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  والیت فقیه 

 رھاورد دوران تبعید حضرت امام، به روایت اسناد ساواك 

  * رحیم نیكبخت :پژوھشگر

http://www.irdc.ir/fa/content/6359/default.aspx  

   

  

  

اهللا خمینی به علت ایجاد محدودیت از لحاظ چاپ و توزیع تا حدودی كمیاب و به ھمین  ھای آیت برابر اطالع واصله رساله

با وجود اینكه رساله سایر آیات از ھر . دشو جھت در بین بازاریان و طرفداران وی به قیمت گزافی خرید و فروش می

ھای مزبور به  خمینی از كمیابی و گران شدن رساله] امام[معھذا طرفداران . تر و در سطح باالتری قرار دارد لحاظ جامع

  . كنند برداری می خمینی تبلیغ و بھره] امام[نفع 

   

ساله انقالب اسالمی بخش اعظم را دوران تبعید حضرت امام از ایران تشكیل می دھد كه ھمین  ١۵در تاریخ  درآمد

بندی  ھایی چون دوران تبعید در تركیه و دوران تبعید در عراق و دوران اقامت در فرانسه قابل عنوان دوران ھم به قسمت

در دوران اقامت یك ساله در . ای داشت مھم و قابل مالحظه دوران طوالنی تبعید حضرت امام از ایران رھاوردھای. است

تر حضرت امام در قبال حكومت و نظام  ھای صریح گیری موضع. تركیه تحریرالوسیله را حضرت امام تدوین و نگاشتند

ه تر دیگری در ادام ی تبعید امام در عراق موضوع مھمتر و پراھمیت در دوره ١.گردد سیاسی در این كتاب بیان می

بحث والیت فقیه حدود . است» والیت فقیه یا حكومت اسالمی«گردد و آن شروع درس  مبارزات حضرت امام مطرح می

و اختیارات آن اگرچه در متون فقھی موجود بود اّما تا آن زمان كسی آن را به این صراحت طرح و بحث نكرده بود تأثیر 

در مرحله بعد از نفی كامل نظام شاھنشاھی به ) ره(امام شگرفی بر روند مبارزات اسالمی داشت در واقع حضرت 

حضرت امام پس از این مرحله در دوران تبعید خود در . آل برخواسته از متن شریعت اسالمی پرداختند ارایه نظام ایده

گیری حكومت اسالمی را فراھم آوردند كه موضوع مھم و قابل  پاریس با تشكیل شورای انقالب مقدمات علمی شكل

خرداد به  ١۵به ویژه بعد از قیام  ١٣۴٢حضرت امام در سال توان گفت  به طور خالصه می. تأمل و بررسی است

نفی كامل رژیم پھلوی پرداخت در دوران تبعید تركیه و عراق مدل حكومتی جایگزین آن رژیم را ارایه دادند 

با وجود حجم انبوھی از اسناد بر  .بود و رھاورد دوران اقامت در پاریس اجرایی و عملیاتی كردن این اندیشه

جانبه موضوع در این فرصت محدود امكان ندارد از  جای مانده از سازمان اطالعات و امنیت حكومت پھلوی بررسی ھمه

بحث والیت «این رو به مرور و بررسی اسناد محدود پیرامون رھاورد دوران اقامت حضرت امام در نجف اشرف كه ھمان 

 ١٣۴٩و  ١٣۴٨ساواك در سال  ساواك و درس والیت فقیه حضرت امام. پردازیم بود، می» اسالمی فقیه یا حكومت

اهللا العظمی  ای برای تضعیف مقام و موقعیت حضرت امام انجام داده بود كه حوادثی چون رحلت آیت ھای گسترده تالش

الشعاع قرار داد و به  ام را تحتھای ساواك در تخریب وجه حضرت ام حكیم و سپس شروع درس والیت فقیه فعالیت

الذكر به صورت نوار و جزوه نیروھای امنیتی رژیم را به انفعال  ویژه پس از انتشار متن سخنرانی امام در درس فوق

كشاند و مأموران ساواك و سایر نیروھای مسئول موظف شدند تا بلكه از انتشار تكثیر و توزیع آن در ایران جلوگیری 

پرونده عظیم ای از آن در آرشیو مركز اسناد در ساواك سابق كه نسخه ھای موجود در  مرور گزارش بررسی و. نمایند

