
 
  به مناسبت مرگ خمينی

  ميراث خمينی شعله حسد  و کينه

  

  می سوزاندھمچنان خمينی سوزاند و حسد کينه و شعله
  

برای گفتگو و ديداری با آيت  نب به اتفاق چند نفر از دوستان اينجا  ۵٨روزی در اواخر بھار سال 
مسائل  و شان رسيديمخيابان فرھنگ، خدمت  اي تھران هللا سيد رضا زنجانی به منزل آن مرحوم در
گفته  در حين گفتگو بحثی از آقای خمينی  به ميان آمد و. مختلف مملکتی را با ايشان در ميان گذاشتيم

ناگھان . که ايشان کشور را به سمت آزادی و عدالت و خارج کردن از بحران ھدايت خواھد کرد  شد
ار داشته باشد و ايشان را کدخدای خانو ٨دھی  اگر: رحوم برافروخته شد و به اين مضمون گفتآن م

 .و کينه جو است حسود و بسيار روستائی تنگ نظر خمينی آخوند آن ھا است زيراآن ده کنند، ظلم به 

ما که در آن موقع شنيدن چنين حرفی نسبت به آقای خمينی برايمان ثقيل بود، گفتيم نه آقا چنين 
و احساسی ھستيد و  او را نمی شناسيد؟ من  شما  جوان پر شور: گفتبا عصانيت آن مرحوم ! نيست

   .و خواھيد ديد که او چقدر حسود و کينه جو است او را می شناسم

 که  ۵٨سال  بعد از گروکان گيری در آبانو بويژه  - و نکات ديگری که در ذھن داشتم اين مسئله

زنده  کم کم در دلم   -سارت عظيم را برای کشورببار آوردو آن جنايت و خ مانع حل به موقع آن شد
 خمينی در پاريس به ملت ايران دادآقای  که  ئیھاعده و قول قرارومسائل مختلف  و با مرورو شد 

بنی  به آقای ی کهچند بار تا اينکه . ھا را زير پا نھاده بود، در ذھن خود مرور می کردم نآ تمام و
ه زد شزير قول خود که قرار گرفتم  آندر جريان  و من به دليل نزديکی با بنی صدر داد  صدر وعده 

دست به چنين  ،مرجع تقليدی که گفته می شد عارف پيری استبرايم مسئله شده بود که چرا  ،١بود
به عيان مشاھده کردم که  ،برآمدم بعد که در جستجوی حل مسئله پديد آمده در ذھنم  !اعمالی می زند؟
ادی و يا با او حسابی داشته، حال که قدرت را در باھر کسی که در گذشته کم و زي!! اين پير عارف

افزون بر اين بعينه مشاھده کردم ھر کسی را ھم که .  دست دارد به  تسويه حساب با او پرداخته است
  در دوران قدرتش احساس کند که در جامعه مطرح و جا و موقعيتی دارد و يا با نظرش موافقت ندارد

با توجه به نکات فوق و برای . را از بين نبرد، آرام و قرار نداردتا او  و يا از خودش نظری دارد،
نظرش را نسبت به مصدق، کارتر، آيت هللا شريعتمداری،  مسجل شدن بھتر مسئله برای خودم، وقتی

آيت هللا زنجانی به نتيجه گفتار مرحوم  ،در ذھن خود مرور کردم ... وو بنی صدر  اميد نجف آبادی
 دو حسد و کينه .دآقای خمينی حد و مرز ندار تنگ نظریوسادت و کينه، ح :می گفت رسيدم که

که دو وجود ھر کسی که باشد برای ديگران خطرناک است بويژه اگر آن شخص  ھستند  یھمزاد
حسادت و کينه (خصيصه اين دو  وجودبه علت . رھبری ادره امور مردم را در دست داشته باشد

مطرح باشد و اسمی از او در جامعه بايد او تنھا و تنھا  داشت، اهبا خود ھمر آقای خمينیکه ) جوئی
   .تا او آرام و قرار داشته و خاطر جمع باشد که يکدانه و فريد است. کس ديگری نباشد

بسياری از مسائل  برايم روشن شد و  اين مطلب برای خودم خوانائی dزم را پيدا کرد و بعد از اينکه
نظر آقای خمينی » پاريس و تحول انقeب از آزادی به استبداد «کتاب در  مرور کرده،مرتب گذشته را 

      :نوشتم ه وب آورديرا نسبت به مصدق به ترت

  

 آقاى خمينى و دكتر مصدق

  

كاشانى و از مخالفين سرسخت دكتر مصدق بود و تا ھنوز آب كامeً  آقاى خمينى از طرفداران آقاى" 
با . كرد كه از مطرح كردن نام مصدق و حكومت ملى خوددارى كند به آسيابش نيفتاده بود سعى مى

اى به مصدق و حكومت ملى ندارد،  داد كه عeقه وجود اين حركات و اعمال او غير مستقيم نشان مى
اين عقيده خود را كه حتى در زمان حكومت مصدق، مليون، مذھبيون را مورد سوء استفاده قرار 

 )حكومت اسeمى( " وdيت فقيه"و " كشف اسرار"با مراجعه به دو كتاب . كرد اند را انكار نمى داده



شود كه حرف آقاى خمينى در مورد اداره جامعه و مردم و شركت مردم در اداره كشور  كامeً آشكار مى
".اى ديگر است و با حكومت ملى و دموكراسى در تقابل است ھا، از مقوله خود و حدود و ثغور آزادى

 

٢
در  تلويحى پاريس وقتی رھبريش را ھمه پذيرفته و جا افتاده بود، برای اولين بار  وی حتی در 

ای  با خبرنگار روزنامه يونانى  وی در مصاحه.  ابراز داشت مصدق مخالفت خودش را با
مقام و موضع مرحله جديد مبارزات خلق ايران نسبت به زمان : قوزيھا كه پرسيد) ) ١٣٥٧/٨/١٥(

 : بينيد؟ در جواب چنين بدون بردن نام مصدق، پاسخ داد مىدكتر مصدق چگونه 

مبارزات كنونى ايران يك حركت كامeً اسeمى است و در جھت تغيير كامل نظام شاھنشاھى و "  
".باشد استقرار حكومت اسeمى مى

 ٣
   

خمينى كه از آقاى  ٥٧/١٠/٧تاريخ در  دكتر جيم كوكلر استاد دانشگاه روتكرز آمريكا  سپس وقتی  
 : آقاى خمينى در پاسخ گفت" نظر حضرتعالى نسبت به جبھه ملى چيست: " سئوال كرد كه

"ام اش ھم نكرده من نظر مثبتى ندارم و نفى"  
 ۴

   

آقاى خمينى . كرد شد، نظر واقعى خودش را بھتر آشكار مى و به مرور كه به قدرت مطلق نزديك مى 
 . شد دق نزديك مىمرحله به مرحله به نظر واقعى خودش به مص

طى يك سخنرانى كه در مورد نقش اجانب در ايجاد وابستگى و  ٥٧/١١/٨در مرحله بعد در تاريخ 
تا حاd ما گرفتار dف و :" رھايى از سلطه ابرقدرتھا ايراد كرد، در مورد دكتر مصدق چنين گفت

 dگرفتار مليت و گزافھاى محمدرضا خان بوديم به صورت شاھنشاھى اعليحضرت آريامھرى، حا
ما نه آن را ..... از اين حرفھا... عرض كنم... آزادى و اين حرفھا ھستيم، سر قبر دكتر مصدق برويم و

بينيم ھمان بساطى كه در  ما مى. ما خوش باور نيستيم، چه كنيم. كنيم باور كرديم، نه اينھا را باور مى
كشتند، حاd  ھا آنوقت آدم مى شود، ھمان زمان محمدرضاخان شاه سابق بود، حاd ھم دارد اجراء مى

".كنند كردند، حاd ھم غارت مى كشند، آنوقت غارت مى ھم آدم مى
 ۵

   

در جمع فرھنگيان و دانشجويان عضو انجمن اسeمى  ٥٨/٣/٣در سخنرانى خود در تاريخ وی  
 : دانشكده ادبيات اھواز يك مرحله پا را فراتر گذاشت و چنين گفت

