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بعد از سخن راني امام )ره( علیه کاپیتوالسیون در 4 آبان 1343، رژیم 
شاه در نیمه شب سیزدهم آبان 1343 ایشان را در خانه اش دستگیر کرد، 
به سرعت به فرودگاه برد و به ترکیه تبعید کرد. حسین فردوست در 
این مورد مي گوید: »تبعید امام به دستور مستقیم آمریکا بود. شاه به 
]فردوست،  داشت.«  واهمه  آن  از  حتي  و  نداشت  تمایلي  کار  این 
1369، ج 1: 516[. امام از 13 آبان 1343 تا 13 مهرماه 1344 در 
ترکیه بود. اقامت امام در ترکیه، خیلي زود براي این کشور مایه  ي 
دردسر شد. از این رو، امام در 13 مهرماه 1344، پس از یازده ماه 

اقامت در ترکیه، به عراق تبعید شد.

دالیل تغییر تبعیدگاه امام
استقرار  و  حضور  واسطه ي  به  مي کرد  تصور  رژیم   .1
بزرگان علم و فقاهت در نجف اشرف، نام امام محو خواهد 
علمي  مراتب  آوازه ي  گسترش  و  امام  درس  رونق  اما  شد، 

ایشان نقشه ي رژیم را نقش بر آب کرد.
2. خالص شدن رژیم از اعتراضات داخلي و خارجي 
علما  قاطبه  سوي  از  رژیم  روحانیت:  بر  گذاشتن  منّت  و 
نمونه  عنوان  به  بود.  فشار  تحت  ره  امام  آزادي  براي  مراجع  و 
نجف  به  را  امام  بود  کرده  درخواست  شاه  از  خوانساري  آیت اهلل 

دوران تبعيد 
امامخمينى)ره( در عراق 

عبدالرضا آقایي
ازنا، استان لرستان  دبیر تاریخ دبیرستان هاي شهرستان 
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ببرد. هم چنین هنگام سفر شاه به مشهد، آقاي حاج میرزا احمد 
کفایي اظهار کرده بود که مردم تقاضا دارند که شاه، امام خمیني 

را آزاد کند1.
3. آرام کردن اوضاع داخل کشور: حجت االسالم دعایي، 
باره مي گوید: »به دنبال  امام در نجف، در این  یاران نزدیک  از 
دالوري ها و رشادت هایي که مردم در داخل کشور نشان مي دادند 
رژیم  بخارایي،  مرحوم  گلوله ي  و  مؤتلفه  هیئت  فعالیت هاي  و 
هراسان شد و ترسید که تبعید امام سرآغاز حرکت هاي شدیدتر و 
سخت تري باشد. بنابراین، سعي کرد طوري وانمود کند که رفتار 
منصفانه اي با امام دارد. به همین دلیل به امام پیشنهاد داد که اگر 
امام مایل است به عراق برود و رژیم خود مقدمات کار را فراهم 
مي کند. رژیم قصد داشت بدین ترتیب وانمود کند که حضرت 
امام آزاد است و خودش عراق را براي اقامت برگزیده است. در 
صورتي که به امام گفته بودند، شما مایلید ادامه ي تبعیدتان را در 
عراق باشید؟ امام هم پذیرفته بودند« ]دعایي، 1387، 144[. پس 
رژیم شاه طبق نظر مستشاران آمریکایي سعي داشت اوضاع را 
آرام جلوه دهد و زمینه ي شورش هاي داخلي را از بین ببرد. بردن 
امام به عراق فرصتي بود تا وانمود کند که قضایا تمام شده و امام 

در حوزه ي نجف مشغول درس و بحث است.
3. حسنه بودن روابط ایران و عراق در آن زمان: مرحوم 
سید احمد خمیني در این مورد مي نویسد: »روابط ایران و عراق 
رژیم  دو  هر  بین  اطالعاتي  همکاري  و  بود  ایام حسنه  این  در 
براي حل مشکالت داخلي که هر یک به نحوي با آن دست به 
گریبان بودند، در سطح باالیي وجود داشت. همین امر موجب 
شد تا مأموران مخفي ساواک و مأموران رسمي سفارت ایران، 
امام را کنترل  با همکاري مأموران اطالعات عراق، فعالیت هاي 

کنند« ]دلیل آفتاب، 1382، 166-167[.
دعایي  حجت االسالم  عراق:  در  امام  منزوي کردن   .4
مي گوید: »در جلسه اي در شوراي امنیت وقت آن دوره، این 
پیشنهاد مي کند  اقبال  منوچهر  مباحث مطرح مي شود و ظاهراً 
روحانیتي  طریق  از  تا  بفرستید  نجف  به  را  خمیني  آقاي  که 
بین  که  طبیعي  درگیري هاي  و  رقابت ها  و  است  عراق  در  که 
در  شوند.  درگیر  هم  با  دارد،  وجود  علما  و  مذهبي  مراجع 
مسائل  از  که  نجف  وضعیت  دلیل  به  طبیعتًا  درگیري ها،  این 
سیاسي و اجتماعي گریزان است و به خاطر بینش و رفتاري 
اگر  مي شود.  منزوي  امام  است،  حاکم  نجف  حوزه ي  بر  که 
هم بخواهد فعالیتي بکند، آن ها با ایشان درگیر مي شوند و ما 

آسوده کار خود را مي کنیم« ]مدرسي، 1387، ش 49: 56[.
را  نجف  شهر  به  امام  تبعید  مهم  عامل  مي توان  بنابراین، 
دانست.  آن سال ها  بر حوزه ي نجف در  اوضاع فکري حاکم 
کار  این  و  مي شناخت  را خوب  نجف  پهلوي، حوزه ي  رژیم 
]محتشمي پور،  داد  انجام  بغداد  در  خود  سفیر  مشورت  با  را 

.]502 :1376

چگونگي ورود امام   به عراق تا اقامت درنجف
امام خمیني و حاج مصطفي، در روز سیزدهم مهرماه 1344 
از ترکیه وارد فرودگاه بغداد شدند، بدون این که کسي از ورود 

ایشان به عراق مطلع باشد.
به  مصطفي  حاج  و  امام  بغداد،  فرودگاه  به  ورود  از  بعد 
حاج  آن،  از  بعد  رفتند.  کاظمین  شهر  در  جمالي  مسافرخانه ي 
علماي  )از  خویي  آیت اهلل  بیت  به  را  امام  ورود  خبر  مصطفي 
بزرگ نجف( داد. بر اثر تالش هاي حاج شیخ نصراهلل خلخالي 
امام  دوستدار  طالب  از  گروهي  نجف،  مقیم  ایراني  طالب  و 
دیگر،  طرف  از  شدند.  کاظمین  عازم  ایشان  از  استقبال  براي 
آیت اهلل شیخ مجتبي لنکراني، شیخ غالمرضا رضواني و شیخ 
براي  خود،  شاگردان  و  مریدان  همراه  نیز  قدیري  محمدحسن 

استقبال از امام به کاظمین رفتند ]همان، 469-467[.
در بدو ورود امام به شهر کاظمین، محي الدین عبدالرزاق، 
وزیر مشاور در امور وحدت این کشور، با امام دیدار کرد و به 
ایشان خوشامد گفت. گفته شده است، محي الدین عبدالرزاق در 
این دیدار آمادگي مقامات عراقي را براي انجام هرگونه تسهیالت 
 ،... امام  مبارزات  ]سیر  است  داشته  اعالم  ایشان  درباره ي  الزم 

.]477 :1386
امام دو روز در کاظمین ماند و در روز 15 مهرماه به طرف 
حرکت  از  قبل  امام،  یاران  از  برخي  کرد.  حرکت  سامرا  شهر 
ایشان به شهر سامرا، زودتر به این شهر رفته و با هماهنگي آقاي 
برعهده  را  میرزاي شیرازي  ریاست مدرسه ي  )که  ذوالریاستین 
داشت(، زمینه را براي استقبال آماده کرده بودند. در شهر سامرا، 
استقبال خوبي از امام و همراهانش انجام شد. حتي عکس هاي 
استقبال از امام نیز در روزنامه هاي روز بعد منتشر شد. امام یک 

شبانه روز در سامرا اقامت کرد ]محتشمي پور، 1376: 472[. 
در  امام  از  استقبال  کربال شد.  وارد شهر  از سامرا  بعد  امام 
این  بود.  گسترده تر  و  باشکوه تر  شهرها  سایر  به  نسبت  کربال، 
استقبال دو دلیل عمده داشت: سید محمد شیرازي، فرد اول و 
صاحب نفوذ کربال، زمینه را براي این استقبال فراهم کرده بود. 

