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  علی کاظمی: فرستنده

٢۶.٠۶.١٠  

  ٣٧گرفته شده از روشنگر شماره 

  

  ]در قرن بيستسياسی خمينی ممثل اسالم [
  

يت خمينی را نقل می کنيم و سپس به قسمتھايی از دو سخنرانی از  ارزيابی از شخصدوستان عزيزم در اينجا ما دو

وی می پردازيم تا به روح و روان او بيشتر آشنا شويد و ببينيد مردم به چه کسی آری گفتند و آگاھان درباره او چه 

 .گفتند

 را برای مردم سال اخير ٣٠ می تواند فجايع ھدف ما از اين بحث يادآوری يک تجربه تاريخی است که تکرار آن

  .ايران تکرار کند

 تحت يک نگرش باز نه تنھا در دام تبليغات رژيم قرار نگيريم  و,  تنھا بايد آگاه شدبرای دوری از چنين اشتباھاتی

چه ھمين تبليغات رژيم و شکاف . بلکه توطئه ھای دستگاھھای خارجی نيز نتواند ما را از اھدافمان منحرف سازد

رژيم اسالمی ايران تنھا . برای ناآگاھی بھای سنگينی پرداخت می شود. يم را متضمن شدهدر صفوف مردم عمر رژ

 .رژيمی است که بقا خود را مديون تضادھای اپوزيسيون آن است

 آگاھی در شناخت از خمينی گريبان مردم ايران را گرفت بلکه نا آگاھی از شناخت ساختار متاسفانه نه تنھا اين نا

 برای در رفراندوم عجيب و غريبی, ١٣۵٨ و در دوازدھم فروردين ماه .اجعه را دوچندان کردحکومتی نيز اين ف

نخستين بار در جھان از مردم خواسته شد به رژيمی رای بدھند که درباره مشخصات و مرام نامه و ھدف ھای آن 

 .ھيجگونه اطالعی بدانان داده نشده بود

محمد حسنين “انی روح هللا خمينی را در توصيفی می توان يافت که  از مشخصات رونخستين ارزيابی واقع بينانه

 پس از ديدار خود با وی در مصاحبه ای با ھفته نامه انگليسی, روزنامه نگار و سياستمدار سرشناس مصری” ھيکل

 :از وی کرد” سندی تايمز“

و آنچه از آن با , رد کرده است پديده ای است از چھارده قرن پيش که با سرعت گلوله به قرن بيستم برخوخمينی“

آنچه ميان . عنوان بحران ياد می شود دقيقا اين است که اين گلوله در مسير خود چيزھايی را در ھم خواھد کوبيد

گفتگو ميان تاريخ و تعصب , خمينی و ايرانيان تحصيلکرده می گذرد بحث يا گفتگويی بمفھوم واقعی کلمه نيست
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 .”است

 روانپزشک آمريکايی و اروپايی بر اساس برسيھای متعدد روانشناسی از وی کردند و يندر تحليل ديگری که چند

 رسيد خمينی بنوبه خود چنين  بچاپUs News and World Reports گزارشی از آن در نشريه آمريکايی 

 :توصيف شده بود

 

 او جای ھمه ديگر عواطف لبريز از حس کينه توزی در حدی که اين حس در, بدگمان,  لجوج,يکدنده ,انتقامجو"

  .”بشری را گرفته است

 نشريات گروھھای سياسی و دادن دستور حمله و  در آستانه تعطليل کردن نشريات مستقل و۵٨مرداد ٢۶ سخنرانی

  :لشگر کشی به کردستان، به ھمه نيروھای مسلح

م به طور انقالبی عمل کرده بوديم  از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کردياگر ما... "

و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد را تعطيل کرده بوديم و رؤسای آنھا را به محاکمه 

کشيده بوديم و حزبھای فاسد را ممنوع اعالم کرده بوديم و رؤسای آنھا را به جزای خودشان رسانده بوديم، چوبه 

من . ی بزرگ بر پا کرده بوديم و مفسدين وفاسدين را درو کرده بوديم اين زحمتھا پيش نمی آمدھای دار در ميدانھا