خواھند بگذارند روى مقاصد خودشان، آن  خواھد باشد، اينھا سرپوش مى ھرچه مى اسeم نباشد" 
مقاصدى كه بر خeف مسير ماست، با اسم يك نفرى كه ملى است، مسير ما مسير نفت نيست، نفت 

خواھيم،  پيش ما مطرح نيست، ملى كردن نفت پيش ما مطرح نيست، اين اشتباه است ما اسeم را مى
مقصد ما اسeم است، مقصد ما نفت نيست، اگر يك نفر نفت . شود فت ھم مال خودتان مىاسeم كه آمد ن

."را ملى كرد اسeم را كنار بگذاريم، براى او سينه بزنيم
  ۶

   

در يك سخنرانى كه در جمع  ٥٩/٤/٢٩و باdخره آخرين حرف خود در مورد دكتر مصدق درتاريخ  
 : شتشوراى عالى قضايى ايراد كرد، ابراز دا

صدر بايد امثال اينھا را معرفى به مجلس نكند و اگر كرد، مجلس رد بكند و ھيچ اعتنا  و آقاى بنى"...  
نكند اd اينكه وزيرى باشد كه كار آمد باشد، اسeمى باشد، مسالحه كار نباشد، انقeبى باشد تا يك 

را بگيريم، عزاى اصل ھمه  اگر بنا باشد اينطورى باشد بايد عزاى جمھورى. مملكتى دستمان باشد
كنند كه بگذاريد يك قدرى  آقايان سر يك ملى شدن چيز، امروز ديديد كه التماس مى. مسائل را بگيريم

خواھم بگويم كه در  من نمى. ما چقدر سيلى از اين مليت خورديم. بگذرد ببينيم ملى چطورى است
ند، چه سيلى به ما زد آن آدم، من كن زمان مليت، در زمان آن كسى كه اينھمه از آن تعريف مى

ھاى مدرسه فيضيه را به مسلسل بستند در آن زمان، ھمان طورى كه در  خواھم بگويم كه طلبه نمى
كه از مدرسه فيضيه به تير بسته قاى حائرى باdى سر اين جوانھايى زمان پھلوى بستند كه من و آ

مى شده است بروند كنار اينھا، بروند گم كردند كه بنويسند اين زخ شده بودند و اطباء جرأت نمى
توانيم تحمل كنيم به اينكه ھر كس ھر جورى دلش  ما نمى. بشوند، اينھا، اينھا منحل بايد باشند

خواھد كه حاd ملى باشد، من دلم  خواھد كه حاd دموكرات باشد، من دلم مى خواھد خير من دلم مى مى
خواھيم، غير اسeم را  ايم، ما اسeم را مى ينھا ضربه خوردهما از ا" خواھد كه ملى و اسeمى باشد مى

...خواھيم، مجلس بايد اسeمى باشد، نمى
 ٧

  

شود كه آقاى خمينى در مراحل مختلف كه ھر كدام تكميل كننده يكديگر ھستند نظر  به وضوح ديده مى 
ته است و آخرين خودش را آشكارا نسبت به مصدق و حكومت ملى اعeم داش و حسد و کينه نھايى



مرحله كه مكمل ھمه آنھاست، مصدق را ھم شأن و ھم مرتبه پھلوى قرار داده، بلكه بدتر از او 
    .كشته است داند كه جو سانسور و خفقان برقرار كرده و آدم مى مصدق را كسى مى

  

اران آقای موسی خان امير حسينی، مستشار ديوانعالی کشور که يکی از طرفد"رانی ندر پی اين سخ
پروپا قرص آقای خمينی بود، برايمان تعريف کرد، ھنگامی که آقای خمينی به ايراد سخنرانی فوق 
پرداخت، من تازه متوجه شدم که وی از دروغ گفتن ابايی ندارد، زيرا وقتی آقای خمينی گفت، در آن 

م، اصeً يک ، من خودم بازپرس و قاضی پرونده بود»ھای فيضيه را به مسلسل بستند طلبه«: زمان
چنين چيزی نبود و اتفاقی يک نفر دستفروش بنام سيدمحمد حسينی در مقابل فرمانداری قم کشته شد 

وی نقل کرد که پرونده در اختيار من بود و مشغول رسيدگی بودم که دادستان که . که او ھم طلبه نبود
منھم به دادستان گفتم کتباً . ماز طرفداران کاشانی بود به من دستور داد تا پرونده را بوی تحويل دھ

وی نامه را نوشت و پس از ثبت نامه در دفتر انديکس از دادن پرونده . درخواست پرونده بکنيد
.سرپيچی کردم که در نتيجه آقای مصطفوی، مديرکل اداری وزارت دادگستری مرا منتظر خدمت کرد

  

   ٨" .دو من از آن روز نظرم به کلّی نسبت به آقای خمينی تغيير کر

بلکه برای از بين بردن نام کسی که نسبت به او کيه و حسد  گفتن دروغ از نه تنھا !! اين عارف پير
در   ،۶٠خرداد  ٢۵ سخنرانی  در وی .نگرانی به خود راه نمی دھدھم می ورزد، از تھمت زدن به او 

.وجود او، او ھم مسلم نبود کنند به  اينھا که فخر می«: مورد مصدق گفت
 

«
  ٩

اکبر گنجی در اين  
چند سال بعد از اين سخنان، در ديدار اعضای شورای عالی انقeب فرھنگی با «: نويسد رابطه می

الدين فارسی و دکترعلی شريعتمداری از مشاھدات و اطeعات خود در مورد  حضرت امام، آقای جeل
نامسلمانی مصدق نقد پرداخت وجوه شرعيه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم امام را به 

.کردند و امام، در مقابل، توصيه کردند که اين بحث ادامه پيدا نکند
 

«
 ١٠

   

داند  دانيد اين بحث ادامه پيدا نکند يعنی چه؟ اين به اصطeح نايب امام و فقيه و عارف پير که می می
نيت به استناد اين جمله ھای ايشان بنابه قول آقای اکبر گنجی دادگاه ويژه روحا به استناد ھمين گفته

کند کسی جرأت دفاع از وی  حضرت امام، ھر گونه دفاع از مصدق را مخالفت با حضرت امام تلقی می
.را نداشته باشد

  ١١
يعنی اينکه آن را فاش نکنيد که معلوم شود آقای خمينی دروغ و اتھام بزرگی را  

خود ندارد زده است، آشکار  ن دفاعی ازگونه امکا به مردی که دستش از دار دنيا کوتاه شده و ھيچ
  .گردد

تنھا کسی که بعد از من اميد است بدرد ملت ايران «که نقل شده آقای کاشانی اظھار داشته  بطوری 
.بخورد آقای خمينی است

 
«

 ١٢
چند نفر از دوستان و ھمکاران آقای  ،۵٩در اواخر سال  روزی  .

هللا پسنديده، در منزل پسرش آقا رضا در  در حل مشکلی از آيت ر برای کمک و مساعدتصد بنی
هللا پسنديده به عکسی از دکترمصدق  نياوران خدمت ايشان رسيدند و بعد از بحث و طرح مسئله، آيت

من چه بگويم، من ھمان زمان ھم پيرو اين مرد مصدق : که در پيشخوان اطاق بود نگاه کرد و گفت
 بود) ن. هللا کاشانی منظور آيت(کاشی بودم و برادرم پيرو سيد 

وی قريب به اين مضمون ادامه داد . 
ای  گويا قرار بر اين است و يا بنابراين است که ھر عزتمندی ھست خوار و خفيف بشود، ھر ريشه

ھست کنده شود، ھر عمران و آبادی ھست خراب شود، ھر مال و ثروتی ھست غارت شود و ھر 
.ه مثل اينکه چنين استبل. زبانی ھست بريده شود

 ١٣
   

آقای خمينی که در خط بقائی و کاشانی که زمينه ساز شکست داخلی جبھه ملی و مصدق و پيروزی 
خط مصدق بود و يا  اريکه قدرت سوار شد، به ھر کسی که موافق بر از اينکه بعد. کودتا شدند، بود

