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  ی وابسته بود؟ئآيا آقای خمينی به جا

٢  

  

   پيام به کارتر و نامه به کندی  - ب

 امر بايد ای به کندی مورد بحث قرار گيرد،  اين که پيام کارتر به آقای خمينی و نامه ميرزا خليل کمره قبل از اين

ه لحاظ روانی و فکری و در آقای خمينی که خود ازمخالفان واليت فقيه بود، چه تحولی، ب: موضوع تحقيق شود

 فقيه ۀوجود آمد که او را موافق واليت فقيه و سرانجام واليت مطلق iرابطه با جامعه و ازلحاظ سياسی در وی ب

 زعامت سياسی و ۀمثابه کرد؟ آن عوامل که از خمينی مخالف واليت فقيه، خمينيی ساختند که، واليت فقيه را ب

 رسيدن به قدرت بگرداند عنوان و مدعی نمايندگی از  رسول خدا و امام ۀيلرھبری کشور، جعل کند و دين را وس

اند و فقيه ھم ھمان واليت را دارد و از واليت ھم جز اعمال  زمان، بشود و بگويد آنھا واليت مطلقه بر مردم داشته

  قدرت، نداند؟   

. است ن به نجف به واليت فقيه معتقد نبودهاست که آقای خمينی تا قبل از رفت آيةهللا منتظری در خاطرات خود آورده

، »گويد به نصب است گويد خالفت به انتخاب است، شيعه می سنت می«:  دربحث با ايشان من گفتم«: نويسد او می

در زمان غيبت تقصير خود مردم است که . است که امام بايد معصوم و منصوب باشد مذھب تشيع اين«: ايشان گفتند

ايم که امام  حاال ھم ما اليق نبوده. وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه منا: گويد اجه ھم میامام غايب است، خو

ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد ھرج و مرج . بيايد) عج(غايب است، ما بايد شرايطی فراھم کنيم تا که امام زمان 

را در خود ) عج(د لياقت آمدن امام زمان اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام کرده ما باي: باشد؟ فرمود

اين بود اظھارات ايشان در آن وقت، و . است که امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد نظر شيعه اين. فراھم کنيم

بعداً که ايشان به نجف رفتند، در آنجا دوازده جلسه راجع به واليت فقيه . ای ھم به واليت فقيه نکردند اشاره

  ).۵.(»حث کردندوحکومت اسالمی ب
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آنچه را که مرحوم منتظری در خاطرات خود در مورد مخالفت آقای خمينی با واليت فقيه ذکر کرده در انطباق با 

  :  کند خود که قبل از انقالب نوشته شده، تصريح می»  اجتھاد و تقليدۀرسال«وی در . نظر آقای خمينی است

 ی ھيچ اشکالی نيست در اين اصل و قاعده عدم نفوذ حکم ھيچجا. وجود ندارد) ۶(» عدم واليت«اشکال در اصل «

کند که حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی  کسی بر کس ديگر، شکی نيست، فرقی نمی

زيرا صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به ھر درجه باشد، موجب نمی . پيامبر يا غير آنھا

د که دارندگان اين گونه کماالت نافذالحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، شو

وی ) ٧(».يابد و به آن حکم می کند، ھمانا نفوذ حکم خداوند متعال در باره خلق است بلکه آنچه را عقل در می

افزون بر اينھا،  ).  ٨(»دارند) ع(ر مسلمين را فقط ائمه و واليت باألَْمر أُولي«: نويسد االسرار می حتی در کتاب کشف

  ).٩(» شيعيان کسی واليت بر مسلمين را دارا نمی باشدۀگان غير از امامان دوازده« : وی تصريح می کند

، به واليت فقيه ۴٢ خرداد ١۵شود که آقای خمينی نيز مانند قريب به تمامی فقھا، تا قبل از نھضت   مالحظه می

 در ۴٨با ھمان سبک، در سال ) ١٠(بار، با اقتباس از کتاب مال احمد نراقی بعدھا، برای اولين. است ودهمعتقد نب

  .نجف در درسھای خود به اثبات واليت فقيه پرداخته است

در اين مدت، به لحاظ نظر و عمل، چه تغييری در وی رخ داد که سبب شد او، در تشيع، دست به اين جعل بزند و 

