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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ اگست ٠٢
  

  وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليستھا
  ١٣۴٢ در سال امريکا با "خمينی"و روابط پنھان 

  

 و واکنش ھای مقامات حکومت و از جمله امريکابه دولت ١٣۴٢انی خمينی در سال  پنھۀگزارشات مربوط به افشای نام

 جديدی را برای رژيم جمھوری اسالمی در افکار عمومی به ئیخامنه ای به اين گزارش ھا در ھفته ھای اخير رسوا

  .وجود آورده است

 شده که حاوی متن بخشی از پيام توسط خبرگزاری ھا منتشر"  در تھرانامريکاسفارت " سندی از گزارشات ًاخيرا

يعنی دوره ای است که در شرايط فوران جنبش مبارزاتی توده ھا عليه نظام  ١٣۴٢ در سال امريکاخمينی به دولت 

 ضد رژيم شاه نظر ھمگان ه ملی و ورشکستگی حزب توده با اتخاذ مواضع تند بۀحاکم، خمينی در شرايط ناتوانی جبھ

  .ميان مردم به جان آمده، به عنوان يکی از مخالفين ضد شاه از احترام برخوردار شده بودرا به خود جلب کرده و در 

 شاه در ايران، خمينی با ۀی از رژيم وابستئمی دانيم که در آن زمان با توجه به شرايط بحرانی و نارضايتی عميق توده 

ردارد و به اين ترتيب در انظار توده ھا به  دست بئیداد که از تعدی و زورگو نطق ھای آتشين خويش به شاه اخطار می

البته در آن زمان نيز به ھمانگونه که در يکی از کتاب ھای .  ضد شاه و ضد رژيم تبديل شده بودۀيک منبع مبارز

 ئیازانتشارات چريکھای فدا" بورژوازی ليبرال"رجوع شود به کتاب (چريکھای فدائی خلق ايران توضيح داده شده 

  )htm.3liberal-b/publication/com.siahkal.www://http" واقعيت چيست"، بخش ١٣۵٨ ]دلو[بھمن–خلق 

 بود که بيش از ھمه در زير فشار و تعدی رژيم شاه ی اول منافع قشری از روحانيونۀ مبارزات خمينی در وحلۀانگيز

 فاقد ھر گونه برنامه ای برای اقشار ًد و تا آنجا که به آرمان ھای مبارزات توده ھا باز می گشت او اساساقرار داشتن

 مذھبی تفکر شرکت کنندگان در جنبش ۀولی ايستادگی او در مقابل شاه ديکتاتور در تلفيق با زمين. خاصی از توده ھا بود

 خرداد و دستگيری و تبعيد وی فی نفسه موقعيت ١۵ جنبش ۀانھمين واقعيت با سرکوب وحشي.  دادئیبه وی مقام واال

  .خاصی را در ميان مردم برای خمينی رقم زد

 امريکائیامروز بر بستر افشاگری ھای اخير معلوم می شود که درست در کوران ھمين نطق ھای ضد شاه و ضد 

س يبرای دولت جان اف کندی رئ ١٣۴٢ ]عقرب[ آبانۀ در پيام شخصی خود که در نيمءخمينی است که وی در خفا

 در ايران امريکااش سوء تعبير نشود زيرا او از منافع  حمالت لفظی"د نموده که از يکأ فرستاده، تامريکاجمھور وقت 

 در ايران مخالفتی امريکااو با منافع "ح داده که ي توضامريکانی ھمچنين در پيام مزبور برای دولت يخم" .کند حمايت می
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 در ايران برای ايجاد توازن در برابر شوروی و امريکاحضور "د کرده که او اعتقاد دارد که يکأ عکس تهو ب" ندارد

امری که بر واقعيت سازشکاری طبقاتی و فريبکاری ذاتی شخص خمينی صحه ".  نفوذ بريتانيا ضرورت داردًاحتماال

  . اش را به نمايش می گذاردیامريکائ اصالت او در مواضع ضد شاه و ضد ۀگذارده و حد پيگيری و درج

ت طبقه بندی شده نگھداری ي در وضعامريکاکه متن کامل آن ھنوز در آرشيو ملی - بر اساس اسناد منتشر شده، اين پيام 

َيک روحانی به ظاھر غيرسياسی به نام حاج ميرزا خليل کمره" توسط -می گردد "  در تھرانامريکاای به سفارت  َ

