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 سيد مصطفى خمينى اللّه آيتندگينامه و مبارزات ز
 تأليف: سجاد راعى گلوجه 

 

 حيات فردى و اجتماعى

 

 سيد مصطفى از تولد تا بلوغ

 . ق. ديده به جهان گشود. ه1349رجب 21. ش. مطابق با ه 1309آذر  21سيد مصطفى، اولين فرزند امام خمينى)س(، در 

اى و  دهمندى از چنين خاانوا پشت سر گذاشت. بهره درى با تقوا و پدرى عالم و فرزانهاو دوران كودكى را در دامان ما

 يدگيارى شصصايت ماذهبى، ع ماى و اسا مى سامذهبى و آكنده از معنويت، در شكل رشد و پرورش در چنان محيط

اجتمااعى  رهنگاى وسوادى و مسائل ومشك ت ف مصطفى و شكوفايى استعداد و نبوغ وى در زمانى كه جامعه دچار بي

طره ذكار اى بود، نقش شايانى داشت. شايد جرأت،جسارت و شجاعت وى كه توسط برخى ناظران به عنوان خا عديده

 تربيتى بوده است.  شده، متأثر از چنين

يد مصاطفى ساو دوساتان  )س( از سنين كودكى تا جوانى و حتى بعد از آن بر تحصايل، رفات و آمادها امام خمينى     

تأكياد خاىاى  ويژه در تحصيل،ه جديّت در سيد مصطفى، ب )س( به دو موضوع نظم و دقيق داشتند. امام خمينى نظارت

 داشتند.

 ازدواج و فرزندان

. اماام حاائرى ازدوا  كارد شاي  مرتىاى ال ّاه سيد مصطفى در بيست و چهار سالگى با معصاومه حاائرى، دختار آيات

  ت پسرشان بابا شناختى كه از خانوادۀ وى داشتند با وى درس بودند و خمينى)س( با شي  مرتىى حائرى دوست و هم

 آن خانواده موافقت نمودند.

عمام م داشت كاه محسين نا كه بيمارى مننژيت گرفت و فوت كرد. دومين فرزندشان ،ها محبوبه بود اولين فرزند آن     

دكتارا تحصايل  باشد كه تا دورۀ ها مريم مى آنسومين فرزند  شد و اينك در راه كسب و فراگيرى ع وم اس مى است.

 امام خمينى انۀخبه  1343فرزندشان نيز در جريان حم ه كماندوهاى رژيم په وى در سيزدهم آبان  كرده است. چهارمين

 )س( براى دستگيرى ايشان، پيش از تولد از بين رفت.

 هاى اخالقى  ويژگي

 ى، ساادهخ قاى، خونسارد خاوش از قبيال ،توان برشامرد زيادى مى هاى از نظر اخ قى براى حا  آقا مصطفى ويژگي

 ستهيل؛ اما برجباطن، خودساختگى، استق ل رأى و مواردى از اين قب زيستى، ىراحت لهجه، نفوذناپذيرى، زهد، ىفاى

 باشد. يعنى آقازادگى، قابل بررسى مى ترين ويژگى وى؛

 آقازادگى 
توانسات از ايان موقعيات بهاره  مى )س( بود و چون امام خمينى د شصصيتى همكه فرزن حا  آقا مصطفى برخ ف اين

)س(  كنندۀ سياست و جريانات در كنار اماميك آقازاده، تعيين بردارى زيادى بكند؛ اما هيچ وقت ت ش نكرد به عنوان
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ج اوه  ان ديگارانامام به عنوان يك شصصيت مستقل ىاحب تفكر با خط مشى خاص، در مي باشد، ب كه كوشيد كه هم

ها از نزديك،  االس م دعايى كه سالكه نصواست خودش يك شصصيت تبعى و پيرو داشته باشد.حجت كنند و هم اين

 گويد:  بوده، در اين زمينه مى شاهد و ناظر اخ ق و رفتار سيد مصطفى

گيارد،  حترام قاراربودن، مورد ا ايشان هميشه از آقازادگى و دارا بودن يك شصصيت وابسته و اينكه به دليل فرزندكسى

 لب كاه باه دليا از موقعيت و برخوردارى او از وجود چنان پادرى نباود، نفرت داشت؛ البته اين به معناى عدم درك وى

خواسات باه  اى بودكاه ماى مستقل و داشتن يك شصصيت اىيل براى خود بود. انسان خودساخته و نموناه همان درك

كماال  دن اين فرد باهالبته اين، دليل بر نزديك ش و ،ها و انتسابات و نه دربارۀ وابستگيچه هست مطرح باشد  عنوان آن

 ادگى ودادند كه مساائل خاانو )س( هم هيچ گاه اجازه نمى رابطه ظريفى بود كه امام باشد. اين رفتار دقيقاً در همان مى

رزندشان بودند كه ف )س(از ابتدا كوشيده د. امامعاطفى در امور مبارزاتى و يا مسائل حوزه و اجتماع روحانيت دخيل شو

وم بتواند ود كه آن مرحبمطرح شود و البته اين شيوۀ تربيت، باعث شده  اى در حوزه نبوده، مانند ديگران تافتۀ جدا بافته

 د.برسقل ع مى مست غيروابسته در حوزۀ ع ميه، خود را ساخته، به خاطر لياقت و پشتكار خود به آن مقام در يك جوّ

 زيستى و تواضع ساده
ى بارايش كاه باه تركياه تبعيدشاد، امكاناات بيشاتر ، يك زندگى معمولى ط بگى داشت. پس از اين1342پيش از سال 

اى باه ناام  همتارى در مح ا 45نكرد. در نجف، در ياك منازل  فراهم شد؛ ولى با اين حال، زىّ ط بگى خود را فراموش

والً اىا آن نباود. كرد...از دنيا بريده بود و باه دنباال توساعۀ س( داشت، زندگى مى) حويش كه فاى ۀ كمى بامنزل امام

 كارد و ساصت ماى رسايد، دقات ماىماى كرد. در خر  كردن وقتى هم پولى به دستش روى ماديات هيچ حسابى نمى

 گويد:  فاضل موحدى لنكرانى نيز در تأييد مطالب مذكور مى ال ّه آيت گرفت.

 وه در اياران دوران شروع مباارزه، چا فى خمينى چه در دوران قبل از شروع مبارزۀ پدر بزرگوارش و چه درشهيد مصط

يشاان در ياك ها، با ايشان باوديم، زنادگى داخ اى ا تمامى اين دوره كردند، در چه در موقعى كه در نجف زندگى مى

شد  خار  نمى  از ىورت يك ط بۀ عادى متوسطعادى بود، زندگى ايشان در تمامى اين ايام اى ً سطح بسيار بسيط و

مسألۀ  شان بود، يكى؛كه مورد ع قه اي نداشت. آن ها هيچ دلبستگى گونه زندگي و اين به خاطر اين بود كه ايشان به آن

 انديشيد. كرد و نمى مربوط به مبارزه بود. در غير اين دو مسأله، هيچ فكر نمى جهات ع مى و يكى هم؛ مسائل

ت و پرداختن به آورى مال و ثرو جمع زيستى و عدم توجه سيد مصطفى به يكى از مستندات مهمى كه در زمينۀ ساده    

 د آنشمارد و در مور هايش را برمى اش از اموال دنيا فقط كتاب وىيتنامه باشد. در باشد: وىيتنامۀ ايشان مى تجمل مى

دش،حساين، ع اوم اند و اگار فرزن ها نيز از وجوه شرعيه خريدارى شده آنشود كه  كند و يادآور مىمى ها نيز احتياط

 هند.بروجردى در نجف تحويل د ال ّه ها را به كتابصانۀ مدرسۀ آيت قديمه را تحصيل نكند، بهتر است آن

 هاى عبادى، مذهبى  ويژگي

مطالعه، ورزش و تفريح ايشاان اكثاراً  سيد مصطفى برنامۀ منظمى براى ساعات روز و شب داشت. برنامۀ عبادت؛ مباحثه،

شد و غالباً اين برنامه تا اذان ىبح ادامه داشت. پس از اذان، باين دو تاا مى برقرار بود. شب را به عبادت و مطالعه مشغول

خوابيدناد و بقياۀ روز  مى شد. دو ساعت هم، بعد از ظهر خوابيدند. پس از آن به اعمال روزانه مشغول مىمى سه ساعت

بود. حتى در هواى گرم نجاف، خاود را مقياد كارده  شد قرائت قرآن هاى روزانه وى كه ترك نمى يدار بود. از برنامهب
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كارد و بسايار  بود كه روزى يك يا نيم جزءاز قرآن رات وت كند. در شيوۀ قرائت قرآن نيز به سبك خاىاى عمال ماى

عاميانه با آن، نورانيتى  بود كه اين سبك از خواندن قرآن و برخوردبا تكان دادن سر و عاميانه بود و معتقد  ساده و همراه

 كند.  در دل قارى قرآن ايجاد مى

بود. اين در حالى بود كه نسبت باه  حا  آقا مصطفى از نظر اخ قى، فردى خوش خ ق، شوخ طبع، بانشاط و اهل تفريح

 داشت.  درس و فراگيرى ع وم حوزوى نيز جدّيتى مثال زدنى

 )س(  صطفى و امام خمينىسيد م

شاان باه مصاطفى داشاتند. اي اى مندى ويژه ها، نسبت به تربيت حا  آقا مصطفى ع قه )س( از نصستين سال امام خمينى

هاا و  عالياتكردناد. از ابتاداى ورود باه سان ب اوغ، ف نماى گذاشتند و حتى پايشان را ج اوى مصاطفى دراز احترام مى

 گيارىنين شاكلسارسد كه از همان  كردند. به نظر مى زير نظرداشتند و هميشه كنترل مىديدارهاى وى را با دوستانش 

 ؛ ياك شصصايّتدهاد و ثانيااً كردند كه مصطفى اوّالً، در حوزۀ ع ميه به تحصي ت خود ادامه شصصيّت، امام سعى مى

زۀ رشاان وارد حاوبناا باه خواسات پدپايان دورۀ پنجم ابتادائى  سالم و استوارى داشته باشد. همين طور هم شد و پس از

 به طور رسمى لباس روحانيت پوشيد.  ع ميۀ قم شد و مدتى بعد هم

 باارزه گردياد،موارد عرىاۀ  )س( قرار گرفت و زمانى كاه تدريج، تحت تأثير روحيه انق بى حىرت امامه ايشان ب     

چ كس را مثل من هي»گويد: در اين مورد مىاحمد آقا  سيد هايش، روحيۀ ضد شاهى وى بود. يكى از بارزترين ويژگي

ت، دولت ا از شاه اسهاى م . او اين را خوب درك كرده بود كه تمام بدبصتيبد باشد... ايشان نديدم كه تا آن حد با شاه

 ن خصوىايات رابسايارى از ايا .به خاطر خصوىايات اماام او نيازدانست... گونه نهادها را بازيچۀ او مى مج س و اين و

گارى ، سااز[نهىات اسا مى]مقابال مساائل و مشاك ت  ب كرده بود و يك حالت كينۀ انق بى داشت و هرگز دركس

 گويد: ايشان همچنين درمورد ع قه سيد مصطفى به امام مى«. نداشت

درى په فرزند و از ىورت ع ق گفتم كه اين محبت از ىفات بارز ايشان عشق و ع قه زياد به پدرم بود. من گاهى مى»

م چقادر اش هام نشاان داد كاه نسابت باه اماا و در زنادگى العااده باود خار  شده اسات. رابطاۀ ايشاان باا پادرم فاوق

 ماناد، خ ىاه هماه تفاوت نماى ها با امام بود و هرگز در مقابل مشك ت امام بى سصتي ازخودگذشتگى دارد. در تمام

 جابا ايشان بود.

فتاه باود، در بقياه ركاه باه زياارت عتباات عالياه 1342 به جز واقعۀ مدرسۀ فيىيۀ قم در فروردين سيد مصطفى در تمام مراحل نهىت    

 در كنار امام بود.  1356آبان مراحل، در ايران، تركيه و عراق تا اول

با مصطفى هايى كه  دوره او گام به گام با امام بود و اىوالً مصطفى جدا از امام قابل تصور نيست، گرچه امام درهمۀ     

يد هاد؛ امّاا سابودند، تأكيدشان بر اين بود كه سيد مصطفى تحصيل راجدّى بگيرد و هيچ چيز را باه تحصايل تارجيح ند

 توان در تحصيل جدّى شد و هم مبارزه را در آن گستردگى ادامه داد. مى مصطفى نشان داد كه هم

هايى از طرياق او  رسيد و يا پيام مى ها از طريق او به امام امترين پي آقا مصطفى، امين و مورد وثوق امام بود. محرمانه    

در قيطريه تهران تحت نظر بودند، تنهاا راباط مشاص  و مجااز  1342يافت. زمانى كه امام در سال  به ديگران انتقال مى

تركيه  ن تبعيد امام بهنيز همراه امام بود. در زما 1343ايشان مصطفى بود. پس ازآزادى امام و بازگشت به قم در فروردين 
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بود. در عراق بيش از هرجا و زماان  جا مراقب س متى و تغذيه او نيز، پس از آزاديشان از زندان به وى پيوست و در آن

 ايشان را تنها نگذارد.  كرد كه كرد و سعى مى ديگر احساس مسئوليت مى

)س(  ناىاستادى بود. اماام خمي و مرادى و روابط شاگردبُعد ديگر روابط سيد مصطفى با امام خمينى، روابط مريد و      

و  ابطاه حفاش شادبودند و تا آخرين لحظات عمرشان نيز اين ر از اول ورود مصطفى به عرىۀ ع م و دانش، استاد ايشان

 شاان كمتارينامام در مصطفى نيز متج ّى بود و بدين سبب مصطفى نيز همچاون اي عرفانى تر گرديد. روحيات مستحكم

آيد، هيچ ت شى  وى برمى چه از زندگى مادى هاى زودگذر دنيوى نداشت و آن شى در توجه به نفسانيّات و خوشيت 

 است.  براى اندوختن ثروتى يا جمع مالى ولو اندك، انجام نداده

 

 حيات علمى 

 