توان   استبداد مطلق نيست، به اسالم نسبت بدھد؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش، میۀ که فکر راھنمای کھنای را نظريه

  :يادآور شد که

 به اوج ۴٢نھضتی که بعد از فوت آقای بروجردی، روحانيت به رھبری آقای خمينی شروع کرد و در محرم سال 

به خيابانھا ريختند و کشتار سرکوب شد، از ... صفھان و خود رسيد و با دستگيری آقای خمينی، مردم قم و تھران و ا

در . آقاى خمينى که يك مرجع ناشناخته و منزوى در حوزه بود، يك مرجع مسلم و يكى از مراجع بزرگ تقليد ساخت

 واليت فقيه شنيده ۀای از او، دربار دوران نھضت روحانيت تا تبعيد آقای خمينی به ترکيه و سپس نجف، باز کلمه

ھای روحانيت و در رأس ھمه آقای خمينی در اين دوران اجرای  قانون اساسی،  نصحيت شنوی  تمام خواسته. دنش

از روحانيت در امور کشور، قدردانی از زحمات روحانيت در حفظ حدود و ثغور کشور و آزادی و استقالل آن، 

  . زند رعايت حق روحانيت و معزز داشتن آنھا  دور می

ويژه بعد از ه ب. وی دوخته شده لحاظ کاربردی و يا از روی عقيده، به  مخالفين رژيم يا بۀ ھمبا اين نھضت چشم

ن معتقد به دين، و يا بعضی سازمانھای سياسی اعم از مذھبی و غير مذھبی ان و مبارزارفتن به نجف، غالب مخالف

  .  کردند وی مراجعه میه ای ب يديهئبرای گرفتن رھنمود و يا تأ

 مردم ۀ رھبر مبارزۀمنزله عنوان مرجع تقليد بلکه به مدن چنين ھمگرائی برمحور آقای خمينی، نه تنھا بوجود آه ب

به . وجود آورده ضد رژيم شاه، رفته رفته از وی خمينی ديگری ساخت که در او احساس توانائی و يگانه بودن به ب

  :ا طراحی کند، عبارتند ازنظر من عواملی که آقای خمينی را بر آن داشتند که واليت فقيه ر

  .   و بعد از آن۴٢ خرداد سال ١۵ چشيدن طعم قدرت در جريان نھضت - الف

  ویه  چشمھا بن جمع شدن ھمه حول محوری که او بود و دوخته شد- ب

  در نتيجه،.   دين را بيان قدرت دانستن و نه آزادی و اختيار- ج 

  .اجبات دانستنرا اوجب و  و حفظ آنقدرت را ھدف فعاليت شناختن. د
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 ۀدھند چرا او در نوفل لوشاتو، واليت را از آن جمھور مردم شناخت و گفت مردم در ادار ھمين عاملھا توضيح می

که ارکان قدرت خويش را استوار ديد، دم از واليت  محض اينه امور خويش شرکت خواھند کرد و در تھران، ب

  . فقيه زدۀمطلق

را ھدف خود » دست آوردن قدرته ب«کر راھنمای کسی، بيان قدرت باشد و در قسمت اول مالحظه شد که وقتی ف

کاربردن زور را نه تنھا مباح بلکه واجب ه خدعه و دروغ و ب. زند کند، رسيدن به معشوق، به ھر عملی دست می

رق کنند، ھيچ ف را ھدف خود می  کسانی است که رسيدن به قدرت و حفظ آنۀ عمل از آن ھمۀاين نحو. می شمرد

 آقای خمينی ھم که به لحاظ تفکر، دين را بيان قدرت . کند که طرز فکرشان دين باشد و يا مرامی ضد دين نمی

،  وقتی سوار بر اسب چموش قدرت شد، ديگر نه تنھا  از گفتن دروغ باکی نداشت،  بلکه در مقام توجيه دانست می

ب خمر ھم واجب  دروغ گفتن ھم واجب است، شرسلميناما برای حفظ اسالم و برای حفظ نفوس م«: گفت آن می

است و حفظ آن را اوجب »  فقيهۀنظام واليت مطلق«زمانی نگذشت که معلوم شد مقصود او از اسالم ) ١١. (»است