آنجا که متن کامل پيام خمينی به کندی منتشر نشده، معلوم نيست که او چه تقاضا يا تقاضاھائی از . تحويل داده شده است

در ھر حال، او يک سال بعد در روز ! ً داشته و اساسا دليل فرستادن پيامش چه بوده استامريکااز رئيس جمھور وقت 

آقا، : "ديه موضوع روز بود، می گو در نطق معروفش ضمن محکوم کردن کاپيتوالسيون ک١٣۴٣ ]غقرب[چھارم آبان

: ام فرستاده بود می گفتيش پيس جمھوری که پنھانی برايو خطاب به دولت و رئ" ستامريکاھای ما از  تمام گرفتاری

اد می ياکارانه فري ھمچنين ر". بداند، بداند اين معنا را که منفورترين افراد دنياست پيش ملت ماامريکارئيس جمھور "

  ". بدتر، شوروی از ھر دو بدتر، ھمه از ھم بدترامريکااز انگليس بدتر، انگليس از  امريکا: "زد

 با تالش ھای پنھائی اش برای جلب نظر و حمايت ۴٠ ۀنی در اوائل دھي خمامريکائی مواضع ضد شاه و ضد ۀسيمقا

ھد که ضديت او با شاه و يا ن آخوند را آشکار ساخته و نشان می دي در ھمان زمان، عدم اصالت ادعاھای اامريکادولت 

 رژيم وابسته به ۀً ماھيتا با مواضع ضد شاه و ضد امپرياليستی توده ھای ايران که ستم ھای ناشی از سلطامريکابا 

که دليل مخالفت او با اصالحات   کمااين. متفاوت بود،امپرياليسم شاه را به طور روزانه در زندگی خود تجربه می کردند

 فئودالی و لذا از يک موضع ارتجاعی بود، در حالی که توده ھای انقالبی داليل ۀ سيستم پوسيدارضی شاه دفاع از

استگاه خمينی، ه طبقاتی و خبا توجه به چنين واقعيتی و با در نظر گرفتن پايگا. ديگری در رد رفرم ھای شاھانه داشتند

ًتعجب آور نيست که وی ضمن ظاھرا ھمنوائی با نيروھای واقعا ضد ش  در پی جلب نظر ءاه و ضد امپرياليست، در خفاً

  .و سازش با دشمنان اصلی مردم ما يعنی امپرياليستھا بوده است

  

  ۵۶- ۵٧خمينی حيله گر، در خدمت سياست نو استعماری امپرياليستھا در سالھای انقالبی 

 ھوای امريکامداران دولت و ظرفيت سازشکاری وی اولين زمنيه ای بود که سياست ١٣۴٢حد حيله گری خمينی در سال 

داشته و در شرايطی که توده ھای جان ، که به عنوان فردی قاطع در ضديت با شاه شناخته می شدرا اين آخوند رياکار 

  .فتند به ياد وی بي ايران به انقالب عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه برخاسته بودند،ۀبه لب رسيد

 رژيم شاه با يک ۵٧-۵۶شديد بحران گريبانگير نظام حاکم، ھنگامی که در سالھای بر بستر رشد مبارزات مسلحانه و ت

رو شد، امپرياليستھا که حفظ رژيم شاه را ناممکن ديدند با قرار دادن حمايت خود در ه ی روبئبرآمد عظيم انقالبی توده 

ستعماری در ايران دست زدند و  خمينی و به خدمت پذيرفتن وی، به يکی از بزرگترين دسيسه ھای نواۀپشت دارودست

با سازمان دادن يک کارزار بزرگ تبليغاتی و صرف بودجه ھای کالن، شرايط جاانداختن رھبری اين آخوند فريبکار 

 بر جنبش توده ھا - سياسی ايران تبديل شده بودۀ جديدشان در صحنۀکه اکنون در سازش با آنھا به آلترناتيو و مھر- را 

  .فراھم کردند

 ۀبرد ھمين سياست نواستعماری بود که رھبران جمھوری اسالمی که ھيچ نقش جديی در پيشبرد مبارزات دالورانبا کار

افته يمردم ما و فرزندان انقالبی شان عليه رژيم ضد خلقی شاه نداشتند در غيبت يک نيروی انقالبی سراسری و سازمان 

