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 الهام و يا اشاره گرفتن خمينی در طرح واليت فقيه

 
اين رساله و يا تحقيق که در زير ارائه می : قبل از شروع بحث ياد آور می شود

هر  ،١٣٩٩/تير/ ٣١تا   ٩٩خرداد  ١٩از تاريخ  قسمت کوتاه  ٧در        ً شود قبال  
منتشر شده  ودرجستجوی يافتن پاسخ به اين سئوال هفته يک قسمت آن درسايتها 

است که آيا آقای خمينی در طرح واليت فقيه از کسی و يا جائی الهام و يا اشاره ای 
و و در نهايت . کامل اين رساله يکجا  از نظرتان خواهد گذشت اينک گرفته است؟ 
  . تبر عهده خوانندگان اسو قضاوت  نهايی  نتيجه گيری  بعد از مطالعه

   
                                            ّ                          بعد از اينکه طبق اسناد مسلم برايم روشن و مسل م شد که آقای خمينی قبل از  

رفتن به نجف از مخالفان واليت فقيه بود، اين سئوال برايم پيش آمد که چه 
تحولی، به لحاظ روانی و فکری و دررابطه با جامعه و از لحاظ سياسی در وی 

انجام واليت مطلقۀ فقيه کرد؟ آن بوجود آمد که او را موافق واليت فقيه و سر
ِ                        عوامل ازخمينی  مخالف واليت فقيه، خمينی ای ساختند که، واليت فقيه را               

بمثابۀ زعامت سياسی و رهبری کشور، جعل کند و دين را وسيلۀ رسيدن به 
قدرت بگرداند، عنوان کننده و مدعی نمايندگی از رسول خدا و امام زمان، 

اند و فقيه هم همان واليت را   طلقه بر مردم داشتهبشود و بگويد آنها واليت م
؟  جهت يافتن پاسخ سئوال خود به دارد و از واليت هم جز اعمال قدرت، نداند؟

مطالعه زيرتحقيق وجستجو پرداخته شد که نتيجه آن يافته ها را به ترتيب در 
     .  خواهيد کرد

  



٤  

  

  
ی خمينی تا قبل از رفتن به است که آقا آية هللا منتظری در خاطرات خود آورده 

در بحث با ايشان، من «: نويسد  او می. است  نجف به واليت فقيه معتقد نبوده
، »گويد به نصب است  گويد خالفت به انتخاب است، شيعه می  سنت می«: گفتم

در . است که امام بايد معصوم و منصوب باشد  مذهب تشيع اين«: ايشان گفتند
: گويد  دم است که امام غايب است، خواجه هم میزمان غيبت تقصير خود مر

ن ا" ف ه  ل طف  آخر و  ع د م ه  م  ج ود ه  ل طف  و  ت ص ر  ِ  َّ و   ُ  ُ َ  َ   َ       ٌ  ُ  ُ ُ  ّ  َ َ   َ   ٌ  ُ  ُ ُ   ُ ايم که   حاال هم ما اليق نبوده". ُ 
ما . بيايد) عج(امام غايب است، ما بايد شرايطی فراهم کنيم تا که امام زمان 

اين تقصير خود مردم : گفتيم پس در زمان غيبت بايد هرج و مرج باشد؟ فرمود
را در خود ) عج(است، خداوند نعمت را تمام کرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان 

اين . است که امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد  نظر شيعه اين. فراهم کنيم
    ً    بعدا  که . ای هم به واليت فقيه نکردند  بود اظهارات ايشان در آن وقت، و اشاره

تند، در آنجا دوازده جلسه راجع به واليت فقيه و حکومت ايشان به نجف رف
  ).١(»» اسالمی بحث کردند

 
آنچه را که مرحوم منتظری در خاطرات خود در مورد مخالفت آقای خمينی با 

رساله «وی در . واليت فقيه ذکر کرده در انطباق با نظر آقای خمينی است
     :  کند ته شده، تصريح میخود که قبل از رفتن به نجف، نوش» اجتهاد و تقليد

در اين . جای هيچ اشکالی نيست. وجود ندارد) ٢(» عدم واليت«اشکال در اصل «
ِ                             اصل و قاعدۀ عدم  نفوذ  حکم  هيچکسی بر کس ديگر، شکی نيست     ِ      ِ کند که   فرقی نمی.               

. حکم مذکور، قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر، يا غير آنها
ِ                                                            رف  نبوت و رسالت و وصايت، و يا علم و فضائل نفسانی، به هر درجه       ِ زيرا ص    

باشند، موجب نمی شوند که دارندگان اين گونه کماالت، نافذالحکم باشند، و قضا و 
  يابد و  داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلکه آنچه را عقل در می
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وی حتی  ).٣( »ال در باره خلق استبه آن حکم می کند، همانا نفوذ حکم خداوند متع

ْ                                األ م ر و واليت بر مسلمين را فقط ائمه    ُ   أ ولي«: نويسد  االسرار می  در کتاب کشف َ ) ع(  
گانۀ   غير از امامان دوازده«: افزون بر اينها، وی تصريح می کند ).٤(» دارند

است و نظر فوق هم منطبق ). ٥(»شيعيان، کسی واليت بر مسلمين را دارا نمی باشد
با نظراکثريت قاطع علمای شيعه تا قبل از پيروزی انقالب و قبضه کردن قدرت 

  . توسط روحانيون به رهبری خمينی است
شاه که در پی کسب مشروعيت دينی و شرعی بود، به روحانيان به  فتحعلی

مالاحمد نراقی هم که روابط . علت جلب حمايت مردم عالقه و گرايش داشت
شاه، کتاب  او به درخواست فتحعلی. شاه داشت حعلیبسيار نزديکی با فت

نراقی سلطان عادل را . دالسعاده را در اخالق نگاشت و به وی تقديم کر معراج
. شاه را سايۀ خداوند بر روی زمين ناميد می دانست و با اين نظر فتحعلیهللا  ظل

ت و برای مشروعي. و سلطان عادل هم کسی است که از طرف فقيه مأذون باشد
به خاطر حمايت و بخشی اين نظريه خود به شاه کوشش کرد با ادله و و 

به ابتکار  و  به زعم خودرا  پشتيبانی از پادشاه وقت، در کتاب عوائد االيام
، شيخ )شيخ الطايفه(اما شاگردش  شيخ اعظم شيعه  اثبات اين مطلب پرداخت

اگر به «: گويدمرتضی انصاری در مکاسب در رد نظريه مال احمد نراقی می 
) ع(مساوی با اطاعت از اماماين باور باشيم که اطاعت از فقيه همانند و يا 

است، اين بيان خارج از دليل است و همانند خاری است که بر دست ما می 
اثبات «: و به تعبير فيلسوف و مجتهد آيت هللا مهدی حائری يزدی )٦(» رود

يا مانند دست به ميخ . است چنين فرضيه ای مانند مشت بر سندان کوبيدن
و چنان استدالل  شيخ اعظم شيعه قوی بود که تا زمان آقای ) ٧(»خاريدن است

خمينی هيچ کدام از فقها و مجتهدين به خود اجازه ندادند که در استدالل وی 
  . تشکيک کنند
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با اتکا به اسناد انکار ناپذيری که در باال آمد مسلم است که خمينی نيز مانند 

، به واليت فقيه معتقد ٤٢خرداد  ١٥ب به تمامی فقها، تا قبل از نهضت قري
در نجف به تدريس واليت فقيه به  ١٣٤٨و بعدها، در بهمن سال . است نبوده 

 ١٥عنوان زعامت و رهبری سياسی کشور پرداخت زيرا وی تا قبل از نهضت 
  آلش اين بوده و زندا نی و بعد تبعيد و رفتن به نجف خواسته و ايده  ٤٢خرداد 

باشد بلكه " با فقيه"                ً      گوييم حكومت حتما  بايد  مانمى«که قانون اساسی اجرا شود 
گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صالح كشورومردم است اداره شود و  مى

و در تلگراف خود به شاه  )٨.(»گيرد صورت نمى" بى نظارت روحانى"اين 
ز قانون اساسی تبعيت کند و به حکم از وی می خواهد که ا ١٣٤١آبان  ١٥در 

اينجانب بحكم خيرخواهى براى ملت « :خيرخواهی به وی نصيحت می کند
انتظار ملت ما مسلمان آن است كه با امر ... كنم اسالم اعليحضرت را متوجه مى

اكيد آقاى علم را ملزم فرمائيد از قانون اساسى تبعيت كنند و از جسارتى كه به 
ريم نموده استغفار نمايد واال ناگزيرم در نامه سرگشاده به ساحت مقدس قرآن ك

و اين خواسته که قانون   )٩(» ...اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم
اساسی مشروطه اجرا شود به غير از واليت فقيه و واليت مطلقه فقيه است که 

از آن زمان که اين امر بر من . در نجف به تدريس آن پرداخت ٤٨در سال 
لم شد، افکارم در اطراف اين مسئله دور می زد که بفهمم و يا بر من مس

آشکار شود در اين مدت، به لحاظ نظر و عمل، چه تغييری در وی رخ داد که 
ای را که جز به انحصار  سبب شد، او در تشيع، دست به اين جعل بزند و نظريه

و دائم اين در آوردن قدرت نيست به اسالم نسبت دهد و آن را تدريس کند؟ 
مسئله فکرم را به خود مشغول کرده بود که آيا  خمينی در طرح واليت فقيه 
بعنوان زعامت و رهبری سياسی، از جائی و کسی به وی اشاره و يا الهامی 

  نشده و يا  اشاره و الهامی دريافت نکرده است؟  زيرا بسيار بعيد به نظر می 
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و تا سن شصت و چند   ٤٢ خرداد ١٥رسيد از کسی که تا قبل از نهضت 

سالگی مخالف واليت فقيه بعنوان زعامت و رهبری سياسی بوده، ناگهان چه 
به هر حال در اطراف مسئله به تحقيق و .  بر او گذشته که موافق آن شده است

جستجو پرداختم و اسنادی را که به آن ها دسترسی داشتم و يا به دست آورده 
  تقابل «و »  و...پاريس و تحول انقالب«کتاب  بودم، جهت ثبت در تاريخ در دو

بعد از انتشار دو کتاب فوق به نکات مهم ديگری در . آورده شد» ....دو خط 
مجموعه اين داده ها را بارها و بارها مطالعه و .  اين رابطه دسترسی پيدا کردم

ه مورد مداقه قرار دادم با توجه به داده ها ناگاه جرقه ای به فکرم زده شد ک
طرح واليت فقيه توسط آقای خمينی بايستی از جائی و کسی به وی الهام يا 

  :اشاره ای شده باشد و اين اشاره و يا الهام در دو مرحله انجام پذيرفته است
  

تدريس واليت فقيه با اشاره آمريکائی ها توسط بقائی و حزب زحمتکشان  -الف
  ا وو يا مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ه

ابتکار طرح واليت فقيه در مجلس خبرگان توسط حزب زحمتکشان و  - ب
  .بقائی

  
اگرچه مرحله اول طرح يعنی الهام و يا اشاره به خمينی در تدريس  واليت فقيه 

اما در اينکه در مرحله دوم اين طرح . با اما و اگر و يا سئوالهايی همراه است
يت هللا منتظری و سپس با توسط حزب زحمتکشان و توسط آيت ابتدا به آ

حمايت وی توسط دکتر آيت به مجلس خبرگان آمد، و خود بقائی هم بدان اذعان 
داشته جای شک و شبهه ای نيست و اين قسمت دوم است که اثبات قسمت اول 
را هم تقويت می کند که طرح از اول برای دستيابی به قدرت به خمينی القا و 

  اينکه گفته شده که مرحله دوم اين طرح . تدر نتيجه آن را تدريس کرده اس
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توسط حزب زحمتکشان و آيت ابتدا به آيت هللا منتظری و سپس با حمايت وی 
توسط دکتر آيت به مجلس خبرگان آمد، بدين معنا نيست که مرحوم منتظری به 

آقای  واليت فقيه اعتقاد نداشته است بلکه تا زمان تشکيل مجلس خبرگان
ای   و آزاديخواهان و بعضی از روحانيون طراز اول واهمهخمينی از مليون 

داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی از واليت فقيه به ميان نياورده 
بود، و حتی در پيش نويس قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و 
 شورای انقالب و تأييد مراجع و آقای خمينی که در آن هيچ ذکری و يا نامی از

واليت فقيه به ميان نيامده بود و قرار هم بود که اين قانون يا در مجلس 
مؤسسان به تصويب برسد و يا اينکه از طريق مراجعه به آرای ملت 

به تصويب ملت برسد که بر اثر اختالف نظر بين دولت موقت و )  رفراندوم(
بعضی از اعضای شورای انقالب کار به مجلس خبرگان کشيده شد که در 

  .   نکته پرداخته خواهد شداين به  کمی ديرترمشروح   -بقسمت 
    

تدريس واليت فقيه با اشاره آمريکائی ها توسط بقائی و يا  -الف
  . مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ها

  
با توجه به اسناد و مدارک مورد استفاده و به شرحی که مطالعه خواهيد کرد، 

 پيوند عميقی با کانون های خارجی سيد، زيرا بقائیبه نتيجه فوق خواهيد ر
بويژه آمريکا و انگليس داشت و بقائی و خمينی حد اقل به لحاظ تاکتيک 
سياسی و رسيدن به هدف تا پيروزی انقالب و تصويب واليت فقيه در مجلس 

  .خبرگان هم خط و همگام بوده اند
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 خمينی هم خط و همگام با کوتاچيان و بقائی
  
ى و دوستانش در حزب زحمتكشان از جمله كسانى است كه در به وجود بقاي 

به مصدق پشت كرد و در جهت موفقيت " سيا"مرداد  ٢٨آمدن شرايط كودتاى 
 ٢٨کاشانی هم  بعد از کودتای .  کودتا از آنچه دستش بر آمد کوتاهی نکرد 

اوندی خداوند عادل است و آنچه بر مصدق گذشت نتيجه عدل خد«: مرداد  گفت 
و مصدق را در مقام )  ١٠( »..در اينجا ملت شاه را دوست دارد«و » است

طبق شرع شريف اسالمی مجازات کسی در « :فرماندهی خائن خواند و گفت 
و  ) ١١(» مقام فرماندهی و نمايندگی کشورش در جهاد خيانت کند مرگ است

ت، شاه در تاريخ ی که داشدکاشانی بعد از کودتا با تمامی گرفتاری و کم و زيا
ِ                  ، در زمان بيماری و بستری بودن  کاشانی از وی در ١٣٤٠اسفند  ١٨جمعه                              

منزلش عيادت می کند و همچنين برای معالجه ايشان پروفسور کوولر را از 
همين که شاه در زمان بيماری و بستری ) ١٢. (پاريس به تهران می آورند

ِ                                        بودن  کاشانی از وی در منزلش عيادت می کند و ه مچنين برای معالجه ايشان    
پروفسور کوولر را از پاريس به تهران می آورند، خود حکايت از اين ندارد که 
کاشانی چه خدمت بزرگی به شاه کرده است؟ و اين در حالی است که حتی شاه 
حاضر نيست که اسم مصدق را بشنود و حتی اجازه نمی دهد که مرحوم مصدق 

  .شوددر جائی که وصيت کرده است دفن 
  

روحانيون طرفدار کاشانی ـ بهبهانی ـ سيد ضياءالدين طباطبايی با دکتر بقايی و 
  ان رابطه همکاری و همگامی داشتند و اين مجموعه در فراهم شکحزب زحمت

ودرخدمت خارجی  مرداد وشکستن جبهه داخلی٢٨آوردن شرايط داخلی کودتای
  .داشتنداساسی ها قرار گرفتن عليه حکومت ملی و قانونی مصدق نقش 
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سياسی خط کاشانی ـ نيست که آقای خمينی هم که پيرو  پس شک. داشتند

بهبهانی ـ سيد ضياءالدين طباطبايی و دکتر بقايی بوده است با کودتاچيان 
همگام و هم خط بوده و وی چنان کينه ای از مصدق به دل داشت  که وقتی 

اقسام تهمت ها را به  زمان به دست آورد و فرصت به وی دست داد، انواع و
و » هم مسلم نبود«آن راد مرد بزرگ ايران زمين زد و ازجمله گفت، مصدق 

د که با با اين گفته  نه تنها نشان می ده) ١٣(» مصدق از اسالم سيلی خورد«
مرداد   ٢٨موافق و هم خط بوده  بلکه کودتای  زمينه سازان داخلی کودتا

ت ملی مصدق سازمان دادند، سيلی از را که آمريکائی ها عليه حکوم» سيا«
  می داند که بر مصدق فرود آمده است و اين به تنهائی آشکار می  اسالم طرف 

کند که وی ازطرفداران پرو پا قرص کودتا و همگام و همراه با آمريکائی ها 
در قسمت دوم هم خط و همگام بودن بقائی و خمينی در چهارچوب . بوده است

  .می شود قانون اساسی  بررسی
  

 بقائی وخمينی در چهارچوب قانون اساسی و کودتا هم خط و همگام   
   

بقائی يکی از عوامل انگليس ها بود که به آمريکائی هم وصل شده بود و در 
. طول دوران حکومت مصدق و بعد از آن با آمريکائی ها در رابطه بوده است

د نخست وزير ايران بقائی خود را شخصيتی جهانی و قدرتمند و کسی که باي
شود می دانست و به کمتر از نخست وزيری راضی نبود و بر اساس آن برنامه 

  . ريزی می کرد و به همين علت با زاهدی و آمريکائی ها همدست می شود
  

حزب زحمتکشان و بقائی از همان اوايل حکومت مصدق از کمک مالی 
  اطالع آمريکائی ها علنی  آمريکائی ها برخوردار بوده  و برای راه گم کردن با
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دسامبر  ١۵در تاريخ  دکتر سپهبدی نماينده  بقائی.  به آنها انتقاد می کرده است

به سفارت  در همان سال اول نخست وزيری مصدق  )  ٩/١٣٣٠/ ٢۴( ١٩۵١
  :آمريکا می گويد

آقاى دكتر بقايى رهبر حزب كارگران، ضرورى تشخيص داده است كه بطور « 
آقاى سپهبدى معتقد . عليه اياالت متحده آمريكا اظهار نظر كند آشكار و علنى

هاى مردم داستانهاى  كرد توده است كه اگر دكتر بقايى طور ديگرى رفتار مى
شود تحت الهام كمونيستها است، باور  درج شده در مطبوعات را كه گفته مى

ن حزب كرده كردند كه سفارت اياالت متحده آمريكا در تهران كمك مالى به اي مى
 )   ١۴.(»دهد و آنرا تحت تشويق معنوى قرار مى

  

) ١٣٣٢فروردين  ١١شنبه  سه( ١٩۵٣مارس  ٣١هندرسن سفير آمريکا  در 
تنها فرد باقی که قادر به جانشينی مصدق «دهد که  به وزارت خارجه اطالع می

، زاهدی از پشتيبانی رهبران سياسی نظير کاشانی. باشد تيمسار زاهدی است می
کاران و  زاده، بقايی و برادران ذوالفقاری و همين طور ساير محافظه حائری

ّ                                    ارتش برخوردار است مک ی نيز ممکن است از وی پشتيبانی نمايد زاهدی سه .                    
بقايی در دوران ) ١۵(». روز پيش به طور محرمانه از عالء ديدار نموده

ای تحقق کرد و بر نهضت ملی شدن نفت، خود را جانشين مصدق تصور می
ها عليه مصدق شرکت  بخشيدن به آرزوی ديرينه خود، در طراحی و توطئه

جست که از جمله شرکت در ربودن و قتل افشار طوس رئيس شهربانی کل 
    )١٦(. است نخست وزيریکشور، برای تصاحب پست 

  
                                    ّ                 مرداد بقايی به زاهدی به چشم دولت محل ل و انتقالی نگاه  ٢٨بعد از کودتای 

  ديد به همين علت در مذاکرات  خود را جانشين واقعی مصدق می کرد و می
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طوالنی خود با هندرسون سفير کبير آمريکا، بعد از کودتا، مطلب را با وی در 

المثل فرانسوی بوی گوشزد  ميان گذاشته که هندرسون با استفاده از يک ضرب
بايد . ردشود عوض ک در موقع عبور از سيالب اسبهای کالسکه را نمی«: کرده

ّ      حوصله کرد که اوضاع به مسير طبيعی بيفتد و به اين نکات توج ه شود                                                         .«)١٧( 
با وجودی که وی هيچ فرصتی برای نخست وزير شدن از دست نمی دهد و 
برای نخست وزيری به هر قيمتی از پا نمی نشيند وزارت خارجه آمريکا، در 

هدفش را بر روی طلب،   بقايی جاه«به سفارت گزارش کرده که  ١٣٣٧آذر 
اگر چه فرصت طلب و زيرک ... تنظيم نکرده است نخست وزيریکمتر از 

  ) ١٨(». وقوع چنين چيزی وجود ندارد لبر احتمااست، شاهدی 
  

و  ۴٢خرداد  ١۵همچنانکه در قسمت اول اين پژوهش آمد، خمينی تا نهضت 
و خواسته و زندانی و بعد تبعيد و رفتن به نجف به واليت فقيه معتقد نبوده  

بقائی که او هم در چهارچوب قانون  .ه آلش اجرای قانون اساسی استايد
اساسی در صدد دست يافتن به پست نخست وزيری بود، با خمينی هم خط و هم 
گام می بود و بنابر اين علت همراهی و همگامی بقائی با روحانيون طرفدار 

ت آنها برای رسيدن به کاشانی بهبهانی  و بعد هم خمينی همراه داشتن حماي
حرکت روحانيت  ١٣۴١در اين جهت وقتی از سال . پست نخست وزيری است

خمينی حمايت . خرداد شد ١۵به نهضت  رو منجبه رهبری خمينی شروع  
اما بقائی سعی می کرد که به . حزب زحمتکشان و بقائی را به همراه داشت

ا موقعيت برايش فرا نحوی در سايه و با به نعل و به ميخ زدن عمل کند ت
. دکتر بقايی گفت مبارزه را عده ای از طبقات روحانی شروع کرده اند«: برسد

  ما اگر دخالت کنيم عالوه بر اين که آن ها را سست خواهيم نمود و باعث رکود 
  مبارزه آن ها خواهيم شد و ما نيز سوءاستفاده چی معرفی خواهيم شد که از 
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ده و به نام خودمان تمام کنيم ما هرگز در اين فکر مبارزه عده ای استفاده نمو

  ) ١٩(»  .نبوده و نخواهيم بود
  
. از  خمينی  طرفداری و حمايت کرد ۴٢خرداد  ١۵بقائی  در جريان نهضت   

... «: خرداد گفت ١٧بعد از دستگيری  خمينی، اسدهللا علم نخست و زير در 
ضد ) ن. ۴٢خرداد  ١۵(ب نفر از بزرگترين پيشوايان مذهبی که در آشو ١۵

اند تسليم محکمه نظامی خواهند  دولتی اين هفته در شهرهای مختلف دست داشته
ولی ما ... شد و محکمه نظامی ممکن است معنی مجازات اعدام را داشته باشد

  ) ٢٠(» ايم رؤسای آنها را دستگير کرده
از خمينی  و ای در حمايت  با توجه به مصاحبه فوق مظفر بقايی نامه سرگشاده 

تير ماه  ١۵زمانی که هنوز وی  مرجعيت عام پيدا نکرده بود، در تاريخ 
هللا کاشانی  و از مرحوم آيت... « : خطاب به مراجع روحانی نوشت ١٣۴٢

  هللا مقامه الشريف در مبارزات مذهبی و سياسی آن راد مرد مجاهد حمايت  اعلی
هللا خمينی به  عميق حضرت آيت با مطالعه فتوای شجاعانه و... کامل کرده است

» تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ«اين مضمون که 
تشخيص داد که شخص ايشان صالحيت کامل مقام رياست تامه شيعيان جهان را 

کميته مرکزی حزب زحمتکشان ملت ايران برای اطالعات از ... اند احراز کرده
يجه مطالعات و استنباطات خود را باستحضار همين فتوای عالی الزم دانست نت

وظيفه خود  سياسیاز لحاظ ... مراجع محترم تقليد و روحانيون عظام رسانده 
  : دانست مراتب ذيل را باين عده پيشنهاد نمايد

ترين مرجع تقليد و شخص اول  هللا خمينی بعنوان عالی ـ حضرت آيت١    
ً روحانيت بتمام مراجع داخلی و خارجی رسما     . و بدون ابهام معرفی گردد                                       
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ـ کليه تقاضاهای مختلفه بصورت شعار واحد يعنی اجرای کامل قانون ٢    