آیت اهلل محسن حکیم
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دوم: شهر کربال مهاجران ایراني زیادي داشت ]فالحي ، 1385: 
.]145

مأموران رژیم پهلوي تالش بسیار مي کردند تا با ایجاد ترس 
و پخش شایعه، از استقبال امام ممانعت به عمل آورند و به مردم 
در  کسي  هر  عکس  که  مي کردند  القا  را  مطلب  این  طالب  و 
ایران ، دچار مشکل  به  بازگشت  استقبال گرفته شود، موقع  این 
خواهد شد. اما با وجود این جوسازي، حدود پانصد ششصد نفر 
امام  از  آمدند و  به شهرک »مسیب«  نقلیه ي گوناگون  با وسایل 
استقبال کردند. پس از ورود امام به کربال، بالفاصله ایشان وارد 
حرم مطهر امام حسین )ع( شدند ]محتشمي پور، 1376: 472[. 
در آن جا سید محمد شیرازي و پسرش آقا سید مهدي شیرازي، 
از امام استقبال کردند. آقاي شیرازي ضمن ایراد سخنراني، از امام 
خواست یک هفته اي در کربال بماند و در آن جا به جاي ایشان 

نمازجماعت داشته باشد ]همان، 467-469[.
حجت االسالم محتشمي پور در مورد استقبال از امام در کربال 
صحن  گلدسته هاي  بلندگوهاي  ایشان،  ورود  »هنگام  مي گوید: 
امام حسین )ع( که در اوقات اذان و برخي از مناسبت هاي ویژه 
روشن مي شد، به کار افتاد و با زبان عربي اعالم کرد که ورود 
بزرگوارش  پدر  مقدس  آستان  به  را  ابي عبداهلل  فداکار  فرزند 
خیرمقدم مي گوییم« ]همان، 471[. این استقبال باشکوه، زمینه را 
براي ورود امام به نجف و استقبال باشکوه از ایشان فراهم کرد 

و موقعیت امام را تا حدودي تثبیت کرد.
امام در این مدت تالش مي کرد از هرگونه حرکتي که باعث 
پرهیز  به شدت  واکنش علماي عراق شود،  ایجاد حساسیت و 
آرامش  است  مایل  »آقاي خمیني  است:  آمده  در گزارشي  کند. 
تحریک آمیز  تظاهرات  ندهد  اجازه  و  گردد  حفظ  لحاظ  هر  از 
به عمل آید. حتي گفته است عکس هاي او را از معابر بردارند« 

]همان، 471[.
مشایعت  را  ایشان  اتومبیل  چهل  که  حالي  در  خمیني  امام 
عزیمت  اشرف  نجف  به   ،1344 مهرماه   23 روز  در  مي کردند، 
کردند. استقبال حوزه  ي علمیه ي نجف از امام گسترده و باشکوه 

بود.
نجف  در  امام  از  استقبال  نحوه ي  مورد  در  محتشمي پور 
مي گوید: »وقتي امام به آن جا )کاروان سراي خان نصف در نیمه 
منتظر  خیابان  وسط  جمعیت  تمام  آمدند،  نجف(  ـ  کربال  راه 
بودند. منتظران در حالي که پالکاردهایي در دست داشتند، اسپند 
از  آن جا  در  امام  کردند.  قرباني  تعدادي گوسفند  و  کردند  دود 
ماشین پیاده شدند و حدود بیست دقیقه اي داخل قهوه خانه )خان 
نقل و...  از نجف شیریني و  نصف( نشستند و چایي خوردند. 
آوردند و بین مردم پخش کردند. امام از مردم تشکر نمودند و به 
طرف نجف حرکت کردند. در نجف، از ابتداي شهر در خیابان ها 
متعدد  پالکاردهایي  مطهر،  صحن  در  سر  بر،  و  بزرگ  بازار  و 
زده و ورود امام را به نجف تبریک گفته بودند. برخي عبارات 

چنین بود: اهالي مسلمان نجف، مقدم امام خمیني، سمبل جهاد و 
شهادت را گرامي مي دارند. اولین اقدام امام، زیارت قبر موال علي 
)ع( بود ]محتشمي پور، 477-476[. بعد از پایان استقبال، ایشان 
در منزلي که حجت االسالم شیخ نصراهلل خلخالي، دوست قدیمي 

امام، براي ایشان در نظر گرفته بود، اقامت گزیدند ]پیشین[. 
پس از ورود امام به شهر نجف، رژیم پهلوي تصمیم گرفت 
فعالیت هاي امام را تحت کنترل داشته باشد و ایشان را محدود 
کند. چنان چه حجت االسالم صادق خلخالي مي گوید: »تا امام به 
نجف رفتند، هویدا و دیبا )مادر فرح( به این شهر سفر کردند 
و خانم بدره اي و سپهبد بدره اي نیز با چهل نفر از خانم هاي 
سرپرستي  به  جمعي،  گذرنامه ي  یک  با  سرلشگرها،  و  درباري 
با  هویدا  مالقات  مقدمات  آنان  رفتند.  نجف  به  بدره اي،  خانم 
هر  به  مي خواستند  خالصه،  کردند.  فراهم  را  علما  از  بعضي 
انزوا  به  و  کنند  حذف  و  پایکوب  را  امام  بتوانند،  که  طریقي 

بکشانند« ]ستوده، 1375: 59[.
خمیني  امام  بتواند  تا  بود  کرده  تهیه  را  طرحي  نیز  ساواک 
باره  این  اقدامات ساواک در  کنترل کند. مهم ترین  را در نجف 
عبارت بودند از: 1. کنترل و زیر نظر قرار دادن امام؛ 2. جلوگیري 
از پرداخت وجوهات اسالمي به امام؛ 3. ایجاد تفرقه میان امام و 
علماي طراز اول نجف؛ 4. به راه انداختن موج تبلیغات زهرآگین 

علیه  امام ]نجاري راد، 1378: 193[.
بازتاب تبعید امام به نجف در ایران و عراق

خبر انتقال امام به عراق، بالفاصله در ایران منتشر شد ]سیر 
مبارزات امام ...، 1386: 216[. با انتشار خبر ورود امام به نجف، 
شور و شعف ایران را فرا گرفت و حتي برخي افراد، این اقدامات 
رژیم پهلوي را به منزله ي پایان یافتن تبعید تلقي کردند. اما علما 
و مردم هشیار، به این توطئه ي رژیم پي بردند و در اعالمیه هاي 
خود اعالم کردند، در نظر ایشان امام خمیني هنوز در تبعید به سر 

مي برند. بنابراین خواستار پایان بخشیدن به تبعید ایشان شدند.

