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 ۲  کالبد شناسی خمينی

 

 

 سرخطها

ريپ  ٤ ___________________________________________________________________ شگفتا

وژ  ٦ ___________________________________________________________________ یمتدول

ش ریپد:   کی بخ  ۸ __________________________________________________ ینيخم یدا

 ۸ ________________________________________ اسالمى علوم وتدريس تكميلى دروس تحصيل

 ۹ _________________________________________یاجتماع -یاسيس مبارزات در ینيخم یپا جا

 ۱۱ ______________________________________________________ یمل مبارزات دوران در ینيخم

 ۱۳ ___________________________ یبروجرد هللا تیآ درگذشت تا مرداد ۲۸ یکودتا پس ینيخم

ش ز ینيخم: دوم بخ  ۱۷ ____________________________________________ ديتبع تا اميق ا

فرم صالحات و ر  ۱۷ ________________________________________________ شاه ديسف انقالب و ا

 ۱۹ __________________________________________________________________ ینيخم تيمرجع

 ۲۱ _________________________________________________ یتیوال و یالتیا یها انجمن مصوبه

 ۲۲ ___________________________ یتیوال و یالتیا یها انجمن ی حهیال  با ینيخم هللا تیآ کارزار

 ۲۸ __________________________________________________ ديسف انقالب ساخته شاه اصالحات

 ۲۹ ___________________________________________________ ديسف انقالب به واکنشها و کنشها

 ٥۲ ____________________________________________________ ارزاتمب یريگ اوج و محرم شروع

 ٥٦ _____________________________________ ۱۳٤۲ خرداد ۱٥ اميق و ینيخم هللا تیآ یريدستگ

 ٥۸ _____________________________________________________________________ ینيخم یآزاد

 ٦۰ _________________________________ ینيخم ديتبع و دوباره یريدسگ و ونيتوالسيکاپ انیجر

 ٦۸ _________________________________________________________________ یبند جمع



 ۳  کالبد شناسی خمينی

 

ش  ۷۱ ______________________ )بازگشت تا ديتبع( برگشت و رفت نيب ینيخم: سه بخ

 ۷٤ _____________________________________________________________ عراق در ینيخم دوران

 ۷۷ _____________________________________________________ ۱۳٥۷-۱۳٥۰ یسالها در ینيخم

 ۸۹ __________________________________________________ کایآمر یخارج استيس در چرخش

 ۹٦ _________________________________________________________________ فرانسه در ینيخم

س  ۹۸ _________________________________________________________________ گوادلوپ کنفران

فها  ۱۰۱ ________________________________________________________ فرانسه در ینيخم یحر

 ۱۰۳ ___________________ ۱۳٦۸ خرداد ۱٤ تا ۱۳٥۷ بهمن ۱۲-" یرهبر و امام" مسند در ینيخم

 ۱۰٤ ____________________________________________ سلطنت میرژ یسرنگون و اريبخت سقوط

 ۱۰٥ _____________________________________ یرهبر و قدرت مسند در ینيخم ”امام" هللا تیآ

 ۱۰٥ _____________________________________________________________________ بازرگان یریوز نخست حکم

 ۱۰۷ ____________________________________ ینيزم یرهبر یبجا یآسمان یمنج -اول انحراف

 ۱۱۰ ___________________________ )یساالر کهی ای سمیتاريتوتال(یخواه تيتمام - دوم انحراف

 ۱۱۲ ______________________________________________________________________ :خمينی توتاليتريسم های فراورده
 ۱۱۲ ________________________ مردم با ینيخم ثاقيم شکست -موئسسان مجلس یبجا خبرگان مجلس

 ۱۱٦ ____________________________________ هيفق تیوال  استبداد حلقه ليتکم و بازرگان یبرکنار سهيدس
ونقا  ۱۲۱ ____________________________________________________________ یاسالم یجمهور یاساس ن

 ۱۲٥ _____________________________________________________________________________ یفرهنگ انقالب
 ۱۳۳ _________________________________ شهیاند یآزاد و یشیاند دگر نشناختن تيبرسم - سوم انحراف

 ۱۳٦ _________________________________________ یبند جمع -ینيخم کارنامه و یرهبر باب در

نيزندان کشتار یبرا ینيخم فرمان  ۱٤۰ ____________________________________ :۱۳٦۷ مرداد در یاسيس ا

 ۱٤٦ ______________________________________________________________________ خمينی ذشتدرگ

را یا بهيکت  ۱٤۷ ____________________________________________________________ ینيخم یب

 

 



 ٤ کالبد شناسی خمينی

 

 خمينی )ایدئولوژی( مکتب )شناسی کالبد( آناتومی

گفتارپيش  

در (سيده و ممنوعه پدیده ای  شد که شناخت و ارزیابی آن بسياری پرسشهای نهفته و نپر خمينی

گستاخی پرسش و .  را باز خواهد کرد) مذهب خمينی بسياری چيزها تکليف است و نباید پرسيده شوند

، از ما پيش. پذیر است شک قرنهاست که در مذهب و یا نهادهای تماميت خواه تابو و نا ميمون و نکوهش

شورندگان و مشعل بر افروزان  بسيار بسيارمنصور حالج و  تا و حسين علیاز لوتر و  وگاليله سقراط تا از 

و سر  خویش را بانگ اعتراض سر داده و استبداد  "تقليد"و " تفتيش"  بر سر در  " خروسان بی محل"و 

تمام بند و افسار و اندیشه های افسار  بيشتر گستاخی باید بابار  این. باالی دار به اهتزاز در آورده اند

 باید پدیده خمينی را از درون. را و خود  انسانحتی خدا و مذهب و ایمان ،ردهمه چيز را زیر پرسش ببند و 

.نياورد برشکافت تا دگر بار دیوی دیگر در این سرزمين با ردای فرشته سر   

تدریس و امر فقاهـت و مرجعيـت سـرگرم بـود، بـا گوشه دنج حجره ای در نجف به  درآیت هللا خمينی که 

بناگـاه چهـره اش در  از آنجـا بـود کـه .فرانسه برده شد، به ۱۳٥۷ر سال اوج گيری انقالب ضد سلطنتی د

 ۱۳٥۷بهمـن  ۲۲همراه با شوق و  استقبال ميليونی به تهران آمـد و در " امام"ماه ترسيم گردید و با لقب 

مردم رسـالت سـنگينی بـر دوش خمينـی .  قدرت نشست مسند بربا سرنگونی نظام سلطنتی در ایران 

آیـت هللا خمينـی در . ر داشتند تا او اميدها را زنده و روند پر شتاب انقالب را به پـيش ببـردذاشته و انتظاگ

او در فرانسه حرفهای زیادی زد و قولهای فـراوان داده . برابر بزرگترین آزمایش تاریخ زندگيش قرار گرفته بود

نون اساسـی کشـور در آن از جمله اینکه مجلس موئسسان را تشکيل داده و اجازه خواهـد داد تـا قـا. بود

بر اسـاس قـانون اساسـی بـر آمـده از مجلـس موئسسـان  کشورقرار بود  .مجلس بررسی و تدوین شود

رسالت اسالمی بـر دوش گرفـت و قـول برقـراری عـدل و داد و قسـط  ،او افزون بر آن. اداره و رهبری شود

زدند و بـرای آینـده ای بهتـر و  حرف می)  ع(مردم در طول انقالب از حکومت عدل علی. اسالمی داده بود

انقالبـی کـه مـی خواسـت ریشـه اسـتعمار و . کشوری باشکوهتر و زندگی برتر بپای انقـالب آمـده بودنـد

فقر و فالکت و بـدبختی را ریشـه کـن کـرده و خنـده بـر لبـان مـردم . استبداد و استحمار و استثمار را بزند

آرمـان . کرده و ایـران  سـربلند و آزاد قامـت بـر افـرازد شکوه زندگی می بایست با انقالب سر باز .  بنشاند

  .بلند آن انقالب برقراری جامعه بی طبقه و توحيدی و بری از استثمار انسان از انسان بود

در پرتو او اميدها به نااميدی کشيده شد و استقالل و آزادی در پرده ای سياه اما چندی نگذشت که 

وعقب مانده ترین قشرهای اجتمایی  بر .  هنم مخوف تبدیل گشتپيچيده شد و بهشت در انتظار به ج

مسند قدرت نشستند و فریاد مرگ و بگير و ببند از محراب نماز تا باالترین نهاد قانونگذاری شعار روزانه 



 ٥  کالبد شناسی خمينی

 

انسان و آزادیش در پستوه خانه ها زندانی و مشتی قداره بند و الت و لوت وشارلتان . رژیم شده است

هراس من همه از مردن در سرزمينی است ، "به بيان شاملو . ياست و کشور شده اندصحنه گردان س

نه تنها نان و گرسنگی به تساوی تقسيم نشد بلکه همان ".  که مزد گورکن از بهای آزادی بيشتر باشد

آباد  او که به شاه تنه ميزد که بجای مملکت قبرستانها را. لقمه بخور و نمير نيز از سفره مردم ربوده شد

کرده است خود هر شهر و دیار آبادی را به زندان و گورستان بدل کرد و عزیزترین سرمایه زندگی را از 

بدستور او، اندیشه و اندیشيدن در ایران زمين به دار کشيده شد و به . بيشمار مادران و پدران گرفت

ه مرد گردید و زیبائی و جلوه و ملعب بی ارزشزن خوار و . یدردگحرمت و حریم انسان و انسانيت تجاوز 

و با دستورات فقهی ماشين توليد نسل بدل شد به در این سرزمين مادر  . نام گرفت گریش جرم 

درس و دانش و دانشگاه منفور و بی ارزش . روسپی گری تقدس یافت و آنکه شرم کرد بزور تجاوز شد

یش مرد و مرده پرستی و مقبره عشق به زندگی و ارزشهای واال. شدند و حریم دانشگاها غارت شد

دین دولتی شد و دولت . داری دوباره تقدس یافتند و جای شهيد و شاهد با قاتل و قداره بند عوض گردید

وا "که فریاد " علمای اعظم"نمی دانم کجا هستند آنهمه . بی دین و ضد ارزشهای دینی حاکم گردید

د می کنند که عرش خدا با سر لخت زن بلرزه در داد و فریا. گوش فلک را کر می کرد" اسالم ها یشان

، آنهم در زندان ولی فقيه، لب هيچ مجتهدی "اسالم"می آید ولی با تجاوز و بی حرمتی پاسداران 

 .این شرم را چگونه پاسخ باید داد. بسخن در نمی آید

 شوق زندگی و مزهپاشيد ميوه تلخی بار آورد که زمين ایران  درتخم نفاقی که خمينی از بدو ورودش 

ن خورد آکه هر که از ميوه ممنوعه ای  .کرده استزهرشادی و صفا و صميميت را  و زیستن در آرامش

این دیو را . و گویی ددی شد که انسان را به شکار گرفته است را از دست دادهخویش  تبنياد آدمي

دیگر لبنان و سوریه و عراق و سر از را پيش گرفته و " انقالب"فریاد جهانی کردن ایران کفایت نداده و 

خمينی با مرگ او داستان  ایکاش .و خونریزی رسم و راهش شده استبر آورده باریکه های تاریک دنيا 

با گور سپاری  کهنی و هيتلر يلوو موس گيزهمانند نيمرود وفرعون و یا اسکندر و چن. پایان می گرفت

در آن صورت دیگر خمينی  .به تاریخ سپرده شد و  به گور رفتآنها قدرت و کارکرد اندیشه شان نيز 

 هنشاند" امام شيعه"خمينی را بر مسند اما  .اندیشيدای نبود که روی آن وقت تلف کرد و به آن  پدیده

ممر حيات اقليت ممتازی شده قبله حاجات و  که کردند بر آن پوشانده و بت بزرگش" تقدس" و پيراهن

والیت . ه و سکه بنامش زدندمحراب و منبر را با نام او حک کرد او برده و" حج"به  را "قوم" . است

گوئی که بر جان و مال و ایمان مردم حاکم است و فرمانش . کردند" سلطان مطلقش"خدائی باو داده و 

اگر متعمد باشد، مرتد . کند کند، اسالم را مسخره می آنکه مکتبی را مسخره می"، فرمان خداست

  )۱(" خودش هم باید مقتول شود. مالش هم باید به ورثه داده شود. رام استزنش برایش ح. فطری است



 ٦  کالبد شناسی خمينی

 

در این نوشته تالش می شود تا جدی تر به عمق اندیشه خمينی نگریسته و ساختمان بندی و عمل 

وارد گفتمانهای  در این بررسی .بررسی  کرد حکومت اسالمیکرد اندیشه او را در حرکت و هدایت 

باید . و نظر نيست تا به خمينی درس فقه و اصول و یا فلسفه و عرفان داده شود کالمی و فقهی نشده

دید خمينی، در مسند رهبری سياسی خلق و ملت، چگونه براحتی توانست دستور آنهمه بگير و ببند و 

 پرتگاهسال از مرگش، ایران به  جهارامروز، پس از گذشت بيست و .  اعدام  و کشتار و شکنجه را بدهد

. نمانده استتجاوز چيزی باقی قداره بندی و و  نيرنگودی رسيده و از اسالم جز نفرت و ریا و دروغ و ناب

تا به مردم بگویند که ما خود  ندپيامبرش را بمستی باالی دار برده و علی را دوباره در محراب شهيد کرد

جمهوری "زندگی در و کافر را چه جای . هستيم و کفر ما برابر کفر خداست" اسالم ناب محمدی"

) یکه ساالر(خمينی از یک رهبر و پدر روحانی به یک تماميت خواه  باید دید چرا و چگونه  .است" اسالمی

مطلق بدل شد و در کنار خيانتهایش به آرمان و عقيده و ایمان مردم دست به جنایاتی زد که در تاریخ 

  .اسالم سابقه نداشت

 متدولوژی

و کارکرد و  سياسی ایران اشاره کرده-پدیداری خمينی در صحنه مذهبیابتدا به  بررسی در این 

آنگاه  ساختمان بندی و  . راهکارهای سياسی او در بستر زمان، از تولد تا مرگ، بررسی می شود

سپس  به . آنرا بررسی می کنيم) نهضت(ایدئولوژی خمينی را باز کرده و مکانيسم حرکت ) استراکچر(

اجتماعی  –عملکرد سياسی با  رابطه اندیشه اش را پرداخته و در جایگاه رهبری  رانقش و کارکرد او 

 و باز بررسی )سمخميني(این پدیده  آینده و ) خط امام(ادامه راه سر آخر مکانيسم . بررسی می کنيم

 .می شود

. شاره دارداین نوشته در دو جلد تنظيم یافته که جلد یک به پدیداری خمينی و جرکت او از تولد تا مرگ ا

 . ساختار و خاستگاه اندیشه و مکتب او بررسی می شوددر جلد دو بنمایه و 
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:یک جلد  

خمينی پابپای  

از تولد تا مرگ   
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 خمينی پدیداری   :یک بخش

از    در شهرستان خمين) ميالدى ۱۹۰۲سپتامپر  ۲۱( هجرى شمسى  ۱۲۸۱شهريـور  ۳۰در خمينی 

مرحوم آيه الـله سيد مصطفى مـوسـوى از معاصريـن   پـدر خمينـى. آمد توابع استان مركزى ايران بدنيا

اشـرف علـوم و   پـس از آنكه ساليانـى چنـد در نجف, العظمـى ميرزاى شيـرازى   مرحـوم آيه الـلـه

ی آمـده بـود بـه ايـران بازگشت و در خمـيـن راهنما  معارف اسالمـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نايل

وى دوران  . پنج مـاهه بود که پدرش در یک حادثه  تير اندازی کشته شد. در امـور دينـى شد  مردم

و در همانجا به  و  عمه اش سپرى كرد) هاجر( تحت سرپرستى مادر در خمين كـودكـى و نـوجـوانى را 

آموخت و منطق و مکتبخانه رفته و دوره ابتدائی و دروس ادبيات و عربی را نزد معلمان مکتب قدیم 

  )۱( .سيوطی را از برادرش مرتضی پسندیده آموخت 

 اسالمى علوم وتدريس تكميلى دروس تحصيل

علميه قـم رفت وبر اساس   خمينى به  حـوزه, هـجـرى شمسـى ۱۳۰۰در فروردین 

سبک قدیم  مراحل تحصيالت تكميلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتيد حـوزه قـم طـى 

در علـم معانى و ( مباحث كـتاب مطـول   ن آنها مـى تـوان از تـتـمـهكه  مهمتری. كرد

نزد مرحوم آقا مـيـرزا محمـد علـى اديب تهرانـى و تكميل دروس سطح نزد ) بيان 

و بيشتر نزد مرحـوم آيه الـله سـيـد , سيد محمد تقـى خـوانسارى  مرحـوم آيه الـله

العظمى حاج شيخ   نزد زعيـم حـوزه قـم آيـه الـله يثربى كاشانى و دروس فـقـه و اصـول  عـلى

 .برد   عبدالكريـم حايرى يزدى نام

پس از فوت مرحوم آقاى حائرى، مر حوم آقاى بروجردى به قم آمدند و خمينی  به درسهای ايشان نيز 

م در دوران پایانی دهه سی به آیت اللهی رسيده و سالهاى زیادی در حوزه علميه قـ خمينی. رفتند

, مسجـد اعظم, فلسفه و عرفان و اخـالق اسـالمى در فيضيه, اصـول, تدريـس چنديـن دوره فقه  به

پرداخت و در حـوزه علميه نجف نيز ... و , مسجد سلماسى, مـدرسه حـاج مالصـادق, محمـديه  مسجـد

مود و در نجف بـود در مسجـد شيخ اعطـم انصــــارى معارف اهل بـيت و فـقـه را تدريـس ن  سال ۱٤ قريب

مبانـى نظرى حكـومت اسالمـى را در سلسله درسهاى واليت فـقيه بازگـو .كه بـراى نخـستـيـن بار 

بدینگونه اندیشه و مکتب خمينی در مراکز سنتی فقه شکل گرفته و جهان بينی او نيز در همان . نمود

 .دامه بررسی و باز خواهد شداما خمينی چند ویژگی خاص خودش را داشت که در ا. راستا بسته شد

خمينی در حوالی سال چهل رساله توضيح المسائل خویش را انتشار داد و در ردیف مراجع تقليد قرار 

باشد ) توضيح المسائل(به روال مرسوم کسی که به درجه اجتهاد رسيده و دارای رساله عمليه  .گرفت



 ۹  کالبد شناسی خمينی

 

تا هوادارانی نيز کسب کرده باشد تا در فروع می تواند ادعای مرجع تقليدی کند که البته بستگی دارد 

اینها از امور تخصصی فقهی بوده و از اصول اوليه ایمان . دین و احکام فقهی اسالمی از وی پيروی کنند

 . اسالمی نمی باشد

تفسير سوره حمد، آداب الصلوه، واليت .  از خمينی آثار زیادی انتشار یافتند که می توان اینها را نام برد

تمام آثار خمينی  در دو مجموعه با .  ه، شرح دعاي سحر، چهل حديث، توضيح المسائل، جهاد اكبرفقي

صحيفه امام و صحيفه نور، دو مجموعه  متفاوت از  .نامهای صحيفه امام و صحيفه نور انتشار یافته اند

م خمينی هللا خمينی هستند که توسط موسسه تنظيم و نشر آثار اما های سيد روح سخنان و پيام

  )۲(. باشد تر می صحيفه  امام که پس از صحيفه  نور تنظيم شده است، کامل. اند آوری و تدوین شده جمع

 اجتماعی -سياسی مبارزات در خمينی پای جا

مـن كـوچـك بـودم لكـن مـدرسـه ... مـن هـر دو جـنـگ بـيـن المللـى را يادم هست "خمينی می گوید 

مـن آنجا آنهـا را مى , ـوروى را در هـمان مركزى كه ما داشـتـيـم در خـمـيـنمى رفـتـم و سربازهاى ش

ما " او در جائی دیگر می گوید."  ديـدم و ما مـورد تاخت و تاز واقع مى شـديـم در جـنـگ بيـن المـلـل اول

من در عين و . ها بوديم و خودمان تفنگ داشتيم» رجبعلى«مورد هجوم . ها بوديم»  ز ل قى«مورد هجوم 

حالى كه تقريبا  اوايل شايد بلوغم بود، بچه بودم، دور اين سنگرهايى كه بسته بودند در محل ما، و اينها 

ما در همان .  " كرديم رفتيم سنگرها را سركشى مى خواستند هجوم كنند و غارت كنند، آنجا مى مى

منتها من بچه بودم . فنگ داشتممن هم ت. كرديم محلى كه بوديم، يعنى خمين كه بوديم سنگربندى مى

و با اين   رفتيم ما سنگر مى. "...ما تفنگ دستمان بود. بچه شانزده، هفده ساله. ام به اندازه بچگى

ديگر دولت . هرج و مرج بود. خواستند بگيرند و چپاول بكنند كردند و مى اشرارى كه بودند و حمله مى

و مردم با . اى از خمين را گرفتند فعه هم آمدند يك محلهيك د... و هرج و مرج بود . مركزى قدرت نداشت

                   )۳(".و ما هم جزء آنها بودیم. و تفنگ دست گرفتند. آنها معارضه كردند

کرده و در حوزه نيز از این زاویه با دیگر علما بدینسان خمينی خود را وارد جرگه سياست و مبارزه 

خمينی از دوران رضا شاه و سخت گيری او عليه آخوندها رنج ها . تتفاوتهائی از خود بر جای گذاش

شهای سنت و تجدد باال گرفته بود با بغضی در درون دنبال اطر داشت و در همان دوران که کشماکبخ

از این رو بود که در فضای آزاد نسبی دهه . فرصتی می گشت تا نهفت سنتی درونش را خالی کند

 نویسنده کتاب این کتاب را  در پاسخ او. دادانتشار   کشف االسراربا نام ه نویسی خویش را یرد ۱۳۲۰

نيز به چاپ  – ۱۳۲۲در سال - نشریه پرچم، که در حکمی زادهعلی اکبر   اسرار هزار ساله،

برخی از روزنامه ها و مجالت که به صورت اسف باری مرکز و  " او ادعا می کند که. ،نگاشته بودميرسيد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
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ی نشر بی عفتی ها و افسار کانون پخش فساد اخالق و فحشا هستند باید اصالح شوند چرا که برا

گسيختگی ها هيچ چيز بيشتر از این اوراق ننگين کمک نمی کند، این اوراق ننگين که در آن روز نشر 

حجاب ننگين  کشف افکار و الفاظ بيخردانه رضاخان را می کردند و امروز نيز به نام ترقی دست از این

اینها احساسات شرف . ده و کشور بيشتر استبرنمی دارند ضررشان از صدها احمدی و مختاری برای تو

آميز یک توده را خفه می کنند نوک قلم اینها صدها بار مسموم تر و بدتر از نوک سوزن آمپول احمدیها 

و با اجازه رضا شاه آمپول هوا در بدن  _طبيب مخصوص زندان قصر  - ميگویند بدستور پزشک احمدی(

حرفها  نوشته حکمی زاده را بهانه قرار داده ودر این خمينی  )٤. (است) زندانيان سياسی تزریق می شد

 .به ترميم سپر دفاعی اسالم سنتی می پردازددگر بار و نظرات آیت هللا فضل هللا نوری را دیکته کرده و 

بنظر من ( اسرار هزار سالهشبهات مطرح در کتاب  بپاسخگوئیدفاع از اسالم سنتی باو در این اثر  

ه جدا از پرسشهای روزمره و ابتدائی دارای حرف حسابی نبوده و نویسنده نيز خود نوشته حکمی زاد

برای رسوا نشدن و مترقی نمائی همرنگ و وغن نان سر در آخور رضا شاه داشت برای شهره نام و ر

یا ( نویسنده بل از پرداختن به پرشسها و شبهاتخمينی در این اثر، ق. می پردازد) جماعت شده بود

از یک سو آنها را به وهابيت نسبت . ه می نمایدآلود را پست و انشنيت را متهم کرده و، آنها )اننویسندگ

معرفی کرده و از )٥(" وحشيهای نجد...گروهی شتر چران عاری از دانش و تمدن و "داده و وهابی را 

دن مالها و سوئی دیگر دست رضا شاه را دخالت داده و تم اصلی اینگونه شبهات را در بی اعتبار کر

"  :که اند كرده بيان ،درباره چگونگي تدوين كشف اسرار ،مرحوم سيد احمد خمينياز . روحانيت ميبيند

اي دارند راجع به كتاب  يك بار در حال رفتن به مدرسة فيضيه مشاهده كردم كه عده: حضرت امام فرمودند

گوييم، حال آنكه اين  س اخالق ميناگهان به ذهنم آمد ما داريم در. كنند اسرار هزار ساله بحث مي

گيرند، از وسط مدرسة فيضيه برگشته و ديگر به  امام تصميم مي. ها نفوذ پيدا كرده است ها در حوزه بحث

گذارند و كتاب كشف اسرار را  روند و طي يك ماه تا چهل روز تقريبا  همه كارها را كنار مي درس نمي

حبان آراء باطله و گفتارهای ناهنجار چون ميدانند که تنها کسيکه اینان و هر یک از صا.."  )٦( .نويسند مي

آنستکه ....می تواند مشت آنها را در جامعه باز کند و دروغ پردازیهای آنها را روی دایره بریزد مالها هستند

تاه شده است بياوه سرائی و دروغ پردازی و تهمت و افتراء به مالها دست توده را از آنها کو ءبا هر وسيله

با رفتن روحانی خلل هائی در "  فریاد سر ميدهد کهخمينی در این نوشته باال رفته و  خشم )۷( ."کنند

آوخ از خيره . کشور پيدا می شود که صدها دادگستریها و شهربانيها صد یک آنرا نمی توانند اصالح کنند

بدفاع  ن مقدمه چينی خمينیپس از ای   )۸(". سری تو ای پسر آدم، اسف بر بی خردی تو ای جنس دوپا

او به فقه و فقاهت و والیت . از توحيد، امامت، و روحانيت پرداخته و به حکومت و قانون نيز اشاره ميکند

، با خمينی" کشف االسرار"هر چند کتاب  .فقها نقش ویژه داده و حکومت صالح را از آن فقها می داند

نيز  بيرون آننه تنها در حوزه و بلکه در  ،ای خيالیسرهم بافيهو  فاکتهای نادرست و اشارات بی ربط

ویژگی خمينی اما اثریست که  .سپرده شدو زود به بایگانی تاریخی  شهرت و اعتبار چندانی کسب نکرد
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برخورد  ر این کتابد. را ترسيم ميکند اشبن مایه و خواستگاه سياسی اندیشه و ) دوراناز همان (

کنترل  خواهانو پی ریخته  را واليت فقيه هویداست و او پایه هایواکنشی و جسورانه خمينی بخوبی 

و  دید و روحانيت را شایسته اصلی حکومت میدر همان زمانها نيز ا. ميشودحکومت توسط فقها 

می  ما“ . به چند گفتار از کتاب کشف االسرار توجه کنيد در زیر. حاکميت فقه و شریعت در سر داشت

تشکيل شود و ... دایی ، عادالنه بخواهد تشکيل شود ، باید مجلس از فقها گویيم اگر آن حکومت حق خ

درمجلس قوانين آسمانی طرح شود و درکيفيت عملی شدن آن بحث شود ودولت قوه اجرای آن باشد 

ما که می گویيم حکومت و والیت دراین زمان با فقها است ، می گویيم همان طورکه یک مجلس ".. ) ۹(".

اگر مجلس . شود و یک عده قوانين اروپایی و غير آن را برمملکت تحميل می کنند  شورا تشکيل می

شورای این مملکت از فقهای دیندارتشکيل شود یا به نظارت آنها باشد ، چنانچه قانون هم همين را می 

رقوه منظور از حکومت فقيه آن است که فقيه باید نظارت د" )۱۰( ".گوید ، به کجای عالم برخورد می کند 

تقنينيه و در قوه مجریه مملکت اسالمی داشته باشد ، زیرا قانونی را که عقل و دانش می پذیرد و حق 

تواند با قسط بر ايران حكومت كند،  تنها حاكمي كه مي".... )۱۱( .می داند ، غيرازقانون خدایی نيست

هواها و فشارهاي  كسي است كه از طرف مجتهدين باتقوا و آشنا به احكام الهي بدون توجه به

هاي  سلطنت را بايد منكوب كرد؛ زيرا كه به غير از سلطنت خدا، همه سلطنت. نفساني انتخاب شود

و سواي قانون الهي همه قوانين ديگر پوچ و . باشد ديگر مخالف منافع مردم و مستضعفين مي

نترل شود، بر تمام حكومتي كه مبتني بر قوانين اسالمي بوده توسط فقهاي مذهبي ك. اند فايده بي

البته او نظرات خویش را در کتاب والیت فقيه اصالح کرده و   )۱۲(".هاي دنيا رجحان خواهد داشت حكومت

  .به تز والیت فقيه و حاکميت تام و تمام روحانيت رسيده است

شناخته در حوزهای علميه در ردیف چهره های خود را نمایانده و  بدینسان خمينی

 درا اداره و ادامه دادن خویشکالسهای درس  ،همراه با دیگر مدرسينو ا. می آیددر 

.        و شاگردان زیادی از حوزه درس او  بيرون آمدند  

ملی مبارزات دوران در خمينی  

نقـش چنـدانی  ۱۳٤۰تـا  ۱۳۲۰اجتمـاعی پـس از سـالهای  -آنچه پيداست خمينی در مبـارزات سياسـی

آیـت  بنـام یاز ميان علمـا در آن سالها. بود وزهحدر  و امور فقهینداشته و بيستر سرگرم درس و تدریس 

هللا کاشانی وارد مبارزات سياسی شده و در جریان ملی شدن صنعت نفـت نيـز نقـش خـوبی بـازی کـرد 

آنها برای اسالم و شرعيت خيز برداشته بودند نه ملـت ( ولی بعدها در مقابل جبهه ملی و مصدق ایستاد

البته شکاف و دسته بندیهائی نيز در سطح باالی حـوزه . مرداد حمایت کرد ۲۸کودتای و از  ) و منافع ملی

مخـالف شـرکت در  ، بسـيار محتـاط و محافظـه کـار،آیت هللا بروجـردی و یـارانش. وجود داشتهای دینی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.JPG�
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تمـام هـم و غـم آنهـا  .ه و از کاشانی و فدائيان اسالم دل خوشی نداشـتمبارزات سياسی و دولتی بود

بود و با هر گونـه تـازگی و نـو آوری در افتـاده و بشـدت و شریعت اسالمی نگهداری مدارس دینی  حفظ و

برخـورد  خـاطرگویا یکی از دل نگرانيها و کدورت بروجردی از مصـدق بـه  .بودند ضد بهائیضد کمونيست و 

با دکتر مصـدق، بـين قضيه ای است که در دومين مالقاتم  ..."سفی آورده اند که لاز قول ف. ودا بهبهائيبه 

موضوع از این قرار بود که بهایی ها در شهرستان ها مسئله ساز شده بودند و قدرت . من و او اتفاق افتاد

. .... به امر حضرت آیت هللا العظمی آقای بروجردی وقـت مالقـات گـرفتم و نـزد او رفـتم. نمایی می کردند

ا رئيس دولت اسالمی ایران هسـتيد و اآلن بهـایی شم: "پيام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم

ها در شهرستان ها فعال هستند و مشکالتی را برای مردم مسلمان ایجاد کرده اند؛ لذا مرتبا  نامه هایی 

ایشـان الزم دانسـتند . به عنوان شکایت به آیت هللا بروجـردی مـی رسـد] یعنی از مردم مسلمان[از آنان 

دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من به گونه تمسخر آميـزی، ." بفرمایيد که شما در این باره اقدامی

آقای فلسفی از نظر من مسـلمان و بهـایی فرقـی ندارنـد؛ همـه از : "گفت. قاه قاه و با صدای بلند خندید

مـذهبی، مـذهبی،     و گروههـایو گروههـای    و سيدرضا زنجانیو سيدرضا زنجانی    طالقانیطالقانی    مرحوممرحوم    مثلمثل    روحانيونیروحانيونی" )۱۳(."یک ملت و ایرانی هستند

بلکـه پـا در رکـاب در بلکـه پـا در رکـاب در   ندندنکردنکرد    حمایتحمایتنه تنها از او نه تنها از او و سران بنام حوزه و سران بنام حوزه     بروجردیبروجردی    اما آقایاما آقای. بودندبودند    مصدقمصدق    امیامیحح

و در مبـارزات قـرار داشـت  همـين دایـرهخمينـی نيـز در آن دوران در  ) ۱٤(. . بار شکست او را در سر داشتندبار شکست او را در سر داشتند

 .  سياسی پيدایش نبود

بيشتر ناراحت امور شرعی و مذهبی او . اطراف ميکردنگاهی به بر می آورد و  یگاهگاهی سر خمينی

 در صورتی که نيروهای پيشرو مذهبی چون طالقانی و بازرگان و سحابی و .اجتماعی – بود تا سياسی

دیگران در نهضت مقاومت ملی بسيار فعال بوده و با کاشانی و نواب صفوی و یارانش نيز شيبانی و 

آن اوائل، ما در  ": دکتر عباس شيبانی می گوید. بوداز خمينی ن اثر و خبریهمکاریرهائی داشتند ولی 

بعدها در . مهندس بازرگان با شریعتمداری بودند. ، امام را نمی شناختيم)٤۰دهه حتی تا (نهضت آزادی 

دنبال  ۳۲در زندان، یاران امام گفتند که امام از سال  .زندان بتدریج با امام و ایده های ایشان آشنا شدیم 

ایشان در قضيه .... کيالت بوده و  مثال هيئتهای مؤتلفه و اینها بعدها بر همين اساس به وجود آمدندتش

و عکس العمل همه ما دربرابر ایشان و . ، فضای دیگری بود٤۲پس تا قبل از سال . نفت هم دخالت نکرد

                                                                  )۱٥( .خرداد،یکسان نبود ۱٥حرکت 

و نيـز اثـری از شـرکت او در  نوشته و یا گفتـار قابـل اسـتنادی از خمينـی در آن دوران بچشـم نمـی خـورد

او چنـين بـر مـی آیـد کـه او  کينـه و  ٥۷اما از نوشته ها و گفته های بعـد از انقـالب . مبارزات ملی نيست

ـ در یکـی …این جبهه ملی " :ميگویدمينی خ .نفرتی سخت به ملی گرائی و جبهه ملی و مصدق داشت

از روزنامه هایشان که من دیدم و ناراحت شدم ـ از ميرزای شـيرازی کـه قضـيه تنبـاکو را درسـت کـرده تـا 
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آقای کاشانی تمام علمایی که در خالل مشروطيت برای اسالم کار کردند ميرزای شـيرازی بـرای اسـالم 

! ر کرده شيخ فضل هللا کرده تمام این ها را به آنهـا بـد گفتنـدکار کرده است آقای کاشانی برای اسالم کا

شـيخ فضـل هللا را ایـن ! آن روزنامه جبهه ملی را پيدا بکنيد ميرزای شيرازی را متهم کـرده بـه دروغگـویی 

جرم شيخ فضل هللا بيچاره چه بود جرم شيخ فضل هللا این بود کـه قـانون بایـد اسـالمی ! قدر فحش داده 

يخ فضل هللا این بود که احکام قصاص غيرانسانی نبست انسانی است آقای کاشانی هـم جرم ش. باشد

همين طور جرم این ها همين است که این ها عقيده شان این است که باید اسالم در ایران پيـاده بشـود 

طـل یک گروهی که از اولش با"  او در ادامه ميگویند )۱٦("! و شما می گویيد که احکام غرب مترقی است 

بودند من از آن ریشه هایش می دانم یک گروهی که با اسالم و روحانيت اسالم سرسخت مخالف بودنـد 

از اولش هم مخالف بودند اولش هم وقتی که مرحوم آیت هللا کاشانی دید که ایـن هـا خـالف دارنـد مـی 

! هللا  گذاشتندکنند و صحبت کرد این ها یک سگی را نزدیکی مجلس عينک به آن زدند و اسمش را  آیت 

مـن در آن روز در منـزل یکـی از . او هم مسـلم نبـود. این در آن زمان بود که اینها فخر می کنند به وجود او

تـوی خيابـان  آیـت هللا  علمای تهران بودم که این خبر را شنيدم که یک سگی را عينک زده اند و به اسم 

خالفت با شخص نيست این سيلی خواهـد خـورد من به آن آقا عرض کردم که این دیگر م. ها می گردانند

او بروشـنی مخـالف   )۱۷(" .مانده بود سيلی بـر اسـالم مـی زد و اگر . و طولی نکشيد که سيلی را خورد

اینهایی كه می بينيد كه اجانب از این دارند و حتما باید اسم دیگری اینهایی كه می بينيد كه اجانب از این دارند و حتما باید اسم دیگری . "کردن صنعت نفت بود جنبش ملی 

روی مقاصـد روی مقاصـد  اینهـا سـرپوش مـی خواهنـد بگذارنـداینهـا سـرپوش مـی خواهنـد بگذارنـد  .خواهد باشـدخواهد باشـدباشد اسالم نباشد هر چه می باشد اسالم نباشد هر چه می  روی آنروی آن

مسـير مـا مسـير مـا ) مصـدق مصـدق (ملـی اسـت ملـی اسـت  خودشان كه مقاصدی كه بر خالف مسير ماست به اسم یك نفری كـهخودشان كه مقاصدی كه بر خالف مسير ماست به اسم یك نفری كـه

ایـن اشـتباه ایـن اشـتباه   ،ملـی كـردن نفـت پـيش مـا مطـرح نيسـتملـی كـردن نفـت پـيش مـا مطـرح نيسـت، نفت پيش ما مطرح نيسـتنفت پيش ما مطرح نيسـت  ،مسير نفت نيستمسير نفت نيست

 مقصد مـا اسـالم اسـتمقصد مـا اسـالم اسـت  ،هم مال خودمان می شودهم مال خودمان می شود  اسالم كه آمد نفتاسالم كه آمد نفت  ،خواهيمخواهيم ما اسالم را میما اسالم را می   .استاست

    )۱۸(". ممقصد ما نفت نيست تا اگر یك نفر نفت را ملی كرده اسالم را كنار بگذاریم برای او سينه بزنيمقصد ما نفت نيست تا اگر یك نفر نفت را ملی كرده اسالم را كنار بگذاریم برای او سينه بزني

  بروجردی هللا آیت درگذشت تا مرداد ۲۸ کودتای پس خمينی

ـــی  ـــهیک ـــای از لک ـــگ  ه ـــزرو نن ـــع ب ـــی و مراج ـــای دین ـــوزه ه ـــارک ح ـــر ت ـــدنی ب ـــاک نش گ دوران پ

ــــای  ــــا از کودت ــــت آنه ــــرداد  ۲۸حمای ــــت ۱۳۳۲م ــــت (  اس ــــم خيان ــــا، در آن روز ه ــــت از کودت حمای

 نيــــز خيانــــت نابخشودنيســــت و بــــود و امــــروز، کــــه حقانيــــت مصــــدق شــــفافتر و آشــــکارتر شــــد،

آیـــت آل بروجـــردی کـــه تـــا دیـــروز خـــود ). تـــاریخ آن خيانـــت را در خـــود ثبـــت و درج کـــرده اســـت

، کشــــيدر جــــا زده و خــــود را از شــــرکت در امــــور سياســــت کنــــار مــــی تــــاط و محافظــــه کــــارا مح

و بــــاز گشــــت ســــلطنت را بــــه بــــر خاســــت زاهــــدی  شــــاه و و  بــــه حمایــــت از کودتــــا آشــــکارا 

                                                                    .شاه تبریک گفته بودند
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در جریان وقایع  ":یت هللا بروجردی در این مورد می گویدآیت هللا ابوالقاسم خزعلی، یکی از شاگردان آ

در   .مربوط به دوره نخست وزیری مصدق، موضع گيری آیت هللا العظمی بروجردی ویژگی خاصی داشت

اگر تنها شاه وجود  . قوی تر از شاه یعنی حزب توده برای دین و علما وجود داشت دشمنی ،دوره مصدق

در واقع شاه مثل مترسکی بود که با وجودش  یعنی .د شاه می شدتنها دشمن خو ایشان داشتمی 

که شاه کمی تقویت شود تا بود نظر آیت هللا العظمی بروجردی این .  توده ای ها شکسته می شدند

اما شاه به  . اگر حزب توده قدرت می گرفت نه دین می ماند و نه خدا . و گرددحزب توده از صحنه مح

بعد .  ها و شعارهای حزب توده بهتر بوداین دروغ آنها از حرف   .را بر زبان می رانددروغ نام خدا و اسالم 

مخالفت آیت هللا بروجردی با  ....از كودتا آیت هللا العظمی بروجردی تلگراف تبریكی به شاه فرستاد

زل كه در آستانه این كودتا آیت هللا بروجردی از شاه درخواست ع ...سرنگونی حكومت به حدی بود 

در همين راستا فضل هللا زاهدی وارد کار شد و عيد غدیر را با تلگرافی به آقای   )۱۹(. مصدق را كرده بود

وزیر کودتا با آیت هللا  خستهللا زاهدي اولين ن سپهبد فضل متن زیر تلگراف. بروجردی تبریک گفت

رساند  ، به عرض عالي ميهللا العظمي آقاي بروجردي دام ظله حضور محترم حضرت آيت. "بروجردی است

باشد ـ تبريكات خالصانة خود را  ترين اعياد مذهبي مي مناسبت حلول عيدسعيد غديرخم ـ كه بزرگ به

تقديم و در انجام خدمتي كه به مبادي مقدس دين حنيف اسالم و حفظ ميهن و رفاه مردم برحسب امر 

ارادتمند سپهبد . طلبد ي بزرگ ياري ميدارد از انفاس قدسيه آن پيشواي روحان  مطاع شاهانه برعهده

تلگراف زير را , هللا بروجردي در پاسخ زاهدي آيت." ۱۳۳۲وزير ششم شهريور ماه  هللا زاهدي نخست فضل

به عرض . وزير دام اجالله هللا زاهدي نخست جناب آقاي سپهبدفضل. الرحيم الرحمن هللا بسم: "مخابره نمود

. تبريك عيدغديرخم كه اعظم اعياد مذهبيه است بوده واصل گرديدرساند مرقوم محترم كه متضمن  مي

ايد  كه خداوند عز شأنه جنابعالي را در انجام وظايف دينيه كه در اين موقع خطير به عهده گرفته مرجو آن

هللا و  والسالم عليكم و رحمه. مند فرمايد اعانت فرموده و عامة مسلمين را از بركات عيدسعيد بهره

    )۲۰( ."حسين الطباطبايي البروجردي ۱۳۷۲ذيحجه  ۱۹ -"بركاته

خمينـــــی در ایـــــن دوران از یـــــاران آقـــــای بروجـــــردی بـــــوده و در درســـــهای ایشـــــان شـــــرکت خمينـــــی در ایـــــن دوران از یـــــاران آقـــــای بروجـــــردی بـــــوده و در درســـــهای ایشـــــان شـــــرکت     

کــــرد و کــــرد و ميمياز جریــــان فــــدائيان اســــالم  دفــــاع از جریــــان فــــدائيان اســــالم  دفــــاع   پنهــــانیپنهــــانیاز نظــــر سياســــی خمينــــی از نظــــر سياســــی خمينــــی   . مــــی کردنــــدمــــی کردنــــد

ـــرم ـــه ج ـــه ب ـــران آن، ک ـــدام س ـــان اع ـــر جری ـــردی س ـــای بروج ـــا آق ـــتالف او ب ـــرماخ ـــه ج ـــه ب ـــران آن، ک ـــدام س ـــان اع ـــر جری ـــردی س ـــای بروج ـــا آق ـــتالف او ب ـــتگيری و   اخ ـــرور دس ـــتگيری و ت ـــرور دس ت

ــــاال گرفــــت ــــد، ب ــــاال گرفــــتمحاکمــــه شــــده بودن ــــد، ب ــــی ســــپاه و . محاکمــــه شــــده بودن ــــت آنهــــا از هــــم جــــدا و خمين ــــس از آن بي ــــی ســــپاه و پ ــــت آنهــــا از هــــم جــــدا و خمين ــــس از آن بي پ

ــــودش را  ــــاگردان خ ــــاران و ش ــــودش را ی ــــاگردان خ ــــاران و ش ــــردی ــــف ک ــــردردی ــــف ک ــــاناز آن از آن . ردی ــــانمي ــــپ   مي ــــه کم ــــز ب ــــری ني ــــری و منتظ ــــپ مطه ــــه کم ــــز ب ــــری ني ــــری و منتظ مطه

ــــدنبال آن گروهــــی.  خمينــــی پيوســــتندخمينــــی پيوســــتند ــــدنبال آن گروهــــیب ــــزنيــــز  ب هاشــــمی رفســــنجانی هاشــــمی رفســــنجانی . در تهــــران شــــکل گرفــــتدر تهــــران شــــکل گرفــــت  ني

ـــن بـــاره مـــی نویســـد ـــن بـــاره مـــی نویســـددر ای ـــردی در زدر ز": در ای ـــان آیـــت هللا العظمـــی آقـــای بروج ـــردی م ـــان آیـــت هللا العظمـــی آقـــای بروج حفـــظ حـــریم ایشـــان م

ــــود ــــروزی . ضــــروری ب ــــق پي ــــردی توفي ــــای بروج ــــایت آق ــــب رض ــــدون جل ــــم ب ــــی در ق ــــر حرکت ه
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ــــت  ــــاملی نداش ــــی ... ک ــــای سياس ــــل ماجراه ــــردی وارد کام ــــای بروج ــــان آق ــــام در زم ــــر ام اگ

ـــای آینـــده  ـــه ه ـــی خوردنـــد و زمين ـــت م ـــا ایشـــان شکس ـــاهنگی ب ـــه دليـــل ناهم ـــدند ب ـــی ش م

ــــی شــــد  هــــم ــــراب م ــــوادار دارد... خ ــــای ه ــــه نيروه ــــاز ب ــــی ني ــــين حرکت ــــای . چن ــــان آق در زم

ـــد  ـــابع ایشـــان بودن ـــا ت ـــه ه ـــاطع طلب ـــت ق ـــد ... بروجـــردی اکثری ـــا معتقدن ـــه بعضـــی ه ـــد ک ـــر چن ه

ـــی ـــت بزرگ ـــت فرص ـــق مرجعي ـــوذ عمي ـــه نف ـــه ب ـــا توج ـــردی ب ـــای بروج ـــان آق ـــت  از در زم ـــت رف دس

برهبـــری آقـــای بروجـــردی در برابـــر مصـــدق تـــا ایـــن زمـــان مجموعـــه حـــوزه هـــای دینـــی  )۲۱( ."

موضــــعی یکســــان داشــــته و حفــــظ ســــلطنت و شــــاه را بــــر یــــک دولــــت ملــــی و مردمــــی برتــــر 

البتــــه جنــــاح و افــــراد مترقــــی و مبــــارز مســــلمان از دولــــت مصــــدق حمایــــت کــــرده و (دانســــتند 

ــــس از  ــــغ  ۲۸پ ــــر تي ــــد مــــرداد زی ــــرار گرقتن ــــت هللا زنجــــانی و آ(دســــتگيری  و ســــرکوب نظــــام ق ی

ــــت  ــــرانآی ــــان و دیگ ــــانی و بازرگ ــــر ). هللا طالق ــــان ســــاده در آن ســــالها حــــوزه در فضــــائی دیگ بزب

                               .           مبــــــــــارزات ملــــــــــی بيگانــــــــــه مــــــــــی نمــــــــــودنفــــــــــس مــــــــــی کشــــــــــيد و بــــــــــا 
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 تبعيد تا قيام از خمينی :دوم بخش

 شاه سفيد انقالب و اصالحات و رفرم

به بازسازی نطام اقدام کرده و اینبـار بـا  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸رژیم شاه با خيزشی دوباره پس از کودتای ننگين 

سازمان امنيت و اطالعـات ) CIAسيا (ریکا و سازمان جاسوسی مرکزی آن پشتوانه سياسی و تئوریک آم

از طرف دیگر رژیم .  ساواک سازمان مرکزی مقابله با نيروهای مخالف شد. را تشکيل داد) ساواک(کشور 

کـه غـرور ملـی و اسـتقالل نظـامی . بـوداز دست داده  نسبی اجتمائی خویش را –مشروعيت سياسی 

پادشـاهی نبـود، آنطـور کـه قـانون مشروطه رژیم دیگر . ير قانونی مصدق لگد مال کردملت را با برکناری غ

اگر او پادشاه مشروطه بود می بایسـت بـا غـرور و شـادی از ملـی شـدن ( اساسی و مصدق می گفتند

پادشـاهی  شـاه .)صنعت نفت و لغو قرداد استعماری استقبال می کرد و آنروز را چشن ملـی مـی ناميـد

در . بـودگرفتـه  زیـر سـلطه خـویشرا ) قانونگذاری و اجرائـی  و قضـاوت(تمام قوای مملکت  ودیکتاتور شد 

و نيروهـای شـاه از مـردم . و بيشـتر مـی شـد بيشترروز بروز بی اعتمادی بين دولت و ملت همين راستا 

ير و و اسـ شـترژیمی که رو به بيگانـه دا. نيز اميدی به دولت و دربار نداشتندو مردم  شتحراس داملی 

باروابط ماقبل سرمایه داری و با زاد  و از سوئی نيز کشور . بوددر بند فرمانها و دستورات واشنگتن و لندن 

بزبـان سـاده قـدرت دسـت بـزرگ  -بـودحاکم اربـاب و رعيتـی  مناسبات اداره می شد و بندهای فئودالی 

ژیم با حاکميـت پليسـی و یـورش و ر در سنگر مبارزه و مقاومت نيز . مالکان و زمين خورهای حرفه ای بود

هـر جنـد  .تکـه پـاره کـرده بـود یـا و گروها و نيروهای مبارز را از هم پاشانده واحزاب  کشتار پس از کودتا، 

و نارضـایتی عمـومی بـاالتر از و بـدون رهبـری کماکـان ادامـه داشـت مبارزات و مقاومـت مردمـی پراکنـده 

از جبهـه ملـی نيـز تـا  .مبارزات سازمانيافته چندان خبری نبود ولی از . ندبود سر باز کردهزمانهای گذشته 

)  ۱۳٤۰(نهضـت آزادی دوپاره شـد و جبهه ملی پس از آن . فعاليت چندانی بچشم نمی خورد ۱۳۳۹سال 

خـویش را در جامعـه از اعتبـار  و خيانـت سر بر آوردند و حزب توده نيز با چند پارگیاز آن و جبهه ملی دوم 

اینبـار  . پرسود سران رژیـم را پرکيسـه مـی کـردی بدربار برگشت و قراردادهانفت صنایع   .دست داده بود

رونـق بـازار . و سود کودتا سرازیر کمپانيهای بزرگ نفتی آمریکـا گردیـد هدر نظر گرفته شدنيز سهم آمریکا 

دولتی  کماکان بزرگ صنایع.  بازاریان وابسته و خرده بورژواهای نوکيسه را پولدار و پولدارتر می کردواردات 

و دهقانان چون نوکر و رعيت روی زمينی که مـالکيتی بـر آن دست داشته و مالکان بزرگ کالن زمين را در 

جامعه را فرا گفته بود که گـوئی ) آتش زیر خاکستر(ساکت  بحرانیحالت . ميکردند) بيگاری(کار  شتندندا

پـابر جـا تا خود را بيش از پيش  شتتالش فراون دا رژیم در راستائی دیگر، . هر یک منتظر حادثه ای بودند

 . و قدرتمند نشان دهد
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حوزه و روحانيت از یک طرف پا در سفره بزرگ مالکان داشته و از پشتوانه قـوی حکـومتی کماکـان برخـورد 

و  از نعمـات) بـویژه بعـد از صـفویه(آنهـا سـده هـا . دار بوده و از سوئی مردم بينوا را سر کيسه می کردند

 دوکان دونبش ارتزاق کرده اند و بهيچ  بهائی حاضر نبودند چنان پشـتوانه بـزرگ را از دسـت بدهنـد کاتبر

 آیـت هللا بروجـردی. )پيوستگی روحانيت با مردم داستان ویژه ای در تاریخ ما دارد کـه بایـد بـدان پرداخـت(

او . نداشتشرمی بر پيشانی  و از فقر و درماندگی اجتماعی تداشطه خوبی با دربار راب )بزرگ آیت هللا(

او . تا ریشه کنی بيـداد و فقـر و فالکـت مـردم ای کمونيست و بهائيان رنج می برداز وجود توده ایه بيشتر

برایش اهميت حمایت و پشتيبانی دربار و دولت  ،واز اینر بيشتر در تالش وحدت ملل اسالمی در باال بود و

 ز سـوئی نيـز،ا.  سياسی نمی دادهرچند تن به مبارزه  ودمی نماو در بازی سياست ماهر .  ویژه داشت

 آخوندها. بخوبی قدر پول و اعتبار را می دانسترا پشت سر داشت و  و بزرگ مالکان ه حمایت بازارارهمو

 . ی بر خوردار بودندبهتر از امکانات مالی و اعتباری ، به نسبت دیگر حوزه ها ،دور و برش نيز و شاگردان

در دنيای بيـرون تضـاد شـوروی و آمریکـا . فرا می رسد سیسالهای پایانی دهه آتمسفری در چنان جو و 

و آمریکـا بجـای کودتاهـای نظـامی بـه  )ه بـودجنگ سرد به نبـرد کـور بـدل شـد( بود وارد فاز تازه ای شده

 چون هدف این نوشته بازشناسی اندیشـه. ه بودرو آورد) وابسته(یمهای گوش بفرمان اصالحات درونی رژ

 . اندک اشاره ایست تا شرایط بهتر درک شود. و کارکرد خمينی است زیاد وارد این ماجرا نمی شوم

آمریکا آمده بود تا با پذیرش ریسکهای حساب شده رژیم های پابفرمان را از خطر سـقوط و از هـم پاشـی 

بـه بـورژوازی  در همان روند، تـالش داشـت تـا بافـت بسـته جامعـه ایـران را از شـکل فئـودالی .نجات دهد

در جامعه فئودالی  قـدرت در دسـت یـک دولـت مرکـزی نبـوده و . وابسته و برون نگر و کمپرادور تغيير دهد

هـر چنـد . قبيله ها و طوایف مختلف، بسته بـه قـدرت و توانشـان، همـواره در دولـت نقـش محـوری دارنـد

ژه شرق ميانه و هندوستان سيطره انگليسيها توانستند خود را با آن همآهنگ کرده و قرنها در شرق و بوی

محلـی و کـه بـا قـدرتهای پراکنـده  آمریکا نه ميخواسـت و نـه تـوان آنـرا داشـت اما.  رجا دارندبخویش را پا

مسـئله کمونيسـم و  -تازه آمریکا وقت جندانی برای چنان کارهائی نداشت(د منطقه ای  وارد معامله شو

 مسـالهمسـاله حـلحـلپـيش شـرط چنـان تغييـری در ایـران،  ).  بـود پيدا کـردهشوروی برای آمریکا اهميت ویژه ای 

و هـم کيسـه  مالکـان بـزرگ زمـينگرفتن قدرت از گرفتن قدرت از   وو  کمپرادور،کمپرادور، بورژوازیبورژوازی بابا عمده فئوداليسمعمده فئوداليسم تضاد تضاد  ارضی، ارضی، 

 در این بـازی هـم بـورژوازی ملـی تـرک بـر مـی داشـت و هـم بـزرگ مالکـان  .بود کردن آنها با دربار و نظام

نـه (هر چند درگيری با تضادهای الیه دار جامعه ایران کـار سـاده ای نبـود . دندنفوذشان را از دست می دا

آمریکا می خواست تمام قـدرت در ولی  .)بودندتغيير خواستار آن شاه اهل آن کارها بود و نه بزرگ مالکان 

وی از آمریکا بهيچ شرط نمی خواست ایران را در برابـر شـور .ایران در یک مرکز و آنهم در دست شاه باشد

به ايـران در شـهريور به ايـران در شـهريور در سفرش قاضي دادگاه عالي آمريكا قاضي دادگاه عالي آمريكا  ،ويليام داگالسويليام داگالسجالب توجه اینکه . دست بدهد
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ه ، اجراي اصالحات ارضي را براي جلوگيري از نفوذ و رشد كمونيسم به مقامات ايران توصيه كرد، اجراي اصالحات ارضي را براي جلوگيري از نفوذ و رشد كمونيسم به مقامات ايران توصيه كرد۱۳۲۹۱۳۲۹ماه ماه 

دست آمریکـا را کوتـاه کـرده و پـای نبش مردمی در ایران جدر تحليل و بر آورد آنها رشد و گسترش  )۱(.بود

  .  می کردکمونيسم شوروی را تقویت 

و  هبدستور شاه در زمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال شروع شد ۱۳۳۸اصالحات پيشنهادی از سال 

اما  گویا . با تعديالتي از تصويب دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي گذشت ۱۳۳۹در ارديبهشت ماه سال 

اجرای الیحه با  از سوئی دیگر .و بنوعی نيز مخالف آن بوده است پيشبرد کار نداشتهشاه بردی برای 

دی به نمایندگان آبت هللا در نامه تن. روبرو شده بودهللا بروجردي  مخالفت تند مرجع تقليد شيعه آيت

از نمایندگان مسلمان باعث تعجب است که در غياب شاه ، الیحه خالف اسالمی ": مجلس می نویسد

این الیحه خالف اسالم و شریعت است و  من تا زنده هستم . ن هستند آرا طرح کرده و درصدد تصویب 

بدنبال مخالفت بزرگ مالکان و نارضایتی  )۲(" نخواهم گذاشت چنين خالفی در این مملکت اجرا شود

و بزرگ آیت هللا ) خاندان پهلوی از طرف رضاه شاه خود از بزرگ مالکان ارضی ایران بودند(درونی خود شاه 

 .ها طرح اصالحات راکد ماند

 یکلنجارهاو  با مرگ او تالشها. درگذشت)  قمری ۱۳۸۰شوال ( ۱۳۴۰فروردین  ۱۰آیت هللا بروجردی در 

عده ای بر این باور بودند که کسی صالحيت جانشينی او در . شروع شدبرای جانشينی ایشان زیادی 

جهان تشيع  برای مرجع عاماز این رو بسياری بپای اعالم  و را نداردمرجعيت عام جهان تشيع مقام 

نيز در صدد بی اثر کردن شاه و دربار  از سوئی. را برتر می دانستندوجود چندین مراجع بزرگ نرفته و 

) ساکن عراق(آیت هللا حکيم  برایشاه با تيز هوشی پيام تسليت را  بود که از اینرو. دمرکزیت قم بودن

 . و روبرو کنددرگير خود را با قم قدرتمند نميخواست و ا . بود فرستاده

 خمينی مرجعيت

بعد از فوت آیت هللا بروجردی رژیم برای اعلـم بعد از فوت آیت هللا بروجردی رژیم برای اعلـم " گویدگوید  میمی  از شاگردان بروجردی،از شاگردان بروجردی،  ،،حاج محمد حسين حریریحاج محمد حسين حریری

البته نسـبت بـه عـالم البته نسـبت بـه عـالم   ،،هللا سيد عبدالهادی شيرازی تالش زیادی انجام دادهللا سيد عبدالهادی شيرازی تالش زیادی انجام داد  هللا حکيم و آیتهللا حکيم و آیت  جلوه دادن آیتجلوه دادن آیت

او   )۳("بودن آنها شکی نبود اما رژیم سوء نيت داشت و با این اقدام قصد خروج مرجعيت را از ایران داشـتبودن آنها شکی نبود اما رژیم سوء نيت داشت و با این اقدام قصد خروج مرجعيت را از ایران داشـت

ظـام ظـام آیـات عآیـات ع :عبـارت بودنـد ازعبـارت بودنـد از  بروجـردی بروجـردیمجتهدان مطرح شيعه پـس از رحلـت آیـت هللامجتهدان مطرح شيعه پـس از رحلـت آیـت هللا: در ادیمه می گوید

حکيم، شاهرودی، خویی و سيد عبدالهادی شيرازی در نجف، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشـی حکيم، شاهرودی، خویی و سيد عبدالهادی شيرازی در نجف، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشـی 

البته حاج آقا روح هللا بيشتر به البته حاج آقا روح هللا بيشتر به . و حاج آقا روح هللا خمينی در قم، ميالنی در مشهد و خوانساری در تهرانو حاج آقا روح هللا خمينی در قم، ميالنی در مشهد و خوانساری در تهران

ن رفت و بـين چنـد عـالم مطـرح بدین ترتيب مرجعيت یگانه از بي )٤(". عنوان یک مدرس مطرح بود تا مجتهدعنوان یک مدرس مطرح بود تا مجتهد

خمينـی هنـوز خمينـی هنـوز   لیلیوو  ههگلپایگانی،  شریعتمداری، و  نجفی مرعشی بيشتاز بودگلپایگانی،  شریعتمداری، و  نجفی مرعشی بيشتاز بوددرقم آیت هللا . گردیدپخش 

http://www.irdc.ir/fa/content/9374/default.aspx#_ftn3�
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بگفته آیت هللا منتظری بسياری از نزدیکان و خود ایشان به خمينی نظر داشته و بگفته آیت هللا منتظری بسياری از نزدیکان و خود ایشان به خمينی نظر داشته و . . به آن درجه نرسيده بودبه آن درجه نرسيده بود

   ))٥٥((. . مرجعيت او را می خواستندمرجعيت او را می خواستند

در . ولی از نظر سياسی از دیگران جلوتر بوددرجه فقهی به مرجعيت نرسيده بود ز نظر هر چند اخمينی 

دسـت بکـار ) منتظری و مطهری و غيـوری و تعـدادی پولـدار بـازاری(این گيرودار یاران و شاگردان خمينی 

م از طرف دیگر مرحوم بهبهانی دست بکار شد تا زعامـت حـوزه قـ. شده و رساله او را بچاب می رسانند

مرحـوم بهبهـانی بـزرگ از تمـام عالمـانی کـه در مظـان مرحـوم بهبهـانی بـزرگ از تمـام عالمـانی کـه در مظـان بنوشته پایگاه اطالع رسانی حوزه  . را بر پا دارند

از از ..مرجعيت بودند دعوت کرد تا در نشست اضطراری درباره سرنوشت حوزه تصميم مشترکی اتخاذ کننـدمرجعيت بودند دعوت کرد تا در نشست اضطراری درباره سرنوشت حوزه تصميم مشترکی اتخاذ کننـد

پایگـانی و نجفـی پایگـانی و نجفـی این جلسه به بعد بود که به تدریج خمينی در کنـار عالمـانی هـم چـون آیـات عظـام گلاین جلسه به بعد بود که به تدریج خمينی در کنـار عالمـانی هـم چـون آیـات عظـام گل

 ))٦٦((. . گرفتندگرفتند  قرارقرارمرعشی مرعشی 

همانطور که اشاره کردم تالشها از چند جهت برای برتری دادن خمينی شروع شد و آنهائی که خود را بـه همانطور که اشاره کردم تالشها از چند جهت برای برتری دادن خمينی شروع شد و آنهائی که خود را بـه 

از آن ميـان آیـت هللا سـيد از آن ميـان آیـت هللا سـيد . . اندیشه و نطرات او نزدیکتر می دیدند شرایط عملی کـار را فـراهم مـی کردنـداندیشه و نطرات او نزدیکتر می دیدند شرایط عملی کـار را فـراهم مـی کردنـد

عده ای از دوستان کـه بعـد از عده ای از دوستان کـه بعـد از : ": "می گویدمی گوید  اواوو چاپ رساله و چاپ رساله   خمينیخمينی  برتریبرتریحسن طاهری خرم آبادی درباره حسن طاهری خرم آبادی درباره 

فوت آقای بروجردی نظرشان این بود که اگر در اعلميت امام نسـبت بـه مراجـع نجـف تردیـد باشـد، الاقـل فوت آقای بروجردی نظرشان این بود که اگر در اعلميت امام نسـبت بـه مراجـع نجـف تردیـد باشـد، الاقـل 

آمدند منزل امام که من هم جز آن عده بودم و با ایشان صحبت شـد کـه شـما آمدند منزل امام که من هم جز آن عده بودم و با ایشان صحبت شـد کـه شـما . . اعلم از آقایان قم هستنداعلم از آقایان قم هستند

این جریان مربوط به حـول و حـوش چهلـم مرحـوم آقـای این جریان مربوط به حـول و حـوش چهلـم مرحـوم آقـای . . شما را چاپ کنيمشما را چاپ کنيم" " عروهعروه""بر بر   اجازه بدهيد حاشيهاجازه بدهيد حاشيه

دوستان بـا ایشـان صـحبت کردنـد کـه شـما حـداقل دوستان بـا ایشـان صـحبت کردنـد کـه شـما حـداقل . .. . .. خالصه با ایشان صحبت شدخالصه با ایشان صحبت شد. . بروجردی می باشدبروجردی می باشد

مقلدینی را در ميان طلبه ها و فضالی حوزه و شاگردان خود دارید و شاید افرادی خارج از اینجا باشند کـه مقلدینی را در ميان طلبه ها و فضالی حوزه و شاگردان خود دارید و شاید افرادی خارج از اینجا باشند کـه 

شـما حـداقل حاضـر شـوید کـه شـما حـداقل حاضـر شـوید کـه . . خوب، اینها احتياج به فتـوای شـما دارنـدخوب، اینها احتياج به فتـوای شـما دارنـد. . خواهند از شما تقليد کنندخواهند از شما تقليد کنند  میمی

این حرف منطقی بود و ایشـان هـم قبـول این حرف منطقی بود و ایشـان هـم قبـول . . و کتابهای علمی شما چاپ شودو کتابهای علمی شما چاپ شود" " وسيلهوسيله""و و " " عروهعروه""حاشيه برحاشيه بر

اشـيه اشـيه آن وقـت دو سـه نفـر از دوسـتان نشسـتند و از روی حآن وقـت دو سـه نفـر از دوسـتان نشسـتند و از روی ح. . کرد و مدتی طول کشيد تا اینها چـاپ شـدکرد و مدتی طول کشيد تا اینها چـاپ شـد

علت این کار هـم ایـن بـود کـه علت این کار هـم ایـن بـود کـه . . که به فارسی بودکه به فارسی بود" " نجاة العبادنجاة العباد""ایشان بر عروه، رساله ای درآوردند به نام ایشان بر عروه، رساله ای درآوردند به نام 

دوستانی که عالقه به امـام داشـتند و ایشـان را صـالح بـرای مرجعيـت مـی دانسـتند، خـواه نـا خـواه بـه دوستانی که عالقه به امـام داشـتند و ایشـان را صـالح بـرای مرجعيـت مـی دانسـتند، خـواه نـا خـواه بـه 

من خودم در خرم آباد بـه اقـوام من خودم در خرم آباد بـه اقـوام . . کسانی که با آنها مرتبط بودند، امام را به عنوان مرجع معرفی می کردندکسانی که با آنها مرتبط بودند، امام را به عنوان مرجع معرفی می کردند

ایـن اعـالم مرجعيـت امـام بـه ایـن اعـالم مرجعيـت امـام بـه . . و خویشان و افرادی که از من سؤال می کردند، امام را معرفی مـی کـردمو خویشان و افرادی که از من سؤال می کردند، امام را معرفی مـی کـردم

مقلد که درست شد، رساله مـی خواهـد نمـی شـود مقلد که درست شد، رساله مـی خواهـد نمـی شـود . . وسيله فضال، مقلدینی را برای امام ایجاد می کردوسيله فضال، مقلدینی را برای امام ایجاد می کرد

که فضال دور هم نشستند و ایـن رسـاله فارسـی را که فضال دور هم نشستند و ایـن رسـاله فارسـی را   به او گفت که برو حاشيه عروه را مطالعه کن این بودبه او گفت که برو حاشيه عروه را مطالعه کن این بود

بـا ایـن توضـيحاتی کـه دادم امـام یـک نـوع بـا ایـن توضـيحاتی کـه دادم امـام یـک نـوع . . برای کسانی که می خواستند از امـام تقليـد کننـد، نوشـتندبرای کسانی که می خواستند از امـام تقليـد کننـد، نوشـتند

و بـا رحلـت مرحـوم و بـا رحلـت مرحـوم . ..... ....مرجعيت محدودی در بين فضال، طالب و کسانی که با آنها مرتبط بودند، پيـدا کـردمرجعيت محدودی در بين فضال، طالب و کسانی که با آنها مرتبط بودند، پيـدا کـرد
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در مورد اعلميت امام نسبت به ایشان وجود داشت، منتفی شد و دایـره در مورد اعلميت امام نسبت به ایشان وجود داشت، منتفی شد و دایـره که که آسيد عبدالهادی، آن تردیدی آسيد عبدالهادی، آن تردیدی 

از طرف منتظری نيز در نجف آباد خمينی مرجع تقليد اعـالم شـد و  )۷(."مرجعيت حضرت امام وسيع تر شدمرجعيت حضرت امام وسيع تر شد

خمينی بعنـوان بـزرگ مرجـع مطـرح نبـود و چنـدان  نوزهولی  .این حرکت ادامه یافتنيز در شهرهای دیگر 

برتری دادن خمينی در آن شرایط همانند انتصاب خامنه ای پس از مرگ خمينـی (د نداشت هم در حوزه بر

 ).است، آنبار منتظری پيشتاز شده بود ولی اینبار رفسنجانی فرمانده شد و منتظری را از دور خارج کرد

 والیتی و ایالتی های انجمن مصوبه

خود او  بظاهر . آمریکائی را در دست می گيرد هایرفرمو پيشتازی  دکتر امينی سر برآوردهاین دوران،  در

در بازی رقابت بين  ،رواز این  و .بودشده و خواهان اصالحات ارضی  جا زده در کمپ مخالفان دربار را 

دولت اقبال . رسداده و به نخست وزیری بد را شکست اقبال  ، توانستبزرگ مالکان و بورژوازی کمپراتور

مجلس و جناحهای قدرت پس از برگزاری انتخابات مجلس بيستم از کار  بر اثر کنش و واکنش دربار و

و حمایت آمریکا را  دولت علی امينی که خود را پرچمدار اصالحات ارضی می دانست. شد) ۱۳۳۹(برکنار 

برای  او . صالحات ارضی را باجرا در آورد، می خواست با هر روش ممکن الیحه انيز پشت سر داشت

 .بدنبال کسب پشتيبانی آنها می گشتی کاریش با مراجع و روحانيت نزدیک شده و  پيشبرد برنامه ها

آنها الیحه ) و یا به سکوت کشاندن(ه و با کسب رضایت کردخط ارتباطی اش را با قم برقرار  آقای امينی

  .دن نهادو باجرای آن گر) ۱۳٤۰دی  ۱۹( نموداصالحات ارضی را، با اصالحاتی، در دولت خویش تصویب 

بدین ترتيبب، دولت اميني با حمايت دولت آمريكا توانست بخشي از برنامه اصالحات ارضي و اجتماعي را 

ای که آیت هللا  الیحهشد  چطور( ه بودخمينی نيز تا آن هنگام مخالفتی با آن نکرد. به اجرا درآورد 

، ترتيببا این   ). نشده بود روبرومخالفتی با  ناميده بود اینبار" خالف اسالم و شریعت"آنرا  بروجردی

به عنوان  اصالحاتمرحله دوم  پس از آن،. تصویب شدعلي اميني  لتمرحله اول اصالحات ارضي در دو

مطرح و به اجرا گزارده شد و مرحله سوم اصالحات ارضي در  "انقالب سفيد "يكي از اصول ششگانه 

 . توسط دولت هويدا اجرا گرديد ۱۳٤۸سال 

. . ین کار و حمایت آمریکا یکه تازی آغاز کرده بود کـه چنـدان مـورد پسـند شـاه قـرار نگرفـتین کار و حمایت آمریکا یکه تازی آغاز کرده بود کـه چنـدان مـورد پسـند شـاه قـرار نگرفـتآقای امينی با اآقای امينی با ا

معرفـی اصـالحات خـود را پيشـتاز و  رفتـهبدیدار جان کندی ) ۱۹٦۲آوریل   ۱۳( ۱۳٤۱فروردین  ۲۱شاه در  

ارشـاتی با سف) ۱۹٦۲اوت   ۲٥(در  سوم شهریور ) وزیر خارجه کندی(ليندن جانسون بدنبال آن . می کند

سياسـتهای خـارجی . از طرف کندی وارد تهران می شود تا با شاه و مقامهای عالی دولتی مالقـات کنـد

در جلـد هفـدهم در رابطـه بـا  ۱۹۹٥ژانویـه  ۱۷در گزارش روابط خارجی ) رئيس جمهور وقت آمریکا( کندی 

کمونيسم بحث شده و  از  در آن نوشته از خطر شوروی و   )۸(.خاور نزدیک انتشار یافت ٦۳-۱۹٦۱سالهای 

نویسنده در ادامـه . دهدخبر می و دانشجویان پتانسيل خيزشهای طبقات ميانه، بویژه دهقانان و معلمان 
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و گرنه با خطر سـرنگونی  شاه را وادار کنند تا دست به اصالحات جدی بزند کهد راه چاره را در این می بين

گسـترده دانـش آمـوزان و دانشـجویان و بازاریـان و دیگـر  فعاليتهایباید توجه داشت که . روبرو خواهد شد

ــان در  ٤۰-۳۹اقشــار مــردم در ســالهای  ــان  ۱۳٤۰و تظــاهرات و اعتصــابات گســترده فرهنگي چاشــنی چن

 .برآوردهائی بودند

 ۱۳٤۱تيـر مـاه تيـر مـاه  ۲۷امينـی در امينـی در   بـا ایـن اقـدام. . آمریکا خواستار برکناری امينی شـدآمریکا خواستار برکناری امينی شـد  پس از برگشتش از پس از برگشتش از شاه شاه 

از آن پس مأموریت اصالحات به اسـدهللا علـم واگـذار مـی  .اسد هللا علم به جایش نشستاسد هللا علم به جایش نشستاستعفا داد و استعفا داد و 

در ميـان مـردم و در ميـان مـردم و   نـه  داشـت وداشـت وتحصـيالت عاليـه تحصـيالت عاليـه نـه علـم علـم ). ۱۹۶۲ژوئيه  ۱۹برابر با  ۱۳۴۱تير  ۲۸در ( شود 

و و   و از نزدیـک تـرینو از نزدیـک تـرین  هنفوذ بی نظيـری در امـور کشـور داشـتنفوذ بی نظيـری در امـور کشـور داشـت  اما  .بودخوش نامی مخالفان سياسی چهره مخالفان سياسی چهره 

های ایالتی و والیتی را  ی انجمن علم با ورودش  الیحه.  مورد اعتمادترین دوستان شاه به شمار می رفتمورد اعتمادترین دوستان شاه به شمار می رفت

مـاده و هفـت مـاده و هفـت   ۹۲الیحـه دارای الیحـه دارای ((  بـه موجـب ایـن الیحـهبـه موجـب ایـن الیحـه. در کابينه اش تصویب می کند ۱۳۴۱مهر   ۱٤در   

انتخــاب انتخــاب بــه بــه   وو  شــده بــودشــده بــودواژه اســالم از شــرایط انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان حــذف واژه اســالم از شــرایط انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان حــذف   ))  تبصــره بــودتبصــره بــود

 .خود اسـتفاده کننـدخود اسـتفاده کننـد "  مقدسمقدسکتاب کتاب "  ازازقرآن قرآن ، بجای ، بجای سوگندسوگندمراسم مراسم   دردر  کهکه  ،،اجازه داده ميشداجازه داده ميشدشوندگان نيز شوندگان نيز 

 )۹(. به زنان نيز حق رای داده شده بودبه زنان نيز حق رای داده شده بود  همان الیحههمان الیحهافزون بر این در افزون بر این در 

 والیتی و ایالتی های انجمن ی الیحه  با خمينی هللا آیت کارزار

اما چون از نظر فقهی و علمی . عی داشت که خود را از دیگران برتر نشان دهدخمينی از همان آغاز س

او تالش تازه ای آغاز کرد تا روحانيت .  و پيشتازی آغاز کرد بردهبرد چندانی نداشت دست به سياست 

ین تمام تالش او در ا. دوباره وارد صحنه سياست کند را، که از زمان رضا شاه به حاشيه رانده شده بودند،

از فشار  باتقليد را،  نشانده و دیگرعلما و مراجع) حداقل در ایران(خود را در مسند رهبری شيعه بود تا 

او . خمينی آمده بود تا نقشی تازه بازی کند . ،  همراه خود گرداندموقعيت اجتماعی نگهداریو  پائين

اسالم فقاهت و قشری و (آن رسالت خویش را  چيزی جز حفظ و حراست روحانيت و اسالم بر خاسته از 

قرار دادن (او می خواست با سياسی کردن حوزه و با جار و جنجال توده ای . نمی دانست) بنيادگرا

 امتياز بيشتری از شاه گرفته و هدف خویش را دنبال کند) اسالم در برابر شاه و مبارزه با اسالم زدائی

او با هوش زیرکانه خود می دانست که باید هم  .) اجرای شرعيات و حاکم کردن احکام فقهی در قضاوت(

بی خود نبود که ایشان آنقدر از بازاریان و تجار (مردم را پشت سر داشت و هم مالکان و تجار بزرگ را 

در در آنروزها بنيادگرائی همانند امروز مطرح نبوده و . همراه کرد) محترم، البته مسلمان، قدردانی ميکردند

مبارزات اجتماعی  فقط دربار و شخص شاه در نوک تيز. سيتی بچشم نمی خوردجامعه جهانی نيز حسا

خود را سپر  خمينی . بحساب می آمد مبارزهمخالفت با شاه با هر دید و نظر و روشی قرار داشتند و 
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 خود را بسيار باال کشيده و در با اینکارو ا .کرده و شاه و دولتش را در برابر اسالم قرار داده بوداسالم 

 .جایگاه رهبری روحانيت قرار گرفت

او این طرح . بودبا تصویب الیحه در کابينه علم فرصت گرانبهائی گير خمينی آمده 

صهيونيستها و ای برای نفوذ  زمينهنقشه های استعمار و آمریکا دانسته و آنرا را 

این  و چه بهانه ای بزرگتر از. ان و بيگانگان در کشور اسالمی جلوه داده بودبهائي

مرکز  می توانست قشر عقب مانده و الیه های رسوبی ارتجاع را بر انگيزد؟

که در پی فرصتی برای آغاز ) ره(امام خمينی  "اسناد انقالب اسالمی مينگارد 

ایشان که تصویب الیحه . یک تحول بنيادین در نظام سياسی بود، مبارزه خود را از همين نقطه آغاز کرد

ه های ضد قانونی و ضد اسالمی رژیم شاه می دانست، بال فاصله علمای طراز اول مذکور را مقدمه برنام

قم را دعوت کرد تا در منزل فرزند شيخ عبد الکریم حائری، بنيان گذار حوزه علميه قم، گرد هم آیند و 

امام در این جلسه، اهداف دولت را بر شمرد و .درباره این الیحه به مشورت و تصميم گيری بپردازند

این جانب حسب وظيفه  "خمينی گفته بود  . )۱۰(" نسبت به تصویب چنين الیحه ای اعالم خطر کرد

. قرآن کریم و اسالم در معرض خطر است  .شرعيه به ملت ایران و مسلمين جهان اعالم خطر می کنم

ر استقالل مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيست ها است که در ایران به حزب بهایی ظاه

  )۱۱(. تلویزیون ایران پایگاه جاسوس یهود است...شدند

های ایالتی و  الیحه انجمنمبارزه با در مقام رهبری بدینگونه خمينی در صدر حوزه قرار می گيرد و 

بدنبال فراخوانی خمينی و پس از تشکيل جلسه . دمخالفت با آنرا تکليف شرعی اعالم می کن ،والیتی

علما هر یک جداگانه با شاه و دولت تماس گرفته و مخالفت خویش را بيان فوری قرار بر این شد که 

از آن پس انبوهی نامه و تلگراف راهی دربار ميشود و دامنه آن در سرتاسر مدارس دینی و حوزه ای .دارند

.  شده بوددن الیحه رگسترش یافته و روحانيت در کل درگير مبارزه ای هماهنگ برای حذف و خنثی ک

نوشت تا آنها را در  نامه به قلم خودش براي علماي بالد ۱٥۰اول،  همان شب درحضرت امام "د می گوین

از آن پس کارزار مخالفت با الیحه بيت مراجع دیگر را در بر گرفته بود و بزرگ آیت  )۱۲( ."دهد جريان امر قرار

زیر به ر د  .یه زیر ضرب گرفتندهللا ها دست به انتشار نامه و تلگراف شده و دولت و دربار را از چند زاو

 . گوشه هائی از این اقدامات اشاره می شود

 :یت هللا محمدرضا گلپایگانی نوشتآ

از نظر عالقه به حفظ مصالح عاليه دین مبين اسالم و امنيت و استقالل مملكت و عطف توجـه خـاص از نظر عالقه به حفظ مصالح عاليه دین مبين اسالم و امنيت و استقالل مملكت و عطف توجـه خـاص " ... 

