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به جاي مقدمه

خميني كه بود و چگونه به حكومت رسيد؟

كتاب حاضر مجموعة 30 گفتار از سلسله گفتارهايي است كه تحت عنوان »خميني، 
تا  شماره هاي 470)23آذر78(  در  مجاهد،  صداي  راديو  از  به نقل  ضد بشر«،  دجال 
519)3آبان79( نشريه مجاهد منتشر شده و سوابق زندگي سياسي خميني و چگونگي 

رسيدن او به حاكميت را مرور مي كند. 
 زندگي سياسي خميني تا سن 60سالگي در سكوت و سازش كامل با ديكتاتوريهاي 
رضاشاه و محمد رضا شاه و سكوت تأييد آميز نسبت به كودتاي استعماري عليه مصدق 
سپري گرديد و شهرت وي از زماني آغاز شد كه در سالهاي اول دهة40 عليه برخورداري 

زنان از حق رأي دست به اعتراض زد و در آبان سال43 به تركيه تبعيد شد. 
و  پيام  سطر  يك  حتي  وي  از  داشت،  اقامت  تركيه  در  خميني  كه  يكسالي  در   
موضعگيري عليه رژيم شاه ثبت نشده است. وي در سال44 به نجف رفت در سالهاي44 و 
45 يك سخنراني سياسي داشت كه در آن بدون كمترين ابراز مخالفتي با شاه، به موعظه 
براي »رؤساي دول اسالمي« پرداخت كه »بر سالطين اسالم، بر رؤساي جمهور اسالم 
تكليف است كه دست برادري بدهند و حدود و ثغورشان را حفظ كنند«. در سالهاي 

بعد نيز اساسًا به درس و بحث حوزه مشغول بود. 
پيشتاز،  سازمانهاي  و  مسلحانه  جنبش  گرفتن  نضج  بر اثر  دهة40  دوم  نيمة  در 
سال1344  در  كه  مجاهدين  و  گرديد  ايجاد  جامعه  در  فعالي  مبارزاتي  و  سياسي  جو 
بنيانگذاري شده  بودند، به عنوان يك سازمان انقالبي و مسلمان در اوايل دهة50 شهرت 
و محبوبيتي وسيع پيدا كردند. اما خميني به رغم تمامي پيامهايي كه دراين زمينه از ايران 
و  نشد  با رژيم شاه  مبارزة خونبارشان  و  از مجاهدين  به حمايت  به او مي رسيد، حاضر 
چنان كه نزديك ترين اطرافيان خميني مانند رفسنجاني و كروبي و… بارها گفته اند، 
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اين امر انزواي او را تشديد كرد. 
بوده  نجف  در  خميني  همراه  سالها  كه  روحاني  حميد  آخوند  زمينه،  اين  در 
نقش  بودند كه ديگر  اعتقاد  اين  بر  را مي شناسم كه  افراد  از  بسياري  مي گويد: »… 
امام در مبارزه و در نهضت به پايان رسيده است و امام با عدم تأييد مجاهدين خلق در 
واقع شكست خود را امضا كرده است. اين افراد باور داشتند كه امام از صحنة مبارزه 
كنار رفته اند و زمان آن رسيده است كه سازمان مجاهدين خلق نهضت را هدايت كند 
به دست آورده  پايگاهي  ميان مردم  اين گروه در  ببرد. واقعًا هم  به پيش  انقالب را  و 
پرستيژ  اين كه  بر  مبني  نامه مي رسيد  ايران  از  اين را مي دانستند. هر روز  امام هم  بود. 
شما پايين آمده. در بين مردم نقش شما در شرف فراموش شدن است. مجاهدين خلق 

دارند جاي شما را مي گيرند«)1(. 
خميني كه ازتحوالت سياسي جامعه بركنار بود، نسبت به تظاهرات مردم تهران و 
به ويژه دانشجويان دانشگاه تهران در سال46 پس از شهادت جهان پهلوان تختي؛ نسبت 
عليه  سال 48  در  دانشجويان  به تظاهرات گستردة  نسبت  و  شاه؛  تاجگذاري  به جشنهاي 
گران شدن بليت اتوبوس شركت واحد؛ واكنش صريحي نداشت و حتي نسبت به اعدام 
از  اما  نكرد.  ابراز  رژيم شاه عكس العملي  نخست وزير  منصور،  ترور حسنعلي  عامالن 

بيرون ريختن حقد و كين خود عليه مبارزة انقالبي مسلحانه غافل نماند. 
آخوند حميد روحاني در  اين باره مي گويد: »در سال 1349 گروهك ماركسيستي 
و كمونيستي سياهكل حركتي كرد كه اثر عميقي بر ملت ايران گذاشت. مردم كه از 
فشار و ظلم بي حد رژيم جانشان به لب رسيده بود از اين حركت به وجد آمدند و اميدوار 
شدند. خطر اين بود كه نهضت از مسير راستين خود منحرف شود. در اين جا بود كه 
امام ضربة قاطع خود را وارد كردند و طي نامه يي به اتحادية دانشجويان مسلمان خارج 
كشور نوشتند: »از حادثه آفريني استعمار در كشورهاي اسالمي نظير حادثة سياهكل و 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ »پا به پاي آفتاب«، ج3، ص162 و 163. 
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حوادث تركيه فريب نخوريد و اغفال نشويد«)2(. 
شايان  نيز  شاه  رژيم  پاياني  سالهاي  تحوالت  به صحنة  فرصت طلبانة خميني  ورود   
توجه است. او زماني پا به صحنه نهاد كه دريافت سياست آمريكا نسبت به شاه تغيير كرده 
بر سياست  از آمريكا،  بازگشت  و موقعيت شاه متزلزل است. در آبان سال56، شاه در 
از  به استفاده  بعد، خميني آخوندها را  باز تأكيد كرد و دو ماه  جديد و استمرار فضاي 

فرجه يي كه پيدا شده، فراخواند: 
 »اين فرصت را غنيمت بشمارند آقايان. بنويسند، اعتراض كنند االن نويسنده هاي 
احزاب دارند مي نويسند، امضا مي كنند، اشكال مي كنند، … شما هم بنويسيد… امروز 
روزي است كه بايد گفت و پيش مي بريد. و من خوف آن دارم كه خداي نخواسته اين 

فرجه از دست برود…«)3(. 
از آن پس نيز خميني پيوسته ازحركتهاي اعتراضي مردم عقب بود. در 17شهريور 
سال57 وقتي كه شاه اجتماع مردم تهران را در ميدان ژاله غرق خون كرد، خميني از 
موضعگيري سريع احتراز نمود تا سمت تحوالت را ارزيابي كند. بنابراين چهار روز بعد 

يعني 21شهريور موضعگيري كرد. 
 روزنامة لوموند به عنوان اولين روزنامة غربي در نجف با خميني مصاحبه كرد و در 
اين مصاحبه كه در تاريخ 4ارديبهشت 57 به عمل آمد، خميني ضمن دادن اطمينانهاي 
براي كنار  افراطيون ضد شاه همكاري نخواهد كرد،  با  اين زمينه كه هيچ گاه  الزم در 
به  عراق  از  درمهر57، خميني  نمود.  آمادگي  اعالم  شاه،  رژيم  اساسي  قانون  با  آمدن 

پاريس رفت. 
مي گرفت،  اوج  سرعتي شگفت انگيز  با  ضدسلطنتي  قيام  كه  سال57  دوم  نيمة  در 
خميني در پشت پرده به زد و بند با مقامها يا فرستادگان آمريكا مشغول بود. اين تماسها، 
دور از چشم مردم ايران، هم در پاريس و هم در تهران جريان داشت. سازمان سيا در 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ »پا به پاي آفتاب«، ج3، ص163، مصاحبة آخوند حميد روحاني. 

 3ـ »صحيفة نور«، ج1، ص266
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نزديكي محل اقامت خميني خانه يي گرفته بود و تماسهاي نسبتًا منظمي با نزديكترين 
با  مشاوران خميني )بني صدر، قطب زاده و يزدي( برقرار ساخته بود و شخص خميني 

فرستادگان جيمي كارتر مالقات نمود. 
بعد از خروج شاه، خميني با يك پرواز اختصاصي، كه يك سر آن به دولت فرانسه 
مربوط مي شد و سر ديگر آن به آمريكا، وارد ايران شد. براي اجراي ترتيبات حفاظتي 
به عهده گرفتند.  به گفتة  امراي ارتش مسئوليتي  از  امنيتي و… ورود خميني هريك  و 
قره باغي، رئيس ستاد ارتش شاه، »نخست وزير شوراي امنيت ملي را براي بررسي ترتيب 
مراسم آمدن آقاي خميني دعوت نمود… آقاي بختيار به سپهبد مقدم و سپهبد رحيمي 
فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني كشور تأكيد كرد كه اقدامات امنيتي الزم را 
در هنگام ورود آقاي خميني به موقع اجرا بگذارند و عالوه بر آن سپهبد ربيعي فرماندة 

نيروي هوايي را نيز مأمور امنيت پرواز و امور داخلي فرودگاه مهرآباد نمود…«)4(. 
نوشته شده  كتابهاي  و  اسناد  نقل  با  به تهران،  ورود خميني  از  پس  رويدادهاي  اما 

توسط خود آخوندها، چهار واقعيت زير را نشان مي دهد:
اول اين كه، دراوج شورش و قيام مردم كه با كاربرد سالح همراه بود و تا آخرين 
لحظات كه اندك اثري از حضور مقامهاي رژيم شاه در قدرت باقي بود، خميني خط 
كنار آمدن با رژيم شاه را دنبال مي كرد و مذاكرات و گفتگوهاي پنهان از مردم هم 
توسط آخوندهايي مانند بهشتي و اردبيلي و هم توسط بازرگان تا ساعت 5بعد از ظهر 
توافق  به دنبال  كه  بود  جلسه  همين  از  پس  بالفاصله  داشت.  ادامه  22بهمن1357  روز 
بازرگان با رئيس ستاد ارتش شاه، موسوي اردبيلي پيام خميني را از راديويي كه ديگر 

به دست مردم افتاده بود، قرائت كرد:
امور سياسي  نيروي ارتش عقب نشيني و عدم دخالت خودشان را در   »اكنون كه 
ابراز و پشتيباني خودشان را از ملت اعالم كرده اند…، ما آنان را از ملت و ملت را از 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ »اعترافات ژنرال«، ص279 و 280
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آنان مي دانيم ـ روح اهلل الموسوي الخميني«)5(. 
مقامهاي دولت وقت آمريكا  با  پاريس  اين مذاكرات، چه آن چه در  اين كه،  دوم 
صورت گرفت و با سفارت آمريكا در تهران نيز هماهنگ مي شد و چه آن چه بعد از 
رهنمود خود خميني  و  تأييد  با  پيگيري شد،  22بهمن  روز  تا  تهران  در  ورود خميني 

صورت مي گرفت. كتاب كوثر در شرح وقايع روز 20بهمن57 مي نويسد:
 »چند روزي است كه شخصتيهاي برجستة انقالب از جمله مهدي بازرگان، نخست وزير 
منتخب امام، به مذاكرات خود با سران ارتش ادامه مي دهند. گزارش اين ديدارها به طور 

مرتب به استحضار امام مي رسد و رهنمودهاي الزم از ايشان گرفته مي شود«)6(. 
سوم اين كه، چارچوب سياسي خطي كه خميني دنبال مي كرد، قبول قانون اساسي 
را  آن  كه  كرد  اعالم  نيز  تهران  در  بازرگان  معرفي  روز  در  خميني  و  بود  شاه  رژيم 
به عنوان چارچوب انتقال قدرت قبول دارد. حفظ كامل ساختار ارتش شاه از پايه هاي 
اصلي اين خط بود. كما اين كه خميني در پاريس به بازرگان گفته بود مي تواند وزيران 

رژيم شاه را هم در كابينة پيشنهادي خود وارد كند. 
پايه هاي قدرت  به كار گرفتن سالح و در هم كوبيدن  اين كه، خميني هرگز  چهارم 
برابر  در  و  مسلط  قدرت  برابر  در  به عكس  نكرد.  توصيه  و  تجويز  را  شاه  ديكتاتوري 
توافقهاي  و  بود  سر به راه  كاماًل  و  ترسو  و  زبون  مرده  موش  مثل  استعماريش  حاميان 
به مردم  كه  قولهايي  كردن  پايمال  در  اگر چه  مي كرد،  رعايت  مو به مو  را  به عمل آمده 
سالحهاي  از  استفاده  با  بي دفاع  مردم  كشتار  فرمان  صدور  در  و  داد  ايران  ستمديدة 
و  درنگ  و  پروا  هيچ  سياسي،  زندانيان دست بستة  قتل عام  فرمان  در صدور  و  سنگين 
ترديدي نكرد. خميني در صحنة وقايع انقالبي روزهاي21 و22بهمن به كلي غايب بود. 
از مردم رو پنهان مي كرد و به نوشتة كتاب كوثر »نخستين سخنراني عمومي امام خميني 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ نشرية مجاهد شمارة517 »خميني دجال ضد بشر شماره30«، به نقل از كتاب انقالب ايران به روايت 
راديو بي. بي. سي. زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، صفحة375 تا 378 چاپ اول زمستان 1372، 

تهران
6 ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني جلد سوم، صفحة 308
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4روز پس از 22بهمن ايراد شد«)7(. 
توجه به اين واقعيات، فقط از بابت روشنگري تاريخي نيست، بلكه از بابت درك 
درست مسائل سياسي روز و جهت گيري درست و اصولي نيز حائز اهميت است. وقتي 
و  نباشد، علت خيانتها  انقالب روشن  بر موج  او  نحوة سوار شدن  و  ماهيت خميني  كه 
جنايتها و فجايع دهشتناك او در حاكميت مبهم مي ماند. در اين ابهام است كه ارتجاع 
و استعمار و ايادي آنها فرصت مي يابند تا علت اين فجايع را ذات انقالب و سرانجام 
مرتجع  توسط  انقالب  سرقت  نه  كنند،  قلمداد  انقالبي،  روش  هر گونه  اجتناب ناپذير 
جواناني  مخصوصًا  و  مردم  وسيله  به اين  كه  مي كنند  تالش  آنها  خميني!  به نام  قهاري 
را كه از سير تحوالت دهه هاي قبل بيخبرند، نسبت به نفس انقالب و روشهاي انقالبي 
بدبين كنند. حال آن كه خميني و سردمداران رژيمي كه از خود باقي گذاشته است، 

مرتجعان زبوني بودند كه از هيچ بابت، هيچ ربطي به انقالب و انقالبيگري نداشتند. 
متون  به  مستند  به قدرت رسيدن خميني كه  و  زندگي  به  مربوط  سلسله گفتارهاي 
و اظهارات خود خميني و نزديكترين اطرافيان و باالترين مقامات رژيم اوست، براي 
ايران مبني بر اين كه  هر وجدان منصفي روشن مي كند كه موضع مجاهدين و مقاومت 
خميني دزد بزرگ قرن و سارق و غاصب انقالب ايران و رهبري آن بود، يك واقعيت 
محض است كه مي تواند علت خيانتها و فجايعي را كه طي دو دهه حاكميت آخوندي 

بر ايران و انقالب ايران رفته است، توضيح دهد. 
ناگفته روشن است كه مطالعة كاركرد خميني در حاكميت، خود موضوع مستقلي 
است كه در ادامة همين گفتارها و نوشته ها بايد مورد تحقيق قرار گيرد، تا تباهي خميني 
و ارتجاع حاكم و داليلش در يك بررسي منطقي بازگو شود. چنين تحقيقي هم چنين 
مي تواند گوياي ارج و قدر تاريخي مقاومتي باشد كه در تاريكترين ادوار تاريخ ايران 

در برابر اين نيروي مهيب ارتجاعي سينه سپر كرده است. 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني، جلد سوم. صفحة 343 تا 345
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نامگذاري سال 87 به عنوان سال خميني
و گزافه گوييهاي خامنه اي و خاتمي

سال78  از آغاز آن توسط خامنه اي سال خميني ناميده شد.  سپس در مهرماه78، رژيم 
نمايشها و  تولد خميني،  به مناسبت صدمين سال  برگزاري سلسله مراسمي  با  آخوندي 

به ويژه مبالغه گوييهاي حيرت انگيز دربارة شخصيت و سوابق او را به اوج خود رساند. 
قويًا  رژيم  عمدة  جناح  دو  هر  جانب  از  آن  به  منضم  شياديهاي  و  نامگذاري  اين 
مورد استقبال قرار گرفت.  با اين حال برخي در درون رژيم از اين كه در بحبوحة چنين 
نمايشهايي،  تشتت و بحران مرگبار،  آني گريبان رژيم را رها نمي كند،  برآشفته بودند. 

روزنامة جمهوري مورخ بيستم شهريور سال79 در سرمقالة خود نوشت: »اين چه 
معني دارد كه از يك طرف به مناسبت يكصدمين سال تولد امام با بودجة بيت المال، پلو 
چلو مي دهيم… و از طرف ديگر اجازه مي دهيم عده يي در رسانه هاي همين كشور و 

در درون همين نظام، براي آرمانهاي امام مجلس فاتحه برگزار كنند؟«
در سرمقالة روزنامة مزبور اين سؤال مطرح شده كه »آيا امام هم با ما هم عقيده است 
كه براي برگزاري مراسم يكصدمين سال تولدش، از نظر شكلي، سنگ تمام بگذاريم 
ولي در سالي كه به نام او نامگذاري شده، بيش از هر زمان ديگري به جان همديگر بيفتيم 
و به اختالفات و منازعات دامن بزنيم و صحنه را براي كساني كه حتي براي يك لحظه 
باز بگذاريم تا هرچه مي خواهند عليه …نظام … امام! ارادت و اعتقاد نداشته اند،  به 

بنويسند و بگويند و انجام دهند؟«
جمهوري در اين زمينه مي پرسد: ) آيا(  »عملكرد همة ما بر سيرة عملي امام، منطبق 
فعال كشور…  نيروهاي سياسي  پاسخ مي دهد كه »مجموعة  تلخي  به  است؟« و خود 
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راهي را در پيش گرفته اند كه در جهت مقابل خط امام قرار داد…«
 روزنامة جمهوري اسالمي هم چنين با اشاره به قيام دانشجويان و مردم تهران )تيرماه78( 
و جبران ناپذيري ضربه يي كه در اين جريان به رژيم وارد آمد،  نوشت: »اين كه در سال 
امام، وقايع هفتة آخر تيرماه امسال در تهران پيش آمد و عده يي جرأت كردند با هدف 
براندازي نظام به خيابانها بريزند، لكة ننگ بزرگي است كه همة نيروها… از هرجناح 
پيشامدي، سرزنش كنند. اين كه هرجناحي آن  به خاطر چنين  بايد خود را  كه هستند، 
ديگري را مقصر بداند، هيچ مشكلي را حل نمي كند. واقعيت بسيار تلخ اين است كه 
در جريان  انقالب  نيروهاي  ميان  كه  منازعاتي  از  استفاده  با  انقالب،  مشترك  دشمنان 

است، به ميدان آمدند تا به خيال خام خودشان، كار را يكسره كنند…«
روزنامة خامنه اي نامگذاري سال خميني را با بحران هولناكي كه رژيم را در خود 
فرو برده،  در تناقض مي بيند. اما در واقع نه فقط تناقضي در كار نيست كه اين دو پديده 
كاماًل سازگارند. زيرا بازماندگان خميني از قضا در مرحلة سرنگوني رژيمشان بيش از 
هر زمان ديگري محتاج پناه بردن به اصل و ريشه و ماهيت خود شده  و بيهوده مي كوشند 
تا با گزافه گويي و واروگونه گويي دربارة خميني، اين دجال ضدبشر را رهبر و مصلحي 

بزرگ قلمداد كنند. 

گزافه گوييهاي خامنه اي و خاتمي
و  پارسا،  »دانشمندي  را  خميني  يادشده،  مراسم  به مناسبت  پيامي  در  خامنه اي 
خردمندي پرهيزگار و حكيمي سياستمدار و مؤمني نوانديش و عارفي شجاع و هوشمند 
فيلسوف و  فقيه و  »او  افزود:  فرمانروايي عادل و مجاهدي فداكار« توصيف كرد و  و 
و  فشرده ترين  و  تدريس  كرسي  برترين  بود،  شاعر  و  اديب  و  اخالق  معلم  و  عارف 
گرمترين مجمع علمي حوزه درطول ساليان دراز به او تعلق داشت. در او، خصلتهاي 
برجستة خداداد، درآميخته با آن چه او خود از معارف قرآني آموخته و دل و جانش 
را به آن زيور داده بود، شخصيت عظيم و جذاب و تأثيرگذاري پديد آورده بود كه 
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مصلحان  و  بزرگ  رجال  قرن  ـ كه  جهان  اخير  برجستة يك قرن  از چهره هاي  هريك 
و يك بعدي و كوچك  در برابر آن كم جاذبه  است ـ  اجتماعي  و سياسي  ديني  نام آور 

به نظر مي آمدند« )روزنامة كيهان، 31شهريور78(. 
اگر خامنه اي، خميني را سرآمد بزرگان ديني و سياسي قرن ناميد، خاتمي پا را فراتر 
نهاد و در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاهها بر سر قبر خميني، با اهانت رذيالنه 
به ساحت پاك فاطمه زهرا) ع(، خميني را فرزند خلف او قلمداد كرد و مدعي شد كه 
مرحلة  اين  در  مسلمانان جهان  و  ايران  ملت  و سربلندي  »سلسله جنبان عظمت  خميني 

اخير تاريخ است«. 
از ديگر ادعاهاي خاتمي اين بود كه در ايران، دانشگاهها موقعيت و نقش خود را 

»تا حد زيادي« از خميني دارند. وي افزود: امام چند كار كرد:
1ـ …اكسير خودباوري را در دانشگاههاي ما و نسل جوان ما دميد…

2 توجه دادن مدام و جدي ايشان به اهميت دانشگاه و نقش آن در نوسازي و اعتالي 
جامعه…

3ـ پيوند ميان… دانشگاه و حوزه )تلويزيون رژيم، 7مهر78(«. 
آنها در هردو جناح رژيم، روزنامه ها  از خاتمي و خامنه اي، همدستان  بعد  و  قبل   
و برنامه هاي راديو تلويزيون و خطبه هاي نمايش جمعه را از اين الطائالت پر كردند. 
كردند  پخش  و  توليد  ويژه  برنامة  700 ساعت  مناسبت  به همين  رژيم  تلويزيون  راديو 

)راديو فرانسه، 5مهر78(. 
برخي از قبيل كروبي و حسن روحاني، كوشيدند مواضع ضدانقالبي خميني در قبال 
مبارزة مسلحانة مجاهدين عليه رژيم شاه را توجيه كنند و سابقة پرننگ و عار او را كه 
هيچ گاه حاضر به دادن فرمان جهاد عليه شاه نشد، رفع و رجوع نمايند )كانال 2 تلويزيون 

رژيم، 7مهر78(. 
به گزارش مطبوعات حكومتي امام جمعه هاي رژيم، خميني را »نمونة مجسم اسالم 
و قرآن و احياگر اسالم ناب دانستند و از مسئوالن كشور خواستند رهنمودهاي آن اسوة 
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تقوي را نصب العين خويش قرار دهند« )روزنامة جمهوري اسالمي، 10مهر78(. 
 امام جمعة قشم گفت: »امام خميني احياگر اسالم ناب و نويسندة 58 عنوان كتاب 

بود«. 
ديگر  دانست«. يك آخوند  بشريت  عالم  »سرمشق  را  امام جمعة هرمز… خميني   
و  حلي  عالمه  صدوق،  شيخ  هم چون  بزرگاني  تاريخ  طول  »در  گفت:  توسلي  به نام 
مفاخر ديگر در جهان شيعه آمدند و لكن حضرت امام خميني در تمامي ابعاد داراي 
برجستگيهايي بودند و از همه مهمتر تشكيل حكومت اسالمي توسط آن حضرت بود« 

)روزنامة جمهوري اسالمي، 10مهر78(. 
يكي از مشاوران خاتمي به نام سعيد حجاريان، كه يك دژخيم اطالعات آخوندي 
است، خميني را متهم به آن كرد كه »آغازگر فرايند دموكراسي در ايران« بوده و افزود:  
»فرايند دموكراسي در ايران مثل دو چـنـد صـدمـتـري امدادي است كه يكصد متر اول 

آن را امام به پيش برد و يكصدمـتـر دوم را خاتمي…«
مشاور خاتمي هم چنين گفت كه »امام به پلوراليسم نيز معتقد بود« زيرا با انشعاب 

عده يي از آخوندها از جامعة روحانيت موافقت كرد )روزنامة خرداد، 29مهر78(!

 سابقه تراشي براي خميني
همه مي دانند كه خميني تا 60سالگي در سكوت و سازش با رضاشاه و محمدرضاشاه 
مدرك سازيهاي  و  تقلبها  بازماندگانش  و  همدستان  اما  كرد.  سپري  را  خود  زندگي 
ناشيانه يي كرده اند تا اين حفرة بزرگ در سوابق خميني را بپوشانند. به اين منظور به عنوان 
اولين  پيامها و سخنرانيهاي خميني كه  نور« )مجموعة  اول »صحيفة  مثال در آغاز جلد 
مجلدات آن در سال 61 توسط وزارت ارشاد انتشار يافت( متني درج شده كه پاي آن 
امضاي »سيد روح اهلل خميني« ديده مي شود. تاريخ نگارش متن 11جمادي االول1363 
است  شخص  براي  »قيام  مي نويسد:  خميني  آن  در  و  است  شمسي   1323 سال  يعني 
به  خميني  مي كند«.  چيره  ميليوني  چند  گروه  يك  بر  را  بي سواد  مازندراني  يك  كه 
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انتقاد مي كند كه »ديديد يك نفر  »روحانيين اسالمي« نيز كه به اعتراض برنمي خيزند، 
اين  از  )منظور  ناسزا كرد…«  را دستخوش  آيين شماها  تمام  را كه  بي سروپا  تبريزي 

كلمات سخيف، شادروان كسروي است(. 
گردآورندگان كتاب، باالي متن يادشده اين عنوان را درج كرده اند: »تاريخي ترين 
كردن  پيدا  كه  را  مزبور  متن  درج  هدف  به تنهايي  عنوان  اين  خميني«!  مبارزاتي  سند 
چيزي براي مبارز نشان دادن خميني در آن سالهاست، برمال مي كند. گو اين كه مطابق 
را  او  به  انتقاد كردن  تازه جرأت  سقوط رضاشاه،  از  پس  سه سال  متن، خميني  همين 

به خود راه داده است. 
اين گونه تقلبها،  در اين كتاب و ساير كتابهايي كه رژيم دربارة خميني منتشر كرده، 

به دو شيوه صورت گرفته است:
 الف. پنهان كردن موضعگيريهاي رسواي خميني:

 تلگرامهاي همراه با تملق خميني به شاه كه به ترتيب در 17مهر و 15آبان41 مخابره 
شده ، نه در »صحيفة نور«، نه در »كوثر« )مجموعة سخنرانيهاي خميني كه در سال73 

توسط »مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني« منتشر شده( درج نشده است. 
نيز  سال41(  در  شاه  نخست وزير  علم،  )اسداهلل  علم  به  خميني  تلگرامهاي  برخي   

مشمول همين سانسورها شده است. 
اتحادية  به  ) نامه  سياهكل  جنبش  عليه  خميني  ننگين  موضعگيري  سياق  به همين   
انجمنهاي اسالمي دانشجويان خارج كشور در سال1349( در كلية كتابها حذف شده 

است. 
 ب. زدن رنگ و لعاب مبارزاتي به پيامها و سخنرانيهاي خميني:

ديده  عنوان  اين  قيد شده،  تاريخ 10فروردين41  باالي آن   در يك سخنراني، كه 
مي شود: »رژيم پهلوي خونخوارتر از مغول«)صحيفه نور ج1 صفحه8( درحالي كه چنين 
كلماتي در متن سخنراني وجود ندارد.  ضمن اين كه سخنراني مزبور در فروردين سال41 
صورت نگرفته و مربوط به سال42 است.  ولي تنظيم كنندگان كتاب مي خواسته اند نشان 
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دهند كه از شروع سال41 خميني به چنين اعتراضاتي مشغول بوده است!
 در نامة مورخ 13فروردين42 خميني )صحيفه نور ج1 صفحه39(  اين عنوان برجسته 
شده: »جنايات عمال شاه، خاطرات مغول را دراذهان تجديد مي كند«. اين جمله هم در 
متن نامه نيست و به جاي آن جملة زير ديده مي شود: »حملة كماندوها و مأموران انتظامي 

دولت…  خاطرات مغول را تجديد كرد«. 
 در سخنراني مورخ 11آذر41 اين عنوان درج شده: »جشن هفده دي، وسيلة منفوريت 
رژيم« در حالي كه در متن اصلي اين جمله ديده مي شود: »اينها وسيلة منفوريت است، 

منفور نكنيد سلطان مملكت را«) همان جا(. 
كند  قضاوت  بايد  »دنيا  شده:  درج  جمله  اين  13خرداد42  مورخ  سخنراني  در   
ديده  سخنراني  متن  در  نيز  جمله  اين  اما  شاه«.  رژيم  يا  است  مفتخور  روحانيت  كه 

نمي شود)همان جا(. 
ـ اعتراض خونين مردم قم در سال56 در تاريخ 19دي صورت گرفت. اما خميني 
از ابراز واكنش بالفاصله خودداري كرد و پس از سنجش اوضاع، دوازده روز بعد خود 
را با جنبش مردم همراه كرد و در اين باره سخنراني نمود. اما كتاب »صحيفه نور« ج2، 
تاريخ اين سخنراني را به 19دي56 تغيير داده است ) كتاب »مجموعه يي از مكتوبات، 
سخنرانيها، پيامها و فتاوي امام خميني« مي نويسد كه اين سخنراني در تاريخ اول بهمن56 

صورت گرفته است(. 
 وقتي كه شاه در 17شهريور سال57 اجتماع مردم تهران را در ميدان ژاله غرق خون 
كرد، باز خميني از موضعگيري سريع احتراز كرد تا سمت تحوالت را ارزيابي كند. 
بنابراين چهار روز بعد يعني 21 شهريور موضعگيري كرد. اما كتاب »صحيفه نور« يكي از 
موضعگيريهاي خميني را كه عليه حكومت نظامي است و در تاريخ 18شهريور صورت 
گرفته، تغيير عنوان داده و آن را به جاي موضعگيري مربوط به 17شهريور قلمداد كرده 

است!
 از اين تقلبها در كتابهاي رژيم فراوان ديده مي شود. 
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 ضرورت روشنگري دربارة زندگي خميني
و  دروغ  چنين  اين  بي عمامه،  و  عمامه دار  آخوندهاي  ديگر  و  رژيم  سران  اين كه 
اين رژيم  از خصيصه هاي عمدة  نيست. دجالگري يكي  تازه يي  امر  ببافند،  به هم  دغل 
و از مهمترين روشهاي اعمال حاكميت آن است. جنگ طلبي و جنگ افروزي با شعار 
فتح قدس از طريق كربال، مستضعف پناهي و سنگ كوخ نشينان را به سينه زدن درعين 
و غرب  عليه شرق  عربده كشيهاي ضداستكباري  و  ايران  مردم  دارايي  نجومي  چپاول 
نمونه هاي  همانها  با  ننگين  مراودات  انواع  و  مخفيانه  تسليحاتي  معاملة  با  عالم همزمان 
مهمي از اين دجالگريها در تاريخ حكومت آخوندهاست. اما بي گمان نماياندن خميني 
به عنوان سرمشق عالم بشريت و نمونة مجسم اسالم و قرآن و معلم اخالق، از رذيالنه ترين 

دجاليتهاي روزگار است. 
آن چه در تاريخ معاصر به ثبت رسيده و در سينه ها و اذهان مردم ايران نقش بسته اين 
است كه خميني رهبري انقالب ضدسلطنتي را ربود، به اميد و اعتماد و عاطفه هاي بي دريغ 
ملت ايران خيانت ورزيد،  آن چه را پيش از به قدرت رسيدن عهد كرده بود، نقض نمود، 
آزادي به دست آمده از انقالب ضدسلطنتي را از جامعه سلب كرد، رژيم سركوبگري 
را كه هزاربار جنايتكارتر از رژيم شاه است، بنيان گذاشت، به كشتار رشيدترين فرزندان 
مردم ايران مبادرت نمود، زندانيان سياسي بي دفاع را قتل عام كرد، فتواي خون كشيدن 
از محكومان به اعدام، فتواي تجاوز به دختران قبل از اعدام و فتواي مباح بودن خون و 
جان و مال مجاهدين را صادر كرد. دانشگاههاي ايران را تحت عنوان انقالب فرهنگي 
به خاك و خون كشيد و سالها تعطيل نمود و با جنگي خانمانسوز كه خود زمينه چيني 
كرده بود و سالها بر ادامة آن اصرار مي ورزيد، يك ميليون كشته و يك و نيم ميليون 
مجروح برجاي گذاشت و خسارتهاي جبران ناپذيري به ايران وارد ساخت. آن قدر كه 
نام خميني نزد مردم ايران ، در رديف يكي از موهن ترين لعن و دشنامها درآمده است. 
صفتي زشت و منحوس كه خوي ضدانساني، تفرعن و نخوت مشمئزكننده و سفاكي و 

دجاليت را تداعي مي كند. 
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امروز به رغم تبليغات و تشبثات خامنه اي و خاتمي، خميني جز لعن و نفرين مردم 
ايران و بيزاري افكار عمومي جهاني، نصيبي ندارد. 

با اين حال روشنگري بيشتر در اين باره كه خميني كه بود و چه مي كرد، چگونه 
به قدرت رسيد و نتايج حكومتش چيست، براي ثبت در تاريخ و به ويژه براي آگاهي 
پادوها و خدمتكاران و  بلكه رذالت  اين روشنگري،  ايران ضروري است.  نسل جوان 
حاميان اين دجال ضدبشر را كه اكنون شعارها و ژستهاي شيادانه يي به كار گرفته اند، 
رسوا مي كند و ارج تاريخي نسل خجسته يي را كه با خون يكصد و بيست هزار قهرمان 
آزادي پرده از چهرة اين دجال ضدبشر برداشت و انقراض و سقوط قطعي رژيمش را 

رقم زد، بيشتر پديدار مي سازد . 



2

تحصيل و تدريس خميني در حوزه ها
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تحصيل و تدريس خميني در حوزه ها

نشأت   بازماندگانش،  مرام  و  است  آخوندي  نظام  روح  و  سمبل  باني،  خميني، 
را  او  مي كوشند  بسيار  حاكم  آخوندهاي  اوست.  افكار  و  مواضع  اعمال،  از  گرفته 
يا دست كم هم تراز فالسفه  نظري سرآمد  پهنه هاي  ابرمردي جلوه گر سازند كه در 
و  معصوم  امام  به  شبيه  انساني  رفتار  و  سلوك  نظر  از  است،  بزرگ  متفكران  و 
»انقالبي ترين  مبارزاتي  نظر  از  امام زمان است و  نايب  را مي ناميدند  او  آن چنان كه 

مرد جهان« است. 
چنين ادعاهايي البته در جامعة ايران جز تمسخر و اشمئزاز برنمي انگيزد. زيرا مقاومت 
اين خلق، خميني و كل نظامش را از نظر تاريخي و ايدئولوژيكي نفي كرده و خون 
يكصدوبيست هزار تن از رشيدترين فرزندان مردم ايران به حل مسائل تاريخي بي نظيري 
نايل آمده كه افشاي چهره و طينت واقعي خميني، اين شارالتان بزرگ قرن، در زمرة 

آنهاست. 
يادآوري اين حقايق براي پاسخگويي به تبليغات بي ارزش رژيم آخوندي دربارة 
به  زيرا  نيست.  هم  خميني  شخص  كشيدن  رسوايي  به  براي  كار  اين  نيست.  خميني 
اندازة كافي در ذهن و ضمير توده هاي مردم منفور است. بلكه قبل از هر چيز بازبيني و 
بازشناسي آفت بسيار مهلكي است كه جنبشها و حاصل »راه دور و رنج بسيار« ملتها را 
برباد مي دهد.  اين آفت همانا مفتخوري و ميوه چيني به جاي رهبري برآمده از انقالب و 

مقاومت و مبارزة اصيل است. 
به راستي، خميني كه بود، از كجا آمده بود، چه مسيري را طي كرد، مواضع و عقايد 

واقعيش چه بود، چرا و چگونه به حكومت رسيد و چگونه حكومت كرد؟
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تولد خميني و تحصيل او در حوزه ها
خميني در سال1320 هجري قمري )1279شمسي( در خمين متولد شد. مادرش هاجر 
دختر ميرزا  احمد از اهالي همين شهر بود. پدرش مصطفي پسر احمد هندي بود كه پيشتر 
ساكن كشمير هندوستان بوده است)1(. به گفتة مرتضي پسنديده،  برادر خميني، پدر او 
در خمين شخص »بسيار بانفوذي بوده« و »خدمه و تفنگچي« داشته و »مشغول ادارة امور 
اراك  بود، پدرش در مسير سلطان آباد  بوده است«) 2( وقتي كه خميني دوساله  مردم 
مورد حملة يكي از همراهانش قرار گرفت و به قتل رسيد. بعدها خانوادة خميني از جمله 
تا  به عين الدوله ملتجي مي شوند  به دربار مظفرالدين شاه شكايت مي كنند و  پسنديده، 

سرانجام قاتل را قصاص مي كنند) 3( . 
برادر  نزد  خميني، دوران نوجواني را در خمين گذراند. صرف و نحو و منطق را 
به ترتيب در  از سال1338 قمري )1298شمسي(  بزرگترش مرتضي پسنديده آموخت. 
حوزه هاي اصفهان و اراك و قم تحصيل مي كرد. در سال1345 )1305شمسي( در حوزة 
قم سطوح عالية آموزشهاي آخوندي را به پايان رساند و در سال1355 )1315شمسي( در 

شمار آخوندهاي مدعي اجتهاد بود. 
قم  حوزة  علماي  برجسته ترين  » از  زمان  اين  در  كه  مي گويند  او  دربارة  پيروانش 
به شمار مي آمد«. در اين سالها، خميني »مطول« را نزد شيخ اديب تهراني، »مكاسب« را در 
كالس آيت اهلل محمدتقي خوانساري، درس »خارج« را نزد آيت اهلل عبدالكريم حائري 
استاد خميني همان شيخ  از آيت اهلل شاه آبادي آموخت)4(. ولي مهمترين  را  و عرفان 
عبدالكريم حائري، مؤسس حوزة قم، است كه به گفتة آخوند رضا استادي به نوبة خود 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ »پابه پاي آفتاب«، ج1، ص17، مصاحبة مرتضي پسنديده. كتاب »بررسي و تحليل نهضت امام خميني« 

محل سكونت جد  خميني را »لكنهور« هندوستان ذكر كرده است. 
2ـ »پابه پاي آفتاب«، ج1، ص20

3ـ همان كتاب، ص25 و 26
4ـ همان كتاب، ج3، ص22، مصاحبة آخوند حجت همداني
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شاگرد شيخ فضل اهلل نوري بوده است)5(. 

تأليفات خميني
خميني در دورة طوالني تحصيل و تدريس خود در حوزه ها، عالوه بر توضيح المسائل 
كشف االسرار،  از  عبارتند  كتابها،  اين  كه  معروفترين  كرده  تأليف  كتابهايي  و  بحثها 

تحريرالوسيله و  جزوه يي موسوم به حكومت اسالمي. 
كشف االسرار رديه يي است كه خميني عليه كتاب »اسرار هزارساله« به قلم شخصي 
داده  شرح  را  خود  ديدگاههاي  از  بخشي  آن  در  و  نوشته  حكمي زاده  علي اكبر  به نام 
اين زماني  اين كتاب را در سال1322 هجري شمسي منتشر كرد)6(. و  است. خميني، 
بود كه رژيم شاه در بحبوحة اشغال ايران توسط قواي متفقين در حداكثر ضعف بود. 
بنابراين انتشار اين كتاب چندان خطري براي خميني توليد نمي كرد. با اين حال خميني 
باز جانب احتياط را از كف نداد و تا مدتها مانع از آن مي شد كه نامش به عنوان مؤلف 

كتاب روي جلد آن نوشته شود. 
نوشتة  »وسيلة النجاة«  به نام  رساله يي  بر  حاشيه يي  اصل  در  كه  تحريرالوسيله، 
سيدابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد معروف آن زمان است. در اين كتاب مانند ديگر 
قرار  بحث  مورد  قضاوت و…  مسائل  تا  نجاست  و  قبيل طهارت  از  مسائلي  رساله ها، 
گرفته است. وي اين كتاب را هنگامي كه به تركيه تبعيد شده بود، تدوين كرد و سپس 

در نجف منتشر ساخت. 
در  كه  است  نجف  در  خميني  درسهاي  مجموعة  از  بخشي  اسالمي  حكومت 
سال1348 تدوين شده و در آن طرح خميني براي حكومت ارائه شده كه همان نظرية 

واليت فقيه را دربرمي گيرد. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ همان كتاب، ج2، ص227

6ـ مقدمة كتاب »كوثر«، ج1، كه توسط احمد خميني نوشته شده است. 
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بقية كتابهاي مزبور عمدتًا حاشيه هايي است كه خميني بر كتابهاي ديگران نوشته يا 
مجموعة سخنرانيها يا درسهاي او در حوزة قم است. في المثل:

ــ مكاسب محرمه كتابي است از همين قبيل دربارة حرمت كسب درآمد از خريد و 
فروش اشياي نجس، ميت، كذب، قمار، بيع سگ و از اين قبيل) 7(. 

حائري يزدي  آيت اهلل  يعني  خميني  استاد  درسهاي  مجموعه  كه  مشكله  مسائل  ــ 
است. 

ــ الرسائل كه دربارة برخي قواعد فقهي و مباحث اصول فقه نظير قاعدة الضرر و ال 
ضرار،  استصحاب و تعادل و تراجيح است. 

ـ …
است.  فراگرفته  استادانش  از  كه  است  درسهايي  بازگويي  نيز  او  جزوات  برخي 
مثاًل بحثهايي با عنوان »حاشيه بر فصوص الحكم« و »حاشيه بر مفاتيح الغيب« را پس از 
كالسهاي آيت اهلل شاه آبادي تنظيم كرده و »اسرار الصلوة يا معراج السالكين« را پس از 

درس حاج ميرزا ملكي تبريزي نوشته است)8(. 

تدريس در حوزه ها
با ورود آيت اهلل  قمري )1324شمسي(  پيروان خميني مي گويند كه در سال1364 
در حوزه ها شروع  را  اصول  و  و خارج  منقول  علوم  تدريس  به قم، خميني  بروجردي 
كه  هنگامي  مي گويند  دارند  دقيقي  اطالعات  سالها  آن  وقايع  از  كه  كرد)9(. كساني 
آقاي بروجردي از زادگاه خود به قم نقل مكان كرد، خميني براي همراهي نشان دادن 
با او برخي كالسهاي درس خود را كه مي دانست مورد موافقت او نيست، تعطيل كرد. 
مرتضي پسنديده برادر خميني در اين باره گفته است: »در مسجد سلماسي با اصرار… 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ روزنامة اطالعات، 20خرداد69

8ـ »پابه پاي آفتاب«، ج1، ص60، مصاحبة احمد خميني
9ـ روزنامة رسالت، 24خرداد68
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از اشخاص، درس فقه و اصول را شروع و ديگر تدريس عرفان را  مطهري و بعضي 
ترك كرد«)10(. 

طلبه هايي كه در اين سالها و سالهاي بعد در كالسهاي خميني شركت مي كردند، پس 
از به قدرت رسيدن خميني، از مهمترين گردانندگان و مهره هاي حكومت او شدند. 

راه انداختن چنين كالسهايي اولين پله هاي نردبان مرجعيت است كه خميني عزم آن 
را كرده بود. اما در اين سالها آيت اهلل بروجردي مرجع بالمنازع در تمام حوزه ها بود و 

در ميان مراجع متنفذ آن روزگار هماوردي نداشت. 
در فروردين سال1340 كه بروجردي درگذشت، مراجع متعددي از قبيل سيدمحسن 
خويي،  شاهرودي،  سيدمحمود  بعد،  مرتبة  در  و  شيرازي  سيدعبدالهادي  و  حكيم 
مشهد حضور  و  تهران  قم،  نجف،  در  ميالني  و  خوانساري  گلپايگاني،  شريعتمداري، 
داشتند و خميني در سطح همين دستة دوم بود. گو اين كه بيشتر به عنوان يك مدرس 

شناخته مي شد. 
آن چه سبب شد كه خميني از سايرين پيشي بگيرد، اعتراضهايش به رژيم شاه در 
با شاه، خميني را از  تبعيد او بود. جاذبة اجتماعي مخالفت  سالهاي 41 تا 43 و سپس 

وجهة زيادي برخوردار ساخت و از ديگران پيشي گرفت. 
زندگي سياسي خميني از آغاز تا سن 60سالگي كه عليه برخورداري زنان از حق 
رأي به اعتراض برخاست، يكسره در سكوت و سازش با ديكتاتوري رضاشاه، مماشات 
كودتاي  به  نسبت  تأييدآميز  و سكوت  محمدرضا  ديكتاتوري  شكل گيري  برابر  در 

استعماري عليه حكومت ملي دكتر مصدق سپري شده است. 
براي تشريح هرچه بيشتر زندگي خميني تا قبل از به چنگ آوردن قدرت سياسي، 

 آن را در چند دورة متمايز، بررسي مي كنيم. 
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10ـ »پابه پاي آفتاب«، ج1، ص29
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زندگي خميني در دوران رضا شاه

انقالب مشروطه سپري شده  از  به دو دهه  در آستانة سلطة كامل رضاشاه، نزديك 
بود.  اما هنوز از آن آتشفشان بزرگ شراره هايي هم چون جنبش گيالن، قيامهاي خياباني 

و پسيان و مبارزات تنگستانيها، ايران را از آتش اعتراض و مقاومت گرم كرد. 
در سال1299 شيخ محمد خياباني در تبريز به شهادت رسيد و جنبش تنگستان سركوب 
شد، در سال1300 كلنل پسيان شهيد راه وطن گشت، سپس نوبت به ميرزاكوچك خان 
رسيد كه در كوههاي گيالن سر به راه آزادي بگذارد. رضاخان از ميان همين كشتارها 

و سركوبها، سربلند كرد و در سال1302 به نخست وزيري رسيد. 
مي گذراند،  را  جواني  سالهاي  كه  خميني  آشوب،  و  تحول  از  پر  دوران  اين  در 
ايران رقم زده مي شد،  مردم  براي  به سرنوشت شومي كه  بي اعتنا  سر كار خود گرفته 

مشغول درسهاي حوزه بود. 
سلطنت  پذيرش  به  وادار  را  پنجم  مجلس  تطميع  و  ارعاب  با  رضاخان  كه  وقتي 
برخاستند.  مخالفت  به  آن  با  به شدت  ترقيخواه  و شخصيتهاي  روشنفكران  كرد،  خود 
مصدق بزرگ كه از نمايندگان اقليت مخالف بود، در صحن مجلس فرياد مي كشيد: 
همه  اين  و  20سال  بعد از  ما  مملكت  امروز  است…  صرف  استبداد  و  ارتجاع  »اين 
خونريزيها مي خواهد سير قهقرايي بكند… بنده اگر سرم را ببرند و تكه تكه ام بكنند و 
آقاي سيديعقوب هزارفحش به من بدهد، زير بار اين حرفها نمي روم…  پس چرا خون 
از  داديد؟ مي خواستيد  به كشتن  را  مردم  ريختيد؟ چرا  بي خود  را  راه آزادي  شهداي 
روز اول بگوييد كه ما دروغ گفتيم و مشروطه نمي خواستيم، آزادي نمي خواستيم… 
خدايا تو شاهد باش كه آن چه گفتم عقيدة خودم بود و آن چه در خير مملكت است 
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مي گويم…«)1( 
و  خود  مخوف  ديكتاتوري  بسط  و  استقرار  مشغول  رضاشاه  كه  16سالي  در 
نظاره گر  كامل  آگاهي  و  اشراف  با  خميني  بود،  محروم  تودة  گردة  از  تسمه كشيدن 
خاموش صحنه بود. در اين سالها،  حوادثي مثل انتخابات كاماًل تقلبي دورة هفتم كه در 
آن مدرس حتي يك رأي نياورد، تصويب قانون سركوبگرانة جديدي در سال1310، 
تمديد قرارداد اسارت بار نفت جنوب، تصاحب اجباري حاصلخيزترين اراضي مازندران، 
گيالن، گرگان و ساير نقاط كشور توسط رضاشاه و كشف حجاب روي مي دهد. اما 
زندان و  با ديكتاتوري است و  به معني درافتادن  به چنين وقايعي  اعتراض  از آن جا كه 
ايستادن و كنج عافيت را  اسارت و رنج و محروميت در پي دارد، خميني كنار گود 

ترجيح مي دهد. 

واقعة خونين مسجد گوهرشاد
در سال1314 كه خميني از آخوندهاي قم و از مدعيان اجتهاد بود، محدوديتهايي كه 
رضاشاه نسبت به استفاده از عبا و عمامه برقرار ساخت، مخالفتهاي شديدي در پي داشت 
و از جمله به حوادث خونيني در مشهد منجر شد. روز 20تير1314 در حالي كه جمعيت 
زيادي از مردم، به نشانة اعتراض به تصميم شاه، در مسجد گوهرشاد مشهد اجتماع كرده 
بودند، به دستور رضاشاه، قزاقان جنايتكار به سوي اين اجتماع آتش گشودند، درنتيجه 
در  دوباره  بزرگي  اين حادثه، جمعيت  فرداي  مجروح شدند.  و  حدود 100نفر كشته 
همين مسجد گردهم آمدند كه باز با حملة وحشيانه مأموران رضاشاه روبه رو شدند. اين 
بار قواي جنايتكار رضاشاه به كشتار سبعانه يي دست زدند كه در آن دست كم دو هزار 

تن به قتل رسيدند. 
واقعة خونين مسجد گوهرشاد،  خشم و انزجار شديد مردم عليه رضاشاه را برانگيخت. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ »تاريخ بيست ساله«، حسين مكي
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از جمله آيت اهلل حسين  برخي،  اعتراض كردند و  اين جنايت  به  از روحانيان  شماري 
قمي كه از مراجع مهم آن زمان بود، به دستور رضاشاه تبعيد شدند. در كتاب »نهضت 
روحانيون ايران« در اين باره گفته شده است: »در اين واقعه، جمع كثيري از مردم بي گناه 
را قتل عام كردند وحدود يكصد نفر از روحانيون و افراد متنفذ را دستگير و عده يي از 
علماي بزرگ، نظير مرحوم آقا سيديونس اردبيلي و مرحوم آقازاده را به تهران آورده 

محاكمه نمودند)2(. 
با اين همه، خميني نسبت به اين حادثة بزرگ نيز در سكوت كامل به سر مي برد و 
حتي نزديكانش كه زندگينامة او را نوشته اند، از هيچ گونه نقش يا حضور عملي او در 

صحنه ياد نكرده اند. 

مخالفتها و اعتراضهاي روحانيان
برابر  در  آمدن  كوتاه  و  به سازش  حاضر  كه  روحانياني  نبودند  كم  سالها  آن  در 

رضاشاه نشده بودند. 
درميان اين روحانيان ازجمله بايد از ميرزا محمد ) آقازاده ( نجفي خراساني نام برد كه 
پس از روي كار آمدن رضاشاه مردم را به قيام عليه او فراخواند.  پس از كشتار مسجد 
گوهرشاد، ديكتاتوري رضاشاه خراساني را دستگير كرد و به اعدام محكوم كرد. ولي 
با وساطت روحانيان حوزة نجف از اعدام رهايي يافت. وي تا پايان عمر در تهران تحت 

نظر بود و گفته مي شود توسط پزشك احمدي به قتل رسيد)3(. 
انگجي  و  صادق آقا  آميرزا  يعني  اين دوره  معروف  دو روحاني  نيز  آذربايجان  در 
به اعتراض عليه حكومت رضاشاه برخاستند. رضاشاه آنها را به كردستان و سپس به قم 

تبعيد كرد)4(. 
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2ـ »نهضت روحانيون ايران« ج2، ص165
3ـ »تاريخ بيست ساله« ج6، ص252

4ـ همان كتاب
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برقراري  به ويژه اصفهان عليه  ايران  از روحانيان شهرهاي مختلف   اعتراض جمعي 
نظام وظيفة اجباري نمونة  ديگري از اين اعتراضهاست. وقتي كه   ديكتاتوري رضاشاه 
اين تصميم را اتخاذ كرد، 600 الي 700 روحاني از شهرهاي مختلف به نشانة اعتراض 
به قم مهاجرت كردند. در رأس اعتراض كنندگان، سيدنوراهلل اصفهاني قرار داشت. وي 
اعتبار  اصفهان  مردم  ميان  در  و  بود  برخوردار  مشروطه  انقالب  در  ممتازي  سوابق  از 
زيادي داشت. اين اعتراضها كه رضاشاه را يك چند به عقب نشيني وادار كرد، از آبان 
اصفهاني  سيدنوراهلل  اين كه  تا  داشت  ادامه  سال  همان  ديماه  تا  و  شد  سال1307آغاز 
به طرز مرموزي درگذشت. كتاب تارخ بيست ساله توضيح مي دهد كه وي براثر آمپول 

مسمومي كه توسط يك پزشك مزدور تزريق شده بود، به شهادت رسيده است. 
نمونة د يگر، واكنش تند گروهي از روحانيان ساكن قم به خانوادة رضاشاه بود كه 
به صورت زننده و توهين آميزي در حرم حضرت معصومه)ع( حضور يافته بودند. اين 
به قم حركت  از تهران  بعد  به فاصلة چند ساعت  تند بود كه رضاشاه  به قدري  اعتراض 

كرد و بالفاصله به مجازات روحانيان معترض پرداخت. 
اما در صدر روحانيان معترض، بايد از سيدحسن مدرس ياد كرد كه تا لحظة شهادت 
او در  قرار داشت.  انواع فشارها و آزارها و حمالت و ضربات عوامل رضاشاه  تحت 
سال1316  23آذر  در  سرانجام  و  بود  زنداني  و  تبعيد  كاشمر  و  تربت حيدريه  خواف، 
به دستور رضاشاه او را در سن هفتاد وچند سالگي به شهادت رساندند. اما از خميني، حتي 
نسبت به شهادت مدرس صدايي برنخاست، در حالي كه در آن سالها به روشني مدرس 
در  را  مدرس  كه  است  كرده  تصريح  خود  سخنرانيهاي  از  يكي  در  و  مي شناخت  را 
مدرسة سپهساالر و صحن مجلس شوراي ملي ديده و از ايستادگيها و مبارزات شجاعانة 

او به طور كامل با خبر بوده است. 

سكوت و بزدلي خميني
از حرفهايي كه خميني بعدها به مناسبت تجليل از مدرس زده، خوب پيداست كه در 
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دورة رضاشاه به رغم آگاهي كاملش از قضاياي سياسي، بزدالنه مرعوب رضاشاه شده 
بود. وي در ديدار با هيأت دولت در هفتم شهريور61 گفته بود: »هركس زمان رضاشاه 
رضاشاه  بود.  محمدرضاشاه  زمان  از  غير  زمان  آن  كه  مي داند  باشد،  كرده  درك  را 
قلدري بود كه شايد مردم ما او را خيلي نمي شناختند و شايد تاريخ كمتر كسي را مثل 

او به ياد داشته باشد. مدرس در مقابل او با قدرت ايستاد…«)5(. 
خميني در حكمي هم كه در سال63 براي »احياي مقبرة« مدرس صادر كرد، دربارة 
دوران رضاشاه گفته است: »…در آن روزگار در حقيقت حق حيات از ملت مظلوم 
ايران سلب شده بود و ميدان تاخت و تاز قلدري هتاك در سطح كشور باز، و دست 
اسالم  وطن،  علماي  آزاده  عزيزان  به خون  مرفق  تا  ايران  سراسر  در  پليدش  مزدوران 
اين  ارزش  باشد،  نكرده  را درك  تا كسي آن زمان  بود…  و طبقات مختلف آغشته 

شخصيت عالي مقام را نمي تواند درك كند«)6(. 
اين  خود،  انفعال  و  سكوت  توجيه  ضمن  مي خواست  دجال   ، توضيحات  اين  با 

موضوع را القا كند كه نمي شد با رضاشاه درافتاد. 
در دورة ديكتاتوري رضاشاه تنها فعاليتي كه از خميني مشاهده و ثبت شده، برگزاري 
كالس اخالق در حوزة قم است. مدتي اين كالسها در مدرسة فيضيه داير بود و سپس 
با تذكر مأموران رضاشاه، آن را به مدرسة »حاج مالصادق« در حومة قم منتقل ساخت. 
اين كالسها از آن جا كه هيچ ضرري براي رژيم ديكتاتوري نداشت، تا هنگام سقوط 
شاه ادامه پيدا كرد)7(. كالسهاي اخالق پس از سقوط رضاشاه نيز تا مدتي ادامه پيدا 
كرد. حاصل اين درسها كه طرفداران خميني از آن با آب و تاب بسيار سخن مي گويند، 
 تحت عنوان »مبارزه با نفس و جهاد اكبر« به چاپ رسيده كه جزوة مختصري است در 

60 صفحه!
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كتاب »مدرس« از انتشارات »بنياد تاريخ انقالب اسالمي« ص232
6ـ روزنامة كيهان، 28شهريور63
7ـ روزنامة رسالت، 24خرداد68
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در دورة  او  ننگين  براي سكوت  بيهوده يي كرده اند كه  تالشهاي  اطرافيان خميني 
رضاشاه توجيهاتي بتراشند و في المثل در كتاب »نهضت امام خميني« گفته شده است: 
»امام خميني از آن جا كه هماره از تدابير كافي و درايت و بصيرت سرشار برخوردار 
مي باشد،  توانست با تاكتيك و نهانكاريها كه از دستورات و تعاليم زندة اسالم است و 

تقيه نام دارد، رژيم و كارشناسهاي داخلي و خارجي آن را غافلگير سازد…«)8(
رضاشاه  ديكتاتوري  سقوط  هنگام  تا  تقيه  عنوان  تحت  خميني  سازش  و  سكوت 
هم چنان ادامه پيدا مي كند. حال آن كه در سراسر دوران رضاشاه، ايران با خون مبارزان 
به  سر  شدند  كشته  رضاشاه  رژيم  توسط  كه  كساني  شمار  و  شده  رنگين  آزادي  راه 

بيست و چهارهزار تن مي زند)9(. 
اما خميني، كه در اين زمان آخوند چهل ساله و مدعي اجتهاد است،  در فكر كرسي 

مرجعيت است و براي اسم و رسم دار شدن در حوزه ها تكاپو مي كند. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ »بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني«، ص97

9ـ تاريخ بيست ساله
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خميني در سالهاي پس از سقوط رضاشاه

خميني در سالهاي بعد از سقوط ديكتاتوري رضاشاه، آخوندي است كه جاي پاي خود 
را در حوزة قم سفت كرده و براي به دست آوردن كرسي مرجعيت خيز برداشته است. 

متفقين  نيروهاي  به دليل سقوط ديكتاتوري و حملة  از قضاياي شهريور1320  پس 
و ضعف رژيم جديد، فضاي باز سياسي و اوضاع نيمه دموكراتيكي به وجود آمده بود. 
به ناچار  رژيم  كه  آن قدر  بود.  گرفته  باال  مردم  ميان  در  رضاشاه  به جنايتهاي  اعتراض 
جهانسوزي  راسخ،  مصطفي  احمدي،  مختاري،  پزشك  ركن الدين  نظير  سرجالداني 
و  ستمديدگان  خشم  نمايشي  محاكمه هاي  برپايي  با  تا  كرد  دستگير  را  مقدادي  و 

خانواده هاي آنها را تسكين دهد. 
در اين زمان سرانجام خميني نيز سكوت خود نسبت به ديكتاتوري رضاشاه را پايان 

مي دهد و در كتابي به نام كشف االسرار به سياستهاي او انتقاد مي كند:
 »…ما مي گوييم دولتي كه …چندين هزار افراد مظلوم كشور را در معبد بزرگ 
اين  كند،  پاره پاره  و  سرنيزه سوراخ سوراخ  و  با شصت تير  عادل  امام  و جوار  مسلمين 

دولت دولت كفر است و اعانت آن عديل كفر و بدتر از كفر است…«
 »ما حكومت ديكتاتوري رضاخان را ظالمانه و عمال آن را ظالم و ستمكار مي دانيم 

و هركس آنها را محترم بداند از شرف و انصاف بويي ندارد…«
نظير اين جمالت و مبارزه طلبيهايي از اين قبيل كه »ما مي گوييم « و »ما اعالم مي كنيم« 
طينت  به اقتضاي  خميني  اما  مي شود.  ديده  كشف االسرار  كتاب  ديگر  چند جاي  در 
مفتخور و فرصت طلب خود چنين اعالم جنگ پرطنيني را به بعد از سقوط ديكتاتوري 
رضاشاه موكول كرده بود. خميني كتاب كشف االسرار را بعد از شهريور20 نگاشته و 
تازه بعد از اين است كه خميني به ياد تكفير رضاشاه مي افتد و كشف مي كند كه »اعانت 
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آن عديل كفر و بدتر از كفر است«. 
او در ضمن يادآوري مي كند كه »مالها، از همان روزهاي اول، تصدي رضاخان 
را برخالف مصالح كشور تشخيص دادند و تا توانستند عمومي و وقتي نشد مخفيانه و 
خصوصي فسادهاي خانمانسوز او را به مردم گوشزد كردند…«)1( اما توضيح نمي دهد 
كه با وجود اين، چرا خودش در اين بيست ساله كاماًل سكوت كرده بود و چرا خودش 

بويي از »شرف و انصاف« نبرده بود؟

سكوت با شكوه!
زعامت  دوران  »در  مي گويد:  سبحاني  آخوند  جعفر  به نام  خميني  عوامل  از  يكي 
آيت اهلل بروجردي، سكوت باشكوهي را از طرف حضرت امام شاهد بوديم كه از روز 
دوران  اين  در  يافت.  ادامه  ايشان…  درگذشت  روز  تا  به قم  بروجردي  مرحوم  ورود 
تهذيب  در  سعي  و  تأليف  و  تدريس  جز  كاري  و  نگشتند  سياسي  مسائل  گرد  ايشان 

نفوس و تذكر به مراجع و به ويژه مرجع بزرگ،  مرحوم بروجردي نداشتند«)2(. 
اما نوشته ها و اظهارات ساير عوامل خميني نشان مي دهد كه او در پس اين »سكوت 
باشكوه« به كارهاي ديگري هم مشغول بوده است. كتاب »بررسي و تحليلي از نهضت 
امام خميني« در اين باره مي نويسد: »امام خميني در تمام دوران زندگي مرحوم آيت اهلل 
بروجردي كوشش فراواني مي كرد كه… حقايق را به گوش آن مرحوم برساند… و 
مرحوم آيت اهلل بروجردي نيز به نظريات و پيشنهادات ايشان توجه مي كرد… و به ايشان 
اعتماد و اطمينان ويژه يي داشت و در مواقع حساس با ايشان تماس مي گرفت و مشورت 

مي نمود«)3(. 
كه  مي كند  نقل  خميني،  پيرو  آخوندهاي  از  مهري،  عباس  قول  از  كتاب،  همان 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ كشف االسرار، ص12

2ـ  پابه پاي آفتاب، ج3، ص206
3ـ بررسي و تحليل نهضت امام خميني، ص101
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»من در محضر آيت اهلل بروجردي بودم كه نماينده يي از طرف دولت به حضور ايشان 
خواستار  داشت  اجرا  دست  در  دولت  كه  موضوعي  با  را  ايشان  موافقت  و  بار يافت 
شد«. آيت اهلل بروجردي فرمودند پاسخ را بعد از مشاوره و تبادل نظر با بعضي از علما 
امور  اين گونه  در  بروجردي  آقاي  كه  افتادم  به فكر  من  كرد«.  خواهم  ابالغ  به دولت 
بنا  خميني  امام  ديدم  كه  نپاييد  ديري  مي كنند؟  مشورت  قم  علماي  از  كدام يك  با 
به اتاق  مرحوم  به اتفاق آن  و  آمدند  به آن جا  بروجردي  مرحوم آيت اهلل  به درخواست 
دربسته يي رفته به گفتگو نشستند و ساعتي بعد مرحوم بروجردي نظر خويش را براي 

دولت فرستادند«)4(. 
بلكه گاه خود  نبوده،  مطابق نوشتة همين كتاب، نقش خميني فقط مشورت دادن 
به طور مستقيم شركت مي كرده است: »در مورد  مقامهاي رژيم شاه  با  نيز در مذاكره 
موافقت  به منظور جلب  و  تغيير دهد  اساسي كه رژيم مي خواست  قانون  مواد  از  يكي 
خميني  امام  بود،  فرستاده  ايشان  به حضور  را  اقبال  دكتر  بروجردي،  آيت اهلل  مرحوم 
بنا به درخواست آن مرحوم در آن نشست شركت كرد و رسمًا با دكتر اقبال صحبت و 

گفتگو نمود«)5(. 
كه  مي كردند  نقل  روزها  »آن  مي گويد:  اين باره  در  نيز  محالتي  سروش  آخوند 

“حاج آقا روح اهلل يعني عقل منفصل آيت اهلل بروجردي«)6(. 
چنان كه تاريخ آن ايام گواهي مي كند،  اين همراهيها تا تأييد كامل كودتاي 28مرداد 
امتداد يافت«. به طوري كه پس از سقوط كابينة ملي دكتر مصدق و بازگشت شاه خائن 
مسعود  »ورود  گفت:  خوش آمد  او  به  تلگرامي  ارسال  با  بروجردي  آيت اهلل  ايران،  به 
اعليحضرت به ايران مبارك و موجب اصالح مفاسد دينيه و عظمت اسالم و آسايش 

مسلمين است«)7(. 
پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 و 5ـ همان كتاب
6ـ پابه پاي آفتاب، ج3، ص240

7ـ روزنامة كيهان، 3شهريور1332
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دوران مصدق
از كار بي خطري  يا  بود،  فرورفته  باشكوه«  اگر خميني در »سكوت  اين زمان،  در 
مثل اعالم مبارزه با حكومت ساقط شدة قبلي پارا فراتر نمي گذاشت، جريانها و عناصر 
ترقيخواه كه مجال فعاليت و گسترش يافته بودند، به ميدان آمده مطالبات سركوب شدة 
آن،  خيزهاي  و  افت  و  اعوجاجها  از  مبازرات، صرفنظر  اين  ساختند«.  مطرح  را  ملت 
سرانجام جنبشي از نيروهاي ملي و مردمي پديد آورد كه تحت رهبري مصدق بزرگ 
به ملي كردن نفت نائل آمد و پيروزي بزرگي نصيب مردم ايران ساخت. در قدم بعد 
انقالب  از  پس  بار  اولين  براي  و  گرفت  دست  در  را  دولت  امور  زمام  خود  مصدق 

مشروطه،  دولتي واقعًا ملي و برآمده از مبارزات مردم ايران بر سر كار آمد. 
اما خميني نه با جنبش ملي شدن نفت سر همراهي داشت، نه با دولت مصدق . وقتي 
هم كه آن دولت ملي با كودتاي استعماري 28 مرداد سقوط كرد، به نحو رضايتمندانه و 
تأييدآميزي هيچ موضع مخالفي نگرفت. كما اين كه درقبال اعدامها و سركوبهاي پس از 
تيرباران را  كودتا كه طي آن شاه دستگاه ساواك را تأسيس كرد و بساط شكنجه و 

گسترش داد، خميني به سكوت خود ادامه داد. 

