انقالب ايران تاكنون از زواياي مختلفی توسط گروه-ھا ،سازمانھا ،احزاب و رسانه-ھاي جھاني مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته
است .علت اين امر اھميت نقش استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه بوده و ھست .زماني كه انقالب ايران به وقوع پيوست ،جھان
در يك تعادل سياسي -نظامي و ايدئولوژيك ديگري قرار داشت .در آن مقطع بلوكي معروف به به بلوك سوسياليستي وجود داشت كه
از نظر ساخت ايدئولوژيكي ،سياسي و اجتماعي در مقابل بلوك غرب قرار داشت .يكي از پي-آمدھاي اين بلوك-بندي رقابت بين دو
بلوك براي سيطره بر مناطق ھر چه بيشتری بود.
بر اين مبنا ھر تالطم اجتماعي در ھر نقطه-اي از جھان از طرف قدرتھاي اين بلوك-ھا بر اساس اين ديدگاه ارزيابي و موضع-گيري
مي-شد .از جمله اين نمونه-ھا مي-توان از انقالب ايران كه در سال  ١٣۵٧بوقوع پيوست ،نام برد.
انقالب ايران از اين جھت نيز مھم است كه تأثير به سزائی بر يك سري تالطمات اجتماعي ،سياسي در منطقه خاورميانه و ديگر نقاط
جھان نھاده است .الزم به تاكيد است كه اين اثر نه به خاطر چيزي كه به انقالب اسالمي معروف گرديد ،بلكه به خاطر وضعيت مھم و
استراتژيك ايران است .ما ھمين تأثير را در رابطه با ملي شدن نفت در ايران نيز شاھد ھستيم كه باعث تكان-ھاي اجتماعي در ديگر
نقاط منطقه شد ،از جمله آنھا مي-توان از مصر و ملي كردن كانال سوئز از طرف جمال عبدالناصر نام برد.
جھت-گيري انقالب ايران كه از ابتدای امر از ماھيت ضد ديكتاتوري ،ضد امپرياليستي و دمكراتيك برخوردار بود ،قدرت-ھاي اين
دو بلوك سياسي را به موضع-گيري-ھاي متفاوتی در ارتباط با انقالب ايران وادار ساخت.
بلوك امپرياليستي غرب كه شاھد خيزش-ھاي مردمي در ايران بودند ،برای حفظ منافع خويش و از دست ندادن ايران به عنوان يکی
از مھمترين تكيه-گاه ھای امپرياليستھا در منطقه خاورميانه ،به تکاپو افتادند.
اھميت ايران از جھت ديگري نيز فزوني گرفته بود زيرا كه مدتي قبل در كشور افغانستان كودتايي بوقوع پيوسته بود و نيروھاي
طرفدار اتحاد جماھير شوروي قدرت را اين كشور تصاحب كرده -بودند.
كنفرانس چھارجانبه قدرت-ھاي امپرياليستي متشكل از اياالت متحده آمريكا ،فرانسه ،انگلستان و آلمان ،در جزيره گوادلوپ ،مستعمره
فرانسه در درياي كارائيب ،در چنين شرايطی تشكيل گرديد.
در باره نشست سران قدرت-ھاي امپرياليستي در گوادلوپ و پيامدھاي اين نشست براي انقالب ايران ،تاکنون اطالعات چنداني به
بيرون درز پيدا نكرده-است .سرپوش گذاشتن بر اين اطالعات نه تنھا از طرف قدرت-ھاي غربي بلكه از طرف صاحبان جديد قدرت
بعد از انقالب يعنی سران جمھوري اسالمي ايران نيز با زيرکی تمام صورت گرفته است.
درھمين رابطه ،ابراھيم يزدی دبير کل فعلی نھضت آزادی به مناسبت بيست و نھمين سالگرد انقالب در ايران ،در تاريخ  ٢٩آذر
 ١٣٨۶مصاحبه-ايي با ايران گلوبال داشته است كه در سايت "ايران و جھان" به چاپ رسيده است .اين مصاحبه از جھات زيادي قابل
تعمق و تأمل مي-باشد.
ابراھيم يزدي از سران نھضت آزادي ايران و از بنيانگذاران اتحاديه دانشجويان اسالمي ايران بود ،از آغاز انقالب به ھمراه خميني
در فرانسه بوده و در جلسات و نشست-ھاي زيادي به نيابت از شخص خميني شركت مي-كرده و در تصميم-گيريھاي حساسی كه
سرنوشت انقالب ايران را رقم زده است ،نقش فعال داشته است .او اولين وزير خارجه دولت موقت بود كه به رياست مھدي بازرگان
تشكيل شده بود.
اينكه ابراھيم يزدي بعد از  ٢٩سال آغاز به سخن گفتن در اين رابطه كرده-است ،خود امر ديگري است.
ما نقطه حركت را بر صادق بودن گفته-ھاي يزدي ميگذاريم و از اين منظر به مصاحبه او با ايران گلوبال نگاه ميكنيم.
به گفته يزدي او با مقامات اياالت متحده آمريكا ،در مقطع اقامتشان در فرانسه مالقات كرده بود و اين مالقات زير نظر مستقيم خميني
بوده است .اما چيزي كه يزدي عالقه ای به پرداختن به آن را ندارد و بازھم به بوته فراموشی می سپارد ،اين است که در اين مالقاتھا
در مورد چه موضوعاتی مذاکره کرده و به چه توافقاتی رسيده اند.
تصويري كه يزدي در مصاحبه خود تالش دارد از اياالت متحده آمريكا ارائه دھد ،جالب مي-باشد .او اعالم مي-دارد كه آمريكاييھا از
شرايط ايران بي اطالع بودند و اين او بود كه آنھا را در اين زمينه مطلع كرد .و چون آمريكاييھا نسبت به وضعيت ايران به نحو
احسن از طرف يزدي مطلع گرديدند ،تغير تاكتيك دادند و به سر عقل آمدند و از حمايت خود از شاه دست برداشتند .به بيان ديگر،
اعمال آمريكا تابحال در نتيجه عدم اطالع آنھا از وضعيت ايران بوده-است ،و نه منبعث از منافع سياسي ،اقتصادي آنھا.
يكي ديگر از نكات جالب اين مصاحبه نقش خمينی در ارتباط با اين مذاکرات بوده است .عليرغم تالش-ھاي سران جمھوري اسالمي و
حتی مدافعين جمھوری اسالمی که در قدرت نيستند ،در ساختن چھره ای ضد امريکايی و ضد امپرياليستی از خمينی ،نقش اصلی او
در اين بده بستان ھای سياسی است و حتی به صراحت بيان می شود که تمامی ارتباطات و مذاکرات زير نظر مستقيم خمينی قرار
داشته است .به عالوه اين ارتباطات و مذاکرات نه تنھا از طريق يک کانال ،يعنی ابراھيم يزدی ،بلکه از کانال ھای متعددی و به شکل
موازی صورت می گرفته است .در عين حال ھيچ اطالعاتی بين کانال ھای ارتباطی مختلف رد و بدل نشده ،بلکه مستقيما ً توسط
خمينی ھدايت می شده است.
در مصاحبه يزدی ھمسويي رھبران جمھوري اسالمي و امپرياليستھا در سركوب نيروھاي انقالبي و كمونيست به نحو آشكار نشان
داده شده است .سران جھموري اسالمي اين ھمسويي را در عمل با قتل و عام نيروھاي انقالبي و كمونيست از فرداي به قدرت
رسيدن ،به خوبي به اثبات مي-رساند.
ابراھيم يزدي در بخشي از مصاحبه خود به نقد انقالب مي-پردازد و در اين انتقاد ھمه را درگير مي-كند .از روشنفكر چپ تا مسلمان
سنتي .اما ھيچ اشاره ای به پايه گذاری جمھوری اسالمی توسط خود او و ديگر ھمقطارانش در نھضت آزادی نمی کند

ظاھراً آقای يزدي فراموش كرده كه او به عنوان يکی از افرادی که در قدرت بوده و سياست-ھاي جمھوري اسالمي را شكل داده  ،در
پايه ريزی و استحکام جمھوری اسالمی و نيز در سركوب نيروھاي انقالبي با سران جمھوری اسالمی ھمدست بوده است .در سال
ھای  ۵٧و  ۵٨نيروھاي انقالبي به درستي پديده سازش ميان كشورھاي امپرياليستي و سران جمھوري اسالمي را ديده و آن را افشائ
کرده بودند .ولي سران نھضت آزادي در صدد اجراي مفاد موافقت-نامه با امپرياليستھا بوده-اند .ابراھيم يزدی امروز نيز ھمچنان از
مواضع و سياست ھای قديمی خود دفاع کرده و در ھمين رابطه روشنفکران چپ را مورد انتقاد قرار می دھد که دست به افشاء
سياست ھای امپرياليستی رژيم زده بودند.
يزدي به ورود ژنرال ھايزر به ايران اشاره مي-كند ،اما نه اشاره-ايي به مالقات مھدي بازرگان با برژينسكي ،مشاور امنيت ملي
كارتر در سال  ١٩٨١که در الجزاير صورت پذيرفت ،دارد و نه از مفاد اين مالقات چيزی بروز می دھد .آيا آقای يزدی باز ھم
سعی دارد تا بخش ديگری از واقعيات تاريخی را که خود در ارتباط مستقيم با آن قرار داشت را عمداً به بوته فراموشی بسپارد؟ آيا
دليلش تنھا فراموشی سياست مدار پير است و يا ...؟
آن چه آقای ابراھيم يزدی در اين مصاحبه چند صفحه ای اظھار داشته است ،نه تنھا بيان تمام اتفاقات پشت پرده در مقطع انقالب،
بلکه تنھا نوک کوه يخی است که در اقيانوس تغيير و تحوالت دوران انقالب  ۵٧بر سطح آب نمايان شده است .ھر خواننده ھشيار و
نکته بينی به خوبی در خواھد يافت که تناقضات در بيانات يزدی و در عين حال جھت دادن به تحليل در مورد تغيير و تحوالت و نيز
ھمچنان پنھان نگاه داشتن بسياری از اطالعات محرمانه که خود او نيز نقش مستقيمی در بسياری از زد و بندھای سياسی آن زمان
داشته است ،امری اتفاقی و ناشی از کھولت سن و يا فراموشی او نمی باشد .او ھمچنان اعتقاد راسخ خود و يارانش را نسبت به بند و
بست ھای پشت پرده پنھان نمی کند.