تواند تصویر روشنی از مقابله حكومت پھلوی با این مسئله باشد كه در  انقالب اسالمی موجود است می *حضرت امام
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اهللا خمینی محترمًا معروض  رباره رساله آیتد] مھر سری[گزارش ] آرم ساواك] [١٣[١٠/۴/۴٩: پردازیم ادامه به آن می

اهللا خمینی از ایران به  پس از طرد آیت: اهللا خمینی خالصه كسب دستور در مورد توزیع رساله آیت: دارد به منظور می

نمودند كه چون این امر در كسب  ای از عناصر افراطی مذھبی و طرفدار وی رساله او را چاپ و توزیع می عراق عده

آوری رساله نامبرده و جلوگیری از تجدید چاپ آن  تقویت مشارالیه تأثیر به سزایی داشت لذا نسبت به جمع وجھه و

اقدام گردید و كتابخانه و منزل یاد شده نیز در قم مورد بازرسی قرار گرفت و تعدادی رساله مشارالیه كشف گردید از 

الحج و  جلد مناسك ١١۵جلد كتاب طھارت،  ١٨١٢سایل، جلد الر ١١١جلد تعلیقه،  ١۴٢٠جلد رساله ارث،  ۴۶٠جمله 

طبق . گردد آوری و در اداره كل سوم نگھداری می ھای مذكور جمع ھا و رساله العباد كه كلیه كتاب جلد نجات ١٠٠

د ریال بو ٨٠خمینی كه قبًال قیمت آن ] امام[المسایل  اهللا حكیم توضیح اطالعاتی كه اخیرًا واصل شده پس از فوت آیت

ھایی كه به  با توجه به اینكه با بررسی: نظریه. گردد به بھای بیشتری و حتی حدود یك ھزار ریال خرید و فروش می

تر است لذا در صورت  ھای سایر آیات پائین خمینی به مراتب از سطح رساله] امام[عمل آمد كتب منتشره از طرف 

وان داشتن ارتباط و وابستگی به دستگاه تعداد محدودی از خمینی و معرفی وی به عن] امام[تصویب به منظور تضعیف 

) قسمت بازار(ھای قم و تھران  اكنون در اداره كل سوم موجود است توسط ساواك ھای وی به شرح فوق كه ھم رساله

ی  همدیركل ادار ٢.بین طرفداران مشارالیه و متعصبین مذھبی توزیع گردد. باشد با تظاھر به اینكه از طرف ساواك می

: كند سوم ساواك پیرو درخواست ساواك تھران دستور زیر را برای مقابله با مقبولیت و محبوبیت حضرت امام صادر می

اهللا خمینی برابر  دارد از اداره كل سوم به ریاست ساواك تھران درباره رساله آیت: پیوست] مھر سری] [آرام ساواك[

ت ایجاد محدودیت از لحاظ چاپ و توزیع تا حدودی كمیاب و به ھمین اهللا خمینی به عل ھای آیت اطالع واصله رساله

با وجود اینكه رساله سایر آیات از ھر . شود جھت در بین بازاریان و طرفداران وی به قیمت گزافی خرید و فروش می

ھای مزبور به  سالهخمینی از كمیابی و گران شدن ر] امام[معھذا طرفداران . تر و در سطح باالتری قرار دارد لحاظ جامع

] امام[ھای طرفداران وی و تضعیف  علیھذا به منظور خنثی كردن فعالیت. كنند برداری می خمینی تبلیغ و بھره] امام[نفع 

جلد از  ٣۴٠خمینی و وانمود كردن اینكه نامبرده جھت احراز مقام مرجعیت با مقامات دولتی ارتباط دارد اینك تعداد 

خواھشمند است دستور فرمائید با تظاھر به . گردد به پیوست ارسال می) به شرح پیوست(رساله و تألیفات مختلف 

خمینی در منطقه بازار پخش گردد و نتیجه را ] امام[شود به نحوه مقتضی بین طرفداران  اینكه از طرف ساواك توزیع می

مقدم گیرنده  -مدیر كل اداره سوم. دالعمل این اقدام در بین روحانیون و جوامع مذھبی اعالم نمائی ضمن تعیین عكس

جھت اقدام مقتضی و ) به شرح صورت پیوست(جلد رساله و سایر تألیفات مشارالیه  ٣۴٠ریاست ساواك قم با ارسال 

پس از شروع درس والیت فقیه امام وزارت خارجه از كویت به ساواك گزارش  ٣]١٣[١٨/۴/۴٩] امضاء[اعالم نتیجه 

