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 چگونه از خمينی  آخوند يک رهبر انقالب ساخته شد!

  

ب مردم ايران بر عليه رژيم ديکتاتۆری شاە، بسياری از حوادث و  ٤٠ا گذشت حدود ب سال از انق
ب توسط راويانی که  متاسفانه خود در جريان اين رويدادها نبودەاند و بر اساس  رويدادهای اين انق

عی  بازگو قرسمی آن دوران تحليلهايی ارائه ميدهند، به شيوەای غير وابرخی از مقاالت روزنامههای 
  ميشوند. 

از آنجا که روی کار آمدن  آخوندها در ايران، يک رويداد تصادفی نبود و با توجه به اسنادی که  در 
طی اين سالها  هم از سوی کارکنان  ساواک رژيم و هم از سوی قدرتهای بزرگ جهانی که هرکدام در 

ران منافع و مصالح خود را در جهان دو قطبی قرن بيستم داشتند، ميتوان آشکارا گفت که روی اي
کارآمدن  آخوندها به رهبری خمينی نتيجهی يک پرۆژەی توطئهگرانهی بين المللی بود و منافع سرشاری 

  نهای  بين المللی ، بويژە صنايع نظامی  اين قدرتمندان  کرد. ررا نصيب کنس

تاريخ سلسلههای پادشاهی صفوی،  قاجار و سپس ايران پهلوی، به راحتی آشکار ميگردد  با توجه به
ثبات دستگاە حکومتی که روحانيت شيعه هموارە شريک سفرەی اين پادشاهان بودە و نقش عظيمی در 

  داشتهاست. 

سال قبل  بنا بر اسنادی که اولين بار توسط ميرزا آقاخان کرمانی در کتاب سه مکتوب ، حدود دويست
افشا شد، دولت انگلستان برای اولين بار در قرن نوزدهم و در استانبول، در خانهی جاسوس مشهور 
اين کشور، جمال الدين اسد آبادی، با حضور وزير مختار بريتانيا، سر چرچيل، جد  وينستۆن چرچيل، 

بريتانيا، امالکی را برای  کۆميتهی رهبری تشيع را در کنار اتحاديهی اسالمی ايجاد کرد. دولت پادشاهی
  تامين هزينههای مراجع تقليد، در هندوستان وقف اين کميته کرد. 

در کتب تاريخی نوشته شدە در مورد انقالب  مشروطه و حوادث دورەی قاجاريه بهکرات وابستگی 
وی مراجع تقليد تشيع به انگلستان آوردە شدەاست که تنها ذکر آنچه که اسماعيل رائين و احمد کسر

  نوشتهاند خود حديثی مفصل است. 

مشهد، قم، نجف و کربال را بر عهدە گرفت و با در دوران پهلوی، رسما دولت ايران هزينههای گزاف 
توجه به اين سرچشمهی هنگفت مالی، روحانيت شيعه سيستم هرمی  سازماندهی خود را بر قاعدەی  

  حوزەها و مدارس دينی  بنا نهاد.  

هداشتن تودەهای مردم در جهل و خرافات به اين دستگاە مافيايی آخوندی نيازی مبرم رژيم شاە برای نگ
تظاهرهای عوامفريبانهی محمد رضا پهلوی در زيارت شهرهای مقدس شيعه  به شکل داشت. اين نياز

  و خوابهايش در مورد امام رضا و امام مهدی غايب در مطبوعات ايران نيز وقيحانه  منعکس ميگشت. 

مرداد، آيت هللا کاشانی و چاقوکشانش آشکارا با اين کودتا همکاری کردند و  ٢٨ان کودتای در جري
تالش نمودند ملی کردن نفت توسط کابينهی مصدق انجام نگيرد. چرا که انگلستان  در آن زمان  از اين 

  اقدام ملی دولت مصدق بيشترين خسارت را ميديد. 

ی ايران را از دست انگلستان درآورد. آمريکا با چهرەی نو مرداد، سکان رهبر ٢٨آمريکا با کودتای 
  و سيستم نو استعماری، مستعمرات سابق بريتانيا را يکی پس از ديگری به زير سلطهی خود درمياورد. 

