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  فصل چھارم

  »ِهللا نادان ساواکآيت«

ًتقريبا پس از چندين . شودّوزيری محمد مصدق به انتھايش نزديک می حکومت نخستکاستررولر ، ١٩۵٣ماه اگست 

، آماده است امريکا و سازمان سيا  کندگرد میعنوان رھبر انقالب موفق مردمی، اوضاع دوباره شروع به عقبه سال ب

ه ھای ايران و بپشتيبانی کمونيستچند سال پيش، مصدق با . تا شاه را به ايران برگرداند و به تخت سلطنت بنشاند

، آخوندھا مصدق ١٩۵٣حال، در . قدرت رسيده  چندين رھبر مذھبی شيعه داشت، بۀوسيله خصوص، با طرفداری که ب

 که بيشتر به گانگستر آل کاپون شباھت دارد تا يک رھبر ئیهللا کاشانی، مالرھبر غير رسمی آنھا آيت. اندرا رھا کرده

آماده است که از آنھا » سيا«عھده گرفته اکنون ه  خيابانی و فناتيک مذھبی را بۀکنندھای حملههرھبری گرو. مذھبی

  .استفاده کند

کنند تا به پشتيبانی از شاه ھای مخفی در شھر پول پخش می بين گروهکروميت روزولتدر تھران نيروھای اطالعاتی 

ه ھا سردھند، بخواھند در خيابان را که میئیدارند که شعارھاچندين ھزار تظاھرکننده سعی . راه اندازنده تظاھرات ب

در ظرف چندين ساعت جريانات . ھای از قبل تنظيم شدهاين تظاھرات فقط پوششی است برای برنامه. خاطر بسپارند

  .آيندحرکت در میبه) مصدق(وزير عليه نخست

يند ھا بيا وفادار به شاه به خيابانۀه تعدادی شعاردھندھاست کحداقل برای حفظ ظاھر سياسی بھتر » سيا«بر اساس داليل 

ّاما انقالب واقعی عليه مصدق، . ندازند، تا در اخبار و نشريات جھانی منعکس شودو به نفع شاه سرو صدا راه بي ّ
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فتی ھای نسای شرکتؤ، بريتانيا، و سرويس جاسوسی اسرائيل و نيز رامريکاوسيله رھبران ه ًتصميمی است که قبال ب

شود، که ارتش را به هللا کاشانی میِگران تظاھرکننده و آيتخرده پول نقد آنھاست که صرف ھوچی. جھان گرفته شده

- نام روحه يک مالی ناشناسی ب» زنده باد شاه«زنند ای که فرياد می تظاھرکننده۵٠٠٠ًدر ميان حدودا . ھا بياوردخيابان

  .هللا خمينی است

 خريده مأمور است، ھمان مالی ١٩٧٩ن آوردن شاه از قدرت در سال ئيول پاؤه، شخصی که مسک از عجايب تاريخ اين

ّداستان کامل زندگی خمينی احتماال برای مدت.  سال پيش بود٢۵ طرفدار شاھنشاھی ۀشد ّشود، اما تاکنون ھا آشکار نمیً
 او قضاوت کنيم که او چه نوع ۀتا بتوانيم دربار اين مال که قرون وسطی را به ايران برگردانده معلوم شده، ۀآنقدر دربار

  .موجودی است

 برای خود انتخاب ١٩٣٠ھای را در سال» هللا خمينیروح« بايد گفته شود که نام واقعی او خمينی نيست، او نام ءدر ابتدا

يکی از برادران . بودندً او اصالتا از مسلمانان ھند ۀدنيا آمد و خانوادزيرا پدربزرگ او در کشمير ھندوستان به. کرد

بعضی از گزارشات حاکی از اين است . کرد، برای خود برگزيدخاطر تجارتی که در ھند میه را ب» ھندی«خمينی اسم 

  .ًدنيا آمده نه در ايران بعدا در سنين جوانی به ايران مھاجرت کرده استه که خمينی خودش حتی در ھند ب

که پدر شاه، رضا خان، در گيرودار  قدرت در ايران، ھنگامیتغييرضمن ، در ١٩٢٠حدود شصت سال پيش، در اوايل 

در آن زمان، رضا پھلوی جوان با رھبر . گرفتن قدرت بود، خمينی جوان اولين اثر جنگ سياسی خود را دريافت کرد

دنبال کند و آتاترک او را تشويق کرد که راه او را . خواھان ترکيه، مشھور به آتاترک مشورت کردانقالب جمھوری

ی مردم در ايران اعالم کند، به پھلوی گفت که ماھيت حکومت پادشاھی برای مدرنيزه کردن أحکومت جمھوری با ر

  .ای استّملت بسيار غيرقابل انعطاف و حکومت محدود و بسته

 به نفع سيستم که قيام قھرآميز معممين ايرانی او را مجبور کرد که  او را پذيرفت، تا اينۀدر اصل، رضاخان، ايد

که گفته  خمينی، در سنين جوانی بود و طبق گزارشی به تالفی اين. پادشاھی تصميم بگيرد و خود را رضا شاه اعالم کرد

ھا سال بعد، دوباره ھمان ده. شد رضا شاه در مرگ پدر خمينی تأثير داشته، به تظاھرات مالھا عليه رضاخان پيوستمی

ّاما سالھا بعد در سال . هللا کاشانی بپيوندند دشمن سيستم پادشاھی شدند به گروه آيتکه خمينی و برادرش قبل از اين
  .ّهللا کاشانی از محمدرضا شاه برای بازگشت به سلطنت پشتيبانی کردند دوباره با پيروی آيت١٩۵٣

