تحریم عید نوروز
1

را عـزای عمومی اعلام کرد».

پیرامون مطالب پیشین ،نقد و نظرهایی به شرح زیر وجود دارد:
 )1مسـئله تحریـم عیـد نـوروز از ابتـکارات امـام خمینـی در مبـارزات سیاسـی اسـت که
نشـان از هوشـمندی و زمانشناسـی فـوق العاده ایشـان دارد و نمادی اسـت از «مواجهـه نرم» با
رژیـم خشـونتگرای پهلوی .توجه بـه رویکرد فرهنگی امام در مبارزات سیاسـی ،بسـیار مهم و

صخش

ماما لخدم یلک تا م

« بـا فـرا رسـیدن نـوروز ،1342آیت اللـه خمینی به عنـوان اعتراض بـه رفراندوم ،عیـد نوروز

تعییـنکننـده اسـت کـه در هیچ جا به این مسـئله اشـاره درخوری نشـده اسـت.
 )2طراحـی «تحریـم نـوروز» تنهـا در مقابلـه با رفرانـدوم صـورت نگرفته ،بلکه واکنشـی به
مجموعـه اقدامـات و رویه غلط رژیم شـاه در دوران پس از ارتحال آیـت الله العظمی بروجردی
اقدامات انتقادبرانگیز اسـت.
اسـت که «انقالب سـفید» تنهـا یکی از ایـن
ِ

 )3نویسـنده ولـو بـه صـورت اجمالی ،به زمینههـای «تحریم نـوروز» نپرداخته اسـت .یکی

تنـد رژیـم پیش از اعالم تحریم ،دسـتگیری واعظ شـهیر تهران ،مرحوم فلسـفی در
از
اقدامـات ِ
ِ

روز  19اسـفند  1341و بـه خاطـر فعالیتهای چشـمگیر به نفـع امام خمینی اسـت! ا او بعد از
دو روز ،در  25اسـفند آزاد شـد 2و بالفاصلـه بعـد از آزادی فلسـفی ،امام خمینی طـی نامهای از

ایشـان خواسـت تـا بـا هماهنگی علمـای تهـران ،به صـورت یکپارچه اعالم شـود که بـه خاطر
فعالیتهـای ضددینـی رژیـم پهلوی ،نوروز امسـال عـزای عمومـی خواهد بود.
 )4از آنجـا کـه نـوروز 1341ش ،با سـالروز شـهادت امام جعفـر صادق مقارن بـود ،امام
تحریم عیـد ،نبایـد به عنـوان شـهادت امام
اعلام عـزای عمومـی و
خمینـی تاکیـد کـرد کـه
ِ
ِ

صـادق مطـرح شـود .امـام در نوشـتهاش تأکیـد میکند که:

«  ...البتـه بايـد اسـم وفـات حضـرت صـادق  برده نشـود و با صراحت نوشـته شـود
بـراى صدماتـى كـه در اين سـال بـه اسلام وارد شـده اسـت[ ....در این صـورت] عمل
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 .2خاطرات و مبارزات حجت االسالم فلسفی ،ص.609
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دولـت كـه جديـت دارد مذهـب را بـه اسـم حضـرت صـادق بكوبـد ،خنثـى مىشـود.
1

چـون شـنيدم دولـت هـم چنيـن تظاهـرى مىخواهد بكنـد» .
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

همیـن مضمـون در نامـه امـام خمینـی خطاب به برخـی از علمـای مناطق مختلف کشـور،
تکرار شـد تـا زمینه تحریم سراسـری عیـد را فراهـم آورد.
بعـد از پیگیریهـای آقای فلسـفی و سـایر علمای بالد ،سـیل «تحریمنامهنویسـی» شـروع
شـد و در نسـختین گام ،حـدود پنجاه تـن از علمای بـزرگ پایتخت (همچون آیـات محمدرضا
تنکابنـی ،محمدتقـی آملـی ،سـیدعلی اصغـر خویـی ،سـیدهادی خسروشـاهی ،سـیداحمد
لواسـانی ،محمدحسـین حسـینی طهرانـی و ،)...به درخواسـت امام خمینی جـواب مثبت داده
و اعالمیـهای را در روز  22اسـفند منتشـر سـاختند کـه البتـه یـک نکتـه در آن کمرنگ بـود و آن
اینکـه ،علـت ایـن عـزای عمومی را شـهادت امـام صـادق  و حـوادث ناگوار یک سـال اخیر
دانسـه بودند!2اعالمیـه آیـت الله سـیدمحمد بهبهانـی 3نیز با مضمونی مشـابه منتشـر گردید اما

آیـت الله سـید کاظم شـریعتمداری بـا صدور اعالمیـهای در روز  23اسـفند ،تنها عالـم قم بود
ً
کـه در ایـن ماجـرا ،کاملا با امام همراهی کـرد و ضمن اعالم عـزای عمومی در نوروز  ،سـخنی
از شـهادت امـام صـادق  نیـز به میـان نیاورد .4هـر چند که مضمـون اعالمیه برخـی دیگر از
علمـای قـم ماننـد آیت اللـه سـیدصادق روحانـی (در روز  26اسـفند) ،نیز تصریحـی به اعالم

عـزای عمومـی به خاطر شـهادت امام صـادق  نداشـت 5.در میان همـه اعالمیههای علمای
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 .1صحيفـه امـام ،ج ،1ص155؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1ص346-345؛ خاطرات و مبارزات حجت االسلام فلسـفی ،ص.612
گفتنـی اسـت کـه نامـه امـام خمینـی بـه آیـت الله فلسـفی تاریـخ نـدارد و دربـاره زمـان آن گمانـه هـای زیادی مطرح شـده اسـت.
سـیدحمید روحانـی آن را در همیـن ایـام ذکـر کـرده اسـت( .نهضت امـام خمینـی ،ج ،1ص ).346گرداونـدگان صحیفه امـام ،این
نامـه را بیـن دو پیامـی کـه در روز  22بهمـن صـادر شـده قـرار داده اند ولـی تاریخش را صرفـا «اواخر اسـفند  »1341ذکر کـرده اند.
(صحيفـه امـام ،ج ،1ص )155امـا بـا توجـه بـه اینکـه روز آزادی آقـای فلسـفی از زنـدان ،در روز  21اسـفند بـوده اسـت ،و اعالمیه
علمـای تهـران ،در روز  22اسـفند صادر شـده اسـت .پـس قاعدتا نامه امـام ،در همان روز  21بالفاصله بعد از آزادی فلسـفی نوشـته
شـده و به دسـتش رسـیده اسـت( .خاطرات و مبارزات حجت االسلام فلسـفی ،ص609؛ قیام  15خرداد به روایت اسـناد سـاواک،
مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطالعـات ،تهـران ،اول ،مـرداد ،1378ج ،1ص).571-570
 .2برای مشاهده متن این اعالمیه ،بنگرید به؛ قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک ،ج ،1ص.571-570
 .3قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک ،ج ،1ص.544
 .4اسناد انقالب اسالمی ،ج ،5ص36؛ قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک ،ج ،1ص.545
 .5اسناد انقالب اسالمی ،ج ،5ص.37

بیـان آیـت الله سـید محمدهادی میالنـی (از مراجع سـاکن مشـهد) از همـه صریحتر و
بلادِ ،

نسـبت بـه رژیم شـاه ،شـجاعانهتر بود .ایشـان تصریـح کرده بـود که؛

باقـی نگذاشـت .درایـن مـدت هیئـت حاکمـه ،زمامـداران از هیـچ تجـاوزی بـه حقوق

فـرد و اجتمـاع دریـغ نکرده ،گسـتاخی را به آنجا کشـاندند که قوانین آسـمانی اسلام را
مـورد ملعبـه قـرار داده و بـدون توجـه به خشـم عمومی ملت مسـلمان ،به حریـم احکام
شـرعیه کـه در حکـم نوامیس الهی می باشـد تجـاوز کردمـد و هم اکنون جمعـی از علما
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ماما لخدم یلک تا م

«بـا کمـال تاسـف آنچـه در گذشـته بـر ملـت مـا گذشـت دلـی شـاد و خاطری آسـوده

و رجـال متدیـن و اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه هـای مملکـت در زنـدان به سـر می
بردنـد .....روشـن اسـت کـه در ایـن شـرایط روحانیتـی که خود را شـریک غم و شـادی

ملـت مسـلمان ایـران مـی داند و هرگـز عیـد و مراسـم آن را نخواهد داشـت.1» ...

بعـد از لبیـک علمـای تهـران ،قم و سـایر شـهرهای کشـور به طـرح «تحریـم نـوروز» ،امام
ِ
خمینـی در روز  29اسـفند ش( 1341در آخریـن جلسـه درسـی در سـال  ،)41در اجتمـاع
ِ
بیـان مسـئوليت علمـا در مقابـل توطئههاى
روحانيـون و اهالـى قـم در مسـجد اعظـم ،ضمـن ِ
ِ
اسـتعمار ،بـه همـه علمـا و روحانیون توصیه فرمود که برای کشـته شـدن و زنـدان رفتن و ضرب
ً
و شـتم و شـکنجه و تحمل مصیبتها و شـدائد ،خودشـان را کامال آماده کنید که در راه دفاع از
اسلام ،ایـن امور را در پیش رو دارید .ایشـان بـار دیگر و اینبار در این سـخنرانی عمومی ،تأکید
کـرد کـه تحریـم عید نوروز ،نـه به خاطر عـزای امام صـادق  ،بلکـه به خاطر جنایـات رژیم
پهلـوی در یک سـال اخیر بوده اسـت.2
فاجعه خونین فیضیه

ماجرای خونین فیضیه ،در قلم نویسنده مدخل امام خمینی ،اینچنین بازتاب یافته است:
«روز دوم فروردیـن سـال  42بـه مناسـبت سـالگرد شـهادت امـام صادق  در مدرسـه
 .1اسناد انقالب اسالمی ،ج ،1ص.59
 .2بـرای مشـاهده متـن کامـل این سـخنرانی بنگرید به؛ نهضـت امـام خمینـی ،ج ،1ص341-335؛ صحیفه امـام ،ج ،1ص-157
165؛ کوثـر :مجموعـه سـخنرانیهای حضـرت امـام خمینـی(س) همراه بـا وقایع انقلاب اسلامی ( – 1340آبان  ،)1357موسسـه
تنظیـم و نشـر آثـار امام خمینی ،تهـران ،سـوم ،پاییـز ،1374ج ،1ص.52-49
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فیضیـه مراسـم سـوگواری برگـزار شـد کـه منجـر بـه زد و خـورد میـان طرفـداران شـاه و
طلاب و مردم شـرکت کننده در مراسـم سـوگواری شـد و ارتـش مداخله کـرده و جمعی

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

را دسـتگیر کرد».

1

در ارزیابی این فراز از مدخل ،نکات زیر به قابل طرح است:
 )1نویسـنده محتـرم ماجـرای خونین فیضیـه را که با طراحـی دقیق نیروهـای امنیتی-نظامی
ِ
ّ
حد یک «زد و خورد میان طرفدار ِان شـاه و طلاب و مردم»...
رژیـم شـاه صورت گرفته بـود ،در ِ
تقلیـل داده اسـت! در حقیقـت ایشـان بیش از آنکه به مسـتندات پر شـمار مربوط بـه این فاجعه
ایام
و خاطـرات شـفاهی حاضریـن ،توجه کرده باشـدِ ،
روایت رسـمی و رسـانهای رژیم شـاه در ِ
وقـوع ایـن فاجعـه را بازتـاب داده اسـت! چـه اینکه رژیم شـاه نیز تالش داشـت حملـه کنندگان
اصالحات ارضـی» معرفی کند!
مخالفت علما بـا
«دهقانـان نارارضـی از
بـه طلاب و مـردم را
ِ
ِ
ِ

و همچنانکـه برخـی از مخاجمیـن بـرای آنکه خـود را طرفدار عادی پهلوی نشـان دهنـد ،برای
میان مردم با لباس شـخصی ،شـروع
آغـاز درگیـری،
ضمن حضـور در ِ
برهـم زدن جـو مراسـم و ِ
ِ
2
کردنـد به صلوات فرسـتادن به روح رضاشـاه در وسـط سـخنرانی مرحـوم انصاری!
ً
جنـاب نویسـنده در ایـن فـراز ،تصویـری کاملا عـادی از فاجعـه خونیـن فیضیـه به دسـت
میـان طالب و طرفدار ِان شـاه نشـان داده اسـت! حال
داده و آن را در حـد یـک دعـوای معمولـی ِ

آنکـه حملـه مأمـوران به مدرسـه فیضه (کـه تعـداد آنها بالغ بـر هزار نفـر گفته شـده) ،فقط یک
درگیـری و زد و خـورد معمولـی نبود و آنطور که نویسـنده مدخـل بیان کرده ،بـر ورود نظامیان به
مدرسـه فیضیـه بر اسـاس یـک برنامه سـازماندهی شـده نظامـی ،داللـت نمیکند.
 )2ایشـان « حملـه نیروهای نظامـی رژیم» به عـزاداران و طالب را ناشـی از «مداخله ارتش
در درگیـری میـان مردم و طرفدار ِان شـاه» ،عنـوان کرده و در حقیقت ،به طـور تلویحی و ضمنی،

حملـه و کشـتار و دسـتگیری طالب و مـردم را امـری عادی قلمداد کرده اسـت! و البتـه نفرموده
ً
کـه از چـه رو ،آن حجـم از نیـروی نظامـی و خصوصـا ارتش در صحنـه حاضر بوده کـه به قول
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 .2برای اطالع تفصیلی از ماجرای حمله به فیضیه ،بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص .363-376

ایشـان در ماجـرا مداخله کند و جمعی را دسـتگیر نماید!
 )3در قضیـه فیضیـه بـا هجـوم ایـادی رژیم بـه طالب و مـردم ،جنایـات هولناکی بـه وجود
و جـرح طلاب ،بـه آتش کشـیدن البسـه و پـاره کـردن کتابهـای درسـی و قرآن کریـم ،هتک
حرمـت مرجـع معظم قـم حضـرت آیت اللـه العظمی سـید محمدرضـا گلپایگانی ،شـهادت

تعـدای از طلاب و مـردم ،قابل ذکر اسـت.1

بـا وجـود ایـن حجـم از جنایـت ،جنـاب نویسـنده تنها بـه دسـتگیری تعـدادی از عـزاداران

صخش

ماما لخدم یلک تا م

آمـد کـه از آن جملـه؛ بـه غـارت امـوال ،شکسـتن درب و پنجرههـای حجرات طلاب ،ضرب

اشـاره میکنـد و هیـچ ذکـری از ضـرب و حـرج طالب و خسـارات و هتـک حرمتها بـه میان
نمـیآورد .آیـا بـه راسـتی رواسـت کـه بـرای یـک زد و خـرد عـادی و دسـتگیری چند نفـر طلبه
یـا مـردم عـزادار ،علمـای قـم و نجـف و سـایر بلاد برآشـوبند و بـا زبان صریـح و مسـتقیم به
مکتوبات
مخاصمـه بـا رژیـم برخیزنـد؟ ایـن نحوه بیـان ضمـن آنکـه در تنافی بـا مسـتندات و
ِ
بـزرگان دین (در امور سیاسـی) را
تدبیـر
پرشـمار ماجـرای فیضیه اسـت ،زمانآگاهی ،و حسـن
ِ
ِ
ِ
ِ
نیـز زیر سـؤال برده اسـت.
 )4ارائـه روایتـی ناقـص و نادرسـت از ماجـرای فیضیه ،منحصـر به مدخل مورد نقد نیسـت
و در برخـی منابـع دیگـر نیـز ،بـا روایتهای بـه مراتـب مخدوشتر مواجهیـم؛ به عنـوان نمونه
در مدخـل «خمینـی ،روح اللـه »...در دایرةالمعـارف بـزرگ اسلامی ،پیرامون ماجـرای فیضیه
اینگونه آمده اسـت:
«سـرانجام مجموعـه واکنشهـای امـام و دیگـر روحانیـون سـبب شـد تـا در 2فروردین
 ،1342مصـادف بـا وفـات امـام جعفـر صـادق  ،حکومت بـه خشـونت بگراید .در
مجلـس عزایـی کـه آیتاللـه خمینـی بـه مناسـبت وفـات امـام ششـم  در منـزل خود

برگـزار نمـود ،ایـادی رژیم آشـوب برپـا کردنـد؛ آیتالله بـا تهدیـد ،آنهـا را از این عمل

برحـذر داشـت ،امـا غائلـه بـه بیـرون از منـزل وی کشـیده شـد .آشـوبگران و مأمـوران

مسـلح بـا یـورش بـه مجلـس عـزای مشـابهی کـه در مدرسـه فیضیـه توسـط آیتاللـه
 .1همان.
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گلپایگانـی برقـرار بـود ،فاجعـهای را رقـم زدند».1

در مورد متن فوق ،نکاتی در خور تأمل و بررسی است2؛
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

در گزینـش واژگان و نـوع ورود بـه بحـث ،اینگونه القا شـده کـه حمله به فیضیـه در حقیقت
بـه اقدامـات علمـا برمیگـردد و در واقع ایشـان رژیـم را وادار به واکنـش کردهاند! ایـن در حالی
اسـت کـه علما تـا آن هنـگام هرگـز رفتـار خشـونتآمیزی و یا مبـارزه قهرآمیـزی از خـود بروز
نـداده بودنـد کـه نتیجـهاش خشـونتگرایی رژیـم باشـد .در حقیقت ایـن منطق خشـونتآمیز
پهلـوی اسـت کـه در مقابـل اقدامـات روشـنگرانه -از قبیـل سـخنرانی ،بیانیه سیاسـی ،اعالم
تحصـن و -...دسـت بـه باتـوم میبـرد .لـذا ایـن رویـه قـرون وسـطایی چیز تـازهای نیسـت که
ریشـهاش کنشگری سیاسـی علما در آسـتانه انقالب سـفید باشـد .حمله یکجانبـه و بیبهانه
به طالب مظلوم در مدرسـه فیضیه ،اقدامی اسـت در جهت سـرکوب فعالیتهای سیاسـی آر ِام
روحانیـت و ایجـاد خفقان پلیسـی و امنیتی.
در بخشـی از نوشـتار بـه شـیطنتهای خرابکارانـه عمـال پهلوی بـه منظور ایجاد آشـوب در
مجلـس روضـه بیـت امـام اشـاره شـده اسـت و اینگونه القا شـده اسـت کـه ماجـرای حمله به
فیضیـه ،در حقیقـت پـس از نـاکام مانـدن آشـوب در بیت امام و کشـیده شـدن دامن آشـوب به
خیابـان ،بـه وقـوع پیوسـته اسـت .در صورتی کـه ،برخالف مدعـای نویسـنده که گفتـه «ایادی
رژیـم آشـوب برپـا کردنـد؛ آیتاللـه [خمینی] بـا تهدیـد ،آنهـا را از ایـن عمل برحذر داشـت،
محدود عمـال رژیم بـا تهدید امام
امـا غائلـه به بیرون از منزل وی کشـیده شـد» ،شـیطنتهای
ِ
ً
کـه توسـط آیتاللـه خلخالـی بیان گردیـد ،در نطفه خفه شـد 3و از این نظر اساسـا آشـوبی برپا
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 .1دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،22صص 671و.672
 .2مطالـب مذکـور ،در جـای خـود ،مـورد نقـد و ارزیابـی تفصیلی قـرار گرفتـه و در اینجا تنهـا خالصهای از آن تقدیم شـده اسـت.
بـرای اطلاع تفصیلـی از نقـد مطالـب مذکـور ،بنگریـد به؛ نقـدی بر مدخـل خمینـی روح اللـه در دایرةالمعـارف بزرگ اسلامی،
صـص .47-49
 .3امـام بـه دنبـال برخی شـیطنتها توسـط عمـال رژیم ،توسـط آقـای خلخالی عمـال رژیـم را اینچنین تهدیـد میکنند کـه« :اگر
یـک بـار دیگـر حرکت سـوء و ناشایسـتهای که موجـب اخالل در نظم و آرامش مجلس باشـد ،از خود نشـان دهند و خواسـته باشـند
از رسـیدن سـخنان آقایـان خطبـا بـه گوش مـردم جلوگیـری کنند ،فورا بـه طرف صحن مطهـر حرکت میکنـم و در کنـار مرقد مطهر
حضـرت فاطمـه معصومه(س) سـخنانی را که الزم اسـت به گوش مردم برسـد ،شـخصا ایـراد خواهم کرد( ».نهضـت امام خمینی،
ج ،1ص ).366آنگونـه کـه میبینیـد ،تهدیـد امـام هـم یـک تهدیـد نرم اسـت نـه تهدید سـخت کـه منجر بـه ایجاد تنـش فیزیکی

نگشـت کـه بخواهـد دامنـه بـه بیـرون کشـیده شـود و از این حیـث ،موضـوع حمله بـه فیضیه،
نقشـهای مسـتقل از ایـن ماجـرا بـوده اسـت کـه از مدتهـا قبل بـا اسـتقرار امکانـات و نیروی
1

طـور دقیـق منعکـس کردهاند مـورد اسـتفاده قـرار میگرفت.
قیام 51خرداد؛ زمینهها و پیامدها

در مـورد زمینههـا و پیامدهـای قیـام  15خـرداد  ،42نکاتـی در مدخـل مندرج اسـت که در

صخش

ماما لخدم یلک تا م

نظامـی -لباس شـخصی -برنامهریزی شـده بـود .بهتر آن بود کـه منابعی که ایـن دو حادثه را به

ادامـه بـا بیـان بخشهـای مربوطـه ،بـه نقـد آن خواهیـم پرداخـت .در بخشـی از متـن ،چنیـن
میخوانیـم:
« عصـر  14خـرداد  42کـه مصادف با عاشـورا بـود .آیت اللـه خمینی با اعلام قبلی در

حضـور جمعیـت انبوهی در مدرسـه فیضیه ضمن یادآوری و گرامی داشـت یاد شـهدای
فیضیه ،سـخنان مهیجی علیه شـاه و اسـرائیل کرد».2

در مورد فراز مذکور ،چند نکته حائز اهمیت است:
 )1عاشـورای سـال 1341ش مطابـق بـا  13خـرداد  42بـوده و نـه  14خـرداد که نویسـنده به

اشـتباه ذکـر کـرده اسـت .3گفتنی اسـت در برخـی دیگر از منشـورات مربـوط به تاریـخ انقالب
ً
اسلامی ،عینـا همین اشـتباه تکرار شـده اسـت .بـه عنـوان نمونه ،خانـم مرعشـی در خاطرات
خـود ،تاریـخ سـخنرانی امـام را « 12خـرداد  »42نقـل کـرده اسـت .4گذشـته از اینکـه واقعـه

شـده باشـد .لـذا آشـوبی اتفـاق نیفتاده و آن شـیطنتها در نطفه خفه شـده اسـت .بنابرایـن ،آیا نتیجه این تهدید آشـوب اسـت؟ و آیا
ایـن آشـوب دامنـهاش به فیضیه کشـیده شـده اسـت؟ بـه نظر میرسـد نویسـنده مدخل اطلاع دقیقـی از ابعـاد حـوادث 2فروردین
 41نداشـته است.
 .1در کتـاب نهضـت امـام خمینـی ،ایـن دو ماجـرا به صورت مبسـوط و مسـتقل بیان شـده اسـت .بـرای دیـدن جزییات ایـن ماجرا
رجـوع کنید بـه نهضـت امـام ،ج ،1ص.367-365
 .2دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص .268
 .3نویسـنده کتـاب نهضـت امـام خمینـی ،تاریخ سـخنرانی امـام را عصر عاشـورای 1383قمـری برابر بـا  13خرداد 1342شمسـی
ذکـر کـرده اسـت .ر.ک :نهضت امـام خمینـی ،ج ،1ص .498
 .4ایشـان تاریـخ سـخنرانی امـام را «سـاعت چهـار بعـد از ظهـر روز  12خـرداد  1342برابر بـا  10محـرم 1383قمـری» ذکر کرده
اسـت .ر.ک :پـا بـه پای سـرو ،ص .61
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خـرداد 42از مشـهورات تاریـخ انقلاب بـوده ،و در منابع متعدد تاریخی به آن اشـاره شـده ،1از
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

حیـث تطابـق تاریخی نیـز ،دهم محـرم 1283قمری مطابق اسـت با  13خرداد  1342شمسـی
ً
و لـذا قطعـا تاریخ مذکور به اشـتباه درج شـده اسـت.2
 )2در مدخـل هیـچ اشـارهای از مخالفتهـا و تالشهـا بـرای انصـراف امـام از حضـور در
فیضیـه ،بـه چشـم نمیخـورد .گفتنی اسـت با آنکه قـرار بـود برخی دیگـر از علما نیز بـه همراه
امـام بـرای سـخنرانی در روز عاشـورا به مدرسـه فیضیـه بروند ،اما برخـی از روحانیـون درباری
توانسـتند بـا نفـوذ در بین علما آنـان را از همراهی بـا امام خمینی برای حضور در مدرسـه فیضیه
و سـخنرانی در آنجـا بازدارنـد امـا مؤفـق نشـدند در حضرت امـام نفوذ کـرده و ایشـان را از این
حرکـت بازدارند.