الف( عکس العمل ها در ایران
علما و آیات عظام، به امام خمیني و علماي نجف تلگراف 
نجف  و  عراق  به  امام  ورود  از  اظهار خشنودي  و ضمن  زدند 
اشرف، اظهار امیدواري کردند که ایشان به ایران مراجعت کند. 
طبق اسناد، قریب به اتفاق روحانیون و طالب حوزه هاي علمیه و 
چهره هاي شاخص، تلگراف هاي تبریکي به نجف ارسال کردند 

]همان، 217[.
آیت اهلل  و  خوانساري  آیت اهلل  هم چون  بزرگي  علماي 
ابراز  عراق  به  ایشان  رفتن  از  و  نوشتند  نامه  امام  به  گلپایگاني 
خوش حالي کردند. هم چنین، آیت اهلل مرعشي نجفي به آیت اهلل 
بزرگ  علماي  از  آیت اهلل خویي،  و  شاهرودي  آیت اهلل  حکیم، 
نجف  اشرف، نامه نوشت و از آن ها خواست که از امام خمیني 

حمایت کنند ]فالحي، 145: 150[.
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آیت اهلل شریعتمداري، از جمله مراجعي بود که تحت فشار 
امام  رهایي  براي  تا  داشت  قرار  مردم  و  عمومي، طالب  افکار 
به روحانیون شهرهاي مشهد، اصفهان،  انجام دهد. وي  اقدامي 
شیراز، یزد، کرمان، اهواز، آبادان، دزفول و خرمشهر، تلگراف هایي 
ارسال کرد؛ با این مضمون که: »پس از اقدامات فراوان، به قرار 
اطالع واصله، موافقت کرده اند که حضرت آقاي آیت اهلل خمیني 
به نجف اشرف مشرف شوند. امیدوارم به لطف خداوند متعال، 
وسایل مراجعت ایشان به قم نیز فراهم گردد ]سیر مبارزات امام ...، 

 .]215 :1386
رژیم پهلوي در مواجهه با سیل تلگراف هاي تبریک، دستور داد 
ارسالي جمع آوري شود  نامه هاي  از ارسال آن ها جلوگیري و  که 

]همان، 217[.
از سوي دیگر، با ورود امام به نجف، عالقه مندان، دوستان و 
شاگردان ایشان درصدد برآمدند، با سفر به عراق با امام دیدار کنند. 
در اسناد آمده است: »معممان، از جمله حاج سید حسین رسولي، 
پیشنماز مسجد امام زاده قاسم، در تالش هستند به منظور تماس با 

آقاي خمیني، به عراق مسافرت کنند« ]همان، 226[.
از جمله افراد خواهان رفتن به عراق، جمعي از اهالي قم به 
سرپرستي آقاي عبدالحسین سوهاني بودند. در اسناد آمده است: 
»عده اي از اهالي قم به سرپرستي مرحوم عبدالحسین سوهاني قصد 
داشتند به عنوان همراهي با ضریح حضرت ابوالفضل )ع(، به عتبات 
بروند و با آقاي خمیني مالقات کنند. ساواک تهران در این زمینه از 
ساواک قم خواست، صورت اسامي این اشخاص را ارسال کنند تا از 

عزیمت آن ها جلوگیري شود« ]پیشین[.
طالب حوزه ي علمیه ي قم نیز که به مقام و موقعیت علمي امام 
آشنا بودند، درصدد برآمدند خود را به حوزه  ي نجف برسانند و از 
محضر درس ایشان استفاده کنند. ساواک در مورد خروج طالب 
از ایران و دیدار با امام خمیني در نجف، حساسیت زیادي داشت. 
این حساسیت بیشتر به جهت برقراري ارتباط سیاسي )استفاده از 

به نجف(  )بردن وجوهات شرعي  اقتصادي  و  امام(  رهنمودهاي 
بود«. با این اقدام طالب، امام طي نامه اي از آن ها خواستند که در 
حوزه ي علمیه ي قم بمانند و مبارزات خود را ادامه دهند و با عزیمت 
خود موجبات تزلزل آن حوزه را فراهم ننمایند ]پیشین[. فالحي 
نامه هایي به طالب قم و حوزه هاي  امام ضمن ارسال  مي نویسد: 
علمیه ي ایران،  از زحمات و حمایت هاي آنان تشکر کردند و ضمن 
بیان دالیل تبعید، آنان را به استقامت و پایداري و دفاع از کیان دین 

دعوت نمودند ]فالحي، 1385: 155[. 
ب( عکس العمل ها در خارج از کشور

دانشجویان خارج از کشور که در ایام تبعید امام در ترکیه، 
فعالیت هاي زیادي براي آزادي ایشان انجام دادند، از انتقال امام 

به عراق استقبال کردند ]سیر مبارزات امام ...، 1386: 475[.
این  مطبوعات  در  عراق،  به  ترکیه  از  خمیني  امام  انتقال 
 کشور و برخي رادیوهاي خارجي انعکاس یافت. در روزنامه ي 
از  استقبال  جریان   ،1344/7/20 تاریخ  الجدید«   »الفجر 
عکس  چاپ  همراه  به  نجف،  و  کربال  سامرا،  در  خمیني  امام 
امام خمیني، به اطالع مردم رسید. یکي از روحانیون طي نطقي 
]سیّد[  جهاد  شاهد  خاورمیانه  که  »همان طوري  داشت:  اظهار 
جمال الدین در قرن نوزدهم بود، شاهد جهاد ]امام[ خمیني در 
]امام[ خمیني در سال هاي اخیر در  اگر  بیستم مي باشد، و  قرن 

غربت به سر برده است، تمام بالد اسالم شهر اوست ]پیشین[.
پوشش  را  امام  از  استقبال  مراسم  که  دیگري  نشریه ي 
مورخ  شماره ي  در  نجف  چاپ  »العدل«  هفتگي  مجله ي  داد، 
1344/7/23 بود. این نشریه اظهار امیدواري کرد، کلیه ي مسلمانان 
از علم سرشار و فضل عام و درس هاي سودمند ایشان استفاده 
کنند. هم چنین رادیو »پیک ایران« ارگان تبلیغات حزب توده در 
تاریخ 1344/7/25، خبر آزادي امام از ترکیه و مسافرت به عراق 
را به اطالع شنوندگان خود رساند و این امر را یک پیروزي براي 
مردم ایران و همه ي جمعیت ها و احزاب ملي و مترقي دانست و 
بار دیگر، همه ي احزاب و گروه ها را به اقدام و اعتراض مشترک 

علیه اقدامات قانون شکنانه ي رژیم فراخواند ]همان، 479[.

اقدامات امام خمیني در عراق
اقامت در کشور عراق و  ایام  امام در  فعالیت هاي  مجموعه 
حوزه ي علمیه ي نجف اشرف را مي توان در موارد زیر دسته بندي 

کرد: 
1. تنظیم مواضع با حکومت هاي مستقر در عراق و مقامات 
عراقي: در دوراني که امام خمیني در عراق اقامت داشت )1357-

عبدالسالم  از:  بودند  عبارت  عراق  جمهورهاي  رئیس   )1344
عارف، عبدالرحمن عارف، کودتاي حزب بعث )1347/1968 

ش(، حسن البکر 
مشاور  )وزیر  عبدالرزاق  نجف،  شهر  به  امام  ورود  از  بعد 
احترام  و  دیدار  امام  با  دوم  بار  براي  عراق(  وحدت  امور  در 
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اعالم  و  کرد  ابالغ  را  عارف(  )عبدالسالم  عراق  رئیس جمهور 
ایشان  از  مطلوب  نحو  به  دارد  آمادگي  عراق  دولت  که  نمود 
پذیرایي کند. امام در پاسخ اظهار داشتند: »سرزمین اسالم متعلق 
لطف  اظهار  از  نمي کنم.  غربت  احساس  و  است  مسلمانان  به 
رئیس جمهور متشکرم. در حدود امکان، همشهري ها جور ما را 
مي کشند. تاکنون احتیاجي نبوده و امیدوارم ایجاد مزاحمتي نکنم« 
]همان، 477[. رابط امام خمیني و دولت عراق، حجت االسالم و 
المسلمین سید محمود دعایي بود ]شهروند امروز، 1387: 60[.