فرزند بنيان گذار  حائریدی ھمکتر دآقای اين رابطه  در. يت می کرد، با وی مسئله داشتاز وی حما
وی . اختeف آقای خمينی با ما ھم بر سر مسئله آقای دکترمصدق بود « :ی گويدم »حوزه علميه قم 

. نخير، نخير«: گويند در مورد اين سؤال که آقای خمينی از طرفداران نھضت ملّی بود و يا نبودند؟ می

اقاً اختeفش ھم با ما سر ھمين مسئله آقای دکترمصدق که يادم است ـ اتف از اول آقای خمينی به طوری
.ای نداشت، يعنی معتقد نبود به روش وی بود ـ با آقای دکترمصدق زياد رابطه

 
«

 ١۴
    

ھيچ چيزی جز خاموش کردن نام و  ای از وی بدل داشت که چنان ضد مصدق و کينه !!اين عارف پير 
با  به ھمين علت حتی. اش را خاموش نمی ساخت ياد اين راد مرد بزرگ ايران، آتش حسد و کينه



ام که از  زيرا من تا به امروز در جائی نديده و يا نشنيده. آقای کاشانی اصeً قابل مقايسه نبوده است
کش بود و يا در  دکترمصدق مسلمان نبود و يا مصدق آدمکه گفته باشد که  ی نقل کنندآقای کاشان

چون مصدق بيانش و خطش . را به مسلسل بستند و کشتند ھای مدرسه فيضيه دوران مصدق طلبه
بيان آزادی و استقeل کشور بود و مليون خط او را به عنوان ميزان و معيار آزادی و استقeل بکار 
می بردند و خط آقای خمينی بيانگر قدرت و انحصار آن بود، خط خود را را با خط وی در تقابل می 

وقتی مليون نام مصدق را بر زبان می   .نام مصدق را به نيکی نداشتتاب تحمل بردن  بنابراين. ديد
ھر چه در  رھبريتش تثبيت گشت،  وقتی که ديديد و از خود عکس العمل نشان می داد  آوردند، فوراً 

   . توان داشت عليه مصدق و تخريب وی بکار برد

شد و يا  در کشور شاخص می  گذشته شاخص بود و يا رکسی که د روش آقای خمينی از جمله اين بود
کرد، وی  توانست تحمل کند و کوشش می نمی از روی حسادت و تنگ نظری کرد، جامعه به او اقبال می

با ديدن فيلمی از استقبال  " ۵٩در سال  هللا پسنديده آيت . را مطيع گرداند و يا از حيّز انتفاع بيندازد
صدر بايد مواظب باشد که اينگونه  ده بود که آقای بنیصدر در تلويزيون، پيغام فرستا مردم از آقای بنی

شود، حسادت آقای خمينی را  ظاھر شدنھا و استقبال عظيم مردم از وی که در تلويزيون نشان داده می
.تواند از آن بپرھيزد صدر تا می کند و بايد آقای بنی تحريک می

 
از اين ھم و با اين پيغام، آقای پسنديده  

". پرده برداشت خصيصه آقای خمينی
 ١۵

    

در مورد  ۶۶و يا  ۶۵در مصاحبه ای با اطeعات در سال "زھرا مصطفوی دختر آقای خمينی ھم 
پدرم اگر با يکی از افراد خانواده قھر می کرد، :   مضمون گفت خصايص پدرش از جمله قريب به اين 

.ديگر حاضر به آشتی با وی نبود
 ١۶

مطلب را  ارزنده پدرش آن   لبته وی به عنوان يکی از خصايصا 
    .عنوان کرد ولی در عين حال از حقيقتی که پدرش کينه بدل می گيرد پرده برداشت

ھستند وقتی  قدرت را قبضه کردند، به سراغ  قدرتمداران و انحصارگران که غالباً کينه جو و حسود
در صحنه بودن  کرده اند،ته و يا خدمتی به  آنھا تمام کسانی که در به قدرت رساندنشان سھمی داش

خارج نکنند آرام و قرار ندارند، زيرا می صحنه  را از  تا آنھا  و آنھا را ضعف خود می شمارند
 شانآنھا بوده و ديگران طفيلي دخواھند بگويند، يا وانمود شود که ھر چه بوده است محض کاکل وجو

خود تلقی می کنند، بويژه ھميشه اين آنھا دليل بر ضعف و ناتوانی  را که وجود اين است. بوده اند
ترس در وجودشان شعله می کشد که مبادا اين افراد اسرار گذشته و چگونگی حمايت خودشان را از 

فوق و  نکته با توجه به  .آنھا اقبال کند  کنند و در نتيجه ضعفشان عيان شود و يا جامعه بهآنھا فاش 
 ائیروشن اين دو خصيصه آقای خمينی  شريعتمداری کينه آقای خمينی از کارتر و آيت هللاتوضيح 

  .بيشتری پيدا خواھد کرد

  رکينه نسبت به کارت

   

راق بود و اسلحه و لوازم يدکی برايش از زمانی که ايران در گير جنگ با عدر  :سئوال مھم اين است 
يران اطeع داد با وجودی که کارتر و دولت آمريکا به آقای خمينی و دولت ا و  نان شب واجب تر بود

 ١٧ گروگان ھا، حاضر به پذيرش چھار شرط آقای خمينی است آزادی  که در ازاء 
و حتی حاضر است  

ايران قبe ً خريده و پولش را پرداخت  يدکی نظامی که  به محض آزادی گروگان ھا، اسلحه و لوازم 
.کرده است به ايران ارسال دارد

 ١٨
 و دولت پيوسته وری اسeمیجمھ چرا آقای خمينی به جرگه حزب  

   ؟ و در نتيجه زير بار قرارداد خفت بار الجزاير رفت

و او را می شناختند، پوشيده نبود که وی  داشته بر کسانی که از نزديک با َآقای خمينی حشر و نشر 
حاضر است قيصريه را به خاطر دستمالی به آتش بکشد و  که  انسانی است بسيار کينه جو و يکدنده  

چند «نعمت است  المللی  اين برای اسeم نعمت است يا تحريم اقتصادی و انزوای بين  :عد ھم بگويدب
وقت است که اdن ما را حصر اقتصادی کردند مثe ً ما کجايمان گير کرده است که حصر اقتصادی داده 

تا نوکر ھست می  ١۵تا  ١٠اينھايی که وقتی اطرافشان ... دولت تسليم شوند  گروگان ھا به  شود تا 
برندشان حبس خودش تو حبس کارھای  وقتی می . آمد افتند تنبل می شوند و ھيچ کاری از آنھا برنمی 

کند، مترقی می  برای اين که منزوی شده، ملتی که منزوی بشود می تواند ترقی . خودش را می کند
رمنزوی يعنی ملتی که شود ملتی که منزوی نيست نمی تواند بترقی راه خودش را برود ملت غي 



می گيرد، برقش ھم از ديگران می گيرد، اتومبيلش  خوراکش را از ديگران  اتکايش به ديگران ھست 
مستقل بشويد  منزوی نشويد، نمی توانيد  تا . اين ملت تا آخربايد اسير باشد. ھمه از ديگران می گيرد

 ١٩ ».از انزوا ما چه ترسی داريم 
 
     

به کارتر کينه پيدا کرده بود و بارھا به عناوين مختلف کينه خود را نسبت به وی آقای خمينی نسبت  
چون کارتر با . کارتر برايش نقطه ضعفی تلقی می شد وجود   زيرا. ابراز می کردمبارزه  به زبان ظاھراً 

 حداقل زمينه  «گرديد و حربه حقوق بشر و فشار بر شاه موجب باز شدن فضای باز سياسی در کشور 

.برسد ای شد که انقeب با سرعت و با خون ريزی کمتر به نتيجه
« ٢٠

    

، مذاکرات مستقيم  و غير مستقيم آقای خمينی و نمايندگانش در پاريس و تھران و افزون بر اين 
٢١ آمريکا با دولت

٢٢ ،آن به توافق و قرارمدارھايی با ھم دست يافتند در اثر  که حداقل   آمريکا    
آقای     

