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چکیده

در سالهای  3133و  3136که روحانیون ایران باا ییگاما آ تیاتاهلل

خمینآ به خالفت با اقدا ات حکو ات یلواوی برخاسا،ندن نویاات

کوآ تنان ازسوی حوزهی عومیهی نجف اورد حمایات و یگا،ییانآ

قرار گرفت .در این یانن واضع حمای،مراناه و همدنناهی تیاتاهلل

خااویآ باای

از سااایر عومااای ایاان حااوزه بااود و و ااب دلمر ااآ

روحانیان داخل ایران آشد .در ایان االاهن واضاع ایگاان دربرابار

سائوآ چون صوبهی دولت اسداهلل عومن رفراندم شاهن دسا،میری و

بدرف،اری با روحانیونن حموه به درسهی فیضیهن دسا،میری تیاتاهلل
خمینآ و فعانن قیام یانزده خردادن ان،خابات جوا

شاورای واآ و

 .3اس،ادیار گروه تاریخ یژوهگکدهی ا ام خمینآ و اناالب اسال آbasirat1341@yahoo.com .
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سایر حوادث و رخادادهای ن،لاآ باه ترییار دولات اساداهلل عوام در

اسفند  3136را اورد بررساآ قارار دادیام .از ایان بررساآهاا ن،یجاه
گرف،یم که واضع تیتاهلل خویآ در اایسه باا واضاع ساایر عوماا و
را ع تاوید (به ز ا ام خمینآ) از لحن تندتر و شدیدتری برخوردار

بوده اسات .ف،اوای ایگاان در تحاریم همکااری باا دولات یلواوی از
لمترین و کمنظیرترین ف،واهای را ع تاوید شیعه عویه حکو ت در

دوران یلووی بهشمار آرود.

واژگان کلیدی :تیتاهلل ابوالااسم خویآن حوزهی عومیهی نجافن

نلضت روحانیون ایرانن تیتاهلل روحاهلل خمینآن حکو ت یلووی.
 .1بیان مسئله

سید ابوالااسم خویآ 3331-3131( 3ه.ق 3113-3611 /ه.ش) از بزرگتارین را اع تاویاد
عاصر شیعه است .وی در خوی و در خانوادهای روحانآ بهدنیا ت د و باا لاا رت یادر در
ریان گاروییت باه عاراقن در سایزده ساالمآ باه نجاف اشار

رهساوار شاد .او یا

از

فراگیری ادبیات عرب و نطق و سطوح اد اتآن نزد عالمانآ چون شیخالگریعه اصافلانآن
شیخ لدی ازندرانآن تقاضیاء عراقآن شیخ حمد حسین کموانآ و یرزای ناائینآن دورهی
کا ل فاه و اصول را ت وخت و از همهی اساتید خود ا ازهی روایات و ا ،لااد گرفات .از
سال  3131ه.قن گرول تدری

شد و گف،ه شده است کاه در ادت شصات ساالن هازاران

شاگرد و صدها ج،لد تربیت کارد .یا

از درگتشات تیاتاهلل برو اردی در ساال3131

ه.شن ر عی ات او نیااز طاارح شااد و ی ا

از رحواات تیااتاهلل حکاایمن از سااال  3139ه.ش

ر عیت عا ه یافت (دائرهالمعار

تگیعن  .)133 -133 /1 :3113حاوزهی درس وی چناان

شلرت یافت که در دو دههی تخر عمرش در حوزههای عومیهی عراق و لاان اساالم باآ
نظیر بود (فرهنگ ر ال عاصر عراقن .)336 :3191
 .3بهدلیل تکرار دائم نام ایگان و سایر عومان از بهکار بردن الااب و عناوین خودداری کردهایم.
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با تغاز خالفت ها و اع،راضات روحاانیون ایاران باه عموکارد حکو ات یلواوی از لار
 3133که تا یایان سال بعد ادا ه یافت و در تاریخنماری دوران یلووی دوم بهعنوان «نلضت
روحانیون ایران» یاد آشاودن روحاانیون و را اع تاویاد حاوزهی نجاف واضاع ،عاددی
نسیت به طالیات هم سوکان خاود در ایاران دریای

گرف،ناد .واضاع خاویآ نیاز درقالاب

بیانیههای وی در اطع اول یارزات روحانیون ایران در ریان خالفت با صاوبهی دولات
اسداهلل عوم درخصوص انجمنهای ایال،آ و ونی،آ ( لر تا تذر )3133ن در همان ایام توسط

عوآ دوانآ در ک،اب نلضت دو اههی روحاانیون ( )3133انعک
ک،اب دیمر خوی

شاد .هرچناد دواناآ در

باعنوان نلضت روحاانیون ایاران ( )3111کاه یا

از انااالب اساال آ

نماشتن واضع روحانیون ایران و نجف را تکمیال کاردن روش و گاآ وی کم،ار نیاهی

ان،اادی دارد .حمید روحاانآ در ک،ااب نلضات ا اام خمیناآ ()3113ن گااه برخاآ واضاع
روحانیون را ورد ان،ااد قرار داده است؛ ا ا از واضع خویآ در اطاع اوردنظر ایان االاه

ان،اادی نکرده است و تعدیل و ترییر واضع ایگان را در اایع بعادی اورد نکاوه

قارار

داده است .در یادنا هی تیتاهلل خاویآ ()3116ن غاروب خورشاید فااهات ( )3111تاللیف

غال رضا اسال آ و تعدادی از اانتن واضاع خاویآ باهصاورت نااقو و گاترا و بادون
درنظر گرف،ن ز ینههای تاریخآ طرح شده است و بررسآ نزم انجام نگده اسات؛ بناابراین

سئوهی این االه بریایهی این سااال گاخو سااز ان یافات کاه در یاان عوماای نجافن
خویآ چه وضعآ عویه حکو ت یلووی دریی

گرفت و به عیارت دیمرن واضع خویآ از

چه ویژگآهایآ برخوردار بوده و چه تفاوتآ با واضع را ع تاوید دیمر شیعه داش،ه است.
 .2آغاز موضعگیریها

اولین وضعگیری خویآ درخصوص سائل ایرانن به صوبهی دولت اسداهلل عوام در اورد

نیحهی انجمنهای ایال،آ و ونی،آ ربوط بود .دریآ خالفت دس،ه معآ روحانیون ایاران
با صوبهی دولت که به یک نلضت عمو آ تیدیل شادن اخیاار رباوط باه ایان وضاو از
یریق کانالها و ارتیاطهای رد آ و نیز اخیار روزنا هها به عراق رسید و ناراح،آ و نمرانآ
زیادی در حافل روحانآ و غیرروحانآ ایجاد کارد (دواناآن  23 :3133؛ هماانن /1 :3111
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 .)33با وصول اخیار نمرانکننده و درخواسات اردم از عوماای نجاف بارای واوگیری از
ا رای این صوبهن تنان ی

از ییمیری از عومای تلران و الحظهی تومرا هاا و یو ارهاا

و نا ههای رسیدهن تومرا های اع،راضت یزی به ایران فرس،ادند .با ییوسا،ن را اع بازرگ
حوزهی نجفن بهویژه حضرات تیات حکیم و خویآ به ع،رضانن نلضت روحانیات ایاران
از قدرت ضاعفآ برخوردار شد.
در نااابع تاااریخآن دو توماارا

از خااویآ در ااورد صااوبهی دولاات درخصااوص

انجمنهای ایال،آ و ونی،آ ثیت شده است .ایگان در  62لر 3133ن تومرافآ خطاب به سید
حمد بلیلانآ (از روحانیون بزرگ تلران که واسطهی را ع تاویاد باا دولات و شااه باود)
فرس،اد و در تنن اقدام دولات را اورد نکاوه