ونی صـادر مـی شـود معـروش ميـدارد ونی صـادر مـی شـود معـروش ميـدارد مملوكانه در مورد بعض مقررات كه از طرف دولت به عنوان الیحه قانمملوكانه در مورد بعض مقررات كه از طرف دولت به عنوان الیحه قان
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تصویب نامه الیحه انجمن های ایالتی و والیتی كه در مواد آن مصالح مملكت و انطباق بـا قـوانين محكمـه تصویب نامه الیحه انجمن های ایالتی و والیتی كه در مواد آن مصالح مملكت و انطباق بـا قـوانين محكمـه 

شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی هللا عليـه و آلـه و سـلم رعایـت نشـده مخصوصـا  در مـورد شـرط شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی هللا عليـه و آلـه و سـلم رعایـت نشـده مخصوصـاً در مـورد شـرط 

گرانی و سوء انعكاس است مسـتدعی اسـت بـا گرانی و سوء انعكاس است مسـتدعی اسـت بـا اسالم و مرد بودن انتخاب كننده و انتخاب شونده باعث ناسالم و مرد بودن انتخاب كننده و انتخاب شونده باعث ن

اهتمامی كه همواره به حفظ جهات اسالمی و مملكتی اظهار فرمـوده ایـد دولـت را از ایـن گونـه اقـدامات اهتمامی كه همواره به حفظ جهات اسالمی و مملكتی اظهار فرمـوده ایـد دولـت را از ایـن گونـه اقـدامات 

 .)۱۳(..." ممنوع و امر به مراعات جهات اسالمی را در كليه امور مملكتی صادر فرمایيدممنوع و امر به مراعات جهات اسالمی را در كليه امور مملكتی صادر فرمایيد

   ::نویسدنویسد  آیت هللا ميالنی نيز به اسدهللا علم میآیت هللا ميالنی نيز به اسدهللا علم می

پيرو پيام قبلی و تذكارنه ی مورخه هشتم آبان راجع به تصویب نامه اخير دولت، اینك كـه افكـار عمـومی پيرو پيام قبلی و تذكارنه ی مورخه هشتم آبان راجع به تصویب نامه اخير دولت، اینك كـه افكـار عمـومی   ""

ملت مسلمان بيش از پيش پریشان و ناراحـت اسـت و از اطـراف و نـواحی مملكـت طـی نـام و تلگـراف و ملت مسلمان بيش از پيش پریشان و ناراحـت اسـت و از اطـراف و نـواحی مملكـت طـی نـام و تلگـراف و 

صـناف و نامـه مجـامع صـناف و نامـه مجـامع طومار ناراحتی و پریشانی خود را به اینجانب اظهار نموده اند كه از آنجملـه طومـار اطومار ناراحتی و پریشانی خود را به اینجانب اظهار نموده اند كه از آنجملـه طومـار ا

دانم بـا دانم بـا   شـود، وظيفـه خـود مـیشـود، وظيفـه خـود مـی  دینی مشهد است كه رونوشـت آن بـه جهـت اطـالع شـما فرسـتاده میدینی مشهد است كه رونوشـت آن بـه جهـت اطـالع شـما فرسـتاده می

استمداد از حضرت بقيه هللا ارواحنافدا و برای سومين بار صریحا  اعالم بـدارم تصـویب نامـه دولـت شـما در استمداد از حضرت بقيه هللا ارواحنافدا و برای سومين بار صریحاً اعالم بـدارم تصـویب نامـه دولـت شـما در 

اب شوندگان و تبدیل قسـم بـه قـرآن اب شوندگان و تبدیل قسـم بـه قـرآن مورد انجمن های ایالتی و والیتی با عدم رعایت شرط اسالم در انتخمورد انجمن های ایالتی و والیتی با عدم رعایت شرط اسالم در انتخ

مجيد به قسم به كتاب آسمانی ملت مسـلمان ایـران را خاصـه علمـای اعـالم را بـی نهایـت خشـميگين مجيد به قسم به كتاب آسمانی ملت مسـلمان ایـران را خاصـه علمـای اعـالم را بـی نهایـت خشـميگين 

عنوان كردن حق دخالـت بـانوان در انتخابـات كـه از جهـات عمـده مسـتلزم فسـاد اسـت از عنوان كردن حق دخالـت بـانوان در انتخابـات كـه از جهـات عمـده مسـتلزم فسـاد اسـت از . . ساخته استساخته است

لم ملـت ایـران نشـان نـداده اسـت لم ملـت ایـران نشـان نـداده اسـت طریق هيئت حاكمه كه تا كنون تمایلی به محترم شمردن حقوق مسـطریق هيئت حاكمه كه تا كنون تمایلی به محترم شمردن حقوق مسـ

شود شایسته نيسـت هئيـت حاكمـه شود شایسته نيسـت هئيـت حاكمـه   چيزی جزء منحرف كردن افكار از مسائل مهم و اساسی تعبير نمیچيزی جزء منحرف كردن افكار از مسائل مهم و اساسی تعبير نمی

ایران به جای قدم های مفيد و مؤثر در طریق ترقی و تعالی كشور اسالمی هر روز برای مقاصدی مسئله ایران به جای قدم های مفيد و مؤثر در طریق ترقی و تعالی كشور اسالمی هر روز برای مقاصدی مسئله 

دهم دهم   در خاتمـه تـذكر مـیدر خاتمـه تـذكر مـی. . قلمـداد نمایـدقلمـداد نمایـد  ای عنوان كند و به خيال خود احساسات دینی مـردم را مسـئولای عنوان كند و به خيال خود احساسات دینی مـردم را مسـئول

یحكم موازین و احترام به افكار و معتقدات مسلمان ملت الزم است هرچه زودتر تصـویبنامه مزبـور را لغـو و یحكم موازین و احترام به افكار و معتقدات مسلمان ملت الزم است هرچه زودتر تصـویبنامه مزبـور را لغـو و 

   ))۱٤۱٤((  ".".برای اطالع عموم اعالم نمائيدبرای اطالع عموم اعالم نمائيد

شـرعی، شـرعی،   را مخـالف مـوازینرا مخـالف مـوازین" ذكوریـت ذكوریـت " و و " اسـالم اسـالم " شـرط شـرط " الغاء الغاء " آیت هللا شریعتمداری نيز در تلگرافی آیت هللا شریعتمداری نيز در تلگرافی 

 )۱٥(. ون اساسی دانستون اساسی دانستنناعالم كرد و در نتيجه آن را مخالف قااعالم كرد و در نتيجه آن را مخالف قا

شـاه وارد مـاجرا شـده و بـا شـاه وارد مـاجرا شـده و بـا و شـریعت و شـریعت " " نـابودی اسـالمنـابودی اسـالم""بدنبال جار و جنجـال و داد و بيـداد آخونـدها سـر 

 ::چنين بودچنين بود  به خمينیبه خمينی  تلگراف شاهتلگراف شاه متنمتن. . پرداختپرداختبه تک تک علما بدلجوئی از آنها به تک تک علما بدلجوئی از آنها   تلگرافیتلگرافی

تلگـراف تلگـراف  ::االسالم دامت افاضاتهاالسالم دامت افاضاته  حجتحجت جناب مستطابجناب مستطاب - ۲٤/۷ت ت  ۹۰ك ك  ۳۰٥ي ي   شمارهشمارهآباد ـ قم ـ آباد ـ قم ـ   كاخ سعدكاخ سعد"

اي اي   پـارهپـاره. ايد، خوشـوقتي و امتنـان داريـمايد، خوشـوقتي و امتنـان داريـم  اظهـار داشـتهاظهـار داشـته اي كـهاي كـه  ي خالصـانهي خالصـانه  جنابعالي واصل شـد و از ادعيـهجنابعالي واصل شـد و از ادعيـه
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شـويم كـه مـا بـيش از هـر كـس در شـويم كـه مـا بـيش از هـر كـس در   اي نيست و يادآور مياي نيست و يادآور مي  شود چيز تازهشود چيز تازه  ميمي قوانين كه از طرف دولت صادرقوانين كه از طرف دولت صادر

ضـمنا  توجـه جنابعـالي را بـه ضـمناً توجـه جنابعـالي را بـه . شـودشـود  كوشا هستيم و اين تلگراف براي دولت ارسـال ميكوشا هستيم و اين تلگراف براي دولت ارسـال مي ظ شعاير دينيظ شعاير دينيحفحف

 توفيقـات جنـابتوفيقـات جنـاب. نمـاييمنمـاييم  زمانه و تاريخ و همچنين به وضـع سـاير ممالـك اسـالمي دنيـا جلـب ميزمانه و تاريخ و همچنين به وضـع سـاير ممالـك اسـالمي دنيـا جلـب مي وضعيتوضعيت

او در ( )۱٦( ."۱۳٤۱مهـر  ۲۳شـاه،  .مستطاب را در ترويج مقررات اسالمي و هـدايت افكـار عـوام خواهـانيممستطاب را در ترويج مقررات اسالمي و هـدايت افكـار عـوام خواهـانيم

 ). نام می برد االسالماالسالم  حجتحجت آیت هللا خمينی را بجای این متن

اوضـاع را آرام نکـرده  هـمدخالـت شـاه به اعتراضات و شکایات علما چندان اهميت نـداده و به اعتراضات و شکایات علما چندان اهميت نـداده و نيز نيز دولت علم دولت علم 

در تـاریخ در تـاریخ از اینرو خود دوبـاره دسـت بقلـم  شـد و . خمينی به چيزی جز لغو الیحه رضایت نمی داد اما .بود

 ::متن تلگراف جنين بودمتن تلگراف جنين بود. . تلگرافی دوباره به اسدهللا علم فرستادتلگرافی دوباره به اسدهللا علم فرستاد  ۱۳٤۱۱۳٤۱//۷۷/ /   ۲۲۸۸

شود كه دولت اقداماتی را در نظر درد  تعطيل طوالنی مجلسين دیده می ،تهران جناب آقای اسدهللا علم"

قانون اساسی است مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون اساسی و ... كه مخالف شرع اقدس 

موضوعه مجلس شوری برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئوليت شدید در پيشگاه مقدس  قوانين

ورود زنان به مجلسين و انجمن های ایالتی و . خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد

والیتی و شهرداری مخالف قوانين محكم اسالم كه تشخيص آن به نص قانون اساسی محول به علمای 

اعالم و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخات نيست و فقهاء اسالم و مراجع مسلمين به حرمت آن 

دهند در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل  فتوا داده و می

ایالتی و والیتی و  انتخاب كردن در انجمن های... و نيز قانون مجلس ... دوم از متمم قانون اساسی است

 ) ۱۷( ..." شهرداری را از زنان سلب كرده است

دولت علم هنوز تسليم فشارهای درونی و بيرونی نشده و نمی خواست در برابر تهدید و فشار و جنجال دولت علم هنوز تسليم فشارهای درونی و بيرونی نشده و نمی خواست در برابر تهدید و فشار و جنجال 

با ارسال تلگرافی به محمد رضا پهلوى به با ارسال تلگرافی به محمد رضا پهلوى به  ۱۳٤۱آبان  ۱٥خمينی در بدنبال آن بدنبال آن . . آخوندها عقب نشينی کندآخوندها عقب نشينی کند

  الل ه علم نخست وزیر وقت در پافشارى اش براى تصویب الیحه انجمن هاى ایالتى و والیتىاللَّه علم نخست وزیر وقت در پافشارى اش براى تصویب الیحه انجمن هاى ایالتى و والیتىعملکرد اسد عملکرد اسد 

 :به شاه به شرح زیر بودبه شاه به شرح زیر بود  خمينیمتن تلگراف متن تلگراف . اعتراض کردنداعتراض کردند

تلگراف مبنى بر آنکه اعليحضرت بيش از  -  حضور مبارک اعليحضرت همایونى - ن الرحيمبسم الل ه الرحم "

ى کوشا هستند، و تلگراف این جانب را براى دولت ارسال داشتند، و توفيق هر کس در حفظ شعائر مذهب

البته ملت . این جانب را در ترویج مقررات اسالمى و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید

فرموده اعليحضرت موافق است با آنچه از پيغمبر . مسلمان ایران از اعليحضرت همين انتظار را دارند

إ ذ ا ظ ه ر ت  الب د ع  ف ى ام ت ى ف لي ظه ر  الع ال م  ع لم ه ؛ ف م ن ل م : به ما رسيده -ى الل ه عليه و آلهصل -اسالم

مع األسف با آنکه به آقاى اسد  . حانى، ارشاد و هدایت ملت استالبته شغل رو. ف ع ل ي ه  ل عن ة  الل ه  . ی فع ل
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ر اسالم بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه خواهد د  الل ه ع لم در این بدعتى که مى

به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسى و قانون مجلس اعتنا نمودند، و نه امر ملوکانه را 

که طومارها و  -اطاعت کردند، و نه به نصيحت علماى اسالم توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان

 -و مکاتيب بسيار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علماى اعالم قم و تهران موجود استتلگرافات 

طباى اسالم شهرستانها و رشاد مفيد خ جتماعات انبوه قم و تهران و سایروقعى گذاشتند، و نه به ا

و اظهار  آقاى ع لم از نشر افکار عمومى در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمين . احترامى قائل شدند

کند؛ و بر خالف قانون اساسى مطبوعات   تظلم آنها به اعليحضرت و علماى ملت جلوگيرى کرده و مى

خواهند عرض  کشور را مختنق کرده؛ و به وسيله مأمورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که مى

لم تخلف خود را از قانون آقاى ع  . کند  حال خود را به اعليحضرت و علماى ملت برسانند ارعاب و تهدید مى

آقاى اسد الل ه ع لم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن . اسالم و قانون اساسى اعالم و برمال نموده

ممکن است قرآن کریم را از رسميت انداخت؛ و اوستا و انجيل و بعض کتب » کتاب آسمانى«مجيد به 

تخلف از قانون اساسى را به بهانه الزامات بين المللى این شخص . ضاله را قرین آن یا به جاى آن قرار داد

تشبث به . شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات بين المللى مربوط به مذهب و قانون اساسى نيست

ذ ن ب  ال «رگ و الزامات بين المللى براى سرکوبى قرآن کریم و اسالم و قانون اساسى و ملت، جرم بز

کنم به اینکه   ه حکم خيرخواهى براى ملت اسالم، اعليحضرت را متوجه مىاین جانب، ب  . است» ی غ ف ر

خواهند تمام کارهاى   زادى مى خانه  ى که با چاپلوسى و اظهار چاکرى واطمينان نفرمایيد به عناصر

خالف دین و قانون را کرده و به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را که ضامن اساسى مليت و 

هاى شوم دشمنان اسالم و   هاى خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند تا نقشه  ا تصویبنامهسلطنت است، ب

، آقاى ع لم را ملزم فرمایيد از قانون . ملت را عملى کنند انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکيد 

غفار نماید اسالم و قانون اساسى تبعيت کند، و از جسارتى که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، است

از خداوند تعالى استقالل . و اال  ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب دیگرى را تذکر دهم

  )۱۸(" روح الل ه الموسوی الخمينى  . نمایم  ممالک اسالمى و حفظ آنها را از آشوب و انقالب مسألت مى

 :فرستاد که متن آن چنين استع ل م به اسد الل ه  تریخمينی در همان روز تلگراف شدیددر ادامه 

شود شما بنا  دارد، معلوم مى   عطف به تلگراف سابق اشعار مى -  جناب آقاى اسد الل ه ع لم -تهران"

ندارید به نصيحت علماى اسالم که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنيد؛ و گمان کردید ممکن است در 

علماى اعالم قم و نجف اشرف و . عمومى قيام کرد مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات

قانون اساسى و  سایر بالد تذکر دادند که تصویبنامه غير قانونى شما بر خالف شریعت اسالم، و بر خالف

ى » اوستا«شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض  اگر گمان کردید مى  .قوانين مجلس است

رار داد، و به خيال از رسميت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ و بعض کتب ضاله ق» انجيل«زرتشت، 

لم جهان، افتاده خواهيد تجدید کنيد، بسيار در   پرستى را مى اید و کهنه   آسمانى چند صد ميليون مس 
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هاى قانون   شود پایه اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى. اشتباه هستيد

ضامن مليت و استقالل مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسالم  اساسى را که

کنم که به اطاعت خداوند   این جانب مجددا  به شما نصيحت مى .طا هستيدو ایران باز کرد، بسيار در خ

متعال و قانون اساسى گردن نهيد، و از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى 

سلمين و تخلف از قانون بترسيد؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نيندازید؛ و اال  علماى اسالم درباره م

"  روح الل ه الموسوی الخمينى .و السالم على من اتبع الهدى. شما از اظهار عقيده خوددارى نخواهند کرد
)۱۹(  

 

حانيـت دسـت بـردار نبـوده و دامنـه دولت می خواست با سکوت و بـی تفـاوتی از کنـار آن بگـذرد ولـی رو

وعـاظ وعـاظ حرکت از نامه نگاری گذشته و بـه بـازار و مسـاجد کشـيده شـد و . اعتراضات را گسترده تر ميکردند

از . اعتـراض گشـوده و دولـت را نشـانه گرفتـه  و مـردم را بـه اعتـراض فـرا مـی خواندنـد هسخن ب معروفمعروف

، در یـک سـخنرانی،  هـر گونـه اخـالل گـری را ، در یـک سـخنرانی،  هـر گونـه اخـالل گـری را  ۱۳٤۱آبـان آبـان  ۱٥در در سوئی دیگر علم نيـز کوتـاه نمـی آمـد و 

وارد مـاجرا  آیـت هللا حكـيم نيـز آیـت هللا حكـيم نيـز    از دیگـر سـو،از دیگـر سـو،. . محکوم کرد و اقدامات اخير علما را حرکتی ارتجاعی ناميدمحکوم کرد و اقدامات اخير علما را حرکتی ارتجاعی ناميد

كـه بـه اوليـاء امـور ابـالغ كنيـد كـه از تصـویب ایـن گونـه كـه بـه اوليـاء امـور ابـالغ كنيـد كـه از تصـویب ایـن گونـه   گفتو طی یك تلگراف به آیت هللا بهبهانی و طی یك تلگراف به آیت هللا بهبهانی شده 

  )۲۰(..وانين مقدسه ی اسالم و مذهب حق ه جعفری است خوداری نمایدوانين مقدسه ی اسالم و مذهب حّقه جعفری است خوداری نمایدقوانين كافره كه برخالف ققوانين كافره كه برخالف ق

امير اسدهللا علـم در تلگرامـی بـه امير اسدهللا علـم در تلگرامـی بـه   ۱۳۴۱روز هفتم آذر سال روز هفتم آذر سال کارزار مبارزه با الیحه باال گرفت و سرانجام در کارزار مبارزه با الیحه باال گرفت و سرانجام در 

بر بر هاى دولتى خهاى دولتى خ  روزنامهروزنامهنيز روز روز فرداى آن فرداى آن   ..های ایالتی و والیتی را اعالم کردهای ایالتی و والیتی را اعالم کرد  علمای قم، لغو مصوبه انجمنعلمای قم، لغو مصوبه انجمن

بدنبال آن خمينی با انتشار پيـامی از مـردم تشـکر  .را انتشار دادندانجمن هاى ایالتى و والیتى انجمن هاى ایالتى و والیتى   الیحهالیحهلغو لغو 

 :متن آن پيام چنين بود. نمود

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :معروض مى دارد خدمت عموم برادران ايمانى ايدهم هللا تعالى با كمال توقير” 

ساسات پاك و عواطف عموم مسلمانان در اين امر حياتى كه براى همه اح پس از اهدا سالم و تحيت ، از

الحق در . تشكر مى كنم و توفيق و سالمت و تاييد همه رااز خداوند تعالى خواستارم  پيشامد كرده بود

سلطان  خود را در پيشگاه مقدس خداوند تعالى سربلند و در نزد حضرت ولى عصر و  نهضت اسالمى اين

اميد است از ثمرات  . دست تواناى خداوند تعالى با شماست. تعالى فرجه روسفيد نموديددهر عجل هللا 

شما موجب عبرت براى اجانب  قيام عمومى دينى . داين نهضت دينى در دنيا و آخرت بهره مند شوي

 پيش بيدار و هوشيار بوده ، مراقب اوضاع ليكن الزم است متذكر شوم كه مسلمين بايد بيش از . گرديد

فشرده تر كنند كه اگر خداى نخواسته دست هاى ناپاكى به  خود و مصالح اسالم باشند و صفوف خود را
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روح هللا الموسوى  -والسالم عليكم و رحمه هللا وبركاته . دقطع كنن سوى مقدسات آنها دراز شود،

  )۲۱(" الخمينى

خمينی . . هبری روحانيت قرار گرفتهبری روحانيت قرار گرفتو در جایگاه رو در جایگاه ر  ههخمينی با این پيروزی مسند نشين حوزه علميه قم شدخمينی با این پيروزی مسند نشين حوزه علميه قم شد

بـر هـر دو پایـه اسـتواری و تغيير در ساخت و بافـت جامعـه سـنتی آنـروز اصالحات  هرگونهباور داشت که 

،  اثـر گذاشـته و اسـالم سـنتی را بـا و بـازار و مالکـان بـزرگ) تودهـای سـنتی مـذهبی(روحانيت، مـردم 

، باز بزرگ مالکان تر از، از دست دادن پشتوانه مالیالبته ترس او بيش. چالشهای فراوان درگير خواهد کرد

شدن جامعه بسته فئودالی و رشد سـرمایه داری وابسـته بـود، کـه سـاختار بنيـادی حـوزه و روحانيـت را 

هماننـد مسـيحيت اروپـا و  خواستچون  اسالم فقهی خمينی نه می توانست و نه می . تهدید می کرد

" مقـام روحـانی"تا اشل از دمساز کرده و بموازات آن نقش خویش را آمریکا خود را با ساختارهای جامعه ب

بـوده و ناآگـاهی جامعه بسته و مادون سـرمایه داری سـوار روی عمود دستگاه فکری خمينی . پائين آورد

سينه در مقابل شاه سپر کرده برای حفظ و حراست از آن از اینرو او . توده ها استوانه های آن می باشند

خلقـی کـه از نهفـت حـرکتش چنـدان . مـوجی از خلـق را بـدنبال کشـيد" اسالم در خطر است"و با فریاد 

 .آگاهی نداشت

سفيد انقالب ساخته شاه اصالحات  

های ایالتی و والیتی روحانيت بار دیگر در برابر دولت قـدرت  ی انجمن با عقب نشينی دولت از اجرای الیحه

و  قـدرتاز طرف دیگر محمدرضا شاه نيز  برای تثبيـت .  ه بودنمائی کرده و خمينی نيز خيز تازه ای برداشت

او می خواست بـا . نمی توانست ساده از کنار آن بگذرد، شتر خویش و تحت فشار زیاد آمریکااستيالی بي

مخــالفين خــاموش وخاموشــان مخــالف را خلــع ســالح کــرده و خــود را قهرمــان  اقــدامات اصــالحی خــویش

در دایـره حات و انقالب سفيد شاه بررسی همه جانبه ای می خواهـد کـه گفتمان اصال. اصالحات جا بزند

 .این نوشته بيشتر به خمينی و نقش او در آن سالها اشاره دارد  .این بررسی نمی گنجد

وارد و برنامـه ای جدیـد بـا خيـزی تـازه هـای ایـالتی و والیتـی  انجمندولت و دربار پس از ناکامی در الیحه 

ی  دولـت از برنامـهتهدیـد کـرد  کـه علم . ندها روی آورد ید روحانيت و تبليغات عليه آنبه تهدميدان شده و 

برنامـه اصـالحات ادامـه یافتـه و بجـای بـدنبال آن . کنـد نشـينی نمی اصالحی که در دست اجرا دارد عقب

از شـد کـه پـس آن جـایگزین ارضـی های ایالتی و والیتی، طرحها و برنامه های اصـالحات  ی انجمن الیحه

بـه علـم دسـتور مـی با حکمـی خود دست بکار شده و خود دست بکار شده و شاه شاه . جندی انقالب سفيد شاه و ملت نام گرفت

ملی شـرکتهای تعـاونی روسـتائی در تـاریخ گنگره   .دهد تا گنگره باصطالح ملی کشاورزان را ترتپب دهد
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يـه انقـالب به سخنرانی پرداخته و شش اصـل اولدر آن متينگ شاه در تهران تشکيل شد و  ۱۳٤۱دی  ۲۱

  .اعالم می کند بشرخ زیر راسفيد 

 

ول  صل ا  اصالحات ارضي  -ا

صل دوم   شدن جنگلها و مراتع ملي  -ا

صل سوم  دولتي به عنوان پشتوانه  هاي سهام کارخانه فروش  -ا
 ارضي اصالحات 

صل چهارم   شدن کارگران در سود کارگاهها سهيم  -ا

صل پنجم   اصالح قانون انتخابات  -ا

صل ش  تشکيل سپاه دانش  -شم ا

 

 سفيد انقالب به واکنشها و کنشها

و در کل نيروهای مخالف شـاه را روحانيت  دولت با اعالم برگزاری رفراندم برای تصویب اصول انقالب سفيد

خـویش را خلـع شـعار مخالفـان مـی خواسـت شـاه بـا ایـن کـار در واقـع . در یک عمل انجام شده قرار داد

در شـکل ظـاهر کسـی نمـی توانسـت بـا . جا بزنـدمبارزات ملی  در جایگاه رهبری خود راکرده و ) سالح(

از این رو ).  داستان دیگری داردمخالفت قشری (و ورود زنان در ميدان زندگی مخالف کند ارضی اصالحات 

بقـای منـافع حيـاتی آمریکـا  .بود که رژیم  نيروهای اصولی مخالف خویش را تا اشل زیادی قفل کـرده بـود

 آن امـا عليـرغم پراکنـدگی در جنـبش مقاومـت و ضـعف تشـکيالتی .و حفظ رژیم بهر قيمـت بـود طنتسل

را بازی رهبر ملی  نقشنو آوری اجتماعی، شاه نتوانست جای خویش را در ميان مردم باز کرده و  کمبودو

. )لطنت زده بـوده را خود به نظام ساو با کودتا عليه دکتر مصدق، رهبر ملی و مردمی، بزرگترین ضرب( کند

بویژه اینکه اینبار تمام و کمال در دام سياستهای آمریکا قفل شده بـود و اصـالحات ارضـی اش نيـز چنـدان 

از این رو، پس از برگزاری گنگره ملی، مقاومت و خيزش و اعتـراض از چنـد زاویـه .  انگيزه ای در بر نداشت

روحانيـت برهبـری خمينـی  . رسش و اعتـراض بـرداخته را بزیر پسر باز کرده و رفراندم و اصالحات شاه س

. وج گرفـتتالشها و تماسهای همه جانبه و پراکنده علما با دولت و دربـار ا  و شتابان به واکنش برخاست

بموازات آن نيز سخنرانيهای شدید و تند خمينی و فلسـفی و یارانشـان عليـه رفرانـدم انقـالب سـفيد اوج 

همراه با تماسهای پنهـانی و  ،ه نگاری خمينی و یاران نزدیکش به شاهاز سوئی دیگر نام.  گرفتتازه ای 

چنـد سـرانجام، بـا ترنـدی آخونـدی، . ه و شاه بهيچ قيمت کوتاه نمی آمـدنيز کاری از پيش نبرد ،خصوصی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Mpr1963.jpg�
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بـدنبال آن  .خـویش را بيـان کننـدنظـر رسـمی از او می خواهنـد تـا  خمينی به نامه ایبا فرد سر شناس 

  : انتشار داد در جواب آن نامهخمينی متن زیر 

مفاسد را به  هر چند ميل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و - بسم هللا الرحمن الرحيم"
اينك بايد به . واقع نشد وسيله آقاى بهبودى به اعليحضرت تذكر دادم و انجام وظيفه نمودم و مقبول

لحاظ رفع برخى اشكاالت به اسم تصويب  رفراندم كه بهبه نظر اينجانب ، اين . تكليف شرعى عمل كنم 
اكثريت قاطع ملت است در صورتى كه تهديد و تطميع  ملى خوانده شده ، راى جامعه روحانيت اسالم و

از بعضى جنبه هاى شرعى آن كه " اين جانب عجالتا .كند در كار نباشد و ملت بفهمد كه چه مى
ل اسالم ارزشى ندارد و از بعضى اشكاالت اساسى قانونى آن در قبا رفراندم يا تصويب ملى" اساسا

 . مى كنم ، فقط به پاره اى اشكاالت اشاره مى نمايم براى مصالحى صرفنظر
نداشته ، جز يك مرتبه آنهم از طرف  در قوانين ايران رفراندم پيش بينى نشده و تاكنون سابقه -۱

جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى  آنمقاماتى غير قانونى اعالم شد و به جرم شركت در 
 . عمل غير قانونى بود و امروز قانونى است معلوم نيست چرا آنوقت اين. محروم گرديدند

 .است كه بايد قانون معين كند معلوم نيست چه مقامى صالحيت دارد رفراندم نمايد و اين امرى -۲
مورد  رى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آنممالكى كه رفراندم قانونى است بايد به قد در -۳

شود و به مردم برسد،  نظر و بحث قرار گيرد و در جرايد و وسايل تبليغاتى ، آراء موافق و مخالف منعكس
 .شود نه آنكه به طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطالع ملت اجرا

فهمند به چه راى مى دهند، بنابراين اكثريت به اندازه اى باشد كه ب راى دهندگان بايد معلوماتشان -٤
در اين مورد را ندارند و فقط بعضى اهالى شهرستان ها كه قوه تشخيص دارند  قاطع حق راى دادن

 .دادن در مواد ششگانه را دارند كه آنان هم بى چون و چرا مخالف هستند صالحيت راى
شار و زور و تهديد و تطميع انجام شود و در ايران گونه ف بايد راى دادن در محيط آزاد باشد و بدون هيچ -٥

مردم را سازمان هاى دولتى در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و  اين امر، عملى نيست و اكثريت
 .قرار داده و مى دهند در فشار و مضيقه

مسوول گرفتار قابل تعقيب كه ناچار مقامات  پيش آوردن رفراندم براى آن است كه تخلفات قانونى"اساسا
قانون و ملت مسوول هستند اعليحضرت را اغفال كرده  آن مى شوند لوث شود و كسانى كه در مقابل

اينان اگر براى ملت مى خواهند كارى انجام دهند چرا به  .انجام دهند اند كه به نفع آنان اين عمل را
 اى آن براى همه طبقات ، زندگىو كارشناسان اسالمى رجوع نكرده و نمى كنند تا با اجر برنامه اسالم

حاصل  چرا صندوق تعاونى درست مى كنند كه. مرفه تامين شود و در دنيا و آخرت سعادتمند باشند
دست مى رود و بازرگانان  دسترنج زارع را ببرند؟ با تاسيس اين چنين صندوق تعاونى ، بازار ايران بكلى از

اگر ملت .نيز به همين روز مبتال مى شوند ساير طبقات و كشاورزان به خاك سياه مى نشينند و در نتيجه
بخواهند برنامه مالى اسالم را با نظر علماى اسالم اجرا  ايران تسليم احكام اسالم شوند و از دولت ها

مقامات روحانى براى قرآن و مذهب احساس خطر . آسايش زندگى خواهند كرد كنند، تمام ملت در رفاه و
. د اين رفراندم اجبارى مقدمه براى از بين بردن مواد مربوط به مذهب است مى رس مى كنند، به نظر

قرآن و  اسالم از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن هاى ايالتى و واليتى براى اسالم و علماى
خواهند به  مملكت احساس خطر كرده اند و به نظر مى رسد كه همان معانى را دشمنان اسالم مى

وقت براى اسالم و  علماى اسالم وظيفه دارند هر. دم ساده دل اغفال شده اجرا كننددست جمعى مر
از . خداوند متعال مسوول نباشند قرآن احساس خطر كردند به مردم مسلم گوشزد كنند تا در پيشگاه

: تاريخ . روح هللا الموسوى الخمينى. خواهانيم  خداوند متعال حفظ قرآن مجيد و استقالل مملكت را
 )۲۲(" ۱۳٤۱همن ب

تحریـک تحریـک مـردم مـردم   سر رفراندم، نه اصول اصـالحات،سر رفراندم، نه اصول اصـالحات،  سخنوران مذهبیسخنوران مذهبیشيدائی شيدائی بدنبال اعالميه خمينی و داد و بدنبال اعالميه خمينی و داد و 

آقـای فلسـفی ميـدان آقـای فلسـفی ميـدان . . ندندبه ميدان آمدبه ميدان آمدبرای مخالفت با رفراندم  برای مخالفت با رفراندم    و مشهدو مشهد  در شهرهای قم و تهراندر شهرهای قم و تهرانشده و شده و 
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گـوئی در گـوئی در او او . . مـردم دسـت ميـزدمـردم دسـت ميـزد  دار اصلی آن شورشها بوده و هر جا که می توانست بـه تهـيج و تحریـکدار اصلی آن شورشها بوده و هر جا که می توانست بـه تهـيج و تحریـک

از خطراتـی کـه اسـالم و از خطراتـی کـه اسـالم و   ض باز کرد و به رجز خوانی پرداختـه وض باز کرد و به رجز خوانی پرداختـه ومنزل آقای بهبهانی عمامه خود را به اعترامنزل آقای بهبهانی عمامه خود را به اعترا

اگـر شـما اگـر شـما : " : " بـودبـودگفته گفته   آن سخنرانیآن سخنرانیدر در   آقای فلسفیآقای فلسفی. . جامعه اسالمی را تهدید ميکرد داد سخن داده بودجامعه اسالمی را تهدید ميکرد داد سخن داده بود

بـا ایـن بـا ایـن ! ! ی ميخواهنـد مرتکـب شـوند، دیوانـه مـی شـویدی ميخواهنـد مرتکـب شـوند، دیوانـه مـی شـویدبدانيد که در زیر سرپوش این رفرانـدم چـه جنـایتبدانيد که در زیر سرپوش این رفرانـدم چـه جنـایت

در در   ))۲۲۳۳((" " رفراندم بار دیگر ميخواهند حسين را بکشند، زینب را اسير کننـد و صـحرای کربالئـی بـر پـا نماینـدرفراندم بار دیگر ميخواهند حسين را بکشند، زینب را اسير کننـد و صـحرای کربالئـی بـر پـا نماینـد

همان گردهمائی بازار را برای سه روز تعطيل اعالم کرده و اعالميه مشترک آقایان خوانسـاری و بهبهـانی همان گردهمائی بازار را برای سه روز تعطيل اعالم کرده و اعالميه مشترک آقایان خوانسـاری و بهبهـانی 

   ))۲٤۲٤((..ددووششمی می دم توسط آقای فلسفی خوانده دم توسط آقای فلسفی خوانده مبنی بر تحریم رفرانمبنی بر تحریم رفران

ميدان شده و اعتراضات و مخالفتهای ميدان شده و اعتراضات و مخالفتهای و دانشجویان مبارز وارد و دانشجویان مبارز وارد   نهضت آزادینهضت آزادی  در جبهه ای دیگر جبهه ملی ودر جبهه ای دیگر جبهه ملی و

بـر عليـه رفرانـدم بـر عليـه رفرانـدم   بلنـدیبلنـدیاعالميه اعالميه   نهضت آزادینهضت آزادی. . شده بودشده بود  بدلبدلدیکتاتوری شاه دیکتاتوری شاه   مردم به مبارزه بامردم به مبارزه باسراسری سراسری 

                 ::انتشار داد که متن آن چنين بودانتشار داد که متن آن چنين بود

 ملت شرافتمند ـ كارگران ـ كشاورزان عزيز ايرانيملت شرافتمند ـ كارگران ـ كشاورزان عزيز ايراني""

رفرانـدوم يعنـي مراجعـه بـه آراء رفرانـدوم يعنـي مراجعـه بـه آراء . خواهند رفراندوم بنماينـدخواهند رفراندوم بنماينـد  دولت و شاه بنام شما و ظاهرا  بخاطر شما ميدولت و شاه بنام شما و ظاهراً بخاطر شما مي

براي تأييـد اصـول شـش براي تأييـد اصـول شـش  كنند؟كنند؟  براي چه رفراندوم ميبراي چه رفراندوم مي. عمومي ملت يعني اخذ نظر ملت درباره امر معينيعمومي ملت يعني اخذ نظر ملت درباره امر معيني

آيا براي شش اليحـه و آن همـه مـواد بـا يـك كلمـه آيا براي شش اليحـه و آن همـه مـواد بـا يـك كلمـه  . خود قانوني است و مواد مختلف داردخود قانوني است و مواد مختلف داردگانه كه هر يك گانه كه هر يك 

وانگهي اخذ راي ملت درباره قوانيني كه مدتهاست به مرحله اجـرا وانگهي اخذ راي ملت درباره قوانيني كه مدتهاست به مرحله اجـرا  توان نظر ملت را فهميد؟توان نظر ملت را فهميد؟  آري يا نه ميآري يا نه مي

سـيار زيـاد سـيار زيـاد از ايـن گونـه سـئواالت باز ايـن گونـه سـئواالت ب درآمده و بقول خودشان بعضي از آنها به اتمام رسـيده مفهـومي دارد؟درآمده و بقول خودشان بعضي از آنها به اتمام رسـيده مفهـومي دارد؟

سـابقه در جهـان را در نشـريه سـابقه در جهـان را در نشـريه   تر در مواد شش گانه و منظور مخترعين اين رفراندوم بيتر در مواد شش گانه و منظور مخترعين اين رفراندوم بي  است و بحث كاملاست و بحث كامل

تحليلي نهضت آزادي ايران كـه انتشـارش بـا سانسـور شـديد مطبوعـات و بگيـر و ببنـدها و محـدوديتهاي تحليلي نهضت آزادي ايران كـه انتشـارش بـا سانسـور شـديد مطبوعـات و بگيـر و ببنـدها و محـدوديتهاي 

اي مزيـد اطـالع ملـت سـتم اي مزيـد اطـالع ملـت سـتم شديدتر روزهاي اخير متاسفانه دچار تاخير شده است خواهيد ديد اجمـاال بـرشديدتر روزهاي اخير متاسفانه دچار تاخير شده است خواهيد ديد اجمـاال بـر

 .داريمداريم  كشيده ايران و تمام طبقات و اصناف و دستجات اعالم ميكشيده ايران و تمام طبقات و اصناف و دستجات اعالم مي

شرط اول رفراندوم وجود آزادي بيان و افكار و عقايد است رئيس دولت هـم بـراي حفـظ ظـاهر در اعالميـه شرط اول رفراندوم وجود آزادي بيان و افكار و عقايد است رئيس دولت هـم بـراي حفـظ ظـاهر در اعالميـه  

 ).هيچ كس حق ندارد مـزاحم بيـان و افكـار و احساسـات مخالفـان گـرددهيچ كس حق ندارد مـزاحم بيـان و افكـار و احساسـات مخالفـان گـردد(سوم بهمن اعالم داشته است سوم بهمن اعالم داشته است 

معذالك در دو روز گذشته سران جبهه ملي ايران را كه بنـا بـود روز جمعـه ميتينگـي در جالليـه بـراي بيـان معذالك در دو روز گذشته سران جبهه ملي ايران را كه بنـا بـود روز جمعـه ميتينگـي در جالليـه بـراي بيـان 

نتايج نامطلوب و عواقب وخيم اين رفراندوم قالبـي تشـكيل دهنـد زنـداني نمـوده و حتـي بعضـي ازآنهـا را نتايج نامطلوب و عواقب وخيم اين رفراندوم قالبـي تشـكيل دهنـد زنـداني نمـوده و حتـي بعضـي ازآنهـا را 

 . انداند  درحال تب توقيف و به زندان افكندهدرحال تب توقيف و به زندان افكنده



 ۳۲  کالبد شناسی خمينی

 

روحـانيون مبـارز و حتـي مراجـع تقليـد را كـه برحسـب وظيفـه دينـي خـود روحـانيون مبـارز و حتـي مراجـع تقليـد را كـه برحسـب وظيفـه دينـي خـود   ـ تعداد زيادي از علما اعـالم وـ تعداد زيادي از علما اعـالم و۲

نسبت به عواقب ناشيه رفراندوم اظهار نظر و مخالفت كرده بودند مضروب و مجروح و حتي زنداني نمـوده نسبت به عواقب ناشيه رفراندوم اظهار نظر و مخالفت كرده بودند مضروب و مجروح و حتي زنداني نمـوده 

 . هاي خود متوقف ساختند و راه رفت و آمد را بر آنان بستندهاي خود متوقف ساختند و راه رفت و آمد را بر آنان بستند  و عده ديگر را در خانهو عده ديگر را در خانه

ترم را كه براي اعتراض به عمليات خالف قـانون و تجـاوز كارانـه اخيـر دولـت بـازار ترم را كه براي اعتراض به عمليات خالف قـانون و تجـاوز كارانـه اخيـر دولـت بـازار اي از بازرگانان محاي از بازرگانان مح  ـ عدهـ عده۳

 . انداند  اند مضروب و مجروح و عده بسياري را توقيف و زنداني نمودهاند مضروب و مجروح و عده بسياري را توقيف و زنداني نموده  تهران را تعطيل كردهتهران را تعطيل كرده

اي چماق به دست و چاقو به جيب را در لباس دهقان و كارگر به دانشگاه هجوم برده و به اي چماق به دست و چاقو به جيب را در لباس دهقان و كارگر به دانشگاه هجوم برده و به   روز قبل عدهروز قبل عده -۴

پنــاه افتــاده و آنهــا را شــديدا مضــروب ســاختند حتــي بعضــي از آنهــا در شــرف مــوت پنــاه افتــاده و آنهــا را شــديدا مضــروب ســاختند حتــي بعضــي از آنهــا در شــرف مــوت   نشــجويان بينشــجويان بيجــان داجــان دا

 . باشندباشند  ميمي

هاي هاي   اند كه روز شـنبه بـا شناسـنامهاند كه روز شـنبه بـا شناسـنامه  ـ در تمام ادارات و موسسات دولتي دستور شديد به كارمندان دادهـ در تمام ادارات و موسسات دولتي دستور شديد به كارمندان داده۵

 . موافق خود را بدهندموافق خود را بدهند  ها رفته و رايها رفته و راي  اند به پاي صندوقاند به پاي صندوق  خود سركار حاضر شوند و آنان را مجبور ساختهخود سركار حاضر شوند و آنان را مجبور ساخته

زنـد زنـد   اي از عمليات دولت جابر و آزادي كش كه سنگ حمايت دهقان و كارگر بـه سـينه مياي از عمليات دولت جابر و آزادي كش كه سنگ حمايت دهقان و كارگر بـه سـينه مي  اينهاست نمونهاينهاست نمونه

براي پيش بردن مقاصد شوم و نابود كننده موجوديت و مليت ايران تا چه حـد بـه اغفـال و رياكـاري دسـت براي پيش بردن مقاصد شوم و نابود كننده موجوديت و مليت ايران تا چه حـد بـه اغفـال و رياكـاري دسـت 

هاي ديــدني و شــديدتر از آن را هاي ديــدني و شــديدتر از آن را   حنهحنهزده اســت و مســلما در روزهــاي پــنجم و ششــم و پــس از آن نيــز صــزده اســت و مســلما در روزهــاي پــنجم و ششــم و پــس از آن نيــز صــ

 .مشاهده خواهيد نمودمشاهده خواهيد نمود

آزادي و سـعادتي كـه در سـايه ايـن مـواد آزادي و سـعادتي كـه در سـايه ايـن مـواد .   باش تا صـبح دولـتش بدمـد كـين هنـوز از نتـايج سـحر اسـتباش تا صـبح دولـتش بدمـد كـين هنـوز از نتـايج سـحر اسـت

نهضت آزادي ايران بار ديگر به كشاورزان نهضت آزادي ايران بار ديگر به كشاورزان  . اش از همين جا پيداستاش از همين جا پيداست  اند طليعهاند طليعه  ششگانه به ملت وعده دادهششگانه به ملت وعده داده

اصناف و روشـنفكران و همـه طالبـان سـعادت و سـربلندي ملـت ايـران نسـبت بـه اصناف و روشـنفكران و همـه طالبـان سـعادت و سـربلندي ملـت ايـران نسـبت بـه و كارگران و روحانيون و و كارگران و روحانيون و 

انـد انـد   خواب بزرگي كه براي اسارت آنها و پايدار كردن بسـاط خودسـري و ديكتـاتوري و فرعـون منشـي ديدهخواب بزرگي كه براي اسارت آنها و پايدار كردن بسـاط خودسـري و ديكتـاتوري و فرعـون منشـي ديده

بدسـت مظـاهر اخـتالف طبقـات و منبـع و منشـاء بدسـت مظـاهر اخـتالف طبقـات و منبـع و منشـاء !! و تحـولو تحـول!! وقتي قرار اسـت انقـالبوقتي قرار اسـت انقـالب . دهددهد  هشدار ميهشدار مي

 ٤،نهضـت آزادي ايـراننهضـت آزادي ايـران. شـودشـود  سرشكستگي يك ملت انجام گيـرد بهتـر از ايـن اجـرا نميسرشكستگي يك ملت انجام گيـرد بهتـر از ايـن اجـرا نميفساد وبدبختي و فساد وبدبختي و 

 )۲٥(. "۱۳۴۱ماه ماه   بهمنبهمن

 

   و جنـد تـن دیگـر انتشار این بيانيه، آیت هللا طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر ید هللا سحابیانتشار این بيانيه، آیت هللا طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر ید هللا سحابیبدنبال 

 .فتادنددستگير و به زندان ادستگير و به زندان ا

 

: مردم ایران: "...عالميه ای منتشر کرد که بخشی از آن چنين بودا ۱۳٤۱بهمن  ۲نيز در تاریخ  جبهه ملی

ما به شما اعالم خطر می کنيم که امروز کشور ما در آستانه تبدیل رسمی رژیم مشروطيت و 

دهقان هوشيار و آگاه ایرانی اجازه نخواهد داد که [....] دموکراسی به سيستم استبداد و ارتجاع است 

آزادی از حقوق .زمين و آب، حق دهقان است[....] دست دشمنان ملت گردد عنوان مصالح او، ملعبه 

با الغاء رژیم ارباب و رعيتی، زمين و آب برای هر دهقان، دسترنج کارگر برای کارگر، .اساسی ملت است



 ۳۳  کالبد شناسی خمينی

 

با حکومت . موافقم -آری : حاکميت ملت و آزادی برای همه مردم، از ميان برداشتن استعمار و استثمار

مه و دخالت پادشاه در امور مملکت و رژیم وحشت و ترور سازمان امنيت، تسلط سياست خود کا

." نه، مخالفم: استعماری بر کشور، تعدی پليس و ژاندارم و مامور متعدی دولت در شهرها و روستاها

 )۲٦(هيئت اجرائی جبهه ملی ایران 

بـا پلـيس و نيروهـای انتظـامی کشـيده بـا پلـيس و نيروهـای انتظـامی کشـيده   حرکتهای اعتراضی ادامه یافته و گاهگاهی نيز بدرگيری و برخوردحرکتهای اعتراضی ادامه یافته و گاهگاهی نيز بدرگيری و برخورد

. . دولت و دربار اینبار بهيچوجه نمی خواسـتند عقـب نشـينی کـرده و بـازی را دوبـاره ببازنـددولت و دربار اینبار بهيچوجه نمی خواسـتند عقـب نشـينی کـرده و بـازی را دوبـاره ببازنـد  ولیولی  ..شده بودشده بود

شـاه بـرای کسـب رضـایت علمـا در چهـار بهمـن راهـی قـم شـد ولـی پيـروزی چنـدانی گيـرش نيامـده و شـاه بـرای کسـب رضـایت علمـا در چهـار بهمـن راهـی قـم شـد ولـی پيـروزی چنـدانی گيـرش نيامـده و 

ی وارد ميــدان شــده و بــا زور و تهدیــد و ی وارد ميــدان شــده و بــا زور و تهدیــد و ســاواک و نيروهــای انتظــامســاواک و نيروهــای انتظــام  ســوئی دیگــرســوئی دیگــراز از . . خشــمگين بازگشــتخشــمگين بازگشــت

ه و ه و بـر گـزار کـردبـر گـزار کـرد  بهر حال، رژیم رفرانـدم خـویش رابهر حال، رژیم رفرانـدم خـویش را. . آماده ميکردندآماده ميکردندرفراندم رفراندم زمينه را برای برگزاری زمينه را برای برگزاری دستگيری دستگيری 

بـا بـا   ""اصـول انقـالباصـول انقـالب""در رسانه های رژیم جار زدند که  در رسانه های رژیم جار زدند که  .  .  بروال هميشه از شرکت فرا گير مردم خبر داده بودبروال هميشه از شرکت فرا گير مردم خبر داده بود

نفر از زنان نفر از زنان   ۲۷۱۱۷۹۲۷۱۱۷۹نفر از مردان و نفر از مردان و   ٥٥۹۸۷۱۱٥٥۹۸۷۱۱اساس گزارشات رسمي حدود اساس گزارشات رسمي حدود بر بر   ..رأی قاطع ملت تأیيد شدرأی قاطع ملت تأیيد شد

 ))۲۷۲۷((. . به طرحهاي به اصطالح انقالب سفيد رأي مثبت داده بودندبه طرحهاي به اصطالح انقالب سفيد رأي مثبت داده بودند

بدیهی است "  :شاه کتاب انقالب سفيدش را انتشار داد و در مقدمه آن آورده است که چندیپس از 

ضل الهی بود، زیرا این انقالبی بود که بر اساس آنچه در این راه بزرگ پشتيبان من بود عنایت و تق

عاليترین موازین عدالت و نوع پروری و طبق تعاليم عاليه اسالمی صورت می گرفت و طبعا  درین راه از 

بدخواه هيچکس نبود، و در : ما انقالبی را انجام دادیم که بقول آبراهام لينکلن  ....تأیيد الهی بر خوردار بود

هدف آن تنها یک چيز بود، و آن این بود که حق را آنطور که خواسته خداوند . ه کس بودعوض خيرخواه هم

باید از شاه می پرسيدند که  )۲۸(". است بمردم بدهيم و در این راه از هيچ قدرتی بجز از خداوند نهراسيم

ا در بند کرده اعليحضرت از کدام اسالم حرف ميزند؟ از یک طرف آیت هللا طالقانی و سران نهضت آزادی ر

  . و از جانب دیگر نيز آیت هللا خمينی و علما دیگر آنرا ضد موازین اسالمی ناميدند

مسلم است که ایـن پشـتيبانی ملـی اعتمـاد آن مسلم است که ایـن پشـتيبانی ملـی اعتمـاد آن "کندی در پيامی به شاه نوشتکندی در پيامی به شاه نوشت ،برگزاری رفراندمپس از 

کشور خویش بجانـب کشور خویش بجانـب اند، تقویت کرده و عزم شما را در رهبری اند، تقویت کرده و عزم شما را در رهبری   به درستی راهی که برگزیدهبه درستی راهی که برگزیده اعليحضرت رااعليحضرت را

        )۲۹(."پيروزی در مبارزه ای که برای بهبود زنـدگی ملـت خـود در پـيش گرفتـه ایـد راسـختر خواهـد سـاختپيروزی در مبارزه ای که برای بهبود زنـدگی ملـت خـود در پـيش گرفتـه ایـد راسـختر خواهـد سـاخت

در  آینـده، كشـور ایـران را كشـور آزاد در  آینـده، كشـور ایـران را كشـور آزاد "بهمن به دنبال اعالم نتيجه رفراندوم، طـی نطقـی گفـت بهمن به دنبال اعالم نتيجه رفراندوم، طـی نطقـی گفـت  ۸شاه در شاه در 

از شرایط جدیـد اجتمـاعی، دوشـادوش یكـدیگر از شرایط جدیـد اجتمـاعی، دوشـادوش یكـدیگر زن و مرد ایرانی با استفاده زن و مرد ایرانی با استفاده . مردان و آزاد زنان می سازیممردان و آزاد زنان می سازیم

آنچه روی داد انقالبی بزرگ، قانونی و مقدس اسـت كـه شـما بـر آنچه روی داد انقالبی بزرگ، قانونی و مقدس اسـت كـه شـما بـر . برای ساختن ایران آباد خواهند كوشيدبرای ساختن ایران آباد خواهند كوشيد

  )۳۰("آن صحه نهادید و ما به همت شما مملكتی خواهيم ساخت كه با پيشرفته ترین ممالك برابری كندآن صحه نهادید و ما به همت شما مملكتی خواهيم ساخت كه با پيشرفته ترین ممالك برابری كند



 ۳٤  کالبد شناسی خمينی

 

سفيد موجی از تبریک و مبارک باد در روزنامه های درونی و  پيروزی شاه در رفراندم انقالببيان با 

. انتشار یافتند)  واشنگتن پست، نيویورک تایمز و دیگر رسانه های معتبر(کشورهای همجوار و آمریکا 

 آنها در کودتای( فئوداليته را به شاه تبریک گفت اتحاد جماهير شوروی نيز از رقبا عقب نمانده و شکست

 ).انب شاه را گرفته بودندمرداد نيز ج ۲۸

ه و جامعه را برای رفراندم از پشتوانه چندانی برخوردار نبود نيروهای مبارز و مخالف،  اما در درون 

بهمن  ٦در ادامه دستگيریها، ساعاتی پس از نيمروز روز می بينيم که  .اعتراضات بعدی مهيا می کرد

 ن و تعداد زیادی از دانشجویان به تدریج دستگير و، اعضای شورایعالی جبهه ملی، جمعی از بازاریا۱۳٤۱

رسمی (ش را  پيروزمندانه دانست "انقالب سفيد"شاه رفراندم  اما. قزل قلعه و زندان قصر شدند راهی

کارزار مبارزه با شاه پس از ).  که در کشور ما و در پناه دیکتاتورهای زیر و درشت سابقه ای دراز دارد

اعالميه زیر را  نيز نهضت آزادی . زه ای گرفت و روحانيت را بواکنش جدی فرا خواندبرگزاری رفراندم اوج تا

 . پس از رفراندم صادر کرده بود

 هموطنان عزيز"

كار افتضاح و رسوائي در اين رفراندوم بحدي بود كه حتي . ظاهرا پايان يافت!! ماجراي رفراندوم شاهانه

موهوم و دروغ پردازي يد طوالني دارد از پيروز معرفي  دستگاه وقيح و بي باك هيئت حاكمه در ادعاي

كردن خود در اين رفراندوم شرم دارد بطوريكه عمال تمام هياهو و جنجال قبل از رفراندوم پس از مواجه 

اعتنائي عامه مردم و مخالفت شديد آزاد مردان مبارز با ديكتاتوري شاه كه در آن روشن  شدن با بي

انيون، بازاريان و حتي كارگران و كشاورزان بيدار و روشن بيني كه ظاهرا  اشك فكران، دانشجويان، روح

در غالب يك دروغ . شد فعاالنه شركت داشتند تمساحي هيئت حاكمه در سوك منافع آنان ريخته مي

محدود گرديد و پس از آن بالفاصله دوران عقب نشيني  "شش ميليون راي اخذ شده"مسخره و رسواي 

 . آثار اين عقب نشيني در تمام حركات و رفتار هيئت حاكمه مشهود است. روع شدهيئت حاكمه ش

 . هاي توخالي انقالب سفيد ـ سكوت تبليغاتي و تعطيل موقت برنامه۱

ـ تظاهر شديد و ناشيانه به دينداري بطوريكه ارسنجاني ماده پرست فقيه و عالم از خدا بيخبر نماز ۲

عمليات و رفتار ضد مذهبي آنان متوقف نشده است نظر كرده و  شب خوان و كساني كه حتي يك لحظه

 . اند از اولياء هللا شده

الغاي مالكيت و تهديد رعايا به اتهام اخالل گري و !! ـ عقب نشيني صريح و فوري در قوانين مشعشعانه۳

 . درخت بري اربابان

ق دانشجو نمايان عضو سازمان ـ توسل به دسته بندي و نفاق افكني بين دانشجويان دانشگاه از طري۴

اي از دانشجويان ساده لوح و تازه وارد دانشگاه و حمايت و تقويت  امنيت و نفوذ سالوسانه بين عده



 ۳٥  کالبد شناسی خمينی

 

كسي «. اند بندگان راديو مسكو و راديو ملي كه اين روزها از مديحه سرايان اعليحضرت همايوني شده

ها را مبني  د ماه قبل گفتار مزدورانه همين راديونيست كه از اين آقايان هيئت حاكمه بپرسد شما كه چن

هاي كتبي متعددي كه جبهه عليه اين همكاري و در  اعالميه دستور همكاري با جبهه ملي باوجودبر 

دانستيد اكنون چه شده است كه در پناه  تكذيب آن داد ذنب اليغفر و دليل كمونيست بودن ملييون مي

 ".كنيد هاي عوامفريبي خود را دنبال مي مات آنها برنامههمين راديوها و با پيروي از تعلي

ـ گفتار ضدو نقيض و اقدامات عجوالنه و حساب نشده مختلف در مورد راي خانمها در رفراندوم و ۵

 . ها و كلمات موهن و ركيكي كه در اين مورد بين وزير كشاورزي و وزير كشور ردو بدل شده مخالفت

 . لجاتي وزير كشور و وزير كشاورزي بخارج از كشورـ مسافرتهاي مطالعاتي و معا۶

هاي وسيع آدم دزديها و بازداشتهاي دسته جمعي و  ـ توسل به ايجاد رعب و ياس با اجراي برنامه۷

تظاهر به تعقيب اشخاص و پركردن زندانها آن هم پس از مدتي بعد از آنكه آبها از آسياب ريخته و آهنگ 

ها و  گوئيم كوس رسوائي رفراندوم عالم گير شده است و محدود كردن مالقاتپيروزي رفراندوم و يا بهتر ب

حتي ممنوع نمودن خانواده بازداشت شدگان از ارسال غذا و ساير مايحتاج و ايجاد فشار و توهين به 

 . رهبران مذهبي و ملي و تدارك محاكمه براي بازداشت شدگان يا تظاهر به آن

 

ويد عقب نشيني و شكست مذبوحانه اداره كنندگان انقالب تبليغاتي سفيد اينها و دهها دليل ديگر هم ن

ها كافي است و حقوق از دست رفته  ها و اين عقب نشيني ولي آيا افتضاحات اين شكست. ايران است

آيا اين شكست قطعي غاصبان حكومت و پيروزي نهائي مردم خواهد بود؟ بدون . كند ملت را جبران مي

ها براي  ها و خشونت همه اين عقب نشيني ها، عوامفريبي. ئوال منفي استترديد پاسخ اين س

اي است كه هيئت حاكمه و حكومت علني شاه در اولين  جلوگيري از شكست و جبران ضربه غير منتظره

البته اين ضربه بسيار اساسي و از نظر . مرحله تاثير انقالب سفيد بر پيكر خود احساس نموده است

قبه بود اما هيئت حاكمه را فقط كمي زخمي و ضمنا هوشيار كرد و متوجه شد كه بيش دستگاه غير متر

هيئت . كرد از طرف آزاديخواهان و مقامات اصيل روحانيت و روشنفكران در مخاطره است ار آنچه تصور مي

 حاكمه هوشيار شده است كه ادامه ديكتاتوري سياه و منفور گذشته را حتي به قيمت مالك كردن رعيت

 . تواند بر آنان تحميل نمايد رنجديده و سهيم كردن كارگر زحمتكش در سود كارخانه نمي

 

زند و  اما هنوز هم از ادامه سلطه شوم خود مايوس نشده به همين جهت به هرگونه تالشي دست مي

ريج حريف را بايستي به تد. گردد مهم اينجاست كه وظيفه و تاكتيك مبارزاتي روز ما تدوين و معين مي

خلع سالح نمود و به اين منظور بايد خصوصيات عقب نشيني موقت او را در نظرداشت و از اين فرصت 

استفاده نمود نه بعنوان استراحت بلكه براي وارد كردن ضربات پيگير بر پيكر اين مار زخمي كه بيحال 

از همه امكانات استفاده  به اين منظور بايستي. نمايد افتاده و يا براي حمله شديدتر خود را آماده مي
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اهمال و ترديد و باري . اي امروز هم وضع مناسبتري براي ما بوجود آورده نمود و شرايط جهاني و منطقه

ايجاد وحشت، تفرقه افكني . اندازد و به هيچ وجه صالح نيست  به هر جهت كردن پيروزي را به عقب مي

كنون حريف بيش از پيش به اين سالح مجهز و مردد نگهداشتن كار هميشگي دشمنان ملت است ولي ا

اي كه در پيش  شده است، بنابراين بايستي با قاطعيت بيشتر به اتحاد و اتفاق و هماهنگي در مبارزه

ز  است افزود و از تهديد و توقيف نهراسيد و اجازه نداد كه ما را از كالس درس، محراب عبادت، پشت مي

د راه زندان را از مسير منطقي و شرافتمندانه ميدان مبارزه بپيمائيم در بگذاري. كار و داخل كارخانه بدزدند

شود ولي  در اينصورت زندانها پر مي. اي دهها نفر چون او تربيت يابند مسيري كه بجاي هر دستگير شده

 . مردان صحنه مبارزه نيز صد چندان خواهند شد

 

خورد  رتباط كه اكنون به شدت به چشم ميايجاد اختناق و سانسور مطبوعات و جلوگيري از تماس و ا

كوشند به اين طريق جنايتهاي   آنها مي. هاي غير قانوني و استبدادي است برنامه هميشگي حكومت

خود را مكتوم و مبارزات و فداكاريهاي ملت را پنهان نگاه داشته و معكوس جلوه دهند، شما بكوشيد با 

را در كوچه و بازار، اداره، مسجد ومدرسه هر چه بيشتر تر مردم  افشاي حقيقت و كار توضيحي وسيعي

ها و خالفكاريها و ضعف دستگاه را بازگو كنيد و مبارزات ملت را در داخل و  با حقايق آشنا سازيد و جنايت

خاصيت نمود با پركاري  توان يك سالح ديگر دشمن را بي خارج به اطالع مردم برسانيد و به اين طريق مي

به نظم كارها سازماني و كوشش و گذشت بيشتر در كارهاي ارتباطي، خالء حاصل از و توجه بيشتر 

 . توان و بايستي پر نمود نيروهاي به زنجير كشيده شده را مي

 

هاي آن توجه كرد تا با  ها و تبليغات دستگاه و صف آرائي بايد با هوشياري بيشتر به مسائل روز و نقشه

وعده و . بعدي كه بايستي بر پيكر دشمن وارد ساخت مقدور گرددتر ضربات  تر و صحيح تشخيص دقيق

هاي مورد توجه خاص حكومت استبدادي فعلي است و محتوي خيانتبار  وعيدهاي دستگاه را كه از برنامه

اي كه متجلي گردد مثل ديكتاتوري شاه كه در زير شعارها و برنامه ادعائي و  آن به هر شكل و قيافه

 . كشاورز پنهان شده بود، بايستي برمال نمود مترقي نجات كارگر و

 

در اين صورت است كه عقب نشيني موقت و با برنامه هيئت حاكمه به شكست قطعي و مفتضح او 

اي  منتهي خواهد شد و اين راهي است كه مسلما پيموده خواهد گرديد چه بهتر كه افتخار آن در آينده

 . نزديك نصيب نسل حاضر گردد

 

عزيز الهام بخش مبارزات ملتهاي به زنجير كشيده شده و درود به زندانيان مبارز، فرزندان  سالم به مصدق

 )۳۱( ."۱۳۴۱/ماه بهمن/۲۳ -نهضت آزادي ايران. برومند مصدق
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 : گزارش داد که خود  ۱۳۴۱پنجم اسفند ماه پنجم اسفند ماه همچنين نهضت آزادی در بلتن خبری 

از اعتـراض شـديد دانشــجويان ايرانـي نسـبت بــه از اعتـراض شـديد دانشــجويان ايرانـي نسـبت بــه   خبرهـاي اميـد بخـش رســيده از اروپـا و آمريكـا حــاكيخبرهـاي اميـد بخـش رســيده از اروپـا و آمريكـا حــاكي""

 . . رفراندوم فرمايشي استرفراندوم فرمايشي است

نفـر از نفـر از   ۴۵مركـب از مركـب از   ۱۹۶۳//ژانويـهژانويـه/۲۱در جلسه كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكـا كـه در تـاريخ در جلسه كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكـا كـه در تـاريخ 

نمايندگان شهرهاي مختلف آمريكا در واشنگتن تشكيل گرديد قطعنامه زير به تصويب رسيد كه به سفارت نمايندگان شهرهاي مختلف آمريكا در واشنگتن تشكيل گرديد قطعنامه زير به تصويب رسيد كه به سفارت 

امريكا ارسال شد متاسفانه سفارت از تحويل گرفتن آن خودداري نمود و در نتيجـه دانشـجويان در امريكا ارسال شد متاسفانه سفارت از تحويل گرفتن آن خودداري نمود و در نتيجـه دانشـجويان در   ايران درايران در

بعلت شكايت آقاي قدس نخعي سفير كبيـر ايـران در بعلت شكايت آقاي قدس نخعي سفير كبيـر ايـران در ) ) ژانويهژانويه  ۲۲((سفارت متحصن شدند ولي فرداي آنروز سفارت متحصن شدند ولي فرداي آنروز 

از از . . خـارج نمودنـدخـارج نمودنـدآمريكا، پليس آمريكا در اين موضوع دخالت كرد و دانشجويان را به زور از محوطـه سـفارت آمريكا، پليس آمريكا در اين موضوع دخالت كرد و دانشجويان را به زور از محوطـه سـفارت 

روز سـه شـنبه ميتينـگ روز سـه شـنبه ميتينـگ . . تاريخ فوق به بعد هر روز تظـاهرات بـه اسـتثناي روز جمعـه ادامـه داشـته اسـتتاريخ فوق به بعد هر روز تظـاهرات بـه اسـتثناي روز جمعـه ادامـه داشـته اسـت

نفر شركت كرده بودند ودسته نفر شركت كرده بودند ودسته   ۲۰۰در جلسه مزبور نزديك در جلسه مزبور نزديك . . بسيار باشكوهي در واشنگتن ترتيب داده شدبسيار باشكوهي در واشنگتن ترتيب داده شد

حركـت كردنـد در حاليكـه هـوا حركـت كردنـد در حاليكـه هـوا جمعي در حاليكه پال كاردهاي متعددي در دست داشتند بطرف كاخ سـفيد جمعي در حاليكه پال كاردهاي متعددي در دست داشتند بطرف كاخ سـفيد 

. . ايـن تظـاهرات قريـب يكسـاعت و نـيم ادامـه داشـته اسـتايـن تظـاهرات قريـب يكسـاعت و نـيم ادامـه داشـته اسـت. . باريـده اسـتباريـده اسـت  العاده سرد و برف هم ميالعاده سرد و برف هم مي  فوقفوق

چنـين بـار نشـان داده چنـين بـار نشـان داده   N. B. Cخبرنگاران از جريان مزبور فيلمبـرداري نمـوده و در تلويزيـون برنامـه ايسـتگاهخبرنگاران از جريان مزبور فيلمبـرداري نمـوده و در تلويزيـون برنامـه ايسـتگاه

هاي بـالتيمور اسـتار و هاي بـالتيمور اسـتار و   اند روزنامـهاند روزنامـه  ع را نگاشـتهع را نگاشـتهجرايد خارج از شهر واشـنگتن بـه تفصـيل وقـايجرايد خارج از شهر واشـنگتن بـه تفصـيل وقـاي. . شده استشده است

انـد مقـارن انـد مقـارن   ايونيك استار در سرمقاله خود راجع به جريان مذكور مفصال به شـرح مبسـوطي مبـادرت نمودهايونيك استار در سرمقاله خود راجع به جريان مذكور مفصال به شـرح مبسـوطي مبـادرت نموده

 ..اين احوال در ايتاليا، آلمان، سوئيس و انگلستان تظاهرات بسيار باشكوهي بعمل آمده استاين احوال در ايتاليا، آلمان، سوئيس و انگلستان تظاهرات بسيار باشكوهي بعمل آمده است

پلـيس كليـه پلـيس كليـه . . رونـدرونـد  از شـهرهاي اطـراف جمـع و بـه سـفارت مياز شـهرهاي اطـراف جمـع و بـه سـفارت مي  نفـر از دانشـجوياننفـر از دانشـجويان  ۴۰۰در كلن متجاوز از در كلن متجاوز از 

دانشجويان در حاليكه به دانشجويان در حاليكه به . . شودشود  هاي اطراف سفارت را محاصره و مانع ورود دانشجويان ميهاي اطراف سفارت را محاصره و مانع ورود دانشجويان مي  خيابانها و كوچهخيابانها و كوچه

ــده  دادهداده  تظــاهرات خــود ادامــه ميتظــاهرات خــود ادامــه مي ــد نماين ــدهان ــد نماين ــه   اي انتخــاب مياي انتخــاب مي  ان ــا مقامــات ســفارت تمــاس گرفت ــا ب ــد ت ــه نماين ــا مقامــات ســفارت تمــاس گرفت ــا ب ــد ت نماين

. . نماينـدنماينـد  مقامات سفارت از پـذيرفتن آقايـان خـودداري ميمقامات سفارت از پـذيرفتن آقايـان خـودداري مي. . ا به تفصيل بيان دارندا به تفصيل بيان دارنددرخواستهاي دانشجويان ردرخواستهاي دانشجويان ر

ــر صــفر دانشــجويان ســاعتها تظــاهرات مي  ۱۵در ســرماي در ســرماي  ــر صــفر دانشــجويان ســاعتها تظــاهرات ميدرجــه زي ــد  درجــه زي ــدكنن ــات و . . كنن ــن منوي ــد شــهر كل ــات و جرائ ــن منوي ــد شــهر كل جرائ

رونـد و رونـد و   دانشجويان بعد از تظـاهرات بـه سـفارت مصـر ميدانشجويان بعد از تظـاهرات بـه سـفارت مصـر مي. . نمايندنمايند  هاي دانشجويان را منتشر ميهاي دانشجويان را منتشر مي  درخواستدرخواست

نماينـد از طريـق راديـو قـاهره نـداي دانشـجويان خـارج از نماينـد از طريـق راديـو قـاهره نـداي دانشـجويان خـارج از   فرسـتند و درخواسـت ميفرسـتند و درخواسـت مي  ي ناصر ميي ناصر مياي برااي برا  نامهنامه

 . . كشور به سمع مردم ايران برسانندكشور به سمع مردم ايران برسانند

ــه   ۳۲۰در شــهر هــامبورگ قريــب در شــهر هــامبورگ قريــب  ــور اجتمــاع و ب ــر طبــق برنامــه قبلــي در شــهر مزب ــه نفــر از دانشــجويان ب ــور اجتمــاع و ب ــر طبــق برنامــه قبلــي در شــهر مزب نفــر از دانشــجويان ب

ضـمنا از ضـمنا از . . حكومـت در ايـران ابـراز دارنـدحكومـت در ايـران ابـراز دارنـدروند تا مخالفت خود را نسبت به اعمال غيرقانوني روند تا مخالفت خود را نسبت به اعمال غيرقانوني   كنسولگري ميكنسولگري مي



 ۳۸  کالبد شناسی خمينی

 

در همـان روز دانشـجويان را بـا قـدرت پلـيس از كنسـولگري اخـراج در همـان روز دانشـجويان را بـا قـدرت پلـيس از كنسـولگري اخـراج . . كننـدكننـد  خبرنگاران خبرگزاريها دعـوت ميخبرنگاران خبرگزاريها دعـوت مي

 . . افتندافتند    خوانند در خيابانها به راه ميخوانند در خيابانها به راه مي  را ميرا مي» » اي ايراناي ايران««كنند و دانشجويان در حاليكه سرود كنند و دانشجويان در حاليكه سرود   ميمي

ن تـاثير مطلـوب داشـته و جرائـد خواسـته و نظريـات آنهـا را ن تـاثير مطلـوب داشـته و جرائـد خواسـته و نظريـات آنهـا را تظاهرات دانشجويان ايراني در شهرهاي آلمـاتظاهرات دانشجويان ايراني در شهرهاي آلمـا

در اتريش متاسفانه بعلت موقعيت خـاص محلـي و عـدم اجـازه مقامـات دولـت اتـريش و در اتريش متاسفانه بعلت موقعيت خـاص محلـي و عـدم اجـازه مقامـات دولـت اتـريش و . . انداند  منتشر نمودهمنتشر نموده

