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 مقدمه
 
 ضرورت بحث ۰

ی مرگ وزندگی هستیم. رژیم آخوندی بر میهن اسیر فقیه یا رژیم آخوندی درگیر یک مبارزهما با رژیم والیت
ش هایش را بشناسیم تا این مبارزه را بهتر پیها و ویژگیکند، پس ما باید این رژیم و قانونمندیما حکمروائی می

جنگیم و شناخت از دل یک مبارزه و عمل اجتماعی که با این رژیم میدلیل اینحال ما بهاما درعین ؛ببریم
که آن اما برای ؛ترین وجه داریمو واقعی نیبهتری این شناخت را به ها و عناصر اولیهآید، بنابراین ما پایهدرمی

اید کارگیریم بایدئولوژیک به وی سیاسی، نظامی بهتر بتوانیم شناخت خودمان را در جریان عمل در مبارزه
دلیل ماهیت خصوص که رژیم آخوندی بههایمان را در این زمینه منسجم و منظم کنیم، بهدانسته
تفاوت ها مبا دیگر دیکتاتوری همآنهای حاکم بر ت و قانونمندیاش یک رژیم کالسیک نیسوسطائیقرون
 است.

 ها و کارکردها و ساختارهای این رژیم را بشناسیم.خواهیم ماهیت، ویژگیبنابراین ما می
 ازآن به تعاریف و سوابقکنیم و پسدر همین رابطه ما بحث را با چگونگی روی کار آمدن خمینی شروع می

 پردازیم.ناپذیری آن میناپذیر این نظام و استحالههای خدشهژگیفقیه و ویوالیت
 
 سیر تاریخی روحانیت شیعه ۲
گرفته از اعمال، مواضع و افکار خمینی، بانی، سمبل و روح نظام آخوندی است و مرام بازماندگانش، نشأت 

اش چه مواضع و عقاید واقعی اوست. پس باید بدانیم خمینی که بود، از کجا آمده بود، چه مسیری را طی کرد،
اختصار کامل نکاتی را پیرامون روحانیت شیعه ازنظر اما قبل از آن به ؛حکومت رسید بهبود، چرا و چگونه 

 :میگذرانیم
ه هائی کجز سلسلهقبل از صفویه به هایحکومت مذهب شیعه از دوران صفویه مذهب رسمی ایران شده است،

 مذهب بودند.ها اساسًا سنیی حکومتبویه، بقیهل آلمدت روی کار بودند، مثکوتاه
باشد که شیعه را مذهب رسمی کرد. روحانیت شیعه هم صفویه اولین حکومت متمرکز و قدرتمند در ایران می

قبل از صفویه اساسًا در موقعیت اپوزیسیون بود و بسیاری از فقها و علمای شیعه قبل از صفویه به دست همین 
 کشته شدند. های سنیحکومت

و شیخ  اند و افراد نامداری مانند شیخ مفیدهمین ترتیب کشته شدهفقهای معروفی مانند شهید اول و شهید ثانی به
 طوسی همواره مورد تعرض حکومت وقت بودند.

ه هستند صفوی دستگاه گرهیتوجی حکومتی که درواقع آخوندهابعد از صفویه اکثریت آخوندهای شیعه به 
در همین  هالبت اند.ردند و تا زمان قاجار دربار سلطنتی همواره شاهد حضور مراجع بزرگ تقلید بودهگتبدیل می



ر هائی مانند جنبش تنباکو و بعدها دکردند و در جنبشمخالفت می حکومت بافاصله آخوندهائی هم بودند که 
 خواهان قرار داشتند.جنبش مشروطه در صفوف آزادی

رد. کحمایت می هاآن از وی بزرگ بود دارهانیزمها و ت حاکم اساسًا طرفدار فئوداللحاظ طبقاتی روحانیبه
ی کشور بودند. این روحانیت بالطبع اسالم راهم سایز و هافئودال نیتربزرگکه شاه و دربار نیز خود از چنانهم

تماعی اج احکامی هائی که جنبههای آخوندها قسمتکردند. هنوز هم در رسالهها تفسیر میی منافع فئودالقواره
 باشد.ی سنتی با خصایص ارتجاعی میبورژوازخردهئی از منافع فئودالی و دارد، ملغمه

ت جزو ی روحانیعمده بخش بازمالک تبدیل شد،  بورژوا درباربعد از انقالب مشروطه هم که دربار فئودالی به 
تقلید بالمنازع شیعه در تمام  مرجعآمد و به  قم به ۹۳۱۳ها بود. بروجردی نیز که از سال ی فئودالجمعابواب

ر زیادی که ی بسیادلیل اتوریتهشدت با اصالحات ارضی مخالف بود و تا زنده بود بهجهان اسالم، تبدیل شد، به
 که ۹۳۳۱برد اصالحات ارضی را پیش نبرد. بعد از فروردین اش حساب میداشت و شاه از او پایگاه اجتماعی

که اسم از بروجردی ببرد، گفت یک تسهیل شد. در کتاب انقالب سفید هم بدون آن شاه کاردی مرد، بروجر
 اصالحات بود. شبردیپمرد مرتجع مانع 

امل آمریکا ک کردن دایپی کامل بورژوازی کمپرادور بر فئودالیسم و دست باال غلبهبعد از بروجردی و بعد از 
یران که از فئودالیسم در ا هاسیانگلقش آخوندها هم بسیار محدودتر شد. جای انگلستان، ندر سیاست ایران به

 یلهفاص در کردند و در سیاست ایران دست باالتر را داشتند بالطبع دوست خوب آخوندها بودند.حمایت می
آمریکا و انگلستان بر سر هژمونی در ایران یک جنگ  نیب ۳۱از کودتا علیه مصدق تا سال  پس ۳۱های سال

 جدی بود، در این جنگ اساسًا آخوندها در طرف انگلیس بودند.
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 بود راهسربههای پشت پرده کاماًل رود به تهران در رعایت بندوبستخمینی پس از و  



 بیوگرافی خمینی
از اهالی  میرزا احمدقمری( در خمین متولد شد. مادرش هاجر دختر یهجر ۹۳۱۱ی )شمس ۹۱۲۱ سالخمینی در 

ی . به گفته۹ استساکن کشمیر هندوستان بوده  ترشیپهمین شهر بود. پدرش مصطفی پسر احمد هندی بود که 
 کهیوقت ۱ استخمینی، پدر او در خمین خان بانفوذی بوده و خدمه و تفنگچی داشته  برادرمرتضی پسندیده، 

ی یکی از همراهانش قرار گرفت و به قتل آباد اراک موردحملهخمینی دوساله بود، پدرش در مسیر سلطان
دستور عین کنند و سرانجام بهشاه شکایت میرالدیندربار مظف بهپسندیده،  ازجملهرسید. بعدها خانواده خمینی 

 .۳ کنندالدوله قاتل را اعدام می
مرتضی پسندیده  ترشبزرگخمینی، دوران نوجوانی را در خمین گذراند. صرف و نحو و منطق را نزد برادر 

 ۹۳۱۱ال کرد. در سهای اصفهان و اراک و قم تحصیل میی به ترتیب در حوزهشمس ۹۱۱۱آموخت. از سال 
شمار  در ۹۳۹۱رساند و در سال  به پایانهای آخوندی را ی آموزشی قم سطوح عالیه( در حوزه۹۳۳۱ی )شمس

 آخوندهای مدعی اجتهاد بود.
 .۳ استی قم، استاد خمینی شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه ترینمهم 

 
 تألیفات خمینی

هائی و کتاب هابحثالمسائل، ها، عالوه بر توضیحزهی طوالنی تحصیل و تدریس خود در حوخمینی در دوره
 بهوم موس ئیجزوه واالسرار، تحریرالوسیله اند از کشفها، عبارتاین کتاب ترینمعروفتألیف کرده که 

 حکومت اسالمی.
ه زادکمیاکبر حبه قلم شخصی به نام علی« اسرار هزارساله»ئی است که خمینی علیه کتاب االسرار ردیهکشف

شمسی یهجر ۹۳۱۱ سالهای خود را شرح داده است. خمینی، این کتاب را در نوشته و در آن بخشی از دیدگاه
ی اشغال ایران توسط قوای متفقین در حداکثر ضعف این زمانی بود که رژیم شاه در بحبوحه و ؛۱ کردمنتشر 

 عنوان مؤلفشد که نامش بهمانع از آن میها خمینی باز جانب احتیاط را از کف نداد و تا مدت حالنیباابود. 
 کتاب روی جلد آن نوشته شود.

اصفهانی مرجع  ابوالحسن دیسی نوشته« النجاهوسیله»ئی به نام ئی است بر رسالهکه در اصل حاشیه تحریرالوسیله
و...  اوتها، مسائلی از قبیل طهارت و نجاست تا مسائل قضتقلید معروف. در این کتاب مانند دیگر رساله

نجف  تبعید شده بود، تدوین کرد و سپس در هیترککه به موردبحث قرار گرفته است. وی این کتاب را هنگامی
 منتشر ساخت.

شده و در آن  نیتدو ۹۳۳۱ سالهای خمینی در نجف است که در ی از مجموعه درسبخش یاسالمحکومت 
 گیرد.یه را در برمیفقوالیت یطرح خمینی برای حکومت ارائه شده که همان نظریه

ها ی سخنرانیهای دیگران نوشته یا مجموعههائی است که خمینی بر کتابهای مزبور عمدتًا حاشیهی کتاببقیه
 ی قم است.های او در حوزهیا درس



 
 دوران بروجردی

ا شروع ه، خمینی تدریس علوم منقول و خارج اصول را در حوزهقمی با ورود بروجردی به شمس ۹۳۱۳ سالدر  
دانست مورد موافقت او های درس خود را که میدادن با بروجردی برخی کالسی همراهی نشانبرا و ؛کرد

.. مطهری در مسجد سلماسی با اصرار.»گفته است:  بارهنیدرانیست، تعطیل کرد. مرتضی پسندیده برادر خمینی 
 .۶« را ترک کردو بعضی از اشخاص، درس فقه و اصول را شروع و دیگر تدریس عرفان 

 رسیدنکردند، پس از به قدرتهای خمینی شرکت میهای بعد در کالسها و سالهائی که در این سالطلبه
های حکومت او شدند. منتظری، مشکینی، خزعلی، بهشتی، ترین گردانندگان و مهرهخمینی، از مهم

دائی، صادق خلخالی، محالتی و یزدی، امامی کاشانی، مقتگیالنی، محمد یزدی، قدوسی، مصباحمحمدی
 اند.ای از آن جملهخامنه

ها اما در این سال ؛های نردبان مرجعیت است که خمینی عزم آن را کرده بودهائی اولین پلهانداختن چنین ردهراه
 ها بود و در میان مراجع متنفذ آن روزگار هماوردی نداشت.بروجردی مرجع بالمنازع در تمام حوزه

بروجردی درگذشت، مراجع متعددی از قبیل سید محسن حکیم و سید عبدالهادی  که ۹۳۳۱ سالن در فروردی
ی بعد، سید محمود شاهرودی، خوئی، شریعتمداری، گلپایگانی، خوانساری و میالنی در شیرازی و در مرتبه

عنوان یک یشتر بهکه بی دوم بود. گو ایننجف، قم، تهران و مشهد حضور داشتند و خمینی در سطح همین دسته
 شد.مدرس شناخته می

اهلل بروجردی، سکوت در دوران زعامت آیت»گوید: سبحانی می آخوند جعفریکی از عوامل خمینی به نام 
تا روز درگذشت  قمحضرت امام شاهد بودیم که از روز ورود مرحوم بروجردی به  از طرفباشکوهی را 

گرد مسائل سیاسی نگشتند و کاری جز تدریس و تألیف و سعی در ایشان... ادامه یافت. در این دوران ایشان 
 ۲.« بروجردی نداشتند مرحومویژه مرجع بزرگ، و به مراجعتهذیب نفوس و تذکر به 

ی از بررسی و تحلیل»به کارهای دیگری هم مشغول بوده است. کتاب « سکوت باشکوه»البته او در پس این 
اهلل بروجردی کوشش خمینی در تمام دوران زندگی مرحوم آیتامام»سد: نویباره میدراین« خمینینهضت امام
اهلل بروجردی نیز به ایشان اعتماد و کرد که... حقایق را به گوش آن مرحوم برساند ...و مرحوم آیتفراوانی می

از قول  کتاب، همان ۱.« نمودگرفت و مشورت میئی داشت و در مواقع حساس با ایشان تماس میاطمینان ویژه
ئی از اهلل بروجردی بودم که نمایندهمن در محضر آیت»کند که عباس مهری، از آخوندهای پیرو خمینی، نقل می

و موافقت ایشان را با موضوعی که دولت در دست اجرا داشت خواستار  افتی بارایشان  حضور بهطرف دولت 
 «.نظر با بعضی از علما به دولت ابالغ خواهم کردادلمشاوره و تب بعد ازاهلل بروجردی فرمودند پاسخ را شد. آیت

ائید کنند؟ دیری نپیک از علمای قم مشورت میگونه امور با کداممن به فکر افتادم که آقای بروجردی در این
 اقات بهاتفاق آن مرحوم آمدند و به جاآناهلل بروجردی به مرحوم آیت به درخواست بناکه دیدم امام خمینی 

 ۱ نشستند و ساعتی بعد مرحوم بروجردی نظر خویش را برای دولت فرستادند گفتگو بهئی رفته دربسته



م شاه ی رژیهامقامکتاب آمده، نقش خمینی فقط مشورت دادن نبوده، بلکه گاه خود نیز در مذاکره با  نیهم در
 ودهد  خواست تغییرشاه میدر مورد یکی از مواد قانون اساسی که رژیم »کرده است: طور مستقیم شرکت میبه
 خواستبنا به دری نیز نیخم ایشان فرستاده بود، حضور بهجلب موافقت بروجردی، دکتر اقبال را  منظوربه

 .۹۱.« با دکتر اقبال صحبت و گفتگو نمود رسمًابروجردی در آن نشست شرکت کرد و 
 اهللاهلل یعنی عقل منفصل آیتروحآقا حاج« کردند کهآن روزها نقل می»گوید: آخوند سروش محالتی می

 ۹۹ بروجردی
از سقوط کابینه ملی دکتر مصدق و که پسطوریامتداد یافت، به مرداد ۱۱ها تا تأیید کامل کودتای همراهی نیا

ورود مسعود »آمد گفت: ، بروجردی با ارسال تلگرامی به او چنین خوشرانیابازگشت شاه خائن به 
 ۹۱.« ک و موجب اصالح مفاسد دینیه و عظمت اسالم و آسایش مسلمین استمبار رانیاحضرت به اعلی

 دانیموخیزهای آن، به ها و افتنظر از اعوجاجخواه، صرفها و عناصر ترقیدر این دوران جریان کهیدرحال 
د پدیشده ملت را مطرح ساختند وهمان نیز سرانجام جنبشی از نیروهای ملی و مردمیآمده مطالبات سرکوب

ی کردن نفت نائل آمد و پیروزی بزرگی نصیب مردم ایران ساخت و مل بهآورد که تحت رهبری مصدق بزرگ 
ی واقعًا ملی و دولت از انقالب مشروطه،مصدق خود زمام امور دولت را در دست گرفت و برای اولین بار پس

 برآمده از مبارزات مردم ایران بر سر کار آمد.
ی داشت، نه با دولت مصدق. وقتی هم که آن دولت ملی با همراه سری شدن نفت اما خمینی نه با جنبش مل

 ماکی هیچ موضع مخالفی نگرفت. زیتأییدآمنحو رضایتمندانه و سقوط کرد، به مرداد ۱۱کودتای استعماری 
 از کودتا که طی آن شاه دستگاه ساواک را تأسیس کرد و بساطهای پسها و سرکوبدر قبال اعدام کهاین

 سکوت خود ادامه داد. بهشکنجه و تیرباران را گسترش داد، خمینی 
 

 با شاهخمینی  هایمالقات
ی که ئافتادهتر این است که در پشت پرده این سکوت ظاهری، خمینی ازقضا با ارتجاع پساما واقعیت مهم 

شاه که هم احمد خمینی، هم  مالقات خمینی با بار دو بهباید  ازجملهکرد. و دربار بود، همراهی می شاه یحام
ه امام چحضرت: »سدینویماند اشاره کرد. احمد خمینی اردبیلی و هم صادق خلخالی آن را تأیید کردهموسوی

 مثاًلدر زمان مرحوم آقای حائری و چه در زمان مرحوم آقای بروجردی، همواره جلودار مبارزات حوزه بودند، 
طرف مرحوم آقای بروجردی و علما مأمور  از بروجردی اتفاق افتاده بود، براثر قضایای سیاسی که در زمان آقای

کنده ئی باید برود و حرف ما را صریح و پوستشدند با شاه صحبت کنند. نظر مراجع و علما این بود که نماینده
ا شاه که ب اتیدو مالقآید و ایشان هم طی اهلل برنمیآقا روحمنتقل کند و این کار از کسی غیر از حاج شاهبه 

 «د...هایش هشدار دادنی عاقبت سیاستشاه درباره بهانجام دادند، کاماًل بر نظرات مراجع و علما تأکید کردند و 
۹۳. 



بروجردی پیامی داشتند. ایشان دیدند تنها کسی که در حوزه با استقامت العظمی اهللبار آیتیک»اردبیلی: موسوی
گوید، اهل چاپلوسی نیست و شهامت دارد، آقای خمینی... است. ایشان را ق نمیشود، تملایستد، مرعوب نمیمی

 ۹۳.« آیدفرستادند، ریز موضوع یادم نمی
رگشته بار که از مالقات بشاه مالقات کردند و یک دومرتبه بادستور آقای بروجردی امام قباًل به»صادق خلخالی: 

، ولی ابهت من شاه را گرفته بود و شاه مسلط بر زبان و خواهم از خودم تعریف کنمبودند، فرمودند: نمی
آن  موضوع بههای خمینی با شاه و نه انجام مالقات زمان به، نه نفر سهیک از این چیه ۹۱ «گفتارش نبود...

مضمون ننگین ضدملی و ها یکاند و این موضوع را مسکوت گذاشتند. اگر این مالقاتئی نکردهاشاره
اد سخن کردند و بسا دسکوت برگزار نمی بهبود، قطعًا ها میئی در آناگر چیز آبرومندانه ضدمصدقی نداشت و

 دادند.می
 

 روحانیان هایاعتراضو  رضاشاهخمینی در دوران 
ی هائهنوز شراره اما ؛از انقالب مشروطه سپری شده بود دهه دو بهی کامل رضاشاه، نزدیک ی سلطهدر آستانه

، ایران را از آتش اعتراض و مقاومت هایتنگستانی خیابانی و پسیان و مبارزات هاامیق جنبش گیالن، همچون
 کرد.گرم می

 کلنل ۹۳۱۱ سالمحمد خیابانی در تبریز به شهادت رسید و جنبش تنگستان سرکوب شد، در شیخ ۹۱۱۱ سالدر 
اشت. راه آزادی گذن سربههای گیالخان رسید که در کوهمیرزاکوچک بهو نوبت  پسیان شهید راه وطن گشت

 ی رسید.ریوزنخست به ۹۳۱۱ سالها، سربلند کرد و در رضاخان از میان همین کشتارها و سرکوب
 شد،سرنوشت شومی که برای مردم ایران رقم زده می بهاعتنا گذراند، بیهای جوانی را میخمینی که سال

 های حوزه بود.مشغول درس
سلطنت خود کرد، روشنفکران و  رشیپذطمیع مجلس پنجم را وادار به که رضاخان با ارعاب و توقتی

برخاستند. مصدق بزرگ که از نمایندگان اقلیت مخالف بود،  مخالفتشدت با آن به خواه بههای ترقیشخصیت
و  سال ۱۱ بعد ازاین ارتجاع و استبداد صرف است... امروز مملکت ما »کشید: در صحن مجلس فریاد می

ها این حرف ارزیر بام بکنند، تکهخواهد سیر قهقرائی بکند... بنده اگر سرم را ببرند و تکهها میونریزیخ همهنیا
خواستید از روز اول بگوئید که ما دروغ خود ریختید؟ میچرا خون شهدای راه آزادی را بی پسروم... نمی

ود و چه گفتم عقیده خودم بهد باش که آنخواستیم... خدایا تو شاخواستیم، آزادی نمیگفتیم و مشروطه نمی
 ۹۶ «گویم...چه در خیر مملکت است میآن

 ها،گر خاموش صحنه بود. در این سالی دیکتاتوری رضاشاه نظارهسلطه بهاما خمینی با اشراف و آگاهی کامل 
ن یب قانوی هفتم که در آن مدرس حتی یک رأی نیاورد، تصوی مثل انتخابات کاماًل تقلبی دورهحوادث

بار نفت جنوب، تصاحب اجباری حاصلخیزترین ، تمدید قرارداد اسارت۹۳۹۱ سالی جدیدی در سرکوبگرانه



 خمینی اما ؛دهداراضی مازندران، گیالن، گرگان و سایر نقاط کشور توسط رضاشاه و کشف حجاب روی می
 داد.کنار گود ایستاده و کنج عافیت را ترجیح می

ئی که رضاشاه نسبت به استفاده هاتیمحدودی از آخوندهای قم و از مدعیان اجتهاد بود، خمین که ۹۳۹۳در سال 
خونینی  حوادثی داشت و ازجمله به پ درشدیدی  هایمخالفتاز عبا و عمامه و کشف حجاب برقرار ساخت، 

ه تصمیم شاه، در ی اعتراض ببه نشانه جمعیت زیادی از مردم، کهدرحالی ۹۳۹۳ ریت ۱۱در مشهد منجر شد. روز 
سوی این اجتماع آتش دستور رضاشاه، قزاقان جنایتکار بهمسجد گوهرشاد مشهد اجتماع کرده بودند، به

کشته و مجروح شدند. فردای این حادثه، جمعیت بزرگی دوباره در همین  نفر ۹۱۱گشودند، درنتیجه حدود 
 هبرو شدند. این بار قوای جنایتکار رضاشاه روبه ی مأموران رضاشاهآمدند که باز با حمله وحشیانهمسجد گردهم

 رسیدند. قتلتن به  هزار دوکم دست زدند که در آن دست ئیسبعانهکشتار 
 هبو انزجار شدید مردم علیه رضاشاه را برانگیخت. شماری از روحانیان  خشم ی خونین مسجد گوهرشاد،واقعه

زرگ، ئی از علمای بنیان و افراد متنفذ را دستگیر و عدهاز روحا کصدنفراین جنایت اعتراض کردند و حدود ی
 که یقماهلل حسین آورده محاکمه نمودند آیت تهراناردبیلی و مرحوم آقازاده را به  ونسی دیسنظیر مرحوم آقا 

 دستور رضاشاه تبعید کردند.از مراجع مهم آن زمان بود، به
برد و حتی نزدیکانش که سر میر سکوت کامل بهی بزرگ نیز داین حادثه بههمه، خمینی نسبت بااین

 اندگونه نقش یا حضور عملی او در صحنه یاد نکردهاند، از هیچی او را نوشتهنامهزندگی
 آمدن در برابر رضاشاه نشده بودند.سازش و کوتاه بهها کم نبودند روحانیانی که حاضر در آن سال

ی خراسانی نام برد که پس از روی کار آمدن نجف( آقازاده) محمدزا در میان این روحانیان ازجمله باید از میر
از کشتار مسجد گوهرشاد، دیکتاتوری رضاشاه، خراسانی را  پسقیام علیه او فراخواند.  بهرضاشاه مردم را 

ی نجف از اعدام رهائی یافت. وی تا پایان محکوم کرد. ولی با وساطت روحانیان حوزه اعدامدستگیر کرد و به 
 ۹۲ دیرس قتلشود توسط پزشک احمدی به عمر در تهران تحت نظر بود و گفته می

علیه حکومت  اعتراضآقا و انگجی به صادق رزایم آدوره یعنی معروف این دو روحانیدر آذربایجان نیز 
 .۹۱ کردتبعید  قمکردستان و سپس به  بهها را رضاشاه برخاستند. رضاشاه آن

منسوبین رضاشاه بود که در حرم  بهآمیز گروهی از روحانیان ساکن قم و توهین ی دیگر، واکنش تندنمونه
حرکت کرد و  قماز تهران به  چند ساعترضاشاه به فاصله  که ؛س( تجمع کرده بودند) معصومهحضرت 

 بالفاصله به مجازات روحانیان معترض پرداخت.
ی شهادت تحت انواع فشارها و که تا لحظه اما در صدر روحانیان معترض، باید از سید حسن مدرس یاد کرد

حیدریه و کاشمر تبعید و زندانی بود ، تربتخافآزارها و حمالت و ضربات عوامل رضاشاه قرار داشت. او در 
اما از  ؛به شهادت رساندند هفتادوچندسالگیرضاشاه او را در سن  دستوربه ۹۳۹۶ سال آذر ۱۳و سرانجام در 

روشنی مدرس را ها بهکه در آن سالت مدرس صدائی برنخاست، درحالیخمینی، حتی نسبت به شهاد
های خود تصریح کرده است که مدرس را در مدرسه شناخت. در زمان حکومتش و در یکی از سخنرانیمی



وده ب باخبرطور کامل ها و مبارزات شجاعانه او بهساالر و صحن مجلس شورای ملی دیده و از ایستادگیسپه
 است.
هرکس زمان رضاشاه را درک کرده باشد، »بود:  گفته ۶۹ وریشهری در دیدار با هیأت دولت در هفتم خمین

ند شناختداند که آن زمان غیر از زمان محمدرضاشاه بود رضاشاه قلدری بود که شاید مردم ما او را خیلی نمیمی
 .۹۱...« ایستاد باقدرتو و شاید تاریخ کمتر کسی را مثل او به یاد داشته باشد. مدرس در مقابل ا

ی دوران رضاشاه گفته صادر کرد، درباره مدرس« احیای مقبره»ی برا ۶۳ سالخمینی در حکمی هم که در 
وتاز قلدری در آن روزگار در حقیقت حق حیات از ملت مظلوم ایران سلب شده بود و میدان تاخت»...است: 

 ی وطن،سر ایران تا مرفق به خون عزیزان آزادهو دست مزدوران پلیدش در سرا هتاک در سطح کشور باز
ی اسالم و طبقات مختلف آغشته بود... تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد، ارزش این شخصیت علما
 ۱۱.« تواند درک کندمقام را نمیعالی

شد با خواست ضمن توجیه سکوت و انفعال خود، این موضوع را القا کند که نمیبا این توضیحات، دجال می
ی دیکتاتوری رضاشاه تنها فعالیتی که از خمینی مشاهده و ثبت شده، برگزاری کالس دوره در رضاشاه درافتاد.
ی فیضیه دایر بود و سپس با تذکر مأموران رضاشاه، ها در مدرسهی قم است. مدتی این کالساخالق در حوزه
جاکه هیچ ها ازآنمنتقل ساخت. این کالسدر یکی از محالت قدیمی قم « مالصادقحاج»آن را به مدرسه 

های اخالق پس از سقوط . کالس۱۹ کردتا هنگام سقوط شاه ادامه پیدا  ضرری برای رژیم دیکتاتوری نداشت
 رضاشاه نیز تا مدتی ادامه پیدا کرد.

ثل در کتاب المی رضاشاه توجیهاتی بتراشند و فیکنند برای سکوت ننگین او در دورهاطرافیان خمینی تالش می
جاکه هماره از تدابیر کافی و درایت و بصیرت سرشار خمینی ازآن»گفته شده است: « نهضت امام خمینی»

ها که از دستورات و تعالیم زنده اسالم است و تقیه نام دارد، کاریبا تاکتیک و نهان توانست باشد،برخوردار می
که در سراسر دوران رضاشاه، ایران با آن حال ۱۱ «ازد...های داخلی و خارجی آن را غافلگیر سرژیم و کارشناس

 وچهارستیب بهخون مبارزان راه آزادی رنگین شده و شمار کسانی که توسط رژیم رضاشاه کشته شدند سر 
فکر کرسی مرجعیت  درساله و مدعی اجتهاد است، که در این زمان آخوند چهل اما خمینی ؛۱۳ زندتن می هزار

 کند.ها تکاپو میشدن در حوزه دارورسماسماست و برای 
 

 های پس از سقوط رضاشاهخمینی در سال
 ی قم سفتهای بعد از سقوط دیکتاتوری رضاشاه، آخوندی است که جای پای خود را در حوزهخمینی در سال

 کرده و برای به دست آوردن کرسی مرجعیت خیز برداشته است.
ی نیروهای متفقین و ضعف محمدرضاشاه، قوط دیکتاتوری و حملهس دلیلبه ۹۳۱۱ وریشهرپس از قضایای 

م های رضاشاه در میان مردجنایت بهوجود آمده بود. اعتراض دموکراتیکی بهفضای باز سیاسی و اوضاع نیمه
راسخ،  احمدی، مصطفی پزشکالدین مختاری، ناچار، سرجالدانی نظیر رکنقدر که رژیم بهباالگرفته بود. آن



ها را آن هایهای نمایشی خشم ستمدیدگان و خانوادهزی و مقدادی را دستگیر کرد تا با برپائی محاکمهجهانسو
 تسکین دهد.

ی با فرصت به دست آورده به اقتضای طینت نیخم سقوط کرده بود، رضاخاندیکتاتوری  که زماندر این 
ز االسرار که بعد اابی به نام کشفکند و در کتطلب خود تازه مخالفت خود را ابراز میخور و فرصتمفت

 کند:های او انتقاد میبه سیاست نگاشته ۱۱شهریور 
هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ مسلمین و جوار امام عادل با گوئیم دولتی که ...چندینما می»...

دتر از آن عدیل کفر و ب پاره کند، این دولت، دولت کفر است و اعانتسوراخ و پارهتیر و سرنیزه سوراخشصت
 «کفر است...

ها را محترم دانیم و هرکس آنما حکومت دیکتاتوری رضاخان را ظالمانه و عمال آن را ظالم و ستمکار می»
 «بداند از شرف و انصاف بوئی ندارد...

ر کتاب ی دیگجا دچندر « کنیمما اعالم می»و « مئیگویمما »هائی از این قبیل که طلبینظیر این جمالت و مبارزه
 شود.االسرار دیده میکشف

مالها، از همان روزهای اول، تصدی رضاخان را برخالف مصالح کشور »کند که او در ضمن یادآوری می
ردم گوشزد م بهسوز او را وقتی نشد مخفیانه و خصوصی فسادهای خانمان و یعمومتشخیص دادند و تا توانستند 

ساله کاماًل سکوت کرده بود و چرا ، چرا خودش در این بیستنیباوجوداهد که دتوضیح نمی اما ۱۳ «کردند...
 نبرده بود؟« شرف و انصاف»خودش بوئی از 

 
 ی خمینی با کاشانیرابطه

 اشانیآخوند ک است. آخوند کاشانیعمل او با  اتحاد برابر مصدق، دری مهم همسوئی خمینی با دربار شاه نشانه
 بهتیر از قیام سیکرد و در قضایای ملی شدن صنعت نفت با او همراه بود، پسمی چند از مصدق حمایتکه یک
 ی با مصدق پرداخت.رودرروئ

 های استعماری انگلیس و آمریکا ووابستگان به سیاست»آمده است: « گذشته چراغ راه آینده است»در کتاب 
کارانه کسب وجهه و ایفای نقش خرابطلبانی که برای ترین جناح هیأت حاکمه و فرصتعناصری از ارتجاعی

ی ملی شده بودند، در این موقعیت حساس که دژهای استعماری در داخل نهضت ملی ایران وارد جبهه
مده آ دانیمشد، با استفاده از آخرین فرصت به کاری بسته میهای خرابگردید و راهسرهم ویران میپشت

را با  و دکتر بقائی، مخالفت خود زادهیحائر تیر،قیام سی بعد ازه دادند. بالفاصلماهیت ضدملی خود را بروز می
 «ها پیوست.آن بهدکتر مصدق آشکار ساختند و کاشانی نیز 

، شاه، علیه دولت مصدق کارشکنی کرد دربارخدمتی به از کودتا تا توانست برای خوشآخوند کاشانی قبل 
کودتا آشکارا از رژیم شاه حمایت کرد و تا مدتی همچنان سرلشگر زاهدی را نیز در مجلس پناه داد و پس از 

 داشت. عهدهریاست مجلس رژیم شاه را به 



تنها کسی که امید است بعد از من به درد ملت ایران بخورد، آقای خمینی »همین کاشانی بعدها گفته بود:  
 و علیه مصدق است.توزی اروی سیاسی خمینی از کاشانی و کینارزیابی گواه دنباله نیا ۱۱.« است

تهران آمده بود با یکدیگر دیدار داشتند و  بهکه خمینی برای ازدواج بار، وقتیکاشانی و خمینی، اولین
این » خمینی پرسیده بود: پدرزنهمین مالقات، کاشانی با شگفتی از  ازپسسنخی خود پی برده بودند. همبه

ی ی مبارزاتی بتراشند، همدستتوانند برای او سابقهنی که نمیخمی بازماندگان ۱۶ «اعجوبه را از کجا پیدا کردی؟
که  توان گفتگوید: نمیخلخالی می صادق گذارند.او می« ضداستکباری»حساب مبارزات با کاشانی را به

ی حضرت امام علیه استکبار دقیقًا از چه زمانی شروع شد. ایشان از همان آغاز با افرادی مانند آقای مبارزه
ی و اعضای فدائیان اسالم رابطه داشتند. یک روز تابستان در خیابان پامنار تهران، در منزل آقای کاشانی کاشان

سید  سوادها! قدر ایندهد. بیقدر این سید را بدانید که این سید شما را نجات می»گفت: بودم. آقای کاشانی می
حوزه و  مرد»فرمودند: اهلل کاشانی بارها میآیت» دیگری به نام ربانی شیرازی گفته است: آخوند ۱۲« را بدانید.

 .۱۱ «اهللآقا روحروحانیت حاج
 ادتیعی و انزوا کشید، تنها کسی که از قم به رسوائاز رویاروئی با مصدق، کارش به وقتی هم که کاشانی پس

اهلل کاشانی را مرحوم آیت»باره گفته است: . آخوند یوسف صانعی دراین۱۱ بودکاشانی رفت، همین خمینی 
هائی که با مصدق داشت، از شخصیت و منزلت اجتماعی محروم کردند و درنتیجه و مخالفت هایریدرگدلیل به

همین اهلل کاشانی رفت، حضرت امام خمینی... بودند. بهآیت ادتیعایشان مریض شدند. تنها کسی که از قم به 
د... این حرکت امام، زمانی بود که برای مرحوم تعطیل ش عصر ی درس اصول حضرت امام،مناسبت، حوزه

، خمینی برای او در مسجد آخوند کاشانیاز مرگ گویند پسمی« خواندند.آقای کاشانی سرودهای مبتذل می
 ۳۱ کرد.مجلس ختم و عزاداری برگزار می دو روزاعظم قم 

 
 توزی علیه مصدقکین

 ر زبانبطلبی عقاید واقعی خود را ق با رندی و فرصتی محبوبیت عظیم مصدهنگام با مشاهدهخمینی در آن
مایه ضدملی و ارتجاعی خود را علیه درون هر فرصتیی قدرت سوار شد، در که بر اریکهاما وقتی ؛آوردنمی

 ریخت.مصدق بیرون می
ه ب از پیروزی انقالب ضدسلطنتی جمعیت عظیمی راهی احمدآباد شدند تاهای پسکه در اولین هفتههنگامی

 ادای احترام کنند، خمینی که از این مراسم و اومناسبت سالگرد درگذشت پیشوای نهضت ملی ایران نسبت به 
شدت گزیده شده و و برادر مجاهد مسعود رجوی در این اجتماع به پدر طالقانیویژه از حضور و سخنرانی به

توصیف  «برای هر استخوانی»انداختن گ راهمراسم یادشده را میتین توزی و حسادتش برانگیخته شده بود،کینه
 کرد.

ملی شدن صنعت نفت و پیشوای این حرکت پیروزمند  هیعل ۱۱ ماهدیخمینی در سخنرانی دیگری در بیستم 
سرپوش بگذارند روی مقاصد خودشان، آن مقاصدی  خوانیم هانیا»کرد که: گشائی میضداستعماری عقده



نفری که ملی است، مسیر ما مسیر نفت نیست، نفت پیش ما مطرح نیست، که برخالف مسیر ماست با اسم یک
خواهیم. اسالم که آمد، نفت هم مال ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه است. ما اسالم را می

 نفت را ملی کرده است، اسالم را کنار نفر کشود. مقصد ما اسالم است، مقصد ما نفت نیست. اگر یخودمان می
ود، شاظهارنظر خمینی نیز که اغلب توسط مطبوعات حکومتی یادآوری می نیا ۳۹.« گذارند برای او سینه بزنندب

گروهی را که از اولش باطل بودند؟ من از آن بنشینند تماشا کنند یک هامسلمان»نشدنی است: فراموش
کنند که فخر می هانیاف بودند. گروهی که با اسالم و روحانیت اسالم، سرسخت مخالدانم یکهایش میریشه

 ۳۱.« (، او هم مسلم نبودمصدق) اووجود به
دهد معنی آن در این فرهنگ آخوندی این است که او را تکفیر کرده و حکمش گونه فتوا میوقتی خمینی این

و  تجاعخوردن مصدق توسط ار« سیلی»این رذالت خمینی را نیز همگان به یاد دارند که از  چراکه اعدام است،
 شکرگزاری کرد. از سقوط حکومت ملی او براثر کودتای استعمار و دربار()استعمار 

به چاپ  «السلطنهی حقیقی مصدقچهره»حسن آیت، کتابی مملو از اهانت و هتاکی علیه دکتر مصدق، با عنوان  
مان حکومت ملی رسانده است. در صفحه اول به نقل از گفتگوی خمینی با یکی از آخوندهای تهران در ز

و طولی نکشید که سیلی را خورد و  آقا عرض کردم که این سیلی خواهد خورد آنمن به »گوید: مصدق می
 «زد.اگر مانده بود سیلی را بر اسالم می

ی، بعدها در دستگاه خمینی جا و منزلتی پیدا کردند. مرداد ۱۱های توجه است که برخی مزدوران و مهرهقابل
ی نیخماز به حاکمیت رسیدن نقش سخنگوی خمینی را ایفا کرد و پس بارها ۳۳ تا ۳۱ هایسال آخوند فلسفی در

 و نوائی رسید. نان بهنیز 
ما توانست در رژیم خمینی پست و مقامی داشته باشد، امظفر بقائی به علت شدت رسوائی و منفوریت طبعًا نمی

ی ی اسالمی( شد و هم نمایندهجمهورینی )، نوچه و مریدش حسن آیت، هم دبیر سیاسی حزب خمدر عوض
 که سرانجام به دست رزمندگان قهرمان مجاهد به هالکت رسید.... تا این۳۳ یآخوندمجلس 

 
 ۰۸۳۲ تا ۰۸۸۱های اوضاع سیاسی ایران در مقطع سال

در  شود وی سیاسی ایران ظاهر میصورت قدرت برتر، در صحنه، آمریکا بهمرداد ۱۱پس از کودتای ننگین 
در مهرماه ) ۳۳ی انعقاد پیمان سنتو آستانه در سهام کنسرسیوم را به دست آورد. درصد ۳۱تواند اولین قدم می

دار های سابقهی ورزیده و یکی از مهرهپلماتیددهد. حسین عالء می عالءی زاهدی جای خود را به ( کابینه۹۳۳۳
 انگلیس بود.

طبقاتی خاص خود در ایران بود، از وضع موجود که هنوز پایگاه  آمریکا که از آغاز، درصدد ایجاد پایگاه
اراضی مالک( حاکم است، ن بورژواطور مشخص اقتصادی استعمار کهنه یعنی مناسبات تقریبًا فئودالی )و به

از کجا »ها در زمان اقبال الیحه مشهور فشار آمریکائیآید. تحتروی کار می اقبال ۹۳۳۶ نیفرورداست. 



ند، خواستها میکه آمریکائیرسد که هدف آن مبارزه با فساد اداری و چنانمی دو مجلسبه تصویب .« ایآورده
 تصفیه بوروکراسی ایران بود. الیحه دیگر، الیحه اصالحات ارضی بود.

های ، انتخابات دوره بیستم برگزار شد که به علت فرمایشی بودنش، باعث دامن زدن به مخالفت۹۳۳۱ سال در
شود دستور توقف انتخابات و ابطال آن را صادر کند. اقبال شود. شاه مجبور میان در ایران و آمریکا میزمهم

یجه کند. نتشود. وی در زمستان همان سال، انتخابات برگزار میوزیر میدهد و شریف امامی نخستاستعفا می
 شود.تمام می هافئودال نفعاین انتخابات بازهم به 

شود. جمهور میدر انتخابات آمریکا پیروز شده و کندی رئیس هادموکرات( ۹۱۶۹ سال)ابتدای در این تاریخ 
خصوص در کشورهای زیر ی اقتصادی بهاسیسهای ها، خواهان انجام رفورمکندی برای جلوگیری از انقالب

 سلطه است.
ها کائیفشارها و تبلیغات وسیع آمری انگلیسی او و نیز در اثربه دنبال رشد تضادهای آمریکا با رژیم شاه و حامی
شود خفقان در ایران فضای سیاسی تا حدی باز می سال ۲از علیه رژیم، دیکتاتوری تضعیف شده و درنتیجه پس

 کنند.می تیفعالو نیروهای ملی شروع به 
د جدی کند و بیشترین تالش را در جهت جلب نظر هیأت حاکمهآمریکا سفر می به ۳۹ سالشاه در فروردین 

 برد.می کاربه( یکندآمریکا )
وزیری برساند. علم از ابتدای روی نخست بهدهد که امینی را کنار بگذارد و علم را چرخش شاه به او امکان می

پیشبرد  یبرا کند.اندازی بین جبهه مخالفان میکردن مانورهای شاه دایر بر تفرقه ادهیپکار آمدنش شروع به 
های ایالتی و والیتی عنوان شد. در این طرح برای زنان هم حق شرکت در انجمن چنین هدفی بود که طرح

سأله از آن وادارد. این م در قبالی ریگموضعانتخابات منظور شده بود و همین کافی بود که برخی آخوندها را به 
 بینی بود.پیش نیز برای رژیم قابل پیش

 که موانع ووردنظر آمریکا فراهم شده بود، شاه برای اینکه شرایط برای انجام اصالحات مسرانجام هنگامی
زیادی از مخالفان خود را  تعداد ۳۹ سال بهمن ۶طور کامل از پیش پای خود بردارد، در شب مشکالت را به

 گذاشت. رفراندومئی خود را به مادهطرح شش بهمن ۶در روز  و کرددستگیر 
ی هاعفضهای قبلی رژیم و نیز به علت خود را که تحت تأثیر برنامهبا این مانورها شاه توانست نیروهای مخالف 

ارج از صحنه خ سادگیبهو آمادگی برخورد با چنین شرایطی را نداشتند،  درونی خودشان دچار تفرقه بودند
 طور کامل برای اجرای اصالحات کذائی خود فراهم آورد.ساخته و زمینه را به

 
 آن علل وشکستن سکوت خمینی 

علیه رژیم شاه باالگرفته بود، خمینی اظهار مخالفت با برخی های مردمینابراین در اوضاعی که جنبش مخالفتب 
که عمیقًا از آن رژیم بیزار بودند، وسیله کسب شهرت و اعتبار در میان مردمیتصمیمات رژیم را به هایجنبه

 .۳۱.« واب ملت اسالم را ما به دست آوردیمرگ خ»کرد: که خودش در آن ایام تصریح میچنانتبدیل کرد. آن



ه های ایالتی و والیتی است کهای رژیم شاه، مربوط به انجمناولین مخالفت علنی خمینی با بعضی از تصمیم
 تصویب هیأت دولت رساند.به  ۹۳۳۹ مهر ۹۶ی اسداهلل علم در تاریخ ریوزنخستدولت وقت به 

کنندگان برداشته شده بود و در مراسم شوندگان و انتخابیط انتخابچنین قید اسالم از شراهممصوبهدر این  
نیز از موضوعات مورد اعتراض خمینی و دو نکته  نیا جای قرآن گفته شده بود کتاب آسمانی.سوگند به

 شدن زنان از حق رأی اعتراض داشتند. برخوردارها بیش از هر چیز به اما آن ؛آخوندهای دیگر بود
ار کردند که ئی در قم برگزر خبر مصوبه هیأت دولت، خمینی و شریعتمداری و گلپایگانی، جلسهبه دنبال انتشا

 حاصل آن مخابره تلگرامی به شاه بود.
ی شاه و علم ارسال برا ۹۳۳۹های مهر و آبان متن این تلگرام و سه تلگرام دیگری که با امضای خمینی در ماه

 ستاشود، زیرا مملو از چاپلوسی برای شاه شده معمواًل آورده نمی هائی که از سوی رژیم منتشرشده در کتاب
، ها را به علمکند و آنآخوندهای قم ارسال می بهی تحقیرآمیزی خطاب این تلگرام، نامه بهدر پاسخ  شاه ۳۶

 دهد.وزیر خود، ارجاع مینخست
ر آن از فرستد و دامی برای علم میبه دنبال آن خمینی با پیروی از حدومرزی که شاه تعیین کرده بود، تلگر

والنی در تعطیلی ط»این تلگرام گفته شده بود:  در کند.تعطیلی مجلس شورا و مجلس سنا نیز شکایت می
شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی مجلسین دیده می

 «است.
 کند. درکند و از علم نزد او شکایت میشاه ارسال می بهم دیگری خطاب ی تلگرانیخم ۳۹ آبان ۹۱در تاریخ 

هار تلگرافات مسلمین و اظ انعکاسآقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و : »بوداین تلگرام ازجمله آمده 
ر را وکند و برخالف قانون اساسی مطبوعات کشو علمای ملت جلوگیری کرده و می حضرتاعلیها به تظلم آن

خواهند عرض حال خود را به وسیله مأموران در اطراف، ملت مسلمان را که میکند و بهمختنق کرده و می
 کند...و علمای ملت برسانند ارعاب و تهدید می حضرتاعلی

 لآقای علم تخلف خود از قانون اسالم و قانون اساسی اعالم و برمال نموده، آقای اسداهلل علم گمان کرده با تبدی
مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و  قرآنکردن قسم به 

 جای آن قرار داد.بعضی کتب ضاله را قرین آن یا به
که اطمینان نفرمائید به کنم به اینحضرت را متوجه میخیرخواهی برای ملت اسالم اعلی حکمبهجانب این

خواهند تمام کارهای خالف دین و قانون را کرده به زادی میوسی و اظهار چاکری و خانهعناصری که با چاپل
ط از ی خائنانه و غلنامهحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویباعلی

 اعتبار بیندازند.
الل ممالک اسالمی و حفظ آن را از آشوب از خداوند تعالی استق»نویسد: خمینی در پایان تلگرام خود به شاه می

 «نمایم.مسألت می



قول ها، هم به قانون اساسی رژیم شاه، هم به مجلس شورا و مجلس سنای آن و هم بهی در این تلگرامنیخم
ند کنکند و نگران آن است که مبادا کسانی که کارهای خالف میحضرت اظهار وفاداری میخودش به اعلی

داهلل کند، منشأ مشکل اسها تصریح میکه در این تلگرامچنان ضرت نسبت دهند. ازنظر خمینی،حآن را به اعلی
های رژیمش ها و خیانتحضرت را بسته وگرنه شاه از جنایتخواهی ملت به نزد اعلیعلم است که راه تظلم

 مبراست.
خواست با شاه دربیفتد. سقف خواسته یها آورده، عقیده واقعی اوست. او نمچه خمینی در این تلگرامدرواقع آن 

 ود.اسالمی ب اصطالحبهها برای حفظ ظواهر نشینی از برخی تصمیمجوئی او واداشتن شاه به عقبو مبارزه
قالبی خواست وضعیت انکه رژیم شاه با مانور بزرگی به نام اصالحات ارضی و انقالب سفید، می زین ۳۹ سالدر  

ی به مضامین اصلی توطئه بزرگ شاه نیخم تر کند،ماید و عمر رژیم خود را طوالنیو انفجاری جامعه را خنثی ن
و  وسطائیهای خود را روی این خواسته قرونها و سخنرانیدادوفریادها و تلگراف یاعتنا بود، در عوض همهبی

جا که ه تا آنخواست کمی او خواهد به زنان حق رأی دهد.ارتجاعی متمرکز ساخته بود که چرا رژیم شاه می
 های انحرافی و به سمت اهداف کاذب سوق دهد.ممکن است مبارزه و اعتراض مردم را به کانال

 نظر کند.های ایالتی و والیتی صرفرژیم شاه پذیرفت که از مصوبه انجمن سرانجام ۳۹ سالدر آذرماه 
ین همبه ۳۹ آذری که در یازدهم حساب آورد. وی در سخناننشینی را یک پیروزی برای خود بهخمینی این عقب

لقی ت افتهیانیپاها را مناسبت در اولین جلسه درس خود در حوزه ایراد کرد، از مخاطبانش خواست که اعتراض
نند کعلما و زعمای اسالم... مردم را به حفظ آرامش نصیحت می»کنند و دوباره به درس و تحصیل رو بیاورند: 

تگو کوشند که با نشر مطالب، ذکر حقایق، با گفض خطر است، باز تا حد امکان میاما وقتی ببینند اسالم در معر
و مذاکره و با فرستادن اشخاص نزد دستگاه حاکمه مشکل را حل کنند و اگر نشد ناچارند قیام و اقدام کنند... 

تقالل جا که اسناند لیکن تا آکه همیشه با نصایح خود مردم سرکش را خاموش و آرام ساخته ذخایر هستنداین 
 «مملکت را در خطر نبینند.

در  دینیبباید در ادارات، را وارد کرده هازن»ئی از افکار ارتجاعی خود را بیان کرد: در مورد زنان نیز خمینی شمه
 رستید.ها نفگویند توسعه ندهید. به استانئی که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعاًل محدود است. علما میهر اداره

 ۳۲ «ها تأمین کنند؟خواهید استقاللتان را زنمی زند.هم میزن اگر وارد هر دستگاهی شد، اوضاع را به
خود را  شما باید مهذب باشید، نفس خود را تزکیه کنید،»ها و روحانیان جوان نیز گفت: خمینی خطاب به طلبه

تر از ما بزرگ. شستیندیگر ناسزا گفته شود،  که به رئیس دولت یا به مقاماتآراسته و وارسته سازید. حق این
آتش را چه کسی خاموش کرد؟  نیا شد.ئی صادر شده بود، انفجار ظاهر میاگر کلمه»ی گفت: و «این هستید.