درعين حال به جوانان توصيه می کند که اول روی چيزی که می خواھيم به توافق برسيم ،اما طبيعی است که او به عمد فراموش می
کند که بگويد :انقالب بايد در خيابان ھا انجام بگيرد و سعادت و پيروزی آنھا نيز بايد در خيابان ھا تعيين گردد ،نه در پشت درھای
بسته و در مذاکرات محرمانه با دشمنان مردم.
ناصر پرنيان

دکتر يزدی ؛ انقالب اسالمی و نشست گوآدلوپ
دوشنبه  ٢۶آذر ١٣٨۶
١٣٨۶.٠٩.٢۶
ايران گلوبال
شايد يكي دو ھفته قبل از گوآدلوپ بود ،چون من اواخر دسامبر بود كه به آمريكا رفتم و گوآدلوپ  ۴ژانويه بود .در ھر حال ،من
توضيحاتي ميدادم اين بود كه شما اطالعات كافي درباره ايران ،نداريد .براي ھمين ھم دائما ً خطا ميكنيد و حمايتھاي شما از شاه
اين ايرادات را دارد .او از من پرسيد كه آيا امكان سازش ميان انقالب و شاه وجود دارد ،جواب منفي قاطعي به او دادم /از طرف
ديگر ،جنگ سرد در اوج خود بود؛ افغانستان در اشغال ارتش روسيه بود ،امريكاييھا نگران بودند كه اگر شاه برود ،خاليي كه در
ايران ايجاد ميشود چگونه خواھد شد .بنابراين ،موافقت كردند كه شاه برود ،بختيار بيايد و ارتش با انقالب ھمكاري كند تا ارتش
احتماال بتواند در انقالب جايگاھي پيدا كند .از جانب ديگر ،نظريه برژينسكي اين بود كه در غياب شاه تنھا نيرويي كه ميتواند جلوي
خطر كمونيسم را در ايران بگيرد ھماھنگي و ائتالف ميان نظاميان و روحانيان است
اشاره:
" گوآدلوپ" براي آگاھان سياسي -به ويژه در ايران -يك اسم خاص است .در بررسي تاريخ سياسي معاصر و تحوالت معطوف به
انقالب اسالمي ،بيشك كنفرانس گوآدلوپ جايگاه خاص خود را دارد كه ھرچند درمورد اھميت و تأثير آن ،ارزيابيھاي متفاوتي
وجود دارد اما تحليل آن را به سھولت نميتوان فروگذاشت .پس از نشست سران چھار كشور آمريكا ،انگليس ،فرانسه و آلمان )
كارتر ،كاالھان ،ژيسكاردستن و اشميت( در نيمه نخست ديماه  ١٣۵٧در گوآدلوپ بود كه يونايتدپرس نوشت " :آمريكابه خاطر
مخالفتھاي روزافزون و ھمهجانبه مردم ايران ،نميتواند از شاه حمايت كند"  .جيمي كارتر ميگويد " :ھمگي ميگفتند ،شاه ھرچه
زودتر بايد برود" و شاه در خاطراتش مينويسد " :در كنفرانس گوآدلوپ ،با اخراج من موافقت كردند".
دكتر ابراھيم يزدي از معدود صاحبنظران سياسي ايران و استراتژيستھايي است كه به علت حضور فعالش دربطن تحوالت انقالب
و شكلگيري نظام جمھوري اسالمي ،اطالعات و خاطرات منحصر به فردي -به ويژه در ھمراھياش با رھبر فقيد انقالب -دارد.
در گفت و گو با دكتر يزدي ،نشست گوآدلوپ و نيز تحوالت جمھوري اسالمي تا تسخير سفارت آمريكا ،مورد بحث قرار گرفته و
ايشان به نكات قابل تأملي -گاه براي نخستين بار -اشاره نمودهاست .دبير كل نھضت آزادي ايران معتقد است كه دگرگوني در ساخت
قدرت از سال  -۵٨و نه  -۶٠روند ديگري را در پيش گرفت.
دكتر افشين جعفرزاده ،ازصاحبنظران تاريخ سياسي معاصر ايران ھم در اين گفت و گو حضور داشتهاست.

قبل از كنفرانس گوادلوپ -با توجه به منابع منتشرشده -گويا رھبر فقيد انقالب از اين قضيه خبر داشتند و با پاريس ھم عليالظاھر در
ارتباط بودند -از جمله ،اشارهاي كه شما در كتاب آخرين تالشھا در آخرين روزھا به قطبزاده داشتيد و تھيه تحليلي توسط وي -اما
آيا آيتﷲ خميني و ھيأت ھمراه ايشان در پاريس از موضع اياالت متحده خبري داشتند يا نه؟
دكتر يزدي :نه؛ ما ھيچ اطالعي نداشتيم .شايد مشكل اينجا بود كه دانش و اطالعات آمريكاييھا ،يا به طور مشخص و حداقل وزارت
امور خارجه آمريكا ،از مسائل ايران بسيار ابتدايي و ناقص بود .در ژانويه  ١٩٧٩تلويزيون ملي سراسري آمريكا ) (PBSاز من
براي مناظرهاي با شركت ھنري كسينجر دربارة ايران دعوت كرد .ولي كسينجر نيامد و به جاي خود معاونش آقاي جوزف سيسكو را
فرستاد .قبل از انجام اين مناظره ،مسئول اين برنامه از من پرسيده كه آيا ميخواھي با مسئول ميز ايران در وزارت امور خارج
آمريكا ديداري داشتهباشيد يا نه؟ من قبل از اين كه به اين سفر بروم ،مسئله دعوت به مناظره را با آقاي خميني مطرح كردم ،و نظر
ايشان را ھم در مورد مناظره و ھم احتمال اين كه ممكن است از طرف دولت آمريكا بخواھند با من صحبت كنند ،جويا شدم .ايشان
نظر خود مرا پرسيدند كه نظر مثبت دادم .به ايشان گفتم كه ما نبايد از گفتگو با دشمن بترسيم؛ چون در نشستن و صحبت كردن با
اينھا اطالعاتي به دست ميآوريم كه در غير اين صورت نداريم .ايشان قبول كرد .من به واشنگتن رفتم؛ بعد از انجام مصاحبه
تلويزيوني و قبل از رفتن به يك رستوران براي شام ،مسئول مصاحبه گفت كه از آقاي ھنري پرشت مسئول ميز ايران دعوت كرده
است كه در اين شام باشد و گفتگويي داشته باشيم .من تا آن موقع اين شخص را نديدهبودم و نميشناختم .جالبترين مسئله براي من در
اين گفتگو ميزان بياطالعي آنھا از ايران بود ،به طوري كه وقتي راجع به ريشهھاي اعتراضات در ايران برايش صحبت كردم و از
جريان روشنفكري ديني و متفكرين آن ،از جمله از شريعتي و نقشي كه او داشتهاست صحبت كردم اظھار نمود كه براي اولين بار
است ،اسم شريعتي را ميشنود .يا حداقل به من اين طور ميگفت .بعد از انقالب در اسنادي كه دانشجويان خط امام منتشر كردند،
خواندم كه او در گزارش خود نوشته كه فالني )من( نگراني تعطيلي مدارس مختلط دختر و پسر بودهاست ،در حالي كه در آن جا
اصالً چنين موضوعي عنوان نشده بود كه من بگويم كه با مدارس مختلط موافقم يا نه .در آن گفتگو من درباره اطالعات سطحي آنھا
از ايران و يا بياطالعي آنھا به او گفتم كه شما آمريكاييھا در حالي كه شديداً منافعتان با كشوري مثل ايران وعربستان و برخي ديگر
از كشورھاي اسالمي پيوند خورده است ،اما اطالعاتِ◌تان دربارة اين كشورھا بسيار سطحي است .اطالعات شما آمريكاييھا راجع
به سوسكھاي خانگي بيشتر از وضعيت فرھنگي و فكري در كشورھاي اسالمي و مسلمانھاست .برايش ھم چند مثال زدم .در اينجا
بود كه بحث شريعتي مطرح شد كه اظھار داشت راجع به شريعتي چيزي نشنيده و نخوانده است و اين براي من تعجبآور بود.
س :اين ديدار چند وقت قبل از گوآدلوپ بود؟
ج :شايد يكي دو ھفته قبل از گوآدلوپ بود ،چون من اواخر دسامبر بود كه به آمريكا رفتم و گوآدلوپ  ۴ژانويه بود .در ھر حال ،من
توضيحاتي ميدادم اين بود كه شما اطالعات كافي درباره ايران ،نداريد .براي ھمين ھم دائما ً خطا ميكنيد و حمايتھاي شما از شاه
اين ايرادات را دارد .او از من پرسيد كه آيا امكان سازش ميان انقالب و شاه وجود دارد ،جواب منفي قاطعي به او دادم و شعري كه
در مھدكودكھا در آمريكا بچهھا ميخوانند برايش خواندم ،با اين مضمون:
ھامتي دامتي )استعاره از تخممرغ و ھر آدم كوتاه و بيقواره( ،باالي ديوار نشست .ھامتي دامتي سقوط بزرگي كرد .نميتواند خودش
را نگاه دارد ،قل ميخورد و ميافتد پايين و خورد ميشود .تمام مردان شاه و تمام سربازانش ھم نميتوانند تكهھاي او را جمع و جور
كنند و به ھم بچسبانند .استنباطم از اين ديدار اين بود كه آمريكاييھا دچار يك نوع سردرگمي و ابھام و بياطالعي و جھل در رابطه با
اوضاع ايران ھستند .به نظر من ،آنھا تا آخرين لحظه به دنبال اين بودند كه شاه بماند و ھر تغييري و اصالحي با بودن وي انجام شود.
