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 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٣

  آيا آقای خمينی به جائی وابسته بود؟

١  

  
آيا : پرسند می.  و ھستال مطرح بودهؤويژه اصحاب تئوری توطئه، در مورد آقای خمينی، اين سه برای بسياری و ب

آقای خمينی به کداميک از قدرتھا وابسته بود؟ : پرسند آقای خمينی را در نمک برای روز مبادا نخوابانده بودند؟ و يا می

 و انگليس آقای خمينی را، امريکا: گويند اند، می که پاسخ خود را از غيب دريافت کرده اصحاب تئوری توطئه، چنان

  !نمک خوابانده بودندبرای روز مبادا، در 

 ۀ، وقتی واقعيت ندارد، در بار»ايماء و اشاره«ھم به استناد يکی دو  ھا، آن گونه گمان الھا و و اظھار اينؤطرح چنين س

  .طور که ھست نديدن است توان يا ساخت و يا يافت، واقعيت را آن ھرکس می

، وقتی واقعيت ندارد، در باره »ايماء و اشاره«د يکی دو  ھم به استنا ھا، آن گونه گمان ھا و  اظھار اينسؤالطرح چنين 

 را برای آدمی ساده می سازد  و او را از تحقيق و مسألهتوان ساخت و يا يافت و اينگونه اظھار نظرھا حل  ھرکس می

 .    طور که ھست نديدن، او را رھنمون می کند پژوھش باز می دارد و ھم واقعيت را آن

بدون سند متھم کردن، انسان . کند اگزير سند و مدرک دارد و با رويدادھای ديگر خوانائی پيدا می ھر رويداد تاريخی ن

کند که از او ھيچ کاری  برد و از انسان فعال و خالق، به انسانی فاقد اراده، اختيار و ناتوان تبديل می را به کجراھه می

طور کسان خدای قادر متعال را از آسمان   اين. آيد  بر نمیھای دروغ را عين حقيقت پنداشتن، جز گمان ساختن و يا گمان

 امريکاکنند و روز ديگر، به قامت رئيس جمھوری  به زمين آورده،  يک روز به در نخست وزير انگليس مجسمش می

نشانند و از قول او فرمان عزل و نصب  آورند و در اطاق بيضی کاخ سفيد، در پشت ميز رياست جمھوری می درش می

و . خورد از ديد اينان،  بدون اراده و حکم کاخ سفيد آب از آب تکان نمی. کنند ن شاه و آن رئيس جمھور را صادر میاي

کنند  تر بينی، خويشتن را ناتوان توصيف می  خودکمۀگرائی است که ايرانيانی گرفتار عقد به علت ھمين خيال بافی و وھم

آيند،  راھی  ًگيرند و وقتی غالبا به خارج از ايران می را درپيش میو مأيوس از خود، بيراھه خيانت به کشور خود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 غافل از اين. کنند  کاخ سفيد میۀشوند و در پی فروختن خود به ثمن بخس، سر در آخوری از آخورھای طويل   میامريکا

کند و در واقع، در   جای جھان، از آزادی در برابر دشمنانش دفاع میۀ، کشوری که روزی مدعی بود در ھمامريکاکه، 

 ملک جھان زير پر ما است، اينک در حال اضمحالل است واز حل مسائل خود چنان ۀامروز ھم: گفت گر می مقام سلطه

. اند عنی دولت سعودی شدهدامان فاسد ترين، مستبدترين، عقب افتاده ترين حاکمان منطقه يه است که دست ب ناتوان شده

 آنھا را از پول خالی کرد و چون به ۀھای نفتی، کيس اھی دادن به اين دولت و شيخھای و مپ، با وعده و عيدآقای تر

اما ھمچنان در خود ! ھا کار ايجاد کردم ئیامريکابا امضای قرارداد با دولت سعودی، برای :  بازگشت، گفتامريکا

  .  ھايش ناتوان است بازد و از متحقق کردن وعده ، اعتبار میامريکا

قل از دھسال قبل از پيروزی انقالب تا به امروز پی گير مسائل کشوربوده و ھستم، ھنوز به سند و اينجانب که حد ا

