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پيش گفتار
       هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي  تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد...
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود...فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم...    
اين مجموعه از مطبوعات ايران در سال هاي57و58و59استخراج شده است.

بني صدر با حكومت فدرال موافقت كرد

دكتر ابوالحسن بني صدر كه پس از سالها دوري از زادگاهش ـ همدان ـ به اين شهر رفته بود ديروز پس از عزيمت به تهران در يك گفتگوي مطبوعاتي شركت كرد 0000 بني صدر در مورد حكومت فدرال گفت: «در امريكا حكومت فدرالي است. امريكا قدرت جهاني را دارد يعني زور دارد كه وحدتش را نگهدارد. ما كشوري هستيم ما بين دو قوه جهاني شرق وغرب. اگر عناصر وحدت كشور ما ضعيف بشوند، اين نيروها براحتي ميتوانند ما را تجزيه كنند و اجزاء ما را ازبين ببرند. مردم كشور ما بايد آگاهي داشته باشند كه دنبال اين خطها نروند. مثلا مي توانيم بگوييم كه اگر كردستان به تنهايي بخواهد واحد اقتصادي تشكيل دهد اين را به مردم كردستان دروغ ميگويند و اگر آذربايجان هم يك مجموعه اقتصادي بتواند تشكيل دهد كه مردمش براحتي زندگي بكنند به مردم آذربايجان هم دروغ گفتهاند. ما در مجموع، از نظر اقتصادي چندان تعريفي نداريم. تمام مجموع اقتصاد ما بهاندازه يك جنرال موتورزنيست چون تنها امكانات ما همان نفت و گاز و مواد معدني جزيي موادكشاورزي است.پس اگر ما با هم باشيم احتمال ترميم خرابيها بهترو سريعتر مي رود. مثلا كردستان چه درآمدي دارد كه اگر به حال خودش بماند يا از روسيه بايد كمك بگيرد كه تابع اين كشور ميشود و يا بايد به طرف آمريكا برود كه در آن صورت تابع آمريكا خواهد شد. پس چه بهتر كه تابع خود ما باشد».(اطلاعات16/12/1357)
هيات اعزامي امام خميني
هيات اعزامي امام خميني مركب از حضرت آيت الله طالقاني و آقايان دكتر بهشتي،  حاج سيد جوادي (وزير كشور)،  ابوالحسن بني صدر،  و هاشمي رفسنجاني وارد سنندج شدند و رسيدگي به مساله كردستان را آغاز كردند.(اطلاعات6/1/1358) 
خبرنگاران اطلاعات گزارش ميدهند: ماجراي كردستان لحظه به لحظه 
در آستانه سال نو، واقعه سنندج برادران كرد ما را در صفحات غرب كشور عزادار كرد و باعث تاثر ديگر هموطنانمان در سراسر ايران شد. 
بدنبال اين واقعه كه منجر به كشته شدن دست كم 130 نفر و مجروح شدن بيش از 200نفر شد، بلافاصله هياتي از سوي كميته انقلابي، امام خميني به سرپرستي حضرت آيت الله طالقاني به سنندج عزيمت كرد و رسيدگي به جريان امر و همچنين خواستهاي مناطق كردنشين ايران را آغاز نمود.گزارش زير كه با همكاري خبرنگاران «اطلاعات» در سنندج و مهاباد تنظيم شده، مروري است بر وقايع سنندج از ابتدا تا پايان تعطيلات نوروزي كه در زير ميخوانيد: 
چگونگي ماجرا 
دوشنبه 28/12/57
ـ درگيري پيرامون پادگان لشكر 28 كردستان و ژاندارمري سنندج از شب پيش آغاز شد و راديو سنندج به اشغال حمله كنندگان درآمد. 
در تيراندازيهاي اوليه 8 نفر كشته و 50 نفر مجروح شدند . ستاد ملي ارتش اسلامي ايران در اعلامه اي كه بدين خاطر صادر كرد، اعلام نمود كه با ضد انقلابيون بشدت مقابله خواهد كرد آقاي مفتي زاده رهبر ملي و مذهبي سنندج نيز در اعلاميه اي از مردم اين شهر خواست از اطراف پادگان سنندج دور شده و مسئله را بشكل پيچيده در نياورند. 
سه شنبه 29/12/57 
ـ عليرغم صدور دستور آتش بس از سوي رهبران مذهبي كردستان نبرد شديد به ويژه در اطراف پادگان سنندج ادامه يافت و هفت هلي كوپتر و چندين كاميون از كرمانشاه، مهاباد و شهرهاي اطراف به سنندج مواد غذايي و دارو حمل كردند. سخنگوي دولت وقايع سنندج را نتيجه دخالت عوامل ضدانقلابي ذكر كرد و اعلام نمود كه هرگونه اعمال ضد انقلابي بشدت سركوب خواهد شد. 
مردم سنندج ادعاي دخالت ضدانقلابيون را در واقعه اين شهر رد كردند و به اين مسئله اعتراض نمودند. 
مورد اول هيچكس نميتواند با آن مخالف كند، چون همه ملت ايران در فرهنگ و تصميمگيري، آزاد و مختار هستند و اعلام ميكنم كه با اين معاني شما مختار و ازاديد. در مورد دوم، اين درست نيست كه حاصل كوشش اكثريت مردم نجيب، به جيب اقليت برود. اين بي معني است كه برادران كرد ما رنج بكشند و براي شكم گندههاي شمال تهران و يا آسفالت خيابانهاي تهران ماليات بدهند. 
آيت الله طالقاني گفت:"قبل از اينكه از دولت توقع خود مختاري داشته باشيد، بنشينيد و مسايل خود را حل كنيد، ميخواهم با نماينده تان در اينمورد بحث كنيد، اين نماينده كيست؟" ( عده اي جوابدادند شيخ عزالدين حسيني و عده اي ديگر احمد مفتي زاده ) . 
آيت الله طالقاني در ادامه سخنان خود گفتند: "استعمار گران همواره ميخواهند بين آحاد ملت اختلاف و بدبيني بيندازند، مگر ساواك و سيا نبود كه وحشت توليد كرد تا همه از هم بترسيم كه مبادا ديگري ساواكي باشد؟"
آيت الله طالقاني افزود:" بدبيني به دولت فعلي جنبه رواني دارد، زير هر كدام از ما از هركس ظلمي ديده باشيم، از همچهرههاي او ميترسيم، از فعاليتهاي ضدخلقي ژاندارمري، ارتش، ساواك و شهرباني در گذشته، امروز وقتي ما حقي يك را ندارم ميبينيم به ياد ظلمهاي گذشته ميافتيم، من نميگويم ارتش پاك شده و كاملا تصفيه شده، در خصوص ارتش من با شما هماهنگ هستم." ( عده اي فرياد زدند ارتش ملي برپا كنيد نه ارتش ضد خلقي، و عده اي ديگر نيز بانگ زدند ـ كشته نداديم كه سازش كنيم، امير ارتش را نوازش كنيم). 
سپس يك دانشجوي كرد ضمن تأكيد بر اين نكته كه كردها تجزيه طلب نيستند، گفت:" ما از ميان خود شورايي بر ميگزينيم تا اداره امور شهر را بدست گيرد، ما براي آزادي مبارزه كرده ايم و ملت ايران داراي انديشهها و ايدئولوژيهاي مختلف هستند و اين افكار بايد ازادانه از طريق وسايل ارتباط جمعي در اختيار همگان قرار گيرد تا مردم بنا به سليقه خود، نوع حكومت را تعيين كنند." 
اين دانشجو پس از اشاره به پوكه خمپارههايي كه در دست چندين تن از حاضرين بود، گفت: "ارتش اينها را بعنوان عيدي بر سر مردم سنندج ريخته و برادر من نيز در انفجار همين خمپارهها روي بام منزل شهيد شد." 
شعارهاي متعدد
آنگاه دكتر بهشتي طي سخناني گفت:" بزرگترين اصل جمهوري اسلامي اصل آزادي انديشه، بيان، قلم و اجتماعات است."
سپس نوبت به سخنراني «بني صدر» رسيد كه عدهاي با سخنراني وي مخالفت كردند. آنها ادعا كردند كه بني صدر گفته، كردستان در صورت خودمختاري به دامن شوروي يا آمريكا خواهد افتاد، اما بني صدر اين ادعا را رد كرد و عده اي از حاضرين فرياد زدند: "شما ميخواهيد اين حرف را در دهان مردم بيندازيد." 
در ميان اجتماع مردم سنندج در ميدان آزادي اين شهر، شعارهاي متعددي به چشم ميخورد، نظير: تشيع، تسنن پيوندتان خدايي است، شليك و خمپاره اندازي بطرف مردم بيدفاع حتي از عهده ارتش ضدخلقي آريامهري نيز برنيامد، اما … و بالاخره: مقدم حضرت آيت الله طالقاني را به شهر خونين سنندج گرامي ميداريم. 
گزارش خبرنگار اطلاعات از «مهاباد» نيز حاكيست كه بمنظور اعتراض به كشتار مردم سنندج، هزاران نفر از كردهاي اين شهر دست به راه پيمايي زدند. 
جمعه و شنبه گذشته نيز مذاكرات و بررسي هيات اعزامي امام خميني به سنندج ادامه يافت.(اطلاعات6/1/1358) 
سخنراني بني صدر در كرمانشاه
كرمانشاه ـ بني صدر در دومين سخنراني خود در كرمانشاه كه با شركت هزاران زن و مرد در سالن سرپوشيده ورزشي اين شهر،  انجام گرفت،  مسايل سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي و آموزشي را در جمهوري اسلامي  مورد بحث قرار داد و پيرامون مسايا كردستان،لزوم مقاومت و مبارزه ملت ايران در مقابله با شيوه تخريبي عناصر ضد انقلاب،  امر به معروف و نهي از منكر برخوردهاي اجتماعي مردم و معاشرت با يكديگر،  مبارزه با گران فروشي در چارچوب احكام و مباني دين و اسلام،  روزنامه اي كه براي شناخت بيشتر مسايل اجتماعي و انقلابي منتشر ميشود،  مسائل حجاب و پوشش اسلامي و چگونگي بكار گرفتن استعدادهاي جوانان و شكوفا ساختن آن براي عصر سازندگي انقلاب سخن گفت.  
ابوالحسن بني صدر،  سپس به سوالهايي كه برگزاري رفراندوم و نحوه انجام آن و ساير مسايلي كه از سوي حاضران طرح شد پاسخ داد.  خاانوادهاي ليهوني،  بيات و نوراني ساكنين منطقه اورامانات با مراجعه به دفتر نمايندگي روزنامه اطلاعات در كرمانشاه اظهار داشتند در سال 1347 بدستور ارتشبد فراري اويسي و همكاري سرتيپ افشاني رئيس ساواك كرمانشاه يقيني معاون.  احمدنژلو رئيس ساواك پاوه،  و سرهنگ ايوبي رئيس ضد اطلاعات لشكر كرمانشاه چند نفر از ميهن پرستان و مجاهدين راستين وطن را در اين منطقه دستگير و به جلديان رضائيه بردند كه دادگاه زمان جنگ براي آنان برپاست سرلشكر ايماني و اداستاني سرهنگ ابراهيم زاده تشكيل داده و چهار نفر آنان باسامي حاج نيازي لهوني،  بهمن لهوني،  مجيد نورايي و عطاالله پياب را محكوم به اعدام و چندين نفر ديگر را سالها زندان كردند خانواده ه 4 شهيد مجاهد از آقاي مهندس بازرگان نخست وزير و شوراي انقلاب تقاضاي تعقيب جلادان زمان پهلوي سرتيپ افشايي و سايرعوامل جنايت را نمودند....(اطلاعات15/1/1358) 
روزشمار انقلاب
2/1/13568در اجتماع ميدان آزادي سنندج، همچنين با سخنراني بني صدر مخالفت شد...(هيوا5/3/1358)  
بني صدر در اروميه
اروميه -خبرنگارجمهوري اسلامي:آقاي بني صدرروز پنجشنبه مورخ 8/6/58 وارد اروميه شد و بعد ازظهر در محل كانون فرهنگي تربيت در اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه سخناني ايراد كرد.بني صدردر اين سخنراني اظهار داشت:
«ما خواستار آنيم كه مشكلات را با تفاهم حل كنيم اگر چنانكه كه شش ماه با حزب دموكرات يا آقاي عزالدين صبر كرديم براي همين مشي بود البته مشكلاتي هم داشت زيرا در عرض اين شش ماه به خيال خودشان خودي گرفتهاند اما نه، ما چيزي را از دست نداديم. همه افكار عمومي ايران امروز از نيروي ارتشي كه در كردستان است حمايت ميكنند براي اينكه اين نيرو از روي حق آمده. ما شش ماه نحمل كرديم. شش ماه شنيديم، شش ماه اينها توطئه كردند ما گفتيم نكنيد هر چه ميخواهيد بگوييد  ما ميدويم زيرا هيچ كس هوس ندارد كه در كردستان آقا بالا سر شما باشد ما ميخواهيم كه همه دست به دست هم داده و راه تازهاي برويم حالا همه حرفها زده شده و ديگر جاي هيچ گونه بهانهاي نمانده حتي ما تقلب انتخاباتي شان را هم ناديده گرفتيم و گفتيم اگر اعتراضي هم هست مردم آنجا  هستند و آقاي قاسملو ميتوانند به مجلس بيايند اما يكروز به تشكيل مجلس خبرگان مانده ، حزب دموكرات در پاوه آدمكشي به راه انداخت حالا ما ارتشي كه در كردستان داريم غير ارتش بعث عراق است زيرا اين ارتش معرف 35 ميليون ايراني ميباشد كه در آنجاست. ايران ايران است كه در كردستان با ضد انقلاب و ضد ايران ميجنگد همه شما خواهيد ديد ما تا حالا برق آسا پيروز شدهايم بعد از اين هم برق آسا پيروز خواهيم شد و برادران كرد ما فرصت پيدا خواهند كرد كه با ما در يك محيط برادري در محيط برابري و در ساختمان ايران مستقل و آزاداسلامي شركت كنند من به برادران كرد عرض ميكنم وسوسه كردستان بزرگ هر اندازه جاذب باشداز وسوسه انسان بزرگ در جهان آزاد جاذبتر نيست.البته وسوسهايي در برادران كرد ما نيست و آن اقليت توطئهگرا ست كه چنين وسوسهاي را در مغز خود ميپرورانند. و من اين جمله را بنام شما و همه ملت ايران ميگويم پيام ملت ما پيام صلح است و با كسي كه بخواهدفبول نكند و شمشيروجنگ است».(جمهوري اسلامي12/6/1358)  
سخنان ابوالحسن بني صدر در مهاباد: 
در مساله كردستان 80 درصد دولت مقصر است. 
بر اساس نشريات منتشره اين سازمان در خارج از كشور كه بدست من رسيده عقايد مجاهدين خلق التقاطي است از اسلام و استالينيسم.
مساله كردستان مساله شكستن انقلاب ايران است.
خرم آباد ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: بعدازظهر جمعه گذشته برادر بني صدر در باشگاه افسران خرم آباد به دعوت جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي خرم آباد سخنراني نمود. ابتدا به مناسبت چهلمين روز رحلت آيت الله طالقاني از خداوند متعال طلب مغفرت نمود و فاتحهاي قرائت شد. و سپس نقش انقلاب در جهان، وقايع كشور و …. بررسي كوتاهي شد. بني صدر در اوائل سخنانش گفت: «ملت ما بحكم شعور تاريخي و فرهنگ اسلامي وحدت بزرگي را بوجود آوردند و با اين وحدت كه جز در سايه اسلام قابل تحقق نبود، انقلابي را به ثمر رسانند و رژيمي را سرنگون كردند. بعد از سرنگون كردن اين رژيم دستگاههاي تبليغاتي باقي مانده رژيم سابق و دستگاههاي تبليغاتي ابر قدرتها و گروههايي كه گمان ميكنند اين تبليغات به سود آنها را ه افتاده تبليغات نمودند و انقلاب را آمريكايي نام نهادند.» آقاي بني صدر با استدلال منطقي خود اين افترا را به خود مفتريان برگردانيد و رد نمود. ايشان در خاتمه سخنان خود به چندين سئوال پاسخ گفت: سئوال شد چه راه حلي براي مساله كردستان سراغ داريد آيا با اين كشت و كشتار موافق هستيد ؟ در جواب:« در وقايع كردستان اول كه به وجود آمد ابتكار عمل در دست گروههايي بود كه اينها تصور ميكردند كردستان هلويي شده رسيده و پوستكنده توي دهان بگذارند و پايين ببرند ما به سنندج رفتيم و آنها طبق معمولشان جلوي اقامتگاه ما جمع شدند و دادو فرياد راه انداختند و اظهار قدرت نمودند و اين گروهها به خيال خود ميخواستند اختيار هيات و مردم را به دست بگيرند ما گفتيم بايد با مردم تماس بگيريم،اگر مردم واقعاً اسلام را نميخواهند و سير شدهاند به تهران برگرديم و بگوييم اينها نميخواهند و تجزيهطلبي ميكنند و با ما در اسلاميت و ايرانيت شريك نيستند ازمردم دعوت كرديم و اجتماع نمودند عدهاي فرصت طلب كه خود را وكيل ملت مي دانستند سر و صدا راه انداخته بودند اين تماس با مردم را نميخواستند،اول آقاي طالقاني صحبت كرد، صحبت ايشان را در ميان قطع ميكردند ،پدر پدر ميگفتند و شروع به حرف ميكردند. سپس آقاي بهشتي،  با داد و قال سر دادند كه فقط آقاي طالقاني شروع كند تا با بوقهاي خودشان شعار دهند و پدر پدر بگويند بسياري و خيلي از آنها كه خود را وكيل مردم ميخواندند، مردم قبولشان نداشتند، در خارج آنها را ديده بودند و اصلاً كرد نبودند، نوبت به من رسيد شروع كردند به شعار دادن كه ايشان گفته است كردها تجزيه طلب هستند نميشود حرف بزند ما گفتيم. شما اي مردم شريف كرد اينها كه سخن ميگويند نماينده شما هستند قبول داريد همه گفتند خير، اينها را قبول نداريم، گقتند به آنها پس شما در اقليت هستيد و اكثريت عظيم مردم كرد باشما توافق ندارند، اينها موقعي كه اكثريت مردم را در صف مخالف خود ديدند زبانشان بند آمد و فردا هم به مسجد رفتيم ومردم اجتماع عظيميكردند. اينها فهيمدند سنندج خط اينها را نميخوانند آمدند و گفتند  ما راضي شديم به انتخابات و شورا انتخابات و شورا هم شد و در شورا تقلب هم كردند، معهذا از  11 نفر 8 نفر از مسلمانان و 3 نفر از آنها انتخاب شدند در نتيجه مسلمانها بودند و قضيه هم تمام شد. بعد از مراجعت از كردستان گزارش مفصلي هم در اين زمينه داديم كه هيچ اعتنايي به آن هم نشد. حالا وضع كردستان بصورتي در آمده كه ميبينيد ؟ دولت عراق 4 منطقه تعليم و تربيت چريك درست كرده و اين شيخ نشينها پول ميدهند، عراقيها پول و اسلحه ميدهند و يك هدف بيشتر ندارند و آن اينكه انقلاب را بشكنند، مساله كردستان مسئل شكستن انقلاب ايران است. زيرا اگر انقلاب پيروز شود و در خاورميانه نه روس اربابي خواهد داشت نه امريكا. اين از بديهيات است. البته برخورد ما در مقابل توطئه چينان هنوز داراي نارساييهايي است، مثلا در مجلس خبرگان بي جهت ما آنها را رنجانيديم. يك اصل مذهب را ما ميكنيم دو اصل چيزي هم از ما كم نميشود. بي جهت ما هنوز به مردم آن منطقه اعتماد نميكنيم و كارها را به دست خود آنها نمي سپاريم. اگر ما اين نقايص كاررا  رفع كنيم و به مسلمانان آنجا اعتماد كنيم و كار دفاع آنجا را به دست خود آنها بسپاريم .  به نظر من مشكل كردستان حل ميشود بني صدر در باره مجاهدين خلق گفت من اطلاعي از شكل سازماني و كارها و فعاليتهايش ندارم و راجع به ايدئولوژي امروزيش نيزاطلاعي ندارم آنچه من اطلاع دارم فكري است كه در اروپا بصورت جزوهها و كتابهايي ميآمد و ما ميخوانيديم. آن عقيدهاي كه ما آنجا فهميديم از مجاهدين خلق التقاطي است يعني آميختهاي است ار اسلام و استالينيسم اگر حالا هم همان عقايد را دارند. همان آدمها هستند ولي چگونه شما بايد با انها رفتار بكنيد با آنها بحث آزاد داشته باشيد و آنها را بردار تلقي بكنيد. يا آنها به ما حالي ميكنند يا ما به آنها. سئوال شد وقتي حزب دمكرات تصميم گرفت با امام مذاكره كند امام موافقت نكرد ؟ بني صدر گفت آن چه وقت بود. وقتي نبود اصلاً و اين معني صحيح نيست. اما شيخ عزالدين حسيني در رابطه با ساواك سابق كار ميكرد و دويست و پنجاه صفحه هم پرونده داشت روز اول به آقايان گفتند اين شخص را لو بدهيد تمام ميشود.گفتند چون غالباً در تماس با ساواك هستند تمام روحانيت آن منطقه بي اعتبار ميشوند. گفتم عزالدين بي اعتبار است كسي و كساني كه سابقا با آن دستگاه كار ميكردندچه اعتباري دارند بگذاريد اينها بي اعتبار بشوند و نسل نوي اعتباري بوجود بيايد نشد تا عزالدين ( ماسيد ) و البته خود دولت او را ( ماساند ) با تبليغات وهاي و هوي او را به قم برد قم هم كه رفتند و مذاكره هم كردند. گفتند كه مذاكراتشان مفيد بود. پس ديگر ان بامبولها چه شد. سوال شد. در كردستان چون در اينجا شايعاتي است از طرف دشمنان است كه آقاي خلخالي آدمكش است. بفرماييد موضوع چگونه است، جواب داده شد، به نظر من بايد به آنچه را كه ايشان به عنوان قاضي شرع انجام داده رسيدگي شود چون شايعاتي كه در باره ايشان است يا راست است يا نه، اگر راست است مجازات لازم به ايشان چشانده شود. اگر دروغ است معلوم شود و الا يكي بگوييد دوزاده ساله را كشتند و ديگري بگوييد افليج را..... و ما هم اصلاً حرفي بزنيم آن شايعات تقويت ميشود و ميگويند اگر جوابي داشتند ميداداند و وقتي تقويت بشود در داخل و خارج رژيم ما ميشود رژيم جلادان ؟رژيم جلادان رژيمي نيست كه جامعه بتواند آن را بپذيرد و ادامهاش بدهد.بني صدر گفت: به نظر ما دستگاههاي دولتي 80 درصد تقصير داشتند در آنچه در كردستان پيش آمد حزب دمكرات در كردستان يك اقليت ناچيزي هم نبود كه بتواند اين غلطها را بكند. در مورد سنندج هم حزب دمكرات هم ابتكاري نداشت گروههاي ديگري بودند كه رويهم رفته اين بلوا را راه انداختند. حزب دمكرات دمكرات نشد، مگر از خلال دستگاههاي دولتي ما.(جمهوري اسلامي30/7/1358)
در رابطه با حوادث تبريز،دو عضو چريكهاي فدائي خلق و حزب دمكرات دستگير شدند. 
اعضاي هئيت اعزامي شوراي انقلاب به تبريز، بعد از ظهر در اجتماع قشرهاي مختلف مردم اين شهر در استاديوم ورزشي تختي تبريز حضور يافتند.در اين اجتماع كه مردم شعارهاي ضد امپرياليسستي ميدادند، بار ديگر به رهبري امام خميني صحه گذاشتند و فرياد زدند كه «خميني رهبر ماست و شريعتمداري مرجع تقليد ماست» "درود بر خميني سلام بر مراجع". در اين اجتماع ابتدا آقاي بني صدر يكي از اعضاي هيات ويژه اعزامي در زمينه انقلاب اسلامي گفت: ما هيچ تزلزلي نداريم و در ذهن ما اين فكر نيست كه بگذاريم يك وجب از خاك وطن را از ايران جدا كنند بنا بر اين همه آنهايي كه گمان كردند با تشكيل گروههاي چه مسلح و غير مسلح و با ناسزا و تحريك و توطئه اين انقلاب و اين ملت از پاي در خواهد آمد وجود شما در لحظات سخت در همه وقت نشان ميدهد كه اشتباه كردهاند ما آمده ايم تا همه سخنها را بشنويم شما خواهران و برادران بدانيد كه ما براي هيچ نوع قرار گذاشتن نيآمده ايم ما آمدهايم شاهد پيروزي بر توطئه باشيم و مشكلات را بشنويم و يك گزارش از روي كمال واقعيت و دوستي و حقيقت خواهي به امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران و حضرت آيت الله العظمي شريعتمداري و شوراي انقلاب بدهيم.من مطمئنم كه اين گزارش تصميمي در خير و صلاح كشور برخواهد انگيخت آقاي بني صدر در ادامه سخنان خود افزود: ما هيچ قصد نداريم بين مراجع خودمان و مردممآن دو دستگي و جدائي انداخته و اختلاف داشته باشيم .رفتار شما با همه مراجع و همه كساني كه براي كشور و استقلال كشور جمهوري اسلامي زحمت ميكشند و خدمت ميكنند، بايد رفتاري باشد در جهت تحكيم وحدت ملي و وحدت اسلامي و در شهر شما بر همين اساس عمل خواهيم كرد و به شما اطمينان ميدهيم كه حرف حسابي را خواهيم شنيد.(جمهوري اسلامي21/9/1358)
اسكناس منقش به مهر جمهوري اسلامي ايران،در جلسه ديشب شوراي انقلاب  به تصويب رسيد.
 دكتر ابوالحسن بني صدر، وزير امور اقتصادي و دارائي و عضو شوراي انقلاب، ديشب ضمن اعلام اين خبر گفت: «در جلسه امشب(ديشب)راجع به مسايل كشاورزي و امور مملكتي نيز بحث و تبادل نظر بعمل آمد». بني صدر همچنين گفت: «ما پيشنهاد كرديم اسكناسهاي جديد بشكلي كه مهر جمهوري اسلامي ايران روي آن نقش بسته، بطور موقت چاپ شود تا طرح نهائي تهيه و آماده اجرا گردد».دكتر حبيبي سخنگوي شوراي انقلاب نيز ديشب پس از پايان جلسه شورا گفت: «در مورد مسايل كردستان بر اساس گزارش هيأت ويژه بحث و گفتگو بعمل آمد و در زمينه روش دادگاهها و دادستاني انقلاب نيز مطالبي عنوان شد تا از لحاظ تأمين قضات به آنها كمك شود، زيرا تعداد قضات اين دادگاهها بسيار كم است»(اطلاعات17/10/1358)
بني صدر،مدني و حبيبي در رأس جدول هستند.
انتخابات، در محيطي آرام و بي حادثه برگزار شد.
شمارش آراء احتمالاً تا4شنبه ادامه خواهد يافت.
كردستان در انتخابات شركت فعال نداشت.
شمارش آراء اولين انتخابات رياست جمهوري كشور اسلامي ايران كه بلافاصله پس از خاتمه اخذ راي آغاز شد، با سرعت ادامه دارد. نتايج حاصل از شمارش آراء تازماني كه روزنامه آماده چاپ بود، نشان داد كه ابوالحسن بني صدر، سيد احمد مدني و حسن حبيبي بيشترين آراء را تاكنون كسب كردهاند و در راس جدول قرار دارند. همين نتايج نشان ميدهد كه ديگر نامزدها، بافاصله نسبتاً زيادي در رديفهاي بعدي جدول قرار دارند. كار شمارش آرا در شهرستانها كه از ديشب آغاز شده همچنان ادامه دارد و تاكنون، در برخي از شهرها نتايج زير بدست آمده است: 
اصطهبانات
جمع آراي خوانده شده در شهرستان اصطهبانات و و بخشهاي اطراف 15063 راي بود كه از اين تعداد: 
·	بني صدر 13159 راي
·	مدني 1173 راي
·	حبيبي 587 راي
·	سامي54 راي
·	طباطبائي 48 راي
·	فروهر 21 راي
·	قطب زاده 21 راي 
بخود اختصاص دادند.
اورامانات
نتيجه قطعي آراي شهرستان اورامانات، شامل شهر پاوه و حومه و بخشهاي روانسر و جوانرود تا ساعت 9و45 دقيقه ديشب به شرح زير اعلام شد: از مجموع 7714 راي خوانده شده:
·	بني صدر 5332
·	حبيبي 788
·	فروهر 678
·	مدني 532
·	طباطبائي 41
·	سامي 18
·	قطب زاده 16
·	مكري 5
·	كشكولي 2
·	صيرفي زاده 2 راي بدست آوردند. ضمناً در بخشهاي «باينگان» و «نوسود» از توابع اين شهرستان، اخذ راي بعمل نيامده است.
رامهرمز
در رامهرمز جمعاً 26613 راي به صندوقها ريخته شد. از اين تعداد 
23056 راي مربوط به بني صدر.
3048 راي مربوط به مدني
222راي مربوط به حبيبي
116 راي مربوط به فروهر
113 راي مربوط به سامي
34 راي مربوط به طباطبائي
23 راي مربوط به قطب زاده
1راي مربوط به خليل آذر بود.
رشت
در رشت 180207 راي در 28 حوزه ثابت و سيار به صندوقها ريخته شد. حائزين اكثريت عبارتند از:
·	بني صدر 148418 راي
·	مدني 16982 راي
·	فروهر 3986 راي
·	طباطبائي 3178 راي
·	سامي 3140 راي
·	حبيبي 2548 راي
·	قطب زاده 450 راي
فومن
·	بني صدر 45995 راي
·	احمد مدني 2253 راي، تعداد آراي بقيه چندان اهميت نداشت.
بندر انزلي
بني صدر جمعاً با 26 هزار. 913 راي، بيشترين آرا را به خود اختصاص داد و مدني، 3911 راي، سامي، 1163 راي و حبيبي 1088 راي آوردند.
سنندج
در 4 صندوق راي در سنندج، جمعاً 170 راي ريخته شد، اما در دو صندوقي كه در پادگان قرارداده شده بود، 2504 راي ريخته شد كه: 
·	بني صدر 1514 راي
·	مدني 535 راي
·	فروهر 50 راي
·	حبيبي 76 راي
·	قطب زاده 6 راي
·	رجوي 14 راي
·	مكري 3 راي 
·	سامي 4 راي
·	طباطبائي 1 راي
بدست آوردند. در سقز و بانه راي گيري انجام نشد.
آستارا
·	بني صدر6918 راي
·	مدني 1342 راي
·	حبيبي 451 راي
·	سامي 196راي
·	فروهر 176 راي
·	طباطبائي 135 راي
·	قطب زاده 15 راي
سر پل زهاب 
از مجموع كل 21382 راي بني صدر 14636 راي
·	 حبيبي 5607 راي
·	قطب زاده 24 راي
·	فروهر 330 راي
·	مدني 985 راي
·	مكري 2 راي
·	طباطبائي 24 راي
·	سامي 101 راي
دهلران
نتيجه آراء حوزه هايي كه تاكنون در شهرستان دهلران بكار شمارش آراء خود پايان دادهاند، باين شرح ميباشد: حوزه شماره 8: مدني 97 راي، بني صدر 92 راي،  حوزه شماره 1: حبيبي 19 راي- بني صدر 1597 راي،  دكتر سامي 3 راي – طباطبائي 4 راي، فروهر 2 راي- قطب زاده يك راي. حوزه شماره 3: حبيبي يك راي – بني صدر 703 راي- طباطبائي يك راي- داريوش فروهر يك راي-قطب زاده 7 راي – مدني 64 راي. حوزه شماره 10: حبيبي  راي، بني صدر 897 راي، دكتر سامي 2 راي-طباطبائي 4 راي، فروهر 3 راي- مدني74 راي. حوزه شماره 9: حبيبي يك راي- بني صدر 457 راي- طباطبائي يك راي-فروهر 8 راي-قطب زاده 3 راي- مدني51 راي. حوزه شماره 6: بني صدر 263 راي، مدني 6 راي. حوزه شماره 4:بني صدر 183 راي-طباطبائي 2 راي-مدني 9 راي. 
حوزه شماره 5: حبيبي يك راي – بني صدر 217 راي- فروهر در راي-مدني 85 راي.
قصر شيرين
نتيجه شمارش آراء در قصر شيرين و حومه باين شرح اعلام شد: از جمع 17954 راي خوانده شده بني صدر 16208 راي- مدني 880 راي – حبيبي 451 راي- فروهر 229 راي – دكتر سامي 99 راي- رجوي 51 راي- طباطبائي 25 راي- مكري 5 راي- آيت 3 راي و خلخالي 1 راي. در بخش ثلاث و باباخاني از توابع كرمانشاه 85 راي در صندوقها ريخته شد كه از اين تعداد مدني 40 راي – بني صدر 40 راي- فروهر 4 و حبيبي يك راي بدست آوردند.در بخش سومار و نفت شهر: بني صدر 2794 راي مدني – 320 راي –حبيبي 148- سامي30-قطب زاده 10- طباطبائي9 راي- رجوي 2- آيت يك راي.
كرمان
مدني 63282 راي –بني صدر 15417 راي- حبيبي 1052 – طباطبائي 263 راي- فروهر 17 راي- قطب زاده 84 راي. در بخش راين و شهر مركزي بم مدني 14623 راي- بني صدر 6381 راي. 
رفسنجان
مدني 2474 راي- بني صدر 24481 راي- حبيبي 6023-طباطبائي 2800 راي، قطب زاده 75 راي، فروهر 6 راي، سامي 39 راي.
·	كازرون بني صدر 66281 راي، مدني 3464 راي- حبيبي 1602 راي-طباطبائي 243 راي- سامي 138 راي- فروهر 100 راي-قطب زاده 71 راي-كشكولي يك راي.
در تهران، نتيجه آراء منطقه 9 تهران از طرف سخنگوي دفتر آيتالله سيدهادي خسروشاهي سرپرست كميتههاي منطقه 9 تهران به اين شرح اعلام شد: از مجموع آراء بدست آمده از 166 صندوق منطقه 9 تهران كه 185000 راي است، اين نتايج بدست آمده است: 
·	بني صدر 126200 راي
·	مدني 41344 راي
·	حبيبي 8941 راي
·	سامي 1935 راي
·	طباطبائي 1814 راي
·	فروهر 1742 راي
·	قطب زاده 1116 راي
همچنين از مجموع آراء بدست آمده، 1152 راي متفرقه مربوط به ديگر كانديداها استخراج شده است. وزارت كشور در مورد استخراج آراء منطقه 9 ، هنوز گزارشي اعلام نكرده است.تنها در مناطقي ازكشور به دليل نامساعدبودن شرايط جوي انتخابات برگزارنشد.(اطلاعات6/11/1358)
سرپرست وزارت كشور: كردستان در انتخابات،شركت فعال نداشت.
«علي اكبرهاشمي رفسنجاني» عضو شوراي انقلاب و سرپرست وزارت كشور، در گفتگوئي با اطلاعات در زمينه برگزاري انتخابات گفت: «طبق گزارشاتي كه از استانها در امر انتخابات به ما رسيده است، بطور كل همه از برگزاري انتخابات راضي بودند». سرپرست وزارت كشور افزود: «فقط در چند نقطه از كشور بعلت برف زياد و هواي نامساعد، موفق به گرفتن راي نشديم و در استان آذربايجان شرقي، بر اثر بدي هوا و ريزش برف، 12 حوزه اخذ راي را نتوانستند تشكيل بدهند و در كردستان هم عملاًبا اين كه در بعضي نقاط صندوق نداشتيم، مردم شركت نكردند و در بعضي از نقاط استان فارس نيز بعلت نامساعد بودن هوا، موفق به بردن صندوق اخذ راي نشديم». رفسنجاني گفت: «مجموعاً در حد مورد انتظاري، مردم به پاي صندوقهاي راي رفتند و اين استقبال، بخاطر تاثير پيام امام بوده است و اگر همه خواستهاي امام در آن پيام كوتاه عملي شود،ما ميتوانيم خيلي اميدوار باشيم». رفسنجاني درمورد انتخابات در خارج از كشور گفت: «تاكنون از چند كشور خارجي، گزارشاتي رسيده است كه استقبال مردم در انتخابات بسيار خوب و چشمگير بوده است».(اطلاعات6/11/1358) 
بنيصدر:اميدوارم وحدت،در دوره رياست جمهوري من كامل شود. 
عصر ديروز «ابوالحسن بنيصدر» رييسجمهور در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كرد و به سؤال خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ داد.وي كه براي اولين بار پس از انتخاب رييسجمهوري در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، درباره سياست خارجي مطبوعات، مساله كردستان، اقتصاد، تجارت خارجي و مسايل مهم مملكتي نقطه نظرهاي خود را بيان كرد.ابتدا بنيصدر متني را قرائت كرد بنيصدر اظهار داشت:«اكنون ما شاهد يكي از شگفت انگيزترين پديدههاي تاريخي بشرهستيم. به دنبال هزاران سال ظلمت استبداد و صدها سال سلطه خانمان برانداز استعمار، ملت ما با رهبري امام خميني، يك پارچه و متكي به قدرتايمان، به پا خاست وبابهره گرفتن از رهبري امام،بساط ظلم وستم را در هم كوبيد و هنوز يك سال از پيروزي او در سرنگون كردن نظام پوسيده كهن نگذشته كه همان ملت،يك پارچه و يك صدا با شور و شوق غير قابل توصيف، با وقار و آرامش تحسين آميز و آزادانهترين شرايط،اقدام به اخذ تصميم تاريخي ديگري نموده است و وظايف سنگيني اولين رياست جمهوري اسلاميايران كه بر عهدهاين جانب گذاشت. تجربه تاريخي انقلاب اسلاميايران و دستاوردهاي پر ارزش آن در مدتي كه درپهنه تاريخي لحظهاي بيش نيست،خودبيانگر چندين نكته اساسي است كه توجه به آنها ضروري است: 
1 _ هر گاه ملتي عزم آزادي و استقلال داشت و دراين مسير قبول شهادت نمود و از سرچشمه فياضايمان به خدا سود گرفت،هيچ قدرتي قادر به جلوگيري از فتح و ظفر او نيست.
2ـ تمام افسانهها و اسطورههاي ساخته و پرداخته نظام قهر و سلطه در جهان امروز داير برعدم توانايي و شايستگي اقوام و ملل در بهرهوري از آزادي و استقلال كامل خويش باطل و بيفايده است. انسان آفريده خدا،آزاد و مسوول آفريده شده است و آزادي ورشد و تعادل در گرو تصميم به كسب و تعالي آنهاست. 