اما ديپلماتھاي انگليسي و اسرائيلي كه به مسايل ايران آگاھي بيشتر و عميقتر داشتند به شاه توصيه كرده بودند كه به نفع پسرش
كنارهگيري كند .بسياري از ديپلماتھاي سابقهدار آمريكايي كه با ايران و اوضاع آن آشنايي داشتند ،نيز مشكل ايران را خود شاه
ميدانستند .در سال  ١٣۵۶خانم فيتزجرالد ،نويسنده معروف آمريكايي و كسي كه به خاطر نوشتن كتاب جالبي درباره ويتنام )آتش در
خليج( برنده جايزة پوليتزر شده بود ،مقالهاي مفصل در مجلة معروف ھارپر راجع به ايران نوشت كه خيلي انتقادي بود و در آن از
شاه به عنوان مشكالت ايران ياد شده بود .در ھمان زمان شاه با روزنامهي گاردين انگليس مصاحبهاي كرد و گفت كه :بله ،من
حاضرم به نفع پسرم كنار بروم؛ پدرم براي تحقق جمھوري سعي كرد ولي موفق نشد و فايده نداشت .وقتي شاه ميگويد :به نفع پسرم
كنار ميروم و تغيير نظام به جمھوريت فايده ندارد ،آيا در پشت پرده مسائلي مطرح است كه شاه اين جوابھا را ميدھد؟ به نظر
ميرسد كه آمريكاييھا در مقابل تغييرات و تحوالت اجتنابناپذير مقاومت ميكردند ،و حداقل تا ژانويه  ١٩٧٩اصرار داشتند كه اين
تغييرات را خود شاه انجام دھد) .من اين مسائل را در مقالهاي تحت عنوان ھياھوي بسيار براي ھيچ كه در نشريه پيام مجاھد ارگان
نھضت آزادي ايران در خارج از كشور نوشتم تبيين كردهام(.
س :آقاي دكتر ،ولي زندهياد سرھنگ نجاتي در كتابش مينويسد كه پيش از گوآدلوپ و در اواخر دسامبر و  ٣ژانويه كميته مخصوص
ھماھنگي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد ،تصميم دولت آمريكا را در مورد لزوم خارج شدن از ايران به وسيلهي سفيرش به تھران و
شاه منتقل كردهاست .احسان نراقي ھم نوشتهاست كه در نيمه اول دسامبر  ١٩٧٨براي اولين بار كارتر ترديد خود را نسبت به توانايي
شاه در حفظ قدرت آشكار كرد .البته در  ١٩مھر )  ١١اكتبر( كارتر طي يك مصاحبه مطبوعاتي اطمينان مجدد خود را نسبت به شاه
ابراز ميكند .جنابعالي ،نظر و توضيحتان چيست؟

ج :در گزارشي كه جورج بال مشاور آقاي كارتر ،براي او تھيه كرد ،او وضعيت شاه را بررسي و چند گزينه احتمالي پيشرو را
مطرح ميسازد .اولين گزينه اين بود كه خود شاه اين تغييرات را رھبري كند؛ دوم اينكه شاه اختياراتش را به پسرش واگذار كند،
سوم اين كه جنبش انقالب اسالمي بيايد .تا اواخر سال  ١٩٧٨آمريكاييھا ميخواستند كه شاه بماند و اصالحات را خود شاه انجام دھد
)گزارش جورج بال را به طور كامل در كتابم آوردهام و داليل موضعگيري آمريكا را ھم تحليل كردهام( .پايگاه اصلي آمريكاييھا در
ايران ارتش بود ،در ميان ساير اقشار نتوانستهبودند پايگاه و نفوذ داشتهباشند؛ در حالي كه پايگاه انگليسيھا و اسرائيليھا در ميان
غيرنظاميان بود .به خصوص در سالھاي آخر حكومت شاه .انگليس و اسرائيل كه به اوضاع ايران واقعبينانهتر نگاه ميكردند
اصرار داشتند كه شاه برود .حتي وقتي كه فرح به آمريكا سفر كرد ،تجليل بزرگي از جانب برخي از جناحھاي قدرت و در حد رئيس
يك كشور از او به عمل آمد كه احتماال حاكي از آن بود كه ممكن است شاه برود و فرح ،نايبالسلطنه شود و يك چند سالي آزاديھايي
بدھند و او مملكت را اداره كند تا تب و تاب انقالب فروكش كند .اما نظاميان امريكا با اين برنامه مخالف بودند ،چون در اين صورت
پايگاه قدرت خود را از دست ميدادند .انگليسيھا ،البته موافق طرح بودند چون اگر قرار بود يك دوره انتقال دمكراتيك پيش بيايد ،اين
انگليسيھا بودند كه پايگاھي را كه در بين غير نظاميان داشتند حفظ ميكردند .اما از اواخر دسامبر  ١٩٧٨امريكايي ھا آرام آرام به
اين نقطه رسيدند كه پافشاري بر ابقاي شاه فايدهاي ندارد و تغيير مسير دادند .از طرف ديگر ،جنگ سرد در اوج خود بود؛ افغانستان
در اشغال ارتش روسيه بود ،امريكاييھا نگران بودند كه اگر شاه برود ،خاليي كه در ايران ايجاد ميشود چگونه خواھد شد .بنابراين،
موافقت كردند كه شاه برود ،بختيار بيايد و ارتش با انقالب ھمكاري كند تا ارتش احتماال بتواند در انقالب جايگاھي پيدا كند .از جانب
ديگر ،نظريه برژينسكي اين بود كه در غياب شاه تنھا نيرويي كه ميتواند جلوي خطر كمونيسم را در ايران بگيرد ھماھنگي و ائتالف
ميان نظاميان و روحانيان است .استدالل او اين بود كه روحانيون علياالصول ضد كمونيسم ھستند و قدرت بسيج تودهھاي مردم را ھم
دارند .نظاميان ھم منسجماند؛ ارتش  ۴٠٠.٠٠٠نفري شاه آموزشھاي ضد كمونيستي و ضد شورش ديدهبودند؛ ائتالف ميان نظاميان و
روحانيون ميتواند خطر كمونيسم را بعد از شاه از بين ببرد .سفر ھايزر به ايران براي اين نبود كه ارتش كودتا كنند ،بلكه او آمد كه
مبادا نظاميان بعد از رفتن شاه دست به كارھايي بزنند كه موقعيت ارتش را در نزد مردم از بين ببرد .امريكايي ھا معتقد بودند اگر
ارتش در دوران انقالب انسجام خودش را حفظ كند ،و با انقالب ھمراھي نمايد پس از پيروزي انقالب و بعد از آن كه احساسات
عمومي فروكش كرد ،آن وقت ارتش ميتواند به راحتي و به عنوان بخشي از انقالب ،ادعاي سھم داشتهباشد .اين ھمان كاري است كه
امريكايي ھا بعداً در فيليپين انجام دادند؛ وقتي كه ماركوس انتخابات قالبي رياست جمھوري را برگزار و ادعا كرد كه برنده شده
است ،ارتش وارد عمل شد و اعالم كرد ماركوس رئيس جمھور نيست و خانم اكينو برنده شدهاست ،و ماركوس را بيرون كردند و به
اين ترتيب ،ارتش شد بخشي از انقالب فيليپين.
س :پس مطابق طرح برژينسكي ) ايجاد ائتالف ارتش و روحانيت( ،واشنگتن به روحانيت به عنوان يك آلترناتيو نگاه ميكردهاست؟
ج :بله ،به عنوان نيرويي كه ميتواند بعد از شاه ،خالء قدرت سياسي را پر كنند و مانع تصاحب قدرت از طرف كمونيستھا شوند.
بگذاريد اين جوري بگويم كه آمريكا ،حاكميت روحانيت و ھمكاري با ارتش را در راستاي دفع خطر كمونيسم الزم ميديد .مھمترين
مسئله امريكايي ھا در آن مقطع تاريخي -به خصوص با عنايت به رويدادھاي افغانستان -اين بود كه چگونه با رفتن شاه ،ايران به دامن
كمونيسم نيفتد.
س :و در اين چارچوب منافع خودش را تأمين ميكردهاست؟
ج :اھدافشان را در چارچوب تقابل دو بلوك شرق و غرب و جنگ سرد تأمين ميكرد.
س :آقاي دكتر ،آيا اين درست است كه آيتﷲ خميني در اوج ناآراميھا و انقالب گفتهبودند كه ما جريان نفت را به غرب قطع
نميكنيم؟
ج :بله؛ در نوشتهھايي كه من به مرحوم سرھنگ نجاتي دادم و در كتاب ايشان درج شدهاست ،اين نكات منعكس است .بالفاصله بعد از
كنفرانس گوآدلوپ ،كارتر ،رئيس جمھور وقت آمريكا توسط ژيسكاردستن پيامي براي آقاي خميني فرستاد و سپس وزارت امور
خارجه آمريكا تماس گرفت و پيامھايي با آيتﷲ خميني مبادله شد .من پيامھا را براي آقاي خميني ترجمه ميكردم و آقاي خميني ھم
جوابِ◌شان را ميدادند و من ھم ترجمه آنھا را به نماينده سفارت آمريكا در پاريس ميدادم .در يكي از آخرين پيغامھايي كه رد و بدل
شد .آمريكاييھا از قطع صادرات نفت ايران اظھار نگراني كرده بودند .آقاي خميني ھم جواب دادند كه نميخواھيم صدور نفت را
قطع كنيم ،ولي پول آن را خرج خريد اسلحه نميكنيم بلكه پول نفت را خرج تھيه وسايل مورد نياز براي كشاورزي و عمران و آبادي
كشور خواھيم كرد.
س :با اين توضيحاتي كه فرموديد ،آيا قبل از نشست گوآدلوپ آقاي خميني در رابطه با موضع واشنگتن دلنگران بود يا نه؟
ج :خير؛ ايشان تشويشي نداشتند .حداقل من چيزي نميديدم كه تشويش حساب شود
س :يعني نسبت به آن اتفاقي كه قرار بود در سطح بينالمللي انجام شود و بر تحوالت داخلي ايران ھم موثر بود ،ايشان ھيچ دلنگراني
نداشتند؟

ج :نه؛ انقالب اسالمي ايران از يك جھت ويژگي خاص خودش را داشت به خصوص در مقايسه با بقيه انقالبھا و در مقايسه با ھند ـ
گاندي ،كوبا ـ كاسترو و  ...آقاي خميني چندان آشنا و پيگير مسايل جھاني نبود ،اين كه گوآدلوپ كجاست ،حاال سران اين كشورھا
جمع ميشوند چي ميشود و صحبت نميكردند؛ اگر ھم چيزھايي بود ،ما ميگفتيم و پيگير ميشديم.