. داشت که اين روابط و قرارمدارھا و مذاکرات با دولت کارتر در جامعه افشاء شود بيم اين ازمينی خ

به عرض وی می رساندند و با مجوز وی و يا نمايندگانش در  کليات آن را  چرا که اگر نه جزئيات بلکه 
 ً dب مذاکرات انجام می شد و در اين ميان احتماeنيز دنبال می  را خطوط خود خط و  شورای انق

اجازه گرفتن از اين جھت از آقای خمينی ضرورت داشت که اوd ً به نام رھبری مسائل دنبال  ،کردند
شدن برای مذاکره و يا توافق کننده محملی به حساب می آمد که در  می شد و ثانيا ًدر صورت افشاء  

   .افتادند غير اين صورت آنھا از حيز انتقاع می 

وقتی دانشجويان پيرو خط امام با کپکپه و دبدبه و در بوق و کرنا گذاشتن مصاحبه ھای به ھمين علت 
دکتر ميناچی و به اصطeح افشاگری کردند،  بازرگان،  راديو تلويزيونی عليه نھضت آزادی، مھندس 

خمينی  ی انقeب و آقا آنھا از طريق روزنامه ھا اعeم کردند که روابط با آمريکايی ھا با اجازه شورای 
بوده است و به ھر دليل واھمه داشتند که مسائل و روابط را به تمامه و آشکارا برای جامعه عنوان 

و رھبر عاليقدر انقeب اسeمی مجازمان بدارند بزودی به جريانات  که اگر امام «کردند  کنند اما عنوان 
که دنبال می شود  و خطوطی  سرزمين می گذرد قبل از انقeب و تفسير و تحليل آنچه که در اين 

مسائل  پرداخته و نتيجه را به عرض امت اسeمی وھمه پويندگان حقيقت خواھيم رساند و در آنجا 
».ارتباط و نحوه آن را روشن خواھيم کرد مربوط به عضويت افراد در 

 ٢٣
          

به ھر حال در صورتی . ردبا مطرح کردن ھمين اندازه ايماء و اشاره، مسئله تا حدودی خاتمه پيدا ک  
آمريکا تکيه می زد، بيم آقای خمينی از افشاء شدن آنھا به   که کارتر مجددا ً به رياست جمھوری 
نقطه ضعفی به  وی  چون افشاء شدن آن برای قدرت فائقه . وسيله دستگاه کارتر، افزون می گشت

. م پذيرفته بود خلل وارد می ساختحساب می آمد و از اين که ھمه چيز به يد قدرت آقای خمينی انجا

ثانيا ً برای آقای . بود که ھمه چيز را فدا کند تا کارتر به رياست جمھوری نرسد  لذا آقای خمينی حاضر 
گفته بود کارتر به کار رياست  که  خمينی مھم بود، ھمچنانکه گفته بود شاه برود و رفت، حال 

ی وی در عالم به صدا در خواھد  ب نشود، صيت آوازهجمھوری نمی خورد و بايد برود، اگر وی انتخا
با چنين تصورات ذھنی برايش مھم نبود که کشور چه چيزی از . جھان را در خواھد نورديد و ھمه  آمد 

   . خواھد شد ای زد و بند  دست خواھد داد و با چه گروه و دسته 

المللی مسجل شده بود که انتخاب ثالثا ً از طريق گزارشات و تحليل ھای کارشناسان داخلی و بين 
در آمريکا عنوان شده بود که .آمريکايی بستگی تام دارد  ھای  مجدد کارتر به آزادی به موقع گروگان 

شرايط آقای  تمام اين . شود نتيجه انتخابات رياست جمھوری آمريکا اين بار در تھران تعيين می 
حزب جمھوری خواه را حداقل با ديده اغماض بنگرد خمينی را آماده کرد که معامله با دسته ريگان و 

اسeمی و دولت بپيوندد که با اين عمل ھم به کارتر ناز شصتی  نشان داده  جرگه حزب جمھوری  و به 
کرده و ھم ميزان محبوبيتش  قدرت خود را در رابطه با کارتر پر  و وی را زمين زده و ھم خeء ضعف 

صورت لزوم می  ھرچه آقا بگويند ھمان می شود و ھم در  !ست که بلها ی ساده باd رفته دربين توده
ازکسانيکه با دسته ريگان به معامله دست زده اند در صورتی که ضرورت ايجاد کرد  تواند ازھرکدام 

مانع از آن بود که )آقای خمينی(کينه و حسادت و تنگ نظری آخوند ده   .حساب کند به سادگی تسويه 
  خواھد ديد عظيمی در اثر اين کار چه خسا رتی درک کند که کشور

  

  نسبت به شريعتمداری و حسد  کينه



و زندانی شدن آقای خمينی، نظر به اين که می خواستند وی را  ١٣۴٢خرداد  ١۵بعد از جريان 
٢۴ محاکمه کنند

حضرات  ، مراجع تقليد را نمی توانستند محاکمه کنند زمان  و طبق قانون اساسی آن  
٢۵ قايان شريعتمداری، ميeنی، مرعشی نجفی و حاج شيخ محمد تقی آملیآيات آ

اطeعيه ای  طی    
.مرجعيت آقای خمينی را تأييد کردند تا از محاکمه و اعدام ايشان جلوگيری کنند

 ٢۶
       

آقای شريعتمداری در آن زمان از قدرتمند ترين مراجع بود و قبل از اين که مرجعيت آقای خمينی 
حداقل جامعه و دولت وقت او را به مرجعيت نمی  شود  آقای شريعتمداری و ديگران تأييد وسيله 
آقای  نگاه وجود  و از اين . در صورتی که آقای شريعتمداری قبل ازآن آيت هللا العظمی بود. شناخت

شريعتمداری برای آقای خمينی نقطه ضعفی محسوب می شد، بطوری که زير بار خط و ربط سياسی 
به اين علت بعد از اينکه قدرت به دست آقای . لحاظ سياسی قبول نداشت رفت و وی را به  ھم نمی وی 

، وصی آن مرحوم نگذاشت که طبق وصيت پای نايستاد و حتی  خمينی افتاد در حذف وی لحظه ای از 
   .اش بروی نماز بخواند و در جای خود به خاک سپرده شود

که يک روز آقای ری شھری وزير اطeعات آمده «وضيح می دھد آقای منتظری جريان را اين طور ت
گلپايگانی بودم و اين مطلب را به آقای گلپايگانی گفته ام به شما   من اdن منزل آقای : بود انيجا گفت

العملی از خودتان نشان  عکس  ھم می گويم، آقای شريعتمداری ھمين دو سه روزه رفتنی است، مبادا 
باdخره آقای شريعتمداری يک مرجع است که : آمده بود تھديد کند، من به او گفتم بدھيد، در حقيقت 

ترکھا به ايشان عeقه دارند، من اگر جای امام می بودم در صورتی که آقای  زيادی از  تعداد 
گذاشتم با اين کار مردم خوشحال می  برای او می  شريعتمداری فوت می شد در مسجد اعظم يک فاتحه 

ايشان يک کار  احساس می کردند مسئله شخصی در کار نيست، به نظر من فاتحه گرفتن برای  شدند و
بگو، اين قضيه تمام شد، آقای ری شھری : گفت اين نظر شما را به باd بگويم ؟ گفتم . عقeنی است 

صدر  رفت جنازه او را شبانه آورده بودند آقای حاج رضا شريعتمداری از دنيا  رفت، بعد ھم آقای 
يدم آقای شيخ د روزی من رفتم به جماران  خواسته بود بر او نماز بخواند نگذاشته بودند، بعد از چند 

حسن صانعی و احمد آقا اين مطلب را دست گرفته اند که بله آقای منتظری می گويد امام برای 
کار را مسخره می کردند، تا اين که يک شب که ما با امام جلسه  شريعتمداری فاتحه بگذارد، و اين  

اردبيلی، آقای  ی ھاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسو داشتيم در آن جلسه ھمه مسئولين، آقای 
امام گفتم که چه  در ضمن صحبت ھا، من اين مطلب را به . موسوی نخست وزير و احمد آقا ھم بودند