- ِانی نيز، به رھبر اخوانهللا کاشآيت. کرد پشتيبانی می١٩۵٣نبود که از برکناری دکتر مصدق در » سيا«تنھا سازمان 

زمان اعالم ، نواب صفوی در آن١٩۵٠ھای در سال. آخوند نواب صفوی نزديک بود) فدائيان اسالم(المسلمين در ايران 

اند، آنھا  در ايران فعاليت داشته١٩۴٠ھای فدائيان اسالم از اوايل سال.  نفر عضو دارد٣٠٠ تا ٢٠٠کرد که گروه او 

 شديد بود، ارتباط خود کنترول سرويس اطالعاتی بريتانيا تحت ۀوسيله ّالمسلمين در مصر بشدت بانِکه سازمان اخووقتی

ه  که در ايران انجام داده بود، بئیھاخاطر اعدامه ب) فدائيان اسالم(المسلمين ِ اخوانۀشعب. را در ايران گسترش دادند

زمان اطالعاتی مخفی انگليس برروی مالھا در نفوذ سا. خصوص حداقل اعدام دو نخست وزير شھرت زيادی داشت

ھای خارجی و بيشتر از ھمه با بسياری از معممين متنفذ با نمايندگان قدرت. ھا پيش امری مخفی نبودايران حتی از سال

و در حقيقت، «نوشت؛ » نهئيھا در آچھره«خواھر شاه اشرف پھلوی درکتاب . کردندکشور بريتانيا ھمکاری برقرار می

» . ساخت انگليس را در زير آن خواھی ديدۀگويند اگر ريش مالھا را باال بزنيم، کلمکی در ميان مردم است که میجو

و بعد از جنگ جھانی دوم، دولت بريتانيا مالھا را که عوامل ارتجاع مذھبی بغايت راست «:گويد اشرف پھلوی می

که دولت  خصوص اينه ب. د، تشويق به فعاليت دوباره کردھا بود در جامعه غيرفعال بودنشناخته شده بودند، و سال

  » .ھا ارزيابی کرده بودثری عليه کمونيستؤبريتانيا مالھا را نيروی م
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ھای محل در ايران  التۀوسيله ريزی شده بھای خيلی راست بنيادگرا، قدرت خود را از جنايات طرح و مذھبیکاشانی

  .کردنداين افراد به مردم مخالف با چاقو حمله می. ھا مشھور بودندقوکش به چائیگرفتند، اين گروه مافيامی

اين مراکز قدرتمند و . بار مستقر بودندھای ميوه و ترهخصوص در ميدانه مافيای ايران، در بازارھا، مراکز خريد، ب

 شبيه گادفادرھای نيويورک یئخصوص مراکز لوکس مواد مخدر و اعيانی مافياه ھا و بھا، قمارخانهخانهھمچنين، فاحشه

هللا کاشانی به آسانی به دستيارانش دستور داد تا يک گروه دستمزدی  آيت١٩۵٣در . کردند میکنترولو شيکاگو را 

ً، يک مقام رسمی سيا گفت که مافيا در ايران تقريبا تمام توليد ١٩٧٨در . ( آماده کنند» سيا«شورشگر در خدمت سازمان 

  .)کند مینترولکرا  غذا و پخش آن

ُنام تيمور بختيار، شھرت زيادی يافت و به پست ه ، با برگشت شاه به قدرت، يک افسر نظامی ب١٩۵٣بعد از کودتای 

بختيار مشاور مورد .  مقام يافتءُی رسيد و بعد به پست حکومت نظامی تھران، و رئيس اطالعات ارتش ارتقاجنرال

سرويس . تأسيس شد، بختيار اولين رئيس آن شد) ساواک(ن امنيت و اطالعات که سازما، وقتی١٩۵٧در . اعتماد شاه شد

ًحد سازمان اطالعات موساد، در اسرائيل و مخصوصا از جديد اطالعات و امنيت ايران از آغاز کار از پشتيبانی بی

- را در ليست حقوقھاهللاساواک ھمچنين ارتش وسيعی از مالھا و آيت. گر اسرائيلی برخوردار بودمتخصصين شکنجه

حقوق مالھا از ساواک، از حداقل . ھا بودند در اولويت قرار داشتندکه در ارتباط با چاقوکش بگير خود قرار داد، آنھائی

 ٣٠٠بگيران ساواک بود خمينی با حقوق که در ليست حقوقيکی از افرادی.  در ماه بوددالر ١٠٠٠ ماھيانه تا دالر ١٠٠

  . در ماه بوددالر

در گزارش نيويورک تايمز و .  علميه قم در ايران بودۀن حوزئين زمان خمينی ھنوز يکی از مدرسين درجه پادر آ

.  افالطون جا بزنندسفۀعنوان يک شاگرد مھم حقوق دينی و مبلغ فله نشريات ديگر سعی شده که نقش خمينی را در قم ب

  .آوردوجود ه رو خود را ب دنبالهۀود کرده، و فرق بنيادگرا وانمۀدر آنجاست که خمينی خود را يک مالی نويسند

ًخاطر ارتباط اسرائيل با ساواک، در اين زمان، بی شک موساد عميقا در ميان آخوندھای بنيادگرا نفوذ داشته است،  و ه ب

در آن . اند با خمينی در ارتباط بوده١٩۵٧ھای اطالعاتی اسرائيل از سال ھيچ جای تعجب نيست که دريابيم که جاسوس