دولت  با  کشور  این  دولت  عراق،  در  امام  اقامت  زمان  در 
پهلوي در ایران اختالف پیدا کرده بودند. حجت االسالم دعایي 
در مورد این اختالف مي گوید: »در آن زمان، ایران به مال مصطفي 
عراقي  کردهاي  براي  پایگاهي  ایران  و  بود  داده  پناه  بارزاني، 
شده و دولت امکانات و تسهیالت لجستیکي و تبلیغاتي فراوان 
متقاباًل  هم  عراقي ها   ... بود  گذاشته  عراقي  کردهاي  اختیار  در 
تصمیم گرفتند به مبارزان ایراني خارج از کشور و مبارزان ایراني 
درون کشور خودشان کمک کنند« ]دعایي، 1387: 80[. عراقي ها 
مي خواستند از وجود امام علیه دولت پهلوي استفاده کنند که امام 

اجازه ندادند ]پیشین[.
ایراني ها  اخراج  بر  مبني  عراق  دولت  اقدام  جریان  در  امام 
با  از عراق2 موضعي کاماًل قاطعانه و هوشیارانه اتخاذ کردند و 
اعالم  آنان،  اقدام  به  اعتراض  و  حسن البکر  به  تلگرافي  ارسال 

کردند که از عراق خارج مي شوند و به لبنان مي روند.
بنابراین مي توان گفت که امام با اینکه در کشور عراق تبعید 
بودند،  لیکن از حقوق ایرانیان ساکن عراق دفاع مي کردند و از 

موضعي شجاعانه با مقامات عراقي برخورد مي کردند.
2. بحث و تدریس و نحوه ي تعامل با حوزه ي نجف: پس 
از ورود امام به نجف، علماي نجف طبق رسم حوزه به دیدار 
امام آمدند. اولین شخصي که به دیدار ایشان آمد، آیت اهلل خویي 
بود. سپس آیت اهلل شاهرودي و آیت اهلل میرزا حسن بجنوردي، 
آقاي بغدادي، آقاي سید علي بهشتي، اخوان مرعشي، آقاي 
عبداالعلي  سید  آقاي  حمامي،  آقاي  اراکي،  حبیب اهلل  شیخ 
شب  و  آمدند  امام  دیدار  به  شیرازي  عبداهلل  سید  و  سبزواري 
سوم آقاي حکیم آمد. در این میان، بعضي از علما هم بودند که 
از دیدار با امام امتناع کردند؛ افرادي مانند سید محمد روحاني، 
شیخ محي الدین ممقاني، سید ابراهیم طباطبایي و شیخ محمد 

رشتي ]همان، 156[.
عالوه بر علما و روحانیون طراز اول، طالب حوزه ي نجف 
در مدرسه ي آیت اهلل بروجردي با امام دیدار کردند و در آن جا 
مراسم باشکوهي برگزار شد ]محتشمي پور، 1376: 485-486[.

در پایان دیدارها، امام نیز به پاس قدرداني از زحمات علما 
اول  طراز  علماي  از  و  رفت  آن ها  بازدید  به  متقاباًل  طالب،   و 
دیدار  به  بدیع در حوزه ي نجف،  اقدامي  در  ایشان  دیدار کرد. 
طالب رفت. حتي محله هاي فقیرنشین را هم فراموش نکرد. به 

بخش هاي جنوبي کوفه که به طالب افغاني و طلبه هاي مستمندي 
مربوط مي شد که در مدارس شهر نجف حجره نداشتند نیز رفت 
]همان، 492-491[. این اقدام امام در برانگیخته شدن احساسات 

و عواطف طالب و جذب آن ها، خیلي مؤثر بود.
پس از گذشت چند روز از ورود امام به نجف اشرف، ایشان 
طرف دارانش  و  طالب  از  برخي  فشار  تحت  را  خود  تدریس 
در مسجد ترک ها )مسجد شیخ انصاري( آغاز کردند ]شهروند 
امروز، 1387: 60[. امام سعي مي کردند که از حساسیت علماي 

نجف جلوگیري کنند. 
در امور سیاسي مربوط به حوزه ي نجف، امام سعي داشتند تا 
با مراجع و بزرگان حوزه  هماهنگي داشته باشند. در اردیبهشت 
ـ  ایراني  طالب  بهانه ي جست وجوي  به  بعثي  رژیم  که   1348
قرار  هجوم  مورد  را  حوزه  ـ  عراق  از  آن ها  اخراج  منظور  به 
از  پیغام،  فرستادن  آیت اهلل حکیم و  با  با مالقات کردن  امام  داد، 
و  نجف  علیه حوزه ي  توطئه  از  جلوگیري  براي  کوششي  هیچ 

مرجعیت تشیع دریغ نکردند ]بصیرت منش، ص 32[.
امام خمیني در دوران حضور در حوزه ي نجف، چند اقدام 

مهم فکري انجام داد: 
یکي این که براي مبارزه با جوي که در حوزه ي علمیه وجود 
داشت، اولین جلسه ي تدریس خود را به سخن راني اختصاص 
داد و در مسجد شیخ انصاري سخنان مهمي ایراد فرمود. مهم ترین 

فرازهاي این سخن راني عبارت بودند از: 
ـ تأکید بر قیام و مبارزه حتي به تنهایي، و قبول سختي ها و 

مشکالت در این راه، مانند سیره ي پیامبر اسالم )ص(.
ـ حفظ و اعتالي اسالم با تأکید بر مسئولیت دو طبقه: رؤساي 

جمهوري و سالطین؛ علماي اسالم.
 :1385 ]فالحي،  مسلمانان  براي  نفت  اهمیت  بر  تأکید  ـ 

.]184
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سخن رانی امام توسط بعضی مسافران، از نجف به ایران رسید 
و تالش حکومت پهلوی برای جلوگیری از پخش آن و هم چنین 
پیدا کردن نقطه ی ضعف از آن، به نتیجه نرسید ]روحانی، 1381: 

.]164
دومین اقدام مهم امام خمینی، بیان بحث حکومت اسالمی و 
والیت فقیه بود. امام این بحث را طی سیزده جلسه از تاریخ اول 
بهمن 1348 در درس بیع مکاسب مطرح و نقد  و بررسی کرد. 
ایشان با دیدی فراگیر و هه جانبه، ضمن نقد و بررسی، دالیل 
مختلف عقلی و نقلی مبحث والیت فقیه را مطرح و گسترش داد 
و تشکیل حکومت را در دوران غیبت، وظیفه ی فقها دانست. در 
مباحث حکومت اسالمی، مسائل مهمی چون؛ مقابله با نظریه ی 
دین  حکومتی  و  سیاسی  ابعاد  معرفی  سیاست،  از  دین  جدایی 
نقشه های  جهان خواران،  برابر  در  خودباختگی  با  مبارزه  اسالم، 
استعمار در اسارت در آوردن کشورهای اسالمی، گوشزد کردن 
خطر صهیونیسم، تهیج مسلمانان علیه رژیم های فاسد حاکم بر 
کشورهای اسالمی و مخالفت و تضاد اسالم با شیوه های حکومت 

سلطنتی... نقد و بررسی شد ]بصیرت منش، 1387: 33[.
با وجود این که داخل حوزه ی نجف، مخالفت هایی با امام شد، 
بسیاری از فضالی نجف نیز جرئت یافتند و به بحث علمی و 
والیت فقیه پرداختند. امام بعد از بیان بحث و والیت فقیه دستور 
ترجمه،  ایشان  شاگردان  توسط  و  ضبط  درس  مباحث  که  داد 
چاپ و به صورت نوار و جزوه به سایر کشورهای اسالمی ارسال 
شود. در میان مبارزان داخلی، آیت اهلل سعیدی، بیش از دیگران 
فعالیت  امر چاپ تکثیر و توزیع جزوات حکومت اسالمی  در 