قارار داد و از وی خواسات « راتاب را باه

ییگماه اعوآحضرت همایون ابالغن تا برحسب اقدا اتآ که در اورد حمایات از دیان یاین
اسالم فر ودهاند ا ر ووکاناه باه الراای ایان تصاویبنا اه اصادار فر ایناد» (اساناد انااالب
اسال آن .)61 /3 :3113
خویآ در اول تبانن تومرا

لم دیمری خطاب به شاه فرس،اد 3.وی در ایان تومارا ن

در یاسخ به تو یه و دلیلتراشآ شاه دررابطه با صوبهی دولت ،تکر شاد« :صادور بعضاآ
از قوانین که تاوید بیمانمان در تنها تشکار و خاالف قاوانین اساالم و قاانون اساساآ اآ
باشدن ازنظر اکثریت قریب به اتفاق وت ایران فاقد ارزش است».
وی در ادا هی تومرا

خودن تو ه شاه را باه ایان نک،اه واب کارد کاه در یرتاو دیان

ادس اسالمن با شرایط ز ان و کان هرگوناه اصاالحآ را اآتاوان انجاام داد؛ زیارا دیان
اسالم از عدالت یگ،ییانآ و با فساد یارزه آکند و براساس همین قوانینن حکو ات بازرگ
اسال آ بهو ود ت ده است (اسناد اناالب اسال آن .)13-11 /3 :3113
وضعگیری عومای نجف در ریان صوبهی دولت اسداهلل عوم اهمیت زیادی در روند
نلضت روحانیون ایران داشت .ظاهر فرییندهی صوبهی دولت و تیویرات وسیع در نگاریات
در ورد تساوی حاوق زنان و ردانن تنلا از یریق ف،اوای شرعآ ج،لدان قابال واوگیری
 .3برخآ حااان این تومرا

نک.)Majd, 2000: 214( :

را در ادا هی خالفتهای عوما با اصالحات ارضآ دانس،هاند که صحیح بهنظر نمآرساد.
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بود و چنانچه اخ،ال

نظری در یان را ع ایران و نجف در این ز ینه یدید آت دن رژیام

بالفاصوه از تن بلرهبرداری اآکارد .در نازد برخاآ روحاانیون و ،ادینین ناایق خ،واف
ایرانن واضع عومای نجف بی

از عومای ایران ورد تو ه و اس،ناد بود (همان63 /1 :ن 62ن

11ن 19ن .)31
همراهآ عوما و را ع نجف با عومای ایران که به اتحاد و همدلآ تنها عویاه صاوبهی
دولت نجر شدن وضو لمآ بود .در این یارزهن حمایت را ع نجاف از عوماای ایاران
در لرو صوبهی دولت نا

لمآ داشت (حسینیانن  .)313 :3111در ایان ایاامن بیانیاههاای

عومای قم در نجف ورد اس،ایال عومای حوزه قرار آگرفات .در ایان ز یناهن خاویآ یاآ
رقو آ به گووایمانآن از عومای ایران تادیر و تگکر کرد .گووایماانآ درخاتماهی قضایهی
انجمنهای ایال،آ و ونی،آ در  36تذر 3133ن یآ سخنانآ یادداشت خویآ را قرائت کرد و
وحدت کومه یان دو حوزهی قم و نجف را بسیار ر،نم و فیاد خواناد (دواناآن /1 :3111
.)321-323
 .3خویی و رفراندم شاه

رحوهی دوم یارزات روحانیون ایران هنما آ شکل گرفات کاه شااه در ناوزده دی 3133

اعالم کرد ش

اصل را برای تلیید وت به رفراندم عمو آ خواهد گتاشت .این اصول کاه

به اناالب سفید وسوم شدن در راس،ای ترییراتآ بود که رژیام باه توصایهی دولات ت ریکاا
برای واوگیری از رشاد خالفات هاای ا ،مااعآ تغااز کارده باود .از تنجاا کاه وضاو
همهیرسآ در قانون اساسآ یی بینآ نگده بودن تصمیم شاه کاه از تن خودکاا مآ اسا،نیاط
آ شادن باا خالفات تعادادی از روحاانیون بوندیایاهن باهویاژه تیاتاهلل خمیناآ وا اه شاد
(صحیفهی ا امن  .)311 -313 /3 :3111خویآ نیز در تومرافآ باه بلیلاانآ در اوایال بلمانن
رفراندم را حرک،آ ع ویه قانون ادس اساالم و اواد صاریح قاانون اساساآ و صاالح وات
دانست و از وی خواست به اولیای ا ور تتکر دهد که اینگونه اعمال و ب تگنج عمو آ
خواهد شد (اسناد اناالب اسال آن  .)21/3 :3113به اع،اااد برخاآ یژوهگامرانن خاویآ در
این ورد هوشیارانه تویئههای ا وریالیسم ت ریکا و تیویرات عوامفرییانهی شاه را افگاا کارد
(اسال آن .)29 :3111
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تیعیت ردم از اعالمنظر روحاانیون در اورد رفرانادمن باه تان هاا و زدوخوردهاایآ باا
نیروهای دول،آ در تلران و قم نجار شاد .در  1بلمان 3133ن تعادادی از روحاانیون تلاران
از موه فوسافآن واعام گالورن بازداشات و رواناهی زنادان شادند .در ساوم بلمان 3133ن
تظاهرات خالفتت یز ردم قم دربرابر برگزاری رفراندمن باه زدوخاورد تنهاا باا نیروهاای
ان،ظا آ نجر شدن دارس حوزهی عومیه تحت حاصره قرار گرف،ند و فضاای رعابتوری
بر شلر حاکم شد .اخیار ربوط به اع،راضات روحانیون و ردم با رفراندم و حوادث ی

از

تنن بهویژه اخیار ناخوشایند دس،میری روحانیونن نمرانآ شدیدی در حافل روحانآ داخل
و خارج از ایران بهو ود تورد .خویآ که یی
تومرا

از این تومرافآ به بلیلاانآ فرسا،اده باودن در

دیمری که ،لسفانه تاریخ دقیق تن گخو نیستن با لحنآ شدید نسیت به شااه از

حوادث قم اظلار تلثر کرد و شخو شاه را سئول هر حادثهای دانسات (دواناآن /1 :3111
 .)393-391این تومرا ها بهعنوان دیدگاه را ع حاوزهی نجافن تالثیر زیاادی بار اردم
داشت .دوانآ آنویسد« :بهدنیال صدور اعال یهی تقایان را ع قم و نجاف اشار ن باازار
تلران به دت سه روز بهعنوان همیس،مآ با هاد

را اع قام تعطیال اعاالم شاد» (هماان:

.)393
 .4خویی و حادثهی مدرسهی فیضیه

هجوم ل وران رژیم یلووی به درسهی فیضیه در دوم فاروردین 3136ن ناطاهی عطفاآ در
تاریخ نلضت اسال آ ایران بهشامار اآتیاد .اخیاار ایان حادثاهی دهگا،نا

بالفاصاوه باه

شاالرهای خ،وااف و خااارج از کگااور رسااید و را ااع و عومااای باازرگ شاالرهای ایااران
تومرا های تسوی،آ به را ع قم فرس،ادند و با تنان اظلاار همادردی کردناد .بلیلاانآ یاآ
نا های خطاب به را ع تاوید حوزهی نجف (تقایان حکیمن خاویآ و شااهرودی)ن تناان را
در ریان سائل ایران گتاشت .بهدنیال ایال را ع نجاف از حادثاهی درساهی فیضایهن
تنان تومرا های تسوی،آ خطاب به را ع ایران فرس،ادند .خویآ تومرافآ به خمینآ باا ایان
ضمون خابره کرد :نایت یاران نسیت به حوزهی عومیهن دلهای ا و عموم ساومین را
به درد تورده است (اسناد اناالب اسال آن .)13 /3 :3113
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این حادثه چنان خویآ را به خگم تورد کاه در اول ذیقعادهی ( 3116هفا،م فاروردین
)3136ن تومرا