مالقاتهاي خميني با شاه
اياد ي خميني تالش كرده اند،  اين سكوت خائنانه  را با دليل تراشيهاي ابلهانه يي مثل 
سرخوردگي و يأس مردم جايز و اجتناب ناپذير جلوه دهند. اما واقعيت مهمتر اين است 
كه در پشت پردة اين سكوت ظاهري، خميني از قضا با ارتجاع پس افتاده يي كه حامي 
شاه و دربار بود، همراهي مي كرد. در اين باره از جمله بايد به دو بار مالقات خميني با 
شاه اشاره كرد كه هم احمد خميني، هم موسوي اردبيلي و هم صادق خلخالي آن را 
تأييد كرده اند: احمد خميني: »حضرت امام چه در زمان مرحوم آقاي حائري و چه در 
زمان مرحوم آقاي بروجردي، همواره جلودار مبارزات حوزه بودند، مثاًل براثر قضاياي 
سياسي كه در زمان آقاي بروجردي اتفاق افتاده بود،  از طرف مرحوم آقاي بروجردي و 
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علما مأمور شدند باشاه صحبت كنند. نظر مراجع و علما اين بود كه نماينده يي بايد برود 
و حرف ما را صريح و پوست كنده به شاه منتقل كند و اين كار از كسي غير از حاج آقا 
برنظرات  كاماًل  دادند،  انجام  باشاه  كه  دو مالقاتي  هم طي  ايشان  و  برنمي آيد  روح اهلل 

مراجع و علما تأكيد كردند و به شاه دربارة عاقبت سياستهايش هشدار دادند…«)8(
ديدند  ايشان  داشتند.  پيامي  بروجردي  آيت اهلل العظمي  »يك بار  موسوي اردبيلي: 
تنها كسي كه در حوزه با استقامت مي ايستد، مرعوب نمي شود، تملق نمي گويد، اهل 
چاپلوسي نيست و شهامت دارد، آقاي خميني… است. ايشان را فرستادند، ريز موضوع 

يادم نمي آيد. بايد به تاريخ مراجعه شود…«)9(
صادق خلخالي: »امام قباًل به دستور آقاي بروجردي دو مرتبه با شاه مالقات كردند و 
يك بار كه از مالقات برگشته بودند، فرمودند: نمي خواهم از خودم تعريف كنم، ولي 

ابهت من شاه را گرفته بود و شاه مسلط بر زبان و گفتارش نبود…«)10(
هيچ يك از اين سه نفر، نه به زمان انجام مالقاتهاي خميني با شاه و نه به موضوع آن 
گم  رد  خواسته اند  برمي آيد،  اظهاراتشان  لحن  از  چنان كه  به عكس،  نكرده اند.  اشاره 
كنند و اين موضوع را مسكوت بگذارند. اگر اين مالقاتها يك مضمون ننگين ضدملي 
و ضدمصدقي نداشت و اگر چيز آبرومندانه يي در آنها مي بود، قطعًا به سكوت برگزار 

نمي كردند و بسا داد سخن مي دادند. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ  پابه پاي آفتاب،  ج1، ص64

9ـ پابه پاي آفتاب،  ج4، ص200
10ـ پابه پاي آفتاب،  ج3، ص56
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روابط خميني با كاشاني

 نشانة مهم همسويي خميني با دربار شاه در برابر مصدق،  اتحاد عمل او با آخوند كاشاني 
است.   آخوندكاشاني كه يك چند از مصدق حمايت مي كرد و در قضاياي ملي شدن 

صنعت نفت با او همراه بود، پس از قيام سي تير به رو در رويي با مصدق پرداخت. 
به  »وابستگان  است:  آمده  اين باره  در  است«  آينده  راه  چراغ  »گذشته  كتاب  در 
سياستهاي استعماري انگليس و آمريكا و عناصري از ارتجاعي ترين جناح هيأت حاكمه 
نهضت  داخل  در  خرابكارانه  نقش  ايفاي  و  وجهه  كسب  براي  كه  فرصت طلباني  و 
ملي ايران وارد جبهة ملي شده بودند، در ا ين موقعيت حساس كه دژهاي استعماري 
با استفاده از آخرين  پشت سرهم ويران مي گرديد، و راههاي خرابكاري بسته مي شد، 
فرصت به ميدان آمده ماهيت ضدملي خود را بروز مي دادند. بالفاصله بعد از قيام سي تير، 
آيت اهلل  ساختند.  آشكار  دكتر مصدق  با  را  مخالفت خود  بقايي،  دكتر  و   حائري زاده 

كاشاني نيز به آنها پيوست«. 
پدر طالقاني نيز، كه از مبارزان سرسخت آن سالها بوده، در اين باره مي گويد: »…
عوامل استعمار و استبداد داخلي و جاسوسان اطراف اين قدرتها شروع به تفحص كردند 
و نقطه ضعفها را يافتند… آمدند سراغ مرحوم آيت اهلل كاشاني. اين بار از راه نفسانيات. 
آن  دور  مي شناختيم  نزديك  از  ما  كه  را  جاسوساني  و  توست  آن  از  نهضت  اين  كه 
پيرمرد را گرفتند و او را از مصدق جدا كردند. يادم هست روزي كه دربين مردم گفتگو 
از زاهدي حمايت مي كند و توطئه يي در كار است،  بود كه مرحوم آيت اهلل كاشاني 
به تنهايي به منزل ايشان واقع در پل چوبي رفتم… وقتي كه آمد ظرف خربزه يي در دست 
داشت. به عنوان تعارف جلو من گرفت. تا خربزه را ديدم، گفتم حضرت آيت اهلل دارند 
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زير پايت خربزه مي گذارند…«)1(
جاسوسان مورد اشاره پدر طالقاني، عناصري از قبيل مظفر بقايي، شمس قنات آبادي 

و ميراشرافي بودند كه همگي سوابق رسوايي داشتند. 
باري آخوند كاشاني قبل از كودتا تا توانست براي خوش خدمتي به دربار شاه، عليه 
از  پس  و  داد  پناه  مجلس  در  نيز  را  زاهدي  سرلشگر  كرد،  كارشكني  مصدق  دولت 
كودتا آشكارا از رژيم شاه حمايت كرد و تا مدتي هم چنان رياست مجلس رژيم شاه 

را به عهده داشت. 
 همين كاشاني بعدها گفته بود: »تنها كسي كه اميد است بعد از من به درد ملت ايران 

بخورد، آقاي خميني است«)2(. 
 اين ارزيابي گواه دنباله روي سياسي خميني از كاشاني و كين توزي او عليه مصدق 

است. 

 »اعجوبة« هم سنخ كاشاني
با  بود  آمده  به تهران  ازدواج  براي  خميني  كه  وقتي  اولين بار،  خميني،  و  كاشاني 
يكديگر ديدار داشتند و به هم سنخي خود پي برده بودند.  پس از همين مالقات، كاشاني 

با شگفتي از پدر زن خميني پرسيده بود: »اين اعجوبه را از كجا پيدا كردي؟«)3(
با  همدستي  بتراشند،  مبارزاتي  سابقة  او  براي  نمي توانند  كه  خميني  بازماندگان 
كاشاني را به حساب مبارزات »ضداستكباري« او مي گذارند. صادق خلخالي مي گويد: 
زماني شروع شد.  از چه  دقيقًا  استكبار  عليه  امام  مبارزة حضرت  »نمي توان گفت كه 
ايشان از همان آغاز با افرادي مانند آقاي كاشاني و اعضاي فداييان اسالم رابطه داشتند. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انجمنهاي  انتشارات  از  مصدق«  دكتر  رهبري  به  ملي  نهضت  و  كاشاني  »آيت اهلل  كتاب  از  به نقل  1ـ 

دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالي 1359
2ـ »بررسي و تحليل از نهضت امام خميني« پانويس ص96

3ـ »پا به پاي آفتاب«، ج1، اظهارات خانم خديجه )قدس ايران( ثقفي، همسر خميني
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كاشاني  آقاي  بودم.  كاشاني  آقاي  منزل  در  تهران،  پامنار  خيابان  در  تابستان  يك روز 
مي گفت: »قدر اين سيد را بدانيد كه اين سيد شما را نجات مي دهد. بي سوادها! قدر اين 

سيد را بدانيد« )4(. 
آخوند ديگري به نام رباني شيرازي گفته است: »آيت اهلل كاشاني بارها مي فرمودند: 

"مرد حوزه و روحانيت حاج آقا روح اهلل"«)5(. 
وقتي هم كه كاشاني پس از رويارويي با مصدق، كارش به رسوايي و انزوا كشيد، 
تنها كسي كه از قم به عيادت كاشاني رفت، همين خميني بود)6(. آخوند يوسف صانعي 
در اين باره گفته است: »مرحوم آيت اهلل كاشاني را به دليل درگيريها و مخالفتهايي كه با 
مصدق داشت، از شخصيت و منزلت اجتماعي محروم كردند و در نتيجه ايشان مريض 
امام خميني…  رفت، حضرت  كاشاني  آيت اهلل  به عيادت  قم  از  كه  تنها كسي  شدند. 
اين  شد…  تعطيل  عصر  امام،  حضرت  اصول  درس  حوزه  مناسبت،  همين  به  بودند. 
مبتذل مي خواندند«  براي مرحوم آقاي كاشاني سرودهاي  بود كه  امام زماني  حركت 
دو روز  قم  اعظم  مسجد  در  او  براي  خميني  آخوند كاشاني،  مرگ  پس از  مي گويند   .

مجلس ختم و عزاداري برگزار مي كرد)7(. 

كين توزي عليه مصدق
خميني در آن هنگام با مشاهدة محبوبيت عظيم مصدق با رندي و فرصت طلبي عقايد 
واقعي خود را بر زبان نمي آورد. اما وقتي كه بر اريكة قدرت سوار شد، در هر فرصتي 

درونماية ضدملي و ارتجاعي خود را عليه مصدق بيرون مي ريخت. 
هنگامي كه در اولين هفته هاي پس از پيروزي انقالب ضدسلطنتي جمعيت عظيمي 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ »پا به پاي آفتاب«، ج3، ص55

5ـ همان، ص113
6ـ همان، ص284
7ـ همان، ص178
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راهي احمدآباد شدند تا به مناسبت سالگرد درگذشت پيشواي نهضت ملي ايران نسبت به 
او اداي احترام كنند، خميني كه از اين مراسم و به ويژه از حضور و سخنراني پدر طالقاني 
و  كينه توزي  و  شده  گزيده  به شدت  اجتماع  اين  در  رجوي  مسعود  مجاهد  برادر  و 
حسادتش برانگيخته شده بود، مراسم يادشده را ميتينگ راه انداختن »براي هراستخواني« 

توصيف كرد. 
خميني در سخنراني ديگري در بيستم ديماه58عليه ملي شدن صنعت نفت و پيشواي 
ميخوان سرپوش  »اينها  پيروزمند ضداستعماري عقده گشايي مي كرد كه:  اين حركت 
بگذارند روي مقاصد خودشان، آن مقاصدي كه برخالف مسير ماست با اسم يك نفري 
كه ملي است، مسير ما مسير نفت نيست، نفت پيش ما مطرح نيست، ملي كردن نفت 
پيش ما مطرح نيست، اين اشتباه است. ما اسالم را مي خواهيم. اسالم كه آمد، نفت هم 
مال خودمان مي شود. مقصد ما اسالم است، مقصد ما نفت نيست. اگر يك نفر نفت را 

ملي كرده است، اسالم را كنار بگذارند براي او سينه بزنند«)8(. 
حكومتي  مطبوعات  توسط  چند بار  گذشته  سال  كه  نيز  خميني  نظر  اظهار  اين 
يادآوري شد، فراموش نشدني است: »مسلمانها بنشينند تماشا كنند يك گروهي را كه از 
اولش باطل بودند؟ من از آن ريشه هايش مي دانم يك گروهي كه با اسالم و روحانيت 
اسالم، سرسخت مخالف بودند. اينها كه فخر مي كنند به وجود او (مصدق)، او هم مسلم 

نبود)9(. 
اين رذالت خميني را نيز همگان به ياد دارند كه از »سيلي« خوردن مصدق توسط 
دربار(   و  استعمار  كودتاي  براثر  او  ملي  سقوط حكومت  از  )يعني  استعمار  و  ارتجاع 

شكرگزاري كرد. 
يك مهرة شرير خميني به نام حسن آيت، كتابي مملو از اهانت و هتاكي عليه دكتر 
مصدق السلطنه«  حقيقي  »چهرة  عنوان  با  ايران،  ملي  نهضت  بزرگ  پيشواي  مصدق، 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ كتاب »برنامة كوتاه مدت و درازمدت جمهوري اسالمي«

9ـ سخنراني خميني در تاريخ 25خرداد60، »صحيفه نور«، ج15



خميني، دجال ضدبشر

51

به چاپ رسانده است. در صفحة اول اين ورق پاره، اين جمالت از خميني آورده شده 
كه ضمن نقل گفتگوي خود با يكي از آخوندهاي تهران در زمان حكومت ملي مصدق 
مي گويد: »من به آن آقا عرض كردم كه اين سيلي خواهد خورد، و طولي نكشيد كه 

سيلي را خورد و اگر مانده بود سيلي را بر اسالم مي زد«. 
قابل توجه است كه برخي مزدوران و مهره هاي 28مردادي، بعدها در دستگاه خميني 
جا و منزلتي پيدا كردند. آخوند فلسفي در سالهاي40 تا 43 بارها نقش سخنگوي خميني 

را ا يفا كرد و پس از به حاكميت رسيدن خميني نيز به نان و نوايي رسيد. 
به علت شدت رسوايي و منفوريت طبعًا نمي توانست در رژيم خميني  بقايي  مظفر 
پست و مقامي داشته باشد، اما در عوض، نوچه و مريدش حسن آيت، هم دبير سياسي 
اين كه  تا  نمايندة مجلس آخوندي)10(.  ) جمهوري اسالمي( شد و هم  حزب خميني 

سرانجام به دست رزمندگان قهرمان مجاهد كيفر يافت…

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10ـ در مورد سوابق آيت،  اظهارات اخير مهندس عزت سحابي)رئيس سازمان برنامه و بودجة پيشين 
تشريح آن چه در جريان دستگيريش  در سال69 گذشته مي گويد:  توجه است كه ضمن  قابل  رژيم( 
)بازجو(… »مدارك و اقراراتي آورد و به من نشان داد كه آقاي دكتر بقايي با سازمان سيا همكاري 
مي كرده… از طرفي آيت مريد دكتر بقايي بوده است ما هم كه با آيت در سالهاي اول مجلس، سال59 
و 60 محشور بوديم، در كميسيون برنامه و بودجه كه من رئيس بودم آيت هم نايب رئيس بود و من 
با او سر و كار داشتم او هميشه اظهار مي داشت كه من يك وقتي عضو حزب زحمتكشان بقايي بودم 
ولي بعدًا با او قهر كردم ولي ايشان "بازجو" به من مي گفت طرحي كه آيت آورد و در مجلس خبرگان 
قانون اساسي طرحي كه مطرح كرد، آن هم با مشورت دكتر بقايي بوده… يك نامه يي است از احمد 
احرار خطاب به دكتر بقايي كه با سازمان CIA تماس داشتند و تأييد كردند. آن نامه را آن بازجو آن 
موقع نشان من داد و بعدًا چاپ شد. حاال شما متن كتاب را بخوانيد. همكاري دكتر بقايي با CIA آمده 

است. 
 آن بازجو به من گفت كه بعد از حرف زدنهاي بقايي و روشدن بسياري از اسرار و اين كه آيت با بقايي 
بود و مريد بقايي بود، امام دستور دادند كه اسم آيت را از ليست شهدا، خط بزنند ولي هنوز كه هنوز 
است اين آقايان اين جا را كه دلشان نخواسته اجرا نكردند و اين خيابان 30متري نارمك، هنوز اسمش 

شهيد آيت است )روزنامة آريا23دي78(





6

چرا خميني پس از 60 سال سكوت 
به اظهار مخالفت عليه شاه روي آورد؟
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چرا خميني پس از 06 سال سكوت 
به اظهار مخالفت عليه شاه روي آورد؟

خميني كه تا آستانة 60 سالگي، زندگي خود را در سكوت و سازش با رژيم وابسته 
بروز  به علت ضعف ديكتاتوري و  از سال1341 كه  بود،  و ديكتاتوري شاه طي كرده 
شكاف در هيأت حاكمه ، جنبش اعتراضي مردم مجال تحرك يافته بود، به مخالفت با 
شاه رو آود. او در سال43 به تركيه و سپس به عراق تبعيد شد و در آن جا دوباره تا وقتي 

كه مردم ايران به اعتراض و قيام برنخاسته بودند، در اساس در سكوت و بي عملي بود. 
در گفتار حاضر و گفتارهاي آتي، به اين سؤالها پاسخ مي دهيم:

ــ چرا به رغم اين كه خميني در حوادث و توفانهاي بزرگي هم چون روي كار آمدن 
محمدرضاشاه و جنايتهاي او، قضاياي ملي شدن صنعت نفت، زمامداري دكتر مصدق 
و كودتاي استعماري 28مرداد، به طور كامل سكوت كرده و در سازش با ديكتاتوريهاي 
با برخي تصميمهاي رژيم  رضاشاه و محمدرضاشاه به سر مي برد، اين بار علم مخالفت 

شاه را بلند كرد؟
ــ مضمون مخالفتهاي خميني با شاه چه بود؟

ــ آيا او رهبر و نمايندة اصيل جنبشي بود كه در سال42 در برابر شاه برخاست؟

اوضاع سياسي ايران در مقطع سالهاي1339 تا 1342
پس از كودتاي ننگين 28مرداد، آمريكا به صورت قدرت برتر، در صحنة سياسي 
به دست  را  كنسرسيوم  سهام  40درصد  مي تواند  قدم  اولين  در  و  مي شود  ظاهر  ايران 
آورد. در آستانة انعقاد پيمان سنتو )در مهرماه 1334( كابينة زاهدي جاي خود را به عال 
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مي دهد. عال ديپلوماتي ورزيده و يكي از مهره هاي سابقه دار انگليس بود. 
از  است،  ايران  در  طبقاتي خاص خود  پايگاه  ايجاد  آغاز، درصدد  از  آمريكا كه 
وضع موجود كه هنوز پايگاه اقتصادي استعمار كهنه يعني مناسبات تقريبًا فئود الي )و 
به طور مشخص بورژوا ــ مالك( حاكم است، ناراضي است. فروردين1336 اقبال روي 
آورده اي«  كجا  »از  مشهور  اليحة  اقبال  زمان  در  آمريكاييها  فشار  تحت  مي آيد.  كار 
به تصويب دو مجلس مي رسد كه هدف آن مبارزه با فساد اداري و چنان كه آمريكاييها 

مي خواستند، تصفية بوروكراسي ايران بود. اليحة ديگر، اليحة اصالحات ارضي بود. 
 در سال1339، انتخابات دورة بيستم برگزار مي شود كه به علت فرمايشي بودنش، 
باعث دامن زدن به مخالفتهاي همزمان در ايران و آمريكا مي شود. شاه مجبور مي شود 
دستور توقف انتخابات و ابطال آن را صادر كند. اقبال استعفا مي دهد و شريف امامي 
اين  نتيجة  مي كند.  برگزار  انتخابات  همان سال،  زمستان  در  وي  مي شود.  نخست وزير 

انتخابات بازهم به نفع فئودالها تمام مي شود. 
و  شده  پيروز  آمريكا  انتخابات  در  دموكراتها  سال1961(  )ابتداي  تاريخ  اين  در 
كندي رئيس جمهور مي شود. كندي براي جلوگيري از انقالبها، خواهان انجام رفرمهاي 

سياسي ــ اقتصادي به خصوص در كشورهاي زير سلطه است. 
به دنبال رشد تضادهاي آمريكا با رژيم شاه و حامي انگليسي او و نيز در اثر فشارها 
پس از  نتيجه  در  و  شده  تضعيف  ديكتاتوري  رژيم،  عليه  آمريكائيها  وسيع  تبليغات  و 
7سال خفقان در ايران فضاي سياسي تاحدي باز مي شود و نيروهاي ملي شروع به فعاليت 

مي كنند. 
شاه در فروردين سال40 به آمريكا سفر مي كند و بيشترين تالش را در جهت جلب 

نظر هيأت حاكمة جديد آمريكا ) كندي( به كار مي برد. 
چرخش شاه به او امكان مي دهد كه اميني را كنار بگذارد و علم را به نخست وزيري 
بر  داير  مانورهاي شاه  پياده كردن  به  ابتداي روي كار آمدنش شروع  از  برساند. علم 
تفرقه اندازي بين جبهة مخالفان مي كند.  براي پيشبرد چنين هدفي بود كه طرح انجمنهاي 
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ايالتي و واليتي عنوان شد. در اين طرح براي زنان هم حق شركت در انتخابات منظور 
شده بود و همين كافي بود كه برخي آخوندها را به موضعگيري در قبال آن وادارد. اين 

مسأله از پيش نيز براي رژيم قابل پيش بيني بود. 
فراهم شده  آمريكا  نظر  مورد  اصالحات  انجام  براي  شرايط  كه  هنگامي  سرانجام 
بود، شاه براي اين كه موانع و مشكالت را به طور كامل از پيش پاي خود بردارد، در 
شب 6بهمن سال41 تعداد زيادي از مخالفان خود را دستگير كرد و در روز 6بهمن طرح 

شش ماده يي خود را به رفراندوم گذاشت. 
با اين مانورها شاه توانست نيروهاي مخالف خود را كه تحت تأثير برنامه هاي قبلي 
رژيم و نيز به علت ضعفهاي دروني خودشان دچار تفرقه بودند، و آمادگي برخورد با 
چنين شرايطي را نداشتند، به سادگي از صحنه خارج ساخته و زمينه را به طور كامل براي 

اجراي اصالحات كذايي خود فراهم آورد. 
در اين زمان در حوزة قم نيز تحول مهمي رخ داد . در سال1340 آيت اهلل بروجردي 
بروجردي در  متنفذترين روحانيان وقت، كسي هم چون  او در ميان  درگذشت. پس از 
نه شريعتمداري و  نه حكيم در نجف،  نداشت.  قرار  بي رقيب حوزه ها  موقعيت مرجع 
هيچ يك  مشهد،  در  ميالني  نه  و  تهران  در  نه خوانساري  قم،  در  و خميني  گلپايگاني 

ديگري را برتر از خود نمي دانست. 
خميني نيز كه مدارج آخوندي را طي كرده بود و مهمترين شاگردان و آخوندهاي 
هم خطش از مرجعيت او حمايت كرده بودند، حربة مؤثري براي به دست آوردن كرسي 
با  همراه  كه  هم  وقتي  نداشت.  رقيبان  ساير  به در كردن  ميدان  از  و  شمارة يك  مرجع 
ايالتي و واليتي  انجمنهاي  نسبت به مصوبة  را  علني  نخستين مخالفتهاي  چند تن ديگر، 
ابراز كرد، آن چه برايش بسيار گزنده بود اين بود كه دولت پاسخها و نامه هاي خود را 

به نام شريعتمداري، گلپايگاني و مرعشي ارسال مي كرد و اسمي از او نمي برد. 
خميني اين زمان، با خميني مقطع سال32 يا پيش از آن متفاوت بود. تا پيش از اين، 
با رژيم شاه  اظهار مخالفت  از  نبود كه  موقعيتي  در سلسله مراتب حوزه ها، خميني در 
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بهره يي ببرد. زيرا اواًل هنوز داراي موقعيت و مقام قابل توجهي در حوزه ها نبود. ثانيًا از 
نظر سياسي تحت الشعاع كاشاني يا بروجردي قرار داشت و نمي توانست سري در ميان 

سرها درآورد. 
ولي پس از سال1340 موقعيت كاماًل متفاوتي براي او فراهم شده بود. بنابراين در 
اظهار  خميني  بود،  گرفته  باال  شاه  رژيم  عليه  مردمي  مخالفتهاي  جنبش  كه  اوضاعي 
مخالفت با برخي جنبه هاي تصميمات رژيم را به وسيلة كسب شهرت و اعتبار در ميان 
مردمي كه عميقًا از آن رژيم بيزار بودند، تبديل كرد. آن چنان كه خودش در آن ايام 

تصريح مي كرد: »رگ خواب ملت اسالم را ما به دست آورديم«)1(. 

مخالفت خميني با برخورداري زنان از حق رأي
اولين مخالفت علني خميني با بعضي از تصميمهاي رژيم شاه، مربوط به انجمنهاي 
ايالتي و واليتي است كه دولت وقت به نخست وزيري اسداهلل علم در تاريخ 16مهر1341 

تصويب كرد. 
براي  مزبور  مصوبة  در  كه  بود  اين  همگنانش  و  خميني  برآشفتگي  اصلي  علت 
نخستين بار به زنان حق رأي داده شده بود. در اين مصوبه هم چنين قيد اسالم از شرايط 
انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان برداشته شده بود و در مراسم سوگند به جاي قرآن 
اعتراض خميني و  از موضوعات مورد  نيز  بود كتاب آسماني.  اين دو نكته  گفته شده 
آخوندهاي ديگر بود. اما آنها بيش از هرچيز به برخوردار شدن زنان از حق رأي اعتراض 

داشتند. 
به دنبال انتشار خبر مصوبة هيأت دولت، خميني و شريعتمداري و گلپايگاني جلسه يي 

در قم برگزار كردند كه حاصل آن مخابرة تلگرامي به شاه بود. 
متن اين تلگرام و سه تلگرام ديگري كه با امضاي خميني در ماههاي مهر و آبان1341 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سخنراني خميني در 11آذر1341
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براي شاه و علم ارسال شده در كتابهايي كه از سوي رژيم منتشر شده معمواًل آورده 
نمي شود، زيرا مملو از چاپلوسي براي شاه است. )2(

شاه در پاسخ به اين تلگرام، نامة تحقيرآميزي خطاب به آخوندهاي قم ارسال مي كند 
و آنها را به علم، نخست وزير خود، ارجاع مي دهد. 

به دنبال آن خميني با پيروي از حد و مرزي كه شاه تعيين كرده بود، تلگرامي براي 
علم مي فرستد و در آن از تعطيلي مجلس شورا و مجلس سنا نيز شكايت مي كند. 

در اين تلگرام گفته شده بود: »در تعطيلي طوالني مجلسين ديده مي شود كه دولت 
اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است«. 

حاميان  از  نمايندگانش  تركيب  بود،  انتخاب شده  زمستان سال40  در  كه   مجلسي 
فئودالها بودند و از نظر سياسي كفة گرايش انگليسي را در رژيم شاه سنگين مي كرد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امام خميني ـ  فتاوي  و  پيامها  از مكتوبات، سخنرانيها،  از همين كتابها )مجموعه يي  مقدمة يكي  2ـ در 
به مهر و  امام مربوط  تلگراف  فاقد چهار  اين مجموعه  به تذكر است كه  1360( تصريح شده: »الزم 

آبانماه1341 مي باشد«. 
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تلگرامهاي خميني به شاه

در تاريخ 15آبان41 خميني تلگرام ديگري خطاب به شاه ارسال مي كند و از علم نزد 
او شكايت مي كند. در اين تلگرام از جمله آمده بود : »آقاي علم از نشر افكار عمومي در 
مطبوعات و ا نعكاس تلگرافات مسلمين و اظهار تظلم آنها به اعليحضرت و علماي ملت 
جلوگيري كرده و مي كند و برخالف قانون اساسي مطبوعات كشور را مختنق كرده و 
مي كند و به وسيلة مأمورين در اطراف، ملت مسلمان را كه مي خواهند عرض حال خود 

را به اعليحضرت و علماي ملت برسانند ارعاب و تهديد مي كند…
آقاي علم تخلف خود از قانون اسالم و قانون اساسي اعالم و برمال نموده، آقاي 
اسداهلل علم گمان كرده با تبديل كردن قسم به قرآن مجيد به كتاب آسماني ممكن است 
قرآن كريم را از رسميت انداخت و اوستا و انجيل و بعضي كتب ضاله را قرين آن يا 

به جاي آن قرار داد. 
مي كنم  متوجه  را  اعليحضرت  اسالم  ملت  براي  خيرخواهي  حكم  به  اين جانب 
خانه زادي  و  چاكري  واظهار  چاپلوسي  با  كه  عناصري  به  نفرماييد  اطمينان  اين كه  به 
و  دهند  نسبت  اعليحضرت  به  را كرده  قانون  و  دين  تمام كارهاي خالف  مي خواهند 
قانون اساسي را كه ضامن مليت و سلطنت است با تصويب نامة خائنانه و غلط از اعتبار 

بيندازند«. 
ممالك  استقالل  تعالي  »از خداوند  به شاه مي نويسد:  تلگرام خود  پايان  در  خميني 

اسالمي و حفظ آن را از آشوب مسئلت مي نمايم«. 
 خميني در اين تلگرامها، هم به قانون اساسي رژيم شاه، هم به مجلس شورا و مجلس 
سناي آن و هم به قول خودش به اعليحضرت اظهار وفاداري مي كند و نگران آن است 
كه مبادا كساني كه كارهاي خالف مي كنند آن را به اعليحضرت نسبت دهند. از نظر 
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خميني، چنان كه در اين تلگرامها تصريح مي كند، منشأ مشكل اسداهلل علم است كه راه 
تظلم خواهي ملت به نزد اعليحضرت را بسته وگرنه شاه از جنايتها و خيانتهاي رژيمش 

مبراست. 
لحن توهين آميز خميني نسبت به كتابهاي آسماني ساير اديان نيز قابل توجه است. 
علنًا اوستا و انجيل را در رديف كتابهاي ضاله نام مي برد. اين ديدگاه منشأ سركوبگريها 
پيروان ساير  و  يهودي  و  به هموطنان شريف مسيحي  نسبت  و جنايتهاي كنوني رژيم 

اديان است. 
يكي از پيروان خميني براي رفع و رجوع فحواي تلگرامهاي خميني به شاه، مي نويسد: 
»در مورد خودداري از حمله و اعتراض مستقيم به شخص شاه بايد گفت كه اين، در آن 
شرايط از ژرف نگري و دورانديشي امام خميني سرچشمه مي گرفته است. زيرا درست 
است كه كارگردان اصلي و طراح تمام تغيير و تحول ارتجاعي و استعماري در ايران 
ولي  نيستند،  شاه چيزي  در دست  و  بي اراده  مهره هاي  بقيه جز  و  بود…  شاه  شخص 
از آن جا كه در آن اوضاع و شرايط امام خميني هنوز قدرت مردمي كافي در اختيار 

نداشت… نمي توانست به ميدان شاه برود و رسمًا با او روبه رو شود…«)1(
درواقع آن چه خميني در اين تلگرامها آورده، عقيدة واقعي اوست. او نمي خواست 
از برخي  به عقب نشيني  او واداشتن شاه  مبارزه جويي  با شاه دربيفتد. سقف خواسته و 

تصميمها براي حفظ ظواهر به اصطالح اسالمي بود. 

خودداري از مخالفت با »اصل واساس سلطنت«
همان جا  مي نوشت،  را  »كشف االسرار«  كتاب  خميني  كه  هنگامي  پيشتر  اين  از 
سلطنتي  رژيم  اساس  با  هيچ وقت  خودش  هم سنخ  آخوندهاي  كه  مي كرد  تصريح 
مخالفت نكردند و »هيچ وقت نخواستند اساس حكومت را به هم بزنند و اگر گاهي هم 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ »بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني«، ص 161
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با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او 
را مخالف صالح كشور تشخيص داده اند وگرنه با اصل و اساس سلطنت تاكنون از اين 

طبقه مخالفتي ابراز نشده است«)2(. 
در سال41 نيز كه رژيم شاه با مانور بزرگي به نام اصالحات ارضي و انقالب سفيد، 
را  خود  رژيم  عمر  و  نمايد  خنثي  را  جامعه  انفجاري  و  انقالبي  وضعيت  مي خواست 
طوالني تر كند،  خميني به مضامين اصلي توطئة بزرگ شاه بي اعتنا بود، درعوض همة 
و  قرون وسطايي  خواستة  اين  روي  را  خود  سخنرانيهاي  و  تلگرافها  و  فريادها  و  داد 
ارتجاعي متمركز ساخته بود كه چرا رژيم شاه مي خواهد به زنان حق رأي دهد. يعني به 
همان دامي افتاد كه شاه مي خواست.  او مي خواست كه تا آن جا كه ممكن است مبارزه 

و اعتراض مردم را به كانالهاي انحرافي و به سمت اهداف كاذب سوق دهد. 
و  ايالتي  انجمنهاي  مصوبة  از  كه  پذيرفت  شاه  رژيم  سرانجام  سال41  آذرماه  در 

واليتي صرفنظر كند. 
خميني اين عقب نشيني را يك پيروزي براي خود به حساب آورد. وي در سخناني 
كه در يازدهم آذر41 به همين مناسبت در اولين جلسة درس خود در حوزه ايراد كرد، 
از مخاطبانش خواست كه اعتراضها را پايان يافته تلقي كنند و دوباره به درس و تحصيل 
اما  مي كنند  نصيحت  آرامش  به حفظ  را  مردم  اسالم…  زعماي  و  »علما  بياورند:  رو 
وقتي ببينند اسالم در معرض خطر است، باز تا حد امكان مي كوشند كه با نشر مطالب، 
ذكر حقايق، با گفتگو و مذاكره و با فرستادن اشخاص نزد دستگاه حاكمه مشكل را 
حل كنند و اگر نشد ناچارند قيام و اقدام كنند… اين ذخاير هستند كه هميشه با نصايح 
خود مردم سركش را خاموش و آرام ساخته اند ليكن تا آن جا كه استقالل مملكت را 

در خطر نبينند«. 
در مورد زنان نيز خميني شمه يي از افكار ارتجاعي خود را بيان كرد: »زنها را وارد 
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 2 ـ »كشف االسرار«، ص 186



خميني، دجال ضدبشر

66

كرده ايد در ادارات،  ببينيد در هر اداره يي كه وارد شدند آن اداره فلج شد. فعاًل محدود 
است. علما مي گويند توسعه ندهيد. به استانها نفرستيد. زن اگر وارد هر دستگاهي شد، 

اوضاع را به هم مي زند. مي خواهيد استقاللتان را زنها تأمين كنند؟«)3(. 
باري، خميني كه ظاهرًا براي طلبه هاي خود سخنراني مي كرد، درواقع داشت نقش 
و تأثير خود و آخوندهاي نظير خودش را در ممانعت از شعله ور شدن آتش مبارزه و 

مقاومت مردم به رژيم شاه يادآوري مي كرد. 
وي گفت: »اگر كلمه يي صادر شده بود، انفجار ظاهر مي شد.  اين آتش را چه كسي 
خاموش كرد؟ چرا نمي خواهند درك كنند؟ چرا اين پشتوانه را به هرنحوي مي خواهند 

بشكنند؟… چرا خود را به اين روحانيت مستند نمي كنند؟«
خميني خطاب به طلبه ها و روحانيون جوان نيز گفت: »شما بايد مهذب باشيد، نفس 
خود را تزكيه كنيد، خود را آراسته و وارسته سازيد. حق اين كه به رئيس دولت يا به 

مقامات ديگر ناسزا گفته شود، نيست . شما بزرگتر از اين هستيد«. 
و سرانجام اين كه به شاه نيز نصيحت كرد اين قوه يعني حمايت آخوندها را از دست 
با  از خميني مي خواست كه  دانشجويي  اين موضعگيريها، جنبش  مقابل  در  ندهد)4(. 

استبداد و وابستگي اعالن مخالفت كند. 
به هرحال،  همزمان با نصايح مشفقانة خميني، رژيم شاه توطئه يي را كه مي خواست با 
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3ـ اين گونه اظهارات خميني، در نوشته  ها و تاريخ نگاريهاي بازماندگان خميني، مسكوت گذاشته شده و 
به آن اشاره يي نمي شود.  در مقدمه كتاب كوثر ، كه مجموعه سخنرانيهاي خميني است و بعد از مرك 
او منتشر شده،  احمد خميني مخالفت خميني با اليحه ا نجمنهاي ايالتي و واليتي را توضيح مي دهد،  اما 
اشاره يي به سبب اصلي اين مخالفت يعني برخوردار شدن زنان از حق رأي نمي كند: »در مهر ماه 1341 
اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي نيز از تصويب گذشت. روح اصلي اليحه اسالم زدايي تشكيل مي داد. با 
تصويب آن  قيد اسالم از شرايط رأي دهندگان و منتخبين حذف مي شد و شرط "سوگند به قرآن مجيد" 
جاي خود را به »سوگند به كتاب آسماني« مي داد. هدف اصلي رژيم ارزيابي شرائط و زمينه سازي براي 

اجراي طرحهاي بعدي و اصول به اصطالح انقالب سفيد بود«. 
4 ـ »صحيفه نور«، ج1، ص16
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انقالب سفيد محقق كند، به آخرين مراحل آمادگي رسانده بود. 
از فضاي بالنسبه باز آن دوران يعني در فاصلة سالهاي39 تا 42 و آن جوش و خروش 
اوج گرفتة مردمي به جاي آن كه آلترناتيو و راه حلي عايد شود كه به حاكميت مردمي 
تدارك  ملت  براي  را  ديگر  سياه  دوران  داشت يك  كه  بود  دشمن  اين  باز  بينجامد، 
مي ديد. خميني از به هم خوردن مصوبة انجمنهاي ايالتي واليتي و مخالفت با حق رأي 
براي 15سال  اما شاه استمرار ديكتاتوري كامل العيار خود  زنان شيپور پيروزي مي زد ، 

ديگر را تضمين مي كرد. 





8

قــيـام 15خـــرداد1342
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قــيـام 15خـــرداد 1342

در اواخر سال41 و بهار سال42 جامعة ايران نقطه عطف مهمي را از سر مي گذراند . 
 نيروهاي ملي و مردمي و ساير اقشار مخالف رژيم به اعتراض و مقابله با رژيم و مانور 
جديد آن يعني اصالحات ارضي و آن چه انقالب سفيد ناميده شده بود، مبادرت كرده 
بودند و شاه نيز كه اجراي سياست مورد نظر آمريكا را برعهده گرفته و حكومت خود 

را يكپارچه كرده بود، براي سركوب خيز برمي داشت. 
به لحن  و  كرده  ملتهب  را  ايران  اجتماعي  و  سياسي  فضاي  نيرو،  دو  اين  تصادم 
حد  از  اين،  از  پيش  تا  بود.  او  بخشيده  تندي  رنگ  نيز  شاه  عليه  خميني  اعتراضهاي 
به خصوص  و  واليتي  و  ايالتي  انجمنهاي  به خاطر  زدن  تلگراف  و  شفاهي  اعتراض 
مخالفت با برخورداري زنان از حق رأي فراتر نمي رفت.  اما در همين اوضاع سخنرانيها 
به اساس  تعرض  از  هنوز  مي كرد.  اگرچه  رژيم  عليه  پرخاشگرانه يي  موضعگيريهاي  و 

حكومت شاه ابا داشت. 
در روزهاي اول بهمن تهران و برخي شهرهاي ديگر صحنة تظاهرات و حركتهاي 
اعتراضي متعددي است كه در مخالفت با انقالب سفيد شاه و رفراندمي كه در دستور 

كار خود گذاشته، برگزار مي شود. 
رژيم شاه با سركوب موضعي اين رشته مخالفتها و اعتراضها و استقرار گستردة قواي 
سركوبگر خود در خيابانها و ميدانها و نقاط پررفت وآمد شهر، براي برگزاري رفراندم 
خود، فضا را آماده مي كند. روز ششم بهمن اين رفراندم اجرا مي شود و رژيم شاه ادعا 
مي كند كه شش ميليون رأي به دست آورده است. از اين پس، شاه كه سرمست پيروزي 
مانور انقالب سفيد است، سركوب كامل همة مخالفان و مدعيان و خاموش كردن هر 
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صداي مخالفي را در دستور كار خود قرار مي دهد.  اين الزمة پيشبرد سياستي است كه 
برعهده گرفته است.  

در اوايل فروردين42، شاه مي خواست ضرب شستي نشان دهد. روز دوم فروردين، 
به مناسبت سالروز شهادت امام ششم، همزمان دوجلسه، يكي در خانة خميني و ديگري 
تشنجات  و  فرستادنها  صلوات  فقط  خميني،  خانة  اجتماع  در  شد.  برگزار  فيضية  در 
محدودي رويداد و عوامل رژيم بر حسب دستوراتي كه گرفته بودند، بيش از اين كاري 
نكردند. اما مراسم فيضية را به خاك و خون كشيدند)1(. مزدوران رژيم شاه ، همزمان 

مدرسة طالبيه در تبريز را به همين صورت هدف حملة خود قرار مي دهند. 
به چنين  مبادرت  با  شاه  رژيم  كه  داد  نشان  حادثه  اين  پيامدهاي  و  بعدي  حوادث 
حمالتي به اشتباه بزرگي دست زده است. زيرا آخوندها و حوزه هاي مختلف را، كه 

دستخوش تشتت و تفرقه بودند، در مخالفت با رژيم هم نظر كرد. 
با  به كساني كه  به رژيم شاه و  تهران،  به آخوندهاي  تلگرامي  در پي آن خميني در 
شعار شاه دوستي به فيضيه تاخته بودند، حمله كرد.  او از جمله گفت: »اكنون روحانيون 
و طالب در اين شهر مذهبي تأمين جاني ندارند، اطراف منازل علما و مراجع محصور 
به كارآگاه و گاهي كماندو و مأموران شهرباني است …  طالب محترم از ترس مأموران 
لباسهاي روحانيت را تبديل نموده اند. اينان با شعار شاه دوستي به مقدسات مذهبي اهانت 
مي كنند«. خميني در همين تلگرام كاري را كه خود سالها به آن مشغول بود، حرام اعالم 
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روزنامة  با  مصاحبه يي  در  رژيم،  كنوني  ولي فقيه  خامنه اي  فيضيه،  حادثة  كشته هاي  شمار  در بارة  1ــ 
دو  از  ما  شهيدان  تعداد  شايد  فيضيه  مدرسة  واقعة  »در  است:  گفته  12خرداد1361  مورخ  جمهوري 
نام و نشان معروف شد، شهيد رودباري بود و يكي دو نفر ديگر و  با  بيشتر نبود، يك نفر كه  سه نفر 
هم چنين تعدادي طلبه كتك خوردند. اين حادثه را شخص امام با پيگيري تبليغاتي و سازماندهي بسيار 
ظريفي يعني گسيل داشتن طالب و فضالي حوزه در محرم همان سال به سراسر كشور و دستور به همة 
به مردم بگويند، و همة دستجات مذهبي  از روز هفتم محرم ماجراي فيضيه را  گويندگان مذهبي كه 
كه از روز نهم محرم ماجراهاي دوم فروردين را در سينه زنيها و نوحه ها مطرح نمايند توانست به آن جا 

برساند كه قيام عظيمي چون 15خرداد را پيامد داشته باشد. 
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كرد و گفت: »تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ) ولو بلغ ما بلغ(«)2(. 
درواقع اين رژيم شاه بود كه در آن مقطع پلهاي ميان خود و حوزه ها و مراجع آن 

را خراب مي كرد. 
اين سركوبگريها آتش اعتراض كل جامعه را نيز تندتر كرد و زمينه هاي قيامي را 
فراهم كرد كه دو ماه بعد فوران نمود: قيام 15خرداد.  قيامي كه واكنش مردم به جان 

آمده در برابر رژيم شاه و مانور انقالب سفيد او بود و با سركوبي خونين مواجه شد. 
و  قم  شد.  در  زده  حسيني  عاشوراي  به مناسبت  عزاداري  مراسم  با  قيام  اين  جرقة 
مشهد و بيش از همه در تهران مردم به تظاهرات و دادن شعارهاي خشمگينانه يي عليه 
رژيم و شخص شاه پرداختند. مردم در تظاهرات خياباني از خميني نيز، كه در اين زمان 
مهمترين چهرة مذهبي شناخته شدة مخالف رژيم بود، حمايت  كردند.  اما شعارهايشان 
با آن چه خميني مي گفت و مي خواست، متفاوت بود.  زيرا شاه را خونخواري  به كلي 

مي ناميدند كه بايد برود يا مرگ و نابودي او و رژيمش را درخواست مي كردند. 
صحنه هايي از آن قيام خونين، در كتاب »تاريخ سي ساله« نوشتة فدايي شهيد بيژن 
شدت  و  ابعاد  15خرداد  روز  در  »تظاهرات  است:  شده  تشريح  به اين صورت  جزني 
و  شهر  عادي  زندگي  تعطيل  باعث  تظاهرات  شورشي  كرد.  خصلت  پيدا  بي سابقه يي 
جاري شدن انبوه انساني به خيابانها شده دسته هاي محدود تظاهركننده در اوايل روز با 
به كاربردن مواد آتشزا )مثل فسفر( و تخريب و هجوم به پاره يي از سازمانهاي دولتي، 
چند باشگاه از جمله باشگاه شعبان بي مخ، پليس و نيروهاي نظامي را واداربه به كار بردن 
اسلحه كردند. اين امر به سرعت زندگي در شهر را مختل كرد.  طرحهاي ضدشورشي 
به مورد اجرا گذاشته شد. خيابانهاي مهم شهر توسط نيروي نظامي از يكديگر قطع شد 
و نيروي نظامي همراه تانك و زرهپوش و جيپهاي حامل مسلسل سنگين مردم را اعم 
از تظاهركننده يا عابر به گلوله بست… مردم كه جز چوب و سنگ سالحي نداشتند، 
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2ــ »صحيفة نور«، ج1، ص39
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قادر به هيچ گونه مقاومتي نبودند.  اشغال نظامي شهر ادامه يافت.  در روز 16خرداد نيز با 
كوچكترين تجمعي آتش نظاميان عده يي را از پا درمي آورد. توده كه از سالخي رژيم 
به خشم آمده بود، به مشتهاي خالي خود با خشمي جنون آسا مي نگريست و بسيار كساني 

بودند كه از شدت نوميدي مي گريستند«)3(. 
خود خميني بعدازظهر روز عاشورا در قم سخنراني شديداللحني داشت كه باعث 

دستگيريش شد. 
با  برد،  به كار  اسراييل  عليه  را  كلمات خود  تيزترين  اگرچه  اين سخنراني  در  وي 
انتقاد قرار داد و به تبليغات و اتهامات  اين حال براي اولين بار شخص شاه را نيز مورد 
رژيم شاه عليه آخوندها پاسخ گفت. اگرچه از درخواست سرنگوني او اجتناب كرد و 
با جمالتي از اين قبيل، راه كنار آمدن با او را باز گذاشت: »آقاي شاه نفهميده مي رود 
باالي آن جا مي گويد تساوي حقوق زن و مرد.  آقا اين را به تو تزريق كرده اند. تو مگر 
بهايي هستي كه من بگويم كافر است. بيرون كنند.  نكن اين طور نكن اين طور… واهلل 
من شنيده ام كه سازمان امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا بيرونش كنند و 

لهذا مطلب را معلوم نيست به او برسانند«)4(. 
بامداد روز 16خرداد، مأموران رژيم، خميني را جلب كردند و پس   سرانجام در 
از انتقال به تهران زنداني كردند. همزمان آيت اهلل قمي از مشهد و محالتي از شيراز نيز 

توسط رژيم دستگير شدند. 
خميني از شانزده خرداد42 تا يازده مرداد همان سال يعني كمتر از دوماه در زندان 
بود. مدتي در زندان قصر و سپس در عشرت آباد. دربارة چگونگي حبس او و مواضعش 
بود.  ساواك  وقت  رئيس  پاكروان  بود،  مطلع  همه  از  بيش  كه  كسي  رژيم،  برابر  در 
او را  انقالب ضدسلطنتي  از پيروزي   اما خميني در روزهاي اول حاكميت خود، پس 

تيرباران كرد. 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ــ » تاريخ سي ساله«، بخش دوم، ص114 و 115
4ــ »صحيفة نور«، ج1، ص54 تا 57
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يكي از آخوندهاي نزديك خميني به نام حميد روحاني دربارة دوران زندان خميني 
مي نويسد: »روز جمعه 11مرداد42، پاكروان رئيس سازمان جاسوسي به اصطالح امنيت 
تشريفات  و  مراسم  انجام  از  پس  و  رفت  عشرت آباد  پادگان  در  بزرگ  قائد  به ديدار 
ديدار اظهار داشت: … شاهنشاه دريافتند كه مرجع روحانيت در اين مبارزه و مخالفت، 
با  نيز  و  نزدند  اين كارها دست  به  بيگانه  به تحريك عوامل  نظر ديني داشته اند و  فقط 
اساس سلطنت مخالف نيستند ولي مي فرمايند با نطق عاشوراي ايشان چه كنم كه درآن 
به شخص اول مملكت و خاندان سلطنت اهانت شده است و حضرتعالي تصديق بفرماييد 
در  سلطنتي، چه  در كشورهاي جمهوري چه  دنيا چه  بود.  در  تند  نطق خيلي  آن  كه 
دموكراسي، چه استبدادي، در هيچ جا سابقه ندارد كه عليه رئيس حكومتي با اين لحن 
سخن برانند… قائد بزرگ در مقام پاسخ فرمود: ممكن است در آن نطق تندرويهايي 
شده باشد.  ولي هرچه بود جنبة نصيحت داشته است و آن نصيحتها براي شاه الزم بوده 

است و شما هم شاه را نصيحت كنيد…«
كتاب يادشده مي نويسد: »در اين هنگام سرهنگ مولوي رئيس سازمان جاسوسي 

تهران نيز حضور به هم رسانيد و نسبت به قائد بزرگ عرض اخالص كرد…«)5(
مرتضي پسنديده، برادر خميني، جريان مالقات خود با او در زندان عشرت آباد را 
شرح داده. اين مالقات از طريق برادرزادة نصيري ) رئيس وقت شهرباني( كه با پسنديده 
در ارتباط بوده، ميسر شده است. پسنديده توضيح مي دهد كه براي مطلع ساختن خميني 
نسبت به آن چه در بيرون زندان پس از قيام 15خرداد در جريان بود، سؤالهايي دربارة 
وضع حوزه ها و بازار، كه در آن ايام به نشانة اعتراض در حال تعطيل بود، با خميني در 
بازار و هم حوزه ها كار و  بود كه هم  پاسخ داده  پسنديده  به  ميان مي گذارد. خميني 

درس خود را از سربگيرند و باز شوند)6(. 
سپس شماري از مراجع و روحانيان كه در آن موقع براي اظهار مخالفت با دستگيري 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ــ »بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني«، ص575
6ــ مجلة »پاسدار اسالم« سال1367، شماره هاي 84 به بعد
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خميني  آزادي  خواستار  و  مي كنند  مالقات  پاكروان  با  بودند،  رفته  به تهران  خميني 
مي شوند. به دنبال آن خميني از زندان آزاد شده و به خانه يي در داووديه تهران فرستاده 

مي شود. 
مرتضي پسنديده مي گويد: »ما به وسيلة آقاي پناهي كه داماد همشيره مان بود و در 
عشرت آباد معلم بود ) گرچه نظامي هم نبود ولي استاد نظاميها بود( پيغامي به امام داديم. 
امروز آزاد كنند  بناست  را  نوشتم كه: »شما  ايشان  اين شرح خدمت  به  را  مطلبي   من 
و پاكروان براي آزادي شما به آن جا مي آيد و قصد دارد شما را به منزل نجاتي ببرد و 
نجاتي آدم خوشنامي نيست و شما صالح نيست به آن جا برويد.  لذا موافقت نكنيد« من 
آن كاغذ را به پناهي دادم و او هم پيغام را به امام رساند.  امام در پاسخ نوشتند: "ماراهي 
نداريم جز اين كه قبول كنيم و به منزل نجاتي برويم. ولي بيش از يك شب در آن جا 

نيستيم و بعدها بايد منزل بگيريم و فعاًل رفتن به آن جا اشكال ندارد"«)7(. 
دربارة نحوة آزادي خميني از زندان، آخوند محمدرضا توسلي كه از هنگام به قدرت 
تاريخ  را در  امام  بود، مي گويد: »حضرت  پيشكارش  او  تا روز مرگ  رسيدن خميني 
هيجدهم فروردين43 ، به توهم اين كه ايشان از كار خود پشيمان است، از زندان و حصر 
آزاد كردند. در بعضي جرايد هم جمالتي از قبيل اين كه بين دولت و روحانيت تفاهم 
حاصل شده است، درج گرديد. از اين رو حضرت امام در اولين نطق بعد از مراجعت، 
"اگر خميني هم سازش كند، ملت  فرمودند:  و  را تكذيب كردند  جمالت روزنامه ها 

اسالم با شما سازش نمي كند "«)8(. 
خميني، پس از سپري كردن اين حبس كوتاه مدت، تا مدتي در خانه يي در داووديه 
تهران و سپس در خانة يكي از تجار طرفدارش در قيطريه تحت نظر بود تا اين كه در 
18فروردين43 دوباره به خانة خود در قم بازگشت و از آزادي عمل كامل برخوردار شد. 
 قابل توجه است كه در آن زمان با آن كه بيش از ده سال از كودتاي ننگين استعماري 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ــ همان مجله
8ــ »صحيفة نور«، ج1، ص274
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در  هم چنان  ملي  نهضت  بزرگ  پيشواي  مي گذشت،  مصدق  دكتر  ملي  دولت  عليه 
احمدآباد كرج تحت نظر قرار داشت و هيچ گاه اجازة كمترين اقدامي پيدا نكرد و حتي 
براي معالجه و امور شخصي خود  زير فشار انواع محدوديتها قرار داشت و نمي توانست 

با افرادي جز وابستگان خود تماس بگيرد.  
باري، خميني پس از حضور مجدد در قم، يك چند تالش كرد جلسات هفتگي 
منظمي با شركت آخوندهاي مهم قم برگزار كند.  اما آن چه باعث تبعيد او از ايران شد، 

مخالفتش با تصويب قانون كاپيتوالسيون بود . 





9

تبعيد خميني به تركيه
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تبعيد خميني به تركيه

در  كاپيتوالسيون  قانون  تصويب  عليه  سخنراني  يك  پي  سال43،  در  در  خميني 
مجلسين رژيم شاه، به تركيه تبعيد شد. 

قانون مزبور در سوم مرداد سال 43 مخفيانه از تصويب مجلسين رژيم شاه گذشت.  
و  كرد  حمله  قانون  اين  به  سخنراني  يك  در  خميني  سال،  همان  آبان  چهارم  در 
برخالف سخنرانيهاي گذشته، آمريكا و رئيس جمهور آن كشور را نيز هدف اعتراضهاي 
شديداللحن خود قرار داد. خميني از جمله گفت: »استقالل ما را فروختند، … عزت ما 
پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران پايكوب شد… اگر يك 
آشپز آمريكايي مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند زيرپا منكوب كند، پليس 
ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد، دادگاههاي ايران حق ندارد محاكمه كنند… بايد 
برود آمريكا… اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست مي كنند 
و اگر چنان چه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، 

… هيچ كس حق تعرض ندارد…«)1(. 
و  ارتجاعي  انگ  او  به  كه  شاه  رژيم  تبليغاتي  هجوم  برابر  در  خميني  ايام  آن  در 
اعالميه هاي خود  و  اين رو در سخنرانيها  از  قرار داشت.  تنگنا  ارتجاع سياه مي زد، در 
كرارًا تالش مي كرد به اتهام كهنه پرستي و ارتجاع پاسخ بگويد و خود را از آن مبرا 
كند. تا اين كه تصويب قانون خائنانه كاپيتوالسيون، فرصت مناسبي براي او فراهم كرد 
اين همه در همين  با  بزند.  به شعارها و مخالفتهاي خود رنگ و بوي ضدآمريكايي  تا 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ »صحيفه نور« ج1، ص102
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سخنراني، به رغم حمالت سنگيني كه به آمريكا و رئيس جمهور آن كرد،  از نظر سياسي 
از حدود معيني فراتر نرفت:

نخست آن كه به هيچ وجه خواستار لغو قراردادهاي شاه با آمريكا نشد. 
وكالي  متوجه  را  تشرهايش  و  توپ  و  نكرد  به شاه  حمله يي  كمترين  آن كه   دوم 

مجلس و دولت كرد. 
اما از آن سو، رژيم در مرحله جديدي كه آغاز كرده بود، براي استقرار ديكتاتوري 
وابستة خود، ديگر نمي خواست هيچ صداي مخالفي را بشنو د، تصميم به تبعيد خميني 
از مدت  به تركيه فرستاده شد و پس  ايران گرفت. خميني روز سيزده آبان سال 43  از 

كوتاهي به نجف رفت. 
از آن پس خميني از نظر سياسي به خاطر بي عمليش براي يك دوره به محاق رفت. 

علت مخالف خوانيهاي خميني
با  تا چهل و سه،  سالهاي چهل  در  سياسي خميني  فعاليتهاي  و  موضعگيريها  مقايسة 
چه  كه  مي آورد  پيش  را  اساسي  سؤال  اين  دوره،  اين  از  پيش  تا  او  سياسي  زندگي 
چنين  به  يكباره  سالگي  شصت  در  انفعال،  و  سكوت  آن همه  از  پس  خميني  كه  شد 

مخالف خوانيهايي رو آورد؟
بود، كسي  كرده  رضاشاه سكوت  ديكتاتوري  فجيع  جنايتهاي  برابر  در  كه  كسي 
كه حاضر نشده بود حتي يك كلمه در مخالفت با كودتاي استعماري 28 مرداد بر زبان 

بياورد، چه شد كه ناگهان از مصوبه انجمنهاي ايالتي و واليتي به جوش آمد؟
در حالي كه في المثل، حوادث و قضايايي نظير كشتار مسجد گوهرشاد در مشهد يا 
ماجراي كشف حجاب در دوران رضا شاه يا كشتار سي تير بسا مهمتر از مصوبة انجمنهاي 
واليتي و ايالتي بود. خميني حتي نسبت به اعدام نواب صفوي توسط رژيم شاه سكوت 
پيشه كرده بود .  اگرچه بعد از به قدرت رسيدن، عده يي از همدستانش بسيار سنگ او 

را به سينه مي زدند. 
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آن  به  قادر  اما  كنند  توجيه  را  بزرگ  تناقض  اين  كرده اند  تالش  خميني  پيروان 
نشده اند. اما زندگي سياسي خميني و موضعگيريهاي او در سالهاي بعد، پاسخ اين سؤال 

را روشن مي كند. 
خميني كه بيشتر عمر خود را در حوزه ها گذرانده و سابقه و تحصيل و تربيت و 
كسوت آخوندي داشت، وجه غالب شخصيتش سياست پيشگي و فرصت طلبي به معني 

اخص آن بود. 
اگرچه ساليان در كنار گود بود، اما، از نظارة پيامدهاي جنگ جهاني اول و دوم در 
ايران، چگونگي سركار آمدن و ساقط شدن رضاشاه و دولتهايي كه پي درپي سركار 
مي آمدند، قضاياي كودتاي 28مرداد و… درك مادي روشني از »تعادل قوا« به دست 
آورده بود و خود را با تحول قدرتها تنظيم مي كرد.  اين همان فكر و رويكردي بود كه 
از خميني شخصيتي ساخته بود كه مترصد شكاف و فرجه يي براي مطرح ساختن خود 

و سوار شدن بر امواج نارضايتي و اعتراض مردم بود. 
مقطع  همان  يكي  داد.  تشخيص  صورت  به بهترين  را  فرصت  اين  مقطع  دو  در  او 

سالهاي 40 تا 43 بود، ديگري در سال 57. 
در سال 40 او به تغيير سياستهاي بين المللي نسبت به شاه پي برد و همين كه احساس 
كرد موقعيت شاه ضعيف و درحال تزلزل است، در شكافي كه در اين زمينه بارز شده 

بود، سرمايه گذاري كرد. 
بي شك، هنگامي كه اظهار مخالفت با برخي سياستهاي رژيم را جايگزين سكوت 
60سال گذشته مي كرد، روي حمايتهاي بين المللي و مشخصًا تأييد و پشتيباني انگليس 
كه در آن زمان در حال از دست دادن پايگاههاي خود در ايران بود، حساب باز كرده 
28مردادي  عناصر  و  نشان  انگليسي  آخوندهاي  با  او  ويژة  روابط  زمينه  اين  در  بود. 
نقش سخنگوي  بارها  مزبور،  آخوند  دوره،  آن  است.  در  توجه  قابل  فلسفي  هم چون 
ايفا مي كرد: »قائد بزرگ… از آقاي فلسفي كه در آن  خميني در مجامع مختلف را 
هنگام ـ نمي دانم به طور اتفاق يا روي انگيزة سياسي ـ در قم به سر مي برد، خواست كه طي 
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يك سخنراني، دولت را از عواقب شوم حملة تبليغاتي عليه روحانيت در سطح جرائد و 
مطبوعات برحذر دارد«)2(. 