  .واجبات گرداند 

ه،  است ک برند، اين کار میه ھا و افراد برای رسيدن به قدرت و حفظ آن ب  روشھائی که احزاب، دسته و گروهۀاز جمل

کنند، ممکن است در رسيدن به ھدف او را ياری کنند و يا کمکی به او برسانند، در  بنابر موقع، با کسانی که فکر می

روابط پنھانی خود را تا وقتی مصلحت . گيرند کنند و از آنھا کمک می خفا و دور از چشم مردم رابطه بر قرار می

. کنند پيروی می» کند ھدف وسيله را توجيه می«ان از اصل دروغ در حقيقت اين. دھند قدرت ايجاب نکند، بروز نمی

است که  اين. توان رسيد  بد به ھدف خوب نمیۀلذا، با وسيل. کند زيرا وسيله را ھدف معين می. اين اصل دروغ است

را برای  بد ۀگويند وسيل بديھی است که تا مجبور نشوند نمی. کنند  پوشاندن ھدف بد و فريب میۀھدف خوب را وسيل

ولی چه بگويند و چه نگويند در عمل ھمگی . رانند بسا در ذم آن ھم سخن می. برند کار میه رسيدن به ھدف خوب ب

  .از يک قماش و پيرو ماکياول ھستند

ی ئزد و  متعھد به اصول و وفادار به عھود و وعده ھا آقای خمينی ھم متناسب با قدرت و به مقتضای روز حرف می

ھا را شناخت و  روباه بايد بود و دام«: کرد موافق آموزش ماکياول به شھريار رم، عمل می.  داد، نبود که به مردم می

بنابراين، . خبرند گيرند، از اين نکته بی آنان که تنھا شيوۀ شير را در پيش می. ھا را رماند بايد بود و گرگ  شير می

می که به زيان اوست و ديگر دليلی برای پايبندی به آن در بايد پايبند پيمان خويش باشد ھنگا فرمانروای زيرک نمی

و مردم . بايد دانست که چگونه ظاھر آرائی بايد کرد و با زيرکی دست به نيرنگ و فريب زد اما می... ميان نيست

 او به) ١٢(».چنان ساده دلند و بندۀ دم که ھر فريفتاری ھمواره کسانی را تواند يافت که آمادۀ فريب خوردنند

کار بردن چنين روشی استعداد ه توان اذعان نکرد که وی در ب نمی.  آموخت روحانيون پيروش نيز اين روش را می

ھای مختلف، را در گھواره آموخته  کار بردِن اين روش، در زمان و موقعيته ی بئگو. ای داشت العاده و توانائی فوق

  . بود

ھا، قدرت  ه قدرتی خارجی وابسته باشد، و يا به قول بعضیدر قسمت پيشين آمد که نياز نيست کسی مستقيم ب 

بسياری از اين واقعيت . کارش بگيرده ھنگام نياز، در تخريب کشور به خارجی او را در نمک خوابانده باشند تا ب

را اوجب   که ھرکس برای قدرت تقدم قائل شود و روزی به ھدفی برسد که قدرت است،  حفظ قدرت آنغافل ھستند

اند قدرت وسيله است و چون  ھا به خود ديده که گمان برده تاريخ  تا بخواھی کسان و گروه. واھد شمردواجبات خ

در عمل، آلت قدرت شده و کشور و ملت خويش را به . دست آورند، بر روی زمين، بھشت خواھند ساخته را ب آن

 در خفا با  اين و آن رابطه برقرار ،»دستيابی قدرت«اينان در ھر زمان متناسب با الزامات . اند نابودی کشانده
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 ، اين ۴٢ خرداد ١۵ ۀبا توجه به طرز تفکر آقای خمينی نبايد چندان جای مناقشه باشد که وی بعد از واقع. کنند می

از . ئی تماس گرفته باشدامريکاپس ممکن است مستقيم و يا غير مستقيم با مقامات . روش را در پيش گرفته باشد

  .امه نوشته شده و يا دلخواه او موضوع نامه شده باشدزبان وی به کندی ن

اين آمادگی . آمادگی به معامله برای رسيدن به قدرت است. است  نامه به کندی، آنچه مھم است، محتوای نامهۀدربار