» ...اساسی و قوانينی که بتصويب مجلس شورای ملی رسيده است منحصر گردد
)٢١(  
  

بعد از آزادی آقای خمينی باز هم حزب زحمتکشان با امضای دکتر بقايی در 
هللا خمينی انتشار  صفحه بود تحت عنوان دفاع از آيت ٣٢ای که حدود  اعالميه

اينک که توفيق انتشار آن پس از آزادی آيات عظام ... « :  داد و از جمله نوشت
خواستم بطور ضمنی به مسلمين جهان تبريک عرض کنم ولی  حاصل شد می

متأسفانه پس از يک روز آزادی چون دولت تحمل استقبال مردم را نداشت آيات 
م را در منازل خود برخالف موازين قانونی محبوس کرد و اکنون در عظا

  )٢٢(». باشند زندانهای نوع جديد دوره سازندگی می
 

الدين مدنی با تمجيد از بقائی از دکتر مصدق بدليل بی تفاوت  آقای سيدجالل
، و در جريان ۴٢خرداد  ١۵ماندن و حمايت نکردن از خمينی و نهضت 

کرده و در جلد دوم تاريخ معاصرخود، در رابطه با  کاپيتوالسيون تنقيد
  ای مفصل با عنوان هست يا نيست؟ در همان  نشريه«: نويسد کاپيتوالسيون می

زمان به امضای دکتر مظفر بقايی انتشار يافت و مصوبه مجلس را مورد سؤال 
ر توانست تأثي گرچه نوشته بقايی کوبنده مستدل و دقيق بود ولی نمی... قرار داد

ولی بهر حال اقدام بقايی در مقايسه با ساير رجال سياسی پر ... مهمی داشته باشد
  )  ٢٣(». ادعا که سکوت داشتند قابل توجه است

ای در مورد  بی مناسبت نيست که در همين جا برای اطالع خوانندگان چند نکته
ن الدي را که آقای دکتر سيدجالل» تاريخ سياسی معاصر ايران«دو جلد کتاب 

  انتشار پيدا کرده» شورای تبليغات اسالمی«مدنی تأليف و تنظيم کرده و توسط 
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از خالل تحليلهای دو جلد تاريخ معاصر، چنين استنباط  :است ياد آور شود  

شود که آقای مدنی خود از اعضای حزب زحمتکشان و يا حد اقل از عالقه  می
کتاب که در حقيقت در  مندان و پيروان خط کاشانی ـ بقايی و خمينی است و

تبيين خط کاشانی ـ بقائی ـ خمينی تنظيم گرديده، دارای تحريفات تاريخی چندی 
در جهت تخريب مصدق و طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی ـ بقايی بر 

  )   ٢۴(خط مصدق است 
حکومت  بقائی که به دنبال دست يافتن به پست نخست وزيری بود، از زمان

حتی قبل از آن با سفارت آمريکا  - اسناد آن آمد قبلانکه در همچن -مصدق و 
  :رابطه داشت و در هر مرحله ای متناسب با آن مرحله عمل می کرد

  

  شکستن جبهه داخلی عليه مصدق و حمايت از کودتا  -١ 

  
مخ قرار  نيروهای بقايی در کنار چاقوکشان شعبان بی« مرداد ٢٨در کودتای  

ناصر بقايی، . در شهرستانها نيز به فعاليت مشغول بودندداشتند و طرفداران وی 
زاده ارسال کرد و در آن از  ای از طريق منصور رفيع پسر عموی او، نامه

مرداد سخن گفت شبکه حزب  ٢٨تظاهرات طرفداران بقايی در روز 
زحمتکشان در تهران و شهرستانها، همراه با سازمان نظامی حزب، نقش 

کی از آنها قطعه قطعه کردن سخايی، رئيس شهربانی مخرب ايفا کردند که ي
   )٢۵(». کرمان، بود

   
مرداد به دريافت يک نشان رستاخيز  ٢٨و به پاس خدمات بقايی در کودتای   

  :  مفتخر گرديد
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  جناب آقای دکتر بقايی

ايد  مرداد ابراز داشته ٢٨به فرمان مطاع شاهانه به پاس فداکاريهايی که در قيام ملی 
    )٢۶(». گرديد عطاء يک قطعه نشان رستاخيز درجه يک مفتخر میبه ا

 ١٣٣٢مرداد  ٢٨در ماجراي کودتاي «و عبد هللا شهبازی هم به درستی آورده که 
آنان در . نيروهاي دکتر مظفر بقايي از افرادي بودند که به خانه مصدق حمله بردند

عات پس از کودتا بقايي را عمليات کودتا نيز نقش فعال داشتند و به اين دليل مطبو
  )٢٧(» .عليه دولت دکتر مصدق عنوان کردند" قيام ملي"يکي از رهبران 

  

  :پيشنهاد به آمريکائی ها در تهيه سياست نفتی برای ايران -٢
  

كند كه وابسته  گزارش مى) ١٣٣١/ ۵/٨( ١٩۵٢اكتبر  ١٧سفارت آمريكا در تاريخ 
ى رهبر حزب كارگران ايران و عضو                   ً                  كارگرى سفارت اخيرا  با آقاى دكتر بقاي

از . برجسته جبهه ملى مالقات كرده و مسائلى را مورد بحث و گفتگو قرار داده است
مدعى است كه با عزيمت انگليسيها، آمريكا فرصت خواهد " جمله اينكه دكتر بقايى

او اين موضوع . داشت تا يك سياست مستقل و روشن بينانه نفتى براى ايران تهيه كند
  ) ٢٨".(ا از لحاظ تاسيسات توزيع و پخش و به بازار رسانى نفت توصيف كردر
  

  راهکار پيشبرد سياست آمريکا در ايران-٣
  

ها در مورد مسائل  توصيه های بقايى به آمريكايى ٢٣اسناد النه جاسوسى، شماره 
ها با آن مسائل و نيز توضيح علت بعضى از مواضع  ايران و نحوه درگيرى آمريكايى

  در زير به  دو نمونه از اين اسناد . گيرد قاى دكتر بقايى نسبت به آمريكا را در بر مىآ
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 ٢۴( ١٩۵١دسامبر  ١۵در تاريخ در سند اول که  .شود و گزارشها اشاره مى

وابسته كارگرى سفارت  اكتر سپهبدى در يك مذاكره حضورى بآقاى د)  ٩/١٣٣٠/
   ديگر در قسمت                ً    قسمتی از آن قبال  آمد وند و می کگفتگ سى نينچ . آمريكا آقاى سى

   :آمده که
آقاى سپهبدى معتقد است كه به نفع روابط حسنه بين ايران و آمريكاست كه ...« 

آمريكا هدف حمله قرار گيرد، تا بدين ترتيب هر گونه امكان اينكه ايرانيان باور كنند 
 )  ٢٩.(كه اياالت متحده پشتيبان حزب كارگران است رد شود

آقاى دكتر بقايى : گويند و يا آقاى دكتر بقايى و دستيارانش به مأمورين آمريكايى مى 
رهبر حزب زحمتكشان، ضرورى تشخيص داده است كه بطور آشكاروعلنى عليه 

  :گويد آقاى دكترسپهبدى به مأمور سفارت مى.اياالت متحده اظهارنظركند
يكا هدف حمله قرار گيرد، تا به نفع روابط حسنه بين ايران و آمريكاست كه آمر" 

بدين ترتيب هرگونه امكان اينكه ايرانيان باور بكنند كه اياالت متحده پشتيبان حزب 
ها  شد بعد از عزيمت انگليسى كارگران است رد بشود و يا به آمريكا پيشنهاد مى

آمريكا فرصت خواهد داشت كه يك سياست مستقل و روشن بينانه نفتى براى ايران 
و يا در مورد تصويب اليحه مصونيت قضايى مستشاران نظامى آمريكا در . دتهيه كن

داند كه ملت ايران مخالف تصويب يك چنين تصويبنامه هايى بوده و  ايران، چون مى
گويد كه سرگرم  ها مى هستند و عليه آن اعتراض خواهند كرد آقاى بقايى به آمريكايى

ها از  لى خطى را كه او در مقابل آمريكايىاى است عليه اين تصويبنامه، و تهيه رساله
اى اجازه  ها بطور غير معقوالنه آن دفاع خواهد كرد اين خواهد بود كه آمريكايى

  )٣٠."(دهند كه اين قانون به وجهه آنها و شهرت آنها در ايران لطمه بزند مى
 
ونه آن آمده و دو نم ٢٣اسناد النه جاسوسى، شماره آنچه در مورد دكتر بقايى در    

  اينجا نقل شد اگر چه از نظر تاريخى مهم است كه معلوم شود آقاى دكتر بقايى و يا 
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    ً                     رسما  جاسوس و عامل آمريكا ... همكاران و دستياران وى نظير دكتر سپهبدى و يا

شود، بهتر از  اند يا خير؟ اما مهمتر از اين آن است كه چگونه مى و انگليس بوده
هاى خود در جهت پيشبرد  طلبى نه جهت ارضاى جاهاين روش به يك دولت بيگا

شما فكر . سياست و اهدافشان به آنها خدمت كرد و به آنها راهنمايى و پيشنهاد داد
ها را  كنيد كدام جاسوس و يا مشاور خودى بهتر از اين پيشنهادها و راهنمايى مى
طه با آن توانست در مواقع مختلف نسبت به دولت مطبوع خودش آمريكا در راب مى

وضعيتهاى مختلف كه دكتر بقايى و دستيارانش به دولت آمريكا در رابطه با سياست 
اند، بدهد؟ به نظر من كار يك جاسوس و عامل خارجى در  و پيشبرد اهدافشان داده

داخل يك كشور در مقايسه با روشى كه حزب زحمتكشان و آقاى دكتر بقايى و 
در پيش  - آمريكا و انگليس  - و منافع آنها يارانش در رابطه با يك دولت خارجى 

زيرا يك جاسوس و يا عامل هميشه و در همه جا . گرفته بودند، خيلى ناچيز است
آورد و يا  مورد سوء ظن است و مطرود و با هزاران ترس و لرز خبرى گير مى

ولى با اين روش كه اينها در پيش گرفته . دهد عملى به نفع دولت خودش انجام مى
  د، در لباس مليت، دفاع از منافع كشور، محبوبيت ملى، وطن خواهى و سياست بودن

مستقل ملى و با محبوبيت و وجهه ملى، بهترين پيشنهادها و اطالعات دست چين 
  .اند داده شده را در اختيار بيگانه قرار مى

از يك منبع كنترل شده آمريكايى ) ١٣۴٣/ ٨/١٢(  ١٩۶۴نوامبر  ٣در تاريخ 
)CAS (شود رئيس بخش سياسى در مورد آقاى بقايى چنين گزارش مى به :  
هللا خمينى در نطق مهمى  گفت كه آيت ١٣۴٣آبان  ١١دكتر مظفر بقايى روز  - ١" 

آبان وضعيت موافقتنامه و نيروها و همچنين موافقتنامه دويست  ۴درقم در روز
رد حمله قرار                                   ً                       ميليون دالرى خريد اسلحه را كه اخيرا  از تصويب مجلس گذشته مو

  .داده است
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اى است كه به امضاى خودش خواهد  بقايى گفت كه خود او سرگرم تهيه رساله - ٢ 

بود و طى آن او حكومت را به خاطر پشتيبانى و تصويب وضع موافقتنامه نيروها با 
بقايى همچنين گفت كه خطى را كه . اياالت متحده آمريكا مورد حمله قرار خواهد داد

ل آمريكاييها از آن دفاع خواهد كرد اين خواهد بود كه آمريكاييها بطور غير او در مقاب
دهند كه اين قانون به وجهه آنها و شهرت آنها در ايران لطمه  اى اجازه مى معقوالنه

بقايى همچنين گفت كه او حاضر است به خاطر انتشار اين رساله به زندان بيفتد . بزند
زم است كه ابتكارى در اين زمينه بعمل آورد زيرا كند كه براى او ال ولى احساس مى

او انتظار دارد كه ديگرانى كه مخالف اين موافقتنامه هستند نيز آنرا مورد حمله قرار 
  ).٣١"(دهند

 
مرداد به اين نتيجه رسيده بود که بدون موافقت و پشتيبانی  ٢٨بقائی بعد از کودتای 

نخواهد رسيد، در اين راستا طبق آمريکا به خواسته خود که نخست وزيری است 
اسناد فوق، درشکستن جبهه داخلی عليه مصدق و حمايت از کودتا، و نشان دادن 
راهکار پيشبرد سياست آمريکا در ايران، هم با سفارت آمريکا در تهران و هم از 

 –در آمده » سيا«که بعد با صالحديد بقائی به عضويت  - ع زاده يطريق منصور رف
بقائی از يکطرف برای رسيدن به .   ا آمريکائی ها همگام بوده استدر آمريکا ب

معشوقه خود يعنی نخست وزيری می سوزد و کم کم به اين نتيجه می رسد که به 
هر دليلی شاه آمادگی نخست وزيری او را ندارد  و از طرف ديگر به اين واقعيت 

بسيج مردم را در اختيار بيش از پيش پی می برد که روحانيون توان بالقوه و بالفعل 
دارند، به احتمال قوی به اين فکر افتاده که از طريق روحانيون به معشوقه خود 
دسترسی پيدا بکند بويژه که روحانيون همگام با مشی کاشانی، بهبهانی و خمينی را 

بقائی « بنا به گزارش ساواک  ۴٢در جريان  نهضت خرداد . هم به همراه دارد 
                                         ّ              آن شرايط بهترين فردی است که می تواند سک ان کشتی توفان مدعی بود که در 
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سوابق او در زمينۀ دوستی با آيت هللا کاشانی می . زده را عهده دار گردد

ً               بقائی صراحتا  گفت تا آن روز . توانست  زمينه ای مساعد برای وی فراهم کند             
ت را بگذاريد نباشم تا بدن مل" بين مردم و هيئت حاکمه حائل بوده است، 

  ) ٣٢" (سرنيزه هيئت حاکمه سوراخ کند
  
دکتر حسن آيت هم که از اعضای حزب زحمتکشان دکتر مظفر بقائی که بسيار هم  

به او نزديک  و در حکم دستيار و همکارش بود، وی را به اين نيروی عظيم بيش 
  . از پيش آگاه می سازد

به آقای  ١٣۴٢ذر ماه ای آقای آيت که در تاريخ سوم آ صفحه ٩۴موافق متن نامه 
قايی رهبر حزب زحمتکشان نوشته است، عيوب حزب زحمتکشان و راههای بمظفر

کند و عالوه بر آن برای رسيدن بقدرت کارهايی را  برطرف کردن آنها را گوشزد می
شمرد و مهمتر از هر چيز ديگر بوی  که بايد و نبايد بکند برای آقای بقايی برمی

بچه نحو از نيروی مذهب استفاده کند و در اين رابطه  دهد که چگونه و نشان می
ّ                                     تنفر  خود را از مرحوم مهندس بازرگان و آيت هللا زنجانی بطرق  هللا طالقانی و آيت    

خورد که چرا آقای دکتر بقايی با وجودی که  دارد و غبطه می مختلف اظهار می
سابقه همکاری با سابقه منفی که روحانيت از آن اطالع داشته باشد، نداشته بلکه 

  .  کند هللا کاشانی و عنايت ايشان بوی از اين زمينه مساعد استفاده نمی آيت
  

مسئله مذهب و استفاده از نيروی عظيم مذهبی « کند که  آيت به آقای بقايی گوشزد می
  )٣٣(»... از مسايلی است که بايد مورد توجه کامل حزب قرار گيرد

در مرامنامه «  : دارد نيروهای مذهبی اظهار میپس از تشريح چگونگی استفاده از 
شود      ً                                                                حتما  بايد بعضی از اموری که جنبه مذهبی دارد و موجب جلب افراد مذهبی می
  ای  گنجانده شود و نيز به مذهب اسالم و قوانين مذهبی اشاره گردد تا ضمن اينکه عده
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» ای نتوانند بکنند ا استفادهگروند، در آينده هم از حربه دين برعليه م بدينوسيله به ما می

)٣۴(  
جنابعالی نه تنها «  : گويد هللا حاج سيد جوادی می در مورد مرحوم بازرگان و آيت

سابقه منفی که روحانيت از آن اطالع داشته باشد نداشتيد بلکه سابقه همکاری 
ح هللا کاشانی و عنايت ايشان نسبت به شما و شعار نصرمن هللا و فت جنابعالی با آيت

. قريب که زيب شاهد بود و امثال آن زمينه مساعدی برای جنابعالی فراهم آورده بود
گذشته از آن در تمام نهضت آزادی شخصيتی که حتی قابل «و شخصيت شما  )٣٥(»

يعنی شخصيتی که از طرفی سابقه همکاری و . مقايسه با جنابعالی باشد وجود نداشت
هللا  هبی عصر حاضر ايران يعنی آيتهمگامی با بزرگترين شخصيت سياسی و مذ

سال مبارزه کوبنده و شکننده را  ١٤کاشانی را داشته باشد و از سوی ديگر سابقه 
المللی در رديف آقای دکتر مصدق پيدا  بيندارا باشد و از جانب ديگر شخصيت 

  )٣۶(» .نهضت آزادی فاقد چنين امتياز بزرگی بود. کرده باشد
ی برای تبديل حزب زحمتکشان به يک حزب طراز آيت در نامه خود به بقائ

که ) ٣٧(پيشنهاد  ٢٠نوين و قوی برای بدست گرفتن قدرت و رهبری کشور، 
  :   دهد در اينجا چند نمونه آن آورده می شود بوی ارائه می

تبليغات خارج از کشور را برای رسوخ در روحانيت و مردم وسعت -١
 . دهيم

  م تا در صورت توقيف افراد شناخته يک هسته قوی مخفی تشکيل دهي-٢

شده، فعاليت متوقف نشود و بسياری از کارهای ضروری که بنام حزب 
 . شود انجام داد، آن تشکيالت مخفی انجام دهد نمی

در تعقيب پيشنهادهای قبلی در خصوص ايجاد يک جمعيت مذهبی در -٣
  متعدد و  هيئت هایتوانيم  می. کنم               ً                          کنار حزب مجددا  پيشنهاد مزبور را تکرار می
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 . مذهبی و غيره تشکيل دهيم و از آن طريق به مبارزات خود ادامه دهيم

که در رأس قرار دارند از تظاهر به  کليه افراد حزب و بويژه افرادی-۴
 .  هرعملی که مغاير ظواهر سنن و شعائر مذهبی و ملی باشد خودداری شود

ردن واليت فقيه به مجلس نظر به اينکه دکتر حسن آيت نقش بزرگی در آو
  : خبرگان و تصويب آن داشت، بعضی ها کوشش کردند، وانمود کنند و بگويند

آيت از حزب زحمتکشان کناره گيری و به بقائی پشت کرده  و راه و رسم 
آيا  «اين تحقيق - ب به شرحی که در قسمت.  ديگری را در پی گرفته است

خواهد آمد فاقد حقيقت » است؟ حسن آيت از بقائی و حزب کناره گيری کرده
اين نکته که خمينی و بقائی هر دو ضد دموکراسی هستند و  ،بخشاين در . است

    .  معتقدند که رأس حکومت بايد در دست يک فرد باشد مورد بحث قرار می گيرد

خمينی و بقائی هر دو ضد دموکراسی و رأس حکومت بايد در دست 
  .  يک فرد  باشد

  
که دردست است، خمينی و بقائی هردوضد دموکراسی و معتقدند بنابراطالعاتی 

ای آمريکا بر که رأس حکومت بايد دردست يک فرد باشد وهر دو نيز در ايران
  . منافعی قائلند

 ٢٨بقائی پيوند عميقی با کانون های خارجی داشت و بويژه در جريان کودتای 
اما بايد گفت . رار گرفتمرداد که همه جانبه در موفقيت کودتا در خدمت آنها ق

که آمريکائی ها از اول هم موافق پادشاهی در ايران نبودند وبعد از تبعيد رضا 
شاه قصد داشتند که يک نظامی در کسوت رئيس جمهور زمان امور کشور را 

                                         ً               اما نظر به اينکه انگليسی ها اشراف نسبتا  کاملی بر امور . به دست بگيرد
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ائی ها را قانع کرده که با وضع موجود رژيم مختلف ايران داشتند، آمريک

مرداد هم  ٢٨در کودتای . سلطنت در ايران  مناسب تر از جمهوری است
آمريکائی ها قصد داشتند که يک نظامی را جايگزين شاه کنند اما اين بار هم 

را قانع کردند که در حال حاضر و با وضعيت موجود شاه  ها انگليسی ها آن
باقی بماند و هر دو بار آمريکائی ها تسليم نظر انگليسی ها  بايد در رأس قدرت

به دنبال همين . شدند ولی همچنان به دنبال حذف سلطنت در ايران باقی ماندند
  قصد كودتا بر ضد رژيم شاه  ١٣٣٦نى در سال   وقتی تيمسار قره خواسته بود که

جلب كرده بود ولی با  را داشت با آمريكائيها در تماس بود و حمايت آنها را به خود
لو داده شد و قره نی دستگير  مطلع شدن انگلسی ها از آن طرح ، کودتا بوسيلۀ آنها

اما با وجودی که حکم چنين عملی اعدام بود، با وساطت آمريکائی ها قره ) ٣٨(شد 
نی به سه سال زندان محکوم شد و بعد هم بخشوده ولی از ارتش اخراج شد و قره 

د هم با آمريكائيها مراوده داشته و در رابطه با انقالب نيز پيامهايى نی از آن به بع
آمريکاييان برداشتن شاه را . براى آقاى خمينى از قول آنها داده رد و بدل کرده است

به نوعی در برنامه داشتند، علينقی عاليخانی با توجه به يادداشتهای علم مرگ 
م پرواز با گاليدر سقوط کرد و جان به هنگا ١٣٥٤سپهبد خاتمی را که در شهريور 

وی می . سپرد را بی رابطه با برنامه روز مبادای آمريکاييان برای ايران نمی داند
آمريکا، متفق اصلی ايران، همچنان نگران بود و بيم آن را داشت که در «: نويسد

در نتيجه در همان . صورت درگذشت ناگهانی شاه، کشور دچار هرج و مرج گردد
تهيه و در آن پيش بينی شد )  Contingency Plan(رنامه ای برای روز مبادا اوان ب

که در صورت لزوم ارتش ايران زمام امور را در دست گيرد و در ميان سران 
به احتمال زياد خاتمی . ارتش، نقش اصلی را می بايست ارتشبد خاتمی ايفا می کرد

خودش موضوع را به شاه وگرنه  –خود نيز به روشنی از اين طرح آگاه نبود 
  ولی چند ماه پيش از در گذشت او، جريان به نحوی به گوش شاه  –گزارش می داد 
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  . در اين رابطه می داند ١٣٥٤مهر  ٣و گفتگوی شاه و علم را در  )٣٩(» می رسد

  
علم در شگرف بود که چرا شاه هيچگونه ناراحتی از کشته «: ليخانی می نويسداع

خود نشان نمی دهد و چند شب بعد که سر ميز شام شهبانو فرح  شده سپهبد خاتمی از
" بی احتياطی های شاه در راندن هواپيما و هليکوپتر و سرنوشت خاتمی ياد آور شد، 

جای تعجب است که باز شاهنشاه تکرار فرمودند که اين اواخر خاتمی وضع ... 
«  :به علم فاش کرد يک هفته بعد شاه راز خود را )٤٠( »...روحی متعادلی نداشت 

راجع به ارتش و همچنين ارتشبد خاتمی مسائلی فرمودند که به نظرم ديگر خيلی زياد 
البته شاهنشاه روی ارتش خيلی حساب می . محرمانه است و بايد با من به خاک برود

کنند و جرئييات امور ارتش و امرای ارتش و همه چيز را در قلب خود می دانند که 
ً       واقعا  مايه ح علم که به احتمال زياد از مسائل پشت پرده  )٤١(» ...يرت است     

کرده که يادداشتهايش زمانی منتشر  ت   ّ وصي  مطلع بوده، به همين علت بوده 
  ) ۴٢. (شود که ديگر دودمان پهلوی در ايران سلطنت نمی کند

  
آمريکائی ها با اينکه شاه همه جانبه در اختيار آن ها بود، اما  نگران بودند که 

يکتاتوری همراه با فساد و بی عدالتی  و نابسامانی اقتصادی ممکن است کشور را د
به بعد با اجرای برنامه اصالحات  ٣٩از اينجهت از سال . به دام شوروی سوق دهد

ارضی و ساير برنامه های خود قصد داشتند که شاه را کنار بزنند و يک نظامی يا 
  . کار بياورند شخص ديگری را در کسوت رئيس جمهور بر سر