3ـ انقلاب اسلاميايران عليرغم همه دروغپردازي هاي دشمنان توانسته است ظرف مدتي كمتر از يك سال،چهار بار مردم را به اظهار نظردر پاي صندوقها فراخواند و هر بار بيشتر از دفعه قبل ثابت شده است كهاين ملت تا چه حد، از آگهي و رشدو بلوغي، سياسي بهره وراست. چنين رشد و آگهي و بلوغي،منبع چنان توانايي و قدرتي است كه قدرتهاي تباهي و سياهي را ياراي برابري و مقابله با آن نيست.
4ـ اين انقلاب در نوع خود در جهان استثنايي است، در عين حال كه نمونه و الگويي براي بشريت مستضعف به شمار ميرود،بشريت كه همه راه ها را پيموده است و همه شيوه ها را آزموده است واينك در مييابد كه رهايي و رشد،وقتي داراي معنا و مفهوم واقعي خويش است كه متضمن معنويت و حضور آن در همه صحنه هاي زندگي ميباشد.
راي 5 بهمن مردمايران وپيروزي خلق،بر همه پندارهاي نادرست در مورد انقلاب اسلاميايران پايان بخشيد.اين راي بيانگر گرايش ها نيست، بيانگروجدان روشن خلق است، پيروزي وجدان و شعور مردمياست.اينكايران پيروز با راي خويش به صراحت نشان داده است كه مصمم است به تامين استقلال،بازسازي اقتصاد و تامين وحدت ملي،امنيت و معنويت خويش است واين خود برنامهاي است بس سنگين براي ما و ملتايران كه تصميم به تغيير چهره تاريخ گرفته است.اينكايران جوان در اندام پير امام خويش، از صميم دل براي او بهبود فوري و عاجل طلب ميكند رهبري با روح جواني  كه داردبا راي يك پارچه و وسيع نسل جوان امروز،رضايت و آرامش بدست آورده است و اطمينان دارد كهايران راه خويش را يافته است و مصمم است جامعه اسلام را بسازد.اينك محرومان جهان اميد يافته اند كهايران پيشاپيش راه پيروزي آنها را هموار كرده است و سپده دم آزادي در جهان نزديك است.اينك زمان آنست كه همه در داخل و خارجاين كشور، از راي ديروز مردم درس بياموزند و در برابر رشد و اداره ملتايران،سر تعظيم فرو آورند، باورها و روشها و اخلاق خود را به طرز انقلابي تغير دهند و با پيوستن به راه خلق، پيروزي را بدست آورند.بااين اميد و با اتكا به خدا و خلقايران آمادهايم. 
آنگاه بنيصدر به سوالات خبر نگاران پاسخ داد.وي درباره سياستايندهايران در برابر غرب اظهار داشت:«سياست ما براين است كه خارج از سلطه بر قدرتها زندگي كنيم و كشورهاي اروپايي و كشورهائيكه بخواهند با ما در روابط برابري براي پيشرفت امور بشري همكاري داشته باشيم. با ابرقدرتها كار مشكل است،به دليلاينكه معناي قدرت، توسعه طلبي است بنابراين تازماني كه آنها سياست توسعه طلبي دارند،سياست ما مقاومت و مقابله با توسعه طلبي آنها است.در باره گروگانها گمان مناين است كه رويتر در گزارشي كه ديروز مخابره كرده نظر من را درست منعكس نكرده است. مااين مساله را تابعي از مساله اصلي تلقي ميكنيم كه عبارت از سلطه امريكا برايران است،بنابراين توقع اصلي مااين است كه امريكا نه تنها نسبت به سلطه اش برايران تغيير رويه قطعي بدهد، بلكه تضمينهاي كافي به وجود بيايد كه درآينده نيز در امورايران دخالت نخواهد كرد. از لحظهاي كه آمريكا دست از سياست توسعه طلبي خويش بردارد، مساله صورت ديگري پيدا ميكند و كار در مجرائي ميافتد كه ميشود گفت به راه حل رسيدهايم». 
برنامه اقتصادي 
بنيصدر آنگاه درباره نخستين اقدامات اقتصادي خود اظهار داشت:«يكسري اقداماتي است كه بايستي منتظر مجلس شد و يك سري اقداماتي است كه ميتوان بلافاصله شروع كرد.براي پايين آوردن قيمتها و حفظ عوامل غير اقتصادي تورم درايران و با همكاري بازاريان خط امام، اميدوارم در همين هفته،كار مبارزه با گراني زندگي را شروع كنيم.مساله ديگري كه ميتوان به آن پرداخت،زمين براي دهقانان است وايجاد فعاليت در كشور براي جذب بيكاري كه ميتوان بلافاصله شروع كرد».
راه حل كردستان 
وي آنگاه در باره حل مساله كردستان اظهار داشت:«اميدوارم بر پايه سه اصل، مساله كردستان را حل كنيم: اصل اول وحدت و يكپارچگي كشور، دوم عدم تبعيض از نظر سياسي و اقتصادي و فرهنگي در نقاط مختلف كشور و اصل سوم تسليم نشدن به قوه قهريه هيچ گروه سياسي است.بر پايهاين سه اصل،اميدوارم مردم ما همه جا اطمينان به حكومت خودشان پيدا كنند و ما به سرعت راه حل صحيح را براي مسايل كشور پيدا كنيم». بنيصدر آنگاه در باره كنگره مورد نظرش اظهار داشت:«از تمام گروهها و سازمانهايي كه از رياست جمهوري من حمايت كردهاند،سپاسگذارم. اميدوارم دفتر هماهنگي طرح مناسبي براي همين يكي دو روز تهيه كندو بعد از مشاوره با روحانيت مبارز تهران و ديگر شخصيتها و گروههايي كه ميتوانند در آن مشورت شركت كندآن كنگره ظرف يك هفته مقدمات تشكيل آن فراهم شود و در تهران تشكيل شود».
مساله گروگانها
وي آنگاه درباره مساله گروگانها اظهار داشت:«حل بحران همه اش در دست ما نيست، بخشي از آن در دست دولتايران است وبخش مهم آن در دست دولت امريكا است،چه وقت دولت امريكا تصميم ميگيرد كه به ملت امريكا و مردم دنيا بگويد كه دست از سياست و توسعه طلبي و حاكميت بر ملتهاي ديگر بر ميدارد،چه وقت به مردم ما حق ميدهد كه جنايت كاران را در همه جاي دنيا تعقيبكند ؟ همان وقت،زمينه حلاين مساله فراهم شده است.در هر حال اميدوارم تشكيل دولت در چهار چوب قوانين اساسي جديد،به دولت امريكا معلوم كند كه تصميم ملت ما در دفاع از استقلال و آزادي خود قطعي است و راه صحيح براي حل مشكلات، قبول وتسليم به خواسته هاي حق طلبانه مردمايران است».
احزاب و سازمانهاي سياسي
بنيصدر درباره احزاب و سازمانهاي سياسي اظهار داشت:«اگر گروهها، اصل بحث آزاد را پذيرفتند و حاضر شدند نظر خود را بگويند، نظر بگويند نه ناسزا،در نتيجه بحث آزاد اساسي رابطه ميان گروهها خواهد شد و شرط آناين است كه گروهها متوجهاين واقعيت بشوند كهايران امروز،ايران رژيم شاه نيست كه بشود با قوه قهريه، ارادهاي را به مردم تحميل كرد.بايداين شيوه ها را كنار بگذارند و وقتي شيوه هاي توطئه را كنار گذاشتند،طبيعتا محيط تفاهم به وجود ميآيد و دراين محيط اظهار نظر آزاد است و دولت، آزادياين اظهار نظرها را لاجرم در چهار چوب قانون اساسي ممكن است كه دفاع كند».
اداي سوگند در برابر امام
بنيصدر در پاسخاين سوال كه رييسجمهور بايستي در مقابل مجلس شوراي ملي با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعزاي شوراي نگهبان سوگند ياد كند و در حال حاضر فقط رييس ديوان عالي كشور معين شده است بنا براين رسميت كار رييسجمهور چگونه خواهد بود،اظهار داشت:در مقابل امام يوكند ياد خواهم كرد».
مراكزمتعدد تصميم گيري
خبر نگار در باره مراكز متعدد قدرت واينكهاين مساله باعث سقوط اولين دولت انقلابي شد،سوال كرد. وي اظهار داشت:«يكي از علل وجود مراكز متعدد،ضعف رهبري اجرايي در انجام كارهاي انقلابي بود ودر نتيجه براي ازبين رفتناين مراكز، بايستي آن ضعف از بين برود و آنچه مردم ميخواهند، دولت اجرا كند ورأي كه 5 بهمن مردم دادند، اظهار ارائه قاطعي است كه درايران، فقط يك دولت ميتواند وجود داشته باشد و آن دولتي است كه بر اساس قانون اساسي عهده دار امور ميشود.
مساله افغانستان
بنيصدر در باره مساله افغانستان اظهار داشت:«ما از مستصعفان در مبارزه عادلانه براي كسب استقلال دفاع خواهيم كرد.اميدوارم دولت روسيه زودتر از خطايي كه مرتكب شده برگردد و سرزمين افغانستان را تخليه كند».
وي درباره نخستوزير اظهار داشت كهاين مساله پيش از تشكيل مجلس تعين خواهد شد.
روابط با روحانيت 
بنيصدر درباره روابط رهبري و روحانيت با رييسجمهوري اظهار داشت:«تكليف روابط رييسجمهور و رهبر در قانون اساسي معين شده است و من در چهار چوباين روابط عمل خواهد كرد.علاوه براين،كشور ما در موقعيت كنوني ناگزيراست كه تمام نيروهاي خود را براي حل مشكلات كشور بسيج كند و من از سالها پيش براين نظر بوده ام واين نظر اكنون پيروز شده كه بايد روحانيان آگاه به مقتضيات و مسايل روز و روشنفكران متعهد، وحدت كنند و با هم در حل مشكلات شركت كنند و اميدوارماين وحدت در دوره رياست جمهوري من كامل شود و ما بتوانيم مشكلات بزرگي  كهايران با آنها روبروست،از پيش پا برداريم». 
روابط با مطبوعات
خبرنگاري از روابطاينده دولت با مطبوعات داخلي و خارجي سوال كرد. وي در پاسخ گفت:«روزنامه وسيله ارتباط كيان مردماين كشور با هم ومردم جهان با يكديگر است و چون در جهان ما بدون اطلاعات،انسان نميتواند كاري انجام دهد،مهمترين كار روزنامه ها، دادن اطلاعات صحيح است، بنابراين بايستي انواع سانسورها در روزنامه ها از بين برود تا بتواند فقط حقيقت را بگويد. به نظر ميرسد مهمترين سانسورها از سوي خود روزنامه ها اعمال ميشود و آن هم با ديدي كه مثلاين كه قيم مردمند و آنها هستند كه خير و شر مردم را تشخيص ميدهند و چه خبري به درد مردم ميخورد و اگر لازم است مقداري آب قاطيش كرد و چه خبري به درد مردم نميخورداين روحيه را مطبوعات ما از دست بدهند. اما مطبوعات خارجي بايداين نكات را توجه كنند كه در دوران شاه سابق، سالها افكار عموميخود را خام كردند و حقايق كشور ما را در نظر افكار عموميخود وارونه جلوه دادند و چنان اظهار كردند كه گوياايران چهار اسبه در حال پيشرفت است. وقتي انقلاب رخ داد طبيعتا اعتباري را كه بايد در افكار عموميداشته باشند،ديگر ندارند و بايستي تصميم بگيرند هدف از آمدن بهايران باز همان تبليغات است يا رساندن حقايق به مردم خودشان است در صورتي كه در هر حال نظر من آزادي آمد و رفت آنها است ولو دروغ بنويسند.(جمهوري اسلامي8/11/1358)
تكليف دولت و شوراي انقلاب روشن مي شود.
دكتر سيد ابوالحسن بني صدر نخستين رييسجمهور ايران كه بدنبال خستگي روزهاي اخير به شدت سرماخورده است، ديروز صبح روي تخت بيمارستان، «دكتر منصور تاراجي» نماينده روزنامه اطلاعات را به حضور پذيرفت و به كليه پرسشهاي او در زمينه مسايل داخلي و خارجي با صراحت كامل پاسخ گفت. اين نخستين مصاحبه اختصاصي با ابوالحسن بني صدر، پس از اعلام نتيجه رسمي انتخابات رياست جمهوري ايران. 
علت پيروزي
چه عواملي موجب گرديد دكتر سيد ابوالحسن بني صدر به عنوان رييسجمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در جهان، 75% آراء ملت خود را به دست آورد و چنين پيروزي شگفت انگيز و خرد كننده اي، او را به كرسي رياست جمهوري برساند؟ _ ميدانيد كه پايه و اساس اسلام بر توحيد است، توحيد معناي گوناگوني دارد. يكي آنكه خدا يكي است و نه بيشتر، اما بازتاب توحيد در جامعه، بدان معني است كه ما جامعه را به سوي هويت هدايت كنيم، آنرا يكدل و يكزبان و مجهز به يك شعور و وجدان سازيم. من روز اول به كساني كه كانديداي رياست جمهوري شدند، پيشنهاد كردم شيوة رقابت تخريبي را به دور افكنيم، كانديدا برنامهي كار و صلاحيتش را به جامعه عرضه كند و جامعه از بين برادرها هر كدام را كه مايل بود انتخاب كند.لكن طي مبارزات انتخابي، اين شيوه عملي نشد. من به دنبال شيوة توحيد رفتم، يعني يافتن اين نكته كه چه عاملي موجب وحدت مردم خواهد شد. پيروزي من در انتخابات، بارديگر نظرية توحيد در اسلام را در اين كشور به ثبوت رساند.من معتقدم ايران سرزميني وسيع است و مردم در آن پراكنده، معهذا ديديم يك شعار و يك خواست در همه جا مانند گياهان خودرو سبز و شكوفان شد. نخستين رييسجمهور ايران پس از فرو ريختن پايههاي رژيم 2500 سالة پهلوي عقيده دارد: «رمز پيروزي امام خميني نيز در اين بود كه به مسالهاي تكيه كرد كه مورد تائيد و موافقت همه جامعه بود و هنوز هم امام امت، معرف اين وحدت است». 
رابطه با شوراي انقلاب
اينك كه ابوالحسن بني صدر به عنوان رييس كشور، منتخب ملت است و ازسوي ديگر انتخابات مجلس شوراي ملي هنوز صورت نگرفته است، رابطة او با شوراي انقلاب چه خواهد بود ؟ اگر شوراي انقلاب با پيشنهادهاي او مخالفت كند، اين به معني مخالفت نظرات اكثريت قريب به اتفاق ملت خواهد بود؟ آيا شوراي انقلاب بايد پيشنهادهاي رييس كشور را دربست بپذيرد؟ 
« بايد بيماري من رفع شود و به ديدار امام امت برويم و با اعضاي شوراي انقلاب نيز مذاكره كنيم. در اين زمينه، شور ابتدايي شده است. دو راه حل وجود دارد: يا آنكه وضع موجود حفظ شود تا انتخابات مجلس انجام گيرد و يكجا نهادهاي قانوني شروع به كار كند و يا اينكه دولت، تشكيل دهم و اين دولت عهده دار امور شود، آنگاه پس از انتخابات، دولت به مجلس معرفي خواهد شد و اگر مجلس، تمايل نشان داد. دولت جديد انتخاب ميگردد. به هر حال، راي نمايندگان ملت در اين مورد قاطع خواهد بود.
راي مردم
تاكنون مردم از اقدامات و همهي تصميمات شوراي انقلاب راضي بوده اند يا نه؟ راي اخير مردم چه رابطه اي با نظر آنها نسبت به شوراي انقلاب دارد؟ 
راي اخير مردم، راي رضايت نسبت به كار ده ماهة گذشتهي شوراي انقلاب نيست. اگر شوراي انقلاب بخواهد تا انتخابات مجلس شوراي ملي به كار خود ادامه دهد، حداقل بايد در شيوه و روش كار خود  تغييرات اساسي بدهد و احتمالاً تركيب شوراي انقلاب عوض شود.به هر حال، تصميماتي اتخاذ كنند كه مناسب براي مردم باشد. اين مسايلي است كه بايد با اعضاي شوراي انقلاب بحث كنيد.
طبقه متوسط
پيروزي دكتر سيد ابوالحسن بني صدر، چه تغييري در انديشه و روش زندگي طبقه متوسط بوخود خواهد آورد. بعضي كادرهاي كشور از جمله، پزشكان و مهندسان روشنفكران و حتي دمكراتهاي ميهن پرست كه با رژيم گذشته همكاري نداشتند، به علت ترس از رفتار بعضي گروههاي افراطي و ارتجاعي، جلاي وطن كردند و بسياري از افراد همين طبقه كه در ميهن باقي ميمانند در بيم و اميد به سر ميبرند. در دنياي كنوني كشوري كه ميخواهد استقلال اقتصادي و صنعتي  62-و سياسي پيدا كند به تكنوكراتها و كادرها و نيروي انساني كه براي تربيت آنها ملت طي ساليان دراز از ملياردها تومان سرمايه گذاري كرده است نيازمند است و نمي تواند به آساني آنها را ازدست بدهد. انتخاب دكتر سيد ابوالحسن بني صدر به عنوان رييس كشور، آنها را به آينده اميدوار كرده است و گروهي، در صدد بازگشت به ميهن برآمده اند تا در به حركت دراردن چرخهاي صنعتي و اقتصادي كشور شركت كنند. ابوالحسن بني صدر براي جلب همكاري اين گروه چه برنامههايي دارد؟ 
« اگر انتظار اين طبقه آن باشد كه ما اسلام را قرباني جذب و جلب آنها كنيم، اين انتظار بي مورد است. ما هرگز اسلام راستين را رها نخواهيم، كرد چون ملت به جمهوري اسلامي، راي يكپارچه داده است. از سوي ديگر آنها نيز كه در بين مردم بيم و ترس ايجاد ميكنند كه باز اين غرب زدهها ميآيند و چنان و چنين ميكنند، اقدامي نادرست انجام داده اند. مردم بايد به من اطمينان و اعتقاد داشته باشد و بگذارند من اين تفاهم را كامل كنم. همه دريابند كه در اسلام واقعي، همه ميتوانند آزادانه كار و فعاليت داشته باشند و در سازندگي كشور شركت كنند. اين بيم و ترس از جهل و ناداني است. من سياست ايجاد تفاهم را ادامه خواهم داد و اميدوارم كساني كه از كشورشان رفته اند، مجدداً به ايران بازگردند. ولي بايد قبول فداكاري كنند. بناي كار ما اين است كه در چارچوب جمهوري اسلامي، همه فرصت بروز استعداد خود را پيدا كنند. 
آزادي كامل
دكتر سيد ابوالحسن بني صدر اعتقاد به آزادي و دموكراسي در چارچوب قانون اساسي كشور دارد، يعني به شرق و غرب تكيه نداشته باشد، فقط و فقط منافع ملت ايران را در هر زمينه اي در نظر بگيرد. اجازه ندهيم شركتهاي چند مليتي ثروت كشور را تاراج كنند. بايد به استثمار فرد از فرد پايان داد. تاريخ گذشتة ايران و جهان لااقل در جهان سوم به ما نشان هر رييس كشوري كه در اين راه گام برداشته است دير يا زود توطئههاي داخلي يا خارجي، رژيم او را سرنگون كرده است. مثال در اين زمينه فراان است. از جمله حكومتهاي آلنده و مصدق در اين صورت، آيا دكتر سيد ابوالحسن بني صدر سرنوشتي نظير نها پيدا نخواهد كرد؟    آاااآللبآاآاياعسهعيلاعاتنمبايتنبا















 آنها نخواهد كرد. 
در دوران مصدق، روحاني مانند امروز در عرصه كارزار نبودند و همه اين خلقها  و تودههاي مردم به ياتري او نشتافته، تنها قشر خاصي از جامعه از مصدق حمايت كرده در نتيجه مصدق در برابر توطئه دربار و خارجيان تنها ماند. هر جامعه، يك شبكه ارتباطي دارد كه در جوامع غربي، حزب كم و بيش اين نقش را ايفا ميكند. در جامعة ما اين شبكه ارتباطي از طريق بنياد و نهادهاي مذهبي و روحانيت برقرار است. اگر ما بخواهيم به سرنوشت مصدق و آلنده دچار نشويم، بايد به وحدت ملي تكيه داشته باشيم و روحانيت، نقش فعال كنوني را در جهت سازندگي حفظ كند. البته اگر روحانيت اين نقشها را رها كند و تبديل كند به نقش صاحب نفوذ، البته خودش ميشود محل برخوردها و ناراحتيها اما روحانيون بايد نقش همراه حامي و مراقب را عهده دار باشد، وحدت جامعه را حفظ كرده و ما را نيز در برابر توطئهها و آسيبها حمايت كنند اگر نتوانيم در اسرع وقت، كشور را از اين بحران بيرون بياوريم، رفته ايم كه رفتهايم.
مقابله با توطئه
در سالهاي اخير، خارجيان، اكثر حكومتهاي ملي و دموكراتيك را با فلج كردن اقتصادشان ساقط كردهاند امروز نيز در ايران در بسياري از مؤسسات و كارخانهها و سازمانهاي دولتي، گروههاي مردم را به همكاري و افزايش دستمزد و فلج كردن اقتصاد كشور تحريص ميكنند.در كنار اين عوامل، هر روز توطئههاي تازهاي زمينه چيني مي كنند و نزاع و كشمكشهاي خياباني را دامن ميزنند و به مراكز و نهادهاي دموكراتيك حمله ميكنند. رييس كشور جمهوري اسلامي ايران براي خنثي كردت اين توطئهها چه ميانديشد؟
ميليوني كه به من راي دادند، مردم محروم اين كشورند و محروميت را نميتوان يك شبه با معجزه از بين برد من به كارگران ايراني اعتقاد دارم و عقل دارم و عقل دارند و ميدانند بايد حداقل فرصت را به من بدهند. مبناي قضاوت من اين است كه مردم ميفهمند. اينك در چند گوشهي كشور آشوب به راه افتاده ولي مردم ايران هوشمندند و خود، جلوي اين توطئه را خواهند گرفت. من به ملت ايران ايمان دارم و مردم ايران به من اعتقاد دارند. روز دوشنبه انشاءالله براي كارگران صحبت خواهم كرد.
خودمختاري
درمورد اعطاي حق خودمختاري يا خودگرداني به قومهاي ايراني دكتر ابوالحسن بني صدر معتقد است.
- به هيچ وجه حاضر نيستند از ايران جدا شوند. بنياد و تاريخ ايران را روي هفت قوم گذاشتهاند، از جمله كردها آنها ايراني اصل هستند و زبان آنها زبان فارسي اصل است، در مورد لغت خودمختاري و خودگرداني، مردم عاشق كلمه نيستند و ميخواهند بدانند محتواي كلمه چيست؟ اگر منظور از خودمختاري، ايجاد حكومت مستقل است، هرگز خلق كرد آن را نخواهد پذيرفت، اما اگر منظور آن است كه امور محل را تصدي كنند و اگر كلمهاش را ميخواهند اسم بگذارند خودمختاري بگذارند آنكه مساله اي نيست، مساله محتواي كلمه است و من هيچ تعصبي راجع به كلمه ندارم.
انتخابات مجلس
به زودي انتخابات مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت و اگر بين مجلس و رياست جمهوري هماهنگي علمي و عملي وخود نداشته باشد ادارة كشور فلج خواهد شد مردم چگونه دريابند كه چه نامزدهايي با رييسجمهور آنها همراه است؟ « من كانديدا معرفي نميكنم و اين با مردم است كه به چه كسي راي بدهند كه بين دستگاهها همكاري باشد نه ضديت. ترديد نيست كه اگر مجلس و رييسجمهور ناهماهنگ باشد امور كشور فلج هواهد شد و كاري پيشرفت نخواهد كرد.قرار است همين هفته مقدمات كنگره اي توسط گروههاي كه به من راي داده اند توسط خود آنها تشكيل شود و براي كسي كه ميخواهد نامزد نمايندگي مجلس شود ضوابطي تعيين كنند. اميدوارم آن گروههايي را هم كه از من حمايت نكردهاند در اين كنگره شركت كنند و گامي در راه وحدت كامل بردارند. اميد من آن است كه نخستين مجلس شوراي اسلامي ايران قويتر از اولين دوره شوراي ملي پس از استقرار مشروطه باشد. آن زمان نيز همينطور شد مردم خود نماينده شان را برگزيدند در نتيجه بهترين مجلس آنها موقعي شد اميد است از بالا ليستي نيايد  و نه من هم ليست بدهم و نه ديگري، بلكه خود من هركس را كه فكر كنم فكر و روش او را موافق روحية خود تشخيص دادند برگزينند. ظاهراً كنگره يك شوراي عالي تعيين ميكند به نام شوراي عالي هماهنگي بين گروهها.»
آئين نامه انتخابات
دكتر سيد ابوالحسن بني صدر با آيين نامه مجلس شوراي ملي كه انتشار يافته است موافق است، يا نه ؟ « هنوز دقيقاً آن را مطالع نكردهام پس از آنكه به دقت آئين نامهها را مطالعه كردم نظرم را به شوراي انقلاب ميدهم»
سياست خارجي
اصل سياست خارحي نخستين جمهوري اسلامي ايران چيست ؟ روش ما در قبال جهان عرب بويژه كشورهاي همسايهي ايران و ابرقدرتها چه خواهد بود؟  روش ما در قبال ژاپن و اروپا مخصوصاً فرانسه كه نسبت به انگلستان و آلمان كمتر زير بار تهديدهاي آمريكا در قبال ايران رفته است چيست؟ اگر بخواهيم در داخل كشور استوار باشيم، بايد سياست مستقل داشته باشيم و به هيچ ابرقدرتي وابسته نباشيم، در حاليكه متاسفانه خيلي وابستگيها داريم وبايد آن را از بين ببريم. در بارة ژاپن و اروپا بايد بگويم كه ابرقدرتها عرصه را بر آنها تنگ كردهاند و ما يك زمينه مشترك با ژاپن و اروپا داريم و آن اين است كه آنها نيز مانند ما زير تهديد ابرقدرتها هستند. آنها به منابع انرژي ما احتياج دارند و ما به تكنولوژي آنها. اگر برنامههايي كه ما براي رشد كشور خود پيشنهاد ميكنيم، بپذيرند و در اجراي آن مشاركت كنند، ميتوانيم با آنها همكاري كنند و اما روش ما نسبت به كشورهاي عربي و مسلمان اين كشورها زير سلطه هستند و ميخواهند آزاد شوند، بايد تكيه سياستمان بر استقلال مردم باشد، بايد رژيمهاي كنوني طوري رفتار كنند كه معرف مردم خود بشوند. آنها داراي يك برداشت فرهنگي هستند كه از خود جامعه نجوشيده است، بايد قالبها را دو رافكنند و ما اكنون ميبينيم كه بسياري از كشورهاي عربي كارشان به بن بست كشيده است. اخيراً يك روزنامه نگار تركيه در زمينه جلسه مشترك تركيه و ايران از من سئوال كرد. گفتم: تركيه اول بايد مستقل شود چون من هنوز ايران را مستقل نمي دانم، زيرا رشتههاي وابستگي ما به ديگران فراان است و بايد اين وابستگي را قطع كنيم. من رييسجمهور نشدم كه به مردم دروغ بگويم. كشورهاي همساية ايران، هر اقدامي كه براي استقلال خود انجام دهند، ما كنارشان هستيم و به آنها كمك ميكنيم، همين ديروز موافقت كردم كه براي فروش نفت به تركيه، اعتبار باز كنند. هدف ما اين است كه همهي كشورهاي اسلامي به معني واقعي كلمه مستقل شوند و ريشههاي وابستگيشان را به مرور قطع كنند. مثلاً در مورد مردم افغانستان گروهي ميگويند آنها مرتجع هستند. زماني كه ما عليه رژيم شاه مبارزه ميكرديم، دربارة ما نيز چنين ميگفتند. مرتجع يا غير مرتجع، به روسها چه؟ اگر هيچ دولتي در كارشان دخالت نكند، چطور مردم محروم زير بار يك عده زورگو ميروند. اين، غير ممكن است هيچ طبقة زورگويي بدون تكيه بر يك دولت خارجي نمي تواند حكومت كند.اگر نيروهاي روسيه از افغانستان خارج شوند، خود محرومان آن كشور، دولت تشكيل خواهند داد. حرف ما روشن است و آن اينكه روسها و آمريكا نبايد قيم بشر باشند و نيروهاي خارجي بايد از افغانستان خارج شوند. اما در مورد عراق، چون حزب بعث با جامعه بريده است اگر خارجيها فرصت كنند، آنجا را كن في يكون خواهند كرد.ايران براي حفظ صلح جهان، نقش تعيين كننده اي دارد و بايد صراحتاً بگويم كه حضور نيروهاي روسيه در افغانستان، تهديدي است براي صلح. اگر روسها ميخواهند با ما و جهان اسلام رفتار خوبي داشته باشند، بايد بدون قيد و شرط خاك افغانستان را ترك كنند.
مساله گروگانها
دكتر سيد ابوالحسن بني صدر واقعه اشغال لانه جاسوسي آمريكا و مسالهي گروگانها را چگونه ميبيند و چه راهي براي آزاد ساختن گروكانها در نظر گرفته است، اصولاً روابط ايران و آمريكا در آينده چگونه خواهد بود ؟ 
 اصل براي من حفظ جنبة معنوي پيام انقلاب ايران و چهرهي معنوي و روحاني امام امت در جهان است، هر مساله و موضوعي را بايد اثرش را با اين مساله تجزيه و تحليل كرد. بايد ديد بشريت اين گروگانگيري را چگونه تلقي كرده است؟مفهومي كه از اشغال سفارت سابق آمريكا و گروگانگيري اعضاي سفارت استنباط گرديد، اين بود كه ما با سياستي كه براساس تفاهم با يك سلطهگر، باشد موافق نيستيم و اين امر فوق العاده در تاريخ معاصر ايران عظيم است. زيرا صريح و هويدا آشكار است كه عصر سلطه آمريكا بر ايران پايان يافته است. اما موضوع خود گروگانها، چند نفر از آنها جاسوس بوده يا نبودند؟ هنوز روشن نيست ملت ايران با اين افراد، طرف نيست، با سياست آمريكا طرف است. ما ميخواهيم سياست آمريكا تغيير، كند امام هم همينطور فرمودند كه سياست آمريكا بايد به نحوي كه ما اثرش را احساس كنيم، عملاً تغيير كند. از سوي ديگر يك عده جاني، ثروت اين مملكت را به يغما بردند و اينك در آمريكا در ناز و نعمت زندگي ميكنند و عليه ايران توطئه چيني ميكنند اين موضوعي نيست كه بتوانيم آنرا تحمل كنيم. با يك ايراني در پاريس مصاحبه اي تلويزيوني انجام شده است واو در پاسخ گفته است كه ما ايرانيها در تمام دنيا گروگان شما هستيم اينك فرض كنيم حرف آنها درست است به اين معني كه قرار دادي بوده و طبق آن اين افراد عضو سفارت بوده و مسووليت دارند و دانشجويان، اين قرارداد را لغو كردند ولي اگر در دنيا هيچ قراردادي و يا سنتي نيست كه اگر شخص، فردي را كشت، كشتار كرد، جنايت و دزدي كرد و بعد فرار كرد، او را به كشور اصلي پس دهند؟ به هر كشوري كه نظر افكني، نمونه اي هواهي ديد كه هيچ ملتي به خود اجازه نداده فردي را كه عليه ملتي جنايت كرده، پناهندگي بدهد. آمريكا چگونه به عنوان حامي حقوق بشر، به چنين جاني كه ملت را جريحه دار كرده است و 70 هزار نفر را كشته، پناه داده است؟ در واقع سفارت سابق آمريكا  مركز واقعة دولت ايران بوده است. آنها ابتدا بايد بپذيرند كه شيوة رفتارشان در اينجا خطا بوده است و كساني را كه در اتخاذ اين روش دست داشتهاند، پاكسازي كنند و به دنيا اطمينان دهند كه آمريكاي سلطه گر، مرد و آمريكاي آزاد، زنده شد. به هر حال، دولت آمريكا بايد در اسرع وقت، اموال اين خانوادة دزد را توقيف كند و در اختيار ما قرار دهد و مسالهي استرداد شاه، وارد مرحلهي جدي شود. اگر روزي تعقيب اين مساله ايجاب كند كه ما يكبار ديگر  بكنيم، بايد آن را انجام دهيم. درمورد تعداد مراكز قدرت نخستين رييسجمهوري ايران، معتقد است: «راي مردم نفي تعداد مراكز قدرت بود. اگر مراكز قدرت كه وضع مملكت را مختل كردهاند، به اخطار توجه نكنند از خود مردم ميخواهيم كه تكليف آنها را روشن كنند. به نظر من، مردم، عاقل و بالغ و رشيد هستند و ميدانند كه به تعداد مراكز قدرت موجوديت كشورشان به خطر ميافتد».
تجهيز دادگستري
بني صدر اعلام كرد بايد به سرعت دادگستري را تجهيز كرد  تا زودتر وظايفش را به عهده بگيرد و طبق قانون اساسي، دادگاههاي انقلاب منحل شود.
پاكسازي
نخستين رييسجمهور كشور اسلامي ايران، در زمينه پاكسازي گفت: «براي اين گروه بايد فكري كرد من با پاكسازي موافقم، لكن نميشود به اين افراد گفت بروند و در كوچه و خيابان و محله، راست راه بروند و گرسنه بمانند. لازم است براي اين افراد كار ايجاد كنيم و در كارهاي توليدي مشغول شوند». بني صدر درمورد بيكاري و وضع پولي كشور گفت: «به من فرصت بدهيد، مساله بيكاري را فوراًحل خواهم كرد. ما در حال حاضر، ماهانه يك ميليارد و دويست ميليون دلار اضافه درآمد داريم و برنامه خانه سازي را در اسرع وقت در سراسر كشور گسترش خواهيم داد». در مورد سوگند، بني صدر گفت: «سوگند. شرط رياست جمهوري نيست كه اگر نخوردي، رييسجمهور نيستي. سوگند دو جنبه دارد: يكي به اصطلاح ظاهري و شكل فرنگي آن، يكي محتوا و اساس آن. انتخاب مردم، جبنه اساسي دارد. اينك مجلس نيست كه من در نزد آن سوگند بخورم، پس بايد گفت  مردم يك رييسجمهور انتخاب كردهاند و او بايد بخواهد تا مجلس تشكيل شود و پس از خواب بيدار شود و بايد جلوي مجلس بگويد سلام عليكم و مرحمت عالي زياد و مراسمي انجام دهد. به همين جهت، در حضور امام كه معرف رهبر امت است، سوگند بخورم و مجلس كه تشكيل گردد، سوگند را تجديد كنم، چيزي فوت نخواهد شد...(اطلاعات12/11/1358)
مصاحبه اختصاصي تاراجي با نخستين رييسجمهور ايران:مردم بايد از جزئيات امور آگاه شوند.
چه بايد كرد ؟
تاراجي: در شرايط كنوني كه شما به عنوان يك دمكرات ميخواهيد در پرتو اسلام حاكميت ملي را برقرار سازيد وظيفة تمام كساني كه به اسلام راستين معتقدند، وظيفة كليهي ميهن دوستان و دمكراتها چيست؟ چه اقداماتي آنها بايد براي حمايت شما و خنثي كردن توطئهها به عمل ميآورند تا به سرنوشت آلندهها و مصدقات دچار نشوند؟
 – بني صدر:آنها بايد آماده كار شوند. ايران را با برخوردها، نزاعها و كشمكشها و خيابان ريختن و شعار دادنها نميشود درست كرد. مردم بايد كار كنند، توليد را افزايش دهند، اقتصاد كشور راه بيفتد تا بتوانيم در برابر روس و آمريكا ايستادگي كنيم. كشوري كه هيچي ندارد، حتي گوشت از خارج وارد ميكند، اگر فردا بگويند به شما گوشت نمي دهيم، چگونه ميتوانيد استقلال داشته باشيد، پس بايد كار كنيم و سريع برويم به سوي جهادسازندگي. مردم بايد در بالا بردن توليد مشاركت كنند، بدون بالابردن توليد داخلي و ساختن ايران، ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم. اين همه مردم در خيابانها، پنج ميليون نفر در تهران چه ميكنند؟ بايد بروند صحراها و همه جا را آباد كنند. اين پولهاي دولت را بايد به اينها داد تا بروند و همه جا را آباد كنند و كارخانهها را راه بياندازند و ايران راه بيفتد. كارگران بايد در ادارة كارخانه هاي دولتي شركت كنند. وقتي كارگران، خود، كارخانهها را اداره كنند ميفهمند اوضاع چگونه است و براي توليد خود، بازار تهيه ميكنند. بسياري از كارخانهها تعطيل است چون نرفتند براي آنها بازار درست كنند. 
حق خودمختاري
تاراجي: درمورد كردها سخن گفتيد، آيا با حق خودمختاري به خلقهاي ايراني در كادر جمهوري اسلامي ايران، موافق هستيد؟ خودگرداني با خودمختاري چه فرقي دارد؟ 
-  بني صدر: من كه از اين كلمه و مساله هيچ نفهميدم. در روزنامهها خواندم كه بعضي افراد و حزب دمكرات گفته اند كه اين كلمه را حفظ كنيد و هر چه ميخواهيد زير آن بگذاريد، زيرا مردم اين كلمه را ميخواهند. مردم جاهل نيستند كه عاشق كلمه باشند. ميخواهم بدانم كساني كه توطئه ميكنند، تصور ميكنند مردم چيزي نمي فهمند؟ اما مبناي انديشه و داوري من اين است كه مردم ميفهمند و در عمل هم ديديم كه مردم ميفهمند و خوب هم ميفهمند امروز صبح به من تلفن كردند كه بعضي دانشجويان در شيراز اعتصاب كردند در بختياري ضد و خورد شده و در كردستان نيز.....
اعتماد به مردم كردستان
تاراجي: بله توطئهها ميرود كه گستر يابد. 