 تحصيل 

قاع نيز مؤثر وا ودى حرف زدنشدر بهب اى كه در نزديكى منزلشان بود، رفت و اين امر خانه او از شش سالگى به مكتب

ساه و مدرساۀ و تا پايان دورۀ دبساتان؛ يعناى ششام ابتادايى در آن مدر شد. از هفت سالگى به مدرسۀ موحدى قم رفت

د فرزندان خاو دادند كه هاى روحانى و اهل ع م، ترجيح مى در آن زمان مرسوم بود كه خانواده. كرد باقريۀ قم تحصيل

اظ، سايد ع وم حاوزوى ساوق دهناد؛ بادين لحا در مدارس دولتى و دانشگاه، به طرف تحصيلرا به جاى ادامه تحصيل 

 عرىۀ ط بگى نهاد و وارد حوزۀ ع ميۀ قم شد.  مصطفى نيز در سن پانزده سالگى قدم در

رديفاان خاود  سيد مصطفى از هم و او داراى نبوغ و هوش سرشارى بود و ديرى نگذشت كه اين نبوغ شكوفاگرديد     

 معرفت گذاشت.  و ع م هاى كسب پيشى گرفته و قدم در پ ه

، شمسايّه، عبدال ّه حاشيه م  هاى سيوطى، معالم، به داليل ذكر شده، ايشان توانست در طى دو سال و چند ماه، كتاب    

ال فارا الى پنج سا ردروس را به طور معمول در چها مجموع مطول و قسمتى از شرح لمعه را به پايان برساند. ديگران اين

ت ى ياا باه عبااربردناد و پاس از طاى ايان دوره مقادمات ادبيات عرب را به پايان ماى گرفتند و اين دوره مقدماتى و مى

 ك م شد و باه سااو در هفده سالگى، پس از پايان دوره مقدماتى معمّ نياز حوزه، به مرح ه سطح وارد شدند. ديگرپيش

اىفهانى،  محمدجواد دوره سطح را نزد استادانى چون آيات عظام: س طانى، شي  روحانيت درآمد. سيد مصطفى دروس

پرداخات.  اساتيد به فراگيرى و آموزش فقاه و اىاول محمد ىدوقى و شي  مرتىى حائرى آغاز نمود و در محىر اين

رد و منظوماه غااز كاسيدمحمدرضاا ىادر آ ال ّاه فقه و اىول، ف سفه را نيز نزد آيت چنين ضمن اشتغال به فراگيرى هم

در مدرساه  خاود اى از ع م رسايد كاه سبزوارى را نزد وى فرا گرفت و در پايان يادگيرى اين كتاب، به درجه حكمت

فى خاود باه فراگيرى اسفار و تكميل داناش ف سا حجتيه قم، به تدريس و تع يم آن به ط ب پرداخت. پس از آن جهت

ايان كتااب  مه سيدمحمدحسين طباطبايى روى آورد. در پاياان فراگيارىع  قزوينى و حوزه درس سيدابوالحسن رفيعى

فقيات كام مو اى نيز بر آن نوشات و بادين ترتياب دروس دوره ساطح را باا تدريس آن پرداخت و حاشيه نيز، خود، به

 خار ، شد. ترين مرح ه تحصيل حوزه؛ يعنى نظيرى به پايان رساند و آماده ورود به عالى

امام خمينى آغااز كارد. پاس از  بروجردى و ال ّه تحصيل دوره خار  را با حىور در حوزه درس آيتسيد مصطفى      
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درس خار  فقه در محىر پدر دانشامندش، از محىار درس  ، ضمن ادامه1340بروجردى در سال  ال ّه درگذشت آيت

 الدين اشراقىشهاب ال ّه توان به آيت رح ه مىهاى ايشان در اين م دوره بهره گرفت. از هم سيدمحمد داماد نيز ال ّه آيت

 فاضل لنكرانى اشاره كرد. شي  محمد ال ّه و آيت

 رود باه دورهوپانج ساال پاس از  او به واسطه نبوغ و استعداد ع مى و موفقيت در تمامى مراحل تحصي ت حاوزوى،    

 .ز طرف امام خمينى بوده استاجتهاد او ا سالگى به درجه اجتهاد نايل آمد. اجازه 27خار ، در 

ز باه ياه و عاراق نياايران باه ترك رغم رسيدن به درجه اجتهاد، تدريس و تأليف، در دوران تبعيد از سيد مصطفى ع ي    

نى د دانست، زماتوان آن را فرىت ط يى در نوع خومى ها كه فراگيرى ع وم اس مى ادامه داد. يكى از بهترين فرىت

هااى  مادت، بهاره كردند. وى موفق شد در اين در تركيه دورۀ تبعيدشان را سپرى مى ه همراه امامپيش آمد كه ايشان ب

ودناد بز اشاتغاالتى ا جا فاارغ و معنوى بسيارى از پدرش برگيرد؛ زيرا در تركيه تنها همدم امام بود و چون در آن ع مى

ر اى آن دو، دها در مجماوع، بيشاتر فعاليات .ى شدف سف كه در قم داشتند؛ بنابراين بيشتر وقتشان ىرف مباحث ع مى و

 زمينه مسائل ع مى بوده و هردو موفق به نوشتن چندين ج د كتاب نيز در تركيه شدند. 

شاهرودى و  گيرى از حىورآيات عظام خويى،طفى به بهرهدر مدت توقف دوازده ساله در نجف اشرف نيز سيد مص     

آموختگان حوزه ع مياه كرد، ثابت كرد كه دانش ع مى كه درمباحث وارد مىحكيم پرداخت و با اشكاالت پرمحتواى 

و  طا ب بت باهقم، از توان بااليى درع وم و معارف حوزوى و اس مى برخوردارند؛ بناابراين وى در تغييار نگارش نسا

وردى نياز ى بجناسيد حسن موسو ال ّه فى ى حوزه ع ميه قم، نقش زيادى ايفا كرد. سيد مصطفى از محىر درس آيت

 استفاده كرد.

 ماى ريحاً اعا مىنظرهاى خود را  سيد مصطفى در مبانى فقهى، در بعىى موارد با امام خمينى اخت ف نظر داشت و    

ه كاه اشاكاالتى بقابل توجه و ارزشمند بود و به همين سبب ايشان  كرد و اين برخورد حا  آقا مصطفى براى پدرش نيز

 داد.  اى نشان مى كرد، توجه ويژه مى سيد مصطفى وارد

 تدريس 

س ريج باه تادريع مياه قام باه تاد سيد مصطفى به دليل برخوردارى از نبوغ و مطالعه فراوان، از زمان تحصيل در حاوزه

 گرفت، آمادگى تدريس آن را داشت.  فرا مى برخى از دروس پرداخت؛ البته وى هر كتاب درسى را كه

د. او اختصااص دا را به تدريس ز انتقال از تركيه به عراق، در نجف اشرف بصشى از وقت خوددر دوران تبعيد، پس ا    

 ول ماىپرداخت. با در نظرگرفتن اين كه در حدود سى سالگى به تدريس خاار  اىا به تدريس درس خار  اىول مى

 كردند كاه وى كردند و فكر مى نمى اى حتى اين كار را باور نظير بود؛ بنابراين عده خود كم پرداخت، اين امر در نوع

 تواند تدريس اين درس را به پايان برساند. نمى

مصاطفى  هاى درس امام و سيد نجف، براى از رونق انداختن ح قه زاده، عوامل حكومت ايران در حوزه ع ميه براساس خاطرات محمدع ى رازى    

او اعتقااد ع ماى  آمدند و در ظاهر باه نمى از درگيرى در مسائل سياسى به درس حا  آقا مصطفىاى براى اجتناب  بنابراين عده فعاليت زيادى داشتند؛

 نمود كه اكنون چاپ شده است.  سيد مصطفى در نجف، تفسير نيز تدريس مىنداشتند. 

 تأليفات 

هاا  كاه اغ اب آنمشاك ت موجاود  رغم مسائل و سيد مصطفى در ايام اقامت در ايران و تبعيد در تركيه و عراق، ع ي
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ها بود، توانست در كنار تحصيل و تدريس، گام سومى نياز  ناشى از مبارزات امام خمينى بود و وى نيز از ابتدا درگيرآن

 كرد.  نگارش آثار متعددى بود. او از آغاز تحصي ت حوزوى، نوشتن را تمرين مى بردارد كه آن هم تأليف و

ت وسايع يشان، مطالعااااستعداد ذهنى  و موفقيتش در اين زمينه، ع وه بر نبوغ ويكى از ع ل گرايش ايشان به نوشتن     

 شتافتند.  كمك وى مى وى در ع وم مصت ف بود كه در مرح ه تأليف به

سال نداشات،  34از شآيد و در اين زمان بي ساواك از وى، پس از تبعيد امام به تركيه بر مىهاى بازجويي . چنان كه از

ت. وى حشيه نوشته اسمتون موجود، تفسير يا ت بر يا ها را تأليف كرده و ر متعددى نام برده است كه خودش آنايشان آثا

 شمارد: تأليفاتش را به شرح زير برمى

 . دوره ف سفه قديم كه مصتصرى از آن باقى مانده است؛ 1     

 ام؛  حاشيه كرده . مقدمه بر اسفار به خصوص بر طبيعيات اسفار كه تمامى آن را2     

 . حاشيه بر شرح هدايۀ آخوند م ىدراى شيرازى؛ 3     

 . حاشيه بر مبدأ و معاد مرحوم آخوند م ىدراى شيرازى؛ 4     

 ال ّاه م آقااى آياتالاوثقى اثار مرحاو. حواشى بر وسي ۀ النجاۀ مرحوم آقا سيدابوالحسن اىفهانى و حواشى برعروۀ5     

 ى يزدى؛سيدمحمدكاظم طباطباي

 . تمام مباحث الفاظ اىول و تمام مباحث عق يه اىول؛6     

 . تطبيق هيأت جديد بر هيأت نجومى اس م؛ 7     

 حسين نورى؛ ميرزا . حاشيه بر خاتمه مستدرك متقين مرحوم آقاى حا 8     

 . كتاب اجاره؛9     

 ، ناتمام است؛ ه. كتاب ى و10     

 است؛ . متن فقه، ناتمام 11     

ب و ابصانه و كتاموجود از جم ه: كت مشك ت رغم پس از تبعيد به تركيه نيز نگارش سيد مصطفى متوقف نشد و ع ي    

 تاابكركيه، نگارش رشته تحرير درآمد. حاىل ع مىِ اين توقف اجبارى در ت به منابع مورد نياز، آثار جديدى از ايشان

قاا باود. حاا  آ آن را تأليف كرد و حااكى از تبحار ايشاان در مساائل فقهاى تحريرالوسي ه بود كه امام خمينى ارزشمند

 و الفوائد و العوائد را نگاشت.  ههاى الواجبات فى الص و مصطفى نيز كتاب

جم اه باه  نكات تاريصى نيز باه ىاورت ماوردى اشااره كارده اسات. از به هايشان در ضمن نگارش الواجبات فى الص و

العوائد نياز  واند. رساله الفوائد   وى نزد امام و اع م اخرا  ايشان از تركيه، اشاراتى كردهحكومت په رسيدن نمايندگان

 فقه، ك م و عرفان است. هاى پراكنده درباره مسائل و ع وم مصت ف از جم ه اىول، مجموعه يادداشت

ار اشارف، در كنا شهر نجاف عراق وها به  پس از اخرا  سيد مصطفى و امام خمينى از تركيه و انتقال محل تبعيد آن    

ركيه، زميناه تجا برخ ف  مرح ه جديدى شد. چون اين ها نيز وارد هاى ع مىِ آن هاى سياسى، فعاليت گسترش فعاليت

 تر مهيّا بود.  آثار مهم و امكانات براى نگارش و تأليف

آموختگاان آن باود؛ زيارا داناش يكى از اهداف سيد مصطفى و اماام در نجاف، اثباات جايگااه حاوزه ع مياه قام و     
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غيرسياسى كردن حوزه نجف و ايجاد فىايى بودند كه حوزه ع مياه  ىدد جرياناتى با هدايت كشورهاى استعمارى، در

ميان بزرگاان حاوزه  الشعاع قرار دهند. يكى از ع ل تبعيد آن دو به نجف نيز، تحقير و تح يل امام در قم را تحقير وتحت

تق يل دهند؛ اما حا  آقا مصطفى و امام نشان دادناد  از اين طريق جايگاه او را به يك روحانى عادىع ميه نجف بود، تا 

 اند.  ها را مطرح كرده آن دروغ است و دشمنان سياسى اس م ها و تب يغات، سازي كه همه اين ىحنه

اى دسات زد.  ع مى گساترده هاى ت ش آقا مصطفى براى از بين بردن جوّ حاكميت خفقان و انزوا و معرفى امام، به     

ظر را در هاى خود، موجبات تجديد ن و ضمن نقد ايرادها و تشكيك يافت در ج سات درس استادان حوزه نجف حىور

هااى جدياد  كتااب انديشانه و غيرواقعى فراهم كرد. يكى ديگر از اقدامات حا  آقا مصطفى نگارش هاى جزم ديدگاه

ا باه رشاته كتااب تحريارات فاى االىاول ر ه اىول، نظريات خود را نگارش كرد و در نهايتبود. در كنار تدريس دور

ر حا  بيانگر تبحّ كند. اين اثر اىولى قبل از خود را ذكر مى هاى تحرير درآورد. مؤلف در اين كتاب اقوال اكثر كتاب

و  يصتهرا در هم آم ال متأخرين و متقدمينباشد. ايشان در اين كتاب، اقو ع وم عق ى نيز مى آقا مصطفى در ع م اىول و

 از هيچ كدام غافل نشده است

حاث روزۀ مااه تادريس در مبا باشد. اين كتاب را نيز در پى كتاب ديگرى كه در نجف تحرير شد، كتاب الصوم مى    

م ههم تدريس و  اين شايد تنها كتاب فقهى ايشان باشد كه هاى اقامت در آن شهر نوشته است. رمىان، در يكى از سال

 فقهى را فقط تحقيق و تأليف كرده است.  تأليفش كرده است. بقيه كتب

 ر مىباشد كه به نظ استداللى مى باشد. اين كتاب يك اثر فقه مى هتأليف ديگر سيد مصطفى در نجف، كتاب الطهار     