، »اسالم در ايران«بنا بر متنی که تلويزيون بی بی سی فارسی از سند سری . با تفکر آقای خمينی ھمخوانی دارد

ای، از طريق سفارت   توسط حاج ميرزا خليل َکَمره١٣۴٢ ]عقرب[ آبانۀدر نيماست، آقای خمينی  منتشر کرده

 معلوم موافق ھمان گزارش، .ستا ، پيام دادهامريکا در تھران،  به جان اف کندی، رئيس جمھوری وقت امريکا

رسد و  به واشنگتن می) ١٩۶٣مبر نو۶ (١٣۴٢ آبان ١۵زيرا پيام روز . نيست که پيام به دست کندی رسيده باشد

 در ايران امريکامحتوای اصلی پيام اين است که او برای  .شود حدود دو ھفته بعد کندی در داالس تگزاس ترور می

  )١٣. (کند  در ايران حمايت میامريکاشناسد و از حضور  منافع می

 امريکا عکس، او اعتقاد داشت که حضور هب. د در ايران مخالفتی ندارامريکاخمينی توضيح داد که او با منافع «

چه  پيام مستقيم از ) ١۴(» . نفوذ بريتانيا ضرورت دارددر ايران برای ايجاد توازن در برابر شوروی و احتماالً 

 که در نجف با مرحوم مھندس صادق امير حبتیصمحتوای آن با . خمينی باشد و چه با اطالع او و زبان حال او باشد

است ھمآھنگ   کارتر دادهامريکا به رئيس جمھور ۵٧ داشته و با پيامی که  در پاريس  در سال ۵۵سال حسينی در 

  .و ھمخوانی دارد

 با اينجانب،  شرح داد که در نجف خدمت ايشان رسيدم و در حبتیصمرحوم مھندس صادق امير حسينی در لندن در 

 زمانی که امير . »خورد  نخواھد آب از آب تکان نمیامريکاتا « : ايشان گفت.  مبارزه با شاه با او صحبت کردمۀبار

. شد  را با آقای خمينی با من در ميان گذاشت، اظھار چنين سخنی از آقای خمينی باورم نمیحبتشص ۀحسينی نتيج

توانم باور  د، میاند و محتوای آن تقريباً  با ھم ھمخوانی دار ھای وی به کندی و کارتر منتشر شده ولی امروز که پيام

بعد از انتشار .   با آقای خمينی به من منتقل کرد، متأسفانه  صحت داردحبتشصکنم که آنچه مرحوم امير حسينی از 

دکتر يزدی مدعی شد نخست اين کارتر بود که با آقای خمينی پيام داد و آقای خمينی به پيام آقای خمينی به کارتر، 

دکتر  .است که کداميک اول پيام داده ن که آنچه مھم است، محتوای پيام است و نه اينغافل از اي. پيام او پاسخ داد

   )  ١۵. (اند  بار به آقای خمينی پيام داد ه۵است که نمايندگان کارتر  يزدی در خاطرات خود آورده

 خمينی چه حال آقای.  آورده است٢٨٩- ٢٩٠ متن پيام را آقای يزدی در جلد سوم خاطرات خود در ص ۀترجم

وی پيام داده باشد، متن آن با آنچه بی بی سی از ه  به کارتر پيام داده باشد و چه در پاسخ به کارتر بءمستقيم و ابتدا

 .   پيام به کندی، منتشر کرده ھمخوانی دارد

به شرح زير  را امريکانويسد، پس از اتمام سخنان کارتر به آقای خمينی ، من پيام آقای خمينی به دولت  يزدی می

 فارسی پيامی که  به کارتر داده شده و در خاطرات يزدی فاقد متن انگليسی سند ۀمتن ترجم. برای زيمرمن خواندم

 :  است، به شرح زير  می باشد

مريكا ھم به خصوص اكارھا و عمليات بختيار و سران كنونی ارتش نه تنھا برای ملت ايران، بلكه برای دولت « 

. اوضاع ايران بدھم ۀو من ممكن است مجبور شوم دستور جديدی دربار.  ھم در ايران، ضرر داردمريكااخود  ۀآيند