یت این روحان بهخواهند بشکنند؟... چرا خود را می هر نحویخواهند درک کنند؟ چرا این پشتوانه را به چرا نمی
 «کنند؟مستند نمی

ها، گیریشکل به شاه نیز نصیحت کرد حمایت آخوندها را از دست ندهد، در مقابل این موضعو سرانجام این
 خواست که با استبداد و وابستگی اعالن مخالفت کند.جنبش دانشجوئی از خمینی می



ق کند، به فید محقخواست با انقالب سئی را که میبا نصایح مشفقانه خمینی، رژیم شاه توطئه زمانهم، هرحالبه
 آخرین مراحل آمادگی رسانده بود.

جای بهگرفته مردمیوخروش اوجآن جوش و ۳۱ تا ۳۱های از فضای بالنسبه باز آن دوران یعنی در فاصله سال
بینجامد، باز این دشمن بود که داشت یک دوران حلی عاید شود که به حاکمیت مردمیکه آلترناتیو و راهآن

های ایالتی والیتی و مخالفت با خوردن مصوبه انجمنهمدید. خمینی از بهبرای ملت تدارک میسیاه دیگر را 
دیگر را تضمین  سال ۹۱العیار خود برای ، اما شاه استمرار دیکتاتوری کاملزدیمحق رأی زنان شیپور پیروزی 

 کرد.می
 
 خرداد ۰۱قیام  

ی ملی و مردمی و روهاین. گذراندیمعطف مهمی را از سر ایران نقطه جامعه ۳۱ سالبهار  و ۳۹ سالدر اواخر 
 چه انقالبسایر اقشار مخالف رژیم به اعتراض و مقابله با رژیم و مانور جدید آن یعنی اصالحات ارضی و آن
رفته و گسفید نامیده شده بود، مبادرت کرده بودند و شاه نیز که اجرای سیاست موردنظر آمریکا را برعهده

 داشت.را یکپارچه کرده بود، برای سرکوب خیز برمی حکومت خود
به  از تعرض اگرچهکرد. ئی علیه رژیم میهای پرخاشگرانهگیریها و موضعخمینی در همین اوضاع سخنرانی

 اساس حکومت شاه ابا داشت.
دی های اعتراضی متعدو برخی شهرهای دیگر صحنه تظاهرات و حرکت تهران ۳۹در روزهای اول بهمن سال 

 شود.ی که در دستور کار خود گذاشته بود، برگزار میرفراندوماست که در مخالفت با انقالب سفید شاه و 
ها و استقرار گسترده قوای سرکوبگر خود در ها و اعتراضرژیم شاه با سرکوب موضعی این رشته مخالفت

کند. روز ششم خود، فضا را آماده میوآمد شهر، برای برگزاری رفراندوم ها و نقاط پررفتها و میدانخیابان
 پسکند که شش میلیون رأی به دست آورده است. ازاینشود و رژیم شاه ادعا میبهمن این رفراندوم اجرا می

مخالفان و مدعیان و خاموش کردن هر  یشاه که سرمست پیروزی مانور انقالب سفید است، سرکوب کامل همه
 دهد.ار میصدای مخالفی را در دستور کار خود قر

شستی نشان دهد. روز دوم فروردین، به مناسبت سالروز شهادت خواست ضرب، شاه می۳۱ نیفرورددر اوایل 
زمان دو جلسه، یکی در خانه خمینی و دیگری در فیضیه برگزار شد. در اجتماع خانه خمینی، فقط ششم، همامام

نکرد، اما مراسم فیضیه را به  وشتمضرببه  ها و تشنجات محدودی رویداد که رژیم اقدامصلوات فرستادن
همین صورت هدف حمله خود زمان مدرسه طالبیه در تبریز را به، همشاهخاک و خون کشیدند. مزدوران رژیم 

که دستخوش تشتت و تفرقه بودند، در مخالفت با  های مختلف رااین اشتباه، آخوندها و حوزه و با ؛دهندقرار می
 نظر کرد.رژیم هم

یضیه دوستی به فر پی آن خمینی در تلگرامی به آخوندهای تهران، به رژیم شاه و به کسانی که با شعار شاهد
اکنون روحانیان و طالب در این شهر مذهبی تأمین جانی ندارند، »گفت:  ازجمله اوتاخته بودند، حمله کرد. 



محترم از  طالب... استران شهربانی کارآگاه و گاهی کماندو و مأمواطراف منازل علما و مراجع محصور به
دوستی به مقدسات مذهبی اهانت اند. اینان با شعار شاههای روحانیت را تبدیل نمودهترس مأموران لباس

قیه ت»ها به آن مشغول بود، حرام اعالم کرد و گفت: خمینی در همین تلگرام کاری را که خود سال« کنند.می
 .۳۱.« بلغ ما بلغ( لووحرام است و اظهار حقایق واجب )

 کرد.ها و مراجع آن را خراب میهای میان خود و حوزهدرواقع این رژیم شاه بود که در آن مقطع پل
 فراهم کرد که دو ماه بعد را یامیقهای ها آتش اعتراض کل جامعه را نیز تندتر کرد و زمینهاین سرکوبگری

در برابر رژیم شاه و مانور انقالب سفید او بود و  آمدهجانبه واکنش مردم قیامی که. خرداد ۹۱فوران نمود: قیام 
 با سرکوبی خونین مواجه شد.

ئی علیه رژیم شاه قم و مشهد و بیش از همه در تهران مردم به تظاهرات و دادن شعارهای خشمگینانه در 
، شده مخالف رژیم بودختهکه در این زمان چهره مذهبی شنا پرداختند. مردم در تظاهرات خیابانی از خمینی نیز

اه را رژیم ش رایز ؛خواست، متفاوت بودگفت و میچه خمینی میبا آن کلیبهشعارهایشان  اما کردند؛حمایت 
 کردند.نامیدند که باید برود یا مرگ و نابودی او و رژیمش را درخواست میخواری میخون

تشریح  رتصو نیانوشته فدائی شهید بیژن جزنی به « سالهتاریخ سی»هائی از آن قیام خونین، در کتاب صحنه
شورشی تظاهرات باعث  خصلتئی پیدا کرد. سابقهابعاد و شدت بی خرداد ۹۱تظاهرات در روز »شده است: 

های محدود تظاهرکننده در اوایل ها شده دستهتعطیل زندگی عادی شهر و جاری شدن انبوه انسانی به خیابان
های دولتی، چند باشگاه ی از سازمانئپارهزا )مثل فسفر( و تخریب و هجوم به آتش کاربردن موادروز با به
 همراه یظامنبردن اسلحه کردند. نیروی  کاربهمخ، پلیس و نیروهای نظامی را وادار به باشگاه شعبان بی ازجمله

که  به گلوله بست...تودههای حامل مسلسل سنگین مردم را اعم از تظاهرکننده یا عابر و جیپ پوشزرهتانک و 
نگریست و بسیار کسانی می آساجنونهای خالی خود با خشمی از سالخی رژیم به خشم آمده بود، به مشت

 .۳۱.« گریستندبودند که از شدت نومیدی می
خود خمینی بعدازظهر روز عاشورا در قم در سخنرانی برای اولین بار شخص شاه را نیز با لحن تند مورد خطاب 

این را به تو  آقاگوید تساوی حقوق زن و مرد. جا میرود باالی آنآقای شاه نفهمیده می»رداد و گفت: قرا
طور... واهلل من نطور نکن ایاین نکناند. تو مگر بهائی هستی که من بگویم کافر است. بیرون کنند. تزریق کرده

ندازد تا بیرونش کنند و لهذا مطلب را معلوم نیست به ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را ازنظر مردم بیشنیده
 ۳۱.« او برسانند

از انتقال به تهران زندانی  پس، مأموران رژیم، خمینی را جلب کردند و خرداد ۹۶سرانجام در بامداد روز  
 مشهد و محالتی از شیراز نیز توسط رژیم دستگیر شدند. از یقماهلل زمان آیتکردند. هم

 یازده مرداد همان سال یعنی کمتر از دو ماه در زندان بود. تا ۳۱ خردادزده خمینی از شان
 ۹۹روز جمعه »نویسد: ی دوران زندان خمینی مییکی از آخوندهای نزدیک خمینی به نام حمید روحانی درباره

اد رفت و بآامنیت به دیدار قائد بزرگ در پادگان عشرت اصطالحبه، پاکروان رئیس سازمان جاسوسی ۳۱ مرداد



دریافتند که مرجع روحانیت در این مبارزه و  شاهنشاهانجام مراسم و تشریفات دیدار اظهار داشت: ... ازپس 
ت این کارها دست نزدند و نیز با اساس سلطن بهاند و به تحریک عوامل بیگانه مخالفت، فقط نظر دینی داشته

اول مملکت و خاندان  شخص بهه کنم که در آن فرمایند با نطق عاشورای ایشان چمخالف نیستند ولی می
ورهای دنیا چه در کش درتصدیق بفرمائید که آن نطق خیلی تند بود.  عالیحضرتو  است شدهسلطنت اهانت 

جمهوری چه سلطنتی، چه در دموکراسی، چه استبدادی، در هیچ جا سابقه ندارد که علیه رئیس حکومتی با این 
هرچه  یولئی شده باشد. هایتندروگ در مقام پاسخ فرمود: ممکن است در آن نطق لحن سخن برانند... قائد بزر

 «برای شاه الزم بوده است و شما هم شاه را نصیحت کنید... هاحتینصبود جنبه نصیحت داشته است و آن 
نید ساهم ردر این هنگام سرهنگ مولوی رئیس سازمان جاسوسی تهران نیز حضور به»نویسد: کتاب یادشده می

 ۳۹ «و نسبت به قائد بزرگ عرض اخالص کرد...
 مالقات درآباد را شرح داده مرتضی پسندیده، برادر خمینی، جریان مالقات خود با او در زندان عشرت

که در آن ایام به نشانه اعتراض در حال تعطیل بود، با خمینی در میان  ها و بازاری وضع حوزهئی دربارههاسؤال
 ۳۱ شوندها کار و درس خود را از سر بگیرند و باز پاسخ داده که هم بازار و هم حوزه گذارد. خمینیمی

ند و شما را بناست امروز آزاد کن»این شرح خدمت ایشان نوشتم که:  بهمطلبی را  منگوید: مرتضی پسندیده می
 ستیننامی نجاتی آدم خوش آید و قصد دارد شما را به منزل نجاتی ببرد ومی جاآنپاکروان برای آزادی شما به 

من آن کاغذ را به پناهی دادم و او هم پیغام را به امام « موافقت نکنید. لذاجا بروید. آن بهو شما صالح نیست 
شب که قبول کنیم و به منزل نجاتی برویم. ولی بیش از یکنداریم جز این ما راهی»در پاسخ نوشتند:  امامرساند. 
 .۳۳.« جا اشکال نداردباید منزل بگیریم و فعاًل رفتن به آن جا نیستیم و بعدهادر آن
در تاریخ هیجدهم »گوید: ی نحوه آزادی خمینی از زندان، آخوند محمدرضا توسلی پیشکارش میدرباره
که ایشان از کار خود پشیمان است، از زندان و حصر آزاد کردند. در بعضی جراید هم ، به توهم این۳۳ نیفرورد

رو حضرت امام در که بین دولت و روحانیت تفاهم حاصل شده است، درج گردید. ازایناز قبیل اینجمالتی 
ها را تکذیب کردند و فرمودند: اگر خمینی هم سازش کند، ملت اولین نطق بعد از مراجعت، جمالت روزنامه

 .۳۳.« کندینماسالم با شما سازش 
از ده سال از کودتای ننگین استعماری علیه دولت ملی دکتر که بیش است که در آن زمان با آن توجهقابل 

گاه نظر قرار داشت و هیچگذشت، پیشوای بزرگ نهضت ملی همچنان در احمدآباد کرج تحتمصدق می
ها قرار زیر فشار انواع محدودیت خوداجازه کمترین اقدامی پیدا نکرد و حتی برای معالجه و امور شخصی 

 افرادی جز وابستگان خود تماس بگیرد.توانست با داشت و نمی
 

 هیترکتبعید خمینی به 
 از تصویب مجلسین رژیم شاه گذشت. انهیمخف ۳۳ سالقانون کاپیتوالسیون در سوم مرداد 



های گذشته، حمله کرد و برخالف سخنرانی قانوناین  بهدر چهارم آبان همان سال، خمینی در یک سخنرانی 
خمینی ازجمله گفت:  های شدیداللحن خود قرار داد.ر را نیز هدف اعتراضجمهور آن کشوآمریکا و رئیس

شد...  کوبکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران پایاستقالل ما را فروختند،... عزت ما پای»
ق ندارد حمنکوب کند، پلیس ایران  پا ریزاگر یک آشپز آمریکائی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند 

ی ایران حق ندارد محاکمه کنند... باید برود آمریکا... اگر شاه ایران یک سگ هادادگاهجلوی او را بگیرد، 
 یک آشپز آمریکائی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع چهچنانکنند و اگر آمریکائی را زیر بگیرد، بازخواست می

م گذارد دختران عفیف مرداگر نفوذ روحانیان باشد، نمی»« کس حق تعرض ندارد...ایران را زیر بگیرد،... هیچ
ها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد به راه ها باشند زندر مدارس، زیردست جوان

 .۳۱ «بیندازند...
نا قرار زد، در تنگاه میدر آن ایام خمینی در برابر هجوم تبلیغاتی رژیم شاه که به او انگ ارتجاعی و ارتجاع سی

پرستی و ارتجاع پاسخ کرد به اتهام کهنههای خود کرارًا تالش میها و اعالمیهرو در سخنرانیداشت. ازاین
که تصویب قانون خائنانه کاپیتوالسیون، فرصت مناسبی برای او فراهم بگوید و خود را از آن مبرا کند. تا این

م رغهمه در همین سخنرانی، بهود رنگ و بوی ضدآمریکائی بزند. بااینهای خکرد تا به شعارها و مخالفت
 سیاسی از حدود معینی فراتر نرفت: ازنظر جمهور آن کرد،حمالتی که به آمریکا و رئیس

 خواستار قطع مناسبات ایران و آمریکا و لغو قراردادهای شاه با آمریکا نشد. وجههیچبه ۹
 وتشرهایش را متوجه وکالی مجلس و دولت کرد.و توپئی به شاه نکرد کمترین حمله ۱

سو، رژیم در مرحله جدیدی که آغاز کرده بود، برای استقرار دیکتاتوری وابسته خود، دیگر اما از آن
 سالآبان ، تصمیم به تبعید خمینی از ایران گرفت. خمینی روز سیزدهبشنودخواست هیچ صدای مخالفی را نمی
ی اش براعملیخاطر بیخمینی ازنظر سیاسی به پسازآن به نجف رفت. ماه ۹۹شد و پس از ترکیه فرستاده به  ۳۳

به فرودگاه مهرآباد تهران  راستکاش در قم یخانه از ۳۳ سال آبان ۹۳ی در نیخم یک دوره به محاق رفت.
ی در این کشور، به ترکیه فرستاده شد. محل تبعید خمین C - ۹۳۱جا با یک هواپیمای انتقال یافت و از آن

 شهری به نام بورسا بود.
های فجیع دیکتاتوری رضاشاه سکوت کرده بود، کسی که حاضر نشده بود حتی یک کسی که در برابر جنایت

های ایالتی و بر زبان بیاورد، چه شد که ناگهان از مصوبه انجمن مرداد ۱۱کلمه در مخالفت با کودتای استعماری 
ئی رویکردی بود که از خمینی شخصیتی ساخته بود که مترصد شکاف و فرجه والیتی به جوش آمد؟ فکر و

 زیر است: قراربهبرای مطرح ساختن خود و سوارشدن بر امواج نارضایتی و اعتراض مردم بود 
 موقعیت شاه تزلزل وشدن ایران  فیضع وی جنگ جهانی اول و دوم در ایران آمدهایپ -

 آمدنددرپی سرکار میهائی که پیشاه و دولتچگونگی سرکار آمدن و ساقط شدن رضا -

 «قواتعادل»و... درک مادی روشنی از  مرداد ۱۱قضایای کودتای  -

 مالکیت فئودالیسم و ارتباط نزدیک آن با رژیم آخوندی -



 مطرح شده بود که زنانحق رأی  -
، دیگری بود ۳۳ تا ۳۱ هایسالاو در دو مقطع این فرصت را به بهترین صورت تشخیص داد. یکی همان مقطع  

 .۱۲ سالدر 
های مردم دهد که وی عمیقًا با انقالبی که توسط تودهها خوب نشان میهای خمینی در آن سالگیریموضع

قول خودش انقالب از پائین مخالف بود. او نسبت به وقوع چنین تحولی که البته فارغ از صورت گیرد و به
بود، بارها به حکومت شاه هشدار داده ص آخوندهای مرتجع هم میخصوطلبان و راهزنان، بهسواری فرصتموج
من به »گفته است: « روحانیت امسال عید ندارد.»ئی با عنوان اطالعیه در ۳۱ سالدر آستانه نوروز  ازجملهبود. 

با  هاگاهستدی تعالی از انقالب سیاه و انقالب از پائین نگران هستم. خدا بهکنم. من دستگاه جابره اعالم خطر می
 .۳۶.« کنندگوئی مقدمات آن را فراهم می تیسوءنو با  سوءتعبیر

مبارزه  هرگونهگیرد که در آن راه صورت می خرداد ۹۱خواهی خمینی از کابینه رژیم شاه، پس از قیام سهم 
ر جهت د پس هرگونه حرکت اصیل مبارزاتی بایدرسیده و ازآن به پایانآمیز و رفرمیستی با رژیم شاه مسالمت

 شد.سرنگونی رژیم شاه متمرکز می
سر برآوردن  باعث ۳۱ تا ۳۱ هایسالی طهای رژیمش را که این اقدام نشان از آن داشت که شاه شکاف

مخالفانی همچون خمینی شده بود، پرکرده است. خمینی معنی این تحول را که سپری شدن دوره تزلزل و 
 عملی پیشین بازگشت.ت و بیضعف رژیم شاه بود، دریافت و به الک سکو

رژیم شاه سعی کرد تسهیالت و راحتی الزم را برای خمینی فراهم کند. در داخل هواپیما، یک افسر ساواک به 
 کرد و در آغاز اقامت خمینی در بورسای ترکیه نیز با او بود.نام سرهنگ افضلی، خمینی را همراهی می

 ۳۳ اسفند ۱۱ی خمینی را نیز به ترکیه تبعید کرد، وی در تاریخ شاه مصطف ساواک ۳۳ سال ماهدی ۹۳در تاریخ 
 ا به ایران برگردانند. آورنماید که درخواست می وئی به ساواک ابراز ندامت کرده ی نامهط
 

 یتعالبسمه
 جناب سرهنگ علی چنتر

طالعی اع خانوادگی هیچ اکه از اوضآن چهمتمنی است لطفًا اقدام نمائید که بنده بتوانم به ایران مراجعت کنم، 
ناراحت هستند. البته از بذل لطف دریغ نخواهید فرمود و ناراحتی من  والدجهت هم آقای در دست نیست و بدین

 باشد. البته هرچه زودتر اقدام خواهید فرمود.هایم موجب ناراحتی ایشان میهم برای بچه
 مصطفی خمینی دیس ،۳۳ اسفند ۱۱تاریخ 

تن کند می آن را امضا میمصطف ونویسد را می ئیتعهدنامهمتن  خودش وکند مشخص میساواک تعهداتی را 
 ی ساواک چنین است:هتعهدنام

ی هخمینی دارای شناسنامه شمار اهللروحاهلل مصطفی مصطفوی معروف به موسوی خمینی فرزند آیت جانباین»
یاسی بندی سدخالت ننمایم. ثانیًا در هیچ دسته کار سیاسی چیه درشوم که اواًل از خمین متعهد می صادره ۳۱



 کشور است، نافعم وفعالیتشان مخالف حکومت  مرام وشرکت نکنم. ثالثًا با هیچ فرد یا دسته و یا حزبی که قصد 
ئی که دولت قطهن هر درکنم که پس از برگشتن به ایران نگیرم. رابعًا تعهد می تماس وو گفتگو نکنم  وآمدرفت

 «اجازه محل زندگی خود را تغییر ندهم. بدون وی کنم زندگ ند،صالح بدا
خواست هر حرکتی که تجمعی را به دنبال دارد بپذیرد از فرستادن مصطفی به که ساواک شاه نمیدلیل آناما به

 ایران منصرف شد.
قم، از  دهایکه براثر وساطت برخی آخونسر برد. تا اینحدود یک سال در بورسای ترکیه به مدتبهخمینی 

 گوید:باره میخمینی دراین برادر شد. فرستاده( نجفترکیه به عراق )
الح دهد که صبه دولت اطالع می بوددر خدمت آقای شریعتمداری  کهمن شنیدم که آقای جلیلی کرمانشاهی »

رد و ایشان را ک نیست امام در ترکیه باشد و ما هم صالحمان نیست که ایشان را در ترکیه نگهداریم و باید فکری
 دانستند و پس از مذاکراتی که داشتند و با پیراسته سفیر ایرانهم برگشتن امام را به صالح نمی هاآن برگرداند.

یند که آقا را بشاه هم به پیراسته خیلی اعتماد داشت( پیراسته صالح را در این می ودر بغداد نیز مشورت کردند )
 ۳۲ .«کنندبه نجف تبعید 

بنابراین حدود یک سال در بورسا اقامت داشت.  ؛ترکیه به نجف فرستاده شد از ۹۳۳۳ مهر ۹۳ر تاریخ خمینی د
، ئی که علیه رژیم شاه باشدگیری، پیام یا نامهگونه حرکت اعتراضی یا انتشار موضعدر این مدت، به هیچ

مراد  انده که اوضاع جهانی بر وفقرس جهینتاین  بهاو را سریعًا  اشیاسیس کهشمآید برمی نیچن مبادرت نکرد.
کنند. از ادامه حکومت او حمایت می هردوی شوروو  کایآمرهای اصلی آن روزگار رژیم شاه است و قدرت

گیری علیه رژیم شاه که در این دوره توسط خمینی صادر شده باشد، ثبت نشده حتی یک سطر پیام و موضع
ی هاکتاب بهنویسی در تبعید را مغتنم شمرد و به حاشیهاست. خمینی در عوض، دوران راحت و استراحت 

ز ابزار موردنیاز تا ا ها مشغول شد. کتاب تحریرالوسیله را خمینی در همین فرصت تنظیم کرداساتید پیشین حوزه
ی بر ئاشاره شد، این کتاب در اصل حاشیه نیازاشیپ کهچنان خود برای احراز رتبه مرجعیت برخوردار شود.

 هائیتابکنوشته مرجع معروف، سید ابوالحسن اصفهانی است. این کتاب به سیاق « النجاهوسیله»ئی به نام رساله
، حدودپردازد و به نکاح و طالق، می وو اشربه  اطعمهشود، به از این نوع از طهارت، نماز، روزه شروع می

 شود.قصاص و دیات ختم می
 العین حکامبعدًا توسط مجلس آخوندی تصویب شد و نصبضدانسانی که  وقوانین مجازات ضداسالمی 

 همین کتاب است.ضدشرع و آخوند دژخیمان دستگاه قضائی رژیم قرار گرفت، اغلب مستند به
 

 تبعید خمینی به نجف
عمیق  ئیهمبارزهای دوران جدید بود که الجرم های سرکوبگر از مشخصهتشدید اختناق و پیچیده شدن دستگاه 

ائی برای طلبید. دیگر جبینی و آرمان ضداستثماری میو مبارزان و پیشتازانی فداکار و مجهز به جهان و رادیکال



اش در صحنه سیاسی از روی بارهمبارزان پیشین نبود؛ چه رسد به خمینی که با ماهیتی ارتجاعی ظهور یک
 چینی بود.طلبی و میوهفرصت

 ینجفی خصوصی به منتظری، ها ثبت شده، سه نامهی در کتابهای خمیناز پیام چهآن ۳۱ و ۳۳ هایسالدر 
 آید.حساب میساله بهی است و همچنین یک سخنرانی که تنها سخنرانی او در این سهمرعش

رؤسای »در این سخنرانی خمینی بدون پرداختن به رژیم شاه و بدون کمترین ابراز مخالفتی با آن، به موعظه برای 
این  بهو « طور که هست معرفی کنند.باید اسالم را آن»ت از آنان مشغول شده که: و درخواس« دول اسالمی
ها که آنی رادیوئی برای معرفی اسالم تهیه کنند، باید به علمای اسالم رجوع کنند تا اینیک برنامه»منظور باید 

ی حال خمیندرعین« بدهند.ها در رادیوها و در سایر مطبوعات نشر حقایق اسالم را برایشان تشریح کنند و آن
، بر رؤسای جمهور اسالم تکلیف است که اختالفات را کنار اسالم، بر سالطین اسالمبر رؤسای »تأکید دارد که 

 و« را حفظ کنند. حدودوثغورشانعرب و عجم ندارد، ترک و فارس ندارد،... دست برادری بدهند و  بگذارند،
و ایران باهم متحد شوند، ایران و مصر باهم متحد شوند، ترکیه و ایران  گذارند که عراقنمی هانیا»افزاید: می

 .۳۱ «باهم متحد شوند...
 اربردنکبه، بلکه با نداردتنها کمترین تعرضی، حتی در حد اشاره، به رژیم شاه در این سخنرانی، خمینی نه

ها، به رژیم یران و مصر و نظایر این اشارهو پشتیبانی از حمایت ایران و ترکیه و ا ئی مثل سالطین اسالم،هاعنوان
 دهد.شاه چراغ سبز نشان می

کند. آن هنگام مصادف با توجه به شرایط سخنرانی خمینی، مضمون سیاسی اظهارات او را بیشتر روشن می
ی علیه جوئی وسیعدوران جمال عبدالناصر رهبر مصر بود که با برافراشتن پرچم ناسیونالیسم عربی، مبارزه

توسل شده سعی پناهی مستیالی بیگانه را در سطح منطقه برانگیخته بود. در مقابل این موج، برخی به داعیه اسالما
شاه در زمره همین دسته بود. در چنین وضعیتی، خمینی که  میرژ کردند با حربه اسالم با ناصریسم مقابله کنند.

ه خواهانمبارزه ترقی با همینخواست حال میرعینداد، دتکان می دست «رؤسای اسالم و سالطین اسالم»برای 
فقط مشروعیت و حقانیت سیاسی، بلکه پشتوانه و مشروعیت اسالمی نیز برای رژیم که تلویحًا نهضمن این درافتد

 شود.شاه قائل می
های ی اتحادیه انجمننامهئی است که در پاسخ شده خمینی، یکی نامههای ثبتگیریموضع تنها ۳۶ سالدر  

ی هویدا ارسال برا ۳۶ نیفرورد ۱۲ئی است که در تاریخ دیگری نامه و فرستداسالمی دانشجویان در اروپا می
ران که با انزجار گسترده اجتماعی در ای گذاری شاهکند. ارسال این نامه مصادف است با جشن تنفرانگیز تاجمی

ی که به نفع رملیغی هاجشن» بهی خود فقط در نامه اما خمینی ؛رو بودهای جهان روبهو انتقاداتی در رسانه
و  گداز برای اسالم و مسلمینهای جانو در هر فرصت مصیبت شودچندین مرتبه تشکیل می هرسالشخصی در 

کوم گذاری شاه و محکند و جرأت اسم بردن صریح از تاجاشاره می« آورد.برهنه ایران به بار میملت فقیر و پای
وزیر مزدور خود شاه که مرجع و مخاطبش نخست ئیهیشکوائهم در نامه و دهد. آننمی خود هبکردن آن را 

 بود.



آیا علمای اسالم که حافظ استقالل و تمامیت »کند که وزیر شاه همچنین گالیه میاش به نخستخمینی در نامه
خدمت به اسالم و مسلمین و از  ریغ یعلمهای ، گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزههستند یاسالمکشورهای 
 .۳۱ «ی دارند؟گناه یاسالمکشورهای 

نوشت، متفاوت بود. می به علم ۳۹ سالهائی که در نامه با ی به هویدا،نیخم ۳۶ سالی باید توجه داشت که نامه
گرفت. زیر نظر دفتر هویدا انجام می مًایمستقنوشت که امور مربوط به او این دلیل به هویدا نامه می بهخمینی 

د شد و آخوندی به نام سیوآمد خانواده خمینی ازجمله احمد از ایران به نجف، توسط همین دفتر تسهیل میرفت
 با دفتر هویدا بود. ی خمینیرابطه یمیعبدالعظشاهمحمد موسوی واعظ 

اند عبارت آمده ۹ ج، «ی نورصحیفه»در کتاب  چهبنا به آن خمینی هایگیریموضع ۱۱ تا ۳۶ هایسالدر فاصله  
 از:

 ی کمک به مجاهدان الفتحنماینده الفتح درباره با مصاحبه -

 رابطه با اسرائیلی درباره یاسالمپیام کوتاه به دول و ملل  -

 اسالمی هایانجمنحکیمی و دو پیام به اتحادیه  محمدرضا ی خصوصی به سعیدی، مطهری،شش نامه -
 زباندانشجویان گروه فارسی

 به فضال و محصلین علوم انسانی در مورد شهادت سعیدییک پیام تسلیت  -

 پیام به زائران حج -

 توجه است:ی مهم قابل، دو نکته۱۱ سالهای خمینی از هنگام اقامت در نجف تا گیریموضع -
قدر که اگر بگوئیم اساسًا کنار گود و برکنار از مبارزه مردمی با که بسیار اندک و معدود است. آنالف. آن
 ایم.ه بوده، هیچ مبالغه نکردهرژیم شا

والت ترین تحرو نسبت به مهمشود. ازاینطور علنی و در سطح سیاسی، متعرض اساس حکومت شاه نمیب. به
به  نسبت ازجملهساکت است.  کلیبهصحنه سیاسی و رویدادهای مبارزاتی که الجرم مربوط به شاه بود، 

پهلوان تختی روی پس از شهادت جهان که ۳۶ سالنشگاه تهران در ویژه دانشجویان داتظاهرات مردم تهران و به
ارائی د برباددادنآوری به بهای گذاری شاه که مخارج سرسامداد، همچنین نسبت به مراسم مشمئزکننده تاج

اعتراض به  در ۳۱ سالمردم ایران صرف آن شد و نیز در مورد تظاهرات گسترده و پیروزمند دانشجویان در 
 هاست، واکنش صریحی نشانترین حوادث این سالکه از مهم بلیت اتوبوس شرکت واحد در تهران گران شدن

 کند.های پیشتاز به رژیم شاه مخالفت میمقابل با حمله گروه در دهد.نمی
 گوید:باره میها در نجف همراه خمینی بوده، دراینآخوندی به نام حمید روحانی یا زیارتی که در آن سال

مارکسیستی و کمونیستی سیاهکل حرکتی کرد که اثر عمیقی بر ملت ایران گذاشت.  گروهک ۹۳۳۱ لسادر »
حد رژیم جانشان به لب رسیده بود از این حرکت به وجد آمدند و امیدوار شدند. مردم که از فشار و ظلم بی

قاطع خود را وارد  یهجا بود که امام ضربخطر این بود که نهضت از مسیر راستین خود منحرف شود. در این



ورهای آفرینی استعمار در کشحادثه ازئی به اتحادیه دانشجویان مسلمان خارج کشور نوشتند: کردند و طی نامه
 .۱۱ «اسالمی نظیر حادثه سیاهکل و حوادث ترکیه فریب نخورید و اغفال نشوید.

ملی العوزیر رژیم شاه عکستخمینی در این دوران حتی نسبت به اعدام عامالن ترور حسنعلی منصور، نخس
 کند.ابراز نمی
کرد و ترور قدرت رسیدن خمینی، دستگاه تبلیغاتی رژیمش از این افراد پیوسته تقدیر می بهکه پس از حال آن

 نمود.منصور را واکنشی در برابر تبعید خمینی قلمداد می
 

 های خمینی نسبت به مجاهدینگیریموضع
 عنوان یک نیرویمسلحانه پیشتاز علیه رژیم شاه و مخصوصًا آوازه مجاهدین به مبارزه کهوقتی ۱۱ سالاز  

بارز گیرد و توجه و حمایت نیروهای روشنفکر و مانقالبی مسلمان با محبوبیت و جاذبه گسترده اجتماعی باال می
مینی نیز گیرد، خکند و موج مخالفت با رژیم شاه باال میو حتی طالب و روحانیان را به خود جلب می

ان کند. درنتیجه همهای قبلی مرجح شمرده لحن تندتری اتخاذ میسوارشدن بر این موج را نسبت به احتیاط
گاه کسی که مخاطبان و تکیه ای ۱۹ زدی حرف میزیتأییدآمبا لحن « سالطین اسالم» از ۳۳ سالخمینی که در 

سوی ، برخالف معمول، رو بهبه بعد ۱۱ هایسالها بودند، در و طالب حوزه آخوندهاهایش، عمدتًا پیام
 گوید.هایش شدیدتر علیه رژیم شاه سخن میگیریکند و در موضعروشنفکران و دانشجویان می

بخش و اسالم حنیف محمدی که مجاهدین معرف و مروج آن بودند، از جاذبه نیرومندی برخوردار آئین رهائی
 مجاهدین را در قلب جنبش زودیبهویژه جوانان مواجه شد و خواه بهسرعت با اقبال اقشار آگاه و ترقیبود و به

ها به مبارزه روی انقالبی ایران و در کانون توجه اجتماعی قرار داد. حتی روحانیان و طالبی که در آن سال
 آورده بودند، نیز یا مجذوب حرکت و پیام مجاهدین شدند، یا به اقتضای اوضاع سیاسی اجتماعی آن مقطع و

م زد، طیف هنماندن از قافله، تبعیت از مجاهدین را به صالح خود یافتند. درنتیجه تا خمینی چشم بهبرای عقب
، به هواداری از گرفتیبرم درترین شاگردان خودش را هم نزدیک که انیروحانوسیعی از آخوندها و 

یک  رس پشتبار نمازخواندن تبلیغی یا حتی یک هایفعالیتی کمک مالی، آورجمع ومجاهدین برخاستند 
 شمردند.مجاهد را جزء افتخارات خود می

که  نحویکه خمینی از وجود مجاهدین مطلع شد، همان بار اول خود را در تنگنا و بر سر دوراهی یافت. بهوقتی
این  د،کرمی ورجوعرفعگذشت، یا به اشاره دست آن را اعتنا میی مسائل دیگر که از کنارش بیبرخالف همه

 در فکر فرو برود. روزانهشببار ناگزیر شد یک
انقالب فلسطین در دوبی دستگیر شدند و  هایپایگاهی از مجاهدین در مسیر بازگشت از گروه ۹۳۳۱ سالدر 

اما مجاهدین هواپیمای حامل اعضای زندانی  ؛ها را به رژیم شاه مسترد کنددولت آن کشور تصمیم گرفت آن
با رژیم  اشخاطر روابط بسیار تیرهییر مسیر و فرود آمدن در بغداد کردند. دولت عراق که بهخود را وادار به تغ

شاه، به ماجرای فرود اجباری هواپیما مشکوک بود، سرنشینان آن را بازداشت کرد. متعاقبًا مسؤوالن سازمان در 



مرئی برای خمینی فرستاد تا نزد دولت ئی با جوهر ناتهران، پدر طالقانی را از این ماجرا مطلع ساختند. او نامه
 عراق وساطت کرده سبب آزادی مجاهدین زندانی شود.

این نامه که توسط  بههای اقامت خمینی در نجف پیوسته همراه او بود، با اشاره در سال که ۱۱ ئیدعاآخوند 
ه وشته شده بود... وقتی بصورت نامرئی ناین نامه به»گوید: ، میدیرسئی از سوی مجاهدین به دست او نماینده

اهلل طالقانی پیغام داده بودند که امام از مسؤوالن عراق خدمت امام رسیدم، آن نوشته را ظاهر کردند. آیت
 «باید فکر کنم... من بخواهند که این گروه را آزاد کنند. امام فرمودند:

جا القانی و آقای زنجانی هم ایناگر اآلن آقای ط»گوید: ی میدعائ، خمینی به «فکر کردن»پس از یک روز 
 .۱۳.« پذیرم، من نمیندیبگو منهم این را به  هردونشسته باشند و 

بردند ر میسو مجاهدینی که در بازداشت به ابدییمماجرای هواپیما، اندکی بعد با پادرمیانی یاسر عرفات خاتمه  
 .شوندیمهای خود در تهران ایگاهدوباره راهی پ شدهو سردار خیابانی نیز در میانشان بود، آزاد 

فرستد تا خمینی را با ئی از تهران به نجف میمجاهدین نماینده سازمانمدتی پس از ماجرای هواپیمای دوبی، 
 مواضع سیاسی و ایدئولوژیکی خود آشنا سازد.

سؤوالن ها توسط مها امری بود که در آن سالتماس و کار توضیحی با روحانیان و اقطاب سرشناس حوزه
گذار کبیر مجاهدین، شخصًا با شماری از آنان قرارهای منظمی برای بحث و شد. بینانمجاهدین فعاالنه دنبال می

تری اهمیتکرد. حتی با اشخاص کمدر تبریز مالقات و گفتگو می« قاضی»گفتگو داشت. ازجمله مستمرًا با 
 د یا تهران گفتگو داشت.تناوب در مشهای )رهبر کنونی رژیم( نیز بهمانند خامنه

ن مواضع سیاسی، اقتصادی، فلسفی مجاهدی یهمین گفتگوها تا تأیید کامل همه براثرئی از این روحانیان عده
 پیش آمدند.

ع هایش، تابوبرخاستها و نشستگیریی مجاهدین در نجف با خمینی دیدار کرد. خمینی که موضعنماینده
ترین نزدیک ازجملهشناسند، ال کرد. اظهارات کسانی که خمینی را میقوا بود، از این گفتگو استقبتعادل

کنندگان و دهد که خمینی در تمام عمرش چندان اهل محترم شمردن مالقاتآخوندهای پیرو او، نشان می
ت را ، محل مالقاآزاردهندهنزاکتی شنید، با بیئی خالف تمایلش میمخاطبان خود نبوده است. هرجا که کلمه

مخاطبانش حین صحبت بودند و جمالت خود را به آخر نبرده بودند،  کهدرحالیکرد. گاه حتی میترک 
 رفت.بیاورد، به اتاق خود می زبان بهئی که کلمهخمینی برخاسته بدون آن

س یافته بود، نفرغم چنین خصوصیاتی، خمینی که خود را در برابر یک جنبش محبوب و البته نیرومند و تازهبه
 ی مجاهدین ادامه دهد.مدت حدود یک ماه با نمایندههای خود را بهر شد مالقاتحاض

پس از جریان هواپیماربائی، یکی از »گوید: باره میحمید روحانی از آخوندهای همراه خمینی در نجف دراین
اسالمی، بینش  ئی هستند چنین و چنان و دارای دیدهاجوان هاآنگفت که  اور امام رسید...محضبهاین افراد 

خواست که سازمان البالغه چنین و چنان است؛ او از امام میها در قرآن زیاد است، در نهجقرآنی، مطالعات آن
نم، ی شما تحقیق و بررسی نکطور که امام خودشان فرمودند، به او جواب داده بودند: تا دربارهرا تأیید کنند. آن



های خود را به حضور امام بیاورد و موافقت کرده بود که تمام نوشتهآن شخص « توانم شما را تأیید کنم.نمی
ساعت گفتگو کند و نظرات گروه را برای امام مطرح کند. تعبیر ساعت تا یکنیم هرروزخودش هم بیاید با امام 

د بق و دیداد برنامه و نقشه و سواگرفت و شرح میآمد و با من تماس میحدود یک ماه ایشان می»امام این بود: 
 .۱۳.« ی، کشورداری و در مسائل مختلفاسیسرا در مسائل اسالمی، اجتماعی،  نششانیبشان را، اسالمی

 ۱۹ در مجموعه کهشده خمینی های ثبتگیریها که معلوم است بعدها بیان شده، موضعقولرغم برخی نقلبه
ی خمینی درباره اظهارنظردهد که ان مینش شدهیآورجمع« کوثر»ی چندجلدیا مجموعه « ی نورصحیفه»ی جلد

ها، جرأت ها بیان نشده. خمینی در آن سالاین دیدارها و برداشت او از مواضع و آثار مجاهدین در آن سال
باره که حتی به اشاره و تلویح نیز چیزی در رد و انکار مجاهدین بگوید، نداشت. اولین بار که خمینی دراینآن

گیری علنی خودداری . البته در همان زمان نیز خمینی از موضعبود ۱۱ سال، در بهار گیری کردصریحًا موضع
هایش از ئی از پاسداران برخالف سایر سخنرانیهایش علیه مجاهدین را در دیدار با عدهکرد و حرف

ر میان د صورت نوار کاستی درآورده بود کهها پخش و منتشر نکرد، بلکه آن را بهرادیوتلویزیون و روزنامه
 گشت.می دستبهدستها و پاسداران چیکمیته

ی مجاهدین با قیام مسلحانه علیه رژیم شاه کند که در دیدار با نمایندهخمینی در همین سخنرانی خود اعتراف می
 .۱۱ استمخالفت کرده 

ترین که کوچک توان گفتی جو به نفع این گروه بود که میحد به...در آن روزها » گوید:آخوند حمیدی می
 شد. واقعًا هم این گروه در میان مردم پایگاهی بهرو میاین گروهک با شدیدترین ضربه روبه بهانتقادی نسبت 

مده. : پرستیژ شما پائین آکهاینرسید مبنی بر از ایران نامه می هرروزدانستند. دست آورده بود. امام هم این را می
 .۱۶ «گیرند...شدن است. مجاهدین خلق دارند جای شما را میشدر بین مردم نقش شما در شرف فرامو

 دهد کهدادند، نشان میهای متعدد به خمینی تذکر و هشدار میی کسانی که در آن ایام با نامهآگاهی از نامه
ترین شاگردان و پیروان و نمایندگان خمینی در آن هنگام موقعیت خود را از دست داده و حتی در میان نزدیک

 خود نیز منزوی شده بود:
ایران  جدید در ئیمبارزهاز پیشگامان  نوعیبه هرکدامو بسیاری از بزرگان  هاتیشخص یدر شرایطی که همه»

اصرار و پافشاری دیگران،  رغمبهکردند. طرفداری را انکار می هر نوع امام کردند،داری میحمایت و جانب
در  ودمانخ اصطالحبهوار این مبارزان حمایت کرد تا مبادا شیفته حضرت امام تشخیص داده بودند که نباید از

 «دامشان افتاد.
خاطر اقبال فزاینده مجاهدین در میان مردم ایران، شمار زیادی از آخوندهای نزدیک خمینی، ها، بهدر آن سال 

مچون دند. آخوندهائی هکرمجاهدین اظهار هواداری می بهاز او فاصله گرفته، نسبت  آشکارا برای کسب اعتبار،
، ها، شیخ علی تهرانیای، خوئینیشیرازی، مروارید، مهدی کروبی، هادی خامنهکنی، ربانیرفسنجانی، مهدوی

حجتی کرمانی، محفوظی، محمدجعفری گیالنی، عباس  محمدجوادی، محمد مجتهد شبستری، خزعل خلخالی،
یخ علی تهرانی، خزعلی، محمد مجتهد شبستری، ها، شای، خوئینیی گرامی، هادی خامنهمحمدعلساالری، 



دلیل ارتباط با مجاهدین یا خواه و فاکر هر یک بهمحمدجواد حجتی کرمانی، محفوظی، صادق خلخالی، معادی
 خاطر هواداری از مجاهدین بهای نیز بههای مختلف در حمایت از این جنبش دستگیر شدند. خامنهانجام فعالیت

 محکوم شد. تبعید در داخل ایران
حساب پدر طالقانی که از آغاز به حمایت از مجاهدین برخاسته پرستیژ و سرمایه معنوی خود را در کفه نبرد 

من به »ود که نژاد گفته بمسلحانه انقالبی گذاشته بود، البته جداست. مشهور است که پدر طالقانی در مورد حنیف
 «رد.او قرآن آموزش دادم و او محتوای قرآن را کشف ک

دلیل مطالعه های مجاهدین یا بهجریان پخش اعالمیه در ۱۱های پس از صدها طلبه و روحانی آزاده نیز در سال 
ها به صفوف ها و خارج زندانهای آنان دستگیر و زندانی شدند و بخشی از آنان در زندانو تبلیغ کتاب

ی رزدالرقابی، علی ظهری، محمدعلی مالکاهلل آشوری، نصراهلل ممجاهدین پیوستند. مجاهدین شهید حبیب
 احمد دیس، رضا الهی، ابراهیم باقری، مصباحیحیی نصرآبادی  رامندی، احمد محدث، ابراهیم باقری، رضا الهی،

اصغر امامی که همگی توسط جالدان خمینی به شهادت رسیدند، از آن میرنورالهی، مرتضی احمدی و علی
 اند.جمله

 خطاب به خمینی چنین نوشت: ۹۳۱۱ صفر ۹۱ی برابر شمس ۹۳۱۹ خیتارئی به در نامه در همان زمان منتظری
 العالیالعظمی مدظلهاهللحضرت آیت

های مسلمان و زیادی از جوان عدهاطالع دارید  چهچنانرساند پس از تقدیم سالم و تحیت، به عرض عالی می 
اند. تصلب آنان نسبت به شعائر اسالمی و قرار گرفتهئی از آنان در معرض خطر اعدام متدین گرفتارند و عده

آقایان و روحانیین واقع  یهمه موردتوجهاطالعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات مذهبی معروف و 
 اند و چیزهائی نوشته شده.شده است و بعضی از مراجع و جمعی از علمای بالد اقداماتی برای تخلص آنان کرده

نی در مع نیانیز در تأیید و تقویت و حفظ دماء آنان چیزی منتشر شود.  عالیحضرتست از طرف و الزم ا جابه
نظر سته بهکیفیت آن ب البتهکنند آنان را منحرف قلمداد کنند. شرایط فعلی ضرورت دارد، چون مخالفان سعی می

 -ه اهلل و برکاتلیکم و رحمهباشم. والسالم ععالی ملتمس دعای خیر میخاتمه از حضرت درعالی است. حضرت
 حسینعلی منتظری.