، ١٩٧۶تا سال . به ايران آمدند که ساواک را نظم بدھند) Shin Beth(ھای موساد و شين بت سال يازده نفر از جاسوس

. کار بودنده ً پرسنل اطالعاتی اسرائيلی در تھران مستقر بودند، که تقريبا در تمام شعبات ساواک مشغول ب۵٠٠بيش از 

-عنوان يک واحد مستقل در ساواک کار میه اين دفتر ب.  ساواک بودۀيلی محرماننفوذ موساد بيشتر در دفتر اطالعاتی خ

 سازماندھی مالھا ۀ دفتر جاسوسی مخصوص در کليۀوسيله ساواک ب.  حسين فردوست بودجنرالرئيس اين دفتر . کرد

 در ايران وجود ١٩۵٠ھای دو دسته مال، فقط در سال«يک منبع مطلع گفت که . کرد میکنترولنفوذ داشته و آنھا را 

خمينی بيرون از زندان » . که در زندان بودند و آنھائی که بيرون از زندان بودند و طرفدار ساواک بودندئیداشت، آنھا

  .بود

 مأمورولی از طرفی . ترين نوع شکنجه دادن و زندان کردن شھرت داشتتيمور بختيار ساديسمی داشت، که به وحشی

، واشنگتن بزودی فشار زيادی را ١٩۶١کندی به کاخ سفيد در افبعد از ورود جان.  بوديکاامرانگليس و دولت کندی در 

 ٧غير از کنسرسيوم مشھور به ه ھای نفتی ديگر بخواھد با شرکتآورد، زيرا شاه عالقه نشان داد که میبه شاه وارد می

در . جھت رژيم شاه توسط کندی تھديد شد ھمکاری کند، بدين ENIخصوص با شرکت نفت دولت ايتاليا ه خواھران، و ب

ھا و مالھا در  ھمزمان با ورود کندی به کاخ سفيد، تظاھرات و اعتصابات در ايران با کمک کمونيست١٩۶١ جنوری

 برجسته برای ۀعنوان نماينده  کندی، اوريل ھريمن، استاندار سابق نيويورک را ب١٩۶١اوايل . سراسر ايران رشد کرد

 ساواک ۀھای ضد شاه را از بودجبختيار مخفيانه در پشت پرده تظاھرات کننده.  به پيش شاه فرستاديکاامرھای خواسته
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ھمراه تعدادی ه کند، بنابراين او از رياست ساواک کنار گذاشته شد و بشاه دريافت که بختيار خيانت می. کردتغذيه می

  . ديگر از سران عاليرتبه نظامی اخراج شدند

بعد، زير فشار، اعتصاب معلمان کشور که به خشونت انجاميد، شاه به فشار کندی و ھريمن تن داد و علی ّاما چند ماه 

شايعه بود که تيمور بختيار مخفيانه تظاھرات معلمان را نيز تحريک .  کردمنصوبوزير جديد عنوان نخسته امينی را ب

لبی که به عنوان جاسوس به استخدام دولت ن محمد درخشش، فرصت طا اعتصاب معلمۀترتيب دھند. کرده استمی

 مسافرت امريکا دولت امينی وزير آموزش و پرورش شد، ھيجده سال بعد، درخشش به ۀانگليس در آمده بود ودر کابين

ريچارد کاتم پروفسور دانشگاه پيتسبرگ و . کرد که با کمک و ھمکاری ريچارد کاتم با شورای امنيت ملی مالقات کند

شاه خودش در يک مصاحبه با نيوزويک، چند سال پيش اقرار کرد که، جان کندی او را مجبور . يا استجاسوس سابق س

اين «: چنين گزارشی پرسيده شد، شاه اقرار کرد ۀکه از شاه درباروقتی. وزيری برگزيندکرده که امينی را به نخست

  ».ّتاريخ گذشته است، اما درست است

ل ھمان سال، شاه ھمينطور با يادر او. و در رو با کندی به واشنگتن مسافرت کرد شاه برای مالقات ر١٩۶٢در سال 

ً و بختيار ، فورا از ايران در تبعيد به  ھای قيام بختيار عليه شاه با او برخورد کرده بودخاطر شواھد فعاليته بختيار ب

شرطی که کندی به شاه اجازه ھاد کرد و بهحاال شاه با مالقاتش با کندی، قراردادھای زيادی را پيشن. س فرار کردئيسو

ّاما بعد از بازگشت . ھای درخواست شده از واشنگتن موافقت خواھد کرددھد که دولت امينی را ساقط کند، شاه با سياست
 ١٩۶٢در اواخر . کندی عصبانی شد. به ايران، شاه امينی را کنار گذاشت و بعد قراردادھا را با واشنگتن ناديده گرفت

  . فراخواندامريکا بختيار را به جنرال امريکايس جمھور رئ

ً پرواز کرد و مستقيما به کاخ سفيد امريکاس به ئي برای مداوای پزشکی آمد، او از سوامريکابختيار به ظاھر، به کشور 

در ضمن سال . هللا خمينی بودوسيله روحه نقشه عليه شاه ب: موضوع مالقات . رفت، و در آنجا با جان کندی مالقات کرد

ه ھا بکرده، خمينی برای خودش بين ايرانیای با ساواک زير نظر بختيار کار میطور گستردهه ب) خمينی(هللا پير قبل آيت