3

در بخش دیگری از مدخل ،در مورد وقوع قیام  15خرداد ،اینچنین نوشتهاند:
«بامـداد  15خـرداد تعـدادی از کماندوهـای رژیـم شـاه بـا اسـتفاده از تاریکی شـب به

منـزل آیـت اللـه خمینـی ریختـه و او را دسـتگیر کـرده ،به تهـران بردنـد .خبر دسـتگیری

وی بالفاصلـه در سـطح شـهر پیچید و از صبـح  15خرداد  42شـورش عظیمی در تهران

و قـم بپـا خواسـت و شـعار یـا مـرگ یـا خمینـی در فضـای شـهر طنیـن انداخـت .قیـام
مـردم سـرکوب شـد .متقابلا عـدهای از علمـای اصفهان ،قـم ،مشـهد و تبریز بـه تهران
4

مهاجـرت کردند».

پیرامون مطالب مذکورف نکاتی چند به نظر میرسد:
بـزرگ امـام
درآمـد
واکاوی همـه جانبـه قیـام خونیـن  15خـرداد ،بـه عنـوان پیش
ِ
نهضـتِ ،
ِ
ِ
خمینـی ،از جوانـب مختلـف حائـز اهمیـت تاریخـی اسـت .چـه اینکـه اساسـا در تحلیـل
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 .1نهضت امام خمینی ،دفتر اول ،صص .234-231
 .2بـرای مشـاهده نقـد خاطـرات خانـم عفت مرعشـی ،ر.ک :هبـوط در مه :نقـدی بر کتاب پـا به پای سـرو (خاطـرات خانم عفت
مرعشـی) ،لیلا کریمـی شـنبه بـازاری ،فصلنامه تخصصـی  15خـرداد ،شـماره 48؛ تابسـتان  ،1395صفحـات  ، .327-352جا
داشـت مؤسسـه منتشـر کننـده ایـن کتاب خاطـرات ،به مـواردی از این دسـت کـه از بدیهیـات تاریخ انقالب اسلامی اسـت ،دقت
کافـی را به کار میبسـت.
 .3نهضت امام خمینی ،ج،1صص499-491
 .4دایرةالمعارف تشیع ،همان.

انقالبهـای بـزرگ ،نمیتـوان و نبایـد ریشـهها ،زمینههـا ،نقـاط عطـف تحـوالت و سـیر
آغـاز خونین مبـارزات
خمینـی نیـز ،نمیتـوان از واقعـه خونیـن  15خـرداد ،بـه عنـوان نقطـه ِ
ًِ
اسلامی مردم ایران ،به آسـانی درگذشـت .1مسـئلهای که متأسـفانه عامدانه یا سـهوا مورد توجه
نویسـنده مدخـل قـرار نگرفته اسـت.
امـام خمینـی قیـام  15خـرداد را «مبـدأ نهضـت اسلامى ايـران» و از «ايـام بـزرگ الهـى»

میدانـد 2و ضمـن تأکیـد بـر آثـار تاریخـی ایـن قیـام در بـه ثمر نشسـتن انقلاب اسلامی ،از

صخش

ماما لخدم یلک تا م

بازشناسـی نهضت امام
تکویـن مبـارزات از آغـاز تا پیـروزی را نادیده گرفت .این اسـت کـه در
ِ

 15خـرداد بـه عنـوان «نقطه عطـف تاریخ» یـاد کرد ه اسـت .3ایشـان در این زمینـه میفرمایند:
« پانـزده خـرداد -كـه ما مردان بـا ارادهاى را از دسـت داديم و جوانانى از دسـت ملـت ما رفت-

نقطـه عطفـى اسـت در تاريـخ ،و مبـدأ اين نهضت اسـت».4

ایـن نقطـه عطـف در تحوالت ایـران معاصـر ،که به تعبیـر امام راحـل « خميـر مايه نهضت
مبـارك ملـت بزرگ ايران و روز بذر انقالب بزرگ اسلامى» اسـت ،خود ریشـه در اندیشـه دینی
ً
مـردم ایـران دارد و از ایـن حیـث ،نهضتـی اصیـل و کاملا دینی اسـت که بـه تعبیر امـام ،ملت

5

ایـران « بايـد ايـن خمير مايـه و بذر پر بركـت را در عصر عاشـوراى [ 61قمرى] جسـتجو كند»

پژوهـش پیرامـون ماهیـت و پرداختـن بـه ابعاد گسـترده قیام  15خـرداد ،گذشـته از آنکه یک
 .1بـرای اطلاع از ماهیـت ،اهـداف و پیامدهای قیـام  15خـرداد  ،42بنگرید به :قیام 15خـردا؛ تبلور اجتماعـی ظرفیتهای مردمی
روحانیـت و افـول تحلیلهـای حزبـی ،سـهراب مقدمـی شـهیدانی ،فصلنامه تخصصـی پانزده خرداد ،دوره سـوم ،سـال سـیزدهم،
شـماره ،47بهار 1395؛ صفحـات()463-488
ّ َّ
«ايام الله» اسـت اينهـا را يادتان باشـد .يادتان
 .2صحيفـه امـام ،ج ،9ص .469 :ایشـان مـی فرماینـد « :ايـن ايـام بزرگ الهـى كه از
نـرود كـه ما يـك  15خرداد داشـتيم 15 ،خـرداد مبدأ نهضت اسلامى ايران اسـت».
 .3حضـرت امـام میفرماینـد 15« :خـرداد يـك نقطه عطفى اسـت در تاريخ كشـور ما كـه از همان وقت شـروع به فعاليت سياسـى
شـد و روحانيـون از همان وقت خودشـان را مجهز كردنـد» .ر.ک :صحیفه امـام ،ج ،12ص.379
 .4صحيفـه امـام ،ج ،10ص .406در ادامـه نیـز ،پدیدآورنـدگان قیـام 15خـرداد را بـه عنـوان مبدأ انقالب اسلامی معرفـی و چنین
فرمودهانـد« :آنهـا كـه در پانـزده خرداد قيـام كردند ،قيـام مردانه كردنـد ،و در مقابل دژخيمان «نه» گفتند و به شـهادت رسـيدند ،آنها
مبدأ ايـن نهضت عظيم شـدند».
 .5صحيفـه امـام ،ج ،16ص .291 :امـام میفرماینـد « :سـالروز خـرداد  42خميـر مايـه نهضت مبارك ملـت بزرگ ايـران و روز بذر
انقلاب بـزرگ اسلامى ماسـت .ملـت عزيـز بايد اين خميـر مايه و بذر پـر بركـت را در عصر عاشـوراى [ 83قمرى] جسـتجو كند؛
عصـر عاشـوراى مصـادف بـا سـاعات شـهادت نصرتآفرين سـيد مظلومان و سـرور شـهيدان؛ عصـر عاشـورايى كه خـون طاهر و
َّ
مطهـر ثـار اللـه و ابـن ثـاره به زمين گـرم كربال ريخـت و ريشـه انقالبات اسلامى را آبيـارى نمود».
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تحـوالت انقالب اسلامی اسـت ،یـک روز
ضـرورت تاریخـی در بازشناسـی ماهیـت و سـیر
ِ

ملـی و از «ایـام اللـه» اسـت و از ایـن حیـث ،به فرمـوده امام راحـل ،همـواره باید عزیـز و زنده
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

نگاهداشـته شـود .چـه اینکه امـام راحل سـالروز این قیـام را برای همیشـه عـزای عمومی اعالم

کردهانـد .1صـد البته این بزرگداشـت و آن عـزای عمومی ،نه به معنای آن اسـت که تنها از فجایع
روز خونیـن گفتـه و شـنیده شـود ،بلکه بـا توجه بـه جایـگاه تاریخی ایـن قیام ،در راسـتای
ایـن ِ
کـردن قیام علیه پهلـوی ،باید به این قیـام به عنوان یـک «موهبت الهی»
علنـی کـردن و عمومـی
ِ
نظـر کـرد که بـرکات زیادی بـه همراه داشـت و «در عيـن حالى كه مصيبـت بود ،مبـارك بود».2
پاسداشـت ایـن قیـام بـزرگ ،در حقیقت بـا تفکـر در ابعاد و آثـار این نهضت ممکن اسـت،
آنگونـه کـه حضـرت امـام نیز همـگان و خصوصا «سـر ِان قـوم» را به آن توجـه دادهانـد؛ « ملت

ايـران نبايـد  15خـرداد را از يـاد ببرنـد .و نبايد هيچ يـك از اين جناياتـى كه از  15خـرداد به اين
طـرف شـده اسـت (و جلوترش به دسـت پدر اين شـده اسـت) نبايـد ملت ايـران اينهـا را از ياد
ببـرد؛ اينهـا بايد سـرلوحه قضاياى آنها باشـد ،براى اينكه مبدأ تفكر باشـد ،بايد سـران قوم تفكر
3

كننـد در ايـن امور؛  15خـرداد را بايد حفظـش كنند».
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 .1صحيفـه امـام ،ج ،8ص .51 :امـام راحـل مـی فرمایند« :ملت مـا اين روز را عزيز مىشـمارد .و من روز  15خرداد را براى هميشـه
عـزاى عمومى اعلام مىكنم».
 .2امام خمینی از حمله مواهب این قیام را بیداری عمومی و همگانی شدن قیام بر می شمارند و چنین می فرمایند:
« 15خـرداد ...روزى اسـت كـه ملـت مـا نبايـد از يـاد ببـرد و نمىبـرد 15 .خرداد يـك نقطه عطفى اسـت در تاريخ كشـور مـا كه از
همـان وقـت شـروع بـه فعاليت سياسـى شـد و روحانيـون از همان وقـت خودشـان را مجهز كردنـد .....لكـن در عين حالـى كه 15
خـرداد يـك مصيبتـى بـود براى ملت مـا ،لكن مبدأ جنبش بـود؛ از همان وقـت و جلوتر از آن وقـت روحانيون قيام كردند و به دسـت
روحانيـون نهضـت شـروع شـد ،از قـم شـروع شـد و  15خرداد يك انعكاسـى بـود از همـان قيـام .روحانيـت را گرفتند قريـب تمام
علمـاى تهـران را گرفتنـد و حبـس كردنـد ،و شـايد مدتى هم علمـاى تهران و وعاظ تهـران در حبس بودنـد و بعد بتدريج رها شـدند،
و از آنجـا شـروع شـد به نهضـت و مخالفت.
در عيـن حالـى كـه  15خـرداد مصيبـت بـراى مـا بـود لكـن ايـن موهبت هم خـداى تبـارك و تعالـى ،به مـا عطا كـرد كه مـردم بيدار
شـدند و لبيـك گفتنـد بـه صـداى روحانيـون .و در همه جـا ،در همه مملكـت اين نهضت شـروع كرد و مبـدأش از همـان  15خرداد
ً
بـود ،و بعـد كـم كـم تدريجا ريشـه گرفـت .و بعد كه در اين آخرى ديگر زيادتر شـد و بيشـتر شـد نهضت مردم ،پيشـتر رفت نهضت
َّ
مـردم و قيـام همگانـى شـد .بحمـد الله ريشـه اجانب از اين مملكت كنده شـد و شـاه سـابق از ايـران رفت؛ گرچـه امريـكا او را پناه
داد و اآلن هـم در پنـاه امريكاسـت ،منتهـا در مصـر يـا در حوالى مصر به سـر مىبـرد كه آنها هم در قبضه امريكاسـت .بنـا بر اين 15
خـرداد در عيـن حالـى كـه مصيبـت بـود ،لكن مبارك بـود براى ملـت كه منتهى شـد به يك امـر بزرگى و آن اسـتقالل كشـور و آزادى
بـراى همه مملكـت» .ر.ک :صحیفه امـام ،ج ،12ص.379
 .3صحيفه امام ،ج ،3ص.412 :

بازخوانـی عالمانـه ماهیـت و ابعـاد قیام  15خـرداد و تفکر پیرامـون آن ،که مـورد مطالبه امام
راحل بوده اسـت ،از این جهت الزم اسـت که از فردای شـکل گیری این قیام خونین ،طیفهای
نیروهـای بـه اصطلاح ملیگـرا و ملی مذهبـی -در پی ارائـه روایتی وارونـه از این قیـام برآمدند
کـه هدفـی جـز «تحریف این حرکت عظیـم و اصیل مردمی-دینـی» و خدشـه در ماهیت و آثار
ِ
آن نداشـت .تالشهـای پردامنـهای که بـا انگیزههای مختلف ،برای خدشـه در قیـام  15خرداد،
در پـی فراموشـی ایـن قیـام مهم و نیز بـه قصد تحریف ایـن حرکت عظیـم مردمی –آنهم بـا ارائه

صخش

ماما لخدم یلک تا م

مختلفـی –از کارگـزاران رسـمی رژیـم شـاه گرفتـه تا فعاالن سیاسـی غربـزده و شـرقزده و حتی

تحلیلهـای ناصحیـح و نارسـا ،-صـورت میپذیرد ،مـورد توجه ویژه امـام راحل بوده و ایشـان

آثار قیـام  15خـرداد ،1ضرورت بازشناسـی
ضمـن ارائـه روایتـی از انگیـزه ،زمینههـا ،اهـداف و ِ
 .1حضرت امام در مورد زمینه های اجتماعی و دینی شگلگیری قیام 15خرداد ،چنین فرموده اند:
« مـردم بـه تنـگ آمدنـد .منتظـر اين بودنـد كه يك صدايـى بلند بشـود ،دنبالش برونـد .در  15خرداد ،جلـوى  15خـرداد ،يك چنين
صدايـى درآمـد .از قـم شـروع شـد .از قم علماى قم شـروع كردند به اينكه يـك مخالفتى بكننـد .مخالفت كردند و صحبتها  ...شـد
تـا اينكـه منتهـى شـد بـه  15خرداد 15 ،خرداد يك قيام بسـيار بزرگى شـد .آنها هم يك كشـتار بسـيار بزرگى كردند .مـن كه در حبس
بـودم ولـى وقتـى كـه آمدم ...،آنجـا به من رسـاندند كه پانـزده هزار آدم را كشـتند .حاال چقـدر هم گرفتنـد ،خدا مىدانـد ،نمىدانم.
ك حالـى درآمدند كـه ديگر برايشـان زندگى يـك چيزى نبود كـه خيلى دنبالـش برونـد .زندگى اين بـود كه با اشـرار بايد
مـردم بـه يـ 
زندگـى كننـد .زندگـى بـا اشـرار يـك زندگـى صحيحى نيسـت .زندگـى كه پـدر فرزنـدش را مىبينـد گرفتار اسـت .فرزند پـدرش را
مىبينـد گرفتـار اسـت .زن شـوهرش را مىبينـد گرفتـار هسـت .و هكـذا يـك زندگى سـختى براى مردم شـده بـود .دنبال ايـن بودند
كـه يـك جرقـهاى بلند بشـود و تعقيـب كنند 15 .خـرداد آن جرقهاى كه قبلش پيدا شـد و  15خرداد را بـه وجود آورد و آنهـا  15خرداد
را هـم شكسـتند .لكـن ملـت آن طـور نشـد كه يك شكسـت تـا آخر بخـورد .ملـت در صدد بـود .هميـن طور كـم و زيـاد [در حال
ً
مبـارزه] بـود ،تـا حوادثـى پيدا شـد كه اين حـوادث از دو سـال پيش از ايـن تقريبا تا حـاال يك حوادثى دنبال هم [پيوسـته] پيدا شـد.
مـردم هـم مسـتعد بودنـد .از حكومـت ناراضـى ،از زندگـى بـه تنگ آمـده بودنـد ،و يك تحـول روحى هـم كه خدا بـه آنهـا داد و آن
ايـن بـود كـه در ايـن آخـر يكجـور تحولى پيدا شـده بود كـه حاال هم بـاز يك مقـدارىاش هسـت و آن اينكـه مثل همان كسـانى كه
در صـدر اسلام بودنـد .اينهـا آرزوى شـهادت مىكردنـد .اآلن هـم شـما وقتـى كـه مىبينيـد توى ايـن جمعيتهـا كفن پوشـيدند كه
مـا بـراى شـهادت حاضريـم .مادرهايـى كـه بچهشـان را از دسـت دادنـد يكـى -دوتـا را ،مىآينـد پيـش مـن مىگويند كه شـما دعا
كنيـد ،ايـن يكـى -دوتـا هـم كـه داريـم اينها هم شـهيد بشـوند .مكرر ايـن جوانهـا ،زن و مـرد جـوان از مـن مىخواهند كـه من دعا
كنـم آنهـا هـم شـهيد بشـوند .ايـن يك تحـول روحى بـود كه به دسـت خدا و بـه اراده خـدا حاصل شـد بـراى ملـت .و اجتماعى كه
در يـك امـر كردنـد ،بـراى اينكـه ناراضى همـه بودند .ايـن نكرده بـود ،يك قشـرى را راضى نگـه دارد .فقـط آن ردههاى بـاالى ارتش
و قـواى انتظامـى ،باقـى را ديگـر بـه هيـچ نمىگرفتنـد ،نـه ادارات و نه ارتـش .آن ردههـاى پايين ،نه مـردم و نه بـازار و نه مسـجد و نه
روحانيـت و نـه دانشـگاه ،هيـچ يك را به حسـاب نمىآوردند اينهـا .چيزى نمىدانسـتند اينهـا را .و بزرگتر خطاى اينهـا همين بود كه
ملـت را چيـزى نمىدانسـتند .ملـت همـه با هم شـدند بـراى اينكه همـه ناراضى بودنـد .وقتى صدا درآمـد كه ما جمهورى اسلامى
مىخواهيـم ،مخالفـت كسـى با آنها نكرد ،سرتاسـر ايـران ابتـدا را مىگويم -سرتاسـر ايران ،يكصدا بيـرون مىآمد كـه ما جمهورى
اسلامى مىخواهيم .ايـن رژيـم شاهنشـاهى را نمىخواهيم».
ر.ک :صحیفه امام ،ج ،11صص .461-457
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انگیـزه قیـام و فعالیتهـای پدیدآورنـدگان 1و مخالفـان 15خرداد و همچنین خطـر تحریف این
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع
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 .1امـام خمینـی در زمینـه ضرورت بازشناسـی انگیزه دینـی پدیدآورندگان  15خـرداد چنین میگوینـد؛ « پانزده خرداد چـرا به وجود
آمـد؟ و مبـدأ وجـود آن چـه بـود؟ و دنباله آن در سـابق چه بود؟ و اآلن چيسـت؟ و بعدها چه خواهـد بود؟  15خـرداد را كى به وجود
آورد؟ و دنبالـه آن را كـى تعقيـب كـرد؟ و اآلن كـى همان دنبالـه را تعقيب مىكند؟ و پس از اين اميد به كيسـت؟  15خـرداد براى چه
مقصـدى بـود؟ و تـا كنـون بـراى چه مقصدى اسـت؟ و بعدها بـراى چه مقصدى خواهـد بود؟  15خـرداد را بشناسـيد؛ و مقصد 15
خرداد را بشناسـيد؛ و كسـانى كه  15خرداد را به وجود آوردند بشناسـيد؛ و كسـانى كه  15خرداد را دنبال كردند بشناسـيد؛ و كسـانى
كـه از ايـن بـه بعد اميد تعقيب آنها هسـت بشناسـيد؛ و مخالفين  15خـرداد ،و مقصد  15خرداد را بشناسـيد.
 15خـرداد از هميـن مدرسـه شـروع شـد .عصـر عاشـورا در هميـن مدرسـه اجتمـاع عظيـم بـود؛ و بعـد از اينكـه صحبتهايـى و
افشـاگريهايى شـد ،دنبالـه آن منتهـى بـه  15خـرداد شـد  .51خـرداد بـراى اسلام بـود و به اسـم اسلام بـود و بـه مبدئيت اسلام و
راهنمايـى روحانيـت و هميـن جمعيتهـا كـه اآلن اينجا هسـتند .اينها بودنـد كه  15خـرداد را به وجـود آوردند .همين سـنخ جمعيت
بودنـد كـه  15خـرداد را بـه وجـود آوردنـد .و هميـن سـنخ جمعيـت بودند كه كشـته شـدند .همين طبقـه از افـراد اسلامى بودند كه
بـراى اسلام قيـام كردنـد و هيچ نظرى جز اسلام نداشـتند  15خرداد را بـه وجود آوردند .هميـن جمعيتى كه مقصدى غير از اسلام
ندارنـد در تعقيـب  15خـرداد تـا حـاال دنبـال كردنـد .از همين جمعيت كـه مقصدى غير از اسلام ندارنـد اميد آن اسـت كه تعقيب
كننـد و نهضـت مـا را به ثمر برسـانند.
بايـد ديـد ايـن جمعيـت كى هسـتند .اينهـا كه  15خـرداد را بـه وجود آوردنـد و آنها كـه در  51خـرداد ،به طورى كه مشـهور اسـت،
پانـزده هـزار فدايـى دادنـد و آنهايى كـه پس از  51خـرداد و  15خردادها و پـس از قتل عام  15خـرداد و قتل عامهاى ديگـر در ميدانها
آمدنـد چـه قشـرى از جمعيـت بودنـد؟ آنهايى كـه  15خـرداد را به وجـود آوردنـد ،آنهايى كه دنبالـه  51خـرداد را تا كنون رسـاندند،
َّ
آنهايـى كـه بـراى شكسـتن سـد رژيـم فعاليـت كردنـد ،آنهايى كه بـه خيابانهـا ريختنـد و فريـاد «اللـه اكبر» كردنـد ،همين قشـر از
جمعيـت بودنـد .حـق مال همين قشـر از جمعيت اسـت؛ ديگران هيـچ حقى ندارنـد .اآلن كى منحـرف دارد مىكند مسـير ملت ما
را؟ چـه گروههايـى هسـتند كـه ملـت مـا را از اين مسـير مىخواهند منحـرف كنند؟ چـه جمعيتهايى هسـتند كه نهضت اسلامى را
مىخواهنـد از اسلاميتش منحـرف كننـد؟ اينها گروههايى هسـتند كه عـدهاى از آنها نمىداننـد قضايا را ،جاهلند؛ و عدهاى هسـتند
ً
ً
عالمـا عامـدا بـا اسلام مخالفنـد .آنهايـى كـه جاهلند بايـد هدايت كـرد ،بايد گفت بـه آنها كـه اى آقايان! كـه خيال مىكنيـد به غير
از اسلام در ايـران مىتوانـد چيـزى پيـش ببـرد ،اى كسـانى كـه گمـان مىكنيد [قدرتـى] غير اسلام رژيم را سـاقط كرده اسـت ،اى
كسـانى كـه احتمـال مىدهيـد كـه غير مسـلمين و غير اسلام كـس ديگر دخالت داشـته اسـت ،شـما مطالعـه كنيد ،بررسـى كنيد؛
اشـخاصى كـه در  15خـرداد جـان دادنـد ،سـنگهاى قبرهاى آنهـا را ببينيد كـى بودند اينها .اگر يك سـنگ قبـر از اين قشـرهاى ديگر
غيـر اسلامى پيدا كرديد ،آنها هم شـركت داشـتهاند .اگر در قشـرهاى اسلامى يك سـنگ قبـر از آن درجههاى باال پيـدا كرديد ،آنها
هـم شـركت داشـتهاند .ولـى پيـدا نمىكنيد .هر چه هسـت اين قشـر پايين اسـت ،اين قشـر كشـاورز اسـت ،اين قشـر كارگر اسـت،
اين تاجر ْ
مسـلم اسـت؛ اين كاسـب مسـلم اسـت؛ اين روحانى متعهد اسـت .هر چه هسـت از اين قشـر اسـت .پس  15خرداد را
بـه تبـع اسلام اينهـا بوجـود آوردنـد و بـه تبع اسلام اينها حفـظ كردند؛ و بـه تبع اسلام اينها نگهـدارى مىكنند .كسـانى كـه گمان
مىكننـد غيـر قدرت اسلام مىتوانسـت يك همچو سـدى را بشـكند در خطا هسـتند».
ر.ک :صحیفه امام ،ج ،8صص .54- 55
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نمایـان فرصتطلب»
نهضـت خونیـن توسـط « غربباور ِان بیگانـه از  15خـرداد» 1و «انقالبی
ِ

تذکر داده است.