آقای شريعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن  اشکال داشت طبق وصيت 
، اين به کجای انقeب لطمه می  ددادند آقای صدر بر آقای شريعتمداری نماز بخوان نيمه شب اجازه می 

جريانات و جريان بازداشتش را در يک جزوه ھفتاد  زد ؟ ولی حاd که نگذاشته اند آقای صدر ھمه اين 
است، اما اين  صفحه ای نوشته است، خيلی ھم محترمانه نوشته به کسی ھم توھين نکرده  ھشتاد 

محکوم می کنند، می گويند آقای خمينی  ا نوشته در تاريخ می ماند و بعد در آينده حضرتعالی ر
که رقيبش بود نماز بخوانند من اين حرف را زدم، امام ناراحت شدند و  نگذاشت به يک نفر مرجعی 

» .کردم  جمله تندی راجع به آقای شريعتمداری گفتند که من خيلی تعجب  
٢٧ 
      

احترامات dزم نسبت به جنازه آن مرحوم مرحوم آيت هللا گلپايگانی نيز راجع به جلوگيری از تشييع و 
 .اعتراض کردند

 ٢٨
شريعتمداری وصيت کرده بود که آقای صدر بروی نماز بخواند  آقای  نظر به اينکه  

بي احترامی، در  شبانه او را با  و به کفن و دفن وی بپردازد و اطeعات آقای خمينی و ری شھری 
٢٩ آقای صدر  .که جنازه وی تشييع شودمحل نامناسبي دفن کردند و اجازه ندادند 

نيز که يکی از اکابر  
بسيار معروف و مشھور بود، شديدا ً به اين عمل اعتراض کرد، متعاقب آن  علمای قم و از خانواده  

داد، وی نيز پس از آزادی، تمام  بازداشت و مورد بازجويی قرار  چند روز بعد اطeعات قم وی را 
ای که آقای منتظری از آن  يی ھايش را که بسيار افشاء کننده بود ، در جزوه جريان بازداشت و بازجو

جزوه به دست اينجانب نيز رسيد و آن را مطالعه کردم و نکاتی از آن را در  .منتشر کرد نام برده 
   . در جای مناسب ذکر خواھم کرد حافظه دارم که 

ابقه بس طوdنی دارد و به سالی که آقای عداوت آقای خمينی نسبت به آقای شريعتمداری س کينه و 
رای حوزه علميه قم مديريت مرکز دارالتبليغ قرار داد و ب را  شريعتمداری ھتل ارم قم را خريد و آن 

که  گرفته بود و به طوری  وی از آن  روز کينه آقای شريعتمداری را بدل . ساخت برمی گرددبرقرار



سين قم و از نزديکان آيت هللا نجفی مرعشی بود در گفتگويی مبلغی که يکی از مدرشيخ عبدهللا آقای 
٣٠ داشت، با اينجانب در قم اظھار 

زمان بنا شد من در رابطه با مسئله دارالتبليغ و مديريت  در آن   
وی مطرح  ايشان رسيدم و مسئله را با  خدمت . حوزه، و برقراری امتحان با آقای خمينی صحبت کنم 

را که در مخالفت با مديريت حوزه، امتحان و دارالتبليغ نوشته بوديم به ايشان کردم و اطeعيه ای 
فeنی، اگر روزی من قدرت  :، وی در مورد آقای شريعتمداری گفت دادم و پس از مطالعه آن اطeعيه 

به طوری که پوست و  را بر سر آقای شريعتمداری خواھم زد  پيدا کردم تک تک آجرھای دارالتبليغ 
   .ان و گوشت بدن وی در زير آنھا ذره ذره از بين برود استخو

ابتدا وی را خانه نشين و در . د پس از رسيدن به قدرت بر سر وی آورد حقيقتا ً ھم آنچه را گفته بو
پس از آن رفت و آمد به منزل وی تحت کنترل . قرارداد خلخالی  محاصره دار و دسته ری شھری و 

فرمان، وی را  شبه تحت  ردن طوماری به وسيله مدرسين و مراجع يک شديد قرار گرفت و با درست ک
به اين حد ھم قناعت نکرد منقول است که دارو دسته ری . به حساب خود از مرجعيت خلع کرد

اند که اگر توبه نکنی با آنھا فeن  آورده و وی را تھديد کرده را پيش چشم وی  شھری، صفيه اش 
بعد از آن نيز  . تلويزيون توبه کرد ساله از ترس در مقابل  ٩٠مريض پيرمرد . عمل انجام می شود

نسبت به جنازه اش ھتک حرمت کرده شبانه وی را در محل نامناسبي دفن کردند و حتی اجازه ندادند 
   .نماز بخواند و به کفن و دفن وی بپردازد  وصی وی بر جنازه اش  که 

     

  اعدام اميد نجف آبادی 

 ١٣٣٢مرداد  ٢٨صاحب روزنامه آتش که يکی از سردمداران داخلی کودتای  -رافی سيدمھدی ميراش

٣١ بدستان و تصرف راديو اعeم کرد که حکومت مصدق سقوط کرد است که با به راه انداختن  چماق
 

 سر دکتر فاطمی وزير خارجه دولت مصدق را من بريدم و گوش او در دست من است«و 
«

 ٣٢
که   -

محکوم انقeب اصفھان  او را در دادگاه  تميد نجف آبادی قائی و خمينی بود، وقتیدوست کاشانی و ب
     .  بر انگيختنسبت به خود  خشم آقای خمينی را  کينه و  به اعدام کرد و حکم را به اجرا گذاشت،

دفتر  اّما بeفاصله با سفارشبعد  از پيروزی انقeب ميراشرافی را   دستگير و  او را زندانی کردند، 
آقای خمينی و قدوسی دادستان کل انقeب و آقای بھشتی، آزاد گرديد و چون ميراشرافی ميدانست که 

  . در تعقيبش ھستند برای حفظ امنيت و جان خود، در قم سکنا گزيد

و کار را در ) رئيس دادگاه انقeب اسeمی اصفھان(وقتی به اصفھان آمدم  می گويد،آبادی  اميد نجف 
ھايی که آوردند ديدم، پرونده  ببينم از جمله پرونده. ھا را بياوريد گفتم پرونده  «  وع کردمدادگاه شر

گفتم آقا اين شخص را چرا آزاد کرديد؟ چرا او را دادگاھی نکرديد که دادگاه . آقای ميراشرافی است
ھای مملکتی ترين ارگان روی اين شخص تصميم بگيرد؟ گفتند آقا يکی از افرادی که در رأس انقeبی

است تلفن کرده به دادسرا و گفتند اگر آقای ميراشرافی را آزاد نکنيد به اندازه روزھائی که ايشان در 
 زندان بوده است من دادستان را زندانی خواھم کرد

«
 ٣٣

  

او تعداد . ھايی که نکرده بود چه جنايت. اين شخص يک پرونده چند ھزار برگی داشت: "اميد می گويد
دنبال شکايت خود بودند  ١٣٢٧ی خصوصی داشت، بعضی از شاکيان اين شخص از سال زيادی شاک

شود، در پاسخ گفته  رسيد وقتی سؤال کردم که اين شخص چرا دستگير نمی و دستشان بجايی نمی
روز اصفھان  ٨٠من مجموعاً مدت . اند شد به توصيه آقای قدوسی دادستان کل ايشان آزاد شده می

تا اينکه او را در قم دستگير و به اصفھان . قتم صرف دستگيری ميراشرافی شدروز و ۴٠بودم که 
ايشان چنان به آزادی خود اطمينان داشت که روز اول در مقابل اينھمه تماشاچی، ... منتقل گرديد

او کمی . جلسه دوم که تشکيل شد، متوجه شد که مسئله جدی است. دادگاه را به مسخره گرفت
بين جلسه دوم و سوم بود که آقای رسولی محeتی از دفتر امام تلفن کرد و  احساس خطر کرده در

من به ايشان گفتم کجای دنيا رسم است که يک قاضی را وسط محاکمه . گفت ھر چه زودتر به قم بيا
خلع کنند آنھم بدون دليل ايشان دو ساعت پس از مکالمه مجدداً زنگ زد پس از اتمام اين جلسه دادگاه 

