست و به ح یفهشان جانباز یه وظکنیا

ه کد یجنگید شام منید بجنگیم بشود و نباکیم تحکحا یکومت که حکد یجنگیشام من. دیشود جنگیمن

انسان فراهم ه مقدمات رشد کد یحنگیشام در اسالم م. دید بجنگیم بشود و نباکیم تحکحا یکومت کح

 یمعنیأس بیه کد معلوم است ینیکدا میپ یه شام بعد معنو ک یو وقتی ز و معنو ین نربد عزیبگردد و ا

ن ینچنیشرت خواهد شد ایجه رحمت خدا بیشرت و در نتیوشش بکجان و یه، لرتکار مشکخواهد شد خر چه 

م و مانع ید را بدهیدن یخودمان اەی د به جامعیاگر موفق شو. شودیدگرگون م ید آدمیه دکاست 

شود یه مالحظه مکند و هامنطور کر یر و ذهن ما را تسخکبتواند ف یت مخوف غربیه مادکم یبشو

در . شودیم یشور غربکالبته . بگردد یور ک یخشونت ماد یکبه اسم اسالم معرف  ییشهایا و گراەهگرو 

 یخودمان را معنو ەی م جو جامعیبرخوردها ـ ضعف و باالخره سقوط و اگر ما بتوان، نافرجام یخشونتها

ار یار شام را بسکاً یثان، ەایمردکوتاه کار یم را بسیرشد مستق یاەهاوالً قدرت انجام برنام، مینکب یو اسالم

الت کشود و راه حل مشیم یمعن یاز برخوردها ب یار یبس یه در آن به بعد معنو کنیا یبرا ەایمردک کسب

ه با جنگ مسلحانه کبخواهند  یسانکه هامن بحث آزاد است و اگر ک یمعنو ەی نیزم یرو . رودیشرت میب

. میداریم و آن مانع را از رس راه برمیشویبشوند آنوقت همه رسباز م یاسالم یرشفت جمهور یمانع پ

 یشود و در برخوردهایم یز دارد مادیز خدا نینجا و آنجا نیه اکدهد یدست م ین احساس به آدمیاەی گا

ن ید همه ایه ما باکرد و حال آنیگیقرار م یمورد بهرهربدار  یعامل ماد یکرانگر به صورت یمخرب و و

رده و در پرتو کدا یپ ییت نویشور بعد از قرنها معنوکه کم بلیبه خدا پناه برب، شدهندهیفرسا یگر یماد
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 یدم براد در آموزش دادن همه مر ینیکدا میفه پیمردم بشوند و شام وظ، ارتش ما همه، تین معنویا

  .بزرگ استەی فیه وظکنیا

جه ادامه آنچه گذشته است یق نه در نتیتوف یشام آرزو  یمن از خداوند بزرگ برا: افزود صدربنیرت کد 

ه در آغاز ک ید و بدون جمع شدن چهار اصلیبدون جو جد. نمیکم یدیجاد جو جدیه در اکحال است بل

ت یـ امن یبعد معنو  یهامهنگ: و آنها عبارت است ازرده است کبه آنها اشاره  یاست جمهور یانتخابات ر

موجود  یم توانست از بحرانهاینخواه. م داشتینخواه یو تفاهم اجتامع یو هامهنگ یـ رشد اقتصاد

خود را  یم رسعت عملید اگر نخواهیجد یایدر دن. میید درآیت است رو سفیجه قرنها محرومیه نتک

ه کن مهلیفرار از ا یم رفت و برایر سلطه غرب خواهیم زینخواهم و چه یم قطعاً چه بخواهینکچندبرابر 

باتر و یز یچ آرمانیه هکرا یم زیت درآوریت اسالم علم را به استخدام معنویبا استعانت از معنو یستیبا

ن یدر ا یچ مانعیه هکدارد  یرسباز خدا بودن شأن و مرتبط. ستیگسرتدهرت از آرمان بازگشت به خدا ن