اگرچه آمريکا توانست به کمک  رژيم برخی از آيت هللا هارا مانند خۆيی به طرفداری خود جلب کند، 
حکم بريتانيا را، که از مراجع تقليد متعددی تشکيل شدە بود تصرف کند. به همين اما نتوانست قلعهی مست
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دليل در جريان انقالب تجويزی سفيد در ايران توسط جان اف کندی برای تغيير ساختار فئودالی ايران 
  آيت هللارژيم ايران  با اولين واکنش اين باند مافيايی روبرو شد. و ايجاد  سيستم بورژوازی وابسته، 

خمينی از سوی حوزەها و محافل آخوندی به ميدان آوردە شد و آشکارا بر عليه اصالحات ارضی، که 
، را کفر ميشمرد منافع مراجع تقليد بزرگ مالک را تهديد ميکرد و آزادی زنان و حق رای دادن به زنان

نی به يع و دستگيری خمموجب آشوب و بلوا شدند. اما دولت با کنترل اوضا انجام داد که سخنرانيهايی 
از غائله خاتمه داد. مراجع تقليد يک شبه خمينی را به مرجعيت رساندند  تا رژيم نتواند اورا اعدام کند. 

سوی ديگر  چنانچه سرهنگ پژمان مسئول آن زمان ساواک در عراق در خاطرات خود آوردە است، 
  با توصيهی سفير انگلستان شاە خمينی را به نجف تبعيد ميکند. 

تبعيد خمينی به نجف  مرحلهی آغازين قدرت گيری ايشان در راس هرم مافيايی روحانيت شيعه است 
 خۆيی که مخالف سلطهی انگلستان بر روحانيت شيعه و طرفدار آمريکا بود، و اين نکته از ديدگاە آيههللا

  پنهان نميماند. 

به نوشتهی سرهنگ پژمان، در همان زمان  آيت هللا خويی به شاە پيغام ميدهد که بافرستادن خمينی به 
حجت نجف ، مار را در آستين خود پرورش ميدهد و به ارسال پول از سوی انتليجنت سرويس توسط 

االسالم يزدی برای خمينی اشارە ميکند. اما  محمد رضا شاە آن را جدی نگرفته و به اين هشدار پوزخند 
  ميزند. 

رشد اقتصادی ايران در سالهای دهه پنجاە، گسترش بازار سرمايهداری و توسعه و رشد صنعتی، 
زبی برپايهی ناسيوناليزم ليخوليای قدرت طلبی شاە را تشديد ميکند و اقدام به ايجاد نظامی تک حام

رشد ميکند و پشتيبانان  افراطی فارس ميکند.  اما جنبش آزاديخواهانه بويژە در ميان جوانان و دانشجويان 
  غربی رژيم متوجه اين امر ميگردند که نميتوان  اين سيستم را نگهداشت. 

انگليس ادارە ميشد، دستگاە همانند دواران قاجاريه که دربار شاهان قاجار از دو گروە طرفدار روس و 
رژيم پهلوی نيز از سوی طرفداران انگلستان و آمريکا ادارە ميشد. حتی خود شاە که در برابر مردم 

ايران ادعای خدايی ميکرد و لقب خدايگان شاهنشاە آريامهر را به خود دادە بود، برای هراتخاذ هر  
وذ تا بدانجا رسيدە بود که دو سيستم اطالعاتی تصميمی  با سفرای اين دو کشور  مشورت ميکرد. اين نف

برای مبارزە با آزاديخواهان ، با دو مرکز اوين به سرپرستی ساواک  و کۆميته مشترک مبارزە با 
خرابکاری با همکاری پليس و ساواک فعاليت ميکردند که اولی آشکارا با همکاری آمريکا و دومی با 

  همکاری انگلستان  ايجاد شدە بودند. 

