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  اهللا اعالم خطر آيت

  با مساله كاپیتوالسیون) ره(بررسي تعامل امام

  

  رحیم روحبخش

  ٢۵ هرامش ، هنامز هلجم

..........................................................................  

  

مطالعه پیرامون كاپیتوالسیون در تاريخ معاصر ايران ھرگز تكراري و كھنه نخواھد شد چراكه اين موضوع نقطة عطف 

. معاصر جھان را به وجود آورد گیري نھضت اسالمي در ايران گرديد كه سرانجام بزرگترين تحول سیاسي تاريخ شكل

و تبعات و جوانب آن بیشتر و عمیقتر شود، بر غناي  ١٣۴٢بنابراين ھرچه پژوھشھا درباب قضیة كاپیتوالسیون در سال 

مقالة حاضر بر ھمین اساس فراھم آمده و . مباحث تاريخي و نظريات مربوط به انقالب اسالمي افزوده خواھد شد

و چگونگي اطالع و  ۴٣و  ۴٢نگي و مراحل تصويب اليحة كاپیتوالسیون در خالل سالھاي سعي نموده است علل و چگو

و ساير مراجع تقلید بر علیه اليحة مذكور و نتیجة واكنش آن حضرات را مورد بررسي دقیق ) ره( موضعگیري حضرت امام

  .تاريخي و تحلیلي قرار دھد

سیون باتوجه به استنباطات و طرز تلقي آنھا از موضوع داراي شدت گیري علماي طراز اّول در قبال كاپیتوال ھرچند موضع

در ) ره( ثمررسیدن تالشھاي مستمر و مستدام حضرت امام و ضعف بود اما روح كلي حاكم بر اين واكنش حاكي از به

ست و يا در درجة دوم مجتھدان و علماي برجسته تھران و شھرستانھا كه اكثرا دو. نمودن اركان روحانیت بود سیاسي

بودند و در درجة سوم طیف وسیع طالب و دانشگاھیان و بازاريان و تشكلھاي صنفي و مذھبي ) ره( شاگرد حضرت امام

. رفت تا مانند جنبش تنباكو اعتبار سیاسي مذھب را بار ديگر نمايان سازد به عرصه اين مبارزة بزرگ گام نھادند و مي

ز مجتھدان و ياران ايشان ظاھرًا مخالفتھا سركوب شد اما روحانیت ايران از و برخي ا) ره( ھرچند با تبعید حضرت امام

ادامه مبارزه دست برنداشت و اليحه كاپیتوالسیون سرانجام امريكا را از ايران محروم ساخت و يك اشتباه استراتژيك 

  .براي امريكا شناخته شد

  

وزير در آستانة  رژيم با تغییر نخست. بود ١٣۴٣سال ، )ره(از جمله مقاطع مھم و حساس مبارزات و نھضت امام خمیني

، درصدد برآمد چالش میان روحانیت و نظام حاكم را مرتفع سازد و با اين ۴٣آن سال و آزادي غافلگیرانة امام در فروردين 

یري ايشان از گ ھاي دولتي چنین انعكاس يابد كه آزادي امام به كناره تصور، تدابیر خاصي نیز اتخاذ گرديد تا در رسانه

در ) ره( صبرانه منتظر بودند تا ببینند امام رو، ياران و وفاداران نھضت بي از اين. عرصة مبارزه و سیاست منوط بوده است

  .دھد قبال اين تبلیغات و شايعات چه واكنشي از خود نشان مي

كه رژيم در صدد برآمده بود تا با  اين منظر ـ نظر از فرآيند تاريخي نھضت روحانیت، از صرف ،بررسي وقايع اين دوره

ويژه آنكه در پايان  يابد؛ به به تفاھم و آشتي دست پیدا كند ـ اھمیتي مضاعف مي) ره(روحانیت خصوصًا با امام خمیني

اين دوره قیام امام علیه كاپیتوالسیون، نه تنھا آخرين امیدھا و آرزوھاي كارگزاران نظام پھلوي نسبت به صلح و آشتي 

  .ت نوگرا با حكومت را نقش بر آب كرد، بلكه برگ زرين ديگري بر دفتر مبارزات امام خمیني افزودروحانی

تعريف ساده اين اصطالح در . يكي از پیامدھاي ننگین سلطة استعمارگران بر ايران، تحمیل كاپیتوالسیون بر كشور بود

وضع ناشي از قراردادھايي كه دول «: ستھاي فارسي، تحت مدخل كاپیتوالسیون چنین ذكر شده ا المعارف دائره
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كردند و به موجب آن قراردادھا، اتباع دولتھاي  گر، خاصه در قرن نوزدھم به دول ضعیف تحمیل مي زورمند و استعمار

ماندند و محاكم كشور  استعماري پس از ورود به قلمروي دولت ناتوان، تحت حاكمیت محاكم دول متبوع خود باقي مي

  ».ة آنھا را نداشتندضعیف حق محاكم

در . گردد ھاي تاريخي كاپیتوالسیون در ايران به قريب يكصد و پنجاه سال پیش از دورة موضوع اين نوشتار برمي ريشه

و در پي شكست ايران از روسیه در دورة دوم جنگھاي ايران و روسیه، ) ق. ١٢١٢ـ  ١٢۵٠(شاه قاجار  دورة فتحعلي

ق بین مقامات مسئول به امضا رسید كه بر اساس يكي از مفاد آن، .١٢۴٣ر سال قراردادي تحت عنوان تركمنچاي د

  .كاپیتوالسیون بر كشور ما تحمیل گرديد و اتباع روس در ايران از مصونیتھاي خاص برخوردار شدند

نان تداوم تحمیل امتیازاتي از اين نوع بر كشور ما، علیرغم برخي فراز و نشیبھا، در دوره قاجار و سپس پھلويھا ھمچ

براي تحصیل اين خواسته، ھمچون ساير امتیازات ديگر، دو كشور انگلستان و روسیه سخت با يكديگر به رقابت . يافت

تدريج در پي جنگھاي جھاني اول و به ويژه دوم، با افول ستارة استعماري كشورھاي مذكور، اين  برخاستند؛ تا اينكه به

  .مار نوين، وارد عرصة مطالبات استعماري از كشورھاي به ظاھر مستقل گرديددر قالب استع) امريكا(بار قدرت سومي 

، به كارگردان اصلي صحنه سیاست و حكومت تبديل ١٣٣٢مرداد  ٢٨ويژه پس از كودتاي  اياالت متحدة امريكا در ايران، به

ملي دكتر   قوط دولترضاشاه سلطنت دوباره خود را  مديون دخالت كشورھاي امريكا و انگلستان در س محمد. شد

تدريج توانست در عرصة ايران از انگلیس پیشي گرفته و طي بیش از يك دھه  در اين میان، امريكا به. محمد مصدق بود

پس از آن حضور . ھاي سیاسي، اقتصادي و فرھنگي ايران، قدرت بالمنازع را در ايران از آن خود كند فعالیت در عرصه

پوشي احزاب و گروھھاي  چشم. فني آن كشور در ايران بیش از پیش افزايش يافتمستشاران نظامي و كارشناسان 

ويژه سلطه و ديكتاتوري شاه، مانع از مقاومت جدي در برابر نفوذ تدريجي امريكا در ايران  سیاسي معارض نظام و به

قانوني امريكا، از جمله  ، نه تنھا مطالبات غیر١٣۴٠شد، تا اينكه با شروع نھضت روحانیت در نخستین سالھاي دھة 

  .كاپیتوالسیون، بلكه وابستگي نظام حاكم به آن كشور درصدر اعتراضات جامعه قرار گرفت

  طرح مساله 

شدن ماجراي كاپیتوالسیون در آبان آن سال، به ايراد چند  تا مطرح ۴٣امام خمیني در فاصله آزادي از زندان در فروردين 

اين تكاپوھا ھیات . میة مھم در انتقاد از برخي مسايل داخلي و خارجي اقدام كردسخنراني افشاگرانه و صدور يك اعال

نشیني ننموده، بلكه موضعگیريھاي او صبغة  حاكمه را متقاعد ساخت كه ايشان نه تنھا از مواضع گذشتة خود عقب

خاصي در شكل  آمیز البته ھر چند در فاصلة زماني مذكور وقايع اعتراض. سیاسي بیشتري به خود گرفته است

اي كه مبارزات اين دوره را در مقايسه با وقايع سال گذشته كمرنگ  گونه تظاھرات سیاسي و غیره صورت نگرفت ـ به

  .داد جلوه داد اما محتواي پیامھاي امام از رشد بینش و آگاھي سیاسي او و ساير پیشگامان نھضت خبر مي

ھاي آن در  ويژه گسترش آموزه ساز تكامل ايدئولوژي نھضت و به ن زمینهتوان به عنوا بر اين اساس، از اين دورة فترت مي

ھاي اولیة  اي كه زمینه گونه ويژه علما و بازاريان ياد كرد؛ به ھاي مؤمن مذھبي و به اقصي نقاط كشور و در میان توده

ونھاي مبارزه و تداوم تشكیل اين كان. گیري يك تشكل مبارز روحاني ـ بازاري در بسیاري از شھرھا فراھم شد شكل

ھاي شريعت از قبیل مجتھد ـ  برخي آموزه. حیات آنھا، در تعاملي دوسويه با ثقل اصلي مبارزه، يعني قم، میسر گرديد

مقلد، انتخاب وكال در شھرستانھا و ساير مراكز، و ھمچنین میراث عظیم و بالقوة حضور و نفوذ معنوي روحانیت در عمق 

ھر چند . شد كنندة الزم براي نیل به اين ھدف تلقي مي ي آن از ابزارھاي اساسي و تعیینجامعه و گسترة جغرافیاي

اين میراث ھزار ساله در فراز و نشیب حیات خود نھادينه شده و از استحكام و ساختار دروني برخوردار شده بود، اما 

اهللا  مركز مرجعیت در ايران از سوي آيتاهللا حاج شیخ عبدالكريم حائري و ت تاسیس و احیاي حوزه علمیه قم توسط آيت
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ھنر و شاھكار امام خمیني، آن بود كه به اين میراث عظیم روح . بروجردي، اين توان بالقوه را در دسترس قرار داد

حكمت نبود كه چون  پس بي. سیاسي بخشید و از آن براي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي بھره جست

شماري به آن ندا پاسخ مثبت  مرجعیت سیاسي برخاست، گوشھاي شنوا و چشمھاي بیدار بيبانگ رساي مبارزة 

  .دادند

كانونھاي مبارز طرفدار نھضت در شھرستانھا با برگزاري جلسات ھفتگي و بحث و مذاكره پیرامون مسائل مھم مربوط 

یروھاي فعال، در فرايند اين عناصر و ن. ديدند به آن بسان احزاب مقتدر سیاسي آموزشھاي نظري و سیاسي مي

ترديدي نیست كه اين تكاپوھا از . شد آنان سپرده مي  شدند و ھدايت نھضت در شھرستانھا به چین مي مبارزات دست

انبوه گزارشھاي ساواك و بخصوص شھرباني از اين دوره، از شناسايي . امنیتي نظام حاكم به دور نبود  نگاه چشمان تیز

  .اين كانونھا حكايت دارد و نظارت بر فعالیتھاي

درنگ به تكاپو افتادند و  ساير كانونھاي انقالبي بي. در چنین شرايطي نداي رساي امام علیه كاپیتوالسیون برخاست

كرد كه ھرچه زودتر با تبعید  آموزشھا و تجارب سازمانھاي كارگزار امنیت كشور حكم مي. فضاي جامعه ملتھب شد

  .اي آن جلوگیري كرده، گسترش و فعالیت آن را متوقف سازند دن اين قدرت و توان شبكهرھبر اين نھضت، از بالفعل ش

ھا و مراحل تصويب كاپیتوالسیون، ھمچنین چگونگي اطالع امام از مفاد آن و اتخاذ مواضع  در اين مقاله، بررسي زمینه

نھاي مبارزة مذكور، تحت عناوين و شديد در قبال آن و در نھايت تبعید امام و بازتاب آن در جامعه و بخصوص كانو

  :گیرد موضوعاتي به شرح ذيل مورد بازكاوي قرار مي

ـ سخنراني امام علیه تصويب ٣ـ چگونگي اطالع امام از مفاد اليحه، ٢ـ مراحل چھارگانه تصويب اليحه كاپیتوالسیون، ١

ـ تبعید امام ۶ي مراجع علیه كاپیتوالسیون، ھا ـ اعالمیه۵ـ سخنراني ساير مراجع درباره كاپیتوالسیون، ۴كاپیتوالسیون، 

ـ امام در تبعیدگاه ٩ـ واكنش مراجع مشھد به تبعید امام، ٨ـ اعتراضات پراكنده به تبعید امام، ٧و تدابیر امنیتي،

  .ـ نتیجه١٠تركیه،

  گانة تصويب اليحة كاپیتوالسیون  مراحل چھار. ١

توان ناشي از وابستگي نیروھاي حاكم بر كشور به  درواقع ميتصويب اليحة كاپیتوالسیون در قواي مقننة كشور را 

شود و در مجلس شوراي ملي و در  ماھیت و مفاد آنچه از آن تحت عنوان اليحة كاپیتوالسیون ياد مي. بیگانگان دانست

ر اساس بود كه ب[   تصويب قانوني از مجالس مقننه ايران «: به تصويب رسیده، چنین است ١٣۴٣مھر  ٢١جلسة مورخة 

قرارداد وين دربارة  ٢٧از ماده  ٢ھاي موضوع بند  ھا و معافیت از مصونیت . . . نظامي امريكائي كارمندان نظامي و غیر]  آن

شود، آن  طور ملموس درك مي آنچه در يك نگاه اولیه از تصويب اين اليحه به i»روابط سیاسي استفاده خواھند كرد

  ii.مي امريكايي تحقیر شده استاست كه يك ملت در قبال يك فرد نظا

چنانچه از . گردد برمي ١٣۴٠نقطة شروع طرح و مذاكره دربارة اين اليحه بین مقامات امريكايي و ايراني، به سال 