 نگاشته باشد « االىول تحريرات فى»مجموعه  ها را به عنوان مقدمه و آغازى بر رسد، آقا مصطفى آن

حاث بد اول آن و فقاط ج ا باشد. اين كتاب در سه ج د بوده؛ ولى امروزه كتاب البيع اثر ديگر حا  آقا مصطفى مى     

ج اد  راق به ايارانعشود كه موقع انتقال اين كتاب از  مى باشد. احتمال داده واليت فقيه از ج د دوم آن در دسترس مى

كاساب محرماه اين كتاب به ترتيب و سبك نگارش كتاب البيع امام خمينى و كتااب م شده باشد.دوم و سوم آن مفقود 

 باشد.  انصارى مى اثر شي 

ه بوده ىفح 958اب زيرا اين كت كتاب الصيارات حا  آقا مصطفى نيز به سرنوشتى مشابه كتاب البيع دچار شده است؛     

 مان با تحصيلز آيد كه سيد مصطفى هم پايان كتاب، چنين بر مى ري ىفحۀ اول آن مفقود گرديده است. از تا 540كه 

 خمينى، به نگارش كتاب مشغول بوده است.     نزد امام« خيارات»

ر ثرى از آن دآمده است؛ ولى ا از كتب ديگر او المكاسب المحرمه است كه اسم اين كتاب جزو آثار حا  آقا مصطفى

بعياد تع ق به زمان شده است يا عراق. با اين حال برخى آن را مت در ايران نوشتهچنين مع وم نيست كه  دست نيست و هم

 دانند.  در عراق مى

دارد، بيانگر تبحّر نويسنده  آميصتگى هاى اىولى اثر ديگر ايشان است كه چون مباحث آن با بحث هالص ل فى الص      

ديگرى است كه در باب اجتهاد و تق يد و بصشى نيز راجع به  باشد. الحاشيۀ ع ى العروۀ الوثقى،كتاب در اىول و فقه مى

 الوثقى نيز كتاب كم حجم ديگرى است. دليل نگارش اين كتاب براساس گفتاه هتحرير العرو باشد. مى طهارت و روزه

يازى و امث ۀ زيادى است كه ن داراى فروعات الوثقى نوشتۀ سيد محمدكاظم يزدى، هحا  آقا مصطفى مانند كتاب العرو
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تصميم گرفت، آن كتاب را تهذيب كند. در اين كتاب نظرياات  بنابراين است؛ به آن نيست و برخى مطالب آن تكرارى

 آمده است.  خودش نوشته است. از جم ه؛ در مورد زعامت و مرجعيت مطالبى بر اساس نظريات را خود فتواگونۀ

ماام رالوساي ۀ اكتااب تحري سات كاه در واقاع حواشاى و تع يقااتاثر ديگر ايشان كتاب الحاشيۀ ع ى تحريرالوسي ۀ ا     

رح و اشاكال شاباشد. اين تع يقاات حالات  پراكنده مى باشد؛ البته همچون آثار ديگر سيد مصطفى، ناق  و خمينى مى

ثاار ديگارش آعنوان در  داشته و استداللى است. ايشان دراين كتاب، از اثرى به نام كتابنا الكبير ياد كرده، كه چون اين

ن شاهادتش آن رسد كه درىدد تأليف كتاب عظيم و بزرگى در فقه بوده،كه تاا زماا استعمال شده است، به نظر مى نيز

      .كار محقق نشده است

ريم تا آيه ز اول قرآن كاست و ا ناتمام باشد؛ البته اين تفسير تفسير القرآن الكريم از ديگر آثار ماندگار سيد مصطفى مى

 نون است؛ ولىك تا ترين تفسيرهاى موجود از ىدر اس م تفسيرى، يكى از مفصل باشد. از نظر سبك ه بقره مىسور 46

 ايشان ناتمام ماند.  افسوس كه فرىت تكميل آن براى حا  آقا مصطفى نبود و با شهادت

وجاه باه ر آياه باا تي  نزول و هافىي ت، عدد آيات، شأن نزول، نظم نزول و تار در اين تفسير، هر سوره با توجه به اسم؛

ل، حكمات، فقاه، اىاو لغت؛ ىرف، نحو، اعراب، رسم الصط، كتابت، معانى، بيان، ب غت، تجويد، قرائت، هاى دانش

گيارى از شاعرهاى هاى ديگر اين تفسير، بهاره ويژگي ف سفه، ك م، عرفان، اخ ق و ع م اعداد تفسير گرديده است. از

 عرفانى عربى و فارسى است

اى، در ماورد  حهىف 70جزوه  باشد. اين كتاب يا كتاب ديگرى كه متع ق به ايشان است، دروس االع م و نقدها مى    

 حكايم ماى ابوالقاسم خويى، محمدباقر زنجانى و سيدمحسان دروس امام خمينى و آيات عظام: سيد محمود شاهرودى؛

 ها نوشته است. ىورت نقد در دنباله آن يادداشت دروس به نظر رسيده، به باشد. نكاتى كه پس از

 ىادرا؛ فار اربعاۀ ماسا توان به دراسات فى واليت فقيه، قواعدالحكميه و حاشايه و تع ياق باه از آثار ديگر ايشان مى    

قااى حكايم و آ)ع( و قىايه  زندگانى ائماه القواعد رجاليه، حاشيه بر خاتمه مستدرك الوسايل ميرزاحسين نورى، شرح

 اق اشاره كرد.دولت عر

 

 حيات سياسى

 

 هاى سياسى اولين فعاليت

نسابت باه  وجامعه آشنايى داشت  هاى سياسى )س(، تا حدودى با جريان سيد مصطفى قبل از شروع نهىت امام خمينى

ت فاداييان هاى سياسى و مذهبى، جمعيا تشكل يكى از مؤثرترين داد. فكرى و گرايش نشان مى هاى مذهبى هم جريان

 د.    زدست  1334تا سال  1320دارى از سال  اس م بود كه با تكيه برمبانى فكرى دينى به مبارزات دامنه

كرد. با  ىمو در ج سات آن شركت  سيد مصطفى خمينى با رهبر اين جمعيت؛ يعنى؛ سيد مجتبى نواب ىفوى آشنا بود

 بود، ارتباط دوستانه و نزديكى داشت.  معيت نيز كه عبدالحسين واحدىفرد شماره دو اين ج

خاىى  جوانى توجه از همان دوره آشنايى و ارتباط سيد مصطفى با بنيانگذاران جمعيت فداييان اس م، موجب شد كه    

 گويد:  به مبارزه با رژيم په وى داشته باشد. خود حا  آقامصطفى خمينى در اين باره مى
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ليار و دكاه واقعااً  ىفوى )مجتباى( ها مردى بود به نام نواب تى در ايران معروف بودند به فداييان اس م، رئيس آنجمعي

هاا،  نآرد شماره دو توان او را دور از حقيقت دانست؛ و م و نمى زد توانا و از روى احساس، سنگ اس م را به سينه مى

ت ماا قام وقا كردناد و آن زمانى در قم زيسات ماى اين طايفه، ديرشهيد عبدالحسين واحدى بود.  دوست عزيز خودم،

آنان  د نفر ط به، برىدر پيش چشم چند  اى با چوب و چماق، كه شبانه، عده پاييديم. تا آن ها را مى بوديم و از دور آن

 را به تهران رحل اقامت يجهآخر رسيده، ديگر نتوانستند در قم بمانند و در نت هجوم بردند و آنان را زدند كه ديگر كار به

ت د، گرچاه دوساها راتيرباران كردنا . سرانجام به دست پسر رضاخان ج ب شدند و با سكوت مرگبار ع ما، آنبردند...

 .را به دل ما گذاردند... من عبدالحسين را در جاى ديگر از بين بردند و داغش

 اير جرياانسان اسا م و فداييا مورد ارتباط حا  آقا مصطفى با البته به دليل نبودن اسناد و مدارك، اط ع بيشترى در    

 هاى مذهبى وجود ندارد. 

آن  ( كه طى1341 )شانزدهم مهر هاى ايالتى و واليتى سيد مصطفى خمينى، در زمان تصويب اليحه انجمن ال ّه آيت     

دّى و رسامى جاواكنش به آن، مباارزات مرح ه نوينى شد و در  توطئه اس م زدايى و مذهب ستيزى رژيم په وى، وارد

 يه بود.برد و سرگرم زيارت عتبات عال شد، به همراه مادرش در عراق به سر مى امام ع يه رژيم په وى آغاز

هاى سياسى، ع ياه حكومات  فعاليت به سيد مصطفى پس از بازگشت از سفر عتبات عاليات، در كنار امام قرار گرفته،    

 په وى مشغول شد. 

  1342خرداد  15د مصطفى خمينى و قيام سي

ل از نهىات ىورت جزئى قبا به هاى سياسى آشنايى داشت و چنان كه در گفتار اول اشاره شد، سيد مصطفى با فعاليت

و  1342. وى از ساال ها بيايد قابل توجه نبود كه در گزارش هاچندان امام خمينى آن را شروع كرده بود؛ اما اين فعاليت

اى ازآن دور نماناد و در  طور جدى و همه جانبه وارد نهىت شد و تا پايان حيااتش، لحظاه به 1342خرداد15زويژه اه ب

 كرد.  تمام فراز و فرودهاى نهىت، انق ب و رهبرش را با تمام وجود يارى

ساركوبگرانه  ىهاا اىا حات و روش در واقع، ادامه تس سل مصالفت روحانيون و مراجاع باا 1342خرداد  15واقعۀ      

هاا  رنامهبيغات ع يه رژيم په وى بود. بدين ترتيب كه روحانيون فرارسيدن ايام محرّم آن سال را فرىتى مناسب براى تب 

 ارتبااط باين خاود و هاايى محمدرضا په وى دانسته و با ترتيب ج سات، انجام مكاتبات و ىدور اع ميه هاى و سياست

 اشت.    م و كام ى دها سعى تما ساختند؛ البته حكومت نيز دركنترل اين فعاليت يّا مىمردم را گسترش داده و خود را مه

 ندهى وعّااظ ووياژه ساازماه با ها، روحانيون موفق به بسايج نيارو، هاى ساواك و ساير اشصاص و سازمان با تمام ت ش

 روحانيون براى ايام محرم گرديدند. 

)س( نياز در حاين  اماام خميناى اظ و روحانيون به سصنرانى و وعاش پرداختناد.پس از شروع ايام عزادارى محرّم، وعّ    

كردناد. در امااكن ماذهبى و دانشاگاهى نياز  ىحبت مى هاى پس از نماز، ع يه هيأت حاكمه و رژيم په وى، سصنراني

ه هيأت حاكمه پصش و يا بر در خطر قرار گرفتن اس م و لزوم دفاع از آن و تب يغ ع ي )س( مبنى هاى امام خمينى اع ميه

انتظامى و امنيتى معطوف به  هاى هاى ارگان شد. در اين ميان همه ت ش برديوارها از جم ه؛ در دانشگاه تهران نصب مى

هااى انتظاامى و امنيتاى  سااواك كاه نقال شاد، طارح 31/2/1342و عاشورا بود و بر اساس گزارش مورخاه ايام تاسوعا
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 وم ه؛ تهران و قم براى مقاب ه با تب يغات روحانيون تدارك ديده بودندمصت ف از ج متعددى در شهرهاى

. ش.( در مدرساه ه 1343مصارداد  . ق. )سايزدهه 1383بعد از ظهر عاشاوراى ساال  30/6)س( در ساعت  امام خمينى    

 اوى در مى رژيام پهتظااانجام دادند. در اين روز؛ نيروهاى امنيتى و ان فيىيه قم حاضر شدند و سصنرانى تاريصى خود را

 تيكى از سص رفت. اين روز كامل بودند و احتمال هرگونه خطر براى امام و سركوب مردم انتظار مى حالت آماده باش

 دت نگاران جاانشگرامى، حا  آقا مصطفى به  محمدع ى ال ّه ترين روزها براى حا  آقا مصطفى بود. بنا به گفته آيت

خاداد دلصاراش رروضه خواندند و بعد ىحبت كردند. ايشان پس از شارح  ها ابتدا منبري امام بود. امام بر خ ف روش

شبيه نمودند كاه تكرب   را، به واقعه 1342مأمورين حكومت په وى به مدرسه فيىيه در دوم فروردين سال  كرب ، حم ه

رژيم  يل دانسته وبه تحريك اسرائ مردم در آن روز را با شيون و گريه حاضران توأم گرديد. ايشان سركوب روحانيون و

 معرفى نمودند.  نشاندۀ اسرائيل په وى را دست

اه و شانيون كاه از وعّااظ و روحاا امام خمينى بصش ديگرى از سصنان خود را نيز به التزام و تعهد گرفتن سااواك از    

اد گرفات و را باه بااد انتقا اختصااص داده و باه شادت آن اسرائيل بدگويى نكنند و نگويند كه اسا م در خطار اسات،

 وابستگى به بيگانگان برحذر داشت.  فريبى و محمدرضا په وى را از عوام

كومتش يثيت شاه و ححپه وى، به  )س( ع يه رژيم ويژه امام خمينىه سصنان كوبنده و افشاگرانۀ روحانيون و وعّاظ ب     

دها ه اين رويدابب منازعى در آورد. رژيم در واكنش  مذهبى و سياسى لطمه سصتى زد و امام خمينى را به ىورت رهبر

 د.برآم حانيونو پايان دادن به تظاهرات، در ىدد دستگيرى امام خمينى و بسيارى از وعاظ و رو و به منظور تهديد

ان دستگيرى ايشا كه در جريان خوابيدند؛ بنابراين نصستين كسى هاى محرّم در منزل آقا مصطفى مى امام خمينى شب    

زيارا  فاياده باود؛ بردن امام ممانعت كناد، اماا تا ش او باي قرار گرفت، حا  آقا مصطفى بود. او ابتدا سعى كرد كه از

كردند  ز آمدن نهىامأموران او را تهديد كردند كه اگرپيش بيايد، به سويش ش يك خواهند كرد. امام خمينى نيز وى را 

..« ناى را بردناد.ماردم  خمي» مشاهده اين وضعيت باا تماام نيارو فريااد زد:منع پدر او را منصرف كرد. سيد مصطفى با  و

شاود كاه سايد  روزها، ضمن تأييد مطالب ذكر شده، يادآور ماى محمود بروجردى )داماد امام( در خاطرات خود از آن

 «.بايد كرد؟ چه»گفت:  امام آرام و قرار نداشت و دنبال راه چاره بود و به نزديكان مى مصطفى پس از دستگيرى

هىات در ىاحنه ن حىور وى گرچه آقا مصطفى از ابتداى نهىت امام با ايشان و در كنار ايشان بود؛ ولى از اين پس    

 امام، وارد مرح ه نوينى شد. 