است در  یه تحولکست بلین یان زندگیمرگ پا: امام صادق گفته است. ش نخواهد شدجهان مانع رشد

دارد به خدا  یند بعد معنو یه از خداک ییآنها. ن استیه راجعون همیانالله و اناال یو معنا یزندگ

سامل نم تا جو تفاهم و یکن رشد را آرزو میشام ا یان ندارد و من برایه رشدشان پاکنیا یعنیگردند یبازم

 . آزاد یدر اسالم یقو  یرانیا یانگذار یبن ید برایاوریبه وجود ب یرشو یو پ

 (22/3/1359هانکی)

 

  .اطالعات: بنی صدر وارد شیراز شد

 یدر فرودگاه از سو ، راز شدیوارد ش یاختصاص یامیه با هواپکصدر  یس جمهور ابوالحسن بنییر: رازیش

و طبقات مختلف مردم  یشور کو  یر کن لشیاز مسوول یجمع استاندار فارس وی، راز یش یت الله ربانیآ

 یاەهش از خوانده شدن خطبیپ، در اجتامع مردم، رازیه شیمورد استقبال قرارگرفت و در ورزشگاه حافظ

ام انقالب شام ید پیران است و اگر شام نخواهیت ایراز محل معنویش»: گفت یسخنان یمناز جمعه ط
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ام یچ پیت امروز هیبرش یبرا، میغرق شو آیندهفرس ید در خشونتهایباشد و اگر بخواه یام معنو یپ یک

  .«د داشتینخواه یاتازه

  :افزود یو 

رده بودند امروز که در حساب اشتباه کنند اما باز معلوم شد کرسه یکردستان راکار کخواستند یآنها م»

نه انجام ین زمیدر ا یار مهم و اساسکاما دو ، امالً حل شدهکردستان کم مساله یخواهم بگویمن من

 یروهایامالًدر دست نکن رفته وشهرها یمسلح در شهرها از ب یاەهن گرو یه سلطه اکنیا : یکیگرفته

ن یدوارم با اولیما افتاده و من ام یروهایز به دست نین« قطور»است و منطقه  یاسالم یمسلح جمهور 

باشد یمستقر م یاسالم یت جمهور یمکشور تنها حاکن یه در اکنیاند به نشانه یکه از آنجا عبورمک یقطار 

شف کز یتوطئه را ن 6شور ما کمختلف  یهان مبارزه و مجاهده در قسمتیر به قطور بروم در همیو الغ

گر ید یاده است و پارهیا به اطالع شام رسەهن توطئیاز ا یاپاره ەاندر شدیم و توطئه گران دستگیردک

ا با یکنم امرکیشور آگاه مکا در داخل یکامر یاسید و من شام را از توطئه سیخواهد رسز به اطالع ین

رده کرا ها ینیش بین پینند اکدرست « ودتاک»م بعد از یرژ یه قصد دارند براک یگاه اجتامعیجاد پایا

زود به ضد  ه آنهاک یادار  یباال  یادرهاک -ه از انقالب دارندک یتیبه لحاظ نارضا یادار  یادرها: کاست

، ز از انقالب برخواهند گشتیآنها ن، هداران بزرگیرسما -یجامعه شهر  یباال  یقرشها -وندندیپیانقالب م

  .ستندیبا یردن آنها دارند تا در برابر جمهور کانقالب و مسلح  یاەهن گرو یدر برگرداندن ا یو آنها سع

ه همه کن استیا، نندکدرست  یه اجتامعیپاا ەهن گرو ینند و با اکگاه درست یتوانند پایز میدر ارتش ن

ر یو چه غ یچه نظام یچ مقامیس جمهور اعتامد دارند هییه مردم به رک یم و تا وقتید بهوش باشیبا