 ١٣۴٠سال  خرداد ۵ کندي در پيام خود به کنگره ي امريکا در. جان اف
اين ديد و دکترين خود را اين گونه بازگو ) ميالدي ١٩۶١/مه ٢۵(خورشيدي 

  :کرد
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پيمان نظامي نمي تواند به کشورهايي که بي عدالتي اجتماعي و هرج و ... «  

امريکا نمي . کمک نمايد می کند ا بازمرج اقتصادي راه خرابکاري را در آنه
اين امر، ... تواند به مشکالت کشورهاي کم رشد فقط از نظر نظامي توجه کند

خاصه در مورد کشورهاي کم توسعه که به ميدان بزرگ مبارزه تبديل شده اند، 
صادق است و به همين جهت است که بايد پاسخ ما به مخاطراتي که متوجه اين 

ما مي خواهيم در اين . ه ي خالق و سازنده داشته باشدکشورها است، جنب
اگر به مشکالت ملت ها فقط از نظر نظامي توجه ... کشورها اميدواري پديد آيد

زيرا هيچ مقدار اسلحه و قشوني نمي . کنيم، مرتکب اشتباه عظيمي خواهيم شد
يم هايي که نمي خواهند يا نمي توانند اصالحات اجتماعي کن ِ                                                      تواند به رژ  ند و           

ماهرانه . هرج ومرج اقتصادي مشوق قيام ورخنه و خرابکاري است، کمک کند
ترين مبارزات ضد پارتيراني نمي تواند در نقاطي که مردم محلي گرفتاربي 
نوايي هستند و به اين جهت ازپيشرفت خرابکاران نگراني ندارند، با موفقيت رو 

اند مللي را که با از طرف ديگرهيچ نوع خرابکاري نمي تو. به رو گردد
 ) ۴٣( ».اين عقيده ي ماست. اطمينان به خاطر جامعه بهتر مي کوشند، فاسد کند

    
شاه با مطلع شدن از دکترين کندی متوجه شد که در مورد خودش صحبت می کند و 

يت اکرات  با دولت کند ی و جلب رضابه دنبال مذ١٣٤١به تکاپو افتاد و در سال 
از اين رو، شاه براي به دست  .ا خود بر عهده گرفتآنان، اجرای اصالحات ر

از سياست آمريکا واظهارآمادگي در راه اجراي آن در  بيشترآوردن شناخت 
شاه در اين سفر . رهسپار آن کشور شد ١٣۴١فروردين  ٢١ايران در تاريخ 

مراتب پايبندي خود به اجراي رفرم امريکايي را به مقامات آن کشور اعالم کرد 
ه ي برنامه هايي را که مقامات کاخ سفيد بر آن بودند به دست اميني و ادام

  در برابر، امريکا نيز موافقت خود را باکنار گذاشتن . پياده کنند، بر عهده گرفت
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اميني و کمک اقتصادي و نظامي به شاه اعالم کرد و اين زد و بند در اعالميه 

   :ي رسمي که ميان دو کشور منتشر شد چنين آمد
  
شاهنشاه اطمينان يافتند که امريکا پشتيباني سياسي و نظامي خودرا از ....«

دستگاه دولتي امريکا نيز به نوبه خود اطمينان يافت که . ايران ادامه خواهد داد
شاهنشاه يک متحد استوار است که تصميم قاطع به اصالحات اقتصادي و 

ه اجرای اصالحات و به دنبال اين مذاکره بود ک  )۴۴(»...اجتماعي دارند
مطلوب آمريکا به شاه واگذار گرديد و دکتر علی امينی از نخست وزيری 

بنا به گزارش زندگينامه سياسی دکتر . برکنار شد و اسدهللا علم به قدرت رسيد
مظفر بقائی، بقائی اندکی قبل از اين فعل و افعال ها يکی از مقامات سيا با رفيع 

ول محور نخست وزير بقائی دور می زد ليکن ح«زاده گفتگوئی انجام داد که 
اما وقتی مقام سيا خبر استعفای امينی و انتصاب » .اين امر به صراحت بيان نشد

علم را به وی داد و وی فهميد که بقائی اين دوره هم شانسی ندارد و انتظار بی 
  ) ۴۵(» مواظب باشيد«فايده است، رفيع زاده از بقائی در خواست می کند که 

  
اف کندي با اعتراف به اينکه توان نظامي و تسليحاتي نمي تواند مردم به . انج

پا خاسته را از صحنه بيرون براند و به عقب نشيني وادارد، بر اين باور بود 
به دست رژيم هاي وابسته، مي تواند ملت ها را از دست » رفرم از باال«که 

دارد و به گفته ي او زدن به خيزش سياسي، انقالبي و ضد ديکتاتوري باز 
از اين رو، به رژيم هاي دست نشانده ي خود در . »اميدواري پديد آورد «

کشورهاي وابسته فشار آورد که رفرم ارضي و ديگر رفرم هاي به اصطالح 
او به راستي گمان . اصالحي را با شتاب هر چه بيشتر در دست اجرا قرار دهند

  درمان همه ي » اصالحات ارضي«مي کرد که اصالحات از باال، به ويژه 
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دردها، نا بساماني ها و نارسايي هاي کشوري عقب نگه داشته شده و وابسته 

        ! است
  
از طريق گفتگوى غير مستقيم . اعالن رفراندوم انقالب سفيد روحانيون را برآشفت 

راى با آقاى بهبودى و آيت هللا كمالوند با شاه وارد مذاكرده شدند و شاه را از اج
هللا كمالوند  سرانجام شاه به مرحوم آيت. برنامه انقالب سفيد و رفراندوم بازداشتند

  : گويد زند و مى حرف آخر خود را مى
اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان برود من بايد اين برنامه را اجراء كنم، «  

ه اين كارها دست آيند و ب روم و كسانى روى كار مى زيرا اگر نكنم من از بين مى
زنند كه نه تنها هيچ اعتقادى به شما و مرام و مسلك شماندارند بلكه اين مساجد را  مى

 ) ۴۶(» به سر شما خراب خواهند كرد و شما را از بين خواهند برد
در اين مرحله بار ديگر بقائی برای مقابله با اسدهللا علم و آزمايش شانس 

ا رفراندوم انقالب سفيد در  ششم بهمن خود، همگام با روحانيت و خمينی ب
 بقائی        ً               و مجددا  يادآور می شود،             ً          همچنانکه قبال  هم ذکر شد. مخالفت کرد ١٣۴١

مدعی بود که در آن « بنا به گزارش ساواک  ۴٢نهضت خرداد در جريان 
                                    ّ                              شرايط بهترين فردی است که می تواند سک ان کشتی توفان زده را عهده دار 

مينۀ دوستی با آيت هللا کاشانی می توانست  زمينه ای سوابق او در ز. گردد
ً                               بقائی صراحتا  گفت تا آن روز بين مردم و هيئت . مساعد برای وی فراهم کند             

بگذاريد نباشم تا بدن ملت را سرنيزه هيئت حاکمه " حاکمه حائل بوده است، 
  )۴٧(» سوراخ کند

  
ا حمايت به رهبری خمينی شروع و ب ١٣۴٠نهضت روحانيت که از سال 

  به  ١٣۴٢خرداد  ١۵بخشهای از روشنفکران، سياسيون، و توده مردم و در 
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نقطه اوج خود رسيد و متعاقب آقای خمينی زندانی و بعد هم به ترکيه و نجف 

بقائی و خمينی در اين دوره هم  در رابطه با قدرت و منافع آمريکا . تبعيد شد
ه تلويزيون بی بی سی فارسی از سند بنا بر متنی ک. در ايران هم خط و همگام اند

 ١٣۴٢است، آقای خمينی هم در نيمه آبان  ، منتشر کرده»اسالم در ايران«سری 
َ   توسط حاج ميرزا خليل ک م ره  َ ای، از طريق سفارت آمريکا در تهران، به جان اف                      

که او برای امريکا در ايران . است کندی، رئيس جمهوری وقت امريکا، پيام داده
  . کند شناسد و از حضور امريکا در ايران حمايت می منافع می

بر عکس، او . خمينی توضيح داد که او با منافع آمريکا در ايران مخالفتی ندارد« 
اعتقاد داشت که حضور آمريکا در ايران برای ايجاد توازن در برابر شوروی و 

  ) ۴٨(» .احتماال نفوذ بريتانيا ضرورت دارد
  

محتوای آن با . ی باشد و چه با اطالع  و زبان حال وی باشدچه پيام مستقيم از خمين
که در  ۴٨گفتگويی که در نجف مرحوم مهندس صادق امير حسينی در پائيز سال 

تا آمريکا نخواهد «:باره مبارزه با شاه با آقای خمينی داشته، خمينی بوی گفته بود
) ۵٠( ۵٧بهمن و پيام  خمينی به کارتر در ) ۴٩( .»خورد آب از آب تکان نمی

اينها نشان از اين دارد که بقائی و خمينی به لحاظ تفکر .  همآهنگ و همخوانی دارد
سياسی و يا حد اقل به لحاظ  تاکتيک سياسی جهت رسيدن به خواسته خود هم خط 

   .و همگام هستند
هر دو  مخالف . آقای خمينی که هم خط و همگام با کاشانی بهبهانی و بقائی است

شخص اول مملکت برای دوره ای کسی باشد که انتخاب  بشود و بعد از  هستند که
پايان دوره خود، آن را به شخص ديگری که از جانب مردم انتخاب شده است 

بقائی در : هر دو بقائی و خمينی مخالف جمهوری دموکراتيک هستند. واگذار کند
  سفم که من متأ« : گفتدر حزب زحمتکشان   ١٣٣٢آذر  ٢٩سخنرانی خود در 
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بعضی از دوستان من گاهی می گويند اگر آن اوضاع نمی شد و شما با دکتر مصدق 

در حالی که آن دوستان من بايد . مخالفت نمی کرديد، چنين اوضاعی پيش نمی آمد
  ) ۵١( »بدانند اگر آن بساط از بين نمی رفت، اآلن اسير جمهوری دموکراتيک بوديم

  
در يو تيوپ منتشر کرده به صراحت آمده که در سخنی که آقای مسعود بهنود   

دکتر «: بقائی معتقد به دموکراسی نبود و واليت فقيه هم نظريه دکتر بقائی است
بقائی معتقد بود که در ايران دموکراسی يعنی اينکه شخص اول کسی باشد که انتخاب 

وقتی  - او معتقد بود که در شرق نمی شه - می شه و عوض می شه عملی نيست
    ً             فاقا  از نظر اسالم ب جنبه اسالمی گفت دکتر بقائی به اين تعبير رسيده بود که اتانقال

البته به صراحت نمی گفت واليت مطلقه فقيه ولی اين . بيرون آورد می شه نظريه 
يکی از اعضای حزب زحمتکشان حزب دکتر مظفر بقائی که . حرف زده می شد

      ً                    و اصوال  کسی بود که بيشترين  .بسيار هم به او نزديک بود دکتر حسن آيت بود
 فعاليت يا سهم فعاليت را به عنوان نماينده مجلس و يا جاهای ديگر درمقابل بنی صدر

ه در مقابل مهندس بازرگان بازی می کرد ولی در مجلس خبرگان اين نظريه را ک و
 بياورد و مطرح کند توجه داشته باشيد که تا اين زمان نظريه دکتر بقائی بود توانست

ان دوتا قانون اساسی به تصويب آقای خمينی رسيده بود و واليت فقيه نداشت تا آن زم
رئيس جمهور آينده رئيس جمهور بعد از تأسيس  کهروزنامه ها تيترهائی می زدند 

تا زمانی که اطالعات بعدی ما نشان داد که آيت . قانون اساسی آيت هللا خمينی است
در اختيار بگيرد و بعد از آن با اصرار آيت هللا توانست گوش آيت هللا منتظری را 

در قانون اساسی  قرار گرفت البته بيشتر روحانيون هم از آن  واليت فقيه منتظری
  ) ۵٢(» استقبال کردند 

بعد از مشاهده اين مطلب از آقای بهنود، از ايشان پرسيدم که بر چه اساس و سند و 
  قائی است و دکتر حسن آيت که بسيار به مدرکی می گوييد واليت فقيه نظريه دکتر ب

  بقائی نزديک بود، توانست اين نظريه بقائی را به مجلس خبرگان بياورد و آن را به 



٣٠  

  

  
همان اوايل بعد از پيروزی انقالب اينجانب : آقای بهنود پاسخ داد. تصويب برساند

ه روشنی در مصاحبه ای که با بقائی داشتم، وی اين نظريه خود را در آن مصاحبه ب
  . بيان داشت

 
هنگامی که سوار بر اسب قدرت شد، به هنگام تدارك براى  آقای خمينی هم

رفراندوم تغيير نظام  با وجودی که بنا به قول مرحوم بازرگان شورای انقالب به 
و ) ٥٣(» .جمهوری دموکراتيک اسالمی« :اصرار دکتر بهشتی تصويب کرده بود

کردند، حکومت جمهوری دموکراتيک اسالمی، مرحوم بازرگان و ديگران اعالن 
حكومت جمهورى اسالمى :"بشدت حمله كرد وتوی دهان همه زد وگفت.آقای خمينی

و چون نظريه ولی فقيه و واليت فقيه ) ٥٤".(نه يك حرف بيشتر ونه يك حرف كمتر
خداوند واليت را به پيامبر  :زيرا می گويند به نصب است و نه انتخاب مردم

و به . اعطاء فرموده و فقها منصوب از سوی ائمه هستند) ع(ه و ائم) ص(
به نخست » حق شرعی«خمينی مرحوم بازرگان را بنابر همين هم علت وقتی
رأی مردم، هم » حکومت جمهوری اسالمی«به نظر او در   وزيری منصوب کرد،

» رجوع«رأی اعتماد است و نه رأی شرکت در سرنوشت خويش همان که در فقه، 
منتها در آن زمان و در آن جو شور و هيجان و بهم ريختگی  - شود  ده میخوان

و اين با  - کشور کسی به اين نکته توجه نداشت و يا آن به چيزی گرفته نمی شد 
              ً              آقای خمينی قبال  هم   بنا به  . سازگار نمی آمد  ».جمهوری دموکراتيک اسالمی«

که شخص صالحی در  قول خودش در کتاب واليت فقيه، در آرزوی اين است
يک زمان هم دولت بزرگ عثمانی  «.وران عثمانی باشدطرأس قدرت امپرا

گرچه بيشتر حکام دولت عثمانی . ..بوجود آمد استعمارگران آن را تجزيه کردند
لياقت نداشتند و بعضی از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتی داشتند باز اين خطر 

  حی از ميان مردم پيدا شوند و بکمک مردم برای استعمارگران بود که افراد صال
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در رأس اين دولت قرار گرفته با قدرت و وحدت ملی بساط استعمار را 

  ) ۵۵( »برچينند
  
خمينی با چنين وضعيت روحی و روانی و در رؤيای حکومت قدرت فردی  

بعد هم که کرسی رهبری و قدرت را در . يعنی واليت فقيه، به پاريس می آيد
بر همان سياق عمل کرد و در عمل هم نشان داد که همانند بقائی  دست گرفت،

  . به دموکراسی اعتقادی ندارد و  با بقائی  در اين مورد هم خط و همگام است
حال که با اسناد فوق تا به اينجا حد اقل مشخص شده است که حد اقل به لحاظ   

و در تمامی دوران  سياسی و رسيدن به هدف بقائی و خمينی هم خط و هم گام بوده
و هر دو ضد دموکراسی و بر اين نظر بوده اند که حکومت بايد در دست يک فرد 

  . باشد
  

بقائی که از يکطرف از طرق مختلف چه افرادی که در درون ساواک داشته و 
چه ارتباطاتی که با افراد مختلف با آمريکائی ها داشته به اين صرافت افتاده که 

دستيابی به نخست وزيری وی وجود ندارد و خود هم  در دستگاه شاه امکان
مشاهده کرده که شاه به فعال مايشائی تبديل شده که قانون اساسی را هم از 

بنابراين برای دست يافتن به . پايه ويران کرده و از قانونيت انداخته است
و از طرف  معشوقه خود يعنی دستيابی به قدرت بايد بفکر و چاره ديگری بود

آمريکائی هم که دريافته اند که انقالب سفيد شاه شکست خورده و  ديگر
و در مورد استواري پايگاه  وضعيت کشور مانند آتشی زير خاکستر است

سياستمدران آمريکا و . سياسي پهلوي در ايران احساس نگراني می کردند
اين واقيعت  ۴٢خرداد  ١۵در جريان هم در جريان نهضت   C.I.Aکارشناسان 

  ريافته بودند که رژيم شاه پايگاه مردمي ندارد و بي ترديد رژيمي که از را د
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پشتيباني مردم بر خوردار نباشد، با کوچک ترين رويداد پيش بيني نشده از هم 
فرو مي پاشد و از ميان مي رود و با سر نگوني رژيم دست نشانده، و به 

  در خواهدغلطيد ی واحتمال زياد باز کشور در دام بلوک شرق و اتحاد شور
  

و . برای جلوگيری از چنين حادثه و خطر محتملی بايد چاره ای انديشيده شود
تنها راه چاره که ايران همچنان سد راه غلطيدن به دام بلوک شرق و اتحاد 
شوری باقی بماند، نقش باز کردن روحانيت در قدرت و حاکميت است و يا حد 

  . ش تعديل کننده قدرت را بازی کنندنق ١٩٠۶ یاقل بر اساس متمم قانون اساس
  

در شرايطی بحرانی ممکن است در مسند قدرت قرار گيرد ،  بقائی که معتقد است
ايجاد شده و حکومت را  ۴٢خرداد  ١۵چه بحرانی مهمتر از بحرانی که در نهضت 

و وی هم با روحانيون خط کاشانی . تا سر حد سقوط کشانده و همچنان ادامه دارد
می تواند با کمک آن ها به عنوان کسی که قادر . خمينی هم گام است بهبهانی و

بقائی هم که خود را . است کشور را از بحران نجات دهد نقش خود را بازی کند
فکر می کرد و يا اميد داشت که  به  دوم مملکت بعد از شاه می دانست شخص

و کسانی که فهرستی از افراد مورد اطمينان   ۴٨در سال . نخست وزيری برسد
بتوانند اصالحات را با دست وی عملی سازند به شاه می دهد و شانس خود را بار 

در شرايطی بحرانی  در مسند قدرت « ديگر برای نخست وزيری امتحان می کند 
او می گفت که بايد فهرستی از افراد مورد اطمينان و کسانی که بتوانند . قرار گيرد

شايد در آينده مورد استفاده قرار گيرد " ه داده شود تا اصالحات را عملی نمايند به شا
که در نظام شاهی به نخست وزير برسد ولی اين بار هم با در بسته مواجه ) ۵۶( »

با تجربه های مختلف و در زمان های مختلف شانس خود را  بقائی .می شود
  مايد ولی هر بار  با شکست مواجه می شود زبرای نخست وزيری می آ
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بقائی دريافته که با وجود شاه امکان دستيابی به قدرت برايش   نجاموسرا

ميسر نيست  و در شرايط بحرانی شايد راه رسيدن به معشوقه برايش فراهم 
 .و چون بقائی همچنان در پی به دست گرفتن قدرت به هر قيمتی است .شود

تکشان و طريق بقائی و حزب زحم شايد که با ايماء و يا اشاره و آمريکائی از
به خمينی که به لحاظ سياسی  مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ها يا

هم خط و هم نظر با بقائی بوده  القا شده است زيرا در اين طرح راه حل رسيدن 
به قدرت برای بقائی به زعم خودش آماده است بقائی که از يکطرف از طرق 

و چه ارتباطاتی که با افراد مختلف چه افرادی که در درون ساواک داشته 
مختلف  با آمريکائی ها داشته به اين صرافت افتاده که در دستگاه شاه امکان 
دستيابی به نخست وزيری وی وجود ندارد و از طرف ديگر خود مشاهده کرده 

شده که قانون اساسی را هم از پايه ويران کرده  لتبديکه شاه  به فعال مايشائی 
بنابراين برای دست يافتن به معشوقه خود يعنی . ته استو از قانونيت انداخ

و آن چاره به احتمال بسيار . دستيابی به قدرت بايد بفکر و چاره ديگری بود
که آقای خمينی تا  -بعيد نيست و بسيار هم محتمل . زياد طرح واليت فقيه است

ه با است که تدريس واليت فقي –قبل از رفتن به نجف مخالف جدی واليت فقيه 
اشاره آمريکائی ها توسط بقائی و يا مستقيم توسط بقائی و با موافقت 

  .   آمريکائی ها  صورت گرفته است
  

آماده کردن بقائی فهرستی از افرادی که اصالحاتی را با دست وی عملی 
در بهمن  طرح واليت فقيه از جانب آقای خمينیو تدريس  ۴٨سازند، در خرداد 

از جائی و  وی حکايت از اين دارد که طرح واليت فقيهبه  احتمال ق همان سال
   جانی  از چه در اينکه طرح واليت فقيه .يا کسی به وی القاو يا اشاره شده است

  و يا سئوالهايی همراه جائی و يا چه کسی به خمينی القا شده، با اما و اگر ها 
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تدا به آيت اب وحزب زحمتکشان  توسطواليت فقيه اينکه طرح  اما. است

منتظری و سپس با حمايت وی توسط دکتر آيت به مجلس خبرگان آمد، جای 
شک و شبهه نيست و اين قسمت دوم است که  قسمت اول را هم کمی تقويت 
می کند که طرح از اول برای دستيابی به قدرت به خمينی القا و در نتيجه آن را 

اشاره و يا الهام واليت   کههمچنانکه در ابتدای اين اثر آمد .  تدريس کرده است
 تدريس فقيه به آقای خمينی در در دو مرحله انجام پذيرفته است اما مرحله اول  که

با اشاره آمريکائی ها توسط بقائی  واليت فقيه به عنوان زعامت و رهبری سياسی
و حزب زحمتکشان و يا مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ها صورت 

مينجا به پايان می رسد اما همچنانکه در باال آمد، اين گرفته است و در ه
مرحله يعنی الهام و يا اشاره به خمينی در تدريس  واليت فقيه با اما و اگر و يا 

اما در اينکه در مرحله دوم اين طرح توسط حزب . سئوالهايی همراه است
زحمتکشان و توسط آيت ابتدا به منتظری و سپس با حمايت وی توسط دکتر 
آيت به مجلس خبرگان آمد، جای شک و شبهه نيست و اين قسمت دوم است که 
اثبات قسمت اول را هم تقويت می کند که طرح واليت فقيه از اول با اشاره 
آمريکائی ها توسط بقائی و يا مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ها 

تدريس کرده جف در نبرای دستيابی قدرت به خمينی القا و در نتيجه آن را 
  .  است

ابتکارطرح واليت فقيه درمجلس خبرگان توسط حزب زحمتکشان  -ب
 و بقائی

  
و تشکيل مجلس نظر به اينکه يکی از وظايف دولت موقت تهيه قانون اساسی  

دولت . بود مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد
. تهيه و تدوين طرح قانون اساسى كردموقت هم عده ای از حقوق دانان را مأمور 

  قانون اساسی جديد تهيه و پس از حک و اصالح آن، متن نهايی که به تآييد دولت 
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و مورد تأييد علما و آقای خمينی هم قرار  موقت و تصويب شورای انقالب رسيد

  در مورد اينکه اين قانون . و در آن بحثی و حتی کلمه ای  از واليت فقيه نبود گرفت
  :اساسی چگونه به رأی ملت گذارده شود در شورای انقالب دو نظر بود

  
يكى اينكه همين قانون اساسى به رفراندوم گذاشته شود و ديگر اينكه مجلس   

نفره به  ۶٠٠ -  ۵٠٠مؤسسان تشكيل شود و اين قانون اساسى درمجلس مؤسسان
د را داشت و هر کدام از طرفين اين دو نظر هم داليل خو. تصويب نهايى برسد

درآخرين مرتبه که جلسه در قم و با حضور آقای خمينی تشکيل شد به نتيجه 
سرانجام آقاى طالقانى وسط را گرفته و پيشنهاد مجلس خبرگان . مشخصی نرسيدند

شود مجلس مؤسسانى كه اعضاء  براى اينكه مشكل حل بشود، مى: را دادند و گفتند
كار  ،داد و اين مجلس مؤسسان محدود نفر باشد تشكيل ٧٠ -  ۶٠آن محدود به 

اين پيشنهاد پذيرفته شد و قرار بر اين شد . تصويب قانون اساسى را به پايان برساند
که مجلس مؤسسان محدود يعنى مجلس خبرگان تشكيل بشود  و در آن قانون 