توسط دکتر علی گرايشات اسالمی   به بعد  دادن امکانات در حد چشم پوشی از تبليغ ١٣٥٠از سال 
شريعتی و کسان ديگر، گسترش چاپ و پخش مجلهی مکتب اسالم ، اجازەی چاپ کتب اسالمی متعدد 
آغاز شد. اگرچه در مواردی  فعالين مذهبی دستگير ميشدند و مانند دکتر شريعتی  به شيوەهای 

حترمانهای هم بازجويی ميشدند، اما خشونتی را که در مورد آزاديخواهان ديگر اعمال ميشد، در مورد م
  آنان  به کار نميبردند. 

رشد سازمان مجاهدين خلق بر بستر همين امکانات محدودی که به امثال دکتر شريعتی دادەشدەبود، 
مان و اعدام برخی از سران اين سازمان دولت را وادار به تشديد عکس العمل در مورد اعضای اين ساز

  کرد. 

به بعد سازمانهای امنيتی ايران عالقهی وافری به دستگيری آخوندها نشان ميدادند. در  ١٣٥٢از سال 
جرم تنها مدرک  سياری از اين دستگيريها، اعتراض اين آخوندها به عرضهی گوشت يخزدە در بازارب

با خود من در يک اتاق بود، آيت هللا غفاری بود. در زندان بود. يکی از شهدای دروغی آخوندها که 
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ماە زندان محکوم شدە بود. يک روز قبل از  ٦ايشان به جرم دادن فتوای حرام بودن گوشت يخزدە به 
آزادی  هنگام برگشت از حمام، دم در ورودی بند هفت تعادلش را از دست داد و سرش به لبه فلزی در 

بهی مغزی  دارفانی را وداع گفت. در حوزەهای علميه طالب را تحريک رضزندان خورد و در اثر 
تزدەی رکردند که  آيت هللا غفاری در زير شکنجه به شهادت رسيدە است. چندی بعد در مقابل چشمان حي

ما  صدها جوجه طلبه و آخوند را به زندان آوردند که در مراسم تشييع جنازەی  اين حضرت شرکت 
هايی را تبعيد ميکردند و يا دستگير کردە و پس از مدت کوتاهی آزاد ميکردند که هيچ کردە بودند. آخوند

زيانی برای رژيم نداشتند. تنها بهرەی اين آخوندها پس از آزادی ازدياد  پا منبريهای بيچارە  بود که 
مهارت  گمان ميکردند آقا مخالف رژيم است و آزادە. در جريان انشعاب پيکار از مجاهدين، ساواک با

استفادە کردە و گرايش مذهبی را در بين طرفداران مجاهدين  تقويت کرد.  با آزادی سران فداييان اسالم 
عدها که اکثرآ ب به آنان در جريان سپاس شاها که مراسمی بود برای آنان ترتيب دادە شدە بود، آشکارا 

   عضو شورای انقالب شدند، چراغ سبز برای  فعاليت مذهبی  دادند.  

پس از  شکست آمريکا در ويتنام و ايجاد موج جهانی دفاع از حقوق بشر، رژيم ايران   ١٣٥٥در سال 
مورد انتقاد سازمانهای بين المللی قرار گرفت و اعمال فشار بر رژيم اورا در مواردی از جمله شکنجه 

  للی از زندانها ديدار کنند. و اعدام مخالفين به عقب نشينی واداشت. ايران قبول کرد تا سازمانهای بين الم

تظاهراتها و اعتراضهای  روشنفکران و دانشجويان ايرانی در اروپا، باعث افزايش فشار بر رژيم ايران 
الملل از زندانهای  ايران،  المللی و پس از بازديد سازمان عفو بين شدە بود. در نتيجهی اين فشارهای بين

ز زندانيان، از جمله قهرمان ملی کرد ، عزيز يوسفی داد دولت تن به آزادی برخی ا ١٣٥٦در نوروز 
نفرە از زندانيانی  که اکثرا  ٥٠٠اولين گروە  ١٣٥٦که در مطبوعات اروپا مطرح شدە بودند. در مرداد 

  با  بازديد کنندگان سازمان عفو بين الملل  گفتگو کردە بودند آزاد شدند. 