س :ولي باالخره ايشان در جريان بودند كه قطبزاده پيش از گوآدلوپ گزارشي تحليلي از تحوالت ايران را براي دولت فرانسه تھيه
كردهاست.
ج :بله؛ اين را ما به اطالع ايشان رسانده بوديم.
س :يعني شما ھيچ حساسيتي براي ايشان به وجود نياورديد؟ براي شما ھم ھيچ حساسيتي نداشت؟
ج :ببينيد ،ميدانستم كه امريكاييھا مخالف ھستند؛ و قطعا ً ما نميتوانستيم با نظر آمريكا كه ميگفت ،شاه بماند و اصالحات را انجام
دھد ،موافق باشيم .فكر ميكرديم كه ديگر زمانش گذشتهاست و امكان ندارد؛ ما در وضعيتي نبوديم كه بتوانيم در تصميمات گوآدلوپ
مؤثر واقع شويم ،بنابراين ھنگامي كه رئيسجمھور فرانسه از طريق وزارت امور خارجه ،پيغام داد كه شما يك گزارشي ،كه نقطه
نظرات اين طرف را به ما بدھد ،تھيه كنيد ،آقاي خميني ضرورت آن را تاييد كردند و صادق قطبزاده ھم آن گزارش را نوشت و به
نمايندة وزارت امورخارجه تحويل داد.
س :بارھا گفتهشده كه صادق قطبزاده آن تحليل را تھيه كردهاست ولي از مضمون آن چيزي گفته نشدهاست...
ج :بله؛ متأسفانه ما ھيچ كپياي از آن گزارش نداريم .علتش ھم اين است كه وقتي قطبزاده پس از پيروزي انقالب به ايران آمد،
لوازم و كتابھا و اسناد موجود در منزل خودش را در پاريس -كه مركز فعاليتھايش بود -جمع نكرد و به ايران نياورد .بعد ھم او را
گرفتند و اعدامش كردند!! آپارتمانش در اختيار وكيلي بود كه در فرانسه با او كار ميكرد و ما نتوانستيم به آن مدارك دست پيدا كنيم و
از سرنوشت آنھا بياطالعم.
س :آن گزارشي را كه او به مقامات فرانسوي داد ،شما مطالعه نكرديد؟ كميته سياسي در نوفللوشاتو چه كساني بودند؟
ج :ببينيد ما وقت بسيار كمي داشتيم؛ فرصت نبود كه بنشينيم و گزارش را با ھم بخوانيم و نھايي كنيم ،با ھم صحبت كرديم و بحث
كرديم؛ محتواي گزارش شفاف و روشن بود .مسائل ما اين بود بگوييم كه چرا با بودن شاه ھيچ مسئلهاي حل نميشود و با رفتن شاه
است كه مشكالت كشور و وضع فعلي اصالح ميشود .فرانسوي ھا ھم اين را پذيرفتهبودند.
س :خب ،اين نظر شما بود .قطبزاده از تحوالت داخلي ايران چه شاخصھايي را در گزارش خود برجسته كردهبود ،كه مورد توجه
فرانسه قرار گرفت؟
ج :احتياجي نبود كه ما اين شاخصھا را برجسته و معين كنيم؛ مشكل ايران ،با ھر علت و ريشهاي ،در حادترين شكل سياسياش
بروز كرده بود .تظاھرات ميليوني عظيم در خيابانھا صورت ميگرفت تا آنجا كه شاه ھم گفت ،من صداي انقالب شما را شنيدم .شاه
و سلطنت ،محور اصلي بحران سياسي بود و نياز به شاخصھاي ديگري نبود كه ما بخواھيم درباره آنھا بحث كنيم .كامالً روشن بود.
چيزي كه آنھا ميخواستند بدانند نقطه نظرات رھبري انقالب در مورد مسائل كليدي از جمله روابط با غرب بود كه آن ھم تبيين شد؛
كه ما با غرب دعوا نداريم و استقالل خودمان را ميخواھيم؛ حاضريم نفت را بفروشيم و به جايش مواد و وسايل مورد نياز كشور ـ و
نه اسلحه ـ بخريم .مسائل روشن بود؛ از آنجا كه طبيعت انقالب ايران ،اسالمي و ضد كمونيستي بود ،آنھا نگراني از اين بابت
نداشتند؛ بلكه ميخواستند بدانند كه آيا رژيمي كه ميآيد توانايي مقابله با كمونيسم را دارد يا نه.
س :ولي شما در كتابتان نوشتهايد كه گزارش قطبزاده ،پاريس را تحتتأثير قرار داد .پس اين گزارش بايد واجد يك سري
خصوصيات بودهباشد؟
ج :بله؛ ولي من متأسفانه االن حضور ذھن ندارم .آن گزارش ھم تا آن جا كه من به ياد ميآورم كل گزارش را نخوانديم بلكه مطالبش
را مرور كرديم و صادق قطبزاده يادداشت و آن را تنظيم كرد .البته وقتي كه آن گزارش را به دولت فرانسه داد ،نماينده وزارت
امور خارجه فرانسه از ما تشكر كرد ،به ديدن ما آمد و گفت كه فرانسه به شدت تحتتأثير اين گزارش قرار گرفتهاست.
س :آقاي صادق طباطبايي سال گذشته و ھنگام بيان خاطراتش از تلويزيون ) در دھه فجر( گفت كه يك گزارشي را براي نشست
گوآدلوپ بردهاست و يك گزارش ھم از گوآدلوپ آوردهاست....
ج :نه؛ تا آن جا كه من ميدانم چيزي وجود نداشت و كسي به گوآدلوپ نرفت.
س :يعني ھيچ پيغامي از طرف آيتﷲ خميني براي نشست سران فرستاده نشد؟
ج :نه؛ فقط ھمان گزارش قطبزاده به دولت فرانسه بود.
س :آن وقت صادق طباطبايي چه نقشي داشت؟

ج :دكتر صادق طباطبايي ھم در پاريس حضور داشت و احتماالً مورد مشورت قرار گرفتهبود .البته من حضور ذھن ندارم كه آيا آقاي
دكتر صادق طباطبايي ھم در آن جلسه بود يا نه؛ ولي بعيد نميدانم ،چون برادر خانم احمد آقا بود و ميآمد و ميرفت ،و از نظر
خانوادگي به آنھا نزديكتر بود.
س :اين كه گزارشي به گوآدلوپ بردهباشد ،چطور؟
ج :نه؛ چينن چيزي نبودهاست؛ تا آنجا كه من اطالع دارم از طرف ايران كسي به گوآدلوپ نرفت و نمايندة وزارت امور خارجه يا
رئيس جمھور فرانسه آمد و آن گزارش را گرفت.
س :يعني با محوريت گوآدلوپ ھيچ ارتباطي بين رھبري انقالب و ستاد مستقر در نوفللوشاتو با دول خارجي تا بعد از نشست
گوآدلوپ وجود نداشت؟
ج :نه؛ ھيچ ارتباطي وجود نداشت؛ بعد از آن بود كه نماينده ژيسكاردستن به ديدن امام آمد و گفت كه آقاي كارتر پيغامي به آقاي
خميني دادهاست و متن كتبي پيغام را خواند .من متن جواب آقاي خميني را در كتابم آوردهام؛ اين موقعي بود كه ھنوز آقاي بختيار
نيامدهبود و شاه نرفتهبود .در پيغام كارتر آمدهبود كه شاه ،ايران را به زودي ترك ميكند و شما از بختيار حمايت كنيد و گرنه ارتش
كودتا ميكند .آقاي خميني ھم پاسخ قطعي داد و به كارتر توصيه كردند نمايندگان آمريكا در ايران كه با ارتش در ارتباط ھستند مانع
كشتار مردم شوند .به نظر من ،مھمترين سند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمريكا مذاكراتي است كه مرحوم دكتر بھشتي مستقيما ً با
سوليوان در تھران داشتهاست .در آن زمان رھبران انقالب از  ٣كانال با امريكا ارتباط داشتند :يكي در فرانسه بود كه مداركش منتشر
شده است؛ يك كانال در ايران توسط شوراي انقالب ،مھندس بازرگان ،آيتﷲ موسوي اردبيلي و دكتر سحابي با سوليوان بود؛ كانال
سوم ارتباط و مذاكرات مستقيم دكتر بھشتي با سوليوان بود .استمپل در كتابش ھر دو كانال ارتباطي در تھران را شرح ميدھد اما
درباره مذاكره دكتر بھشتي با سوليوان چيزي ننوشته است .من در مناظرهاي كه در اردوي تابستاني سال  ١٣٧٨انجمن اسالمي
دانشجويان دانشگاه اميركبير با آقاي مھندس عباس عبدي داشتم به او گفتم كه سفارت امريكا را گرفتيد ،خب اسناد مذاكرات بھشتي با
آمريكاييھا كجاست؟ آن جا آقاي عبدي جواب روشني به اين پرسش نداد ولي بعدھا در جاي ديگري جواب داده و گفته است :آن چه
فالني ميگويد درست است؛ ما اسناد مذاكرات آقاي بھشتي با سوليوان را بدست آورديم ،ولي آنھا را به آقاي خميني ارايه داديم .آقاي
خميني به آنھا نگاه كرد و گفت آقاي بھشتي عضو شوراي انقالب است و حاال الزم نيست آنھا را پخش كنيد .اين مھم است كه ببينيم
مضمون آن گفتوگوھا چه بوده و چه چيزي در آن سندھاست .باالخره بعد از بيست و چند سال ،آقايان بايد بيايند و بگويند كه محتواي
آن مذاكرات چه بودهاست؟ ضمنا مذاكراتي كه دكتر بھشتي با سوليوان داشت بدون اطالع شوراي انقالب بود و مھندس بازرگان و
آيتﷲ موسوي اردبيلي از اين مذاكره اطالعي نداشتند.
يك نكته ديگر را ھم الزم به ذكر ميدانم؛ آقاي دكتر بھشتي چند ماه قبل از سفر من به نجف و بعد به پاريس ،به امريكا آمد .مدتي ھم
پيش من -در ھوستون -بود و بعد از آن جا يك ماھي به واشنگتن -و نيويورك -رفت .ايشان در جلسات ايرانيھا در واشنگتن و يا
نيويورك حضور نيافتند و خبر نداريم كه آقاي بھشتي آن يك ماھي كه در واشنگتن يا نيوبورك بود ،چه كار ميكرده است .آيا در آنجا
تماس و مذاكراتي ھم بوده است يا نه .اين ھم يك سؤال كليدي و اساسي است.