از اين نمونه ها كم نيست. در آن زمان خوب روشن بود كه فلسفي چه كاره  بوده 
جريانهاي  و  كودتاچيان  با  روابطي  چه  و  28 مرداد  كودتاي  در جريان  به خصوص  و 

تحت الحماية انگليس داشت)3(. 
تصويب  ماجراي  آن كه  از  پيش  خميني  مي دهد  نشان  كه  دارد  وجود  هم  قرائني 
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي پيش آيد، مترصد اوضاع بود و خود را براي مبادرت 
به حركتي در برابر رژيم آماده مي كرد. آخوند ابوالقاسم خزعلي كه چندين سال عضو 
فقهاي شوراي نگهبان بود، در اين باره مي گويد: »يك ماه قبل از قضية انجمنهاي ايالتي 
و واليتي، بنده به ايشان گفتم مي خواهم به نجف بروم. شما فرمايشي داريد؟ فرمودند: 
»به علماي آن جا بگو به زودي سروصدايي در كشور بلند مي شود و اين آتش زير خاكستر 
است. به زودي دود بلند مي شود. من در آن موقع از قم داد مي زنم، شما هم داد بزنيد.  

»گفتم امام مطلب چيست؟ نفرمودند«)4(. 
كساني هم كه وقايع آن روزها را به ياد دارند، مي گويند از آيت اهلل مرتضي حائري، 
پسر آيت اهلل عبدالكـريم حائري، مؤسس حوزة قم،  كه در آن سال عازم سفر حج بود، 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ »بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني«، ص213

3 ـ بعد از اين مقطع نيز، فلسفي روابط ننگيني با رژيم شاه و گردانندگان ساواك داشت.  نشرية مجاهد 
اعترافهاي آجودان مخصوص سپهبد مقدم آخرين رئيس ساواك  در شمارة فوق العادة اول تير1360، 
رژيم شاه را درج كرده كه در آن مالقاتهاي فلسفي با سپهبد مقدم را شرح داده است. سپهبد مقدم كه 
اظهاراتش از نوار بازجوييهاي او پياده شده، از جمله مي گويد: »من با فلسفي رفت و آمد مي كردم )او 
خانة من نمي آمد( اينها واسطه بودند. فقط واسطه بودند و من مي خواستم از آن طرف هركس مطلبي 
دارد به اينها بگويد و من متوجه بشوم. باالخره قرار شد من فلسفي را ببرم خانه هويدا. اين بود كه ايشان 

) فلسفي را( برديم خانه مادر هويدا و هويدا دوساعت با فلسفي صحبت كرد«. 
سپهبد مقدم هم چنين فاش مي سازد كه دو بار كه به خانة فلسفي در زعفرانيه رفته، يكبار صدهزار تومان 

و بار ديگر صدوپنجاه هزار تومان به وي پرداخت كرده است. 
4 ـ »پابه پاي آفتاب« ج3، ص40
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شنيده اند كه قصد سفر خود را با خميني در ميان گذاشته. خميني به او گفته است وقتي 
كه برمي گردي، اينها ديگر نخواهند بود  و افزوده است كه اين مطلب را از ارتشيها هم 

شنيده است. 
آيا خميني پنداشته بود كه ديگر شانسي براي ادامة بقاي رژيم شاه باقي نمانده است؟ 

آيا عالئمي دريافت كرده بود كه اوضاع را بر وفق مراد خود مي ديد؟





10

مواضع خميني در سالهاي41 تا 43
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مواضع خميني در سالهاي 41 تا 43

خميني در فعاليتهايي كه در سالهاي 1340 تا 1343 داشت از آخوندي گمنام به يك 
چهره مشهور مخالف شاه تبديل شد و در حوزه ها نيز، چنان كه خود به غايت مشتاق آن 

بود،  از ساير مراجع شهرت بيشتري پيدا كرد. 
فضاي  كرد،  حمله  وحشيانه  قم  فيضيه  مدرسه  به  كه  شاه  رژيم  سياسي  اشتباه 
ملتهب جامعه، خشم و بيزاري عميق مردم، به ويژه جوانان و روشنفكران از رژيم شاه، 
به خصوص در شرايطي كه به دليل فشارهاي بين المللي و شكافهاي داخلي رژيم، هنوز 
خميني  كه  شد  موجب  داشت،  وجود  بيش  و  كم  مردمي  اعتراضي  امكان حركتهاي 
فرصت طلبانه بر اين موج نارضايتيها سوار شود و ناگزير از مخالفتهايي كه با برخورداري 
زنان از حق رأي و هم چنين با انجمنهاي ايالتي و واليتي داشت به اظهار مخالفت علني 

با رژيم كشيده شود. مخالفتهايي كه سرانجام باعث تبعيد او از ايران شد. 
با مبارزه و رويارويي اصيلي كه در بطن  با رژيم شاه در مقايسه  او  اما مخالفتهاي 
جامعه عليه رژيم شاه جريان داشت، ماهيتًا متفاوت بود. خميني از موضع ارتجاعي با 
رژيم شاه و اصالحات شاه مخالف بود. اصالحات شاه، مناسبات سرمايه داري وابسته را 
در جامعه برقرار مي كرد، خميني و متحدان واقعي او مدافع مناسبات مادون سرمايه داري 
و قرون وسطايي بودند، حال آن كه خواستة مردم و مبارزة اصيل مردمي عليه رژيم شاه، 
در جهت پيشرفت و ترقي جامعه در مسير آزادي و حاكميت ملي و مردمي بود. نمونة 
چنين مبارزه يي را، جامعة ايران در جنبش ملي كردن نفت به رهبري دكتر مصدق فقيد 
تجربه كرده بود: همان جنبش و رهبري كه خميني و آخوندهاي مرتجعي نظير او از 
موضع ارتجاعي و ضد مردمي عليه او بودند و خواه و ناخواه با دربار و استعمار، عليه 

مصدق و نهضت ملي ايران در يك جبهه قرار مي گرفتند.  
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 بنابراين خميني اگرچه به دليل شرايط بالنسبه مساعد داخلي و بين المللي و ازجمله 
مردم  اعتراضي  و حركتهاي  نارضايتيها  موج  بر  و سوار شدن  باز شدن فضاي سياسي 
و نيروهاي سياسي عليه رژيم شاه و در غياب يك سازمان و حزب سياسي و اصيل و 
كارآمد و رهبري ذيصالح، به دليل سركوب نمايندگان اصيل مبارزات ملي و مردمي 
اما  پيدا كرد،  به عنوان يك چهره مخالف  زيادي  مقطع شهرت  در يك  سالها  در آن 
بررسي سخنرانيها و موضعگيريهاي همان ايامش چهره واقعي و ماهيت ارتجاعي او را 

برمال مي كند:

مخالفت با برخورداري زنان از حق رأي
حق  از  زنان  برخورداري  با  همگنانش  و  خميني  دامنه دار  مبارزة  به  اين  از  پيش 
رأي كه در مصوبه انجمنهاي ايالتي و واليتي در نظر گرفته شده بود، اشاره كرديم. 
و  ايران  مردم  بر  زنان  از  حمايت  شعار  از  شاه  رژيم  قصد  و  نيات  البته  ايام  آن  در 
فرزندان آگاه و مبارزش پوشيده نبود. رژيم شاه كه با كودتاي ننگين استعماري در 
سال 32 دوباره به قدرت بازگشته بود، به ضرب كشتار و سركوب و اقدامهايي هم چون 
از حقوق  دم زدنش  بنابراين  بود.  بخشيده  استمرار  را  تأسيس ساواك حكومت خود 
كه  آن جا  از  زيرا  شاه  بود.  وابسته  سرمايه داري  نيازهاي  كادر  در  زنان،  آزاديهاي  و 
به قطب جديد سرمايه داري  رژيم خود  متصل كردن  و  وابستگي  پاشنه  داشت روي 
جهاني مي چرخيد، مي خواست آن چنان كه اين چرخش اقتضا مي كرد، هم از نيروي 
كادر  در  كااليي  مناسبات  و  فرهنگ  به طرف  را  جامعه  هم  كند،  استفاده  زنان  كار 

بورژوازي وابسته سوق بدهد. 
ضد ملي  و  ضد مردمي  ضدانقالبي،  مقاصد  اين  با  نيز  جامعه  پيشتاز  و  آگاه  اقشار 
مخالف بودند، اما مخالفت خميني از اين موضع نبود. شاه برآن بود كه تكيه گاه رژيم 
بورژوا  نظام  يعني  خود  نظام  التقاطي  بافت  دهد،  تغيير  آمريكا  به  انگليس  از  را  خود 
مالك را يكپارچه كند، صنعت و كشاورزي و كل مناسبات اقتصادي كشور را به كام 
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سرمايه داري وابسته فرو برد و با از مبان بردن كانون نارضايتيها عمر ديكتاتوري خود را 
طوالني تر كند. اما مخالفت و اعتراض خميني روي اين موضوع متمركز شده بود كه 
چرا در اصل مربوط به اصالح انتخابات كه يكي از لوايح شش گانة انقالب سفيد شاه 

بود، زنان داراي حق رأي شده اند. 
سفيد خود  انقالب  براي  تا  كرد  برگزار  6بهمن 41  در  شاه  كه  رفراندومي  به دنبال 
نمايش مشروعيت دست و پا كند، خميني و شريعتمداري و گلپايگاني و عده يي ديگر، 
با انتشار اطالعيه يي داليل خود را براي مخالفت با انقالب سفيد شاه توضيح دادند. اين 
اطالعيه از 6بند تشكيل شده كه موضوع هر 6بند آن تخطئه حق رأي زنان است. آنها 
دالئل حقوقي و قانوني متعددي ارائه كرده اند كه نشان دهند شركت زنان در انتخابات 

امري غير قانوني است و كل قانون اساسي را باطل و بي اعتبار مي كند. 
تساوي  به  كه: »… هركس  مي كند  تهديد  مزبور  داليل  ارائه  از  پس  اطالعيه  اين 
حقوق زن در ارث و طالق و مثل اينها، كه جزء احكام ضروري اسالم است، معتقد 

باشد و لغو نمايد، اسالم تكليفش را تعيين كرده است«. 
در اين اطالعيه تصريح شده است كه »دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زنها 
فريبنده… جز  تعبيرات  اين  نظاير  و  جامعه  در  ايران  از جمعيت  نيمي  نمودن  وارد  يا 

بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد…«)1(. 
خميني در نامه يي به آخوندهاي يزد كه در همان ايام براي آنها ارسال كرد، به موضوع 
مهم ديگري كه پس از به قدرت رسيدن به تمام و كمال به اجرا گذاشت، اشاره دارد و 
آن محروميت زنان از حق قضاوت است. او  مي نويسد: »الزم است كه توجه آقايان را 
جلب كنم به اعمال گذشته و حاضر دستگاه جبار. در گذشته به اسالم و قرآن اهانت 
كرد و خواست قرآن را در رديف كتب ضاله قرار دهد. اكنون با اعالم تساوي حقوق 
زن چند حكم ضروري اسالم محو مي شود. اخيرًا وزير دادگستري در طرح خود شرط 
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1ـ »صحيفه نور«، ج1، ص29
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اسالم و ذكوريت را از شرايط قضاوت لغو كرده…«)2(. 
خميني امتيازهاي اندكي را نيز كه رژيم شاه، تحت اجبار پيشرفت جامعه، براي زنان 
در طرح قانون خانواده به رسمت شناخته بود تحمل نمي كرد.   او در يك اعالميه كه در 
سال 41 منتشر كرده، مي گويد: »من متأسفم از اين كه د ر مملكت اسالم…  طرح قانون 
خانواده كه برخالف احكام ضروريه اسالم و خالف نص كالم اهلل مجيد است، طبع و 

منتشر مي گردد و كسي نيست از دولتها كه استيضاح كند…«)3(. 
تدريس  با  كرد،  ايراد  كاپيتوالسيون  قانون  عليه  كه  سخناني  در  وي  4آبان 43  در 
مخالفت  دخترانه  مدارس  در  مرد  معلمان  تدريس  و  پسرانه  مدارس  در  زن  معلمان 
باشد، نمي گذارد دختران عفيف مردم در مدارس، زير  نفوذ روحانيون  »اگر  مي كند: 
به مدرسه دخترانه بفرستند و  به مدرسه پسرانه و مردها را  باشند زنها را  دست جوانها 

فساد به راه بيندازند…«)4(. 

 تالش براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي
خميني در سخنرانيها و اعالميه هايش در آن دوران، كرارًا به رژيم شاه انتقاد مي كند 
كه چرا اصل دوم متمم قانون اساسي را رعايت نمي كند. اين موضعگيري آن قدر مورد 
تأكيد قرار گرفته و به صورت يك مبناي سياسي و قانوني براي اعتراضهاي خميني به كار 
رفته كه مي توان آن را خواسته اساسي خميني از رژيم شاه محسوب كرد. وي از جمله 
مي گويد:  مدت  كوتاه  حبس  از  آزادي  از  پس  25ارديبهشت43  مورخ  سخنراني  در 
»ما مي گوييم شما آقا بياييد به قانون عمل كنيد. مي گذاريم قانون را زمين، شما يك 
قانون اساسي عمل كنيد،  نماينده يي مي فرستيم، …  با  بفرستيد ما هم يك  نماينده يي 
اگر ما حرفي زديم. به اين متمم قانون اساسي شما عمل كنيد كه علماي اسالم در صدر 
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2 ـ »بررسي و تحليل نهضت امام خميني«، ص 417
3 ـ »خميني و جنبش«، ص 54

4ـ  »صحيفه نور«، ج1، ص104
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مشروطيت جان دادند براي گرفتن اين…«)5(.  
اما در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه چنين آمده بود: »…رسمًا مقرر است 
در هر عصري از اعصار، هيأتي كه كمتر از 5نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه 
مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعالم و حجج اسالم، مرجع 
به مجلس  باشند،  معرفي  از علما كه داراي صفات مذكوره  تقليد شيعه، اسامي 20نفر 
شورا بنمايند. 5نفر از آنها را، يا بيشتر،  به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي 
باالتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسند؛ تا موادي كه در مجلس 
عنوان مي شود، به دقت مذاكره و بررسي نموده، هريك از مواد معنونه كه مخالفت با 
قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمايد كه عنوان قانونيت پيدا نكند. و رأي 
اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود؛ و اين ماده تا زمان ظهور حضرت 

حجت عصر)عج( تغييرپذير نخواهد بود«. 
براي  تالشي  اساسي،  قانون  متمم  دوم  اصل  اجراي  بر  مبني  خميني  درخواست 
به دست آوردن يك پست كليدي باالدست مجلس كه مي بايد به آخوندها اختصاص 
آخوندهاست  توسط  سياسي  قدرت  تصرف  در جهت  خميني  گام  نخستين  اين  يابد؛ 
كه بعدًا با نظرية واليت فقيه به بلوغ خود دست پيدا كرد. گو اين كه خميني در رژيم 
قرون وسطايي واليت فقيه خود، براي محكم كاري، يعني تحكيم سلطنت مطلقه آخوند، 
شوراي نگهبان را با حق وتو براي كنتر ل مجلس دست نشانده اش به وجود آورد و به كار 

گمارد. 

درخواست يك يا دو پست از كابينه شاه
خميني برآن بود كه آخوندها يكي دو پست در كابينة رژيم شاه داشته باشند. وي در 
سخنراني مورخ 18شهريور43 گفت: »بايد يك وزارت فرهنگي، يك فرهنگ صحيح 
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باشد و فرهنگ هم حقش است دست ما باشد. خوب ما در اين مملكت يك وزارتخانه 
نداشته باشيم؟ همه وزرا از آمريكاست خوب يكي هم از ما، خوب بدهيد اين فرهنگ 
را دست ما، خودمان اداره مي كنيم. ما خودمان يك كسي را وزير فرهنگ مي كنيم و 
اداره مي كنيم.  اگر از شما بهتر اداره نكنيم، بعد از 10، 15سال ما را بيرون كنيد. تا يك 

مدتي دست ما بدهيد، وزير فرهنگ را از ما قرار دهيد…
وزارت اوقاف مي خواهيد درست كنيد، بايد وزارت اوقاف از ما باشد نه اين كه شما 

تعيين كنيد…«)6(. 
بايد توجه داشت كه سهم خواهي خميني از كابينة رژيم شاه، پس از قيام 15خرداد 
با رژيم شاه  مبارزة مسالمت آميز و رفرميستي  راه هر گونه  صورت مي گيرد كه درآن 
بايد در جهت سرنگوني  از آن پس هرگونه حركت اصيل مبارزاتي  به پايان رسيده و 

رژيم شاه متمركز مي شد. 

خودداري از تعرض به اساس حكومت شاه
خميني در آن سالها هيچ گاه خواهان سرنگوني رژيم شاه و تغيير نظام سياسي حاكم 
بر ايران نبود. به عكس، هم خواهان رعايت قانون اساسي رژيم سلطنتي بود هم از ارتش 
شاه دفاع مي كرد و هم حتي بنا به تصريح مكرر خودش خواهان اعتبار يافتن شخص 

شاه بود. 
در مورد ارتش، همان ارتشي كه از جمله قيام 15خرداد را به خاك و خون كشيده 
بود، خميني مي گفت: »عظمت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش 

ايران را پايكوب كردند«. 
با رويكرد ضدخلقي و سركوبگرانه آن و  نه  با مناسبات دروني ارتش  نه   خميني 
نه نقش ضدانقالبيش كه در خدمت حفظ رژيم ديكتاتوري بود، كاري نداشت. تنها 
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ادعايش كه آن را بارها ابراز كرد اين بود كه چرا در ارتش هر افسري به كتاب آسماني 
خود سوگند مي خورد و نه به قرآن: »آيا ملت ايران مي داند كه افسران ارتش به جاي 
ياد كردند؟  دارم(  اعتقاد  به آن  ) به كتاب آسماني كه  قرآن مجيد، سوگند  به  سوگند 

اين همان خطري است كه كرارًا تذكر دادم)7(. 
»دست  فيضيه،  به مدرسه  رژيم  مأموران  حمله  چهلم  به مناسبت  پيامي  در  خميني 
مي دانيم  »ما  مي نويسد:  كرده  دراز  شاه  سركوبگر  ارتش  فرماندهان  به سوي  برادري« 
اين  در  ما  با  ارتش  نجيب  افراد  محترم  درجه داران  ايران،  معظم  صاحب منصبان  كه 
با  داران  فداكار هستند. من مي دانم كه درجه  ايران  براي سرافرازي  و  مقاصد همراه، 
وجدان راضي به اين جنايات و وحـشيگريها نيستند، من از فشارهايي كه برآنـها وارد 
مي شود مطلع و متـأسف هسـتم. من به آنـها براي نـجات ايران واسـالم دست برادري 

مي دهم … «)8(. 
در مورد شاه، با اين كه جنايتها و خيانتهاي او را به چشم مي ديد و از تنفر بي اندازة 
دارد.  را  او  تأكيد مي كرد كه قصد نصيحت  باز همه جا  بود،  او آگاه  به  نسبت  مردم 
اتفاق ميالني، مرعشي و قمي اطالعيه يي  به  در سالگرد قيام خونين 15خرداد،  خميني 
صادر كرده اند كه تصريح مي كنند وظيفه يي جز ارشاد و نصيحت ندارند. در اطالعية 
مزبور پس از تكرار جمالتي نظير اين كه ما »از واقعة 15خرداد خجالت مي كشيم« گفته 
شده است: »ما از عواقب اين اعمال جائرانه خائف هستيم و نصيحت هيأت حاكمه را 
رعايت  و  كرديم  را گوشزد  و صالح  خير  و  كرديم  نصيحت  كرارًا  و  مي دانيم  الزم 
نشده است. ما مصلحت مي دانيم كه دولت رويه را تغيير دهد… عالقه علماي اسالم به 

ممالك و قوانين اسالمي عالقه الهي ناگسستني است«. 
قابل توجه اين كه در همان اعالميه ،  خميني سعي كرده شاه را از جنايتهاي رژيم كه 
مسئول شمارة يك آن خود شاه است، مبرا كند: »مأمورين تمام قانون شكنيها را به شاه 
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7  ـ اطالعيه دربارة كاپيتوالسيون، كتاب »خميني و جنبش« ص31
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خميني، دجال ضدبشر

96

نسبت مي دهند، اگر اينها صحيح است، بايد فاتحه ا سالم و ايران و قوانين را خواند، 
و اگر صحيح نيست و اينها به دروغ جرمها و قانون شكنيها و اعمال غيرانساني را به شاه 
نسبت مي دهند، پس چرا ايشان از خود دفاع نمي كنند تا تكليف مردم با دولت روشن 

شود و عمال جرم را بشناسند و در موضع مناسب به سزاي اعمال خود برسانند؟«)9(. 

ترس از »انقالب از پايين« 
انقالبي  با  نشان مي دهد كه وي عميقًا  موضعگيريهاي خميني در آن سالها خوب 
كه توسط توده هاي مردم صورت گيرد و به قول خودش انقالب از پايين مخالف بود. 
راهزنان،  و  فرصت طلبان  موج سواري  از  فارغ  البته  كه  تحولي  به وقوع چنين  نسبت  او 
به خصوص آخوندهاي مرتجع هم مي بود، بارها به حكومت شاه هشدار داده بود. از جمله 
در آستانة نوروز سال 42 در اطالعيه يي باعنوان »روحانيت امسال عيد ندارد« گفته است: 
»من به دستگاه جابره اعالم خطر مي كنم. من به خداي تعالي از انقالب سياه و انقالب 
از پايين نگران هستم. دستگاهها با سوء تدبير و با سوء نيت گويي مقدمات آن را فراهم 

مي كنند«)10(. 
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9 ـ همان كتاب، ص412

10 ـ »صحيفه نور« ج1، ص27
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تـبعيد خـميـني بـه تـركيه

خميني در 13آبان سال43 از خانه اش در قم يك راست به فرودگاه مهرآباد تهران 
انتقال يافت و از آن جا با يك هواپيماي C - 130 به تركيه فرستاده شد. محل تبعيد 

خميني در اين كشور، شهري به نام بورسا بود. 
اين اقدام نشان از آن داشت كه شاه شكافهاي رژيمش را كه  طي سالهاي 39 تا 42 
باعث سربرآوردن مخالفاني هم چون خميني شده بود، پركرده است. خميني معني اين 
تحول را كه سپري شدن د ورة تزلزل و ضعف رژيم شاه بود، دريافت و به الك سكوت 

و بي عملي پيشين بازگشت. 
رژيم شاه سعي كرد تسهيالت و راحتي الزم را براي خميني فراهم كند. در داخل 
هواپيما، يك افسر ساواك به نام سرهنگ افضلي، خميني را همراهي مي كرد و در آغاز 

اقامت خميني در بورساي تركيه نيز با او بود. 
مرتضي پسنديده، برادر خميني، در اين باره مي گويد:

 »در دهة اول يا دهة دوم شعبان همان سال) 1384(… همراه آقاي شيخ فضل اهلل 
بود  برقرار  جشني  هم  آن جا  در  رفتيم.  خوانساري  فضل اهلل  آقا  مسجد  به  محالتي 
خوانساري،  آقاي  مسجد  در  مي كردند.  مردم  از  مفصلي  پذيرايي  و  بود  شيريني  و 
تركيه  به  مي خواهيد  كه  "شما  گفت:  و  كرد  صحبت  من  با  خيلي  كه  بود  سرهنگي 
برويد، براي آقا باقلوا بخريد. من در تركيه با آقا بودم و چون در آن جا تنها بودند، 
باقلوا،  به  لقمه خريدم ) در تركيه  ايشان  براي  ايشان در خيابانها مي گشتيم و من  با  ما 

"لقمه" مي گويند(…«
»من همان وقت نفهميدم كه آن سرهنگ كيست. بعدًا فهميدم كه او سرهنگ افضلي 
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است كه به قم آمد و امام را دستگير كرد و به تهران برد«)1(. 
در پي تبعيد خميني، برخي آخوندهاي قم به مالقاتهاي پنهاني ازجمله با وزير دربار 

شاه رو آورده براي بازگرداندن خميني تالش مي كردند. 
اين باره مي نويسد »…بعضي  در  امام خميني«  نهضت  از  تحليلي  و  »بررسي  كتاب 
مقامات روحاني قم و تهران وزير دربار را طلبيده آزادي و بازگشت فوري قائد بزرگ 
را خواستار شدند. وزير دربار طي گفتگويي با يكي از مقامات روحاني قم اظهار كرده 

بود: »آزاد كردن آيت اهلل خميني در شرايط فعلي صالح نيست. «)2(. 
هويدا،  به  نامه هاي آخوندهاي همدست خميني كه خطاب  به  ياد شده  كتاب  در 
نخست وزير وقت شاه نوشته بود، اشاره شده است)3(. از جمله نامة سرگشادة »جمعي 
امضاي كساني  آن  زير  هويدا« كه  آقاي  به  قم  علمية  و فضالء حوزة  اسالم  از حجج 
مثل منتظري، خامنه اي، اكبر هاشمي، خزعلي و مشكيني ديده مي شود. هم چنين »نامه 
سرگشادة فضال و محصلين شيرازي مقيم قم« به »جناب آقاي هويدا نخست وزير ايران« 

با امضاي افرادي نظير رباني شيرازي، مكارم و…
خميني به مدت حدود يك سال در بورساي تركيه به سر برد. تا اين كه بر اثر وساطت 
برخي آخوندهاي قم، از تركيه به عراق ) نجف( فرستاده شد.  برادر خميني در اين باره 

مي گويد:
 »من شنيدم كه آقاي جليلي كرمانشاهي ــ كه در خدمت آقاي شريعتمداري بود ــ 
به دولت اطالع مي دهد كه صالح نيست امام در تركيه باشد و ما هم صالحمان نيست كه 
ايشان را در تركيه نگهداريم و بايد فكري كرد و ايشان را برگرداند.  آنها هم برگشتن 
امام را به صالح نمي دانستند و پس از مذاكراتي كه داشتند و با پيراسته سفير ايران در 
بغداد نيز مشورت كردند ) و شاه هم به پيراسته خيلي اعتماد داشت( پيراسته صالح را در 
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1 ـ »پا به پاي آفتاب«،  ج1، ص41

2 ـ بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ص762
3 ـ همان كتاب، ص801
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اين مي بيند كه آقا را به نجف تبعيد كنند)4(. 
خميني در تاريخ 13مهر1344 از تركيه به نجف فرستاده شد. بنابراين حدود يك سال 
انتشار  يا  اعتراضي  حركت  به هيچ گونه  مدت،  اين  در  اما  داشت.  اقامت  بورسا  در 
نكرد. در مجموعه هاي  مبادرت  باشد،  عليه رژيم شاه  نامه يي كه  يا  پيام  موضعگيري، 
چندين و چند جلدي كتاب »صحيفه نور« و نيز كتاب »كوثر« كه در اساس براي دادن 
وجهه مبارزاتي به سراسر زندگي او تنظيم شده، حتي يك سطر پيام و موضعگيري عليه 
رژيم شاه كه در اين دوره توسط خميني صادر شده باشد، ثبت نشده است. خميني در 
عوض، دوران راحت و استراحت در تبعيد را مغتنم شمرد و به حاشيه نويسي به كتايهاي 
اساتيد پيشين حوزه ها مشغول شد. كتاب تحريرالوسيله را خميني در همين فرصت تنظيم 
كرد، تا از ابزار مورد نياز خود براي احراز رتبه مرجعيت برخوردار شود. چنان كه پيش 
نوشته  به نام »وسيلة النجاة«  بر رساله يي  اين كتاب در اصل حاشيه يي  اشاره شد،  اين  از 
مرجع معروف، سيدابوالحسن اصفهاني است. اين كتاب به سياق كتابهايي از اين نوع از 
طهارت، نماز، روزه شروع مي شود، به اطعمه و اشربه و نكاح و طالق، مي پرد ازد و به 

حدود، قصاص و ديات ختم مي شود)5(. 
قوانين مجازات ضداسالمي و ضدانساني كه بعدًا توسط مجلس آخوندي تصويب 
شد و نصب العين حكام ضدشرع و آخوند دژخيمان دستگاه قضايي رژيم قرار گرفت، 

اغلب مستند به همين كتاب است. 

سير موضعگيريهاي خميني در نجف
آغاز دوران تبعيد خميني با تغيير اساسي در روند مبارزات مردم ايران مصادف بود. 
سركوب خونين قيام 15خرداد و به بن بست رسيدن شيوه هاي رفرميستي مبارزه، تحكيم 
و تثبيت نسبي موقعيت شاه كه رژيمش را به سرمايه داري جهاني متصل كرده و حمايت 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4  ـ »پا به پاي آفتاب«،  ج1، ص42، مصاحبة مرتضي پسنديده

5 ـ »تحرير الوسيله«، چاپ بيروت 1982
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دستگاههاي  پيچيده شدن  و  اختناق  تشديد  و  بود  كرده  را كسب  آمريكا  كامل العيار 
و  راديكال  و  مبارزه يي عميق  بود كه الجرم  دوران جديد  از مشخصه هاي  سركوبگر 
مي طلبيد.  ضداستثماري  آرمان  و  جهان بيني  به  مجهز  و  فداكار  پيشتازاني  و  مبارزان 
ديگر جايي براي مبارزان پيشين نبود؛ چه رسد به خميني كه با ماهيتي ارتجاعي ظهور 

يك باره اش در صحنة سياسي از روي فرصت طلبي و ميوه چيني بود. 
از مطالعه رفتار و مواضع خميني در اين دوره چنين برمي آيد كه شم سياسيش او را 
سريعًا به اين نتيجه  رسانده كه اوضاع جهاني بر وفق مراد رژيم شاه است و قدرتهاي 

اصلي آن روزگار ــ آمريكا و شوروي ــ هر دو از ادامة حكومت او حمايت مي كنند. 
بافتنها،  ريسمان  و  آسمان  و  تحريفها  انواع  با  را  سالها  اين  تاريخ  خميني،  پيروان 
به نحوي بيان مي كنند كه نامبرده را در كانون مبارزات اين دوران جلوه دهند و گويا، 

چنان كه مي نويسند، خميني به » رهبري نهضت از تبعيدگاه«  مشغول بود.  
اين گزافه گوييها، البته براي پركردن صفحات روزنامه ها و برنامه هاي راديوتلويزيون 
دروغپرداز آخوندها مفيد است. اما بر داوري تاريخ ايران زمين تأثير ندارد.  در اين زمينه 
ـ برحسب آن چه در رسمي ترين  كافي است موضعگيريها و پيامهاي شخص خميني را 

منابع رژيم كه پس از به قدرت رسيدن خميني منتشر شده ـ مورد بررسي قرار دهيم:
  از آبان سال 43 كه خميني به تركيه فرستاده شد، تا يك سال بعد كه در بورساي 

تركيه بود، از هرگونه موضعگيري عليه رژيم شاه به كلي خودداري كرد. 
نامة  اين كتابها ثبت شده، سه  پيامهاي خميني در  از  ــ در سالهاي 44 و 45 آن چه 
خصوصي به منتظري، نجفي  مرعشي است و هم چنين يك سخنراني كه تنها سخنراني او 

در اين سه ساله به حساب مي آيد. 
در اين سخنراني خميني بدون پرداختن به رژيم شاه و بدون كمترين ابراز مخالفتي 
با آن، به موعظه براي »رؤساي دول اسالمي« و درخواست از آنان مشغول شده كه: »بايد 
اسالم را آن طور كه هست معرفي كنند« و به اين منظور بايد »يك برنامة راديويي براي 
اين كه آنها حقايق اسالم  تا  به علماي اسالم رجوع كنند  بايد  معرفي اسالم تهيه كنند، 
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بدهند«. در عين  نشر  برايشان تشريح كنند و آنها در راديوها و در ساير مطبوعات  را 
بر رؤساي جمهور  اسالم ،  بر سالطين  اسالم ،  »بر رؤساي  دارد كه  تأكيد  حال خميني 
اسالم تكليف است كه اختالفات را كنار بگذارند، عرب و عجم ندارد، ترك و فارس 
ندارد، … دست برادري بدهند و حدود و ثغورشان را حفظ كنند« و مي افزايد: »اينها 
نمي گذارند كه عراق و ايران با هم متحد شوند، ايران و مصر با هم متحد شوند، تركيه 

و ايران با هم متحد شوند…«)6(. 
در اين سخنراني، خميني نه تنها كمترين تعرضي، حتي در حد اشاره، به رژيم شاه 
ندارد ، بلكه با به كار بردن عنوانهايي مثل سالطين اسالم، و پشتيباني از حمايت ايران و 

تركيه و ايران و مصر و نظاير اين اشاره ها، به رژيم شاه چراغ سبز نشان مي دهد. 
روشن  بيشتر  را  او  اظهارات  سياسي  مضمون  خميني،  سخنراني  شرايط  به  توجه 
مي كند. آن هنگام مصادف با دوران جمال عبدالناصر رهبر مصر بود كه با برافراشتن 
منطقه  را در سطح  بيگانه  استيالي  مبارزه جويي وسيعي عليه  ناسيوناليسم عربي،  پرچم 
برانگيخته بود. در مقابل اين موج، برخي به داعيه اسالم پناهي متوسل شده سعي كردند 
چنين  در  بود.  دسته  همين  زمرة  در  شاه  كنند.  رژيم  مقابله  ناصريسم  با  اسالم  با حربة 
در  مي داد،  تكان  اسالم«دست  سالطين  و  اسالم  »رؤساي  براي  كه  خميني  وضعيتي، 
نه فقط  تلويحًا  اين كه  در افتد ضمن  ترقيخواهانه  مبارزة  همين  با  عين حال مي خواست 
مشروعيت و حقانيت سياسي، بلكه پشتوانه و مشروعيت اسالمي نيز براي رژيم شاه قائل 

مي شود. 
ــ در سال 46 تنها موضعگيريهاي ثبت شدة خميني، يكي نامه يي است كه در پاسخ 
نامة اتحادية انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا مي فرستد،  و ديگري نامه يي است 
كه در تاريخ 27فروردين46 براي هويدا ارسال مي كند. ارسال اين نامه مصادف است با 
جشن تنفرانگيز تاجگذاري شاه، كه با انزجار گستردة اجتماعي در ايران و انتقاداتي در 
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6ـ »صحيفة نور«، ج1، ص118 تا 126
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رسانه هاي جهان روبه رو بود. اما خميني در نامة خود فقط به »جشنهاي غير ملي كه به نفع 
شخصي در هر سال چندين مرتبه تشكيل مي شود، و در هر فرصت مصيبتهاي جانگداز 
و  مي كند  اشاره  مي آورد«  به بار  ايران  پاي برهنه  و  فقير  ملت  و  مسلمين  و  اسالم  براي 
نمي دهد.  را  به خود  آن  و محكوم كردن  شاه  تاجگذاري  از  بردن صريح  اسم  جرأت 

آن هم در نامه و شكواييه يي كه مرجع و مخاطبش نخست وزير مزدور خود شاه بود. 
خميني در نامه اش به نخست وزير شاه هم چنين گاليه مي كند كه »آيا علماي اسالم 
دارند؟  نصيحت  گناهي جز  هستند،  اسالمي  تماميت كشورهاي  و  استقالل  كه حافظ 
نگاهي  اسالمي  و كشورهاي  مسلمين  و  اسالم  به  از خدمت  غير  علمي  آيا حوزه هاي 

دارند؟«)7(. 
بايد توجه داشت كه نامه سال 46 خميني به هويدا،  با نامه هايي كه در سال 41 به علم 
مي نوشت، متفاوت بود. خميني به اين دليل به هويدا نامه مي نوشت كه امور مربوط به او 
مستقيمًا زير نظر دفتر هويدا انجام مي گرفت. رفت وآمد خانوادة خميني از جمله احمد 
از ايران به نجف، توسط همين دفتر تسهيل مي شد و آخوندي به نام سيد محمد موسوي 

واعظ شاه عبدالعظيمي رابط خميني با دفتر هويدا بود. 
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7 ـ »صحيفة نور«، ج1، ص132 تا 136
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سير موضعگيريها در سالهاي قبل از 50

 در فاصلة سالهاي 46 تا 50 موضعگيريهاي خميني بنا به آن چه در كتاب »صحيفة 
نور«، ج1 آمده عبارتند از

ــ مصاحبه با نمايندة الفتح دربارة كمك به مجاهدان الفتح
ــ پيام كوتاه به دول و ملل اسالمي دربارة رابطه با اسراييل

ــ شش نامة خصوصي به آيت اهلل سعيدي، مطهري،  محمدرضا حكيمي و دو پيام به 
اتحادية انجمنهاي اسالمي دانشجويان گروه فارسي زبان. 

آيت اهلل  شهادت  مورد  در  انساني  علوم  محصلين  و  به فضال  تسليت  پيام  يك  ــ 
سعيدي. 

ــ پيام به زائران حج. 
موضعگيريهاي خميني از هنگام اقامت در نجف تا سال50، دو نكتة مهم قابل توجه 

است:
نخست آن كه بسيار اندك و معدود است. آن قدر كه اگر بگوييم اساسًا كنار گود و 
بركنار از مبارزة مردمي با رژيم شاه بوده، هيچ مبالغه نكرده ايم. ديگر آن كه به طور علني 
و در سطح سياسي متعرض اساس حكومت شاه نمي شود. از اين رو نسبت به مهمترين 
به كلي  بود،  به شاه  مربوط  الجرم  كه  مبارزاتي  رويدادهاي  و  سياسي  صحنة  تحوالت 
ساكت است. از جمله نسبت به تظاهرات مردم تهران و به ويژه دانشجويان دانشگاه تهران 
در سال46 كه پس از شهادت جهان پهلوان تختي روي داد، هم چنين نسبت به مراسم 
مردم  دارايي  برباد دادن  به بهاي  سرسام آوري  مخارج  كه  شاه  تاجگذاري  مشمئزكنندة 
ايران صرف آن شد و نيز در مورد تظاهرات گسترده و پيروزمند دانشجويان در سال 48 
در اعتراض به گران شدن بليت اتوبوس شركت واحد در تهران، كه از مهمترين حوادث 
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اين سالهاست، واكنش صريحي نشان نمي دهد. در عوض عمليات مسلحانة فداييان در 
به شهادت رسيدند، تخطئه  قهرمان آن را كه توسط دژخيمان شاه  سياهكل و شهيدان 

مي كند. 

موضعگيري عليه جنبش سياهكل
يا زيارتي كه در آن سالها در نجف همراه خميني  به نام حميد روحاني  آخوندي 

بوده، در اين باره مي گويد:
اثر   »در سال 1349 گروهك ماركسيستي و كمونيستي سياهكل حركتي كرد كه 
عميقي بر ملت ايران گذاشت. مردم كه از فشار و ظلم بي حد رژيم جانشان به لب رسيده 
مسير  از  نهضت  بود كه  اين  اميدوار شدند. خطر  و  آمدند  به وجد  اين حركت  از  بود 
راستين خود منحرف شود. در اين جا بود كه امام ضربة قاطع خود را وارد كردند و طي 
استعمار  "از حادثه آفريني  نوشتند:  اتحادية دانشجويان مسلمان خارج كشور  به  نامه يي 
اغفال  و  نخوريد  فريب  تركيه  و حوادث  سياهكل  حادثة  نظير  اسالمي  در كشورهاي 

نشويد"«)1(. 
خميني در اين دوران حتي نسبت به اعدام عامالن ترور حسنعلي منصور، نخست وزير 
به قدرت رسيدن، دستگاه  از  آن كه پس  نمي كند. حال  ابراز  شاه عكس العملي  رژيم 
تبليغاتي رژيمش از اين افراد پيوسته تقدير مي كرد و ترور منصور را واكنشي در برابر 

تبعيد خميني قلمداد مي نمود. 

ديناميسم موضعگيريهاي خميني
كه  است  مزمني  فرصت طلبي  سالها،  اين  در  موضعگيريهاي خميني  ديگر  ويژگي 

روح و ديناميسم جنبش يا سكون خميني در هر دوره به حساب مي آيد:

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ »پا به پاي آفتاب«، ج3، ص163، مصاحبة آخوند حميد روحاني. 
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ـ از سال 44 تا 50 به لحاظ سياسي عمدتًا منفعل و ساكت و اساسًا در حال گذران 
معدود  نام شاه در  بردن  از  اين سالها خميني  بود. در  زندگي و درس خود در نجف 
سخنرانيها و نامه هايش اكيدًا احتراز مي كند. آن چه از حرفهاي او عليه رژيم شاه در اين 
او تحت عنوان »حكومت اسالمي« كه  بحثهاي  به طور مشخص  به ثبت رسيده و  دوره 
طرح خميني براي يك آلترناتيو ارتجاعي است، در جمع محدود شاگردان او در حوزه 

نجف بيان شده است.  
آوازة  مخصوصًا  و  شاه  رژيم  عليه  پيشتاز  مسلحانه  مبارزة  كه  وقتي  سال 50  از  ـ 
مجاهدين به عنوان يك نيروي انقالبي مسلمان با محبوبيت و جاذبة گستردة اجتماعي 
باال مي گيرد و توجه و حمايت شورانگيز نيروهاي روشنفكر و مبارز و حتي طالب و 
روحانيان را به خود جلب مي كند و موج مخالفت با رژيم شاه در پرتو حركت پيشتازان 
انقالبي و مجاهد باال مي گيرد، خميني نيز سوار شدن بر اين موج را نسبت به احتياطهاي 
قبلي مرجح شمرده لحن تندتري اتخاذ مي كند. در نتيجه همان خميني كه در سال 44 از 
»سالطين اسالم« با لحن تأييد آميزي حرف مي زد)2( يا كسي كه مخاطبان و تكيه گاه 
برخالف  بعد،  به  سالهاي 50  در  بودند،  حوزه ها  طالب  و  عمدتًا  آخوندها  پيامهايش، 
دانشجويان مي كند و در موضعگيريهايش شديدتر  به سوي روشنفكران و  معمول، رو 
عليه رژيم شاه سخن مي گويد. او در فاصله سالهاي 50 تا 57، يازده پيام براي دانشجويان 

و جوانان صادر مي كند. 
در عين حال، به رغم توصيه ها و درخواستهاي روحانيان صاحب نام كه از جو جامعه 
و محبوبيت مجاهدين آگاه بودند و از خميني مي خواستند كه از مجاهدين و مبارزه شان 
عليه رژيم شاه حمايت كند، هيچ گاه چنين نكرد. اگرچه جرأت ابراز مخالفت علني در 
آن اوضاع را هم نداشت. البته در اثر فشارهاي روزافزون براي حمايت از مجاهدين و 
احساس خطر در مورد از دست دادن موقعيت سياسي خود،  ناگزير شد در مورد »سپردن 
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2ـ همان ، ج1، ص118. 
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ثلث سهم امام به خانوادة زندانيان سياسي« يا براي »نشر كتب اسالمي سياسي« فتوا صادر 
 كند.  

ـ اما پس از ضربة خيانت بار اپورتونيستهاي چپ نما در سال 1354 كه در يك مقطع 
رقيب  از  كه صحنه  دريافت  و خميني  شد،  مجاهدين  تشكيالت  متالشي شدن  باعث 
نيرومندش خالي شده، به سرعت عنان گسيخت و در پيامها و سخنرانيهاي خود عليه »نفوذ 

افكار التقاطي و برداشتهاي غلط از احكام سياسي ـ عبادي قرآن«  هشدار مي داد )3(. 

مواضع خميني در قبال مجاهدين
زندگي  از  جديدي  دوران  نجف  در  خميني  كه  موقعي  همان  در  سال 1344،  در 
سازمان  مي كرد،  آغاز  بي  عملي  و  سكوت  الك  در  دوباره  رفتن  فرو  با  را  سياسيش 

مجاهدين خلق ايران بنيانگذاري شد. 
تأسيس سازمان مجاهدين و تأثير عميق آن بر مبارزات مردم ايران، جاي مهمي هم 
در صحنة سياسي ايران به خود اختصاص داد و به تبع آن موقعيت خميني را نيز تحت تأثير 
قرار داد. درست اين است كه بگوييم از اين سالها به بعد، در اعماق تحوالت اساسي 
ايران كشاكش اين دو نيرو ـ يعني مجاهدين و خميني و جريان سياسي و ايدئولوژيكي 

تابع او ـ نقش تعيين كننده پيدا كرد. 
آيين رهاييبخش و اسالم حنيف محمدي كه مجاهدين معرف و مروج آن بودند، 
به ويژه  ترقيخواه  و  آگاه  اقشار  اقبال  با  به سرعت  و  بود  برخوردار  نيرومندي  جاذبة  از 
جوانان مواجه شد و به زودي مجاهدين را در قلب جنبش انقالبي ايران و در كانون توجه 
اجتماعي قرار داد. حتي روحانيان و طالبي كه در آن سالها به مبارزه روي آورده بودند، 
به اقتضاي اوضاع سياسي اجتماعي  نيز يا مجذوب حركت و پيام مجاهدين شدند، يا 
آن مقطع و براي عقب نماندن از قافله، تبعيت از مجاهدين را به صالح خود يافتند. در 
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نامة  3ـ »كوثر«، ج1، ص283، سخنراني خميني در نجف 6مهر1356 و »صحيفة نور« ، ج1، ص229 

خميني مرداد1356. 
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از آخوندها و روحانيان كه نزديكترين  به هم زد، طيف وسيعي  تا خميني چشم  نتيجه 
شاگردان خودش را هم در بر مي گرفت، به هواداري از مجاهدين برخاستند و جمع آوري 
كمك مالي، فعاليتهاي تبليغي يا حتي يك بار نماز خواندن پشت سر يك مجاهد را جزء 

افتخارات خود مي شمردند. 
و  تنگنا  را در  اول خود  بار  از وجود مجاهدين مطلع شد، همان  وقتي كه خميني 
بي اعتنا  كنارش  از  كه  ديگر  مسائل  همة  برخالف  كه  به نحوي  يافت.  دوراهي  سر  بر 
مي گذشت، يا به اشاره دست آن را رفع و رجوع مي كرد، اين بار ناگزير شد يك شبانه 

روز در فكر فرو برود. 

خودداري از پادرمياني به سود مجاهدين زنداني
در سال1349 گروهي از مجاهدين در مسير بازگشت از پايگاههاي انقالب فلسطين 
در دوبي دستگير شدند و دولت آن كشور تصميم گرفت آنها را به رژيم شاه مسترد كند. 
اما مجاهدين هواپيماي حامل اعضاي زنداني خود را وادار به تغيير مسير و فرود آمدن در 
بغداد كردند. دولت عراق كه به خاطر روابط بسيار تيره اش با رژيم شاه، به ماجراي فرود 
اجباري هواپيما مشكوك بود، سرنشينان آن را بازداشت كرد. متعاقبًا مسئوالن سازمان 
در تهران، پدر طالقاني را از اين ماجرا مطلع ساختند. او نامه يي با جوهر نامريي براي 
خميني فرستاد تا نزد دولت عراق وساطت كرده سبب آزادي مجاهدين زنداني شود. 
اما خميني به بهانة اين كه نمي خواهد از مقامات عراقي »چيزي« بخواهد، حاضر به چنين 

اقدامي نشد. 
با  بود،  او  پيوسته همراه  اقامت خميني در نجف  آخوند دعايي)4( كه در سالهاي 
اشاره به اين نامه كه توسط نماينده يي از سوي مجاهدين به دست او رسيد ، مي گويد: 
»اين نامه به صورت نامرئي نوشته شده بود… وقتي به خدمت امام رسيدم، آن نوشته را 
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4ـ محمود دعايي، رئيس كنوني مؤسسه اطالعات. 
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نشانه،  به عنوان  پيدا كنند…،  اطمينان  امام  اين كه  براي  طالقاني  ظاهر كردند. آيت اهلل 
آقاي  نقل كردند…  منظور  او  براي  داشتند،  زنجاني  آقاي  و  امام  با  كه  را  خاطره يي 
طالقاني از اين پيغام اين بود كه امام از مسئوالن عراق بخواهند كه اين گروه را آزاد 

كنند. در هر صورت، بعد از همة اين جريانها، امام فرمودند: "من بايد فكر كنم"…«
پس از يك روز »فكر كردن«، خميني روز بعد به دعايي مي گويد: »اگر االن آقاي 
به من بگويند ، من  را  اين  باشند و هر دو هم  اين جا نشسته  طالقاني و آقاي زنجاني هم 

نمي پذيرم«)5(. 
با دولت عراق  تقاضا  از طرح  پيداست كه خميني خودداري  اين گزارش  متن  از 
تلقي شود،  نوپا  اين جنبش  براي  مي توانست حمايتي  از حركتي كه  تا  بهانه كرده  را 
برده،  به كار  مجاهدين  براي  كه وي  توصيفي  و  طالقاني  پدر  نامة  بسا  برود. چه  طفره 
و  انقالبي  جريان  يك  سربرآوردن  از  ساعت  همان  از  و  كرده  انديشناك  را  خميني 
مسلح با ايدئولوژي اسالمي احساس تهديد كرده است. همان آخوند دعايي در اين باره 
اين  تعبيرش  بود،  نوشته  امام  به  كه  نامه يي  در  طالقاني…  آيت اهلل  »مرحوم  مي گويد: 
آية شريفة قرآن بود: »إِنَّهُمْ فِْتيٌَة آمَُنوا بِرَبِِّهمْ وَِزدْنَاهُمْ هُدًى«)آنان جوانمرداني هستند 
كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم(؛ تعبير قرآن از اصحاب 

كهف«)6(. 
آن چه اين داوري را تأييد مي كند، صرفنظر از مواضع بعدي خميني عليه مجاهدين، 
نمونه هاي ثبت شده از درخواستهاي مكرري است كه خميني در همان سالها با دولت 
عراق در ميان مي گذاشت، بدون اين كه دچار اين گونه نگرانيها شود. في المثل آخوند 
عبدالعلي قرهي كه ده سال همراه خميني در نجف بوده، اين خاطره را نقل مي كند كه 
وقتي يكي از مراجع نجف به نام شاهرودي از جانب دولت احضار شده بود، خميني به 
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5 ـ »پا به پاي آفتاب«، ج2، ص33. 

6 ـ همان، ص35 
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وي)قرهي( گفته بود كه نزد استانداري كربال برود و براي مرجع مزبور پادرمياني كند. 
استاندار كربال نيز پادرمياني خميني را مي پذيرد)7(. 

باري، چنان كه در تاريخچة مجاهدين توضيح داده شده، ماجراي هواپيما، اندكي 
بعد با پادرمياني ياسر عرفات خاتمه مي يابد و مجاهديني كه در بازداشت به سر مي بردند 
و سردار خياباني نيز در ميانشان بود، آزاد شد ه دوباره راهي پايگاههاي خود در تهران 

مي شوند . 
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7ـ همان، ص106 و 107
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مواضع خميني در قبال مجاهدين

از مجاهدين در عراق زنداني شده بودند، خميني  در سال 49 هنگامي كه شماري 
به رغم نامه و سفارش پدر طالقاني، از هرگونه اقدامي براي نجات مجاهدين از زندان 

سرباز زد. 
مدتي پس از ماجراي هواپيماي دوبي،  سازمان مجاهدين نماينده يي از تهران به نجف 

مي فرستد تا خميني را با مواضع سياسي و ايدئولوژيكي خود آشنا سازد. 
تماس و كار توضيحي با روحانيان و اقطاب سرشناس حوزه ها امري بود كه در آن 
سالها توسط مسئوالن مجاهدين فعاالنه دنبال مي شد. بينانگذار كبير مجاهدين، شخصًا با 
شماري از آنان قرارهاي منظمي براي بحث و گفتگو داشت. از جمله مستمرًا با »قاضي« 
در تبريز مالقات و گفتگو مي كرد. حتي با اشخاصي كم اهميت تري مانند با خامنه اي 

)رهبر كنوني رژيم( نيز به تناوب در مشهد يا تهران گفتگو داشت. 
اثر همين گفتگوها تا تأييد كامل همة مواضع سياسي،  عده يي از اين روحانيان  بر 

اقتصادي، فلسفي مجاهدين پيش آمدند. 
در مورد عده يي ديگر از آخوندها كار توضيحي اين فايده مهم را داشت كه آنها 
را زير چتر رهبري سياسي مجاهدين مهار مي كرد. يعني به دموكراتيك ترين شيوه ها، 
با  تماس  در  مي شد.  بود،  بالاثر  مجاهدين  جنبش  پيشروي  اصلي  تهديد  كه  جرياني 

خميني نيــز همين هــدف پيگيـري مي شد. 
نمايندة مجاهدين در نجف با خميني ديدار كرد. خميني كه موضعگيريها و نشست 
اظهارات كساني كه  استقبال كرد.  اين گفتگو  از  بود،  تعادل قوا  تابع  برخاستهايش،  و 
خميني را مي شناسند، از جمله نزديكترين آخوندهاي پيرو او، نشان مي دهد كه خميني 
نبوده  خود  مخاطبان  و  مالقات كنندگان  شمردن  محترم  اهل  چندان  عمرش  تمام  در 
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با بي نزاكتي و تفرعني آزار دهنده،  است. هرجا كه كلمه يي خالف تمايلش مي شنيد، 
محل مالقات را ترك مي كرد. گاه حتي در حالي كه مخاطبانش حين صحبت بودند 
به زبان  بدون آن كه كلمه يي  برخاسته  بودند، خميني  نبرده  به آخر  را  و جمالت خود 

بياورد، به اتاق خود مي رفت. 
به رغم چنين خصوصياتي، خميني كه خود را در برابر يك جنبش محبوب و البته 
با  يكماه  حدود  به مدت  را  خود  مالقاتهاي  شد  حاضر  بود،  يافته  تازه نفس  و  نيرومند 

نمايندة مجاهدين ادامه دهد. 
حميد روحاني از آخوندهاي همراه خميني در نجف در اين باره مي گويد: »روزي 
گروهي هواپيمايي را از دوبي ربودند و به بغداد آوردند؛ اين گروه، بعدها به سازمان 
اين  از  يكي  هواپيماربايي،  جريان  از  پس  شدند.  معروف  خلق  مجاهدين  به اصطالح 
افراد به محضر امام رسيد… او گفت كه آنها جوانهايي هستند چنين و چنان و داراي 
بينش قرآني، مطالعات آنها در قرآن زياد است، در نهج البالغه چنين و  ديد اسالمي، 
چنان است؛ او از امام مي خواست كه سازمان را تأييد كنند. آن طور كه امام خودشان 
فرمودند، به او جواب داده بودند: »تا دربارٌه شما تحقيق و بررسي نكنم، نمي توانم شما 
را تأييد كنم«. آن شخص موافقت كرده بود كه تمام نوشته هاي خود را به حضور امام 
بياورد و خودش هم بيايد با امام هر روز نيم ساعت تا يك ساعت گفتگو كند و نظرات 
گروه را براي امام مطرح كند. تعبير امام اين بود: »حدود يك ماه ايشان مي آمد و با من 
تماس مي گرفت و شرح مي داد برنامه و نقشه و سوابق و ديد اسالميشان را، بينش شان را 

در مسائل اسالمي، اجتماعي، سياسي ، كشورداري و در مسائل مختلف«)1(. 
ثبت شدة  موضعگيريهاي  شده،  بيان  بعدها  است  معلوم  كه  نقل قولها  برخي  به رغم 
»كوثر«  چند جلدي  مجموعة  يا  نور«  »صحيفه  21جلدي  مجموعة   در  ــ كه  خميني 
جمع آوري شده ــ نشان مي دهد كه اظهار نظر خميني دربارة اين ديدارها و برداشت او 
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1 ـ »پابه پاي آفتاب«، ج3، ص162 و 163 
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از مواضع و آثار مجاهدين در آن سالها بيان نشده. خميني در آن سالها، جرأت آن كه 
حتي به اشاره و تلويح نيز چيزي در رد و انكار مجاهدين بگويد، نداشت. اولين بار كه 
خميني در اين باره صريحًا موضعگيري كرد، در بهار سال 58 بود. البته در همان زمان نيز 
خميني از موضعگيري علني خودداري كرد و حرفهايش عليه مجاهدين را در ديدار با 
عده يي از پاسداران برخالف ساير سخنرانيهايش از راديو تلويزيون و روزنامه ها پخش 
و منتشر نكرد، بلكه آن را به صورت نوار كاستي درآورده بود كه در ميان كميته چيها و 

پاسداران دست به دست مي گشت.  
خميني در همين سخنراني خود اعتراف مي كند كه در ديدار با نمايندة مجاهدين با 

قيام مسلحانه عليه رژيم شاه مخالفت كرده است)2(. 
و  كرد  انزوا  دچار  را  او  مجاهدين،  از  حمايت  ابراز  از  خميني  خودداري  باري، 
به حاشيه راند. در مقابل مجاهدين در جايگاه رهبري جنبش قرار گرفتند. اين واقعيتي 
اذعان مي كردند. آخوند حميد روحاني كه  به آن  نيز  پيروان خميني  بود كه آن زمان 

سالها همراه خميني در نجف بوده، دراين باره مي گويد:
 »…در آن روزها به حدي جو به نفع اين گروه بود كه مي توان گفت كه كوچكترين 

انتقادي نسبت به اين گروهك با شديدترين ضربه روبه رو مي شد. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ  در كتاب »صحيفة نور« ج7 اين مطلب تحت عنوان بيانات امام خميني در جمع گروهي از دانشجويان 
دانشگاه تهران« به تاريخ23خرداد58 و در جلد دهم همين كتاب تحت عنوان سخنراني »درجمع اعضاي 
كميته ها و سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان خراسان« به تاريخ 12آبان58 به چاپ رسيده است.  در 
بخشي از سخنراني مزبور كه در همان كتاب چاپ شده آمده است: »من نجف كه بودم يك آدمي آمد 
از طرف يك گروهي و بيشتر از بيست روز، بعضيها مي گويند بيست و چهار روز آن جا ماند، هر روز 
هم آمد پيش من،  من يك ساعت يا بيشتر به او مهلت دادم كه صحبت كرد، تمام صحبتش هم از قرآن 
بود و نهج البالغه، … من ديدم كه اين خيلي مسلمان شده و تمام حرفش از اسالم و نهج البالغه و فالن 
و در خالل حرفهاش مي ديدم كه روي اعوجاج دارد مسائل را، حرفهايي را مي زند. من هيچ حرف با 
او نزدم، جوابش را ندادم، فقط گوش كردم كه بفهمم چه آدمي است، فقط يك كلمه يي كه او گفت 
كه ما مي خواهيم قيام مسلحانه بكنيم، گفتم قيام مسلحانه حاال وقتش نيست براي اين كه نيروي خودتان 

را از بين مي بريد وكاري ازتان نمي آيد«. 
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بسياري از افراد را مي شناسم كه بر اين اعتقاد بودند كه ديگر نقش امام در مبارزه 
و در نهضت به پايان رسيده است و امام با عدم تأييد مجاهدين خلق در واقع شكست 
خود را امضا كرده است. اين افراد باور داشتند كه امام از صحنة مبارزه كنار رفته اند 
و زمان آن رسيده است كه سازمان مجاهدين خلق نهضت را هدايت كند و انقالب را 
به پيش ببرد. واقعًا هم اين گروه در ميان مردم پايگاهي به دست آورده بود. امام هم اين 
را مي دانستند. هر روز از ايران نامه مي رسيد مبني بر اين كه: »پرستيژ شما پايين آمده. در 
بين مردم نقش شما در شرف فراموش شدن است. مجاهدين خلق دارند جاي شما را 

مي گيرند…«)3(. 
آگاهي از نامهاي كساني كه در آن ايام با نامه هاي متعدد به خميني تذكر و هشدار 
مي دادند، نشان مي دهد كه خميني در آن هنگام موقعيت خود را از دست داده و حتي 

در ميان نزديكترين شاگردان و پيروان و نمايندگان خود نيز منزوي شده بود:
 »در شرايطي كه همة شخصيتها و بسياري از بزرگان هر كدام به نوعي از پيشگامان 
مبارزه يي جديد در ايران حمايت و جانبداري مي كردند،  امام هر نوع طرفداري را انكار 
مي كردند. به  رغم اصرار و پافشاري ديگران، حضرت امام تشخيص داده بودند كه نبايد 

از اين مبارزان حمايت كرد تا مبادا شيفته وار ــ به اصطالح خودمان ــ در دامشان افتاد. 
اين جريان در سالهاي پيدايش جنبش مسلحانه و اوج و شكوفايي فعاليتهاي اولين 
منافقين بود. اين عده از طرف شخصيتهاي بزرگي در مجامع روحاني و سياسي ـ مذهبي 
ايران، كه در رأس آنها آيت اهلل طالقاني قرار داشتند، حمايت مي شدند. اين بزرگان، 
مرحوم آيت اهلل طالقاني،  آيت اهلل منتظري و حتي مرحوم مطهري با تعابير عجيبي به امام 
پيغام مي دادند و خواهش مي كردند كه از اين حركتها و اين مبارزان حمايت شود.  اما 

امام هم چنان به نحو چشمگيري به اصول فكري و اعتقادي خود پايبند بودند«)4(.  
اين  در  بود.  به جا  كاماًل  خميني  پيروان  و  شاگردان  هشدارهاي  و  نگرانيها  اظهار 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ـ »پابه پاي آفتاب«، ج3، ص162 و 163. 
4 ـ »پابه پاي آفتاب«، ج2، ص34. 
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مقطع ظهور جنبش انقالبي مسلحانه يي كه با عمل فداكارانة خود زنگارهاي 1400سالة 
ارتجاع و دينفروشي را از سيماي اسالم پاك محمدي مي زدود، موقعيت خميني را قويًا 
تحت الشعاع قرار داده بود. پيام حقيقي و اصيل اسالم ، جوشيده از سرچشمه محمدي 
تجربة  از  كه  زمين  ايران  فرزندان  آگاهترين  و  برجسته ترين  رزم آوري  با  علويش،  و 
جنبشهاي مبارزاتي پيشين درسها آموخته بودند، درهم آميخته »سازمان مجاهدين خلق 
ايران« را پي  افكنده بود. سازماني كه چشم اميد مشتاقان آزادي ايران زمين و همة اقشار 

مبارز و آگاه و مخالفان ديكتاتوري شاه به آن دوخته شده بود…





14
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دهة50: اوجگيري محبوبيت مجاهدين
 و افول خميني

انزوا  باعث شد كه خميني دچار  از آنها،  ظهور مجاهدين و موج حمايت مردمي 
گشته به حاشيه رانده شود. در مقابل، مجاهدين در جايگاه رهبري جنبش قرار گرفتند. 

