دیپلماسی امام خمینی در نوفللوشاتو
( بخش دوم )

پس از ســفر امام خمینی از عراق به فرانســه که
در واقع یک هجرت اجبــاری بود ،زمینه بینالمللی
شــدن انقالب اســامی ایران فراهم گشــت و امام
ایــن فرصت را پیدا نمود تا با گفتوگو با رســانههای
مختلــف و مالقاتهای گوناگون انقالب ایران را به
جهان معرفی کند.
دکتر ابراهیم یزدی نماینده امام خمینی در آمریکا
بــرای اخذ وجوهات شــرعی و از فعــاالن مذهبی و
سیاســی قبل از انقالب ،در این ســفر امام خمینی
را همراهــی کرده و اقامــت صدوهجده روزه امام در
دهکده نوفللوشاتو را از  14مهرماه تا  12بهمن ماه
 1357در خاطــرات خود تحت عنوان شصتســال
صبوری و شکوری روایت کرده است.
مالقاتها و مذاکرات دیپلماتیک امام خمینی در
نوفللوشاتو با مقامات فرانســوی ،آمریکایی و سایر
دولتها و شــخصیتهای بینالمللی توســط دکتر
ابراهیم یزدی به رشته تحریر درآمده که نقش مترجم
و یا تهیهکننده صورتجلسات مذاکرات را داشته است

و به همین دلیل از نظر تاریخی این مطالب مستند و
از نظر علمی قابلاعتنا میباشند.
در سال گذشته و در خردادماه به بعضی از مذاکرات
دیپلماتیک امام خمینی و به نقل از این منبع اشــاره
کردیــم و اکنون به بخش دیگــری از این مذاکرات
میپردازیم.
در دو سال گذشته پیامها و مذاکرات امام خمینی
با مقامات فرانسوی و سپس آمریکایی را مرور کردیم
و پیــام اول کارتر به امام خمینی را موردبررســی قرار
دادیــم .اکنون بــه پیامها و مذاکــرات بعدی در این
زمینه میپردازیم.
دومین پیام دولت آمریکا به امام خمینی در 27
دیماه  1357مطابق با  17ژانویه 1979