رعايت اصل بيطرفي تظاهراتي انجام نشده ولي با ترتيب مصاحبه مطبوعاتي نظـرات دوسـتان خـود را بـه رعايت اصل بيطرفي تظاهراتي انجام نشده ولي با ترتيب مصاحبه مطبوعاتي نظـرات دوسـتان خـود را بـه 

عالوه بر آن تلگرافات متعـددي در اعتـراض بـه توقيـف دانشـجويان ايرانـي عالوه بر آن تلگرافات متعـددي در اعتـراض بـه توقيـف دانشـجويان ايرانـي . . انداند  اطالع جرائد و مردم رسانيدهاطالع جرائد و مردم رسانيده

اند و منجمله تلگراف مفصلي بـه سـفير آمريكـا در اند و منجمله تلگراف مفصلي بـه سـفير آمريكـا در   مقيم آمريكا به مقامات ايراني و آمريكائي مخابره نمودهمقيم آمريكا به مقامات ايراني و آمريكائي مخابره نموده

تيـب تيـب در لـوزان دانشـجويان بـا تردر لـوزان دانشـجويان بـا تر. . انداند  وين مخابره و نسبت به محاكمه و بازداشت دانشجويان اعتراض نمودهوين مخابره و نسبت به محاكمه و بازداشت دانشجويان اعتراض نموده

در انگلستان طبـق اطـالع رسـيده در در انگلستان طبـق اطـالع رسـيده در . . انداند  دمونستراسيون و مصاحبه مطبوعاتي اعتراض خود را بيان نمودهدمونستراسيون و مصاحبه مطبوعاتي اعتراض خود را بيان نموده

انـد مصـاحبه مطبوعـاتي جـالبي انـد مصـاحبه مطبوعـاتي جـالبي   مجلسي كه متجاوز از دويست و هشتاد نفر از دانشجويان شركت نمودهمجلسي كه متجاوز از دويست و هشتاد نفر از دانشجويان شركت نموده

سـته جمعـي سـته جمعـي ترتيب داده شده و در آن درخواسـتهاي ششـگانه كنفدراسـيون را مطـرح نمـوده و سـپس دترتيب داده شده و در آن درخواسـتهاي ششـگانه كنفدراسـيون را مطـرح نمـوده و سـپس د

 . . كنندكنند  بسوي سفارت ايران حركت ميبسوي سفارت ايران حركت مي

ــران مي ــفارت اي ــه س ــجويان ب ــا ـ در رم دانش ــران ميدر ايتالي ــفارت اي ــه س ــجويان ب ــا ـ در رم دانش ــراض و   در ايتالي ــدوم اعت ــه رفران ــبت ب ــديداً نس ــد و ش ــراض و رون ــدوم اعت ــه رفران ــبت ب ــديدا  نس ــد و ش رون

كنـد و امتنـاع كنـد و امتنـاع   سـفير مقاومـت ميسـفير مقاومـت مي. . دهنـددهنـد  ارائـه ميارائـه مي  ۹۹جمـال امـاميجمـال امـامي((درخواستهاس ششگانه را بـه سـفير درخواستهاس ششگانه را بـه سـفير 

دهـد ولـي دهـد ولـي   باالخره رسيد ميباالخره رسيد مي. . راليه تسليم شده بود بدهدراليه تسليم شده بود بدهداي كه به مشااي كه به مشا  ورزد كه رسيدي در قبال نامهورزد كه رسيدي در قبال نامه    ميمي

در اثر اصرار دانشجويان رسيد به امضاء سفير و روي كاغـذ در اثر اصرار دانشجويان رسيد به امضاء سفير و روي كاغـذ . . شودشود  رسيد مزبور روي كاغذ معمولي داده ميرسيد مزبور روي كاغذ معمولي داده مي

در فلورانس و پروجا دانشجويان ايرانـي بـه كمـك دانشـجويان در فلورانس و پروجا دانشجويان ايرانـي بـه كمـك دانشـجويان . . دارنددارند  سفارت و با مهر و شماره دريافت ميسفارت و با مهر و شماره دريافت مي

 . . كنندكنند  دهند و كليه جرائد آنرا منتشر ميدهند و كليه جرائد آنرا منتشر مي  رات بسيار باشكوهي انجام ميرات بسيار باشكوهي انجام ميايتاليائي و عرب تظاهايتاليائي و عرب تظاه

مقارن اين احوال از سازمانهاي ملي و دانشجويان در سراسرجهان درخواست شده است كـه نسـبت بـه مقارن اين احوال از سازمانهاي ملي و دانشجويان در سراسرجهان درخواست شده است كـه نسـبت بـه 

المللي دانشجويان در نشريات متوالي اين اعتراض را المللي دانشجويان در نشريات متوالي اين اعتراض را   سازمان بينسازمان بين. . حمله به دانشگاه تهران اعتراض نمايندحمله به دانشگاه تهران اعتراض نمايند

نشريه ماهنامه اين سـازمان خبـر مربـوط بـه ايـران بـا عكـس منتشـر نشريه ماهنامه اين سـازمان خبـر مربـوط بـه ايـران بـا عكـس منتشـر . . انداند  زمانها ارسال داشتهزمانها ارسال داشتهبه همه سابه همه سا

 . . نموده استنموده است

تظاهرات مفصلي در نيويورك در مقابل سازمان ملل متحـد در اعتـراض بـه بازداشـت تظاهرات مفصلي در نيويورك در مقابل سازمان ملل متحـد در اعتـراض بـه بازداشـت ) ) بهمنبهمن  ۲۹((روز جمعه روز جمعه 

 . . مل آمده استمل آمده استسران جبهه و دانشجويان دانشگاه تهران و مردم آزاديخواه دربند كشيده ايران بعسران جبهه و دانشجويان دانشگاه تهران و مردم آزاديخواه دربند كشيده ايران بع

انـد و جـز ايـن هـم انـد و جـز ايـن هـم   مطبوعات آمريكا بر عكـس مطبوعـات اروپـا بطـور كلـي از عمـل شـاه پشـتيباني نمودهمطبوعات آمريكا بر عكـس مطبوعـات اروپـا بطـور كلـي از عمـل شـاه پشـتيباني نموده

ويليام دوگلس در برنامه مصـاحبه تلويزيـوني شـديدا  بـه وزارت خارجـه آمريكـا و ويليام دوگلس در برنامه مصـاحبه تلويزيـوني شـديداً بـه وزارت خارجـه آمريكـا و . . توان داشتتوان داشت  انتظاري نميانتظاري نمي

طبقه طبقه ((فقط عقايد دو درصد از مردم فقط عقايد دو درصد از مردم   كنند وكنند و  مطبوعات آمريكا حمله كرده و گفته است حقايق را منتشر نميمطبوعات آمريكا حمله كرده و گفته است حقايق را منتشر نمي



 ۳۹  کالبد شناسی خمينی

 

سـپس بـا مقدمـه فـوق در مـورد سـپس بـا مقدمـه فـوق در مـورد . . كننـدكننـد  كنند و از درد دل مردم مطلبي منتشـر نميكنند و از درد دل مردم مطلبي منتشـر نمي  را منتشر ميرا منتشر مي) ) حاكمهحاكمه

 . . خفقان عقايد و نشان ندادن حقايق ايران مطالب جالبي ابراز داشته استخفقان عقايد و نشان ندادن حقايق ايران مطالب جالبي ابراز داشته است

 ::متن نامه هيئت دبيران كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكامتن نامه هيئت دبيران كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكا

اي ديـده اسـت و هـم اي ديـده اسـت و هـم   اول بهمن، اولين سالگرد اين روز تاريخي، شاه براي ملت ايران خـواب تـازهاول بهمن، اولين سالگرد اين روز تاريخي، شاه براي ملت ايران خـواب تـازه  امسالامسال""

از طـرف افـراد لشـگري و از طـرف افـراد لشـگري و   ))شـاهشـاه  فرمايشـيفرمايشـي  رفرانـدومرفرانـدوم((مـا صـندوقهاي سـاختگي مـا صـندوقهاي سـاختگي اكنون در سراسـر مـيهن اكنون در سراسـر مـيهن 

جام جام اين رژيم خيانتكار بنا بدستور اربابان خارجي خود مجبـور شـده اسـت سـراناين رژيم خيانتكار بنا بدستور اربابان خارجي خود مجبـور شـده اسـت سـران. . كشوري در حال پرشدنندكشوري در حال پرشدنند

به اصطالح آب و رنگ قانوني بخود گيرد و با دستهاي عوامفريبانه و سوء اسـتفاده از يـك برنامـه اصـالحات به اصطالح آب و رنگ قانوني بخود گيرد و با دستهاي عوامفريبانه و سوء اسـتفاده از يـك برنامـه اصـالحات 

ارضي نـاقص و تحـت لـواي سـاختگي مبـارزه بـا فئوداليسـم ايـن سرسـپردگان منفـور ارتجـاع و اسـتعمار ارضي نـاقص و تحـت لـواي سـاختگي مبـارزه بـا فئوداليسـم ايـن سرسـپردگان منفـور ارتجـاع و اسـتعمار 

ت جابرانــه و ت جابرانــه و هاي تــاريخ مــيهن مــا را شصــت ســال بــه عقــب بــرده يكبــار ديگــر حكومــهاي تــاريخ مــيهن مــا را شصــت ســال بــه عقــب بــرده يكبــار ديگــر حكومــ  خواهنــد عقربــهخواهنــد عقربــه  ميمي

دانشجويان ايراني با الهـام از ملـت خـود دانشجويان ايراني با الهـام از ملـت خـود . . خودسرانه استبدادي سلطنتي را رسما  به ملت ما تحميل كنندخودسرانه استبدادي سلطنتي را رسماً به ملت ما تحميل كنند

همانطوري كه ماهيت شاه را طي فعاليتهاي حزب بازي و صندوق ساز ي به همگـان نشـان دادنـد و او را همانطوري كه ماهيت شاه را طي فعاليتهاي حزب بازي و صندوق ساز ي به همگـان نشـان دادنـد و او را 

را نقش برآب خواهنـد سـاخت و را نقش برآب خواهنـد سـاخت و   رسواي خودي و بيگانه ساخته اين بار نيز اين نقشه جديد دشمنان ملترسواي خودي و بيگانه ساخته اين بار نيز اين نقشه جديد دشمنان ملت

ها و حكومـت نيرنـگ بـازان را ها و حكومـت نيرنـگ بـازان را   يكبار ديگر به دنيا نشان خواهند داد كه در ايران ملتي مصـمم و اميـدوار پايـهيكبار ديگر به دنيا نشان خواهند داد كه در ايران ملتي مصـمم و اميـدوار پايـه

درهم خواهند ريخت و شالوده يك كشور آباد و آزاد را خواهند ريخت ما ذيـال  درخواسـتهاي زيـر را بـه آقـاي درهم خواهند ريخت و شالوده يك كشور آباد و آزاد را خواهند ريخت ما ذيـالً درخواسـتهاي زيـر را بـه آقـاي 

ده از ايشـان خواسـتاريم كـه فـورا  درخواسـتهاي مـا را بـه مقامـات و ده از ايشـان خواسـتاريم كـه فـوراً درخواسـتهاي مـا را بـه مقامـات و سفير كبير ايران در آمريكا تسليم نموسفير كبير ايران در آمريكا تسليم نمو

 . . هاي دولتي مخابره نموده و ما را از نتايج آن مطلع نمايندهاي دولتي مخابره نموده و ما را از نتايج آن مطلع نمايند  روزنامهروزنامه

 . . ـ آزادي بالقيد وشرط پيشواي بزرگ ملت ايران جناب آقاي دكتر مصدقـ آزادي بالقيد وشرط پيشواي بزرگ ملت ايران جناب آقاي دكتر مصدق۱

 . . باشدباشد  يياي به حقوق اساسي ملت ايران ماي به حقوق اساسي ملت ايران م  ـ منع رفراندوم فرمايشي كه تجاوز تازهـ منع رفراندوم فرمايشي كه تجاوز تازه۲

 . . ـ انجام فوري انتخابات آزاد مجلس شوراي مليـ انجام فوري انتخابات آزاد مجلس شوراي ملي۳

 . . ـ آزادي احزاب و اجتماعات و انتخاباتـ آزادي احزاب و اجتماعات و انتخابات۴

 . . ـ به رسميت شناختن كنفدراسيون دانشجويان ايراني و احترام به استقالل دانشگاهـ به رسميت شناختن كنفدراسيون دانشجويان ايراني و احترام به استقالل دانشگاه۵

 ..انداند  ـ باز گردانيدن چهار دانشجوي وطن پرست كه بدون علت از دانشگاه تهران اخراج شدهـ باز گردانيدن چهار دانشجوي وطن پرست كه بدون علت از دانشگاه تهران اخراج شده۶

 ))۳۳۲۲((" " راسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكاراسيون دانشجويان ايراني مقيم آمريكاكنفدكنفد

همـه جـا پـای آقـا در (سبک روحانيت  بهالبته " نهضت امام خمينی"آقای سيد حميد روحانی نيز در کتاب 

 )۲۹۱ -۲۲۰ص ص ( را شـرح دادنـدماجراها و اتفاقات رفرانـدم  )اصلی داشت را ميان بود و روحانيت نقش



 ٤۰  کالبد شناسی خمينی

 

مردمـی جـدی چندان هم موفق نبوده و از پشتوانه بهر حال رفراندم شاه . رار نميکنمآنها را تک که در اینجا

از سـوئی . بتن جامعه نيز در تالش و تکاپوی تازه ای برای ادامـه مبـارزه خـویش بـود. بوده استن برخوردار

در این راستا ماه رمضان همـان . دیگر، روحانيت نيز ساکت نشده و با حربه ای جدید خود را آماده می کرد

ال را که از هفتم بهمن شروع می شد دستاویز قرار داده و برای اعتراض به برنامه های انقالب سفيد، س

دربـار و شـاه نيـز در برابـر آن دسـت بـدامن . اجرای مراسم مذهبی در این ماه را تعطيل اعالم کرده بودنـد

آیـت هللا بـا شـرکت ی مقامهای مذهبی خویش شده و با شانتاژ و فریب اقدام خمينی را پـس از چنـد روز

در مراسـم عيـد فطـر در قـم روزه  ۳۰پـس از سـکوت ، خمينـی امـا. شکستندخوانساری در نماز جماعت 

 :و گفته بود کردهسخنرانی 

شما آقایان محترم در هر مقامی که هستيد با کمـال متانـت و اسـتقامت، در مقابـل کارهـای خـالف " ... 

دستگاه حاکمه بـا ... سر نيزه ها ی زنگ زده و پوسيده نترسيد  از این. شرع و قانون این دستگاه بایستيد

تواند در مقابل خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند و دیر یا زود شکست مـی خـورد، اکنـون  سر نيزه نمی

هم درمانده و شکست خورده است و روی درماندگی به این بی فرهنگی هـایی کـه مالحظـه مـی کنيـد 

چرا شـاه مملکـت بایـد اینقـدر از ملـت . که کار به این رسوایی ها بکشد ما ميل نداشتيم. دست می زند

جدا باشد که وقتی پيشنهادی می دهد با بی اعتنایی و عکس العمل منفـی مـردم مواجـه گـردد؟ شـاه 

مملکت باید جوری باشد که وقتی پيشنهاد می دهد، درخواستی می کند، ملت با جان و دل در انجام آن 

به مقابله برخيزند و رفراندوم شاه در سراسر مملکـت بـيش از دو هـزار نفـر بـه همـراه بکوشند، نه آن که 

 )۳۳(." نداشته است

بشرح زیر صادر " انقالب سفيد"برای اجرای اصول  ۱۳۴۱بهمن  ۹شاه پس از برگزاری رفراندم فرمانی در 
 :کرد

 با تایيدات خداوند متعال" 

اعتالی کشور و ارتقای اجتماعی و نظر به اینکه ، پهلوی شاهنشاه ایران، ما
اقتصادی ملت ایران بزرگترین هدف و منظور ما در تحوالت اخير بوده است و از آنجا 

ترین طریق نيل به آن هدف را شریک و سهيم ساختن ملت ایران در  که شایسته
ایم و بدین منظور با عنایت به اصل بيست و  تعيين سرنوشت خود تشخيص داده

ون اساسی قوانينی را که برای تمهيد مبانی ترقی و تعالی ملت هفتم متمم قان
دارد  ایران الزم بود انشا کرده و طبق اصل بيست و ششم آن قانون که مقرر می

برای اظهار نظر ملت ایران به تصویب عمومی " قوای مملکت ناشی از ملت است"
دهندگان ملت ایران واقع شده  تفاق رایقراردادیم، اینک چون لوایح مزبور مورد تایيد اکثریت قریب به ا

                                                                       :داریم که لوایح قانونی زیر است مقرر می
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 و ملحقات آن ۱۳۴۰ب نوزدهم دی ماه الیحه اصالحی قانون اصالحات ارضی مصو -۱
 ها الیحه قانونی ملی کردن جنگل -۲
 فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان اصالحات ارضیالیحه قانونی  -۳
 های توليدی و صنعتی الیحه قانونی سهيم کردن کارگران در منافع کارگاه -٤
 الیحه ایجاد سپاه دانش -٥
 الیحه اصالحی قانون انتخابات -٦

که با تصویب ملی استقرار و قطعيت یافته است پس از توشيح ما به عنوان قانون مملکتی به موقـع اجـرا 
 )۳٤(" ۱۳۴۱نهم بهمن ماه . گذاشته شود

سياست داخلی مـا اجـرای سـریع و سياست داخلی مـا اجـرای سـریع و   : "بيان کرده بود کهباال خيز برداشته و  دولت علم برای اجرای فرمان

بـدنبال   )۳٥(. "شاهی که به تصویب ملت رسيده اسـتشاهی که به تصویب ملت رسيده اسـتدقيق لوایح پيشنهادی اعليحضرت همایونی شاهندقيق لوایح پيشنهادی اعليحضرت همایونی شاهن

مجلس شـورای ملـی مجلس شـورای ملـی ""ناد به این اصل از قانون اساسی که ناد به این اصل از قانون اساسی که به پيشنهاد مهدی پيراسته وزیر کشور با استبه پيشنهاد مهدی پيراسته وزیر کشور با است

العـاده رسـما  حـق العـاده رسـماً حـق   ای فوقای فوق  بـا تشـکيل جلسـهبـا تشـکيل جلسـه  ۱۳٤۱۱۳٤۱اسفند اسفند   ۹۹در روز در روز   ""نماینده قاطبه اهالی مملکت استنماینده قاطبه اهالی مملکت است

پـس  قانون شرکت بانوان درانتخابات  ..مشارکت زنان را در انتخابات آینده مجلس شورای ملی تصویب نمودمشارکت زنان را در انتخابات آینده مجلس شورای ملی تصویب نمود

مـاه  اردیبهشـت ۱۰به تصویب مجلس سنا رسيد و در تـاریخ  ۱۳۴۳فروردین ماه  ۳۱از آن، در نشست روز 

 .به تصویب مجلس شورای ملی به ریاست مهندس عبدهللا ریاضی رسيد ۱۳۴۳

اصل تبـدیل  ۱۹نام گرفتند بعدها چندین اصل اضافه شده و به  "اصول انقالب سفيداصول انقالب سفيد"باال که شش اصل شش اصل به 

های انصـاف در های انصـاف در   خانـهخانـه -۹سـپاه تـرویج و آبـادانی؛ سـپاه تـرویج و آبـادانی؛  -۸سپاه بهداشت؛ سپاه بهداشت؛  -۷: دیگر عبارت بودند ازدیگر عبارت بودند از  ولاصاص .گردید

 -۱۲ها؛ ها؛   ها و روسـتاها و روسـتا  نوسـازی شـهرنوسـازی شـهر -۱۱هـای زیرزمينـی کشـور؛ هـای زیرزمينـی کشـور؛   ملی کردن تمـام منـابع آبملی کردن تمـام منـابع آب -۱۰ها؛ ها؛   روستاروستا

مبـارزه مبـارزه  -۱۴تامين امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی بـه کـارگران؛ تامين امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی بـه کـارگران؛  -۱۳انقالب اداری و آموزشی؛ انقالب اداری و آموزشی؛ 

غذیـه رایگـان بـرای غذیـه رایگـان بـرای تت -۱۶آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصـيل؛ آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصـيل؛  -۱۵فروشی؛ فروشی؛   با تورم و گرانبا تورم و گران

مبـارزه بـا معـامالت مبـارزه بـا معـامالت  -۱۸های اجتمـاعی بـه همـۀ ایرانيـان؛ های اجتمـاعی بـه همـۀ ایرانيـان؛   تعمـيم بيمـهتعمـيم بيمـه -۱۷کودکان خردسال در مدارس؛ کودکان خردسال در مدارس؛ 

 .مبارزه با فسادمبارزه با فساد -۱۹سوداگرانۀ اراضی و اموال غيرمنقول؛ سوداگرانۀ اراضی و اموال غيرمنقول؛ 
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حق رأی به زنان، گروهی از روحانيون حق رأی به زنان، گروهی از روحانيون   و دادنو دادندولت علم دولت علم   با تصویب حق شرکت زنان در انتخابات مجلس دربا تصویب حق شرکت زنان در انتخابات مجلس در

معروف شـد،  مصـوبه دولـت علـم را غيـر معروف شـد،  مصـوبه دولـت علـم را غيـر " " ن ه امضایینُه امضایی""اعالميه اعالميه   ای که بهای که به  با صدور اعالميهبا صدور اعالميه  برهبری خمينیبرهبری خمينی

 ::منتشر شد، اینگونه بودمنتشر شد، اینگونه بود  ۱۳٤۱۱۳٤۱متن این اعالميه که در اسفندماه متن این اعالميه که در اسفندماه . . اعتراض کردنداعتراض کردندقانونی دانسته و بدان قانونی دانسته و بدان 

   بسم الل ه الرحمن الرحيمبسم اللَّه الرحمن الرحيم""

   ممو ال حول و ال قوة إال  بالل ه العلى  العظيو ال حول و ال قوة إّال باللَّه العلّى العظي

چون دولت آقاى ع لم با شتابزدگى عجيبى، بدون تفکر در اصول قـانون اساسـى و در لـوازم مطـالبى کـه چون دولت آقاى َعلم با شتابزدگى عجيبى، بدون تفکر در اصول قـانون اساسـى و در لـوازم مطـالبى کـه 
اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب نامه حـق دخالـت داده، الزم شـد اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب نامه حـق دخالـت داده، الزم شـد     اظهار کردهاظهار کرده

با چه دولت هایى ادامـه با چه دولت هایى ادامـه به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمين ایران در چه شرایطى و به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمين ایران در چه شرایطى و 
 ::نمایدنماید    لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مىلهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى. . دهنددهند    زندگى مىزندگى مى

بـه طـورى کـه بـه طـورى کـه ««: : نویسـندنویسـند    انـد مـىانـد مـى  آقاى وزیـر کشـور در طرحـى کـه تقـدیم آقـاى نخسـت وزیـر کـرده آقاى وزیـر کشـور در طرحـى کـه تقـدیم آقـاى نخسـت وزیـر کـرده   -۱۱
یب و یب و استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحا  مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصواستحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصو

و به موجب اصـل دوم قـانون اساسـى، مجلـس شـوراى و به موجب اصـل دوم قـانون اساسـى، مجلـس شـوراى . . باشندباشند  نظارت امور عمومى، محق و سهيم مى نظارت امور عمومى، محق و سهيم مى 
بنا بنا . . ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سياسى وطن خود مشارکت دارندملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سياسى وطن خود مشارکت دارند

م آن مجـوزى م آن مجـوزى بر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابـات، نـه تنهـا در قـانون اساسـى و مـتمبر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابـات، نـه تنهـا در قـانون اساسـى و مـتم
قاطبـه قاطبـه ««در مقدمه قانون اساسى و با توجه بـه جملـه در مقدمه قانون اساسى و با توجه بـه جملـه » » افراد اهالى مملکتافراد اهالى مملکت««ندارد بلکه با توجه به جمله ندارد بلکه با توجه به جمله 

انـد کـه بنـد اول انـد کـه بنـد اول   و هيأت دولت تصویب نمـوده و هيأت دولت تصویب نمـوده . . باشدباشد  مذکور در اصل دوم، مغایر آن نيز مى مذکور در اصل دوم، مغایر آن نيز مى » » اهالى مملکتاهالى مملکت
از مـاده از مـاده » » ذکـورذکـور««همچنـين قيـد کلمـه همچنـين قيـد کلمـه   ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شـورا، وماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شـورا، و

انـد کـه پـس از انـد کـه پـس از   و وزارت کشـور را مکلـف کـرده و وزارت کشـور را مکلـف کـرده . . ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شودششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود
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الزم اسـت اشـکاالتى کـه بـه ایـن چنـد الزم اسـت اشـکاالتى کـه بـه ایـن چنـد . . »»افتتاح مجلسين، مجوز قانونى این تصـویبنامه را تحصـيل نمایـدافتتاح مجلسين، مجوز قانونى این تصـویبنامه را تحصـيل نمایـد
 ::جمله است بيان شودجمله است بيان شود

 

انتخابات، به طورى که آقاى وزیر کشور مـدعى اسـت و از هيـأت دولـت نيـز انتخابات، به طورى که آقاى وزیر کشور مـدعى اسـت و از هيـأت دولـت نيـز   اگر سهيم بودن زنها دراگر سهيم بودن زنها در  -الفالف
شود، موافق قانون اساسى اسـت، تصـویب هيـأت دولـت بـی مـورد اسـت؛ و درسـت مثـل آن شود، موافق قانون اساسى اسـت، تصـویب هيـأت دولـت بـی مـورد اسـت؛ و درسـت مثـل آن     ظاهر مىظاهر مى

شـود بـه نظـر شـود بـه نظـر   و اگر تصویب صحيح اسـت، معلـوم مـى و اگر تصویب صحيح اسـت، معلـوم مـى . . است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کنداست که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند
 ..  لف قانون اساسى استلف قانون اساسى استهيأت دولت شرکت نسوان مخاهيأت دولت شرکت نسوان مخا

اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هيأت دولت، آقـاى وزیـر اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هيأت دولت، آقـاى وزیـر   -بب
و اگـر و اگـر . . اسـاس اسـتاسـاس اسـت  کشور را که پس از افتتاح مجلسين مجوز قـانونى تصـویبنامه را تحصـيل نمایـد، بـى کشور را که پس از افتتاح مجلسين مجوز قـانونى تصـویبنامه را تحصـيل نمایـد، بـى 

آیـا بهتـر آیـا بهتـر . . نها مغایر قانون اساسى استنها مغایر قانون اساسى استشود به نظر دولت شرکت زشود به نظر دولت شرکت ز    خواهد، معلوم مىخواهد، معلوم مى    مجوز قانونى مىمجوز قانونى مى
کرد که ایـن تنـاقض گـویی هـاى واضـح رخ کرد که ایـن تنـاقض گـویی هـاى واضـح رخ     نبود که هيأت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویب نامه صادر مىنبود که هيأت دولت با قدرى فکر و تأمل تصویب نامه صادر مى

 ندهد؟ندهد؟

. . مقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلکه کالم شاه وقت است و رسميت قـانونى نـداردمقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلکه کالم شاه وقت است و رسميت قـانونى نـدارد  -۲۲
لکـن بهتـر بـود تـا آخـر ایـن لکـن بهتـر بـود تـا آخـر ایـن . . انداند  راى اغفال، مورد استدالل قرار داده راى اغفال، مورد استدالل قرار داده و آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا بو آقاى وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا ب

: : زیرا در همان مقدمـه اسـتزیرا در همان مقدمـه اسـت. . مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارندمقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند
؛ پـس اگـر شـرکت نسـوان ؛ پـس اگـر شـرکت نسـوان »»اینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه مـا افتتـاح شـده اسـتاینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه مـا افتتـاح شـده اسـت««

افتتـاح نماینـد؟ ایـن افتتـاح نماینـد؟ ایـن » » بر طبـق نيـات مقدسـهبر طبـق نيـات مقدسـه««ن است مجلس را بدون شرکت زنها ن است مجلس را بدون شرکت زنها منظور بوده چطور ممکمنظور بوده چطور ممک
پـس پـس . . انـدانـد    عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشـتهعبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشـته

 ..شود که براى زنان حق نبوده استشود که براى زنان حق نبوده است    معلوم مىمعلوم مى

، که در اصل دوم است، آن نيسـت کـه ، که در اصل دوم است، آن نيسـت کـه »»قاطبه اهالى مملکتقاطبه اهالى مملکت««شود مراد از شود مراد از     از بيان سابق معلوم مىاز بيان سابق معلوم مى  -۳۳
اند بلکه مراد آن است که وکيل تهران وکيل همه ملت اسـت، و وکيـل قـم نيـز وکيـل اند بلکه مراد آن است که وکيل تهران وکيل همه ملت اسـت، و وکيـل قـم نيـز وکيـل   هيأت وزیران فهميده هيأت وزیران فهميده 

ام متمم قانون اساسى به آن تصـریح ام متمم قانون اساسى به آن تصـریح   سى سى     چنانچه در اصلچنانچه در اصل. . همه ملت است، نه وکيل حوزه انتخابيه خودهمه ملت است، نه وکيل حوزه انتخابيه خود
ز ده طبقه حق رأى ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالى مملکـت ز ده طبقه حق رأى ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالى مملکـت و دليل بر این مدعا آنکه بيشتر او دليل بر این مدعا آنکه بيشتر ا. . شده استشده است

پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات  مخالف قانون اساسـى اسـت، و یـا شـرکت پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاْت مخالف قانون اساسـى اسـت، و یـا شـرکت . . هستندهستند
 ..نسوان مخالف استنسوان مخالف است

فرضا  که در تفسير این اصل خالفى باشد، به موجب اصل بيسـت و هفـتم از مـتمم قـانون اساسـى، فرضاً که در تفسير این اصل خالفى باشد، به موجب اصل بيسـت و هفـتم از مـتمم قـانون اساسـى،   -٤٤
 ..قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسير ندارندقوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسير ندارند  شرح و تفسيرشرح و تفسير

به نظر هيأت دولت که طایفـه نسـوان و سـایر محـرومين بـه موجـب قـانون اساسـى حـق شـرکت در به نظر هيأت دولت که طایفـه نسـوان و سـایر محـرومين بـه موجـب قـانون اساسـى حـق شـرکت در   -٥٥
هاى مجلس شورا بر خالف قانون اساسـى تشـکيل هاى مجلس شورا بر خالف قانون اساسـى تشـکيل   انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تا کنون تمام دوره انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تا کنون تمام دوره 

شته است، زیرا که طایفه نسوان و بيش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابـات از دخالـت شته است، زیرا که طایفه نسوان و بيش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابـات از دخالـت شده و قانونيت نداشده و قانونيت ندا
آیـد آیـد     در این صورت مفاسد بسـيارى الزم مـىدر این صورت مفاسد بسـيارى الزم مـى! ! اند؛ و این مخالف با قانون اساسى بوده استاند؛ و این مخالف با قانون اساسى بوده است  محروم شده محروم شده 

 ::شودشود    که ذیال  تشریح مىکه ذیًال تشریح مى

اثر بوده و باید باطل و غيـر قـانونى اثر بوده و باید باطل و غيـر قـانونى     ىىکليه قوانين جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و بکليه قوانين جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و ب  -الفالف
 ..اعالم شوداعالم شود

اثـر اثـر   مجالس مؤسسان که تشکيل شده، به نظر دولت آقاى ع لم، خالف قانون اساسـى و لغـو و بـى مجالس مؤسسان که تشکيل شده، به نظر دولت آقاى َعلم، خالف قانون اساسـى و لغـو و بـى   -بب
 ..بوده؛ و این دعوى بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقيب شودبوده؛ و این دعوى بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقيب شود



 ٤٤  کالبد شناسی خمينی

 

کنون تشکيل شـده اسـت غيـر قـانونى کنون تشکيل شـده اسـت غيـر قـانونى   دولت آقاى ع لم و جميع دولت هایى که از صدر مشروطيت تادولت آقاى َعلم و جميع دولت هایى که از صدر مشروطيت تا  -جج
و دولت غير قانونى حق صدور تصویب نامه و غيره را ندارد بلکـه دخالـت کـردن آن در امـر مملکـت و و دولت غير قانونى حق صدور تصویب نامه و غيره را ندارد بلکـه دخالـت کـردن آن در امـر مملکـت و . . استاست

   ..خزینه کشور، جرم و موجب تعقيب استخزینه کشور، جرم و موجب تعقيب است

    بـىبـى  کليه قراردادها با دو ل خارجه، از قبيل قرارداد نفت و غير آن، به نظر دولت آقاى ع لم، لغو و باطل وکليه قراردادها با دَول خارجه، از قبيل قرارداد نفت و غير آن، به نظر دولت آقاى َعلم، لغو و باطل و  -دد
 ..اثر است و باید به ملت اعالم شوداثر است و باید به ملت اعالم شود

حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصـوب شـوال حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصـوب شـوال   -٦٦
از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سـنا، مصـوب از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سـنا، مصـوب » » ذکورذکور««هجرى قمرى، و حذف قيد کلمه هجرى قمرى، و حذف قيد کلمه   ۱۳۲۹۱۳۲۹

اسى و اصل دوم است، غيـر قـانونى اسـت و بـراى اسى و اصل دوم است، غيـر قـانونى اسـت و بـراى ، که به استناد مقدمه قانون اس، که به استناد مقدمه قانون اس۱۳۳۹۱۳۳۹اردیبهشت اردیبهشت   ۱٤۱٤
بـه عـالوه از بـراى دولـت نيـز حـق بـه عـالوه از بـراى دولـت نيـز حـق . . گفته شـد باطـل اسـتگفته شـد باطـل اسـت    دولت چنين حقى نيست؛ زیرا مستند  چنانچهدولت چنين حقى نيست؛ زیرا مستنْد چنانچه

و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى، و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى، . . ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيستابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيست
 ..اهد بوداهد بودقوه مجریه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خوقوه مجریه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خو

این تصـویب نامـه بـا اصـل دوم و اصـل این تصـویب نامـه بـا اصـل دوم و اصـل . . هاى قانونى تصویب نامه غير قانونى استهاى قانونى تصویب نامه غير قانونى است  آنچه مذکور شد جنبه آنچه مذکور شد جنبه 
 ..  بيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف استبيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف است

روحانيت، با هر فشار و مضيقه و اهانتى کـه دولـت بـر آن وارد کـرده و درصـدد وارد کـردن اسـت، تکليـف روحانيت، با هر فشار و مضيقه و اهانتى کـه دولـت بـر آن وارد کـرده و درصـدد وارد کـردن اسـت، تکليـف 
ر این تشخيص داده که مصالح و مفاسـد را بـه دولـت هـا و بـه جامعـه مسـلمين ر این تشخيص داده که مصالح و مفاسـد را بـه دولـت هـا و بـه جامعـه مسـلمين دینى و وجدانى خود را ددینى و وجدانى خود را د

گوشزد کند؛ و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياى امـور خـوددارى نکنـد؛ و آنچـه را بـراى ایـن ملـت گوشزد کند؛ و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياى امـور خـوددارى نکنـد؛ و آنچـه را بـراى ایـن ملـت 
شـود، بـه شـود، بـه     بدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامد کند، و آثار و نشانه آن یکـى بعـد از دیگـرى نمایـان مـىبدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامد کند، و آثار و نشانه آن یکـى بعـد از دیگـرى نمایـان مـى

با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگيرى دسـتگاه انتظـامى، کـه حتـى بـراى با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگيرى دسـتگاه انتظـامى، کـه حتـى بـراى . . شر برساندشر برساندجامعه بجامعه ب
طبع یک ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمایى یا پخش آن اشخاصـى بـه حـبس کشـيده و مـورد اهانـت و طبع یک ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمایى یا پخش آن اشخاصـى بـه حـبس کشـيده و مـورد اهانـت و 

کند که دولـت مـذهب رسـمى کشـور را ملعبـه خـود قـرار کند که دولـت مـذهب رسـمى کشـور را ملعبـه خـود قـرار     شوند، روحانيت مالحظه مىشوند، روحانيت مالحظه مى    شکنجه واقع مىشکنجه واقع مى
دهد که گفته شود قدم هایى براى تسـاوى حقـوق زن و مـرد برداشـته دهد که گفته شود قدم هایى براى تسـاوى حقـوق زن و مـرد برداشـته   در کنفرانس ها اجازه مى در کنفرانس ها اجازه مى داده، و داده، و 

در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طـالق و مثـل اینهـا، کـه جـزء احکـام ضـرورى در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طـالق و مثـل اینهـا، کـه جـزء احکـام ضـرورى . . شدهشده
 ..  اسالم است، معتقد باشد و لغو نماید، اسالم تکليفش را تعيين کرده استاسالم است، معتقد باشد و لغو نماید، اسالم تکليفش را تعيين کرده است

هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم هاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم     پایهپایهبيند که بيند که   روحانيت مى روحانيت مى 
    محـل، کـه هـر روز بـر قطـرش افـزوده مـىمحـل، کـه هـر روز بـر قطـرش افـزوده مـى    هاى بـىهاى بـى    هاى مربوط به سفتههاى مربوط به سفته  چنانکه از پرونده چنانکه از پرونده . . سقوط استسقوط است

بـه دليـل بـه دليـل . . و همين طور امر زراعت ایـن کشـور در معـرض سـقوط اسـتو همين طور امر زراعت ایـن کشـور در معـرض سـقوط اسـت. . شودشود    شود، این مطلب واضح مىشود، این مطلب واضح مى
ین مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتيـاج تمـام مملکـت را بدهـد، هـر چنـد وقـت بـه ین مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتيـاج تمـام مملکـت را بدهـد، هـر چنـد وقـت بـه اینکه در ااینکه در ا

بلکـه چنانچـه بلکـه چنانچـه . . کننـدکننـد    عنوان احتمال خشکسالى یا به عنوان دیگرى تصویب نامه وارد کردن گندم صادر مىعنوان احتمال خشکسالى یا به عنوان دیگرى تصویب نامه وارد کردن گندم صادر مى
وضـع رقـت بـار بـه وضـع رقـت بـار بـه     با ایـنبا ایـن. . آورند که آسياهاى ایران نيز از کار بيفتدآورند که آسياهاى ایران نيز از کار بيفتد  شود، اخيرا  به صورت آرد مى شود، اخيراً به صورت آرد مى     گفته مىگفته مى

کند به امثال دخالـت زنـان در انتخابـات، یـا کند به امثال دخالـت زنـان در انتخابـات، یـا     جاى آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مىجاى آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى
و نظـایر ایـن تعبيـرات فریبنـده، کـه جـز و نظـایر ایـن تعبيـرات فریبنـده، کـه جـز . . اعطاى حق زنها، یا وارد نمودن نيمى از جمعيت ایران را در جامعهاعطاى حق زنها، یا وارد نمودن نيمى از جمعيت ایران را در جامعه

دانند کـه اسـالم مراعـات بـانوان را در تمـام دانند کـه اسـالم مراعـات بـانوان را در تمـام   قایان نمى قایان نمى آآ. . بدبختى و فساد و فحشا چيز دیگرى همراه نداردبدبختى و فساد و فحشا چيز دیگرى همراه ندارد
جهت بيش از هر کس نموده؛ و احترام به حيثيت اجتماعى و اخالقى آنها موجـب شـده اسـت کـه از ایـن جهت بيش از هر کس نموده؛ و احترام به حيثيت اجتماعى و اخالقى آنها موجـب شـده اسـت کـه از ایـن 
نحو اختالط  مخالف با عفت و تقواى زن جلوگيرى کند؛ نه آنکه خـداى نخواسـته آنـان را ماننـد محجـورین و نحو اختالِط مخالف با عفت و تقواى زن جلوگيرى کند؛ نه آنکه خـداى نخواسـته آنـان را ماننـد محجـورین و 

اگـر اگـر ! ! قط عالمت عـدم محجوریـت آن اسـت کـه در ایـن مجلـس هـا وارد شـوند؟قط عالمت عـدم محجوریـت آن اسـت کـه در ایـن مجلـس هـا وارد شـوند؟مگر فمگر ف. . محکومين قرار دادهمحکومين قرار داده
چنين است، باید اول  نظام بر ى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنيه و نظميه، و شاهزادگان بالفصـل، چنين است، باید اوْل نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنيه و نظميه، و شاهزادگان بالفصـل، 

 !!و اشخاصى که کمتر از بيست سال دارند، از محجورین و محکومين باشندو اشخاصى که کمتر از بيست سال دارند، از محجورین و محکومين باشند

بينى کرده بودند، و با صـراحت بينى کرده بودند، و با صـراحت   بينيد و بعد خواهيد دید پيشبينيد و بعد خواهيد دید پيش  ىىنون منون متمام این پيشامدها را که اکتمام این پيشامدها را که اکروحانيون روحانيون 
کنند، و کنند، و     اند؛ و حاال نيز خطرهاى باالتر و بيشترى را اعالم مىاند؛ و حاال نيز خطرهاى باالتر و بيشترى را اعالم مى    سه ماه قبل ذکر نمودهسه ماه قبل ذکر نموده  -هاى دوهاى دو    در اعالميهدر اعالميه

از عواقب امر این جهش هاى خالف شرع و قانون اساسـى بـر ایـن مملکـت و اسـتقالل و اقتصـاد و تمـام از عواقب امر این جهش هاى خالف شرع و قانون اساسـى بـر ایـن مملکـت و اسـتقالل و اقتصـاد و تمـام 



 ٤٥  کالبد شناسی خمينی

 

    بينند، ادا مـىبينند، ادا مـى  دانند و مى دانند و مى   ترسند؛ و وظيفه خطير خود را در این شرایط، که همه ملت مى ترسند؛ و وظيفه خطير خود را در این شرایط، که همه ملت مى   ت آن مى ت آن مى حيثياحيثيا
    گویند تصویبنامه اخير دولت راجع بـه شـرکت نسـوان در انتخابـات از نظـر شـرع بـىگویند تصویبنامه اخير دولت راجع بـه شـرکت نسـوان در انتخابـات از نظـر شـرع بـى    کنند و با صراحت مىکنند و با صراحت مى

انتظـامى و جلـوگيرى از انتظـامى و جلـوگيرى از و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى . . اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو استاعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است
کننـد تـا دولـت هـا نگوینـد مـا کننـد تـا دولـت هـا نگوینـد مـا   طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى 

و بـه خواسـت خداونـد متعـال در موقـع خـود اقـدام بـراى و بـه خواسـت خداونـد متعـال در موقـع خـود اقـدام بـراى . . تصویبنامه صادر کردیم و علمـا مخالفـت نکردنـدتصویبنامه صادر کردیم و علمـا مخالفـت نکردنـد
 ..کنندکنند    جلوگيرى مىجلوگيرى مى

که فشـار و ارعـاب که فشـار و ارعـاب     سه ماه قبلسه ماه قبل  -ها مخالف است؛ به دليل آنکه در دوها مخالف است؛ به دليل آنکه در دو  امه امه ملت ایران نيز با این نحو تصویبنملت ایران نيز با این نحو تصویبن
قدرى کمتر بود، تبعيت خودشان را از علماى اسالم به وسيله تلگرافـات و مکاتيـب و طومارهـا از اطـراف و قدرى کمتر بود، تبعيت خودشان را از علماى اسالم به وسيله تلگرافـات و مکاتيـب و طومارهـا از اطـراف و 

و و اکناف ایران اعالم نموده، و لغو تصویب نامه غير قانونى دولت را راجـع بـه انتخابـات انجمـن هـاى ایـالتى اکناف ایران اعالم نموده، و لغو تصویب نامه غير قانونى دولت را راجـع بـه انتخابـات انجمـن هـاى ایـالتى 
اینـک کـه بـه اینـک کـه بـه . . و دولت نيز قبول درخواست ملت را کرده و احالـه بـه مجلـس نمـودو دولت نيز قبول درخواست ملت را کرده و احالـه بـه مجلـس نمـود. . والیتى خواستار شدندوالیتى خواستار شدند

تسلط خود را بـر ملـت احـراز تسلط خود را بـر ملـت احـراز   -از روحانيين و متدینيناز روحانيين و متدینين  -وسيله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملتوسيله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت
ه کارهـایى زده کـه عاقبـت ه کارهـایى زده کـه عاقبـت نموده، بدون اعتنا به قوانين اسالم و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست بنموده، بدون اعتنا به قوانين اسالم و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست ب

ه دولـت هـاى مـا را از خـواب . . آن براى اسالم و مسلمين خطرناک و وحشت آور استآن براى اسالم و مسلمين خطرناک و وحشت آور است خداوند ان شـاء اللـ ه دولـت هـاى مـا را از خـواب خداوند ان شـاء اللـَّ
 ..غفلت بيدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسالم ترحم فرمایدغفلت بيدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسالم ترحم فرماید

َة الِفـَتِن و غ  و غَ   -ص ل و ات ک  ع ل يه  و آله  َصلََواتَُک َعلَيِه و آلهِ   -الل ه م  إ ن ا ن شک و إ ل يک  ف ق د  ن ب ي  ن االلَُّهمَّ إِنَّا نَشُکو إِلَيَک َفْقَد نَبِيَِّنا د د ن ا و شـ د ة  الفـ ت ن  يبََة َوليَِّنا و َکثَرَة َعُدوِّنَا و قِلََّة َعـَدِدنَا و ِشـدَّ و  ن ا و ق ل ة  عـ  يب ة  و لي  ن ا و ک ثر ة  ع د 
ل ين ابَِنا و تَظَاُهَر الزََّماِن َعلَيَنا ر  الز م ان  ع  ٍد و آلِِه، و أَِعنَّا َعلى    ف ص ل   ع لىَفَصّلِ َعلى. . ب ن ا و ت ظ اه  ذ ل ک  ب ف ت ح  م نک  ت ع ج  ل ه  و ب ض ر   ت ک شـ ف ه  و ن صـر  َذلَِک بَِفْتحٍ ِمنَک تَُعّجِلُُه و بُِضرٍّ تَْکِشـُفُه و نَصـٍر     م ح م د  و آل ه ، و أ ع ن ا ع لىُمَحمَّ
لطان  حق   ت ظتُِعزُُّه و ُسلطاِن حّقٍ تُظ    فإن ا لل ه  و إ ن ا إ ل يه  ر اج ع ون  فإنَّا للَِّه و إِنَّا إِلَيِه َراِجُعونَ . . ه ر ه  ِهُرهُ ت ع ز ه  و س 

مرتضى الحسينى اللنگرودى، احمـد حسـينى الزنجـانى، محمـد حسـين طباطبـائى، محمـد الموسـوی مرتضى الحسينى اللنگرودى، احمـد حسـينى الزنجـانى، محمـد حسـين طباطبـائى، محمـد الموسـوی 
اليزدى، محمد رضا الموسوی الگلپایگانى، سيد کاظم شریعتمدارى، روح الل ه الموسوی الخمينى، هاشم اليزدى، محمد رضا الموسوی الگلپایگانى، سيد کاظم شریعتمدارى، روح اللَّه الموسوی الخمينى، هاشم 

 ) ) ۳٦۳٦((" "   اآلملى، مرتضى الحائرىاآلملى، مرتضى الحائرى

شـاه ایسـتاد و نمـی خواسـت از پایگاههـای  رفـرمدور چنين اعالميه ای روحانيت با تمام قوا در برابـر با ص

در پایگـاه وحـدتی دزفـول در واکنشـی  ۱۳۴۱اسـفند  ۲۳در نيـز شـاه .   سنتی خویش عقب نشينی کند

 باز یکی دو هفته ای است که همين طور که سرمای زمستان دارد کـم مـی شـود، مـیباز یکی دو هفته ای است که همين طور که سرمای زمستان دارد کـم مـی شـود، مـی: " گفتسخت 

هستند باید گفت هستند باید گفت  ينم یا می شنوم که مثل مارهای افسرده ای و چون اینها در کثافت خودشان غوطه ورينم یا می شنوم که مثل مارهای افسرده ای و چون اینها در کثافت خودشان غوطه وربب

مثل این بدبخت ها فکر مـی مثل این بدبخت ها فکر مـی  مثل شپش های افسرده ای که دارد کم کم اشعه آفتاب به آن ها می خوردمثل شپش های افسرده ای که دارد کم کم اشعه آفتاب به آن ها می خورد

ازخـواب غفلـت ازخـواب غفلـت   این عناصـر فرومایـه اگـراین عناصـر فرومایـه اگـر .بله موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسيده استبله موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسيده است. کنندکنند

لباسی که باشند بر سر آنهـا کوفتـه خواهـد شـد کـه لباسی که باشند بر سر آنهـا کوفتـه خواهـد شـد کـه  بيدار نشوند چنان مثل صاعقه مشت عدالت در هربيدار نشوند چنان مثل صاعقه مشت عدالت در هر

 )۳۷((““. خاتمه داده شودخاتمه داده شود شاید به آن زندگی ننگين و کثافت شانشاید به آن زندگی ننگين و کثافت شان

را محرمانـه بـراى بعضـى از علمـاى شـهرها را محرمانـه بـراى بعضـى از علمـاى شـهرها   زیـراعالميـه اعالميـه بـه نامـه نگـاری دسـت زده و  خمينىخمينىپس از آن 

  –تعـالى تعـالى  -عظـم هللا عظـم هللا   ،برکـاتهمبرکـاتهم حضرات علماء اعالم و حجـج اسـالم دامـتحضرات علماء اعالم و حجـج اسـالم دامـت  دمت ذي شرافتدمت ذي شرافتخخ": فرستادندفرستادند

خواهد با تمام کوشـش بـه هـدم احکـام ضـروريه اسـالم خواهد با تمام کوشـش بـه هـدم احکـام ضـروريه اسـالم  چنانچه اطالع داريد دستگاه حاکمه مىچنانچه اطالع داريد دستگاه حاکمه مى، اجورکماجورکم

ان عـزا و ان عـزا و جانب عيد نوروز را به عنـوجانب عيد نوروز را به عنـو اندازد لذا ايناندازد لذا اين قيام و به دنبال آن مطالبى است که اسالم را به خطر مىقيام و به دنبال آن مطالبى است که اسالم را به خطر مى

نمـايم، مقتضـى نمـايم، مقتضـى  کنم و به مردم اعالم خطر مىکنم و به مردم اعالم خطر مى جلوس مىجلوس مى -الشريف الشريف  عجل هللا فرجهعجل هللا فرجه -به امام عصر به امام عصر  تسليتتسليت

هـاى وارده بـر اسـالم و هـاى وارده بـر اسـالم و  حضرات آقايان نيز همين رويه را اتخـاذ فرماينـد تـا ملـت مسـلمان از مصـيبتحضرات آقايان نيز همين رويه را اتخـاذ فرماينـد تـا ملـت مسـلمان از مصـيبت استاست



 ٤٦  کالبد شناسی خمينی

 

 ۱٦/هللا الموســوى الخمينــىهللا الموســوى الخمينــى روحروح»  هللا وبرکاتــههللا وبرکاتــه والســالم علــيکم ورحمــةوالســالم علــيکم ورحمــة. مســلمين اطــالع حاصــل نماينــدمســلمين اطــالع حاصــل نماينــد

   )۳۸(" ه قه ق۱۳۸۳ شوالشوال

در در . نـوروز را تحـریم کردنـدنـوروز را تحـریم کردنـد  عيـدعيـدهللا ميالنی هللا ميالنی   آیتآیت  بهمراهخمينی خمينی   آیت هللا ،۱۳۴۱اسفند اسفند   ۲۸در روز در روز بدنبال آن، 

کـه بـر روی آن کـه بـر روی آن   مـدهای علوم دینی به همين مناسبت پرچمی سياه به اهتـزاز درآهای علوم دینی به همين مناسبت پرچمی سياه به اهتـزاز درآ  مدرسهمدرسه، در ۱۳٤۲ نوروز

که که   کردکردرا تحریم را تحریم  ۱۳٤۲نوروز نوروز ای ای اعالميه اعالميه با با ادامه خمينی ادامه خمينی   در . "مسلمين عيد ندارندمسلمين عيد ندارندامسال امسال   :"نوشته بودند

 .بخشی از آن جنين استبخشی از آن جنين است

 بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم""

 انال و انااليه راجعونانال و انااليه راجعون

دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسـه اسـالم تجـاوز کـرده و بـه احکـام مسـلمه قـرآن قصـد تجـاوز دارد، دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسـه اسـالم تجـاوز کـرده و بـه احکـام مسـلمه قـرآن قصـد تجـاوز دارد، 
های خـالف شـرع و قـانون اساسـی های خـالف شـرع و قـانون اساسـی   نامهنامه  هتک است و دستگاه جابر با تصویبهتک است و دستگاه جابر با تصویبنواميس مسلمين در شرف نواميس مسلمين در شرف 

 ..های عفيف را ننگين و ملت ایران را سرافکنده کندهای عفيف را ننگين و ملت ایران را سرافکنده کند  خواهد زنخواهد زن  میمی

یعنی احکام ضروریه اسالم و قرآن یعنی احکام ضروریه اسالم و قرآن . . دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کنددستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند
ها بکشد، یعنـی ها بکشد، یعنـی   ده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانهده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانهکریم را زیر پا بگذارد، یعنی دخترهای هجکریم را زیر پا بگذارد، یعنی دخترهای هج

هـدف اجانـب، قـرآن و روحانيـت هـدف اجانـب، قـرآن و روحانيـت . . با زور سرنيزه دخترهای جوان عفيف مسلمانان را بـه مراکـز فحشـا ببـردبا زور سرنيزه دخترهای جوان عفيف مسلمانان را بـه مراکـز فحشـا ببـرد
ها قصـد دارد قـرآن را از ميـان بـردارد و روحانيـت را ها قصـد دارد قـرآن را از ميـان بـردارد و روحانيـت را   های ناپاک اجانب با دست این قبيل دولتهای ناپاک اجانب با دست این قبيل دولت  دستدست. . استاست

ما باید به نفع یهود امریکـا و فلسـطين هتـک شـویم، بـه زنـدان بـرویم، معـدوم گـردیم، فـدای ما باید به نفع یهود امریکـا و فلسـطين هتـک شـویم، بـه زنـدان بـرویم، معـدوم گـردیم، فـدای . . پایمال کندپایمال کند
 ..اغراض شوم اجانب شویماغراض شوم اجانب شویم

هـای هـای   دانند، این سد باید به دست دولتدانند، این سد باید به دست دولت  ها اسالم و روحانيت را برای اجرای مقاصد خود مضر و مانع میها اسالم و روحانيت را برای اجرای مقاصد خود مضر و مانع می  آنآن
ن و روحانيـت بایـد سـرکوب ن و روحانيـت بایـد سـرکوب قرآقرآ. . موجودیت دستگاه، رهين شکستن این سد استموجودیت دستگاه، رهين شکستن این سد است. . مستبد شکسته شودمستبد شکسته شود

کنم، تا مسلمين را از خطرهایی که برای قرآن و کنم، تا مسلمين را از خطرهایی که برای قرآن و   من این عيد را برای جامعه مسلمين عزا اعالم میمن این عيد را برای جامعه مسلمين عزا اعالم می. . شودشود
مـن بـه خـدای تعـالی از مـن بـه خـدای تعـالی از . . کنمکنم  من به دستگاه جابر اعـالم خطـر مـیمن به دستگاه جابر اعـالم خطـر مـی. . مملکت قرآن در پيش است آگاه کنممملکت قرآن در پيش است آگاه کنم

با سوء تـدبير و بـا سـوءنيت گـویی مقـدمات آن را با سوء تـدبير و بـا سـوءنيت گـویی مقـدمات آن را   هاها  دستگاهدستگاه. . انقالب سياه و انقالب از پایين نگران هستمانقالب سياه و انقالب از پایين نگران هستم
بينم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسالم و تجاوز به بينم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسالم و تجاوز به   من چاره را در این میمن چاره را در این می. . کنندکنند  فراهم میفراهم می

بارالهـا مـن بارالهـا مـن . . قانون اساسی کنار برود و دولتی که پایبند به احکام اسالم و غمخوار ملت ایران باشـد بيایـدقانون اساسی کنار برود و دولتی که پایبند به احکام اسالم و غمخوار ملت ایران باشـد بيایـد
و اگر زنده ماندم تکليف بعدی خـود را بـه خواسـت خداونـد و اگر زنده ماندم تکليف بعدی خـود را بـه خواسـت خداونـد » » اللهم قد بلغتاللهم قد بلغت««: : ادا کرمادا کرمتکليف فعلی خود را تکليف فعلی خود را 

هللا الموسـوی هللا الموسـوی   روحروح. . خداونـدا، قـرآن کـریم و نـاموس مسـلمين را از شـر اجانـب نجـات بـدهخداونـدا، قـرآن کـریم و نـاموس مسـلمين را از شـر اجانـب نجـات بـده  ..ادا خواهم کـردادا خواهم کـرد
 ))۳۹۳۹((" " الخمينیالخمينی

و به همين ) ع(جعفر صادق ق،و شهادت امام.ه۱۳۸۳ شوال۲٥مصادف بود با  ۱۳٤۲روز دوم نوروز سال 

ها هزار نفر مردم از سراسر کشوربرگزار  با حضور ده) ع(صادق مناسبت مراسم سوگوارى شهادت امام

برگزارشد و هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در قم  ) ع(عصر آن روز مجلس سوگوارى امام صادق .شد
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ي از فضالي حوزه علميه يکدر ميان سخنرانی . ب، استادان و مراجع به سوگ نشسته بودندهمراه طال

در همين حال يکي از ماموران . ، ناگاه صداي صلوات بلند شد و واعظ امکان ادامه سخنراني را نيافت قم

در همين هنگام ماموران که لباس مبدل پوشيده بودند يک .رژيم بلند شد ميکروفون را در اختيار گرفت 

 )٤۰( .صدا شعار جاويد شاه سر دادند

  ۱۳۴۱در روزهای آخر سـال در روزهای آخر سـال ... ": اون ریيس شهربانی وقت در خاطرات خود نوشته استاون ریيس شهربانی وقت در خاطرات خود نوشته استسپهبد مبصر، معسپهبد مبصر، مع

اند تـا اند تـا   ها خواسـتهها خواسـته  ای از مسـلمانای از مسـلمان  های قم با صدور اعالميههای قم با صدور اعالميه  های اطالعاتی اطالع رسيد که طلبههای اطالعاتی اطالع رسيد که طلبه  به سازمانبه سازمان

ننـد، ننـد، در مدرسه فيضيه گردهم آیند و در تظاهرات مخالفت با اصالحات دولت شرکت کدر مدرسه فيضيه گردهم آیند و در تظاهرات مخالفت با اصالحات دولت شرکت ک  ۴۲روز دوم فروردین روز دوم فروردین 

هایی تشکيل و مساله را زیـر بررسـی قـرار هایی تشکيل و مساله را زیـر بررسـی قـرار   در برابر این تصميم و برای مقابله و جلوگيری از آن، کميسيوندر برابر این تصميم و برای مقابله و جلوگيری از آن، کميسيون

ای را که اصـال  بـه صـالح مملکـت نبـود بـه ای را که اصـالً بـه صـالح مملکـت نبـود بـه   شود گفت کودکانهشود گفت کودکانه  دادند و سرانجام طرح بسيار نابخردانه و میدادند و سرانجام طرح بسيار نابخردانه و می

ای ای   گرفته شد این بود که عـدهگرفته شد این بود که عـدهتصميمی که به وسيله مسووالن امنيتی و نظامی کشور تصميمی که به وسيله مسووالن امنيتی و نظامی کشور . تصویب رساندندتصویب رساندند

از سربازان گارد با لباس غيرنظامی در روزی که قـرار بـود در مدرسـه فيضـيه تظـاهرات برپـا شـود بـه آنجـا از سربازان گارد با لباس غيرنظامی در روزی که قـرار بـود در مدرسـه فيضـيه تظـاهرات برپـا شـود بـه آنجـا 

گویند دو یا سه نفر هـم از گویند دو یا سه نفر هـم از   کاری کردند و میکاری کردند و می  ها کتکها کتک  های تحریک شده درگير شدند و با آنهای تحریک شده درگير شدند و با آن  ریختند و با طلبهریختند و با طلبه

نجام گرفتن مأموریت، سربازهایی که لباس غيرنظامی پوشـيده نجام گرفتن مأموریت، سربازهایی که لباس غيرنظامی پوشـيده به هر رو پس از ابه هر رو پس از ا. انداند  ها کشته شدهها کشته شده  طلبهطلبه

های بـه شـکل سـربازی بـه پـا های بـه شـکل سـربازی بـه پـا   های خود را عوض کنند و همگی پوتينهای خود را عوض کنند و همگی پوتين  بودند اما فراموش کرده بودند کفشبودند اما فراموش کرده بودند کفش

گانـه ثابـت گانـه ثابـت   سر دادند و بـا ایـن کـار ناشـيانه و حرکـت بچهسر دادند و بـا ایـن کـار ناشـيانه و حرکـت بچه» جاوید شاهجاوید شاه«داشتند به صف ایستادند و شعار داشتند به صف ایستادند و شعار 

ن به مدرسه فيضـيه سـرباز و آن هـم سـربازان گـارد شاهنشـاهی بودنـد و بـا ایـن ن به مدرسه فيضـيه سـرباز و آن هـم سـربازان گـارد شاهنشـاهی بودنـد و بـا ایـن آورندگاآورندگا  کردند که یورشکردند که یورش

 )٤۱( ".ترتيب روحانيت را یکپارچه برانگيخته و وادار کردنـد کـه واکنشـی از خـود بـر ضـد شـاه نشـان دهنـدترتيب روحانيت را یکپارچه برانگيخته و وادار کردنـد کـه واکنشـی از خـود بـر ضـد شـاه نشـان دهنـد

 

ر ر رگبـارگبـا  از آنجا بود که از آنجا بود که . . ندندنيروي شهرباني وارد معرکه شدنيروي شهرباني وارد معرکه شد  ودرگيری بين طالب و مأموران رژیم شدت گرفته درگيری بين طالب و مأموران رژیم شدت گرفته 

ماموران به طبقه دوم رفته بودنـد و طـالب جـوان را از طبقـه دوم بـه پـايين ماموران به طبقه دوم رفته بودنـد و طـالب جـوان را از طبقـه دوم بـه پـايين . شدشدآغاز آغاز طالب طالب سوي سوي به به گلوله گلوله 

عمال رژيم پهلوي در اين روز وحشي گـري عمال رژيم پهلوي در اين روز وحشي گـري  .پرت مي کردند و شروع به آتش زدن البسه و کتب آنان کردندپرت مي کردند و شروع به آتش زدن البسه و کتب آنان کردند

نفـر مجـروح و شـهيد نفـر مجـروح و شـهيد   چنـدینچنـدینو و خـود نمـائی کـرد خـود نمـائی کـرد فيضـيه فيضـيه رژیـم در رژیـم در ترتيب ترتيب  بدينبدين. هاي بسياري مرتکب شدندهاي بسياري مرتکب شدند

  )٤۲(.شدندشدند

نشـويد، نشـويد،  ناراحـت و نگـرانناراحـت و نگـران...": فرمـودفرمـود  ی کـه در پيرامـونش گـرد آمـده بودنـد،ی کـه در پيرامـونش گـرد آمـده بودنـد،در برابر مردمـدر برابر مردمـآیت هللا خميني آیت هللا خميني 

در برابـر مصـائب و در برابـر مصـائب و  شـما پيـرو پيشـوايانى هسـتيد كـهشـما پيـرو پيشـوايانى هسـتيد كـه. مضطرب نگرديد، ترس و هراس را از خود دور كنيـدمضطرب نگرديد، ترس و هراس را از خود دور كنيـد

پيشـوايان بزرگـوار پيشـوايان بزرگـوار    .چيـزى نيسـتچيـزى نيسـت مى بينيم نسبت به آنمى بينيم نسبت به آنفجايع صبر و استقامت كردند كه آنچه ما امروز فجايع صبر و استقامت كردند كه آنچه ما امروز 

سر گذاشـته انـد و در راه ديـن خـدا يـك چنـان سر گذاشـته انـد و در راه ديـن خـدا يـك چنـان  ما، حوادثى چون روز عاشورا و شب يازدهم محرم را پشتما، حوادثى چون روز عاشورا و شب يازدهم محرم را پشت

گوييد؟ از چه مى ترسيد؟ براى چه مضطربيد؟ عيب است گوييد؟ از چه مى ترسيد؟ براى چه مضطربيد؟ عيب است  شما امروز چه مىشما امروز چه مى  . دمصائبى را تحمل كرده انمصائبى را تحمل كرده ان
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را دارنـد در برابـر ايـن نـوع اعمـال را دارنـد در برابـر ايـن نـوع اعمـال ) ع ع (و امـام حسـين و امـام حسـين ) ع ع (حضرت اميـر حضرت اميـر  براى كسانى كه ادعاى پيروى ازبراى كسانى كه ادعاى پيروى از

و و  دستگاه حاكمه با ارتكاب ايـن جنايـت ، خـود را رسـوادستگاه حاكمه با ارتكاب ايـن جنايـت ، خـود را رسـوا. آميز دستگاه حاكمه خود را ببازندآميز دستگاه حاكمه خود را ببازند رسوا و فضاحترسوا و فضاحت

اين فاجعـه ، اين فاجعـه ،  دستگاه جبار با دست زدن بهدستگاه جبار با دست زدن به  . مفتضح ساخت و ماهيت چنگيزى خود را به خوبى نشان دادمفتضح ساخت و ماهيت چنگيزى خود را به خوبى نشان داد

خواسـتيم كـه ايـن دسـتگاه خواسـتيم كـه ايـن دسـتگاه  مـا از خـدا مـىمـا از خـدا مـى. ما پيروز شـديم ما پيروز شـديم     . نابودى خود را حتمى ساختنابودى خود را حتمى ساخت  شكست وشكست و

در راه حفظ اسالم و احكام قرآن كريم كشته در راه حفظ اسالم و احكام قرآن كريم كشته  بزرگان اسالم مابزرگان اسالم ما. ماهيت خود را بروز دهد و خود را رسوا كندماهيت خود را بروز دهد و خود را رسوا كند

. به دست ما برسـانندبه دست ما برسـانندتوانستند اسالم را تا به امروز حفظ كنند و توانستند اسالم را تا به امروز حفظ كنند و  شدند، زندان رفتند، فداكارى ها كردند تاشدند، زندان رفتند، فداكارى ها كردند تا

در برابر خطراتى كه متوجه اسـالم و مسـلمين مـى باشـد، بـراى تحمـل هرگونـه در برابر خطراتى كه متوجه اسـالم و مسـلمين مـى باشـد، بـراى تحمـل هرگونـه  امروز وظيفه ماست كهامروز وظيفه ماست كه

آنهـارا آنهـارا  آماده باشيم تا بتوانيم دست خـائنين بـه اسـالم را قطـع نمـاييم و جلـو اغـراض و مطـامعآماده باشيم تا بتوانيم دست خـائنين بـه اسـالم را قطـع نمـاييم و جلـو اغـراض و مطـامع ناماليماتناماليمات

 )٤۳( ".بگيريمبگيريم

از حمله به مدرسه فيضيه اوج تازه ای گرفت و آخوندها از دامنه آشوبها و اعتراضات و بگير و ببندها پس 

از یک طرف انبوه اعالميه و شب نامه پخش و . هر فرصت گير آمده به تهيج و تحریک مردم دست زده اند

توزیع شده و تسليت نامه های فراوانی به خمينی و آیت هللا های دیگر در قم و مشهد فرستاده می 

 . لگراف زیر را بآیات بزرگ فرستاد و مانع از پس رفت و عقب نشينی شده بودآیت هللا خمينی نيز ت. شد

 بسم هللا الرحمن الرحيم"

 انال و انا اليه راجعون

آقاى حاج سيد اصغر خويى دامت افاضاته خدمت ذيشرافت حضرات  به وسيله حضرت حجت االسالم

 تهران دامت بركاتهم علماء اعالم و حجج اسالم

 .مسلمين موجب تشكر گرديد براى تسليت در فاجعه عظيمه وارده بر اسالم وتلگراف محترم 

به معيت و پشتيبانى پاسبان ها به مركز  حمله كماندوها و مامورين انتظامى دولت با لباس مبدل و

تفاوت كه آنها به مملكت اجنبى حمله كردند و اينها به ملت  روحانيت ، خاطرات مغول را تجديد كرد، با اين

در روز وفات امام صادق عليه السالم ، با شعار جاويد شاه به . طالب بى پناه  لمان خود و روحانيين ومس

دو ساعت  امام صادق و به اوالد جسمانى و روحانى آن بزرگوار، حمله ناگهانى كردند و در ظرف يك مركز

فجيعى در محضر قريب  وضع، تمام مدرسه فيضيه ، دانشگاه امام زمان صلوات هللا و سالمه عليه را با 

را شكستند، طالب از ترس  بيست هزار مسلمان غارت نمودند و درب هاى تمام حجرات و شيشه ها

شكسته شد، عمامه طالب و سادات  جان ، خود را از پشت بام ها به زمين افكندند، دست ها و سرها

از پشت بام پرت كردند، كتاب ها و هفده ساله را  ذريه پيغمبر را جمع نموده آتش زدند، بچه هاى شانزده

 . پاره كردن قرآن ها را چنانكه گفته شده پاره

اطراف منازل علما و مراجع محصور به  ، مين جانى نداردأاين شهر مذهبى ت اكنون روحانيون و طالب در



 ٤۹  کالبد شناسی خمينی

 

 مامورين تهديد مى كنند كه ساير مدارس نيز به  ،گاهى كماندو و مامورين شهربانى است كارآگاه و

 . نموده اند طالب محترم از ترس مامورين لباس هاى روحانيت را تبديل.  صورت فيضيه در مى آوريم

عمومى مامورين درجه دار به  در مجامع.  دستور داده اند كه طالب را به اتوبوس و تاكسى سوار نكنند

شبها ، مى دهندو فحشهاى بسيار ركيك  اسم ناسزا مى گويند ، باروحانيين عموما و به بعضى افراد

 . كنند می پاسبان ها ورقه هاى فجيع با امضاء مجهول پخش

شاه دوستى يعنى غارتگرى ، هتك  . ددوستى به مقدسات مذهبى اهانت مى كنن اينان با شعار شاه

 به حقوق مسلمين ، تجاوز به مراكز علم و دانش ، شاه دوستى يعنى ضربه زدن به پيكر اسالم ، تجاوز

به احكام  ، سوزاندن نشانه هاى اسالم ، محو آثار اسالميت ، شاه دوستى يعنى تجاوزقرآن و اسالم 

حضرات  . آثار رسالت اسالم و تبديل احكام قرآن كريم ، شاه دوستى يعنى كوبيدن روحانيت و اضمحالل

، مخاطره است ، با اين احتمال  قرآن و مذهب در ،آقايان توجه دارند اصول اسالم در معرض خطر است

 ). ولو بلغ مابلغ(  تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب

طور جنون آميز در جريان  اكنون كه مرجع صالحيتدارى براى شكايت در ايران نيست و اداره اين مملكت به

با چه مجوز قانونى در دو  ،مى كنم من به نام ملت از آقاى علم شاغل نخست وزيرى استيضاح   ،است

و ساير مسلمين را مصدوم و مضروب نموديد؟ باچه  ار تهران كرديد و علماى اعالمماه قبل حمله به باز

كشيديد كه جمع كثيرى اكنون نيز در حبس به سر مى برند؟ با چه  مجوز علما و ساير طبقات را به حبس

خرج رفراندم معلوم الحال كرديد در صورتى كه رفراندم از شخص شاه بود و  مجوز بودجه مملكت را

حقوق  ايشان از غنى ترين افراد بشر هستند؟ با چه مجوز مامورين دولت را كه از بودجه ملت بحمدهللا

قبل بازار قم را غارت  مى گيرند براى رفراندم شخصى الزاما به خدمت واداشتيد؟ با چه مجوز در دو ماه

يد؟ با چه مجوز در روز آنها را به حبس كشيد كرديد و به مدرسه فيضيه تجاوز نموديد و طالب را كتك زده و

و مامورين انتظامى را با لباس مبدل و حال غير عادى به  كماندوها - سالم هللا عليه – وفات امام صادق

مامورين  من اكنون قلب خود را براى سرنيزه هاى  و اينهمه فجايع را انجام داديد؟ مدرسه فيضيه فرستاده

 من به . وع در مقابل جبارهاى شما حاضر نخواهم كردولى براى قبول زورگويى ها و خض شما حاضر كردم

كارهاى مخالف  خواست خدا احكام خدا را در هر موقع مناسبى بيان خواهم كرد و تا قلم در دست دارم

 . ممصالح مملكت را بر مال مى كن

و حكومت چند ماهه  اكنون يك چشم مسلمين بر دنياى خود و چشم ديگرشان بر دين خود گريان است

ديانت مملكت را به خطر انداخته و  ا با جهش هايى كه مى كنيد، اقتصاد، زراعت ، صنعت ، فرهنگ وشم

اسالم و مسلمين را در پناه خود و قرآن حفظ  خداوند تعالى . مملكت از هر جهت در شرف سقوط است

 . فرمايد

 )٤٤("  ۱٦/۱/٤۲: تاريخ، الخمينى روح هللا الموسوى
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ش شاه و دربار را در برابر اسالم قرار داده و بيشتر از همان دیدگاه به تهيج و خمينی با ویژگی خاص خوی

در . دولت نيز از روی بی خردی و لج بازی آتش بيار معرکه شده بود. تحریک مردم و روحانيت می پرداخت

وج دیگری صادر کرد و خود را با م ۱۳٤۲همين روند، فرمان اعزام روحانيان به سربازی را در اول اردیبهشت 

بزبان ساده فضای مبارزاتی آن دوره از تاریخ به نبرد روحانيت و دربار تبدیل شده . از درگيری آماده می کرد

آقای خمينی فکر می کرد که می . نه شاه می توانست کوتاه بياید و نه خمينی قصد سازش داشت. بود

او با آن کارها نتوانست  يد شود، اماتواند با تحریک احساسات مذهبی مردم مانع اجرای اصول انقالب سف

بهر حال، کش و . برد کج راه جنبش و مقاومت ملی را به وخواست مسير اماشاه را بگيرد  رفرمجلوی 

خمينی با  در ادامه، .تالطم توفان تازه ای بودو جامعه در  قوسهای درگيریها با زمان اوج می گرفت

 . ه دوباره به تهيج مردم پرداخته بوداعالميه ای بمناسبت چلهم شهدای  مدرسه فيضي

 بسم هللا الرحمن الرحيم"

است بازماندگان كشتگان مدرسه فيضيه بر  چهل روز از مرگ و ضرب و جرح عزيزان ما گذشت ، چهل روز

 ، خميده مرحوم سيد يونس رودبارى كه آثار عظمت مصيبت ديروز پدر قد . عزيزان خود سوگوارى مى كنند

باچه زبان مى شود مادرهاى فرزند مرده و پدرهاى  .مالقات من آمد م شكسته بود، بهچهره اش را در ه

بايد به پيغمبراسالم صلى هللا عليه و آله و امام عصر عجل هللا تعالى فرجه عرض  ؟غمديده را تسليت داد

ما حمايت  مجر  . مما براى خاطر آن بزرگواران سيلى خورديم و جوانان خود را از دست دادي،  كرد تسليت

ما در انتظار  . دمى شوي اهانت شده و اينهمه اسالمما براى  ، از احكام اسالم و استقالل ايران است

دست   ،غير انسانى كه مى خواهد بكند بگذار دستگاه جبار هر عمل . حبس و زجر و اعدام نشسته ايم

و ما را تهديد به قتل و هتك اعراض مريضخانه بيرون كند  و پاى جوانان ما را بشكند، مريض هاى ما را از

 .كند، كبوتران حرم اسالم را از آشيانه خود آواره كند كند، مدارس علم دين را خراب

نتوانستيم احصائيه مقتولين و مصدومين و غارت شدگان را درست به دست بياوريم ،  در اين چهل روز ما

به سر مى  ى زندان ها و چند نفر در پنهانىدانيم چند نفر در زير خاك و چند نفر در سياه چال ها نمى

كاميون ها حمل كردند، نمى  برند، چنانكه بعد از سالهاى دراز عدد مقتولين مسجد گوهر شاد را كه با

 . يمدان

اينها كه شده است به امر : شود، مى گويند اشكال بزرگ آن است كه به هر دستگاهى كه رجوع مى

: وزير تا رئيس شهربانى و فرماندار قم همه گويند ، از نخستاست و چاره اى نيست !! اعليحضرت 

!! جنايات مدرسه فيضيه به دستور ايشان است، به دستور اعليحضرت  :است ، مى گويند!! فرمان مبارك 

كارى  حكيم مريضخانه بيرون كردند، به دستور ايشان است كه اگر در جواب حضرت آيت هللا مريض ها را از