ای به زبان فارسی كه در نجف طبع شده و حاوی  در برخی از مساجد كویت جزوه ٢٢/١١/١٣۴٨در تاریخ «: دھد می

ایراد نموده بین حاضرین توزیع شده كه یك » حكومت اسالمی یا والیت فقیه«ھایی است كه خمینی تحت عنوان  درس

اهللا خمینی اخیرًا در  یتآ«: كند نامه وزارت خارجه اعالم می و ساواك در عطف ۴»...گردد نسخه به پیوست ارسال می

نجف اشرف ضمن تدریس در دو جلسه مبادرت به سخنرانی نموده و منظور وی اثبات و حقانیت حكومت اسالمی بوده 

ضمنًا گفتار وی به صورت جزوه . و اظھارات مشارالیه روی نوار ضبط و توسط متعصبین مذھبی به ایران آورده شده است

ز كشورھا از جمله كویت و ھنگام مراسم حج در عربستان صعودی توسط عمال تحت عنوان فوق چاپ و در برخی ا

ھای حكومت اسالمی توسط امام  ھای خود بعد از طرح درس ساواك تھران در مراقبت ۵».عراقی پخش شده است

سید محمدرضا «: اهللا سعیدی به شرح زیر تھیه نموده است از شھید آیت ١٢/١٢/١٣۴٨خمینی گزارشی به تاریخ 

عیدی از یكی از دوستان خود كه جھت انجام مراسم حج به عربستان مسافرت و اخیرًا مراجعت نموده است سؤال س
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مشارالیه جواب داد در منی این جزوه را . كردند یا خیر خمینی را در آنجا پخش می] امام[نمود كه آیا جزوه سخنرانی 

خه به من دادند كه آن را ھم یكی از دوستان برده نمودند و فقط یك نس كه به زبان فارسی چاپ شده توزیع می

 - ھای عربی در ادامه رئیس ساواك تھران نظر داده است كه این متن سخنرانی عالوه بر زبان فارسی به زبان» .است

بدیھی است غالب حجاج ایرانی «: اند توزیع شده است تركی واردو ترجمه و بین حجاجی كه جھت انجام حج رفته

باشند به احتمال قریب به یقین پس از بازگشت به ایران آن را تكثیر و توزیع  ی دارای چنین جزواتی میطرفدار خمین

مدیركل  ۶».شوند بازرسی به عمل آید بنابراین الزم است كه از وسایل حجاجی كه به كشور وارد می. خواھند نمود

ھای  بینی سازد تا ضمن مراتب و پیش موظف میی سوم ساواك مقدم در عطف گزارش ساواك تھران، آن ساواك را  اداره

 ٧.الزم ترتیبی اتخاذ شود كه عوامل تكثیر و توزیع جزوات و ھمچنین نوار سخنرانی امام را شناسایی و دستگیر نمایند

رحمانی در یك مذاكره خصوصی به «: خوانیم می ١٣۴٩ھای مأموران ساواك از فروردین سال  در یكی دیگر از گزارش

ھای درس آقای خمینی كه در عراق چاپ شده در مكه توزیع گردیده است  وستانش اظھار داشته است جزوهیكی از د

گردد تا  و تعدادی توسط حجاج به ایران آورده شده و در ایران تجدید چاپ گردیده است این جزوه دست به دست می

ساواك را به وحشت انداخت در گزارش زیر  ھای امام خمینی انتشار جزوه درس ٨».ھمه از مطالب آن اطالع پیدا كنند

ھایی كه در  اهللا خمینی ضمن درس خمینی آیت] امام[ھایی از  درس«: اطالعات بیشتری در مورد آن درج شده است

در نجف برای طالب عنوان نموده سخنان وی گردآوری و در  ٨/١١/١٣۴٨و  ٧و  ۶و  ۵و  ۴و  ١ھای  شش جلسه در تاریخ

ای از طرفداران وی بین حجاج به فروش رسانده  كپی و در ایام مناسك حج به وسیله پاره و پلی ی استنسیل صفحه ۴٢

كننده به طور كشیده تایپ گردیده و اغلب سخنان مشارالیه  شده است در این مجموعه اھم مطالب به وسیله ماشین

جمله به  ھایی به استعمار و من هزند كه در آن گوشه و كنای درباره تشكیل حكومت اسالمی و وظایف فقھا دور می

اند و در  ای درست كرده ای به صورت كتابچه ھای مزبور را عده جزوه: نظریه منبع. كشورھای اسالمی و ایران زده است