اسeم استقeل قضايی را تضمين کرده ھمه کشورھا . يا در پاسخ گفتم، مگر من مسخره ھستمبه قم ب
مگر اينکه يک . ای دارند قضات آن کشورھا ھم استقeل کامل دارند ھم که از آزادی دموکراسی بھره

  . ای تشکيل شود و به کار آن قاضی رسيدگی کند دادگاه ويژه



جلسه سوم . ايد يو تلويزيون برداريد و اعeم کنيد که مرا اخراج کردهحاd شما با در اختيار داشتن راد
.ای صادر کردم که به موجب حکم وی به اعدام محکوم شد را تشکيل داديم و  حکم چند صفحه

 ٣۴
 

وی . شد، ميراشرافی از زندان به من پيغام داد قصد دارد با من مeقات کند موقعی که حکم ماشين می
ايشان ساعت . گفت قصد دارد با تھران تماس بگيرد من اين اجازه را به او دادم پس از تماس با من

  . بعد از ظھر حکم اجرا شود ١صبح مرا ديد، و قرار بود ساعت  ١١

ظھر من به منزل يکی از آشنايانم رفتم، که تلفنی به من اطeع دادند که امام خمينی با خط خودش "
آقای اميد او را . ميراشرافی بر حسب حکم عفو مشمول است نوشته به قدوسی بگوئيد بقرار مذکور

 .ولی حکم اجراء شده بود. جھت احضار کرده است بی

در ھر حال، بعد از دستگيری مجدد آقای ميراشرافی از دفتر امام و قدوسی و بھشتی تلفن شده بود و  
کرده و گفت فوری برود قم  باdخره آقای رسولی محeتی مسئول دفتر آقای خمينی در حين دادگاه تلفن

و حتی آقای خمينی با خط خودش نوشته بود که ميراشرافی بر حسب حکم عفو، مشمول عفو قرار 
اساساً امام مرا مورد عفو قرار «: گرفته است و آقای ميراشرافی، خود در دادگاه به آقای اميد گفت

.دادند چطور حاd بايستی محاکمه شوم
 ٣۵

   

يعنی (حاکم شرع دادگاه انقeب «آذر حکم اعدام ميراشرافی به اجراء درآمد،  ٢١ھنگامی که در روز 
.نيز در پی آن ھمراه صدھا نفر از مردم اصفھان به قم رفت) ن. آبادی اميد نجف

٣۶
    

تھديد . ما را تھديد کردند. ولی چه بگويم که چه دستھايی در اين مملکت ھنوز ھست« :ويدوی می گ 
. کنيم ما را تھديد کردند که اگر ميراشرافی آزاد نشود، خود شما را ترور می. ندکردادرسی به تعطيل د

.کنيم ولی باز ھم مقاومت کرديم توبيخ می
 

«
 ٣٧

   

هللا منتظری و با حضور آشيخ حسن ابراھيمی و  آبادی در مجلس خبرگان و در دفتر آيت آقای نجف
جريان اعدام  ۵٨ديگر در ھمان سال آقای علی اميرحسينی و اينجانب محمد جعفری و چند نفر 

  :برای ما چنين نقل کرد ميراشرافی را 

. توانى بكنى تو ھيچ كارى نمى: ھنگاميكه ميراشرافى را دستگير و او را بازجوئى كردم بمن گفت"   

يقين بدان اگر مرا اعدام كنى، خودت بدتر از آن : در جواب گفت.  كنم به او گفتم كه ترا اعدام مى
بعد از دستگيرى وى، سيل تلفنھا و سفارشھا و توصيه ھا : آقاى اميد چنين ادامه داد. ديدخواھى 

تا اينكه امام خمينى وارد كار شد و . نسبت به وى شروع شد و من به ھيچكدام از آنھا توجھى نكردم
راشرافى اند فورى مي من اطeع حاصل كردم كه پيكى از طرف آقاى خمينى بھمراه نامه آقا كه امر كرده

من قبل از اينكه پيك برسد و نامه آقاى خمينى را بدست من بدھد، . را رھا كنم به اصفھان آمده است
يكى دو ساعت از اعدام وى . فورا او را احضار كردم و دستور اعدام را صادر و وى را اعدام كردم

مضمون نامه اين . از كردمنامه را روى چشم گذاشتم و ب. گذشته بود كه پيك رسيد و نامه را بدستم داد
سپس به پيك گفتم . بود كه ميراشرافى را رھا كن و ھركارى دارى زمين بگذار و فورى بيا پيش من

ايد و قبe وى اعدام شده است و من خبر نداشتم كه امام از اعدام وى  متأسفانه كمى شما دير رسيده
ا را مeقات كردم با يك نگاه خيره وقتى آق. ناراضى است و بeفاصله در تھران خدمت آقا رسيدم

 !ميراشرافى را اعدام كردى؟: اى گفت كننده

   

م کنی، اعدام می گفته بود که اگر مرا اعدا يکه مير اشرافی به اميد نجف آبایمدتى بعد ھمانطور 
در كتاب . اعدام كردند رو را لواط  دستگير و به اتھام وى را   ھاشمی سيدمھدى در وقايع !  شوی

٣٨طرات سياسى رى شھرىخا
فتح هللاَّ اميد نجف آبادى، ھمكارى با مھدى ھاشمى، : چنين آمده است 

يكى از طرفداران سيد مھدى و اميد، بعداز . ٦٧/٨/١٦، اعدام تاريخ  ٣٩ مسائل شديد خeف اخeق
يرم كه من از اينان متح: گفت اعدام وى و مطلع شدن از عنوان لواط براى او بسيار ناراحت بود و مى

مگر نه اينكه چھار شاھد عادل بايد شھادت . اند كه او لواط كرده است چطور از نظر فقھى احراز كرده
بدھند كه اين عمل واقع شده و وقوع آنرا با تعبير معروف ردكردن نخ ثابت كرده باشند و يا خود 

توانستند به  ودند چگونه مىاند، چون اگر عادل ب شود كه اينان عادل نبوده معلوم مى. اند مشاھده كرده
".درون خانه ھا بروند و وقوع اين عمل شنيع را مشاھده كنند

  ۴٠
 



آقای خمينی مبنی بر شھای رفی را اعدام کرد و حتی به نامه و سفاااشر رمي نجف آبادی، اميدچون  اما
نگاه خيره  وقتى آقا را مeقات كردم با يك «:توجه نکرد، ھمانطور که خودش گفتآزادی و عفو وی 

کينه وی را به دل گرفت و چون ممکن نبود آقای خمينی  »!ميراشرافى را اعدام كردى؟: اى گفت كننده
  در جريان سيد مھدی ھاشمی رااشرافی او را اعدام کردند، وي رکه آشکارا بگويند، به خاطر اعدام مي

ای که ه خاطرکينه ب اين است کهاما حقيقت  .ھمکاری با سيد مھدی اعدام کردند مسئله وبه اتھام لواط 
 . اعدام کردند او را و افشاى مسئله مك فارليناز وی بدل داشت  عدام ميراشرافىااز  آقای خمينی

ھنوز ھم افرادی زيادی ھستند که طعمه کينه و حسد آقای خمينی قرار گرفته اند که برای طوdنی 
  .آن را به وقت ديگری موکول می کنم  ،مقاله نشدن

نسبت به کسی که در جامعه جا و موقعيتی دارد به خاطر ترسی  ،قدرتمدار و انحصارگر و حسادتِ کينه 
 شعله می کشد در جان و روانش  که از وی دارد که نکند خدای ناکرده وی جايش را بگيرد ھر لحظه

   .و برای اطفای شعله ای که او را آزار می دھد،کمر به نابوديش می بندد

   

روضه خوانی بود  که  دروس پايه ای حوزه را تا  پيروزی انقeب  ی خامنه ای کهبه ھمين علت آقا
ھمين  زيرا طبق بود ھم به پايان نرسانده و به درس خارج نرسيده بود، فاقد صeحيت رھبری کشور

ی فاقد چنان رتبه و علمی بود نظريه وdيت فقيه، رھبری به فقيه مرجع تقليد تعلق می گيرد و چون و
، کينه و ندبر کرسی رھبری سوار کرد را نجانی اوو ھاشمی رفس یاحمد خمين نقاياوطئه آبا تو