شماها را بكشيم و خانه هاتان را  ندوها و زن هاى هر جايى را به منازل شماها بريزيم وانجام دهيد، كما

قانونى، طالب را بگيريم و به لباس سربازى در  است كه بدون مجوز!! غارت كنيم، دستور اعليحضرت 
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م قانون مامورين ، تما .دانشگاه بريزند و دانشجويان را بكوبند است كه به!! آوريم، دستور اعليحضرت 

مى دهند، اگر اينها صحيح است بايد فاتحه اسالم و ايران و قوانين را خواند و  شكنى ها رابه شاه نسبت

نسبت مى  صحيح نيست و اينها به دروغ جرم ها و قانون شكنى ها و اعمال غير انسانى را به شاه اگر

در موقع مناسب به  وشن شود وپس چرا ايشان از خود دفاع نمى كنند تا تكليف مردم با دولت رد، دهن

 !سزاى اعمال خود برسانند؟

داشته و با احكام اسالم مخالف است ، نمونه هاى آن يكى پس  كرارا تذكر داده ام كه اين دولت سوءنيت

وزارت دادگسترى دولت با طرح هاى خود و الغاء اسالم و رجوليت از شرايط  از ديگرى ظاهر مى شود،

از اين به بعد بايد در اعراض و نفوس  ا احكام مسلمه اسالم ظاهر كرد،خود را ب قضات ، مخالفت

 منطق اين دولت و بعضى اعضاى آن. يهود و نصارى و دشمنان اسالم و مسلمين دخالت كنند مسلمين،

. ديد تا اين دولت غاصب ياغى سر كار است ، مسلمين روز خوش نخواهند محو احكام اسالم است، 

فرهنگى و جنايات براى  من نمى دانم اينهمه بى . ند ما را از مقصدمان منصرف كنددستگاه جبار نمى توا

است و ما را مزاحم پيمان با اسرائيل  نفت قم است و حوزه علميه بايد فداى نفت شود؟ يا براى اسرائيل

اى بايد نابود شويم ، اسالم و احكام اسالم و فقه در مقابل دول اسالمى مى دانند؟ در هر صورت ما

گمان كرده است با اين اعمال غير انسانى و فشارها مى تواند ما را  اسالم بايد فدا شوند، دستگاه جبار

جلوگيرى از ظلم و خودسرى ها و قانون شكنى ها و حفظ حقوق اسالم و ملت و  از مقصد خود كه

 دان اسالمما از سربازى فرزن. عدالت اجتماعى كه مقصد بزرگ اسالم است ، منصرف كند برقرارى

افكار آنها را باال  بگذار جوانان ما به سرباز خانه بروند و سربازان را تربيت كنند و سطح ، هراسى نداريم

تا بلكه به خواست خداوند متعال ،  ببرند، بگذار در بين سربازان ، افراد روشن ضمير و آزادمنش باشند

 .ايران به سربلندى و آزادى نايل شود

 حب منصبان ارتش معظم ايران ، درجه داران محترم ، افراد نجيب ارتش با ما در اينصا ما مى دانيم كه

راضى به اين  مقصد همراه و براى سرافرازى ايران فداكار هستند، من مى دانم درجه داران با وجدان

 مطلع و متاءسفم ، من براى جنايات و وحشيگرى ها نيستند، من از فشارهايى كه بر آنها وارد مى شود

دانم قلب آنها از تسليم در برابر اسرائيل  نجات اسالم و ايران به آنها دست برادرى مى دهم ، من مى

 .چكمه يهود پايمال شود مضطرب است و راضى نمى شوند ايران در زير

علماء اسالم و زعماى دين و  : من به سران ممالك اسالمى و دول عربى و غير عربى اعالم مى كنم

در منافع و مضار همدوش آنهاست و از  ان و ارتش نجيب با دول اسالمى برادر است وملت ديندار اير

و منزجر است ، اين جانب اين مطلب را به صراحت  پيمان با اسرائيل دشمن اسالم و دشمن ايران متنفر

 .من خاتمه دهند گفتم ، بگذار عمال اسرائيلى به زندگى

يادى از مصيبت هاى  ، ان روز چهلم فاجعه بزرگ اسالممناسب است ملت مسلمان در ايران و غير اير
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مانع نشوند، مجالس سوگوارى  وارده بر اسالم و حوزه هاى اسالمى بكنند و در صورتى كه عمال دولت

 )٤٥(" ۱۲/۲/٤۲: تاريخ، هللا الموسوى الخمينى روح .داشته باشند و بر مسببين اين فجايع نفرين كنند

. لوا را جدی گرفته و با تمام قوا آماده سرکوب و بی اثر کردن آن حرکات بودرژیم شاه نيز خطر شورش و ب

. از یک طرف شاه تهدید ميکرد و از سوئی علم و ساواک و نيروهای انتظامی شاخ و شونه ميکشيدند

   .بهر حال اوضاع با شروع ماه محرم وارد فاز تازه ای شده بود

 مبارزات گيری اوج و محرم شروع

. ندارسال آخوند و ررضه خوان به سرتاسر کشور قصد همگانی کردن اعتراضات را داشت روحانيت با

 :آوره است ۱۳٤۲اردیبهشت  ۲۹روزنانه اطالعات . ساواک نيز شرایط را تحت نظر داشت

ای از  هللا خمينی و عده نفر طلبه از طرف آیت ۳٥: "سازمان اطالعات و امنيت امروز طی گزارشی نوشت"
های ایران برای سخنرانی عليه دولت و پخش   شریعتمداری مأموریت یافته که به شهرستانهللا طرف آیت

ای به ساواک تهران از نصب عکس آیات  ساواک همدان امروز طی نامه.....عکس خمينی عزیمت نمایند
دراین گزارش آمده است که طی . عظام خمينی و شریعتمداری در پشت ویترین و داخل دکاکين خبر داد

آوری گردید و برخی سران اصناف این  ها جمع ها داده شد، تعدادی از این عکس ذکراتی که به بازاریت
رئيس .... .هایی عليه روحانيون نمودند شهر که با ساواک همکاری دارند اقدام به تنظيم و انتشار اعالميه

هللا  ها از طرف آیت شهرستان ای به استانداری با اشاره به اعزام گروهی از طالب به ساواک فارس در نامه
مقرر فرمایيد فرمانداران و بخشداران را در جریان امر گذارده که قبال  با صاحبان مجالس «: خمينی نوشت

از اعمال و عناصر . خوانی مذاکره که عزاداری ماه محرم را به جلسات تبليغ و تحریک تبدیل ننمایند روضه
هللا  ير شوند ضمنا  از پخش هرگونه اعالميه و عکس آیتمجرم جلوگيری و عنداللزوم محرکين دستگ

 )٤٦(." خمينی جدا  جلوگيری شود

متن . خمينی در نامه ای به وعاظ و طالب و سخرانان دینی آنها را به افشاگری و اعتراض دعوت کرده بود

 :نامه چنين بود

 بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم"
 

ثـرهللا امثـالهم و عمـوم هيئـات محتـرم، عـزاداران سـيد ثـرهللا امثـالهم و عمـوم هيئـات محتـرم، عـزاداران سـيد كك به عموم حضرات مبلغين محترم و خطباى معظمبه عموم حضرات مبلغين محترم و خطباى معظم
معروض مى دارد در اين ايام كه دستگاه جبار از خـوف آنكـه مبـادا معروض مى دارد در اين ايام كه دستگاه جبار از خـوف آنكـه مبـادا "محترمامحترما مظلومان عليه الصلوه و السالممظلومان عليه الصلوه و السالم

شرح مظالم و اعمـال خـالف انسـانى و ضـد دينـى و وطنـى آنهـا داده شـود، شرح مظالم و اعمـال خـالف انسـانى و ضـد دينـى و وطنـى آنهـا داده شـود،   ،مجامع مسلمينمجامع مسلمين در منابر ودر منابر و
عـزادار اسـت عـزادار اسـت  درصدد گرفتن التزام و تعهد از مبلغين محترم و سران هيئاتدرصدد گرفتن التزام و تعهد از مبلغين محترم و سران هيئاتبه رسوايى ديگرى زده و به رسوايى ديگرى زده و  دستدست

تذكر دهم كه اين التزامات عالوه تذكر دهم كه اين التزامات عالوه  كه از مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را به خودسرى واگذارند، الزم استكه از مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را به خودسرى واگذارند، الزم است
اثـرى نـدارد، التـزام گيرنـدگان مجـرم و قابـل تعقيـب اثـرى نـدارد، التـزام گيرنـدگان مجـرم و قابـل تعقيـب  بر آنكه ارزش قـانونى نداشـته و مخالفـت بـا آن هـيچبر آنكه ارزش قـانونى نداشـته و مخالفـت بـا آن هـيچ

ادعا دارد كه قاطبه ملت با اوست و از پشـتيبانى اكثريـت قـاطع ادعا دارد كه قاطبه ملت با اوست و از پشـتيبانى اكثريـت قـاطع  عجب است كه دستگاه بى پرواعجب است كه دستگاه بى پروا  .هستندهستند
وصف در تمام شهرستان ها، قراء و قصبات به دست و پا افتاده و با ارعاب و تهديـد وصف در تمام شهرستان ها، قراء و قصبات به دست و پا افتاده و با ارعاب و تهديـد  با اينبا اين  ، برخوردار استبرخوردار است

واگذارنـد تـا از واگذارنـد تـا از  بـه حـال خـودبـه حـال خـودملت را اين چند روز ملت را اين چند روز   ، اگر اين ادعا صحيح استاگر اين ادعا صحيح است. خفقان ايجاد مى كندخفقان ايجاد مى كند ملت ،ملت ،
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واال اشاعه اكاذيـب بـراى واال اشاعه اكاذيـب بـراى  موافقت شش ميليونى به همه ملل جهان ظاهر،موافقت شش ميليونى به همه ملل جهان ظاهر،  ،پشتيبانى مردم متمتع شدهپشتيبانى مردم متمتع شده
حضـرات مبلغـين عظـام ، حضـرات مبلغـين عظـام ،   . تعقيب استتعقيب است جرم و قابلجرم و قابل  ،تشويش افكار عامه برخالف مصالح اسالم و مملكتتشويش افكار عامه برخالف مصالح اسالم و مملكت

است فريضـه دينـى خـود را در ايـن ايـام در است فريضـه دينـى خـود را در ايـن ايـام در الزم الزم  هيئات محترم و سران دسته هاى عزادار متذكر شوند كههيئات محترم و سران دسته هاى عزادار متذكر شوند كه
فداكارى در راه احياء شريعت را فراگيرنـد و از تـوهم چنـد فداكارى در راه احياء شريعت را فراگيرنـد و از تـوهم چنـد   ،مظلومانمظلومان اجتماعات مسلمين ادا كنند و از سيداجتماعات مسلمين ادا كنند و از سيد

خطـر امـروز بـر خطـر امـروز بـر  آقايان بداننـد كـهآقايان بداننـد كـه( التهنوا و التحزنواوانتم االعلون ان كنتم مومنينالتهنوا و التحزنواوانتم االعلون ان كنتم مومنين(نترسند نترسند  روز حبس و زجرروز حبس و زجر
فرقـه ضـال فرقـه ضـال (اسـرائيل و عمـال آنهـا اسـرائيل و عمـال آنهـا  دستگاه جبـار بـا تمـام قـوا بـهدستگاه جبـار بـا تمـام قـوا بـه. اميه نيست اميه نيست كمتر از خطر بنى كمتر از خطر بنى   ،اسالماسالم

در در   ،آنها سپرده و در دربار، دست آنهـا بـاز اسـتآنها سپرده و در دربار، دست آنهـا بـاز اسـت همراهى مى كند، دستگاه تبليغات را به دستهمراهى مى كند، دستگاه تبليغات را به دست) ومضله ومضله 
خطـر خطـر . براى آنها جا باز نموده و شغل هاى حسـاس بـه آنهـا داده انـدبراى آنها جا باز نموده و شغل هاى حسـاس بـه آنهـا داده انـد ارتش و فرهنگ و ساير وزارتخانه هاارتش و فرهنگ و ساير وزارتخانه ها

در نوحـه هـاى سـينه زنـى از مصـيبت هـاى وارده بـر اسـالم و در نوحـه هـاى سـينه زنـى از مصـيبت هـاى وارده بـر اسـالم و . به مردم تذكر دهيدبه مردم تذكر دهيد رائيل و عمال آن رارائيل و عمال آن رااساس
دشـمن دشـمن  از فرستادن و تجهيز دولت خائن ، چند هـزار نفـراز فرستادن و تجهيز دولت خائن ، چند هـزار نفـر. و ديانت و انصار شريعت ياد آور شويدو ديانت و انصار شريعت ياد آور شويد مراكز فقهمراكز فقه

سـكوت در سـكوت در . كنيـدكنيـد نفرنفراسالم و ملت و وطن را به لندن براى شركت در محفل ضد اسالمى و ملى ، اظهار تاسالم و ملت و وطن را به لندن براى شركت در محفل ضد اسالمى و ملى ، اظهار ت
از سـخط خـداى از سـخط خـداى . ايـن امـر بترسـيدايـن امـر بترسـيد از عواقباز عواقب  ،اين ايام تاييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسالم استاين ايام تاييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسالم است

اى وارد آيـد، نـزد خـداى تعـالى و ملـت اى وارد آيـد، نـزد خـداى تعـالى و ملـت  اگر به واسـطه سـكوت شـماها بـه اسـالم لطمـهاگر به واسـطه سـكوت شـماها بـه اسـالم لطمـه.تعالى بهراسيدتعالى بهراسيد
از تسـاوى حقـوق از تسـاوى حقـوق ) فعليه لعنـه هللا فعليه لعنـه هللا يظهر علمه و االيظهر علمه و اال اذ اظهرت البدع فللعالم اناذ اظهرت البدع فللعالم ان(مسلمان مسوول هستيد مسلمان مسوول هستيد 

در اجتماعى كه مستلزم مفاسـد بيشـمار اسـت ، ابـراز انزجـار، و ديـن در اجتماعى كه مستلزم مفاسـد بيشـمار اسـت ، ابـراز انزجـار، و ديـن  اظهار تنفر كنيد و از دخالت زن هااظهار تنفر كنيد و از دخالت زن ها
 از اخافه و ارعاب سازمان هـا و دسـتگاهاز اخافه و ارعاب سازمان هـا و دسـتگاه )ان تنصروهللا ينصركم و يثبت اقدامكم ان تنصروهللا ينصركم و يثبت اقدامكم (بدانيد بدانيد  خدا را يارى كنيد وخدا را يارى كنيد و

با شما همراه و با شما همراه و  آنها نيز مثل شما ملزم و مجبوردند و بسيارى از آنهاآنها نيز مثل شما ملزم و مجبوردند و بسيارى از آنهاشهربانى هراسى به خود راه ندهيد،شهربانى هراسى به خود راه ندهيد،
 )٤۷(" هللا الموسوى الخمينىهللا الموسوى الخمينى روحروح، والسالم عليكم و على من اتبع الهدىوالسالم عليكم و على من اتبع الهدى .از دستگاه بيزارنداز دستگاه بيزارند

، محرم آنسال به کشمکش و درگيـری و نبردهـای پراکنـده بـين رژیـم و روحانيـت و دیگـر نيروهـای بهرحال

" مـرگ بـر دیکتـاتور"و " اصـالحات آری و دیکتـاتوری نـه"از آن پس شعارهای ضد رژیمی مبارز تبدیل شد و 

نهضت آزادی و جبهه ملی و دانشجویان مبارز ميدان دار اصلی . گرفت در برفضای شهرهای بزرگ ایران را 

دهـم دامنه تضاهرات روزبروز گسـترده تـر مـی شـد تـا اینکـه در روزهـای نهـم و . اعتراضات در تهران بودند

شهر قم در ناآرامی بسر مـی بـرد و هـر لحضـه خطـر حملـه . به اوج خود رسيد) تاسوعا و عاشورا(محرم 

 . می آمد

در مـدرسه فيضـيـه ) شمسى ۱۳٤۲خرداد  ۱۳( هجرى قمرى ۱۳۸۳در عـصـر عاشـوراى سال خمينی 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم"

گاهى كه وقايع روز عاشورا را از نظر مى گذرانم اين سوال برايم پيش مى آيد ...است  االن عصر عاشورا
و خالف  اگر بنى اميه و دستگاه يزيد بن معاويه تنها با حسين سر جنگ داشتند آن رفتار وحشيانه كه

 بچه هاى خردسال شدند؟ انسانى چه بود كه در روز عاشورا با زن هاى بى پناه و اطفال بى گناه مرتكب
 . آنهابا اساس سروكار داشتند بر نظرم مى گذرد كه زن ها چه تقصير داشتند؟  چه تقصيرى داشتند؟

نمى خواستند شجره طيبه  ،داشتند بنى اميه با بنى هاشم مخالفت ،بنى هاشم را نمى خواستند
چكار  ماساله  ۱۷  -۱٦رسد اينها با بچه هاى  همين فكر امروز در سرزمين ايران به نظر مى . باشند

كرده بود؟ به دستگاه هاى سفاك چه كرده بود؟ لكن اين فكر  ساله به شاه چه ۱۷ -۱٦داشتند؟ سيد 
با بچه مخالف نيستند، اينها نمى خواهند كه اساس موجود ، اساس مخالفند پيش مى آيد كه اينها با

اين مملكت دانشمند اسرائيل نمى خواهد در . خواهند صغير و كبير ما موجود باشد اينها نمى باشد،
دين  اسرائيل نمى خواهد در اين مملكت قرآن باشد، اسرائيل نمى خواهد در اين مملكت علماى باشد،

سياه خود  باشند، اسرائيل نمى خواهد در اين مملكت احكام اسالم باشد، اسرائيل به دست عمال
مى  شما راقبضه كنند، قتصادما را مى كوبند، شما ملت را مى كوبند، مى خواهند ا. مدرسه را كوبيد

مملكت داراى ثروتى باشند، ثروت ها را  خواهند زراعت و تجارت شما را از بين ببرند، مى خواهند در اين
مانع هستند، چيزهايى كه سد راه هستند، سدها  اين چيزهائى كه تصاحب كنند به دست عمال خود،

د راه است بايد شكسته شود، مدرسه شود،روحانيت س را بشكند، قرآن سد راه است بايد شكسته
طالب علوم دينيه ممكن است بعدها سد راه شوند بايد از پشت  فيضيه سد راه است بايد خراب شود،

آنها شكسته شود براى اينكه اسرائيل به منافع خودش برسد، دولت ما به  بام بيافتند، بايد سرودست
 .ما را اهانت مى كند تبعيت اسرائيل
آن رفراندوم مبتذل انجام  ،ى كه آن رفراندوم غلط انجام گرفتمالحظه فرموديد آن روز شما آقايان قم

انجام  آن رفراندومى كه برخالف ملت ايران ؛چند هزار نفر بيشتر همراه نداشت آن رفراندومى كه ،گرفت
ا، چند نفر ، در جوار فاطمه معصومه راه انداختند اشخاص رروحانيت ، در مركزدر كوچه هاى اين قم ،گرفت

 را راه اندختند، در اتومبيل ها نشاندند و در كوچه ها گرداندند، گفتند مفتخورى تمام از بچه ها و اراذل
اين حجرات را  آقايان مالحظه بفرماييد، اين وضع مدرسه فيضيه را مالحظه كنيد، .پلوخورى تمام شد ،دش

آن اشخاصى كه مواقع  ت مى گذرانند،مالحظه كنيد، اين اشخاصى كه لباب عمرشان را در اين حجرا
چهل الى صدتومان در ماه  ،، آن اشخاصى كه بيش از سىداطشان را در اين حجرات مى گذرانننش

زار ميليونشان ه) ميليونشان يك قلم است هزار(ندارند اينها مفتخورند؟ آن اشخاصى كه هزار ميليونشان 
مائى كه مرحوم آقاى حاج شيخ  !ما مفتخوريم ؟ !نيستند؟ ، اينها مفتخور، زياددر جاهاى ديگر است

http://www.alamto.com/�
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شوند، آقازاده هاى آن همان شب چيز نداشتند، همان شب شام  عبدالكريم مان وقتى كه فوت مى
مائى كه مرحوم آقاى بروجردى مان وقتى كه از دنيا مى روند  !مامفتخوريم ؟ (گريه شديد حضار(نداشتند 

 اما آنها كه بانك هاى دنيا را پر كرده اند، !مفتخورند؟تومان قرض مى گذارند، ايشان  ششصدهزار
هستند كه ساير  هاى عظيم را روى هم ساخته اند و باز رها نمى كنند اين ملت را و باز دنبال اين كاخ 

بايد دنيا قضاوت كند، بايد ! نيستند؟ منافع اين ملت را به جيب خودشان يا اسرائيل برسانند، اينها مفتخور
 . كند كه مفتخورى چيستملت قضاوت 

 
، دست بردار من به تو نصيحت مى كنم! شاهاى جناب ! شاه آقا من به شما نصيحت مى كنم ، اى آقاى

من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروى همه شكر . دارند مى كنند تو را از اين كارها، آقا اغفال
مردهايتان ، چهل ساله هايتان يادشان است، من يك قصه اى را براى شما نقل ميكنم كه پير . بكنند

انگلستان و  ، سه مملكت اجنبى به ما حمله كرد، شوروىان است ، سه دستهسى ساله ها هم يادش
مردم در معرض تلف بود، نواميس  امريكا به مملكت ايران حمله كردند، مملكت ايران را قبضه كردند، اموال

من نمى خواهم . بودند براى اينكه پهلوى رفت كه مردم شاد مردم در معرض هتك بود لكن خدا مى داند
تو اين طور بشوى، اين قدر با ملت بازى نكن، اين قدر با روحانيت  ، من ميل ندارماين طور باشى، نكن تو

اگر ديكته مى دهند دستت و . بد فكر مى كنيد ،راست مى گويند كه شما مخالفيد اگر . مخالفت نكن
، آيا اسالم ، آيا روحانيتزنى، چرابيخود،بدون فكر اين حرف ها را مى اطراف فكر كن بخوان، در مى گويند

 !هستند كه تو مى گوى ؟ در نظر ملت اينها حيوان نجس !روحانيون اسالم اينها حيوانات نجس هستند؟
! بوسند، دست حيوان نجس رابوسند؟ هستند پس چرا اين ملت دست آنها رامى  اگر اينها حيوان نجس 

 ! آقاما حيوان نجس هستيم ؟ !اين كار ميكنند؟ حيوان نجس را چرا تبرك به آبى كه اومى خورد مى كنند؟
نباشد،خدا كند كه مرادت از اينكه مرتجعين سياه مثل حيوان  خدا كند كه مرادت اين) شديدحضار گريه(

مشكل مى شود و تكليف تو  مرادت علما نباشد واال تكليف ما آنها احترازكند، نجس هستند و ملت بايد از
 ، نكن اين كار را، نصيحت مرانى، ملت نمى گذارد زندگى كنىشود، نمى توانى زندگى ك مشكل مى

 آقا چهل و پنج سالت است. بشنو
ك ي ،يك قدرى تفكر كن، يك قدرى تامل كن را، ، نشنو حرف اين و آنشما،چهل وسه سال دارى، بس كن

 ،ور، بشنو ازمنعبرت ببر، عبرت از پدرت ببر، آقانكن اين ط يك قدرى ،قدرى عواقب امور را مالحظه بكن
 .اينها صالح مملكت را مى خواهند، از علماى مذهب، اينها صالح ملت راخواهند ، بشنوبشنو از روحانيون

انقالب  تو انقالب سياه ، !آن هم ارتجاع سياه است ؟ !احكام اسالم ارتجاع است ؟! هستيم ؟ ما مرتجع
چرا مردم را  !آقا؟ كدام انقالب سفيد را كردى! شما انقالب سفيد به پاكرديد؟! درست كردى ؟سفيد 

هللا اسرائيل به درد تو نمى و اغفال مى كنيد؟ چرا نشر اكاذيب مى كنيد؟ چرا اغفال مى كنى ملت را؟
 .قرآن به درد تو مى خورد  خورد

 
در سازمان امنيت و گفته اند شما سه چيز را  رده اندامروز به من اطالع دادند كه بعضى از اهل منبر را ب

بگوييد،يكى شاه را كار نداشته باشيد، يكى هم اسرائيل را  كار نداشته باشيد، ديگر هر چى خواهيد
، اين سه تا امر را كار نداشته باشيد، هر چى مى نگوئيد دين در خطر است يكى هم كارنداشته باشيد،

گرفتارى داريم  ، ديگرچى بگوئيم ؟ ما هرچىگذاريمسه تا امر را ما كنار ب خوب اگر اين. بگوئيد خواهيد
ه مراجعه به هر ك . نمى گويم ، تمام گرفتارى ما آقا اينها خودشان مى گويند من كهازاين سه تاهست

آن مرد  .شاه گفته اينها را بكشيد كنيد، ، شاه گفته مدرسه فيضيه را خرابمى كنى ميگويد شاه گفته
آن  ،آن وقت كه دستور دادم گوش هايش را ببرند، حاالاسمش را نمى برم(د در مدرسه فيضيه كه آم

شيد، تمام مستفر شدند در گوشه فيضيه فرمان داد، سوت ك آمد در مدرسه )وقت اسمش را مى برم
 بريزيد تمام حجرات را غارت كنيد، تمام را ازبين ببريد، گفت حمله كن ، هستيد، ، گفت متنظر چىاى

اينها دشمن ! از ايشان مى پرسى ، آقا چرااين كار را كرديد؟ مى گويد اعليحضرت فرموده. كردند حمله
هستند؟ اسرائيل  ينها دشمن اعليحضرت ا اسرائيل دوست اعليحضرت است ؟ !اعليحضرت هستند؟

قايقى ، يك حيك چيزهائى آقا ،ل سلطنت را مى برد، عمال اسرائيلمملكت را به باد مى برد،اسرائي
، شما آقايان در تقويم دو سال است يك حقايقى در كار)من باز سرم دارد درد مى گيرد( . دركاراست
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تساوى حقوق زن ومرد :كنيد در آنجامى نويسد پيش از اين يا سه سال پيش از اين بهائى ها مراجعه
االى آنجا مى گويد كنند، آقاى شاه هم نفهميده مى رود ب آقايان هم از او تبعيت مى راى عبدالبهاء

را به تو تزريق كردند،تو مگر بهائى هستى كه من بگويم كافر است  آقا اين تساوى حقوق زن ومرد،
، عبدالبهاء آقا تقويمش موجود است نظامى كردن زن ، راى...طور،نكن اين طور نكن اين. بيرونت كنند

بيچاره تزريق كرده  ى كه ديده اند و به اينشاه نديده اين را؟ اگر نديده مواخذه كنداز آنهائ ،نيست نگوييد
دارد شاه را از نظر مردم بياندازد تا بيرونش  وهللا من شنيده ام كه سازمان امنيت در نظر. اندكه اين را بگو

مطالب خيلى زياد است ، بيشتر از اين معانى است . برسانند كنند ولهذا مطالب را معلوم نيست به او
آقايان نگوئيدكه دين  : ، شماهى بگوييد كهاستدين ما در معرض خطر  ما، مملكت. كه شما تصوركنيد

نگوييم شاه  ،در معرض خطر نيست ؟ ما اگر، ما كه نگفتيم در معرض خطر استدرمعرض خطر است
. ارند مى گذارندگردن تو د همه چيز را. ، چطور نيست ؟ آقايك كارى بكنيد كه اين طور نباشدچطور است

اينها كه با تو رفيق هستند، رفاقت ندارند،  ، آن روزى كه يك صدائى درآيد، يك نفر ازىبيچاره نمى دان
 .اينها وفا ندارند ندارند، اينها دين اينها همه رفيق دالرهستند،

 
لكن اين چيزى كه براى  )آن هم بايد باشد(است  تاثرات ما زياد است ، نه اينكه امروز عاشوراست و زياد

، مى ترسيم  رشرف تكوين است، از آن ما تاثرمان زياد استد مى آيد، اين چيزى كهاين ملت دارد پيش 
اسرائيل چى است كه سازمان امنيت مى گويد از اسرائيل حرف نزنيد، از شاه هم  روابط ما بين شاه و

يهودى  نزنيد، اين دو تا تناسبشان چيست ؟ مگر شاه اسرائيلى است ؟به نظر سازمان امنيت شاه حرف
به حسب  ؟ اين طور كه نيست ،ايشان مى گويد مسلمانم ، اين كه ادعاى اسالم مى كند است

ممكن است سرى در كارباشد، ممكن است معنايى كه ميگويند كه  اين ظواهرش ربط مابين اسرائيل
از بين ببرند، شايد راست باشد، احتمالش را نمى دهى تو؟ يك عالجى  سازمان ها مى خواهند آن را

شايد روشن  دهى ، يك جورى اين مطالب رابرسانيد به اين آقا شايد بيداربشود، احتمال مى بكن اگر
 ما متاسفيم ، خيلى. اطرافش را گرفته اند شايد نگذارند اين حرف ها به او برسد ،قدرى بشود يك

ها، از  اين وضعيت ، از وضعكت خراب ، از وضع اين هياءت دولتمتاسفيم از وضع ايران ، از وضع اين ممل
: تاريخ، والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته. بيايد دعا كند، من خسته شدم... آقاى . متاسفيم همه اينها

۱۳٤۲")٤۸( 

 

 ۱۳٤۲ خرداد ۱٥ قيام و خمينی هللا آیت دستگيری

دیگر  نظامبگير و ببندها که چند روز پيش در تهران و شهرهای دیگر شروع شده بود بقم نيز رسيد و 

از اینرو، حمله و دستگيری روحانيون و . درجا بزنددر برابر خمينی  خواستنمی را بر نتافته و شرایط 

در نخستين  : "روزنامه اطالعات در گزارشی می آورد. شخص آیت هللا خمينی در دستور کار قرار گرفت

ماموران . دهللا خمينی توسط ماموران حکومت بازداشت ش آیت ) ۱۳٤۲خرداد  ۱٥( ساعات بامداد امروز

هللا خمينی باال  بامداد به دور از چشم مردم و بدون سر و صدا از دیوار منزل آیت ۳۰/۲نظامی در ساعت 

ها را جستجو کردند ولی  ها و زیرزمين آنها برای یافتن ایشان همه حياط، اتاق رفته و وارد منزل شدند

های قبل در  که همانند شب -د از خدمه منزلرو به ضرب و شتم تنی چن از این. هللا خمينی را نيافتند آیت

هللا خمينی از آغاز ماه  آیت! هللا خمينی را نشان دهند برآمدند تا مخفيگاه آیت -حياط بيتوته کرده بودند

ها را در منزل  محرم تا آن شب به دليل برگزاری مجلس روضه در منزل خود و کثرت رفت و آمد مردم، شب

در همان هنگام که ایشان برای ادای نماز   .خوابيد منزل خود بود می فرزندش سيد مصطفی که مقابل



 ٥۷  کالبد شناسی خمينی

 

بالفاضله لباس پوشيد و از در منزل خارج شد و . شب از خواب برخاسته بود سرو صدای ماموران را شنيد

ای است؟  چرا اینها را می زنيد؟ اینچه رفتار وحشيانه! هللا خمينی منم روح": خطاب به ماموران فریاد کرد

اولين کسی که پس از دستگيری امام در قم فریاد زد که  " ....پرید؟ ا مانند دزدان از دیوار به پایين میچر

در کمترین فرصت گروههای معترض مردمی شهر . سيد مصطفی خمينی بود» مردم خمينی را گرفتند«

یشان از یکدیگر پرس هللا خمينی اجتماع کرده و از حال و احوال و چگونگی دستگيری ا در مقابل منزل آیت

مصطفی خمينی با جمعيت همراه از منزل خارج شد و در بين مردم معترض قرار گرفت و . کردند و جو می

هنگامی که به چهارراه . حرکت کرد) س(ضمن ابراز همدردی با مردم به سمت حرم حضرت معصومه 

خواستند که اجتماع نکنند و  ردم میرو شدند که با بلندگو از م ای پليس روبه بيمارستان رسيدند، با دسته

  )٤۹(.رو شدند العمل شخص سيد مصطفی و مردم خشمگين و ناراحت روبه اما با عکس! متفر ق شوند

 خبر باز داشت خمينی بسرعت در. بردند تهران به باشگاه افسران پس از دستگيریخمينی را آیت هللا 

مردم با " بر اساس گزارش اطالعات . جمع شدند قم پخش شد و مردم و بزرگ آیت هللا ها در صحن مطهر

فریاد اعتراض سردادند و ضمن درگيری با نيروهای نظامی و انتظامی، کالنتری » یا مرگ یا خمينی«شعار 

منطقه سه قم را محاصره کردند تظاهر کنندگان پس از خروج از صحن با رگبار مسلسل نظاميان مواجه 

برخی از مردم که به چوب و . دها مردم قتل عام شدن ی و کوچههای اصل در برخی از خيابان. شدند

را به آشوب تهران خبر بازداشت خمينی بزودی ) ٥۰(" .اسلحه سرد مجهز بودند به نظاميان حمله بردند

به خيابان ها ریختند که دامنه آن به " خمينی را آزاد کنيد "دانشجویان در اولين واکنش با شعار . کشاند

حاج رضایی در تهران به راه افتاده و به و هر کشيده شد و گروهی به سرکردگی طيب جاهای دیگر ش

تظاهرات که در حمایت از خمينی شروع شده بود به حرکتی ضد رژیمی . بسيج گسترده دست زدند

شعار . تبدیل گردید و از مرکز اصلی آن که  جلوی بازار و ميدان ارگ بود به اکثر نقاط تهران کشيده شد

در سطحی گسترده پخش و " یا مرگ یا خمينی"و " مرگ بر دیکتاتور"و " حات آری و دیکتاتوری نهاصال"

. بدنبال آن حمله به اداره انتشارات و رادیو و مرکز تسليحات ارتش و کالنتری ها شروع شد. تبليغ شد

انتظامی  بدستور دولت نيروهای. وسایل نقليه پليس و ماشين های آتش نشانی به آتش کشيده شدند

 . دخالت کرده و تعداد زیادی از تظاهر کنندگان دستگير و کشته شدند

تظاهرات که با دسـتگيری آیـت . نمایش درگيری تمام عيار رژیم با نيروهای مخالف بود ۱۳٤۲خرداد  ۱٥روز 

هللا خمينی شروع شده بود بسرعت به یک حرکـت ضـد رژیمـی بـدل گشـت و از قـم تـا تهـران و تـا ری و 

گزارشات ضد و نقيضی در . ن و مشهد و گيالن و مازندران و یزد و اصفهان و جاهای دیگر کشيده شدورامي

نهضـت  .باره دستگيریها و کشتار و فجایع آن روز انتشار یافته است که تا رقم صـدها و هزارهـا مـی رسـد

 :در اعالميه ای گفته بودآزادی 
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 مردم با غيرت مردم با غيرت "  

شور از ده هزار نفر متجاوز است مردم عريان و بجان رسيده اين مملكت ها در ك ها و زخمي رقم كشته   
هاي لخت خود را به رگبارهاي مسلسلهاي شاه ديكتاتور جبار سپردند و مردند و تسليم حكومت  سينه

 . جبار نشدند
مردم  خواهد، مرگ بر ديكتاتور خون آشام به ياري  دانشجويان دانشگاه تهران با شعار ديكتاتور خون مي   

مسلمان به خيابانها ريختند و امروز ششمين روز قيام و انقالب سراسري مردم كشور عليه ديكتاتوري 
 )٥۰(." است و هنوز عليرغم تصور باطل عمال ديكتاتوري مقاومت مردم اد امه دارد

 از یــک ســو پتانســيل مقاومــت مردمــی را نمــایش داد و از طرفــی دیگــر، ٤۲خــرداد  ۱٥قيــام بهــر حــال،   

اولين فرآورده چنان قيام سراسری اما بـی هـدف و پيـام  . هویدا کرددرندگی و وحشت رژیم را بيگانگی و 

و داد از شـریعت مـی  یکی با دیکتاتوری درگير بود ولی دیگری با تغيير و اصالحات و تجدد مخالف بود(ویژه 

یک روز در زمان بود اما  ٤۲خرداد  ۱٥ ؟ادامه داد باید مبارزه راچرا و چگونه بود که  تاریخی این پرسش)  زد

 . در تاریخ هنوز ادامه دارد

ايـن ايـن ... ": او نوشـت کـه .ناميـدش قيام پانزده خـرداد را ارمغـان ارتجـاع سـياه "انقالب سفيد"شاه درکتاب 

در عوض مسلم بـود در عوض مسلم بـود ... غائله به تحريك عوامل ارتجاع توسط شخصي صورت گرفت كه مدعي روحانيت بودغائله به تحريك عوامل ارتجاع توسط شخصي صورت گرفت كه مدعي روحانيت بود

وطـن وطـن  طوري كه بعدا  ديديم كه راديوهاي آوارگان بـيطوري كه بعداً ديديم كه راديوهاي آوارگان بـي رتباط مرموزي با عوامل بيگانه دارد، بهرتباط مرموزي با عوامل بيگانه دارد، بهكه اين شخص اكه اين شخص ا

حزب سابق توده، يعني حزبي كه اصوال  با خداشناسـي مخـالف بـود، از ايـن شـخص بـه كـر ات بـا عنـوان حزب سابق توده، يعني حزبي كه اصوالً با خداشناسـي مخـالف بـود، از ايـن شـخص بـه كـرّات بـا عنـوان 

ا  تحريكـات ايـن اً تحريكـات ايـن الل ه تجليل كردند و مقام او را به اصطالح معروف بـه عـرش رسـانيدند، ولـو اينكـه احيانـاللَّه تجليل كردند و مقام او را به اصطالح معروف بـه عـرش رسـانيدند، ولـو اينكـه احيانـ آيتآيت

  ......خـــــــــــــــــــــوردخـــــــــــــــــــــورد شـــــــــــــــــــــخص از جـــــــــــــــــــــاي ديگـــــــــــــــــــــري آب مـــــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــــخص از جـــــــــــــــــــــاي ديگـــــــــــــــــــــري آب مـــــــــــــــــــــي

بهترين نمونه اتحاد نامقدس دو جناح ارتجاع سياه و قواي مخرب سرخ بود كـه بهترين نمونه اتحاد نامقدس دو جناح ارتجاع سياه و قواي مخرب سرخ بود كـه  ۱۳٤۲بلواي پانزدهم خرداد بلواي پانزدهم خرداد 

بلـوا و غـارت  .......اي از مالكين كه مشمول قانون اصالحات ارضي شده بودنـد، انجـام گرفـتاي از مالكين كه مشمول قانون اصالحات ارضي شده بودنـد، انجـام گرفـت با پول دستهبا پول دسته

 )٥۱(" نی بود که ارتجاع سياه برای ما همراه آورده بودپانزده خرداد ارمغا

 خمينی آزادی

از یـک سـو اعتراضـات و . اغـاز شـدبرای آزادیش پس از دستگيری و باز داشت خمينی تالش گسترده ای 

مقاومتهای پراکنده از جانب روحانيون و دانشجویان شدت گرفتـه بـود و از سـوئی دیگـر تالشـهای قـانونی 

را نميشـد در دادگاهـای را نميشـد در دادگاهـای مراجـع تقليـد مراجـع تقليـد ن بر اساس برداشـتی از قـانون اساسـی مشـروطه، چو. براه افتاد

تـالش گسـترده ای بـرای رسـميت دادن بـه مرجعيـت با ایـن بـر داشـت، با ایـن بـر داشـت، . . محکوم کردمحکوم کرد  و یا و یا   محاکمهمحاکمهعادی عادی 

بـا اسـتفاده بتواننـد شـاید تـا شکل گرفتـه بـود  )تا آنزمان ایشان رسمآ  در مقام مرجع تقليد نبود(خمينی 

و تالشـها و فشـار یـاران خمينـی و البـی کشمکشـها بـدنبال  ..جلوی محاکمه او را بگيرنـدجلوی محاکمه او را بگيرنـدمصونيت مصونيت حق زا

، قرار شـد در بـاره  مقـام علمـی خمينـی از آیـت هللا بروال سنت حوزه ای ،سرانجام با آیات عظام،  کاری
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در پاسـخ ات بـزرگ آیـ.  شود)  پرسش(سيد کاظم شریعتمداری و آیت هللا شهاب الدین مرعشی استفتا 

آیـت هللا محمـد  ۱۳۴۲تيـر  ۱۵بـدنبال آن  . مينی یکی از مراجع تقليد می باشـدکه خ ميکردندتایيد ميباید 

تير آیت هللا سيد کـاظم شـریعتمداری و  ۱۶هادی ميالنی ساکن مشهد خمينی را مرجع تقليد شناخت و 

در نامـه در نامـه نيز متكشان ملت ايران متكشان ملت ايران حزب زححزب زح. آیت هللا شهاب الدین مرعشی نجفی هم خمينی را تایيد کردند

صـالحيت صـالحيت «كـه كـه   خمينـیحمايت كامل خود را از حمايت كامل خود را از  ٤۲تير تير  ۱٥اي خطاب به مراجع روحاني در تاريخ اي خطاب به مراجع روحاني در تاريخ   سرگشادهسرگشاده

. هشدار دادهشدار داد  واعالم داشت و نسبت به محاكمه ااعالم داشت و نسبت به محاكمه ا» انداند  كامل مقام رياست تامة شيعيان جهان را احراز كردهكامل مقام رياست تامة شيعيان جهان را احراز كرده

  .بدبداز محاکمه نجات یااز محاکمه نجات یاتوانست خمينی  با این تالشها

روزنامـه . خرداد آرامش ظاهری در کشور بر قرار گردیـد ۱۷اعتراضات و تظاهرات چند روزی ادامه یافت و از 

از قـول خبرگـزاری فرانسـه از تهـران  ۱۳۴۲خـرداد  ۱۸برابـر بـا  ۱۹۶۳ژوئـن  ۸فرانسوی لومونـد در شـماره 

بازگشته اسـت، بازگشته اسـت،  ه قلمرو ایرانه قلمرو ایرانبه موجب اطالعات رسيده از تهران، به نظر می رسد که آرامش ببه موجب اطالعات رسيده از تهران، به نظر می رسد که آرامش ب” : نوشت

محـالت جنـوبی شـهر را سـد محـالت جنـوبی شـهر را سـد  در شهر تهران مرکز شهر همچنان به وسيله نيروهای ارتشی که راه بازار ودر شهر تهران مرکز شهر همچنان به وسيله نيروهای ارتشی که راه بازار و

هـا مسـتقر هسـتند، وزارت خانـه هـا، هـا مسـتقر هسـتند، وزارت خانـه هـا،  کرده اند، در اشغال است، سربازان در داخل بازار و اطراف مسـجدکرده اند، در اشغال است، سربازان در داخل بازار و اطراف مسـجد

 )٥۲(". ....ای نظامی استای نظامی استنيروهنيروه یی  پست خانه ها و ساختمان های رادیو تحت محاصرهپست خانه ها و ساختمان های رادیو تحت محاصره

در ادامه فعاليتهای گسترده برای آزادی خمينی شيخ محمود شلتوت، رئيس دانشگاه االزهر مصر نيز وارد 

او همچنـين بـا تلگرافـی از . ایران پشـتيبانی کننـداز علمای بزرگ و با اعالميه ای از مردم خواست تا  شد

 :خشی از اعالميه چنين بودب. علمای دستگير شده را آزاد کندشاه خواست تا 

اقدام به نجات مظلوم کاری است که اسالم واجـب گردانيـده و دور کـردن خطـر و ضـرر از اقدام به نجات مظلوم کاری است که اسالم واجـب گردانيـده و دور کـردن خطـر و ضـرر از ! ای مسلمانانای مسلمانان" 
و می دانيم که ضروری ترین مصادیق و می دانيم که ضروری ترین مصادیق . مردمان رفتاری است که اسالم به آن خوانده و فرض شمرده استمردمان رفتاری است که اسالم به آن خوانده و فرض شمرده است

به خاطر دفاع از اسالم و ادای وظيفـه دینـی و به خاطر دفاع از اسالم و ادای وظيفـه دینـی و   اقدام به نجات مظلوم و رفع زیان در مورد کسانی است کهاقدام به نجات مظلوم و رفع زیان در مورد کسانی است که
علمای اسالم و روحـانيون ایرانـی بارهـا علمای اسالم و روحـانيون ایرانـی بارهـا . جانبازی در راه رسالت الهی به بند کشيده شده و زیان دیده اندجانبازی در راه رسالت الهی به بند کشيده شده و زیان دیده اند

کـه هـر غيـر عـاجزی کـه هـر غيـر عـاجزی  -مورد تجاوز رژیم قرار گرفته و بارها زندانی شده اند و از انجام وظيفه امر به معـروفمورد تجاوز رژیم قرار گرفته و بارها زندانی شده اند و از انجام وظيفه امر به معـروف
بازداشته شـده انـد؛ حـال بازداشته شـده انـد؛ حـال  -که بر هر غير عاجزی واجب استکه بر هر غير عاجزی واجب است -وظيفه نهی از منکروظيفه نهی از منکرو از و از  -بدان مکلف استبدان مکلف است

آن که خير و فوائد انجام این دو وظيفه عاید امت اسالم می شـود و نتـایج فرخنـده اش نصـيب ملـت مـی آن که خير و فوائد انجام این دو وظيفه عاید امت اسالم می شـود و نتـایج فرخنـده اش نصـيب ملـت مـی 
در مجموعـه احکـام و در مجموعـه احکـام و  -زیرا حيات هر ملتی وابسته به اخالق اوسـت و شـالوده اخـالق را دیـن خـدازیرا حيات هر ملتی وابسته به اخالق اوسـت و شـالوده اخـالق را دیـن خـدا. گرددگردد

تشکيل می دهند؛ و پرچمداران جنـبش تکامـل اخالقـی و رهبـران معنویـت و تشکيل می دهند؛ و پرچمداران جنـبش تکامـل اخالقـی و رهبـران معنویـت و  -نظامات و تعليماتشنظامات و تعليماتشآداب و آداب و 
عناصر مؤثر در این کار همان علمای اخالقی هر ملتند که با تبليغ و رهبری و ارشادشان زمينه و شـرایط و عناصر مؤثر در این کار همان علمای اخالقی هر ملتند که با تبليغ و رهبری و ارشادشان زمينه و شـرایط و 

 )٥۳(" .عوامل تکامل معنوی او را فراهم می گردانندعوامل تکامل معنوی او را فراهم می گردانند

سرلشکر حسن پاکروان ریـيس سـازمان اطالعـات و امنيـت کشـور، بـه  ۱۳۴۲امرداد  ۱۱در روز  سرانجام،

اقـرار خمينـی  ضـمنی از   ) دوستانه( پس از گفتگوهای کوتاهو  ،دیدار خمينی در پادگان عشرت آباد رفت

با سلطنت مخالفتی نداشته و فقط قصد نصـيحت خمينی بروشنی گفت که . حرفهایش تند بود گرفت که

همـان روز خمينـی، قمـی و . کـه او آزاد اسـت خمينـی گفـتبـه دیـدار آقـای پـاکروان در پایان . در کار بود



 ٦۰  کالبد شناسی خمينی

 

مـدت کوتـاهی پـس از آن، سـازمان . محالتی از زنـدان بـه ویالیـی درمنطقـه داودیـه تهـران منتقـل شـدند

خمينـی بـه . اطالعات و امنيت به آقایان اطالع داد که می توانند به خانه هـای مـورد نظـر خودشـان برونـد

کی از بازاریان به نام روغنی در قيطریه رفت، قمی خانه ای در زرگنده و محالتی خانه ای در قلهـک منزل ی

 .اجاره کردند

بـه  اوبجـای  ۱۳۴۲اسـفند  ۱۷حسـنعلی منصـور در تـاریخ در همان گير و دار دولـت علـم بـر کنـار شـده و 

را بـا روحـانيون در آشتی  ۱۳۴۳فروردین  ۱۶منصور در سخنرانی خود در . دوشمی نخست وزیری برگزیده 

فروردین دکتر جواد صدر، وزیرکشور، در قيطریه به دیدار آیـت هللا خمينـی رفـت و از طـرف  ۱۷  .باز گذاشت

فــروردین آیــت هللا خمينــی بــا احتــرام بــه خانــه اش در قــم  ۱۸. دولــت آزادی کامــل ایشــان را اعــالم کــرد

 .بازگردانده شد

 

 خمينی تبعيد و ارهدوب دسگيری و کاپيتوالسيون جریان
بـه  ،)Capitulation( کاپيتوالسـيونکاپيتوالسـيون. جریان دیگر که خمينی شدیدا در مقابل آن ایسـتاد کاپيتوالیسـون بـود

قراردادی و یا    پيمانپيمان  ازازعبارت عبارت کاپيتوالسيون کاپيتوالسيون  .بکار برده می شودنيز و یا شرط ویژه  و تسليممفهوم سازش 

  .به اتباع خارجی ساکن در کشور داده می شود ویژه ایحقوق قضاوت کنسولی حقوق قضاوت کنسولی آن  ، بر اساس کهکه است

محاکمه کرد آنها باید طبق  مملکت افراد خارجی ساکن در کشور را نمی توان با قوانين جاری پيمانبا این 

. )در محل کنسولگری و یا در کشـور خـویش(محاکمه و قضاوت شوند تابعه قوانين و مقررات کشور خویش

زیرا دولتهـای . و هجوم و تجاوز کشورهای برتر در اروپا و آسيا بر می گرددسابقه تاریخی این امر به حمله 

مؤسسه های قضـایی کشـور زیـر سـلطه را برسـميت نشـناخته و آنـرا بـرای مؤسسه های قضـایی کشـور زیـر سـلطه را برسـميت نشـناخته و آنـرا بـرای و سلطه طلب قوانين و برتر 

، بطــور ، بطــور ۱۸۲۸۱۸۲۸در ایــران، روســيه در قــرارداد ترکمانچــای، در ایــران، روســيه در قــرارداد ترکمانچــای، . . دفــاع از شــهروندان خــویش نــاتوان مــی دانســتنددفــاع از شــهروندان خــویش نــاتوان مــی دانســتند

شـوروی بـه طـور یكجانبـه شـوروی بـه طـور یكجانبـه   سوسياليسـتسوسياليسـت  دولـتدولـت  هـر چنـدهـر چنـد. . ردار شـدردار شـدووضاوت کنسولی برخضاوت کنسولی برخرسمی از حق قرسمی از حق ق

بـا اعالميـه ای بـا اعالميـه ای ، ، ۱۳۰٦۱۳۰٦در در رضاه شـاه رضاه شـاه كرده بود، اما كرده بود، اما   بی اثربی اثركاپيتوالسيون را به عنوان نهاد استعماری تزارها كاپيتوالسيون را به عنوان نهاد استعماری تزارها 

 ..لغو کردلغو کردرسما  رسماً کاپيتوالسيون را، که یکی از خواسته های اصلی مردم ایران پس از مشروطه بود، کاپيتوالسيون را، که یکی از خواسته های اصلی مردم ایران پس از مشروطه بود، 

تحـت تحـت کـه کـه   از نيروهـای نظـامی امریكـا از نيروهـای نظـامی امریكـا   ای ای   دسـتهدسـتهمصونيتهای قضـایی بـه مصونيتهای قضـایی بـه ، اولين ، اولين دوران محمد رضا شاهدوران محمد رضا شاه  دردر

. . به ایران آمده بودند داده شدبه ایران آمده بودند داده شد  -ـ دوره نخست وزیری قوام السلطنهـ دوره نخست وزیری قوام السلطنه  ۱۳۲۱۱۳۲۱آذر آذر   دردر    ""ميسيون نظامیميسيون نظامی""عنوان عنوان 

نـه اصـالح سيسـتم نـه اصـالح سيسـتم سهيلی نيز قراردادهای دیگری در زمينه استخدام مستشاران امریكایی، به بهاسهيلی نيز قراردادهای دیگری در زمينه استخدام مستشاران امریكایی، به بهادولت دولت 

هـا و وابسـتگان نظاميـان هـا و وابسـتگان نظاميـان   بـرای خانوادهبـرای خانواده  ویـژه ایویـژه ایكه هریك دربرگيرنده امتيـازات كه هریك دربرگيرنده امتيـازات   بامضاء رساندبامضاء رساند  ،،اداری ارتشاداری ارتش



 ٦۱  کالبد شناسی خمينی

 

خواسـتار بـر خواسـتار بـر دوبـاره مطـرح و آمریکـا دوبـاره مطـرح و آمریکـا بطـور جـدی بطـور جـدی با نخست وزیری امينی کاپيتوالسـيون با نخست وزیری امينی کاپيتوالسـيون اما اما   . . امریكایی بودامریكایی بود

  . . قراری آن شده بودقراری آن شده بود

کـه در کـه در   ،های دیــپلماتيکهای دیــپلماتيک  المللی ویـن دربـاره مصونيــتالمللی ویـن دربـاره مصونيــت  بينبين  کنوانسيونکنوانسيون داستان از این قرار بود که براساس

ضـمن ضـمن  ۱۳٤۰اسفند اسفند  ۲۸سفارت آمریکا در تهران در یادداشت سفارت آمریکا در تهران در یادداشت بود، در وین به امضاء رسيده در وین به امضاء رسيده  ۱۹٦۱آوریل آوریل  ۱۸

های قبلــی در بــاره ادامــه خــدمت مستشــاران نظــامی آمریکــا در ایــران، های قبلــی در بــاره ادامــه خــدمت مستشــاران نظــامی آمریکــا در ایــران،   موافقــت بــا تمدیــد موافقــت نامــهموافقــت بــا تمدیــد موافقــت نامــه

و مصونيت کامل سياسی بـه بعضـی و مصونيت کامل سياسی بـه بعضـی   ) اداری و فنیاداری و فنی(  مصونيت به کليه نظاميان آمریکائیمصونيت به کليه نظاميان آمریکائی  خواستار اعطایخواستار اعطای

بــا کــش و قــوس دادن مــاجرا و گفــت و  نيــز  دولــت ایــراندولــت ایــران  .از مستشــاران بلنــد پایــه آن کشــور شــده بــوداز مستشــاران بلنــد پایــه آن کشــور شــده بــود

به رئيس و اعضای بلندپایه و حتی جزء هيئـت مستشـاری، مزایـا و به رئيس و اعضای بلندپایه و حتی جزء هيئـت مستشـاری، مزایـا و شنودهای فراوان، سرانجام قبول کرد 

های مربوط به کارمندان اداری و فنی را که در ضـميمه کنوانسـيون ویـن منـدرج اسـت، در صـورت های مربوط به کارمندان اداری و فنی را که در ضـميمه کنوانسـيون ویـن منـدرج اسـت، در صـورت   نيتنيتمصومصو

مشـروط بـراین کـه شـامل کليـه کارمنـدان مشـروط بـراین کـه شـامل کليـه کارمنـدان ، راراایـران دولت آمریکـا پيشـنهاد دولت آمریکـا پيشـنهاد    .تصویب مجلسين اعطاء کندتصویب مجلسين اعطاء کند

بـه کليـه افـراد بـه کليـه افـراد  واقـعواقـعدولـت بـا ایـن کـار در . پـذیرفت وزارت دفاع آمریکا اعم از نظامی و غيرنظـامی شـود، وزارت دفاع آمریکا اعم از نظامی و غيرنظـامی شـود، 

 . ه بودهاشان، مصونيت قضائی اعطاء کردهاشان، مصونيت قضائی اعطاء کرد  نظامی و غيرنظامی و فنی و خانوادهنظامی و غيرنظامی و فنی و خانواده

بـه بـه ":ای بـه شـرح زیـر بـه مجلـس سـنا تقـدیم کـردای بـه شـرح زیـر بـه مجلـس سـنا تقـدیم کـرد  الیحهالیحه ۲٦/۸/٤۲اسدهللا علم در تاریخ اسدهللا علم در تاریخ بدنبال آن، دولت بدنبال آن، دولت 

گذشـت بـه دولـت گذشـت بـه دولـت  ۱۳۲۲طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر اسـت، طبـق قـوانينی کـه در سـال طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر اسـت، طبـق قـوانينی کـه در سـال 

هایی از وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا به عنوان مستشار بـرای وزارت جنـگ و اداره هایی از وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا به عنوان مستشار بـرای وزارت جنـگ و اداره   اجازه داده شد هياتاجازه داده شد هيات

های مربـوط بـه ایـن های مربـوط بـه ایـن   نامهنامه  هایهای  چون در قوانين فوق الذکر و نيز در موافقتچون در قوانين فوق الذکر و نيز در موافقت. کل ژاندارمری ایران استخدام کندکل ژاندارمری ایران استخدام کند

تمدید مدت خدمت آنـان طبـق معمـول و تمدید مدت خدمت آنـان طبـق معمـول و   ها، وضع کارمندان آنها کامال  روشن نبوده، اخيرا  که موضوعها، وضع کارمندان آنها کامالً روشن نبوده، اخيراً که موضوع  هيئتهيئت

هایی بـين هایی بـين   هيئت وزیران موافقت شد که یادداشتهيئت وزیران موافقت شد که یادداشت ۱۳/۷/۱۳٤۲مورخ مورخ  ٤/۲٥٦۲به موجب تصویبنامه شماره به موجب تصویبنامه شماره 

وزارت امورخارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای دولت ایاالت متحده آمریکا درتهران مبادلـه شـود و اجـرای وزارت امورخارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای دولت ایاالت متحده آمریکا درتهران مبادلـه شـود و اجـرای 

و و  ۱۳٤۰فـروردین فـروردین  ۲۹وین درباره روابط سياسی، منعقده در وین درباره روابط سياسی، منعقده در مفاد آن موکول به زمانی شود که ابتدا قرارداد مفاد آن موکول به زمانی شود که ابتدا قرارداد 

عليهــذا مــتن یادداشــت وزارت عليهــذا مــتن یادداشــت وزارت . های مــورد بحــث از تصــویب قــوه مقننــه بگــذردهای مــورد بحــث از تصــویب قــوه مقننــه بگــذرد  متعاقــب آن مفــاد یادداشــتمتعاقــب آن مفــاد یادداشــت

امورخارجه و ترجمه خارجی یادداشت سفارت کبرای ایاالت متحده آمریکـا را درایـن زمينـه تقـدیم و تقاضـا امورخارجه و ترجمه خارجی یادداشت سفارت کبرای ایاالت متحده آمریکـا را درایـن زمينـه تقـدیم و تقاضـا 

مجلس سنا درجلسه خـود مجلس سنا درجلسه خـود  .د وین، ماده واحده زیر را مطرح و مورد تائيد قرار دهندد وین، ماده واحده زیر را مطرح و مورد تائيد قرار دهنددارد بعد از تصویب قراردادارد بعد از تصویب قراردا

 ۲۹۹وزارت امورخارجـه شاهنشـاهی و یادداشـت شـماره وزارت امورخارجـه شاهنشـاهی و یادداشـت شـماره  ۲٦/۸/۱۳٤۲مورخ مورخ  ۸۲۹٦متن یادداشت شماره متن یادداشت شماره 

سفارت کبری ایاالت متحه آمریکا درتهران را تصویب و به دولت اجازه اجـرای مفـاد سفارت کبری ایاالت متحه آمریکا درتهران را تصویب و به دولت اجازه اجـرای مفـاد  ۱۹٦۳دسامبر دسامبر  ۱۸ مورخمورخ

این نامه به امضای نخست وزیر، اسدهللا علـم؛ وزیرامورخارجـه عبـاس این نامه به امضای نخست وزیر، اسدهللا علـم؛ وزیرامورخارجـه عبـاس " .ات ناشی از آن را می دهدات ناشی از آن را می دهدوتعهدوتعهد

 )٥٤( .آرام؛ کفيل وزارت جنگ، سپهبد اسدهللا صنيعی رسيده بودآرام؛ کفيل وزارت جنگ، سپهبد اسدهللا صنيعی رسيده بود

 ::متن اليحه از اين قرار بودمتن اليحه از اين قرار بود
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 د وينهاي قراردا ها و معافيت اليحه اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت"

دولت و ضمائم آن كه در تاريخ  ۲٥/۱۱/۱۳٤۲-۳۱٥۷-۲۲۹۱-۱۸با توجه با اليحه شماره : ماده واحده
هاي  شود كه رييس و اعضاي هيئت به مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده مي ٤۳/۲۱/۱۱

ام دولت هاي مربوطه در استخد مستشاري نظامي اياالت متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه
هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند و  ها و معافيت باشند از مصونيت شاهنشاهي مي

به امضا  ۱۳٤۰مطابق بيست و نهم فروردين ماه ۱۹٦۱ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل
   )٥٥(".برخوردار نمايد -باشد است، مي رسيده

لس سنا، علم از پست نخست وزیری بر کنار شد و طرح الیحه در سنا به اما قبل از طرح موضوع درمج

 ۲۰۰شاه سفری به آمریکا نمود و به منظور دریافت  ۱۳٤۳در تير ماه . علت تغييرات دولت به تعویق افتاد

پس از بازگشت . ميليون دالر کمک نظامی، قول مساعد برای تصویب و اعطای مصونيت به آمریکا داد

صبح شنبه، سوم مردادماه  ۷از ساعت سنا،  حسنعلی منصور جلسه فوق العاده واست با درخ شاه،

ناگهان نخست وزیر تقاضا کرد ماده واحده مربوط به تصویب در دقایق پایانی جلسه،  .تشکيل شد ۱۳٤۳

ان درهمالیحه سرانجام  .دو فقره یادداشت بين وزارت امورخارجه و سفارت آمریکا درتهران فورا  مطرح شود

به مجلس  ۱۳٤۳مهر   ۲۱سپس نخست وزیر، الیحه را  در .  شب به تصویب رسيد ۱۲جلسه در ساعت 

 .شورای ملی برده و به تصویب نمایندگان مجلس رساند

ها چيـزی ها چيـزی   ایـن مصـونيتایـن مصـونيت": احمد ميرفندرسکی معاون وزارت امورخارجه در دفاع از این الیحه اظهـار داشـتاحمد ميرفندرسکی معاون وزارت امورخارجه در دفاع از این الیحه اظهـار داشـت

، دولـت یونـان هـم دادهدولـت یونـان هـم داده، دولت ترکيه هـم دادهدولت ترکيه هـم داده. انداند  های دیگر هم دادههای دیگر هم داده  لتلتنيست که ما تنها داده باشيم، دونيست که ما تنها داده باشيم، دو

معاهـده معاهـده "بيشـتر در بـاره الع و مرور طبرای ا )٥٦("  است که ما با دولت آمریکا داریماست که ما با دولت آمریکا داریم  این کار الزمه همکاریاین کار الزمه همکاری

ـــــــــط کنســـــــــولی ـــــــــاره رواب ـــــــــن درب ـــــــــط کنســـــــــولیوی ـــــــــاره رواب ـــــــــن درب ـــــــــد "وی ـــــــــه کني ـــــــــر مراجع ـــــــــای زی ـــــــــه تارنم : ب

http://mfatr.com/resource.php?kind=resource&sid 

رسيد، بالفاصـله واکـنش نشـان داده و آنـرا وطـن فروشـی شـاه  خمينیوقتی خبر تصویب الیحه فوق به 

امام خمينی سخت آشـفته و  منقلـب گردیـد،  خـواب و اسـتراحت از "آقای حميد روحانی مينویسد .ناميد

بـدنبال آن  )٥٦(" رخت بر بست، خشم و خروشی طوفانبار سراپای وجود ایشان را در بر گرفـتکنار ایشان 

سـخنرانی  ۱۳۴۳آبـان  ۴دو هفته بعد از تصویب طرح کاپيتوالیسون، در مخالفـت بـا آن در  خمينیآیت هللا 

رانی را درج سـخنفرازهـای از آن در زیـر . کاپيتوالیسون را خيانت بملت دانست تند و خشم آلودی کرده و 

 :می کنم

 انال و انااليه راجعون"

http://mfatr.com/resource.php?kind=resource&sid�
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 این چند روزی كه مسائل اخير . قلب من در فشار است من تاثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار كنم 
می  با تاثرات قلبی روز شماری. ناراحت هستم، قلبم در فشار است  ایران را شنيده ام خوابم كم شده
   .كنم كه چه وقت مرگ پيش بياید

قانونی در مجلس  .عظمت ارتش ایران را پایكوب كردند ، عظمت ایران از بين رفت ،عزت ما پایكوب شد
كه تمام ! ما را ملحق كردند به پيمان وین و ثانيا الحاق كردند به پيمان وین" بردند؛ در آن قانون اوال

كارمندان اداری شان، با خدمه مستشاران نظامی آمریكا با خانواده هایشان، با كارمندهای فنی شان، با 
اگر یك . شان، با هر كس كه بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی كه در ایران بكنند مصون هستند

خادم امریكایی، اگر یك آشپز امریكایی مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زیر پا منكوب كند، 
باید ! باز پرسی كنند! دگاه های ایران حق ندارند محاكمه كننددا! پليس ایران حق ندارد جلوی او را بگيرد

دولت سابق این تصویب را كرده بود و به كسی ! آنجا در امریكا ارباب ها تكليف را معين كنند! برود امریكا
دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پيش از این برد به مجلس و در چند وقت پيش از این به . نگفت
 .ام كردند و باز نفسشان در نيامدردند و با یك قيام و قعود مطلب را تمسنا ب

 
مخالفت هائی . در این چند روز این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هائی كردند

صحبت هائی كردند لكن مطلب را گذراندند، با كمال  ، شد، بعضی از وكال هم مخالفت هائی كردند
ملت ایران را از سگ های امریكا . از این امر ننگين طرفداری كرددند، دولت با كمال وقاحت وقاحت گذران

اگر شاه ایران  . در بگيرد باز خواست از او می كنناگر چنانچه كسی سگ امریكائی را زی. پست تر كردند
ه ایران را زیر امریكائی شایك سگ امریكائی را زیر بگيرد باز خواست می كنند و اگر چنانچه یك آشپز 

 .مرجع ایران را زیر بگيرد،بزرگتر مقام را زیر بگيرد هيچ كس حق تعرض ندارد ، بگيرد
بعد ) البد اینجور است(چرا؟ برای اینكه می خواستند وام بگيرند از امریكا، امریكا گفت این كار باید بشود 

دولت آمریکا تصویب كرد كه در ظرف ميليون دالری تقاضا كردند،  ۲۰۰ميليونی،  ۲۰۰از سه چهار روز وام 
 .ميليون بگيرند ۳۰۰سال،  ۱۰پنج سال مبلغ مزبور را به دولت ایران بدهند و در عرض 
تومان در عرض پنج سال وام بدهند به دولت  ۸می فهميد یعنی چه؟ دویست ميليون دالر، هر دالری 

ميليون دالر از ایران  ۳۰۰كردند سال سيصد ميليون، آنطور كه حساب  ۱۰ایران برای نظام و در عرض 
ميليون تومان از ایران در ازای این وام نفع بگيرند؛ معذلك، ایران  ۸۰۰ميليون دالر، یعنی  ۱۰۰بگيرند یعنی 

خودش را فروخت برای این دالرها، ایران استقالل ما را فروخت، ما را جزء دول مستعمره حساب كرد، 
ميليون  ۳۰۰ميليون كه  ۲۰۰ها در دنيا معرفی كرد، در ازای وام ملت مسل م ایران را پست تر از وحشی 

روحانيون با این مطالب چه بكنند به كجا پناه ببرند عرض  ، ما با این مصيبت چه بكنيم. دالر پس بدهند
 .خودشان را به چه مملكتی برسانند

 
است، این ملت ایران سایر ممالك خيال می كنند كه ملت ایران  :ون مخالف رای ملت استكاپيتوالسي

است كه اینقدر خودش را پست كرده است، نمی دانند این دولت ایران است، این مجلس ایران است، 
این مجلس است كه هيچ ارتباطی به ملت ندارد، این مجلس، سرنيزه است و این مجلس چه ارتباطی 

مراجع، بسياریشان تحریم كردند به ملت ایران دارد، ملت ایران به اینها رای ندادند، علمای طراز اول، 
نفوذ  .نها را آورد در این كرسی نشاندانتخابات را، ملت تبعيت كرد از اینها رای نداد؛ لكن زور سرنيزه ای

 :حال دشمنان ملت است نه خود ملتروحانی مضر به 
ین در یكی از كتاب های تاریخی كه امسال به طبع رسيده است و به بچه های ما تعليم می شود، ا

است كه بعد از اینكه یك مسائل دروغی را نوشته است، آخرش نوشته است كه معلوم شد كه قطع 
رفاه حال ملت به این است كه  !در رفاه حال این ملت مفيد است نفوذ روحانيت، قطع نفوذ روحانيون

اسير انگليس  د نمی گذارد این ملتاگر نفوذ روحانيون باش . همين طور است! روحانيون را از بين ببرند
سرائيل قبضه كند اگر نفوذ روحانيون باشد نمی گذارد كه ا. اسير امریكا، یك وقت باشد ، یك وقت باشد
اگر نفوذ روحانيون . نمی گذارد كه كاالهای اسرائيل در ایران بدون گمرك فروخته بشود ، اقتصاد ایران را

 .بگذارندرا به گردن ملت كه اینها سرخود یك همچنين قرضه بزرگی  ، باشد نمی گذارد
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اگر نفوذ .  جی كه در بيت المال هست، بشودنمی گذارد این هرج و مرد، اگر نفوذ روحانيون باش 
نمی گذارد كه هر دولتی هر كاری می خواهد انجام بدهد ولو صد در صد برضد ملت  ، روحانيون باشد

اگر نفوذ روحانيون . ورت مبتذل در آیدنمی گذارد كه مجلس به این ص ، اگر نفوذ روحانيون باشد. اشدب
اگر نفوذ روحانيون . نمی گذارد كه مجلس با سرنيزه درست بشود تا این فضاحت از آن پيدا بشود ، باشد
اگر . نمی گذارد كه دختر و پسر با هم در آغوش هم كشتی بگيرند چنانكه در شيراز شده است ، باشد

اگر . های معصوم مردم زیر دست جوان ها در مدارس باشندنمی گذارد كه دختر ، نفوذ روحانيون باشد
زن ببرند و نمی گذارد كه زن ها را در مدرسه مردها ببرند، مردها را در مدرسه  ، نفوذ روحانيون باشد

توی دهن این دولت می زنند، توی دهن این مجلس می  ، اگر نفوذ روحانيون باشد. فساد راه بيندازند
تحميل نمی تواند بشود یك عده از وكال  ، اگر نفوذ روحانيون باشد. بيرون می كنند زنند، وكال را از مجلس

نمی گذارد یك دست نشانده  ، اگر نفوذ روحانيون باشد. بر سرنوشت یك مملكتی كه حكومت كنند
نفوذ ایرانی، نفوذ روحانی مضر به حال ملت . امریكائی این غلطها را بكند، بيرونش می كنند از ایران

  . خائن هاست نه مضر به حال ملت نخير مضر به حال شماست، مضر به حال شما ؟ تاس
 

من اعالم خطر ! من اعالم خطر می كنم ای سياسيون ایران! آقا من اعالم خطر می كنم، ای ارتش ایران
من اعالم خطر می ! ای مراجع اسالم! من اعالم خطر می كنم، ای علمای ایران! می كنم، ای بازرگانان

من اعالم  ای آقایان ای نجف ای قم ای مشهد ای تهران ای شيراز كنم، ای فضال ای طالب  ای مراجع
در مجلس گفتند . خطردار است، معلوم می شود زیر پرده چيزهایی است و ما نمی دانيم .خطر می كنم

نمی . چه خواهند كرد از این بدتر ، می شود برای ما خواب ها دیده اندمعلوم  . داال برونگذارید پرده ها ب
این قرضه . چه خيالی دارند اینها . دانم از اسارت بدتر چه از ذلت بدتر چه؟ چه می خواهند با ما بكنند

ميليون تومان نفع پول به  ۸۰۰ميليون دالر،  ۱۰۰دالر چه به سر این ملت می آورد این ملت فقير ده سال 
 !همچو كاری ا را بفروشيد برای یكدر عين حال م! آمریكا بدهد

چه می . پس ما را بردارید بریزید بيرون از این مملكت ، ت ما اشغال آمریكائيست پس بگوئيداگر مملك
این مجلس غير قانونی  ؟ این مجلس چه كرد با ما ؟این دولت چه می گوید به ما ؟ خواهند با ما بكنند

ریم شده است، این مجلسی كه این مجلس محرم، این مجلسی كه به فتوای و به حكم مراجع تقليد تح
آقا كو این . یك وكيلش از ملت نيست، این مجلسی كه به ادعا می گوید ما از انقالب سفيد آمده ایم

آقا من مطلعم، خدا می داند كه من رنج می برم، من مطلعم از این . پدر مردم را در آوردند ؟انقالب سفيد
ی خوردن ، از این قم بدبخت، من مطلعم از گرسنگدهات، من مطلعم از این شهرستان های دور افتاده

  مردم، از وضع زراعت مردم
 

ای سران اسالم به داد اسالم برسيد، ای علمای نجف به داد اسالم برسيد، ای علمای قم به داد 
ای ! ای روئسای جمهور ملل اسالمی! ای سران ملل اسالم! ای ملل اسالم. اسالم برسيد، رفت اسالم

ما زیر چكمه امریكا برویم  . به داد همه ما برسيد ، ای شاه به داد خودت برس! سالمیا سالطين ملل
امریكا از انگليس بدتر، انگليس از آمریكا بدتر، شوروی از هر ! چون دالر نداریم! چون ملت ضعيفی هستيم

 . بدتر، همه از هم پليدتر دو بدتر، همه از هم
بداند این معنا را كه   رئيس جمهور امریكا بداند. ت، با امریكاستاما امروز سر و كار ما با این خبيث هاس

منفورترین افراد دنياست پيش ملت ما، امروز منفورترین افراد بشر است پيش ملت ما، یك همچنين 
دولت . امروز قرآن با او خصم است، ملت ایران با او خصم است .ظلمی به دولت اسالمی كرده است

 .خراب كردند او را در ایران ، ضایع كردند او را در ایران . را امریكا بداند این مطلب
 

برای مستشارها مصونيت می گيرید بيچاره وكال داد زدند آقا از این دوست های ما بخواهيد به ما این قدر 
 از پيمان وین ؟ تحميل نكنند، ما را نفروشيد، ما را به صورت مستعمره در نياورید، كی گوش داد به اینها

من كه نمی  ؟ من نمی دانم آن ماده چه است . ذكر نشده است ۳۲ماده ، ك ماده را اصال ذكر نكرده اندی
طرح را قبول   .رئيس مجلس هم نمی داند، وكال هم نمی دانند، نمی دانند كه قبول كردند طرح را ، دانم

 .ال نمی دانيم چيستطرح را امضا كردند، تصویب كردند اما عده ای اقرار كردند كه ما اص ، كردند
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اسرائيل هم از  . تمام گرفتاری ما از این اسرائيل است ، آقا تمام گرفتاری ما از این آمریكاست

امریكاست، این وكال هم از امریكا هستند، این وزرا هم از امریكا هستند، همه تعيين آنهاست، اگر 
 می ایستند در مقابل، داد بزنند؟نيستند چرا ن

 
ته است مطالب، این قدر مفاسد در این مملكت زیاد است كه من با این حالم، با این سينه این قدر انباش

ام، با این وضعم نمی توانم عرضه بكنم، نمی توانم مطالب را به آن مقداری كه می دانم به عرض شما 
ند ملت را آگاه برسانم؛ لكن شما موظفيد به رفقایتان بگوئيد، آقایان موظفند ملت را آگاه كنند، علما موظف

كنند، ملت موظف است كه در این امر صدا در بياورد، با آرامش عرض برساند، به مجلس اعتراض كند، به 
 روختيد مگر ما، بنده شما هستيم؟دولت اعتراض كند كه چرا یك همچنين كاری كردید چرا ما را ف

 
خود به خود از وكالت بيرون می  شما كه وكيل ما نيستيد، وكيل هم بودید، اگر خيانت كردید به مملكت

خدایا دولت به مملكت ما  ، خدایا اینها خيانت كردند به مملكت ما . این خيانت به مملكت است . روید
وكالی مجلسين خيانت كردند، آنهایی كه موافقت  .خيانت كرد، به قرآن خيانت كرد خيانت كرد، به اسالم

ردند، این پيرمردها، وكالی مجلس شورا آنهائی كه رای كردند با این امر، وكالی مجلس سنا خيانت ك
دادند خيانت كردند به این مملكت، آنها وكيل نيستند، دنيا بداند اینها وكيل ایران نيستند اگر هم بودند من 

  .ته اند، تمامش غلط استاال نوشعزلشان كردم، از وكالت معزولند، تمام تصویب نامه هائی كه تا ح
 