انقالب هم آن را تصويب کرده وآقای  یاساسی جديد که دولت موقت تأييد و شورا
اير علما هم آن را تأييد کرده اند در اين مجلس خبرگان  قانون اساسی به خمينی و س

  .   تصويب نهايی برسد
  ۵٨ در سال مرداد ماه ٢٨مجلس خبرگان درست همزمان در سالگرد کودتای 

که غير مستقيم اين معنی را در بطن خود داشت که از اين به بعد کار  افتتاح شد
اما در آن زمان . مرداد رقم خواهد خود ٢٨ی به دست موافقان و حاميان کودتا

در مجلس خبرگان آقای منتظری رئيس مجلس و . کسی به آن توجهی نکرد
در مجلس  .آقايان بهشتی و آيت به ترتيب نايب رئيس اول و دوم انتخاب شدند

خبرگان پيشنهاد قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و شورای 
  نظريه واليت آقای خمينی به کنار نهاده شد و حسن آيت انقالب و تأييد مراجع و 
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فقيه  دکتر بقائی را ابتدا به آيت هللا منتظری القا کرده و بعد با موافقت او که رئيس 

و وسيله آقای منتظری و  مجلس خبرگان بود، طرح به مجلس آورده شد
يه با آيت،بحث تصويب و اختيارات واليت فقيه به صحنه آمد و چون واليت فق
) ۵٧(اسالم بيانگر قدرت آقای خمينی و ديکتاتوری صلحای آقای بهشتی 

 واهمه ایهمآهنگی داشت آقای خمينی که تا آن زمان از مليون و آزاديخواهان 
داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی از واليت فقيه به ميان نياورده 

 ٣٠مجلس خبرگان در بود، وقتی زمينه را  مساعد ديد ماهی پس از تشکيل 
) ۵٨. (با غوغا ساالری سخت بر مخالفان واليت فقيه تاخت ۵٨آبان  ١مهر و 

و چون طرح موافق ذائقه ساير روحانيون قدرت طلب و بويژه اعضای روحانی 
   .مجلس خبرگان بود، ازتصويب مجلس خبرگان گذشت

  
بقائی  در دکتر                  ِ نظريه واليت فقيه  طرح  در هيچ جای شک وشبهه ای نيست که

ويژه ای بازی کرده است و اين را هم  مجلس خبرگان و درتصويب آن آيت نقش
خودش و هم بعضی ديگر از زعمای آن زمان جمهوری واليت فقيه اذعان کرده 

دكترحسن آيت در يك مصاحبه مطبوعاتى در محل حزب جمهورى اسالمى  .اند
   : گفت

عليه من دست به ... انقالبيونعلت اينكه روزنامه انقالب اسالمى و ساير ضد«
يكى اينكه من قانون اساسى را كه تالش كردم و در : اند دو چيز است سمپاشى زده

مجلس خبرگان از صورت غربى به صورت اسالمى درآوردم بى اعتبار سازند و 
خواهند از من  دوم اينكه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل واليت فقيه هستم مى

   )٥٩.(»انتقام بگيرند
يعنی [وی « : آيت ترور شد، آقای رفسنجانی نوشت  ۶٠مرداد ١۴وقتی هم در 

  رئيس مجلس خبرگان، نقش مؤثری نايبپس از انقالب به عنوان .]ن. حسن آيت
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شهيد آيت همچنين در افشاگری . در تصويب مواد مربوط به واليت فقيه ايفا کرد 

  ) ۶٠(» .عليه بنی صدر بسيار فعال بود
  

نويس قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و شورای در پيش 
انقالب و تأييد مراجع و آقای خمينی که در آن هيچ ذکری و يا نامی از واليت 
فقيه به ميان نيامده بود و قرار هم بود که اين قانون در مجلس خبرگان به 

 قبل از تشكيل مجلس خبرگان آقاى منتظرى  دو هفته تصويب برسد، ناگهان
 :اى كرد و گفت مصاحبه

يکی از مسائلی که بايد . غرب زدگى پيش نويس قانون بيش از شرع زدگى آنست«
خالصه در ...در قانون اساسی گنجانده شود مسئله واليت فقيه و حکومت فقيه است

  ) ٦١(»                                        ً          اين قانون بايستى واليت و حكومت فقيه كامال  تصريح شود

مجلس خبرگان و تصويب واليت فقيه  توضيح آقای رفسنجانی در مورد تشکيل
  : گويا است

ام، اصل واليت فقيه و محتوای آن را امام، سالها  که پيش از اين گفته همانطوری«
ّ      پيش در نجف بحث کرده بودند و تقريبا  از نظر تئوری موضوع روشن بود، ام ا در                                 ً                                  

ساسی ـ که نويس قانون ا به همين دليل در پيش. مورد شکل اجرائی آن فکر نشده بود
جمعی از کارشناسان و حقوقدانان با ديدن قوانين اساسی دنيا آن را تهيه کرده بودند ـ 

نويس در شورای انقالب که آمد، آنجا اين  آن پيش. بحثی از واليت فقيه نيامده بود
نويس پس از تصويب  مان نرسيد که بگنجانيم و وقتی هم اين پيش بحث، به ذهن

ام داديم و حضرات آيات گلپايگانی، شريعتمداری، نجفی شورای انقالب، خدمت ام
و ديگر علمايی که آن موقع بودند، آنها هم گنجاندن اين بحث در متن ) ٦٢(مرعشی 

در برخی محافل و مطبوعات، بحثهايی در اين زمينه . قانون به ذهنشان نرسيد
  ای  احبهوجود داشت و حتی آقای منتظری، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، مص
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کرد و خواستار گنجاندن واليت فقيه در قانون اساسی شد ولی بطور رسمی اين 
هم وقتی اين ) ره(امام ...بحث تا تشکيل مجلس خبرگان، در جای ديگر مطرح نشد

 نويس قانون اساسی بحث بطور جدی مطرح شد و متوجه شدند اين نقص در پيش
مسئله واليت فقيه در قانون اساسی بوده است، خيلی محکم ايستادند و از آوردن 

    )٦٣(». دفاع کردند
  

هللا سحابى در رابطه با واليت فقيه و دکتر حسن آيت و نقش وی  آقاى مهندس عزت
در پيشنهاد و تصويب واليت فقيه در مجلس خبرگان در مصاحبه با اينجانب متذکر 

ان دكتر بقايى و شد که واليت فقيه را حسن آيت و اسرافيليان از دوستان و همكار
و سپس به مجلس خبرگان   حزب زحمتكشان ابتدا به  آقاى منتظرى پيشنهاد كرده

  :آورده شد
. هنگامى كه مجلس خبرگان تشكيل شد، آقاى آيت جزء اعضاء هيئت رئيسه بود«  

وى در روز تشكيل مجلس خبرگان سخنرانى كرد و در آن مسئله واليت فقيه را 
موقت صالحيت نوشتن قانون اساسى رانداشته است و دولت : عنوان كرد و گفت

                          ً                                                  مجلس خبرگان خودش بايد رأسا  قانون اساسى را از نو بنويسد و بعد از آن آقاى آيت 
بعضى از مواد قانون اساسى مصوب شوراى انقالب را با قانون مشروطيت مقابله 

و حداقل با  تر از اين قانون بوده است كرد و نتيجه گرفت كه آن قانون خيلى مترقى
بودن پنج مجتهد رنگ و بوى اسالمى دارد، در صورتيكه اين قانون مصوب شوراى 

اى را آورد و  بعد از آن وى متن آماده شده.          ً                      انقالب اصال  رنگ و بوى اسالمى ندارد
بعدها در پرونده آقاى دكتر . تك تك مواد آن را به بحث گذاشت و به تصويب رسانيد

 .واليت فقيه را، وى عنوان كرده است آيت مشاهده شد كه مسئله
اى را كه  از طرف ديگر روزى آقاى موسوى اردبيلى در شوراى انقالب جزوه 

  حزب زحمتكشان تهيه كرده بود و به امضاء شوراى مركزى آن حزب بود و بوسيله 
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در . يكى از اعضاء خود آنرا به آقاى موسوى اردبيلى داده بودند، وى آن را به من داد

جزوه ذكر شده بود كه اين قانون اساسى كه دولت موقت تهيه كرده است، فقط در آن 
 آن بجاى شاه رئيس جمهور گذاشته شده است و رنگ و بوى اسالمى ندارد و همان
قانون مشروطيت است، با اين تفاوت كه آن قانون مشروطيت خيلى از اين قانون 

است، چونكه در متمم آن قانون تر بوده  اساسى تهيه شده وسيله دولت موقت مترقى
  . آمده است كه براى تطابق قوانين با شرع بايد قوانين به تصويب پنج مجتهد برسد

در دوره اول مجلس شوراى : آقاى مهندس سحابى در ادامه آن اضافه كردند و گفتند
اسالمى كه من نماينده بودم به كميسيون برنامه و بودجه رفتم و آقاى دكتر آيت هم به 

آمد، ولى چون هر دو در يك  ين كميسيون آمد و من با وجوديكه از وى خوشم نمىا
كرديم و  كميسيون بوديم و من در آن كميسيون رئيس بودم، گهگاهى با هم صحبت مى

                           ً                                                 با هم در رابطه بوديم و اصوال  در يك كميسيون كارى، همه با هم در ارتباط و گفتگو 
نامه و بودجه در مورد واليت فقيه براى من روزى دكتر آيت در كميسيون بر. هستند

من و اسرافيليان رفتيم خدمت آقاى منتظرى و : و آقاى مهندس معين فر چنين نقل كرد
اند كه ولى فقيه حاكم باشد و قانون اساسى اسالمى باشد،  گفتيم كه مردم انقالب كرده

ه تصويب حاال اين پيش نويس قانون اساسى كه وسيله دولت موقت تهيه شده و ب
شوراى انقالب رسيده است رنگ و بوى اسالمى ندارد و اين قانون اساسى اسالمى 
نيست و بايد تغيير كند و بصورت اسالمى درآيد و واليت فقيه بايد در قانون اساسى 

بعد از اين جريان فهميديم كه مصاحبه آن روز آقاى منتظرى . جمهورى اسالمى باشد 
اسرافيليان از دوستان و همكاران دكتر بقايى و حزب  همان بوده است كه حسن آيت و
  )۶۴(» .اند زحمتكشان به وى پيشنهاد كرده

  
بهنود هم که پی گيرمسئله بوده و همچنانکه در قسمت سوم آمد، با  مسعودآقای 

  بقائی همان اوايل بعد از پيروزی انقالب  مصاحبه و گفتگو کرده برايش آشکار شده 
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از اعضای حزب زحمتکشان  و بسيارهم به بقائی نزديک  يکی آيت که دکتر حسن

القا و بعد هم با  یبوده و او نظريه واليت فقيه دکتر بقائی ابتدا به آقای منتظر
 ) ۶۵. (موافقت ايشان آن را به مجلس خبرگان آورده است

  
بر عکس آقای خمينی که به واليت فقيه معتقد نبود، : البته اين را هم بايد گفت

منتظری موافق واليت فقيه بود، اما فکر نمی کرد که زمينه اين قدر خالی مرحوم 
حمايت و پشتيبانی حزب . است که در اين زمان بشود آن را طرح و تصويب کرد

زحمتکشان و بويژه حسن آيت  از طرح واليت فقيه، جرأت و شهامت  الزم را به 
گی شد که در نقش رئيس مرحوم منتظری مرتکب اشتباه بزر. آقای منتظری القا کرد

مجلس خبرگان و فقيه بزرگ اجازه داد که واليت فقيه به بحث گذاشته شود که اگر 
او موافق نبود هر گز واليت فقيه به بحث گذاشته نمی شد و حسن آيت و حتی 
بهشتی هم در مو قعيتی نبودند که خود بتوانند آنرا مطرح کنند، زيرا حسن آيت در 

و بهشتی هم . به دارو دسته بقائی و ضد مصدق شناخته می شدبين بسياری بدنام و 
  .حتی در بين اکثريت روحانيون اگر نگويم بد نام ولی هم خوشنام نبود

مرحوم منتظری با وجود اين اشتباه بزرگ، بعد ها به جبران آن پرداخت و با منتشر 
جنايات کردن خاطراتش با زبان و روش آخوندی برای اولين بار اسناد و مدارک 

آقای خمينی و حلقه اسرارش را افشا وکاری کرد که تا دنيا دنيا است جنايات خمينی 
   »به آب زمزم و کوثرهم پاک نتوان کرد«و حلقه اسرارش را 

همچنانکه خودش و زعمای  - به اينکه دکتر حسن آيت نقش بزرگینظر
يه به در آوردن واليت فق -جمهوری اسالمی به صراحت بدان اذعان کرده اند

مجلس خبرگان و تصويب آن داشت، بعضی ها کوشش کردند، وانمود کنند و 
به  آيت از حزب زحمتکشان کناره گيری و به بقائی پشت کرده است که: بگويند

  .شرحی که در پائين خواهد آمد اين نکته فاقد حقيقت است
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  آيا حسن آيت از بقائی و حزب کناره گيری کرده است؟
 

  يت مطلقه تمامی سعی و کوشش بر اين بوده که تاريخ کشور در ديکتاتوری وال
حتی از دوران باستان تا به امروز را از نو بنويسند که همآهنگ و موافق 
قدرت آن ها باشد و چنان نشان دهد که نه نتها ايران بلکه جهان را هم اينان 

خبرگان  چون اين آيت بود که واليت فقيه را به مجلس. اداره و هدايت کرده اند
و نظر به اينکه بقائی و حزب زحمتکشان . ارائه داد و آن را به تصويب رساند

مرداد بودند، مورد تنفر و انزجار بود، بر اين  ٢٨که جزو باند کودتاگران 
اساس کوشش مذبوحانه ای شده است که جا بيندازند که آيت از بقائی و حزب 

به عضويت حزب  ١٣٣٩سال آيت در . کناره گيری و از وی دوری گزيده است
عضو حزب بوده  ١٣۵٠زحمتکشان در آمده و بنا بر اعترافات خودش تا سال 

فرض محال . و  از آن تاريخ به بعد از عضويت در حزب کناره گيری کرده است
ديگر در حزب  ١٣۵٠فرض را بر اين می گذاريم که او بعد سال . محال نيست
اين است که آيا در حزبی نبودن دليل  سئوال اساسی در اين رابطه. نبوده است

بر مخالفت با حزب و خط مشی رهبری آن حزب آن است؟ و آيا نمی شود 
خارج از حزبی بود ولی برای پيشبرد  خط مشی حزب و موفقيت رهبری آن 
کوشيد؟ در تمامی احزاب دنيا افرادی خارج از آن حزب هستند که از بسياری 

رد اهداف  و خط و خطوط آن حزب مؤثر تر و از افراد درون حزبی، برای پيشب
نه تنها چيزی که حکايت از اين داشته باشد که آيت از بقائی . مفيد تر هستند

  بلکه به عکس و. بريده و از وی و خط و مشی اش بری شده است وجود ندارد
ی در بيرون و خارج از حزب زحمتکشان برای پيشبرد حزب عمل می کرده 

  سياری از احزاب متداول است که کسانی بيرون از حزبی و اين هم در ب. است
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به عنوان شخص بی طرف پيشبرد خط مشی آن حزب را غير مستقيم به پيش 
می برند و اين روش برای پيشبرد هدف حزب بسيار مؤثر تر از اعضای 

در احزاب اين روش نيز متداول است که بعضی از امور و . رسمی حزب است
شود بنام حزبی انجام داد، در خارج از حزب سازمان های کارهائی را که نمی 

مخفی برای حزب تشکيل می شود و آن امور و کار ها بدون نام حزب و بنام 
آن سازمان ها در جهت پيشبرد خط مشی حزب بدون اينکه در تير رس 
حکومت و يا احزاب ديگر باشد، انجام می گيرد و حزب زحمتکشان بقائی هم 

بوده  بويژه که حتی بقائی در ساواک برای دستيابی به اطالعات از آن مستثنی ن
با اين نگاه اگر به مسئله . چند نفر و از جمله منصور رفيع زاده را کاشته بود

نگريسته شود، ديگر مهم نيست که آقای آيت در حزب زحمتکشان بعد از 
ـ  مهم روشن شدن اجرای خط کاشانی. پيروزی انقالب بوده و يا نبوده است

                                                              ً     بهبهانی ـ بقايی است که همه جا حضور داشته است، تازه اگر هم رسما  جزو 
آن به بقائی  هاعضای حزب نبوده، در آن سازمان مخفی که خود پيشنهاد دهند

هسته يک تشکيالت قوی مخفی ريخته شود که در صورت توقيف «است که 
ياری از کارهای افراد شناخته شده فعاليت متوقف نشود و گذشته از آن انجام بس

) ۶۶(» شود انجام داد آن تشکيالت مخفی انجام دهد ضروری که بنام حزب نمی
درکتاب .  کرده است در آن هسته مخفی در خط حزب زحمتکشان عمل می

پس از پيروزی انقالب اسالمی مکتب «: خاطرات سياسی بقائی به در ستی آمده
سياسی گذشته که در اين و ميراث بقائی، به سان برخی ديگر از جريان های 

و  )۶٧(» .يافتند، مدافعانی داشت. مرحله از نوزائی جامعه ايران تجديد حيات
گروهی که زمينه : در حزب زحمتکشان دو گروه و طيف ناهمگون وجود داشت
  « موافق اسناد . مذهبی داشتند و گروه سپهبدی، زهری، رفيع زاده و خطيبی
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و با گروه دوم  »فريبانه و دسيسه کارانهرويه بقائی با گروه نخست عوام 

دکتر « و سرشناس ترين گروه نخست ) ۶٨(بود  »صميمانه و همدالنه بود«
) ١٣۴٢آذر  ٣مورخ (صفحه ای او به بقائی ٩۴سيد حسن آيت بود که متن کامل 

معهذا چنانکه در نامه آيت خواهيم ديد، گروه . ... در کتاب حاضر مندرج است
را پيروان راستين مکتب بقائی و تداوم بخش ميراث او می نخست همچنان خود 

 ١۴/۵/۵٩در رابطه با آيت خلخالی هم در نامه خود در تاريخ ) ۶٩(» .انگاشتند
در چرائی مخالفت خو را با وی به نکات مهمی اشاره می کند و از جمله داليل  

دانست و  از تيپ روشنفکران فقط آقای بقايی را در خط امام می... «نوشت آيت
اين مطلب برای ما قابل قبول نبود که او با بقايی ارتباط نداشته باشد و حال آنکه 

بايد سؤال کرد که عيب بقايی چه بود که با او . کرد از او تعريف و تمجيد می
ارتباط را قطع کردی و اينهمه تمجيد از او چه معنايی دارد و آيا اين حقيقت نفاق 

  :مه خود متذکر می شودخلخالی در نا) ٧٠( ».نيست
و حتی روزی مرا به خانه آيت دعوت کردند و آقای شمس اردکانی سفير «

پس از صرف غذا درباره افراد و اشخاص و . ايران در کويت هم حضور داشت
    ً                               ً                                 طبعا  سياست سخن به درازا کشيد مخصوصا  درباره دولت موقت که ايشان مانند 

رد و لذا گفت که من از حاال از خو من اصرار داشت که اين دولت بدرد نمی
ام ومشغولم که در آتيه کابينه تشکيل  ميان اساتيد و افراد برجسته ليستی تهيه کرده

خلخالی در نامه خود متذکر می شود، آيت خود را برای همچنانکه  )٧١(» بدهم
افزون بر آنچه در باال آمد آقای مهندس عزت هللا . نخست وزيری آمده کرده بود

كند  آيد، اعتراف مى هايى كه از بقايى به عمل مى در بازجويى«  قل کرد کهسحابی ن
پرسند ديگر چه كسانى با شما  از وى مى. كرده است ها كار مى كه با آمريكايى

  اى پيشنهاد كردند و  اول به مقدم مراغه: گويد مى. اند كرده و عامل بوده همكارى مى
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ها  انى از طريق انگليسيها به آمريكايىوى همكارى را پذيرفت و دوم محمود كاش

در باال هم از ) ٧٢( ».شود وآقاى دكتر حسن آيت نيز همكار من بوده است وصل مى
آقای بهنود آمد که با اطالعاتی که از مصاحبه اش با بقائی به دست آورده نقل کرده 

  ».بسيار هم به بقائی نزديک بود« که دکتر حسن آيت 
کرد،  خط بقايی و برای به قدرت رساندن وی کوشش می                ً    آيت هم که حقيقتا  در 

بر اين نظر بود که با وسيله قرار دادن مذهب و جلب حمايت رهبران مذهبی 
توان قله قدرت را فتح کرد و همانطوری که در بخشی از اين تحقيق مالحظه  می

در . دهد اش به بقايی توضيح می شد که وی چگونه اينگونه روشها را در نامه
کند که بايد رسالت نجات مردم ايران را به  ن نامه به بقائی يادآوری میهما

   .ای ايفا کند»کاوه«مثابه 
کند که احتياج به يک کاوه دارد که با                   ً                  پس از قرنها مجددا  جامعه ما احساس می«

ّ               درفش خود مردم را از دست ضح اک زمان برهاندبرافراشتن  و چون جامعه .                          
چنين  کند، خواه ناخواه  را با تمام وجود خود احساس میای   احتياج به چنين کاوه

آن عده از مردم که . هللا خمينی پيدا شد که آيت ای پيدا خواهد شد همانطوری کاوه
اند و از مقتضيات  کنند و تاريخ معاصر را به خوبی مطالعه کرده عميق فکر می

ِ  شم  زمان به خوبی آگاهند و غرض و مرضی هم ندارند، بدون استثنا چ  
چون . کنند انتظارشان به شما دوخته شده و آن کاوه را در وجود شما جستجو می

ايد که صميمانه خواهان نجات مملکت هستيد و هيچگاه حاضر  الاقل نشان داده
اين مطلب جای هيچ  )٧٣(» .نيستيد به خاطر جا و مقام با خون مردم بازی کنيد

گذارد که دکتر آيت نه تنها آقای خمينی را رهبر و نجات  شک و شبهه باقی نمی
 »ای کاوه«دانسته و بدنبال اسالم نيز نبوده، بلکه چشم به راه  دهنده کشور نمی

در کسوت دکتر بقايی بوده است و منافقانه و برای رسيدن به هدف خود 
  حانيت، اسالم و واليت فقيه را ـ به همان بعنوان وسيله ای آقای خمينی و رو
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  ای است که آيت در تاريخ يکشنبه  صفحه ٩۴منظور نامه ( نحوه که در نامه خود

برای بقايی توضيح داده ـ مطرح  )برای آقای بقايی نوشته است ١٣۴٢سوم آذر 
  بدين علت بعد از پيروزی انقالب با روحانيون حزب جمهوری، . کرده است می

تشکيل حزب جمهوری اسالمی زد و با حمايت آنها به مجلس راه دست به 
با توجه به نکات ذکر شده آيت هرگز از بقائی نبريده بلکه برای رساندن . يافت

جالب است . بقائی به قله قدرت تمامی سعی و کوشش خود را بکار برده است
ر بدانيد که آيت در ابتدآ جزوهيأت مؤسسين حزب جمهوری اسالمی بود و د

جزو امضاء کننده اعالم  ۵٧روز افتتاح و اعالم موجوديت حزب هم در اسفند 
ای، موسوی اردبيلی و رفسنجانی  موجوديت آن اعالن شد و همزمان با خامنه

جز « .از وی مصاحبه به عمل آمدجز بهشتی که در جلسه حاضر نبود  به
جمهوری هللا بهشتی، همۀ اعضای امضاءکنندگان اعالم موجوديت حزب  آيت

های  ترديد ضرورت آگاهی حاصل اين نشست بی. اسالمی را در برابر دارم
نخستين را نسبت به اين سازمان سياسی جديد، به کار خواهد آمد و نقطه 

پرسم و چهار امضاء  من می. نظرهای عمومی اين حزب را روشن خواهد کرد
سن آيت ـ ای ـ دکترسيد ح دهند، سيدعلی خامنه کننده يا مؤسس، پاسخ می

اند که به  از من خواسته. و هاشمی رفسنجانی] اردبيلی[عبدالکريم موسوی 
عضو  و بعد هم ) ٧۴(» . هيچ عنوانی و پسوندی نوشتن اسمشان بسنده کنم، بی

اما . رهبری شاخه سياسی حزب هم در اختيارش قرار گرفت شورای مرکزی و
شروع شد، نامش از جزو کمی بعد که مخالفت ها در جامعه عليه آيت و بقائی 

در  .هيأت موسسين حزب برداشته و به جايش دکتر جواد با هنر قرار داده شد
صورتی که در روز اعالن موجوديت حزب نامی از با هنر در ميان نبود و 
همان چهار نفر به اضافه دکتر بهشتی که در آن جلسه غايب بود صحنه گردان 

  .  بود مؤسسين حزب و گفتگو کننده به عنوان  
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ابراهيم اسرافيليان يک از دوستان و نزديکان آيت در مصاحبه با تاريخ ايرانی، 

  :به صراحت بيان می که آيت از بنيانگذاران حزب جمهوری اسالمی بود
تا آنجا که من اطالع دارم، آيت از بنيانگذاران حزب جمهوری بود و حتی «

کانون توحيد که آقای ها اول بار در  اين. اساسنامه حزب را خودش نوشت
مرحوم بهشتی بود، آيت بود و آقای . شدند موسوی اردبيلی در آنجا بود، جمع می

گذاران  خود آيت جزو پايه. که نشستند و اساسنامه نوشتند... موسوی اردبيلی و
  )٧۵(» .ها حزب جمهوری اسالمی صورت ديگری پيدا کرد حزب بود، ولی بعد

ترسيم  چنينآيت را  ،شش حبيب هللا الجوردیبقايی هم در خاطراتش به کو  
خيلی زحمت کشيده بود و کتاب خوانده بود، مطلع ) سيد حسن آيت(« :کند می

                                                      ً            بود، شجاع بود به اين جهت هم در حزب جمهوری اسالمی تقريبا  رقيب بهشتی 
اگر دور دستش بيايد دور از دست همه ) آيت(شده بود و معلوم شد که اين 

  ) ٧٦(» .گيرد می
شايد به همين علت باشد که حزب جمهوری اسالمی با وجوديکه آيت  خود را  

نامزد اولين دوره رياست جمهوری کرد، حزب او را نامزد نکرد و از نامزديش 
معلوم می شود .  هم پشتيبانی نکردند و به جايش  حسن حبيبی را نامزد کردند

  .ی کرده استکه زعمای حزب جمهوری و بويژه بهشتی با او هم بازی م
  

و اين  بود و همگام زی انقالب با جمهوری اسالمی همدلبقائی بعد از پيرو
به شرحی که ). ٧٧(همگامی و همدلی بيش از حدود ده ماه طول نکشيد 

بعد از آنکه متوجه می شود که در چهارچوب واليت فقيهی  خواهيد خواند بقايی
لس خبرگان به تصويب که خود برايش طرح نوشته و با کمک دستيارش در مج

اش را  و تمام رؤيا و آرزوی ديرينه رسيده است شانسی برايش وجود ندارد
از اين مرحله به بعد آيت و بقايی، در دو نقش مختلف برای . نقش بر آب ديد

به توضيح اين قسمت در پايان اين مطالعه باز .  هدفی مشخص وارد عمل شدند
  .  خواهم گشت
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حسن آيت  به بقائی پشت نکرده و تا آخر با وی همراه  حال معلوم شد که دکتر

و همگام بوده است، جا دارد که نقش بقائی در مورد طرح واليت فقيه و مجلس 
  .خبرگان از زبان خودش بررسی شود

  

  بقايى و اليت فقيه و مجلس خبرگان
 

معلوم شد که خمينی و بقائی هر دو ضد دموکراسی و معتقدند که  کمی باالتر 
س حکومت بايد در دست يک فرد باشد و هر دو نيز در ايران برای آمريکا رأ

  .منافعی قائلند
دارد يكى از دوستان، همفكران و  آقاى دكتر بقايى به طوريكه خودش اظهار مى

 : همرزمان پروپا قرص مرحوم آيت هللا كاشانى است
رجه يك جبهه ملى توانم بگويم اين است كه در ميان سران د تنها چيزى كه مى"...   