دکتــر ابراهیم یزدی مالقــات دوم خود با نماینده
آمریکا را به شرح زیر بیان میکند:
«دیــدار دوم در روز  26یــا  27دیماه  1357برابر
بــا  17یا  18ژانویه  79صــورت گرفت .در این دیدار
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نماینده وزارت امور خارجه آمریکا (زیمرمن) مطالب
خود را از روی نوشتهای میخواند و من ترجمه آنها
ً
را عینا یادداشــت میکــردم .وارن زیمرمن اینگونه
مطالب خود را آغاز کرد:
به نمایندگی از طرف دولتم مطالب زیر را به اطالع
میرسانم:
 .1اولیــن نگرانی ما پایان دادن بــه خونریزیها در
ایران اســت ،هم به خاطر احترام به بشــریت و هم
برای به وجود آوردن شــرایط مناســب جهت راهحل
سیاسی بحران ایران.
 .2احساس ما این است که برخورد شدید بین نظامیان
ً
و غیرنظامیان ،که ما شدیدا مخالف آن هستیم ،کار را
خیلی مشکل و حتی غیرممکن میسازد که یک آینده
ثابــت را به وجود آوریم .بنابراین ،ما از همه نیروهای
ً
سیاســی ایران خصوصا ارتش دعــوت میکنیم که
راهحل مسالمتآمیز را انتخاب کنند.
 .3در میان کســانی کــه ادعای پیــروی از آیتالله
خمینی دارند ،هســتند کســانی نظیر تودهایها که
ً
مذهب را ولو موقتا وســیلهای برای جمعآوری توده
مردم به کار میبرنــد .بهخصوص وقتی راهحلهای
دیگری بــرای آنها امکانپذیر نباشــد .ما معتقدیم
که تودهایها و ســایرین (کمونیســتها) گروههای
ً
کوچکی هســتند اما شــدیدا خطرناک میباشند .ما
معتقدیم تنها ادامه کوشــشهای سیاســی معقول
میتواند کارهای آنها را خنثی سازد.
دولت ما روی این مسأله اصرار میورزد که موضوع
ائتالف نوشته نشدهای بین کمونیستها و ارتشیها
درســت نیســت .معتقدیم که ارتش بیش از همه از
کمونیســتها ترس دارد .در واقــع ،بعضیها که در
ارتش مخالف آیتالله خمینی هســتند ،معتقدند که
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وی تحت نفوذ تودهایها و یا ســایر افراطیها است.
به همین دلیل ما معتقدیم که باید مســؤولین ارتش
را متقاعد ســازیم که آیتاللــه خمینی ضدتودهای و
ضدکمونیستم در ایران است.
آمریــکا میتوانــد کمک کند مذاکــرات الزم بین
ً
آیتالله خمینی و ارتش شــروع شــود .ما قویا چنین
مذاکــرهای را حمایــت میکنیــم و آن را ضــروری
میدانیم .امــا ما نمیتوانیم احســاس اعتماد را که
برای یک مذاکره منظم الزم است ،به وجود بیاوریم.
این (احساس اعتماد) تنها با یک رابطه مستقیم بین
آیتالله و ارتش است که به وجود میآید.
مــا معتقدیــم که چنیــن مذاکراتی فوریــت دارد.
اطالعات ما حاکی از آن اســت که در دانشگاه و در
بین کارگران پشــتیبانی از تودهایها رشد میکند که
این امر به نوبه خود تحوالت مرحله انتقالی را میتواند
مشکل و خطرناک سازد.
اما پاسخ سه سؤالی که شده بود:
سؤال  .1مسأله اینکه جهتگیری ارتش چیست؟
بهتریــن جواب باید از طریق ســؤال و تماس با خود
آنها باشــد .اما نظریات خود ما :آیا ارتش از برگشت
فوری آیتالله میترسد یا از هیجانات حاصل از آن؟
ً
ارتش ماهیتا محافظهکار اســت و میخواهد آرامش
باشد و نمیخواهد که جریانات سال قبل ادامه یابد.
نظامیان از مجهوالت و آینده مبهم نگران هستند و
خطر رشــد و پیروزی تودهایها را میبینند .بنابراین،
مذاکرات مستقیم با آنها ضروری است.
ســؤال  .2در مورد نظر ارتــش درباره «محافظت
قانون اساسی» آیا منظور سلطنت است یا حفظ خود
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ارتش؟ باید از خود آنها پرسید و فهمید.
اما نظرات ما:
محافظــت و حمایت قانون اساســی فرع بر حفظ
آرامش در راســتای روشن شــدن جهت آینده است.
هــر کس از نظامیان ،سیاســیون و مردم باید از قبل
بداننــد که چه سرنوشــتی در انتظار آنها اســت .به
نظر آمریکا قانون اساســی این قوانیــن و مقررات را
روشن کرده است .آمریکا معتقد است که نه ارتش و
نه مخالفان نباید خالف قانون اساسی رفتار کنند .به
ً
همین دلیل اســت که از ارتش شدیدا خواستهایم که
عملی خالف قانون اساسی انجام ندهد .ترس ما این
اســت که اگر چارچوب قانون اساسی به هم بخورد،
راه برای تودهایها باز میشود .این خیلی مهم است
که نمیگوییم که قانون اساسی نمیتواند و نباید تغییر
ً
کنــد و تأکید میکنیم .اساســا معتقدیــم ایجاد یک
جریان منظم برای تغییر مهم است.
ما معتقدیم اگر یکپارچگی و انســجام ارتش حفظ
شود ،امکان آن وجود خواهد داشت که رهبری ارتش
هرگونه شکل سیاسی که انتخاب شود ،موردحمایت
خود قرار دهد.
ســؤال  3ـ در مورد وســایل نظامی فنی ،جواب
ً
مطلقــا منفــی اســت ،مــا میخواهیم کــه قدرت و
یکپارچگــی ارتش را حفظ کنیــم .ما میخواهیم که
نیروی ارتش وسایل فنی را که دولت ایران برای دفاع
خود الزم میداند ،داشته باشد.
در اینجا پاســخ به ســؤاالت امــام خمینی که در
مالقات قبل مطرح شــده بود ،پایان مییابد و مأمور
دولــت آمریکا به بحث دیگــری که مربوط به بیانات
ساندرز (معاون وزیر امور خارجه) که در مورد ایران در