داشت ]فالحی، 1385: 209[.
3. حمایت و پشتیبانی از مبارزات ضد اسراییلی: امام در 
و  روحانی  شخصیت های  بین  در  فلسطین،  نهضت  از  حمایت 
مراجع مذهبی پیشگام بود. حجت االسالم دعایی می گوید: »امام 
اولین مرجع تقلیدی بود که به حمایت از آنان برخاست و بعد از 
امام بود که دیگر شخصیت های مذهبی، جنبش الفتح و فلسطینیان 
را تأیید کردند: حتی در بین اهل سنت، کسی زودتر از امام اعالم 

نظر نکرده بود« ]دعایی، 1387: 162[.
کشورهای  به  اسراییل  رژیم  وقتی   1346 خرداد  در  امام 
بیانیه ای، دول اسالمی را به اتحاد  اسالمی حمله برد، با صدور 
فرا خواند و از آن ها خواست که رابطه ی خود را با اسرائیل قطع 
کنند و هرگونه رابطه با اسراییل را حرام دانست ]صحیفه ی امام، 

.]139 :1378
و  اعالمیه  صدور  با  پهلوی  رژیم  جنایت های  افشای   .4
زندگی  سخت  شرایط  و  تبعید  وجود  با  امام  سخنرانی:  ایراد 
در نجف، مسائل و اخبار ایران را با دقت زیرنظر داشت و در 
مورد آن ها نظر خود را صریح و قاطع اعالم می کرد. برای نمونه 

مي توان از جشن های 2500 ساله و حزب رستاخیز نام برد.
اجرا  به   1350 مهر  از  2500ساله  جشن های  که  بود  قرار 

قرار  انتقاد  مورد  را  رژیم  اقدام  این  نوبت  چند  در  امام  درآید. 
داد. ابتدا در پیام مهمی به حجاج بیت اهلل الحرام در بهمن 1349 
و سپس در بیانات مهمی در تاریخ اول تیرماه 1350 که طی آن 
از ملت ایران خواست با این جشن مبارزه ی منفی کنند ]همان، 
ص369 -368[. هم چنین، امام در مورد شرکت مردم در حزب 
رستاخیز اعالم کردند که شرکت مردم در این حزب حرام است 
و مخالفت با آن را روشن ترین موارد نهی از منکر دانست ]همان، 

ج3، ص71[.
5. رهنمودهای مبارزاتی امام خمینی که شامل این موارد 
می شد: تأکید امام بر مبارزه ی فرهنگی با رژیم شاه؛ دادن امید 
به وحدت کلمه؛  نیروهای مسلمان  مبارزان؛ دعوت  به  پیروزی 
مشخص کردن مرز میان نیروهای مسلمان از غیر مسلمان )عدم 
]دعایی، 1387:  بختیار(  تیمور  و  مجاهدین خلق  سازمان  تأیید 
96[؛ دعوت دو قشر دانشگاهی و روحانی به وحدت و مبارزه 

علیه رژیم شاه ]بصیرت منش، 1387: 38-43[.

عوامل تثبیت موقعیت امام در نجف اشرف
هدف اصلی رژیم پهلوی از تبعید امام به نجف این بود که 
ایشان در سایه ی فضای غیرسیاسی و متحجرانه ی نجف، نتواند 
خود را مطرح کند و منزوی شود. اما بعد از ورود امام به عراق، 
اقداماتی توسط شاگردان امام و طالب نجف صورت گرفت که 
اقداماتی  نشد.  عملی  پهلوی  رژیم  نقشه های  آن ها،  نتیجه ی  در 

نظیر:
ـ برگزاری مراسم استقبال از امام در شهرهای عراق

ـ هوشیاری امام در اتخاذ تصمیمات مهم )مانند جلوگیری از 
حساسیت علمای نجف(

ـ مالقات علما و طالب نجف با امام
ـ مالقات امام با علما و طالب نجف

)امام  امام  به  آن  ها  ارئه ی  و  نجف  اخبار  آوردن  به دست  ـ 
به یاران خود دستور داده بود، اخباری را که در نجف درباره ی 
ایران مطرح می شد، به اطالع ایشان برسانند. این باعث  مسائل 
می شد که امام در موضع گیری های خود درباره ی مسائل ایران و 

رابطه با علمای نجف، با آگاهی برخورد کند(.
ـ شروع درس امام: امام به دو جهت تدریس خود در نجف 
را به تأخیر انداخت. یکی تواضع و فروتنی ایشان که خود را یک 
طلبه معرفی می کرد و دوم، جلوگیری از حساسیت علمای نجف 

نسبت به خودش ]عمید زنجانی، 1379: 83[.
امام در نجف عبارت بودند  دالیل استقبال طالب از درس 
از: اول این که حاج مصطفی در مباحث علمی و با تسلطی که 
از  واقع  در  کرد.  مجذوب  و  شیفته  را  همه  داشت،  اجتهاد  در 
امام پی بردند و  او بود که طالب به شخصیت و ارزش  کانال 
نسبت به امام کنجکاو شدند؛ دیگر این که حاج مصطفی فضای 
کالس تدریس امام را متفاوت کرد و با شیوه ی پرسیدن از استاد، 
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با  محفلی متفاوت به وجود آورد. در حالی که در نجف، طالب 
استاد جدل نمی کردند. این شیوه ی تدریس امام، باعث استقبال 
طالب شد؛ و در نهایت، توانایی علمی امام خمینی را نشان داد 

]دعایی، 46:1378[.
دادن شهریه به طالب: دادن شهریه به طالب یکی از رسوم 
رایج در حوزه های علمیه است. کسانی که مرجع تقلید هستند، 
طالب  به  شهریه  دادن  از  ابتدا  امام  می دهند.  شهریه  طالب  به 
که  کردند  قبول  دوستان،  اصرار  به  ولیکن  کردند،  خودداری 
شهریه بدهند ]عمید زنجانی،1379: 86 ـ85 [. امام در حوزه ی 
نجف، در مورد پرداخت شهریه به طالب تحولی ایجاد کردند. 
حجت االسالم دعایی در این مورد می گوید:»باید به این نکته اشاره 
کرد که سنت نه چندان حسنه ای در نجف بود که طالب ایرانی 
می کردند و طالب سایر کشورها  تلقی  اول  عنوان درجه  به  را 
هم چون افغانستان، پاکستان، هند و شاید برخی طالب عرب را 
به عنوان طالب درجه دوم به حساب می آوردند و در پرداخت 
 50 ایرانی  به طالب  اگر  مثاًل  می شد.  بی مهری  آن ها  به  شهریه 
دینار می دادند، به آن ها نصف یا دو سوم پرداخت می شد... امام 
تصمیم گرفتند که به همه ی طالب با هر ملیتی، یکسان بپردازند. 
تبعات خوبی داشت و باعث سنتی  این حرکت زیبایی بود که 
شد که در آینده دیگران هم تأسی کردند و نظام پرداخت شهریه 
در نجف تغییر کرد« ]شهروند امروز، 1387، ش49[. ایشان بدون 
هیچ چشم داشتی از فضال و سرشناسان حوزه، شهریه پرداخت 
و  توقعات  شهریه،  کنندگان  پرداخت  اکثر  حالی که  در  کرد، 
انتظارات زیادی از دریافت کنندگان داشتند؛ به ویژه از آن ها که 

اسم و رسمی داشتند ]خاتم یزدی، 1380: 116-1190[.
ـ چاپ خالصه ی تحریر الوسیله: امام کتاب تحریر الوسیله 
را در ترکیه تألیف کرد. به اصرار یاران امام، خالصه ی این کتاب 
مقلدان عرب زبان چاپ  استفاده ی  برای  »زبده االحکام«،  اسم  به 

شد. ]فالحی، 1385: 178[.