در . ب داده و به قول خودشان بر خر مراد سوار شونديه را فره شاه توانستند بخشی از جامعيبا اتخاذ موضع راديکال عل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 امپرياليسم در ايران از طريق ۀ برای حفظ سلطیحلھای آن مقطع خمينی خالف برخی مھره ھای سياسی که دنبال راه 

  .حفظ سلطنت بودند، اين ھدف را از طريق سرنگونی رژيم شاه تعقيب می کرد و تأکيد داشت که شاه بايد برود

مروز در شرايطی که خمينی در رأس رژيم جمھوری اسالمی با توسل به يک سرکوب سيستماتيک در طول يک دھه ا

 تاريخی در ميان مردم ما تبديل شده ۀجنبش انقالبی مردم ما برای آزادی و برابری را به خون کشيد، به منفورترين چھر

 و بازتاب امريکابه دولت  ١٣۴٢ خمينی در سال ۀار متن نام در پی انتشًبا توجه به چنين سابقه ای است که اخيرا. است

 به دست و پا افتاده و شروع به صدور موجی ً آن در رسانه ھای عمومی، رھبران کنونی جمھوری اسالمی شديداۀگسترد

 اشاره کرد از جمله بايد به واکنش خشم آلود ولی فقيه نظام يعنی خامنه ای. از تکذيب نامه عليه اين گزارشات کرده اند

اين تکذيب در حالی ست . دولت انگليس خواند" خباثت"و ناشی از " جعل سند"که با عوامفريبی تمام، اين گزارشات را 

 چھل نه کاره ای بود و نه از مانورھا و ۀعنی اوائل دھيکه ھمه می دانند رھبر کنونی نظام يعنی خامنه ای در آن زمان 

ده و ياز آنجا که خامنه ای کاربرد و سود چنين روشی را در دوران انقالب د. تنی اطالعی داشي خمۀروابط پشت پرد

ين ت خويش نيز از پيشبرد چنين سياست عوامفريبانه ای بھره برده، می توان فھميد که چرا چنيھمچنين در زمان وال

 گزارشات وادار ساخته  اينۀی که به تازه شدن اين موضوع کمک کرده وی را به تکذيب شتابزده و خشمگينانافشاگري

  .است

واقعيت اين است که خامنه ای يکی از مھره ھای اصلی نظام جمھوری اسالمی است که از کم و کيف روابط و تماس 

نی با ي که با اجازه و اطالع خم۵٧-۵۶لی و مھندس بازرگان در جريان انقالب سالھای ي موسوی اردب،ھای بھشتی

 قطب زاده و بنی ،زدیيھا و نامه نگاری ھای مذاکره  مذاکره می کردند و ھمچنين از رانيم ايئی مقامريکامقامات 

 در نوفل لوشاتو در فرانسه در دوران انقالب به منظور کسب اطمينان از سازش و امريکاصدر با فرستادگان دولت 

اند که ھمانطور که چند سال او ھمچنين به خوبی می د. حمايت امپرياليستھا از جمھوری اسالمی به خوبی اطالع دارد

موران و أنی اتراق کرده و ميئی ھا در نوفل لوشاتو در ساختمانی در کنار محل اسکان خمامريکاش رو شد، يپ

 انقالبی ۀدر نتيجه تکذيب وی و تالشش برای حفظ وجھ. ادی اش در ارتباط بودندينی و ايکارگزاران آنھا ھر روز با خم

گر رنگی ندارد و قادر به فريب مردم آگاه ما نمی ي جمھوری اسالمی حنائی است که د برای خمينی وامريکائیو ضد 

  .باشد

رغم تمامی ادعاھای رھبرانش، از روز اول ه  اين رژيم نشان می دھد که جمھوری اسالمی بۀ سال٣٧نگاھی به حيات 

اکنون ھمه می دانند .  می باشدبوده و" شياطين کوچک"و " شيطان بزرگ"دارای وسيع ترين روابط مخفی و آشکار با 

پيامی محرمانه برای دولت " امام ضد امپرياليست" خمينی، اين ۀکه در مقطع انتقال قدرت از رژيم شاه به دارودست

 فرستاد و در آن وعده داد که رژيم جديد شيرھای نفت به روی غرب را نخواھد بست، ساختار ارتش امريکا

 که خمينی و ئیوعده ھا.  عکس کمونيستھا و انقالبيون را سرکوب خواھد کرده و ب نخواھد دادتغييرساخته را امريکا

به آنھا عمل کردند و به اين ترتيب با سرکوب جنبش ضدامپرياليستی دمکراتيک !! اخالف او با تمام توان و صادقانه