کنگره آمریکا ایراد کرده بود ،میپردازد و توضیحاتی
به شرح زیر ارائه میدهد:
 .1ساندرز گفته است ایرانیان باید سرنوشت آینده
خود را خودشان تعیین کنند و این است که ما از شما
دعوت میکنیم که با ارتش مذاکره کنید.
 .2ســاندرز گفته اســت که دولت آمریکا جریانات
قانونــی را تأییــد میکند .اگر تغییراتی الزم باشــد ما
مخالف آن نیســتیم .این تغییرات باید از طریق یک
جریان منظم و کنترل و حســاب شــده باشد و همه
ایرانیها در آن شرکت کنند و آن را حمایت کنند.
 .3ساندرز گفته است که دولت آمریکا از استقالل
ایران حمایت میکند .به نظر ما هم ایاالتمتحده و
هم طرفداران آیتالله در جلوگیری از نفوذ تودهایها
ً
کــه مســتقیما به نفــع روسها خواهند بــود ،منافع
مشترک شدیدی دارند.
پس از پایان این قسمت از پیام مأمور دولت آمریکا
سؤاالتی را از جانب دولتش مطرح میکند و میگوید:
به نمایندگی از طرف دولتم چهار سؤال زیر را مطرح
میکنم:
 .1سرنوشت سرمایهگذاریهای آمریکا در ایران؟
 .2آینده فروش نفت به غرب؟
 .3آینده روابط سیاسی و نظامی ایران با آمریکا؟
 .4روابط با روسیه؟»

در اینجا مالقات به پایان میرسد .مالقاتی که در
رستوران مسافرخانه نوفللوشاتو انجام گرفت .دکتر
یزدی در ادامه این بخش چنین میگوید:
«به مأمور دولت آمریکا گفتم :بسیار خوب سؤاالت
شما را با امام خمینی مطرح میکنم و سپس جواب
ایشان را به شما خواهم داد».
به این ترتیب میخواستم بار دیگر به او یادآور شوم
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ً
که من طرف مذاکره با شما نیستم و ثانیا جوابها از
ً
من نیست ،از آیتالله خمینی است .دقیقا همانطور
کــه او از جانب دولتــش صحبت میکرد ،من هم از
جانب رهبر انقالب مأمور بودم و صحبت میکردم.
به عالوه گاهی اوقات آیتالله خمینی مطالبی به
نظرشــان میرســید و میگفتند که از نظر من بسیار
جالب و عمیق بود و باالخره این شــیوه عملی یعنی
تأخیر پاسخ به ما امکان میداد که بهترین جوابها
و سیاستها را اتخاذ کنیم.
دکتر یزدی سپس میگوید:
پس از این مالقات گزارش مذاکرات را به آیتالله
خمینی دادم و ایشان پاسخهای خود را دادند که در
دیدار سوم داده شد.
ســومین پیام 28 ،دیمــاه  18 ،1357ژانویه
1979

