اﺑﻮاﻟ ﺤ ﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻣﺎم و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز آن دوران ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ازﺧﻮد ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺎن داد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ
 - ٢ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
 - ٣ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
 - ۴ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
 - ۵ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﮫ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ و از ﺧﺎﻧﻮادهای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
وی ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،در روز  ١٢ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی وی ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪ ،در آن زﻣﺎن ھﯿﭻﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ او روزی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
اﯾﺮان ﺷﻮد.
وی اﺑﺘﺪا در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻨﺎظﺮهای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﮏ زھﺮاﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده طﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎپ روزﻧﺎﻣﮫای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ››اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‹‹ ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اراﺋﮫ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽاش در رﺷﺘﮫ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻣﺎم و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺎرز آن دوران ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و
ازﺧﻮد ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و دﻗﯿﻖ ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،از ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﭘﯿﺮوز آن اﯾﺎم ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫای در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ و ﺷﮭﺮت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
او از اﺑﺰارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ھﻤﭽﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺮدﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﻣﻨﺎظﺮهھﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﮭﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ،اراﺋﮫ ﺗﺌﻮریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﻔﻮذ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد و از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮد وزﻧﮫای ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن روز ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،از ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭼﮭﺮهای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮر را از ﺑﺤﺮان ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﮫ اوﺿﺎع آن دوران ،ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﺧﻮد ،از ﻣﺮدم دم ﻣﯽزد و ﺧﻮد را طﺮﻓﺪار روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺗﻮرم و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﻏﺮب ،از اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی را اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ورطﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮای
زن و ﻣﺮد ،ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺖ.
او ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎھﺶ در ﻣﻘﺎم وزارت ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﺘﻘﺎدات او ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ھﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﺳﻨﺎد ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،او در ﻣﺎهھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ اﻓﺮادی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺎهطﻠﺒﯽ ﻓﺮاوان و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ اﺗﮑﺎی اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﻮد ،او ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزد .ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای
ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﯾﮏ ژﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺑﮫ اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
او در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﺋﯽ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ از ﺣﺬف ﺑﮭﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ داد و آن را ﯾﮏ راه ﻧﻮ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺟﻠﻮه داد ،از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
از ﺳﻮی ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر را ﻣﻌﺮف ھﻤﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﮫ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎحھﺎ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺑﯽاﺛﺮ ﺟﻠﻮه داده اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
از ﻣﯿﺎن  ١٠۶ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،اﮐﺜﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺒﻮدن و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽھﺎ
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺟﻮﺳﺎزی ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﻧﺒﻮدن ،ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎی او ﺷﺪ و دﮐﺘﺮ آﯾﺖ ھﻢ ﻗﺒﻼ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭼﮭﺮهای ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد.

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت طﺮﻓﺪار ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ››ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺻﺪ در ﺻﺪ‹‹ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻣﺎم در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد را از طﺮﻓﺪاران اﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ
ﺻﺤﻨﮫﺳﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ،ﺧﻮد وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و او از را ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮑﺒﺎر اظﮭﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ،ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ .او ﺑﺎ اﻋﻼم
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻤﮫ زدوﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻮﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ .در اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﮫ در ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٨و ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن رای از ﻣﺠﻤﻮع  ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ،ﺳﺎﯾﺮ رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﷴ ﺣﺴﯿﻦ آﯾﺖ ،ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده ،درﯾﺎدار ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﺎظﻢ ﺳﺎﻣﯽ،
ﺻﺎدق طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ و ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎ اﺻﺮار او ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد در  ١۵ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و او رﺳﻤﺎ" در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎم
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﻨﺎ"
ﻋﻠﯿﮫ اﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
او ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮭﺸﺘﯽ و طﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺧﺸﻮﻧﺖطﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﻤﺎق ﺑﺪﺳﺘﺎن از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻧﮭﺎ را
از ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر رھﺒﺮی و اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐھﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﮫ ﻗﻮه اﺳﺖ و
ﺑﺮ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻈﺎرت دارد.
در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ وزارتﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ طﺮح ﺷﻌﺎد رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ اھﺪاف
ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
در اواﺧﺮ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری وی ،اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وی ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت او ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺟﮭﮫ او را در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد .او داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﻨﺪ و اﻓﺮاطﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﭙﺎه ﻋﻤﻼ" ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﺎم او را از ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻣﻌﺰول ﮐﺮد .در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣۶٠ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر داد و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ او را از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻋﺰل ﮐﺮد .وی ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﺑﮫ طﻮر ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 -١روان ﺑﺨﺶ ،ﻗﺎﺳﻢ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،ھﻤﺎی ﻏﺪﯾﺮ ،١٣٨٢ ،اول.
 -٢ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان و راه ﺣﻞ اﺳﻼﻣﯽ آن ،ﭘﯿﺎم آزادی ،١٣۵٧ ،اول.
 -٣داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ،اﺳﻨﺎد ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻠﺪ ﻧﮭﻢ.
 -۴ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ،داود ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﯾﺮان ﭼﮫ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ،١٣٨٣ ،اول ،ﺟﻠﺪ دوم.
 -۵ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺻﺎدق ،ﺧﺎطﺮات آﯾﺖﷲ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﯾﮫ ،١٣٧٩ ،اول.
 -۶ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻧﺸﺮﯾﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ١٣۵٨ ،و .١٣۵٩
 - ٧ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﯿﮭﺎن ١٣۵٨ ،و .١٣۵٩
 - ٨ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ١٣۵٨ ،و .١٣۵٩
 - ٩ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ظﮭﻮر و ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽ ﺻﺪر.
 -١٠ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب.
ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﮫ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺑﻨﯽ ﺻﺪر« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .٩۵/١٠/١٢
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