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  بخش سوم

ت   ضاوت 
  حواشي بركتاب انتخاب زمان

                                          

  نادقوقح – ضيفريما

  

  کوتاه شده

به آن اعتبار  برداشت درستی است که ميتوانوحاوی يک قضاوت  >انقالب اسالمی<فصل سوم کتاب،  زيرعنوان   
های سابق ايشان  اهميت اين اظهارنظرايشان به اين مناسبت است که قضاوتشان ناسخ قضاوت .تحقيقيی وتاريخی داد

از اعتبار واستناد خارج  ودرواقع قضاوت قبلی راباطل است وازآنجاکه ناسخ، منسوخ را ۵٧باماهيت شورش  هدررابط
  اختصاص يافت  ير، به اين تحرعنوان قضاوت درستميکند

** **  

  ل     سخ او  َن 

انقالبی  را ۵٧وهمچنين شورش  کرده بودند دبنام انقالب مردم عليه شاه يا ۵٧ازشورش  اعليحضرت درگذشته بارها
واين قضاوت ايشان  آگاه ميدانستند ، سطحی ونامردمی ميشناختند وکسانی راکه به اين قضاوت ايشان معترض بودند

ِ برای مشروعيت مبارزه ما وعدم مشروعيت جمهوری اسالمی بسيار، دردسرساز ودرواقع سبب خلع س  الح فلسفی                                                                                  
به اسناد ودالئل ارائه شده  اسالمی ميگرديد واين باور نادرست چنان برايشان مستولی شده بود که مخالفين جمهوری

  .توجهی نميفرمودندواستدعای  تجديد نظر درچنين برداشتی راهم 

ّ درکمال مس  ازطرف مردم فرض نادرستی اعالم فرموده اند  ، نفی رژيم پادشاهی رافصل ازکتاب ، اعليحضرت دراينرت        
منسوخه وباطل شده محسوب است همان بهتراست نظرسابقشان  ايشان ناسخ سوابق قبلی است که چون  واين قضاوت

  .ا باقی بماندکه ازاشاره به آن اجتناب  ودرسبدمنسوخه ه

  نسخ دوم

درست   مداخله خارجيان راهم درتدارک پيروزی شورشيان باورنداشتند واين ۵٧اصالت شورش  ايشان درراستای  
ن  محسوب آازسوی ايشان که متصدی سلطنت ونماد تداوم  ن بود واين چنين قضاوتیآهمان چيزی بود که بختيارمدعی 

ق خاطر به رژيم سلطنتی          ّ حساسی وتعل ا جنبه ما مبارزهبن  مشروعيتی ميداد که ورفراندم آ ۵٧به شورش  ،دنميشو
  .ميداد

آنقدرحائز اهميت بود که سنجابی درکتابش برای اثبات اصالت  ۵٧به ماهيت شورش  قضاوت نادرست ايشان نسبت
  .انقالب به قضاوت وبيانات اعليحضرت استناد کرده است
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ضرت درفصل سوم اين کتاب قضاوت درست خودشان راکه درواقع متکی به اسناد تاريخی وشهادت شخصيت های اعليح 

ّ واين هم جای مس  ، ناسخ قضاوت خام وفاقد دليل قبلی خودشان  فرمودندخارجی است   .رت ماست وهم تبريک به ايشان             

ّ ، به نقش خبرگزاريها درقد »هيل کردندغربی هاقدرت گيری خمينی راتس« :اعليحضرت دراين فصل کتاب ميفرمايند يس                        
به همکاری های بسيار نزديک  وغيرمعمول فرانسه ورئيس  شناختن خمينی هنگاميکه  درفرانسه بود اشاره کردند

ٌ سايررو ز کارتر بيش ا<واينکه جمهورآن باخمينی ونيز تسليم ژيسکارردستن درمقابل کارتر وقضيه گوادلپ  سای      
ناسخ ديدگاههای ضعيف وتلقينی ايشان نسبت به  ،هامختصرتوجهی دادند که مجموع  آن ،>استدولتهای غربی مسئول 

ومزيدی  اهميت برای مبارزه ميباشد ومن بخود حق ميدهم که اين فصل ازکتاب ايشان رادستاوردی بسياربا۵٧شورش 
  .براعتباروشخصيت ايشان بدانم

  بهانه هاي رسوا

  >ش کتاب خمينی راخوانده بوديماای ک< دل قولی ازاشخاص شده که گفته اننق ،دراين فصل  ازکتاب ونيز فصل دوم

ِ اعليحضرت پاسخ  اند به اتفاق ميخوانيم وبعد مختصرحاشيه ای راکه  بجادادهو اين بهانه های رسواراخيلی قشنگ             
  :پذيراست مياوريم  ميفرمايند

 نمونه ( درامام رادرماه ديده انبه چشم خود تصوي ، روشنفکرانی که ادعاميکردندخمينی ازناآگاهی روشنفکران سودبرد«
اين حرفهاراروشنفکران  . قرآن يافته اند اورادرصفحات خبرميدادند که يک موی ريش روشنفکرانی) زادهعليرضانوري