خدایا  ! خداوندا دیانت مقدسه اسالم را عظمت به آن عنایت فرما !سلمين را اصالح كنخداوندا امور م
خيانت می كنند به قرآن، آنها  خيانت می كنند به اسالم ه خيانت می كنند به این آب و ملكاشخاصی ك
  .را نابود كن

 )٥۷(" والسالم عليكم و رحمه هللا و بركاته
 

 :ای صادر کرد بيانيه ۱۳۴۳ن آبا ۴ همچنين، خمينی در همين روز

داند بدون اطالع ملت و به طور  داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می آقا ملت ایران می...  " 
داند مجلس، به پيشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد،  قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ منی

ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سياه کشيد اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن 
های چندین ساله سران قوم؟  ها؟ قلم سرخ کشيد بر تمام الف و گزاف بر جميع مفاخر اسالمی و ملی

منصبان و  تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب ترین ممالک دنيا پست افتاده ایران را از عقب
ترین تصویبنامه دولت سابق، با پيشنهاد  ی ایران را پایمال کرد؟ به ننگينها داران نمود؟ حيثيت دادگاه درجه

های  امروز که دولت... های سری، رأی مثبت داد؟ بدون اطالع ملت، با چند ساعت صحبت  دولت حاضر،
کنند و  مستعمره یکی پس از دیگری با شهات و شجاعت، خود را از تحت فشار استعمار خارج می

ساله، با الف  ۲٥۰۰کنند، مجلس مترقی ایران با ادعای سابقه تمدن  را پاره میزنجيرهای اسارت 
حيثيت رأی  های بی ترین تصویبنامه غلط دولت ترین و موهن به ننگين  ردیف بودن با ممالک مترقيه، هم
زی کند؛ و با سرافرا ترین ملل به عالم معرفی می افتاده ترین و عقب دهد و ملت شریف ایران را پست می

داند که  آیا ملت ایران می... دهد کند و مجلس رأی می تر، دولت از تصویبنامه غلط دفاع می هرچه تمام
یاد » سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم«افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجيد، 

رای اسالم عزیز؛ خطر خطر برای قرآن مجيد؛ ب: ام اند؟ این همان خطری است که کرارا تذکر داده کرده
کنم که این رأی ننگين مجلسين  اکنون من اعالم می ..... برای مملکت اسالم؛ خطر برای استقالل کشور

مخالف اسالم وق رآن است، و قانونيت ندارد؛ مخالف رأی ملت مسلمان است وکالی مجلسين وکيل 
دنيا ... ..م و قرآن هيچ ارزشی نداردرأی آنها در برابر ملت و اسال .ملت نيستند؛ وکالی سرنيزه هستند

ملل اسالم از . ای که ملت ایران و ملل مسلمين دارند، از اجانب است؛ از امریکاست بداند که هر گرفتاری
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بدبختی دولت اسالمی از دخالت اجانب در مقدورات  ...اجانب عموما و از امریکا خصوصا متنفر است
آن کریم، برای ملت و مليت مجال تفکر در امور دیگر باقی بااحساس خطر برای اسالم و قر....آنهاست

امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائيل است و بازار ایران از دست ایرانی و مسلم خارج ... نمانده
شده است و غبار ورشکستگی و فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصالحات آقایان، بازار 

 )٥۸(" ...و اسرائيل درست کرده است؛ و کسی نيست که به داد ملت فقير برسدسياه برای امریکا 

غيرمشروعه یعنی مصونيت  تصویبات:"نوشت جدا گانه ای اعالميهنيز در هللا مرعشی نجفی  آیتادامه در 

دولت ایران به وسيله مطبوعات و دستگاه تبليغات،  ....ن امریکایی بسيار مایه تأسف استمستشارا

  )٥۹(". نماید کند و حال آنکه عمال  برخالف آن رفتار می ممالک راقيه دنيا معرفی می ردیف با ا هممملکت ر

این قانون به استقالل مملکت ما ": در سخنانی گفتبه آنها پيوست و  هللا سيدکاظم شریعتمداری نيز آیت

مصونيت  ز نظر سياسیزیادی وارد ساخت و مطابق آن بعد از این چندین هزار مستشار بيگانه ا لطمه

ایران قابل تعقيب  ای از محاکم در هيچ محکمه ی در حال مأموریت خود انجام دهنددارند و هر عمل

و به آبرو و استقالل مسلمانان لطمه بزرگی  ، است این قانون برخالف موازین و قوانين اسالمی....نيست

   )٦۰(."  سازد وارد می

 ،وزیر حسنعلی منصور، نخستبه پاسخگوئی بر آمد و حکومت ينی، بدنبال حرکات علما و سخرانيهای خم

از قرن هيجدهم به حال به عناوین مختلف  مصونيت سياسی": گفت در سخنانی رفته مجلس سنا به 

کارشناسان نظامی امریکا که در خدمت ارتش ایران  در حقيقت عده معدودی از. معمول بوده است

وابسته به سفارت امریکا معرفی شوند و همين مصونيت را همه  ادتوانستند به عنوان افر هستند، می

کرد و آیا  دولت ایران بود که یک کارمند سفارت امریکا در ارتش او خدمت می داشته باشند ولی آیا شأن

پوشی  چشم توانستيم که از داشتن کارشناسانی که برای امور نظامی مملکت ضرورت دارند، می ما

نيازمندیها امتيازاتی نسبت به  ران و ملت ایران تنها دولت و ملتی بود که نسبت به اینکنيم؟ و آیا دولت ای

اشعار نمود که به نظر سفارت کبرای امریکا،  ٤۲آذر  ۲۷امریکا در  سفارت ... ؟داد دوستان خودش می

 یاشامل کليه کارمندان نظامی » هيئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحده در ایران اعضای«عبارت 

درمجلس سنا،  مستخدمين غيرنظامی وزارت دفاع و خانواده آنها خواهد بود ولی با توافق نماینده دولت

کارمندان غيرفنی  این امتياز فقط به رئيس و اعضای هيئت مستشاری داده شد و شامل خانواده و

که مصونيت کامل قانون حتی از اغلب کشورهایی  این  بدین ترتيب ..... هيئتهای مستشاری نخواهد بود

المللی است و شامل مصونيت  در چهارچوب یک معاهده بين تر و اند بسيار کمتر، ساده سياسی داده

اگر این مسائل از حدود عادی خارج نشده  ...انجام وظيفه آنها هم نيست مدنی و مصونيت خارج از حين

کوتاه و اغراض شخصی و نظریات است احتماال  افکار  دانستم ولی چون ممکن بود، ذکر آن را جایز نمی

نظریات خارج به وسيله ستونهای پنجم که شاید غيرمرئی باشند و  خصوصی و حتی اعمال نفوذ و اعمال

اند، در مملکت شيوع پيدا کند و افکار سالم مردم واقعی ایران  متأسفانه شناخته شده بعضی از آنها هم
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جز اغراض  ای ناتوان و کسانی که افکار منحط عده خارج از عده کوچک سياست با فان و یا خارج از را

تأثيری داشته  شخصی و جز نظریات خصوصی و جز مسائل فردی چيزی را در نظر ندارند، ممکن بود

نمایندگان بدانند که چه دولت  باشند، امروز بنده ضروری دانستم که این مطالب در اینجا بيان شود و

و عمومی و منافع حقه مملکت را ندیده  ای از مسائل اساسی تواند ذره سابق و چه دولت فعلی نمی

 )٦۱(" بگيرد

قرار می شود تا خمينی را  ٤۳آبان  ۱۲، سرانجام در مدارای زیاد و بدنبال آرام کردن جامعهدولت پس از 

ه آبان ب ۱۳بدنبال آن، ساواک و نيروهای انتظامی در ساعات بامدادی  .کنندتبعيد دوباره دستگير و اینبار 

با هواپيمای نظامی او را از همانجا  سپس .بردندتهران به منزل خمينی در قم رفته و او را دستگير و 

هللا  هللا سيدروح بامداد امروز آیت ۱٥/٥ساعت "آبان نوشت  ۱۳روزنامه اطالعات . ردندکترکيه راهی 

شد و به وسيله  خمينی وسيله مأموران شهربانی به کمک مأموران اعزامی سازمان امنيت دستگير

نيز در اطالعيه ای ) ساواک(سازمان اطالعات و امنيت کشور   )٦۲(." سرهنگ طاهری به تهران انتقال یافت

در  طبق اطالع موثق و شواهد و دالیل کافی، چون رویه آقای خمينی و تحریکات مشاراليه "خبر داد 

آبان ماه  ۱۳داده شده، لذا در تاریخ  برعليه منافع ملت و امنيت و استقالل تماميت ارضی کشور تشخيص

 )٦۳(" . از ایران تبعيد گردید ۱۳٤۳

 

بدنبال دستگيری و تبعيد خمينی موجی از اعتراضات و تظاهرات قم و شهرهای بزرگ ایران را فرا گفت و 

ر روز و بگير وببندها ه درگيریها. دولت نيز با تمام قوا به مقابله با شورش و تحریک ومقاومت پرخاسته بود

نخست  آن بگير و ببندها ناگاه مياندر . ه و انبوه بسياری دستگير و راهی زندان شده بودندادامه داشت

: روزنامه اطالعات اول بهمن گزارش داد که.  می شود وزیر منصور بدست نيروهای حامی خمينی ترور

ربوط به نفت راهی وزیر که برای تقدیم لوایح م صبح امروز، حسنعلی منصور، نخست ۳۰/۱۰ساعت "

که جوانی  ،ضارب.  دمجلس شورای ملی شده بود، هدف گلوله قرار گرفت و به سختی زخمی ش

بهمن  ۷بعد از چند روز در تاریخ  ) ٦٤(. " بالفاصله دستگير شد ، هجده ساله به نام محمد بخارایی است

 .ری هویدا خبر دادو از نخست وزی کردهاعالم را دولت با اطالعيه ای خبر مرگ منصور  ۱۳٤۳

 

 ایران از طرف دیگر. آیت هللا خمينی نزدیک یکسال در ترکيه نگهداری شد و سپس به عراق و نجف رفت

کنترل و خفقان و گشت ساواک و سانسور و زندان . آبستن حوادث سنگين و تعيين کننده ای شده بود

فته بود که خارج از این بررسی و راهی دیگر در برابر جنبش گشود و مبارزات پس از آن شکل نوینی یا

 .پژوهش است
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 بندی جمع
 

که با مرگ آیت هللا بروجردی در صدر حوزه  و روحانيت قرار گرفته بود، خـود را که با مرگ آیت هللا بروجردی در صدر حوزه  و روحانيت قرار گرفته بود، خـود را   ،،خمينیخمينیآیت هللا آیت هللا بدین سان بدین سان 

رو رو و و   او با وارد کـردن روحانيـت در امـور سياسـیاو با وارد کـردن روحانيـت در امـور سياسـی. . با شاه و اصالحات او کردبا شاه و اصالحات او کرد  سياسیسياسی  -مذهبیمذهبی  درگير کارزاردرگير کارزار

رشـد جنـبش ضـد رشـد جنـبش ضـد کـه همگـام بـا کـه همگـام بـا اسالم بـا دربـار پهلـوی قشـری از جامعـه را بحرکـت در آورد اسالم بـا دربـار پهلـوی قشـری از جامعـه را بحرکـت در آورد در رو کردن در رو کردن 

بجـای مبـارزه بـا دیکتـاتوری و بجـای مبـارزه بـا دیکتـاتوری و   خمينـیخمينـی. . خرداد به یـک چـرخش تـاریخی راه بـردخرداد به یـک چـرخش تـاریخی راه بـرد  ۱٥۱٥سرانجام در سرانجام در   دیکتاتوریدیکتاتوری

ی ی او آشـکارا برابـراو آشـکارا برابـر((  بـودبـوداسالم و شرعيات آن اسالم و شرعيات آن فقه فقه   خواستار اجرایخواستار اجرای  و آزادیهای اجتماعیو آزادیهای اجتماعیحقوق مدنی مردم حقوق مدنی مردم 

و حـق و حـق   مـالکی نشـان نـدادهمـالکی نشـان نـدادهاجتماعی زن ومرد را ضد اسالمی خوانده و هرگز سازشی با لغو نظام بزرگ اجتماعی زن ومرد را ضد اسالمی خوانده و هرگز سازشی با لغو نظام بزرگ 

در آن برهـه از تـاریخ مـا، بخـاطر در آن برهـه از تـاریخ مـا، بخـاطر   و یا نهضت خمينی و یا نهضت خمينی   حرکتحرکت. . ))برسميت نشناختبرسميت نشناخت  نيزنيز  آزادی مذاهب دیگر راآزادی مذاهب دیگر را

و خود را تا رهبری آن و خود را تا رهبری آن توانست در بدنه جنبش و مقاومت ملی جا باز کرده توانست در بدنه جنبش و مقاومت ملی جا باز کرده بی اعتمادی مردم به کل  رژیم، بی اعتمادی مردم به کل  رژیم، 

هـر حرکـت ضـد شـاهی مبـارزه و مقاومـت هـر حرکـت ضـد شـاهی مبـارزه و مقاومـت   ،،در جو و آتمسفر حاکم بر جنبش ملی در آن زماندر جو و آتمسفر حاکم بر جنبش ملی در آن زمان. . باال بکشدباال بکشد

از یـک طـرف اسـالم و مسـلمانان در صـدر از یـک طـرف اسـالم و مسـلمانان در صـدر   ..بحساب می آمد و مرزها و اندیشه ها مشخص و جـدا نبودنـدبحساب می آمد و مرزها و اندیشه ها مشخص و جـدا نبودنـد

زرگ علمـا را در جنـبش مقاومـت زرگ علمـا را در جنـبش مقاومـت خيانتهـای بـخيانتهـای بـو از سـوئی دیگـر و از سـوئی دیگـر   ههبودبود، از مشروطه بدین سو، ، از مشروطه بدین سو، مبارزات ملیمبارزات ملی

خمينی بـا کشـاندن روحانيـت بميـدان مبـارزه توانسـت خمينی بـا کشـاندن روحانيـت بميـدان مبـارزه توانسـت از این رو از این رو   ..نرفته بودنرفته بودمرداد از یاد مرداد از یاد   ۲۸۲۸ملی و کودتای ملی و کودتای 

پخـش شـد پخـش شـد   ٤۲٤۲بـه اعالميـه ای از نهضـت آزادی کـه در سـال بـه اعالميـه ای از نهضـت آزادی کـه در سـال . . چهره تازه ای برای حوزه و روحانيت رو کنـدچهره تازه ای برای حوزه و روحانيت رو کنـد

اسالمي كـه پيـامبر بـزرگ در راهـش رنجهـا و اسالمي كـه پيـامبر بـزرگ در راهـش رنجهـا و . ". "می زندمی زنداز اسالم راستين حرف از اسالم راستين حرف اعالميه اعالميه در آن در آن   ،،توجه کنيدتوجه کنيد

   ..اسـالمي كـه خـون پـاك شـهداي بـدر و احـد و هـزاران آزاد مـردان بـه پـايش ريخـتاسـالمي كـه خـون پـاك شـهداي بـدر و احـد و هـزاران آزاد مـردان بـه پـايش ريخـت   ..مصائب فراوان ديدمصائب فراوان ديد

اسالمي كه فرق مبارك علي بن ابيطالب عليـه السـالم بخـاطرش شـكافته شـد و خـون مقـدس حسـين اسالمي كه فرق مبارك علي بن ابيطالب عليـه السـالم بخـاطرش شـكافته شـد و خـون مقـدس حسـين 

بخـون بخـون ........    ....ازيچه ديكتاتور سفاك و خيانت پيشه شـده اسـتازيچه ديكتاتور سفاك و خيانت پيشه شـده اسـتاكنون باكنون ب.  .  عليه السالم نهالش را آبياري كردعليه السالم نهالش را آبياري كرد

ناحق ريخته شهدا اسالم سوگند كه تا محو كامل حكومت فساد و ديكتاتوري از پاي ننشسته و تا آخـرين ناحق ريخته شهدا اسالم سوگند كه تا محو كامل حكومت فساد و ديكتاتوري از پاي ننشسته و تا آخـرين 

در آن بيانيـه مـبهم  )٦٥(" ۴۲سال سال   -نهضت آزادي ايران نهضت آزادي ايران . . نفس در راه هدفهاي مقدس اسالم پايمردي كنيمنفس در راه هدفهاي مقدس اسالم پايمردي كنيم

علی و حسين قرار داده می شوند و نهضت سقوط حکومت فسـاد را در راسـتای  همه مسلمانان در صف

 . اسالم می خواهد

 

خاص خویش آمده بود تا آبروئی برای روحانيت خریده و اسالم سنتی را حفظ  هوشیآقای خمينی با تيز  

و با  کرداه رابر شدر ب ر اسالم سنتیپاو خود را س .، نه آنکه نهضت آزادی از آن داد سخن می دادکند

خرداد در سایه قرار گرفت و  ۱٥بيراهه کشاندن مقاومت ضد دیکتاتوری سرانجام با شکستی در قيام 

او نه غم مردم داشت و نه فقر . بيش از یک دهه در نجف در گير درس و مشق فقه و امورات مذهبی شد

مبارزه او . ی چندان نگران بوداجتماع-و نه از نبود آزادی سياسی و بدبختی و فالکت توده ها رنجش ميداد

ما می گویيم اگر آن " . را در سر داشتدر شکل نهائی اش حاکميت فقها در امور قضائی و قانونی 



 ٦۹  کالبد شناسی خمينی

 

تشکيل شود و درمجلس ... حکومت حق خدایی ، عادالنه بخواهد تشکيل شود ، باید مجلس از فقها 

  ) ٦٦( ". لت قوه اجرای آن باشدقوانين آسمانی طرح شود و درکيفيت عملی شدن آن بحث شود ودو

 

ش از پيش در فرار از سرنوشت خویش بي نيز شاهآیت هللا خمينی با آن ایده از ایران بيرون شد و رژیم 

اما جنبش و مقاومت مردم ادامه یافته و پس از چندی وارد فازی تازه گردید تا . گردید تسليم آمریکا و غرب

با هدیه و ایثار جان و مال و خون فراوان سرانجام شاه را نيز از ایران پس از نبردی دراز مدت و نابرابر و 

 .بيرون کرد
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ش عيد( برگشت و رفت بين خمينی :سه بخ  )بازگشت تا تب

. . د گردیـدد گردیـدآیت هللا خمينی با چهره ای مبارز و در مقام مرجع تقليد شيعه و رهبر روحانيت مبارز از ایران تبعيآیت هللا خمينی با چهره ای مبارز و در مقام مرجع تقليد شيعه و رهبر روحانيت مبارز از ایران تبعي

بهمـراه مصـطفی خمينـی بهمـراه مصـطفی خمينـی   ۱۳٤۳۱۳٤۳وی بيش از یـازده مـاه در ترکيـه نگهـداری شـد و سـرانجام در مهـر مـاه وی بيش از یـازده مـاه در ترکيـه نگهـداری شـد و سـرانجام در مهـر مـاه 

سال در نجف زندگی کرد تا اینکه بدنبال اوج گيری سال در نجف زندگی کرد تا اینکه بدنبال اوج گيری   ۱٤۱٤از آن پس نزدیک به از آن پس نزدیک به . . به عراق برده شدبه عراق برده شد) ) فرزندشانفرزندشان((

به فراسنه رفت و از آنجا در به فراسنه رفت و از آنجا در   ۱۱۳٥۷۳٥۷مهر ماه مهر ماه در در ) ) اینبار سرنگونی کل رژیم هدف بوداینبار سرنگونی کل رژیم هدف بود((و رشد مبارزات انقالبی و رشد مبارزات انقالبی 

 ..در مقام رهبر انقالب وارد ایران شددر مقام رهبر انقالب وارد ایران شد  ۱۳٥۷۱۳٥۷بهمن بهمن   ۱۲۱۲

با دستگيری و اخراج خمينی از ایران مقاومتها و اعتراضات از هر طرف اوج گرفت و تالش برای بر گرداندن 

ی از اساتيد و نامه ها و تلگرافها بسوی هویدا سرازیر شد و بسيار .او به ایران شدت فراوان یافته بود

: می نویسد ٤۳بهمن  ۲۹برای نمونه روزنامه اطالعات   .محصلين حوزه ها به نامه نگاری روی آورده بودند

ای سرگشاده به اميرعباس هویدا،  امروز جمعی از روحانيون و فضالی حوزه علميه قم در نامه"

شتند، نسبت به رفتارهای خالف وزیر که رونوشتی از آن را نيز برای دیوان عالی کشور ارسال دا نخست

متن  .قوانين اسالم و قانون اساسی در ایران اعتراض کرده خواستار توجه دقيق به احکام اسالم شدند

 :نامه بدین شرح است

وزیر، متأسفانه در سالهای اخير اقداماتی برخالف قوانين اسالم و قانون اساسی در  جناب آقای نخست"
ه که موجبات ناراحتی عموم طبقات را فراهم آورده و فاصله عميقی بين این کشور مذهبی  انجام یافت

ملت و هيئت حاکمه ایجاد کرده است، ملت و هيئت حاکمه باید متفقا  در پيشرفت و عظمت دین و تعالی 
با کمال تأسف هر . کشور بکوشند و با اعتماد و حسن اطمينان به یکدیگر در زمينه واحدی فعاليت کنند

روی کارآمده، به جای اینکه به این اختالف خاتمه دهد، آن را شدیدتر و احساسات ملت را دولتی که 
کنند و در نظر دارند  دانيم متصدیان امور چه فکر می ما نمی. تر نموده است عليه هيئت حاکمه برافروخته

هيچ گونه  مردم حق) به اصطالح دینی و مشروطه(این مملکت را به کجا بکشانند، آیا در این مملکت 
اظهارنظر در سرنوشت خود باید نداشته باشند؟ خفقان، محدودیت، سانسور، تفتيش عقاید از یک طرف، 
شکست اقتصادیات و تصاعد هزینه کمرشکن زندگی از طرف دیگر، ملت را از پای درآورده و اگر کسی از 

تر  زندگی تيره او را تيره وضع موجود اظهار نارضایتی کند، سياهچال زندان و سپس حکم دادستانی ارتش
 .نماید

آخر در کدام گوشه جهان تا این حد فشار اختناق، حبس، زجر، شکنجه و ترور افکار بر مردم حکومت  
کند؟ در کدام کشور مراجع و زعمای دینی، سخنگویان مذهبی، روشنفکران، اساتيد دانشگاه، تجار و  می

ظهارنظر در شئون اجتماعی خود ندارند؟ در جهان امروز اصناف، باالخره طبقات متفکر و فعال کشور حق ا
العنان حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس مردم باشند و کسی حق  ای مطلق کجا معمول است عده

فریاد و تظلم نداشته باشد؟ در کدام گوشه دنيا سابقه دارد که یک مرجع دینی و زعيم فداکار ملی با 
گوید نباید بيگانگان با اتکاء به  کند و می ه از کشور خود دفاع میداشتن مصونيت و صالحيت قانونی ک

قيام عليه «مصونيت مطلق بر مال و جان و ناموس مردم تسلط داشته باشند او را به اتهام ناجوانمردانه 
المالقات نمایند؟ آیا این قسم  تبعيد و در مملکت دیگری زندانی و ممنوع» مصالح کشور و تماميت ارضی

  ترین حکومتها شمرده در بين ملل نيمه وحشی آن هم در دوران حکومت فردی از پستحکومت 
 شده است؟ نمی
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علماء، وعاظ، اساتيد : شما سری به زندانها بزنيد و بپرسيد این اصناف مختلف زندانی! آقای هویدا
جز دفاع از حریم  برند؟ آیا دانشگاه و دانشجویان، تجار و اصناف  به چه جرمی مدتها در زندان به سر می

اند؟ آیا اگر کسی گفت نباید اسالم و  قرآن و عظمت کشور و تظلم از خفقان و دیکتاتوری جرمی داشته
قرآن مورد تهاجم واقع شود، کشور در چنگ بيگانگان افتد، ثروتهای سرشار مملکت به یغما رود، اختناق و 

دم باید کوشش نمایند و باالخره اگر کسی های مر فشار بر مردم حکومت کند، دولتها در تأمين خواسته
چال زندان زندگی  خواست با استفاده از حق قانونی خود در شئون کشورش اظهارنظر نماید، باید در سيه

جانبه دست به گریبان باشد؟ ما برای حفظ مصالح عاليه اسالم و کشور عزیز  کند و با محروميتهای همه
به وضع خطرناک موجود  و رفع اختناق و رفاه حال عامه مردم فکری  خواهيم به منظور پایان دادن جدا  می

 .های مردم ترتيب اثر دهيد کنيد و به خواسته
طبقات مختلف کشور بالخصوص علماء اعالم و باالخص حوزه علميه قم که مرکز هدایت و پرورش کشور  

در اسرع اوقات رهبر شيعيان است منتظرند که هر چه زودتر به وضع موجود خاتمه داده شود و مخصوصا  
المسلمين را به قم عودت داده و   علی رؤس العظمی آقای خمينی مدظله هللا مرجع عالی قدر حضرت آیت

سایر علما و دانشمندان، اساتيد محترم دانشگاه و دانشجویان و اصناف، تجار و متدینين را از زندان آزاد 
 "  .اعتنایی نشود رم مردم بینموده و بيش از این نسبت به احساسات پاک و گ

 
این نامه را شماری از علما و فضالی حوزه علميه قم امضاکرده اند ؛ موسی زنجانی، ابوالفضل النجفی  

ای، محمد محمدی، حسينعلی منتظری، علی  الخوانساری، علی قدیری اصفهانی، سيدعلی خامنه
لی گرامی، محمد عالمی، یحيی قدوسی، اکبر هاشمی، ابراهيم امينی، احمد آذری قمی، محمدع

مشکينی، عبدالرحيم ربانی  انصاری شيرازی، ابوالقاسم خزعلی، مهدی فيض، عبدالعظيم محصلی، علی
شيرازی، سيدیوسف حسينی تبریزی، سيدهادی خسروشاهی، سيدابوالفضل ميرمحمدی، حسين 

حفوظی، هاشم حقانی، سيدمهدی حسينی الجوردی، صادق خلخالی، ابوالقاسم مسافری، عباس م
اکبر مسعودی، محمد موحدی لنکرانی،  تقدیری، علی احمدی، محمدحسين مسجدجامعی، علی

اسماعيل صدر، احمد جنتی، احمد امامی، ميرآقا موسوی زنجانی، یدهللا پورهاشمی، محمد یزدی، 
 آبادی، مصطفی اعتمادی، سيدموسی شبيری زنجانی، مهدی حسينی روحانی،  هللا صالحی نجف نعمت

محمدحسين حسينی لنگرودی، محمد حقی، محمدباقر حسنی، محمدباقر احمد پایانی، عبدهللا 
جوادی، محمدرضا توسلی، محمدتقی صدیقين، شيخ محمد همدانی، محمدتقی مصباح یزدی، حسين 

 )۱( "اکبر موسوی دار، علی دوانی، علی زنده نوری، حسين شب

 
. و تحت نام مبارزه مسلحانه به انتقام گيری کشانده شدندتند مذهبی سر بر آورده گروهای  آن، بدنبال

حبيب  .نصور، نخست وزیر، خود نمائی کردنمونه بارز آن گروه محمد بخارائی است که با ترور حسنعلی م

در درون موتلفه بحراني پيش آمده بود چون رژيم اوضاع را در دست گرفته و :"هللا عسگر اوالدي  مي گويد

و به " تبليغاتي ـ سياسي"تصميم گرفتند كه موتلفه اسالمي به دو بخش ... دندهمه مايوس شده بو

و  ، شوراي مركزي در قالب بخش سياسي كار خودش را انجام دهد. تقسيم شود" حاد"تعبير آن روز 

شهيد هاشم اماني، حاج ابوالفضل حاج حيدري، شهيد . بخش جديد در داخل خود انتخابات داشته باشد

در " سياسي ـ تبليغاتي "شهيد مهدي عراقي، خودم و چند تن ديگر بدون ارتباط با بخش  صادق اماني،

باالخره در دي ماه تصميم گرفته شد در مرحله اول محمدرضا شاه و در ... بخش مسلحانه قرار گرفتيم

مرحله دوم يازده چهره مملكتي همچون نخست وزير، رئيس ساواك، رئيس شهرباني ، رئيس مجلس 

به همين منظور برنامه اي براي ترور شاه در نظر . اعدام انقالبي شوند... رئيس مجلس سنا و  شورا،

گرفته شد و مقدماتي نيز فراهم كرديم اما موفق به اجراي آن نشديم چون شاه بدل داشت و او را جاي 
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اواخر دي ماه در ... خود مي فرستاد و اگر هم خودش جايي مي رفت برنامه هايش را مدام تغيير مي داد

به اين نتيجه رسيديم كه ترور شاه ميسر نيست و بايد مرحله دوم را اجرا كنيم كه نفر اول از ليست يازده 

يك گروه شش نفره شامل شهيد عراقي، شهيد  ....نفره ، نخست وزير وقت حسنعلي منصور بود

شهيد رضا صفار هرندي  اندرزگو، شهيد صادق اماني، شهيد محمد بخارايي، شهيد مرتضي نيك نژاد و

 )۲(" .برنامه اعدام انقالبي منصور را در روز اول بهمن طراحي كردند

 

دیگر، رژیم شاه با تمام توان و ظرفيت خویش دست به مقابله زده و می خواست با هر قيمت  سوئیاز 

ای دست  ستردهاز این رو بود که به دستگيری گ. ممکن اوضاع را آرام کرده و کنترل جامعه را بدست گيرد

و عناصری ) طالقانی، بازرگان، و سحابی و دیگران(بيشتر سران و کادرهای باالی نهضت آزادی . زده بود

روزنامه  .از جبهه ملی و بسياری روحانيون مبارز و هوادار خمينی دستگير و راهی زندان شده بودند

شتهای امروزش در زندان از مهندس مهدی بازرگان در یاددا ’’:  می نویسد ٤۳بهمن  ۱۷اطالعات 

نویسد دو یا سه بند زندان  دستگيری حدود ششصد نفر از علما و بازاریها پس از قتل منصور خبر داده می

 نيزدر این بين بسياری از اعضاء و طرفداران هيات های موتلفه اسالمی  )۳(" .اند را برای آنان خالی کرده

  .شده بودند ردستگي افرادی نيزو قرار گرفته تحت پيگرد 

 

کرده و با تهدید و ترس و بگير و ببند بيشتر  را کنترل پليسی سرکوب و دامنهرژیم  ۱۳٤٤با آغاز سال 

فروردین بناگاه رضا شمس  ۲۱اما در  .کنترل عمومی را بدست گرفت و بظاهر اوضاع را آرام کرده بود

ند ولی خود او با گلوله شاه برخورد نکرد به هایش که گلوله تير اندازی کردآبادی در کاخ مرمر بسوی شاه 

 سيزده تن از افراد ، رژیم۱۳٤٤در هفتم اردیبهشت  ندی پس از آن،چ. های حافظان شاه در خون افتاد

صفار هرندي، نيك نژاد و حاج صادق ، بخارايي ، در دادگاه بدوي .کشاند دادگاه را بهگروه محمد بخارائی 

از آن حکم فرجام خواهی .  اي از پنج سال تا ابد محكوم شدندحبس هاماني به اعدام و نه تن ديگر به 

به  خویش را نهائی رأیبود و   هخرداد ماه تشكيل شد ۱۰تا  ٥دادگاه تجديد نظر در روزهاي   شد که

چهار نفر از متهمين به اسامي محمد بخارايي، مرتضي نيك نژاد، رضا صفار هرندي و : کرد صادر شرح زير

ني به اعدام محكوم شدند شش نفر از متهمين به اسامي محمد مهدي عراقي، هاشم حاج صادق اما

اماني، عباس مدرسي فر، ابوالفضل حاج حيدري، محمد تقي كالفچي و حبيب هللا عسگر اوالدي به 

سال داشت به  ۱۷يكي از متهمين به نام حميد اپيكچي كه . حبس ابد با اعمال شاقه محكوميت يافتند

و محمد باقر محي الدين  ، سال٥و يكي ديگر به نام احمد شاه بداغلو به  ، دارالتاديب سال حبس در٥

محمد بخارايي، مرتضي نيك نژاد، رضا صفار هرندي و حاج  سرانجام،.شد سال زندان محكوم ۱٥انواري به 

   )٤(. شدنداعدام  ٤٤ خرداد۲٦در  صادق اماني
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از رهبران . رفته و اعضاء و سران آن دستگير می شوندلو  " حزب ملل اسالمی"در همين سال بود که 

بهر حال دامنه . گروه سيد کاظم بجنوردی و علی حجتی کرمانی به حبس ابد و زندان محکوم شدند

و حرکتهای پراکنده در حمایت از خمينی چندان بردی نداشته و خمينی بجای  اعتراضاتمخالفتها و  

و دستگيری و  یافتاما نهضت مقاومت ملی کماکان ادامه . شد برگشتن به ایران به عراق و نجف برده

   . ابزار برنده نگهداری رژیم شده بود زندان و شکنجه
 

 عراق در خمينی دوران

است که وی  ٥۰تا  ٤٤اول بين سالهای . اقامت خمينی در عراق را می توان بدو دوره تقسيم کرد دوران 

از با دوستان و شاگردان و هوادارانش  بيشترش را در دیدارو  بيشتر بدرس و تدریس حوزه ای سرگرم بوده

گاهگاهی نيز با درخواست پی  راهنمایها می کرد و می گرفت وو خبر ایران می گذراند و از آنها گزارش 

و با  ٥۰دوره دوم از سال  .و پس از آن ساکت می ماند ميداددر پی و اصرار دوستان  بيانيه و یا اعالميه  

.جنبش نوین انقالبی شروع می شود اوج گيری  

اشل باالتر از کالسهای (کالسهای درس خمينی با درسهای خارج فقه  

کشيده " والیت فقيه و حکومت اسالمی"شروع و در ادامه به ) معمولی

در این دوران آیت هللا با افراد داخل و حوزه قم نيز ارتباطات و . شد

در آن ميان . د و بدل می کردتماسهائی داشته و گفت و شنود متفاوت ر

، آقای منتظری از شاگردان و مریدان پرجنب و جوش آیت هللا بود و بزبانی

:به تلگراف خمينی در زیر توجه کنيد. محرم رازشان بحساب می آمدند نيز  

بسم هللا ارحمن الرحيم"   
براى حوزه علميه قم نگران هستم خوف آن است كه اگر  لكن براى ، حال اينجانب بحمدهللا بد نيست 

جنابعالى به   . از خداوند اصالح امور را خواستارم ،فضال تزلزل پيدا کنند غيبت اينجانب طوالنى شود آقايان
در شادى و و . كه اينجانب كمال ميل را دارم كه در بين آنها باشم  تذكر دهيد   حضرات افاضل ايدهم هللا

فضالى اعالم قم كه حقا وفادارى خود را اثبات فرمودند مايه اميد اينجانب مى  يك باشمغم آنها شر
 وقت رفع منع به خواست خداوند تعالى خود را در   چشم من به وجود آنها روشن است در اولو . باشند

. بين آنها خواهم ديد  

 والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته
)٥( "ی،روح هللا الموسوى الخمين  

هر چند در آن سالها در ایران جنبش مقاومت ملی رادیکالتر شده و سازمانها و گروهای کوچک انقالبی 

حوزه علميه قم چند جناحی شده و . سر بر می آوردند، ولی از بيت آیت هللا ها چندان خبری نبود

http://archlibserver.imam-khomeini.ir/thumbnailDraw?id=356270&type=lowQuality&format=image&digital=true�
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ن بين، تعدای از از آ. شریعتمداری و دیگر بزرگ مراجع به نسبت راه خویش را از خمينی جدا کرده بودند

اما یاران و  .بزرگان قم و مشهد، به دوران بروجردی برگشته و همکاری و همياری با دربار را پيشه گرفتند

ده يکششاگردان و هواداران خمينی کماکان راه خویش را ادامه داده و در این راه به حبس و تبعيد و زندان 

. قش بر جسته آیت هللا منتظری فراموش نشدنی استاز آن ميان ن. شده و تن به شکنجه نيز داده بودند

بر آسمان ایران سایه افکند و بظاهر خبری از جنبش و  ٤۸-٤٤رکود و سکوت غم باری در سالهای 

آیت هللا . رفته و دنبال راه و چاره ای نوین می گشتفرو اما گویی جنبش به بتن خویش . مقاومت نبود

زش گاهگاهی به پرسشها و درخواستها و نامه های وارده پاسخ خمينی نيز در نجف در کنار درس و آمو

شاید از مهمترین کارهای او در آن سالها بتوان به چند اعالميه و .  داده و خود را در ميدان نگه می داشت

هویدا  به آنها نامه سر گشاده ایست که جمله  از. تماسها با افراد و نيروهای مبارز  یاد کردپاسخ نامه و 

 :هويدا نامه سرگشاده خمينى به . نوشت ٤۷ال در س

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم"

 قوة اال بال العلى العظيم ال حول وال
 

از گفتنى ها را تذكر دهم ، چه مختار در  جناب آقاى هويدا الزم است نصايحى به شما بكنم و بعضى
مصونيت امريكائى ها كه اساس كه به جرم مخالفت با  در اين مدت طوالنى. پذيرش آن باشيد يا نه 

وطن دور هستم و برخالف قانون شرع و قانون اساسى در تبعيد  استقالل كشور را در هم شكست ، از
مصيبت هائى كه به ملت مظلوم و بى پناه ايران واردشود، بوده ام و از آنچه به  به سر مى برم ، مراقب

 . مطلع شده و رنج برده ام اصيل از ظلم دستگاه جبار مى گذرد كم و بيش اين ملت
 

هاى  تاسف است كه نغمه ناموزون اصالحات شماها تقريبا از حدود تبليغات راديو و روزنامه موجب كمال
بيچارگى ملت افزوده مى  غير آزاد و بعضى نوشته هاى مشحون به گزافه تجاوز ننموده و هر روز بر فقر و

نتيجه اين همه هياهو و تبليغات سر تا پا  . فزون استشود و ورشكستگى بازار و بازرگانان محترم روزا
به حالت فقر و عقب افتادگى به اسم ملت مترقى ،  گزاف ، بازار سياه براى اجانب است و ملت را

اسالف شما به خواست آنان كه مى خواهند ملل شرق به  حكومت پليسى شما و. نگهداشتن است 
ئى ، حكومت سرنيزه و زجر و حبس ، حكومت اختناق و قرون وسطا حال عقب افتادگى باشند، حكومت

به اسم مشروطيت ، بدترين شكل حكومت استبداد و . قلدرى است  سلب آزادى ، حكومت وحشت و
با اسم تعاليم عاليه . قرآن كريم و احكام آسمانى است بزرگترين ضربه به پيكر خودسرى و با نام اسالم ،

و با  پاى گذاشته و اگر خداى نخواسته فرصت يابيد، خواهيد گذاشت يك يك احكام اسالم را زير اسالم ،
حقائق تلخى است كه  اينها. گزافه دعوى تعالى و ترقى ، كشور را به حال عقب افتادگى نگه داشته ايد

هستند يا تغافل مى كنند، احساس  بايد دنيا را مطلع كنم و انگشت روى بعضى بگذارم تا آنها كه غافل
 ....گول نخورند و از رياكارى ها و سالوس بازى هاى شماوظيفه كنند 

 
اينقدر چاپلوسى از اجانب كرده ، ذخائر ملت را  چطور وجدان خود را راضى مى كنيد براى حكومت زودگذر

آنها نموده و ظلم و ستم به زيردستان يعنى ملت بدبخت مى كنيد؟  به رايگان يا به مقدارى ناچيز تسليم
حكومت خود، ملت خود و مملكت اسالم را عقب افتاده به دنيا معرفى كنيد؟ نقض  چرا راضى مى شويد

افتادگى  رفراندم غير قانونى و در عين حال قالبى سند عقب ت، اساسى سند عقب افتادگى اس قانون
ديگران ، بى  آزاد نگذاشتن ملت براى انتخاب وكيل و نصب اشخاص معلوم الحال به دستور ،  است

 . دليل ضعف و عقب افتادگى استدخالت ملت 



 ۷٦  کالبد شناسی خمينی

 

سرنوشت خود را در دست بگيرد، وضع شماها اين نحو نيست و بايد تا آخر  شماها مى دانيد اگر ملت
 جرائم شما بر مال خواهد شد، قدرت  اگر ده روز آزادى به گويندگان و نويسندگان بدهيد، كنار برويد و

نيت سند اصطالح ام طبوعات و ديكته كردن سازمان بهسلب آزادى م  ).الخائن خائف(آزادى دادن نداريد 
 ....عقب افتادگى است

 
مع االسف طبع شده است متضمن بعضى اعترافات است كه به  آقاى هويدا نطق اسف انگيزى كه

كه اينجانب از تذكرش عار دارم ، چرا جلوگيرى از طبع و نشر اين  اساس استقالل كشور لطمه مى زند
 مدا با حيثيت اين كشور بازى مى كنيد يانمى توانيد با اين مغزهاى معيوب اداركع كتابها نمى كنيد؟

 كنيد؟
 

نصيحت دارند؟ آيا  آيا علماء اسالم كه حافظ استقالل و تماميت كشورهاى اسالمى هستند گناهى جز
 گناهى دارند؟ حوزه هاى علمى غير از خدمت به اسالم و مسلمين و كشورهاى اسالمى

ام ديگران و و شماها مجرى احك را سد راه نفوذ خود مى دانند و به اضمحالل آنها كمر بستهاجانب اينها  
مسلحانه به مدرسه فيضيه و صحن مطهر قم و  كوبيدن حوزه هاى علميه و حمله . محكوم دالر هستيد

كوركورانه به صاحبان دالر چه اسمى دارد؟ فشار به مراجع  خرداد جز خدمت ۱٥كشتار دسته جمعى 
محصلين حوزه هاى علميه و تاخت و تاز به دانشگاه جز خدمت به اجانب چه  اسالم و علماء اعالم و

 ؟ آنهانمى خواهند قرآن كريم و احكام آن حاكم بر ملل اسالم باشد تا ذخائر آنها را به نتيجه اى داشت
ملت آزاد  در بين يغما ببرند و كسى حرفى نزند و در عوض آنها را مصونيت دهد، آنها مى خواهند ما

چشم و گوش بسته ،  باشيم و گويندگان ما آزاد باشند و شماها مع االسف مامور اجرا هستيد، مامور
بوده و هست به معناى واقعى  حوزه هاى علميه ، سپاه دانش و اخالق و درستى. مامور بى چون و چرا

حشيانه به مراكز دانش مى حمله و شماها اگر دانش دوست هستيد چرا. ، نه گزافه و صرف تبليغ 
كشيد؟ چرا محصلين علوم دينيه را يك روز  كنيد؟ چرا مدرسه فيضيه و دانشگاه را به خاك و خون مى

 !و داخل اين نحو معامله مى كنيد؟ راحت نمى گذاريد؟ چرا با دانشجويان در خارج
ين آب و خاك پرورش پيدا شماها از اين ملت و در ا آقاى هويدا من وظيفه دارم شماها را نصيحت كنم ،

با حيثيت اين ملت بازى نكنيد، به جاى اينهمه گزافه و جنجال ،  كرده و صاحب عناوين شده ايد، اينقدر
 برهنه ها كنيد يا الاقل اينقدر با بهانه هاى مختلف آنها را رنج ندهيد، از اين كسبه خدمتى به اين سر و پا

محصلين و دانشجويان  اى ارضاء شهوات ديگران به علماء ملت وبى بضاعت اينقدر اخاذى نكنيد، اينقدر بر
بيش از يك ميليون مسلم بى پناه ،  فشار نياوريد، با اسرائيل دشمن اسالم و مسلمين ، آواره كننده

نكنيد، دست اسرائيل و عمال خائن آن را به بازار  پيمان برادرى نبنديد، عواطف مسلمين را جريحه دار
اقتصاد كشور را به خاطر اسرائيل و عمال آن به خطر نيندازيد، فرهنگ را  ن باز نكنيد،مسلمين بيش از اي

 ننمائيد، از خداى بزرگ بترسيد، دختران جوان گول خورده را به سربازخانه ها نبريد، به فداى هوس
ستحق تعقيب آن را م آيا اين حقيقت تلخ را كه قبال انكار كرديد و گوينده. مسلمين خيانت نكنيد  نواميس 

بيست و پنجمين سال را و بى  دانستيد، حاال هم كه عمل كرديد انكار مى كنيد؟ آيا فجايع جشن
 فرهنگى ها كه در آن كرديد منكر هستيد؟

اسم  بترسيد، از قهر ملت بترسيد، با احكام خداى تعالى به نام دين مترقى بازى نكنيد، با از قهر خدا
فايده و با خدمتگزاران به  د، با حوزه دينيه به اسم سرباز وظيفه پوچ بىقرآن به احكام اسالم لطمه نزني

علماء امت را وادار نكنيد كه با شماها به طور  فرهنگ و ملت ، اين نحو سلوك وحشيانه نكنيد و باالخره
فجايع شماهاست نسبت به دين و دنياى ملت و گفتنى زياد است ،  اينها شمه اى از. ديگر سلوك كنند

تنبيه شويد و به خود آئيد شايد مراجع اسالم و علما و خطباء گرامى احساس  ويم شايد شماهامى گ
 شايد طبقه جوان و روشنفكر و اصناف مختلف بيدار شده احساس وظيفه كنند، شايد جوامع وظيفه كنند،

نفع اين به  بشر دوستى احساس وظيفه كنند، شايد سازمان ملل و غيرآن ، بيش از بشرى و مدعيان
تگاه جبار تا دير نشده دس كشورهاى بزرگ راضى نشوند ملل ضعيف پايمال شوند، شايد هياءت حاكمه و

 روح هللا الموسوى- والسالم على من اتبع الهدى)ربك لبالمرصاد وهللا من ورائهم محيط نا.( ندبه خود آي
 )٦" ( ٤۷مهرماه سال ، الخمينى
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خمينی در  آقای. باره جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل یاد کرداز حرکت دیگر او ميتوان از پيام او در 

هر گونه داده بود که   فتوا را محکوم کرده و جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل) ۱۳٤٦خرداد  ۱۷(پيامی 

ایت هللا خمينی تا زمان روی کار    )۷( .حرام است رابطه تجاری و سياسی دولتهای اسالمی با اسرائيل

دولت . برخوردار بود لی نداشته و ار رابطه خوبی با آنعراق با دولت آن کشور مشک آمدن حزب بعث در

نسبت آزاد عراق نيز کاری به ارتباطات و تماسهای درونی و بيرونی خمينی نداشت و او در این کارها ب

  . بوده است

 

مورد احترام نيروهای از آنجائيکه خمينی بعنوان مبارزی ضد رژیم شاه از ایران اخراج شده بود، همواره 

کرده و کنفدراسيون دانشجویان ایرانی نيز  همواره از حرکات سياسی ایشان حمایت . سياسی ایران بود

بزبان . با آیت هللا خمينی دیدار و گفتگو داشته اند) در عراق(کنفدراسيون از نزدیک حسن ماسالی دبير 

نامه نگاری و تدریس و مالقات و رهنمود  ساده، عمده فعاليتها و حرکات سياسی خمينی در همين حد  

خمينی با لبنان و سوریه و جنبش فلسطين  تماسهای چهل  در دوره پایانی دهه. دمی شخالصه  دهی

در جواب نيز . برای خمينی جا باز کرده بودندبود و شاگردان و هوادارانش در آن منطقه  نزدیکتر شده

در همين .  فلسطين داده شود  به مجاهدین ی زکاتتا بخشی از وجوه شرع ه بودل کردقبوخمينی 

درسها در  مطرح کرد که آن جلسه  ۱۳در حدود خود بحث والیت فقيه را خمينی در درس خارج فقه  دوره،

  .انتشار یافتدر ایران و عراق و لبنان » حكومت اسالمی«یا » والیت فقيه« بنام قالب كتابی 

 

 ۱۳٥۷-۱۳٥۰ سالهای در خمينی

شکوفائی خویش را از دست داده بود با عمليات مسلحانه در  ٤۲قاومت ملی که پس از خرداد جنبش م 

آتشی . با خطر سرنگونی قهر آميز روبرو شده بود اینبار رژیم. وارد فاز جدیدی شد ٤۹در سال سياهکل 

ت ممکن آنرا بنيان کن بدنه رژیم را فرا گرفته و ساواک و نيروهای انتظامی بسيج شده بودند تا بهر قيم

فدائی چریکهای  تهدید و ارعاب و گسترش تور پراکنده دست گيری، بدنبال. سرکوب و یا بی اثر کنند

و بسياری از  بدنبال آن رهبری. رد یابی و دستگير شدند و تعدادی از کادر ورزیده دیگر عمليات سياهکل

هرچند . هی زندان شده بودنددستگير و را ٥۰کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق نيز در اوایل سال 

محمد حنيف (با شخصيهای مبارزی که از نهضت آزادی جدا شده بودند  ٤٤سازمان مجاهدین در سال 

 .بود ولی تا آن زمان وارد فعاليت علنی نشده بود گرفته شکل  و اصغر بدیع زادگان )و سعيد محسننژاد 

ردم و نيروهای انقالبی و راهی تازه در برابر م خود نمائی کردایران انقالبی نوین در بود که پس  آن از

 .گشوده شد
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 هخمينی هر چند با دربار همآهنگ و هم کاسه نشده بود، ولی تنش را با جنبش انقالبی  خيس نکرد اما

از برهانش این بود که نمی خواست با (و همواره راه و رسم و سفره خویش را از آنها جدا نگهداشته بود 

 و برای بقای فقهاو رسالت خویش را دینی و مذهبی می دانست  -مانی معرفی شودهيچ حزب و یا ساز

او دل خوشی از  جائی را نمی توان یافت که خمينی در زندگی نامه ).مبارزه می کرد و اجرای شرعيات

در بخش پيشين نشان دادم که چه کينه . ه باشدداشتو جبهه ملی و سران و رهبران آن  نهضت آزادی

 هرچند از نواب و بخارائی( نه درک می کرد و نه قبول کردمبارزه مسلحانه  وا . دق کبير داشتای به مص

داستان این ماجرا سری دراز دارد که در ). حمایت کرده بود -حتی ترور کسروی –و ترورهای کور آنها 

بر  مداشترا، در حين چش و حتی بازرگان و شریعتی خلق سازمان مجاهدین او. جایش بدان می پردازم

اما آن هوشياری و تيز بينی را داشت که آنها را تا حد امکان . آیند حرکت آنها، دشمن راهش می دانست

عقب مانده (خود را به انجمنهای اسالمی خارج از کشور  دیگر، اما از سوئی .در برابر خویش قرار ندهد

و دل  برای آنها پيام و نامه می داد وصل کرده و تند و تند) ترین و پسيفترین  قشر سياسی خارج از کشور

او تا جائی پيش رفت که در فرار از خطر  . نگران آن بود تا نکند آنها نيز جذب جنبش انقالبی شوند

انجمنهای اسالمی به پيام او به برای نمونه . کمونيست قيام سياهکل را  حادثه آفرینی استعمار ناميد

 :جه کنيدتو) حادثه سياهکلپس از ( خارج از کشور 

از حادثه آفرینی استعمار در کشورهای اسالمی نظير حادثه سياهکل و حوادث ترکيه  فریب نخورید و "

  )  ۱۳٥۰اردیبهشت  ۲۸ -نامه خمينی به صادق طباطبایی" (اغفال نشوید

ه در این دوره بود ک .و تثبيت هر چه بيشتر خویش از هر اقدامی فرو گذار نمی کرد ماندن رژیم شاه برای

ار پادشاهی هخامنشی را ش دیگر شده و اقتدورفته و شاه هوس کرده بود تا کورآريايي باال گدوباره تب 

که نه تنها  می خواست پهلوی را به هخامنشی پيوند بزند در حالیی در تاریخ ا ميان براو ب. زنده کند

شنيده و خوانده بود که . نبودتوان و ظرفيت آنرا نداشت بلکه از مينيموم اعتماد توده ای نيز برخوردار 

ش بزرگ بابل را فتح و یهودیان در بند را آزاد و آزادی پرستش خدایان دیگر را برسميت شناخته بود وکور

بقدرت بر گشته و چيزی که در چنته نداشت انگليسی  -با کودتای آمریکائیخود ولی یادش رفت که 

بر و ا. د و مذهب و اندیشه و مکتب سياسی بودهمان آزادی و برابری شهروندی هر ایرانی با هر نژا

تهدید و زور پليسی می دید و چون پدرش فکر می کرد  دستگيری و ش اقتدار را در سرکوب و وعکس کور

نمی فهميد که اقتدار و عظمت و افتخار از . که مردم باید رعيت و برده زور باشند تا حکومت پایدار شود

مردمی او بزرگ مردی و عظمت و اقتدار . نيروی ساواک وزور اسلحه ميان توده ها بر می خيزد نه با 

بيني بيجا، به فکر افتاد  ش و خودبزرگوخواب نمائی کوراو بدنبال ! بگذریم. مصدق را هرگز درک نکرده بود

هخامنشی گذشته  دنباله دارساله را جنش بگيرد تا بدنيا نشان دهد که پهلوی  ۲٥۰۰شاهنشاهی  تا 
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ش بزرگ  وجود دارد که با هيچ وی خواست باور کند که دره ای بسيار عميق بين او و کوراما نم. است

سال بوده و جز چندتا انگشت  ۲٥۰۰تازه گستره تاریخ ایران بس فراتر از . بودنيرنگ تاریخی پر شدنی ن

 . ر تمامی شاهان ایران پرونده  درخشانی از خود بجای نگذاشته بودندشما

 

در کنار آثار مانده  ۱۳٥۰ساله شاهنشاهی در مهر ماه  ۲٥۰۰محمدرضا شاه جنشهای بدستور سرانجام  

خطاب به کوروش  ،با بيان خویشمهر در پاسارگاد ۲۰شاهنشاه پهلوی، در . از تخت جمشيد برگزار شد

 :گفتچنين  سرسلسله پادشاهی هخامنشی

ه ایران، و از جانب ملت از جانب من، شاهنشا شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی،! شوکور" 
در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانيان، همه فرزندان این شاهنشاهی . من، بر تو درود باد

کهن که دوهزار و پانصد سال پيش بدست تو بنياد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود 
مه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس ميداریم ه می

بندد، ترا بنام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنيانگذار کهنسال ترین شاهنشاهی  پيمانی تازه می
.....جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود ميفرستيم  

ه تو دوهزار و پانصد سال پيش برافراشتی همچنان افراشته و در سوگند یاد ميکنيم که آن پرچمی را ک
ای  سوگند یاد ميکنيم که بزرگی و سربلندی این سرزمين را بعنوان ودیعه. اهتزاز نگاه خواهيم داشت

ای پوالدین حفظ خواهيم کرد، و این کشور را سربلندتر و  اند با اراده مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده
سوگند یاد ميکنيم که سنت بشر دوستی و نيک . هميشه به آیندگان خویش خواهيم سپردپيروزتر از 

اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهيم داشت و همچنان برای 
. مردم جهان پيام آور دوستی و حقيقت خواهيم بود  

ين ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان در این بيست و پنج قرن، کشور تو و کشور من، شاهد سهمگ
.است، و با اینهمه هرگز این ملت در برابر دشواریهای گران سر تسليم فرود نياورد برای ملتی روی داده  

مشعلی که تو بر افروختی و در طول دو هزار و پانصد سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، 
ز هميشه در این سرزمين نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از امروز نيز فروزان تر و تابناک تر ا

آسوده بخواب، زیرا ما که ...شاه بزرک، شاه شاهان، ! شوکور. است مرزهای ایران زمين بسيار فراتر رفته
)۸( " .بيداریم و همواره بيدار خواهيم بود  

بيان ه ب. بوده باشد جهان شاید صر ايران و ترين جشنهاي تاريخ معا ترين و پرهزينه يكي از عظيمشن آن ج

کشور جهان به کوروش بزرگ ادای احترام کردند و  ۶۹انجمن آریائيها، پس از نظق شاه سران و پادشاهان 

در اين جشن . تير توپ شليک شد و تاج گل با شکوهی در پای آرامگاه کورش نهاده شد ۱۰۱پس از آن 

جمهوري و  معاون رئيس ٤وزير،  نخست ۳جمهور،  رئيس ۱٦اهزاده، ش ۲۱ملكه،  ٥پادشاه و امير عرب،  ۲٤

كشور جهان و دهها تن از شخصيتهاي علمي، هنري، فرهنگي و نمايندگان  ٦۹وزير خارجه از  ۲

 )۹(. هاي خبري ايران و جهان حضور داشتند رسانه



 ۸۰  کالبد شناسی خمينی

 

هزینه برگزاری . "دیدبهر حال جنش با عظمت و شکوه ویژه خویش و با هزینه ای سرسام آور بر گزار گر

معادل حدود ( ميليون تومان۳۰۰ميليون تا  ۱۲۰ها و ساخت تاسيسات جانبی و بناها معادل حدود  جشن

البته رقم هزینه شده . است از سوی منابع مختلف ذکر شده) ۱۳٥۰ميليون دالر با نرخ برابري سال  ۲۲

برگزاری جشن بود نزدیک به دویست برای این مراسم به گفته عبد الرضا انصاری که مسوول مستقيم 

ميليون از محل کمک دولتی و بقيه  ٥۰ميليون آن از محل کمک بخش خصوصی،  ٦۰ميليون تومان بود که 

)۱۰(." شاهنشاهی ایران تامين شد از محل ذخيره دفتر برگزاری جشن های  

ر تخت جمشيد ساله د ۲٥۰۰جشن های ":  گوید در کتاب آخرین سفر شاه چنين می ويليام شوكراس

های تخت جمشيد جدایی کامل او از  ره آورد جشن  .های شاه بود یاها و بلندپروازینمایشی از رؤ

او بيش از پيش دچار اشتغال فکری درباره سلطنت خودش و اهميت جانشينی مستقيم   .واقعيات بود

محمدرضا شاه ": نویسد میدر کتاب عقاب و شير  ، جيمزبيل همچنين،  ) ۱۱( ."دش گردیوخود بر اریکه کور

، دوره جدیدی را در پادشاهی خود آغاز کرد، دوره جنون انجام  ساله ۲٥۰۰پهلوی با این جشن های 

های جهان در تخت جمشيد برای ستایش  ، بسياری از معروف ترین و مقتدرترین چهره کارهای بزرگ

 )۱۲( "دندکشور شاه و بلکه مهمتر، برای ستودن خود او، به این محل آمده بو

. در زیر به چند عکس و نگار توجه کنيد   
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رژه سربازان با پوشاك دوره هخامنشی در مقابل مقامات ایرانی و مهمانان خارجی در مراسم جشن 

 های دو هزار و پانصد ساله
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در از برابر مقامات ایرانی و مهمانان خارجی ) وليعهد ( عبور محمدرضا پهلوی، فرح دیبا و رضا پهلوی 

 .مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله در پاسارگاد در مقابل آرامگاه كورش هخامنشی
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. بدل شده بودشاه این جنش با مخالفت شدید مردم و نيروهای مبارز قرار گرفته و به حربه ای عليه رژیم 
 : از آن چنين بودخمينی نيز به واکنش بر خاسته و در این باره سخنانی ایراد کرده بود که قسمتهائی 

 
 هللا الرحمن الرحيم بسم"

به گرفتارى مسلمين به آقايان  من احساس تكليف مى كنم كه در بعضى از فرصت ها تذكراتى راجع
شايد در صدد برآيند كه آن اندازه اى كه  بدهم ، شايد آقايان هم براى خودشان احساس تكليف كنند و

كمك به نحو تبليغ باشد، كمك به نحو تلگراف و كاغذ  ولو مى توانند، كمك كنند به برادران مسلمشان
 .باشد

 ميليون تومان اختصاص داده شده ۸۰تهران  از قرارى كه يك جايى نوشته بود براى جشن خود شهر
 به د،رائيل براى اين تشريفات دعوت شدنهاى اس كارشناس . اين راجع به خود شهر است ، است

كارشناس هاى اسرائيل مشغول به پاداشتن اين جشن هستند و  ، نطورى كه خبر شدم و نوشتند به م
و االن در حال جنگ با  اين اسرائيل كه دشمن با اسالم است. درست مى كنند اين تشريفات را آنها دارند

اين اسرائيل كه مسجد االقصى را خراب كرد و ديگران مى خواستند ترميم كنند و   ،اسالم است
شده  از قرارى كه گفته . اسرائيل نفت از ايران رفته است يل را، براى اينكنند جرم اسرائ روپوشى

حال جنگ با  و در راديوهاى بزرگ دنيا گفته شده است كشتى نفت ايران براى اسرائيل كه در ، است
  . تايى است كه برايشان بايد جشن گرفمسلمين است رفته است ، اينها كاره

 جنايات شاه. ه شده است تا حاال روى تاريخ را سياه كرده است ايران از اولى كه زاييد شاهنشاهى
بريدند، قتل  هاى ايران روى تاريخ را سياه كرده است ، برج از سر درست مى كردند، سر مردم را مى

 د؟ ملت اسالم بايد جشن بگير عام مى دادند بعد برج درست مى كردند با آن براى اين شاهان ، ما بايد،
جشن براى آنى بايد گرفت كه در پناه او  ؟سرمايه خودشان بدهند براى اين جشن ها يد ازبازار تهران با

معاهده در  راحتند، جشن براى آنى بايد گرفت كه براى اينكه يك خلخالى از پاى يك نفر معاهد، مسلمين
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ود، بش نفس او داده مى آيد، آرزوى مرگ مى كند، نه كسى كه اگر يك دفعه يك شعارى برخالف هواى
زده اند كه پستان هاى آنها محتاج به  آقا نوشته اند كه دخترها را آن قدر. بفرستد بريزند در دانشگاه

چه فضاحت ) گريه حضار(نجف بى اطالع است  ، در همين چند وقت واقع شده است واست جراحى
اله را نمى س ۲٥۰۰جشن  ما هبراى اين كه شعار دادند ك چرا؟ ى ديگرى كه كردند، قابل ذكرنيستها

روى مرده ها جشن  ما گرسنه هستيم ، گرسنگى مسلمان ها را حل كنيد، جشن نگيريد، ؟ خواهيم
 ! "نگيريد

 
از دست روحانيون و علما پرداخته و از خطر نابودی در قسمت بعدی خمينی به آه و ناله و گله گذاری 

ان داخل زیاد امور نبوده و از جریبياناتش نشان می دهد که او زیاد در جریان . ایالم هشدار می دهد
جنبش سمت و سوئی دیگر پيدا  در واقع .یا اینکه می دانسته و بيان نمی کرد .آگاهی نداشته است

در آن سالها مسلمانان انقالبی و مبارز در نوک پيکان نبرد رهائی بخش قرار داشته و اسالم . بود کرده
او دنبال حکومت . گير و داد خبر چندانی از خمينی نبود د و در آنپویائی در حال شکل گرفتن و شکفتن بو

  .اسالمی خویش می گشت
 
تا   ،به شما بدهم كه تذكر ، وظيفه خودم مى دانمدانم، چه بكنم من وظيفه مى دانممن وظيفه مى "

 . من مى رسد بنويسم ، منتشر كنم آن اندازه كه صداى من مى رسد فرياد كنم ، تا آن اندازه اى كه قلم
خودشان دانستند، شيعه خودشان دانستند، آنها  اگر آقايان هم صالح دانستند، اين امت اسالمى را امت

گرفتارى هاى مااينهاست ، من چه كنم . خداوند حفظ شان كند هم بكنند اگر صالح دانستند، ان شاء هللا
برند، من براى شما حاال  اساس مسلمين و اسالم را دارند از بين مى! بگويم ؟ ؟ من حاال به شما اخالق

  ؟تهذيب نفس بگويم بنشينم
است كه يكى يك كاغذ بنويسيد، كاغذ كه آن قدر تمبرش پولش زياد نيست ولو  شماها راه داريد و آن اين

 است لكن يك كاغذ براى خاطر خدا بنويسيد، به حكومت ايران بگوئيد كه آقا اين جشن را مقوله شما كم
آنها هم خواهش  از آقايان خواهش كنيد كه.م گرسنه اند، گرسنه ها را سير كنيددست از آن برداريد، مرد

تمنا و خواهش بخواهيد از آقايان ،  كنند، من نمى گويم آنها صحبت بكنند، آنها هم خواهش بكنند، به طور
رد پدر مردم جا كه آقا نصحيت كنيد اين حكومت را، اين دا از افاضل اين جا، از علماء اين جا، از مراجع اين

هر روز اينها كار درست . افسارگسيختگى باشد مصيبت هاى بعد باالتر است  را در مى آورد و اگر به اين
روز  كارشناس دارند براى اين كه ايجاد كنند يك مطلبى را، هر روز جشن درست مى كنند و هر مى كنند،

اگر اعتراض  رست مى كنند اينها،بساط درست مى كنند، آنچه كه در ذهن من و شما نمى آيد بعدها د
خواهند در اين جشن زهر  بشود، خواهش بشود، تمنا بشود، به ممالك ديگر اسالم ، به اينهايى كه مى

نوشته بشود كه آقا نرويد در اين جشن ،  مارى شركت كنند و در خون ملت ايران شركت كنند، به اينها
 .  شايد تاثير بكند،  اين جشن ، جشن كثيفى است ، نرويد در اين جشن

 )۱۳( "والسالم عليكم و رحمه هللا و بركاته
 

همانگونه که اشاره کردم، خمينی از همان زمان پيدائيش در صحنه سياسی ایران، خواست و نيت  

اصلی اش اجرای شرعيات اسالمی و حاکميت فقه سنتی بوده است و تمام فلسفه درگيریش با رژیم 

او نه برنامه سياسی مشخصی داشت و نه اهل مبارزات حزبی و . يدپهلوی دور همين محور می چرخ

بود و کار سياسی را با تکليف فقهی او متخصص فقه و فتوا و تکفير . سياسی و تشکيالتی مدرن بود

بر این اساس، آنجائی که حرکت سياسی را در آن راستا نمی دید . تشریح و تبيين و تفسير می کرد

از این رو، می بينيم که از اعالميه و بيانات خمينی در باره . بنادانی می زد سکوت می کرد و یا خود را

خبری نيست ولی بناگاه بياد مراسم حج  ٥۰-٤۸اعتصابات و اعتراضات شورانگيز و تعيين کننده سالهای 
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ينی خماینکار البته،   . به تبليغ سياسی خود می پردازدافتاده و با استفاده از آن مراسم دینی  ٥۰سال 

. یافته و هر سال بهانه های گوناگون در حج بلوا راه می اندازندبشدت ادامه  در دوران حاکميت خویش

این نيز از نيرنگ و بهره برداری نابجای آخوندی است، آنها خود چندان قدرتی در بسيج و حرکت توده ها 

سر وصدا و داد  ی بميدان آمده بهندارند بلکه با استفاده از مراسم و یادبودهای مذهبی و درميان توده ها

هللا  به زائران بيتبه گوشه ای از پيام خمينی . انگار که توده ميليونی پشت سر دارند. و غال می پردازند

  :خورشيدی توجه کنيد ٥۰در سال الحرام 

  
 بسمه تعالى"

 زائرين بيت هللا الحرام ايدهم هللا تعالى خدمت عموم
 : وافرهبعد از ابالغ سالم و تحيات 

اعماق  اكنون كه به واسطه سستى و سهل انگارى ملت هاى اسالمى چنگال خبيث استعمار تا
بودن به كام آنان فرو  سرزمين هاى بزرگ ملت قرآن فرو رفته و تمام ثروت و مخازن بزرگ ما زير قشر ملى

فرهنگ قرآن را اسالمى رخنه كرده  مى ريزد، فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالك
و مستعمرين در مى آورد و هر روز با نغمه تازه ، با  عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بيگانگان

منحرف مى كند بر شما ملت عزيز اسالم كه براى اداء مناسك حج در اين  اسامى فريبنده جوانان ما را
 كرده به فكر چاره باشيد، براى حل مسائلاجتماع كرده ايد الزم است از فرصت استفاده  سرزمين وحى

به امر خداوند  مشكله مسلمين تبادل نظر و تفاهم كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين اجتماع بزرگ كه
مكلف مى سازد كه در  تعالى در هر سال در اين سرزمين مقدس فراهم مى شود شما ملت مسلمان را

تعالى مسلمين و اتحاد و  مطهره و در راه ترقى واهداف مقدسه اسالم ، مقاصد عاليه شريعت 
كردن سرطان استعمار همفكر و  پيوستگى جامعه اسالمى كوشش كنيد، در راه استقالل و ريشه كن

هر مملكت شنيده و در راه حل مشكالت  هم پيمان شويد، گرفتارى هاى ملل مسلم را از زبان اهالى
فقرا و مستمندان كشورهاى اسالمى فكرى كنيد، براى  راىآنان از هيچ گونه اقدامى فروگذار نكنيد، ب

چنگال صهيونيسم ، دشمن سرسخت اسالم و انسانيت چاره  آزادى سرزمين اسالمى فلسطين از
با مردان فداكارى كه در راه آزادى فلسطين مبارزه مى كنند غفلت  انديشى كنيد، از مساعدت و همكارى

 تماع شركت مى كنند، از هر كشورى كه هستند الزم است براىدانشمندانى كه در اين اج بر. نورزيد
مسلمين توزيع  بيدارى ملت ها بيانيه هاى مستدلى با تبادل نظر صادر كرده و در محيط وحى بين جامعه

از سران كشورهاى اسالمى  نمايند و نيز در كشورهاى خود پس از مراجعت نشر دهند و در آن بيانيه ها
اختالفات را كنار گذاشته براى خالصى از چنگال  الم را نصب عين خود قرار داده ،بخواهند كه اهداف اس

 ......استعمار چاره بيانديشند
يك روز با تانك و مسلسل پانزده هزار مسلمان را  كه در ، اين انقالب ننگين و خونين به اصطالح سفيد

زندگى دهقانان و زارعين اسير را  . تروزگار ملت را سياهتر ساخ آنطور كه معروف است از پاى در آورد،
 از. در بسيارى از شهرستانها و اكثر روستاها درمانگاه ، دكتر و دارو وجود ندارد اكنون ، بيشتر تباه كرد

بعضى از  مدرسه، حمام و آب آشاميدنى سالم خبرى نيست و به حسب اعتراف بعضى از مطبوعات در
ميليون تومان از سرمايه  مى برند ولى دستگاه جبار صدهادهات كودكان معصوم را از گرسنگى به چرا 

جشن بيست و پنجمين سال   ن،اين مملكت را صرف جشن هاى ننگين مى كند، جشن تولد اين و آ
دو هزار و پانصد ساله  سلطنت ، جشن تاجگذارى و از همه مصيبت ها باالتر جشن منحوس

وسيله اخاذى و غارتگرى براى  اى مردم و چهشاهنشاهى كه خدا مى داند چه مصيبت و سيه روزى بر
آورى كه در اين امر مبتذل صرف مى شود  بودجه هنگفت و سرسام. عمال استعمار به بار آورده است 

زندگى سيه روزها خرج مى شد، تا اندازه اى از مصيبت  اگر براى سير كردن شكم هاى گرسنه و تامين
دستگاه . مگى نمى گذارد كه اينها به فكر ملت باشندخودكا ليكن استفاده جوئى و ، هاى ما كاست

شاهانى كه در هر عصر ملت ها را در زير چكمه هاى نظامى خود خرد  جبار با پول ملت مسلمان براى
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هميشه با مذاهب حقه دشمنى داشتند، شاهانى كه دشمن سرسخت اسالم  كرده اند، شاهانى كه
كردند، شاهانى كه نمونه آنان در عصر حاضر پيش چشم  را پاره) ص (حضرت رسول  بوده و نامه مبارك

دنيا بداند كه اين جشن ها و عياشى ها مربوط به . جشن مى گيرد و چراغانى مى كند همه است ،
 و دائر كننده وشركت كننده اين جشن ها خائن به اسالم و ملت ، شريف و مسلمان ايران نيست ملت

 .ايران مى باشند
 

استعمار و استعمارگران ، استقالل  ريشه الم و آزاديخواهان جهان را در راه قطعمن دست عموم ملت اس
فشارم و از خداوند متعال دفع شر دستگاه هاى جبار  ممالك اسالمى و گسستن زنجيرهاى اسارت مى

 . نموده ، قبولى اعمال و مناسك عموم را خواستار است و عمال كثيف استعمار را مسالت
 )۱٤("  ۱۳٥۰: تاريخ، روح هللا الموسوى الخمينى - وبركاته مه هللاوالسالم عليكم ورح

پيام بخوبی نشان می دهد که آیت هللا زیاد در جریان امر نبوده و دستی در جریانات و مبارزات و بگير و 

در سالهای توفانی انقالب که گروه گروه از رشيدترین فرزندان این او  .ببند خونبار آن سالها نداشته است

مرز و بوم دستگير و شکنجه و اعدام می شدند و نبردی نابرابر بين رژیم شاه و نيروهای مبارز در جریان 

روحی نمایان  بود و در شرایطی که مقاومت و خيزش انقالبی ایران در دنيا شناخته و اعتبار یافته بود،

ندان در فکر خط و ربط يز چروحانيت مبارز ن از سوئی،  . نکرد و در دفاع و یا رد آن کالمی نمی گفت

خویش را پيش گفته و بخش بزرگی از آن به کار و کسب دینی روی آورده بودند خمينی نبوده و راه و کار 

بزرگ نيز از شریعتمداری و شاهرودی و نجفی و دیگر آیات  .)با پول دین دنيای خویش را می ساختند(

مجله .  مع کنی عليه شریعتی داستان دیگری داردآیت هللا ميالنی و فتوا ج ماجرای. چندان خبری نبود

البته در آن سالها بنيادگرائی چندان حساس (مکتب اسالم بود و رنگ و روغن کاری بنيادگرائی اسالمی 

مجاهدین بودند ونيروهای انقالبی  ،داستان ). و مقاالت آقای حکيمی ن قل مجلس شده بود نشده بود

بگذریم از ( مبارزه قهر آميز و سرنگونی تام و تمام سلطنت پهلویمارکسيست و چپ مبارز و شریعتی و 

اینکه این روزها خيلی سر عقل آمده و در فرار از گذشته انقالب و حرکات انقالبی را در جایگاه متهم قرار 

 با دخالت و او شاید بتوان گفت که سکوت خمينی برایش بيشتر وجهه خرید و گرنه. )می دهند

او دیگر حرفی برای گفتن . بيش از بيش از نظر مردم و انقالب می افتاد نظراتشو  هاحرف پشتيبانی و

 .کرده و به حمایت این و یا آن گروه سياسی بپردازداز آن بود که تا خود را آفتابی  ، اما هوشيارترنداشت

زات نيز چندان حرکتی از خمينی، در مبار ٥٦بروشنی می بينيم که، در دهه پنجاه تا ابتدای سال 

به روال گذشته به چند اعالميه و پرسش و پاسخهای آخوندی و تدریس و . انقالبی، بچشم نمی خورد

 . کار روزمره فقهی مشغول بود

رژیم شاه بيش از پيش . انقالب وارد التهاب تازه ای شده بود و دیگر راه برگشتی دیده نمی شدبهر حال، 

 .بود و تاب تحمل احزاب خودی نيز برایش دشوار می نمود کردهخود را آماده رودرروی و درگيری مستقيم 

 کردحزب رستاخيز را بر پا  ، برای هرچه بيشتر یکپارچه کردن رژیمش،منداز این رو در حرکتی کور و ساالر
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اینبار قانون اساسی مشروطه را با  شاه . تا شاید بتواند با قدرت و زور باال روند رشد انقالب را کند نماید

نمی دانم خود بود و یا مشاوران (شده بود دارای حزب و تشکيالت  مال زیر پا گذاشت و خودتمام و ک

تازه با زور از مردم می خواهد . در صورتيکه او فقط می بایست سلطنت کند نه حکومت !!).کارآزموده اش

ر حزب همگی در این حزب شرکت کنند، انگار نه انگار که مردم خود حق رأی و نظر داشته و شرکت د

 !!سياسی هرگز اجباری نمی باشد

کار برد زور و تهدید و ترس دیگر اثر . این حرکت شاه خود نفتی شده بود بر شعله بر افروخته انقالب ایران

نداشت و شاه در یکپارچه کردن بدنه خویش نيز چندان پيروزی کسب نکرد و خفت بارتر از هميشه حزب 

با اشاره و کنایه نيز با موج اعتراضات تحریک شده و خمينی  ت آلآی. تعطيل کرد ٥۷رستاخيز را در سال 

  :پاره ای از آن چنين بود .اعالميه ای در این باره داده بود

 الرحمن الرحيم  بسم الل ه"

نظر به مخالفت این حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حرام و 
و چون . ترین موارد نهی از منکر است لمين است؛ و مخالفت با آن از روشنکمک به ظلم و استيصال مس