شدیدالوحن دیمری خطاب به شاه فرسا،اد و باا ان،اااد از « فاساد تصاویب

نا هی شوم و عل قوانینآ برخال

اررات اساالم»ن از او باهیاور ادی خواسات اسایاب

اغ،گاش موکت و ناراح،آ سومانان لان را رتفع سازد و هگدار داد که «عومای اعاالم و
عموم ییاات سومانان با اتکال به حول و قوهی اللآ از ادسات دین تا تخرین نف

دفاا

خواهند نمود» (همان.)11 :
دریآ حادثهی درسهی فیضایهن او آ از تنفار و انز اار از حکو ات یلواوی در یاان
اقگار خ،وف ردمن بهویژه حوزههای عومیهی تلرانن قم و گلد باهو اود ت اد .در هماین
ایامن در ع،یات عالیات عراقن اخیار ربوط به ایران بهیور دی دنیال آشد .یاالب ادارس
عومیهی نجف راسم بزرگداش،آ باه ناسایت یاادبود شالدای حاوزهی عومیاهی قام برگازار
کردند (دوانآن  )632-633 /1 :3111و عوما و درسین این حوزه نیاز باا صادور اعال یاهای
در فروردین 3136ن ضمن اظلار تلثر از این حادثهن ت ادگآ خود را برای حفام و حراسات
از دین حنیف اساالم اعاالم کردناد (اساناد انااالب اساال آن  .)22-23 /1 :3113حضارات
تیات حکیم و خویآ در چلاردهم فروردین 3136ن باهیاور داگاناه تومرافاآ خطااب باه
عوما و روحانیون ایران صادر کردند .خویآ این تومرا

را برای  63نفر از عومای سرشناس

ایرانن از موه را ع تاوید قم و گلدن خابره کرد .در این تومرا ن ضامن اظلاار تاللم از
حادثهی درسهی فیضیهن گف،ه شده است چنانچاه شااه از یگا،ییانآ قاوانین شاوم ضداساالم
دست برنداردن عومای اعالم تخرین وظیفهی خود را انجام خواهند داد و سئول هار حادثاه
شخو شاه و هیئت دولت خواهند بود (همان.) 12 /3 :
همانگونه که آبینیمن لحن و ح،وای بیانیهها و تومرا هاای خاویآ بسایار تناد باود و
س،ایماً شخو شاه را به باد حموه اآگرفات .صااحیهی لاانمیر تفضاوآن وزیار گااور
نخستوزیر در این ایام نگاندهندهی نارضای،آ رژیم از واضع عومای حوزهی نجف اسات
(نک :روزنا هی ایالعاتن .)3136/3/33
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 .5مکاتبهی علمای ایران با خویی

در تاریخ چلارم ذیالحجهی ( 16هگ،م اردییلگت  )3136معآ از عومای ایران که اسا آ

تنها گخو نیستن نا هی فصوآ خطاب باه خاویآ نماشا،ند کاه دارای ضاا ین لماآ
بود .خویآ یاسخ گروحآ در تاریخ چلاردهم ذیالحجاه (هجادهم اردییلگات  )3136باه

تن نا ه فرس،اد 3.اهمیت این دو نا ه بهحدی بود که در زوهای در نجاف اشار ن چاا و
ن،گر شد (دوانآن  .)696 /1 :3111عومای ایران در نا هی خود به خویآن با تصریح بر اینکه
«شما حاکم بر یویونها نفر هس،ید» ن ضمن اشااره باه حایط اخ،نااق و وحگات ایاران براثار
اقدا ات خال

قانون دول تن تجاوز باه حاریم اساالم و قارتنن حای

و توقیاف معاآ از

روحانیونن تلمتها و اف،راها و ارعااب و تلدیاد تنهاان سارکوب شادید اردم در ناواحآ
خ،وف ایرانن حموه به درسهی فیضیه و اقدا ات غیرانسانآ دیمارن خواسا،ار اقادام عا ال
شدند و از او خواس،ند اوضا ایران را به سایر مالک اسال آ ایاال دهادن نماینادگانآ باه
ا عهی بینالمول بفرس،دن حاایق ا ور را به ردم تزاد لاان گوشازد کناد و از طیوعاات
لان و رادیوهای مالک اسال آ اس،مداد یوید (اسناد اناالب اسال آن .)21-23 /3 :3113
این نا ه شفا ترین و گویاترین ک،وبآ است که در تغااز یاارزات روحانیات ایارانن
ان،ظارها و نمرش روحانیون ایران را نسیت به حوزهی نجف نگاان اآکناد .خایاب قارار
دادن خویآ و ادم دانس،ن او بر دیمرانن از نکات قابل تل لاست.
خویآ در هجادهم اردییلگات 3136ن باه نا اهی عوماای ایاران یاساخ داد .ایان نا اه از
لمترین اسناد تاریخآ دوران نلضت اسال آ حسوب آشود .لمترین ضا ین ک،اوب
وی به شرح زیر است:
 .3ابراز تلسف از حمالت نا وانمردانهی دولت به حریم اسالم و روحانیت؛
 .6عدم یاییندی ز ا داران کگور به قانون اساسآ و زیریا گتاش،ن اسالم؛
 .1وقاحت و بآشر آ دولت در ارتکاب ق،ل و غارت در قم و تلدید وت؛
 .3بهکار بردن تعییر «فاتح درسهی فضیهی قم»ن «فااتح درساهی یالییاهی تیریاز» و
 .3در ک،اب هفت هزار روز تاریخ ایران و اناالب اسال آن تاریخ این نا ه یازدهم ذیالحجه (یانزدهم اردییلگات) قیاد
شده که اش،یاه است.
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«فاتح دانگماه تلران» برای دول،مردانآ که سواباگان تاریک است؛
 .3تزادی نگریات در نگر فحگا و بآعف،اآ و اخ،نااق و سانساور و عادم درج اعال یاههاای
را ع تاوید؛
 .2تلکید بر اینکه اشخاص فاسدن شلوتران و وینفروش صالحیت اصالحات ندارند؛
 .1اف،ضااح ز ا ااداران در خااارج از کگااور بااهدلیاال تجاااوز بااه حاااوق ااردم و اقاادام بااه
تد کگآ؛
 .1اشاره به راسم فاتحه و بزرگداشت حادثهی تلسافباار قام و تیریاز در شالرهای
نجفن کربالءءن کاظمین و برداد و اس،نکار از نای،کاران؛
 .9اشاره به تلدیدات کگور و وت ایران و تلکیاد بار شالا ت و رشاد فکاری وات
ایران در اابوه با این تلدیدات و ان،ااد از حضور و نفوذ بلایآها و دولت اسارائیل
در ایران؛
 .31تلکید بر ادا هی یارزهن ضمن یرهیز از تشوب؛
 .33ت ادگآ خود برای شلادت؛
 .36هگدار به روحانیون و وت ایران که سکوت نکنند؛
 .31تلکید بر تشنا شدن وت ایران با شیوههای یارزه و فراگیری از وتهای ساومان
دیمر و سر گق قرار دادن یارزات اس،االلیویانه؛
 .33اشاره به تالشهای خود در رساندن صدای ظوو یت ردم ایران به خارج؛
 .33تلدید به افگای نایات و خیانتهای چللساالهی ز ا اداران ایاران و اعاالمنظار
را ع تاوید دربارهی تنان (همان.)313 -313 /3 :
ضا ین بان دربردارندهی شادیدترین عیاارات و وضاعگیاریهاا در ساطح روحاانیون
بوندیایه و را ع تاوید عویه رژیم یلووی است .ضا ین این اعال یه چنان اهمیت داشات کاه
در رسالهی « نگور نلضت اسال آ» کاه ازیار