در دفـاع از مرجعیـت تـا پـای جـان ایسـتادگی کردند .بـا مراجعه بـه اسـناد موجود سـاواک در
روز پانـزده خـرداد  42از طـرف نیروهـای نظامـی وقـت کشـتار زیادی بـه راه افتاد و جا داشـت
نویسـنده در خصـوص چگونگـی سـرکوب قیام مـردم قم سـخنی به میـان آورد .علاوه بر آنچه
گذشـت ،گسـتره قیـام نیز به درسـتی ترسـیم نشـده و فقط از مشـارکت مـردم تهران و قم سـخن
 .1غـرب بـاوران مخالـف قیـام  15خـرداد در کالم امـام ،اینگونـه خطـاب و توصیف شـدهاند « :اى غربزدههـا! اى اجنبـى زدهها! اى
انسـانهاى ميـان تهـى! اى انسـانهاى بىمحتـوا! به خـود آييد همه چيـز خودتـان را غربى نكنيد .مالحظـه كنيد چيزهايى كـه در غرب
اسـت ،چيزهـاى خوبـى كـه در غرب اسـت ،مالحظه كنيد جمعيت حقوق بشـر كه در غرب اسـت ،ببينيد چه اشـخاصى هسـتند و
چـه مقاصـدى دارنـد .اينها حقوق بشـر را مىخواهنـد مالحظه كنند ،يـا حقوق ابرقدرتهـا را؟ اينها دنبـال ابرقدرتها هسـتند و حقوق
ابرقدرتهـا را مىخواهنـد تأميـن كننـد .شـما اى حقوقدانهـاى مـا! اى جمعيت حقوق بشـر! دنبالـه ايـن حقوقدانها نرويد .شـما مثل
ايـن قشـر ،اين قشـر زحمتكش ،حقـوق را اجـرا كنيد .اينها جمعيت حقوق بشـر هسـتند .اينها براى حقوق بشـر زحمت مىكشـند.
اينهـا تأميـن آسـايش بشـر را مىكننـد .و شـما صحبـت مىكنيـد! اينهـا عمل مىكننـد .ايـن كارگرهـا ،ايـن دهقانها ،اينهـا جمعيت
حقـوق بشـر و حقوقـدان هسـتند .اينهـا عمـل مىكنند ،و شـما مىنويسـيد .هيچ يك از شـما در راه رسـيدن بشـر به حقـوق خودش
فعاليـت نـدارد .آنكـه فعاليـت دارد همين جمعيتى هسـتند كه امـروز قيام كـرده و  15خرداد قيام كرد .اينها براى بشـر دلسـوزند؛ براى
مسـلمند .اينها ْ
اينكه ْ
مسـلمند .اسلام براى بشـر دلسـوز است .شـما كه مسـيرتان غير اسالم اسـت براى بشـر هيچ كارى نمىكنيد،
مىنويسـيد و مىخواهيـد نهضـت را منحـرف كنيـد ،مىگوييد تـا نهضت را منحـرف كنيد».
ر.ک :صحیفه امام ،ج ،8ص .57
 .2توصیـف ایـن طیـف از مخالفـان انقلاب در بیان حضرت امام اینگونه آمده اسـت « :آن قشـرى كه به واسـطه مخالفت با اسلام
بـا مـا مخالفـت مىكننـد ،آنهـا بايد عالج بـه هدايت -اگر ممكن اسـت علاج -كرد؛ و اال با همان مشـتى كـه رژيـم را از بين برديد
ايـن وابسـتهها را هـم از بيـن خواهيـد بـرد ...آنهايى كـه در خارج بودنـد و حاال آمدهانـد و آنهايى كـه در خارج صـف بودهاند و حاال
ِ
وارد صـف شـدهاند هيـچ حقـى در ايـن نهضـت ندارنـد .و نظر آنها هيـچ اعتبارى نـدارد .نظـر آن ملتى كه نهضـت را به وجـود آورد
َّ
و قدرتهـاى بـزرگ را شكسـت ،و بعـد از ايـن هـم دنبـال همين قـدرت خواهد بـود ،تمـام حظ مـال اينهاسـت .نظرهاى اينهـا ميزان
ً
اسـت .نظرهـاى ديگـران اگـر موافـق با نظر اينهاسـت ،اگر دنباله اسلام اسـت ،اگـر با حفظ اسلام و احكام اسـت ،اهلا و مرحبا؛
ً
و اگـر انحـراف اسـت آنهـا بايـد برونـد آنجايى كـه قبلا بودهانـد .انحرافـات را از كجـا بشناسـيم؟ از كجا بدانيـم كه [تفاوت] قشـر
نهضـت بـه وجـودآور ،بـا قشـرهاى مخالـف نهضت چيسـت؟ از كجـا بفهميـم؟ از نوشـتههاى آنهـا ،از گفتـار آنهـا ،از اجتماعات
آنهـا ،از ميتينگهـاى آنهـا .هـر اجتماعـى كه بر اسـاس اسلام و قوانين اسلام اسـت ،بر مسـير ايـن ملت اسـت .و هر اجتمـاع و هر
نطـق و هـر خطابـه و هـر قلمفرسـايى كـه بر خالف مسـير اسلام اسـت ،هـر چه باشـد خالف ايـن نهضت اسـت .مخالفين شـما
مىخواهنـد خـون را شـما داديـد ،اسـتفاده را آنها ببرنـد .مخالفين شـما مىخواهند زحمتها را شـما كشـيديد ،ميوههـا را آنها بچينند.
مخالفيـن شـما ملت سـتمديده هيـچ رنجى نبردنـد ،در زمـان طاغوت هم هيـچ رنجى نبردنـد؛ براى اينكه تبـع بودنـد؛ موافق بودند
يـا سـاكت بودنـد .حاال كه شـما سـفره را پهـن كرديد ،اينها به دور سـفره نشسـتهاند براى اسـتفاده .كاش مىگفتند شـما هم شـريك،
لكـن مىگوينـد مـا ،و شـما نـه .و روحانيـت نه .مـا و قشـرهاى ديگر نه .همـه چيز را بـراى خودشـان مىخواهنـد .ما و اسلام نه!».
ر.ک :صحیفه امـام ،ج ،8ص .56

صخش

ماما لخدم یلک تا م

ایـن نـوع ورود بـه وقایـع  15خـرداد ،اجحـاف در حـق شـهدای ایـن قیـام خونین اسـت که
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بـه میـان آمـده ،در حالـی که در جریـان دسـتگیری حضرت امـام ،دامنـه اعتراضـات مردمی به
ورامیـن ،پیشـوا ،کاشـان ،آران و بیـدگل ،شـیراز ،اصفهـان ،نجـف آبـاد ،رشـت ،مشـهد ،تبریز
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

گـرگان و شـهرهای دیگـر نیز کشـیده شـد که یکـی پس از دیگـری مردمانـش در دفـاع از حریم
1

مرجعیـت بـه خـروش آمدند.

در ذکـر نـام علمای مهاجـر نیز دقت کافی به چشـم نمیخـورد؛ علمایی به دلیل دسـتگیری
حضـرت امـام از شـهرها مهاجـرت نمودنـد ،منحصر در  4شـهر فـوق نبودند بلکـه علمایی از
شـهرهای مشـهد ،نجـف آبـاد ،آبـادان ،اهـر ،اهـواز ،خمین ،همـدان ،رشـت ،زنجان ،شـیراز،
شـهریار ،اردکان ،کازرون ،خـرم آبـاد ،گلپایـگان ،رفسـنجان ،قزوین ،یـزد ،کرمان ،کرمانشـاه،
کاشـان ،داراب ،نیـز شـخصیتهای بزرگـی در میـان مهاجریـن بودنـد 2.متأسـفانه گاه نوعـی

گرایشـات قومـی و تعصبـات جغرافیایی در جـای جای این مدخل به چشـم میخورد کـه از آن
جملـه ،میتـوان بـه تقـدم نام اصفهـان بر شـهرهایی مانند قـم و مشـهد (در موضـوع مهاجرت
علمـا) و نیـز تلاش بـرای محوریت بخشـیدن و اغـراق گویی در مـورد نقش آیت اللـه منتظری
در ماجـرای مهاجـرت علمـا ،اشـاره کـرد .در ادامه ،به مـوارد مذکور بیشـتر خواهیـم پرداخت.
نویسـنده مدخـل ضمـن پرداختـن بـه تکاپـوی علمـای قـم در آزادی امـام ،در ایـن مسـئله
نقشـی پـر رنـگ و انحصـاری برای آیـت الله منتظـری روایت کـرده اسـت .در این مـورد چنین
میخوانیـم:
« بـا ابتـکار آیـت الله منتظـری متنی مبنی بـر تائید مرجعیـت آیت الله خمینـی به امضای
مهاجریـن رسـید تـا در نتیجـه وی مشـمول قانـون مراجـع و مصـون از مجـازات اعدام

گردد» .3

در مورد این بخش نکات ذیل قابل ذکر است:
محصـول حوادث سیاسـی آنی باشـد
 )1مسـئله مرجعیـت امـام خمینـی چیـزی نیسـت که
ِ
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 .1نهضت امام خمینی ،ج ،1صص.588-507
 .2همان ،صص.672-669
 .3دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.268

و یـا تأییـد آن منـوط بـه تهیـه متـن از سـوی آیت اللـه منتظـری و امضـای مهاجرین بوده باشـد!
بلکـه آنگونـه کـه در همیـن نوشـتار (در بخـش مربوط بـه آثار سـوابق علمـی و امام) ذکر شـد،
از مراجـع طـراز اول قـم ،مطـرح بـود که حتی دربـار نیز نتوانسـت این جایـگاه را بـه کلی منکر
شـود و در مـوارد مختلـف کـه میخواسـت نظـر مراجع را جلـب کنـد ،نمایندگانی بـه محضر
امـام خمینـی هـم میفرسـتاد کـه دیـدار امینـی ،و اقبـال و ...بـا امـام ،از همیـن قبیل اسـت .از
نظـر جایـگاه حـوزوی نیـز ایشـان اگرچـه از پذیـرش لـوازم مرجعیت و برخـی امور مرسـوم که

صخش

ماما لخدم یلک تا م

امـام خمینـی در ایـام ارتحال آیت اللـه العظمـی بروجـردی در فروردین 40ش ،بـه عنوان یکی

داللـت بـر اعالم مرجعیت داشـت ،اسـتنکاف داشـتند ،اما نخسـتین اجازهنامههای خـود را در
ماههـای نخسـت فقـدان زعیـم قـم صـادر کردنـد و از طرفی ،پـس از اسـرار شـاگردان از چاپ
رسـاله عملیهشـان جلوگیری به عمـل نیاوردند؛ البته (آنگونه که پیشـتر هم متذکر شـدیم) هرگز
حاضر نشـدند که هزینه انتشـار رسـاله از وجوهات شـرعیه یا حتی اموال شـخصی تأمین شود!
 )2در خاطـرات برخـی از علمـای اهـل اطلاع قم در مـورد اقدامـات علما بـرای آزادی امام
ِ
ِ
و مطـرح شـدن مسـئله مرجعیت ایشـان ،هیچ اشـارهای بـه نقش ویـژه آیت الله منتظـری وجود
نـدارد بلکـه بـه اقدامـات علمـای دیگـری در خصـوص آزادی حضرت امام اشـاره شـده و بلکه
نـگارش متـن نامه مشـهور علما در تأیید مرجعیت امام ،به فرد دیگری نسـبت داده شـده اسـت!
ابتـکار اقدام بـرای آزادی
اختصاص
حداقـل نکتـهای که از این مطلب اسـتفاده میشـود ،اینکـه
ِ
ِ

حضـرت امـام بـه آیـت اللـه منتظـری ،منتفـی میشـود .بـه عنـوان نمونـه ،حضـرت آیـت الله
شـبیری زنجانـی در خصوص دسـتگیری حضـرت امـام میفرمایند:
«وقتـی آقـای خمینـی را دسـتگیر کردنـد ،آقـای شـریعتمداری ،آقـای میالنـی ،آشـیخ
محمـد تقی آملی سـاکن تهـران و آمیرزا احمد آشـتیانی اقـدام کردند و دربـاره مصونیت

قضایـی آقـای خمینـی نامهای به دسـتگاه حاکم دادنـد .نامه بـه امضاء این چهـار عالم،

ولـی متـن نامـه از آقای شـریعتمداری بود .از خود آقای شـریعتمداری شـنیدم که گفت:
ً
متـن نامـه را مـن نوشـتم .قاعدتـا هـم آن نوشـته با سـبک نـگارش آقـای شـریعتمداری
موافـق بـود نـه بـا قلـم آقایـان دیگـر .مفـاد نامـه ایـن بـود کـه آقـای خمینـی مجتهـد و
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مرجـع اسـت .قانـون دربـاره مجتهـد تصریح بـه مصونیـت قضایی نداشـت ولـی آقای

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـریعتمداری بـه فحـوای قانـون اسـتدالل کرد که چـون نماینـدگان مجلس طبـق قانون
ّ
باألولویـه فقهاء و
مصـون هسـتند و طـراز ّاول فقهـا بـر نماینـدگان اشـراف دارنـد ،پـس
1

مجتهدیـن مصون هسـتند»

 )3همانطـور کـه در متن خاطره آیت الله شـبیری زنجانی نیز مشـاهده شـد ،برخالف تصور
جنـاب آقـای باقـی ،که «از قانون مراجـع» و داللت آن بر « مصونیت از مجازات اعدام» سـخن
بـه میـان آورده(!!!) ،قانـون َّ
مصرحـی در خصـوص مصونیـت مراجـع تقلیـد از مجـازات وجود
حامی امـام ،در حقیقت رژیم شـاه در
نداشـته اسـت بلکـه با اسـتدالل منـدرج در متن علمـای ِ

اسـاس تمسـک بـه « اصـل دوم متمم
اسـتدالل حقوقـی جـدی قـرار گرفـت که بر
مقابـل یـک
ِ
ِ
ِ
2
قانـون اساسـی مشـروطیت»  ،ارائه گردیده بـود و از ان به عنـوان «قانون طراز اول» یاد میشـود.
عـدم التفـات به این نکته ظریف ،موجب سـرایت این اشـتباه بـه برخی منابـع تاریخی دیگر
نیز شـده اسـت .به عنـوان نمونـه ،جعفر شـیرعلی نیـا در «دایرةالمعـارف ّ
مصور تاریـخ زندگی
امـام خمینـی ،»در این مورد چنین نوشـته اسـت:
« خبرهـا حکایـت از احتمـال اعـدام حـاج آقـا روحاللـه میکـرد .مـردم و علمـا دو راه
بـرای جلوگیـری از اعـدام آیتاللـه میشـناختند؛ یکی :اثبـات اینکه حاجآقـا از مراجع
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 .1جرعه ای از دریا ،ج ،3ص .660
 .2متن کامل «اصل دوم متمم» به قرار زیر است:
«مجلـس مقـدس شـوراى ملـى كـه بـه توجـه و تأييـد حضـرت امـام عصـر  و بـذل ـ مرحمـت اعليحضرت شاهنشـاه اسلام ـ
ّ
ّ
خلـد اللـه سـلطانه ـ و مراقبـت حجـج اسلاميه ـ كثـر اللـه امثالهـم ـ و عامه ملت ايران تأسـيس شـده اسـت ،بايـد در هيچ عصرى
از اعصـار مـواد قانونيـه آن مخالفتـى بـا قواعد مقدسـه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير االنام  نداشـته باشـد و معين اسـت
ّ
كـه تشـخيص مخالفـت قوانيـن موضوعه با قواعد اسلاميه بـر عهده علمـاى اعلام ـ ادام الله بـركات وجودهم ـ بوده و هسـت لهذا
رسـما مقـرر اسـت در هـر عصرى از اعصار ،هيئتى كـه كمتر از پنج نفر نباشـد از مجتهدين و فقهاى متدينين كـه مطلع از مقتضيات
ت نفـر از علما كـه داراى صفات
زمـان هـم باشـند بـه اين طريق كـه علماى اعالم و حجج اسلام مرجع تقليد شـيعه ـ اسـامى بيسـ 
مذكـوره باشـند معرفـى بـه مجلس شـوراى ملى بنمايند ،پنـج نفر از آنها را يا بيشـتر ،به مقتضـاى عصر اعضاى مجلس شـوراى ملى
باالتفـاق يـا بـه حكـم قرعـه تعيين نموده به سـمت عضويت بشناسـند تـا موادي كـه در مجلسـين عنوان مي شـود به دقـت مذاكره و
غوررسـى نمـوده هـر يـك از آن مـواد معنونـه كه مخالفت با قواعد مقدسـه اسلام داشـته باشـد طـرح و رد نمايند كه عنـوان قانونيت
پيـدا نكنـد و رأى ايـن هيئـت علمـا در ايـن بـاب مطـاع و متبـع خواهـد بـود .و اين مـاده تـا زمان ظهـور حضرت حجـت عصر
تغييرپذيـر نخواهد بود».
ر.ک :تاريـخ مشـروطه ايـران ،ص372؛ متمـم قانـون اساسـی مـورخ  14ذی القعـده الحـرام  ،1324مندرج در مجموعـه مصوبات
ادوار اول و دوم قانونگـذاری مجلـس شـورای ملـی ،ص.16-15

و شـخصیتهای درجـهی یـک حـوزه اسـت و طبق قانـون مصـوب در دولـت مصدق،
نمیتـوان ایشـان را اعـدام کـرد ،دیگـری :نامهنـگاری وسـیع بـه شـاه بـرای آزادی امـام.

بیانیههایشـان شـهادت میدادنـد کـه آیتاللـه مجتهـد و از مراجـع تقلیـد اسـت».1

مشـخص نیسـت کـه جناب آقای شـیرعلینیا بـا اتکا بـه کدام منبـع تاریخی ،مدعـی وجود
«قانـون مصونیـت مجتهدان و مراجع ،مصوب در دوران مصدق» شـده اسـت! و باز جای سـؤال
مکتـوب خود
وجـود دارد کـه اگـر چنیـن قانونـی وجـود داشـت ،چـرا علمـای مهاجـر در متن
ِ

صخش
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سـیل نامههـا و بیانیههـا راه افتـاد .مـردم درخواسـت آزادیاش را داشـتند و علمـا در

خطـاب به دربار ،به این قانون اسـتناد یا اشـاره نکردهانـد؟!! اتکای بیش از حد به یادداشـتهای
ً
ژورنالیسـتی و نقلهـای شـفاهی 2غیردقیق و بعضـا غلط ،موجب بروز چنین اشـتباهات فاحش
تاریخـی میشـود که نتیجـهای جـز تحریـف و وارونهنمایی برجای نمیگـذارد.3
آزادی امام از زندان

پـس از پیگیریهـای مجدانـه علمـا ،طالب و اقشـار مختلف مـردم ،سـرانجام رژیم مجبور
بـه آزادی امـام از زنـدان شـد .امـا در مرحلـه اول ،حبـس را تبدیل بـه حصر خانگی کـرد ،و بعد
از چندیـن مـاه ،بـه آزادی کامل ایشـان رضایـت داد .در بخشهایـی از مقاله مورد نقـد ،پیرامون
آزادی امـام اینچنین نوشـتهاند:
« رژیـم مهاجریـن را تحت فشـار گذاشـت تا بـه مراکز خویـش بازگردنـد و در تاریخ 12

مـرداد  42آیـت اللـه خمینـی قمـی و محالتـی را از زنـدان آزاد کرد ولـی آنـان را در خانه
ای در تهـران تحـت مراقبـت قـرار داد .بسـیاری از علما مبـارزه را پایان یافته تلقـی کرده و

کنارهگیـری کـرده بودنـد .روز  17فروردیـن  43نیز آیت اللـه خمینی پـس از ده ماه زندان
ً
و مراقبـت رسـما آزاد شـد و به قم بازگشـت».4
« .1دایرةالمعارف ّ
مصور تاریخ زندگی امام خمینی ،»ص.90
 .2ایشان در این مورد خاص ،به خاطرات ابوالفضل توکلی بینا ارجاع داده است.
 .3البتـه بـه صـرف وجـود یـک یـا چنـد اشـتباه ،ارزش کار محققینـی چـون شـیرعلی نیـا بـه کلـی از بیـن نمـیرود ،اما از ان سـو،
نمیتـوان از تذکـر اشـتباهات تاریخـی نیـز چشمپوشـی کـرد؛ چـه اینکـه همیـن قطـره قطرههـا ،بعـد از گذشـت مدتیف سـیلی از
تحریـف را بـه دنبـال خواهد داشـت.
 .4دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.268
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در مورد مطالب مذکور ،نقدهایی به شرح ذیل قابل ذکر است:

 )1تاریـخ آزادی امـام خمینـی روز جمعـه  1342/5/11بـوده اسـت 1.که نویسـنده مدخل آن
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

را  12مـرداد بیـان نمـوده انـد .البتـه ذکـر این نکته الزم اسـت کـه امـام در تاریـخ  42/5/11پس
از آزادی موقـت از پـادگان عشـرت آبـاد بـه داوودیـه کـه در 12کیلومتری تهـران قـرار دارد منتقل

و درمنزلـی کـه مربـوط به سـاواک بود سـاکن شـد 2.اما بیـش از  24سـاعت از انتقـال حضرت
امـام بـه داوودیـه نگذشـته بود که سـاواک اعالم کـرد که اقامـت آنـان در داوودیه موقتی اسـت و
بایـد بـه فکـر تهیه منزلی باشـند که شـخصی بـه نام آقـای روغنی به امـام اعالم کـرد که حاضر
اسـت منـزل خـود را در اختیار ایشـان قرار دهـد و بدین ترتیب زمینـه انتقال امام بـه خانه مذکور
(تحت مراقبت دسـتگاه جاسوسـی شـاه) فراهم شـد و امام از تاریخ  15مرداد  1342در قیطریه
3

اقامـت گزید.