و  زند ارشاد باودمصطفى ا كه فر )س( و در غياب ايشان مسئوليت سنگينى بر دوش حا  آقا با دستگيرى امام خمينى    

ت و مصمم ن ميدان اسوان مديريت و هدايت نهىت و ادارۀ بيت امام راداشت ا نهاده شد و او نشان داد كه مرد ايالبته ت

 باشد.  مى به پيمودن راه پدرش

)س(  دساتگيرى اماام خميناى ىدا در واكنش باه پارچه و يك توان گفت، كل ايران يك خرداد كه مى 15در روز     

و نهىت بود، در كنار سااير طرفاداران اماام خميناى، باه  ، در قم كه اكنون كانون قياماعتراض داشت، سيد مصطفى نيز

ترين محورهاى فعاليات ايشاان در ايان روز، ايان باود كاه  تحقق اهداف قيام پانزدهم خردادكمك كرد. يكى از عمده

واكانش نشاان دهناد. او  وكرد كه مراجع وقت قم در اين مسأله ساكت نباشند  مشورت با افراد مصت ف، سعى مى ضمن
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االس م محمدحسان تشايّع در  راه موفق بود. حجت انگيصت و در اين افكار عمومى را نيز ع يه اقدام رژيم په وى بر مى

 گويد:  اين زمينه مى

 گفتناد: ايان ىمابود كاه اغ اب  اى )س( به گونه ها و سصنان محكم اين عالم ربانى پس از بازداشت امام خمينى خطابه

كاه ايان خاود  كشاد، تاو گاويى )ره( زبانه مى آقا مصطفى است كه از درون حا  ال ّه آتش ظ م برانداز حا  آقا روح

ريازد  فرومى )س( است كه ديوارهاى ظ م را با طنين رسايش دهد، انگار اين ىداى امام اوست، چنين داد سصن سرمى

وياد دانست كه چه بايد بگ امام، به خوبى مى چون نهىت اس مى كه ايشان با درك عميق از چند و و اين نبود، جز اين

 و مردم را به كدامين جهت راهنما باشد.

صطفى خمينى مپيش روى سيد  هاى گوناگونى )س(، مسئوليت و بازداشت امام خمينى 1342خرداد  15پس از واقعه     

ت اس مى را  ش كند، از سوى ديگر، شبكه نهى)س( ت خمينى بايست كه براى آزادى امام قرار داشت؛ از يك سو مى

فرستاد و  ىم اى روحانيونهايى را تهيه كرده، بر باالخره، مديريت بيت امام را بر عهده گيرد. او اع ميه فعال نگهدارد و

 زارشكى از گايكرد. ساواك در  اجرا مى رسيد، دستورهاى امام را كه از داخل زندان به ترفندهاى مصت ف برايش مى

 هاى خود چنين آورده است.

گاذارد  ورد اجرا مىدستورهاى او را به م  باشد، به جاى وى نشسته و خمينى كه مهم مى ال ّه در شهرستان قم، پسر آيت

 فرستد. روحانيون مى كند و براى و اع ميه هايى را تهيه مى

 د.تنامۀ امام بومصطفى رسيد، وىي سيد از زندان به)س(  شايان ذكر است كه، اولين چيزى كه از طرف امام خمينى    

 هاى سيد مصطفى  تبديل حبس امام به حصر و تداوم فعاليت

ماا اماام خميناى و هاا،آزاد شادند؛ ا در تهران و شهرساتان 42خرداد  15شدگان قيام  بسيارى از دستگير 1342تير  29در 

  .چنان در زندان باقى ماندند برخى ديگر، هم

رد و دادساتانى كااى به اداره دادرسى ارتش، دستور آزادى امام خمينى راىاادر  ، ساواك، طى نامه42مرداد مدر يازده

شااراليه مساتور آزادى خرو  از حوزه قىايى تهران، د ارتش نيز، با تبديل قرار بازداشت موقت ايشان به قرار التزام عدم

ر ر آن زماان دد ه ماأموران سااواك باه منزلاى در داوودياه كاه امام خمينى به وساي را ىادر كرد و در دوازدهم مرداد،

وز( به منزلى حتماالً سه ر)ا اى متع ق به ساواك، انتقال يافت. چند روز بعد نيز كي ومترى تهران واقع بود، به خانه دوازده

بى ( رابطاه خاوروانبازار كه با رئايس سااواك )حسان پااك در منطقۀ قيطريه تهران كه باغ رضا روغنى، از تجّار مشهور

 داشت، منتقل گرديد.

اى داشاته  ب واساطه ورابطه مستقيم  از اين تاري  به بعد سيد مصطفى در خدمت امام قرار گرفت و موفق شد با ايشان    

 وناى باا ماردم سيد مصاطفى در برقارارى و تاداوم رابطاه اماام خمي باشد. در مدت اقامت، تحت نظر آن دو، در قيطريه،

 .هاى ساواك اين ارتباط همچنان باقى ماند رغم كنترل نقش اساسى ومؤثرى داشت و ع ي مبارزين،

شب هماان  22 )س( را ىادركرد و در ساعت ساواك دستور آزادى امام خمينى 1343باالخره در پانزدهم فروردين     

 پياده كردند.     روز، مأموران ساواك، ايشان را ج وى منزلشان در قم

كرد و مراقب ايشان بود. در  شركت مى ها د مصطفى سايه به سايه همراه امام بود و در تمام مراسم و جشناز اين پس سي
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سياسى، فرىتى بود كه سيد مصطفى نيز به ب وغ سياسى برسد و بتواناد  همه تحوالت و مسائل كنار امام بودن و ديدن آن

 كند.  هاى احتمالى را مديريت و بحرانحساس و بحرانى، با تجربيات بيشترى تصميم بگيرد  در مواقع

 )س( ماجراى اليحه كاپيتوالسيون و تبعيد امام خمينى

باه  1342ده خرداد از قيام پانز ترين تحولى بود كه نهىت اس مى پس واكنش امام خمينى به احياى كاپيتوالسيون، مهم

 خود ديد. 

ط وحاانيون نقااشاده باود، پاس از بررساى جزئياات آن، ر تبديل پس از اط ع از مفاد اليحه مذكور كه اكنون به قانون

ر جرياان امار دهااى متعاددى  ها و پياك ها و ارسال پيام و ع ماى قم را با تشكيل ج سه ويژه مراجعه مصت ف كشور، ب

 رد.خواهند ك در منزل خود سصنرانى 1343قراردادند. سپس اع م كردند كه در اين زمينه در چهارم آبان 

ا از عم اى )س(، درىدد برآمدند كه باه هرىاورت ممكان، ايشاان ر ژيم په وى پس از تصميم امام خمينىمقامات ر   

ر به ديادار ما امام حاضافرستادند، تا با ايشان ديدار و مذاكره كند؛  كردن اين تصميم منصرف كنند؛ بنابراين پيكى به قم

 و كرد و به ايشان گفت:پيك به ناچار با سيد مصطفى ديدار و گفتگ با آن شص  نشدند و

ر دريازد و از نظار قادرت ماى پاول كناد و ...امريكا به منظور كسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مى

خمينى اگر  ال ّه تر از حم ه به شص  اول مم كت است  آيت خطرناك موقعيتى است كه هرگونه حم ه به آن به مراتب

 اى باشاد كاه خي هايراد كنند، بايد خي ى مواظب باشند كه باه دولات امريكاا برخاوردى نداشاتدارد نطقى  اين روزها بنا

ا  شص  شاه ديگر هر چه بگويند ا حتى حم ه به العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد. خطرناك است و با عكس

 چندان مهم نيست.

 پاس  داد:  صطفى با قاطعيتدر برابر اين تهديدات كه توسط حسن مستوفى بيان شد، سيد م    

تواناد  ماىنهاا هام  گوناه حارف اين كنند، )س( به وظيفه خودشان هر جور كه ى ح بدانند عمل مى خمينى ال ّه آيت

 نظر وا دارند. تجديد ايشان را در اجراى وظيفه و رسالتى كه بر عهده دارند به

هااى رژيام  توىايه به تهديدها و يش اع م شده و بدون توجه)س( بر اساس برنامه از پ زمان سپرى شد و امام خمينى    

)س( بود، در مقابال  زمان با سالروز تولد حىرت فاطمه كه هم1343الثانى، برابر با چهارم آبان  په وى در بيستم جمادى

 هزار نفر سصنرانى معروف و تاريصى خود را ايراد كردند. جمعيتى در حدود شش

 )س( به تركيه و دستگيرى سيد مصطفى تبعيد امام خمينى

ن منتقال گردياد. از دستگير و به تهرا1343)س(، ايشان در نيمه شب سيزدهم آبان  به دنبال سصنرانى كوبنده امام خمينى

 باه Cا  130ى ا ياك هواپيمااى نظاامهماراه نيروهااى امنيتاى با جا نياز ب فاىا ه باه فرودگااه مهرآبااد منتقال و باه آن

 گرديدند     تبعيدگاهشان در تركيه اعزام

، باار 1342خارداد  15دساتگيرى اماام در  اين بار نيز حا  آقا مصطفى با مسئوليت سنگينى روبرو گرديد. همچون واقعه

ر قرار دهد. بدين منظور و ت ش كرد كه مردم و روحانيون را در جريان ام1343ديگر از ساعات اوليه روز سيزدهم آبان 

از روحاانيون  هاى ع ما و مراجع گردياد. ابتادا باا ميارزا هاشام آم اى، جويى، راهى خانه مشورت و چاره براى ديدار و

الدين مرعشى نجفاى  شهاب ال ّه گفتگو با آيت سرشناس حوزه ع ميه قم، م قات و گفتگو كرد. سپس راهى م قات و

و به شاهربانى  ىبح، او را دستگير كرد 15/10مأموران رژيم په وى در ساعت  ار نگذشته بود كهشد. دقايقى از اين ديد
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 و سپس تحويل ساواك قم دادند. قم برده

تاراض فى شديداً اعخمينى و آقا مصط هايى به دستگيرى امام روحانيون و مراجع قم و سراسر كشور با ىدور اع ميه    

 كردند. 

س پارينى ايشاان كه از نقش آف هنگام و شتابزدۀ سيد مصطفى اين بود كه رژيم په وى با سوابقى ع ت دستگيرى زود    

اين براى ج اوگيرى مردم و روحانيون ع يه رژيم داشت؛ بنابر و بسيج 1342خرداد  15از دستگيرى امام خمينى در واقعه 

شاهربانى  تداره اط عاار گزارش شهربانى قم به اخرداد و اقدامات وى، او را نيز دستگير نمود. د از تكرار مسائل پانزده

 آمده است. 1343كل كشور به تاري  سيزدهم آبان 

احبان ىاو مشاغول تحرياك و  مراجعاه خمينى، سيد مصطفى فرزند وى باه روحاانيون ال ّه چون پس از دستگيرى آيت

 ير و به ساواككمك مأمورين ساواك دستگىبح با  15/10در ساعت  نامبرده نمود؛ لذا دكّاكين را ترغيب به بستن مى

 تحويل گرديد.  قم

 سرهنگ پرتو.

و از  ت گرديادزنادان قازل ق عاه بازداشا ، سيد مصطفى به تهران منتقال و در1343ساعت پنج بعد از ظهر سيزدهم آبان 

 انفرادى زندان قزل ق عه به سر برد. روز در س ول 57تاري  بازداشت به مدت 

ر پروناده سااواك دعمل آمد، كه  بازجويى به 28/8/1343الى  19/8/1343به مدت نُه روز از تاري  در زندان از وى     

ام بط خود با امهاى سياسى و روا هاى تحصي ى و ع مى، فعاليت فعاليت وى مىبوط است و در آن به تفصيل به مراتب و

 خميناى اماام ورد ع ت واكانش شاديد و تنادافراد پاس  داده است. در بصشى از اين بازجويى در م )س( و ساير خمينى

 گويد:  برد، مى مى نام« بردگى م ت ايران سند»)س( به قىيه تصويب اليحه كاپيتوالسيون، ضمن اين كه از آن به عنوان 

شاى و شصصايت و آزادگى فرو باشد و تقريباً به حكم حيثيت فروشى اى است كه تحميل به م ت مى ... اين يك مسأله

 دليال اسات كاه فاى ه، وام را از دولات امريكاا گرفتناد و ايان خاود كه ب فاى ه يا با يكى دو روز ت، اينفروشى هس

 خواستند... وام، چنين چيزى را مى بيگانگان براى دادن

 ست كه: )س( در كار دولت،پاس  داده ا ها، در مورد ع ت دخالت امام خمينى در بصشى ديگر از بازجويي     

ه ن مرتكاب گنااكاافر و تاارك آ باب امر به معروف و نهى از منكر است كه از اىول اىا يه و منكار آن ... دخالت، از

رتى كاه كب شاود، در ىاوبراحتمالى پنج مرتبه اين گناه را مرت بنا چه سه مرتبه، يا چهار مرتبه و باشد و چنان كبيره مى

 باشد. ىاست در فواىل اجرا شود، مست زم جواز قتل م حد شرعى كه تعزير

 دهد:  پاس  مى مترقى و آزاد در ادامه، از زاويه ديگرى نيز به دخالت در امور دولت در مقايسه با كشورهايى    

 يل ماى... اين نحو اعتراضات در تمام كشورهاى آزاد رسم و متعارف است و حتى حزب درمقابال حازب دولات تشاك

 كنند... دولت مى اى از روزنامه نويسان بدگويى به دهند و حتى عده

 سبت باه مساائلنآگاهى ايشان  هاى آقا مصطفى مستدل و مستند و حاكى از دهند كه پاس  اسناد و مدارك نشان مى    

 هد. هاى جدى بد ها جواب كرده است كه به اتهام تراشي باشد و همچنين سعى سياسى داخ ى و خارجى روز مى

سايد مصاطفى هايچ اط عاى  از بازداشات فرزندشاان 30/9/1343يه تاا تااري  )س( پس از تبعيد به ترك امام خمينى     
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م قاات ايشاان در تركياه رفتاه باود، از دساتگيرى آقاا  خوانسارى كاه باه ال ّه فىل نداشتند و در اين تاري  توسط سيد

 )مطاابق باا 19/8/1343اى باه تااري   تصور اين كه سيد مصطفى در قم است، طى نامه مصطفى با خبر شدند؛ بنابراين به

شرعيه را دريافت كند و شاهريه  . ق.(، وى را به عنوان وكيل تام االختيار خود تعيين كردند، تاوجوهه 1348پنجم رجب 

 ط ب ع وم دينى را بپردازد. 