و .   خود شناخته شدۀعنوان يک ايدئولوگ بنيادگرای ناسازشکار شھرتی کسب کرده بود و بيش از پيش قھرمان فرق

  .عھده گرفته  ب١٩۶٣شاه را در سال » انقالب سفيد«بارزه عليه ًھمين خمينی بود که بعدا رھبری م

 دست بريتانيا بودند، پياده ۀھاست وسيلن ارتجاعی که سالاای بود که شاه برای تضعيف قدرت مخالفانقالب سفيد، پروژه

  .کرد

 يک ايستگاه » رھبری کردند چه کسانی بودند؟١٩۶٣ھای انگليس در تھران که قيام ضد شاه را درسال جاسوس«

ًھای انگليس در ايران معموال جاسوس«: پخش کرد که ١٩٨٠ جون ۵نام صدای آزاد ايران در ه ّ ضد خمينی بئیراديو

ھای که خيانت. ھستند) خبرنگاران(ھا بگير و ژورناليستمداران حقوقاولين گروه سياست. شوندبه چھار دسته تقسيم می

ّلی کردن صنعت نفت آشکار شد، باالخره قدرت آنھا بشدت تضعيف شد و ديگر قدرت ّمتعدد آنھا در زمان مبارزه برای م

ھای انگليس بوده و منافع انگليس را در ّگروه دوم فرماسيونرھا، خائنانی که ھميشه ابزار سياست. مبارزه را نداشتند

  .کنندايران حفظ می

 کثيف آنھا ۀھا، و زمين داران بزرگ که چھر خوانين، فئودالکنند،ھای بريتانيا را در ايران پياده میگروه سوم که سياست

  .وری انگليس، در طول تاريخ ايران بارھا به ثبوت رسيده استتدر خيانت عليه کشور آشکار و خدمات آنھا به امپرا

» .اند بودهبگيران انگليسّھستند که برای مدت زيادی جزء حقوقھا هللا باالخره ، گروه چھارم، بعضی از مالھا و آيت

 ١٩۶٣رھبری خمينی بود که حرکت ضد انقالب سفيد شاه را در ھمکاری بين فرماسيونرھا، مالکين قديمی، و معممين به

  .البته خمينی فقط وسيله و ابزار حرکت بود. ترتيب داد
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حت اسم شھريه  مذھبی بود، تۀ که او يک طلبئیاز ھمان روزھا«گزارشی داد که » صدای آزاد ايران«در مورد خمينی 

ًکرد و مرتبا در ارتباط دائم با  از انگليس سھميه دريافت می،ايران)  امالک موقوفهۀادار(ماھيانه از سازمان اوقاف 

  .ول خود بودؤمس

 دولت برای طرح قانون دادن حق ۀ مھم خود را صادر کرد، در آن به برنامۀّهللا خمينی اولين اعالمي آيت١٩۶٢در سال 

که خمينی  ، ده سال پس از آن١٩۶٣سپس در سال ! را مخالف حقوق زنان در اسالم دانست حمله کرد و آنی به زنان أر

 ءکه انقالب سفيد شاه در حال اجرا  کرده بود، در حالیئیپيماھای تھران برای برگرداندن شاه به قدرت راهدر خيابان

  . جدی خود را عليه شاه برگزار کردئیبود، خمينی اولين رويارو

کرد و يا تبديل ھا را يا به کشاورزان واگذار میکه امالک فئودال انقالب سفيد، عليه سيستم قديمی خانواده بود، برای اين

، خمينی چھار ١٩۶٣ جنوریدر . مذھبی بود-ای به روابط فئودالیاين عمل ضربه. کردھای تعاونی دولتی میبه شرکت

گذارد، خمينی اعالم که او قوانين اسالم را با ملی کردن زمينھا زير پا می  بر ايناعالميه شديد عليه شاه انتشار داد، مبنی

ھا و دولت بريتانيا کار ًاگر چه مشخصا خمينی با پشتيبانی فئودال. ّکرد که در اسالم حق مالکيت خصوصی محترم است

 که – و ساواک پوليس ۀوسيله  مقلدين خمينی بۀھای پراکنددستگيری. ھا آمدندّ مسلمان مقلد او به خيابانۀّکرد، اما فرقمی

ماه (در ضمن تعطيالت مذھبی آن سال،. تر کردًاحتماال به تحريک خمينی و بختيار آمده بودند، آتش تظاھرات را روشن

خمينی در اوايل جون . عکس خمينی در بازار و مساجد پخش شد. ، حرکت خمينی به يک قيام تمام عيار درآمد)محرم

او دوبار ديگر در . ّ دستگير شد، اما دو ماه بعد از آن با تعھد کتبی آزاد شدپوليس ۀوسيله رای اولين بار ب، ب١٩۶٣

  . شاه به خارج از ايران تبعيد شدۀوسيله  باالخره ب١٩۶۴ اکتوبردر .  دستگير شد١٩۶۴ ی و در ماه م١٩۶٣ اکتوبر

 و مخفيانه از بغداد عليه شاه فعاليت   عراق نقل مکان کردس بهي بختيار، به آرامی از مرکز خود در سوجنرالدر ضمن 

 بختيار با سفارت انگليس در تھران برای جنرالخصوص در آنوقت، زياد بود، و ه نفوذ انگليس در عراق ب. کردمی

فر در  ن۵٠٠٠بيش از . کرد و حرکات خمينی را عليه شاه نيز پشتيبانی می کردھای ضد شاه ھمکاری میبرپاکردن قيام