اين عمليات  ۀادام. دست از اين حركات بردارند. بھتر است شما به ارتش توصيه كنيد كه از بختيار اطاعت نكند

و ارتش در امور دخالت نكنند و ما اگر او . توسط بختيار و سران ارتش ممكن است فاجعه ای بزرگ به بار آورد

اين گونه حركات و رفتار، ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواھد . مريكا ندارداملت را ساكت كنيم ضرری برای 
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وقتی من دولت . من به وجود خواھد آمد ۀملت از من حرف شنوی دارد و ثبات به دستور من و با اجرای برنام. شد

مريكا دشمنی اد ديد كه رفع بسياری از ابھامات خواھد شد و خواھيد ديد كه ما با مردم موقت را اعالم كنم خواھي

خاصی نداريم و خواھيد ديد كه جمھوری اسالمی كه بر مبنای فقه و احكام اسالمی استوار است چيزی نيست جز 

تن ما به ايران ثبات را بستن فرودگاه ھا و جلوگيری از رف.  بشريت استۀبشر دوستی و به نفع صلح و آرامش ھم

است كه اذن  از جانب نيروھای طرفدار من خواسته شده. نه آن كه اوضاع را تثبيت نمايد. زند بيش از پيش برھم می

ھمچنين نيروھای مسلح از نظامی و . اما من ھنوز چنين اذنی نداده ام. بدھم بروند فرودگاه را بازكنند با زور

اما من ھنوز اذن نداده ام و . ست عمل برای پايان دادن به وضع كنونی كرده اندغيرنظامی، از جمله عشاير درخوا

 » .ترجيح می دھم كه كار با مسالمت تمام شود و سرنوشت مملكت به دست ملت سپرده شود

   

  و دکتر يزدیامريکاچند توضيح در مورد، روابط با 

ھا از سه کانال با اين گروه از رھبران ارتباط  ئیامريکا ١٣۵٧از نيمِه دوم سال «: نويسد آقای دکتر يزدی می:يکم 

اول تماس مستقيم با نمايندگان شورای انقالب، آقايان مھندس بازرگان، آيت هللا موسوی اردبيلی و : بر قرار کردند

  ) ١۶(» .دوم تماس مستقيم با دکتر بھشتی، و سوم تماس در پاريس. دکتر سحابی

مريكا ا، تماسھاى فعال و مداوم نھضت آزادى با سفارت امريکا جاسوسی ۀرش اسناد النموافق گزادر صورتی که 

بخشى از اين روابط در .  ادامه داشته است۵٧ ]قوس[ آذر٢٧ شروع شده و تا ۵٧ سال ]ثور[ ارديبھشت٨از تاريخ 

 ٢۴۴ تا صفحه ١٩۴، از صفحه »مريكا، جلد سوما اسناد النه جاسوسى ۀاحزاب سياسى بخش دوم، مجموع«كتاب 

 ٢٢۴-٢١٨انقالب از آزادی به استبداد، صص  در کتاب پاريس و تحول توانيد را می ای از آن خالصه. است آمده

  .مطالعه کنيد

، آقای خمينی به کارتر، آقای دکتر ۵٧  ]دلو[ بھمن٧، قبل از پيام ١٨  ۀ جاسوسی شمارۀ باز موافق  اسناد الن:دوم

 با ھنرى پرشت، مشاور خمينیشد و  سالمى كه در آينده تشكيل مى رسمى دولت جمھورى اۀ عنوان نماينديزدی به

در اين . است مالقات کرده) ١٩٧٨مبر  دس١٢ (١٣٥٧ آذر ماه ٢٢در تاريخ رابرت ھيرشمن و ماروين زدنيس 

آقاى دكتر يزدى به آنھا پاسخ . اند ھا مطرح كرده االت مختلفى را در تمام زمينهؤى سئمريكاامالقات، مقامات 

خشونت خمينى، در صورت به قدرت رسيدن پيروان خمينى، : اند از اھم مسائل مطروحه عبارت بوده. است فتهگ

ت تجديد نظر اسالمى چگونه كار خواھد كرد؟ آموزش أول رژيم شاه چه خواھد شد، ھيؤھاى مس سرنوشت چھره

ش اياالت متحده در سقوط شاه، وضع  كمونيستھا، روابط خارجى، نقۀلأ خمينى بعد از رفتن شاه، مسۀمختلط، كابين