اين زندانيان جو ديگری  از جامعه را نشان ميداد.  استقبال تودەی وسيعی از مردم و خانوادەهای 
تظاهراتهای دانشجويی در دانشگاههای مختلف، فعاليتهای سازمانی جبهه ملی، فدايی، تودەيی در حال 

  گسترش يافتن بود. 

 ی، شاە که ميدانست رفتنی است و مبتال به بيماردو سال قبل از انقالب  گفتههای مقامات پيشين مطابق  
سرطان بود، به آمريکا پيشنهاد  ميدهد که کنارە گيری کند و آمريکا فرزندش را با نيابت همسرش بر 
کرسی قدرت تضمين کند. اما آمريکائيها با رفتن او مخالفت ميکنند. علت اين مخالفت ترس از خالئی 

  بود که در نبود آلترناتيو به وجود ميامد. 

خارج از دانشگاهها شروع شد. در  و متوسط تظاهراتهای کوچکدر ماههای مهر ، آبان و آذر اولين 
اين تظاهراتها که غالبا تجمع در ميادين و سپس دادن شعار و پراکندە شدن بود، اثری از شعارهای 

  مذهبی  ديدە نميشد. 

 در ساختار دولت و سازمانهای امنيتی تغيراتی دادە شد و باند معظمی که روابط نزديکی با مراجع تقليد
داشت به جای باند نصيری روی کار آوردە شدند. اندک اندک سخنرانيهای ضد دولتی آخوندها در مساجد 

  بدون عکس العمل آنچنانی دستگاههای امنيتی آغاز شد. 

گسترش جنبشهای خيابانی که عمدتآ توسط جوانان غير مذهبی برپا ميشد و گسترش جنبش دانشجويی و 
ساواک را به چارەانديشی واداشته بود. در چنين اوضاع و احوالی  مطرح شدن دوبارەی جريانات چپ،

به ناگهان روزنامه اطالعات مقالهای را در مورد ارتجاع سرخ و سياە چاپ ميکند. باتوجه به اينکه 
تی  روزنامههای رسمی ايران بدون موافقت ساواک و نمايندگان اين سازمان قادر به انتشار چنين مقا

به راحتی نتيجه گرفت که اين اقدام  دادن سمت و سۆی آشکار به  خيزشهايی بود که نبودند، ميتوان 
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منجر به تظاهرات در قم شد. نيروهای امنيتی   ١٣٥٦ديماە  ١٩انتظار آن ميرفت. چاپ اين مقاله در 
با تيراندازی به شرکت کنندگان در اين اعتراض که نه چندان گستردە و مهم بود که نياز به اين شدت 

که سالها بود دولت فخيمهی  ندعمل داشته باشد، عمال چرخ آسياب  مافيای روحانيت را در مسيری گرداند
  بريتانيا برای آن سرمايهگذاری کردە بود. 

بهمن به  ٢٩در قم برای اولين بار تظاهرات سيمای مذهبی به خود گرفت. اگرچه در تبريز  در روز 
ر را فراگرفت، اما جنبهی غالب و صد در صد اسالمی و  نام دفاع از شهدای قم  شورش سراسر شه

  شيعهگهری نداشت. ترکيبی بود از مشارکت همهی تودەهای مردم. 

بزرگترين تظاهرات مردم سراسر کردستان در شهر مهاباد و در جريان  ١٣٥٧خرداد  ١٧و   ١٦در 
شدە بود، انجام گرفت که آزاد  ١٣٥٦سال زندان در سال  ٢٥تشييع جنازەی عزيز يوسفی  که پس از  

ابعاد تودەای آن بسيار گستردە بود. از تمامی شهرهای کردستان  مردم   در مهاباد جمع شدە بودند. در 
اين طظاهرات نيز همانند همهی طظاهراتهای  کردستان، مذهب هيچ تاثيری نداشت. طبيعی بود که 