�dآقای  ،غم کنار گذاشتنش با توطئهچون او علير. منتظری شعله کشيد حسادتش نسبت به آيت ا
نه ای در و حتی آقای خام» فقيه عاليقدر«يا » شمابرج اسeم ھستيد «: در موردش گفته بود خمينی

، در ٢٣/١١/۶٧در تاريخ  ،ار کرسی رھبری  شودسو قبل از اينکه با توطئه جمھوريشن رياست زما
هللا العظمی خطاب  آقای منتظری را آيت،»دراسات فی وdيه الفقيه «به مناسبت انتشار  لوح تقديری

 کوشش کرد که کرسی مرجعيت را لذادش ھم مشتبه شده وامر بر خو، اما وقتی رھبر شد. کرده است

دارند مرجعيت آقای خامنه ای را مطرح آقايان  وقتی ديدم که« : مرحوم منتظری می گويد .ھم قبضه
ای ھاشمی ھم در سخنرانی خود آق می کنند و به يک شکلی با حثيت مرجعيت و مراجع بازی می کنند؛

 مراجع آقای خامنه ای در ِعداد رھبری باشند و چون می دانستند کهتمام مراجع بايد مطيع : گفت

اعe و منحصر  به فرد ايشان را به عنوان مرجع استند با استفاده از قدرت سياسی نيست می خو
»معرفی کنند

  ۴١
ھر چند ايادی شما «: به آقای خامنه ای گفت، ٢١/۴/٧٣در تاريخ  وی در پيامی  

وزه ھا و جنابعالی مصلحت ح...اثباتاً موقعيت علمی مرحوم امام را پيدا نمی کنيد، کنند جنابعالی تeش
چون ايشان کارشان زياد است و وظيفۀ ادارۀ کشور را به دوش : است که دفتر شما رسماً اعeم کند

»دارند از جواب دادن به مسائل شرعی  معذورند
  ۴٢  

در آن وضعيت آقای خامنه ای وآقای ھاشمی  
« عeم شد که آقای خامنه ای رسماً ا  و در نتيجه رفسنجانی و سايرايادی آن روزيشان صeح نديدند

۴٣.  است» رھبر شيعيان خارج از کشور
. و حسد وی نسبت به مرحوم منتظری شدت پيدا کرد هکين  

شدت به وdيت خود کامه حمله کرد و  در سخنان خود به، ١٣٧۶آبان ٢٣رحوم منتظری در تاريخ م
ايان تا چيزی می شود به ما می آق...جامع الشرايط باشد و نظارت کند در رأس کشور بايد فقيه«گفت

خدا پدرت را بيامرزد، اصeً وdيت فقيه را ما گفتيم، ما علم ! گويند ضد وdيت فقيه، ضد وdيت فقيه
خجالت بکشيد اينه چه کارھائی !..هکرديم، ما کتاب در باره اش نوشتيم، حe ما شديم ضد وdيت فقي

»!!است ؟
  ۴۴

م به منزل و حسنيه منتظری به قصد کشت آن مرحو بعد ار اين واقعه برای بار دوم .
امنيت  یشورا  ،٢٨/٨/٧٧يک ھفته بعد يعنی و يا کشتنش نشدند،  حمله کردند ولی وقتی موفق بردن

۴۵ رئيس جمھورر خاتمی ملی به رياستِ 
سال در خانه  ۵ای، آقای منتظری بيش از  پی اين مصوبه در 

 از کينه و حسدی را کهمی کرد، نفی خود تلقی منتظری را  آقای خامنه ای که وجود  .خود حبس گرديد

در ھمه عرصه ھا و حتی  ،عارضه ھر ديکتاتور و انحصارگری استولی فقيه اول به ارث برده بود و 
    .نسبت به تشييع جنازه و مانع مجلس ختم و چھلم وی شدن از خود ظاھر ساخت

   

  نتيجه

  



ارد و شعله ھای ن ھر قدرت طلب و انحصار گری  وجود دکينه و حسد دو ھمزادی ھستند که  در دام
 . و يا خطر برای قدرت خود احساس کند،  خواھد سوزاندد ھر کسی را که در  مقابل آتش آن اگر بتوان

چرا مأموران اطeعاتيش . ی ھم منتقل شده استاين منش و کنش آقای خمينی را به آقای خامنه ا
بری ايران نشاندنش نقش مھمی بازی کرد را کشت؟ وی و احمد خمينی کسی که در به کرسی رھ

 - به می خواند را با دروغ و تقلب، ھاشمی رفسنجانی روضه خوانی که خوب صحبت می کرد و خطا

 ًdاولی به خاطر اينکه آينده رھبری مال خودش بشود و دومی به اين منظور که چرخ اداره  احتما
. بر کرسی رھبری نشاندند -باشد  داشته باشد در دست خود نظير دوران خمينی کشور بنام وdيت فقيه

را فاش نشود، مأموران اطeعاتيش اولی را » راز مگو«خدای ناکرده آقای خامنه ای ھم برای اينکه 
و ھاشمی را ھم چنان به ذلت کشاند که جز مجيز گوئی از وی راه ديگری به  از فيزيکی از بين بردند،

 وی عeوه بر  کشتن و ترور کردن  آزادی خواھان بنام نظير. انده استخيال خودش برايش باقی نم

و تا اين . وش آقای خمينی را بکار می بردتی در ربطه با مردگان نيز ھمان رفروھر ھا، و ديگران، ح
تاريخ تقريباً ھمان عملی را که خمينی نسبت به جنازه مرحوم شريعتمداری انجام داد، وی نسبت به 

 سحابی کرد و بدتر از آن مآموران گوش بفرمانش به مثابه وdيت مطلقۀ فقيه و به مرحوم عزت هللا
و جنازه اش نيابت از ايشان ھاله دختر سحابی را در تشييع جنازه پدر به ھيچ جرمی به قتل رساندند 

 »تبای ذنٍب قتل«ا قدرت مأموران وdيت فقيه شبانه غريبانه و مظلومانمه به خاک سپرده شد را ھم ب

 .در نيامد و با اين عمل رضايت خودش را از اين جايت ابراز داشت و صدای رھبر ھم

   

 mbarzavand@yahoo.com      محمد جعفری

 

  

   

  :يادداشتھا و نمايه 

- ١٣٩، ١٠١،١١۴گروگان گيری و جانشينان انقeب، از محمد جعفری، صص:کتاب. ب.گ . ن -١ 

١٣٨.  

  .٣١٣ ، ص١٣٨٣پاريس و تحول انقeب از آزادی به استداد،محمد جعفری، انتشارات برزاوند  -٢ 

صحيفه نور، جلد ؛ به نقل از  ٣١٣ ص از آزادی به استداد،محمد جعفری، پاريس و تحول انقeب -٣ 
 .٢٥سوم، ص 

  .١٠٨صحيفه نور، جلد چھارم، ص  به نقل از ؛٣١٣، ص ھمان مدرك -٤ 

  .٢٧٢ص  به نقل از صحيفه نور،  ؛٣١٤، ص ھمان مدرك - ٥

 .٢٥٨، ص ٦صحيفه نور، ج  به نقل ؛ ھمان مدرك -٦ 

  .٢٥٦، ص ١٢صحيفه نور، جلد به نقل   ؛٣١٤، ص ھمان مدرك -٧ 

وقائعی که موجب کامل که مايل به تحقيق  کسانی .١٣٦، ص ١٣٦٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  - ٨
توانند  هللا بروجردی گرديد، می العمل مردم قم و آيت روش سيدمحمد حسينی و عکسکشته شدن، دستف

، ١٣٨۴تأليف علی راھنما، چاپ اّول » نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملّی«به کتاب وزين 
  .مراجعه کنند ٧٣١ـ  ٧۶٧فصل بيست و ھشتم، قم در تب و تاب ماجرای روحانی سرخ، ص 

  ١٥٫، ص١٥صحيفه نور، جلد به نقل  ،٣٩٠، ص ١٣٦٠تای خرداد تقابل دو خط يا کود - ٩

 ، ص ١٣٧٩تلقی فاشيستی از دين و حکومت، اکبر گنجی، چاپ اول پنجم  ھمان سند، به نقل از -١٠

١۴٨.  