هشدارهای مکرر  یرغم همهافتادگی و تنزل موقعیت خود بود، اما بهدر این میان، خمینی اگرچه شاهد پرت
اواًل، ماهیت و مواضعش با مبارزه و  رایز ؛العملی ابراز کندتوانست عکسسکوت نمی جزسایر آخوندها، 

ی و طلبفرصتدر تعارض بود.  کلیبهکه مجاهدین به آن کمر بسته بودند،  مقاومت انقالبی و مسلحانه
ئی سازگاری با مشی مسلحانه که یکسره بر خوری که پیشه خمینی در تمام زندگی سیاسی او بود، ذرهمفت

 است، نداشت. استوارچشمداشت پرداخت بها و فداکاری بی
کننده آنان در جنبش مبارزه آن روز منجر نقش رهبری أییدتثانیًا، هرگونه تأیید صریح مجاهدین، الجرم به 

 مجاهدین داشت. بهکه خمینی از همین زاویه بیشترین حقد و حسدها را نسبت شد. حال آنمی



سوم فتوای اختصاص دادن یک که نام مجاهدین را بیاورد،همه، سرانجام خمینی ناگزیر شد که بدون آنبااین
 دوست را صادر کند که در آن روزگار کسانی جز مجاهدین نبودند.ان میهنسهم امام به جوانان مسلم

هدیه  نیتربزرگمجاهدین را در آن مقطع متالشی کرد،  سازمان ۱۳ سالبار اپورتونیستی که در خیانت یضربه
یط را اممکن به رژیم و ساواک شاه و همچنین به ارتجاع مذهبی و مشخصًا خمینی بود که راه او را باز کرد و شر

برای از محاق بیرون آوردن او فراهم ساخت، خمینی دریافت که صحنه از رقیب نیرومندش خالی شده، 
ئی از طالب و آخوندهای شاگرد خود در نجف برابر عده در ۱۶ سالسرعت عنان گسیخت و در مهرماه به

کام های غلط از احبرداشت هشدار نسبت به نفوذ افکار التقاطی و»سخنانی ایراد کرد، موضوع این سخنرانی 
ربلند کردن س یمنزلههبایراد شد که « رواج تفسیرهای التقاطی از اسالم...»بود و به مناسبت « ی عبادی قرآناسیس

 دوباره او بود.
پیکر  برنما های چپبار اپورتونیستخیانت یروشن است که در آن تاریخ، خمینی از وارد آمدن ضربه

از میدان خارج  چندککه حریف پرقدرت را ی دادیروبرداری از این بهرهمجاهدین مطلع شده و برای 
 ساخت، خیز برداشته بود.می

ش نابینا برادرم موسی چشم راست»وی ضمن این سخنرانی، به روایتی منسوب به پیامبر اکرم نیز استناد کرد که 
 .۱۲.« و من هر دو چشمم بیناست بود و برادرم عیسی چشم چپش

 هبمجاهدین داشت،  بهئی های بعد نیز، هرجا که اشارهمضامین همین سخنرانی را خمینی در سال این روایت و
خواهانه مجاهدین را که در شعار های ضداستثماری و عدالتکوشید آرمانکرد و میهای مختلف تکرار میبیان

 شود، مغایر پیام حقیقی اسالم جلوه دهد.ی توحیدی بیان میطبقهی بیجامعه
ان تن هژمونی سیاسی آن بههای مجاهدین ناگزیر تر، آخوندهای طرفدار خمینی که زیر برق پیشرویاز این پیش

مجاهدین وارد شد، عنان گسیختند. این سرآغاز پیدایش  بهنمایان ئی که براثر کودتای چپداده بودند، با ضربه
 جریان راست ارتجاعی بود

 
 آغاز دوران سرنگونی شاه

جمهوری رسید. این سیاست از در آمریکا به ریاست« بشرحقوق»با شعار  کارتر یمیج ۹۳۱۱ سالماه در دی
داری اروپای ترین نمایندگان سرمایهشرکت مهم با ۱۱ سالئی بود که از جانبهترین رهنمودهای کمیسیون سهمهم

ست با بحرانی که پس از شک هائی برای مقابلهحلجانبه راهغربی، ژاپن و آمریکا تشکیل شد. کمیسیون سه
 داری جهانی شده بود، ارائه کرد.گیر سرمایهآمریکا در ویتنام و تحریم نفتی اعراب دامن

ن نتیجه رسیده بود که ای بهجانبه، برژینسکی رئیس و تئوریسین کمیسیون مزبور بندی کمیسیون سهبر اساس جمع
متحده کاری که ایاالت»ید آورده و بنابراین پد« اوضاعی انفجاری»تالش مردم برای کسب حقوق خود، 

 «، به مسیر انتقال منظم است.ومرجهرجتواند بکند، کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و می



زیر فشار آمریکا، حربه شالق و اعدام را زمین گذاشت و  و ۱۱ سالاز انتخاب کارتر در رو رژیم شاه پسازاین
 سرخ باز کرد.روی صلیبهای سیاسی را به در زندان

وزیری و تشکیل دولت جمشید آموزگار نخست سال ۹۳استعفای هویدا بعد از  با ۹۳۱۶ مرداد ۹۱در تاریخ  
دریجی و دادن آزادی ت« ایجاد فضای باز سیاسی»تری به خود گرفت و از طرف دولت سیاستی به نام وضع علنی

 .۱۱ شدبه مردم شروع 
 کت و مترصد اوضاع بود که به چه سمتی متمایل خواهد شد.تا این زمان هنوز خمینی سا

ویژه مشاهده تغییر سیاست آمریکا، اطمینان الزم را به دست آورده مختلف، به قرائن به بنادو ماه بعد خمینی که 
خواند: ئی که پیدا شده، فرابود، در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش مصطفی، آخوندها را به استفاده از فرجه

کنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این پیدا شده. من عرض می فرجهمروز یک ا»
 ، اعتراض کنند اآلنسندیبنوشد در ایران. اگر اآلن این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. اوضاع امروز نمی

.. شما هم بنویسید... امروز روزی است که کنند،.کنند، اشکال مینویسند، امضا میهای احزاب دارند مینویسنده
نخواسته این فرجه از دست برود... خوب ما دیدیم که من خوف آن دارم که خدای و ؛بریدباید گفت و پیش می

 .۱۱.« چندین نفر اشکال کردند... امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت
اد. های خود را افزایش دها و سخنرانیشمار پیام« دهفرجه پیداش»و « فرصت»از این زمان خمینی برای استفاده از  

حتی در  روازاینگدار به آب نزند. مراقب بود در هیچ موقعیتی بی غایتبهکرد و ولی پشت سر مردم حرکت می
های مأموران در آن براثر تیراندازی که ۱۶ ماهدی ۹۲ترین حوادث آن دوره نظیر تظاهرات مردم قم در قبال مهم

اسبت در این من بهاش گیری بالفاصله خودداری کرد و سخنرانیتعدادی به قتل رسیدند، خمینی از موضعرژیم 
مردم تبریز به مناسبت چهلم سرکوب خونین تظاهرات قم، قیام  بهمن ۱۱ در. ۶۱ شدهفته آخر دی انجام 

 ۶۹ کردگیری ر نسبت به آن موضعتأخی روز ۱اما خمینی با  ؛ایران را تکان داد یئی برپا کردند که همهقهرمانانه
، خمینی دم فرو بست و تنها پس از مشاهده تحرک و وریشهر ۹۲پس از کشتار بزرگ میدان ژاله تهران در  و

 .۶۱ کرددوباره مردم، با چهار روز تأخیر پیام کوتاهی صادر  وجوشجنب
صادر شده که در جلد  وریشهر ۱۹روز  اما پیام او در این رابطه ؛کندتوصیف می« ارتش وطنخواه ایران»شاه را  

 شده است. چاپ ۹۱۱صفحه « ی نورصحیفه»دوم 
 

 شود!مال نمیاسالم بی
های کرد با بیانگذاشت و سعی میخمینی در سخنانش در آن دوره سنگ بنای اسالم مساوی با آخوند را می

طور نیست آقا این»گوید: نجف می در ۹۳۱۶ آبان ۹۱مختلف میخ والیت آخوندها را بکوبد. در سخنرانی مورخ 
توانید مال؟ مگر شما میشود اسالم بیخواهیم. مگر می نمیمالخواهیم اما که شما خیال بکنید که ما اسالم را می

 .۶۳.« دهندافتند کار انجام میکار را انجام بدهید. باز این مالها هستند که جلو می مألبدون 



، میخواهیمنگوئید ما اسالم » گفت:ها میآن بهزنند، ی که آخوندها را پس میخمینی ضمن انتقاد از روشنفکران
خواهیم. آخوند ملتفت بعض مسائل سیاسی هم می آخوند ،میخواهیمخواهیم. شما بگوئید اسالم را آخوند نمی

ند تا عمل ک داند، یادش بدهید آن مسائل را تا اونیست؛ جمع بشوید دور آن آخوندی که مسائل سیاسی را نمی
 .۶۳.« ملت دنبالش باشد

سنخ خود را که در سراسر تاریخ ایران در همدستی یا همسوئی با خمینی در همین راستا، گذشته آخوندهای هم 
ه یک بینیم کمی»کرد که: اصرار می ادشدهدر سخنرانی ی مثاًلکرد. ارتجاع و استبداد سپری شده، تطهیر می

دیدند که که میاند به یک سالطینی. با اینهائی و متصل شدهاند از یک مقامکرده گذشت هااینطایفه از علما، 
ند به اها متصل شدهاند. لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسالمی و ترویج مذهب حق اینمردم مخالف

آخوند درباری  هاایننخواهی برای ترویج مذهب،... اند خواهیاین سالطین را وادار کرده و ؛یک سالطینی
 .۶۱.« کنندنبودند، این اشتباهی است که بعض نویسندگان ما می

کرد تا برتری و سلطه سیاسی تدریج آخوندها را از سایر اقشار مردم متمایز میها بهخمینی در همین سخنرانی
نان روشنفکر جوا»گوید: کرده، می منتشر ۹۳۱۶ بهمن ۱۳چینی کند. در پیامی که در تاریخ ها را زمینهآن

بیت وحی، ها را محترم شمرده و اهلها به روحانیت و روحانیان احترام بگذارند. خداوند تعالی آندانشگاه
نخواسته اند. روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدایها را به ملت فرمودهسفارش آن

 .۶۶.« ریزدهای اسالم فرومیپایه
 

 آمریکاو  غرباطمینان دادن به 
، غرب تهخاسپابه شاهئی که برای برافکندن رژیم زدهدانست که سوارشدن روی موج جنبش عصیانخمینی می 

ه هم کشوری در بلوک آمریکا ککند. آنخاطر به خطر افتادن منافعش در ایران و در کل منطقه بیمناک میرا به
، های مختلفخمینی در هر مناسبتی، به زبان روازاینحال در همسایگی اتحاد شوروی آن روزگار بود. درعین

 ها را فراهم کند.کرد اسباب آرامش خاطر آنتالش می
دهد که ، نشان می۱۲ و ۱۶ هایسالهای مطبوعات آن کشور در های آمریکا یا نوشتهمطالعه اظهارات مقام 

 ترینهممرنوشت ارتش شاه بود. ثبات آن زمان به میزان زیادی معطوف به سنگرانی جدی آمریکا از اوضاع بی
 مأموریت ژنرال هایزر در تهران نیز فراهم کردن تمهیداتی برای سالم ماندن ارتش در خالل انتقال قدرت بود.

در پیام  اًلمثآورد. توانست سخنان چرب و نرم نسبت به ارتش بر زبان میاین موضوع تا می بهخمینی با اشراف 
سر دوراهی  برمن در این موقع حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه و »: است گفته ۱۲ وریشهر ۶مورخ 

سوی نیروهای زمینی، هوائی و دریائی وفادار به اسالم و وطن دراز سقوط یا استقالل واقع شده، دست خود را به
 .۶۲.« کنممی

 ارتباط دارد و بعضًا به منصبان ارتشیکند که با صاحبهای دیگر بارها وانمود میها و سخنرانیاو در پیام
 کند.اند، اشاره میمنصبانی که مخفیانه به دیدار او رفتهصاحب



برای چیدن میوه رسیده رهبری انقالب ضدسلطنتی دست دراز کرده بود، دریافت  که ۱۲ و ۱۶ هایسالاما در 
رو برانگیز است. ازایندافعه، اندخاستهپاهائی که با شعار آزادی بهاش برای تودههای واقعیکه اظهار دیدگاه

 آورد:می بر زبانعقاید خود را پنهان و حتی انکار کرد یا معکوس آن را  سادگیبه
در »گفت: ی فرانسوی لوموند به عمل آورد، مینجف با روزنامه در ۱۲ سالدر مصاحبه ئی که در اردیبهشت  

زن مساوی مرد است، زن مانند مرد آزاد است ها نبوده است... گاه مخالف آزادی آنخصوص زنان، اسالم هیچ
آیا خود شما در نظر »ی لوموند از او پرسیده بود: روزنامه« های خود را انتخاب کند...که سرنوشت و فعالیت

شخصًا نه، نه من، نه سن من و نه موقع و »دهد که خمینی پاسخ می« دارید که در رأس حکومت قرار گیرید؟
 .۶۱.« بت من متوجه چنین امری استمقام من و نه میل و رغ

دست از مبارزه »داد که کرده بود، وعده می منتشر ۹۳۱۲ بهشتیاردخمینی همچنین در پیامی که در  
 .۶۱.« ها شودها و خونریزیداریم تا حکومت دموکراسی به معنی واقعی جایگزین دیکتاتوریبرنمی

ی اساسی خود را ما پس از رفتن پایگاه ظلم،... برنامه»رد: کمی اعالم ۱۲ وریشهر ۹۱در پیام دیگری به تاریخ  
اند، چه در موضوع حقوق ، به اسالم نسبت دادهنیخائنچه وقت خواهند دید که آننمائیم و در آناعالم می

 ۲۱.« های مذهبی و چه سایر مسائل جز تهمتی ناجوانمردانه چیزی نبوده استاجتماعی زنان و چه حقوق اقلیت
اش، در مصاحبه ئی که ده روز قبل از ورود جالبی از تالش خمینی برای طفره رفتن از ابراز عقاید واقعی نمونه 

 شود:ی کیهان داشته، دیده میبه تهران با روزنامه
ای هاهلل، ممکن است خطوط اصلی حکومت اسالمی را در زمینهپرسد: حضرت آیتخبرنگار این روزنامه می 

 سیاسی بیان بفرمائید؟اقتصادی، اجتماعی و 
اموری نیست که بتوانم آن را برای شما تشریح کنم. اسالم هم آزادی خواهد داد و  هاایندهد: خمینی پاسخ می

 اقتصاد توجه خواهد کرد. بههم 
 پرسد: منظورم این است که در حکومت اسالمی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود؟خبرنگار می

 موردمطالعه قرار گیرد. هم بایدگوید: آنخمینی می
 آزادند(؟) هستندهائی که در ایران های چپ و مارکسیستکنید گروهپرسد: آیا فکر میخبرنگار می

شود و اگر نباشد، فقط اظهار عقیده باشد، مانعی حال ملت باشد جلوگیری میگوید: اگر مضر بهخمینی می
 ندارد.

 حکومت اسالمی چه خواهد بود؟کند که نقش زنان در خبرنگار دوباره سؤال می
 ها نیست.وقت این حرفگوید: اآلنخمینی می

ی خصوص مالکیت ارضی کیهان این است که مالکیت در حکومت اسالمی و بهسؤال دیگر خبرنگار روزنامه
 چگونه خواهد بود؟
 بعدها روشن خواهد شد. هااینگوید: رود و میخمینی باز طفره می

 رویم.گویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد میمی هاضیبعپرسد: خبرنگار می 



 .۲۹ نداردعمال شاه هستند... دیکتاتوری در اسالم اصاًل وجود  هاآن گوید:جانب خمینی میدر این
 

 خروج خمینی از عراق
 یب سرنگونی افتاده است.کرد که رژیم شاه در سراشهای قاطع فراوانی اثبات مینشانه ۱۲در نیمه دوم سال 

مبادرت کرده بود، در برابر موج قیام مردم، داشت به  وریشهر ۹۲که به کشتار بزرگی در با آن نظامیحکومت
 نوردید.شریف امامی فلج شده بود و موج اعتصاب سراسر ایران را درمی« آشتی ملی» دولت آمد.زانو درمی

 ؛دیدبرد، در آن اوضاع دیگر ماندن در عراق را به سود خود نمیسر میپیش در عراق به سال ۹۳خمینی که از 
را ترک گفت و از طریق کویت به پاریس رفت. این اقدام، فقط انتقال محل  عراق ۹۳۱۲ مهر ۹۳بنابراین روز 

 المللی قرار داد.وسیله آن خود را در کانون توجهات داخلی و بینبه بلکه اقامت خمینی نبود،
کویت حرکت  طرفبهدهد که پس از خروج از نجف همان سال توضیح می مهر ۱۹نی مورخ خمینی در سخنرا

مینی از شود و خاما کویت حاضر به پذیرفتن او نمی ؛جا به سوریه برودکند تا پس از دو سه روز اقامت در آنمی
 ۲۱شود.روانه پاریس می مًایمستقجا همان

اند که رفتن من به پاریس ها ادعا کردهاز قرار مسموع بعضی» ی خود نیز نوشته است:نامهخمینی در وصیت
 ؛پس از برگرداندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم مندروغ است... نیا وسیله آنان بوده.به

 «.ی در پاریس این احتمال نبودول تحت نفوذ شاه بودند. آنان زیرا در کشورهای اسالمی احتمال راه ندادن بود.
ه پاریس روز هفتم اکتبر ناگهان خبر رسید که خمینی ب» نویسد:آنتونی پارسونز سفیر سابق انگلیس در ایران می

ه زاده و ابراهیم یزدی پیوستصدر، صادق قطبابوالحسن بنی خود یمیقدتن از پیروان  سه بهجا رفته و در آن
برای  امیفرانسوجدید دربار رفتم. قبل از من همتای  است...من پس از آگاهی از این خبر به مالقات اردالن وزیر

 رداختم.پ گفتگو بهمالقات وزیر رفته بود و من مدتی با معاون او همایون بهادری که از دوستان نزدیکم بود، 
دانند خمینی با استفاده از امکانات وسیع ارتباطی که پاریس در اختیار داشت و مرکزیت طور که همه میهمان

 ۲۳« نظیری برای مبارزه با شاه به دست آورد.ریس، پایگاه بیخبری پا
ا انتخاب خمینی ب» نویسد:پارسونز در توضیح بیشتری پیرامون این نکته، درجای دیگری از خاطرات خود می

ری از های خبیک پایتختت غربی که از تمام امکانات ارتباطی مدرن جهان برخوردار بود و خبرنگاران رسانه
ترین منبر خطابه جهان را در اختیار گرفت. منبری که هرگز در دنیا در آن حضور داشتند، پرشنونده چهارگوشه

 .۲۳.« گرفتیک کشور اسالمی مانند سوریه و الجزایر در اختیار او قرار نمی
 

 سفارش شاه در مورد خمینی
ران را سفیر وقت فرانسه در تهباغی که در آن موقع وزیر کشور رژیم شاه بود، گفتگوهای خود با ارتشبد قره

ا دهم که دولت فرانسه نهایت عالقه ربه شما اطمینان می من سفیر فرانسه اظهار کرد:» نویسد:یادآوری کرد ه می
خواهد برخالف میل دولت ایران عملی انجام نمی وجههیچبهبه حفظ روابط دوستی حسنه بین دو دولت دارد و 



حضرت و دولت ایران عمل شود و اضافه نمود که منتظر هستم که شما نظر ر اعلیبشود و آماده است که برابر نظ
 «باشید که بالفاصله عمل خواهد شد. مطمئن من اعالم نمائید، بهدولت ایران را 

اجازه  خداحافظی ایشان، تلفنی کسب محضبهمن از حسن ظن سفیر فرانسه تشکر نمودم و » نویسد:باغی میقره
لی صحیح ب حضرت رسیده و جریان مذاکرات با سفیر فرانسه را به عرض رسانیدم. فرمودند:لیکرده به حضور اع

ابر در بر و ؛«ی اجازه اقامت در فرانسه داده شود.و بهکردیم که  موافقت است. دولت فرانسه نظر ما را خواست.
 .۲۱ «شود!طور میباید صبر کرد تا ببینیم چه»تعجب من اضافه کردند 

 
 فرانسه خمینی در

یک ماه پس از ورود خمینی به پاریس، رادیوتلویزیون لوکزامبورگ در مصاحبه ئی از خمینی پرسید: آیا باعث 
های ر پیاممزاحم صدو حالتابهنموده، تعجب شماست که دولت فرانسه که همیشه از حکومت ایران پشتیبانی می

نشده است؟ خمینی پاسخ داد: اگر مزاحمت بکند،  کنید،شما که ایرانیان را به انجام قیام و شورش دعوت می
 .۲۶ استموجب تعجب 

اهلل خمینی از پایگاه خود در چون آیت»نویسد: باره میسفیر وقت رژیم شاه در سازمان ملل متحد، دراین
بیشتر مردم را علیه رژیم بشوراند،  هرچههای خود و مصاحبه هاخطابهسعی داشت با افزودن به  لوشاتونوفل

تند و واقعًا نگریسگیری دولت فرانسه با شگفتی فراوان میموضع مسألههای جهان به محافل درباری و پایتخت
دهند المللی در مورد پناهندگان سیاسی، اجازه میهای فرانسوی برخالف قوانین بیندانستند به چه علت مقامنمی

عد ها از این حقیقت غافل بودند که بی آنول. تا یک روحانی تبعیدی دست به تحریک شورشیان در ایران بزند
از عزیمت خمینی از نجف به پاریس، دولت فرانسه مسأله را با شاه در میان نهاده و طبق خواسته او قول داده بود 

 ۲۲.« اقدامی برای اخراج خمینی از فرانسه به عمل نیاورد
تهران سفر کرده بود، در به  ۹۳۲۲ سال که در شهریورجمهور وقت فرانسه نیز هنگامی، رئیسسکاردستنیژ

ی ورود به فرانسه در فرودگاه تقاضای پناهندگی سیاس محضبهی نیخم»ی توس تصریح کرد: مصاحبه با روزنامه
ی سواهلل خمینی را از آیت مورد دراز من خواست به او روادید بدهم و مراتب امنیتی و حفاظتی  شاه»و « کرد.

وجود هاهلل خمینی بترین مشکلی برای آیت...شاه برای من پیغام داد که کوچک دولت فرانسه تأمین کنیم.
نیاوریم و حتی به سفیر من گفت اگر دولت فرانسه مقدمات پذیرائی و آسایش او را فراهم نکند، او دولت فرانسه 

 .۲۱.« را هرگز نخواهد بخشید
زیرا  داشتشد، قدم برمیان تنظیم و هدایت میشاه در آن روزگار با خطوطی که از جانب سفیر آمریکا در تهر

 انداز سقوط رژیم شاه پدیدار شده بود، توجه خود را معطوف به خمینی کرده بودند.که چشمآمریکا هنگامی
ی غربی با خمینی مصاحبه کرد و در این مصاحبه که در تاریخ چهارم عنوان اولین روزنامهی لوموند بهروزنامه

 ضدشاهگاه با افراطیون های الزم در این زمینه که هیچآمد، خمینی ضمن دادن اطمینان ملبه ع ۱۲ بهشتیارد
 همکاری نخواهد کرد، برای کنار آمدن با قانون اساسی رژیم شاه، اعالم آمادگی نمود.



 ؟حل معتبر استقانون اساسی مشروطه( یک راه) ۹۱۱۶نظر شما بازگشت به قانون اساسی لوموند پرسید: آیا به
تی تواند بنای دولت و حکومکه مورد اصالح قرار گیرد، میآن شرطبهخمینی گفت: قوانین اساسی و متمم آن 

 کنیم.باشد که ما توصیه می
که در طوریی سیاسی بود. بهزدوبندهای و جمعارتباطشدن در وسائل خمینی بیش از هر چیز به دنبال مطرح

وافری  باعالقه و ؛(۶) داشتهای خبری مختلف رسانه مصاحبه با ۹۹۳کم ی که در پاریس بود، دستماه ۳مدت 
 کرد.ها را دنبال میگونه فعالیتجنس او تناسبی نداشت، اینطلبی آخوندهای همکه با تنزه

جمهور فرانسه و از طریق او به سران آمریکا و انگلیس و آلمان رسید. ابراهیم زاده به رئیسوسیله قطببه هاپیام 
ز یک هفته قبل ا»نویسد: باره میترین همراهان خمینی بود، در کتابی دراینی که در آن روزها از نزدیکیزد

استند زاده خواز قطب هایفرانسوگیرد. زاده تماس میخارجه فرانسه با صادق قطبکنفرانس )گوادلوپ( وزارت
 «ی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد؟...ئهااستیسنوع ی، چهنیخمها روشن کند که در صورت پیروزی برای آن

ئی تحلیلی تهیه و برای وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد. سابقهزاده در زمان بسیار کوتاه و با سرعت بیقطب
جمهور خواهد تحقیق کند آیا رئیسزاده میی از قطبنیخمجمهور فرانسه به گوادلوپ... کمی بعد از سفر رئیس

ر جمهور داده شده است؟ دزاده به رئیسرا در کنفرانس مطرح خواهد کرد و آیا تحلیل قطبفرانسه مسأله ایران 
جمهور مسأله ایران را در رئیس بله»زاده تماس گرفت و به او پاسخ داده شد که: ظرف چند ساعت، قطب

جمهور را یسرئ قدریبهزاده قطب لیتحلزاده را دیده است... کنفرانس مطرح خواهد کرد و او تحلیل قطب
ه ک توصیه خواهد کرد که با دولت احتمالی جدید تهران به کارترکه ژیسکاردستن  استتحت تأثیر قرار داده 
 .۲۱.« خمینی خواهد بود، وارد مذاکره شود باریاست معنوی آن... 

 
 کنفرانس گوادلوپ

ئی به نام و آلمان در جزیره زمامداران چهار کشور عمده غرب، یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس ماهدی ۹۳روز 
 منظور تعیین سیاست خود در قبال وضعیت بحرانی ایران تشکیل دادند.گوادلوپ در دریای کارائیب اجالسی به

نویسد: ژیسکاردستن این مذاکرات در کتاب خود میی دربارهابراهیم یزدی دومین وزیر خارجه خمینی 
العاده زیادی به دست ها نفوذ فوقلی خواهد شد و کمونیستاگر شاه بماند ایران دچار جنگ داخ»گفت: می

چه اروپا احتیاج دارد نفت ایران ها را فراهم سازد... آنخواهند آورد... و این امر ممکن است زمینه دخالت روس
.. هد.ی نیست. واشینگتن باید خود را با تغییرات سیاسی تطبیق درمنطقیغو ثبات منطقه است. خمینی... هم خیلی 

 ۱۱ «تأکید داشت که کارتر باید با مخالفان تماس بگیرد. سکاریژ
 به توافق بر سر باز کردن راه خمینی بود. ادشدهنتیجه اساسی این کنفرانس، دستیابی چهار کشور ی

 داد، این بود:کنندگان خود تذکر میی عمده را که خمینی در آن ایام به مالقاتسه نکته 
 م استفاده از فرصت برای تغییر اساسی در ایران است.ی اول در مورد لزونکته -

 ی دوم مخالفت خمینی با استقرار یک دولت موقت است.نکته -



 که در آیندهکند که در صورت جلب اطمینان آمریکا به اینی سوم خمینی خاطرنشان میدر نکته -
« شهای بزرگ گرایی به بلوکوابستگتعهد و عدم سوی سیاست عدمسیاست خارجی ایران واقعًا به»

 «نباید نگران بود.»العملی نشان نخواهد داد و داشته باشد، آمریکا عکس
 

 مالقات با فرستادگان کارتر
جمهور فرانسه بودند، در ، دو نفر که نمایندگان رسمی رئیس۱۲ ماهدی ۹۱در فردای کنفرانس گوادلوپ، یعنی  

 امل پیامی از جانب کارتر هستند.لوشاتو با خمینی مالقات کردند و گفتند که حنوفل
این اولین باری بود که نمایندگان رسمی شخص » نویسد:ی پیشین خمینی میی این مالقات وزیر خارجهدرباره
آمدند و روشن بود که باید مسأله مهمی مطرح باشد... در این مالقات...بعد از جمهور به دیدار امام میرئیس

اهلل ، شروع به صحبت کرد و گفت: هدف از دیدار پیغامی است که برای آیتهاتعارفات معمولی، یکی از آن
ی در مکالمه از پرزیدنت ژیسکاردستن و باشد.پیغام از طرف پرزیدنت کارتر برای امام می نیا دارند.

در  اریاز هرگونه انفج احتراز نظر پرزیدنت کارتر،به...درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم
نظر کارتر مناسب ی نزدیکی رخ خواهد داد. بهایران به نفع همه خواهد بود. خروج شاه قطعی است و در آینده

ه چه الزم است بگویم این است کخواهد بود که وضعیت را تمامًا زیر کنترل خود بگیرید تا آرامش باشد. آن
ر خواهد کرد. پرزیدنت کارتر آرزو دارد که بدانید که خطر دخالت ارتش هست و وقوع این خطر اوضاع را بدت

مرتب در  اهلل باید فراهم گردد تای ارتباطی مستقیم با آیتوسیله کی این پیغام کاماًل مخفی و محرمانه بماند.
 .۱۹.« باشداهلل میبه نفع کشور شما و خصوصًا آیت نیا جریان حوادث گذاشته شوید.

اند و آقای کارتر اگر حسن نیت پیدا کرده» گوید:مینی ازجمله میپس از سخنان فرستادگان جیمی کارتر، خ
انی ( راهم پشتیباریبختخوب است که شاه را ببرند و دولت ) ها ریخته نشوند،خواهند آرامش باشد و خونمی

 «نکنند.
قی حال خود باایران را به»گوید: خمینی همچنین ضمن درخواست از آمریکا برای خودداری از کودتا می

دامن برای نقل قدرت ... خوف آن دارم که بگذارید تا من یک شورای انقالب تأسیس کنم از اشخاص پاک
 «که کسی نتواند جلو آن را بگیرد. رانیاانفجاری بشود در  اگر کودتای نظامی بشود،

ام داد که ه( پیغوزیر خارجه )فرانس»گوید: ی ژیسکاردستن که حامل پیام کارتر هم بود، به خمینی مینماینده
ر هم دستو منی این ارتباط را خواهد داد. به محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام مفید است، چراکه امکان ادامه

داده شده است که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی منطقی است و انتقال قدرت در ایران باید کنترل بشود و 
 .۱۱.« دهای شدید سیاسی همراه باشبااحساس مسؤولیت

نیز « کوثر»ی خمینی و فرستادگان کارتر نیست، عینًا در کتاب این جمالت که قطعًا متن کامل مذاکرات محرمانه
 منتشرشده مهر تأیید بازماندگان خمینی را بر میرژ یرسمی جاکه این کتاب توسط یک مؤسسهنقل شده و ازآن

 .۱۳ داردروی خود 



از »جمهور فرانسه ازجمله گفت: رئیس سکاردستنیژاین دیدار با اشاره به  ابراهیم یزدی، خمینی در یبه نوشته
ه کارتر کنم و میل دارم کمی تشکر جمهور که در این کنفرانس از تأیید کارتر از شاه مناقشه کرده است،رئیس

این  هبرا نصیحت کنند که دست از پشتیبانی این شاه و این دولت که همه برخالف قوانین است بردارند و 
اد به های اقتصکودتای نظامی تأیید نکنند و جلوگیری کنند تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ

 .۱۳.« شود نفت را به غرب و ...صادر کندوقت است که میگردش درآید و در آن
 بهما با توجه ای مذاکرات مخفی خمینی و فرستادگان کارتر تاکنون گزارش کامل و واضحی منتشر نشده درباره
رد، ازآن اتخاذ کهائی که پسهای آن ایام خمینی و با در نظر گرفتن تصمیمابراهیم یزدی و سخنرانی ینوشته

 آید که مسلمًا بر سر این مسائل گفتگو و توافق شده است:چنین برمی
 برقراری رابطه و گفتگوی محرمانه میان خمینی و زمامداران آمریکا -

 نترل اوضاع و جلوگیری از انفجار اوضاع ایران و وقوع قیام و انقالبتالش خمینی برای ک -

 نحوی که در آن عناصر انقالبی راه پیدا نکنندبه« شورای انقالب»توافق بر سر ترکیب  -

ده و شوزیری به افراد شناختهخارجه، وزارت دفاع، وزارت نفت و نخستتوافق بر سر سپردن وزارت -
 مورد وثوق آمریکا

 نخورده باقی گذاشتن ساختار ارتشنی مبنی بر دستتعهد خمی -

 ادامه یافتن جریان انتقال نفت به غرب و آمریکا -

 از کودتا و خودداریموافقت آمریکا با بیرون بردن شاه  -

 دادن اجازه و تسهیالت الزم به خمینی برای پرواز به تهران -
 
 پشت پرده هایمالقات آمدیپ

 لوشاتو سخنرانی مفصلی داشت و ضمن بررسیی در نوفلنیخم ان کارتر،شش روز بعد از مالقات با فرستادگ
داند، احتمالی می «بعید»ازآنکه گفت احتمال کودتا توسط ارتش با پشتیبانی آمریکا را و پس انداز تحوالتچشم

 گفت: او آور بود عنوان کرد تا آن را خنثی کند.اش بسیار هولهای مذاکرهرا که هم برای خودش و هم طرف
طوری خیال ند اینگویو احتمالش هم بیشتر است، این است که می شیطنتش بیشتر است، که ی ثالثییک نقشه»

ند به را بیاور هااین ها،ئی از این اشراری که دارند اینطرح را داده که اگر شاه برود یک دسته بازکرده آمریکا، 
بل را در مقا هاارتشیخواهند شما را بکشند. یند ملت میها بگواسم ملت و هجوم کنند به ارتش و به ارتشی

غیبشان بزند و مردم را به مسلسل ببندند  هاآن ها را.ها و دنبال کنند اینها وادارند... مردم بازی بخورند از ایناین
ها را بمنصصاحب یکه اگر شاه برود، ملت ارتش را خواهد از بین برد و همهو کشتار زیاد بکنند... به اسم این

ها ها و ستادها و طرف اینها و طرف پایگاهها هجوم کنند طرف شهربانیعام کرد... بیاورند که اینخواهد قتل
 .۱۱.« هجوم کنند



ف توصی« خوردهیبازمردم »کنندگان در آن را ی آمریکا و شرکتانداز که خمینی عمدًا آن را نقشهاین چشم
ر ها و مراکز نظامی و سرکوبگهای انقالبی به پادگانآمده و تهاجم تودهجانبه خمینی از قیام مردم تیروا کرده،

کنندگانش در صورت واقعی همان سال برخالف خواست خمینی و مذاکره بهمن ۱۱رژیم شاه است که در 
 های آنان را برهم زد.خود، محقق شد و بسیاری نقشه

قول خود در مورد جلوگیری از انفجاری به بهمن ۱۱ر یعنی تا روز آخ گرددجا که به خمینی برمیالبته تا آن
که تظاهرکنندگان که در برابر قوای جنایتکار  هرچند شدن اوضاع وفادار بود و هرگز فتوای جهاد صادر نکرد.

 «رهبران ما را مسلح کنید.»زدند می ادیفر شاه سینه سپر کرده بودند،
ئی برای نیروی انقالبی جامعه و انقالب در پائین، باز نکند و ینهخمینی اکیدًا مراقب بود که هیچ میدان و زم

 هم نخورد، پیش ببرد.نحوی که ساختار اقتصادی اجتماعی پیشین بهجریان انتقال قدرت را به
که در تالش برای انتقال آرام  معاون سرفرماندهی پیمان ناتو ی آمریکارتبههایزر مأمور عالی ژنرال در تهران،
کر قول او نیروی سوم فکنندگان یا بهدور کردن خطر قیام بهمهار بحران بود، همین نگرانی را داشت و قدرت و 

آقای بختیار سید جالل تهرانی رئیس »نویسد: ی در کتاب خود که خاطرات آن ایام را شرح داده میو کرد.می
ر گروه سوم صلی تهرانی این بود که خطشورای سلطنت را برای گفتگو با خمینی به پاریس فرستاده بود... پیام ا

 .۱۶.« را به خمینی هشدار دهد
 د:گویمی دهد،هایزر در کتاب خود، در جائی که یکی از گفتگوهایش با فرماندهان ارتش شاه را شرح می

 هاپرسیدم آیا تیمسار مقدم موفق به مالقات با رهبران مذهبی شده است یا خیر؟ پاسخ مثبت بود. او برای آن»
به  ئیعالقه کیچیهراجع به مقررات تظاهرات صحبت کرده بود و تأکید کرده بود که نه دولت و نه ارتش 

 نظر ما مشکل اصلی ممکن است از عوامل سوم ناشی شود.درگیری ندارند ... او همچنین توضیح داده بود که به
 .۱۲« .ها هم احساس خطر کرده بودندالخره آناین مطلب نداشتند، اما با بهرهبران مذهبی ابتدا توجه زیادی  البته

 جمهور آمریکا ایراد کرد و آن را باید پاسخدر سخنانی که خمینی شش روز پس از مالقات با فرستادگان رئیس 
« اهمنصبصاحب»قول خودش قول و قرارهای همان مالقات محسوب کرد، خمینی با امرای ارتش و بهمثبت به

 .۱۱.« ها نیستیمهمه برادرهای ما هستند. ما مخالف این هااین»گوید: کند و مییی ارتش اعالم برادری م
این اعالم برادری هم برای خاطرجمع کردن آمریکا بود که نسبت به حفظ ساختار ارتش حساسیت و تأکید 

نظام ارتش شکستن ها و درهمئی به پادگانهای مردم از هرگونه حملهزیادی داشت و هم برای دور کردن توده
 که در آن ایام بسیار لرزان بود.

کرد. خمینی برقراری تماس با سران ارتش شاه از طریق عوامل خود در تهران و مشخصًا بهشتی را نیز دنبال می
تاکتیک رهبری در آن مرحله عبارت بود از برقراری تماس »دهد: ها توضیح میابراهیم یزدی در مورد این تماس

 .۱۱.« هم با بختیار و هم با سران ارتش با هر دو طرف یعنی
ی یک روز پس از خروج شاه از تهران، بهشتی از تهران با خمینی تماس عنی ۱۲در تاریخ بیست و هفتم دی 

ی گفته تبهشی مالقات و گفتگوهای پنهانی با فرماندهان ارتش شاه را امر مفیدی توصیف کرد. گرفت و ادامه



تماس »در همین تماس خمینی نیز تأکید کرده بود که « دانم.عدم تماس را مضر می مفید و طورقطعبهآن را »بود: 
 .۱۱.« ها خیلی خوب خواهد شدبدهید که حال ارتشی نانیاطم بگیرید، دلگرم کنید،

های منتشرشده از جانب رژیم به سکوت برگزار شده اما شاهپور ها و محتوای آن در نشریات و کتاباین تماس 
که  که مدرکی داشته باشم،بدون این من حس کردم،»باره گفته است: وزیر شاه دراینین نخستبختیار آخر

 .۱۹.« طور تقریبًا مستمر هستبهشتی به باغی، بازرگان،هائی بین قرهتماس
آمده است: سفارت آمریکا در پاریس نیز در حال تماس و مذاکره با خمینی « کارتر و سقوط شاه»در کتاب  

اهلل خمینی در در پاسخ پیشنهاد من برای تماس با اطرافیان آیت»نویسد: باره میسولیوان در کتاب خود دراینبود. 
 «ی آمریکا از سفارت ما در پاریس خواست که با ابراهیم یزدی تماس برقرار کند.پاریس، وزارت امور خارجه

 
 سولیوان به خمینی نظر داشت!

سب های تلفنی از او کینی که عضو شورای انقالب او بودند و روزانه در تماسدر تهران باالترین نمایندگان خم
تیجه رسیده بود که این ن بهکردند، با سولیوان تماس و گفتگو داشتند. سفیر آمریکا از بررسی اوضاع تکلیف می

این  بهتابش ر کروی کار آمدن خمینی در مقایسه با شقوق دیگر بیشتر به سود آمریکاست. سولیوان این نظر را د
طی گزارشی نظرات خود را به واشینگتن اطالع دادم و  من ۹۱۲۱ نوامبر ۱در »صورت تئوریزه کرده است: 

 کرف»این گزارش که عنوان آن را  دری آمریکا در ایران به عمل آوردم. های آیندههائی راجع به سیاستتوصیه
های مسؤول ر واقعی از اوضاع ایران برای مقامنام نهادم، یک تصوی« چه فکر نکردنی است.کردن به آن

سلطنت و مذهب  یبر دوپایهطور مثال در این گزارش نوشتم که ثبات ایران تاکنون واشینگتن ترسیم کردم. به
 یهنگاه داشته و اکنون که پای بر سرپاسلطنت، ایران را  یگذشته استحکام پایه سال ۹۱استوار بوده است. در 

 .۱۱.« ی مذهب تأمین گرددار باید این ثبات با تحکیم پایهسلطنت سست شده، ناچ
داری ی نظرات سولیوان در جانببرد، دربارهسر میکه هنگام فرار شاه و آمدن خمینی، در تهران به هایزرژنرال  

 سولیوان به خمینی نظر داشت. ...سولیوان فکر کرده بود که خمینی رهبری است که قدرت» نویسد:از خمینی می
ش که داد سران ارتشود. با این فکر ترجیح میگرفتن او همراه با تغییر در حکومت به نفع آمریکا تمام می

 .۱۳.« کردند، کنار بروندهای خمینی را سد میجلو برنامه زیاداحتمالبه
ود که ب خطوط اصلی پیشنهاد من این»دهد: توضیح می نیچنازاین اشاره شد، خود سولیوان در گزارشی که پیش

برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم جدید در ایران بین نیروهای انقالبی و نیروهای مسلح 
ان فقط شاه، بلکه بسیاری از فرماندهان و افسربایست نهوجود آید و برای حصول چنین سازشی نیز میسازش به

ز خروج شاه و افسران ارشد وی از کشور، حصول پس ا« از صحنه خارج شوند. همارشد نیروهای مسلح ایران 
اهلل آیت پذیر بود کهاین صورت امکان بهتوافقی بین نیروهای انقالبی و فرماندهان جوان و تازه نیروهای مسلح 

ه از روی این وسیل بهوزیری انتخاب کند و های معتدلی مانند بازرگان یا میناچی را به نخستخمینی شخصیت



ل یک بایست انجام انتخابات و تشکیمی توافقجلوگیری به عمل آید. « ناصر قذافی»ی از نوع کار آمدن حکومت
 ... ردیدربربگی کشور مجلس مؤسسان را برای تعیین آینده

کرد و راه جلوگیری می ومرجهرجی آشوب و زیرا از ادامه ؛بخش بودحلی رضایتراه چنینهمنظر ما از نقطه
 ۱۳ «کرد.ی حساس سد میا هم در این منطقهی شوروی رنفوذ و سلطه

ی واری با باالترین نمایندگان خمینهای جریانها و مالقاتو دستیارانش به تماس وانیسولاین نظریه،  بر اساس 
قدر که شاه در ازآن ادامه داشت. آنهای پسکه تا روز سرنگونی رژیم و در هفته رو آوردنددر تهران 

 «از دوستان مالیتان چه خبر دارید؟»پرسید: از او می طعنهبهلیوان گاه های خود با سومالقات
و  هاآنایجاد تفاهمی بین  منظوربههای نظامی ی پیشنهاد من برای مذاکره با رهبران مخالف مقامچون درباره» 

شخصی  ارابتکجلوگیری ا ز برخوردهای محتمل آینده دستوری نرسید، سکوت را عالمت رضا تلقی کرده و به 
چنین  شابهمهائی در این زمینه زدم. ضمن مکالمات تلفنی خود با واشینگتن توصیه کردم که خود دست به اقدام

 «هائی برقرار گردد.اهلل خمینی در پاریس تماسئی در پاریس هم به عمل آید و با اطرافیان آیتهااقدام
 شرح داده است: ها راسولیوان در کتاب خاطرات خود برخی از این مالقات

به یکی از مأموران سیاسی سفارت که با نهضت آزادی در تماس بود دستور دادم که با مهدی بازرگان رهبر این »
 «ئی که مایل باشد، هستم.ی مالقات با او در هر نقطهسازمان تماس گرفته و به او اطالع بدهد که من آماده

ی یکی از پیروانش در شمال شهر وقت عصر یک روز در خانه ...بازرگان بالفاصله این پیشنهاد را پذیرفت و
اهلل موسوی اردبیلی را هم در این ، آیتبر بازرگانکه وارد این خانه شدیم، عالوه مالقات تعیین نمود. ...وقتی

ئی رو به حیاط داشت، نشستیم و شروع به خانه دیدیم. ما چهار نفر در یک اتاق نشیمن کوچک که پنجره
کردیم. توجه بود. من و بازرگان به زبان فرانسه صحبت میدیم. مذاکرات ما درمجموع جالبصحبت کر

کرد... جریان این مالقات را به واشینگتن گزارش دادم و اهلل ترجمه میبازرگان مطالب را به فارسی برای آیت
ید مشترک نیروهای خواهم از رئیس ستاد جدنوشتم که مذاکرات این جلسه موجب امیدواری من شده و می

 .۱۱..باغی بود.مسلح ایران دعوت کنم که با بازرگان وارد مذاکره شود. رئیس جدید ستاد مشترک ژنرال قره
اما قاعدتًا  ؛کندها اشاره میاین مالقات بهسفیر وقت آمریکا در تهران در کتاب خاطرات خود کرارًا 

تیم ما توانس»کند که او در این زمینه تصریح می های پنهانی او بهشتی بوده است.حساب اصلی تماسطرف
با  مًایتقمسکرد، که قباًل در ایران خدمت کرده و فارسی صحبت می وسیله یکی از مأموران سیاسی سفارتبه

. این مأمور را من برای تسهیل برقراری تماس با مخالفان از وزارت امور ۱۶ میکناهلل بهشتی تماس برقرار آیت
 .۱۲.« بودم خارجه خواسته

کرد که امرای ارتش شاه با آخوندها و برد، اصرار میسر مینیز در روزهائی که در تهران به هایزرژنرال 
ژنرال »نویسد: می هایزراین درخواست ی دربارهباغی نمایندگان خمینی در تهران تماس بگیرند. ارتشبد قره

ی مخالفان و بازرگان و دکتر بهشتی نمایندگان جبههکنم که خوب است تیمسار با مهندس می فکرگفت:  هایزر
خواست که  ۱۱ گسکه منتظر جواب از طرف من بشود، بالفاصله از ژنرال خمینی مالقات بکنید! و بدون این



ی تلفن آورده ها را برای ما بیاورد. ژنرال گس از دفتر خارج شده و در مراجعت چند شمارهی تلفن آنشماره
 «روی میز گذاشت.

های پنهانی با سفارت انگلیس در تهران نیز غافل نبودند. آنتونی پارسونز خمینی و اطرافیانش در این ایام از تماس
ها این آن نظر( ۱۲ آبان ۹۳) نوامبرروز پنجم »نویسد: ها چنین مییکی از این مالقاتی دربارهسفیر وقت انگلیس 

ک ی امور کشور را به یو اداره شودت که شاه از کشور خارج بود که تنها راه جلوگیری بروز یک فاجعه این اس
شورای دولتی تحت ریاست یک افسر بازنشسته و معروف بسپارد. این شورا یک دولت آشتی ملی تشکیل 

 ۱۱.« مؤسسان( تحت نظارت این دولت انجام خواهد شد مجلسخواهد داد و انتخابات پارلمانی )
پشت پرده درز کرد و  هایبندوبستها و که برخی اخبار تماستیهای نخست حکومت خمینی، وقدر سال

ها و های افکار عمومی قرار گرفته بود، تصریح کرد که مالقاتها و اعتراضبهشتی از این بابت در کانون سؤال
 از خمینی صورت گرفته است:« نظرکسب»اش با های مخفیانهتماس

از  شد و همآمریکا و دیگران( پیشنهاد می سفارتیاسی خارجی )های سها از طرف نمایندگیگونه تماساین»
موقع که دیگر مسؤولیت سیاسی داشتیم ارتش، بختیار و دیگران( ما در این موارد، در آن) یداخلهای طرف مقام

 گذاشتیم. اگر مسأله برای ما خیلی روشنرأی میکردیم و به می بحث( در مورد مسائل در شورا )شورای انقالب
دادیم و گرفتیم. اگر مسأله کمترین ابهامی داشت با وسائلی که داشتیم به امام خبر میبود خود ما تصمیم می

کردیم... در آن دوره پیش از پیروزی انقالب و بعد از پیروزی انقالب کسانی از سفارت آمریکا نظر میکسب
ی که از سفارت آمریکا کسانآن.. ولی در میان اند،.اند، کسانی از ارتش آمدهاند مسائلی را مطرح کردهآمده
 ۹۱۱ «هم بود، در همین فرمول بود... هایزرداشته باشم، اگر  هایزرآید دیداری با اند، یادم نمیآمده

 
 هایزرژنرال  تیمأمور
، دفتر کار خود در ۱۲ی د ۹۳ژنرال چهار ستاره، معاون سرفرماندهی پیمان آتالنتیک شمالی در تاریخ  هایزر

 سوی تهران ترک کرد.اشتوتگارت آلمان را مخفیانه به
که  جا که من اطالع یافتم، این بودتا آن مأموریت او»نویسد: آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در تهران می

اه ی از حکومت بختیار پس از خروج شبانیپشت بهها را ها را از فکر یک اقدام نظامی یا کودتا بازدارد و آنژنرال
 .۹۱۹.« ادار سازدو

دانند، یک گونه که دانشجویان تاریخ ایران میهمان»نویسد: یم ۹۱۱۱ هیژانو ۹۲تایمز مورخ ی نیویورکروزنامه
 بهسیا  اریبا همکنسل پیش، آن آمریکائی که کمک کرد تا شاه تخت خود را بازیابد، کرمیت روزولت بود که 

جمهور دانند آن آمریکائی که دستورات رئیسدانشجویان نمی که ۹۱۲۱در سال  اما ؛این کار مبادرت ورزید
 نرالژ مبنی بر بازداشتن از ارتش ایران از کودتائی که هدفش سدکردن قدرت خمینی بود، به اجرا درآورد،

 «بود. هایزرهوائی روبرت ای داچ 



 به فرماندهان ارتش هایزرژنرال » خوانیم:آمده، چنین می« گروگان خمینی»در یک گزارش دیگر که در کتاب 
د، ارتش آمریکا با اتفاقی بیفت اگر که چه اتفاقی بیفتد.نظر از اینگفت: نباید علیه خمینی وارد عمل شوند. صرف

نه یکی بلکه  هایزرها را خواهد شکست. ها نخواهد داد و قلم پای آنآن بهها قطع رابطه خواهد کرد. لوازم آن
: از قول یکی از آگاهان دولت آمریکا نوشت پستواشنگتنی ساخت... روزنامهچند کودتا را علیه خمینی خنثی 

د از که سرلشگر خسروداد را بعهنگامی منها کلک زد.آن بهنحو عجیبی واقعًا روی ارتشیان کار کرد و به هایزر
ه بود: های ایران گفترالئی از ژنعده به هایزری یک سرباز مطیع و ساده را داشت... دیدم، قیافه هایزرئی با جلسه

با  دولت کارتر در حال مشارکت عتًایطبتواند به ایران مراجعت کند و آمریکا معتقد است که شاه دیگر نمی
 .۹۱۱ «نمود.ی نیز این حرف را تقویت کرده و مذاکره با خمینی را تشویق میباغقره آخوندها و نظامیان است.

این مطلب کاماًل روشن است که بدون حضور ژنرال » صریح شده است:باره تدراین« گروگان خمینی»در کتاب 
 .۹۱۳.« این راحتی قدرت را در دست گیرد بهگاه قادر نبود ، خمینی هیچهایزر

 نویسد:در کتاب خاطرات خود می هایزر بیرون انداختن شاه یکی از مراحل ضروری پیشبرد این سیاست بود. 
دوم  یدستور داده بود. حاال نوبت مرحله من بهجمهور رهائی بود که رئیسی اول کارفتن شاه، پایان مرحله»

 .۹۱۳.« رسیدمی
ستاد  بود، بلکه رئیس ساخته« ریزسربهسرباز »تنها از سرلشکر خسروداد یک در جریان مأموریت خود، نه هایزر

فرستاد: ن خمینی در تهران میارتش شاه و رئیس ساواک او را نیز به مالقات بهشتی و بازرگان و دیگر نمایندگا
به  خوبیهبسر میز صبحانه از سفیر پرسیدم اوضاع چگونه گذشته است؟ گفت: اتفاقی آن شب نیفتاده است. شاه »

آسمان رسیده و به گرمی از سوی سادات مورد استقبال واقع شده. حاال ما باید به ابتکاری دست بزنیم. آیا 
و رهبران مذهبی ترتیب بدهیم؟ گفتم این کار امروز از اولویت بسیار باالئی توانیم مالقاتی بین سران ارتش می

کار با یکدیگر بنمائیم دیگر امکان عمل برای عوامل مخرب وجود ها را وادار بهبتوانیم آن اگر برخوردار است.
 ۹۱۱ «نخواهد داشت.

او بر جریان تسهیالتی که ارتش شاه و در تهران تا روزهای پس از آمدن خمینی نیز ادامه داشت.  هایزرمأموریت 
 ویژه نیروی هوائی برای پرواز خمینی فراهم کرد، نظارت داشت.به
ه در صحنکرد، در پشتواقعی که آوردن خمینی از پاریس به تهران را هدایت می ستاد مطابق مدارک متعدد، 

اون سرفرماندهی پیمان آتالنتیک ، معهایزرستاد مشترک ارتش شاه گرم کار بود. در رأس این ستاد، ژنرال 
 ناتو( قرار داشت.) یشمال

شد و سر ورود خمینی به تهران با یک پرواز اختصاصی، طرحی بود که یک سر آن به دولت فرانسه مربوط می
 ئی وجود داشت.پردهالمللی پشتبنابراین بر سر این موضوع نیز توافق بین ؛دیگر آن به آمریکا

 کند:این موضوع اشاره می بهوقت ارتش، در کتاب خاطرات خود  باغی، رئیس ستادقره 
ی که با شورای سلطنت، ارتش و شورای امنیت ملی مشورتی نماید، در مصاحبهآقای بختیار بدون این»

با خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشت: فرودگاه مهرآباد امروز  خود ۹۳۱۲ ماهبهمن ۱مطبوعاتی مورخه 



اهلل خمینی به عمل نخواهد آمد. بالفاصله بعد از اطالع هیچ ممانعتی برای بازگشت حضرت آیت بازخواهد شد و
ی شورای طور برخالف تصمیم اولیهاز خبر باز شدن فرودگاه، مجددًا به آقای بختیار تلفن زده اظهار کردم: چه

صورت دیگری است، وقتی به موضوع امنیت ملی و بدون مشورت فرودگاه را باز اعالم کردید؟ اظهار داشت:
 باشید من در جریان کارها و مراقب اوضاع هستم، نگران نباشید. مطمئن همدیگر را دیدیم تشریح خواهم کرد،

وزیری رفتم. اظهار نمود: تیمسار مطمئن باشید من مراقب هستم بالفاصله برای مالقات آقای بختیار به نخست
اهلل به ایران نیاید مردم آرام نخواهند شد... ما آیت اگر رسی کردیم،موضوع را با سفرای آمریکا و انگلیس بر
 ۹۱۶ «مذاکره کردیم ترتیب کارها داده شده...