  .آيد، اين اليحه چھار مرحله به شرح ذيل تا تصويب نھايي را پشت سر گذاشت بررسي اسناد و مدارك برمي

، در »اسناد النه جاسوسي«دوم كتاب مستشاران نظامي در ايران، از سري بر اساس مندرجات جلد  :مرحلة اول

پرسنل اعضاي مستشاري «: چنین آمده است ١٣۴٠پیشنھادي از سفارت امريكا به وزارت امور خارجة ايران در اسفند 

كنفرانس  مشروحه در قرارداد ضمیمه به قرار نھايي» كارمندان اداري و فني«از امتیازات و مصونیتھاي مخصوص 

در ] ١٣۴٠فروردين  ٢٩[برابر با  ١٩۶١آوريل  ١٨سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیتھاي ديپلماتیك كه در تاريخ 

برداري  بھره البته معلوم است كه پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، امكان . وين امضاء شد، برخوردار گردند

نمايد به منظور  سفارت ھمچنین پیشنھاد مي. را خواھند داشت  »سیاسيمامورين «از امتیازات و مصونیتھاي 
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نظامي وزارت  الذكر در مورد ھر فردي از پرسنل نظامي و يا كارمندان غیر ھماھنگي و تسھیل در امور اداري، اصل سابق

لت شاھنشاھي ايران باشند و حضور آنھا در ايران بوسیلة دو دفاع اياالت متحده و بستگانشان كه اھل خانه آنھا مي

  iii». . .كار گرفته شود مجاز شناخته شده، به

  .١٩۶٢مارس  ١٩سفارت كبري ايالت متحده امريكا، تھران  

مھر  ١٣اي به ضمیمة قرارداد وين در تاريخ  دولت ُعَلم در تعطیلي مجلسین آن اليحه را به صورت ماده واحده :مرحلة دوم

زودي افتتاح شوند ـ ماده واحده  يم قرارداد وين به مجلسین ـ كه قرار بود بهتصويب نمود و قرار شد ھنگام تقد ١٣۴٢

ھاي مستشاري نظامي اياالت متحده  شود كه رئیس و اعضاي ھیات به دولت اجازه داده مي«: ذيل نیز ضمیمه آن گردد

باشند، مشمول  مي ھاي مربوطه در استخدام دولت شاھنشاھي ايران امريكا در ايران را كه به موجب موافقتنامه

. . .  نموده و ١٩۶١آوريل  ١٨از ماده اول قرارداد وين دربارة روابط سیاسي مورخ » و«مصونیتھا و معافیتھاي موضوع بند 

  iv ».به مورد اجرا بگذارد

ضمیمه به » مصونیت مستشاران امريكايي«و ماده واحدة  ١٣۴٣خرداد  ٢۵مجلس سنا قرارداد وين را در  :مرحلة سوم

. العاده مجلس در دوره تعطیالت تابستاني سنا تصويب كرد مرداد ھمان سال با تشكیل جلسه فوق ٣قرارداد را در آن 

روز پس از تصويب اليحه در  ۶بخشي از يك گزارش سفارت امريكا در تھران به وزارت خارجه آن كشور در نھم مرداد ـ 

تصويب كنوانسیون وين در سنا انجام شد و شور . . . «: كند و ميسنا ـ ابعاد و زواياي پشت پرده آن را به اين شرح بازگ

بین سفارت امريكا در ايران و وزارت خارجه ايران [مبادله يادداشتھا . اول آن در مجلس شوراي ملي صورت گرفته است

رسي آن توسط نیز مورد تصويب قاطع سنا قرار گرفته است و در مجلس شوراي ملي نیز پس از بر] درباره كاپیتوالسیون

قبل از ارائه اين اليحه به . كمیسونھاي روابط خارجي و نیروھاي مسلح مجلس، تنھا يك بار در مورد آن شور خواھد شد

دردسر آن اطمینان حاصل  ايم تا از تصويب بي مجلسین، ما با نمايندگان كلیدي مجلس شوراي ملي در تماس بوده

با شروع كار خود در اواخر سپتامبر سريعًا نسبت به تصويب اين لوايح اين امر كامًال محتمل است كه مجلس . كنیم

رود كه اخبار نارضايتي برخي سناتورھا در مورد اليحة تبادل يادداشتھا به مجلس  اقدام نمايد ولي ھنوز ھم احتمال مي

  ».درز كند و موجب بروز برخي مشكالت در آنجا گردد

كه كنترل موثري بر ] منصور[ دولت« : بیني شده است گونه پیش اين اليحه ايندر ادامه اين برنامه سرنوشت احتمالي 

در اين موضوع قائلیم آگاه ] سفارت امريكا در تھران[سه چھارم نمايندگان مجلس دارد، به خوبي از اھمیتي كه ما 

سابقه شكست و ولي وجود . باشد و آماده است به محض از سرگیري كار مجلس شوراي ملي اعمال فشار نمايد مي

. شود كه نتوان تضمیني مبني بر عدم بروز مشكالت بیشتر داد عدم كارايي در برخورد با اينگونه مصوبات موجب مي

اكنون اطمینان منطقي داريم كه به ھر حال تصويب لوايح فوق پس از تعطیالت تابستاني صورت خواھد  بطور كلي ما ھم

باشد و معتقد  ترين مانع مي گفته است كه سنا مشكل] كاردار موقت امريكا[ه من ب]وزير امورخارجه ايران[آرام . پذيرفت 

  v».استوارت دبلیو راك ول ـ كاردار موقت. است در مجلس شوراي ملي مشكلي بروز نخواھد كرد

ي را ۶١راي موافق در برابر  ٧۴در يك جلسه طوالني با  ١٣۴٣مھر  ٢١شنبه  مجلس شوراي ملي روز سه :مرحلة چھارم

نظر از آراي فراكسیون حزب مردم و منفردين، حتي  گويا صرف. راي اليحه را به تصويب رساند ١٣۶مخالف از مجموع 

  .برخي از اعضاي حزب حاكم ايران نوين نیز به اين اليحه راي منفي دادند

دولت امريكا و فشارھا و آيد، اليحه كاپیتوالسیون سرانجام با دخالت و اعمال نفوذ  ھمانطور كه از اسناد مذكور برمي

البته از آنجا كه نیمي از نمايندگان مجلس . تحمیالت دولت منصور در مجلسین سنا و شوراي ملي به تصويب رسید



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

شدند و انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي نیز با اعمال نفوذ و نظر مقامات عالیه  سنا از سوي شاه منصوب مي

  .رفت از اين از آن نمايندگان نميگرفت، انتظاري بیش  مملكتي صورت مي

  چگونگي اطالع امام از مفاد اليحه . ٢

ناگفته . يكي از مراكز و كانونھاي اصلي مبارزه ـ كه به اجمال چگونگي تشكیل و نقش آنھا گفته شد ـ در تھران بود

ته و غیرعلني ھمچون ھاي بس نماند كه در بحث از ساختار اين كانونھا، نبايد چنین تلقي شود كه از يكسري تشّكل

طلبد ـ بلكه اين  ھا مراحل و شرايط خاصي را مي شود ـ كه عضويت و يا فعالیت در آن احزاب زيرزمیني سخن گفته مي

كانونھا عرصه فراگیر حضور و فعالیت تمام عناصر و نیروھاي وفادار به نھضت بودند كه ھركس به اندازة توان و آگاھي 

گرفت و نظر به  اصوًال فعالیت در اين كانونھا از سر عاليق مذھبي نشات مي. خاست برمي خود در اين میدان به مبارزه

  .مند بودند ھاي ديني در جامعة ايران، اين كانونھا از گسترة وسیع نیروھاي انساني بھره قوت عالئق و انگیزه

س شوراي ملي، اسناد و مدارك طور يك كارمند سادة مجل توان دريافت كه چه باتوجه به اين نوع مسائل است كه مي

مربوط به اليحة كاپیتوالسیون را جھت اطالع امام از مفاد آن از مجلس خارج كرد و يا برخي ديگر از ياران نزديك امام، 

  .جھت انجام ماموريتھاي محوله در اين خصوص و براي دستیابي به اليحه و انتقال آن به قم چه تكاپوھايي كردند

اكبر ھاشمي رفسنجاني در خاطراتش . ابي امام به اليحه، چندين گزارش مفصل وجود دارددرخصوص چگونگي دستی

ايشان نیز براي اين منظور . كند كه از طرف امام به وي ماموريت داده شد دربارة اليحة مذكور كسب خبر كند اشاره مي

اهللا بھبھاني و از افراد متنفذ در مركز و  به تھران و به نزد مرحوم فلسفي ـ واعظ معروف ـ و جعفر بھبھاني، فرزند آيت

ـ رفته، طي تالشھا و اقدامات نامبردگان، از طريق ) س(ھمچنین ابوالفضل مصباح ـ تولیت سابق حرم حضرت معصومه 

بھبھاني و با واسطة يكي از سناتورھا به متن اليحه و ھمچنین از طريق تولیت به برخي اطالعات و مدارك جنبي مرتبط 

  vi.دھد يابد و آنھا را در اختیار امام قرار مي دست مي با اليحه

صورت مذاكرات و مسائلي كه در « اهللا محالتي، يكي از وعاظ و ياران نزديك امام، نیز در خاطراتش از دستیابي به  فضل

كند كه مدارك مزبور را به اتفاق  سخن گفته و اضافه مي» گذشت مي] در جريان تصويب اليحه[درون مجلس

اليحه [اين « : دارند االسالم احمد مواليي خدمت امام برده و ايشان پس از اطالع از محتواي آنھا اظھار مي حجت

اين قضیه راي زنھا نیست كه آنھا به ما . اسالم را زنده كنیم  از آن اموري است كه بايد دنبال كنیم و عزت] كاپیتوالسیون

اي  اين مساله. نیست كه به ما بگويند طرفدار مالكیت ھستیداين قضیة تقسیم اراضي . وصلة ارتجاعي بچسبانند

ما ھدفمان يك ھدف ارتجاعي . جنگیم است كه تمام آزاديخواھان دنیا، اين مساله را قبول دارند كه ما براي آزادي مي

ت مستقل خواھیم يك مل ما مي. ما ھدفمان اين است كه از زير يوغ استعمار امريكا و اسرائیل بیرون بیايیم. نیست

خواھند بكنند، و ھیچ دستگاه قضايي  باشیم نه زير يوغ استعمار امريكا كه مستشاران در مملكت ما ھرچه جنايت مي

  vii».حق نداشته باشد آنھا را دستگیر كند

دارد كه از طريق يكي  او اذعان مي. سومین شخصي كه در اين خصوص در خاطراتش سخن گفته، مھدي عراقي است

كند كه امام پس  نامبرده اضافه مي. دھد يابد و آن را به امام گزارش مي اش از جريان اليحه اطالع مي ياز رفقاي مجلس

و سپس » حرفي بزنیم]  موضوع اليحه[توانیم روي  تا مدرك نباشد ما نمي«از اطالع از اين موضوع، خاطرنشان كرد كه 

متن صورتجلسة اليحه را از مجلس » رفقا«طريق ھمان نمايد كه وي نیز از  وي را مامور دستیابي به متن اليحه مي

  viii.دھد كند و از آن كپي تھیه كرده، و در اختیار امام قرار مي خارج مي
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اهللا محمدعلي گرامي نیز بنا بر مسموعات خود، گزارش ديگري از چگونگي اطالع امام از موضوع اليحه ارائه  آيت

كه از كارمندان مجلس ) شیخ جواد عراقي(د يكي از علماي اديب قم فرزن«: كند ايشان در خاطراتش نقل مي. دھد مي

  ix».رساندن اليحة كاپیتوالسیون را به حضرت امام داده بود آمد، اخبار به تصويب شوراي ملي به حساب مي

 به طور اختصار، برخي گزارشھا حاكي از آن است كه امام از موضوع و متن اليحه به توسط. اين قصه سر دراز دارد

نشريه داخلي مجلس «شود؛ بدين صورت كه شخص مذكور به  از رجال وقت تھران، آگاه مي xسیدنورالدين ھندي،

دسترسي » بود] اليحه[وگوھاي نمايندگان و رئیس دولت؛ در اين زمینه  شورا كه حاوي متن كامل سخنرانیھا و گفت

از (ديگر نیز از نقش احتمالي شیخ حسین لنكراني  ضمن آنكه برخي منابع xiگذارد، داشته و آن را در اختیار امام مي

  xii.اند ه و مظفر بقائي، رئیس حزب زحمتكشان، اطالع داد) علماي تندرو و سیاسي تھران

رساني نھضت اشاره شود و آشكار گردد كه  نكته حائز اھمیت در اينجا آن است كه به كارآمدي نقش شبكة بزرگ پیام

سیاسي آن اطالعات و اخبار و گزارشھاي خود را در راستاي مبارزه با ھیات حاكمه، طور افراد آگاه و صاحب بینش  چه

داشتند و چنانكه در منابع و  دادند و در جھت تحكیم و تقويت نھضت گام برمي دريغ در اختیار رھبري نھضت قرار مي بي

و بعضًا ساير ) ره(ھاي امام میهاسناد نیز اشاره شده است، ھمین شبكه نقش اصلي را در تكثیر و توزيع سراسري اعال

  .مراجع ايفا كرد

ھمانطور كه . امام خمیني پس از اطمینان از تصويب اليحه كاپیتوالسیون، درصدد مقابله و افشاگري در برابر آن برآمد

 گفته شد ارتباط ايشان با كانونھاي مبارزه در شھرستانھا، ارتباطي يك سويه نبود، بلكه ھمچنان كه آنان ھرگونه

ساختن آنان از تصمیمات متخذه و بسیج و كسب آمادگي  دادند، امام نیز براي آگاه اطالعات الزم را به امام اطالع مي

رو، در گام نخست امام پیكھايي  از اين. كرد  ھاي الزم را به كانونھاي مبارزه در ساير شھرھاي كشور ابالغ مي آنھا، پیام