اى  ه تنها كسى كه بر ضد من يا بر ضد حزب ما عملى انجام نداد و وارد نقشه و توطئه
نشد خدا رحمت كند مرحوم آيت هللا كاشانى بود كه تا آخر عمر با صحت و صداقت با 

  )٧٨."(هم همفكرى و همراهى داشتيم
  

اى  خمينى جزوه حزب زحمتكشان ملت ايران در دفاع از آيت هللا ١٣۴٣در سال 
ترين مرجع تقليد و شخص اول روحانيت  منتشر كرد و ايشان را به عنوان عالى

 . شيعه معرفى و پيشنهاد كرد
به خاطر فتوايى " علت اصلى اينكه ما امام خمينى را به مرجعيت پذيرفتيم صريحا« 

ت به متاسفانه ايشان در سه مورد نسب. بود كه در باره تحريم تقيه صادر كرده بود
  ) ٧٩(» هللا كاشانى تقيه كرده است مرحوم آيت

  و بعد از آن نيز بنا به گفته خودش دنبال خط آقاى خمينى و يكى از حاميان وى بوده 
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داند كه هميشه پيرو اصول بوده و افتخار  است و وى خودش را در زمره كسانى مى

ل منحرف نمی پيدا کرده است که  آقای خمينی به وی درود فرستاده که از اصو
  .شود

                                                               ً راهنماى من در رهبرى حزب هميشه حفظ اصول بود چون در اين راه و اصال  «  
كنم ولتر يا منتسكيو است كه  گمان مى. در سياست امكان لغزش و اشتباه زياد است

" اشتباه يك مرد سياسى اگر ازخيانت باالتر نباشد الاقل معادل خيانت است"گفته است 
ام تاجايى كه اين افتخار را پيداكردم كه امام خمينى  چسبيده من هميشه بدان اصول

و در رابطه با )  ٨٠(» .شوند درود به رهبرانى كه از اصول منحرف نمى: "گفت
اينكه دين از سياست جدا نيست، علت حمايت خود را از آقاى خمينى چنين توضيح 

  : دهد مى
سالم از سياست جدا نيست ولى اين ما هميشه با اين فكر مخالف بوديم و معتقديم كه ا" 

 ..." عدم جدايى دين از سياست، معنايش حكومت آخوندى نيست
حزب بقايى بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسى تنها حزبى بود كه جزوه بر   

شود؟ واليت فقيه را آنها طرح  ضد آن منتشر كرد و پرسيد سهم روحانيت چه مى
تيش و اسنادش ضبط شد، معلوم شد معلم آيت در كردند بعد هم كه خانه بقايى تف

  .  مطرح كردن واليت فقيه بوده است
  
بنا به اعتراف خود بقايى، وى يكى از حاميان پروپا قرص مجلس خبرگان و از    

صميم قلب و با كمال حسن نيت مدافع آن بوده است و طرحى نيز براى مجلس 
كه مجلس خبرگان مطابق خواست گويد  ولى مى. خبرگان وسيله وى تهيه شده است

هيچ توضيحى . كرد، همان شده است وى پيش نرفته و آنچه از قبل پيش بينى مى
  براى روشن شدن اين مسئله الزم است كه . كرده است دهد كه چه پيش بينى مى نمى

  و بنا . در اين رابطه به نقش دوست و دستيار وى آقاى دكتر حسن آيت توجه شود
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ن آيت و اعتراف ضمنى بقايى طرح تهيه شده وسيله آيت،همان به گفته خود حس

  )٨١. (است كه درمجلس خبرگان به تصويب رسيد
  
بقائی در وصيت نامه سياسى خود و حمايت از انقالب و پشتيبانى از مجلس  

 :دارد كه خبرگان اعالم مى
د بعد از انقالب حزب ما تصميم گرفت با تمام امكانات از نهضت پشتيبانى كن«

  پس از گذشت چند هفته به كسانى . همانطوريكه قبل از انقالب هم پشتيبانى كرده بوديم
پرسيدند و بعضى از شما هم جزو آن كسان بوديد  كه راجع به  انقالب نظر مرا مى

گفتم ما تركيبى از انقالب كبير فرانسه و انقالب انگلستان در زمان كرامول و  مى
خوب ما تصميم گرفته بوديم با نهضت ... ديديم  دوران حكومتى كلون در ژنو مى

    ً                                               حتما  ياد داريد هنگامى كه آقاى خمينى به ايران آمدند . همراهى كنيم و آنرا تقويت كنيم
در بهشت زهرا گفتند و بعد هم در زمان نخست وزيرى آقاى مهندس بازرگان قيد 

انصراف " ايدب"بعد از مدتى از اين . كردند كه بايد مجلس مؤسسان تشكيل بشود
البته همه بياد داريد كه من ... حاصل شد و صحبت از مجلس خبرگان به ميان آمد

كردم كه مجلس  خودم از مدافعين سرسخت مجلس خبرگان بودم و همه جا استدالل مى
        ً                من شديدا  واز صميم قلب و ...كردم  خبرگان بر مؤسسان ترجيح دارد و آنرا تائيد مى

پس از انتشار پيش نويس قانون اساسى كميسيونى . ن بودمبا كمال حسن نيت مدافع آ
از چند نفر از دوستان براى مطالعه و رسيدگى و ارائه پيشنهادات اصالحى تشكيل 

اين آقايان در گرماى تابستان زحمت كشيدند و آن طرحى را كه همه ديده در . داديم
د كه اين طرح بى نتيجه با اينكه برايم مسلم شده بو... هفتاد و چند صفحه تهيه كردند

مخالفت نكردم،حتى اظهارعالقه هم كردم ... است به خاطر اينكه دوستان دلسرد نشوند
  ولى مجلس خبرگان همان شد كه پيش . و در بعضى جاها مختصر اصالحاتى كردم

   )٨٢(» .كردم بينى مى
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ر شود در همين مختص اين رجل سياسى كه خود معتقد است از اصول منحرف نمى   

كند كه  خود اعتراف مى. كند كه چندان هم به اصول اعتقادى نداشته است معلوم مى
ما تصميم گرفتيم با تمام امكانات از نهضت پشتيبانى كنيم و پس ازگذشت چندهفته 

ولى خوب « شود كه اين جريان هم مثل سايرجريانهاى ديگر بوده است  متوجه مى
به «گويد وبعد مى» كنيم و آنرا تقويت كنيمما تصميم گرفته بوديم با نهضت همراهى 

خاطراينكه دوستان دلسردنشوندباطرح مخالفت نكردم ومجلس خبرگان همان شدكه 
  و از لحن گفتار اين رجل اصولى پيداست كه حتى اين پيش بينى ." كردم پيش بينى مى

و باز با وجوديكه . خودش را به دوستان نزديك و همفكرخودش هم نگفته است
براى اينكه همانطوريكه توضيح . راه فعلى من سكوت است«  ائلى مطلع استازمس

اى بشويم تقويت طرف  دادم به اين نهضت لطمه نخورد و اينكه اگرما واردمبارزه
    )  ٨٣(» .مقابل خواهد بود

و  ۴٢خرداد  ١۵مشخص شد که خمينی که تا نهضت همچنانکه با اسناد 
ف به واليت فقيه معتقد نبوده  و خواسته و زندانی و بعد تبعيد و رفتن به نج

با بقائی که او هم در چهارچوب قانون . ايده آلش اجرای قانون اساسی است 
اساسی در صدد دست يافتن به پست نخست وزيری بود، با خمينی هم خط و هم 
گام می بود و علت همراهی و همگامی بقائی با روحانيون طرفدار کاشانی 

خمينی همراه داشتن حمايت آنها برای رسيدن به پست  بهبهانی  و بعد هم
بقائی و خمينی در رابطه با کودتا و کودتاچيان هم خط و . نخست وزيری است

بقائی  بوده  و حتی خمينی کودتا عليه مصدق را سيلی از طرف خداوند می همگام 
از  و) ٨۴(.»مصدق از اسالم سيلی خورد«  داند که بر مصدق فرود آمده است

  . بوده است رفداران پرو پا قرص کودتاط
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  بقائی و خمينی در اين دوره هم  در رابطه با قدرت و منافع آمريکا در ايران هم 

هر دو مخالف دموکراسی و بر اين نظر بوده اند  افزون بر اينکه .خط وهمگام اند
جا حد حال  با اسناد فوق تا به اين. که در رأس حکومت بايد در دست يک فرد  باشد

تفکر سياسی و يا حد اقل به بقائی و خمينی به لحاظ  هر دو اقل مشخص شده است
وبقائی  .تاکتيک سياسی جهت رسيدن به خواسته خود هم خط و همگام هستندلحاظ 

در شرايطی بحرانی ممکن است در مسند قدرت قرار گيرد، چه  که معتقد است
رهبری آقای خمينی و به  ۴٢خرداد  ١۵ت بحرانی مهمتر از بحرانی که در نهض

و . روحانيان ايجاد شد و حکومت را تا سر حد سقوط کشانده و همچنان ادامه دارد
همگامی وی هم با روحانيون خط کاشانی بهبهانی و خمينی می تواند با کمک آن ها 
. به عنوان کسی که قادر است کشور را از بحران نجات دهد نقش خود را بازی کند

ود را شخص دوم مملکت بعد از شاه می دانست، فکر می کرد و يا بقائی هم که خ
فهرستی از افراد  ۴٨اميد داشت که  به نخست وزيری برسد حتی در خرداد  سال 

مورد اطمينان و کسانی که بتوانند اصالحات را با دست وی عملی سازند به شاه می 
  و سرانجام ددهد و شانس خود را بار ديگر برای نخست وزيری امتحان می کن

بقائی  به صرافت افتاده و درک کرده که در دستگاه شاه امکان دستيابی به 
نخست وزيری وی وجود ندارد و خود هم مشاهده کرده که شاه به فعال 
مايشائی تبديل شده که قانون اساسی را هم از پايه ويران کرده و از قانونيت 

وقه خود يعنی دستيابی به بنابراين برای دست يافتن به معش. انداخته است
آن چاره  و يا بهترين چاره، القای طرح . قدرت بايد بفکر و چاره ديگری بود

را رهبری کرده است و  ۴٢خرداد  ١۵واليت فقيه به آقای خمينی که نهضت 
در صورتی که اين طرح عملی شود، آقای خمينی رهبر و بقائی هم که از 

  ط کاشانی و بهبهانی برخوردار است، پشتيبانی روحانيون طرفدار کودتا و خ
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به اين علت است .  امکان دستيابی به قدرت اجرائی کشور بعد از رهبر را دارد

با اشاره آمريکائی ها توسط بقائی و حزب زحمتکشان و يا  واليت فقيهکه طرح 
  .   مستقيم توسط بقائی و با موافقت آمريکائی ها به خمينی القا شده است

   
لهايی ا اشاره به خمينی در تدريس  واليت فقيه با اما و اگر و يا سئواالهام و ي

اين طرح توسط حزب زحمتکشان تهيه و توسط   اينکهاما در. همراه است
توسط دکتر آيت دستيار دکتری بقائی به مجلس خبرگان آمد و مخال بالطبع 

ف، تا ذائقه قدرتمداری روحانيون مشروعه خواه بود و از مشروطه به اينطر
قدرت کوتاه شده بود، با حمايت و پشتيبانی آنها و در نهايت حدودی دستشان از

زيرا . با ضرب و زور آقای خمينی به تصويب رسيد، جای شک و شبهه نيست
  حزب بقايى بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسى تنها حزبى بود كه 

ود؟ بنا به اعتراف ش جزوه بر ضد آن منتشر كرد و پرسيد سهم روحانيت چه مى
خود آقاى دكتر بقايى، وى از حاميان پروپا قرص مجلس خبرگان و از صميم قلب و 
با كمال حسن نيت مدافع آن بوده است و طرحى نيز براى مجلس خبرگان وسيله وى 

  )٨٥.(تهيه شده است
  

 که هر دو حد اقل مشخص شده است، همچنانکه با توجه به اسناد ارائه شده
ينی به لحاظ تفکر سياسی و يا حد اقل به لحاظ  تاکتيک سياسی جهت بقائی و خم

لحاظ  تاکتيک  و نه تنها به  .رسيدن به خواسته خود هم خط و همگام هستند
سياسی هم خط و همگام هستند بلکه به لحاظ اينکه دين را وسيله دستيابی به قدرت 

ر اين نکته جای شک و همچناکه عمل بقائی د. خود بگردانند نيز همگام وهم نظرند
ينی هم جای شبه باقی نمی گذارد که آماده است که دين را مشبه ندارد، عمل آقای خ

  دروغ و دورغ مصلحت آميز،  ،جعل و تحريف، تقيه، توريه: با انواع و اقسام حيل
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و برای اينکه بی مدرک و دليل حرفی زده . وسيله ای برای قدرت خود بگرداند

  :ک نمونه که برای اهل خرد کافی است بسنده می شودنشده باشد به ذکر ي
  

آقای خمينی در سلک مرجع تقليد وعارفی بزرگ که چشم به حکومت و در 
اما . دست گرفتن قدرت ندارد و نقش منجی و مصلح را بازی می کند ظاهر شد

 ،جعل و تحريف، تقيه، توريه: و با انواع و اقسام حيل در عمل و با حيله و تزوير
وسيله ای برای قدرت  قرآن خدا و پيامبر و دين را و دورغ مصلحت آميز، دروغ

» بيانيۀ پاريس«از يکطرف آشکارا و در انظار ملت ايران و جهانيان . خود گرداند
جمهوری نظير «، »ميزان رأی مردم است«، »واليت با جمهور مردم است«: را که

مقدرات هر کس بايد ...شد بايد اختيارات دست مردم با«، »همين جمهوری فرانسه
من برای خودم نقشی جز هدايت ملت و حکومت بر نمی «، »دست خودش باشد

اين حكومت در همه مراتب خود «و  » .علما خود حكومت نخواهند كرد«، »گيرم
و ... و» .انتقاد عمومى خواهد بودمتكى به آراء مردم و تحت نظارت و ارزيابى و 

افکار عمومی جهانيان و ملت ايران به انقالب عرضه برای به ميدان کشيدن مردم و 
ّ               طرح  سر ی چگونگی قبضه «داشت، و از طرف ديگر همزمان و پنهانی و درخفا        

و تا ) ٨۶(را دور از چشم مردم  به اجرا در می آورد » ۵٧کردن قدرت در انقالب 
اين  مردم چشم باز می کنند، در چنبرۀ ديکتاتوری واليت فقيه گرفتار می آيند که

  .به دست او است که به اجرا در آمده استخود بزرگترين خيانت به ملت ايران 
بقائی با توجه به اسناد موجود حد اقل به لحاظ  تاکتيک سياسی همگامی و همکاری 

حاميان داخلی کودتا  کاشانی و بهبهانی و آقای خمينی  تا پيروزی انقالب و بعد از با 
طرح القايی واليت فقيه وسيله آقای بقايی و کوشش آن همچنان ادامه يافت و سپس 

حسن آيت به مجلس خبرگان آورده شد و طرح که موافق طبع روحانيون قدرتمدار 
  و غير روحانی های خط کاشانی بقائی  بود، با  پشتيبانی آنها از  و روحانی ها
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اثبات قسمت به کمک  و اين قسمت دوم است که .تصويب مجلس خبرگان گذشت

می آيد و يا حد اقل در اثبات قسمت اول که طرح از اول برای دستيابی به  اول
قدرت به نوعی توسط حزب زحمتکشان به خمينی القا ودر نتيجه آن را تدريس 

   .  کرده است مدد رسانده است
  

حال معلوم شد که طرح واليت فقيه از بقائی بوده است و آيت دستيار و همکار بقائی 
ينه و آوردن آن به مجلس خبرگان و تصويب آن نقش اساسی در فراهم کردن زم

رؤيائی که بقائی و حزب زحمتکشان و ساير دوستان و همکاران بقائی . داشته است
در سر داشتند، رسيدن بقائی به قله قدرت  و به زعم آنها رسالت نجات مردم ايران 

را در تمام دوران  بقايی تمام هم و غم خود. بود» کاوه«با دستان بقائی به مثابه 
عمر، بر اين نهاده بود که به هر وسيله و قيمتی قله قدرت را فتح کند ـ که در رژيم 

وزيری و بعد از انقالب و تصويب طرح واليت فقيه در مجلس  گذشته نخست
خبرگان، رياست جمهوری بود ـ حزب زحمتکشان و بويژه بعضی از يارانش نظير 

دانستند و بر اين  رناتيو و نجات دهندۀ ايران میزهری، ديوشلی و آيت وی را آلت
توان قله  نظر بودند که با وسيله قرار دادن مذهب و جلب حمايت رهبران مذهبی می

های دادستانی و سپاه پاسداران،  حسب اطالعات اينجانب از بچه. قدرت را فتح کرد
ش معلوم بعد از دستگيری بقايی و بازجوئی از وی و دسترسی به اسناد و مدارک

شود که آقای آيت دستيار بقايی بوده و از طرف بقايی و حزب زحمتکشان مأمور  می
تشکيل مجلس . بوده که طرح واليت فقيه را در مجلس خبرگان به تصويب برساند

خبرگان فرصتی طاليی در اختيار بقايی و حزب زحمتکشان و روحانيت و آقای 
ن واليت فقيه را در آنجا سنگين ديد و آقای خمينی که وزنه طرفدارا. خمينی گذاشت

طرف مقابل را ضعيف و پراکنده يافت، سخت آن را چسبيد و آنچه که بنا نبود 
  .بشود، شد
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  خواب رياست جمهوری  و جشن کشک و بادمجان
  

در اختيار  ١٣٥٩مرداد  ٥به موجب اسنادی که دانشجويان پيرو خط امام، در تاريخ 
بقايی و برخی از ياران وی «اند،  سالمی قرار دادهکميسيون تحقيق مجلس شورای ا

اين تماسها تا . اند با جاسوسان سفارت آمريکا در تماس بوده ٣٠و  ١٣٢٩از سال 
به موجب اين اسناد، بقايی مردی است . نيز ادامه داشته است ١٣٥٠حدود سالهای 

که با ) وکائينک(طلب، طرفدار آمريکا، معتاد به الکل و ادويه مخدر  العاده جاه فوق
اين تماسها گاهی در اواخر شب، با . مأمورين سفارت تماسهای مخفی داشته است

گرفته است و  استتار کامل و مذاکرات در ماشين جاسوسان آمريکايی صورت می
. های خصوصی همراه با صرف مشروبات الکی بوده است گاهی تماسها در مهمانی

و براساس  )٨٧(». همکاران وی نيز بوده استتماسها نه تنها با خود بقايی بلکه با 
اطالعاتی که امروز در دست است تماسهای آقای بقايی و بعضی از همکارانش با 

ً       که رسما  وسيله  ١٣٦٦همچنان تا اوايل فروردين » سيا«ها و سازمان  آمريکايی        
در کرمان به جرم ارتباط با سازمانهای جاسوسی بيگانه و توطئۀ «جمهوری اسالمی 

و با دربار و ) ٨٩(ادامه داشته  ،)٨٨(»اسالمی ايران دستگير شد يه جمهوریعل
ساواک نيز در رابطه بوده و بخشی از اطالعات خود را از ساواک وسيله دوستان و 

کرده و سپس آن را بعنوان اطالعات و تحليلهای  خود دريافت می) ٩٠(رابطين 
  ) ٩١. (داده است ی قرار میبردار دست اول برای مقاصد سياسی خود، مورد بهره

يا تجزيه «: ای خود در مورد سرنوشت کشور برايش نوشت صفحه ٩٤آيت در نامه 
         ً                                                                شدن و مآال  افتادن به چنگ کمونيستها و يا اينکه تنها دستۀ صالحيتدار يعنی حزب 

راه ديگری . زحمتکشان ملت ايران کشور را از اين ورطۀ هولناک نجات بخشد
  وی نجات ايران را تنها در حزب زحمتکشان و شخص بقايی )٩٢(» . وجود ندارد
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برد، بعد از پيروزی  بقائی که در رؤيای پريدن به قله قدرت بسر می) ٩٣.(داند می

و سرانجام نيز در راه رسيدن به رياست  ديد ب، خواب رياست جمهوری را میانقال
  . جمهوری جان خود را از دست داد

  
که بوسيله » زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی«ن کتاب تأليف کننده و يا کنندگا

                                                                   ً مرکز مطالعات و پژوهشهای سياسی انتشار پيدا کرده است، همانگونه که قبال  
های  متذکر شده ام به کليه اسناد دکتر بقايی و حزب زحمتکشان که شامل پرونده

گيريش رکن دوم ارتش ـ اداره تجسس، اسناد ساواک، اسناد شخصی که پس از دست
و به ) ٩٤) (کارتن است ١٦٠٠خود به تنهايی بيش از  (در کرمان ضبط شده 

اند  کوشش کرده. اند های وی در دادستانی انقالب، دسترسی داشته پرونده بازجوئی
ها و سردمداران جمهوری اسالمی  که روابط بقايی و حزب زحمتکشان را با روحانی

و از ديدها  دکن در پرده استتار نگهدارنو بويژه بعد از پيروزی انقالب تا جای مم
آن را بزدايند، ولی از سر نخهايی که آگاه و يا ناآگاه به دست داده اند می شود به 