س :آنچه ميگوييد آيا در ذيل مذاكرات با سوليوان اھميت مييابد؟
ج :به نظر من ،اين مھم است كه ھمزمان با مذاكره شوراي انقالب با سوليوان ،دكتر بھشتي ھم جداگانه با سوليوان مذاكره ميكرده
است؛ اين نياز به يك مقدار تحقيقات بيشتر دارد .ھمچنان كه مشخص نيست ھايزر كه به ايران آمد آيا با آقاي بھشتي ديدار داشتهاست
يا نه؟ نكته مھم ديگر اين است كه خاطراتي از حسين فردوست منتشر شده است .مھمتر از آنچه در كتاب فردوست آمده است مطالب
ننوشته اش ميباشد؛ بخشي از پاسخ سؤاالت آنجاست .فردوست در كتاب خودش شرح ميدھد كه برخوردار از چه موقعيتي در
سازمان اينتليجنس سرويس انگليس و  MI6بودهاست؛ او ميگويد خيلي از رجال انگليس ھم نميدانند كه ساختان  MI6كجاست،
معذالك ،ميگويد وي آنجا آموزش ديدهاست .يك سؤال اساسي كه در كتاب فردوست نيامده اين است كه آيا مسئوالن  MI6به آقاي
فردوست گفتند بمان ايران يا خودش ماندهاست؛ با چه ھدفي و برنامهاي او در ايران ماند و ايران را ترك نكرد؟
س :به اين كتاب كه نميشود خيلي تكيه و استناد كرد.
ج :بله؛ براي ھمين ھم ميگويم كه بايد روي چيزھاي ننوشته اش كار كرد و آنھا را بايد خواند .من اين نظر را نميپذيرم كه انقالب
ايران را امريكاييھا يا انگليسيھا راه انداختند .اين اعتقاد را ندارم .بلكه انقالب اسالمي ايران را اصيل و مردمي و تاريخي ميدانم.
اما در عين حال نميتوانم بپذيرم كه امريكا و انگليس و اسرائيل ـ كه آن اندازه در ايران نفوذ داشتند ـ در شرايطي كه انقالب در حال
پيروزي بود ،كاري به روند انقالب نداشتند و آن را به حال خود رھا كردند و رفتند .بنابراين ،بايد برگرديم بررسي كنيم كه وقتي
انقالب ،اجتنابناپذير شد ،آنھا چه واكنشيھايي از خود نشان دادند و چكار كردند.
س :آقاي دكتر ،اگر اجازه بدھيد اين بحث را جمع كنيم؛ آيا شما با اين نظر موافقيد كه گوآدلوپ تير خالص نظام پھلوي بود؟
ج :تير خالص به اين معنا كه كار خروج شاه از ايران قطعي شد .انگليسيھا قبال با خروج شاه از ايران موافق بودند؛ آنھا زودتر از
آمريكاييھا فھميدهبودند كه شاه ديگر يار شاطر نيست ،بلكه بار خاطر است .امريكاييھا ديرتر و خيلي ديرتر از انگليسھا به اين
جمعبندي رسيدند كه ھيچ چارهاي نيست جز اين كه شاه برود و برنامهريزي كردند براي ايران بعد از شاه...

س :آقاي دكتر ،يك تحليلي ھم وجود دارد كه آن را به ديدگاهھاي برژينسكي منتسب ميكند .اين كه واشنگتن ميكوشيد نيروھاي ملي و
نيروھاي چپ را به تدريج حذف كند؛ راستترين جريان بيايد و حكومت را در دست بگيرد ،چرا كه بيشتر ،تأمينكنند منافع غرب
است .نظر شما در مورد اين تحليل چيست؟
ً
ج :در اوج انقالب و ھنگام پيروزي آن ،نيروھاي غيرروحاني ،روشنفكران چند گروه بودند؛ غرب قطعا نميتوانست با ھيچيك از
جريانات ماركسيستي و سنتي يعني حزب توده ،چريكھاي فدايي و سازمان مجاھدين خلق ھيچ نوع ھمسويي يا اشتراك نظر
ً
داشتهباشد .با نيروھاي معتدل و ميانهرو مثل جبھه ملي و نھضت آزادي ھم ،نه زبان مشترك داشتند و نه امكان ھمگرايي .اوال اين
نيروھا ،چه نھضت آزادي و چه جبھه ملي نسبت به دول غربي ) انگلستان و امريكا( به علت دخالت آنھا در كودتاي  ٢٨مرداد سال
١٣٣٢عليه دكتر مصدق ،حساسيت داشتند .آنھا ھم نسبت به اين نيروھا موضع داشتند .ثانيا ھنوز جنگ سرد ادامه داشت .در دوران
جنگ سرد ،امريكاييھا ھيچگاه از يك جنبش يا حكومت ملي حمايت كامل نميكردند يا اگر ميكردند تا حدي كه در مبارزه عليه
كمونيسم مفيد باشند ،به نظر امريكا ،جنبشھاي ملي توانايي كنترل موثر اوضاع سياسي را نداشتند و مملكت را به كمونيستھا واگذار
ميكردند .حرفشان به نظر بنده از منظر تاريخي ،يعني در شرايط جنگ سرد -درست بود .واقعيت اين است كه نيروھاي ملي
توانايي اين كه مملكت را به تنھايي اداره كنند -كه دست كمونيستھا نيفتد -نداشتند به خصوص كه محور اصلي مبارزه ملي در ايران
عليه استعمار انگليس بود و عوامل انگليسي در جنبش چپ ماركسيستي نفوذ كرده بودند و از آن براي تضعيف دولت ملي به شدت
سود ميجستند .براي جبران اين وضع ،الزم بود ،جنبش ملي با روحانيون ائتالف ميكرد .خب ،در جريان انقالب ،ائتالف شد و
انقالب پيروز گرديد ،اما اين مانع نگراني آمريكا در مورد كمونيستھا كه خأل قدرت بعد از شاه را پر نكنند ،نبود .بنابراين وقتي سير
مبارزات ملي به نقطهاي رسيد كه شاه بايد برود و ھزينه سلطنت او براي غرب بسيار باال شده بود ،تنھا راه محتمل براي پيشگيري
خطر كمونيزم ،ائتالف و ھمكاري ميان ارتش و روحانيان بود .من ذكر اين نكته را الزم ميدانم كه در ابتداي انقالب روحانيون از
روشنفكران انعطاف بيشتري از خود نشان دادند؛ پس از پيروزي انقالب احزاب ملي -من به ياد ندارم -كه روز كارگر را جدي گرفته
باشند .جريانھاي روشنفكري چپ سنتي البته بيانيه دادند -اما نكته جالب ،بيانيه حزب جمھوري اسالمي و دعوت آنھا به تظاھرات اول
ماه مي بود؛ آنھا آمدند و روي موج چپترين شعارھا سوار شدند .روحانيت اين استعداد را ھم دارد؛ انعطافپذيريشان از ما بيشتر
بود.
س :آقاي دكتر اين گزينهھايي را كه مطرح كرديد به جاي خود محفوظ؛ اما گزينه ارتش چطور مطرح نشد؟ چرا واشنگتن نيامد و به
طور مشخص روي ارتش زوم نكرد؟ چرا غرب با يك خشونت شديد موافقت نكرد؟
ج :چرا ،زوم كرد من در كتاب خود اسناد برنامه ارتش براي كودتا را آوردهام .تالش آنھا خيلي موفق نبود زيرا اگر ميخواست
روي ارتش براي اعمال خشونت عليه انقالب فشار بياورد ،ارتش متالشي ميشد .برژينسكي موافق با اعمال خشونت و سركوب بود.
او در توصيهھاي خود به شاه توضيح ميدھد كه در قرن نوزدھم ،پادشاھاني كه در برابر موج اعتراضھا ،از سركوب استفاده
كردند ،باقي ماندهاند .اما آنھا كه مماشات كردند از بين رفتند .وقتي در  ١٧شھريور آن كشتار در ميدان ژاله اتفاق افتاد ،برژينسكي به
شاه تبريك گفت .بنابراين ميخواستند از ارتش عليه انقالب استفاده كنند ،اردشير زاھدي در ماهھاي آخر قبل از انقالب به ايران آمد و
سعي كرد تا كودتايي از نوع كودتاي  ٢٨مرداد تدارك ببيند اما كودتا به چند دليل امكانپذير نبود .اول اين كه خود شاه بيمار بود و به
علت مصرف داروھايي كه برايش تجويز شده بود و عوارض جانبي آنھا ،قادر به تصميمگيري نبود و ھر چه زمان جلوتر ميرفت،
وضع جسمي و روحي وي بحرانيتر ميشد .شاه سال  ١٣۵٧به ھيچوجه قابل مقايسه با شاه سال  ١٣٣٢نبود .دوم اين كه شاه به ارتش
و خارجيھا ،از جمله آمريكاييھا ،اعتماد نداشت .بنابراين در مديريت ارتش ،به گونهاي عمل كرده بود كه فرماندھان عالي رتبه
ارتش عموما با ھم در جنگ و جدال و رقابت بودند تا امكان كودتا عليه او را نداشته باشند .سوم اين كه بدنه اصلي ارتش ،متاثر از
جو عمومي جامعه بود و توسعه و گسترش مبارزات سياسي بر روحيه بدنه ارتش  ۴٠٠ھزار نفري شاه اثر گذاشته بود .چھارم اين
كه ،از يك زماني )از اواسط سال  (١٣۵۶نوعي جنگ سياسي ـ رواني عليه ارتش شروع شد .در تيرماه  ،١٣۵۶بعد از انجام مراسم
دفن شريعتي در شام ،من به عراق و نجف رفتم .درباره بسياري از مسائل از جمله درباره روند رو به رشد مبارزات واين كه در
نھايت اين جنبش با ارتش روبروست با آقاي خميني صحبت كردم .بحث من اين بود كه حركت انقالبي ،در نھايت با ارتش روبرو
خواھد شد .ارزيابي من اين بود كه در تقابل مسلحانه ،جنبش شكست مي خورد .بنابراين ما بايد با يك جنگ سياسي ـ رواني ارتش را
از درون فلج سازيم و راه آن اين است كه در بيانيهھا بدنه ارتش به نافرماني دعوت شود .آقاي خميني اين را پذيرفت و از تير ماه
سال ١٣۵۶به بعد در كمتر بيانيهاي است كه ارتشيان و خانوادهھايشان مورد خطاب قرار نگرفته باشند.