  .«م خودرسانه را به اجرا بگذاردیرند وتصمیم خودرسانه بگیحق ندارد تصم ینظام
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 جنگ بزرگ

شام روشن  یه براکد است یام، خواهران وبرادران»: صدر در ادامه سخنانش گفت یس جمهور بنییر

 یو اجتامع یفرهنگی، اسیسی، ه اقتصادک یجنگ، میهست یجنگ بزرگ عموم یکه در کرده باشم ک

ا ەهنیه مرا در همه زمکن است یا یو مردم انقالب یانقالب یانتظار من از نهادها، دیمردم بهوش باش. است

ن یشوم در قلمرو ایمن یه من راضکد ینکیالبد باور م. نندکرسگرم ن کوچکل یدهند و مرا با مسا یار ی

ند کتواند ادعا یس منکچیه، نندک یو بزرگ تصد کوچک یمن خانها یت دولت را به جایمکن حایرسزم

 یق اولیبه طر، را نبخشم یخودرس ی، بردار  یکاگر من به . است یشرت از من مخالف نظام خانیه بک

فرصت هست وبهانه هم هست و  ەاندکردر که فکمن به خانها ، بخشمیمن یخانچ یرا به ه یخودرس 

د شام هم مثل ینکفرض : میگوینند با رصاحت میکغائله بوجود آوردن مسلح م یند و مردم را برایآمی

ستاد یم ایا ما خواهیآ، دیردکدا ینجا و آنجا دست پیبه ا یردند چند صباحکردستان تجربه که در کآنها 

ن ید زمیاگر اسلحه دار، دینکارها را رها کن یم آمد؟! نه دنبال ایرد و به رساغتان نخواهکم یاشا خواهو مت

 . «دینکم یگذاشته و به دولت تسل

 (15/4/1359)اطالعات

 

  :رییس جمهوری در اجتامع مردم ارومیه

  .گیریمبرای بهبود وضعیت کشور، متام امکانات را به کار می

  .ال قید باشیم«رویهبی»خود رسیها و کارهایتوانیم به منی

  .مینکه انقالب داده عمل کرا  ییاەهم وعدیتوانیم مکدر مدت ، مینکم نظم را برقرار یاگر بتوان
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 یجان غربیبه آذربا« قطور»د از منطقه یبازد یه براک یس جمهور ییر صدربنیابوالحسن  یآقا -هیاروم

ه در اجتامع یدان انقالب شهرستان ارومیدر م، ن منطقهیبه امت یروز قبل از عزید، رده استکسفر 

  :ردکراد ین شح ایبه ا ین شهرستان سخنانیان ایامیراهپ

 

 میبسم الله الرحمن الرح

ه بعد از چهار ماه دره کم یمسلح هست یروهایش نیار در خور ستاکد یبازد یران برایما در رس راه مرز ا

ت در یت دولت و استقرار امنیمکگسرتش حا یها را بران طرحیاز بهرت یکیو  ەاندکرد کقطور را پا

ه از نعمت کنیا ید و من براینجا جمع هستیشام در ا: صدر افزود یبن. ەاندمنطقه شام اجرا درآورد

  .در جمع شام حارض شدم، بهره منانده باشم یروز جمعه( ب ییامیت در مراسم امروز )راه پکش 

ستاده یت ایومت با قاطعکجا حکاز دارد و تا یت نیشور ما به امنکد چه اندازه یگویخود م، دین بازدیا

شور استقرار ک یت دولت به طور قطع در همه جایمکت در همه جا برقرار بشود و حاین امنیاست تا ا

ن دارد ع و فراوایانات وسکان بگذارند ولو نگذراند امگر توطئهامه و کخود  یاەهن گرو یاگر ا، رانیا. ابدیب

از  یاران را منونهیم و ایریار بگکشور بکت یبهبود وضع یانات را براکن امیه اکم یم استوار داریو تصم

ار به کح و آشیرص. میها به جهان عرضه بدارتبکن میتب خودمان را به عنوان بهرتکها و من نظمیبهرت