براساس يكي از گزارشھاي . اليحة مذكور اطالعات الزم را به علما ابالغ كنند را به شھرستانھا گسیل داشت تا دربارة

ھايي براي برخي از علماي شھرھاي كشور، از جمله براي شیخ رسول  شھرباني امام حتي در اين خصوص نامه

سپس ) ره(ماما xiii.اهللا علي بھبھاني در اھواز و شیخ محمدطاھر بشیر در خرمشھر ارسال نمود قائمي در آبادان، آيت

ھدف از برپايي اين . مراجع قم را فراخوانده و طي برگزاري چندين جلسه به بحث و مذاكره دربارة اليحه اقدام نمود

مراجع در پايان اين جلسات . اي ھماھنگ از سوي مراجع براي مبارزه علیه اليحه كاپیتوالسیون بود جلسات اتخاذ رويه

در چھارم آبان ھمانسال در انتقاد از اليحه فوق ) س(ر سالروز تولد حضرت زھراقرار گذاشتند در روز معیني، يعني د

  xiv.سخنراني كنند

  سخنراني امام علیه تصويب كاپیتوالسیون. ٣

علیه اليحه ) آبان ۴(تصمیم داشتند كه در روز موعود ) ره( براساس تصمیمات متخذه در جلسات مشترك مراجع، امام

تي كشور كه از واكنش امام و قصد سخنراني ايشان اطالع يافته بود، درصدد برآمد نظر دستگاه امنی. سخنراني نمايند

براي اين منظور، ھیات . به اھمیت موضوع، و از آنجا كه بحث كشور امريكا در میان بود، امام را از تصمیم خود برحذر دارد

فرد مذكور . د، اما امام او را به حضور نپذيرفتحاكمه فردي خوشنام را جھت ديدار با امام و تذكر اين نكته به قم فرستا

پدر شما دربارة شاه حرفھاي : ناچار تقاضاي مالقات با سید مصطفي خمیني را نمود و طي ديداري با وي اظھار كرد«

گیرد، شما كه وارد ھستید با او  اگر بخواھد علیه امريكا حرف بزند، كشورمان در معرض خطر قرار مي. زيادي زده است

  xv».بت كنیدصح

يكي از طالب آن دوره در . اما امام خمیني تصمیم خود را گرفته بود و قصد داشت اين سخنراني را در منزلش انجام دھد

ھاي امنیتي حائز اھمیت دانسته، خاطرنشان كرده است كه اگر امام اين  خاطراتش اين تصمیم امام را از جنبه
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رساني  مستمعین وي تعدادي شاگردان او بودند كه نتیجة الزم كه پیام كرد، سخنراني را در جلسة درس خود ايراد مي

ھمچنین اگر ايشان مسجد اعظم را براي اين منظور انتخاب . شد و افشاگري دربارة كاپیتوالسیون بود حاصل نمي

با جلوگیري از  كرد، اين احتمال وجود داشت كه با توجه به اطالع دستگاه امنیتي از موضوع، درب مسجد را ببندند و مي

رو تصمیم ايشان به سخنراني در منزل و در روز تولد  از اين. حضور مردم در مسجد، برنامة سخنراني را بر ھم زنند

شتافتند، مطلوب و  كه غالبًا مردم و اھالي قم در روزھاي اعیاد به ديدار مراجع براي عرض تبريك مي) س(حضرت زھرا

ساير مراجع نیز در اقدامي مشابه سخنراني خود را علیه كاپیتوالسیون در منازل گو اينكه  xvi.رسید نظر مي طبیعي به

  xvii.خود انجام دادند

ناگفته نماند كه براي اين سخنراني نیز ھمچون ساير سخنرانیھاي امام، فراخوان عمومي انجام شده بود و جمعیت 

خاطر اھمیت موضوع و  ايشان نیز به. رد آمده بودندويژه از تھران در منزل امام گ انبوھي در آن روز از برخي شھرھا و به

اي مشابه مضمون سخنراني خود براي چاپ و تكثیر آماده كرده  رساني به ساير طرفداران نھضت، اعالمیه براي اطالع

  .بود كه در روزھاي پس از ايراد آن سخنراني در شھرھاي كشور توزيع گرديد

اين . توانم اظھار كنم، قلب من در فشار است من تاثرات قلبي خود را نمي« :سخنراني خود را چنین آغاز كرد) ره(امام

كنم كه چه وقت  با تاثرات قلبي روزشماري مي. . . ام خوابم كم شده است چند روزي كه مسائل اخیر ايران را شنیده

ما را فروختند، استقالل ما . . . دجمعي رقصیدن و دسته. . . عید ايران را عزا كردند. ايران ديگر عید ندارد. مرگ پیش بیايد

  ».عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. عظمت ايران از بین رفت. . . را فروختند

قانوني در مجلس بردند، در آن قانون ما را ملحق كردند به «: و در ادامه به اصل ماجرا پرداخته، خاطرنشان نمودند 

شان، با خدمه،  شان، با كارمندان اداري ھايشان، با كارمندان فني انوادهتا مستشاران نظامي امريكا با خ. . . پیمان وين

اگر يك خادم امريكايي، اگر . با ھر كسي كه بستگي به آنھا دارد، اينھا از ھر جنايتي كه در ايران بكنند مصون ھستند

س ايران حق ندارد جلوي او را يك آشپز امريكايي، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پلی

  ».بگیرد، دادگاھھاي ايران حق ندارند محاكمه كنند، بازپرسي كنند

: امام ھدف از اين اقدام را به منظور اخذ وام از امريكا اعالم كرد و در خصوص نقش روحانیت در مقابله با اليحه افزود 

نشاندة  گذارند يك دست ، نمي. . .زنند ن اين مجلس ميزنند، توي دھ اگر نفوذ روحانیون باشد توي دھن اين دولت مي«

كنم، اي ارتش ايران، اي سیاسیون، اي  من اعالم خطر مي«: سپس ھشدار دادند » .ھا را بكند امريكايي اين غلط

ايشان ھمچنین به تالشھاي ناكام برخي افراد . »بازرگانان، اي علماي ايران، اي مراجع اسالم، اي فضال، اي طالب

گويند كه بايد خفه شد،  آن آقاياني كه مي«: افزايد ي بر حذرداشتن وي از اتخاذ موضع علیه نظام اشاره كرده و ميبرا

واهللا مرتكب كبیره . واهللا گناھكار است كسي كه داد نزند. . . ما را بفروشند و خفه شويم. اينجا ھم بايد خفه شد

از سخنان امام كه در غالب خاطرات روحانیون آمده است، آنجا ترين بخش  به يادماندني» .است كسي كه فرياد نكند

اي سران اسالم به داد اسالم برسید، اي علماي نجف، اي علماي «: بود كه امام علما را مورد خطاب قرار داد و گفت 

ملل  اي ملل اسالم، اي سران ملل اسالم، اي رؤساي جمھور ملل اسالم، اي سالطین. . . قم به داد اسالم برسید

جمھور  رئیس«: سپس رئیس جمھور وقت امريكا را مورد خطاب قرار داد» .اسالمي، اي شاه ايران به داد خودت برس

تمام . ما از اين امريكاست  تمام گرفتاريھاي«و ادامه داد » ترين افراد دنیاست پیش ملت ما امريكا بداندكه منفور

مردم اتمام حجت كرد كه ھمگان موظفند ملت را آگاه سازند و به  سپس به ھمة» .گرفتاريھاي ما از اين اسرائیل است

  .دولت اعتراض كنند كه چرا ما را فروختند
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امام ھمچنین در اين سخنراني با عنايت به اصل دوم متمم قانون اساسي كه بر اساس آن مصوبات مجلس بايد با 

ھاي مجلس را فاقد ارزش قانوني  بلكه تمام تصويبنامهنظارت پنج تن از مجتھدين طراز اول وقت باشد، نه تنھا آن مصوبه 

اگرھم . دنیا بداند اينھا وكیل ايران نیستند. . . شما وكیل ما نیستید«: خوانده، خطاب به نمايندگان مجلس تصريح كرد

  xviii.خواند و در پايان نمايندگان مجلس و دولت ايران را خائن به مملكت ايران » .بودند من عزلشان كردم

اي را در خطاب به ھیات حاكمه و حامیان آن و نیز به علما و عموم مردم فروگذار  نكته اقع، امام در اين سخنراني ھیچدر و

كند كه امام پس از انجام  بار اليحه را افشا كرد، يكي از نزديكان امام در خاطراتش نقل مي ايشان ماھیت اسارت. نكرد

. من تكلیفم را انجام دادم«: ر جمع كوچكي از ياران نزديك خود فرمودآن سخنراني و خروج جمعیت از منزل، در حضو

  xix».خواھد پیش بیايد، آنچه كه مھم است انجام وظیفه است و عمل به تكلیف شرعي حاال ھر چه مي

را  ن آنناگفته نماند كه نه تنھا نوار سخنراني امام بالفاصله از سوي طرفداران نھضت تكثیر و توزيع گرديد، افرادي نیز مت

گزارشھاي  xx.صورت اعالمیه به شھرستانھا فرستادند تا از سوي كانونھاي مبارزه تكثیر و توزيع گردد پیاده كرده، به

از جمله در يك مورد از توزيع . اند شماري از نھادھاي امنیتي نیز از توزيع و حتي عامالن توزيع آن اعالمیه سخن گفته بي

  xxi.میان آمده است ن سخن بهفقط شصت ھزار برگ از آن در تھرا

  سخنراني ساير مراجع دربارة كاپیتوالسیون. ۴

كننده در جلسات ھفتگي مراجع قم تصمیم  چنانكه در بحث اشاره شد، نه تنھا امام بلكه ساير مراجع و علماي شركت

آيد كه آيات عظام  برمياز محدود گزارشھاي موجود در اين خصوص چنین . گرفتند علیه كاپیتوالسیون سخنراني كنند

كنندگان و حاضران در منازلشان راجع به كاپیتوالسیون  شريعتمداري و مرعشي نجفي نیز در حضور جمعي از ديدار

  .اند سخن گفته

وي در آغاز بیانات خود . ، پس از سخنراني امام، در منزلش سخنراني كرد)آبان ۴(اهللا شريعتمداري نیز در ھمان روز  آيت

. از مھمترين مسائلي كه اسالم براي آن اھمیت فراوان قائل شده است، استقالل كشور اسالم است يكي«: گفت 

» . . .خواھد مسلمانان استقالل كاملي داشته باشند، استقالل اقتصادي، سیاسي، قضائي، ديني      و اسالم مي

خیرًا قانوني از مجلس گذشت كه به اما با نھايت تاسف ا«: نشان كرد ايشان سپس با اشاره به اليحة مذكور خاطر

  xxii».استقالل مملكت ما لطمة زيادي وارد ساخت و آن مصونیت مستشاران يك كشور خارجي يعني امريكاست

بود، در   اهللا شريعتمداري در آن زمان حضور يافته يكي از طالبي كه در ھر دو مجلس سخنراني امام خمیني و آيت

اهللا شريعتمداري حرفھايي علیه  آيت«: ا را مقايسه نموده، نقل كرده استدو مراسم و سخنرانیھ  خاطراتش اين

اي موضع گرفت كه نه به دولت حمله مستقیم و نه حمايت از آن به  او به گونه. كاپیتوالسیون زد لكن به تندي امام نبود

مطھري نقل  اي ديگر، سخني از استاد شھید مرتضي ھمچنین در ھمین خصوص و در مقايسه xxiii».آمد حساب مي

اهللا  انداختن خوب بود و حرفھاي آيت راه سخنراني امام خمیني، براي انقالب به« : شده است كه ايشان فرمودند

  .رسد كه نظر اخیر به حق، قضاوتي منصفانه و منطقي به نظر مي  xxiv»شريعتمداري براي نوشتن

ايشان نیز در ھمان روز . اهللا مرعشي نجفي بود سومین مرجعي كه علیه كاپیتوالسیون به ايراد سخنراني پرداخت، آيت

اهللا مرعشي نجفي در  آيت. در جمع افراد حاضر در منزلش به ايراد سخن پرداخت) ره( موعود و پس از سخنراني امام

 xxvبه اليحة كاپیتوالسیون اشاره كرده، ضمن تايید موضع امام علیه آن) س(آغاز بیانات خود با تبريك والدت حضرت زھرا 

» مصونیت داشته باشد] آيا بايد[اگر يك امريكايي ھر جنايتي را مرتكب شود يا ھر جرمي را مرتكب بشود « : تگف

سپس آزادي تبلیغ پیروان اديان مختلف در ايران را در مقابل اختناق و تضییقات وارده به روحانیت مورد انتقاد قرار داد و 

به غیر از توسل به «: است و سپس افزود ت حاكمه بسته شدهخاطرنشان ساخت كه قلم و زبان روحانیت توسط ھیا
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كه فرازھاي پاياني سخنراني خود را دربارة ديدار  اهللا مرعشي نجفي در حالي آيت» .چه بايد كرد. . . عصر حضرت ولي

نست كرد، حالت مزاجي ايشان وخیم شد و نتوا با ايشان بیان مي ۴٢خرداد سال  ١۵ھاي تبعیدشدگان قیام  خانواده

اهللا  نويسد كه آيت ناگفته نماند كه يكي از طالب آن دوره در خاطراتش مي  xxvi.سخنراني خود را به پايان برساند

مرعشي اين مطالب را در پايان يكي از درسھايش درباره كاپیتوالسیون ايراد كرده است؛ كه با عنايت به تصمیم مراجع 

  .وق صحیح باشدرسد كه ادعاي ف نظر مي در جلسة مشترك، بعید به

از آن . در برخي منابع و خاطرات ھمچنین از سخنراني دو تن ديگر از مراجع و علماي قم سخن به میان آمده است

را محكوم و  اهللا گلپايگاني با لحن غیرحماسي به خطرات ناشي از تصويب اليحه كاپیتوالسیون اشاره كرد و آن جمله آيت