اما وقتي آمريكاييھا ھم به اين جمعبندي رسيدند كه شاه ديگر قابل استفاده نيست ،ھمان طور كه اشاره كردم ـ به جاي كودتاي عليه
انقالب ،برنامه مقابلهي ارتش را به ھمكاري و ھمگامي با انقالب تغيير دادند .ھايزر به ايران آمد كه به ارتش بگويد ،وقتي شاه
ميرود شما دست به خشونت نزنيد .بعضيھا ميگويند ،ھايزر آمد كه ارتش جلوي انقالب نايستد و انقالب پيروز شود .در حالي كه به
نظر من اين گونه نبود؛ ھايزر آمد و گفت كه اگر ارتش جلوي انقالب بايستد و با انقالب درگير شود متالشي ميشود .اين تحليلي از
ديد واقعگرايي بود و نه يك موضع سياسي.
س :در تغيير نظام سياسي و تبديل نظام سلطنتي به جمھوري اسالمي ،آيا اين جابجايي -از نظر شما ،ھم به عنوان روشنفكري كه
درگير بحثھاي انقالب بود و ھم به مثابه يك چھرهي مؤثر در پيروزي آن -تنھا گزينهي ممكن بود ،يا جمھوري اسالمي تنھا جايگزين

نظام سلطنتي بود؟ به علتھايي اين اتفاق خود به خود رخ داد؛ نظر شما چيست؟ آيا بحث جمھوري دمكراتيك اسالمي يا جمھوري
خالص ،اينھا در ذيل و سايهي آن فرمان اصلي رھبر فقيد انقالب ،امكان طرح و تحقيق نداشت؟
ج :به نظر من يك رابطه و ھمكنشي متقابل وجود داشت .شعار آزادي ،استقالل ،حكومت اسالمي را مردم دادند .اولين بار ھم در
تظاھرات محرم ،تاسوعا -عاشوراي آن سال ،اين شعار مطرح شد؛ شعار از بيرون نيامدهبود .اين از آقاي خميني نيامدهبود .آقاي
خميني در بيانيهھايش گفتهبود كه مردم سلطنت را نميخواھند و خيلي مبھم و كلي گفتهبود كه مردم حكومت اسالمي ميخواھند ،ولي
دقيق معلوم نبود كه چه ميخواھند .مردم ابتدا گفتند آزادي ،استقالل حكومت اسالمي .بعد در فرآيند تحوالت از يك زمان به بعد شعار
آزادي ،استقالل و جمھوري اسالمي مطرح ميشد .ھيچكس و ھيچ حزب و گروھي ھم نگفت چرا جمھوري اسالمي و چرا جمھوري
خالص ،نه؟! اسناد آن سالھا را نگاه كنيد؛ ھيچ گروھي و حزبي نميگفت ،جمھوري خالص و ناب ميخواھيم .وقتي مردم گفتند
جمھوري اسالمي ،طبيعي است كه آقاي خميني ھم گفت ،جمھوري اسالمي.
س :از جھت مضمون نظام چطور؟
ج :ھيچ كس نميدانست يا نميگفت كه محتواي جمھوري اسالمي چيست؟ اگر گفته ميشد جمھوري خالص ،باز كسي نميدانست
محتواي آن چيست .تنھا چيزي كه ملت ميخواست و ھمه گروهھا در آن اتفاق نظر داشتند ،حذف سلطنت از قانون اساسي بود.
بنابراين تنھا راه ھمان بود كه در برنامه سياسي براي رھبر فقيد انقالب نوشته بودم و آن تدوين قانون اساسي جديد بود .بنابراين تنھا
راه تعريف مفھوم و مضمون نظام آينده ،يا جمھوريت ،چه اسالمي چه بدون اسالمي برميگشت به تدوين قانون اساسي .خب ،در
پاريس ،ھمه سؤال ميكردند اين جمھوري اسالمي كه شما ميخواھيد ،چيست؟ از آقاي خميني سؤال كردند ،ايشان گفت ،جمھوري
مورد نظر ما ھمين است كه شما در فرانسه داريد ،ولي مال ما اسالمي است .خب اين كافي نبود .براي پاسخ به اين سئوال دو آلترناتيو
داشتيم ؛ يك گزينه اين بود كه سميناري ترتيب دھيم كه در پاريس يا تھران برگزار شود و ھمهي صاحبنظران بيانيد و بگويند
جمھوري خالص يا جمھوري دموكراتيك اسالمي يا جمھوري اسالمي يعني چه .اين راه حل مطرح شد  ،اما ما ديديم كه با اتخاذ چنين
راهحلي وارد يك باتالق ميشويم؛ من با يك ديد پراگماتيستي نظر دادم كه ما يك قانون اساسي جديد مينويسيم كه خود تعريف جمھوري
اسالمي خواھد بود ،ھر كس اين قانون اساسي را قبول كند يعني جمھوري اسالمي را تعريف كردهاست .مضمون نظري ھر نظامي را
قانون اساسي آن نظام تعيين ميكند .آقاي خميني از اين پيشنھاد به شدت استقبال كرد .از ھمان پاريس قرار شد كار شروع شود؛ آقاي
حبيبي را صدا كرديم .دكتر حبيبي شروع كرد به جمعآوري منابع و نوشتن ،ولي تمام نشد ،خيلي ھم پيش نرفت؛ دكتر حبيبي در اين
جور كارھا خيلي شتابزده و سريع نيست .تا آمديم به ايران .وقتي آمديم ايران تدوين قانون اساسي ،كه حاال جزء وظايف دولت موقت
ھم تعيين شده بود ،زير نظر دكتر سحابي ،كه وزير مشاور در طرحھاي انقالب بود ،ادامه يافت .آقايان دكتر كاتوزيان و دكتر صدر
حاجسيد جوادي ،مرحوم فتحﷲ بنيصدر و چند نفر ديگر ،پيشنويس را نوشتند .پيشنويس در دولت ،مطرح و تصويب شد و به
شوراي انقالب رفت و خيلي ھم تغييرنكرد .محتوا و مضمون آن نيز كامال دمكراتيك و واقعبينانه بود.
س :كه بعد اتفاقات بعدي رخ ميدھد و قانون اساسي به شكل ديگري تصويب ميشود.
ج :بله ،بعد اتفاقات ديگري به وقوع پيوست و تغييرات اساسي ساختاري در آن قانون داده شد.
س :در آسيبشناسي آن اتفاقاتي كه رخ داد -تا آن جا كه من اطالع دارم-جنابعالي دو نقد را وارد ميدانيد ،يكي اين كه انقالب سريع به
پيروزي رسيد و ديگر اين كه جايگزين طراحيشده و دقيقي براي نظام قبلي وجود نداشت؛ درست است؟
ج :بله؛ اآلن كه به گذشته نگاه ميكنم نخستين نقدي كه به نظرم ميرسد اين است كه ما )ھمه كساني كه در انقالب فعال بودند(
پيرامون آن چيزي كه نميخواستيم متحد بوديم .از روشنفكران چپ گرفته تا مسلمانان سنتي ،ھمه ،اصل را بر سقوط شاه گذاشتهبودند.
ھمه عاشق سقوط شاه يعني استبداد ،بوديم .سالھاي سال عليه استبداد مبارزه كرديم .براي ھمين خيلي چيزھا را كه بايد ميديديم،
نديديم .براي ھمين است كه من به نسل جديد جوان ميگويم شما حواستان جمع باشد اول چيزي را كه ميخواھيد تعريف كنيد و بر سر
آن توافق كنيد نه چيزي را كه نميخواھيد .نقد دوم ھم اين است كه انقالب زود پيروز شد .نپخته و خام بود .يك بچه سهماھه ناقص بود
كه روي دست صاحبانش ،ملت ماند؛ تنھا كسي كه ميگفت زود و نرسيده است ،مرحوم بازرگان بود .از ھمه دوستان حتي يك نفر ھم
نبود كه بگويد ،آقا چرا اين قدر عجله؟ چرا اينقدر زود؟ آقا صبر كنيد!
س :ھمه براي بيعت آمدند ،حتي آقاي سنجابي آن اعالميه سهمادهاي را داد و ...
ج :بله؛ ولي بازرگان ميگفت نه .وقتي ايشان آمد به نوفل لوشاتو ،و بعد از  ١٧سال ھمديگر را ميديديم ما ساعتھا با ھم صحبت
كرديم....
س :ميگفت نه ،يعني چه؟
ج :ميگفت ،زود است ،آمادگي نداريم .ميگفت ،چه كسي ميخواھد اين مملكت را اداره كند؟ با كدام امكانات؟ چرا ميخواھيم
خودمان و ملت را گول بزنيم؟
مرحوم بازرگان در اواخر سال  ۵۶نامهاي براي آقاي خميني به نجف فرستاد -كپي اين نامه را ھم براي من فرستاد ،كه آن را بعد از
انقالب به مرحوم نجاتي دادم و او ھم نامه را در كتابش چاپ كرد -بازرگان در اين نامه چھار مرحله را براي مبارزات تا نيل به ھدف
توضيح ميدھد ،و اين كه بايد مرحله به مرحله حركت كنيم و پيش برويم .در آخرين مرحله بگوييم جمھوري اسالمي .اما در مرحله

اول ميگفت حاال كه اينھا ميگويند آزادي ميدھيم و انتخابات آزاد برگزار ميكنيم از اين فضاي باز استفاده كنيم در انتخابات شركت
كنيم و كمي خودمان را آماده كنيم و بعد به سراغ مراحل ديگر برويم .بازرگان عالوه بر نامهاي كه قبال فرستاده بود در ديدار با آقاي
خميني در نوفللوشاتو به صراحت اين حرفھا را زد .اما آقاي خميني نپذيرفت و گفت ،اگر احساسات مردم فروكش كند چگونه
ميخواھيد آنھا را دوباره به صحنه بياوريد .كه البته اين نكته قابل تأملي بود.