 ساترس ماىداند، كاه اماروزه در  نوشته هاى متعدد ديگرى نيز از تبعيدگاه تركيه به سيد مصطفى به جز اين نامه، نامه    

 اند. هاى الزم را گوشزد كرده ها و توىيه همچنان حفش كرده و گفتني شان باشد و در آن ارتباط خويش را با خانواده

 تك ياف بپه اوى باراى  هااى رژيام با دستگيرى سيد مصطفى و تداوم بازداشت وى، كه در واقع يكاى از تاكتياك    

ياد رف مرجاع تق طدست كشيدن از امام و روى آوردن به  ايشان و در نهايت كردن مق ّدين امام، روحانيون و طرفداران

 وه اين مسأله خأل و خ  ى در اين زمينه شكل خواهد گرفت؛ اما سيد مصطفى به موقع ب شد كه ديگرى بود، احساس مى

از  الدين اشراقى را شي  شهاب االس مپيامدهاى احتمالى آن پى برد و بدون تع ل از درون زندان طى حكم زير، حجت

 خمينى، وكيل و نماينده خود معرفى كرد.  جانب خود براى انجام مسائل اس مى مق ّدين امام

در زندان رويّه اماام خميناى را در  اش اع م كرد. او هايى س متى خود را به خانواده سيد مصطفى، از زندان طى نامه    

خميناى در تركياه، مطارح نكارد و هايچ پيشانهادى را از طارف  اماامپيش گرفت و هيچ درخواستى را جز رفاتن پايش 

 به امام خمينى، نپذيرفت.  سرهنگ مولوى به جز پيوستن

 آزادى از زندان و تبعيد به تركيه 

گوناه  چ)س( هاي اماام خميناى روز بازداشت خود، باا تأثيرپاذيرى از انديشاه و عمال 57سيد مصطفى خمينى در مدت 

زميناه،  ى نياز در ايانق عه تسا يم نكارد و اساناد تااريص قزل از زندان را به مقامات امنيتى و زندانتقاضاى عفو و آزادى 

 شاانراى آزادى ايهايى از طرف مراجع تق يد قام و سااير روحاانيون و مباارزين، با ت ش كنند؛ اما مط بى را بازگو نمى

رى بود باه عمل، خمينى ديگ ود سيد مصطفى كه درمندى از وج كردند با بهره ها سعى مى گرفت؛ زيرا آن ىورت مى

 .بدهند تا بتوانند نتيجه مورد نظر را بگيرند )س( انسجام اعتراض مردم نسبت به تبعيد امام خمينى

ه داده ود كاه اجاازداشات ايان با سيد مصطفى از ابتداى بازداشت و در ادامۀ آن تنها درخواستى كه از مقامات امنيتى    

دانسات كاه از  ماى وروحيۀ امام باه طاور كامال آشانا باود  )س( برود؛ زيرا با كيه نزد پدرش امام خمينىشود تا او به تر

 ولاينابراين در انصواهد كرد و بدين سبب از س مت جسمانى ايشان بسايار نگاران باود؛ بنا مقامات امنيتى هيچ تقاضايى

اند كه  استهشده است، خو هاى ساواك منعكس زارشق عه از وى به عمل آمده و در گ هايى كه در زندان قزل بازجويي

 به او نيز اجازه داده شود تا در تركيه نزد پدرشان برود و ازايشان مواظبت و پرستارى نمايد. 

حتى تهران كه يكى ديگار از  كردند كه دور شدن سيد مصطفى از كانون نهىت؛ يعنى قم ومقامات ساواك فكر مى    

زياد به روند نهىات لطماۀ جادّى وارد خواهاد كارد و از  مصالفين رژيم په وى بود، به احتمال مراكز فعاليت مبارزين و

 )س( نيزكاسته خواهد شد. به خاطر اين بود كه عاقبت با آزادى سيد مصطفى از زندان به شرط مقام و منزلت امام خمينى

هااى  باا اهاداف و طارح ايان وضاعيتتبعيد به تركيه موافقت كردند؛ چون اگر پس از آزادى، در قام حىاور داشات 

)س( بود كه سايد  مند به امام خمينى ساواك و به طور ك ى رژيم په وى منافات داشت و آن شهر، پر ازطرفداران ع قه
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 منظم و منسجم كند و به قم، مركزيتى مجدد ببصشد.  ها را توانست فعاليت آن مصطفى مى

ق عاه  ندان قزلاز ز 8/10/1343 ظهر، مورخ از زندان در ساعت شش بعدروز  57باالخره سيد مصطفى پس از تحمل      

دم پاس از د روحاانيون، طا ب ع اوم ديناى و مار،به قم وارد ش9/10/1343و ساعت ده ىبح، در تاري   ،آزاد گرديد

 رفتند و از وى ديدن كردند. اط ع از آزادى وى به سوى خانۀ ايشان

رى اظم شريعتمداويژه در قم، آيات عظام: محمدرضاگ پايگانى، كه در ايران و ببررسى پيامدهاى عدم حىور او  پس از

 ندانسته و با او مصالفت كردند. الدين مرعشى نجفى، رفتن وى را به مص حت و شهاب

ه اوى و باه پمصا حت حكومات  مصالفت آيات عظام ياد شده به اين دليل بود كه چون اين تبعيد براساس خواست و    

باود؛  آن در غيااب رهبارى نهىات و فعاليات ماؤثر وى كردن وى از كانون نهىات و ج اوگيرى از تاداوم منظور دور

 بنابراين با آن موافق نبودند. 

تند و ير نظر داشزمأمورين ساواك به دستور رياست ساواك تهران، سيد مصطفى را از لحظۀ آزادى ورفتن وى به قم      

ها از  كردند. آن )س( كنترل مى وى را باروحانيون و ساير طرفداران امام خمينىتمام ديدارها و مذاكرات و گفتگوهاى 

 يغات بماه ت در اين بودند كه اگر وى در قم به مدت طوالنى بماند، چون ماه رمىان نيز نزديك بود، اين نكتۀ مهم آگاه

ه يم و رفتنش باوى براى تغيير تصم)س( ىورت خواهد گرفت؛ بنابراين درمتقاعد كردن  اى به نفع امام خمينى گسترده

س از آزادياش از پا؛ يعنى، پنج روز 1343اى نرسيدند، در سيزدهم دى ماه  نتيجه تركيه سعى زيادى كردند؛ اما چون به

ناد و وزيارى ساپرى كرد نصسات دوباره او را دستگير و ب فاى ه به تهران انتقال دادند. ايشان شاب را در باشاگاه زندان

م گرديد. از استانبول بعدازظهر با هواپيما به استانبول اعزا 30/5بود، در ساعت 1343كه چهاردهم دى ماه  فرداى آن روز

ديگار  وشد  ان خار )س( در شهر بورسا انتقال يافت. اين آخرين بارى بود كه سيد مصطفى از اير نيز به محل تبعيدامام

 وقت به ايران بازنگشت.هيچ

و  بب وحشاتزدگىسامنزل او هجوم برده و او را دستگير كردناد، همسرشاان كاه باارداربود باه زمانى كه مأموران به      

اش نوشاته  ادهاى كه حا  آقامصطفى پس از رسيدن به تركياه باه خاانو شوك وارده، سقط جنين كرد؛ بنابراين در نامه

 باراط عى نداشت. بود، از اين حادثۀ تأسف

« وردناد؟آياا شاما را  خاود آمادى با پاى»ى در بورسا، قبل از همه چيز از او پرسيدند: در اولين برخورد امام با مصطف    

 «.گرداندم ا برمىراگر باپاى خود آمده بودى، همين اآلن شما »گويند:  دهند كه مرا آوردند. امام مى ايشان پاس  مى

 ها و اقدامات سيد مصطفى در تركيه  فعاليت

)س(  ميناى)س( قرارگرفت. طبع اماام خ تركيه، همچون قبل، در خدمت امام خمينىسيد مصطفى در مدت توقفشان در 

ظار تغذياه در كردناد و بادين سابب از ن هايچ تقاضاايى نماى چنين بود كه از مأمورين امنيتى تركيه و مأمورين ساواك

 اماام غاذاى وضاعيت سيد مصطفى توانست، تا حدودى اين مشكل را رفع كند. ايشان بر وضعيت نامط وبى قرار داشتند.

 )س( در اثار ناىداد. اماام خمي ماى گاهى نيز خودش اين كاار را انجاام )س( و نحوۀ تهيۀ آن نظارت داشتند و حتى گاه

 ياز كناار نازدههااى محال اقامات خاود را ن نزد ايشان؛ حتى پرده روحيۀ خاىى كه داشتند تا زمان رفتن سيد مصطفى به

 مور گرديد. كنند. در مجموع از نظر رفاهى، رفتن آقا مصطفى موجب بهبودى ابودند تا مناظر اطراف آن راتماشا 
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ماام جاه باه دورى اكردناد. باا تو تدريج بازگشت سيد مصطفى به ايران را مطرحه پس از چند ماه توقف در تركيه، ب     

 ام خميناىحىاور اما مصطفى براى پر كردن خأل ناشى از عادم هاى منحصر به فرد سيد )س( از ايران و ويژگي خمينى

 يدسارساانى و ارتبااطى آن، بازگشات  نهىت اسا مى و حفاش و گساترش شابكۀ اطا ع )س( و لزوم فعال نگهداشتن

 بودند. )س( نيز به طور كامل با اين كار موافق مصطفى به ايران اهميت بااليى داشت. امام خمينى

وياژه ه ، باروزافازون مباارزين عماومى و اعتراضااتدر اين زمان، حكومت په وى تحات فشاارهاى فزاينادۀ افكاار      

براى  فتن راه ح ّىمصطفى، قرار داشت و در جستجوى يا )س( و سيد روحانيون در مورد پايان دادن به تبعيد امام خمينى

ت مقاما ورسا،بسيد مصطفى با درك اين موقعيت، سعى كرد از طريق رئيس سازمان امنيت  دور شدن از اين بحران بود.

ى ت و گفتگوهااداخ اى و هام مكاتباا اك را براى بازگشت به ايران متقاعد كند. ساواك نيز، هم به دليل فشارهاىساو

دن باا پايش كشاي مصطفى با تعيين شروطى موافقات نشاان داد؛ البتاه رئيس سازمان امنيت بورسا؛ ابتدا با درخواست سيد

 در منصرف كردن سيد مصطفى نمود. هاى دشوار، سعى شرط

ه درخواسات سايد بابه دنبال گفتگو و مكاتبۀ مقامات سازمان امنيت تركيه با دولت ايران، رئيس ساواك درواكانش      

ايى ها اگار كاوچكترين عمال خ فاى بكناد و ياا تمااس آمدن او مانعى ندارد؛ ولاى»مصطفى در ذيل گزارش نوشت: 

 « زندانى خواهد شد.بپذيرد، در مناطق جنوبى ايران  غيرمعقول بگيرد، يا اشصاص ناباب را

ى حت هار شارايطخمينى به هر قيمتى و ت سيد مصطفى كه بر آن بود، براى پيشبرد اهداف نهىت اس مى و منويات امام

بنويسد،  مه را كتباًساواك پذيرفت و چون از وى خواسته بودند كه تعهدنا به ايران برگردد، شرايط پيشنهادى را از طرف

 متنى به شرحزير نوشت: 

 الرحمن الرحيم  ال ّهبسم 

 شود:  چنين اظهار مى

 . به هيچ وسي ه دخالت در سياست نكردن و كارى بر ضد حكومت انجام ندادن.1     

 . به هيچ وجه تماس با اشصاص مصالف نگرفتن و ارتباط با آنان نداشتن. 2     

قاضاا كنناد. در تباشاند، اگار چاه آناان  وماتنمايد از قبول تماس با اشصاص و جماعتى كه بر ضد حك . امتناع مى3     

 .1344فروردين  11ماه مارس و  21تاري  

 سيد مصطفى موسوى خمينى.