  .دوسال تظاھرات خشونت بار کشته شدند

ھای اجتماعی و سياسی تمام است، به نظر من ما کارمان با انگل«ن خود روشن ساخت که اشاه در رابطه با مخالف

  ».است) ھاکمونيست(ارتجاع سياه حتی بدتر از سرخ مخرب 

ھای نفوذ خارجی در ايران، عوامل و جاسوس«:کرد که شاه با اشاره به ارتباط شورش کنندگان به انگليس، اعالم 

 سلطنتی، تاکنون ۀاند، که از زمان برقراری مشروطو بعضی رھبران دينی خود ساخته... ھا مداران، فئودالسياست

اتو ّخمينی وقتی تبعيد شد، اول به ازمير ترکيه، محل پايگاه نظامی ن» .اندخدمت يک قدرت خارجی بودهه ھميشه آماده ب

 بختيار بودند تماس برقرار جنرالکه در اطراف  ّرفت، از آنجا پس از مدتی به بغداد عراق رفت، که در آنجا با کسانی

  .کرد

در ضمن . کردندھم ريختن اوضاع در ايران ھمکاری میه در آنجا، خمينی، بختيار و سازمان اطالعاتی انگليس، برای ب

وزير و توطئه در ايران دست داشت، از آنجمله قتل حسنعلی منصور، نخست، بختيار در چندين ١٩۶٠ھای  سالۀبقي

  .کوشش برای قتل شاه بود

ه ای بُو، پاريس، رم، بيروت، و بغداد در رفت و آمد بود، ارتباطاتی در سرتاسر کشورھای مديترانهيبختيار که بين ژن

راندير، عضو سازمان ارتش مخفی افراطی بود، که مالِيکی از نزديکترين ھمکارانش، فرانسواز پورتو د. وجود آورد

و   دوگل را داشت، تيمور بختيار ھمچنين با قاچاقچيان مواد مخدرجنرالچندين بار سعی بر قتل رئيس جمھور فرانسه 

  . بيشتری در اختيار خود داشته باشدۀقاچاق ارتباط داشت تا از اين طريق بودجۀ فروش اسلح
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جای شک نيست که او . ای ضمن شکار کشته شدھای نزديک مرز ايران در حادثه در تپهگويند که، می١٩٧٠ست در اگ

 بختيار، توطئه جنرال ھمکاران ۀوسيله ًبعدا در ھمان سال، دولت ايران اعالم کرد که ب. به دستور شاه به قتل رسيد

  . و صدھا پرسنل نظامی در ايران دستگير شدند براندازی دولت بوده است

 به ١٩٧٩ بروریخمينی در اوايل ف. ی، حاال يک مالی تنھا در عراق بود، که ھميار اصلی و رئيس او مرده بودّاما خمين

خمينی در دوران تبعيد حتی برای .  انگليس برای ايجاد ايرانی ناآرام بودۀ يک سال مبارزۀشروع خاتم. ايران برگشت

 وقتی که حزب سوسياليست بعث به قدرت ١٩۶٨در سال . دور نبوده  سرويس اطالعاتی انگليس بکنتروليک لحظه از 

 بزرگ ۀ مقامات دولت جديد عراق، زير نظر دقيق قرار گرفت، زيرا دولت عراق با داشتن جامعۀوسيله رسيد، خمينی ب

، معلوم شد که خمينی از ١٩٧٠ھای در اواسط سال. خواست که اغتشاش در عراق ايجاد شودشيعه در عراق نمی

هللا بود، برای دولت عراق که رھبر مذھبی و آيت علت اينه ّاما ب. کندُيل کرد در شمال عراق پشتيبانی میشورشيان قبا

  .مشکل بود که او را دستگير کند

کيپلينگ، نويسنده و رمان نويس و شاعر مشھور . (ھای کيپلينگ استّامروز خمينی کاراکتری خارج تصور از رمان

شود شناسند، گفته میکه خمينی را می ھای کسانیبرطبق گفته). کرد زندگی می١٩٣۶-١٨۶۵ھای انگليسی که بين سال

-خوابد، فقط برای چند ساعتی کوتاه برای ورود به جھان واقعی بيدار می ساعت می٢٢ّکه حتی بعضی اوقات روزانه تا 

در جھان «ًت که پدرش معموال ای گف فيگارو در مصاحبهۀاحمد خمينی، پسرش به مجل. ندرت منطقی استه شود، او ب

  ».گذرد، توجھی نداردکه در اطراف او چه می ديگر به اين«و او » ديگری است

ُخمينی بيشتر شبيه داستان ساختگی ويزارد از  ِ)Wizard of Oz (کنتروليک عروسک باد شده که از پشت پرده . است 

نام او خوانده ه شود و ب نزديکترين مشاورين او نوشته میۀلوسيه ھا و فتواھايش، برای او ببيشتر اوقات، بيانيه. شودمی

ھای  و گروه دارد» امام«عنوان ه ّاما سياست امروز ايران وابستگی کامل به قدرت و سمبل خمينی ب. شوندو منتشر می

گروھی از که  بعد از اين. مدار ايران برای ھر نوع تصميم مھم بايد موافقت و نظر او را جلب کنندمختلف سياست

 پذيرش ۀکنند که با کلمات خوب اين پيرمرد ناآگاه را در موقعيتی قرار دھند که آمادمشاورين او وقت زيادی صرف می

ً و پس از ترک او گروه ديگری آماده ھستند که او را تشويق کنند که موضوعی کامال  يک موضوع مھم مملکتی باشد