در سال 1351، وقتي كه رژيم شاه تصميم به اعدام بنيانگذاران مجاهدين گرفته بود، 
 كم نبود فعاليتها و افشاگريهايي كه از جانب روحانيان و طالب در حوزه هاي مختلف 
روحانيان  مهمترين  في المثل  مي گرفت.  صورت  بزرگ  جنايت  اين  با  مخالفت  براي 
نامه يي خطاب به آيت اهلل ميالني نوشته، از وي »تقاضاي اقدام براي رفع  استان فارس 
خطر از جوانان مسلمان مجاهدي كه در ايران محكوم به اعدام شده اند«، كردند. در اين 
نامه از جمله گفته شده بود: »عده يي از جوانان مسلمان مجاهد كه جز انگيزة ديني و 
جهاد در راه اسالم عزيز داعي ديگري نداشتند،  به عناويني در محاكم نظامي محاكمه 
و حكم اعدام دربارة آنها صادر شده است.  اينها حافظ و قاري قرآنند و در اين روزگار 

تاريك مبلغ اسالمند…«)1(. 
پس از شهادت بنيانگذاران و اعضاي مركزيت مجاهدين، اطالعيه هاي متعددي از 
جانب روحانيان در شهرهاي مختلف صادر شد. ازجمله در تيرماه 1351 اطالعيه يي با 
امضاي حوزة علميه قم صادر شده كه در قسمتي از آن چنين آمده است: »…رزمندگان 
با ايماني چون حنيف نژادها،  سعيد محسن ها، بديع زادگان ها، ناصر صادق ها، باكري ها، 
از بنيانگذاران »سازمان مجاهدين خلق ايران« را اعدام كردند و از همين راه،  خصلت 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نشرية پيام مجاهد، خرداد1351
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دست نشاندگي و ضد اسالمي خود را آشكارتر نمودند. رزمندگان مجاهدي را شهيد 
ساختند كه اصالتهاي فكري اسالمي و ديد صحيح و انقالبي از قوانين آزاديبخش قرآن 
تعيين كنندة جهت جنبش آنان بوده و مرگ شرافتمندانة خود را "لقااهلل" مي دانستند…«

اين  » به دنبال  بود:  آمده  هم چنين  تيرماه 1351  مورخ  قم  علمية  حوزة  اطالعية  در 
و  وحشيگريها  اين  به  اعتراض  به منظور  قم  علمية  حوزة  مترقي  آدمكشيها،  روحانيون 
اين رزمندگان مسلمان مجلس ترحيم  اهداف مقدس و اسالمي  از  پشتيباني  اعالم  نيز 
اين  نظير  برپا ساختند…«)2(  تظاهرات  و  دادند  تشكيل  فيضيه  و سخنراني در مدرسة 
موضعگيريها،  در اطالعيه هاي ديگري با امضاي »روحانيون مبارز ايراني خارج از كشور 

نجف«)3(، »حوزة علمية قم«)4( ديده مي شود. 
در همان زمان منتظري در نامه يي به تاريخ 15 صفر 1392 برابر 1351 هجري شمسي 

خطاب به خميني چنين نوشت:
حضرت آيت اهلل العظمي مدظله العالي

 پس از تقديم سالم و تحيت، به عرض عالي مي رساند چنان چه اطالع داريد عد ة 
زيادي از جوانهاي مسلمان و متدين گرفتارند و عده يي از آنان در معرض خطر اعدام 
قرار گرفته اند. تصلب )5( آنان نسبت به شعائر اسالمي و اطالعات وسيع و عميق آنان 
بر احكام و معتقدات مذهبي معروف و مورد توجه همة آقايان و روحانيين واقع شده 
است و بعضي از مراجع و جمعي از علماي بالد اقداماتي براي تخلص آنان كرده اند و 
چيزهايي نوشته شده.  به جا و الزم است از طرف حضرتعالي نيز در تأييد و تقويت و حفظ 
دماء آنان چيزي منتشر شود.  اين معني در شرايط فعلي ضرورت دارد، چون مخالفين 
سعي مي كنند آنان را منحرف قلمداد كنند.  البته كيفيت آن بسته به نظر حضرت عالي 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ پيام مجاهد ، مرداد1351

3ـ همان،  فروردين1352
4 همان شهريور 1351

5 به معني سفت و پرصالبت شدن
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است.  در خاتمه از حضرتعالي ملتمس دعاي خير مي باشم. والسالم عليكم و رحمة اهلل و 
بركاته حسينعلي منتظري)6(. 

فتواي خميني
در اين ميان، خميني اگرچه شاهد پرت افتادگي و تنزل موقعيت خود بود، اما به رغم 
همه هشدارهاي مكرر ساير آخوندها،  جز سكوت نمي توانست عكس العملي ابراز كند. 
 زيرا اواًل، ماهيت و مواضعش با مبارزه و مقاومت انقالبي و مسلحانه كه مجاهدين به آن 
كمر بسته بودند،  به كلي در تعارض بود.  فرصت طلبي و مفت خوري كه پيشة خميني در 
تمام زندگي سياسي او بود، ذره يي سازگاري با مشي مسلحانه كه يكسره بر پرداخت بها 

و فداكاري بي چشمداشت  استوار است، نداشت. 
در  آنان  رهبري كنندة  نقش  تأييد  به  مجاهدين، الجرم  تأييد صريح  هرگونه  ثانيًا، 
جنبش مبارزة آن روز منجر مي شد. حال آن كه خميني از همين زاويه بيشترين حقد و 

حسدها را نسبت به مجاهدين داشت. 
بياورد،  را  مجاهدين  نام  آن كه  بدون  كه  ناگزير شد  سرانجام خميني  همه،  اين  با 
فتواي اختصاص دادن يك سوم سهم امام به جوانان مسلمان ميهن دوست را صادر كند 

كه در آن روزگار كساني جز مجاهدين نبودند. 
ضربة خيانت بار اپورتونيستي كه در سال 54 سازمان مجاهدين را در آن مقطع متالشي 
كرد، بزرگترين هدية ممكن به رژيم و ساواك شاه و هم چنين به ارتجاع مذهبي و مشخصًا 
خميني بود كه راه او را باز كرد و شرايط را براي از محاق بيرون آوردن او فراهم ساخت. 

شماتت اطرافيان
به  تركيه  از  سال 1344  مهر  در  بود،  تركيه  در  كه  از حدود يك سال  پس  خميني 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي خميني  از رجايي )نخست وزير معدوم رژيم( دريافت كرده و  نامه را جواد رفيقدوست  اين  6ــ 

به نجف برده بود. 
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عراق فرستاده شد. سپس به نجف رفت و در خانه يي در يكي از كوچه هاي شارع الرسول 
اقامت گزيد)7(. 

در  را  سالها  آن  خاطرات  كه  زنجاني  عميد  نام  به  خميني  آخوندهاي  از  يكي 
مصاحبه يي بازگو كرده، مي گويد: »سالهاي 44 45 كه اختناق نظام به اوج خود رسيده 
بود،  تعدادي از مبارزان در زندانها تحت شكنجه بودند و اخباري كه به امام مي رسيد، 
نوشته  امام  به  هم  مغرضانه يي  اندوه،  نامه هاي  اين  بر  بود.  عالوه  ناراحت كننده   خيلي 

مي شد كه شما رفتيد نجف، راحت شديد.  اما تعداد زيادي گرفتارند«)8(. 
 از اين زمان تا سال 50 كه مبارزة مسلحانة انقالبي گرما و نيروي جديدي به جنبش 
علني  به طور  و  بود  فروبرده  به كلي سر در الك خود  بخشيد، خميني  ضدديكتاتوري 
عليه شاه موضعگيري نمي كرد.  اگرچه شاه تبعيدش كرده بود، اما خميني نمي خواست 
پلهايش را با او خراب كند و چشم به بازگشت داشت. كناره گزيني خميني از هرگونه 
از  نامه هايي كه  برخي آشنايانش در  بود كه حتي  به قدري چشمگير  با شاه  رويارويي 

ايران مي فرستادند، تلويحًا او را شماتت مي كردند:
يكي از كساني هم كه در سالهاي بعد به نجف رفته و با خميني ديدارهاي متعددي 
داشته، در كتابي به نام »در پس پرده تزوير« شرح مي دهد كه در مالقاتهايش كرارًا به خميني 
اصرار مي كرده كه اعالميه عليه رژيم شاه صادر كند،  اما خميني استنكاف مي كرد. مؤلف 
كتاب مي نويسد: »من راجع به اعالميه دادن عليه رژيم شاه اصرار كردم و گفتم: "زندانيها 
زير سخت ترين شكنجه ها هستند.  فشار زياد است و زمينه مساعد است و سطح آگاهي 
مردم هم باال رفته است و با گذشته ها قابل مقايسه نيست. بايد حركت كرد.  من حدود 

دو سال در ايران مخفي زندگي مي كردم و با توده هاي مردم تماس نزديك داشتم". 
باز هم اصرار كردم كه اعالميه يي بدهيد. بعد از صحبتهاي بسيار خميني فقط گفت: 
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7ـ »در پس پردة تزوير«، ص33 و 34

8ـ »پابه پاي آفتاب«، ج4، ص47، اظهارات عميد زنجاني
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 زمينه ندارد  و حاضر نشد اعالميه بدهد.  او حاضر نبود حركت فعالي قبل از مردم داشته 
باشد«)9(. 

اين  او در دوران نجف، وضعيت  توجيه سكوت  براي  داعية ديگر عوامل خميني 
اشرف،  نجف  »در  است:  آمده  چنين  اين باره  در  كوثر  نام  به  كتابي  در  است.  حوزه 
يارانش در زندان و  از  بسياري  تنهايي و در حالي كه  امام خميني در غربت   حضرت 
تبعيد به سر مي بردند، كار دشوار و طوالني در فضاي حاكم بر حوزة  نجف را آغاز كرده 
بود.  فضايي كه به هيچ وجه آمادگي سخن گفتن از مبارزه و قيام را نداشت. فضايي كه 
دخالت در سياست را دون شأن روحاني مي دانست و جز فقه و اصول،  بحثهاي ديگر را 

بي مورد و مطرود مي شمرد«)10(. 
در ازاي اين روش سازشكارانه، رژيم شاه نيز اگرچه خميني را تبعيد كرده بود،  اما 
به او سخت نمي گرفت و برايش آزادي عمل قائل بود. في المثل در تمام اين سالها، دِر 
خانة خميني در قم باز بود و از آن جا شهرية طالب او پرداخت مي شد.  شيخ علي اكبر 
اسالمي، نمايندة خميني در قم و حسن صانعي، مسئول امور مالي دفتر او بودند. )11(. در 
رابطه با نجف نيز سازمان اوقاف رژيم شاه، سفرهاي هفت روزه يي ترتيب مي داد)12( 
كه در آن عوامل خميني آزادانه به آن جا رفت و آمد مي كردند و با او مالقات داشتند. 
اما از آن جا كه ضرري براي رژيم  از اين رفت و آمدها خبر داشت  ساواك شاه 

نداشت،  تحمل مي كرد. 

 زندگي در نجف
خميني،  وقتي كه در نجف اقامت گزيد،  با وضعيت متفاوتي در مقايسه با قم مواجه 
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9 ـ »در پس پردة تزوير«، ص39

10ـ  »كوثر«، ج1، ص217
11 ـ »كوثر«، ج1، ص221

12 ـ »پا به پاي آفتاب«، ج  4، ص 65
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شد.  اگر در قم، نسبت به مراجع آن روز چندان فاصله يي نداشت و با اظهار مخالفت 
نمي توانست  مراجع  رديف  در  موقعيتي  نجف،  در  بود،  گرفته  پيشي  آنان  از  شاه  با 
اعلم موقعيت  به عنوان مرجعي  احراز كند.  آقاي حكيم مرجع شناخته شدة آن زمان، 
نيز آقاي خويي از مراجع طراز اول آن سالها،  هر دو در نجف  تثبيت شده يي داشت  و 
بودند. ضمنًا نجف در مقايسه با قم حوزة جاافتاده تري محسوب مي شد و روحانيان و 
طالبي كه در آن تدريس و تحصيل مي كردند، خود را در موقعيت برتري نسبت به ساير 

حوزه ها مي ديدند. 
خميني براي آن كه جايگاه و موقعيت ويژه يي در نجف به دست آورد، به كارهايي 
دست مي زد تا خود را به صورت يك روحاني با ايمان و متعبد از ساير مراجع و روحانيان 

متنفذ آن روز كاماًل متمايز كند.  
مطهر  مرقد  زيارت  مي داد،  انجام  راستا  همين  در  خميني  كه  كارهايي  جمله  از 
حضرت علي)ع( بود كه هر روز تقريبًا بدون استثنا به مدت دو ساعت به آن مشغول 

مي شد و اين كار تا سال آخر ادامه داد.  
مي گويد:  اين باره  در  نجف  در  خميني  همراه  آخوندهاي  از  رحيميان  آخوند 
»حضرت امام در طول 14سالي كه در نجف اشرف اقامت داشتند، هر شب 3 ساعت بعد 
از غروب آفتاب در تمام فصول سال،  به عزم زيارت حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم 
پياده در حدود  به طور  را  تا صحن مطهر  بين خانه  و مسافت  منزل خارج مي شدند  از 
هفت دقيقه طي مي كردند… حضرت امام در طول 14 سال،  جز در مواردي مشخص 
و شبهايي كه به مناسبت زيارتهاي مخصوصه به كربال مشرف مي شدند و گاهگاهي كه 
بيمار مي شدند، به گونه يي كه درس و نماز جماعت و آمدنشان به بيروني تعطيل مي شد 
و طبعًا تشرفشان به حرم نيز غير ميسر بود،  در تمام شبهاي ديگر… هرگز برنامة تشرفشان 

به حرم و زيارتشان ترك نشد)13(. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 ـ مجلة »پاسدار اسالم«، شمارة 97، دي68
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قابل توجه است كه خميني به رغم زيارتهاي آن چناني در نجف كه در تمام 15سال 
به  در دورة 10 سالة حاكميتش يك بار هم حاضر  بود،  پايبند  به آن  در عراق  اقامتش 

زيارت مرقد مطهر امام هشتم)ع( نشد. 





15

سـالـهـاي اقامت خــمـيــنـي در عـــراق
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سـالـهـاي اقامت خميني در عــراق

بامقامهاي  تماسها و مالقاتهاي متعددي  اقامت خود در نجف،  خميني در سالهاي 
عراق داشت و كمكها و تسهيالتي دريافت مي كرد. 

دولت عراق هم چنين يك برنامة راديويي در اختيار خميني قرار داده بود كه توسط 
آخوند محمود دعايي اداره مي شد. 

 دعايي در مصاحبه يي در اين باره مي گويد: »زمينه براي فعاليتهاي سياسي عليه رژيم 
ايران، از جمله بهره گرفتن از راديو مناسب بود.  در همين راستا حاج آقا مصطفي به من 
فرمودند: »به ما پيشنهاد شده است كه اگر بخواهيد، مي توانيد برخي از پيامها و مطالب 

خود را به وسيله راديو منتشر كنيد. اگر براي شما ممكن است، اين كار را بپذيريد«. 
»نهضت  عنوان  تحت  را  برنامه يي  و  پذيرفتم  نيز  »من  مي گويد:  دعايي  آخوند 
روحانيت در ايران« شروع كرديم.  در ابتدا ربع ساعت تا نيم ساعت از راديو بغداد در 
دقيقه  به چهل و پنج  زمان  اين  گرفتيم،  مستقلي  موج  كه  بعد  بود.  ما  برنامه هاي  اختيار 

رسيد.  اين فعاليت راديويي هفت سال به درازا كشيد«. 
از  كه  مي كند  رو  را  دو دوزه بازيهاي خميني  از  نمونه يي  اين جا  در  دعايي  آخوند 
تظاهر  ديگر  ازسوي  ولي  بود  كرده  دريافت  عراق  دولت  از  را  راديو  امتياز  يك سو 
شرح  چنين  را  موضوع  اين  دعايي  آخوند  است.  بي اطالع  راديو  اين  از  كه  مي كرد 
بر  ما  بودند،  سعي  كرده  حاكم  نجف  بر  خشك انديشان  كه  فضايي  »به دليل  مي دهد: 
اين بود كه چنين نشان دهيم كه حضرت امام از اين برنامه اطالعي ندارند. البته اصل 
پيشنهاد استفادة راديويي، توسط حاج آقا مصطفي به من شد و حضرت امام به دليل تعهد 

و مسئوليتي كه داشتند، مسلمًا با اطالع بودند و برنامه را گوش مي دادند«. 
اشاره كرده و  برنامه هاي راديويي  اين  تنظيم  به دخالت شخص خميني در  دعايي 
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اضافه مي كند: »زماني حضرت امام درخواست ديدن مجموعه يي از برنامه ها را كردند 
راهنمايي  مرا  و  كردند  اشاره  نكته  چند  به  ايشان  فرستادم.  به محضرشان  هم  من  كه 
فرمودند. من هم پذيرفتم و به ايشان عرض كردم: از اين جهت خدمتتان نمي آيم كه 

شما بتوانيد بگوييد كه از اين برنامه اطالعي نداريد«)1(. 
خميني هم چنين از روابط خود با شهرباني عراق براي تهية پاسپورت جهت آخوندها 
و افراد خود استفاده مي كرد. آخوند دعايي كه در آن سالها نمايندة خميني در ارتباط 
با مقامهاي عراقي بود، در اين مورد چنين توضيح مي دهد: »در طول اقامتم در عراق، 
معمواًل گرفتن خروجي يا تمديد پاسپورتهاي امام، بستگان و يارانشان به عهدة من بود. 
به همين دليل، بارها و بارها به شهرباني نجف رفته بودم. به دليل مراجعات زياد و نيز بردن 

هدايا در بعضي اوقات، با مأموران شهرباني نجف خيلي صميمي شده بودم«)2(. 

طرح ريزي براي حكومت آخوندها
خميني از آغاز ورود به عراق در سال 44 همزمان با در پيش گرفتن سكوت و انفعال 

دربرابر رژيم شاه، به تدريس و بحث در حوزة نجف روي آورد. 
در كتابي به نام كوثر دربارة اين سالها چنين آمده است: »امام خميني در پي اقامت 
در نجف اشرف، بدون توجه به دسيسه هاي دشمنان بر آن شدند تا رسالت خود را در 
جهت مبارزه با افكار و پندارهاي انحرافي و غيراسالمي ايفا كنند. ايشان پس از ديدار 
با چند تن از علما و بحث و مذاكره با آنها، دريافتند: در محيطي كه عوامل و ايادي 
استعمار روي »شعار تفكيك دين از سياست« تبليغ فراوان كرده اند و انديشه ها و اذهان 
را از اسالم راستين دور ساخته اند، از نهضت اسالمي ايران سخن گفتن و انتظار زيادي 
داشتن، از دور انديشي و درايت به دور است. چنين بود كه امام بر آن شدند پيش از 
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1 ـ »پابه پاي آفتاب«، ج2، ص18 و 19

2 ـ »پابه پاي آفتاب«، ج2، ص24
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هركار، مسئوليتهاي طالب، روحانيون، علماي اسالم و زمامداران كشورهاي اسالمي را 
بازگو كنند و گرد و غبار تيره يي را كه بر چهرة اسالم نشسته بزدايند. از اين رو با آن 
كه حضور خود را در نجف موقت مي دانستند، تصميم به تدريس گرفتند تا بر كرسي 
درس، ضمن شكافتن دقايق و ظرايف فقه و اصول، حقيقت اسالم ناب محمدي را براي 

شاگردان باز گويند«)3(. 
مباحث  از جمله مجموعه كالسهايي است كه  اين دوره  مباحث  حاصل درسها و 
به صورت كتاب كوچكي منتشر شد تحت عنوان حكومت اسالمي)واليت  بعدها  آن 

فقيه(. 
منظور،  اين  به  كند.  تبيين  را  واليت فقيه  مقولة  كرده  سعي  كتاب  اين  در  خميني 
برداشت ارتجاعي خودش از اسالم و هدف آن، رسالت انبيا، تعريف حكومت اسالمي 

مورد نظر خود و هم چنين وظيفة فقها را كه بايد حكمفرمايي كنند، بيان كرده است. 
و  بعثت  قرآن  تصريح  به  و  است  رهايي  بزرگ  پيامبر  محمد)ص(  خدا،  حبيب 
و  او  از  خميني  آن چه  اما  است.  نبوده  جهانيان  براي  رحمت  خاطر  به  جز  او  رسالت 
آيين اسالم تصوير كرده به كلي متفاوت است. فرصت تشريح مباني نظرگاه ارتجاعي 
و طبقاتي خميني در اين جا نيست. اما اجمااًل اشاره مي كنيم كه براساس يك نظرگاه 
خميني  استناد  مورد  اسالمي  حكومت  خواهان  كتاب،  اين  در  خميني  قرون وسطايي، 
پاسخ  اسالمي«،  »حكومت  كتاب  چكيدة  است؟  حكومتي  چه  حكومت،  اين  است. 
خميني به اين سؤال است. حكومت اسالمي مورد استناد خميني، يعني سلطنت مطلقه 
انواع  آميزترين  شقاوت  و  ارتجاعيترين  با  ترين،  گسترده  با  آخوند  ابدي  حكومت  و 
ديكتاتوري و سركوب تحت نام دين كه آن را واليت فقيه مي نامد. او معتقد است كه 
آخوندها »از طرف امام)ع( به مقام حكومت و قضاوت منصوبند و اين منصب هميشه 
براي آنها محفوظ مي باشد«. )ص127( خميني مي گويد: »واليت فقيه از امور اعتباري 
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3 ـ »كوثر«، ج1، ص183
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قيم  با  قيم ملت  براي صغار.  قيم  مانند جعل  ندارد،  واقعيتي جز جعل  و  عقاليي است 
صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثل اين است كه امام)ع( كسي را 
براي حضانت، حكومت يا منصبي از مناصب تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه 
رسول اكرم)ص( و امام با فقيه فرقي داشته باشد«)ص65(. جان كالم دجالگرانة خميني 

هم در همين جاست كه خودش را هم شأن پيامبر و امامان قرار مي دهد. 
در اين كتاب، خميني با رويكردي ارتجاعي و به غايت متحجرانه و با شقاوت تمام، 
دربارة مجازاتهاي ضد انساني تحت عنوان »اجراي حدود« ، »شالق زدن« و »نفي بلد« 
آمده  امور  اين  براي  »اسالم  مي نويسد:  و  مي دهد  سخن  داد  »رجم«  و  ابد«  »حبس  و 

است«)ص 86(. 
خميني تأكيد مي كند: »… همين تكليف است كه ايجاب مي كند خونها در انجام 

آن ريخته شود… ما بايد اين معني را بفهميم و به ديگران هم تعليم بدهيم« )ص87(. 
دستگاه قضايي حكومتي كه خميني تحت عنوان »حكومت اسالمي« مطرح مي كند، 
در شكل مطلوبش، محاكم ضربتي است كه موازين قضايي دنياي كنوني را به كناري 
نهاده است: »اين تشريفات زائد كه براي مردم جز خرج و زحمت و معطلي چيزي ندارد 
از اسالم بعيد است. مثاًل آن طرزي كه اسالم براي احقاق حقوق و حل وفصل دعاوي 
و اجراي حدود و قانون جزا تعيين كرده است، بسيار ساده و عملي و سريع است. آن 
وقت كه آيين دادرسي اسالم معمول بود، قاضي شرع در يك شهر با دو سه نفر مأمور 
به سراغ كار و زندگي  را  مردم  و  قلم و دوات، فصل خصومات مي كرد  اجرا و يك 
مي فرستاد. اما حاال تشكيالت اداري دادگستري و تشريفات آن خدا مي داند چقدر زياد 
است و تازه هيچ كاري هم از پيش نمي برد. اينهاست كه مملكت را محتاج مي كند و جز 

زحمت و معطلي اثري ندارد« )ص58(. 
چكيدة نظرات خميني در اين كتاب اين است كه با نفي آشكار حاكميت مردمي، 
حكومت را حق انحصاري، غير قابل تفويض و هميشگي آخوند به صورت ديكتاتوري 
مطلقه مي داند. به اين منظور، سعي كرده با دستاويز قرار دادن برخي روايات و احاديث 
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و حتي تحريف مفاهيم آيه هاي قرآن، توجيهاتي براي ضرورت و حقانيت حاكميت 
آخوندها سرهم بندي كند. 

در آيات قرآن و سخناني كه از پيامبر و ائمة اطهار به جا مانده، كلمه فقه و مشتقات 
آن زياد به كار رفته است. فقها »يعني آنان كه به  روح و جوهر و فلسفه و علل غايي امور 
راه برده باشند و بدانند كه هدف چه بوده و چيست؟… مفهوم حقيقي فقه و فقيه… به 
ژرف بيني و رسوخ در علم و احاطه بر هدفها شانه مي سايد«)4(. اما در تلقي خميني، كه 
در همين كتاب آشكار است، فقه و فقاهت همه جا به معني متحجرانه ترين و ارتجاعي 
ترين برداشتها از اسالم و فقيه به معني آخوند و عمامه بر سر )و از مرتجعترين آنها( به 
كار رفته و خميني سعي كرده با استناد به عنوان اولي االمر، تبعيت از حكومت آخوندها 

را در زمرة معتقدات مذهبي به حساب آورد. 
مستنداتي كه خميني دربارة »ولي امر« عرضه كرده، سابقه يي طوالني دارد و از جانب 
حكام جور و قتلة ائمة اطهار كه دجالگرانه خود را جانشين خدا و پيغمبر معرفي مي 
كردند، بسيار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. آنها نيز همين تفاسير را از »اولي االمر« 
مورد  قويًا  رو  همين  از  و  بودند  كرده  روايت جعل  و  بسا حديث  آن  براي  و  داشتند 
مخالفت ائمه اطهار و مجاهدان ركابشان در آن روز قرار داشتند و به همين خاطر هم به 

كتشار و قتل عام آنان مي پرداختند. 
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4 ـ سخنراني برادر مجاهد مسعود رجوي نشرية مجاهد شمارة376
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مـواضـع خـمـيـنـي در ســالـهـاي50 تـا 57

در سالهاي پس از 1350، كه مجاهدين و چريكهاي فدايي خلق، با مبارزة مسلحانه 
پيشتاز، جنبش مردمي در برابر رژيم شاه را به مدار جديدي وارد كرده و با جانفشانيهاي 
خود »راه جهاد« و مسير سرنگوني رژيم شاه را مي گشودند، خميني هم چنان در كناره 
اما اساسًا  ايستاده بود و اگرچه لحن سخنانش را در مقابل رژيم شاه تيزتر كرده بود، 

تحت الشعاع آن مبارزة درخشان انقالبي بود. 
سخنراني  داشت،  شاه  ساله   2500 جشنهاي  عليه  سخناني  خميني  سال 1350  در 
ديگري نيز در ديماه همان سال داشت كه مربوط به مسائل داخل ايران نبود. از اين تاريخ 
يعني دقيقًا از 10ديماه1350 تا شش سال بعد خاموش بود و جز برخي نامه ها و پيامها، 

موضعگيري يا اظهارنظري از او مشاهده نشد. 
در مهرماه سال56 خميني در برابر عده يي از طالب و آخوندهاي شاگرد خود در 
نجف سخناني ايراد كرد كه به منزلة سربلند كردن دوبارة او بود. كتابي به نام كوثر كه 
هر سخنراني درج  اجتماعي  و  سياسي  تشريح شرايط  با  همراه  را  سخنرانيهاي خميني 
التقاطي  افكار  به نفوذ  اين سخنراني »هشدار نسبت  كرده، توضيح مي دهد كه موضوع 
و برداشتهاي غلط از احكام سياسي ــ عبادي قرآن« بود و به مناسبت »رواج تفسيرهاي 

التقاطي از اسالم…« ايراد شد)1(. 
روشن است كه در آن تاريخ، خميني از وارد آمدن ضربة خيانت بار اپورتونيستهاي 
حريف  كه  رويداد  اين  از  بهره برداري  براي  و  شده  مطلع  مجاهدين  پيكر  بر   چپ نما 
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1 ـ »كوثر«، ج1، ص268
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پرقدرت را يك چند از ميدان خارج مي ساخت، خيز برداشته بود. از اين رو فرصت 
را براي مقابلة تئوريك با مجاهدين و به عبارت بهتر تصفيه حساب نظري با آنان مغتنم 

مي ديد. 
تمام  اصل  كه  شده  پيدا  دسته يي  يك  »حاال  خميني گفت:  ياد شده،  سخنراني  در 
احكام اسالم را مي گويند براي اين است كه يك عدالت اجتماعي پيدا بشود؛ طبقات 
از بين برود. اصاًل اسالم ديگر چيزي ندارد ، توحيدش هم عبارت از توحيد در اين است 
كه ملتها همة به طور عدالت و به طور تساوي با هم زندگي بكنند؛ يعني، زندگي حيواني 
علي السواء، يك علفي همه بخورند و علي السواء با هم زندگي كنند و به هم كار نداشته 

باشند؛ همه از يك آخوري بخورند…« 
خميني در سخنراني خود هم چنين گفت: »مي گويند:اصاًل مطلبي نيست اسالم آمده 
است كه آدم بسازد يعني يك آدمي كه طبقه نداشته باشد ديگر؛ همين را بسازد؛ يعني 

حيوان بسازد. اسالم آمده است كه انسان بسازد، اما انسان بي طبقه«)2(. 
وي ضمن اين سخنراني، به روايتي منسوب به پيامبر اكرم نيز استناد كرد كه »برادرم 
چشمم  دو  هر  من  و  چپش،  چشم  عيسي  برادرم  و  بود  نابينا  راستش  چشم  موسي 

بيناست«)3(. 
كه  هرجا   ، نيز  بعد  سالهاي  در  خميني  را  سخنراني  همين  مضامين  و  روايت  اين 
آرمانهاي  مي كوشيد  و  مي كرد  تكرار  مختلف  به بيانهاي  داشت،  به مجاهدين  اشاره يي 
بيان  توحيدي  بي طبقة  جامعة  شعار  در  كه  را  مجاهدين  عدالتخواهانة  و  ضداستثماري 

مي شود، مغاير پيام حقيقي اسالم جلوه دهد. 
از اين پيشتر، آخوندهاي طرفدار خميني كه زير برق پيشرويهاي مجاهدين ناگزير 
چپ نمايان  كودتاي  اثر  بر  كه  ضربه يي  با  بودند،  داده  تن  آنان  سياسي  به هژموني 
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2 ـ همان كتاب، ص287

3 ـ كان اخي موسي عينه اليمني عمياء واخي عيسي عينه اليسري عمياء و انا ذولعينين
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ارتجاعي  راست  جريان  پيدايش  سرآغاز  اين  گسيختند.  عنان  شد،  وارد  به مجاهدين 
تهديد،  به همين  توجه  با  شد.  تبديل  جنبش  كل  تهديد  به مهمترين  به سرعت  كه  بود 
رجوي  مسعود  مجاهد  برادر  توسط  سال55  پاييز  در  كه  مجاهدين  12ماده يي  بيانية 
آن  سمبل  خميني  كه  مذهبي  استبداد  و  ارتجاع  رشد  و  به ظهور  نسبت  شد،  تدوين 
بود، هشدار  داد. در مادة10 اين بيانيه گفته شده است: »جريان اپورتونيستي چپ نما، 
تهديد  كنوني،  مرحله  در  كه  است  شده  ارتجاعي  راست  جريان  يك  بروز  موجب 
اصلي دروني مجموعه نيروهايي است كه تحت عنوان اسالم مبارزه مي كنند كه ما با 

آن هم مبارزه مي كنيم«)4(. 
بود،  برخاسته  با مجاهدين  به رودررويي  پيرو خميني، كه  ارتجاعي   جريان راست 
به زودي به همسويي و نزديكي با ساواك شاه كشيده شد. زندانيان سياسي زمان شاه به ياد 
دارند كه رفسنجاني در جلسات هفتگي با رسولي، سربازجوي ساواك شركت مي كرد 
و بقيه نيز براي خالصي از زندان هيچ ابايي از دست شستن از مواضع مبارزاتي پيشين 
نداشتند. شماري از مهمترين عناصر اين جريان از جمله كروبي، انواري و عسگراوالدي 
در روز 14بهمن 1355 در تلويزيون رژيم حاضر شده، با صداي بلند، سه بار شاهنشاها 

سپاس گفتند. 

آغاز دوران سرنگوني شاه
در ديماه سال 1355 جيمي كارتر با شعار »حقوق بشر« در آمريكا به رياست جمهوري 
از سال 52  بود كه  مهمترين رهنمودهاي كميسيون سه جانبه يي  از  اين سياست  رسيد. 
به ابتكار چيس منهتن بانك )متعلق به راكفلر( و با شركت مهمترين نمايندگان سرمايه داري 
اروپاي غربي، ژاپن و آمريكا تشكيل شد. كميسيون سه جانبه راه حلهايي براي مقابله با 
بحراني كه پس از شكست آمريكا در ويتنام و تحريم نفتي اعراب دامنگير سرمايه داري 
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 4 ـ »تحليل آموزشي بيانية اپورتونيستهاي چپ نما« ص2
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جهاني شده بود، ارائه كرد. 
براساس جمعبندي كميسيون سه جانبه، برژينسكي رئيس و تئوريسين كميسيون مزبور 
انفجاري«  براي كسب حقوق خود، »اوضاعي  بود كه تالش مردم  نتيجه رسيده  به اين 
پديد آورده و بنابراين »كاري كه اياالت متحده مي تواند بكند، كوشش براي انداختن 

تحول از مسير آشوب و هرج و مرج، به مسير انتقال منظم است«. 
سياست حقوق بشر، ابزار پيشبرد همين خط بود كه مي بايست در كشورهاي بلوك 

آمريكا از جمله ايران به اجرا گذاشته شود. 
از اين رو رژيم شاه پس از انتخاب كارتر در سال 55 و زير فشار آمريكا، حربة شالق 

و اعدام را زمين گذاشت و در زندانهاي سياسي را به روي صليب سرخ باز كرد. 
رئيس  آخرين  قره باغي  ارتشبد  شد.  پديدار  جامعه  سطح  در  به زودي  تغيير  عالئم 
كارتر  آقاي  انتخاب  با  »همزمان  مي نويسد:  اين باره  در  شاه  رژيم  مشترك  ستاد 
ايالت متحده آمريكا و به قدرت رسيدن حزب دموكرات و اعالن  به رياست جمهوري 
تغييراتي در سياست  بين المللي آمريكا،  به عنوان سرلوحة سياست  سياست حقوق بشر، 
به تدريج  كه  ترتيب  گرديد.  بدين  ظاهر  هويدا  اميرعباس  آقاي  دولت  و  اعليحضرت 
از دولت  تنقيد  و  به شعرخواني  داده  ترتيب  و كنار جلساتي  مخالفان دولت در گوشه 
مي پرداختند تا اين كه اين تغيير سياست در تاريخ 15مرداد1356 با استعفاي آقاي هويدا 
بعد از 13سال نخست وزيري و تشكيل دولت آقاي جمشيد آموزگار وضع علني تري 
به خود گرفت و از طرف دولت سياستي به نام »ايجاد فضاي باز سياسي« و دادن آزادي 

تدريجي به مردم شروع شد)5(. 
تا اين زمان هنوز خميني ساكت و مترصد اوضاع بود كه به چه سمتي متمايل خواهد 

شد. 
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5 ـ »اعترافات ژنرال«، ص10
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استشمام بوي كباب قدرت
در آبان سال 56 شاه در بازگشت از آمريكا، بر  سياست جديد و استمرار فضاي باز 

تأكيد كرد. 
آمريكا،  سياست  تغيير  مشاهدة  به ويژه  مختلف،  به قرائن  بنا  كه  بعد خميني  ماه  دو 
مصطفي،  پسرش  مرگ  به مناسبت  سخنراني  در  بود،  آورده  به دست  را  الزم  اطمينان 
آخوندها را به استفاده از فرجه يي كه پيدا شده، فراخواند: »امروز يك فرجه  پيدا شده. 
من عرض مي كنم به شما يك فرجه پيدا شده. اگر اين فرجه پيدا نشده بود، اين اوضاع 
امروز نمي شد در ايران. اگر االن غنيمت بشمارند اين را اين فرصت است. اين فرصت 
دارند  احزاب  نويسنده هاي  االن  كنند  اعتراض  بنويسند ،  آقايان.  بشمارند  غنيمت  را 
مي نويسند، امضا مي كنند، اشكال مي كنند، … شما هم بنويسيد… امروز روزي است 
كه بايد گفت و پيش مي بريد. و من خوف آن دارم كه خداي نخواسته اين فرجه از 
دست برود… خوب ما ديديم كه چندين نفر اشكال كردند… امضا كردند و كسي 

هم كارشان نداشت«)6(. 
انتشار اين گونه نامه ها و خويشتنداري رژيم شاه كه متعرض امضاكنندگان نشد، از 
قرار معلوم خميني را نسبت به متحول شدن اوضاع به قطعيت رسانده بود و اين در حالي 
بود كه از هنگام روي كار آمدن كارتر و شروع سياست جديد او يك سال سپري شده 

بود. 

موضعگيريهاي محتاطانه پس از شروع قيامها
و  پيامها  شمار  پيداشده«  »فرجة  و  »فرصت«  از  استفاده  براي  خميني  زمان  اين  از    
سخنرانيهاي خود را افزايش داد. ولي پشت سر مردم حركت مي كرد و به غايت مراقب 
بود در هيچ موقعيتي بي گدار به آب نزند.  از اين رو حتي در قبال مهمترين حوادث آن 
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6ـ  »صحيفة نور«، ج1، ص266
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دوره نظير تظاهرات مردم قم در 17ديماه 56 كه در آن بر اثر تيراندازيهاي مأموران رژيم 
به قتل رسيدند، خميني از موضعگيري بالفاصله خودداري كرد و سخنرانيش  شش نفر 
به اين مناسبت در هفته آخر دي انجام شد)7(.  در 29 بهمن مردم تبريز به مناسبت چهلم 
سركوب خونين تظاهرات قم، قيام قهرمانانه يي برپا كردند كه همة ايران را تكان داد. اما 
خميني با 9روز تأخير نسبت به آن موضعگيري كرد)8( و پس از كشتار بزرگ ميدان ژالة 
تهران در 17شهريور، خميني دم فرو بست و تنها پس از مشاهدة تحرك و جنب و جوش 

دوبارة مردم، با چهار روز تأخير پيام كوتاهي صادر كرد)9(. 
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7 ـ »كوثر«، ج1، ص319

8 ـ  »صحيفة نور«، ج2، ص36
هيچ  آن  در  كه  كرده  صادر  نظامي  حكومت  اعالم  به مناسبت  پيامي  خميني  18شهريور  روز  در  ـ   9
اشاره يي به كشتار »جمعة سياه« نشده و ارتش سركوبگر شاه را »ارتش وطنخواه ايران« توصيف مي كند. 
اما پيام او در اين رابطه روز 21شهريور صادر شده كه در جلد دوم »صحيفه نور« صفحه 102 چاپ 

شده است. 
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تغيير سياست آمريكا نسبت به شاه
و موضعگيريهاي خميني در سالهاي56 و 57

خميني از هنگامي كه اطمينان يافت كه سياست آمريكا نسبت به شاه تغيير يافته و 
موقعيت شاه متزلزل است، و مدتي پس از آن كه توده هاي مردم به خيابانها آمده بودند، 
اين  در  و موضعگيريهاي خميني  تعداد سخنرانيها  افزود.  بر شمار موضعگيريهاي خود 
با حداكثر  بايد  با تمام دوره هاي عمر اوست. او دريافته بود كه  دوره غيرقابل مقايسه 
كنش و واكنش سياسي از خأل موجود و به قول خودش از فرجه يي كه به وجود آمده، 
استفاده كند و رهبري انقالب ضدسلطنتي را به چنگ آورد. در غير اين صورت، خميني 
به سياق تمام عمر هشتادساله اش، ترجيح مي داد چنان با احتياط حركت كند كه حتي 
نبرند. يكي از آخوندهاي پيرو او  به »افكار و منويات« او  نزديكترين كسانش هم پي 
به نام روحاني در كتابي به نام »نهضت امام خميني« مي نويسد: »قائد بزرگ… از هرگونه 
حركت و عمل حساب نشده و صرفًا احساساتي خودداري مي ورزيد و در مبارزات و 
انقالباتي كه با رهبري مرجع تقليد زمان همراه نبود، وارد نمي شد و… جوري حركت 
مي كرد كه تا روز آغاز نهضت، حتي نزديكترين افراد و دوستانش به حقيقت و افكار و 

منويات ايشان پي نبرده بودند«)1(. 
احمد، پسر خميني، در مقدمة كتاب مجموعه سخنرانيهاي او، در جايي كه شروع 
و  امام  »تيزبيني  مي گويد:  اين باره  در  مي دهد،  توضيح  را  سياسي  باز  فضاي  دوران 
اوضاع  از  شناخت آن حضرت  نشانة عمق  آمده،  پيش  از شرايط  به موقع  بهره برداري 
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1 ـ »بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني«، ص96
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جهان و به ويژه مسائل ايران، به رغم سالهاي دوري از وطن بود«)2(. 
مبين  كه  مي دهد  به دست  نكاتي  خميني  دورة  اين  سخنان  و  موضعگيريها  بررسي 

تالش او براي همين »بهره برداري به موقع از شرايط پيش آمده« است. 

اسالم بي مال نمي شود!
خميني در سخنانش در آن دوره سنگ بناي اسالم مساوي با آخوند را مي گذاشت 
و سعي مي كرد با بيانهاي مختلف ميخ واليت آخوندها را بكوبد. در سخنراني مورخ 
10آبان1356 در نجف مي گويد: »آقا اين طور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسالم را 
مي خواهيم اما مال نمي خواهيم. مگر مي شود اسالم بي مال؟ مگر شما مي توانيد بدون مال 

كار را انجام بدهيد. باز اين مالها هستند كه جلو مي افتند كار انجام مي دهند«)3(. 
خميني ضمن انتقاد از روشنفكراني كه آخوندها را پس مي زنند، به آنها مي گفت: 
مي خواهيم ،  را  اسالم  بگوييد  شما  نمي خواهيم.  آخوند  مي خواهيم ،  اسالم  ما  »نگوييد 
آخوند هم مي خواهيم. آخوند ملتفت بعض مسائل سياسي نيست؛ جمع بشويد دور آن 
آخوندي كه مسائل سياسي را نمي داند، يادش بدهيد آن مسائل را تا او عمل كند تا 

ملت دنبالش باشد«)4(. 
همين اظهارات خميني خوب نشان مي دهد كه آخوندها در آن مقطع چه موقعيتي 
به آنها جلب كند.  نسبت  را  نظر روشنفكران  به اين وسيله سعي مي كرد  زيرا  داشته اند. 
به اين منظور، تصريح مي كرد: »اين اشتباه است كه بعض جناحها، … ديگر از روحانيت 
اينها  شاهي  يك  بي روحانيت  كه  نمي دانند  اينها  اينها.  نمي فهمند  نمي كنند.  صحبت 

ارزش ندارند«)5(. 
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2 ـ »كوثر«، ج1، ص43 

3 ـ »كوثر«، ج1، ص312
4 ـ هما جا

5ـ »كوثر«، ج1، ص384، سخنراني مورخ 23ارديبهشت1357
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تاريخ  در سراسر  را كه  راستا، گذشتة آخوندهاي هم سنخ خود  در همين  خميني 
مي كرد.  مثاًل  تطهير  شده،  سپري  استبداد  و  ارتجاع  با  همسويي  يا  همدستي  در  ايران 
در سخنراني ياد شده اصرار مي كرد كه: »مي بينيم كه يك طايفه از علما، اينها گذشت 
كرده اند از يك مقامهايي و متصل شده اند به يك سالطيني. با اين كه مي ديدند كه مردم 
اينها  حق  مذهب  ترويج  و  اسالمي  تشيع  ترويج  و  ديانت  ترويج  براي  لكن  مخالفند. 
متصل شده اند به يك سالطيني. و اين سالطين را وادار كرده اند خواهي نخواهي براي 
ترويج مذهب، … اينها آخوند درباري نبودند، اين اشتباهي است كه بعض نويسندگان 

ما مي كنند«)6(. 
خميني در همين سخنرانيها به تدريج آخوندها را از ساير اقشار مردم متمايز مي كرد 
تا برتري و سلطة سياسي آنها را زمينه چيني كند. در پيامي كه در تاريخ 24 بهمن 1356 
احترام  روحانيون  و  به روحانيت  دانشگاهها  روشنفكر  »جوانان  مي گويد:  كرده،  منتشر 
بگذارند. خداوند تعالي آنها را محترم شمرده و اهل بيت وحي، سفارش آنها را به ملت 
نخواسته  خداي  آن  دادن  دست  از  با  كه  است  بزرگي  قدرت  روحانيت  فرموده اند. 

پايه هاي اسالم فرو مي ريزد «)7(. 

اطمينان دادن به غرب و آمريكا
بود  ايام، مطالبي  پيامهاي خميني در آن  و  ثابت سخنرانيها  از مضامين  يكي ديگر 
كه براي اطمينان خاطر دادن به بلوك غرب و به طور خاص به آمريكا بر زبان مي آورد. 
برافكندن  براي  خميني مي دانست كه سوار شدن روي موج جنبش عصيان زده يي كه 
رژيم شاه  به پاخاسته، غرب را به خاطر به خطر افتادن منافعش در ايران و در كل منطقه 
بيمناك مي كند. آن هم كشوري در بلوك آمريكا كه در عين حال در همسايگي اتحاد 
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6 ـ همان جا كتاب، ص302

7 ـ »صحيفه نور«، ج2، ص20



خميني، دجال ضدبشر

154

به زبانهاي مختلف، تالش  مناسبتي،  اين رو خميني در هر  بود.  از  شوروي آن روزگار 
مي كرد اسباب آرامش خاطر آنها را فراهم كند. 

به همين منظور به تعريف و تمجيد مكرر از ارتش شاه و به خصوص از امراي ارتش يا 
به گفتة او »صاحب منصبان« مي پرداخت. مطالعة اظهارات مقامهاي آمريكا يا نوشته هاي 
از  آمريكا  نگراني جدي  مي دهد كه  نشان  و 57،  سالهاي 56  در  مطبوعات آن كشور 
اوضاع بي ثبات آن زمان به ميزان زيادي معطوف به سرنوشت ارتش شاه بود. مهمترين 
مأموريت ژنرال هايزر در تهران نيز فراهم كردن تمهيداتي براي سالم ماندن ارتش در 

خالل انتقال قدرت بود. 
خميني با اشراف به اين موضوع تا مي توانست سخنان چرب و نرم نسبت به ارتش بر 
زبان مي آورد. مثاًل در پيام مورخ 6شهريور57 گفته ا ست: »من در اين موقع حساس كه 
كشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر  سر دوراهي سقوط يا استقالل واقع شده، دست خود 

را به سوي نيروهاي زميني، هوايي و دريايي وفادار به اسالم و وطن دراز مي كنم«)8(. 
او در پيامها و سخنرانيهاي ديگر بارها وانمود مي كند كه با صاحب منصبان ارتشي 

ارتباط دارد و بعضًا به صاحب منصباني كه مخفيانه به ديدار او رفته اند، اشاره مي كند. 

پنهان كردن عقايد واقعي
علم،  دولت  مصوبات  برخي  عليه  موضعگيريهايش  درجريان  سال 41،  در  خميني 
صريحًا مي گفت و مي نوشت كه: »دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زنها يا وارد 
نمودن نيمي از جمعيت ايران در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده… جز بدبختي و 

فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد…«)9(. 
دست  احكام  تحريرالوسيله  كتاب  در  مي برد،  به سر  تركيه  در  كه  سال 43  در 
و  پوست  كندن  مسألة 7(  قصاص،  چهارم،  جلد  تحريرالوسيله،  )ترجمة  بريدن  پا  و 
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8 ـ »صحيفه نور«، ج2، ص99
9 ـ »صحيفه نور«، ج1، ص29
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گوشت سر )همان جا، مسأله16(، سوراخ كردن يا بريدن گوش )همان جا، مسأله18(، 
چشم درآوردن)همان جا، مسأله21(، بريدن لب و زبان)همان جا، مسأله 30 و 31( و… 

بسياري احكام موحش غيرقابل بيان را صادر مي كرد)10(. 
در سالهاي بعد در كالسهاي خود در حوزة نجف، در مورد حكومت مطلوبش براي 
جامعه »واليت فقيه« را ارائه مي نمود و تصريح مي كرد كه »واليت فقيه… مانند جعل قيم 
براي صغار)است(. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد«)11(. 

اما در سالهاي 56 و 57 كه براي چيدن ميوة رسيده رهبري انقالب ضدسلطنتي دست 
شعار  با  كه  توده هايي  براي  واقعيش  ديدگاههاي  اظهار  كه  دريافت  بود،  كرده  دراز 
آزادي به پاخاسته اند، دافعه برانگيز است. از اين رو به سادگي عقايد خود را پنهان و حتي 

انكار كرد يا معكوس آن را بر زبان مي آورد. 
مثاًل در مصاحبه يي كه در ارديبهشت سال 57 در نجف با روزنامة فرانسوي لوموند 
نبوده  آنها  آزادي  مخالف  هيچ گاه  اسالم  زنان،  »درخصوص  به عمل آورد، مي گفت: 
است… زن مساوي مرد است، زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاي خود 
به قرار  خود  تمايل  و  قصد  هرگونه  وي  مصاحبه،  همين  در  كند…«)12(.  انتخاب  را 

گرفتن در رأس قدرت را انكار مي كند. 
مي داد  بود، وعده  منتشر كرده  ارديبهشت 1357  در  پيامي كه  در  خميني هم چنين 
جايگزين  واقعي  به معني  دموكراسي  حكومت  تا  برنمي داريم  مبارزه  از  »دست  كه 

ديكتاتوريها و خونريزيها شود«)13(. 
و در پيام ديگري به تاريخ 15شهريور 57 اعالم مي كرد: »ما پس از رفتن پايگاه ظلم، 
… برنامة اساسي خود را اعالم مي نماييم و در آن وقت خواهند ديد كه آن چه خائنين ، 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10ـ »تحريرالوسيله«، ترجمة محمدباقر موسوي همداني، قم1375

11ـ »حكومت اسالمي«، ص65
12 ـ »صحيفه نور« ج2، ص44
13ـ »صحيفه نور« ج2، ص 62
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اقليتهاي  حقوق  چه  و  زنان  اجتماعي  حقوق  موضوع  در  چه  داده اند،  نسبت  اسالم  به 
مذهبي و چه ساير مسائل جز تهمتي ناجوانمردانه چيزي نبوده است«)14(. 

 نمونة جالبي از تالش خميني براي طفره رفتن از ابراز عقايد واقعييش، در مصاحبه يي 
كه ده روز قبل از ورود به تهران با روزنامة كيهان داشته، ديده مي شود:

اصلي  خطوط  است  ممكن  حضرت آيت اهلل،  مي پرسد:  روزنامة  اين  خبرنگار   
حكومت اسالمي را در ز مينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيان بفرماييد؟

براي شما تشريح كنم.  را  بتوانم آن  نيست كه  اموري  اينها  پاسخ مي دهد:  خميني 
اسالم هم آزادي خواهد داد و هم به اقتصاد توجه خواهد كرد. 

صنايع  شدن  ملي  اسالمي  حكومت  در  كه  است  اين  منظورم  مي پرسد:  خبرنگار 
قطعي خواهد بود؟

خميني مي گويد: آن هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. 
خبرنگار مي پرسد: آيا فكر مي كنيد گروههاي چپ و ماركسيستهايي كه در ايران 

هستند)آزادند(؟
خميني مي گويد: اگر مضر به حال ملت باشد جلوگيري مي شود و اگر نباشد، فقط 

اظهار عقيده باشد، مانعي ندارد. 
خبرنگار دوباره سؤال مي كند كه نقش زنان در حكومت اسالمي چه خواهد بود؟

خميني مي گويد: االن وقت اين حرفها نيست. 
سؤال ديگر خبرنگار روزنامة كيهان اين است كه مالكيت در حكومت اسالمي و 

به خصوص مالكيت ارضي چگونه خواهد بود؟
خميني باز طفره مي رود و مي گويد: اينها بعدها روشن خواهد شد. 

 خبرنگار مي پرسد: بعضيها مي گويند كه ما از زير چكمه استبداد به زير نعلين استبداد 
مي رويم. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ـ »صحيفه نور« ج2، ص99
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اصاًل  اسالم  در  ديكتاتوري  هستند…  شاه  عمال  مي گويد:آنها  خميني  اين جا  در 
وجود ندارد)15(. 

در گفتارهاي پيشين ديديم كه خميني پيوسته قانون اساسي رژيم را تأييد مي كرد. 
و  اساسي  قانون  چرا  كه  بود  به آن  قضا  از  اعتراضش،  بيشترين   42 و  سالهاي 41  در 
را  بر مجلس  نظارت  حق  به آخوندها  كه  اساسي  قانون  متمم  دوم  اصل  به خصوص 
نيز پيوسته به همين قانون استناد مي كرد. حتي در  مي دهد، اجرا نمي شود. از آن به بعد 
به قانون  اينها  »)آيا(  مي گفت:  داشت،  نجف  در  دهم خرداد57  در  كه  يك سخنراني 
شرائط  وكاليشان  است؟  قانون  موازين  روي  انتخاباتشان  مي كنند؟…  عمل  اساسي 

قانوني دارند؟…«
اسالم  به مــردم،  داده  آزادي  است، … خدا  مردم  مال  »آزادي  مي گفت:  خميني 
به مردم …« )16( در همين سخنراني تصريح  قانون اساسي آزادي داده  آزادي داده، 

مي كرد كه قانون اساسي را قبول دارد به شرط آن كه متمم آن هم در نظر گرفته شود. 
 با اين حال، هرچه از سال 57 سپري مي شد، خميني در برابر قاطعيت انقالبي توده هاي 
مردم دريافت كه ديگر نمي تواند به تاكتيك دفاع از قانون اساسي ادامه بدهد. بنابراين 

رويه و عقيده خود را در اين زمينه نيز به كناري نهاد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15ـ روزنامة كيهان 3بهمن1357

16 ـ »كوثر«، ج1، ص395
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خروج خميني از عراق و سفر به پاريس

در نيمه دوم سال 57 نشانه هاي قاطع فراواني اثبات مي كرد كه رژيم شاه درسراشيب 
سرنگوني افتاده است. حكومت نظامي با آن كه به كشتار بزرگي در 17 شهريور مبادرت 
كرده بود، در برابر موج قيام مردم، داشت به زانو درمي آمد. دولت »آشتي ملي« شريف 

امامي فلج شده بود و موج اعتصاب سراسر ايران را درمي نورديد. 
خميني كه از 14 سال پيش در عراق به سر مي برد، در آن اوضاع ديگر ماندن در 
بنابراين روز 13 مهر 1357 عراق را ترك گفت و از  به سود خود نمي ديد.  عراق را 
طريق كويت به پاريس رفت. اين اقدام، فقط انتقال محل اقامت خميني نبود، بلكه به 
وسيله آن خود را در كانون توجهات داخلي و بين المللي قرار داد و با سوار شدن بر موج 

قيام مردمي، رهبري انقالب ضدسلطنتي را به چنگ آورد. 
خميني در سخنراني مورخ 21 مهر همان سال توضيح مي دهد كه پس از خروج از 
نجف به طرف كويت حركت مي كند تا پس از دو سه روز اقامت در آن جا به سوريه 
روانه  مستقيمًا  جا  همان  از  خميني  و  نمي شود  او  پذيرفتن  به  حاضر  كويت  اما  برود. 

پاريس مي شود. )1(
خميني و پسرش درسخنرانيها و موضعگيريهايي كه بعدًا داشتند، فشارهاي رژيم شاه 

و محدوديتهاي ايجاد شده عراق را دليل اين انتقال ذكر مي كردند. 
 اما بعدها، عوامل خميني، در توضيحاتي كه با گفته هاي او متناقض بود، تصريح 
كردند كه در آن ايام رژيم شاه نيز ترجيح مي داد خميني هم چنان در عراق بماند. آخوند 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ـ »صحيفه نور«، ج9، ص242
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محمود دعايي از همراهان خميني در عراق، مي گويد: »بعدها از گزارشها معلوم شد كه 
در آن موقع، بين رژيم عراق و ايران دو تصميم متناقض وجود داشته است. رژيم ايران 
اصرار داشت امام از عراق خارج نشوند؛ زيرا با خروج از عراق و رفتن ايشان به كشور 
مشكل  ايشان  بر  امام  مراقبت  و  كنترل  نداشت،  تعهدي  چنين  آنها  با  ايران  كه  ديگر، 

مي شد…«)2(
آنتوني پارسونز سفير سابق انگليس در ايران كه در آن هنگام دراين باره با شريف 
امامي نخست وزير وقت رژيم شاه گفتگو كرده از قول او مي نويسد كه خميني در صدد 
خروج از عراق است: »در اين ميان آيت اهلل خميني تحت شرائط عجيبي به پاريس رفت. 
شريف امامي در اوائل اكتبر دوبار درباه موضوع خروج خميني از عراق با من و همتاي 
و  است  عراق  از  خروج  درصدد  خميني  كه  گفت  اول  بار  كرد.  صحبت  آمريكاييم 
دولت عراق هم از اين موضوع استقبال كرده است. در وا قع هنگامي كه شريف امامي 
اين مطلب را با ما در ميان گذاشت، آيت اهلل خميني با اتومبيل به طرف جنوب عراق 
در حركت بود و احتمااًل در نظر داشت به كويت برود. شريف امامي از اين بيم داشت 
كه خميني پس از ورود به كويت، ناگهان از دهانة خليج با يك قايق موتوري به طرف 
ايران حركت كند و در سواحل ايران پياده شود. شريف امامي معتقد بود كه اگر جلو 
بزند رژيم سرنگون  فعاليت  به  ايران دست  او آزادانه در داخل  خميني گرفته نشود و 
خواهد شد و اگر هنگام ورود به خاك ايران بازداشت شود خطر جنگ داخلي در پيش 

خواهد بود«)3(.
انگليس در  با سفير وقت  ارتش شاه، گفتگوي خود  قره باغي آخرين رئيس ستاد 
وقتي خميني  »به طوري كه مالحظه كرديد،  او مي نويسد:  قول  از  نقل كرده  را  تهران 
دوست  كشورهاي  از  كويت  كشور  چون  برود،  كويت  كشور  به  عراق  از  خواست 
نزديك انگلستان است، براي اين كه خميني در همسايگي نزديك ايران نتواند… عليه 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ـ »غرور و سقوط«، ص127
 3 ـ همان، ص136
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به  اجازة ورود  از دولت دوستمان كويت خواستيم كه  بكند،  تحريكات  ايران  دولت 
خميني ندهد. كه مالحظه كرديد نداد«)4(. 

قره باغي خود اضافه مي كند: »البته اگر آقاي خميني در كشوري مانند كويت مستقر 
شده بود،  مسلمًا نمي توانست از وسائل ارتباط جمعي مانند كشور فرانسه براي تبليغات 

استفاده نمايد«)5(. 

چرا خميني فرانسه را انتخاب كرد؟
خميني در سيزدهم مهر57 در حالي كه از مرز كويت برگردانده شده بود، يك باره 
روانه پاريس شد. او و پسرش در سخنرانيهاي بعدي به كرات اصرار كرده اند كه اين 

تصميم گيري ناگهاني و بدون تصميم قبلي بوده است. 
خميني از جمله در سخنراني خود در مهرماه 58 اين سفر را كار »امدادهاي غيبي« 
دانسته وگفته است: » »خيال ما هم اين بود كه به كويت و سپس به سوريه برويم…هيچ 
برنامه يي هم نداشتيم به پاريس برويم. شايد مسائلي بود كه هيچ ارادة ما در آن دخالت 
نداشت و هرچه بود و از اول هم هر چه بود، ارادة خدا بود…. فقط خواست خدا بود 

كه بايد عملي مي شد«)6(
خميني در وصيت نامة  خود نيز نوشته است: »از قرار مسموع بعضيها ادعا كرده اند 
كه رفتن من به پاريس به وسيله آنان بوده.  اين دروغ است….  من پس از برگرداندنم از 
كويت با مشورت احمد پاريس راانتخاب نمودم. زيرا در كشورهاي اسالمي احتمال راه 

ندادن بود.  آنان تحت نفوذ شاه بودند. ولي در پاريس اين احتمال نبود«. 
 رفتن خميني به پاريس براي بسياري غير مترقبه بود. برخي حتي گمان مي كردند 
به زودي معلوم شد كه  اما  اشتباه شده است.  ايران مرتكب  از  با دور شدن  كه خميني 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ـ »كوثر«، ج1، ص چهل و هفت
5 ـ »اعترافات ژنرال«، ص32

6ـ »كوثر«، ج1، ص454
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خميني با اين نقل مكان، خود را در كانون معامالت بين المللي بر سر مسأله ايران و نيز 
در معرض توجه جهاني قرار داده است. 

آنتوني پارسونز سفير سابق انگليس در ايران مي نويسد: »روزهفتم اكتبر ناگهان خبر 
رسيد كه خميني به پاريس رفته و در آن جا به سه تن از پيروان قديمي خود ابوالحسن 
بني صدر، صادق قطب زاده و ابراهيم يزدي پيوسته است…. من پس از آگاهي از اين 
خبر به مالقات اردالن وزير جديد دربار رفتم. قبل از من همتاي فرانسويم براي مالقات 
وزير رفته بود و من مدتي با معاون او همايون بهادري كه از دوستان نزديكم بود، به 
گفتگو پرداختم. هردو ما براين عقيده بوديم كه خميني با خروج از دنياي اسالم و رفتن 
با اين  به پايتخت يك كشور مسيحي مرتكب اشتباه شده و نفوذ سياسي و مذهبي او 
عمل كاهش خواهد يافت. شاه و شريف امامي هم همين عقيده را داشتند.  ولي ما اشتباه 
ارتباطي كه  امكانات وسيع  از  استفاده  با  مي كرديم همانطور كه همه مي دانند خميني 
پاريس در اختيار داشت و مركزيت خبري پاريس، پايگاه بي نظيري براي مبارزه با شاه 

به دست آورد)7(. 
خاطرات خود  از  ديگري  درجاي  نكته،  اين  پيرامون  بيشتري  توضيح  در  پارسونز 
با انتخاب يك پايتختت غربي كه از تمام امكانات ارتباطي مدرن  مي نويسد: »خميني 
جهان برخوردار بود و خبرنگاران رسانه هاي خبري از چهارگوشه دنيا در آن حضور 
داشتند، پرشنونده ترين منبر خطابة جهان را در اختيار گرفت. منبري كه هرگز در يك 

كشور اسالمي مانند سوريه و الجزاير در اختيار او قرار نمي گرفت«)8(. 