 آن يد با ىراحتسيد مصطفى با رياست ساواك تعهدنامه فوق را نپذيرفت و به ادارۀ كل سوم ساواك دستور داد كه    

ان تبعاات و دانساتند كاه بازگشات وى باه ايار روشانى ماىبه  باشد تعهد نمايد. مقامات ساواك چه مدّ نظر ساواك مى

 تار او را از عم اى كاردن داشت؛ بنابراين سعى كردند با سصتگيرى و طرح شرايط ساصت تأثيرات زيادى در پى خواهد

ى و بارا اى دلصواه تنظيم كردند تعهدنامه چنين تصميمى باز دارند؛ از اين رو پس از ردّ تعهدنامۀ آقا مصطفى، خودشان

و باه ات باا بازگشات ها بهانۀ الزم براى مصالفا امىاى آن سر باز زند و آن وى فرستادند به اين اميد كه سيد مصطفى از

 بياورند. متن تعهدنامۀ تنظيمى از طرف ساواك چنين است:  ايران به دست

 38، داراى شناسنامه شاماره خمينى ال ّه روح ال ّه اينجانب سيد مصطفى مصطفوى معروف به موسوى خمينى فرزند آيت
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بنادى سياساى شاركت  كار سياسى دخالت ننمايم؛ ثانياً؛ در هيچ دساته شوم كه اوالً؛ در هيچ ىادره از خمين متعهد مى

رفت و آماد و  فرد يا دسته يا حزبى كه قصد و مرام و فعاليتشان مصالف حكومت و منافع كشور است، نكنم؛ ثالثاً با هيچ

اى كاه دولات ىا ح بداناد،  ايران در هار نقطاه كنم كه پس از برگشتن به س نگيرم؛ رابعاً تعهد مىگفتگو نكنم و تما

 خود را تغيير ندهم.  زندگى كنم و بدون اجازه، محل زندگى

 در ذيل اين متن با خط ديگرى مطالب زير افزوده شده است:      

 د.ى ح بدانند رفتار كننآن طور كه ام  در غير اين ىورت مقامات ىالحه، محق خواهند بود كه درباره

اه بهاناه را بسات. رزيار آن را امىااكرد و بااز هام  12/4/1344سيد مصطفى اين تعهدنامه را نيز پذيرفت و در تاري      

 باور نكردنى را به شرح زير ىادر كرد:  رئيس ساواك با مشاهدۀ اين وضعيت، فرمانى بدتر و

أمور مارم و دو نفار دو نفر ژاندا كه در دهات خود در نزديكى خمين زندگى نمايد و بايد نتواند بيايد، مشروط بر آ مى

از  اگر هر كاس آگاهى از شهربانى مراقب بوده كه با يك نفر غير ازاهل منزل خود و بستگان درجۀ يك تماس نگيرد و

 تواند بيايد. شد به وسي ه تيراندازى بايد معدوم شود. در غير اين ىورت نمى اطراف منزل رد

ود و باى كاه ساپرده باه تعهادات مصطفى براى بازگشت به ايران ا با توجه مقامات ساواك با مشاهدۀ اشتياق و عزم آقا    

اجعات ر شرايطى مردور و نزديك بازگشت به ايران، تحت ه حاضر بود بسپارد ا با مطالعۀ همه جانبۀ شرايط و پيامدهاى

  م كرد. ممنوع اع سيد مصطفى را به ايران

 تبعيد به عراق 

ن، باه ر غيااب ايشاادمباارزه  )س( به تركيه، نيروهاى مبارز و طرفداران ايشان عا وه بار تاداوم پس از تبعيد امام خمينى

 اقدامات ديگرى نيز مبادرت كردند. 

 يست، ب كاهن)س( ىرفاً يك شصصيت درون مرزى ايران  اين حقيقت كه امام خمينى دولت تركيه با مشاهده و دريافت

 موقعيت فرا مرزى دارد، خود را در تنگناى سياسى شديدى احساس كرد. 

الم  اى،  ينان و مراجاع باساازم ها به هاى مبارزين و طرفداران امام در اروپا و امريكا و مراجعه و توسل آن با فعاليت     

ين بود كاه اولت تركيه از اد. در اين ميان ترس دجهانى نيز د الم  ى و )س( بُعد بين تدريج به تبعيد امام خمينىه تركيه ب

 ت تركياه رااگر در اثر ياك حادثاه طبيعاى يااغيرطبيعى اتفااقى بيفتاد و آسايبى باه اماام برساد، عواقاب آن دامان دولا

 خواهدگرفت و احتمال دارد بحران بزرگى پيش آيد.

ر داد تا حت فشار قراايران را ت بدين جهت رژيمتركيه از تبعيدگاه بودن كشورش براى مبارزان مس مان، نگران بود و     

مقاماات رژيام  باراى 1344بنابراين از اواساط ساال .منتقل كنند )س( و حا  آقا مصطفى را به جاى ديگرى امام خمينى

 تر براى دولت تركيه حل كنند.  په وى مس م شد كه بايد اين مسأله راهر چه سريع

ان باه اياران نشا براى بازگشات هاى حا  آقا مصطفى رژيم په وى در مقابل ت شدر اين ميان با مطالعه واكنشى كه     

قامات ما پذيرفت كه رتوان اين مط ب  منتفى است؛ اما مى شد فهميد كه بازگرداندن به ايران به طور كامل داده بود، مى

 . آن دو شصصيت برجسته و متنفذ به عراق ندارندانتقال اى جز دولت ايران چاره

 )س( و (، امام خمينى. قه 1385الثانى  )نهم جمادى 1344شنبه سيزده مهر ماه سه  حكومت په وى در نهايت در تاري    
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وسي ه هواپيما از تركيه به عراق  به فرزندشان، سيد مصطفى را به عراق منتقل كرد تا همچنان در تبعيد به سر ببرند. آن دو

بغداد بر زمين نشست و اين لحظاه، شاروعى ديگار باراى اماام  يما در باند فرودگاهظهر هواپ از رفتند و در ساعت دو بعد

 بود. )س( و سيد مصطفى خمينى

راين گرفات؛ بنااب اندكى ىورت جا كه تصميم به تبعيد امام و حا  آقا مصطفى به عراق و اجراى آن در فاى ه از آن    

 موقع انتقال آن دو به بغداد، كسى از ماجرا مط ع نبود.

ه باود و از هاا نياماد ناستقبال آ بدين لحاظ وقتى حا  آقا مصطفى و امام در فرودگاه از هواپيما پياده شدند، كسى به    

ياد اناد و قاعادتاً با تركيه و عراق با هم هماهناگ كارده هاى ايران و طرف ديگر آن دو تصورشان بر اين بود كه دولت

ين ساى از ماأمورمحل از پيش مشص  شده هدايت كنند؛ اما چنين نباود و ك و به مأمورين عراق، امام را تحويل بگيرند

رود ودى، تشاريفات عا ها نيامدند؛ بنابراين امام و سيد مصطفى همچون ساير مسافرين استقبال و حتى سراغ آن عراقى به

 رهسپار كاظمين شدند. به عراق را به جا آوردند و بعد از ساعتى با كرايه كردن يك تاكسى

 ، كانون جديد نهضت اسالمى نجف

 استقرار در نجف اشرف

 الى كه ىااحبشمهمانصانه جم )س(، از بغداد رهسپار كاظمين شدند. دو روز در اين شهر در مصطفى و امام خمينى آقا

كه راننده دند، ب انتصاب نكر مصطفى با اط ع قب ى اين مهمانصانه را اىالتاً ايرانى بود، توقف كردند. البته امام و حا  آقا

 رد. ب ن مهمانصانهها را به آ جا آشنا بود، بدان ع ت، آن كاظمين منتقل كرد، چون با ىاحب آن ها را به تاكسى كه آن

وحاانيون و رهماراه نداشاتند و  حا  آقا مصطفى ساعتى پس از ورود به كاظمين و كمى اساتراحت، چاون پاولى باه     

 اط عى نداشتند، ازهمان مسافرخانه به نجف ت فن كرد.  ها مبارزين ايرانى مقيم عراق از ورود آن

 باراى زياارت )س( نيز از فرىت استفاده كرده، سرگرم تماس با نجف بود، امام خمينى در مدتى كه حا  آقا مصطفى 

و ه مام را شناختمسافرخانه، وى و ا )ع( رفتند. در موقع مكالمه حا  آقا مصطفى، جمالى، ىاحب حرم امام موسى كاظم

بار خساعى كارد كاه  بيشترى برخوردار شوند. خود جمالى نياز ها را به خانه خودش برد تا از رفاه و راحتى با اىرار آن

 بروجاردى ال ّاه اط ع دهد. وقتى ىحّت اين خبر براى افراد گردآمده در مدرساه آيات ها را به افراد مصت ف ورود آن

د شمين فراهم عزيمت به كاظ ديگران، بدون درنگ وسايل نق يه براى خ صالى و نجف، مس ّم گرديد، با كمك نصرال ّه

 و مشتاقان، به استقبال امام و حا  آقا مصطفى رهسپارشدند. 

ولات باه ز وزياران دامام، يكى ا دولت عراق نيز با مشاهده جنب و جوش ياران و دوستداران امام، در روز دوم ورود     

يس  م عاارف، رئاامام فرساتاد. مشاارلاليه از طارف عبدالساّ  وحدت عراق( را به ديدنالدين )وزير  الرزاق محى نام عبد

 اعا م وتقبال كارده، رويى از امام و حا  آقا مصطفى اس داد و ظاهراً با گشاده انجام مى جمهور عراق، اين مأموريت را

ود اماام باه روز دوم ور ن كناد. درهاا را تاأمي كند كه هر نوع تسهي تى الزم داشاته باشاند، دولات حاضار اسات آنمى

 ين كردند.را براى عرض خيرمقدم، راهى كاظم كاظمين، ع ماى طراز اول نجف نيز هر كدام، يكى از فرزندان خود

، آن دو به همراه كسانى 1344مهر مصطفى به كاظمين، عصر آن روز ا پنج شنبه پانزدهم در روز سوم ورود امام و آقا    

تار از كااظمين باود.  سامرا حركت كردند. وضعيت در سامرا متفاوت آمده بودند، به اتفاق هم به سوىكه به استقبالشان 

از « ف يساقط الشااه يعيش الصمينى،»ها پيچيده بود و كاروانى نيز همراه ايشان بود؛ بنابراين با شعار  در سامرا خبر ورودآن
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 ايشان استقبال شد.     

 30 شادند. در ها، راهى كارب  آن كنندگان همراهامام، حا  آقا مصطفى و استقبال 1344عصر روز جمعه شانزدهم مهر 

 بودند. دينى و مردم كرب  و نجف به استقبال آمده افرادى از ط ب ع وم« مسيّب»كي ومترى شهر، در قصبه 

رب  كاع( و شاهداى ) حساين بنابراين با استقبال شايانى وارد كرب  شدند و پيش از همه باه زياارت مرقاد مطهار اماام    

يعه شاثريات جمعيات يك هفته به طول انجاميد. با توجه به اك شتافتند. مدت توقف در كرب  بيش از دو شهر قب ى، يعنى

 هاا و شاايعات توطئه وها  رغم ممانعت االىل بودند، استقبال بسيار خوبى، ع ي نيز ايرانى ها در كرب  كه بسيارى از آن

 )س( و حا  آقا مصطفى به عمل آمد. ام خمينىمنتشر شده، از ام

ساباب اا منزلى با ه نجف براى آن خ صالى در مقصد نهايى پدر و پسر مبارز در عراق، نجف اشرف بود. شي  نصرال ّه    

اروان عظيماى، كا، امام و حا  آقا مصاطفى هماراه 1344مهر  23و اثاثيه مورد نياز تدارك ديده بود. عاقبت عصر جمعه

 ار نجف شدند. رهسپ

خاويى و  ال ّاه شااهرودى و آيات ال ّاه در نصستين شب ورود، برخى ع ماى ب ندپايه و مطرح نجاف از جم اه، آيات     

هاا  ب ورود آنمحسن حكيم نيز در دومين شا سيد ال ّه ها ديدار كردند.آيت شمارى از ع ماى حوزه ع ميه نجف از آن

وجاود  ىهاى پنهان شتقال امام و حا  آقا مصطفى به عراق تا استقرار در نجف، ت مراحل ان به ديدارشان رفت. در ك يه

 ىورت گيرد. ها را عادى ج وه دهد و در نهايت، نگذارند استقبال باشكوهى داشت كه ورود آن

 دوره تار از اوتشروع شد كه متف به هر ىورت با استقرار امام و حا  آقا مصطفى، مرح ه ديگرى از نهىت اس مى    

 اشات. در اياندنقش اول را در هدايت نهىت اس مى بر عهاده  هاى قبل بود. در اين مرح ه، سيد مصطفى پس از امام،

سا مى در ا سال به طول انجاميد، در دوازده سال آن، سيد مصطفى ح قه اتصاال اجازاى نهىات دوره كه حدود سيزده

  ايران و نقاط مصت ف جهان، با كانون آن در نجف بود.

 سيد مصطفى حلقه ارتباطى و انسجام مبارزين 

هااى فكارى  يشايراناى باا گارا )س( و حا  آقا مصطفى به نجف، باين مباارزين به طور مس م قبل از تبعيد امام خمينى

 ده است. هايى وجود داشته، ولى ازانسجام و استحكام الزم برخوردار نبو اس مى و گاهى غيراس مى، ارتباط

ى در نفوذ هايى كه سع شها وت  ها، مراقبت هاى مبارزان و پيچيدگى جريان مبارزه و كنترل ه تنوّع ديدگاهبا توجه ب     

تارين و  همياتتوجه بود، حا  آقاا مصاطفى يكاى از باا ا در شبكه نهىت اس مى داشت و بيت و اطرافيان امام، كانون

هاده گرفات. ع يه حكومت په اوى در ساطوح مصت اف برع برقرارى رابطه با مبارزان ها را در ايجاد و ترين نقش سصت

 ت كه حا  آقااذكر اس هاى سيد مصطفى، با مبارزين مس مان بود. قابل اشاره شد، محوريت و مركزيت ارتباط كه چنان

 ر آنبس( و نظارت ) هاى نهىت امام خمينى مصطفى درگير امور مالى بيت امام نبودند و ىرفاً به امور اجرايى وارتباط

 گماشت.  ا همت مىه

 هها، نام پيام ها، اع ميه رسالۀ عم يه، )س( از طريق توزيع هاى امام خمينى اقدام وى براى نشر افكار انق بى و انديشه    

 گرفت.  ها و نشر سصنان امام خمينى در ايران و سايركشورها از طريق شبكه مبارزين ىورت مى

در مواقع ضرورى و مقتىى،  ها ها از طريق ياران ايشان و مشورت با آن و اغتنام فرىت راهنمايى ياران امام، استفاده     
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غيره، غالباً بر عهده حا  آقا مصطفى بود؛ البتاه باياد ايان  هاى مالى، دريافت وجوه شرعى و دريافت و پرداخت كمك

كردناد و  ام در ايان زميناه فعاليات ماىنكته را نيز در نظر داشت، افرادديگرى بودند كه در بيت امام با نظارت دقياق اما

كناد.  داد. اين توضيح در امور مالى بيش ازساير امور ىدق ماى همۀاين كارها را حا  آقا مصطفى به تنهايى انجام نمى

كشورهاى اسا مى از جم اه عربساتان ساعودى، ساوريه، لبناان و  ترين انگيزۀ سفرهاى متعدد حا  آقا مصطفى به عمده

