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سيد محمدهاشم پوريزدان پرست1
چكيده 

امريكا با ورود خود به صحنه سياست ايران با كودتاى 28مرداد و تالش براى تسلط بر 
سياست، اقتصاد و تسلط بر ارتش ايران زمينه تنفر از خود و سياست هاى سلطه گرانه اش 
ــعار «مرگ بر امريكا» را به عنوان يك شعار  را در دل آحاد ملت ايران به وجود آورد و ش
مقدس وارد فرهنگ سياسى ايران نمود و به مرور با انباشته شدن اين احساس به علت 
ــت خود در ايران و انقالب  سياست هاى ظالمانه خود، زمينه تهاجم به سفارت و سياس
ــى به رغم تمام  ــتمداران ليبرال ايران ــم آورد. با اين وصف گروهى از سياس  دوم را فراه
سياست هاى سلطه طلبانه امريكا هيچ گاه احساس دشمنى با اين ابرقدرت را ننموده و با 
كسب كرسى هاى قدرت به سازش و مماشات با اين ابرقدرت و عوامل داخلى آن و حتى 

همكارى با آن روى آوردند. 
ــكى،  ــازش، بازرگان، امام، ملت ايران، برژينس كليدواژه هـا: ليبرال، امريكا، تنفر، س

1. عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز 

انقالب اسالمى و بازخوانى ريشه هاى تنفر 
ملت ايران از امريكا

«بررسى تطبيقى ديدگاه امام خمينى و مدعيان ملى گرايى»
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ابراهيم يزدى. 
ــوالت عظيمى كه در دوران جنگ در  امريكا پس از جنگ جهانى دوم و با توجه به تح
ــور به دليل تأمين تداركات و امكانات نظامى و غذايى متفقين  صنعت و توليد اين كش
ــود را در طى جنگ براى حجم  ــت فناورى صنايع خ درگير در جنگ اتفاق افتاد توانس
عظيم تقاضاى جنگى متفقين ارتقا داده و قدرت عظيم توليدى پيدا كند و اقتصادش به 
بزرگترين اقتصاد توليدى جهان تبديل شود و اين در حالى بود كه استعمارگران سابق 
و امپراتورى استعمارى آنان در زير ضربات رقباى خود، قدرت اقتصادى، نظامى و سلطه 

خود بر جهان را از دست داده بودند. 
امريكا از اين تاريخ، سياست انزواگرايى و اكتفا به قاره امريكا و تسلط و غارت همسايگان 
خود در امريكاى جنوبى را به كنارى نهاد و قصد تسلط بر جهان و جانشينى امپراتورى 

قدرتمند انگليس بر مستعمرات او كه اينك در هم ريخته شده بود را نمود. 
ــكونى ژاپن، زمينه  ــهر مس ــده دو بمب اتمى در دو ش همچنين انفجار برنامه ريزى ش
مرعوب شدن بسيارى از كشورها را در جهان استعمارزده به وجود آورد و موجب تسلط 

سريع امريكا بر اين كشورها شد. 
نهضت ملى شدن صنعت نفت در ايران 5 سال بعد از جنگ جهانى دوم، باعث گرديد 
ــاير ملل تحت سلطه فراهم گردد. لذا  كه زمينه بيدارى بسيارى از ملل خاورميانه و س
ــلط بر خاورميانه و  ــى از اهداف بزرگ ابرقدرت جديد (امريكا)، تس با توجه به اينكه يك
چاه هاى غنى نفت آن بود، اين نهضت بايد با شكست مواجه مى گرديد و اين نكته اى بود 
ــت قوه مجريه را به عهده  كه مورد توجه رهبر اجرايى ملى نمودن صنعت نفت كه رياس
داشت و به دنبال حل موضوع تحريم نفت توسط انگليس با بستن قرارداد با امريكا بود، 
قرار نگرفت و با توجه به خوش بينى او نسبت به اين ابرقدرت جديد كه به نظر ايشان يك 
قدرت دموكرات آزادى طلب طرفدار دموكراسى بود و او چشم اميد براى حل مشكالت 
اين نهضت به آن دولت بسته بود و در نهايت زمينه كودتايش در كشور فراهم گرديد و با 
توجه به عدم حساسيت كشورهاى خاورميانه و كًال اين سوى جهان به اين ابرقدرت كه 
تا اين تاريخ در ذهن و فكر اينان چهره اى استعمارى نداشت، زمينه تسلط امريكا بر ساير 

كشورهاى منطقه نيز فراهم آمد. 
خوش بينى دكتر محمد مصدق و همفكران ايشان نه تنها در دوران ملى شدن صنعت 
نفت بلكه بعد از آن در دوران تسلط امريكا بر ايران بعد از كودتاى 28مرداد ادامه يافت 
ــرنگون و از اريكه قدرت پايين  و در حالى كه دولت ايده آل آنان توسط اين ابرقدرت س
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كشيده شده بود و بيست و پنج سال حاكميت آن بر ايران موجب هزاران جنايت در حق 
ــيتى در طى اين دوران طوالنى براى  ملت ايران گرديده بود، اين مسائل نه تنها حساس
آنان نسبت به اين ابرقدرت به وجود نياورد بلكه آنان در اين مدت طوالنى سكوت اختيار 
ــت رضايت داده بودند و در نهايت و با شروع انقالب اسالمى در  كرده و به آنچه مى گذش
سال 1357نيز به قبول اصل «شاه سلطنت كند و نه حكومت» حتى در زير سلطه امريكا 

رضايت داده بودند.1
ــتار هزاران نفر از  ــكوت ملى گرايان در برابر جريان هاي پانزده خرداد 1342 و كش س
ــكوت آنان در برابر تصويب كاپيتوالسيون و مصونيت بخشى  ــور، س مردم مسلمان كش
ــكوت آنان در برابر تصويب قانون ورود سرمايه گذاران  ــاران نظامى امريكا، س به مستش
امريكايى به ايران و سكوت آنان در برابر انواع توطئه هاى اين ابرقدرت جهان خوار بعد از 
انقالب از همين خوش بينى كه در بعضي موارد به همفكرى و همكارى2 نيز منتهى شده 

بود، نشئت مى گرفت. 

1. اين موضوع پيشنهاد مهندس مهدى بازرگان به امام در آبان 57 در پاريس بود! 
2. مذاكرات شاه و امريكا با رهبران و اعضاى جبهه ملى از جمله كريم سنجابى، رئيس كل جبهه ملى، غالمحسين 
صديقى وزير كشور دكتر مصدق، شاپور بختيار مدير اجرايى جبهه ملى و داريوش فروهر، مهدى آذر و شمس الدين 
ــال 1357 در نهايت به قبول پست نخست وزيرى توسط شاپور بختيار  اميرعاليى براى جانشينى شاه در اواخر س

معاون وزير كار دولت دكتر مصدق منجر شد. 
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ديدگاه دولت موقت و ملى گرايان مذهبى نماى ايرانى، پيرامون امريكا و 
رابطه با آن 

نهضت آزادى متشكل از ملى گرايان ايرانى1 عضو جبهه ملى بودند كه ادعاى پيروى از 
ايدئولوژى اسالمى نيز داشتند و به اصطالح برخالف ساير ملى گرايان به آداب و سنن و 

عقايد خودى تا حدى بازگشت نموده بودند. 
در كل ملى گرايان ايرانى و ملى گرايان مدعى مذهبى بودن به رغم شعارهاى مطرح شده 
ــتند بلكه آشكارا  از جانب آنان نه تنها تنفرى از بيگانگان غربى به خصوص امريكا نداش
ــته و براى حل مشكالت  و پنهان با بيگانگان به خصوص مأموران امريكايى ارتباط داش
كشور و حتى مبارزه پارلمانى در نظام مشروطه سلطنتى و در چهارچوب قانون اساسى 
آن، بدانان متوسل مى شده اند و اعتمادى غير قابل تصور به مجامع جهانى مانند سازمان 

عفو بين الملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد و... داشته اند.2
بررسى افكار و انديشه ها و مواضع اتخاذشده توسط آنان در قبل از انقالب و در دوران 
تصدى دولت موقت تجربه گرانبهايى براى شناخت اين جريان طرفدار سازش با امريكا 
يا جريان هايي كه در زير پوشش ديندارى و ملى گرايى خودآگاه يا ناخودآگاه در خدمت 

بيگانگان قرار دارند، مى باشد. 

1. «ناسيوناليسم» با «حب وطن» تفاوتى آشكار دارد! عشق به وطن، فرهنگ، تاريخ، قلمرو و جغرافيا و آب و خاك يك موضوع 
ــرزمين هاى اسالمى نفوذ نمود و هدف آن با توجه به  و ملى گرايى مطلبى ديگر است! ملى گرايى مكتبى است كه از غرب به س
ــتادگى در برابر جامعيت كليسا و حاكميت بى رقيب پاپ بود كه در نهايت موجب به  تاريخ اين مكتب در اروپا، در حقيقت ايس
وجود آمدن سرزمين ها و مليت هاى جديد خارج از حاكميت پاپ و كليساى كاتوليك و تشكيل كليساهاى ملى در اروپاى پس 
از قرون وسطى گرديد. استعمارگران براى فروپاشى امپراتورى عثمانى و پاره پاره كردن سرزمين هاى اسالمى از اين مكتب و 
گسترش آن در ميان روشنفكران غرب زده بهترين استفاده را نمودند و توانستند عناصرى را در جهان اسالم براى گسترش اين 
ــا و... با طرح پان ايرانيسم، پان تركيسم،  نوع افكار و براى تقابل با اسالم سازماندهى كنند. عناصرى چون رضاخان، كمال پاش
ــه چيز آشكارا به چشم مى خورد: اول، دشمنى با  پان عربيسم، پان كرديسم و... همه مدعى ملى گرايى بودند كه در عمق آن س
اسالم؛ دوم، همگامى، همفكرى و همكارى و در بسيارى از موارد پذيرش تسلط بيگانگان استعمارگر؛ سوم، بى توجهى و حتى 
ــالمى بود! تغيير لباس، تغيير زبان، خط، آداب و رسوم، مبدأ تاريخ،  دشمنى با هر چه متعلق به فرهنگ و هنر و ادب دوران اس

كشف حجاب، گسترش لباس، خط، زبان، آداب و معيارهاى انگليسى، از همين قضيه سرچشمه مى گرفت! 
ــر را همين جريان هاي ملى گرا در سال 56 تشكيل دادند. نگاهى به  2.   كميته ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بش
ــكار و پنهان آنها با بيگانگان به  ليست اعضاى اين جمعيت و ماهيت افراد تشكيل دهنده آن نشانگر وابستگى آش
خصوص با سفارت امريكاست. بسيارى از آنان پس از تسخير النه جاسوسى و به دست آمدن اسناد ارتباطات آنان به 
دامان اربابان خود فرار نمودند. تعدادى از اعضاى اين كميته عبارت اند از: رحمت اهللا مقدم مراغه اى (مرتبط با النه 
جاسوسى)، حسن نزيه (مرتبط با النه جاسوسى)، اسداهللا مبشرى، ملكى، صفارى، نورعلى تابنده، ناصر ميناچى 

(مرتبط با النه جاسوسى)، احمد حاج سيد جوادى، حبيب اهللا پيمان، مهندس مهدى بازرگان و يداهللا سحابى. 
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چرا مردم ايران همچنان مرگ بر امريكا مي گويند؟! 
ــاب مهندس بازرگان،  ــدگاه رئيس دولت موقت جن آيت اهللا خامنه اى در رابطه با دي

خاطره اى1 نقل كرده اند كه جالب توجه است: 
ــى از خطوط اصلى  ــالمى ما يك ــا امريكا در نهضت عظيم اس مبارزه ب
ــه اوج اين  ــى ك ــخير النه جاسوس و الينفك اين نهضت، از آغاز تا تس
ــاب مى آمد، بود و تا امروز هم هست. در سال 1342 امام  مبارزه به حس
ــردم در نزد ملت  ــور امريكا، منفورترين م اعالن كردند كه رئيس جمه
ــت، يعنى امام آن روز با اين جمله حركت سياسى- تبليغاتى  ايران اس
ــام دادند و همچنان كه  ــت امريكا در ايران انج عظيمى را بر ضد سياس
شما مى دانيد، زمامداران جهانى خيلى مايل اند در ميان ملت ها وجهه 
ــب براى پيشرفت سياست هاى  داشته باشند و اين را يك زمينه مناس
ــت  ــزى كه در يك مملكت از دس ــان مى دانند، لذا آخرين چي خودش
مى دهند همان وجهه سياسى است، يعنى آنها سعى شان بر اين است كه 

اگر منافع اقتصادى شان 
ــت مى دهند  را هم از دس
ــان را از  ــل آبرويش الاق
ــام از  ــت ندهند و ام دس
آن روز اين مبارزه صريح 
علنى با حيثيت امريكا را 
در ايران و در ميان مردم 
شروع كردند. در طول اين 
مدت ما هميشه احساس 
ــرف مبارزه  مى كرديم ط
ــاه و امريكا هستند؛  ما ش
يعنى واقعاً شاه را از امريكا 
ــتيم، لذا  ــدا نمى دانس ج
ــه رژيم  ــر حركتى علي ه
انجام مى داديم احساس 

1. خاطرات و حكايتها، تهران، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، ج5-1، ص193. 
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ــام مى دهيم و  ــم بر ضد امريكا انج مى كرديم داري
ــا افتاده و قطعى بود تا  چنين تصورى در انقالب ج
ــد و بعد از پيروزى انقالب  اين كه انقالب پيروز ش
هم طبعاً اين روند وجود داشت، لذا با هر گرايش و 
ــى جانبدارى امريكا در آن تصور  انگيزه اى كه اندك

مى شد، به شدت مخالفت مى كرديم. 
ــات هيئت دولت يك روز  به خاطر دارم در جلس
ــت به اين  ــت با عصباني ــت دولت موق رئيس هيئ
ــال تعجب گفت: چرا  مضمون و با ناراحتى در كم
اين مرگ بر امريكا را مردم ول نمى كنند!؟ ما كه از 
ناراحتى و تعجب ايشان به شدت متعجب و ناراحت 
ــان گفتيم اين چه حرفى است كه  ــديم، به ايش ش
ــعار مرگ بر امريكاى  ــود ش مى گويى؟! مگر مى ش
ــعار طبيعى است و هيچ كس در  مردم را كه يك ش
ذهن مردم نگذاشته، بلكه فرهنگ مبارزه و انقالب اين را به آنها ياد داده 

از ذهن مردم بگيريم و مگر چنين كارى جايز است؟

بيان علل اختالف ديدگاه هاى بازرگان و همفكرانش با امام 
بازرگان در كتاب انقالب ايران در دو حركت1 بيان داشته  است: 

ــبت به حركت اول2 توجه  ــى امام نس ــعه خط مش اولين تمايز و توس
خاص به اسالم و مسلمانان بود و كنار گذاشتن يا فرعى شناختن ايران 

1. مهدى بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، بي جا، بي نا، 1363، ص111-112. 
ــان حركتى رو به وحدت همه قشرها چه  2. مقصود ايشان از حركت اول، پيروزى انقالب اسالمى است كه طبق ادعاى ايش
طاغوتى و چه انقالبى بود و در آن همه از جمله ابرقدرت ها از پيروزى انقالب حمايت نمودند و در آن ضد انقالبى وجود نداشت 
ــد از انقالب به علت  ــت دوم، حركت رو به اختالف بع ــان از حرك ــليم همه بود! و مقصودش و از داخل و خارج مورد تأييد و تس
موضع گيرى هاى امام و مردم مسلمان ايران در برابر گروه هاى طاغوتى و ضد انقالب محسوب كردن آنها به علت انحصارطلبى 
است كه ايشان باعث و بانى آن را ماركسيست ها و نيز عامل دست شدن امام و مردم انقالبى و مكتبى توسط آنها مى داند. همان. 

و  ايرانى  ملى گرايان  كل  در 
ملى گرايان مدعى مذهبى بودن 
به رغم شعارهاى مطرح شده از 
جانب آنان نه تنها تنفرى از بيگانگان 
غربى به خصوص امريكا نداشتند 
بلكه آشكارا و پنهان با بيگانگان به 
خصوص مأموران امريكايى ارتباط 
داشته و براى حل مشكالت كشور 
و حتى مبارزه پارلمانى در نظام 
مشروطه سلطنتى و در چهارچوب 
قانون اساسى آن، بدانان متوسل 
مى شده اند و اعتمادى غير قابل 
تصور به مجامع جهانى مانند 
سازمان عفو بين الملل، حقوق بشر، 

سازمان ملل متحد و... داشته اند
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ــوس مابين ايشان و خصوصاً  و ايرانيان.1 چنين اختالف ظريف نامحس
پيروانشان با ما و با اكثريت قريب به اتفاق مبارزين سال هاى گذشته و 
ــركت كنندگان در راهپيمايى ها و حركت اول،2 يكى از حساس ترين  ش
ــأ و مبين اختالفات و مسائل  عوامل سرنوشت ساز انقالب ما بود و منش
ــى بعدى گرديد كه متدرجاً در جمهورى اسالمى نوپاى ايران رخ  اساس
ــالم و به  ــت موقت، خدمت به ايران از طريق اس داد. هدف اتخاذى دول
دستور اسالم بود.3 در حالى كه آقاى خمينى براى انقالب و براى رسالت 

ــالم نمودند و قبل از پيروزى توجه خاص به اسالم و مسلمانان نداشتند؟ واقعاً  1. آيا امام بعد از پيروزى توجهى خاص به اس
ــت! دو جمله از سخنان امام يكى از اولين روزهاى شروع  غفلت يا بى اطالعى يا پوشاندن حقيقت توسط ايشان اعجاب انگيزاس

نهضت در سال 41 و ديگرى از آخرين روزهاى پيروزى انقالب، آورده مى شود تا ميزان صحت بيانات ايشان روشن گردد: 
ــداهللا علم؛ عطف به تلگراف سابق اشعار مي دارد،  ــداهللا علم: «تهران، جناب آقاي اس گوشه اى از تلگراف امام خميني به اس
معلوم مي شود شما بنا نداريد به نصيحت علماي اسالم كه ناصح ملت و مشفق امت اند توجه كنيد و گمان كرديد ممكن است 
ــات عمومي قيام كرد. علماي اعالم قم و نجف اشرف و ساير بالد، تذكر دادند كه  در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساس
تصويب نامه غير قانوني شما بر خالف شريعت اسالم و بر خالف قانون اساسي و قوانين مجلس است، اگر گمان كرديد مي شود 
با زور چندروزه، قرآن كريم را در عرض اوستاي زرتشت، انجيل و بعض كتب ضاله قرار داد و به خيال از رسميت انداختن قرآن 
ــلم جهان، افتاده ايد و كهنه پرستي را مي خواهيد تجديد كنيد بسيار در  كريم، تنها كتاب بزرگ آسماني چند صد ميليون مس

اشتباه هستيد...» صحيفه امام، ج1، ص90. 
«... وضع مملكت ما تا حاال يك چيز مخلوط در همي است كه معلوم نيست اسمش چيست. اصًال معلوم نيست اسم اين چه 
است. ما مملكت را مشروطه اسمش را بگذاريم. مشروطه كه اين نيست، ديكتاتوري است... من به شما آقايان عرض بكنم و به 
همه ملت ايران عرض بكنم كه امروز مملكت ما در يك موضع حساسي وارد شده است كه اين ملت بين موت و حيات است. يا 
بايد تا آخر اسير باشيم و احكام دين و اسالم دست خوش مفسده جوها باشد، يا حاال پيروزي را به دست بياوريم. امر داير بين اين 
ــت. خيانت به اسالم است. خيانت به اسالم مي كند، خيانت  دوتاست. هر فرد از افراد ملت كه در اين امر شركت نكند خائن اس
به كشور مي كند. اگر ما دم اينها را نگيريم و بيرونشان نيندازيم، فردا دوباره يا او را بر مي گردانند يا همه منافع ما را با اين دست 

مي دهند به امريكا...» صحيفه امام، ج6، ص32-33. 
2. يعنى ميليون ها انسان كه در انقالب شركت نمودند به دنبال تفكرات مهندس بازرگان و نهضت آزادى بوده اند 
ــت؟! خودبزرگ بينى بيشتر از اين ممكن  ــان در ميان مردم طرفدارى نداشته اس و امام هيچ كاره بوده و تفكر ايش
است؟! شايد دليل بسيارى از موضع گيرى هاى ايشان و دوستان ايشان از جمله تصميم به انحالل مجلس خبرگان 
قانون اساسى و ناديده گرفتن رأى مردم كشور و موضع گيرى هاى ايشان در برابر امام همين خودبزرگ بينى بود. 