 گیرد که:باغی در همین کتاب نتیجه میارتشبد قره
العاده از طرف دولت ... در حقیقت در هم با تشریفات مخصوص و مراسم فوقورود آقای خمینی به ایران آن»

قدرت رسیدن مخالفان تنظیم  بهشده برای تغییر رژیم و ی حسابها و بر طبق برنامهدستور خارجی اجرای
 ۹۱۲ «گردیده بود...

 فتند.گرعهدهبرای اجرای ترتیبات حفاظتی و امنیتی و... ورود خمینی هر یک از امرای ارتش مسؤولیتی به
 گوید:ی در خاطرات خود میباغقره

نیت ملی را برای بررسی ترتیب مراسم آمدن آقای خمینی دعوت نمود... آقای بختیار به وزیر، شورای امنخست»
سپهبد مقدم و سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کشور تأکید کرد که اقدامات امنیتی الزم 

ا نیز ر ی نیروی هوائیاندهموقع اجرا بگذارند و عالوه بر آن سپهبد ربیعی، فرمرا در هنگام ورود آقای خمینی به
 ۹۱۱« مأمور امنیت پرواز و امور داخلی فرودگاه مهرآباد نمود...

 
 ی اصلی عملیات ورود خمینیکننده، هدایتهایزر
اد دهد که چگونه از ستشرح می تفصیلبهدر کتاب خاطرات خود که در ایران نیز به چاپ رسیده،  هایزرژنرال 

 لحظهبههلحظجائی او در سطح تهران رتش برای تأمین حفاظت از خمینی و جابهمشترک ارتش شاه، بر عملیات ا
 نظارت داشته آن را مستقیمًا هدایت کرده است:

 هاآنزده بودند.  حدس ی را که در آن خمینی قرار بود سخنرانی عمومی خود را انجام دهد،محل ۲ گروه»
نظرم اشکالی ندارد که از جناح مخالف به گفتم د.زهرا برگزار شوگفتند که مراسم قرار است در بهشتمی

 توانیم خود مشخص کنیم که دولت در چه جاهائیبپرسند که از چه مسیرهائی استفاده خواهند کرد. درنتیجه می
با  تواندباید از او محافظت کند و در چه جائی او را به دست افراد خودش بسپاریم. شنیده بودم که او نمی

 ؛وجود آمداحساس اطمینانی در من به ترتیباینبهدد و قرار است که از ایرفرانس استفاده کند. ایر برگرایران
 .۹۱۱.« توانستیم مسیر ایرفرانس را ردگیری کنیمزیرا می

ما تأکید کردیم که باید در فرودگاه توسط ارتش استقبال شود.  یهای ورود خمینی همهدر بررسی مجدد برنامه
. در تر برودطرفراه داده نشود. درواقع نباید به جمعیت اجازه دهیم که از میدان شهیاد آنجمعیت به فرودگاه 



شود و اساسًا ارتش مسؤولیت کامل حفاظت او را از فرودگاه تا میدان شهیاد فرودگاه توسط ارتش حفاظت می
منیت او تا زمانی که در میان مسؤولیت ا جاازاین دهیم.را به افرادش تحویل می او جاآنگیرد. در به عهده می

ازاین مجددًا ارتش او را تحویل گرفته و به ها باشد با افراد خود اوست. پسخواهد با آنجمعیت قرار دارد و می
 کردیم.هوانیروز خود دریافت می ل محل ستادش خواهد برد.

او  کههمین د را ایراد کرد.جا سخنرانی اصلی خوزهرا رفت و در آن... خمینی بر طبق برنامه به سمت بهشت
سید که رنظر میتر شوند و بهشد جمعیت فشردهکردند. این باعث میکرد، جمعیت او را تأیید میصحبت می

ناکی جا به مقرش ببرند. موقعیت خطراو تقاضای هلیکوپتر کردند تا او را فورًا از آن افرادممکن است او له شود. 
زهرا ربیعی یک گروه از بهترین خلبانان و خدمه هلیکوپترهایش را به بهشت تیمسار ترتیباینبهشده بود. 

 مشکلی برای فرود پیدا نکردند و مشکل زیادی برای سوار کردن او نداشتند. هاآنفرستاد. 
 گونه بر سفره حاضر و آماده انقالب ضدسلطتنی نازل شد.خمینی بدین

 
 راه بودهای پشت پرده کاماًل سربهخمینی پس از ورود به تهران در رعایت بندوبست

 کرد. ها را مراعاتراه بود و توافقهای پشت پرده کاماًل سربهخمینی در روز ورود به تهران در رعایت بندوبست
در »شدند نوشته است: با مشاورانش که باالترین امیران ارتش شاه را هم شامل می صحبت ازروز بعد همان هایزر

دیم. زهرا گرفته بود، بحث کرهای خود در فرودگاه و بهشتتندی که خمینی در سخنرانی نهایتمورد موضع بی
ق کرده مستقیمی تشوی مبارزهاو ملت را به « زنمتوی دهن این دولت می من»در میان سایر مطالب دیگر گفته بود 

ند که من انتظار داشتم دو موردی بود هااینبود ولی هنوز جمهوری اسالمی یا شورائی را اعالم نکرده بود. 
خواهد هائی کرد. او گفت نمیها توصیهآن بهالعمل بختیار را برانگیزد. خمینی ضمن تندی با ارتش عکس

اند. کافی جوانان ایران قربانی و روحانیان زندانی و شکنجه شده یاندازهبهوجود بیاید. دردسر و خونریزی به
آیا  ی ارتشبدآقا»یروهای مسلح است. او این کلمات را بیان داشت: خواهد واقعًا استقالل نکه می چهآنگفت 

او « ید؟خواهید صرفًا نوکر باشخواهید مستقل باشید؟ آیا میخواهید مستقل باشید؟ آقای سرلشگر آیا نمینمی
سپس توصیه کرد که نیروهای مسلح به آغوش باز مردم بازگردند و تسلیم دستورات خارجی نگردند. او این 

اما اسمی از شخصی یا کشوری نبرد. اگر این کار را کرده بود مشکالت و مسائل ما  ؛لب را خیلی شدید گفتمط
 «رسید...جوش خود میفورًا به نقطه
 ایزرهشدن ردش در تهران بود. به هنگام گم هایزرچیز دیگر را هم رعایت کرد و آن رفع نگرانی خمینی یک

ادم، دبایستی گزارش خود را به واشینگتن میمی»نویسد: خود می بهمن ۹۱روز ی این ماجرا، در یادداشت درباره
و رئیس ستاد مشترک صحبت کردم. هنگام صحبت با تلفن، پیامی  اما وزیر نبود. لذا با معاون وزیر دفاع، دونکن

او در منزل  هگفت آیت ... پیدا شده است. یکی از مقامات مربوط به خمینی گفته بود کبه دستم دادند که می
 «یکی از دوستانش اقامت کرده است.

 پاریس، ابراز اطمینان نمود. هایمالقات« دوباره احیا نمودن»راه بودن و امکان نسبت به سربه هایزر 



روشن داشت که سولیوان )آخرین سفیر آمریکا در ایران( بخشی از  کاماًلهای پاریس مفهومی احیای مالقات 
توان کردیم که آیا میخاطر ارتباط ویژه آمریکا با ایران، باید بررسی می...به» ده است:چنین لو داآن را این

نخورده بماند یا نه؟ ما معتقد بودیم که نیروهای مسلح ایران باید ترتیبی داد که نیروهای مسلح ایران دست
د. من یت خمینی، برخوردار باشهای پیروز در انقالب و موردحمابردار دولتی باشند که از پشتیبانی گروهفرمان

 یک کهکردم که نخستین دولت بعد از انقالب، به ریاست مهدی بازرگان بینی میپیش راستیبه
 ...«خواه است، تشکیل خواهد شددموکرات نیکسوسیال

 گوید:در گزارش آخرین گفتگویش با ستاد مشترک ارتش می هایزر 
دانم برایشان بسیار مشکل است، اما الاقل را شکستم. گفتم میمن دوخته شده بود. سکوت  بهها چشم یهمه»

بال است، یک پوکر بزرگ است و تر است. اضافه کردم این بازی یک بیسآن بسیار آسانی دربارهبحث 
شود و نزد باغی میچوب این بازی کشور شماست. فکر کردم این حرف الاقل باعث پاسخی از سوی تیمسار قره

خود  اما چنین اتفاقی نیفتاد. سر جای ؛کنمم که او منفجر شده و به من خواهد گفت اشتباه میکردخود فکر می
 .۹۹۱.« های خود را تأیید کنمشد که در ذهنم گفتههمچنان نشسته بود و سکوت او باعث می

عد، در وز باز تهران عالمت روشنی به خمینی برای معرفی دولت موردتوافق بود. چنین بود که دو ر هایزرخروج 
 عنوان رئیس دولت موقت معرفی کرد.، خمینی بازرگان را به۱۲ بهمن ۹۶ روز

خمینی در پاریس، بر انتقال آرام قدرت از طریق دولت موردتوافق و  هایبندوبستها و جاکه محور توافقازآن ۳
عنوان فی بازرگان بهها بود، خمینی هنگام معرشورش مسلحانه و تعرض مردم به پادگان هرگونهجلوگیری از 

هیچ  کنترل باشد واوضاع باید کاماًل آرام و تحت کهاین برتر، تمامهرچه با جدیتوزیر دولت موقت، نخست
 ئی رخ ندهد، تأکید نمود.حادثه

من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن » با صراحت کامل خطاب به ملت گفت:« تنبه» ووی در این هشدار 
والیتی که از طرف شارع مقدس دارم  یواسطهبهرا حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که  که من ایشاناین

االتباع است؛ ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، الزم
 علیه؛ قیام ا شرع استنیست؛ یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت ب

جزای آن بسیار زیاد است. من  و ؛شرع است. قیام علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست
قیام  وقتکته ینخواسکه خدایکنند که کارشکنی بکنند، یا ایندهم به کسانی که تخیل این معنی را میتنبه می

ر بها بسیار سخت است در فقه اسالم. قیام ها که جزای آنآن بهم کناین حکومت بکنند. من اعالم می ضد بر
 «خواست خداست. قیام بر ضد خدا کفر است. بر ضدحکومت خدائی، قیام  ضد

هیچ شکی نیست که در آن شرایط، احتمال قیام ملت علیه دولت بازرگان مطلقًا وجود نداشت، بنابراین تمام  
د از او اتباع کند، مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است؛ قیام ملت بای»های خمینی که عتاب و خطاب

، در عمل و در عالم واقع هشدار و اخطار نسبت به هرگونه قیام و «علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست.
 ماشین نظامی شاه و رژیمی است که بالفعل حکومت را در دست داشت. دنیدرازهمشورش مردم برای 



( توسط خمینی ۱۱ االولربیع ۶) ۱۲ بهمن ۹۱وزیر دولت موقت در تاریخ عنوان نخستاب بازرگان بهحکم انتص 
امضا شد و روز بعد در حضور خبرنگاران توسط هاشمی رفسنجانی قرائت گردید. سپس ابراهیم یزدی ترجمه 

 انگلیسی آن را برای خبرنگاران خارجی خواند.
راسخ شما به مکتب  ماناعتمادی که به ای موجببه»تصریح نمود: خمینی در این حکم خطاب به بازرگان 

ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط  ومقدس اسالم و اطالعی که از سوابقتان از مبارزات اسالمی 
. در این مراسم، خمینی همچنین ۹۹۹.« نمایمحزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می

 گذاشت و« دولت امام زمان»توصیف کرد و بعد هم اسم دولت بازرگان را « حکومت خدائی»ازرگان را دولت ب
 مردم از بازرگان و دولت وی شد. یخواستار حمایت همه

 و غیر از بازرگان آن درکه  ، با نقل جزئیات این مالقات«ی معینبرنامه»خمینی و چارچوب « راحتی خیال»علت 
که خمینی در مورد واکنش آمریکا در  مخصوصًا شود.می ترروشن، داشت حضوردی ی فقط ابراهیم یزنیخم

زنیم، آمریکا مخالفت نخواهد داشت، ما حق می حرف ماچون » گوید:قبال تحوالت ایران، به بازرگان می
ها مشتری ادئی که خودمان در بازار آزفروشیم ولی به قیمت عادالنهفروشیم، میها نمیآن بهگوئیم نفت را نمی

 «ی کشاورزی خواهیم خرید.هانیماشجای اسلحه، ها بهتعیین نمائیم و بعد هم از آن
وچه و طرف کدر خانه اندرونی که آن»گوید: ، همچنین میلوشاتونوفل دربازرگان در مورد مالقاتش با خمینی  

ونیم طول ساعتقریب یکنفری مشرق بود، مالقات و مذاکره به عمل آمد جلسه سه طرفبهقدری مشرف 
 کشید...

اعتنائی ایشان به مسائل بدیهی سیاست و مدیریت، ماتم برد و دنبال کردن بحث در این زمینه از خونسردی و بی
 فایده دیدم...را بی

س و آمدم، مردم نمایندگان مجل رانیاشده دانسته، گفتند: شاه که رفت و به شده و حلکه قضایا را انجاممثل این
خواهم افرادی را که مسلمان و شناسم از شما می، منتهی چون کسی را نمیکردد دولت را انتخاب خواهم بع

گویند چه ها بباشند، عالوه بر خودتان و دکتر یزدی معرفی کنید که مشاوران من باشند و آن مورد اعتماد ومطلع 
پیشنهاد نمایم. احساس من )و شاید دکتر عنوان نامزد به مردم تا من به کسی برای نمایندگی مجلس خوب است

یزدی( این بود که ایشان از ما فقط برای مرحله بعد از انقالب که تشکیل دولت و مجلسین و اداره مملکت است 
 خواهند استفاده نمایند و نسبت به مرحله ماقبل، خیالشان راحت و برنامه معین است.می

 دهیم.تان میصورتی تهیه کرده خدمتنشینیم و گفتم چشم، با آقای دکتر یزدی می
 خواهم بگویند که من طرفدار دسته خاصی هستم.سفارش کردند تنها از خودتان نباشد، نمی 
 ۹۹۱ «طور بوده، اهل همکاری و وحدت هستیم.ما همیشه همین هیرو وگفتم: البته؛ نظر  

ه ینی از چگونگی انتقال قدرت بو تصویر مشخصی که خم آمدهعملبهها پیداست که بسیاری از بندوبست
دهد، از توافق بر سر خروج شاه، آمدن خمینی به ایران، حفظ چارچوب نظام قبلی و انتخابات و بازرگان می



 هبکند. واگذاری مأموریت تهیه لیست آن و حتی استفاده از وزیران شاه در دولت آینده، حکایت می« مجلسین»
 وزیری است.نقش او، نخست دهد کهنشان می خوبیبه همبازرگان 

کند که کاندیداهای وزارت در دولت آینده، فقط از گروه خود جالب است که خمینی به بازرگان سفارش می
کند که منظورش از این سفارش این است های خمینی در همین مالقات، روشن میبازرگان نباشند. بقیه حرف

 «وزرای سابق»در دولت آینده جای الزم حتی برای  ًایثانو  داری از گروهی خاص متهم نشودجانب بهکه اواًل 
 هم باقی بماند.

من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقالب اسالمی، »گوید: ، با رندی می۶۲ سالهایش در خمینی دریکی از پیام 
ر به شوک یهمهمها و امور کنم که بعضی تصمیمات اول انقالب در سپردن پستهم چون گذشته اعتراف می

اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسالم ناب محمدی نداشته
آنان نبودم ولی با صالحدید  کار آمدنرود. گرچه در آن موقع هم من شخصًا مایل به روی از میان نمی راحتیبه

 .۹۹۳.« و تأیید دوستان قبول نمودم
ورجوع کند، زیرا در مراسمی که بازرگان را بازی خمینی را رفعدوگانگی و دودوزه توانداما این ترفند نمی

چون جناب آقای »و گفت:  خواندمی« حکومت خدائی»کرد و دولتش را وزیر معرفی میعنوان نخستبه
شناسم و یک مردی است صالح، متدین، های طوالنی است از نزدیک میمهندس مهدی بازرگان را سال

مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخالف مقررات شرعی است، من ایشان را عقیده
 .۹۹۳.« کنم که ایشان رئیس دولت باشندمعرفی می
 ------------------------------------------------------------پانویس

محل  «بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی»اب ، مصاحبه مرتضی پسندیده. کت۹۲ ص، ۹ ج، «پای آفتابپابه» ۹
 هندوستان ذکر کرده است.« لکنهور»خمینی را  جدسکونت 

 ۱۱ ص، ۹ ج، «پای آفتابپابه» ۱
 ۹۶ و ۱۱ صهمان کتاب،  ۳
 ، مصاحبه آخوند حجت همدانی۱۱ ص، ۳ جهمان کتاب،  ۳
 ۱۱۲، ص ۱ جهمان کتاب،  ۱
 ۱۱ ص، ۹ ج، «پای آفتابپابه» ۶
 ۹۶۱ ص، ۱ ج« انیان ایراننهضت روح» ۲
 ۱۱۱ ص، ۶ ج« سالهتاریخ بیست» ۱
 همان کتاب ۱

 ۱۳۱ ص« بنیاد تاریخ انقالب اسالمی»از انتشارات « مدرس»کتاب  ۹۱
 ۶۳ وریشهر ۱۱ی کیهان، روزنامه ۹۹
 ۶۱ خرداد ۱۳رسالت،  یروزنامه ۹۱



 ۱۲ ص، «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی» ۹۳
 سالهتاریخ بیست ۹۳
 سالهتاریخ بیست ۹۱
 ۹۱ صاالسرار، کشف ۹۶
 ۹۱۹ صبررسی و تحلیل نهضت امام خمینی،  ۹۲
 بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی ۹۱
 بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی ۹۱
 ۱۳۱ ص، ۳ جپای آفتاب، پابه ۱۱
 ۹۳۳۱ وریشهر ۳ی کیهان، روزنامه ۱۹
 ۶۳ ص، ۹ جی آفتاب، پاپابه ۱۱
 ۱۱۱ ص، ۳ ج پای آفتاب،پابه ۱۳
 ۱۶ ص، ۳ جپای آفتاب، پابه ۱۳
 ۱۶ صپانویس « بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی» ۱۱
 ایران( ثقفی، همسر خمینی، اظهارات خانم خدیجه )قدس۹ ج، «آفتاب پایبهپا» ۱۶
 ۱۱ ص، ۳ ج، «آفتاب پایبهپا» ۱۲
 ۹۹۳ صهمان،  ۱۱
 ۱۱۳ صهمان،  ۱۱
 ۹۲۱ صهمان،  ۳۱
 ۱« مدت و درازمدت جمهوری اسالمیی کوتاهمهبرنا»کتاب  ۳۹
 ۹۱ ج، «صحفیه نور»، ۶۱ خرداد ۱۱سخنرانی خمینی در تاریخ  ۳۱
وبودجه پیشین رژیم( رئیس سازمان برنامه) یسحاباخیر مهندس عزت  اظهارات در مورد سوابق آیت، ۳۳

گوید: )بازجو(... می هگذشت ۶۱ سال دراش چه در جریان دستگیریتوجه است که ضمن تشریح آنقابل
کرده... از طرفی مدارک و اقراراتی آورد و به من نشان داد که آقای دکتر بقائی با سازمان سیا همکاری می»

گفت ن میبه م« بازجو»آیت مرید دکتر بقائی عضو حزب زحمتکشان بوده ولی بعدًا با او قهر کردم ولی ایشان 
هم با مشورت دکتر بقائی ون اساسی طرحی که مطرح کرد، آنطرحی که آیت آورد و در مجلس خبرگان قان

تماس داشتند و تأیید کردند.  CIAبقائی که با سازمان  دکترئی است از احمد احرار خطاب به بوده... یک نامه
 آمده است. CIAمتن کتاب را بخوانید. همکاری دکتر بقائی با 

که آیت با بقائی بود امام دستور دادند که اسم اسرار و اینآن بازجو به من گفت که بعد از رو شدن بسیاری از  
ی نارمک، هنوز اسمش شهید آیت متر ۳۱آیت را از لیست شهدا، خط بزنند ولی هنوز که هنوز است این خیابان 

 (۲۱ ید ۱۳ ایآری است )روزنامه



یه بسته شد که از عراق و ترک نیب ۹۱۱۱بغداد است که در فوریه  مانیپسازمان پیمان مرکزی همان  ۳۳
مان این پی بهمند به صلح و امنیت خاورمیانه برای پیوستن ی عرب و کشورهای عالقهکشورهای عضو جامعه

جانشین پیمان  عنوانبه ۹۳۱۱ اوت ۱۹آن خارج شد و در  از ۹۱۱۱بعد از انقالب ژوئیه  عراق دعوت کردند،
 یران و سپس پاکستان و ترکیه از میان رفت.خروج ا با ۹۱۲۱وجود آمد که سرانجام در سال بغداد به

 ۹۳۳۹ آذر ۹۹سخنرانی خمینی در  ۳۱
( ۹۳۶۱ی نیخمو فتاوی امام  هاپیام، هاسخنرانی ئی از مکتوبات،ها )مجموعهدر مقدمه یکی از همین کتاب ۳۶

 ۹۳۳۹ ماه آبانالزم به تذکر است که این مجموعه فاقد چهار تلگراف امام مربوط به مهر و »تصریح شده: 
 «باشد.یم

های ایالتی و والیتی نیز از انجمن حهیال ۹۳۳۹در مهرماه »گوید ی مخالفت خمینی میخمینی درباره احمد ۳۲
ند به سوگ»شد و شرط دهندگان و منتخبان حذف میاسالم از شرایط رأی دیقتصویب گذشت. با تصویب آن 

ازی سداد. هدف اصلی رژیم ارزیابی شرایط و زمینهمی «سوگند به کتاب آسمانی» بهجای خود را  «مجید قرآن
 « انقالب سفید بود. اصطالحبههای بعدی و اصول برای اجرای طرح

 ۳۱ ص، ۹ ج، «ی نورصحیفه» ۳۱
 ۹۹۱ و ۹۹۳ ص، بخش دوم، «سالهسی خیتار» ۳۱
 ۱۲ تا ۱۳ ص، ۹ ج، «ی نورصحیفه» ۳۱
 ۱۲۱ ص، «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی» ۳۹
 به بعد ۱۳های ، شماره۹۳۶۲ سال« پاسدار اسالم»مجله  ۳۱
 همان مجله ۳۳
 ۱۲۳ ص، ۹ ج، «ی نورصحیفه» ۳۳
 ۹۱۱ ص، ۹ ج« ی نورصحیفه» ۳۱
 ۱۲ ص، ۹ ج« ی نورصحیفه» ۳۶
 ، مصاحبه مرتضی پسندیده۳۱ ص، ۹ ج، «آفتاب پایبهپا» ۳۲
 ۹۱۶ تا ۹۹۱ ص، ۹ ج، «ی نورصحیفه» ۳۱
 ۹۳۶ تا ۹۳۱ ص، ۹ ج، «نور یصحیفه» ۳۱
 ، مصاحبه آخوند حمید روحانی۹۶۳ ص، ۳ ج، «آفتاب پایبهپا» ۱۱
 .۹۹۱ ص، ۹ ج، همان ۱۹
 ۳۳ ص، ۱ ج، «آفتاب پایبهپا» ۱۱
 .۹۱۲ و ۹۱۶ صهمان،  ۳۱۲ صهمان،  ۱۳
 ۹۶۳ و ۹۶۱ ص، ۳ ج، «پای آفتابپابه» ۱۳



بیانات امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان  مطلب تحت عنوان نیا ۲ ج «ی نورصحیفه» کتابدر  ۱۱
در جمع اعضای »در جلد دهم همین کتاب تحت عنوان سخنرانی  و ۱۱ خرداد ۱۳ خیتاردانشگاه تهران به 

بخشی از  درچاپ رسیده است. به  ۱۱ آبان ۹۱به تاریخ « ها و سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان خراسانکمیته
از طرف یک  آمد یآدممن نجف که بودم یک »همان کتاب چاپ شده آمده است:  سخنرانی مزبور که در

 نمهم آمد پیش من،  هرروزجا ماند، روز آن وچهارستیبگویند می هابعضیگروهی و بیشتر از بیست روز، 
یدم د البالغه،... منیک ساعت یا بیشتر به او مهلت دادم که صحبت کرد، تمام صحبتش هم از قرآن بود و نهج

دیدم که روی هاش میالبالغه و فالن و در خالل حرفکه این خیلی مسلمان شده و تمام حرفش از اسالم و نهج
زند. من هیچ حرف با او نزدم، جوابش را ندادم، فقط گوش کردم که ئی را میهاحرفاعوجاج دارد مسائل را، 

حانه یم قیام مسلحانه بکنیم، گفتم قیام مسلخواهئی که او گفت که ما می، فقط یک کلمهاست یآدمبفهمم چه 
 «آید.ی ازتان نمیکار وبرید که نیروی خودتان را از بین میحاال وقتش نیست برای این

 .۹۶۳ و ۹۶۱ ص، ۳ ج، «پای آفتابپابه» ۱۶
 نینیوالعذ اان ، وءیاعم ریسالی هنیعمیاء و اخی عیسی ع الیمنی هنیع کان اخی موسی ۱۲
 ۹۱ ص، «اعترافات ژنرال» ۱۱
 ۱۶۶ ص، ۹ ج، «ی نورصحیفه» ۱۱
 ۳۹۱ ص، ۹ ج، «کوثر» ۶۱
 ۳۶ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۶۹
ه ئی بی صادر کرده که در آن هیچ اشارهنظامحکومتخمینی پیامی به مناسبت اعالم  وریشهر ۹۱در روز  ۶۱

در این  اما پیام او ؛کندتوصیف می« ارتش وطنخواه ایران»نشده و ارتش سرکوبگر شاه را « جمعه سیاه»کشتار 
 شده است. چاپ ۹۱۱صفحه « ی نورصحیفه»صادر شده که در جلد دوم  وریشهر ۱۹رابطه روز 

 ۳۹۱ ص، ۹ ج، «کوثر» ۶۳
 جاهمان ۶۳
 ۳۱۱ صجا کتاب، همان ۶۱
 ۱۱ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۶۶
 ۱۱ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۶۲
 ۳۳ ص ،۱ ج« ی نورصحیفه» ۶۱
 ۶۱ ص ،۱ ج« وری نصحیفه» ۶۱
 ۱۱ ص ،۱ ج« ی نورصحیفه» ۲۱
 ۹۳۱۲ بهمن ۳ی کیهان روزنامه ۲۹
 ۱۶ ص، «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی» ۲۱
 ۱۱ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۲۳



 ۱۱ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۲۳
 ۹۳۲۱ قمهمدانی، ، ترجمه محمدباقر موسوی«تحریرالوسیله» ۲۱
 ۱۱ آبان ۹۹، مصاحبه با رادیوتلویزیون لوکزامبورگ ۱۱۶ ص، ۱ ج، «ی نورصحیفه» ۲۶
 ۹۱۱ ص، فریدون هویدا، «سقوط شاه» ۲۲
اعالم کرد: مطالب  مهر ۶از چاپ این مصاحبه، تلویزیون رژیم در روز پس .۲۲ وریشهر ۱۳ی توس روزنامه ۲۱

ن جمهور پیشی، رئیسنسکاردستیژ، تحت عنوان مصاحبه با والری وریشهر ۱۳ی توس مورخ مندرج در روزنامه
ی لغو شده جمهوری اسالم گذارانیبندلیل اهانت به بوده و پروانه انتشار این روزنامه به« توهین به خمینی»فرانسه، 

 است.
 ۱۱و  ۱۲ ص، «ها در آخرین روزهاآخرین تالش»کتاب  ۲۱
 ۱۲ ص، «ها در آخرین روزهاآخرین تالش» ۱۱
 ۱۱ تا ۱۹ ص یزدی، میابراه، «ها در آخرین روزهاآخرین تالش» ۱۹
 همان کتاب ۱۱
 ۱۱۳ ۱۱۹ ص ،۱ ج ،«کوثر» ۱۳
 ۱۱ تا ۱۹ ص یزدی، میابراه، «ها در آخرین روزهاآخرین تالش» ۱۳
 ۱۱۳ ۱۱۳ ص ،۱ ج، «کوثر» ۱۱
 ۱۳۳ ص ،«مأموریت مخفی در تهران» ۱۶
 ۱۱۹ ص همان کتاب، ۱۲
 ۱۱۳ ۱۱۳ ص ،۱ ج، «کوثر» ۱۱
 ۹۳۱ و ۹۳۱ ص ،«ین روزهاها در آخرآخرین تالش» ۱۱
 ۹۳۱ و ۹۳۱ ص ،«ها در آخرین روزهاآخرین تالش» ۱۱
 ۱۳ ص ،«سال ۳۲بعد از  روز ۳۲» ۱۹
 ۹۳۳ ص ،«مأموریت در ایران» ۱۱
 ۳۶۱ ص، «خاطرات ژنرال هایزر» ۱۳
 ۹۳۱ و ۹۳۳ ص ،«مأموریت در ایران» ۱۳
 ۹۶۱ صجا، همان ۱۱
از  عنوان قدرتمندترین چهره سیاسی بعداگر بهشتی به»نوشت: ی او سولیوان پس از هالکت بهشتی درباره ۱۶

کرد که این مرد و این شانس را پیدا می جهان ،بودعنوان ولیعهد قدرت وی، در ایران ظهور کرده خمینی و به
هایش را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهد. ...وی مردی بود که صالبت حضورش محسوس بود و صالحیت

 نتیجه گرفتیم که او مردی زیرک و ما ،داشت... در مناسباتی که سفارت با او مسحورکنندهسخنگوئی بود 
 (PACIFIC NEWS SERVICE)نشریه « پراگماتیک بود.



 ۹۳۳ ص، «مأموریت در ایران» ۱۲
 رئیس هیأت مستشاری آمریکا در ایران ۱۱
 ۹۳۳ ص، «غرور و سقوط» ۱۱

ای. نشریه حزب استاد سید علی خامنه تر سید محمد بهشتیاز دک : پاسخ به سؤاالت۹۳گفتار شماره  ۹۱۱
 بدون تاریخ() یاسالمجمهوری 

 ۹۱۱ ص ،«غرور و سقوط» ۹۱۹
 ۲۳ ص، نوشته رابرت دریفوس، «گروگان خمینی» ۹۱۱
 ۲۱ ص، نوشته رابرت دریفوس، «گروگان خمینی» ۹۱۳
 ۱۱۳ ص، «هایزردر تهران، خاطرات ژنرال  هایزر» ۹۱۳
 ۲۱ ص، «هایزرتهران، خاطرات ژنرال در  هایزر» ۹۱۱
 ۱۲۱ ص، «اعترافات ژنرال» ۹۱۶
 ۱۱۳ ص، «اعترافات ژنرال» ۹۱۲
 ۱۱۱ و ۱۲۱ ص، «اعترافات ژنرال» ۹۱۱
 ۳۱۱ ص ،«هایزرخاطرات ژنرال » ۹۱۱
-۹۳۶۱عادلی، چاپ اول  نیمحمدحس، ترجمه هایزرخاطرات ژنرال  -در تهران هایزرمأموریت مخفی  ۹۹۱

 رسا اتانتشار تهران،
 ۹۱۱کوثر جلد سوم صفحه  -۹۹۹
 ۱۱۲خاطرات مهندس بازرگان جلد دوم صفحه  -۹۹۱
 ۶۲ اسفند ۳پیام خمینی  -۹۹۳
 سوم صفحه جلد کوثر -۹۹۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل دوم
 انحرافی در اسالم ییک نظریهفقیه، والیت

 فقیهتعریف و کارکردهای والیت 

 اختالط دگماتیسم و پراگماتیسم 

  منکم االمر اولی و اطیعوالرسول و اطیعواهلل»ی سوءاستفاده از آیهپراگماتیسم و» 
 خواه با ارتجاع خمینیرویارویی اجتهاد ترقی 

 فقیه خمینی، قبل از حکومت و بعد از حکومتی والیتتکامل ضدانقالبی نظریه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فقیهتعریف و کارکردهای والیت

 گیرد.است که مشروعیتش را از مذهب می فقیه دیکتاتوری و استبداد مذهبیوالیت

گیرد، یک دولت وابسته مثل شاه منشأ قدرتش، قدرت بیگانه یک دولت کارگری قدرتش را از طبقه کارگر می
 .دگیرنیم شاه وابسته نیستند، قدرتشان را از شرایط نظامی حد توتالیتر نظامی که در هاییماست. رژ

گر گیرد و اجنبش مردمی هست که اکنون مشروعیتش را از مقاومت میلحاظ سیاسی یک سازمان مجاهدین به
 گیرد.زمانی در رأس کشور قرار گیرد، قدرتش را از مردم می

 گیرد.فقیه پایه قدرتش را از مذهب میرژیم آخوندی و والیت 

 ست.اکه منشأ قدرت او مذهب « فقیه»، یعنی دیکتاتوری مذهبی، استبداد دینی و سلطنت «تئوکراسی» 

به قدم آن را شکل داده و پرداخت ی آن را ارائه کرده و در دوران حاکمیت قدمکه خمینی نظریه« فقیهوالیت»
ن ئی در قرآخصوص در مذهب شیعه خیلی متفاوت است. او این کلمه را از آیهی این نظریه بهکرده، سابقه

 ؛ یعنی که: اطاعت کنید از خدا و رسول«منکم االمر اولی و اطیعوالرسول و اطیعواهلل»گوید: گرفته است که می
 ی نساء(.از سوره ۱۱ی خدا و از صاحبان امر خودتان )آیه

است یعنی کسی که امر و قدرت دست او است. برخی از اهل « ولی امر»در مفهوم جمع « اولی االمر»عبارت 
دانند. مثاًل اطاعت از یزید، اجبات میتسنن، اطاعت از حکومت اسالمی را مصداق در معنای آیه فوق و جزء و

 هستند اما این تفسیر کاماًل در شیعه متفاوت است.« ولی امر»معاویه و خلفای عباسی که 

نویسد که: همان قدرتی که خدا برای پیغمبر قائل شده، برای می یاخامنه ئی خطاب بهاما خمینی، مثاًل در نامه
در تاریخ شیعه این نظرگاه را با این وسعت و دامنه اولین بار او پرورانده و  فقیه هم قائل شده است.ولی امر و ولی

 کامل کرده است.

 

 اختالط دگماتیسم و پراگماتیسم

ها و عملکردهایی از این تفکر وجود داشته است که از ابتدا هم ها و برداشتدر تاریخ اسالم از قدیم، نظرگاه
بخصوص ائمه شیعه در مقابل آن ایستادند. اساس این نظرگاه انحرافی در انحرافی بوده که رهبران راستین اسالم، 

رده است که کهای دگماتیستی و پراگماتیستی از اسالم و یا مخلوطی از این دو دیدگاه، تجلی پیدا میبرداشت
 بار دیگر امروزه و در روزگار خمینی به میان آمده است.

 شوند.ها با آن مواجه میها و ایدئولوژیه خیلی از جنبشدو عارضه است ک« پراگماتیسم»و « دگماتیسم»

توان مشاهده کرد که یکی از می« لّلها ال حکم اال»و با شعار « خوارج»گری را در به معنی قشری« دگماتیسم»
 هم به معنی قربانی کردن اصول در مقابل منافع است.« پراگماتیسم»ها در تاریخ اسالم است. اولین نمونه

فقیه که امروزه ما با آن ؛ و والیتیماهای بعد از ظهور پیغمبر اسالم، با این دو پدیده مواجهمان اولین دههاز ه 



 ، از هردو عنصر در آن وجود دارد.یمامواجه

ر بودند. همان کسانی که به دنبال جنگ صفین د« خوارج»گرائی در اسالم ی بارز دگماتیسم یا قشریاولین نمونه
ی ها را باالعلی ایستادند. در آن جنگ، وقتی معاویه عالئم آشکار شکست خود را دید، قرآنمقابل حضرت 

ا، خوارج جنیزه گرفت تا چنین القاء کند که نزاع دو طرف بایستی بر اساس دستور قرآن داوری شود. از همین
اد( حضرت علی )جنوب بغد« نهروان»حضرت ایستادند. در آخر هم در جنگ جلوی حضرت علی و رهبری آن

 چهار هزار نفرشان را کشت و فرمود: چشم فتنه را درآوردم.

یچ )ه« ال حکم االلّله»اسالم داشتند. شعارشان  از های خیلی جزم و دگمئی بودند که برداشتخوارج طایفه 
بود ی ، حرف درست«حق یراد بها الباطله کلم»حکمی نیست مگر حکم خدا( بود. اصل این شعار غلط نیست اما 

های ، روش و برداشتهایاستکه در خدمت عقاید خشک و دگم گرفته شده بود، یعنی در مقابل عملکردها، س
گفتند: حکم فقط حکم خدا، حکم فقط حکم قرآن، اما نه معاویه و ها میدینامیک و اصولی حضرت علی، آن

د: گفتنل بودن معاویه، مینه علی. در دعوای بین حق و باطل، حقی به حقانیت حضرت علی و باطلی باط
ته وغریبی در تاریخ اسالم بود. البمغزی و دگماتیسم خیلی عجیبکدام. این شعارشان یک تحجر و خشکهیچ

طور که در متون بسیاری آمده، تصریح حضرت علی با این جماعت انعطاف زیادی را در پیش گرفت و همان
ها ه آناند، کاری بود و گفت: تا به روی ما شمشیر نکشیدهالمال قطع نشها از بیتکرد که حتی حقوق اینمی

شان کشته شدند. ها با حضرت علی وارد جنگ شدند و در جنگ نهروان تعداد زیادینداریم. ولی آخرش آن
سال بعد هم مطرح بود و در بعضی از کشورهای شمال افریقا به حکومت رسیدند  ۳۱۱ یال ۱۱۱ولی این فرقه تا 

 ها در برخی کشورهای اسالمی وجود دارند.ی اینم دنبالهو حتی هنوز ه

ده بسا عناصر صادقی هم میانشان بومغزی بود که چهاندیشی، تحجر و خشکی بارز خشکاین جریان یک نمونه
د و کنولی اساسش این یک جریان انحرافی است که در اسالم هیچ دینامیزم و هیچ نواندیشی را قبول نمی

 جنگیدن با حضرت علی. رسد بهکارش می

شود مثال زد که طالبان افغانستان را می -صرفًا برای آشنایی ذهن-ها در تاریخ حاضر الفارق آنمثال مع 
 شعائر اسالمی. مجسمه اصطالحبه، خواه در مورد مسأله زنان، یا اجرای آیندینظر ممتحجرتر از رژیم خمینی به
یک  که اگر کسی ریشش کمتر ازبگذارند، یا این یند همه باید عمامه سرگوکه میبودا را منفجر کردند یا این

صورت یک نظام فکری با کارکردهای کالسیک دگماتیزم ها بهکنند. اینقبضه باشد از اداره اخراجش می
 هستند.

 

 «منکم االمر اولی و اطیعوالرسول و اطیعواهلل» یپراگماتیسم و سوءاستفاده از آیه
هادت خصوص بعد از شیل تاریخ اسالم با یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقالبی مواجه هستیم، بهاز همان اوا



انون اندیشه که ک یما، با یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقالبی مواجهامیهیحضرت علی و استقرار حکومت بن
اسالم را در خدمت  گوید باید به حاکمیت تن داد واش این است که حاکمیت مقدس است؛ و میو تئوری

 گوید حاکمیت هرچه هست، همان مورد تأیید اسالم است و اسالم دستورگیرد و میاستحکام حاکمیت می
ایی که به اسم طبقه فقها و آخونده آیدیوجود می بهئامیه طبقهدهد که از آن تبعیت بشود. از زمان خلفای بنیمی

 های خیلی معروف این طبقه درم اسالم است. از مثالکارشان توجیه عملکردهای حکومت و خالفت به نا
ا کند. یعنوان یک صحابی پیامبر که سخنان زیادی از آن حضرت نقل میاست به یرههای اولیه ابوهرسال

گوید هر روایتی که برای حکومت های سیاسی معروف هم بود. عمروعاص به معاویه میعمروعاص که از چهره
های مذهبی یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقالبی با برداشت یعنیکنم؛ غمبر نقل میداری من از قول پیالزم

 جهت توجیه خالفت و حکومتی به اسم اسالم.

الجوشن بود که روز عاشورا سر امام حسین را جدا کرد. او در توجیه ذیها شمربنمثال ینتریکی از معروف
دادم که چرا دستور امام زمان را در امت چگونه جواب میکردم، در قیگوید: اگر این کار را نمیعملش می

علی رعایت نکردم! )منظورش از امام زمان یزید است(؛ یعنی حکومت یزید را نماینده خدا ابنکشتن حسین
های متعددی توسط علمای اهل سنت پدید آمد که همین روش داند و مجری احکام اسالم. بعدها هم تئوریمی

فلسفی و فکری روشنفکر و پیشرو هستند ولی به بحث  هایینهد. خیلی از این علما در زمشمارنرا صحیح می
ارتجاعی دارند. امام محمد غزالی چهره خیلی برجسته و معروف تاریخ  غایتبهرسند، نظرات حکومت که می

ه است، هر فکه صاحبان قدرت نظامی با وی بیعت کنند خلی یگوید: هرکساسالم در عهد عباسی قرن پنجم می
سال بعد آذری  ۱۱۱همین نظریات را لحاظ تاریخی با هالکوخان سازگار است. مشابهسردار فاتح. این موضع به

چیز مقدم است حکومت است و با حاکم بر همهکه چه آن»گوید کند و میقمی بعد از مرگ خمینی تئوریزه می
که د به اینرستا می« که عادل نباشد.تهد نباشد و لو اینکه مجکه اعلم نباشد و لو اینباید بیعت کرد و لو این

اکم اگر ح»گوید: از فقهای معروف اهل سنت در قرن هفتم می« تیمیهابن« »که حاکم مسلمان نباشد.ولو این»
ال زیستن با شصت س»اند برخی هم گفته« کس حاکم نباشد.یک سلطان بیدادگر باشد بهتر از این است که هیچ

 «لم بهتر است تا یک شب بدون حاکم.حاکم ظا
ود و شومرج میها است چون یک شب بدون حاکم، یعنی هرجهای این نوع تئوریی امنیت، یکی از پایهنظریه

کند. این یک پراگماتیسم ارتجاعی و ضدانقالبی است که امنیت در میان نیست اما حاکم ظالم امنیت ایجاد می
ی قرآنی این تئوری را همان آیه اصطالحبهکند و پایه رواج پیدا می امیهین بنخصوص از زمااز اوایل اسالم به

گیرند و آن را در خدمت حکام وقت، از جبار تا عادل، مردمی می «منکم االمر اولی و اطیعوالرسول و اطیعواهلل»
اطاعت  عت کنید، در ردیفکند حرفشان فقط این است که باید اطاگیرند، تفاوتی نمیکار میبهیا ضد مردمی

ن همین خاطر به امام حسیکنند و بهدر این آیه را به معنای حاکم ترجمه و تفسیر می« ولی امر»از خدا و پیامبر. 



خارجی به این معنی، « ولی امر»به معنی کسی که خروج کرده است، خروج از فرمان « خارجی»گفتند هم می
 شوند.شمرده می« ولی امر»حکام جور هم  یک امام زمان و همهدر این منطق، خمینی هم ی یعنی دشمن.