ّھای مختلف در ايران برای کسب قدرت تا سر حد فاده از اين پيرمرد، گروهبا سوء است. مخالف موضوع قبلی را قبول کند

فقط جر و . ای نخواھد رسيدروند، البته جر و بحث مستدل، با خمينی به نتيجهن خود پيش میامرگ و زندگی عليه مخالف

  .حارب با خدا باشدن به رفتار ضد اسالمی و يا ماّبحثی بيشتر مفيد خواھد بود که بر اساس متھم کردن مخالف

رئيس جمھور .  فوری بوده استتغييرحال، تصميمات سياسی در ايران از زمان انقالب تا کنون ھميشه دستخوش با اين

دست آورد، فقط يکی دو ه  يا کوشش برای اجرای بعضی از قوانين بءصدر چندين بار پشتيبانی امام را برای اجرابنی

هللا خلخالی ھستند، ای که در اطراف آيتھای بنيادگرای دو آتشه يافته و از گروهتغييرروز بعد دريافت که امام ديدگاھش 

  .کند و آن درخواست بنی صدر را رد کرده استطرفداری می

است که چون خلخالی رئيس گروه دليل ديگری که بسياری معتقدند که خلخالی در حقيقت، رئيس خمينی است، اين

  .و بنابراين براساس نظم سازمانی، زير نظر خلخالی استترسناک فدائيان اسالم است 

ّ جايگاه رسمی در دولت ندارد، اما او قدرت زياد بيش از حدی او ھيچ. هللا خلخالی يک فرد عجيبی در ايران استآيت ّ
ر از عنوان قاضی عمل کرد و قاتل ھزاران نفه اولين ماه بعد از انقالب، ھمين خلخالی بود که غير رسمی ب. دارد

. شھرت داد» قاضی خون آشام« شديد او برای خون ريختن، او را به سوی ۀاين ساديسم او و عالق. زندانيان سياسی بود
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ھا و پرندگان در د شده است، که چندين سال را برای کشتن و شکنجه دادن حيوانات کوچک مانند گربهئيأاو يک روانی ت

  .ھای روانی گذرانده استبيمارستان

يک جوک نزديک به . ّ مبارزه عليه مواد مخدر در ايران منصوب شده استۀِسمت رئيس برناماواخر، خلخالی بهدر اين 

از اين . ّچيان مواد مخدر در ايران ھستندًواقعيت اين است که اعضای فدائيان اسالم احتماال خود از بزرگترين قاچاق

 اتھام قاچاقچی مواد مخدر به آنھا، محکوم به اعدام ا بستن بدست آورد که صدھا نفر ديگر راه سمت او اين اجازه را ب

  .ن سياسی عليه رژيم خمينی بودنداولی در حقيقت آنھا فقط مخالف. کند

 که در حمله کشته امريکائی، خلخالی برای نشان دادن اجساد پرسنل ١٩٨٠ اپريل ٢۴ در امريکا نيروھای ۀدنبال حمله ب

زندان . کندگويند که خلخالی در عمق زندان قصر، خارج از تھران زندگی میاال، میشده بودند، شھرت زيادی يافت، ح

-در آنجا انجام می» دشمنان رژيم خمينی« است که اکثر محاکمات مخفی و اعدامھای وحشيانه و تيرباران ئیقصر جا

  .شود

- رود و با خوشحالی ديوانه  میھای زيرزمينی زندان به اين طرف و آن طرف، از ميان سلولھامثل يک موش فاضالب

  .زندھم میه ھای خود را برای اين يا آن دستور بوار دست

يک دفعه در ضمن بازديد با گروھی از خبرنگاران از زندان، خلخالی با دھان پر از بستنی که از يک ليتری که با خود 

ر از خبرنگاران به او انتقاد کردند، کرد، مشغول خطابه به گزارشگران بود، در آخر بازديد، وقتی چند نفحمل می

  .گزارشگران با عجله آنجا را ترک کردند. و در ھمان وقت و ھمانجا آنھا را تھديد به اعدام کرد عصبانی شد

ای بر ھای ديوانهدھد که بگذارد، چنين آدمبرای بسياری مشکل است که درک کنند، چگونه يک ملت به خودش اجازه می

  .ّاما شرايط حکمرانی آنھا بايد درک شود. اندًمينی و خلخالی واقعا ديوانهخ. آنھا حکومت کنند

د بزنند از ئيأُھای رژيم مھر تکه به فاجعه جای اينه  متوسط جامعه و قشر روشنفکر بۀخصوص طبقه ھا ايرانی، بميليون

ً تاکنون احتماال ايران را ١٩٧٨  ميليون از مردم ايران از۶، حدود امريکااند، بر طبق تخمين دولت کشور فراری شده

  .ھای انقالبی زندگی می کنندھا يا کميتهکه باقی ماندند زير فشار تفنگ سپاه پاسداران و کميته آنھائی. اندترک کرده

 حکومت ديکتاتوری يک نفره صدمه ديده بودند، خيلی بدون آينده وکه بسياری از ايرانيان از شاه  ّعلت اينه در ابتدا، ب

ًشوند، و بعدا با خمينی تصفيه کردند که با پشتيبانی از جنبش خمينی، آنھا از شر سيستم پادشاھی راحت می فکر مینگری

ًاما اصال اين طور نبود. کنندحساب می - دنبالهۀّبا گذشت زمان، بيشتر پشتيبانان خمينی از دور او متفرق شده، فقط فرق. ّ