 نظام امپرياليستی حفظ کرده مردم ايران، نظام سرمايه داری حاکم بر کشور ما را ھمچنان به عنوان جزئی ارگانيک از

  .شتر در خدمت آن قرار دادنديو ھر چه ب

 و امريکا رژيم جمھوری اسالمی با ً خمينی و اصوالۀعالوه بر اين، تکذيب ھای مقامات حکومت در مورد عدم رابط

که را عراق  ايران گيت در اوج جنگ ايران و ئی در شرايطی است که توده ھای تحت ستم و آگاه ما ھنوز رسواءشرکا

 فراموش نکرده ، و جمھوری اسالمی از پس پرده بيرون افتادامريکادر آن گوشه ای از روابط عميق ارباب و نوکری 

 بين المللی بزرگی که دامن مقامات ھر دو کشور را گرفت و در جريان آن رو شد که چگونه جمھوری ئیاند، رسوا
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 سالح دريافت امريکال و ئياش گوش فلک را کر می کرد از اسرا امريکائیاسالمی درست در حالی که فريادھای ضد 

شبرد ي بود، تا پامريکا و رد و بدل کردن کيک و کليد با امريکائی از مقامات ئیمی کرد و در ھمان حال مشغول پذيرا

 روابط پنھانی ألۀ مسًاصوال. ديل نمايی التين را تسھامريکا در سطح منطقه و امريکابھتر سياستھای جنگی امپرياليسم 

 نمود و يکی از داليل فريبکاری و وابستگی جمھوری اسالمی ۀ به مثابامريکا ارتجاعی اش با دولت ۀنی و دارودستيخم

 با امريکاست و موارد فوق تنھا گوشه ای از روابط بين يبه امپرياليسم برای مردم آگاه و نيروھای مبارز امر تازه ای ن

  . اين رژيم به امپرياليسم را نشان می دھندجمھوری اسالمی و عمق وابستگی

و ( روابط پنھان ألۀ وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليستھا واقعيتی است که نمی توان آن را تنھا با مسألۀاما مس

اگر با ديدی علمی و اصولی به کنکاش .  و يا شکل ظاھری اين رابطه توضيح دادامريکاجمھوری اسالمی با ) آشکار

 ٣٨ی که جمھوری اسالمی در طول سياسی و نظامي-ھای کالن اقتصادیت اين رابطه بپردازيم؛ يعنی به سياستدر ماھي

سال گذشته در ايران و منطقه به پيش برده دقيق شويم آنگاه به روشنی خواھيم ديد که سياست ھای جمھوری اسالمی 

سرکوب .  بوده استامريکاس آنھا أتی و در رانعکاسی از سياستھای خارجی و منافع بزرگترين قدرتھای امپرياليس

 امپرياليسم را نشانه گرفته بود، ۀ که نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و سلط۵٧-۵۶ جنبش انقالبی سالھای ۀوحشيان

 که برنده ای جز انحصارات نظامی و ء و شرکاامريکال و سال جنگ خانمان برانداز با عراق با ھدايت و کنتر٨پيشبرد 

ارگانھای (ھای مالی نداشت، پيشبرد سيستماتيک و گام به گام طرح ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول کارتل

مين زمينه ھای الزم برای ھجوم گسترده تر سرمايه ھای جھانی به أنظير قطع سوبسيدھا و ت)  امپرياليستیۀشناخته شد

ن از کارگران و توده ھای زحمتکش را به مرداب فقر و ايران زير نام بازسازی اقتصاد بعد از جنگ که ميليونھا ت

 به کام قدرت ھا و دالرمی که ميلياردھا و اتۀفالکت و گرسنگی پرتاب کرد، آغاز، پيشبرد و سرانجام توقف پروژ

 ۀ سلطۀ ابزاری برای توسعۀ اسالمی به مثابئیانحصارات امپرياليستی ريخت و نقش آفرينی در گسترش بنيادگرا

 کريه جمھوری ۀ بوده و ھستند که می توان در آنھا چھرئیھمه و ھمه عرصه ھا.... ستی در سطح بين المللی و امپريالي

اسالمی را ديد که با پيگيری تمام مشغول پيشبرد و تحقق منافع و سياستھای سرمايه داران جھانی و قدرتھای 