 )2در بخشـی از متـن جملـهای ابهامآمیـز و ایهامگونـه ذکر شـده« :بسـیاری از علمـا مبارزه
را پایـان یافتـه تلقـی کـرده و کنارهگیری کـرده بودند ».که این دسـت جملات نه تنها بـه افزودن
اطالعـات مخاطـب نمیانجامـد بلکه خود زمینهسـاز سـوء ظن نسـبت به طیف گسـتردهای از
مجتهـدان مهاجـر حامی امـام خواهد شـد .الزم بود نویسـنده یـا به صورت
علمـای مجاهـد و
ِ

مصداقـی بـه ایـن موضـوع ورود کنـد یـا از درج آن درگـذرد تـا زمینـه اتهام بـه همه مهاجـران و
حامیـان امام در سراسـر بلاد ایران فراهم نشـود!
 )3تاریـخ آزادی امـام و بازگشـت بـه قم هم نادرسـت ذکر شـده اسـت .امام خمینـی در روز
شـنبه  15فروردین از زندان آزاد شـدند و اسـناد تاریخی (مانند تلگرام حسـنعلی منصور نخست
وزیـر وقـت در تاریـخ  )43/1/15در ایـن مـورد صراحـت دارد .4گفتنـی اسـت امـام خمینی در

سـاعت  22روز  1343/1/15وارد قـم شـدند 5.در برخـی آثار دایرةالمعارفـی دیگر نیز این تاریخ
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 .1نهضت امام خمینی ،ج،1ص 698و .701
 .2همان ،ص.699
 .3همان ،ص.718
 .4نهضت امام خمینی ،ج 1ص.831
 .5همان ،ص.834

به طور نادرسـت ذکر شـده اسـت.1
 )4یکـی دیگـر از خألهـای موجـود در مقالـه ،عدم اشـاره به جشـنهای مفصلی اسـت که

جشـنهای مفصـل بـه مناسـبت آزادی امـام ،موجـب غافلگیـری رژیم شـدند .این جشـنها –
بـار بعد از
کـه چنـد روز به طـول انجامیـد ،-بزرگتریـن قدرتنمایـی مردمـی در دور ِان خفقان ِ

15خـرداد بـود که عالوه بـر حضور علما ،طالب و مردم قم ،بسـیاری از مردم را از گوشـه و کنار

صخش
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در پـی آزادی بـی سـر و صـدای امـام توسـط رژیـم انجام برپـا گردیـد .با آنکـه رژیم شـاه اما را
ً
در سـاعت  10شـب و در فضایـی کاملا غیـر تبلیغاتـی وارد قم کـرد ،مبارزین و مـردم با برپایی

کشـور بـه قم کشـاند؛ به گونـهای که طبق اسـناد سـاواک ،بـرای تهیه بلیط قـم بازار سـیاه ایجاد
مـردم مشـتاق بـا هزینه مبالغـی معادل دههـا برابر کرایـه معمول ،خـود را به جشـن آزادی
شـد و ِ

امام میرسـاندند.

در مقالـه مـورد نقـد ،جشـنهای آزادی امـام مغفـول مانـده ،در صورتـی که این جشـنها به
2

خـودی خـود حرکتـی مبارزاتـی و تبلیغاتـی در مقابله با رژیم شـاه محسـوب میشـده اسـت.
ماجرای کاپیتوالسیون و تبعید امام

« در  14مهـر  43الیحـه کاپیتاالسـیون بـا  73رای موافـق و  63رای مخالـف در پارلمـان
تصویـب شـد و چنـدی بعد خبـر آن به آیـت الله خمینی رسـید ...سـرانجام  13آبـان 1343ش
صدهـا کمانـدو منـزل آیـت الله خمینـی را محاصـره و وی را بازداشـت و به ترکیه تبعیـد کردند.
ّ
مصـور تاریـخ زندگـی امـام
 .1بـه عنـوان نمونـه ،دایرةالمعـارف بـزرگ اسلامی(مدخل خمینـی،ص  ،)672و «دایرةالمعـارف
خمینـی(»ص ،)94تاریـخ انتقـال امـام به قـم را  16فروردیـن ذکر کردهانـد! همچناتکه در کتـاب «حدیث بیداری» نوشـته حمید
انصـاری نیـز همـان  16فروردیـن درج شـده اسـت .کـه البتـه ایـن اشـتباه ناشـی از بیدقتـی در فهـم مراد نویسـنده کتـاب «نهضت
شـام شـنبه  15فروردین) ذکر کرده اسـت.
امـام خمینـی» اسـت کـه تاریـخ ورود امـام به قم را شـب یکشـنبه 16فروردیـن ( 43یعنی ِ
ً
و جالـب آنکـه در همیـن کتـاب ،همـه اسـناد مرتبـط بـا آزادی و انتقـال امام بـه قم ،با ذکـر دقیـق تاریخها ،آمده اسـت! طبیعتـا عدم
دقـت در ظرافتهـای تاریخـی ،از نویسـندگان آثار دانشـنامهای پذیرفته نیسـت و مطلوب اسـت که در اسـرع وقت نسـبت به اصالح
اشـتباهات ،اقـدام شـود تـا از سـرایت آن بـه حافظه تاریخـی مـردم و نیز سـایر منابع ،پیشـگیری گردد.
 .2در کتـاب نهضـت امـام خمینـی ،ضمن اشـاره مفصل به اسـناد مرتبط با این جشـنها ،از تشـکیل سـتاد بحران توسـط رژیم برای
کنتـرل تبعـات اقدامـات مردمی پس از آزادی امام خبر داده شـده اسـت .جشـنهای شـادمانی مردمی عالوه بر قم ،در سـایر شـهرها
از جملـه تهران نیز برگزار شـده اسـت .ر.ک .نهضت امام خمینـی ،ج ،1ص.851-839
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حـاج مصطفـی خمینـی فرزنـد ارشـد ایشـان نیز چنـدی بعد تبعید شـد و بـه پدر پیوسـت».1
سـیر تصویـب الیحـه کاپیتوالسـیون و تاریخ تصویب آن ،به درسـتی نقل نشـده اسـت .این
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

الیحـه در تاریـخ  42/11/25بـه مجلـس سـنا تقدیـم شـد ،در تاریـخ 3مـرداد  43بـه تصویب
مجلس سـنا رسـید و سـرانجام با  74رای موافق در برابر  61رأی مخالف ،در روز سـه شـنبه 21
2

مهـر  1343بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـید.

پـس از انتشـار متـن کامل گفتگوهـای نماینـدگان و رئیس دولـت در باره الیحه یاد شـده ،در
مجلـه داخلـی مجلـس شـورای ملی ،و دسترسـی امام بـه این مجله ،ایشـان بعـد از مطالعه آن،

در روز  4آبـان  43بـه اعتـراض علنی نسـبت به این مصوبـه پرداخت.3

در مـورد فعالیتهـای چشـمگیر و کارگردانـی سیاسـی بینظیر آیـت الله حـاج آقا مصطفی
خمینـی نیـز مطلبـی بیان نشـده ،که از کم لطفی نویسـنده نسـبت به ایشـان حکایـت دارد .چرا
کـه جریـان اعتراضـات نسـبت به دسـتگیری امام خمینـی ،با هدایـت و تدبیر ایشـان پیش رفت
و لـذا رژیـم مجبور شـد در  1343/8/14او را دسـتگیر و زندانی کند .اگرچـه آقامصطفی پس از
 57روز در تاریـخ  1343/10/8از زنـدان آزاد شـد امـا دوباره در تاریخ  1343/10/13دسـتگیر و
4

بـه ترکیه تبعید شـد.

دوران تبعید امام در نجف

« در  13مهـر 1344ش امـام خمینی و فرزندش حاج مصطفی بدون مأمور و مانند دو مسـافر
بـه عـراق فرسـتاده شـدند بـه گونـهای که نوعـی پایان تبعیـد به نظـر آید .آیـت اللـه خمینی پس
از مدتـی سـکوت در  27فروردین 1346ش نخسـتین اعالمیـه خویش را خطاب بـه حوزههای
ً
علمیـه صـادر و متعاقبـا نامـه سرگشـادهای به امیر عبـاس هویدا نخسـت وزیر ایران نوشـت و به
روش های پلیسـی و جشـنهای  2500سـاله و حضور اسـرائیلیها در ایران و  ...اعتراض کرد.
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 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.268
 .2نهضت امام خمینی ،ج ،1صص .1028-1030
 .3همان.1030 ،
 .4همان ،صص.1099-1058

ایـن آخریـن نامه وی بـه یک مقام حکومتـی بود».1
در مورد فراز مذکور ،نقدهایی به شرح زیر وارد است:
توطئـه رژیـم شـاه کـه بـه دنبـال انـزوای امـام در نجف بـود ،هیچ اشـارهای نشـده اسـت .ورود
عزتمندانـه امـام بـه نجف ،دیـد و بازدیدهای مفصـل با علمای طـراز اول ،و آغـاز نقشآفرینی

بـه عنـوان یکـی از مراجـع نجف ،مسـئله مهمی اسـت که متأسـفانه مغفول مانده اسـت.2

 )2آنگونـه کـه در ایـن مقالـه نیـز بـه درسـتی اشـاره شـده ،رژیـم در پـی آن بـود کـه حضور

صخش

ماما لخدم یلک تا م

 )1در مدخـل بـه اسـتقبال گسـترده علما و مراجـع نجف از امـام خمینـی و در هم ریختن

امـام در عـراق را «بـه گونـهای کـه نوعی پایـان تبعید بـه نظر آیـد» ،جلـوه دهـد .و در واقع دلیل
ادامـه مبـارزات سیاسـی را منتفـی سـازد اما امـام خمینی در همـان آغـاز ،در نامههـا و نقلهای

مکـرر از عـراق به عنـوان «تبعیدگاه ثانـوی» یاد کرد 3و ایـن توطئه پیچیده را خنثی سـاخت .این
مسـئله نیـز –با همه اهمیت و داللتی که بر هوشـمندی سیاسـی فـوق العاده امام دارد -از چشـم

نویسـنده دور ماند ه است.4

 )3نویسـنده تاریخ صدور نخسـتین اعالمیه امام خطاب به حوزههای علمیـه را  27فروردین
1346ش نقـل کـرده اسـت؛ حـال آنکـه حجـت االسلام والمسـلمین سـیدحمید روحانی در
کتـاب «نهضـت امام خمینی» ،به اسـتناد دسـتخط امـام خمینی ،تاریـخ این اعالمیـه را (13
محـرم 1387ق /مطابـق بـا  4اردیبهشـت 1346ش) نقـل کـرده اسـت .5بـا وجـود آنکـه اصل

دسـتخط امام در دسـترس بـوده ،اشـتباه در درج تاریخ ایـن اعالمیه مهم ،غیر قابل قبول اسـت.
 )4نگارنـده مدخـل ،تاریـخ نامـه سرگشـاده به هویـدا را متعاقـب از اعالمیه امـام خطاب به
طلاب نقـل کـرده و اینگونـه نوشـته اسـت « :آیـت الله خمینـی پـس از مدتی سـکوت در 27
 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص .268
 .2برای اطالع تفصیلی در این باب ،بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص.159-185
 .3بـه عنـوان نمونـه امامنوشـتهاند« :اینجانب در ایـن تبعیدگاه ثانـوی در تحت قباب مطهره دعاگوی اسلام و مسـلمین و حوزههای
علمیـه و طبقـه جـوان زحمتکـش و رنجدیـده میباشـم» یا در جـای دیگر مینویسـد« :تبعیـد اینجانب به ترکیـه و از آنجا بـه عراق،
موجـب نگرانی نیسـت .»...نهضت امام خمینـی ،ج ،1صص .207
 .4برای مشاهده متن نامهها و تلگکرافهای امام در این موضوع ،بنگرید به؛ نهضت امام خمینی ،ج ،1صص .207-208
 .5نهضت امام خمینی ،ج ،1ص  .308برای مشاهده دستخط امام ،بنگرید به؛ همان ،ص (1060سند شماره .)130

119

ً
فروردیـن 1346ش نخسـتین اعالمیـه خویـش را خطاب بـه حوزههـای علمیه صـادر و متعاقبا
نامـه سرگشـادهای بـه امیـر عباس هویدا نخسـت وزیـر ایران نوشـت».
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

در حالـی کـه صحيفـه امام ،تاریـخ این نامـه را ( 26فرورديـن ّ 4 /1346
محـرم  )1387نقل

کرده است.1

 )5الزمـه ایـن سـخن که «آیت الله خمینی پـس از مدتی سـکوت در  27فروردین 1346ش
نخسـتین اعالمیـه خویـش را خطـاب بـه حوزههـای علمیه صـادر [کـرد]» ،آن اسـت کـه امام
از مهرمـاه  44کـه وارد تبعیـدگاه دوم شـد ،تـا فروردیـن ( 46یعنـی حـدود یـک سـال و نیم) در
سـکوت مطلق بـه سـر میبرد!
برخلاف مدعـای نویسـنده (یـا آنچه کـه از متن او برداشـت میشـود) ،امام خمینـی نه تنها
پـس از حضـور در عـراق بـرای مـدت طوالنـی سـکوت نکـرد ،بلکـه از همان ابتـدا بـا در نظر
گرفتـن اوضـاع سیاسـی و ّ
جـو حاکـم بر عـراق و حوزه هـای علمیه آنجا ،رسـالت دینـی خود را
پـی گرفـت و بـه روشـنگری ادامه داد؛ از جملـه کارهای مهم حضـرت امام در اوائل وردشـان به
عـراق ،دیـدار مسـتمر از مراجع تقلیـد و بیـان وقائع و روشـنگری بود .2همچنین حضـرت امام

در تاریـخ 1344/8/23ش در مسـجد شـیخ انصـاری برنامـه حکومتی اسلام را تشـریح کرد و
از مسـؤلیت طلاب و حـوزه علمیـه نسـبت به برطرف نمـودن انحرافـات جامعه سـخن به میان

4

آورد3.همچنیـن حضـرت امام در همین دوران به طور مسـتمر با علما و مبارزین ارتباط داشـتند
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 .1ر.ک :صحيفـه امـام ،ج ،2ص .123 :در توضیـح ایـن نامـه چنین افزودهانـد « :در صحيفه نور( دوره  22جلـدى) ،ج  ،1ص 132
و نيـز در كتـاب نهضـت امـام خمينـى ،ج  ،2ص  ،217تاريـخ نامه  27فروردين  1346درج شـده اسـت كه به اسـتناد تاريخ مندرج
در دسـتخط ،تاريـخ صحيـح  26فرورديـن اسـت ».گفتنـی اسـت پـس از مراجعـه به کتاب نهضـت امـام خمینی ،ج ،2معلوم شـد
کـه نویسـنده اساسـا بـرای نامه سرگشـاده هویـدا تاریخ دقیقـی نقل نکـرده اما به تقـارن تاریخی ایـن نامه بـا اعالمیه امـام خطاب به
حـوزه هـای علمیـه تأکیـد کرده اسـت و از آنجا که وی پیشـتر تاریخ اعالمیه را  4اردیبهشـت ماه نوشـته بود ،پس تاریـخ 27فروردین
بـه هیـچ وجـه در کتـاب او مشـاهده نشـد .پس معلوم نیسـت مصحـح محترم کتـاب صحیفه امـام ،از چـه رو این توضیحـات را در
پاورقـی نامـه امـام بـه هویدا درج کرده اسـت .بـرای مشـاهده توضیحات تفصیلی سـیدحمید روحانـی در مورد ایـن دو متن تاریخی
(اعالمیـه و نامـه) بنگریـد به؛ نهضت امـام خمینی ،ج ،2صـص .308-320
 .2بـه طـور مثـال حضـرت امـام درتاریخ  1344/7/27بـه دیدار آیت اللـه حکیم رفتند و در خصـوص دالئل و انگیزه هـای قیام خود
بـا ایشـان سـخن گفتنـد و در پاسـخ بـه آیت اللـه حکیم کـه از عدم پیـروی دیگـران در صورت قیام سـخن مـی گفت فرمود« :شـما
اقـدام و قیـام نمائیـد من اولین کسـی خواهـم بود که از شـما تبعیت خواهـم کرد».
 .3نهضت امام خمینی ،ج ،2صص .223-221
 .4نهضت امام خمینی ،ج 2صص .267-261

و از طـرق ارتباطـی مختلـف ،پیغـام خـود را بـه افـراد مختلـف (و از آنجـا به شـبکه سراسـری
مبارزیـن) منتقـل میکردنـد .پـس امـام تا هنـگام صـدور اعالمیه مذکور ،هرگز سـکوت پیشـه

هرچنـد مناسـبات امام خمینی با حکومت عبدالسلام عـارف که مخالف اسـرائیل و حامی

جمـال عبدالناصر بود حسـنه بود .

صخش

ماما لخدم یلک تا م

عدم
نکـرده ،در وقـت مقتضی ،پیام خـود را منتقل میکرد .مگر آنکه مر ِاد نویسـنده از سـکوتِ ،
انتشـار عمومی) باشـد ،کـه در این صـورت نیز عبارت ایشـان،
قصد
پیـام مکتـوب (بـه ِ
ِ
صـدور ِ
ِ
جای نقـد دارد.
گویـای ایـن مراد نیسـت و ِ

تاریخ لغو قرارداد رژیم شاه با عراق را به اشتباه نقل کرده چنین مینوسد:
«اول اردیبهشـت 1348ش رژیـم شـاه قـرارداد 1316ش ایـران را بـا عـراق یکطرفه لغو

کـرد» .تاریـخ صحیح لغـو قرارداد مذکـور 30 ،فروردیـن  1348برابر بـا  2صفر 1389
ِ
است.

درسهای والیت فقیه

«چهارشـنبه اول بهمـن 1348ش در نجـف سلسـله درسـهایی را تحت عنـوان والیت فقیه و
در طی  12جلسـه در مسـجد شـیخ مرتضی انصاری آغـاز کرد .این کتـاب علیرغم ممنوعیت و

تدابیر شـدید سـازمان امنیت ایران به طرق گوناگون به دسـت مبارزان داخل کشـور میرسـید».1
حضـرت امـام خمینـی در بهمـن  1348بحث حکومـت اسلامی را زیر عنـوان والیت فقیه
در نجـف آغـاز فرمـود کـه طی  12جلسـه ادامه داشـت .اسـتاد سـید حمیـد روحانـی در مورد
چگونگـی تنظیـم و چـاپ مباحـث و سـخنرانی های حضـرت امـام چنین بیان مـی کنند:
بیـش از دو روز از طـرح بحـث «حکومت اسلامی» نگذشـته بـود که در صـدد بر آمدیم
بحـث مزبـور را از نـوار پیـاده کـرده هـر چـه سـریعتر تنظیـم و چاپ کنیـم و بـرای توزیع

در مراسـم حـج به مکـه بفرسـتیم....مجموع بحـث امام دربـاره حکومت اسلامی 12
درس بـود کـه در  6جـزوه تدویـن و تنظیـم گردیـد و فقـط  3جـزوه آن بـه مراسـم حج آن

 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص .268
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سـال رسـید ...همزمـان بـا چاپ و نشـر جزوه هـای فارسـی «حکومت اسلامی» بر آن
شـدیم کـه آن را بـه عربـی ترجمه کرده در میـان برادران عرب در کشـور هـای عربی توزیع
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

کنیم.

1

بـا توجه به آنچه گذشـت مشـخص می شـود کـه آنچـه در ابتدا به دسـت مبارزان می رسـید
کتـاب نبـود بلکه سـخنرانی حضرت امام بوده اسـت که پیاده شـده و به صورت جزوات منتشـر
گردیـده اسـت .در پاييـز  1349ش .پـس از ويرايـش و تأييـد حضـرت امـام بـراى چـاپ آماده
گرديـد و نخسـت توسـط يـاران امام در بيـروت به چاپ رسـيد و پنهانى به ايران فرسـتاده شـد و
همزمان براى اسـتفاده مسـلمانان انقالبى به كشـورهاى اروپايى و امريكا و پاكستان و افغانستان
ارسـال گرديـد .ايـن كتـاب قبـل از پيـروزى انقلاب اسلامى نيـز در سـال  1356ش .در ايران
بـا نـام «نامـهاى از امام موسـوى كاشـف الغطـاء» به ضميمـه «جهاد اكبر» چاپ شـده اسـت.
لـذا کتـاب والیـت فقیه حضـرت امام بعـد از تجمیع جـزوات در ابتـدا با نـام «نامـه ای از امام
ً
موسـوی کاشـف الغطـاء» منتشـر گردیـد و بعدا بـا عنـوان «والیت فقیـه ،حکومت اسلامی»
بازنشـر شد.
« هـر چنـد ایـن کتاب جـز در میان پیـروان امام خمینـی بازتاب گسـترده و مهمـی نیافت اما

بعدهـا با پیـروزی انقالب اسلامی از اهمیـت ویژهای برخوردار شـد».2

ایـن ادعـا کـه انتشـار کتاب(یـا بـه تعبیـر صحیحتـر جـزوات) حکومـت اسلامی ،بازتاب
گسـتردهای جـز در میـان پیـروان حضـرت امـام نداشـت ،از چنـد وجـه قابل بررسـی اسـت:
نخسـت اینکـه خود نویسـنده به درسـتی تصریـح میکند کـه این کتـاب در میـان طرفداران
ً
و پیـروان حضـرت امـام بازتـاب گسـتردهای پیـدا کرده بـود .امـا ظاهرا بـرآورد درسـت و دقیقی
از عمـق راهبـردی محبوبیـت امـام خمینـی در میان طبقـات اجتماعی ایران نداشـته و لـذا دایره
پیـروان امـام در دهـه  50را محـدود فـرض کـرده اسـت .حال آنکـه طرفـداران امـام خمینی در
سراسـر کشـور پراکنـده بودنـد و در تمام سـالهای مبـارزه ،از طریق شـبکه سراسـری روحانیت
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مبـارز ،در جریـان فرامیـن امام قـرار میگرفتند .برای اطلاع از دایره نفوذ درسهـای والیت فقیه

و بازتابهـای آن در ایـران ،اسـناد و منابـع زیادی وجـود دارد.1

گرفـت ،در ایـن میـان برخـی گروههـا کـه منافـع خـود را بـا طـرح حکومت اسلامی از سـوی
حضـرت امـام در خطـر میدیدند نـه تنها مورد اسـتقبال قـرار نگرفـت و بلکه با جوسـازیهای
گوناگـون سـعی نمودنـد تا ایـن تفکر حضرت امـام را در گلو خفه نمایند .سـید حمیـد روحانی
کـه خـود یکـی از دسـت انـدرکاران تهیـه و تنظیـم ایـن جـزوات بـوده ،در این خصـوص چنین

صخش
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بـا همـه اقبالـی کـه بـه طـرح نظریـه والیـت فقیـه و دروس حکومت اسلامی امـام صورت

مینویسـد:
« مهرههـای کهنـه اسـتعمار در نجف اشـرف بـا درک این واقعیـت ،بر آن شـدند که پیش

از گذشـت فرصـت و بـه بار نشسـتن شـیوه تفکر امـام صـدای آسـمانی او را در گلو خفه
کننـد و از اخلال در آرامـش مرگبـار حـوزه نجـف جلوگیـری بـه عمـل آورنـد از این رو

از سـویی تلاش گسـترده و همـه جانبـهای را بـرای بـاز داشـتن افـراد از شـرکت در درس

امـام آغـاز کردنـد و از سـوی دیگـر کوشـیدند که بـا شایعهسـاز یهایی بحـث حکومت
اسلامی امـام را مرمـوز ،نادرسـت و غیراصولـی جلـوه دهنـد 2.گـروه دیگـری کـه در

خصـوص طـرح حکومـت اسلامی حضرت امـام موضـع گرفته و بـرای خامـوش کردن
صـدای امـام تلاش نمودنـد ،ملیگراها بودنـد که حکومـت اسلامی را با اندیشـههای
لیبرالیسـتی و غربـی خـود در تعـارض میدیدنـد .مارکسیسـتها نیـز فقـط آن بخـش از
سـخنان حضـرت امـام که علیه رژیم شـاه و اسـتعمار بود را ترویـج میکردنـد و با عنوان

«دعـوت بـه مبـارزه» در نشـریههای خـود کوشـیدند حتی اسـم «حکومت اسلامی» را
3

نیـز مدفون سـازند».