3. به عبارت ديگر ابزارى شدن دين براى يك هدف ديگر و نه اينكه دين خود هدف است و راه سعادت انسان ها 
بندگى و تسليم خدا شدن و پيروى از وحى الهى و تبعيت از انبيا و رسوالن او و تشكيل حكومت در چهارچوب قانون 
الهى است و قرآن تكليف اين گونه افراد را خود مشخص نموده است: «و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم...». 
ــان در مورد ايشان بيان مى دارند و ايشان را به تحت تأثير  دليلى بهتر از اين اعتراف در رابطه با آنچه مخالفان ايش

مكتب ليبراليسم بودن متهم مى نمايند، نمى توان يافت. 
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ــالم از طريق ايران1 را اختيار كرده بودند. به عقيده  خود خدمت به اس
ــان، براى اسالم خدمت كردند و  ايشان ملت ايران با دادن خون خودش
بعدها در ديدار با نمايندگان مجلس در ششم خرداد سال شصت گفتند 

كه ملت اسالم را مى خواهد. 
ــه اتخاذ روش يا  ــيم ك ــى به اين نتيجه مى رس در يك تحليل و بررس
ــاند كه در فرمان  هدف اول ما را تقريباً به همان برنامه و افكارى مى رس
ــت وزيرى دولت موقت آمده بود و نتيجه منطقى و طبيعى روش  نخس

1. كالمى بى ربط تر از اين در دنياى سياست، فرهنگ و اعتقادات نمى توان يافت. آيا ايران يك چيز و اسالم چيز 
ــالم و تفكرات اسالمى و شخصيت هاى اسالمى  ــت؟! آيا اين دو با هم عجين نشده اند؟! آيا مى توان اس ديگرى اس
سياسى، فلسفى، فقهى، علمى و عرفانى را از تاريخ ادب، انديشه، فرهنگ و سياست ايران جدا نمود؟ اين سؤال مانند 

اين است كه پرسيده شود روح انسان در خدمت جسم او است يا جسم او در خدمت روحش؟ 
اين سؤال بيشتر از آنكه در مورد ايران كه اسالم از عمق وجود مردم برخاسته و عشق به خدا، قرآن، پيامبر و اهل 
بيت(ع) در دل آحاد مردم موج مى زند، مطرح باشد، در مورد شوروى كه مرام كمونيسم به زور ديكتاتورى استالين 
ــد يا در مورد كشورهاى غربى كه مكتب ليبرال دموكراسى و  و كشته شدن ميليون ها روسى بر آن كشور حاكم ش
اقتصاد سرمايه دارى با زور دستگاه هاى تبليغاتى و جلوگيرى از رشد فكرى و شخصيـتى مردم تحميل شده است و 
آنان چون موم در دست سرمايه داران به هر شكلى كه منافع آنان بر آورده شود، درآمده و همه در خدمت منافع آنان 
به كار گرفته شده اند و هيچ ارتباط روحى و عقيدتى ميان مردم و اين مرام ها و مكاتب وجود ندارد، مطرح مى باشد 
و در اين كشورهاست كه مى توان سؤال نمود كه كمونيسم در خدمت شوروى بود يا شوروى در خدمت كمونيسم؟! 
يا ليبرال دموكراسى در خدمت مردم كشورهاى غربى است يا مردم كشورهاى غربى در خدمت ليبرال دموكراسى؟! 
ــيعى و فداكارى هاى تاريخى در راه پياده كردن آرمان هاى حكومت  ــالم ش آيا ايران و ملت ايران با پذيرش اس
ــت درصد آرا از اسالم جداست؟ آيا اعتقادات اسالمى و  علوى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى با حدود نود و هش
مكتب اهل بيت و شخصيت هاى اسالمى بزرگ اسالمى چون مولوى، سعدى، حافظ، مالصدرا و شيخ بهايى يك 
ــانگر تفاوت اساسى ديدگاه ايشان با  چيز است و ايران چيز ديگرى است؟ نگاهى به سخنان امام در اين رابطه نش

مطالب فوق است: 
«... شما خود بهتر از هر كس بايد بدانيد كه ملت قيام كرده است تا غبار فرهنگ هاي استعماري را از خود بزدايد. 
ما بايد عقايد استعماري را با هر شكل و فرمش در نطفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت ها را به زانو درآورد 

از آنان جدا نسازيم...» صحيفه امام، ج6، ص265. 
ــت كه ايمان مردم را از دستشان بگيرند.  ــتر به آن توجه داشتند اين اس «... و آن چيزي را كه از همه چيز بيش
ــما مالحظه كرديد كه وقتي صحبت  ــند، از ايمان به خدا مي ترسند، از اسالم مي ترسند. ش آنها از ايمان مي ترس
جمهوري اسالمي شد، هياهو درآمد از همين نويسنده هاي به ظاهر مسلمان ما، از همين ها هياهو درآمد، كه خوب 
ــند. نه، الزم نيست اسالمي باشد، جمهوري  ديگر اسالمش چيست؟ همان جمهوري. معلوم بود از اسالم مي ترس
دموكراتيك باشد... اين را مي خواهند اينها! اينها از آن چيزي كه مي ترسند اين است كه مبادا كه يك وقتي اسالم 

و احكام اسالم در ايران بيايد؛ كاله اينها پس معركه باشد...» صحيفه امام، ج10، ص232. 
«... اسالم در عين حالي كه وطن را- آنجايي كه زادگاه است- احترام مي گذارد، ليكن مقابل اسالم قرار نمي دهد. 
اساس، اسالم است. اينها ديگر بقيه اش فرع اند و اساس آنهايي كه مكتبي هستند خدمت به اسالم است. اين خدمت 
اگر در لبنان باشد خدمت است، اگر در ايران باشد خدمت است، اگر در هر جا، اگر در حبس هم باشد خدمت است، 

اگر بيرون هم باشد خدمت است...»، صحيفه امام، ج13، ص168. 
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يا هدف دوم مقاصدى از نوع آثار ذيل بود كه عمًال نيز مشهود گرديد:1 
1. نفى ملى گرايى و مليون و يك نوع نهضت ضد ايران2 

1. ايشان البته بيان نكرده اند كه آثار تبعى پيروى از روش و هدف اول چيست؟ آيا موارد زير كه در عمل نيز اتفاق 
افتاد، از آثار و تبعات آن نيست؟ طرح اصول فوق توسط ايشان ما را به آنچه ايشان به خاطر افكار و انديشه هاى خود 

بدان رسيده است و در دوران رياست دولت خود بدان عمل نموده است، مى رساند: 
ملى گرايى كه كشورهاى غربى آن را در كشورهاى اسالمى براى ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان و دورى از تفكر 
اسالمى و براى جلوگيرى از تشكل و وحدت مجدد مسلمانان توسط عوامل بومى خود رواج دادند. مقصود از اين 
ملى گرايى حب وطن و عشق به فرهنگ و تاريخ و هويت خودى نيست، بلكه اين تفكر اقوام و ملل مسلمان را در برابر 

يكديگر به صف بندى واداشته و استعمارگران و سلطه گران بين المللى را به فراموشى مى سپارد. 
سازش با بيگانگان جهان خوار و عوامل داخلى آنان، همگامى و همراهى با آنان، كوتاه آمدن در برابر توطئه هاى 
ــوس امريكا در آمد و وزير دفاع و  آنان و واگذارى سنگرهاى مقاومت به آنان   همان گونه كه سخنگوى دولت جاس

بعضي استانداران و وزراى دولت موقت مرتبط با النه جاسوسى بودند. 
بى توجهى به احكام اسالمى در صحنه اجتماع و زندگى. به طور مثال آقاى مهندس بازرگان نماز خوان در برابر 
غير انسانى خواندن احكام قصاص اسالمى توسط جبهه ملى و دعوت آنان به شورش در برابر اين احكام كه منجر 
به صدور حكم ارتداد اين جبهه توسط امام گرديد سكوت كرده و با سكوت خود به حمايت از آنان برخاست و امام 

نيز آنان را توبيخ نمود. 
ــطين و همراهى با دولت هاى  ــى مسئله فلس ــپردن سرنوشت مسلمين و فراموش بى توجهى و به فراموشى س
سازشكارى كه موجوديت اسراييل را به رسميت شناختند. اين امام بود كه دولت موقت را مجبور نمود كه با مصر 

به خاطر به رسميت شناختن اسراييل قطع رابطه نمايد. 
اداره كشور نه بر اساس مبانى اسالمى بلكه بر اساس مبانى عرفى گرايى و حذف تفكر دينى از صحنه سياست و 
اقتصاد و نهايتاً فرهنگ كشور و رها كردن مزدوران بيگانه براى ايجاد توطئه و فتنه به بهانه آزادى همان گونه كه در 

كردستان اتفاق افتاد و استاندار كردستان در فروردين 58 يك كمونيست مشهور قرار داده شد. 
ــكوالر و بر سر كار آوردن  ــانى كه مكتبى مى انديشند و وحدت با ملى گرايان س انحصارگرايى و حذف تمام كس
افرادى كه همفكر و هم انديشه و همخط با خود آنان بوده و بسيارى از آنان افراد الابالى و بى اعتقاد به مبانى اسالمى 
بودند و كوچكترين فكر مخالفى را نيز نمى پذيرفتند. به طور نمونه اكثر قريب به اتفاق اعضاى دولت موقت از نهضت 
آزادى و جبهه ملى بودند و بسيارى از آنان اعتقادى به اسالم و احكام آن نداشتند و حتى نماز هم نمى خواندند مانند 

حسن نزيه و رحمت اهللا مقدم مراغه اى. 
بى توجهى به پياده كردن و اجراى احكام اسالمى در صحنه اجتماع و پيروى كردن از مبانى و اصول و الگوهاى 
ــوئيس و در كل اروپاى شمالى جامعه الگو و ايده آل  تمدن غرب. متأسفانه وقتى كشورهايي مثل سوئد، نروژ و س
ايشان باشد، بايد به اجراى احكام اسالمى در يك جامعه اسالمى و در ميان مسلمانان اشكال نمود! ايشان در كتاب 
ــت: «بشر روى دانش و كوشش و  ــده صفحه 124 ضمن ذكر نام كشورهاى فوق چنين بيان داشته اس راه طى ش

به پاى خود راه سعادت در زندگى را يافته است و اين راه سعادت، تصادفاً همان است كه انبيا نشان داده بودند!» 
2. آيا نهضت امام يك نهضت ضد ايران بود؟! آيا امام با برپايى انقالب و حفظ آن پس از پيروزى و تشكيل بسيج 
مستضعفين و بسيج مردم براى دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل آن، در حالى كه در دويست سال قبل از آن 
هر جنگى به پا شده بود گوشه اى از كشور جدا گرديده بود، بزرگترين خدمت تاريخى را به كشور ما ننمودند؟! آيا 
امام با دعوت مردم به مستقل انديشيدن و دورى از غرب گرايى، شرق گرايى، غرب زدگى و شرق زدگى و دعوت به 
ــالمى بزرگترين خدمت را به ايران و ايرانى و طرح هويت مستقل آنان ننمودند؟! آيا  بازگشت به هويت ايرانى- اس
ــاهى وابسته به ابرقدرت ها را كه خاندان پهلوى  ايشان مخالفت امام با ملى گرايى باستان گراى ضد اسالم شاهنش
به راهنمايى بيگانگان و عوامل فراماسونر آنها براى مقابله با اسالم- اسالمى كه مردم ايران را در برابر آنان به قيام 
ــده بود- در كشور ما ايجاد كرده بودند را يك نهضت ضد ايران  واداشته و موجب شكست آنان در نهضت تنباكو ش

مى داند؟! آيا اين نشانگر هم انديشى و توافق ايشان با بسيارى از مبانى فكرى حكومت پهلوى نيست؟! 
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2. مكتب گرايى1 و انحصارگرى2
3. صدور انقالب و اسالم3 

ــتضعفين جهان به عنوان وظيفه يا برنامه  4. حمايت و خدمت به مس
اصلى انقالب و دولت جمهورى اسالمى4 

ــان از جمله  ــتكبرين جه ــراى نابودى مس ــتيز و تعرض ب 5. قهر، س
ابرقدرت هاى غرب و شرق مخصوصاً امريكاى جهان خوار5

ــخصى كه مدعى پيروى از  ــاس مبانى و اصول مكتب داراى اشكال است؟ ش 1. آيا مكتب گرايى و حركت بر اس
ايدئولوژى اسالمى است، چه مشكلى در رابطه با پيروى از مكتب اسالم دارد؟ اشكال در اين است كه ايشان پيروى 
از اسالم فقاهتى را قبول ندارند وگرنه ايشان پيرو ايدئولوژى التقاطى خودبافته و تفسيرهاى من درآوردى از اسالم 
ــالم و ضد روحانيت و ضد حاكميت دين و ضد رهبرى آن در صحنه جامعه  كه در آن يك شخص سكوالر ضد اس

اسالمى، مى تواند رهبر سياسى يك مسلمان باشد، هستند. 
ــه اى از نامه شهيد  ــان دادن اين تهمت كه امام با بينش خود موجب انحصارگرى شده است، گوش 2. براى نش
ــور در دوره بنى صدر و قبل از آن در اينجا آورده مى شود:  بهشتى به امام پيرامون مواضع ملى گرايان حاكم بر كش
ــئوالن تكيه مى كند كه جامعه را به سوى امامت متقين و گسترش اين  «بينش اول روى شرايطى در گزينش مس
ــرايطى تكيه مى كند كه خود به خود راه را براى نفوذ  امامت بر همه سطوح راه مى برد. بينش ديگر بيشتر روى ش
ــدن آنها بر سرنوشت انقالب هموار  بى مباالت ها يا كم مباالت ها در همه سطوح مديريت امت اسالمى و حاكم ش
مى سازد. اختالف اين آقايان با ما بيش از هر چيز به مسائلى مربوط مى شود كه براى حضرتعالى و ما و همه نيروهاى 
اسالمى يكسان مطرح است. اين اختالف به خصوص در مورد رعايت يا عدم رعايت معيارهاى اسالمى در گزينش 
افراد براى كارها و در برخورد قاطع با جريانات انحرافى است. خود شما به ياد داريد كه اينها در مورد آقاى اميرانتظام 
ــتن آنها چگونه عمل كردند.» نامه آيت اهللا بهشتى به محضر حضرت  و آقاى فربد و تأكيد جنابعالى بر كنار گذاش

امام، 1359/12/22، كيهان، تير1380. 
ــلمان ايران در دوران انقالب با آن همه فداكارى براى تشكيل نظام جمهورى اسالمى، به دنبال  3. آيا مردم مس
ــالم از جمله احكام قصاص اسالمى،  اين نبودند كه احكام اسالم از جمله حرام بودن ربا، اجراى احكام قضايى اس
ــق و فجور علنى مثًال جلوگيرى از توليد و فروش علنى مشروبات الكلى، جلوگيرى از ظلم و جور  جلوگيرى از فس
ــور و اسالم مانند اعضاى فرقه استعمارى  مفسدين فى االرض و جلوگيرى از حاكميت وابستگان به دشمنان كش
بهاييت را اجرا و پياده كنند؟ پس اين همه فداكارى و ده ها هزار شهيد براى چه بود؟ آيا ملى گرايان ايرانى بودند كه 

اين فداكارى ها را كردند؟ ملى گرايان سكوالرى كه قبله شان در پاريس، لندن و واشنگتن بود؟! 
4. چنين مطلبى را ايشان از كجا به دست آورده است؟! آيا در ديدگاه امام وظيفه اصلى انقالب همين بوده است؟ 
آيا امام ملت ايران را فراموش نمودند؟ پس جهاد سازندگى و حركت موج عظيم جوانان براى سازندگى روستاهاى 
كشور چه بود؟ اين همه سخنان امام در رابطه با مستضعفان و رسيدگى به امور آنان و حساب صد امام و مسكن سازى 
براى قشرهاي كم درآمد چه بود؟! واقعاً اعجاب انگيز است كسى بتواند به اين راحتى به حضرت امام تهمت وارد سازد. 
5. آيا اعتراض در برابر جهان خواران شرق و غرب و ايستادن در برابر ظلم و جور و جنايات آنان و عليه آنان فرياد 
ــت مردم، تحميل كاپيتوالسيون، در اختيار گرفتن ارتش، غارت  اعتراض زدن و به دخالت آنان در كشور، سرنوش
منابع كشور، حمايت از جنايات شاه و در حمايت گرفتن او پس از فرار، از بديهى ترين حقوق يك انسان و يك ملت 
نيست؟ آيا ما در ابتدا حالت تعرض گرفتيم، يا ابرقدرت هاى شرقى و غربى دويست سال در كشور ما تركتازى كردند 
و عزت، شرافت، استقالل، آزادى و همه چيز ما را لگدكوب كردند و ما اينك به اعتراض و در دفاع از خود سر بلند 
ــتقالل بوده و مى خواهيم به هويت ايرانى و اسالمى خود بازگشته و فرياد نه شرقى  كرده ايم و خواهان آزادى و اس
و نه غربى برداشته و خواهان تشكيل جمهورى اسالمى و رفع ظلم و ستم و تحميالت سياسى، فرهنگى، نظامى و 

عقيدتى آنان شده ايم و نداى مرگ بر امريكا و مرگ بر شوروى را سرداده ايم؟ 
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ــه دولت هاى  ــبت ب 6. قهر و اعتراض نس
اسالمى ظالم و سازشكار1

ــتقبال از ايثار و شهادت به صورت  7. اس
فردى و به صورت ملى و كشورى2 

ــالم3 و مراقبت در اجراى  8. تبليغات اس
احكام در داخل كشور4 و كفرستيزى و محو 

نظام هاى الحادى در سطح بين المللى5
ــور و اجراى برنامه هاى عمومى به دست متخصصان  9. اداره امور كش