یاارزان اساال آ در ساال  3133در چناد

نسخه ن،گار شاد (فارساآن 331-319 :3111؛ عفریاانن )663 :3113ن باه بخا هاایآ از تن
اس،ناد شده است .در بین ضاا ین باانن فراگیاری شایوههاای یاارزه از واتهاای ساومان
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اس،االلیوب اهمیت زیادی دارد که در زوهی تکورن دو بار به تن اسا،ناد شاده و رسااله
با این ضمون یایان یاف،ه است ( عفریانن .)231 /6 :3113
واضااع خااویآ در سااالهااای  3133و  3136شایساا،هی تلکیااد و تل اال اساات .یکااآ از
روحانیون در اهمیت اعال یههای وی آگوید :اعال یههایآ که ازیر

ایگان عویه دسا،ماه

حاکم یلووی صادر آشدن از کوبندهترین اعال یههایآ بود کاه از نجاف اآت اد ....؛؛ باه
ویژه اینکه تقاای خاویآ در یکاآ دو اعال یاهن سا،ایم ًا خاود شااه را اورد حمواه قارار داد
( وسوی تیریزین  .)612-613 :3113اینگونه واضع تلثیر شامرفآ بار روحاانیون و دیمار
اقگار ا عهی ایران داشت و تنان را به یارزه با حکو ات تگاویق اآکارد .طاابق برخاآ
گزارشهای ساوا ن وعاظ در نابر این عیارت خویآ را که «تا تخارین قطارهی خاون در
برقراری دین و قرتن اس،اا ت خواهند نمود»ن بازگو آکردند (قیام یانزده خرداد به روایت
اسنادن .)113 /6 :3111
 .6روابط خمینی و خویی

از نکات قابل تو ه در دوران نلضت روحانیون ایران در سالهاای  3133و 3136ن رابطاهی
یان ا ام خمینآ و خویآ است .خویآ تومرا

تسویت حادثهی درسهی فیضایه را خطااب

به تیتاهلل خمینآ فرس،اد و ا ام در دهم ذیالحجاهی )36/6/33( 16ن باهوسایوهی ایگاان باه
تومرا های تسویت روحانیون و یالب نجف اشر

یاسخ گفت .در ک،وب ا ام خمیناآن

نکات قابل تل وآ و ود دارد؛ از موه خطاب به روحاانیون اوان گف،اه اسات« :نزم اسات
ییاهی وان و فضالی ح،رم از صاحیان نفاوذ اسا،دعا کنناد کاه تو اه بیگا،ری باه وضاع
ایران -تنلا رکز تگیع -بفر ایند و از بستوبند و ز ز ههای نا وزونآ که ازیار

دسا،ماه

یار الاا آشودن اح،راز نمایند» (صحیفهی ا امن .)639-631 /3 :3111
عیارت «صاحیان نفوذ»ن نمایانمر این است کاه ان،ظاارات و توقعاات تیاتاهلل خمیناآ از
حوزهی نجفن بسیار بیگ،ر از تنآ بود که صورت آگرفات .همچناین اقاوالآ و اود دارد
ینآ بر اینکه ایگان در ورد تندروی خویآ توصیههایآ به وی کرده بود.
 .3برای نمونه ر  :سخنان حجات انساالم ناایق ناوری در جوا

3

شاورای اساال آن دریاآ ارتحاال تیات اهلل خاویآ
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در هفدهم ذیالحجه ( 63اردییلگت )3136ن نیروهای ان،ظا آ رژیم از برگزاری راسام
چلوم شلدای درسهی فیضیه ازسوی تیتاهلل حکیم در سجد ار

ووگیری کردند کاه

دراثر تنن زدوخوردی یان ردم و ل وران صورت گرفت و عدهای دس،میر شدند (همان:
 .)611-611چند روز ی

از این واقعهن تیتاهلل خمینآ سخنرانآ لمآ ایراد کرد (روحانآن

 )333 /3 :3113که در چند وردن با حوزهی نجفن از موه هگادار باه عوماای سااکت ایان
حوزهن رتیط بود .آتوانیم تصور کنیم که ا ام با خایب قرار دادن کوآ حاوزههاان تلیایج
و تحریک کوآ عوما و روحانیون را درنظر داشا،ه اسات .براسااس نمااه ظااهری اآتاوانیم
بموییم که تومرا هان اعال یهها و نا ههای را اع و روحاانیون و یاالب حاوزهی نجافن
برگزاری راسم بزرگداشت حادثهی درسهی فیضیه و همدلآ با روحاانیون ایاران و ح،اآ
لحن تند و اناالبآ و افگاگرانهای که در تعدادی از بیانیهها و ود داشتن در تاریخ حاوزهی
نجف انندی نداش،ه است .بیگ،ر حااان تاریخ نلضات روحاانیون و طوعاان باه ایان نک،اه
اذعان دارند که واضع حوزهی نجف در این اطع تاریخآن ورد رضایت حکو ات ایاران
نیود ( نصورین 311-329 :3113؛ شایخ فرشاآن  .)611 :3119در ایان یاانن بخا

تناد و

رادیکال واضع حوزهی نجف را کسانآ چون خویآ برعلده داش،ند و هدایت اآکردناد.
در این ایامن بیم هماهنمآ یان عومای قم و نجف از دغدغههای دی حکو ت ایران باود.
عالوهبر راودات عادی و ارتیاطهای داو آ که یان ایران و عراق و ود داشاتن حاداقل
یک ورد از سافرت شیخ فضلاهلل حالتآ بهعنوان ل وریات را اآتاوانیم یااد کنایم کاه
حا ل ییام خمینآ به حکیم و خویآ بوده است (خایرات و یارزات شلید حالتآن :3112
.)12
 .7واکنش خویی به دستگیری خمینی

دریآ سخنرانآ اناالبآ تیتاهلل خمینآ در عاشورای سال  31( 3136خرداد)ن در شب یانزده
خرداد نیروهای نظا آ وارد شلر قم شدند و او را بازداشت و به تلاران ن،اال کردناد .خیار
(روزنا هی ایالعاتن  .)6 :3113/3/31در یکآ از ک،ابها نام تیت اهلل یالنآ نیاز باه ایان سافارش افازوده شاده اسات
(نک :یادنا هی تیتاهلل العظمآ خویآن .)311 :3116
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دس،میری ایگان خیوآ زود به همهی جا ع روحانآن از موه عراقن رسید و تناان را ساخت
،حیر و ،عجب کرد که انعکاس تن را در اعال یههای عوما و را ع تاوید نجاف اآتاوان
دید (روحانآن .)231-213 /3 :3113
نا

اساسآ در تحونت دارس عومآ نجف نیاز همچاون ایارانن برعلادهی یاالب و

روحانیون وان بود .در وارد زیادی تنان بهصورت اهرم فگار عمل آکردناد و را اع و
عومای بزرگ را به وضعگیری ترغیب آکردند .در حاوزهی نجافن چناد نفارن از مواه
شیخ نصراهلل خوخالآ که وکیل شرعآ بیگ،ر را ع باودن ساید اساداهلل ادنآن شایخ حماد
صادقآ تلرانآن شیخ حمود و شیخ احمد انصاری در ترغیب را ع به یگا،ییانآ از خمیناآ
نا

بیگ،ری داش،ند (قیام یانزده خرداد به روایت اسناد .)611 /2 :3116
یالب درساهی برو اردی نجاف صایح روز شاانزدهم خارداد 3136ن اب،ادا در نازل