بجا است خاطر نشان کنم که  ظن و . ام مدرک متقنی که به اتکای به  آن بتوان گفت آقای خمينی وابسته بود، دست نيافته

ًما بايد وابسته باشد تا اقتصاد و سياست کشور خود را برند کسی حت بسياری گمان می. شود گمان مانع دسترسی به علم می

خاطر که حفظ دولت خويش را اوجب  وابسته با قدرتھای خارجی کند و منابع خود را در اختيار آنھا بگذارد و يا که بدين

 تقدم واقعيت اينست که ھرکس برای قدرت. است اما واقعيت جز اين. داند کشور را به ورشکستگی سوق دھد واجبات می

طالب  قدرت . شود گذار می رود و باج ويش را اوجب واجبات بداند، به سراغ قدرت خارجی میخقائل شود و حفظ قدرت 

کند، ھرچه باشد، خود را   توجيه قدرت طلبی میۀطلبی و سلطه جوئی، ھر لباس در برداشته باشد و مرامی که وسيل

آقای خمينی که به لحاظ تفکر، دين را بيان . کشاند ا به نابودی می ھمه چيز ر،خواستشه کند و ب الفساد می گرفتار ام

ً توجيه قدرتمداری کرد، فکر می کرد اگر قدرت به دستش بيفتد، اوال ھمه را زير بيرق ۀرا وسيل دانست و آن قدرت می

 !  پس ھمه چيز فدای آن– بخوانيد قدرت –ًآورد و ثانيا چون اسالم مقدم است  اسالم می

. ھای قدرت خويش را محکم کرد خواند و با ادامه دادن به آن، پايه» انقالب دوم«طرز تفکری گروگان گيری را با چنين 

وقتی خيالش آسود که قوای عراق قادر به . کند و عراق به ايران حمله کرد باورداشت که کسی به ايران حمله نمی

 و امريکادانست ادامه دادن به جنگ در نفع   میآيا. تصرف خوزستان نيستند، ادامه دادن به جنگ را وسيله کرد

يعنی اشتراک آنھا در نفع ادامه دادن به جنگ را مانع طوالنی کردن . انگلستان و اسرائيل است؟ به او گفتند و او نشنيد

نابخردی در حل به موقع بحران گروگان گيری و جنگ موجبات خسارت عظيم مادی و معنوی شد .  دانست جنگ نمی

بنابر اين کشوری را به نابودی . پردازد است و ھنوز که ھنوز است خسارت می ر ھنوز به رفع آن توانا نگشتهکه کشو

انحصارگری در قدرتمداری و استبدادگری مستبد را . سوق دادن، نيازمند وابستگی پيشکی به اين و يا آن کشور ندارد

 .   استبدادگری در آقای خمينی جمع بودانحصارگری و.  کند ناگزير از معامله با قدرتھای خارجی می

روزی از . کند دليل ھم نيست که ھر قدرت مداری در ھر دوره و زمانی، متناسب با وضعيت قدرت خود عمل می بی

داند و  گيرد وھمکاری با آنھا را بالاشکال می ھا حمايت و کمک می ھا وچپ و کمونيست آزديخواھان، روشنفکران، ملی

گيرد و   ضعف، به دور از چشم اغيار با اين و آن مستبد و يا قدرت رابطه میۀدر دور.  کشد ا را می آنھۀروز ديگر ھم

 .کند به اين و آن شکل، طلب کمک می

با کنکاشھای مداوم بر اينجانب معلوم گشته است که آقای خمينی، در مبارزه .  است  داشته راآقای خمينی ھم ھمين روش

ای   ميرزا خليل کمرهۀاست از نام توانسته دانسته و ھم می صالح میه  تيمور بختيار جالد را ببا رژيم شاه، ھم ھمکاری با

 : آقای خمينی راۀرابط.  به کندی مطلع باشد و ھم زمانی که در پاريس بود، به کارتر پيام داده است