 اند از:عبارت در این منطق، سه نمونه بزرگ حکومت اسالمی

 امیه که صدسال بر جهان اسالم حاکمیت داشت.حکومت بنی -

 خالفت عباسی که پانصدسال بر جهان اسالم حکومت کردند. -

 امپراتوری عثمانی -

 

ها و کرد که به عربی اعراب و اسرائیل پخش میی منازعهوار از مطهری دربارهتلویزیون رژیم یک ن تازگیبه
ها یک حکومت اسالمی را که با هر اشکاالتی از خودتان بود، آن انگلیسی»گفت: کرد و میها حمله میمسلمان

سال پیش  ۱۱ منظور، حکومت خلفای عثمانی در استانبول است که در جنگ جهانی اول،« اند.را از شما گرفته
یک »عنوان همه سال بعد از انقراض کامل حکومت عثمانی، هنوز آن را بهاند و مطهری اینمنقرض شده

ه کند کبرد و اعراب و مسلمانان را بازخواست مینام می« حکومت اسالمی یک حکومتی که از خودتان است.
 چرا از قیومیت عثمانی درآمدید؟

 

 ارتجاع خمینی خواه بای اجتهاد ترقیئرویارو

 ها همیشه شیعه در اپوزیسیون بود،در این دوران کههماندلیل مبانی تئوریک شیعه و اما در تاریخ شیعه، هم به
در تفاسیر شیعه برای ائمه معصومین و امام زمان گفته « االمراولی»اساسًا چنین نظرگاهی مطرود بوده و عنوان 

های ایستادگی در برابر امام جائر )جور کننده( و در برابر از ارزش شود نه برای حاکم وقت. همیشه در شیعهمی
 ی امام حسین است.ی تاریخی هم قیام عاشورا و رویهترین نمونهرود؛ و برجستهسلطان جابر، سخن می

تبعیت « ولی امر»عنوان صورتی از حاکم بهپردازان اهل تسنن حتی اگر در حاکمیت نبودند بهبسیاری از نظریه
ها که منفعتی هم در آن حاکمیتکه حاکم نبودند و دوم ایندلیل چنین نبود، یکی این دو داشتند اما شیعه به

های امامان. حتی حدیث معروف شیعه راجع به تقلید که از امام مبانی تئوریک شیعه و سنت اضافهبهنداشتند 
گوید از کسی پیروی کنید که: چراکه میی اطاعت از حاکم وقت است کنند، رویاروی نظریهزمان روایت می

یعنی در « ههواه، مطیعا ألمر مواله، فللعوام أن یقلدو ی، حافظا لدینه، مخالفا علهالفقهاء صائنا لنفس من كان من»
 گوید از کسی باید تقلید کرد که چهار شرط را داشته باشد:شرط تقلید مسائل شرعی هم می

 .و عقیده باشد حافظًا لدینه، نگاهبان مرزهای دین -

 .مخالف هوای نفس باشد -



 مطیع المر مواله )امام زمان( در خط امام زمان حرکت کند. -

 .دار باشد یعنی دنبال منافع خودش نباشدصائنًا لنفسه، یعنی خویشتن 

در بعضی متون هم گفته شده که باید عالم به زمان و اوضاع زمانه باشد؛ یعنی شروطی که درست در  -
 کند.گری حرکت میدستگاه قشری نقطه مقابل آن

عدم  دلیلها بهدر چند سده اول اسالم با فقهایی مواجه هستیم که اساسًا اپوزیسیون بودند و خیلی از آن
فقیه و چه امروز به نام والیتپذیرش این تئوری و دستگاه فکری توسط خلفای وقت کشته شدند؛ اما آن

حدیثی که خود آخوندهای شیعه هم  ترینیککالس با همینمطرح است در تضاد است ی حکومت اسالم
گویند باید تقلید کرد. خمینی و دستگاه و مورد استنادشان است و روی همین سوار هستند که می

کنند. مثاًل ها حرکت میکدام از این شرایط را ندارند، یعنی درست در نقطه مقابل اینحکومتش، تقریبًا هیچ
، آیدوسطایی این رژیم جور درنمیهای قرونمانه، این با تفکرات و نظرگاهگوید عالمًا به زوقتی می

مشت حاکمان وحشی و سفاک سوار شده که این رژیم و حکومت روی هوای نفس یکطور اینهمین
 تئوریکی خود شیعه قرار گرفته است. هاییهاست. کل دستگاه درواقع رویاروی پا

هم به  ئیئی به اسم دگماتیسم و پدیدهریخ اسالم از همان اول، پدیدهجا، ما دیدیم چگونه در تاپس تا این
سرکوبگر و ضدانقالبی شکل گرفته است. این  یهااسم پراگماتیسم ارتجاعی در خدمت حکومت

العاده طرف فوقفقیهی هم که خمینی آورده هر دوتا عنصر را در آن جمع کرده است. ازیکوالیت
طرف هم منافع خلص ارتجاعی و ضدانقالبی حکومت را پاسداری ازیک مانده است وارتجاعی و عقب

دار چندانی ندارد و آخوندهای شیعه هم زیاد با در بین فقهای شیعه هم جانب فقیهی والیتنظریهکند. می
مخالفت شده است، برخی از مواضع ارتجاعی که  فقیهی والیتنظریهاند. البته از دو موضع با آن راه نیامده

 ت.خواهی اسگوید متحجرین و آخوندهای آمریکایی و برخی دیگر از موضع ترقیها میخمینی به آنخود 
 

 خمینی، قبل از حکومت و بعد از حکومت فقیهی والیتنظریهتکامل ضدانقالبی 

ل بینیم که استنادات خود خمینی از دالیفقیه نگاه کنیم، میوالیت یپیدایش نظریه یاگر به تاریخچه 
محسن نراقی  مال نیادی آن است چراکه اساسًا از قرن یازدهم به بعد مد شد؛ و استناداتش بهبسست
ها هم با نظرگاه خمینی خیلی های آنزیست. تازه، حرفگردد که در دوران قاجاریه و فتحعلی شاه میبرمی

تر بود اما فقیه بیشی والیتکند. خود خمینی هم تا وقتی در حکومت نبوده، بار دگماتیسم نظریهفرق می
 رود، چون دیگر ازتدریج بار پراگماتیسم ارتجاعی در آن باالتر میوقتی در حکومت قرار گرفت به

 تر حفظ حکومتش است که یعنی همان تبعیت از تئوری قدرت.نقطه موضوع جدیاین

ود که سعی ل تئوری بهای اورا دنبال بکنیم، ابتدا سال فقیهی والیتنظریههای خمینی و وقتی سیر نظرگاه



شد که احتمال و شبهه حکومت کردن وپرداخته میداشته آن را سامان بدهد. البته این نظرات وقتی ساخته
 .آیدیوجود مخمینی به

 فقیه یا همان حکومت اسالمی یکیبرای توضیح، خمینی در این زمینه دو کتاب معروف دارد یکی والیت
د گوید حکومت بایاالسرار کاری به حکومت اسالمی ندارد و فقط میاالسرار. در کشفهم کتاب کشف

اید در گفتند نبکه می ئیاسالم را رعایت کند و انتقاداتی به دولت رضاشاه دارد و دعواهای آن موقع با عده
رون دهه بیست که متفقین رضاشاه را از ایران بی یلاوا مقابل رضاشاه مخالفت کرد. این کتاب متعلق است به

که فرضیه حکومت در ذهن وقتی ۳۱را در دهه  فقیهی والیتنظریهکردند و پسرش را بجای او نشاندند؛ اما 
سد؛ که حکومتی به دست خمینی برشود برای وقتیته میوپرداخگردد و این نظریه ساختهخمینی مطرح می

این  کند. این یعنی کهیعنی زمانی که قبل از هر چیز یک منافع عملی مشخصی را با این نظریه دنبال می
ود برای سازی تئوریک بزمینهکه یک نظریه و دکترین اسالمی و فقهی شیعه باشد، یکنظریه قبل از این

این هم مطالعات خمینی در این زمینه و مبانی فقهی آن اصاًل چیز کمی نبود و ازدوران حکومتش. پیش
ها کشفیاتی نیست که در سن هفتادسالگی در نجف به آن رسیده باشد. این دالیلی که خمینی برای این

ه ب آورد، قباًل هم وجود داشته و در دسترس خمینی بود؛ اما تولید نظریهفقیه مینوعی حکومت به اسم والیت
ها خواهد حکومتی را به سایز و قواره خودش درآورد و همین است که این حرفزمانی موکول شد که می

اگر فرد  گویدیم نویسد. خمینی در کتاب حکومت اسالمیمی (۹۱۲۹) ۹۳۳۱در سال  ۹۳۱۳جای سال را به
مان حکومت تشکیل داد ه و خاستپاتقلید بودن( بهمرجع یهاها باشد )خصلتالیقی که دارای این خصلت

مردم الزم است که از او اطاعت  یوالیتی را دارد که رسول اکرم در اداره امور جامعه داشت، لذا بر همه
کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیش از حضرت امیر بود و یا اختیارات حکومتی 

 .آوردیم ها را در کتاب حکومت اسالمیرفباشد. او این ححضرت امیر بیش از فقیه است باطل و غلط می
 یهااهبه نظرگتدریج بار حفظ منافع عملی حکومت و بقای حکم و قدرت به رسدیاما وقتی به حکومت م

 چربد.خمینی می ئییهدگماتیستی و پا

ی چیزها را در راستانویسد همهجمهور وقت( می)رئیس یامعروفی که به خامنه یدر نامه ۹۳۶۶در سال 
در نماز جمعه گفته بود که حکومت در چهارچوب احکام  یابرد. خامنهحفظ حکومت یک مدار باالتر می

الهی اختیار دارد و باید در این چهارچوب حرکت کند، در چهارچوب رساله، تحریرالوسیله و چهارچوب 
نابعالی در نماز جمعه از بیانات ج»دهد که: این بود؛ اما خمینی جوابش را می یافقه شیعه. حرف خامنه

ئی که از جانب خدا به نبی اکرم شود که شما حکومت را به معنی والیت مطلقهطور ظاهر میاین
ین ا« دانید.واگذارشده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعی الهی تقدم دارد صحیح نمی

ه گوید کگفت. این را وقتی میفقیه میت، زمان نوشتن کتاب والی۹۳۳۱اصاًل همان حرفی نیست که سال 



کند که حکومت اهم احکام گوید و تأکید میمی جمهورشرئیسنه سال است سرکار است و به -هشت
 احکام فرعیه تقدم دارد. یالهی است و بر همه

.« تحکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار اس»اند: استناد کرده بود که خود امام فرموده یاخامنه
ام، اصاًل برای اختیارات حکومت، چهارچوب گوید من هرگز چنین حرفی نزدهاما خمینی دارد به او می

ئی که خدا به نبی اکرم داده، با محدودیت در چهارچوب مغایر گوید اختیارات مطلقهام؛ و میقائل نشده
و  الهی محسوب کرد.ها را در چهارچوب احکام فرعیه شود و نباید ایننمی یناست، پس بنابرا

ام اولیه اهلل است یکی از احکفقیه رسولباید عرض کنم که حکومت که شعبه ئی از والیت»کند: میاضافه
تواند قراردادهای اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می

جانبه د مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یکموقعی که آن قراردا شرعی را که خود با مردم بسته است در
تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی باشد مادام که جریان آن مخالف مصالح اسالم لغو کند و می

چه گفته شده آن»کند: طور روشن میرا این یاهای خامنه؛ و تکلیف حرف«است از آن جلوگیری کند.
د شما گوی؛ یعنی دارد می«شی از عدم شناخت والیت مطلقه الهی است.شود، نااست تاکنون و یا گفته می

قانون  جایش بهکنید که حکومت ایندانید والیت مطلقه الهی چیست و این شک و تردیدهایی که مینمی
ها همه کشک است. رأی مردم وصل شود این جایش بهجایش به شرعیات وصل شود آنوصل شود آن

 کندبندی مطلق میدهد حفظ حکومت است. در تئوری آبمی را تشکیل میچه محور حکومت اسالآن
اهلل است، یکی از احکام اولیه اسالم است، مقدم بر تمام احکام فرعیه حکومت شعبه ئی از والیت رسول»که 

موقعی  تواند قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است درحتی نماز و روزه و حج است، حکومت می
تواند هر امری را چه عبادی چه لغو کند و می جانبهقرارداد مخالف مصالح اسالم باشد یک که آن

ی این سیر نظریه« غیرعبادی باشد مادام که جریان آن مخالف مصالح اسالم است از آن جلوگیری کند.
ئی است ، بحث گستردهباشدیکه در حاکمیت است م ۹۳۶۶و قبل از حکومت تا  ۹۳۹۱فقیه از سال والیت

فته گکنند. خودش، حداقل میتر میو تازه بعد از مرگ خمینی، بازماندگانش همین نظریه را بازهم کامل
میرد چون دیگر فقیه و مجتهدی در میان نیست، پای همان را هم شل اما وقتی می« حکومت فقیه و مجتهد»

 کنند.می
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 تدوین و روح و جوهر قانون اساسی رژیم یتاریخچه
فقیه روح، جوهر و اساس قوانین رژیم را فقیه لباس قانون پوشاند. والیتوقتی خمینی بر سرکار آمد به والیت

تناقضاتی که دارد، یک روح واحد بر آن حاکم است،  یرغم همه. قانون اساسی رژیم خمینی علیدهدیتشکیل م
ها و بندهائی است که ممکن است به تنهائی به نسبت قانون اساسی ساسی رژیم شامل مادهقانون ا فقیه.یعنی والیت

گذاریم مشروطه یا قوانین اساسی برخی کشورها مترقی جلوه کند، اما وقتی تمامیت این قانون اساسی را کنار هم می
 فقیه است.نخ نبات مواد و اصولش والیت

ها و افرادی از اطرافیان وی قوانینی را تدوین کرده سرکار آمدنش، هیئت وقتی خمینی هنوز در پاریس بود و اوایل
که سپس همان را بردند در مجلس خبرگان. در مجلس خبرگان، نزدیکان خمینی « قانون اساسی»بودند تحت عنوان 

اشت به آن د فقیه کمنویس اولیه از عناصر ارتجاعی مانند والیتچه که پیشمانند بهشتی و منتظری و دیگران، آن
 عنوان نخ نبات آن وارد کردند.اضافه کردند و آن را به

اقشار مردم و سر صبر بنشینند و قانون اساسی جدید را تدوین و  یابتدا قرار بود مجلس مؤسسان تشکیل شود از همه
 تصویب بکنند. وقتی خمینی آمد سر کار، شورای انقالب و شخص خمینی مجلس مؤسسان را تبدیل کردند به

و بدون حضور عنصر غریبه  نفر ۶۱شده با تعداد اعضای کم مجلس کاماًل کنترلمجلس خبرگان قانون اساسی. یک
 در آن بپزند. خواهندیو در اختیار خودشان تا بتوانند هر چیزی را که م

یف ر. غیر از مقدمات که شامل تعگذاردیفقیه دست مهای مختلفش بر نقش والیتاین قانون اساسی در فصل
چیز به دست کند همهحکومت اسالمی و نقش خمینی و اموری از این قبیل است، در مواد مشخص تصریح می

عصر )عج( در جمهوری اسالمی ایران در زمان غیبت ولی: »گویدیفقیه است. اصل پنجم این قانون اساسی مولی
 ۹۲۱جاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل باتقوا، آگاه به زمان، ش

همین قانون  ۱۲شود هر چیزی را گنجانید. اصل می« والیت امر و امامت امت»زیر این کلمه .« گرددیدار معهده
ی قضائیه که زیر نظر ی مجریه و قوهاند از قوه مقننه، قوهقوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارت: »گویدیم

نویسی، کلمات باید تعاریف مشخصی داشته باشد اما قانون در تدوین قانون و قانون« اندامامت امتوالیت مطلقه و 
از آن  یاگوید که هر استفادهبا کلمات پت و پهن و نامشخصی سخن می رسدیجاها که مفقیه به ایناساسی والیت

امامت امت اختیار دارد هر دخل و تصرفی  ی امر وخواستند بکنند. بر اساس همین ماده قانون اساسی والیت مطلقه
ی جدید از عملکرد این ماده همین چند ماه پیش رخ داد. مجلس رژیم گانه بکند... یک نمونهدر این قوای سه

وارد شد و خطاب به رئیس مجلس نوشت این طرح  یاخواست قانونی راجع به مطبوعات تصویب کند، خامنهمی
تصویب کنید به صالح مملکت نیست. همین یادداشت کافی بود که مجلس خواهید اصالح مطبوعات که می

عنوان رئیس این مجلس، در پاسخ طلب، قانون مزبور را از دستور کار خارج کند. کروبی بهاصالح اصطالحبه
م تزاید و به آن ملفقیه است که خودتان رأی دادهاعتراض بعضی از نمایندگان جواب داد: این حکم حکومتی ولی

 هستید.

 



 فقیهاختیارات ولی یدامنه

قدر تقلید و رهبر کبیر پس از مرجع عالی»گوید: می ۹۱۲اما قانون اساسی، تازه به این هم اکتفا نکرده و در اصل 
العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع اهللگذار جمهوری اسالمی، حضرت آیتانقالب جهانی اسالم و بنیان

اند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان ت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شدهمردم به مرجعی
و نهم باشند بررسی و مشورت  صدیکفقها که واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و  یی همهرهبری درباره

تگی بولیت عامه یا واجد برجسکند و هرکدام را که اعلم به احکام فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقمی
کند و در غیر این صورت تشخیص داد او را به رهبری انتخاب می ۹۱۱خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 

های مسؤولیت ی. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همهنمایدیعنوان رهبر انتخاب و معرفی میکی از آنان را به
 کند:طوری فهرست میاین ۹۹۱فقیه را هم در اصل اختیارات ولی« ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

 انتصاب اعضای شورای نگهبان - ۹

 ی قضائیهانتصاب رئیس قوه - ۱

فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل انتصاب و عزل فرمانده کل نیروهای مسلح، انتصاب و عزل فرمانده کل  - ۳
 از هفت نفر...سپاه پاسداران، تشکیل شورای عالی دفاع متشکل 

 گانه )زمینی، هوائی و دریائی(انتصاب فرماندهان عالی نیروهای سه - ۳

 اعالن جنگ، صلح و بسیج نیرو - ۱

 امضای حکم ریاست جمهوری - ۶

 جمهور پس از رأی دیوان عالی یا رأی مجلسعزل رئیس - ۲

 عفو مجرمین و... - ۱

س در سال فقیه نوشتند و سپعنوان اختیارات ولیت که خبرگان بهفقیه در قانون اساسی اول اسها اختیارات ولیاین
یارات این اخت« بازنگری قانون اساسی»رفراندوم گذاشتند و تصویب کردند. تازه بعد از مرگ خمینی، در  ۹۳۱۱

 تغییر کرد و افزایش یافت.

ی همان شود، یعنلی مشخص میحال اگر یکی از این مواد را که در اول لیست اختیارات آمده، باز بکنیم بقیه خی
 ی انتصاب اعضای شورای نگهبان.ماده

 شورای نگهبان نهادی است برای حفظ قانون اساسی و وظایفش عبارت است از:

 نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم - ۹

 «انتخابات» هاییشی نماتعیین صالحیت کاندیداها در همه - ۱
 -ودشانقول خبه-که این قوانین مغایر با قانون اساسی و مغایر با یننظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم یعنی ا

ون یک ، چ«کشک»جا، قوه مقننه و مجلس یعنی گویند. پس تا اینها میشرع انور نباشد یعنی همان اسالمی که آن
وانین ق و این شورای نگهبان باید تشخیص بدهد که کندیفقیه تعیین مشورای نگهبانی هست که اعضایش را ولی

فقیه در خبرگان هستند که باید آن را تعیین درست است یا نه. هرچه در مجلس بگویند، اصل نمایندگان ولی



ذاری را تأیید گتر از آن، همین شورای نگهبان است که باید صالحیت کاندیداهای مجلس قانونتکلیف بکنند. مهم
 جمهوری.ان رهبری یا انتخابات رئیسطور در تعیین صالحیت کاندیداهای مجلس خبرگبکند، همین

چیز است و و این شورا ناظر بر همه کندیفقیه تعیین مبنابراین، یک شورای نگهبانی هست که اعضایش را ولی
 تواند خارج از نظارتدر هیچ انتخاباتی شرکت کند؛ و هیچ قانونی هم نمی تواندینظارت، کسی نمخارج از این

فقیه فهم بشود، کافی است تا روشن شود چه طوری همین یک بند از اختیارات ولیها تصویب شود. وقتی این
ستیم و در اخبار یومیه شاهد ه بینیمیاند. در عمل مرا در قالب این قانون اساسی رسمیت داده« فقیه یسلطنت مطلقه»

جنتی  یهستعنی همین دارودکننده هستند، یکه این شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان هستند که همیشه تعیین
نفر  ۱۳۱، گذردیکه در شوران نگهبان کنونی هستند. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری که چهار سال از آن م

می بود. ها خاتجمهوری بودند که این شورای نگهبان فقط چهار نفر را تأیید کرد که یکی از آنکاندیدای رئیس
های اصلی خیلی روشن است از سیستم قضائیه تا تمامی قوای مسلح تا دستگاهفقیه هم که بقیه مواد اختیارات ولی

 فقیه قرار دارد.تبلیغاتی مثل رادیو و تلویزیون و ... همه در اختیار ولی

ه با ی قضائیهای درون رژیم قوهبندیفقیه فعال مایشاء است. مثاًل، اآلن که در جناحدر سیاست روز هم که ولی
ی قضائیه را که مطلقًا در دست خودش ای اختیارات عملی قوهور هم جناح نیستند، خامنهجمهمجلس و رئیس

 .کندیی قضائیه خودش شده است حکومتی که اعمال فشار و اعمال کنترل مهست را باال برده و قوه
حتی در های گذشته در فرماندهی ارتش و در مورد فرماندهی کل نیروهای مسلح هم تمام تحوالتی که در سال

فقیه است. در تغییرات فرماندهی کل ارتش، مستمرًا وجود آمده در جهت تبعیت بیشتر از ولیفرماندهی سپاه به
فقیه بوده طور در سپاه که هرچند از اول در دست ولیفقیه هستند. همینافرادی را باالتر آورده که بیشتر تابع ولی

 قیه باشد.فمحسن رضائی در دست ولی یآورد که بیشتر از دارودستهرحیم صفوی را باال می یحال دارودستهبااین

 

 جمهورفقیه و رئیساختیارات ولی ییسهمقا

جمهور در جمهور دارد، اختیارات رئیسفقیه نسبت به اختیاراتی که رئیساگر مقایسه کنیم، این اختیارات ولی
ر وزیکه اختیارات نخستوزیر است. درحالیستاختیارات یک نخ یاندازهبه، ۱۱همین قانون اساسی مصوب سال 

جمهور این رژیم و اختیارات شاه در یک نظام سلطنتی مطلقه از در یک نظام سلطنتی مشروطه بیشتر از رئیس
. مثاًل جمهور بسا کمتر استهای ریاست جمهوری، مثل آمریکا، بازهم اختیارات رئیسفقیه کمتر است. در نظامولی

ها را جمهور حق عزل آناما همین رئیس کندیجمهور نصب مدیوان عالی کشور را رئیس در آمریکا، قضات
مختلف  سایؤترین مرجع قضائی کشور است توسط رندارد. درنتیجه همواره ترکیب دیوان عالی کشور که عالی

ه دقیقًا فقییارات ولیاند و عماًل از احزاب و تمایالت مختلف هستند. در قانون اساسی رژیم، اختجمهور تعیین شده
شاه یا فتحعلی شاه قاجار و متعلق به صدسال همان اختیاراتی است که یک سلطنت خودکامه، از نوع ناصرالدین

 وکوپال جمهوریت و اسالمیت را نداشتند.ها این یالتفاوت که آنپیش. البته با این

که  ندکیشده است جالب است و تأکید م نیبییشاما بازنگری در قانون اساسی هم که در خود قانون اساسی پ



مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص »فقیه تغییرناپذیر است: برخی از اصول قانون اساسی مانند والیت
 ؛ یعنی که شورای«که شورای بازنگری تشکیل بدهد. کندیجمهور صادر ممصلحت حکمی خطاب به رئیس

س از تأیید مصوبات این شورا پ»که این یاضافهبه. دهدیفقیه تشکیل مد ولیبازنگری تغییر قانون اساسی را هم خو
کنندگان در و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت

مر و ا اسالمی بودن نظام و جمهوری بودن آن و والیت»با این شروط که محتوای مربوط به اصول « پرسی برسد.همه
 شدنی نیست.« والیت امر و امامت امت»گونه بازنگری در مورد تغییر نیست و هیچقابل« امامت امت.

عمل  فقیه درطور که خواهیم خواند، ولیفقیه است اما همانها که شمردیم، البته در متن اختیارات رسمی ولیاین 
 .کندیبه این مواد اکتفا نم

 

 ن اساسی و خبرگانموضع مجاهدین در برابر قانو

سازمان مجاهدین از روز اول با ترکیب مجلس خبرگان و هم با مفاد و محتوای قانون اساسی مخالف بودند و این 
تیکی ی دیالکحال، سازمان برای طی کردن تمام و کمال پروسه. بااینکردندیمخالفت را در مقاطع مختلف اعالم م

ابات مجلس خبرگان شرکت کرد و کاندیدا داد و خمینی هم با هوشیاری ی سیاسی با این رژیم، در انتخدر مبارزه
 ضدانقالبی تمام، اجازه نداد حتی یک نفر از مجاهدین به این مجلس راه پیدا کند. 

چه به نام قانون اساسی از این مجلس درآمد، مخالفت کردند و در رفراندوم قانون اساسی البته، مجاهدین با آن
که آخرین ایام این مجلس بود، به  ۱۱آبان  ۱۳ای به تاریخ این قانون رأی ندادند و در اطالعیه شرکت نکردند و به

یک جو کاماًل ملتهب  یدآوردنآبان آن سال، رژیم سفارت آمریکا را گرفته و با پد ۹۳این مسأله پرداختند. روز 
سائلش را حل سری مرا آماده کند و یک سیاسی و با سوءاستفاده دجاالنه از شعارهای ضد امپریالیستی، کوشید فضا

های حکومتش. یکی دیگر از اهداف ای از لیبرالکند، ازجمله کنار گذاشتن دولت بازرگان و حذف بخش عمده
ود. خصوص مجاهدین بکردن نیروهای انقالبی و دموکراتیک بهگیری فشار آوردن و سرکوب و منزویگروگان

ازه سروصدا برگزار کند و اجاش را بیاز این شرایط رفراندوم قانون اساسی با استفاده خواستیهمچنین خمینی م
 ندهد نیروهای انقالبی و بخصوص مجاهدین اعتراض کنند.

گیری و در اوج فضای ضدآمریکائی ، یعنی تنها ده روز بعد از گروگان۱۱آبان  ۱۳رغم این شرایط، در روز علی
رد توجه ف»ک تلگراف فوری به مجلس خبرگان زدند که در آن آمده: وجود آورده بود، مجاهدین یکه خمینی به

شان راجع به تدوین یک قانون اساسی تراز اسالم و تراز مردم جلب نموده فرد آقایان را به مسؤولیت خطیر تاریخی
 لای نسنماید با یک تجدیدنظر انقالبی و قاطع در آخرین نشست خود، به حداقل انتظارات مرحلهو آرزو می

فرقه و جدائی هیچ موردی برای ت ترتیباینبهبخش لبیک گویند، باشد که انقالبی میهن از یک قانون اساسی رهائی
هم در این موقع حساس باقی نماند. نیازی به تکرار نیست که در این میهن نسل مشتاق اقشار مختلف از یکدیگر آن

ر کردن از نحوه انتخاب و ترکیب کنونی آقایان و طول نظانتظار است که حتی با صرفای چشمو به خون نشسته
موارد زیر در فصل قانون مراعات نگردد از دادن رأی مثبت به آن  چهچنانمدت قانونی وکالتشان، یعنی یک ماه، 



 «معذور است.
 فقیه.تعارض است با اصل والیت ها اساسًا درماده از آن ۱پیشنهاد مجاهدین در هفت ماده مطرح شد که  

تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و اراده »پیشنهادی چنین است:  ۳مثاًل ماده 
؛ یعنی حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و .«کنندیخود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد بیان م

بیل از ق-مال کنند و این اراده هیچ بدیلی جانشین خدا روی زمین هستند از طریق یک مجلس و یک قانون واحد اع
 ندارد. -فقیهوالیت

ر ؛ یعنی حکومت باید بر مبنای شورا باشد نه ب«اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی»ماده بعدی: 
 فقیهمبنای والیت

یه بر تعیین سرنوشت و اداره کل ها و اقوام مبنیاعاده حقوق کلیه ملیت»گوید: ماده بعدی در پیشنهاد مجاهدین می
 «شان در چهارچوب تمامیت ارضی کشورامور داخلی
چون در قانون اساسی رژیم آمده بود: « ها تا مرز قیام مسلحانهاحزاب و گروه یتضمین آزادی همه»ماده دیگر: 

هلو بود ر عبارات چندپ، اما کلمه توطئه یعنی چی؟ این از شما«که توطئه بکنند.سیاسی آزادند مگر این یهاگروه»
ید آزادی ی توطئه، روشن بگوئجای کلمهگوید بهکه بتوانند هر طور بخواهند تفسیر کنند. پیشنهاد مجاهدین می

 زب و جریانی حق داشته باشد هر فعالیتی بکند اال قیام مسلحانه.ح که هراحزاب سیاسی تا مرز قیام مسلحانه و این

شبهه و سوءتفاهمی نداشتند که رژیم گوشش بدهکار نیست و کار خودش را  البته مجاهدین در آن موقع هیچ 
، دهندیکه به مردم گفته باشند که چرا به قانون اساسی رأی نمحجت تاریخی و اینحال و برای اتمامکند. بااینمی

ر رفراندوم د، دخصوص علیه مجاهدین بوی آن موقع بهشدهرغم فضای بسیار تحریکاین تلگراف را نوشتند و علی
 قانون اساسی شرکت نکردند.

 

 برای پس از خمینی یقانون اساسی ناکاف

عنوان قانون اساسی تدوین کرد، سایز به ۹۳۱۱چه در سال رژیم البته رفراندوم خودش را برگزار کرد لیکن آن
رگش، آستانه مخورد. برای همین، خمینی در شده که فقط به شخص خمینی میشخص خمینی بود و طوری تنظیم

بس، اقدام کرد که آن قانون اساسی را ترمیم کند؛ اما در متن جدید قانون اساسی، یعنی پس از خوردن زهر آتش
فقیه بیشتر شده است. چون خمینی برای قدرت شخص خودش احتیاج به قانون اساسی نداشت و اختیارات ولی

ه بعدی فقیته مذهبی و سیاسی خودش، عمل کند؛ اما ولیتوانست هر طور بخواهد ورای قانون اساسی و با اتوریمی
کرد. برای همین است که در تدوین بعدی قانون اساسی، مواد اختیارات ئی نداشت، حتمًا گیر میکه چنان اتوریته

دوباره  ۹۹۱شد. در متنی که البته بعد از مرگ خمینی به رفراندوم گذاشته شد، اصل فقیه باید تکمیل میولی
 اند از:کنند که عبارتیسی شده و موادی به این اصل اضافه میبازنو

 .گنجدیچیز در آن مکه یک عبارت کلی است و همه« های کلی نظام جمهوری اسالمیتعیین سیاست» - ۹
در  کاره است چونجمهور بدبخت چهکه باید پرسید دیگر رئیس« های نظامنظارت بر حسن اجرای سیاست» - ۱



 جمهوری بود.این نظارت از اختیارات رئیس ۱۱ال قانون اساسی س

 پرسیفرمان همه - ۳

 فرماندهی کل نیروهای مسلح - ۳

 اعالم جنگ و صلح - ۱

ی هترین مقام قونصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، نصب و عزل و قبول استعفای عالی - ۶
ارگان تبلیغی  ینتریعنی مهموسیما )رادیو و تلویزیون( کهقضائیه، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا

فقیه، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، نصب و عزل دهند به دست ولیرا رسمًا می
 و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران و نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نظامی و انتظامی.

 د.جمهوری بوگانه. این ماده هم در قانون اساسی قبلی از وظائف رئیسحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه - ۲
حل معضالت نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت. این هم یک عبارت چندپهلو که اصاًل حد و حدودش - ۱

ین که دستشان باز باشد. اکثر اعضای ااند فهمیدند، بلکه این را عمدًا گذاشتهکه این را نمیمعلوم نیست. نه این
 کند.فقیه مشخص میرا هم خود ولی« تشخیص مصلحت»

 «(تنفیذ»امضای حکم ریاست جمهوری. )در عبارت قانون اساسی  - ۱

 جمهورعزل رئیس - ۹۱

 عفو و تخفیف مجازات محکومین - ۹۹

 

 فقیه بر کل دستگاه حکومتکنترل ولی

های کند و انبوهی ارگانچه در مواد قانون اساسی تصریح شده اکتفا نمیبه آن فقیه رژیم اصاًلحال، ولیبااین
 . مثاًلکندیوجود آورده که کل دستگاه حکومتی را کنترل مفقیه بهنظر ولی، تحتیررسمیرسمی و غ

کیل و تا تش های ویژهها، یا تشکیل ارگانهای مختلف، در دانشگاه، در کارخانهفقیه در ارگانولی هاییندگینما
است.  ترین بنیاد مالی در خاورمیانهگویند بزرگها و بنیادهای مالی، مثل بنیاد مستضعفین که میتصدی ارگان

قیه است و فنظر ولیها همه تحتفیگارو نوشته بود که این بنیاد ساالنه سی میلیارد دالر درآمد دارد. این یروزنامه
 ها همه بنیادهای خیلی بزرگی حضرت معصومه در قم، اینلیت آستانهطور، تولیت آستان قدس رضوی، توهمین

مالی هستند. برای نمونه، بخش بزرگی از امالک کشاورزی و باغات در سراسر ایران وقف امام رضا است که 
های ایران زمین %۳۱ها دست آستان قدس رضوی در مشهد است. در زمان شاه هم معروف بود که آن یهمه

 فقیه است.لحاظ مالی تحت سلطه ولیها همه بهام رضا است. اینموقوفه ام

ها همه طور. اینفقیه است. اموال بازمانده از خانواده سلطنت گذشته هم همینمالی اوقاف وصل به ولی یهاتصرف
شاره نشده یا ا فقیه هستند که با استفاده از اختیارات عمومی که در قانون اساسی به آنها و توابع دستگاه ولیارگان

ه فقیها در حوزه اختیارات ولیاختیارات خاص و مشخصی که در قانون اساسی به آن اشاره شده و بر اساس آن
 است.



فقیه ی والیتمانده و سرکوبگرانهی ارتجاعی و عقبکه قانون اساسی رژیم، همان نظریه بینیدیکالم، مدر یک
موضوع را در قوانین دیگر مثل قوانین جزاء، قوانین مدنی، حقوق زنان  است که به لباس قانون در آمده است. همین

صورت قانون درآمده است. ترین منافع رژیم آخوندی بهها و ضد مردمیترین دیدگاهدید که ارتجاعی شودیو...، م
تبدیل  نبیست سال گذشته را به قانو جنایاتش در یعبارت دیگر، این رژیم تنها نظام حکومتی است که همهبه

 .کرده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهارم

 فقیههای نظام والیتپایه

 های سرکوبگرفقیه با دیگر نظامتفاوت سرکوب در نظام والیت 

 انداز دموکراسی و پلورالیسم در رژیم آخوندینمودهای غلط 

 صدور ارتجاع و حکومت جهانی در قانون اساسی رژیم 

 پذیر نیستاین رژیم استحاله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وی آن سوار فقیه رفقیه، یعنی ارکانی که نظام والیتاصلی حکومت والیت هاییهبه پا پردازیمیدر این فصل م
 است.

ی خوانیم یعنطور سنتی، رژیم آخوندی را با نام دیکتاتوری مذهبی و تروریستی میمان بهما در تعاریف
 است.« ر ارتجاع و تروریسمصدو»و « سرکوب»های این رژیم مذهبی ویژگی

لبی، طهای مختلف سیاسی، صدور ارتجاع، صدور بنیادگرایی، صدور بحران، جنگصدور ارتجاع را در بیان
صدور »که وجوه گوناگون یک تمامیت است که خود رژیم اسم آن را  یماصدور تروریسم اسم گذاشته

 است.« حکومت جهانی اسالم»یا « خالفت اسالمی»گذاشته و درواقع ایده تشکیل « انقالب

ت. حداقل در کند، صدور ارتجاع اسها بیشتر متمایز میفقیه را نسبت به سایر نظامآن خصوصیتی که نظام والیت
و حاکمیت  گشایی داشته باشدی صدور انقالب یا جهانقرن بیستم کمتر رژیم دیکتاتوری وجود داشته که داعیه

که  دکنیهای جغرافیائی تعریف کند. رژیم خیلی ساده و آشکار بیان مرا بر اساس مذهب و نه بر اساس مرز
زیرساخت  حالینمرزها مرزهای اسالمی است و نه جغرافیائی. صدور ارتجاع همان عنصری است که درع

دهد. این دو عنصر، سرکوب و صدور ارتجاع، ظاهرًا دو عنصر است ولی در سرکوب نظام را هم تشکیل می
 انه است و سرکوب به صدور ارتجاع متکی است.روح و جوهرش یگ

برای مثال، چرا رژیم حاضر نیست با عراق قرارداد صلح امضاء کند؟ جواب این است که چون جنگ سرپوش 
فقیه در تعارض است. اگر رژیم از تضاد با عراق دست بکشد و قرارداد اختناق بود. چون صلح با ماهیت والیت

ارتجاع خود را گل گرفته است. وقتی این را مسدود بکند، دیگر سپاه پاسداران صلح امضاء کند، کانون صدور 
گر ؛ یعنی اشودیدهد و درنتیجه، طلسم اختناق یعنی سرکوب شکسته مضرورت وجودی خود را از دست می

و  دهدیشده جنگ است، فلسفه وجودی خود را از دست مرژیم صلح کند، سپاه پاسداران که زاییده و بزرگ
 شود.جا، سیستم سرکوب رژیم دچار اخالل میاین از

های دیکتاتوری از نوع اروپای شرقی و آمریکای التین، استحاله و رفرم ا از بنا به تجربیات کالسیک در نظام
ات المللی، یک دیکتاتوری حاکم به انتخابطورمعمول و تحت هر فشار داخلی یا بینشود. بهانتخابات شروع می

شود به رفرم تا که یک نظام دیکتاتوری جای خودش را به یک تدریج مسیر انتخابات تبدیل میبهدهد و تن می
 .دهدیدموکراسی بورژوائی م

ورش ی امپذیر نیست. چون در ساختار این رژیم، همهفقیه، طی کردن این مسیر امکانلیکن در رژیم والیت 
افتد. شورای نگهبان اگر از برخی ای نگهبان راه میفقیه سوار است. انتخاباتش هم با نظر شورروی والیت

انین از یابد. به فرض که برخی قوی قوانین رژیم زیر نظر شورای نگهبان رسمیت میکاندیداها بگذرد، اما کلیه
 فقیه حاضر است که رسمًا حکمش باالتر از قانون است.این گردنه بگذرد، تازه خود ولی

. چراکه از همین طریق شودیپذیر مامکان« صدور ارتجاع»ی برداشتن پایهدر این رژیم استحاله با ترک  



گوییم استحاله رژیم از طریق حرکت به سمت صلح با عراق همین خاطر ما می. بهداردیسرکوب نیز ترک برم
ین ر اکه د داندیفقیه کاماًل در مقابل آن ایستاده است، چون مو این همان چیزی است که ولی داردیقدم برم

تنها خاتمی نتوانسته سال گذشته نه ۳که در  بینیمی. در عمل هم مرودیصورت هژمونی خودش زیر سؤال م
ر رغم این بود که وزیاست به سمت صلح حرکت کند بلکه تضاد رژیم و عراق تشدید شده است. این علی

کاس و دوحه مالقات کرد، ولی اش را فرستاد عراق، خود خاتمی با باالترین مقامات عراقی در کاراخارجه
باران سر درآورد؛ یعنی این است خاصیت صدور بحران رژیم که همواره جای باالخره برآیند قضایا از موشک

 کند.خودش را باز می

ت عثمانی ، یا خالفعباسیهای مذهبی است. مثاًل خالفت اموی، خالفت بنخاصیت نظام ینکنیم، اوقتی نگاه می
. شناسندیشمول دارند و مرزی را به رسمیت نمها یک خاصیت جهانوجود داشت، اینکه تا قرن اخیر 

شمولی هم بر پایه مذهب است. خواهان تشکیل حکومت سرکوبشان هم بر اساس مذهب است، آن وجه جهان
احکام  رایو تحت عنوان اج کنندیجهانی اسالم هستند. مبتنی بر اسالم، یعنی با سوءاستفاده از اسالم سرکوب م

 الهی.

 

 های سرکوبگرفقیه با دیگر نظامتفاوت سرکوب در نظام والیت

ت. در جانبه بودن سرکوب در آن اسهای سرکوبگر، همهی نظامفقیه نسبت به بقیهتفاوت اساسی رژیم والیت
از  را های سیاسی، آزادیبنددیلحاظ سیاسی جامعه را مدیکتاتوری شاه، یک سرکوب سیاسی حاکم است. به

ساخته تا جایی که حتی احزاب دست کندی، احزاب را تعطیل مبردی، آزادی مطبوعات را از بین مبردیبین م
ساخته، حزب ایران نوین و حزب مردم که متعلق به دربار بودند( تعطیل کرد و خودش را هم )دو حزب دست

 و حزب رستاخیز را درست کرد. یحزبگفت نظام تک

نه از  گیرد ومذهب صورت میی بر پایهجاکه توجیه سرکوب فقیه، ازآنهبی با والیتاما در یک حکومت مذ
اند در تو، در چنین رژیمی سرکوب نمیشودیمنافع روز حاکمیت، حتی منافع حاکمیت هم با مذهب توجیه م

ی و ماعی اجتی عنصر سیاسی متوقف شود. بلکه، به بهانه مذهب و احکام اجتماعی مذهبی به عرصهمحدوده
در نظام مذهبی سرکوب اجتماعی زیرساخت سرکوب  ترتیباینبه. شودیزندگی خصوصی مردم کشیده م

 .دهدیسیاسی را هم تشکیل م
تا بتواند سرکوب سیاسی را تحمیل کند. حرفش این بود هر  کردیهای اجتماعی استقبال منظام شاه از آزادی 

خواهی زندگی کنند. می خواهندیها هر طور منداشته باشید. زن خواهید بکنید، اما کاری به حکومتمی یکار
نباش. کاری به این چیزها نداشت. حتی  خواهییخواهی متدین باش، مخواهی نکن، میچادر سرت بکن، می

حماقت دوران رضاشاهی در کشف حجاب اجباری را مرتکب نشد. آزادی در رفتارهای مذهبی و رفتارهای 



تا بتواند عنصر سیاسی را در دستگاه دیکتاتوری که بر  دادیها را مشکلی نبود. این آزادیاجتماعی برای او م
 .کردیداری کمپرادور سوار بود مهار کند. منافعش این را ایجاب مسرمایه

ستیزی از خواص این رژیم و یکی مثال زنعنوان. بهشودیاما در این رژیم، سرکوب از عنصر اجتماعی شروع م
پایه نظری در ارتجاع آخوندی دارد که ستیزی یکهای سرکوب آن است. زنترین زیرمجموعهستهاز برج

شناسند؛ اما یک کارایی پراگماتیک هم برای رژیم دارد چراکه آزادی زنان در نظام مذهبی تبدیل همگان می
ه سوراخ شود، این رخن ی رفتارهای مذهبی و اجتماعیسیاسی؛ یعنی اگر رژیم در حوزه یمسألهبه یک  شودیم

 برد.به عنصر سیاسی راه می

ی مذهبی ی دیکتاتورعالوه بر نظرگاه ارتجاعی، یک منفعت پراگماتیک در جهت تحکیم سلطه« ستیزیزن» 
خصوص ، بهشودیجا سوراخ شود، کل آن سوراخ مدارد. حاکمیت مذهبی یک تمامیت است که اگر از یک

ایدئولوژی جنسیت سوار است و نان پدید آمده باشد. ارتجاع آخوندی رویی زای در مسألهاگر چنین حفره
 شکند.جا شکسته شود کل ساختارش درهم میمرزهایش در این چهچنان

های مذهبی تهدیدی برای نظام نیستند. مگر شمار یهودی یا بهایی در در یک نظام دیکتاتوری امروزی، اقلیت 
. ها تهدید جدی هستندفقیه اینبرای یک نظام هستند؟ اما در رژیم والیت ها چه تهدیدیایران چقدر است؟ این
د. چراکه دارها در رفتارشان آزادی داشته باشند، کل نظام مذهبی ترک برمیها یا بهاییوقتی قرار باشد یهودی

را هم  مذهبیهای های جامعه. برای همین است که باید اقلیتکند به دیگر بخشها سرایت میآزاد گذاشتن آن
 سرکوب و خفه کنند.

 

 انداز دموکراسی و پلورالیسم در رژیم آخوندینمودهای غلط

ابات گویند که این رژیم باالخره مجلس دارد، انتخمی کنندیبعضًا کسانی که با فرهنگ دموکراسی غربی کار م
ست جز تضاد منافع ، در مجلسش دعوا هست و...پس به درجاتی دموکراسی هست؛ اما این چیزی نیکندیم

آن جناح را کنار بزند. این خصوصیت  خواهدیهای حاکم است، این جناح مباندهای حاکم. انتخابات بین جناح
ه آید که ویژگی خاصی بوسطایی رژیم درمیخانی نیست، از ساختار قرونشباهت به دموکراسی خانکه بی

 .دهدیسرکوبش م
ین، حتمًا آرژانت در لهستان بود، یا در شیلی بود، یا در -مثاًل-مه اگر هیأت حاک این حجم اختالفات سیاسی در 

که این اختالفات در برد، برای اینبرد. ولی در این رژیم به چنان دگرگونی راه نمیراه به یک انقالب می
ا جریان دارد که مرزهای سرخشان با بیرون خیلی روشن است. چهار سال است دعو یهاباندهای هیأت حاکم

تردید  یاعام مجاهدین، دچار ذرهبرد که در مقابل سرکوب و قتلدارند ولی این دعوا هرگز به این راه نمی
د. در شوتنها در مقابل مجاهدین، بلکه همان مقداری هم که در مقابل نهضت آزادی باز بود، بسته میشوند. نه



آزادی وجود داشت؛ اما اآلن که ی یک نیمهقدر نبود، برای نهضت آزادزمان خمینی که دعواهایشان به این
 که مبادا از این دعوا سود ببرد. کنندیدعواهای درون رژیم زیادتر شده، همین نهضت آزادی را هم خفه م

 

 صدور ارتجاع و حکومت جهانی در قانون اساسی رژیم

وجه بر ای دفاعی کشور تارتش مکتبی. در تشکیل و تجهیز نیروه»ی قانون اساسی چنین آورده است: در مقدمه 
جهت ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد، بدین

تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد شوند و نهدر انطباق با هدف فوق شکل داده می
دار خواهند راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده در راه خدا و مبارزه در راه خدا و مبارزه در

ای کردن نیروها و تجهیزات برو فراهم یوقت برای توجیه مسأله هم این آیه را که تأکید دارد بر آمادگآن« بود.
رباط الخیل ترهبون به عدو  ومن هلهم ما استطعتم من قو وأعدوا»جهاد، در متن قانون آورده است که: 

 «موعدوك اهلل
در چند جای دیگر هم در میان اصول قانون اساسی تصریح دارد که حمایت و تالش برای گسترش حاکمیت 

خود خمینی، مانند کتاب  یهشدجهانی اسالم از اهداف و وظائف جمهوری اسالمی است. البته در متون نوشته
ردازان پاست و نه جغرافیائی. حتی نظریه فقیه، مکرر بر این تصریح شده که مرزها ازنظرش اسالمیوالیت

ئوریک به که سخن تتر حرف بزنند، وقتیرفتهشسته هایشانحرفالقاعده باید در سیاست خارجی رژیم که علی
 «مرز عقیده است»گویند که آورند، همین مطلب را میمیان می

انقالب اسالمی موجب : »گویدیم، یعنی دو سال بعد از مرگ خمینی ۹۳۲۱ماه احمد خمینی به تاریخ دی 
های مقاومت در تشکیالت اسالمی بالد اسالمی شده است از صدور انقالب و ایجاد هسته یبیداری همه

ما سر  های اسالمی و اجرای حدوداهللانقالبیون نباید قدمی کوتاه بیاییم، اسالم مرز ندارد و برای برپایی حکومت
می و مسؤولین آن چیزی جز برقراری حکومت جهانی اسالم نیست. و هدف جمهوری اسال شناسیمیاز پا نم
کند ولی هدف را هیچ مسلمان انقالبی پیرو خط امام فراموش های سیاسی باهم فرق میها و منشروش

 .«کندینم

کند در بحث تئوریک از دو نظریه صحبت ها میدر این زمینه، خاتمی که اآلن صحبت از گفتگوی تمدن
ظام اسالمی را که نگوید: برای ایننظریه بسط می« قبض ینظریه»طلبی( و )معادل توسعه« بسط ییهنظر: »کندیم

سترش به فقیه را با گرفت توسعه انقالب به خارج است؛ یعنی حاکمیت نظام والیتحفظ کنیم، تنها راه برون
 حفظ کرد. شودیخارج م

لمات جا هم معادل همین کب اکتبر شوری موردبحث بود. آنی بسط و قبض، عینًا در ابتدای انقالاین دو نظریه
ل کرد که کنار گذاشته شد. آخوندها استدالموقع، تروتسکی از انقالب جهانی صحبت میبردند. آنکار میرا به



ها اشتباه کردند که به دنبال انقالب جهانی تروتسکی نرفتند و این یکی از دالیل گویند شورویکنند و میمی
 اتحاد شوری است. افول

وجود آورده است. های ضروری را هم برای پیشبرد این نظریه بهها و اهرمعالوه بر قانون اساسی، رژیم ارگان 
که رژیم براثر ضعف و یا ضرباتی که از مقاومت خورده نتوانست این خط را پیش ببرد، بحث دیگری است؛ این

ی ، همیشه رژیم یک مسأله۱۱گیری در آبان ماجرای گروگاناما از روزگاری که این رژیم سرکار آمده، از 
ماجرای رشدی است. بعد  ۹۳۶۱جنگ ایران و عراق است. بعد از جنگ، در سال  ۹۳۱۱عمده خارجی دارد. در 

مرزی سپاه تشکیل نیروی قدس، نیروی برون ۹۳۶۱. در شودیاز جنگ ضرورت صدور تروریسم بیشتر م
ز ای اطور که نگاه بکنید یک خط پیوستهت در عراق و عملیات مروارید. همیندخال ۹۳۶۱-۹۳۲۱. در شودیم

صدور ارتجاع وجود دارد تا تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که کارش اساسًا صدور ارتجاع است. 
 نجنگ نه صلح، تشدید تضاد با عراق، همه از اجزا ء ایمقاومت رژیم در نپذیرفتن صلح، ادامه وضعیت نه

 سیاست است.

ترین تالش رژیم در صدور ارتجاع یا تالش برای حکومت جهانی اسالم، همین جنگ با عراق در ضمن برجسته
گوید: فتح قدس از طریق ی کاملی از این خط است. شعارش هم همین را آشکارا میاست. جنگ با عراق نمونه

، تواندیاین شعار را محقق کند یا نم تواندیده، مکرطور واقعی فکر میکه آیا خمینی بهکربال. گذشته از این
گذارد. البته با شکست در جنگ، با قد ولی این شعار یک خاستگاه واقعی در درون رژیم را به نمایش می

که چرا صلح بخش در مقابل رژیم، این سیاست شکست خورد؛ اما اینبرافراشتن مجاهدین و ارتش آزادی
 المللی در مقابل عراق گردن بگذارد؟ دقیقًا همین خط است.حقوق متعارف بین خواهد به؟ چرا نمیکندینم

ساله بود، سقوط کرد. نیروهای زیادی آزاد شدند. خمینی  ۱۱رژیم دیکتاتوری شاه که یک رژیم  ۹۳۱۲در سال 
جتماعی ا-راه ساختن یک نظام دموکراتیک و یک پیشرفت اقتصادی این نیروهای جوان آزادشده را یا باید در

ا انتخاب کرد. طلبی رطلبی و صدور بحران به بیرون خودش. خمینی راه توسعهکار بگیرد، یا در راستای توسعهبه
 طورلی بهیا کلک، و زوربهنفر در جنگ کشته شدند، حاال  میلیونیکبسیج جنگی خمینی چیز کمی نبود. 

رد به سمت را ب یاجتماعی ناشی از انقالب ضدسلطنتهای جنگ برد؛ یعنی پتانسیل این نیروها را به جبهه یواقع
 صدور ارتجاع یا ایده حکومت جهانی اسالم.

که  اشیخورد که چرا حکومت عثمانی متالشی شد و )در سخنراناشاره کردیم که مطهری غصه می ازاینیشپ
 تی را که از: حکومگفتیها مکرد( در مورد این حکومت به عربچند روز پیش تلویزیون رژیم پخش می

س ها هم اسرائیل را درست کردند. پها. آنخودتان بود، مسلمان بود، سرنگونش کردید، افتادید دست انگلیسی
عنی با حفظ کرد، ی توانیبینیم که این تفکر، در این نظام تفکر حاکم است که نظام را در این مسیر ممی

 طلبی.توسعه



ها در نشود که ایصدور ارتجاع، با دقت بنگریم، این دیده می حال اگر به این دو خصوصیت، یعنی سرکوب و
هستند. خیلی چیزها ممکن است در رژیم عوض شود ولی این دو خصوصیت اصلی یعنی  ییرناپذیراین رژیم تغ

این  گوییمیهمین دلیل است که ما م. بهییرناپذیرندستیزی( و صدور ارتجاع، تغسرکوب با مشتقات آن )مثل زن
 .داردیستحاله و رفرم برنمرژیم ا

 

 پذیر نیستاین رژیم استحاله

ی شهحالت دیگر درآمدن. مثاًل وقتی الشدن، از یک حالت به حالیبهحالیمعنی استحاله چیست؟ استحاله یعنی 
لحاظ ی سگ به نمک است و برای همین هم بهسگی که در نمکزار به نمک تبدیل شده باشد، این استحاله

 طور، وقتی شراب به سرکهشود چون دیگر سگ نیست که نجس باشد. همینجس شمرده نمیشرعی دیگر ن
شود دیگر نجس نیست و خوردنش جایز است. البته، سگ و شراب این استعداد را دارند که تغییر پیدا تبدیل می

 ن خاصیت راها ایها نیست. بعضی پدیدهی پدیدهدر همه ییریابندگیکنند و استحاله بشوند اما این خاصیت تغ
روند. یشوند و از بین منابود می« شدن حالیبهحالی»ندارند؛ یعنی اگر بخواهند استحاله بشوند، اصاًل در جریان 

است.  «رفرم»اند. اصطالح کالسیک این تغییر حالت، کلمه استحاله را برای این رژیم، مجاهدین درست کرده
وقت اساسی مشروطه که آنیک رژیم مشروطه سلطنتی بود با قانونمثاًل رژیم شاه، بعد از جنگ جهانی دوم، 

تواند از درون آن بیرون بیاید. ولی بعد از سال خاطر همین هم بود که دولت مصدق میهنوز رفرم پذیر بود. به
ای رکاری هم در برابر آن دیگر تمام شد. بپذیر نبود و لذا دوران مبارزات رفرمیستی و سیاسیدیگر رفرم ۹۳۳۱

 و متکی به آمریکا شد. پایهیکدیگر  ۹۳۳۱که دیکتاتوری شاه در سال آن

اش را تغییر داد، راه تغییر در استحاله شدن این رژیم هم در صورتی امکان دارد که بشود خصوصیات اصلی
، مثاًل وزیر کشاورزی یا بهداری شودیفرعی رژیم عوض م هاییتخصوصیت اصلی آن مسدود نباشد. خصوص

ها مهم نیست و بیش از تغییرات عادی کند، اما اینجا می، حتی وزیر اطالعاتش را جابهشودین عوض مآ
و دیگر  ی سرکوب تغییر کندحکومتی نیست. مهم آن است که خصوصیات اصلی تغییر کند. مثاًل، در زمینه

ر باید بکند؟ کاهغییر کند چسرکوب ت یهزمین سرکوبگر نباشد؛ اما باید پرسید که این رژیم اگر بخواهد در
 کند.تواند و این را قبول نمیبینیم که نمیجواب روشن است، باید به انتخابات آزاد تن بدهد؛ اما می

طرف گوییم بیا، شورای نگهبان را بردار و یک انتخابات آزاد بگذار. سازمان ملل یا مقام بیما به رژیم می 
حل راه . گرچه اینکنیمیدر انتخابات شرکت م آییمیو م کنیمیمدیگری هم بیاید حکمیت کند. ما قبول 

اشد، ما طرف روی آن بحل دموکراتیکی را که تضمین داشته باشد و نظارت بیانقالبی نیست، ولی چنین راه
شدن. راه رفرم در هر نظامی هم همین است؛ اما برای رژیم . چنین کاری برای رژیم یعنی استحالهپذیریمیم

 شدن است.فقیه این راه بسته است و به معنی سرنگونتوالی



م اجرا های دموکراتیک در همان رژیرفرم یعنی تغییر بدون سرنگونی رژیم. رژیم هیکلش حفظ بشود ولی رفرم
بشود. مثل رژیم شاه که با قانون اساسی مشروطه، ظرفیت یک نوع دموکراسی بورژوائی و یک نوع دموکراسی 

 در رژیم خمینی ظرفیت یک انتخابات آزاد وجود ندارد. ملی را داشت. ولی

اش صدور ارتجاع است، با توقف همین کارکرد راه دیگر استحاله برای این رژیم که یک خصوصیت اصلی
اش هم در رابطه با عراق است. اگر به سمت صلح با عراق بیاید، راه استحاله هموار ترین نمونهاست. برجسته

گوییم که میشود. پس اینبه سرنگونی، هرگز به این صلح نزدیک نمی بردیتحاله او راه مشود؛ اما چون اسمی
ا تمام تواند از این دو خصوصیتش کوتاه بیاید. بخاطر این است که نمیپذیر نیست، بهپذیر و رفرمرژیم استحاله

شود. هیچ رد و پاشیده میداکه یک شکاف بردارد، تمامش شکاف برمی، چون همینداردیقوا آن را نگاه م
 به صلح تن بدهد. تواندیکه نمبپذیرد، چنان تواندیانتخابات آزادی را نم

مدت خیلی چیزها در رژیم تغییر سال گذشته نگاه بکنید، خواهید دید که این ۱۱وقتی سیر تحوالت رژیم را در 
م اصلی همیشه ثابت بودند و تحوالت رژی هایآمدند و رفتند، ولی آن پایه هایلیکرد، خیلی باال پایین شد، خ

 کردن پای این دو امر اصلی بود.تنها در جهت محکم

، روی نیروهای انقالبی فشار کندی، در داخل بازرگان را حذف مکندیگیری را تولید مبحران گروگان
کند؛ اما در نماید و سرکوب مجاهدین را شروع میصدر را حذف می، بنیآوردیوجود مآورد، جنگ بهمی

دهد. هر وقت که زیر ضرب و فشار است، زیر ضرب مردم، زیر ضرب تحوالت، این دو پایه را تغییر نمی یهمه
آید. سیزده کوتاه نمی وجههیچبه یهدهد اما روی این دوپاالمللی، تغییر تاکتیک میمجاهدین، زیر فشارهای بین

این ایده دست برنداشته را از دست نداده که فرصتی وقت از بس گذشته اما رژیم خمینی هیچسال از آتش
برقرار بکند. برای رژیم، این همواره یک ایده راهنما است و « حکومت اسالمی»وپا کند تا در عراق یک دست

ابل گویند برویم در مقمی یاها که یک عدهباران توسط آمریکاییکند. حتی بعد از موشکاز این تخطی نمی
علیه  مکنییخفه شوید. این مرز سرخ است. با آمریکا وحدت م گویدیها موحدت کنیم، به آنآمریکا با عراق 

. کندکنیم. چون با عراق علیه آمریکا وحدت کردن صدور ارتجاع را خراب میعراق، ولی با عراق وحدت نمی
 چون شاخص صدور ارتجاع عراق است.