راه های ارتباط امام با ایران
امام خمینی در دوراني که در عراق به سر می بردند، از طرق 
سفر   .1 از:  عبارت اند  که  بودند  ارتباط  در  ایران  با  متفاوتی 
از  داخل کشور  در  امام  یاران  نجف:  به  داخل کشور  مبارزان 
طریق غیرقانونی و یا سفر به کشور دیگر و بعد رفتن به عراق و 

یا از طریق مراسم حج، به نجف می رفتند.
2. زّوار عتبات: زّوار عتبات نقش مهمی در انتقال پیام های 

امام به داخل ایران ایفا می کردند. 
متعهد  روحانیون  ایران.  به  نجف  روحانیون  مسافرت   .3
نبودند، هر سال یکی  نظر رژیم شاه شناخته شده  از  نجف که 
با  ایران،  به  سفر  از  قبل  این ها  می کردند.  سفر  ایران  به  بار  دو 
ایران  به  را  ایشان  پیام های  و  نامه ها  و  می کردند  مالقات  امام 

می رساندند ]ستوده، 1375: 157[.

4. طالب و مسافران افغانی: طالب و مسافران افغانی به دلیل 
رفت وآمد راحت و آسان میان عراق و ایران، به سهولت پیام ها، 
منتقل  کشور  داخل  به  را  امام  سخن رانی  نوارهای  و  اعالمیه ها 
داخل  اخبار  از  برخی  و  شرعی  وجوهات  هم چنین  می کردند. 

ایران را به نجف می رساندند.
5. رادیو: به خاطر اختالفی که دولت عراق با ایران داشت، به 
گروه های مخالف اجازه می داد که از بخش های رادیویی استفاده 
کنند. از این رو، روحانیون مبارز از این فرصت استفاده کردند و 
برنامه ای به نام »نهضت روحانیت در ایران« را پخش می کردند. 
ادامه  دعایی، هفت سال  توسط سید محمود  برنامه  این  اجرای 
پیدا کرد و سرانجام با امضای قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و 

عراق، این برنامه نیز قطع شد ]دعایی، 1387: 80[.
6. تلفن، پست و نامه: گاهی اوقات مبارزان مستقیمًا از طریق 
تلفن با نجف تماس می گرفتند یا از طریق نوشتن نامه با امام در 
تماس بودند. هم چنین، پیام ها و اعالمیه های امام به وسیله ی پست  

به داخل ایران ارسال می شد ]فالحی، 1385: 263[.
7. اتوبوس های مسافربری: اتوبوس هایی که زّوار ایرانی را 
به عراق می بردند نیز نقش مهمی در انتقال پیام ها، اعالمیه ها و 

سخن رانی های امام بر عهده داشتند.
آمریکا:  و  اروپا  کشورهای  مقیم  ایرانی  دانشجویان   .8
دانشجویان از طریق رفت وآمد به ایران، یا از طریق تلفن و پست، 

پیام ها و اعالمیه ها را به داخل ایران انتقال می دادند.
به  موسم حج  در  ساله  هر  امام  نمایندگان  مراسم حج:   .9
عربستان می رفتند و به صورت مخفیانه با نمایندگان مبارز داخل 
اولین  خمینی  مصطفی  حاج  می کردند.  برقرار  ارتباط  کشور 
با  و  1344 شرکت  سال  مراسم حج  در  که  بود  امام  نماینده ی 

مبارزان داخل کشور مالقات کرد ]همان، ص265[.
باید به این نکته اشاره کرد که رژیم پهلوی هم تمام تالش 

خود را انجام می داد تا بتواند این راه های ارتباطی را قطع کند.

مطرح شدن مرجعیت جهانی امام خمینی
اردیبهشت 1349 رحلت  در  شیعیان  مرجع  آیت اهلل حکیم، 
کردند. ایشان نفوذ معنوی بسیاری در میان شیعیان عراق و ایران 
حکیم  آیت اهلل  رحلت  داشتند.  شیعه نشین  کشورهای  سایر  و 
مرجع  تنها  امام خمینی  اگر  زیرا  شد،  شاه  رژیم  نگرانی  باعث 
جهان تشیع می شد، محبوبیت و نفوذ ایشان موجب گسترش و 
تشدید مبارزات علیه رژیم شاه می شد و رژیم را با مشکل مواجه 

می کرد ]همان، 285[.
برای  تبلیغ  مخالف  زندگی،  دوران  در  خمینی  امام 
سال  در  بروجردی  آیت اهلل  رحلت  زمان  در  بود.  مرجعیتش 
روشی  چنین  امام  حکیم،  آیت اهلل  رحلت  از  بعد  و  1340ش 
را در پیش گرفت. آیت اهلل خاتم یزدی در این مورد می گوید: 
جمله  از  اطرافیانش  به  حکیم،  آقای  مرحوم  رحلت  از  »بعد 
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راضی  هیچ وجه  به  بنده  که  کرد  اعالم   فرهی  عبدالعلی  شیخ 
بنمایم.  تبلیغی  یا  بردارم  قدمی  مرجعیتم  ترویج  برای  نیستم 
حضرت امام با این که دستش باز بود و پول زیادی در اختیار 
نکرد...  خرج  مرجعیتش  راه  در  سیاه  پول  یک  اما  داشت، 
]ایشان در مخالفت با این گونه تبلیغات فرموده بودند[ چرا به 
این در و آن در می زنید و این طرف و آن طرف می روید و 
مردم را به درد سر می اندازید، بگذارید مسلمانان به کارهای 
من  مقلد  مردم  که  می کند  فرقی  چه  بپردازند.  خود  اساسی 
باشند یا فالن مرجع. مسئله ی اسالم باالتر از این حرف هاست 
مردم  در  ارزشمند  و  اصیل  اصول  تعمیق  فکر  به  باید  شما  و 
باشید ]خاتم یزدی، 1380: 101-100[. هم چنین امام به حاج 
احمد آقا نوشته و از ایشان و روحانیون داخل کشور خواسته 

بودند که برای ایشان تبلیغ ننمایند ]روحانی، 1381: 553[.
شود،  تبلیغ  مرجعیتش  برای  نبود  راضی  امام  این که  با 
ولیکن یاران ایشان در ایران اقداماتی برای گسترش مرجعیت 
امام انجام دادند، از جمله: علما و فضالی حوزه ی علمیه، در 
اعالمیه های حمایت خود را از مرجعیت امام اعالم می کردند؛ 
واعظان و ائمه ی جماعات در سخن رانی های خود در مساجد 
سید  آیت اهلل  می کردند؛  صحبت  امام  مرجعیت  از  حسینیه ها، 
محمد صادق لواسانی با تعدادی از بازاریان تهران، هزار جلد 
گذاشتند؛  مردم  اختیار  در  و  کردند  چاپ  را  امام  رساله ی  از 
را  آیت اهلل حکیم  و رحلت  می کردند  مخابره  امام  به  تلگرافی 

به ایشان تسلیت گفتند ]فالحی، 1385: 291-298[.
مرجعیت  شدن  جهانی  با  مقابله  برای  هم  شاه  رژیم 
آیت اهلل  مرجعیت  از  حمایت  دادند:  انجام  را  اقداماتی  امام، 
کنار  در  خمینی  امام  مرجعیت  کردن  مطرح  شریعتمداری؛ 
که  روحانیونی  و  علما  بازداشت  خویی؛  آیت اهلل  مرجعیت 

برای مرجعیت امام تبلیغ می کردند ]همان، ص287[.
در عراق و کشورهای عربی، به خاطر مخالفت جمع زیادی 
اما  نیافت.  گسترش  چندان  امام  اعلمیت  نجف،  روحانیون  از 
روی  امام  به  هندی،  و  پاکستانی  افغانی،  روحانیون  و  طالب 
مراجع  همه ی  از  افغانستان،  در  امام  مقلدان  تعداد  و  آوردند 
هم  الاقل  یا  بیشتر  نیز  هندوستان  و  پاکستان  در  و  بود  بیشتر 