  . کرد دستگير شدندو فعالين  بسياری از جوانان 

ديدگان  سازمانهای نظامی و اطالعاتی     ير نقاط ايران به تدريج مساجد و منابر در مقابلاما در سا
دستگير شدگان  کرد فعاليت ميکردند و کسی به سراغ آنان نميرفت. درحاليکه دادستان نظامی برای 

ات دعوت در تهران آشکارا مردم را  به تظاهر يی مانند ناطق نوریتقاضای اعدام کردە بود آيت هللاها
  . کاری به کارشان نداشتميکردند و کسی 

جنايت آتش زدن سينما رکس آبادان که توسط طرفداران خمينی صورت گرفت، با تبليغات عوامفريبانهی 
آخوندها به رژيم نسبت دادە شد و همين نيز موجی از تودەهای ناآگاە را به پيروی از مافيای آخوندی 

  کشاند. اما عليرغم  اين جريانات هنوز جو مذهبی بر فضای سياسی حاکم نگشتهبود. 

طبيعی است  تبعيد ناگهانی خمينی از عراق و کشاندن  ايشان به فرانسه را نميتوان  حادثهای دانست 
درصد  ٨٠بدون تصميمگيری و موافقت قدرتهای غربی. خمينی تا هنگام ورود به فرانسه برای بيش از 

  مردم ايران ناشناخته بود. 

ونها در برجسته کردن او، جريانی مهندسی نشاندن خمينی در فرانسه و نقش مطبوعات و راديو تلويزي
شدە بود. راديوهای فارسی زبان بی بی سی، دويچهوله، اسرائيل هر روزە  به زبان فارسی بيانيهها و  

عات اخبار مربوط به  اورا به خانههای مردم ايران ميبردند که اعتمادی به راديو، تلويزيون و مطبو
  رسمی ايران نداشتند. 

به تدريج خمينی تبديل به چهرە کارسماتيک و فرد طعيين کنندە تبديل شد.  ١٣٥٧همن بدينترتيب تا ب
رتوی کار آمدن او و بازگشتش و تسليم شدن ارتش ايران نيز بدون مذاکراتهای محرمانهی وی در 

  پاريس با آمريکا، انگلستان و فرانسه غير ممکن بود. 

ه طی هشت سال جنگ با عراق، ايران و عراق چنين بود که رژيمی در ايران روی کار آوردە شد ک
ميلياردها ثروت مردم را در راە  برپايی المللی غرق کرد.  ثروتمند را در زير بار قرضهای بين
فقر و بيکاری و فحشا و مواد مخدر را در سراسر ايران گسترش گروههای تروريستی شيعه تلف کرد. 

ن را به مثابهی احکام الهی بر جامعه حاکم کرد. داد. شکنجه و آدمکشی و تجاوز به زنان و دخترا
سنگسار زنان ، شالق زدن جوانان ، تراشيدن موهای سر را رايج کرد. رژيمی که وحشی ترين دستگاە 
سرکوب را بوسيله رذلترين انسانها  بر جامعه حاکم کرد و جوانان را  با جرثقيلها در معابر عمومی 

آوردە شد که دست اندرکارانش نهتنها اختالسهای نجومی کردە  . رژيمی  به روی کارزدبدار می آوي
بلکه دکلهای نفت را نيز دزديدند. آنچه پس از جهل سال حاکميت مافيای آخوندی ، با توسل به شرع و 
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مردمی  زير خط فقر، با سيل احکام  مجتهدين طماع و سيری ناپذير برجای ماندە، جامعهايست ويرانه، 
کار، لشکری از معتادان  و سپاە بيکرانی از زنان محرومی که برای گرداندن عظيمی از جوانان بي

چرخ زندگی تن به خودفروشی اسالمی تحت  عنوان صيغه دادەاند. ايران ويرانهايست که به چندين نسل 
  نياز دارد تا به حالت متعادلی از زندگی عادی برگردد. 

  

٠٧٫٠١٫٢٠١٨  

 حسن ماورانی 

  

  