ّآن ھمان بخش از جمعيت ايران است که حکومت خمينی به شدت به آن بخش . ندکردالمسلمين از او حمايت میِرو اخوان

  .خوبی ھمخوانی دارنده ًاين گروه ديوانه کامال با اين پشتيبانان ب. وابسته است

 مشکالت -، يک حکمران اگر به ميزان کمی توجه به رفاه مردم کشورش داشته باشد)توسعه(در ھر کشور در حال رشد

زندگی مردم عادی در وضعيت . کند دبختی و عقب ماندگی و زندگی سخت ساکنان دھات را برطرف میاساسی مانند ب

سواد و بی بی-زندگی روز به روز، و بدون اميد به آينده، در بسياری کشورھای در حال توسعه حک شده، و فکر رعيت

ھای يتی، بيش از حد، احتياج به برنامهتر از امرار معاش نيست، اين چنين جمعاطالع از دنيای خارج، در سطحی بيش

بدون چنين . آموزشی و باال بردن سطح فکر دارد، که آنھا را قادر سازد که با تکنولوژی مدرن خود را تطابق دھند

ّکه شروع به پيشرفت کند، برای خود چيزی باالتر از جھنم وحشتناکی که در کمدی دانته معرفی   و بدون اينئیھابرنامه

 را در معرض ھرگونه سوءاستفاده و يا ئی، جمعيت روستائی روستاۀزندگی ساده و بی تکلف جامع. ھد ساختشده نخوا

بنابراين در مورد خمينی؛ پشتيبانان اصلی او کارگران . خواری، و شورش و قيام عمومی قرار خواھد دادرشوه
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سوادی بودند که از دھات کنده سواد و يا بیم کئیھا روستا مرفه متوسط نبودند، بلکه ميليونۀمتخصص ايران و يا طبق

  .کردندھای جنوب تھران بسختی زندگی میخصوص در گودھا و مخروبهه شده و در شھرھای ايران و ب

ھای دنيای قديم بر زندگی سياسی برتری يافته بود، اين ئیگرا که فرقهئیھادر خاورميانه، برای پنجاه قرن، در زمان

ھا که به جادوگر و يا ساحر دگان فرقهنگردان. ه شده، تا سر حد وابستگی به کليساھا تقليل يافتجمعيت عقب نگه داشت

دور مقلدين خود ه ای ب خودباورانهۀمشھور بودند، ھميشه از گول زدن ھای روانی و خرافات استفاده کرده و تار صوفيان

در مورد خمينی بايد . ھا و کاربرد مواد مخدر بودتزیھای جنس روانی، فانبافتند، فنون آنھا شامل استفاده از ترسمی

خوبی ماھيت ه تواند بً مانند خمينی يا خلخالی را بخواند، احتماال آنوقت میئیًگفت که ؛ اگر کسی بتواند واقعا فکر مالھا

  . خبيث اين موجودات را درک کندًالمکا

قوانين . آوری شده استھای خمينی از چند تا از کارھايش جمعًاخيرا کتابی به انگليسی برگردان شده است که در آن بيانيه

 شنوندگان و خوانندگان اين ۀّآيد، اما شخص بايد آنھا را ازديدگاه برجستآور و حتی خنده آور میّاخالقی کتاب خيلی تعجب

گر از قبيل تماشای ای که سياست، تجارت و يا حتی مسايل ساده ديبرای آن دسته از مردم بيچاره. کتاب درنظر بگيرد

گناھان از عقب ماندگی توجه اين بی. ھای تلويزيونی، برايشان اھميتی ندارد، کلمات خمينی قانون محض استبرنامه

  . است که ريشه در خرافات داردیشان از اوضاععميق غيرقابل فھم

خون، سگ، خوک، زنان و مردان  مرد، استخوان، منیاند ؛ ادرار، مدفوع، يازده چيز است که نجس«:گويد خمينی می

لی نجس ھستند، حشراب و تمام مشروبات الک«:او افزود » .غيرمسلمان، شراب، آبجو، و عرق شتری که مدفوع خورده

ّاما . مصرف مدفوع حيوانات يا ترشحات بينی آنھا حرام است« :گويداو ھمچنين می» .ولی ترياک و حشيش نجس نيستند
مصرف گوشت . ه ميزان کمی مخلوط شوند که ديده نشوند، مصرفشان حرام نخواھد بوداگر در داخل غذاھای ديگر ب

ً يک مرد به او تجاوز شده، مصرف آن حتما ۀوسيله ّاسب، قاطر، يا االغ اکراه دارد، اما اگر حيوان وقتی زنده بوده ب

اگر کسی با گاو يا شتر «:گويد یو نيز م. ه خارج شھر برده و فروخته شودببايد را در اين صورت، حيوان . حرام است

ًحيوان بايد فورا کشته . و حتی شير آنھا ديگر نبايد مصرف شود. شودعمل جماع انجام دھد، ادرار و مدفوع آنھا نجس می

  ». انجام داده، به صاحبش پرداخت شودوطی کسی که با آن عمل ۀوسيله شده و قيمت آن ب

جنس باز است، البته اين کار، در ميان مالھا غيرعادی نيست، و حتی ودش ھماند که خمينی خبسياری منابع گزارش داده

جنس شود که شريک ھمًھای تبعيدش، خمينی، مخصوصا در پاريس، گفته میدر مدت سال. درميان مالھا رسم است