سفارش شاه در مورد خميني
 احمد خميني ادعا كرده است كه در بدو ورود به پاريس، مقامهاي فرانسه، به خميني 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ »پا به پاي آفتاب«، ج2، ص25

8ـ »غرور و سقوط«، خاطرات سفير سابق انگليس در تهران، ص126
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در مورد فعاليتهاي سياسيش اخطار كرده اند. او در مقدمه كتاب »كوثر« مي نويسد: »در 
بدو ورود به پاريس، نمايندگان كاخ اليزه با امام مالقات كرده و پيام رسمي دولت را 

مبني بر ممانعت از هرگونه فعاليت سياسي ابالغ كردند«)9(. 
اما گزارشهاي ديگر، و از آن مهمتر، رفتار دولت فرانسه در مدت اقامت خميني در 
فرانسه، در نقطه مقابل اين ادعا، حاكي از استقبال فرانسويها از خميني است. يك علت 
اين استقبال سفارشهاي شاه بود كه از دولت فرانسه خواسته بود خميني را تحت فشار 

قرار ندهند. 
ارتشبد قره باغي كه در آن موقع وزيركشور رژيم شاه بود، گفتگوهاي خود با سفير 
وقت فرانسه در تهران را يادآوري كرد ه مي نويسد: »سفيرفرانسه اظهار كرد:من به شما 
اطمينان مي دهم كه دولت فرانسه نهايت عالقه را به حفظ روابط دوستي حسنه بين دو 
و  بشود  انجام  ايران عملي  ميل دولت  برخالف  نمي خواهد  وبه هيچ وجه  دارد  دولت 
آماده است كه برابر نظراعليحضرت و دولت ايران عمل شود و اضافه نمود كه »منتظر 
هستم كه شما نظر دولت ايران را به من اعالم نماييد،  مطمئن باشيد كه بالفاصله عمل 

خواهد شد.  
قره باغي مي نويسد: »من از حسن ظن سفير فرانسه تشكر نمودم و به محض خداحافظي 
با  مذاكرات  و جريان  رسيده  اعليحضرت  به حضور  اجازه كرده  تلفني كسب  ايشان، 
سفير فرانسه را به عرض رسانيدم. فرمودند: »بلي صحيح است. دولت فرانســه نظر مارا 
برابر  فرانسه داده شود«. و در  اقامت در  اجازه  به وي  خواســـت. موافقت كرديم كه 

تعجب من اضافه كردند »بايد صبر كرد تاببينيم چطور مي شود«!)10(. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ »اعترافات ژنرال«، ص32

10ـ همان منبع
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حضور خميني در فرانسه

دولت  جانب  از  حالي كه  در  او،  فزايندة  فعاليتهاي  و  فرانسه  در  خميني  حضور 
ژيسكاردستن به سادگي تحمل مي شد، امر شگفتي بود. به خصوص كه فرانسه به عنوان 

يك دولت بزرگ غربي از حاميان رژيم شاه محسوب مي شد. 
يك ماه پس از ورود خميني به پاريس، راديو تلويزيون لوكزامبورگ در مصاحبه يي 
از حكومت  فرانسه كه هميشه  باعث تعجب شماست كه دولت  از خميني پرسيد: آيا 
ايران پشتيباني مي نموده، تا به حال مزاحم صدور پيامهاي شما كه ايرانيان را به انجام قيام 
و شورش دعوت مي كنيد، نشده است؟ خميني پاسخ داد: اگر مزاحمت بكند، موجب 

تعجب است)1(. 
اين باره مي نويسد: »چون آيت اهلل  سفير وقت رژيم شاه در سازمان ملل متحد، در 
خميني از پايگاه خود در نوفل لو شاتو سعي داشت با افزودن به خطابه ها و مصاحبه هاي 
خود هر چه بيشتر مردم را عليه رژيم بشوراند، محافل درباري و پايتختهاي جهان به مسألة 
به چه  نمي دانستند  واقعًا  و  مي نگريستند  فراوان  شگفتي  با  فرانسه  دولت  موضعگيري 
علت مقامهاي فرانسوي برخالف قوانين بين المللي در مورد پناهندگان سياسي، اجازه 
آنها  بزند.  ولي  ايران  در  به تحريك شورشيان  تبعيدي دست  تا يك روحاني  مي دهند 
از اين حقيقت غافل بودند كه بعد از عزيمت خميني از نجف به پاريس، دولت فرانسه 
مسأله را با شاه در ميان نهاده و طبق خواستة او قول داده بود اقدامي براي اخراج خميني 

از فرانسه به عمل نياورد«)2(. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ »صحيفة نور«، ج2، ص256، مصاحبه با راديو تلويزيون لوكزامبورگ 11آبان58

2 ـ »سقوط شاه«، فريدون هويدا، ص180
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سال1377  شهريور  در  كه  هنگامي  نيز  فرانسه  وقت  رئيس جمهور  ژيسكار دستن، 
به محض  » خميني  كرد:  تصريح  توس  روزنامة  با  مصاحبه  در  بود،  كرده  سفر  به تهران 
ورود به فرانسه در فرودگاه تقاضاي پناهندگي سياسي كرد« و » شاه از من خواست به او 
دولت  از  سوي  را  خميني  آيت اهلل  در مورد  حفاظتي  و  امنيتي  مراتب  و  بدهم  رواديد 
آيت اهلل  براي  مشكلي  كوچكترين  كه  داد  پيغام  من  براي  شاه  كنيم…  تأمين  فرانسه 
خميني به وجود نياوريم و حتي به سفير من گفت اگر دولت فرانسه مقدمات پذيرايي و 

آسايش او را فراهم نكند، او دولت فرانسه را هرگز نخواهد بخشيد«)3(. 
ديد كه وي  آينده خواهيم  در گفتارهاي  ايام،  آن  در  شاه  مواضع شخص  در بارة 
در راستاي خطوطي كه از جانب سفير آمريكا در تهران تنظيم و هدايت مي شد، قدم 
فرانسه  زمامداران  گشاده رويي  علت  تنها  شاه،  درخواستهاي  حال  اين  با  برمي داشت. 
نسبت به خميني نبود، آنها از اين پيشتر، هنگامي كه چشم انداز سقوط رژيم شاه پديدار 

شده بود، توجه خود را معطوف به خميني كرده بودند. 
و  كرد  مصاحبه  خميني  با  نجف  در  غربي  روزنامة  اولين  به عنوان  لوموند  روزنامة 
دادن  ضمن  خميني  آمد،  به عمل  ارديبهشت57  چهارم  تاريخ  در  كه  مصاحبه  اين  در 
اطمينانهاي الزم در اين زمينه كه هيچ گاه با افراطيون ضد شاه همكاري نخواهد كرد، 

براي كنار آمدن با قانون اساسي رژيم شاه، اعالم آمادگي نمود. 
اساسي  قانون  )يعني  اساسي1906  به قانون  بازگشت  شما  به نظر  آيا  پرسيد:  لوموند 

مشروطه( يك راه حل معتبر است؟
گيرد،  قرار  اصالح  مورد  آن كه  به شرط  آن  متمم  و  اساسي  قوانين  گفت:  خميني 

مي تواند بناي دولت و حكومتي باشد كه ما توصيه مي كنيم. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ روزنامة توس 23شهريور77. پس از چاپ اين مصاحبه، تلويزيون رژيم در روز 6 مهر اعالم كرد: 
ژيسكار دستن،  والري  با  مصاحبه  عنوان  تحت  23شهريور،  مورخ  توس  روزنامة  در  مندرج  »مطالب 
اهانت  به دليل  روزنامه  اين  انتشار  »پروانة  و  بوده  به خميني«  »توهين  فرانسه«،  پيشين  رئيس جمهور 

به بنيانگذار جمهوري اسالمي لغو شده است«. 
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 خبرنگار لوموند هم چنين پرسيد: آيا خود شما در نظر داريد كه در رأس حكومت 
قرار گيريد؟

 خميني در جواب گفت: »شخصًا نه، نه من، نه سن من و نه موقع و مقام من و نه ميل 
ورغبت من متوجه چنين امري است«)4( . 

كتاب حاوي سخنرانيهاي خميني كه پس از مرگ او منتشر شد ه دراين باره اظهار 
اثر نيكويي داشت و در غرب بسيار مورد  با لوموند،  امام  عقيده مي كند كه »مصاحبه 

توجه قرار گرفت«)5(. 

دوران نوفل لوشاتو
خميني در بدو ورود به فرانسه، چند روزي در خانه يي در منطقه َكشان پاريس اقامت 

داشت. سپس به وياليي در نوفل لوشاتو در حومة پاريس نقل مكان كرد. 
خميني بيش از هرچيز به دنبال مطرح شدن در وسائل ارتباط جمعي و زد  و بندهاي 
113مصاحبه  دستكم  بود،  پاريس  در  كه  4ماهي  مدت  در  كه  به طوري  بود.  سياسي 
آخوندهاي  تنزه طلبي  با  كه  وافري  عالقة  با  و  داشت)6(  مختلف  خبري  رسانه هاي  با 
هم جنس او تناسبي نداشت، اين گونه فعاليتها را دنبال مي كرد.  در كتاب »در پس پردة 
تزوير« در اين باره آمده است: »خميني وقتي مصاحبة مطبوعاتي مي كرد، كاماًل خرسند 
به نظر مي رسيد و گاهي لبخندي هم به لب داشت. اما خودش را در برابر دوربين تلويزيون 
كنترل مي كرد. وقتي از تلويزيون سي بي اس آمريكا به نوفل لوشاتو آمده بودند و مستقيمًا 
مصاحبه و برنامه روزمرة نوفل لوشاتو را پخش مي كردند، مسئول پخش برنامه گفته بود: 

هر وقت من گفتم، آن وقت خميني از خانه خارج شود. 
خميني آماده بود، چند لحظه يي در پشت در ايستاده بود تا به او بگويند كه از در 
پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ـ »صحيفة نور«، ج2، ص43
5 ـ »كوثر«، ج1، ص454

6 ـ »طليعة انقالب اسالمي«، ص20
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پخش  مسئول  كه  آمد  قدمي  چند  و  شد  خارج  خانه  در  از  او  شود.  خارج  خانه اش 
گفت: بگوييد برگردد دوباره از دم  در خانه شروع به راه رفتن نمايد. به خميني گفتند، 
 او دوباره به دم در خانه بازگشت و مسير اين خانه تا باغچة روبه رو را كه محل برگزاري 
نماز جماعت بود طي كرد… در برابر دوربين تلويزيون از مسئول پخش حرف شنوي 

داشت«)7(. 

مذاكرات پشت پرده
نوفل لوشاتو براي خميني محل مطلوبي براي بند و بستهاي پشت پرده بود. در همين جا 
بود كه او پيامهاي اطمينان بخش خود را به گوش سران قدرتهاي بزرگ غرب كه در 
اعزامي  نمايندگان  زبان  از  را  آمريكا  شرطهاي  و  رساند  آمده  بودند،  گرد  گوادلوپ 

جيمي كارتر شنيد. 
پيامهاي مزبور به وسيلة قطب زاده به رئيس جمهور فرانسه و از طريق او به سران آمريكا 
و انگليس و آلمان رسيد. ابراهيم يزدي كه در آن روزها از نزديكترين همراهان خميني 
)گوادلوپ( وزارت  از كنفرانس  قبل  هفته  »يك  دراين باره مي نويسد:  در كتابي  بود، 
خارجة فرانسه با صادق قطب زاده تماس مي گيرد. فرانسويها از قطب زاده خواستند براي 
ايشان  جانب  از  سياستهايي  چه نوع  پيروزي  خميني،  صورت  در  كه  كند  روشن  آنها 
اتخاذ خواهد شد؟… قطب زاده در زمان بسيار كوتاه و با سرعت بي سابقه يي تحليلي 
تهيه و براي وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. كمي بعد از سفر رئيس جمهور فرانسه 
فرانسه  رئيس جمهور  آيا  كند  تحقيق  مي خواهد  قطب زاده  از  به گوادلوپ…  خميني 
مسأله ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و آيا تحليل قطب زاده به رئيس جمهور 
داده شده است؟ در ظرف چند ساعت، قطب زاده تماس گرفت و به او پاسخ داده شد كه: 
»بله، رئيس جمهور مسألة ايران را در كنفرانس مطرح خواهد كرد و او تحليل قطب زاده 
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7 ـ »در پس پردة تزوير«، ص213
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را ديده است…  تحليل قطب زاده به قدري رئيس جمهور را تحت تأثير قرار داده  است 
با دولت احتمالي جديد تهران، كه  به كارتر توصيه خواهد كرد كه  كه ژيسكاردستن 

رياست معنوي آن…  با خميني خواهد بود، وارد مذاكره شود«)8(. 

كنفرانس گوادلوپ
روز 14دي ماه زمامداران چهار كشور عمدة غرب، يعني آمريكا، فرانسه، انگليس و 
آلمان در جزيره يي به نام گوادلوپ در درياي كارائيب اجالسي به منظور تعيين سياست 

خود در قبال وضعيت بحراني ايران تشكيل دادند. 
خود  كتاب  در  مذاكرات  اين  در بارة  خميني  خارجة  وزير  دومين  يزدي  ابراهيم 
مي نويسد: ژيسكاردستن مي گفت: اگر شاه بماند ايران دچار جنگ داخلي خواهد شد 
امر ممكن است  اين  به دست خواهند آورد… و  نفوذ فوق العاده زيادي  و كمونيستها 
زمينة دخالت روسها را فراهم سازد… آن چه اروپا احتياج دارد نفت ايران و ثبات منطقه 
است. خميني… هم خيلي غير منطقي نيست. واشينگتن بايد خود را با تغييرات سياسي 

تطبيق دهد…  ژيسكار تأكيد داشت كه كارتر بايد با مخالفان تماس بگيرد«)9(. 
نتيجة اساسي اين كنفرانس، دستيابي چهار كشور ياد شده به توافق بر سر باز كردن 

راه خميني بود. 
كتاب كوثر در بارة دوران اقامت وي در پاريس مي نويسد: »گزارش خبرگزاريهاي 
كانون  به صورت  پاريس  اخير،  روزهاي  در  كه  است  حاكي  هم چنان  جهان  بزرگ 

مذاكرات مهم سياسي پيرامون سرنوشت و آينده سياسي ايران درآمده است«)10(. 
در  كه  داده اند  گزارش  جهان  »خبرگزاريهاي  كه  مي دهد  توضيح  مزبور  كتاب 
در  خميني  آيت اهلل  با  سياستمداران  بين  اخير  روزهاي  طي  كه  مذاكراتي  از  هيچ يك 
فرانسه صورت گرفته، رهبر انقالب گذشت و انعطافي نسبت به موضعي كه قباًل اتخاد 
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8 ـ كتاب »آخرين تالشها در آخرين روزها«، ص97 و 98
9 ـ »آخرين تالشها در آخرين روزها«، ص97
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غير عادي كه »گذشت  تأكيد  اين  از  است«. كتاب كوثر پس  نداشته  ابراز  بود،  كرده 
و انعطافي« در كار نبوده، سه نكتة عمده را كه خميني در آن ايام به مالقات كنندگان 
خود تذكر مي داد، برشمرده است. نكتة اول درمورد لزوم استفاده از فرصت براي تغيير 
اساسي در ايران است. نكتة دوم مخالفت خميني با استقرار يك دولت موقت است. در 
نكتة سوم خميني خاطرنشان مي كند كه در صورت جلب اطمينان آمريكا به اين كه در 
آينده »سياست خارجي ايران واقعًا به سوي سياست عدم تعهد و عدم وابستگي به بلوكهاي 
بزرگ گرايش« داشته باشد، آمريكا عكس العملي نشان نخواهد داد و »نبايد نگران بود«. 
رخدادهاي ديگر هم نشان مي دهد كه خميني در آن روزگار در پي جلب اعتماد آمريكا 

بوده است. 
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زدوبـندهـاي پنهــاني خـميني در پـاريـس

 در فرداي كنفرانس گوادلوپ، يعني 18 دي ماه 57، دو نفر كه نمايندگان رسمي 
رئيس جمهور فرانسه بودند، در نوفل لوشاتو با خميني مالقات كردند و گفتند كه حامل 

پيامي از جانب كارتر هستند. 
دربارة اين مالقات وزير خارجة پيشين خميني مي نويسد: »اين اولين باري بود كه 
نمايندگان رسمي شخص رئيس جمهور به ديدار امام مي آمدند و روشن بود كه بايد 
مسألة مهمي مطرح باشد… در اين مالقات…بعد از تعارفات معمولي، يكي از آنها، 
پيغامي است كه براي آيت اهلل دارند.  از ديدار  شروع به صحبت كرد و گفت: هدف 
پرزيدنت  از  مكالمه  در  وي  مي باشد.  امام  براي  كارتر  پرزيدنت  طرف  از  پيغام   اين 
ژيسكاردستن درخواست نموده است كه اين پيغام را به شما برسانيم… به نظر پرزيدنت 
كارتر،  احتراز از هرگونه انفجاري در ايران به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعي 
است و درآيندة نزديكي رخ خواهد داد. به نظر كارتر مناسب خواهد بود كه وضعيت 
است  اين  بگويم  است  باشد. آن چه الزم  آرامش  تا  بگيريد  كنترل خود  زير  تمامًا  را 
كه بدانيد كه خطر دخالت ارتش هست و وقوع اين خطر اوضاع را بدتر خواهد كرد. 
وسيلة  بماند.  يك  محرمانه  و  مخفي  كاماًل  پيغام  اين  كه  دارد  آرزو  كارتر  پرزيدنت 
ارتباطي مستقيم با آيت اهلل بايد فراهم گردد تا مرتب در جريان حوادث گذاشته شويد. 

 اين به نفع كشور شما و خصوصًا آيت اهلل مي باشد«)1(. 
پس از سخنان فرستادگان جيمي كارتر، خميني از جمله مي گويد: »آقاي كارتر اگر 
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1ـ »آخرين تالشها در آخرين روزها« ،  ابراهيم يزدي، ص91 تا 95
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حسن نيت پيدا كرده اند و مي خواهند آرامش باشد و خونها ريخته نشوند، خوبست كه 
شاه را ببرند و دولت ) بختيار( را هم پشتيباني نكنند«. 

از كودتا مي گويد:  براي خودداري  آمريكا  از  خميني هم چنين ضمن درخواست 
»ايران را به حال خود باقي بگذاريد تا من يك شوراي انقالب تأسيس كنم از اشخاص 
پاكدامن براي نقل قدرت… خوف آن دارم كه اگر كودتاي نظامي بشود، انفجاري 

بشود در ايران كه كسي نتواند جلو آن را بگيرد«. 
نمايندة ژيسكاردستن كه حامل پيام كارتر هم بود، به خميني مي گويد: »وزيرخارجه 
)فـرانسه( پيغام داد كه محرمانه ماندن پيغام كارتر به امام مفيد است، چرا كه امكان ادامة 
اين ارتباط را خواهد داد. به من هم دستور داده شده است كه بگويم پيغام و محتواي آن 
خيلي منطقي است و انتقال قدرت در ايران بايد كنترل بشود و با احساس مسئوليتهاي 

شديد سياسي همراه باشد«)2(. 
كارتر  فرستادگان  و  خميني  محرمانة  مذاكرات  كامل  متن  قطعًا  كه  جمالت  اين 
نيست، عينًا در كتاب »كوثر« نيز نقل شده و از آن جا كه اين كتاب توسط يك مؤسسة 

رسمي رژيم منتشر شده مهر تأييد بازماندگان خميني را برروي خود دارد)3(. 
اما جمالت ديگري نيز در كتاب وزير خارجة پيشين خميني وجود دارد كه به داليل 
اين  ابراهيم يزدي، خميني در  نوشتة  به  واضح در كتاب كوثر سانسور شده است.  بنا 
ديدار با اشاره به ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه از جمله گفت: »از رئيس جمهور 
كه در اين كنفرانس از تأييد كارتر از شاه مناقشه كرده است،  تشكر مي كنم و ميل دارم 
كه كارتر را نصيحت كنند كه دست از پشتيباني اين شاه و اين دولت كه همه برخالف 
ايران  تا  كنند  و جلوگيري  نكنند  تأييد  نظامي  اين كودتاي  به  و  بردارند  است  قوانين 
آرامش خود را به دست بياورد و چرخهاي اقتصاد به گردش درآيد و درآن وقت است 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ همان كتاب

3ـ »كوثر«،  ج2، ص581 ـ583
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كه مي شود نفت را به غرب و …صادر كند«)4(. 
و  كامل  گزارش  كنون  تا  كارتر  فرستادگان  و  خميني  مخفي  مذاكرات  دربارة 
واضحي منتشر نشده اما با توجه به نوشتة ابراهيم يزدي و سخنرانيهاي آن ايام خميني و 
با در نظر گرفتن تصميمهايي كه پس از آن اتخاذ كرد، چنين برمي آيد كه مسلمًا بر سر 

اين مسائل گفتگو و توافق شده است:
 1ـ برقراري رابطه و گفتگوي محرمانه ميان خميني و زمامداران آمريكا

 2ـ تالش خميني براي كنترل اوضاع و جلوگيري از انفجار اوضاع ايران و وقوع 
قيام و انقالب

 3 توافق بر سر تركيب »شوراي انقالب« به نحوي كه در آن عناصر انقالبي راه پيدا 
نكنند

 4 توافق بر سر سپردن وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت نفت و نخست وزيري 
به افراد شناخته شده و مورد وثوق آمريكا 

5 تعهد خميني مبني بر دست نخورده باقي گذاشتن ساختار ارتش
6 ادامه يافتن جريان انتقال نفت به غرب و آمريكا

7 موافقت آمريكا با بيرون بردن شاه و خودداري از كودتا
 8 دادن اجازه و تسهيالت الزم به خميني براي پرواز به تهران. 

 پيامدهاي مالقاتهاي پشت پرده
شش روز بعد از مالقات با فرستادگان كارتر،  خميني در نوفل شاتو سخنراني مفصلي 
داشت كه درآن بدون اشاره به مالقات پشت پردة خود با فرستادگان كارتر در راستاي 
قول و قرارهاي آن مالقات، نكات مهمي مطرح ساخت. خميني ضمن بررسي چشم انداز 
تحوالت، و پس از آن كه گفت احتمال كودتا توسط ارتش با پشتيباني آمريكا را »بعيد« 
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4ـ »آخرين تالشها در آخرين روزها« ،  ابراهيم يزدي، ص91 تا 95
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مي داند، احتمالي را كه هم براي خودش و هم طرفهاي مذاكره اش بسيار هول آور بود 
عنوان كرد تا آن را خنثي كند.  او گفت: »يك نقشة ثالثي،  كه شيطنتش بيشتر است، 
آمريكا،  اين طوري خيال كرده  است كه مي گويند  اين  است،  بيشتر  هم  احتمالش  و 
 باز طرح را داده كه اگر شاه برود يك دسته يي از اين اشراري كه دارند اينها، اينها را 
بياورند به اسم ملت و هجوم كنند به ارتش و به ارتشيها بگويند ملت مي خواهند شما 
را بكشند. ارتشيها را در مقابل اينها وادارند… مردم بازي بخورند از اينها و دنبال كنند 
به اسم  ببندند و كشتار زياد بكنند…  به مسلسل  را  بزند و مردم  را.  آنها غيبشان  اينها 
اين كه اگر شاه برود، ملت ارتش راخواهد از بين برد و همه صاحب منصبها راخواهد 
قتل عام كرد… بياورند كه اينها هجوم كنند طرف شهربانيها و طرف پايگاهها و ستادها 

و طرف اينها هجوم كنند«)5(. 
اين چشم انداز كه خميني عمدًا آن را نقشة آمريكا وشركت كنندگان در آن را 
»مردم بازي خورده« توصيف كرده،  روايت خميني از قيام مردم به جان آمده و تهاجم 
توده هاي انقالبي به پادگانها و مراكز نظامي و سركوبگر رژيم شاه است كه در 22 بهمن 
خود،  واقعي  صورت  در  كنندگانش  مذاكره  و  خميني  خواست  برخالف  سال  همان 

محقق شد و بسياري نقشه هاي آنان را برهم زد. 
البته تا آن جا كه به خميني برمي گردد، تا روز آخر يعني 22 بهمن به قول خود در 
مورد جلوگيري از انفجاري شدن اوضاع وفادار بود و هرگز فتواي جهاد صادر نكرد. 
 هر چند كه تظاهركنندگان كه در برابر قواي جنايتكار شاه سينه سپر كرده بودند،  فرياد 

مي زدند »رهبران ما را مسلح كنيد«
و  جامعه  انقالبي  نيروي  براي  زمينه يي  و  ميدان  هيچ  كه  بود  مراقب  اكيدًا  خميني 
اقتصادي  ساختار  كه  به نحوي  را  قدرت  انتقال  جريان  و  نكند  باز  پايين،  در  انقالب 

اجتماعي پيشين به هم نخورد، پيش ببرد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ »كوثر«، ج2، ص584 ـ594
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در تهران، ژنرال هايزر مأمور عاليرتبه آمريكا معاون سرفرماندهي پيمان ناتو كه در 
تالش براي انتقال آرام قدرت و مهار بحران بود، همين نگراني را داشت و به دور كردن 
خطر قيام كنندگان يا به قول او نيروي سوم فكر مي كرد.  وي در كتاب خود كه خاطرات 
آن ايام را شرح داده مي نويسد: »آقاي بختيار سيد جالل تهراني رئيس شوراي سلطنت 
را براي گفتگو با خميني به پاريس فرستاده بود… پيام اصلي تهراني اين بود كه خطر 

گروه سوم را به خميني هشدار دهد«)6(. 
هايزر در كتاب خود، در جايي كه يكي از گفتگوهايش با فرماندهان ارتش شاه 
را شرح مي دهد، مي گويد: »پرسيدم آيا تيمسار مقدم موفق به مالقات با رهبران مذهبي 
به مقررات تظاهرات صحبت  براي آنها راجع  او  بود.  مثبت  پاسخ  يا خير؟  شده است 
كرده بود و تأكيد كرده بود كه نه دولت و نه ارتش هچ يك عالقه يي به درگيري ندارند 
… او هم چنين توضيح داده بود كه به نظر ما مشكل اصلي ممكن است از عوامل سوم 
ناشي شود.  البته رهبران مذهبي ابتدا توجه زيادي به اين مطلب نداشتند، اما باالخره آنها 

هم احساس خطر كرده بودند«)7(. 
 در سخناني كه خميني شش روز پس از مالقات با فرستادگان رئيس جمهور آمريكا 
قرارهاي همان مالقات محسوب كرد،  و  قول  به  مثبت  پاسخ  بايد  را  و آن  ايراد كرد 
خميني با امراي ارتش و به قول خودش »صاحب منصبها«ي ارتش اعالم برادري مي كند 

و مي گويد: » اينها همه برادرهاي ما هستند. ما مخالف اينها نيستيم«)8 (. 
اين اعالم برادري هم براي خاطر جمع كردن آمريكا بود كه نسبت به حفظ ساختار 
ارتش حساسيت و تأكيد زيادي داشت و هم براي دور كردن توده هاي مردم از هرگونه 

حمله يي به پادگانها و در هم شكستن نظام ارتش كه در آن ايام بسيار لرزان بود. 
خميني برقراري تماس با سران ارتش شاه را از طريق عوامل خود در تهران و مشخصًا 
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6ـ »مأموريت مخفي در تهران«، ص243

7ـ همان كتاب، ص251
8ـ »كوثر«، ج2، ص584 ـ594



»تاكتيك  مي دهد:  توضيح  تماسها  اين  مورد  در  يزدي  ابراهيم  مي كرد.  دنبال  بهشتي، 
رهبري در آن مرحله عبارت بود از برقراري تماس با هر دو طرف يعني هم با بختيار و 

هم با سران ارتش«)9(. 
در تاريخ بيست و هفتم دي 57 يعني يك روز پس از خروج شاه از تهران، بهشتي 
از تهران با خميني تماس گرفت و ادامة مالقات و گفتگوهاي پنهاني با فرماندهان ارتش 
شاه را امر مفيدي توصيف كرد.  بهشتي گفته بود: »آن را به طور قطع مفيد و عدم تماس 
را مضر مي دانم«. در همين تماس خميني نيز تأكيد كرده بود كه »تماس بگيريد، دلگرم 

كنيد،  اطمينان بدهيد كه حال ارتشيها خيلي خوب خواهد شد«)10(. 
به  رژيم  جانب  از  شده  منتشر  كتابهاي  و  نشريات  در  آن  محتواي  و  تماسها  اين   
سكوت برگزار شده اما شاهپور بختيار آخرين نخست وزير شاه در اين باره گفته است: 
»من حس كردم، بدون اين كه مدركي داشته باشم، كه تماسهايي بين قره باغي، بازرگان، 

بهشتي به طور تقريبًا مستمر هست«)11(. 
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9ـ »آخرين تالشها در آخرين روزها«،  ص138 و 139

10ـ »آخرين تالشها در آخرين روزها«،  ص138 و 139
11ـ »37 روز بعد از 37 سال«، ص53
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هماهنگي بند و بستهاي پاريس و تهران

مي گرفت،  اوج  سرعتي شگفت انگيز  با  ضدسلطنتي  قيام  كه  سال57  دوم  نيمة  در 
خميني د ر پشت پرده به زد و بند با مقامها يا فرستادگان آمريكا مشغول بود. اين تماسها، 

دور از چشم مردم ايران، هم در پاريس و هم در تهران جريان داشت. 
نسبتًا  تماسهاي  بود و  اقامت خميني خانه يي گرفته  نزديكي محل   سازمان سيا در 
ساخته  برقرار  يزدي(  و  قطب زاده  )بني صدر،  خميني  مشاوران  نزديكترين  با  منظمي 

بود)1(. 
 در كتاب »كارتر و سقوط شاه« آمده است: سفارت آمريكا در پاريس نيز درحال 
تماس و مذاكره با خميني بود. سوليوان در كتاب خود در اين باره مي نويسد: »در پاسخ 
خارجة  امور  وزارت  پاريس،  در  خميني  آيت اهلل  اطرافيان  با  تماس  براي  من  پيشنهاد 
آمريكا از سفارت ما در پاريس خواست كه با ابراهيم يزدي تماس برقرار كند. سفارت 
و  مالقات  براي  را  سفارت  سياسي  قسمت  رئيس  زيمرمن«  »وارن  پاريس  در  آمريكا 
در يك  سه بار  يا  دو  دستور  اين  اجراي  در  زيمرمن  نظر گرفت.  در  يزدي  با  مذاكره 
با يزدي مالقات  اقامتگاه آيت اهلل خميني در حومة پاريس  رستوران كوچك نزديك 
كرد، اما چون زيمرمن دستورالعمل مشخصي براي مطالبي كه بايد در اين مالقاتها در 
ايران هم اطالعات زيادي نداشت،  از اوضاع داخلي  به عالوه  ميان بگذارد، نداشت و 
تماسهاي او با يزدي زياد مفيد واقع نشد. با وجود اين، برداشت كلي او از گفتگوهايش 
با يزدي با نتايجي كه ما در تهران به دست آوره بوديم، يكسان بود و اطرافيان آيت اهلل 
هم از احتمال برخورد بين مردم و نظاميان نگران بوده و عالقمند به جلوگيري از چنين 
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1ـ »كارتر و سقوط شاه« ص56
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برخوردي بودند.  آنها مي خواستند قبل از بازگشت آيت اهلل خميني به ايران چنين تفاهمي 
با نيروهاي مسلح حاصل شود«)2(. 

مالقات شخص خميني با فرستادگان جيمي كارتر نيز كه رژيم آخوندي هيچ گاه 
آن را اعالم نكرده، در گفتارهاي پيشين شرح داده شد. 

سوليوان به خميني نظر داشت!
در تهران باالترين نمايندگان خميني كه عضو شوراي انقالب او بودند و روزانه در 
تماسهاي تلفني از او كسب تكليف مي كردند، با سوليوان تماس و گفتگو داشتند. سفير 
آمريكا از بررسي اوضاع به اين نتيجه رسيده بود كه روي كار آمدن خميني در مقايسه 
با شقوق ديگر بيشتر به سود آمريكاست. سوليوان اين نظر را در كتابش به اين صورت 
به واشينگتن  را  خود  نظرات  گزارشي  طي  من  9نوامبر1978  »در  است:  كرده  تئوريزه 
اطالع دادم و توصيه هايي راجع به سياستهاي آيندة آمريكا در ايران به عمل آوردم.  در 
اين گزارش كه عنوان آن را "فكر كردن به آن چه فكر نكردني است" نام نهادم، يك 
تصوير واقعي از اوضاع ايران براي مقامهاي مسئول واشينگتن ترسيم كردم. به طور مثال 
بوده  استوار  بر دو پاية سلطنت و مذهب  تاكنون  ايران  ثبات  اين گزارش نوشتم كه  در 
است. در 15سال گذشته استحكام پاية سلطنت، ايران را بر سرپا نگاهداشته و اكنون كه 

پاية سلطنت سست شده، ناچار بايد اين ثبات با تحكيم پاية مذهب تأمين گردد«)3(. 
دربارة  مي برد،  به سر  تهران  در  آمدن خميني،  و  شاه  فرار  هنگام  هايزر كه  ژنرال   
نظر داشت… به خميني  از خميني مي نويسد: »سوليوان  نظرات سوليوان در جانبداري 

سوليوان فكر كرده بود كه خميني رهبري مانند گاندي است كه قدرت گرفتن او همراه 
با تغيير در حكومت به نفع آمريكا تمام مي شود. با اين فكر ترجيح مي داد سران ارتش 
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2 ـ »مأموريت درايران«، ص153

3 ـ همان جا، ص143
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كه به احتمال زياد جلو برنامه هاي خميني را سد مي كردند، كنار بروند«)4(. 
خود سوليوان در گزارشي كه پيش از اين اشاره شد،  چنين توضيح مي دهد: »خطوط 
نظم  استقرار يك  و  فعلي  به بحران  بخشيدن  پايان  براي  بود كه  اين  پيشنهاد من  اصلي 
جديد در ايران بين نيروهاي انقالبي و نيروهاي مسلح سازش به وجود آيد و براي حصول 
ارشد  افسران  و  فرماندهان  از  بسياري  بلكه  شاه،  فقط  نه  مي بايست  نيز  سازشي  چنين 
نيروهاي مسلح ايران هم از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وي 
از كشور، حصول توافقي بين نيروهاي انقالبي و فرماندهان جوان و تازة نيروهاي مسلح 
يا  بازرگان  به اين صورت امكان پذير بود كه آيت اهلل خميني شخصيتهاي معتدلي مانند 
ميناچي را به نخست وزيري انتخاب كند و به اين وسيله از روي كار آمدن حكومتي از 
نوع »ناصر ـ قذافي« جلوگيري به عمل آيد.  توافق مي بايست انجام انتخابات و تشكيل يك 

مجلس مؤسسان را براي تعيين آيندة كشور در بر بگيرد«… 
از نقطه نظر ما هم ، چنين راه حلي رضايتبخش بود. زيرا از ادامة آشوب و هرج  و مرج 
سد  حساس  منطقة  اين  در  هم  را  شوروي  سلطة  و  نفوذ  راه  و  مي كرد  جلوگيري 

مي كرد«)5(. 

از دوستان ماليتان چه خبر؟
با  جريان واري  مالقاتهاي  و  به تماسها  دستيارانش  و  نظريه،  سوليوان  اين  بر اساس 
باالترين نمايندگان خميني در تهران رو آوردند كه تا روز سرنگوني رژيم و در هفته هاي 
پس از آن ادامه داشت. آن قدر كه شاه در مالقاتهاي خود با سوليوان گاه به طعنه از او 

مي پرسيد: »از دوستان ماليتان چه خبر داريد؟«
 »چون دربارة پيشنهاد من براي مذاكره با رهبران مخالف مقامهاي نظامي به منظور 
نرسيد،  دستوري  آينده  محتمل  برخوردهاي  ز  ا  جلوگيري  و  آنها  بين  تفاهمي  ايجاد 
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4 ـ »خاطرات ژنرال هايزر«، ص462

5 ـ »مأموريت در ا يران«، ص144و 145
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در  به اقدامهايي  دست  خود  شخصي  به ابتكار  و  كرده  تلقي  رضا  عالمت  را  سكوت 
با واشينگتن توصيه كردم كه مشابه چنين  تلفني خود  اين زمينه زدم. ضمن مكالمات 
اقدامهايي در پاريس هم به عمل آيد و با اطرافيان آيت اهلل خميني در پاريس تماسهايي 

برقرار گردد. 
از آن جايي كه مي دانستم اقدامهاي من در اين زمينه از چشم مأموران امنيتي ايران 
دور نخواهد ماند و به هرحال به گوش شاه خواهد رسيد، موضوع را با هوشنگ انصاري 
رئيس شركت ملي نفت كه از افراد نزديك و مورد اعتماد شاه بود، درميان گذاشتم و 
به او گفتم كه اقدامهاي ما در اين زمينه فقط براي پيشگيري از خطرات احتمالي آينده 
و حفظ منافع آمريكاست. صبح روز بعد انصاري به من تلفن كرد و با لحني كه متشنج 
كه  است  گفته  پاسخ  در  شاه  و  رسانده  شاه  به اطالع  را  مطلب  گفت  مي رسيد،  به نظر 
موضوع را درك مي كند ولي به دوستان آمريكايي خودتان هشدار بدهيد كه مواظب 
باشند نقش سال1906 انگليسيها را بازي نكنند. اشارة شاه به روابط انگليسيها با روحانيون 
در جريان انقالب مشروطيت ايران و حمايت انگلستان از روحانيت در مقابل شاه بود. 
از حدود  ما  اقدامهاي  انصاري گفتم كه موضوع رادرك مي كنم و  پاسخ   من هم در 

حفظ منافع خودمان جلوتر نخواهد رفت. 
اظهار  مخالفان  با  ما  تماسهاي  از  هرگز  او  داشتم  شاه  با  كه  بعدي  درمالقاتهاي 
ناراحتي نمي كرد و حتي در مالقاتهاي آخر غالبًا در بارة فعاليتهاي مخالفان سؤالهايي 
از من مي كرد و جمله يي كه بيشتر به كار مي برد اين بود كه از »دوستان ماليتان چه خبر 

داريد؟«)6(. 
سوليوان در كتاب خاطرات خود برخي از اين مالقاتها را شرح داده است:

 »به يكي از مأموران سياسي سفارت كه با نهضت آزادي درتماس بود دستور دادم 
كه با مهدي بازرگان رهبر اين سازمان تماس گرفته و به او اطالع بدهد كه من آمادة 
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6 ـ همان جا، ص152
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مالقات با او در هر نقطه يي كه مايل باشد، هستم… بازرگان بالفاصله اين پيشنهاد را 
پذيرفت و عصر يك روز در خانة يكي از پيروانش در شمال شهر وقت مالقات تعيين 
نمود… وقتي كه وارد اين خانه شديم، عالوه بر بازرگان، آيت اهلل موسوي اردبيلي را 
هم در اين خانه ديديم.  آيت اهلل موسوي با عمامة سياه و ريش خاكستريش در نظر اول 
شباهت زيادي به آيت اهلل خميني داشت. ما چهار نفر در يك اتاق نشيمن كوچك كه 
پنجره يي رو به حياط داشت، نشستيم و شروع به صحبت كرديم. مذاكرات ما در مجموع 
را  مطالب  بازرگان  مي كرديم.  فرانسه صحبت  به زبان  بازرگان  و  من  بود.  جالب توجه 
به واشينگتن گزارش  را  اين مالقات  ترجمه مي كرد… جريان  براي آيت اهلل  به فارسي 
دادم و نوشتم كه مذاكرات اين جلسه موجب اميدواري من شده و مي خواهم از رئيس 
ستاد جديد مشترك نيروهاي مسلح ايران دعوت كنم كه با بازرگان وارد مذاكره شود. 

رئيس جديد ستاد مشترك ژنرال قره باغي بود…)7(. 
اشاره  به اين مالقاتها  در كتاب خاطرات خود كرارًا  تهران  در  آمريكا  سفير وقت 
مي كند. اما قاعدتًا طرف حساب اصلي تماسهاي پنهاني او بهشتي بوده است. او در اين 
زمينه تصريح مي كند كه »ما توانستيم به وسيلة يكي از مأموران سياسي سفارت، كه قباًل 
در ايران خدمت كرده و فارسي صحبت مي كرد، مستقيمًا با آيت اهلل بهشتي تماس برقرار 
كنيم)8(. اين مأمور را من براي تسهيل برقراري تماس با مخالفان از وزارت امور خارجه 

خواسته بودم«)9(. 
امراي  به سر مي برد، اصرار مي كرد كه  نيز در روزهايي كه در تهران  ژنرال هايزر 
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7 ـ همان جا، ص168

8ـ  سوليوان پس از هالكت بهشتي دربارة او نوشت: »اگر بهشتي به عنوان قدرتمندترين چهرة سياسي بعد 
از خميني و به عنوان وليعهد قدرت وي، در ايران ظهور كرده بود ، جهان اين شانس را پيدا مي كرد كه 
اين مرد و صالحيتهايش را از نزديك مورد ارزيابي قرار دهد… وي مردي بود كه صالبت حضورش 
محسوس بود و سخنگويي بود مسحور كننده… در مناسباتي كه سفارت با او داشت ، ما نتيجه گرفتيم 

 .)PACIFIC NEWS SERVICE كه او مردي زيرك و پراگماتيك بود«)نشريه
9 ـ  »مأموريت در ايران«، ص143
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ارتش شاه با آخوندها و نمايندگان خميني در تهران تماس بگيرند. 
ارتشبد قره باغي در بارة اين درخواست هايزر مي نويسد: »ژنرال هايزر گفت: "فكر 
جبهة  نمايندگان  بهشتي  دكتر  و  بازرگان  مهندس  با  تيمسار  است  خوب  كه  مي كنم 
بشود،  من  طرف  از  جواب  منتظر  اين كه  بدون  و  بكنيد!"  مالقات  خميني  و  مخالفان 
ژنرال  بياورد.  ما  براي  را  آنها  تلفن  شمارة  كه  خواست  گس)10(  ژنرال  از  بالفاصله 
تلفن آورده روي ميز گذاشت«.  از دفتر خارج شده و در مراجعت چند شمارة  گس 
ژنرال هايزر اظهار كرد: »اينها شمارة تلفن دكتر ميناچي است، هر موقع بخواهيد ايشان 
ترتيب مالقات آنها را با تيمسار خواهد داد« ضمن تعجب از پيشنهاد ژنرال هايزر گفتم 
كه به نظر من اين قبيل مذاكرات موردي نداشته و بي نتيجه مي باشد… در شرفيابي بعد 
از اين مالقات، من جريان مذاكرات را برحسب معمول به عرض اعليحضرت رسانيدم. 
وقتي عرض كردم كه ژنرال هايزر پيشنهاد نمود كه با مهندس بازرگان و دكتر بهشتي 
مالقات كنيد، تعجب كرده فرمودند: »خيلي عجيب است! يعني چه؟ معلوم هست اينها 

چه مي خواهند؟«)11(. 
تهران  در  انگليس  با سفارت  پنهاني  تماسهاي  از  ايام  اين  در  اطرافيانش  و  خميني 
نيز غافل نبودند. آنتوني پارسونز سفير وقت انگليس در بارة يكي از اين مالقاتها چنين 
در  كه  بودم  كار  مشغول  دفتر  در  من  نوامبر)14آبان57(…  پنجم  »روز  مي نويسد: 
حدود ساعت 10صبح به من اطالع دادند فرستاده يي از سوي بعضي از رهبران مذهبي 
مي خواهد فورًا با من مالقات كند. من تصميم گرفتم او را بپذيرم. او به من گفت كه از 
پاريس مي آيد و در آن جا با آيت اهلل خميني و رهبران جبهه ملي و ساير سياستمداران 
مخالف ايراني كه در پاريس هستند، مالقات كرده است… مخاطب من سپس گفت 
كه عازم قم است و در آن جا گزارش مالقاتها و مذاكرات خود را به رهبران مذهبي قم 
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10 ـ رئيس هيأت مستشاري آمريكا در ايران

11 ـ »اعترافات ژنرال«، ص145و 146
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خواهد داد. ولي قباًل مأمور شده است به مالقات من بيايد و پيشنهادي را براي حل مسأله 
مطرح كند.  نظر آنها اين بود كه تنها راه جلوگيري بروز يك فاجعه اين است كه شاه 
ادارة امور كشور را به يك شوراي دولتي تحت رياست يك  از كشور خارج شود  و 
افسر بازنشسته و معروف بسپارد. اين شورا يك دولت آشتي ملي تشكيل خواهد داد و 

انتخابات پارلماني ) مجلس مؤسسان( تحت نظارت اين دولت انجام خواهد شد«)12(. 

مالقاتهاي بهشتي با »كسب نظر« از خميني
بند و بستهاي  در سالهاي نخست حكومت خميني، وقتي كه برخي اخبار تماسها و 
پشت پرده درز كرد و بهشتي از اين بابت در كانون سؤالها و اعتراضهاي افكار عمومي 
قرار گرفته بود، سعي مي كرد اين تماسها را موجه جلوه دهد. با اين حال وي در همين 
توضيحات تصريح مي كند كه مالقاتها و تماسهاي مخفيانه اش با »كسب نظر« از خميني 

صورت گرفته است:
 »اين گونه تماسها از طرف نمايندگيهاي سياسي خارجي ) سفارت آمريكا و ديگران( 
اين  در  ما  ديگران(  و  بختيار  داخلي)ارتش،  مقامهاي  طرف  از  هم  و  مي شد  پيشنهاد 
موارد، در آن موقع كه ديگر مسئوليت سياسي داشتيم در مورد مسائل در شورا )شوراي 
بود  روشن  خيلي  ما  براي  مسأله  اگر  مي گذاشتيم.  به رأي  و  مي كرديم  انقالب(بحث 
خود ما تصميم مي گرفتيم. اگر مسأله كمترين ابهامي داشت باوسائلي كه داشتيم به امام 
خبر مي داديم و كسب نظر مي كرديم… درآن دورة پيش از پيروزي انقالب و بعد از 
پيروزي انقالب كساني از سفارت آمريكا آمده اند مسائلي را مطرح كرده اند، كساني از 
ارتش آمده اند،… ولي در ميان آن كساني كه از سفارت آمريكا آمده اند، يادم نمي آيد 

ديداري با هايزر داشته باشم، اگر هايزر هم بود، در همين فرمول بود…)13( 
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12 ـ »غرور و سقوط«، ص144

نشريه  استاد سيد علي خامنه اي.  بهشتي  از دكتر سيد محمد  به سؤالهايي  پاسخ  ـ گفتار شمارة 14:   13
حزب جمهوري اسالمي)بدون تاريخ(. 
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…به وسيلة تلفن يا مسافر به پاريس مي گفتيم فالن گروه از ما تقاضاي مالقات دارد 
نظر شما چيست؟… و ايشان يا رد مي كردند يا تأييد مي كردند)14(. 
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14ــ روزنامة كيهان دوم اسفند 1358
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پيام جيمي كارتر  با حامالن  خميني در مالقاتي كه در تاريخ 18ديماه57، شخصًا 
مورد  اشخاص  تعيين  انقالب،  و  قيام  وقوع  از  جلوگيري  مانند  مسائلي  سر  بر  داشت، 
باقي  نخورده  دست  كليدي،  وزارتخانه هاي  و  انقالب  شوراي  در  آمريكا  رضايت 
گذاشتن ساختار ارتش شاه و استمرار جريان انتقال نفت به غرب تعهد سپرد و درعوض 
به عمل  از كودتا جلوگيري  بردن شاه موافقت كند،  بيرون  با  قول گرفت كه آمريكا 

آورد و اجازه و تسهيالت الزم را براي پرواز به تهران به او )خميني( بدهد. 
بخش مهمي از هدفهاي سفر هايزر برآورده ساختن همين قول و قرارها بود. 

تاريخ  در  شمالي  آتالنتيك  پيمان  سرفرماندهي  معاون  ستاره،  چهار  ژنرال  هايزر 
14دي57، دفتر كار خود در اشتوتگارت آلمان را مخفيانه به سوي تهران ترك كرد. 

دربارة هدف مأموريت هايزر، در نشريات آن زمان و كتابهايي كه بعدًا در اين باره 
منتشر شد، موضوعهاي متعددي گفته شده، اما اگر هدفهاي عمده را مورد توجه قرار 
دهيم، حقايق مهمي از اين مقطع زندگي سياسي خميني و چگونگي روي كار آمدن او 

را روشن مي كند. 
آنتوني پارسونز، سفير وقت انگليس در تهران مي نويسد: »مأموريت او، تا آن جا كه 
من اطالع يافتم، اين بود كه ژنرالها را از فكر يك اقدام نظامي يا كودتا بازدارد و آنها 

را به پشتيباني از حكومت بختيار پس از خروج شاه وادار سازد«)1(. 
شاه در آخرين كتاب خود)پاسخ به تاريخ( زير عنوان »مأموريت شگفت انگيز ژنرال 
ژنرال  كه  شد  گزارش  به من  حيرت انگيز  خبري  بهمن ماه  اوائل  »در  مي نويسد:  هايزر« 
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1 ـ  »غرور و سقوط«، ص182
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هايزر چند روزي است در تهران اقامت دارد… رفت وآمدهاي ژنرال هايزر همواره از 
چند هفته قبل برنامه ريزي مي شد، ولي اين بار جنبه يي اسرار آميز داشت… اندكي بعد 
روزنامة هرالدتريبيون چاپ پاريس به شورويها و ساير دول اطمينان داد كه ژنرال هايزر، 
ايران سفر كرده است. و  به  از آن  براي جلوگيري  بلكه   ، براي تدارك يك كودتا  نه 
سرانجام روشن شد كه نگراني اصلي رهبران آمريكا وقوع يك كودتاي نظامي در ايران 
است«. شاه در ادامة اين مطلب احتمال كودتاي امراي ارتش عليه خودش را منتفي دانسته 
پا گذاشتن  برنامة زير  مي نويسد: »احتمااًل سرويسهاي اطالعاتي آمريكا مي دانستند كه 
قانون اساسي]يعني تغيير رژيم[ در پيش است. پس مي بايست از بروز عكس العمل در 

ارتش ايران جلوگيري كنند. هدف مسافرت ژنرال هايزر به ايران جز اين نبود. 
باالخره من يك بار ژنرال هايزر را به اتفاق سفير آمريكا، آقاي سوليوان مالقات 
كردم. تنها چيزي كه مورد عالقة هر دو آنها بود دانستن روز و ساعت حركت من از 
ايران بود… جو مالقات خيلي غمناك بود. سوليوان به من گفت كه خروج من ديگر نه 
مسألة روزها بلكه ساعتهاست. وقتي اين حرفها را مي زد، تعمدًا و با معنا، به ساعت مچي 
خود نگاه مي كرد… ژنرال هايزر، از ارتشبد قره باغي رئيس ستاد ارتش خواست كه 
مالقاتي بين او و مهدي بازرگان ترتيب دهد. ارتشبد قره باغي اين تقاضا را به من گزارش 
داد. نمي دانم در اين مالقاتها چه گذشت. مي دانم كه ارتشبد قره باغي از تمام قدرت 
خود استفاده كرد تا فرماندهان ارتش ايران را از هرگونه اقدام و تصميمي بازدارد. او 
امراي  فرماندهان و  اين مطلب اطالع دارد. زيرا  از جريان  تنها كسي است كه  اكنون 
ارشد ارتش ايران يكي پس از ديگري به قتل رسيدند و تنها ارتشبد قره باغي به وسيلة 

مهندس بازرگان از قتل نجات يافت. 
پس از آن كه من ايران را ترك كردم، ژنرال هايزر باز چندين روز در ايران اقامت 
داشت. در اين هنگام چه گذشت؟ تنها چيزي كه مي توانم بگويم اين است كه ربيعي)2( 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ اظهارات ربيعي در روزنامه كيهان 20فروردين1358 درج شده است. ربيعي گفت: »نادانسته خدمت 
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فرماندة نيروي هوايي ايران طي "محاكمه"اش به"قضات" گفت: ژنرال هايزر شاه را مثل 
يك موش مرده به خارج از كشور پرتاب كرد«)3(. 

يا دست اندركاران مستقيم  ناظران  نوشته هاي ساير  اظهارات در  اين  خطوط اصلي 
وقايع آن دوران مورد تأييد قرار گرفته است. 

روزنامة نيويورك تايمز مورخ 17ژانويه1980 مي نويسد: »همان گونه كه دانشجويان 
تاريخ ايران مي دانند، يك نسل پيش، آن آمريكايي كه كمك كرد تا شاه تخت خود 
را بازيابد، كرميت روزولت بود كه باهمكاري سيا به اين كار مبادرت ورزيد. اما در 
سال1979 كه دانشجويان نمي دانند آن آمريكايي كه دستورات رئيس جمهور مبني بر 
بازداشتن از ارتش ايران از كودتايي كه هدفش سد كردن قدرت خميني بود، به اجرا 

درآورد،  ژنرال هوايي روبرت اي داچ هايزر بود«. 
امراي ارتش، ساعتي  با  به گفتگوهاي خود  ژنرال هايزر خود دركتاب خاطراتش 
پس از خروج شاه از ايران اشاره مي كند و مي نويسد: »آنها هنوز به فكر اين بودند كه 
آن شب كودتاي نظامي راه بيندازند، روي آن بحث مي كردند. قرار گذاشته بودند كه 
اين كار منصرف  از  را  آنها  نبود كه  اما خيلي مشكل  بامداد كودتا كنند.   5 ساعت2. 
كنم… صحبت ما به مطالب معمولي كشيده شد. اما من قصد نداشتم پيش از منصرف 
كردن آنها از اقدام نظامي، آن جا را ترك كنم… از همة آنها پرسيدم آيا بازهم قرار 
ما  كه  هستيد  متوجه  كاماًل  بزنيم؟آيا  احمقانه  نظامي  كودتاي  به  دست  امشب  است 
برنامه ريزيهاي الزم را براي نيل به موفقيت نداريم… به من اطمينان دادند كه كاري از 

اين نوع انجام نخواهند داد«)4(. 
مي خوانيم:  چنين  آمده،  خميني«  »گروگان  كتاب  در  كه  ديگر  گزارش  يك  در 

كسي را مي كردم كه به پوچ بودنش زماني پي بردم كه وقتي ژنرال هايزر آمريكايي اراده كرد، دُم 
او)شاه( را گرفت و مثل موش مرده از ايران بيرون انداخت«. 

3 ـ »پاسخ به تاريخ«، ص272 تا 275
4 ـ »هايزردر تهران، خاطرات ژنرال هايزر«، ص220 تا 223
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»ژنرال هايزر به فرماندهان ارتش گفت: نبايد عليه خميني وارد عمل شوند. صرفنظر از 
اين كه چه اتفاقي بيفتد. اگر اتفاقي بيفتد، ارتش آمريكا با آنها قطع رابطه خواهد كرد. 
لوازم به آنها نخواهد داد و قلم پاي آنها را خواهد شكست. هايزر نه يكي بلكه چند 
كودتا را عليه خميني خنثي ساخت… روزنامه واشينگتن پست از قول يكي از آگاهان 
دولت آمريكا نوشت: هايزر واقعًا روي ارتشيان كار كرد و به نحو عجيبي به آنها كلك 
زد.  من هنگامي كه سرلشگر خسروداد را بعد از جلسه يي با هايزر ديدم، قيافة يك سرباز 
مطيع و ساده را داشت… هايزر به عده يي از ژنرالهاي ايران گفته بود: آمريكا معتقد 
حال  در  كارتر  دولت  طبيعتًا  و  كند  مراجعت  ايران  به  نمي تواند  ديگر  شاه  كه  است 
مشاركت با آخوندها و نظاميان است.  قره باغي نيز اين حرف را تقويت كرده و مذاكره 

با خميني را تشويق مي نمود«)5(. 
كتاب »گروگان خميني« در ادامه تصريح مي كند: »اين مطلب كاماًل روشن است 
كه بدون حضور ژنرال هايزر، خميني هيچ گاه قادر نبود به اين راحتي قدرت را دردست 

گيرد«)6(. 
 بيرون انداختن شاه يكي از مراحل ضروري پيشبرد اين سياست بود.  هايزر در كتاب 
خاطرات خود مي نويسد: »رفتن شاه، پايان مرحلة اول كارهايي بود كه رئيس جمهور 

به من دستور داده بود. حاال نوبت مرحلة دوم مي رسيد«)7(. 
نمايندگان  به  ارتش شاه  نزديك كردن سران  براي  راستا،  در همين  هايزر  ژنرال   
با  نيز تالش كرد. هرچند كه در روزهاي نخست مأموريتش پيوسته  خميني در تهران 
اعتراض و گاه حرفهاي تند و خشم آلود سران ارتش شاه مواجه مي شد كه چرا آمريكا 

عماًل براي خميني راه باز مي كند:
 »ربيعي]فرماندة نيروي هوايي شاه[… تمام گناه تصميم شاه را براي رفتن به گردن 
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5 ـ »گروگان خميني«، نوشته رابرت دريفوس، ص74
6 ـ »گروگان خميني«، نوشته رابرت دريفوس، ص75
7 ـ »هايزر در تهران، خاطرات ژنرال هايزر«، ص224
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سوليوان انداخت. از من خواست كه تمام توانم را براي جلوگيري از اين عمل به كار 
گيرم. ارتش تصميم گرفته بود كه از اين كار جلوگيري كند و قصد داشت روز بعد 
در جلسه يي مراتب را به شاه اطالع دهد. به ربيعي گفتم كه احساس مي كنم نسبت به 
سوليوان كمي تندروي مي كند… او قانع نشد و دوباره به سختي به آمريكا حمله كرد: 
»چرا آمريكا به خميني فشار نمي آورد؟ اين براي موفقيت دولت جديد الزم و ضروري 

است اما آمريكا هيچ كاري نكرده است«)8(. 
سرلشكر  از  تنها  نه  خود،  مأموريت  جريان  در  هايزر  مخالفتها،  اين  همة  رغم  به 
خسروداد يك »سرباز سربه زير«ساخته بود، بلكه رئيس ستاد ارتش شاه و رئيس ساواك 
او را نيز به مالقات بهشتي و بازرگان و ديگر نمايندگان خميني در تهران مي فرستاد: 
اتفاقي آن شب  از سفير پرسيدم اوضاع چگونه گذشته است؟ گفت:  »سرميز صبحانه 
نيفتاده است. شاه به خوبي به آسوان رسيده و به گرمي از سوي سادات مورد استقبال 
واقع شده. حاال ما بايد به ابتكاري دست بزنيم. آيا مي توانيم مالقاتي بين سران ارتش و 
رهبران مذهبي ترتيب بدهيم؟ گفتم اين كار امروز از اولويت بسيار بااليي برخوردار 
است. اگر بتوانيم آنها را وادار به كار با يكديگر بنماييم ديگر امكان عمل براي عوامل 

مخرب وجود نخواهد داشت«)9(. 
هايزر در كتاب خود به چند مورد از اين مالقاتها اشاره كرده است. 

بر  او  ادامه داشت.  نيز  از آمدن خميني  تا روزهاي پس  تهران  مأموريت هايزر در 
جريان تسهيالتي كه ارتش شاه و به ويژه نيروي هوايي براي پرواز خميني فراهم كرد، 

نظارت داشت. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ »هايزر در تهران، خاطرات ژنرال هايزر«، ص75

9 ـ »هايزر در تهران، خاطرات ژنرال هايزر«، ص231 
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پرواز خميني به تهران
با تسهيالت ويژة آمريكا، فرانسه و ارتش شاه 

منتشر كرده اند،  به تهران  او  عوامل خميني در كتابها ونوشته هايي كه دربارة ورود 
خود  پافشاري  براثر  به تهران  خميني  پرواز  گويا  كه  كرده اند  بيان  به نحوي  را  قضايا 
فرود  امنيتي  و  حفاظتي  ترتيبات  كه  مي كنند  ادعا  هم چنين  آنها  است.  شده  عملي  او 
آمدن هواپيماي حامل خميني و سپس انتقال او از مهرآباد به بهشت زهرا توسط »كميتة 

استقبال«)1( صورت گرفته است. 
در  بهشت زهرا،  تا  مهرآباد  مسير  در  خميني  ماشين  رانندة  رفيقدوست،  محسن 
توضيح  است.  او  كرده  معرفي  خميني  ورود  طرح  امنيت  مسئول  را  خود  مصاحبه يي 
مي دهد كه دستيارش در تأمين امنيت طرح، بروجردي)2( بوده و در اين كار از كمك 
50 نفر از »بچه هاي كار كرده و سالح ديده«! برخوردار بوده است. مطابق اين مصاحبه، 
كل تسليحات اين افراد تنها دو قبضه مسلسل بوده است)3(. هنگامي هم كه خميني را 
به بهشت زهرا مي بردند، چند نفري با نشستن روي كاپوت و سقف اتومبيل، ظاهرًا سپر 

حفاظتي براي خميني ايجاد كرده بودند. 
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 1ـ تني چند از اعضاي »كميتة استقبال« و مسئوليتهاي آنها:مطهري: سرپرست، مفتح: سخنگو،  محالتي: 
رابط روحانيت، تهرانچي: مسئول انتظامات، هاشم صباغيان: برنامه ريزي، شاه حسيني: تداركات، توسلي: 

تبليغات )»كوثر«، ج3، ص18(.
2 ـ بروجردي بعدًا از فرماندهان سپاه پاسداران شد و در جريان جنگ هشت ساله خميني كشته شد. 

3  ـ »پابه پاي آفتاب«، ج2، ص132 و 133
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اما هم كميتة استقبال و هم ترتيبات امنيتي مضحكي كه رفيقدوست عنوان كرده، 
تنها قسمت ويترين و جلو صحنه را تشكيل مي داد. مطابق مدارك متعدد،  ستاد واقعي كه 
آوردن خميني از پاريس به تهران را هدايت مي كرد، در پشت صحنه در ستاد مشترك 
ارتش شاه گرم كار بود . در رأس اين ستاد، ژنرال هايزر، معاون سرفرماندهي پيمان 

آتالنتيك شمالي )ناتو( قرار داشت. 

جلب موافقت امراي ارتش شاه
هنگامي كه خميني به تهران پرواز مي كرد،  16روز از رفتن شاه گذشته بود.  اما هنوز 
بنابراين ورود خميني به تهران به جلب موافقت  مهار اوضاع در دست ارتش شاه بود. 
مأموريت  پيش بردن  در حال  ايام  آن  در  هايزر كه  ژنرال  داشت.  احتياج  ارتش  سران 
بختيار آخرين  البته  نياز نقش كليدي داشت.  اين  برآوردن  بود، در  تهران  ويژه يي در 
نخست وزيرشاه نيز به نوبة خود در خنثي كردن مخالفت امراي ارتش تالش كرد. اما 
هايزر نه فقط سران ارتش را متقاعد ساخت، بلكه اقدامهاي آنها را براي ايجاد تسهيالت 
ضروري فرود هواپيماي حامل خميني در فرودگاه مهرآباد ، تدابير امنيتي و نظامي و 

حتي نقل و انتقال خميني در سطح تهران هدايت كرد. 