  )۵۶صفحه(سواد  واساتيد دانشگاههاميزدند نه کشاورزان بی 

اين باشد، کسيکه کتاب صاحب  ميتواند> ايکاش کتاب خمينی راخوانده بوديم<از نظر فلسفی پاسخ ادعای واهی حضرات 
خمينی بی تفاوت  ؟ برای چنين اشخاصی خواندن ونخواندن کتابعقيده ای رانخوانده چگونه به عقايد اورای داده است

   .، نه کتاب، مسئله شعور وعدم شعورمطرح استاست زيرا، دراينحالت

ِ          مسئله ديگر  دررابطه  يک  کتاب  قابل خواندن  . به خواندن کتاب وتحقيق ندارندنياز باموضوع اين است که مسلمانان         
> راعمل ميکند ميدهند وبهترينش به سخن گوشبشارت ده بندگانی راکه < :هم ميگويد قرآن است ودرقرآن نهمآ، دارند

چاب   ژ کتببه آمارو تيرا. نيد وتحقيق  کنيدنه اينکه بخوا>  کنيد گوش< :هم سرمنابرميگويند وآخوند های شيعه
   .کشورمان نگاه کنيد که سند اين حقيقت است

عادت ما  متاسفانه اين. است ۵٧به شورش  سئله کتاب خمينی بهانه ای برای گروندگان روشنفکر ودانشگاهيانم
  .ايرانيان است که بجای قبول اشتباه وگناه به بهانه متوسل ميشويم

خارج ازاصول مذهب تشيع باشد نگفته است وواليت  که هيچ چيزی،فقيه، خمينيی درکتاب واليت برداشت برخی برخالف
آياباورکردنی است که اساتيد حقوق دانشگاه . شيعه استمرجع تقليد اعظم است که اساسا  ازاصول مذهب  فقيه هم همان

ع تقليد به قدرت برسد قوانين جندانند که  اگريک مرکه خود متشيع ومسلمان هستند وفقه واصول راتدريس ميکردند 
وروابط وحقوق اداری کشوربرحسب روابطی که بين آخوندهای شيعه جاری است  داسالمی رابه اجراخواهد گذار

 ؟ماه ديدنددر وبه بيان اعليحضرت کتاب  خمينی رانخوانده بودند ولی چطور عکس ابليس را  ؟درکشوراستوارخواهد شد
       ُ   اسالمی را ی مابه حکومت « :يی رهبرحزب زحمتکشان وحقوقدان گفتدروغ وبهانه مياورند دکترمظفربقا همه شان

 ،به آن رای داده بود ونميدانست که حکومت اسالمی چيست که يا اونميدانست که حکومتآ» ، نه حکومت آخوندیداديم
. که آخوند باشد ياغير آخوند نه مجری قانوناجراشود  وقانون شرط است  است که قانون قران وسنتاسالمی  وقتی

، مخالف بوديم ومعتقديم که دين ازسياست جدانيست ازسياست نماهميشه باتفکيک دي« :کتابش ميگويد ۵١همودرصفحه
  .)کتاب  اوکه گفت نه( 
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مکانات حزب ماتصميم گرفت باتمام ا بعد ازاتقالب« :، دکتربقائی درکتابش نوشته استودنبحزب زحمتکشان که فرد
  »، همانطور که قبل ازانقالب هم پشتيبانی کرده بوديمازنهضت پشتيبانی کند

. کرد حکومت معترض است دکترسنجانبی درکتابش حکومت اسالمی راتائيد وبرحق دانسته ولی نسبت بعمل
حضرت محمد  ،پادشاه حقيقی ايران< :دکترمصدق درمجلس سالهاقبل ازخيمنی گفت

وقران گفته است بايد اجرابشود يعنی همين حکومت لعنتی يعنی آنچه محمد >  است
  .اسالمی

نها برای آی ونزيه وسحابی وشايگان کردند بود همان ميکرد که بازرگان وسنجابعقيده دارم اگرمصدق هم زنده 
  :؟ اينهم دليلدليل ميخواهيد. اينکه از قافله شورشيان عقب  نمانند به اين خفت وخواری تن  دادند

  :بقائی درکتابش ميگويددکتر 

درموضوع رفراندم قانون اساسی اکثردوستان من، طرفداررای دان به اين قانون بودند  وعقيده داشتند  که اگرمارای « 
  ».يعنی ازقافله عقب ميماند» ميش راازدست ميدهددوحزب پايگاه مرندهيم برای حزب بد ميشود 

به جبهه ملی نميتوانند مسئوليت بزرگ خودرادرسرنوشت سياهی روشنفکران وبخصوص اساتيد دانشگاه هاووابستگان  
، توده های مهرتائيد وحقانيت زدند ۵٧نهابودند که وقتی به شورش آ. که بکشورماتحميل شده است بااين بهانه هاکم کنند

> کن غربيله کن بدست نه نه نگاه<وبه مصداق ضرب المثل  قرارگرفتند ،درجهت شورشناآگاهانه          ّ           مردم به تا سی ازآنها 
  .عمل کردند