این نغمۀ تازه که به دستور کارشناسان یغماگر برای اغفال ملت از مسائل اساسی، از حلقوم شاه 
زده کند و راه را برای مسائلی که در نظر دارند باز نمایند، و قوۀ  برخاسته تا کشور را بيش از پيش خفقان

ب وظيفه . ها حبس سازند ومت را بکلی از ملت سلب نموده و نفس را در سينهمقا لهذا الزم است ـ ح س 
ـ تذکراتی بدهم؛ باشد که ملت اسالم تا فرصت از دست نرفته با مقاومت بيش از پيش و همه جانبه جلو 

 .های خطرناک را بگيرند این نقشه

ه شکست فاحش طرح استعماری ـ به اصطالح ـ قبال  باید گفت شاه در این پيشنهاد غيرمشروع، ب
کسی که بيش از ده . و برخوردار نبودن آن از پشتيبانی ملت اعتراف نموده است» انقالب ششم بهمن«

» انقالب شاه و ملت«است و اسم آن را » انقالب«زند که ملت ایران موافق با این  سال است فریاد می
خواهد با زور سرنيزه برای خود موافق  تقسيم کرده و میگذاشته، امروز مردم را به صفهای مختلف 

باشد، دیگر چه احتياجی به حزب تحميلی  از شاه و ملت می» انقالب«اگر این ـ به اصطالح ـ. درست کند
 !است؟

باید گفت این عمل ـ با این شکل تحميلی ـ مخالف » رستاخيز ملی ایران«دربارۀ این حزب ـ به اصطالح ـ  
ایران تنها کشوری . المللی است و در هيچ یک از کشورهای عالم نظير ندارد و موازین بينقانون اساسی 

تأسيس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود، و هر کس از این امر » ملوکانه«است که حزبی به امر 
مردم . تخلف کند سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعيد و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است

ای که از نظر  م این کشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهی اعالم کنند؛ نظام پوسيدهمحرو
آورد، و اگر  ای بر پيکر اسالم وارد می اسالم مردود و محکوم به فناست؛ نظامی که هر روز ضربۀ تازه

نا داده و تمام چيند؛ نظامی که هستی ملت را به باد ف خدای نخواسته فرصت یابد اساس قرآن را برمی
آزادیها را از او سلب کرده است؛ نظامی که طبقات جوان روشنفکر را در زندانها و تبعيدگاهها از هستی 

 .خواهد با این حزب بازی اجباری، بر قربانيها و زندانيهای خود بيفزاید ساقط نموده و باز می
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تيهای بسياری است که اثراتش علمای اعالم و سایر طبقات بدانند که تشکيل این حزب، مقدمۀ بدبخ
بر مراجع اسالم است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت . شود بتدریج ظاهر می

بر سایر طبقات خصوصا  خطبای محترم و محصلين و طبقۀ جوان دانشگاهی و . مسلمان ایران پایمال شود
جانبه و مقاومت منفی خود، اساس  زات پيگير و همهطبقات کارگر و زارع و تجار و اصناف است که با مبار

باید ملت از . این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پيروزی با آنهاست
اینها در عين حال که مخالفت خود را با اسالم و احکام آن روزافزون . تبليغات پوچ دستگاه اغفال نشود

زنی و  لوحان، در دستگاه تبليغاتی مراسم خواندن دعای کميل و سينه ساده کنند، برای اغفال می
 .کنند کنند، احکام قرآن کریم را نقض وخود آن را چاپ و منتشر می زنجيرزنی پخش می

 )۱٥( "الموسوی الخمينی  الل ه روح -۱۳۹٥صفر  ۲۸

بی اثر شدن روحانيت و زندگی خمينی در نجف با همين روال ادامه داشت و بيشترین هم و غمش از 

نيروها و جریانات گاه از دو از همان دی هکرد زاویه با شاه و رژیمش بر خورد همان ازو تنها ا .اسالمش بود

او هيچوقت قلم و کالمش از آن دایره بيرون نرفت و . در گير در مبارزه با رژیم پشتيبانی و حمایت می کرد

اما بر عکس هميشه هوای دانشجویان . مجاهد بنام یاد نکرد هيچگاه از آنهمه شهيدان و اسيران مبارز و

به پيام  .را داشت و با دکتر یزدی و هم پيمانانش خوش و پشها داشت  خارج و  افراد انجمنهای اسالمی

 :توجه کنيد ۱۳٥٤آقای خمينی به دکتر یزدی در اواخر 

 تعالی  الل ه جناب آقای دکتر یزدی ـ ای ده"

ضمنا  مختصری با حال ضعف نوشتم، وسيلۀ . مزاج شریف مقرون با سالمت است تعالی  ان شاءالل ه
 .دست نبود به جنابعالی زحمت دادم جنابعالی فرستادم؛ چون آدرس انجمن، دم

اید، تا کنون به من خبری  اید به بيروت برای آقای خلخالی فرستاده مبلغی که به آقای دعایی نوشته
از جنابعالی در . از کویت هم خبری نرسيده لکن دیر نشده. تفسار کنندنرسيده است؛ گفتم از ایشان اس

  )۱٦(" الموسوی الخمينی  روح الل ه  .والسالم عليکم. این ایام متبرکه اميد دعای خير دارم

تغيير مبنای تاریخ کرده و  یش، هوسوخرژیم رو بزوال شاه در ادامه تکميل دایره دیکتاتوری در این سال، 

چو دزدی با "ميگویند . تا بجای هجرت از تأسيس شاهنشاهی هخامنشی استفاده شوددستور داد 

. او که مشروطه را زیر پا گذاشت دیگر از مجلس و قانونگزاریش چه باک ، "چراغ آید گزیده تر برد کاال

نه از مصدق و مدرس و . فرمان فرمان ملوکانه است و نمایندگان نيز اجير و مزد بگيری بيش نيستند

آخر دستبرد در قانون اساسی و تغيير . اثری مانده استمرداد  ۲٥ازرگان خبری است و نه از سی تير و ب

قوانين را مجلسی می خواهد و رأی و نظر و نمایندگانی که شوربختانه در کشور ما چيزی که ارزش 

هت و اعتبار داده بی خود نبود که به خمينی آنهمه قدرت و اب. نداشت و ندارد رأی و نظر و اندیشه است

قرار می شود ،  ۱۳٥٤در اسفند ) البته با تأیيد مجلس سنا و شورا(بفرمان شاهنشاه  .شده بود

پيش از ميالد مسيح، مبدا سال خورشيدی و سرآغاز تاریخ سياسی  ۵۵۹تاجگذاری کورش کبير در سال 
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 ۲۵۳۵آغاز سال  هجری خورشيدی ۱۳۵۵به همين مناسبت اول سال . و اجتماعی ایران قرار گيرد

 .شاهنشاهی، سال رسمی کشور شاهنشاهی ایران اعالم شد

اولين مرجع تقليدی بود که عليه آن موضع  هللا سيد محمد رضا گلپايگاني آيتالبته، نه خمينی بلکه،  

ی رئيس مجلس سنا ،اعالم  خبربا ارسال نامه ای به جعفر شریف امامی، در روز بعد از   او. گيری کرد

اما خمينی پس از  .قدام ناگهاني دو مجلس شوراي ملي و سنا را توهين بزرگ به اسالم دانستا زمان،

برای تضعيف اسالم و محو اسم آن نغمه شوم تغيير ... "آنرا حرام اعالم کرد ۱۳٥٥مدتی در پيام عيد فطر 

ن دودمان کثيف واقع مبدأ تاریخ را ساز کردند؛ این تغيير از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست ای

بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایتکارانه مخالفت کنند و چون این تغيير، هتک . شد

اسالم و مقدمه محو اسالم است، خدای نخواسته، استعمال آن بر عموم، حرام و پشتيبانی از ستمکار 

 )۱۷"(..تو ظالم مخالف با اسالم عدالتخواه اس

 آمریکا رجیخا سياست در چرخش

در همين سال دمکراتها با پيروزی جيمی کارتر به کاخ سفيد رفته و سياست دیگری در روابط خارجی 

کارتر با شعار حقوق بشر تالش داشت تا دیکتاتورهای پاپت آمریکا را سر عقل  .آمریکا روی ميز قرار گرفت

ی شود با دیکتاتوری برهنه و زور تمام آورده و به آنها حالی کند که جهان روندی دیگر می یابد و دیگر نم

بدنبال آن فشارها بر شاه زیاد شد تا فضای سياسی جامعه را قدری باز کرده . رژیمی را سر پا نگهداشت

خالی کرده و ) مبارزات سياسیآزادی قلم و نشریه و (و تا حد ممکن جنبش انقالبی را از شعارهایش 

ایت جهانی از رژیم شاه با آن ساختار گذشته اش کار را برای چون حم. راه را برای ادامه رژیم باز کند

شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به گوشه ای از این فشارها  .آمریکا و هم پيمانان اروپائيش مشکل کرده بود

را ضروری  رفرمدولت من را محکوم می کردند و لزوميت یک ) دولت کارتر(آنها . "..اشاره کرده است

پایان ) منظورش جمهوری اسالمی(ر سر چيزی پافشاری ميکردند که آخر به این فاجعه آنها ب. ميشمردند

بخش زیادی از آن رویکرد را باید مدیون مقاومت خونبار جنبش انقالبی و افشاگریهای    )۱۸( ."یافت

، از ۱۳٥٦شاه نيز خود در سفرش به واشينگتن، آذر  .گسترده جنبش دانشجوئی خارج از کشور دانست

یک آنرا دیده بود تا جائی که مجبور شد با دستمال اشک بر آمده از گاز اشک آور را در چمن کاخ سفيد نزد

 باید یادآوری کنم که کتاب . البته شاه در همان کتاب آنرا اتحاد ارتجاع سرخ و سياه می نامد. را پاک کند

را وارونه می  کارکردش ینکه خوداول ا. از چند دیدگاه شایان تأمل استمحمد رضا شاه  "پاسخ به تاریخ"

دوم  در حالی که . د، گویی تنها خود به قضاوت نشسته است و چشم و گوش دیگری در کار نيستاننمای

سود آور داشته باشد، قرارداد نفتی دستی در خود را پادشاه مشروطه می داند اما بدش نمی آید تا

را برتر و بزرگتر از ملی  آنراو  زده به مصدق ای نيز تنه ) ااشاره به قرارداد با ایتالي( کار در این جالب اینکه
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جای تأسف است که پادشاهی با چنان غرور و نخوت حتی در دم . قلمداد می کندشدن صنعت نفت 

مرگ نيز  عظمت و شکوه کار سترگ مصدق را درک نکرده است و بجای پوزش خواهی زبان به انتقاد 

پایان کار همه دیکتاتورها به حسرت و هذیان گوئی ! بگذریم. می زند گرفته و مصدق را به بيگانه پيوند

  .اما گریان از ميدان بدر می روندرسيده و طلب کار 

جانشين  هویدا کرد و خود  ۱۳٥٦مرداد  ۱٦شاه پس از کلنجارهای فراوان سرانجام آموزگار را در  بهر حال،

اما بخت با او یاری نکرد و در برگشت . تقویت کند در آذر همانسال راهی آمریکا شد تا پشتوانه خویش را

پيشنهادی انقالب اداری آموزگار دست  رفرمفضای باز سياسی و . نيز شاهد افزایش بحران در کشور شد

کسی تصورش کرده باشد  آوردی شد تا پایه های فرسوده رژیم ترک بر داشته و در مدتی کمتر از آنکه

وارد بحرانی شده بود که هرگز نتوانست یکپارچگی گذشته را  ٥٦ل رژیم شاه از سا . فروپاشيده شود

حتی بختيار قادر  ازهاری، و نه و نه ، نه شریف امامی،نه  آموزگار کمی دیر شده بود، دیگر  .بدست آورد

 . بودند رژیم را سر پا نگهدارند

د و بحرانی که دامنش را ، به سبب ضرباتی که خورده بودر چنان شرایط بحران زائی جنبش انقالبی ایران

 مانده داشت و نه رهبری کار آزموده ای در ميدان گرفته بود،   نه زبان مشترک و نه تشکيالت متحدی

نه از پيشتازی مجاهدین خبری بود و نه نشان بارزی از جنبش چپ و مارکسيست و کمونيست در . بود

گرم انتقام گيری از از نيروهای انقالبی سر غم انگيزتر از آن اینکه بخشی . پایگاه رهبری بچشم می خورد

نهاده  )از نظر فکری(قم  در فرار از چپ انقالبی به قهقرا رفته و سر بر آستان نيز همدیگر بودند و بسياری

 .و آرام در دامن روحانيت پناه گرفتند

رکتی تازه موج ح ۱۳٥٦خرداد  ۲۹با مرگ نا بهنگام و مشکوک دکتر علی شریعتی در در راستائی دیگر، 

 در درون و بيرون ایرانجان گرفت و روحيه پسيوستی حاکم بر جنبش با اعتراضات گسترده و پراکنده 

شدت پشتيبای از شریعتی و حمایت از او تا آنجا پيش رفت که خمينی را، عليرغم ضدیت  . شکسته شد

ينی حالی کرده بود ی به خمالبته دکتر یزد(با اندیشه و کار شریعتی، وادار به تسليت نویسی کرده بود 

بنطر من، نهضت آزادی و شخص دکتر یزدی باید به تاریخ و مردم ). که اگر نجنبد قافله را خواهد باخت

مقام رهبری  تاایران راست و شفاف و روشن بگویند که چرا آنهمه تالش و تکاپو بخرج دادند تا خمينی را 

رهبری سياسی خمينی  چندان سازگار در مجموع وحانيتکاری که خود ر. حمایت کردندار او و  باال برده

نمی  يچوقت شایسته چنان مقام و جایگاه بلندیخمينی را ه) حتی بازرگان( نبود و جنبش انقالبی نيز

یک در مقام  خمينی چندر ه. رهبری روحانيت  آری اما نه رهبری سياسی کشور و انقالب .دانستند

ویژه ای در بين نيروهای انقالبی احترام و ارزش  همواره از شيعيان و مرجع تقليد بخشی ازنی مبارز روحا

کار معرکه گيرانی چون محمد منتظری و جالل فارسی و محمود دعائی و هادی  . و مبارز برخوردار بود
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این افراد از پایگاه فکری و اندیشه راست منحط و از نظر  .جداست و باند باصطالح سوپر انقالبی غفاری

    .ز همه چپ تر می زدنداجتماعی ا

مصطفی پسر خمينی در نجف در می گذرد و در قم یادبودی بنام او و پشتيبانی از خمينـی  ۱۳٥٦در آبان 

" ايران و استعمار سـرخ و سـياه"بنام  ،٥٦دی  ۱۷،ارتجاع مدرن با نوشته ای پس از آن. گذاشته می شود

نویسـنده . بـردسته دوباره خمينی را روی آنـتن سر پا شکبا قلم احمد رشيدي مطلق انتشار داده و خود 

اين روزها به مناسبت ماه محـرم و عاشـوراي حسـيني بـار ديگـر اذهـان متوجـه ": جيره خوار می آورد که

اسـتعمار نـو و سـياهش . استعمار سياه و سرخ يا به تعبير ديگري اتحـاد اسـتعمار كهـن و نوشـده اسـت

ارد و با اين كه خصوصيت ذاتي آنهـا هماننـد اسـت خيلـي كـم ،كهنه و نويش روح تجاوز و تسط و چپاول د

اتفاق افتاده است كه اين دو استعمار شناخته شده تاريخ با يكديگر همكاري نمايند مگر در مـوارد خاصـي 

كه يكي از آنها همكاري نزديك و صميمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقالب ايران بخصـوص برنامـه 

 ۲٥۲۰ســرآغاز انقــالب شــاه و ملــت در روز ششــم بهمــن مــاه . ارضــي در ايــران اســت مترقــي اصــالحات

شاهنشاهي استعمار سرخ و سـياه ايـران را كـه ظـاهرا هـر كـدام در كشـور مـا برنامـه و نقشـه خاصـي 

خـرداد مـاه  ۱٦و  ۱٥اي داشتند با يكديگر متحد ساخت كه مظهـر ايـن همكـاري صـميمانه در بلـواي روزهـ

مالكان كه براي ادامه تسلط خـودهمراه از ژانـدارم تـا وزيـر، از روضـه  ....هران آشكار شددر ت) ۱۳٤۲(۲٥۲۲

خوان تاچاقوكش را در اختيار داشتند وقتي با عدم توجه عـالم روحانيـت و در نتيجـه مشـكل ايجـاد هـرج و 

تن يـك مرج عليه انقالب روبرو شدند و روحانيون برجسـته حاضـر بـه همكـاري بـا آنهـا نشـدند درصـدد يـاف

روحاني برآمدند كه مردي ماجراجو بي اعتقاد و وابسته و سر سپرده به مراكز استعماري و بخصوص جـاه 

مردي كه سابقه اش مجهول . طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تامين نمايد و چنين مردي را آسان يافتند

ميان روحانيون عالي مقام كشـور بود و به قشري ترين ومرتجع ترين عوامل استعمار وابسته بود و چون در

با همه حمايتهاي خاص موقعيتي بدست نياورده بود در پي فرصت مي گشت كه بهر قيمتي هست خود 

روح هللا خميني عامل مناسبي بـراي ايـن منظـور .........را واردت ماجراهاي سياسي كند و شهرتي پيدا كند

ابلـه بـا انقـالب ايـران يافتنـد و او كسـي بـود كـه بود و ارتجاع سرخ و سياه او را مناسب ترين فرد براي مق

  )۱۹(." خرداد شناخته شد ۱٥عامل واقعه ننگين روز 

نویسنده بی خرد از سر نادانی و یا بی خردی بيش از حد آسمان را بریسمان بافته و انگار که در کـره ای 

وقاحتی هيوالی خمينی ی بی خود نبود که با آن بی خردی و ب. دیگر به کشف تازه ای دست یافته است

بدنبال آن واکنشها از سر گرفته شد و خمينی در حمایـت از آن بگيـر و ببنـدها سـخنگوئی آغـاز . زاده شد

موج اعتراضات که به بهانه درگيری در قـم سـرباز کـرده  .کرد و بحران در ایران وارد مرحله تازه ای شده بود

آموزگار در پـی نـاتوانی در آرام کـردن . ایران شعله گرفت بود به تبریز رسيد و از آنجا اندکی بعد در سراسر

برسکوی ریاست نشسـت و شـتابزده دسـتور " دولت آشتی ملی"اوضاع بر کنار و شریف امامی با وعده 
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امـا برداشـتن . بستن کازینو ها را داد و بر گردان تاریخ را پس گرفته و بدستگيری سران ساواک اقدام کـرد

از زندانيان سياسی کار را بر او بس مشکل کرده بود و سرطان رژیم دیگر بدخيم  سانسور و آزادی پاره ای

 . در دسترس نمی بودشده بود و راه چاره 

 

، البته خمينی در آنزمان خيلی فعال شده و بـوی حکومـت اسـالمی رژیم در آن شرایط دنبال خمينی رفته

با این دید فشار بر خمينی در عراق زیاد شـده و او  .یافته بودندو چاره کار را در کنترل او  را حس کرده بود،

برنامـه  و نههنوز نه تصوری از سر نگونی داشت  در  شرایطی  که خمينی . دیدناچار به ترک آن کشور گر

باز هم می بينيم که آقای یزدی زیر عبای خمينی پيدا شـده  . در فکر برگشت به ایران بود ای داشت و نه

در واقع تـالش   .می کندکشور اروپائی فرانسه او را راهی  تن به کویت و یا سوریه، و پس از نااميدی از رف

ادعائی بيشتر از ایـن دارد  کسی اگر. آنزمان برای یافتن اقامت برای خمينی بود نه برنامه سرنگونی رژیم

کافی مردم را  و یا خمينی را دارای برنامه و طرح و تدارک انقالب می داند باید شفاف و روشن و با مدارک

  . آگاه کند

 

ولـی قبـل از . به فرانسه بـرده مـی شـود ۱۳٥۷مهر  ۱۳سرانجام با تالش و تماسهای فراوان، خمينی در 

شاتو بپردازم دوست دارم به پاره ای از نظرات و بيانات خمينـی تـا قبـل لواینکه به ماجرای فرانسه و نوفل 

  . چی نهفته بود آقا در چنته بيم کهاز خيز بر داری در فرانسه اشاره کنم تا در یا

، و در پاسخ به اعتراضات و درگيریهای  قـم چنـين مـی ٥٦خمينی پس از مرگ مصطفی خمينی، در  آبان 
 .فرمایند

ما با گرفتاری عظيم و مصيبتهای دلخراشی مواجه هستيم که باید ذکری از مصایب شخصی نکنيم؛ "  
سرایيهای چندین سالۀ این عنصر  ب قولی و عملی از یاوهدر این فرصت، جوا لکن این تظاهرات عظيم

خود و  ناالیق بود که تمام حيثيت و شرافت و استقالل و اقتصاد این ملت بزرگ شریف را پایمال اهوای
این تظاهرات برای شخص نبود؛ اظهار تنفر از دستگاه جبار و رفراندم حقيقی و . فاميل چپاولگر خود نمود

باید اینها بدانند که اگر یک روز در پناه سرنيزۀ اجانب نباشند . دستگاه خيانتکار بودرأی عدم اعتماد بر 
من ناچارم اعالم خطر بزرگی بکنم و . گيرند ملت نجيب ایران انتقام خون جوانان و عزیزان خود را از آنها می

نویسندگان را مجال این مسامحۀ اخير دولت که . ملت را از اغفال و خدعۀ اجانب و عمال آنها نجات دهم
نوشتن و گویندگان را مجال گفتن داد حيلۀ بزرگی است برای تطهير شاه و وانمود کردن آزادی ادعایی؛ و 

ها محال  ها و مصيبت کشيده این رنجدیده.....ـ که آلتی بيش نيست ـ انداختن جنایات را به گردن دولت
وی در ادامه  .ولو برای یک روز، موافق باشنداست با این دودمان آشتی کنند و با ادامۀ سلطنت باطل، 

خواهد؛ آن اسالمی که در پناه آن آزادی و  ملت ایران مسلمان است و اسالم را می ": می دهد که
م پایگاههای ظلم و فساد است، قطع کردن دستهای  استقالل است، رفع ایادی اجانب است، ه د 

دهم که  اخيرا  تذکر می" خویش را آشکارا بيان می کنداو در پایان نيت . خيانتکاران و جنایتکاران است
اشخاص ارزنده و متعهدی که ابتکار عمل در دست آنهاست از معرفی خود شدیدا  احتراز کنند، و از 
تجربيات سابق پند بگيرند و در پناه اسالم و چهارچوب موازین اسالمی به فعاليت بپردازند، و از همکاری با 
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الحرام  القعدة ذی ۲۹تاریخ  ".ر این چهارچوب فعاليت ندارند احتراز نمایندکسانی که صد در صد د
 )۲۰( .الموسوی الخمينی  الل ه ـروح۹۷

 :می گوید ٥٦آبان  ۲٥او باز هم در پيامی  در 

اکنون که فرصت موقت به دست آمده است باید با هوشياری و دوراندیشی و وحدت کلمه، گروههای "
مند به مسلمين از آن استفاده کنند و نگذارند فرصت جویانی که یک  م و عالقهصد در صد پایبند به اسال

اند، اکنون از این فرصت استفاده کنند و خود را  قدم و یک قلم برای اسالم و ملت شریف ایران برنداشته
یا با به صورت وطنخواهی و آزادیخواهی در بين مردم رنجدیده برای رسيدن به وزارت و وکالت داخل کنند، 

نوشتن چند مقاله که در آن نه اسمی از اسالم و نه اسمی از هستۀ مرکزی فساد است، جای خود را 
بين ملت باز کنند؛ و اگر خدای نخواسته به مقامی برسند، همان خيانتها و همان سرسپردگيها و همان 

ته شده، اگر با دست ها از بعض عناصر شناخ این نحو مقاالت و اعالميه. رنجها و مصيبتها تکرار شود
بدبختيهای کشور و ملت است نباشد،  داشتن شاه که سرچشمۀ همۀ سازمان امنيت و برای نگه

ضامن  و کشورها  تماميت و  استقالل شک برای صالح ملت و حفظ اساس اسالم که حافظ ونگهبان بی
 )۲۱(”آزادیهاست،نيست و  اجتماعی  عدالت

يه ای چند ماده ای نظرات خویش را اعالم کرده و در بند اول در اعالم ٥۷مرداد  ٥آفای خمينی در 

بود صددرصد  ٤۲خرداد  ۱٥اش از  ـ نهضت مقدس اخير ایران که ابتدای شکوفایی: "بروشنی می گوید

ریزی شد، و  اسالمی است، و تنها به دست توانای روحانيون با پشتيبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران پی

و نهضت پانزده . شود ای یا شخصی یا جمعيتی اداره شده و می اتکا به جبهه به رهبری روحانيت، بی

دخالت دیگران در امر رهبری ـ که از آن  روحانيت است ـ ادامه دارد و  سالۀ ما چون اسالمی است، بی

خواهند نهضت  خواهد داشت؛ و آنان که اخيرا  برای جلب منافع شخصی به جنب و جوش افتاده و می

رو معرفی نمایند حتما  سوء قصد دارند؛ و  آلوده کنند و یا آن را متکی به بعض جناحها یا دنبالهاسالمی را 

. خواهند نهضت را متوقف و شاه را مصون نگه دارند احيانا  با ساختن بعضی از آنان با دستگاه جبار می

سته انحراف آنان معلوم شد از ملت ایران باید با هوشياری تمام و تردید بدانان نگاه کنند؛ و اگر خدای نخوا

دارم در صورتی که این جمعيت معدود، مطالب خود را که  آنان جدا  اجتناب کنند و صریحا  اعالم می

داشتن مجرم اصلی است تکرار کنند روحانيت تکليف خود را دربارۀ آنان روشن خواهد  اش دور نگه الزمه

 )۲۲( ."نمود

چنان در جو انقالب گير  يز کرده بود ولی بسياری از مبارزان و مردمبيانيه خمينی هرچند گوش افرادی را ت

بدان اميد  ميگذشتندکه تنگ نظریهای فاجع آميز خمينی را نادیده گرفته و با سرعت از کنارش  کرده بودند

بدنبال آن نهضت آزادی ایران در نامه ای به خمينی  .حکومتی مردم ساالر خواهد آمدکه پس از شاه 

،  را داده بوده و ٥۷شهریور  ۱ د که خمينی در جواب اعالميه زیر،روشن شدن آن شده بودنخواستار 

 . روشنتر از بيش نيتش را آشکار کرد
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 الرحمن الرحيم  بسم الل ه"

 نهضت آزادی ایران خارج از کشور، اروپا ـ امریکا

فرسای  اسالم و تذکر زحمات طاقتتعالی ـ را مبنی بر وفاداری به   پيام شما فرزندان اسالم ـ ای دکم الل ه
چندین سالۀ آنان در راه اهداف عاليۀ اسالم که ضامن استقالل و آزادی ملتهاست، دریافت نمودم و 

از خداوند تعالی توفيق و تأیيد گروهها یا اشخاصی را که برای اسالم عزیز و . موجب کمال تشکر گردید
در راه حق و رسيدن به هدف اسالمی و انسانی کنند و عمر خود را  مسلمين ستمدیده فداکاری می

 .دارم کنند خواستارم؛ و عالقۀ خود را به تمام گروههای آنان اعالم می صرف می

شویم باید همه را به اتحاد و برابری و برادری  قدم به قدم به هدف نزدیکتر می»  الل ه«امروز که ما به خط 
دهند نشان  آن خود را جلو رگبار گلولۀ شاه قرار میدعوت کرده و نقاط حساسی را که مردم به خاطر 

در داخل و خارج، و جميع جناحهای اسالمی ـ ای دهم » نهضت آزادی ایران«امروز باید افراد محترم . دهيم
دادن فرصت، دست در دست یکدیگر نهاده و در این امر حياتی، که برچيده  تعالی ـ بدون از دست  الل ه

ارزه، و بدون مناقشات، ملت را به سوی هدف غایی که ایجاد حکومت شدن رژیم پهلوی است مب
است ؛   امروز سستی و سردی و سرگرم شدن به مسائل جزئی انتحار. اسالمی است هدایت نمایند

  را  آن  ابعاد  همۀ  سستی گروهها، خطری نيست که بتوان اختالف و   از  شاه  رسيدن  قدرت  خطر به.  بار  فضاحت  انتحاری
 .است  عزیز  اسالم  و  بزرگ  ملت یک  بينی کرد؛ خطر سقوط   پيش

کنم، و از خداوند  اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همۀ اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می
نمایم، مطالعۀ مبارزات  متعال در این امر بسيار مهم، که هستی ملت بدان پيوسته است، استمداد می

فرسای آنان، هشداری است به ملت  ها و زحمات طاقت دربند و کشتارها و شکنجه آزادیبخش ملتهای
نهضت ایران ، تا پيروزی ـ که . شریف ایران که نتيجۀ مبارزات دینی و ملی آنان فوری و سریع نيست 

مسلما  از آن  ملت شجاع است ـ ادامه خواهد داشت؛ و بر شماست که این مطلب را هر چه زودتر به 
 .سانيدملت بر

ابهامی است که آلت دست بعضی از افراد مغرض  ۹۸شعبان  ۲۱مرقوم شده بود که در بند اول اعالميۀ 
شده است باید متوجه باشيد که آن بند به دنبال مطالبی بود که نهضت ایران را غير اسالمی معرفی 

همه را به نفع شاه هدر  نمود، و زحمات چندین سالۀ کرد و دانسته یا ندانسته ملت را از آن جدا می می
های اساسی مبارزۀ ایران را  در این مورد خطير من مکلف بودم اشتباه آنان را گوشزد نمایم و پایه. داد می

دارم که این بند مربوط به کسانی است که نهضت اصيل ایران را به امر  لذا صریحا  اعالم می. نشان دهم
ها و  اش حفظ شاه است نه کسانی که در نوشته هنمایند که نتيج سياسی  غير اسالمی ترسيم می

دهند، و نه کسانی  قرار می» شاه«یا » آزادی«مصاحبات خود، شاه را محکوم و ایران را بر سر دو راهی 
ها و سخنرانيهای خود پيوستگی و همگامی خود را با اسالم، و انزجار و  که در طول مبارزات در نوشته
از . اند اند؛ چنانچه در اکثر نوشتجات خود بدان تصریح نموده لوی اعالم نمودهتبری  خود را از رژیم منحط په

 )۲۳("الموسوی الخمينی  الل ه روح. خداوند متعال نصرت اسالم و مسلمين و توفيق همگی را خواستارم

او راست و روشن اندرونش را باز می . در اینجا خمينی نه محافظه کاری می کند و نه سياست بازی

 اما نهضت آزادی فکر ميکرد که هنوز می توان در آن تنور. و هدفی جز برقراری حکومت فقهی ندارد نماید
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این پيام (او در آخرین پيام خویش . خمينی با آن پندار و نهفت درونی از عراق بيرون می رود .نانی  پخت

ناچار بايد ترك جوار موال اكنون كه من به  . "در بغداد نوشته شد و دو روز بعد در فرانسه انتشار یافت

اميرالمؤمنين عليه السالم را نمايم و در كشورهاي اسالمي، دست خود را براي خدمت به شما ملت 

بينم و از ورود به كويت با  باز نمي –ي اجانب و وابستگان به آنان هستيد  كه مورد هجوم همه –محروم 

 ،  پيش من مكان معيني مطرح نيست. كنم  به سوي فرانسه پرواز مي ،داشتن اجازه ممانعت نمودند

ما و شما امروز كه  ، ي اسالم و مسلمين مطرح است مصالح عاليه   ،عمل به تكليف الهي مطرح است

شما   ،اسالم از ما انتظار دارد .ي بسيار حساس رسيده است مسئول هستيم نهضت اسالمي بر مرتبه

هاي آينده  ن ستمكاران و دفاع از حق را به جهانيان و نسلمردان و زنان تاريخ بايد پايداري در راه كوبيد

 )۲٤( ."ملت در راه اسالم و مستضعفين قيام كرده است ..ثابت كنيد

  

مردم برای اسالم قيام کردند و "در آنزمان و پس از انقالب و هنوز هم کسی این اندیشه خمينی را که 
 . الش نکشيدبدرستی و جدی و شفاف به چ" انقالب ما اسالمی است

او به فرانسه برده شد اما نه برنامه ای برای . بدین ترتيب فصلی دیگر از زندگی خمينی پایان گرفت 

علمی تعریف ویژه ای در دید او انقالب به مفهوم بنظر من (تدارک انقالب بود  در سرنگونی داشت و نه

نشينی خواهد کرد و علما دوباره  در دید نهائی فکر ميکرد، مردم بيرون می ریزند و شاه عقب. نداشت

بن مایه خمينی برای تغيير یا جابجائی نظام ساخت در باال همراه با فشار از  .)وارد ميدان می شوند

درست از همين زاویه بود که او باور مذهبی مردم را هميشه دستمایه حرکت خویش می . پائين است

ار استفاده کرده بود نه اینکه به خواست و نياز او از این حربه برای بسيج و حرکت مردم بسي. دانست

در اینجا نکته های باریکی نهفته است که در بخش مکتب خمينی بدان اشاره . مردم کاری داشته باشد

جو حاکم بر جنبش تا آنزمان نيز انقالب را در دیدرس نمی دید و خود را برای یک مبارزه ای  .خواهم کرد

از آن سو نيز رژیم و تمام حاميان جهانيش به تپش و تکاپو . آماده می کرد درازمدت و پيچيده و قهر آميز
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سرپا نگاه داشته و از سقوط تام و تمام رژیم را با رنگ و روغن دمکراسی و حقوق بشری  افتاده بودند تا

به . روند ساخت و باخت در باال را سرعت بخشيده بود ورود خمينی به فرانسه نيز . آن جلوگيری کنند

قين نمی توان گفت که بردن خمينی به فرانسه با برنامه ای از پيش طراحی شده صورت گرفته باشد ی

و آمادگی خمينی برای چانه اما روند شتابان انقالب در ایران ) چون کسی او را در چنان نقشی نمی دید(

  .زنی کار را هموار کرده بود

  فرانسه در خمينی

از شریف امامی نيز . ه در ایران وارد مرحله پيچيده و سرنگونی شده بودهمانگونه که اشاره کردم، مبارز

هم رژیم و هم جنبش خط . کاری ساخته نبود و روند رایکاليزه شدن انقالب بسرعت به پيش می رفت

در واقع تنها خمينی بود که خيز بر داشته و آرام . روشن و رهبری کارسازی در ميدان نداشتند یمش

و همه  چون پيچک به تن شاه چسبيده بود" اسالمش"رت دادن به روحانيت و فقه و نداشت و برای قد

 . چيز را برای خویش می دید

به دید و بازدید و گزارش دهی  در فرانسه هفته های اول اقامت خمينی

کار دیگری پيام و اعالميه  جز رد و بدل شدن و گزارش گيری گذشت و

تا با  آمده بودند ه چينان حرفه اییاران و ميودر واقع . صورت نمی گرفت

از آنطرف  .او پيدا کنند خمينی تنظيم رابطه کرده و جای خود را در کنار

شرایط را زیر نظر  نيز خمينی با تيز هوشی و زیرک بازی ویژه اش

فرصتی می گشت تا در صورت تغيير خود را تنها رهبر داشت و دنبال 

 .  ممکن جا بياندازد

رهبر کردن او و بردنش به  سپس برگرداندن ورق و ی به فرانسه برای اقامت موقت ودر باره بردن خمين

اسناد و گفته های فراوان رو و باز . تحليلها و کتابهای زیادی نوشته و انتشار یافت ٥۷تهران و انقالب 

ی بيشتر ، من در اینجا به سرخطها اشاره خواهم کرد و بررساما. که در اینجا الزم به تکرار نيست شدند

نجف دنبال کردیم و تا اینجا خمينی را از خمين تا قم و . را در قسمت کالبد شناشی مکتبش خواهم آورد

در حد ممکن نشان دادم که او بر اساس درسهائی که در مکتب فقه آموخت قدم برداشت و بنياد گرائی 

ياست درس آموخته نه اینکه خود سياسی شده و در مکتب س(را سياسی کرد  اسالمی) قشری گری(

اما در فرانسه روند . و از  آن حربه ای برای مقابله با شاه قدرت دادن به روحانيت استفاده کرد) باشد

تا حرف از  داده بودند خطشپوشانده و ) نه روحانيت(خمينی لباس رهبر سياسی تن تغيير کرده و بر 

شاتو لو خمينی نوفلآیت هللا . اهد باختگرنه بازی را خو حکومت مردمی و دمکراتيک بزند وحقوق بشر و 



 ۹۷  کالبد شناسی خمينی

 

او گوئی زبان تازه آموخته و از . آن نبود که در قم پرورش یافته و در نجف خواب حکومت اسالمی دیده بود

خمينی همان بود که در واقع، ولی . جمهور و جمهوریت و برابری انسانها و حقوق زنان داد سخن می داد

  .را نشان دادماهيتش با ورود دوباره به ایران 

اشاره کردم که جنبش مقاومت در ایران وارد روند بی برگشت سرنگونی شده و انگشت گذاشتن روی 

کار و آمریکا ولی برنامه رژیم . اول برای ایست و کند کردن آن در نظر گرفته شده بود خمينی نيز در نظر

از آنجا بود که تالشها برای . ر یافتساز نشد و با بيرون راندن خمينی از عراق انقالب شدت و تالش بيشت

گویی شاه دیرتر از همه خالی بودن زیر . رژیم از هر سو باال گرفت سرپا داشتنپيدا کردن راهی برای 

 . پایش را درک کرده بود

طالقانی از زندان آزاد شد و . مبارزات در اشل باالئی توده ای شده بود

  .ترده بدل گردیده بودبه یک جنبش توده ای گساستقبال از او خود 

دولت  و نداورق را بر گرد ٥۷آبان  ۱۳راهپيمائی با شکوه دانش آموزان در  

در موضع  دولت در این نقطه تماما   .سقوط کرد را وادار به شریف امامی

ظر شاه با ن از این رو،. دفاعی قرار گرفته و ابتکار کار از دستش در رفته بود

 .رکار آورد تا شاید بتواند شرایط را کنترل کندمثبت آمریکا دولت نظامی را س

اول دولت را در دست گرفت و فکر می کرد که می  و درفش پهلوی ربا دا، ٥۷آبان  ۱۳در فردای  ازهاری 

و خطر  اما کمی دیر شده بود. را بگيرد جلوی سرنگونی )قلدری و زور برهنه( تواند با روش رضا شاهی

رفراندم با شکوهی بود که ) ٥۷آذر  ۲۰و  ۱۹(تاسوعا و عاشورای  راهپيمائی .تمی می نمودسقوط ح

می توانست انقالب را در راستای درستش بکار اندازد ولی نبود رهبری کارساز در ميدان عمل کفه ترازو 

دست بدامن جبهه در یک قمار تاریخی بی سابقه نيز از آن سو شاه . سنگين تر شده بودبنفع خمينی 

همه دست بکار شده بودند تا از فروپاشی  .)٥۷دی  ۹( را به نخست وزیری گماشتو بختيار  زدملی 

شنيده  تر از همهرا دیر" صدای انقالب مردم"و شاه  دیر شده بود دیگراما . رژیم بهر قيمت جلوگيری کنند

 .بود

اره روی ميز بهانه دخالت شوروی دوب. بود انقالب بيش از خمينی از رادیکاليزه و پيچيده شدن آمریکا ترس

آمریکا در این بار . داد بر عليه مصدق استفاده شدمر ۲۸همان تحليل نابکاری که در کودتای . قرار گرفت 

و از سوئی دیگر ماندن  دادميکودتای افغانستان آزارش  از سوئی . دگری گردیددچار سرگيجه سياسی 

تا جانشين ) گرفت تا عقب نمانددست پيش (از این رو دست بکار شده بود . شاه را پایدار نمی دید

زش پشتيبانی رخمينی هر چند در ابتدا دل پسند نبود ولی در برابر شوروی ا( را برگزیند محکمه پسندی

از آن پس هسته رهبری مقاومت دور و بر خمينی شکل گرفت و بهشتی و مطهری و منتظری ). داشت



 ۹۸  کالبد شناسی خمينی

 

سایروس  ال ارتباطی تهران و واشنگتن شد و ببهشتی پ. جلو دار رابطه تهران و نوفل لوشاتو شده بودند

نيز در طالقانی آیت هللا . وارد گفتگو و به اصطالح دیالوگ سياسی شده بودونس، وزیر امور خارجه آمریکا، 

و جنبش انقالبی را ابر تار و سياهی در بر گرفت تا جائی که مسعود رجوی از منتظری سایه قرار گرفت 

حرف و خبری در پایگاه رهبری از چریک های فدائی نيز . ابر خمينی شفاهت کندمی خواهد تا از آنها در بر

شده کوک شرکت در قدرت  خيزی تازه بر داشته و برای و بازرگان و سران جبهه ملی آزادی  نهضت. نبود

 . بودند

س وپ کنفران وادل   گ

مستعمرات فرانسه در دریای از  ،در جزیره گوادلوپ دیماه  ۱۷تا  ۱٤از  کنفرانسی در چنين هنگامه ای  

ژیسکاردستن رئيس جمهور فرانسه و با حضور  والری به دعوتکنفرانس .  ، برگزار می شودکارائيب

 ،وزیر انگلستان، هلموت اشميت صدراعظم آلمان جمهور آمریکا، جيمز کاالهان نخست جيمی کارتر رئيس

عبارت  کنفرانس دستور کارمهم  دموار.  تشکيل گردید برای بحث و تبادل نظر روی مسائل مهم جهانی

 رژیم نژاد پرست آفریقای بحران، افغانستانبررسی کودتای  :بودند از

  ،فارس  و خليج  در خاورميانه  نفوذ شوروی كامبوج، و ویتنام اوضاعجنوبی، 

 .بودو مهمتر از همه انقالب ایران  ،در یمن جنوبی آشوب

ا با رفتن شاه از ایران راضی گران رآمریکا آمده بود تا دی ،در آن کنفرانس

چون باین نتيجه رسيده بود که ماندن شاه در ایران بحران سرنگونی  .کند

 انقالب در ایران روند تالش آمریکا بر این بود تا با بردن شاه و پشتيبانی از بختيار . را عميق تر خواهد کرد

بموازات و پس از پایان . خویش نگاه داردو همخوان را ک ند کرده و خمينی را با دادن امتيازهای الزم همراه 

خمينی مهمان دربار از یک طرف،  .گردید سو آغاز و تالشها از چند شدکنفرانس،استارت حرکت زده 

و یاران  )تا آن هنگام فرانسه با شک و تردید از خمينی و بيت او مراقبت می کرد( لقب می گيردفرانسه 

ژنرال هایزر    از سوئی دیگر، و  . بدیدار خمينی می روند ٥۷دی  ۱۸رتر  در ژيسكار ديستن با پيام کاویژه 

 در پيام خود كارتر  .تا نظاميان را تحت کنترل گرفته و از بروز نابهنگام کودتا جلوگيری کند به تهران می رود

 :می نویسد او. پشتيبانی کند دولت بختياراز از او می خواهد تا  با دفاع از خمينی )۱۹۷۸یژانويه۷(

با توجه به همه شرایط از . ای بررسی کردیم شرایط را به لحاظ بين المللی و منطقه ما در این کنفرانس"
هایی مذهبی در ایران و  ها و ضعف تشکيالتی سازمان قبيل خطر اتحاد جماهير شوروی و نفوذ کمونيست

کنم که از دولت بختيار  یهای سياسی من از شما خواهش م عدم اعتماد نيروهای مذهبی به تشکل
حمایت کنيد و از آقایان و علما و دیگران بخواهيد که از او حمایت کنند حتی از دوستان خودتان بخواهيد در 

هایی که بختيار دارد برای تشکيل یک دولت ملی اجرا شود و او  آش عضو باشند، تا مجموعه برنامه کابينه
زنيد  د و در غير این صورت شما دست به قمار بزرگی میموفق شود که مرحله بحران را پشت سر گذار
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که احتمال خونریزی بسيار زیادی در آن وجود دارد، اگر شما این را قبول نکنيد، احتمال این که ما بتوانيم 
تر گشته و چه بسا رهبران ارتش و  ارتش ایران را تحت کنترل خود داشته باشيم روز به روز ضعيف

 .بينی نخواهد بود اه دست به کودتا بزنند که نتيجه آن به هيچ وجه قابل پيشفرماندهان مرتبط با ش

توان مردم را آرام کرد، اما شاه هم به زودی از ایران  دوستان اروپایی ما معتقدند که با حضور شاه نمی
خواهم یک نماینده تعيين کنيد که  شود، از شما می خارج خواهد شد و این نگرانی شما بر طرف می

بين ما و شما رد و  -ها نه از طریق خبرنگاران و روزنامه-تب با ما در ارتباط باشد و مطالب بدون واسطه مر
بدل شود و دو طرف اوضاع را زیر نظر داشته باشيم تا آرامش برقرار گردد، آن وقت در مرحله بعد آیت هللا 

که رد و بدل شدن اطالعات  این کنم برای دانند حرکت کنند و سرانجام تقاضا می هر طور که مصلحت می
دانيد محتوای این مذاکرات و همچنين پيام امروز، محرمانه باقی  بتواند ادامه داشته باشد، اگر صالح می

  )۲٥"(.بماند

و تنظيم کننده امور و خود را تنها جانشين  اما خمينی با قبول ضمنی پيام زیر بار حمایت از بختيار نرفت
 . ه بودفتاو در پاسخ چنين گ. قاوم در برابر شوروی ناميدانقالب و امنيت و سد م

يكي راجع به موافقت . پيام آقاي كارتر دو جهت در آن بود. خيلی متشکرم از پيامی که داده شده است "
كردن با دولت بختيار و حداقل سكوت در اين شرايط و حفظ آرامش در اين فترت و يكي هم راجع به 

بيني كشتار وسيع مردم كه ما را از آن  بيني كودتاي نظامي، پيش يا پيشاحتمال كودتاي نظامي و 
به فرض . كنيد كه ما برخالف قوانين خود عمل كنيم راجع به دولت بختيار، شما سفارش مي. ترسانند مي
ما اين همه مصيبت كشيد و اين همه   ملت. ما حاضر نخواهد بود  ملت. كه من چنين خطايي بكنم اين

ها  ه از زير بار رژيم سلطنتي و سلسله پهلوي خارج شود، ملت ما حاضر نيست كه تمام خونخون داد ك
و نه حاضر است كه شوراي سلطنت . يا برود يا بدتر از آن برگردد. هدر برود و شاه به سلطنت باقي باشد

كه  اين یام و اما قضيه هم بر خالف قانون اساسي است كه من مكرر تشريح كرده را قبول كند و آن
دست  خواهيم كه مملكت آرام باشد و مردم با آرامي زندگي كنند و اما به ما هميشه مي. آرامش باشد

آقاي كارتر اگر . توانيم با وجود شاه آرامش را برگردانيم آوردن آرامش با وجود شاه امكان ندارد و ما نمي
ه نشود خوب است كه شاه را ببرند و ها ريخت خواهند آرامش باشد و خون اند و مي  حسن نيت پيدا كرده

ولي خواسته است كه از ... دولت بختيار را پشتيباني نكنند و به ميل ملت كه يك امر مشروعي هست
اند كه يك كودتاي نظامي در شرف  ی كودتا، االن به من خبر دادهميل ملت جلوگيري كنند و اما قضيه

اند كاالهاي امريكايي را تحريم كنم و به  من خواسته خواهند كشتار زيادي بكنند و از تكوين است و مي
بينند و اگر شما حسن نيت داريد بايد  امريكا اخطار كنم كه كه اگر چنين كودتايي بشود از چشم شما مي

اگر كودتا بشود از چشم شما . دانم و نه به صالح آمريكا جلوگيري كنيد من كودتا را نه به صالح ملت مي
ها تحقق  ريزي و نگذاريد اين خون. ها را بگيريد ريزي كنم كه جلوي اين خون توصيه مي به شما... بينم مي

اگر بخواهيد آرامش در ايران حاصل شود راهي جز اين نيست كه نظام شاهنشاهي كه ... پيدا كند
 قانوني نيست كنار برود، و ملت را به حال خود باقي بگذارند، تا من يك شوراي انقالب تأسيس كنم از
اشخاص پاكدامن، براي نقل قدرت، تا امكانات مناسب جهت حكومت مبعوث ملت انجام گيرد، و در غير 

كه  اين صورت اميد آرامش نيست و خوف آن دارم كه اگر كودتاي نظامي بشود، انفجاري بشود در اين
هاست كه با  هكه ما ترسد براي اين را بگيرد و ملت ايران از كودتاي نظامي نمي كسي نتواند جلوي آن

و اما به ... اند آرامش برقرار سازند تر با مردم مقابله شده است و نتوانسته قدرت نظامي هرچه سخت
كنم  جمهور كه در اين كنفرانس از تأييد كارتر از شاه مناقشه كرده است تشكر مي دولت فرانسه، از ريس

و اين رژيم و اين دولت كه همه برخالف  و ميل دارم كارتر را نصيحت كنند كه دست از پشتيباني اين شاه
شود كه نفت را به  هاي اقتصاد به گردش درآيد و در آن وقت است كه مي اين امت است بردارند و چرخ

   )۲٦( ."غرب و هر كجا كه مشتري باشد صادر كند
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گتن اعالم کرد سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا در واشن )دی ۲۱( ۱۹۷۹روز یازدهم ژانویه بدنبال آن، 

که به تشکيل شورای سلطنت ،برای مدت  سرانجام شاه .که شاه به زودی از ایران خارج خواهد شد

، با اشک و اندوه ۱۳٥۷دیماه  ۲٦در روز  سپردن ریاست آن به جالل الدین تهرانی، موقت، تن داده بود با 

. دوباره با زور بيشتر بر گردد ۳۲مرداد  ۲۸او ابتداء فکر می کرد که می تواند همانند  . ایران را ترک کرد

روز . "محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خود می نویسد .نبود ينولی این رفتن مثل رفتنهای پيش

 -نه در تهران –برای نخستين بار اخبار مربوط به برنامه خروج من از ایران در واشنگتن  ۱۹۷۹یازدهم ژانویه 

  )۲۷(" از آن من و شهبانو فرح تهران را بسوی سرنوشتی نا معلوم ترک کردیمانتشار یافت و پنج روز بعد 

نتوانست روند اما نه شورای سلطنت و نه تالشهای مقامهای آمریکائی و نه راه حل بختيار هيچکدام 

در   .مالقات کندبختيار در مقام نخست وزیری حتی حاضر نشد با خمينی  .گرداند شتاب دار انقالب را کند

بدون حضور و مشورت افراد و سازمانهای البته (را  ششورای انقالب خود خمينیهه ای دیگر، جب

با ارسال پيام به دولت آمریکا رضایت نسبی آنها در کنترل امنيت ایران را بدست  تشکيل داد و) انقالبی

با نيت در دست  او پس از آن هواپيمای پرواز خمينی به ایران آماده شد و ). به پيام زیر دقت کنيد(آورد 

 .وارد تهران شد ۱۳٥۷بهمن  ۱۲با سالم و صلوات و با استقبال ميليونی مردم در  گرفتن قدرت

 : ا قبل از تدارک پرواز به ایرانپيام خمينی بدولت آمریک

کارها و عمليات بختيار و سـران کنـونی ارتـش نـه تنهـا بـرای ملـت ایـران بلکـه بـرای دولـت امریکـا هـم، "
ۀ خود امریکا هم در ایران، سخت ضرر دارد و من ممکن اسـت مجبـور شـوم دسـتور جدیـدی بخصوص آیند

بهتر است شما به ارتش توصيه کنيد کـه از بختيـار اطاعـت نکنـد؛ دسـت از ایـن . دربارۀ اوضاع ایران بدهم
اگـر . ردای بزرگ به بار آو ادامۀ این عمليات توسط بختيار و سران ارتش ممکن است فاجعه. حرکات بردارند

اینگونه حرکـات و رفتـار، . او و ارتش در امور دخالت نکنند و ما ملت را ساکت کنيم ضرری برای امریکا ندارد
ملت از من حرف شنوی دارد، و ثبات به دستور من و با اجرای . ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواهد شد

 .برنامۀ من به وجود خواهد آمد

کنم خواهيد دید که رفع بسياری از ابهامات خواهد شد و خواهيـد دیـد کـه وقتی من دولت موقت را اعالم 
ما با مردم امریکا دشمنی خاصی نداریم و خواهيد دید که جمهوری اسالمی که بـر مبـانی فقـه و احکـام 

 .اسالمی استوار است چيزی نيست جز بشر دوستی و به نفع صلح و آرامش همۀ بشریت است

زنـد، نـه آنکـه اوضـاع را  از رفتن ما به ایران، ثبات را بيش از پيش بر هـم مـی بستن فرودگاهها و جلوگيری
از جانب نيروهای طرفدار من خواسته شده است که اذن بدهم بروند فرودگـاه را بـاز کننـد بـا . تثبيت نماید

یر همچنين نيروهای مسـلح از نظـامی و غيرنظـامی م ن جملـه عشـا. ام زور؛ اما من هنوز چنين اذنی نداده
دهـم کـه  و تـرجيح مـی. ام اما من هنوز اذن نـداده.اند درخواست عمل برای پایان دادن به وضع کنونی کرده

 )۲۸(" .کار با مسالمت تمام شود و سرنوشت مملکت به دست ملت سپرده شود

 رفرممخالفت و ایستادگی در برابر او که با . ساله خمينی از ایران پایان یافت ۱٤بدین سان دوری 

در چرخشی دیگر . انه در ميدان سياسی ایران پدیدار شد و بدنبال آن از ایران رانده شده بودشاه
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 ٥۷بهمن  ۲۲برگشت و در  کشوربه "امام" با راندن شاه از ایران و در مقام رهبر و دلپسند آمریکا شد و 

اریخ ما سابقه طوالنی این جابجائيها و ساخت و باخت در باال در ت  .تاج و تخت سلطنت را در اختيار گرفت

ورود خمينی در جایگاه رهبری خلق و انقالب خط قرمزی بود که بر حرکت نوین و انقالبی  دهه چهل . دارد

انقالبيون جان بر کف ایران شکل گرفته بود انقالبی که با خون رشيدترین و آگاهترین . و پنجاه کشيده شد

 شریعتیاز حنيف و بهروز و بيژن و . درخود فرو برده بودرهبری گشته که همه را "گرداب سياه"بناگاه دچار 

حادثه ای که از مردم خون گرفت اما  .عبور کرد و به خمينی و بهشتی و ستاد سياه تشنه قدرت رسيد

    .تقسيم نکردآنها  با آزادی و قدرت و برابری را

فهای  فرانسه در خمينی حر
. بود که در حوزه های ایران و نجف شناخته شده بودهمانگونه که اشاره کردم، خمينی فرانسه نمائی ن

از این رو کتاب والیت . او چند هفته ای در فرانسه نبود که بوی تغيير و شانس پيروزی را حس کرده بود
بناگاه با رادیو و . فقيه اش را در چمدانی گذاشت و حرف از دمکراسی و حکومت دمکراتيک سر داد

از . او بهوش آمد که انقالب با آخوند به پيش نمی رود. تلفن آشنا گردیدشگفتی تلویزیون رفيق شد و با 
این رو پشت جوانان و روشنفکران مبارز و انقالبی رفته و به سایه بردن روحانيت،بنام اینکه رسالت آنها 

بخصوص اینکه یزدی و قطب زاده و بنی صدر حرفهای . تبليغ اسالم است، نظر بسياری را بخود جلب کرد
 .در زیر به پاره ای از آن کلمات اشاره می کنم. ار گنده تر از دهانش به او دیکته می کردندبسي

مملكتمان  ما مي خواهيم مطابق اعالميه حقوق بشر عمل بكنيم، ما مي خواهيم آزاد باشيم، ما در"   
 )۳۰( ."استقالل مي خواهيم، آزادي مي خواهيم

  )۳۱( "ی واقعی استدولت اسالم یک دولت دموکراتيک به معنا"

لکن این جمهوری بر یک قانون . اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است"
گویيم برای این است که  اینکه ما جمهوری اسالمی می. ای متکی است که قانون اسالم است اساسی

است، لکن انتخاب با  شود اینها بر اسالم متکی هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می
 )۳۲( ."ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست

در نظام اسالمی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصيل، حق کار، حق مالکيت، حق رأی "
 )۳۳(." در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد. دادن، حق رأی گرفتن

 
 )۳٤( "می مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعيات آزادنددر جمهوری اسال"
 
 )۳٥("حکومت اسالمی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است"

  )۳٦( "حکومت اسالمی، حکومت ملی است"

خمينی پيدا کرده و نمونه ای جدی گوشه ای از کلمات باال و مشابه آنرا در اعتقادات من هر چه گشتم تا 

او به ادعای خود . نمی دانم شما چه فکر می کنيد. به جائی نرسيدمن بسنجم با آاز کردارش را 
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را در اختيار  ٥۷مسلمان بود و در این راستا به مرجعيت شيعه رسيد و رهبری انقالب ضد سلطنتی 

. ابراز عقيده کندبر اساس حرف خودش یک مومن مسلمان نمی تواند به آنچه که اعتقاد ندارد . گرفت

تاریخ  درپدر نيرنگ و فریب و ریا  باید او را براستی. که گویا به هيچ اصولی پایبند نيست دکر ولی چنان

دنيا چه شيرین  !!!ابراهيم پدر توحيد شد و مصدق پدر ملت و خمينی پدر نيرنگ .ناميدایران و اسالم 

 !!!سرای عبرتی است

یحه انجمنهای ایالتی و والیتی و از دوران مخالفت با ال. خمينی خيلی ها را ببازی گرفتبهر حال،  

او مهره ها را . ٥۷اصالحات ارضی و حق رأی زنان تا دوران تبعيد و بازار گرمی در فرانسه و ماجرای انقالب 

به . شناخته و نقش و جایگاهشان را بررسی می کرد و حساب شده وارد بازی و موضع گيری می شد

و از ) دبيران کنفدراسيون و مجاهدین و جوانان انقالبیاز سران ساواک گرفته تا (خيليها گوش می کرد 

از کانال دکتر ابراهيم یزدی با انجمنهای .  چيزها و حرفهائی که خوشش نمی آمد از کنارش می گذشت

اسالمی وصل بود و از راه منتظری و مطهری و دیگران با حوزه و بازار تماس داشت و با آنها تنظيم رابطه 

تا مسند قدرت در هاله ای از قداست و پاکی و اعتماد پيچيده شده بود  ره خمينیبهر حال، چه. می کرد

اما او سرانجام با آنهائی بند شد که حرف  .و بر همان اساس توانست براحتی در جایگاه رهبری بنشيند

 هر چند با او(باهم مشترک بودند، منتظری  بنيانو کالم و فلسفه و راهش را درک و فهم ميکرده و در 

دليل اعتماد ":آقای بنی صدر می گوید . ءو مطهری و بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و شرکا) نساخت

ما به آیت هللا خمينی این بود که از او سخنی مخالف آزادی و استقالل انسان و ایران نمی شنيدیم و نيز 

فهميدیم که ایشان دین را  ایشان مرجع تقليد دینی بود و از نظر ما دین یعنی وفای به عهد، اما در عمل

در آن زمان که با ایشان در نوفل لوشاتو ...جور دیگری می فهمد و وفای به عهد را حرف مفت می داند

بودیم ، یک هياتی داشتيم که سوال ها را از خبرنگاران می گرفت و برای آنها جواب تهيه می کرد و آقای 

د نظر ایشان درباره آزادی و استقالل بود ،و ایشان هم این سواالت در مور. خمينی آنها را بازگو می کرد

از سویی پيش نویس قانون اساسی هم عينا بر . توجه خود را نسبت به این موضوع نشان می داد

این انتقاد به ما وارد است که ایشان طرز فکر خود را که .....مبنای والیت جمهور مردم تهيه شده بود

و آزادی بود نشان می داد اما ما به آن توجه نکردیم و حاال که به مخالف سخنانش مبنی بر استقالل 

گذشته برمی گردیم؛ مواردی در رفتار ایشان بوده که خودمحوری و قدرت مداری و دولت مداری را کامال 

 )۳۷(."نشان می داد؛ ولی ما نمی خواستيم ببينيم
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  ۱۳٦۸ خرداد ۱٤ تا ۱۳٥۷ بهمن ۱۲- "رهبری و امام" مسند در خمينی

هواپيمای ایر فرانس  در فرودگاه مهر آباد  ۱۳٥۷بهمن  ۱۲روز  

در ميان استقبال  خمينی و افراد همراه او آیت هللا بزمين نشست و

 ".ورود در مهر آباد گفت پس ازاو  .وارد ایران شدند ميليونی مردم

عواطف ملت . من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم 

من از . رانی است که نمی توانم جبران کنمبار گایران به دوش من 

این قضایای گذشته جانفشانی کردند، که در  طبقه روحانيون

نان و کسبه که ، از طبقه بازرگایان که در این مسایل مصایب دیدند، از طبقه دانشجوتحمل زحمات کردند

ن مسایل خون دادند، از اساتيد علمی که در ای ، از جوانان بازار و دانشگاه و مدارسدر زحمت واقع شدند

، وکالی دادگستری از همه طبقات از کارمندان از کارگران از ضات دادگستری، قدانشگاه از دادگستری

ما پيروزی مان وقتی است که دست اجانب از مملکت مان … دهقانان از همه طبقات تشکر می کنم 

  )۳۸( “. بيرون برود و همه رانده بشودبوم کوتاه شود و تمام ریشه های رژیم سلطنتی از این مرز 

آنروز ایران . که در تاریخ ایران سابقه نداشته است شد واقعه ای۱۳٥۷بهمن  ۱۲ورود خمينی در 

شکوه و . ه بودهریک اميد خویش را به اميد انقالب پيوند زد. یکپارچه غرق در شادی و شوق و آرزو بود

ایرانی آزاد و . يمای تلویزیونها در ایران و چهان را پر کرده بودغرور ایرانی ورقهای روزنامه ها و صدا و س

استبداد . شاد و سر شار از شادی و شوق موج می زد

. دیرپای فرو می ریخت و ساالری مردم در دسترس بود

ميرفت تا مشعل آزادی مشروطه به قله پيروزی برسد 

ایرانيان می . و فریاد مصدق در ایران زمين بيمه شود

. تا با خویشتن آشنا شده وبا هم آشتی کنندرفتند 

انقالبيون مجروح و خسته و زخم دوران دیده می رفتند 

دست در دست مردم داده و با آنها راه رهائی را دنبال 

توده های محروم و رنجبر مشتاق آشنائی با . کنند

نسل پيشتاز خویش بوده و می رفتند تا زبان و کالم 

دیکتاتوری سنگين پهلوی (همدیگر را درک و فهم کنند 

امکان دیالوگ آزاد را از بين برده بود تا جائی که دو 

چریک نيز زبان همدیگر را نمی فهميدند تا چه رسد به 

زنان می رفتند تا آزادانه و بدور از فشارهای خانه و محيط و حکومت و دوشادوش مردان، ). توده مردم
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هی در حال زائيدن بود و ما همانند اراسموس  چه دنيايی چه شکو!! وه. ایران و آینده خویش را بسازند

 .را در شرف طلوع می دیدیم

از لقب داده بودند، کمی پس " امام"پس آیت هللا خمينی را که از آن 

ها  ما در این مدت مصيبت: " در آنجا گفت او .ورود به بهشت زهرا بردند

اصل شد که ها ح های بسيار بزرگ و بعضی پيروزی ایم، مصيبت دیده

های زن های جوان مرده، مردهای اوالد  البته آن هم بزرگ بوده، مصيبت

باید عرض کنم که  من.....ه های پدر از دست داد از دست داده، طفل

محمد رضای پهلوی، این خائن خبيث برای ما رفت، فرار کرد و همه 

من دولت تعيين می کنم،  .....ا آباد کردقبرستان های ما ر و  مملکت ما را خراب کرد. چيز ما را به باد داد

من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعيين می کنم، من به پشتيبانی این ملت دولت تعيين می 

کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم 

قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتيبانی کرده و قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم 

فرستاده به ارتش دستور داده که از او پشتيبانی بکنيد، انگليس هم از این پشتيبانی کرده و گفته است 

ما نخواهيم گذاشت، تا جان داریم نخواهيم گذاشت و من از خدای  ..... که باید از این پشتيبانی بکنيد

مه شما را خواستار هستم و من عرض می کنم بر همه ما واجب است که این تبارک و تعالی سالمت ه

نهضت را ادامه بدهيم تا آنوقتی که اینها ساقط بشوند و ما به واسطه آرای مردم، مجلس سنا درست 

. مقصود من از مجلس سنا مجلس موسسان بود، نه مجلس سنا(بکنيم و دولت اول را، دولت دائمی را 

ما می خواهيم که مملکت،  ....تعيين بکنيم.) ک حرف مزخرفی است، هميشه بودهمجلس سنا اصلش ی

مملکت قوی باشد، ما می خواهيم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد، ما نمی خواهيم نظام را 

به هم بزنيم، ما می خواهيم نظام محفوظ باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت، نه نظامی که 

   )۳۹(" .رستی اش را بکنند و دیگران فرمان به آن بدهنددیگران سرپ

  سلطنت رژیم سرنگونی و بختيار سقوط
را یـارای  یانقالب وارد شتابی شـده بـود کـه کسـ. پس از ورود خمينی سقوط سلطنت حتمی می نمود

. یافتـه بـود اعتراضات و درگيریها از تهـران تـا دور افتـاده تـرین شـهرهای ایـران گسـترش. مقابله با آن نبود

بهمن تظـاهرات گسـترده  ۱۷بهمن مهندس مهدی بازرگان را به نخست وزیری برگزید و در  ۱٦خمينی در 

در ورزشـگاه گردهمـائی بهمـن  ۱۸از طرفـی دیگـر هـواداران بختيـار نيـز در . ای در دفاع از او شکل گرفـت

همافران و پرسنل نيروی هـوائی  بهمن عده ای از ۱۹در . امجدیه ترتيب داده بودند ولی چندان موفق نبود

بهمـن بـين نيـروی هـوائی و گـارد جاویـدان  ۲۰و در  در برابر پایگاه خمينی به حمایت از انقالب برخاسـتند
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بهمـن بـه  ۲۱نيروهـای انقالبـی بهمـراه مـردم در حرکتـی شـگفت انگيـز در . درگيری و کشـمکش رخ داد

در ادامه نيـروی هـوائی و دریـائی بـه صـف . تنداسلحه خانه نيروی هوائی یورش برده و سالح بدست گرف

بهمن ارتش بی طرفی خویش را اعالم کرد و در شبانگاه رژیـم پهلـوی پـس  ۲۲بامداد  در. انقالب پيوستند

 .از هم پاشيد و انقالب ایران پيروزی خویش را جنش گرفت نمائیقدرتسال  ٥۷ از 

چهره اش در  بناگاه. در نجف به فرانسه برده شداز گوشه دنج حجره ای بدین ترتيب، آیت هللا خمينی که 

، ۱۳٥۷ بهمـن ۲۲و در  استقبال ميليونی به تهران آمد همراه با شوق و " امام"با لقب ماه ترسيم گردید و 

مردم رسالت سنگينی بر دوش خمينی  . نشست قدرتبر با سر نگونی نظام دیر پای سلطنتی در ایران، 

خمينـی در آیـت هللا . را به پـيش ببـردانقالب شتاب پر روند اميدها را زنده و  اوذاشته و انتظار داشتند تا گ

داده حرفهای زیادی زد و قولهای فـراوان او در فرانسه . ه بودزندگيش قرار گرفت آزمایش تاریخبرابر بزرگترین 

در آن  تـا قـانون اساسـی کشـور خواهـد داداجازه را تشکيل داده و  مجلس موئسسان از جمله اینکه. بود

 بـر اسـاس قـانون اساسـی بـر آمـده از مجلـس کشـوراز آن پـس  قرار بـود .شودمجلس بررسی و تدوین 

گرفت و قول برقـراری عـدل و داد او افزون بر آن رسالت اسالمی بر دوش . دوو رهبری شاداره  موئسسان

و برای آینـده ای حرف می زدند  ) ع(مردم در طول انقالب از حکومت عدل علی. و قسط اسالمی داده بود

انقالبی که می خواست ریشه اسـتعمار . بهتر و کشوری باشکوهتر و زندگی برتر بپای انقالب آمده بودند

خنـده بـر لبـان مـردم فقر و فالکت و بدبختی را ریشه کن کـرده و . و استبداد و استحمار و استثمار را بزند

آرمـان . ایـران  سـربلند و آزاد قامـت بـر افـرازد  می بایست با انقالب سر باز کرده وشکوه زندگی  . اندنشب

  .بلند آن انقالب برقراری جامعه بی طبقه و توحيدی و بری از استثمار انسان از انسان بود

  رهبری و قدرت مسند در خمينی ”امام" هللا آیت
 .تخمينی با انتصاب مهندس مهدی بازرگان بعنوان نخست وزیر دولت موقت در رأس رهبری کشور نشس

و در پرده ای از و رهبر روحانی و مرجع تقليد شيعيان " امام"او نه پادشاه و نه رئيس جمهور بلکه در مقام 

همه چشمها به او دوخته شـده بـود و تمـام قـدرت در دسـت او . قداست در باالی هرم رهبری قرار گرفت

نظـارت ن زاویه زندگی مردم را کنترل و تا باریک ترینه تنها در مفام اجرائی بلکه در جایگاه مرجع تقليد . بود

البتـه ( باطل و نا مشروع بنمایـدرا نيز او در آن مقام می توانست بر اساس فقه اش عقد و ازدواج . داشت

 . )فقط برای مقلدانش

 بازرگان وزیری نخست حکم
   رفسـنجانی رفسـنجانیآیت هللاآیت هللا  را به شرح زیر صادر کرد و آنرا را به شرح زیر صادر کرد و آنرا   متن حکم نخست وزیری دولت موقتمتن حکم نخست وزیری دولت موقتآیت هللا خمينی 

 :کردکردقرائت قرائت   در حضور آقای خمينی و مهندس بازرگاندر حضور آقای خمينی و مهندس بازرگان
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 بسم هللا الرحمن الرحيم"

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پيشنهاد شورای 
انقالب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای 
اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظيم 

عدد در سراسر ایران نسبت به رهبری و تظاهرات وسيع و مت
جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ 
شما به مکتب مقدس اسالم و اطالعی که از سوابقتان در 
مبارزات اسالمی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن 
روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص، مامور تشکيل دولت 

م تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصا انجام نمای موقت می
رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسالمی و تشکيل 
مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان 

تر با  ی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودمقتض. ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهيد
کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با . ام تعيين و معرفی نمایيد توجه به شرایطی که مشخص نموده

دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان 
يت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند موفق. یافتن امور کشور خواهند نمود

 )٤۰( ".روح هللا الموسوی الخمينی. نمایم متعال مسألت می

خواسـتار برپـائی مجلـس مـأمور تشـکيل دولـت نمـوده و  را بـا ایـن فرمـانخمينی بازرگـان ) امام(آیت هللا 

خمينی از آنچه کـه در ایـن فرمـان بـدانها آیا . موئسسان  و مجلس نمایندگان و رفراندم عمومی می شود

اگر آگـاه نبـود نمـی بایسـت   درک درستی داشت؟) مجلس موئسسان  و یا رفراندم عمومی( اشاره کرد

 . امرش می داد و اگر می دانست و زیرش را زد پس خيانت کرد

بـر آن . گـزار کنـدرا مجبور کـرد تـا رفرانـدم جمهـوری اسـالمی را بردولت بازرگان  خمينی با فشار و تکليف

ــالمی در  ــوری اس ــدم جمه ــاس رفران ــروردین  ۱۱-۱۰اس ــزار و در  ۱۳٥۸ف ــر گ ــروردین  ۱۲ ب ــام  ۱۳٥۸ف نظ

شور و تـب انقـالب  . تغيير یافت" جمهوری اسالمی"سياسی و حکومتی کشور از سلطنتی مشروطه به 

حکومتی کشـور را  و بازسازی چنان باال بود که کسی خمينی را به پرسش نکشيد؟ مگر نظام و سيستم

رأی گذاشت؟ آنهم فقط بـا جـواب  آری یـا ه می توان قبل از طرح و بررسی و تصویب قانون اساسی اش ب

قـدم  قـدِم : "یک روز پس از پایان رفراندوم گفتیک روز پس از پایان رفراندوم گفت  خمينی. رند پير در آستين جيزها داشت و ما نمی دانستيم نه؟

ــه ــهبعــدی فرســتادن طبق ــانون ا بعــدی فرســتادن طبق ــه مجلــس موسســان و تصــویب ق ــانون ای فاضــله ب ــه مجلــس موسســان و تصــویب ق اطالعــات اطالعــات " (ساســی اســتساســی اســتی فاضــله ب

شــما در قضــيه مجلــس شــما در قضــيه مجلــس : "و در مالقــات بــا دانشــجویان دانشســرای شــهميرزاد گفــتو در مالقــات بــا دانشــجویان دانشســرای شــهميرزاد گفــت) ۱ص ص   ۱۲/۱/۱۳۳۵۸۸

 .)۸صص  ۲۵/۱/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات   (" وکالی متعهد مسلم و امين بفرستيدوکالی متعهد مسلم و امين بفرستيد... موسسانموسسان

و  ز بـيش آشـکارکارنامه خمينی و رژیمش بـيش اامروزه . سال گذشته است ۳٤از ان روز تا کنون بيش از 

جمهـوری "نظامی که خمينی آنـرا هزاران نوشته و کتاب و خاطره و داستان از کارکرد . آفتابی شده است

در زیر پاره هـائی از کـچ راهيهـا و . ناميد انتشار یافته است که تکرارش در اینجا مناسبتی ندارد "اسالمی
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در اینجا روی ریشه اصلی و  .کنيمبا هم مرور  ميکه از خمينی ریشه گرفته اند را  ٥۷دگرسازیهای انقالب 

بنيادی تکبه می شود هر چند ریشه های بسياری در این قهقـرا دخالـت داشـته انـد کـه از ریشـه اصـلی 

 .بنيه و مایه گرفته اند

 زمينی رهبری بجای آسمانی منجی -اول انحراف

پس از شکست بوده و ۱۳۳۲مرداد  ۲۸دنباله کودتای ننگين  ٥۷همانگونه که در پيش اشاره کردم، انقالب 

مرداد رو  ۲۸رژیم شاه در حقيت با کودتای . در فرمی دیگر و اشلی باالتر ادامه یافت ۱۳٤۲خرداد  ۱٥قيام 

چاله ای بين خود و مردم و مقاومتش . اجتماعی را بست –در روی مردم ایستاد و راه مبارزات سياسی 

 شدر پروسه مبارزات بی امان و پيگيراومت مردم جنبش و مق. کنده بود که روز بروز گنده تر و عميقتر شد

چنان . کشيده شدبه قيام مسلحانه و مشی چریکی در پایان دهه چهل بيش از پيش رایکاليزه شد و 

حرکتی پيشتاز جنبش مقاومت و زبان گویای انقالبی بود که سرنگونی تام و تمام سلطنت پهلوی را در 

در آن سالها حرف از عشق و . ای ایران و ایرانی تدارک ببيندسر داشت و می رفت تا آینده ای دیگر بر

اما بخت با آن یاری نکرد و رژیم سفاک پهلوی با دکترین آمریکا و سازمان . فداکاری و اتحاد و مبارزه بود

.  وارد کردواک شاه ضربات جبران ناپذیری به جنبش انقالبی و در کنار سا) CIA -سيا(اطالعات مرکزی آن 

در . نرا به پيش ببردکرده و رسالت آ و فراگير نتوانست پيامش را ملی انقالبی جنبشنيز  از سوئی

های بزرگ و  گروه سازمانها و.  بودشده بسيار کمتر از ادعایش  حقيقت ظرفيت و توان جنبش انقالبی

بسيار البته علت اصلی باید در شرایط (نتوانستند به جزب و یا تشکيالت فرا گير تبدیل شوند کوچک 

از سوئی دیگر، ضربات . در جد همان گروها و سازمانجای پراکنده باقی ماندندو . )پليسی دید خفقان

درونی و بيرونی بر سازمان مجاهدین جنبش انقالبی را بجران بزرگی در بر گرفت و اميد رهبری از آن 

نارضایتی عمومی کشور را فرا  اما شتاب انقالب روز بروز بيشتر شده و دامنه اعتراضات و . بریده شده بود

در ادامه چنان شرایطی بود که اميدها به خمينی روی آورده و مردم در او پيروزی و بهروزی . می گرفت

گفتمان سرنگونی . در انتظار منجی آسمانی و پيامبر و امام جدید نبوداما کسی . خویش را دیده بودند