   با تيمور بختيار -   الف

 گيريم  پی می پيام به کارتر و ميزان اطالع او از نامه به کندی را - ب
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   آقای خمينی با تيمور بختيار ۀ رابط- لفا

که  ًقبال شنيده بودم که تيمور بختيار با آقای خمينی در نجف مالقاتی داشته است، اما سندی در دست نداشتم تا  اين

 ۴٨در آن کتاب آمده بود که در سال . به دست آوردم» نھضت امام خمينی«سرانجام سر نخی در  جلد دوم کتاب 

است اين   کتاب کوشيدهۀنويسند) ١.(تيموربختيار در نجف و در منزل آقای خمينی با وی ديداری به عمل آورده است

کرد که با دريافت خبر ديدار تيمور بختيار  برادر سيد محمود دعائی نقل«  :است از قول دعائی آورده. ديدار را توجيه کند

ی و تحقيق از چگونگی رفتن بختيار به حضور او، لب به انتقاد گشودم و ًبا امام، فورا به حضور او رفتم و بدون آگاھ

است، امروز  شود توجيه کرد منزلی که روزی مھندس بازرگان به آن راه نداشته و راه نيافته چگونه می: " اظھار داشتم

 او نداشتم و استاندار که  ذھنی به آمدنۀگاه سابق من ھيچ: "امام در پاسخ فرمود!". پذيرای عنصر معلوم الحالی باشد؟

ای به بودن بختيار با خود نکرد و حتی در مجلس نيز او را به من معرفی  تقاضای مالقات کرد نيز کوچکترين اشاره

گفت، متوجه شدم  کرد و خودش که به فارسی سخن می فقط در رفت و آمد از احترامی که استاندار نسبت به او می. ننمود

ای به عمل نيايد، در نظر دارم که ھر وقت استاندار تقاضای  که ديگر چنين سوء استفاده نکه بختيار است و برای آ

 ») نزديک به اين مضمون" (مالقات کرد، موافقت خود را مشروط بر اين کنم که رجال غير عراقی به ھمراه او نباشد

شود  می) بخوانيد حفظ قدرت روحانيت(خود آقای خمينی از گفتن دروغ ابائی نداشت و حتی گفت برای حفظ اسالم ) . ٢(

گفتن ھم واجب است، ن دروغ ياما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس مسلم«: دروغ گفت و باالتر از آن را ھم گفت

پس قول اين دو، بايد به جد . ھم بر روش امام خود بود) زيارتی(آقای روحانی) . ٣(» ب خمر ھم واجب استشر

 .موضوع تحقيق شود

 آقای خمينی با تيمور بختيار چه ۀاز آقای بنی صدر پرسيدم که شما از رابط.  رو، به تحقيق بيشتر پرداختم از اين

. گويند شما با بختيار رابطه داريد زمانی که من در نجف نزد او رفتم، به او گفتم می: اطالعی داريد؟ ايشان پاسخ داد

ک باری که استاندار  از من تقاضای مالقات کرد،  و به ديدارم آمد، فقط ي. ام ای با او نداشته پاسخ داد که نه من رابطه

  .در اين ديدار ھم من الم تا کام با او سخن نگفتم.  که به من بگويد، تيمور بختيار را  ھم با خودش آورده بود بدون اين

 و بعضی اسناد مربوط به )ن اين قسمت آمده استئي آذر در پا١۶ماھنامه ( آذر ١۶ ۀًکه قبال در ماھنام نظر به اين

ا آقای خمينی رابطه داشته  و  به آقای خمينی نوشته و بئیھا  خوانده بودم که کنفدراسيون نامهئیکنفدراسيون دانشجو

پس از پرس و جو معلوم شد که آقای مجيد .  اند نمايندگان کنفدراسيون دانشجويان ھم در نجف به ديدار آقای خمينی  رفته

 مصاحبهزربخش به اتفاق محمود رفيع از دبيران وقت کنفدراسيون در نجف به ديدار آقای خمينی رفته و با ايشان 