سومین دیدار در  28دیماه  57برابر 1979/1/18
صورت گرفت .در این دیدار پاسخهای آیتالله خمینی
به شرح زیر خوانده شد:
«در مورد برنامه سیاسی آینده برای مرحله انتقالی
سه مرحله پیشبینی شده است:
مرحله اول تأسیس شــورای انقالب ،دوم معرفی
دولت موقت ،ســوم تنظیم و تصویب قانون اساسی
ً
جدید کــه بعدا بــه موجب آن قانون اساســی عمل
خواهیم کرد.
بــا عقبانداختــن کارها ،دســت تودهایها را باز
میکنید .شــما بــا حمایت از این دولــت یا آن دولت
و شــلوغی ارتــش باعث تعویــق و در نتیجه ،رشــد
تودهایها و زحمت بیشــتر ما هســتید .کنار بروید و
بگذارید خود ما کارهایمان را بکنیم .ارتش را هم وادار
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به ســکوت و عدم دخالت بنمایید .نه کمونیســت نه
تودهای کاری نمیتواند بکند .اما اگر وضع به همین
ترتیب ادامه یابد کاری نمیتوان کرد و تودهایها رشد
میکنند و باعث زحمت میشوند
اما در پاسخ چهار سؤالی که مطرح کردهاند:
سؤال  :1سرمایهگذاری آمریکا در ایران:
الف :در شرایط فعلی از کم و کیف این سرمایهگذاری
و ماهیت فعالیتهای آنان اطالعات کافی نداریم.
ب :اساس سیاست و خطمشی ما در این مورد و سایر
موارد مشــابه حفظ استقالل مملکت ،مصالح ملی و
توسعه و عمران کشور خودمان است.
ج :این امر به برنامهریزیهای دولت آینده جمهوری
ً
اسالمی بستگی دارد .مثال بهطور قطع ما کشاورزی
خود را زنده خواهیم کرد .به وابستگی نیازهای غذایی
به خارج پایان خواهیم داد .این امر اولویت را در امور
کشــاورزی ما بیان میکند .در رابطــه با اجرای این
برنامه و تحقیق اهداف کشاورزی دولت آینده ممکن
اســت آنچه را که الزم و مفیــد میداند ،انجام دهد
از جملــه همکاری با کمپانیهــای خارجی از جمله
آمریکاییها
سؤال  :2فروش نفت به غرب کماکان ادامه خواهد
یافت .ما خواستار اصالح وضع اقتصادی کشورمان
هســتیم .کشــور ما را خــراب کردهاند .مــا به درآمد
نفت نیــاز داریم .نمیخواهیم از گرســنگی بر ســر
چاههای نفت بمیریم ،لذا نفت خود را به مشــتریان
آن میفروشــیم .به قیمت عادالنه روز به هر کســی
که بخرد ،میفروشــیم و ارز دریافت میکنیم نه چیز
دیگری .ما فقط به آفریقای جنوبی و اســراییل نفت
نخواهیم فروخت.
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سؤال سوم :روابط سیاسی نظامی با آمریکا:
ً
الف :ما اساســا ضد هیچ کشــور و ملتی نیستیم.
ضد سیاســتهای آنان علیــه مصالح ملت خودمان
و ظلم آنها هســتیم .هــرگاه روش دولت آمریکا بر
خالف گذشته ،واقعبینانه شود و دست از دخالت در
امور ما بردارد ،دســت از حمایت مردمی دزد و فاسد،
از ارتشی و غیرارتشی ،بردارد ،جنبش ما را بفهمد و به
آزادی و اســتقالل ما احترام بگذارد ما با آنها روابط
دوستانه خواهیم داشــت .ما برای توسعه کشاورزی
و اقتصاد کشــور به علوم و فنــون و تکنولوژی غرب
ً
خصوصا آمریکا نیاز داریم .با دوستی و احترام متقابل
میتوانیم رابطه داشته باشیم .اما آمریکا باید بداند که
تنفر عمیق مردم ما نسبت به آمریکا به دلیل کودتای
 1332و دخالت ممتد آنها از آن به بعد و حمایت از
شاه امری نیست که در مدت کوتاهی از دل مردم ما
ً
برود .آمریکا میتواند آن را جبران کند و عمال نشان
دهد که سیاستش تغییر کرده است.
ب :ما با خرید سالحهای عظیم نظامی برای ایران
موافق نیستیم .آنها را نه ضروری میدانیم و نه مفید.
ج :ثبــات ایران و در نتیجه ثبــات منطقه را ما نه
در خرید ســاحهای عظیم و نه در یک ارتش بزرگ
میدانیم بلکه در توسعه دموکراسی ،استقالل کشور،
عدالت اجتماعی ،همکاری و شرکت وسیع مردم در
تمامی شئون کشور میدانیم.
د :سیاســت خارجی ما بیطرفی مثبت است و لذا
در پیمانهای نظامی شرکت نمیکنیم.
هـــ  .ما نه به صورت ژاندارم منطقه عمل خواهیم
کــرد و نــه بهصورت صــادر کننده انقالب به ســایر
کشورهای منطقه.