احتمال  - ١: ھای رھبر عملیات نظریه. رساندند ھای نامبرده را در شش جلد به فروش می مكه و كربال و نجف درس

ور را حجاجی كه از سفر حج مراجعت كرده باشند با خود به ھمراه آورده و به طور یقین اغلب ھای مذك رود جزوه می

برگ كه از روی جزوه  ۴٠یك نسخه ماشین شده در  - ٢. خمینی توزیع گردیده است] امام[آنھا در قم بین طرفداران 

دستور داده : انشگر رئیس ساواكد. گردد برداری شده جھت ھرگونه اقدام مقتضی به پیوست ایفاء می اصلی رونوشت

 ٩».شد كه شیخ عباس ایزدی مورد مراقبت قرار گیرد و چنانچه جزوات دیگری بین اشخاص باشد شناسایی گردند

جزوات درس امام خمینی در مورد والیت فقیه و حكومت اسالمی فقط در مراكز دینی و بین مردم مذھبی كوچه و بازار 

به ریاست : گردید بلكه طبق گزارش بعدی در خوابگاه دانشجویان دست به دست می توزیع و مورد توجه قرار نگرفت

امام خمینی در كوی : درباره توزیع جزوه پیامی از ٣١٢( از اداره كل سوم ] آرم ساواك) [١٢ھـ  ٢٠(ساواك تھران 

ق اطالع در كوی دانشگاه ای از عناصر افراطی مذھبی دیده شده و طب دانشگاه تھران اخیرًا جزوه مزبور در دست عده

خواھشمند است دستور فرمائید . نیز توسط اشخاص ناشناس در بین دانشجویان ساكن كوی مزبور توزیع گردیده است

از طریق منابع و امكانات موجود نسبت به شناسایی عواملی كه در تھیه و توزیع این جزوه دخالت دارند اقدامات الزم 

] امضا[مدیركل اداره سوم مقدم از طرف تھیه كننده عباسی  ١٠.ه كل گزارش نمایندمعمول و نتیجه را به این ادار

به دیگران ھم «در ادامه سند متن جزوه كه روی آن و باالی برخی از صفحات دیگر نوشته شده است ] ١٣[۵/۵٠/٣٠

د انقالب اسالمی نوارھای عالوه بر متن جزوه در آرشیو مركز اسنا ١١.در پرونده بایگانی گردیده است» بدھید بخوانند

ضمن اینكه مبارزان مسلمان این جزوات را به صورت كتاب تدوین و با نامھای . صوتی سخنرانی امام ھم موجود است
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كردند و از طرق گوناگون به ویژه زوار عتبات  در خارج از ایران منتشر می» الغطا ای به امام كاشف نامه«گمراه كننده چون 

  . فرستادند ان میعالیات به داخل ایر

  

  :پی نوشت

  رحیم نیكبخت، مدیر بخش تدوین* 

دستور بررسی و استخراج موارد ضد حكومت  ١٣۴۶ساواك پس از اطالع از انتشار این كتاب در عراق در سال .  ١ 

، ٨٢٠ش ب اسناد انقالب اسالمی، پرونده امام خمینی، ھای در گزارش. كند ر ك به آرشیو مركز  پھلوی را صادر می

اهللا قید شده است در داخل كروشه لفظ  ساواك نام حضرت امام بدون لقب و نھایت با عنوان آیت . *٧الی  ٣ش س 

  .افزوده محقق است] امام[

  ١۴و  ١۵، ش س ٨۴۵، ش ب ۵٧/١١١آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، پرونده امام خمینی، كد .  ٢ 

  .١۶ھمان، ش س .  ٣ 

  .١۵، ش س ٨۴٣، ش ب ۵۵/١١١آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمی، پرونده امام خمینی، كد . ۴ 

  . ١۶ھمان، ش س . ۵ 

  .١٠۴، ش س ٨۴٣آرشیو مركز اسناد، ش ب . ۶

  . ١٠۵ھمان، ش س .  ٧ 

  .٩، ش س ٨۴۴ھمان پرونده، ش ب ... آرشیو مركز اسناد.  ٨

  . ٣۶، ش س ٨۴۴ھمان، ش ب .  ٩ 

  .١٢۵، ش س ٣٠٧ھمان آرشیو، ش ب .  ١٠

  .١٣۴الی  ١٢٧ھمان ش س .  ١١ 

   