بني صدر: من از روز نخست در مورد كردستان اين نظر را داشتم كه بايد به مردم كردستان اعتماد كرد. من كاملاً به آنها اطمينان دارم. مردم به هيچ وجه مايل نيستند كه از ايران جدا شوند، گيريم كه از ايران جدا شوند، آنها هويت خود را از دست ميدهند، بنياد تاريخ ايران را بر هفت قوم گذاشته اند. يكي از آنها كرد است. پس دليلي ندارد كه عدهاي توطئه كردند، من آن را به پاي كلية مردم بگذارم. ما بايد به خود مردم كرد حقايق را بگوييم. من ميدانم كه بسياري از مردم را تهديد ميكنند حتي باكوكتل مولوتف (بمب دستي). رژيم سابق هم همين كارها را ميكرد ولي مردم بايد مقاومت كنند و زور را نپذيرند ما هيچ قصدي نداريم كه به جاي منتخب خود مردم برويم آنجا امر و نهي كنيم. سخن من اين است كه بايد با خود مردم تماس گرفت. يعني اين پرسش مطرح شود كه شما چه ميخواهيد؟ محتواي اين كلمه چيست؟ خودمختاري را ميخواهيد چه كنيد؟ اگر هدف ايجاد يك حكومت مستقل است كه حرف هيچكس را قبول نكن. اينكه خودمختاري نيست، اسمش تجزيه است كه حرف هيچكس را قبول نكن. اگر ميخواهي امور محل خود را مردم سروسامان دهند، ما حرفي نداريم واز روز نخست نيز كشمكش در اين مورد وخود نداشت. در قانون اساسي عنوان شورا وسيعتر و اختيارات به هر منطقه داده شده است. از نظر من اگر معناي خودمختاري اين است، سر كلمه حرفي نيست. اسمش را بگذاريد خودمختاري، ولي نه، اگر اين كلمه محتواي ديگر دارد بايد روشن كرد چون نميخواهم حقه بازي شود. ما در كردستان و نقاط ديگر بايد بدانيم با چه كسي طرف هستيم. يك وقت شخصي براي آنكه در منطقه نفوذي داشته باشد، ادعاي خودمختاري ميكند، آيا بايد تسليم اين گروهها شد؟ نه من هرگز باور نخواهم كرد كه ما تسليم خواهيم شد. ولي اگر خود مردم بخواهند، امور خود را اداره كنند و در آن مشاركت داشته باشند و اين سخن قبول است و از روز نخست برنامة ما همين بود و نيازي نداشت كه اين همه به ما بگويي. من در اروپا كه دربارة جمهوري اسلامي مطلب مينوشتم، اين موضوع را اساسي شناختم. حتي ده سال پيش از اين پس ضروري نيست كه به ما درس بدهند. اما درمورد خودمختاري، چه كسي ميخواهد تصدي اين خودمختاري را قبول كند؟ با وجود اين، گروههاي مسلح چگونه ميتوانند آزادانه در انتخابات شركت داشته باشند؟ حكومت كارش اين نيست كه كسي اسلحه دستش بگيرد و در جايي بگويد من خودمختاري ميخواهم، خودمختاري را دو دستي تقديمشان كنند. اين ميشود تجزيه. ما از روز نخست گفتيم، اينك باز ميگوييم احتياجي به سلاح برداشتن نيست بياييد دور يك ميز بنشينيم و در حضور خود مردم، بحث كنيم اين ايراني كه ما داريم به ما بيشتر ميرسد يا به شما اين چه معني دارد؟ اسلحه بدست گيريد و تصوري به جامعه بدهيد كه از يكديگر نيستيد. اين گروهها نبايد به مردم كرد دروغ بگويند. وظيفه رسانه روهي اين است كه به مردم كرد بگويند كه ايران غير ممكن است زير بار تجزيه برود، پس راه حل درست مساله اين است كه به حضور خاتمه داد و بعد مردم در چارچوب چيزي كه همه موافق هستند انتخابات را انجام دهند و شوراها را تعيين كنند و امور آنها را تصدي كنند. اگر كلمه اش را ميخواهند بگذارند خودمختاري، مساله اين نيست. مساله محتواي كلمه است، من بحثي در مورد كلمه ندارم.(اطلاعات15/11/1358)
ادامه مصاحبه تاراجي با بني صدر:تعيين سر نوشت افغانستان با مردم كشور است.
آيا ايران وجه مشترك با اروپا و ژاپن دارد كه به اروپا وژاپن نزديك شود؟
-بني صدر: اگر بخواهيم در داخل كشور استوار باشيم يعني فشار ووابستگي ابر قدرتها را تحمل نكنيم،متاسفانه چون وابستگي داريم كه بايد آن را از بين ببريم،ليكن اين امر زمان لازم دارد وبا اجراي برنامه كار بيست ساله جمهوري اسلامي انشاالله به كليه اين وابستگيها پايان داده خواهد شد.اما كشورهاي اروپايي وژاپن، به نظر من اين كشورها دچار ضعفاند، زيرا دو ابر قدرت، عرصه را بر آنها تنگ كردهاند. نتيجتاً در آنها دولتهاي قوي نيستند كه ميتوانند خود را اداره كنند. ما يك زمينه مشترك با آنها داريم به جهت آنكه هم ما هم آنها زير تهديدات ابر قدرتها هستند. كشورهاي اروپايي وژاپن، به منابع ما نياز دارند وما به تكنولوژي آنها. اگر اين كشورها بپذيرند كه با ما برابررفتار كنند و گربه رقصاني نكنند، در برنامهاي كه براي رشد خود داريم با آنها مشاركت خواهيم كرد وبين ماو آنها همكاري بوجود آمده، است لكن اگر بگوييد نظرات ما را بپذيرد، آنوقت  ميان ما وآنها  همكاري مشترك وخودنخواهد داشت.در چنين صورتي، ترجيح خواهيم داد راهي را انتخاب كنيم كه ما را ديرتر به سر منزل مقصود برساند،ولي به تكنيك خودمان مجهز خواهيم شد. بايد سختيها را تحمل كنيم تا كشور مان را پيش ببريم.يك نكته را نيز ميگوييم: بنظر من مردم اروپا امريكا كه تمدني مادي بوجود آوردهاند، خود از اين تمدن خسته شده اند .در جامعه آثار زياد علمي،و اجتما عي،اقتصادي وهنري پديد آمده است وهمه در چهار چوب يك فرياد، است وآن فرياد بحران است. امروز غرب در چهار چوب بحران فرهنگي است، يعني خود اعتراف دارند كه انسان در زمينه معنويت ، فراموش شده است. زماني كه امام در پاريس بود، غرب در وجود ايشان، يك معنويت نوديد.هنگامي كه امام امت اسلامي به ايران باز گشت وانقلاب اسلامي پيروزشد. اين پيروزي براي مردم غير كشورهاي اسلامي وهمه جهان حائز اهميت شد زيرا طلوع يك معنويت رابشارت داد.وزير فرهنگ دو گل كه ظاهراً«آندره مالرو »بود ميگويد در قرن بيست ويكم يا بشريتي نيست و يا اين كه انسانيت بايد در مذهب و معنويت، دوباره خويش را پيدا كند. اروپا اين عطش شديد بمعنويت رادر امام جستجو ميكرد.متاسفانه در داخل كشور، كارهايي صورت ميگيرد كه بازتاب آن در خارج،موجب تار شدن اين چهره معنوي گرديد واين چيزي است كه هميشه مرا رنج ميدهد.  
دفاع از معنويت امام
تاراجي: برنامههاي ميزگردي كه فرانسه بمناسبت نمايش فليم پيامبر از اسلام شناسان جهان تشكيل داد و شما در آن شركت داشتيد، من شاهد بودم كه شما زير باراني از پرسشهايي قرار گرفتيد كه همه ناشي از اقدامات افراطي گروهي بي مسووليت بود، در قبال اسلام راستين.اما خوب دفاع كرديد يا اينطورنيست؟
-بني صدر: من تلاش كردم كه اين اقدامات بي رويه و افراطي بنام امام امت تمام نشود. تلاش من اين بود كه اين نور معنويت براي بشر امروز تار نشود. بهرحال، ما ميتوانيم آينده خود را بر روي پايههاي محكم بنا كنيم، مثلاً آنطور كه گزارش داده اند انتخاب من بعنوان رياست جمهوري ايران، بخاطر پژوهشهاي علمي كه انجام داده ام در افكار عمومي مردم امريكا و اروپا حسن اثر بخشيده است.
در وزارت امور خارجه نيز ميخواستم روي همين پايه معنوي، مسايل را حل كنم و اما در كشورهاي اسلامي، من معتقدم كه استقلال مردم مسلمنان بايد تحقق يابد. رژيمها بايد معرف مردم خود باشند مشكل است بافق تازههاي دست يابيم، در حاليكمه اين رژيمها مجري برداشتهاي فرهنگي هستند كه از خود جامعه نجوشيده و بيان كننده نيازهاي اساسي مردمشان نيست. اينها ميخواستند آنها را توي اين قالبها بريزند و اينكار را به بن بست بكشانند. ما اين بن بستها را در همين كشورهاي عربي ميبينيم.
خلق و خوي مردم مسلمان
تاراجي: اتفاقاً درست گفتيد زيرا در سفر اخيري كه به كشورهاي عربي كردم، جوامع آنها را در حال انفجار و بحران ديدم. حتي كشورهاي مترقي جهان عرب، متاسفانه سيستم حزبي دارند. روزنامهها را در آن كشورها وزارت اطلاعات منتشر ميكند و اين با خلق و خوي مردم مسلمان جور در نميآيد
  -بني صدر: به هر حال، جامعه تحت قالب در نمي آيد. بايد فرهنگ از خود جامعه بجوشد، راه حلها را جستجو و پژوهش كند، بر مشكلات غلبه كند و اگر خود مردم بجوشند و بيايند بالا حتي مساله اعراب و اسرائيل، سرنوشت ديگري خواهد يافت، اما در زمينة مناسبات ما، كشورهاي همسايه اخيراًيك روزنامه نگار تركيه با من مصاحبه كرد، اما در روزنامه، مطلب را عوضي نوشت، مثل اينكه قرار است مطلب و حرفها را كمي چرب كند، اميدوارم كه شما چنين قصدي نداشته باشيد.
تاراجي:نه ما در روزنامه اطلاعات هميشه سعي ميكنيم درمورد آن مطالب را طوري بيان و منعكس كنيم در مورد شما هم همين وضع را خواهيم داشت.
-بني صدر: امروز صبح در قم تلفن كردند كه ظاهراًخبرنگار «لوموند» كمي مطلب را چرب كرده است، يك ذره هم در ترجمه، چرب تر شده است. از قول من نوشته اند بله روحانيت بالا شكست خورد، در حاليكه من اين را نگفته ام بلكه گفتم يك اقليت از روحانيت، دفاع از حبيبي كرده كه البته او راي نياورد آن آقاي خبرنگار ترك هم آمد و گفت:شما حاضريد با دولت ترك يك جلسه تشكيل دهيد من گفتم دولت تركيه اول مستقل شود بعد، اما با مردم تركيه بله، جلسه تشكيل ميدهم.
تاراجي: وقتي شما به عنوان يك رييسجمهوري چنين مطالبي ميفرماييد، تصور نميكنيد مشكلاتي پديد آيد ؟
 -بني صدر: مگر من ايران را مستقل ميدانم؟ در آغاز مصاحبه گفتم كه رشتههاي وابستگي ما فراان است و بايد رشتهها قطع شود تا آزاد شويم. انسان كه نبايد خودش را گول بزند. من رييسجمهور نشدم كه به مردم دروغ بگويم. نظر من اين است كه اين دولتها وابسته هستند و بايد مستقل شوند. بله من گفتم به اين كشورها كمك ميكنم تا مستقل شوند. همين ديروز موافقت كردم كه براي خريد نفت تركيه ارتباط باز كنند، هر كمك ديگري حاضريم بكنيم تا مردم تركيه خودشان شوند. اينكه بيايند بزور مردم را توي قالب تمدن غربي كنند، صحيح نيست. البته اين بدترين نوع وابستگي و مانع رشد يك جامعه ميشود. جامعه بايد خودش فكر كند و ابتكار نشان دهد، فرهنگ يعني ابتكار، نه آنكه براي ديگران قالب بسازيم. اين روش را با كلية كشورها عمل ميكنيم، همچنين به كشورهاي همسايه هر اقدامي كه براي استقلال خود انجام دهند در كنارشان، كمكشان خواهيم كرد. چنانچه ما از مبارزة مردم افغانستان حمايت ميكنيم. گروهي ميگويند اينها مرتجعند، با روسها مبارزه ميكنند، مرتجع يا غير مرتجع، خود مردم بايد بفهمند كه اينها مرتجع هستند يا نه ؟ اگر هيچ دولتي در كارشان دخالت نكند، چگونه مردم محروم، زير بار يك عده مرتجع و زورگو ميروند. اين غير ممكن است. هيچ طبقة زورگو نمي تواند بدون تكيه به قدرت خارجي حكومت كند اين دروغ است كه اگر اين آقاي روسيه، دستش را از روي افغانستان بردارند، محرومان افغانستان خود اختيار حكومتشان را در دست خواهند گرفت. بنابراين حرف ما روشن است، ميگوئيم آقاي دولت روسيه شما قيم بشر نيستيد. پايتان را بيرون بگذاريد و اجازه بدهيد خودمان زندگي كنيم. به تو چه مربوط است كه ميخواهيم چگونه زندگي كنيم. اصولاًمن ميخواهم مثل عصر حجر زندگي كنم. تو كه در كشور خودت به اسم آزادي، هرگونه خلافكاري را انجام ميدهي، به كار ديگران چه كار داري؟ 
بيم و هراس ملت
 تاراجي: آقاي بني صدر، درست، خطر در همين جاست. شما كدام كشور را در جهان سوم سرا غ داريد كه بدون وابستگي به يكي از ابرقدرتها روي پاي خود ايستاده باشد ؟ در جهان امروز هر ملتي كه بپا خاسته تا حاكميت ملي خود را برقرار كند بدور از نفوذ قدرتهاي خارجي در جهت منافع ملي خود گام بردارد با يك توطئه، حكومت مليش را در هم كوفته اند و آخرين نمونة آن حكومت «آلنده » بود كه ديديم چگونه « سيا» او را سرنگون كرد. امروز نيز نگراني ميهن دوستان و دمكراتهاي كرد ايراني براي حكومت شما از همين امر ناشي ميشود، به همين دليل، بسيارند كساني كه مي گويند دولت بني صدر با توطئه سرنگون خواهد شد، يا آنكه دير يا زود او را هدف گلوله قرار خواهند داد و بيم و هراس ملت ايران در همين سخن نهفته است و به آيندة شما بيمناك، چون اگر موفق شويد دولتي بدور از حوزة قدرتها و فقط متكي به نيروي ملت تشكيل دهيد، در جهان امروز اين يك معجزة تاريخي خواهد بود و نمونه اي جديد از حكومت، به جهان عرضه خواهيد كرد
 – بني صدر: به نظر من علت شكست آنها اين بود كه آگاهي كامل به تودهها ندادند و اعتماد كافي به مردم خود نكردند در نتيجه تنها شدند و قدرت خارجي، آنها را در هم كوبيد. ما بايد به مردم خود اطمينان كنيم و در هر زمينه اي آنها را آگاه سازيم. به همين جهت، من براي نقش مطبوعات و راديو و تلويزيون، اهميت ويژه اي قائلم. من معتقدم كه رسانههاي گروهي بايد دقيقاً مردم را در جريان هر وضعي قرار دهند و كلية حقايق را با ملت درميان بگذارند. ما پنهان كاري نداريم، ما نبايد هيچ مطلب و رساله اي را از ملت خود، پنهان نگه داريم. اگر از روز نخست، مردم دقيقاًدر جريان امور كردستان قرار ميگرفتند، نه مردم كردستان حالت كنوني را پيدا ميكردند و نه بقية مردم ايران نسبت به موضوع بيگانه بودند. به سخنان من توجه ميكنيد؟ ما راه ديگر نداريم جز آنكه مردم كاملاً آگاه شوند و از حقايق، حمايت و دفاع كنند. اگر غفلت شود و مردم آگاهانه فكر نكنند، ما را ميزنند و درب و داغان ميكنند. مثلاً همين حزب بعث عراق، به دليل آنكه از جامعه بريده است و به مردم آگاهي لازم را نميدهند، قيم مردم شده است و نمي تواند در برابر خارجيان مقاومت كند. رژيم ناصري توانائيش بيشتر از اينها بوده، البته در اخبار، دروغ هم قاطي ميگردد، اما به علت آنكه به مردم آگاهي ميداد، مردم از آن حمايت ميكردند. 
نتايج زيان بار پنهان كاري
تاراجي: اين بخش از سخن شما يعني آگاه كردن مردم از هر موضوعي، نقش مهمي در جامعه دارد. متاسفانه حتي كشورهايي كه سياست پيشرو ومترقي دارند هم، تمامي حقايق را با مردم در ميان نمي گذارند و اين نتايج زيان باري به وخود آورده است 
بني صدر:  به هر حال، بريدگي از جامعه، تباه كننده رژيم است. چرا من انتخاب شدم؟ براي آنكه رفتم ميان مردم و حرف خودم را زدم. هرچه بود گفتم و هيچ مطلبي را پنهان نكردم. مردم آگاه شدند، راي دادند و بايد به مردم اطمينان كرد و به آنها آگاهي داد. حقايق را با مردم بايد در ميان گذاشت.
خطر جنگ
تاراجي: اخيراً ژرژ مارشه،دبير كل حزب كمونيست فرانسه، پس از ديدار با برژنف اعلام كرد كه توازن جهان، به نفع شوروي به هم خورده است. ژيسكار دستن و گاندي و ديگران نيز اعلام خطر كردند كه صلح جهاني به مخاطره افتاده است و بشريت به سوي جنگ خانمانسوز پيش ميرود. گروهي معتقدند جنگ آينده در كنار چاههاي نفت خواهد بود. نظر شما در اين باره چيست؟ 
-بني صدر: كشور ما در جهان، موقعيت حساس دارد. اميدواريم همهي گروههاي سياسي كه به اصطلاح، خودشان صاحب رسالت هستند، مفهوم انتخابات اخير ايران را درك كنند. اگر همه متحد باشيم، ايران ميتواند سنگر صلح باشد، افكار عمومي غرب مرا به يك آسايش ترقي كرده زيرا مفهوم اين انتخاب، اين بود كه زير سيطرهي دو ابرقدرت نخواهند رفت. زماني مردم را ميترساندند و حتي در زمان شاه مخلوع به تبليغ ميشد كه بعد از شاه، ايران، زير سيطرهي روسها قرار خواهد گرفت. اين تبليغات، دروغ بود. حتي واقعهي سفارت آمريكا را به حزب توده ميچسبانند و ميگويند: اين بازي روسها است، ليكن با اين راي كه مردم دادند، مطمئن شدند كه اين تبليغات دروغ است. پس ما در راه حسن جهان، نقش تعيين كنندهاي داريم. اگر به نهضتهاي رهاييبخش كمك كنيم، اين نقش، اهميت بيشتري مييابد. هر اندازه كشورهاي جهان روي پاي خود بايستند، ابرقدرتها كمتر ميتوانند فضول باشي دنيا باشند. در نتيجه، صلح جهان حفظ خواهد شد. مثلاً اينكه طبيعي است كه حضور روسيه در افغانستان، عامل مهمي براي تهديد صلح جهاني به شمار ميرود و ما نمي توانيم تماشاچي باشيم و آقايان آنجا بازي كنند. اگر روسها ميخواهند با ما و دنياي اسلام، رفتار خوبي داشته باشند، به نظر من فوريترين اقدامشان، ترك بدون قيد و شرط افغانستان است. اصطلاحاً به آنها هيچ مربوط نيست كه در داخل افغانستان، چه كسي حكومت خواهد كرد. خود مردم افغانستان بايد تصميم بگيرند و من مطمئن هستم كه زير بار فئودالها و آدمهاي مرتجع نخواهند رفت مگر در زمان شاه سابق درمورد ايران نميگفتند كه اگر شاه برود، مرتجعان خواهند ماند و مالكين بازمي گردند. كجا هستند اين مالكين؟ حتي زمينهايي را كه داشتند، از دست دادند. پس اين حرفها دروغ بوده است. يك جامعه، فداكاري و جانبازي نميكند كه بعد به ديگران بگويد حالا بياييد، هرچه ميخواهيد بخوريد. من عكس نظر « ژرژ مارشه» را دارم. زيرا امروز افكار عمومي دنياي اسلام، روش روسيه را نميپسندند. خلاصه اين نگراني وخود دارد كه يعني چه؟ تو يك دولت بزرگ، توپ و تانك به افغانستان ميفرستيد؟ به شما چه مربوط است كه در افغانستان، مردم چه حكومتي ميخواهند تشكيل دهند. اگر امروز در زمان شاه سابق قشون، وارد ايران ميكرد، ما چه عكس العملي نشان ميداديم آيا موافق بوديم ؟ آيا روسها موافق بودند؟ حالا چرا روسها خودشان نيرو به افغانستان فرستاده اند پس به نظر من ـ برخلاف نظر ژرژ مارشل ـ توازن به ضرر آنها به هم خورده است. يعني تمام دنياي اسلام و دنيا زير سلطة،فكر ميكرد كه روسها حاضر نميشود مثل آمريكاييها دست به اين اقدامات بزنند در حاليكه آنها نيز مانند آمريكاييها قشون كشي كردهاند اگر جهان سوم كار آنها را بدتر از آمريكاييها نداند بهتر نميداند و اين شكست بزرگي براي روسيه است.(اطلاعات16/11/1358) 
سخنان رييسجمهور در كنگره انقلاب اسلامي:
اساس انقلابايران در اسلاميكردن نظام است. 
صبح ديروز كنگره انقلاب اسلامي با سخنانآيتالله خسروشاهي آغاز به كار كرداين كنگره در استاديوم آزادي برگزار شد با پيام ستاد برگزار كننده مراسم خطاب به امام خميني ادامه يافت آن گاه پيام حضرتآيتالله منتظري و جامعه روحانيت مبارزه به مناسبت افتتاح كنگره قرائت گرديد سپس پيام خواهران و برادران خوزستان كه اكثراً به دليل سيل خوزستان نتوانسته بودند كه دراين مراسم شركت كننده خوانده شد آنگاه آقاي بنيصدر رييسجمهور در يك سخناني طولاني نقطه نظرهاي خود را پيرامون مسايل جاري مملكتي بيان داشت در مراسم ديروز حدود سه هزار و دويست تن نمايندگان سازمآنها و احزاب و جمعيتها و انجمنهاي اسلاميدر سالن سرپوشيده كشتي استاديوم شركت داشتند.
آقاي دكتر ابولحسن بنيصدر رييسجمهور منتخب ملت ايران در مراسم گشايش كنگره انقلاب اسلامي طي يك سخناني طولاني كه به مدت دو ساعتو بيست دقيقه به طول انجاميد در زمينه استقلال اقتصادي و فرهنگ اسلامي وسايل ارتباط جمعه و مسايل ديگر سخنانيايراد كرد.
ايشان در قسمتي از سخنانش اظهار داشت مركز تصميم گيري در بارهايران ديگر نبايد مانند گذشته واشنگتن ـ مسكو ـ  لندن و جاهاي ديگر باشد سرنوشتايران بايد به دست ملتايران و در داخل ملتايران تعين شود 
بنيصدر افزود براياينكه ما بتوانيم خودمان به سرنوشت خود حاكم شويم دستگاه اداري و ارتش ما وابستگي هاي كه به قدرتهاي خارجي دارد از دست بدهد امروز ارتش ما و هم دستگاههاي اداري ما يك دستگاه وابسته است بنا براي تا ما يك دستگاه اداري و ارتش مستقل پيدا نكنيم نخواهيم توانست به دو اصل قبلي تحقق بدهيم.
بنيصدر در ادامه سخنان خود با اشاره به اين نكته كه ما در حقيقت از خود ما ارتش نداريم گفت پول داريم و سلاح خريدهايم ولي اختيار اين سلاحها در دست ما نيست چون موادش را نداريم بنا براين تحقق اين شعارها به برنامه نياز دارد كه با آن برنامه دستگاه اداري ما تدوين ميشود مهمترين پاكسازيها در بيرون كردن افراد فاسد و مفسد نيست آنها را بايد پاك كرد اما مهمتر از آن تجهيز دستگاه اداري و ارتش ايران است و تا اين وابستهها را از دست بدهيم و به اين سازمان اداري و يك ارتش در خدمت تمامي اين ملت درآيد بنيصدر با اشاره به اين نكته كه وظيفه ديگر ما تجديد حوضه سياسي و فرهنگي است كه در آغاز اسلام تا چند قرن وجود داشته و وجود اين حوزه ميتوانست در مقابل تهاجماتي كه از بيرون حوزه به آن ميشد مقاومت كند گفت امروز حوزه اسلامي به كلي متلاشي است همه شما ميدانيد حتي در مقابل مرزهاي كشورهاي اسلاميجريآنهاي تجزيهطلب مجال كار و تلاش را از ملتهاي مسلمان گرفتهاند ما بايد به سوي ايجاد يك جامعه اسلامي جهاني حركت كنيم و با ايجاد اين جامعه اسلامي بتوانيم در برابر قدرتها و ابرقدرتها با موفقيت بايستيم و رشد و امنيت و پيشرفت و آزادي را براي همه مسلمانان مستضعف جهان تامين و تضمين بكنيم.
رييسجمهور اسلاميايران با اشاره بهاين نكته كه پنجمين وظيفه ما اتخاذ سياست در جهت كمك جدي و همه جانبه همه نهفته رهايي بخش در جهان است گفت:
اگر ما نخواهيم كه فاسد بشويم و حكومت ما اگر نخواهد كه فاسد شود رييسجمهور شما اگر نخواهد فاسد شود نبايستي سياست باز بشود بايد با همان اخلاص وايمان انقلابي و به نهضتها و حركتهاي انقلاب جهان بنگرد و هر نهضت انقلابي را در جهان از خود بداند و ملت خود را در جهت كمك  به نهضتهاي جهاني در حال بسيج دايمي نگه بدارد اگر ما به اين نهضتها كمك نكنيم نخواهيم توانست از سلطه ابرقدرتها براي هميشه خلاص بشويم و هر لحظه و هر زمان آنها خواهند توانست به توطئههاي خودشان ادامه بدهند و در داخل كشور خود مات چنان كه همكنون هم مشغول هستند و هم توطئه و فساد دست بزنند و براياينكه ما از توطئهگرها رها بشويم براي اينكه جامعه جهاني ديگر داشته باشيم كه در آن انسانها حقوق اوليهاش را داشته باشد. بايد در كنار نهضتهاي رهاييبخش و كمك به آنها را وظيفه اصلي خود بدانيم اين را شما بدانيد كه اگر ما اين مساله را جدي نگيريم قدرتهاي جهاني ميتوانند در هر نقطهاي اين نهضتها را سركوب كنند و قتي ما را تنها ديد به سراغ ما ميآيند و خود ما را از پا در ميآورند بنابراين دفاع ازاين نهضتها به حق دفاع از خود ما است بنيصدر در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اين نكته كه از نظر سياست داخلي اولين برنامه ما به عنوان نخستين دولت جمهوري اسلامي بايد ريشه كن كردند رژيم شاه سابق باشد گفت: ريشهكن كردن غير از سرنگون كردن است ما آن رژيم را سرنگون كرديم اما بدن آن رژيم برجاست، نهادها در ساختمان اقتصاد ما فر هنگ ما و اجتماع ما و سياست ما هنوز همان است كه آن رژيم بر جا گذاشته ما بايد كهاين ساختمان را از اساس دگرگون كنيم تا استقرار جمهوري اسلاميو اسلام درايران ممكن بشود.
براي اينكه ما به اين كار موفق شويم بايد برنامه و كار دوم ما ويران كردن تماميپايگاههاي سياسي ـ اقتصادي ـ احتماعي و فرهنگي سلطهگران خارجي ازايران باشند تا پايگاههاي اقتصادي و سياسي آنها دراينجاست تا فرهنگ ما و فرهنگ استقلال اسلام نسيت ما آزاد نيستيم و رژيم شاه همچنان بر جاست ما نبايد خود و مردم خودمان را فريب بدهيم و به آن تغير قيافهها و چهرهها را تغير اساس و بنياد و وانمود بنمائيم بلكه اشخاصي رفتهاند. و اشخاصي ماندهاند، كارهايي انجام گرفته اما بنيادها بر اساس رژيم سابق بر جاست ما بايد بنياد شاهنشاهي استبدادي وابسته به قدرت خارجي را از ريشه بركنيم براي اينكه در اين كار موفق باشيم بايد مذهب اسلام در مركز فرهنگ سياست اقتصاد و روابط سياسي ايران قرار بگيرد اگر ما نتوانيم رهبري اسلامي در جامعه خويش به وجود آوريم اگر ما نتوانيم فرهنگ خود را از يك فرهنگ غربزده به يك فرهنگ اسلامي متناسب با رشد سياسي اسلام تبديل كنيم باور كنيد خواهيم توانست ايران را مستقل بنماييم. 
رييسجمهور با تاكيد بر اين نكته كه اساس استقلالايران در اسلاميكردن نظام اجتماعي و اقتصادي و سياست و فرهنگ ايران است گفت اگر در اين كار موفق شويم يك جامعه نمونه و يك الگو براي اينكه شهيد شاهد باشد براي همه مردم جهان به وجود خواهيم آورد اما اين سه كار در قلمرو سياست موقت به آن است كه ارتش و دستگاههاي اداري از تمامي روابط و وظايف كه در خدمت بيگانه و بر ضد جامعه ما داشته است آزاد شود بنيصدر در ادامه سخنان خود به تشريح و وابستگيهاي ارتش و نظام اداري ايران و با اشاره بهاين نكته كه ما نه تنها نميخواهيم ارتش را از بين ببريم بلكه ميخواهيم تمام اين ملت را و ارتش را مدافع حق مظلومان در همه نقاط جهان تبديل كنيم گفت پنجمين كار ما به عنوان حكومت اسلامي از نظر سياست داخلي به اجرا درآوردن قطعي قانون اسلام در ايران است.
مفهوم سازشكاري و عدم سازشكاري همين جا روشن ميشود اگر ما همان رويههاي و روشهاي سياسي كه در رژيم سابق مرسوم بوده است و همان حق كشيها و زورگوييها و همان محاكمههاي سري و بدون دليل و مدرك همان رابطه به جاي ضابطه به نام اسلام برقرار كنيم به اسلام خدمت نكردهايم جامعه و اسلام را فاسد كردهايم و خدا از ما نخواهد گذشت. 
ما انقلاب كرديم تا به جاي هر چيز قانون اسلام حكومت كند و در اين جاست كه نبايد سازشكار بود.
بنيصدر افزود: به همه آنهايي كه خيلي شتابزده هستند خصوصاً در مجازات كردن بايد بگويم كهاين پيام اسلام را بشنويد و بدانيد كه اگر شما يك نفر را از روي حق محكوم كرديد اين جامعه را اصلاح خواهد كرد و اگر 1000 نفر را محكوم كرديد و با قاطعيت هم مجازات كرديد جامعه را اصلاح كه نخواهد كرد هيچ فاسد هم خواهد كرد و اين است معناي سازشكاري و به اين قاطعيت نميگويند به اين عدم سازشكاري نميگويند اين را سازشكاري از بنياد مينامند و روشهاي ضد اسلامي رييسجمهور با اشاره به اين نكته كه اسلام در قضاوت بسيار دقيق و سخت موشكاف است:
ممكن نيست كه قاضي اسلام بتواند بدون اينكه علم قبلي پيدا بكند حكم صادر بنمايد و ما اگر بخواهيم در اداره امور كشور اسلام را حاكم بنمائيم ناگزير بايد همين دقتهاي اسلامي را رعايت كنيم. 
اسلام قاطعيت عليوار ميخواهد و حكومت اسلام بايد وقتي كه پاي حق به ميان آمد با قاطعيت عمل نكند.
بنيصدر ضمن اخطار به متحصنين نيروي هوايي در دانشگاه تهران مبني بر لزوم پايان دادن به تحصن گفت: در كجاي دنيا شما ديدهايد كه ارتشي اعتصاب كند و برود در دانشگاه بست بنشيند اگر در همه جا كه اعتصاب آزاد است براي اين است كه فكر ميكنند كه اگر آب نرسيد و يا زباله در خيابان ماند يك نيروي منضبطي وجود دارد كهاين كارها را انجام ميدهد و اگر قرار شد خود اين نيروي منضبط بشود محل كشمكش و اعتصاب و دستهبندي تكليف چيست؟ آيااين است حكومت اسلام كه ما ميخواهيم برقرار كنيم نه حكومت اسلام نظم و انظباط طولاني دارد اين است كه من امروز به آن اعتصاب كنندگان پيام فرستادم كه اگر شما به دانشگاه رفته اعتصاب كرده  براي تجديد سازمان ارتش اين كاري است كه ما از پيش ميخواستيم و وقتي كه مسووليت به عهده گرفيتم به طور جدي انشاالله تجديد سازمان را پيش از تشكيل مجلس اسلامي وارد عمل خواهيم كرد. 
اگر حقي داريد حق را با اعتصاب در دانشگاه نميگيرند چون ما آمادگي شنيدن حرف حق هستيم شما اگر ميخواهيد اين مورد بهانه تحميل خودتان بر ما قرار دهيد اين است كه به شما اخطار ميكنم بلافاصله به اعتصاب خودتان پايان دهيد اما به اين اخطار توجه نكرديد من با استفاده از اختياراتي كه به عنوان شوراي انقلاب اسلامي و رياست جمهوري دارم دستور اخراج همه شما را صادر خواهم كرد.
در اين هنگام شركتكنندگان در اين مراسم با گفتن اللهاكبر درود بر بنيصدر و كف زدنهاي ممتد سخنان رييسجمهور را تاكيد كردند.
بنيصدر افزود: هر كس به فرماندهاني كه دارد حق اعتراض كردن دارد اما اعتراض را بايد به مقامات مسوول منتقل كرد و حق ندارد نافرماني كند. در اسلام و سرپيچي از فرمان گناهي نابخشيدني است. 
بنيصدر گفت ما نميتوانيم اجازه دهيم همه چيز دستخوش مراكز تصميمگيري شود و اينها هر كدام حكمي صادر كنند و شخصاً هم به اجرا بگذارند كشور ما دربحرانهاي سخت است و استقرار اسلام به استقرار قاطعيت اسلامي در همه ارگانها و دستگاههاي حكومتي وابسته است.
رييسجمهوري كشورمان با اين نكته از ششمين وظيفه ما در زمينه سياسياين است كه با اجراي برنامه استقلال به حاكميت قشرها و گروههاي وابسته به قدرت خارجي در ايران پايان بدهيم گفت: 
معني اين كه ما به حاكميت آنها پايان بدهيماين است كه امتيازات آنها را لغو بنماييم چه در دستگاه اداري و چه در دستگاه نظامي و چه در بازار و چه در صنعت و چه در كشاورزي تمام امتيازاتي كه به ناحق به اين گروهها داده شده است بر اساس همان حكم متين امام اول عليابنابيطالب(ع) باز پس خواهيم گرفت تا بتوانيم به جامعه خود اطمينان بدهيم كه اين نظام قطعاً يك نظام اسلام و جانبدار حق هر انسان بي حق است.
بنيصدر با تاكيد اين نكته كه براي تحقيق اين هدفهاي سياسي ما بايد به رشد ديوان سالاري پايان بدهيم افزود رژيم سابق پول نفت را خرج ميكرد و دستگاه اداري را بسط ميداد و امروز اين برنامه مانع رشد و پيشرفت است ما اگر بخواهيم بودجه كشور را آزاد كنيم جوانهاي كشور را آزاد كنيم تا به توليد بپردازند ناگزير بايد به رشد ديوان سالاري نه تنها پايان بدهيم بلكه دستگاه اداري را كوچك بكنيم و جوانها را به كار توليد وادار كنيم بنيصدر درايجاد تاكيد كرد كه ما بايد مانع رشد دستگاه اداري شده و حتي آن را كوچك كنيم تا بتوانيم زمينه توليد را در كشور خودمان وسعت بدهيم.
رييسجمهوري سپس با تاييد به اين نكته كه هشتمين وظيفه ما پايان دادن به رابطه ارباب و رعيتي ميان دستگاه و مردم است و با اشاره به اين مطالب كه جامعه اسلام جامعه محبت و جامعه قيافههاي پر اميد است، جامعه ما اخمو و زورگر نيست، گفت: ما بايد به اين زورگوييها پايان بدهيمو مبارزه برايايجاد اخلاق نو اساس كار ما است آنچه كه در اسلام ما همه جهاداكبر است اما بايد شرايط اين جهاد را فراهم بياوريد يعني آن روابطي كه موجود در درون دستگاه اداري و در روابط ميان دستگاه اداري و مردم است دگرگون بنمايد تا جامعه از سلطه اين ارباب و خود اداريان از سلطه اربابي كه ساختمان دستگاه اداري آن ساخته شده است اگر آزاد شود و همه شما ميدانيد كه اينها محتاج تصويب قوانين اسلامي و انقلابي است و اين قوانين بايد در مجلسي كه آماده ميشود تصويب شود و البته تا آن وقت هم اميدوارم شوراي انقلاب بيكار نماند و برخي از اين قوانين را تصويب كند. 
ولي دگرگونياين روابط محتاج به يك دوران طولاني است رييسجمهور كشورمان در ادامه سخنان خود در رابطه با مسايل اخير گنبد با تاكيد براين مطلب كه نهمين وظيفه ما اضمحلال گروههاي حاكم و مراكز تصميمگيري خودكامه است در ميان تكبير و كفزدنهاي ممتد شركتكنندگان گفت: كسي كه از جانب ملت انتخاب شده است نماينده 35 ميليون مردم ايران است و به ناماين ملت حرف ميزند، اين ملت هيچگونه آمادگي براي تصميم در مقابل حادثهسازي و حادثهبازي ندارد (تكبير درود بر بنيصدر و كفزدنهاي ممتد)، بنيصدر افزود: من به دفعات گفتهام كه جامعه امروز ايران جامعه شاه سابق نيست، در اين جامعه با اسلحه نميشود حرف خود را به كرسي نشاند.
ما جامعه انقلابي هستيم بايد بتوانيم با يكديگر به گفت و شنود بنشينيم و بحث بنماييم. 
در جريان انتخابات گفتهام اگر شما اسلحه به دستتان بگيريد خانه به خانه را خواهيم كوبيد و هيچ تعارفي با شما نخواهم كرد اما اگر اسلحه را بر زمين گذاشتيد و قرار بر اين شد در يك جامعه انقلابي شما هم عقايد خودتان را ميخواهيد طبق قانون اساسي داشته باشيد و ما هم ميتوانيم داشته باشيم ميتوانيد بياييد و حرفتان را بزنيد ما تصميم استواري داريم كه در رسانههاي گروهي و در وسايل ارتباط جمعي راديو و تلويزيون و روزنامه بحث آزاد را نه تنها ممكن بدانيم بلكه اصل قرار بدهيم اما هيچ آمادگي نداريم و كاملاً تصميم داريم به هيچ گروه فشاري تسليم نشويم.