اسالم يعنى روحانيت و فقها6 

1. آيا اين دولت هاى سازشكار مسلمان نما نبودند كه اسراييل را به رسميت شناختند؟ آيا همين دولت ها نبودند 
كه از شاه در برابر ملت ايران حمايت كردند و بر جنايت هاي او صحه گذاشتند و آيا همين دولت هاى مسلمان نما 
ــتند؟ آيا همين دولت هاى  نبودند كه صدام را به حمله به ايران تحريك و كمك هاى عظيمى را در اختيار او گذاش
مسلمان نبودند كه پس از جنگ جهانى اول و پس از فروپاشى امپراتورى عثمانى توسط استعمارگران بر سرنوشت 
ــتعمارگران و سركوب مسلمانان وظيفه ديگرى  مسلمانان حاكم شدند و از آن تاريخ تاكنون جز تأمين منافع اس

براى خود نمى شناخته اند؟
ــتقبال فردى و جمعى از شهادت در راه آرمان هاى  2. آيا ايشان كه مدعى مسلمانى هستند بر اين فرهنگ و اس
الهى اعتراض دارند؟ ايشان با بيان اين مطلب به تسليم طلبى، سازشكارى و پذيرش ذلت و خوارى پيروان راه خود 

كه به قول ايشان خدمت به ايران از طريق اسالم است، صحه گذاشته اند.
3. هدف انقالب اسالمى و رهبرى آن كه يك مرجع تقليد اعلم و برگزيده مردم مسلمان است، تشكيل يك نظام 
اسالمى است و يك نظام اسالمى اگر وظيفه تبليغ دين و جلوگيرى از انحراف آن و دعوت مردم به سوى بندگى خدا 
را در داخل و خارج از كشور به عهده نگيرد، پس چه وظيفه اى دارد؟ اصوالً تشكيل حكومت اسالمى تبليغ عملى 
دين و نشان دادن يك الگوى واقعى تبعيت از وحى الهى از راه پياده كردن آن در يك جامعه اسالمى، توسط تالش 
مشترك مردم مسلمان و رهبرى اسالمى است و جز اين چيز ديگرى نمى تواند معنى داشته باشد؟! و خداوند اولين 
نشانه تشكيل حكومت توسط انسان هاى صالح را برپايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر دانسته است! قرآن كريم، 
41/22. الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصاله و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و هللا عاقبه االمور. 
ــالمى اگر مراقب پياده كردن قوانين اسالمى و جلوگيرى از انحراف جامعه  4. در يك جامعه اسالمى، حاكم اس
ــد؟ مگر ايشان در پيش نويس  ــير را راه سعادت بشر نداند، پس بايد مراقب چه باش اسالمى از آن نباشد و اين مس
ــور نبايد خالف قوانين اسالمى باشد؟ پس اين مطالب  قانون اساسى خود اصلى را قرار نداده بودند كه قوانين كش

چيست كه بيان نموده اند؟! 
ــلطه گران  ــتم س 5. در كجا امام چنين چيزى را مطرح نموده اند؟ آيا ما مظلومينى نبوده ايم كه تحت ظلم و س
جهانى بوده ايم؟ آيا ما حق هيچ اعتراضى نيز به آنان نداشته ايم؟ آيا قرآن نفرموده است: «و قاتلوا ائمه الكفر»؟ آيا 
ــت: «اذن للذين قاتلوا بانهم ظلموا و ان اهللا على نصرهم لقدير»؟ پس ايشان كه مدعى پيروى از  قرآن نفرموده اس
ــت، چرا از قرآن تبعيت نمى كند؟ و به امام به دليل پيروى از قرآن و اسالم اعتراض و انتقاد  ايدئولوژى اسالمى اس

مى نمايد؟ 
6. به عبارت ديگر واليت فقيه! همه مشكل ايشان و دوستانشان نيز همين مسئله بوده است. وجود انسان صالحى 
كه بتواند از انحراف جامعه جلوگيرى كند و عزت و شرافت مردم مسلمان كشور را حفظ و دست جهان خواران را 
ــان و دوستانشان نبوده است و اعترافى بهتر از اين براى بيان  از سرنوشت آنان كوتاه كند، يقيناً مورد خواست ايش
ــان در توطئه انحالل مجلس خبرگان و جلوگيرى از عملى شدن «داشتن واليت» توسط فقيه  دليل شركت ايش

عادل ديده نمى شود. 

امام خميني(ره): تصميمات 
سپردن  در  انقالب  اول 
پست ها و امور مهمه كشور 
به گروهي كه عقيده خالص 
ناب  اسالم  به  واقعي  و 
محمدي نداشته اند، اشتباهي 
بوده است كه تلخي آثار آن 

به راحتي از ميان نمي رود
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10. مقام و درجه دوم دادن به مسائل زندگى و به نيازمندى هاى مادى 
و رفاهى و به سازندگى1

ــا و تظاهرات قبل از  ــهرهاى ايران وقتى در راهپيمايى ه اما مردم ش
ــالمى يا جمهورى  ــعار آزادى استقالل، حكومت اس پيروزى انقالب ش
ــنونده اين بود كه نظام  اسالمى را مى دادند، قصد گوينده و دريافت  ش
حكومتى مملكت و مديريت و سياست ملى، الهام از اصول عالى و احكام 
عادله اسالم بگيرد2 و اگر انقالب كرده اند عليه نظام استبدادى و مظالم 
و مفاسد شاهنشاهى بوده است نه آنكه خواسته باشند تبليغ براى دين 
نموده3 و از اجراى فرايض و عباديات در زندگى خصوصى مردم مطمئن 

1. اين يك تهمت بيشتر نيست. آيا اين امام نبود كه دستور تشكيل جهاد سازندگى را صادر نمود و سيل جوانان 
مسلمان مكتبى و متعهد به سوى روستاها سرازير شدند؟ آيا اين امام نبود كه دستور خانه سازى براى مستضعفان 
را صادر كرد؟ آيا اين امام نبود كه دستور مجانى كردن آب و برق زاغه نشينان را صادر نمود كه با اعتراض شخص 

ايشان نيز مواجه شد؟ (... فاين تذهبون) 
2. فقط قرار بود الهام گرفته شود؟! يا قرار بود احكام اسالمى مانند احكام قضايى و احكام حكومتى و نيز حاكميت 
مردم در نظام اسالمى كه برگرفته از عقايد اسالمى بود در يك نظام جمهورى اسالمى با رهبرى امام پياده شود؟ 
اگر چنين است پس نامه زير كه پس از تعيين ايشان به نخست وزيرى كه توسط دوستانش در نهضت آزادى صادر 
شده است، چه بود؟! «بسمه تعالى، اكنون كه رهبر بزرگ و زعيم عاليقدر، امام خمينى، بنا به حق شرعى و قانونى 
ــازرگان را بدون در نظر گرفتن  ــاس و تعيين كننده تاريخى، جناب آقاى مهندس ب خويش، در اين موقعيت حس
وابستگى حزبى به رياست دولت موقت انقالبى شرعى و قانونى برگزيده اند، ما اين انتصاب انقالبى و تاريخ ساز را به 
ــريف و فداكار ايران تبريك مى گوييم و از آنجا كه به فرمان آيه شريفه «اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولى  ملت ش
االمر منكم» اطاعت از اين اوامر را وظيفه شرعى و عقيدتى خود به شمار مى آوريم و از آنجا كه بر طبق اصول واالى 
اسالم و به خصوص مذهب تشيع كه مرجعيت عالى آن به عنوان نيابت از امام معصوم حق عزل و نصب دارد وظيفه 
خود مى دانيم كه به برادر ارجمند آقاى مهندس بازرگان اطمينان دهيم كه هر چه بيشتر در جهت رسالت مكتبى 
و تشكيالتى كه نهضت آزادى ايران بر دوش دارد بر تالش هاى خود بيفزاييم تا ايشان با فراغ خاطر و بدون نگرانى 
به مأموريت خطيرى كه بر عهده دارند بپردازند.» شايد زيباتر، رساتر، بليغ تر و كوتاه تر از اين اطالعيه در رابطه با 
واليت فقيه اطالعيه اى در دوران انقالب صادر نشده باشد. حال چرا ايشان مطالب فوق را بيان نموده اند؟ خواننده 

هوشمند خود بهتر مى داند! 
3. تبليغ دين يعنى چه؟ آيا خود تشكيل حكومت از اهم احكام اوليه نيست؟ و اين خود تبليغ دين و احكام آن 

نيست؟! 
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گردند.1 البته آقاى خمينى مانند هر روحانى متعهدى وظيفه شرعى و 
ــد و  صنفى خود را تبليغ ايمان و دين و اجراى احكام و حدود مى شناس
قبًال هم عقيده به اصالت احكام شرع و تقدم آن بر مليت و مملكت داشته 

و رسالتشان را بيشتر اسالمى و فقهى مى دانستند تا ملى و ايرانى.2 
ــتر با افكار رئيس دولت موقت و يافتن علل بدبينى مردم انقالبى  ــنايى بيش براى آش

1. آيا امام چنين مى كرد؟! آيا ايشان پيام مشهور 11ماده اى امام كه در سال 61 توسط ايشان صادر شد و در آن 
ــخصى افراد و كشف جرم هاى غير علنى خوددارى  از نيروهاى انتظامى كشور خواسته اند از دخالت در زندگى ش
نمايند را مطالعه ننموده اند؟ البته مقصود ايشان بيان اين نكته است كه هر شخصى با هر سابقه و هر فكرى كه دارد 
بتواند در سياست و حاكميت كشور اسالمى شركت نمايد و هيچ نظارتى بر رفتار و عقايد آنها نباشد. همان گونه كه 
در اطراف ايشان افراد الابالى و بى مباالت فراوانى مانند حسن نزيه و رحمت اهللا مقدم مراغه اى و تيمسار احمد مدنى 
ــئوليت هاى مهمى در دولت ايشان نيز رسيدند. نظام اسالمى البته  و عباس اميرانتظام و... حضور داشتند و به مس
ــناختن افراد منحرف و نفوذى  نمى تواند اينگونه رفتار نمايد و يقيناً در حال و آينده بايد با تمام توان و قوا براى ش
بيگانگان تالش نموده و از افتادن مديريت جامعه اسالمى به دست اين نامحرمان جلوگيرى نمايد. يقيناً يكى از خط 
سرخ هاى نظام اسالمى شركت وابستگان به بيگانه و بهايى ها و صهيونيست ها و افراد الابالى و بى اعتقاد به اسالم 
ــت و هر انسانى با حداقل عقل و انديشه مى داند كه  در نظام حكومتى است و برابرى انسان ها در اينجا نامفهوم اس
اين گونه افراد مانند ميكروب هاى خطرناك هستند كه بدن هر موجود زنده اى را از بين مى برند و از كار مى اندازند 

و نظام اسالمى را از مسير خود بيرون برده و آن را نابود خواهند ساخت. 
ــت هاى سياسى و عقيدتى ايشان در  ــت هاى من درآوردى از مواضع امام متأسفانه در تمام برداش 2. اين برداش
طى زندگيشان مشاهده مى شود. آيا مردم ايران زرتشتى بودند و امام مى خواست آنان را تبليغ و مسلمان نمايد؟ 
ــدن احكام اسالمى در زندگى  ــتار پياده ش ــلمان ايران كه رهبرى روحانيت را پذيرفته بودند، خواس يا مردم مس
شخصى و اجتماعى خود بودند؟ به طور مثال در حالى كه هر فرد عادى كه در انقالب شركت كرده بود، مى دانست 
ــالمى بودن نهضت و ابراز احساسات  ــدن نام امام خمينى، براى نشان دادن اس ــتادن با آورده ش سه صلوات فرس
ــان با ناباورى بيان داشتند: چرا مردم با آورده شدن نام پيامبر  طرفدارانه از ايشان و ابراز مخالفت با شاه است، ايش
فقط يك صلوات مى فرستند و با آورده شدن نام امام خمينى سه صلوات؟! در حالى كه مردم بر امام خمينى صلوات 
ــه صلوات بر پيامبر(ص) بود؛ يا ايشان در كتاب بعثت و ايدئولوژى در رابطه با حادثه  نمى فرستادند بلكه آن هم س
غدير بيان داشته بودند: اين كه مى گويند پيامبر اكرم(ص) در غدير خم، حضرت على(ع) را به جانشينى خود معين 
كردند، اين درست نيست. چون اگر چنين حكمى از طرف خدا به پيامبر(ص) ابالغ مى شد، مسلمانان به آن زودى 
آن را فراموش نمى كردند و بالفاصله بعد از رحلت پيامبر(ص) به سراغ شوراى خالفت و... نمى رفتند. جالل الدين 
فارسى، گفت وگو با هفته نامه يا لثارات، ش136، تير1380 به نقل از كتاب مهندس بازرگان، مؤسسه فرهنگى قدر 

واليت، 1380، ص128. 
جالب توجه است كه بدانيم ايشان پس از مالقات با امام در پاريس در آبان 57 و عدم صدور اطالعيه اى كه امام 
ــت نموده بودند و عدم صدور آن در پاريس و پس از بازگشت قهرآميز به ايران و پس از مشورت  از ايشان درخواس
با دوستان هم حزبى خود اطالعيه اى صادر و در آن بيان داشته اند: «اعالميه ها، سخنرانى ها، تظاهرات، تجمع ها، 
فريادها و باالخره قربانى هاى فراوانى كه از يك سال و نيم به اين طرف در ايران رخ داده است و از چهار گوشه دنيا 
ناظر و ناقل آن شده اند، الاقل دو حقيقت را نشان مى دهد:1. اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمى خواهد 
ــت.2. اكثريت قاطع ملت ايران آيت اهللا خمينى را به رهبرى خود برگزيده است...  و خواستار حكومت اسالمى اس
ــته هاى رهبرى روحانيت، يك بند انگشت  ــلم و واقعيت غير قابل انكار اين است كه اكثريت ملت از خواس امر مس
عقب نمى كشند» اسناد نهضت آزادى ايران، ج11، ص33-32. بر اساس همين سند كه توسط خود ايشان و حزب 
متبوعشان صادر شده است، مردم ايران از خواست امام و روحانيت تبعيت مى نموده اند نه از برداشت هاى ايشان. 

همين اطالعيه براى نشان دادن بطالن سخنان فوق كافى است. 
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ــان1 درباره علل امريكاستيزى امام و  مسلمان به ايشان و همفكرانشان، فرمايشات ايش
مردم ايران و انقالب، آورده مى شود: 

صدور انقالب كه زودتر از هر چيز قابل تبليغ بود و در محتواى اسالمى 
جا باز كرد و با عنايت خاص به همسايگان مسلمان، به مستضعفان جهان 
تعميم يافت. به دنبال مستضعفان، به طور منطقى و متقابل، مستكبران 
ــدند كه چون جهان خوارند و دشمن اسالم و ضد خدا و  جهان عنوان ش
صاحب نظام الحادى و پرچمدار ضد انقالب، بايد سركوب و ذليل گردند. 
مصداق مقدم آنها نيز امريكاى امپرياليست بود كه از ماه هفتم پيروزى، 
ــه ذكرى از عمل  ــه آن آغاز كردند. بدون آنك حمالت تندى را امام علي
ــد. به دنبال معظم له  خاص يا جنايت تازه اى و نقض عهدى به ميان آي
اين مسئله با شعارها و دعاها در منابر و مطبوعات مطرح گرديد. به اين 
ترتيب انقالب در حقيقت ضد استبدادى و استقالل طلبانه ملى اسالمى 

ايران چهره سياسى ضد امپرياليستى و آزادى بخش جهانى يافت.2
آقاي بازرگان طى هفت ماه بعد از انقالب اصوالً هيچ توطئه اى از امريكا در ايران مشاهده 
ننموده اند! اقرارى بهتر از اين وجود دارد؟! از ايشان كه رئيس دولت موقت بوده است و 
در دوره ايشان آن همه توطئه توسط ايادى پيدا و پنهان امريكا در ايران صورت پذيرفته 
است، بيان چنين مطلبى شايد اعجاب انگيز به نظر برسد و شايد به ذهن متبادر شود كه 
او اصوالً چشمان خود را بسته بود. اما چنين نيست؛ بلكه او آنقدر چون رهبر خود دكتر 
مصدق به امريكا خوش بين بوده و اين نظام جهان خوار را اصوالً دشمن نمى پنداشته  كه 
توجه نمى كند اين دشمن دارد توسط ايادى خود كه بعضى از آنان برگزيدگان وي براى 
امور اجرايى كشور بوده اند، گام به گام، يك به يك سنگرهاى انقالب را فتح مى نمايد و آن 
را به زودى به شكست مى كشاند. اينان چون شاه سلطان حسين صفوى متحجر نشسته 
بودند تا اشرف افغان[امريكا] دوباره وارد كاخ خيالى آنان شده و آنگاه آنان تاج حكومت را 

1  .   مهدى بازرگان، همان، ص114. 
ــتند؟! آنان به قضيه فلسطين و صهيونيسم  2. يعنى مردم ايران قبل از پيروزى انقالب توجهى به اين امور نداش
و جنايت هاي امريكا در كشور ما و در جهان توجه نداشتند. آيا اين مردم ايران نبودند كه در راهپيمايى هاى خود 
فرياد مى زدند: «امروز ايران و فردا فلسطين»؟ آيا اين آيت اهللا كاشانى نبود كه آن همه در جريان قضيه فلسطين 
ــان كتابى به چاپ رسيد؟! آيا اين مرحوم شهيد نواب صفوى  تالش كرد كه از مجموع سخنان و اطالعيه هاى ايش
ــال 1327 هزاران نيروى داوطلب را براى اعزام به فلسطين آماده نمود و آموزش  نبود كه با تشكيل اسراييل در س
ــاه جلوگيرى نمود؟! آيا سخنان امام و پيام هاى ايشان در اين رابطه را  نظامى داد ولى از اعزام آنان نظام وابسته ش
مى توان فراموش نمود؟! آيا سخنان آيت اهللا مطهرى را در رابطه با قضيه فلسطين در دهه چهل مى توان از ياد برد؟! 