لـذا ایـن نکتـه کـه « کتاب والیـت فقیه بـا پیـروزی انقلاب اسلامی از اهمیت ویـژهای بر
خـوردار شـد» نیـز محـل تأمـل اسـت .زیـرا آن گـروه از همراهـان و پیـروان حضـرت امـام چه
 .1بـرای نمونـه ،سـید حمیـد روحانـی در جلـد چهـارم از مجموعـه «نهضت امـام خمینی» بـه طور تفصیلـی به بازتابهـای نظریه
والیـت فقیـه امـام در ایران پرداخته اسـت.
 .2نهضت امام خمینی ،ج ،2ص .81
 .3همان ،ج ،2صص.92-80
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قبـل و چـه بعـد از انقالب بـا همراهـی و پیروی از حضـرت امام تلاش نمودند ایـده حکومت
اسلامی حضـرت امام در قامت جمهوری اسلامی به واقعیت نزدیک شـود و تغییـری در رفتار
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

و همراهـی شـان بـا طرح حکومت اسلامی ایجاد نشـد اما کسـانی که قبل از انقلاب به خاطر
در خطـر قـرار گرفتـن منافـع خود بـا طرح حکومت اسلامی مخالف بـودن بعـد از انقالب نیز
تغییـری در رفتارشـان ایجـاد نشـد بلکه بـا پیروزی انقالب اسلامی منافـع خـود را در همراهی
ظاهـری بـا حضـرت امام و حکومت اسلامی می دیدنـد لذا چـارهای جز همراهی کـردن با آن
نداشتند.
شهادت شهید سعیدی

« محمدرضا سـعیدی امام جماعت یکی از مسـاجد تهران علیه کنسرسـیوم سـخنرانی تندی
ایـراد کـرد کـه در تاریـخ  11خرداد  49دسـتگیر و در  21خرداد  49در زندان به شـهادت رسـید.
بـه دنبـال آن امـام خمینـی نیـز در  20تیـر  ،49اعالمیـهای را بـا یاد سـعیدی و علیه کنسرسـیوم
منتشـر کرد».1

در مورد شهادت آیت الله سعیدی نکات ذیل قابل ذکر است:
 )1آیـت اللـه سـیدمحمدرضا سـعیدی برای اولیـن بـار در تاریـخ  1345/5/8به اتهـام اقدام
علیـه امنیـت داخلـی مملکـت از طـرف شـهربانی دسـتگیر و به سـاواک تحویـل گردیـد و در
محاکمـهای فرمایشـی بـه دو مـاه زنـدان محکـوم و پـس از گذرانـدن دوره محکومیت خـود در
 45/7/11آزاد شـد و در فروردیـن  1346بـا امام در نجف اشـرف دیدار کرد .او پـس از این دیدار
بـا عزمـی راسـختر به ایران بازگشـت و در ایـن مدت با سـخنرانیها و توزیع وسـیع اعالمیههای
حضـرت امـام ،در مبـارزه بـا رژیـم از هیچ کوششـی فرو گـذار نکرد.2

 )2مأمـوران سـاواک بـه دلیـل فعالیتهـای گسـترده انقالبـی آیت اللـه سـعیدی ،در روز 11
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 .2بـرای اطلاع از مبـارزات سیاسـی آیـت اللـه سـعیدی و همراهـی او بـا نهضـت امـام خمینـی ،بنگرید بـه؛ یـاران امام بـه روایت
اسـناد سـاواک ،جلد اول؛ شـهید آیت الله سـیدمحمدرضا سـعیدی ،مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران.1376 ،
در همین کتاب (صفحات  )495-509ماجرای شهادت آیت الله سعیدی در اسناد ساواک منعکس شده است.

خـردا  1349بـا یـورش بـه منزلـش ،او را دسـتگیر نمودنـد و در  20خـرداد  1349در زنـدان به

شـهادت رسـید .1تاریخ شـهادت ایشـان به اشـتباه ذکر شـده اسـت.

نشـانگر سـیره سیاسـی منحصـر بـه فرد و تقـوای فـوق العاده امـام خمینی اسـت .ماجـرا از این
قرار اسـت که بعد از شـهادت شـهید سـعیدی ،برخی از طالب انقالبی نجف ،بعد از مشـاهده
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 )3مسـئله مهمـی کـه در مـورد اظهارنظر امـام خمینـی پیرامون شـهادت آیت الله سـعیدی
ً
اعالم نظر امام اسـت کـه دقیقا به یک ماه بعـد از وقوع
مـورد اشـاره قـرار نگرفته ،توجه بـه تاریخ ِ
تاریـخ شـهادت ،بـاز میگـردد! بازخوانی دلیل ایـن تأخیـر از آن جهت حائز اهمیت اسـت ،که

سـکوت امـام ،بـا بیانـی اعتراضگونـه ،علـت ایـن سـکوت را جویـا میشـوند و از امـام چنین
پاسـخ میشـنوند که:
«مـن بنـا نـدارم در مورد این فاجعه سـکوت کنم ،منتها شـرایط من با شـما تفـاوت دارد.
مـن در مقـام مرجعیـت نمیتوانـم هر خبـری را بـدون تحقیق دربـاره صحت و سـقم آن
بپذیـرم و ترتیـب اثـر دهم .دربـاره مرحوم سـعیدی ،از آنجا کـه از چگونگی فوت ایشـان

هنـوز خبـر موثقـی بـه دسـت مـن نرسـیده اسـت ،نمیتوانم نظـر بدهـم ،من منتظـرم در

ایـن مـورد از طـرف افـرادی کـه در ایران مـورد اعتماد مـن هسـتند ،خبر درسـتی دریافت
2

کنـم تـا ببینـم وظیفهام چـه اقتضـا میکند» .

بعـد از ایـن مکالمـه یکـی از روحانیـون مبارز ،پیشـنهاد فرسـتادن نماینـدهای به ایـران برای
کسـب خبـر در ایـن موضـوع را مطـرح میکنـد و از امام میشـنود که «بایـد فکر کنـم»! بعد از
رواج برخـی شـایعات در مـورد احتمام اعدام برخی دیگـر از یاران امام ،برای پیشـگیری از اقدام
تنـد امـام ،ایشـان ایـن اخبـار را غیرواقعـی و «سـاخته بیکارههای نجف» میشـمارد و بـه دنبال
آن ،فـردی را بـرای کسـب خبـر به ایران میفرسـتد .امـا در همین اثنا یکـی از روحانیـون مبارز و
مـورد اعتمـاد ،به نجـف میرود و خبـر داد که آیت الله مطهـری با مراجعه به سـاواک در جریان
 .1بـرای مطالعـه اسـناد مرتبـط با شـهادت آیـت الله سـعیدی (تاریخ و نحـوه وقوع و گـزارش های متناقض سـاواک در ایـن مورد که
نشـان از سندسـازی در جهت انحراف افکار و تبرئه سـاواک دارد) ،بنگرید به؛ یاران امام به روایت اسـناد سـاواک ،جلد اول؛ شـهید
آیـت الله سـیدمحمدرضا سـعیدی ،صفحـات 495-509؛ همنچین بنگرید به :نهضـت امام خمینی ،ج  2صـص .869-273
 .2همان ،صص .901-902
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گزارشهـای ضـد و نقیـض سـاواک در مورد شـهادت شـهید سـعیدی قـرار گرفته و بعـد از این
ماجـرا ،امـام تصمیم بـه اعالم نظـر میگیرد.1

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

 )4برخلاف آنچـه در مدخـل ادعـا شـده ،امـام خمینـی در مورد شـهادت شـهید سـعیدی
اعالمیـهای صـادر نفرمودنـد بلکـه بنـا بـه مصالحـی ،نظـر شریفشـان را در قالب «پاسـخ به
تسـلیتنامه جمعـی از طالب و روحانیـون نجف» به اطالع عموم رسـاندند .ماجـرا از این قرار
ّ
اسـت که پس از مسـجل شـدن شـهادت آیت الله سـعیدی برای امام ،ایشـان یکی از روحانیون
مبـارز نجـف (که پیشـتر در مورد سـکوت امام از ایشـان گالیه کرده بـود) را به حضـور طلبید و
اظهار داشـت:

ّ
ً
« کشـته شـدن آقـای سـعیدی در زنـدان تقریبـا مسـلم شـده اسـت ،بـا وجـود ایـن،
ً
مقتضـی نمیدانـم کـه در ایـن زمینـه مسـتقیما عکـس العملی از خود نشـان دهم .شـما
تسـلیتنامهای تنظیـم کنیـد و بیاوریـد تـا بـه آن پاسـخ دهـم».2

ایـن بود که پاسـخ تفصیلی امـام به «تسـلیتنامه» روحانیـون انقالبی نجـف ،در تاریخ 20
تیرمـاه  ،1349بـا عنـوان «متن جـواب قائد بزرگ اسلام و مجع تقلید مسـلمانان حضرت آیت
3

اللـه العظمـی خمینی به تسـلیتنامه فضال و محصلین علوم اسلامی» منتشـر گردید.

 )5نکتـه مهمـی کـه در جوابیـه مکتـوب امـام وجـود داشـت آنکه ،امـام بـرای اولین بـار در

تاریـخ نهضـت خویـش ،4در ایـن متـن ،شـوروی را نیـز مـورد حملـه مسـتقیم قـرار داد و نقش
اسـتعماری و ضدمردمـی آن را برملا کرده اسـت کـه از این جهـت ،این پیام ،یـک نقطه عطف

در مبـارزات سیاسـی امام محسـوب میشـود .5لذا جا داشـت نویسـنده به این نکته مهم اشـاره
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 .1پیشین ،صص .902 -903
 .2همان ،ص .903
 .3نهضت امام خمینی ،ج  ،2ص .904
 .4اگرچـه امـام در نطـق 4آبـان  43نیز از شـوروی نام بـرده بود« :آمریـکا از انگلیس بدتر ،انگلیـس از آمریکا بدتر ،و شـوروی از هر
دو بدتـر ،همـه از هـم بدتـر و همه از هم پلیدتر» ،اما در سـالهای مبـارزه ،برخالف بسـیاری از روحانیون طراز اول کـه پیکان مبارزه
را بـه سـوی شـوروی گرفتـه بودنـد ،همـواره بـر اولویت مبـارزه با آمریـکا تأکید داشـت لـذا انتقاد مسـتقیم بـه شـوروی در پیامهای
سیاسـی ایشـان به چشـم نمیآمد.
 .5نهضت امام خمینی ،ج  ،2ص .906

کند .

یکـی از بخشهـای چالشبرانگیـز در مدخـل امـام خمینـی ،روایـت زمینههـای نزجگیری
انقلاب اسلامی در نیمه دوم دهه پنجاه اسـت .در ایـن مورد تا کنون تحلیلهـای مختلفی ارائه
روایت رسـمی ،و مسـتندات معتبـر تاریخ انقالب
شـده کـه بعضی از آنهـا در تنافی مسـتقیم با ِ

اسلامی بـوده اسـت .در این مدخـل نیز یکـی از همیـن روایتهای متفـاوت (البته بـدون ذکر

صخش
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جرقههای انقالب در دهه پنجاه و بازتاب تحلیل آبراهامیان

منبـع) ،ارائه شـده اسـت .در این مـورد ،در دایرةالمعارف تشـیع چنین نوشـتهاند:
« در دیمـاه سـال  1355بـه دلیـل مجموعـهای از شـرایط جهانـی و داخلـی فشـارهایی
بـرای اجـرای اصالحـات و فضـای بـاز سیاسـی اعمـال شـد و شـاه علـی رغـم میـل
ً
خویـش میکوشـید وانمـود کنـد کـه شـخصا تصمیـم گرفته اسـت بـه مـردم آزادی داده

شـود .متعاقب آن جلسـات شـبهای شـعر و سـخنرانیهای انتقادی و نامهنویسـیهای
روشـنفکران مخالـف شـاه آغاز شـد و مراسـم بزرگداشـت ».1

در مورد فراز پیشین ،نکاتی به شرح ذیل وجود دارد:
بررسـی نقـش احـزاب و جریـان هـای مختلـف در همراهی بـا انقالب اسلامی ،همـواره با
چالـش هـای جـدی همـراه بوده اسـت .تـا بـدان پایه کـه برخـی از همیـن احـزاب و جریانها
خـود را معمـاران اصلـی انقلاب دانسـت و تلاش کـرده انـد روحانیـت و حتـی شـخص امام
خمینـی را در حاشـیه روایـت کننـد و در نتیجه ،روایتـی کارکاتوری از تاریخ انقالب اسلامی

بـه دسـت دادهانـد 2.نمونـهای از این روایتهـای کاریکاتـوری و غیرواقعی در کتـاب «ایران بین
دو انقلاب» بـه چشـم میخورد .نویسـنده که سـالها از ایـران دور بوده و تمـام تحقیقاتش تنها
ً ً
از دریچـه برخـی منابع گزینش شـده و سـامان یافتـه( و تقریبا تماما چپ) روایت شـده اسـت،
شـعری کمونیسـتی معرفی
در این کتاب تالش دارد ریشـه و منشـأ اصلی انقالب ایران را محافل
ِ
ِ
 .1دایرة المعارف تشیع ،ج ،7ص .269
 .2روایتهـای کاریکاتـوری و ناصحیـح در مـورد زمینه زبانه کشـیدن دوبـاره آتش انقلاب ،در مقالهای تفصیلی مورد بررسـی قرار
گرفتـه اسـت .بنگریـد بـه؛ « قیـام 15خـردا؛ تبلـور اجتماعی ظرفیتهـای مردمـی روحانیـت و افول تحلیلهـای حزبی» ،سـهراب
مقدمـی شـهیدانی ،فصلنامه تخصصی پانزده خرداد ،دوره سـوم ،سـال سـیزدهم ،شـماره ،47بهـار 1395؛ صفحـات .472-475
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کنـد! آبراهامیـان در ایـن زمینه چنین مینویسـد؛
«بعدهـا روزنامهنـگاران جرقـه انقلاب را انتشـار مقالـه توهینآمیـز در اطالعـات و

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

اعتـراض مـردم قم بـه آن مقاله اعلام کردند .امـا در واقع نقطـه آغاز انقلاب ،پیچیدهتر
بـود و نخسـتین جرقـه آن را میتـوان جلسـههای شـب شـعر و ناآرامیهای پـس از آن در
1

دانشـگاه صنعتی آریامهر(شـریف) دانسـت».

حـال نویسـندهای دیگـر در داخـل ایـران و آنهـم در مدخـل مربـوط بـه بنیانگـذار انقلاب
اسلامی ،بـه تقلیـد محـض از یـک نویسـنده غربگـرا دسـت زده (آنهـم بـدون درج منبـع!) و
انقلاب اسلامی را از دریچه نگاه پژوهشـگر ِان وابسـته و مخالف انقالب ،روایت کرده اسـت.

چنانکـه در موضـوع نامهنـگاری روشـنفکران نیز رد پـای تحلیـل آبراهامیان به وضوح به چشـم

میخـورد 2حـال آنکـه در منابع مختلف ،ارتحال آیت الله سـید مصطفی خمینی و شـکلگیری
چهلمهـای زنجیـرهای و در پـی آن ،قیـام 19دی قـم ،به عنـوان جرقه اصلی انقالب اسلامی در
نیمـه دوم دهه پنجاه معرفی شـده اسـت.3

درگذشت دکتر شریعتی و ارتحال آقا مصطفی خمینی

« شـهادت دکتـر علـی شـریعتی و نیـز بزرگداشـت جلال آل احمـد و مصدق بـه تظاهرات
سیاسـی مبدل شـد .اول آبـان 1356ش حاج آقا مصطفـی فرزند امام خمینی به طرز مشـکوکی
در نجف درگذشـت».4

نویسـنده محترم ،درگذشـت دکتر شـریعتی را با عنوان «شـهادت» یاد کرده و در عین حال ،از
ارتحـال آقامصطفـی خمینی با عنوان «مرگ مشـکوک» تعبیـر کرده اسـت! در خصوص کیفیت
درگذشـت برخی شـخصیتهای سیاسـی در زمان طاغوت ،مطالب متفاوتـی در افکار عمومی
و منابـع تاریخـی مطرح میشـود .از جمله آن شـخصیتها میتوان آیتالله سـعیدی ،آیتالله
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 .1ایـران بیـن دو انقلاب ،ص .624آراهامیـن در ص  623از همیـن کتـاب شـرحی از درگیری دانشـجویان شـرکت کننده در شـب
هـای شـعر ارائه داده اسـت.
 .2برای اطالع از اعالمیهها و نامههای روشنفکران در سال  ،56بنگرید به؛ ایران بین دو انقالب ،صص .618-622
 .3به عنوان نمونه ،بنگرید به؛ انقالب اسالمی ایران ،از دی  1356تا بهمن  ،1357صص .53-81
 .4دایرة المعارف تشیع ،ج ،7ص .269

سـید مصطفی خمینی و دکتر شـریعتی اشـاره داشـت .وجه مشـترک هر سـه شـخصیت ،اظهار
نظـر سـاواک در خصـوص مرگ آنان اسـت که ادعـا میکند مرگ آنهـا به صـورت طبیعی اتفاق
چنـدان دشـوار نیسـت و بـا توجـه به قرائـن موجـود و شـهادت همبندهـای آن شـهید در زندان،
ً
تقریبا جای شـبههای باقی نمیماند که درگذشـت ایشـان توسـط عوامل سـاواک در زندان اتفاق
افتـاده اسـت .در خصوص درگذشـت آیتالله سـید مصطفـی خمینی و دکتر شـریعتی که فوت
در منزلشـان اتفـاق افتـاده ،اظهـار نظـر آسـان نیسـت و نمیتـوان بـه یقیـن در خصـوص نحوه

صخش

ماما لخدم یلک تا م

افتـاده اسـت .در میـان ایـن سـه شـخصیت ،دسـتیابی به واقعیـت درگذشـت آیتالله سـعیدی

درگذشـت آنهـا حکم صـادر نمود و نتیجـه گرفت .البتـه در مقایسـه این دو نفـر ،وضعیت دکتر
شـریعتی با درگذشـت آیـت الله سـید مصطفی خمینـی تفاوتهایـی دارد که پذیرفتـن دخالت
سـاواک در خصـوص درگذشـت دکتـر شـریعتی را دشـوارتر مینمایـد؛ از جمله وجـود گواهی
بیمارسـتانی اسـت کـه با انجـام معاینات خود بر روی جسـد دکتر شـریعتی مـرگ وی را طبیعی
اعلام نمود.
از طرفـی ،حضـرت امـام خمینی هم حاضر نشـد مرگ دکتر شـریعتی را با عنوان شـهادت
قلمـداد کنـد ،و در پیامـی کـه در پاسـخ بـه تلگرافهای تسـلیت دانشـجویان و بـه جهت عدم
امـکان پاسـخگویی به همـه آنها ،به ابراهیم یزدی نوشـت ،حتـی از آوردن لفظ مرحـوم نیز برای
او امتنـاع ورزید و از تعبیر «فقد دکتر شـریعتی» اسـتفاده کـرد .پس از امتناع اولیـه ابراهیم یزدی
و اصرارهـای مکـرر وی بـرای دریافـت پیامـی بـا عنوان «شـهید شـریعتی» یـا ال اقـل «مرحوم
شـریعتی» ،امـام همچنـان بـر موضـع خـود ایسـتادگی کـرد .در نتیجـه وقتـی یـزدی پیـام را بـا
خـود بـرد ،از انتشـار و انعـکاس آن پیشـگیری بـه عمـل آمـد! 1در خصـوص ارتحـال آیـت الله

سـید مصطفـی خمینی نیـز گرچه حضـرت امام با کالبد شـکافی آن مرحوم توسـط بیمارسـتان
مخالفـت نمـود و هرگـز تعبیـر شـهید را بـرای ایشـان بـه کار نبـرد ،اما روایـت شـاهدان عینی و
نقـل و قـول برخـی از روحانیـون مبـارز نجـف (ماننـد سـیدمحمود دعایی و سـید رضـا برقعی
و )...از پزشـکان بیمارسـتان ،احتمال مسـمومیت ایشـان به دسـت عوامل سـاواک بسـیار قوی
 .1نهضت امام خمینی ،ج ،3صص.356-353
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اسـت .نتیجـه آنکه ،امام خمینی ضمـن اتخاذ رویـهای واحد در مورد همه مرگهای مشـکوک،
ً
خصوصـا در ایـن دو مـورد اخیـر (آقا مصطفـی و دکتر شـریعتی) ،-هرگز تعبیر «شـهید» را بهنقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

کار نمیبـرد.
عجیـب اسـت که نویسـنده بـا رویـهای دوگانـه ،مرگ دکتـر شـریعتی را «شـهادت» مینامد
ولـی در مـورد ارتحـال آیت الله سـیدمصطفی خمینی ،چنین تعبیـری را به کار نمیبـرد و بلکه،
-بـر خلاف همـه نقلهـای تاریخـی  ،-در شـهادت ایشـان تشـکیک میکنـد و آن را ناشـی را

«سـکته مغـزی» بر میشـمارد!1
قیام 91دی قم

« چـون در برخـی از ایـن مراسـم [های ارتحـال آقا مصطفی خمینـی] ،با شـعارهایی از امام
خمینـی تجلیـل میشـد ،رژیـم در یـک واکنـش اقـدام بـه درج مقالـهای تحت عنـوان ایـران و
اسـتعمار سـرخ و سـیاه در روزنامـه اطالعـات مـورخ  17دی  56نمـود و در آن بـه توهیـن و
تهمـت وابسـتگی و نیز همدسـتی بـا فئودالها بـه امام خمینی مبـادرت ورزیـد .اعتراض جمعی
ِ
از طلاب و مـردم قـم بـه درج ایـن مقالـه و درگیری بـا پلیـس در  17دی  ،56منجر به شـهادت

عـدهای از آنـان شـد .اعلام عزای عمومـی و برگزاری مراسـم سـوم و هفتم و چهلم شـهدای قم

2

در تهـران و چنـد شـهر بـزرگ دیگر بر طبق سـنت ایرانیان نیز بـه زد و خورد با پلیـس انجامید».

شـرح واقعـه مربـوط بـه درج مقالـه اهانتآمیـز به امام نادرسـت منعکس شـده اسـت .پس
از انتشـار روزنامـه ،بالفاصلـه بـرای اطلاع عمـوم حوزویان ،مقاله در سـطحی وسـیع در حوزه
علمیـه منتشـر گردیـد و حساسـیت عمومـی را برانگیخت .همچنیـن در عصـر  17دی همزمان
بـا ورود کامیـون حامـل روزنامـه عـده کثیری از مـردم به آن هجـوم بـرده و روزنامه هـا را به آتش

کشیدند .3
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 .1ر.ک :دایرةالمعـارف تشـیع ،ج ،7ص  .281در سـر فصـل مربـوط بـه آقـا مصطفـی خمینـی ،در همین کتـاب ،به نقد ایـن دیدگاه
پرداخته شـده است.
 .2دایرة المعارف تشیع ،ج ،7ص .269
 .3انقالب اسالمی ایران ،از دی  1356تا بهمن  ،1357صص .53-54

بـه دنبـال آن ،جمعی از مدسـین حـوزه علمیه بـرای اتخاذ تصمیـم ،در منزل آیـت الله نوری

همدانـی اجتمـاع کردند 1و تصمیم بـر تعطیلی دروس در تاریخ  18دی گرفته شـد و این تصمیم
بـا اجتمـاع در مقابـل مدرسـه آیت اللـه بروجردی به طـرف منزل مراجـع و آیات عظـام حرکت
کردنـد و در طی مسـیر با سـر دادن شـعارهایی بـه حمایت از امـام خمینی پرداختنـد و به طرف
منـزل آیـت الله گلپایگانی و آیت الله شـریعتمداری و برخـی دیگر از مراجع قـم حرکت کردند.