واقعيت اين است كه حوادثي در انقالب رخ داد و خيلي چيزھا را به ھمهي رھبران انقالب تحميل كرد.
يك نكته ديگر را ھم قابل ذكر ميدانم ،ھرچند آقاي خميني در پاريس مطلب غيرشفافي نگفت و آنچه را در مصاحبهھا و سخنرانيھا
بيان داشت مورد قبول ھمگان بود .ولي در مقام مقايسه ميتوان گفت آقاي خميني دوره مكه با آقاي خميني دوران مدينه متفاوت شد.
س :آقاي دكتر ،نگرانيھاي شما در مورد سرنوشت انقالب از چه ھنگام جدي و عميق شد؟
ج :از ھمان اوايل .حتي در ھمان نوفللوشاتو مشاھده برخي رفتارھا ،اعم از روحانيان يا غيرروحانيان نگرانكننده بود .بعد از تشكيل
دولت موقت حوادث و موضعگيريھا ،بر نگرانيھايم افزود .تضاد در ديدگاهھا شديد بود .به عنوان مثال ،مرحوم دكتر بھشتي بحث
ديكتاتوري ّ
صلحا را مطرح كرد .من در سال  ۵٨كه مسئول كيھان بودم در يكي از يادداشتھاي سردبير تحت عنوان "در دفاع از
قانون اساسي" آن نظر را نقد كردم و گفتم كه اين واژه پارادوكسيكال است؛ ھيچ ديكتاتوري صالح نيست و ھيچ صالحي ديكتاتور
نيست.
به نظر من ،نميتوانيم حوادث انقالب را بدون نقد اساسي روشنفكران تحليل كنيم .من بايد به صراحت بگويم كه روشنفكران ايران
نتوانستند جايگاه تاريخي و رسالت اصلي خودشان را در آن مقطع حساس تشخيص دھند .بعضيھا آن چنان حرفھايي زدند كه "
سرود ياد مستان" دادند .اين باعث تأسف است كه كانديداي حزب توده براي انتخابات رياست جمھوري آقاي شيخ صادق خلخالي بود.
انقالبي پيروز شدهاست و علياالصول روشنفكران -حتي چپترين آن ھا -بايد به مھندس بازرگان نزديكتر باشند تا آقاي خلخالي .ولي
واقعيت چيز ديگري است.
ما در پاريس بوديم ،برادر عزيزي )از مبارزان ملي و اسالمي( براي آيتﷲ خميني نامهاي نوشتهبود در پانزده صفحه  A5و ضمن
تجليل از رھبري قاطع امام ،به شدت از مھندس بازرگان نه فقط انتقاد كرده بود بلكه اتھامات بسيار بدي به او وارد ساخته بود .بعد از
انقالب ميبينيم مديرعامل صدا و سيما يك نوع رفتار ميكند ،وزير ديگري يك جور ديگر ،و وزير ديگر به گونهاي ديگر ،ھمه در
تقابل با بازرگان ) .آقاي خميني روي يكي از وزرا حساس شده بود و به مھندس بازرگان اصرار ميكرد كه بايد استعفا بدھد .مھندس
بازرگان مقاومت ميكرد .اما آقاي خميني گفت ،اگر استعفا ندھد دستور ميدھم او را به وزارتخانه راه ندھند .آن وزير محترم ،پس از
قبول استعفاي اجباري ،طي نامهاي سرگشاده به رھبر انقالب با مضمون اعتراض به دولت موقت استعفا داد!(....
در ھر حال از جانب ديگر ،ما آرام آرام ديديم كه آقايان روحانيان عضو شوراي انقالب ھم ،سازھاي ديگري ميزنند.
در جلسه بزرگي در قم كه ھمه بودند )آقايان طالقاني ،بازرگان ،سحابي ،بنيصدر ،قطبزاده ،بھشتي ،ھاشمي رفسنجاني ،خامنهاي و
 (...آقايان ميگفتند كه ما ميخواھيم ھمان قانون اساسي را كه دولت موقت امضا كردهاست به رفراندوم بگذاريم.
س :كدام آقايان؟
ج :اعضاي حزب جمھوري اسالمي .البته بعضي از دوستان غيرروحاني ھم ) بنيصدر و و مھندس سحابي( ميگفتند ھمين را به
رفراندوم بگذاريم .ولي ما )مھندس بازرگان ،دكتر سحابي ،آيتﷲ طالقاني ،و بنده( ميگفتيم نه ،بايد پيشنويس به مجلس مؤسسان
برود .اما چرا ما زير بار نميرفتيم داليلي داشتيم .در وسط گفتگو بود كه آقاي بھشتي گفت " آقا شما چرا اين قدر جوش ميزنيد؟ حال
چه كسي ميخواھد اين قانون اساسي را اجرا كند .ما بايد بيست سال مملكت را اداره كنيم تا مردم آمادگي پيدا كنند" .توجه كنيد كه يك
قانون اساسي نيمبند خيلي راحتتر كنار گذاشته ميشد .قانون اساسي فعلي ،كه توسط مجلس خبرگان ،كه اكثريت آن در دست
روحانيان بود ،و ھر تغييري خواستند در آن پيشنويس تھيه شده توسط دولت موقت دادند ،امروز به راحتي نقض ميگردد .اگر آن
پيش نويس به رفراندوم گذاشته ميشد ،امروز بعد از  ٢٠سال ،به بھانه اين كه پيشنويس توسط ليبرالھا تھيه شده است به كلي ناديده
گرفته ميشد .خصوصا اين كه در جريان انقالب سفيد شاه ،يكي از داليل مخالفت با رفراندوم شاه اين بود كه براي  ۶اصل يك جواب
آري يا نه ميخواست .درحالي كه ممكن بود مردم به بعضي از اصول آن راي موافق بدھند با اصول ديگر مخالف باشند .حاال بعد از
انقالب آقايان ميخواستند  ٧۶اصل را با يك آري يا نه راي بگيرند!! ما متوجه منظور آقايان شديم .عالوه بر اينھا آقاي بھشتي صريحا ً
ميگفت ما در اسالم شورا نداريم ،شور داريم.
ميدانيد كه شورا يك نھاد است ولي شور يك روند .آقاي بھشتي صريح ميگفت ،آقاي خميني اميرالمؤمنين است؛ با يك عدهاي مشورت
ميكند ،نظرشان را ميگيرد ،با ھر كس كه صالح بداند مشورت ميكند ،نظرات آنان را اگر خواست اجرا ميكند ،نخواست ھم ،كار
خودش را ميكند.
برخي ھم به صراحت گفتند كه ما در اسالم ،انتخابات و پارلمان نداريم؛ ما حكومت اسالمي ميخواستيم ،امام رھبر انقالب و
اميرالمومنين است ،وزير و والي تعيين كند و ھر كس خوب كار كرد بماند و ھر كس بد كار كرد معزول گردد .قانون اساسي،
انتخابات ،مجلس را شماھا مطرح كرديد و روي دست ما گذاشتهايد.
البته ميبينيم كه اكنون و بعد از  ٢۵سال در جريان انتخابات مجلس ھفتم ھمان چيزي را كه ميخواستند انجام دادند.

س :يعني شما از سال  ۵٨متوجه شديد كه جرياني كه دمكرات نيست ،دارد خودش را نمايان ميكند؟
ج :بله؛ تقابل دو جريان از ھمان روزھاي اول بعد از پيروزي آغاز شد .شيخ صادق خلخالي در خاطرات خود از آنچه در ھمان روز
اول اتفاق افتاد ،به كودتا تعبير كرده است .در خرداد  ۵٨مرحوم مھندس بازرگان نامهاي را از طرف دولت موقت براي آقاي خميني
فرستاد كه در آن ضمن انتقاد از وضع موجود و بيان اختالفنظر ميان دولت موقت و شوراي انقالب ،نوشت ،اين آقايان )روحانيان(
در ھمهي كارھا دخالت ميكنند .ما ميگوييم اين كه نميشود .يا بگذاريد دولت موقت كارش را بكند يا بياييد و خود شما دولت بشويد.
آقايان ھاشمي و خامنهاي پذيرفتند كه بيايند و در دولت موقت فعاليت كنند .اما آقاي بھشتي مخالف بود و ميگفت نه؛ ما نبايد به دولت
برويم .چون رھبري انقالب با آقاي خميني است دولت و قدرت را ما بايد در دست داشتهباشيم -با ھمين لفظ -گفتيم ،اگر قدرت را
ميخواھيد بايد كشور را ھم اداره كنيد .گفت ،نه ،ما نبايد مسئوليت بپذيريم .گفت ما بايد عدهاي جوان فداكار را بياوريم و در رأس
كارھا بگذاريم و ادارهاشان كنيم )ھمين كاري كه اآلن ھم آقايان دارند انجام ميدھند و مجلس ھماني شد كه ميخواستند( .به ايشان
گفتم ،آقاي دكتر بھشتي ھيچ آدم باارزشي نميآيد خودش را در اين رابطه با شما قرار دھد .شما ،سه گروه را جذب ميكنيد ،يا آدمھاي
ساده و صادق ولي ناتوان از انجام كار ،يا آدمھاي ھفتخط و سوءاستفاده گر كه براي منافع خودشان دنبال شما راه ميافتند و يا
عناصر نفوذي .اين خرداد  ۵٨بود.
س :و از آن جا ،منجر به استعفاي دولت موقت شد؟
ج :بله ،منجر به اين شد كه آرام آرام فھميديم نميتوانيم با آنھا كار كنيم و بايد كنار برويم .ما كارهاي نبوديم .قدرت دست آقاي خميني
بود و آنھا ھم مجري نظرات .اين را بايد بفھميم.
البته ،جريانھايي ھم بودند كه ميخواستند نظام جديد پا نگيرد ،اقتدارحاكمان را برھم بريزند و حكومت را دچار تشتت كنند .اين را به
خصوص در جريان دو اشغال سفارت آمريكا و روند تحوالت بعدي شاھد ھستيم.