اسالم، دينش و عبادتش عین سیاست «: ائري يزدي نیز در سخنرانیش گفتاهللا مرتضي ح آيت xxvii.حرام اعالم نمود

اين سخنان، در آن زمان كه برخي موضعگیري علیه » .است و سیاستش عین عبادت است و ايندو از ھم جدا نیست

ت كند، گونه مسائل دخال كردند و معتقد بودند كه روحاني نبايد در اين كاپیتوالسیون را يك موضوع سیاسي تلقي مي

   xxviii.حائز اھمیت فراواني بود

  ھاي مراجع علیه كاپیتوالسیون اعالمیه. ۵

ھاي امام و  رساني نھضت از تمام ابزارھاي الزم و امكانات بالقوه براي تكثیر و توزيع سخنرانیھا و اعالمیه شبكة پیام

ت به كار شدند تا متن سخنراني برخي از فعاالن اين شبكه دس. برد ساير مراجع علیه اليحه كاپیتوالسیون بھره مي

صورت اعالمیه تكثیر و توزيع نمايند و حتي برخي نیز به تكثیر نوار اقدام كردند؛ اما  امام را از نوار پیاده كنند تا آن را به

امام خمیني ھمان مضامین بیانات خود را با . تكثیر نوار به میزان زيادي معطلي داشت و توزيع آن ھم مشكل بود«چون 

صورت اعالمیه نوشتند و به سرعت از سوي طرفداران نھضت چاپ و تكثیر و توزيع  ضیح بیشتر و برخي اضافات، بهتو

ھا مورد بازكاوي قرار  البته مراجع ديگري نیز اقدام به صدور اعالمیه نمودند كه در ادامه، متن اين اعالمیه xxix».گرديد

  .خواھد گرفت

آيا ملت ايران «: میني، در قالب جمالتي سوالي و ھشداردھنده چنین آمده بوددر آغاز اعالمیة صادره از سوي امام خ

داند  طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟ مي داند بدون اطالع ملت و به  داند در اين روزھا در مجلس چه گذشت؟ مي مي

بودن  ر نمود؟ سند وحشيبودن ايران اقرا مجلس به پیشنھاد دولت، سند بردگي ملت ايران را امضا كرد و به مستعمره

ملت مسلمان را به امريكا داد؟ قلم سیاه كشید بر جمیع مفاخر اسالمي و ملي ما؟ قلم سرخ كشید بر تمام الف و 

منصبان  تر كرد؟ به ارتش محترم و صاحب ترين ممالك دنیا پست افتاده گزافھاي چندين سالة سران قوم؟ ايران را از عقب

ترين تصويبنامة دولت سابق، با پیشنھاد  حیثیت دادگاھھاي ايران را پايمال كرد؟ به ننگینداران اھانت نمود؟  و درجه

  »ھا قرار داد؟ دولت حاضر، بدون اطالع ملت، راي مثبت داد؟ ملت ايران را تحت اسارت امريكايي

اكنون «: كند امام پس از توصیف ماھیت اليحه، از انگیزة ھیات حاكمه از تصويب آن پرده برداشته و تصريح مي

پلیس ايران حق . مستشاران نظامي و غیرنظامي امريكا با جمیع خانواده و مستخدمین آنھا آزادند ھر جنايتي بكنند

چرا؟ براي آنكه امريكا مملكت دالر است و دولت ايران . دادگاھھاي ايران حق رسیدگي ندارند. بازداشت آنھا را ندارد

  ».محتاج به دالر

آيند  كه دولتھاي مستعمره ھر روز، از سلطة استعمار بیرون مي در حالي» مجلس مترقي ايران«كه  اين ايشان در پايان از

  .كند بار رأي داده ابراز شگفتي مي به اين اليحة اسارت

ھمچنین اقدام ديگر ھیات حاكمه پھلوي در آن روزھا در خصوص تغییر متن سوگندنامة ارتش را ) ره(در اين اعالمیه امام

در سوگندنامة » قرآن مجید«جاي  به» كتاب آسماني كه به آن اعتقاد دارم«اعتراض قرار داده و افزودن جملة مورد 
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خواندند و پیامدھاي اين ترفند براي قرآن مجید، براي اسالم عزيز،  ساز ورود و ارتقاي بھائیان در ارتش مي مذكور را زمینه

در پايان، ايشان ھمة اين رخدادھا را نتیجة . دانستند أ خطر ميبراي مملكت اسالم، و براي استقالل كشور را منش

ذكر كرده و ضمن خطاب به جھانیان » جدا بودن ملت از ھیات حاكمه و برخوردارنبودن آنھا از پشتیباني ملت«

؛ و »دنیا بداند ھر گرفتاري كه ملت ايران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از امريكاست« : كنند خاطرنشان مي

در ھمین . خواند سپس ھمة اقشار جامعه اعم از نظامیان، علما و دانشگاھیان را به مقابله با استعمار امريكا فرامي

  xxx.كند فراز، ايشان ھمة علما و طالب را به وحدت و جلوگیري از ايجاد تفرقه و پراكندگي بین مراجع دعوت مي

. رساني نھضت روحانیت نامید ترين عملیاتھاي شبكة پیام ي از موفقشايد تكثیر و توزيع سريع اين اعالمیه را بتوان يك

اين اعالمیه «: افزايد و مي. كند شب اشاره مي ١٢الي  ١٠مھدي عراقي در خاطراتش به توزيع دو ساعتة آن از ساعت 

ب، بنابر خاطرات يكي از طال xxxi».نشین تھران زيادتر از جاھاي ديگر شھر پخش شد بخصوص در قسمت امريكايي

در سطح وسیعي از تھران » بدون اينكه حتي يك نفر دستگیر شود«عظمت و كارآمدي اين اقدام شبكه در آن بود كه 

اي براي ھیاتھاي موتلفه در تكثیر و توزيع اين اعالمیه، كه عراقي نیز از سران آن  منابع غالبًا نقش ويژه. توزيع شد

   xxxii.شد، قائلند محسوب مي

اگر كسي اين اعالمیه را . دادند قامات امنیتي نسبت به اين اعالمیه حساسیت خاصي نشان مياين در حالي بود كه م

شد؛ زيرا از توزيع گستردة آن كه حتي در برخي مراكز حساس و ادارات نیز انجام شده  ھمراه داشت، دستگیر مي به

ازل تھران سخن گفته و گزارش يكي از گزارشھاي شھرباني از توزيع آن در اغلب من xxxiii.بود، غافلگیر شده بودند

   xxxiv.ديگري از قرار ارسال اعالمیه به شھرستانھا براي توزيع خبر داده است

ھمانطور كه . اهللا مرعشي نجفي بود اعالمیة ديگري كه درخصوص كاپیتوالسیون از سوي مراجع صادر شد، اعالمیة آيت

اجي نتوانستند سخنراني خود را به پايان علت ضعف مز در بحث مربوط به سخنراني ايشان گفته شد، ايشان به

با اين حال، متني را كه ھمان اعالمیة صادرة ايشان بود، در اختیار سیدحسن نبوي، از واعظ حاضر در مجلس، . برسانند

اهللا سخنراني خود را بر اساس ھمین متن ايراد  در واقع آيت  xxxv.را قرائت كند قرار دادند و از ايشان خواستند كه آن

  .مودند، اما چون سخنراني خاتمه نیافت، بعدًا در قالب اعالمیه تكثیر و توزيع گرديدن مي

آيد كه محورھاي كلي مباحث يكي است، جز آنكه در اعالمیه  از مقايسة متن سخنراني و اعالمیة ايشان چنین برمي

. نظر كرده بود پرداختن به آنھا صرفاهللا مرعشي نجفي از  برخي اضافات وجود دارد كه گويا در موقع ايراد سخنراني، آيت

متاسفانه در مملكت ايران رفتار ھیات حاكمه با ملت شريف و متدين به «: به ھر حال، در آغاز اين اعالمیه آمده است

و در ادامه از اليحة كاپیتوالسیون تحت عناوين قانون » نحوي شده كه گويي سرتاسر مملكت را غم و اندوه فرا گرفته

را دور از شرافت و انسانیت و  ن وحشیانه، رقیت و بردگي، سند بردگي و اسارت نام برده و تصويب آنمنحوس، قانو

ايشان در پايان اعالمیة خود مجلس را فاقد صالحیت . غیرت و ھمچنین رجوع به قھقرا و ارتجاع سیاه خوانده است

خواھد اعتراض و انزجار خود  ز عموم طبقات ميقانوني دانسته و ضمن اشاره به نقش امريكا و اسرائیل در تصويب آن، ا

    xxxvi.را علیه آن ابراز نمايند

مولف كتاب زندگینامة سیاسي امام خمیني دو . جا، سكوت ساير مراجع قم، مشھد و نجف بود نكتة حائز اھمیت در اين

م با روحانیت نظر آن مراجع يكي آنكه گويا رويكرد دولت جديد به تفاھ: نكته را در اين خصوص مورد توجه قرار داده است

ناگفته نماند كه اين مراجع و   xxxvii.را جلب كرده بود و دوم اينكه ابعاد ضدملي و ضدديني اليحه براي آنان روشن نبود

ھايي در اعتراض به تبعید امام صادر كردند، اليحة كاپیتوالسیون را نیز مورد نقد  بسیاري از علماي ديگر كه بعدًا اعالمیه

  .قرار دادند
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  تبعید امام و تدابیر امنیتي. ۶

در فاصلة بیش از يك دھه و نیم . يكي از راھكارھايي كه نظام حاكم علیه پیشگامان نھضت اتخاذ نمود، تبعید آنان بود

اهللا طالقاني،  چون امام خمیني، آيت  نظر از صدھا مورد تبعیدھاي انفرادي فعاالن و مبارزان سیاسي عمر نھضت، صرف

نفرة فضالي حوزه قم در  ٢۵چندين موج تبعید بزرگ به وقوع پیوست، از جمله تبعید گروه . . . ضي طباطبائي واهللا قا آيت

گیري  پس از ترور و خلع سالح يك پاسبان در قم توسط گروه ابوذر و نیز تبعید قريب ھمین تعداد بعد از اوج ١٣۵٢مرداد 

  .قم ماه در و در پي قیام نوزدھم دي ١٣۵۶نھضت در اواخر 

توانست آنان را از مركز اصلي مبارزه دور كند و از اين راه، نھضت به قھقرا  از منظر كارگزاران نظام، تبعید مبارزان مي

آيد كه آنان غالبًا در شھرھاي محل تبعید  كه از بررسي فعالیتھاي سیاسي تبعیديھا چنین برمي كشیده شود در حالي

ختند و ھمین امر نقش مھمي در افزايش بینش سیاسي طیفي از عناصر و پردا ھاي نھضت مي خود به تبلیغ آموزه

    xxxviii.نیروھاي مذھبي و مستعد مناطق محروم و دور از مركز ايفا كرد

بازداشت ده ماھة . عنوان رھبري نھضت، در منظر ھیات حاكمه از ابعاد ديگري نیز حائز اھمیت بود به) ره(اما تبعید امام

نه تنھا در اھداف و مبارزات امام خللي ايجاد نكرد، بلكه ايشان پس از آزادي با ) ۴٣فروردين  ١۵ تا ۴٢خرداد  ١۵از (امام 

تر تكاپوھاي سیاسي خود را علیه نظام ادامه داد و حتي بیش از پیش حمالت خود را متوجه اسرائیل و  عزمي راسخ

ي تا تبعید شبكة فعالي از مبارزان را در گسترة ويژه امريكا كرد؛ بخصوص آنكه توانسته بود در دورة ھفت ماھة آزاد به

اي كه در بسیاري از شھرھا، كانونھا و تشكلھاي كوچك متشكل از برخي  گونه جغرافیايي كشور تشكیل دھد؛ به

روحانیون، بازاريان و ساير اقشار مردم مومن و مذھبي، رھبري و ھدايت نھضت در آن شھرھا را در ارتباط تنگاتنگ با 

اغلب اين تشكلھا در پي فراخوان امام براي لزوم تشكیل جلسات . دادند در قم حضور داشتند انجام ميامام كه 

رو رژيم با تبعید امام توانست گسترش و فعالیت اين  از اين. ھفتگي، از سوي علماي ھر يك از شھرھا ايجاد شدند

  .كانونھا را متوقف سازد

اين مدت، به كارگزاران امنیتي امكان . آبان، ده روز فاصله افتاد ١٣شان در آبان تا دستگیري اي ۴از سخنراني امام در  

يك گزارش مفصل از سرھنگ پرتو ـ رياست . داد تا براي اتخاذ تصمیمات مقتضي و رايزني در اين خصوص اقدام كنند

  :شھرباني قم ـ تدابیر متخذة قبل و بعد از دستگیري امام را به اين شرح ارائه داده است

  اهللا خمیني اقدامات احتیاطي قبل از دستگیري آيت. فال

ساعته تحت  ٢۴طور  ـ نظر به اھمیت ماموريت، از چھار روز قبل منزل آقاي خمیني بوسیله ماموران اطالعاتي به١«

  .مراقبت قرار گرفت

ابالغ نگرديد و  موضوع ماموريت به ھیچ يك از عناصر تابعه ١٣/٨/۴٣صبح روز  ٣ـ به سبب اھمیت موضوع، تا ساعت ٢

فقط ظاھرًا از نحوة خدمت . اصوًال فعالیتي كه دلیل بر وضع غیرعادي و يا انجام ماموريتي بوده باشد انجام نگرديد

ھمان شب به منظور مؤاخذه، ولي  ٢٢افسران را براي ساعت ] به ھمین بھانه[افسران و ماموران ايراد گرفته شد و 

  .حضار و افراد نیز در شھرباني به ظاھر بازداشت شدندباطنًا براي آمادگي، به شھرباني ا

  .صبح خود را به شھرباني معرفي نمودند ۴۵/٣ـ ماموران ساواك تحت سرپرستي سروان عصار مقارن ساعت ٣