ابتـدا بیـت آیـت اللـه گلپایگانی که با سـخنرانی ایشـان بـا طلیعه آیه اسـترجاع همراه شـد ،بعد

صخش

ماما لخدم یلک تا م

توسـط برخـی از انقالبیـون به اطالع مراجـع عظام نیز رسـید .2پس از تعطیلـی درسها ،طالب

حرکـت به سـمت بیـت آیت الله شـریعتمداری (به همراه نارضایتـی از برخورد نـرم او) ،حضور
در بیـت آیـت اللـه مرعشـی نجفـی ،بیت آقایـان سـیدصادق روحانی و آیـت الله حائـری ،و در
نهایـت اقامه نماز در مسـجد اعظـم و پایان فعالیتهـای اعتراضی .در ایـن روز اگرچه نیروهای
ً
پلیـس قصـد ممانعـت از تجمـع و حضـور در بیـوت علمـا (خصوصا آقـای شـریعتمداری) را
داشـت و حتـی در متفـرق کردن مردم از بولدزر هم اسـتفاده کرد ،اما در نهایت درگیری مسـتقیم
با معترضیـن رخ نداد.
ً
در روز  19دی ،بـا اعالمیـه حمایـت بازاریـان و تعطیلی بـازار ،عمال جمع زیـادی از مردم به
صفوف طالب و روحانیون معترض پیوسـت و از قبرسـتان شـیخان به طرف شبسـتان حرم و در
نهایـت مسـجد اعظم حرکـت کرد .درس آیت الله شـریعتمداری تعطیل شـد ،و باقی دروس نیز
برگـزار نگردیـد .معترضیـن مانند روز قبل به سـمت بیوت علما حرکت کردند .بعـد از تجمع در
بیـت آقایـان میرزاهاشـم آملـی و عالمه طباطبایـی ،نوبت به منـازل علمای طراز دوم قم رسـید؛
جمعیـت بـه منـزل آقایان مکارم شـیرازی و وحید خراسـانی رفتنـد و بعد از ظهـر 19دی ،نوبت
بـه تجمـع در منـزل آیـت اللـه نـوری همدانی رسـید .بعد از سـخنان مهیـج ایشـان جمعیت با
شـعارهای تنـد و ضـد حکومتـی ،به قصـد حضـور در بیت آیـت الله مشـکینی ،راهـی خیابان
 .1حضـرات آقایـان وحیـد خراسـانی ،مـکارم شـیرازی ،محمـد یـزدی ،محمـد مؤمـن ،یوسـف صانعـی ،محمدعلی گرامـی ،علی
مشـکینی ،جعفـر سـبحانی ،محمـدی گیالنـی و ...از ایـن جملـه بودند.
 .2ر.ک :حماسـه  19دی قـم ،خاطـرات سیدحسـین موسـوی تبریـزی ،به کوشـش :علی شـیرخانی ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی،
تهـران ،1377 ،صص.71-72
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صفائیـه شـد کـه در نهایت در چهـارراه بیمارسـتان با ممانعت پلیـس روبرو گردیـد و در نهایت
پلیـس بـه مـردم معتـرض یورش بـرد و تعـداد زیـادی را کشـته و زخمی کـرد .ایـن درگیریها تا
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

سـاعت  23همـان روز ادامه یافت.1

بـا توضیحـات پیشـین ،مشـخص گردید کـه اگرچه تحـرکات سیاسـی و اعتراضـات مردمی
نسـبت بـه چـاپ مقاله توهینآمیز ،از عصـر روز  17دی در قم آغاز شـد ولـی در آن روز درگیری
بیـن معترضـان بـا پلیس منجر نشـد .پس تاریـخ  17دی بـه عنـوان روز درگیری مـردم با پلیس،
وجـه هیچ وجه دقیق و درسـت نیسـت.
نکتـه دیگـر آنکـه ،بـا آنکـه در این مقالـه از « اعالم عـزای عمومی و برگزاری مراسـم سـوم و
هفتـم و چهلـم شـهدای قـم در تهـران و چند شـهر بـزرگ دیگـر بر طبق سـنت ایرانیان» سـخن
ً
بـه میـان آمده ،امـا در منابـع تاریخی گزارشـی از برگزاری مراسـمهای سـوم و هفتـم (خصوصا
توسـط مـردم شـهرهای دیگـر) مشـاهده نمیشـود و فقط به برگـزاری مراسـمات چهلم اشـاره

شـده اسـت .2که از آن جمله ،برگزاری مراسـم چهلم شـهدای قم ( 29بهمن) در شهرهای تبریز
3

و پـس از آن در شـهرهای اصفهان کاشـان شـیراز زنجـان جهرم بابـل و یزد.
مهاجرت امام به نوفل لوشاتو

زمینههـا و عومـل مهاجرت امام به پاریس ،یکی دیگر از مسـائل پرچالـش در تاریخ انقالب
ً
اسلامی اسـت کـه روایتهـای مختلف و بعضـا متناقضـی از آن وجـود دارد .در مدخـل امام،
مطالبـی به شـرح ذیـل در این رابطه ذکر شـده اسـت:
« شـاه بـا هـدف دور کـردن امـام خمینـی از ایـران و قطـع ارسـال نوارهـا و اعالمیههـای

امـام از عـراق بـه ایـران ،از دولـت عـراق خواسـت که مانـع فعالیـت سیاسـی وی گردند
و اگـر مؤفـق بـه ممانعـت نشـدند ،او را تهدیـد بـه اخـراج از عـراق کننـد .امـام خمینی
ابتـدا تصمیـم بـه مهاجـرت بـه کویـت گرفـت و چـون مقامـات کویتـی او را از مـرز
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 .1ر.ک :قیـام  19دی  1356قـم ،تـوران منصـوری ،فصلنامه تخصصی 15خرداد ،دوره سـوم ،سـال سـیزدهم ،شـماره  ،46زمسـتان
1394؛ صـص .264-267
 .2برای اطالع تفصیلی در این باب ،بنگرید به؛ انقالب اسالمی ایران ،از دی  1356تا بهمن  ،1357صص .53-81
 .3ر.ک :همان.

بازگرداندنـد ،بنـا بـه دعـوت عـدهای از ایرانیـان مقیـم فرانسـه بـه پاریس مهاجـرت کرد.

برخلاف پیشبینـی شـاه ،تشـکیالت مخالفیـن شـاه در اروپـا در خدمـت امـام خمینی

در مورد مطالب مذکور ،نکاتی به نظر میرسد:
 )1در ایـن مقالـه بـدون ارجـاع به هیچ مسـتند و منبع تاریخی معتبر ،ادعا شـده کـه « امام به
دعـوت عـدهای از ایرانیان مقیم فرانسـه ،به پاریس مهاجـرت کرد»! این در حالی اسـت که خود
حضـرت امـام ،ضمـن رد کردن هر نـوع ادعا در مورد تأثیرگذاری بر مهاجرت ایشـان به فرانسـه،

صخش

ماما لخدم یلک تا م

قـرار گرفت».1

مشـورت بـا سـیداحمد را دلیـل انتخاب فرانسـه بـه عنوان محل اسـتقرار –بعـد از عـراق -عنوان

فرمودهانـد 2.ایشـان در جـای دیگر نیز اینچنیـن میگوید:

«آن هـا [دولـت عـراق] از مـا تقاضـا میکردنـد کـه چـون مـا تعهداتـی بـا دولـت ایـران
داریـم و ایـن کارهایـی کـه شـما و اصحـاب شـما میکنند مخالـف آن تعهدات اسـت،

مـا نمیتوانیـم تحمـل کنیم .مـن جـواب دادم من کـه تعهدی ندارم ،شـما تعهـد دارید.
مـن یـک تکلیـف شـرعی دارم ،عمـل میکنم و بـه تعهد شـما اعتنایـی نمیکنـم .هم در
منابـر خطابـه میخوانـم و هـم اعالمیه صادر میکنـم و هم نـوار پر میکنم و میفرسـتم؛

ایـن تکلیـف من ،شـما هم هـر تکلیفی داریـد عمل کنیـد ...عازم حرکت شـدم و تحت
مراقبـت دولـت عـراق آمدم به سـر حد کویت و در سـر حـد کویت هم همان فشـاری که
در آن جـا بـر دولـت عـراق بود بـر دولت کویـت هم بـود .از آنجا هم بر گشـتیم بـه بصره

و از آنجـا هـم بـه بغـداد مـا را بردند و مـن مالحظه کـردم که ما اگر هـر جا برویـم از این
دول اسلامی همیـن مطلـب اسـت ،بـه همیـن جهت تصمیـم گرفتیـم -بـدون هیچ فکر
3

سـابق -کـه ما میرویـم به فرانسـه».

امـام خمینـی در شـرح علت خـروج از عـراق و حرکت به سـمت کویت« ،حفظ جـان یاران

از تعـرض عوامـل حکومتـی عـراق» را عامـل اصلی بـر میشـمارد 4و تصریح میکند کـه ابتدا
 .1دایرة المعارف تشیع ،ج ،7ص .269
 .2صحیفه امام ،ج ،21ص.365
 .3صحیفه امام ج ،6صص.227-226
 .4صحيفـه امـام ،ج ،3ص .503 :امـام در ایـن زمینـه میفرمایـد« :بعـد از رفت و آمدهـا ،آنها [بعثيهـا] برادرهاى مـن [را] كه جزء
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حضـور در کویـت نیـز بـه صـورت موقتـی مـراد بـوده تا بعـدا به یکـی از کشـورهای اسلامی
مهاجـرت کننـد اما پس از برخـورد دولت کویت ،و احتمـال بروز برخوردهـا و محدودیتهای
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

مشـابه در سـایر دول اسلامی ،تصمیـم به سـفر بـه پاریـس گرفتهاند .البتـه امام تأکیـد میکند
کـه ایـن تصمیـم «بـدون هیچ فکر و سـابقه ذهنـی» بـوده و آن را ناشـی از اراده و تقدیـر الهی بر

شـمرده اسـت .1همچنیـن امـام در بیانات خـود ،تصریـح میکند که تـا انتخاب محـل جدید،
ً
موقتـا بـه فرانسـه سـفر کـرده بودنـد 2و در جای دیگـر بر ایـن معنا تأکیـد میکنند کـه « ما هيچ

بنا نداشـتيم كه بـه پاريـس برويم».3

همانگونـه کـه میبینید ،در کلمـات امام خمینی هیچ اشـارهای بـه تأثیرگـذاری ایرانیان مقیم
فرانسـه بـر مهاجـرت ایشـان بـه آنجا ،به چشـم نمیخـورد! با ایـن وجـود ،برخـی از چهرههای
سیاسـی (ماننـد دکتـر ابراهیـم یزدی) ادعـا کردهاند کـه طرح مهاجرت بـه پاریـس را آنها مطرح
کردهانـد .ابراهیـم یـزدی در خاطراتش چنین مینویسـد:
«در آخریـن مرحلـه نیـز ،هنگامـی کـه توافـق سـه دولـت ایـران ،عـراق و آمریـکا بـرای

خامـوش کـردن صـدای خمینـی ،موجب شـد کـه ایشـان تصمیم به تـرک عـراق بگیرند،
توسـط آقـای دعایی از من خواسـتند که به ایشـان بپیونـدم .مورخان و تحلیلگـران تاریخ
انقلاب گفتـه و نوشـتهاند کـه اگـر مـن بـه نجـف نمیرفتـم و اقـای خمینـی را همراهی
نمیکـردم ،و اگـر دولـت کویـت مانـع ورود آقـای خمینـی و همراهانـش بـه کویـت
نمیشـد ....،جنبـش بـه احتمـال زیـاد در همـان سـطح محـدود ملـی باقـی میمانـد.
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ً
رفقـاى نجـف بودنـد ،آنهـا را ترسـاندند .و بـه من رسـيد كه گفتند كـه ما با خـودش -مثلا -كار نداريم لكن شـماها را چـه خواهيم
كـرد .مـن ديـدم كـه خوب ،ممكن اسـت كـه يكوقتى گزنـدى به اين دوسـتان من برسـد ،عـازم حركت شـدم و آمدم بـه -البته تحت
مراقبـت دولت عـراق -آمدم به سـرحد كويـت» .ر.ک :صحیفه امام ج ،6صـص.227-226
 .1امـام در ایـن مـورد میفرماینـد« :مـن در بصـره بنـا بـر ايـن گذاشـتم كه نروم به سـاير بلاد اسلامى ،بـراى اينكه احتمـال همين
معنـا را در آنجاهـا مـىدادم .بنـا گذاشـتيم برويـم فرانسـه ،و بعـد ،در همـان جا هـم -حاال بصره بـود يا بغـداد يادم نيسـت -كه يك
اعالميـهاى بـاز مـن نوشـتم خطـاب به ملـت ايـران ،و وضع رفتنمـان ،كيفيـت رفتنمان را برايشـان گفتـم .ما هيـچ بنا نداشـتيم كه به
پاريـس برويـم .مسـائلى بـود كـه هيـچ اراده مـا در آن دخالت نداشـت .هر چه بـود ،و تا حاال هـر چه هسـت و از اول هر چـه بود با
اراده خـدا بـود .مـن هيـچ براى خودم يك چيـزى كه ،عملى خودم كرده باشـم ،يك چيزى براى خودم قائل باشـم نيسـتم ،براى شـما
ً
ً
هـم قائـل نيسـتم .هر چه هسـت از اوسـت .كارهايى مىشـود كـه ما اصلا در ذهنمان نمىآمـد كه اين كار مثل بايد بشـود مىشـد،
و مىديديـم كـه نتيجـه دارد» .ر.ک :صحيفه امـام ،ج ،10ص .196
 .2صحيفه امام ،ج ،3ص.503 :
 .3صحيفه امام ،ج ،10ص 196

1

یکـی از دسـتاوردهای ایـن ارتبـاط سـازمانیافته ،سـفر آقـای خمینـی بـه پاریـس بـود».

«حـاج احمـد آقا گفتند که آقا با پیشـنهاد شـما برای سـفر به پاریس موافقـت کردهاند...
بعـد از آنکـه آقـای خمینـی پیشـنهاد سـفر بـه پاریـس را پذیرفتنـد ،در مورد جو سیاسـی

ایرانیـان مقیـم پاریـس صحبـت شـد» 2و بـاز در جـای دیگـر در تاریـخ  85/11/22در

گفتگـو بـا آفتـاب ،همیـن مدعا را مطـرح میکنـد و میگوید[« :بعـد از بازگشـت از مرز
کویـت] ،در هتـل بصـره بـود کـه ایشـان [امام] بـه من گفتنـد :من نظر تـو را در بـاره رفتن

صخش

ماما لخدم یلک تا م

یزدی در جای دیگر ،ابتکار سفر به پاریس را از خود معرفی میکند و مینویسد:

بـه پاریـس پذیرفتـم .امـا به این شـرط که وابسـته بـه گروهی نباشـم و در خانه کسـی وارد
نشویم»

3

ایـن مدعاهـای جنـاب دکتـر یـزدی تا کنـون از سـوی افراد مختلف رد شـده اسـت کـه از ان

جملـه ،میتـوان بـه مرحوم فردوسـیپور و سـیداحمد خمینی اشـاره کـرد .4اما مهمتـر از همه،
بیـان صریـح امـام خمینـی در وصیتنامه الهی-سیاسیشـان اسـت کـه به منظـور جلوگیری از
ِ
ِ
سـوء اسـتفاده از این موضوع ،ادعاهای دروغ در مورد اثرگذاری اطرافیان(غیر از سـیداحمد) در
سـفر بـه پاریـس را رد میکنـد و چنیـن میفرماید:
«از قـرار مذكـور ،بعضيهـا ادعـا كردهانـد كـه رفتـن مـن به پاريـس به وسـيله آنـان بوده،

ايـن دروغ اسـت .مـن پـس از برگرداندنم از كويت ،با مشـورت احمد پاريـس را انتخاب
نمـودم ،زيرا در كشـورهاى اسلامى احتمـال راه ندادن بـود؛ آنان تحت نفوذ شـاه بودند

ولـى پاريـس اين احتمـال نبود».5

عجیـب اسـت کـه نویسـنده مدخـل ،بـا اطلاع از ایـن تصریـح امـام همچنـان بـه بازتاب
ِ
مدعاهـای دروغ و خلاف واقـع در ایـن موضـوع ،مبـادرت ورزیـده و اخلاق پژوهشـی را زیر
 .1شـصت سـال صبـوری و شـکوری؛ خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ،جلد سـوم (118روز در نوفل لوشـاتو) ،نشـر اینترنتـی (در پایگاه
رسـمی نهضت آزادی) ،ص .16
 .2همان ،ص .58
 .3همان ،ص .682
 .4ر.ک :دلیل آفتاب ،نشر عروج ،ص.78
 .5صحيفه امام ،ج ،21ص.470 :
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پـا گذاشـته اسـت .جالـب اسـت بدانید که مطـرح کـردن ادعاهایـی از ایـن دسـت منحصر به
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

عمادالدیـن باقـی نیسـت ،بلکه برخی دیگر مانند خسـرو معتضد (در کتاب « 61سـال شـاه»)،
ً
نیـز عینـا همیـن مدعـا را مطـرح کردهانـد .1معتضد مینویسـد:
«آیـت اللـه خمینـی پـس از خـروج از عـراق و متعاقـب اینکـه دولـت کویـت به ایشـان
اجـازه ورود بـه آن کشـور را نـداد ،بـه عـراق بازگشـت و بـا توجه بـه دعوتی که هـواداران
2

ایشـان در فرانسـه از ایشـان کـرده بودنـد ،بـا هواپیمـا راهی پاریس شـد».

از 21بهمن  75تا  21فروردین 85

یکـی از برهههـای حسـاس و سرنوشتسـاز تاریـخ انقلاب اسلامی ،دوران ورود امـام بـه
ایـران تـا اسـتقرار نظـام اسلامی اسـت .ایـن بخـش از تاریخ حیـات سیاسـی امام خمینـی ،به
ً
صـورت کاملا حداقلـی در مدخل بازتاب یافتـه و در برخی مـوارد ،همان مطالـب حداقلی نیز
بـا اشـکاالتی مواجـه اسـت .در ادامه بـه بازخوانـی انتقادیی مطالب ایـن دوره تاریخـی خواهیم
پرداخت.
«پیـام هـا و مصاحبـه هـای پـی در پـی امـام خمینـی و قاطعیتهـای او در خواسـتههایش
مبنی بر سـقوط شـاه و سـلطنت آخرین تالشها برای روی کار آوردن دولت آشـتی ملی شـاپور
بختیـار از سـران جبهـه ملـی را نیز بیثمر کـرد .پس از خـروج شـاه از ایـران در  26دیماه ،57
امـام خمینـی تصمیـم خویـش را بـرای مراجعـت به ایـران اعلام کـرد .سـرانجام علیرغم همه
تهدیـدات ،امـام خمینـی در  12بهمـن  1357بـه کشـور بازگشـت و ایـران شـاهد با شـکوترین
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ً
 .1گذشـته از معتضـد ،جعفـر شـیرعلینیا نیز (بدون ارجـاع به هیچ منبعـی) تلویحا چنین معنایی را القا کرده و چنین نوشـته اسـت:
«دوسـتان هـر کـدام پیشـنهادی میدادند ،که یکـی از آنها پاریس بـود .با احمد خلوت کردند و پیشـنهادها را بررسـی کردند .تصمیم
گرفتنـد بـه پاریس بروند» ر.ک :دایرةالمعـارف ّ
مصور تاریخ زندگی امـام خمینی ،ص .216
جالـب اسـت کـه بـا وجـود همـه انتقاداتی که بـه «مدخـل خمینـی روح اللـه» در دایرةالمعارف بـزرگ اسلامی وارد اسـت ،در این
موضـوع بـا دقـت تمـام چنیـن نوشـتهاند« :ایشـان [=امـام] و برخـی از همراهانشـان ،ناگزیـر بـه مراجعت از مـرز کویت و سـفر به
بغـداد بـرای خـروج از عـراق شـدند .لذا سـرانجام به پیشـنهاد فرزنـد خود احمدآقـا راهی فرانسـه شـد» .ر.ک :دایرةالمعـارف بزرگ
اسلامی ،ج ،22ص .677
61 .2سال شاه ،خسرو معتضد ،ج ،4ص .2555

اسـتقبال از او بود».1
نکاتی در مورد این بخش وجود دارد:
نویسـنده افتاده اسـت .دولتی که اقداماتش با کشـتار وحشـیانه مردم عجین شـده بـود؛ روزهای
خونیـن در مشـهد مقـدس و حملـه رژیم به حـرم مطهر امـام رضـا  از جمله جنایـات او در
دوران نخسـتوزیری کوتـاه اوسـت کـه بـا اعالم عـزای عمومی از سـوی امام و مراجـع تقلید و
راهپیمایـی گسـترده مردم در اعتراض به کشـتارهای بیرحمانـه ،دولت او بیشـتر از  55روز دوام

صخش

ماما لخدم یلک تا م

 )1روی کار آمـدن دولـت ازهـاری بعد از دولت شـریف امامی و قبـل از دولت بختیار از قلم

نیاورد!
 )2ماجـرای بازگشـت امـام بـه وطـن و حـوادث مربـوط بـه آن ،در چهار خط خالصه شـده
ً
کـه حقـا جفـا و کملطفـی اسـت .در بیان نویسـنده نه بـه وقایع مهـم پیـش از ورود امـام (مانند
تحصن علما در مسـجد دانشـگاه تهران) اشـاره شـده و نه به تالشهای «ستاد اسـتقبال از امام»
کـه مسـئولیتش را شـهید مطهـری بـر عهـده داشـت .همچنانکـه بـه زمـان دقیـق ورود تاریخی
حضـرت امـام خمینـی به وطن پس از  15سـال تبعید از کشـور (در سـاعت  9و  27دقیقه صبح
روز  12بهمن  )1357نیز اشـارهای نشـده اسـت.
امـام در حالـی پـا بـه میهـن گذاشـت کـه دولـت بختیـار تـا آن لحظـه بـا تمـام وجـود برای
ممانعت از ورودشـان دسـتور به بسـته نگه داشـتن  3روزه فرودگاههای کشـور داده بود و از طرفی
بـا محاصـره فرودگاههـا توسـط تانکهـای نظامـی و اعالم منـع ورود هرگونـه پـرواز خارجی به
ً
فرودگاههـا ،عملا راه ورود امـام بـه کشـور بسـته شـده بود و ایـن امر بـا تحصن دانشـجویان و
روحانیـان و اعتراضـات شـدید مردمی از طـرف دولت ملغی شـد .حضرت امـام در حالی وارد
کشـور گردیـد که احتمال کشـته شـدن وی در هنگام فرود هواپیما بسـیار زیاد بود امـا امام هرگز
حاضـر نشـد به جای انجام تکلیف به مصلحتسـنجی شـخصی بپـردازد و حفظ جـان خود را
2

مقـدم بر آسـایش دیگـران بداند.

 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.269
 .2بـرای اطلاع از وقایـع مربـوط بـه ورود امـام بـه ایـران و فعالیتهـای سـتاد اسـتقبال از امـام ،بنگریـد بـه؛ تاریـخ شـفاهی کمیته
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 )3نویسـنده ،تشـکیل شـورای انقالب به امر امام خمینـی را به طور کلی از قلـم انداخته ،در
حالـی کـه این تشـکیالت نقش بسـیار مهمـی در برنامهریزیهای مربـوط به پیـروزی انقالب و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

در روزهـای بحرانـی پـس از پیـروزی داشـته اسـت .آیتالله بهشـتی در پاسـخ به این سـؤال که
«اولین جلسـه شـورای انقالب در کجا و با حضور چه کسـانی تشـکیل شـد ،و اعضای شـورا از
طرف چه کسـی انتخاب شـدند» ،چنین پاسـخ داده اسـت:
«همانطـور کـه گفتـم افـراد را امـام تعییـن میکردنـد .به ایـن معنی کـه ،اول امـام به یک

گـروه پنـج نفـری از روحانیت ،مسـئولیت دادند که بـرای شناسـایی افراد الزم بـرای اداره
آینـده مملکـت تلاش کننـد ،ایـن عـده عبـارت بودنـد از :آیتاللـه مطهـری ،هاشـمی
رفسـنجانی ،موسـوی اردبیلـی ،دکتـر باهنـر ،و خـود بنـده .بعد ما بـا آقای مهـدوی کنی

نیـز صحبـت کردیـم و بـه امام اطلاع دادیـم و ایشـان هم شـرکت نمودنـد .یعنـی بدین
ترتیـب هسـته اولیـه شـورای انقلاب یک گـروه شـش نفـره شـدند .بعدهـا از روحانیون
آیتاللـه طالقانـی و خامنـهای نیـز اضافـه شـد .بـه هـر حـال آن شـش نفـر اولیـه یعنـی

آقایـان :مطهـری ،رفسـنجانی ،باهنـر ،موسـوی اردبیلی ،مهـدوی کنی و خود من شـروع
بـه مطالعـه روی افراد کردیـم .به تدریج آقـای مهندس بـازرگان ،دکتر سـحابی و عدهای
دیگـر از شـخصیتها را کـه امـام میشـناختند و بـا آنهـا در پاریس دیـدار داشـتند ،قرار

بـود مـا روی آنهـا مطالعـه کنیـم و نظـر نهاییمـان را بدهیـم .آنها را بـا نظـر نهاییمان به

امـام در پاریـس معرفـی کردیـم و امـام نیـز تأییـد نمودنـد .بـه هر حـال شـورای انقالب
بـا ترکیبـی از چنـد روحانـی از روحانیـت مبـارز و چنـد نفـر از چهرههـای دارای سـابقه
1

مبـارزات سیاسـی بـر اسـاس اسلام ،در ایـران و در منزل افراد تشـکیل شـد».