انديشه  ها و حتى ترويج )س( و راهنمايى آن مس مان ايرانى و طرفداران غير ايرانى امام خمينى با مبارزين كويت، ارتباط

گرفت. بدين ترتياب پاس  آموزش نظامى و مبارزۀ مس حانه بود كه در بسيارى موارد در قالب زيارت دوطرف انجام مى

  مصطفى بود. )س(، محور نهىت اس مى، حا  آقا از امام خمينى

پادر نصجاوانى، سيدحسان بجناوردى ) در اسناد ساواك به ارتباط سيد مصاطفى باا افارادى چاون؛ سيدمرتىاى غاروى

مرتىاى  يد، س زاده اىفهانى( ال ّه سيدمحمدرضا اشكورى )از بستگان موسى آيت ، موسى قمى،محمدكاظم بجنوردى(

بااط يد مصطفى ارتافراد كه با س شده است. از ديگر)مبرقع( معروف به حا  داداش، و شي  محمدتقى به ول اشاره  فقيه

مد زاده اىفهانى، دكتر مح ال ّه دادند، موسى آيت را تشكيل مى هاى متعددى نزديك داشتند و در راستاى مبارزه ج سه

اسات،  آماده 1344بهمان  20هاى سااواك در تااري   مولوى عربشاهى بودند. در يكى از گزارش ىادقى و محمدع ى

ساكونت  كاه در نجاف اشارف زاده اىفهانى، دكتار محماد ىاادقى ال ّه خمينى، آيت ال ّه ى خمينى، پسر آيتمصطف»

رباارۀ بنمايناد و د اى به ناام جمهوريّات در عاراق چاپ مج ه دارند، با يكديگر ارتباط داشته و تصميم دارند مبادرت به

 دست نيست. اى اط عى در الى و مطالب چنين نشريه؛ اما از چاپ احتم«ايران مطالبى در مج ۀ مزبورچاپ نمايند

اق برقرار په وى در عر ع يه رژيم هاى تيمور بصتيار زاده اىفهانى، تا زمان شروع ت ش ال ّهرابطه سيد مصطفى با آيت    

زاده   ّاهال ياتمصطفى با تيماور بصتياار كاه رابطاش موساى آ بود، ولى از آن پس به دليل عدم همراهى امام و حا  آقا

 اىفهانى بود و ارتباطات وى باحكومت عراق، محدود و در نهايت قطع گرديد. 

، ى متغيار باوداسا مى تاا حادود ارتباط سيد مصطفى خمينى با افراد مصت ف كه درجه تعهدشان به اس م و نهىات     

د توجاه اير امور موررا بيشتر از س «اىل مبارزه»حكومت په وى  بيانگر اين اىل است كه وى در ارتباط با مبارزين ع يه

 اىافهانى ماى زادهال ّه طريق سعى در ايجاد وحدت بين مبارزين داشت. نمونۀ بارز آن موسى آيت داد و از اين قرار مى

د شابر او ثابات  مصفيانه داشت؛ ولى زمانى كه هاى باشد كه چندين سال با ايشان ارتباط و مبارزات مشترك و همكاري

 ماور بصتياار ونهىت امام منحرف شده و به همكاارى جادى و گساترده باا تي زاده اىفهانى از مسير اى ى ل ّها كه آيت

زنظار سايد اروى آورده است، راه خود را از او جدا كارد. البتاه وجاود اخت فاات جزئاى باين مباارزين  حكومت عراق

 آسيبى نرسد.  هدف پوشى و يك امر عادى بود و مهم اين بود كه به اىل مصطفى قابل چشم

كناد باا او  ر ماىمغرضانه فك ديد كه از خط امام و انق ب منحرف شده، يا سيد مصطفى اگر كسى از مبارزين را مى    

ه ح كند و باه راكرد كه او را اى  خورده، ت ش مى شد كه كسى فريب كرد؛ ولى اگر متوجه مى كام ً قطع رابطه مى

آمد كه باا روش ماذكور  كرد، موارد زيادى پيش مى كشورهاى اس مى مى هايى كه به رتراست باز گرداند. در مساف

 كرد.  مى برخورد

مباارزاتى و تفكار ايشاان بودناد و باه  )س( و متناسب با اهاداف سيد مصطفى به مبارزينى كه حول محور امام خمينى    
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كارد. البتاه ايان  راستاى نهىت اسا مى محاول ماىرا در  هايى ها اطمينان داشت، مأموريت ىحت گفتار و كردار آن

 آمد. برخى مأمور انتقال وجوه شرعى از ايران به نجف )س( نيز به حساب مى خمينى ها به نوعى از طرف امام مأموريت

گرفات و گااهى  بودند و گاهى اين انتقال از طريق كشور اس مى ثالثى مثل عربستان سعودى، لبنان ياسوريه ىورت مى

هاى سياساى و اجتمااعى هام باه ت شد. مأموري  به نجف عم ى مى مستقيماً با سفر ياران امام و دوستان سيد مصطفى نيز

 گرفت.  مى همين طريق انجام

نجام حول كرده و امياران امام به نام سيدمحمود دعايى،  هاى مهمى كه حا  آقا مصطفى به يكى از اما يكى از مأموريت

مباارز  تياار نيروهااىراديويى بود كه دولت عراق در راستاى اخت فاتش با دولات اياران در اخ ز مو اند، استفاده ا داده

 ايرانى قرار داده بود. 

 م كاه بهارهترسم و نگاران هساتمى گويد كه من به حا  آقا مصطفى گفتم، كه محمود دعايى در خاطراتش مى سيد    

است  بزند و بهتر )س( لطمه و ىدمه عراق به ساحت امام خمينى ات دولتگيرى از تب يغات راديويى و استفاده از امكان

گربارويم از طبيعتااً ماا ا»)س( را قب ً بدانيم. حا  آقا مصطفى در پاس  استدالل كردند:  كه در اين زمينه نظرامام خمينى

فات ن اسات مصالداد و ممكا نصواهناد آقا سؤال بكنيم، ايشان در يك تنگنا قرار خواهند گرفت كه طبيعتاً پاس  روشنى

ر كه ناوعى خطا ايشان، و با اط ع ايشان، يك حركتى را شروع كنيم كنند؛ چون به هر حال مص حت نيست كه با اجازه

 «بينى نشدۀ منفى در پى داشته باشد و آن را به حساب امام بگذاريم. پيش باشد و تبعات

 يادا كارد و ازانعكااس وسايعى پ رديم و پس از گذشت يك ماه،افزايد كه ما كار را شروع ك سيد محمود دعايى مى    

ضايح ر ماورد آن تودپس از اط ع از آن، از حا  آقا مصطفى  )س( نيز داخل ايران نيز ما را تشويق كردند. امام خمينى

 [دعايى]  نىو ف چنينى بودهچيست؟ شما اط ع داريد؟ ايشان گفته بودند: كه ب ه، برنامه اين خواسته بودند كه اين برنامه

اياد،  اجارا كارده را كاه تاا باه حاال هاايى كند. يك روز مرا خواستند و فرمودند: كه شما اين برناماه رود اداره مى مى

د از آن، مرا ند و روز بعبردم خدمت ايشان، ايشان مطالعه كرد بياوريد، من ببينم. در حدود يك ماه برنامه را نوشته بودم،

 ردند وفرمودند: خواستند و دعايم ك

ا زيااد رد كاه از ماخداوند به شما توفيق بدهد، منتهى شما سعى كنيد كه گزافه نگوييد و حقيقت رابگوييد و لزومى نادا

هاايى  ماههداف و برنااشود، آن را بيان كنيد.  تعريف كنيد. شما حقانيت مبارزات را بيان كنيد.ستمى كه بر مردم روا مى

ها را  رايه آناده وبدون پيهايى كه ما داشتيم، مسائ ى كه از اين قبيل بوده و به طور س ، اع ميهاس مى دارند كه مبارزين

 مطرح كنيد و سعى كنيد، گزافه نباشد.

ىات نه»ت عناوان رادياويى تحا )س( و تنفيذ ايشان، برنامه ادامه يافات. برناماه در هر ىورت با رضايت امام خمينى    

شاد. بعادها ماو   دقيقه،از بصش فارساى رادياو بغاداد پصاش ماى 30تا  15گرديد. ابتدا  پصش مى« روحانيت در ايران

 رادياويى هفات ساال دقيقه برنامه پصش كند. اين فعاليت 45دعايى قرار دادند تا به مدت  محمود مستق ى در اختيار سيد

 ادامه يافت.

اشاره كرد. حتى به برخى از  ى نظامى و مبارزۀ مس حانهها توان به فراگيرى آموزش هاى محوّله مى از ديگر مأموريت    

نظامى در چهارچوب همكارى مصالفين رژيم په اوى باا  شد كه در قالب فراگيرى آموزش مبارزين، مأموريت داده مى



22 

 

هايى كه بر ضد حكومت ايران  نفوذ كرده و اط عات موثّقى به دست آورد و ايرانى دولت عراق، در اركان حزب بعث

يكى از اين افراد بود كه چناان  حسن مهاجر االس م شي  كردند، شناسايى كنند. حجت داخل حزب بعث فعاليت مىدر

 مأموريتى را انجام داد. 

آماده باراى  مشك ت به وجاود هاى ساواك، سيد مصطفى با توجه به جايگاه و نفوذى كه داشت به حل به گزارش بنا 

رناماه و شد، ساعى در آزادى او داشات. ياا اگار مشاكل گذ مى . اگر كسى دستگيركرد مبارزين مس مان نيز كمك مى

 كرد. آمد، در حد توان آن را حل مىمى رواديد براى مبارزى پيش

 حج، كانون تبادل اخبار و اطالعات نهضت اسالمى 

تركياه باه  ا بارخ فها اشارف، آن )س( و حا  آقا مصطفى به عراق و استقرارشان در نجاف پس از انتقال امام خمينى

تبااط، هااى ار ناالطرق مصت ف با طرفداران نهىت اس مى در ايران و سايرنقاط جهان ارتباط برقرار كردند. يكى از كا

 ماى هديناه و ساوريمجوار ايران براى زيارت به عتبات عاليات، مكه،  زائرينى بودند كه از ايران وكشورهاى اس مى هم

صاالفين رژيام مباا مباارزين و  جاا جود نداشت كه حا  آقا مصطفى به حج بروناد و در آنرفتند. همه ساله امكان آن و

شاد و  د نوبات فاراهممبادله كنند؛ اما اين امكان در چن آمدند، ديدار و اخبار و اط عات را په وى كه در لباس حج مى

شاايانى  هااى از آن طريق، كماكاز فيض الهى و معنوى حج، به پيشبرد نهىت نيز  مندى حا  آقا مصطفى ضمن بهره

 كرد. 

باشاد كاه در آن آماده  موجود مى1344گزارشى از نمايندگى ساواك در بغداد به مركز، در تاري  دوازدهم اسفند      

افه شاده نوشتى بدين شرح اض باشد. در زير آن گزارش پى مى است: سيد مصطفى مصطفوى در سال جارى، عازم مكه

يرو باه نامبرده تكث دهيد كه مراقبت نمايند. به سركار سرهنگ شيصان اط ع داده شود، عكس اط عبه ك يه منابع »است: 

ده اسفند فدر تاري  ه« اط ع داده شود. كنند، منابع و همكاران داده شود. به منابعى كه با ساواك تهران نيز همكارى مى

 به نماينادگى ه كل دوم ساواك، خواستار شده است كهاى با ادار مكاتبه مديركل اداره سوم ساواك )مقدم( طى 1344

 راقبت قرارمكنترل و  ساواك درعربستان سعودى دستور داده شود كه اعمال و رفتار سيد مصطفى و همراهانش را تحت

 دهند. 

گيرى باه عزيمت باه حاج ج او محمدىادق لواسانى براى پس از اين گزارش، اداره كل سوم ساواك از خرو  سيد    

ا فير اياران بااعمال سيد مصطفى بوده است. در ديدارى كاه سا آورد. سفارت ايران در عربستان سعودى نيز مراقب عمل

 اياران ه دولاتگونه فعاليات سياساى ع يا آورد، از وى خواست كه به سيد مصطفى اجازه هيچ امير مكه و مدينه به عمل

 داده نشود. 

د و پيام نى تماس بگيرصطفى، ايشان موفق شد با چندين نفر ازمبارزين ايراهمه كنترل و مراقبت از سيد م رغم آن ع ي    

صالفين يدار با برخى مها آمده است، كه در د برساند. در گزارش ها به ايران ها و از طريق آن )س( را به آن امام خمينى

 .ستادل نظر كرده هاى محرّم و ىفر ىحبت و تبا نحوۀ سصنرانى و فعاليت در ماه ها در مورد رژيم، با آن

ينى به هماراه امسال سيد مصطفى خم ىورت گرفته، اشاره شده است كه 1346در مكاتبات ساواك كه در اسفند ماه     

 انجام يا عدم انجام اين سفر اط عى در دست نيست. مادرش در مراسم حج شركت خواهد كرد؛ ولى از
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نيان طرفادار اماام آوردن حج، با ايرا مدينه رفت و ضمن به جا نيز در موسم حج به مكه و 1353سيد مصطفى در سال     

 )س( ديدار و گفتگو كرد.  خمينى

ار رياان حاج برقارارتبااطى در ج داد با سيد مصطفى هاى قبل از موسم حج، ساواك افرادى را كه احتمال مى در ماه    

داد. در حاج  ر ماىند، تحت كنترل و مراقبت قرادادمى هايى كه وجوه شرعى را از ايران به وى تحويل ويژه آنه كند، ب

 در جرياانت. سااديدار و گفتگو كارده  مح تى نيز كه جزو حجا  بوده با سيد مصطفى چندين بار ال ّه اين سال، فىل

. هادف سايد با سايد مصاطفى داشاته باشاد حج همين سال يكى از مأموران ساواك نيز توانسته بود م قات و گفتگويى

آورى بكناد.  عاوضاع ايران و موقعيت روحاانيون در اياران اط عااتى جما هاى مصت ف از بود كه از كانال مصطفى اين

سااكن  جازو معااودين عراقاى هايى نيز وجود دارد كه در مورد ديدار سايد مصاطفى باا برخاى روحاانيون كاه گزارش

 است. باشند، پرداخته شهرهاى خرمشهر و قم و كشور كويت مى

را وده اسات؛ زياارزنده و قابل توجه با ، رهاورد سفرهاى سيد مصطفى به مكه براى پيشبرد نهىت اس مىدر مجموع    

)س(  ماام خميناىساواك، توانست با مباارزين ايراناى و مق ّادين ا هاى كامل مأموران ها و مراقبت رغم كنترل وى ع ي

 ( را)س ماام خميناىااير اساناد و مادارك و دساتورهاى هاا و سا ها، ناماه ديدار گفتگو و تبادل نظركند و احياناً اع ميه

 ازطريق آنان به ساير كشورها، ارسال كند. 