ند کرا حل  یالت داخلکتواند مشیمد نه تنها یایار بکدر  یافکومت ما اگر نظم و انضباط کم حیشام بگو

موج انقالب را در  یبگرداند و به راست یاساس یهایرا دچار دگرگون یجهان ینونکتواند نظام یه مکبل

د یم همه ما باید باشیه القیرو یب یارهاکها و یم نسبت به خودرسیتوانین منیند بنابراکهمه جهان بپرا

ه مسوول ک یم را مقامیه تصمکن است یا ین نظم اسالمیا یم و اقتضاینک یرو یپ ینظم اسالم یکاز 

شام به دولت منتخب . نندکامت را اجرا بین تصمیت ایبا قاطع یدلیکت و یمیرد و همه با صمیاست بگ

 یآنچه برا ید اگرما طین بدانیقید و ینکد اعتامد بینیگزیه برمک یائەهد به دستگاینکخودتان اعتامد 

نند رسگرم یکو م ەاندگفتما  یه دشمنان خارجکم آنطور ینرو، است یو اصل یتب ما اساسکشور و مک
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م یگویشام م یمنونه گذرا برا یکمن ، دیم دیخواه یان اساسیقطعاً ز، میو روزمره بشو کوچک یارهاک

  .نمکیو صحبت را متام م

شورها هفده کدر آن  کیزان بهره بانیم و میپول دار یخارج یهاکارد دالر در بانیلیم 16ما حدود 

م و اگر یاوریران نیم و به اینکل نیارخانه تبدکن پول را ما بید درسال اگر اینکشامحساب . درصد است

د اگر ینیرسد و ببیجا به آنها میکن پول یم نفع ایاوریم و نینکل نیتبد یو راه ساز  یشاورز کن یبه ماش

در  یرات انقالبییرا با تغ یاجرائ یاەهدستگاەی م و بازدینکبرقرار  یافکرا بقدر  ینظم و انضباط داخل

شور که به ک یاناتکن امیم و با ایاوریشور بکانات به کم امیتوانیچقدر ما م، میا باال بربەهن دستگایا

م و ینکم نظم را برقرار یاگر ما بتوان. میاورینجا بوجود بیم در ایتوانیم یرات بزرگییم چه تغیورآ می

م ما یبسازەی رث بهره دکآماده حدا، ەایمردکه طرح آن را هم آماده ک یراتییبا تغ یاجرائ یاەهدستگا

  .مینکه انقالب به شام داده اجرا ک یائەهم وعدیتوانیدرحداقل مدت م

 یهاه درقسمتکنیبا ا، میبود یه ما درمحارصه اقتصادکنید با ایاورید درنظر بیتوانیبه عنوان منونه م

توانست در خارج ، میه انجام دادک یاقتصاد یارهاکمعهذا ، میانقالب در جنگ بودشور با ضد کاز  یمهم

م و یرا انداخت یار یکند و در داخل مرزها اما تب بکن بربد و ناموفق بیرا از ب یاز مرزها محارصه اقتصاد

محتاج  یدما بزو ، میاوریشور بکانات را بداخل کم و امینکم محارصه را بطور قطع در هم بشیاگر ما بتوان

  .«افتیم یه نخواهکم شد یار خواهک یرو ین

  .د قرار دادیرا مورد تأئ یس جمهور ییر سخنان ریبکت حارض با گفنت تیجمع

 یائەهلحظ، دادندیشعار م یجان غربیه استاندار آذرباین مردم علآ میه در کەی ز گرو ین یدر آغاز سخرنان

 کیوچکت یه اقلکرد کصدر به آنها اعالم  یاما بن. ردندک یر یجلوگ یس جمهور ییر یاز ادامه سخرنان

 . «د موجب برهم زدن نظم شوندیهستند و نبا

 (25/4/1359)اطالعات