 ١٣۵٩که بتاريخ اول خرداد ماه> ابليس اباليس –ابليس فقيه < ، ميتوانند به رسالهبحث واليت  فقيه عالقمندان به
  نوشته  ام رجوع فرمايند

                                                                   

  بخش چهارم

گ     اقآغاز 

  حواشي بركتاب انتخاب زمـــــــــــــان

                                            
ايران است دراين فصل دو نکته ازسايرموارد گفتگو مشخص  -، گفتگو درباره جنگ عراق درفصل چهارم اين کتاب

   :تراست

جمله ای رابيان  ،آنجائيکه اعليحضرت درباره اعالم خودشان برای دفاع ازايران درمقابل عراق اعالم  داشته اند –اول 
   :ميفرماينداست کرده اند که بسياربااهميت 

  ، مخلوط كــــــردنبايد كشورراكه ابدي است با رژيم كه موقتي است
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رعايت گردد نميتوان  ند ولی  تذکرشان اصل مهمی است  که بايد درمبارزهگرچه اعليحضرت هم گهگاهی مخلوط کرده ا
مقصوم متوجه  وردهاوجان مردم کشورمان بشودآمبارزه رادرجهتی حرکت داد که منجربه تجزيه کشوروازبين رفتن دست

اين شيوه نامش . وردن جمهوری اسالمی توسل به بيگانگان  وتوصيه جنگ رادنبال ميکنندآکسانی است که برای ازپادر
 .مبارزه نيست خيانت به ايران است که باجمهوری اسالمی فرق دارد

  دوم شناخت آغازگرجنگ

  :اعليحضرت درمقابل پرسش درباره آغازگرجنگ  قضاوت درست خودشان رابقرارزيراعالم کردند

  تاريخيعراق به  ايران حمله كرد واين واقعيتي است 

تشخيص متجاوز درجنگ بين دوکشور ازنظرحقوق بين الملل ومنشورسازمان ملل بسياربااهمييت  ومتوجه موضوع 
هابمناسبت مخالفتی که بارژيم خمينی   متاسفانه تعدادکثيری ازروزنامه هاوشخصيت. تعلق خسارات جنگی ميشود مسئله

نها ميخواستند خمينی رامسئول جنگ معرفی  کنند آکه  البته. داشتند سعی ميکردند که ايران رامتجاوز جنگ قلمداد کنند
ٌ           ولی حقوق بين الملل مسئوليت جنگهارابرعهده کشورهاوملتهادانسته نه رو سای کشورها دررديف اين  اشخاص ميتوان  .                                                                

وگروهی وسيع ازجرايد خارج > سمت خود ساخته= زادی بخش آفرمانده ارتش <از شاپوربختياروتيمسارمعين زاده 
  .ورکه بابودجه بختيار که درحقيقت بودجه عراق بود اداره ميشد ياد کردازکش

هنگاميکه مسئله تشخيص متجاوز درجنگ عراق وايران درسازمان ملل مطرح شد طارق عزيز به روزنامه آرا 
ياردرمصاحبه تآزادی بخش ومصاحبه های بختياربعنوان آخرين نخست وزيرايران استناد کرد که بخ ناشرارتش

  .تلويزيون جام جم صريحا ايران رامتجاوز جنگ اعالم کردراديو

و موضوع خسارات جنگی پيش آمد، نظربه اينکه احتمال زيادی ميرفت که  هنگاميکه مسئله صلح ايران وعراق 
درسنگرهمان تاريخ از  ۶٧شهريور ١۵جمهوری اسالمی به منافع ايران درخسارات حاصله ازجنگ اهميتی ندهد درتاريخ

خواستارشدم تا دفترسياسی شورائی ازاشخاص بصيرومطلع که ) ، دفترسياسی بئدن تاريخ نام دبيرخانهآ( یدفترسياس
 وحفظ حقوق ايران تشکيل بدهندصلح  باشند برای نظارت برمذاکراتوابستگی به بيگانه بخصوص عراق نداشته 

وپيگيری هم نوعی نظارت است که مورد نظرم ، توجه داشتن به موضوع تنها به معنای حضورفيزيکی نيست هنظارت ن<
ی توجهی نشد وموضوع يکهزارميليارد خسارت مادی وجان مليون هاايران که متاسفانه به اين پيشنهاد ضروری> بود
، فترسياسی وخواست اعليحضرتموضوع خسارات جنگی ايران بوسيله د تعقيب .يدنسيمی احساس وفراموش گردمانند

تاريخ وبرای هميشه کوششهای  ايران رااز جنگ عراق ايران بنام اعليحضرت ثبت حقوق حقه ملتپرچمداری تامين 
ارمثبتی برای نجات  ايران نشد وبيان کنه اينکه آن کارنشد بلکه متاسفانه هيچ . ايشان رادرياد ملت  ايران  ثبت ميکرد

  :اعليحضرت به اينکه

  .سند اين حقيقت است» مملكتش  نكرده                             ً           انسان شرم دارد ازاينكه وجدانا  كاري براي «

 .به بينندرا وساطت درعهد نامه ها<مقاله  ۶٧شهريور ١۵ميتوانند درسنگر ، مشروح اين پيشنهاد  به ن عالقمندا