  :   ای کتبی از آقای زربخش پرسيدم ن علت در مصاحبهبه ھمي. اند داشته

 به اتفاق آقای محمود رفيع به عنوان نمايندگان کنفدراسيون جھانی دانشجويان سفری به عراق ١٩۶٩ شما درسال - ١«

  کرديد ، چه  ھدف و منظوری  ازاين  سفر داشتيد؟ 

مينی داشتيد،  در مورد چه مسائلی با اقای خمينی  در اين سفر در ديداری که با حضور مصطفی خمينی با آقای خ– ٢

  ؟.گفتگو کرديد

در مورد بختيار چه بحثی شد و نظر  آقای خمينی در .  شدمذاکره در اين ديدار در مورد تيمور بختيارھم بحث و – ٣

  مورد تيمور بختيار چه بود؟

ن در مورد تيمور بختيار نکات ديگری را ھم  ياد ای ھم که با آقای  مصطفی خمينی داشتيد ، ايشا   در ديدار جداگانه- ۴ 

  »  آوری  کرد؟

  :   طرح شده آقای زربخش چنين پاسخ دادسؤال ۴در مورد 
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 اتحاديه ۀ سراسری دانشجويان فلسطين از کنفدراسيون برای شرکت در پنجمين کنگرۀ اتحادي١٩۶٩ درتابستان :١ج «

ھيأت دبيران کنفدراسيون  ... عمل آورده بوده ی گرديد،  دعوت بت ھمان سال درعمان پايتخت اردن برگزارمگسکه درا

 ۀپس از دريافت  اين دعوت تصميم گرفت ، افزون بر شرکت  در کنگره  از اين فرصت  برای انجام  سه برنام

 :ديگراستفاده  کند

  و -ازمان امنيت ايران  رئيس پيشين س–  برگزاری  کنفرانس مطبوعاتی در بغداد درافشای سپھبد تيمور بختيار - يکم 

  " رھبر  مردم ايران"عنوان ه اعتراض به رسانه ھا ودولت عراق در تبليغ  وی ب

  . ديدار  با ايت هللا خمينی در نجف– دوم 

  . با واحد  کنفدراسيون در بيروتجلسه  - سوم

به اردن، عراق و لبنان برای انجام اين برنامه ) محمود رفيع(و مالی ) مجيد زربخش( قرارشد دبيران  تشکيالت 

  سفرکنند 

يک .  سراسری دانشجويان فلسطين آغاز شدۀت،  با رفتن به عمان و شرکت در کنگرگسبدين ترتيب مسافرت ما درماه ا

ھمچنين  روز پس ازپايان کنگره که در افتتاح آن ملک حسين پادشاه اردن، نخست وزير و شماری از مقامات اين کشور،

  »  .بخش فلسطين حضور داشتند، به عراق رفتيم ھبران جنبش آزاديعرفات وبرخی ازرياسر

که پيش ازآن کنفدراسيون با او ارتباط داشت و نشريات ( در ديدار با آيت هللا  خمينی، آقای مصطفی خمينی :٢ج 

  .دکنفدراسيون را به  تعداد زياد به آدرسی که داده بود، ارسال می کرد و ھمچنين آقای امالئی حضور داشتن

 به تشريح فعاليت ھای عمومی کنفدراسيون در زمينه ھای  گوناگون در ءدر اين مالقات دبيران کنفدراسيون ابتدا

ويژه  فعاليت ھا  در دفاع  از زندانيان  سياسی تمامی گروه ھا و سازمان ھای  مبارز و ه کشورھای  مختلف  جھان ، ب

  سرکوب  در ۀشر به ايران و انتشار  وسيع گزارش ھای آنان در زميناعزام حقوقدانان و نمايندگان سازمان ھای حقوق ب

  آقای  خمينی  ضمن قدردانی از فعاليت ،ايران ، پرداختند پس از اين توضيح فعاليت ھا توسط  نمايندگان کنفدراسيون