ببينيد ،فردوست در كتاب خود وجود شبكهاي را توضيح ميدھد كه شخصي به نام سرھنگ ماھوتيان مسئول آن بوده است و ميليونھا
دالر پول نقد و مقادير زيادي طال و اسلحه در اختيار داشتهاست .به اين منظور كه اگر روزي روسھا به شمال كشور حمله كردند و
دولت مركزي نتوانست مقاومت كند اين شبكه نيروي مردم را در پشت جبھه بسيج و در برابر روسھا بايستد .انقالب پيروز شد .شاه
رفت .اما من ميگويم اين شبكه كجا رفت؟ و چه شد؟
در گروگانگيري ھم برخي ميخواستند كار را از دست نه فقط دولت موقت بلكه ھمه خارج كنند .برداشت من اين بود كه جرياني
ميخواست از درون ،دولت و قدرت را تصاحب كنند ،نه اين كه بگويند آقاي خميني شما اينھا را معزول كنيد .وگرنه عزل دولت
كاري نداشت؛ شوراي انقالب وجود داشت و به آقاي خميني ميگفتند خصوصا كه آقاي مھندس بازرگان چندين بار استعفا داده بود ،اما
نپذيرفتند.
س :در واقع شما دگرديسي نظام جمھوري اسالمي و در واقع روند كه منجر به وقايع بعدي شد را از سال  ۶٠نميدانيد بلكه از سال
 ۵٨تحليل ميكنيد؟
ج :بله؛ من تكوين وضع جديد را از اوايل سال  ۵٨ميبينم .به ھمين دليل ھم ،رفتيم و گفتيم كه ما نميتوانيم .البته ما ھم خطاھايي
داشتهايم اگر قرار به انتقاد باشد ،برنامه سياسي آقاي خميني را من خودم نوشتم ،به خط من است .ايشان ھم اصالحات كردند؛ ھنوز ھم
اصلش پيش من است .اين كه ما دو نھاد در نظر گرفتيم )شوراي انقالب و دولت موقت( اشتباھي استراتژيك بود؛ ما نبايد ميپذيرفتيم
يك شوراي انقالب وجود داشتهباشد و يك دولت موقت.
ما آمديم شوراي انقالب درست كرديم و گفتيم ،شوراي انقالب ،قوه مقننهي موقت باشد .اما رھبران حزب جمھوري اسالمي كه اكثريت
را در شوراي انقالب كسب كردهبودند .قبول نداشتند كه فقط مجلس يا قوه مقننه باشند .در حالي كه ما طبق قانوني كه تصويب
كردهبوديم عمل ميكرديم آنھا عمل نميكردند .عالوه بر آن چه گفته شد كه در ھمهي كارھا دخالت ميكردند ،اختالف نظرھاي جدي
ديگري ھم وجود داشت مثالً ھمان اوايل مرحوم بھشتي گفت -طي ھمين مباحث شوراي انقالب  -كه چرا شما دائم ميگوييد ما نيرو
نداريم ،آدم نداريم .اين آقاي كيانوري آمدهبود پيش من و داستاني را تعريف كرد ،كه اعضاي كميته مركزي حزب بلشويك رفتند پيش
لنين -بعد از انقالب -و گفتند ،ميخواھيم براي بانك مركزي ،يكي را بگذاريم اما كسي را نداريم .لنين گفت ،كسي را نداريم يعني چه؟
سپس شخصي را كه در آبدارخانه كار ميكرد  ،صدا زد؛ حكم به او داد كه برو بانك مركزي .آن وقت اين را آقاي بھشتي به نقل از
كيانوري تعريف كرد؛ البته بھشتي زنده نماند ببيند كه وضع چه شد و اين رويكرد چه نتايج درازمدتي داشت.
س :متأسفانه روشنفكران بسيار عزيزي ھم اين را گفتند ،حتي زندهياد آيتﷲ طالقاني ميگفت ،اگر من باشم ،پاسبان را در ِسمت رئيس
شھرباني ميگذارم.
ج :چپروي ،چپروي؛ ھمينھاست كه ميگويم بايد نقد كنيم .روشنفكران ما بايد خودشان را نقد كنند...
ببينيد ،در ميان ھمهي شخصيتھاي سياسي كه من در نيم قرن گذشته با آنھا ارتباط داشتم ،آقاي خميني از ھمه زيركتر بود .حاال
آقاي خميني در قم نشستهاست و ميبيند كه فالن وزير كه قرار بود به فالن دليلي استعفا بدھد به بھانه ديگري استعفا ميدھد .وزير
ديگر جوري ديگر ميگويد ،آن روشنفكر در سرمقالهي روزنامهي خود ،ديكتاتوري را الزم ميداند .وقتي مرحوم مھندس بازرگان در
ميزان مقالهاي نوشت كه مگر اختناق شاخ و دم دارد؛ جواب ميدھند ،بله! بعد از پيروزي انقالب ديكتاتوري ضروري است و جنگ
عليه ليبراليسم را راه مياندازند.

حاال آن رھبر تيزھوش و كاريزما ،پيش خود ميگويد ،من مملكت را بدھم بهدست اين روشنفكراني كه احترام دوستيھاي  ۴٠ساله با
ھمديگر را ھم ندارند؟ آقاي خميني ميخواھد انقالب را حفظ كند .اين طرف روشنفكراني ھستند كه با ھم اين دعواھا را دارند و
ھمديگر را تكهتكه ميكنند .از آن طرف در تھران تنھا سهھزار تا مسجد وجود دارد .ھر مسجد يك آخوند دارد و اگر قرار باشد مردم
به خيابان بيايند ،ھر آخوند اگر با  ۵٠تا بچه محل و مريدھايش راه بيفتد ،ميشود  ١۵٠ھزار نفر .حاال روشنفكران چند نفر را
ميتوانستند بياورند؟ آقاي خميني با خود ميگويد ،پس بايد رعايت حال روحانيان -ولو مرتجع -را كرد .اشتباھات ما روشنفكران زياد
بوده است.
س :به عنوان پرسش آخر ،آقاي دكتر! به نظر ميرسد كه شما اگرچه بر اصالت انقالب تأكيد ميكنيد اما معتقد به نقد از درون ھستيد
و درعين حال -ھمزمان -بر " توطئه" خارجي ھم تأكيد ميورزيد.
ج :بله؛ من انقالب ايران را اصيل ميدانم ولي اين باور به اين معني نيست كه آنھا )خارجيھا( موش خودشان را نداونند.
من به تئوري توطئه اعتقاد ندارم .اما در عين حال نميتوانم سادهلوحي كنم و بگويم "انشاءﷲ گربه" است .من معتقدم ھنگامي كه
امريكاييھا ،اسرائيليھا و انگليسيھا ديدند كه در جريان انقالب باختهاند ،تالش كردند كه ھمه چيز را از دست ندھند و لذا برنامه
ريختند و از درون تأثير گذاشتند .ھمين آقاي فردوست كه اشاره كردم ،بعد از انقالب كجا بود و چه ميكرد؟ يك چنين شخصيت
برجستهاي با ما در تماس نبود ،با دولت موقت در تماس نبود .پس بعد از انقالب كجا بود و با چه كساني تماس داشتهاست و براي
انجام چه برنامهاي؟
اتفاقاتي در جريان انقالب و تكوين نظام به وقوع پيوست كه ما را به فكر واميدارد .اين اتفاقات گاھي بسيار معنادار است و شائبه
دخالت و توطئه خارجي را تقويت ميكند من يك نمونه را ذكر ميكنم .چند روز بعد از گروگانگيري در تھران ،ياسر عرفات از
بيروت اعالم كرد اگر دولت آمريكا از وي بخواھد ،او براي حل گروگانگيري و ميانجيگري بين ايران و آمريكا به تھران سفر خواھد
كرد .روابط ياسر عرفات با رھبري انقالب بسيار حسنه و نزديك بود .او از اين موقعيت ميخواست استفاده كند تا آمريكا ،ساف را به
رسميت بشناسد .اما در كمتر از  ٢۴ساعت بعد از اين سخنان ياسر عرفات در بيروت ،بيانيهاي به نام دفتر امام عليه عرفات منتشر
شد كه حاوي بدترين حمالت به ياسر عرفات بود .انتشار اين بيانيه غيرمنتظره بود .زيرا به فرض اين كه ايران مايل نبود ساف در اين
كار دخالت نمايد ،ميتوانست كمي صبر كند .اگر كارتر ،ساف را به رسميت ميشناخت و از ياسر عرفات درخواست مداخله و
وساطت ميكرد و اگر ياسر عرفات به تھران ميآمد ،نظر مخالف خود را به او ابالغ ميكرد .در اين صورت فلسطينيھا يك امتياز
از آمريكا گرفته بودند .اگر چه معلوم نبود كه دولت كارتر حاضر به چنين اقدامي و دادن امتيازي به فلسطينيھا بشود اما صدور اين
بيانيه ،درھر حال دخالت فلسطينيھا را بالموضوع كرد .اما اگر كارتر ،به ھر دليلي و با ھر انگيزهاي ،بهخصوص در سال انتخابات
رياست جمھوري براي حل مشكل گروگانگيري اين امتياز را به فلسطينيھا ميداد ،چه كسي از آن زيان ميبرد؟ ايران ،آمريكا يا
اسرائيل؟ مثال ديگر ،ماجراي سفر مكفارلين و خريد اسلحه از امريكا ،و افشا شدن و لو رفتن آن است .آيا اسرائيليھا در افشاي سفر
تاور
مكفارلين به ايران دخالت نداشتند؟ آيا آنھا منافعي در خطرافتاده داشتند؟ بررسي منابع تاريخي -و از جمله گزارش كميسيون ِ
)در سناي اياالت متحده( -ما را در چنين مواردي ،آگاهتر ميكند .البته ما نياز به زمان داريم تا امكان طرح ھمهي زواياي تاريك و
مكتوم تاريخ معاصر ،و تحليل صحيح تحوالت انقالب و بعد از آن فراھم آيد .انقالبي كه -به گمان من -روند سامان يافتن و تبديل آن به
يك نظام از سال  ۵٨متفاوت شد و شكلي معنادار و متفاوتي به خود گرفت...
براي مطالعه ابتدايي در مورد كنفرانس گوآدلوپ ،رجوع كنيد به تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران ،نوشته سرھنگ غالمرضا
نجاتي ،از انتشارات رسا ،جلد دوم ،ص  ٢١٣تا  ،٢٢۵و ھمچنين ،آخرين تالشھا در آخرين روزھا ،نوشته دكتر ابراھيم يزدي ،از
انتشارات قلم ،ص  ١٨۴تا  ٢٠٠و ديگر منابع