سطح آیت اهلل خویی بود ]خاتم یزدی، 1380: 101-102[.
شهادت حاج مصطفی خمینی در نجف

شهادت  عراق،  در  امام  تبعید  دوران  مهم  حوادث  از  یکی 
به  1341ش  سال  در  مصطفی،  حاج  بود.  خمینی  حاج مصطفی 
مبارزات پدرش پیوست و بعد از تبعید امام به ترکیه، ایشان نیز 
به ترکیه تبعید شد. حاج مصطفی همراه پدر، از ترکیه به عراق 
مرحله ی  عراق،  در  و حاج مصطفی  امام  استقرار  با  تبعید شد. 
دیگری از نهضت اسالمی شروع شد که متفاوت تر از دوره های 
قبل بود. در این مرحله، حاج مصطفی پس از امام، نقش اول را 
در هدایت نهضت اسالمی برعهده داشت. این دوره حدود 13 

سال به طول انجامید و حاج مصطفی در دوازده سال آن حضور 
داشت. سید مصطفی حلقه ی اتصال اجزای نهضت اسالمی در 
به  او  بود.  در نجف  آن  کانون  با  نقاط گوناگون جهان  و  ایران 
حج رفت و اخبار و اطالعات را با مبارزان داخل کشور مبادله 
)لبنان  اسالمی  به کشورهای  گوناگونی  هم چنین سفرهای  کرد. 
در  مصطفی  سید  سیاسی  فعالیت های  از  یکی  کرد.  سوریه(  و 
در  معموالً  سفرها  این  بود.  اسالمی  کشورهای  به  سفر  عراق، 
ماه های فصل تابستان صورت می گرفت. هدف اصلی این سفرها، 
فعالیت های سیاسی در راستا و برای تداوم نهضت امام خمینی 
بود. حاج مصطفی برای آموزش نظامی، اهمیت زیادی قائل بود. 
خود او نیز آموزش هایی دیده بود و به مبارزان و روحانیون ایران 
در نجف توصیه می کرد که در پایگاه های الفتح در جنوب لبنان، 
یا در سوریه آموزش ببینند. حاج مصطفی برخالف امام خمینی، 
به مبارزه ی مسلحانه اعتقاد داشت. ایشان معتقد بود، باید علیه 
حکومت پهلوی از شیوه ی مسلحانه استفاده کرد ]راعی گلوجه، 

.]87-122 :1384
او  از  می دید،  در حاج مصطفی  که  استعدادی  دلیل  به  امام 
از  امام  که  تعبیری  در  می برد.  نام  اسالم  بالقوه  نیروی  به عنوان 
این  بود.«  آینده ی اسالم  امید  ایشان داشت، می گفت: »مصطفی 
و  دیانت  فرزانگی،  به  حد  چه  تا  امام  که  می دهد  نشان  تعبیر 

اجتهاد ایشان اعتقاد داشت ]دعایی، 1387: 49-15[.
به طور   1356 آبان  اول  در  خمینی  مصطفی  حاج  سرانجام 
که  است  معروف  رفت.  دنیا  از  مشکوکی  طرز  به  و  ناگهانی 
توسط عوامل رژیم پهلوی مسموم شد ]همان، ص 149-161[. 
امام  نهضت  تداوم  برای  را  مصطفی  حاج  وجود  پهلوی  رژیم 
خطرناک می دانست. هم چنین برای اختالل در شبکه ی ارتباطی 
امام و یاران و شکستن روحیه ی امام، تصمیم گرفت ایشان را به 

شهادت برساند ]غالمی، 1385: 224[.
جسد  کالبدشکافی  با  امام  مصطفی،  حاج  شهادت  از  بعد 
ایشان مخالفت کردند و سپس دستور تشییع و تدفین آن را صادر 
و  برده شد  کربال  به  نجف  از شهر  پیکر حاج مصطفی  کردند. 
بعد از غسل در آب فرات و طواف حرم امام حسین و حضرت 
ابوالفضل)ع(، به نجف بازگردانده شد و یک روز بعد، در روز 
دوشنبه، دوم آبان 1356، بعد از طواف حرم حضرت علی)ع(، 

حسين فردوست: تبعيد امام
 به دستور مستقيم آمريكا

 بود. شاه به اين كار تمايلي
 نداشت و حتي از آن واهمه

 داشت
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آیت اهلل خویی بر جنازه ی ایشان نماز خواند و پس از آن، پیکر 
ایشان در ایوان علوی حرم مطهر علی)ع( مجاور مقبره ی عالمه 

حلی، به خاک سپرده شد ]همان، 142[.
با شهادت حاج مصطفی امام خمینی به لحاظ سیاسی باعث 
ناراحتی دشمن شدند و هیچ ناراحتی در این مصیبت نکردند. از 
طرف دیگر، به لحاظ دینی، به پیروی از اولیای خداوند که در 
مصیبت های بزرگ به خدا پناه می برند، ایشان نیز چنین کردند 
از  را  خویش  فرزند  شهادت  امام   .]150-16  :1387 ]دعایی، 

الطاف خفیه ی الهی دانستند ]قدس ایران، 1388: 279[.

محدود ساختن امام خمینی در نجف و انعکاس آن در ایران
طبق  1975م  1353ش/  سال  در  عراق  و  ایران  رژیم هاي 
بیانیه ی الجزایر3 اختالف خود را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند 
کلیه ی عوامل منفی را در روابط خویش از بین ببرند و همکاری 
که  بود  این  توافق نامه  این  معنی  دهند.  توسعه  را  خود  متقابل 
خود  حمایت آمیز  سیاست  کردها  مسئله ی  قبال  در  شاه  رژیم 
انتظار  عراق  دولت  از  عوض  در  و  بگذارد  کنار  عراق  علیه  را 
داشت، فعالیت های امام را محدود و از آن جلوگیری کند. بعد 
پیدا  افزایش  امام  علیه  محدودیت ها  و  فشارها  قرارداد،  این  از 
کرد ]بصیرت منش، 1387: 55[. امام خود در این مورد می گوید: 
»مقامات عراقی به من هشدار دادند به دلیل روابطی که با رژیم 
به  کنند. من هم  مرا تحمل  فعالیت های  نمی توانند  دارند،  ایران 
آن ها پاسخ دادم که اگر شما مسئولیت هایی نسبت به حکومت 
ایران داشته باشید، من هم در برابر اسالم و ملت ایران مسئولم« 

]همان، ص 59[.
رژیم عراق با توجه به نفوذ روزافزون امام خمینی به عنوان 
بارزترین شخصیت مبارز مذهبی در عراق که اکثر جمعیت آن 
را شیعیان تشکیل می دهند و مشاهده ی آثار انقالب در ایران و 
نقش امام در به حرکت درآوردن توده های مردم، نگران شده بود 

]نجاتی، 1379: 101[.
شریف امامی )نخست وزیر( فکر می کرد که چون وجود امام 
خمینی در شهر مذهبی نجف در خاک عراق، خاری در چشم 
شاه است، اگر بتواند وی را از آن شهر دور کند، ضربه ی مؤثری 
به مخالفان داخلی وارد خواهد کرد. شریف امامی چنین استدالل 
می کرد که چون امام خمینی از طریق زائران ایرانی که به نجف 
می روند، با مخالفان داخلی تماس برقرار می کند و از طریق همین 
زائران نوار سخن رانی های خود را به ایران می فروشد، در صورت 
اخراج از عراق، دیگر قادر به ادامه ی تماس با مخالفان نخواهد 

بود ]سولیوان، 1361: 117-118[.
 1357 شهریور  در  عراق،  و  ایران  دوستانه ی  روابط  پی  در 
با  انقالب عراق در مالقات  نایب رئیس شورای  صدام حسین، 
عراق  امنیتی  مأموران  که  بود  کرده  اظهار  بغداد  در  ایران  سفیر 
در نجف، با ]امام[ خمینی مالقات کرده اند و کاماًل به او تفهیم 

کرده اند که حق ندارد اقدامی منافی دولت ایران و عراق انجام 
دهد ]فالحی، 1385: 326[.