ما . ون بيشتر دفاع کند   روحانيۀھای کنفدراسيون خاطرنشان ساخت که کنفدراسيون بايد اسالم را تبليغ  کند و از مبارز

در پاسخ ياد آور شديم  که کنفدراسيون  يک سازمان  غير مذھبی است که در آن از باورمندان  به اديان مختلف تا 

در اين سازمان دانشجويان با  نظرات و گرايش ھای سياسی مختلف، از . کسانی که به دين باورندارند، عضو ھستند

در مورد دفاع از روحانيون  نيز کنفدراسيون بدون ھيچ قيد  و شرط  و تبعيضی .  رندکمونيست  تا ملی گرا عضويت  دا

 آنان  و فشار و سرکوب عليه آنھا را ۀ گروه ھا و زندانيان سياسی از جمله روحانيون مبارز، دفاع کرده و مبارزۀازھم

  .طور گسترده  در محافل  بين المللی منعکس  نموده استه ب

بخش  فلسطين طين  و ضرورت  کمک به جنبش آزادي موضوع پشتيابی از مبارزۀ خلق فلسصحبتاز نکات ديگرمورد 

 ۀمبارز" عمان به آن اشاره کرديم و آيت هللا خمينی نيز  لزوم ھرگونه  کمک به ۀبود که ما با توجه  به حضور در کنگر

  .را خاطرنشان ساخت"    خلق فلسطينۀعادالن

  .ّ مسألۀ  تيمور بختيار بود که  در پرسش  سوم  به آن  می پردازيم،صحبت از ديگر نکات مھم مورد 

، ای کنفدراسيون  مسأله ای مھم بود تيمور بختيار و فعاليت ھای او درعراق و حمايت دولت عراق از او برۀ مسأل:٣ج  

  بختيار ۀواھی رابط موضوع – با ھدف ھای مختلفی –که ھم رژيم شاه و ھم تيمور بختيار و دارودسته اش ويژه اينه ب

با مبارزان آزاديخواه و ميھن دوست و ضد امپرياليست را در دستور کار  تبليغاتی خود قرار داده بودند و چنان وانمود 

  .کردند که گويا بختيار گردانندۀ  مبارزات  خارج از کشور است
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طورعمده از سوی ه ج از کشور که بدانست که نشان دھد، مبارزات آزاديخواھانه در خار  خود میۀکنفدراسيون وظيف

گونه ارتباطی با تيمور بختيار بنيان گذار و رئيس  سازمان امنيت شاه و عامل و  شد، ھيچ کنفدراسيون سازماندھی می

  .مجری بسياری از سرکوب ھا و کشتار مبارزان ايرانی ندارد

د يک کنفرانس مطبوعاتی  داريم و برآنيم ما پس از طرح موضوع تيموربختيار اظھارداشتيم که برای روز بعد دربغدا

ھای  عمومی و دولت عراق در   رسانهۀ تيمور بختيارنسبت  به تبليغات  گستردۀکه در آنجا  ضمن  افشاگری  در بار

بختيار درعراق از نفوذ زيادی برخورداراست :  مصطفی خمينی در پاسخ گفت. حمايت از تيمور بختيار اعتراض کنيم

  .دنبال آورده ای داشته باشد، در اينجا  برای  شما خطراتی  ب که نتيجه تواند، بدون اين عليه وی میو اقدامات شما 

. ً  ما دراين زمينه، گفت،  تيمور بختيار احتماال از اين کنفرانس مطبوعاتی شما با خبر استۀوی پس از پافشاری دوبار

آن موقع چه "  توبه کردم " از اتھامات شما، بگويد باره به اين کنفرانس بيايد و ضمن اعتراف به بخشی اگر يک

ًھر حال او فعال دارد عليه شاه  ه ب:  سکوت کرده بود و تنھا در پايان  گفتصحبتخواھيدکرد؟ آقای خمينی در مدت  اين 