تیتاهلل شاهرودی تجمع کردند و سو

به نزل خویآ رف،ند و قرار شد وی ایالعیاه بدهاد

و همکاری با دولات ایاران را تحاریم کناد .از تنجاا کاه تیاتاهلل حکایم در ایان ز اان در
کربالءء بهسر آبردن یالب حدود بیسات یناآباوس ت ااده کردناد و باه کاربالءء رف،ناد.
باتگاهآ از دس،میری خمینآ و بیم حاکمه و اعدام اون خویآ با احساس نمراناآ اقادا اتآ
انجام داد .گف،ه شده است که ایگان همراه با تعدادی از عومای حوزهن همچون شیخ ج،یاآ
لنکرانآن شیخ صدرا بادکوبهاین شیخ رتضاآ تلیاساین و ساید حمادباقر صادرن باه بیات
شاهرودی رف،ند و به اتفاق وی روانهی نزل حکیم در کوفه شدند و ی
که تا نیمههای شب به دازا کگیدن در اولین ساعات با داد تومارا

از گاورت بسایار

شادیدالوحناآ باه ایاران

فرس،ادند و بنابر نوش،هی یکآ از ریدان خاویآن «از سااحت رفیاع ر عیات حضارت ا اام
خمینآ حمایت کردند» (یادنا هی تیتاهلل خویآ311 :؛ نور عوم :ش .)31
بنابر گزارش کنسولمری ایران در کربالءن در نیمهشاب شانیهن هجادهم خاردادن تقایاان
شاهرودی و خویآ به دیدار حکیم در کوفه رف،ند و اصرار کردند که ایگاان یاا باهوسایوهی
توفان باا شااه تمااس بمیارد و تزادی بازداشااتشادگان حاوادث اخیار را تااضاا کناد و یااا
اعال یهای صادر کند .بانخره در اثر اصرار نا یردگانن تومرافآ تلیه شاد کاه در روزنا اهی
الگعب در تاریخ نوزدهم خرداد ن،گر شد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 105 /

 .8اعالمیهی خویی در تحریم همکاری با دولت

اقدام به دس،میری روحانیون و کگ،ار ردم در تعدادی از شلرها ،عاقب دس،میری خمیناآن
و ب خگم و انز ار شدید عویه حکو ت یلووی شده باود؛ ازایانرو یاالب و روحاانیون

نجف خواس،ار اقدام شدید عوما و را ع تاوید این حاوزه بودناد و وضاو تحاریم دولات
ایران را طرح آکردند .این درخواست در اعال یهی خویآ ا ابت شد .اعال یهی وی کاه
در هفاادهم خاارداد  3136صااادر شاادن از ضاامونآ تنااد برخااوردار بااود .خااویآ در ایاان
وضعگیری نحصربهفردن همکاری با دولت ایران را حرام اعالم کرد .در این اعال یه که به
صورت عربآ و فارسآ ن،گر شدن ت ده است:
کمک و همراهآ با ظاالمین و سا،ممران در شاریعت ادساهی اساال یه از اعظام
حر ات است و در حر ت تن بین عومای اعالم خالفآ نیست .نظر به اینکه دولت
فعوآ ایران برای ییگرفت ااصد شوم خودن که خالف اررات دین اسالم اساتن
از هرگونه تعدی و ظومن از زدن و کگا،ن و زنادان باردن تقایاان عوماای اعاالم و
یالب عووم دینیه و ساایر ییااات اا نین ضاایاه ناداردن بار هار فاردی از افاراد
سومان در هر لیاس و هر اا آ که باشاند وا اب اسات کاه از همکااری باا ایان
دولت خائن خودداری نمایند (اسناد اناالب اسال آن .)363 /3 :3113

اهمیت این اعال یه که نیاهی ف،اوا داشاتن چناان باود کاه خالفاان اتهیآ رژیام در
اههای بعد نیز تن را چا و ن،گر آکردند (قیام یانزده خرداد به روایت اسنادن /1 :3111
 .)333برخآ خایرات حاکآ از تیعیت کسانآ چون حاج تقاا صاطفآ خمیناآ از ایان ف،اوا
است (یاهری خرمتبادین .)339 /6 :3113
تومرا ها و بیانیههای حاوی انز ار از اقدا ات حکو ت در ز اانآ کاه اا اات رژیام
ادعا اآ کردناد بیگا،ر عوماا و روحاانیون باا دولات وافاق هسا،ند و تیویراات زیاادی عویاه
روحانیون خالف صورت آگرفتن از اهمیت زیادی برخوردار بود .این اعالم حمایتهاا
نا

لمآ در وضعیت روحانیون حیوسن از موه تیتاهلل خمینآ و تداوم نلضت اسال آ

داشت .برخآ تاریخنماران این حمایت را بآساباه و ز ینهساز ر عیت عا هی ا ام خمیناآ
دانس،هاند (روحانآن  .)236 /3 :3113این وضعگیریها قوت قویاآ بارای یاارزان باود؛ باه
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یوری که یرفداران تیتاهلل خمینآ در اعال یهای خطاب به یاکروانن رئی

ساوا

کاه او

را نج روان نا یدندن به اعال یه هاای را اع نجاف (تقایاان حکایمن شااهرودی و خاویآ)
اشاره کردند (سیر یارزاتن .)311 /6 :3112
بهدنیال دس،میری ا ام و تعداد دیمری از روحانیون و بیم و هاراس ناشاآ از حاکماه و
اعدام تنهان شایعاتآ در یان ردم در اورد وساایت تقایاان حکایم وخاویآ بارای تزادی
ایگان رواج یافت (همان .)23 :رواج این شایعات از یرفاآ بیاانمر نمراناآ اردم نسایت باه
سرنوشت تیتاهلل خمینآ و از یرفآ نگاندهندهی ا یادواری باه اقادا ات را اع و عوماای
نجف اشر

بود.

 .9تالشهای مقامات سیاسی ایران در عراق

وضو اعال یهی خویآ ینآبر تحریم همکاری با دولت ایران در تعدادی از گازارشهاای

سفارت و کنسولمریهای ایران در عراق نعک

شده است .در این ایامن سائونن سیاساآ

ایران در عراق بسیار فعاال بودناد .تناان از ساویآ در القاات باا هم،ایاان عراقاآ خواسا،ار
ووگیری از نگر اعال یههای تند عویه دولات ایاران اآشادند و از ساوی دیمار باا عناصار
خ،وف ایرانآ و روحانیون ارتیاط برقرار آکردند تا از یریق تناان از واکان

تناد را اع

ووگیری کنند .در گزارش سفارت ایران در تاریخ  63خرداد  3136ت ده است« :شانیده اآ
شود تقای خویآ اعال یهای دائر بر تحریم ایاعت از دولت شاهنگاهآ ایران و تحریاک اردم
به نافر انآ تلیه کرده و دیروز برای نگر به رادیاو براداد فرسا،اده باود؛ ولاآ رادیاو نوتیرف،اه و
گف،ه است ایران و عراق دوست هس،ند و این اعال یه قابل نگر نیسات» .سافیر ایاران در تااریخ
 61خرداد 3136ن با وزیر خار هی عراق القات و از عدم نگر اعال یهی خویآ تگکر کرد.
یکآ از شایعات لم در این ایامن شایعهی ف،وای تکفیر شاه ازیر

خویآ بود که بارای

اا ات ایرانآ بسیار ایهی نمرانآ بود؛ ازاینرو وزیر ا اور خار اهی ایاران یاآ تومارا
ر زی به سفیر ایران در عراقن خواس،ار اقدام برای ووگیری از این ف،اوا شاد .باهدنیاال تنن
سفیر ایران در  69خرداد 3136ن گزارش داد با تعدادی از روحانیونن از مواه شایخ نصاراهلل
خوخالآ و نخجوانآن القات و گفتوگو کرده است و از اظلارات تنان عووم شد شایعهی
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صدور ف،وای تکفیر اساسآ ندارد و فعالً هد

روحانیون رهایآ خمینآ و سایر عوما است.