 .شاه بود و حکومت ملی و مردم ساالر

بود و بخش عمده ای  دور و برش خمينی رهبر مذهبی و مرجع تقليد بسياری شيعيان در ایران وآیت هللا  

. و انقالبی او را در اشلی باال قبول داشته و با احترام ویژه ازش یاد می کردند و ملی از مبارزان مذهبی

ز زاویه ای باور اما ا. می دیدندشایسته رهبری جنبش و مقاومت انقالبی ناو را که پيدا بود هرچند 

با این نگرش بود که او در جریان اصالحات ارضی شاه . ستداشتند که او در برابر  شاه سد قابل اعتمادی

 .به چهره سر شناسی تبدیل شد و با همان بزرگی از ایران اخراج گردید ۱۳٤۲خرداد  ۱٥و قيام 
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رهبر ۱۳٥۷ت انقالبی بيکباره در سال دوری از ميدان پر شور مبارزا ۱٥پس از نزدیک چرا خمينی  اما 

در نامگذاری چه بود؟ آیا حرکت و مکانيسم این . داستان شگفت انگيز تاریخ ماستشد؟  "امام"انقالب و  

، آنگونه که خمينی ادعا می حقيقت خمينی مقاومت خونبار دهه چهل و پنجاه را رهبری کرد و روحانيت

یاران آیت هللا منتظری و و باور فقهی از درک ساده مينی کرد، پيشتاز مبارزات بود؟ آیا امام ناميدن خ

او اولين فقيهی بود که او را امام ناميد و درکش نيز در حد پيشبری امور (ریشه گرفته بود دیگرشان 

در تاریخ ایران و یا جریانی پشت آن خوابيده و نيات دیگری در کار بود؟  ؟ )اسالمی و تخصص فقهی بود

پيامبر اسالم و در هنگامه ای که ) ص(پس از درگذشت محمد . ا فراوان پيدا می شوداسالم از این بازیه

علی و یارانش سر گرم و در گير بخاک سپاری او بودند، عده ای برهبری عمر دور هم گرد آمده و ابوبکر را 

ن صدیق و و یاران و همراها) ع(علی گردهم آیی و انتخابی که دور از چشم . بجانشينی پيامبر بر گزیدند

چگونگی و چرایی تشکيل شورای انقالب خمينی نيز از همان بازی کهنه . فداکار اسالم بر گزار شد

 .سياسی و تاریخی بود

قدرت طلبان حرفه ای و  ،روند پر شتاب انقالبدر نبود یک رهبر انقالبی و شایسته و کاردان و در کنار 

باال برده و با یگانه کردن و دور از را تا عرش ی خمينفرصت بدست آمده  در کنارتا  شدندماهر بر آن 

اینکار تنها در پناه تقدس  .پایگاه و مقام و منصب خویش را بيمه و حتمی کنند دسترس قرار دادنش

از نظر علم سياست و تئوری انقالب خمينی هرگز . امکان پذیر بودرهبری و ویژه گی مذهبی خمينی 

همه مردم برتر و بزرگتر ماه نشانده و از  دررا از این رو او   .می نبودشایسته و بایسته چنان جایگاه و مقا

بجای رهبر را او . )دیو چو بيرون رود فرشته در آید(او را چون فرشته بر هيوالی دیو غالب کردند . نمودند

م قيام برای یکی جلوه داده و انقالب ایران را بنا" امت اسالم"کرده و ملت ایران را با " امام امت"روحانيت، 

از آن پس هر روز براین . گوئی پيامبری است که دین جدید آورده است. اسالم ثبت و درج کردند

و "بت شکن"و  " ضد امپریاليست"پدر روحانی و  . نامگذاریهای گذائی و بی ربط و ریشه افزودند

و فرمانش را فرمان خدا  کردهمسلمين " ولی امر"او را .  از آن گونه بودند.. " بزرگترین انقالبی جهان"

شرعی دانسته و سرپيچی از " تکليف"پيروی از او را . در برابر کفر و ایمان قرار دادندمردم را خوانده و 

کردارش پاسخگوی مردم نبود که در برابر  او رهبری .برابر کردند "د فی االرضفسم"فرمانش را با کفر و 

 .ا کسی نتواند او را باز خواست کرده و به حساب بکشداو نمانيده خدا و منجی آسمانی کردند ت. باشد

شاه را بر داشته و کسی را سوار کردند که به هيچکس . دیدیم که چه ماهرانه آنرا به پيش بردند

 !!!پاسخگو نباشد

و یا  و سازمان و تشکيالت خویش را تحت فرمان او قرار داده  هآنهائی که خمينی را تا امامت باال برد آیا

چگونه می توانند بپا کردند، ...) حزب جمهوری اسالمی و دانشجویان خط امام و(او حزب و سازمان بنام 
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نمی  و چنان به تنهائی هرگز چنينخود خمينی ؟ در پيشگاه تاریخ و در برابر مردم ایران پاسخ گو باشند

 !!!بی خود عقده ها را سر خامنه ای خالی نکنيد. شد

شد و نظر و دستور و فرمان او بر همه چيز  سرازیرحلقه خمينی و درون  به دور بهر حال، تمام قدرت

می بينيم که تا سوار نشده همه چيز را آنگونه که ميل و باب دل بود از آن روز، . برتری و فوریت یافت

 از ميدان بدر کرده و کينه توزان متعصب و واپسگرا رابيرون از آنرا هر صدا و فریاد و حرکت جابجا کرده و 

راه انداخته و تحت  کميته های انقالب و سپاه پاسداران چه کسانی. تفنگ بدست بجان مردم انداختند

حکم و اجازه کشتارداده بود؟ چرا هویدا و  خونخوار" قاضيان"و دیگر  ؟ چه کسی به خلخالیندگرفتکنترل 

اعدام شدند؟ چه باز  و بدون محاکمه بسرعتو دیگر سران رژیم ) وزیر آموزش و پرورش(فرخ رو پارسای 

ی را ریخته بودند؟ حمله به کسانی طرح دستگيری تقی شهرام و مجتبی طالقانی و محمد رضا سعادت

آئيها و متينگها و راهپيمائيها و دکه های فروش نشریه و روزنامه ها را چه کسانی رهبری و هدایت گردهم

ت؟ چه کسانی در برابر صف گسترده فرو رف هامی کردند؟ بدستور چه کسی چاقو در قلب عباس عماني

اعتراض زنان عليه حجاب اجباری ایستادند و چماقداری راه انداختند؟ چرا روزنامه آیندگان و بيش از بيست 

 !!!ران هزار پرسشهائی از این نوعابسته شد؟ و هز ٥۸نشریه دیگر در مرداد و شهریور 

کودتائی کردند . دایت خمينی، بنا نهاده شدروشن است که خشت اوليه انحراف در همان روزها، و با ه

انقالب، هدف و آرمان آن، و رهبری مردمی در پرده اوهام .  که در تاریخ شورشها و انقالبات بی نظير بود

تخصص دینی و فقهی بر تدبر و مدیریت سياسی و . رهبر سياسی و انقالب شد" ولی فقيه"فرو رفت و 

تغيير نام " جمهوری اسالمی"و جمهوری به " انقالب اسالمی"رهبری جمعی غالب گشت و انقالب به 

. و فریب خمينی، اسالمی و الهی خواندن انقالب بود" خدعه"می توان گفت که بزرگترین نيرنگ و . یافتند

ظام اسالمی در جهان، انقالباصلی  هدف" او بارها و بارها گفته و نوشته بود که  ر ن و " است استقرا

این "....  .او پيروزی انقالب را نيز در اسالمی بودن  آن می دید.  "سالم انقالب کردنمردم ما برای ا"یا 

ضت ملیچون یک نهضت الهی بود، نه یک نهضت  ضت مادیگرایی، نه ، یک نهضت الهی یک نهضت نه

دمکراتيک و ملی هر دو فریب خلق است و جمهوری "شعار  )٤۱( ...."اسالمی بود،از این جهت پيروز شد

 را چه کسانی راه انداختند؟" ی تنها شعار خلق استاسالم

را  اومردم، که باید پاسخگوی آنها باشد، در جایگاه امامان شيعه جا زده و پيروی  بجای رهبر خمينی را

و هيچ حرف و " ولی امر مسلمين است"او فکر می کرد که . ی از پيامبر و امام قرار دادندهمسان پيرو

 ،بياد می آوردید که در جواب عزت الدین حسينی و اعتراضات اهل سنت .افتصدای مخالفی را بر نمی ت

ورده اید ای کسانيکه  -يا ايها الذين آمنوا اطيعواهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر«با اشاره به آیه  ن آ ایما

بی   . تيمما هس اولي االمر  کهگفته بود " ه و از کارداران فرمان ببرید  دراز خدا و رسولش پيروی ک
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 اولي االمر "در تاریخ شيعه  .خودشان هستند" اولي االمر "شوخی، خمينی امرش شده بود که در واقع 

کسانی خود را رابط و باب ) امام زمان(ویژه علی و امامان پس از آن بوده و پس از غيبت امام دوازدهم " 

نمی دانم چرا خمينی وقتی بخودش اما . ی نکرده بوداولي االمرامام ناميدند ولی کسی ادعای صریح 

شورای آقای خمينی  می دانست؟ " امام"می رسيد روی همه آنها خط کشيده و خود را تام و تمام 

به جریان کردستان و  و برخوردشرا با همان دید ترتيب داد مجلس خبرگان و قانون اساسی  وانقالب 

او باورش شده بود  .پيش می رفتاویه همان ز دیگران و دگر اندیشان از همه و حزب خلق مسلمان 

 ؟شک کند " امام"روی حرف  نباید و نمی تواندکسی 

و  دگرگونه شد ٥۷بهمن  ۲۲در   )ماهيت و هدف و آرمانش( انقالبدر حقيقت، با امامت و رهبری خمينی 

ينی و آمال خماز آن پس نيت و . بگور سپرده شد") خير"يا  "آري"جمهوری اسالمی ( ٥۸فروردین  ۱۲در 

این را بدانيد كه تنها روحانيت ميتواند در این ."ست که سواری آغاز نموده استحکومت بر خاسته از او

نمی دانم اینرا باید   )٤۲(. "فكر نكنيد كه بخواهيد كنار بگذارید روحانيت را. مملكت كارها را از پيش ببرد

 . انحراف ناميد یا خيانت دانست

  )ساالری یکه یا توتاليتاریسم(خواهی تماميت - دوم انحراف

  : باز شناسی چند واژهباز شناسی چند واژه

وتاليت • وتاليتت توتاليتاریسـم یـک ایـدئولوژی نيسـت بلکـه روش و توتاليتاریسـم یـک ایـدئولوژی نيسـت بلکـه روش و . تماميت خـواه، یکـه سـاالر، خـود محـورتماميت خـواه، یکـه سـاالر، خـود محـور  – ررت

پراتيک سياسی زورمدارانه ای است که برای برقراری و حاکميت یک ایدئولوژی و عقاید ویـژه حکومـت پراتيک سياسی زورمدارانه ای است که برای برقراری و حاکميت یک ایدئولوژی و عقاید ویـژه حکومـت 

، تـک ایـدئولوژی، ، تـک ایـدئولوژی، )بـا قـدرت مطلـقبـا قـدرت مطلـق(ز ویژگيهای آن ميتوان تک رهبـری ز ویژگيهای آن ميتوان تک رهبـری اا. و یا رهبر بکار گرفته می شودو یا رهبر بکار گرفته می شود

استفاده بيش از اندازه پليس مخفی، تفتيش عقاید و سانسور، و بی اعتبـار دانسـتن حقـوق بشـر را استفاده بيش از اندازه پليس مخفی، تفتيش عقاید و سانسور، و بی اعتبـار دانسـتن حقـوق بشـر را 

 .نام بردنام برد

 

ور • وردیکتات دیکتاتوری استبداد فردی است و مـی توانـد تماميـت دیکتاتوری استبداد فردی است و مـی توانـد تماميـت . فرمانروای خود سر، مسبد، یکه تازفرمانروای خود سر، مسبد، یکه تاز  – دیکتات

شاهان مستبد شاهان مستبد . تاریخ پر دوام استبدادی و دیکتاتوری در ایران گواه آنستتاریخ پر دوام استبدادی و دیکتاتوری در ایران گواه آنست. نداشته باشدنداشته باشد  خواهی در برخواهی در بر

زمـانی پيـرو زمـانی پيـرو . تاریخ ما نه تنها ایدئولوژی ویژه ای نداشتند بلکه دین خاصـی را نيـز نماینـدگی نميکردنـدتاریخ ما نه تنها ایدئولوژی ویژه ای نداشتند بلکه دین خاصـی را نيـز نماینـدگی نميکردنـد

ولـی ولـی . ددمانی و زردشت بودند و بعد از اسالم نيز هرگاه از یک برداشت و گروه خاص حمایت می کردنـمانی و زردشت بودند و بعد از اسالم نيز هرگاه از یک برداشت و گروه خاص حمایت می کردنـ

 .نبودندنبودندویژه ای ویژه ای هيچگاه خواستار استبداد دینی و حاکميت مطلق دین هيچگاه خواستار استبداد دینی و حاکميت مطلق دین 

 



 ۱۱۱  کالبد شناسی خمينی

 

وژی • ول وژیایدئ ول . با آن دمساز شده و زندگی ميکنندبا آن دمساز شده و زندگی ميکنندباورمند آن باورمند آن عقاید و ایمانی است که مردم عقاید و ایمانی است که مردم ایدئولوژی ایدئولوژی   –  ایدئ

ایده ها و آرمانها می توانند پشتوانه قـومی . ایدئولوژی آرمانها و هویت گروها و افراد را شکل ميدهد

ایمـان، ایـدئولوژی . و قبيله ای و یا نژادی و کيشی و مذهبی و یا هدفهای سياسی داشـته باشـند

ارزشها، اصول و مبادی، و هدفهائی را می آفرینند که انگيزه و انگيزنـده زنـدگی بـوده و آن را هدفمنـد 

ه و پيرامـونش جامع افق دید و جهان بينی و جهان نگری انسان و رابطه انسان با  ایدئولوژی. می کند

و در نهایت به آدمـی اطمينـان و اعتمـاد بـه نفـس داده و پایـه هـای او را در راهـش  را شکل می دهد

ایدئولوژی خود نه قدرت است و نه ابزار ستم امـا مـی توانـد وسـيله ای در دسـت  . استوار می کند

يتاليسم و رایسيسم و از ایدئولوژیهای مطرح می توان  مارکسيسم و کاپ.  شودیکه ساالر و یکه تاز 

هر چند یهودیت و اسالم و مسيحيت در دایـره دیـن ارزیـابی ميشـوند امـا در . یا فاشيسم را نام برد

هـا دچون ارزشهای بر آمـده از آنهـا سـبک و روش ميليار. بار آورده اند های پراکندهبتن خود  ایدئولوژی

 .  انسان را شکل ميدهد

نوعی ایـدئولوگ نوعی ایـدئولوگ ((  او آیت اللهیاو آیت اللهی. ی خودش قابل شناخت می باشدی خودش قابل شناخت می باشدخمينی پدیده ای است که با ویژهگيهاخمينی پدیده ای است که با ویژهگيها

و بجـای مماشـت و تملـق و بجـای مماشـت و تملـق اا  . . ))اما هرگز علم سياست نياموخـتاما هرگز علم سياست نياموخـت((  ماليدماليدبود که تنش را بسياست بود که تنش را بسياست   ))مذهبیمذهبی

فقه و فقه و . گوئی در برابر شاهان پهلوی قد بر افراشت و اجرای بی چون و چرای فقه خویش را طلب می کردگوئی در برابر شاهان پهلوی قد بر افراشت و اجرای بی چون و چرای فقه خویش را طلب می کرد

ر او بود و تمام ایران و جهان را در دایره بسـته آن مـی خواسـت و از همـان دوران ر او بود و تمام ایران و جهان را در دایره بسـته آن مـی خواسـت و از همـان دوران والیت فقيه ایدئولوژی برتوالیت فقيه ایدئولوژی برت

خشـم و کينـه خشـم و کينـه (اصالحات ارضی و رأی زنان حقـد اصالحات ارضی و رأی زنان حقـد . بودبود  بدبدطلبگی روی اجرای شرعيات با نو آوری رضا شاه طلبگی روی اجرای شرعيات با نو آوری رضا شاه 

او همه وقت و همه جا حرف خویش او همه وقت و همه جا حرف خویش . و با محمد رضا شاه سر شاخ شده بودو با محمد رضا شاه سر شاخ شده بود  مذهبيش را پاره کردمذهبيش را پاره کرد) درونیدرونی

یـاد یـاد دیگـر دیگـر چيزی چيزی ی ی و خود رأیو خود رأیبرتر دانسته و با اینکه وارد سياست شده بود ولی از اصول آن جز یکه تازی برتر دانسته و با اینکه وارد سياست شده بود ولی از اصول آن جز یکه تازی را را 

بعد از پيروزی نيز، گویی او مأموری بود که می خواست با شتاب تمام ایران و مـردمش را بـدهان بعد از پيروزی نيز، گویی او مأموری بود که می خواست با شتاب تمام ایران و مـردمش را بـدهان .  نگرفتنگرفت

مان پشت فرمـان و دسـتور پـس از مان پشت فرمـان و دسـتور پـس از از این رو تا از راه نرسيده فراز این رو تا از راه نرسيده فر. کشيده و راه و رسم خویش را بر قرار کندکشيده و راه و رسم خویش را بر قرار کند

هر که را می خواسـت نماینـده خـویش کـرده و هـر مخـالفی را از سـر راه بـر مـی هر که را می خواسـت نماینـده خـویش کـرده و هـر مخـالفی را از سـر راه بـر مـی . دستور صادر می کرددستور صادر می کرد

از کردسـتان گرفتـه تـا گنبـد و از آذربایجـان تـا سيسـتان و از کردسـتان گرفتـه تـا گنبـد و از آذربایجـان تـا سيسـتان و ). چه بـا زور فتـوا و یـا قـدرت حکـومتیچه بـا زور فتـوا و یـا قـدرت حکـومتی(داشت داشت 

ر داشـت و بـرایش کـرد و فـارس و بلـوچ و گيلـک و ر داشـت و بـرایش کـرد و فـارس و بلـوچ و گيلـک و بلوچستان و خراسان و مازندران و گيالن همه را زیر نظبلوچستان و خراسان و مازندران و گيالن همه را زیر نظ

او دست از سر حوزهای علميه نيز بر نداشته و فقيهان و مراجع دیگر را به تمکين و او دست از سر حوزهای علميه نيز بر نداشته و فقيهان و مراجع دیگر را به تمکين و . آذری فرقی نمی کردآذری فرقی نمی کرد

او مـی خواسـت او مـی خواسـت . او شيعه و سنی و بـی دیـن و مارکسيسـت نمـی شـناختاو شيعه و سنی و بـی دیـن و مارکسيسـت نمـی شـناخت.  سکوت و یا فرار واداشتسکوت و یا فرار واداشت

از دیـدگاه او هـيچ مـذهب و مکتـب و از دیـدگاه او هـيچ مـذهب و مکتـب و . والیت فقيه او پيروی کننـدوالیت فقيه او پيروی کننـد  همه تحت فرمان و امر او بوده و از فقه وهمه تحت فرمان و امر او بوده و از فقه و

ا اگر تمام آزادیها را به ما بدهند، تمـام م. "مرام و اندیشه ای جز اسالم او ارزش نداشته و باطل می نمودمرام و اندیشه ای جز اسالم او ارزش نداشته و باطل می نمود

مـا . خـواهيم ، نمـی)درکش از استقالل چـه بـود؟( استقاللها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند

يزار هستيم از آزادی منهای قرآن، ما بيزار هستيم از استقالل منهای اسـالم، مـا بيـزار هسـتيم از اینکـه ب



 ۱۱۲  کالبد شناسی خمينی

 

خواهنـد اسـالم را ببرنـد، اول  مـی. اسـالم منهـای روحانيـت خيانـت اسـت. بگویند اسالم منهای روحانيت

روحانيت استثنا بشود، ! يمخواه خواهيم، روحانيت را نمی گویند اسالم را می برند؛ اول می روحانيت را می

توتـاليتری بـود بزبان سـاده او ) ٤۳(."اسالم با کوشش روحانيت به اینجا رسيده است. اسالم در کار نيست

مـی تـوان  .آنرا بـه پـيش بـردتماميت خواهی و دیکتاتوری برتر و باالتر دانسته و با خویش را ایدئولوژی که 

 . همه چيز را برای خودش می خواستای بود که ه آقای خمينی همچون بچه خيره سر و یکدندگفت 

              بدو گفت شاه ای بد خيره سربدو گفت شاه ای بد خيره سر
و بر وم  و برچرا آمده ستی بدین ب وم   فردوسی -  چرا آمده ستی بدین ب

 
 :خمينی توتاليتريسم های فراورده

 مردم با خمينی ميثاق شکست -موئسسان مجلس بجای خبرگان مجلس

  
و کـار بررسـی پـيش  دادهتشـکيل را موئسسـان  مجلـسدولت بازرگـان قرار بود خمينی بر اساس فرمان 

چنـد روز پـس از پایـان چنـد روز پـس از پایـان : "آقای دکتر محمد ملکی در این باره می گوید. نویس قانون اساسی را شروع کند

ونـيم دیگـر ونـيم دیگـر  حـداکثر تـا حـدود یـک مـاهحـداکثر تـا حـدود یـک مـاه: "کار رفراندوم آقای احمد صدر حاج سيد جـوادی وزیـر کشـور گفـتکار رفراندوم آقای احمد صدر حاج سيد جـوادی وزیـر کشـور گفـت

تواننـد افـراد مـورد اعتمـاد تواننـد افـراد مـورد اعتمـاد  ها و مردم مـیها و مردم مـی ی احزاب، گروهی احزاب، گروه همههمهشود و شود و  انتخابات مجلس موسسان انجام میانتخابات مجلس موسسان انجام می

توانـد خـود را بـرای ایـن مسـئوليت توانـد خـود را بـرای ایـن مسـئوليت  خود را نامزد نمایندگی در مجلس موسسان کنند و هـر شخصـی مـیخود را نامزد نمایندگی در مجلس موسسان کنند و هـر شخصـی مـی

آقای احمد مدرسی مشاور ایشان در رابطـه بـا تعـداد نماینـدگان آقای احمد مدرسی مشاور ایشان در رابطـه بـا تعـداد نماینـدگان   ).۷صص  ۱۸۸/۱/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات   ("نامزد کندنامزد کند

قانون اساسی قدیم این عده به تعداد مجموع نمایندگان مجلس سنا قانون اساسی قدیم این عده به تعداد مجموع نمایندگان مجلس سنا   طبقطبق: "مجلس موسسان هم گفتمجلس موسسان هم گفت

شناسيم امکان دارد از هر صد هزار نفر یک نفر شناسيم امکان دارد از هر صد هزار نفر یک نفر  و شورا باید باشند ولی ما مجلس سنا را به رسميت نمیو شورا باید باشند ولی ما مجلس سنا را به رسميت نمی

ــــــود ــــــاب ش ــــــان انتخ ــــــس موسس ــــــویت در مجل ــــــرای عض ــــــودب ــــــاب ش ــــــان انتخ ــــــس موسس ــــــویت در مجل ــــــرای عض ــــــات  (" ب ــــــات اطالع  ).۷ص ص   ۲۱/۱/۱۳۳۵۸۸اطالع

: ای اعــالم فرمودنــدای اعــالم فرمودنــد هــای انقــالب در مصــاحبههــای انقــالب در مصــاحبه ور در طــرحور در طــرحو بــاالخره جنــاب آقــای دکتــر ســحابی وزیــر مشــاو بــاالخره جنــاب آقــای دکتــر ســحابی وزیــر مشــا

در مجلـس در مجلـس . ی مجلس موسسان برای سرعت بيشتر در کار این مجلس به تصویب رسيده استی مجلس موسسان برای سرعت بيشتر در کار این مجلس به تصویب رسيده است نامهنامه آیينآیين"

از جملــه نماینــدگان روحــانيون، کــارگران، کشــاورزان، از جملــه نماینــدگان روحــانيون، کــارگران، کشــاورزان،    هــای اجتمــاعی،هــای اجتمــاعی، موسســان نماینــدگان همــه گــروهموسســان نماینــدگان همــه گــروه

ص ص   ۲۹/۲/۱۳۳۵۸۸اطالعـات اطالعـات " (و سایر طبقات شرکت خواهند داشـتو سایر طبقات شرکت خواهند داشـتدانشگاهيان، پزشکان، قضات، بازاریان دانشگاهيان، پزشکان، قضات، بازاریان 

۱.()٤٤( 

آقـای دکتـر ملکـی در . اما زمزمه ها از فـردای رفرانـدم شـروع شـد و چنـدی نگذشـت کـه ورق بـر گشـت

های انقالب دائر بـر شـرکت های انقالب دائر بـر شـرکت  دو روز از مصاحبه دکتر سحابی وزیر مشاور در طرحدو روز از مصاحبه دکتر سحابی وزیر مشاور در طرحهنوز  "خاطراتش می آورد 

  ۱۳۳۵۸۸شـنبه اول خـرداد شـنبه اول خـرداد  های اجتماعی در مجلس موسسان نگذشته بود که روز سههای اجتماعی در مجلس موسسان نگذشته بود که روز سه نمایندگان همه گروهنمایندگان همه گروه

اعضای شورای انقالب و دولت موقت از سوی آقای خمينی به قم احضار شدند تا اوامر ایشـان را بشـنوند اعضای شورای انقالب و دولت موقت از سوی آقای خمينی به قم احضار شدند تا اوامر ایشـان را بشـنوند 

و در مسير پياده کردن اسـالم فقـاهتی آمـاده شـوند و مجلـس موسسـان را بـه فراموشـی سـپارند و در و در مسير پياده کردن اسـالم فقـاهتی آمـاده شـوند و مجلـس موسسـان را بـه فراموشـی سـپارند و در 
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سـاعت طـول سـاعت طـول   ۶گوینـد حـدود  گوینـد حـدوِد  که مـیکه مـی  ،پس از این جلسهپس از این جلسه. گام بردارندگام بردارند" خبرگانخبرگان"مشورتی مشورتی راستای مجلس راستای مجلس 

و اوامر الزم از سوی آقای خمينی به شورای  انقالب و دولت موقت ابالغ گردیـد، یـک مرتبـه وضـع و اوامر الزم از سوی آقای خمينی به شوراِی انقالب و دولت موقت ابالغ گردیـد، یـک مرتبـه وضـع   ، کشيدکشيد

زاده سرپرست رادیو و تلویزیـون زاده سرپرست رادیو و تلویزیـون  آقای صادق قطبآقای صادق قطب. ی مجلس موسسان منتفی گردیدی مجلس موسسان منتفی گردید دگرگون شد و برنامهدگرگون شد و برنامه

ملی ایران و از اعضاء شورای انقالب که در جلسه حضور داشت در گفتگوی خصوصی با روزنامـه اطالعـات ملی ایران و از اعضاء شورای انقالب که در جلسه حضور داشت در گفتگوی خصوصی با روزنامـه اطالعـات 

ی ی  مذاکراتی که دیروز در حضور امام صورت گرفت تماما  درباره ی طرح قانون اساسی جدید و نحـوهمذاکراتی که دیروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسی جدید و نحـوه: "گفتگفت

اميرانتظـام معـاون اميرانتظـام معـاون آقای مهندس آقای مهندس ). ۲ص ص   ۲/۳۳/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات " (تصویب آن و به رأی گذاشتن آن بوده استتصویب آن و به رأی گذاشتن آن بوده است

ی قـانون ی قـانون  مطالـب مـورد بحـث دربـارهمطالـب مـورد بحـث دربـاره: "وزیر و سخنگوی دولت در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفـتوزیر و سخنگوی دولت در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفـت نخستنخست

توانم بگـویم ، بعـد از توانم بگـویم ، بعـد از  را نمیرا نمی اساسی و مجلس موسسان در این مذاکره مطرح بود که هنوز هم جزئيات آناساسی و مجلس موسسان در این مذاکره مطرح بود که هنوز هم جزئيات آن

" ر مـردم قـرار داده شـود خـواهم گفـتر مـردم قـرار داده شـود خـواهم گفـتاینکه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد کـه جزیيـات در اختيـااینکه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد کـه جزیيـات در اختيـا

مجلـس موسسـان مجلـس موسسـان : "و دکتر مفتح از نزدیکان آقای خمينی هم به کيهـان گفـتو دکتر مفتح از نزدیکان آقای خمينی هم به کيهـان گفـت). ۵ص ص   ۵/۳۳/۱۳۳۵۸۸کيهان کيهان (

طور که در حال  حاضر در اذهان منعکس شده است شاید تشکيل نشود و براساس آخرین تصميمی که طور که در حاِل حاضر در اذهان منعکس شده است شاید تشکيل نشود و براساس آخرین تصميمی که  آنآن

هـا و هـا و  ادی قـانون اساسـی نماینـدگان اسـتانادی قـانون اساسـی نماینـدگان اسـتاناز سوی رهبر انقالب اتخاذ شده پس از انتشـار مـتن پيشـنهاز سوی رهبر انقالب اتخاذ شده پس از انتشـار مـتن پيشـنه

ی آن اظهار نظر خواهند کرد و اگر الزم بود اصالح شود مـوارد مـورد بحـث اصـالح ی آن اظهار نظر خواهند کرد و اگر الزم بود اصالح شود مـوارد مـورد بحـث اصـالح  های مذهبی دربارههای مذهبی درباره اقليتاقليت

در در . )۱ص ص   ۷/۳۳/۱۳۳۵۸۸کيهـان کيهـان " (شـودشـود پرسی گذاشته میپرسی گذاشته می خواهد شد و پس از آن متن اصالح شده به همهخواهد شد و پس از آن متن اصالح شده به همه

ای به جناب مهندس بازرگان آب پـاکی را ای به جناب مهندس بازرگان آب پـاکی را  آقای خمينی در نامهآقای خمينی در نامه، هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذاییهر حال چهار روز بعد از آن نشست کذایی

هـای مـذهبی هـای مـذهبی  ترتيبی دهند تا مردم هـر اسـتان و هـر یـک از اقليـتترتيبی دهند تا مردم هـر اسـتان و هـر یـک از اقليـت"روی دست مردم ریخت و دستور داد روی دست مردم ریخت و دستور داد 

اطالعـات اطالعـات " (کنند انتخاب کنندکنند انتخاب کنند نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقالب و دولت تعيين مینمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقالب و دولت تعيين می

ق طباطبایی معاون سياسی و اجتماعی وزارت کشـور در توضـيح و توجيـه دسـتور ق طباطبایی معاون سياسی و اجتماعی وزارت کشـور در توضـيح و توجيـه دسـتور آقای صادآقای صاد). ۵/۳۳/۱۳۳۵۸۸

امام تأکيد داشتند بر اینکه قانون اساسی هر چه زودتر از تصویب ملـت ایـران امام تأکيد داشتند بر اینکه قانون اساسی هر چه زودتر از تصویب ملـت ایـران : "آقا به خبرنگار کيهان گفتآقا به خبرنگار کيهان گفت

مجلس موسسان که قرار بود بـرای طـرح و بررسـی و تصـویب قـانون اساسـی تشـکيل شـود در مجلس موسسان که قرار بود بـرای طـرح و بررسـی و تصـویب قـانون اساسـی تشـکيل شـود در ... بگذردبگذرد

وزیر دستور دادنـد کـه وزیر دستور دادنـد کـه  ها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخستها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخست ود حداقل ماهود حداقل ماهشرایط موجشرایط موج

هــا نماینــدگانی داشــته باشــند و تعــداد هــا نماینــدگانی داشــته باشــند و تعــداد  خيلــی ســریع یــک مجلــس تشــکيل شــود کــه از همــه ی اســتانخيلــی ســریع یــک مجلــس تشــکيل شــود کــه از همــه ی اســتان

مهنــدس مهنــدس .  هــای مـذهبی نماینــدگانی داشـته باشــندهــای مـذهبی نماینــدگانی داشـته باشــند نماینـدگان بــه تناسـب جمعيــت، همچنـين از اقليــتنماینـدگان بــه تناسـب جمعيــت، همچنـين از اقليــت

عنوان نماینـدگان دولـت عنوان نماینـدگان دولـت  مهندس بازرگان و پدر من بهمهندس بازرگان و پدر من به: "گویدگوید در خاطرات خود و در همين زمينه میدر خاطرات خود و در همين زمينه میسحابی سحابی 

به جلسه شورای انقالب آمدند بحث راجع به مجلس موسسان بود حرف پدرم و بازرگان این بود کـه چـون به جلسه شورای انقالب آمدند بحث راجع به مجلس موسسان بود حرف پدرم و بازرگان این بود کـه چـون 

ی بـه مـردم را ی بـه مـردم را اا ی آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکيل مجلس موسسان آمده ، این حکم وعدهی آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکيل مجلس موسسان آمده ، این حکم وعده در مادهدر ماده

ایم، این درست نيست، تـا ایم، این درست نيست، تـا  دارد، لذا اگر ما بخواهيم مجلس موسسان را تشکيل ندهيم ، خلف وعده کردهدارد، لذا اگر ما بخواهيم مجلس موسسان را تشکيل ندهيم ، خلف وعده کرده

اینکه آخر سر آقای هاشمی به پدر من روکرد و گفت آقای دکتـر، ایـن قـدر روی مجلـس موسسـان اصـرار اینکه آخر سر آقای هاشمی به پدر من روکرد و گفت آقای دکتـر، ایـن قـدر روی مجلـس موسسـان اصـرار 

ایم مطمئنـيم ایم مطمئنـيم  ماهه انقالب پيدا کردهماهه انقالب پيدا کرده  ای که ما در این چندای که ما در این چند نکنيد با این حال و هوایی که کشور دارد و تجربهنکنيد با این حال و هوایی که کشور دارد و تجربه

که اگر انتخابات مجلس موسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقـت یـک که اگر انتخابات مجلس موسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقـت یـک 
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سـحایی، سـحایی، " (دهنـد کـه از پشـيمانی انگشـتتان را گـاز بگيریـددهنـد کـه از پشـيمانی انگشـتتان را گـاز بگيریـد قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل مـیقانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل مـی

 )٤٥(). ۲۲۸۸-۲۳۳۰دی ملی ، تهران گام نو، چاپ اول ص دی ملی ، تهران گام نو، چاپ اول ص های انقالب و مباحث بنياهای انقالب و مباحث بنيا ناگفتهناگفته. ۱۳۸۳۳۸۳هللا، هللا،  عزتعزت

امـا خمينـی همانگونـه کـه در گذشـته . البته اینطور نبود که همه زیر چتر خمينی جا خـوش کـرده باشـند

بـا . نشان داده بود حاضر شد برای حفظ و حراست حریم خویش روی نزدیکترین یارانش خـط قرمـز بکشـد

بری آغاز شد و خمينی خيـز بـر داشـته بـود تـا صـدای مخالفـت را از این کار نوک شکاف در باالی هرم ره

او فکـر . ولی بخت با او یاری نکرد و چتر استبدادش از همانجا ترک برداشـت. همان باال در نطقه خفه کند

می کرد کشور و جامعه و ملت حوزه دربسته علميه هستند که می تواند آنرا با امـر و نـی فقهـی خفـه و 

از . منه مخالفت فراگير شده و جز حوزه و روحانيت سر سفره کسی آنرا برسميت نشـناختدا. کنترل کند

کانون وکال، حزب جمهـوری اسـالمی خلـق مسـلمان، نهضـت کانون وکال، حزب جمهـوری اسـالمی خلـق مسـلمان، نهضـت ميان مخالفان دستور خمينی می توان به  

وفـان، وفـان، عات، شـورای اصـناف تهـران، سـازمان تعات، شـورای اصـناف تهـران، سـازمان ترادیکال ایران، حزب جمهوریخواه، انجمن دفاع از آزادی مطبورادیکال ایران، حزب جمهوریخواه، انجمن دفاع از آزادی مطبو

زمان مجاهدین خلق ایران، گروه سياسی ایران امروز، سازمان چریکهای فدایی خلق ایـران و بسـياری زمان مجاهدین خلق ایران، گروه سياسی ایران امروز، سازمان چریکهای فدایی خلق ایـران و بسـياری ساسا

افزون بر آن، دکتر محمد ملکی در خاطراتش نظرات چهره های . اشاره کردهای سياسی دیگر، های سياسی دیگر،  از سازماناز سازمان

سـت جمهـوری بـه پـا سـت جمهـوری بـه پـا بهتر است شورای ریابهتر است شورای ریا: "هللا عالمه نوری گفتهللا عالمه نوری گفت آیتآیت: مشهور زیر را چنين بيان کرده اند

). ۶ص ص   ۲۷/۳۳/۱۳۳۵۸۸اطالعـات اطالعـات   "(گردد و مجلس موسسان تشکيل شود و روحانيت در سنگر هدایت بمانـدگردد و مجلس موسسان تشکيل شود و روحانيت در سنگر هدایت بمانـد

الملـل الملـل  به نظر من مجلس موسسان از نظـر حقـوق بـينبه نظر من مجلس موسسان از نظـر حقـوق بـين: "محسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانيست گفتمحسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانيست گفت

آزاد نماینـدگان از آزاد نماینـدگان از اصول شناخته شده و صحيحی است، چون بهتـرین راه ایـن اسـت کـه در یـک انتخابـات اصول شناخته شده و صحيحی است، چون بهتـرین راه ایـن اسـت کـه در یـک انتخابـات 

اطالعـات اطالعـات " (سوی مردم انتخاب شوند و در مجلس موسسان به بحث و بررسـی و تصـویب قـانون بپردازنـدسوی مردم انتخاب شوند و در مجلس موسسان به بحث و بررسـی و تصـویب قـانون بپردازنـد

  ۷۵با ترتيبی که پيش گرفته شده یعنی یک مجلس با ترتيبی که پيش گرفته شده یعنی یک مجلس : "دکتر منوچهر هزارخانی گفتدکتر منوچهر هزارخانی گفت). ۱۲ص ص   ۲۷/۳۳/۱۳۳۵۸۸

ننـد شـرکت کنننـد و یـا شـرکت ننـد شـرکت کنننـد و یـا شـرکت تواتوا ها یـا نمـیها یـا نمـی نفری و با شرایطی که در نظر گرفته شده بسياری از مليتنفری و با شرایطی که در نظر گرفته شده بسياری از مليت

دکتر کاظم سامی دبيرکـل جامـا دکتر کاظم سامی دبيرکـل جامـا ). ۱۲ص ص   ۲۷/۳۳/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات (ها صرفا  جنبه نمایشی خواهد داشت ها صرفاً جنبه نمایشی خواهد داشت  آنآن

جمهور و وکالی شورای ملی همزمان انجام شود و مجلـس، تـدوین و تصـویب قـانون جمهور و وکالی شورای ملی همزمان انجام شود و مجلـس، تـدوین و تصـویب قـانون  انتخاب رئيسانتخاب رئيس: "گفتگفت

دکتـر دکتـر ). ۱۲ص ص   ۲۷/۳۳/۱۳۳۵۸۸ت ت اطالعـااطالعـا  "(اساسی دائمی را بـه جانشـينی مجلـس موسسـان انجـام دهـداساسی دائمی را بـه جانشـينی مجلـس موسسـان انجـام دهـد

طور اظهـار طور اظهـار  من موافق بودم که مجلس موسسان تشکيل شود چون از ابتدا اینمن موافق بودم که مجلس موسسان تشکيل شود چون از ابتدا این: "صدر گفتصدر گفت ابوالحسن بنیابوالحسن بنی

اگـر قـانون اساسـی بـرای همـه مـردم اگـر قـانون اساسـی بـرای همـه مـردم : "دکتر سيدعلی شایگان گفتدکتر سيدعلی شایگان گفت). ۸۸ص ص   ۴/۴/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات " (شدشد

که کسانی معتقد باشـند که کسانی معتقد باشـند  مگر اینمگر اینی مردم باید در تهيه و تصویب آن شرکت داشته باشند، ی مردم باید در تهيه و تصویب آن شرکت داشته باشند،  است پس همهاست پس همه

دکتـر دکتـر ). ۱ص ص   ۱۴/۴/۱۳۳۵۸۸کيهـان کيهـان " (ها امر و نهی شـودها امر و نهی شـود خورند که به آنخورند که به آن ای از مردم فقط به درد این میای از مردم فقط به درد این می عدهعده

تشکيل مجلـس موسسـان مرکـب از نماینـدگان تشکيل مجلـس موسسـان مرکـب از نماینـدگان : "عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموکرات کردستان گفتعبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموکرات کردستان گفت

طـور اخـص طرفـدار طـور اخـص طرفـدار  ن بطور اعم و حزب دموکرات بهن بطور اعم و حزب دموکرات بههای ایران ضرورت تاریخی دارد، مردم کردستاهای ایران ضرورت تاریخی دارد، مردم کردستا کليه خلقکليه خلق

الـذکر بـوده و در مجلـس موسسـان مـورد بحـث و الـذکر بـوده و در مجلـس موسسـان مـورد بحـث و  آن چنان قانونی است کـه حـاوی اصـول و مـوازین فـوقآن چنان قانونی است کـه حـاوی اصـول و مـوازین فـوق
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  ۱۴/۴/۱۳۳۵۸۸کيهان کيهان " (های ایران قرار گرفته و به تصویب نهایی برسدهای ایران قرار گرفته و به تصویب نهایی برسد گفتگوی نمایندگان راستين همه خلقگفتگوی نمایندگان راستين همه خلق

آقایـانی کـه آقایـانی کـه : "گردهمایی حـزب سوسياليسـت کـارگران گفـتگردهمایی حـزب سوسياليسـت کـارگران گفـت  باالخره احمد شاملو شاعر ملی درباالخره احمد شاملو شاعر ملی در). ۱ص ص 

اگـر مجلـس اگـر مجلـس . ترین افراد جامعـه اسـتترین افراد جامعـه اسـت امتيازاتی در انقالب برای خودشان قائل هستند اتکایشان به ناآگاه امتيازاتی در انقالب برای خودشان قائل هستند اتکایشان به ناآگاه 

درصد به سـوی راسـت گـرایش درصد به سـوی راسـت گـرایش   ۷۵نویس قانون اساسی را نویس قانون اساسی را  خبرگان تشکيل شود خواهيد دید همين پيشخبرگان تشکيل شود خواهيد دید همين پيش

 )٤٦() ۲ص ص   ۴/۴/۱۳۳۵۸۸اطالعات اطالعات (  "شکيل مجلس موسسان است؟شکيل مجلس موسسان است؟خواهند داد وگرنه چه هراسی از تخواهند داد وگرنه چه هراسی از ت

تنهـا تنهـا ، انتخابـات مجلـس خبرگـان انجـام شـدانتخابـات مجلـس خبرگـان انجـام شـد  ۱۳۳۵۸۸مرداد سال مرداد سال   ۱۲، روز ، روز سرانجام پس از کلنجارهای فراوان

نفـر  ۷٥فقط بـا  مجلس خبرگان قانون اساسیمجلس خبرگان قانون اساسی  ۱۳۵۸مرداد مرداد   ۲۸در روز در روز   پس از آن. روز از پيروزی انقالبروز از پيروزی انقالب۱۷۳۳

در دوازده در دوازده   ،۱۳۵۸آبـان آبـان   ۲۴در در   ،قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـرانقانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران. بکار کرد شروع  با پيام خمينیبا پيام خمينیو 

این قانون با آنچه که بعنـوان پـيس نـویس از طـرف (شد اصل و یک مقدمه و مؤخره کار تدوین اصل و یک مقدمه و مؤخره کار تدوین   ۱۷۵فصل و فصل و 

دولت موقت برای بررسی تهيه شده بود بکلی متفاوت بوده و چيزی در آمد که مورد پسند خمينی و یاران 

بـا ایـن کـار خمينـی  .گذاشـته شـد پرسـی عمـومیپرسـی عمـومی  همههمهبه آذرماه آذرماه   ۱۲و در تاریخ و در تاریخ   ) یت فقيه قرار گرفتوال

نهفتش را آشکار کرد و همه آن ارزشهای واالی انسانی را که بپای انقالب ریخته شده بـود فـدای اسـالم 

فقه و شریعت مادون و روحانيت را بر گزید و " آخوند"فقاهتيش کرد و بجای نسل انقالب و جوان و شاداب 

فقــه اســالمی و بخصــوص شــيعی را گــرد و خــاک هــزار ســاله ارتجــاعی بــه مشــتی (تمــدن و بشــریتش 

را مبنای قانون گذاری کشور قرار داد و انقالب ایران را بنام خود ) جفنگيات و هذیانهای بيمارگونه تبدیل کرد

ده و هزاران جان پاک و سالها رنـج و شـکنجه و انگار نه انگار که مبارزه ای در کار بو. و روحانيتش تمام کرد

بروشنی دیدیم و می بينيم !!! چه روزگار غریب و چه بازیهای شگفتی. آواره گی بپایش هدیه شده است

. که هرگاه بخواهند می توانند یکی را از دخمه ای در آورده و بر آنتنش نشانده و بر خلقـی سـوارش کننـد

و غم انگيزتر از آن انبوه  زیادی از روشـنفکران و . ای پرسشی نخواهد بوددر این بازی ماهرانه کسی را یار

بسياری از روشنفکران با نام . انتلکچوئلهای بومی و غير بومی را کوک کرده و زمينه ساز آن حرکت ميکنند

.. ووو" پدر انقـالب"و " ضد امپریاليسم"و " انقالبی بزرگ"و بی نام و بی عمامه مات خمينی شده و آقا را 

منتظـری و مطهـری و (خمينی نه از ميان مردم باورمند بلکه از جناح باالی روحانيت " امام"شعار .  ناميدند

سر زبانها افتاد و انتلکچوئلهای دانشگاه و خارج دیده آنرا بارور و همگـانی سـاخته و پـرچمش را ) بهشتی

درک خود خمينـی از والیـت . نش کردندرا برایش دوخته و بر ت" والیت فقيه"همانها لباس . بدوش کشيدند

اما آیت هللا منتظری و بهشتی و آیت و مطهری . دیکته شده بود" والیت فقيه"فقيه همان بود که در کتاب 

:   آیت هللا منتظری مـی گویـد. آنرا در قانون اساسی کشور گنجانده و برایش ضمانت اجرائی درست کردند

رگان استدالل می کردیم که مثال  در شوروی که مـی خواهنـد من و مرحوم دکتر بهشتی، در مجلس خب" 

حکومتی را اداره کنند، چون می خواهند مرام کمونيستی را پياده کنند، کسی را که ایدئولوگ باشـد و در 

و در رأس قـرار مـی دهنـد تـا او بـا . مسائل کمونيستی وارد باشد، اورا بـرای حکومـت انتخـاب مـی کننـد
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ما در مسائل اسالمی همين حرف را می زنيم که وی نه تنها باید در مسائل . ده کندآگاهی آن مرام را پيا

اسالمی وارد باشد، بلکه باید در این زمينه اعلم از دیگـران باشـدو آن کـس کـه اعلـم بـه مسـائل اسـالم 

یکی اداره شئون مسلمين براساس موازین اسالمی، یکی هم مرجعيـت : است، در واقع سه وظيفه دارد

وقتـی کـه خمينـی آن عبـای زرق و بـرق دار  را بـردوش گرفـت هرگـز   )٤۷(." د، و یکی هم والیت قضاتقلي

از . رهایش نکرد و بعد خود آنرا تا جائی که توانست مطلق کرد و تا خدا باالیش بـرد و بـر سـر همـه کوبيـد

 .برکت چنان حرکتی بود که ایران و اسالم به چنين روز سياه نشسته است

  فقيه والیت  استبداد حلقه تکميل و بازرگان اریبرکن دسيسه

خمينی و یاران نزدیکش دولت بازرگان را هيچوقت با تمام و کمال نپذیرفته و از دستور و فرمان دولتش  

ستيزه جوی حلقه بازسازی قوای ميدان دولت او سکوی پرش و  در حقيقت. حرف شنوائی نداشتند

دسته های چماقداری و بگير و ببند، تحت نام مردم،  و نيرنگ و فریبآنها با شعبده بازی . بودشده والیت 

براه انداخته و هر " ليبرال و ارتجاع" بلوای"  حزب فقط حزب هللا و رهبر فقط روح هللا"راه انداخته و با شعار 

نون شورای انقالب خود را سوار کرده و مجلس و قا . روز طرح و برنامه ای ترتيب داده و اجرا می کردند

. و بی قدرت بازرگان شده بود هيچ کاره و نظاره گر ،"امام زمان" ،دولت. را دیکته می کردندخود خواسته 

بيت (سران حلقه خمينی  .داشتند را پشت سرآنها کبکشان خروس ميخواند و هميشه حمایت رهبر 

آشکارا دولت بازرگان آنها . ددر انتظار روز مناسبی بودند تا تمام قدرت را در دست بگيرنبا برنامه  ) رهبری

حاال نوبت آن . و قانون اساسی خاص خویش را نوشتند تشکيل دادهرا دور زده و مجلس دلپسند خود را 

مجلس خبرگان و قانون اساسی بر آمده تشکيل  اما. سوار کنندرسيده بود تا دولت منتخب خویش را نيز 

بحران رهبری خمينی سر باز کرد . بندی کرده بودسته دو یا چند جناحی دوقطبی و را از آن، جامعه ایران 

بناگاه که از وحدت کلمه و همه باهم حرف می زد،  خمينی. و تضادهای درونی رشد روز افزون یافته بود

آن روز در  از. حلقه بزنند) یعنی والیت فقيه و قانون اساسی اش ( اودور کلمه باید  نهيب زد که همهبه 

ز دسيسه و مخالفت و نارضایتی دیگران حرف می زد و رندانه همه آنها را مقابل هر مراسم و مناسبتی ا

من اميدوارم که این قشرهای مختلفی که هست،  : "می گوید ٥۸آبان  ۹خمينی در . اسالم قرار می داد

شما ... هایی که اآلن در بين هست با توجه خودشان خنثی کنند همه توجه داشته باشند که این توطئه

ای است که خدای تبارک و تعالی  والیت فقيه برای مسلمين یک هدیه. والیت فقيهقت کنيد با این مواف

ای که  در هر صورت، ما اآلن گرفتار یک مشت اشخاص مختلف السليقه و مختلف العقيده... داده است

طالعی ندارند که اینها اصال  ا... اند همه در این معنا که نخواهند این مملکت به سر و سامان برسد شریک

در عين حالی که ! آورند که اصال  چه هست اصال  از والیت فقيه سر درنمی. قضيۀ والیت فقيه چی هست

شود، کذا  گویند اگر بنا باشد که والیت فقيه بشود دیکتاتوری می نشينند می آورند، می سر درنمی

بود؟ مگر خود پيغمبر که والیت داشت مگر اميرالمؤمنين ـ که ولی  امور مردم بود ـ دیکتاتور ! شود می
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و از اینها بعيد نيست ! دیکتاتور بود؟ مگر بگویند والیت برای پيغمبر هم نيست؛ پيغمبر هم مثل سایر مردم

. دیکتاتوری کدام است؟ در اسالم همچو چيزی مطرح نيست. کنند بگویند لکن جرأت نمی. این را بگویند

سالم یک نفر فقيه را اگر بخواهد دیکتاتوری بکند از والیت ساقطش ا. کند اسالم دیکتاتور را محکوم می

گویيد،  دانيد و می زنيد؟ اگر می کند اسالم، و این حرفها را می گویيد می چه طور دیکتاتوری می. کند می

دانيد، چرا انسان ندانسته یک  چرا باید در مخالف مسير ملت سير بکنيد و این مسائل را بگویيد؟ اگر نمی

 .."فی را بزند؟ همين بيخود بدون اینکه بفهمد چی هست مسئله، بياید یک همچو مسائلی را بگویدحر

)٤۹(    

پيروزی چندانی  شودآقای خمينی دریافته بود اگر قانون اساسی اش در همان شرایط برأی گذاشته 

ز قانون اساسی و لذا کار دگر و خدعه جدید ضروری می نمود تا تمرکز ا. نخواهد داشتبرای او در بر 

او فهميد که باید تنور . شوند راندهوالیت فقيه بر داشته شده و پرسشهای دور و بر آن به حاشيه 

چنين کاری ویژگی خاص می خواست و همت و حمایت نيروهای تند و شبه . انقالبش را گرم نگه دارد

یک کشور، که می بایست عهده دار از این رو بناگاه از درون . را الزم داشت" ضد امپریاليست"انقالبی و 

سفارت آمریکا حمله می شود و کار کنان آن  حفاظت و حراست سفارت خانه های خارجی باشد، به

 !!!بر گرداندن شاه و چيزهای خوشمزه دیگر" انقالبی"البته به بهانه . گروگان گرفته می شوند

 و پشت قضيه رفته و با رضایت خاطربا تمام نير که خود دستی در کار داشت خمينی" امام"آیت هللا 

اند، و امریکایيهایی هم که در  اند گرفته بينيد که اآلن مرکز فساد امریکا را جوانها رفته شما می"...: گفت

تواند بکند، و جوانها هم  آنجا بوده گرفتند، و آن النۀ فساد را به دست آوردند و امریکا هم هيچ غلطی نمی

، مگر ]کند[بيخود صحبت اینکه اگر دخالت نظامی. تواند بکند چ غلطی نمیمطمئن باشند که امریکا هي

تمام دنيا توجهشان اآلن به . تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد امریکا می

کند دخالت  تواند مقابل همۀ دنيا بایستد و دخالت نظامی بکند؟ غلط می مگر امریکا می. اینجاست

و شعار ضد آمریکائی و ضد امپریاليستی فضا را پرکرده  با این کار، جو کمی تکان خورد  )٥۰"(.نظامی بکند

ساخته شده بسياری را، هر چند در ظاهر، مات کرد تا جائی که فدائيان و مجاهدین نيز، چه برای  جو. بود

که امروزه خود بگذریم از این. دلگرمی خویش و یا راضی کردن هواداران، ضمنی از آن حمایت کردند

گروگانگيرها، از آنجائيکه مورد بی مهری دستگاه والیت قرار گرفته اند، قوی تر از دیگران آنرا رد کرده و 

اما خمينی دلش آرام . آنها رابطه بر قرار کرده و به خش و پش مشغولندخود برای دلجوئی گروگانها با 

اپوزیسيون و دگر اندیشی و از این جور چيزها جا  آخر در مذهب او مخالف و. در هوای دیگری بود نگرفته و

و  تسخير سفارت او تازه  .بگویند و کاری به کارش نداشته باشند" لبيک یا امام"او همه یک صدا . ندارد

 ۱٦او در گفتار . از مشکل اساسی اش شکایت داردبازار گرمی فناتيکهای انقالبی شده را بهانه کرده و 
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گرها از  از مشکالتی که ما مواجه هستيم، همين استفادۀ توطئه"   :گفتبا دلی افسرده  ٥۸آبان 

توانند با ملت ما به مبارزه  اند و نمی گرها که دیدند شکست خورده این توطئه. احساسات جوانهاست

برخيزند، برای اینکه ملت ما یکپارچه در مقابل آن قدرتهای بزرگ ایستاد و پيش برد، حاال درصدد این 

هایی به نفع خودشان بکنند، و جوانهای ما غافل از  که از این احساسات پاک جوانهای ما استفادهبرآمدند 

ملت ما اگر بخواهند سردی بکنند، یکی از اموری که توطئه در آن : "ادامه می گویداو در   )٥۱(".این هستند

د، خوب این قانون از آنها بپرسي. هست این است که راجع به این قانون اساسی مردم را سرد کنند

گویيد که قانونی است ارتجاعی، کدام یکی از این موادش ارتجاعی است؟ اولی  اساسی که شما می

گذارند، برای اینکه  اول، دست آنجا می. والیت فقيه گذارند، روی گذارند، دست می که دست رویش می

آنها جرأت . دانند تجاع میآنها اسالم را ار. ترسند این یک طرح اسالمی است و آنها از اسالم می

خواهند ما را به هزار و چهار صد  گویند که اینها می می. بگویند ارتجاعی است]را[کنند کلمۀ اسالم نمی

 )٥۲(." گویند این همان تعبير دیگر است، منتها کلمۀ اسالم را نمی. سال پيش برگردانند

این هميشه . یکسره کندرا رسيده و کار  دولت بازرگانمی خواست به حساب با این کار آیت هللا خمينی 

دوستان در خلوت اول  .انداختجلو نمی را از رندی و شگفتی کاری خمينی بوده است که هيچوقت خود 

کنش و واکنشهای حرفهایش را مطرح می کرد و کسانی را به جلو انداخته خود در پشت صحنه منتظر 

و بقول ی دید سر بر آورده و داد و غال راه می انداخت اگر اوضاع را مساعد و دلپسند م. ماندبيرونی می 

این روند را ما از ابتدای سر بر آوردن خمينی، پس از . و گرنه انگار نه انگارخودش کذا و کذا می کرد 

اگر باور ندارید به زندگی و مبارزاتش نگاهی  -درگذشت آیت هللا بروجردی، تا مرگش شاهد بودیم

آنگاه که جریان . بودجلو انداخته را تحریک کرده و ی اینبار نيز جوانان شورشیآیت هللا خمين. بيندازید

در حقيقت او دولت . بر خاستبه پستيبانی گروگانگيرها دولت بازرگان بنفعش شده بود بجای حمایت از 

د چنين بی حرمتی نمی رود، البته می گفتنمی دانست بازرگان زیر بار او بخوبی . ه بودکرد موقت را مات

او چندین بار تصميم ( کندصحنه را بنفع یاران حلقه خمينی ترک منتظر بودند تا و  بخاطر ماهيت ليبرالش،

چون دیگر . در انتظارش نشسته بودبود که خمينی  دیگری نعمت  الهی خود این). به استعفا گرفته بود

 بودهمانطور که پيدا . پردازدرده و تاوان بی خردی خویش را ببازرگان را بر کنار کخود مجبور نبود تا 

 :زیر برای خمينی فرستادبشرح مهندس بازرگان استعفای خویش را، در فردای گروگانگيری، 

 هللا الرحمن الرحيم بسم " 

برکاته، باکمال احترام معروض  الموسوی الخمينی دامت هللا  هللا العظمی امام روح آیت حضور محترم حضرت
گذشته و نظر به اینکه دخالتها، مزاحمتها، مخالفتها و اختالف نظرها انجام دارد پيرو توضيحات مکرر  می

وظایف محوله و ادامة مسئوليت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غير ممکن ساخته ودر شرایط 
تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقالب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت ميسر 
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داند کليه امور را در  دارد تا به نحوی که مقتضی می وسيله استعفای خود را تقدیم می باشد بدین نمی
 .فرمان رهبری بگيرند یا داوطلبانی را که با آنهاهماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکيل دولت فرمایند

 )٥۳(" ۱۴/۸/۵۸مهدی بازرگان، ، با عرض سالم و دعای توفيق

 : شورای انقالب فرستادزیر را برای  فرمانبيدرنگ منتظر  و خمينی  

 هللا الرحمن الرحيم بسم"

 شورای انقالب جمهوری اسالمی

چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دالیلی برای معذور بودن از ادامة خدمت، در تاریخ 
ایشان فرسای  وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت از مقام نخست ۱۴/۸/۵۸

شورای . در دورة انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نيت مشاراليه، استعفا را قبول نمودم
و نيز شورا در اجرای امور زیر بدون . انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی و ادارة امورکشور در حال انتقال

 :مجال، مأموریت دارد

 

 تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی -۱

 تهيه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی - ۲

 تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهوری - ۳

الشأن، باید امور محوله  الزم به ذکر است است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم
ن، خانما را، خصوصا  آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی

 )٥٤(" هللا الموسوی الخمينی  روح، ۱۵/۸/۵۸. به طور انقالبی و قاطع عمل نمایند

از عجایب روزگار حمله به سفارت " (انقالب دوم"رند کاردان نقش خویش را خوب بازی کرد و با این ترفند 
و  نون اساسیقاچالش کشيدن بگفتگو و براه انداخت و ) آمریکا و گروگانگيری انقالب در انقالب نام گرفت

شورای انقالب برهبری مرتضی مطهری دولت را در  ،بازرگان با برکناری. بردفراموش به بکلی رفراندم را 
ایران  ریاست جمهوری در مسند اولين ۱۳٥۸بهمن  ۱٥آقای بنی صدر در   از آن، پس. دست گرفت

 .به تصویب رسيد ی،، با توپ و تشر و درخواست فقهی خمين۱۳٥۸آذر  ۱۲نشست و قانون اساسی در 
 . به اعالميه زیر از خمينی قبل از رأی گيری توجه کنيد

 الرحمن الرحيم  الل ه بسم"

محر م ماهی است که به وسيلۀ سيد مجاهدان و مظلومان، اسالم زنده شد و از ! خواهران و برادران
اسالم از اول . یی بخشيداميه که اسالم را تا لب پرتگاه برده بودند رها توطئۀ عناصر فاسد و رژیم بنی

رفت تا به تباهی  اسالم در کشور ما می. پيدایش با خون شهيدان و مجاهدان آبياری شد و به ثمر رسيد
 .کشيده شود که با خون شهيدان  ملت ما حيات خود را باز یافت

ران تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعالم و روشنفک  در این موقع که بحمدالل ه
خواستند جمهوری اسالمی تصویب نشود و رأی نياورد، اینک  گر که با قدم و قلم می رسيد، عناصر توطئه
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ثمرۀ جمهوری اسالمی ]ین[قانون اساسی یکی از ثمرات عظيم، بلکه بزرگتر. خواهند به ثمر نرسد می
ان اسالم رفته و از مبادا تحت تأثير دشمن. است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهيدان ماست

اسالم، بزرگتر از آن است که به واسطۀ یک . های رأی گيری خودداری کنيد رأی دادن و حضور در حوزه
که در نظر  اگر ا شکالی باشد ممکن است در متمم. ا شکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایيد

اسالم برای همه و به ! ر قشرهای محترمعزیزان ک رد و عرب و بلوچ و ترکمن و سای. اند ـ رفع شود گرفته
 . کند تعالی تأمين تمام نابسامانيها را می  شاءالل ه نفع همه است، و جمهوری اسالمی ان

عناصری که در اطراف ـ از آن جمله مناطق کردنشين و مناطقی که برادران اهل سنت هستند ـ تبليغ 
دوستان شما نيستند؛ دلسوز برای شما و کشور کنند که مانع از رأی دادن به قانون اساسی شوند،  می

 .شما را باز ندارند؛ و شما را باز در مقابل برادران خود قرار ندهند تکليف شرعیاز این . شما نيستند

دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر  اینجانب در روز اخذ آرا، رأی مثبت می
امروز که ! عزیزان من. که به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند کنم مسلکی هستند تقاضا می

خواهند به تباهی بکشند ـ نگذارید اساس  ما در مقابل یک قدرت شيطانی قرار داریم ـ که کشور ما را می
از خداوند متعال عظمت اسالم و . جمهوری اسالمی سست شود و دشمنان اسالم دلشاد شوند

 .را خواستارم مسلمين و توفيق همگان

 ) ٥٥(" الموسوی الخمينی  الل ه روح . الل ه والسالم عليکم و رحمة 

انتخابات مجلس شورای اسالمی  چندی پس از آن. با این کار خمينی قانون اساسيش را تصویب کرد

شد و برگزار ) قرار بود ملی باشد، اما علمای قوم ملی را با اسالمی جابجا کردند تا دل امام بدرد نياید(

 ۱۳٥۹مرداد  ۱۸ دربدنبال آن مجلس شورای اسالمی . رسما  شروع بکار کرد ۱۳٥۹خرداد  ۷در مجلس 

 . بر گزیدنخست وزیر  به بجای مهندس بازرگانرا محمد علی رجائی 

مجمد علی رجایی که از نهضت آزادی و سازمان مجاهدین سر رشته (با دولت مکتبی رجایی  ،بدینسان

حلقه محاصره ای که ، )دام بهشتی افتاد و با حزب جمهوری همفکر و هم خانه شد داشت سر انجام در

. بپایان رسيد ۱۳٥۹ مردادشروع شده بود در  ۱۳٥۷بهمن  ۱۲از 

از آن . ه بودغالب کرد" قانونی"دیگر خمينی خودش و نظامش را 

افراد از ادارات ) پاک سازی(پس حجاب اجباری شد و بيرون ریزی 

لتی و نيمه دولتی و دانشگاها و موئسسات و دستگاهای دو

باند و باند بازی جای مدیریت و . علمی در دستور کار قرار گرفت

تخصص و کاردانی را گرفت و هر شياد و شارلتانی، که بازی بلد 

بود، به صدارت و امارت و ریاست رسيد و انبوه بسياری از کارآزموده های حرفه ای و مدبر راهی خانه و 

 .  شدند و بسياری ترک یار و دیار کرده و هجرت بر گزیدند یا زندان

بهار خجسته چه زود . چه اميدها به نااميدی و چه آرزوها بخاک سپرده شد. چه دوران شگفتی آغاز شد

حق شکایت و اعتراض نداشتند و چه  کهچه زنانی اذیت و آزار و تجاوز شدند !!! به زمستان سرد بدل شد
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مرد و داد و گویی قضاوت . شکنجه و زندانی و اعدام شدندداشت و دسگير و باز افرادی به ناحق 

هر روز به بهانه و ایرادی بجان گروها افتاده و چماق و چماقداری .  ندبود دادخواهی نيز خود زندانی شده

دیگر هيچ سازمان و تشکيالت و حزب و گروهی مستقل و دگراندیش در . در هر کوی و برزنی نمایان بود

و کار بدانجا کشيد که خمينی حزب جمهوری اسالمی و سازمان . و امنيت نداشتران آزاد نبود ای

مجاهدین انقالب اسالمی را در کنار جبهه ملی و نهضت آزادی غير قانونی اعالم کرد و مجاهدین خلق را 

و بنيادهای بدنبال آن چوب و چماق چماقداران با تير و تفنگ بسيجی جابجا شد . ناميد" منافق"یکدم 

آیا همه آن کارها و بگير و ببندها خود سر و غير قانونی بود؟ اگر چنين بود پس . سرکوب قانونی شدند

آیا دست خمينی و یارانش در کار نبود؟  آیا ایراد از مردم و . دولت و نيروهای انتظامی چکاره و کجا بودند

مقاومت ميکردند یا تنگ نظری و تماميت  گروها و سازمانها بود که بپای حق و حقوق خویش ایستاده و

خواهی رژیم بوده است که تاب هيچ مخالفت و اعتراضی را نداشت؟ مگر دولت وظيفه نداشت تا از 

بر سر بندهای تازه تصویب شده قانون اساسی حقوق شهروندی تک تک افراد حراست و حفاظت کند؟ 

اشخاص از تعرض مصون است مگر در  و شغل، حقوق ، مسکن  ، مال ، جان حيثيت"؟ ه بودزیر چه آمد

توان به صرف  کس رانمی تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ" )۲۲اصل (. "مواردی که قانون تجویز کند

  )۲۳اصل (" ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد داشتن عقيده

ون سی قان سا وری ا سالمی جمه  ا

در دوازده فصل و  ،۱۳۵۸آبان  ۲۴در  ،نقانون اساسی جمهوری اسالمی ایراهمانگونه که اشاره شد،  

در زیر به چند سر فصل آن . بتصویب عمومی رسيد همانسالو در آذر تدوین پيشگفتار اصل و یک  ۱۷۵

خواهيم دید که در این قانون اسالم بجای مردم اصل قرار در این بررسی کوتاه   .اشاره ای کوتاه می شود

اما چون خدا وجود خارجی نداشته . می شودبه خدا سپرده که گرفته و در آن حاکميت نه از آن مردم بل

برابر  درو یا ولی فقيه کسی نيست که رهبر  .بنابرین قدرتش تام و تمام به ولی فقيه داده شده است

بن مایه تفاوت چنين قانونی به هر قانون مدنی دیگر در همين اصل کوتاه  .باشدمردم  مسئول و پاسخگو 

" ولی"گفتگو بر سر بد و خوب . ر سر دو نگرش و خواست و اندیشه مختلف استتفاوت ب. نهفته است

اصول زیر از قانون   .دو نگرشی که در بنيان و ریشه و اصول با هم تضاد و تقارن و کنش دارند. نيست

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران بر گرفته شده اند

Uون اساسی قان صول   :ا

صل  ن از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکميت مطلق بر جهان و انسا: ٥٦ا

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع  کس نمی هيچ. خویش حاکم ساخته است

 .کند آید اعمال می فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می
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Uظام حکومتی  :ن

صل   ، نظامی است برپایه ایمان به اسالمی جمهوری :۲ ا

 .و اختصاص حاکميت و تشریع به او و لزوم تسليم در برابر امر او) االهللا الاله(خدای یکتا   .۱
 . وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين  .۲
 .معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا  .۳
 . عدل خدا در خلقت و تشریع  .٤
 . اسالم انقالب رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم امامت و  .٥

صل   و، ، سياسی ، نظامی ، فرهنگی اداری ، ، اقتصادی ، مالی ، جزائی کليه قوانين و مقررات مدنی :٤ا

و  این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی. اسالمی باشد غير اینها باید براساس موازین

  فقهای شورای نگهبان است حاکم است و تشخيص این امر برعهده قوانين و مقررات دیگر

Uرهبری: 

صل  در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و « هللا تعالی فرجه عجل«عصر  در زمان غيبت حضرت ولی :٥ا

یکصد و  ، مدیر و مدبر است که طبق اصل ، شجاع عادل و باتقوا، آگاه به زمان امامت امت برعهده فقيه

 .گردد دار آن می هفتم عهده

صل    رات رهبراوظایف و اختي :۱۱۰ا

تعيين سياستها کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت  •
 نظام

 نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام •
 پرسی فرمان همه •
 فرماندهی کل نيروهای مسلح •
 اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروهای •
 :  تعفاینصب و عزل و قبول اس •

o های شورای نگهبان  فقه 
o عاليترین مقام قوه قضایيه 
o  صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایرانریيس سازمان  
o ریييس ستاد مشترک  
o  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده 
o ن عالی نيروهای نظامی و انتظامیفرماندها 

 الف و تنظيم روابط قوای سه گانهحل اخت •
 از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام رق عادی قابل حل نيست،حل معضالت نظام که از ط •
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا  •

ر دوره اول آید، باید قبل از انتخابات به تأیيد شورای نگهبان و د بودن شرایطی که در این قانون می
 به تأیيد رهبری برسد

جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از عزل ریيس  •
 ایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهموظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کف
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 پس از پيشنهاد ریيس قوه قضایيه عفو یا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازین اسالمی •
o ایف و اختيارات خود را به شخص دیگری تفویض کندتواند بعضی از وظ رهبر می. 