تا شروع عملیات در شھرباني حاضر و طرح الزم را براي انجام ] سرھنگ پرتو[اين جانب  ١٢/٨/۴٣روز  ١٨ـ از ساعت ۴

  .صبح وظايف افسران و مامورين به آنھا ابالغ و تفھیم گرديد ٣یه كرده و در ساعت ماموريت تھ

صبح سرھنگ دوم عزلتي، معاون شھرباني و سروان عصار و مامورين مربوطه تحت نظر مستقیم اين  ۵ـ ساعت ۵

الي نامبرده را جانب جھت انجام ماموريت درب منزل آقاي خمیني رفته و بدون ھیچگونه اصطكاك و خسارت جاني و م
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سركار سرھنگ بديعي رئیس ساواك قم ھم در معیت . ( به سرھنگ دوم طاھري تحويل گرديد ١۵/۵دستگیر و ساعت 

  ».)جانب بود اين

  اقدامات پس از دستگیري. ب

عمل  بهـ افراد گردان امدادي و افراد اين شھرباني در كلیة نقاط حساس شھر گمارده شده و از تجمع مردم جلوگیري ١«

  .آمد

تحت كنترل و مراقبت شديد قرار گرفت و از رفت و آمد اشخاص ناراحت و ماجراجو جلوگیري ] عظام[ـ كلیة منازل آيات٢

  .عمل آمد به

  .و مسجد اعظم با گماردن مامورين تحت كنترل قرار گرفت] حضرت معصومه[ـ دربھاي صحن مطھر ٣

كه داشتند ممكن بود تولید ناراحتي نمايند لذا پس  از دستگیري ـ چون طالب ساكن مدرسة فیضیه با سوابق قبلي ۴

  .آقاي خمیني، مدرسة فیضیه تحت كنترل و مراقبت قرار داده شد

  .اقدام به عمل آمد] قم[ـ چون بازار تعطیل شده بود لذا براي باز شدن سريع بازار ۵

  xxxix».سرھنگ پرتو رئیس شھرباني قم ٢١/٨/۴٣امضا 

  . اندركاران اين ماموريت درخواست پاداش نموده است ن اين گزارش براي دستسرھنگ پرتو در پايا 

با «: گزارش مامور ھمراه امام در اين سفر چنین است. مرحلة پس از دستگیري امام خمیني، انتقال او به تركیه بود

ر فرودگاه آنكارا بر زمین دقیقه ھواپیما د ٣٠ساعت و  ٣پس از . تھران ـ آنكارا پرواز كرديم] آبان ١٣[صبح  ٨پرواز 

در سالن فرودگاه يكي از مامورين . من براي دفاع از وطنم تبعید شدم: اهللا خمیني اين بود اولین جملة آيت. نشست

. ھتل بلوار پاالس مستقر شديم  ۵١۴سه نفري با اتومبیل به آنكارا رسیده و در اتاق . امنیتي تركیه به استقبال ما آمد

نة وي بیشتر استراحت، تالوت قرآن، اداي نماز و صرف غذا است و گاھگاھي ھم كلمات تركي يادداشت برنامة روزا. .   

ولي نبايد وي را تنھا گذاشت به علت كنجكاوي مخبرين جرايد تركیه و خبر منتشره از راديو ايران و انتشار خبر . كند مي

    xl»١۶/٨/۴٣. ه بورسا منتقل گردددر نظر است تا چند روز ديگر ب» گازتا يني«ديگري در روزنامه 

. عالوه بر اين در يكي از منابع، از نقش پشت پردة امريكا درخصوص اتخاذ تصمیم مذكور سخن به میان آمده است

دستور امريكا و با اختیارات ويژه به صدارت  ھمانطور كه منصور به«: كند تیمسار حسین فردوست در خاطراتش نقل مي

محمدرضا شاه از اين كار «: افزايد نامبرده در ادامه مي» .دستور مستقیم امريكا بود ني نیز به رسید، تبعید امام خمی

به ھرحال بنا به دستور تیمسار حسن پاكروان ـ . ولي منصور نسبت به آن اصرار ورزيد و شاه را قانع كرد. واھمه داشت

نیروھايي از ھوابرد به قم رفته و امام را آبان به ھمراه  ١٣رياست ساواك ـ مولوي رئیس ساواك تھران در شب 

در پي تبعید امام سفارت امريكا در تھران  xli».شب در منزلش دستگیر كردند و صبح آن روز به تركیه تبعید نمودند نیمه

سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمردي كه چوب الي چرخ ما . . . « : خارجه آن كشور گزارش داد  به وزارت

خبر تبعید امام در   xlii».در حال حاضر او در يكي از ھتلھاي درجه دو تركیه اقامت دارد. . .  حت شويمگذاشت را مي

اي كه ساواك در اختیار  متن اطالعیه. ھاي كشور اعالم گرديد ھمان روز از طريق راديو و ھمچنین برخي روزنامه

د و داليل كافي، چون روية آقاي خمیني و تحريكات طبق اطالع موثق و شواھ«: ھا قرار داده بود از اين قرار بود رسانه

از  ١٣۴٣آبان ماه  ١٣مشارالیه بر علیه ملت و امنیت و استقالل و تمامیت ارضي كشور تشخیص داده شد، لذا در تاريخ 

  xliii»سازمان اطالعات و امنیت كشور. ايران تبعید گرديد
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خرداد و در پي سخنراني عصر  ١۵قبلي امام در روز  بازداشت. شد در واقع اين دومین بار بود كه امام دستگیر مي

عنوان طلیعة   خرداد در كشور پیش آمد كه از آن به ١۵در پي آن، قیام بزرگ . خرداد رخ داد ١٣عاشوراي ايشان در 

در قريب بیش از ده شھر كشور تظاھرات صورت گرفت كه در برخي از اين شھرھا . شود انقالب اسالمي نام برده مي

  xliv.ه درگیري خونین انجامیدنیز ب

و تبعید ايشان از كشور، اعتراض و تظاھراتي ) ره( حال، سوال اساسي اين است كه چرا پس از دستگیري دوم امام

وقوع نپیوست؟ براي پاسخ به اين سوال الزم است اوضاع امنیتي شھرھا پس از تبعید امام  خرداد به ١۵ھمچون قیام 

  .بیشتر بررسي شود

موجود از شرايط جامعة بعد از تبعید امام، از اتخاذ تدابیر شديد امنیتي از سوي نظام حاكم به منظور  اغلب خاطرات

اين تدابیر در شھرھايي كه احتمال واكنش مردمي به دستگیري . مقابله با اعتراضات و تظاھرات احتمالي حكايت دارد

تمامي خیابانھا و «: ، بر اساس خاطرات يكي از بازارياناز جمله در قم. امام بیشتر بود، از شدت بیشتري برخوردار بود

تمام مراكز و مدارس ديني از صبح آن روز تحت محاصرة نیروھاي امنیتي  xlv».ھا را دوتا دوتا مامور گذاشته بودند كوچه

  .ويژه، منازل مراجع تقلید محاصره شد و ارتباط و رفت و آمد به آنھا قطع گرديد به xlvi.قرار گرفت

نام برده » حبس«مرعشي نجفي، مدتي پس از تبعید امام، در يك سخنراني، از شرايط آن روزھا تحت عنوان  اهللا آيت

بزنیم، يك قلم روي كاغذ نگذاريم، دائمًا تحت مراقبت باشیم، اين چه آزادي ] حرف[يك كلمه نتوانیم ] وقتي كه[« .است

داد كه در آن روزھا حتي كوچكترين رفتار و  نشان مي اين فراز از بیانات ايشان xlvii»است؟ حبس ديگر باالتر از اين

اي بود كه امكان ھرگونه  گونه اين شرايط به. اقدامات مراجع تحت نظر و كنترل ماموران حاضر در منازل آقايان قرار داشت

داده  شھرباني قم نیز در گزارشات خود از كنترل شديد منازل آيات و علما خبر. كرد فعالیتي را از آنان سلب مي

  xlviii.است

گزارشھاي . اين تدابیر امنیتي در شھرھاي ديگر و مھمتر از ھمه در تھران و به ويژه در بازار پايتخت نیز اتخاذ گرديد

خصوص  تدريج و به به. در بازار تھران پخش شد ۵/١٠الي  ١٠شھرباني حاكي است كه خبر تبعید امام در فاصلة ساعت 

اي در مقابل بازار اجتماع كردند و شعارھايي در  عده. ھاي خود را بستند اعتصاب مغازهنشانة   از بعدازظھر، بازاريان به

دستور نصیري، فرماندار نظامي تھران و حومه، از  در ادامة اين گزارش آمده است كه به. حمايت از آزادي امام سر دادند

اين نكته در خاطرات  xlix.ودند تیغه كشیدندھايي كه بسته بود و صاحبان آنھا اعتصاب كرده ب آبان جلوي مغازه ١۴روز 

  l.يكي از روحانیون نیز مورد تايید قرار گرفته است

  اعتراضات پراكنده به تبعید امام. ٧

ويژه برخي از فضال و طالب حوزه علمیه قم، از پاي  رغم اتخاذ تدابیر شديد مذكور، باز ھم مراجع، علما و به علي

شھرباني از برخي تحريكات و اعتراضات پراكنده در قم از صبح آن روز خبر داده . ندنايستادند و به فعالیتھايي دست زد

اي از طالب  و ھمچنین عده liاز جمله اينكه در ساعت نه و ده دقیقه بازار و دكاكین داخل شھر قم تعطیل گرديده. است

بر ديوار برخي مراكز عمومي و ھايي  در اين گزارشھا از الصاق نوشته. در داخل و مقابل مدرسة خان تجمع نمودند

از جمله مضمون يكي از  lii.آبان در اعتراض به دستگیري و تبعید امام سخن به میان آمده است ١۴مدارس ديني در روز 

پیشواي . جوشد خرداد مي ١۵ھنوز خون شھداي مدرسة فیضیه در «: ھا در مدرسة فیضیه چنین است اين نوشته

با تعطیل عمومي انزجار خود را به ھیات حاكمة فاسد . رين مسلح دستگیر كردندالشان شیعیان جھان را مامو عظیم

  ».ابراز داريد
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بسمه تعالي ملت «: ھاي الصاقي كه به درب مدرسة خان چسبانده شده بود، آمده بود در يكي ديگر از اين نوشته

آقاي خمیني را به جرم دفاع از اهللا العظمي  الشأن شیعه حضرت آيت مسلمان، بار ديگر دست استعمار، مرجع عظیم

اسالم و استقالل مملكت و مخالفت با اعطاي مصونیت به بیگانگان، شبانه ربوده و به جاي نامعلوم فرستاده و ساير 

وظیفة عمومي مسلمین است كه با . مراجع عالیقدر و مسجد و مدرسة علمیه را در محاصره مامورين مسلح قرار داد

عمومي، مراتب انزجار خود را از اين جنايت دستگاه فاسد حاكمه اعالم و طرفداري خود را از  ھا و اعتصاب تعطیل مغازه

. اھداف عالیة روحانیت ابراز دارند و فرياد اعتراض خويش را به گوش عموم مسلمین دنیا و مراكز حقوقي جھان برسانند

  »قم حوزه علمیه

 ١٣در خاطراتش از تجمع برخي فضالي طرفدار نھضت در صبح روز آبادي  اهللا طاھري خرم نظر از اين تكاپوھا، آيت صرف

كند كه در اين جلسه تصمیم گرفته شد ھر دو نفر از فضالي حاضر حوزه به  آبان در منزلش ياد كرده و خاطرنشان مي

رات خود العمل الزم به تبعید امام رايزني نمايند و گزارش مذاك منزل يكي از مراجع قم رفته، در خصوص چگونگي عكس

  اي به يكي ديگر از تصمیمات آن جلسه اين بود كه اعالمیه: افزايد نامبرده در ادامه مي. را در جلسة بعدازظھر ارائه دھند

رسد اعالمیة الصاقي به درب  كه به نظر مي liii.نام حوزة علمیة قم در اعتراض به دستگیري و تبعید امام صادر گردد

  .ه و توزيع شده استمدرسة خان در پي ھمین تصمیم نوشت

بر . البته يكي ديگر از حاضران جلسة مذكور در خاطراتش از اتخاذ تصمیم ديگري خبر داده است كه حائز اھمیت است

صورت گروھھاي دو يا سه نفره در منازل مراجع تحصن  اين اساس تصمیم گرفته شد كه فضالي حاضر در جلسه به

كنندگان از  كند كه اين تحصن به اخراج اجباري تحصن نامبرده اضافه مي. گرديد اختیار كنند و مدت آن نیز پنج روز تعیین

   liv.بیوت مراجع منجر شد

او در زمره اولین افرادي . ، نیز جالب توجه است)ره(در اين میان، سرنوشت شھید مصطفي خمیني، فرزند ارشد امام

جويي از آنان، به منزل  يدار مراجع قم و چارهآبان به قصد د ١٣وي صبح روز . بود كه از دستگیري پدرش مطلع شد

اما ھنوز مدتي از حضورش در آنجا نگذشته بود كه ماموران ھجوم آورده و او را در . نجفي عزيمت نمود اهللا مرعشي آيت

در گزارش . قلعه بازداشت كردند روز در زندان قزل ۵٧آنان سپس وي را به تھران منتقل و مدت . آنجا دستگیر نمودند

اهللا خمیني، سید مصطفي فرزند وي به روحانیون  چون پس از دستگیري آيت«: ھرباني در اين خصوص آمده استش

نموده لذا نامبرده در ساعت ده و ربع  مراجعه نموده و مشغول تخريب شده و صاحبان دكاكین را ترغیب به بستن مي

  lv».صبح با كمك مامورين دستگیر و تحويل ساواك قم گرديد

اي درخصوص چگونگي دستگیري آقا مصطفي خمیني در منزلش خاطرنشان   مرعشي بعدًا طي صدور اعالمیهاهللا آيت

آقازادة محترمشان را كه با قلبي غمناك و دلي شكسته به منزل حقیر ] امام خمیني[له  پس از گرفتاري معظم« : كرد