در جـای دیگـر در مـورد انتسـاب مهنـدس بـازرگان بـه عنـوان نخسـت وزیر دولـت موقت،
چنیـن آمده اسـت:
«در  16بهمـن  57امـام خمینـی مهنـدس بـازرگان را بـه عنـوان رئیـس دولـت موقـت
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استقبال از امام خمینی ،اکبر قاسملو-معصومه آقاجانپور ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران1391 ،ش.
 .1روزنامـه اطالعـات ،ش ،16196سهشـنبه 31تیـر  ،1359ص5؛ هاشـمی رفسـنجانی ،دوران مبارزه؛ خاطرات ،تصویرها ،اسـناد،
گاهشـمار؛ زیر نظر :محسـن هاشـمی ،دفتر نشـر معارف انقلاب ،تهـران ،1376 ،ج ،1ص.324-323

معرفـی کـرد و مـردم در یـک راهپیمایـی باشـکوه بـا وی بیعـت کردنـد».1

صادر شـده اسـت.
 )2از زمینههـای انتخـاب بـازرگان و اصرار دوسـتان بر این مطلب ،و مخالفـت باطنی امام با

این انتخاب هیچ سـخنی به میان نیامده اسـت.2

 )3در ایـن بخـش ،بـه مضمـون حکم امـام و مطالبات امـام از بازرگان هیچ اشـارهای نشـده

اسـت .3تأکیـد امـام بـر انتصـاب بـازرگان و انتظـار انجـام امـور «بـدون در نظـر گرفتـن روابط

صخش

ماما لخدم یلک تا م

 )1تاریـخ تشـکیل دولـت موقـت  57/11/15اسـت و حکـم حضـرت امـام نیـز در آن تاریخ

حزبـى و بسـتگى بـه گروهـى خـاص» ،یکـی از مهمتریـن نـکات این حکم اسـت کـه البته از
 .1دایرةالمعارف تشیع ،ج ،7ص.269
مشهور  68/1/6خطاب به منتظری ،چنین مینویسد:
 .2امام خمینی در نامه
ِ
« و اللـه قسـم ،مـن از ابتـدا بـا انتخـاب شـما مخالـف بودم ،ولـی در آن وقت شـما را سـادهلوح میدانسـتم کـه مدیر و مدبـر نبودید
ولـی شـخصی بودیـد تحصیلکـرده کـه مفید بـرای حوزههـای علمیه بودیـد و اگر ایـن گونـه کارهاتـان را ادامه دهید مسـلما تکلیف
دیگـری دارم و میدانیـد کـه از تکلیـف خـود سـرپیچی نمیکنم .و الله قسـم ،من با نخسـتوزیری بـازرگان مخالف بودم ولـی او را
هـم آدم خوبـی میدانسـتم .و اللـه قسـم ،من رای به ریاسـت جمهـوری بنیصدر نـدادم و در تمـام موارد نظـر دوسـتان را پذیرفتم».
ر.ک :صحيفه امام ،ج ،21ص.332 :
 .3متن حکم امام به شرح ذیل است:
َّ
«بسم الله الرحمن الرحي م
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگا ن
َ
بنـا بـه پيشـنهاد شـوراى انقلاب ،بر ح َسـب حق شـرعى و حـق قانونـى ناشـى از آراى اكثريت قاطـع قريب بـه اتفاق ملت ايـران كه
طـى اجتماعـات عظيم و تظاهرات وسـيع و متعدد در سراسـر ايران نسـبت به رهبرى جنبش ابراز شـده اسـت ،و بـه موجب اعتمادى
كـه بـه ايمـان راسـخ شـما به مكتب مقـدس اسلام و اطالعى كه از سـوابقتان در مبـارزات اسلامى و ملـى دارم ،جنابعالـى را بدون
در نظـر گرفتـن روابـط حزبـى و بسـتگى بـه گروهى خـاص ،مأمور تشـكيل دولت موقـت مىنمايـم تا ترتيـب اداره امـور مملكت و
ً
خصوصـا انجـام رفرانـدم و رجـوع بـه آراى عمومى ملـت درباره تغيير نظام سياسـى كشـور به جمهورى اسلامى و تشـكيل مجلس
مؤسسـان از منتخبيـن مـردم جهـت تصويـب قانون اساسـى نظـام جديـد و انتخاب مجلـس نمايندگان ملـت بر طبق قانون اساسـى
جديـد را بدهيد.
مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نماييد.
كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و
رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود.
موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسألت مىنمايم.
َّ
روح الله الموسوي الخمينى» 15بهمن  6 /1357ربيع االول 1399
ر.ک :صحيفه امام ،ج ،6ص.55 :
گفتنـی اسـت متـن حكـم حاضر توسـط آقاى هاشـمى رفسـنجانى در حضـور خبرنـگاران داخلـى و خارجـى قرائت گرديد .سـپس
ترجمـه انگليسـى حكـم امـام توسـط آقـاى ابراهيم يـزدى بـراى خبرنـگاران حاضر در مراسـم قرائت شـد.
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سـوی بـازرگان نادیـده گرفتـه شـد و کابینـه دولت موقـت (به جـز چمـران و رجائی کـه آنها هم
بـه نهضـت آزادی سـمپاتی داشـتند) ،به طـور مطلـق از میان چهرههـای ملی-مذهبـی انتخاب
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شدند.
 )4راهپیمایـی حمایتآمیـز مـردم در تاریـخ  57/11/17واقـع شـد و باید مشـخص شـود از
نظـر نویسـنده بیعـت مـردم با امـام بوده یا بـا بـازرگان؟! اگر منظـور بـازرگان اسـت ،الزم بود از
لفـظ حمایـت اسـتفاده شـود؛ چرا کـه بیعت بـار معنایی دیگـری اضافهتـر از حمایت بـه همراه
دارد .الزم بـه ذکـر اسـت که ایـن راهپیمایی بنا بر درخواسـت امام خمینی از مـردم صورت گرفته
است.

1

از جملـه نکات مغفـول این برهه تاریخی ،عـدم بازتاب وقایع مربوط بـه تدوین «پیشنویس

قانون اساسـی جمهوری اسلامی» اسـت .2پیش نویس قانون اساسـی که در تاریخ 7اسفند57
بـه امـام تحویـل داده میشـود 3و در تاریخ  10اسـفند بـه توصیه امام بـرای علما در قم فرسـتاده
شـد 4و در  24اسـفند متـن نهایی حاصل از تلفیق نظرات علما توسـط همان جمـع فوق الذکر،

را بـه امـام دادنـد 5.در تاریـخ  27اسـفند از طریق آقای صدر حاج سـید جوادی بـه هیات دولت
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 .1شـورای انقلاب اسلامی ایـران ،صص  ،50-21مجید سـئلی کـرده ده ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی ،تهـران( 1384 ،همچنین
بنگریـد بـه روز شـمار زندگـی امام خمینـی ،علی اکبر رنجبر کرمانی ،چاپ و نشـر عروج (وابسـته به موسسـه تنظیم و نشـر آثار امام
خمینـی) ،چاپ سـوم  ،1389ص197؛ به نقل از :روز شـمار تاریـخ ،ج ،2ص)411
 .2هرچنـد کـه تدویـن نخسـتین پیش نویس قانون اساسـی جمهوری اسلامی به سـه سـال قبـل از پیـروزی انقالب اسلامی یعنی
در تیرمـاه  1354بـاز مـی گـردد .بـرای اطلاع از متـن این پیشنویـس ،بنگرید بـه؛ نخسـتین پیش نویـس قانون اساسـی جمهوری
اسلامی ،به کوشـش :سـهراب مقدمی شـهیدانی ،بنیـاد تاریخپژوهی و دانشـنامه انقالب اسلامی ،تهـران.1396 ،
 - .3مصاحبـه اختصاصـی کیهـان با دکتر حبیبـی ،58/6/11 ،شـماره ،10797ص .10نیـز ناصر کاتوزیان ،گامی به سـوی عدالت،
ج ،1ص ،535نیـز ناصـر میناچـی وزیـر اطالعـات دولـت موقـت در تاریـخ  8اسـفند  57اعلام کـرد که «طـرح قانون اساسـی در
دسـت امـام خمینی اسـت( ».کیهـان ،57/12/9 ،ش ،10649ص )3البته دکتر کاتوزیان ایـن تاریخ را  19بهمـن(روز دیدار کارکنان
نیـروی هوایـی بـا امـام) بیـان می کنـد اما ظاهرا اشـتباه مـی گوید زیـرا در ابتـدای خاطرات خـود(ص ،118نشـریه حقوق اساسـی)
مـی گویـد« :بـه خاطـر مـی آورم کـه روز  22بهمـن زمانـی کـه پادگان هـا سـقوط کردند بـه همراه دکتر حسـن حبیبـی کـه او نیز از
نویسـندگان پیـش نویس بود از حسـینیه ارشـاد[محل برگزاری کمسـیون پیش نویس] برمی گشـتیم »..که نشـان می دهـد تاریخ 19
بهمـن اشـتباه اسـت و همـان تاریخ  9اسـفند که دکتـر حبیبی می گوید ،درسـت می باشـد.
 - .4ناصـر کاتوزیـان ،حقـوق اساسـی ،مقالـه «گذری بـر تدوین قانـون اساسـی» ،ش ،1ص125؛ نیز مصاحبـه اختصاصی کیهان
با دکتر حبیبـی ،58/6/11 ،شـماره ،10797ص.10
 - .5مصاحبـه اختصاصـی کیهـان بـا دکتـر حبیبـی ،58/6/11 ،شـماره ،10797ص .10دکتـر کاتوزیـان بیـان مـی کنـد کـه در این
جلسـات آقایـان میناچـی و بنـی صـدر حضـور نداشـتند .ر .ک :گامی بـه سـوی عدالـت ،کاتوزیـان ،ج ،1ص.537

1

تحویـل دادنـد .در هیـات دولت نیز در شـورای طرح های انقالبی زیر نظر دکتر یدالله سـحابی
پیش نویس مورد بررسـی قرار گرفت 2.عزت الله سـحابی ،فرزند وی میگوید:

مـردم ایـران و یکـی و دو نفر حقوقـدان دیگـر روی آن کار کردند .من هم حضور داشـتم.
3

طـرح اولیه کمی تعدیل شـد».

4

پیشنویـس بعـد از دولـت موقت به شـورای انقالب رفت و تقریبا با سـرعت تصویب شـد

و در دولت موقت یک مرتبه در تاریخ  8و  9اردیبهشـت  58در  160اصل منتشـر شـد 5و پارهای

صخش

ماما لخدم یلک تا م

«در ایـن مرحلـه دکتـر سـنجابی از طرف حـزب ملت ایـران ،دکتر صحـت از طرف حزب

7

از نظـرات امام در آن اعمال شـده بـود 6و به عنوان «پیشنویس مقدماتی» خوانده شـد.
پیرامون روز پیروزی نهضت نیز به یک خط بسنده کرده و نوشتهاند:

«بدینسـان بـا درگیری وسـیع مـردم بـا باقیمانده وفـاداران بـه حکومت ،سـرانجام در 22

بهمـن 57رژیم شـاه سـقوط کرد».

از زبـان نویسـنده مدخـل همیـن چنـد کلمـه در بیـان چگونگـی پیـروزی انقالب اسلامی
در  22بهمـن کفایـت میکنـد! درحالـی کـه در روز  22بهمـن بـا اتفاقاتـی کـه به جریـان افتاد
 - .1از اعضای موسس نهضت آزادی ایران بود.
 - .2مصاحبه اختصاصی کیهان با دکتر حبیبی ،58/6/11 ،شماره ،10797ص.10
 - .3ماهنامـه چشـم انـداز ایـران ،ش  ،26مقالـه «شـریعتی الگوی آرمانی توسـعه» ،ص .70عزت الله سـحابی مـی گوید« :طرح
اولیـه کمـی تعدیـل شـد .حبیبـی اختیـارات ریس جمهـور را خیلـی باال بـرده بـود و در مقابل نخسـت وزیـر را خیلی ضعیـف کرده
بـود ،در کمسـیون هیـات دولـت که پـدر بنده ریاسـت آن را بـر عهده داشـت ،اختیارات نخسـت وزیـر را باالتر و اختیارات ریاسـت
جمهـوری را پاییـن آوردند تـا تعادلی برقرار شـود».
 - .4در روزهـای  6،8،10،11،12،13،17،24خـرداد 58بخـش از جلسـات شـورای انقلاب بـه ایـن امر اختصاص یافت .شـهید
محمـد جـواد باهنـر« :شـورای انقلاب نگاهـی فـوری و گـذرا بـه پیـش نویس کـرده و چـون باید نظـرات عموم مـردم لحاظ شـود،
الزم بـود مجلسـی از صاحـب نظـران تشـکیل شود...شـورای انقالب در مـورد این طرح و پیـش نویس نظر مسـاعد و موافق خودش
را اعلام نمـی کنـد بلکـه منتظـر اسـت نرهـا جمـع شـود و در مجلـس خبـرگان دقیقـا بـه کار تنظیـم و تکمیـل و اصالح ایـن قانون
اساسـی رسـیدگی شـود و حتـی شـورای انقالب آماده اسـت که بپذیـرد و دگرگونـی اساسـی و مبنایی در بسـیاری از مـوارد این قانون
را(».جمهـوری اسلامی ،58/5/13،ش???)
 - .5کیهان 8 ،و /9اردیبهشت ،58شماره های  10694و 10695؛ نیز ر.ک :سند شماره.46
 - .6سید جواد ورعی ،مبانی و مستندات قانون اساسی ،ص.61
 - .7یدالله سـحابی ،کیهان ،58/2/22 ،ش10704؛ حسـن حبیبی آن را متن دسـت کاری شـده پیش نویسـی شـمرد که با اسـتفاده
از متـن اولیـه تهیـه شـده بـود .ر.ک :کیهـان ،58/10/25ش10906؛ نیـز ناصر کاتوزیـان ،حقوق اساسـی ،مقاله «گـذری بر تدوین
قانون اساسـی» ،ش ،1ص.128
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منجـر به پیروز انقالب اسلامی شـد .اولیـن نکته مبارزات خسـتگیناپذیر مـردم در حمایت از
امـام خمینـی و در میـدان بـودن آنهـا تا پای جـان بود .مـردم علیرغـم همه فشـارهای نظامی و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

اسـتفاده از ادوات جنگـی کـه بـرای خامـوش کردن قیام مـردم و علیه آنان توسـط مـزدوران رژیم
پهلـوی بـه کار برده میشـد ،مقاومت نمودنـد و با تصرف چندیـن پادگان و مراکـز نظامی مانند
ً
سـتاد ژاندارمـری و پـادگان عشـرتآباد عملا دولت را بـه تسـلیم وادار نمودنـد .از طرفی ارتش
بـا صـدور اعالمیـهای بیطرفـی خـود را اعلام نمـود .با فـرار بختیار از درب پشـتی سـاختمان
ً
نخسـتوزیری و تصـرف رادیو و تلویزیون توسـط نیروهای انقالب ،عملا انقالب امام خمینی
بـه پیـروزی رسـید 1.بیانیه حضرت امـام در  23بهمن در خصـوص پیروزی انقالب اسلامی،2

3

و دسـتور حضرت امام برای تشـکیل دادگاه انقالب اسلامی (توسـط شـیخ صـادق خلخالی)

و همچنیـن تأسـیس نهادهـای انقالبـی و امنیتی (ماننـد کمیتههای انقالب اسلامی) ،از سـایر
نکاتـی اسـت کـه جا داشـت در این بخـش ذکـری از آن به میـان بیاید.
سیدمصطفیخمینی

در ایـن مجموعـه سـعی کردیـم دایـره المعـارف تشـییع ،مدخـل سـید مصطفـی خمینی را
مـورد بررسـی قـرار دهیـم .در ایـن چند صفحه سـعی کردیم بـه اشـکاالت محتوایی و سـندی
و همچنیـن تایپـی اشـاره کنیـم و برای نقـد هـای محتوایی اسـناد و ادلـه ی متقنـی را ارائه دهیم
.همچنیـن اصـل متـن دایره المعـارف را که مـورد نقد اسـت در پرانتـز آورده و بعد اشـکاالت را
در ادامـه مطـرح کردیم.
اولیـن اشـکالی کـه بـر ایـن مدخل وارد اسـت ایـن می باشـد که در مـورد تحصیالت سـید
مصطفـی خمینـی گفته شـده( :مصطفـی تحصیالت ابتدائـی را در مـدارس رسـمی و جدید به
پایـان بـرد و در  15سـالگی فراگیـری علـوم دینـی و حـوزوی را آغـاز کـرد ).امـا از آنجایـی کـه
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 .1روزنگار جامع ایران پس از انقالب اسالمی ،ص45
 .2امـام در آیینـهی ایـام :روز شـمار زندگـی سیاسـی اجتماعـی امـام ،محمد رجائـی نژاد ،انتشـارات مرکز اسـناد انقالب اسلامی،
چـاپ اول :بهـار ،1395ص374
 .3روز شـمار تاریـخ معاصـر ایـران ،جمهوری اسلامی ایران ،ج اول ( 22بهمن تا  29اسـفند  ،)1357ناشـر :موسسـه مطالعات و
پژوهشـهای سیاسـی ،چاپ اول :پائیز  ،1392ص.252

در منابـع مختلـف علـی الخصـوص از قـول مادر ایشـان گفته شـده ،ایشـان تا کالس ششـم را
خواندنـد بعـد بـه حـوزه رفتند پس در نتیجه باید در سـن  12سـالگی به حوزه رفته باشـد  .یعنی
نکتـه ی بعـدی ایـن که در متن دایره المعارف تشـیع مشـخص نشـده اسـت  ،این می باشـد
کـه ،از چـه تاریخـی سـید مصطفـی وارد مکتـب خانه شـده اسـت.؟چرا زمـان ورود ایشـان به
مکتـب خانـه را مطـرح نکـرده انـد؟ امـا در ویـژه نامـه ی همشـهری  1آبـان  76در مصاحبه ای
کـه بـا خانـم خدیجـه ثقفی گرفته شـده این طور ذکر شـده که ایشـان در سـن شـش سـالگی به

صخش

ماما لخدم یلک تا م

شـروع دروس ابتدائی در سـن  7سـالگی و تا  12سـالگی شـش کالس را خوانده باشـد .

1

مکتـب خانـه رفتـه و در سـن هفت سـالگی وارد مدرسـه موحدی قم شـدند.

اشـکال بعـدی ای کـه در متن به چشـم میخـورد این اسـت در متن دایـره المعـارف در مورد
اسـاتید ایشـان آمـده کـه ( :او پـس از پایان سـطح در  22سـالگی ،خـارج فقـه را در درس آیت
اللـه حاج سـید حسـین طباطبائی بروجـردی حاضر شـد و هم زمان خـارج اصـول را از پدر فرا
مـی گرفت).کـه اینجـا فقط اسـم آیـت الله سـید حسـین طباطبائی بروجـردی و حضـرت امام
 بـه عنـوان اسـتاد مطـرح کرده انـد اما آقـای خلخالـی در مصاحبهی خـود در کتـاب یادها و
یادمـان هـا 2نام آقـای حجت را هم به عنوان اسـتاد ایشـان مطـرح می کنند .همچنیـن در کتاب
زندگـی نامـه و مبارزات آیت الله سـید مصطفی خمینی ؛ اسـامی اسـاتید سـید مصطفـی را این
گونـه مطرح کرده اسـت :آیات عظام :سـلطانی ،شـیخ محمد جواد اصفهانـی ،محمد صدوقی،
شـیخ مرتضـی حائری ،سـید محمدرضا صدر ،سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینی ،سـید محمد
3

حسـین طباطبائی  ،سـید روح الله خمینی ،سـید محمـد داماد.

ایـن طـور بـه نظر می رسـد کـه بهتر بود که اسـامی اسـاتید مهم و سرشـناس سـید مصطفی
در علـوم عقلـی و نقلـی را در دایـره المعارف مطرح می کردند و فقط به ذکر نام دو اسـتاد بسـنده
نمی کردند.
 .1از چشـم مـادر ؛ویـژه نامـه ی همشـهری ؛  1آبـان  ،1376ص  8؛به نقـل از کتاب زندگی نامـه و مبارزات آیت الله سـید مصطفی
خمینی(سـجاد راعی گلوجه).
 .2نشریه ی صیح آزادگان-تاریخ  ،1363/8/1به نقل از کتاب یادها و یادمان ها،ج1؛ ص 107
 .3زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی(سجاد راعی گلوجه)ص 26-25
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در ایـن کتـاب سـال ازدواج سـید مصطفی را  1343شمسـی مطـرح کرده به ایـن صورت که
در متـن دایـره المعـارف اینگونـه آمـده ( :حـاج سـید مصطفـی در  1343ش با دختـر آیت الله
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

حـاج شـیخ مرتضی حائری یـزدی ازدواج کـرد ) ....در حالی که در این تاریخ سـید مصطفی 4
فرزنـد داشـته کـه دو فرزند آن فـوت کرده انـد  .در حالی که مادر سـید مصطفـی در کتاب یادها

و یادمـان هـا 1در مصاحبه ی خود سـن ازدواج سـید مصطفی را  22سـالگی اعالم میکند یعنی
سـال  . 1331ایـن در حالـی اسـت کـه آقای سـجاد راعـی در کتـاب زندگینامه و مبـارزات آیت
اللـه سـید مصطفی خمینـی به نقل از عمـاد الدین باقـی (ویژه نامـه ی روزنامـه ی اطالعات /1
2

آبـان )1376/سـن ازدواج سـید مصطفـی را  24سـالگی مطرح کرده اسـت .

باالخـره ایـن واضـح اسـت کـه سـید مصطفـی در سـال  1343ازدواج نکـرده و ایـن غلطی
فاحش اسـت.
در سـطر بعدی تعداد فرزندان سـید مصطفی دو فرزند مطرح شـده (حاج سـید مصطفی در
 1343ش بـا دختـر آیـت الله حاج شـیخ مرتضـی حائری یـزدی ازدواج کرد کـه حاصل آن یک
پسـر و یـک دختر بـوده اسـت).در حالی که مادر سـید مصطفـی در مصاحبه اش کـه در کتاب
یادهـا و یادمـان هـا به چاپ رسـیده می گوید که سـید مصطفـی صاحب  4فرزند بـود که فرزند
اول آن هـا محبوبـه نـام داشـت و در کودکی بیماری منژیت گرفت و فوت کرد  .دیگری حسـین
اسـت کـه روحانـی شـده اسـت  ،نـام فرزنـد بعدی مریم اسـت کـه دکتر شـده و فرزنـد آخر که
در حملـه ی کماندوهـای رژیم شاهنشـاهی بـه خانه ی حضرت امام در سـال  1343سـیزدهم
آبـان ،سـقط شـده کـه به نظر میرسـد بیـان این مطلب بسـیار مهم اسـت چـون ایـن جنایت به
دسـت رژیم سـفاک شـاه و سـاواک صورت گرفته که با ورود وحشـیانه به خانه برای دسـتگیری
3

حضـرت امام سـبب ترس مادر و کشـته شـدن این فرزند شـدند.

پـس بهتـر ایـن بود کـه نگارنده تعـداد فرزنـدان را به طـور کامل بیـان میکرد و علـت فوت را
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 .1یادها و یادمان ها ،ج1؛ص31
 .2باقی،عمـاد الدیـن؛ «مـروری بـر زندگـی نامـه آیت الله شـهید حاج سـید مصطفی خمینـی»؛ ویژه نامـه روزنامـه اطالعات؛ (1
آبـان  ،)1376ص – 2بـه نقـل از کتـاب زندگـی نامـه و مبـارزات آیت الله سـید مصطفی خمینی ؛سـجاد راعـی گلوجه؛ص.9
 .3یادها و یادمان ها ،ج1؛ص31

هم توضیـح میداد.
نکته ی بعدی ای که در این مدخل مطرح شـده طرز به شـهادت رسـیدن سـید مصطفی می
اعلام کردنـد )....کـه ایـن مطلب ادعایی اسـت کـه به عنـوان اولین بـار و بدون هیچ اسـتنادی
بیان شـده اسـت در حالی که همسـر ایشـان در مورد شـهادت سـید مصطفی گفته اند که روی
بـدن ایشـان آثار مسـمومیت دیده شـده اسـت و ایشـان می گویـد که در آنجـا به ما گفتـه اند که
ایشـان مسموم شـده است.