 
 
 
 
 
 



 

 فصل پنجم

 هسال گذشت ۲۲سیر تحوالت سرکوب در 

 پایگیایگی به سمت یکپانحصارطلبی و حرکت از چند 

 سرکوب یبزرگ شدن دایره گسترده با مجاهدین و یمقابله 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
موزیک متن این رژیم بوده است.  اصطالحبهسال گذشته، رویاروئی رژیم آخوندی با مجاهدین،  ۱۱در مدت 

خاطر ولش با واردکردن چماق داران به صحنه آغاز شد. حتمًا بهرژیم با مجاهدین از همان روزهای ا یریدرگ
کمتر از یک ماه پس از انقالب ایران، چماق داران رژیم به دفاتر مجاهدین در  یعنی ۱۲که در اسفند  آوریدیم

 ...به دفاتر ما در قم و اصفهان حمله کردند و ۱۱های اول سال برخی شهرهای استان خراسان حمله کردند. در ماه

 یهاصورت دستهبه بنیاد علوی دفتر مرکزی سازمان در تهران حمله شد. این حمالت ابتدا به ۱۱در اواخر مرداد 
از پیش  توانندیدار بود؛ اما بعدًا که رژیم دید چماق داران در مقابل مقاومت هواداران مجاهدین کاری نمچماق

 ببرند، پاسداران رسمی را وارد کرد.

وچند یا شصت مجاهد شهید شدند. در همین فاز چند هزار زندانی سیاسی ماه فاز سیاسی، پنجاه ۳در دو سال و 
اش عیار با رژیم کشیده نشده بود. در این میان تنها مجاهدین و رهبریی تمامداشتیم ولی هنوز کار ما به مقابله

انگیز، جلوی اط بسیار بسیار اعجابعیار کشیده شود و با یک انضبگذاشتند کار به درگیری تمامبودند که نمی
 .گرفتندیاین رویاروئی زودرس را م

ن . مجاهدیرفتیبه قدم، پیش مو قدم کردیماشین انحصارطلبی و سرکوب خمینی کار خودش را دنبال م
دست  به قدم ازتر کنند تا رژیم مشروعیت سیاسی آن زمان خود را قدمتالش کردند این پروسه را هرچه طوالنی

دهد. در جریان همین جنگ فشرده سیاسی، طی دو سال و چهار ماه، مجاهدین از صورت یک جنبش سیاسی ب
سراسری تبدیل شدند.  ییافتهها آزاد شده بودند، به یک جنبش سازمانمحدود که در آخر زمان شاه از زندان

از  یشب ۶۱جاهدین در سال کنند که مها ازجمله سعید حجاریان، امروز اعتراف میکه خود رژیمینحویبه
ای هنر مجاهدین در ابتد ینترمیلیشیا داشتند. به اعتراف بسیاری از دوستان و دشمنان، بزرگ پانصد هزار

 حاکمیت آخوندها به تعویق انداختن رویاروئی نظامی و قهرآمیز با دشمن بود.

 

 پایگیانحصارطلبی و حرکت از چندپایگی به سمت یک

شده رژیم تر کردن هر چه بیشتر دایره حکومتی، روال شناختهپایگی و تنگسمت یک حرکت از چندپایگی به
که در فصل اول دیدیم، خمینی زمانی که در پاریس نشسته بود، برای اطمینان خاطر چناناز روز اول بود. هم

ابینه تشکیل ک ئی مصالح دیگر، به نهضت آزادی نزدیک شد و بازرگان را مأمورها و پارهدادن به آمریکائی
گیری، خودش را از شر بازرگان و نهضت آزادی گروگان یبا به راه انداختن معرکه یچکرد؛ اما در اولین سرپ

 خالص کرد.

جائی که خمینی با رقیب جدی مثل مجاهدین و شخص در قدم بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از آن
جمهور غیر آخوند داشته باشد که بتواند با محبوبیت مسعود رجوی مواجه بود، درصدد برآمد یک رئیس



 حالصدر روی آورد و به ریاست جمهوری او رضایت داد. بااینهمین خاطر به بنیمجاهدین هماوردی کند و به
وقتی خمینی دید که کاندیداتوری مسعود رجوی با استقبال گسترده مواجه شده است و ممکن است در 

 در انتخابات شرکت کند. تواندیصدر هم خارج شود، فتوا داد که مسعود نمیانتخابات، دور از دست بن

صدر شروع به رشد کردن کرد. مجاهدین نیز در صدر از همان ابتدا تضادهای خمینی با بنیپس از انتخاب بنی
رخاستند تا بصدر انداختن رویاروئی با رژیم، به حمایت از بنی یرراستای همان سیاستی که عبارت بود از به تأخ

تا  کردندیالمقدور کار با رژیم به آنتاگونیسم نکشد. در ضمن با این حمایت تالش ماو را تقویت کنند تا حتی
 صدر را به سمت ایستادگی در مقابل ارتجاع و سرکوب هل بدهند.جا که ممکن است بنیآن

، کنندیاهدین از این شکاف استفاده مکه مج دانستیم خوبیبهاما خمینی که قادر به تحمل این شکاف نبود و 
پارچه شدن رژیم، راه برای صدر و یکصدر گرفت. درواقع با حذف بنیتصمیم قاطع خود را به حذف بنی

 .شدیوقمع مجاهدین هم هموار مسرکوب و قلع
جاع سعی کرد عرصه را بر مجاهدین تنگ کند. داستان ارت هاینهزم یماه، رژیم در همه ۳سال و  ۱در طول 

شده و  های ضدانقالبها ستاد گروهدانشگاه گفتیها را همه به یاد دارند. خمینی مفرهنگی و تعطیلی دانشگاه
ط اجازه ناپذیر بود و فقهای درس تبیین جهان مسعود رجوی برای شخص خمینی تحملباید تعطیل شود. کالس

 عطیل کشاند.ها را به تجلسه تشکیل شود و بعد دانشگاه ۹۶ها داد که کالس

 

 مقابله گسترده با مجاهدین و بزرگ شدن دایره سرکوب

های گسترده را شروع کرد و در صدر از ریاست جمهوری، رژیم اعدامو پس از حذف بنی ۶۱خرداد سال  ۳۱از 
، یعنی بعد از شکست رژیم در جنگ ایران و عراق ۶۲. در تابستان سال کردیبرخی روزها صدها نفر را اعدام م

عام وجود بیاورد، بازهم رژیم با باال بردن جو سرکوب و قتلتوانست برایش بهبحرانی که این شکست میو 
هزار  ۳۱عام بس را با قتلکند؛ یعنی شکستش در جنگ و زهر آتشزندانیان سیاسی، خأل آن بحران را پر می

ده بود، شهای حکومتش را که لرزانعام برای آن بود که بتواند پایهکند. این قتلزندانی سیاسی، جبران می
 نجات بدهد.

ئی آن سرکوب شدید و رآ، یک تغییر اساسی توانست کا۶۲تا تابستان سال  ۶۱خرداد سال  ۳۱ی البته در فاصله
بود؟ در طرف مقابل، یعنی در جنبش مقاومت، ارتش گسترده را برای خمینی کم کند. این تغییر چه

 وقمع جنبش تنزل بدهد.ئی سرکوب را در قلعآتوانست کاریبخش تشکیل شده بود که مآزادی

بخش بالغ نشده بود و در چارچوب میلیشیائی در درون شهرها مقاومت هنوز به یک ارتش آزادی ۶۱در سال 
-شد، جنبش را حضور داشت، یعنی در خاک تحت حاکمیت دشمن. سرکوب رژیم که مرتب شدیدتر می

جائی که به وضعیت از این بابت و تا آن ۶۲کرد، ولی در سال ضعیف میطورجدی تبه -حداقل در تاکتیک



 گردد، اساسًا فرق کرده بود.جنبش برمی

 طور که بعدًا خواهیم دید در اینکند. البته همانچنان ادامه پیدا میریل این سرکوب بعد از مرگ خمینی نیز هم
 ریچنان مرز سرخ رژیم بوده و نفوذناپذاهدین، هم، اما سرکوب مجکندیدوران تضادهای درونی رژیم سرباز م

های ماند. روح سرکوب که همواره در تمامی تاروپود این رژیم هست، بیشتر از هر وقت در همین سالبرقرار می
همه علیه همدیگر ها آناخیر حاکم بود، در همان شرایطی که سر تضادهای رژیم باز شده و خود رژیمی

 ریزند.های همدیگر را روی میز میپروندهگویند و می یراهبدوب

که تضادها به بیرون رژیم راه باز نکنند. این چیزی بود که ی این تضادها یک مرز مشخص داشته و آن اینهمه
همین خاطر، از روز اولی به« مرز خودی و غیرخودی»گوید: خواهد آن را بیان کند، میای میحاال وقتی خامنه

کنند. کسی تخطی کرده و اعتراضی به سرکوب مجاهدین کرد بالفاصله خاموشش میکه خاتمی آمد، اگر 
عام دفاع مضمون نوشته بود که خاتمی از این قتل با همینئی مقاله ۶۲عام سال آریا راجع به قتل یروزنامه

 ی مربوطه را بستند.دستور خاتمی بالفاصله روزنامهاست، به کردهیم

رز داشتن این مکه خود خاتمی هم در نگهزدیک شده، دستگیرش کردند کما ایناگر هرکسی به این مرز ن 
خواست این مرز را در مجاهدین ببندد اما ابعاد نیاز به سرکوب کاماًل سهیم و جدی است. بگذریم که رژیم می

 ر وسوی این مرز روانه کنند، یعنی دستگیآزادی را هم به آنچنان بوده که مجبور شدند حتی نهضتآن
، ی مدنیحکومت قانون و جامعه اصطالحبهاین شعارهای  یبا همهاین تضادها و  یبا همهسرکوب کند؛ یعنی 

شود دیگر تحمل نمی اآلنقدر ظرفیت نمانده است. نهضت آزادی که زمان خمینی حضور داشته برای رژیم این
مشخص بوده و کسی هم این مرز را و عنوان جنبش براندازمی گیرد. برای رژیم مرز سرخ مجاهدین از اول 

 پشت سر نگذاشته است.

مجاز رژیم قرار  یهامنتظری جانشین خمینی بود ولی حاال پشت مرز است، یعنی عماًل در خارج از محدوده
اش، هیچ قدمی در راستای گرایانهی شعر و شعارهای قانونرغم همهقدر که خود خاتمی بهگرفته است. آن

حمد هائی علیه خمینی و اکه منتظری در همین ایام اخیر حرفدارد. حتی وقتیاو برنمی برداشتن حبس خانگی
ی در ی منتظرعلیه او جواب و ردیه بدهد. پرونده« بنیاد نشر آثار امام»دهد که زند، خاتمی دستور میخمینی می

شورای عالی امنیت  نویسند: این پرونده دستهای خودشان میدست کیست؟ خود فعاالن رژیم در روزنامه
حصر »توانند و نمی خواهندیرژیم به ریاست خاتمی است؛ یعنی همین شورای امنیت و همین خاتمی، نم

ظام ها این است که در نی این بحث. نتیجهداردیصورت، سرکوب ترک برم ینرا بردارند. چراکه در ا« منتظری
ن تمامیت مجاهدین قرار دارند اما به این معنی نیست فقیه، سرکوب یک تمامیت است. البته در کانون ایوالیت

 که این رژیم قادر باشد به دیگران آزادی بدهد که در چارچوب این رژیم حقی و سهمی داشته باشند.

ه تر شده و دایررژیم تنگ« خودی»شده است. دایره نیروهای  تریعهر چه زمان گذشته است دایره سرکوب وس



شده است. نهضت آزادی و منتظری دو نمونه این تنگ شدن دایره نیروهای  تریعوس« غیرخودی»نیروهای 
 که این رژیم تا چه اندازه از استحاله فاصله دارد. دهدینشان م خوبیبهخودی است و این 

متر ی فقیه، در دوران بعد از خمینی بیشتر شده که کدیگر ویژگی سرکوب، یعنی همان حاکمیت مطلقهعبارتبه
شد، منتظری هم در زمان رفسنجانی تحت محاصره نبود. . در زمان خمینی، نهضت آزادی تحمل مینشده است

کشور،  گویند باز شدن فضای سیاسیبه آن می اشتباهبهکه برخی در غرب  بینیمیچه که در وضعیت جدید مآن
جا که به اال تا آن خط رسیدن رژیم و ضعف و تشتت درونی آن و نه کم شدن سرکوب؛ وچیزی نیست جز به ته

گردد، هنوز به قوت خود باقی هستند. آیا ممکن است یک مجاهد را بگیرند و اعدام های سرکوب برمیشاخص
طور که برادر گفته بود: آقا ما هیچ، لطفًا شما بیائید، نه به مجاهدین، بلکه نکنند؟ آیا ممکن است...؟ همان

 .یاورداش را درببگذارید این نهضت آزادی روزنامه
رق چه فبا شاخص آزادی احزاب، با شاخص آزادی مطبوعات، سرکوب بیشتر شده که کمتر نشده است. آن

بخش و مقاومت، ارتش آزادی شدن یرناپذشدن یا ضربه یکرده یکی ضعف و تشتت رژیم است و یکی هم قو
 مجاهدین.

ی قومی هم چیزی عوض نشده و هم هاهای مذهبی و اقلیتدر ابتدا اشاره کردیم که حتی در سرکوب اقلیت
طور سرکوب و تبعیض علیه زنان در این دوره چنان تا امروز ادامه دارد، بیشتر شده که کمتر نشده است. همین

 شویم که طی این مدت یادآورازاین اشاره کردیم، بازهم جا دارد محض تأکید دوباره تر شده است. پیشمحکم
خصوص سرکوب اجتماعی، حالت کوب اجتماعی و سرکوب سیاسی، بهها، اعم از سرسال، این سرکوب ۱۱

قانون به خودش گرفته. فرقی که با روز اول کرده همین است. روز اول یک حکومتی بود که مشروعیتش را از 
 اند.ها، وارد قانون رژیم شدهی این کارها و این سرکوبگرفت، اآلن همهیک انقالب می
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 آفرینی با عراقبحران

که رویاروئی مجاهدین با تاریخچه این رژیم همانا تاریخچه تحوالت سرکوب و صدور ارتجاع است. کما این
 و« آزادی»ها شعار همین خاطر بود که شعار ما طی این سالاین رژیم نیز حول همین دو موضوع بوده است و به

 ب و جنگ که رژیم آخوندی سرلوحه کار خود قرار داده است.بود. در مقابل سرکو« صلح»

( طبق یک سیاست ۹۳۱۱-۹۳۱۲گردد، خمینی از ابتدای روی کار آمدن )جا که به صدور ارتجاع برمیتا آن
نامید، به خارج مرزهای ایران بود و عراق ، دنبال صدور چیزی که انقالب اسالمی میشدهیفمشخص و تعر

 کاندیدا برای این سیاست خمینی بود؛ زیرا ینترئی که داشت، بهترین و مناسبدلیل شرایط ویژهبه

 ائمه شیعه در عراق است. یهااواًل: حرم

 دهند.عراق را شیعیان تشکیل می یتجمع %۶۱: یًاثان

 ثالثًا: وجود مرزهای طوالنی بین ایران و عراق.

 مت طوالنی در این کشور.خاطر اقاچهارم: آشنائی خمینی و کسانش با مسائل عراق به

 یروزهای نخست انقالب ضدسلطنت یعنی ۱۲های رژیم مانند کیهان و اطالعات در بهمن و اسفند اگر به روزنامه
در کانون توجه رژیم نوپای آخوندی قرار « انقالب اسالمی عراق»نگاه کنیم، خواهیم دید که از همان ابتدا 

جهت استقرار حکومت اسالمی، در « انقالب اسالمی عراق»وم داشته است. ازجمله صحبت از رزمندگان موه
 .خوردیها به چشم ماین روزنامه

عنوان سفیر در عراق تعیین کرد. دعائی در تمام مدتی که خمینی در خمینی از همان ابتدا آخوند دعائی را به
 ن بود که با توجه بهعراق بود. هدف خمینی از نصب دعائی ایعراق بود همراه و رابط اصلی وی با دولت

 های صدور انقالب به عراق را فراهمها و ارتباطاتی که با آخوندها و مخالفان عراقی داشت، بتواند زمینهآشنائی
 کند.

ها این شروع شد. علت اصلی این دخالت ۱۱های رژیم در عراق، از سال و دخالت هایریهای مرزی، درگبحران
 ۱۱جانبه را عراق در سال دانست. هرچند حمله بزرگ و همهدعی عراق میبود که خمینی خود را متولی و م

آغاز کرد، اما علت اصلی شروع جنگ بین ایران و عراق، مطامعی بود که خمینی نسبت به عراق داشت و 
 .آوردیتحریکاتی بود که در همین رابطه در مرزها و در داخل عراق به عمل م

 

 گیریسیاست رژیم در گروگان

مهم دیگر اشاره کنیم، یعنی اشغال سفارت  یکه به جنگ بپردازیم، الزم است به یک مسألهقبل از ایناما 
غال یک اش« امامیروخطدانشجویان پ»های آمریکائی توسط جریان موسوم به گیری دیپلماتآمریکا و گروگان

اقدام  های رژیم از اینه هدفسفارت خارجی، کاری غیرمعمول بود که در مناسبات دیپلماتیک سابقه نداشت. ب



و  ها خالص شودخواست، از شر لیبرالرژیم به این وسیله می کالمیک. در یماهای قبلی اشاره کردهدر بخش
سرکوب نیروهای مخالف را فراهم کند و با دجالگری تمام با شعارهای ضد امپریالیستی بر مسائل و  هایینهزم

 رفراندوم قانون اساسی را از سر بگذراند.مشکالت داخلی خود سرپوش بگذارد و 

، کمتر ۱۱آبان  ۹۱قربانی آن دولت بازرگان بود که در  ینگیری پناه دادن آمریکا به شاه بود. اولبهانه گروگان
 گیری، استعفا داد.ساعت بعد از گروگان ۳۱از 

ری در گیید. در زمان گروگانهای آمریکائی در تهران بیش از یک سال و سه ماه به درازا کشی گروگانمسأله
ها )کارتر( سرکار بودند. کارتر تالش زیادی کرد تا بتواند قبل از خاتمه دوره آمریکا، دموکرات

عنوان یک ها را آزاد کند تا از آن بهدر آمریکا، گروگان ۹۳۱۱جمهوری خود، یعنی قبل از انتخابات ریاست
را که به وجهه دولتش در داخل آمریکا وارد شده بود تا  یئضربهبرگ برنده در انتخابات استفاده کند و 

دانست و لذا برای جلوگیری از روی حدودی جبران کند و به پیروزی برسد. رژیم هم این موضوع را خوب می
آزاد نکرد تا هنگام به قدرت رسیدن دولت  یادشدهنتخابات ا از ها را تا بعدکار آمدن مجدد کارتر، گروگان

)یک ماه قبل از انتخابات آمریکا( نمایندگان خمینی به  ۹۱۱۱ن کند. معروف است که در اکتبر جدید آزادشا
جمهوری که بعد سرپرستی آخوند کروبی با نمایندگان ریگان )کاندیدای جمهوری خواهان برای ریاست

ه وافق کردند کها تجمهور آمریکا شد( در اسپانیا مالقات کردند. در این مالقات آنمدت هشت سال رئیسبه
یگان ها برگی باشد در دست روسیله، موضوع گروگاننتخابات آمریکا آزاد بشوند تا بدینا از ها بعدگروگان

 طور هم شد.علیه کارتر و در مبارزات انتخابات آمریکا مورداستفاده قرار بگیرد که همین

کارآمدن اقدام کمک بزرگی بود به روی گیری در داخل ایران، اینعالوه بر کارکردهای گروگان ترتیباینبه
های امپریالیستی در آمریکا. حتی پس از پیروزی ریگان در انتخابات، طی ترین و هارترین بخشدست راستی

تناع ها امجمهوری را تحویل ریگان نداده بود، رژیم از آزاد کردن گروگانمدتی که کارتر هنوز پست ریاست
جمهوری را در که ریگان رسمًا ریاست، یعنی چند ساعت بعدازاین۹۱۱۹ یهژانوورزید و درست بعدازظهر بیستم 

ها در هواپیما بودند و کارتر ژانویه، گروگان ۹۱یا  ۹۱که از روز طوریها آزاد شدند. بهدست گرفت، گروگان
این امر ی خودش آزاد شوند تا ش باشد، در دورهاجمهوریها، ولو در روز آخر ریاستتالش داشت که آن

قی که با دلیل توافجمهوری وی ثبت بشود، لیکن رژیم بهعنوان یک حیثیت و اعتبار، در تاریخچه ریاستبه
ها را درست چند ساعت بعد از مراسم سوگند ریگان آزاد کرد و ریگان کرده بود، مانع این امر شد و گروگان

 ان تلقی شد.جمهوری ریگآورد ریاستصورت اولین دستها بهآزادی گروگان

و قبل از  ۹۱۱۹ یهژانو ۱۱در خاطرات برخی از کارمندان کاخ سفید چنین نوشت شده است: قبل از ظهر روز 
ظهر که طبق قانون اساسی آمریکا طرف بازنده کلید کاخ سفید را  ۹۱جمهور جدید در ساعت تحلیف رئیس

به دوازده، هنوز مقامات دولت کارتر در  دهد تا آخرین لحظات و حتی تا پنج دقیقهبرنده تحویل می طرفبه



ای خود و با های خاورمیانهها مستمرًا با سرپلها را آزاد کند. آنتالش بودند تا شاید بتوانند گروگان
 ۹۱جا بروند، در تماس بودند ولی کارمندان کاخ سفید در ساعت ها اول به آنفرانکفورت که قرار بود گروگان

 خالی ترک کنند.خ را دستظهر مجبور شدند این کا

ها در الجزایر انجام داد و طی مذاکراتی که رژیم با آمریکائی ۹۱۱۹ها در ابتدای سال ماجرای گروگان هرحالبه
عنوان قرارداد الجزیره معروف است( رژیم امتیازات زیادی به ی این مذاکرات )که بهفیصله پیدا کرد. درنتیجه

ه ، خیلی روشن بود کیننظر کرد؛ بنابرادعاوی مالی خود علیه آمریکا صرف جمله از بسیاریآمریکا داد من
ها و اغراض مشخص سیاسی در داخل بود. در آن موقع حتی شعار گیری مطلقًا برای هدفسیاست گروگان

 عنوان یکقرارداد الجزایر را به هایلیهمین خاطر، خهای ایران برای رژیم جدی نبود. بهآزاد کردن سرمایه
 شناسند که به منافع ملی ایران لطمات زیادی زد. قرارداد استعماری می

گیری اهرمی بود در خدمت تحکیم موقعیت رژیم آخوندی و علیه منافع ملی مردم ایران کالم، گروگاندر یک
 نها تمام شدترین دالیل آزاد کردن گروگانو بر ضد نیروهای انقالبی و رقبای داخلی رژیم. یکی از مهم

تری ها استفاده کند. یک بحران بسیار بزرگتوانست از آنها بود زیرا رژیم بیشتر از این نمیمصرف آنتاریخ
 شروع شده بود که جنگ ایران و عراق باشد.

 

 جنگ ایران و عراق

چنان که مالحظه خمینی از ابتدا در مورد جنگ ایران و عراق گفت: جنگ یک مائده آسمانی است. هم 
ها و رغم ضعفکند. خمینی بهاز ابتدای حاکمیت خمینی، این رژیم بحران پشت بحران تولید میشود می

ای نداشت و سپاه هم هنوز قدرتی نبود(، لحاظ نظامی ارتش قدرتمند و آمادهمشکالت نظامی که داشت )به
مدت هشت سال ژیم بهاز جنگ ایران و عراق استقبال کرد؛ زیرا جنگ ایران و عراق اهرمی بود که ر غایتبه

 های خود از آن استفاده کرد.های داخلی و تحکیم پایهبرای سرپوش گذاشتن بر بحران

های زیادی از خاک ایران، ازجمله برخی شهرهای کردستان و ( بخش۹۳۶۹در دو سال اول جنگ )تا خرداد 
تا  ۱۱ز ابتدای جنگ )از شهریور ماه ا ۱۹کرمانشاه و خوزستان و ایالم مانند خرمشهر را عراق تصرف کرد. طی 

تدریج پس گرفت. در خرداد شده در دست عراق را بهتصرف هایین( رژیم با بسیج جنگی، زم۹۳۶۹خرداد 
جنگ در  ۹۳۶۹ترین شهر ایرانی در تصرفش بود، بیرون رفت. در خرداد عراق از خرمشهر که بزرگ ۹۳۶۹

 طور اساسی در اشغال عراق نبود.داخل خاک ایران تمام شد و اراضی ایران دیگر به

 

 شعار قدس از طریق کربال

صلح؟ کنفرانس اسالمی و  یا در این زمان بود که رژیم خمینی بر سر یک دوراهی قرار گرفت: ادامه جنگ و



کشورهای بزرگ عضو کنفرانس تالش زیادی کردند تا رژیم را به صلح تشویق کنند. سران کنفرانس اسالمی 
المللی برای میانجیگری به تهران آمدند، حتی حاضر شدند که پول زیادی هم به های بینتو بسیاری از شخصی

های اول جنگ خواهان که دولت عراق از همان ماهرژیم بدهند ولی رژیم خمینی زیر بار صلح نرفت. درحالی
لح توانست یک صکرد. صلح برای رژیم در آن شرایط میبس و صلح شده بود و این را مستمرًا اعالم میآتش

 ی فرعی بوده ما باید رژیماراضی خودمان یک مسأله یپیروزمند باشد اما رژیم جنگ را ادامه داد و گفت مسأله
صهیونیستی حاکم بر عراق را سرنگون کنیم و یک دولت اسالمی در عراق برپا کنیم و باید -نامشروع بعثی

 و قدس شریف را از دست اسرائیل آزاد کنیم! المقدسنجف و کربال را بگیریم تا از این طریق بیت

« آزادی قدس از طریق کربال» یدجالگرانه رژیم آخوندی با شعار ارتجاعی و ۶۹از نیمه اول سال  ترتیباینبه
مدت شش سال دیگر ادامه داد. این شعار دجالگرانه، بر ضد مصالح و منافع مردم ایران و حتی جنگ را به

کردن سازمان منظور بیرون( اسرائیل به۹۳۶۹سال آبان با )برابر ۹۱۱۱عد، در نوامبر سال فلسطین بود. چند ماه ب
های وسیعی از آن را اشغال کرد. )قبل از کشور حمله کرد و بخش ینبخش فلسطین از خاک لبنان، به اآزادی

 دی داشت، لذا پایگاهبخش فلسطین را از اردن بیرون کرده بودند و سوریه هم وضع نامساعاین سازمان آزادی
بخش ستاد فرماندهی خود را از بیروت ی نیروهای فلسطینی در لبنان بود(. در اثر این حمله، سازمان آزادیعمده

های عرب و بسیاری از کشورهای عربی درصدد اعراب، توده یبه تونس منتقل کرد و در چنین فضائی که همه
ما گول بخورید مبادا ش»ًا با دجالیت تمام سخنرانی کرد و گفت: ها و لبنان بودند، خمینی رسمکمک به فلسطینی

س از ها شعارهای انحرافی است، خیر آزادی قدجای کربال به فکر بیروت باشید، به فکر لبنان باشید، اینو به
 «گذرد.طریق کربال می

را  هستی، زندانیان ما ئیلگوئی و ضداسراوقت مجاهدین اطالعیه داده و به رژیم گفتند: اگر راست میاما همان
ها در بیروت بشتابند؛ اما رژیم که حواسش جمع بود، به این درخواست جوابی آزاد کن تا به کمک فلسطینی

ترین دشمن صلح و آزادی در منطقه بوده و با دشمن اصلی نداد؛ زیرا که ارتجاع حاکم در ایران جدی
 ها، یعنی با اسرائیل متحد بود.فلسطینی

 -ارت هزار میلیارد دالر خس یاضافهبهمیلیون کشته با دو میلیون زخمی عار، در جنگ ایران و عراق یکبا این ش
های حلیل)این در ت« صلح دفن اسالم است»گفت: که گذاشت. خمینی می یبرای ایران برجا -قول رفسنجانیبه

که  دانستمی خوبیبهزیرا رژیم  داخلی رژیم هم بود(. مقصود از دفن اسالم شکست و نابود شدن رژیم بود؛
بسیار  ی انقالب و با پتانسیلاگر صلح کند و حربه جنگ را کنار بگذارد، نخواهد توانست با نیروهای آزادشده

 ها، مواجه باشد و به حکومتش ادامه دهد.جوشان آن

ف رژیم طی این های مختلهائی در جنگ داشت. هدف حملهساله پیشروی، همه۶۱تا  ۶۹های رژیم طی سال 
خصوص بصره در جنوب( و همچنین تصرف مناطق استراتژیک در ها تصرف شهرهای اصلی عراق بود )بهسال



نوار مرزی ایران و عراق را مدنظر داشت. بصره، دومین شهر بزرگ عراق، فاصله کمی با مرز ایران دارد و 
آمد. ز عراق عماًل به تصرف رژیم درمیکرد، بخش وسیعی امردمش اساسًا شیعه هستند. اگر بصره سقوط می

هائی هم به دست آورده بود. مستمرًا شهر و مناطق موفقیت ساله حمالتی در منطقه بصره داشت ورژیم همه
ترین نقطه استان بصره( را جزیره فاو )در جنوبیشبه ۹۳۶۳ماه سال کرد. در بهمنمسکونی بصره را توپ باران می

 تصرف کرد.

 

 رژیم آخوندی یافروزانهدر شکست سیاست جنگنقش مقاومت 

های ایران دیگر جنگ هیچ مشروعیتی نداشت و مقاومت ایران هم از آن تاریخ پس از خروج عراق از سرزمین
ز نایب . در راستای همین سیاست طارق عزیکردیبر ضرورت استقرار صلح بین ایران و عراق تأکید م یًابه بعد قو

( در پاریس در مقر مسؤول شورای ملی مقاومت با وی دیدار ۹۳۶۹ماه )دی ۹۱۱۳یه وزیر عراق در ژانونخست
کرد و طرفین یک بیانیه صلح امضا کردند. چند ماه بعد شورای ملی مقاومت یک طرح صلح به تصویب رساند 

بسیج  ی وتدریج ماشین جنگها بهحرکت یندر داخل و خارج ایران به عمل آمد. ا یاکه از آن استقبال گسترده
، نفرت از ۹۳۶۱؛ اما با استقرار رهبر مقاومت در خاک عراق در خرداد کردیجنگی رژیم را با مشکل مواجه م

ساله ماشین جنگی رژیم کند شد. همه ۹۳۶۱جهت نبود که از سال جنگ بازهم ابعاد بیشتری به خود گرفت. بی
ترین تالش جنگی خود برای فتح بصره مهم یمرژ ۶۱رژیم در زمستان حمالت پیروزمند نظامی داشت. در سال 

به  سختیبههای موسوم به کربالی چهار و پنج، به فاصله یک هفته از یکدیگر انجام داد که هر دو را طی حمله
ها شهر فاو در اثر یکی از این حمله ۹۳۶۳شکست انجامید و هزاران هزار کشته بر جای گذاشت. رژیم در سال 

 عراق را تصرف کرد.

کست در کربالی چهار و پنج، شروع افول ماشین جنگی رژیم در جنگ ایران و عراق بود. این شکست در ش
شخص خمینی اعالم کرده بود که امسال سال تعیین سرنوشت عراق است و گفته  ۹۳۶۱ یدبود که در ع یحال

سرنگون کردن شود. صحبت از بود که امسال دولت عراق سرنگون و حکومت اسالمی در عراق برقرار می
، صحنه درست ۹۳۶۱عراق در شرایطی بود که رژیم تازه فاو را گرفته و سرمست پیروزی بود، اما در آخر سال 

 یو ابتدا ۹۳۶۱برعکس شد و رژیم شکست سنگینی را تحمل کرد و تلفات بسیار زیادی داد. در آخر سال 
ه بود، گذاشت« عام الحسم» هایقول عراقا به، یعنی همان سالی که خمینی اسم آن را سال تعیین سرنوشت ی۹۳۶۶

رود؛ یعنی در وزیر دفاع وقت عراق اعالم کرد: در پایان سال سرنوشت، رژیم ایران روی شکمش راه می
 وضعیت خیلی بدی قرار دارد.

 طور خالصه بدین ترتیب بود:روند نظامی جنگ از آغاز، به



امی رژیم خراب بود، چند ماه بعد خودش را وضع نظ ۹۳۱۱های شروع جنگ در سال از اولین ماه -
 وجور کرد و تهاجم متقابل را شروع نمود.لحاظ نظامی جمعبه

 ، رژیم همیشه طرف مهاجم جنگ بود۹۳۶۱از سال  -

 اراضی ایران از قوای عراقی تخلیه شد ولی بازهم رژیم مهاجم بود. ی، همه۹۳۶۹در سال  -

 راق داشت.های مستمری به عرژیم حمله ۹۳۶۱تا  ۹۳۶۹از  -

 های نظامی رژیم شروع شد.شکست ۹۳۶۱در سال  -

ی اعالم داشت: ماشین جنگی رژیم دچار فرسودگی جدی ئمقاومت ایران طی اطالعیه ۹۳۶۶در زمستان  -
های قبل که رژیم حمله زمستانی شده و قدرت بسیج جنگی را از دست داده است. برخالف سال

 ی بزرگی بکند.نتوانست حمله ۹۳۶۶بزرگی داشت، در سال 

 بزرگ عراق شروع شد و فاو را پس گرفت. یهاضدحمله ۹۳۶۲در فروردین  -

 نشینی شد.حلبچه )شمال عراق( رژیم خودش مجبور به عقب در -

 ها تصرف کرده بود، پس گرفت.ی را که رژیم در این سالئهادر خرداد و تیرماه هم عراق بقیه سرزمین -

 بس را سر کشیدم.د و گفت: جام زهر آتشخمینی شخصًا وارد ش ۹۳۶۲ یرماهدر ت -

را  ۱۶۲ی بس را پذیرفت و نهایتًا قطعنامهای که کاماًل شکست خورده بود، آتشخمینی درست در نقطه -
 ( تصویب کرده بود، پذیرفت.۹۳۶۶ یرماهکه شورای امنیت ملل متحد یک سال قبل )ت

 که رژیم دستش را باال کرد، تمام شد.  ۹۳۶۲، این جنگ به معنی جنگ فعال، در تیرماه ترتیباینبه

خصوص، تحوالت غیر این یک اشاره کوتاه به تحوالت جنگ بود؛ اما تحوالت دو سال آخر جنگ به
 رانیاین است که در تعادل قوای بین دو کشور ا یتقانونمندی در معادالت بین دو رژیم ایران و عراق بود. واقع

بود. اگر روی نقشه نگاه کنید، مساحت ایران چهاربرابر مساحت عراق میبایست ایران و عراق، طرف برنده می
ت الجیشی برای دفاع، موقعیبرابر جمعیت عراق دارد و ازنظر امکانات و موقعیت سوقاست و ایران جمعیتی سه

ت شیعه عراق عیدلیل جمهای اجتماعی و فرهنگی علیه عراق و به نفع ایران بود، بهایران باالتر بود. وانگهی، زمینه
استراتژیک، رژیم در این جنگ شکست  هاییی برتررغم همهو وجود مراکز مذهبی شیعیان در عراق. ولی به

 خورد.

 

 علت اصلی شکست رژیم

 هنییو ضدم یلحاظ داخلی این بود که این جنگ یک جنگ تجاوزکارانه، ضدملعامل اصلی شکست رژیم به
جنگ مخالف بود و این مخالفت هم در صحنه سیاسی و هم در صحنه  بود که اپوزیسیون اصلی رژیم با این



نظامی ماده مشخصی داشت و درنتیجه رژیم را مجبور کرد دستش را باال کند. اگر بخواهیم دقیق بگوئیم که چرا 
رژیم در جنگ شکست خورد و نتوانست به مطامعش برسد، باید تاریخچه مقاومت را هم در این مسأله )جنگ( 

های عادالنه یا ناعادالنه، ملی یا ضدملی، همیشه های بزرگ طول تاریخ، اعم از جنگکنیم. در جنگ مطالعه
های طرف پیروز کسی است که توانسته باشد جامعه و مردم را حول شعار جنگی خود بسیج کند. خمینی در سال

 .آمدیی این کار برماول جنگ از عهده
ل جنگ چنین بود: ما مخالف اشغال خاک ایران توسط عراق بودیم. مجاهدین موضعشان در قبا ۹۳۱۱در سال 

در جنگ علیه عراق و برای خارج کردن سربازان عراق از خاکمان شرکت کردیم و این را هم رسمًا اعالم 
جمهور عراق این که رهبر مقاومت به عراق آمد در اولین مالقات با رئیس ۹۳۶۱کردیم. بعدها و در سال 

ئی هم که سازمان بعدازاین اطالعیه ح کرد که: ما در سال اول جنگ با شما جنگیدیم. درموضوع را تصری
جا که مشروعیت داشت، خود ما در آن حضور ی تصریح شده بود. پس جنگ تا آنمالقات داد، بر این مسأله

، ما گفتیم که بعد از فتح خرمشهر و خروج سربازان عراقی از خاک ایران ۹۳۶۹داشته و شرکت کردیم. در سال 
ادامه جنگ دیگر موضوعیتی ندارد و بر ضرورت صلح تأکید کردیم. مجاهدین این را فقط در حرف نگفتند 

 بلکه در عمل هم در این راستا حرکت کردند.

ترین و ، بزرگ۹۳۶۱عالوه بر طرح صلح شورا و بیانیه صلح، انتقال مقر رهبر مقاومت از پاریس به عراق در سال 
دلیل رویاروئی مقاومت با این جنگ ضدملی، افروزی رژیم آخوندی بود. بهضربه به سیاست جنگترین کاری

ترین ضربه را به بسیج جنگی داد و این بزرگمشروعیت را در بین مردم را از دست می روزروزبهاین جنگ 
 کرد.رژیم وارد می

 نظامی هم به ماشین جنگی یضربهرین تبخش ملی ایران بزرگبا تشکیل ارتش آزادی ۹۳۶۶و  ۹۳۶۱در سال 
بخش و عملیات نظامی این ارتش قرار ها تشکیل ارتش آزادیهائی که در کاکل آنرژیم وارد شد. سلسله اقدام

شهر مهران )عملیات چلچراغ( شکست سختی از ارتش  یداشت، باعث شد که رژیم در عملیات آزادساز
که ماشین جنگی رژیم درهم شکست و خمینی مجبور شد جام زهر  بود ترتیباینبهبخش دریافت کند و آزادی

 بس را سر بکشد.آتش

خوزستان را تصرف کند و حتی برایش مهم نبود  ۹۳۶۲البته این برای رژیم مهم نبود که عراق مجددًا در سال 
بسیج او را  د وکرکه عراق تا کرمانشاه پیشروی نماید؛ زیرا این مسأله به تقویت ساختار نظامی خودش کمک می

تحمل نبود و مجبور شد به جنگ ضدملی پایان بدهد، کرد؛ اما چیزی که برای رژیم قابلدر جنگ تقویت می
تر از خطرناک بمراتبهبخش بود. برای رژیم، مهران در دست مجاهدین تهدید مجاهدین و ارتش آزادی

پاره هران در دست مجاهدین حاکمیت رژیم را پارهوسیله سربازان عراقی بود، زیرا متصرف کرمانشاه یا اهواز به
 ازنظر رژیم یک شعار واقعی بود.« فردا تهران-امروز مهران»کرد، شعار می



 

 بردیاگر رژیم جنگ را م

صت به رژیم فر ما کرد؛ یعنی اگر، یک دوران تاریخی فرصت حیات پیدا میشدیاگر رژیم در جنگ برنده م
ها بود، )مبارزه با ه بسیار فشرده را که کار اصلی مجاهدین در طول این سالداده بودیم و اگر این مبارز

، رژیم در تیراسبهطلبی او را گل نگرفته بودیم، نبرده بودیم و درب تنور جنگ پیشبهطلبی خمینی( جنگ
تاریخ  وتوانست برای یک دوران تاریخی عمر کند. در تاریخ ایران شد، میشد و اگر چنین میجنگ برنده می

های پیروز بیرون اند، از درون جنگمدت حکومت کردههائی که طوالنینظام ها وکشورها رژیم یهمه
 اند.آمده

در تاریخ ایران، سلسله صفویه که قریب دویست سال بر ایران حکومت کرد، اساسًا این عمر طوالنی رهین  
ن، با عباس صفوی با فتوحاتشایل صفوی و شاهجنگی اولین پادشاهان این سلسله بود. شاه اسماع هاییروزیپ

ساله ها و با بزرگ کردن حوزه تصرفاتشان، یک سلطنت دویستها، با شکست دادن ازبکشکست دادن عثمانی
که زمان گذشت و این فتوحات کمرنگ شد و آثارش را از را برای خاندان خود تضمین کردند. ولی وقتی

 سرنگون کردند. را اهدست داد، مردم یا مخالفانشان آن

. خردی بودندپرور و کمی دیگر سلطنت قاجاراست، شاهان بعد از آقا محمدخان قاجار، اساسًا حکام تننمونه
سال حکومت کرد، اساسًا روی فتوحات جنگی و تصرفات جنگی آقا محمدخان سوار  ۹۲۱-۹۶۱این سلسله که 

 سال تضمین کند. ۹۱۱ومت خاندانش را برای شده بود. آقا محمدخان با شکست دادن دشمنان خارجی حک

خشی از اش یا به بتوانست به مطامع جنگیزده اتفاق افتاده بود، خمینی میاگر این وضعیت در ایران خمینی 
گذارد حکومت ها برسد و قسمتی از خاک عراق را تصرف کند و آن چیزی را که خمینی اسمش را میآن

کومت ابد مدت برای خودش و رژیم آخوندی تبدیل کند. )ابد مدت به اسالمی، در خاک عراق هم به یک ح
معنی یک دوران تاریخی حداقل صدساله(؛ اما باکمال افتخار، مقاومت ایران بود که این سیاست را به شکست 

 کشانید.

 

 بسشرایط بعد از آتش

ذشته دانیم و در سیزده سال گیبس و پایان گرفتن جنگ به معنی تن دادن رژیم به صلح بود؟ همه ماما آیا آتش
یک بس را بپذیرد ولی هرگز به صلح نزدحال که رژیم مجبور شد آتشبس تجربه کردیم که درعینبعد از آتش

 شرایط جنگی و دست باال داشتن حالت یغلبهسال گذشته شرایط نه جنگ نه صلح البته با  ۹۳نشد. رژیم در 
 جنگی را ادامه داد.

تواند برای یک طرف صلح سفید باشد برای جانبه بین دو دشمن. حال میارداد صلح همهصلح یعنی امضای قر 



اش امضای قرارداد صلح است که صلح الزمه هرحالبهیک طرف صلح سیاه. صلح عادالنه یا غیرعادالنه ولی 
 .دهدیرژیم به آن تن نم
 شودیکه باعث مافتد؟ مگر نه اینمی چون صلح طناب دار رژیم است. مگر چه اتفاقی پذیردیرژیم صلح را نم

شود که امکانات و اش یعنی مجاهدین در عراق محدود شوند؟ مگر باعث نمیشدهخورده و شناختهدشمن قسم
هایش ش از این وضعیت نه جنگ و نه صلح دربیاید و در خدمت بقیه سیاستامنابع انرژی و اقتصادی و نیروئی

 ؟کندیقرار گیرد؟ پس چرا صلح نم
 ترینیفقیه در تضاد است. چون اصلسطائی رژیم، با ماهیت والیتوپاسخ روشن است. صلح با ماهیت قرون 

لسفه طور که قباًل گفتیم سپاه پاسداران فو همان شودیم یلخواست به آن ارتجاع صادر کند، تعطکانونی که می
و  ندشکیدر مسیر استحاله طلسم اختناق م شود ورژیم باز می یو مسیر استحاله دهدیاش را از دست موجودی

ه طور گسترده بتواند ادام. این تصور که رژیم صلح کند و سرکوب را هم بهشودیراه سرنگونی رژیم هموار م
حال نقطه اتکای اصلی رژیم است دهد عملی نیست. سپاه پاسداران که ثمره و حاصل جنگ و درعین

 دهدیست موجودی خود را از د یموضوعیت و فلسفه

قطعًا مردم و  صلح یگوئید بفرمائید صلح کنید. برندهگوئیم اگر راست میجهت نیست که ما به رژیم میبی
 مقاومت ایران است.