ديسم شھرت  مانند خلخالی به سائیھازاده براساس گزارشقطب.  ايران بودۀزاده وزير امورخارجبازش صادق قطب

. ھای زيادی در بين ايرانيان بوده استموضوع جوک. زاده، برای مدتھای زيادی مجرد بودکه قطب داشت و واقعيت اين

  آيد؛ای از آن در زير میجنس بازش داده است که نمونهيل برای مقلدين ھمص به تفئیھابا اين تفاسير خمينی، دستورالعمل

ً ترجيح دارد که از نزديکی با زن جلوگيری کند، حتی اگر تماما با زن سکس نداشته در دوران قاعدگی زن، برای مرد«

شود که با زن ًمواکدا به او سفارش می. ش ھم بيرون نيايدمنی ا و حتی اگر - ختنه مرد باشدّيعنی فقط تا حد حلقه –باشد 

نماز آيات، نامی «:مينی آمده است مثل ھای خمزخرفاتی ديگر در نوشته. خوابگی نداشته باشدخود در وقت قاعدگی ھم

 واقعه ۴اين نماز در . آور باشداست که به نمازی داده شده ، برای وقتی که کسی شاھد ديدن حوادث ناگوار طبيعی ترس

 بادھای سياه  و وزش خورشيد گرفتگی کامل يا ناقص، ماه گرفتگی کامل يا ناقص، زمين لرزه: بشرح زير واجب است

ھمراه زمين لرزه با ھم رخ دھد، دونماز الزم ه دث، برای مثال، خورشيد يا ماه گرفتگی بار چند تا از اين حواگ. يا سفيد

نخواندن آن گناھی است نابخشودنی تا . ًدر صورت زمين لرزه يا رعد و برق، فرد بايد فورا نماز آيات را بخواند. است

 یجاه را ب ده باشد، حتی تا آخرين روز مرگ انسان بايد آنکه اين نماز گزارده شود، مھم نيست چقدر دير ش زمانی
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که چه وقت و چگونه بايد نماز خواند،  هللا در مورد اين آيتۀوسيله  ديگری بۀّقوانين و دستورات بی حد و انداز» .آورد

  . رفت و مانند اينھا، داده شده استئی و چگونه به دستشو چگونه غذا خورد، يا مايعات نوشيد

کند بايد به طريقی باشد که نه صورت او و نه پشتش به وقتی کسی مدفوع يا ادرار می«که  ه دستورات ديگر ايناز جمل

علت گازی که از او در موقع نمازگزاردن خارج ه در وقت نماز، اگر شخص نمازگزار ب«گويد، او می» .ّسوی مکه باشد

کشد و رنگش سرخ شود، آن شخص بايد نمازش را دوباره  و او خجالت ب شود و افراد نمازگزار را به خنده درآورد

  .و نظاير اينھا» .کندکف زدن و يا پريدن در ھوا در ضمن نماز، نماز را باطل می. انجام دھد

. ھا کرده استھا و ھم شيعهآوری در ميان مسلمانان، ھم سنیوار خمينی از اسالم او را موضوع خندهبرداشت ديوانه

ھای خالف خاطر گفتار و نوشتهه ًن عاليرتبه در جھان اسالم، مخصوصا در بين علمای اسالم، او را بوالؤبسياری از مس

مسلمان ممکن است که که يک  اند، از آنجمله بدترين و کفرآميزترين چيزھا در ميان مطالب ديگر ايندين محکوم کرده

کار ه که خمينی برای خودش ب» امام«ن نسبت به عنوان بسياری از شيعيا. ّادعا کند که از پيامبر، محمد قدرتمندتر است

که به باور آنھا اين عنوان فقط به افراد بسيار خاص و معتقد به مذھب شيعه اطالق  گرفته، انتقاد شديد دارند، برای اين

ً و تعداد زيادی حتی بحث بر اين دارند که خمينی شرعا و قانونا نمی شودمی   .دهللا ناميده شوتواند آيتً

هللا ديوانه خواھد بود؟ البته، او خيلی پير حال معلوم نيست تا چه زمانی جھان گرفتار اين مرض خطرناک يعنی آيت

بسياری ايرانيان انتظار دارند که او بزودی بميرد، و تعدادی مراکز سياسی قدرت .  قلبی داشته استۀاست، و چندين سکت

چيزی که روشن است، وقتی خمينی بميرد، . رزوی مرگ فوری او ھستندًدر جھان نيز نه لزوما با مرگ طبيعی، در آ

. نظير در ايران استای بیکنند نمونهاو برای پيروانش که از او تبعيت می. کس نيست که بتواند جانشين او شود ھيچ

  .گذارد قدرت مشخصی برجای میءوقتی بميرد يک خال

گھانی در مناطق مختلف در ايران است، که در آن دو نيروی قدرتمند ًای که احتماال امکانش ھست وقوع جنگ نانتيجه

جمله  ًھا، که مخصوصا در شمال ايران قوی ھستند ازيک طرف و محافظه کاران مخالف خمينی، مندرايران، کمونيست

بران مذھبی ھا بسياری از رھغيراز اين گروهه ب. ھا، مانند کردھا از طرف ديگرھا و بعضی از قبايل و مليتارتشی

  . افزود آنھامداری نيز می توان بههللا شريعتترو را که در حال حاضر گروگان ديوانگی خمينی ھستند، مانند آيميانه

  . ونھا ايرانی، ھر اتفاقی که پيش آيد،  خبرمرگ خمينی شادی افزا خواھد بود يبرای ميل

 ادامه دارد

 
 