ً
سؤال  :4روابط با روسیه ،عینا نظیر آمریکا است.
ما از آنها هم سوابق تلخی داریم .آنها هم رژیم شاه
را حمایت کردهاند .آنها هم اگر بخواهند در امور ما
دخالت کنند ،مقابله و مقاومت میکنیم .آنها هم اگر
به ما احترام بگذارند و مصالح ما را محترم بشمارند ،در
امور داخلی ما دخالت نکنند ،با آنها دوستی خواهیم
داشــت .اما ما خود را با مردمــی که به خدا معتقدند
نزدیکتر حس میکنیم تا با ملحدین خدانشناس.
و باالخره
 .1ما خواســتار تقلیل فشــار و جنجالهای سیاسی
بینالمللی و منطقهای هستیم ،نه تحریک و تشدید
جنجالها.
 .2ما برای ساختن مجدد کشور و آبادانی مملکت به
آرامش نیاز داریم .بنابراین ،در تحریکات و تشنجات
منطقه و دستهبندیها شرکت نخواهیم کرد.
 .3در مشــکالت و مسایل سیاســی جهانی با سایر
دولتها ،راهحل را از طریق مذاکرات سیاســی و در
سطح سازمان ملل میدانیم».
دکتر یــزدی در ادامه میگوید بعد از بیان مطالب
باال که پاسخ سؤاالت قبلی دولت آمریکا بود ،نماینده
دولت آمریکا سؤال کرد:
«شما گفتهاید که میخواهید به جنگ و خونریزی
داخل خاتمه دهیم .ما هم موافقیم و کوشش داریم.
امــا ترس و نگرانی ما این اســت که قبل از تماس با
ارتش و سایر عوامل مهم و قابل توجه ،معرفی و اعالم
دولت موقت انتقالی به بروز ریسکهای ثانوی منجر
شود .عالقهمندیم نظرات آیتالله را بدانیم».
در مورد این ســؤال از او خواستم توضیح بدهد که
منظورشــان از «ســایر عوامل مهم و قابل توجه که
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ترجمــه  other significant elementsاســت،
چیســت؟ گفت نمیداند ،ســؤال میکنــد و جواب
میدهد.
در روز  30دیمــاه  1357برابــر با 1979/1/20
نماینــده دولت آمریکا تلفن زد و جواب ســؤال باال را
به شرح زیر داد:
«تصمیمگیــری نســبت به آینــده و جریان تحول
سیاســی و برنامــهای برای بهوجــود آوردن حداکثر
ثبات ،باید خود مردم شرکتکنندگان اصلی باشند و
عناصر اصلی را خود آنها انتخاب کنند و سعی شود
که حداکثر نیروها را دربرگیرد».
پاســخ نماینده دولت آمریکا همــراه با متن کامل
ً
مذاکرات عینا به آیتالله خمینی گزارش شد.
چهارمیــن پیام 4 ،بهمن  57مطابق با  24ژانویه
1979

چهارمیــن دیــدار در  4بهمــن  1357برابــر بــا
 1979/1/24در همان رستوران نوفللوشاتو صورت
ً
گرفــت .نماینده دولت آمریکا مجددا از روی نوشــته
مطالب خود را میخواند:
«از جانــب دولتم موظفم چهــار نکته را به اطالع
برسانم:
 .1برای ما و فرض ما آن است که آیتالله هم با ما در
این امر شــریکند که ایران مستقل و با ثبات و جدای
از دخالت خارجیها ،هدف است.
 .2ما اعتقاد داریم که جریان کافی در قانون اساسی
هســت که از طریــق آن تمامــی نیروهــای اصلی
میتوانند با آرامش در تنظیم سرنوشت مملکت شرکت
و دخالت کنند.
 .3اگر این جریانات تعقیب و اجرا نشود ،یک حرکت
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و برخورد مســتقیم خارجی ،جدای از قانون اساسی
اتفــاق بیفتد ،با نتایــج فاجعهآمیز آن بــرای تمامی
نیروهای غیرکمونیست ،از جمله برای عوامل مذهبی
پشتیبانان آنان .در این مورد از من خواسته شده است
که توجه شــما را به بیانیه جدید حزب توده جلب کنم
که پشتیبانی خود را از شورای انقالب و دولت موقت
اعالم داشته است.
 .4مــا فکر میکنیم که در شــرایط کنونی هنوز زود
است که آیتالله در این زمان به ایران برگردد.
پایان پیام»
دکتر یزدی پیام فوق را بالفاصله تقدیم امام خمینی
میکند و سپس به بررسی محتوای پیام میپردازد .او
میگوید :اســتنباط ما این بود که آمریکاییها اصرار
دارند ،قانون اساســی فعلی که مشــروطه سلطنتی
ً
است ،حفظ شود و اعتبار خود را از دست ندهد و ثانیا
غیرمســتقیم در بند  3میخواهند ما را از یک فاجعه
ً
موهوم در صورت تغییر قانون اساسی بترسانند و ثالثا
مایل نیستند که آیتالله خمینی به این زودی به ایران
برگردند .این امر مصادف بود با زمانی که شاه از کشور
خارج شده بود و آیتالله خمینی خود را برای بازگشت
فوری به تهران آماده ساخته بودند ،اما بختیار و ارتش
فرودگاهها را بسته بودند».
اقدام دولت و ارتش در بستن فرودگاه تهران و پیغام
امروز نماینده آمریکا درباره تأخیر بازگشــت به ایران
حکایت از یک توطئهای میکرد وگرنه دلیلی نداشت
که آنها چنین اصراری داشته باشند.
ً
رابعــا ،آمریکاییهــا از اعالمیــه حــزب تــوده در
پشتیبانی از شورای انقالب و دولت موقت میخواهند
بهــر ه بــرداری کننــد و تــرس و وحشــت موهوم از
کمونیسم را بهانه قرار بدهند.