آيا فتواى آيت اهللا حكيم را مى توان ناديده گرفت؟! 
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بر سر او بنهند. همان گونه كه اين جريان در 28مرداد32 اتفاق افتاد و كودتاى امريكايى 
ــفارت امريكا در تهران هدايت  ــتاد فرماندهى آن در س به رهبرى كيم روزولت كه از س
مى شد، به پيروزى رسيد. دليل اينكه بازرگان چنين مطلبى را بيان كرده  در بيانات وي 

به خوبى مالحظه مى گردد: 
در عمل همان چپى ها و ماركسيست ها بودند كه ابتدا با طرح و تكرار 
ــتگان به غرب و  ــاواكى ها، وابس ــا، طاغوتى ها، س كلمات ضد انقالب ه
فئودال ها را وارد فرهنگ بعد از پيروزى انقالب كردند و پس از اينكه اين 
ــان جوانان تند و مكتبى هاى ما  اصطالحات و تصورات داخل ذهن و زب
گشت، افشاگرى ها و وصله زدن ها به وسيله خود مسلمان ها شروع گرديد 
و به اين ترتيب ضد انقالب و يك گروه بندى هاى تازه و زنده ساخته شد و 
اال ما در آستانه پيروزى انقالب و آن زمان كه مردم كشورمان با اكثريت 
بى نظير نود و هشت و دو دهم درصد رأى به جمهورى اسالمى دادند، ما 
در ميان خودمان جز معدودى از ماركسيست ها و ماركس صفتان، ضد 

انقالب نداشتيم.1 
ــوع تلقين و تحريك  ــتن يك ن اصًال عنوان خط امام روى خود گذاش
ــرا كه در پايان حركت اول رو  براى تفرقه و حركت گريز از مركز بود؛ زي
ــان شده  به مركز همه در خط امام و موافق رهبرى و رهنمود هاى ايش
ــى بعداً آنها را با القاب و اتهامات و يا اخراج ها و اجحافات  بودند. اگر كس
ــائلى به نام ضد انقالب و طاغوتى و امريكايى  بيرون نمى انداخت... مس
ــاگرى ها، انتقام گيرى ها و  و يا ملى گرا و سازشكار پيدا نمى كرديم. افش
ــت ها معلم اوليه و مشوق بعدى  شعارهاى دشمنى انگيز كه ماركسيس
آن بودند و خودشان كنار نشستند، راه هاى تفرقه و تخاصم را در دل ها 
و زبان ها و قلم ها باز كرد. اين گروه هاى گوناگون اختراع شدند و مسئله 
ــته ها و منافع شوروى  ــت... گروگانگيرى صددرصد با خواس رايج گش
ــود براى آنها بهره  ــت و بيش از آنكه چيزى دستگير ما ش انطباق داش

1. مهدي بازرگان، همان، ص176. اما ايشان بيان ننموده اند كه چه جريان ها و گروه هايى رفراندوم جمهورى اسالمى را تحريم 
كرده بودند و چه كسانى به جاى جمهورى اسالمى، جمهورى دموكراتيك اسالمى، جمهورى ايرانى و جمهورى دموكراتيك را 

مطرح مى كردند و چه كسانى از اوايل اسفند 57 در كردستان فتنه و شورش به پا كردند؟ 
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داشت.1 
مهندس بازرگان در دنباله سخنان خود در همان كتاب، در صفحه 115 امريكاستيزى 
ــد و تبليغات  ــر عقاي ــم و تحت تأثي ــب ماركسيس ــران را متأثر از مكت ــت اي امام و مل

ماركسيست هاى ايرانى قرار گرفتن آنان توصيف نموده است: 
ــت كه انقالب ما رفته رفته از مرزهاى ايران و از  ــلم اين اس ... امر مس
مبارزه با استبداد تجاوز كرده و داعيه خدمت به اسالم و رسالت جهانى را 
پيش گرفت و سپس هدف هاى ثانوى و از جهاتى اصلى آن در افتادن با 
امپرياليسم امريكا و صدور انقالب براى نجات و برترى مستضعفان جهان 
ــنين هيكل حالت  ــب گرديد كه به گفته محمد حس گرديد و اين موج
ــت بدهد و به لحاظ تازگى و اولويت  جهانى عام و دفاع انسانى را از دس
ــته يا ناخواسته  ــت هاى تاكتيكى، به طور خواس اهداف يا اتخاذ سياس
ــم بين الملل بكند و با مشت هاى  ــوى ماركسيس جهش آشكارى به س
گره كرده و پيشانى درهم رفته و با مرگ خواهى و ستيزه جويى خود بيشتر 
ــتى بوده است تا ارايه دهنده چهره  يادآور انقالب هاى طبقاتى كمونيس

تابناك رحمه العالمين محمدى. 
ايشان در مصاحبه اى با حامد الگار مسلمان محقق و نويسنده امريكايى كه مطالعاتى 
ــته و مقاالت و كتب متعددى نيز درباره انقالب اسالمى به  در مورد انقالب اسالمى داش
رشته تحرير در آورده است، نظريات خود را پيرامون شخصيت امام و علل مخالفت ايشان 
1. مهدي بازرگان، همان، ص177. بنابراين اظهارات، ما مردم مسلمان ايران كه انقالب كرده بوديم و امريكا را كه بر سرنوشت 
ما حاكم شده بود بيرون كرده و او را از منابع عظيم و بادآورده كشور خودمان محروم كرده بوديم، خود سازنده ضد انقالب بوديم 
و اصالتاً توطئه اى از جانب ابرقدرت ها براى بازگشت به ايران و لذا ضد انقالب وابسته به بيگانگان وجود نداشت و ما خود سازنده 
ضد انقالب وابسته به امريكا بوديم و امريكا اصوالً توطئه اى را توسط عوامل داخلى خود عليه انقالب ما سازماندهى نكرده بود. ما 
خود بوديم كه جريان كردستان را به وجود آورديم و اصوالً توطئه اى در كار نبود و ما دچار توهم توطئه بوديم و كسى در كشور 
ما با امريكا ارتباطى نداشت كه امريكايى باشد يا سازشكارى كرده باشد. اصوالً ساواكى ها و سلطنت طلبان و ارتشيان فرارى كه 
دستشان تا مرفق به خون مردم آغشته شده بود و طرفداران شاه به يكباره ريشه كن شده بودند و اين ما بوديم كه آنان را مجدداً 
ساختيم و به وجود آورديم. ما مردم ايران و طرفداران انقالب اسالمى و رهبرانمان بوديم كه گناهكار و معصيت كار اصلى بوديم 
كه تحت تأثير ماركسيست ها و با شعارهاى اخذشده از آنان گروه ها و گروهك هاى گوناگون را عليه انقالب ساختيم و به وجود 
آورديم. بله؛ با همين تفكر بود كه ايشان در روز 22بهمن و در همان ساعاتى كه هنوز آخرين كنگره هاى نظام شاهنشاهى فرو 
ــتاد ارتش كه تا چند ساعت قبل خونبارترين كودتاى  ــار مقدم رئيس ساواك و تيمسار قره باغى رئيس س نريخته بود با تيمس
ــتند رهبرى مى كردند، به مذاكره مى نشيند يا ابراهيم يونسى را در دومين ماه پيروزى  امريكا در جهان عليه ملت ايران را داش
انقالب به استاندارى كردستان و اميرانتظام را به  رغم مخالفت دلسوزان به سخنگويى دولت و معاونت نخست وزيرى برمى گزيند 
و حسن نزيه را مسئول شركت نفت مى كند و رحمت اهللا مقدم مراغه اى را استاندار آذربايجان مى نمايد. اعجاب انگيز اين است 
ــالمى مى داند! شايد اين بيانات بتواند علت اصلى پيروزى  كه ايشان حتى امريكا، انگليس و آلمان را موافق پيروزى انقالب اس
كودتاى 28مرداد 1332 را نيز نشان دهد. خوش بينى معلم و رهبر مراد ايشان در جريان اين كودتا بزرگترين عامل موفقيت 

امريكا در به پيروزى رساندن اين كودتا بود. 
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ــناخت شخصيت خود وي و افكار او، اعترافاتي  با امريكا بيان داشته است كه از جهت ش
بسيار روشن كننده و قابل توجه است. اين مصاحبه1 در تاريخ بيستم آذر58 يعنى چهل 

روز پس از تسخير النه جاسوسى انجام شده است: 
ــاله تفاهمش با جوان ها خيلى  ... و عجيب است كه يك آدم هشتادس
ــت از مثًال بنده كه توى جوان ها و دانشگاه بزرگ شده ام و در  بيشتر اس
ــده ام و به اينها سناً نزديك ترم... يك خاصيت  انقالب و نهضت بزرگ ش
و قدرت مقابله روحى و فكرى بين ايشان و جوانان انقالبى وجود دارد... 
ــد، كلماتش، اصطالحاتش،  ــى را كه االن مى خواني اعالميه هاى خمين
ــال پيش با شش  ماه پيش با  ــته هايش با يك سال پيش و يك  س خواس
ــانى كه در انقالب هستند يعنى  هم فرق مى كند... من بين خودم و كس
ــپاهى ها، واقعاً يك فاصله و بيگانگى  جوان ها، طالب، دانشگاهى ها، س
حس مى كنم. من هم خودم را انقالبى مى دانم. اما آن چيزى را كه آنها 
ــايد در نقطه نهايى به يك جا  به آن انقالب مى گويند و مى خواهند و ش
برسيم، با آنچه من مى خواهم با هم كنتراديكسيون (تضاد) دارد. ولى آقا 
هيچ... اين مسئله دفاع از مستضعفين... اين همان است كه اين انقالبى ها 
ــن به هيچ وجه  ــم و امريكا، اي ــارزه اش با امپرياليس ــد؛ يا مب مى خواهن
ــزى نه در مغزش  ــش آقاى خمينى چنين چي من الوجوه در روز پيداي
ــل همه آخوندها،  ــت. آن موقع به طور مبهم مث و نه در زبانش بوده اس
آخوندهاى قبل از مصدق يك عناد خاصى با خارجى ها داشت و آنها را 
منشأ تحريكات و بدبختى ها مى دانست، اين در ذهن ايشان هست. اما 
حاال عوض اينكه با همه خارجى ها باشد، به طورى كه در ابتداى انقالب 
بود، آن موقع اين شعارى را كه مى گفتند نه شرقى، نه غربى، جمهورى 
اسالمى، يعنى ايشان هم ضد شوروى و كمونيسم بود و هم ضد امريكا و 
انگليس و فرانسه. ولى االن آمده و پرچمدار و علم دار مبارزه و از بين بردن 
ــت كه چپى ها، جوان ها،  امپرياليسم امريكا شده. اين همان چيزى اس
طالب و انقالبى ها مى خواهند. اين قضيه سفارت امريكا به احتمال قوى 

1. مواضع نهضت آزادى، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1361، ج1، ص124. 
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مقدارى تحت تأثير ايشان بوده است. ايشان شايد از 4 ماه قبل1 امريكا 
و كارتر را به عنوان رأس دشمنان ما، گرداننده فالن و بدون اينكه هيچ 
مدركى و دليلى و نشانه اى باشد، اتوماتيك و بنا به تعريف و به طور مسلم 
همه چيز را از چشم امريكا و كارتر مى بيند و بدگوى او است. اين خوب 
در جوانان و انقالبيون تأثير داشته است. آن وقت ايشان هم تحت تأثير 

آنهاست. 
ــد امريكايى بلكه  ــان هنگام ورود به صحنه مبارزات نه تنها ض ... ايش
ضد شاه هم نبود. يك آخوند قشرى بود.2 اين طور تحول پيدا كرد. البته 
ــاه بود. با او هم بد بود. اما ورود اينها و ساير  ــان ضد رضاش از قديم ايش
ــى بود كه دولت به زن ها راه  روحانيون در مبارزه با آن انجمن هاى ايالت
ــركت كنند. بعد مسئله قبل از اصالحات  داده بود كه [در انتخابات] ش
ــرى مدافع فقه  ــان هم آن موقع مثل ساير علماى قش ارضى بود و ايش
ــائل مالكيت، مسائل اجتماعى و زنان  رسمى بود. فقه ما در رابطه با مس

1. با توجه به تاريخ مصاحبه، مقصود ايشان از ماه هفتم پيروزى انقالب، يعنى از شهريورماه 58 است، كه اشتباه 
آشكارى است. با مراجعه به سخنان امام در صحيفه امام به خوبى مشخص است كه امام از نخستين روزهاى پيروزى 
انقالب و با شروع توطئه هاى عوامل داخلى مرتبط با امريكا، تهاجم خود به اين ابرقدرت را آغاز و مانند قبل از انقالب 

در برابر اقدامات آن ايستاده اند.
2. براى نشان دادن بى اطالعى ايشان از شخصيت امام، گوشه اى از يك نامه امام كه در سال 1323- يعنى بيست سال قبل از 
شروع مبارزات علنى امام با نظام وابسته شاه- براى يكى از دوستانشان نوشته اند، آورده مى شود: «... خودخواهي و ترك قيام 
براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاي اسالمي را زير نفوذ ديگران درآورده. 
قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت اسالمي خفه كرده. قيام براي نفس است كه بيش از ده ميليون 
ــتي شهوت پرست پشت ميزنشين شدند. قيام براي شخص  جمعيت شيعه را به طوري از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مش
است كه يك نفر مازندراني بي سواد را بر يك گروه چندين ميليوني چيره مي كند كه حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود 
كند... هان اي روحانيين اسالمي! اي علماي رباني! اي دانشمندان ديندار! اي گويندگان آيين دوست! اي دينداران خداخواه! 
اي خداخواهان حق پرست! اي حق پرستان شرافتمند! اي شرافتمندان وطن خواه! اي وطن خواهان با ناموس! موعظت خداي 
ــنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع هاي شخصي كرده تا به همه سعادت هاي دو  جهان را بخوانيد و يگانه راه اصالحي را كه پيش

جهان نايل شويد و با زندگاني شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد.» صحيفه امام، ج1، ص22. 
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و... به اين شكل وارد مبارزه شد...1 از اين شروع كرد، بعد تحول پيدا كرد 
و در روحانيت شيعه شاهيپون (قهرمان) مقابله و ضديت با استبداد شد. 
اين بيانات واقعاً اعجاب انگيز و نشانگر بى اطالعى ايشان از اوضاع كشور و عدم اطالع و 
عدم توجه به بيانات و رهنمودها و موضع گيرى هاى امام و مردم انقالبى كشور مى باشد. 

حفظ هيئت هاى مستشارى امريكا در ايران توسط دولت موقت 
دولت موقت بر اساس تفكر خوشبينانه اى كه نسبت به همكارى و اعطاى كمك هاى 
ــاس مبانى اعتقادى ليبرال ناسيوناليستى  امريكا براى حفظ دولت خود داشت و بر اس
حاكم بر انديشه آنان كه موجب احساس نوعى هماهنگى با كشورهاى بلوك غرب و در 
رأس آنان امريكا كه مدعى پيروى از ليبرال دموكراسى بودند و احساس نوعى امنيت از 

1. براى نشان دادن نوع تفكر و بينش اسالمى آقاى مهندس بازرگان و حساسيت ايشان در اين باره و نيز حساسيت ايشان در 
خصوص توطئه هاى استعمارى در كشور و عليه اسالم و اينكه «قشريگرى» و «فقه رسمى» در نظر ايشان چه مفهومى دارد و 
اينكه «شاه به زنان براى شركت در انتخابات راه داد» يعنى چه، بيانات امام درباره تساوى حقوق زن و مرد كه در سال 1341 و 

در آغاز نهضت اسالمى بيان شده است، آورده مى شود: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم- اناهللا و انا اليه راجعون- دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسالم تجاوز كرد و به احكام مسلمه 
ــتگاه جابره با تصويب نامه هاي خالف شرع و قانون اساسي  قرآن قصد تجاوز دارد. نواميس مسلمين در شرف هتك است و دس
مي خواهد زن هاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند. دستگاه جابره در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب 
ــالم و قرآن كريم را زير پا بگذارد، يعني دخترهاي هجده ساله را به نظام اجباري ببرد و به  و اجرا كند. يعني احكام ضروريه اس
سربازخانه ها بكشد، يعني با زور سرنيزه دخترهاي جوان عفيف مسلمانان را به مراكز فحشا ببرد. هدف اجانب قرآن و روحانيت 
است. دست هاي ناپاك اجانب با دست اين قبيل دولت ها قصد دارد قرآن را از ميان بردارد و روحانيت را پايمال كند. ما بايد به 
نفع يهود، امريكا و فلسطين هتك شويم، به زندان برويم، معدوم گرديم، فداي اغراض شوم اجانب شويم. آنها اسالم و روحانيت 
را براي اجراي مقاصد خود مضر و مانع مي دانند. اين سد بايد به دست دولت هاي مستبد شكسته شود. موجوديت دستگاه رهين 
شكستن اين سد است. قرآن و روحانيت بايد سركوب شود. من اين عيد را براي جامعه مسلمين عزا اعالم مي كنم تا مسلمين 

را از خطرهايي كه براي قرآن و مملكت قرآن در پيش است آگاه كنم...» صحيفه امام، ج1، ص153. 
ــور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مي دهد كه گفته شود قدم هايي براي تساوي  «... دولت مذهب رسمي كش
حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طالق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري 
اسالم است معتقد باشد و لغو نمايد، اسالم تكليفش را تعيين كرده است. روحانيت مي بيند كه پايه هاي اقتصادي اين مملكت 
ــت... با اين وضع رقت بار به جاي آنكه دولت درصدد چاره برآيد،  در شرف فروريختن است و بازار اين كشور در حكم سقوط اس

سر خود و مردم را گرم مي كند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زن ها...» صحيفه امام، ج1، ص148-149. 
ــت... اين مملكت مترقي كه االن نسبت به هر  ــتعماري اس «... اگر ما مرتجعيم بفرماييد... برنامه هايتان يك برنامه هاي اس
چيزش به خارج احتياج دارد به خارج؟ از اسراييل كارشناس مي آورد... مگر با چهار تا زن فرستادن [به] مجلس، ترقي حاصل 
ــا مخالفيم، با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها آزادند كه زن ها  ــتيم، با اين فحش مي شود؟... ما با ترقي زنان مخالف نيس
مي خواهند آزاد باشند؟ آزادمرد و آزادزن با لفظ درست مي شود؟ مردها آزادند؟ در اين مملكت االن مردها آزادند؟ در چه چيز 

آزادند؟...» صحيفه امام، ج1، ص304-305. 
ــت كه در آن تاريخ، مهندس بازرگان همراه با ياران خود، تازه نهضت آزادى را در فضاى باز سياسى امريكا  الزم به تذكر اس
ــد و در اساسنامه منتشره اين نهضت  ــركت در انتخابات فرمايشى امريكا و شاه در دولت امينى مى ش تأسيس كرده و آماده ش
خود را ملى، مسلمان و مصدقى معرفى نموده بود. مصدقى كه نه نماز مى خواند و نه به اسالم و احكام آن اعتقادى داشت و نيز 
خواهان جدايى دين از سياست بود و حضور دين و روحانيت را در صحنه سياست به هيچ عنوان قبول نداشت و با آن به مخالفت 

مى پرداخت و علت شكست نهضت ملى شدن نفت نيز همين بود. 
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جانب آنان مى شد، به دنبال اين بود كه دوباره ارتباطات گسترده اى را با امريكا برقرار كند 
و به اين وسيله امكانات اطالعاتى و تداركاتى مورد نياز ارتش ايران را از امريكا دريافت 
نمايد و با كمك هاى اعطايى آنان، در برابر نيروهاى طرفدار شوروى كمونيست كه مبانى 
اعتقادى ليبرالى، نوعى احساس شديد دشمنى نسبت به آنان را در وجود اينان برانگيخته 

بود، توان مقابله پيدا كند. 

حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين باره بياناتى1 دارند كه جالب و خواندنى است: 
دولت موقت به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ دليلى ندارد كه با امريكا، 
ــر  دولت ثروتمند و قوى كه با ما كارى هم ندارد، بى خود در بيفتيم و س
ــت.  بى درد خود را به درد آوريم و اين فكر در دولت موقت نتايجى داش
ــم امريكايى ها در داخل  ــن بود كه مى گفتند بگذاري يكى از نتايجش اي
ــده اى از امريكايى ها  ــل در نيروى هوايى ع ايران بمانند. به همين دلي

بودند. 
ــوراى عالى دفاع بودم و  در شوراى عالى دفاع كه آن وقت من عضو ش
ــوراى عالى دفاع بود، تا چند ماه بعد از  آقاى مهندس بازرگان رئيس ش
ــارى نظامى ارتش امريكا در نيروى هوايى، دم و  انقالب دستگاه مستش
ــتند و ما تا مدت ها خبر نداشتيم. شايد براى  ــان را داش دستگاه خودش
ــه فرهنگي قدر واليت، ص532  ــان، مؤسس 1. خاطرات و حكايت ها، 5-1 خاطرات رهبر انقالب از زبان خودش
(بر اساس دو متن ديگر از خاطرات ايشان در كتاب زندگى نامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، 

ص101، و مصاحبه ها ص114 تا 116تكميل گرديده است.) 
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ــد. واقعاً  ــما اين موضوع خيلى عجيب به نظر آيد و حرف تازه اى باش ش
هم عجيب است. اما از آن عجيب هايى است كه اتفاق افتاد. البته مركز 
ــترك ارتش بود، از بين رفته بود و خودشان  اصلى شان كه در ستاد مش
ــتاد نيروى هوايى،  ــان را در س فرار كرده بودند، اما عناصر اطالعاتى ش
ــوراى عالى دفاع آن روز كه  گذاشته بودند تا سنگر را حفظ كنند. در ش
آن هم يك شوراى عالى دفاع تماشايى بود، افرادى عضو بودند1 كه اگر 
ــما امروز تعجب مى كنيد كه چطور در اول  ــود، ش اسمشان نام برده ش
ــور بنده هم در آن  ــاس عضو بودند! حض انقالب اينها در آن مركز حس
شوراى عالى در واقع يك حضور غير رسمى بود؛ يعنى آن عناصر مايل 
نبودند ما را ببينند. ولى ما به شكل انقالبى و با روش هاى مخصوص زمان 

اول انقالب در آن جلسات شركت مى كرديم. 
اين آقايان اينجا چه مى كنند!؟ 

در يكى از جلسات آن زمان متوجه شديم كه مصوبه اى را مى خواهند 
ــم مستشارى سابق  ــوراى عالى دفاع بگذرانند كه بر اساس آن اس از ش
ــنهادى آنان تصويب  امريكا در ايران عوض شود و يكى از نام هاى پيش
ــتاد نيروى هوايى پيشنهاد كرده  ــتقر در س گردد و امريكايى هاى مس
بودند كه چون امروز ما اينجا هستيم، ديگر اسم دفتر ما دفتر كارشناسى 
نظامى نيست و ما كارشناس نظامى به آن معنا نيستيم! پس نام ديگرى 
ــوراى عالى دفاع  برايش انتخاب كنيد تا ما بمانيم. يعنى در حقيقت ش
ــارى را امضا كند. ما آنجا فهميديم كه مستشارى ها هنوز  وجود مستش
ــؤال كردم چه اسمى و چه دفترى  در ايران هستند. لذا من با تعجب س
ــا در نيروى هوايى حضور دارند؟ گفتند  و چه مركزى؟! مگر امريكايى ه
بله. يك چنين دفترى هست. و لذا من گفتم چون از وجود چنين مركز 
ــود. لذا اول براى  و دفترى خبر ندارم بنابراين اين بحث نبايد مطرح ش

ــپهبد آذر برزين معاون نيروى هوايى و سرلشكر  1. اعضاى شوراى عالى دفاع در آن تاريخ اين افراد بوده اند: س
خزاعى از نيروى زمينى كه جزء ارتشى هاى وابسته به دستگاه شاه و خيلى به آنها نزديك بودند به عنوان مشاوران 
نظامى مهندس بازرگان و تيمسار باقرى كه فرمانده نيروى هوايى بود و در جريان حمله طبس همكارى او با امريكا 
آشكار شد و در حال فرار از كشور كه با كمك و به دستور بنى صدر انجام شده بود، دستگير و به زندان افتاد؛ (غائله 
چهاردهم اسفند1359، دادگسترى جمهورى اسالمى، ص106)؛ و تيمسار شاكر رئيس ستاد مشترك و نيز تيمسار 
رياحى وزير دفاع نيز به عنوان اعضاى شوراى عالى دفاع در جلسات شركت مى كردند. مرحوم شهيد دكتر مصطفى 

چمران نيز پس از اينكه به جاى تيمسار رياحى به وزارت دفاع برگزيده شد در جلسات شورا شركت مى كرد. 
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ما اين سؤال ها را پاسخ دهيد كه اين دفتر كى تشكيل شده و اعضايش 
چند نفرند و چه كسى اجازه تأسيس آن را داده و چند سؤال اين چنينى 
ــؤاالت را براى ما بياوريد تا بعد پيرامون  كردم و گفتم اول پاسخ اين س
آن بحث كنيم. البته در آن جلسه هيچ كس جرئت نكرد با اين سؤاالت 
ــئله مربوط به امريكايى ها و خطرناك بود،  من مخالفت كند. چون مس
مى ترسيدند كه اگر مخالفت كنند براى خودشان بد باشد. غرض اينكه 
ــوراى عالى دفاع كه از  براى رئيس دولت آن روز خيلى راحت بود در ش
حساس ترين ارگان هاى سياسى- نظامى مملكت بود راجع به نام دفتر 
امريكايى ها در ايران بحث شود و هيچ حساسيتى نسبت به آن نداشته 
باشد. البد اگر من در جلسه نبودم يك اسمى هم برايش تعيين مى كردند 
و مى شد مثًال قانونى يا شبه قانونى كه امريكايى ها دفترى هم در نيروى 
هوايى يا ارتش داشته باشند و لذا در چنين اوضاع و احوالى طبيعى بود 
كه امريكايى ها اميد برگشتن به ايران را داشته باشند و اين اميد خيلى 

بى جا و بى مورد هم نبود. 
ــم كمك كرد تا  ــران عزيز را. او ه خدا رحمت كند مرحوم دكتر چم

مصوبه اى گذرانده شود. هر چه زودتر اين افراد از ايران بيرون بروند. 
تا اين حد اينها وقاحت به خرج دادند و جرئت مى كردند كه در داخل 

ارتش جمهورى اسالمى عناصر مستشارى امريكا باقى بمانند. 

قراردادهاى  لغو  و  ارتش  امريكايى  مدرن  سالح هاى  فروش  موضوع 
نظامى 

دولت موقت در طى دوران حيات خود بارها موضوع فروش سالح هاى ارتش را مطرح 
ــيارى از  ــتعجل خود بس كرد. به عبارت ديگر اگر بختيار طى دوران 37روزه دولت مس
قراردادهاى نظامى ايران را به دستور «ژنرال هايزر» لغو نمود، دوستان او در دولت موقت 
نيز كار او را ادامه دادند. اگرچه به علت مخالفت نيروهاى انقالب توفيقى در اين اقدام خود 
به دست نياوردند. آنان با توجه به شعارهاى زيباى ليبرال دموكراسى و پذيرش نهادهاى 
ايجادشده توسط نظام سلطه، مانند سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل و... 
به نوعى ساده لوحى دچار شده بودند و فكر مى كردند كه در دنياى كنونى مى توانند با ابراز 
دوستى با دشمنان سلطه گر ضد بشر به يك همزيستى مسالمت آميز با آنان روى آورند. 
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مذاكرات دولت موقت، براى فروش جنگنده هاى اف-14 به امريكا 
وزير دفاع ملى دريادار احمد مدنى1 كه از اعضاى جبهه ملى بود در تاريخ 8 فروردين58 
ــران تصميم دارد  ــت اعالم كرد كه اي در مصاحبه اى با روزنامه امريكايى واشنگتن پس

سالح هاى اضافى از جمله هواپيماهاى اف- 14 را به امريكا بفروشد.2
- هودينگ كارتر سخنگوى كاخ سفيد امريكا اعالم نمود3 كه هم اكنون مذاكراتى براى 
بازخريد 78 فروند هواپيمايى كه ايران در سال 1973 از امريكا خريده است در جريان 
مى باشد؛ اگرچه هنوز اين مذاكرات به نتيجه نرسيده است. او افزوده است كه عالوه بر 
ــالح هاى فروخته شده به ايران نيز در  هواپيماهاى اف-14 مذاكره براى خريد ساير س

جريان است. 

ما با كسى سر جنگ نداريم! 
ــعار «ما بى طرف  ــب همگانى با طرح ش ــفانه رئيس دولت موقت در ميان تعج متأس

1. اسناد ارتباط اين شخص با سفارت امريكا در جريان تسخير النه جاسوسى به دست دانشجويان خط امام آمد 
و همانند ساير دوستانش به دامان سلطه گران جهانى فرار كرد و به خيانت هاى خود در پناه آنان ادامه داد. افشاى 
ــجويان پيرو خط امام نشان داد كه ساده لوحى رئيس  اسناد وابستگى بسيارى از اعضاى دولت موقت توسط دانش
ــمنان توسط اين عوامل سياست هاى خود را  دولت موقت موجب سوء استفاده عوامل مرتبط با دشمن بوده و دش

ديكته مي كردند. 
2. كيهان، 58/1/8، ص2. 
3. همان، 58/1/9، ص8. 
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هستيم و با كسي سر جنگ و دشمنى و درگيرى نداريم و سالح هاى مدرن را براى چه 
ــالح هاى ارتش به خصوص هواپيماهاى  مى خواهيم»، اقدام به طرح موضوع فروش س
ــاه با امريكا نمود. اين موضوع نشانگر  ــاير قراردادهاى نظامى ش دفاعى اف-14 و لغو س
ــانگر بى ارتباطى انديشه هاى آنان با مبانى  كمال ساده انديشى دولت مردان موقت و نش
اسالمى و نبود حداقل درك سياسى، نظامى و دفاعى در انديشه آنان بود.1 در دنيايى كه 
ــان نداده اند و ملل ديگر  جهان خواران به هيچ قانونى جز حفظ منافع خود پايبندى نش
ــورهاى گوناگون قربانى مطامع  را به خاك و خون كشيده و ميليون ها انسان را در كش
خود نموده اند، طرح اين شعار اعجاب انگيز، دولت موقت را در چشم جوانان انقالبى كه 
ــت زده بودند، بى اعتقاد به اصول اسالمى و  با هزاران اميد به بزرگترين فداكارى ها دس

مبانى انقالب نشان مى دهد. 
زمزمه فروش هواپيماها از نخستين روزهاى انقالب بر سر زبان ها افتاد و در اواسط مرداد 
ــخت ترين تهاجمات نظامى در كردستان  و در حالى كه مزدوران ابرقدرت ها در حال س

عليه انقالب اسالمى بودند، رسماً توسط سخنگوى دولت نيز اعالم شد. 

«اف-14»ها به درد ما نمى خورند! 
صادق طباطبايى سخنگوى دولت موقت اعالم كرد: 

ــى ما هماهنگ نيست و  چون هواپيماهاى اف-14 با استراتژى ارتش
هزينه نگهدارى آن بسيار باالست، به درد ما نمى خورد و لذا براى فروش 

آنها تصميماتى گرفته شده است. 
خبر ديگر كه در اين باره در مطبوعات به چاپ رسيده است، ابعاد مسئله را بيشتر روشن  

مى كند: 
ــي  ــادق طباطبايي معاون سياس ــارس- ص ــزاري پ ــران- خبرگ ته
ــروز در گفت وگويي  ــخنگوي دولت پيش از ظهر ام ــت وزير و س نخس
ــت كه  ــون و خبرگزاري پارس اعالم داش ــگاران راديو و تلويزي با خبرن
ــليحاتي با اياالت متحده كه شامل خريد ناوشكن هاي  قراردادهاي تس
جنگي، جنگنده هاي اف-16 و هواپيماهاى آواكس كه به حجم نزديك 
نُه ميليارد دالر بود، لغو شده است و براي لوازم يدكي بعضي از تجهيزات 

ــتور آماده كردن نيرو و قدرت نظامى براى ترساندن دشمنان داده  1. در حالى كه قرآن مجيد به مسلمانان دس
است! 
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ــي و پرنده هايي كه وزارت دفاع در اختيار دارد، دولت امريكا بايد  ارتش
لوازم اين پرنده ها را به ايران بدهد و قراردادي كه در اين زمينه ها منعقد 
ــت. چون بيش از هزار فروند هلي كوپتر در حال  ــده اس شده، فسخ نش
ــري  ــن خوابيده و لوازم يدكي ندارند. وي افزود: يك س حاضر روي زمي
قراردادهاي ديگر با مستشاران نظامي امريكا بسته شده بود كه آنها نيز 
لغو شده است. ضمناً قراردادهايي هم كه با شركت هاى «بل هليكوپتر 
بوئينگ» و «گرومن» بسته شده بود، لغو شده است. مهمتر از همه اينها، 
جنگنده هاي فوق مدرن اف-14 است كه به دليل هزينه نگهدارى آنها و 
سيستم فوق العاده مهمى كه دارند نگهدارى آنها حتى براى خود امريكا 
نيز دردسر دارد و با توجه به اينكه يك ساعت پرواز آزمايشى يا عملياتى 
هواپيماى اف-14 يك ميليون و دويست هزار دالر خرج برمي دارد اين 
ــن نوع هواپيماها با  هواپيما به چه درد ما مي خورد و چون نگهدارى اي
استراتژي برنامه هاي ارتشي ما در آينده منطبق نيست، تصميماتي در 
مورد فروش آنها گرفته شده است. وي افزود بهاي يك هواپيماي اف-14 
ــت و بين 75 تا 80 هواپيماى اف-14 در  در حدود 60 ميليون دالر اس
اختيار داريم كه در حال حاضر نگهداري آنها در فرودگاه ها واقعاً بودجه 

عظيمي به ملت ما تحميل مي كند. 
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از وجود دشمنان سوگندخورده خود در منطقه و دولت هاى ارتجاعى 
وابسته به امپرياليسم غافل نمانيم 

ــاع ملى بودند در  ــيد على خامنه اى نيز كه در همان تاريخ معاون وزير دف آيت اهللا س
مصاحبه اى با روزنامه كيهان كه در روز 27مرداد58 در اين روزنامه چاپ شده است، در 
ــه اين دو ديدگاه علل اختالفات را به خوبى  اين باره مطالبى را بيان نموده اند كه مقايس

نشان مى دهد. 
ــت از لغو پاره اى از  ــؤال كه اخيراً صحب ــخ به اين س حضرت آيت اهللا خامنه اى در پاس
قراردادهاى تسليحاتى و سفارش هاى نظامى، بين دولت موقت جمهورى اسالمى و ساير 
ــت؛ آيا در اين خصوص چه نوع قراردادهايى  كشورهاى طرف قرارداد از جمله امريكاس
لغو شده و اين موضوع در مورد قراردادهاى مربوط به آواكس هم صدق مى كند يا خير، 

فرمودند: 
مسئله لغو قراردادهاى نظامى، مسئله اى نيست كه به اين آسانى بتوان 
درباره آن تصميم گرفت. درست است كه ما قصد نداريم كه مثل دوران 
گذشته ژ  اندارم منطقه باشيم و قصد نداريم كه حافظ منافع ابرقدرت ها 
باشيم، اما به هيچ وجه جايز نمى دانيم كه از وجود دشمنان سوگندخورده 
خود در منطقه و دولت هاى ارتجاعى وابسته به امپرياليسم غافل بمانيم. 
آقاى خامنه اى افزود: ما به نيروى دفاعى كاملى نيازمنديم. حتى براى 
ــانى با حضور دولت هاى  ــم كه به آس جلوگيرى از تجاوزات امپرياليس
ــت الزم است كه ما قدرت تهاجمى نيز  غاصب در منطقه قابل تصور اس
ــيم. ترديدى نداريم كه دولت امريكا با وضع كنونى ما به لغو  داشته باش
ــدت تمايل دارد و بعضى از مقدورات  برخى از قراردادهاى گذشته به ش
ــى آورد و بنابراين  ــاب م ــراى خود خطر بالقوه اى به حس نظامى ما را ب
ــيار محتاطانه و  ــه با لغو قراردادها بس و به همين دليل ما بايد در رابط

دورانديشانه برخورد كنيم. 
ــت در آينده قراردادهاى  ــؤال كه آيا در نظر اس معاون وزير دفاع ملى در جواب اين س
ــايل مورد نياز ارتش منعقد شود و اگر چنين نظرى  جديدى براى تجهيز و تكميل وس

وجود دارد، بيشترين توجه معطوف به چه نوع تجهيزاتى است، چنين گفت: 
تا وقتى به مرحله خودكفايى نرسيده ايم، ناچاريم تجهيزات نظامى و 
قطعات يدكى تجهيزات موجود را از خارج وارد كنيم. اما مهم آن است 
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كه در چگونگى قرارداد و نيز طرف 
ــه از او  ــى آن دولتى ك قرارداد يعن
نيازمندى هاى خودمان را خواهيم 
ــاذ كنيم كه  ــت ترتيبى اتخ خواس

ايجاد وابستگى نكند. 
آقاى خامنه اى يادآور شد: 

ــود ميدان  ــروز در برابر خ ــا ام م
ــور داريم  ــراى اين منظ ــيعى ب وس
ــنده تجهيزات  ــاى فروش و دولت ه
نظامى هم در شرايطى نيستند كه 
ــك  قرارداد  بتوانند ما را به قبول ي

تحميلى وادار كنند. 

ملى  امنيت  مشاور  برژينسكى  با  مالقات 
رئيس جمهور امريكا 

ــتين روز آبان 58 به  ــاه در نخس به دنبال رفتن ش
امريكا و در حالى كه ملت ايران چون آتش فشاني كه 

عليه ظلم ها، ستم ها، فتنه ها، اختالف افكنى ها و ترورهاي سلطه گران امريكايي به فوران 
در آمده بود، خط ديگري در جامعه انقالبي ما گام به گام به سمت و سوي امريكا حركت 
ــت خالي، شاه و اربابانش را از  مي كرد و در حالى كه مردم ايران كه با خون خود و با دس
ايران بيرون كرده بودند، آنان به دنبال مذاكره و سازش و طلب كمك از امريكا كه داشت 
ــت گام به گام دولت موقت و توطئه هاي ضد انقالب  ــايه سياس به آهستگي و در زير س
ــكار و فرصت طلب و عناصر نفوذى، بازمي گشت تا سلطه  وابسته و وجود عناصر سازش

جهنمي خود را مجدداً بر سرزمين مقدس شهيدان بگستراند، برآمده بودند. 
ــور تظاهرات ضد امريكايي به راه افتاده بود و همه خواستار  ــر كش در حالى كه سراس
ــت نه ماه از پيروزى  ــاه به ايران بودند، دولتمردان كشور،1 پس از گذش بازگرداندن ش

1. آنان همچون رهبرشان دكتر مصدق هنوز در خواب اند. او به تذكرات دلسوزانه آيت اهللا كاشاني در روز قبل از 
كودتاي امريكايي 28مرداد كه «امريكا دارد توسط زاهدى كودتا مي كند»، توجه ننمود تا قهرمان زمانه باقي بماند 
ــلمان و قهرمان ايران، خود با نداى اهللا اكبر و بازگشت به  و بر كشور آن فجايعى رفت كه رفت و در نهايت ملت مس

هويت اسالمى خود و با برپا كردن انقالب اسالمي براي بر طرف نمودن اين فجايع به پا خاست. 