 
س جمهور  :ریي

 
صل    ریيس جمهور - ۱۱۴ا

شود و انتخاب مجدد او به صورت  ریيس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب می
  .متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است

صل     :سياسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گرددریيس جمهور باید از ميان رجال مذهبی و   -۱۱۵ا
االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به  ایرانی

  .مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور
صل   ی نگهبان مسووليت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورا - ۱۱۸ا

  .کند است ولی قبل از تشکيل نخستين شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعيين می
 

قدرت در جمهوری اسالمی  هرم 

  

بعنوان یک شخصيت مستقل و آزاد برسميت در این نظام  و یا انسان با این ترتيب می بينيم که مردم

" والیت فقيه"یت او در گروه ایمان و دروی و نزدیکش به وجود و حق و حقوق و هو. شناخته نشده است

شخصيت اجتماعی فرد در نظام والیت بر اساس مرید و مطيع و .  ترتيب یافته و تنظيم شده است

 . فرمانبری است
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تا ببينم که سرزمين کفر و  در زیر برای یاد آوری، نگاهی به قانون اساسی آمریکا و فرانسه می اندازیم

از (اصول زیر از قانون اساسی آمریکا و فرانسه  باری با مردمشان چگونه برخورد می کنند؟ دنيای استک

 .ندگرفته شدبر ) مربوطه تانمای

   :آمریکا

اند و از حقوق  ها برابر آفریده شده ما باور داریم که همه  انسان: "در بيانيه استقالل آميرکا آمده است
 ."وجوی خوشبختی است آن جمله، حق زندگی، آزادی، و جستناشدنی معينی برخوردارند، که از  سلب

ما مردم ایاالت متحده، به منظور تشکيل : "آمریکا آمده است ایاالت متحده قانون اساسی مقدمه درو 
تر، استقرار عدالت، تأمين آسایش ملی، تضمين دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و  ای کامل اتحادیه

و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایاالت متحده آمریکا وضع و مقرر  حفظ برکات آزادی برای خود
 ".نمایيم می

 : اصل اول می گوید
 
کليه اختيارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایاالت متحده مرکب از مجلس سنا "  

 "گردد و مجلس نمایندگان، واگذار می

 :فرانسه

با برخورداری از آزادی کامل این ) ماوراء بحار(های فرادریا  های سرزمين فرانسه و ملت جمهوری: "۱اصل   
بر اساس برابری و همبستگی اقدام   قانون اساسی را تصویب نموده و نسبت به تشکيل یک اتحادیه

 ".نماید می

ولت، اصل د. فرانسه یک جمهوری غير قابل تجزیه، غير مذهبی، دمکراتيک و اجتماعی است: "۲اصل 
نماید و  برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين می

اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسيله مردم   .گذارد به تمام اعتقادات احترام می
 ".شود و برای مردم اداره می

پرسی  ند که حاکميت را توسط نمایندگانشان از طریق همهباش منشاء حاکميت ملی، مردم می: "۳اصل 
 .تواند اعمال این حق را از آن خود بداند هيچ گروهی از مردم و هيچ فردی نمی. نمایند اعمال می

مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقيم و یا غير مستقيم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی 
 .پذیرد نماید انجام می بينی می که قانون اساسی پيش

گردد و کليه شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به  دهندگان به موجب قانون مشخص می شرایط رأی
اند و از حقوق مدنی و سياسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا  سن قانونی رسيده

  ".باشند می

اینکه مردم از نهفت و نيتش آگاه شوند این  بی خود نبود که خمينی می خواست هر چه زودتر و قبل از
 .آنهم با آن ترفندهای آخوندی و مردم فریبش. قوانين را تصویب کند
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ب  فرهنگی انقال

تا اینجا دریافتيم که خمينی در کمتر از یکسال قانون اساسيش را تصویب و دولت مکتبی خویش را بر 

می و قضائی را یکسره در دست گرفت و اعی و نظااجتم -کرسی نشانده است و تمام قدرت سياسی

سنگر و دانشگاه در ایران  . حاال با نفسی راحت بسراغ فرهنگ و آداب و رسوم و اندیشه آمده است

مصدق و . بود که روشنفکری و دگر اندیشی و دگر خواهی در آن نطفه بسته استميدان و ميعادگاهی 

نيز از حنيف و سعيد و بيژن و احمد زاده ها و پویانها  بازرگان و یاران ملی و وطن پرست از آن بر خاسته و

و با جان و  با دستی قلم و در دستی دیگر سالح برداشته خویش در راه رهائی خلق در زنجيرهمانجا 

انقالبی که خمينی آنرا به روحانيت چسباند و خود . شده اند ٥۷زمينه ساز انقالب مال و هستی خویش 

ستی چرا خمينی اینهمه از دانش و دانشگاه و هنر و سينما و رادیو و را. در باالی هرم آن نشست

 تلویزیون و زیبائی و نشاط و شادی نفرت داشت؟

و  ظامش فکر می کردند که می توانند با چماق تکفير و تهدید آرام آرام صدا و فریاد هر مخالفخمينی و ن

اما نمی دانستند که با . مت بپيش ببرندرا خفه کرده و کنترل جامعه را بی مزاح دگر اندیش و معترضی

اگر . غارت و تصرف حق آزادی و زیر پا گذاشتن حرمت زندگی آزاد نمی توان حاکميت را به پيش برد

سقراط و ابراهيم و اسپارتاکس و موسی و علی و  دیگر. شاه و شاهان همه می ماندنداینگونه بود 

مگر شاه . بانی زندگی جالد و ستمگری نمی شدندو آنهمه انسانهای آزاده و شریف قر حسين و حالج

 .گرفتچه مرضش بود که خمينی جایش را 

آیت هللا خمينی که وعده آزدای و عدل و برابری می داد اینک هنوز سالی نگذشته دیوانه وار می 

تصویب کرد " تسخير النه جاسوسی"قانون اساسی آنگونه را با ترفند . خواست همه چيز را بدهان بکشد

گرفته به حسابرسی دیگران آمده است تا خاطرش را از که دانشجویان خط خودش را پشت سر حاال  و

در آن سالها دانشگاه تنها مکان باقی مانده ای بود که دیگران . این مکان دردسر ساز و پر خطر راحت کند

ر می توانستند شب البته اگ( کشيده و اندیشه و عقاید خویش را بيان کنند یمی توانستند در آنجا نفس

خود در برابر شاه از همان مکان استمداد می خواست و آقا یادش رفته بود که . )سالم به خانه بر گردند

سده ها از زیر بار دیکتاتوری پيچيده و سازمان یافته تازه ما . چشم اميدش نيز به دانشجو و دانشگاه بود

او بجای  .کنيم و فهم و درک را شنيدهای همدیگر بيرون آمده و سالها زمان می خواست تا حرفها و صداه

 کرده آشوب بپااین گروها نبودند که  .باز کردن فضای باز و حمایت از آن خود تيشه به ریشه آن گرفته بود

او آمده . و مزاحمت ایجاد می کردند بلکه خمينی و نظامش بود که نمی خواست حرف دیگران را بشنود

وقتی که چوب و چماق و تکفير جواب هر گردهم آیی و ميز . ند ولو بهر بهائیرا غالب ک" اسالمش"بود تا 
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و " طاغوتی"وقتی که روشنفکری و دانش و دانشگاه . کتاب و دفتر هر نشریه منتقد و مخالف شده باشد

ناپسند و ضد می گفت خمينی  جز آنچه کهبر آورد شوند و هر فکر و اندیشه و مرام و مسلکی " غربی"

می بایست به " امام"یا به فرمایش . می بایست کردچه چاره کار چه بود و گردد، می قلمداد ارزش اسال

یا چون انسان قامت بر افراشت و کرد و نو خفه خون گرفت و سر بلند و امام امام  گفت پيوست " مردم"

بود زاویه  این زا مگر راهی جز مقاومت و اعتراض مانده بود؟ . یددرسياه خفقان را تا حد امکان  ایپرده

خط امام مات و مبهوت نيروها و دانشجویان . ددنتنها سنگر مقاومت و اعتراض شده بودانشگاها   که

آنها می خواستند . چون حرفی برای گفتن و راهی برای همکاری نداشتند. بودنصحنه را باخته 

گفتار و پندار آنها را تکرار  دانشگاها نيز همان حوزه علميه قم و مشهد سر در آخور والیت کرده و حرف و

و گفتی  استماجراها زیاد . دنبال چاره می گشتندو  شدهو حسرت بدل دست بدامن امام از این ر. کنند

 . آن اشاره می شوددر اینجا به گوشه های از . ها بس فراوان

گاه و قبضـه اید کـه چهـار تـا کمونيسـت بياینـد در دانشـ آقا شما نشسته: "بودگفته  ٥۸خمينی در خرداد 

شما مگر کمتـر از آنهـا هسـتيد؟ عـدد شـما بيشـتر از آنهاسـت؛ حجـت شـما بـاالتر از ! کنند دانشگاه را؟

. توانيـد واضـح بکنيـد در آن مکـان، در دانشـگاه شما این مسائل را که بگویيد، خيانت اینها را می. آنهاست

بگویيـد آقـا، خـوب . یسـتيد، صـحبت کنيـدبا. توانيد واضح بکنيد که خودشان بگذارند بروند خيانتشان را می

خواهيـد  کنيد؟ مـی اید توی دانشگاه دارید اخالل می یکی بگویيد ببينم شما چکاره هستيد آمده بيایيد یکی

خواهيد درس بگویيد برایمان؟ شما کار خودتان را اول حساب بکنيد که چکاره هسـتيد تـوی  چه بکنيد؟ می

چسـبانيد؟  تيد، یـا عمـال غيـر هسـتيد خودتـان را بـه مـا مـیشما از اهل ایـن مملکـت هسـ. این مملکت

کـنم  البته باید اشخاصی هم که گوینده هستند بيایند در دانشگاه و من پيشنهاد مـی. بایستيد آقا بگویيد

شما ممکن است کـه برویـد پـيش ایشـان از قـول مـن بگویيـد . ای که آقای آقا سيد علی آقا بيایند، خامنه

توانـد صـحبت کنـد؛  بسـيار خـوب اسـت ایشـان، فهـيم اسـت؛ مـی. آقـای مطهـری ایشان بيایند به جـای

انگـار !!! نگـرش خمينـی را مـی بينيـد. )۸صـحيفه امـام جلـد  – ٥۸خـرداد  ۲۳قـم ." (تواند حـرف بزنـد می

باورش نيست که باید اندیشه دیگران را برسـميت شـناخته و آزادی . گفتگوی آخوندی و دانشجوئی است

 . رهبر تضمين کندآنرا در مقام یک 

اعضای انجمن اسالمی کارکنان وزارت  ،رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشورپس از آن نيز آیت هللا 

جمع کرده و رمز و راز تعليم و تربيت اسالمی حرف زده  ،٥۸، ماه پایانی را در جماران کشور و استانداریها

 : از آن جمله گفته بود. و نيت نهفته اش را آشکارا بيان کرد
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اگر آموزش و پرورش به نفع کشور و به نفع اسالم باشد، و انجمنهای اسالمی که در همۀ ادارات اآلن ".. 
هست و صحبتش هست، به نفع کشور و به نفع اسالم باشد، آثارش بعد از چند سال بعد بر همه 

گ صحيح بشود، اینهایی که مخالفند با اینکه دانشگاه درست بشود، دانشگاه و فرهن. شود معلوم می
اند، و خوف این را دارند که مبادا  اسالمی بشود، اینها همانها هستند که در دامن آن خارجيها بزرگ شده

یکوقتی یک دانشگاهی اسالمی بشود و ما نتوانيم دیگر دزدی بکنيم، و ما نتوانيم دیگر عيش و عشرت 
تا حاال . اشد، و اینها خوف این را دارنددانشگاه شاید یکوقت اسالمی بشود و آنجا مرکز فساد نب. بکنيم

ها بوده،  مراکزی بوده است که شرم دارد انسان از این مراکزی که در همۀ کشور بوده، در همۀ وزارتخانه
خواهد از آن،  دانشگاه که می..... در همۀ ادارات بوده، شرم دارد انسان که اسم ببرد چه بوده قصه

داخل دانشگاه اصالح بشود، نه اینکه سنگربندی بشود توی دانشگاه و دانشمندها بيرون بياید باید اول 
باید آن اشخاصی که متعهد هستند کوشش کنند به اینکه، . اصالح بشود دانشگاه. زد و خورد و آن بساط

، ]به وجود بياید[یک دانشگاه  محل  تربيت و تزکيه و محل علم به آن معنایی که برای کشور ما الزم است
. کشد زی که الزم نيست و نه آن چيزی که کشور ما را به فساد و جوانهای ما را به فساد مینه آن چي

کنند  بسياری از این چيزهایی که در دانشگاهها برای جوانها به عنوان تعليم هست اینها فاسد می
عليمات به مقدار ای که ت برنامه. هستند و برنامه بریزند  شاءالل ه باید اشخاصی باشند و ان. جوانهای ما را

و آن چيزهایی که برای اصالح کشور ما هست آنها را . ای که ما محتاج به آن هستيم احتياج و به آن اندازه
  شاءالل ه و آن چيزی که برخالف صالح ما بوده است در آن زمان، آن را حذف بکنند تا ان. ها بگذارند در برنامه

و همين طور باید در دانشگاه اشخاصی را بياورند که . یک دانشگاهی بشود از حيث علم، دانشگاه خوب
 )٥٦(" ...را کنند انسان این جوانها از ابتدا خوبند، مربيها ضایع می. تهذیب کنند این افراد را

هاي  گروه": گفت ٥۹در يكي از جلسات شوراي انقالب پيش از شروع سال تحصيلی  دكتر بهشتي

برداري  ها و مدارس در جهت اهداف خود، بهره در دانشگاه مخالف مسير انقالب، ممكن است از تجمع

صدر مخالفت  بني در همان جلسه آقای  اما  )  ٥۷( ".بيني الزم در اين امر را داشت كنند، طبعا  بايد پيش

قطب  در ادامه ) ٥۸(" .گيرد ها قرار مي اگر دانشگاه تعطيل شود، عمال  در دست چپي" :کرده و می گوید

خواهند در هفته اول  ها و مدارس دارند و مي ها، طرح وسيعي را براي دانشگاه چپي": ودگفته بزاده 

وارد شد رفسنجاني هم  هاشميآقای  ) ٥۹(" .شروع سال درسي، همه را به اعتصاب و شورش بكشانند

ها  توان گرفت فقط كافي است عده زيادي از بچه مسلمان ها را مي جلوي شلوغي دانشگاه": گفتو 

جلوي مردم آنها را آن وقت  ، بگذاريد آنها شلوغ كنند. ن باشند، آنگاه از انقالب دفاع خواهند كردتهرا

ما هم . شود از شلوغي جلوگيري كرد ها كامال  ممكن است، مي جلوگيري از كار گروهك، كنيم تخطئه مي

 علی رضا علوی تباری آقا  )٦۰(" ستامروز شروع شود، بهتر از سه ماه ديگر ا ،ترسيم كه از خشونت نمي

دانشجویان پيشگام که طرفدار ": حرف می زنندها بخصوص دانشگاه تهران  فضای دانشگاه نيز این گونه از

های شمال شروع کرد،  های فدایی بودند، تا پيش از انقالب معتقد بودند که انقالب را باید از جنگل چریک

به همين . توانند از کردستان این کار را شروع کنند یبعد که انقالب پيروز شد به این نتيجه رسيدند که م

، ها بودند در دانشگاه، دانشجویان پيشگام ،دليل رفته بودند در کردستان پایگاه زده بودند و نيروهای آنها

در واقع گروه  ،، تدارکات می کردند و تأمين مالی می کردنددکردن این بود که عضوگيری می کارشان

در  )٦۱(" .!وشش ارتباطی و تدارکاتی برای جنگ با نيروهای انقالب در کردستان بوددانشجویان پيشگام پ
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 ،  سيد صادق محصولی ، عضو شورای مرکزی آن زمان انجمن اسالمی دانشگاه علم و صنعتهمين باره، 

 در اهواز به عنوان خلق عرب،... رفت در گنبد ، بلوچستان و در آن شرايطي كه ضد انقالب مي: می گوید

در كردستان به عنوان خلق كرد، در گنبد به اسم خلق تركمن عليه نظام و انقالب كه هنوز كامال  تثبيت 

هاي  كرد، از اتاق جنگيد و بعد براي درمانش از امكانات بهداري دانشگاه استفاده مي نشده بود مي

گاه يك مأمني كرد يعني جو سياسي اين چنين بودكه دانش دانشگاه به عنوان ستادش استفاده مي

 )٦۲(" . آوردند رفتند و سالح مي آمدند و مي هاي مخالف انقالب شده بود كه به راحتي مي براي گروه

های دانشجویان مسلمان برای اصالح وضعيت  ریزی اما برنامه: "می نویسددر گزارشی رجانيوز 

مرکزی تحکيم وحدت در این  ابراهيم سيدنژاد عضو وقت شورای. ها بود ها فراتر از این درگيري دانشگاه

، كار فرهنگی را در مجموعه تحكيم شروع كرده ٥۸گيری تحكيم در مهرماه  بعد از شكل: باره می گوید

كردیم و كار پژوهشی انجام  مثال  روشنفكران مشروطه مثل آخوندزاده و طالبوف را نقد می. بودیم

هایی هم  كتاب. فرهنگی چين كار كنند برخی افراد هم مسئول شده بودند تا روی انقالب. دادیم می

براساس همين مطالعات به بحث انقالب .كنم در خصوص انقالب فرهنگی چين منتشر شد گمان می

مان را با مسئوالن كشور همچون اعضای شورای انقالب در  مقرر شد ایده. فرهنگی در ایران پرداختيم

. جلساتی را برگزار كردیم ٥۹فاصله تا فروردین  دولت موقت سقوط كرده بود و ما در همين. ميان بگذاریم

آقای   ) ٦۳(" .گذاشتيم در دانشگاه تربيت معلم نفر بودیم كه برای بررسی این موضوع جلسه می ۳۰تا  ۲۰

از پيشرو بودن دانشجویان علم وصنعت  از اعضای وقت انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير ،عباس عبدی

ها همراه نبود و  هاشم آغاجری با علم و صنعتی کند که وید و اضافه میگ در ماجرای انقالب فرهنگی می

: سيد نژاد می گویددر ادامه آقای  )٦٤( !برای گالیه از این مسئله به دانشجویان در النه مراجعه کرده بود

در جلسه . ما به دنبال تشكيل جلسه مجمع عمومی دفتر تحکيم وحدت رفتيم  بعد از تصرف سفارت، "

ها به انقالب  های مختلفی درباره تسخير سفارت مطرح شد و بحث عمومی بود كه دیدگاهمجمع 

بعد .نژاد این ایده را مطرح و در خصوص ضرورت آن صحبت كردیم بيشتر من و آقای احمدی.فرهنگی رسيد

می بينيد که  )٦٥(" .از اینكه مجمع عمومی یك گروه كاری مشخص كرد، این ایده تبدیل به پروژه شد

 !!!یورش و تسخير و تصرف دانشگاه عملی خود سر و بی برنامه نبود
 

بند فرستاد که عزم جزمش را از  ۱۳نو پيامی در  سال به مناسبت ۱۳٥۹اول فروردین در نيز خمينی 

بخاطر پر اهميت بودن این پيام بخشهائی از آنرا در زیر مرور . ه و خط را داده بودردانقالب فرهنگی آشکار ک

 :می کنيم

الملل به همان اندازه در ستيزیم که با جهانخواران غرب به سرکردگی امریکا؛ و با  ما با کمونيسم بين "...
بدانيد که خطر قدرتهای کمونيستی از ! دوستان عزیزم. کنيم صهيونيزم و اسرائيل شدیدا  مبارزه می

هر دو . شوید نيد نابود میامریکا کمتر نيست؛ و خطر امریکا به حدی است که اگر کوچکترین غفلتی ک



 ۱۲۹  کالبد شناسی خمينی

 

ما باید . اند و ما باید از مستضعفين جهان پشتيبانی کنيم ابرقدرت، کمر به نابودی ملل مستضعف بسته
کنيم کنار بگذاریم؛ زیرا  در صدور انقالبمان به جهان کوشش کنيم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر نمی

از طرفی . اشد و پشتيبان تمام مستضعفين جهان استب اسالم بين کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی
اند، و اگر ما در محيطی دربسته بمانيم قطعا  با  مان بسته دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودی

ما باید حسابمان را صریحا  با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنيم و به آنها نشان . شکست مواجه خواهيم شد
 ..نمایيم باری که داریم، با جهان، برخوردی مکتبی می گرفتاریهای مشقتدهيم که با تمام 

 
. در ادارات دولتی باید همه از دولت برگزیده تبعيت کنند در غيراین صورت شدت عمل الزم است -

. ای که خواست اخالل کند او را اخراج و به ملت معرفی نمایند درنگ هر کس در هر اداره باید بی
کنند؟ مردم خود حساب ضدانقالب  ه چرا اوليای امور از نيروی مردم غفلت میکنم ک من تعجب می

 .کنند رسند و او را رسوا می را می
باید انقالبی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران بوجود آید تا اساتيدی که در ارتباط با  -

. عالی اسالمی شرق و یا غربند تصفيه گردند و دانشگاه محيط سالمی شود برای تدریس علوم
باید از بدآموزیهای رژیم سابق در دانشگاههای سراسر ایران شدیدا  جلوگيری کرد، زیرا تمام 

اگر ما . بدبختی جامعۀ ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزیها به وجود آمده است
يم که در ای نداشت ترتيبی اصولی در دانشگاهها داشتيم، هرگز طبقۀ روشنفکر دانشگاهی

ترین اوضاع ایران در نزاع و چند دستگی با خودشان باشند و از مردم بریده باشند و از آنچه  بحرانی
ماندگيهای ما به  تمام عقب. گذرد چنان آسان گذرند که گویی در ایران نيستند که بر مردم می

و متأسفانه  خاطر عدم شناخت صحيح اکثر روشنفکران دانشگاهی از جامعۀ اسالمی ایران بود،
برای اینکه بدآموزیهای دانشگاهی زمان شاه، روشنفکر دانشگاهی را  ....هم اکنون هم هست

آورد که اصوال  ارزشی برای خلق مستضعف قائل نبود و متأسفانه هم اکنون هم  طوری بار می
 .نيست

يد و دست خواهم که بيای من بار دیگر از مطبوعات سراسر ایران می. مسئلۀ دیگر مطبوعات است -
ام که  من بارها گفته. در دست یکدیگر نهيد و آزادانه مطالب را بنویسيد، ولی توطئه نکنيد

مطبوعات باید مستقل و آزاد باشند، ولی متأسفانه و با کمال تعجب تعدادی از آنها را در مسيری 
و هنوز  کردند انصافی مقاصد شوم راست و یا چپ را در ایران پياده می دیدم که با کمال بی

اميد . مطبوعات در هر کشوری نقش اساسی را در ایجاد جو ی سالم و یا ناسالم دارند. کنند می
 )٦٦(." است که در خدمت خدا و مردم در آیند

 

، در ٥۹از این رو در اول اردیبهشت . و دنبال اقدام عملی بود بسنده نکرداین پيام فقط به آقای خمينی 

، که در کوبی دانشجویانو نيروهای باصطالح خود سر در سر جویان خط امامکنار پشتيبانی اقدامات دانش

 : پيام زیر را صادر کرد ،سراسر کشور شروع شده بود

گویيم باید  ما که می... گویيم که دانشگاه ما مبدل شده است به یک ميدان جنگ تبليغاتی ما می "...

گاههای ما باید در احتياجاتی که ملت دارند، در خدمت خواهيم بگویيم که دانش بنيادا  اینها تغيير بکند، می

ما معلمينی که در مدارس ما، اساتيدی که در دانشگاههای ما هستند . ملت باشند، نه در خدمت اجانب

جوانهای ما را تربيت فاسد . دهند جوانهای ما را شستشوی مغزی می. بسياری از آنها در خدمت غربند
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ما تربيت اسالمی و اخالق اسالمی داشت، ميدان زد و خورد عقایدی که  اگر دانشگاههای.... کنند می

اگر اخالق اسالمی در این دانشگاهها بود این زد و خوردهایی . شد مضر  به حال این مملکت است نمی

دانند و  اینها برای این است که اسالم را نمی. کرد که برای ما بسيار سنگين است، تحقق پيدا نمی

دانشگاهها باید تغيير بنيانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربيت ... ندارند تربيت اسالمی

کنند، در کنار آن تربيت اسالمی باشد، نه آنکه اینها را  اگر تحصيل علم می. کنند به تربيتهای اسالمی

ل غرب ایستاد، جوانهای خواهيم که چنانچه ملت ایران در مقاب ما می.... تربيت کنند به تربيتهای غربی

خواهيم که اگر ملت ما در مقابل کمونيست ایستاد،  ما می. دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند

نه اینکه وقتی این جوانهایی که به واسطۀ . تمام دانشگاهيهای ما هم در مقابل کمونيست بایستند

خواهيم یک  ردند و حاال که ما میلوحی خودشان، تربيتهای باطل بعضی از معلمين را قبول ک ساده

دانشگاه مستقل درست کنيم و تغيير بنيادی بدهيم که مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته 

اینهایی که راه ... به کمونيسم نباشد، وابسته به مارکسيسم نباشد، چنانچه ما بخواهيم اینطور کنيم،

و زحمت برای دولت و ملت ایجاد . کنند گيری ایجاد میافتادند در خيابانها یا در خود دانشگاهها و در

طرفدار . و به عقيدۀ من طرفدار غربند. کنند، اینها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند می

آن . ترسيم ما از دخالت نظامی نمی. ترسيم ما از حصر اقتصادی نمیعزیزان من، .... امریکایند

ما  .ترسيم ما از دانشگاه استعماری می. هنگی استترساند وابستگی فر چيزی که ما را می

ما از دانشگاهی . ترسيم که جوانهای ما را آنطور تربيت کنند که خدمت غرب بکنند از دانشگاهی می

خواهيم که دانشگاه  ما می. ترسيم که آنطور جوانهای ما را تربيت کنند که خدمت به کمونيسم کنند می

اینها . ن اشخاصی که ـ اشکال به این مسئله کردند، نباشندما مثل اشخاصی که ـ بعضی از ای

من آن چيزی را که شورای انقالب و رئيس . فهمند معنای استقالل و معنای اسالميت دانشگاه را نمی

اند راجع به تصفيۀ دانشگاه و راجع به اینکه باید دانشگاه از این جهاتی که در آن هست  جمهور گفته

و من از تمام . کنم شود، تا بتوانيم ما استقاللش را حفظ کنيم، پشتيبانی میبيرون برود تا مستقل ب

جوانها، از تمام جوانها خواستارم که کارشکنی نکنند و مقاومت نکنند و نگذارند که اگر مقاومت کردند، ما 

از خداوند تعالی سعادت ملت اسالم را و سعادت جوانها را . تکليف آخر را برای ملت معين کنيم

و اميدوارم که همان طوری که پيشنهاد شده است، دانشگاهها را از همۀ عناصر تخليه کنند . واستارمخ

فرهنگ ]و[اخالقی اسالمی]با[یک دانشگاه صحيح  شاءالل ه و از همۀ وابستگيها تخليه کنند، تا اینکه ان

 )٦۷(" .اسالمی تحقق پيدا بکند

ها و  گروهبا اطالعيه ای به  پایان آن دیداررفته و پس از  یدیدار خمين بهشورای انقالب  اعضایدر پی آن،  

 تعطيل های سراسر کشور در دانشگاهرا  دفاتر خود سه روز د تا در مدتندستور می ده احزاب سياسی

 ز بسته سه رو برای ها و مراکز آموزش عالی شورای انقالب تمامی دانشگاهبدستور  ،از آن سو نيز. کنند
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کار بستن دانشگاهها براحتی انجام نگرفت و در پی مقاومت دانشجویان الف انتظار، بر خاما  .دنشومی 

مراکز اکثر در  ای های گسترده درگيریو سربازان گمنام امام یورش آغاز کرده  و " دانشجو"چماق بدستان 

زاران نمازگنيز در شيراز  .دادرخ  تهران، شيراز، مشهد، بابلسر، کرج و جهرم  از جمله آموزش عالی 

تصرف  درگيری پس از چند ساعت را دانشکده مهندسی و ادبيات و با افتخار گرفتهبه کمک را  جمعه

 . کردند

نبرد دانش و جهل، نبرد آزادی اندیشه و بيان و پندار با . ماه نبرد اندیشه در ایران بود ٥۹اردیبهشت 

ف سليقه و دفتر و دسته و یا عدم گفتگو بر سر اختال. استبداد والیت فقيه و دستگاه تفتيش عقاید آن

. جریان پورش و هژمونی خمينی بود که تاب هيچ مخالف و دگر اندیش را نداشت. انضباط تحصيلی نبود

ترس بروز اندیشه های دیگر و بی مایه شدن روحانيت تمام وجود خمينی را گرفته بود و چه زود روی 

آیت هللا ) از نظر سابقه و علم فقه(باالتر از خودش  او نه تنها حرمتی برای مرجع تقليد. همه تيغ کشيد

 . شریعتمداری باقی نگذاشت بلکه با وقاحت تمام او را به ضد انقالب و بيگانه پيوند زد

ارتش بيست "سرانجام با پورش همه جانبه و فراخوان صدا و سيمای جمهوری اسالمی و بسيج 

راه "و "هاد است فدایی فدایی این آخرین پيام استارتش بيست ميليونی آماده ج"و شعارهای " ميليونی

فرهنگ امریکایی نابود باید گردد دانشگاه اسالمی ایجاد "و یا " ما راه علی است برو گم شو کمونيست

نيز خود را شتاب زده همراه و آقای بنی صدر، رئيس جمهور،  ندمی شوفتح  هادانشگاه )٦۸(". باید گردد

که امروز روز بزرگی در تاریخ ماست که حاکميت مردم از " گفتو  شدنشگاه ساعاتی بعد وارد داکرده و 

 بارشهامت بازرگان ليبرال هزار حق است تا از در اینجا  )٦۹(."طریق شورای انقالب به کرسی می نشيند

گنده گویی و بی شهامتی بنی صدر  از و ) در مقابل گروگانگيری سر تسليم فرود نياورد( تمجيد کرد

 . بسيار خرده گرفت انقالبی

مدتی بعد و . کردخرداد را به عنوان پایان نيمسال دوم تحصيلی اعالم  ۱۵شورای انقالب روز در ادامه، 

 .ه بودآغاز شد دانشگاها و تعطيلی دراز مدتهای دانشجویی  تخليه خوابگاهدستور 

ای ایران حکاکی شده انبوه زخميها و تعدادی کشته در آن روزها چون لوحی زرین بر تارک دانشگاهه

لوحی که ماهيت پليد خمينی و نظامش را برای هميشه در تاریخ دانشگاههای ایران ثبت کرده . است

 . بعد نيست تا حاميان و مخالفان آن طرح و حرکت را بخاطر داشته باشيم. است

ام و دانشـجویان ام و دانشـجویان شاهکار امـشاهکار امـ""بروال معمول، سران و سفره داران رژیم یکی پس از دیگری بميدان آمده و از بروال معمول، سران و سفره داران رژیم یکی پس از دیگری بميدان آمده و از 

و و     و سازمان مجاهـدين انقـالب اسـالميو سازمان مجاهـدين انقـالب اسـالمي    حزب جمهوري اسالميحزب جمهوري اسالميکه از آنها که از آنها   تعریف و تمجيد کردندتعریف و تمجيد کردند" " خطشخطش
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نظـام دانشـگاهي مـا بايـد نظـام دانشـگاهي مـا بايـد "": : نوشـتنوشـت  اطالعيـه اياطالعيـه اي  جـزب جمهـوری درجـزب جمهـوری در. . جامعه روحانيت مبارز در صدر بودندجامعه روحانيت مبارز در صدر بودند

ها ريشـه ها ريشـه   فرهنـگ را از دانشـگاهفرهنـگ را از دانشـگاه  ها و وابستگان به اينها و وابستگان به اين  هاي وابسته حاكم بر محيط فعلي دانشگاههاي وابسته حاكم بر محيط فعلي دانشگاه  فرهنگ فرهنگ 

ها بـه پاخاسـتند تـا بـا يـاري ها بـه پاخاسـتند تـا بـا يـاري   در پـي رهنمودهـاي امـام، بـار ديگـر دانشـجويان مسـلمان دانشـگاهدر پـي رهنمودهـاي امـام، بـار ديگـر دانشـجويان مسـلمان دانشـگاه..كن كندكن كند

ها بـه مستضـعفان جهـان، ها بـه مستضـعفان جهـان،   را در دانشـگاهرا در دانشـگاه  هاي روشن بين و بيـدار امـت، برقـراري ايـن نظـام اسـالميهاي روشن بين و بيـدار امـت، برقـراري ايـن نظـام اسـالمي  تودهتوده

جنـبش جنـبش ((در ميـان مخالفـان جامـا در ميـان مخالفـان جامـا   ))۷۰۷۰((" " ..بيمبيمبشارت دهند و برماست كه چـون هميشـه بـه ياريشـان بشـتابشارت دهند و برماست كه چـون هميشـه بـه ياريشـان بشـتا

محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده و شيخ علي تهراني بـا محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده و شيخ علي تهراني بـا ، ، ))  انقالبي مردم ايران به رهبري دكتر ساميانقالبي مردم ايران به رهبري دكتر سامي

تخليـه تخليـه سـرانجام بـا پایـان کـار پاکسـازی و سـرانجام بـا پایـان کـار پاکسـازی و   ..ها را محكـوم كردنـدها را محكـوم كردنـد  صدور اعالميه مشتركي، اشغال دانشگاهصدور اعالميه مشتركي، اشغال دانشگاه

ميـدان آمـده و بـه همـه دسـت انـدر کـاران دسـت ميـدان آمـده و بـه همـه دسـت انـدر کـاران دسـت خميني به خميني به   آقایآقای  ها از ستادها و دفاتر گروهها،ها از ستادها و دفاتر گروهها،  دانشگاهدانشگاه

خـرداد خـرداد   ۲۳۲۳در در   رارا    راي انقـالب فرهنگـيراي انقـالب فرهنگـيفرمـان تشـكيل شـوفرمـان تشـكيل شـوپس از آن خمينی برای ادامه کـار پس از آن خمينی برای ادامه کـار . . مریزاد گفتمریزاد گفت

بر این اساس به حضرات آقایان محتـرم محمـد جـواد بـاهنر، مهـدی ربـانی  : "...: "...صادر کردصادر کرد  بشرح زیربشرح زیر  ۱۳٥۹۱۳٥۹

الـدین فارسـی و علـی شـریعتمداری  الکریم سروش، شمس آل احمد، جاللاملشی، حسن حبيبی، عبد

شود تا ستادی تشکيل دهند و از افـراد صـاحبنظر متعهـد، از بـين اسـاتيد مسـلمان و  مسئوليت داده می

کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمـان و دیگـر قشـرهای تحصـيلکرده، متعهـد و مـؤمن بـه جمهـوری 

مشـی  هـای مختلـف و خـط ریـزی  رشـته تـا شـورایی تشـکيل دهنـد و بـرای برنامـه اسالمی دعوت نمایند

سازی اسـاتيد شایسـتۀ متعهـد و  فرهنگی آیندۀ دانشگاهها، بر اساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و آماده

بـدیهی اسـت بـر اسـاس مطالـب فـوق . آگاه و دیگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمایند

دیگر مراکزآموزشـی کـه در رژیـم سـابق بـا آمـوزش و پرورشـی انحرافـی و اسـتعماری اداره  دبيرستانها و

از خداونـد . شد، تحت رسيدگی دقيق قرار گيـرد تـا فرزنـدان عزیـزم از آسـيب و انحـراف مصـون گردنـد می

نمـایم و عظمـت اسـالم و کشـورهای اسـالمی را  متعال توفيـق آقایـان را در ایـن امـر مهـم مسـئلت مـی

یـورش بـه دانشـگاهها و  آرزوی خمينـی از  )۷۱(" الموسـوی الخمينـی  الل ه روح  .والسـالم علـيکم. نمخواها

مملکـت یـک مملکـت "  :ایـن بـود کـه" انقـالب فرهنگـی"تحت نـام  بستن و اخراج استادان و دانشجویان 

د رنـگ اسالمی ـ انسانی بشود؛ که اسالم در همۀ قشرهای مملکت، همه جا اسالم باشد، هر جا برویـ

و من اميدوارم که با همت همۀ شما آقایان و با همت همۀ اقشار ملت این آرزویـی کـه مـا . اسالم ببينيد

اقای  سروش نيز که آن روزها غـرق در  ) ۷۲(." شما را توفيق دهد  شاءالل ه خداوند ان. داریم تحقق پيدا بکند

سـر و پـا عطـر و بـوی اندیشـه اسـالمی را  دانشگاه می باید"......  :که فرمودند، شده بودشادی و غرور 

بخود بگيرد و این گلستان، گلستان معطری باشد که هر گاه کسی و جوینـده ای وارد او ميشـه از همـان 

از نـوار معرفـی اعضـای سـتاد انقـالب فرهنگـی در " (ابتدا مشامش به ایـن بـوی دلنـواز عطـر آگـين بشـه

 !!! و اما بقيه ماجرا )۷۳(). سيمای جمهوری اسالمی
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 اندیشه آزادی و اندیشی دگر نشناختن برسميت - سوم انحراف

همانطور که تا حاال دیدیم، خمينی با یکه ساالری خاص خویش والیت فقيه را رسميت بخشيده و قانون 

بر اساس آن قانون رئيس جمهور و مجلس شورا تشکيل . رساند" ملت"اساسی بر آمده از آنرا به تصویب 

با این حساب رژیمش می بایست مست غرور . ائی و قضائی انتصاب و پا بر جا شدندشد و نهادهای اجر

و جامعه نيز آرام و راضی راه سازندگی . دادميبراهش ادامه و بدون هيچ سد و مانع و بن بستی و شادی 

ر به اکثریت کم از همان فردای انقالب مای ایرانی به من و تو تبدیل شد و من  اما چرا .  ميگرفتدر پيش 

خمينی آنهمه بی قرار و پرخاشگر ود؟ چرا حاکميت نب" من"که به نوعی در حلقه نابودی کسانی بست 

سازی حرف می زد؟ مگر جمهوری اسالميش را " اسالمی"و بی صبرانه از پاکسازی و تصفيه و  بودشده 

د؟ پس چرا باید غالب نکرد؟ مگر مجلس و قوه قضایی و اجرایش از فيلتر ولی فقيه نگذشته ان% ۹۸با 

مخالف باشد؟ چرا خيز برداشت و بازرگان را برکنار و با بستن دانشگاها انقالب % ۲اینهمه ناراحت 

فرهنگی راه انداخت؟ چرا اجازه نداد آنهائی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده اند در انتخابات ریاست 

زی آزارش می داد؟ چرا آیت هللا جمهوری شرکت کنند؟ در واقع خمينی از چی وحشت داشت و چه چي

ما می خواهيم : "خمينی بزودی زیر حرفهای قشنگ و دیکته شده فرانسه اش را زد و گفت" امام"

امرور حرف دیگری را و فردا حرف  پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و. اسالم را پياده کنيم

و  )۷٤(". زده ام باید روی همان حرف باقی بمانم حرفی این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز. دیگری را

ما این طور نيست که هرجا یک کلمه ای گفتيم و دیدیم مصالح اسالم این جوری : "یا در جایی دیگر گفت

 ۲اوریانا فاالچی در و نيزدر گفتگو با  )۷٥(". ما دنبال مصالح هستيم. بگویيم سر حرف خود هستيم نيست،

همه آشفتگی ها زیر سر همين هایی  و.... ن ملت برای اسالم جنگيده نه آزادیای" "گفته بود ۱۳٥۸مهر 

راستی هيچوقت شمردید که خمينی، در دوران فعاليت  ." است که می گویيد دموکرات هستند

آیا آیت هللا خمينی از درونش رنج می برد و سياسيش، چند بار از کلمه اسالم و اسالمی استفاده کرد؟  

جایگاهش را فراموش کرد و نفهميد کجا ایستاده یا اینکه ر خویش نيز ایمان نداشت؟  به حرف و پندا

تازه مگر در حوزه های علميه چند مرجع است؟ آیا او رهبری ملت را با مرجع تقليد شيعه عوضی گرفت؟ 

ر ، که یک قرائت بسيامی خواست اندیشه و کالمش رااو چرا تقليد همزمان وجود نداشتند؟ پس چطور و 

 کند؟  غالببزور  عقب مانده و قهقرایی از اسالم، بود

اسالم بر تر است و هيچ "او با اعتقاد به اینکه . اینجا بود که بزرگترین اشتباه آقای خمينی سر باز کرد

اما نفهميد و یا  .،کمر به اجرای آن بسته بود)االسالم يعلوا و اليعلي عليه" (دینی باالتر از آن نيست

اداره و پيش بردن جامعه و کشور . رندانه دین و ایدئولوژی را با حکومت و اداره کشور جابجا کرده بود

مردم خواستار برابری و عدالت اجتماعی و . داردربطی به برتر و باالتر بودن ایدئولوژی و مکتب خاص ن

اگر خمينی راست بود و به اسالم اعتقاد داشت می بایست با کردار . حقوق اساسی خویش می باشند

http://www.ammariyon.ir/fa/news/16988/الاسلام-يعلوا-و-لايعلي-عليه-خط-قرمز-و-تئوري-مبارزات-امام-حسين-ع-بودو-بس�
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  . و عمل خویش آن برتری را ثابت و اجرا می کرد تا مردم نيز از زیبایی و طراوت آن بهره مند می شدند

و سست بنيان  عمق و کمریشه بی که  ه بودی ستونهائی سوار کردرا رو و قرارگاهشخمينی خيمه اما 

عمود و . و پایداری و جوانمردی برتری داداو سالوس و ریا و نيرنگ و دروغ را بر راستی و استواری . بودند

بيرونی و بيگانه و غربی و  نبودکه در آن حلقه را از آن هر کس  پس. خيمه اش را روی والیت فقيه بنا نهاد

آیت هللا خمينی با این ترفند به هيچ اندیشه و مرام و مسلک و عقيده و ایدئولوژی ای . ی خواندشرق

باید بتساوی از آب و خاک و هوا و ) زن و مرد(در یک کشور و مملکت همه و تک تک مردم . رسميت نداد

و مسئوليت . و این حق رنگ و جنس و شکل و مرام و مذهب نمی شناسد. امکانات آن برخوردار باشند

الفبای رهبری در این است که همه را با چشم . بزرگ و شگفت رهبری نيز در همينجا گره می خورد

در مکتب او  ؟ انگارنشان دادخمينی ذره ای از این شهامت و بردباری را آقای یا آ.  مساوی و برابر ببيند

 . بود نيز انحصاری و فرقه ایخدا 

بر اساس آن حق شهروندی تک تک افراد باید عهد و پيمانی دارد که رژیم و یا حکومت با مردم عقد و  

سوگند یک مقام اجرایی سوگند وفاداری به مردم  .ملت را برسميت شناخته و برای اجرای آن تالش کند

چنين رابطه نوشته و یا نانوشته از سپيده دم شکل گيری قوم و قبيله و طایفه و  . است نه به نظام

از قانون همورابی گرفته تا یونان و چين و مصر و . و کماکان قوام و دوام یافته استکشور وجود داشته 

در این سلسله دراز و دنباله دار تاریخ حکومتهای پيشرو و موفق آنهائی بودند که وجود . ایران باستان

برسميت گرایش و اندیشه و قوم و مکتب و مسلک و مرام گوناگون در درون یک کشور و یا امپراطوری را 

و هز زمان که چنين مرزهایی شکسته و یا بی اعتبار شدند . شناخته و با احترام مقابل زندگی کردند

هرچند در دنيای امروز شکل قدیمی قوم و قبيله و طایفه از بين رفته . آغاز شدندسقوط و فروپاشی 

در . زین آن شده انداما حزب و سازمان و گروهای سياسی جایگ .و شهر را دیگر دروازه ای نيست است

چند قرن، بویژه دو سده، گذشته بشر از نظر سياسی ارزشهای گرانبهائی بدست آورده که در تمام 

از آن ارزشها می توان به حق شهروندی و حرمت و اعتبار انسان . دوران گذشته سابقه نداشته است

 !!!!نسان حرمت داردنه اینکه در نوشته بلکه در عمل نيز باید باور کرد که ا . اشاره کرد

تاریخ ایران و روند شکل گيری مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی مردم ایران، بویژه پس از انقالب 

از سيد جمال و ميرزای . مشروطه بدین سو، نشان از تنوع اندیشه و افکار و مکتب و مرام گوناگون ميدهد

باطبائی تا نائينی و مدرس و مصدق، و از علی شيرازی تا آخوندزاده و تا ستارخان و باقرخان، و از ط

مسيو و حيدرخان و ميرزاکوچک خان و پسيان و ارانی تا روزبه، و از طالقانی و نهضضت آزادی و جبهه 

ملی و مبارزات ملی کردن نفت، و از جزنی و شعائيان و چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق و 

و بسيار بسيار افراد و گروها و سازمانهای پراکنده دیگر، هر  مبارز، نيروهای ملی و مذهبیشریعتی، و از 
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وطن گذاشته و آرمان و آرزوئی جز آزادی و عدالت و برابری و یک با درک و توان و نيروی خویش پا در رکاب 

و نقش خویش را بازی کرده  هر یک با درک و توان و امکانات موجود. زندگی مسالمت آميز نداشته اند

و تار و پود  گنجينه گرانبهائی است که بافتران ای . و آباد و سر فراز خواست همه بوده است ایرانی آزاد

برهر گوشه این فرش گرانبها که قدم بگذاری . ، با تک تک افراد آن گره خورده استآن، همچون قالی اش

 ایرانيان ام. بهروزی و پيروزی وطنش در خاک خوابيده استکه در تپش  گذاریمی روی قلب عزیزی پا 

اما هرگز تسليم کامل آن  ه ایمو در آن زندگی کرد ههرچند دوران طول و درازی با استبداد بزرگ شد

 .  ه و مبارزه و مقاومت کرده ایمدر برابرش ایستاد يمو از هر روزنه و دریچه ای که توانست هنشد

که گویی  ،چنان می نماینداما هاران مست قدرت و ميوه چينان حرفه ای و هذیان گویان تاریخ نویس 

آنها قانون اساسی را نيز با . ناگاه از آسمان فرود آمده و تمام تاریخ را در چنته دارند ،پارچه ای جدا بافته

خمينی به توطئه  اعتراض درهم کوبنده امام ": کهآنجا که در پيش نویس آن آورده اند . دروغ شروع کرده اند

انقالب عظيم وخونبار و متعاقب آن  ل حرکت یکپارچه ملت گشتعام، ....»سفيد انقالب«آمریکایی 

که در حقيقت نقطه آغازشکوفایی این قيام شکوهمند و گسترده بود،  ٤۲در خرداد ماه  امت اسالمی

ایشان از ایران در پی  رغم تبعيد عنوان رهبری اسالمی تثبيت و مستحکم نمود و علی مرکزیت امام را به

  پيوند مستحکم امت با امام)  مصونيت مستشاران آمریکایی(  ن کاپيتوالسيوناعتراض به قانون ننگي

استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانيت مبارز راه خود را در ميان   همچنان

از این ) فکری و مذهبی(هژمونی و گسترش فاشيسم ) ۷٦(."ادامه دادند ، شکنجه و اعدام تبعيد و زندان

می توان دروغ بافت و خود نمائی کرد و بر مسند نشست و . کارتر؟ با تاریخ نمی توان شوخی کردآش

زمان خویش چهره نمائی کرده و شيادی و شيادان رسوا -مردم را ببازی گرفت اما حقيقت در مکان

  !!!تاریخ زبان خاموش ملتهاست. خواهند شد

یگر در انقالب نقش و کاربردی نداشته و فقط آخوندها و تازه اگر هم فرض را براین بگذاریم که نيروهای د

آیا حکومت خمينی و دولت برآمده توانست عدالت را به تساوی تقسيم . کردند" انقالب"یارانشان و امام 

کرده و همه افراد ملت را بيک چشم نگاه کند؟ آیا خمينی حق داشت باورها و مرام و مذهب و اندیشه 

دیده گرفته و تنها برداشت و مرام خویش را بر حق بداند؟ آیا حکومت می تواند های گوناگون مردم را نا

اولين رئيس (مردم را به خودی و ناخودی بخش کرده و امکانات دولتی را انحصاری کند؟  جورج واشينگتن 

یهودیان نيز تا چند دهه پيش (بيگانه می نمودند ناپسند و ، در زمانی که یهودیان در آمریکا )جمهور آمریکا

ا به مدرسه و نقشی هم در انقالب آمریکا نداشنتد، شخص) نبودند و احترام مورد اعتماد در آمریکا چندان

او همچنان، . رفته تا از آزادی مذهبشان دفاع کند) Newport, Rhode Island(د آیلند یهودیان در نيوپورت ر  

وندی و آزادی مذهب آنها حمایت حواهد در نامه ای جداگانه به آنها ضمانت می دهد تا از حقوق شهر
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و از هيچ آزار و شکنجه  هرگز با تعصب و خيره سری دمساز نبودهدولت ایاالت متحده آمریکا، که . " کرد

یک شهروند خوب بحساب  خویش راتحت حمایت  ضروری می داند تا همه کسانای حمایت نمی کند، 

نهائی که در آ ،تمام فرزندان ابراهيم. ... ثر  برخوردار باشندتمام مزایا و حمایت مواجازه دهد تا از آورده و 

هر کس باید بتواند  -لذت ببرند خویش از زندگی انهمانند دیگرسزاوارند تا  ،کننداین سرزمين زندگی مي

   )۷۷(.انجير خویش بنشيند و کسی هم حق ندارد  او را بترساندیا با امنيت زیر درخت انگور و آسوده و 

ای مالک، بدان که تو را به بالدی "...: نيز در چهارده قرن پيش به مالک اشتر نوشته بود) ع( علی حضرت

و مردم در کارهای تو به همان چشم . ام که پيش از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر فرستاده

گویی  تو درباره آنها می نگری و درباره تو همان گویند که نگرند که تو درکارهای واليان پيش از خود می می

 آیا آنچه که خمينی در باره رضا شاه و محمد رضا شاه گفت با چندین برابر به خودش بر نگشت؟ ) ۷۸(..." 

آیا خمينی هيچ اندیشه و مرام و مسلکی، جز خودش، را برسميت شناخت؟ او به کدام کليسا و کنيسا 

رهبران چنين نکرد بلکه هيچيک از ی کرد؟ او نه تنها دلجوئ آنهاسر زده و از  پرستشگاه اقليت مذهبیو یا 

حتی اجازه  او .بهمکاری دعوت نکرددر شورای خوش راه نداده و آنها را سازمانها و گرو های انقالبی را 

ترکيب . او کسی و تشکيالتی جز خودش و روحانيت را برسميت نمی شناخت. ه بوددادن آنهادیدار نيز به 

آیا او  قدمی در . نمونه بارز آن است) اسالمی(خبرگان و مجلس شورای ملی شورای انقالب و مجلس 

راه وحدت و هماهنگی مردم، جز با دستور و تشر و تهدید، برداشت؟ آیا او برای وصل کردن آمده بود یا 

  برای فصل کردن؟

    )سعدی(بزرگش نخواهند اهل خرد               که نام بزرگان بزشتی برد  

 بندی جمع -خمينی کارنامه و هبریر باب در

در باب رهبری و رهبران شایسته و کاردان کتابها نوشته شده و ضرورت رهبری پيشرو از زوایای گوناگون 

 . بررسی و تحليل و ارزیابی شده است

اما نه . شروع می کنم چون جمهوری اسالمی و امامش بسيار علی علی کرده و می کنند) ع(از علی 

در بيش از هزار و چهار صد سال پيش، هنگامی که مالک ) ع(حضرت علی . فریب مردمبرای عمل که 

ای بلند همراهش فرستاد تا از نهفت کارش غافل  اشتر را برای فرمانداری راهی مصر کرده بود، نامه

 : چند نکته از آن نامه بدینگونه بود. نشود

و . از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگرام که پيش  ای مالک، بدان که تو را به بالدی فرستاده "

نگری و درباره تو  نگرند که تو درکارهای واليان پيش از خود می مردم در کارهای تو به همان چشم می
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گویی و نيکوکاران را از آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری  همان گویند که تو درباره آنها می

 ....ساخته، توان شناخت

نيست و از عفو و  ای مالک، خود را برای جنگ با خدا بسيج مکن که تو را در برابر خشم او توانی

هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشيمان مشو و هرگاه .نياز نخواهی بود بخشایش او هرگز بی

 ......کسی را عقوبت نمودی، از کرده خود شادمان مباش

اند و باید  ایی هست، مشتاب و مگوی که مرا بر شما اميرساختههرگز به خشمی، که از آنت امکان ره

زیرا چنين پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونيها در . شود فرمان من اطاعت

هرگاه، از سلطه و قدرتی که در آن هستی در تو نخوتی یا غروری پدید آمد به عظمت ملک ، نعمتهاست

 ....ست و بر کارهایی تواناست که تو را بر آنها توانایی نيستخداوند بنگر که برتر از تو

بپرهيز از اینکه خود را در عظمت با خدا برابر داری یا در کبریا و جبروت، خود را به او همانند سازی که خدا 

خدا  هيچ چيز چون ستمکاری نعمت .... ای را پست و بيمقدار سازد هر جباری را خوار کند و هر خودکامه

شنود و در کمين ستمکاران  زیرا خدا دعای ستمدیدگان را می  دگرگون نکند و خشم خدا را برنينگيزدرا 

 . است

دليل متکی باشد و از  قاضی تو باید، از هر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بيش از همه به

مه باشد و چون حکم مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و درکشف حقيقت، شکيباتر از ه

 ..آشکار شد، قاطع رای دهد

ای خود را سپر ساز، زیرا هيچ یک ازواجبات خداوندی که  ای و امانی که داده در برابر پيمانی که بسته

مردم با وجود اختالف در آرا و عقاید، در آن همداستان وهمرای هستند، بزرگتر از وفای به عهد و پيمان 

شمردند، زیرا عواقب ناگوار غدر و پيمان  عهد را در ميان خود الزم می بهحتی مشرکان هم وفای .نيست

ای، خيانت مکن و پيمانت را مشکن وخصمت را به  پس در آنچه بر عهده گرفته.شکنی رادریافته بودند

 ....زیرا تنها نادانان شقی در برابر خدای تعالی، دليری کنند.پيمان مفریب

به سبب رحمت و محبتی، که بر بندگان خود دارد، امان قرار داده و آن را خداوند پيمان و زینهار خود را 

پس نه خيانت را جایی .جوار آن پناه آورند سار استوار آن زندگی کنند و به چون حریمی ساخته که در سایه

پس از  پيمانی مبند که در آن تاویل را راه تواند بود و.گری را حيله برای خودنمایی است و نه فریب را و نه

و .منمای بستن و استوارکردن پيمان برای بر هم زدنش به عبارتهای دو پهلو که در آنها ایهامی باشد، تکيه
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رعایت کنی، تو را به  ای و باید عهد خدا را در آن مبادا که سختی اجرای پيمانی که بر گردن گرفته

  ....آنکه در آن حقی داشته باشی شکستن و فسخ آن وادارد، بی

زیرا هيچ چيز، بيش از خونریزی بناحق، موجب کيفر خداوند نشود و .يز از خونها و خونریزیهای بناحقبپره

خداوند سبحان، چون در روز . بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد

مردم از یکدیگر پردازد، نخستين داوری او درباره خونهایی است که  حساب به داوری در ميان مردم

نه تنها  خود را با ریختن خون حرام تقویت کنی، زیرا ریختن چنان خونی مباد که حکومت پس.اند ریخته

اگر مرتکب قتل .سپارد می دارد یا به دیگران سازد، بلکه آن را از ميان برمی حکومت را ناتوان و سست

اگر به .شود ل عمد موجب قصاص میعمدی شوی، نه در برابر خدا معذوری، نه در برابر من، زیراقت

ات، یا شمشيرت، یا دستت در عقوبت از حد درگذرانيد یا  خطایی دچار گشتی و کسی را کشتی یاتازیانه

به مشت زدن و یاباالتر از آن، به ناخواسته، مرتکب قتلی شدی، نباید گردنکشی و غرور قدرت تومانع آید 

 .یاش بپرداز که خونبهای مقتول را به خانواده

زبانيهای  ستایش و چرب شده و نيز از دلبستگی به از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت

برای تاختن تا کردارهای نيکوی نيکوکاران را  است دیگران، پرهيز کن، زیرا یکی از بهترین فرصتهای شيطان

ای، بزرگش شماری یا  ای آنها کردهاحسان خود بر رعيت منت گذاری یا آنچه بر زنهار از اینکه به.نابود سازد

زیرا منت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار، نورحق را خاموش .دهی و خالف آن کنی وعده

  .....گرداند و خلف وعده، سبب برانگيختن خشم خدا و مردم شود

است، از حکومت  بر تو واجب آمد که همواره به یاد داشته باشی، آنچه که بر واليان پيش از تو رفته

اند  که آورده)صلی هللا عليه و آله(اند یا چيزی ازپيامبر،  اند یا سنت نيکویی که نهاده ای که داشته عادالنه

 )۷۹( "...اند ای که در کتاب خداست و آن رابرپای داشته یا فریضه

 . اشاره می کنم تا خود به قضاوت بنشينيد کردار خمينیدر اینجا فقط به چند 

سی نبود که جنبش و یا حرکتی انقالبی و یا حتی یک تشکيالت منسجم را رهبری و خمينی ک -۱

او در مقام یک رهبر مذهبی و مرجع تقليد بر دوش توده های باورمند خویش . به پيش برده باشد

مبارز و انقالبی بودند که در نبود یک رهبر شایسته مردم و نيروهای این سوار شد، یا بزبان ساده 

او نه محمد و علی و حسين بود و نه . دور او حلقه زده و او را تا مقام قدسی باال بردند و انقالبی

آیت هللا خمينی . او نه لنين بود و نه مائو ونه کاسترو. لوتر و مارتين لوترکينگ و گاندی و مصدق

رو، از همين پات و هيتلر و استالين شباهت داشت و  موسولينی و پلچنگيز و تيمور و بيشتر به 

 .بوددرد و خواست و نياز مردم و جامعه دنبال حاکميت مذهبش بجای درک و فهم 
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خمينی در مسند قدرت هيچ نهاد و سازمان و تشکيالت قومی و مردمی و ایدئولوژیکی را   -۲

برسميت نشاخت و تمام عيار و یکه ساالر بر مسند رهبری نشست و آنرا مذهبی و تکليف مدار 

ولی . م مذهبی است و بار و ظرفيتش نيز در همان حد باورمندی استوالیت فقيه یک تر -کرد

فقيه شایسته رهبری امت خویش است نه ملتی که دارای اندیشه ها و مرام و مکتب و اقوام 

 . گوناگون دارد

ديكتاتوري هم از آن اموري است كه بچه وقتي متولد شد، ديكتاتور : " خمينی که روزی می گفت -۳

شود كم كم، آن طور نيست كه آن ديكتاتورهاي بزرگ را داشته  بزرگ مي ، وقتي هم كه نيست

هاي اعوجاجي، در همان محيط كوچكي كه خودش دارد، كم كم ديكتاتوري در  باشد، لكن با تربيت

رود و اگر  اگر تربيت صحيح باشد براي اين بچه، آن ديكتاتوريش رو به ضعف مي. كند او ظهور مي

آنهايي هم كه در قواي مسلح و . كند يكتاتوري كه كم بود رشد ميتربيت فاسد باشد، آن د

ند در كارهايي كه در مملكت ما يا ساير ممالك هستند، اين طور نيست كه ابتدائا،  اندركار دست

خود چنان مستبدی شد که هم  )۸۰(" كند در انسان ديكتاتوري كم كم بروز مي. اينها ديكتاتور بودند

افزون بر آن، او با حربه کفر و الحاد و ایمان به جنگ دگر .  کتاتور و هم ایدئولوگتوتاليتر بود و هم دی

 . اندیشی رفت

کميته بسيج و سپاه و (نهادهای زور و چماق و سرکوب خمينی در کنار قدرتهای اجرائی قانونی    -٤

از دیگری و با دستور مستقيم او تمام احزاب و سازمانها یکی پس  را براه انداخت ) های گوناگون

او زندان و شکنجه و دار و درفش را با شدت ). ماده ای معروف ۸فرمان (حذف و غير قانونی شدند 

. خویش را با پشتيبانی کامل سر کار گذاشت و قاضيان آموخته در مکتب کردو شتاب بر پا 

ا فرمان قتل او بود که ب. هر که را خواستند درو کرده و یا از سر راه بر داشتندبدستور او بود که 

 .صادر کرده بود ، نه در ایران بلکه در جهان، رشدی جواز نابودی هر مخالف و دگر اندیشی را

هژمونی دیوانه وار خمينی راه به کشتار و درگيری و فجایع دهه شصت برد و خود با فرمان قتل  -٥

بر خود را ار جنایت را به منتهای شقاوت برد و درنگی دیوانه و ٦۷عام زندانيان سياسی در سال 

  .جهانيان ثابت کرد

 :با این پيش در آمد می توان پرسيد که -٦

a.  اگر خمينی رهبر شایسته ای بود و درد و نياز و خواست مردم و اقوام مختلف درون کشور

در اختالفات و آشوبهای کردستان و و یا به آنها گوش می داد درک و فهم می کرد  را

 گيریهای منطقه ای سر باز می کرد؟

b. و بوئی از قرآن  اندیشه و مکتب و ایدئولوژی دیگران را برسميت می شناخت گر خمينیا

دين شما براى خودتان و دين من  -ل ك م  د ين ك م  و ل ي  د ين  (می برد و هر که را با دین خویش 

من با عقيده تو "به بيان ولتر،  احترام می گذاشت و یا) قرآن سوره کافرون -براى خودم
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حرمت وجودی به  ،"لي حاضرم جانم را بدهم تا تو عقيده خود را بيان کنيمخالفم، و

شورای انقالب و یا و  آنها قدم بر می داشتحفظ و حراست و در هاحترام گذاشتگروها 

رهبری کشور را تام و تمام در اختيار خود و مرامش نمی گرفت فاجعه دهه شصت و آنهمه 

 بوجود می آمد؟و جنایت رگيری ددربدری و زندانی و شکنجه و کشتار و  

c. تيش عقاید راه نمی اگر خمينی هوس خود ساالری نمی کرد و انقالب فرهنگی و تف

و راه رشد همگانی و انداخت و دانشگاها و مراکز تحصيلی و فرهنگی را نمی بست 

ما به چنين روزی و اسالم  ای مردم فراهم می کرد، ایران ما زندگی توام با احترام را بر

 ؟تار می شدگرف

d.  به  کاربرد نظامینمی ناميد و با سياستهای اصولی و " نعمت الهی"اگر خمينی جنگ را

و معلول  ارآنهمه کشتو فرصتها را بنفع نظام خویش پایمال نمی کرد  جریان برخورد ميکرد

با خفت به قطنامه سازمان ملل گردن  خود و اسير و خسارات ببار می آمد؟ و سر آخر نيز

 .نهاد

e. زیر رأی و نظر فقهی قضات خود را زد و با بی اعتبار کردن قانون خویش" امام"شد که  چه 

 دستور قتل عام زندانيان سياسی را صادر کرد؟ کينه توزی و انتقام جویی  با

ن رما رای خمينی ف ر ب ن کشتا نيا سی زندا ر سيا د د  :۱۳٦۷ مردا

يچ وجه به بسم هللا الرحمن الرحيم، از آنجا كه منافقين خائن به ه"
اسالم معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و 
به اقرار سران آنها، از اسالم ارتداد پيدا كرده اند و با توجه به محارب 
بودن آنها و جنگ های كالسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با 

ليه همكاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام ع
ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانی و ضربات 
ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسالمی تا كنون، 
كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود 

در تهران با رأی پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز 
قیدامت افاضاته و جناب آقای  حجة االسالم نيریآقايان اكثريت  و نماينده ای از وزارت اطالعات  اشرا

اكثريت  می باشد اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراكز استان كشور رأی
رحم بر . اطالعات الزم االتباع می باشدآقايان قاضی شرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت 

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسالمی ! محاربين ساده انديشی است
اميدوارم با خشم و كينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب ! است
ان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعی كنند آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آن! نمائيد

ترديد در مسائل قضائی اسالم انقالبی ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا ! اشداء علی الكفار باشند
   )۸۱( " والسالم، روح هللا الموسوی الخمينی. می باشد

 :در پشت فرمان خمينی نوشته است ، رئيس وقت دفتر خمينی، سيداحمد خمينیبدنبال آن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C�
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  العالى پدر بزرگوار حضرت امام مدظله" 
نافقين ابهاماتى اردبيلى در مورد حكم اخير حضرتعالى درباره م هللا موسوى پس از عرض سالم، آيت 

 :اند كه تلفنى در سه سوال مطرح كردند داشته
اند  اند و محكوم به اعدام گشته  اند و محاكمه شده   آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده -۱

اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايى كه حتى محاكمه هم  ولى تغيير موضع نداده
 اند محكوم به اعدامند؟ نشده

اند ولى بر  اند و مقدارى از زندانشان را هم كشيده   آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده -۲
 باشند؟ باشند محكوم به اعدام مى سرموضع نفاق مى

هاى منافقينى كه در شهرستانهائى كه خود استقالل  در مورد رسيدگى به وضع منافقين آيا پرونده -۳
توانند مستقال عمل  ى دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مىقضائ

 كنند؟
 "فرزند شما، احمد 

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر  - تعالى بسمه : " خمينی در جواب، زیر نامه، نوشته است
م را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسال

 )۸۲(" هللا الموسوى روح. ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است پرونده
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قتل خمينی  فرمان   مجریان 

  

قی         حسينعلی نيری  ضی اشرا ور محمدی ابراهيم           مرت طفی پ ص  رئيسی               م

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515769508489405&set=a.102523699813990.3749.100001690809171&type=1&source=11�
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یکه ساالر ميدان جنایت دیوانه وار فریاد کشتار و  خمينیگویی آن کشتار در زندان شروع شد و  بدنبال

جنایت چنان بود که منتظری را بفریاد آورد و او را در شدت و شتاب  .بودکشتار و باز هم کشتار سر داده 

 : او در نامه ای به خمينی می گوید. برابر امام و راهبر و مرادش قرار داد

 م هللا الرحمن الرحيم بس"
 محضر مبارك آيت هللا العظمي امام خميني مدظله العالي 

رساند راجع به دستور اخير حضرتعالي مبني بر اعدام منافقين  پس از عرض سالم و تحيت، به عرض مي
موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا اثر سوئي 

 ارد ولي اعدام موجودين از سابق در زندانها ند
 شود  اوال در شرايط فعلي حمل بر كينه توزي و انتقام جوئي مي

كند و آنان جدا  باشند ناراحت و داغدار مي و ثانيا خانواده هاي بسياري را كه نوعا متدين و انقالبي مي
 . شوند زده مي

 . كنند از مسئولين تند با آنان معامله سرموضع مي و ثالثا بسياري از آنان سرموضع نيستند ولي بعضي
و رابعا در شرايط فعلي كه با فشارها و حمالت اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره مظلوم به خود 

كنند، صالح نظام و حضرتعالي نيست كه  گرفته ايم و بسياري از رسانه ها و شخصيتها از ما دفاع مي
 . وع شوديكدفعه تبليغات عليه ما شر

و خامسا افرادي كه به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده اند اعدام 
كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي و احكام قضات است و 

 . عكس العمل خوب ندارد
ات ما در سطح مقدس اردبيلي نيستند و اشتباهات و و سادسا مسئولين قضائي و دادستاني و اطالع

تاثر از جو بسيار و فراوان است و با حكم اخير حضرتعالي بسا بي گناهاني و يا كم گناهاني هم اعدام 
 . شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است  مي

غات را عليه خود زياد كرده ايم و سابعا ما تا حال از كشتنها و خشونتها نتيجه اي نگرفته ايم جز اينكه تبلي
و جاذبه منافقين و ضد انقالب را بيشتر نموده ايم، بجاست مدتي با رحمت و عطوفت برخورد شود كه 

 . قطعا براي بسياري جاذبه خواهد داشت 
و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقال دستور دهيد مالك اتفاق نظر قاضي و دادستان و 

و باالخره اعدام چند ; طالعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه دارمسئول ا
هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود و بعضي از قضات 

): ص( قال رسول هللا: متدين بسيار ناراحت بودند، و بجاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود
ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام ان يخطي في العفو "

 والسالم عليكم و ادام هللا ظلكم ". خير من ان يخطي في العقو به 
 )۸۳("  ٦۷/٥/۹  - ۱٤۰۸ذي الحجه  ۱٦ 

حق پرسش و اعتراض بر فرمان  ، کسیآقای خمينی که انتظار چنان برخوردی از منتظری را نداشت

 : در جوابش نوشتبر او خشم گرفت و  خمينی نداشت،

 الرحمن الرحيم  بسم الل ه"

 جناب آقای منتظری

. نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گيرند ای برایتان می با دلی پر خون و قلبی شکسته چند کلمه
گيرم و  دانم؛ خدا را در نظر می ا  بر نظر خود مقدم میاید که نظر تو را شرع شما در نامۀ اخيرتان نوشته
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از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقالب اسالمی عزیز . کنم مسائلی را گوشزد می
سپارید، صالحيت و  مردم مسلمان ایران را پس از من به دست ليبرالها و از کانال آنها به منافقين می

ها و صحبتها و موضعگيریهایتان نشان  شما در اکثر نامه. اید ا از دست دادهمشروعيت رهبری آیندۀ نظام ر
گفتيد دیکته  به قدری مطالبی که می. دادید که معتقدید ليبرالها و منافقين باید بر کشور حکومت کنند

ين مثال  در همين دفاعيۀ شما از منافق. دیدم ای برای جواب به آنها نمی شدۀ منافقين بود که من فایده
تعداد بسيار معدودی که در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محکوم به اعدام شده بودند را منافقين 

در . اید ای به استکبار کرده بينيد که چه خدمت ارزنده از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و می
ستيد و با اینکه برایتان ثابت شده دان مسئلۀ مهدی هاشمی  قاتل، شما او را از همۀ متدینين متدینتر می

از قضایای مثل  قضيۀ مهدی هاشمی که . دادید که او را نکشيد بود که او قاتل است مرتب پيغام می
باشيد و به طالبی  شما از این پس وکيل من نمی. بسيار است و من حال  بازگو کردن تمامی آنها را ندارم

. نزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنندآورند بگویيد به قم م که پول برای شما می
دانيد  اگر شما نظر من را شرعا  مقدم بر نظر خود می. از این پس شما مسئلۀ مالی هم ندارید  بحمدالل ه

شوید که آخرتتان را خرابتر  دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهایی می ـ که مسلما  منافقين صالح نمی
مهریها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل  ای گداخته از آتش بی لی شکسته و سينهکند ـ با د می

 :کنم دیگر خود دانيد عمر من بودید چند نصيحت می

ـ سعی کنيد افراد بيت خود را عوض کنيد تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدی هاشمی ۱
 .و ليبرالها نریزد

شوید در هيچ کار سياسی دخالت نکنيد، شاید خدا از  لوح هستيد و سریعا  تحریک می ـ از آنجا که ساده۲
 .سر تقصيرات شما بگذرد

ـ دیگر نه برای من نامه بنویسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار مملکت است را به رادیوهای ۳
 .بيگانه دهند

رسيد؛ ضربات  های گروهی به مردم می انهها و سخنرانيهای منافقين که به وسيلۀ شما از رس ـ نامه٤
سنگينی بر اسالم و انقالب زد و موجب خيانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان ـ روحی له الفداء ـ و 
خونهای پاک شهدای اسالم و انقالب گردید؛ برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و 

 .گناه کنيد، شاید خدا کمکتان کند

دانستم که  لوح می قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده  والل ه
های علميه بودید و اگر اینگونه  مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی بودید تحصيلکرده که مفيد برای حوزه

  والل ه. کنم خود سرپيچی نمیدانيد که از تکليف  کارهاتان را ادامه دهيد مسلما  تکليف دیگری دارم و می
قسم، من   والل ه. دانستم وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می قسم، من با نخست

 .صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم رأی به ریاست جمهوری بنی

من با خدای خود : زیزمان دارمسخنی از سر  درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم ع
من با خدای خود . پوشی نکنم عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماض آن نيستم هرگز چشم

ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من قيام کنند  پيمان بسته
افتد ندارم؛ من تنها باید به وظيفۀ  آنچه اتفاق میمن کار به تاریخ و . دارم دست از حق و حقيقت برنمی

ام که واقعيات را در  من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجيب پيمان بسته. شرعی خود عمل کنم
تاریخ اسالم پر است از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعی کنند . موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم

ه این روزها رادیوهای بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش تحت تأثير دروغهای دیکته شده ک
خواهم که به پدر پير مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشيده  از خدا می. کنند نگردند می
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ما همه راضی هستيم به رضایت او؛ . و از این دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از این نچشد
" الموسوی الخمينی  الل ه روح، ٦/۱/٦۸یکشنبه  .والسالم. که چيزی نداریم، هر چه هست اوست از خود

)۸٤( 

هم عمق کينه اش را از گروها و جریانهای دیگر اندیش نمایش می دهد و هم  با این نامه آیت هللا خمينی

 ۲٦به مجلس شورا در  در نامه ای او. آشکار می کندآیت هللا منتظری  بی اعتبارنيرنگ رهبریش را با 

جالب اینکه او در این نامه . به نامه زیر توجه کنيد. از برکناری رسمی منتظری خبر داد ۱۳٦۸فروردین 

 .نه آیت هللا  نام می برد" آقا"منتظری را  

 الرحمن الرحيم  بسم الل ه" 
با ، مت افاضاتهمخدمت فرزندان عزیز، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، و وزرای محترم ـ دا

همين قدر . دانيد قضيه از چه قرار است سالم، شنيدم در جریان امر حضرت آقای منتظری نيستيد و نمی
ها و پيغامها تمام تالش خود را نموده است تا قضيه  بدانيد که پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعالميه

کرد تا تصميم الزم  گر وظيفۀ شرعی اقتضا میاز طرف دی. بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشد
لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسالم کنار . را برای حفظ نظام و اسالم بگيرد

 .گذاشتم
سفارش این موضوع الزم نيست که . ای روشن خواهند شد خواهران و برادران در آینده تا اندازه  شاءالل ه ان

ام شوخی بردار نيست؛ و در صورت تخطی، هر کس در هر موقعيت بالفاصله به مردم دفاع از اسالم و نظ
 .و برکاته  والسالم عليکم و رحمة الل ه. توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم. معرفی خواهد شد

 )۸٥(" الموسوی الخمينی  الل ه روح، ٦۸/۱/۲٦

رد و فکر می کرد که دیگر فریاد اعتراضی در این سرانجام خمينی پاکسازی زندانها را نيز به پایان ب

 !!! سرزمين بر نخواهد خاست

ماهای خون و قتل و کشتار برحمانه و ناجوانمردانه ای بود که چهره خمينی را  ۱۳٦۷مرداد و شهریور 

 .بقولی تا سی هزار زندانی را به خاک و خون کشيد و در سراسر ایران گورستان بپا کرد. رنگين کرد

های تهران است، اما این تنها مکان  در نزدیکی گورستان خاوران، ۶۷ترین مزار اعداميان تابستان  فمعرو

سنگ ( گورستان خاوران کتيبه .اند ای دسته جمعی در سراسر ایران دفن شدهنبوده و دیگران در گوره

کتبه ای که در کنار کتيبه کوروش شخصيت دیگری . کردار خمينی است که هرگز ناپدید نخواهد شد )قبر

آقای در زیر شعر پر بار . در این باره بسيار نوشته اند. از رهبران تاریخ ایران را بنمایش گذاشته است

 :می آورم که نوشتت آزرم نعم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86�
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 غم سرو و صنوبر گفتنی نيست "

 دگراندیش هرگز کشتنی نيست

 همانا رنگ ننگ این جنایت 

 به آب هفت دریا شستنی نيست

 

گلزار خاوران در : او در ادامه نوشت

فردائی که دیر است و دیر نيست زیاتگاه 

 ... ملی ایران خواهد بود

 این تيره شب ستم نماند چندان

 ست سپيده مرگ اورا فرمان هداد

 زودآ که سپاه داد و دانش خيزد،

 نعمت آزرم   "خورشيد ز خاوران د م د بر ایران

 خمينی درگذشت
اما ایران را به گورستان و ماتم سرا . در گذشت ۱۳٦۸خمينی پس از این در کمتر از یکسال در خرداد  

ين مرگ نيز از انتقام و خون خواری و پاکسازی نمی دانم خمينی چه پدیده ای بود که در بال .تبدیل کرد

بستریست که اسکندر و . بستر مرگ قرار گاه آرامش و آمرزش و رضایت خواهی است. حرف می زند

اما در وصيت نامه خمينی نه تنها از بخشش و مرهمت خبری نيست بلکه گویی با . چنگيز را نيز آرام کرد

او کارش را ناتمام و نظامش را بی آینده می بيند و از این رو . وجدانی آشفته و قلبی گرفتار حرف می زند

 را دیگر اندیشانتا خویش بوده و به تهدید دیگران می پردازد و می خواهد " قهر انقالبی"خواستار ادامه 

من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر مي خواهم، "   . کنندپاک سازی  تام و تمام

ما مردم انقالبي نبوديم، دولت ما انقالبي نيست، ارتش ما انقالبي . را عذر مي خواهم خطاي خودمان

نيست، ژاندارمري ما انقالبي نيست، شهرباني ما انقالبي نيست، پاسداران ما هم انقالبي نيستند، من 

احزاب را ممنوع تمام . اگر ما انقالبي بوديم، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند. هم انقالبي نيستم

حزب مستضعفين، » حزب هللا«تمام جبهه ها را ممنوع اعالم مي كرديم، يك حزب و آن . اعالم مي كرديم

و من توبه مي كنم از اين اشتباهي كه كردم و من اعالم مي كنم به اين قشرهاي فاسد در سرتاسر 

  )۸٦(". ل مي كنيمايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند ما به طور انقالبي با آنها عم
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چنين جنایتی از  .کردار خمينی است تمام نمایهمانگونه که اشاره کردم، گورستان خاوران کتيبه 

در کنار کتيبه  فرمان قتل عام خمينی را باید کتيبه ای. فراموش شدنی و بخشودنی نيستهرگز خمينی 

 متن زیر در پایان این جلد. باشد نیخميشخصيت  بزرگ در تاریخ ایران ثبت و ضبط کرد تا نمادی از کوروش

 .)گردد و جانسوزتراميدوارم تکميل ( پيشنهاد می کنم )سنگ قبر خمينیو یا (برای تکميل کتيبه ا ر

 

 خمينی برای ای کتيبه

 .منم خمينی، ولی فقيه مسلمين، امام امت، و رهبر و بنيانگزار جمهوری اسالمی

 ها ایرانی به ایران برگشتممن با شادمانی و اشتياق و استقبال ميليون -

 من جمهوری اسالمی را بجای سلطنت شاهنشاهی در ایران بر قرار کردم -

مردم مرا برای بر پا داری صلح و آزادی و برابری قبول کردند و با من آرزوی زندگی  -

 .برتر و بهتر و سالمتر داشتند

دادم تا من والیت فقيه مطلق را جایگزین دیکتاتوری شاهنشاهی کرده و فرمان  -

عالمان قيم و واليان امر و ملت ایتام چون در دین من   .همه از آن پيروی کنند

 .هستند

در سایه والیت فقيه من تمام اندیشه ها و مکتبهای دیگر بيگانه و مرتد و طاغوتی  -

 شدند و فرمان از بين بردن آنها را صادر کرده ام

 باشد"ط روح هللاحزب فقط حزب هللا و رهبر فق"من فرمان داده ام که  -

 با من جنگ که نعمت الهی بود سر بر آورد و در سایه آن نظام والیت فقيه بيمه شد -

من تا توان داشتم مخالفان و دیگر اندیشان و بد اندیشان همه را تار و مار کرده و  -

مزاحم و شورشی را از سر راه دولت و نظام والیت بر داشته و آنرا استوار و قوی به 

 تمیادگار گذاش

من روشنایی و شادی و هنر و جشن و سرور را که در تضاد با مرام والیت فقيه بود  -

 بی اعتبار کرده و خير و برکت عزا و نوحه و عزاداری بر بر مردم ارزانی داشتم
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من هللا را پرچم واسالم را  سپر حفاظت کردم و در پناه آن هيچ اندیشه و مکتب و  -

 .مرامی را رسميت ندادم

کرده و نيرنگ و ریا و دروغ را بر راستی و “ خدعه”که بنفع نظام بود  ن هر وقتم -

 صداقت و شهامت و جوانمردی بر تری دادم

من زن را ملعبه ومطيع دانسته و گونی سياه بر قامتش پوشاندم و مرد را نيز مداح  -

 و جيره خوار نظام کردم 

ر تمام زندانيان فرمان پاکسازی و کشتا و آرامش روح خویش من برای وجدان خاطر -

 ".سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد "باورمند را داده و تأکيد کردم که باید 

من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر مي خواهم، خطاي "   -

ما مردم انقالبي نبوديم، دولت ما انقالبي نيست، . خودمان را عذر مي خواهم

ري ما انقالبي نيست، شهرباني ما انقالبي ارتش ما انقالبي نيست، ژاندارم

اگر ما انقالبي . نيست، پاسداران ما هم انقالبي نيستند، من هم انقالبي نيستم

تمام احزاب را ممنوع اعالم مي . بوديم، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند

زب ح» حزب هللا«تمام جبهه ها را ممنوع اعالم مي كرديم، يك حزب و آن . كرديم

مستضعفين، و من توبه مي كنم از اين اشتباهي كه كردم و من اعالم مي كنم به 

اين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند ما به طور 

 ".انقالبي با آنها عمل مي كنيم
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نامه جورج واشينگتن به سران مدرسه هيبروی آمریکا،  -۷۸

http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document 

 نهج البالغه، نامه ها -۷۹
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 ۱٥۲  کالبد شناسی خمينی

 

 ۹۰، ص ۱٤ار امام خميني، ج صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آث -۸۰

 ٦۲٤، ص  ۱خاطرات آیت هللا منتظری، ج -۸۱

 ٦۲٦همان، ص  -۸۲

 ٦۳۰همان، ص  -۸۳

 /http://jamaran.ir/fa، سایت جماران، ۲۱، ج صحيفه امام -۸٤

 همان -۸٥

 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid -وصيت نامه خمينی -۸٦
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