دولت ما انقالبی نيست، ارتش ما انقالبی نيست، ژاندارمری … از پيشگاه خدای متعال و ملت عزيز عذر می خواھم

اگر ما انقالبی . ، من ھم انقالبی نيستمما انقالبی نيست، شھربانی ما انقالبی نيست پاسداران ما ھم انقالبی نيستند

تمام احزاب را ممنوع اعالم می کرديم، تمام جبھه ھا را ممنوع اعالم . بوديم اجازه نمی داديم اينھا اظھار وجود کننند

می کرديم و يک حزب و آن حزب هللا، حزب مستضعفين تشکيل می داديم و من توبه می کنم از اين اشتباھی که 

الم می کنم به اين قشرھای فاسد در سرتاسر ايران که اگر سر جای خود ننشينند ما به طور انقالبی با کردم و من اع

در عبادت …ًموالی ما اميرالمؤمنين سالم هللا عليه، مرد نمونه عالم، آن انسان به تمام معنا، . آنھا عمل می کنيم

شير را می کشيد و ھفتصد نفر را در يک روز آنطور بود، در برابر مستکبرين و کسانی که توطئه می کردند شم

از نسل ] منظورش دگرانديشان است[چنانکه نقل می کنند از يھود بنی قريظه که نظير اسرائيليھا بودند و شايد اينھا

انھا باشند، از دم شمشير می گذراند ما نمی خواھيم در ايران ، در دنيای اسالم و در خارج کشور، وجاھت پيدا کنيم 

 توطئه گرھا در کردستان و اين. »اشدا علی الکفار و رحمابينھم«.  خواھيم به امر خدا عمل کنيم و خواھيم کردما می

دولت بايد با شدت رفتار کند،ارتش بايد باشدت . در غير آن در صف کفار ھستند، با آنھا بايد با شدت رفتار کرد

  کنند ما با خود ھمين مسامحه گرھا با شدت رفتار می کنيمژندارمری بايد با شدت رفتار کند، اگر مسامحه. رفتار کند

 که برضد مسير ملت است و توطئه گر است توقيف کند و دادستان انقالب موظف است تمام مجالتی را …

نويسدگان آنھا را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند، موظف است کسانی را که توطئه می کنند و اسم حزب روی 

. عذرھا را کنار بگذاريد. فاسدھا را سرکوب کنيد. ند، رؤسای آنھا را بخواھند وآنھا را محاکمه کنندخودشان می گذار

 پاسداران مسامحه نکنند. ارتش مسامحه نکند. دولت مسامحه نکند. برويد توطئه گرھا را سرکوب کنيد

 ١٣۶٠سال ,  تولد رسول اسالم سالروز.”.…

مؤ منين عليه السالم ، شمشيرش را کشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو  هللا واقعی روزی است که امير اليوم“

ايام هللا روزھائی است که خداوند تبارک و تعالی يک زلزله ای وارد ميکند ، يک سيلی را . کرد و تمامشان را کشت

لمؤمنين اگر بنا بود مسامحه امير ا. وارد ميکند، يک توفانی را وارد ميکند ، به اين مردم شالق ميزند که ، آدم بشوند

. در حبس ھای ما ھم بيشتر از اين اشخاص ھستند ، که مفسدند. نفر را يکدفعه بکشد ٧٠٠کند شمشير نميکشيد تا 
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شما ، علما چرا فقط .! …اگر ما اينھا را نکشيم ، ھر يکی شان که بيايد بيرون ميرود آدم ميکشد، آدم نميشوند اينھا 

و آيات قتال را نميخوانيد؟ قرآن ه ميرويد؟ چرا ھی آيات رحمت در قرآن را ميخوانيد سراغ احکام نماز و روز

چرا شما ھمان طرفش را گرفته ايد که صحبت از رحمت ميکند؟ رحمت مخالف با …ميگويد بکشيد ، حبس کنيد 

محراب يعنی مکان حرب ، يعنی مکان جنگ، از محرابھا بايد ، جنگ پيدا شود، چنانکه بيشتر جنگھای . …خداست

 ھمگی جندی بودند، نظامی بودند، ھمگی ائمه ما.…شمشير دارد تا آدم بکشد پيغمبر  .اسالم از محرابھا پيدا ميشد