1

صخش

ماما لخدم یلک تا م

باشـد کـه در متـن دایـره المعارف آمده اسـت( :هرچند پزشـکان علـت مرگ را سـکته ی مغزی

سـید محمـود دعائـی مـی گوید عالیمـی که ناشـی از مسـمومیت بـود روی پوسـت وجود
داشـت.و همچنیـن میگویـد در خـارج بیمارسـتانی که حـاج آقا مصطفـی  را به آنجـا انتقال
دادیـم یک ماشـین شـورلت نمـره تهران بـود که پس از شـنیدن خبر مرگ ایشـان به طـرف بغداد
2

حرکـت کرد.

سـید رضـا برقعـی هـم بـه ایـن مطلب اشـاره مـی کند کـه  :در وقـت خـروج از بیمارسـتان
صحنـه ای دیـدم کـه شـاید فقط خود من شـاهدش بـودم و این یک لحظه بیشـتر نبـود و آن این
بـود کـه جلـوی بیمارسـتان یک ماشـین شـورلت را با نمـره ی ایرانی دیـدم که با فاصلـه ی چند
متـری نزدیـک بیمارسـتان  ،متوقـف بـود  .وقتـی مـا از داخل بیمارسـتان بیـرون آمدیم ماشـین
مزبـور از همـان فاصلـه دور زد و رفت و احسـاس مـن در آن لحظه این بود که این ها از سـفارت
3

ایـران آمـده بودنـد کـه ببینند کار تمام شـده اسـت یا نـه ! و پس از کسـب خبر بازگشـتند.

سـید حسـین خمینـی در مصاحبه اش مـی گویـد ... :در بیمارسـتان  ،دکتر(ایادعلـی البیر)
بـرای معاینـه ی ایشـان آمد و گفت  :مع االسـف ایشـان فوت کـرده و مرگش هم عادی نیسـت ،
اگـر اجـازه بدهید بنده ایشـان را کالبد شـکافی کنـم  ،این مسـاله را ثابت می کنم .ایشـان جراح

 .1یادها و یادمان ها،ج 2؛ص405
 .2به نقل از کتاب زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی ص 138یادها و یادمان ها،ج  1؛ص195
 .3آشـنایی بـا مهاجر شـهید سـید مصطفی خمینی ،یـاد؛ دوره سـوم  ،ش( ،12پاییـز ،)1376ص -130به نقل از کتـاب زندگی نامه
و مبـارزات آیت الله سـید مصطفی خمینـی ،ص ( 139سـجاد راعی گلوجه)
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1

و فارغ التحصیل از دانشـگاه سـلطنتی لنـدن بود.

سـید احمـد خمینی نیـز معتقد بـود که برادرش بـه صورت غیر عادی و توسـط مسـمومیت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـهید شـده اسـت و در کتاب (آشـنایی با مهاجر سـید مصطفی خمینـی) می گویـد :آنچه من
مـی توانـم بگویـم و شـکی در آن نـدارم ایـن کـه ایشـان را شـهید کردند ؛ زیـرا عالمتـی که زیر
پوسـت بدن ایشـان روی سـینه ی ایشان ،روی دسـت و پا و صورت ایشـان و همچنین لکه های
بسـیار بـزرگ حکایت از مسـمومیت شـدید می کرد و من شـکی نـدارم که او را مسـموم کردند؛
امـا چگونـه ایـن کار صـورت گرفته  ،نمیدانـم ،ولی همین قدر مـی توانم بگویم که ایشـان چند
سـاعت قبل از شـهادت در مجلس فاتحه ای شـرکت میکنند کـه در آنجا بعضـی از ایادی رژیم
2

پهلوی دسـت انـدر کار دادن چـای و قهوه مجلس بـوده اند.

سید محمود دعائی در مصاحبه ای در پیام انقالب می گوید :
آنچـه مسـلم اسـت مرحـوم حـاج مصطفـی خمینـی را رژیـم شـاه خائـن مسـموم کرد؛
یعنـی ایشـان شـهید شـدند امـا شـیوه ی مرمـوزی را کـه رژیم گذشـته بـه کار بـرده بود و

بـه شـهادت ایشـان منجر شـد دقیقـا نمـی توانـم بازگو کنم  .شـب قبـل ایشـان میهمانی
داشـتند و کسـانی کـه بـه منزلشـان مراجعه کـرده بودند ،آیـا همان هـا عامل ایـن جریان
رژم شـاه از طریق سـمی کـه تایر
بودنـد؟ نمـی توانـم بگویـم  ،شـایعه ای بـود که ایـادی ِ

دراز مـدت دارد بـه نحوی ایشـان را مسـموم کردند .یا حتی معروف شـد که سـیانور را در

3

کفـش ایشـان ریختـه بودنـد کـه جـذب پوسـت شـده و بتدریج جذب خون شـده اسـت.

اینها همه دالئلی هسـتند بر این که سـید مصطفی خمینی مسـموم شده اسـت  .حال چگونه
و از کـدام منبـع نویسـنده ی ایـن مدخـل سـکته ی مغـزی را علـت فوت ایشـان میدانـد چیزی
اسـت کـه اولیـن بـار شـنیده شـده و معلوم نیسـت که نویسـنده چه قصـدی داشـته از بیـان این
موضوع  ،و با این شـواهد مشـخص می شـود که به احتمال زیاد ایشـان به شـهادت رسـیدند و
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 .1یادها
« .2آشـنایی بـا مهاجـر شـهید مصطفـی خمینـی» ،یـاد؛ دوره سـوم ،شـماره ( ،12پاییـز  ،)1376ص 126-127؛ به نقـل از کتاب
زندگـی نامـه و مبـارزات آیـت الله سـید مصطفی خمینـی ،ص139؛ سـجاد راعـی گلوجه
 .3و مبـارزات آیـت اللـه سـید مصطفـی خمینی ،ص ،140سـجاد راعـی گلوجه پیـام انقلاب ؛ ش 30( ،18مهـر  ،)1359ص45
(مصاحبـه بـا محمـود دعایی) .بـه نقـل از کتاب زندگـی نامه

عمـدی بـوده  ،امـا در هـر صورت فوت ایشـان به واسـطه ی سـکته ی مغزی نبوده اسـت.
در این مدخل در قسـمتی گفته شـده که (به گفته ی یکی از نویسـندگان دالیلی می توانسـت
را تـدارک دیـده باشـند)در این متن دو اشـکال دیده می شـود  :مورد اول این که منظـور از یکی از
نویسـندگان چه کسـی می باشـد؟ که در اینجا مطرح نشـده و این ضعف کار را نشـان میدهد-
و دوم ایـن کـه کلمه ی _ با _ در(و با همدسـتی ) دوبار تکرار شـده اسـت.
در قسـمتی از مدخـل ،محـل دفن سـید مصطفی ایـوان حـرم امیرالمومنین علـی  مطرح

صخش

ماما لخدم یلک تا م

وجـود داشـته باشـد که رژیم ایـران به تنهایی و (با) با همدسـتی حکومت عـراق چنین توطئه ای

شـده اسـت .کـه در متن به ایـن صـورت آمده اسـت که :
(در روز دوم آبـان مـاه ،جنـازه ی حـاج سـید مصطفـی در ایـوان حـرم امیرالمومنین علی

 بـه خـاک سـپرده شـد ).امـا بهتـر این بود کـه بطـور کامـل و دقیـق آدرس محل دفن
را مشـخص مـی کردند.

سید حسین خمینی در مصاحبه اش می گوید:
ایشـان در زیـر گلدسـته ی شـمالی حـرم دفـن شـدند کـه حـدود  7الـی  8متـر بیشـتر با

ضریـح فاصله نـدارد.

ایشان می گویند:
در آن زمـان اجـازه نمـی دادنـد کسـی میـت خـود را در چنیـن جایـی دفـن کنـد مگـر با

دسـتور و اجـازه ی رئیـس جمهـور  .عده ای بـا رئیس جمهـور تماس گرفتنـد او هم برای

حفـظ ظاهـر  ،چـون به امام  احترام می گذاشـت دسـتور داد ایشـان را آنجـا دفن کنند
 .مقبـره مربـوط بـه حـاج محمد حسـن امیـن الضـرب بـود .افـرادی همچون آیـت الله
محمـد حسـین اصفهانـی ،سـیدنصرالله بنـی صـدر و عالمـه حلـی  در سـرداب آنجا
1

دفن هسـتند.

در قسـمتی از دایـره المعـارف اسـامی کتاب های سـید مصطفـی را می آورد که در متن اسـم
یکـی از کتب ایشـان به این شـکل آورده شـده :
 .1یادها و یادمان ها ،ج ،2ص 94مصاحبه با سید حسین خمینی
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(..احلاشیه یلع حتریر الوسیله و دروس االعالم و نقلها)

که اسـم یک کتاب را به اشـتباه نوشـتند که گفته اند الحاشـیه علی تحریر الوسـیله و دروس
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

االعلام و (نقلهـا) که صحیح آن نقدها می باشـد.
ایـن کتـاب یـا جزوه  70صفحـه ای در مـورد دروس امام خمینی و آیات عظام :سـید محمود
شـاهرودی ؛ ابوالقاسـم خوئی ،محمدباقر زنجانی و سـید محسـن حکیم می باشـد .نکاتی که
1

پـس از یادداشـت دروس بـه نظر رسـیده  ،به صورت نقد در دنباله آن ها نوشـته شـده اسـت.
در متن دایره المعارف آمده است که:

( آیـت اللـه منتظـری او را «مجتهـدی خوش اسـتعداد خـوش ذوق و در اصـول  ،فقه و

فلسـفه اهـل نظـر» توصیف کرده اسـت(روزنامه اطالعـات ،شـماره .) )16263 :که در
کتـاب یادهـا و یادمـان هـا آدرس را روزنامـه ی جمهوری اسلامی اول آبـان  1362زده

کـه آیـت اللـه منتظری گفتند :سـید مصطفی مـردی خوش اسـتعداد و خـوش ذوق و در

علـوم اسلامی از قبیـل اصـول ،فقـه ،فلسـفه ،مجتهـد و اهـل نظـر و در امـر تحصیل و
2

تدریـس علـوم دینیه جـدی و کوشـا بود.

در ادامـه اشـکالی بـه چشـم مـی خورد که بسـی مهم می باشـد کـه از روی بـی دقتی مطرح
شـده ؛ کـه متـن آن این می باشـد که :
(پس از دسـتگیری امام خمینی در شـب  14خرداد 1342ش ،مصطفی نخسـتین کسـی

بـود کـه صبح به حرم حضـرت معصومه  آمـد.).....

در اینجـا زمـان دسـتگیری حضرت امـام را شـب  14خـرداد 1342ش مطرح کـرده اند  .در
3

حالـی کـه امام را در شـب  15خـرداد ( 1342شـب  12محـرم سال)1383دسـتگیر کردند .
ایراد دیگری که در این مدخل مطرح شده این است که در متن آمده:

(پـس از سـخنرانی تاریخی و مهم امـام خمینی در آبان ماه 1343ش درباره کاپتالسـیون
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« .1آثـار عالمـه شـهید حاج سـید مصطفی خمینـی» ،حضـور ،ش(21پاییـز  ،)1376ص242-241؛ به نقل از کتـاب زندگی نامه
و مبـارزات آیـت الله سـید مصطفی خمینـی ،ص  ،40سـجاد راعی گلوجه
 .2یادها و یادمان ها ،ج ،1ص55
 .3کتاب نهضت امام خمینی ،جلد  ، 1ص(،507سید حمید روحانی)

و دسـتگیری و تبعیـد وی بـه ترکیـه ،فرزندش نیز در زندان قـزل قلعه تهـران زندانی گردید.
وی پـس از  57روز آزاد شـد .مقامـات سـاواک بـه او تکلیـف کردنـد کـه داوطلبانـه نزد
 13دی مـاه  1343شـش روز پـس از آزادی از زنـدان ،دسـتگیر و به ترکیه تبعید شـد.).

دو اشـکال در اینجـا مطـرح اسـت  :اشـکال اول ایـن کـه در ایـن متـن اشـاره شـده که سـید
مصطفـی بعـد از مشـورت بـا علمـا از رفتـن داوطلبانـه بـه ترکیـه سـر بـاز زد در حالـی کـه این
مطلب در جایی مطرح نشـده که ایشـان با علما مشـورت کرده اسـت و نویسـنده باید سـند این

صخش
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پـدر بـه ترکیـه بـرود؛ اما او پـس از مشـورت با علمـا در قم از ایـن تکلیف تـن زد .ولی در

حـرف را در متـن مـی آورد در حالـی کـه نیاورده اسـت.
اشـکال دوم ایـن اسـت که گفتـه اند روز تبعید سـید مصطفی به ترکیـه در  13دی مـاه 1343
بـوده اسـت و شـش روز پـس از آزادی از زندان.ایـن مطلب به اشـتباه ذکر شـده اسـت در حالی
کـه تاریـخ دقیـق آزادی از زنـدان و بازداشـت مجـدد سـید مصطفـی بدیـن شـرح اسـت :سـید
مصطفـی در تاریـخ  13آبـان 1343بازداشـت شـد و بـه تهـران منتقـل گردید(.پرونـده آیت الله
1

سـید مصطفی خمینی شـماره بازیابـی .)43-391

بـه مـدت  57روز بازداشـت بود و در تاریـخ  8دی  1343از زندان آزاد شـد و در تاریخ  9دی
2

 1343وارد قم شـد .

پنـج روز بعـد یعنـی در تاریـخ  13دی  1343مجددا دسـتگیر شـد و فـردای آن روز یعنی در
3

تاریـخ  14دی  1343بـه ترکیه تبعید شـد.

این در حالی است که در اینجا دو مطلب نادرست بیان شده است:
الـف :از آزادی اولیـه سـید مصطفـی تا دسـتگیری مجـدد  5روز فاصلـه بود در حالـی که در
اینجا شـش روز گفته شـده اسـت.
ب 13 :دی  1343دسـتگیری مجـدد سـید مصطفـی بـود نه تبعیـد  .بلکه تبعیـد در  14دی
 1343انجام شـده اسـت.
 .1زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی  ،ص،66سجاد راعی گلوجه
 .2زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی  ،ص،72سجاد راعی گلوجه
 .3زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی  ،ص،73سجاد راعی گلوجه
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در مدخـل در مورد دیدار سـید مصطفـی با رئیس جمهور عراق و در خواسـت رئیس جمهور
از ایشـان مبنـی بـر این کـه حضرت امـام  حمایـت از آیت الله حکیـم نکنندآمده اسـت  .اما
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

مجـددا آدرس ایـن مطلـب و سـند آن را بیـان نکـرده اسـت.متن این قسـمت از دایـره المعارف
بدین شـرح می باشـد:
(در ترکیـه و نجـف ،وی مشـاوری امیـن و یـاوری اسـتوار بـرای پـدر و هم رزمـی وفادار

بـرای روحانیـت مبـارز عـراق بـه شـمار مـی آمـد .بیـت پـدر را اداره مـی کـرد و رابـط

معتمـدی بیـن پـدر و دیگـر مبـارزان داخـل عـراق و خـارج از آن بـه ویـژه ایـران بـود ،از

جملـه او از طـرف پـدر با آیت الله سـید محسـن حکیـم ارتباط برقـرار کرد کـه وی در آن
زمـان از علمـای مبـارز عـراق بـر ضـد رژیم تـازه اسـتقرار یافتـه بعثی به شـمار مـی آمد.
رژیـم عـراق نیـز از این تمـاس ناخرسـند بود و لـذا یک بـار در 1348ش سـید مصطفی

را دسـتگیر و بـه بغـداد نزد حسـن البکـر رئیس جمهـور وقت عـراق بردند .در ایـن دیدار
کـه (تیمـور بختیـار رئیـس سـابق سـاواک ایران که بـه دالیلـی از رژیـم ایـران روی گرداند
در عـراق بـر ضـد رژیـم فعالیت مـی کـرد و بعدها بـه وسـیله عوامل سـاواک ایـران ترور
شـد) نیـز در آن جلسـه حضور داشـت .رئیس جمهور از مصطفی خواسـت کـه پدرش را

از حمایـت آیـت اللـه حکیم بـاز دارد کـه البتـه او نپذیرفت).

مسـئله ی آیـت اللـه حکیـم و دسـتگیری سـید مصطفی در نجـف و دیـدار با حسـن البکر
:در پرتـال امـام خمینی آمده اسـت کـه در آنجا آدرس این سـند را مرکز اسـناد انقالب اسلامی
1

آرشـیو  ،پرونـده ی سـید مصطفی خمینـی شـماره بازیابی  ،392ص 58نقل شـده اسـت.

ایـن طـور به نظر میرسـد که در این مدخـل بعد از ذکر چنین مسـئله و دیداری ،باید سـند آن
ذکـر می شـد اما متاسـفانه از روی کم دقتی این سـند را ذکـر نکرده اند.
در مدخـل از سـمت همسـر حـاج آقـا مصطفی ذکر شـده اسـت که به گفته ی ایشـان سـید
مصطفـی دلبسـتگی ویـژه ای بـه روشـنفکران دینی داشـت.در متن ابن قسـمت از مدخـل آمده
اسـت( :از نظـر فکـری حـاج آقـا مصطفـی را خـوش فکر دانسـته اند .بـه گفته همسـرش ،وی
دلبسـتگی ویـژه ای بـه روشـنفکران داشـتو خود نیـز نگاه نوینـی به معـارف دینی مـی افکند. ).
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دو اشکال در اینجا مطرح می شود:
الـف  :ایـن کـه همسـر سـید مصطفی ایـن مطلـب را در مصاحبه ی خـود در کتـاب یادها و
یادمـان هـا ذکـر نکـرده اند و چیـزی در این مـورد در مصاحبه ی ایشـان بچشـم نمـی خورد.

ب :منظـور از روشـنفکران دینـی چـه کسـانی هسـتند؟چرا در مدخـل اشـاره بـه این مطلب
نشـده است.؟
ج :و اشـکال سـوم ایـن کـه در منابع مختلف گفته شـده که سـید مصطفی رابطـه ی خوبی با
روشـنفکران دینی نداشته است .
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1

در این رابطه آقای برقعی در مصاحبه اش در کتاب یادها و یادمان ها می گوید:
سـید مصطفـی با افـرادی مثل قطـب زاده  ،بنی صـدر  ،طباطبائی و ابراهیم یـزدی بخاطر

مسـائل مذهبـی و انجمـن هـا ی دانشـجویی مقیم خـارج در ارتباط بـود وگرنه حـاج آقا
2

مصطفـی نمی گذاشـتند ایـن افراد بـه حضور امام برسـند .

سـید حمیـد روحانـی در مصاحبـه اش در کتـاب یادهـا و یادمـان ها می گوید :مشـی سـید
مصطفـی بـر ایـن بـود که(حمـل بر صحـت همه جـا خوب اسـت جـز در امور سیاسـی).
در سـال  1349شمسـی صـادق قطب زاده برای نخسـتین بـار به نجف آمد و شـبی را با حاج
سـید مصطفـی  گذرانـد ،حـاج آقا مصطفـی در این دیـدار به ماهیـت او کامال پی بـرد و به او
بدبیـن شـد و تـا زنده بود دیگـر او را به حضـور نپذیرفت و بـا او مالقات نکـرد و روحانیان مبارز
نجـف را نیـز پیوسـته از همـکاری بـا قطـب زاده بـر حذر می داشـت و خطـر او را گـوش زد می
کرد.

3

پـس ایـن مطالـب دلیلـی بر این می شـود کـه حاج آقـا مصطفی علاوه بر این که دلبسـتگی
بـه افراد روشـنفکر نداشـته بلکـه ارتباط خوبی هم بـا این افراد نداشـتند .
ایـراد بعـدی ای کـه بـه چشـم میخورد این اسـت کـه به نقل از همسـر ایشـان گفته شـده که
 .1یادها و یادمان ها ؛ج  ،2ص401
 .2یادها و یادمان ها،ج،1ص261
 .3یادها و یادمان ها،ج،1ص 209-208
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ایشـان فرزنـدان خـود را توصیه به خوانـدن کتب دکتر شـریعتی می کردند و همچنین خودشـان
مـی خواندنـد .متـن ایـن قسـمت از ایـن قـرار اسـت( :او ،بـه رغـم انتقاداتی کـه به دکتـر علی
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـریعتی داشـت ،بـه فرزندانـش توصیه مـی کرد کتـاب هـای وی را بخواننـد و خـود نیز چنین
مـی کـرد ).در حالـی کـه چنیـن مطلبی را پیـدا نکرده ایم و کسـی چنیـن مطلبی را تاییـد نکرده
اسـت و در هیـچ کـدام از مصاحبـه ها تایید آن به چشـم نمی خـورد  .حتـی در مصاحبه ای که
از همسـر ایشـان گرفتـه شـده چنیـن چیزی را مطـرح نکرده انـد در کتـاب یادها و یادمـان ها .
سـید محمـود دعائی در ویـژه نامه ی اطالعات دوشـنبه  5بهمـن  1394شـماره ی 26360
صفحه ی ....41-37
آقای دعائی می گوید:
خـود امـام مخالـف مرحـوم شـریعتی به حسـاب نمـی آمدنـد و در عین حال سـعی می
کردنـد تحفظـی داشـته باشـند ؛ امـا بالعکـس مرحـوم حـاج آقـا مصطفـی تحـت تاثیـر
القائـات محافـل سـنتی  ،برخورد متفاوتی داشـتند و مـا نگران بودیم .مـن در آن صحبت

هـا دیـدم کـه ایـن صبیـه حضـرت امـام  ،خواهـر حـاج آقـا مصطفـی (همسـر مرحـوم

آقـای اعرابی)متاسـف بـود کـه کـه چـرا داداش از مطالعـات روز فاصلـه گرفته اسـت و
1

معلوماتـش با روز نیسـت.

بـا مشـاهده ی ایـن مطالب صدق مطلب ایـن مدخل زیر سـوال می رود که اسـنادی موجود
اسـت ایـن را میرسـاند کـه سـید مصطفـی مخالـف دیـدگاه دکتـر شـریعتی بـوده در حالـی که
اینجـا ذکـر شـده که علی رغـم انتقاداتی که داشـت به فرزنـدان خود توصیـه می کرد کتـب او را
بخوانیـد خـود نیـز چنین می کـرد (یعنی کتـب شـریعتی را میخواند).
آقای برقعی در کتاب یادها و یادمان ها می گوید:
مـن هیـچ تاییـد و تکذیبـی از حـاج آقـا مصطفـی  نسـبت بـه او (شـریعتی) بـه خاطر
2

نـدارم ،ولـی بـه طـور کلی  ،نسـبت بـه غـرب رفته هـا اعتقـاد نداشـت. ....
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 .2یادها و یادمان ها ،ج ،1ص275

نکته:مسـئله ی آخـری کـه مطـرح شـده در مـورد ایـن که سـید مصطفی همـراه امام موسـی
صـدر بـرای فاتحـه بر سـر مزار دکتر شـریعتی حاضر شـده ؛ متن این قسـمت از دایـره المعارف
پیکـر او بـه سـوریه ،حاج آقـا مصطفی همراه امام موسـی صدر بـر مزار وی حاضر شـد و فاتحه
خواند(روزنامـه اطالعـات  )60/7/30 ،59/8/1ایـن مطلـب را در آرشـیو روزنامه ی اطالعات
نگذاشـته بودند اما سـند آن را در اسـناد سـاواک دکتـر شـریعتی در تاریـخ  )1356(36/6/2در
1

گزارش سـاواک بطـور دقیق آمده اسـت.

 .1شریعتی به روایت اسناد ساواک ،ج ، 3ص291
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بدیـن صـورت اسـت کـه( :در خـرداد سـال 1356ش ،پس از مرگ مشـکوک شـریعتی و انتقال
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