  . اين نتجيه رسيد که رابطه همچنان بر قرار بوده است
  

هللا صدوقی رابطه داشته و آقای  به هر حال کتاب معترف است که بقايی با آيت
ای به آقای بقايی که او را شخصيتی که از  ، نامه١٣٥٧ شهريور ١٦صدوقی در 

دانسته، نوشته و از او خواسته که مواضع خود را  بينش عميق برخوردار است، می
  )   ٩٥.  (با مواضع امام خمينی همآهنگ سازد

متعاقب پيروزی انقالب اسالمی، در مواضع آقای بقايی چرخشی «: گويد کتاب می
... گرچه از اساس با هر گونه تحول انقالبی مخالف بودبنيادين صورت گرفت او 

اين تظاهر بيش از حدود ده ماه .                              ً               ليکن برای مدتی با حوادث ظاهرا  همدلی نشان داد
  ، بقايی در محل حزب زحمتشکان سخنرانی ١٣٥٨در دوم ديماه سال . طول نکشيد
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  )٩٦(». مشهور شد» نامه سياسی وصيت«طوالنی ايراد کرد که به 

  
ّ            ام ا به تعبير . کند تعبيری که بکار ببريم، در واقعيت امر چندانی فرقی نمی هر کتاب « 

  انقالب، با انقالب همدلی » متعاقب پيروزی«، »زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی
همراه و همگام بوده و از آن زمان به بعد تحت  ١٣٥٨نشان داده و تا دی ماه 

. را با جمهوری اسالمی برافراشته است عنوان بازنشستگی سياسی، کوس مخالفت
در بين روحانيون طرفدار خط کاشانی ـ بهبهانی  مطلب اين است که آقای بقايیاصل 

ـ سيدضياءالدين طباطبايی، بطور مستمر طرفدارانی داشته و هميشه ارتباط مستقيم 
ش در رابطه با آقای خمينی نيز، بقايی حمايت خود. و غيرمستقيم برقرار بوده است

ای سرگشاده، در  و حزب زحمتکشان را بارها از وی اعالم داشته، وی طی نامه
که هنوز آقای خمينی مرجعيت عام پيدا نکرده بود،  ١٣٤٢تير ماه  ١٥تاريخ 

ترين مرجع تقليد شيعه و  هللا خمينی بعنوان عالی حضرت آيت«پيشنهاد کرده که 
ً                    سما  و بدون ابهام معرفی شخص اول روحانيت به تمام مراجع داخلی و خارجی ر    

و حتی از دکتر مصدق بدليل حمايت نکردن ايشان از آقای خمينی و ) ٩٧( »گردد
  )   ٩٨. (، تنقيد کرده است٤٢خرداد  ١٥نهضت 

    
بقايی، خود مستقيم با بعضی از روحانيون درجه اول سران جمهوری اسالمی در 

آقای عباس . وی مشاهده کرديد هللا صدوقی را با تماس بوده که از جمله مکاتبه آيت
سليمی نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و مدير مسئول سابق 

سال که از اصولگرايان بنام طرفدار پرو و پا قرص  ١٣کيهان هوايی به مدت 
شما شهيد «خامنه ايست در مصاحبه با تاريخ ايرانی در مورد اين سئوال که 

من قطعا شهيد آيت را «: می گويد» کنيد؟ بی میآيت را يک چهره منفی ارزيا
  گرچه آقای آيت مدعی بود . دانم دانستم و می و مشی اومی» مظفر بقايی«متاثر از
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. ها معتقدند که واقعا هم قطع کرده بود که ارتباطش را با او قطع کرده و بعضی

کنم، اما به لحاظ مشی، آيت کامال مشی  من دراين خصوص اظهارنظرنمی
هايی مثل آقای هاشمی هم تا حدی  حتی متاسفانه تيپ. کرد ربقايی را دنبال میمظف

رفسنجانی در   من خودم يک بحثی را با آقای هاشمی. مظفر بقايی را قبول داشتند
من به ايشان گفتم چگونه شد در حزب . در اين زمينه داشتم ٨٣يا  ٨٢سال 

گرفت؟ که گفت چه  جمهوری اسالمی يک اقليت مرتبط با مظفر بقايی شکل
ای که عضو حقوقدان شورای  کسانی؟ گفتم آيت، کاشانی، جاسبی و آقای زواره

ايشان گفت چه اشکالی دارد، مظفر   بعد که اسم بردم،. نگهبان بود و فوت کرد
  )٩٩(» .بقايی که طرفدار امام بود، گفتم ايشان طرفدار امام نبود

 :می نويسد ١٣٦٠ماه  ارديبهشت  ۴هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات 
منظور سروان دمحم علی شريف [ ساعت هشت صبح آقايان دکتروحيد، الشريف «

به منزل ] ازاعضای حزب زحمتکشان[ومهندس حاتمی.] ن. النسب است
جمهوری برای   آمدندوازهر دری سخنی داشتند، از اشتباه در عدم تجويز رياست

ای  صدر گرديد و فتوکپی نامه جمهوری بنی روحانيت گفتند که منجر به رياست
جمهوری به امام نوشته بودند و در  را ارائه دادند که قبل از انتخابات رياست

آقای ربانی … مورد منع انتخاب روحانيت اعالم خطر کرده بودند اسم من و
ون اينکه از متن دهاشمی هم ب » .جمهوری برده بودند شيرازی را برای رياست

  ) ١٠٠( .»نامه جالبی است« اظهارنظر کرده است کهنامه چيزی را بيان کند 
  

بقايی تالشهای «: گويد در اين رابطه می» زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی«کتاب 
به منظور مالقات با امام خمينی انجام داد، ليکن آن مرد بزرگ که به خوبی به ] يی[

های او را  تی نامهماهيت بقايی آشنايی داشت، هرگز راضی به اين مالقات نشد و ح
  )١٠١(» . بالجواب گذاشت
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. فرض بگيريم که در مورد مالقات بقايی با آقای خمينی حق با صاحبان کتاب است

ّ                 ام ا آنها از کجا می   های بقايی پاسخ نداده است که آنهم  دانند که آقای خمينی به نامه  
ر سال کتاب د. ممکن است بگويند، در اسناد بقايی چيزی مشاهده نشده است

است يعنی  فوت کرده ١٣٦٨تنظيم و انتشار پيدا کرده و آقای خمينی در سال  ١٣٧٧
به بعد آيا هميشه در  ٥٨سال قبل از انتشار کتاب، پرسيدنی نيست که شما از سال  ٩

ايد؟ اينها همه به کنار، شما که  حضور آقای خمينی و يا آيا عضو دفتر ايشان بوده
             ً                 ايد، چرا ابدا  صحبتی از محتوای  ينی را در اختيار داشتههای آقای بقايی به خم نامه

ها در رابطه با چه  ايد تا معلوم شود حداقل نامه هيچکدام از آنها به ميان نياورده
های بقايی به تنهايی به آقای خمينی، چه آقای  نامه. موضوعات و مسائلی بوده است

تواند بسياری از روابط و  خمينی به آنها جواب داده باشد و چه نداده باشد، می
ايد، آقای خمينی  روش و کار شما که ذکر کردهاين . مسائل پشت پرده را آشکار کند

ای زير  خود بيانگر اين نيست که کاسه) ١٠٢(» های او را بالجواب گذاشت نامه«
  نيم کاسه بوده است؟   

  
د نظرش دانست و در نامه خو هللا صدوقی وی را متخصصی با بينش عميق می آيت

را بوی يادآوری کرده است و در رابطه با فضای باز سياسی شاه و يا به تعبير خود 
شاه و سطحی بودن همۀ آنها از بينش عميق بقايی » مانورهای دموکراتيک«وی 

و خود بقايی، خودش را کسی . کند را به وی يادآوری می) ١٠٣(مخفی نيست،
من که بقايی «: گيرد ثير اطرافيان قرار میکند و نه تحت تأ دانست که نه اشتباه می می

کنم و نه تحت تأثير اطرافيان  ام و من هم نه اشتباه می هستم اين عده را منصوب کرده
توانست مرا تحت تأثير قرار دهد او  گيرم زيرا اگر کسی از اطرافيان می قرار می

دق و آيت نيز وی را شخصيتی هم رديف مص) ١٠٤(». شد خودش دکتر بقايی می
  دانست و تا در قيد حيات بود و تا قدرت داشت عليه مصدق  بلکه باالتر از مصدق می
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عمل کرد و بطور سيستماتيک از مصدق و اعمالش تنقيد و حتی تا توانست دست به 

ّ                             ام ا به حزب زحمتکشان و بقايی به. تحريف تاريخ دبيرستانی، نسبت به مصدق زد    
. تواند کشور را از ورطه هالکت نجات بخشد ینگريست که م ای می عنوان تنها دسته

)١٠٥  (  
  

اساسی مصوب دولت موقت، شورای انقالب و  نويس قانون بقايی که تا انتشار پيش
تأييد آقای خمينی، خود را در خط نوری ـ کاشانی ـ خمينی، نشان داده بود و به 

همراه  کرد که حمايت آن خط را برای صعود به قله قدرت به حساب خود فکر می
، از کرمان برای ١٣٥٩ای که بقايی در ديماه  خواهد داشت و اين مطلب از نامه

اش در کنار روحانيون  شود و به سوابق گذشته آقای خمينی نوشته استشمام می
  . تأکيد داد

  هللا العظمی امام خمينی دامت برکاته محضر مبارک حضرت آيت«
کتاتوری و وابستگی به شرق و غرب امان با هر گونه دي پس از سی سال مبارزه بی

دريغ و  زير شعار راستی و آزادی آنهم در کنار جناح سالم روحانيت و حمايت بی
 )١٠٦(»... شجاعانه از نهضت اسالمی و مشارکت در پی ريزی جمهوری اسالمی

شايد با توضيح داستان جشن کشک و بادمجان بقائی رابطه وی با زعمای 
  :شودجمهوری اسالمی آشکار تر 

  جشن کشک و بادمجان   
   

بادمجان برگزار و رفقايش را به آن  بقائی همه ساله جشنی، بنام جشن کشک و 
جشن دعوت می کرد و پس از مذاکره و گفتگوهای مختلف، در پايان کشک و 

در جنگل  ١٣٥٩مرداد ماه  ١٤وی  در تاريخ . بادمجان تناول می کردند
  بادمجان را برگزار کرد و نظر به اينکه  زاده جعفر کرمان جشن کشک و امام 
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بقائی مورد اتهام بود که او حسن آيت را مأموريت داده که فضا را عليه رياست 
جمهوری متشنج سازد و نوار موسوم به کودتای خزنده آيت هم در روزنامه 

، مسئول امنيت دفتر بنی صدر آقای )١٠٧(انقالب اسالمی منتشر شده بود
   ً            قبال  از  ماجرای   -اعدام کردند  ٦٠که وی را در سال  –ی رشيد صدر الحفاظ

اين جشن و جمع شدن رفقای بقائی در آن مطلع شده بود، با کمک دادستان 
بقائی . وقت کرمان به جرم توطئه عليه رياست جمهوری آن ها دستگير شدند

به موقع توانست با سران جمهوری اسالمی تماس بگيرد و در لحظه ای که 
ا آماده بود که بقائی و ساير دستگير شدگان را به تهران منتقل کند، هواپيم

دستورآزادی آنها  با اشاره آقای خمينی و دستور بهشتی صادر شد و بالفاصله 
  .  آن ها آزاد گرديدند

  
زندگينامه سياسی دکتر بقائی از يکطرف سعی  اما نويسنده و يا نويسندگان 

مهوری اسالمی و آقای خمينی را از تاريخ کرده اند، روابط بقائی با سران ج
پاک کنند و از طرف ديگر شايد خواسته اند که سر نخی از واقعيت را بر جای 

و برای اينکه خود در معرض اتهام واقع نشوند، جشن کشک و  بگذارند
بادمجان را قاطی پاتی و بهم ريخته اند و يا اينکه ناخود آگاه سرنخ از واقعيت 

بقائی می خواست  «: اينگونه آورده اند ت و در ابتدا داستان رامانده اسبرجای 
: و لذا احمد احرار نوشت» حوادث سالهای نهضت ملی را بار ديگر تکرار کند

وقتی از من استمزاج شد که چه دستی می تواند در شرايط امروزی ايران « 
و  ].منظور بقائی است[معجزه نشان دهد، يد و بيضای موسی را توصيه کردم

در همين .... هم قرص و محکم یخيل OK.: چند روز نگذشت که جواب رسيد
اثنا، فردی از جنوب فرانسه به احرار تلفن کرد و خبر سفر بقائی به کرمان را 

  روز  احرار اين سفر را به فال نيک گرفت و توصيه کرد که. گزارش داد
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درهمان . کنندچهاردهم مرداد وقت تناول کشک و بادمجان يادی هم از او ب

ضيافت بقائی و تعدادی از همراهانش به جرم توطئه عليه انقالب اسالمی 
گفته . کودتای نوژه کشف شدچند روز پيش از اين حادثه شبکۀ . بازداشت شدند

ه نيروی هوائی دمی شد بقائی پيش از اين ماجرا با سپهبد مهديون نخستين فرمان
. ودتا، دربندر عباس مالقات کرده بودبعد از انقالب اسالمی وفرمانده نظامی ک

 ».اندکی بعد به دليل فقدان شواهد و مدرک کافی درباب اتهام وارده تبرئه شد
)١٠٨ (  

 ١٨   ً       ً                                        اوال چون قبال  کشف شده بود که قرار است کودتای نوژه در : توضيح اينکه
مرداد کودتا خنثی شد و لذا  ١٨عملياتی شود، درست در همان روز  ۵٩مرداد 

     ً        ً     ثانيا  اگر قبال  کسی . رم کودتا احدی دستگير نشده بودل از خنثی شدن، به جتا قب
از کودتاچيان را قبل از تاريخ عمليات دستگير می کردند، شبکه از تيررس 

       ً                                   و ثالثا  نمی توانسته که بقائی و دوستانش در . خنثی کنندگان در امان می ماند
تای نوژه دستگير شده مرداد قبل از روز خنثی ساز کودتا به جرم کود ١۴

  . باشند
بعد در مورد اين داستان کتاب زندگينامه سياسی بقائی  و يا نويسندگان نويسنده

نفر ديگر از دوستانش  ۶۵به اتفاق  ١٣۵٩تير ماه  ٢١بقائی در «نوشته اند 
دستگير شد بود، ده روز بعد با سپردن تعهد مبنی بر اينکه از ايران خارج 

گردش کار پرونده مدتی ادامه يافت و باالخره منجر به نشود، آزاد شد، اما 
    )١٠٩(» .برائت از اتهامات منتسبه شد

اما اصل داستان بقايی در اين رابطه همان است که در فوق بيان شد و اينجانب 
به دليل حرفه کاری و رابطه نزديکی که با همکاران بنی صدر داشتم در همان 

و دوستانش و آزادی آنها با اشاره آقای  از جريان دستگيری بقائی ۵٩سال 
  .    خمينی و دستور بهشتی مطلع شدم
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ولی هللا قديمی بدون اطالع از نظر و هدف اصلی بقائی که خود را برای  

وصيتنانه «جانشينی جمهوری اسالمی آماده می کند، از سخنرانی بقائی که به 
سياسی اعالن کرد،  مشهور شد و در آن بقائی خود را باز نشسته» سياسی 

همانطور که «:      ً                                                 عميقا  يکه می خورد و در نامه ای به وی خاطر نشان می سازد
                                                                       ً خودتان بيان فرموديد حزب در وجود شما ادغام شده است و با کنار رفتنتان عمال  

استعفای شما از مقام رهبری يعنی امضاء سند ... ديگر حزب وجود نخواهد داشت
رسد باز  پيشنهادی که به نظرم می... نمحکوميت خودتان بدست خودتا

که شفاهی خدمتتان عرض کردم تماس مستقيم با آقای خمينی است و  همانطوری
  )١١٠(». صورت سکوت در غير اين

« به آمريکا رفت و  ١٣٦٤دی  ٢٧به گفته زندگينامه سياسی بقائی  وی در  
" ران گريختمظفر بقائی از اي" ، روزنامه کيهان نوشت ١٣٦٥شهريور  ١٢در 

اما بقائی که هيچ حادثه غير منتظره ای نديده و وعده های علی امينی را نقش بر 
شهريور اعالم کرد که آبانماه  ٢٢آب ديده بود، ضمن تلگرافی از لندن به تاريخ 

ً                   و واقعا  هم بقائی به ايران . به ايران مراجعت خواهد کرد ١٣٦٥آن سال يعنی         
در کرمان به  ١٣٦٦در اول فروردين سال  مراجعت کرد و به کرمان رفت و

جرم ارتباط با سازمان های جاسوسی بيگانه و توطئه عليه جمهوری اسالمی 
  )١١١(» .ايران دستگير شد

بقائی به هنگام مراجعت به ايران دو هفته ای کمتر و يا بيشتر در لندن ماند، 
ان حقوقی ميزبانش در لندن نصيرالدين موسوی حقوقدان و وکيل و از مشاور

پدرش سيد اسدهللا موسوی سناتورسابق مجلس سنا از خوزستان . دربار بود
درتهران دستگيرشدوبه حکم دادستان کل انقالب جمهوری  ٥٨بودکه درتيرماه 

. اسالمی ايران برای رسيدگی به پرونده به زادگاهش بهبهان اعزام شد
   )١١٢(» .تل رسيدبطرزنامعلومی دربازداشتگاه خوددربهبهان بق«تيرماه٢١ودر
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بعد از انقالب نصيرالدين در لندن ساکن  شد، اما به ايران هم سفر می کرد، 

نصير الدين .  مدتی بعد از اينکه بقائی دستگير شد و بعد هم در زندان درگذشت
داشت و با هم  در مورد مسائل ايران و  آقای علی امير حسينی در ديداری که با

نصيرالدين رازی را از بقائی برای آقای . رداختندانقالب وخمينی به گفتگو پ
علی امير حسينی فاش کرد و از او تعهد اخالقی گرفت که تا زنده است آن را 

من رفتم آمريکا و حال هم اينجا : بقائی برايم توضيح داد: وی گفت :علنی نکند
و ما . توقف کردم که وضعيت و شرايط را برای دوستان غربی خود روشن کنم

ِ                                        اصل  کار که منتهی به انقالب شد اشتباه نکرديمدر  جائی که اشتباه کرديم در    
مورد آقای خمينی بود که او ظرفيت اين کار را نداشت و مسئله آنطور پيش 

  )١١٣( .نرفت که ما تدارک ديده بوديم
 
ر داشتند         ً     ر، دقيقا  اشعاصد ها و بنی آقايان آيت و بقايی برخالف نهضت آزادی، ملی 

که آقای خمينی و بخش تعيين کننده حزب جمهوری اسالمی و مابقی روحانيون خط 
هستند و الجرم، آبشان با   نوری ـ کاشانی ـ خمينی، ضد مصدقی، ضد آزادی و ملی

و عالوه بر آن مطلع بودند که . ها به يک جوی نخواهد رفت نهضت آزادی و مصدقی
ی، بقايی را خيرالموجودين و دارای بينشی روحانيون خط نوری ـ کاشانی ـ خمين

ها نه  اش نظير مليون و مصدقی از طرف ديگر بقايی و دار و دسته.  دانند عميق می
آورند بلکه  ای اليق و توانا برای اداره کشور به حساب نمی تنها روحانيون را دسته

ها را قشری تنها آن. کردند که در صدد قبضه کردن قدرت هستند در اوايل فکر هم نمی
دانستند که در بين تودۀ مردم نفوذ دارند و قادرند که آنها را پشت سر خود بسيج  می

با . کنند و به حرکت درآورند و حداکثر به رهبری معنوی کشور قناعت خواهند کرد
  چنين تفکری آيت و بقايی به پشتيبانی و حمايت از روحانيت و واليت مطلقه فقيه و
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  کردند با حمايت  ن اساسی جمهوری اسالمی برخاستند و فکر میتصويب آن در قانو 

رهبری انقالب و روحانيت دارند و بهتر از بقايی و  در ای که و نفوذ گسترده
اش کسی را نخواهند داشت و به حمايت از بقايی برخواهند خاست و وی و  دسته
   .فقيه بر مسند اجرائی کشور خواهند نشست اش به نيابت از ولی دسته

  
بعد از پيروزی انقالب و تشکيل دولت موقت، به دليل باز بودن فضای سياسی 

ها، احزاب، افراد و شخصيتهای مختلف وارد فعاليتهای سياسی شده  کشور، دسته
بودند و با عرضه کردن توانائی، استعداد و برنامه خود برای اداره کشور و حل 

ر بين جامعه برای خود باز کرده مشکالت آن، هر کدام به تناسب، جا و موقعيتی د
با تأسيس روزنامه . ر در نوک پيکان قرار داشتصد در ميان آنها آقای بنی. بودند

انقالب اسالمی و ايجاد بحث آزاد جهت دستيابی به راه حل معضالت کشور و شرکت 
 در سخنرانيهای مختلف در سراسر کشور، عضويت در شورای انقالب و پس از
استعفای دولت موقت، اداره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی وسيله 
دوستان و همکارانش و با جهت دادن و هدايت ايشان، بعنوان نفر دوم کشور و 

طلب و مصدقی در بين تودۀ مردم جا  شخصيتی توانا، اليق، آزاديخواه، استقالل
در صورت نامزد شدن برای                   ً                              افتاده بود و کامال  در فضای کشور آشکار شده بود که

  . احراز پست رياست جمهوری، آراء مردم را پشت سر خواهد داشت
  

در اين رابطه تمام محاسبات و معادالت آيت و بقايی غلط از آب درآمد و نه تنها 
ّ                توانستند از وی حمايت کنند بلکه جو  کشور اجازه نمی روحانيون نمی داد که حتی نام                                  

. گشت ای منفی محسوب می که بر زبان آوردن نام وی نکته بقايی را بر زبان آورند
تا تاريخ فوق نه تنها بر بقايی و آيت بايد روشن شده باشد که روحانيون خود در 
صدد تصاحب کامل قدرت هستند بلکه خط نوری ـ کاشانی ـ بقايی و خمينی به 

  رهبری دکتر بهشتی و حزب جمهوری اسالمی کانديدای مشخص خود را برای 
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تصاحب پست رياست جمهوری خواهند داشت و هيچ شانسی برای بقايی و حزبش 

کردند که نامزد پر قدرت ديگری برای  عالوه بر آن مشاهده می. باقی نمانده است
جمهوری، در اين فاز و مرحله، در مقابل حزب جمهوری قرار  احراز پست رياست

  ی نزديک به صفر مبدل دارد که شانس خود آنها را در صورت سکوت آقای خمين
ً    نمود که آقای خمينی در آن مرحله آشکار و رسما  از  خواهد کرد و خيلی بعيد می                                            

  .           ّ                            نامزدی معي ن حمايت کند و همين جور هم شد
  

اش با بقايی  مشی وی و رابطه با وجودی که حزب جمهوری اسالمی از آيت و خط
اند زيرا هم پرونده  را گفتهدانستيم خالف حقيقت  مطلع بودند و اگر هم بگويند نمی

و عالوه ) ١١٤(ساواک و هم آموزش و پرورش وی را در سمنان در اختيار داشتند
          ً                                     ِ ّ                     بر آن کامال  مطلع بودند که وی ضد مصدق و ضد نهضت مل  ی است و از قبل هم با 

ای به محض  بود ممکن نبود يک فرد ناشناخته وی رابطه داشتند و اگر غير از می
اسالمی و به عضويت شورای  جزء مؤسسين حزب جمهوریپيروزی انقالب 

گذاری و دفاع  علت اصلی اين سرمايه. مرکزی و رهبر شاخه سياسی آن در آورند
و همه جانبه از آيت به دليل روابط وی و بخشی از روحانيون حاکم با بقايی 

در هر حال با . بودمرداد  ٢٨روحانيون مشروعه خواه و همگام با کودتاچيان 
از . اش را نقش بر آب ديد ايطی که پيش آمد بقايی که تمام رؤيا و آرزوی ديرينهشر

اين مرحله به بعد آيت و بقايی، در دو نقش مختلف برای هدفی مشخص وارد عمل 
  .  شدند

  بقايی و آيت در دو نقش  ،فاز آخر  
  

  کرده بود  که از پرونده بازجوئی بقائی، در داستانی انقالب به بيرون درز پيدا بطوری
  هللا سحابی گفته بودند و کتاب  و بازجويان زندان اوين به آقای مهندس عزت
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کند، ژنرال اويسی از  نيز آ ن را تأييد می» زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی«

وصيتنامه «زاده، مدتی قبل از سخنرانی بقايی، موسوم به  طريق منصور رفيع
ای نه  ند و بوی قول داده شده بود که در آيندهک با بقايی تماس برقرار می» سياسی

چندان دور کودتايی انجام خواهد شد و رهبران کودتا شما را به رياست جمهوری 
بدين علت بقايی برای  )١١٥. (اند داده .O.Kها نيز بدان  اند و آمريکايی پذيرفته

آقای بقايی  اسالمی آلترناتيوی جلوه دهد، ناگهان اينکه خويشتن را در قبال جمهوری
هيئت رئيسه و اعضای باالی حزب زحمتکشان را جمع کرد و در يک سخنرانی 

خود را ايراد کرد و به ظاهر خود را بازنشسته نشان » وصيتنامه سياسی«طوالنی 
ّ                                                                داد ام ا در باطن آماده کودتا بود تا که در اثر آن قله قدرت را تصاحب کند بقايی .      