نظاميان پس از خروج شاه، وضع قراردادھاى فروش اسلحه و تھديد آقاى خمينى به لغو قراردادھاى نفت با اياالت 

. كدام قبول نخواھند داشت كه مذاكرات رسمى صورت گرفته است گذارند كه ھيچ در پايان مذاكرات، قرار مى. متحده

يزدى گفت جمھورى اسالمى شايد بسيارى از قراردادھاى فروش اسلحه را لغو «: ر يزدیھای دکت چند از پاسخ يک

اند را  ى كه فسخ شدهئھاى ناشى از قراردادھا كنند و ايران بدھى منافع ايران خدمتى نمىه كند زيرا اين قراردادھا ب

او . » .اياالت متحده بخردجاى اينھا تراكتور از ه او گفت حكومت جديد خوشوقت خواھد بود كه ب. خواھد پرداخت

اگر اياالت متحده پشتيبانى .  حساس داردۀيزدى گفت نقش اياالت متحده جنب«: است  نقش اياالت متحده گفتهۀدر بار

 )١٧(».خود را از شاه پس بگيرد شاه بالفاصله سقوط خواھد كرد

 : است  انجام شدهحبتصدر مورد آينده شاه، اين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

توصيف كردم كه ممكن » دنيمدل پادشاه سو«كه   اينۀيك سلسله ترتيباتى را تا مرحل)  ن.يعنى ھنرى پرشت(من «

.  لغو شودشاه بايد برود و سيستم او بايد: ناپذير بود و گفت يزدى آشتى. است براى حفظ موقعيت جھت شاه اتخاذ شود

ند با اختيارات كاھش يافته باقى بماند توا اگر خمينى استدالل كند كه شاه مى. ى سروكار داريمئ ما با يك انقالب توده

 . پيروان او، او را رد خواھند كرد

كدام از ما  ديگر ما توافق حاصل كرديم كه ھيچ ھنگام جدا شدن از يك«: گذارند  در پايان اين مذکرات ھم قرار می

 ) ١٨(» قبول نخواھند داشت كه ھرگونه تماس رسمى بين خمينى و حكومت اياالت متحده صورت گرفته است 

 را اشغال کردند و آقای امريکاھنگامی که به ظاھر دانشجويان پيرو خط امام سفارت و مھمتر از ھمۀ اينھا، :  سوم 

انقالب دوم و باالتر از انقالب اول «را  ويژه نھضت آزادی آنه ليون و آزاديخواھان و بيخمينی به قصد حذف م

فت ما با اطالع و دستور آقای خمينی در پاريس و در تھران با ، آقای دکتر يزدی لب از لب نگشود و نگ»خواند

در تھران، به نمايندگی از آقای خمينی، مھندس بازرگان و موسوی اردبيلی با . ھا تماس بر قرار کرديم ئیامريکا

 حتی . در ايران، برسر اتحاد روحانيت و ارتش برای ايجاد دولت با ثبات، توافق کرديمامريکاسليوان، سفير وقت 

که وقتی ھم دانشجويان پيرو  از ھمۀ اينھا مھمتر اين.  و کارتر پيام دادامريکانگفت آقای خمينی چند بار به دولت 

ھای خالف متن، دستگير  ای را به استناد اسناد گزيده با ترجمه خط امام شروع به انتشار بعضی از اسناد کردند و عده

 ناصر ميناچی وزير ءآزادی را مورد حمله و اتھام قرار دادند، ابتداو زندانی کردند و بيش از ھمه اعضای نھضت 

و بعد ھم امير انتظام را به جرم  را آزاد ساخت صدر او ارشاد را دستگير و زندانی کردند و رئيس جمھوری بنی

ز گذشت بيش ، بعد ا... باز ھم در سال .  ھمين اسناد  گزينشی زندانی و از ھستی ساقط کردند، باز لب از لب نگشود

 فقيه با از ۀيم واليت مطلقژکند که ر وقتی اين اسناد را منتشر می. از سی و پنج سال، او اين اسناد را مننتشر کرد

کند که تنھا به  وقتی او اين اسناد را منتشر می. است ھا و کشتارھا، برقرار شده ميان برداشتن بسياری از شخصيت