سفارشهاي سفيران آمريكا و انگليس
ورود خميني به تهران با يك پرواز اختصاصي، طرحي بود كه يك سر آن به دولت 
بنابراين بر سر اين موضوع نيز توافق   . فرانسه مربوط مي شد وسر ديگر آن به آمريكا 

بين المللي پشت پرده يي وجود داشت. 
 قره باغي، رئيس ستاد وقت ارتش، در كتاب خاطرات خود به اين موضوع اشاره 

مي كند:
 »آقاي بختيار بدون اين كه با شوراي سلطنت ، ارتش و شوراي امنيت ملي مشورتي 
نمايد، در مصاحبة مطبوعاتي مورخة 9 بهمن ماه1357 خود با خبرنگاران داخلي و خارجي 
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بازگشت  براي  ممانعتي  هيچ  و  شد  خواهد  باز  امروز  مهرآباد  فرودگاه  داشت:  اظهار 
حضرت آيت اهلل خميني به عمل نخواهد آمد. بالفاصله بعد از اطالع از خبر باز شدن 
فرودگاه، مجددًا به آقاي بختيار تلفن زده اظهار كردم: چطور برخالف تصميم اولية 
شوراي امنيت ملي و بدون مشورت فرودگاه را باز اعالم كرديد؟ اظهار داشت:موضوع 
به صورت ديگري است، وقتي همديگر را ديديم تشريح خواهم كرد،  مطمئن باشيد من 

در جريان كارها و مراقب اوضاع هستم ، نگران نباشيد.  
تيمسار  نمود:  اظهار  رفتم.  به نخست وزيري  بختيار  آقاي  مالقات  براي  بالفاصله 
مطمئن باشيد من مراقب هستم موضوع را با سفراي آمريكا و انگليس بررسي كرديم، 
 اگر آيت اهلل به ايران نيايد مردم آرام نخواهند شد… ما مذاكره كرديم ترتيب كارها 

داده شده…«)4( 
ارتشبد قره باغي در همين كتاب نتيجه مي گيرد كه:

 »ورود آقاي خميني به ايران آن هم با تشريفات مخصوص و مراسم فوق العاده از 
برنامة حساب شده  بر طبق  و  اجراي دستور خارجيها  طرف دولت … در حقيقت در 

براي تغيير رژيم و به قدرت رسيدن مخالفين تنظيم گرديده بود…«)5(

تقسيم كار امراي ارتش شاه
براي اجراي ترتيبات حفاظتي و امنيتي و … ورود خميني هريك از امراي ارتش 

مسئوليتي به عهده گرفتند.  قره باغي در خاطرات خود مي گويد:
 »نخست وزير، شوراي امنيت ملي را براي بررسي ترتيب مراسم آمدن آقاي خميني 
تهران  نظامي  فرماندار  رحيمي  سپهبد  و  مقدم  سپهبد  به  بختيار  آقاي  نمود…  دعوت 
و رئيس شهرباني كشور تأكيد كرد كه اقدامات امنيتي الزم را در هنگام ورود آقاي 
خميني به موقع اجرا بگذارند و عالوه بر آن سپهبد ربيعي، فرمانده نيروي هوايي، را نيز 
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4 ـ »اعترافات ژنرال«، ص278
5 ـ  »اعترافات ژنرال«، ص293
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مأمور امنيت پرواز و امور داخلي فرودگاه مهرآباد نمود…)6( 

هايزر ، هدايت كننده اصلي عمليات ورود خميني 
ژنرال هايزر در كتاب خاطرات خود كه در ايران نيز به چاپ رسيده، به تفصيل شرح 
مي دهد كه چگونه از ستاد مشترك ارتش شاه، بر عمليات ارتش براي تأمين حفاظت 
از خميني و جابه جايي او در سطح تهران لحظه به لحظه نظارت داشته آن را مستقميًا 

هدايت كرده است:
انجام  را  خود  عمومي  سخنراني  بود  قرار  خميني  آن  در  كه  را  محلي  »گروه)7(   
دهد،  حدس زده بودند. آنها مي گفتند كه مراسم قرار است در بهشت زهرا برگزار شود. 
استفاده  از چه مسيرهايي  بپرسند كه  از جناح مخالف  ندارد كه  به نظرم اشكالي   گفتم 
خواهند كرد. در نتيجه مي توانيم خود مشخص كنيم كه دولت در چه جاهايي بايد از 
او محافظت كند و در چه جايي او را به دست افراد خودش بسپاريم. شنيده بودم كه 
او نمي تواند با ايران اير برگردد و قرار است كه از ايرفرانس استفاده كند. به اين ترتيب 
رد گيري  را  ايرفرانس  مسير  مي توانستيم  زيرا  آمد.  به وجود  من  در  اطميناني  احساس 

كنيم«)8(. 
 »در بررسي مجدد برنامه هاي ورود خميني همه ما تأكيد كرديم كه بايد در فرودگاه 
توسط ارتش استقبال شود. جمعيت به فرودگاه راه داده نشود. در واقع نبايد به جمعيت 
حفاظت  ارتش  توسط  فرودگاه  در  برود.  آن طرف تر  شهياد  ميدان  از  كه  دهيم  اجازه 
مي شود و اساسًا ارتش مسئوليت كامل حفاظت او را از فرودگاه تا ميدان شهياد به عهده 
تا  او  امنيت  مسئوليت  اين جا  از  مي دهيم.  تحويل  افرادش  به  را  او  آن جا  در  مي گيرد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ »اعترافات ژنرال«، ص279 و 280

نيروي  فرمانده  بدره  اي  هوايي،  سپهبد  نيروي  فرمانده  ربيعي  سپهبد  ستاد،  رئيس  قره باغي  ارتشبد  ـ   7
زميني، درياساالر حبيب اللهي فرمانده نيروي دريايي و ارتشبد طوفانيان معاون وزات جنگ. 

8  ـ »خاطرات ژنرال هويزر«، ص320
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زماني كه در ميان جمعيت قرار دارد و مي خواهد با آنها باشد با افراد خود اوست. پس 
برد.  اين مقررات  به محل ستادش خواهد  او را تحويل گرفته و  ارتش  اين مجددًا  از 
هنوز معتبر بود و مراتب نيزتوسط تيمسار قره باغي به آقاي بازرگان اطالع داده شده بود. 
اميدوار بوديم كه فرصتي پيش آيد كه يك بار ديگر با رهبران مذهبي مسائل را در ميان 
گذاشته و اين كار را خاتمه بدهيم و مطمئن شويم كه تمام جوانب موضوع مورد توجه 

قرار گرفته است«)9(.

برنامه ريزي دقيق ارتش شاه 
 ژنرال هايزر در كتاب خاطرات خود مي گويد: »فيلمبرداران تلويزيوني همگي در 
ببينيم.  ورود  هنگام  را  خميني  كه  بوديم  اميدوار  ما  لذا  و  بودند  شده  مستقر  فرودگاه 
حدود 1500 نفر در آن جا حضور داشتند. به همگي آنها اجازة ويژه داده شده بود. ارتش 
مشخصًا همه چيز را تحت كنترل داشت و دقيقًا برنامه ريزي كرده بود كه هواپيما در 
ما  اكنون  برود.  اتومبيل  به سوي  و  آمده  بيرون  هواپيما  از  او  و  كند  پارك  محلي  چه 
و  شد  راهنمايي  باند  روي   . نشست  زمين  به  كرديم.  رامشاهده  هواپيما  شدن  نزديك 

پارك كرد…
كمي تأخير شد. سپس آيت اهلل ظاهر شد.  از پله ها پايين آمد. فاصلة خود را با گروه 
اطراف خود حفظ مي كرد. او را به اتومبيل هدايت كردند. سپس مأموران نظامي او را 
اسكورت كردند. برخي در اتومبيل بودند و ديگران روي موتور و كنار اتومبيل او. از 
روز  بقية  در خالل  قطع شد.  اين جا  در  تلويزيوني  تماس  رفتند.  بيرون  فرودگاه  درب 
عوامل  از  گزارشهاي خوبي  ما  اما  نبود.  مستمر  و  مرتب  به صورت  تلويزيوني  پوشش 

هوانيروز خود دريافت مي كرديم. 
…خميني برطبق برنامه به سمت بهشت زهرا رفت و در آن جا سخنراني اصلي خود 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ »خاطرات ژنرال هويزر«، ص388 و 389
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را  آن  آينده  روز  دو  خالل  در  گفت:  و  كرد  محكوم  را  دولت  كرد…  او  ايراد  را 
اوج خود  به  هيجان جمعيت  هنگام  اين  در  با دولت جديدي جايگزين خواهد كرد. 
مي رسيد. همين كه او صحبت مي كرد، جمعيت او را تأييد مي كردند. اين باعث مي شد 
جمعيت فشرده تر شوند و به نظر مي رسيد كه ممكن است او له شود.  افراد او تقاضاي 
هليكوپتر كردند تا او را فورًا از آن جا به مقرش ببرند. موقعيت خطرناكي شده بود. به 
به  را  هليكوپترهايش  بهترين خلبانان و خدمة  از  ربيعي يك گروه  تيمسار  ترتيب  اين 
سوار  براي  زيادي  مشكل  و  نكردند  پيدا  فرود  براي  مشكلي  آنها  فرستاد.  بهشت زهرا 
كردن او نداشتند.  اما بعد از اين مرحله به خاطر هرج و مرجي كه به وجود آمده بود، 
 به سختي مي توانستند مردم را از دور و بر هليكوپتر كنار بزنند تا امكان پرواز پيدا كنند. 
آنها موتورها را روشن نگاه داشته بودند و مردم هم زير پروانه ها قرار داشتند. بعضيها 
روي پايه هاي هليكوپتر ايستاده بودند و به آن آويزان شده بودند. باالخره تصميم گرفته 
شد كه هليكوپتر را به پرواز درآورند. خلبان اين كار را با مهارت و ظرافت بسيار زيادي 
انجام داد. هليكوپتر به آهستگي حدود هشت الي ده نفر را به هوا برد و سپس به آنان 

امكان داد كه به زمين برگردند. 
ايشان  سپس  اما  كرد.  حركت  خميني  شدة  پيش بيني  مقر  به سمت  ابتدا  هليكوپتر 
اما  را مخابره كرد.  اين مطلب  فورًا  بروند. خلبان  بيمارستان  به سمت  دادند كه  دستور 
زماني كه ما اين خبر را دريافت كرديم تقريبًا آنها به بيمارستان رسيده بودند. از اين كار 
احساس ترس كرديم زيرا هيچ امنيتي پيش بيني نشده بود. تا آن جا كه مي دانستيم،  حتي 
وسيلة نقلية زميني نيز در آن جا وجود نداشت. هيچ توضيحي براي اين تغيير نداشتيم. 
اول فكر كرديم كه شايد او بعد از روز پردردسر بيمار شده است.  تالش كرديم كه با 
خدمة هواپيما از طريق تلفن و بيسيم ارتباط برقرار كنيم،  اما موفق نشديم. تيمسار ربيعي 
خيلي جوش مي زد زيرا هليكوپتر و خدمه متعلق به او بود.  و احساس مي كرد كه مسئول 
در  هليكوپتر  كه  دريافت كرديم  است. گزارش  مأموريت  اين  كامل  و  درست  انجام 
بيمارستان فرود آمده است.  اتومبيل به آن محل آمده بود. آيت اهلل و مشاورش به درون 
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آن رفته بود و آن جا را ترك كرده بودند«)10(. 
خميني بدين گونه بر سفره حاضر و آمادة انقالب ضدسلطتني نازل شد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ »خاطرات ژنرال هويزر«، ص408 
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 خميني پس از ورود به تهران 
در رعايت بندوبستهاي پشت پرده كاماًل سر به راه بود 

 آخوندها در بازگو كردن چگونگي ورود خميني به تهران، واقعيت را 180درجه قلب 
كرده و مدعي هستند: »امام آمد در حالي كه دو هيأت سياسي و نظامي از برجسته ترين 
كارشناسان و مقامات آمريكايي بر اساس طرح جرج بال و تصميمات سران آمريكا، 
انگليس، فرانسه و آلمان در كنفرانس گوادولوپ براي نجات رژيم وابسته و محتضر 
شاه، به صورت شبانه روزي در تهران تالش مي كردند و همزمان تيمهايي در كاخ سفيد 
اروپا مسئوليت  ناتو مستقر در  نظامي آمريكا در  نيروهاي  نمايندگي  واشينگتن و دفتر 
هماهنگي تبليغات رواني، طراحي كودتا و هماهنگ سازي دول مرتجع منطقه، لجستيك 

و كمك رساني به ارتش شاه و دولت بختيار را بر عهده داشتند«)1(. 
اما هم چنان كه پيش از اين گفته شد، ارتش شاه و آخرين نخست وزير او بختيار، 
زيرنظر ژنرال هايزر معاون سرفرماندهي پيمان آتالنتيك شمالي)ناتو(، در روز 12بهمن، 
او  از  وحفاظت  برسد  به تهران  به سالمت  خميني  اين كه  براي  را  خود  تالش  تمام 
سپهبد  ساواك،  رئيس  مقدم،  سپهبد  به  شاه،  نخست وزير  بختيار، آخرين  به كاربردند. 
رحيمي، فرماندار نظامي تهران، و هم چنين به رئيس شهرباني كشور، دستور داده بود 
كه اقدامات امنيتي الزم را هنگام ورود خميني به موقع اجرا بگذارند و سپهبد ربيعي، 
فرمانده نيروي هوايي ارتش شاه، مأموريت امنيت پرواز و هم چنين امور داخلي فرودگاه 

مهرآباد را عهده دار بود. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ كوثر، جلد سوم
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 هايزركه همه چيز را با دقت زيرنظر داشت، دو روز قبل از ورود خميني، با اشاره 
به مانور نيروي هوايي رژيم شاه در روز 9بهمن درتهران ، برتسلط كامل نيروي هوايي 
شاه در آن ايام تأكيد كرده و مي نويسد: »تيمسار ربيعي از عملكرد ديروز نيروي هوايي 
افتخار مي كرد. آنها  بودند، احساس رضايت و  نشان داده  انسجام خود را  كه قوت و 

120پرواز داشتند كه 5 پرواز آن F14 بود«)2(. 
اجرايي و  به ترتيبات  فقط  مابهتران،  از  با  بندوبست آشكارخميني  و  توافق  پاي  رد 
حفاظتي ورود او به تهران منحصر نمي شود، توافق در پاريس بر سر خروج شاه، انتقال 
آرام قدرت، سمتهاي كليدي دولت آينده مانند نخست وزير، وزير دفاع، وزيرخارجه و 
رئيس شركت نفت و تركيب شوراي انقالب خميني در مالقاتهاي خميني با فرستادگان 
كارتر و ژيسكاردستن، كه پيش از اين به آن اشاره كرديم، واضح تر از آن است كه بتوان 

آن را انكاركرد. 
روز  در  خميني  وسخنرانيهاي  رفتار  مورد  در  توجهي  جالب  نكات  ميان  اين  در 
روز  آن  پرالتهاب  اوضاع  بحبوحة  در  اگر  كه  مي كند  نظر  جلب  به تهران،  ورودش 

ازنظرخيليها دورمانده، ژنرال هايزر كاماًل به آن دقت داشته است. 
اجراي  حسن  بر  مراقبت  و  دقت  از  بعد  او  كه  مي دهد  نشان  هايزر  داشتهاي  ياد 
ترتيبات ورود خميني به تهران و حسابرسي از اميران ارتش شاه در انجام درست آنها، 
به طورمشخص  و  داشته  زير نظر  كاماًل  را  بهشت زهرا  و  فرودگاه  در  خميني  اظهارات 
نگران اين بوده است كه خميني بالفاصله پس از ورود به تهران با نصب دولتي ازجانب 
خود، اوضاع را ازكنترل آنها خارج كند. از اين رو، در روز ورود خميني در يادداشت 
اگرايشان  نمي بود  تعجب آور  درپاريس،  اعالمية خميني  به  »باتوجه  است:  نوشته  خود 
اولتيماتوم داده وحكومت بختيار را غيرقانوني اعالم كرده ودولت خود را نصب نمايد. 

مي دانستم كه اين كار اوضاع را به آشوب وخونريزي منتهي مي كند«)3(. 
پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 و 3 ـ مأموريت مخفي هايزر در تهران ـ خاطرات ژنرال هايزر، ترجمة محمدحسين عادلي، چاپ اول 
1365ـ تهران، انتشارات رسا.
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اما خميني در روز ورود به تهران در رعايت بندوبستهاي پشت پرده كاماًل سربه راه 
بود و توافقها را مراعات كرد. 

 يادداشت روز بعد هايزر، كه آن را بعد ازصحبت با مشاورانش كه باالترين اميران 
ارتش شاه را هم شامل مي شدند نوشته، چنين است: »در مورد موضع بي نهايت تندي 
كه خميني در سخنرانيهاي خود در فرودگاه و بهشت زهرا گرفته بود، بحث كرديم. در 
ميان ساير مطالب ديگر گفته بود "من توي دهن اين دولت مي زنم". او ملت را به مبارزة 
مستقيمي تشويق كرده بود ولي هنوز جمهوري اسالمي يا شورايي را اعالم نكرده بود. 
اينها دو موردي بودند كه من انتظار داشتم عكس العمل بختيار را برانگيزد. خميني ضمن 
تندي با ارتش به آنها توصيه هايي كرد. او گفت نمي خواهد دردسر و خونريزي به وجود 
بيايد. به اندازة كافي جوانان ايران قرباني و روحانيون زنداني و شكنجه شده اند. گفت 
آن چه كه مي خواهد واقعًا استقالل نيروهاي مسلح است. او اين كلمات را بيان داشت: 
مستقل  نمي خواهيد  آيا  سرلشگر  آقاي  باشيد؟  مستقل  نمي خواهيد  آيا  ارتشبد  "آقاي 
باشيد؟ آيا مي خواهيد صرفًا نوكر باشيد؟" او سپس توصيه كرد كه نيروهاي مسلح به 
آغوش باز مردم بازگردند و تسليم دستورات خارجي نگردند. او اين مطلب را خيلي 
شديد گفت. اما اسمي از شخصي يا كشوري نبرد. اگر اين كار را كرده بود مشكالت و 

مسائل ما فورًا به نقطة جوش خود مي رسيد…«)4(
اشاره  آن  به  هايزر  كه  درفرودگاه  خميني  سخنان  »تندي«  كه  داشت  توجه  بايد 
كرده است، اصال »تقصير«! خودش نبود. خميني مجبور بود درعين مراعات توافقهايش 
با آمريكا و تتمة رژيم شاه ، مراعات جوانقالبي وجوشان جامعه را هم بكند وحرفهايش 

را هنگام مواجه شدن با مردم خروشان و انقالبي، با جو موجود وفق دهد. 
كافيست توجه كنيم كه درلحظة ورود خميني به فرودگاه، با آن كه نزديكان خميني 
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سعي كردند به هر وسيله، مجاهدين و شعارها وكلمات مربوط به آنها را در همة صحنه ها 
به خميني،  اولين خيرمقدم گفتن  بود كه در  انقالبي جامعه چنان  اما جو  حذف كنند، 
دانشجويي كه از طرف كميتة استقبال و طبعًا با مراعات همة جوانب انتخاب شده بود، 
در سخنان سه چهار دقيقه يي خود، دوبار از »جامعه توحيدي« كه آشكارا بوي مجاهدين 
مي داد، صحبت كرد. همان عبارتي كه خميني در اولين فرصت ممكن و از زبان خبرگان 
اوليه، به كارگيري آن را قدغن كرد و شكي نيست كه در فرودگاه هم تحمل شنيدنش 
را نداشته است. اما فضا طوري بود كه دانشجوي مزبور در سخنان كوتاه خود، ضمن 
در  كه  جامعه يي  توحيدي،  جامعة  »برقراري  تا  ايران«  »ملت  به خميني گفت  خيرمقدم 
از  گردد،  ملغي  انسان  از  انسان  بهره كشي  باشد،  آزاد  انسان  بندگي  قيد  از  انسان  آن 
ناهمواريها و نابرابريهاي مصنوعي اثر نماند، بتهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي يكسره 
آثار  شود،  برقرار  كلمه  واقعي  به معناي  برادري  و  برابري  مساوات،  گردند،  سرنگون 
استبداد دوهزار و پانصدساله و استعمار چهارصد ساله محو گردد« از پا نخواهد نشست. 

وي درپايان سخنانش نيز بر شعار »برقرارباد جامعه توحيدي« تأكيد نمود)5(. 
در چنين جوي خميني ناگزير بود كه كلمات تندي بگويد، ولي حواسش كاماًل جمع 

بود كه دو نكتة مورد حساسيت طرفهاي مربوطه را در آن روز كاماًل رعايت كند. 
خميني يك چيز ديگر را هم رعايت كرد و آن رفع نگراني هايزر به هنگام گم شدن 
ردش در تهران بود. هايزر در يادداشتهاي خود صحنة خروج خميني از هليكوپتر نيروي 
هوايي و رفتنش با اتومبيل به محلي نامعلوم را نقل مي كند و با اشاره به نگراني فرماندة 
نيروي هوايي شاه و ديگر »تيمسارها« از اين بابت مي نويسد: »اين كار در گروه احساس 
با  ترس به وجود آورد . زيرا نمي دانستيم كه بعدًا چه اتفاقي خواهد افتاد. گفتم شايد 
اما به نظر مي رسيد  اين كار خواسته اند جمعيت را از خود دوركرده و استراحت كنند. 
اشتباهي  بودند كه يك  قرار نگرفت. مطمئن  تيمسارها  نظر خيلي مورد توجه  اين  كه 
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صورت گرفته است و آنها در مأموريت خود شكست خورده اند و اكنون آيت ا… را 
گم كرده اند. با توجه به نفرت آنها ازاو ، نگراني آنها تعجب آور به نظر مي رسيد. اما 
را شروع  تحقيقاتي  بودند.  مأموريت خود  انجام  نگران  نظامي  نقطه نظر  از  ظاهرًا  آنها 
كرديم تا دريابيم كه او نزد كدام يك از دوستان قديمي خود خواهد ماند؟ و در غير 
اين صورت آيا براي خود مخفيگاهي درنظر گرفته است؟ اما به هر حال تالش ما موفق 

نبود. او به طور كامل گم شده بود«)6(. 
اين نگراني چند ساعت هم به طول نمي انجامد و درست هنگامي كه هايزر گزارش 
ورود خميني به تهران را از طريق تلفن به واشينگتن مي داد، پيامي درمورد محل اقامت 
خميني ـ كه قطعًا به توصية خود خميني فرستاده شده  بود به دستش مي رسد و به نگرانيش 
مي نويسد:  خود  12بهمن  روز  يادداشت  در  ماجرا،  اين  دربارة  هايزز  مي دهد.  پايان 
»مي بايستي گزارش خود را به واشينگتن مي دادم، اما وزير نبود. لذا با معاون وزير دفاع، 
دونكن، و رئيس ستاد مشترك صحبت كردم. حداكثر سعي خود را براي ارائة گزارش 
حاضر  درحال  كه  مطلب  اين  بر  تأكيد  با  باالخره  آوردم…  به عمل  روز  فعاليتهاي 
نمي دانيم خميني كجاست صحبت خود را تمام كردم، اما داليل خود براي عدم وجود 
نگراني را هم گوشزد كردم. گفتم انتظار داريم فردا روز آرامي باشد… وقتي داشتم 
با تلفن صحبت مي كردم، پيامي به دستم دادند كه مي گفت آيت… پيدا شده است. 
يكي از مقامات مربوط به خميني گفته بود كه او در منزل يكي از دوستانش اقامت كرده 
است. پيام را براي آقاي دونكن خواندم و بعد از اين پيام كه به فال نيك گرفتم، گوشي 

را گذاشتم«)7(. 
 هايزر براي كسب اطمينان از چگونگي پيشرفت اوضاع، تيترها و نحوة درج سخنان 
خميني در روزنامه ها را هم چك كرد و نسبت به سر به راه بودن و امكان »دوباره احيا 
روزنامه ها  از  »يكي  مي نويسد:  وي  نمود.  اطمينان  ابراز  پاريس،   مالقاتهاي  نمودن« 
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يا  هنوز جمهوري  اما  دراز كرده،  را  مستقيم  مبارزة  "خميني دست  بود:  داده  گزارش 
شورايي اعالم نكرده است". زير آن با خطوط درشتي عبارت تاريخي "من توي دهن اين 
دولت مي زنم" درج شده بود. در ميان گزارشهاي مختلف از وقايع روز گذشته عكس 
ميان  از  را  آيت اهلل  مي كرد  سعي  وقتي كه  بهشت زهرا  در  هليكوپتر  از  تماشايي  بسيار 
درياي آدمها بيرون بكشد انداخته بود. روزنامه احتمال گفتگوي ميان خميني و بختيار 
را پيش بيني كرده بود. گفته بود بختيار خيال استعفا ندارد. آيت اهلل هم سازش ناپذير بود، 
اما عالئمي وجود داشت كه نشان مي داد مي توان مالقات عقيم پاريس را دوباره احيا 

نمود«)8(. 
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خميني و چگونگي اعالم دولت موقت بازرگان

بند و بستهاي  به تهران در رعايت  از ورود  در گفتار گذشته گفتيم كه خميني پس 
پشت پرده دست  از  پا خطا نمي كرد و كاماًل سربه راه بود. 

اين سر به راه بودن درمهمترين قدمي كه خميني بعد از ورودش به تهران برداشت، 
مي دهد  نشان  به خوبي  و  است  آشكار  كاماًل  موقت،  دولت  رئيس  معرفي  در  يعني 
مستلزم  كه  انقالبي  تحول  نمي خواست  هرگز  برمي گشت،  به خميني  كه  آن جا  تا  كه 
روي كار آمدن جريانهاي واقعًا انقالبي بود، صورت گيرد. مرور رخدادها به خوبي اين 

واقعيت را نشان مي دهد:
»مي توان  رساند كه  نتيجه  اين  به  را  هايزر  به تهران،  ورود  از  رفتار خميني پس  1ـ 
كاماًل  مفهومي  پاريس  مالقاتهاي  احياي  نمود«.  احيا  دوباره  را  پاريس  عقيم  مالقات 
روشن داشت كه سوليوان )آخرين سفير آمريكا در ايران( بخشي از آن را اين چنين لو 

داده است:
آيا مي توان  بررسي مي كرديم كه  بايد  ايران،  با  ارتباط ويژة آمريكا   »…به خاطر 
كه  بوديم  معتقد  ما  نه؟  يا  بماند  دست نخورده  ايران  مسلح  نيروهاي  كه  داد  ترتيبي 
پيروز در  پشتيباني گروههاي  از  باشند كه  فرمانبردار دولتي  بايد  ايران  نيروهاي مسلح 
كه  مي كردم  پيش بيني  به راستي  من  باشد.  برخوردار  مورد حمايت خميني،  و  انقالب 
بازرگان كه يك سوسيال دموكرات  مهدي  رياست  به  انقالب،  از  بعد  نخستين دولت 

نيكخواه است، تشكيل خواهد شد…«)1( 
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2ـ هايزر كه درزمان ورود خميني كنترل ارتش شاه را در دست داشت، تا دو روز 
بعد در تهران ماند و قبل از ترك تهران در روز 14بهمن، به ژنرالهاي ارتش شاه به خوبي 
از  را  آنها  ترتيب  اين  به  وي  شوند.  روبه رو  زندگي«  »واقعيات  با  بايد  كه  كرد  تفهيم 
هرگونه اقدام نسنجيده يي كه بند و بست با خميني را برهم بزند برحذر داشت. هايزر در 

گزارش آخرين گفتگويش با ستاد مشترك ارتش مي گويد:
 »همة چشمها به من دوخته شده بود. سكوت را شكستم. گفتم مي دانم برايشان بسيار 
مشكل است، اما الاقل بحث در بارة آن بسيار آسانتر است. اضافه كردم اين بازي يك 
بيس بال است، يك پوكر بزرگ است و چوب اين بازي كشور شماست. فكر كردم اين 
حرف الاقل باعث پاسخي از سوي تيمسار قره باغي مي شود و نزد خود فكر مي كردم 
كه او منفجر شده و به من خواهد گفت اشتباه مي كنم. اما چنين اتفاقي نيفتاد. سر جاي 
خود هم چنان نشسته بود و سكوت او باعث مي شد كه در ذهنم گفته هاي خود را تأييد 

كنم«)2(. 
3ـ در يادداشتهاي قبلي هايزر اين نكته به چشم مي خورد كه وي فكر مي كرد اگر 
تهران را ترك كند، زير پاي بختيار را خالي كرده است. از همين رو، خروج او از تهران 
عالمت روشني به خميني براي معرفي دولت مورد توافق بود. چنين بود كه دو روز بعد، 

در روز16بهمن57، خميني بازرگان را به عنوان رئيس دولت موقت معرفي كرد. 
4ـ از آن جا كه محور توافقها و بند و بستهاي خميني در پاريس، بر انتقال آرام قدرت 
از طريق دولت مورد توافق و جلوگيري از هر گونه شورش مسلحانه و تعرض مردم به 
پادگانها بود، خميني هنگام معرفي بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت، با جديت 
هرچه تمامتر، بر اين كه اوضاع بايد كاماًل آرام و تحت كنترل باشد و هيچ حادثه يي رخ 

ندهد، تأكيد نمود. 
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وي در اين هشدار و »تنبه« با صراحت كامل خطاب به ملت گفت: »من بايد يك 
تنبه ديگري هم بدهم و آن اين كه من ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه 
به واسطة واليتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من 
قرار دادم، الزم االتباع است؛ ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست؛ 
اين حكومت مخالفت  با  اتباع كنند. مخالفت  او  از  بايد  يك حكومت شرعي است؛ 
با شرع است؛ قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما 
كه  به كساني  مي دهم  تنبه  من  است.  زياد  بسيار  آن  و جزاي  ما هست  فقه  در  هست، 
اين كه خداي نخواسته يك وقت  يا  بكنند،  اين معني را مي كنند كه كارشكني  تخيل 
قيام بر ضد اين حكومت بكنند. من اعالم مي كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت 
است در فقه اسالم. قيام بر ضد حكومت خدايي، قيام بر ضد خواست خداست. قيام بر 

ضد خدا كفر است«. 
5ـ خميني بعد از معرفي بازرگان بالفاصله با خبرنگاران مصاحبه كرد. در كتاب كوثر 
كه توسط بازماندگان خميني منتشر شده، پاسخهاي خميني به سؤالهاي خبرنگاران بعد 
از معرفي بازرگان به عنوان رئيس دولت موقت، منعكس شده است. جوابهاي خميني 
اگر چه با دجالگري و شيوة به نعل و به ميخ يا ديپلوماسي فريبكارانة آخوندي همراه است، 
ولي به وضوح روشن مي كند كه وي سراپا به بند و بستهاي پشت پرده چشم دوخته و حتي 
قانون اساسي نظام سلطنتي را هم براي انتقال آرام قدرت و نه آن چه در روز 22بهمن 

رخ داد، مي پذيرد. 
يا ارتش  به احتمال تمرد دولت بختيار  لحن جوابهاي خميني را هنگامي كه راجع 
شاه مورد سؤال قرار مي گيرد، با هشدار و »تنبهي« كه راجع به لزوم تبعيت ملت مي دهد 
اولين سؤال  را كرد ولي در  به ملت آن عتاب و خطابها  مقايسه كرد. خطاب  مي توان 
وقتي كه از خميني مي پرسند: »اگر ارتش نپذيرفت چه پيش بيني مي كنيد و چه خواهيد 
كرد؟«، پاسخ مي دهد: »ارتش چنان عملي را نخواهد كرد و اگر چنان چه بكند، اواًل از 
طرف خدا مجازات خواهد شد و ثانيًا در موقع مقتضي جزايي را كه قانون اسالم تعيين 
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كرده است، اجرا مي كنيم و اگر خداي نكرده چنين كردند اعالم مي كنيم«. 
و  با شما  بازرگان  نزديك  به تماس  توجه  »با  كه  است  اين  ازخميني  بعدي   سؤال 
هم چنين با بختيار، تصور مي كنيد واكنش بختيار و ارتش چه باشد؟ بختيار چه موضعي 

خواهد داشت، يا دارد و هم چنين ارتش چه موضعي خواهد داشت يا دارد؟« 
 خميني درپاسخ ابتدا ابراز اطمينان مي كند كه »اگر هر دو عاقل باشند و به مملكت 
عالقه داشته باشند، عكس العمل آنها بايد مثبت باشد« و بعد اضافه مي كند كه »اگر خائن 

باشند و بخواهند به مملكت خيانت كنند اين امرش با خداست«. 
6ـ  واضح است كه اين سؤاالت كاماًل حساب شده تنظيم شده و بخشي ازبند و بستهاي 
درمورد  شخصًا  موقت،  دولت  رئيس  معرفي  با  همزمان  خميني،  تا  است،  پشت پرده 
احتمال تمرد ارتش شاه بگويد: »ارتش چنان عملي را نخواهد كرد« و بعد دوباره راجع 
به ارتش و بختيار اضافه كند كه »اگر هر دو عاقل باشند و به مملكت عالقه داشته باشند، 

عكس العمل آنها بايد مثبت باشد«. 
هم چنين هيچ شكي نيست كه درآن شرايط، احتمال قيام ملت عليه دولت بازرگان 
مطلقًا وجود نداشت، بنابراين تمام عتاب و خطابهاي خميني كه »ملت بايد از او اتباع 
كند، مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است؛ قيام برعليه حكومت شرع جزايش 
و  قيام  به هرگونه  نسبت  واخطار  واقع هشدار  عالم  در  و  ما هست«، در عمل  قانون  در 
شورش مردم براي از هم دريدن ماشين نظامي شاه و رژيمي است كه بالفعل حكومت را 

در دست داشت. 
7ـ اما نكتة مهم درمصاحبة خميني كه دقيقًا در سومين و آخرين سؤال گنجانيده 
شده، پذيرش قانون اساسي رژيم شاه از جانب خميني است. متن سؤال و جواب سوم 

چنين است:
 »س: به نظر شما قانون اساسي 1906 آيا مورد قبول است و مي تواند چارجوبي باشد 

براي دورة انتقالي؟
ج: به جز در موارد بسياري كه به زور وارد قانون اساسي شده است، تازماني كه ملت 



خميني، دجال ضدبشر

225

رأي مخالف به آن نداده است به قوة خود باقي است«)3(. 
جملة استثنا كنندة »به جز در موارد بسياري كه به زور وارد قانون اساسي شده«، در 
مقابل پذيرش اصل قانون اساسي، البته ارزش سياسي و حقوقي ندارد و هيچ كودكي را 
هم نمي فريبد. وانگهي اين نكته كاماًل بديهي است كه دِر قانون اساسي 1906 بر پاشنة 
خميني  استثناي  شامل  هرگز  پاشنه  اين  كه  است  بديهي  و  چرخد  مي  سلطنتي  نظام 
نمي شود. بنا براين قبول چارچوب نظام سلطنتي از جانب خميني در روز 16بهمن 1357، 
خودش گوياي خيلي چيزها درمورد دجاليت كسي است كه رهبري انقالب ضد سلطنتي 

را دزديد. 
8 ـ بايد توجه داشت كه خميني درشرايطي به بندوبستهاي پشت پرده مو به مو عمل 
مي كرد و ملت را هم به رعايت آن فرا مي خواند كه با توجه به اوضاع جوشان و ملتهب 
اضطراري  را در وضعيتي كاماًل  تهران  هايزر  ژنرال  ايران،  به پاخاستة  و  انقالبي  جامعة 
ترك كرده بود. وي جزئيات نحوة ترك تهران را در كتابش نوشته و از جمله نگرانيش 
را از اين كه هواپيمايش در حال خروج از ايران توسط بخشي از پرسنل نيروي هوايي 

هدف قرارگيرد، پنهان نمي كند. 
از ذكر اين جزئيات در مي گذريم و تنها به ذكر وضعيت اضطراري پرواز هايزر از 
فرودگاه مهرآباد اكتفا مي كنيم تا بيشتر روشن شود كسي كه مدعي بود »انقالبي ترين 
مرد جهان است«، در چه شرايطي، اين چنين خط سر به راهي كامل را در برابر قدرت 

مسلط زمانه دنبال مي كرده است. 
و  عادي  ظاهر  و  لباس شخصي  با  روز 14بهمن  در شامگاه  است كه  نوشته  هايزر 
محل  از  محافظانش،  به همراه  بود،  پوشيده  لباسهايش  زير  در  كه  ضدگلوله يي  جليقه 
پايگاه هوايي  به سوي  تا از آن جا  به فرودگاه مهرآباد مي رود  ستاد مشترك ارتش شاه 

اينجرليك تركيه پرواز كند:

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ كوثر، مجموعه سخنرانيهاي خميني، جلد سوم.
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 »سوار هليكوپتر شدم و در هواي مرطوب شب بلند شديم. پانصد پا ارتفاع گرفتيم 
فرود  محل  در  بود.  شده  تاريك  كاماًل  هوا  رسيديم  وقتي  رفتيم.  مهرآباد  به سمت  و 
هليكوپتر، ژنرال آمريكايي مسئول پايگاه هوايي و يك نظامي ايراني را مالقات كردم. 
همة ما پياده در آن هواي مرطوب تاريك به سمت محل پارك هواپيماي سي130 رفتيم. 
وقتي رسيديم من و محافظم از پلكان باال رفته و به كابين خدمة هواپيما داخل شديم. 
كسي پرسيد آيا با توجه به اين كه هوا تاريك شده و پرواز در تاريكي نيز ممنوع شده 

پروازكنيم، گفتم برويم«)4(. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مأموريت مخفي هايزر در تهران ـ خاطرات ژنرال هايزر. 
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سفلگي خميني در استفاده از بازرگان

در گفتار پيشين به معرفي دولت موقت توسط خميني در 16بهمن 57رسيديم. از اين 
پس، يك هفتة تعيين كننده تا 22بهمن باقيست. اما قبل از پرداختن به اين رخدادها، الزم 
با بازرگان كه يكي از برگهاي ننگين دجاليت اوست،  است به چگونگي رفتارخميني 

نگاه كنيم. 
تـاريـخ   در  مـوقـت  دولـت  نـخست وزيـر  بـه عـنوان  بـازرگـان  انتصـاب  حـكـم 
15بهمن57)6ربيع االول99( توسط خميني امضا شد و روز بعد در حضور خبرنگاران 
را  آن  انگليسي  ترجمة  يزدي  ابراهيم  سپس  گرديد.  قرائت  رفسنجاني  هاشمي  توسط 

براي خبرنگاران خارجي خواند. 
خميني دراين حكم خطاب به بازرگان تصريح نمود: »به موجب اعتمادي كه به ايمان 
راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعي كه از سوابقتان از مبارزات اسالمي و ملي 
دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مأمور 

تشكيل دولت موقت مي نمايم«)1(. 
در اين مراسم، خميني هم چنين دولت بازرگان را »حكومت خدايي« توصيف كرد 
و بعد هم اسم دولت بازرگان را »دولت امام زمان« گذاشت و خواستار حمايت همة 

مردم از بازرگان و دولت وي شد. 
اما يكسال هم طول نكشيد كه خميني همين بازرگان و دولت او را با به راه انداختن 
در  خيمه شب بازي  اين  كرد.  به استعفا  وادار  و  لجن مال  گروگانگيري،  خيمه شب بازي 
آبان سال58، با ميدانداري باند موسوم به  »خط امام« كه سركردگي آنها را در آن زمان 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ كوثر جلد سوم صفحه 150



خميني، دجال ضدبشر

230

آخوند موسوي خوئينيها برعهده داشت و حاال حول آخوند خاتمي جمع شده اند، انجام 
شد. 

به اين ترتيب، خميني وقتي به بازرگان احتياج داشت، او را به عرش برد و هنگامي كه 
استفاده اش را از او كرد و بر خرمراد سوار شد، در منتهاي بي پرنسيپي او را به زير كشيد 

و سكة يك پول نمود. 
براي  پشت پرده  بندوبستهاي  سرگرم  سال57  دوم  نيمة  از  خميني  گفتيم،  چنان كه 
همواركردن راه رسيدن به قدرت و فراهم كردن زمينة ورود صحيح وسالم خود به تهران 

بود و درهمين راستا در 30مهر57 در پاريس با بازرگان مالقات كرد. 
از آن جا كه خميني پيشاپيش زدوبندهاي مربوطه را به وسيلة امثال يزدي شروع كرده 
 بود، دراين مالقات، بازرگان تا حدودي غافلگير شد و نتيجه گيريش از حرفهاي خميني 
اين بود كه »ايشان از ما فقط براي مرحلة بعد از انقالب كه تشكيل دولت و مجلسين و 
ادارة مملكت است مي خواهند استفاده نمايند و نسبت به مرحلة ماقبل، خيالشان راحت 

و برنامه معين است«. 
علت »راحتي خيال« خميني و چارچوب »برنامة معين«، با نقل جزئيات اين مالقات، 
كه در  آن غير از بازرگان و خميني فقط ابراهيم يزدي حضورداشت، روشنتر مي شود. 
به بازرگان  ايران،  تحوالت  قبال  در  آمريكا  واكنش  درمورد  خميني  كه  مخصوصًا 
مي گويد: »چون ما حرف حق مي زنيم، آمريكا مخالفت نخواهد داشت، ما نمي گوييم 
بازار  در  كه خودمان  عادالنه يي  به قيمت  ولي  مي فروشيم  نمي فروشيم،  به آنها  را  نفت 
آزاد مشتريها تعيين نماييم و بعد هم از آنها به جاي اسلحه، ماشينهاي كشاورزي خواهيم 

خريد«. 
 بازرگان در مورد مالقاتش با خميني در نوفل لوشاتو، هم چنين مي گويد: »در خانة 
مذاكره  و  مالقات  بود،  مشرق  به طرف  مشرف  قدري  و  آن طرف كوچه  كه  اندروني 

به عمل آمد جلسة سه نفري قريب يك ساعت ونيم طول كشيد…
و  برد  ماتم  مديريت،  و  سياست  بديهي  به مسائل  ايشان  بي اعتنايي  و  ازخونسردي 
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دنبال كردن بحث در اين زمينه را بي فايده ديدم…
به ايران  انجام شده و حل شده دانسته، گفتند: شاه كه رفت و  اين كه قضايا را  مثل 
آمدم، مردم نمايندگان مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهم كرد، منتهي چون كسي را 
نمي شناسم از شما مي خواهم افرادي را كه مسلمان و مطلع و مورد  اعتماد باشند، عالوه 
بر خودتان و دكتريزدي معرفي كنيد كه مشاورين من باشند و آنها بگويند چه كسي 
البته  نمايم.  پيشنهاد  به مردم  نامزد  به عنوان  من  تا  است،  نمايندگي مجلس خوب  براي 
مردم آزاد خواهند بود رأيي را كه مايل باشند بدهند. وزرا هم، آن هيأت در نظر بگيرند 
كه من پيشنهاد نمايم. كافي است كه اين وزرا مسلمان و درستكار باشند. اصرار ندارم، 

حتي ممكن است از وزراي سابق كه خيانت نكرده اند، باشند. 
احساس من )و شايد دكتر يزدي( اين بود كه ايشان از ما فقط براي مرحلة بعد از 
انقالب كه تشكيل دولت و مجلسين و ادارة مملكت است مي خواهند استفاده نمايند و 

نسبت به مرحلة ماقبل، خيالشان راحت و برنامه معين است. 
گفتم چشم، با آقاي دكتريزدي مي نشينيم و صورتي تهيه كرده خدمتتان مي دهيم. 

دستة  طرفدار  من  كه  بگويند  نمي خواهم  نباشد،  خودتان  از  تنها  كردند  سفارش   
خاصي هستم. 

وحدت  و  همكاري  اهل  بوده،  همين طور  هميشه  ما  روية  و  نظر  البته؛  گفتم:   
هستيم«)2(.

از  خميني  كه  مشخصي  تصوير  و  آمده  به عمل  بندوبستها  از  بسياري  كه  پيداست 
چگونگي انتقال قدرت به بازرگان مي دهد، از توافق بر سر خروج شاه، آمدن خميني به 
ايران، حفظ چارچوب نظام قبلي و انتخابات و »مجلسين« آن و حتي استفاده از وزيران 
شاه در دولت آينده، حكايت مي كند. واگذاري مأموريت تهية ليست به بازرگان هم، 

به خوبي نشان مي دهد كه نقش او، نخست وزيري است. 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ـ خاطرات مهندس بازرگان جلد دوم صفحه 257



خميني، دجال ضدبشر

232

جالب است كه خميني به بازرگان سفارش مي كند كه كانديداهاي وزارت در دولت 
آينده، فقط از گروه خود بازرگان نباشند. بقية حرفهاي خميني در همين مالقات، روشن 
مي كند كه منظورش از اين سفارش اين است كه اواًل به جانبداري از گروهي خاص 

متهم نشود و ثانيًا در دولت آينده جاي الزم حتي براي »وزراي سابق« هم باقي بماند. 
درمورد  خميني  حكم  در  به نوعي  كه  را   سفارش  اين  خميني،  بازماندگان  اما   
نخست وزيري بازرگان هم ذكر شده 180درجه معكوس جلوه داده و براي رفع ورجوع 
رفتار متناقض خميني، نتيجه گيري مي كنند كه او از اول به بازرگان اعتماد نداشته است. 
از اين رو، با تأكيد خاص بر روي »هوشياري«! خميني مي نويسند: »امام خميني در حكم 
خويش هوشيارانه آورده  بودند: جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي 

گروهي خاص مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم…«)3(. 
شخص خميني هم براي رفع ورجوع تناقض رفتارش با بازرگان، تالش كرده است 
تا تقصير را به گردن ديگران بيندازد وخودش را بركنار قلمداد كند. ازاين رو دريكي 
ازپيامهايش در سال67، با رندي مي گويد: »من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقالب 
اسالمي، هم چون گذشته اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول انقالب در سپردن 
پستها و امور مهمة كشور به گروهي كه عقيدة خالص و واقعي به اسالم ناب محمدي 
نداشته اند، اشتباهي بوده  است كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نمي رود . گرچه در 
تأييد  و  صالحديد  با  ولي  نبودم  آنان  كار آمدن  به روي  مايل  من شخصًا  هم  آن موقع 

دوستان قبول نمودم«)4(.
اما اين ترفند نمي تواند دوگانگي و دودوزه بازي خميني را رفع و رجوع كند، زيرا 
او در همان مراسمي كه بازرگان را به عنوان نخست وزير معرفي مي كرد و دولتش را 
»حكومت خدايي« مي خواند، بر شناخت چندين سالة شخص خودش از بازرگان تأكيد 
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نمود و گفت: »چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان را سالهاي طوالني است از 
نزديك مي شناسم و يك مردي است صالح، متدين، عقيده مند به ديانت و امين و ملي 
و بدون گرايش به يك شيئي كه برخالف مقررات شرعي است، من ايشان را معرفي 

مي كنم كه ايشان رئيس دولت باشند«)5(. 
برادر مجاهد مسعود  رجوي كه خود در اوج هيستري طرفداري از خميني و برخالف 
و  تهران، مخالفت صريح  دانشگاه  باد قدرت، در سخنرانيش در 4اسفند57 در  سمت 
در  اعالم كرد،  دولت جديد  و  دربرابر حاكميت خميني  را  مجاهدين  قاطع  مرزبندي 
عين حال، در همان دوران مبارزة سياسي و قبل از 30خرداد، بر »سفلگي و فرومايگي« 
خميني در حق بازرگان انگشت گذاشت و تأكيد كرد كه چنين رفتاري هرگز »در شأن 

انقالبيون و مسلمانان واقعي نيست«. 
برادر مجاهد مسعود رجوي در مصاحبه هايش با نشرية مجاهد در زمستان سال59، 
در پاسخ به سؤالي در مورد بازرگان، درحالي كه به جاي اسم شخص خميني، اسم حزب 

منفورش)حزب جمهوري( را به كار مي برد، گفت: 
 »مجاهدين كه حزب جمهوري نيستند كه يك روز وقتي به كسي احتياج داشتند، او 
را در موضع »دولت امام زمان« مورد تمجيد قرار بدهند )و ترا خدا ببينيد كه آيا از اين 
بيشتر مي توان كسي را باال برد، و آيا اين تمجيدي نيست كه بر سر به كار بردن آن دست 
و دل هر مسلماني بايد بلرزد؟( و هر كسي را هم كه به انقالبي نبودن اين دولت اعتراض 
كند، في الفور زنديق و منافق بدانند. ولي بعد كه رفع احتياج شد، براي از دور خارج 

كردن اين فرد هر بد و بيراهي را نثارش كنند. 
خير، اينطور سفلگيها و فرومايگيها در شأن انقالبيون و مسلمانان واقعي نيست. بنابراين 
ما چه در فرداي انقالب كه عليه مهندس موضع گرفتيم و چه وقتي در سرمقالة »مجاهد« 
ياد  سالهاي42ـ39  در  او  ملي  و  مثبت  نقشهاي  و  بازرگان  مهندس  از خدمات گذشتة 
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كرديم )كه البته در آن بحبوحة هجوم عمومي به مهندس، اين هم شهامت مي خواست(، 
مبادا  كه  مي كرديم،  پيروي  قرآن«  و  اسالم  »اخالق  انقالبي  اصل  يك  از  حقيقت  در 
ما  مختلف  مراحل  در  ضعفشان  و  به قدرت  توجه  با  افراد  به  نسبت  دشمني  و  دوستي 
را از جادة عدالت نسبت به آنها، خارج سازد. و از نظر ما، نه معرفي مهندس به عنوان 
يك نخست وزير انقالبي كه بتواند نيازهاي رهبري كنندة انقالب ايران را پاسخگو باشد 

عادالنه بود، و نه لجن مال كردن شخصيت او و ارزشها و خدمات مثبتش…«)6(
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راهي كه خميني براي رسيدن به قدرت دنبال مي كرد

طريق  از  كه  بود  اين  به دنبال  پاريس،  در  پشت پرده  زدوبندهاي  شروع  با  خميني 
مذاكره وتوافق با سران ارتش شاه و دولت آمريكا به قدرت برسد و اين زد و بندها را از 

طريق اياديش درتهران با سفارت آمريكا هماهنگ مي كرد. 
نتايج  بودن  يكسان  كتابش،  در  تهران،  در  آمريكا  سفير  سوليوان،  اين زمينه  در 
قرار  تأكيد  مورد  آورده  بود«  به دست  تهران  در  كه  »نتايجي  با  را  پاريس  گفتگوهاي 
انقالب،  از  بعد  دولت  »نخستين  كه  مي كند  »پيش بيني«  وي  اساس  همين  بر  مي دهد. 

به رياست مهدي بازرگان« تشكيل خواهد شد. 
از معرفي نخست وزير دولت موقت در روز 16بهمن57،   ، بازماندگان خميني هم 
از آن جا كه  ياد مي كنند و  پيش بيني شده و تصميم گرفته شده  به عنوان يك موضوع 
اين مانور جاي تعيين كننده يي در خط مشي خميني داشت، به رغم خصومتي كه بعدها 
با بازرگان پيدا كردند، هم چنان معرفي او به عنوان نخست وزير را »مهمترين حادثة طي 

ماههاي آخر سال57« توصيف مي كنند:
 »امام تصميم داشت به محض ورود به ايران برنامه هاي مرحله  يي تشكيل دولت اسالمي 
را آغاز نمايد. چهار روز پس از بازگشت به ايران، حضرت امام خميني، نخست وزير 
آخر  ماههاي  حادثة طي  مهمترين  و  نمود  معرفي  و  منصوب  را  انقالب  موقت  دولت 

سال57 را رقم زد«)1(. 
فايدة بازرگان براي خميني، ارتباط و تفاهم با بختيار و سران ارتش شاه و مستشاران 
بوروكراسي  مي زد كه ساختار  دور  اين محور  بر  اساسي  توافق  و  بود  آنها  آمريكايي 
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دولتي و ارتش شاه دست نخورده باقي بماند و از وقوع قيام وانقالب مردمي جلوگيري 
شود. 

ارتباطات خميني با آمريكا، البته صرفًا ازطريق بازرگان نبود. قره باغي، رئيس ستاد 
ارتش شاه، در خاطراتش نوشته  است كه بعد از معرفي بازرگان به عنوان نخست وزير، 

سيا از يكي از فرماندهان ارشد رژيم شاه خواستار مالقات با شخص خميني شد. 
در  شاه  ارتش  ارشد  فرماندهان  جلسات  از  يكي  گزارش  نقل  با  قره باغي  ارتشبد 

روزهاي پاياني اين رژيم، مي نويسد: 
 »دراولين جلسه بعد از انتصاب آقاي بازرگان به نخست وزيري … سپهبد بدره اي 
اظهار داشت "امروز صبح رئيس سيا درايران آمده بود به دفترم وبه من پيشنهاد مي كرد كه 

خوب است آقاي خميني را مالقات بكنيد"! 
سؤال كردم مگر آشنايي قبلي داشتيد؟جواب داد: "بلي درگذشته تماسهايي داشتم 

و گاهي هم مالقات مي كردم". 
در  كه  وگذاشتم  نگفتم  چيزي  "من  كرد:  اظهار  داديد؟  نمودم چه جواب  سؤال   

اين جا مطرح كنم تا ببينم چه بكنم"؟ 
سپهبد ربيعي اظهار كرد: "بلي صحيح است، ايشان اين عقيده را دارد و از اين حرفها 

مي زند"!« )2(.
نيروي زميني ارتش شاه، يك  از طريق فرماندة  ايران  اين ترتيب رئيس سيا در  به 
به خميني،  نزديك  آخوندهاي  مي كرد.  پيگيري  خميني  با شخص  را  جداگانه  ارتباط 

مانند بهشتي، موسوي اردبيلي هم البته تماسهاي خود را داشته اند. 
بازرگان خود تصريح كرده  است كه از برخي از توافقهاي خميني با آمريكاييها، 
و  قيام  وقوع  از  ممانعت  بر  مبني  توافق  كلي  چارچوب  درباره  و  نبوده  مطلع  مستقيمًا 

انقالب نيز، چنين مي گويد: 
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 »قول وقرار به ترتيبي بود كه از طرف تيمسار مقدم داده شده بود ويك طرف قضيه هم، 
كه آن را مستقيما اطالع ندارم، يك طرف قضيه هم خود آمريكاييها بودند كه آنها هم 
مي خواستند ارتش در اين جريان بركنار باشد و اين جريان انقالب ايران بدون خونريزي و 
بدون فاجعه و اينها صورت بگيرد. ما هم خوب همين را مي خواستيم، كه اواًل آنها ممانعتي 
از مردم نشود، و  از اجتماعات و تظاهرات مردم نكنند، خونريزي  با تانك  بامسلسل و 

بعدهم اين با حداقل آشوب وآشفتگي و خون و خرابي صورت گيرد«)3(. 
در همين جهت بود كه خميني در روز 16بهمن هم زمان با معرفي بازرگان، قانون 
اساسي رژيم شاه را براي دورة انتقالي در اساس پذيرفت و بعد از معرفي دولت بازرگان 

تأكيد نمود كه حمايت از بازرگان حتمًا بايد »آرام« صورت گيرد:
 »من بعد از تشكر از ملت ايران كه در اين مدت طوالني رنج و زحمت بردند و با 
دادن خون خودشان براي اسالم خدمت كردند، مطلبي هست كه مي خواهم به عرض 
ملت برسانم. و آن اين است كه نظر خودشان را در بارة دولت آقاي مهندس بازرگان 
تظاهرات  هم  مطبوعات  به وسيلة  هم  كنند  اعالم  است،  اسالمي  و  شرعي  دولت  كه 
»آرام«]امام به روي كلمة »آرام« تأكيد كردند[ در شهرها و دهات و هر جا كه مسلمان 
هست، نظر خودشان را راجع به دولت اسالمي آقاي مهندس بازرگان اظهار كنند«)4(. 
 دو روز قبل نيز )14بهمن( تصريح كرده بود كه با باالترين سركردگان ارتش شاه 

ارتباط دارد. اين امر عينا دركتاب كوثرنيز ثبت است :
 »امام خميني درمصاحبة )14بهمن57( با خبرنگاران خارجي، درپاسخ به اين سؤال 
كه آيا با رهبران ارتش درتماس بوده است يا خير؟ فرمودند "تماس في الجمله بوده است 

واگرمقتضي بدانيم بازهم تماس حاصل مي كنيم"«)5(. 
آخرين مالقات بازرگان كه طرف صحبت خميني با سران ارتش شاه بود، در بعد 

پانويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ انقالب ايران به روايت راديو بي.بي.سي ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوي 

4ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني، جلد سوم، صفحة 149 و 150
5ـ روزنامة اطالعات 14بهمن57 
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اين مالقات چنين  دربارة  آنها،  رابطين  از  يكي  از ظهر روز 22بهمن صورت گرفت. 
مي گويد: 

 »آن روز قرار بود كه اين آقايان ناهار  به منزل من بيايند. آقاي نخست وزير)بختيار( 
رفتند  بيايند.  مستقيمًا  نخست وزيري  از  بود  قرار  بختيار  دكترعباسقلي  آقاي  همراه 
از آن جا  پياده شدند.  اقدسيه  تأخير سوار هليكوپتر شدند و در  با   ، افسري  به دانشكدة 
با يك اتومبيل پيكان به محل اختفايي كه قباًل پيش بيني شده  بود، رهسپار شدند. براي 
اين كه وقتي با من از اقدسيه صحبت كردند به هر دو اين آقايان عرض كردم كه درمنزل 
از  دور  و  نيست  امكانپذير  به آن جا  آقايان  اين  آمدن  است،  جمعيت  است.  شلوغ  من 
هرنوع احتياط است. به همين جهت اين آقايان رفتند به مخفيگاه. همان موقع من به تيمسار 
قره باغي تلفن كردم و گفتم شما با همراهان خودتان با لباس نظامي به منزل من نياييد، 
چون شناخته خواهيد شد و ممكن است خطر متوجه شما بشود. تيمسار قره باغي به همراه 
سپهبد ناصر مقدم وگارد سيويل اين آقايان با اتومبيل به منزل من آمدند و قبل از اين 
اميرانتظام  عباس  مهندس  و  سحابي  يداهلل  دكتر  همراه  بازرگان،  مهندس  آقاي  آقايان 
خيابان  به آن  شهر  جمعيت  از  عده يي  آقايان،  نفر  سه  اين  همراه  آمدند.  من  به منزل 
سلطنت آباد ريختند و خوب به ياد دارم كه آقاي يداهلل سحابي به تقاضاي آقاي مهندس 
بلندگويي در دست گرفتند، از جمعيت خواهش كردند  بازرگان چهارپايه گذاشتند، 
متفرق بشوند و اين اصطالح را به كار بردند كه آقا امروز سرنوشت اين مبارزات است 
و اين خانه هم جلسه مهمي در آن هست. خواهش مي كنم از حول وحوش اين خانه 
دور شويد براي آن كه كساني كه مي خواهند در اين جلسه شركت بكنند، بتوانند راه پيدا 

بكنند به اين خانه…«)6(
آن روز)22بهمن 57( بختيار در جلسه مالقات حاضر نمي شود و ترجيح مي دهد از 
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مخفيگاه خود خارج نشود. رابط او و بازرگان درادامة خاطراتش در اين باره مي گويد:
 »در هيچ نوع مذاكرات قبلي يا آن روز، مطلقًا اين آقايان خصمانه با هم صحبت 
كه  بختيار  شاپور  بود:  كرده  افول  اقبالش  ستارة  يكي  دوست…  دو  مثل  نمي كردند. 
حكومتش سقوط كرد. يكي مهندس بازرگان كه بعد از 30سال مبارزه ، ستارة اقبالش 

آن روز درخشيد و فردا صبح به مسند نخست وزيري مي رفت«)7(.
اقبالش« طلوع كرده  در مورد بازرگان، واقعيت اين نيست كه در 22بهمن »ستارة 

باشد. 
در  انگليس  نفت  شركت  از  خلع يد  براي  و  مصدق  دست  از  مأموريت  قبول  اگر 
او  به  دجال  خميني  كه  مأموريتي  كرد،  افتخار  قرين  و  نامدار  را  بازرگان  سال1329، 
سپرد، بازرگان را در ابتداي راهي قرار داد كه يكسال بعد سقوط از نخست وزيري و 
لجن مال شدن به دست خود خميني را در تقدير داشت و در قدمهاي بعد هم بازرگان را 
در وضعيتي قرار داد كه خود بازرگان، با صراحت هميشگيش، آن را »حيات خفيف و 

خائنانه« توصيف كرده است. 
بود؛  خميني  مي نشست،  قدرت  مسند  بر  22بهمن  فرداي  از  كه  آن كس  واقع،  در 
كسي كه ماسك انقالبي نمايي بر چهره زده بود، اما سرسوزني عنصر انقالبي و ميهني 
در وجودش نبود؛ كسي كه با موذيگري سررشتة همين مالقاتها را هم در دست داشت 

و براي رسيدن به قدرت به همين مسير چشم دوخته  بود. 
 آن چه در كتاب كوثر پيرامون رخدادهاي20 تا 22بهمن يعني رخدادهاي 48ساعت 
قبل از وقوع انقالب نوشته شده  است، به وضوح نشان مي دهد كه خميني هرگز خواستار 
انقالب و آن چه در روزهاي 21 و 22بهمن درتهران و ديگر شهرهاي كشور رخ داد، 

نبود. 
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به نوشتة كتاب كوثر، خميني در شامگاه روز 19بهمن به زيارت شاه عبدالعظيم رفت. 
اين كتاب درمورد روزهاي 21 و 22بهمن درمورد خميني حرفي براي زدن ندارد، اما در 
عبارت كوتاهي راجع به روز 20بهمن، تالش خميني براي جلب توافق سران ارتش شاه 

را عمدًا در البه الي جمالتي راجع به وضعيت آب وهوا بازگو مي كند:
از  برخي  در  مي گذراند.  را  آرامي  روز  تهران،  بيستم بهمن ماه1357،  جمعه  »روز   
نقاط شهر، كاميونهاي ارتشي توقف كرده اند. چند درجه دار و سرباز، اطراف كاميونها 
مهربانانه   آنها  با  مردم  رفتار  ديد.  مي توان  چهره شان  در  را  خستگي  آثار  ايستاده اند. 