ان را نیز بردند و مقاومت و اصرار من با خشونت شرمانه ايش آمده بود، مامورين در روز روشن از بام خانه ريخته و بي

   lvi».مامورين مواجه گرديد

در يكي از مكاتبات . به ھرحال در طول بازداشت ايشان، برخي از مراجع و علما، اقداماتي براي آزادي ايشان نمودند

مل آمده در اين خصوص و از ع  نجفي، ضمن گزارشي از اقدامات به اهللا مرعشي اهللا محمدتقي آملي از تھران به آيت آيت

را آزاد ] مصطفي خمیني[گمان برده، موافقت شود و آقازاده «: جمله ديدار با وزير دربار و قول مساعد او، تصريح گرديد

   lvii».نمايند

براساس برخي خاطرات، مقامات ساواك طي ديداري با . به ھرحال ايشان را قريب دو ماه پس از بازداشت، آزاد نمودند

كردن مقدمات سفر به تركیه و عزيمت به نزد پدرش منوط كرده  در زندان، آزادي وي را به فراھم) ره(رشد امامفرزند ا
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در ھر صورت، مردم و طالب قم به محض اطالع از آزادي شھید مصطفي . بودند و ايشان نیز اين شرط را پذيرفته بود

انجام مراسم استقبال باشكوه و عزيمت جمعیت . ردندخمیني، به استقبال وي شتافته و او را با تجلیل به منزلش ب

تا مدت سه روز علما و مردم به ديدار . ، بیشتر به يك تظاھرات شبیه بود)ره(زيادي از مردم در پشت سر فرزند امام

  .رفتند ايشان مي

به تركیه را مطرح آقا مصطفي خمیني در ديدار با برخي از نزديكان و مبارزان، ماجراي تعھد شفاھي خود براي عزيمت 

از » .اي او را از رفتن به تركیه منصرف ساخته و ماندن او در ايران را به منزلة بودن امام دانستند عده«در اين میان، . كرد

لذا وقتي مقامات مسئول خبري از او دريافت نكردند، ابتدا با او . اين رو، وي تصمیم گرفت از وعدة خود سرپیچي كند

   lviii».و نیم ساعت بعد به سراغش آمده، او را دستگیر و به نزد پدرش تبعید نمودند تلفني تماس گرفتند

دادن عزيمت ايشان به تركیه به قصد ديدار با  نكتة ظريفي كه در اينجا قابل طرح است، توطئة ساواك براي عادي جلوه

د كه ھدف ساواك از تبعید او حال ممكن است اين سؤال مطرح شو. حال آنكه ايشان در واقع تبعید شدند lixپدرش بود؛

عنوان واسطة  رسد كه كارگزاران امنیتي از نقش وي در جايگاه پدرش و يا از موقعیت او به نظر مي چه بود؟ چنین به

عنوان مركز و ثقل مبارزه در  ويژه از تبديل مجدد منزل امام به ارتباطي بین امام و شبكه و كانونھاي مبارزه در كشور و به

به . به عالوه آنكه حضور او در نزد امام، براي ياران و طرفداران نھضت، تسكیني بود كه امام تنھا نیست. ھراس بودند

  lx.خبر ورود آقا مصطفي را اعالم كردند ٢٠/١٠/١٣۴٣اي به ھمسرش ـ خديجه ثقفي ـ در تاريخ  ھر حال، امام طي نامه

  واكنش مراجع مشھد به تبعید امام. ٨

، از سوي مراجع مشھد و بخصوص )ره(ه نخستین واكنشھا از سوي مراجع به تبعید امامرسد ك چنین به نظر مي

اهللا میالني با امام باعث شده بود كه ايشان   سوابق، مبارزات و ھمگامیھاي، آيت. عمل آمد  اهللا میالني به آيت

مقام مرجعیت و رھبري نھضت در  نظر از اهللا میالني صرف آيت. نزديكترين فرد به امام و حتي محرم اسرار ايشان شوند

العاده در برخي از اقصي نقاط ديگر كشور از جمله آذربايجان و اصفھان، در  خراسان و حتي برخورداري از نفوذ فوق

تعامل او با احزاب سیاسي و فعاالن دانشگاھي او را . شد مقايسه با ساير مراجع وقت مرجعي روشنفكر شناخته مي

اي در میان اين  اش، جايگاه ويژه ھاي نوگرايانه خاطر افكار و انديشه فردي قرار داده بود كه به در زمرة مراجع منحصر به

توان ادعا كرد كه ھیچیك از مراجع ديگر از چنین موقعیتي در ارتباط با دانشگاھیان  به جرات مي. طیف از جامعه داشت

   lxi.برخوردار نبودند

آبان، تلگرافي به مراجع قم مخابره نموده و  ١٣امام، در ھمان ساعات اولیة روز اهللا میالني به محض اطالع از تبعید  آيت

امروز خبر بسیار ناگوار رسید كه حضرت آقاي «: ضمن اعالم شگفتي خود از دريافت خبر مذكور، خاطرنشان ساخت

ز مراجع تقلید و مصونیت اله كه يكي ا عجبا نسبت به معظم. اند اهللا خمیني مدظله را به خارج كشور تبعید نموده آيت

ايشان » .نمايند احترامي مي زنند و بي باشند، تھمتھاي ناروايي مي قانوني دارند و از شخصیتھاي بزرگ اسالمي مي

: دھد سپس در ادامه ضمن درخواست مطلع شدن از تصمیمات متخذه، به ھیات حاكمه دستگاه پھلوي ھشدار مي

د، بلكه لسان ناطق ھمة مجامع روحاني و ديني ھستند و گفتة ايشان، كالم اولیاي امور بدانند ايشان تنھا نیستن«

  lxii».حق و حقیقت است

باشد  ، ھمان محتواي اطالعیة ساواك مي)ره(اهللا میالني به تھمتھاي ناروا به امام رسد كه اشارة آيت چنین به نظر مي

. نامید» منیت و استقالل و تمامیت ارضي كشورتحريكات علیه منافع ملت و ا«كه در آن، اقدامات و مبارزات امام را 

تواند يك واقعیت ملموس و عیني را كه نافي  شايد اين اطالعیه را بتوان از طنزھاي تاريخ تلقي كرد كه چگونه قدرت مي
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ت علیه كاپیتوالسیون در راستاي منافع مل) ره( بسیار واضح است كه مبارزة امام. سلطة اوست، كامًال وارونه جلوه دھد

  .و امنیت و استقالل و تمامیت ارضي كشور بود

العادة او از امام حائز اھمیت ويژه تلقي شده و از آن  اهللا میالني و تجلیل فوق در برخي از خاطرات، مخابرة تلگراف آيت

در اين . علیه ھیات حاكمه در برابر دستگیري و تبعید امام نام برده شده است» شكست سكوت حوزه«عنوان  به

   lxiii.اهللا سید صادق روحاني در قم نیز حائز ھمین ويژگي تلقي شده است رات، اعالمیة آيتخاط

اهللا حسن قمي بود كه وي نیز در تلگرافي به آيات عظام قم ضمن اعالم شگفتي خود از خبر  از مراجع ديگر مشھد، آيت

خمیني مدظله به خارج كشور، موجب نھايت اهللا  دھندة تبعید حضرت آيت خبر ناگوار و تكان«: تبعید امام، خاطرنشان كرد

ايشان نیز در اعالمیة خود ضمن رد » .بود، گرديد] كاپیتوالسون[تاثر روي تاثرت قبل كه بر اثر تصويب اليحة ننگین 

بسیار جاي تاسف است كه يك مرجع تقلید و شخصیت بزرگ روحاني كه «: افزايد اتھامات وارده به امام خمیني مي

اهللا  آيت» .شود ز حريم قرآن و اسالم و استقالل و عظمت كشور ندارد، مورد تھمتھاي ناروا واقع ميھدفي جز دفاع ا

قمي ھمچنین با استناد به متمم قانون اساسي در خصوص مصونیت مراجع، اقدام ھیات حاكمه در دستگیري و تبعید 

اهللا خمیني دامت بركاته نه  حضرت آيت«: دارد ز ميامام را غیرقانوني خوانده و در پايان، پشتیباني خود را از ايشان ابرا

ھاي واقعي ھمة مسلمین جھان است و در تعقیب اين اھداف  كنندة خواسته تنھا زبان گوياي جامعة روحانیت، بلكه بیان

   lxiv».مقدسه، كلیة مجامع روحاني و ديني متحد و متفقند

با ساير علما و فضالي حوزة علمیه آن شھر صورت ناگفته پیداست كه اقدامات مراجع مشھد در تعامل و ارتباط 

گرفت؛ زيرا اين اقدامات در پي تشكیل جلسات ھفتگي مراجع، علما و مدرسین حوزة علمیه مشھد و تصمیمات  مي

توان به لزوم خودداري ائمه جماعات مساجد از اقامة نماز  از جملة اين تصمیمات مي. شد متخذة آن جلسات انجام مي

   lxv.قصد تحصن در مسجد گوھرشاد اشاره كرد كه مورد اخیر با ممانعت نیروھاي امنیتي مواجه شد جماعت و حتي

الي  ١۵در برخي از خاطرات نیز از اعمال چنین راھكاري در برخي مساجد تھران، قم و بعضي از شھرستانھا به مدت 

   lxvi.روز سخن به میان آمده است ٣٠

، مراجع قم قريب يك ھفتة بعد و احتماًال در پي رفع محاصره از منازل مراجع به ھرحال در پاسخ تلگرافھاي مراجع مشھد

  . اهللا میالني مخابره كردند قم، تلگرافاتي به آيت

ھمانطور كه پیشتر اشاره شد، مراجع مشھد در ضمن مخابرة تلگرافاتي به مراجع قم، از آنان خواسته بودند كه ھرگونه 

ة دستگیري و تبعید امام را طي ارسال پاسخي اعالم نمايند تا آنان نیز در تصمیم متخذه براي مقابله با مسال

آيد كه آنان  ھاي ارسالي مراجع قم چنین برمي اما از جوابیه. ھماھنگي با مراجع قم اقدامات الزمه را مبذول نمايند

ات مشترك خود و بدون رو، مراجع و علماي مشھد در جريان جلس از اين. تصمیم خاصي در اين خصوص اتخاذ ننمودند

آبان و در جريان يكي از  ١٩اهللا میالني در  آيت. در تركیه كردند) ره(اي براي امام ارتباط با قم، اقدام به ارسال نامه

و سپس تصمیم گرفتند كه آن را براي امام مخابره  lxvii»اي را كه براي امام نوشته بود قرائت كرد نامه«جلسات مذكور 

لسان ناطق ھمة مجامع روحاني و «ي در اين نامه ضمن اشاره به محاصره منازل مراجع، امام را اهللا میالن آيت. كنند

ھايي از ناكامي  در ادامه، ايشان با ذكر نمونه. خوانده است» كالم حق و حقیقت«نامیده و گفتار وي را » ديني

طرد افراد : شمارد را به شرح ذيل برميھاي حكام علیه پیشوايان دين در تاريخ اسالم، اھداف مبارزة روحانیت  توطئه

. فاقد صالحیت اخالقي و عقلي از مقدرات كشور، حفظ تمامیت ارضي، و آزادي علما، خطبا و اساتید دانشگاه از زندانھا

گويا دستگاه امنیتي از ارسال تلگراف مذكور   lxviii.كند ايشان ھمچنین در پايان نیز اتھامات وارده به روحانیت را رد مي
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اي از ايشان در  ويژه در صحیفة امام، جوابیه دست امام رسیده باشد، در منابع و به ري كرده بود و يا اگر ھم بهجلوگی

  .اهللا میالني درج نشده است پاسخ به آيت

اهللا پسنديده ـ برادر ارشد امام ـ درخصوص لزوم  اي از آيت اهللا میالني ھمچنین در ھمان روزھا، در پي دريافت نامه آيت

] ھیات حاكمه[اراده  اين مجريان بي«: اي نوشت كه در بخشي از آن آمده است يت گستردة مراجع از امام، جوابیهحما

سپس در » .توانند از حق و حقیقت جلوگیري نمايند مي. . . گمان كردند با تبعید حضرت معظم له به خارج از كشور

گر اين مملكت اسالمي به ثمن بخس دراھم معدود فروخته كنند ا تصور مي] ھیات حاكمه[گويا «: كند ادامه تصريح مي

. . . ملت مسلمان«و در پايان با ھشدار به اينكه » شود، ديگر كسي با بیان مستحكم منطقي چیزي نخواھد گفت

   lxix.كند خواھد كرد، حمايت كامل خود را از امام اعالم مي» انداز نداي مظلومیت خود را طنین

دھد كه ايشان  ـ در   میالني و طرح سواالتي در خصوص تداوم مبارزه در اين دوره، نشان مياهللا برخي مراجعات به آيت

برد و دور از دسترس بود ـ حداقل از منظر طیفي از مبارزان در نقش رھبري  شرايطي كه امام در تبعید به سر مي

از ايشان پرسیده شد، اشاره » ھاناھالي اصف«توان به سوالي كه از طرف  از جملة اين موارد مي. نھضت تجلي يافت

اهللا العظمي آقاي حاج سید محمدھادي میالني دامت بركاته، در اين موقع  حضرت آيت«: در اين سوال آمده است. كرد

اهللا خمیني را به جرم دفاع از حريم قرآن و قانون اساسي گرفته و به خارج از  اهللا العظمي آقاي حاج روح كه حضرت آيت

ساواك در گزارش خود، از تكثیر و توزيع اين سوال و جوابیة آن در » ۴/٩/١٣۴اند، تكلیف ما چیست؟  دهكشور تبعید كر

  .آيد كه تفصیل آن در زير مي  lxxمدرسة نواب مشھد خبر داده است

معرفي » يكي از مراجع تقلید عالیقدر امت اسالمي«آذر امام خمیني را  ١١اهللا میالني در پاسخ ارسالي خود در  آيت