 .11مصاحبهی مطبوعاتی خویی

خویآ برای تگریح واضع خود درقیال تحونت ایاران در اوایال تیر ااه 3136ن صااحیهای
طیوعاتآ ترتیب داد که فاد تن باهصاورت ازوهای باه عرباآ ن،گار شاد .ح،اوای ایان
صاحیه بیگ،ر در ورد نفوذ یلودیها و بلائآهاا در ایاران باود؛ ا اا سااال اول تن در اورد
شخو شاهن بسیار شدید و حالت تکفیر او را داشات .ایان سائوه و اب شاد تاالشهاایآ
صورت گیرد تا از ان،گار این زوه ووگیری شود و ایگان را قانع کنند که ساال و اواب
از شخو شاه به ز ا داران ایران ترییر یابد.
یرس

و یاسخ اولیه که ورد حساسیت واقع شده بودن اینگونه بود:
ساال :چرا به شاه که سومان است و نماز آخواند و روزه اآگیاردن حمواه اآ
کنید؟
واب :اسالم تنلا نماز و روزه نیست و باید با عمل و عایدهی شخو سومان توأم
باشد .شخصآ که تظاهر به اسالم آکندن ولآ عمالً در راه نلادم کاردن تن اآ
کوشدن سومان بهشمار نمآتید .کسآ که با اسالم در آاف،د و به نابودی تن کمار
آبندد و با دست یلودیها برضد اسالم تویئه آچیندن چمونه آتوان اساالم او
را باور کرد یا چمونه ردم آ توانند دین و یلن و و ودیت خود را به دست او
بسوارند .اگر ا چنین افرادی را سومان بدانیمن ن،یجهاش تن خواهد بود که همهی
دشمنان خود را سومان حایاآ بگماریم .تیا این طوب صحیح است؟

ایگان در یاسخ به این ساال که چه چیز شما را به ایان یاارزه واداشات و کاآ تن را باه
یایان خواهید رساند؟ چنین گفت:
ا همیگه به کارهای ربوط باه ف،اوا و ر عیات و حال اخ،الفاات و ادارهی ا اور
حوزهی عومیه یرداخ،هایم و الی،ه وظیفهی ا فاط انجاام ایان کارهاا نیسات؛ بوکاه
کویهی ریانات دیدی که یی

آتید وب تو ه ا را اآکناد .تیاا ریاانآ

لم تر از بازیچه قرار دادن دین و نیرد با وت ساومان ایاران و اود دارد؟ دولات
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ایران رتکب چنین عموآ گگ،ه و قانون اساساآ را کاه طاابق اصاول اساالم یایاه
گتاری شده زیر یا گتاش،ه است.... .؛ این ریانات ا را واداشت که به نفع حق و
باارای وااوگیری از ظواام و خیاناات قیااام کناایم و هنمااا آ بااه وضااع سااابق خااود
باز آگردیم که ابرهای خطر از افق دین و وت ا دور شود.

وی در یاسخ به این ساال که تیا دربارهی ن،یجهی این ریانات و تیندهی خطرناا تار
اح،مالآ فکر کردهایدن گفت:
وظیفهی فعوآ ا یارزه با دشمن و نیرد با خطری است که در این نطااه .اح،ماانً
در این اطع صحیح است؛ وت ا را تلدید آکند و کم،رین کوتااهآ در انجاام
این وظیفه و ب شدت یاف،ن خطر آباشد .ا ا اگر خدای نکرده وضع خطرنا
تری انگ ین وضع فعوآ شدن ا هم به شدت یارزه و ااو ت خود خواهیم افزود؛
ولآ ا حکو ،آ بدتر از تنچه اکنون و ود دارد تصور نمآکنیم .یلاودیگاری و
بلائآ گری و فساد و اس،یداد و خونریزی و انوا خ،واف فگاار و سا،من یایاههاای
حکو ت سیاه فعوآ را تگکیل آدهد .تیا خطری بی

از این مکن اسات و اود

داش،ه باشد؟

خویآ به این ساال که شرایط شما برای یایان دادن به این یاارزه چیساتن چناین یاساخ
داد:
ا هیچ گونه شریآ نداریم ز خودداری از نمیدن با دین و کنار گتاش،ن قوانین
ظالمانهی ضاد وت و اصاالح سااز انهاای اداری و گسا،ردن داد و حفام قاانون
اساسآ که قید کرده است هر قانونآ که خاالف اساالم و اورد اع،اراض عوماای
اعالم باشد از در هی اع،یاارات سااقط اسات .اا هایچگوناه شاریآ ناداریم از
کوبیدن نفوذ یلودی و بلائآ که چون خوره ریگهی وت یارز ایران را آخاورد
(به نال از اسناد وزارت ا ور خار ه).

در یایان این صاحیهن خویآ تاکرات با سفیر ایران را به شرط تنکه عونآ باشدن یاتیرفت
و دربارهی صر نظر کردن از خواس،ههای خود تلکید کرد « :ا نمآتوانیم دربارهی حق وات
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ایران با کسآ عا وه کنیم یا درخصوص دین و نافع تن قرارداد ،ارکاه بینادیم» (قیاام یاانزده
خرداد به روایت اسنادن .)9 /3 :3111
از دیمر اقدا ات تیتاهلل خوئآ در ریان دس،میری تیت اهلل خمینآ ارتیااط باا عوماای
لینان آ باشد .او با اعزام نماینادهای باه لیناان از عوماای شایعه تنجاا همچاون شایخ حییاب
تل ابراهیمن شیخ وسآ عزالدینن شیخ حماد تااآ صاادقن حماد حسان و حماد حساین
فضلاهلل وعیدالرئو

فضل اهللن خواست که وسه ای تگکیل دهند وبیانیاه ای عویاه شااه در

رابطه با این وضو صادر کنند .عوما بیانیاه ای صاادر ودر نازل ساید وساآ صادر تن را
ا ضا کردند و در اخ،یار روزنا ه ها قرار دادند که از یان تنلا فااط روزنا اه صاوت العربیاه
که یرفدار مال عیدالناصر بود این بیانیه را چا کرد زیرا سایر راید لینان یرفدار رژیام
ایران بودند (العا وآن حمد باقرالصدرالسیره والمسیره فآ حااائق و وثاائقن ج3ن ص311باه
نال از :واقف السید الخوئآ ن الاضایا العا هن الحیاهن .)6116/3/66
 .11دستور جلوگیری از ورود خویی به ایران

باو ود حمایات عوماای داخال و خاارج از کگاور از خمیناآ و دیمار روحاانیونن اح،ماال
حاکمه و اعدام تنها حداقل در روزهای اول دس،میری و ود داشات؛ ازایانرو اقادا اتآ

برای رهایآ تنها از اعدام و حی

صورت گرفت .در ایران تعدادی از روحانیون بوندیایهی

شلرس،انها تصمیم گرف،ند به تلران لا رت کنند .ز ز هی لا رت عومای شالرهای ایاران
به تلران و ب شد یالب نجف نیاز از را عاآ چاون حکایم و خاویآ چناین ان،ظااری داشا،ه
باشند.
از اواخر خرداد  3136که عومای شلرهای خ،واف ایاران باه تلاران لاا رت کردنادن
کماکان در نجف تالشها ادا ه داشات .در ایان اطاعن خاویآ و ساید عیاداهلل شایرازی در
نجف سرد دار خالفتها بودند.
بخ