از جنس نه جنگ نه صلح با غلبه شرایط جنگی  کندیهایی هم که رژیم برای مسائل خودش انتخاب محلراه
موشک به مجاهدین و شهرهای  ۲۲سائل انتخاباتی خودش، وفصل ماست. آخرین اقدام رژیم که برای حل

 و ریزدیهم مداند این کار روابطش با عراق را بهکه میعراقی شلیک کرد، یک اقدام جنگی است. درحالی
ردند. گیری قوی کاش با خیلی از کشورها تأثیر منفی دارد. روسیه و فرانسه علیه این کار موضعروی رابطه

 زند.حال دست به این کار میترسند ولی بااینقدام رژیم میها از این اعرب

 

 بسافزایش صدور تروریسم پس از آتش

عد از گیری بکه ظاهرًا بازار گروگانرا توسعه داد. با این اشیستیبس، رژیم سایر اقدامات تروربعد از آتش
های چهار، پنج سال مسأله گروگانمدت به ۹۱۱۳تا سال  ۹۱۱۱تر شد. از شد ولی فعالجنگ باید کسادتر می

شروع شد ولی  ۹۱۱۱. این مسأله البته از سال شودیغربی در لبنان، یک موضوع فعال در سیاست خارجی رژیم م
ه ک کردندیکه همه فکر مهای بعد از جنگ هم چنان یک موضوع فعال بین رژیم و غرب شد درحالیسال در

 آزاد خواهند شد. زودیبهسی و آمریکائی در لبنان های فرانسوی، انگلیبعد از جنگ گروگان

 

 ماجرای رشدی



موقع این کتاب را نوشته بود؟ . آیا رشدی هماندهدیخمینی فتوای قتل سلمان رشدی را م ۹۳۶۲ماه در بهمن
ندین چ که خمینی این فتوا را بدهد، در پاکستان و هندها قبل از آن، پیش از ایندانیم ماهکه ما میخیر تا جائی

که صدای وقتی ۶۲ماه در مورد جریان رشدی شده بود. خمینی در بهمن جای دیگر تظاهرات و کشت و کشتار
، تندگرفیهای رژیم از جنگ فاصله ماعتراض علیه جنگ حتی در داخل خود رژیم بلند شده بود و برخی مقام

ر دی، بتواند بر مسائل داخلی خودش و پموقعیت را مغتنم شمرد تا با درست کردن یک بحران به نام سلمان رش
قع ای که آن موکه خمینی حکم قتل رشدی را صادر کرد، خامنهجنگ فائق شود. چند روز بعدازاین کردن خأل

له دهد. ولی خمینی بالفاصجمهور بود، گفت اگر رشدی توبه کند این حکم موضوعیتش را از دست میرئیس
زاهد زمانه هم بشود، باید اعدام بشود. اآلن هم بعد از گذشت دوازده  بکند و توبه همگفت سلمان رشدی اگر 

رشدی مشکل دولت رسمی حاکم بر ایران بوده و خرازی رفته در نیویورک و با  یلهأکه مسرغم اینسال به
تل حال در سالگرد صدور فتوای قوزیر خارجه انگلیس توافق کرده و به انگلیس سفر کرده است، ولی بااین

 گویند که باید این فتوا اجرا بشود.های رسمی رژیم میی، همین چند ماه پیش سپاه پاسداران و ارگانرشد

 

 دخالت مجدد در عراق

که رژیم در جنگ شکست خورد اما هرگز ایده صدور انقالب به عراق را ترک نکرد. نمونه این دخالت، با این
بین بردن مجاهدین و تصرف عراق و استقرار انقالب فارس بود که برای از نقش رژیم در پایان جنگ خلیج

گشت، مجاهدین در عملیات جا که به حمله به مجاهدین برمیاسالمی در عراق وارد خاک عراق شد. تا آن
 ناپذیر به رژیم دادند.مروارید درس فراموشی

ا تصرف کرد که های وسیعی از عراق ر، بخش۹۱۱۹فارس در سال رژیم پس از پایان جنگ خلیج هرحالبه
که آمدند بصره را گرفتند عرب  ئیهانشان دادند. آدم های خارجی پخش کردند وهای آن را تلویزیونفیلم

های بصره فیلم تهیه کردند و همان زمان نشان ، خبرنگاران خارجی از خیابانزدندینبودند و فارسی حرف م
طور از شمال تا کرکوک وارد شدند. تا همین ها ورژیمی هرحالبه. کردیدادند که صدای فارسی پخش م

ا که مجاهدین را جمع کنند که بگردد، دوازده تیپ و لشگر سپاه آمدند برای اینکه به مجاهدین برمیجائیآن
که انقالب اسالمی  دادندیسربرگ سپاه پاسداران م یرو هائیها اطالعیهموقع رژیمیشکست مواجه شد. همان

های مروارید ما افرادی را با فت. ما خودمان این اسناد را منتشر کردیم. در همین جنگگعراق را تبریک می
کارت هویت سپاه و با عدم تعرض سپاه پاسداران در عراق، دستگیر کردیم؛ یعنی این جنگ اساسًا روی محور 

 های رژیم سوار بود.سپاه پاسداران و دخالت

که بحران با عراق  گیردیاهد بزند اول این فرض را در نظر مخوموشک می ۲۲در رابطه با موشک هم کسی که 
به  که موشک کندیزند اول این حساب را مزند. هرکسی که موشک میباال بگیرد. چون موشک که نقطه نمی



 این خیلی واضح است. خوردیشهر عراقی م

 

 افزایش صدور تروریسم بعد از مرگ خمینی

اش اساسًا اقدامات تروریستی علیه مخالفان نداشت و اقدامات تروریستیرژیم درزمان خمینی و در زمان جنگ 
بس و بعد از مرگ خمینی است. در زمان جنگ ترورهای مخالفین در این رابطه اساسًا مربوط به بعد از آتش

 تعداد محدودی بود. یکی ماجرای بختیار بود )بار اول( که شکست خورد و دیگری ماجرای اویسی.

( دکتر ۹۳۶۱از مرگ خمینی قاسملو را در اتریش زدند، یک سال بعد از مرگ خمینی )سال  چهل روز بعد
رور های دیگر را تازآن خیلیکاظم را شهید کردند. بعدازآن بختیار را در پاریس، بعدازآن نقدی را در رم و پس

ن ابط و مناسبات مجاهدیکه رودلیل اینکه دست رژیم رسیده ترور کرده است. البته بهجائیکردند و تا آن
تروریستی  یلحاظ سیاسی روابط و مناسبات نفوذناپذیری هست، بالطبع رژیم کمتر توانسته است به ما ضربهبه

بزند. آن جاهائی که دستش رسیده و توانسته نفوذ کند، درنگ و دریغ نکرده است. ترورهای رژیم در خارج و 
اش عملیات تروریستی قبل از موشک اخیر، همه ۹۱۲ی همین اش در عراق علیه ما، یعنهای تروریستیدخالت

 مربوط به بعد از مرگ خمینی و بعد از جنگ است.

 

 ترور علیه منافع خارجی

اقدامات تروریستی علیه منافع خارجی که قبل از پایان جنگ هم به دالیل مشخصی که اآلن فرصت ذکر آن 
گیری در لبنان، انفجار بزرگ در ت. نمونه آن گروگاننیست، جریان داشت، بعد از جنگ با شدت ادامه یاف

اف  که این روزها رئیس ایدیدهها در خبر در ظهران عربستان و... حتمًا شنآرژانتین، انفجار در مرکز آمریکائی
انفجار خبر توسط احمد شریفی سرتیپ سپاه پاسداران انجام  دهدیبی آی اسنادی را به بوش داده که نشان م

چون  نتون ندادیمکلیبهما در زمان کلینتون این اسناد را داشتیم ولی  گویدیرئیس اف بی آی م شده است.
شان دهد. العمل مناسب نکه عکس گذاشتیکلینتون با رژیم دنبال مذاکره و مصالحه است و این نم دانستیمیم

ه این انفجار توسط رژیم انجام نفجار خبر، اعالم کرده بودند کا ازسال پیش، چند ماه پس ۳در ضمن مجاهدین 
 شده و پاسدار شریفی از عوامل اصلی آن است.

 

 های گسترده در کشورهای خارجی: مصر، الجزایر، افغانستان و...دخالت

عد های بنیادگرا در کشورهای دیگر اساسًا مربوط به بصدور ارتجاع به معنی تقویت و تسلیح و تأمین مالی گروه
است. دخالت در الجزایر، دخالت در مصر، دخالت در ترکیه و سایر کشورهای منطقه از جنگ ایران و عراق 

 اساسًا مربوط به بعد از جنگ است.

های وجود آوردن جنبشرژیم اساسًا بعد از جنگ ایران و عراق شروع به تقویت، سازمان دادن و حتی به



ورهای کستان، مصر و الجزایر و در اکثر کشبنیادگرا کرد. رژیم یک دور تالش کرد که در بحرین، عربستان، پا
منطقه، جنبش بنیادگرا با شعار حکومت اسالمی تشکیل بدهد. در افغانستان قبل از پایان جنگ شروع کرده بود و 

های وابسته به تا آدم کردیبعد از جنگ شدت گرفت. در جنگ داخلی افغانستان رژیم تمام تالشش را م
اال را داشته شود دست بتا بتواند در حکومت اسالمی که در افغانستان تشکیل می خودش دست باال را پیدا کنند

 های جهادی که تابع رژیم بودند.قول خودش( گروههای افغانستان و چه از طریق )بهباشد. حال چه از طریق شیعه
بستان رواقع رژیم و عرهم خورد. دکه البته این طرح با ماجرای طالبان و قوی شدن کفه پاکستان و عربستان به

از طریق  عنیی؛ کردندیالوکاله یعنی جنگ به نیابت مقول خودشان حربسعودی مدتی بود که در افغانستان به
 جنگیدند.هایشان در افغانستان باهم میگروه

 

 ارتجاع حاکم علیه منافع ملی ایران

آورند، یا وقتی لشگر خارجی روی میهای آورند، یا به دخالتها به جنگ روی میها که حکومتخیلی وقت
حوری . یکی از وظایف مدهیمیگویند: ما این کار را برای تأمین منافع ملی کشورمان انجام م، میکنندیکشی م

حکومت هم این است که منافع ملی کشور را حفظ و تأمین کند؛ یعنی سر منافع کشور بجنگد. حاال این جنگ 
د ما گویبازی دربیاورد، میخواهد ادای ملیرژیم آخوندی گاهی اوقات که می تواند سیاسی یا نظامی باشد.می

 ویدگیآید، مدرمی« اسالم و والیت جهانی اسالم»ها که از جلد جنگیم. بعضی وقتبرای منافع ملی ایران می
 منافع ملی ایران.

اش، آیا آن عناصر ارتجاعی سؤال این است که آیا رژیم آخوندی مستقل از عنصر سرکوبگر بودن و مستقل از
گر های سرکوبمنافع ملی ایران را تأمین کرده یا به منافع ملی ایران ضربه زده است؟ چون خیلی از حکومت

های رمایهاند و سطور تاکتیکی برای یک دورانی منافع ملی را تأمین کردهطور مقطعی حداقل بهاند که بهبوده
اند، مرزهای ی جدیدی را که در معرض دستبرد دیگران بوده حفظ کردههااند. سرمایهایران را حفظ کرده

اند، مناطقی که مورد اختالف بوده را به نفع چهارچوب ارضی ایران به ثبت جغرافیائی ایران را تحکیم کرده
ان را رایران بوده ولی منافع ملی ای یهاشان که در درازمدت به ضرر خلقاند، مستقل از ماهیت سرکوبگرانهداده

چیزی هم یک یا کنونی ایران و یاند. آقا محمدخان قاجار آمده کشتار کرده ولی باالخره نقشهحفظ کرده
تر از نقشه کنونی را تثبیت کرده است. ولی سرکوب و کشتار هم کرده است؛ یعنی در برخی نقاط در بزرگ

بر هم منطبق شده است. آقا محمدخان قاجار، ها و منافع انقالبی مردم تاریخ، منافع ملی تمامًا با منافع خلق
رو انگلیس نشانده انگلیس و روس نبوده است. البته بعدًا جانشینانش دنبالهدیکتاتور سرکوبگری بوده ولی دست

 اند. قدرت بیگانهنشانده کسی نبودهعباس صفوی و صفویه در قرن دهم هجری دستاند. یا شاهو روس شده
ا چیزی به اسم ایران رخاطر حکومت خودشان، یکها در عین دیکتاتوری بهورده است. اینها را روی کار نیااین



 اند.اند. هرچند که پدر مردم را هم درآوردهشکل داده

اما بر سر منافع ملی در دوران ارتجاع حاکم بر ایران چه آمده است؟ آیا خمینی و بازماندگانش منافع ملی ایران 
فقط ها را پذیرفتیم، ولی آیا منافع ملی را تأمین کردند؟ خیر، نهکنیم سرکوب آن اند؟ فرضرا تأمین کرده

 نکردند بلکه منافع ملی ایران را بر باد دادند.

که  هرچند کندیعناصر ملی یعنی آن چیزی که منافع ملت ایران را درمجموع در مقابل غیر ملت ایران حفظ م 
ای را بر عده دیگر حاکم کند، در حق عده دیگر ترجیح دهد، عدهای را بر یک در درون ملت ایران یک عده

ای ظلم کند، ولی باالخره در تمامیت این ملت که حساب کنیم این ملت را و این مرزها را در مقابل خارج عده
 این مرزها تقویت کرده و حفظ کرده است.

پس از دیگری بربادرفته است. در جریان  اما واقعیت این است که در زمان رژیم آخوندی منافع ملی ایران یکی 
گیری قراردادی که رژیم در الجزایر با آمریکا بست بسیار مفتضحانه و نظیر قرارداد استعماری گروگان

کرد و کند به سمت صلح حرکت ن ینمنافع ملی ایران را تأم توانستیالدوله بود. یا رژیم در شرایطی که موثوق
ا به کشتن داد و هم منابع اقتصادی ایران را داغان کرد و هم منافع ملی ایران را بر باد ها نفر ردرنتیجه هم میلیون

ها و امکانات اقتصادی، انسانی، سیاسی، گوئیم منافع ملی، درواقع حفظ و پاسداری پتانسیلداد. وقتی می
 ها حرکت کرده است.المللی ملت ایران است که رژیم خمینی رودرروی آنبین

، دهدیالمللی نفت را بای مدر سطح بین رودیکند، میگرش همین کارهائی است که اآلن خاتمی میی دنمونه
کند؟ مثاًل در مورد دریای خزر، روسیه دهد. کدام دولت ملی این کارها را میمنافع ملی ایران را به تاراج می

ر حساب دیگعنوان یک طرفرا به ها شرایط روسیهکند و اینها تحمیل میدارد مرتب شرایط خودش را به آن
 پذیرند.در دریای خزر می

 

 منافع ارتجاعی، ملی و منافع زحمتکشان

 مان در مورد سه دسته منافع است:بحث اصواًل کنیمیما وقتی از منافع صحبت م 

 منافع ارتجاع حاکم، منافع حکام -۹

 منافع ملی - ۱

 ها، زحمتکشان و منافع انقالبیمنافع خلق - ۳

ک حکومت ی تواندیوقت نمها منافع استبداد حاکم با منافع ملی به درجاتی انطباق دارد، البته هیچلی وقتخی
اند. در یک ها این دو منفعت باهم تا یک مسیری همراهعیار تأمین کند ولی خیلی وقتمستبد منافع ملی را تمام

ت و آن حکومت اس کار یفع ملی سرلوحهحکومت ملی به معنای واقعی کلمه مثاًل حکومت دکتر مصدق، منا



به  خواندها میمنافع آن حکومت دقیقًا منافع ملی است. منافع یک حکومت ملی به درجاتی با منافع خلق
 اند.ها اصاًل خوانائی ندارد و صددرصد باهم در تعارضولی منافع ارتجاع حاکم با منافع خلق خواندیدرجاتی نم

 ۱۳-۱۱همین خاطر در طول رویاروی منافع ملی ایران و در تعارض مطلق است. به منافع ارتجاع خمینی درست 
سال گذشته هیچ اقدامی در راستای باال بردن منافع ملی ایران، در راستای حفظ و تأمین منافع ملی ایران از طرف 

ا ه ارتجاع حاکم رککند. برای اینمنافع ملی ایران را لگدمال می یرژیم خمینی انجام نشده است. خمینی همه
اش علیه منافع اش علیه منافع مردم ایران بوده است. صدور ارتجاع همهنجات بدهد. جنگ ایران و عراق همه

 ها برای حفظ حکومت ارتجاع الزم بوده است.این یمردم ایران بوده است، چون همه

 

 منافع ملی ینحل تأمحل انقالبی تنها راهراه

که بورژوازی ندلیل ایدلیل ارتجاع حاکم، بهدلیل شرایط ایران، بهدر شرایط کنونی، به کهی مهم پایانی ایننکته
گذرد. در اروپا منافع ملی حل انقالبی میحل تأمین منافع ملی تنها از راهملی در ایران هیچ جائی ندارد، راه

 . سربلندی فرانسه، انگلیس و ... درکندیهای اروپائی را بورژوازی ملی تأمین کرده و اآلن هم دارد تأمین مملت
المثل بورژوازی ملی ژاپن منافع ملی ژاپن را تأمین که وابسته نیستند. فیشان است، چونبورژوازی وطنی

که در ایران چیزی به نام بورژوازی ملی وجود ندارد، لذا منافع ملی و منافع ملت ایران را جائی؛ اما از آنکندیم
تواند تأمین کند. درواقع در ایران یک حکومت قالبی، جز یک حکومت انقالبی نمیچیزی جز جنبش انهیچ

ملی به معنای واقعی کلمه که پاسدار منافع ملت ایران در تمامیتش باشد ولی لزومًا انقالبی و حافظ طبقه 
 پذیر نیست.زحمتکشان نباشد، امکان

ها، زحمتکشان و منافع انقالبی را هم تأمین آن حکومت ملی درواقع یک جریان انقالبی است که منافع خلق
؛ یعنی اگر واقعًا کسی در این روزگار دنبال منافع ملی ایران باشد راهش این است که بیاید در کنار کندیم

تأمین  تواند این منافع راچراکه انقالب و نیروی انقالبی است که می انقالبیون، در کنار مجاهدین قرار بگیرد.
شکل بگیرد. آخرین شانس برای چنین حکومتی همان دکتر « ملی»ن زمانی که یک حکومت کند. گذشت آ

همین و ارتجاع دربار او را سرنگون کرده و از صحنه خارج کردند. به هایالیستمصدق بود که مستقر شد و امپر
ب دیگر در قالدلیل مجاهدین ادامه و تکامل تاریخی حکومت ملی دکتر مصدق هستند. آن منافع ملی، امروز 

 .شودیمین مأت منافع انقالبی معنی دارد و
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که رژیم حول دو پایه سرکوب و صدور اصلی رژیم صحبت کردیم و این هاییهبه پاهای گذشته راجع در بحث
 خواهیم ساختار و تشکیالت ارتجاع حاکم را بررسی کنیم. درتروریسم شکل گرفته است. در بحث حاضر می

 آورد.ها جلد کتاب درمیده از وارد جزئیات شویم چون سر خواهیمیاین بحث نم

طور محکم و به یهسال گذشته این دوپا ۱۱گفتیم رژیم دو پایه دارد: سرکوب و صدور ارتجاع؛ و گفتیم که در 
تحاله رژیم ه اسناپذیر حفظ شده است. دیدیم که اگر هرکدام از این دو پایه بشکند یا ترک بردارد، پروسخدشه

همین مفاهیم را در ساختار و تشکیالت  خواهیمی. حال مبردیبه سرنگونی آن راه م یتًاکه نها شودیشروع م
ارتجاع حاکم مشاهده کنیم. ساختار و تشکیالت ارتجاع حاکم برای حفظ همین دو پایه ساخته شده است. نگاه 

ه )هر حکومتی ناگزیراست انجام دهد(، تشکیالت این کنید به کارهای رژیم، غیر از یکسری امور اجباری ک
سازمان  گوئیمیطور که مثاًل ماصلی. درست همان یهرژیم ساخته شده برای حفظ نظام حول همین دوپا

مجاهدین ساخته شده برای سرنگونی رژیم؛ یعنی محتوای مجاهدین سرنگونی رژیم است، ساختار مجاهدین 
است. اگر در مجاهدین عنصر دیگری وجود داشته باشد که برای کار برای مبارزه جهت سرنگونی رژیم 

دیگری غیر سرنگونی باشد، چنین عنصری زائد است. مگر چیزهائی که الزمه وجود همین تشکیالت باشد. کار 
وقت چباشد. ولی هی هایدئولوژیک باید بکنیم تا تشکیالتمان حول سرنگونی حفظ شود و پویا و سرزند

کار مجاهدین کار ایدئولوژیک است هرچند کار ایدئولوژیک بسیار مهم است. پس تشکیالت ما که  گوئیمینم
فی داریم ایم و کار انحراجا از این چیده نشده باشد، اشتباه رفتهیافته از سرنگونی. اگر یکچیده شده و سازمان

 .کنیمیم
فت رای پیشرفت اقتصادی یا برای پیشرسازمان کار و سازمان رژیم هم ساخته نشده برای پیشرفت اجتماعی، ب

ملی، بلکه ساخته شده برای سرکوب و صدور ارتجاع، برای حفظ حاکمیت ننگین آخوندی. اگر دستگاهی هم 
ها الزامات همین حکومت و حفظ همین دو ستون و دارد به نام وزارت نفت، اگر دستگاه اقتصادی دارد، این

همان دو ستون را حفظ کند. بوروکراسی رژیم،  تواندیرا نکند نمرژیم است؛ یعنی اگر این کارها  یهدوپا
ساختار اداری آن اگر مستقیم در خدمت صدور تروریسم و ارتجاع و جنگ و سرکوب نیست غیرمستقیم برای 

 .شودیخدشه وارد م هایههمان پاجنگ یا صدور ارتجاع الزم است. چیزهائی است که اگر انجام نشود به
 :نیمکیجا رسم مشکل خیلی ساده در اینمطلب یک شمای کلی از تشکیالت حکومت را بهبرای فهم این 

 

ی قضائیه هقو یًا رئیسفقیه هستند. ثاناواًل که سه قوه تحت نظارت ولی بینیدیکه در این کروکی مچنانهم
ت و بان و تشخیص مصلحها هم اعم از شورای نگه. بقیه ارگانشودیای منصوب مو رسمًا توسط خامنه یمًامستق



هم که  هادهی این ارگانفقیه وصل هستند؛ اما از نحوه سازمانهای تبلیغاتی همه به ولیقوای مسلح و دستگاه
 ها عمدتًا در خدمت سرکوب و صدور تروریسم هستند.بگذریم در محتوا هم آن

 وریسم ندارند.های نظامی رژیم که بسیار روشن است و کاری جز سرکوب و یا صدور ترارگان

 

 های تبلیغی مثل رادیو و تلویزیونارگان

یه ها مستقیمًا در خدمت سرکوب است. بقماشین تبلیغاتی رژیم، صداوسیما برخالف بسیاری از دیکتاتوری
. ماشین سیاست دخالت نکنند تا مردم را سرگرم کنند که در کنندیها رادیو و تلویزیون را درست مدیکتاتوری
یم، رادیو و تلویزیون رژیم، کارش بسیج سرکوبگرانه برای رژیم است. چه چیزی از آن تراوش تبلیغاتی رژ

رکوب ماشین تبلیغاتی رژیم وسیله س اند.ستیزی و عناصری که مستقیم در خدمت سرکوبکند؟ ارتجاع، زنمی
حاضر نیست آن را از  ای اصاًل. خامنهکنندیها در آن خیلی دقیق عمل مبندیهمین دلیل هم جناحاست، به

 .گذاردیدست بدهد و هیچ شکافی در اعمال هژمونی خود بر آن باقی نم
 

 شورای نگهبان، خبرگان و...

فقیه است. مجلس درست کرده و شورای نگهبان والیت سرخ هایشورای نگهبان و خبرگان کارشان اعمال مرز
االنش کج باشد و هم مبادا این مجلسی که را گذاشته باالی سرش که هم مبادا کسی وارد مجلس شود که پ

 فقیه باشد.خودش همه را انتخاب کرده حرفی بزند و قانونی تصویب کند که علیه منافع والیت

 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

که مطامع تروریستی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی سازمانی است با عرض و طول زیاد برای این 
م را در خارج اعمال کند. در نشریه مجاهد گزارش کاملی از آن نوشته شده است و کمیسیون ارتجاعی رژی

امنیت و ضد تروریسم شورا نیز کتابی در این رابطه منتشر کرده است. سازمان ارتباطات و تبلیغات اسالمی از 
المی و ورهای اسپنج سازمان تشکیل شده که کارشان صدور ارتجاع است، کارشان بردن فرهنگ رژیم به کش

 عضوگیری مسلمانان برای مطامع ارتجاعی و تروریستی رژیم است.

 

 های مختلففقیه در ارگانهای ولینمایندگی

 های مختلف است، کارشان مستقیمًا سرکوبفقیه یکی دیگر از عوامل سرکوب در ارگانهای والیتنمایندگی
سه فالن، فقیه در مؤسفقیه در کارخانه فالن، نماینده ولیلیفقیه در دانشگاه فالن، نماینده واست. نماینده ولی

 فقیه خارج بشود.ها برای این است که مبادا کنترل اوضاع از دست ولیاین یهمه

 

 مجلس رژیم



که قوه مقننه است شروع کنیم؛ پارلمان در هر کشوری مظهر  ینشترگانه، از شسته رفتهدر میان قوای سه
ئی اختیارات دارد؛ اما قوه مقننه رژیم، ها هم پارلمانش یک محدودهدر دیکتاتوریحاکمیت مردمی است، حتی 

اعضایش نفرات  یمجلس رژیم که حتی اسمش را هم عوض کردند و مجلس شورای اسالمی گذاشتند، همه
اندرکار سرکوب و صدور تروریسم سال گذشته دست ۱۱رژیم هستند یا تروریست هستند یا پاسدار و همه در 

 ند.بود

کالم تعریف کنیم، قوه مقننه، سرکوب، سال گذشته دریک ۱۱اما اگر بخواهیم عملکرد این مجلس را در 
 آن یستیزی، صدور ارتجاع یعنی همان دو پایه رژیم را نهادینه و قانونی کرده است؛ یعنی همهخفقان، زن

کرده  ها را تبدیل به قانونآنفقیهش در کلیات نوشته است، مجلس رژیم کارهائی که خمینی در کتاب والیت
ها را از زاویه حقوق بشر بررسی های حقوق بشری، معمواًل رفتارهای رژیماست. در سازمان ملل، در ارگان

هاست و اصاًل نیازی به بررسی رفتار نیست چون رژیم . بحث ما در سازمان ملل فراتر از این حرفکنندیم
چون این کارها را همه در قانون نهادینه و  کندینونی خیلی کم مکارهایش اکثرًا قانونی است، کار غیرقا

نیازی نیست بروید رفتار رژیم را مطالعه کنید، کافی است  گوئیمیبندی کرده است. ما به سازمان ملل مآب
بروید کتاب قانونش را بخوانید. تمام چیزهائی که علیه زنان هست، تبعیض زنان، سرکوب زنان، نفی حقوق 

همین خاطر این مجلس خیلی ها قانونی است. بهاین یوآمد و...همهها، نفی حق طالق، نفی آزادی رفتآنمسلم 
کار کرده، یکی از پرکارترین مجالس دنیا مجلس رژیم است. چون در عرض بیست سال چندین و چند جلد 

 همین هاست. مثاًلن جنایتاش، برای نهادینه کردن و قانونمند کردن همیکتاب قانون تدوین کرده است که همه
وسطی است. سنگسار های اسالمی واقعًا قانون بربریت است. قوانین دوران قرونحقوق جزا، قانون مجازات

ر که چنین قوانینی در کمتغیرقانونی نیست، دست بریدن، چشم درآوردن و... همه در قانون رژیم هست. درحالی
 کشوری وضع شده است.

 

 ی قضائیهقوه

ی که قوه کندیاش از حکومت بیشتر است. هر حکومت مدرنی ادعا مدنیا فاصله یی قضائیه در همهقوه 
 کندیجمهور نصب منفر هستند رئیس ۱در آمریکا اعضای دیوان عالی کشور را که  مستقل است. اشقضائیه

اکمات سیاسی ساخته شده حتی قضائیه شاه هم غیر از محاکم نظامی که برای مح ها را ندارد.ولی حق عزل آن
مورشان ا توانستندیاستقاللش کم نبود، در زندگی معمول مردم با وکیل م اشیبود، محاکم عادی و دادگستر

ی قضائیه رژیم تمامًا از صدر تا ذیل در خدمت سرکوب است. رئیسش از جناح وفصل کنند؛ اما قوهرا حل
ا وزارت اطالعات، با پلیس مخفی و پلیس علنی چیست؟ ی قضائیه بفقیه و منصوب خود اوست. فرق قوهولی

 .کندیجا هست که حکمی صادر مو یک آخوندی هم آن دهدیدستگاه قضائیه دارد کار پلیس را انجام م



ائیه ی قضقضاتش همه سرکوبگرند، از صدر تا ذیل، هیچ عنصر مستقلی در آن وجود ندارد، این ساختار قوه
 .خواهدیی قضائیه را هم موانین قرون وسطائی رژیم همین قوهرژیم است. البته اجرای ق

 

 ی مجریهقوه

ی مجریه بخش زیادی از آن در ی مجریه کارش اساسًا اداره بوروکراسی مملکت است؛ اما قوهدولت و قوه
 خدمت سرکوب است. در دولت، وزارت اطالعات، وزارت دادگستری، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه.

 ها دست بازوزارت اطالعات تصریح شده است که وزارت اطالعات در تمام وزارتخانه یسر قانون تأسمثاًل د
 های مختلف داشته باشد.های مختلف و وزارتخانهنمایندگان خودش را در ارگان تواندیدارد و م

مده، شکل گرفته و رشد وجود آهائی در این رژیم بهسال چه ارگان ۱۱از بیرون رژیم نگاه کنید، ببینید در این 
 کرده است؟

های سرکوب و صدور ارتجاع در این رژیم شکل گرفته یا گسترش پیدا کرده سال فقط ارگان ۱۱در طول 
 است:

ا تر، قدرتمندتر، بجای ساواک که قباًل در ایران بود، وزارت اطالعات درست شده که ده بار بزرگمثاًل به
ه است. سپاه پاسداران نبوده و درست شده، نیروی بسیج نبوده و درست امکانات و بودجه بیشتر از ساواک شا

ه یکی ک« هاکمیته»شده، انتظامی حاصل ادغام شهربانی و ژاندارمری است که قباًل هم بودند اما عجین شدند با 
 این رژیم است. ییدالوالدههای جداز هارترین بخش

 ض شده است.ی قضائیه ساختارش در جهت حفظ منافع رژیم عوقوه

 سازمان ارتباطات و فرهنگ اسالمی نبوده درست شده است.

 فقیه نبوده درست شده است.های ولینمایندگی

یم نحو بسیار بسیار نامتناسبی گسترش پیدا کرده، دستگاه تبلیغاتی رژهائی که در این چند سال بهازجمله ارگان
 نسبت به زمان شاه است.

ورش چقدر گسترش پیدا کرده و دستگاه تبلیغات چقدر گسترش پیدا کرده است؟ وپرمثاًل مقایسه کنید آموزش
زمان شاه دو کانال تلویزیون بود، اآلن رژیم هفت، هشت کانال تلویزیون دارد، شبکه خبر، جام جم، کانال یک، 

ت اطالعات ار. ماشین تبلیغات گسترش پیدا کرده است، وزاندیختهها رکانال دو، کانال سه و پول کالن در این
 گسترش پیدا کرده است.

؟ نیروهای نظامی و اطالعات و شودیمملکت صرف چه چیزی م هایینهدر همین بودجه امسال ببینیم هز 
 %۱۱که کل بودجه ها اضافه شده است. درصورتیبودجه آن %۳۳اند قضائیه، طبق آمار رسمی که خودشان داده

رشد کل  %۱۱اند. پس میلیارد دالر پول نفت اضافی داشته ۹۱-۹۱اضافه شده است. این در حالی است که 



طور نسبی حساب کنیم به خیلی از موضوعات هیچ سهمی وقتی به %۱۱بودجه چیز زیادی نیست، ولی از این 
ها را که اضافه شده است. این ارگان %۳۳های نظامی رسیده ولی به دستگاه %۹۱نرسیده، به یک سری از اقالم 

، هاست. نیروی نظامی، سپاه، انتظامی، بسیجاب کنیم بیش از نیمی از بودجه مملکت در اختیار آندرمجموع حس
 ی مجریه و...های سرکوب در قوهی قضائیه، دستگاهقوه

های اقتصادی و خدماتی مملکت ازجمله صنایع، خدماتی مانند بهداشت و درمان، زیرساخت یمتقاباًل همه
تر از سال داغان شده است و بسا عقب ۱۱وپرورش در عرض این تر آموزشمهمها و از همه ترابری و جاده

 حکومت شاه است. یآخرین دوره

های انها هم ارگگردد، اینجا که به وزارت اطالعات و سپاه پاسداران برمیاین نکته را هم اضافه کنیم که تا آن
 مرزی(خارج کشوری دارند. نیروی )برون یردهگست یهاها هر دو شاخهاین اند و هم صدور تروریسم.سرکوب

اش بخش هایش واضح است. وزارت اطالعات هم بخش امنیت خارجیسپاه که نیروی قدس است و دخالت
 طرف را انجام داده است.به این ۶۱ترورهای خارج کشور از سال  یبزرگی است که عمده

کنیم، اگرچه در بخش بعدی به آن اشاره خواهیم کرد و  ی پایانی این فصل اضافهعنوان نکتهاین نکته را هم به
انتخابات در این رژیم است. اگر به این کروکی نگاه کنید مفهوم انتخابات هم در این رژیم مشخص  یآن مسأله

لحاظ محتوائی، هیچ خواستگاه یا کارکرد مردمی لحاظ ساختاری و نه به. انتخابات در این رژیم، نه بهشودیم
داشته باشد. انتخابات عبارت است از انتخابات بین باندهای مختلف رژیم برای تأمین منافع و  تواندیو نمنداشته 

 مصالح رژیم، برای حفظ منافع حکومتی و نه انتخابات در چهارچوب حاکمیت مردم.

 

 گیریبحث و نتیجه یخالصه

فقیه آشنا شدیم و کارکردهای والیت روی کار آمدن خمینی و یفقیه، نحوهجا با تعریف والیتما تا این
یم حول رژ یفقیه را که سرکوب و صدور تروریسم است شناختیم؛ و دیدیم چگونه تاریخچهوالیت هاییهپا

تحکیم این دو عنصر یعنی سرکوب و صدور ارتجاع شکل گرفته و در آخر بحث دیدیم که ساختار و 
طور ماندهی هن این مسأله شکل گرفته است. در این سازماندهی آن اساسًا برای تأمیتشکیالت رژیم و سازمان

فقیه ولی یفقیه وصل است، مستقیم یا غیرمستقیم در سیطرهچیز به ولیکه در قانون اساسی هم بحث کردیم همه
 قرارگرفته است.
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در  به وضعیت اقتصاد یئهای درون رژیم و وارد شدن به بحث دوران خاتمی، باید اشارهبندیقبل از بحث جناح
د ورود به آن جا ما قصفقیه بکنیم. البته بحث اقتصاد در رژیم آخوندی بحثی مبسوط است و در ایننظام والیت

 .کنیمیرا نداریم فقط چند نکته را برای یادآوری مطرح م
اعی است اجتم-طور که قباًل هم اشاره کردیم چیزی که برای رژیم مطرح نیست رشد و پیشرفت اقتصادیهمان

ایم. تنها چیزی که رژیم دنبالش هست، استقرار سلطه و قول خمینی ما برای خربزه و خیار انقالب نکردهو به
 شود.ی سرکوب و صدور تروریزم فراهم میش است که این هم با دو پایهحاکمیت خود

به خالف یک رژیم پیشرفته، این رژیم ثبات و استحکام خود را از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تأمین  
 گرد بوده است.رفت و عقبسال گذشته، مستمرًا در حال پس ۱۱همین خاطر، کشور در کند و بهنمی

ش، هیچ نظام منسجم اقتصادی که با شرایط امروز بخواند ندارد. ادلیل ماهیت قرون وسطائیبه این رژیم
با انبوهی مشکالت، با در اختیار داشتن منابع و امکانات  یلیونیم ۱۱-۲۱که برای اداره اقتصاد کشوری درحالی

، این کنیمیداری صحبت ممایهبه یک نظام منسجم اقتصادی هست. مثاًل وقتی از نظام سر یازاقتصادی خوب، ن
 برای-. الزامات این نظام کندیها و قواعد خودش که اقتصاد را بر اساس آن اداره منظامی است با قانونمندی

. گذاری و از این قبیل امور استبازار آزاد، بخش خصوصی کاماًل پیشرفته، رقابت آزاد، آزادی سرمایه -مثال
گذاری ندارد، به بخش هم الزامات و قواعد خودش را دارد؛ آزادی سرمایه که یک نظام سوسیالیستیچنانهم

ه طبقاتی را مدنظر دارد و خالص یدهد، اقتصادش متمرکز و دولتی است، کم کردن فاصلهخصوصی میدان نمی
 شود.با قواعد خاص خودش اداره می

ها مشخص دیگری است که بینابین آن هایداری است یا نظام سوسیالیستی است و یا نظامپس یا نظام سرمایه
از  تواندداری تعلق دارد نمیکه به دوران قبل از سرمایه یجائتاکنون ایجادشده است؛ اما رژیم آخوندی از آن

یک از الگوهای فوق تبعیت کند. البته این درست است که افکار و عقایدش و سیستم نظامش به دوران هیچ
. کندیندگی مزاین است که در آخر قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم  فئودالی تعلق دارد ولی واقعیت

ر از حال برخوردااز مناسبات فئودالیسم، درعین یدرنتیجه دارای یک نظام نامنسجم اقتصادی است با اجزائ
 ی غربی با مناسباتهای قرن بیستم و بیست و یکم؛ و این تلفیق تکنولوژی پیشرفتهترین تکنولوژیپیشرفته

سال گذشته بر ایران حاکم کرده است،  ۱۱فئودالی، یک نظام نامنسجم و فاسد اقتصادی را در  یماندهعقب
 کند.رژیم را حل نمی ینحوی که هیچ تاکتیک و هیچ کمک و امدادی هم مسألهبه

مازاد درآمد میلیارد الر(  ۹۳گویند دالر )بعضی می یلیاردم ۹۱رژیم  ۲۱های رژیم در سال به گفته خود مقام
ها دالر کمتر از رقمی بوده که این یلیاردم ۹۱اش، در بودجه شدهبینییشنفت داشته است. این یعنی که رقم پ



 ۹۱هم دالر است، آن یلیاردم ۳۱اش حوالی دالر برای رژیمی که کل بودجه یلیاردم ۹۱اند. عماًل نفت فروخته
بودجه کشور اضافه شده  کلبه %۳۱کالنی است و تقریبًا میلیارد دالر درآمد ارزی خالص، یک رقم بسیار 

تواند حل کند چون پول هم در است؛ اما این رژیم قادر نبوده هیچ تضادی را با این پول حل کند و البته نمی
 داشته باشد نه دریک سیستم معیوب و خراب. یئرآکا تواندییک سیستم درست اقتصادی م

سال بعد از انقالب ضد  ۱۱دیگر، عبارتت با کاهش قیمت نفت مقابله کند؛ بهیا مثاًل، رژیم اصاًل قادر نیس
سلطنتی که قرار بود استقالل مملکت را تأمین کند، امروزه وابستگی اقتصادی مملکت به نفت بیشتر است و 

سوار  دپایه اقتصادی فاسد است، اقتصادی است که روی تولیتر از زمان شاه است. اقتصاد تکپایهاقتصاد تک
ار نباشد بدترین که روی تولید سو ئیپایهپذیر است. اقتصاد تکنیست و اگر روی تولید سوار باشد بسیار آسیب

یک ثروت  ، یعنی اقتصادی که روییرتولیدیی غپایهاقتصاد تک گوئیمیترین اقتصاد است. وقتی مو خطرناک
 چیز را خفه کند.همه تواندیملی سوار است و این م

ها یا که در داستان شکر و نیشکر در کوبا، وقتی آمریکائیکما این کندیخفه م هرحالبهپایه اد تکاقتص
 های خود را به کوبا تحمیل کنند.قیمت توانستندیاز کوبا شکر نخرند، م کردندیها اراده ماروپائی

 

 افزایش اختالف طبقاتی

 ندان بسیار زیاد بود، اما اآلن و در زمان رژیم خمینی، طبق آمارزمان شاه اختالف طبقاتی بین فقرا با اغنیا و ثروتم
برابر بیشتر از زمان شاه شده است؛ یعنی اگر اختالف درآمد کارگر و طبقات  ۳خود رژیم این اختالف 

 برابر شده است. ۶۱برابر بود، اآلن  ۹۱طور متوسط مستضعف با طبقات باال و پولدار، در زمان شاه به

. حداقل نصف نیروی کار بیکار است. این بیکاری، فقر، کنندیزیرخط فقر زندگی م %۱۱می طبق آمار رس
 گرانی و تورم، نمودها و وجوهی از افزایش اختالف طبقاتی است.

درزمان شاه، چیزی داشتیم به اسم هزارفامیل؛ یعنی هزارفامیل بودند )عدد هزار تقریبی است( که نیمی از اموال 
به  ها وابسته. بخشی از این خانوادهییانفرمانفرما یهای بزرگی مثل خانوادهبود. خانواده هامملکت دست آن

استه دارهای نوخدربار بودند و بخش زیادی هم بقایای زمان فئودالیسم و عصر قاجار بودند و بخشی هم سرمایه
هم قدرت و هم پول دست وجود آمده بودند مثل الجوردی، خیامی و... خالصه هزارفامیل بودند که که به

مجلس شاه هم اساسًا از این هزارفامیل بودند.  هاییندهها بودند، نماها بود. اکثر وزرا هم از همین خانوادهاین
دار بودند )عدد دقیق نیست( که هزارفامیلی آدم پولدار و سرمایه هزارنفره ۹۱۱یا  هزارنفره ۱۱ها یک طیف این

 وال دستشان بود.ام %۱۱که  دادندیرا تشکیل م

 %۱۱، تنها سه هزار نفر و نه سه هزارفامیل هستند که دهدیاما در رژیم خمینی و طبق آماری که خود رژیم م 
جا که ما از کشورهای مختلف اطالع داریم، در هیچ هاست. این رقم و تناسب تا آنها در دست آنسرمایه



تا  ۹۱۱، این سه هزار نفر باید زیاداحتمالبهجود ندارد. کجای دنیا چنین درصدی از تقسیم امکانات و اموال و
 رفسنجانی است. یها خانوادهباشند. مثاًل یکی از آن یلفام ۹۱۱

 

 نقش بخش خصوصی

اد اقتص یهای کالسیک را ندارند. درزمان شاه، عمدهدر این رژیم بخش خصوصی و بخش دولتی، آن تعریف 
ماندگی بود. چون یک این دولتی بودن درزمان شاه ناشی از عقب و صنایع دولتی بود نه خصوصی. البته

 ئیرفتهیشبورژوازی کمپرادور وجود داشت که دولت مجبور بود آن را کنترل و اداره بکند. بورژوازی جدی و پ
و  کنندیگذاری مشوند که سرمایهیافت می یدارهائطور واقعی سرمایهی ملی، بهنبود. در بورژوازی پیشرفته

آهن، اقتصاد دست دولت بود، مثل راه یگیرند ولی در زمان شاه، بخش عمدهمدیریت را در دست می
صنایع  %۱۱داری خصوصی است. زمان شاه که در کشورهای سرمایه یزهائیی چآهن، صنعت نفت، همهذوب

که دلیل ایناز بخش خصوصی و بخش دولتی ایجادشده است چون به یئدولتی بود؛ اما زمان خمینی ملغمه
 . مثاًل نفت رادهدیسازی را با افراد دولتی انجام م، رژیم خصوصیدادندیهای دولتی مرتب ضرر مدستگاه

گذارهای خصوصی بدهند؛ اما این خصوصی کنند و شرکت نفت را تجزیه کرده و به سرمایه خواهندیم
دوست و... یعنی همان افرادی که هیأت فیقر یرفسنجانی یا خانواده یگذارها کسی نیست جز خانوادهسرمایه

ها و اموال دست سازی متمرکز کردن سرمایه. یکی از اهداف این خصوصیدهندیحاکمه را تشکیل م
ها دست دربار و طور که در دوران فئودالیسم بخش عمده زمیندربار آخوندی است. همان یهاخانواده

اش یجا هم بخش خصوصی معنکه عمدتًا وابسته به دربار بودند، اینها و خوانین بود وابستگان دربار و شاهزاده
 چنین است و چیزی غیرازاین نیست.

بخش دولتی و خصوصی در این رژیم چپاول است چیزی که بیشتر منافع سران و سردمداران و  یپایه 
 ن و دررفتن در شرایطزدجیبتری هم برای بهبخشسرکردگان رژیم را تأمین کند. در ضمن، این راه اطمینان

ها را یا خارج اند، پولگذاری کردههای غربی پول دارند و سرمایهاضطراری است. سران رژیم، همه در بانک
. دهدیهای نجومی را مچپاول یخارج کردنش هستند. همین سیستم هم هست که اجازه یکرده و یا آماده

 یهائهای بزرگ. اختالسکنیم به این نوع اختالسد میهمین خاطر است که در کشورهای غربی کمتر برخوربه
کنند، ارقامی هزار برابر کمتر از ها را محاکمه میخاطرش آدمشود و بهکه گاه در کشورهای غربی مطرح می

 ها در رژیم خمینی است.ارقام اختالس

 

 وابستگی اقتصادی

ع وابستگی است. این رژیم برخالف رژیم کرد، موضو یادآوریموضوع دیگری که در بحث اقتصاد رژیم باید 



ورد گاه چنین حرفی در ملحاظ سیاسی یک رژیم وابسته به مفهوم کالسیک کلمه نیست و ما هم هیچشاه به
تند و کنند، کارگزار آمریکا نیسایم. چرا چون افسارش دست آمریکا نیست و کسانی که حکومت میرژیم نزده

ت دلیل ماهیاین مسائل و مشکالت هم فیلم نیست و واقعی است. به دارد. ها مسأله و مشکلآمریکا هم با آن
تواند با آمریکا راه بیاید. ولی در مفهوم اقتصادی، اقتصاد ایران دلیل قرون وسطائی بودنش، نمیاش، بهطبقاتی

ی خودش است ااقتصاد یا روی پ کنیمیتر است چون وقتی از اقتصاد صحبت مامروز نسبت به زمان شاه، وابسته
اجتماعی روی -اقتصادی  یاقتصادی است یا وابسته است؛ اما یک سیستم پیشرفته ییعنی یا یک سیستم پیشرفته

پای خود، معانی و مفاهیم خاص خودش را دارد. فشار پذیر نیست و در مقابل فشارهای اقتصادی از طرف 
از  ترپایهکند؛ اما اقتصاد امروز ایران تکمقاومت  تواندیی خارجی، مهای خارجی، از طرف سرمایهقدرت

همان اندازه زمان شاه به تکنولوژی غربی وابسته است و در مقابل فشارهای زمان شاه، در تکنولوژی اساسًا به
اقتصادی اصاًل توان مقاومت ندارد. مقایسه کنید با عراق و همین فشارهای اقتصادی که روی عراق است. اگر 

که عراق در مقابل این مقاومت کند. درحالی تواندیریزد و نمسرعت فرومییم برود، بهچنین فشاری روی رژ
اش، نه فسادهای اقتصادی که در دستگاه فشارها دوام آورد. نه تکنولوژی رژیم، نه سالمت مناسبات اقتصادی

صاد ایران در باشد. اقت در کار یروابستهکه یک اقتصاد مستقل یا نسبتًا مستقل و غ دهندیآخوندهاست، اجازه نم
پذیرتر شده است چون بنیادهایش فروریخته است. اگر آمریکا و مقابل غرب حتی از زمان شاه هم آسیب

ه که همین اندازه کپذیر بود کما اینشدت آسیبکردند، بهطورجدی رژیم را تحریم اقتصادی میها بهغربی
کار که از زمان شاه در ایران بوده است را به یکائیآمر تواند خیلی از صنایعآمریکا تحریم کرد، رژیم نمی

آهن یا صنایع هوائی و یا صنایع نظامی هست رژیم امکان بازسازی که در راه یکائیهای آمرمثاًل سیستم بگیرد.
سال پیش  ۱۱تکنولوژیک ندارد که صنایع  یقدر توانائها را ندارد و با مشکالت زیادی مواجه است. آنآن

ه است توانسته نسبتًا مستقل اقتصادی که داشت هاییهدلیل پارا تعمیر بکند. مقایسه کنید با عراق که به ئییکاآمر
 سر پا بایستد.

 یهم ایران امروز بیشتر از زمان شاه وابسته به خارج است و واردات غذائ یی کشاورزی و مواد غذائدرزمینه 
زستان خو یگویند تنها جلگهکه کارشناسان کشاورزی می رژیم بیشتر از زمان شاه است. این در حالی است

 قادر است غذای صد میلیون نفر را تأمین کند

باید گفت این است که تنها راه خروج ایران از بحران اقتصادی یک  یادآوریجا در حد ی آخری که ایننکته
اری عمومی و همک هایدادها، توانائپذیر است؛ یعنی بسیج استعامکان یئحل انقالبی است که با بسیج تودهراه

پذیر نیست چراکه هیچ اعتمادی به رژیم برای بازسازی اقتصادی ایران. چیزی که مطلقًا در این رژیم امکان
ی سوم و توسعه یدوم و توسعه یی توسعهو برنامه شودیتر مندارند. تا این رژیم هست وضع اقتصاد خراب

. خاتمی طرح ساماندهی اقتصادی آورد ولی همه دیدند که به کندیل نمرا ح ئیمسألهشصت و هشتم، هیچ 



ه از خان»توانست برسد، چون جا نرسید و نمیجا نرسید. رفسنجانی طرح سازندگی داشت ولی به هیچهیچ
 .رسدینم یاقتصادی که روی چاپیدن مردم سوار شده، هرگز به جائ« بست ویران استپای
 

 پاسخ به یک سؤال

وفصل کرده است. بندی و حلسال است مسائل اقتصادی را طوری سرهم ۱۱ت این است که این رژیم واقعی 
، مشکالت را دانندیهای مختلف اقتصادی را مهای متخصص دارد، کسانی هستند که تئوریهمه هم آدماین

. کندیدی صحبت می اقتصای سیاسی از توسعهفقیه از کسانی است که در مقابل توسعه، خود ولیفهمندیم
 ؟ مشکل درکجاست؟کندیوفصل نمسؤال این است که چرا رژیم این تضاد را حل

پاسخ: این وضعیت ذاتی این نظام است؛ زیرا اگر این رژیم بخواهد اقتصاد مدرن و پیشرفته درست کند، دیگر 
تناسب با دنیای امروز این رژیم نیست. رژیم اگر بخواهد با استانداردهای امروزی عمل کند و یک اقتصاد م

کند، همکاری عمومی را جلب کند و یک روابط  ینگذاری را تأمداشته باشد باید امنیت قضائی و سرمایه
 المللی متعادل داشته باشد.بین

کنیم. هر رژیمی در هرکجا بخواهد به اقتصادش سروسامان دهد به این سه ما از یک نظام انقالبی صحبت نمی 
یاسی س یگوید توسعهای میتأمین کند. وقتی خامنه تواندیها را نمکدام از اینرژیم هیچ یولعنصر نیاز دارد. 

مردم است، این یک شعار و یک حربه است که علیه باند خاتمی  یهاقتصادی مسأل یموضوع ما نیست و توسعه
یعنی  و همکاری عمومی یضائنزدیک شود. امنیت ق تواندییک از سه عنصر فوق نمبرد. رژیم به هیچکار میبه

این  یبترتاینبهالمللی با بنیادهای رژیم مذهبی در تعارض است. ایجاد نوعی دموکراسی و روابط نرمال بین
های آخر حکومتش آمد و یک طبقه سال وضعیت اقتصادی را درست کند. شاه در تواندیو نم خواهدیرژیم نم

شهرنشین نسبتًا  یتًا خوب بود؛ و با افزایش قیمت نفت یک طبقهاش نسبمتوسطی ایجاد کرد که وضع اقتصادی
 وجود آورد...مرفه چندمیلیونی به

مثال، دانشجوهای آن موقع را مقایسه کنید با دانشجویان اآلن، شاه امکانات زیادی در اختیار قشر دانشجو عنوانبه
 داد.قرار می

را  هایرانیا ،کنندیها را سیر کنید انقالب نمگویند: عربد میما دارن یزیادی در منطقه یکه سابقه هایسیانگل
وزمره زندگی ر یحتاجنان و گوشت و ما یرقدر مردم را درگ. اآلن در ایران آنکنندیدارید انقالب نمگرسنه نگه

نان  تا شغل داشته باشد تااند که دیگر واقعًا فرصتی برای چیز دیگر نمانده است. باید چهارتا، پنجکرده
 دربیاورد. یریبخورونم

شان همین نبودند و بلکه بخش عمده یانهای بسیار فقیر و روستائکسانی علیه شاه قیام کردند؟ تودهراستی، چه 
ا متوسط برپ یهم رسیده بودند. تظاهرات را طبقه یی متوسط بودند که در دوران شاه به نان و نوائطبقه



 های فرهنگی و سیاسی وشان تأمین شده بود و بیشتر خواستاقتصادی هایکه حداقل یهائداشتند. همانمی
 مذهبی داشتند. 