دولت موقت بر اساس تفكر 
به  نسبت  كه  خوشبينانه اى 
همكارى و اعطاى كمك هاى 
امريكا براى حفظ دولت خود 
داشت و بر اساس مبانى اعتقادى 
ليبرال ناسيوناليستى حاكم بر 
انديشه آنان كه موجب احساس 
نوعى هماهنگى با كشورهاى 
بلوك غرب و در رأس آنان 
از  پيروى  مدعى  كه  امريكا 
و  بودند  يبرال دموكراسى  ل
احساس نوعى امنيت از جانب 
آنان مى شد، به دنبال اين بود كه 
دوباره ارتباطات گسترده اى را با 
امريكا برقرار كند و به اين وسيله 
امكانات اطالعاتى و تداركاتى 
مورد نياز ارتش ايران را از امريكا 

دريافت نمايد
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انقالب اسالمى هنوز در حال و هواى مردادماه سال 1332 و آنچه رهبرشان در آن ماه در 
آن سال انجام داد1 به سر مى بردند و هنوز در فكر مذاكره با امريكا و جستن راه حلى براى 
حل مشكالت انقالب اسالمى با كمك آنان بودند و در حالى كه امريكا داشت توطئه هايى 
گوناگون را توسط عوامل داخلى اش به خصوص عوامل نفوذى خود در دولت موقت، به 
هم گره مى زد تا آخرين قدم ها را براى بازگشت به ايران بردارد، اينان در فكر انجام توطئه2 

عليه امام و انقالب و مذاكره با امريكا بودند. 
ــن  ــركت در جش رئيس دولت موقت كه همراه وزير خارجه و چند تن از وزرا جهت ش
ــتقالل الجزاير در روز 9آبان1358 به اين كشور سفر كرده بود همراه با وزير  سالگرد اس
ــاور امنيت ملى كارتر  ــكي» مش ــت، دكتر ابراهيم يزدى با «برژينس خارجه دولت موق
ــره پرداخت. مذاكره  ــاعته4 به مذاك ــه يك و نيم س رئيس جمهور امريكا3 در يك جلس

ــت كه دكتر مصدق و يارانش در ماه مرداد به يك رفراندوم براى انحالل مجلس دست زدند و با اعالم نتايج آن  1. جالب اس
در روز 24مرداد در ساعات آخر همان روز، امريكا كودتاى 28مرداد را آغاز نمود. جالب توجه است كه شاگردان دكتر مصدق 
نيز با تأسى به ايشان دو هفته  قبل از تسخير النه جاسوسى اقدام به انحالل مجلس خبرگان كه در حال نوشتن قانون اساسى 
بود، كردند. آنان قصد داشتند با اعالم بدون مقدمه آن، امام و رهبران انقالب را در برابر عمل انجام شده قرار دهند و در صورت 
مقاومت آنان، دوباره اشرار و چاقوكشان را به رهبرى شعبان جعفرى هايى مانند (رحمت اهللا مقدم مراغه اى، عباس اميرانتظام، 
على زاده و... كه اين بار در گروهك هاى ضد انقالب انقالبى نما سازماندهى شده بودند به خيابان ها بكشانند و ماجراى 28مرداد را 
تكرار نمايند. جالب است كه در آستانه اين اقدام گروهك خلق مسلمان در تهران اقدام به برپايى جلساتى با هماهنگى منافقين 
و ساير گروهك هاى ضد انقالب مى نمايد و در اين جلسات افرادى چون مقدم مراغه اى و على پور از رهبران اين حزب به اصل 

واليت فقيه حمله و در تبريز نيز اقدام به شورش و اشغال مركز راديو- تلويزيون و استاندارى مى نمايند. 
2. انحالل مجلس خبرگان و اجبار امام به پذيرش انحالل مجلس با برپايى شورش و تهديد ايشان به استعفا. 

ــور ديگرى به مذاكره  ــخص درجه دو كش 3. اعجاب انگيز اينكه رئيس دولت موقت نه با همتاى خود بلكه با ش
مى نشيند. برژينسكى بيان داشته است كه پيشنهاددهنده مالقات نيز مهندس بازرگان بوده است. اگرچه مهندس 
ــؤال مطرح است كه اگر پيشنهاد مالقات نيز از جانب  بازرگان اين موضوع را نفى مى كند ولى در هر صورت اين س
ــت كه در حالى كه شاه را به امريكا برده اند،  امريكا داده شده است، رئيس دولت ايران چگونه به خود قبوالنده اس

اين دعوت را بپذيرد؟! 
ــاعت پنج و نيم تا هفت بعدازظهر به وقت الجزيره. (تقريباً در همين ساعتى كه جلسه برقرار بوده است  4. از س
ــورش حزب خلق مسلمان  آيت اهللا قاضى طباطبايى امام جمعه تبريز كه نقش بارزى در جلوگيرى از موفقيت ش
در دو هفته قبل داشت، به شهادت مى رسد و ساعتى قبل نيز عوامل امريكا چهل تن از نيروهاى ارتش در بانه را به 
شهادت رسانده و هفتاد نفر از آنان را مجروح كرده بودند. بين اين جريان ها و سستى نشان دادن در برابر امريكا و 
مذاكره با او كه براى منافع خود، سه ميليون ويتنامى را قتل عام كرده است و دستش تا مرفق به خون انسان هاى 
بى گناه آلوده است ارتباط نديدن و سياست شيرينى و گيوتين امريكا را درك نكردن نتيجه اش همين است.) دكتر 
يزدى در رابطه با داليل مالقات با برژينسكى بيان كرده است كه اين تماس در جهت تفهيم كردن مواضع انقالبى 
ــت! (يعنى با حرف و قبول مذاكره با پناه دهندگان شاه! مواضع انقالبى نشان دادن!) و  ايران به برژينسكى بوده اس
ــت و بايد آن را امريكا جبران نمايد.  اين كه بسيارى از مطالبى كه امريكا بر ايران روا داشته است، قابل جبران اس
ــتيبانى خود را از دولت ايران اعالم نمود و گفت اين پشتيبانى به جهت  او افزوده است كه: برژينسكى مراتب پش
ماهيت مذهبى انقالب ايران است؛ زيرا ما مسيحى و شما مسلمان هستيد و بازرگان پاسخ داد: شما كارهايى را كه 
از زمان مصدق تاكنون در ايران كرده ايد، كدام يك با موازين مسيحيت شما تطبيق دارد؟ شما تا اين اواخر هم از 

شاه پشتيبانى كرديد! چگونه ملت ايران مى پذيرند كه شما از ايران پشتيبانى مى كنيد؟
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مهندس بازرگان با برژينسكى قبل از مالقات با رئيس جمهور الجزاير بود.1 اين خبر در 
ميان اعجاب مردم انقالبى ايران با سرعت توسط خبرگزارى ها به همه جهان مخابره شد. 
ــد. همان گونه كه  ــيار گران تمام ش اين مالقات براى مهندس بازرگان و دولت او بس
مصاحبه ايشان با اوريانا فاالچى و بيان اين موضوع كه «من از اول با انقالب موافق نبودم 
ــت گام به گام بودم و اينك نيز به همان سياست اعتقاد دارم و آن را از  و خواستار سياس
ــيار گران تمام شد و لبه تيز  سياست امام بهتر مى دانم»، براى ايشان و همفكرانش بس

حمله همه جناح هاى انقالب را به سويشان گرداند. 
ــاور امنيت ملى كارتر  ــكي، مش مذاكره رئيس دولت موقت و وزير خارجه او با برژينس
ــروش آورد و آنچنان براى دو  ــلمان ايران را به خ در الجزاير آنچنان مردم انقالبي و مس
طرف مذاكره كوبنده بود كه پيروان خط سازش و طرف هاي امريكايي آنها به دليل آثار و 
عواقب آن، هيچ  كدام مسئوليت پيشنهاد شروع آن را نپذيرفتند و برگردن طرف مقابل 

انداختند. 

مهندس بازرگان و دكتر يزدى چه گفته اند؟
براى روشن تر شدن موضوع، نظريات هر دو آورده مى شود: 

مهندس بازرگان در اين باره در مصاحبه اى با خبرگزارى پاريس بيان داشته است:2 

1. جمهورى اسالمى، 58/8/12، ص12. 
2. حسن يوسفى اشكورى، در تكاپوى آزادى، تهران، قلم،1379، قسمت دوم، ص210. 



مقاالت
190

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

ــته يعنى دو روز قبل از عزيمت من به الجزاير1 كاردار  سه شنبه گذش
سفارت امريكا در تهران به من اطالع داد كه برژينسكى مايل است هنگام 
ــد و امروز اين ديدار  ــر، مالقات و مذاكره انجام ده اقامت من در الجزاي

انجام شد. 

غافلگيرى و تناقض گويى وزير خارجه 
دكتر ابراهيم يزدى پس از بازگشت از الجزاير و اطالع از مخالفت گسترده با اين مالقات 
كامًال غافلگير مى شود؛ با عجله مطالبى كامًال متناقض با مهندس بازرگان را بيان مى دارد 

و موجب رسوايى بيشتر خود و دوستانش مى گردد: 
ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه پرسيده بود كه آيا قبل از سفر موضوع مالقات 

با برژينسكى با امام مطرح شده بود يا نه بيان داشت:2 
اينكه چه كسانى به الجزاير مى آمدند به درستى نمى دانستيم!3 بنابراين 
ــود پيش بيايد را  ــائل و گفت وگوهاى احتمالى كه ممكن ب كليات مس
خدمت ايشان [حضرت امام] مطرح كرديم. تصور مى كنم آنچه را كه در 
مورد استرداد شاه انجام داده بوديم و آنچه را كه در مدنظر داشتيم [براى 
استرداد شاه] انجام دهيم، امام تأييد كردند. (البته ايشان بيان نكرده اند 

آنچه را كه بايد به امام مى گفته اند، نگفته اند!) 
ــوراى اسالمى كه  ــهريور59 در جلسه مجلس ش دكتر ابراهيم يزدى در تاريخ 27ش
ــته اند، متناقض با مطالب بيان شده توسط  نمايندگان پيرامون گروگان ها مذاكره داش

مهندس بازرگان مجدداً جريان را اين گونه شرح داده است:4
ــا يك ديپلمات  ــراض مى كنيد كه چرا ب ــما به وزير خارجه تان اعت ش
ــكى] عيناً  خارجى مالقات كرده... آن هم ما مالقات نكرديم. او[برژينس
ــورا به ديدن ابوالفضل رفت به  مثل شمرابن ذى الجوشن كه شب عاش
ديدن آقاى مهندس بازرگان آمد. مهندس بازرگان هم گفتند چه كنيم 

او را بپذيريم يا نپذيريم؟ 
1. سفر در روز چهارشنبه بوده است. 

2. اطالعات، 58/8/15، ص2. 
3. به عبارت ديگر ايشان صحبت مهندس بازرگان را كه كاردار به من گفته كه برژينسكى مايل است در الجزاير 
با هيئت ايرانى مالقات و مذاكره كند و اينكه دكتر يزدى از اين جريان مطلع بود را نفى نموده اند! و بيان داشته اند 

كه اولين تماس با برژينسكى در الجزيره بوده است! 
4. حسن يوسفى اشكورى، همان، ص213. 
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اما ايشان دقت نكرده است كه مهندس بازرگان بيان داشته است كه دو روز قبل از سفر 
ــتى را نموده است! و دكتر  ــفارت در ايران از ايشان چنين درخواس به الجزاير، كاردار س
يزدى نيز از اين جريان مطلع بوده است! حال بايد پرسيد مهندس بازرگان درست گفته 

است يا دكتر ابراهيم يزدى؟! 
اگرچه در مثل مناقشه نيست، اما ايشان دقت نيز نكرده است كه حضرت ابوالفضل(ع) 
به دستور امام حسين(ع) با شمر صحبت كرد و نه اينكه پيش خود و با عجله و اشتياق و با 
پنهان كارى موضوع از امام حسين(ع)! به مالقات شمر برود و شمر فقط آمده بود كه براى 
ايشان امان نامه بياورد و ايشان را از يارى امام خود بازدارد. اما در مذاكره با برژينسكى اگر 
ــدى در مجموعه زندگى خود صادقانه تر از دكتر يزدى  قول مهندس بازرگان را كه تا ح
ــت و مانند او به تحريف و دوگويى عادت  ــخن گفته اس رفتار كرده و صادقانه تر از او س
ــفارت امريكا از آنها درخواست مذاكره با  ندارد را بپذيريم، دو روز قبل از سفر، كاردار س
ــان بعد از اين تاريخ و قبل از سفر به الجزاير  برژينسكى در الجزاير را نموده است1 و ايش
آن هم نه همراه با مهندس بازرگان بلكه بدون ايشان، به مالقات امام مى رود و متأسفانه 
الزم نمى ديده است كه ايشان را از جريان مالقات با مشاور امنيتى رئيس جمهور امريكا 
مطلع نمايد. اين موضوع به رغم اين است كه مهندس بازرگان نيز به ايشان توصيه كرده 
ــت كه از امام در رابطه با ارتباط با امريكا استفسار نمايد2 و اين نيز در حالى است كه  اس
جو عمومى كشور به شدت ضد امريكايى شده بود و حضرت امام نيز به شدت به امريكا 

حمله نموده اند. 
ــازرگان را متهم به عدم  ــرگان همواره مهندس ب طراحان توطئه انحالل مجلس خب
ــته اند كه ايشان در جريان انحالل  قاطعيت نموده اند و دليل آن را اين موضوع مى دانس
مجلس خبرگان جرئت نمى كند در برابر امام بايستد و مصوبه هيئت دولت درباره انحالل 
ــانه ها اعالم دارد و اجازه خواستن مهندس  اين مجلس را قبل از گزارش به امام در رس

بازرگان از امام را موجب عقيم ماندن آن توطئه مى دانند. 
احتماالً همين افراد بر اساس توطئه اى از قبل طراحى شده، موجب مى گردند مهندس 
بازرگان در جلسه خداحافظى با امام براى سفر الجزاير شركت نكند و دكتر ابراهيم يزدى 

1. نه يك باره و آن هم در الجزاير و آن هم مثل شمر! 
ــان يك ماه قبل نيز با وزير خارجه امريكا در هاواناى كوبا (در كنفرانس غير متعهدها) بدون هماهنگى با  2. ايش
امام مالقات نموده بود كه بعضي روزنامه ها به اين مالقات اعتراض كرده بودند. اما ايشان به اين اعتراضات توجهى 
ننموده و اين بار هم به رغم اينكه رهبران امريكا با بردن شاه به اين كشور علناً در مقابل ملت ايران و انقالب خونين 

آنان صف بندى كردند، براى اين مالقات اين گونه زمينه چينى كرده و به امام نيز اطالع نداده بود. 



مقاالت
192

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

همراه چند تن از وزرا به خدمت امام برسد و در آنجا با زرنگ بازى خاص خود، از گزارش 
ــكى- امام را  ــت در الجزاير انجام دهد- به خصوص مذاكره با برژينس آنچه قرار بوده اس

مطلع ننمايد! 
يقيناً او و دوستانش به خوبى مى دانسته اند كه اگر موضوع مالقات با برژينسكى را با امام 
در ميان بگذارند، امام با آن مخالفت خواهند نمود. لذا با توجه به تجربه شكست توطئه 
انحالل مجلس خبرگان موضوع قرار مالقات خود و مهندس بازرگان با برژينسكى را با 

امام مطرح نمى كنند. 
ــتانش كه اين توطئه را چيده بودند اين بوده است كه در ابتدا مالقات  هدف او و دوس
ــود، تا پس از انجام اين مالقات تاريخى! و در نتيجه شكستن قبح  با برژينسكى انجام ش

مذاكره با امريكا و عادى كردن آن، امام در برابر عمل انجام شده قرار گيرد. 
اعجاب انگيزتر از همه موضوعات اين است كه هيئت ايرانى در اين سفر حامل پيام ضد 

امريكايى امام، به مناسبت سالگرد پيروزى انقالب الجزاير بوده است. 
حجت االسالم سيد احمد خمينى در مصاحبه اى در تاريخ 14آبان58 در پاسخ به سؤالى 

در اين  باره بيان داشته اند:1 
آنچه مسلم است آقاى نخست وزير براى شركت در جشن سالگرد آغاز 
انقالب الجزاير به اين كشور دعوت شده و آقاى بازرگان به الجزاير رفت. 
امام بيش از اين چيزى نمى دانستند... امام از مالقات با برژينسكى مطلع 

نبودند. 

رهنمود اين بوده كه فعًال كج دار و مريز كار بكنيم! 
ــوراى اسالمى كه  ــهريور59 در جلسه مجلس ش دكتر ابراهيم يزدى در تاريخ 27ش
ــات نمايندگان به  ــتند، در برابر اعتراض ــا مذاكره داش ــدگان پيرامون گروگان ه نماين
سياست هاى دولت موقت در مقام پاسخ گويى برمى آيد و ساير نمايندگان نيز به سخنان 
ــه هايى از اين مذاكرات آورده مى شود. دكتر ابراهيم  او پاسخ مى دهند.2 در ادامه گوش

يزدى در برابر اعتراضات مخالفان مي گويد: 
ــوراى انقالب و رهبر اين بوده كه در همان روزها قطع  اگر رهنمود ش
ــد. مثل جريان مصر. اما وقتى  رابطه كنيم، خوب بايد قطع رابطه مى ش

1. جمهورى اسالمى، 58/8/15، ص7. 
2. كيهان، 59/6/29، ص3. 
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رهنمود اين بوده كه فعًال كج دار و مريز كار بكنيم معلوم است كه من بايد 
بروم راجع به اين مطالبات ملت ايران صحبت كنم. كار وزارت خارجه اين 
است. اگر من بعد از تصويب قطع رابطه با امريكا به عنوان وزير خارجه، 
ــت بايد مرا محاكمه مى كرديد... در  رابطه خود را قطع نمى كردم آن وق
تمام اين موارد ما گزارش خودمان را هم به دولت، هم به شوراى انقالب 
داده ايم. بعد از اينكه گروگان گيرى اتفاق افتاد من اولين كسى بودم كه 
ــوى خوئينى ها تماس گرفتم و گفتم اين كار  تأييد كردم و با آقاى موس

الزم بود. 
آيت اهللا سيد على خامنه اى به دنبال اين سخنان بيان داشتند: 

ــاى دكتر يزدى گفته  ــوراى انقالب كى و طى چه حكمى به آق اوالً ش
بود كه با امريكا كج دار و مريز رفتار كنيد كه ايشان اين را اظهار كردند. 
هرگز شوراى انقالب چه مستقيم، چه غير مستقيم، چه به دولت و چه به 
شخص وزير امورخارجه، نگفته است يا نفهمانده است كه با امريكا كج دار 
و مريز رفتار كند. اگر اين طور بوده و مى توانند بايد ثابت كنند. دوم اينكه 
شوراى انقالب از اينكه قرار است هيئت ايرانى در الجزاير با برژينسكى 
مالقات كند مطلقاً خبر نداشت. اگر ضمن فرمايشات ايشان اين مطلب 
به نحو اشاره فهمانده مى شود، بنده به عنوان عضوى از اعضاى شوراى 
ــتيم كه ايشان قرار  انقالب تكذيب مى كنم. ما هيچ گونه اطالعى نداش
است با مقامات امريكايى آن هم با برژينسكى كه يك مقام امنيتى است، 
تماس بگيرند. گزارش كتبى مالقات با برژينسكى [به شوراى انقالب] را 
هم تا آنجا كه كه به ياد دارم نمى توانم تأييد كنم. من هر چه به حافظه ام 
ــروحى از  ــان يك گزارش كتبى مش ــردم يادم نيامد كه ايش مراجعه ك

مذاكراتشان و موارد آن با برژينسكى را به ما داده باشند. 
حجت االسالم هاشمى رفسنجانى نيز در پاسخ به دكتر يزدى بيان داشتند: 

ــر يزدى گله  ــوراى انقالب از آقاى دكت ــه در ش ما همان موقع هميش
داشتيم كه چرا شوراى انقالب را در جريان كارهاى خود قرار نمى دهد. 