لمآ از تالش های عومای لا رن ارتیااط و همااهنمآ باا را اع نجاف باود .باا

ت دن شریع،مداری به تلران و اس،ارار در شلررین این دغدغه برای رژیم و ود داشت کاه
عومای نجف هم به ایگان بویوندند .در این یانن شایعهی ت دن خویآ بیگ،ر بود .ایان سائوه
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خوشایند حکو ت نیود و نارضای،آ از این سئوه را در برخآ گزارشهاا اآتاوانیم ردیاابآ
کنیم (همانن  .)331 /1 :3111دریآ تنن کارشناسان سااوا

ییگانلاد کردناد بارای واب

رضایت خویآن اقدا اتآ صورت گیرد (همان.)113 :
ظاهراً به ز دغدغهای که ازناحیهی خویآ احساس آشدن دیدگاه حادی ازسوی ساایر
را ع نجف و ود نداشت .رژیم این وضاو را از نحاوهی تعا ال و رویکارد تعادادی از
عومای تلران که رتیط با عومای نجف بودندن بهخوبآ تگخیو آداد (همان.)311-329 :
وضعگیریهای صریح خویآ باعث شد در تیر اه که سئوهی لا رت عوما باه تلاران
طرح بود و شایعاتآ ینآبر سافرت را ع نجف به ایاران و اود داشاتن اقادا اتآ بارای
ووگیری از سافرت ایگان به ایران انجام شود .سفیر ایران در گزارشآ سرّی در تااریخ 63
تیاار 3136ن ایااال داد« :ییااق دساا،ور ناااب تقااای نخسااتوزیاار ا ااروز در وزارت ا ااور
خار هی عراق حاضر و خواس،ار گردید درصورتآ که تیاتاهلل خاویآ بخواهناد باه ایاران
عزیمت نمایندن از صدور روادید خروج خودداری شود ....؛ ضمناً به خاود تیاتاهلل خاویآ
هم ییرام خواهد فرس،اد که اگر به ایران برود دس،میر و برگردانده خواهند شاد» (باه ناال از
اسناد وزارت ا ور خار ه).
 .12مواضع دیگر خویی در سال 1342
عومااای لااا ر بااه تلااران ی ا

از ییوساا،ن تیااتاهلل یالنااآ در نلاام تیاار 3136ن اقاادا ات

چند انیهای را به نظور تزادی دس،میرشدگان یانزده خردادن بهویژه تیتاهلل خمیناآن انجاام
دادند .از سوی دیمرن در یانزدهم تیار ( 3136شگام اونی  /3921چلاارده صافر )3111ن
سید وسآ صدر از روحانیون ایرانآ ایم لینان که اف،خار شااگردی عوماای نجاف از مواه
خویآ را داشت و با نجف در ارتیاط بودن باا سافر باه ای،الیاا و القاات باا یاا در واتیکاان
تالش کرد از ا کانات بینالمووآ برای رهایآ خمینآ و سایر روحاانیون اسا،فاده کناد .او باه
تعداد دیمری از کگورهای ارویایآ رفات و باا شخصایتهاای سیاساآ و رایاد لام ایان
کگورها در این ز ینه گفت وگو کرد .اهمیات ایان ساافرت چناان باود کاه خاویآ توفیاق
بزرگ تزادی خمینآ را رهون سفر سید وسآ صدر دانس،ه بود (ابوزید العا وآن /3 :3361
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311؛ تیرائیانن .)391 /6 :3119
در شانزده رداد 3136ن حاکمهی فعانن قیاام یاانزده خارداد در دادگااه نظاا آ کاه از
سیزده رداد شرو شده بودن به یایان رسید و بارای یانج نفار از تناانن از مواه ییاب حااج
رضائآ و اسماعیل رضائآن حکم اعدام صادر شد (هفاتهازار روز تااریخ ایاران و انااالب
اسال آن  .)321 :3113خویآ در دوم ربیعالثانآ  13( 3111رداد  )3136تومرافآ برای شااه
فرس،اد و ضمن ان،ااد از عدم تزادی کا ل عومان خواس،ار تزادی طوق تنان و صر نظار از
اعدام و حی

شاق ا نین شد (اسناد اناالب اسال آن  .)311 /3 :3113ایان درخواساتهاا

تلثیری نداش،ند و این دو در یازدهم تبان  3136اعدام شدند.
از نوزده رداد  3136که بحث ان،خاباات دورهی  63جوا

شاورای واآ طارح شادن

عومای لا ر در تلران با صدور بیانیههایآ شرکت در ان،خابات را تحریم کردند (همان/3 :
 313-393و  .)19-19 /3از تنجا که خویآ در بیانیهای که ی

از یانزده خرداد صادر کاردن

هرگونه کمک به حکو ت را تحریم کرده بودن از او اس،ف،اء صورت گرفت .وی در هگا،م
ربیااعالثااانآ ( 3111شگاام شاالریور )3136ن در یاسااخ بااه اساا،ف،اء اعااالم کاارد« :شاارکت در
ان،خابات ....؛ کمکآ است که تحریم شده و با وضاع فعواآ چنانچاه جوا

تگاکیل شاودن

ازنظر شر و قانون اساسآ نیز از در هی اع،یار ساقط خواهد بود» (همان.)313 /3 :
با خاتمهی لا رت عومای شلرهای ایران به تلاران در یاانزده لار 3136ن اع،راضاات تناان
یایان نیافت و روحانیون به ناسیتهای خ،وف عویه رف،ارهای حکو ت سخنرانآ اآکردناد .در
گلدن سیدعیدالکریم هاشمآنژادن دریآ هماین ساخنرانآهاا در ساجد فیال در  61لار 3136ن
دس،میر شد .در این ا ران بهدلیل درگیری نیروهای ان،ظا آ باا اردمن تعادادی کگا،ه و زخماآ
شدند (روحانآن  .)121-121 /3 :3113در دوازدهم تذر 3136ن تعدادی از روحانیون تیریاز
که در نابر سخنانآ عویه حکو ت گف،ه بودندن دس،میر و در زندان قزلقوعاه تلاران زنادانآ
شاادند .ایاان تقایااان عیااارت بودنااد از :سااید حماادعوآ قاضااآ ییاییااایآن سااید احمااد
خسروشاهآن سید لدی دروازهاین یرزا حسن ناصرزاده و حمدحسین انزابآ .ایان سائوه
و ب شد بازاریان تیریز دست به اع،صاب بزنند .حکو ت با اعالم حکو ت نظا آن عدهی
دیمری از ردم و روحانیون را بازداشت کرد.
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دریآ دس،میری عوما و روحانیون تیریزن حکیم و خویآ اقادا اتآ انجاام دادناد .خاویآ
یآ تومرا هایآ خطاب به دس،میرشدگان و نیز عومای قم و تیریز و تلرانن از این وضو
اظلار تلسف کرد (اسناد انااالب اساال آن  )663-663 /3 :3113و از تناان خواسات بارای
رهایآ این افراد اقدام کنند .در تومرا

ایگاان باه را اع قام (گووایماانآن شاریع،مداری و

رعگآ نجفآ)ن ت ده است« :حوزهی عومیهی نجف خصوصاً و ا عهی تگایع عمو ااً ایان
اعمال خال

حق و دین و عدالت را که دتآ است به دست دولت ایران بارای حاو تثاار

اسالم انجام آشود اس،نکار و تاییح آنماید».
خویآ همچنین در تومرام به یالنآ در گلد از حای

و ز ار روحاانیون تذربایجاان و

هاشمآنژاد اظلار تلسف کرد و از وی خواست برای تزادی تنان اقدام کند (همان.)636 :
 .13انعکاس مواضع خویی و ارزیابی ساواک
واضع خویآ در این ای امن نا