  .١۴٨و ١۴٧ ، ص ١٣٧٩تلقی فاشيستی از دين و حکومت، اکبر گنجی، چاپ اول پنجم  -١١

بررسی و تحليل نھضت امام خمينی، به نقل از ؛ ١٣٠، ص ١٣٦٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -١٢
  . ٩۶، جلد اّول، ص )زيارتی(حميد روحانی 

  ١٣٠٫ھمان مدرک، ص   -١٣

خاطرات دکتر مھدی حائری، طرح تاريخ شفاھی ايران مرکز مطالعات خاورميانه دانشگاه  -١۴
  .۵٢ھاروارد، ص 



  .٣١٩ ، ص ١٣٦٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -١۵

ام و نکات مختلف و مھم آن را به  اينجانب شخصا ً آن مصاحبه را در اطeعات مطالعه کرده -١٦
آن سند کوتاه است، نمی توانم آدرس دقيق آن را به  فعeً  دستم از  خاطر سپرده ام، اما نظر به اين که 

        .خواننده ارائه دھم

؛ به نقل از کيھان  ٢١۵و٢١۴ص ،گروگان گيری و جانشينان انقeب، از محمد جعفری -١٧
  .۵٩آبان ١١و١

  ۵٩٫آبان  ٨و١آذر و ١٩به نقل از کيھان ؛ ٢٢۴و٢٢٠ھمان مدرک، ص  -١٨

  . ١۵، ص ١١١٣۴، شماره۵٩آبان  ١٣به نقل از کيھان، سه شنبه  ؛٢۴١ھمان مدرک، ص  -١٩

ب اسeمی، به نقل از خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انتشارات انقe ، ٢١۵ھمان مدرک،ص  -٢٠
  .٢٢٣ص

از  و تاريخ بيست و پنج ساله ايران١٧١ھمان مدرک، بخش فھرست مذاکرات و ديدارھا، ص   -٢١ 
و پاريس و تحول انقeب ايران از آزادی به  ٢٨٣-٢٧٩  ،ص  سرھنگ غeمرضا نجاتی، جلد دوم 

        ....و ٢۴۴- ٢۴٢و ٢۵٨ -٢۵۴استبداد، از محمد جعفری، ص 

        ...و ٣-٢فصل نيروی جانشين انقeب، ص   ھمان مدرک،  -٢٢  

   ١٢، ص ١۶٠٣٧، شماره ١٣۵٨ديماه  ۶اطeعات، پنجشنبه ؛ به نقل از ٢٢۴ص ھمان مدرک، -٢٣

.    

        ١٠، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقeب اسeمی ، فوريه  -٢۴

        ھمان سند -٢۵   

        ھمان سند -٢۶  

        ٢٣٢ن سند ، ص ھما-٢٧ 

  :ھمان سند ، نامه اعتراض آقای گلپايگانی به آقای خمينی بدين شرح است -٢٨  

   جماران، حضرت مستطاب آيت هللا آقای خمينی دامت برکاته  -طھران « 

   . با ابeغ سeم مزيد توفيقات را مسئلت دارم 

ده، حکومت واقعی با خداوند متعال و آنچه بين حضرتعالی و آيت هللا شريعتمداری طاب ثراه واقع ش
و نزعناما فی صدورھم من غل اخوانا علی «آيه کريمه  مصداق  اميد است . ظاھر ھم با تاريخ می باشد

ضمن  است dزم دانستم  بشويد فعe ً که خبر تاسف انگيز رحلت ايشان منتشر شده » سرور متقابلين
ن تشيع و احترامات dزمه و تدفين مخفيانه در محل ابراز نگرانی و تسليت از جريان تجھيز که بدو

انتظار دارم اکنون ھم در حد ممکن اھانت ھايی را که . نمايم واقع شده ابراز تأسف شديد  غير مناسب 
مسلمين را از خداوند  اعe کلمه اسeم و .فرمائيد  به ايشان و مقام مرجعيت شده است شخصاً  تدارک 

  ليکم و رحمه هللا و برکاتهو السeم ع. مسئلت دارم 

      ھمان سند » گلپايگانی ١۴٠۶رجب  ٢۴ 

تھران و برادر امام ) فوزيه(آقای رضا صدر، امام مسجد امام حسين واقع در ميدان امام حسين  -٢٩  
    است   موسی صدر 

، ١٣۶٧ حجت اdسeم عبدهللا مبلغی در قم و در منزل ايشان در سال گفتگوی اينجانب با آقای - ٣٠  
  .پذيرفت انجام  بعد از اينکه از زندان وdيت فقيه آزاد شده بودم، 

کيھان، چھارشنبه ؛ به نقل از ١٣٧، محمد جعفری، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد -٣١ 
 . مرداد اعتراف کرد ٢٨ميراشرافی به شرکت در کودتای  ٩، ص ١٠٨٧٨، شماره ١٣۵٨آذر  ٢١

 . ، ص اول١٠٨٧۵، شماره ۵٨آذر  ١٨کيھان، يکشنبه قل از ھمان مدرک؛  به ن -٣٢ 

، ص ١٠٨٧٩، شماره ۵٨اذر  ٢٢يھان، پنجشنبه ؛ به نقل ازک١٣٨و١٣٧ھمان مدرک،ص  -٣٣ 
١١.  

  . ١١، ص ١٠٨٧٩، شماره ۵٨آذر  ٢٢کيھان، پنجشنبه ؛ به نقل ١٣٩ھمان مدرک،ص  -٣۴

که در جرايد  دادگاه ميراشرافی را تا جائیکسانی که مايلند جريان کامل ؛  ١۴٠ھمان مدرک،ص   -٣۵
   .دھم ارجاع می ١٣۵٨آذر  ٢٢و ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨آمده است مطالعه کنند، آنھا را به کيھان يکشنبه 

 . ١١، ص ١٠٨٧٩، شماره ۵٨آذر  ٢٢کيھان، پنجشنبه ؛ به نقل ١٣٨ھمان مدرک،ص   -٣۶ 



  .مدرک ھمان -٣٧ 

  ٢٫ص اوخاطرات سياسی ری شھری، باب سوم،  -٣٨

  .و منظور از مسائل شديد اخeقی، بر اساس محتويات پرونده، لواط است -٣٩

  .١١۴ـ ١١۵شناس زندانی و زندانبان، محمد جعفری، ص  اوين، جلد دوم، جامعه -۴٠

  ٣۶٢٫، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انتشارات انقeب اسeمی، فوريه -۴١

  ٣۶٣٫ھمان مدرک، ص  -۴٢

  . آمده است و برای جمله دقيق بايد به اسناد آن دوران مراجعه شود از روی حافظهب اين مطل  -۴٣

  .۶۶۶ص،  ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انتشارات انقeب اسeمی، فوريه -۴۴

 ترکيب ، ٣٠/٢/١٣٩٠در تاريخ  د،که در آن زمان وکيل مجلس بو اکبر اعلمی بنا به گفته آقای  -۴۵ 

و با ترکيب اعضای است  ) رئيس جمھور وقت(ت ملی به رياست سيدمحمد خاتمیشورای عالی امني
، محمد )رئيس وقت مجلس(علی اکبر ناطق نوری: دارای حق رای اين شورا به اسامی آقايان

وزير وقت (، دری نجف آبادی)وزير امور خارجه وقت(، کمال خرازی)رئيس وقت قوه قضائيه(يزدی
رئيس وقت سازمان امور برنامه و (، محمد علی نجفی)وقت کشور وزير(، عبدهللا نوری)اطeعات

دبير (و ھمچنين حسن روحانی) رييس ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح(، حسن فيروز آبادی)بودجه
رئيس کنونی مجلس که پس از فوت سيداحمد خمينی جانشين او شده (و علی dريجانی) وقت شورا

    .  بریبه عنوان دو نماينده منتخب رھ) بود

   

  