رييسجمهور كشورمان با اشاره به اين نكته كه دهمين وظيفه ما پايان دادن به تجزيه كشور كه در رژيم گذشته وجود داشت ميباشد گفت در رژيم گذشته كشور ما تجزيه شده بود.
يك نمايي از وحدت داشت كه هيچ بيانگر محتوا و واقعيت نبود مردم ما در مناطق مختلف در تبعيض و نابرابري زندگي ميكردند. كرد و عرب و بلوچ و فارس و تركمن و ترك هركدام يك نوع زندگي خاص خود را داشتند كه آن رژيم به آنها تحميل كرده بود، بنابراين جامعه ما هماهنگي و يكپارچگي نداشت و آنچه كه امروز بهانه عصيان و حكومت انقلاب اسلامي قرار گرفته همان ارثي است كه از رژيم سابق به جاي مانده، ما مدافع آن ارث نبوديم و مدافع آن ارث هم نيستيم و نميخواهيم ايران را در تجزيه نگهداريم، يعني در رژيم تبعيضها نگه بداريم ما ميخواهيماين تبعيضها را از ميان برداريم.
بنيصدر در ادامه سخنان خود گفت: حزب دمكرات كردستان ديروز براي من نامهاي نوشته بود و در آن يادآور شده بود، ما مخالف تجزيهايران هستيم ما مخالف تجزيهطلبها هستيم ما ميخواهيم در جمهوري اسلامي زندگي كنيم اما يك برنامهاي داريم براي خودمختاري كردستان. آن برنامه موادي دارد كه خوب است منهم قبول دارم مردم آن سامان در اداره امورشان و بهبود وضع اقتصاديشان در فرهنگشان و پيشرفت امور فرهنگي خود بسيار خوب اما ميگويند اختيار پليس و ژاندارم محلي به عهده خود ماست بسيار خوب ارتش هم بايد در آن محل از خود ما باشد خوب حالا اگر خود شما نخواستيد پيروي از حكومت ملي و تمام مردم بكنيد دوباره ما بايد بياييم آنجا و با ارتش و ژاندارمري و پليس شما بجنگيم تا شما از حكومت مركزي پيروي بكنيد.
در كجاي دنيااين گونه خودمختاري است تا ما از آنجا پيروي بكنيم كه ميگوييد كه ما براي اولين بار بايد اين نوع خودمختاري را در ايران درست بكنيم. پس بايد خودمختاري در چارچوبايدئولوژي باشد و پس شما بايد مسلمان باشيد ما نميتوانيم خودمختاري بدهيم در چارچوب جامعه اسلامي كه يك عده كه خود را مطيع قوانين اسلام نميدانند كدام يك از علما حاضر استاين خودمختاري را امضا بنمايد اگر هم شما حاضر هستيد من حاضر نيستم.
اين خودمختاري اسمش خودمختاري نيست اين همان تجزيهاست و ما زير باراين چنين تجزيهاي نميرويم.
شما حكومت ميخواهيد كه ارتش اسماً با حكومت مركزي باشد و رسماً با شما و پليس و ژاندارمري هم از خود شما باشد يعني آن اموري كه اگر شما تجاوز كرديد و آنها بايد جلو آن تجاوز را بگيرند از خود شما هستند بنابراي اگر بقيه مواد را نپذيرفتيد تكليف چيست؟ و بودجه را هم از دولت مركزي ميخواهيد بنابراين اگر همه امور را ميخواهيد در دست خودتان باشد چرا ما بايد بودجه شما را تامين كنيم؟ نه اين اسمش مقداري بيشتر از تجزيهطلبي است.
بنيصدر در اينجا تاكيد كرد: ما بر اساس آنچه كه ميتوانيم به آن خودمختاري گفت يعني مردم هر منطقه خودشان امور محلي خودشان را تصدي كنند اين قابل قبول است بيشتر از اين قابل قبول نيست و من يقين دارم كه خود مردم كرد هم زير بار بيشتر از اين نميروند.
اگر شما خود مردم كردستان هستيد چرا اسلحه به دست گرفتهايد تا با زور اسلحه خواسته خود را تامين بنمائيد؟
بنيصدر افزود: اگر محتواي خودمختاري اين مواد است نهاين مواد اسمش تجزيهطلبي است و برخي از مواد را شما قطعاً بايد رها كنيد و ثانياً به خود مردم كرد بايد اجازه بدهيد بدون ترس و واهمه حرف خودشان را بزنند اگر آنها آمدند و گفتند كه نه ما نميخواهيم و ميخواهيم از ايران جدا بشويم بسيار خوب ما به آن مينشينيم و به حرف زدن اگر شما بياييد و بگوييد كه نه اگر ندهيد ما ميجنگيم خوب بجنگيد. 
چرا تهديد ميكنيد و خيال ميكنيد كه ما يك انقلاب نمودهايم كه ازاين تهديدها بترسيم خود شاه سابق هم تهديد ميكرد كه ما تسليم تهديد نميشويم بنيصدر افزود: بنابراين ملت ما آماده است بهاي وحدت ملي ملي خودش را بپردازد و من به نام اين ملت زير بار هيچگونه تجزيهطلبي حتي براي يك سر انگشت از خاك ايران نخواهيم رفت.
رييسجمهور كشورمان در ادامه سخنان خود با تاكيد به لزوم از بين بردن سانسور با اشاره به اين مطلب كه يازدهمين وظيفه ما براي ايجاد يك جامعه آزاد و سالم و سياسي خوب اين است كه ما وسايل ارتباطي جمعه را واقعاً در اختيار جامعه درآوريم گفت: وسايل ارتباطي جمعي نميتواند در اختيار يك حزب و يك گروه يا يك دسته يا چند دسته باشند و اگر شما بخواهيد بگوئيد كه جنگ نكنيد بايد اجازه بحث بدهيد و اين بحث بايد در حضور ملت باشد چرا شما از رشد اين ملت بترسيداين ملت رشيد و آگاه است و بارهااين را به تجربه ديدهايد.
بنابراين براي اينكه جامعه ما يك جامعه مستقلي باشد بايد يك جامعه سياسي داراي وجدان و رشد يافته باشد و اين ممكن نيست مگر با برداشتن سانسور و آزاد ساختن بحث و اين در گرو مجلسي است كه معتقد به آن باشد.
بنيصدر خطاب به راديو و تلويزيون گفت شما كه از مردم ميپرسيد مطبوعات آمريكا نوشتند بنيصدر كه رييسجمهور شده است خيلي اميدواري حاصل شده كه مشكلات ما حل شود نظر شما چيست؟
آيا نظر شما اين است كه نظر خود را بر ضد رييسجمهور به شنونده خود القا بنماييد؟ شما اگر ميخواهيد همه حقيقت را بگوييد، بگوييد كهاين مطبوعات يك جا تبليغ ميكردند، كه در ايران انقلابي نبوده بلكه اين فناتيزم مذهبي بوده و ضد پيشرفتي كه در مقابل پيشرفت سريع شاه به وجود آمده است.
در ظرف يك سال چهار انتخابات در ايران انجام گرفت و اين انتخابات آخري جاي هيچ شك و شبههاي باقي نگذاشت چون كسي به رياست جمهوري انتخاب شد كه همين وسايل ارتباط جمعي بر ضد او بودند حزبها با او موافق نبود دستگاه حكومتي در دست او نبود با يك اكثريتي انتخاب شد.
آنها چرا نمينويسند پس به مردم بگو كه دستگاه سياسي آمريكا هم عزا گرفت بنيصدر افزود دو روز پيش من در همين راديو و تلويزيون مصاحبه مستقيم با تلويزيون فرانسه داشتم شما كه از قول رويتر در راديو خبر پخش ميكنيد مگر خود شما آنجا نبوديد مگر خود شما نوار را نداريد شما بايد برويد از قول رويتر خبر دست كاري شده مجعول را در راديو پخش بكنيد شما كه خودتان در آنجا حاضر بوديد و نوار برداشتيدآيا نميبايستي اين زحمت را به خود ميداديد و از رييسجمهور ميپرسيديد كه آيااين حرف را شما به همين صورت زدهايد.
بنيصدر افزود: بعد از مصاحبه با تلويزيون فرانسه چند نفري گفتنداين نادرست است كه شما هر روز از طريق راديو و تلويزيون با تلويزيون خارج مصاحبه كنيد و با ما نه البته امام هم به من تكليف كرده بودند كه بياييم و با مردم حرف بزنيم رفتم در آنجا و راجع به اين مسايل گروگان سفارت آمريكا، خط امام و غيره توضيح دادم ولي شب به من تلفن كردند كه هيات مديره گفته است چون مصاحبه كننده اجازه نداشته و سوالهايي كه كرده است سوالاتي نبوده كه ما ميخواستيم تو چكاره هستي كه سخنان رييسجمهور كشور را سانسور بكني؟ تو چه كاره هستي در تمام دنيا رييسجمهور و نخستوزيري مقاميهستند كه هر لحظه حق داشته باشند با مردم حرف بزنند.
رييسجمهور كشورمان در ادامه سخنان خود در زمينه اقتصاد با تاكيد براين مطلب كه سياست صحيح ان است كه ما نفت را در خود كشور اساس يك اقتصاد قرار بدهيم و با اشاره بهاين نكته كه برنامه اقتصادي ما بايد براي پايه ريخته شود كه ما به تدريج از صادر كردن نفت خام بي نياز بشويم گفت معني خلع يد كامل همين است والا اگر بگوئيم كه اختيار فروش نفت در دست خود ما است بله ظاهرا در دست خود ما است اما وقتي ما نفت را صادر نكنيم نان نداريم بخوريم چگونه در دست ما است پس واقعا نه در دست ما نيست و بايد در دست ما بيايد و براياينكه به دست ما بيايد ما نبايد نيازمند صدور نفت براي تامين حداقل نياز زندگي خودمان باشيم. 
بنيصدر افزود:كار دوم ما انطباق توليد و مصرف است با واقعيتهاي حقيقي و اجتماعي امروز ما بر اساس واردات زندگي ميكنيم واين واردات و نوع مصرف ما نه با طبيعت ما سازگار است و نه با فرهنگ اسلامي و محيط اجتماعي ما و خواهي نخواهي بهاينها خو كردهايم اگر ما بخواهيم در الگوي مصرف همچنان باقي بمانيم نخواهيم توانست خود را از سلطه اقتصادي غرب آزاد بنماييم و يك اقتصاد سالم را پايهگذاري كنيم و در نتيجه حاكميت اقتصادي غرب بر ما ادامه خواهد يافت.
بنيصدر افزود: علماي ما و دولت ما و مردم بايد به تدريج زندگي خود را ساده كنند و براي يك زندگي ساده سرمايهها را به كار بيندازيد و توليد را بالا ببريد.
در يك جامعه فقرزده محروم انسان بايد احساس شرم بكند وقتي كه لباس نو ميپوشد اما اگر همه مردم، مردمي بودند، داراي زندگي خوب البته هميشه لباس نو پوشيدن شادي بخش است و خوب من اميدوارم در دوره آغاز عصر تازه در تاريخايران و استقرار جمهوري اسلاميهمه ما بكوشيم در همه كشور با الگوي مصرفيايجاد كننده تحقير در جامعه و ايجاد كننده وابستگي جامعه به ارگانهاي خارجي مبارزه بكنيم و جامعه ما جامعهاي بشود كه در آن جامعه همه مسكن داشته باشند همه از آموزش و پرورش خوب برخوردار باشند همه بهداشت داشته باشنند و به اينها قناعت نكنند چون همه اينها مقدمه است براي اعتلاي انسان.
بنيصدر با اشاره به اين نكته كه سومين كار اين است كه مركز فعاليت اقتصادي را به خود ايران برگردانيم گفت در حال حاضر مركز فعاليت اقتصادي ما در خارج از ايران است نفت ما كه تكليفش معلوم نيست صنعت ما هم وابستگيهاي فراواني به خارج از كشور دارد مثلاً يكي از مشكلات صنايع ما در حال حاضر مواد خام است واين مواد خام را بايست از خارج بياوريم پساين ما نيستيم كه تصميم اقتصادي ميگيريم بلكه ديگران هستند بنابراين ما اگر ميخواهيم اقتصاد مستقل داشته باشيم مركز اقتصادي بايد در خود كشور باشد.
بنيصدر با اشاره به اين نكته كه بايد جريان فعلي نابرابري روابط اقتصادي را از اساس تغيير دهيم و جريان نابرابري به جريان برابري تبديل ميشود تاكيد كرد كه رشتههاي صنعت و كشاورزي از اتصال به خارج بايد قطع شود و در داخل مرزها بين آنها اتصال به وجود آوريم.
وي افزود: اقتصاد ما بايد چنان پيريزي بشود كه بتواند جز مكملي از اقتصاد حوزه فرهنگ اسلامي باشد به طوري كه تمام اين حوزه يك اقتصاد داشته باشد مانند صدر اسلام تا در برابر ابرقدرتها نه تنها مقاومت كند بلكه نظام اقتصادي جديدي به وجود آورد و در داخل كشور تغيير تركيب توليد ضروري است.
ما بايد تركيب بودجه دولت را عوض كنيم و جهت فعاليت سرمايهها را تغيير دهيم چون در حال حاضر ثروت غيرعادلانه توزيع ميشود.
بنيصدر با تاكيد بر اين نكته كه خانهسازي در تهران يك خيانت اقتصادي و يك خيانت بر ضد ايران است و موجوديتايران ميباشد گفت:اين قدر از خانهسازي در تهران نه حرف بزنيد و نه حمايت بكنيد برويد خانهسازي كنيد اما در محل كار در جايي كه توليد باشد ما در تهران يك ميليون حاشيهنشين و صدهزار زاغهنشين داريمآيا لازم است كه اينها با اين سختي در تهران زندگي بكنند آايا ما نميتوانيم براي اينها شهرك و روستا ايجاد بكنيم.
بنابراين بايد ما اين سياست را پيش بگيريم تا توزيع ثروت بين تهران و ساير نقاط عادلانه باشد.
و علمايدين ما بايد بيرون رفتن از شهرهاي بزرگ را تشويق بكنند چون ما نميتوانيم به زور اسلحه و مسلسل تهران را خالي بنماييم، ولي به قوه معنويت شما ميتوانيم اين كار را بكنيم.
اميدوارم علماي تهران، پيشقدم بشوند و اين سياست جديد را شروع كنند تا مساله زاغهنشينها و حاشيهنشينها در دوره اول رياست جمهوري به خواست خداوند و علماي دين حل شود.
بنيصدر در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اين نكته كه حكومت بايد بر اساس الگوي اسلاميبرنامه اقتصادي طرح و بودجه دربياورد يادآور شد كه ما بايد الگوي مصرف را از اساس تغير بدهيم و آن را الگوي مصرف اسلاميبنماييم الگوي مصرف غربي انسان را تباه ميكند و الگوي مصرف اسلامي به انسان مقاومت و منزلت ميدهد.
بنيصدر با اشاره به اين مطلب كه محل زندگي رييسجمهوري بايد ساده باشد گفت رييسجمهور حق ندارد جايي زندگي داشته باشد كه از مردم عادي بهتر باشد او ميتواند از دستگاه حقوقي حكومتي بخواهد كه بنا را بر سادگي بگذارد و اتاقهاي لوكس درست نكند و خود را هم متناسب با اتاقهاي لوكس نسازد دولت بايد ساده كردن را از خودش شروع كند ما ناگزيريم از مصارف نظامي و اداري بكاهيم و به جامعه بگويم مصرف نكنيد.
بنيصدر در مورد تشكيل مجلس گفت ما يك مجلس آلت دست نميخواهيم چوناين مجلس هيچ دردي را دوا نميكند ما خواهان يك مجلس هماهنگ ميباشيم يك مجلسي كه معتقد به اجراي اين برنامه و مصمم باشد و در اجراي اين برنامهها نه تنها پيروي از برنامه حكومت بنمايد بلكه رهبري حكومت را در دست بگيرد و حكومت را تحت مهار در بياوريم تا از اين خط خارج نشوند و اين مجلس است در خور كشور.
رييسجمهور كشورمان در زمينه استقلال فرهنگي چند نكته را يادآور شد و گفت تا وقتي كه زمينه فكري براي جوانان نداريم و آموزش ما در مدارس و دانشگاههاي غربي است چطور ميشود ما يك جامعه با فرهنگ شويم بايد ذهن و انديشه اسلاميـ ايراني بشود، ما بايد ضد ارزشهايي را كه از غرب صادر ميشود و به كشور ما ميآيد، به جامعه راه ندهيم.
در جامعه غربي هم ارزشهايي وجود دارند، اما ما چون يك جامعه مصرفي هستيم آنها به جامعه ما راه پيدا نميكنند اما ضد ارزشهايي كه مصرف بي بند و باري است چون ما وارد كننده هستيم به كشور ما وارد ميشود و چون ميخواهيم يك كشور مستقل داشته باشيم، نبايداين ضد ارزشها را راه بدهيم.
بنيصدر در ادامه سخنان خود ضمن يادآوري لزوم انسجام فرهنگي گفت: روحانيت ما دادگاهيان ما و همه قشرهاي جامعه ما بايد بر اساس ضوابط پايههاي فرهنگي مستقل را طوري بريزند كه در آن انسان همه امكانات تخريب را از دست بدهد.
وي يادآور شد: انقلاب ما بايد يك انقلاب دائمي شود و بايد در هر حال، تصميم را به خود مردم برگردانيم و آنها را در همه صحنههاي تاريخي حاضر بدانيم و ناظر و نخستين وظيفه ما بايد اسلامي كردن فرهنگي بشود اسلاميكردن فرهنگ نبايد هيچكس را ترساند اسلام يك مشت مناسك و تشريفات نيست اسلام از بين برنده موانع رشد انسان است.
اسلاميكردن فرهنگ يعني ايجاد همه امكانات براي انسان امروز با استفاده از تمام آن امكانات استعدادهاي خود را رشد بدهد بگذاريد مردم بياموزند ما زندهايم اين مردم زندهاند علماي دين ما زندهاند، اينها ميتوانند به آنها كه ميآموزند راه رشد را بياموزند، هيچ كس از اسلاميكردن فرهنگ وحشت نكند بلكه وحشت آنجاست كه فرهنگ ما خارج از اسلام باقي بماند اسلاميكردن فرهنگ يعني دايميكردن نظام و استقرار مردمايران براياينكه به اسلاميكردن فرهنگ موفق بشويم بايد ارزشهاي اسلامي را از نو مستقر سازيم.
رييسجمهور كشورمان در ادامه سخنان خود خطاب به هموطنان خارج از كشور گفت هم ميهنان در هر نقطهاي از جهان كه هستيد به وطن خود بازگرديد اينجا ميدان ابتكار باز است.
جامعه انقلاب ما يك جامعه راحت نيست آنهايي كه تحمل سختيها را با مردماين سرزمين تحمل كنند و آمادگي روبرو شدن با سختيها را دارند و ميخواهند درگرسنگي و سيري با مردم باشند نترسند، اينجا خانه آنهاست و ما با مهر و محبت به استقبال آنها ميرويم.
به گزارش خبرگزاري پارس: نخسستين جلسه كنگره انقلاب اسلامي با سخنان رييسجمهوري كشورمان در ساعت 14 پايان گرفت.(جمهوري اسلامي 27/11/1358)
بنيصدر در مراسم ميدان آزادي:نيروهاي مسلح از من فرمان دارند اسلحه را از دست افراد مسلح در كردستان بگيرند.
دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر اولين رييسجمهور ايران ظهر سهشنبه در مراسم سالروز برقراري جمهوري اسلامي ايران سخنان مهمي ايراد كرد. رييسجمهور ايران در خصوص مسايل سياسي، اقتصادي، نظامي و نيز چگونگي مبارزه ايران با امپرياليسم آمريكا، درگيريهاي آذربايجان غربي و همچنين كردستان به تفصيل سخن گفت. بنيصدر در سخنراني طولاني خود همچنين خط مشي جمهوري اسلامي را از جهات گوناگون روشن ساخت.
سپاس خدا را و تشكر از شما ملت بزرگ كه دعوت مرا پذيرفته و بدون نشانههاي گروهي و شعارهاي دستهاي در چنين اجتماع بزرگي حاضر شديد. امروز صحبت من طولاني ميشود و قرار گذاشتيم كه هر 15 روز يكبار از راديو و تلويزيون گزارش امور را به شما بدهم پيش از اينكه من سخن خود را آغاز بكنم از همه شما دعوت ميكنم كه سكوت كنيد و براي شهداي انقلاب اسلامي فاتحهاي بخوانيد.
اما اوضاع كشور را از مسايلي كه پيام اول فروردين امام به آنها توجه كرده بودند شروع مينماييم. مساله اول كه مورد توجه ما است در سال جدد مساله امنيت كشور و توليد است. اما درباره امنيت همه شما خواهران و برادران ميدانيد كه امنيت را بايد به وسيله كار برقرار كرد و وسايل كار ما يكي از قواي انتظامي هستند اين است كه من خود به كار تنظيم اين قوا مشغول هستم من فرماندهان سپاه را به دفتر خودم خواندم و در آنجا درباره نظم در داخل سپاه و نقش سپاه انقلاب صحبت كردم اينطور قرار شد كه آنها از خودشان صحبت كنند و نتيجه را به من بگويند تا بر اساس آندستورالعمل صادر شود آنان سپس گفتند كه حرفهايشان را زدهاند و به قرآن مجيد سوگند ياد كردهاند كه عمل بكنند و نظم و انظباط را در داخل سپاه به وجود بياورند و سپاه را آماده كنند تا وظايف انقلاب خود را برعهده بگيرند. من اميدوارم كه تمام افراد سپاه بدانند كه اين قلم را كه فرماندهان آنان ياد كردهاند آنها هم متعهدند و در سراسر كشور بايد به سوگند فرماندهان وفادار باشند. همه بايد بدانند كه وظايف بزرگي در داخل كشور در مقابل توطئهها ضد انقلاب دارند و بايد در اموري كه در حوزه و عمل صلاحيت آنها نيست وارد نشوند و اگر از حوزه صلاحيت خود بيرون بروند دو فساد به وجود ميآيد يكي آنكه سادگي و شفافيت سپاهي از بين ميرود و ديگر اينكه در دستگاهها وارد ميشوند و كشمكشها آنها را خرد ميكند كه سپاه همچنان مورد مهر و محبت مردم باقي باشد و به وظايف انقلابي خودشان اكتفا بكنند. چون من تعهد سپردهام كه هر وقت در جايي افرادي از وظايفخودشان بيرون بروند فرماندهان سپاه آنها را تنبيه جدي بكنند براي اينكه در نظر ما سرباز مسلمان بيشتر از هر كس دگري در خور است كه نظم و انظباط را رعايت بكنند. رييسجمهور سپس گفت از همه در ارتش ميخواهم كه نظم و انظباط را رعايت كنند و به ما بايد كمي مجال داده شود تا صداقت خود را ثابت كنيم و چون براي انقلاب خود يك نقش جهاني و براي ارتش يك نقش جهاني قايل هستيم و بايد در درون خود و در سازمان خود تجديد به عمل بياوريم تا بتوانيم اين نقش را داشته باشيم براي شهرباني و ژاندارمري و كميتهي انقلاب در شهرها چون امنيت كشور بر عهده من قرار گرفته است از آنها خواستهام در حضور شما آنچه را كه خواستهام و ميگويم به نظر من افراد كميتهها آنها كه لياقت انقلاب اسلامي را از خود نشان دادهاند بايد در شهرباني  جذب شوند اگر افراد كميتهها، آنها كه لياقت انقلاب اسلامي را از خود نشان دادهاند بايد در شهرباني جذب شوند. اگر افراد كميتهها خوب هستند و مومن به انقلاب هستند بايد اين خدمت را بپذيرند. 
دكتر بنيصدر سپس گفت درباره دادگستري و دادگاههاي انقلاب طبق رهنمود امام دستورالعمل نوشته و فرستاده ميشود پس از آنكه كارهاي انجام شده در اين زمنيهها به اطلاع شما رسيد سپس به وعدههايي كه در انتخابات رياست جمهور به شما مردم عرض شده بود ميپردازم. غالباً سوال ميشد به گمان اينكه من آزادي گرا و ليبرال هستم و وانمود ميكردند كه قاطعيت انقلابي در كار نخواهد آمد، بنابراين در كردستان در گنبد و در جاهاي ديگر اگر كساني باشند كه بخواهند از فرصت سوءاستفاده كنند و در اين نقاط مسلحانه يا غيرمسلحانه امنيت و يكپارچگي كشور را به خطر بياندازند، من آنها را به بحث دعوت خواهم كرد و جواب گلوله را با حرف خودم خواهم داد. از وقتي كه من به رياست جمهوري انتخاب شدهام و هنوز مسووليتهاي خودم را به عنوان رييسجمهوري آن طور كه دلخواه من است بر عهده نگرفتهام. 
ما هم در گنبد و هم در كردستان با قاطعيت در برابر هر توطئهاي ايستادهايم حضور من در شهر گنبد و اجتماع عظيم مردم آن سامان و وعده ما درباره زمين و اصلاحات و عمران اقتصادي كه با آنها در ميان گذاشته شده و معلوم شد كه مردم آن سامان خواهان امنيتاند. خواهان اصلاحات اساسيهستند و خواهان اين هستند كه امكانات عظيمي كه از بركت انقلاب اسلامي ما به وجود آمده است مورد بهرهبرداري قرار بگيرد. مردم آن سامان به جاي اينكه يك عدهاي به نام آنها امنيت را از منطقه سلب كنند و مانع از آن بشوند كه بودجه عمراني در اين قسمت مصرف شود و كارهاي عمراني در همه جاي كشور فلج بشود، به عكس خواهان آنند كه امكانات به كار بيافتند مردم به كار و تلاش و سازندگي مشغول شوند. اين كه به گمان خودم مساله آن سامان با همكاري صميمانه مردم حل شده و من به فضل خدا هيچ خطري براي اين قسمت در حال حاضر نميبينم در اين جا لازم است از نقش ارتش و سپاه انقلاب كه با قاطعيت توطئههايي مسلحانه را در هم شكسته ستايش كنم و به آنها بگويم كه ملت شما در اين جا حاضرند و با تكبير شما را ستايش ميكنند
مردم كردستان تجزيهطلب نيستند
اما درباره كردستان از روز نخست من بر اين باور بودم كه مردم كردستان جدايي از ايران را به هيچقيمت نميخواهند. نه زير بار ميروند نه تحمل ميكنند. بر اين باور بودم كه مردم كردستان از صميم دل خواهان پيروزي انقلاب اسلامي ما هستند و خود آنها جزيي از اين انقلاب و كوشاي در اين انقلاب و شريك ما در سرنگون كردن رژم منفور پيشين بودند بنابراين من به اين مردم گفتهام كه هر وقت آنها بخواهند ارتش با نيروهاي مسلح آمادهاند از خواست آنان پيروي نمايند و عناصر مسلحي را كه ميخواهند با زور و اراده خودشان را بر مردم آن سامان و ملت ما تحميل كنند بر سر جاي خودشان بنشانند. من در آغاز انتخاب به رياست جمهوري هيات را از حزب دمكرات كردستان پذيرفتيم. آنها يك قطعنامه شش مادهايي  به من ارايه دادند. اين قطعنامه در هيات ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت. اين هيات اصلاحاتي را در آن قطعنامه لازم ديد. آن قطعنامه و اين اصلاحات را به من دادند من بر سر حرف خود ايستادهام.
امام در بيانات خود گفتهاند از نظر اينكه جاي هيچگونه شابه و تفاوتي ميان گرايش به مذهب شيعه و سني نباشد، اين تغيير در قانون اساسي به عمل آيد. بنابراين وقتي ما چيزي را پذيرفتهايم پيش از اينكه شما با اسلحه خواهان آن باشيد، ما خود آن را اظهار كردهايم چه حاجت كه شما اين چيز را كه پذيرفته و قبول داريم به زور اسلحه به ما تحمل بكنيد. اين است كه ما در صداقت گروههاي مسلح ترديد جدي داريم. من ترديد دارم كه وقتي ما خود پذيرفتهايم و شما اسلحه به دست گرفتهايد اين را بهانه كارهاي بعدي قرار نداده باشد. اگر شما صداقت داريد اسلحهتان را زمين بگذاريد و اگر زمين نگذاشتيد انتظار نداشته باشيد كه ما دست روي دست بگذاريم تماشا كنيم. ارتش ما و همه نيروهاي مسلح از من فرمان دارند كه اين اسلحه را از دست شما بگيرند پس از آنكه نظم و امنيت در آن سامان مستقر شد ما به وعده خود عمل ميكنيم. ما مردمي هستيم كه به عهد خود وفا ميكنيم و فرمان امام را عيناً و دقيقاً در آن سامان و در همه استانهاي كشور به اجرا در ميآوريم. اما درباره وقايع اخير كردستان من بايد به شما گزارش كنم كه آنهاييكه به پيش ما ميآيند و زبان تفاهم دارند بايد عملاً هم تفاهمطلبي داشته باشند. ديشب از اروميه به من تلفن كردند و گفتند كه آماده تفاهم با دولت هستند. اگر اينطور است پس شما خودتان اعلام آتشبس بكنيد بعد قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت آنچه را كه خود پذيرفتهايد نقض كنيد؟!
بنيصدر در ادامه سخنان خود خطاب به گروههاي مسلح گفت: به پاسگاهها مكرر در مكرر حمله بكنيد به شهرها كه نبايد در آنجا مسلحانه باشيد، مسلحانه در آنجا حاضر باشيد. دادگاههاي آنچناني تشكيل بدهد و هر كسي با شما موافق نبود، هر كس دم از اسلاميت زد آنها را بياورد بيآبرو كند و از نظر من بيآبرو كردن آنها از طرف شما عين آبرو دادن به آنهاست. همه برادران مسلمان ما براي آنهاييكه شما به عنوان مسلمان به آنها جاش ميگوييد تكبير ميگويند براي حكومت اسلامي براي حكومت انقلاب اسلام هيچ قابل تحمل  نسيت كه اسلام در كردستان غرب بشود. براي مردم مسلمان ما قابل تحمل نيست كه مسلماني در كردستان جرم بشود، بنابراين در وقايع اخير هم اينطور كه فرماندهان و مسوولان امر به من گزارش كردهاند جمله شده است براي خلع سلاح دو پاسگاه ژاندارمري در منطقه آذربايجان غربي منظور از حمله به اين دو پاسگاه اين بوده است كه پس از خلع سلاح اين دو پاسگاه اولاً يك اظهار التفاتي به حكومت بعث عراق شده است. ثانياً شهر اروميه به خطر بيافتد شما چه انتظار داريد. آيا انتظار داريد من ساكت و آرام بنشينم شما پاسگاههاي ژاندارمري را يكي پس از ديگري خلع سلاح كنيد و اروميه را تصرف كنيد و به خيال بعضيها خودتان را به ارس برسانيد و كشور ما را در معرض تهديد امنيت داخلي و استقلال قرار بدهيد.
اين غير ممكن است كه ارتش فرمان يافت عكسالعمل قاطع نشان بدهد  و آن مناطق را پاك كند. دره قاسملو را گفته بودند درهاي است كه اگر ارتش بخواهد عبور كند اين دره از كشتهها انباشته ميشود اما ارتش توانست از آن عبور كنند. آن دره از كشتهها انباشته نشد. از آنجا كه مردم كردستان از وضع تحملي در آنجا به تنگ آمدهاند و چون آنها حمايت كردند. فرمانده نيروي زميني كه كار و تلاش آن در خور همه گونه تمجد و ستايش است. آن دره را با قابليت و سرعت طي كرد و ارتش ما بر تپهها دست يافت. ما تصميم داريم آن قسمت را پاك كنيم گفتهاند كه استضعاف مردم كردستان دوبار است، مضاعف است. براي آنكه آنها به عنوان كرد هم تحت ستم هستند. از دولت انقلاب اسلام چه ستمي به آنها رفته است دولت ما در سال 65 ميليون تومان ماليات از كردستان ميگيرد يك سال قبل هم نگرفت و تنها خرج دستگاه دولتي و ژاندارمري و ارتش 1400ميليون توملن است يعني 20 برابر ماليات استان كردستان در كردستان خرج دولت داريم. علاوه بر اين سال گذشته اگر اين آقاياني كه خود را دلسوز مردم كردستان وانمود ميكنند گذاشته بودند دو ميليارد تومان، 2 هزار ميليون تومان  هم قرار بود خرج عمران آنجا بكنيم. براي دولتي كه آماده است از بودجه درآمد عمومي كشور در سال حدود 5 ميليارد تومان 5 هزار ميليون تومان در آنجا خرج كند و از آنجا هيچ درآمدي هم ندارد چه استثماري از شما ميكند. گفتهاند ميخواستيم فئودال بگيريم ارتش وارد عمل شده به حمايت از فئودالها آخر اين دروغ شاخداري كه شما ميگوييد براي فريب چه كسي است؟ اگر دولت انقلاب اسلامي خود قانون زمين را تصويب نكرده بود؟ اگر ما خود تصميم به تغيير نظام نداشتيم اگر ما براي روستاها وام بدون بهره در نظر نگرفته بوديم، اگر ما بنابر تجديد كشاورزي نداشتيم شما ميتوانستيد ادعاهايي داشته باشيد اما حالا چه ميگوييد؟
نگذاشتند اقدامات عمراني بكنيم
وقتي ما دولتي هستيم كه به شما ميگوييم برادر من بگذارد ما بياييم اين پولها را به شما بدهيم به جاي اينكه اسلحه بگيريد و مانع اينكار بشويد دستهگل به دست بگيريد. بياييد بگويد آقا اينجا بهتر است كه ساخته بشود، پول را در اينجا اينطور خرج كنيد. كمك كنيد. همكاري كنيد كه استان زودتر ساخته شود. چرا برادران كرد دربهدر شدند و بروند اينجا و آنجا دنبال كار و چرا نبايد در خانه خودشان بتوانند كار كنند. ما از شما چيز نخواستيم. از كردستان چيزي نخواستيم ببريم. آقا بگذاريد آن جا هم به راه بيافتد. اينكه شما بياييد بگوييد كه ما ميگوييم كردي فرهنگي دارد. اين ما را نميترساند. ما انقلابمان بعد جهاني دارد، ما ميخواهيم ملت اسلام را متحد بكنيم، يكي شدن كردها چرا ما را بترساند، اين حرفهايي است كه دولت ضد انقلاب را ميترساند. دولتي كه ميخواهد ملت اسلام متحد شود و در برابر قدرت آمريكا و ابرقدرت روس بايستد چرا بايد بترسد؟ اين حرفها ما را هيچ نميترساند. ما خواهان يك جامعه اسلامي هستيم كه در آنجا كرد، ترك، عرب و فارس، چيني و روسي و اروپايي و آمريكايي برادرانه و خواهرانه زندگي انقلاب اسلامي داشته باشند. بنابراين نرويد آنجا اين دروغهاي بيمزه را بگوييد ما براساس اسلام و اسلاميت متحرك شدهايم و ما ميخواهيم ملت مستقلي باشيم و ميخواهيم همهي ملتها مستقل باشند ، حكومت جهاني كه ما ميخواهيم بر اساس سلطه يكي بر ديگري نيست. بر اساس برادري و برابري است و بنابراين درسهايي كه ما خود از پيغمبران آموختهايم بر اساس آنها انقلاب كردهايم چه حاجت كه شما از راه زور و اسلحه به ما حالي كنيد تازه شما كه اين درسها را حالي نيستيد. اين حرفهايي كه شما ميزنيد كجايش با اين درسها جور است. شما به مردم كرد هم دروغ ميگوييد. شما معتقد هم نيستيد نه به نژاد معتقد هستيد نه به مليت و اينها را بهانه نكنيد و برادري ما را به دشمني مبدل نكنيد و نميتوانيد بكنيد، غيرممكن است كه كرد از بنيصدر، از امام از حكومت اسلامي جدا بشود و من متعهد ميشوم شما بايد بخواهيد تا ما ريشهفساد را بكنم و به بقيه هم ميگويم، زبان تفاهم ، جواب تفاهم، زبان اسلحه، جواب توپ.
بنابراين چون از كردستان، از شهرهاي آنجا به من نوشته بودند كه امروز من صريح و روشن حرف بزنم و تكليفم را روشن كنم، اينك من حرفم را زدم و تكرار ميكنم ما گروههاي مسلح را در آنجا تحمل نميكنيم نه در آنجا و نه در هيچ جاي ديگر كه آنها رفتهاند و اينجا و آنجا تبليغ ميكنند كه فلان ميخواهد ملت را خلع سلاح كند بيايند اينجا ببنند اين ملت هست، اين ملت بود كه وقتي از اينجا رژه ميرفتند انسان نميتوانست از شوق و هيجان گريه نكند. ما ملت را مسلح ميخواهيم. ما آن ضد ملت را مسلح نميخواهيم. به شما برادران خودم در ارتش در سپاه پاسداران در كمييتهها، شهرباني، ژاندارمري و همه جا ميگويم  وسيله قاطعيت رييسجمهوري و مسوول امنيت كشور قاطعت شماست اگر شما ناظم درون نداشته باشيد و اگر با قاطعيت عمل نكنيد رييسجمهوري به سوي وسيله ديگري و نيروي ديگري خواهد رفت و آن خو مردم هستند. و يا خود مردم اول نظم را در درون شما برقرار خواهند كرد و بعد امنيت را در همه جاي كشور. از همه برادران خودم در شهرباني، ژاندارمري و ارتش ميخواهم كه به هيچ بهانهاي نظم و انظباط را به هم نزنند. مرا در قولهايي كه دادهام صميمي و ثابت قدم بدانيد و براي استقرار نظم و امنيت با قاطعيت عمل كنند و بدانند اگر با قاطعيت عمل كردند و مشكلي براي آنها پيش آمد من با قاطعيت از آنها حمايت خواهم كرد. هر كس خدمت خود را ترك كرده است به خدمت خود بازگردد. در آذربايجان غربي كسي كه ياغگري پيشه كرده و عدهاي را به گروگان گرفته، از جمله فرماندار خوي ديروز در كميسيون امنيت ملي اين مساله گفته شد و آنها سه روحاني فرزند پيغمبر را كشتهاند و 6 نظامي را و تهديد كردهاند اگر تا 24 ساعت پادگانهاي ژاندارمري را منحل نكنيد و گروگانهاي ما را رها نكند ما گروگانهاي شما را خواهيم كشت. در آنجا گفته شد كه مبادله انجام بگيرد، من مخالف بودم اگر رييسجمهور شما را هم به گروگان گرفتند شما حق نداريد تسليم منطق دشمن شويد. بنا براين اگر آنها تهديد خود را اجرا كردند «انالله و انا اليه راجعون» ما آن گروگانها را شهيد ملت تلقي ميكنيم اما از همين لحظه ارتش حق ندارد پوتين از پا درآورد مگر آنكه آن خطه را از وجود اين ياغيها پاك كند. اما درباره مسايل اقتصادي كشور يكي از مشكلات ما مساله بازرگاني خارجي ما قيمتها، و مساله بيكاري و پيشرفت اقتصادي است اما من پيش از عيد نوروز در بازار حاضر شدم گفتم كه قيمتها را پايين بياورند و اگر نياورند ما عمل خواهيم كرد حالا لابد شما در اينجا ميپرسيد كو وفاي به عهد.(كيهان14/1/1359)
رئيس جمهور از مردم خواست راه را براي ارتش باز كنند. 