امروز نبود و برخی صادرات غیرنفتی جریان داشت. کما  یاندازهبهپایگی اقتصادی در زمان شاه حتی یک
ه ر شیشهای اقتصادی مثل بنیاد مستضعفین و آستان قدس رضوی...، مثل امروز خون مردم را دکه غولاین

 فقیه قبضه شده است.که تحت هیچ حسابرسی قرار ندارند و تنها توسط والیت یادهائی. بنکردندینم
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 جریان سیاسی یکبندی، درعوامل وحدت و انسجام و دالیل جناح

؟ ستباید ببینیم دالیل وحدت و انسجام چی ًابندی و تضادهای درونی رژیم بپردازیم مقدمتکه به جناحقبل از این
 بندی کدام است؟حو در مقابل، دالیل جنا

 یانسجام و یکپارچگی یک حزب سیاسی ناشی از این است که اجزای مختلف آن حزب یا آن مجموعه
مقابل، یک حزب سیاسی که دچار  ی. در نقطهکنندیسیاسی، منافع واحدی را نمایندگی کرده و از آن دفاع م

کنند. اجزایش یک منفعت واحدی را نمایندگی نمی یی است که همه، وقتشودیبندی متفرقه و تشتت و جناح
سیاسی، منافع فردی، باندی و جناحی در کار نباشد و از یک هدف و منفعت  یمجموعه به میزانی که در یک

برعکس به میزانی که منافع فردی، باندی و جناحی در کار  واحد دفاع شود، انسجام و یکپارچگی وجود دارد و
 دهد.بندی میجام جای خودش را به تضاد منافع و جناحباشد انس

 بندی منافععلت انسجام در سازمان مجاهدین چیست؟ چون منافع فردی وجود ندارد؛ و چون مبنای مادی دسته 
بندی وجود ندارد و انسجام موجود است. واضح است که فردی و اندیویدوال است، پس دلیل مادی برای دسته

ئی که ئی که تهی از منافع فردی باشند، به درجهری و تهی از منافع فردی نیستند، اما به درجهاحزاب انقالبی عا
ها کمتر است یا وجود ندارد. به زبان بندی در آنها کمتر باشد، جناحتر باشند و منافع فردی در آنانقالبی

دهد که منافع به مجاهدین می این امکان را« نسیتج»و « ردیتف»امروزی مجاهدین، تهی شدن از ایدئولوژی 
بندی و انشعاب نشوند. کارکرد ایدئولوژی در یک فردی را کاماًل قربانی کنند و درنتیجه دچار شقه و دسته

 سازمان انقالبی همین است.

دلیل فقدان یک ایدئولوژی و منافع واحد، دچار های انقالبی را که بهها و جنبشایم سازمانمتقاباًل زیاد دیده 
مان ما ، سازکردینشعاب و بحران و تجزیه و حتی پاشیده شدند. اگر منافع فردی در سازمان مجاهدین راه باز ما

 ، انسجام و وحدت خود را حفظ کند.توانستیهم نم

 

 بندی درون نظام آخوندیهای بورژوائی و جناحهای نظامبندیجناح

ای دنیا هست، بنابراین بر یبندی در همهجناح بندی چیزی نیست که فقط مختص رژیم آخوندی باشد،جناح
 .کنیمیهای بورژوائی شروع مبندی در نظامکه سوءتفاهمی نشود، بحث را ابتدا با جناحاین

بندی در رژیم آخوندی را با های غربی که فهم درستی از وضعیت ایران ندارند جناححسابها طرفخیلی وقت
که این نشان دموکراسی است؛ اما در  گیرندیو نتیجه م کنندیه مهای خودشان مقایسبندی در نظامجناح
که هر طرف به منافع طرف مقابل  شودیبندی از یک بلوغ سیاسی، اقتصادی ناشی مهای غربی، جناحنظام

های مختلف داری، حافظ و نگهبان و مدافع بخشها در چهارچوب منافع عام نظام سرمایه. آنگذاردیاحترام م



ها و بالنسبه کاملی است که در درون خودش بخش یزی هستند؛ یعنی خود نظام بورژوائی یک مجموعهبورژوا
ها و اجزاء نمایندگان خودشان را در حاکمیت دارند و به میزانی قدرت را باهم اجزای مختلفی دارد و این بخش

لیحاتی، ان صنایع نفتی، صنایع تسکنند. مثاًل در آمریکا صاحبداری تقسیم میدر چهارچوب حفظ منافع سرمایه
ها و لهای خدماتی، کارتهای مالی و بورس، صاحبان سرویسها، صاحبان فعالیتصنایع مصرفی، صاحبان بانک

کنند و در آن داری آمریکا را تأمین میها مجموعًا باهم و در کنار هم منافع سرمایههای مختلف، اینتراست
ها نمایندگان خودشان را تکامل این اجزاء، آن اند که درگذر زمان، دردهشریک هستند و خود اجزای آن پدی

 هاینمندقانو کنند.اند و در کنار هم هستند و با مسالمت برای حفظ آن منافع کار میهیأت حاکمه پیدا کرده در
ت دد به دسکدام هم درصدد حذف دیگری نیست، درصئی هم دارند. هیچشدهو روابط و ضوابط کاماًل شناخته

آمیزی است که با پیشرفت جامعه آوردن هژمونی هست ولی درصدد حذف نیست. تضاد، تضاد مسالمت
داری عنوان عامل فنای حاکمیت سرمایهکدامشان معتقد نیستند که دیگری را به. هیچخواندیداری هم مسرمایه

آیند خواهان روی کار میمهوریطور نیست. در آمریکا وقتی جطور واقعی هم اینمعرفی کنند. چون به
. این یک ساختار کنندیهای غیر حاکم کار مخواهان حاکم هم با دموکراتپذیرند و جمهوریها میدموکرات

لحاظ اقتصادی هم خیلی پیشرفته است، خیلی . بهشودیطوری تأمین مداری است و اصاًل منافعش اینسرمایه
گیری و انتخابات آمیز و با رأیهژمونی را هم مسالمت ی. مسألهشودیطوری ثباتش افزوده مثبات دارد این

هانی و داری جداری کشوری و سرمایهاین نظام هم در راستای حفظ منافع سرمایه ی. همهکندیتعیین تکلیف م
 های جهان سوم است.ها و ملتحال علیه خلقدرعین

داری، از یک رژیم درست برعکس نظام سرمایه یمکنیبندی در رژیم آخوندی صحبت ماما وقتی ما از جناح
های رژیم تضاد جناح ینکنیم؛ بنابرامانده که هیچ ربطی به این روزگار ندارد صحبت میقرون وسطائی و عقب

کالم چیزی جز جنگ قدرت نیست و هر طرف مانده است. دعوا هم دریکالعاده عقبهم از این جنس و فوق
حل اصیل و یگانه است و حل من برای حفظ نظام راهطرف مدعی است که راه خواهان حذف دیگری است. هر

 .بردیحل طرف مقابل راه به سرنگونی نظام مراه
دید.  اشهیخچدیگری که در رژیم مطالعه کردیم باید در پروسه و تار یها را مثل هر پدیدهبندیالبته این جناح 

 وفصل مسائلشخواست سرکار بیاید نیاز داشت برای حله میطور که قباًل دیدیم، خمینی روز اول کهمان
ها هم صحبت کرد و دولت موقت را به نهضت ها را در حکومت وارد کند. با آمریکائیجماعتی از لیبرال

آزادی داد و خودش هم اسم آن را گذاشت دولت امام زمان. ولی واقعیت این است که نهضت آزادی با رژیم 
 ها حکومت را در دست گرفته وا شخص خمینی سازگار نیست. خمینی آمده با لیبرالفقیه خلص و بوالیت

ه حکومتش قدم کبهها را راضی نگاه داشته تا کارشکنی نکنند. ولی از روزی که سرکارمی آید و قدمآمریکائی
 شود.، تضادش با نهضت آزادی بیشتر میکندیرا مستحکم م



 

 طرد نیروهای انقالبی

طرف، در هیچ روز و روزگاری بخشی از حکومت بهمن به این ۱۱یگر نیروهای انقالبی که از روز مجاهدین و د
ها خیلی محکم بود و نسبت به این مسأله بسیار هوشیار بود. ، چون خمینی مرزش با ایندادندیرا تشکیل نم

ی در البی فرصت حضور علندلیل شرایط انقالب و سرنگونی شاه، نیروهای انقچه وجود داشت این بود که بهآن
طرف برای طرد و سرکوب نیروهای جامعه را پیداکرده بودند. خمینی از روز اولی که سرکار آمد ازیک

ها و نهضت آزادی در لیبرال یکرد و از طرف دیگر برای تصفیهریزی میانقالبی، در خارج حاکمیت طرح
حقق بخشیدن به هر دو هدف فوق دست به اشغال طور که قباًل دیدیم خمینی برای تدرون حکومت؛ و همان

 های آمریکائی زد.سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات

 

 ارتجاع-ی مجاهدین در تعمیق شکاف لیبرالسیاست هوشیارانه

ارتجاع شروع شد. در میان کسانی که -در همین راستا از روز اول حاکمیت خمینی، دعوائی بنام دعوای لیبرال
هدید ت گفتندیها مانند حزب توده و اکثریت م، از همان اول بعضیدانستندیرا اپوزیسیون رژیم مخودشان 

. این باشدیهای ایرانی، مانند نهضت آزادی مانقالب ایران، امپریالیسم آمریکا و پایگاه داخلی آن یعنی لیبرال
 پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم نیزفقیه و اپوزیسیون در این راستا تا همکاری و مزدوری ولی اصطالحبه

 خواهندیپیش رفت. از طرف دیگر مجاهدین مصر بودند که تهدید اصلی انقالب ایران مرتجعینی هستند که م
موضوع اصلی سیاسی در ایران دعوای  یک ۱۱و  ۱۱های همین خاطر در سالهای سیاسی را نابود کنند. بهآزادی
را به یاد داشته باشید که  ۱۱برادر مسعود در پائیز و زمستان  یهای از شما مصاحبهارتجاع بود. شاید بعض -لیبرال

ه بحث کرده بود ک خوبیبهجا صحبت کرده بود. در آن تفصیلبههای سیاسی و مواضعشان راجع به گروه
اگر  وبرجسته کردن تهدید آمریکا چیزی نیست جز توجیهی برای سکوت و چاکر منشی در قبال ارتجاع حاکم 

 ت.های سیاسی اسآمریکا هم بخواهد انقالب ایران را تهدید کند در شرایط کنونی از طریق از بین بردن آزادی
ها را گرفتیم و از همان ابتدا بشدت رودرروی همین خاطر بود که ما در تضادهای داخلی رژیم طرف لیبرالبه 

شد که از همان روز اول، مجاهدین با نزدیک شدن ی مجاهدین باعث مرتجعین قرار گرفتیم. سیاست هوشیارانه
ف را بود( بحران و شکا تریکه ماهیت خمینی ارتجاعدلیل اینصدر و حمایت از او در مقابل خمینی )بهبه بنی

بزرگ در درون حکومت را روی  یتر کنند و این بود که مجاهدین باالخره اولین شقهدر درون حاکمیت عمیق
صدر را صدر از خمینی. مجاهدین تمام تالششان را کردند تا بنیشقه، یعنی جدا کردن بنی دست رژیم گذاشتند.

 خواه و مترقی و دموکرات بکشانند.به سمت چپ، به سمت نیروهای آزادی

دهد و صدر میدان بیشتری ببه بنی شدیصدر از طرف ما دو حالت وجود داشت: یا خمینی مجبور مبا تقویت بنی



حالت دوم این  ؛ که البته غیرعملی بود.شدندیم تریفشینی کند که درنتیجه خمینی و ارتجاع ضعنارتجاع عقب
ی بود اش را بیشتر کند. این نتیجه بسیار بزرگصدر جذب ارتجاع نشود، با آن همراهی نکند و فاصلهبود که بنی

که جای اینزرگ رژیم شد. بهبزرگ حکومت و اولین جراحی ب یکه ما به آن رسیدیم و منجر به اولین شقه
صدر را ببلعد و به دم و دنبالچه خودش )مثل خیلی کسان دیگر( تبدیل کند، این مجاهدین بودند که خمینی بنی
جمهور رژیم را از او گرفتند. این اولین دعوا و زدوخورد بزرگ در درون رژیم بود. رژیم با یک رئیس

 یصدر دست به تصفیهخرداد با عزل بنی ۳۱خرداد تصفیه کرد و در  ۳۱ها را تا گیری، بخشی از لیبرالگروگان
ش دلیل ماهیت خودصدر بعدًا بهکه بنی یمها زد و مشروعیت سیاسی خود را از دست داد. بگذرکامل لیبرال

ان را خودش یگشت، وظیفه. ولی تا جائی که به مجاهدین برمیکردیپشیمان شد و آرزوی دوران خمینی را م
 این زمینه به اتم وجه انجام دادند.در 

 

 یابدرغم حضور خمینی ادامه میبندی، بهجناح

به بعد، دعوا و تضاد میان باندهای مختلف ارتجاع است و اسم این دعوا، دیگر دعوای  ۹۳۶۱از سی خرداد  
که ل ایندلیبه ماندگی ارتجاع حاکم،دلیل عقبارتجاع نیست، بلکه دعوای باندهای ارتجاع است. به-لیبرال 

ش اها و تضادهای درونیبندیوسطی است و عمر تاریخی آن گذشته، این دستهمتعلق به امروز نیست و از قرون
صدر، تضاد و جنگ قدرت در درون رژیم تمام نشد. رغم حذف بنیبه ترتیباینبهمستمرًا رو به افزایش است. 

سانی ها برابر بیشتر از کهم دهقدرت فردی و حکومتی بود، آن که خود خمینی دارای اتوریته، کاریزما وبا این
ها دعوای جناح توانستیمانده، خمینی هم نمدلیل همین ماهیت عقبهمه به، بااینکنندیکه امروز حکومت م

ه کدلیل اتوریته و موقعیتی ها رسمیت داد ولی بهبندیها و این جناحرا خاتمه بدهد. ازقضا او به دعوای جناح
 خودش این تضادها را در باال مهار کند. توانستیخودش داشت، م

امام متمایل بود، اما همیشه در آن جناحی که منافع حکومت همان خطها بیشتر بهبندیکه در جناحخمینی با این
را ای، خمینی خودش و برخالف امروز خامنه کردیو از آن جناح حمایت م کردینام م، ثبتکردیایجاب م

ر تای خمینی نیست، تضادها بسیار حادتر و جوشانجائی که خامنه. اآلن از آندانستیصاحب هردو جناح م
که خمینی ای خودش رسمًا سر یک جناح است، خاتمی هم سر یک جناح دیگر است. درحالیاست. خامنه

 کردنام نمیوقت در یک جناح ثبتهیچ

 

 مریکاتضاد حول دو محور سرکوب و رابطه با آ

های مختلفی حول منافع مختلف در درون رژیم ظهور کرد، بندیها و جناحبندی، دسته۶۱پس از سی خرداد 
طلقه ئی بودند که از سرکوب محول سرکوب، رابطه با آمریکا، صدور ارتجاع و چپاول اقتصادی. مثاًل دارودسته



ود در ها البته جائی که الزم بامام بودند. این که همان خط کردندیدر داخل و تضاد تندوتیز با آمریکا صحبت م
 دادند. مثاًل در ماجرای ایران گیت، خود خمینی پشتش رفت.تضاد با آمریکا تخفیف می

 

 گیت و حمایت خمینی از ایران گیتحل آمریکائی، ایرانرفسنجانی راه

« ابستگییکا و حرکت به سمت وسرکوب مطلقه آری، اما با نوعی تخفیف تضاد با آمر»گفتند ئی دیگر میعده
اعالم کرد که ما آلترناتیو آمریکائی را برای عراق  ۹۳۶۱در سال  یها شخص رفسنجانی بود. وشاخص این

که حرف خمینی تشکیل حکومت اسالمی در عراق بود. بالطبع این دستگاه در مورد مسائل . درحالیپذیریمیم
دگی در . این سردار سازنکندیعی کمپرادوریزم را تشویق ماقتصادی، وابستگی و درنهایت حرکت به سمت نو

 جمهور بود وابستگی رژیم را به خارج افزایش داد.هشت سالی که خودش رئیس

ف این حر« سرکوب مطلقه و اقتصاد اساسًا دست بازار» گفتندیدیگری هم در رژیم بودند که م یدسته 
کرد. در جریان جا با شخص خمینی تضاد پیدا مینای بود ر ازقضا همیرسالت، مؤتلفه و شخص خامنه

نشانده چند نفر سؤال کردند که ماجرای معامله با اسرائیل و خرید سالح گیت وقتی در همین مجلس دستایران
وقع آن م هایندهها و گفت خفه شوید. هفت یا نه نفر از نمااز اسرائیل چیست؟ خمینی محکم زد توی دهان آن

نیامده خفه  ها به شماال کرده بودند که این ماجرا چیست؟ خمینی رسمًا و علنًا گفت این فضولینامه نوشته و سؤ
 شوید.

 

 منتظری و تضاد با خمینی در موضوع سرکوب و مجاهدین

تر در سرکوب متعادل: »گفتیتر حکومت، جناح دیگری هم بود که مباال و در طیف وسیع یدر کنار دسته
وران ها در دبندیاین طیف یشاخص این جناح درزمان خمینی منتظری است. )البته همه« عین تضاد با آمریکا

 بعد از خمینی تغییر کرده است(.

 هائی است که درون حکومت وجود داشته است.بندیها دستهاین

 ؟شوندیتحمل مها غیرقابلبندیها کجاست و کجا این دستهبندیاما مرز سرخ در این دسته
وندهای رغم آخبازار و نوع اقتصاد به یمسأله ، دررسدییکائی، رفسنجانی با خمینی به تعارض نمحل آمردرراه

ها همگی زیر چتر خمینی جا ، اینرسدیها هم به تعارض نم، ولی با آنبردیها اسم ممتحجر که خمینی از آن
لبته واضح است که مخاطب سرکوب در میان است. ا یکه مسأله شودیتحمل مغیرقابل ئیجا. آنشوندیم

 .است تحملیرقابلعبور و غجا برای رژیم، مرز غیرقابل، مجاهدین هستند. این۹۳۶۱خرداد  یسرکوب بعد از س
 

 گونههای منتظریحلقاطعیت ضدانقالبی خمینی و نپذیرفتن راه

مجاهدین را با این حرفش هم این بود که  منتظری جزئی از رژیم بوده و حذف او هم به این سادگی نبود. 



وکتاب اعدام کنید، منظم اعدام یک خورده با حساب گویدیشدت و حدت سرکوب =نکنید، اعدام نکنید، م
ر را در چند هزار نف ئی اعدام نکنید، این برای رژیم بد است، برای نظام ضرر دارد.طور گروهی و فلهکنید، همین

ندارد  یئملت با اعدام دستگیرشدگان وقایع اخیر مسأله نویسدیاش به خمینی مچند روز اعدام نکنید، در نامه
ها که در زندان ها، برای نظام خوب نیست. حرفش این است که کسانیولی اعدام موجودین از سابق در زندان

؟ دکنییها را برای چه اعدام ماند، اینبس و فروغ جاویدان در زندان بودهاند و زمان آتشهستند و محاکمه شده
د. آیجاست تا این اندازه راه میاند اعدام کنید، اشکالی ندارد. مرز او اینها را که اآلن دستگیر شدهاگر این

 هرگز. گویدیوجود خمینی مبااین

دیگر در رژیم غریبه است.  ۶۱و  ۶۳های که منتظری از سال بینیدیاگر خاطرات منتظری را خوانده باشید م 
بله  دگوییآیا شما این کار را کردید؟ رفسنجانی م گویدیو م کندیجانی را صدا مگیت رفسنموقع ایران

که تو از کجا فهمیدی؟ یعنی تالششان این بوده که  دهدیچرا به من نگفتید؟ رفسنجانی جواب م گویدیم
ریکا و بین آمهمان دالل اسلحه  یعنیفر منتظری نفهمد. حاال منتظری از کجا فهمیده؟ از طریق منوچهر قربانی

ها هم نوشته و گفته وزارت خارجه آمریکا راجع به مجاهدین گفته که این اش راجع به ماکه در نامهرژیم، همان
، دادهیتروریست و مارکسیست و... هستند. رژیم ظاهرًا در جریان یک داللی اسلحه باید به او حق و حسابی م

و  نویسدیئی برای منتظری منامه گذردیدر رژیم چه م دانستهیه نمفر کعمل نکرده بود. لذا قربانی قراربهاما 
و  فهمدیگیت را مجا ماجرای ایران. منتظری از آندهندیها پول و حق و حساب ما را نمکه این کندیشکایت م

 شا کند.که اف دهندیالشراع لبنان م یمنتظری، مانند مهدی هاشمی موضوع را به روزنامه یهااز آن طریق آدم

تر سرکوب کنید و نه چیزی بیشتر از این، او حتی خودش مجاهدین را متعادل گویدیکه مدلیل همینمنتظری به
 ،آمدهیچیز با خمینی راه م. آن روزگار او سر همهکندیمنافقین و محارب استفاده م یهم در آن زمان از کلمه
ی که جائعام با رژیم حرفش شده ولی از آنهم سر قتلطور تیز به و تریواش گفتهیفقط یک چیزهائی را م

 کوتاه آمدن در مقابل مجاهدین مرز سرخ خمینی بود، منتظری را کنار گذاشت.

ا صدر بود، از سی خرداد تاگر تا سی خرداد نهضت آزادی ر سپس بنی بینیمیهای رژیم مبندیپس در دسته 
 حال تضادهایشته شد؛ یعنی رژیم باند محدودتری شد و درعیناین مرز باالتر بس ۹۳۶۲فروغ جاویدان در سال 

؛ یعنی شودیکه بعدها بازهم مرز باالتر رفت و شامل اکبر گنجی و عبداهلل نوری و ...هم مزیادتر شد. کما این
 تضادها در درون رژیم است. یرها سرکوب کرده است. این سهائی که رژیم منتظری را با آنشامل همان

که  دهدیدومین جراحی بزرگ را در رژیمش صورت م ینیخم ۹۳۱۱بعد از جنگ، در فروردین  ترتیباینبه
طور که اولین شقه و اولین جراحی بزرگ را با کندن و . همانباشدیاش محذف منتظری و عزل او از جانشینی

هم مجاهدین به  بزرگ را یصدر از خمینی، مجاهدین روی دست رژیم گذاشتند، دومین شقهجدا کردن بنی
خاطر اعتراض به کشتار مجاهدین توسط خمینی عزل که منتظری درواقع بهخاطر اینخمینی تحمیل کردند. به



 .شودیم
منتظری به  . هرچهشودیهای منتظری واقع نمهوشیاری ضدانقالبی خمینی را بنگرید که اصاًل تحت تأثیر حرف 

هم آدم  منتظری درست نیست، ولی خمینی در حرفش قاطع است. همه کشتار به ضررتان است واین گویدیاو م
، در ذهن خمینی، منتظری ارزش زیادی داشته، ولی کردهیکمی نبوده و خمینی هم برای او کم حساب باز نم

جا مطلقًا بسته است. چرا؟ چون و مرزش در این کندیحال حرف منتظری را سر مجاهدین مطلقًا گوش نمبااین
قول خودش حاصل تمام عمرش همین خاطر منتظری را که بهآشیل کل رژیمش هست. بهجا پاشنهنای داندیم

 .کندیهای آخر عمر از جانشینی عزل مماه بوده، در
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 های رژیم پیش از دوران ریاست جمهوری خاتمیبندیجناح

بودیم که به فقیه مواجه در اواخر دوران خمینی و اوایل بعد از مرگ او با دو جناح عمده در درون رژیم والیت
 ترتیب عبارت بودند از:

 جناح خط امام -۹

 گراجناح بورژوازی وابسته -۱

ها بودند. مجلس سوم که اواخر زمان خمینی تشکیل شده بود، اکثریت ی اول همین خط امامیشاخص دسته 
م که ه ها بود مثل کروبی، اگرچه رفسنجانی رئیس آن مجلس بود. بعد از مرگ خمینیاعضایش با خط امامی

 جمهور شد، کروبی به ریاست مجلس رسید.رفسنجانی رئیس

گرا قرار داشت که خواهان نزدیک شدن به آمریکا بوده و ها، جریان بورژوازی وابستهدر مقابل خط امامی
 شاخصش در آن زمان، رفسنجانی بود.

داشت. جناح بازار سنتی و یک جناح دیگر هم در آن زمان در رژیم بود که وزن و اعتبار دو جناح دیگر را ن
 ای و بیرون از آخوندها هم باند مؤتلفه و عسگراوالدی بود.ها خامنهی شاخص آنتر که چهرهآخوندهای سنتی

ی هاها در حکومت خمینی در سالی جرم و جنایتشدت انحصارگر و سرکوبگر بود و عمدهجناح خط امام به
اند، آن موقع ارکان اصلی مدره و معتدل شده اصطالحبهه امروز ک هاینشد. همها انجام میاول به دست این

 .دادندیدادستانی انقالب و زندان اوین و سپاه پاسداران و بعدًا وزارت اطالعات را تشکیل م
ها در آن اکثریت قاطع داشتند را گذاشته بودند شدت پشت جنگ بودند و اسم مجلس سوم را که اینها بهاین 
 جنگ ایران و عراق را وارد قانون اساسی کنیم. گفتندیحتی مو « مجلس جنگ»

و خواهان یک اقتصاد دولتی و متمرکز بودند. در دوران خمینی  دادندیها مرا این یکائیبیشترین شعار ضد آمر 
 های سرکوب و اقتصاد دست دولت موسویها بودند بیشترین ارگانگفت که جناح غالب حاکمیت این شودیم

 های خط امام بود.خودش از شاخصبود که 

ای ای بود اما دولت دست جناح وی نبود. خامنهجمهور رژیم خامنهکه در آن هشت سال، رئیسبا این
 ایوزیر کند، اما رفسنجانی و مجلس، موسوی را به خامنهوالیتی را که هم جناحش بود نخست خواستیم

خوبی نداشت و ظاهرًا علت این هم که موسوی در چهار سال  یای با موسوی اصاًل میانهتحمیل کردند. خامنه
شدت باهم ای بود و این دو بهپیش کاندیدای ریاست جمهوری نشد، دعواها و تضادش با شخص خامنه

وزیری را از طریق موسوی ای اما نخستجمهوری را داده بود به خامنهاختالف داشتند. درواقع، خمینی رئیس
 داشته بود.ی خودش نگه در قبضه

ی قضائیه هم موسوی اردبیلی خط امامی بود؛ یعنی هر سه قوه، مجریه به معنای کابینه و قوه یسدر آن زمان رئ
 دست خط امام بود. یهوزیری و مقننه و قضائنخست

د فقیه، باند رفسنجانی و بانعنوان ولیای بهخصوص بعد از مرگ خمینی و انتخاب خامنهاما بعد از جنگ و به
تحاد که آثار بارز این ا ییکی کردند و اولین جائبهامام دستای که باهم تضاد زیادی داشتند، علیه خطخامنه



ها را برگزار شد. در این مجلس، اکثر خط امامی ۹۳۲۱بینیم مجلس چهارم بود که انتخاباتش سال عمل را می
ها و...را. در مقابل ائتالفی درست شد از باند امامی مانند کروبی، خوئینیهای خطبیرون ریختند ازجمله شاخص

وجور کردند ها خودشان را مقداری جمعای. چهار سال بعد در مجلس پنجم خط امامیرفسنجانی و باند خامنه
ائتالف دو باند توانست خط امام را که در زمان خمینی قدرت  هرحالبهتا یک اقلیت در مجلس درست کنند. 

 ال از حاکمیت خارج کند.س ۱مدت غالب بود، به

ی اول رفسنجانی هنوز ائتالفی از خط امام و بورژوازی وابستگی گرا بود، مثاًل وزیر کشورش عبداهلل در کابینه
ها بود ولی در دور نوری خط امامی بود، وزیر ارشادش خاتمی و برخی از نهادهای اقتصادی دست خط امامی

ی دهد و با علی الریجانکرد. خاتمی استعفا می ییرای تغخامنه اش ترکیب به نفع باندجمهوریدوم ریاست
ای است. عبداهلل نوری هم جایش را به بشارتی شود که رئیس کنونی صداوسیما از طرف خامنهجایگزین می

اند میان دو ب ترتیباینبهای بود. وزیر خارجه هم والیتی بود که از همین باند بود. که از باند خامنه دهدیم
تدریج غالب شد تا خود رفسنجانی هم در محاق فرورفت. درنتیجه ای بهای و رفسنجانی، باند خامنهخامنه

ی ها روی آورد و ائتالفی در این دورهاش یعنی خط امامیرفسنجانی در مجلس پنجم به سمت دشمنان قبلی
که خط امامی و  «سالم» یمثال روزنامهعنوانای پدید آمد. بهها و علیه خامنهمجلس میان رفسنجانی و خط امامی

 شدت دشمن رفسنجانی بود، در مجلس پنجم مدافع رفسنجانی شد.به

 

 ؟خاتمی کیست
ند ، یک آخوگرددیمراتب آخوندی برمکه به سلسله یامامی بود تا جائی خطمهرهخاتمی که از ابتدا یک 

 یآخوندی مرتبه یینهه رفسنجانی هم درزمپایه است که چندان درس آخوندی نخوانده بود و نسبت بدون
 داشت. تریینخیلی پائ

 ۹۳۳۲تا  ۹۳۳۳اش که همین روزها منتشر شد، آمده است که او از سال نامهسواد خاتمی در زندگی راجع به
 به پایاندوم درس آخوندی است که اگر سطح را  یمرحله« سطح»بخشی از مقدمات و سطح را در قم خواند. 

، اندخویکه اگر ده بیست سال درس خارج م« درس خارج»توانست برود رد، هنوز چیزی نبود و تازه میبهم می
 شد یک آخوند نسبتًا معتبر.تازه می

 یهای الهیات و فلسفه در دانشکده الهیات خوانده و سپس رفته است در دارودستهخاتمی سپس مقداری درس
دستور بهشتی متولی ، به۹۳۱۲ یلو اوا کردهیکاری مبهشتی چه یدر این دارودسته داندیبهشتی که خدا م

 .شودیمسجد هامبورگ م
رسد، بعد نماینده شود و دور اول به نمایندگی مجلس میها میخط امامی یهبعد از انقالب، وارد دارودست

 .شودیمدت ده سال وزیر ارشاد مبه ۹۳۲۹تا  ۹۳۶۹و از سال  شودیخمینی در کیهان م
کرد و خصوصیات کامل یک خط امامی شدت از جنگ دفاع میاید که بهسیاسی وی خوانده ید در پروندهالب
: گویدیمصاحبه صریحًا مشود. در موضوع صدور ارتجاع، او در یکشدت در کارکردهای وی دیده میبه



آلن آمریکا دارد که اآمریکا اظهارنظرهای تندوتیزی علیه  ییا سر مسأله« باید دنبال تئوری بسط باشیم»
اند که از مشت چاقوکش بودهگوید مردم آمریکا یکیم ۲۹. مثاًل در سال کنندیها به او یادآوری مرژیمی

 اند به آمریکا.جاهای مختلف آمده

 ۹۳۶۲عام زندانیان مجاهد در سال جمله از حامیان سرسخت قتلخمینی بوده است و من یپادر سرکوب هم پابه 
 هم حاال افشاء شده است.که اسناد و مدارک آنبوده است 

 

 خط امام ییراتتغ

بس و مرگ خمینی و کنار گذاشتن خط امام از قدرت، شکست در جنگ ایران و عراق، خوردن زهر آتش
 یک از دعاوی وبهحالت داد و یک ییرتدریج تغسال خط امام را کاماًل استحاله کرد و به ۱عواملی بود که طی 

ند، یعنی ها را داشتنشینیسیاست خارجی بیشترین عقب یینهها درزمنشینی کرد. اینیشین عقبهای پحرف
و از  دندکریگیری کردند، دنبال تئوری بسط بودند، جنگ ایران و عراق را تئوریزه مکه گروگان یهائهمان

 کا.ها ر نزدیکی با آمریو از گفتگوی تمدن کنندیزدائی صحبت م، حاال از تنشزدندیجنگ ابد مدت حرف م

که با بحران رژیم برای این ۹۳۲۶-۹۳۲۱امامی، در سال تفکر و تمایل خط یسمبل و نماینده یمثابهخاتمی به 
ور جمهخصوص در مقابله با انتخاب رئیسوپا کند، بهمقابله کند و راهی برای نجات رژیم از خطرها دست

گیرد و می پسند یکائیپسند و آمری قبلی خودش، مواضع غربینشینی سرشکسته از شعارهامقاومت، با عقب
 .شودیکاندید ریاست جمهوری م

مملکت در »ها به گفته خود خط امامی ۹۳۲۶جمهوری گذشته، یعنی در سال انتخابات رئیس یدر آستانه
حلی را نجات دهیم، راهگویند ما در چنین شرایطی آمدیم تا نظام ها میخط امامی« بحران و انفجار بود یآستانه
گوید: در سیاست خارجی برویم به سمت آمریکا و در سیاست داخلی هم جناح خط امام را به رسمیت که می

 های رژیم را بپذیریم.بشناسیم و تقسیم قدرت بین جناح

 

 کانون دعوای دو جناح

سرنگونی رژیم است. خاتمی حل در مقابل خطر ای دعوایشان در شرایط کنونی بر سر دو راهخاتمی و خامنه
ما، یعنی  که، درصورتیکنندیشود مجاهدین جا پیدا مکنید که باعث می: شما خیلی کارهای بدی میگویدیم

ی بزنیم؛ ی نظامها ضربهمجاهدین را میان مردم ایزوله و منزوی کنیم تا بتوانیم بعد به آن خواهیمیباند خاتمی، م
منشانه لمآبانه و لیبرانظامی مجاهدین را از بین ببریم. وقتی ما شعارهای دموکراتاز راه سیاسی  خواهیمییعنی م

و در خارج هم با نزدیک شدن  شوندیبدهیم، مجاهدین حرفی برای گفتن نخواهند داشت و در داخل ایزوله م
ما مجاهدین موافقیم انظامی به  یدهند که ماهم با ضربهها توضیح میها را منزوی خواهیم کرد. آنبه آمریکا آن

 کنیم تا سرنگونی رژیم به دست آنان را منتفی کنیم.لحاظ سیاسی خنثی میها را بهاول آن

اش با سرکوب مطلقه سال است که مسأله ۱۱. این نظام گوئیدیگوید کشک مای در مقابل میباند خامنه
م تا ای، کنارتان نبودیم رژیباند خامنه ی شما، اگر ما، یعنیگفته عکسبههم درست وفصل شده است. اآلنحل



سرعت اوضاع را در حاال بربادرفته بود. لذا، اگر اوضاع را بدهند دست شما که خاتمی هستید، مجاهدین به
، خیر، ئیدگویباشد که شما م یزهائیحل مقابله با مجاهدین این چطور نیست که راهو اصاًل این گیرندیدست م

ها موشک رویم و به آن. میگوئیمیای هستیم، ماست که ما که خامنه یزهائیهمان چحل مجاهدین تنها راه
 گوید از راه سیاسی. از طریق موشک زدن، خاتمی می گویدیای مزنیم. هدفشان واحد است. لیکن خامنهمی

اع را اگر اوضگویند خیر، گویند: اگر خاتمی نباشد رژیم سرنگون خواهد شد. باند دیگر میها میچیخاتمی
. پس دعوایشان چیزی نیست جز جنگ بر سر قدرت برای شودیبدهید دست خاتمی رژیم زودتر سرنگون م

 حفظ نظام از خطر سرنگونی.

 

 تعادل قوای کنونی بین دو جناح

ون ست دو قراربهها که تعادل میان آنسؤال این است که حاال تعادل قوا بین دو جناح از چه قرار است؟ پاسخ این
 زیر است:

 جناح خاتمی    فقیهجناح ولی

 ی مجریهقوه    ی قضائیهقوه

 قوه مقننه   نیروهای نظامی و انتظامی

 حمایت خارجی    شورای نگهبان

 شوراهای شهر    مجلس خبرگان

 بدنه و رأی در درون رژیم   مجمع تشخیص مصلحت

 تبلیغات

 صداوسیما

 بنیادهای اقتصادی

 فقیههای ولینماینده

 هاجمعهامام

که  که این ترکیبی است بینیمیگیرند که باید بگذریم. پس مها جا میچیزهای دیگری هم در این ستون
ها ای سعی کردند اینگانه، دو قوه دست خاتمی است: مجریه و مقننه. جناح خامنه. از قوای سهکندیحکومت م

ی مجریه ی قضائیه و... ولی باالخره قوهی نگهبان، با قوه، با شوراکنندیها کارشکنی مرا خنثی کنند و علیه این
چیز ی مجریه همهگویند که قوههم می هاچیای. با این توضیح که خود خامنههاستینو قوه مقننه دست ا

ی رزق و روزی مملکت دست دولت است و همه»عبارت جنتی: مملکت و اجرائیات مملکت دستش است. به
ای با تمام قوا در کار د بکند، کارها دست اوست؛ یعنی قوه مهمی است اما جناح خامنههرکس هر کاری بخواه

وابسته به خاتمی هستند  %۱۱که اکثریت رغم این. نمونه مجلس را بحث کردیم که علیکندیهردو کارشکنی م
بکند این  ندتواجدی برای خاتمی حل کند. تنها کاری که می یولی یک مجلسی نیست که بتواند یک مسأله



ع جریان به نف یااما نتوانسته قانونی به نفع خاتمی  گذارد چیزی علیه خاتمی تصویب بشود.است که نمی
 «ببرد. پیشبهرا « طلباصالح»

اش هم که مالی نیست و چندان منشأ کند، شوراهای اسالمیای در سیاست خارجی هم کارشکنی میخامنه
ه کنیم، تعادل بین دو جناح واضح است که تا همین لحظه یعنی چهار سال قدرت نیست. به این ترکیب که نگا

فقیه و با آن باند است و اختیارات و قدرت خاتمی در با ولی یغلبهبعد از انتخابات دور اول خاتمی، هژمونی و 
لی و که در انتخابات مجلس اکثریت عظیمی به دست آورد،این مدت کمتر شده که بیشتر نشده است. با این
 قدرت و میدان مانورش کمتر شد که بیشتر نشد.

 

 ی ریاست جمهوریانداز انتخابات آیندهچشم

ای حفظ شود، او صالحش در این بوده و هست و که همین وضعیت و همین هژمونی برای خامنهخاطر ایناما به
که وقتی خاتمی و چونتالشش هم در این بوده و هست که خاتمی دوباره در دور دوم انتخاب نشود. چرا؟ 

 شود.خورده شمرده میای است که شکست، این خامنهشوندیای در انتخابات باهم روبرو مخامنه

آید که فیگور این را بگیرند که دموکرات فقیه نمیخواران جناح ولیای و آدمی خامنهاین اصاًل به قیافه
ای تمام تالشش را القاعده خامنهدهند؛ یعنی علیرا میها اگر کاندیدا هم بدهند، امثال فالحیان اند. آنشده

 ی دوم ریاست جمهوری نرسد.کرده و شاید بازهم تالش بکند که خاتمی به دوره

کم که این تعادل قوا را دستای تا این نقطه تعادل قوا را به نفع خودش حفظ کرده است اما برای اینپس خامنه
می بیایند خات یاین بوده و درست هم فکر کرده که نباید دوباره دارودستههمین وضعیت ادامه بدهد، تالشش به

بار دیگر بروند پای رأی، قدرت باند خاتمی کند که اگر یکجمهور. چون این را هم حساب میو بشوند رئیس
م وگویند انتخابات ریاست جمهوری یک رفراندوم است، یعنی رفراندها میچی، خود خاتمیشودیتر ماضافه

ای و گویند رفراندوم بین خامنهپوشیدگی و غیرصریح دارند می یی کشور. درواقع باکمبین دو نحوه اداره
 خاتمی است.

گویند این حرفی غیرقانونی است، این انتخابات آید و میباند مقابل هم از این کلمه رفراندوم خیلی بدشان می
 جمهوری است، رفراندوم چیست؟رئیس

جا نتوانست جلوی کاندیدا شدنش تالشش را کرد تا خاتمی کاندیدا نشود ولی تا این یای همهخالصه، خامنه
 ؟تواندیجمهور شدنش را بگیرد یا نمتواند جلو رئیسرا بگیرد حاال باید ببینیم می

زل قیه و تزلفجمهور شود این یک ضربه است برای جناح ولیبالطبع اگر نتواند بگیرد و خاتمی دوباره رئیس
افتد و راه ی میپاشیدگنشیند؛ اما رژیم در روند ازهمفقیه ساکت نمی. البته حتمًا ولیکندیرژیم را بسا بیشتر م

ای، بتواند خاتمی را حذف کند، بحران در درون رژیم به اوج ؛ اما اگر هم خامنهشودیبرای مقاومت همواره م
نه و صدور بحران متوسل شود که بازهم به نفع مقاومت های خمینی گوای مجبور است به روشو خامنه رسدیم

 است.



دد، گرآوردهای خود خاتمی برمیجا که موضوع به عملکردها و دستی آخر در این بحث تا آنعنوان نکتهبه
آوردهای او را به سمت صفر تأثیر این تعادل قوا روی کارکردهای خاتمی در این چهار سال، عماًل دست

اساسی را نتوانسته حل کند. بیشترین پیشرفت خاتمی در سیاست خارجی  یو هیچ تضاد و مسألهکشانیده است. ا
 %۱۱طور مستقل بررسی کنیم، حاوی انبوهی شکست است. او در سیاست خارجی بوده که اگر همین را هم به

برای  %۹۱ها آورد سیاست خارجی تنتنها دست گوئیمیم یپیشروی داشته است. وقت %۹۱خورده است و شکست
ن، ولی با خاتمی معامله کند، بخصوص کلینتو خواستیکه مثاًل با آمریکا پیشرفت جدی نداشت. آمریکا ماین

ها و تناقضات رژیم، سیاست خاتمی در رابطه با آمریکا اساسًا پیش نرفته است. در رابطه با اروپا و دلیل بحرانبه
ت خارجی سرفصلی برسد چراکه افسار سیاس یسته به یک نقطهنسبی داشته است ولی نتوان هاییشرفتاعراب پ

 هم تنها دست خاتمی نیست.

رغم زدائی با عراق، علیهای خاتمی برای تنشرغم تالشها عراق هست که علیاین یتر از همهاما مهم
ر عراق، ت دو و سه دهایش با باالترین مقامات عراقی، با طه یاسین رمضان، با عزت ابراهیم، یعنی با نفرامالقات

یفی ک یپرانی اخیر یک نقطهشده است و موشک تریرهرغم سفر خرازی به عراق، روابط بین دو طرف تعلی
 بود.

ترین مسائل سیاست خارجی، یعنی در رابطه با آمریکا درجا زده است و در رابطه بینیم در کلیدیمی ترتیباینبه
رژیم و عراق در روزی است که  یژیم و عراق امروز بدتر از رابطهر یبا عراق به عقب برگشته است. رابطه

 خاتمی سرکار آمد.

ماده پیشرفت در اروپا و اعراب و آمریکا چیست؟ برد سیاست خارجی یکی اقتصاد است و یکی سیاست. 
 خواهد همینسیاسی برای رژیم علیه مجاهدین و شوراست. آن چیزی که رژیم در سیاست خارجی می یماده

فت که پول نکه فرق اساسی نکرده است. این دادندیم یزهائیاست؛ اما در اقتصاد، رفسنجانی هم که بود چ
 نبود. یئبیشتر شده ربطی به خاتمی ندارد چون قیمت نفت رفته باال و خاتمی کاره

 که در ائیزهیکنند، چاند، حمایتش میدر سیاست و نه در اقتصاد، خاتمی را تحویل گرفته یکشورهای اروپائ
زمان رفسنجانی نبود. آن موقع دادگاه میکونوس برپا بود اما با خاتمی این بحث نیست، بحث سلمان رشدی هم 

 یاقتصادی، معامالت و روابط اقتصادی با آخر دوره یینهها امتیازهای خاتمی، اما درزمکمتر شده است. این
ادی نقطه متوقف است مثاًل با انگلیس سطح روابط اقتص رفسنجانی تفاوت زیادی نکرده است و تقریبًا در همان

 طور.هم همین نانرفته است، با آلم قدر باالآن

ن کارگرفتن خارجیان علیه مجاهدیترین امتیازی که خاتمی در سیاست خارجی به دست آورده، سیاست بهمهم
 گویند تروریست.است مثاًل آمریکا یا انگلستان به مجاهدین می

رد و ترین کارککند و این مهمی عربی از اردن گرفته تا عربستان سعودی علیه مجاهدین کار میکشورها در
 نداشته است. یئآورد هم چندان دامنهآورد خاتمی بوده اما به سه دلیل این دستدست

طرف خاتمی دارد و در عمل هم ازیکماهیت خود رژیم که از تروریسم و صدور ارتجاع دست برنمی -۹



ی وزیر هاای چیز دیگر. سفیر ایتالیا در سازمان ملل گفته بود ما به حرفطرف خامنهازیک گویدیم چیزی
 ترینیکندارد. این حرف ایتالیاست که نزد یرژیم هیچ اعتمادی نداریم چون هیچ ضامن اجرائ یخارجه

 دوست رژیم در اروپا است.

عامل است. عملیات مجاهدین در  ترینیا. این اصلعملیات مجاهدین و باال رفتن مجاهدین در تعادل قو -۱
ولی در تعادل قوا مجاهدین را باال آورده و کار  زنندیکه مارک تروریستی به آن مرغم اینداخل کشور علی

 آمده است. ینتر شده و راندمانشان پائخاتمی برای برانگیختن علیه مجاهدین مشکل

ا حاال، اگر عملیات مجاهدین را حذف کنیم، قطعًا خاتمی در ت ۲۲در این سه سال گذشته یعنی از خرداد 
زند تعادل قواست. مجاهدین در را می یچه که حرف نهائهای بیشتری داشت. آنسیاست خارجی پیشرفت

 اند.تعادل قوا باال رفته

های داخلی حالمللی مجاهدین در اروپا و آمریکا برای خنثی کردن خاتمی و برانگیختن جنابین هاییتفعال -۳
 یاروپائ یهاالمللی، پارلمانبین یهای گستردهکشورهای غربی علیه سیاست سازش با رژیم. مثاًل همان حمایت

 آمریکا که در بافت کشورها جای خودشان را دارند. ییا کنگره

جنبش  دگویگوید تروریست ولی کنگره که دومین کانون قدرت است به مجاهدین میدولت آمریکا به ما می 
 سیاست گذاردیو نم کندی. این یک تعادلی را برقرار مکنندیبخش و اکثریت آن از ما حمایت مآزادی

 خاتمی راحت پیش برود.

سیاست خارجی  کار ببرد درعلیه مجاهدین به خواستهیاین سه عامل باعث شده که سیاستی هم که م
 بشود.کارکردش به مینیمم برسد و در خیلی جاها کاماًل خنثی 

 ینهیچیزی به دست نیاورده است. درزمتر است درواقع هیچها وضع او از این هم بسیار خرابعرصه یدر بقیه
ها کاماًل مدنی، حکومت قانون و این یسیاسی که شعار اصلی خاتمی بوده است، جامعه یاقتصاد صفر، توسعه

. نهضت آزادی اآلن تحمل شوندین تحمل نمشدند اآلکه زمان رفسنجانی تحمل می یهائگرد. روزنامهعقب
 گرد جدی داشته استسیاسی عقب یتوسعه ی. در این زمینهشودینم

فقیه روی آورده است. این گفتاردرمانی هم شخص خاتمی به کرنش و تعظیم در مقابل والیت یینهدرزم
مآبانه و ای امروزش کرنشههای روز اولش مقایسه کنید، نوعًا حرفهای امروز خاتمی را با حرفحرف

ها را اساسًا فراموش کرده و در . اآلن آن حرفکشیدیوشانه مهای روزهای اولش شاخحرف بار است. درذلت
 دارد.فقیه قدم برمیراستای تعریف و تمجید از ولی

 

 از کل بحث یئخالصه

یه و فقبا تئوری والیت یئاندازه سرکار آمدن خمینی را مطالعه کردیم تا یها سوابق و نحوهما در این بحث
د فقیه را در تاروپوچه در اطراف این تئوری ضرورت داشت آشنا شدیم و دیدیم که چگونه خمینی والیتآن

ی فقیه را یعنهای اساسی نظام والیتقانون اساسی و سایر قوانینش ساری و جاری کرده است. بعد ویژگی



و صدور بحران و تروریزم است مطالعه کردیم و ثابت کردیم که ناپذیرش را که سرکوب های جدائیویژگی
 ییرناپذیر است و هر رفرم و تغهمین خاطر این رژیم استحالهاست و به ییرناپذیراین دو خصوصیت اساسی تغ

 بردیاش راه ماساسی به سرنگونی

یدیم ه کردیم و دسپس سیر تحوالت همین دو خصوصیت ارتجاع حاکم را در طول بیست سال گذشته مطالع
ی متوقف ئطور موقت و تاکتیکی و مرحلهگاه حتی بهکه این دو خصوصیت همواره در رژیم ثابت بوده و هیچ

ر درون ناپذیر دهای سازشبندیفقیه با تضادها و دستهنشده است. در این بحث اشاره کردیم که رژیم والیت
جمله اول این رژیم تا به امروز بررسی کردیم؛ و من این تضادها را از روز یخودش مواجه است و تاریخچه

ل های داخدلیل بحرانامام را از صحنه حذف کردند اما هشت سال بعد بهگفتیم که بعد از مرگ خمینی خط
د. جمهور شخط امام با خصوصیات کاماًل برعکس، مجددًا به صحنه آمدند و خاتمی رئیس یرژیم، دارودسته

انتخابات  یجام زهر برای این رژیم عمل کرده است و امروز در آستانه یمثابهال بهمدت چهار سخاتمی به
دیگر ریاست جمهوری خاتمی تن  یای به یک دورهتکلیف رژیم است، اگر خامنه یینتع یجدید که نقطه

که  ودشیهای شدیدی مواجه مشود و اگر خاتمی را حذف کند با بحرانتشدید می بدهد، تزلزل رژیم کیفًا
 .بخش ملی ایران استتحوالت، مجاهدین و ارتش آزادی یدرهرصورت برنده

https://t.me/litera999