و تالثیر بسایار زیاادی در حافال اناالباآ داشات .یکاآ از

نگریات اناالبآ در این اطعن نگریهی بعثت بود کاه شامارهی اول تن در  61ر اب 3116
( 61تذر  )3136ن،گر شد و در االهای با عنوان «بررسآ ا کان سازش» به تالشهای برخآ
«کوتهفکران» در ایجاد تفاهم یان روحانیت و «دس،ماه یار» اشاره کرد و به بخ هاایآ از
صاحیهی خویآ اس،ناد نمود (اسناد نلضت اسال آ «بعثت»ن .)311-99 :3119
در نیمااهی تذر 3136ن ساااوا

بااه ارزیااابآ اقاادا ات روحااانیون در ش ا

اااه گتشاا،ه

یرداخت .این گزارش دربردارندهی طالیآ ییرا ون عومای حوزهی نجف است .اعزام یکآ
از روحانیون تلران (بلاءالدین نوری) به نجاف بارای ترییار دیادگاههاای عوماای حاوزهن از
نکات لم این گزارش است .براساس این گازارشن خاویآ و شایرازی در چناد ااه اخیارن
رهیری خالفان دولت ایران را برعلده داش،ند و خویآ خالفت خود را با دولت شاهنگاهآ
به ایآ رساند که یآ ف،وایآ هرگونه کمک و سااعدت باه دولات ایاران را تحاریم کارد
(قیام یانزده خرداد به روایت اسنادن .)623-631 /3 :3111
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 .14تغییر دولت و تلگراف خویی

سرانجام در هفده اسفند 3136ن شاه ناگزیر شد اسداهلل عوم را که چلارهی نفاوری از خاود
نزد عموم ردم و روحانیون باه اا گتاشا،ه باودن برکناار و حسانعوآ نصاور را باه اای او
نصوب کند تاا از ایان ترییار و تحاولن در راسا،ای واب نظار ا عاهی روحانیات قاد آ
برداش،ه شود .ترییر دولتن نظری بود که بسیاری از چلرههای سیاسآ و روحانآ از ادتهاا
قیل داش،ند و ح،آ را ع نجف نیز تن را طرح کرده بودند (به ناال از اساناد وزارت ا اور

خار ه) .قطعاً لمترین دلیل ترییر دولتن حل وضو دس،میری خمینآ بود که باهصاورت
یک بحران درت ده بود .در یان را ع تاویدن خویآ تنلا کساآ باود کاه بالفاصاوه یا

از

ان،صاب حسنعوآ نصورن در هجده اردییلگت 3136ن تومرافآ به او فرسا،اد و ضامن تایایح
اقدا ات دولت سابقن خواس،ار تزادی خمینآ و قماآ و «تزادی وات» شاد (اساناد انااالب
اسال آن .)613 /3 :3113
با تالشها و فگارهای افکار عمو آ و روحانیون داخل و خاارج وکساانآ چاون حکایم و
خویآن تیتاهلل خمینآ در یانزده فروردین 3136ن تزاد شد و به قم بازگگات .از تن تااریخ باه
بعدن رحوهی دیمری در یارزات روحانیون ایران بهو ود ت د.
 .15نتیجهگیری

حوزهی نجف در اع،اراضهاایآ کاه در نیماهی دوم ساال  3133در ایاران ازساوی عوماا و
روحانیون شکل گرفتن وارد کارزار سیاسآ شدن با طالیات تنان هممام گردید و درقالاب
تومرا ن نا ه و اعال یهن تتکرات دی به دول،مردان یلواوی داد .درایاران واضاع را اع
نجف ال

و عیار اقدا ات سیاسآ بخ هایآ از روحانیون تواآ اآشاد .ساائوآ چاون

ووگیری از اقدا ات خال

شر و قانون اساسآ دولتن حمایت از نویات عومای ایران و

یاسخمویآ به ان،ظارات اودین و ،دینینن از لمترین انمیزههاای واضاع سیاساآ عوماای
نجف بهشمار آ تیاد .در یاان واضاع عوماای نجافن واضاع تیاتاهلل خاویآ در دوران
نلضت اسال آ شاخوتار از بایاه اسات .باهیاور کواآن در واضاع ایگاان دفاا از احکاام
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اسااال آ و حفاام حااریم روحانیاات و وااوگیری از اغ،گاااش و تشااوبن از اهمیاات اساسااآ
برخوردار بود.
گآ سیاسآ خویآ در دوران نلضت اسال آن از نیهی نظری و عموآ قابل تل ل اسات.
او ازنظر اندیگهاین دولت ایران و شااه ر ا وازم باه رعایات قاوانین و ااررات اساال آ اآ
دانست .ازنظر اون اصالحات حکو ت باید در یرتاو دیان صاورت گیارد؛ زیارا دیان اساالم
نادی عدالت و یارزه با فساد است و بر همین اساس حکو ت اسال آ در ادوار گتشا،ه باه
و ود ت ده است .یکآ از ویژگآهای سیرهی سیاسآ خویآن یرهیاز از اغ،گااش اسات؛ ا اا
به دولت و شاه هگدار آ دهد که اقدا اتگاان باه تگانج عماو آ نجار خواهاد شاد .اورد
خطاب قرار دادن شاه و اصر ووه دادن او باا فاصاوهی چناد ااه از تغااز خالفاتهاان از
ویژگآ لم گآ یارزاتآ خویآ است .او حادثهی درسهی فیضیه را نایت یاران نا یاد
و چندبار با لحن شدید شاه و دولت را سئول هرگونه حادثه خواند و شاه را تلدید کرد که
عوما تخرین وظیفهی خود را درقیال او انجام خواهند داد .خویآ با حکاوم کاردن فسااد و
ق،ل و غارت ز ا داران ایرانن تنان را صاحب صالحیت برای اصالح نمآدیدن نفوذ اسرائیل
و بلائیان را تاییح آکرد و سکوت عوما را ایز نمآدانسات .او رژیام را تلدیاد کارد کاه
نایات و خیانتهای چللساله (از کودتای 3699رضا خان باه بعاد) را افگاا خواهاد کارد.
خویآ در تتکری لم به وت ایاران تناان را باه فراگیاری شایوههاای یاارزهی ساایر وال
سومان فراخواند .ناطهی اوج گآ سیاساآ خاویآن اعال یاهی تحاریم همکااری باا دولات
ایران و ،عاقب تنن تحریم شرکت در ان،خابات جو

شورای وآ بود .واضع تند خویآن

ح،آ به این شایعه دا ن زد که او حکم تکفیر شااه را داده اسات .درحایاات نیاز خاویآ در
صاحیهای شاه را از رگهی سومانآ خارج کرد؛ ا اا باا تاالش اا اات ایراناآ در عاراق
صوحت دانست که گف،هی خود را از شاه به ز ا اداران ایاران ترییار دهاد .براسااس هماین
واضع بود که هنمام شایعهی ییوس،ن او به عومای لا ر به تلرانن دس،ور داده شاد از ورود
وی به ایران ووگیری شود.
بهیور کوآن ح،وای تند اعال یهها و واضع خویآ نگاان اآداد کاه حکو ات یلواوی
نمآتوانست چنانکه ان،ظاار داشات بار حمایات حاوزهی نجاف تکیاه کناد .در ایان اطاعن
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برانمیخ،ه شدن حساسیتهای عومان تفاوت دیدگاههای سیاسآ تنان را بسایار تحاتالگاعا
قرار داده بود و در اایع بعدی یارزه با حکو ت یلووین این اخ،الفات بیگ،ر نمایان شاد و
و سفارت ایران در عراق ل وریت یاف،ند در وب نظر خویآ بکوشند.
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