  .امپرياليستی در ايران و منطقه بوده است

اليستی با تکيه بر اسناد انتشار يافته مبنی بر رياکار بودن خمينی سعی دارند دستان خود را از امروز رسانه ھای امپري

جنايات جمھوری اسالمی که دستپخت آنھا برای مردم ايران بود پاک کرده و با وارونه جلوه دادن موضوع، اين ايده را 

ماری به خدمت آنھا در نيامده بود بلکه چھره ای به خورد مردم بدھند که گويا خمينی برای پيشبرد سياست ھای نواستع

اما واقعيت اين است که تمامی . ملی و مستقل بود که به دليل خصلت فريبکار بودنش امپرياليستھا را ھم فريب داده است

ل ي انقالب مردم ما تحمرنی و جمھوری اسالمی را بياسناد و شواھد تاريخی نشان می دھند که امپرياليستھا چگونه خم

  .ش ببرنديران و منطقه پيدشان را در اياستھای جديله آن ھم انقالب مردم را سرکوب کنند و ھم سيکردند تا به وس

نی و جمھوری يغ می کنند که خمين تبليب جوانان ما چنيبرای فرم که يی ھستغات ضد مردميياز سوی ديگر ما شاھد تبل

اين تبليغات مغرضانه برای الپوشانی . خلق آن زمان بوده اندن يکھای فدائی و مجاھدياسالمی اش حاصل مبارزات چر

نی و پاک جلوه دادن دستان خونين امپرياليستھا که زير عبای آخوندھا پنھان ي خمۀت وابسته به امپرياليسم دارودستيماھ

وانان را فريب خواھان جلوه داده و جيستھا و آزادي مبارزات کمونۀجينی را نتيری خميگشته، ساز شده اند تا قدرت گ

را امری مذموم جلوه داده و از اين " انقالب"ن مردم خدشه دار ساخته، ي انقالبيون واقعی را در بۀمی کوشند چھر. دھند

 کنونی است، وضع ۀب جوانان و دور کردن آنھا از امر انقالب که تنھا راه رھائی آنھا از وضع نکبت زديطريق با فر

  . قدرت تکيه زنندۀحی ديگر بر اريکموجود را تداوم داده و چند صبا
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 نکبت بار حيات جمھوری ۀدشمنان مردم ما در حالی به انتشار اين ايده ھا دست می يازند که تاريخ سی و ھشت سال

ن ي سرکوب خونۀلي انقالب مردم ما بلکه وسۀجياسالمی با ھزاران فاکت و سند ثابت می کند که جمھوری اسالمی نه نت

دن به آزادی يکتاتوری شاه برای رسيستھا در دوران ديغاتی واقعيت اين است که کمونين تبليعکس چنه  ب.ن انقالب بوديا

 رژيم مستبد ًکه جمھوری اسالمی اساسا یدر حال. و دمکراسی و جامعه ای عاری از ظلم و ستم مبارزه می کردند

ن آماج ھای يکی از اوليھمين دليل بود که دان آمده است و درست به يمذھبيی است که برای کشتن ھر گونه آزادی به م

  .ستھا بودندين کمونين استبداد ھم ھميا

طی ي شراۀجي نتًا آن گروه نبوده و اساساين فرد و يل اي خواست و تماۀجيد بدانند که انقالب نتيگر جوانان ما باياز سوی د

 ۀعی سلطي طبۀجيران نتينقالب در ان است که خواست ايت ايواقع. است که طبقات حاکمه در جامعه شکل داده اند

م و ي که چه ما بخواھ- اگر جوانان ما می خواھند در انقالب آتی ًاتفاقا. کتاتوری ذاتی آن بوديه داری وابسته و ديسرما

مملو از کتاتوری ي حاکم و دۀ نظام استثمارگرانۀ شرايط مادی نکبت باری که سلطۀم دير يا زود در نتيجيچه نخواھ

فتاده و مال خور نشود ين نيگر به دست مرتجعي رھبری اين انقالب بار د-جنايت آن آفريده، رخ خواھد دادکاری و تبھ

ن انقالب را برافراشته و در جھت سازماندھی آن گام يد با قدرتی دو چندان از تجارب گذشته آموخته و پرچم ايبا

 آن استقالل و آزادی و دمکراسی به ھمراه آورده و به ما رانه ھای نظم وابسته و استبداد ذاتیيانقالبی که بر و. بردارند

 .ميجادجامعه ای عاری ازظلم و ستم گام برداريامکان می دھد که در راستای ا
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