دكتر بني صدر، رئيس جمهور كشورمان، پس از بازگشت از خوزستان، طي سخناني كه از صداي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، پيرامون جلوگيري از حركت واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سنندج گفت:
«در بازگشت به تهران اطلاع يافتم در سنندج، عدهاي مانع رفت و آمد واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه به منظور جا به جا كردن گروهها و افراد خويش و رفتن به مرزبراي دفاع از كشور، به سنندج وارد شده بودند، شدند. كسانيكه مدعي بودند حاضرند در كنار ارتش، با مهاجمان خارجي بجنگند، اين نوع رفتار از خود نشان ميدهند. من از مردم سنندج ميخواهم به اين گونه گروهها كه آشكارا نقش ستون پنجم خارجي را بازي ميكنند، در امر دفاع از كشور ما سنگ اندازي ميكنند، ميدان ندهند و خود با آنها مقابله كنند.
از مردم شرافتمند سنندج ميخواهم، خود، راه را براي ارتش باز كنند و برادران ارتشي بدانند كه اگر موقعيت كشور موقعيتي حساس نبود و اگر اينگونه مقابله با ارتش در اين شرايط، به ماهيت ايران لطمه نميرد، من به اين تشبثات اعتنايي نميكردم، ليكن در شرايط حساس كنوني، ارتش وظيفه دارد آمادگي خود را براي دفاع از سرزمين آباو اجدادي در جمهوري اسلامي ايران حفظ كنند و هر مانعي را از سر راه خود در طريق انجام وظيفه اش بردارد، راه خود را باز كند و مسووليت خودش را به انجام برساند.(كيهان29/1/1359)
بنيصدر: خودمختاري را به كساني كه از ما نيستند،نميدهيم.
ابوالحسن بنيصدر رييسجمهوري ديروز در سمينار مقدماتي امنيتي ملي و دفاعي كشور ضمن اشاره به مسايل وحدت ملي گفت: ما با خودمختاري مخالف نيستيم ولي خودمختاري را به كسانيكه از ما نيستند نميدهيم.
وي ابتدا به مسايل وحدت ملي اشاره كرد و گفت: در زمنيه وحدت ملي دو خط فكري، در بر داشت كه در جهان وجود دارد. اول وحدت ملي بر پايهي قدرت متمركز سياسي در يك كانون، دوم وحدت ملي بر پايهي وحدت مردم كشور وقتي كه از زير فشار سلطه رها ميشوند. در زمان رژيم سابق ايديولوژي خط فكري اول حاكم بود. اين طرز فكر ميگويد: كه در دنيا دايماً با چهار نوع جنگ سروكار داريم. «جنگ كلاسيك» كه در آن دو كشور به جان هم ميافتند. «جنگ سرد» كه از آذربايجان ايران شروع ميشود شاه سابق هم در همهي كتابهايش بر اين موضوع تكيه داشت، در اين روش كشورهاي بزرگ بدون دخالت مستقيم از طريق ستونهاي پنجم و دستگاههاي تبليغاتي و استفاده از ضعفهاي داخلي سعي در تحت نفوذ درآوردن آن كشور ضعيف دارند.
جنگ چريكي كه در آن گروههاي مسلح با دولت خودشان درميافتند يا عليه يك دولت غاصب نبرد ميكنند. چهارم جنگ براي پيشرفت است كه اگر كشوري در اين نبرد عقب بماند خواه ناخواه زير سلطه ميرود و استقلال و موجوديتش بازيچه پيشرفتگان قرار ميگيرد. براي جلوگيري از چنين وضعيتي لازم است قدرت و تصميمگيري در رهبري يعني شخص شاه جمع ميشد و يك نيروي منضبط مسلح نيز وسيلهي كار اين رهبري قرار داشت. 
براي اينكه اين دو بتوانند كار خودشان را انجام بدهند لازم است موانع پيشرفت هرچه هست با عوامل قدرت از پيش پا برداشته شوند. براي چنين كاري مسلماً امنيت مقدم ميشود بر هر مسالهاي چون ما معتقديم كه اين جنگ يك جنگ دايمي است بايد ديد چه نيروهايي آيندهشان با آيندهي ما هماهنگي دارد و آنها را ياري كرد و چه نيروهايي پيشرفتشان به ضرر ما است  با آنها تضاد كرد. طبق اين توجيه روسيه در رژيم سابق رشدش در انهدام ما بود به عكس آمريكا پيشرفت و رشدش با جهت ما هماهنگ بود. خيلي خلاصه اينها خطوط اساسي آن ايديولوژي در رژيم سابق بود. در داخل كشور وحدت ما بر پايهي قدرت مركزي و در شخص شاه تحقق پيدا ميكرد.
بنيصدر افزود: اگر بخواهيم بنابر تداوم مسلط زير سلطه بگذاريم بحث زيادي نداريم چون در اين حالت ما زير سلطه بودن را امري محتوم و سرنوشتي دايمي ميپنداريم و در اين موقعيت براي رسيدن به وحدت ملي روشن است يا روس را بايد انتخاب كنبم يا آمريكا را در شرايط فعلي و بدون دخالت از جهت اقتصادي و فرهنگي تركيب اجتماعي زير سلطه آمريكا هستيم. وحدت ملي معنياش اين ميشود كه قوا را در يك كانون جمع كنيم و زور را قائمه اين وحدت اجتماعي بگردانيم و در هر جا هر كس اين وحدت را از بين ببرد دشمن بپنداريم. اين وحدت ملي به نهايت ميرسد چنانكه رسيد به لحاظ اينكه زير سلطه هممغزها را هم نيروي اقتصادي را دفع ميكند تا با مناسبات سلطهگر زير سلطه سازگاري ايجاد كند. در اينجاست كه گفتن اينكه ما در رژيم سابق يك وجب از خاك خودمان را از دست نداديم بيمعني است ما مغزها را هر روز از دست داديم ـ استعدادهاي اقتصادي را از دست داديم جوري كه امروز بودجه ما 120 درصد كسري دارد قطعاً در تاريخ اينچنين فاجعهاي به كلي بيسابقه است.
بنيصدر تاكيد كرد: در زمينه فرهنگي هم ما دچار جريان دفع شدهايم به طوريكه فرهنگ خلاقيت انديشه در ايران دوران معاصر معني خودش را از دست داده است در حاليكه اين هم در تايخ بيسابقه است چون حتي در دوران اسلام هم اگر ما اسلام را گرفتيم ولي فرهنگ اسلامي را ما به جهان داديم. ولي حالا اگر بگويي تكنولوژي را گرفتيم و استقلال فرهنگي ما هم همينطور منهدم شد و از بين رفت. به همين خاطر من اين انقلاب اسلامي را كوشش ملتي براي تجديد حيات تلقي ميكنيم.
جاي تأسف است كه اگر كساني بخواهند انقلاب را با رفتارهاي قشري و تحليلهاي آنچناني از مسير استقلال منحرف كنند. اسلام بدون استقلال معني پيدا نميكنند و شما ممكن نيست بتوانيد از استقلال حرف بزنيد بدون اينكه وحدت ملي داشته باشيد. با وجود تبعيضهايي كه هر روز  هم بيشتر ميشود و با وجود فاصله گرفتن گروههاي اجتماعي از هم در رابطه با سلطهگر خارجي بايد اين دو نيرو را زياد كنيم. اين وحدت ملي با وحدت ملي تاريخي فرق دارد چونكه آنجا اشتراكات فرهنگي وجود داشت و حال اينكه گروههاي مسلط دوران معاصر از فرهنگ اجتماعيشان بريدهاند.
بنيصدر در بخش ديگري از سخنانش گفت:  از لحظهاي كه ما توانستهايم با شعار مبارزه با تبعيضها به جامعه وحدت بدهيم توانستيم به سرعتي شگفتانگيز آن رژيم را ساقط كنيم بنابراين عناصر اصلي وحدت ملي روي زمنيهي تاريخي، فرهنگي ما و بر اساس ضرورتهاي زمان خودمان اول استقلال است و براي اين كارها بايد از هر گونه سلطه خارجي رها باشيم و به خودمان متكي باشيم.
عنصر دوم اين وحدت اين است كه تضادهايي كه در خودمان مانع تحقق وحدت است از بين ببريم.
جامعهاي بسازيم اگر نه به كلي بيتضاد حداقل با تضادهاي قابل حل. عنصر سومي هم از اين دوتاي اول به وجود ميآيد و آن اين است كه شعارهاي خيلي خوبي وجود دارد و هدفها هم ممكن است مشترك باشد ولي سلطهگر خارجي ممكن است از همين هدفها استفاده كنند بنابراين هدف خوب را به دست هر كسي نميشود سپرد چون با امنيت ملي ما سازگاري ندارد. خودمختاري در اين كشور اصلي نيست كه ما زير فشار به آن رسيده باشيم خود من پيشنهاد كردم و گفتم بايد به استاندارها اختيار داد. استاندار بايد نخستوزير استان خودش باشد ولي اين اختيارات را به كسي ميدهيم كه از ماست به گروهي كه از ما نيست نميتوانيم بدهيم. نه تنها نميتوانيم لازم است كه ندهيم. به اين گروههايي كه در اينجا و آنجايي كشور هستند و ميدانيم وابسته به قدرتهايي خارجي هستند. تجربه سياسي 30 ساله ماست و از مبارزه ما ميدانيم كه حزب توده پديدهي امروز نيست در حاليكه هر بار اين ملت تكان خورد اين نيرو از پشت به ما خنجر زد ما با اين جريان تاريخي بزرگ شدهايم. ما با غمها و رنجهايش رشد كردهايم. حال اگر اين حزب توده فردا بيايد و بگويد بر اساس همان حرفهاي خودتان اداره فلان استان را به ما بدهيد تا رهبري كنيم به جاي خودمختاري به آنها سرب خواهيم داد. من اين را قبول دارم ولي به تو نميدهم. يكي از همين آقايان كه فعلاً علمدار خودمختاري در بخشي از كشورمان شده است وقتي ما در اروپا ميخواستيم مجلهاي چاپ كنيم آمد و اظهار همكاري كرد به همراه عدهاي مصري، ولي براي همكاري خودش با ما شرط گذاشت. آن شرط هم اين بود ما يك قيراط عليه روسيه نگوييم ما هم گفتيم نه نميپذيريم چون همكاري شما را براي راهآمدن ميخواستيم نه اينكه درمانده كمك شما بوديم. حالا همين آقا ميآيد به من ميگويد نه خير ما حاضريم دوش به دوش ارتش از مرزهايمان دفاع كنيم. حالا ديروز هم تلگراف بلندبالايي براي من فرستادند كه ما ارتش نميخواهيم و خودمان از مرزها دفاع ميكنيم لازم نيست ارتش به اين منطقه بيايد حال اگر تو دفاع كننده بودي دستت را بر گلوي انقلاب نميگذاشتي تويي كه دو هفته پيش براي كمك به بعثيهاي عراق در دره قاسملو آن بازي را راهانداختي، به ستون ارتشي حمله كردي، كمي صبر ميكردي اين وابستگي را كه همه كشور ما را سايهي شوم افكنده از بين ببريم بعد نوبت سركار شود؟ كمي شرم كن تو چظور ميگويي كه منتخب اين ملتم بايد دفاع را بدهم به دست تو كه جرأت نداري از سوراخت بيرون بيايي دفاع از مرز خوبست ولي به دست نمايندگان اين ملت.
ضرورت چهارم اين وحدت اين است كه بندهاي وابستگي را بايد با قاطعيت ببريم. ولي يك جريانهايي در اجتماع ما وجود دارد و عمل ميكند كه مانع از آن است كه انقلاب تداوم داشته باشد. به نظر من استقلال اقتصادي ما در اين مدت كمتر هم شده است چون توليد پايين آمده است.
بنيصدر با اشاره به حوادث اخير گفت: من رفتم خوزستان در تهران بازي راهانداختند. با اين تفاصيل باز ما ميمانيم سرجاي خودمان و غرق ميشويم در امور جاريه كه مساويست با بيشتر شدن وابستگي و سرانجام ما را خفه خواهد كرد و رژيم متناسب با خودش را به روي كار خواهد آورد چون هر جامعهاي را واقعيت مخصوص به خودش را بروي كار خواهد آورد چون هر جامعهاي واقعيت مخصوص به خودش را طلب ميكند.
بالاخره ضرورت پنجم در استقرار وحدت ملي ـ ايجاد يك ارتش قوي به معني درست كلمه است با اين ارتش سراسر وابستگي و پر از تبعيض اگر شما بخواهيد از مرزها دفاع كنيد يا بايد يك جو انقلابي حماسي را حفظ كنيد يا جو ترس را. كه اگر دومي باشد برميگرديم به حفظ وابستگي و اولي را هم نميشود دايمي كرد. به همين دليل امروز ارتش بايد از لحاظ اجتماعي هم مستقل باشد و براي اين كار بايد خلاف بود تعريف سابق را از ارتش كه آن را يك جامعه جداگانه ميدانستند ثابت كند و پيشگام شود در برقراري يك روابط سالم اجتماعي.
بنيصدر خاطر نشان كرد: من از روز اول تجديد سازمان ارتش را ضرورت تلقي كردم از حالا هم ميگويم تاخير در اين كار برابر است با خطرهاي فراوان براي ارتش و ايران بر پايهي اين ضرورتها گفتم كه بايد اهداف نو و ساختمان اصلي ارتش را پيريزي كنيم كه اين كار هم تخصص لازم دارد. از لحظهاي كه شما پذيرفتيد كه در درون ارتش مرزهاي غير قابل عبور وجود ندارد و هر كس وارد ارتش شد بر اساس ضوابطي كه براي همه يكسان است ميتواند تا مرحله آخر پيش برود شما روابط اجتماعي خود را تغيير دادهايد. ترتيب كار من هم در اين زمنيه اين است كه حتيالمقدور بنا را بر اعتماد به مقام مسوول بگذارم و از متزلزل كردن او پرهيز كنم. انتظار من هم اين است كه اين اعتماد محترم شمرده شود و سهلانگاري نشود چون اين مساله شخصي نيست و يك مساله اجتماعي است و نميتوان آن را فراموش كرد.
بنيصدر افزود: همهي اين گروهها در كردستان گمان ميكنند كه ما اگر در كردستان عمل نميكنيم از قشون جرار ايشان ميترسيم. نه جانم ما فكر ميكنيم كه افكار عمومي با تو مخالفند و با كشورشان موافق و بدون خونريزي مايلند غائله را خاتمه دهند. ولي بايد بداني كه معني اين كار اين نيست كه اگر ناچار شديم انتخاب كنيم به تو روي آوريم اين دستور ديني ما است كه هر كس نميداند برود بخواند كه براي حفظ اصل وحدت بقيهي فرع را بر آن به حساب خواهد آمد و اگر لازم باشد به خاطر اصل وحدت تمام فروع را فداي آن خواهيم كرد و خواهند ديد كه ميكنيم.(كيهان29/1/1359)
سخنان رئيس جمهوري در اجتماع مردم اصفهان
بني صدر از زحمت كشان خواست از او حمايت كنند.
ساعت ده و سي و پنج دقيقه روز پنج شنبه گذشته (پريروز)، دكتر سيد ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري اسلامي ايران با هواپيماي اختصاصي وارد اصفهان شد. بگزارش خبرگزاري پارس در فرودگاه، محمد كاظم موسوي بجنوردي استاندار اصفهان،معاونان استانداري،نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي ملي اسلامي، مديران كل و روساي سازمانهاي اداري و... از رئيس جمهوري استقبال كردند و استاندار اصفهان خير مقدم گفت. آنگاه مراسم استقبال نظامي بعمل آمد و گارد احترام، مراسم احترامات نظامي به جاي آورد. سپس رئيس جمهوري از برابر گارد احترام عبور كرد. در ساعت 11 و 15 دقيقه همان روز، رئيس جمهوري در ميان استقبال پر شور دهها هزار نفر كارگران و طبقات مختلف مردم اصفهان به ميدان امام وارد شد و در مراسم روز جهاني كارگر حضور يافت.
سخنان رئيس جمهوري
در اين مراسم، رئيس جمهوري كشورمان، سخناني به اين شرح ايراد داشت: بسم الله الرحمن الرحيم با درود، به همه شهداي آزادي و آنها كه براي پيروزي انسان، در خاك و خون خفتهاند. با درود به كارگران ايران، به كارگران سراسر جهان كه نيروي شيطاني را در هم شكستند. خواهران و برادران عزيز. امروز  روز كارگراست در جهان، روزي كه سلطه گران آمريكايي، كارگران امريكائي را كشتند، اين روز روزي است كه انسان در خور اين عنوان، روز همبستگي اعلام كرده است، انساني كه كار ميكند. در اين روز بجا است كه ما مسائل مختلف كشور را با كارگران كشور، در ميان بگذاريم، به آنها كه ساختمان ايران مستقل و آزاد، به فكر و بازوان آنان بسته است. يكي از مسائل مهم امروز كشور ما مسئله توطئه گستردهاي است كه امريكا و ايادي آن در ايران چيده بودند. وقتي من به خوزستان ميرفتم گمان نميرفت كه دشمنان استقلال و موجوديت مستقل مردم ما،چنين خواب آشفته اي را براي وطن ما ديده باشند. در خوزستان اطلاعاتي رسيد كه يك توطئه وسيع براي از بين بردن حكومت چيدهاند. وقتي به تهران بازگشتم، اطلاعات بيشتري از ابعاد وسيع اين توطئه بر ما معلوم شد. ما با سرعت وارد عمل شديم و با مخالفت از تعطيل دانشگاهها و با ياري همكاري دانشجويان مسلمان خصوصاً مردم، مانع از توطئه شديم. معلوم شد يك شبكه وسيع در همه جاي كشور،مقدمات اضمحلال حكومت را فراهم مي آورند. پس از آنكه توطئه نظامي آمريكا با شكست مواجه شد و سربازان و پاسداران دلير ما توطئه كردستان را با جانبازي، شهامت و شجاعت بي نظيرشان در هم شكستند، پس از آنكه ما بخواست خدا و همكاري مردم آرامش را حفظ كرديم، عناصري از توطئه گران دستگير شدند. 
اطلاعات ياسر عرفات
دو روز پيش، فرستاده ياسر عرفات، پيش من آمد و اطلاعاتي آورد كه با اطلاعاتي كه ما در كشور بدست آورديم، سازگاري داشت و حكايت از اين مي گيرد كه امريكا ميخواهد به توطئههاي نظاميخويش در ايران ادامه دهد و منطقه آزادي در ايران براي ايادي خود بوجود آورد و در اين منطقه، عمليات ترور و وحشت را در شهرهاي مختلف كشور هدايت بكند. اين برنامه را رها نكردند و ميخواهند در روزها و هفتههاي آينده در ايران اجرا كنند، اما حضور اين جمعيت انبوه در اين ميدان و تمام مردم در ميدانهاي كشور، خود گوياي پاسخ توطئه آنهااست. بايد بگويم كه حافظ امنيت،خود مردمند و اين ملت ميتواند خود را حفظ كند. اين احساسات شورانگيز و آن اجتماع بي مانند، به آنها بايد درس عبرتي بدهد. مردم ما ميدانند كه در روزهاي سختي كه دشمني براي آنها بوجود مياورد، بايد انسجام امور، بيشتر باشد و رهبري كشور در سازمانهاي مسلح و امنيتي خود، حاكميت وسيع پيدا كند تا اين نيروها از يك رهبري قوي پيروي كنند و تمام توطئههاي دشمن را در هم شكنند. تا وقتي كه بازوان اين ملت در كار استوار رهبري خود حمايت ميكنند، دشمن بداند، هيچ كاري نمي تواند بكند. ما موفق شديم توطئه كردستان را در هم بشكنيم و امروز پاسداران و سربازان ما، حاكميت دولت را در آن سامان برقرار ميكنند.
توطئه در كردستان
بني صدر آنگاه خطاب به خواهران و برادران كرد، افزود: «پريشب به من مراجعه كردند و اعلاميه اي از حزب دمكرات كردستان انتشار دادند كه ما آتش بس اعلام ميكنيم و 6 ماده را ميخواهيم. من گفتم، با آنها صحبت بشود و اطمينانها و تضمينها گرفته شود. بفاصله يكساعت، از دو سو به پادگان ارتش در بانه حمله آوردند و معلوم شد يا پيروي وجود ندارد، يا قصد فريب بوده، البته سربازان، افسران، و پاسداران و همه كساني كه به خاطر وحدت كشورشان در كردستان ميجنگند، فريب نخوردند و فريب نميخورند. آنها با استواري و قاطعيت عمل ميكنند. ما از روي اعلاميهها، اخبار و اطلاعاتي كه خود دشمنان موجوديت ما، منتشر ميكردند، فهميديم كه آنها قصد توطئه دارند، ما استوار ايستاديم و اين توطئه را بر هم زديم و اميدواريم كه مردم كردستان كه 15 ماه از اين توطئه و حاكميت اين گروهها ميگذرد و در اين مدت مجال ندادند كه در آن خطه، اراده مردم حكومت كند و مردم آن سامان آب خوش از گلو فرو ببرند، اينك در سايه امنيت بتوانند با آمال و آرزوهايشان برسند و ببينند كه حكومت ما، حكومت اسلامي است كه بعهد خود وفا ميكند. برادران كرد من، بدانيد كه ما هيچ قصد سوئي نداريم. شما در گذشته تاريخي، تحت فشار و انواع تضييقات بوديد و اميدوارم كه اين فشارها پايان پذيرد و ما بتوانيم به جراحات شما مرهم بگذاريم، دردهاي شما را درمان كنيم و سايد فقر و نا امني را فراهم سازيم و شما بتوانيد با انتخابات آزاد، نمايندگان خود را انتخاب كنيد. كردستان، مركز توطئه بر ضد جمهوري اسلامي نشد و اميدواريم مردم آنجا هم در كنار مردم سراسر ايران بايستند و از جمهوري اسلامي دفاع كنند».
تجديدانسجام ارتش
بني صدر آنگاه به توطئههاي نظامي آمريكا اشاره كرد و افزود: «همه شما ميدانيد آمريكا دست از توطئههاي خود برنداشته است و لازم است در اين زمينه مطالبي را يادآور شوم. آنچه در ارتش، ما و نيروهاي مسلح ما را تضعيف كرده بود، سوءظن و بي اعتمادي بود. ما با دارو و درمان اعتماد، روحيه ارتش را دگرگون كرديم. ارتشي كه انسجام خود را از دست داده بود، دوباره انسجام خود را بدست آورد. يقين داريم كه امروز، افراد نيروهاي مسلح ميدانند كه ما بوعده خود عمل ميكنيم و با تجديد سازمان ارتش، يك ارتش توانا براي دفاع از همه نهادهاي كشور بوجود مياوريم. شما خواهران و برادران من مطمئن باشيد كه ما بيدار و مراقب هستيم. شما از ارتش جمهوري اسلامي، خيانت نخواهيد ديد. شما مطمئن باشيد كه پاسداران انقلاب، سينههاي خود را آماج گلولههاي دشمن كردهاند، اما سرهاي آنان در برابر دشمن خم نخواهد شد، بنابراين، هيچ علامتي از سوءظن اظهار نكنيد. بفرزندان دلير اسلام، چه در كردستان و چه خوزستان و بلوچستان و چه در ساير نقاط مملكت كه آماده در هم شكستن توطئههاي امريكا هستند، اعتماد كنيد و دلهاي آنها را براي دفاع از ميهن، قوي نگهداريد.(اطلاعات13/2/1359)
رييس جمهوري با امام ملاقات كرد.
دكتر ابوالحسن بني صدر، رييس جمهوري كشورمان، ساعت 20 ديشب در اقامتگاه امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران با ايشان ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار، آقاي بني صدر گزارش آخرين تحولات و رويدادهاي مملكتي را به استحضار امام خميني رساند. رييس جمهوري اسلامي ايران، پس از ديدار خود با رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، درگفتگوي كوتاهي گفت: «در اين ملاقات، درباره سياست داخلي و خارجي با امام بحث و گفتگو كردم». رييس جمهوري در مورد مسائل كردستان گفت: «در كردستان ما شروع كننده نبوديم. عدهاي با يك مقدمه چيني، فسادي را در آنجا به راهانداختند. سعي كرديم آنها را وادار كنيم، اين رويه را كنار بگذارند. جنگ و برادر كشي راه نيندازند و از امكاناتي كه داريم، همه استفاده كنندولي آنها تلاشهاي ما را براي جلوگيري از برادركشي، دليل ضعف ما دانستند باز هم اعلام ميكنم به محض خروج افراد مسلح غير مسوول، به تمام آنچه وعده كردهايم، عمل خواهيم كرد». رييس جمهوري سپس درباره ارتش گفت: «شايعات درمورد ارتش را نبايد دامن زد. بايد اعتماد به استواري ارتش داشت». رييس جمهوري در پايان، پس از اشاره به بازديدش از تاسيسات سد لار گفت: كارگران و كارمندان اين سد هنگام ناهار به من گفتند ما به جاي 8 ساعت حاضريم بيش از 12 ساعت كار كنيم تا وضع كشور بهبود يابد».(اطلاعات15/2/1359)
رئيس جمهور در اجتماع كارگران،طي يك سخنراني در جمع كارگران سد لار،از اهداف و اقدامات گروههاي سياسي كردستان پرده برداشت. 
دكتر بنيصدر ديروز در مراسم افتتاح تاسيسات سد لار در جمع كارگران شركت كرد و نهار را با آنها صرف نمود در اين مراسم دكتر چمران مهندس معينفر، مهندس صحابي و چند تن ديگر از مسوولين وزارت خانهها و مهندسين شركت داشت. رييسجمهور پس از صرف نهار سخناني ايراد كرد كه قسمتهاي ازآن را ملاحظه مي كنيد:
شكر خداي را كه ما در كشوري زندگي ميكنيم كه كارگرانش روحيهاي دارند كه كار را انجام بدهند و خوب هم انجام بدهند و توقع آنها هم حداقل است همان طوري كه امروز از ما چيزي نخواستند من در اصفهان هم گفتم حالا هم تكرار ميكنم ايران امروز با بازوان شما ميتواند سر پا بماند اگر اين بازوان همين طور كه در كار است در كار بماند و همه در همه جا كار كنند ما هيچ مشكلي در هيچ جا پيدا نميكنيم ولو اينكه قدرتهاي خارجي ما را محاصره كنند.
رييسجمهور سپس با اشاره به وضع بد اقتصادي و محاصره اقتصادي كه عملاً به مورد اجرا در آمده گفت: شما اين كشور را به دست آوردهايد بايد خودتان هم آن را بسازيد و همين الان كه با برادر كردمان صحبت ميكردم گفتم ما در هيچ جا علاقهاي به درگيري نداريم و معلوم است چرا نداريم براي اينكه ميخواهيم كشوري را كه به دست آوردهايم نگه داريم به اين دليل نبايد پول و امكانات خود را صرف برخورد كنيم چون اين امكانات را بايد صرف ساختن و سازندگي كشورمان بكنيم.
ما ميخواهيم ملتي داشته باشيم شاد و خرم كه داري همه امكانات پيشرفت تا جنبههاي مختلف زندگي باشد. ما سال پيش به همرا ه مرحوم طالقاني به كردستان رفتيم و گفتيم اينجا كردستان شما است خيال هم نكنيد پولي از آن در ميآيد كه ما بخواهيمآن را از دست شما بگيريم شما هم مثل بقيه تحت ستم بودهايد، حالا كه آزاد شدهايد به جاي دعوا با يكديگر وطنمان را بسازيم گفتيم و شنيديم پيشنهاد كردند شورا انتخاب شود شورا انتخاب كرديم. عدهاي كه خودشان موافق انتخاب شورا بودند پس از تشكيل اين بلوا را راه انداختند در حالي كه قبلاً موافقت خودشان را با امضا اسناد مربوط اعلام كرده بودند و مجدداً قرار شد كه افراد مسلح در شهر نباشند به شرطي كه پاسداران از شهر خارج شوند همه شما آگاهيد كه اين پيشنهاد پذيرفته شد ولي همين كه پاسداران از شهر خارج شدند افراد مسلح مجدداً وارد شهر شدند و اين وضع همچنان ادامه داشت تا من به رياست جمهوري انتخاب شدم گروهي از حزب دمكرات آمدند پيش من و گفتند يك طرح شش مادهاي داريم پس از بررسي و اصلاحات آن را پذيرفتيم ولي گفتيم ما اين حقوق را به مردم كردستان ميدهيم به همين دليل خود مردم بايد بتوانند آزادانه انتخابات برگزار كنند. گفتند ما كه براي خودمان نميخواهيم براي مردم كردستان ميخواهيم گفتيم خوب در انتخاب شما نبايد در جاي مسلح حاضر باشيد تا مردم زير فشار شما به انهاي كه شما ميخواهيد راي بدهند پذيرفتند و رفتند تا اينكه دعواي بعث عراق پيش آمد    كه در دره قاسملو آنها به چند گروه از ژاندارمري حمله كردند به من اطلاع دادند گفتم با اينها جنگ نكنيد بلكه بپرسيد چرا چنين كردهاند جواب دادند كه اين واحدهاي كه حمله كردهاند جزو واحدهايي هستند كه گوش به فرمان نميدهند و پيش ميآيند ما قول ميدهيم كه وقايعي پيش نيايد كمي بعد حمله آوردند به خود شهر اروميه و پاسگاههاي اطراف آن. اين بار پرسيديم شما كه ميگفتيد ديگر تكرار نميشود. چه شد؟ بالاخره ناچار به ارتش گفتيم اگر آمدند از خودتان دفاع كنيد و بزنيد.
تلگراف ريشخندآميز 
بنيصدر در ادامه سخنانش با كارگران سد لار افزود: ما هيچ برنامهاي نداشتيم كه در كردستان دست به عمليات نظامي بزنيم براي اينكه مستقيم حرف حساب را ميشود با مردم در ميان گذاشت و به آنها گفت اي مردم كردستان اين كشور فقط پول نفت را دارد كه يك مقدار آن ميرسد به استان شما دعوا را كنار بگذاريد تا اين پول در آنجا خرج بشود و وضع مردم استان شما خوب بشود.
بيكاران شما ترك يار و ديار نكنند و بروند اين طرف و آن طرف دنبال كار بگردند براي اين كار اسلحه لازم نيست و مردم اين را خودشان خوب ميفهمند اين جريانات ادامه داشت كه من براي رسيدگي به وضع اقتصادي خوزستان عازمآن منطقه شدم در سر راه در كرمانشاه به من گفتند كه اينها آمدهاند و پاسگاه نوسود كه در استان كرمانشاهان است محاصره كردهاند گفتيم كه با آنها تماس بگيريد و بپرسيد كه شماها كه طرح شش مادهاي آورده بوديد اين كارها را براي چه ميكنيد؟
جواب آوردند كه مشغول گفتگو هستيم تا از اين كارها دست بردارند وقتي از خوزستان برميگشتم خبر دادند 70 نفر را خلع سلاح كردهاند و 7 تن هم اسلحه و مهمات را به غنيمت بردهاند و بعد هم يك تلگراف ريشخندآميز براي امام فرستادند كه بعد خبردار شدم كه در سنندج دانشآموزان جلو ارتش را كه ميبايستي از فرودگاه به پادگان برود جلو آنها را گرفتهاند و ميگويند شما ميخواهيد شهر را تصرف كنيد گفتم خوب به آنها اطمينان دهيد كه نميخواهيد شهر را تصرف كنيد و خودشان بيايند و راهنمايي كنند و شما از توي شهر رد شويد و برويد. فرماندار پذيرفت كه چنين كاري بكند ولي بعداً گفت من جرات انجام اين كار را ندارم و در روز مقرر نيامد گفتيم به آنها كه چنين ادعايي دارند بگوييد آخر اگر كسي بخواهد شهر را بگيرد در داخل شهر به ستون حركت نميكند چون مشخص استآن ستون را به گلوله ميبندند پس خود اين نوع حركت دليل اين است كه قصد تصرف شهر نيست حال شما هم ميگوييد خير خودتان بگوييد اين ستون از كدام راه برود راتهي در خارج شهر نشان دادند در حالي كه ستون ارتشي از آن مسير حركت ميكرد آنها را به گلوله بستند و آذوقه و مهمات آنها را به يغما بردند و تلگرافي براي امام فرستادند و خبري هم به خبرگزاري پارس دادند كه بله يك ستون ارتشي را ما منهدم كرديم. مجدداً تماس گرفتيم و گفتيم اگر ما اقدامي نميكنيم نه اينكه عاجز شما باشيم خير ما نميخواهيم جنگ بشود و ميدانيم كه درد شما هم چيست. شما يا ميخواهيد اين پادگانها را بگيرد كه به قول خودتان به نتيجه برسيد يا در غير اين صورت هم اعلام كنيد كه بلكه دولت كشت و كشتار كَرد و كردها را كشت كه تخم كينه را در دل كردها را نسبت به دولت مركزي بنشاند. اين مطالب را چندين بار در مصاحبههاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني براي مردم توضيح داديم. آنها هم كه ميدانند مردم با شنيدن اين توضيحات به اصل قضيه پي خواهند برد راديو و تلويزيون سنندج را از كار انداختند و آنرا به اضافه باشگاه افسران محاصره كردند با اينكه طبق توافق قبلي تعهد كرده بودند كه باشگاه افسران و فرودگاه و راديو و تلويزيون در اختيار ارتش باشد و افراد مسلح نيز در شهر نباشد باشگاه سه روز در محاصره بود و آب را بر روي كساني كه در داخل آن بودند بستند با اين حال ما گفتيم با آنان مذاكره كنيم و مقداري هم تهديد كنيم شايد دست بردارند پاسخ دادند هر گلوله توپ را با بيست گلوله توپ پاسخ ميدهيم با اين حال چون ميدانستيم مردم از اينها بيزار شدهاند گفتيم حدالمقدور با آنان جنگ نكنيم مگر اينكه واقعاً مجبور باشيم. تلفن شد كه به خود پادگان با خمپاره حمله آوردهاند گفتيم شما دفاع كنيد و در اين دفاع طوري عمل كنيد كه به مردم عادي آسيب نرسد در حالي كه آنها به عوامل خودشان كه به ساير مناطق ميفرستند گفتهاند بگوييد اينقدر كشتار شد بمب چنين ريختهاند و توپ چنين بستهاند زخمي فلان قدر شد و تبليغاتي اين چنين ميكنند.
اقلاً يك ذره اخلاق داشته باشيد 
از لحظهاي كه اين گروهها دست به مبارزه مسلحانه با دولت بردارند و خود مردم انتخابات انجام دهند ما بودجه عمراني را در اختيار كساني كه منتخب ميخواهند در حدود مسووليتهاي محلي خودشان براي عمران منطقه خرج كنند در كجاي دنيا يك رييس دولت بيش از اين به يك منطقه وعده ميدهد؟ 
خوب شما هم دست از مبارزه با دولت برداريد رييسجمهور سپس افزود: پريشب سه نفر از تهران رفتند به كردستان كه گفتگو كنند بلكه قضيه خاتمه پيدا كند در نتيجه مذاكرات با آنها سه گروه امضا كردند كه آتشبس برقرار شود و در راديو هم خوانده شود پس از اطلاع از اين جريان براي اطمينان گفتيم تماس تلفني بگيريم و بپرسيد كساني كه صحبت كردهاند نماينده شما هستند يا خير تماس گرفتند و گفتند بله، بلافاصله پس از نيم ساعت به مريوان حمله بردند باز گفتم تلفن كنيد و حال قضيه را بپرسيد و تماس گرفتند و پرسيدند كه با وجود آتشبس حمله چيست پاسخ دادند كه ما در آن قسمت واحد مخابراتي نداريم شما آن را چند بار از راديو بخوانيد تا حمله نكنند گفتيم شما ميشود تصور بكنيد كه به اصطلاح ليبرال هستيم و اخلاق برژوا و مايل گشت و گشتار نيستيم ما ابله كه نيستيم، تو ميگويي آتشبس بعد حمله ميكنيد بعد ميگوييد من از راديو اعلام كنم.  اين است كه رييسجمهور گفته آتشبس و ارتش دست بردارد و تو بريزي و آنها را خلعسلاح كنيد اقلاً يك ذره اخلاق داشته باشيد بگذاريد از حرفتان نيم ساعت بگذرد بعد آنرا زير پا بگذاريد، گفتيم با اين وجود اگر چه به مريوان حمله نكنيد ما آنرا اعلام خواهيم كرد گفتند ما چنين چيزي را تضمين نميكنيم حالا شما ببينيد اين است آتشبس دادن آقايان كه مسلم است بنايشان پرفريب است.
ما با اينها چه بايد بكنيم؟
بنيصدر سپس خطاب به حاضران گفت خوب حالا شما بگوييد كه با اينها چه بايد بكنيم آيا بگويم آن قسمت كشور مال شما؟ ولي خدا ميداند اگر ما آنها را به خارجي وابسته نميدانستيم احتمال داشت اين كار را هم بكنيم اما ما دلايل و مدارك داريم و شبكه مربوط را كشف كردهايم كه اينها براي اين كاري كه اين دفعه كردهاند با بختيار در تماس مستقيم بودهاند چون كه ارتش و نيروهاي ما در كردستان اصلاً قصد نداشتند با آنها گلاويز شوند كه اگر قصد داشتند خودشان را تجهيز ميكردند. خلاصه بگويم اينها قصد ندارند وضع آن قسمت آرام بشود من از همين جا ميگويم مگر قرارداد نكرده بوديم كه در سنندج كسي مسلح نباشد خوب برويد بيرون اگر يك ترقه در شهر شما شليك شود من مقصر هستم اما اگر برويد تفنگهاي دوربيندار از صدام حسين بگيريد و بياوريد مغر جوانان ما را بريزيد روي زمين ما نميايستيم تماشا كنيم.