اواخر  در  که  ایران  خارجه ی  وزیر  افشار،  خسرو  امیر 
به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  شهریورماه 
نیویورک رفته بود، مأموریت داشت تا با همتای عراقی خود در 
مورد محدودسازی امام خمینی مذاکره کند. بعد از این مذاکرات، 
شاه تلگرافی به امیر خسرو افشار در نیویورک زد و از تالش وی 

در جهت فشار بر امام خمینی تشکر کرد ]هویدا، 1365: 6[.
بعد از آن که سعدون شاکر )رئیس تشکیالت اداره ی امنیت 
عراق( نتوانست امام را به عقب نشینی از موضعش مجبور کند، 
دولت عراق تصمیم گرفت خانه ی امام را در نجف محاصره کند. 
بنابراین روز اول مهرماه 1357 منزل امام به محاصره ی نیروهای 
جلوگیری  منزل  داخل  به  رفت و آمد  از  و  درآمد  عراق  نظامی 
کردند. بعد از این حادثه، حاج احمد خمینی این خبر را به اطالع 

آیت اهلل صدوقی رساند ]حسینیان، 1385: 406[.
خبر محاصره ی منزل امام در نجف، توسط آیت اهلل صدوقی به 
اطالع بیشتر روحانیون در شهرستان ها رسید. به دنبال آن، علمایی 
عبداهلل  سید  آیت اهلل  ربانی،  عبدالرحیم  شیخ  آیت اهلل  هم چون 
شیرازی و آیت اهلل گلپایگانی با صدور اعالمیه هایی، این عمل 
دولت عراق را محکوم کردند ]همان، 407[. جامعه ی روحانیت 
محکوم کردن عمل  اعالمیه ای، ضمن  با صدور  نیز  تهران  مبارز 
را   1357 مهرماه  نهم  یکشنبه  روز  که  کرد  اعالم  عراق،  دولت 
تعطیل عمومی می کنیم ]همان، ص 408[. آیت اهلل صدوقی نیز از 

اعتصاب سراسری روز نهم مهرماه حمایت کرد.
اعتراض  متعدد  جلسات  مهرماه،  نهم  روز  رسیدن  فرا  با 
در مساجد و حسینیه ها تشکیل شد و سخنرانان رژیم عراق و 
دادند.  قرار  سرزنش  مورد  توطئه  این  خاطر  به  را  ایران  رژیم 
این اعتصاب، رژیم های عراق و ایران را به وحشت انداخت و 
نیروهای ارتش عراق مجبور شدند از محاصره ی بیت امام دست 
بکشند. اگرچه موقتًا محاصره ی بیت امام برطرف شد، ولی امام با 
شناختی که از رژیم عراق داشت، ماندن در عراق را به مصلحت 

ندانست و تصمیم گرفت که عراق را ترک کند.

چگونگی خروج امام از عراق و مهاجرت به فرانسه
بعد از محاصره ی منزل و ایجاد محدودیت برای امام، ایشان 
تصمیم گرفت از عراق خارج شود و به سوریه برود. از آن جا که 
بین رژیم عراق و سوریه اختالف وجود داشت و امکان داشت 
عراقی ها مانع شوند، بنابراین امام تصمیم گرفت ابتدا به کویت و 

پس از آن جا به سوریه برود.
گذاشتیم  بنا  »اول  می گوید:  مورد  این  در  امام خمینی خود 
کویت برویم و از کویت که دو سه روز بمانیم، برویم به سوریه، 
و هیچ در ذهن من این نبود که به فرانسه برویم.« ]ستوده، 1375: 
23-22[. برای اجرای این برنامه، با آقای مهری، نماینده ی امام 
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در کویت تماس گرفته شد که دعوت نامه ای برای امام بفرستد. 
روح اهلل  عنوان  تحت  دعوت نامه ای  کویت  از  نیز  ایشان  فرزند 
کویت  مأموران  و  آورد  امام  برای  مصطفی،  فرزند  مصطفوی، 
بودند  بود، متوجه نشده  نام خمینی در آن ذکر نشده  نیز چون 

]نصرت منش، 1387: 68[.
سرانجام امام تصمیم خود را مبنی بر خروج از عراق گرفتند 
و همراه تنی چند از یاران خویش به طرف مرز کویت از نجف 

خارج شدند.
یاران امام که همراه ایشان به مرز کویت رفتند، عبارت بودند 
از: حاج احمد خمینی، سید احمد مهری، فردوسی پور، امالیی 
و دکتر ابراهیم یزدی. با آن که امام ویزای معتبر داشت، ولیکن در 
مرز کویت مانع ورود امام به این کشور شدند. رژیم شاه با اطالع 
از قصد امام مبنی بر عزیمت به طرف کویت، تالش گسترده ای را 
برای جلوگیری از ورود امام به کویت آغاز کرد و دولت کویت 
را تحت فشار گذاشت. مقامات کویتی در جواب سفیر شاه در 
کویت گفتند: آن ها به دلیل این که در دعوت نامه نام خمینی نبوده 
است و نام مصطفوی ذکر شده، متوجه نشده اند. امیر کویت هم 
با اطالع از قضیه، شخصًا دستور جلوگیری از ورود ایشان را به 

کویت صادر کرده است ]فالحی، 1385: 329[.
بعد از این فشارها، دولت کویت امام را به آن کشور راه نداد و 
امام و یارانش به بصره برگشتند و یک شب در آن جا ماندند و روز 
بعد به طرف بغداد حرکت کردند. بعد از برگشت از مرز کویت، 
حاج احمد خمینی به امام پیشنهاد رفتن به کشور فرانسه را داد که 
مورد قبول امام قرار گرفت. حاج احمد خمینی که بعد از شهادت 
حاج مصطفی در کنار پدر قرار گرفته بود، در این مورد می گوید: 
»فرانسه را پیشنهاد دادم، زیرا توقف کوتاهمان در فرانسه می توانست 
مثمرثمر باشد و امام می توانستند بهتر مطالبشان را به دنیا برسانند. امام 

پذیرفتند« ]بصیرت منش، 1387: 71[.
امام خمینی در وصیت نامه ی سیاسی ـ الهی خویش، چگونگی 
قرار  »از  می کند:  بیان  این گونه  را  آن  علت  و  فرانسه  انتخاب 
مذکور، بعضی ها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیله ی 
آنان بوده است، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، 
انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای  با مشورت احمد پاریس را 
اسالمی احتمال راه ندادن بود. آن ها تحت نفوذ شاه بودند، ولی 

در پاریس این احتمال نبود« ]امام خمینی، 1379: 75[.
هم چنین، امام می فرمایند: »هیچ برنامه ای نداشتیم به پاریس 
برویم. شاید مسائلی بود که هیچ اراده ی ما در آن دخالت نداشت 
باید  بود که  بود. فقط خواست خدا  اراده ی خدا  بود،  و هرچه 

عملی می شد« ]صحیفه ی امام، 1378: 194-196[.
بدون  پاریس،  به  مهاجرت  برای  امام  تصمیم  بنابراین 
با  و  خمینی  احمد  حاج  مشورت  با  فقط  و  قبلی  برنامه ریزی 
خواست خداوند، گرفته شده است. سرانجام امام در 13 مهرماه 
1357 از طریق فرودگاه بغداد، به سوی فرانسه مهاجرت کردند. 

برای رفتن به فرانسه، امام و همراهانش احتیاج به ویزا نداشتند، 
زیرا در آن موقع ایرانیان بدون ویزا می توانستند به فرانسه وارد 
شوند ]نجاتی، 1379: 102[. هجرت امام به فرانسه، انقالب را 

وارد مرحله ی جدیدی کرد.
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