  )جمله ای  با اين مضمون ( .کند مبارزه می

  بزرگ عراق يکی ۀ  با دو روزناممصاحبه بعد برای  ما نداشت و ما روزۀھا تأثيری در برنام البته تأکيدھا و اشاره

  .وابسته  به حزب  دمکرات کردستان  به بغداد رفتيم" النور" ارگان حزب دولتی بعث و ديگری " الثوره"

در پايان  ديدار ما با آقای خمينی، مصطفی خمينی از دبيران کنفدراسيون برای ظھر روز بعد جھت صرف ناھار  :۴ج

که قبل از ظھر روز بعد عازم  بغداد بوديم ، اين دعوت به صبح  روز بعد  و  با توجه به اين. آوردعمل ه دعوت  ب

  .ھای  صبح آن روز  آقای  دعائی نيز حضور داشتصحبت در . صرف صبحانه موکول گرديد

نصراف ما از جز تأکيد مجدد آقای مصطفی خمينی برای  اای مطرح نشد  در بحث در بارۀ تيمور بختيار مطالب تازه

 .کند  که مھم اين است که او امروز  عليه شاه مبارزه میمسألهافشاگری در بارۀ تيمور بختيار و تکرار اين 

ھای سياسی خارج ازکشور و مبارزات  ًھای ما در آن ديدار عمدتا پيرامون  اوضاع ايران ، وضعيت گروهصحبت 

مصطفی خمينی  بر ضرورت ھمکاری ميان کنفدراسيون و . ودب) ازجمله روحانيون(ھای سياسی مختلف درايران  گروه

ھای گروه ھای  روحانيون مبارز و لزوم دفاع بيشتر کنفدراسيون از روحانيون مبارز تأکيد داشت و از برخی فعاليت

 .سياسی خارج از کشور  انتقاداتی کرد

در اين تقويم در ارتباط .  ه و چاپ شده بود ملی خارج از کشور تھيۀيکی از انتقادات وی به تقويمی بودکه از سوی جبھ

آقا . ھای خارجی ندارد  ملی ايران ارتباطی با شخصيتۀبا رويدادھا، عکسی از چه گوارا بود، به نظر او تقويم جبھ

 ) ۴(» . انقالبيون تعلق داردۀدعائی درپاسخ به ايشان گفت، چه گوارا يک شخصيت انقالبی  جھانی است و به ھم

صدر و  ديدار آقای مجيد زربخش و  محمود رفيع از   آقای بنیۀ آقای خمينی توسط آقای زيارتی و گفتختيار بانقل ديدار ب

ھر حال او ه و تنھا در پايان  گفت ب«  آقای خمينی که ۀدبيران کنفدراسيون، و بحث در مورد جنايات بختيار  و اين گفت

مھم اين است که او «و قول آقای مصطفی خمينی که ) با اين مضمونجمله ای  . ( »ًفعال دارد عليه شاه  مبارزه می کند

  گذارد که ،  جای شک نمی».امروز  عليه شاه مبارزه می کند

تفاوت  آقای خمينی، کسی که وقتی بر تخت قدرت نشست ، مردم ايران را به مکتبی و ضد مکتبی و نيمه مکتبی و بی● 

ھا، موافق بود و از طرف ديگر  زد،  از يک  طرف با ھمسوئی ضد شاه کرد و دم از صد در صد اسالمی می تقسيم می

البته وقتی ھم . دانست شمار جنايت و خيانت و فساد را مانع ھمسوئی نمی    و ارتکاب بي]اسد[ مرداد٢٨شرکت در کودتای 

  . سلحه خريدتوان از شيطان ھم ا  خريد اسلحه از اسرائيل را داد و گفت میۀخويشتن را زمامدار يافت، اجاز
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جھت ياب مواضع آقای خمينی نه تنھا دين نبود و قدرت بود، بلکه ھم پيش و ھم پس از پيروزی انقالب، دين را ● 

 مواضع او در ايام انقالب، با پيش و پس از پيروزی انقالب، ۀمقايس.  توجيه ھرآنچه قدرت ضرور بگرداند کردۀوسيل
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