دکتر سید محمد صدر

پس از بررسی این نکات و با توجه به سیاستهای
بختیار و بســتن فرودگاهها ،که خیلی حساس بود و
اینکه میلیونها نفر از سراســر ایران برای استقبال
آیتالله خمینی به تهران آمده بودند و هر آن احتمال
درگیری و کشتار شدیدی داده میشود و همچنین با
توجه به کشتار روز قبل جلوی دانشگاه و وقایع سنندج
و دســتگیری روزنامهنگاران و غیره ،آیتالله خمینی
پیغــام تهدیدآمیزی برای آمریکاییها تهیه کردند که
آن را یادداشــت نمودم تا در اولیــن دیدار به نماینده
وزارت امور خارجه آمریکا تسلیم کنم.
پنجمیــن پیام 7 ،بهمن  1357برابر با  27ژانویه
1979

در روز  7بهمــن  1357برابر با  27ژانویه  1979با
نماینــده دولت آمریکا مالقات کــردم و پیام آیتالله
خمینی به دولت آمریکا را به شرح زیر برای او خواندم:
«کارها و عملیات بختیار و ســران کنونی ارتش نه
تنهــا برای ملت ایران ،بلکــه برای دولت آمریکا هم
بهخصوص آینده خود آمریکا هم در ایران ،ســخت
ضرر دارد و من ممکن اســت مجبور شــوم دســتور
جدیدی درباره اوضاع ایران بدهم .بهتر است شما به
ارتش توصیه کنید که از بختیار اطاعت نکند .دست از
این حرکات بردارند .ادامه این عملیات توسط بختیار
و ســران ارتش ممکن اســت فاجعهای بزرگ به بار
آورد .اگــر او و ارتش در امور دخالت نکنند و ما ملت
را ســاکت کنیم ،ضرری برای آمریکا ندارد .اینگونه
حرکات و رفتار ،ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواهد
شــد .ملت از من حرفشنوی دارند و ثبات به دستور
من و با اجرای برنامه من به وجود خواهد آمد .وقتی
من دولــت موقت را اعالم کنم ،خواهید دید که رفع

بسیاری از ابهامات خواهد شد و خواهید دید که ما با
مردم آمریکا دشمنی خاصی نداریم و خواهید دید که
جمهوری اسالمی که بر مبنای فقه و احکام اسالمی
اســتوار است ،چیزی نیست جز بشردوستی و به نفع
صلح و آرامش همه بشــریت است .بستن فرودگاهها
و جلوگیری از رفتن ما به ایران ثبات را بیش از پیش
به هــم میزند ،نه آنکــه اوضاع را تثبیــت نماید .از
جانب نیروهای من خواسته شده است که اذن بدهم
برونــد فرودگاه را باز کنند بــا زور .اما من هنوز چنین
اذنــی ندادهام .همچنین نیروهای مســلح از نظامی
و غیرنظامی ،از جمله عشــایر درخواست عمل برای
پایان دادن به وضع کنونی کردهاند ،اما من هنوز اذن
ندادهام و ترجیح میدهم که کار با مسالمت تمام شود
و سرنوشت مملکت به دست ملت سپرده شود».
این آخرین تماس و مالقات با نماینده وزارت امور
خارجه آمریکا بود.
رد و بدل شــدن پیامها مابین امام خمینی و دولت
آمریــکا که قــدرت حاکم بر ایران در زمان شــاه بود،
باعث شد همراه با جنبش کبیر مردم ایران ،آمریکا را
در موضع انفعالی قرار دهد و آن را از دست زدن به یک
اقدام فاجعهبار بردارد و تسلیم خواسته ملت ایران شود.
دیپلماســی امــام در پاریــس تا آخریــن روزهای
اقامت ایشان در فرانســه ادامه داشت و ارتباطهای
گوناگــون با دولتهای دیگــر گروهها ،جمعیتها و
شخصیتهای ایران ادامه داشت که در فرصتی دیگر
به آن میپردازیم .تمام این مالقاتها و گفتوگوها در
جهت معرفی انقالب و بیان جنایات رژیم استبدادی
شاه و مصائب و مطالبات ملت ایران قرار داشت.
دکتر سید محمد صدر
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