  ...شمشير ميکشيدند، آدم ميکشتند. جنگی بودند

. ھمانطور که رسول هللا دست ميبريد ، حد ميزد ، رجم ميکرد.  ، رجم کندما خليفه ميخواھيم که دست ببرد ، حد بزند

اگر رسول هللا فرمان داد که فالن خانه . تی ناراضی بودند قتل عام کردھمانطور که يھود بنی قريظه را، چون جماع

 زندگی بشر را بايد به قصاص تامين کرد، .را آتش بزنيد ، فالن طايفه را از بين ببريد ، حکم به عدل کرده است

عواطف بچه اين . با چند سال زندان کار درست نميشود. زيرا حمايت توده ، زير اين قتل قصاصی، خوابيده است

تنھا بايد ھويت آنان را ثابت کرد . ما معتقديم که مجرم اصوال محاکمه ندارد و بايد او را کشت. گانه را کنار بگذاريد

  .”و بعد آنھا را کشت

 از خمينی گريبان مردم ايران را گرفت بلکه نا آگاھی از شناخت ساختار متاسفانه نه تنھا اين نا آگاھی در شناخت

 برای در رفراندوم عجيب و غريبی, ١٣۵٨و در دوازدھم فروردين ماه . ين فاجعه را دوچندان کردحکومتی نيز ا

نخستين بار در جھان از مردم خواسته شد به رژيمی رای بدھند که درباره مشخصات و مرام نامه و ھدف ھای آن 

 .ھيجگونه اطالعی بدانان داده نشده بود

□□□  

  :يادداشت 
ه ای ھمانطوريکه در پاسخ ب د خويش آق دۀ ارجمن ی" خوانن ورد " حسين عل ذکر در م ا ت وديم، از نظر م ذکار داده ب ت

ا در اي ده و ي ا آم ه دني ستان ب ر، راسالم سياسی و شخصيت ھای منوط به آن صرف نظر از آنکه در افغان ان، الجزاي
تثناء نماين وده دده يک طرز عربستان سعودی، پاکستان و يا کدام کشور ديگری، ھمه بدون اس ع تفکر خاص ب ر واق

  . اعتقادات و باور ھای آنھا به وجود آورده است راشخصيت آنھا
ا ی در مي د گدر اينجا که صحبت روی شناخت از جالد جماران خمين ه دي زائيم ک د بيف ل از هان است، باي  ھر دو تحلي

ا در بطن  شاھده می رسد ام ه م اآشخصيت خمينی با آنکه در ظاھر در تقابل با خمينی ب ه نھ سيار ظريفان ه شکل ب  ب
ريض  دودی م ا ح ده و ت سان پرعق ا يک ان ورد خاص و ي ه يک م ه مثاب ی را ب ه خمين ده است ک ل آم ه عم کوشش ب

ه سر ۀ در حاليکه  از نظر ما واقعيت امر آنچنان نبوده بلکه به عالو.بنماياند املی ب ی ک  آنکه خمينی در سالمتی روان
ه استمی برده به ھيچ صورت ھم مورد خاصی ه در چوکات .  به شمار نمی رفت وده ک سانی ب اثير وبلکه ان  تحت ت
دئولوژی،   الگو قرار دادنعقايد و باور ھای معينی بزرگ شده و با ان اي ول ھم ورد قب شخصيت ھای طراز اول و م

  .به عمل پرداخته است
ا  آبه نظر ما چنين افرادی را که عصارۀ شخصيت اور ھای آنھ ادات و ب ا نھا را اعتق ه مريض وي ه مثاب می سازد، ب

دئولوژی ۀ آن اي ه خاطر تبرئ ه ب ست زيرکان ودن، تالشي ال مورد استثائی معرفی نم ردم در قب ودن م ع سالح نم  و خل
  .خطرات احتمالی آينده