  :ال مطرح استؤا چند سدر اينج. خورند درد بررسی تاريخی می

آويز کردن  شد از وقوع بسياری از فجايع جلوگيری کرد که، تصرف کنندگان دولت، با دست چرا زمانی که می-١

، مرتکب شدند، اين اسناد نه تنھا منتشر نشدند بلکه ھرگز ھم گفته نشد که ما و آقای خمينی با امريکاداشتن رابطه با 

  ايم؟ قرار کردهھا رابطه داشته و يا بر  غربی

 آيا به موقع منتشر نکردن اين اسناد و در اختيار ملت ايران که حق انکار نکردنی بر اطالع از آنھا دارند، خيانت -٢

  به خود و ملت ايران نيست؟ و

 علت انتشار اين اسناد بعد از افتادن آب از آسياب، چيست؟ احساس خطر؟ اظھار حقايق ولو بعد از گذشتن کار از -٣

 در اجرای اين طرح؟ تسويه حساب؟ امريکايم جبار و نقش رابطه با ژر؟ آگاه کردن مردم ايران از طرح ايجاد رکا

  ... و

 تا به امروز ھيچ سند و مدرکی که نشان از وابستگی آقای خمينی به اين و يا آن کشور باشد در دست :که نتيجه اين

 به ھيچ  اصول ايشان انحصار قدرت باشد، خود را متعھد اما کسانی که اصل  را بر قدرت و ھدف ھم  بر. نيست

 چنين کسان در وقت ضعف ھر جا الزم بود کرنش .عھد و پيمانی نمی داند و تا به حال ھم خالف آن ديده نشده است

می کنند و وقتی سوار  بر اسب چموش قدرت شدند، خدا را ھم از آسمان به زمين می آورند و در بند و زنجير می 

تاريخ ھم تا بخواھی کسان و . چون در طبيعت قدرت  و انحصار آن تخريب سرشته است و نقش اساسی دارد.  کنند

دست آورد، بر روی زمين، بھشت خواھد ه را ب اند قدرت وسيله است و چون آن  ھا به خود ديده که گمان برده گروه
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  آنچه در بارۀ قدرت گفته ۀ  و ھماند شاندهساخت ولی در عمل، آلت قدرت شده و کشور و ملت خويش را به نابودی ک

        .       شد در آقای خمينی جمع بود

  ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٢۴محمد جعفری   

 

  :نمايه و يادداشت

  .٨۶، ص ٢٠٠١ روریبف  خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی،-۵

که به  يعنی اين» ال والية الحد علی احد« :  عقلی فقھی استۀيک اصل عملی و يک قاعد» عدم واليت«  اصل -۶ 

بدين معنا که ھيچ کس بر ديگری واليت ندارد و ديگران حق دخالت در . لحاظ فقھی، اصل بر عدم واليت است

 ويا  ھيچ. ول و پاسخگو خواھد بودؤوند مسسرنوشت او را ندارد و ھر فردی نسبت به عملکرد خود در برابر خدا

عبارت ديگر رھبری و ادارۀ زندگی ه کس ديگر واليت ندارد و ھرکسی خود بر خويشتن واليت دارد ب کسی بر ھيچ
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تقليد آقای خمينی  اجتھاد و ۀ، به نقل از رسال.٢٢ دکتر مھدی حائری، ص ۀ حکومت و مذھب، دانشگاه لندن، مقال-٧

از (  صفحه٩٢و ھمچنين در . ق. ه١٣٧٨ در جلد دوم کتاب رسائل چاپ قم ١٧٣ تا ٩٣در ھشتاد صفحه از صفحه 

 جلد دوم کتاب تھذيب االصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات درس آيت هللا خمينی می ۀضميم) ۵٩۶ تا ۵٠۵ص 

، ١٣٧٧ی، محسن کديور، نشر نی، چاپ اول ئوال مدرسين به چاپ رسيده است؛ حکومت ۀباشد و توسط جامع
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ر، نيکولو ماکياولی، شھريا:  ؛ به نقل از٣٠٢نام دين، محمد جعفری ص ه واليت فقيه، بدعت و فرعونيت ب-١٢
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