ها را به خاطر پشتيبانی اصولی از نهضت  اروايیما تا امروز بسياری از ن«: گفت
کنم که با ادامۀ سکوت و توجيه خودمان داريم به  کم احساس می ايم ولی کم تحمل کرده

زند که تا کجا  وجهه سياسی من به من نهيب می. گوئيم خودمان هم دروغ می
ا ای ديکتاتور ب او افزود يک عده) ١١٦(٠خواهی وارد دروغ و تقيه بشوی؟ می

اند و هر کاری  اطالع سوار شده استفاده از وجهۀ امام برگردۀ مردم با ايمان ولی بی
آنکه «زاده متن سخنرانی بقايی را تحت عنوان  و رفيع  )١١٧(». کنند خواهند می می

مؤلف کتاب زندگينامه سياسی بقايی که تمام اسناد . در آمريکا منتشر کرد» گفت نه
  : نويسند ر داشته اند میو مدارک بقايی را در اختيا

زاده با بقايی ارتباط تلفنی برقرار  اويسی از طريق منصور رفيع«ارتشبد غالمعلی 
، جبهه ضد انقالب »وصيتنامه سياسی«قبل از سخنرانی بقايی موسوم به . کرده بود

او اينک از طرف دولتمردان ...                        ً                      طرفدار رژيم سلطنت ظاهرا  ليدر خود را يافته بود
توانست قابل  المی به کلی نااميد شده بود و هيچ جايگاهی برای او نمیجمهوری اس

   )١١٩(»تصورباشد مگر اينکه درموضع رهبری يک حرکت ضد انقالبی قرار گيرد
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جبهه ضد ) ن. وصيتنامه سياسی(مدتی قبل از ايراد اين سخنان «افزايد که  کتاب می

مهوری اسالمی با او وارد انقالب طرفدار اعادۀ رژيم سلطنتی برای سرنگونی ج
زاده با بقايی گفتگوی تلفنی کرده و وعده داد که  مذاکره شده اويسی از طريق رفيع

خواست حوادث سالهای  بقايی می. همه به زودی در ايران در خدمت او خواهند بود
  ) ١٢٠(».       ّ                       نهضت مل ی را بار ديگر تکرار کند

  
د کردن مکالمات ژنرال اويسی مأموران اطالعاتی جمهوری اسالمی، از طريق شنو

بينند که با  شوند، و به پرونده ساواک وی مراجعه کرده، می بوی مشکوک می
ها رابطه داشته است، تمام مکالمات وی و حرکاتش را  ساواک و هم با آمريکايی

شود که به آمريکا سفر کند و بعد از دريافت تمام  کنند و بوی اجازه داده می کنترل می
. کنند دستگير می ١٣٦٦ر آخرين لحظات وی را در اول فروردين اطالعات، د

)١٢١(   
  
و اما اطالعاتی که اينجانب در مورد فاز آخر دکتر بقائی به دليل رابطه با بعضی از  

  :                           ً                                     افراد سپاه  کسب کردم  و قبال  در کتاب پاريس نقل شده به شرح زير است
ها و زندان اوين  بطه با دستگيریهای باالی سپاه که در آن زمان در را يکی از رده

بود، حسب گزارش بازجويانش برايم فاش ساخت، بقايی بعد از فاش شدن تمام 
اسرارش و همکاريش با آمريکا و سيا و ژنرال اويسی در حضور بازجو، دو دستی 

و بدون اينکه چيزی . گويد، همه چيز من تمام شده است زند و می بصورت خود می
  . گيرد به خودکشی میبروز بدهد، تصميم 

بازجويانش به اين مسئله توجه نکرده بودند، که وی الکلی شديدی بوده و هميشه 
گيرند، از طرف  نوشيده است، مشروب را از وی می مشروب همراه داشته و می

  ديگر چون ساليان بوده که بيماری قند داشته، خودش آنسولين به خود تزريق 
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اين است که اگر در بدن قند نباشد، شخص را فلج خاصيت آنسولين . کرده است می
گيرد، بدون وجود قند در بدن  وی که تصميم به خودکشی می. کشد کند و می می

اين پاسدار ارشد که در آن موقع در ارتباط با زندان . کند آنسولين به خود تزريق می
د، مشاهده رو وقتی يکی از پاسدارها به سلول وی می: ها بود افزود اوين و زندانی

    ً          فورا  وی را به . کند که صورتش کج و معوج شده و در حال احتضار است می
کنند که از مرگ وی جلوگيری  رسانند و هرچه اطباء کوشش می بيمارستان مهر می
آن پاسدار ارشد افزود چون هنوز . کنند کار از کار گذشته است کنند، مشاهده می

خورد، خيلی کوشش شد که از  عات میاطالعاتی داشت که بدرد دادستانی و اطال
ّ                                              مرگش جلوگيری بعمل آورند، ام ا کار از کار گذشته بود و کوشش آنها مؤثر واقع                            

درگذشت و پرونده  ١٣٦٦آبان  ٢٦نشد و بدينسان در بيمارستان مهر در تاريخ 
  . حيات وی بسته شد

  
ز های دادستانی و سپاه پاسداران، بعد ا حسب اطالعات اينجانب از بچه

دستگيری بقايی و بازجوئی از وی و دسترسی به اسناد و مدارکش در دادگاه 
های دادستانی و سپاه پاسداران می فهمند که آيت دستيار بقايی بوده  انقالب بچه

بعد از . کرده است و  بقايی با آمريکايی ها در رابطه بوده و با آنها همکاری می
آقای خمينی هم . کنند وی گزارش میروند و جريان را ب آن پيش آقای خمينی می

ّ   که چنين است، اسم آيت را از ليست شهداء حذف کنيد ام ا  گويد، حال به آنها می                                                 
آوردند رابطه  زيرا اگر سر و صدايش را در می.  سر و صدايش را در نياوريد

حزب جمهوری اسالمی و آقای خمينی و مابقی سردمداران جمهوری اسالمی با 
گرديد و اين به صالح آقای خمينی و جمهوری  آيت برمال می دکتر بقايی و حسن

  .اسالمی نبود
  



٧٠  

  

  
کرد بر اين نظر  خط بقايی و برای به قدرت رساندن وی کوشش می که درآيت نيز

توان قله قدرت  بود که با وسيله قرار دادن مذهب و جلب حمايت رهبران مذهبی می
ق مالحظه شد که وی چگونه را فتح کرد و همانطوری که در بخشی از اين تحقي

در همان نامه به بقائی . دهد اش به بقايی توضيح می اينگونه روشها را در نامه
  . ای ايفا کند»کاوه«کند که بايد رسالت نجات مردم ايران را به مثابه  يادآوری می

کند که احتياج به يک کاوه دارد که با                   ً                  پس از قرنها مجددا  جامعه ما احساس می«
ّ               ن درفش خود مردم را از دست ضح اک زمان برهاندبرافراشت و چون جامعه احتياج .                            

ای پيدا  کند، خواه ناخواه چنين کاوه ای را با تمام وجود خود احساس می به چنين کاوه
آن عده از مردم که عميق فکر . هللا خمينی پيدا شد که آيت خواهد شد همانطوری

اندوازمقتضيات زمان به خوبی  ردهکنند و تاريخ معاصررا به خوبی مطالعه ک می
ِ                             آگاهندو غرض و مرضی هم ندارند، بدون استثنا چشم  انتظارشان به شما دوخته شده                                              

ايد که صميمانه  چون الاقل نشان داده. کنند وآن کاوه را در وجود شما جستجومی
خواهان نجات مملکت هستيد وهيچگاه حاضرنيستيد به خاطرجا ومقام باخون مردم 

  )١٢٢(» .دبازی کني
  

گذارد که آقای آيت نه تنها آقای خمينی  اين مطلب جای هيچ شک و شبهه باقی نمی
دانسته و بدنبال اسالم نيز نبوده، بلکه چشم به  را رهبر و نجات دهنده کشور نمی

در کسوت دکتر بقايی بوده است و منافقانه و برای رسيدن به هدف » ای کاوه«راه 
ينی و روحانيت، اسالم و واليت فقيه را ـ به همان نحوه خود بعنوان وسيله آقای خم

  .  کرده است برای بقايی توضيح داده ـ مطرح می) ١٢٣(که در نامه خود
ر که به حساب وی يک شخصيت اسالمی، ملی و مصدقی بود، صد بعد از اينکه بنی

  را به دل داشت، به رياست جمهوری انتخاب شد، وی که کينه مصدق و طرفدارانش 
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 ٢٨بالفاصله شروع به آماده کردن زمينه مناسب کودتا، شبيه آنچه در کودتای 

وی که . مرداد وسيله بقايی ـ کاشانی و ساير ايادی آنها، انجام شده بود، کرد
دانست آقای خمينی و روحانيون خط نوری ـ کاشانی ـ بقايی و خمينی، ضد ملی و  می

  پرداخت و هر جا » کاشانی«و » مصدقی«بندی  ه دستهمصدق هستند، بالفاصله ب
  زد تا جامعه را به دو قطبی انقالبی  کرد اين تضاد را دامن می رفت و سخنرانی می می

خط امامی و ضد انقالبی خط مصدقی و ملی و مليت تبديل کند و در اين 
ر صد کردند، بنی سازيهای گوناگون که حزب جمهوری نيز وی را همراهی می زمينه

را در مقابل خمينی قرار دهد و برنامه کودتای خزنده وی که در روزنامه انقالب 
گرچه حزب زحمتکشان، .  ، در همين راستا بود)١٢٤(اسالمی انتشار پيدا کرد

ّ                     بقايی و آيت، سرانجام موفق به تصاحب قله قدرت نشدند، ام ا در تخريب خط آزادی                                                      
داف اصلی انقالب که آزادی، استقالل و جمهوری مردمی و استقالل و انحراف اه

  . اسالمی و ملی بود، تأثيرگذار و موفق بودند
 

بنا بر :  جا دارد که در پايان اين تحقيق مختصر به اين سئوال پاسخ داده شود
اسناد موجود آقای خمينی برای آمريکا منافعی قائل بوده و در پيام به کارتر می 

رفع بسياری از ابهامات خواهد شد و خواهيد ديد « لت اعالم کنموقتی من دو  :گويد
ضرری برای آمريكا «و دولت ما  »كه ما با مردم آمريكا دشمنی خاصی نداريم 

و با قرار و مدار و زد و بند با آمريکايی ها روی و  اين رژيم ) ١٢٥( ».ندارد
پشت به آمريکا  ، پس چرا و به چه علت بعد از اينکه بر کشور مسلط شدکار آمد

  بويژه روسيه چسبيد؟ کرد و به چين و
منتشر شده است ... بر اساس تحقيقات اينجانب که  در کتاب پاريس و تحول انقالب

گزارش بعضی از دست اندر کاران درجه اول انقالب و نکاتی که بعد ها فاش  و
  شده، اين رژيم، رژيمی است که به دروغ و نيرنگ انقالب ملت ايران را 
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مصادره کرده و با قرار و مدار و زد و بند با آمريکايی ها روی کار آمد و 
استبداد را بر کشور حاکم کرد و بعد از اينکه بر کشور و جامعه مسلط شد، به 
کشوری که موجب روی کار آمده آن شده بود پشت کرد و به چين و روسيه 

  امضا برسد، چين در ايران  ساله اخير با چين به ٢۵اگر  قرارداد همه جانبه  .چسبيد
و بودن اين رژيم دست اول را پيدا خواهد کرد و ايران به نوعی زير سلطه چين 

  چرا؟. خواهد رفت
   
با وجودی که آمريکا در کمک به انقالب و سرعت بخشی آن نقش داشته و   

آقای خمينی از کانال ها مختلف با آنها در ارتباط بوده، و حتی جلسه ای که در 
آمريکايی ها تشکيل شد، و بر سر ايجاد دولتی نيرومند  نزل آقای فريدون سحابی با م«

پس چرا رژيم حاکم به   ).١٢۶(» با وحدت ارتش و روحانيت، توافق بعمل آمد
  آمريکايی ها پشت کرد و به روس ها و چينی ها چسبيد؟   

يد، نعملی هر ديکتاتوری که نگاه کبدون استثنا به خصوصيات اخالقی و
د، برای زدودن نقاط ضعف مشاهده می شود که وقتی به  قدرت مسلط می شو

ی قدرت باال برود، که او از پله ها شده اندکسانی که به هر نحوی پله  خود، به
ويژگی ديکتاتوران کينه و و از ديگر  دنرا از پای در می آور آن ها د نناگر بتوا

در رساندن  را آن ها سانی است که بويژه نسبت به ک از مخالفان و انتقام جويی
اين خصلت به حد اعلی، در آقای خمينی . اند کردهبه قدرت ياری و کمک 

کينه  و کارتر وی نسبت به مرحوم شريعتمداریو به همين دليل . موجود بود
پای نايستاد و  وقتی هم که به قدرت رسيد، در حذف وی لحظه ای از . داشت
ت اش، وصی اش بر وی نماز بخواند و در جای اجازه نداد که طبق وصي حتی 

  ) ١٢٧(  .خود به خاک سپرده شود
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آقای خمينی نسبت به کارتر هم کينه پيدا کرده بود و بارها به عناوين مختلف 

کارتر نقطۀ ضعفی برايش  تلقی  وجود  . کينۀ خود را نسبت به وی ابراز می کرد
ار بر شاه، موجب باز شدن چون کارتر با حربۀ حقوق بشر و فش. می شد

حداقل زمينه ای شد که انقالب با سرعت  گرديد و  فضای باز سياسی در کشور 
  به غير از اينها، مذاکرات مستقيم و غير. و با خون ريزی کمتر، به نتيجه برسد

مستقيم آقای خمينی و نمايندگانش در پاريس و تهران و آمريکا، با دولت 
آن، به توافق و قرار و مدارهايی با هم دست يافتند،   در اثر که حداقل   آمريکا

آقای خمينی بيم اين را داشت که اين روابط و قرار و مدارها و مذاکرات با 
دولت کارتر در سطوح مختلف چه بوسيلۀ داخلی ها و چه بوسيلۀ دولت 

وی از دو جهت بيم داشت که اگر اين ارتباطات . آمريکا، در جامعه افشاء شود
ود، از اين که همه چيز به يد قدرت وی انجام پذيرفته بود، خلل وارد فاش ش

  : نقطۀ ضعفی برايش به حساب آيد آورد و به قدرت فائقه اش ضربه بزند و 
 . يکی از جانب نهضتی ها، بويژه دکتر يزدی ؛ و ديگر از ناحيۀ کارتر

  
و در بوق و  به همين علت وقتی، دانشجويان پيرو خط امام با کپکپه و دبدبه   

ِ                                             گذاشتن  مصاحبه های راديو تلويزيونی عليه نهضت آزادی، کرنا مهندس       
، به اصطالح افشاگری کردند، آنها اين ...دکتر ميناچی، امير انتظام و ، بازرگان

شايد درآن غوغا ساالری که  . جرأت را در خود نديدند که روابط را افشا کنند
ايجاد کرده بود، چون نهضت آزادی،  خمينی بوسيلۀ دستگاه های تحت امر خود

مستقيم و غير مستقيم در مرکز آن روابط قرار داشتند، آن ها جرأت مطرح 
با مطرح کردن چند  کردن روابط را پيدا نکردند و يا به خود اجازه ندادند، و 

و لذا آقای خمينی و روحانيت . ايماء و اشاره، مسئله تا حدودی خاتمه پيدا کرد
 .  ز بابت  نهضت آزادی آسوده شدحاکم خيالش ا
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اما هنوز به علت ترس از افشا شدن روابطش توسط آمريکايی ها، کينۀ کارتر  

را هم به دل داشت، چون اين روابط، هم نقطۀ بسيار حساس، و هم نقطۀ ضعف 
برای آقای خمينی به حساب می آمد و به همين خاطر، وی برای مبری کردن 

و استعفای ) ١٢٨(صتی که در اثر گروگان گيری خود از اين روابط، در فر
  ، به دستش ٠۶/٠٨/۵٨همزمان دولت موقت و بردن شاه به آمريکا، در تاريخ 

افتاد، برای پاک کردن رابطه با آمريکايی ها، لبۀ تيز حمله ها را متوجۀ آمريکا 
شايد تا اينجا روشن شده باشد که چرا آقای خمينی . و بويژه شخص کارتر کرد

را عليه آمريکا برگرداند که ما تا امروز بايد بابت آن باج به چينی ها و  ورق
روس ها بدهيم و کشور را هم به سراشيبی فالکت و در شرف نابودی قرار 

باز اين اصل است که حکومت های ديکتاتوری حمايت ملت خود را از . دهيم
يگانگان دست می دهند و برای ادامۀ حکومت  و حفظ تصاحب قدرت خود به ب

  .   رو می آورند
اين است که حکومت جمهوری اسالمی با وجودی که روس ها و چينی ها  

بارها به آنها از پشت خنجر زده اند، باز به نحوی به سمت روسيه چرخيده که 
اگر  قرارداد همه و حال . می گويند رابطۀ ما با روسيه رابطۀ استراتژيک است

مضا برسد، چين در ايران و بودن اين رژيم دست ساله اخير با چين به ا ٢۵جانبه 
و اين در  .اول را پيدا خواهد کرد و ايران به نوعی زير سلطه چين خواهد رفت

حقيقت،  برای حاکمان جمهوری اسالمی، شعار نه شرقی نه غربی، شعاری 
است که متناسب با باد می چرخد و بيش از لق لقه زبان نخواهد بود،  يعنی 

     !کشک
باه و يا کج فهمی نشود، آنچه در فوق آمد به معنای اين نيست که مردم در اشت

آيا  بعضی ها که با  .انقالب نقش نداشته و يا نمی دانسته اند که چه می خواهند
  پندارهای ساده انگارانه به عوام فريبی می پردازند، آيا به خود و همۀ اقشار ملت 
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ب به اتفاق تمامی سياسيون، احزاب، خود توهين نمی کنند که خواسته های قري

دسته ها، گروه ها و اقشار مردمی که در انقالب شرکت کردند و آن را به پيروزی 
پديده انقالب، يك پديده  رساندند را نا ديده می انگارند و آن را انکار می کنند؟

 خلق الساعه نيست و آغاز آن كه به آغاز ظلم و ستم و پايمال کردن حقوق
همه اقشار مردم بودند که  .گردد دی واستقالل و عدالت بر مى، آزمردم

برايآزادی، استقالل، عدالت مفقود شده خود به مبازره با غاصبان حقوق و 
آزادی خود ساليان دراز بپا خواسته بودند و سرانجام که شرايط دست به دست 
هم داد و کشور برای انقالب مهيا گشت ملت هم برای در اختيار گرفتن 

رنوشت زندگی خويش قيام کرده و رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی را س
اين که روحانيت و در رأس آن آقای خمينی، با توسل به دروغ و . برانداختند

نيرنگ و با قرارو مدار و زد و بند با آمريکايی ها انقالب ملت ايران را 
به  و اينجانب در کتاب پاريس و تحول آزادیيگری است مصادره کرده، امر د

 . استبداد به آن پرداخته ام و در اينجا نيازی به تکرار آن ديده نمی شود
  
نظر به اينکه آقای خمينی و ساير روحانيت حاکم در صدر قبضه کردن قدرت   

بودند، نکته مهم اين است که در دست داشتن انحصار قدرت و ادامه و حفظ 
ای همسايه مشکل آن آن، نياز به دشمن دارد و چون حاکمان فقيه با کشوره

چنانی نداشتند، و نياز هم به دشمن بود، بنابر اين آمريکا می توانست بهترين 
کتاب گروگان » حاصل سخن«در  .شد که بشود بر روی آن مانور داددشمنی با

گيری و جنشينان انقالب توضيح داده شد که آمريکا و جمهوری اسالمی دو 
خوانندگان . نمی خواهم به آن باز گردم. بنياد گرا الزم و ملزوم يکديگر هستند

و يا چاپ دوم در  ٣۵٣-٣۵٧چاپ اول کتاب ص  به عالقه مند می توانند
   دشمنی در: تصر اينکهخم البته .مراجعه کنند ۴۵٧-۴۶٢ وبسايت اينجانب ص
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اگر جمهوری . ، آمريکا و ايران الزم و ملزوم يکديگرندو دشمن تراشی

، چگونه ممکن بود و گروگانگيری نمی زد انقالببر طبل صدور  اسالمی ايران
که آمريکا بعنوان محافظت ازعربستان سعودی و شيخ نشين ها، همه ساله 

دالر از پول آن ها را به جيب خود سرازير کند که اگر پول هايی که  ميليارد ها
  از طريق فروش اسلحه وغيره از گروگان گيری تا به امروز به آمريکا سرازير

ت محاسبه شود، سر از ارقام نجومی در خواهد آورد و اين نعمت شده اس 
برای آمريکا، به يمن دشمنی با جمهوری اسالمی ايران به سادگی حاصل شده 

نبود و کشور در صلح و آرامش بود،  آمريکا و اگر دشمن تراشی فرضی. است
د و استبداد سياه واليت فقيه را به ملت ايران تحميل کرچگونه ممکن بود که 
در غلطيدن جمهوری واليت فقيه به در فقره اخير و  .آن را استمرار بخشيد

سمت روسيه و حال بويژه با اين قرارداد در صورت امضا زير بار چين رفتن 
  .  آمريکا و  اروپا بی تقصير نيستند

  

  ١٣٩٩/تير/ ٣١دمحم جعفری  

.commbarzavand@yahoo 
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  :نمايه و يادداشت 
 

  .٨۶، ص ٢٠٠١فوريه  خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی،- ١ 

» ال والية الحد علی احد« : يک اصل عملی و يک قاعده عقلی فقهی است» عدم واليت«اصل - ٢ 

يت ندارد بدين معنا که هيچ کس بر ديگری وال. يعنی اينکه به لحاظ فقهی، اصل بر عدم واليت است

و ديگران حق دخالت در سرنوشت او را ندارد و هر فردی نسبت به عملکرد خود در برابر خداوند 

ويا  هيچکسی بر هيچکس ديگر واليت ندارد و هرکسی خود بر . مسئول و پاسخگو خواهد بود

    .     خويشتن واليت دارد بعبارت ديگر رهبری و ادارۀ زندگی از حقوق ذاتی هر انسانی است

، به نقل از رساله .٢٢۴- ٢٢۵حکومت و مذهب، دانشگاه لندن، مقاله دکتر مهدی حائری، ص  - ٣ 

در جلد دوم کتاب رسائل چاپ  ١٧٣تا  ٩٣اجتهاد و تقليد آقای خمينی در هشتاد صفحه از صفحه 

ضميمه جلد دوم کتاب تهذيب ) ۵٩۶تا  ۵٠۵از ص (  صفحه ٩٢و همچنين در . ق.ه ١٣٧٨قم 

خ جعفر سبحانی که تقريرات درس آيت هللا خمينی می باشد و توسط جامعه مدرسين به االصول شي

، ٢۴۵و٢۴۴، ص١٣٨٠چاپ رسيده است؛ حکومت واليی، محسن کديور، نشر نی، چاپ چهارم 

  ).، ه ق١٣٨۵قم ( ١٠١و١٠٠امام خمينی، الرسائل،رساله فی االجتهاد و التقليد، ص :به نقل از

، چاپ ١١۵تا  ص  ١٠٧ز کتاب کشف اسرار آيت هللا خمينی از ص همان سند، به نقل ا - ۴ 

  .شمسی انتشارات کتاب فروشی علميه اسالميه تهران ١٣٢٣

  .همان سند - ۵ 

  ١٣٩٧،چاپ نجف ٣٢٨،ص٩مکاسب شيخ انصاری،ج- ۶

  ٨٠خاطرات آيت هللا فيلسوف و مجتهد، مهدی حائری يزدی، ص - ٧

  ۶۵- ۶۴كشف اسرار ص - ٨

  ١۵۶- ١۵٧ز نهضت امام خمينى، سيد حميد روحانى، ج اول، ص تحليل و بررسى ا- ٩

هللا کاشانی در  ، آيت٣٢شهريور  ١٧؛ به نقل از کيهان ١۶۵تقابل دو خط چاپ اول ص  - ١٠

  » المصری«مصاحبه با روزنامه 
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هللا کاشانی در مصاحبه با خبرنگار  ، آيت١٣٣٢شهريور  ٢٣کيهان، : همان سند؛ به نقل از- ١١ 

  » ليوماخبار ا«

، ۴هللا کاشانی، از محمود دهنود، ج  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه - ١٢ 

فرما   هللا کاشانی که بيمار و بستری هستند تشريف شاهنشاه بمنزل حضرت آيت«؛٢٢۶و٢٢٣ص

هللا کاشانی از چهار ماه پيش در بيمارستان  حضرت آيت. شدند و از ايشان عيادت فرمودند

رگانان برای معالجه و استراحت بستری شدند و چندی پيش نيز پروفسور کوولر از پاريس باز

 ». تهران آمدبرای معالجه ايشان به 

  ۶٠خرداد  ٢۵ازسخنرانی خمينی در - ١٣

، ص ٢٣اسناد النه جاسوسی شماره : ؛ به نقل از٢٨١پاريس و تحول انقالب، چاپ اول ص- ١۴

١۴١- ٢۴١. 