است. 
چند  روزي است كه شخصتيهاي برجستة انقالب از جمله مهدي بازرگان، نخست وزير 
منتخب امام، به مذاكرات خود با سران ارتش ادامه مي دهند. گزارش اين ديدارها به طور 

مرتب به استحضار امام مي رسد و رهنمودهاي الزم از ايشان گرفته مي شود«)8(. 
راهي كه خميني براي رسيدن به قدرت دنبال مي كرد، با راهي كه مردم در 22بهمن 

پيمودند، سراپا متفاوت و متضاد بود. 
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 8 ـ كوثر، مجموعة سخــنرانيهاي خميني جلد سوم، صفحة 308
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قيام مردمي براي سرنگوني رژيم شاه، آغاز مي شود 
 

از بعدازظهر روز شنبه 21بهمن، اوضاع از كنترل حكومت نظامي خارج شده  است. 
در حالي كه خيزش مردمي براي سرنگوني رژيم شاه آغاز شده، خميني كاماًل پشت سر 

حوادث قرار گرفته و اثري از او در صحنه نيست. 
 آخوندها با ترفندهاي رسوا مي كوشند اين حفرة بزرگ را بپوشانند. از اين رو، در 
كتاب كوثر حوادث روزهاي 21 تا 25بهمن را در چند صفحه با هم مخلوط كرده اند 
مي ورزند.  دقيق خود داري  نشاني  ذكر  از  22 بهمن  و   21 روزهاي  خبرهاي  نقل  در  و 
هم چنين براي خالي نبودن عريضه، يك عبارت منسوب به خميني مبني بر ناديده گرفتن 
مقررات منع عبور ومرور در تهران را چند بار تكرار و آن را »فرمان قاطع« و معجزه و 

الهام غيبي توصيف مي كنند:
 »در ساعت 3/45بعدازظهر 21بهمن1357 برنامه هاي عادي راديو تهران ناگهان قطع 
مي شود و اطالعية شمارة 40 فرماندار نظامي تهران خوانده مي شود كه اعالم داشت ساعات 
منع عبور و مرور تغيير يافته است و از  4/5بعدازظهر آغاز شده و تا ساعت 5بامداد ادامه 
كه  مي خواهد  مردم  از  و  قبلي  اعالم شدة  ساعات  از  طوالنيتر  يعني 7/5ساعت  مي يابد. 
به سرعت به منازل خود بازگردند. اعالميه از واقعه  يي شوم خبر مي داد. دقايقي چند پس از 
آن اطالعية امام در سراسر تهران پخش مي شود و فرمان مي دهد كه مردم به دستور فرماندار 
نظامي اعتنا نكنند و از دشمنان كمترين هراسي به خود راه ندهند. فرمان قاطع رهبر انقالب 
كه خود بعدها فرمود برق الهامي، آن را در دل وي افكند ـ از وقوع حادثه يي مانع مي گردد 

كه اگر روي مي داد سرانجامي سخت ناگوار براي انقالب در پي داشت«)1(. 
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 افزايش حكومت نظامي در ساعات شلوغ بعدازظهر، يك اقدام ابلهانه و محكوم 
به شكست از سوي پسمانده هاي شاه كه قافيه را درمقابل مردم به پاخاسته و تهاجمات 
»فرمان قاطع  نبود و گزافه گويي درمورد  بيش  باخته  بودند  به كلي  فرزندان مسلح آنها 

رهبر انقالب«، بيشتر چنتة خالي آخوندهاي عقب مانده را نشان مي دهد. 
ژنرال هايزر كه از مقر خود در آلمان حوادث ايران را دنبال مي كرد، در اين باره 
مي گويد »بديهي بود كه اين ساعت حكومت نظامي نمي تواند رعايت شود«. هايزر كه 
به درگيري  واگذار كرده  بود،  ژنرال گاست  به جانشين خود  را  شاه  رژيم  ارتش  امور 
شامگاه 20بهمن در پادگان دوشان تپه اشاره مي كند و در گزارش روز 21بهمن خود 
مي نويسد: »ساعت 8صبح جنگ دوباره از سرگرفته مي شود. گروهي كه گفته مي شد 
اعضاي نيروي هوايي شاهنشاهي بودند به اسلحه خانه حمله  كرده و حدود دو هزار تفنگ 
و مقادير زيادي مهمات از آن جا خارج ساخته آن را به سرعت توزيع مي كنند. برخي از 
تفنگها را به آن سوي نرده هاي پايگاه برده به مردم مي دادند. تيراندازي تا بعدازظهر ادامه 
يافت. اما حدود ساعت 4بعدازظهر اوضاع آرام شد. اين غائله باعث شد كه دولت بختيار 
اعالم كند كه ساعت جديد حكومت نظامي تهران از ساعت 4/30دقيقه بعدازظهر الي 
5صبح مي باشد. حادثة بسيار بدي بود كه مقدار زيادي كشته و مجروح داشت. به عالوه 

بديهي بود كه اين ساعت حكومت نظامي نمي تواند رعايت شود«)2(. 
 قره باغي رئيس ستاد ارتش شاه كه در شامگاه همين روز)21بهمن( با هليكوپتر از 
دانشكدة افسري به محل ستاد بزرگ ارتشتاران مي رفت، مشاهداتش را از اوضاع تهران 

چنين نقل مي كند:
به هليكوپتر  مرا  و  آمده،  نزديك  ربيعي  سپهبد  به هليكوپتر  سوارشدن  هنگام  »در   
خود دعوت كرد. و اصرار نمود تا مرا همراه خودش به ستاد بزرگ ببرد. سؤال كردم 
چرا؟ جواب داد شب است و چون خودم خلباني مي كنم مطمئن ترم. وقتي هليكوپتر از 
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محوطة دانشكدة افسري بلند شد، خيابانها پر از جمعيت بود. تقريبًا در اغلب چارراهها و 
خيابانها آتش روشن كرده بودند. شهر مملو از دود و آتش بود و هر كجا روشنايي بود، 
دستجات تظاهر كننده ديده مي شدند كه بدون توجه به ساعت منع عبور و مرور حكومت 
نظامي، در خيابانها مشغول حركت بودند. در بعضي نقاط الستيكهاي اتومبيل بود. بعد از 
رسيدن به ستاد، سپهبد ربيعي اظهار كرد كه موقع رفتن به نخست وزيري، به هليكوپتري 
كه من سوار بودم تيراندازي شده و دو گلوله به آن اصابت نموده است. ضمنًا اين مرتبة 

دوم بود كه در چند روز آخر به هليكوپتر من گلوله اصابت مي كرد«)3(. 
به زير  براي  و  به هيچ گرفتند  را  نظامي  مقررات حكومت  مردم  21بهمن  شنبه  روز 
تا  لحظات آخر، درپي كنار آمدن  اما،  برداشتند. خميني  كشيدن كامل رژيم شاه خيز 
افزايش ساعات  ازاعالم  موضع گيري خميني پس  بود. كتاب كوثر  معامله  با طرفهاي 

حكومت نظامي را چنين نقل كرده است:
 »امام خميني لحظاتي پس از اعالم افزايش ساعات حكومت نظامي از طريق راديو 
به مردم  مأمورين  به حملة  اشاره  با  به ملت  پيامي مهم خطاب  نظاميان، طي  اشغال  تحت 

بي دفاع در گرگان و گنبد و حملة گارد به پرسنل انقالبي نيروي هوايي، هشدار داد:
و  نگهدارند  باز  ما  در كشور  را  اجانب  مي خواهند دست  برادركشي  اين  با  "اينان 
چپاولگران را به موضع خود برگردانند، با آن كه من هنوز دستور جهاد مقدس نداده ام 
قانون عمل شود،  تا مسالمت حفظ و قضايا موافق آراي ملت و موازين و  مايلم  ونيز 
ليكن نمي توانم تحمل اين وحشيگريها را بكنم و اخطار مي كنم كه اگر دست از اين 
برادر كشي برندارند و لشگر گارد به محل خودش برنگردد و از طرف مقامات ارتشي از 
اين تعديات جلوگيري نشود، تصميم آخر خود را به اميد خدا مي گيرم و مسئوليت آن با 
متجاسرين و متجاوزين است. من از مردم شجاع تهران مي خواهم در صورتي كه قواي 
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3ـ اعترافات ژنرال  ـ خاطرات ارتشبد عباس قره7باغي)مردادـ بهمن 57(. صفحة 329 و330، چاپ پنجم 

1365ـ تهران.
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متجاوز عقب نشيني كردند، با حفظ آمادگي و هشياري از خدعة دشمن، آرامش و نظم 
را حفظ كنند ولي مجهز و مهيا براي دفاع از اسالم و نواميس مسلمين باشند"« )4(. 

اين موضعگيري خميني پس از افزايش ساعات حكومت نظامي در بعدازظهر روز 
21بهمن، براي دعاوي پسمانده هاي او كه سعي دارند شورش مردم درمقابل حكومت 

نظامي رژيم شاه را مرهون خميني قلمداد كنند، اعتباري باقي نمي گذارد، زيرا:
اواًلـ در موضعگيري خميني، حتي اشاره يي هم به رعايت نكردن ساعات حكومت 

نظامي وجود ندارد. 
ثانيًاـ خميني تصريح مي كند كه »من هنوز دستور جهاد مقدس نداده ام«! واين درحالي 

است كه نيروهاي مردمي و انقالبي به طور مسلحانه بر ديكتاتوري شاه مي تازند. 
براي  است  مايل  كه  مي رساند  مربوطه  به طرفهاي  و  مي كند  تصريح  خميني  ثالثًاـ 

حل وفصل قضايا با »مسالمت« و »طبق موازين و قانون عمل شود«. 
رابعًاـ از لشگرگارد و مقامات ارتش صرفًا خواستار بازگشت به پادگان و جلوگيري 

از تعديات است و به كشتارها و جناياتي كه صورت گرفته اشاره يي نمي كند. 
خميني در عين حال براي حفظ ظاهر و نمايش انقالبيگري، توپ وتشر عوامفريبانه 

مي زند كه اگرچنين وچنان نشود، »تصميم آخر خود را به اميد خدا مي گيرم«! 
از  از رژيم شاه برسرپا بود، خميني مطلقًا  تا آخرين لحظه يي  كه فقط كالبدي  اما 
اتخاذ »تصميم آخر« كه حتي جرأت بيان صريح مضمون آن را هم ندارد، خودداري 
سر  از  نه  بي پايان،  تأمل  و  درنگ  اين  كه  كرده  است  ثابت  خميني  عملكرد  كرد. 
بود. زيرا خميني وقتي  از قدرت مسلط  به خاطر چشم زدن  بلكه صرفًا  مسالمت جويي، 
به قدرت رسيد، به سادگي آب خوردن فرمان حملة مسلحانه به مردم بي پناه كردستان يا 
فتواي كشتار مجاهدين و هدر بودن خون و جان ومال آنها درسراسر ايران را )قبل از 
30خرداد( صادر نمود. هم چنان كه در صدور حكم قتل عام زندانيان سياسي در سال67، 
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4ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني جلد سوم. صفحة 312 و 313
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نه به فكر »مسالمت« افتاد و نه به فكر »موازين و قانون«! 
اگـرچـه كـتاب كوثر تالش كرده است كه با نقل مخلوط و آشفتة وقايع روزهاي 
21 و 22بهمن، مواضع ننگين خميني و غيبت او را ماستمالي كند، ولي خيزش مردمي 
به رغم خواست و مواضع خميني واضح تر از آن است كه قابل پرده پوشي باشد. خميني 
هرگز دستور جهاد و برداشتن سالح نداد، اما كتاب كوثر در نقل رخدادهاي اين دو روز 

به نقل از روزنامة كيهان مي نويسد:
است.  سنگر  خيابان يك  هر  افتاده اند.  به راه  خيابانها  در  گروه گروه  مسلح  مردم  ـ 
جبهة اصلي معلوم نيست. همه جا جبهه است نيروهاي ارتش از شهرها به سوي تهران در 

حركتند، افراد نيروي دريايي به كمك نيروي هوايي شتافتند
ـ بسياري از نقاط تهران در تصرف مردم مسلح است. 

ـ در گرماگرم جنگهاي خونين بين مردم و نيروهاي مسلح، مردم تانكها و هليكوپترها 
را از كار انداختند)5(. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني جلد سوم. صفحة 337





29

خميني، در جستجوي معامله تا آخرين لحظه!





خميني، دجال ضدبشر

253

خميني، در جستجوي معامله تا آخرين لحظه!

شنبه شب 21بهمن، مردم حكومت نظامي را بي اثر كردند و در طلوع روز 22بهمن، 
آفتاب عمر رژيم شاه غروب كرد. 

تنظيم كنندگان كتاب خاطرات بازرگان در اين باره نوشته اند: 
از صبح روز  بود،  بختيار  اختيار دولت  به تأسيسات دولتي كه هنوز در   »…حمله 
22بهمن)11فوريه( آغاز شد. مجاهدين و فداييان به  17قرارگاه پليس در تهران حمله 
كردند. از ظهر آن روز تهران در اختيار نيروهاي وفادار به جنبش اسالمي بود. پايگاههاي 
نظامي باختر تهران و فرودگاه مهرآباد در اختيار انقالبيون قرار گرفت«)1(. »در واقع از 
صبح روز 22بهمن، حتي پيش از اعالم بي طرفي شوراي عالي دفاع، فروپاشي نيروهاي 
پايگاه  با اعالم بي طرفي ارتش،  به طوري كه همزمان  بود.  انتظامي آغاز شده  مسلح و 
هوايي دوشان تپه در شرف سقوط بود. مردم به تأسيسات اسلحه سازي سلطنت آباد حمله 
كرده بودند. يكانهاي ديگر ارتش در حال متالشي شدن بودند، سالحهاي بي شماري 

به دست مردم افتاده  بود و ديگر نگراني در مورد تهديد ارتش وجود نداشت«)2(. 
»بازرگان،  و  خميني  آخوندهاي  نزديكترين  مذاكرات  و  ديدارها  اين همه،  با   
كتاب  به نوشتة  آنها  گزارش  كه  شاه،  رژيم  پسمانده هاي  با  امام«  منتخب  نخست وزير 
گرفته«  ايشان  از  الزم  »رهنمودهاي  و  مي رسيد  امام«  به استحضار  مرتب  »به طور  كوثر 

مي شد، تا بعدازظهر 22بهمن ادامه داشت. 
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1ـ شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدي بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا 

نجاتي، چاپ تهران 1377، صفحة 324
2ـ همان كتاب صفحة 335 و 336 
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مذاكرت  اين  به مضمون  22بهمن  روز  در  خود  دستنوشتة  خاطرات  در  بازرگان 
پرداخته و ضمن اشاره به مالقاتي در خانة قره باغي )ظاهرًا در روز 21بهمن(، مي نويسد: 
كه  داشتيم  ارتش  ستاد  رئيس  قره باغي  تيمسار  با  سحابي  دكتر  به اتفاق  »مالقاتي   
مالقات  اين  رفتيم.  قاسم  امامزاده  زير  مصفاي  و  خلوت  خيابان  در  سازمانيش  به خانة 
از  ارتش  كنار كشاندن  به منظور  و  مقدم  تيمسار  و  او  با خود  سابق  مالقاتهاي  به دنبال 
انقالب  با آقايان شوراي  توافق و مشورت  با  البته  بود و  انقالب  با مردم و  رو در رويي 
بيايند و  انجام مي گيرد و آقاي دكتر بهشتي حرفي نداشت، به شرط آن كه به خانه اش 
او مالقات كننده باشد. كما آن كه ظاهرًا با تيمسار مقدم هم مالقات داشته است. با اين 
تفاوت كه ماها، ]هروقت[ مالقات و مذاكره يي داشتيم، قباًل و بعدًا شوراي انقالب را 
در جريان مي گذاشتيم و با نظر آنها انجام مي داديم، ولي اين آقايان خود را مافوق ما و 

مبراي از اين كارها مي دانستند و چيزي به ما نمي گفتند. 
ارتشيها از دو جا و اسمًا از سه جا، اطاعت و مالحظه داشتند. كه سومي آن، يعني 
نخست وزير دكتر بختيار، صوري بود. اولي شاه، كه فعاًل غايب است و دومي آمريكا 
كه مايل به اين كار بود و به نتيجه رسيده بود كه حفظ شاه غيرممكن ولي حفظ و حيثيت 
ارتش الزم است)البته روي حسابهاي خودشان كه يكي از آنها در انطباق با مسألة ثبات 

و امنيت كشور مي باشد(.
رسيدن ارتشيان و آمريكاييها به اين تمايل و عدولشان از شاه كار آسان فوري نبود 
و به احتمال قوي روابط و مذاكرات قبلي ما با آمريكاييها در فهماندن و قبوالندن نسبي 
انقالب ايران بي اثر نبوده است و از چند ماه قبل اظهار مي كردند كه افسران قسم براي 
قانون اساسي خورده اند و بايد راه قانوني و وجداني جلوي پايشان باز شود. به اين دليل بود 
كه در يك مالقات محرمانه سه جانبه: موسوي اردبيلي، سوليوان و من)ظاهرًا با حضور 
استمپل( به راه حل رفراندوم براي تغييرنظام مملكت رسيده بوديم، با اين اختالف كه او 
مي گفت دولت بختيار رفراندوم كند و ما)مخصوصًا آقاي اردبيلي( مي گفتيم اگر دولت 
اعالم رفراندوم كند مردم به صندوقها نخواهند رفت؛ بهتر است ما دعوت و نظارت كنيم 
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و دولت ترتيبات و تشكيالت آن را در مدارس و مساجد و اماكن بدهد…«)3( 
روشن  شده،  منتشر  خاطراتش  كتاب  در  وي  فوت  از  بعد  كه  بازرگان  دستنوشتة 
در  نه فقط  موسوي اردبيلي  و  بهشتي  يعني  خميني  آخوندهاي  نزديكترين  كه  مي كند 
مالقاتهاي با »ارتشيان و آمريكاييها« فعاالنه شراكت داشتند، بلكه خود آنها مخصوصًا 
بهشتي مالقاتهايي جداگانه ازجمله با »تيمسارمقدم« رئيس ساواك داشته اند كه گزارش 

آنها را به سايرين نمي داده اند. 
شاه  از  آمريكاييها  و  ارتشيان  »عدول«  مي كند  اشاره  بازرگان  كه  ديگري  نكتة 
تا آخرين لحظات دنبال  افرادش  به خميني است و اين كه خميني از طريق نزديكترين 

معامله بود و قرارو مدار نوعي رفراندم به وسيلة دولت بختيار را تنظيم مي كردند. 
مأموريت ژنرال هايزر هم دقيقًا كنترل ارتش شاه و تضمين پيشبرد همين »عدول« 
از شاه به خميني بود. آخوندها سعي مي كنند مأموريت هايزر را وارونه و تالش براي 
كودتاي نظامي قلمداد كنند و خود هايزر هم سعي دارد هاله يي از ابهام را در نوشته هايش 

باقي بگذارد. 
با  خميني  اطرافيان  مالقاتهاي  از  بسياري  در  كه  امير انتظام  عباس  زمينه  اين  در 
آمريكاييان حضور داشته  است، در مصاحبه يي كه در كتاب خاطرات بازرگان چاپ 

شده، مي گويد: 
 »آن وقت كه ژنرال هايزر هم به تهران آمده  بود مأموريت و نقش او مشخص نبود، 

بعدها به مأموريت او پي برديم…
س: ببخشيد چه مأموريتي داشت؟

از  جلوگيري  و  شاه  حضور  بدون  مسلح  نيروهاي  تشويق  و  ارتش  سران  جذب  ـ 
كودتاي نظامي«)4(. 

البته خود هايزر هم سرانجام در يادداشتهايش در روز 21بهمن57، تصريح مي كند 
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3ـ همان كتاب صفحة 347، يادداشتهاي دستنويس مهندس بازرگان. 
4ـ همان كتاب صفحة 332
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كه ژنرال گاست جانشين وي در تهران، با استناد وبا تكيه بر »اصول تدوين شدة قبلي«، 
فرماندهان ارتش شاه را از هرگونه ورود به درگيريها اكيدًا منع مي كرد: 

 »بختيار به تلويزيون رفت و گفت اين بي نظمي را تحمل نمي كند و از ارتش جهت 
خاموش كردن اين درگيريها استفاده خواهد كرد. ژنرال گاست به ارتش گفته بود كه در 
مورد به كارگيري آنها با اين روش احتياط نشان دهند. به آنها توصيه كرده بود كه اصول 
تدوين شدة قبلي را مورد توجه قرار دهند. اگر توده هاي مردم به جان هم بيفتند، بگذاريد 

هر چه مي خواهند بكنند«)5(. 
آخرين جلسة مالقاتهاي پشت پرده در بعدازظهر روز 22بهمن در وضعيتي كه رژيم 
شاه كاماًل دربرابر قيام مردم و فرزندان مسلح آنها درهم شكسته  بود صورت گرفت. وضع 
طوري بود كه بختيار، اصاًل جرأت حضور در جلسة مالقات را نداشت و به خانة مخفي 
»رئيس  با  امام«  منتخب  »نخست وزير  ازجمله  خميني،  فرستادگان  اين رو  از  گريخت. 
ستاد ارتش شاه« و رئيس ساواك، در خانة واسطه يي به نام جفرودي به گفتگو پرداختند. 

ارتشبد قره باغي كه در اين جلسه طرف اصلي مذاكره با  بازرگان بود مي نويسد:
كردند.  تلفن  جفرودي  آقاي  به لويزان،  رفتم  بنده  22بهمن[  4]بعدازظهر  »ساعت   
گفتند كه از تيمسار خواستم كه به عرضتان برسانم كه به داليلي كه شهر شلوغ است هنوز 
آقايان بازرگان و بختيار نتوانسته اند بيايند. شما تأمل بفرماييد هر موقع كه آقايان آمدند 
بياوريد. گفتم بسيار خوب. تقريبًا ساعت  به اطالع تيمسار مي رسانم، شما تشريف  من 
چهار و پنج بود تلفن كرد كه آقايان منتظر تيمسار هستند، تشريف بياوريد. به من گفتند 
كه تيمسار خواهش مي كنم كه با لباس شخصي تشريف بياوريد. گفتم يعني چه به لباس 
من چه مربوط است. گفت استدعا مي كنم به داليلي كه وقتي تشريف آورديد، عرض 
مي كنم، داليل امنيتي. من گوشي را گذاشتم، خيلي ناراحت شدم سپهبد حاتم پهلوي 
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5ـ مأموريت مخفي ژنرال هايزر در تهران خاطرات ژنرال هايزر ترجمة محمد حسين عادلي، چاپ اول 

1365 تهران صفحة451
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من نشسته  بود، گفت كه خوب چه اشكال دارد؟ گفتم يك چنين چيزي مي گويد، با 
لباس شخصي. گفت خوب تيمسار چه اشكال دارد. گفتم من لباس ندارم، گفت خوب 
لباسهاي  و  رفتيم پشت  ما  لباس آوردند  رفتند  بياورند، همان در يك ساعت  بفرستيد 
نظامي را در آورديم و لباس شخصي پوشيديم براي رفتن به آن جا كه اتفاقًا همين لباس 

شخصي يكي از داليلي شد كه تن بنده ماند و من نجات پيدا كردم…«
همين  نيستند  دور  اما  نخير  گفت  نيستند،  نخست وزير]بختيار[  آقاي  مگر  گفتم   
نزديكيها هستند. به علت امنيتي ايشان نتوانسته اند بيايند. گفتم شما به من نگفتيد كه آقاي 
نخست وزير نيستند. گفت هستند همين جا هستند، دور نيستند، ارتباط داريم، تماس داريم، 

همين نزديكيها هستند و االن توافق حاصل مي شود و آقايان منتظر شما هستند …«)6(
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6ـ انقالب ايران به روايت راديو بي.بي.سي، تنظيم از عبدالرضا هوشنگ مهدوي، صفحة 386
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انقالب مردمي، بي اعتنا به خميني
رژيم شاه را سرنگون كرد

 
چنان كه درگفتارگذشته آمد، حوالي ساعت 5بعدازظهر روز يكشنبه 22بهمن1357 
ارتشبد قره باغي، رئيس ستاد مشترك ارتش شاه، و سپهبد مقدم، رئيس ساواك، براي 
گفتگو با بازرگان نخست وزير منصوب خميني وارد خانه يي در شمال تهران مي شوند. 

قرار بود بختيار نيز در اين جلسه شركت كند، ولي او غايب بود. 
قره باغي، داستان اين مالقات را چنين تعريف مي كند: »… ما را هدايت كرد به اتاق 
و وارد اتاق شديم. ديديم هفت هشت نفر نشسته اند آن جا، معرفي كردند كه آقاي دكتر 
مهندس  آقاي  امير انتظام،  آقاي  سحابي،  دكتر  آقاي  بازرگان،  مهندس  آقاي  سياسي، 
خليلي و يك نفر ديگر كه اسمش يادم نيست . اين آقايان نشسته اند، آن جا نشستيم و 
شروع كردند اينها به تحسين از ارتش كه ارتش كار بسيار خوبي كرد و ارتش از اين 
ملت است و ملت از ارتش هست و مي خواهيم كه جنابعالي به ما كمك بفرماييد كه 
امنيت حفظ بشود. گفتم كه امنيت حفظ مي شود به شرط اين كه شما دستور بدهيد يك 
اعالميه يي صادر بشود كه شما را كه خميني نخست وزير كرده، خود خميني يا خود 
شما اعالميه يي صادر بكند كه هيچ كس به سربازخانه ها تجاوز نكند و احترام و حرمت 
را  اين  فورًا  و  چشم  گفت  مي شود.  برقرار  امنيت  خود به خود  بكنند،  حفظ  را  ارتش 
مي گوييم كه اعالميه صادر بشود. بعد آقاي بازرگان گفت كه مي خواستيم از تيمسار 
استفسار كنيم كه از ما پشتيباني مي كنيد، از دولت موقت پشتيباني مي كنيد يا نه؟ گفتم 
فرماندهان  تصميم  و  است  فرماندهان  تمام  تصميم  نيست.  من  تصميم  تصميم  اين  كه 
اعالم بي طرفي است نه پشتيباني از دولت شما. من برخالف تصميم فرماندهان نمي توانم 
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تصميمي بگيرم. بعد بلند شدم و دومرتبه اعالميه را تأكيد كردند و گفتند ما همين االن 
مي گوييم كه اعالميه صادر كنند، خداحافظي كرديم، پاشديم و آمديم«)1(. 

گزارش مذاكرات، هم چنان كه كتاب كوثر نوشته بود، بالفاصله به خميني مي رسد و 
خميني هم به فوريت اطالعية زير را صادر مي كند: »اكنون كه نيروي ارتش عقب نشيني 
و عدم دخالت خودشان را در امور سياسي ابراز و پشتيباني خودشان را از ملت اعالم 
ارتش  نيروي  كه  صورتي  در  مراقبت  كمال  با  شجاع  و  عزيز  شجاع  ملت  كرده اند، 
به پادگانهاي خود رفتند آرامش و نظم را حفظ نمايند. اگر اخاللگران بخواهند فاجعه 
به بار آورند، آنان را به وظيفة شرعي و انسانيشان آگاه گردانند و به سربازخانه ها حمله 
نكنند و اگر خداي نخواسته ارتش باز به ميدان آمد واجب است با تمام نيرو و قدرت 
از خود دفاع نمايند. اين جانب به امراي ارتش اعالم مي كنم كه در صورت جلوگيري 
از تجاوز ارتش و پيوستن آنان به ملت و دولت قانوني ملي اسالمي، ما آنان را از ملت و 

ملت را از آنان مي دانيم. روح اهلل الموسوي الخميني«)2(.
اما در اين هنگام ديگر مردم در ميدان بودند و انقالب، خودش را هم به رژيم شاه 
و هم به خميني )كه هنوز روي كار نيامده براي »اخاللگران« بخوانيد نيروهاي انقالبي 

خط ونشان مي كشيد(، تحميل كرد. 
و  گرفته بودند  را  آخر  تصميم  مردم  آخر،  تصميم  اتخاذ  از  خميني  پرهيز  به رغم 

بي اعتنا به خميني، رژيم شاه را با قيامي مسلحانه سرنگون كردند. 
صبح روز 22بهمن، در جلسة فرماندهان ارتش شاه براي اعالم بي طرفي، قره باغي 
وضع پايتخت را براي آنان چنين تشريح مي كند: »نخست وزير ]بختيار[ به علت تظاهرات 
و اغتشاشات سالروز رويداد سياهكل به وسيلة مجاهدين و فداييان ابتدا ساعت ممنوعيت 
عبور و مرور را در شهر تهران به ساعت 4/30بعدازظهر تغيير داد، سپس ديشب در جلسة 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغي مرداد-بهمن57ـ چاپ تهران 1365صفحة 386

2ـ انقالب ايران به روايت راديو بي. بي. سي. زيرنظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، صفحة 375 تا 378 
چاپ اول زمستان 1372، تهران(. 
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قانون حكومت  مقررات  داد كه  تهران دستور  نظامي  به فرمانداري  ملي  امنيت  شوراي 
داد]كه[  مأموريت  زميني  به نيروي  در شورا  و هم چنين  بگذارد  اجرا  به موقع  را  نظامي 
براي سركوبي مسببين وقايع مركز آموزش دوشان تپه، نيروي هوايي و فرمانداري نظامي 
را تقويت نمايد. فرماندة نيروي زميني تشريح خواهد كرد كه به چه علت موفق به كمك 
به نيروي هوايي و فرمانداري نظامي نگرديد. در مورد وضعيت شهرباني كشور چون سپهبد 
رحيمي را نخست وزير احضار كرده و حضور ندارد، من به اطالع تيمساران مي رسانم كه 
برابر گزارشات رسيده به مركز فرماندهي ستاد، ديروز بعدازظهر پرسنل شهرباني تعدادي 
پاسبانها  از  اشغال گرديده و عده يي  نمودند كه توسط مخالفين  را تخليه  از كالنتريها 

به سربازخانة ونك، مركز آموزش افسري و ژاندارمري پناه برده اند«)3(. 
و  به پاخاسته  مردم  برابر  در  شاه  رژيم  سركوبگر  و  مسلح  قواي  به اين ترتيب، 
ترجيح  برقرار  را  فرار  شاه  نخست وزير  آخرين  بختيار  و  مي ريزند  فرو  سالح بركف 

مي دهد. وي ساعات پاياني حكومتش را چنين تصويرمي كند: 
همة  با  رفتم.  به نخست وزيري  8صبح  ساعت  در  يكشنبه]22بهمن[  روز  »صبح   
بودم. در ساعت  با تعجب در فكر سكوت قره باغي  گرفتاريها و مشغله ها، تمام مدت 
9  و  20دقيقه گفتم به او تلفن كنند. به من اطالع دادند در جلسه يي بسيار مهم است ولي 
بالفاصله بعد از ختم آن با هليكوپتر مي رسد… دقايق مي گذشت و هر لحظه بيشتر به من 
ثابت مي شد كه اين جلسه بايد حقيقتًا فوق العاده مهم بوده باشد. دربارة چه مي توانست 
باالخره  ساعت11  در  است.  راه  در  خطيري  حوادث  كه  كردم  احساس  باشد؟]…[ 
اعالم  را  بي طرفي خود  ارتش  قره باغي مي گويد:  برقرار شد؛  قره باغي  با  تلفني  تماس 
كرده  است. من به او گفتم: حدس زده  بودم! حقيقتًا متشكرم كه باالخره تأييديه آن را 
به من داديد! ارتش متزلزل شده  بود؛ ارتش خيانت كرده  بود… پس از آن كه گوشي 
تلفن را گذاشتم، آرام ماندم، ولي مي دانستم همه چيز از دست رفته  است]…[ گوشي 
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3ـ اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره باغي مردادـ بهمن57ـ چاپ تهران صفحة351، 1365
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تلفن را برداشتم كه از فرستندة راديويي بخواهم متن اعالم بي طرفي ارتش را الاقل تا 
بود تمام كردم. در  مانده  بعد كاري را كه روي ميزم  نكنند و  يكساعت ديگر پخش 
خيابان سروصدا بلند بود. صداي محافظين  كه آنها را دور مي كردند تا به نخست وزيري 
حمله نكنند را مي شنيدم، صداي اصابت فشنگ مسلسلها، بر روي اتاقي كه در آن نشسته 
باشم،  به او داده  به گوش مي رسيد. كسي در دفتر مرا زد و بي آن كه من جوابي  بودم 

دو نفر وارد شدند؛ يك افسر پليس و يك افسر ساواك:
ـ آقاي نخست وزير اوضاع آشفته است…

ـ مي دانم، هر وقت موقع رفتن بود من مي روم…
حوالي ساعت 21/15بعدازظهر از نخست وزيري بيرون آمدم…«)4( 

مردم به پاخاسته و مسلح، كالنتريها، پاسگاههاي ژاندارمري و قرارگاههاي پليس و 
پادگانهاي ارتش را به تصرف در آوردند

الشة تانكها در خيابانهاي تهران اين جا و آن جا، جلب نظر مي كرد، در حالي كه از 
روي آنها دود و آتش برمي خاست، جوانها بر روي آنها باال رفته و شعار مي دادند.

راديو و تلويزيون،  شورا،  و  سنا  مجلسين  سلطنت آباد،  ساواك  اوين،  زندان 
نخست وزيري و شهرباني به تصرف مردم درآمد.

كتاب كوثر كه در بيان حوادث روز 22بهمن حرفي از خميني ندارد، به ناگزير به نقل 
خبرهاي درهم وبرهم تحوالت اكتفا مي كند و سرانجام با اذعان ناگزير به غيبت 4روزة 

خميني وارد روز 26بهمن مي شود و مي نويسد:
 »نخستين سخنراني عمومي امام خميني 4روز پس از 22بهمن ايراد شد و اين در 
مهمترين  به اختصار  بدين جهت  است.  اسالمي  انقالب  تاريخ  از  جديد  دوراني  آغاز 
رخدادهاي چند روز گذشته را مرور مي كنيم و توضيح پيامدهاي هر يك را به مباحث 

بعدي مي سپاريم… 
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4ـ يكرنگي، شاپور بختيار، فصل دهم، صفحات228 تا 233
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ديروز كالنتريهاي3-4-2-5 و 7 شيراز به ترتيب يكي پس از ديگري به دست مردم 
افتاد… ساختمان شهرباني فارس به دست مردم افتاد. در اين برخورد كه مدت 5ساعت 

ادامه داشت، 42نفر كشته شدند و حدود 421نفر مجروح شدند
قائمشهر)شاهي(: پس از تصرف پادگان ژاندارمري شاهي و شهرباني، شهر به دست 

مردم افتاد…
شد…  بيشماري  آتش سوزيهاي  و  ناآرامي  دستخوش  تبريز  ديروز  ظهر  از  تبريز: 
مردم به سوي كالنتريهاي2 و 4 و 6 حمله بردند. ولي مأموران به سوي آنها رگبار مسلسل 
گشودند. تا صبح امروز عدة كشته شدگان 12نفر اعالم شد و بيش از 250نفر مجروح 

شدند. 
همدان: مردم، هنگ ژاندارمري و هم چنين شهرباني را تصرف كردند و 34دستگاه 
تهران  به سوي  كرمانشاه  از  كه  سرباز  3گروهان  ديشب  افتاد،  مردم  به دست  تانك 
مردم  تحويل  را  خود  اسلحة  و  شدند  مردم  تسليم  بهار  سه راهي  در  بود،  حركت  در 

دادند«)5(. 
به اين ترتيب، در توفان قيام خلقي به ستوه آمده، اخگرهاي جنبش مسلحانة انقالبي 
كه سالها پيش بي اعتنا به خميني و به رغم خميني برافروخته شده  بود، ُگر گرفت و رژيم 
خميني  اعالم شدة  و  آشكار  تصميم  برخالف  و  به خميني  بي اعتنا  هم  باز  را  سلطنتي 
سرنگون كرد. اما از نتايج شوم نيم قرن ديكتاتوري پهلوي، يكي هم اين بود كه به خاطر 
نيز به دليل خنجر خيانتي كه جنبش مسلحانه و  قلع وقمع احزاب و فعاليتهاي سياسي و 
بود، يك مرتجع دجال  از فرصت طلبان چپ نما خورده  ايران  سازمان مجاهدين خلق 
ايران را  انقالب مردم  و قرون وسطايي فرصت يافت، در خالء يك رهبري ذيصالح، 

به تاراج برد. 

پانويس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ كوثر، مجموعة سخنرانيهاي خميني، جلد سوم. صفحة 343 تا 345
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يك دهه حكومت خميني
پيام راديو تلويزيوني مسئول شوراي ملي مقاومت

به مناسبت دهمين سالگرد انقالب ضد سلطنتي
)بهمن7631(

به نام خدا
به نام ايران و به نام آزادي

به نام پيشتازان و شهيدان سرفراز
انقالب ضد سلطنتي مردم ايران

هموطنان عزيز، مردم مقاوم ايران، 
10سال از انقالب ضد سلطنتي و يك دهه از حكومت خميني گذشت. ياد بنيانگذاران 
ياد آن همه  ديكتاتوري دست نشاندة سلطنتي،  عليه  انقالبي  مسلحانة  مبارزة  پيشتازان  و 
قيام يكپارچة عمومي  همبستگي و عشق و شور مردمي و ياد آن تظاهرات ميليوني و 

گرامي باد. 
بدون ترديد خميني بزرگترين آفت و بالي تاريخ ايران بوده است. ايلغار او در قياس 
با حملة مغول ابعادي بس بزرگتر دارد. خونريزي، جنون، ويرانگري و افسون او ماوراي 
در  ته نشين شده  لجن  كه  اوباشي  و  رجاله ها  ارتجاعي  تفاله هاي  است.  انساني  تصور 
جامعة ايران را نمايندگي مي كردند، در غياب يك جانشين انقالبي، رهبري يك انقالب 
از  و  آوردند  به چنگ  خود ـ  صورت  ضدتاريخي ترين  در  و  ـ به ناحق  را  مردمي  عظيم 
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روز اول به چماقداري و تيغ كشي پرداختند. آمدند، زدند، بستند، دست و پا و سر و گوش 
و  غارت  و  جنگ  تنور  كردند،  ويران  بلعيدند،  دزديدند،  سوختند.  و  كشتند  بريدند، 
چپاول گشودند، به دار كشيدند و به رگبار بستند. اين است خميني، منفورترين ديكتاتور 
را  ايران  تاريخ  ارتجاعي  شيوخ  و  شاهان  همة  ننگ  يك تنه  كه  معاصر،  خون آشام 
بر دوش مي كشد. و اگر نبود كه در كفة مقابل خميني مقاومتي وجود دارد كه به نوبة 
خود عظيم ترين و عميق ترين مقاومت سراسري و سازمانيافتة تاريخ ميهن ماست، هيچ 
و  استعمار  و  بود  ارتجاع  هم  باز   مي ماند  باقي  آن چه  و  نمي داشت  وجود  اميدي  نور 
انقالب ضد سلطنتي  اين صورت همة رنجها و فديه هاي  فرصت طلبي و ديگر هيچ! در 
نيز بي حاصل مي شد. به كرات گفته ايم كه حكومت خميني آزمايش »بودن« يا »نبودن« 
يا  ماند:  نخواهد  باقي  ميانه  در  ديگر  هيچ چيز  و  هيچ كس  است. آري،  ايراني  و  ايران 
خميني و همانندان او خواهند ماند و تباهي و ظلمت محض، يا هم مقاومت و روشنايي 

و آزادي…
از دست  بيان و توصيف خود را  توانايي  نيز  راستي كه در دوران خميني كلمات 
از  عاري  و  مسخ  خود  مسموم  نََفس  با  را  آنها  شرزه  ديو  كه  كلماتي  چه بسا  داده اند. 
كه  هست  نيز  مفاهيمي  و  كلمات  آزمايش  دوران  خميني  دوران  است.  نموده  محتوا 
در  است.  مي كرده  تفاهم  و  تفهيم  آنها  با  مبارزاتش  تاريخ  طول  در  ستمزده  بشريت 
خميني دنبال هيچ عاطفه و احساس، هيچ اعتقاد و اصول و هيچ ارزش و اعتبار انساني 
و ميهني و مردمي نگرديد. او شقاوت و دجاليت مجسم است. نه دين و ايمان دارد و 
نه ملت و ميهن مي شناسد. وقتي بعد از 15سال قدم به خاك ايران مي گذاشت، خودش 
به صراحت گفته  نيز در خطابه هايش  پيشتر  از آن  ندارد.  مي گفت كه »هيچ« احساسي 
بود كه مردم خيلي افتخار دارند كه پس ماندة غذاي علما را بچشند! وقتي در پاريس 
به قم خواهد رفت و طلبگي  به ايران،  بود هزار قسم و آيه مي خورد كه به محض ورود 
از سر خواهد گرفت. تجربه ثابت كرد كه به اسم جمهوري، جز »سلطنت مطلقة فقيه« را 
ارائة يك برنامة سياسي و اجتماعي  از  در نظر نداشته است. در پاريس كه بود، پيوسته 
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و اقتصادي معين طفره مي رفت و هيچ گاه به اين كه براي ادارة امور مملكت چگونه و 
به چه نحو تصميم گيري خواهد كرد، جواب نمي داد. اولين مصاحبة خميني با خبرنگاران 
ايراني در مطبوعات همان زمان چاپ شده است. اجازه بدهيد قسمتي از اين مصاحبه 

را مرور كنيم:
اسالمي  كميتة  اين  طبقاتي  شكل  بفرماييد  است  ممكن  آيت اهلل  حضرت  »سؤال:   
يا  از طبقة كارگر و روشنفكر در آن خواهد بود  نماينده يي  چگونه خواهد بود و آيا 

اكثريت اعضاي كميته از روحانيون خواهند بود؟
جواب: نخير از روحانيون نخواهد بود. روحانيون مثل ساير طبقات نماينده خواهند 

داشت. 
سؤال: ممكن است خطوط اصلي اين حكومت اسالمي را در زمينه هاي اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي بفرماييد؟
جواب: اينها اموري نيست كه بتوانم آن را براي شما تشريح كنم. اسالم هم آزادي 
خواهد داد و هم به اقتصاد توجه خواهد كرد و هم توجه به ساير احتياجات كشور كه 

بايد كارشناسان در اين مورد نظر بدهند. 
سؤال: منظورم اين است كه در حكومت اسالمي ملي شدن صنايع قطعي خواهد بود 

يا هنوز معلوم نيست و آيا ابزار توليد در دست دولت خواهد بود؟
جواب: آن هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. 

سؤال: ممكن است بفرماييد اقليتهايي كه در ايران وجود دارند در حكومت اسالمي 
چه وضعي خواهند داشت؟

جواب: اقليتهاي مذهبي در اسالم احترام دارند و آنها مثل ساير اقشار ملت در آن جا 
با رفاه زندگي خواهند كرد و هيچ براي آنها گرفتاري نخواهد بود. 

سؤال: در مورد آزادي بيان و عقيده شما چه حدودي را در نظر داريد و آيا فكر 
مي كنيد بايد محدوديتهايي قائل شد؟

جواب: اگر چنان چه مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد 
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نيست كه مضر به حال مليت ما باشد. 
سؤال: آيا فكر مي كنيد گروههاي چپ و ماركسيستهايي كه در ايران هستند…

جواب: اگر مضر به حال ملت باشد جلوگيري مي شود و اگر نباشد، فقط اظهارعقيده 
باشد، مانعي ندارد. 

سؤال: يعني منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود؟
و  مملكت  مگر حزبي كه مخالف مصلحت  آزادند،  مردم  همة  و  احزاب  جواب: 

مردم باشد. 
سؤال: نقش زنان در حكومت اسالمي چگونه خواهد بود؟ آيا در امور كشور شركت 

خواهند داشت؟ مثاًل آيا وزير خواهند شد، البته اگر استعداد و لياقت نشان بدهند؟
جواب: اينها بسته به اين است كه حكومتي كه پيش مي آيد تكاليف را معين كند. 

االن وقت اين حرفها نيست. 
سؤال: چون مرا به عنوان يك زن پذيرفته ايد، اين نشان دهندة اين است كه نهضت ما، 
نهضتي مترقي است، ولي ديگران كوشيده اند آن را عقب مانده نشان دهند. فكر مي كنيد 

آيا زنان ما حتمًا بايد حجاب داشته باشند؟ و مثاًل روسري رو سر داشته باشند؟
جواب: اما اين كه شما را پذيرفتم، بنده شما را نپذيرفتم، شما آمديد اين جا و من 
كه  نيست  اين  بر  دليل  اين هم  پذيرفتم.  كه  اين جا  بياييد  مي خواهيد  شما  نمي دانستم 
اسالم مترقي است كه به مجرد اين كه شما به اين جا آمديد دليل بر اين است كه اسالمي 
مترقي است. ترقي هم به اين نيست كه زنها خيال كرده اند يا مردهاي ما خيال كرده اند. 
ترقي به كماالت انساني و با اثر بودن يك زن در مملكت است نه به اين كه سينما برويم، 
كه«دانس« برويم و اينها ترقياتي است كه محمدرضا براي شما درست كرد كه شما را 
بعدها جبران كنيم. شما آزاديد در كارهاي صحيح دانشگاه  بايد  ما  به عقب رانده كه 
برويد هر كاري را كه صحيح است بكنيد و همة ملت آزادند در اينها، اما اگر بخواهند 
كارهاي خالف عفت بكنند يا كارهاي خالف مليت بكنند از آنها جلوگيري مي شود و 

اين دليل بر ترقي و مترقي بودن است. 



خميني، دجال ضدبشر

273

چگونه  ارضي  مالكيت  به خصوص  و  اسالمي  حكومت  در  مالكيت  فكر  سؤال: 
خواهد بود؟

جواب: اينها بعدها روشن خواهد شد. 
سؤال: به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه بايد باشد؟

جواب: روزنامه هايي كه مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هايي كه نوشته هايشان 
گمراه كننده نباشد آزادند. 

سؤال: دولتهايي كه در جريان انقالب كنوني ايران آشكارا از شاه حمايت كردند، 
در صورت ندامت آيا مناسبات خود را با آنها ادامه خواهيد داد؟

جواب: بله، به جز اسراييل اسراييل مستثني است. 
كرد؟  خواهيم  معنوي  و  مادي  مسئوليت  احساس  فلسطين  در قبال  ما  آيا  سؤال: 

كمكشان مي كنيد؟
جواب: انشاءاهلل. 

اسالمي  آيا حكومت  است.  اسالم  دشمن  اسراييل  فرموديد  بيانتان  در  شما  سؤال: 
ممكن است به اين كشور اعالن جنگ بدهد؟

جواب: بسته به مقتضي زمان است. 
جمهوري  ايران  از  به پيروي  بخواهند  كه  كشورهايي  اسالم  جهان  در  آيا  سؤال: 

اسالمي تشكيل بدهند الزامًا بايد مذهب شيعه را بپذيرند؟
جواب: خير. الزام در مذهب نيست. 

سؤال: چون بعضي گروههاي كوچك، نقطه نظرهاي شخصي خود را بر ايران اعمال 
كرده اند، بر اساس نامه ها و تلفنهايي كه مي شود، بعضيها مي گويند كه ما از زير چكمة 

استبداد به زير نعلين استبداد مي رويم. 
جواب: آنها عمال شاه هستند. آنها كه اين حرفها را مي زنند سالهاست كه مي زنند 
و اينها را شاه به آنها ديكته كرده است و آنها به شما مي گويند براي اين كه بخواهند شاه 
را برگردانند. به آنها بگوييد شاه ديگر بر نمي گردد و شما اگر حكومت اسالمي را ببينيد 



خميني، دجال ضدبشر

274

خواهيد ديد كه ديكتاتوري در اسالم اصاًل وجود ندارد. 
چه  شديد  نظامي  يك كودتاي  با  مواجه  احيانًا  اگر  ايران  به  بازگشت  در  سؤال: 

خواهيد كرد؟
جواب: هيچ مقاومت خواهيم كرد« )نقل از كيهان 3بهمن1357(. 

حكومت  اين كه  ـ از قبيل  را  مطالب  برخي  بود.  خميني  اول  روز  حرفهاي  اين 
خطوط  كردن  روشن  از  مي گفت.  دروغ  بنياد  از  بودـ  نخواهد  كار  در  روحانيون 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي حكومتش نيز طفره مي رفته و به تمامي اين قبيل سؤاالت 
به شيوة »باري به هر جهت« پاسخ مي داده و مي گفته است: »بايد مورد مطالعه قرار گيرد« 
يا »بعدها روشن خواهد شد« يا »االن وقت اين حرفها نيست«. در مورد آزاديها نيز پيوسته 
قيد و شرط »چنان چه مضر به حال ملت نباشد« مورد تأكيد خميني بوده و ديكتاتوري هم 
الحمداهلل! اصاًل و ابدًا در حكومت ايشان وجود ندارد! در مورد اسراييل هم »به مقتضي 
زمان« منتها از طريق جنگ براي فتح كربال عمل شده است! حتي، چنان كه عامة مردم 
به طنز از قول وليعهد خميني مي گويند، براي خلع سالح اسراييل حدود 5 ميليارد دالر از 
آن كشور اسلحه خريداري شده تا در مسير »فتح قدس از طريق كربال« به كار بيايد. ضمنًا 
خميني حواسش هم جمع بوده كه مبادا از بابت گفتگو با يك زن خبرنگار هموطنش 
چيزي از او كم بشود و لذا تا توانسته توي سر زن خبرنگار زده است. مي بينيد كه طفلك 
در هشتاد سالگي چقدر هم تنزه طلب بوده و نمي خواست از اين رهگذر، كمترين گردي 
به قبايش بنشيند! عالوه بر اينها، همه مي دانند كه خميني نه فقط در بازگشت به ايران ترور 
نگرفت،  او صورت  رسيدن  به قدرت  از  ممانعت  براي  هم  كودتايي  و  نشد  توقيف  يا 
تركيب  و  تكليف  پيشاپيش  بود كه  اين  نصيبش شد. علت  زيادي هم  تسهيالت  بلكه 
روشن  خارجه  امور  و  ارتش  و  نفت  و  نخست وزيري  و  انقالب  به اصطالح  شوراي 
شده و متصديان مربوطه نيز، بنا به تصريح مقامات و نويسندگان آمريكايي در كتابها و 
اسناد مختلف، كاماًل مورد قبول و مورد اعتماد بودند، به ويژه آقايان بهشتي و بازرگان. 
به همين دليل جيغ و دادهاي »ضداستكباري« بعدي نيز كسي را نگران نكرد، زيرا تمامًا 
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مصرف عوامفريبانة داخلي داشت تا حكومت سركوب و ترور بيشتر مستقر گردد و راه 
شكنجه و اعدام رزم آوران آزادي و پيشتازان انقالب ضد سلطنتي هموار شود. در همين 
رابطه وقتي كه خميني در عيد فطر گذشته براي ريگان رجز مي خواند و آرزوي مرگ 
مي كرد، يك روزنامة كويتي نوشت هنگامي كه اين خبر به ريگان رسيد، او براي خميني 
دوام و طول عمر آرزو كرد! زيرا وجود خميني موجب بركات و منافع بسيار بوده است 

)الرأي العام 28ارديبهشت1367(. 
يك قلم ناقابل! از چنين بركاتي ضرر و زيان كشورهاي صادركنندة نفت از بابت 
دالر  ميليارد  به صدها  كه  است  خميني  خيانتهاي  و  سياستها  در اثر  نفت  قيمت  تنزل 
بابت  از  ايران  از آن جا كه مجموعة ضرر و زيان مادي و مالي  بالغ مي شود. هم چنين 
از  بيش  محققًا  خميني  كه  مي شود  معلوم  است،  دالر  600 ميليارد  از  متجاوز  جنگ 
2 برابر مجموعة درآمدهاي ايران از محل صادرات نفت را )كه از آغاز تا امروز حدود 
270ميليارد دالر مي شود( دستخوش شعله هاي تنور جنگ ضد ميهني خود نموده است. 
اين در حالي است كه بنا به تصريح مقامات و رسانه هاي رژيم، 70درصد جمعيت كشور 
در فقر شديد به سر مي برند و در اسناد محرمانة حكومتي »بسيار محروم« يا »ضربه پذير 
6 تومان  روزانه  از جمعيت كشور  5 ميليون نفر  از جمله حدود  توصيف شده اند.  شديد« 
درآمد دارند. قيمت سيب زميني در تهران 37 الي 40 تومان است و با آن 6 تومان فقط 
اين  جالب  خريد.  سيب زميني  2 سير(  حدود  )يعني  162 گرم  الي   150 روزانه  مي توان 
است كه آخوند مشكيني، رئيس مجلس خبرگان خميني، اخيرًا از بابت سيب زميني هم 
آب پاكي روي دست همة مردم ريخت و در نمايش جمعة قم )7 بهمن(، به هنگام ارائة 
بيالن 10 سالة حكومت خميني، تأكيد كرد كه انگيزة انقالب، ارزاني سيب زميني نبوده 
است! به گزارش روزنامه هاي رژيم، آخوند مشكيني در همين سخن پراكني »ضمن بيان 
دستاوردهاي انقالب«، با اشاره به نامة خميني به رهبر اتحاد شوروي، افزود: »انقالب ما 
جوّي را به وجود آورد كه نامة پيامبرگونة امام امت بزرگترين شخصيت شرق جهان را 
به حيرت واداشت )كه( خود از نشانه هاي بسيار پربار است كه از انقالب حاصل شده 
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نيازهاي  جبهه ها  در  با حضور  نمود  تقاضا  روحانيون  و  علما  از  پايان  در  »وي  است«! 
كيلويي  سيب زميني  اين كه  از  8بهمن(.  )رسالت  نمايند«!؟  تضمين  را  برادران  روحي 
40 تومان و پياز كيلويي 35 تومان شده است »حيرت« نكنيد. اينها تازه ارزانترين چيزها 
يك عدد  قيمت  و  است  110تـومان  كيلـويي  خـيار  كه:  نوشته  8بهمن  كيهان  هستند. 

روسري به 3 الي 4 هزار تومان مي رسد. 
آخوندهاي  فوق تصور  دريدگي  و  وقاحت  دارد  حيرت  جاي  به راستي  آن چه 
خميني صفت است. در شرايطي كه تمام دنيا به زهوار درفتگي رژيم خميني پي برده اند و 
روزي نيست كه در مطبوعات مختلف دهها مقاله و تفسير در مورد بي ثباتي و وضعيت 
مدعي  14بهمن  جمعه بازار  در  رفسنجاني  نشود؛  منتشر  خميني  رژيم  آشفتة  و  متزلزل 
ايران  به اندازة  كشوري  هيچ  كرة زمين  روي  در  كه  كرد  اضافه  و  شد  رژيم  »تثبيت« 
عظيم  اكثريت  وفادارند،  آن  به  و  راضي  انقالب  از  »مردم  و  نيست!  آزاد«  و  »مستقل 
آخوند محتشمي،  رفسنجاني،  از  قبل  هستند«.  رهبر خودشان  پشت سر  ايراني  توده هاي 
وزير كشور خميني، هم مدعي شده بود »دموكراسي يي كه در جمهوري اسالمي انجام 
شده بهترين نوع در جهان است« )كيهان 12دي1366( و »مردم در ايران آزاد هستند و 

از هيچ چيز جز خدا نمي ترسند!« )كيهان 6 بهمن1367(. 
تازه خوب است كه ضمن همين يك سال گذشته، رژيم جنايتكار خميني به خاطر 
انبوه مدارك و  كثرت شكنجه و اعدام، بارها در مجامع مختلف بين المللي، به استناد 
اسناد ارائه شده از سوي مقاومت ايران، محكوم شناخته شده است؛ از مجمع عمومي ملل 
متحد گرفته تا كميسيون جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها و سازمان بين المللي 
كار. در همين چند ماه بعد از آتش بس، حدود 1800شخصيت سياسي و نمايندة پارلمان 
از دهها كشور جهان در حمايت از اقدامات مقاومت ايران با ارسال نامه به دبيركل ملل 
متحد، موج فزايندة اعدامها توسط رژيم خميني را قويًا محكوم نموده اند. از 30خرداد 
و  سازمانها  از  كتبي  سند  و  نامه  33هزار  از  بيشتر  مجموع  در  من  امروز  تا  سال1360 
سياسي،  شخصيتهاي  مختلف،  تشكلهاي  و  سنديكاها  و  اتحاديه ها  سياسي،  احزاب 
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نمايندگان پارلمان و سنا و مقامات دولتي كشورهاي مختلف جهان داير بر محكوميت 
سركوبگري و جنگ طلبي خميني دريافت كرده ام. در اين ميان، نزديك به 1000مورد 
از اخراج رژيم خميني از سازمان ملل متحد به خاطر كثرت جناياتش حمايت كرده اند 
و در 18500مورد نيز بر حمايت از مقاومت ايران رسمًا تأكيد شده است. حاال به رغم 
همة اين رسوايي جهاني، رژيم خميني مدعي است كه آزادترين كشور جهان در روي 

كره زمين است. ببينيد كه اگر اين محكوميتها نبود چه مي گفت!
هيچ حد و مرزي  شيادي  و  دروغگويي  در  دربارش  مزدوران  و  كه خميني  راستي 
نمي شناسند: رفسنجاني در فرداي عمليات فروغ جاويدان مدعي بود كه تلفات رژيم به 
40 نفر هم نرسيده است! بعد وقتي كه »صداي مجاهد« روي اعترافات ارگانهاي مختلف 
برمال كرد،  را  اسامي  انبوه  و  انگشت گذاشت  بود  تلفات  هزاران  از  رژيم كه حاكي 
آدمهاي رژيم در راهروهاي ملل متحد كاست ويدئو به دست، در به در دنبال اين و آن 
افتاده بودند تا به استناد فيلمبرداريهاي ما، خودشان واقعيت 40هزار  كشته را ثابت كنند 
و مي گفتند كه اينها )ارتش آزاديبخش ملي( ما را بيچاره كردند و اگر خشونت به خرج 
نمي داديم سرنگون مي شديم… در روزهاي اخير شنيده ام كه براي كميسيون حقوق بشر 
ملل متحد، مجددًا كاست ويدئو و مقدار فراواني فيلم در همين رابطه ارسال كرده اند. 
مي بينيد كه رژيم ابتدا تا آن جا كه بتواند تلفاتش را تكذيب مي كند، ولي بعد، باالخره 
در يك جا ناگزير از اعتراف مي شود. در اواخر اسفند پارسال هم در جريان محكوميت 
خميني  نمايندة  متحد،  ملل  حقوق بشر  كميسيون  اجالس  چهل و چهارمين  در  رژيم 
داده و ظرف  افزايش  را  نظامي خود  »فعاليتهاي  با سوز و گداز مي گفت كه مجاهدين 
يك سال گذشته 8400نفر از نيروهاي ما را كشته و 845نفر را اسير گرفته اند. متأسفانه 

تعداد زيادي از زندانيان آزاد شده به مجاهدين در عراق، اروپا و آمريكا پيوسته اند«. 
كه  است  ارقامي  و  آمار  حاكم،  آخوندهاي  نجومي  دروغگوييهاي  ديگر  نمونة 
تقلبي ريخته شده در  نمازهاي جمعه و حمايتهاي خيالي مردم و آراي  و  تظاهرات  از 
صندوقهاي انتخاباتيشان ارائه مي دهند. هرچه رژيم بيشتر منفور مي شود، اعداد و ارقام 
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مربوط به شركت مردم در صحنه سازيهاي انتخاباتيش را بيشتر باال مي برد، هم چنان كه 
با وقاحت تمام، گردهماييهاي چند هزار نفره را با افزودن 3صفر، در ابعاد ميليوني قالب 
مي كنند. اخيرًا روزنامة دفولكزكرانت )12بهمن( نوشته بود كه در نمازجمعة اردبيلي 
نصف زمين فوتبال دانشگاه تهران خالي بود و تعداد شركت كنندگان نهايتًا از حدود 
7هزار نفر بيشتر نشد. هفته نامة فرانسوي لوپوئن )10بهمن( دربارة همين نمازجمعه اضافه 
نه شور و شوق خودجوش ساختگي  بلند شده،  مشتهاي  نه  »نه شعارها،  بود كه:  كرده 
نيستند.  به مخفي ساختن حقيقت  قادر  امروز  را مي برند،  نام خميني  زندانيان عراقي كه 
صفوف اين مسجد موقت به طرز نوميدكننده يي خالي به نظر مي آيند…« آن گاه خبرنگار 
از خودش مي پرسد: »مردم ايران كه 10سالي است گرفتار اسالم )خميني( هستند، كجا 
مخفي شده اند؟« سپس پاسخ مي دهد كه: »عليرغم محروميتها، اقتصاد فقر و كمبود و 
دستمزدهايي كه در مقابل 80درصد تورم واقعي لرزان مي باشند، حكومت روحانيون البته 
مي تواند روي طرفداران روزهاي اولش هم چنان حساب كند. ولي صداي درهم شكستن 
)استخوانها( به گوش مي رسد«. مقالة اين خبرنگار، كه اوضاع ايران و رژيم خميني را 
»ايران ـ ورشكستگي خميني«  عنوان  مشاهده كرده، تحت  نزديك  از  در همين روزها 
است كه در ضمن آن تصريح مي شود »اگر ديكتاتور هم چنان مي تواند روي طرفداران 
خّلص(  جنايتكاران  و  چماقداران  روي  )بخوانيد  كند  حساب  خودش  اول  روزهاي 

مردم… ديگر به امام و انقالبش باور ندارند«. 
خبرنگار واشينگتن پست نيز روز 14بهمن از تهران گزارش داد كه: »منابع مختلف 
در  خودجوشي  تظاهرات  هيچ گونه  كه  كردند  گزارش  امروز  ايراني  و  ديپلوماتيك 
و درگيريهاي  طغيان  انقالبي،  از شور  مملو  پيش  پايتخت 12ميليوني، كه 10سال  اين 
خشونت آميز با نيروهاي امنيتي شاه بود، وجود نداشت«. خبرنگار ديگري كه از كانادا 
روزنامة  در  بود،  رفته  به تهران  خميني  به فجر  موسوم  دهة  جشنهاي  در  شركت  براي 
كانادايي گلوب اند ميل )13بهمن( مشاهدات خود را چنين منعكس كرده است: »10سال 
استقبال  تبعيد  از  مرموز  و  سالخورده  يك روحاني  بازگشت  از  ميليونها نفر  وقتي  پيش 
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مي كردند، خيابانهاي پايتخت ايران پر از ازدحام بود… ديروز درست 10سال پس از 
بازگشت خميني، فضاي تهران شادمان نبود. جيره بندي، زمستان بسيار سرد، خاموشيهاي 
مكرر كه به صورت امر رايج درآمده، چشم انداز خردكنندة سالهاي پرهزينة بازسازي و 
نااميدي فراوان به خاطر پايان بدون بُرد جنگ، همه و همه تأثيرات خود را باقي گذاشته اند. 
وفاداران  از  دستچين شده يي  جمعيت  براي  رئيس جمهوري  سخنراني  چند آتشبازي، 
سالگرد  بود،  ممنوع  ميهمان  خبرنگاران  براي  به آن  ورود  كه  گورستان  در  مراسمي 
بازگشت خميني را مشخص مي كردند. هيچ نشاني از جشنهاي توده يي و خودانگيخته 
پليس  دهها ماشين  موتوري  كاروان  به تماشاي  را  غربي  فيلمبرداران  نداشت…  وجود 
از  با چراغهاي روشن حركت مي كردند و صندليهاي پشت آنها مملو  برده بودند كه 
پايتخت در  اما كمتر كسي در  بود كه پرچم تكان مي دادند.  قربانيان جنگ  كودكان 
هنگام عبور اين ماشينها مكثي مي كرد كه تماشا كند…« يك خبرنگار هلندي هم طي 
گزارش خود از تهران از قول يك جامعه شناس، در مورد رژيم خميني مي نويسد: »تمام 
سيستم مانند يك ستون است. اگر يك سنگ آن را برداري تمام ستون در هم مي شكند« 
هرچقدر  رژيم خميني  بگذاريد  تفاصيل  اين  با  15بهمن1367(. حال  )دفولكزكرانت، 

مي خواهد دربارة ثبات و حمايتهاي مردمي ميليونيش داد سخن بدهد!
البته اگر تمام مردم ايران در اثر كثرت جنايتها، اعدامها و خرابكاريهاي دار و دستة 
را  اوضاع  ايران  داخل  از  كه  خارجي  خبرنگاران  همة  به گواهي  ايام،  اين  در  خميني 
نيست،  از شور و نشاط و سرزندگي  ناراحت اند و خبري  گزارش كرده اند، غمزده و 
هستند جماعتي كه، برخالف عموم مردم، از اوضاع راضي هستند. اين جماعت همان 
آخوندهاي خميني صفت اند. در ديماه گذشته خامنه اي، رئيس جمهوري خميني، سفري 
اين  انجام داد. خامنه اي در  پايان آن يك مصاحبة راديويي  لرستان كرد و در  به استان 
مصاحبه بعد از اشاره به محروميتهاي مردم در لرستان ـ كه در همين رابطه هم از او سؤال 
شده بود ـ گفت كه در آن جا »خوشبختانه روحانيون سرزنده و با نشاطي من يافتم«. البته، 
ما  غرقه به خون  ميهن  در  روزها  اين  كه  هستند  كساني  تنها  خميني صفت  آخوندهاي 
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»سرزنده و با نشاط« هستند، ولي سرزندگيشان زياد طول نخواهد كشيد. 
برگرديم به بحث خودمان: نمونة ديگر دروغگوييهاي حيرت انگيز خميني، مربوط 
به مناسبات بين المللي و اين كنگره ها و اجالسيه هايي است كه آنها را با بوق و كرنا علم 
مي كند. به عنوان مثال هر از گاهي يك كنگره يا اجالسيه يا سمينار و كنفرانس »جهاني« 
آن قدر  يكبار  مي اندازد.  راه  بالد  علماي  و  اسالم شناسان  و  اسالم شناسي  عنوان  تحت 
نوشت  ـ آخوند حجتي كرماني ـ  رژيم  مزدوران خود  از  يكي  كه  زد  بيرون  افتضاحش 
بابا اين چه وضعي است كه يك مشت »بقال و چغال« بي سر و پا را به عنوان مفتي و  كه 
مرشد و اسالم شناس و محقق از چهارگوشة جهان جمع مي كنيم و مي آوريم و كلي 
پول خرج مي كنيم و به آنها مي خورانيم و بعد هم كه به كشورهاي خودشان رفتند به ما 