رييسجمهور با اشاره به كشتارهاي كه پس از انقلابها در كشورهاي ماركسيستي به انجام رسيده و همچنين جناياتي كه بعضيها در عراق كردهاند كه به قولي از خود كردها هفتصد و ده دهكده را با خاك يكسان كردهاند گفت ما حتي پذيرفتهايم كه جوانان به حالت تن به تن بجنگند كه به پيرو كودك و همه كساني كه با ما در جنگ نيستند و غيرمسلح هستند صدمهاي نرسد و به همين خاطر تا حالا نزديك به دويست نفر تلفات دادهايم و البته اگر قرار بود كه طول ميكشيد اما اين را هم بدانند اين مردمي كه مثل شما در سرما و گرما زحمت ميكشند براي اين است كه وطنشان آرام باشد و پيشرفت داشته باشد و ما بعد از قرنها ذلت وطن آزاده پيدا كنيم.
آخر چه مرزي در شما هست كه ميرويد از بعثيها و روسي و آمريكايي اسلحه مي گيريد و ميآييد روبروي برادران خودتان ميايستيد اگر ما دولتي بوديم كه حق كارگر را ميخورديم و ميخواستيم از اين مملكت يك چيزي اضافه ببريم، يك حرفي، ولي حالا يك وطني را آزاد كردهايم اين چه مرزي است بيايي با اسلحه بايستي مقابل من خوب بيا اسلحهات را بگذار زمين و بحث ميكنيم اگر راه حل تو بهتر بود آن را ميپذيريم اين را صد دفعه گفتهايم. اين راديو و اين تلويزيون بيا بحث آزاد بكنيم حتماً بايد با آر،پي،جي،هفت همديگر را داغان كنيم. ما تا حدي كه بتوانيم صلحطلب هستيم ولي وقتي يك شليك كردي ميآيم نزن و بار دوم ميگويم نزن اما سوم نميايستم تماشا كنم اگر يك شليك كردي با پنج شليك جواب تو را ميدهم و بعد كه جواب شد ديگر (نهنه من غريبم ندارد) خوب جنگ است و درآن حلوا كه خيرات نميكنند.
رييسجمهور در ادامه سخنانش اظهار داشت: من رفته بودم خوزستان كه كار اقتصاد آنجا را راه بيندازم اين بازيها را راه انداختند ما آنجا را ول كرديم آمديم بنابراين شما بخواهيد كه ما دوره مصدق را تكرار كنيم يعني طوري عمل كنيم كه آمريكا كودتا را راه بيندازد و بيايد برابر آن خود اين غيرممكن است، انشاالله، و ما زير بار نميرويم.
من اميد وارم اين گروههاي مسلح در هر كجا هستند دست بردارند و يك سال بگذرد تا ببينيم چه ميشود كجاي دنيا پس از انقلاب بهشت شده كه ما دومش باشيم اگر ديدند ما عمل نكرديم و نخواستيم و خورديم و برديم اسلحه بر روي ما بكشند آخر شماها امتحان نكرديد همين اول با كلاشينكف و  ژـ3 ميآيد جلو؟ چرا اين كار را ميكنيد ما خودمان را حكومت مردم زحمتكش ميدانيم و به خواست خدا و به همت شما جلو همه كساني كه از رژيم سابق مي خورند و حالا توطئه و تحريك ميكنند و بمب ميگذارند و هر كار كه بگوييد ميكنند خواهيم ايستاد. اين وطن را انشاءالله از اين مشكلات بيرون ميبريم و همه به هم در يك وطن آزاده به زندگي ادامه خواهيم داد(كيهان15/2/1359) 
نظر رييسجمهور درباره انتخابات،معرفي كابينه، شبكه بختيار و پايان جنگ در كردستان 
دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور كشورمان صبح امروز در گفتگوي اختصاصي در كيهان به پرسشهاي وي پاسخ گفت.
دكتر بنيصدر در پاسخ به اين پرسش كه آقاي دكتر حبيبي در گفتگويي بر ضرورت معرفي هر چه زودتر نخستوزير و هيات وزيران تا قبل از گشايش مجلس تاييد كردهاند شما در اين مورد چه نظري داريد.
گفت: به نظر من معرفي نخستوزير و هيات وزيران پيش از گشايش مجلس ضرورت دارد و در اين زمينه گفتگوهاي زيادي شده است.
رييسجمهور كشورمان سپس در پاسخ اين سوال محمود مجرت خبرنگار كيهان كه از آقايان فروهر و سحابي و حبيبي به عنوان نخستوزير نام برده ميشود در اين مورد چه نظري داريد.
گفت: بالاخره يك نفر عهدهدار نخستوزيري مملكت خواهد شد.
خبرنگار كيهان سوال كرد آيا عدهاي از وزرا و اعضاي شوراي انقلاب كه به مجلس راه يافتهاند در كابينه حضور خواهند داشت يا نه؟ 
رييسجمهور كشورمان در پاسخ اظهار داشت: احتمالاً عدهاي از وزرا و اعزاي فعلي شوراي انقلاب در كابينه مشغول كار خواهند شد.
دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر در پاسخ سوال ديگري در اين مورد كه آيا نظر رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران كسب شده است.
پاسخ داد: البته اين مساله با تصويب امام انجام خواهد گرفت.
دكتر بنيصدر در مورد اين سوال كه تركيب آينده دولت چگونه خواهد بود؟ و آيا از احزاب و گروههاي سياسي كسي در كابينه شركت خواهد كرد يا نه؟ 
پاسخ داد: منتظر هستيم تا اين كابينه تشكيل شود و اميدواريم تركيب كابينه به صورتي باشد كه نظر مردم و همه گروهها برآورده شود.
احتمال تعويق انتخابات
خبرنگار كيهان سوال كرد كه انتخابات مجلس چگونه بايد برگزار شود تا به صورتي منصوب باشد و تقلبي صورت نگيرد.
رييسجمهور كشورمان اظهار داشت: اولاً قرار بر اين بود كه مجلس تحت نظارت يك گروه هفت نفره باشد كه هماكنون مشغول بررسي نتايج دوره اول انتخابات است حالا معلوم نيست كه اين هيات ميتواند در مرحله دوم بتواند نظارت داشته باشد يا نه ديروز نامهاي نوشته بودند چون هيات مذكور هنوز كار بررسي مرحله اول را به پايان نرسانده است نميتوانند مرحله دوم را نظارت كند نظر من اين است كه مقداري صبر كنيم تا ببينيم كه آيا اين هيات ميتواند تا يك هفته ديگر نظرش را اعلام كند به جاي اين جمعه، جمعه آينده انتخابات ميشود تا انتخابات تحتنظر آنها انجام شود حالا نميدانم، ديشب قرار بود نظر آنها سوال شود كه حتماً امروز اعلام خواهد شد.
سوال شد كه نتيجه كار رسيدگي به تخلفات كه ميبايست قبل از انتخابات اعلام شود ولي هنوز اين كار انجام نشده علت چيست؟ و تاكنون اين كميسيون به چه نتاجي دست يافته است.
دكتر  بنيصدر تاييد كرد كه من اطلاعي ندارم كه كميسيون به چه نتايجي رسيده است ولي از قرار با جديت مشغول مطالعه نتايج انتخابات شهرهاي مختلف است.
دستگيري اعضاي شبكه بختيار
خبرنگار كيهان از دكتر بنيصدر سوال كرد كه چندي قبل از گفتگوي اقتصادي با كيهان صحبت از قشر شبكه بختيار در پاريس و تهران است كشف اين شبكه به كجا انجاميد و چند نفر در اين رابطه دستگير شدند و چرا نتيجه كشف اين شبكه با مردم در ميان گذاشته نميشود؟
رييسجمهوري گفت: چند تن از سران اين شبكه شناسايي شدند متاسفانه به لحاظ اينكه جهات اين مساله رعايت نشد به وسعت نتوانستند اعضاي شبكه را به دام بيندازند حالا مسوولين مشغول و به كار خودشان ادامه ميدهند.
سوال شد آيا اين درست است كه گروهي از شخصيتهاي حزبي در رابطه با توطئه بختيار تحت تعقيب هستند و دستگير شدهاند؟
دكتر بنيصدر در پاسخ اين سوال تنها گفت: من نميدانم و اظهار بياطلاعي كرد.
بنيصدر در پاسخ آخرين سوال خبرنگار درباره اينكه بالاخره مشكل كردستان به چه صورت بايد حل شود گفت: 
مشكل كردستان در اين است كه اين گروهها اسلحهها را زمين گذارند و با مردم راه بيايند. ملتي را نميشود برد آنجا و تسليم كومله كرد.
بنيصدر همچنين در پيامي به ملت اظهار داشت كه توصيه من اين است كه مردم با هوشياري راي بدهند و به كساني راي بدهند كه بنايشان بر راه بردن كشور است به طريق صحيح كه كشورها در مخاطرات داخلي و خارجي در نماند.(كيهان15/2/1359)
گزارش ديدار رييسجمهور از اصفهان
بنيصدر: از ارتش جمهوري اسلامي خيانت نخواهيد ديد. 
پاسداران انقلاب،سينههاي خود را آماده آماج گلولههاي دشمن كردهاند اما سرهاي آنان در برابر دشمن خم نخواهد شد.
ما شهادت برادران خود را در انگلستان مي پذيريم اما تسليم خواسته هاي دشمن نخواهيم شد. 
از همه كارگران،دهقانان و زحمتكشان ميخواهم مرا حمايت كنند.
اصفهان-خبرنگار كيهان: ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور كشورمان پريروز وارد اصفهان شد و مورد استقبال قرار گرفت رييسجمهور ساعت 15/11 دقيقه در حالتي كه دها هزار تن از كارگران و گروههاي مختلف مردم از او استقبال ميكردند به ميدان امام وارد شد و طي مراسمي كه به مناسبت روز جهاني كارگر ترتيب يافته بود شركت كرد و سخناني ايراد داشت بنيصدر ضمن فرستادن درود به شهداي راه آزادي و كارگران ايران و جهان گفت: اين روز، روزي است كه سلطهگران آمريكايي كارگران آمريكايي را كشتند و روزي است كه انسان در خور اين عنوان روز همبستگي اعلام كرده است، انساني كه كار ميكند.
بنيصدر افزود: يكي از مسايل مهم امروز كشور ما مساله توطئه گستردهاي است كه آمريكا و ايادي او در ايران چيده بودند وقتي من به خوزستان ميرفتم گمان نميرفت كه دشمنان استقلال و موجوديت مستقل ما چنين خواب آشفتهاي را براي وطن ما ديده باشند در خوزستان اطلاعاتي رسيد كه يك توطئه وسيع براي از بين بردن حكومت چيدهاند وقتي به تهران بازگشتم اطلاعات بيشتري از ابعاد اين توطئه بر ما معلوم شد ما با سرعت وارد عمل شديم و با كمك و ياري دانشجويان مسلمان خصوصاً مردم مانع از توطئه شدند سربازان و پاسداران دلير ما توطئه كردستان را با جانبازي شهامت و شجاعت بينظيرشان در هم شكستند پس از آن كه ما به خواست خدا و همكاري مردم آرامش را حفظ كرديم عناصري از توطئهگران دستگير شدند دو روز پيش فرستاده ياسر عرفات پيش من آمد  و اطلاعاتي آورد كه با اطلاعاتي كه ما در كشور به دست آورديم سازگاري داشت و حكايت از اين ميكرد كه آمريكا ميخواهد به توطئههاي نظامي خويش در ايران ادامه دهد و منطقه آزادي در ايران براي ايادي خود به وجود آورد و در اين قسمت منطقه عملياتي ترور و وحشت را در شهرهاي مختلف كشور هدايت بكند اين برنامه را رها نكردهاند و ميخواهند در روزها و هفتههاي آينده در ايران اجرا كنند اما حضور اين جمعيت انبود در اين ميدان و تمام مردم در ميدانهاي كشور خود گوياي پاسخ توطئه آنهاست. بايد بگويم كه حافظ امنيت خود مردمند و اين ملت است كه ميتواند امنيت خود را حفظ كند اين احساسات شورانگيز و اين اجتماع بيمانند به آنها بايد درس عبرتي بدهد مردم ما ميدانند كه در روزهاي سختي كه دشمني براي آنها به وجود ميآورند بايد انجام امور بيشتر باشد و رهبري كشور در سازمانهاي مسلح و امنيتي خود حاكميت وسيع پيدا كند تا اين نيروها از يك رهبري قوي پيروي كنند تمام توطئهاي دشمن در هم شكستند.
حمله به پادگانها 
بنيصدر خطاب به خواهران و برادران كرد افزود: پريشب به من مراجعه كردند و اعلاميه از حزب دمكرات كردستان انتشار دادند. كه ما آتشبس را اعلام ميكنيم و 6 ماده را ميخواهيم. من گفتم با آنها صحبت بشود و اطمينانها و تضمينها گرفته شود به فاصله يك ساعت از دو سو به پادگان ارتش در بانه حمله آورد و معلوم شد يا پيروي وجود ندارد و يا قصد فريب بوده. البته سربازان و افسران و پاسداران و همه كساني كه به خاطر وحدت كشورشان در كردستان ميجنگيدند، فريب نخوردند و فريب نميخورند آنها با استواري و قاطعيت عمل ميكنند ما از روي اعلاميهها اخبار و اطلاعاتي كه خود دشمنان موجوديت ما انتشار ميكردند فهميديم كه آنها قصد توطئه دارند. ما استوار ايستاديم و اين توطئه را بر هم زديم و اميدواريم كه مردم كردستان كه 15 ماه از اين توطئه و حاكميت اين گروهها ميگذرد و در اين مدت مجال ندادهاند كه درآنخطه اراده مردم حكومت كند و مردم آن سامان آب خوش از گلو فرو ببرند اينك در سايه امنيت بتوانند به آمال و آرزوهايشان برسند و ببينند كه حكومت ما حكومت اسلامي است و به عهد خود وفا ميكند.
برادران كرد من بدانيد كه من هيچ قصد سويي نداريم شما در گذشته تاريخي تحت فشار و انواع ظلمها بوديد. اميدواريم كه اين فشارها پايان پذيرد و ما بتوانيم به جراحات شما مرهم بگذاريم.
دردهاي شما را درمان كنيم و ساير فقر و ناامني را برطرف سازيم و شما بتوانيد با انتخابات آزاد نمايندگان خود را انتخاب كنيد. كردستان مركز توطئه بر ضد جمهوري اسلامي نشد و اميدواريم مردم آنجا در كنار هم در سراسر ايران بايستند و از جمهوري اسلامي دفاع كنند.
توطئههاي نظامي آمريكا
آقاي بنيصدر به توطئههاي نظامي آمريكا اشاره كرد و افزود: آنچه ارتش و نيروهاي مسلح و پاسداران ما را ضعف كرده بود سوءظن و بياعتمادي بود ما با دارو و درمان اعتماد روحي ارتش را دگرگون كرديم ارتشي كه انسجام خود را از دست داده بود دوباره انسجام خود را به دست آورد. يقين داريم كه امروز افراد نيروهاي مسلح ميدانند كه به وعده خود عمل ميكنيم و با تجديد سازمان ارتشي، ارتش توانا براي دفاع از همه نهادهاي كشور به وجود ميآوريم.
شما خواهران و برادران من مطمئن باشيد كه بيدار و مراقب هستيم شما از ارتش جمهوري اسلامي خيانت نخواهيد ديد شما مطمئن باشيد كه پاسداران انقلاب سينههاي خود را آماده آماج گلولهاي دشمن كردهاند اما سرهاي آنان در برابر دشمن خم نخواهد شد بنابراين هيچ علامتي از سوءظن اظهار نكنيد به فرزدان دلير اسلام و چه در خوزستان و بلوچستان و چه در ساير نقاط مملكت كه آماده در هم شكستن توطئههاي آمريكا هستند اعتماد كنيد و دلهاي آنان را براي دفاع از ميهن قوي نگه داريد.
برادران و خواهران ايادي دشمن در سفارت ما در انگلستان 20 نفر را به گروگان گرفتهاند و تهديد كردهاند اگر ما 91 توطئهگر را آزاد نكنيم آنها سفارت ما را منفجر خواهند كرد بايد بگويم اين ملت بهاي سنگيني داده و هيچ مسالهاي در اراده ما تاثير نميگذارد. بنابراين ما آمادهايم شهادت برادران خود را در انگلسستان بپذيريم ولي تسليم آنان نخواهيم شد.
بنيصدر خطاب به كارگران اظهار داشت: امروز ايران به بازوان تواناي شما نيازمند است در كارخانهها و مزرعهها اين بازوان توانا بايد توطئه اقتصادي دشمن را در هم بشكند. كارگران عزيز امروز استقرار ايران به نيروهاي كار و بازوان توانا شما بسته است توليد را افزايش دهيد و هرگونه مشكلي را از پيش پاي توليد برداريد.
بنيصدر افزود: من امروز به اصفهان كه شهر سنت كارگري است آمدهام تا احترام عميق خود و دولت جمهوري اسلامي را به كارگران كشور اظهار كنم و بگويم كه من خود را رييسجمهور همه كارگران و دهقانان و زحمتكشان ميدانم و از آنها بخواهم كه مرا حمايت كنند و بگذارند كه تاريخ شهادت دهد كه اين جمهوري، جمهوري زحمتكشان است.امروز ارتش 20 ميليوني بايد به يك دست اسلحه و به يك دست داس و ابزار كار در دست گيرد تا ايران به پيروزي برسد.
بنيصدر اضافه كرد من مسووليت خطير اداره رهبري كشور را تحت زعامت امام امت در اين لحظات خطير بر عهده گرفتهام و با قاطعيت هر جا هر توطئهاي را بر ضد جمهوري اسلامي در هم ميشكنم و مطمئنم كه از من حمايت ميكنيد. اين احساسات و اراده استوار شما به ما اميد ميدهد. سختيها را تحمل بكينم و ايران را به سوي پيروزي رهنمون سازيم.
سخنان رييسجمهور در ميان ابراز احساسات شديد مردم اصفهان پايان يافت در اين مراسم از سوي انجمن اسلامي كار گران اصفهان قطعنامهاي در 18 ماده قرائت شد. در بخشي از اين قطعنامه به گروههاي توطئهگر و ضدانقلاب كه در كشور در تخريب و آشوب پيشگام هستند اخطار شده است كه طبقه كارگر هرگز اجازه نخواهد داد تحت پوشش از كارگران كارگاهها و كارخانهها را به اعتصاب بكشاند و طبقه كارگر را دوباره زير يوغ نظام سرمايهداري و نظام شاهنشاهي برگرداند.  
گزارش خبرنگار كيهان از اصفهان حاكيست كه مسايل و مشكلات استان اصفهان با حضور رييسجمهور در جلسهاي كه در باشگاه افسران ترتيب يافت مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه دكتر صلواتي نماينده اصفهان در مجلس شوراي ملي به تشكيل شوراهاي همياري در اصفهان اشاره كرد و آن را شهر شوراها خواند و گفت تاكنون 200 شورا در محلات مختلف اصفهان تشكيل شده است.
برابر گزارش خبرنگار كيهان پس از ورود رييسجمهور به باشگاه افسران وي مدتي با آيتالله خادمي رييس حوزه علميه اصفهان گفتگو كرد. بر اساس همين گزارش دكتر بنيصدر از اردوگاه معلودين عراقي در اصفهان نيز ديدار كرد و براي آنها سخناني ايراد داشت رييسجمهور همچنين از مركز توپخانه و موشكهاي اصفهان نيز ديدار كرد و سربازان و پرسنل اين مركز مشكلات خود را با او در ميان گذاشت.(كيهان20/2/1359) 
ماموريت ابوشريف از سوي رييس جمهوري در سنندج
دكتر ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري اسلامي ايران ديروز به ابوشريف ماموريت داد به سنندج رفته بر امور جاري اين شهر نظارت داشته باشد. متن حكم ماموريت، به اين شرح است: 
بسمه تعالي
به برادر ابوشريف ماموريت داده ميشود بعنوان نماينده رييس جمهوري در سنندج، ناظر بر امور زير باشد:
1- هماهنگي كامل ميان نيروهاي مسلح از لحاظ طرح عمليات و اجراي دقيق و قاطع آنها. 2- رفع فوري كمبودها از لحاظ مهمات و مواد غذائي به وقوف رهنمود قرآن. 3- جلوگيري از اينكه زشتي عمل عناصر ضد انقلاب موجب عصبانيت و اعمال خشونت آميز بشود. 4- كمك به مردم بي پناه در هر چه بدان نياز دارند تا بلكه پس از استقرار نظم، دولت بتواند با پاسخ به توقعات مردم خود را به خواهران وبرادران كرد، از زبان خودشان معرفي كند. رييس جمهوري و فرمانده كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران دكتر ابوالحسن بني صدر. (اطلاعات22/2/1359)
فروهر مأمور اجراي طرح 6 مادهاي در كردستان شد.
دكتر ابوالحسن بني صدر، رييس جمهوري كشورمان در گفتگوئي با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ضمن تشريح پيروزي اخير پاسداران و ارتش در سنندج و چگونگي تجاوز نظامي آمريكا به ايران و همچنين مشكلات اقتصادي، روز جمعه را به عنوان روز شهداي كردستان اعلام كرد. رييس جمهوري درمورد پيروزي پاسداران ارتش در سنندج و نقش مردم كردستان در آن گفت: «من گمان ميكنم پيروزي اساسي را خود مردم سنندج و كردستان بدست آوردهاند. وقتي آنها با وجود تجهيزات و سنگر بنديهائي كه كرده بودند و اينكه شهر را به دژي تبديل كرده بودند، سقوط ميكند، اين را مي رساند كه مردم در اين تشخيص و انتخاب به اينجا رسيدهاند كه كساني كه خود را مدافع مردم ميدانند، دلي براي مردم نمي سوزانند و وقتي كار به اينجا رسيد، اينها مجبور ميشوند كه رها كنند و بروند، والا شهري كه ما با قاطعيت تمام گفته بوديم نبايد هيچ صدمه اساسي به آن بخورد، منهاي تمايل خود مردم، به اين زودي قابل آزاد شدن نبود و اكثريت قاطع مردم سنندج فهميدند كه اينها راست نميگويند چون كه ما آنجا قصد جنگ نداشتيم و خود اينها جنگ را تحميل كردند. البته امروز از خود امريكا به من تلفن كردند كه در آنجا قضيه از پرده بيرون افتاده و معلوم ميشود هليكوپترهاي آمريكائي مي آيند و براي كردها و جاهاي ديگر اسلحه مي آورند. اينها يك جنگي را تحميل كردند. گفتند يك كسي هم كه مسوول يك حزبي در شهر سقز است اعلاميه اي داده و به اين جنگ افروزان اعتراض كرده است. جنگي را تحميل كردهاند و ما به اين جنگ به هيچ وجه نه مايل بوديم و نه پيشگام و در اين جنگ هم ما اين روش كه آنها خيال ميكردند كه با عجله و شتاب، حتما مي زنيم و خراب ميكنيم و موجب كينه ميشود در پيش نگرفتيم و گفتيم كه شما حتي المقدور، رويه اي را در پيش بگيريد كه خرابي به حداقل برسد. البته نميشود در شهري كه تبديل به سنگر شده، هيچ خرابي نباشدو شما از بالاي شهر بمب نريزيد و توپ هم نزنيد بلكه دور شهر را بگيريد و تن به تن. البته تعداد شهداي ما بيشتر ميشود، ولي به مردم كمتر آسيب مي رسد و من روزها از اينكه ممكن است كه به زن و بچه مردم صدمه بخورد، رنج زياد بردم. حالا آن شهر آزاد شده و بايد قدر آزادي را بدانند و خودشان از آزادي خود دفاع كنند.
طرح 6 مادهاي
رييس جمهوري افزود:« من خود را داوطلب اين عنوان كردم براي سختي وضع و نه به لحاظ علاقه به اين عنوان. و زمان گفت كه حق با من بوده و در اين وضعيت سخت، انسان اگر در خودش صلاحيت ميداند، بايد خود را عرضه كند. ولي در همان وقت گفتم كه من راضي به تجزيه يك وجب و يك سرانگشت از خاك ايران و اينكه حاكميت دولت در آنجا نباشد نيستم و همينطور هم عمل كردم. هنوز مجلس كار خودش را شروع نكرده و بحمدالله ،ما در ناحيه تركمن صحرا و در ناحيه غرب كشور، خصوصاً استان كردستان به استقرار مجدد حاكميت دولت يا موفق شديم يا نزديك شديم و اميدواريم كه اين حاكميت را مستقر كنيم. آيا اين منافات دارد با خودمختاري به معناي اسلامي كلمه كه مردم هر محل، خودشان را تصدي كنند. به نظر ما نه اين منافات ندارد و شش مادهاي را كه پيشنهاد شده بود، با اصلاحات آن پذيرفتيم و آقاي فروهر را هم مسوول كرديم كه اين را تعقيب كند و شرايط اجراي آن را فراهم بياورد. مردم كردستان مي توانند مطمئن باشند كه ما به وعدههاي خودمان عمل خواهيم كرد. بودجه كلاني هم براي عمران آنجا گذاشتيم و عمران آنجا را هم اميدواريم بلافاصله از فردا يا پس فردا شروع كنيم و خرابيهائي اگر بار آمده است جبران ميكنيم و مسوولين دولت، در آنجا وظيفه دارند و بودجه هم براي جبران خرابيها دارند.خوشبختانه خرابيها طبق گزارشي كه امروز به من دادند، خيلي كمتر از آن است كه ابتدا حدس زده ميشد. پس آنچه كه مي ماند حسن نيت از ناحيه اين گروهها است كه براي خودشان حسن نيت قائل نيستند. از نظر علمي و واقعي، تضاد بدون مشاركت عامل خارجي در يك پديده بوجود نمي آيد، بنابراين دركردستان، اگر عامل خارجي دخالت نميكرد هيچ خوني از دماغي ريخته نميشد. پس اگر كساني در كردستان هستند كه ميخواهند عمل كنند، اينها به مردم دروغ ميگويند كه اگر بگويند دولت به مردم كردستان كمتر توجه داردو دل مي سوزانند تا دولت عراق يا غير عراق. پس اسلحهها را بگذارند زمين و بميان مردم بروندو تبليغ كنند، مردم به آنها راي بدهند و درحدي كه قانون معين ميكند اختيار كارها را در دست بگيرند».
طرح بستن مرز
رييس جمهوري افزود: ما يك طرحي براي بستن مرز بايد به اجرا بگذاريم. اين طرح تنظيم شده و ما منتظر بوديم كه در كردستان اينها بدانند كه ما با قاطعيت عمل ميكنيم و ما زير بار اينكه هر بازي كه آنها دلشان خواست دربياورند، نميرويم..» رييس جمهوري افزود: «در اينجا بايد از شهامت كارداني و سلحشوري سربازان، نظاميان و پاسداران و خود مردم كرد كه با دلاوري و شهامت و قاطعيت قابل تقديسي ايستادگي و مقاومت كردند و خيال مردم را آسوده كردند، سپاسگزاري كرد و اينطور نيست كه دولت ضعيف نيست بلكه ما ميخواستيم نشان بدهيم كه تمايل شديد داريم تا مسايل كشور از راه گفت و شنود و صلح و تفاهم حل بشود.از اينرو بايد از آنها صميمانه سپاسگزاري كرد و شهداي آنها، شهداي اسلام ايران هستند و من روز جمعه را روز شهداي كردستان اعلام ميكنم و از همه مردم از ائمه جماعت و امام جمعهها در همه شهرها دعوت ميكنم كه در اين روز از شهداي كردستان كه قرباني اين توطئهها شدهاند از كرد و غير كرد ارج بگذارند.
دخالت نظامي آمريكا
رييس جمهوري در مورد دخالت نظامي اخير آمريكا به ايران و اينكه مردم ناراحت هستند كه چرا ارتش نبايد از خودش آنقدر آگهي داشته باشد كه زودتر از اين مساله آگاهي پيدا كند و يا مبادا عواملي در ارتش هستند كه به طور زيرزميني با عوامل آمريكا همكاري ميكند گفت: «اينگونه وقايع اگر تنها در كشور ما روي ميداد ميگفتيم كه چرا ارتش و پاسداران و كميتهها و نيروهائي كه داريم چرا مطلع نشدند كه اين مساله واقع شده است. ناتوانيهاي بشري در مقابل تواناييهاي او دهها برابر است و ثانياً اين رادارها و غيره را كه ما ابتكار نكرديم و ارتش هم كه در زمان رژيم سابق سازمان داده شده و اينكه رادار كجا باشد، اينها را هم ما سازمان نداديم و اگر ما جاي آنها را هم عوض ميكرديم آنها ميدانستند كه از چه فاصلههايي عبور كنند و اگر كه جاي آنها را تغيير بدهيم، خودفريبي است. پس آنها مي توانستند از آن راه كويري در شوند و در آنجا بنشينند. چندين هيات هم بررسي كردهاند، گفتهاند كه غفلتهائي بوده است و مسوولي هم شنيده و گزارش كرده و متصدي در فرودگاه كرمان، دستگاه را خاموش كرده و در نتيجه به ما دير اطلاع رسيده است. بنابراين غفلت بوده ولي اينكه بگوييم دستهائي بوده كه اين چيزها را تدارك ميكرده است، صحيح نيست.در مورد بمباران هم بايد بگويم اگر شب مي آمدند و هليكوپترها را ميبردند شما چه ميگفتيد؟ حتماً ميگفتيد خود ما رفتيم و با آنها ساختيم. ولي ستاد ارتش اين بيم را داشت. درحاليكه فرمانده نيروه هوايي مخالف آن بود و بيم اين بود كه اگر آنها شب بعد از ساعت 12 كه ما توانائي براي مقابله، كم داريم، آنوقت نگراني مردم چند برابر بيشتر ميشد». رييس جمهوري افزود: «اينكه بگوييم آمريكائيها در ايران جاسوس ندارند،خودفريبي است. پس حتماً عناصر آنها اينجا و آنجا هست. رييس جمهوري افزود همين امروز صبح از آمريكا يك كسي كه به اطلاعاتي دست يافته بود، بمن تلفن كرد وگفت: كه 96 آمريكائي را اينها در مناطقي پياده كردهاند و قرار است تا دو هفته ديگر خرابكاريهائي بكنند و شلوغيهائي در شهرهاي ايران بوجود بياورند. دوهليكوپتر به بختياري آمده و براي كردها هم اسلحه آورده است و 19 ايراني كه سالها در آمريكا بودهاند، روانه ايران شدهاند، براي اجراي اين كار. اينها اطلاعات است و مقاماتي كه مسووليت امنيت كشور را دارند و حالا بايد از يك رهبري طبق موافقت امام پيروي بكنند، بايد دنبال آن بروند و آنرا پياده كرده و خنثي نمايند. البته ممكن است كه ما مقداري از آنها را نتوانيم خنثي كنيم، ولي معناي آن نيست كه ما دنبال آن نيستيم. اما اين را نميشود وسيله قرار داد و گفت كه كل ارتش مساوي است با جاسوس. نه، ارتش با فداكاري در كردستان ميجنگد و اگر كسي به وطن خودش علاقه نداشته باشد نمي جنگد و اين خود، محك صداقت او است و ما دليلي براي سلب اعتماد از ارتش نداريم بلكه دلائلي داريم براي اعتماد به ارتش.
تجديد سازمان ارتش
رييس جمهوري سپس به طرحهاي تجديد سازمان ارتش اشاره كرد و گفت: «سازمان ارتش، سازماني بود كه اگر در آنجا كسي در محلي قرار ميگرفت ميبايستي دستوري كه به او ميدادند اجرا ميكرد. وقتي اين سازمان بر هم خورد، دولت ،دولتي بود كه از حدود قانوني پا فراتر نگذاشت و اعتقاد افسر وسرباز و درجه دار به جمهوري اسلامي استوار شد. البته خطري نخواهد بود و ما بايد روي اين خط برويم و مردم نبايد به اين سوءظنها دامن بزنند و بايد افسران و سربازان و درجه داران را تشويق بكنند و ما با تجديد سازمان است كه درون را دگرگون ميكنيم و انشاءالله ارتشي بوجود مي آيد، چندين بار قويتر در خدمت هدفهاي مهمتر».
مسائل اقتصادي
رييس جمهوري در اين گفتگو، در زمينه مسائل اقتصادي جامعه و مساله مسكن و تورم و حل آنها گفت: «اقتصاد دو زمينه دارد: يكي استقلال از سلطه خارجي و اين مستلزم اين است كه انقلاب ما در جهتي حركت كند كه زمينه عمل و ابتكار دولت در داخل و خارج وسعت داشته باشد و اگر طوري عمل كنيد كه دستهاي شما بسته باشد طبيعتاً با مشكلات روبرو ميشويد و قسمت دوم مي رسد به حركت انداختن رونق اقتصادي براي اينكه مردم كار داشته باشند و فعاليت و توليد زياد شود. ما با همه اينكه گرفتار توطئههاي شبانه روزي هستيم و وقت كمي براي رسيدن به اين جنبه از زندگي مردم مي رسد، غافل هم نيستيم. يك كميته اقتصادي بحران درست كرديم كه مشغول كار است، تصميماتي ميگيرد و عمل ميكند. رونق اقتصادي شده، مي بينيد كه آنطور كه در روزهاي اول، هجوم براي بيكاري بود، حالا نيست و سيمان كمياب است. پس فعاليت وجود دارد و نه تنها كمبود توليد نيست بلكه افزايش توليد هم هست».(اطلاعات25/2/1359)
رييس جمهور در اجتماع نمازگزاران تبريز: خون شهداي كردستان به من فرمان ايستادگي ميدهد.
ما با كساني كه اسلحه به دست گرفتهاند مذاكره نميكنيم.
جمهوري اسلامي جمهوري زحمتكشان است.
تبريز- نمازجمعه ديروز با حضور دكتر بني صدر، رييس جمهوري و به امامت آيتاللهمدني و با شركت استاندار آذربايجان شرقي و فرمانده ژاندارمري كل كشور و صدها هزار نفر از مردم تبريز برگزار شد. رييس جمهوري ايران قبل از اقامه نماز جمعه كه در ميدان «امام خميني» تبريز برگزار شد، پيرامون سالروز هجرت معلم شهيد دكتر علي شريعتي سخنراني نمود و طي آن براي شادي روح آن مجاهد شهيد، يك دقيقه سكوت با قرائت حمد و سوره اعلام نمود.دكتر بني صدر سپس گفت: «آنچه به انسان حيات مي بخشد، بينش و تفكر است كه وقتي بر پايه اصول انسانيت و فعاليت و حركت انساني استوار باشد زندگي مي يابد، زندگي خاموش نيست، زندگي تن دادن به خواري و غفلت و استبداد نيست، آنچه امروز زندگي شريعتي را با زندگي شهيدان ما براي بقاي انقلاب و استقلال و اساس حاكميت ما بر خاك وخون مي غلطند گره مي زنند،آن شوري كه در عمل سرباز و پاسدار و ترك و كرد و فارس و عرب مادر مياميزد مگر نه اين است كه ما انقلاب كرديم كه به ترتيب ديگري زندگي كنيم، در برابري و برادري زندگي كنيم، در آزادي و استقلال و اسلام زندگي كنيم». دكتر بني صدر سپس به مسائل كردستان اشاره كرد و گفت: «انقلاب ما مرز تعصبها را شكست و با همه كوششي كه دشمنان ما بكار بردند، تا بگويند در كردستان، شيعه با سني مي جنگد، موفق نشدند، در كردستان، استقلال و آزادي و اسلام با كفر و وابستگي و استبداد روبرو شد و روبروست. امروز بمناسبت روز شهيدان، سربازان، افسران،پاسداران و كردهاي مسلمان كه قرباني ستمگران شدهاند، شريعتي در وجود آنها زنده ميشود و آنها در وجود ملت بزرگ ما زنده ميشوند، تا اين ملت برجاست شما سربازان و پاسداران، اي افسران كه در آنجا بدن تو را قطعه قطعه كردند و در برابر سگها انداختند، تو براي جمهوري و براي اين انقلاب «حر» ميشوي ودر ميدان شرف و افتخار ميميري و با چنان دلاوري مي ميري و مي پذيري كه روح تو آزاد بماند و تو با پايندگي ايران پايدار بماني.
فرمان پاكسازي بانه
سربازان دلير ما كه اينك در بانه مي جنگند، بشنوند كه فرمان من به آنها اين است كه با تمام قوا بجنگند تا پيروز شوند، شما بايد «بانه» را از وجود مفسدان پاك كنيد و فرمانده شما جز اين براي شما فرماني ندارد، همه پاسداران و سربازان و افسران در هر جايي كه ضد انقلاب و دشمنان استقلال ما به اسلحه دست بزنند، مؤظف هستند كه اين اسلحه را خاموش كنند. در سندي كه در يكي از مراكز جاسوسي بدست آمده نقشه دشمن براي بازگردانيدن اوضاع به سابق ديده شده سعي كنيد كه تجربههاي تلخ گذشته را تكرار نكنيد. آنهايي كه خود را صالح ميدانند، در اين جمهوري امكان آزادي بيان دارند و مي توانند در بحثهاي آزاد شركت كنند، راي بدهند و داوطلب شوند. اين جمهوري، جمهوري زحمتكشان است و دليلي نيست كه در برابر اين جمهوري با اسلحه بايستند. اين كار آنها نشان دهنده خدمت به دشمنان اين انقلاب است و اگر هم شما اين خواست ملت را نشنيديد، من با اطمينان تمام ميگويم كه ما بنا نداريم درسهاي گذشته را تكرار كنيم و اجازه دهيم چماقداران چپ و راست اقدامات گذشته را تكرار كنند. ما با قاطعيت تمام، پاسدار اين جمهوري خواهيم شد و چنانچه تا بحال نشان داديم حاكميت دولت جمهوري را در همه جاي كشور برقرار خواهيم كرد.