گفتة ايشان گفتة ھمة ملت مسلمان است و حق مشروع قانوني دارند كه ھرگونه انتقاد و «: كند كرده و تصريح مي

ناگفته نماند كه ايشان در   lxxi.خواند سپس در پايان، ھمگان را به حفظ وحدت و تداوم مبارزه فرامي» .اعتراض نمايند

ـ در زماني كه امام ھنوز  ١٣۴٣ن روزھاي فروردين سال جواب پرسش مشابه ديگري از سوي اھالي اصفھان در نخستی

ويژه تمام اقشار جامعه را به تداوم مبارزه علیه ھیات حاكمه فراخوانده  آزاد نشده بود ـ ھمان پاسخ را داده و به

    lxxii.بودند

آذر  ٢٠ر اهللا قمي، بار ديگر، گويا در پي جلسات مشترك مدرسین حوزة مشھد د اهللا میالني به ھمراه آيت آيت

را محكوم و تصويب اليحة كاپیتوالسیون ) ره(ھاي مفصلي صادر كرده، ضمن تاكید بر مواضع قبلي خود تبعید امام اعالمیه

  .و ساير اعمال غیرقانوني حكومت پھلوي را مورد نقد و افشاگري قرار دادند

موجب سرافكندگي ملت ايران «اليحه را ، تصويب آن »ملت مسلمان ايران«اهللا قمي خطاب به  در اين اعالمیه، آيت

نه تنھا به بیگانگان اجازة تجاوز «خوانده، و از اينكه وكالي انتصابي با اين اقدام » وحشي حتي در مقابل انسانھاي نیمه

به حقوق ملت مسلمان ايران را دادند، بلكه در حقیقت سند رقیت و اسارت ملت مسلمان ايران را تصويب و امضا 

مردم دنیا بايد بدانند كه اين چنین مجلسین نه تنھا مورد حمايت ملت نیست «: افزايد ب به جھانیان ميخطا» كردند

بلكه ھر كشور و ملتي كه طبق اينگونه مصوبات مجلسین با ھیات حاكمة ايران معاملة بازرگاني و يا تعھداتي انجام 

: كنند اهللا قمي در پايان نیز خاطرنشان مي آيت» .سدشنا دھند، مردم مسلمان ايران، آنھا را متجاوز به حقوق خود مي

با تمام قوا . . . از ھمة طبقات انتظار داريم كه با حفظ كمال آرامش و نظم از طريق قانون براي لغو اين لوايح استعماري«

  lxxiii».بكوشند

مین شبیه به تلگرافات قبلي، اهللا آملي در ھمین خصوص در مضا اي از آيت اهللا میالني نیز در قالب پاسخ به نامه اما آيت

رغم مصونیت مراجع،  لیاقتي ھیات حاكمه، تبعید امام علي مشروعیت مصوبات مجلس، نفوذ بیگانگان دركشور، بي
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اھانت و اضرار به مراجع و روحانیت، بازداشت علما و اساتید دانشگاه و استقالل روحانیت را مورد بررسي قرار داده و 

اهللا آملي  و در پايان از آيت» اهللا خمیني خواستة مجامع روحاني و ديني است حضرت آيت خواستة«: اضافه كرده است

مقرر فرمائید مردم مسلمان به مالقات زندانیان بیگناه بروند و براي خدا به قدر امكان در اين «: تقاضا نموده است

    lxxiv».زمستان سرد به فكر بینوايان باشند

، نقش مھمي در )ره(راجعي نظیر آيات میالني و قمي از نھضت و امام خمینيبدون ترديد، ھمراھي و حمايتھاي م

اهللا میالني آمده است كه در آن سالھا از سوي شاه به او  در نقل قولي از آيت. تداوم مبارزه و پیروزي انقالب ايفا كرد

را در صدر مراجع قرار دھد، اما  پیشنھاد شده بود كه در صورت موافقت او، نظام با حمايت مالي و تبلیغي از ايشان، وي

  lxxv.قرار دھد) ره(اهللا میالني نپذيرفته بود، زيرا ھیات حاكمه قصد داشت با اين كار او را در مقابل امام آيت

  امام در تبعیدگاه تركیه. ٩

از جا به يكي  ھمانطور كه گفته شد امام پس از تبعید به تركیه، چند روزي در آنكارا اقامت داشت و سپس از آن

ايشان در اين دوره تلگرافاتي به خانواده و بستگان نزديكش . نام بورسا، منتقل شد  شھرھاي كوچك آن كشور، به

  .تواند روحیات و موقعیت تبعیدگاه ايشان را نشان دھد مخابره نموده كه بررسي آنھا مي

داشت، در فاصلة قريب دو ماھة از آنجا كه ايشان از ماجراي بازداشت فرزند ارشد خود آقامصطفي خمیني اطالع ن

در اولین تلگراف ايشان كه بالفاصله پس از ورود . نخست بازداشت ايشان، مخاطب اكثر تلگرافات امام، آقا مصطفي بود

وجه نگران نباشید،  به ھیچ«آبان مخابره نمود، خبر سالمتي خود را اعالم و خاطرنشان ساختند كه  ١٣به آنكارا در روز 

اي نیز خطاب به پسرش نوشته و  امام عالوه بر تلگراف مذكور، در ھمین روز، نامه lxxvi».حت ھستمحالم خوب و را

ھايي  توصیه» بھتر از قم است] آنكارا[ھواي اينجا «ضمن اعالم اينكه ) سطر ١٨(اي  در اين نامة يك صفحه. ارسال كرد

ي وضعیت من، حسن رفتار با بستگان، عدم نگراني از جانب من، عدم تشبث به كسي برا: به شرح ذيل نموده است

رغم آنكه به وي  ارسال كتب مفاتیح، صحیفة سجاديه، مكاتب و حواشي، پرداخت شھرية طالب؛ و در پايان علي

توانند به محل تبعید او بیايند، با اين پیشنھاد مخالفت نمود؛ زيرا معتقد بود كه شايد  پیشنھاد نمودند كه خانواده نیز مي

  lxxvii.به آنان بد بگذرد» در محل غربت«

ھاي نامة قبل را تكرار نمود و حتي كتابھاي  آبان ارسال نمود، مجددًا ھمان توصیه ١٩در دومین نامه كه در ) ره(امام

 lxxviii.ايشان در اين نامه خبر عزيمت به بورسا را در آيندة نزديك داده است. الذكر را نیز مجددًا درخواست كرد فوق

شھید  lxxix.وكالت و وصايت خود انتخاب كرد  اي، آقا مصطفي را به طي ارسال وكالتنامهھمچنین در ھمان روز امام 

آقا مصطفي در دوران بازداشتش، با تصور اينكه ممكن بود ايشان را نیز تبعید كنند، «: كند محالتي در خاطراتش نقل مي

ندانیان سیاسي و كارھاي ديگر وكالت داد و اجازه داد كه سھم امام را گرفته و صرف حوزه و ز] محالتي[به من 

  lxxx.كنم

باشد كه در آن خبر عزيمت به بورسا را داده و تمام سفارشھاي پیشین را  آبان مي ٢٣نامة ديگر امام، مربوط به تاريخ 

  lxxxi.اند كه برايشان نامه بنويسد مجددًا تكرار كرده مخصوصًا از آقا مصطفي درخواست كرده

در اين نامة . اهللا مرعشي ارسال گرديده است زندش در ديماه آن سال و خطاب به آيتاولین نامة امام به فردي غیر از فر

كوتاه، امام خبر دريافت نامة ايشان را ـ احتماًال از طريق ديدار يكي از نمايندگان مراجع با ايشان ـ داده و خبر سالمتي 

  lxxxii.خود را نیز اعالم كرده است

امام شد، الزم است گفته شود كه از ھمان روزھاي نخست تبعید امام، يكي  حال كه سخن از ديدار نمايندگان مراجع با

اي به تركیه براي ديدار با امام به منظور اطمینان از سالمتي ايشان  از درخواستھاي مراجع از اولیاي امور، اعزام نماينده
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يا نخستین فردي كه براي اين بود كه چیزي در حدود دو ماه بعد از تبعید ايشان با اين درخواست موافقت شد و گو

رسد  نظر مي چنین به. اهللا العظمي احمد خوانساري، بود اهللا خوانساري، داماد آيت ماموريت تعیین شد، حاج سیدفضل

اهللا  اهللا آملي در تھران، ايشان طي ارتباط با وزير دربار، پیام آيت نجفي با آيت اهللا مرعشي كه در مكاتبات جاري بین آيت

اهللا خوانساري در آخرين  فضل lxxxiii.ابالغ كرده و اولیاي امور نیز با عزيمت نامبرده به تركیه موافقت نمودندمرعشي را 

اي از  خوانساري طي ارسال نامه. روز آذر عازم تركیه شد و براي اين ديدار، امام را از بورسا به استانبول منتقل كردند

ردي و خوانساري در عراق ـ گزارشي را از ديدارش با امام ارائه استانبول به شیخ نصراهللا خلخالي ـ وكیل آيات بروج

ديماه به توسط ايشان براي شیخ نصراهللا  ١٢اي در تاريخ  و امام نیز به ھنگام مراجعت آقاي خوانساري، نامه lxxxiv.داد

   lxxxv.خلخالي ارسال نمود

و خبر سالمتي او را به مراجع و ) ره(ماماهللا خوانساري به ايران مراجعت كرد و گزارشي از ديدارش با ا به ھرحال، فضل

رو برخي ديگر از مراجع درصدد برآمدند كه  اين خبر، شادي ياران امام را در پي داشت و از اين. علماي ايران تقديم كرد

  .گسیل دارند) ره(نمايندگان خود را براي ديدار با امام

   نتیجه. ١٠

البته . در عرصة سیاست و تعامل و وحدت نظر و عمل آنھا بود روح كلي حاكم بر اين دوره از نھضت، حضور مرجعیت

كردند، اما در اين دوره، در  ھريك از مراجع و مجتھدان براساس تلقي و استنباطات خود از وقايع و جريانات، اظھارنظر مي

توان ادعا كرد  رو مياز اين . زمینة محورھاي اصلي مبارزه ھمچون اليحة كاپیتوالسیون و تبعید امام اتفاق نظر داشتند

كه الية نخست اين حركت، يعني مرجعیت، با صدور دھھا اعالمیه در جايگاه رھبران و پیشگامان نھضت، موج اولیة 

جنبش را به حركت درآوردند؛ زيرا در پي اين موج بود كه در گام بعدي علماي برجسته، مجتھدان، رؤسا و فضالي 

، آخوند )اھواز(از قبیل حضرات آيات علي بھبھاني ) اندركاران نھضت دستاليه دوم (ھاي علمیة شھرستانھا  حوزه

، احمد آشتیاني و شیخ عبداهللا مسیح )تبريز(، قاضي طباطبائي )يزد(، محمد صدوقي )ھمدان(مالعلي ھمداني 

ناگفته . دبا صدور دھھا اعالمیه به ھمراھي با مرجعیت سیاسي و فراخوان عمومي نھضت اقدام نمودن. . . تھراني و 

ھاي نھضت در اقصي نقاط كشور و  دنبال اھتمام امام به گسترش آموزه پیداست كه تكاپوھا و تعاملھاي اين علما، به

  .خصوص با استفاده از ساز و كار اجرايي تشكیل جلسات ھفتگي علماي شھرستانھا حاصل شد به

ھايي به  و صنفي بودند كه با صدور اعالمیه اليه سوم، جمعي از طالب، بازاريان، دانشگاھیان و تشكلھاي مذھبي

ھايي تحت عنوان طالب  سازد، صدور اعالمیه آنچه اين مقطع را نسبت به قبل متمايز مي. فراخوان مذكور پاسخ دادند

ھاي ديگري با  حوزة علمیه قم و ھمچنین اعالمیه. . .) از جمله بھبھان، نیشابور، آبادان، كرمان و (شھرھاي مختلف 

در حمايت از . . .) آباد، اصفھان، نجف و  از جمله شیراز، نجف(جامعة روحانیت يا طالب حوزة علمیه شھر مربوطه  عنوان

  .ھا نیاز به پژوھشھاي مستقل دارد نھضت بود كه بررسي حجم عظیم اين اعالمیه

ھاي مومن مذھبي بودند كه  توان آنھا را قاعدة اين مثلث تلقي كرد، توده آخرين الية نیروھاي موثر در نھضت كه مي

ھا و ساير مجامع عمومي زمینة  خانه ھاي مذھبي، قھوه ھا و ھیاتھا، انجمن ھا، مدارس ديني، تكیه مساجد، حسینیه

شايد بتوان ترور منصور ـ . كرد واسطة ارتباطات سنتي میان افراد فراھم مي حضور و اطالع آنان را از كم و كیف مبارزه به

در كمتر از سه ماه پس از تصويب كاپیتوالسیون و تبعید امام صورت گرفت، از يك سو در تعامل میان  نخست وزير ـ را كه

ھاي مذكور تحلیل  ھا، و از سوي ديگر در فضاي موجھاي سھمگین و مستمر حاصل از فعالیت و مبارزات اليه اين اليه

  .كرد
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  ھا نوشت پي

  

                                                
i  كاظم : راجع به كاپیتوالسیون، رك ١٨/٩/١٣۴٣بخشي از آخرين يادداشتھاي وزارتخانة ايران به سفار امريكا در تھران در مورخه ـ

  .٢٣٢، ص ١٣٨٠، قم، محدث و دفتر نشر برگزيده، )شرح حال شھید حاج صادق اماني ھمداني(مقدم، خشونت قانوني 

ii٣٩٨ـ٣٧٣، صص ١بت آغاز دروس حوزه طالب،  صحیفه امام، ج ـ سخنراني امام خمیني در مسجد اعظم به مناس.  

iii ۴ـ٣، صص ٢مستشاري نظامي در ايران، ج : ٧١ـ دانشجويان پیرو خط امام، اسناد النه جاسوسي، شماره.  