، )رجائی(ند، پژوهش و برگردان دکتر احمد علی رجائی ميهن سروری گوي اسناد سخن می- ١۵  

  ٣٢٢جلد دوم، سند شماره 

                                                        ّ               توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس رئيس شهربانی حکومت مل ی، گردآورنده دمحم -- ١۶

و برای اطالع دقيقتر مطالعه اسناد گردآوری شده در اين  ۵و  ١٢۴، ص ١٣۶٣ترکمان، چاپ اول 

  .است سند ضروری

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، - ١٧

  ١٧٧ص 

  ١۶۴، ص ٢٣اسناد النه جاسوسی، شماره - ١٨

  ٢۶٧زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص - ١٩

   .  ۴٩،ص ١٣۶٢الدين مدنی، ج دوم آبان  تاريخ سياسی معاصر، سيدجالل - ٢٠

  .  ۴٩- ۵٠همان سند، ص - ٢١

  . ۵٨، ١٣۶٢همان سند، ج دوم آبان  - ٢٢
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  .  ۶١و  ٨۵، ص ١٣۶٢همان سند، ج دوم آبان  - ٢٣

»  تقابل دو خط«برای اطالع بيشتر در مورد بعضی از تحريفات تاريخ سياسی معاصر به کتاب  - ٢۴

  .مراجعه کنيد ٢١۴- ٢٢۶و چاپ دوم  ١۶٢-- ١٧۶چاپ اول ص 

ه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، زندگينام - ٢۵

  .  ١٧٢ص

  .همان سند - ٢۶

٢٧ - https://www.shahbazi.org/pages/baghai.htm  

 .١۵١- ١۵٢، ص ٢٣اسناد النه جاسوسی، شماره  - ٢٨

  ١۴١- ١۴٢، ص  ٢٣اسوسى، شماره اسناد النه ج  - ٢٩

  ١٩۶- ١٩٣، ص ٢٣اسناد النه جاسوسى، شماره  - ٣٠

  .   ١٨۶- ١٨٧، ،ص ٢٣اسناد النه جاسوسى، شماره - ٣١

؛ گزارش ساواک ٢۶۶زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص- ٣٢

  ٢٠/٣/١٣۴٢و١٩

 .۵٠٩همان سند، ص  - ٣٣

  ۵١٢همان سند، ص - ٣۴

 . ۵٢٣ـ ۵٢۵ همان سند، ص- ٣۵

  ۵٣۵ـ  ۵٣۶همان سند، ص - ٣۶

صفحه ای خو به بقائی جهت ايجاد حزبی نوين برای دست گرفتن قدرت  ٩۴آيت در خالل نامه - ٣٧

برای مطالعه کامل اين پيشنهاد ها به زندگينامه سياسی دکتر مظفر . پيشنهاد بوی ارئه می دهد ٢٠

 ١٢۴- ١٢٧تقابل دو خط چاپ اول ص  پيشنهاد به ٢٠و برای خالصه اين  ۵۵۴- ۵۶١بقايی ص 

  .  مراجعه کنيد ١٧٧- ١٧٩و چاپ دوم ص

 .٤٨٠- ٤٨١ص  ٢ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ج - ٣٨

  .٨٥ياد داشتهای علم جلد اول ص - ٣٩



٨٠  

  

 

  . ١٣٥٤مهر  ٢٦ياد داشت- ٤٠

  ٥٤٫مهر ٣از يادداشت  - ؛ ٨٣ياد داشتهای علم جلد اول ص  ٤١

ماه های زندگيش سخت نگران تحوالت داخلی ايران  علم در واپسين« ؛ ١٥همان سند، ص  - ٤٢

                 ّ                                                                بود، به همسرش وصي ت کرده بود که اين يادداشتها هنگامی منتشر شود که دودمان پهلوی در 

پس از گذشت ده سال از انقالب و دگرگونی نظام سياسی ايران، بانو . ايران ديگر سلطنت نمی کند

زبان بر اين شدند که هنگام انتشار يادداشتها  ملکتاج علم و دو دختر او رودابه و نازعلم يک

  » رسيده است

کندي طرفدار انقالب دموکراتيک «متن اين پيام زير عنوان  - ١٣۴٠خرداد ،  ۶اطالعات ، . - ۴٣

  .آمده است! »

  ١٣۴١فروردين،  ٢٣اطالعات، - ۴۴

  .  ٢۵٧و٢۵٨زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص - ۴۵

  . ٢٢۴بررسى از نهضت امام خمينى، سيد حميد روحانى، ج اول، ص  تحليل و - ۴۶

؛ گزارش ساواک ٢۶۶زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص- ۴٧

  . ٢٠/٣/١٣۴٢و١٩

  ٤٨ -

ian/iran/2016/06/160601_kf_khomeini_carter_kennhttp://www.bbc.com/pers

edy  

  ۵١٢چاپ دوم ص... پاريس و تحول انقالب - ۴٩ 

  .خاطرات دکتر ابراهيم يزدی آمده است ٢٨٩- ٢٩٠متن پيام خمينی به کارتر را در ص  - ۵٠

  ؛ بر گرفته از ١٧٩زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص- ۵١

  

  ٢٠- ١٧۵:، ش١٩۵زب زحمتکشان ، کارتن مجموعه اسناد ح

۵٢ -  https://www.youtube.com/watch?v=fHy3w9FfTdg  



٨١  

  

  

  ۴۴۵، ص٢شصت سال خدمت و مقاومت خاطران مهندس مهدی بازرگان، ج  - ۵٣

  و صحيفه نور، مجموعه  ١۵/ ۵٧/١٢و  ١۶هاى يوميه مورخ  نگاه كنيد به روزنامه - ۵۴

  ١۵٧و  ١۴۶، ص ۵رهنمودهاى امام خمينى، جلد 

 ١٩٧١ه  – ١٣٩١حکومت اسالمی، آيت هللا العظمی آقا سيد روح هللا خمينی، چاپ  - ۵۵

  . ۴١ميالدی،ص

؛ گزارش ساواک، مورخ ٣٠۵زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص - ٥٦

  .  اد حزب زحمتکشان ، از مجموعه اسن٣/١٣۴٨/١۴

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاريان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم ، ص - ۵٧

٣٢٩ . 

  ٣٣ـ  ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی، جلد - ۵٨

  ٣۵٧و  ٣۵۶خرداد، دادگسترى جمهورى اسالمى، چاپ اول، ص  ١۵كتاب غائله  - ۵٩

  ٢٢٨ص  ۶٠مرداد  ١۴می رفسنجانی بادداشت عبور از بحران، هاش- ۶٠

 .۶، ص ١٠٧٧۶، شماره ١٣۵٨مرداد ماه  ١۶كيهان، سه شنبه  - ۶١

حضرات آيات شريعتمداری، نجفی مرعشی و گلپايگانی موافق واليت فقيه نبودند و نه - ۶٢

 ».به ذهنشان نرسيد«که آقای هاشمی رفسنجانی آورده که  آنطوری

رفسنجانی، به اهتمام عباس بشيری، زير نظر محسن هاشمی  انقالب و پيروزی، هاشمی- ۶٣

  ٣۵۶ـ٣۵٧، ص ١٣٨٣

  ٢٨٨- ٢٨٩و چاپ دوم ص      ٢٧۴- ٢٧۵، چاپ اول ص ...پاريس و تحول انقالب - ۶۴

۶۵ - https://www.youtube.com/watch?v=fHy3w9FfTdg  

  ۵۶٠؛ زندگينامه سياسی دکترمظفر بقائی ص ١٨٢و١٧٩وخط، چاپ دوم صتقابل د- ۶۶

  ٣٠زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان ص- ۶٧

  .همان سند - ۶٨
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  .همان سند - ۶٩

، خلخالی، چرا به آيت رأی ١٠، ص ١١٠۶١، شماره ١٣۵٩مرداد  ١۴شنبه  کيهان، سه- ٧٠

  ١٧٣مخالف دادم؟ و تقابل دو خط، چاپ دوم ص 

و تقابل دو خط، چاپ دوم ص  ١١٠۶١، شماره  و  ١٣۵٩مرداد  ١۴شنبه  کيهان، سه - ٧١

١٧١- ١٧٢  

  . ٢٩٠و چاپ دوم ص  ٢٧۶، چاپ اول ص ...پاريس و تحول انقالب - ٧٢

  .  ۵۵٠؛ زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، ص ٢۶۶تقابل دو خط، چاپ دوم ص - ٧٣

، ۵٨اسفند  ۵و کيهان شنبه  ۵، ص ١٠۶۴۴ماره ، ش١٣۵٨اسفند  ٣کيهان پنجشنبه  - ٧٤ 

؛ کسانی که مايل به اطالع تمام گفتگوی چهار نفر از افراد مؤسسين حزب ١٠۶۴۵شماره 

  .جمهوری اسالمی در روز افتتاح اعالن موجوديت حزب هستند به سند فوق مراجعه کنند

- اصولگرايان- جزو- نزحمتکشا- اعضای- نداشت- اعتقاد- مذهبی- حکومت- به- بقايی- اسرافيليان- ٧٥ 

  ١٣٩٩تير  ١۵  :ابراهيم اسرافيليان د ر مصاحبه با تاريخ ايرانی؛ شدند

  ۴۴٩ص  خاطرات بقايی به کوشش حبيب الجوردی،- ٧۶

   .٣١۶زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقائی، حسين آباديان، ص   - ٧٧

  .از وصيتنامه سياسی دکتر مظفر بقائی - ٧٨

  ۵١بقائی ، ص وصيتنامه سياسی دکتر مظفر  - ٧٩

  .٢۴و ١۵همان سند، ص    - ٨٠

 ٣۵٧و  ٣۵۶خرداد، دادگسترى جمهورى اسالمى، چاپ اول، ص  ١۵كتاب غائله  - ٨١

  ٣٠- ٢٨وصيتنامه سياسی دکتر مظفر بقائی ، ص  - ٨٢

  ۵٨وصيتنامه سياسى دكتر بقايى، ص  - ٨٣

  ۶٠خرداد  ٢۵ازسخنرانی خمينی در - ٨۴

چاپ دوم، فصل » ...پاريس و تحول انقالب«ت به کتاب جهت اطالع مشروح از اين قسم - ٨۵

قابل     www.mohammadjafarim.com:يازدهم و دوازدهم که در سايت به آدرس زير

  .دسترسی است مراجعه کنيد
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فصل يازدهم به » ۵٧طرح سری چگونگی قبضه کردن قدرت در انقالب «جهت اطالع  از  - ٨۶

چاپ دوم  و يا نيز به مقاله تحت همين نام که هر دو در سايت اينجانب موجود » ...کتاب پاريس و«

  .  است مراجعه کنيد

، يادداشت روز از دکتر ابراهيم ٢، ص ١١٠۵۵، شماره ١٣۵٩مرداد  ۵کيهان، يکشنبه - ٨٧

 .يزدی گزارش به موکلين در دادن رأی کبود به آيت

ی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، زندگينامه سياس- ٨٨

 .٣٢٧، ص ١٣٧٧

کتاب خاطرات منصور . ٢۵٩و  ٢۵۴، ٢۴۶، ٢۴٢ـ٢۴٣، ٢٣٣ـ٢٣۴همان سند، صفحات - ٨٩

، ٢٧۵زاده و کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از دمحم جعفری، ص  رفيع

 .٢٧٩ـ  ٢٨٠و  ٢٧۶

ندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، ز- ٩٠

 .زاده و کتاب خاطرات منصور رفيع ٢۵۴، ٢۴٢، ٢٣٠ـ٢٣١، ٢٢٧، ٢٢٣، ص ١٣٧٧

 .زاده و کتاب خاطرات منصور رفيع ٢۴٣، ٢٣٨، ٢٣٧همان سند، ص - ٩١

 .٢٧۵همان سند، ص - ٩٢

  ١١٧و  ١١۶همان سند،  ص  - ٩٣

زندگينامه «گذاری شده است حداکثر در کتاب  با سيستمی که اين اسناد کارتن بندی و شماره- ٩۴

، ٧٩٨، ۴٨٨، ۴١٠، ٣۴۴           ً             ديده شد مثال  کارتن شماره  ١۶٠٠سياسی دکتر مظفر بقائی تا شماره 

  .آمده است ٢٣٨، ٢٠٠، ٢٣٩، ١٢١، ۶١، ١۶۴به ترتيب در ص  ١۶٠٠، ٩۶٩

  قايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژهشهای سياسی، زندگينامه سياسی دکتر مظفر ب- ٩٥

  .٣١٥، ص ١٣٧٧

  .٣١۶همان سند، ص - ٩۶ 
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 .   ۵٠، ص ٢تاريخ سياسی معاصر ايران ، سيد جالل الدين مدنی، ج   - ٩٧

  ٨۵همان سند، ص - ٩٨

  ١٣٩٩تير  ١۵نمين   - مصاحبه با سليمی: تاريخ ايرانی - ٩٩

http://tarikhirani.ir/fa/news/1096/  

  . ٨٢- ٨٣عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص  - ١٠٠

  ٣١٩همان سند، ص - ١٠١ 

  .٣١٩يی، حسين آباديان، ، صزندگينامه سياسی دکتر مظفر بقا- ١٠٢

 .٣١۵همان سند، ص  - ١٠٣ 

  ۴۶۴ـ۴۶۵همان سند، ص - ١٠۴

  ٢٧۵همان سند، ص - ١٠۵

  ) نويسنده. (اين سند توسط اينجانب رؤيت شده است- ١٠۶

  در  ١٣۵٩خرداد  ٢٩و  ٢٨نوارهای موسوم به کودتای خزنده آيت در  تاريخ - ١٠٧ 

منتشر شد و يک روز بعد هم ساير جرايد  به  ٢٨۴و  ٢٨٣روزنامه انقالب اسالمی شماره های 

  .نقل از انقالب اسالمی آن را منتشر کردند

زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژهشهای سياسی،   - ١٠٨

  ٣٢٣- ٣٢۵ص ، ص

  ٣٢۵همان سند، ص   - ١٠٩

  .٣١٨- ٣١٩همان سند، ص  - ١١٠

  .٣٢٦- ٣٢٧، ص  همان سند - ١١١
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؛ بنا به گفته ها  ١٣٥٨تيرماه  ٢٣، شنبه ٣، ص ١٥٩٠٣روزنامه اطالعات  شماره - ١١٢

  . موسوی سناتور و فرزندش هر دو از اعضای ماسون بودند

  .   آقای علی امير حسينی در لندن مسئله را برايم تعريف و آشکار ساخت - ١١٣

  .١٧٠- ١٧۴و چاپ دوم ص  ١١٧- ١٢١تقابل دو خط ، چاپ اول، - ١١۴

و کتاب، زندگينامه  ٢٧۵پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، ص - ١١۵

 .٣٢۴سياسی دکتر مظفربقايی، حسين آباديان، ص 

 .٣٢٢، ص ١٣٧٧زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان - ١١۶

 .٣٢٣همان سند، ص - ١١٧

 . ٣٢٢همان سند، - ١١٨

 .همان سند- ١١٩

 .٣٢٣ن سند، ص هما- ١٢٠

 .٣٢٧همان سند، ص - ١٢١

  زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و - ١٢٢

   ۵١٩، گراور اين قسمت از دستخط آيت درص ۵۵٠، ص ١٣٧٧پژوهشهای سياسی 

 . همين کتاب آمده است

رای آقای بقايی ب ١٣۴٢ای است که آيت در تاريخ يکشنبه سوم آذر  صفحه ٩۴منظور نامه - ١٢٣

  . نوشته است

در روزنامه  ١٣۵٩خرداد  ٢٩و  ٢٨نوارهای موسوم به کودتای خزنده آيت در  تاريخ - ١٢۴

منتشر شد و يک روز بعد هم ساير جرايد به نقل از  ٢٨۴و  ٢٨٣انقالب اسالمی شماره های 

  .انقالب اسالمی آن را منتشر کردند

  .آورده است ٢٨٩- ٢٩٠لد سوم خاطرات خود در ص ترجمه متن پيام را آقای يزدی در ج  - ١٢۵

اين مطلب را آقای فتح هللا بنی صدر يکی از اعضای مرکزی نهضت آزادی در پاريس در   - ١٢٦

و در خاطرات سليوان هم .  فاش ساخته است ١٣٧٥برادر خود آقای بنی صدر در سال  گفتگوئی با 

  .به آن اشاره شده است
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علت در اين   ؛ ١٠، ص ٢٠٠١ری، انتشارات انقالب اسالمی ، فوريه خاطرات آيت هللا منتظ - ١٢٧

و زندانی شدن آقای خمينی، نظر به اين که می  ١٣۴٢خرداد  ١۵امر نهفته بود که بعد از جريان 

اطالعيه ای مرجعيت  طی  خواستند وی را محاکمه کنند مرحوم شريعتمداری، و چند مرجع ديگر

آقای شريعتمداری در آن .  ا از محاکمه و اعدام ايشان جلوگيری کنندآقای خمينی را تأييد کردند، ت

زمان از قدرتمند ترين مراجع بود و قبل از اين که مرجعيت آقای خمينی، بوسيلۀ آقای شريعتمداری 

در صورتی که . حداقل جامعه و دولت وقت، او را به مرجعيت، نمی شناخت شود،  و ديگران تأييد 

آقای شريعتمداری برای  نگاه، وجود  و از اين . ل از آن، آيت هللا العظمی بودآقای شريعتمداری قب

آقای خمينی نقطۀ ضعفی محسوب می شد، بويژه که در آذربايجان نفوذ فوق العاده داشت و از 

  .پيشبرد قدرتش نگران بود

و اگر چه در آن روزها عنوان شد که عده ای دانشجو سفارت آمريکا را اشغال کرده  - ١٢٨

اما در همان زمان ايماء و اشاره هائی وجود داشت که که . کارکنان آن را به گروگان گرفته اند

طرح و برنامه ريزی اشغال سفارت به ظاهر از جانب توسط دانشجويان پيرو خط امام صورت 

گرفته اما در باطن طرح و برنامه ريزی آن در جائی ديگر صورت گرفته است و عمل گروگانگير و 

ال سفارت آمريکا يک اتقاق خودجوش دانشجوئی نبوده و يک عملی بوده که از قبل طراحی و اشغ

ايما و اشاره هايی در کتاب گروگان گيری و جانشينان انقالب تحت عنوان . برنامه ريزی شده است

اما اطالعاتی که به تازگی روزنامه . آمده است ٨٠- ٨٢زمينه های تاريخی مسئله گروگانگيری ص 

رک تايمزمنتشر کرده نشان می دهد که راکفلر و بانک چيس منهتان پشت  قضيه گروگانگيری نيوي

  . بوده است

-chase-iran-ps://www.nytimes.com/2019/12/29/world/middleeast/shahhtt

papers.html?fbclid=IwAR2EKVE_JLjk3u_8Ub9HEOc4tVxhXMzeLfuBRl

’H0wZ3W2CBHEoAUZG2pVQU 

  

دامادی طراح و رابط اصلی رو بنا بر خاطرات مهندس عزت هللا سحابی جلد دوم آقای محسن مي

  ی دهد که اين محسن ميردامادی بود که طرح کورت والد هايم دبير سفارت بوده است وی توضيح م
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اينکه محسن ميردامادی طراح . کل سازمان ملل جهت حل مسئله گروگانگيری را به شکست رساند

و رابط اصلی سفارت و فرد قدرتمند در سفارت است با تجربه شخص اينجانب که سه روز را در 

  : ارجه گذراندم همآهنگ است توضيح اينکهسفارت به نماينگی از وزير امور خ

آقای بنی صدر پس از گفتگو با آقای خمينی و پذيرش سرپرستی وزارت خارجه تا حل بحران  

دوم که اينجانب و آقای انتظاريون نيز همراه وی بوديم به سفارت رفت وبا  گروگانگيری، برای بار 

مختلف که با شورای  ز بحث های پس ا. دانشجويان و آقای خوئينی ها به گفتگو پرداخت

دانشجويان و آقای خوئينی ها انجام گرفت سرانجام، دانشجويان پذيرفتند در صورتيکه آقای بنی 

   .مسئله را حل و فصل کند، انها به آن گردن خواهند گذاشت صدر با آقای خمينی 

ی مختلف و از جمله اينکه با وجود قول و قرار پذيرفته شده، چندين بار در فاصله کوتاه به بهانه ها

آقای بنی صدر هم برای گرفتن بهانه . نداشتيم، زير تعهد زدند ما خبر از تصميم شما با آقای خمينی 

با آنها در تماس باشم و  از دست آنها، طی حکمی اينجانب را به آنها معرفی کرد که دائم در سفارت 

   . و امور را تسريع بخشم                               ً                نظرات آنها و بنی صدر را متقابال   بيکديگر برسانم 

اتاق اينجانب همان روز به سفارت رفتم و پس از معرفی خود و صدور مجوز بدرون سفارت به 

نامه را گرفت و به شورا برد ) شمس الدين وهابي(شمس  در آنجا آقای . روابط عمومی هدايت شدم

ميردامادی از طرف شورا  و پس ازبازگشت زيرهمان نامه که فتوکپی آنرابه من باز گرداند، آقای 

دو يا سه روز به سفارت رفتم و در   .ايشان بيايند روزها در اتاق روابط عمومی باشند: نوشته بود

                                   ً آمدم و به آقای بنی صدر گفتم ، لطفا   . اطاق روابط عمومی ماندم وهر چه بنا بود بفهمم، فهميدم

پاسخ دادم بطوری که استنباط کرده و بر . اين کار معاف کنيد، پرسيدند چرا و چه شده است مرا از 

گروگان گيری حل بشود، و امور در دست اداره  من روشن شده است، اينان بنا ندارند که بحران 

نيستند و                                                               ً                    کنندگان پشت پرده است و تا آنان تصميم نگيرند، دانشجويان مستقال   قادر به انجام کاری 

شرح ماجرای اينجانب در سفارت کتاب گروگانگيری   .بنا بر اين بودن من در آنجا بي مورد است

با شرح و سند آمده  ١۴٣- ١۴۵و چاپ دوم . به آنجا مراجعه کنيد  ١٠٣- ١٠۵چاپ اول در ص 

  .است



 

 

  
  

  الهام و یا اشاره گرفتن خمین در طرح والیت فقیه

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد جعفری  

 

 

 

 

 

 

 

  

بدون استثنا بھ خصوصیات اخالقی و عملی ھر دیکتاتوری کھ نگاه کنید، 

می شود، برای زدودن نقاط  سوار بر اسب چموشمشاھده می شود کھ وقتی 

کھ او از پلھ ھای قدرت باال  شده اندضعف خود، بھ کسانی کھ بھ ھر نحوی پلھ 

دیکتاتوران ژگی د و از دیگر وینرا از پای در می آور آن ھا د نبرود، اگر بتوان

در  آن ھا  رابویژه نسبت بھ کسانی است کھ  از مخالفان و کینھ و انتقام جویی

این خصلت بھ حد اعلی، در آقای . اندکرده یاری و کمک  رساندن بھ قدرت

 و کارتر وی نسبت بھ مرحوم شریعتمداریو بھ ھمین دلیل . خمینی موجود بود

  .داشت شتری کینھ
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