ابوجهلهاي زمان
دكتر بني صدر سپس به مساله اخلالگران اشاره كرد و گفت: «اگر حرف حساب داريد اين ميكروفون و راديو و تلويزيون و مطبوعات، بجاي اينكه برويد دروغ و تهمت بنويسيد و برچسب بزنيد و اسلحه بگيريد و توطئه كنيد، اگر راست ميگوئيد بيائيد بحث كنيم و اگر نيامديد بدانيد كه شما ابوجهلهاي زمان هستيد و ابوجهلهاي اين زمان، سرنوشتشان هم مرگ در قلمرو انديشه و فكر، و هم مرگ تن است». «دكتر بني صدر افزود:« ما براي بحث آمادهايم به شما گفتيم اگر چماق را زمين بگذاريد، از اين طرف كسي چماق برنخواهد داشت. خير اينها حزب اللهي هستند و شما هستيد كه چماق به دست مي آييد و اجتماعات ما را به هم مي زنيد، گفتيم اتاقهاي دانشگاه را از چماق، كي پر كرده بود؟ اين جوانهاي دختر و پسر غير كرد كه خيابانهاي سنندج را به سنگر تبديل كرده بودند و خانههاي مردم را به زور تصرف كرده و به سنگر تبديل كرده بودند، كار كه بود؟ وقتي ما آمديم و به شما گفتيم كه آمادهايم حق را بپذيريم، شما چه مانعي دارد كه اسلحه را بر زمين بگذاريد و در يك محيط آزاد و پاكي كه در دنيا بي نظير است، زندگي كنيد. شما بايد بدانيد، آن اربابان آمريكائي كه آن نقشهها را كشيدهاند، بدانند كه چپ تر از ما هيچكس در دنيا نيست، آن چپ واقعي ما هستيم كه مسلمانيم، راستها آنهايي هستند كه يا ازاين نظر از ابرقدرت فرمان مي برند و يا از آن ابرقدرت ديگر، مسلمانها كه ميخواهند نظام جهان نه شرقي باشد و نه غربي و نه زير سلطه ابرقدرت آمريكا اينها هستند كه در كردستان و در تمام ايران در توطئههاي عناصر شركت كردند و ميكنند.
وارث خون شهدا
رييس جمهوري اضافه كرد: «من نه تسليم ميشوم و نه عقب مي روم،ما پيروز خواهيم شد، شما كه ميخواهيد با شايعه سازي روحيه قوي نسل جوان را متزلزل كنيد، بدانيد كه ما وارث خون شهيداني هستيم و آن بدني كه در پادگان «بانه» روي زمين است به من فرمان مقاومت ميدهد و من در مقابل اين مسائل، چرا انقلابي نباشيم؟ و بدانيم كه آن سرباز و آن افسر براي موجوديت و استقلال ايران و استقرار حاكميت اين ملت جان بر كف پيش خواهد رفت. بنابراين، شمايي كه اسلحه بدست گرفتهايد، اين آخرين فرصت و آخرين اخطار است كه بايد بدانيد از اين پس به شما رحمي نخواهد شد و با قاطعيت شما را از پيش پاي جمهوري اسلامي بر خواهيم داشت. من به عنوان رييس جمهوري به شما ميگويم بايد در برابر همه توطئههايي كه بخواهد به هر صورتي، استقلال ما را به خطر بيندازد بايستيم، روش ما روش برادري، اخوت و سازندگي است، روش اسلامي و سازندگي و بردباري و تحمل است. به شما كه در كردستان اسلحه بدست گرفته ايد به محبت و دامن يك ملت انقلابي كه هيچ گناهي نكرده برگرديد، اين ملت، ملت با محبت و با عاطفه است، دستي كه اسلحه را بر زمين بگذارد و بسوي برادري رود، اين دست به گرمي فشرده خواهد شد و در سراسر ايران، سرود توحيد خواهيم خواند و با هم ايران را خواهيم ساخت. ما بايد در برابر اين توطئهها بايستيم و گرنه اگر شما پيروز شويد، اين توطئه گران و ابرقدرتها پيروز ميشوند».
مذاكره با افراد مسلح هرگز
دكتر بني صدر خطاب به كردها گفت:« ما ميخواهيم به شما پند و اندرز بدهيم و بگوئيم از شهدا شرم كنيد و از اين فرزندان و زنان و مردان كرد و غير كرد كه به خاك و خون ميافتند، شرم كنيدو از اين ملت انقلابي شرم كنيد. چرا روش برادري را كه روش اسلامي ما است و سنت فرهنگي ما است نمي پذيرد، چه كسي به شما گفته است وقتي اسلحه به دست گرفتيد ما تسليم ميشويم، هيچ چنين چيزي نيست، ما تا اسلحه به دست كسي است گفتگو نميكنيم و هيچ چيزي را نمي پذيريم. ما آنچه را كه اين ملت آذربايجان، كردستان، خوزستان، كرمان، خراسان، گيلان و مازندران ميخواهند، نمي توانيم نه بگوئيم زيرا منتخب اين ملت هستيم و چيزي را غير از اين كه اين ملت تصويب كند نميخواهيم و نمي توانيم بخواهيم.شما ببينيد در مدت 3 ماه با اين همه مشكلات و توطئهها، هم از نظر سياسي، به توسعه دامنه حاكميت دولت جمهوري اسلامي موفق شديم، ميگفتند كردستان از دست رفته است و ما ميگفتيم به مردم كردستان اعتماد داريم.برادران مسلمان كرد مادر آنجا استان خودشان را از دست زورگوها بدر خواهند آورد. گفتيم كه اقتصاد را مي توانيم براه بيندازيم و مي بينيد با وجود محاصره خارجي و توطئه داخلي، ما توانستيم كارها را راهاندازيم و اگر اين توطئه گران دست از كارهاي خود بردارند و محيط سياسي ايران آمادگي آنرا بدست آورد، ما مي توانيم نا برابريهاي غير قابل قبول را از بين ببريم و يك اقتصاد پيشرو و مستقلي بوجود بياوريم». دكتر بني صدر، رييس جمهوري ايران در پايان گفت: «با دوستي همه كار مي توان كرد اما آنهايي كه به راه دشمني بروند، جز نا كامي چيزي به دست نخواهند آورد و اراده ملت ايران استوار است و بخواست خدا در همه صحنهها پيروز خواهيم شد».(اطلاعات27/2/1359) 
طي سخناني در اهواز،رييسجمهور پرده از توطئههاي اخير در كشور برداشت. 
اهواز دكتر ابوالحسن بنيصدر روز گذنشته براي ايراد سخنراني در اجتماع نمازگزاران اهواز وارد اين شهر شد و طي يك ساعت سخنراني جرياناتي را كه موجب درگيريهاي خونين در كردستان و شهرهاي دانشگاهها شد، تشريح كرد و اين حوادث را توطئه ابرقدرتها در داخل كشور خواند.
دكتر بنيصدر در ابتداي سخنان خود با اشاره به مذاكرات خود با هيات نظامي از حزب دمكرات گفت وقتي قرار شد پاسداران انقلاب سنندج را تخليه كنند اين طور قرار شد كه باشگاه افسران و راديو و تلويزيون و فرودگاه سنندج به در خواست نمايندگان مردم از جانب قشون در دست گرفته شود و قرار شد هيچ نيروي مسلحي در شهر نباشد اما در همان روز كه سپاه پاسداران شهر سنندج را ترك گفت گروههاي مسلح به شهر آمدند و شهر را اشغال كردند. آقاي بنيصدر ضمن اشاره به ابراز تمايل حزب دمكرات به مذاكرات و گفتگو و طرح 6 مادهاي اضافه كرد پس ازآن كه اصلاحات در 6 اصل پيشنهادي انجام گرفت و منآن را پذيرفتم، بعد گفتند كه گروه كومله اين 6 اصل را قبول ندارد و جواب دادند، پس خود بين خودتان مشكلاتتان را حل كنيد تا معلوم شود آنچه ميشود حرف نيست. بعد از اين قضايا جنايات تهديدآميز رژيم صدامحسين در عراق و قيافه تهديدآميزي كه او در مرزها گرفت، حمله اين گرروههاي مصلح در دره قاسملو پيش آمد در آنوقت آقاي كرماني پيش من آمد  و گفت ميتواند مشكل را از راه گفتگو حل كند. گفتم اين كار را بكند اما معلوم شد كه نه براي كمك به رژيم بعث عراق لازم ديدند پاسگاههاي ژاندارمري و ارتش ما حمله كنند اين است كه ارتش وارد عمل شد و آندره را طي كرد و با اين كه ميتوانست شهر اشنويه را تصرف كند ما محض اين كه معتقد بوديم استفاده از زور آخرين كاري است بايد كرد وقتي راههاي ديگر به كلي بسته باشد و ازآنجا كه اعتقاد راسخ داريم كه خود مردم هستند كه بايد سايه شوم اين گروههاي مسلح را از سر خود كوتاه كنند گفتم اين كار را نكنند. آنوقت كه من راهي اهواز بودم در كرمانشاه فرمانده لشكر گفت يك واحد ارتش در محاصره اين گروههاي مسلح است و قرار شد از راه گفتگو بلكه اين گروههاي مسلح را بر سر عقل بياورد وقتي به اهواز آمدم شب دوم اقامت در اين شهر از تهران به من تلفن كردند كه حزب دمكرات كردستان اعلاميه داده است كه آماده است در كنار ارتش ايران از مرزهاي كشور دفاع كند و خوب است به مناسبت اين تلگرام شما يك تشكري از رفتار آنان بكنيد، كه جواب دادم در موقع مقتضي اين كار را خواهم كرد. تا اين كه به من خبر دادند مساله به موضوعي در دانشگاهها پيش خواهد آمد  و من به تهران مراجعت كردم و پس از آن كه صبح جمعه تصميم شوراي انقلاب به اتفاق اتخاذ شد و مورد تاييد ما نيز قرار گرفت و اعلاميهاي صادر شد. انتظار داشتم كه روز شنبه آرامش در شهرهاي مختلف برقرار شود. در همان روز رييس ستاد ارتش نيز پيش من آمد و گفت جلو ورود ستون ارتش را به پادگان گرفتهاند و خوب است اخطاري به اين گروههاي مسلح بكنيد كه راه را باز كنند. پرسيده شد آيا راه ديگري به پادگان نيست؟ گفته شد: چرا اما بسيار پر خطر است و احتمال تلفات زياد است. من گفتم حالتي كه اينها به خود گرفتهاند و روحيه پرخاش و تجاوز كه پيدا كردهاند براي آن است كه زمينه خود شما را در افكار عمومي مردم كردستان از دست دادهاند و ميخواهند با ايجاد درگيري بلكه سلطه خود را در منطقه ادامه دهند و تا ممكن است از برخورد اجتناب كنند و فرماندهان نظامي نيز بر اين عقيده بودند و ميگفتند مردم سنندج در اكثريت قاطعي مخالف اين گروه هستند و اگر ما مجال زد و خورد به وجود نياوريم خود مردم شر گروهها را از سر خود كوتاه ميكنند كه قرار شد از راه خارج شهر به پادگان بروند تا هيچ بهانهاي نباشد و معلوم باشد ارتش قصد هيچ گونه درگيري را در منطقه ندارد آنها وقتي از بيرون شهر راه افتادند به طرف پادگان اين گروههاي مسلح راه را بر آنها بستند و به سوي آنها شليك كردند و فرمانده اين ستون شهيد شد كه اينها ناچار به فرودگاه بازگشتند و در بازگشت كاميونهاي مواد غذايي آنها به دست گروهها افتاد. با فرماندار سنندج تماس گرفته شده بود و او قول داده بود پس از مذاكره با گروهها خود پيشاپيش راه ميافتد و ستون را سالم به محل ارتش ميبرد اما روز بعد كه قرار بود اين كار را بكند عذر خواست و گفت ناتوان است ما پيدرپي تماس ميگرفتيم كه از برخورد اجتناب شود اما از اين قرار اين گروه كه از روز اول انقلاب نقش ستون پنجم ابرقدرتها را در ايران به عهده گرفته است نقشه وسيعي داشت درست در همان لحظات فرماندهان ارتش پيش من آمدند و گفتند خبر رسيده كه شايعه استعفاي شما در شهر پيچيده و گفتند در سنندج و اطراف آن شايعهاي كه كومله ميپراكنند اين است كه امام از دنيا رفته و رييسجمهور استعفا كرده و روحيه نظاميان ما بر اثر اين شايعه در حال سقوط است. در همان روز خبر رسيد كه اينها در همه جا به نيروهاي ارتش حمله آوردهاند.
آقاي بنيصدر گفت: حالا اگر دقت كنيد ميبينيد كه در همان روز در همه شهرهاي دانشگاههاي برخوردهاي خونين به وجود آمده و در همان روز كانون استادان مترقي دانشگاه شيراز اطلاعيهاي داد مبني بر اينكه دستگاه حاكم انحصارگر كه روز انحصارگران گذشته تاريخ را سفيد كرده است اينك با ارتش آريامهرياش در كار تهاجم ديگر به سرزمين قهرمانپرور كردستان است.
دكتر بنيصدر رييسجمهور كشورمان در ادامه تشريح جريانات يك هفته گذشته در دانشگاهها و در كردستان بار ديگر بر ضرورت اتحاد و همبستگي مردم براي مقابله با توطئه آمريكا و اياديش در داخل تاكيد كرد و اظهار اميدواري كرد كه با وحدت و يكپارچگي مردم دست توطئهگران هر چه زودتر از ايران كوتاه شود و كشور آرامش و ثبات لازم را براي پيشبرد اهداف انقلابي اسلام راستين بازيابد. متاسفانه به علت تراكم خبر نتوانستيم متن كامل سخنان رييسجمهور كشورمان را چاپ كنيم كه از ايشان و خوانندگان پوزش ميخواهيم.(كيهان28/2/1359) 
بني صدر در همدان
دكتر ابوالحسن بنيصدر رييسجمهور، به اتفاق اعضاي شوراي انقلاب و جمعي از وزيران در اجتماع گروه كثيري از مردم تهران كه در دانشگاه گرد آمده بودند حضور يافت. خطاب به ملت ايران، سخنان مهمي ايراد كرد. بنيصدر در اين اجتماع چنين گفت:
خواهران و برادران عزيز! درود به شما ملت مسلمان كه با اين سرعت بسيج شديد و اين اجتماع بزرگ تاريخي را تشكيل داديد. آنانقلاب بزرگ فرهنگي كه قرآن به انسان وعده ميدهد همين است كه حاكميت مردم جاي جاكميت طاغوتيان را بگيرد و امروز روز بزرگي در تاريخ ماست كه حاكميت شما از طريق شوراي انقلاب به كرسي مينشيند.
بنيصدر سپس به تجمع مردم و تصميم فداييان خلق كه ميخواستند جلو اجتماع مردم را بگيرند اشاره كرد و افزود: در حال حاضر و در اين روزها كه گفتگو بر ما گذشت دو موج در حال پيدايش بود. يكي موجي كه به خواست خدا و به اراده استوار شما پيروز شد يك موج ديگر كه ممكن بود به صورت آشوب نظامي كشور را در گام خود فرو برد آن توطئه كه چيده شده بود و احتمال وقوع داشت اين بود كه سرتاسر كشور را تعطيل و اغتشاش فرو برد اما هوشياري مردم ما و امام امت ما و رييسجمهور منتخب شما و شوراي انقلاب مورد تاييد شما موجب شد موج انقلاب فرهنگي در اصل اساسي خود پيروز شود آن اصل اساسي كه منظور انقلاب فرهنگي است و به صورتي است كه در قرآن  آمده است و خداوند ميفرمايد: ما چيزي را به قومي تغيير نميدهيم مگر اينكه آنها خودشان تغير بدهند. آن تغييري كه در ايران شد ما به صورت انقلاب فرهنگي دنبال ميكنيم مردم ما حاكم بر سرنوشت خويش شوند رهبري امرز ايران از انقلاب فرهنگي اين را فهميد كه در مزارع و كارخانجات و سازمانهاي اداري و در همه جاي كشور آهنگ شتاب گيرد كار و ابداع خلاقيت جايگزين آهنگ تخريب بشود آن موجي كه ما ميخواهيم برانگيزيم و بر خواست خدا اين روز تاريخي را ورود آن موج در مرحله عمل است اين است كه در همه جا آنهايي كه در كارخانهها اخلال ميكنند و آنهايي كه در كار نفت اخلال ميكنند و آنهايي كه در كردستان بر روي ملت ايستادهاند و آنهايي كه در خوزستان توطئه ميچينند و آنهايي كه ميخواهند روستاها و شهرها را تهديد كنند و به كام آشوب بكشند، بدانند هر جا بخواهند در برابر ملت بايستند و هر جا را بخواهند به تعطيل بكشند ملت در آنجا حاضر ميشود و حاكميت خود را از طريق دولت اعمال ميكند نشانه اين توطئه كه به خواست خدا و بر اثر استواري ما در تصميمي كه گرفته بوديم خنثي شد يكي اين بود كه از سه يا چهار روز با اين طرف در كردستان افراد مسلح غيرمسوول و مخالف حقوق انقلاب اسلامي ما در برابر ارتش و سپاه پاسداران كه براي دفاع از مرزها ميرفتند مشكلاتي ايجاد كردند و بر روي آنها آتش گشودند.
اصل انقلاب فرهنگي اين است كه اگر آنها هشدارهاي ما را جدي تلقي نكنند و به دشمني با ملتها ادامه دهند رييسجمهور اين مردم توانا است كه از 36 ميليون مردم ايران بخواهد در كردستان حاضر بشوند و از يكپارچگي و وحدت كشورشان دفاع كنند و به دشمنان داخلي و خارجي، آزادي و استقلال و حكومت اسلامي ايران بگويند كه توطئهگري ديگر كافي نيست كه اراده ملت را مهار كند.
برادران و خواهران امروز كه روز قطعيت يافتن استقلال حاكميت دولت مبعوث شماست اين روز عزيز را به شما مردم ايران تبريك ميگوييم و دولت انقلابي بداند كه با وجود اين حاكميت همهجانبه و يكپارچه و قاطعيت شما بايد در اجراي تصميمات هيچگونه ترديدي به خود راه ندهد و براي دولت ما مسوولان توليد چه در صنعت و چه در كشاورزي بداند كه تصميمات آنها بايد بيچون و چرا اجرا گردد.
دكتر بنيصدر در ادامه سخنان خود گفت: امروز روز ولادت حاكميت دولت است، دولتي كه متكي به راي مردم است.   
بنابراين وزيران و مسوولان حكومت در همه جا بدانند كه از اين پس دستوران آنها بدون چون و چرا اجرا شود و هر جا در هر كارخانه در هر مزرعه و در هر مدرسه و در هر كلاس كه اراده مردم تجلي نكند و به كار مشغول نشود ما مردم را به آنجا حاضر ميكنيم.
بنابراين حضور شما در اينجا خود بهترين دليلي است بر آنچه ميگوييم و عمل ميكنيم. اگر در كردستان يا در هر جاي ديگر ايران كساني بخواهند مسلحانه و يا غيرمسلحانه در برابر اراده ملت ما بايستند اين ملت به دعوت رييسجمهور منتخب خود به طرف كردستان خواهد رفت.
ارتشي كه در آنجا است و پاسداران غيور ما ارتش جمهوري اسلامي ما كه در آنجا در برابر گروههاي مسلح و آتش آنها است بدانند كه آنها در آنجا مصرف يك ملت در آن استان هستند، همه آنها كه به روي فرزندان ما آتش گشودند بدانند كه به روي ملت خود آتش گشودند و يقين بدانند ما آنهايي را كه به روي ملت آتش ميگشايند ببه سختي مجازات ميكنيم.
مساله دومي كه من ميخواستم براي شما توضح بدهم اين است كه امام در پيام نوروزي هم به انقلاب فرهنگي تاكيد فرمودند و هم به امنيت كشور و رييسجمهور را مسوول حفظ امنيت كشور كردند و امسال را سال امنيت عنوان دادند من به شما ميگويم كه در روزهاي كه گذشت خواب كشتار بيرحمانه خياباني را ديده بودند ولي بر اثر هوشياري دانشجويان مسلمان و همه مردم كشور ما اين توطئه خنثي شد و برخوردها و زدوخوردها به حداقل انجاميد. ديروز صبح دو نفر پيش من آمدند و گفتند ما ميدانيم كه آشوب به سود كشور نيست بنابراين آمادهايم كه ستادها را در دانشگاهها تخليه بكنيم فقط يك محلي در خارج دانشگاه داريم در خيابان 16 آذر كه اين محتاج طول زمان است من با وزير فرهنگ مشورت كردم و نظر او اين بود كه آن محل را قفل بكنند و بروند و روز بعد كه محل جديد پيدا كردند بيايند اساسيه خود را ببرند. قرار شد بر همين قرار با نماينده وزير فرهنگ ديدار بكنند اما تا بعدازظهر از اين نمايندگان خبري نشد و نه به سراغ وزير فرهنگ رفتند و نه به سراغ نماينده، او رفتند سرپرستهاي دانشگاه تهران كه تمام ديروز و ديشب تا منتها اخلاص كوشيدند تا برخوردها را به حداقل برسانند و من هم از كوشش آنها تقدير و ستايش ميكنم منتظر آنها بودم كه در ساعت 2 بعدازظهر به طرف ستاد آنها بروم و با آنها براي تحويل آن محل گفتگو كنم اما يك ربع به ساعت 2 بعدازظهر برابر آنچه آن سرپرستها ديشب در شوراي انقلاب به ما گفتند خود آنها مقدمه برخود را به وجود آوردند و به سراغ سرپرستها هم نرفتند و در نتيجه برخورد ديروز مسلماً و محققاً در مسووليت آنها است و ملت ما ديگر اجازه نخواهد داد كه اين گروههاي مسلح و غيرمسلح هر عمل كه ميخواهند در اين كشور بكنند و دولت مبعوث ملت ما را به هيچ بينگارند. امروز بايد همه آنها كه خواب اين را ميبينند كه از اين راه برهم زدن نظم و امنيت كشور و مختل كردن توليد و مختل كردن دانشگاهها و دولت را از پاي درآورند اينك بداند كه دولت استوارتر از هر وقت ديگر شده است و از اين پس به خواست خدا و با اراده استوار ملت در همه زمينهها با قاطعيت تمام عمل خواهد كرد و به هيچ كس و تحت هيچ عنواني اجازه نميدهد كه خود را جانشين دولت در تصميمگيري و اجراي تصميم بكند. مساله اين كه شما امروز در اين جا حاضريد، ميتوانيد شاهد باشيد كه چه به روزگار اين دانشگاه آوردند. هر جا را كه توانستند اموال اين خلق و كلاسهاي اين خلق و تاسيسات اين خلق را خراب كردند. همين بلندگو را كه تا اين زمان طول كشيد درست بشود خراب كردند. اگر آنها واقعاً ميخواستند دانشگاه باز بماند و به كار خود ادامه بدهد چرا اصرار داشتند اين دانشگاه را به سنگر تبديل كنند و سنگري در برابر مملكت و در برابر ملت ما و در برابر اراده ملت ما. اين سنگرهايي كه در برابر ملت ما ساخته بشود سنگرهاي شيطان تلقي ميكنيم و بدون ترحم آنها را در هم ميكوبيم يك مسالهاي است كه از كردستان به ما پيغام دادند كه شما گفتهايد 6 اصل پيشنهادي ما را با تغيراتي كه خود در آن دادهايد پذيرفتهايد كه ما هم همين را ميخواهيم پس بدهيد به دست ما چه فرقي ميكند؟ بله در حرف و بخش سخن اصل (اصل ما قال) است. ما نزاع نميكنيم، ببينيم كه حرف را چه كسي ميگويد، نگاه ميكنيم كه ببينيم محتواي اين حرف چيست درست است يا غلط. اما در مقام عمل و در مقام اجرا اصل (ما قال) اصل (من قال) است اگر  قرار بر اجرا و عمل باشد ميگذاريم ببينيم چه كسي است كه ميكند اين كه ببينيم شما اگر خواستيد برويد پيش هر كسي ميرويد نميرويد حرف درستي است ما نگاه نميكنيم ببينيم كسي ميگويد پزشك خوب است هر كس گفت پزشك خوب است ما قبول كنيم اما اگر خواستيم به طبيب و به پزشك مراجعه كنيم نزد هر كسي نميرويم پيشآن طبيبي ميرويم كه مردم ميگويند خوب معالجه ميكند. حالا هم ما آنشش اصل و انقلاب فرهنگي را قبول داريم شش اصلي كه درآناصلاحات صورت گرفته قبول داريم اما چه كسي اجرا كند اين را به دست كساني كه دستشان در دست بعث عراق است يا كساني كه دستشان در دست آمريكا است و سند ديروز روشن است كه اينها دستشان در دست آنها است به آنها نميدهيم آنها بايد اسلحه را زمين بگذارند. مردم كردستان بايد نمايندگان خود را در كمال آزادي انتخاب كنندآنوقت ما طبق همان قراري كه پذيرفتهايم عمل خواهيم كرد.
بنابراين (ما قال) و (من قال) هر دو هستند اين كه ما پذيرفتهايم كه نظام ارتش بايد دگرگون بشود اصل است (ما قال) را قبول داريم اما اينكه از مجرايي ملت همين شده است انجام بگيرد و هر روز گروهي افسر و يا غيرافسر بلند بشوند و بنشيند دور هم بگويند كه شما قبول كرديد نظام ارتش بايد عوض بشود پس ما داريم همين كار را ميكنيم ما را تاييد بكنيد ما نه تنها اينها را تاييد نميكنيم و به آنها ميگوييم شما جلوي انقلاب ايستادهايد.
اين اصل درست و خوب بايد از آن مجرايي كه از طريق ملت معين شده است انجام گيرد يعني واقعيت انقلاب همين است كه ملت در تصميمگيري به جاي خودكامگان حاكم به جاي شاه مخلوع و اربابان آمريكاي او بنشينند. مراد از  انقلاب بزرگ ماآن انقلاب عظيم فرهنگي و معنوي و ديني ما اين بود كه آزاده ملت ما بر سرنوشت خود حاكم بشود و هيچكس حق ندارد اين اراده را نه در يك اداره و نه در يك كارخانه و نه در هر يك مزرعه و نه در يك واحد ارتشي نه در يك كلاش ختشهدار كنند در همه جا اراده ملت ما بايد حاكم گردد معناي انقلاب فرهنگي همين استآنانقلاب فرهنگي كه ما در پيآنهستيم اين است كه در حال حاضر كه بر اثر يك اقتصاد مخربي كه رژيم سابق در كشور ما مصلحت كرده بود كار كشور به جايي رسيد كه امروز بودجه دولت او به جاي اين كه كارخانهها و مزرعهها به وجود بيايد در حسابهاي بانكي خارجي است.
امروز بودجه كشور ما در حسابهاي ما در بانكهاي خارجي قرار دارد انقلاب فرهنگي اين است كه ما ملت به 9 سوي مزارع و كارخانهها برويم و توليد را ده برابر كنيم و اين بودجه را به داخل  كشور بياوريم و اين توليد را اساس استقلال كشور بگردانيم.
برنامه فساد در ايران نچينند و گمان نبرند كه از راه توطئه و تحريم و محاصره اين ملت توانا به زانو در بيايد.ايران امروز به يك انقلاب فرهنگي اصيل واقعي احتياج دارد.
اصل اول، اين انقلاب اين است كه دولت منتخب شما نيروي اجراي ملت باشد و هيچ نيروي اجراي ديگري خارج از دولت به خود حق ندهد به نام ملت تصميم بگيرد و به اجرا درآورد.
اصل دوم، انقلاب فرهنگي اين است كه تمام جوانان و پيران و زنان و خورد و كلان مردم ما بتوانند هر چه بيشتر به توليد بپردازند.
اصل سوم، انقلاب فرهنگي اين است كه دانشگاههاي ما كه فرهنگ تخريب داشتند امروز فرهنگ توليد مغزي و فرهنگ توليد پيدا كنند.
دكتر بنيصدر در پايان سخنان خود گفت:اجتماعاتي امروز در همه شهرهاي كشور بر قرار است  كه در اين اجتماعات از تصميم شوراي انقلاب شد اين تصميم، تصميم ملت ايران، تصميم امام امت و تصميم رييسجمهور و تصميم شوراي انقلاب است و همه دانشجويان بايد اين تصميم را محترم بشمارند و عينا اجرا كنند.
از امروز دانشگاه باز ميشود در محيط دانشگاه نبايد برخورد باشد بايد افتتاح دانشگاه را محترم بشمارند. هيچ كس حق ندارد در محيط دانشگاه و خارج آنبه هيچ عنواني برخورد به وجود بياورد و كساني كه برخورد به وجود آورد، شما پاسداران عزيز كه تمام ديروز و تمام ديشب با منتهاي فداكاري و صبر انقلابي و شكيبايي سخت درخورستايش مراقبت كنيد تا برخوردها را به حداقل برسانيد و خنثي گرداند توطئه كشتار خياباني را از اين پس ما ميرويم هركس به هر عنوان ولو به نام اسلام و به نام امام و به نام شوراي انقلاب و يا رييسجمهور با چوب و چماق و يا غيرچوب و چماق خواست برخورد ايجاد كند شما موظفيد آنها را توقيف كنيد.(كيهان27/2/1359)
سخنان رييس جمهور در نماز جمعه تبريز:
ما تا زمانيكه اسلحه در دست كسي هست گفتگو نمي كنيم.
سربازان و افسران در هر جايي كه ضد انقلاب و دشمنان اسلام ما به اسلحه دست بزنند موظفاند كه اين اسلحه را خاموش بكنند.
چپتر از شيعه هيچكس در دنيا نيست،آن چپ واقعي كه ما هستيم و مسلمانيم،راستها آنهايي هستند كه يا از اين ابرقدرت فرمان ميبرند يا از آن ابر قدرت.
ديروز نماز جمعه در تبريز با حضور دكتر ابوالحسن بنيصدر رياستجمهوري ايران و به امامت حضرت آيتالله مدني و با شركت مهندس نورالدين غروي استاندار آذربايجان شرقي و تيمسار ظهيرنژاد فرمانده ژاندارمري كل كشور و بيش از صدهزار نفر از مردم تبريز در ميدان امام خميني برگزار شد.. در اين مراسم قبل از اقامه نماز جمعه مهندس غروي نماينده آذربايجان شرقي طي سخناني مقدم رياست جمهوري ايران را گرامي داشت و ضمن اشاره به سالروز هجرت معلم شهيد دكتر علي شريعتي به روان اين شادروان درود فرستاد.
بنيصدر سپس به مسايل كردستان اشاره كرد و اظهار داشت انقلاب ما مرز تعصبها را شكست و با همه كوششي كه دشمنان ما به كار بردند تا بگويند در كردستان شيعه با سني ميجنگد موفق نشدند. در كردستان استقلال و آزادي و اسلام با كفر و وابستگي و استبداد روبرو شد و روبرو است. امروز به مناسبت روز شهيدان، سربازان، افسران، پاسداران، كردهاي مسلمان كه قرباني ستمگران شدهاند شريعتي در وجود آنها زنده ميِشود و آنها در وجود ملت بزرگ ما زنده ميشوند. تا اين ملت برجاست شما سربازان، پاسداران و افسران كه در آنجا بدن تو را قطعهقطعه كردند و در برابر سگها انداختند و براي جمهوري و براي اين انقلاب «حر» شدو من تو را براي حضور اين ملت به درجه سرتيپي مفتخر ميكنم، اما اين افتخار كم است براي كسي كه حر ميشود و در ميدان شرف و افتخاريميميرد و با چنان دلاوري ميميرد و ميپذيرد كه روح او آزاد بماند و روح او با پايندگي ايران پايدار بماند .
بنيصدر گفت: جنايتهايي كه شده و ميشود خود بيان ميكند كه ما برحقيم و انقلاب ما برحق است. ما در كردستان از لحظه اول پيروزي انقلاب نه بنا داشتيم و نه داريم كه خون برادر كردي بريزد و هيچ جاي ايران تسليم توطئهگران بشويم و به توطئه گران اجازه دهيم براي موجوديت انقلاب  كه بهترين فرزندان ما براي آن شهيد شدهاند و بهترين قشرها براي پيروزي آن كوشش كردهاند اين بهترينها را از دست بدهيم. براي اينكه مشتي توطئهگران بر ما لبخند تمسخر بزنندو با تبليغات قلابيشان بر ما بخندند.
شما بايد بانه را از وجود مفسدان پاك كنيد و فرمانده شما جز اين به شما فرماني ندارد. همه پاسداران، سربازان و افسران در هر جايي كه ضد انقلاب و دشمنان استقلال ما به اسلحه دست بزنند موظفاند كه اين اسلحه را خاموش كنند. ما به دشمنان ميگوييم كه اسلحه را بر زمين بگذارند در سندي كه در يكي از مراكز جاسوسي بدست آمده ميگويد: يكي از بندهاي نقشه اين است كه ماركسيستها را خميني ميكشدو اين كار پر دردسر را او براي ما انجام ميدهداز انقلاب مشروطه تا امروز همواره دشمنان ما شما را (ماركسيستها) را بر ضد ملت به كار بردهاند و هدف نقشه دشمن براي بازگردانيدن اوضاع ميباشد.
رييسجمهوري گفت: سعي كنيد كه تجربههاي تلخ گذشته را تكرار نكنيد آنهايي كه خود را صالح ميدانند در اين جمهوري امكان آزادي بسيار دارندو ميتوانند در بحثهاي آزاد شركت كنند راي بدهند و داوطلب شوند. اين جمهوري جمهوري زحمتكشان استو دليلي نيست كه در برابر اين جمهوري با اسلحه بايستند. اين كار آنها نشاندهنده خدمت به دشمنان اين انقلاب و و موجوديت كشور ماست  كاري كه در گذشته به سقوط انقلابها و دولتهاي انقلابي ما انجاميده است نكنيد و اگر هم شما اين خواست ملت را نشنيديد من با اطمينان تمام ميگويم كه ما بنا نداريم درسهاي گذشته را تكرار كنم و اجازه دهيم چماقداران چپ و راستموجوديت ما را از بين ببرند. ملت، انقلاب كرده است و ما نيز با قاطعيت تمام پاسدار اين جمهوري خواهيم شدو چنانچه تا به حال نشان داديم حاكميت دولت جمهوري را در همه جاي كشور برقرار خواهيم كرد همهي آنهايي كه در برابر حاكميت دولت ايستادهاند و مانع استقرار اين جمهوري شدهاند بشوند كه ما هم قانون اساسي را اجرا ميكنيمو هم به آنچه كه امام و ملت ما در جريان انقلاب بيان كردهاندو پذيرفتهاند عمل ميكنيمو ميخواهيم آنهايي كه مسلحانه در برابر اين ملت ايستادهانداسلحه را بر زمين بگذارندو بر اين دولت گردن نهندو ما تا استقلال كامل حاكميت دولت به فرزندان اين ملت فرمان داديم و اين فرمان هنوز به قوت خود باقي است و آنها به پاكسازي ادامه خواهند داد.
بنيصدر سپس خطاب به اخلالگران گفت: اگر حرف حساب داريد اين ميكروفون و راديو تلويزيون و مطبوعات به جاي اينكه، برويد دروغ و تهمت بنويسيد وبر چسب بزنيد و اسلحه بگيريد و توطئه كنيد اگر راست ميگوييد بياييد بحث كنيم و اگر نيامديد بدانيد كه شما ابوجهلهاي اين زمان سرنوشتشان هم مرگ در قلمرو انديشه و فكر و مرگ تن است. 
بني صدر  در ادامه سخنانش گفت ما براي بحث آمادهايم بشما گفتم اگر شما چما قرا بر زمين بگذاريد از اين طرف كسي چماق بر نخواهد داشت خير اينها حزب اللهي هستند اينها هستند كه چماق به دست ميآيند و اجتماع ما را بر هم مي ريزند گفتم اتاق هاي دانشگاه را كي از چماق پر كرده بود اين جوانهاي غير كرد دختروپسر خيابان هاي سنند جرا به سنگر تبديل كرده اند و خانها هاي مرد مرا به زور تصرف كردهاند كار كي بود وقتي ما آمديم به شما گفتيم  كه آمده ايم حق را بپذيريم شما چه مانعي دارد اسلحه را بر زمين بگذاريد و در يك محيط آزاد و پاكي كه در دنيا بي نظير است زندگي كنيد بني صدر سپس به توطئه گري هاي امريكا اشاره كرد و گفت شمتا بايد آن را بدانيد آن اربابان امريكاي آن نقشه ها را كه كشيده اند بداندكه چپ تر ازشيعه هيچ كس در دنيا نيست. آن چپ واقعي كسي نيست آن چپ واقعي كه ما هستيم ومسلمانيم راستها آنهايي هستند كه يا از اين ابر قدرت ديگر مسلمانها كه مي خواند نظام جهان نه شرقي باشد نه غربي نه زير سلطه ابر قدرت  روس برود و نه زير سلطه ابر قدرت امريكايي اينها هستند كه در كردستان و در تمام نقاط ايران در توطئه هاي عناصر شركت كرده اند وميكنند. بني صدر گفت : ما نه تسليم مي شويم نه عقب مي رويم ما پيروز خواهيم شد شما كه ميخواهيد با شايعه سازي روحيه قوي نسل جوان رامتزلزل كنيد بدانيدكه ما وارث خون شهدايي هستيم و آن بدني كه در پادگان بانه بر زمين افتاده است و به من فرمان مقاومت ميدهد و من در مقابل اين مسائل چرا انقلابي نباشم و بدانيدكه آن سرباز براي موجوديت و استقلال ايران وحاكميت اين ملت جان بر كف پيش خواهد رفت. بنابراين شماييد كه اسلحه بر دست گرفته ايد اين آخرين فرصت وآخرين اخطار است كه بايد بداني دكه از اين پس به شما رحمي نخواهد شد و با قاطعيت شما را از پيش پاي  جمهوري اسلام بر خواهيم داشت من به عنوان رييس جمهوري به شما خواهم گفت بايد در برابر همه توطئه هائيكه بخواهد بهر صورتي استقلال ما را به خطر بيندازد بايستيم. روش ما روش برادري اخوت و سازندگي است روش بردباري و تحمل است به شما كه در كردستان اسلحه به دست مي گرفته ايد محبت و دامن يك ملت انقلابي كه هيچ هيچ گناهي نكرده بر گرديده اين ملت ملت لبا محبت و عاطفه اي است دستي كه اسلحه را بر گرديده اين ملت ملت با محبت و با عاطفه اي است دستي كه اسلحه را بر زمين بگذارد و به سوي برادري روداين دست بهگرمي فشرده خواهد شد و در سراسر ايران سرود توحيد را خواهيم خواند و با هم ايران را خواهيم ساخت ما بايد در برابر اين توطئه ها بايستيم وگر نه اگر شما پيروز شويد آن توطئه گران و ابر قدرتها پيروز ميشوند.        
از شهدا شرم كنيد
 بني صدر خطاب به كردها گفت: ما مي خواهيم به شما پندو اندرزبدهيم كه ازشهدا شرم كنيد و از اين ملت انقلابي شرم كنيد چرا روش برادري را كه روش اسلامي ماست و سنت فرهنگي ما نمي پذيرد چه كسي به شما گفته است وقتي اسلحه بر دست گرفتيد ما تسليم شويم هيچ چنين چيزي نيست ما تا اسلحه به دست كسي باشد گفتگو نمي كنيم و هيچ چيزي را نمي پذيريم ما انچه را كه اين ملت آذربايجان، كردستان ، كرمان ، خوزستان، خراسان گيلان و مازندران ميخواهند نمي توانيم نه بگوييم.