iv مجموعه : كوثر: ھمچنین ٢۵۵، ص  ١٣٧٩ـ علیرضا رھبري، عصر پھلوي به روايت اسناد، قم، دفتر نشر و پخش معارف
، ١٠۴، به نقل از صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره بیست و يكم، جلسه ١۶٣خمیني، ج اول، ص  ھاي حضرت امامسخنرانی

  .٢٧ص 

v به نقل از١٩١، ص ١٣٨٠، قم، محدث و نشر برگزيده، )شرح حال شھید حاج صادق اماني(ـ كاظم مقدم، خشونت قانوني ، :
  .٧ـ ۵، صص ٢در ايران، ج  و مستشاران نظامي ٧١اسناد النه جاسوسي شماره 

viشمار، زير نظر محسن ھاشمي، تھران، دفتر نشر معارف  خاطرات، تصويرھا، اسناد، گاه: دوران مبارزه: ـ اكبر ھاشمي رفسنجاني
  .١٩٧، ص ١٣٧۶انقالب، 

vii ،۶۴، ص ١٣٧۶ـ  خاطرات و مبارزات شھید محالتي، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي.  

viii٢٠٧، ص ١٣٧٠تھران، رسا، ) خاطرات شھید حاج مھدي عراقي(ھا  ـ  ناگفته.  

ix٢٨٠، ص ١٣٨١اهللا محمدعلي گرامي، به كوشش محمدرضا احمدي، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  ـ خاطرات آيت.  

x قالب اسالمي، ص ، تھران، مركز اسناد ان)از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ عبدالوھاب فراتي، تاريخ شفاھي انقالب اسالمي
  .اكبر مسعودي خمیني اهللا علي سخن آيت. ١۶۴

xi ١۶٣، ص ١٣۵٧الي آبان  ١٣۴٠: ١ـ كوثر، مجموعه سخنرانیھاي حضرت امام خمیني، ج.  

xii ١٩ـ١٨، صص ١٣٧٧، تھران مركز اسناد انقالب اسالمي، )در يك مجله( ۶و  ۵ـ علي رواني، نھضت روحانیون ايران، ج.  

xiii۴٢ـ٣٨، صص ۶۶٨انقالب اسالمي، شمارة بازيابي پرونده  ـ آرشیو مركز اسناد .  

xiv اهللا ابوالقاسم خزعلي ، خاطرات آيت١۶۶، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

xvـ ھمان  .  

xvi آبادي طاھري خرم اهللا حسن سخن آيت. ١٧١ـ١٧٠، صص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

xvii١٧٢اهللا صالحي كرماني، ص  االسالم نعمت ـ ھمان، سخن حجت.  

xviii ۴٢۴ـ۴١۵، صص ١ـ صحیفة امام، ج.  

xix ۶۴ـ خاطرات و مبارزات شھید محالتي، پیشین، ص.  

xx زاده االسالم اصغر ناظم ، سخن حجت١٧١، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  
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xxi ۴۴ـ ٢٢، صص ۶۶٨ھمچنین بازيابي . ٩٩ـ  ٩٧، صص ۶٧١آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره پرونده بازيابي ـ .  

xxiiراجع به طرح مصونیت مستشاران خارجي كه از ) ع(اهللا شريعتمداري در روز والدت حضرت زھرا ـ خالصه بیانات حضرت آيت
  .۵٨۵ـ  ۵٨٣، صص ۴ و ٣مجلس شورا گذشته است، نھضت روحانیون ايران، ج 

xxiii اهللا احمد صابري ھمداني ، سخن آيت١٧١، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

xxiv آبادي اهللا صالحي نجف االسالم نعمت ، سخن حجت١٧٣ـ ھمان، ص.  

xxv سخن ٢٣٠، ص ١٣٧۶سالمي، ، به كوشش علي باقري، تھران، دفتر ادبیات انقالب ا)دفتر پنجم(خرداد  ١۵ـ خاطرات ،
  .نجفي االسالم دكتر محمود مرعشي حجت

xxvi۵٨٧ـ ۵٨۵، صص ۴و  ٣ھا، نھضت روحانیون ايران، ج  نجفي پیرامون اليحة مصونیت امريكائي اهللا مرعشي ـ سخنان حضرت آيت.  

xxvii صابري ھمداني اهللا احمد ، سخن آيت١٧١، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

xxviii آبادي اهللا حسن طاھري خرم ، سخن آيت١٧٢ـ ھمان، ص.  

xxix ۵٧٧، ص ۴و  ٣ـ نھضت روحانیون ايران، ج.  

xxx ۴١۴ـ  ۴٠٩، صص ١ـ پیام امام خمیني در مخالفت با كاپیتوالسیون و دعوت مردم و علما به قیام، صحیفه امام، ج.  

xxxi٢٠٧خاطرات شھید حاج مھدي عراقي، ص : ھا ـ ناگفته.  

xxxii ۶۵ـ  ۶۴ـ خاطرات و مبارزات شھید محالتي، صص.  

xxxiii ھا االسالم سید محمد موسوي خوئیني ، سخن حجت١٩۵خرداد، دفتر نھم، ص  ١۵ـ خاطرات.  

xxxiv ۴٠و  ٣۵، صص ۶۶٨ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيابي پرونده.  

xxxv ۵٨٧، ص ۴و  ٣ـ نھضت روحانیون ايران، ج.  

xxxvi ١نجفي درباره كاپیتوالسیون و بازداشت جمعي از علما، اسناد انقالب اسالمي، ج  اهللا العظمي مرعشي آيتـ متن اعالمیه .
  .۵٩٠ـ  ۵٨٧، صص ۴و  ٣، نھضت روحانیون ايران، ج ٢۶٠ـ ٢۵٧صص 

xxxvii ،٣٣٧، ص ١٣٧٨ـ محمد حسن رجبي، زندگینامة سیاسي امام خمیني، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي.  

xxxviiiباشد كه  مي» ھاي انقالب نقش تبعیديھا در گسترش آموزه«: اي با عنوان خصوص نگارنده در حال نگارش مقاله ـ در ھمین
  .زودي چاپ و منتشر خواھد شد انشاءاهللا به

xxxix ١٨ـ  ١٧، صص ۶٧٣ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيابي پرونده.  

xl٩۵ـ  ٩۴، ص ۶٧١ابي پرونده ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازي.  

xli خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، تھران، انتشارات اطالعات، : ١ـ حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، ج
  .۵١۶، ص ١٣۶٩

xlii ٣٣، سند شماره ٢، مستشاران نظامي امريكا در ايران، ج ٧١ـ اسناد النه جاسوسي، شماره.  
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xliii٢۶۵یشین، ص ـ عصر پھلوي به روايت اسناد، پ،  

xlivخرداد، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي  ١۵نقش بازار در قیام : ـ براي كسب اطالع بیشتر به كتابي از نگارنده تحت عنوان
  .رجوع كنید

xlv قم) قناد(، خاطرات نصراهللا خاكي و بازاريان ١١٩خرداد، دفتر پنجم، ص  ١۵ـ خاطرات.  

xlvi االسالم محمدرضا مؤيدي ، سخن حجت١٧٧، ص )مرجعیت تا تبعید امام خمینياز (ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

xlvii٧٢، ص ۶و  ۵اهللا نجفي، نھضت روحانیون ايران، ج  ـ بیانات تاريخي حضرت آيت.  

xlviii ۶٣، ص ۶۶٨ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيابي پرونده.  

xlix ٢ـ  ١، صص ۶٧١ـ ھمان، شماره بازيابي پرونده.  

l  آبادي اهللا حسن طاھري خرم ، سخن آيت١٧٨، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(تاريخ شفاھي انقالب اسالمي ـ.  

li  ۶٣، ص ۶۶٨ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيابي پرونده.  

lii  ۴٠ـ  ٣٩، ٢۵ـ  ٢١، صص ۶٧١ـ ھمان، شماره بازيابي پرونده.  

liii  آبادي اهللا حسن طاھري خرم ، خاطرات آيت١٨٢ـ  ١٨١، صص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

liv  االسالم عبدالعظیم محصلي ، خاطرات حجت١٨٣ـ ھمان، ص.  

lv  ٢٢، ص ۶٧٢ـ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيابي پرونده.  

lvi ٢۶٢ـ  ٢۶١، صص ٢عید امام، اسناد انقالب اسالمي، ج نجفي درباره تب اهللا العظمي مرعشي ـ متن اعالمیه آيت.  

lvii اي به تركیه براي  نجفي درباره فرستادن نماينده اهللا العظمي مرعشي ـ متن پاسخ آقاي حاج شیخ محمدتقي آملي به نامه آيت
  .١٢۵، ص ٢مالقات با امام، اسناد انقالب اسالمي، ج 

lviii ـ  ٣٢۶، صص ١٣٧٧ش محمدرضا احمدي، تھران مركز اسناد انقالب اسالمي، آبادي، به كوش اهللا طاھري خرم ـ خاطرات آيت
٣٢٧.  

lix  االسالم سید علي برقعي ، خاطرات حجت١٧٨، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي.  

lx  ۴٣۵، ص ١ـ صحیفه امام، ج.  

lxi جلد ٣(العظمي سید محمدھادي میالني به روايت اسناد ساواك اهللا  آيت: ك.اهللا میالني ر ـ درخصوص مبارزات سیاسي آيت( ،
  .چاپ مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات

lxii ص ١نجفي درباره تبعید امام، اسناد انقالب اسالمي، ج  اهللا العظمي مرعشي اهللا العظمي میالني به آيت ـ متن تلگرام آيت ،
 .اهللا شريعتمداري مخابره نمود آيت ، ضمنًا میالني تلگراف مشابه ديگري براي٢۶٣

lxiii  اهللا محمدعلي گرامي ، سخن آيت١٨٠، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ـ تاريخ شفاھي انقالب اسالمي. 

lxiv ص ۵درباره تبعید امام به تركیه، اسناد انقالب اسالمي، ج  ـ متن تلگرام آقاي حاج سید حسن طباطبائي قمي به آيات عظام ،
 .٣٩، ص ۶و  ۵اهللا قمي دامت بركاته، نھضت روحانیون ايران، ج  رونوشت تلگراف آيت: ، ھمچنین١٠٧
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lxv  ،٢٢٩ـ  ٢٢٨، صص ١٣٧٨ـ غالمرضا جاللي، مشھد در بامداد نھضت امام خمیني، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي. 

lxvi االسالم محمدرضا مؤيدي ، خاطرات حجت١٧٩، ص )از مرجعیت تا تبعید امام خمیني(ريخ شفاھي انقالب اسالمي ـ تا. 

lxvii  ٢٢۶ـ مشھد در بامداد نھضت امام خمیني، پیشین، ص. 

lxviii ٢۶۶ـ ٢۴۶، صص ١له، اسناد انقالب اسالمي، ج  العظمي میالني به امام خمیني درباره تبعید معظم اهللا  ـ متن نامه آيت. 

lxix  االسالم حاج اهللا زاده میالني حجت ، به نقل از يادداشتھاي آيت٢٢٨ـ ٢٢۶ـ مشھد در بامداد نھضت امام خمیني، پیشین، صص  
 )موجود در آرشیو شخصي ايشان(سید محمدعلي میالني 

lxxتاريخي وزارت اطالعات،  ، تھران، مركز بررسي اسناد٢اهللا العظمي سید محمد ھادي میالني به روايت اسناد ساواك، ج  ـ آيت
 .٢٨٩ـ  ٢٨٨، صص ١٣٨٠

lxxiاهللا العظمي میالني به مردم اصفعان درباره مشروعیت مبارزات امام و تاكید بر ادامه مبارزه، اسناد انقالب  آيت  ـ متن پیام
 .٢٧۵ـ  ٢٧۴، ص ١اسالمي، ج

lxxiiتايید ادامه مبارزه، اسناد انقالب اسالمي، ج اهللا العظمي میالني به پرسش جمعي از اھالي اصفھان درباره  ـ متن پاسخ آيت
 .٢٣٧، ص١

lxxiii ،ـ متن اعالمیه آقاي حاج سید حسن طباطبائي قمي درباره تبعید امام و تصويب اليحه كاپیتوالسیون، اسناد انقالب اسالمي
 .١١۶ـ  ١١٢، صص ۵ج 

lxxivي رژيم شاه و تبعید امام، اسناد انقالب اسالمي، اهللا آملي درباره اعمال ضد اسالم اهللا العظمي میالني به آيت ـ متن نامه آيت
 .٢٧٨ـ  ٢٧۶، صص ١ج 

lxxv ،ـ  ٢٨٣، صص ١٣٧٩ـ خاطرات محمدمھدي عبدخدائي، به كوشش سید مھدي حسیني، تھران، مركز اسناد انقالب اسالمي
٢٨۴. 

lxxvi ۴٢٧، ص ١ـ صحیفه امام، ج. 

lxxvii ۴٢٨ـ ھمان، ص. 

lxxviii ۴٣٠ـ  ۴٢٩ـ ھمان، ص. 

lxxix ۴٣١ـ ھمان، ص. 

lxxx  ۶٩خاطرات و مبارزات شھید محالتي، پیشین، ص ـ. 

lxxxi  ۴٣٢، ص ١ـ صحیفه امام، ج. 

lxxxii  ۴٣٣ـ ھمان، ص. 

lxxxiii اي به  نجفي درباره فرستادن نماينده اهللا العظمي مرعشي متن پاسخ آقاي حاج شیخ محمدتقي آملي به نامه آيت: ك.ـ ر
 .١٢٩، ص ٢تركیه براي مالقات با امام، اسناد انقالب اسالمي، ج 

lxxxiv اهللا خوانساري به آقاي حاج شیخ نصراهللا خلخالي پس از ديدار با امام در تركیه، اسناد  ـ متن نامه آقاي حاج سید فضل
 .١٣٠، ص ٢انقالب اسالمي، ج 
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lxxxv  ۴٣۴، ص ١ـ نامه امام خمیني از استانبول به شیخ نصراهللا خلخالي در نجف، صحیفه امام، ج.  

  