فحش مي دهند!
در مورد خبرهايي هم كه رژيم از مناسبات بين الملليش مي دهد، بي حد و مرز دروغ 
مي گويد و جعل مي كند و اين امر تابه حال در موارد متعدد به اعتراضات رسمي از جانب 
نمي آورند،  به روي خودشان  البته  هم  خيليها  است.  منجر شده  هم  مربوطه  كشورهاي 
مگر اين كه مجبور شوند و در محظور شديد قرار بگيرند. به عنوان مثال پارسال خميني 
بازگشت،  در  كرد.  مالقات  آن جا  رئيس جمهوري  با  بنگالدش  بود  فرستاده  را  يكي 
رژيم  از  به حمايت  بنگالدش  رئيس جمهوري  قول  از  خبر  كلي  خميني  رژيم  راديو 
بنگالدش  دولت  كه  گرفت  باال  آن قدر  افتضاح  كرد.  جعل  او  جنگ طلبي  و  خميني 
تاب نياورد و سخنگوي آن كشور رسمًا اعالم كرد كه گزارشهاي راديو خميني »تمامًا 
نمايندة  كه  افزود  بنگالدش  دولت  سخنگوي  بود«.  جعلي…  و  موذيانه  ساختگي 
تا چكي  كرده  مالقات  مختصر  و  كوتاه  »به طور  را  بنگالدش  رئيس جمهوري  خميني 
نمايد.  به خيرية اورژانس سيل بنگالدش تقديم  به عنوان كمك  به مبلبغ 15هزاردالر را 
نمايندة  )با  سيل  به جز  ديگري  چيز  در مورد  هرگز  نيز  )بنگالدش(  رئيس جمهوري 
خميني( صحبت نكرده است«. عين همين خبري را كه خواندم، خبرگزاري رويتر نيز به 

تاريخ 13شهريور1366 مخابره كرده است. 
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اما فكر نكنيد كه رژيم خميني فقط در باال بردن ارقام و اعداد مهارت دارد، وقتي 
بدهد،  را يكصدهزار جلوه  مي تواند يك ميليون  مثل آب خوردن  اقتضا كند  منافعش 
از جمله در مورد تلفات جنگ: چنان كه مي دانيد رژيم خميني از آغاز از اعالم عدد و رقم 
تلفات عمليات جنگيش طفره مي رفت و رفسنجاني هم به صراحت مي گفت كه ما عدد 
و رقم اعالم نمي كنيم تا »مورد سوءاستفادة دشمنان« قرار نگيرد. همين رفسنجاني، وقتي 
واحدهاي ارتش آزاديبخش در عمليات فروغ جاويدان هنوز به قرارگاههايشان برنگشته 

و در صحنة نبرد بودند، در جمعه بازار آن ايام از ما رقم شهدايمان را مي خواست!
به هر حال سرانجام رژيم در شهريورماه گذشته، از طريق وزير ارشادش تعداد قربانيان 
جنگ 8 ساله را در منتهاي وقاحت فقط 123,220 نفر اعالم كرد. اين عدد آن قدر خالف 
انتظار بود كه همان روز همة خبرگزاريهاي دنيا گفتند كه اين آمار چند برابر كمتر از 
اطالعات  روزنامة  كه  ديديم  هم  بعد  يكي دو روز  است.  نظامي  تحليلگران  تخمينهاي 
رژيم، از قول همان وزير ارشاد خميني نوشته است كه حدود »11,000 نفر« هم به دست 
نحوة  شده اند.  كشته  صدام«  رژيم  موشك باران  و  »بمباران  بر اثر  يا  »ترور«  مجاهدين 
آماردهي رژيم را مي بينيد؟ واقعيت اين است كه تعداد كشته ها و معلولين و مجروحين 
جنگ در طرف ايران متجاوز از 2ميليون نفر است. برخي منابع خارجي تعداد افرادي 
را كه حين جنگ ناقص العضو شده اند 650هزار نفر برآورد كرده اند )از جمله پوريس 
فراشيك دفولكزكرانت 15بهمن(. بنا به اعتراف خود مقامات رژيم تاكنون صدها ميليون 
دالر فقط از كشورهاي خارجي براي معلولين جنگ دست و پاي مصنوعي خريداري شده 
كه به روشني گوياي ارقام عظيم تلفات و صدمات ايران در جنگ مي باشد. به عالوه در 
همين روزهاي اخير، بنياد موسوم به مستضعفين، كه دستگاه بسيار عريض و طويلي است، 
تغيير نام داده و تحت نظر نخست وزير خميني عمدتًا به امور معلولين جنگ اختصاص 
يافته است. به خاطر داريم كه در اواخر سال1364 بنياد موسوم به شهيد به خميني گزارش 
بياورد،  خميني  به مالقات  را  جنگ  قربانيان  خانوادة  220هزار  مي تواند  كه  بود  كرده 
البته اين رقم فقط دو سوم خانواده هاي ثبت شده تا آن زمان را در بر مي گرفت. در  كه 
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15ديماه گذشته معاون امور جنگ وزارت آموزش و پرورش خميني اعالم كرد كه از 
دستگاه آموزش و پرورش در طول جنگ متجاوز از 570 هزار نفر به جبهه ها اعزام شده اند 
كه 440 هزار نفر آنها دانش آموز بوده اند و افزود كه 11/3ميليارد تومان »فقط وجوهات 
نقدي بود كه از مدارس جمع آوري كرديم و به جبهه ها فرستاديم«. وي هم چنين فاش 
كرد كه در رابطه با معلولين مربوطه فقط در تهران 5 آسايشگاه مجتمع و 75 بيمارستان 
به خدمت گرفته شده است. همين مزدور در تاريخ 5مهرماه گذشته، به شرح مندرج در 
روزنامة جمهوري اسالمي خميني، اعالم كرده بود كه در جبهه هاي جنگ: »90درصد 
خط شكنها« را دانش آموزان و فرهنگيان تشكيل مي دادند. مي بينيد كه خميني، بعد از آن 
انقالب به اصطالح فرهنگي در سال 1359 و سركوب دانشگاهها، چه خدمات ذيقيمت 
ديگري هم به دانش و فرهنگ كشور كرده است! براي همين هم هست كه به شدت از 
باز شدن سر سؤال و جواب دربارة جنگ وحشت دارد و بزدالنه چاره يي جز قتل عام 
زندانيان بي دفاع ما نيافته است، كه البته در اين جا هم از بيان عدد و رقم زندانياني كه 

اعدام كرده مي ترسد و دم نمي زند. 
با  يك مصاحبه يي  در  خميني،  كشور  وزير  آخوند محتشمي،  از  پيش  چند روز 
خبرنگاران خارجي، عدد و رقم اعدامهاي ماههاي بعد از آتش بس را پرسيده بودند. 
با جبن تمام گفته بود: »تعداد مشخصي در دست نيست. يك سري از آنها در درگيري 
چون  شدند.  اعدام  مرصاد  عمليات  بعد از  هم  عده يي  شده اند،  كشته  مرصاد  عمليات 
تعدادي هم  منطقة عملياتي مرصاد خارج كردند و  از  را  از اجساد  تعدادي  آنها  خود 
سوخته شدند نمي توان به طور دقيق تعداد كشته شدگان… را مشخص كرد«. مي بينيد 
اين جماعت خميني را  چقدر وقيح و دريده و در عين حال بزدل و ترسو و حقيرند؟ 
من از آن سالهاي زندان شاه خوب مي شناسم. به ژستهاي قدرت مدارانه و شاخ و شانه 
اينها وقتي در موضع حاكميت  كشيدنهاي امروزشان از موضع حاكميت پربها ندهيد. 
و حكومت نباشند و زورشان به زندانيان بي دفاع نرسد، آن قدر خوار و خفيف و ذليلند 
كه حد ندارد. آن قدر با گردن كج و دست بسته مجيز بازجويان ساواك را مي گفتند 
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كه حد نداشت. خيليهاشان هم در همان سالها عفونامه نوشتند و 3بار »سپاس شاهنشاها« 
از مجاهدين  اوين هيچ يك  بيرون رفتند. در شرايطي كه در زندان  از زندان  گفتند و 
مي آمد  به دست  پرتقال  يك دانه  تصادفًا  اگر  و  نداشتند،  مالقاتي  فدايي  چريكهاي  و 
بعضي وقتها بين 10 تا 20نفر تقسيم مي كرديم، شكم چراني اينها كه در سازش كامل با 
دژخيمان ساواك بودند، مضحكه و مشمئزكننده بود. همين رفسنجاني و الجوردي و 
با ساواك و طينت به غايت ارتجاعيشان، به شدت  عسگراوالدي، به خاطر هم خط شدن 
در اوين منفور و از جانب مجاهدين بايكوت شده بودند. ولي بعد، همينها كه به قدرت 
رسيدند هيچ خدايي را بنده نبودند و دمار از روزگار مردم درآوردند. همينها كه در 
طول ساليان، با جنت مكاني و تنزه طلبي رياكارانه، خلق اهلل را از كمترين معصيت پرهيز 
مي دادند و بر سر مخرج سين و صاد و نحوة تلفظ ضاد و ظا خاليق را بازي مي دادند، 
بنابر گزارشهاي دقيق هفتاد و چند نوع شكنجه ابداع كردند و از 30 خرداد سال 60 به بعد 
بيش از 90هزار تن از رشيدترين فرزندان اين آب و خاك را از دم تيغ گذراندند. جنايات 
و پليديها و تجاوزات اين قوم در حق زنان ما به راستي در هيچ كجاي تاريخ سابقه ندارد. 
خيلي از گزارشها در اين باره را آدم نمي داند چگونه و با چه زباني و با چه كلماتي بازگو 
كند. اين پليد ضدبشر كه زنان را به بهانة بدحجابي 74ضربه شالق مي زند، خودش در 
زندانهايش با زنان ما رفتاري مي كند كه تاكنون بسا پدران و مادران پس از وقوف به آن 

يا به دنبال دريافت خبر اعدام جگرگوشه هايشان، سكته كرده و درگذشته اند. 
آري به قول اشرف شهيد، جهان خبردار نشد كه بر ملت ما چه گذشت. مرگ بر 
خميني و ننگ بر هرآن كه همسو و هم خط او يا به درجه يي از درجات، همراه اوست و 
افتخار بر آنان كه در برابر چنين رژيمي كه ننگين تر از او در تاريخ نبوده، به مقاومت و 

جانبازي و نبرد آزاديبخش برخاسته اند. 

هموطنان، 
در سالهاي گذشته اغلب به مناسبت سالگرد انقالب ضد سلطنتي، بيالني از عملكردهاي 
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رژيم خميني را در زمينه هاي مختلف ارائه مي داديم. گردآوري نمونه ها و اعداد و ارقام 
مخفي و علني در زمينه هاي گوناگون و سرجمع كردن آنها نقش روشنگرانه داشت. 
اما اكنون، به دنبال آتش بس و وارد شدن رژيم خميني به مرحلة سرنگوني، از سر و روي 
رژيمي كه نقطه اتكاي جنگ طلبانة خود را از دست داده و آن سرپوش و پردة ساتر 
را ندارد، فاكت و نمونه و آمار و ارقام روشنگر مي بارد. به نحوي كه در جريان تشديد 
مخاصمات دروني حكومت و باال گرفتن دعواي داخلي گرگها، هر روزنامة رژيم را كه 
برداريد، يكي دست ديگري را رو كرده و حاال افتضاحات پنهان ناكردني رژيم، مشام 
خودش را هم آزار مي دهد. از جمله دربارة گوشه يي از بيالن 10سالة حكومت خميني 
خودشان معترفند در حالي كه جمعيت كشور به بيش از 53ميليون نفر رسيده است، »توليد 
پنبة كشور به كمتر از يك سوم 10سال پيش كاهش پيدا كرده، توليد چغندر قند نصف 
بيش از يك دوم  برنج  توليد  يافته.  افزايش  پيش  4 برابر 10سال  به  وارداتي  شده، گندم 
تقليل يافته، توليد مس به كمتر از يك دوم رسيده، توليد كارخانجات صنعتي به كمتر از 
دو سوم ظرفيت قبلي رسيده و درآمد سرانه به يك ثلث 10سال قبل سقوط كرده است« 
)كيهان 24دي(. بگذريم كه از لحاظ توليدات صنعتي شواهد بسياري در دست است كه: 
صنايع كشور با يك سوم ظرفيت قبلي )و نه با دو سوم( كار مي كنند، يعني توليد صنعتي 
به يك سوم 10سال پيش سقوط كرده است و اين را برخي مقامات و رسانه هاي رژيم 
نيز آشكارا اعتراف كرده اند. روزنامه هاي رژيم خود از »ميزان استقراض دهشت انگيز 
دولت از سيستم بانكي، كه رقم آن به مرز يكهزار ميليارد تومان رسيده است« دم مي زنند 
دستگاه  واماندگي  نشانگر  سال 1367  متمم  و  سال 1368  »بودجة  كه  مي كنند  اضافه  و 

بودجه بندي و برنامه ريزي جامعه است« )اطالعات 12بهمن(. 
در همين اثنا خبرگزاري رويتر اين خبر را به سراسر جهان مخابره كرد كه به دنبال 
انتشار ارقام مربوط به بدهي داخلي دولت ايران به ميزان 140ميليارد دالر توسط روزنامة 
و  خيانت  به اتهام  مزبور  روزنامة  قانوني  پيگرد  خواستار  مجلس  137نمايندة  رسالت، 

افشاي اسرار كشور شدند. 
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بيچاره آن سرمايه داران و تاجران بين المللي كه فكر مي كردند بعد از آتش بس آب 
زيادي برايشان گرم خواهد شد و لذا، با كيسه هاي بزرگي كه دوخته بودند، شتابان به ايران 
رفتند تا شايد از نمد بازسازي )به شيوة خميني( كالهي به آنها برسد. اما بسياري از آنها 
كه به قول فرانكفورتر آلگماينه )راديو كلن 7مهر(، گمان مي كردند »در ايران جنگ زده 
را  رؤيايي خود  برنامه هاي  مي تواند  به دلخواه  ايجاد شده كه هركس  امكاني  آن چنان 
بازگشتند.  پا درازتر  از  بازگردد«، دست  به كشورش  از پول  پر  با جيبهاي  پياده كند و 
ادامه مي داد  به جنگ  آخر نمي دانستند كه اگر خميني هنوز آهي در بساط مي داشت 
و ناگزير از گفتن »زهر خوردم« نبود! هم چنين نمي دانستند كه: »ماليان« سركنگبين را 
خورده اند، كوزه اش را نيز با خود برده اند! به قول خميني، آن چنان كه در نامة )دلجويانة( 
اخيرش به موسوي اردبيلي نوشته بود، معلوم مي شود كه اين آقايان تاجران بين المللي هم 

در شمار كساني هستند كه »با فرهنگ حوزه سر و كار نداشته اند…«!
در همين جا ضروري مي دانم از سوي مقاومت ايران خطاب به همة طرف حسابهاي 
خارجي رژيم خميني تصريح كنم كه در مقابل تعهدات و امضاهاي اين رژيم نامشروع، 

مردم ايران در آينده هيچ تعهد و التزامي نداشته و نخواهند داشت. 
و  نجومي  آن چنان  ارقام  و  اعداد  نيز  آخوندي  رژيم  چپاولهاي  و  دزديها  دربارة 
حيرت انگيز است كه گاه در خيال هم نمي گنجد. به گفتة رئيس سابق سازمان برنامه و 
بودجة رژيم، يك قلم متجاوز از 100ميليارد دالر از درآمد نفت اين سالها را باال كشيده اند. 
برخي از حسابهاي بانكي سردمداران رژيم در كشورهاي خارجي با صدها ميليون دالر 
پول غارت شدة موجود در آنها، اكنون راه به مطبوعات برده و قطره يي از دزديهاي امثال 
احمد خميني و رفسنجاني و ديگر اذناب خميني برمال شده است. يك قلم ديگر حدود 
100ميليارد تومان سپرده هاي مردم در صندوقهاي به اصطالح قرض الحسنه است كه، بنا 

به تصريح يك نمايندة مجلس خميني، بلعيده شده است )رسالت 27مهر1367(. 
و  از يك قلم سوءاستفادة آخوندها  نيز  به تاريخ 27مهرماه  رژيم  اطالعات  روزنامة 
شوراي  برآوردهاي  با  3ماه،  »به مدت  مي توانست  كه  برداشت  پرده  خميني  باند  تجار 
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عالي پشتيباني جنگ، 750هزار نفر را… با تجهيزات و خورد و خوراك و حقوق كافي 
در جبهه ها تأمين كند«. در همين تاريخ يك نمايندة مجلس خميني فاش كرد كه »حجم 
نقدينگي موجود در بخش خصوصي ـ كه عمدتًا همين تجار بزرگ هستند ـ هفتاد برابر 
در خارج  و ساواك خميني  پاسداران  ارگان  تعاونيهاست«. حتي  بخش  در  موجودي 
كشور، كه مأمور جذب و سرپرستي سياسي متحدان بالفعل خميني عليه مقاومت است، 
در تاريخ 28ديماه اقرار كرد كه كمتر از يك درصد جمعيت كشور متجاوز از 80درصد 
در  سال65،  آخر  تا  شهريور59  از  كالن«  »بخش  و  دارند  دست  در  را  كشور  ثروت 
حدود 700ميليارد تومان ماليات پرداخت نشده به دولت بدهكار است. البته مزدوران دزد 
بزرگ جماران فراموش كرده اند بنويسند كه اينها همه از دولت سِر »امام مستضعفان« 
است! گفتني است كه آخوندهاي خميني صفت، عالقة حيرت انگيزي هم به دالر دارند، 
چون ظاهرًا گلوي حضرات را براي كشيدن عربده هاي »ضداستكباري« خوب صاف 
مي كند! شايد هم خودشان بهتر از هركس ديگر حس مي كنند كه رفتني هستند و از 
حاال صندوقها را براي روز مبادا پر از دالر مي كنند. به هرحال در اين سالها سعي داشتند 
كه از پول تراكتور مونتاژ داخلي گرفته تا پول بليط هواپيما، همه را حتي االمكان به دالر 
وصول كنند. به طوري كه مدتي در بين مردم تهران اين طنز تلخ رواج داشت كه روزي 
مي رسد كه سبزي خوردن را هم بايد با شعار »مرگ بر شيطان بزرگ« به دالر خريداري 

كنيم!
وضع كار و مسكن و آموزش و برق و بهداشت و ورزش و خدمات عمومي در 
رژيم خميني هم آن قدر عيان است كه حاجت به بيان ندارد و همة مردم آن را از بام 
تا شام با گوشت و پوست خودشان لمس مي كنند. فقط برخي نكات را كه مقامات و 

رسانه هاي رژيم به صراحت در اين زمينه ها اذعان كرده اند، خاطرنشان مي كنم:
در  20سال  باالي  نفر  »14/5ميليون  رژيم  خود  روزنامه هاي  نوشته هاي  مطابق  ـ 
بيكاري و بيكاري مخفي به سر مي برند« )كيهان 24دي1367( و روز به روز هم بر تعداد 
آنها افزوده مي شود. آنهايي هم كه كار دارند و داراي درآمد و دستمزد ثابت هستند 
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قدرت خريدشان در دوران حكومت خميني به كمتر از يك دهم 10سال پيش تنزل يافته 
است. 

ـ دست كم 15ميليون نفر بي خانمان و فاقد مسكن هستند. 
ـ اجاره بها بخش اعظم درآمد خانواده ها را مي بلعد و در زمان خميني 10 تا 15برابر 
افزايش يافته است. به خاطر گراني مسكن، در بسياري موارد 2 يا 3 خانوار فقير و محروم 

در يك اتاق زندگي مي كنند. 
ـ بيش از 52درصد از جمعيت 6سال به باالي كشور از سواد و آموزش محرومند. 
20 هزار روستاي كشور مدرسه ندارند. در برخي مناطق تهران كالسهاي درس مدارس 
3شيفتي يا 4شيفتي هستند و در خيلي از مدارس كالسهاي ابتدايي روز در ميان تشكيل 
مي شود. با توجه به افزايش جمعيت، هر هفته مي بايد الاقل يكصد مدرسه ساخته شود، زيرا 
هم اكنون يك ميليون و هشتصدهزار كودك الزم التعليم هنوز موفق نشده اند به كالسهاي 

درس راه پيدا كنند. 
ـ بر طبق آخرين محاسبات، حدود يكصدهزار معلم و 20هزار دبير كم است. در 
تا  مي گويند  و  است  خالي  استاد  10هزار  جاي  تقريبًا  نيز  دانشگاهها  علمي  هيأتهاي 
سال1370 آموزش عالي مي بايد به استخدام 14هزار استاد جديد مبادرت ورزد. در چنين 
شرايطي 40درصد ظرفيت پذيرش دانشجو را در تمام دوره هاي تحصيلي به بسيجيهاي 
خميني اختصاص داده اند. مشاور رئيس جمهوري خميني در مهرماه سال گذشته گفت: 
به  استادان  ندارد.  سازگاري  بين المللي  قواره هاي  با  كه  هستيم  مواجه  كالسهايي  »با 
كالسهاي 25نفري عادت كرده اند، ولي ناچاريم براي دانشجويان كالسهايي تا ظرفيت 

250نفر داشته باشيم«. 
ـ در زمينة خاموشيهاي طوالني و مستمر برق )تا 12ساعت در روز در اغلب شهرها( 
امسال گفت كه  مهرماه  اوايل  در  نخست وزير خميني  كنيم كه  اشاره  است  نيز كافي 
در  اقتصادي  عظيم  يك تنگناهاي  »دچار  نشود  فراهم  برق  توليد  افزايش  امكان  اگر 
كشور خواهيم شد كه چه بسا بتواند يك فلج كامل در كشور را حاكم كند و… منجر 
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به بحرانهايي بشود كه فقط بحران اقتصادي نخواهد بود«. 
زحمتكش  اقشار  و  محروم  طبقات  بر سر  عمده  به طور  كمبودها  اين  همة  بار  البته 
مي شكند. به عنوان مثال: در نتيجة خاموشيهاي هر روزة برق، جريان كار در كارگاههاي 
مختلف متوقف مي گردد و هزاران كارگر دست از كار مي كشند و بالتكليف مي مانند. 
قطع برق در رابطه با كارگران كارمزد و كنتراتي، دستمزد آنها را كاهش داده و ناچارند 
هر روز چند ساعت بيشتر در كارگاه بمانند. هم چنين كارگران روزمزد نيز مجبورند بيشتر 

كار كنند و در روزهاي تعطيل در كارگاه حاضر شوند… )كيهان 4دي(
ـ در زمينة بهداشت و درمان نيز حكومت خميني ركورد شكسته است. آمار يونيسف 
حاكي است كه در ايران روزانه 365كودك، به خاطر ابتال به بيماريهاي قابل پيشگيري 
به وسيلة واكسن، از بين مي روند )جمهوري اسالمي 9تير(. تعداد بيماران رواني از مرز 
يك و نيم ميليون نفر گذشته است. 500هزار نفر از آنان بايستي دائمًا تحت كنترل باشند و 
يك ميليون نفر بقيه هم نياز دارند سالي يكبار بستري و تحت درمان قرار بگيرند )كيهان 

13بهمن(. 
براي اين كه با نحوة معالجة بيماران رواني بيشتر آشنا شويم، قسمتي از گزارش همين 

كيهان 13بهمن از مركز روانپزشكي رازي در تهران را عينًا قرائت مي كنم:
 »در اين محل انسانهاي محروم و بيگناه به واسطة بيماريشان، شايد بيشتر از هركس 
كيفر مي بينند! بيماران در اين مركز روانپزشكي حتي از ابتدايي ترين امكانات زندگي 
محرومند. اغلب كفش )دمپايي( ندارند، لباس ندارند، تخت براي خوابيدن ندارند، پتو 
و تشك ندارند، تغذيه ندارند. در اين هواي سرد بخاري ندارند. دارو و درمان ندارند و 
خالصه از همه چيز محرومند… مسئول و پرستاران بخش… گفتند بنويس كه در اين 
محل ظرف 2ماه گذشته به واسطة سردي هوا، نداشتن لباس، غذا و… 8 بيمار رواني جان 
خود را از دست داده اند… بوي تعفن امانمان را بريده بود، در پرس و جو معلوم شد كه 
محل آسايشگاه را تنها با آب تميز مي كنند و محلول ضدعفوني ندارند. تخت ندارند، 
تشك ندارند، گرما ندارند، و در اين هواي سرد فقط يك بخاري دارند، سري هم به 
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اتاقهاي سرد بخش زديم. در هركدام از اين اتاقها از 4  تا 12تخت چوبي ديده مي شد 
كه روي هركدام فقط يك پتو وجود داشت و همان طور كه ذكر شد از تشك خبري 
نبود. همان جا بوديم كه غذا آوردند، غذا چه غذايي، برنج ساده كه كمي رنگش سبز 
بود، يكي از پرستاران گفت: اين است غذاي بيماران! خورشت اسفناج دو روز قبل را 
با برنج امروز قاطي كرده اند و به اين صورت به بيمار مي دهند و توقع دارند بيمار با اين 

وضع خوب بشود…«
تعداد مبتاليان به جذام 50هزار نفر است كه تنها يك پنجم آنان به اصطالح تحت 
گذشته  نفر  2ميليون  مرز  از  نيز  معلولين  تعداد  8بهمن(.  )اطالعات  دارند  قرار  معالجه 
افراد  است. رئيس سازمان بهزيستي خميني مي گويد: »در حال حاضر حدود 2ميليون 
معلول… در 900مركز تهران و 1100مركز در ساير نقاط مختلف كشور تحت پوشش 
اين سازمان مي باشند« )ابرار 24دي1367(. در مورد وضع بيمارستانها در رژيم خميني نيز 
كافي است اشاره كنيم كه »اكثرًا به علت نداشتن سرم، نخ بخيه و آماده نبودن بخش، 

بيماران را پذيرا نيستند« )اطالعات گيالن و مازندران 9اسفند1366(. 
گاه به بيماران قلبي 3سال بعد وقت مي دهند، حال اين كه برخي از آنها معلوم نيست 
بتوانند زنده بمانند. وزير بهداشت و درمان خميني مي گويد:  كه تا 24ساعت بعد هم 
يا 66 عمل جراحي شوند  در سال65  داده كه  نوبت  افراد  از  به برخي  قلب  بيمارستان 
در حال  كه  است  كساني  دربارة  فقط  رنگي  عكسبرداري  نشده اند.  عمل  تاكنون  ولي 
مرگ باشند. كمبود پزشك و دارو امسال شدت بيشتري داشته و ما در مواردي براي 
نسبت  هرسال  ما  ارزي  سهميه  مي كنيم.  صادر  مجوز  تاريخ گذشته،  داروي  مصرف 
بستري  را  مغزي  ضربة  15مريض  يك بيمارستان،  راهرو  در  شده.  نصف  قبل  سال  به 
بگويم كه  فارسان  از شهر كوچك  هم  )كيهان 30فروردين1367(. يك نمونه  كردند 
بيماريهايي نظر سل، حصبه، تب مالت، ماالريا، آبله مرغان و يرقان در آن غوغا مي كند 
بيمارستان،  به  به نوشتة روزنامه هاي رژيم 25درصد زايمانها، به خاطر عدم دسترسي  و 
لرستان  آبدانان  روستاي  در  24مهر1367(.  اسالمي  )جمهوري  مي شود  منجر  به مرگ 
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تنها چشم پزشك مردم محروم تمام آن منطقه است كه مسافت طوالني را  عمه زينب 
از شهرها و روستاهاي اطراف طي مي كنند تا عمه زينب خرده شيشه يا خاك ريزه را از 
چشم آنها خارج كند. وسايل پزشكي عمه زينب فقط دستهاي اوست. در چنين شرايطي 
توليد دارو سال به سال پايين و پايين تر مي آيد. وضع پارسال خيلي خراب بود. امسال را 
پايين  به نسبت سال گذشته 11درصد  هم مي گويند كه توليد دارو در 6ماهة اول سال 
سال  عيد  شب  بچه ها؛  نياز  مورد  شيرخشك  در مورد  13آذر1367(.  )اطالعات  آمده 
گذشته معاون وزارت بهداشت خميني اعالم كرد كه رژيم نمي تواند بيش از يك چهارم 
شيرخشك مورد نياز را تأمين كند. ولي چند ماه بعد وليعهد خميني مسأله را از اساس 
امثال  از  استفاده  و  تحميلي غرب  فرهنگ  از  مادران…  و  »پدران  و گفت:  حل كرد 
شيرخشك و غذاهاي وارداتي كه معمواًل وابستگي به خارج و از هم پاشيدگي خانواده ها 

را به دنبال دارد، حتي المقدور پرهيز نمايند!« )جمهوري اسالمي 7تير1367(.
ديديد كه رفسنجاني بي خود نگفته بود كه در روي كره زمين هيچ كشوري به اندازة 
ايران مستقل و آزاد نيست! در همين جا خوب است از داروي رفع اعتياد در رژيم خميني 
هم ذكري بكنيم: اعدام و حلق آويز! چون خميني هيچ درمان ديگري براي دردهايي كه 
خود مسبب اصلي آنهاست، در چنته نداشته و ندارد. شمار معتادان حاال از 3ميليون نفر 
گذشته و خودشان مي گويند و مي نويسند كه در 7سال بعد از انقالبشان نسبت به 5سال 
58برابر  و حشيش  48برابر  ترياك  4300برابر،  به  نزديك  هرويين  آن، كشف  از  قبل 

بيشتر شده است. 
توضيحات  نمي كنم  فكر  هم  خميني  حكومت  در  تربيت بدني  و  ورزش  دربارة  ـ 
زيادي مورد نياز باشد. در ابتداي امسال رفسنجاني گفت: »در ميان امكاناتي كه صرف 
جبهه و جنگ شد از ورزش چيزهاي زيادي گرفته شد« )اطالعات 7دي1367(. قبل 
تيراندازي  فدراسيون  امكانات  »98درصد  بود:  گفته  تيراندازي  فدراسيون  رئيس  او  از 
در خدمت نيروهاي انتظامي و نظامي مي باشد« )رسالت 27ارديبهشت1366(. مديركل 
تربيت بدني استان تهران نيز گفته: »در طول سال تمامي تأسيسات ورزشي استان تهران 
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انتظامي باالخص در بخش شنا  نيروهاي نظامي و  پايگاههاي مقاومت و  براي استفادة 
يك سال و اندي  8 ارديبهشت1367(.  اسالمي  )جمهوري  گرفت«  قرار  آنها  اختيار  در 
پيش، رئيس فدراسيون وزنه برداري اعالم كرد كه: »ما 3سال ديگر در سطح كشور حتي 

20دستگاه هالتر سالم هم نخواهيم داشت« )رسالت 8 ارديبهشت1366(. 
بر سر  باليي  چنان  اخير  4سال  »طي  مي گويد:  كار  وزارت  بدني  تربيت  مديركل 
وزنه برداري آوردند كه وزنه برداران ما به مقام پنجم آسيا سقوط كردند«. و هم چنين از 
ورزش كشتي »تنها يك چيز سمبلي« به جا مانده… )كيهان 5آبان1367(. پس بي جهت 
نبود كه در مسابقات المپيك سئول 41نفر از مجموع 71ورزشكار اعزامي، در آزمايش 
به ازاي  هم  بعد  و  گرديد  لغو  سفرشان  و  شدند  مردود  خميني  رژيم  عقيدتي  سياسي ـ 
قهرمانان  پيوستن  از  فرستادند، زيرا  به سئول رفت 7پاسدار محافظ  هر ورزشكاري كه 

ورزشي به مقاومت به شدت در هراس بودند. 
به ذكر  فقط  خميني  10سالة  حكومت  در  عمومي  خدمات  وضعيت  در مورد  ـ 
يك نمونه از اتوبوسراني و حمل و نقل شهري اكتفا مي كنيم: »شركت واحد اتوبوسراني 
به علت كمبود اتوبوس در سطح شهر تهران تنها قادر به جابه جا كردن 49درصد مسافرين 
شهري آن هم با شكلي پرمسأله است« )كيهان 6بهمن1367(. زيرا خودشان مي گويند كه 
با 15سال پيش تفاوت نكرده است، حال آن كه  »امكانات حمل و نقل شهري امروز ما 

جمعيت 5 برابر شده است« )اطالعات 9 مهر1367(. 
هموطنان عزيز؛ اكنون با توجه به بيالن حكومت خميني، خوب مي توان فهميد كه 
چرا خميني كه خودش خوب مي داند كه طي 10سال حكومتش چه به روز مردم آورده، 
رخ  ديگري  پس از  يكي  جنگ  بعد از  مشكالت  كه  حاال  كه  داد  هشدار  قبل  چندي 
مي نمايد »گوش به تبليغات دشمنان ندهند« و »تصور نكنند ايادي نفوذي استكبار آمريكا 
و كارشكني  احتمال حضور  هر مقوله يي  در  و  هرجا  در  برداشته اند،  از شيطنت  دست 
آنان هست« و »بايد با دقت مراقب بود كه نكند دستي در كار باشد كه تبليغ كند جنگ 
تمام شد و وضع كشور فرق نكرد، مگر آثار جنگ ظرف يكي دو سال تمام مي شود؟« 
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البته نبايد فكر كرد كه بعد از آتش بس وضع كشور هيچ تغييري نكرده است. عالوه بر 
تشديد شگفت انگيز سركوب و اختناق، آن چنان كه روزنامه هاي رژيم خميني نوشته اند، 
به 2برابر شده است. مثاًل »روغن 4كيلو و نيم كه زمان  از اجناس نزديك  قيمت برخي 
جنگ 600تومان بود االن باالي 1000تومان )است(« )كيهان 13بهمن(. در همين تاريخ 
روزنامة اطالعات نوشت كه وزير كشاورزي خميني به مناسبت اولين روز دهة فجر… 
با اشاره به اين كه كشاورزان در حال حاضر به خاطر توليد مواد غذايي ضرر مي كنند، 
گفت: »با اين كه قيمت خريد گندم 75ريال تعيين شده است، اما هنوز هم توليدكنندة 
گندم 4ريال ضرر مي كند. هم چنين خريد هركيلو شير با قيمت دولتي حدود 25ريال 
براي توليدكننده اش ضرر به جا مي گذارد. اين در حالي است كه تنها انگيزة باقيمانده 
براي توليدكنندگان عشق و عالقه به انقالب و كشاورزي است«. عشق و عاشقي نسبت 
به انقالب و خميني و كشاورزي را مي بينيد؟ در هركيلو شير 25ريال ضرر روي دست 

توليدكننده مي گذارد!
راستش را بخواهيد كارنامة سراسر سياه و تباه حكومت 10سالة خميني تمامًا حاكي 
از درد و حرمان و سوز جگر ملت ايران است، از كارگر و دهقان گرفته تا كارمند و زن 
خانه دار و از پير تا جوان. وقاحت ماوراي تصور دژخيم را ببينيد كه باز هم براي مردم 
خط و نشان مي كشد كه »نكند دستي در كار باشد كه تبليغ كند جنگ تمام شد… مگر 
آثار جنگ ظرف يكي دو سال تمام مي شود؟« اين است خميني كه او را آزمايش »بودن 
يا نبودن« ايران و ايراني توصيف كرديم. آيا در طول قرون و اعصار، رذالت و دنائت و 
پليدي بيشتر از اين، سفاكيت و شقاوتي وحشيانه تر از اين و بي ناموسي سياسي و عقيدتي 

مشمئز كننده تر از اين وجود داشته است؟

هموطنان، مردم آزادة ايران
با مالحظه كارنامة سراسر جرم و جنايت حكومت خميني، آدمي ناگزير به اين فكر 
فرو مي رود كه مقصد و منظور و پيام نهايي خميني و دار و دستة او چيست؟ اين مهم را 
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يكي از مزدوران او به روشن ترين و كوتاه ترين وجه ممكن به تازگي پاسخ گفته است. 
روزنامة جمهوري اسالمي خميني به تاريخ 11 بهمن1367 دربارة سخنرانيهاي كنفرانس 
انديشة به اصطالح اسالمي در لندن، نوشت: »آخرين سخنران… دكتر كليم صديقي، 
مدير مؤسسة اسالمي لندن، بود… وي افزود آن جهان بيني خاص امام خميني كه تعداد 
بسياري مسلمانان به ويژه جوانان را در خارج از ايران شديدًا تحت تأثير خود قرار داده 
همان تأكيد مكرر امام به اين كه«مهم نيست كه ايران نابود شود، مهم اين است كه اسالم 

)بخوانيد خميني( پيروز شود« است«. 
به  است. حرف،  را زده  لندن مي آيد، حرف آخر  از  آري، صداي مشكوكي كه 
روشني، همان طور كه خود خميني مكررًا تأكيد كرده، اين است كه: »مهم نيست كه 
ايران نابود شود، مهم اين است كه خميني پيروز شود« و به سود ارتجاع و استعمار در 
و  است.  ايران«  »نابودي  همانا  پديدة خميني در يك كالم  پيام  يعني كه  بماند.  قدرت 
پرواضح است كه هركاري هم كه خميني تابه حال عليه ايران و ايرانيان انجام نداده، فقط 

به دليل عدم تواناييش بوده است و الغير. 
ـ يعني نابودي ايران ـ مقاومت ايران به مثابه پاسخ تاريخ  اما درست بر سر همين نقطه 
و خلق در زنجير ايران به »مسألة وجود« وارد كار زار مي شود. كار زاري شگفت، عظيم 
و خونبار كه راستي در يك دهة گذشته در سراسر جهان بي نظير و بي بديل بوده است. 
چه كسي در دنياي بلوك بندي شدة معاصر سراغ دارد كه يك مقاومت واقعًا مستقل و 
عاري از هرگونه وابستگي، يكه و تنها و در محاصرة انبوه رذيلتهاي داخلي و توطئه هاي 
و  پايدار  و  بالوقفة خود سرفراز  و رزم و خونفشاني  رنج  به بهاي  اين چنين  بين المللي، 
رو به اعتال بماند و با اقتدار فزاينده به پيش برود، آن هم در جهاني كه طي دهة گذشته 
شاهد نزول بسياري جنبشهاي انقالبي در آن بوده ايم؟ بگذاريد صريح تر بگويم: شرايط 
داخلي و بين المللي ما طي 10سال گذشته بغرنج ترين و خطيرترين شرايط ممكن براي 
يك مقاومت حقيقتًا مردمي و انقالبي بود. هركس كه از حساسيت استراتژيكي فوق العادة 
ايران و از ابعاد دجاليت و شقاوت خميني مطلع باشد، در تأييد اين حقيقت درنگ نخواهد 
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ايران به يمن پاك باختگي و عقيده و ايمان رزم آورانش خوشبختانه  اما مقاومت  كرد. 
پيروزمندانه  را  بالندگي خود  و  اصالت  متعدد  آزمايشهاي  10سال  اين  توانست ضمن 
از سر بگذراند و با وفاداري كامل به آرمانها و اصول استقالل طلبانه و آزاديخواهانه اش 
رو به جلو راه بگشايد، آن قدر كه گاه جنبشهايي كه از حيث امكانات مختلف به مراتب 
از ما دست بازتر داشتند، به كارآيي نظامي و تحرك سياسي و بين المللي مقاومت ايران 
غبطه خورده اند. اين مقاومت چه در صحنة داخلي و چه در عرصة بين المللي هيچ گاه 
عرصة  در  آن كه  حال  نكرد،  خود  روز  مصالح  قرباني  را  اصول  رابطه يي،  هيچ  در  و 
منفعتي، هرچند  به دست آوردن  براي  رهبراني كه  و  دولتها  بين المللي چه بسا جنبشها، 
محدود و گذرا، حتي از مجيزگويي و ستايش خميني ابا ننمودند، اگرچه آن تعريف 
و تمجيدهاي ميان تهي از خميني و رژيمش سراسر به زيان مردم ايران و مقاومت ايران 
بود. اما ما، در عين اين كه در هر پهنه يي به دنبال عالي ترين مصالح ميهني و مردمي خلق 
اسيرمان بوده و هستيم، هرگز به اين شيوه ها تمسك نجسته ايم. اين را به اختصار و اشاره 

و بدون هرگونه شرح و بسط گفتم، باشد تا در آينده، تاريخ قضاوت كند. 
خالصه كنم: به رغم تمامي پليديهاي ايران سوز خميني، ماندگاري و اصالت و آيندة 
مي توان  به وضوح  آن  مقاومت  اعتالي  در  را  آن  زنجير  در  و خلق  ايران زمين  تابناك 
ديد. از آن سو هرچه خميني بر ابعاد دجالگري و شقاوتش مي افزايد، از اين سو آگاهي، 
بزرگ  عمليات  در  آن چنان كه  مي گيرد،  اوج  مقاومت  فداي  و  رزمندگي  هوشياري، 
انداخت. از آن سو وقتي خميني در بخل  بر اركان هستي دژخيم  فروغ جاويدان لرزه 
مقدس  عمليات  با  رهايي  رزم آوران  اين سو  از  بود،  رفته  فرو  و حسد  و حرص  آز  و 
انتحاري و با تحمل انواع و اقسام شكنجه ها هزار هزار به ميدان شتافتند و درس مروت و 
پاكبازي دادند، درس آزادي و جانبازي. و چنين است كه اميد و اعتمادهاي خيانت شده 
و پرپر شده توسط خميني، در طول زمان و به آگاهانه ترين صورت احيا مي شود، هرچند 

كه براي كسب هر ذره اعتماد و اميد مي بايست كه جانها مي داديم. 
در آن سو خميني بود كه با دجاليت محض در پاريس نشسته بود و همة سؤاالت اساسي 
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راجع به نظم و نظام آينده و خطوط اقتصادي و سياسي و اجتماعي آتي را به لطايف الحيل 
بي جواب مي گذاشت تا هيچ كس از او نرنجد و شعار »همه با من« محقق شود. در اين سو 
مقاومت ايران و شوراي ملي مقاومت، با تكيه بر عزم پوالدين و رزم بي امان مجاهدان و 
مبارزان راه رهايي، هيچ مسألة اساسي راجع به سرنوشت خلق را در ارتباط با اين شورا 
آينده گرفته  از چند و چون مجلس مؤسسان  نگذاشت:  بي پاسخ  آينده  و دولت موقت 
تا نحوة انتقال حاكميت به مردم، و از حق خودمختاري مردم كردستان ايران گرفته تا 
تا  گرفته  مذهب  و  دين  با  موقت  دولت  رابطة  از  مذهبي،  اقليتهاي  انكارناپذير  حقوق 
حقوق و آزاديهاي زنان و از طرح صلح تا خطوط كلي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي 
دولت آينده و مبرم ترين وظايف آن. حال اگر كسي در حقانيت مطالبي كه عرض شد، 
ارتش  و  مقاومت  ملي  شوراي  نظري،  يك تمرين  در  مي تواند  به سادگي  دارد،  ترديد 
آزاديبخش ملي ايران را از صفحة مختصات ايران امروز حذف كند و آن گاه بنگرد كه 
در روي صفحه و در تعادل قوا و آرايش سياسي موجود چه باقي خواهد ماند؟ جز خميني 
و تشتت و درهم ريختگي؟ جز فرصت طلبي و ميوه چيني و خزيدن به زير قباي خميني يا 
همنواييهاي »ضداستكباري« با او عليه مجاهدين و مقاومت؟ و سرانجام جز راه حلهاي 
اگر  كه  كرده ايم  خاطرنشان  به مدعيان  پيوسته  ما  كه  بگذريم  استعماري؟  و  ارتجاعي 
كسي در برابر خميني بيشتر و بهتر مقاومت مي كند، اگر كسي خط مشي مبارزاتي مؤثرتر 
و كارآمدتري از نبرد آزاديبخش سراغ دارد و اگر كسي جانشين سياسي ذيصالح تر، 
همه جانبه تر، مشروع تر، مردمي تر و انقالبي تر از شوراي ملي مقاومت مي شناسد؛ قدمش 
به روي چشم. ما هم در كنار و همراه و يار شاطر او خواهيم بود. اما بي گمان اگر چنين 
چيزهايي در عالم واقع يافت مي شد، تابه حال و در اين 7سالي كه از 30 خرداد مي گذرد، 
آثار وجودي خود را مسلمًا بارز كرده بود. از اين رو ما باز هم 4سؤال اساسي و حياتي و 
در عين حال ساده را، كه پيوسته در مقابل همگان گذاشته ايم و هيچ كس را از پاسخ دادن 

به آنها گريزي نيست، تكرار مي كنيم:
1ـ آيا رژيم خميني دشمن اصلي مردم ايران ـ تمام مردم ايران با هر مرام و مذهب و 
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عقيده ـ هست يا نيست؟
2ـ اگر رژيم خميني دشمن اصلي مردم ايران است، آيا سرنگون كردن اين رژيم در 

تماميتش به حق و ضروري هست يا نيست؟
3ـ اگر بايد رژيم ضدانساني خميني را در تماميتش سرنگون نمود، شيوة محوري 
هست  اگر  و  نيست؟  يا  هست  مسلحانه  مبارزة  هم اكنون  آن  تحقق  اساسي  وسيلة  و 
يا  هست  ايران  ملي  آزاديبخش  ارتش  مبارزه،  اين  چارچوب  و  اهرم  كارآمدترين 

نيست؟
4ـ اگر سرنگون كردن قهرآميز رژيم خميني در تماميتش به حق و ضروري است و 
نمي توان و نبايد به اصالح و استحالة دروني آن چشم دوخت، آيا شوراي ملي مقاومت 
ايران با برنامه و طرحهاي مشخص خود شايسته ترين جانشين سياسي موجود هست يا 

نيست؟
ضدخلق  و  خلق  بين  مرز  و  اصلي  تضاد  اول  سؤال  در  مي كنيد  مالحظه  چنان كه 
با سادگي و صراحت تمام ترسيم شده است و از روي آن خوب مي شود ديد كه چرا 
خميني و متحدان و همدستانش براي در بردن رژيم، به غايت سعي داشتند يك دشمن 
و  بين خلق  استوار  مرزهاي  تا  كنند  عََلم  مجازي  به طور  را  عراق ـ  ـ يعني  ديگر  اصلي 
ضدخلق مخدوش بشود و از انفجار خشم مردم ايران بر سر خميني و رژيم او جلوگيري 

شود. 
حاال به وضوح مي توان فهميد كه هركس كه در مواضع و عملكردهاي سياسي اش 
يك دشمن اصلي ديگر بتراشد از بنياد وضعش خراب و مثل خميني است، ولو اين كه 
راه  ضدامپرياليستي  جيغ و داد  ايز گم كردن  براي  خميني،  مزدوران  مثل  شب،  تا  صبح 
بر  را  اصل  نشرياتشان  در  و  روزمره  كار و بار  در  و  عمل  در  كه  آنهايي  پس  بيندازد. 
خصومت و دشمني با مجاهدين و شوراي ملي مقاومت گذاشته اند و به زبانهاي مختلف 
مجاهدين را از خميني بدتر يا خميني را از مجاهدين بهتر مي خوانند و خالصه فرمول 
»البته خميني« را تكرار مي كنند، از اساس وضعشان خراب است، متحد بالفعل خميني 
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ژست  كسي  نمي شود  اين كه  گذشت.  نخواهد  آنها  از  ايران  تاريخ  و  مردم  و  هستند 
مخالفت با خميني بگيرد، ولي دشمن اصلي او در عمل و هرآن چه از او ساطع و صادر 
مي شود، مجاهدين باشند. ما دِر اين گونه دكانهاي دونبش سياسي را تخته و نان سياسي 
يك چنين همدستان مستقيم و غيرمستقيم خميني را ـ هركه مي خواهند باشند ـ، ما به حق 
و به عنوان يك وظيفة ميهني و مردمي و انقالبي آجر مي كنيم. راستي كه آنها عاري از 
هرگونه شرف و انصاف مردمي هستند، زيرا از آن طرف آن جنايات و پليديهاي خميني 

و از اين طرف اين جانبازيها را مي بينند و ككشان هم نمي گزد. 
به قول خودشان »موافقان  بين خميني چيهاي بزك كرده كه  اما در سؤال دوم، مرز 
غيرحاكم« رژيم هستند و جناح غيرحاكم آن محسوب مي شوند با مردم ايران با سادگي 
و وضوح تمام ترسيم شده است. در زمان شاه هم حزب رستاخيز يك جناح به اصطالح 
ليبرال داشت كه درصدد اصالح و استحالة آن رژيم بود، ولي عمرش قد نداد! آن زمان 
هم وقتي انقالب ضدسلطنتي داشت اوج مي گرفت، درصدد برآمدند رژيم را قدري 
بزك كنند. حتي دست آخر يك نخست وزير هم آوردند كه مثاًل اصالحات بكند… اما 
مردم گوششان به اين حرفها بدهكار نبود و گول نخوردند. اين بار هم حرف دل مردم 
تجربه هم  و  نيستند  اصالح پذير  و  و آخوندهايش درست شدني  است كه خميني  اين 
اين را ثابت كرده است. بنابراين بايد رژيم خميني در تماميتش گورش را گم كند. پس 
آنهايي كه زير قباي خميني هستند يا در چارچوب اين رژيم مي خواهند به نان و نوا برسند 
ول معطلند،  هستند،  خميني  رژيم  استحالة  و  اصالح  مدعي  و  بكنند  سياسي  فعاليت  و 
همدست خميني هستند، دست در خون همة شهدا دارند، عمر خميني و جناياتش را 
رژيم  ـ يعني  خون آشام  عجوزة  اين  كه  بدانند  بايد  ولي  مي كنند.  و  كرده اند  طوالني 
خميني ـ بزك كرده و نكرده اش فرقي ندارد. در هر دو صورت زهر را خورده و رفتني 
يا خارج كشور، چشم  داخل  در  كه،  آنها  براي  استحاله گري  روسياهي  فقط  و  است 
اميد به داخل رژيم دوخته اند، باقي خواهد ماند. مردم ايران هم در طول اين 10ساله بسا 
آگاه تر از اين شده اند كه گول خيانتكاراني را بخورند كه مردم را به سمت افعي مي رانند 
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به يك كبوتر  افعي  اين  انشاءاهلل  رژيم،  همين  در چارچوب  برو  برو جلو،  مي گويند:  و 
سفيد زيبا تبديل خواهد شد! واقعًا اگر كسي دست شما را بگيرد و به اسم آشيانة كبوتر 

آن را در النة مار فرو كند به او چه مي گوييد و چه اسمي روي اين كار مي گذاريد؟
اما در سؤال سوم مرز ميان فرصت طلبي با مبارزة انقالبي و مردمي مشخص شده است. 
كسي كه مبارزة مسلحانه را به عنوان تاكتيك محوري سرنگوني رژيم رد مي كند، البته 
دست آخر كارش به اصالح طلبي و رفرميسم مي كشد و سر از خط استحاله در مي آورد. 
اگر مي شد خميني را با زبان خوش و كار مسالمت آميز پايين كشيد، نه 30خرداد الزم 
و  آزاد  انتخابات  نبود كه طاقت  رژيم  مگر خود  اعدام مي كرد.  همه  اين  او  نه  و  بود 
انتشار نشريات و شركت آزادانة مخالفينش را در انتخابات رياست جمهوري نداشت؟ 
مگر خود رژيم نبود كه با چماقداري و بگير و ببند و شكنجه و اعدام فضاي مسالمت 
را در هم شكست؟ خوب، اين همه جنايات را انجام داده است كه در قدرت بماند. اگر 
بخواهد تن به مسالمت و زندگي سياسي مسالمت آميز بدهد، قبل از هرچيز الزم است 
در دادگاه حاضر شود و به محاكمه و كيفر عادالنة مردمي تسليم شود. مگر همة مردم 
ايران از دست خميني و دژخيمانش شاكي نيستند؟ ولي رژيم به طيب خاطر به خواست 
و ارادة مردم تسليم مي شود؟ پس در اين صورت معلوم است كه شكل محوري، مبارزة 
مسلحانه است و ساير اشكال هم حول همين محور قوام مي گيرد. به ياد داريم كه در 
زمان شاه هم خميني هيچ وقت فتواي جهاد نداد. اگر مي داد، شاه و شيخ همراه با رسم 
و رسومات مربوطه ريشه كن مي شد و خميني از اساس فرصت نمي يافت كه اسم شاه را 
نياورد ولي رسم او را صدبرابر خشن تر از خودش پياده كند. حاال هم اگر شيوة اصلي را 
كنار بگذاريم، باز همان آش است و همان كاسه، باز، نسلي كه بايد در آينده به قربانگاه 

برود و مرغ عزا و عروسي باشد. 
اين را هم اضافه كنم كه خميني از تجربة سرنگوني شاه كاماًل درس گرفته است 
زيرا  بيايند.  به تظاهرات  ميليون ميليون  مردم  كه  نمي دهد  امكاني  چنين  آخر  روز  تا  و 
نيستند، خوب  چنين تظاهراتي همان و جارو شدن رژيم همان. اگر هنوز كساني قانع 
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است برگرديم و تجربة 7سال گذشته را مرور كنيم و ببينيم كه آن گروهها و اشخاصي 
كه خواستند در چارچوب رژيم خميني، كار به اصطالح قانوني و مسالمت آميز بكنند 
به كجا رسيده اند و در چه وضعي هستند و ما كجاييم. واضح است كه هم از نظر سياسي 
شرافت  و  آوردند  تاب  و  ماندند  باقي  آنهايي  فقط  تشكيالتي،  و  نظامي  از نظر  هم  و 
محور  تماميتش حول  در  را  رژيم  اين  را حفظ كردند كه سرنگوني  و خلقشان  خود 
مبارزة مسلحانه نصب العين قرار دادند. در مورد تتمة سؤال سوم يعني ضرورت ارتش 
آزاديبخش، همان طور كه در مصاحبه هاي گذشته به تفصيل توضيح داده ام، مرز ميان 
را  درازمدت  مبارزه يي  كه  چريكي،  ميكرومتريك  به اصطالح  و  ُخرد  يك چارچوب 
با  با يك چارچوب كار كالن و به اصطالح ماكرومتريك نظامي، كه  ايجاب مي كند، 
تمركز نيرو، راندمان و بهرة بسيار بيشتري از عمليات خود مي گيرد، ترسيم شده است. 
متكامل ترين و عالي ترين چارچوب مبارزة مسلحانه، ارتش آزاديبخش است. اين هم 
امروز  آزاديبخش  ارتش  مي گويم.  انبوه  تجارب  روي  از  بلكه  نيست،  من درآوردي 
جدي ترين ضامن رهايي مردم در زنجير ايران است و فردا هم ارتش صلح و سازندگي 
در قبال ويرانيهاي به جا مانده از خميني خواهد بود. به هرحال چون در مورد ضرورت و 
اهميت جنگ آزاديبخش و ارتش آزاديبخش در گذشته به اندازة كافي توضيح داده ام، 

در اين جا حرفهاي قبلي را ديگر تكرار نمي كنم. 
نامشروع  رژيم  براي  سياسي  به جانشين  )مربوط  سؤال  آخرين  و  چهارمين  در  اما 
تاكتيكي  و  استراتژيكي  و  اجتماعي  سياسي،  تاريخي،  مرزبنديهاي  تمام  خميني(، 
پيش گفته بين مقاومت عادالنة مردم ايران از يك طرف و رژيم خميني از طرف ديگر، بين 
مقاومت عادالنة مردم ايران از يك طرف و بقاياي ديكتاتوري دست نشاندة شاه از طرف 
ديگر، بين مقاومت از يك طرف و همة استحاله گران و سازشكاران و مذاكره جويان و 
تسليم طلبان و طرفداران راه حلهاي ارتجاعي و استعماري از طرف ديگر و بين مقاومت و 
مبارزة مسلحانة انقالبي از يك طرف و مخالفان اين مشي اصولي از طرف ديگر، يكجا و 
يكپارچه روشن و ترسيم مي شود، يعني همان اصل »مشروعيت ناشي از مقاومت است«، 
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كاماًل  به اين وسيله حد فاصل  به قدر كافي صحبت كرده ايم،  آن  دربارة  در گذشته  كه 
آشكار بين گذشتة شاهي و حال شيخي و انواع و اقسام سست عنصريها و فرصت طلبيها، 
با دورنماي روشن فردا رسم مي شود و هيچ چيز در بوتة ابهام باقي نمي ماند و به بازي 
گرفته نمي شود. پس در شرايط تاريخي كنوني كه هيچ جانشين سياسي مشروع ديگري 
وجود ندارد ـ چون اگر وجود مي داشت مي بايست كه برآمد و حاصل قانونمند مقاومت 
كيفًا عظيم تري باشد ـ، هر جانشين سياسي مفروض ديگر به غير از شوراي ملي مقاومت 
ايران، نه مشروع است و نه مي تواند به نحو قانونمند مستقل، مردمي و دموكراتيك باشد. 
زيرا يك چنان جانشين مفروضي كه ناشي از مقاومت عملي در برابر دشمن ضدبشري 
خاستگاه  شود  سرهم بندي  استعماري  و  ارتجاعي  چارچوبهاي  در  آن كه  جز  نباشد، 

ديگري نخواهد داشت. 
به اعتقاد ما و آن چنان كه مسير قانونمند تكامل مبارزات عادالنة مردم ايران از انقالب 
مشروطه تا امروز گواهي مي دهد، شوراي ملي مقاومت ايران يك پديدة خلق الساعه و 
انقالبي و  تنها جانشين دموكراتيك،  به عنوان  بلكه دقيقًا  نيست،  نبوده و  من درآوردي 
مردمي، ادامة ضروري و منطقي همان آرمانهاي مردمي انقالب ضد سلطنتي را نمايندگي 

مي كند. زيرا اين جانشين سياسي با خصايص زيرين ممتاز مي شود:
1ـ از درون اصيل ترين و پاكبازترين نيروهاي انقالب ضد سلطنتي مردم ايران، اما از 

بيرون رژيم خميني كه آن انقالب را به سرقت برد، برخاسته است. 
2ـ دقيقًا رو در روي دشمن ضدبشري و در خونين ترين مصاف عادالنه با آن و در 
به دنيا آمده، رشد  از ستم خميني  ميهن  براي رهايي خلق و  مقاومت و فداي حداكثر 

كرده و اعتال يافته است. 
3ـ از آغاز شعار محوري »مرگ بر خميني« و تاكتيك محوري »مبارزة مسلحانه« را 
برگزيده و به طور كامل به آن عمل كرده است و اكنون به يك ارتش آزاديبخش ملي 

به مثابه بازوي استوار و پراقتدار خلق تكيه دارد. 
4ـ به گواهي كارنامة عملش، پيوسته صلح و آزادي را با بهايي بس سنگين پرچمداري 
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نموده و كليد صلح و حُسن همجواري و آرامش را در دست دارد و از طرح صلح 
مشخصي نيز برخوردار است. 

به اعتبار برخي نيروهاي متشكلة خود )از قبيل سازمان مجاهدين  5 ـ در عين اين كه 
پيوند دارد، سازمانها و  ايران است  با اسالم كه آيين اكثريت عظيم مردم  ايران(  خلق 
شخصيتهاي ملي و مردمي و انقالبي ديگر را هم در بر گرفته كه در تصميم گيريها از حق 

رأي متساوي برخوردارند. 
نظامي  و  سياسي  معين  و سازمانهاي  اجتماعي  و گستردة  پايه هاي عميق  داراي  6 ـ 

است. 
ملي،  قانونگذاري  و  مؤسسان  مجلس  از طريق  به مردم  حاكميت  انتقال  براي  7ـ 
برگزار مي شود،  از سرنگوني رژيم خميني  انتخابات آن حداكثر ظرف 6 ماه پس  كه 
برنامة مشخصي دارد. هم چنين طرحهاي مشخصي را در مورد مبرم ترين وظايف دولت 
موقت و حادترين مسائل جامعة ايران به تصويب رسانده و پيشاپيش اعالم كرده است 
و از قدرت اجرايي و تشكيالتي الزم براي پيش بردن آن طرحها به طور سراسري هم 

برخوردار است. 
اين مجموعه ويژگيها سيماي منحصر به فرد تنها جانشين دموكراتيك رژيم ضدبشري 
خميني را تصوير مي كند كه در عين حال مبشر صلح و آزادي پايدار فردا در ميهن غرقه 

به خون و خميني زدة امروز ماست. 

هموطنان عزيز، 
مسئوليت  احساس  ميهنش  بقاي«  و  »فنا  آزمايش  در  كه  آزاده يي  هر ايراني  اكنون 
مي كند، بايد كه 4سؤال اساسي فوق الذكر را در برابر مدعيان بگذارد و پاسخها را نظاره 
كند. در پاسخ به اين سؤاالت، هركس خواسته و ناخواسته جايگاه خود را در بزرگترين 
آزمايش عصر ما تعيين مي كند و صرفنظر از تمامي دعاوي لفظي، ماهيت خود را نيز 
بارز مي نمايد. بدين وسيله روشن خواهد شد كه هركس و هر جرياني تا كجا با خميني 
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و تا كجا با مقاومت عادالنة يك خلق در زنجير بر ضد خميني است. آن چه مسلم است 
اين است كه رژيم زهرخوردة خميني شتابان رو به احتضار مي رود و شرايط سرنگونيش 
به دامان  درآويختن  و  رژيم  اين  بين المللي  تشبثات  مي شود.  فراهم  مختلف  جهات  از 
و  »بازسازي«  مسخرة  مانورهاي  برد.  نخواهد  به جايي  راه  نهايتًا  نيز  مختلف  دولتهاي 
اساسًا مصرف  قتل عامشان! ـ هم كه  ـ پس از  زندانيان سياسي«  »عفو  يا  احزاب«  »آزادي 
خارجي دارد، دردي از اين رژيم نامشروع و رو به سقوط دوا نمي كند. وانگهي خميني 
قيمت بدمستيهاي جنگ طلبانة خود را در لحظة انتخاب قطعي بين جنگ يا صلح خواهد 

پرداخت و از آن هيچ گريزي ندارد. 
اگر خميني انقالب ضدسلطنتي را با غصب رهبري آن ناكام كرده است، انقالب 
را  دجاليت  و  جنايت  و  و جنگ  خاتمة عصر جهل  كه  است  راه  در  نويني  پيروزمند 
ارتش آزاديبخش ملي قاصدان و  ايران در صفوف  نويد مي دهد. رشيدترين فرزندان 
به ارتش  مي توانيد  كه  هر طريق  از  هستند.  رهايي  پيروز  و  خجسته  بهاران  آن  حامالن 

آزادي بپيونديد. 

مرگ بر خميني زنده باد صلح و آزادي
سرفراز باد شوراي ملي مقاومت

برقرار باد دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسالمي ايران