 زيرا منتخب اين ملت هستيم و چيزي را غير از اين ملت تصويب كنند نمي خواهيم و نمي توانيم و نمي توانيم بخواهيم. دكتر بني صدر در قسمت ديگر سخنان خود خطاب به كساني كه در كردستان آتش افروزي مي كنند به شما مي گوييم دست از برادر كشي برداريد واگر دست برداشتند تمام اين ملت در كردستان و در همه جاب ا آخرين نفر خواهد جنگيد وي سپس گفت پيام من به شهيدان به برادر شريعتي و برادر پاسدار سرباز و افسر در كردستان اين است كه قامت استوار داريم كه چون اين قامت استوار متكي استب ستون انديشه و استقامت شما براي اين جمهوري و براي اين وطن شهيد شديد ما در برابر هيچ قدرت شيطاني داخلي و خارجي خم نخواهيم شد و اگر گروهي بخواهند از روي زور خود را بر اين ملت تحميل كنند تسليم نخواهيم شدو به هيچ فردي اجازه نخواهيم داد بساط استبداد را در اين كشور از نو بگسترد. رييس جمهور گفت: ما مي گوييم بياييد واقعا ازروي عقيده عمل كنيد و عقيد ه را وسيله بدترين زورگويي ها نكنيد ما مي توانيم محيط سازنده اي را به وجود بياوريم ما آمادگي داريم به آنان بگوييم كه بياييد مجالس بحث باد صاحب عقايد گوناگوني را تشكيل بدهيم به شرط آنكه آنها دست از روش هاي تخريب بردارند  و نتايج اين شورو بحث را بپذيرند و به اراده اين ملت احترام بگذارند تا محيط سياست كشور ها راست برگردد تا ما به راه شهيدان  ادامه بدهيم  و ايران را آمادهي سازندگي كنيم . شما ببينيد در مدت سه ما هبا اين همه مشكلات و توطئهها هم از نظر سياسي به توسعه دامنه حمايت جمهوري موفق شديم ميگفتند كردستان از دست رفته است. ما ميگفتيم به مردم كردستان اعتماد داريم. برادران مسلمان كرد ما در آنجا استان خودشان را از دست زورگويان به در خواهند آورد. گفتيم اقتصاد را ميتوانيم راه بياندازيم و ميبينيد با وجود محاصرهي خارجي و توطئهي داخل ما توانيستيم كارها را راهبياندازيم و نه اين توطئهگرها دست از كارهاي خود بردارند محيط سياسي ايران آمادگي خود بردارند و محيط سياسي ايران آمادگي آن را به دست اورد. ما ميتوانيم تا برابريهاي غيرقابل قبول را از بين ببريم و سيك اقتصاد پيشرو و مستقلي به وجود بياوريم وقتي ارتش، سپاه پاسدارن، ژاندارمري و شهرباني و همهي فرزندان مسلح ما آمادهي جهاد و شهادتاند. ما ميتوانيم دشمن را نابود كنيم و در اين جا مردم با تكبير و الله اكبر و درود بر خميني، سلام بر بنيصدر سخنان رييسجمهور را تاييد كردند و بنيصدر افزود: با دوستي همهكار ميتوان كرد اما آنهايي كه براي دشمنيميروند و ارادهي ملت ايران استوار است و به خواست خدا ما د همهي صحنهها پيروز خواهيم شد. پيروز باد انقلاب بزرگ ما و پيروز باشيد انشاءالله.
سپس امام جمعهي تبريز نيز در خطبههاي نماز خود به سالروز شهادت دكتر علي شريعتي معلم شهيد و مسايل مختلف روز اشاره كرد و از اينكه رييسجمهوري دعوت مردم آذربايجان را پذيرفته و به اين خطبه تشريف آوردهاند تشكر كنم.(كيهان27/2/1359)
بني صدر در اجتماع مردم بوشهر و بندر عباس:با نيروي مردم توطئهها را خنثي ميكنيم.
دكتر بني صدر رييس جمهوري ايران بمنظور بازديد از يگانهاي نظامي، بررسي نيازها و مسائل مناطق جنوبي كشور، وارد شهرهاي بندر عباس و بوشهر شد. دكتر بني صدر ديروز در اجتماع مردم بندر بوشهر، ضمن اخطار شديد به گروههاي مسلح در كردستان، اعلام كرد كه دولت هيچگاه با اين گروهها حاضر به مذكره نيست، مگر آنكه سلاحهاي خود را زمين بگذارند. رييس جمهور ايران گفت: «بخواست خدا حاكميت دولت در همه جاي ايران، در حال تحكيم است و ملت ايران، هيچگاه اجازه نميدهد گروهي ناآگاه يا فريب خورده بيگانگان با سلاحهايي كه در دست دارند، هر كاري دلشان خواست در نقطه اي از كشورمان انجام دهند. همه بايد بدانند عليرغم اينكه من با جنگ و برادر كشي و خشونت مخالفم، ولي نبايد تصوركنند كه در برابر توطئه گران قاطعيت بخرج نميدهم و حقوق مردم محروم اجتماع را ناديده ميگيرم».
وضع بودجه
دكتر بني صدر سپس به تشريح فعاليتهاي اقتصادي و بودجه كشور پرداخت و گفت: «ما كار بودجه را تمام كردهايم، اما از يك نظر، بودجه فوق العاده وضع غم انگيزي دارد زيرا بودجه اي است كه در حقيقت، همه آن كسر است، اما همچنانكه ملت ما هيچ نداشت و رژيم سابق را سرنگون كرد و همچنانكه در چند ماه اخير مردم ما شد و شعور انقلابي خود را نشان دادندودهقانان ما تلاش كردند  امسال كشور ما از خريد گندم بي نياز است. اگر ما بخواهيم خريدهايي از خارج بكنيم، اين به لحاظ احتياط از نظر محاسبه اقتصادي است و گرنه محصول كشاورزي ما كفايت ميكند».
بازديد از بندرعباس
رييس جمهوري ايران ساعت 20و30 دقيقه ديروز از بوشهر وارد بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار هرمزگان و ديگر مقامات و مردم بندرعباس قرار گرفت. دكتر بني صدر سپس مستقيماً از فرودگاه عازم استاديوم ورزشي بندرعباس شد و در اجتماع مردم اين شهر شركت كرد. دكتر بني صدر در اين اجتماع طي سخناني به تشريح انقلاب اسلامي ايران پرداخت و ضمن محكوم كردن اعمال توطئه گران خارجي و عوامل داخلي آنان، گفت:«كليه توطئههايي را كه عليه جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد،با قاطعيت خنثي خواهد كرد. دكتر بني صدر بار ديگر وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح و سپاهان انقلاب را تاييد كرد و گفت: «افراد معدودي كه در پادگانها نغمه ناساز آغاز كردهاند، اگر آگاهي كامل نيابند و به ملت نپيوندندباخودملت طرف خواهندبود».(اطلاعات30/2/1359)
وزير بهداري و بهزيستي و نخست وزيري،مامور تأمين نيازمنديهاي مردم كردستان شدند.
"دكتر زرگر" وزير بهداري و بهزيستي، ديروز با آقاي ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري ديدار و گفتگو كرد. در پايان اين ملاقات، وزير بهداري و بهزيستي در گفتگوئي با خبرنگاران گفت:«در اين ديدار، دو مسأله مورد بحث قرار گرفت. يكي مجتمعهاي آموزشي پزشكي در ارتباط با طرح تربيت پزشك و نيروي فساد ميشود كه اين مطلب، مورد تائيد آقاي رييس جمهور بود و ايشان همچنين نحوه همكاري بين وزارت بهداري و مؤسسات آموزشي وزارت علوم را مورد تائيد قرار دادند و بودجه و امكانات لازم كه مورد درخواست وزارت بهداري است، مورد موافقت ايشان قرار گرفت و قرار است در شوراي انقلاب مطرح شود». وزير بهداري افزود: «در اين ملاقات، مسأله ديگري كه مطرح شد، اعزام اكيپهاي بهداشتي و درماني به سنندج بود كه روز جمعه از نزديك مورد بازديد من و معاونين وزارت بهداري قرار گرفت و نيازمنديهاي آنها از نزديك بررسي شد. آقاي رييس جمهوري اظهار اميدواري كردند با همكاري نخست وزيري و وزارت بهداري، بتوانند درجهت درمان و بهداشت برادران كرد در سنندج و سپس در سراسر كردستان، اقدامات لازم را هر چه زودتر بمرحله اجرا بگذارد». وزير بهداري افزود: «در ديداري كه روز جمعه از سنندج داشتيم، فهرستي از نيازمنديهاي بهداشتي و درماني آنها تهيه شد و اكيپهائي از تهران ، اصفهان و كرمانشاه و همراه با معاون طرح و برنامه وزارت بهداري به اين منطقه اعزام شدند كه سرگرم درمان و مداواي مردم هستند و براي استقرار اين كار و تكميل اين امور، يك اكيپ ديگر امروز (ديروز) اعزام شده و اكيپهاي ديگري نيز بعداً به منطقه كردستان اعزام خواهد شد.(اطلاعات3/3/1359)
كودتاي نظامي نيست، كودتاي شايعه پراكني و تحريك است.
دكتر ابوالحسن بني صدر رييسجمهور ديشب در يك مصاحبه راديو ـ تلويزيوني دربارهي اوضاع مختلف مملكتي از جمله اوضاع كردستان، دانشگاهها و مسكن مطالبي بيان داشت.
رييسجمهور در مورد كردستان گفت: «ما در كردستان، جنگ نظامي نميكنيم كه بزنيم و خراب كنيم، بلكه كوشش ميكنيم گروههاي مسلحي ر اكه ميخواهند اين كشور را به صورتي درارند كه هر كس در هر گوشهاي با اسلحه اعمال قدرت كند و عملاً حاكميت دولت مركزي غير ممكن شود، مهار كنيم. چنانچه در سنندج طولاني شد، خرابي هم بارآمدو اگر ميخواست سريع شود، شهري باقي نميماند». 
همينطور در بانه؟ پادگان را محاصره كرده بودند و همان وقتيكه صحبت از آتش بس كردند، از اين طرف اعلام آتش بس ميكردند و از سوي ديگر به پادگان بانه حمله ميكردند و اسنادي كه بدست آمده نشان ميدهد كه اينها خواب تصرف پادگانها را ميديدند». 
رييسجمهوري تأكيد كرد كه اين اسناد، توسط ابوشريف و سر تيپ فلاحي منتشر خواهد شد و حالا اين گروهها كه اقدامات را واجب ميشمردند حالا در صحت روشهاي خود ترديد دارند و اين ترديد، از نظر من قدمي است مطلوب و اميدوارم عقل و منطق بيشتر، آنها را هدايت كند و انشاءالله راه به اسلام ببرند و كشور ما از هر جهت الگو شود. آنچه از سنجش افكار در سنندج به دست آمده اين است كه كردهاي  منطقه امنيت ميخواهند و بهبود وضع اقتصادي. من فكر ميكنم كه در جاهاي ديگر مردم اين دو مساله را بخواهند و اين امنيت بدست نميآيد مگر آنكه نظم و قاعده در كشور به وخود بيايد.
رييسجمهوري در بارةروشهاي بعد از انقلاب گفت: «ما در اين 15 ماه، در بسياري جاها يك روش بكار برديم كه نتيجة نامطلوب دادهاست، مثلاً يك شيوهاي اتخاذ كرديم براي حل مسايل عقيدتي كه چماق بازي از هر طرف باشد كه همين ديروز در چندين شهر اين چماق بازي بكار برده شد، مجاهد خلق است مياييم در تلويزيون بحث ميكنيم مردم هم ميشنوند، يا آنها راست ميگويند يا ما راست ميگوييمفدايي خلق است بيايد بحث كنيم. با چماق غير از اينكه ما كمك كنيم به رشد اينها كاري از پيش نميبريم براي آنكه محيط آماده نميشود كه درآن حرف حساب گفت و شنود منطقي باشد».
«الان دامنة عمل و فعاليت و نبرد اين گروهها بيشتر از اول انقلاب شده است و اگر ما روش صحيح بكار ميبرديم، آنها جذب اسلام شده بودند».
«آنهايي كه حسن نيت دارند، با آنها كه سوء نيت ندارند، كاري نداريم». بني صدر سپس با تشريح روش گفت: «گمان ميكنم اگر اين روشها را كنار بگذارند، امنيت را بهتر بشود برقرار كرد و خودم متعهدم كه اين مسووليتي كه بعهدة من گذاشته شد انجام بدهم به شرطي كه اين آقايان، در كار من دخالت نكنند و به شرطي كه از اين لحظه، هر كس چماق به كاربرد من بتوانم او را مجازات كنم. مثلاً در مورد مدارس و دانشگاهها گرايش مطلوبي نبوده، نامطلوب بوده، پس روشي كه ما در اينجا بكار برديم نادرست بوده. راجع به مسكن وضعيت بهتر نشده بدتر شده پس روشي كه آنجا بكار برديم غلط بوده، چندين مقام ميخواهند به اينكار بپردازند، هيچ هماهنگي و تمركزي در كارنيست». دكتر بني صدر آنگاه دربارة روشهايي كه در مورد امنيت بكار برده شد، گفت: «ما بايد برويم بيشتر دنبال روشهاي پيشگيري و ممانعت از وقوع جرم، و اين امكان را داريم به شرط اينكه طرز فكر ما عوض شود. گمان ميكنم مساله اقتصاد و قيمتها را بشود حل كرد، بدون اينكه ما بجاي اينكه علت ها را از بين ببريم به معلول بپردازيم و با خشونت بخواهيم مشكل را حل كنيم. به هر حال من گمان ميكنم قاطعيت محتاج قاتليت نيست».
در مورد گران فروشي و تورم، رييسجمهور گفت: «به مردم بايد حقيقت را گفت، اول چيزي كه براي پايين آوردن قيمتها لازم است امنيت است. شيوة مجازات، يك اثرات موقتي دارد ولي احساس وخود امنيت را از بين ميبرد، جامعه حس نميكند كه در امنيت است، وقتي اين حس وخود نداشت، شما چند محتكر را از بين ببريد، احتكار پخش ميشود. در جامعه بايد عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را كه شناخته شده است از بين برد و شرط بزرگ اين است كه جامعه بايد احساس امنيت كند. براي اينكاربايد نهادهاي قانوني برقرار شود». در مورد مالكيت خصوصي، بني صدر گفت: «مساله ما اين نيست كه تمام ويلاها را تصاحب كنيم و يا يك مستكبر برود و يك مستضعف جاي او بنشيند، او هم ميشود مستكبر، نه، تكليف اينكار را قانون بايد معين كند. پس بايد به جامعه حقيقت را گفت».
رييسجمهوري در مورد علل گراني اظهار داشت:
«اينها كه به اسم خودي جو را نامساعد و بيثبات نگه ميدارند، يكي از مهمترين عوامل گراني هستند. من از روز اول داد ميزنم كه اين آقايان لطف فرموده به اسلام و كشورشان رحم كرده دست از اينكارها بردارند، اين غير از تشويق تمايلات فاشيستي، هيچ اثري به وخود نميآورد. ما يك كشوري هستيم مريض، 55 سال، يك رژيمي فساد كرده در اين كشور، شما ميخواهيد با يك عمل انقلابي، همهياين آثار از بين برود. از بين كه نميرود هيچ بدتر ميشود».
رييسجمهور در مورد اعمال روشهاي قاطع خشونت انگيز با اشاره به جامعههاي ديكتاتوري جهان گفت:
«بدترين و خطرناكترين نوع ديكتاتوري، ديكتاتوري محبوب است و جامعهاي كه ديكتاتوري مطلوب بطلبد، بيمار است وما با اين طرز تفكر، جامعه را بيمار ميكنيم، دعوا بر سر اين بود كه ما ديكتاتور نداشته باشيم، خود مردم باشند، رشد كنند و استعدادهاي خود را در مجاري قانون بكار بيندازند، انقلابي بودن و نبودن در محتواي قانون است نه درقانون نداشتن».(اطلاعات12/3/1359)
بني صدر: دشمن ميخواهد اقتصاد ما را متلاشي كند.
«شب پنجشنبه گذشته دكتر ابوالحسن بني صدر رييسجمهوري، طي يك سخنراني در مسجد «خندق آباد»، مسايل و مشكلات كشور را براي مردم جنوب تهران تشريح كرد.
بنا بگزارش خبرنگارخبرگزاري پارس، رييسجمهوري، هنگام ورود به اين محل، بگرمي از سوي مردم مورد استقبال قرار گرفت، قبل از سخنان رييسجمهوري، آياتي از قرآن مجيد قرائت شد و سپس يكي از اعضاي گروه توحيدي الله اكبر، طي سخناني از رييسجمهوري خواست تا مشكلات و مسايل را با مردم در ميان گذاشته و كساني را كه مانع كار او ميشوند و باعث هرج و مرج در دستگاههاي دولتي و غيره ميشوند، به مردم معرفي كند. وي اعلام كرد كه اين گروه حاضر است تا دربارة علل و عوامل بيكاري و مشكلات ناشي از آن، تحقيقات لازم را به عمل آورد و گزارش آنرا تقديم رييسجمهوري كند.
پس از آن رييسجمهوري طي سخناني با تأكيد بر اين نكته كه عنوان رياست جمهوري، هيچ تغييري در شخصيت آدمي كه براساس عقيده ميخواهد عمل بكند، بوخود نميآورند، گفت:
«ميان مشكلاتي كه ما با آنها روبرو هستيم يك مشكل بوده و هست كه به نظر من مهمتر از مشكلات ديگر شد.
وقتي كه من رييسجمهور شدم هنوز شرايط مساعد استقرار نظم و امنيت در بخشهاي مهمي از كشور فراهم نبود، بنابراين من گفتم ميان مشكلاتي كه هست، آنچه ما ميتوانيم جلو بيندازيم مشكل بيكاري و گراني است. اما اين گروههاي مسلح، اينطور به فكرشان رسيد كه اين دولت هنوز قوت نگرفته وبهتر است آنها ضربههاي خودشان را وارد كنند».
رييسجمهوري سپس با اشاره به عمليات گروههاي مسلح در گنبد و كردستان و ايستادگي دولت در مقابل آنها و با تأكيد بر اين نكته كه ارادةالهي بر استواري اين جمهوري است، گفت:
«گروهها نميبايد خود حمله ميكردند و مقدمات اضمحلال خودشان را فراهم كنند. خودشان مقدمه كار را فراهم آوردند وما ايستادگي كرديم، و استقامت نموديم و قاطعيت به معناي صحيح كلمه به كار برديم و بحمدالله مشكل آنجا حل شد و حاكميت دولت مستقر شد. حالا ما بايد عمران و آبادي كنيم و به مردم آنجا بگوييم كه ما راستگو هستيم و آنها راستگو نبودند».
رييسجمهوري افزود:
« تا بانه از محاصره خارج بشود، 40 روزي طول كشيد و امروز من به شما ميتوانم مژده بدهم روزيكه رييسجمهور شدم معاون استانداري گفت: كردستان را از دست رفته بپنداريد و من امروز ميتوانم مژده بدهم كه كردستان به وطن بازگشت، درست كه ما شهداي فرااني داديم ولي خواستيم به خواهران و برادران كرد خود بگوييم ما ترجيح داديم شهادت سربازان و پاسداران و افسران را بر خرابي شهرها و روستاهاي شما. چون آنجا شهرها و روستاهاي خود ما هست، ما با هم برادريم و يكسان هستيم آنها كه آمدند ما را از هم جدا كنند، بنايشان بر فساد بود.
در آذربايجان غربي، ژاندارمري به خوبي عمل كرده است و خوب پيشرفت كرده است و من در حضور شما از كادر ژاندارمري و فرماندهان آنها قدر داني ميكنم و اميدوارم در هفته آينده، شما با خوشحالي بشنويد قطار ما به تركيه ميرود و ميآيد.
رييسجمهور به برقراري نظم و امنيت در مناطق كردستان و خوزستان اشاره كردو اظهار اميدواري نمود كه تا يك هفتة ديگر، مهاباد نيز از گروههاي مسلح پاك شود و امنيت در سرتاسر كردستان حكمفرما شود.
رييسجمهور افزود:
«اميدوارم به محض اينكه گروههاي مسلح ببينند كه ايستادگي آنها در برابر يك حكومتي است كه رييسجمهور و مردم آن، روابط صميمانه و مخلصانه دارند (مقاومت در برابر اين حكومت كه متكي است به خواست الهي و داراي امامي است با آن خلوص و استقامت)، بيفايده است اسلحهها را زمين بگذارند. آنها اگر در برابر ارادة ملت مطيع شوند، كوچك نميشوند بلكه كوچك هستند وقتي در مقابل ارادة ملت ميايستند.»(اطلاعات17/3/1359)
بنيصدر: اگر ماديت غربي را از بين نبريم كشور دچار هرج و مرج ميشود.
دكتر ابوالحسن بنيصدر رييس جمهوري به دعوت ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در جمع گروه كثيري از پرسنل ستاد مشترك ارتش شركت كرد و طي يك سخنراني نقش يك ارتش جمهوري اسلامي ايران را در برخورد با مسايل تشريح كرد و تاكيد نمود كه در ارتش بايد به محتويات ارزش والايي داد. آقاي بنيصدر در مورد فعاليتهاي اقتصادي گفت: لازمهي فعاليت اقتصادي و برنامهريزي در اقتصاد كشور اطمينان از نظام حقوقي در آيندهي دور و نزديك ميباشد و اين فعاليت تابع يك جو اجتماعي ـ قانوني ـ فرهنگي و معنوي است و تاييد كرد كه اگر انسان مطمئن باشد نظام حقوقي كشور تا ده سال ديگر تغيير اساسي نخواهد كرد ميتواند برنامهي كار و فعاليت اقتصادي خود را بر اساس ثبات وضعيت حقوقي تا ده سال تنظيم كند.
رييسجمهوري خاطر نشان كرد كه علت اينكه حوزهي بزرگ اسلامي ما متلاشي شد و از بين رفت بدين خاطر بود كه اين حوزه مركز فعالهايي داشت كه ايران بود و فعاليت اقتصادي حوزهي اسلامي و مركزش در ايران بود وقتي اين مركز مورد هجومهاي پياپي قرار گرفت. سرمايهها قسمتي به قاهره و قسمتي به هند گريخت و وقتي مركزيت قاهره مورد هجوم قرار گرف به اروپا انتقال يافت. پس اگر ما يك جامعهاي داشته باشيم كه در آن جامه زبان معنويت كه زبان بازگش از ماديت به فراخناي معنوي در رابطهي انسان با خدا متزلزل شد و ما كوشيديم به هر ترتيب آن معنويت راهم مادي بكنيم و به اين ترتيب يك زبان مادي بر جو فرهنگي و سياسي ما حاكم شد. رييسجمهوري در مورد حل مسايل از طريق اعمال زور گفت: اگر در جامعهاي همهي مسايل بخواهد از طريق خشونت و اعمال زور و قدرت حل شود ارتش و نيروهاي مسلح موجود كفاف نخواهد كرد و بايد به كم و كيف آن اضافه كرده و روز به روز جو خشونت و قهر را در جامعه افزايش بدهيم و چنان نيروهاي مسلحي با آن روحيه مادي تمايل بيمار گونهاي به اعمال زور در حل همهي مشكلات پيدا ميكند اين است كه در آموزش اسلامي براي يك سرباز خوب بايد نمرهي 90 ، براي آموزش معنوي و آموزش پرهيز از اعمال قوه جز در مواردي كه لازم باشد داد. و فقط 10 نمره به آموزش نظامي داد. رييسجمهوري افزود: هر انساني اگر بتواند ظلمي را بدون اعمال قوه به عدلي به در كند اين انسان معلم و روحاني است. اگر ما فرض كنيم كه بهترين ارتشها، ارتشهايي هستند كه ميتوانند بدون خونريزي دشمن را به راه درست هدايت كنند به اين نتيجه ميرسيم كه اگر آموزش معنوي آموزش همهجانبهاي ميشود افراد تنها براي اين تربيت نميشوند كه فنون اعمال قوه را بياموزند براي اين تربيت ميشوند كه مشكلات و موانع يك جامعه را با مسائل مادي و معنوي كه در دسترس است از پيش پا بر دارند چنين انساني كه اين جو جديد آموزشي را ميبيند انسان كاملي است انساني است از بعد معنوي او نيز مجال رشد پيدا كرده و اين بعد معنوي را جز در رابطه با خدا نميتوان رشد داد دكتر بني صدر سپس با اشاره به چند حديث اسلامي به ارزشها و آموزشهاي معنوي كه  رهبران صدر اسلام داشتند و اشاره كرد و افزود: ارتشهاي كه پيغمبر تشكيل داد و در هر جنگ پيروز مي شود يك ارتش معنوي بود من اميدوارم كه حضور نيروهاي مسلح  ما دركردستان از همين جهاد باشد و افسران ـ درجه داران ـ سربازان ـ پاسدارانـ و پيشمرگان مسلمان تمام آنهاي كه ميخواهند براي آنها آرمانهاي معنوي انسان كار مي كنند بدانند كه كار نظام گيري يك كار فوق العاده سنگيني است. در روح هر نظامي هيچگونه يأسي را پيدا نميكنند براي اينكه او بخاطر آرمان خودش مبارزه ميكند نظاميان به حكم اينكه وظيفهشان جانبازي است و به حكم اينكه ارتش اسلامي يك ارتش معنوي است براي ماديات نميشود جنگيد. شما نميجنگيد كه حكومت يك حاكم تحكيم بشود و نبايد بجنگيد شما نميجنگيد كه حكومت يك حاكم تحكيم بشود و نبايد بجنگيد. شما در اسلام ميحنگيد كه مقدمات رشد انسان فراهم بگردد و اين نبرد عزيز و معنوي  و وقتي كه شما بعد معنوي پيدا ميكنيد معلوم است كه يأس بيمعني خواهد شد خر چه كار مشكلتر، هيجان و كوشش بيشتر و در نتيجه رحمت خدا بيشتر خواهد شد اينچنين است كه ديد آدمي دگرگون ميشود. اگر موفق شويد به جامعهي خودمان اين ديد را بدهيم و مانع بشويم كه ماديت مخوف غربي بتواند فكر و ذهن ما را تسخير كند و همانطور كه ملاحظه ميشود گروهها و گرايشهايي به اسم اسلام معرف يك خشونت مادي كوري بگردد. البته كشور غربي ميشود. در خشونتهاي نافرجام، برخوردها ـ ضعف و بالاخره سقوط و اگر ما بتوانيم جو جامعهي خودمان را معنوي و اسلامي بكنيم، اولاً قدرت انجام برنامههاي رشد مستقيم را بسيار كوتاه كردهايم، ثانياً كار شما را بسيار سبك كردهايم براي اينكه در آن به بعد معنوي بسياري از برخوردها بي معني ميشود و راه حل مشكلات بيشتر ميرود. روي زمينهي معنوي كه همان بحث آزاد است و اگر كساني بخواهند كه با جنگ مسلحانه مانع پيشرفت جمهوري اسلامي بشوند آنوقت همه سرباز ميشويم و آن مانع را از سر راه برميداريم. گاهي اين احساس به آدمي دست ميدهد كه اينجا و آنجا نيز خدا نيز دارد مادي ميشود و در برخوردهاي مخرب و ويرانگر به صورت يك عامل مادي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و حال آنكه ما بايد همه اين ماديگري فرسايشدهنده، به خدا پناه ببريم بلكه كشور بعد از قرنها معنويت نويي پيدا كرده و در پرتو اين معنويت، ارتش ما همه، مردم بشوند و شما وظيفه پيدا ميكنيد در آموزش دادن همه مردم براي اينكه وظيفهي بزرگ است.
دكتر بنيصدر افزود: من از خداوند بزرگ براي شما آرزوي توفيق نه در نتيجه ادامه آنچه گذشته است حال است بلكه در ايجاد جو جديدي ميكنم. بدون جو جديد و بدون جمع شدن چهار اصلي كه در آغاز انتخابات رياست جمهوري به آنها اشاره كرده است و آنها عبارت است از: هماهنگي بعد معنوي ـ امنيت ـ رشد اقتصادي و هماهنگي و تفاهم اجتماعي نخواهيم داشت. نخواهيم توانست از بحرانهاي موجود كه نتيجه قرنها محروميت است رو سفيد درآييم. در دنياي جديد اگر نخواهيم سرعت عملي خود را چندبرابر كنيم قطعاً چه بخواهيم و چه نخواهيم زير سلطه غرب خواهيم رفت و براي فرار از اين مهلكه بايستي با استعانت از معنويت اسلام علم را به استخدام معنويت درآوريم زيرا كه هيچ آرماني زيباتر و گستردهتر از آرمان بازگشت به خدا نيست. سرباز خدا بودن شأن و مرتبطي دارد كه هيچ مانعي در اين جهان مانع رشدش نخواهد شد. امام صادق گفته است: مرگ پايان زندگي نيست بلكه تحولي است در زندگي و معناي انالله و انااليه راجعون همين است. آنهايي كه از خدايند بعد معنوي دارد به خدا بازميگردند يعني اينكه رشدشان پايان ندارد و من براي شما اين رشد را آرزو ميكنم تا جو تفاهم و سالم و پيشروي به وجود بياوريد براي بنيانگذاري ايراني قوي در اسلامي آزاد.(كيهان22/3/1359)
اطلاعات:بني صدر وارد شيراز شد.
شيراز: رييس جمهور ابوالحسن بني صدر كه با هواپيماي اختصاصي وارد شيراز شد، در فرودگاه از سوي آيت الله رباني شيرازي،استاندار فارس و جمعي از مسوولين لشكري و كشوري و طبقات مختلف مردم مورد استقبال قرارگرفت و در ورزشگاه حافظيه شيراز، در اجتماع مردم، پيش از خوانده شدن خطبههاي نماز جمعه طي سخناني گفت: «شيراز محل معنويت ايران است و اگر شما نخواهيد پيام انقلاب شما يك پيام معنوي باشد و اگر بخواهيد در خشونتهاي فرساينده غرق شويم، براي بشريت امروز هيچ پيام تازهاي نخواهيد داشت».
وي افزود:
«آنها ميخواستند كار كردستان رايكسره كنند اما باز معلوم شد كه در حساب اشتباه كرده بودند امروز من نميخواهم بگويم مساله كردستان كاملاً حل شده، اما دو كار مهم و اساسي در اين زمينه انجام گرفته: يكي اينكه سلطه اين گروههاي مسلح در شهرها از بين رفته وشهرها كاملاًدر دست نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي است و منطقه «قطور» نيز به دست نيروهاي ما افتاده و من اميدوارم با اولين قطاري كه از آنجا عبورميكند به نشانه اينكه در اين كشور تنها حاكميت جمهوري اسلامي مستقر ميباشد و لاغير به قطور بروم در همين مبارزه و مجاهده در قسمتهاي مختلف كشور ما 6 توطئه را نيز كشف كرديم و توطئه گران دستگير شدهاند پارهاي از اين توطئهها به اطلاع شما رسيده است و پارهاي ديگر نيز به اطلاع خواهد رسيد و من شما را از توطئه سياسي امريكا در داخل كشور آگاه ميكنم امريكا با ايجاد پايگاه اجتماعي كه قصد دارند براي رژيم بعد از «كودتا» درست كنند اين پيش بيني ها را كرده است: كادرهاي اداري به لحاظ نارضايتي كه از انقلاب دارند- كادرهاي بالاي اداري كه آنها زود به ضد انقلاب ميپيوندند- قشرهاي بالاي جامعه شهري- سرمايهداران بزرگ، آنها نيز از انقلاب برخواهند گشت،و آنها سعي در برگرداندن اين گروههاي انقلاب و مسلح كردن آنها دارند تا در برابر جمهوري بايستند.
در ارتش نيز ميتوانند پايگاه درست كنند و با اين گروهها پايه اجتماعي درست كنند، اين استكه همه بايد بهوش باشيم و تا وقتي كه مردم به رييس جمهور اعتماد دارند هيچ مقامي چه نظامي و چه غير نظامي حق ندارد تصميم خودسرانه بگيرند وتصميم خودسرانه را به اجرا بگذارد».
جنگ بزرگ
رييس جمهور بني صدر در ادامه سخنانش گفت: «خواهران وبرادران، اميد است كه براي شما روشن كرده باشم كه در يك جنگ بزرگ عمومي هستيم، جنگي كه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. مردم بهوش باشيد، انتظار من از نهادهاي انقلابي و مردم انقلابي اين است كه مرا در همه زمينهها ياري دهند و مرا با مسايل كوچك سرگرم نكنند. لابد باور ميكنيد كه من راضي نميشوم در قلمرو اين سرزمين حاكميت دولت را به جاي من خانهاي كوچك و بزرگ تصدي كنند،هيچكس نميتواند ادعا كند كه بيشتر از من مخالف نظام خاني است. اگر من به يك برداري، خودسري را نبخشم، به طريق اولي خودسري را به هيچ خاني نميبخشم، من به خانها كه فكر كردهاند فرصت هست وبهانه هم هست و ميآيند و مردم را براي غائله بوجود آوردن مسلح ميكنند با صراحت ميگويم: فرض كنيد شما هم مثل آنها كه در كردستان تجربه كردند چند صباحي به اينجا و آنجا دست پيدا كرديد، آيا ما خواهيم ايستاد و تماشا خواهيم كرد و به سراغتان نخواهيم آمد؟! نه دنبال اين كارها را رها كنيد، اگر اسلحه داريد زمين گذاشته و به دولت تسليم كنيد».(اطلاعات15/4/1359)
رييس جمهوري در اجتماع مردم اروميه:
براي بهبود وضعيت كشور، تمام امكانات را به كار ميگيريم.
نميتوانيم به خود سريها و كارهاي«بيرويه»لا قيد باشيم.
اگر بتوانيم نظم را برقرار كنيم،در مدت كم ميتوانيم وعدههايي را كه انقلاب داده عمل كنيم.
اروميه- آقاي ابوالحسن بنيصدر رييس جمهوري كه براي بازديد از منطقه «قطور» به آذربايجان غربي سفر كرده است، ديروز قبل از عزيمت به اين منطقه، در ميدان انقلاب شهرستان اروميه در اجتماع راهپيمايان اين شهرستان سخناني به اين شرح ايراد كرد:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما در سر راه مرز ايران براي بازديد كار در خور ستايش نيروهاي مسلح هستيم كه بعد از چهار ماه دره قطور را پاك كردهاند و يكي از بهترين طرحها را براي گسترش حاكميت دولت و استقرار امنيت در منطقه شما اجرا درآوردهاند. بني صدر افزود: شما در اينجا جمع هستيد و من براي اينكه از نعمت شركت در مراسم امروز (راه پيمايي روز جمعه) بي بهره نمانده باشم، در جمع شما حاضر شدم.
اين بازديد،خود ميگويد چه اندازه كشور ما به امنيت نياز دارد و تا كجا حكومت با قاطعيت ايستاده است تا اين امنيت در همه جا برقرار بشود و حاكميت دولت به طور قطع در همه جاي كشور استقرار بيابد. ايران،اگر اين گروههاي خود كامه و توطئهگران بگذارند ولو نگذراند امكانات وسيع و فراوان دارد و تصميم استوار داريم كه اين امكانات را براي بهبود وضعيت كشور بكار بگيريم و ايران را نمونهاي از بهترين نظمها و مكتب خودمان را به عنوان بهترين مكتبها به جهان عرضه بداريم. صريح و آشكار به شما بگويم حكومت ما اگر نظم و انضباط كافي دركار بيايد نه تنها ميتواند مشكلات داخلي را حل كند بلكه ميتواند نظام كنوني جهاني را دچار دگرگونيهاي اساسي بگرداند و به راستي موج انقلاب را در همه جهان بپراكند بنابراين نميتوانيم نسبت به خودسريها و كارهاي بي رويه لاقيد باشيم همه ما بايد از يك نظم اسلامي پيروي كنيم و اقتضاي اين نظم اسلامي اين است كه تصميم را مقامي كه مسوول است بگيرد و همه با صميميت و يكدلي با قاطعيت اين تصميمات را اجرا بكنند. شما به دولت منتخب خودتان اعتماد كنيد به دستگاههائي كه برميگزينيد اعتماد بكنيد و يقين بدانيد اگرما طي آنچه براي كشور و مكتب ما اساسي و اصلي است،نرويم آنطور كه دشمنان خارجي ما گفتهاند و ميكنند سرگرم كارهاي كوچك و روزمره بشويم،قطعاً زيان اساسي خواهيم ديد، من يك نمونه گذرا براي شما ميگويم و صحبت را تمام ميكنم.
ما حدود 16 ميليارد دلار در بانكهاي خارجي پول داريم و ميزان بهره بانكي در آن كشورها هفده درصد است. شماحساب كنيد درسال اگر اين پول را ما بكارخانه تبديل نكنيم و به ايران نياوريم و اگر به ماشين كشاورزي و راه سازي تبديل نكنيم و نياوريم نفع اين پول يكجا به آنها ميرسد و ببينيد اگر نظم و انضباط داخلي را بقدر كافي برقراركنيم و بازدهي دستگاههاي اجرائي را با تغييرات انقلابي در اين دستگاهها بالا ببريم،چقدر ما ميتوانيم امكانات به كشور بياوريم و با اين امكاناتي كه به كشور ميآوريم چه تغييرات بزرگي ميتوانيم در اينجا بوجود بياوريم. اگر ما بتوانيم نظم را برقرار كنيم و دستگاههاي اجرائي با تغييراتي كه طرح آن را هم آماده كردهايم،آماده حداكثر بهره دهي بسازيم ما درحداقل مدت ميتوانيم وعدههائي كه انقلاب به شما داده اجرا كنيم.
به عنوان نمونه ميتوانيد درنظر بياوريد با اينكه ما درمحاصره اقتصادي بوديم،با اينكه درقسمتهاي مهمي از كشور با ضد انقلاب در جنگ بوديم،معهذا كارهاي اقتصادي كه انجام داديم،توانست در خارج از مرزها محاصره اقتصادي را از بين ببرد و ناموفق بكند و در داخل مرزها اما تب بيكاري را انداختيم و اگر ما بتوانيم محاصره را بطور قطع در هم بشكنيم و امكانات را بداخل كشور بياوريم، ما بزودي محتاج نيروي كار خواهيم شد كه نخواهيم يافت».
جمعيت حاضر با گفتن تكبير سخنان رييس جمهوري را مورد تأئيد قرار داد.
در آغاز سخنراني نيز گروهي كه در ميان مردم عليه استاندار آذربايجان غربي شعار ميدادند، لحظههائي از ادامه سخنراني رييس جمهوري جلوگيري كردند. اما بني صدر به آنها اعلام كرد كه اقليت كوچكي هستند و نبايد موجب برهم زدن نظم شوند».(اطلاعات25/4/1359) 










 
      