مرحوم حجت االسالم اسماعيل فردوسى پور نيز بيان داشت: 
من همان موقع كه اين مالقات در الجزاير صورت گرفت، در دفتر امام 
ــؤال كنيد كه آيا از اين مالقات  بودم. تلفنى از ما خواستند كه از امام س
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ــؤال را كتباً به حضور امام دادم. امام در جواب  اطالع دارند يا نه؟ من س
ــتم و قبًال هم با من در اين  نوشتند كه من از اين مالقات بى اطالع هس
زمينه مذاكره نشده است. اين نوشته هم اكنون با خط امام موجود است. 
آقاى يزدى كه مى فرمايند امام رهنمود نداده اند، چرا موقعى كه هيئت 
دولت براى خداحافظى نزد امام آمدند مسائل را با امام در ميان نگذاشتند 
ــؤال نكردند كه بايد اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ و حاال به گردن امام  و س
ــان ندادند. به عالوه خط مشى امام از  مى اندازند كه به ما خط مشى نش

اول مشخص بوده است. 

برژينسكى چه گفته است؟ 
برژينسكى نيز جريان را اين گونه بيان كرده است:1 

يك هفته پس از ورود شاه به امريكا، روز اول نوامبر، من در رأس هيئتى 
ــت و پنجمين  ــن هاى بيس ــركت در جش از طرف دولت امريكا براى ش
ــور رفتم. در جريان اين سفر بود كه  ــالگرد انقالب الجزاير به آن كش س
ــه ديدارى با هم  ــت وزير ايران از من تقاضا كرد ك مهدى بازرگان نخس
داشته باشيم.2 من اين تقاضا را پذيرفتم و بعد از ظهر همان روز، در اتاق 

هتل بازرگان با وى مالقات كردم. 
... مالقات ما در محيط بسيار دوستانه اى پايان يافت و رفتار مخاطبين 
ــن جريان اين ديدار را  ايرانى من خيلى بيش از انتظار صميمانه بود. م
بالفاصله به رئيس جمهورى و سايروس ونس وزير خارجه، گزارش كردم. 

من دليل بازرگان را در مالقات و مذاكره با خود به درستى نمى دانم. 
... چنين به نظر مى رسيد كه جناح معتدل حكومت جانشين شاه بيش 
ــت وجوى راهى براى جلب  ــزوا در آمده بود و در جس از پيش به حال ان
حمايت از خارج است. متأسفانه حركت هاى درونى در ايران تالش هاى 
آنها را عقيم گذاشت و ايران بيش از پيش به دست نيروهاى افراطى افتاد. 
ــي، احساس ضعف و حقارت و  غفلت، بي توجهي، غير انقالبي بودن، موقعيت ناشناس

ساده لوحى در برابر امريكا بيش از اين امكان نداشت. 
1. سايروس ونس و برژينسكى، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرفى، تهران، هفته، 1362، ص172-173. 

2. بنابراين سخن ايشان هم در تأييد سخنان دكتر يزدى است كه تماس و مالقات در الجزيره سازماندهى شده 
است. بنابراين آيا مهندس بازرگان دروغ مى گويد؟! 
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در صورت تداوم حاكميت آنان يقيناً امريكا به صورت و چهره اى جديد باز مي گشت. 
همان گونه كه در 28مرداد در دوران حاكميت اسالفشان، شاه كه در پناه انگليس بود، 
ــردرگمى و عدم قاطعيت دكتر مصدق  از ايران خارج شد و به علت ضعف و سستى و س
ــيج مردم براى مقابله با كودتا، به پشتيبانى امريكا  در برخورد با ايادى امريكا و عدم بس

فاتحانه به كشور بازگشت. 
ــم يزدي، در روز  ــر خارجه اش دكتر ابراهي ــات رئيس دولت موقت و وزي با اعالم مالق
ــاور امنيت ملى كارتر در الجزاير در سالگرد جشن استقالل  دهم آبان با برژينسكي مش
اين كشور، همه مردم به خصوص دانشجويان بيش از گذشته دريافتند كه سازشكاري 
دولت مردان كشور با امريكا، نقش بزرگي در جرئت يافتن امريكا جهت انجام توطئه ها 
داشته است و دولت موقت با اين مالقات، خود را تحت شديدترين انتقادها توسط تمام 

قشرهاي ملت يافت. 

بيانات آيت اهللا خامنه اى درباره ريشه نفرت ملت ايران از امريكا و علت 
اشغال النه جاسوسى 

ــه نفرت ملت ايران از امريكا و اشغال النه  حضرت آيت اهللا خامنه اي در خصوص ريش
جاسوسي در سال هاي اول انقالب مي فرمايند:1

ــخص و واضح از سال 1341 به نحو همه گير  مبارزه اى كه به طور مش
ــك؛ به صورت  ــد، قبًال هم بود ولى به صورت صنفى و كوچ ــروع ش ش
ــال 1341  ــنفكرى يا روحانى؛ محدود بود، اما از س ــجويى، روش دانش
ــزرگ و در رأس همه، امام بزرگوار  مبارزه همه گير به رهبرى علماى ب
ــال 1357يعنى شانزده سال، اين مبارزه  شروع شد. از سال 1341 تا س
ــيد. اين مبارزه شانزده ساله، در واقع يك  ادامه داشت تا به پيروزى رس
مبارزه ضد امريكايى بود. اگرچه مبارزه با رژيم شاه بود، اما رژيم شاه را 
ــر كار آورده بودند. آنها پشتوانه بودند كه او بتواند  اساساً امريكايى ها س
ــراد را در زندان  ــكنجه كند، اف مردم را آن گونه قتل عام كند، آن جور ش
آن طور غريبانه، زير شكنجه، يا در خيابان ها و ميدان ها مثل 15خرداد و 
17شهريور قتل عام كند، يا در مدرسه فيضيه و دانشگاه به جان دانشجو 
و طلبه بيفتد. ملت ما همه اين گناهان بزرگ را از چشم امريكا مى ديد و 

1. خاطرات و حكايت ها، همان، ص639. 
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معتقد بود كه دست او در كار است. 
امريكا در داخل كشور ما با دو ابزار كار مى كرد: 

ــرمايه گذارى ها و  ــود از س ــى، كه عبارت ب ــاى امريكاي - يكى ابزاره
ــى نظامى و از اين  ــيله مجموعه كارشناس دخالت هاى در ارتش به وس

چيزها و نيز پول ها و سياست ها و سفارت امريكا. 
- يك ابزار ديگر، عوامل صهيونيست بودند. 

صحنه سياست و اقتصاد و نيروى مسلح ايران در مشت امريكايى ها بود! 
مردم اين را مى فهميدند. امام هم از سال 41 و42 به اين مطلب تصريح 
كردند. پس وقتى مبارزه در سال 57 پيروز شد، در حقيقت يك انقالب 
ــيده بود. حاال شما ببينيد، اين جا ملت ايران و  ضد امريكايى به ثمر رس
ــتند با عوامل امريكايى در اين كشور چه كار كنند؟  انقالبيون حق داش

خيلى كارها مى توانستند بكنند، كسى مالمتشان نمى كرد. 
دشمنى امريكا در برابر بزرگوارى امام و ملت 

در عين حال بعد از آنكه انقالب پيروز شد، انقالب و مسئولين و شخص 
امام بزرگوار، نسبت به امريكايى ها در اين كشور حداكثر ارفاق را كردند. 
ــفير داشتند. بعد هم  سفارتشان سر جاى خودش محفوظ بود، اول س

كاردار داشتند. 
ــور انقالبى  چند نفر از آنها را روزهاى اول انقالب اين جوان هاى پر ش
ــه كه امام(رضوان اهللا عليه) در آنجا  دستگير كردند و آنها را به آن مدرس
وارد شدند، آوردند. بعد امام به آن دست اندر كارهايشان پيغام فرستادند 

كه مبادا كسى به آنها تعرض كند. 
شما ببينيد! اين رفتار انقالب و اين ملت نجيب و آن امام كريم نجيب 
ــود؛ در حالى كه اگر هر  ــا امريكايى ها در ايران ب و بزرگوار پر اغماض، ب
ــى در دنيا مالمت نمى كرد.  تصميمى نسبت به آنها گرفته مى شد، كس
ــه اين كرامت و  ــه كار كردند! به جاى اينك ــرف امريكايى ها چ از آن ط
ــمارند و قدردانى كنند و  بزرگوارى را از امام بزرگوار و مردم، مغتنم بش
پاسخ مناسب بدهند، به عكس، شروع به رفتار شديداً خصمانه كردند! 
اين سفارتى كه بعد به عنوان النه جاسوسى معرفى شد، كه واقعش هم 
همين بود، مركز سازماندهى مخالفين و دشمنان انقالب شد كه مرتب 
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به آنجا بروند، دستور بگيرند و عليه انقالب و نظام اسالمى با آنها همكارى 
كنند!

در سناى امريكا عليه انقالب مصوبه گذراندند و تبليغات امريكايى عليه 
انقالب و عليه نظام جمهورى اسالمى و عليه مردم در سراسر دنيا، يك 

تبليغات به شدت خصمانه بود و شد!
اين مردم مگر چه گناهى كرده بودند؟! چرا بايد رژيم امريكا با اينها اين 
قدر خصومت و كينه ورزى نشان مى داد؟ اين سؤالى بود كه امريكايى ها 

به آن جوابى ندادند و هرگز نمى توانند جواب دهند. 
ــكا پذيرفتند و به او به  محمدرضا را كه فرارى ملت ايران بود، در امري

عنوان يك ميهمان پناه دادند. 
رژيم اياالت متحده امريكا بعد از پيروزى انقالب اسالمى، همان روش 
قبل از پيروزى را ادامه داد؛ يعنى اعمال كينه و خصومت با ملت ايران و 
نظام جمهورى اسالمى! در چنين شرايطى بود كه قضيه سفارت، اتفاق 

افتاد. 
مرگ بر امريكا از اعماق جان يكايك مردم برمى آيد 

«مرگ بر امريكا» را كسى به ملت ايران ياد نداد، از اعماق جان يكايك 
مردم برآمد كه «مرگ بر امريكا». 

ــتيزى و تالش براى نابودى  مهندس بازرگان در جاى ديگرى از همين كتاب، كفرس
شيطان و كافران و قلع و قمع تعرضى به مستكبران و طاغوتيان و شيطانيان، قبل از ظهور 

امام زمان(عج) را فضولى در دستگاه خلقت و مشيت خدا دانسته است: 
خداوند عزيز حكيم نيز از هيچ يك از رسوالن خود و از هيچ امام و امت 
نخواسته است بيش از دفاع شخصى و قومى و فراتر از ارشاد و احسان يا 
خدمت به نوع و ناس، فضولى و دستپاچگى در دستگاه خلقت و مشيت او 
به خرج داده و كفرستيزى پيشه نمايد. يعنى به نابودى شيطان و كافران 
و به قلع و قمع تعرضى مستكبرين و طاغوتيان و شيطانيان بپردازند.1 يا 
خود را موظف به پاك كردن جهان از ظلم و ظالم ها و به استقرار قسط و 

1. معلوم نيست اين مفسر محترم قرآن اين آيه را ديده يا نديده اند: «فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان 
ضعيفا» و يا اين آيه را «فقاتلوا ائمه الكفر»
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عدل در دنيا، پيش از ظهور امام زمان بدانند.1 بديهى 
است كه اگر خدا نگفته يا نخواسته است كه پيامبران 
و پيشوايان و مؤمنين و حتى ذات ذوالجاللش اقدام 
ــرنگونى و نابودى كافرها و  يك طرفه و عجوالنه در س
عاصى ها و طاغى ها بنمايد و بلكه به گنهكاران مدد و 
مهلت هم مى دهد، معلوم مى شود راه صحيح ربوبيت 
ــريت چنين اقتضا دارد  ...2 اگر  و مصلحت جامعه بش
كسانى كاسه هاى داغ تر از آش شده براى محو بدها و 
بدى ها راه هاى تعرضى و تحميلى برخالف سنت خدا 
و سيرت رسول خدا در پيش بگيرند3 عملشان نه تنها 
به نتيجه مطلوب نمى رسد و ثواب ندارد بلكه ممكن 
ــت موجب تقويت و تمديد طغيان و باعث فساد و  اس
عصيان شده وزر و وبال هم به گردن آنان و پيروانشان 

بيفتد.4 
سياست خارجى ايران پنج، شش ماه پس از پيروزى 
ــرداد58- در عين آنكه  ــدود م ــالب- يعنى از ح انق
ــت و عالوه بر اينكه پا را فراتر  پرچم نه شرقى و نه غربى را به دست داش
ــت دفاعى تاريخى ايران يعنى موازنه منفى مصدق يا به تعبير  از سياس

1. ايشان به اين نكته پاسخ نداده اند كه وقتى شياطين و ائمه كفر و صهيونيسم بين الملل بر فلسطين مسلط شده و 
قبله اول اسالم را در اختيار گرفته و بر مسلمين استيال يافته اند و مسلمانان را دچار ضعف و خوارى و ذلت نموده اند، 

مسلمانان هيچ وظيفه اى در برابر سرنوشت ساير مسلمانان تا ظهور منجى عالم ندارند؟
2. واقعاً اين سخنان ناب، اعجاب انگيز است و احتماالً از كتاب مقدس ديگرى غير از قرآن و از سيره پيامبرى غير از 
پيامبر اسالم و از سيره اى غير از سيره ائمه هدى برداشت شده است. گنهكاران و عاصيان و كافران را با طغيان گران 
ــلط بر جهان و صهيونيست هاى لجوج و عنود خلط كردن و  و فرعونيان و جهان خواران و جنايتكاران بى رحم مس
برداشت هاى من درآوردى ابراز كردن نتيجه اش سازش با امريكا و صهيونيسم جهانى نباشد، پس چه خواهد بود؟ 
3. مهدى بازرگان، همان، ص173-172. حتماً مانند حضرت على(ع) كه حتى يك شب وجود معاويه را بر سر 

كار تحمل ننمود و براى نابودى او لشكر جمع كرد و به سوى شام حركت نمود. 
4. شكست حضرت على(ع) در جنگ با معاويه و زر و وبالش حتماً به گردن ايشان و شيعيانش مى باشد؟! و چون 
تالششان به نتيجه مطلوب نرسيد نه تنها ثوابى نيز نداشتند بلكه موجب تقويت و تمديد طغيان نيز شدند. بنابراين 
طبق نظر و فتواى ايشان، امام مأمور به نتيجه بود و نه مأمور به انجام وظيفه! و چون چنين نكرد پس از نظر ايشان 

كه اسالم شناسى را در پاريس و در دامان مكتب ليبراليسم فراگرفته بود، محكوم است. 

نهضت ملى شدن صنعت نفت در 
ايران 5 سال بعد از جنگ جهانى 
دوم، باعث گرديد كه زمينه 
بيدارى بسيارى از ملل خاورميانه 
و ساير ملل تحت سلطه فراهم 
گردد. لذا با توجه به اينكه يكى 
از اهداف بزرگ ابرقدرت جديد 
(امريكا)، تسلط بر خاورميانه و 
چاه هاى غنى نفت آن بود، اين 
نهضت بايد با شكست مواجه 
مى گرديد و اين نكته اى بود كه 
مورد توجه رهبر اجرايى ملى 
نمودن صنعت نفت كه رياست 
قوه مجريه را به عهده داشت و 
به دنبال حل موضوع تحريم نفت 
توسط انگليس با بستن قرارداد با 

امريكا بود، قرار نگرفت
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مدرس سياست عدمى1 گذارده و حالت تعرضى اتخاذ كرده بود، شديداً 
ضد امريكايى شد2 و گاه به گاه براى خالى نبودن عريضه، مرگ بر شوروى 
هم مى گفت. البته نهضت آزادي... مى گويد مصلحت ما و حق اين است 
ــى و خودكفايى  ــه خاطر حاكميت مل ــت داخلى ايران و ب كه در سياس
كشورمان قوياً مقابل مطامع و دسائس امريكا و استيالى غرب و يا شرق 
بايستيم. ولى در سياست خارجى و صحنه بين المللى لزومى نيست در 
ــركت كرده و آلت دست شوروى و  مناقشات بين المللى ابرقدرت ها ش

بلندگوى كمونيسم شده و خود را فداى جنگ ابرقدرت ها بنماييم.3 
ــمول رحمت الهى و رحمت نبوى  ــالم و مش ــير من درآوردى از اس اين بيانات و تفاس
دانستن جنايتكاران جهانى و سردمداران كفر و الحاد و صاحبان جهانى زر و زور و تزوير و 
صهيونيسم حاكم بر اقتصاد، فرهنگ و سياست نظام هاى غربى و نداشتن حالت تعرضى 
نسبت به آنان كه با توطئه هاى دايمى در تالش براى ريشه كنى بنيان و ريشه مسلمانان و 
ذلت، خوارى، تفرقه و اختالف در ميان آنان و تسلط بر منابع سرشار آنان هستند، نشانگر 
ــطحى بودن انديشه هاى دينى و  بى اطالعى بازرگان از تفكر اصيل اسالمى و نشانگر س

1. مقصود ايشان اتخاذ موضع بى طرفى و عدم وابستگى سياسى و عدم وحدت با هريك از ابرقدرت ها و پرهيز از 
هر عملى كه در بين ابرقدرت ها حساسيت ايجاد كرده و عدم ورود و دخالت در اختالفات ايدئولوژيكى و سياسى 

هر يك از آنهاست. 
2. مقصود بازرگان از مردادماه58 است كه ابرقدرت ها به خصوص امريكا برنامه هاى ويژه اى را در سطح منطقه و 
در داخل ايران، براى سركوب انقالب اسالمى آغاز كردند و صدام را نيز در اين ماه با سركوب و اعدام علماى شيعه 
ــترده اى براى جدايى كردستان از ايران دست زدند و انورسادات  عراقى در عراق بر سر كار آورده و به اقدامات گس
رئيس جمهور مصر را پس از امضاى پيمان صلح با اسراييل به سفر به اين كشور ترغيب كردند؛ سفرى كه به علت 
اهميت آن در تأمين منافع ابرقدرت ها به سفر قرن شهرت يافت و امام مواضعى ضد ابرقدرت ها به خصوص امريكا 
و صهيونيسم اتخاذ كردند و از مستضعفان جهان خواستند كه با تشكيل حزب مستضعفين از حيثيت، شرافت و 
عزت خود دفاع نمايند و روز جهانى قدس را مطرح كردند و مسئله فلسطين را از يك مسئله قومى و عربى به يك 
موضوع اسالمى تبديل نمودند و از مردم مسلمان جهان خواستند تا در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان هر سال 
راهپيمايى كنند و مردم نيز در آخرين جمعه ماه رمضان اين سال كه مصادف با روز 24مرداد بود، اين راهپيمايى 
را انجام دادند. مراجعه به سخنان امام درباره روز قدس نشانگر اختالفات عميق و ريشه اى تفكر مهندس بازرگان و 