ان اسالم سياسی و ما در داخل کشور خويش بار ھا شاھد بوده  ات منادي ھستيم که وقتی کسی به صورت مستند، جناي
ا، را گوشزد  زاری ھ ا، م ا، سياف ھ سعود ھ ا، م نموده و خواسته مثال عملی افراد و معتقدين آنرا در وجود گلبدين ھ
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ا دور  ًمال عمرھا و امثال آنھا مشخص سازد، دفعتا کسانی به نامسلمانی آنھا شھادت داده و تالش نموده به اصطالح ب

ه شبشدر حاليکه ھمچو اشخا. انداختن چند شبش، پوستين را نجات دھد ه آنھم د ک ه نيکوئی می دانن ط ص خود ب ، فق
رورش و لوده يعنی پوستين مندرس در پناه و موجوديت آن بستر آ گنديده می توانند پرورش بيابند و بدون آن فضای پ

  .به ھيچ صورت قادر به ادامۀ حيات نيستند
آنھائيکه حافظه . باندش به خرچ داد در وجود امين و سيستممثال ديگر تالش مذبوحانۀ بود که ببرک شياد برای نجات

ًتاريخی شان به جا مانده حتما به خاطر می آورند که شب فردای اشغال افغانستان به وسيلۀ روس اشغالگر، از طرف 

ار ه در کن د ک ل آم ه عم زدوران روس کوشش ب اير م رک و س فاک، " ای.آی.سی"بب سان س ين، وی را ان ستن ام دان
د رور. ساديست و مريض معرفی بدارن شه پ ا ماھيت جنايت پي د، ت ات تالش می نمودن ا آن تبليغ ا ب سم آنھ  ريويزيوني

ستم را به گردن ي نموده، کوھواره جنايات حزب و مجموع س امپرياليزم روس را از انظار کتمانخروشفی و سوسيال
  .يک نفر بار نمايند

ستا ا در عراق و افغان اليزم امريک ات امپري شديد جناي ه از ھمچنين به دنبال ت ای جنايتکاران  طرفن و صدور فرمانھ
ا بوش را يک  د ت ه تالش نمودن ستی مذبوحان اير کشور ھای امپريالي وکران س کاخ سفيد ايادی امپرياليزم امريکا و ن
اليزم  رور امپري مورد استثنائی معرفی نموده، با آن استثناء قرار دادن ماھيت غارتگرانه و جنايتکارانۀ مکتب جانی پ

وع . مايندرا کتمان ن و"به خصوص وقتی شارلتان عصر داخل کاخ سفيد شد و قسم ھائی از ن و مي د را " مي ه زاھ گرب
ا . پيشه کرد آن دجاالن شروع کردند به دخيل بستن در پيشگاه امامزادۀ جديد شان ه اوبام دم ک وديم و ديدي ده ب مگر زن

ز نيز در تشديدجنايت و گسترش آن دست کمی از بوش نداشت و اگر زمان  وی را ياری نمايد به يقين از وی پيشی ني
  .خواھد گرفت

ين می  ا تعي ادی آنھ يلۀ ھستی م ه وس سانھا ب ی شعور ان ه وقت يد ک از تمام مثال ھای فوق می توان به چنين نتيجۀ رس
يچ  ه ھ ادی ب ا آن ھستی م سانھای متناسب ب رورش ان دايش و پ ادی وجود دارد، پي ا زمانيکه آن ھستی م ذا ت گردد، ل

  .رت استثاء نبوده بلکه نتيجۀ کامل و مستقيم آن می باشدصو
انی  ا، رب در نتيجه می توان گفت، ھرگاه خواسته باشيم خود را از چنگ خمينی ھا، گلبدين ھا، مالعمر ھا، مسعود ھ

ا زاری ھ ا، م ياف ھ ا، س اھ رزی ھ ا، ک رک ھ ا، بب د ،امين ھ انيم، باي اش برھ ان قم ار ديگر از ھم ا جنايتک  و صد ھ
رازيما اين مک و امپرياليزم راس درفش  ورايت مبارزه عليه اسالم سياسیبيھ رور را براف ه . تب جانی پ ر آن ب در غي

  .و ھر بار با شدت و حدت بيشتری تکرار خواھد شد  که فاجعه ھيچگاھی خاتمه نيافتهگواھی تاريخ
    اداره پورتال                                                                                                                   

  
  

 