نهضت آزادى با تفكرات و خط امام و خط انقالب مى باشد. 
ــلمانان بينديشيم و  ــت مس 3. مهدي بازرگان، همان، ص172؛ بنابراين ما در صحنه بين الملل نبايد به سرنوش
مسئلة فلسطين و قدس را بايد براى هميشه به فراموشى بسپاريم و تعرض به مسلمانان را با بستن چشمانمان به 
ــتى  خاطر حفظ منافع ملى خود ببنديم و بنابراين اعالم روز قدس و اتخاذ مواضع ضد امريكايى و ضد صهيونيس
به نفع شوروى تمام شده و ما را بلندگوى كمونيسم بين الملل نموده و از سياست موازنه منفى خارج نموده است. 
اينك پس از گذر سال ها و نابودى ابرقدرت شوروى و قدرت يافتن انتفاضه و حزب اهللا در لبنان و شكست امريكا در 
سركوب اين دو نهضت بزرگ مقاومت و بيدارى اسالمى در كشورهاى خاورميانه و شمال افريقا و خروج امريكا از 
عراق و شكست صدام، بازنگرى در مواضع بازرگان كه برخاسته از تفكرات ليبرالى و غير مكتبى بود، نشانگر صحت 

مواضع اسالمى امام و بى پايه بودن تفكرات وي مى باشد. 
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محروميت او از حداقل شناخت سياسى بر اساس مبانى اسالمى است. 
دليل سازش وي و همفكرانش با ابرقدرت هاى جهان خوار غربى در گذشته و حال با يك 

نگاه خوش بينانه، نيز همين موضوع بوده و هست. 
بازرگان و همفكرانش بايد پاسخ دهند كه چرا ساير آيات قرآنى را ناديده گرفته اند. مثًال 
ــلمانى و هيچ عقيده مخالفى به خاطر  در حالى كه در قرآن دستور قتال با هيج غير مس
داشتن صرف عقيده مخالف و صرف عقيده غير اسالمى نداده است، به مسلمانان فرمان 
قتال با «ائمه كفر» را داده است و خداوند دليل آن را عدم پايبندى ائمه كفر به پيمان هاى 
بسته شده توسط خود آنان اعالم مى دارد: «و قاتلوا ائمه الكفر انهم ال ايمان لهم» و يا اين 
آيه را كه خداوند بيان مى دارد: «و من يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروه 
ــى كه به طاغوت كفر ورزيده و به اهللا ايمان بياورد همانا به دستگيره اى  الوثقى» و كس
محكم تمسك جسته است. بنابراين كساني كه از كفر به طواغيت و اتخاذ حالت تعرضى 
امام و انقالب نسبت به آنان انتقاد مى نمايند، آيا اين برخالف مبانى واضح قرآنى نيست؟ 
از بازرگان و همفكران او اصوالً هيچ گاه حساسيت در خور و به قول خود وي كفرستيزى 
ــبت به رهبران و «ائمه كفر» غربى و در رأس آنان امريكا و توطئه هاى آن مشاهده  نس

نشده است. 
ــت كه حكومت دكتر مصدق كه بازرگان خود را پيرو او مى داند،  اعجاب انگيز اين اس
توسط توطئه هاى همين ابرقدرت سرنگون گرديد و بيست و پنج سال كشور ما در اختيار 
همين ابرقدرت قرار گرفت و حامى اصلى شاه در جناياتش نسبت به ملت ايران نيز همين 
ــال 1343 كاپيتوالسيون را به  ابرقدرت بود و همين ابرقدرت بود كه در كشور ما در س
ــاند و همين ابرقدرت بود كه پيمان  دست عوامل خود در مجلس كشور به تصويب رس
سنتو را به كشور ما تحميل و ارتش ايران و آموزش و تأمين سالح و تدارك آن و استراتژى 
ــا را غارت  نمود و بر ارتش  آن را در اختيار گرفت و همين ابرقدرت بود كه منابع نفت م
ما تسلط يافت و استقالل كشور ما را بر باد داد و در آخرين روزهاى پيروزى انقالب نيز 
يكى از ژنرال هاى جنايتكار خود به نام ژنرال هايزر را براى برپايى يك كودتاى خونين به 
ايران فرستاد و او نيز كودتايي را به راه انداخت كه به علت حضور مردم در صحنه انقالب، 
ــان نمى دهد كه بازرگان و همفكران و به خصوص  با شكست مواجه گرديد. آيا اين نش
رهبر ملى گرا و ليبرال منش آنان از همان ابتدا اصوالً امريكا را دشمن خود و دشمن ملت 
ــبت به اين ابرقدرت در وجود خود احساس  ايران نمى دانسته اند و هيچ گونه تنفرى نس
نمي كردند و خوش بينانه اين ابرقدرت جهان خوار را به عنوان يك دوست دموكرات منش، 
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طرفدار و پشتيبان ملل ضعيف مى پنداشتند و در روز 28مرداد32 نيز به رغم اطالع از 
توطئه هاى عوامل امريكا براى كودتا، به همين دليل با وجود حاكميت بر وزارت جنگ، 
دستور مقابله با كودتا را صادر نكرده و با وجود در اختيار داشتن راديو، مردم را به صحنه 

فرا نخوانده بودند؟! 
ــر خود را زير برف نموده و با  ايشان و همفكرانشان در برابر خطر امريكا چون كبك س
ــمن، وجود او را انكار يا وجود او را خطرناك تصور  ــمان و نديدن عمدى دش بستن چش

نمى كردند و نمى نمايند. 
مهندس بازرگان در كتاب انقالب ايران در دو حركت صفحه 174 نيز بيان فرموده اند: 
ــته از  نهضت آزادى ايران تقريباً تنها گروهى بود كه با تجربيات گذش
ــوابقى كه در دوران مصدق و از زندان ها و  زمان رضاشاه و اطالعات و س
ــت ها داشت، روشنفكران مملكت  مبارزات قبلى و بعد از آن از كمونيس
ــت  و ملت و متوليان انقالب را از نفوذ و نيرنگ هاى آنان بر حذر مى داش
ــخص و حزب، آماج  ــتر و شديدتر از هر ش و به همين دليل بود كه بيش
حمالت و اتهامات حزب توده و ماركسيست ها و دنباله روهاى مكتبى!1 
قرار داشت. ما مى گفتيم: اگر امريكا شيطان بزرگ يا شيطان كبير باشد، 
ــوروى و حزب توده جزئى از آن مى باشد،  ــت ش ماركسيسم، كه سياس

شيطان اكبر است. 
و در صفحه 177 نيز بيان نموده  است كه: 

ــفارت امريكا، صددرصد با  آنچه مسلم است گروگان گيرى اعضاى س
خواسته ها و منافع شوروى انطباق داشت و بيش از اينكه چيزى دستگير 

1. مكتبى ها را پيرو حزب توده و ماركسيست ها ناميدن بسيار جالب توجه است و اين از همان سياست فراموشى 
ــمه مى گيرد. بيانات امام در رابطه با  ــم توسط امريكا در جهان سرچش امريكا و بزرگنمايى حزب توده و كمونيس
مكتبى ها كه الگوى آنان شهيد رجايى بود و ايشان در برابر بنى صدر ليبرال ملى گراى وابسته به امريكا مطرح شد 
و سخت تحت تهاجم آنها واقع گرديد، نيز جالب توجه است: «... ملت ايران، خواهران و برادران عزيز مي دانند كه 
انقالب عظيم ايران كه در نوع خود كم نظير يا بي نظير است از ارزش هاي بزرگي برخوردار است كه بزرگترين آن 
مكتبي بودن و اسالمي بودن آن است؛ همان ارزشي كه پيامبران عالي مقام در پي آن قيام نمودند. اميد است كه 
اين انقالب جرقه و بارقه اي الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقالب 

مبارك حضرت بقيه اهللا- ارواحنا لمقدمه الفداء- منتهي شود...» صحيفه امام، ج15، ص62. 
«... اين قدرت ملت است و قدرت اسالم است كه نمي گذارد امريكا بيايد بريزد، از آن  ور شوروي بيايد بريزد اينجا. 
براي اينكه تباه مي شود اينجا. آنها مي خواهند يك مملكتي داشته باشند. مملكت ما تا آخر فردش جانفشاني دارد 
ــخره مي كنند! مكتبي يعني اسالمي،  مي كند. اين قدرت اسالم را نگه داريد. تا گفته مي شود مكتبي، آقايان مس
ــد، مرتد فطري است...» صحيفه امام،  آن كه مكتبي را مسخره مي كند، اسالم را مسخره مي كند. اگر متعمد باش

ج14، ص375-376. 
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ما شود بهره براى آنها داشت. 
و در صفحه 74 اظهار داشته  است كه: 

ما در پايان حركت اول و پيروزى انقالب، ضد انقالب نداشتيم (!) بلكه از 
خارج و داخل با تسهيل و توحيد و تسليم و توفيق روبه رو بوديم.1 

اما ايشان طبق همان سياست كبك و برف، فراموش كرده اند كه پس بختيار كه توسط 
ــده بود، چه كاره بود؟ و ژنرال هايزر در ايران چه مى كرد؟ و  ــر كار آورده ش امريكا بر س
كودتاى شب 22بهمن توسط چه كسانى راه انداخته شد؟ او در همان كتاب در صفحه 

40 چنين اظهار كرده است: 
ــروزى آن، مقام  ــرى آن و از علل پي ــاى اين انقالب و رهب از ويژگى ه
ــتبداد و طاغوت بود. مبارزه با استيالى خارجى...  اول دادن به طرد اس
ــتيبانى امريكا از شاه  ــت و فقط اعتراض به پش جنبه كامًال دفاعى داش
ــد.2 آنچه مردم و رهبرى انقالب  ــاه به امريكا مى ش و به سرسپردگى ش
ــت جنايتكار و چپاولگر ابرقدرت ها از  ــتند، كوتاه كردن دس مى خواس
ــتقاللمان بود. ولى بعد از پيروزى، گام  دخالت در امور ايران و سلب اس
ــعار و ادعاى درافتادن با تمامى بيگانگان و  ــده و ش فراترى برداشته ش
ــم و پنجه در پنجه امريكا انداختن در سطح جهانى  نابودى امپرياليس
در برنامه انقالب وارد گرديد. چيزى كه در مكتب ماركس، در سياست 
خارجى شوروى و در مرام احزاب كمونيست بين الملل مقام شماره يك 
را دارد و امر حياتى مماتى براى آنها محسوب مى گردد. براى آنها حضور 
ــر ايدئولوژى و عمل  ــم امريكا و بقاى قدرت و نفوذ آن از نظ امپرياليس

ــهيم بودند و تسليم ما شدند و مشكالت راه ما را تسهيل  1. يعنى تمام ابرقدرت ها در پيروزى انقالب اسالمى س
كردند و پيروزى ما را نيز همراه ما جشن گرفتند و تبريك گفتند و احتماالً ژنرال هايزر را براى برپايى جشن پيروزى 
ــتاده بودند! در داخل نيز نه جبهه ملى وجود داشت و نه بختيارى طبق نقشه اين  انقالب به كمك ملت ايران فرس
ــتند كه با خروج شاه در مقابل  ــاه شتافت و نه چريك هاى فدايى خلقى وجود داش جبهه و رهبران آن به كمك ش
انقالب صف بندى كنند و نيروهاى خود را يك ماه قبل از پيروزى انقالب به كردستان ببرند و نه حزب توده اى وجود 
داشت و نه منافقين در روز 22بهمن به جمع آورى و غارت سالح پادگان ها مشغول شدند و نه ساواكى ها و ارتشيان 
فرارى كه دستشان به خون ملت ايران آغشته شده بود، موجوديتى داشتند. متأسفانه به دليل همين تفكر بود كه 
ــاهى وابسته به غرب فرو نريخته بود،  ايشان در روز 22بهمن در حالى كه هنوز بعضى از سنگرهاى نظام شاهنش
ــه گرفته و از آنان مى خواهد كه استعفا داده و دولت او را تأييد  با سران كودتا و شاپور بختيار و رئيس ساواك جلس

نمايند! و به دنبال تشكيل يك دستگاه اطالعاتى با استفاده از نيروهاى ساواك و رهبران آن بود! 
ــته است! نه كودتاى  ــى در اين رابطه نداش ــت هاى امريكا بر ضد ملت ايران هيچ نقش 2. به عبارت ديگر سياس
28مرداد و نه تحميل پيمان سنتو و نه تحميل كاپيتوالسيون و به دنبال آن تبعيد امام و نه فرستادن ژنرال هايزر 

به ايران. 
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منافات ذاتى با وجود خودشان داشته. امپرياليسم و امريكا «تزى» است 
كه بايد با «آنتى تز انقالب» نابود گردد. 

ــت تأثير  ــالمى تح ــات كه آيا انقالب اس ــزان صحت اين نظري ــان دادن مي براى نش
ماركسيسم و طرفداران شوروى و حزب كمونيست به مبارزه با امريكا روى آورده است، 
ــال 58 از جمله  ــخنرانان در نخستين روز قدس در س ــه تن از س گوشه اى از بيانات س
گوشه اى از سخنرانى خود مهندس بازرگان آورده مى شود و قضاوت به عهده خوانندگان 

محترم واگذار مى شود: 
سخنان مهندس مهدى بازرگان نخست وزير قبل از خطبه هاى نماز جمعه روز قدس: 
دوازده سال قبل كه دولت اسراييل با آن حمله ناجوانمردانه و غاصبانه 
خود مسجداالقصى را تصرف كرد، نمى دانست كه در برابر او فقط ملت 
فلسطين و مردم بيت المقدس كه دستشان را از آنجا كوتاه كرده است، 
وجود ندارد، بلكه قلوب تمام ملت هاى مسلمان را جريحه دار كرده است... 

اسراييل، امروز فقط با فلسطين روبه رو نيست. 
مهندس بازرگان با اشاره به نقش امريكا در پشتيبانى از شاه مخلوع و اسراييل گفت: 

ــراييل و يهوديان امريكا و آن جناح خاص  اين پشتيبانى به وسيله اس
بود كه نه تنها در فلسطين و ايران و در جاهاى ديگر، بلكه در خود امريكا 
ــتمگرى و تفرعن را پهن كرده و مى كند و دو  ــاط برترى... و س هم بس
شاخه اصلى و دو منبع اصلى زندگى و قدرت يعنى اقتصاد و تبليغات و 
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مطبوعات را در اختيار خودشان گرفته اند. 
فرمايشات حضرت آيت اهللا خامنه اى قبل از خطبه هاى نماز جمعه روز قدس:

ــران را با نيروى  ــلمان رزمنده اى كه انقالب اي برادران و خواهران مس
ــانديد كه بزرگترين  اراده خود با اتحاد و يكپارچگى خود، تا بدانجا رس
ــم را در اين منطقه نابود و منهدم كرديد! انقالب ايران را  دژ امپرياليس
ــرار داريم. ما در  ــازندگى ق پايان يافته تلقى نكنيد. اگرچه در مرحله س
ــدارى كنيم كه  ــتاورد عظيم اين انقالب پاس ــى مى توانيم از دس صورت
ــت ندهيم. امروز امپرياليست ها، امروز  حالت تهاجمى انقالب را از دس
سلطه طلب ها و قدرت طلب هاى جهانى چون منافع خود را در اين منطقه 
ــاهده كرده اند برآن اند كه انقالب ما را ريشه كن كنند.  مورد تهديد مش
ــا همه اراده، با همه  ــه با همه وجود، با همه قدرت، ب ما متقابًال برآنيم ك
همبستگى و پيوستگى ممكن در ميان يك ملت، در برابر توطئه هاى ضد 
ــناختن دشمن دچار اشتباه نخواهيم  انقالبى ايستادگى كنيم. ما در ش
ــمن ما هيچ  كس و هيچ قطبى جز همان قطب و همان  ــد. امروز دش ش
كسى كه تا ديروز با برپايى رژيم ننگين پادشاهى با ما مى جنگيد، نيست. 
ــيد محمود طالقانى1 امام جمعه تهران در خطبه هاى نماز  سخنان مرحوم آيت اهللا س

جمعه روز قدس: 
دفاع از بيت المقدس كه دفاع از حريم خداست، بر همه واجب است.2 
من پيشنهاد مى كنم در مدارس، روستاها، كارخانه ها، روزهاى معينى 
اشخاص واردى، بچه ها و جوانان و زن هاى ما را تمرين نظامى بدهند و 

در تمام كشورهاى اسالمى به اين صورت باشد. 
اين آيه را كه مى فرمايد: «اى بنى اسراييل جز من وكيل نگيريد»، در 
نظر بياوريد و آن وقت در نظر بگيريد كه يك گروهى جمع شده اند كه 
از خود نه نان دارند و نه سالح، فقط متكى به استعمار خون خوار امريكا 
هستند و مى خواهند همه مسلمين را به ذلت و خوارى بكشند. ببينيد 

1. آنان به دروغ مدعى هستند كه آيت اهللا طالقانى از بنيان گذاران نهضت آزادى و همفكر آنان مى باشد؛ لكن توجه 
نكرده اند كه تفكرات ايشان كجا و اعتقادات آنان كجا؟! مخالفت با صدور انقالب كجا و اعتقادات آيت اهللا طالقانى در 

رابطه با فلسطين و آموزش نظامى مسلمانان براى مقابله با اسراييل كجا؟! 
ــت كه آيت اهللا طالقانى از بنيان گذاران اين گروه مى باشد. آيا اين سخنان را اعضاى  2. نهضت آزادى مدعى اس

اين گروه قبول دارند؟! 
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در جنوب لبنان چه مى كنند. اين مردم چه گناهى دارند؟... نهضت ما، 
انقالب ما، انقالب دنياست، انقالب محرومين و مستضعفين دنياست. 

امام در اواخر عمر از اعتمادى كه اوايل انقالب به ليبرال ها و طرفداران رابطه با امريكا 
كردند، به عنوان اشتباه خود نام بردند. 

امام در جواب استفساريه وزير كشور آقاى محتشمى درباره نهضت آزادى فرمودند: 
ــت ها و امور مهمه كشور به  ــپردن پس ... تصميمات اول انقالب در س
ــته اند،  ــالم ناب محمدي نداش گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اس
ــت كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نمي رود، گر  ــتباهي بوده اس اش
ــخصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي  چه در آن موقع هم من ش
با صالحديد و تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم كه 
آنان به چيزي كمتر از انحراف انقالب از تمامي اصولش و حركت به سوي 
امريكاى جهان خوار قناعت نمي كنند در حالي كه در كارهاي ديگر نيز 
ــفي نمي خوريم كه آنان  جز حرف و ادعا هنري ندارند. امروز هيچ تأس
ــد. انقالب به هيچ گروهي  ــتند چراكه از اول هم نبوده ان در كنار ما نيس
بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها 
و ليبرال ها مي خوريم. آغوش كشور و انقالب هميشه براي پذيرفتن همه 
ــاني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است  كس
ــرا مرگ بر امريكا  ــكاري آنان از همه اصول، كه چ ولي نه به قيمت طلب
گفتيد! چرا جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضد انقالبيون حكم 
خدا را جاري مي كنيد! چرا شعار نه شرقي و نه غربي داده ايد؟ چرا النه 

جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر...1
متأسفانه اين جريان با بى صداقتى كامل مدت ها نامه امام به آقاى محتشمى وزير كشور 
وقت را جعلى اعالم مى كردند و پس از تأييدهاى مكرر نامه از طرف مسئوالن مربوطه و 
شكايت دفتر تنظيم آثار امام و چاپ آن در صحيفه نور، آنان به شيوه اسالف خود روى 
ــام در مقاطع متعدد اين  ــؤال بردند. در حالى كه حضرت ام آوردند و متن نامه را زير س

مطالب را با زبان هاى گوناگون بيان نموده اند. 

1. صحيفه امام، ج21، ص285-286. 