 سفرهاى گوناگون به كشورهاى اسالمى 

در  فرها معماوالًساس مى بود. اين  هاى سياسى سيد مصطفى، پس از انتقال به عراق، سفر به كشورهاى بصشى از فعاليت

در راساتا و  گرفت. جنبه اى ى اين سفرها، فعاليات سياساى ىورت مى ز در موسم حجهاى فصل تابستان و گاهى ني ماه

 امام خمينى بود؛ ولى گاهى هم جنبه زيارتى و سياحتى داشت.  براى تداوم نهىت

ا حكّام در مبارزه ب انديشه امام خمينى با هاى سياسى سيد مصطفى در كشورهاى اس مى، در ارتباط وجه ديگر فعاليت    

فى، نقاش ردناد و سايد مصاط كاز خط مشى امام، الگوبردارى ماى تجع و نظام سياسى آن كشورها بود كه مبارزينمر

 ماى رائيل فعالياتاى از مبارزين نيز ع يه س طه و تجااوزات اسا مبارزين را داشت. بصش عمده برقرارى تماس مستقيم با

 ى داشت. ا كردند. در اين ميان، نهىت مقاومت ف سطين جايگاه ويژه

يد ساتقااد داشات. مباارزه اع )س(، باه آن ناوع در ارتباط با مبارزه مس حانه، حا  آقا مصطفى بر خ ف اماام خميناى    

ساتى ت اياران، بايهم بر اين عقيده بود كاه ع ياه حكوما كرد و مصطفى اين نوع مبارزه را، هم ع يه اسرائيل پيگيرى مى

ن را آكردناد و معتقادين باه  )س( مبارزه مس حانه را نفى مى ت كه امام خمينىذكر اس بدان شيوه نيز متوسل شد. شايان

 كردند.  نهى نمى هم

مباارزين و  دياده باود و باه هاايى سيد مصطفى براى آموزش نظامى، اهميت زيادى قائال باود. خاود او نياز آماوزش    

راه تا  ينند. در اينلبنان يا سوريه، آموزش بب هاى الفتحدر جنوب كرد كه در پايگاه روحانيون ايران در نجف توىيه مى

 كرد.  مساعدت مى توانست به افراد جايى كه مى

گفت:  يك حركت ابتدايى نظامى بود، موافق نبود و مى اى همچون واقعه سياهكل كه سيد مصطفى با اقدامات مس حانه

وند؛ بناابراين باه حركاتِ از بااال باه پاايين اعتقااد شا اى از مردم كشته مى ها و با ايجادآشوب، عده گونه حركت با اين
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. ديدناد هاى چريكى مى آموزش براى رسيدن به اين منظور، افراد زيادى در نجف و لبنان زير نظر سيد مصطفى داشت.

 سيد مصطفى بارها به سوريه و لبنان سفر كرد و در آن كشور با مبارزين ايرانى ديدار وگفتگو كرد. 

سات. در يكاى ااشاره شده  هاى سيد مصطفى ى نمايندگى ساواك در لبنان به موارد ديگرى از فعاليتها در گزارش    

 آمده است:  1352شهريور  29ها به تاري   از اين گزارش

 ماى بيروت ارسال براى خمينى به ها و اشصاص مصت ف ... ساليانه حدود چهار مي يون تومان پول از ايران، توسط ىراف

آورى و باه عاراق  آياد، جماع كه هر چند يك بار به بيروت مى ها در بيروت توسط مصطفى خمينى پولگردد كه اين 

 شود. برده مى

راق خاود، كاه سفرهاى خار  از عا اشاره شده كه سيد مصطفى با 1352يا در گزارش ديگرى به تاري  هجده اسفند     

 كند.  مبارزين نظارت مى تاند، بر فعالي ها بوده ترين آن لبنان و سوريه از عمده

طاات خاار  هاى خمينى را به عهده دارد، درضمن مسئوليت، ارتبا مصطفى خمينى كه سرپرستى قسمت اجرايى فعاليت

 نمايد. هاى خار  نظارت مى دهد، بر فعاليت مى از عراق نيز به عهده وى بوده و با سفرهايى كه انجام

 سيد مصطفى و دولت عراق 

اى همساو و  كشاور، روياه ى در طول اقامات دوازده ساالۀ خاود در عاراق، در ارتبااط باا دولات آنسيد مصطفى خمين

ا و ها هاا، تطمياع تنااقض و چنادگانگى نشاد. محبات )س( در پيش گرفت و در مجموع دچاار هماهنگ با امام خمينى

ر دو دولات عاراق، در ارتباط با سياسى او پديد نياورد. رابطه سيد مصطفى د تهديدهاى دولت عراق نيز تزلزلى در اراده

ياسات سبعاث. روياه و  باشد. قبل از به قدرت رسيدن حزب بعث و در عصر حاكميت حزب قابل بررسى مى دوره ك ى

پاذيرفت. در  ماى زيادى از روابطش با دولت ايران تأثير )س( و سيد مصطفى، تا حدود دولت عراق در قبال امام خمينى

ان  يه دولت ايارع)س( به عنوان اهرمى  بود، دولت عراق سعى داشت از امام خمينى ر تيرههايى كه روابط دو كشو زمان

ارزين اواك ع يه مبسيافت، دولت عراق به همكارى بيشتربا  هايى نيز كه روابط دو كشور بهبود مى بگيرد. در زمان بهره

  كرد. ها تنگ مى آورد و عرىه را بر آن ايرانى مقيم عراق، روى مى

ور در هااى مباارزه و در نهايات تىاعيف حكومات اياران را اتحااد باا مصالفاان آن كشا از راه ن حزب بعاث يكاىسرا

ست ايشان درخوا شدند و از )س( نزديك هايى را بر آن اساس شكل دادند. از جم ه به امام خمينى نظرگرفتند و فعاليت

رفتناد و آن را نپذي )س( هرگاز م نمايد؛ اما اماام خميناىاى اعمال و رفتار دولت ايران رامحكو كردند كه با ىدور بيانيه

ه ك ما اخت فىدولت ايران يك اخت ف اساسى و عقيدتى است و بر طرف شدنى نيست؛ ا اع م كردند كه اخت ف ما با

همكاارى باا  بناابراين حاضار باه هاى ايران و عراق به وجود آمده است، زودگذر و رفع شدنى اسات؛ اكنون بين دولت

 ال ّاه ت)س(، ساراغ آيا پس از نااميادى از همكاارى اماام خميناى لت عراق ع يه حكومت په وى نشدند. حزب بعثدو

 شزب بعاث، پسارحاشرايط زمان و مكان، اجباراً آن را پذيرفت؛ اما مدتى بعاد ماأموران  حكيم رفت. ايشان با توجه به

 دند. نشين كر سيدمهدى حكيم را بازداشت و خود ايشان را نيز خانه

باه بيات ايشاان را نداشات،  الم قات بود و كسى جرأت نزديك شدن حكيم، ممنوع ال ّه در چنين شرايطى كه آيت     

حكيم از بغداد به كوفه، به ديدار وى رفت. اين ديدار  حا  آقا مصطفى از اولين افرادى بود كه پس از بازگرداندن آقاى
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 رئيس سازمان امنيت و فرماندار نجف به حىور امام 1348خرداد  21براين در نبود، بنا براى حزب بعث قابل چشم پوشى

مصطفى را به بغداد اعزام كنند و  رسيدند و اظهار داشتند كه از طرف شوراى فرماندهى حزب بعث مأموريت دارند، سيد

به اجازۀ من است، من هرگز چنين  در اين مورد ظاهراً از امام اجازه خواستند. ايشان گفتندكه اگر اعزام او به بغداد منوط

دانيد. به هر ىورت مأموران، حا  آقا مصطفى را با خودبردند و  اگر غير از اين است، خود مى دهم؛ ولى اى نمى اجازه

دارد كه ما چندين بار از  به وى اظهار مى البكر پس از احترام زياد به سيد مصطفىحسن»به بغداد اعزام كردند. در بغداد، 

كشور شاهنشاهى ايران، اقداماتى معمول دارد و هر باار ازايان امار شاانه  در شما خواستيم كه به نفع دولت عراق و ع يهپ

من اجازه ندارم  دارد كه شما از پدرتان بصواهيد كه در تأمين نظر ما اقدام نمايد. سيد مصطفى اظهار مى اند، خالى كرده

حارف اولاى باشاد و ساپس از پايش احماد  كنم حارف ايشاان هماان ور مىكه از طرف پدرم به شما قولى بدهم و تص

 « شود. البكر مرخ  مىحسن

عاث قارار قىايه نياز حازب ب )س( و حا  آقا مصطفى پيش آمد و در پشات آن آزمون ديگرى كه براى امام خمينى    

زى رت و برانادادساتيابى باه قاد ايران بود. بصتيار باه منظاور داشت، مطرح شدن همكارى با تيمور بصتيار ع يه حكومت

هاا را باراى  زد تا با مصالفاان رژيام په اوى ارتبااط برقارار كناد و توافاق آن هر درى مى حكومت محمدرضا په وى به

باارزه اسا مى و م )س( رهبرى نهىت مشترك ع يه حكومت په وى ج ب كند. در آن هنگام كه امام خمينى همكارى

مشترك ع يه  سعى در نزديكى به ايشان و همكارى عهده داشتند، بصتيار اى بر هضد حكومت په وى را در سطح گسترد

نشد  قرين موفقيت ها به هيچ وجه، با همكارى بعثى 1349و  1348هاى  هاى تيموربصتيار در سال رژيم ايران كرد. ت ش

ا هماان پاسا  ر ر بصتياار نيازتيمو امام خمينى)س( همان پاسصى كه به متحد جويى سران حزب بعث داده بودند، براى و

ت ناشناس ه او به ىورهاى استاندار كرب ، همرا تكرار كردند. آخرين ترفند تيمور بصتيار اين بود كه دريكى از م قات

ى كرد و معرف ه امامب)س( حىور يافت؛ اما در آن ج سه نه كسى او را  و بدون اع م قب ى درج سه م قات با امام خمينى

يان رو در ر بوده، از ادريافتند كه وى بصتيا يك ك مه با او سصن گفت. پس از رفتن او، امام از روى قرائنىنه امام حتى 

 را ماى ايان م قاات تقاضاى م قات كرد، امام در پاس  گفتند: به شارطى مرح ه بعدى، وقتى كه استاندار كرب  از امام

 غيرعراقى با وى همراه نباشد. پذيرد كه رجال

 

 سرارآميز و پيامدهاى آندرگذشت ا

 مرگ يا شهادت؟

برابار ) 1356ان ماه يكشنبه اول آب سيد مصطفى خمينى، پس از دورانى پر از رنج، ت ش و مبارزه، در سحرگاه ال ّه آيت

 ت. نجف به طور ناگهانى و مرموز در خانه خود درگذش سالگى در 47. ق.( در سن ه 1397با نهم ذى قعده 

انم بود. خه نام ىغرا بمصطفى  كه از اين واقعه آگاه شد و ديگران را نيز مط ع نمود، خادم منزل حا  آقااولين كسى      

 كند:  او مشاهدات خود را به شرح ذيل بازگو مى

آمدند و به من گفتند: ىغرا برو بصاواب،  مهمان بيايد. چون دير وقت بود، ايشان [مصطفى]شب، آخر قرار بود براى آقا 

حرم رفتم، نماز خواندم، زيارت كردم، بعد به خانه آمدم و خوابيدم. ىبح كه  كنم. من هم اول به در را باز مى من خودم

اند، فكركاردم كاه خوابشاان بارده اسات،  معمول، ىبحانۀ آقا را باال بردم، ديدم آقا روى كتاب دعايشان خم شده طبق
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دهند و زير چشمشاان هام باه رناگ خرماا شاده  ديدم جواب نمى هىدايشان كردم و گفتم: آقا... آقا خوابتان برده... ك

مصطفى)ره(  آقا است. پايين رفتم وخانم ايشان را كه مريض بود، ىدا كردم و خودم هم به كوچه رفتم و فرياد زدم كه

ساتان بردناد و مريض شده است كه در اين هنگام آقاى دعايى مرا ديد و با يكى دونفر ديگر به باال آمد و آقا را به بيمار

 دانم چه شد. ديگر من نمى

ر ياد خااطرات ذكااسات، ضامن تأي محمود دعايى نيز به عنوان سومين نفرى كه در جريان اين واقعه قرار گرفته سيد    

وجود داشت،  توجه به ع يمى كه ناشى از مسموميت روى پوست با شده، تأكيد بر طبيعى نبودن فوت حا  آقا مصطفى

 كند. اشاره مى به مسألۀ ديگرى

نيدن شود كه پس از بنمره تهران  جا انتقال داديم، يك ماشين )ره( را به آن در خار  از بيمارستانى كه حا  آقا مصطفى

 خبر مرگ ايشان به طرف بغداد حركت كرد.

 مسموميت شهيد شده است:  احمد خمينى نيز معتقد بود كه برادرش به ىورت غيرعادى و توسط سيد 

يار پوسات بادن زع متاى كاه در  كه ايشان را شهيد كردند؛ زيرا توانم بگويم و شكى در آن ندارم، اين مى چه من آن

موميت حكايات از مسا ،هااى بسايار بازرگ چناين لكاه ايشان و هم ايشان، روى سينۀ ايشان، روى دست و پا و ىورت

هماين قادر  دانم، ولى كار ىورت گرفته، نمىشكى ندارم كه او را مسموم كردند؛ اما چگونه اين  كرد و من شديد مى

ىاى از جاا بع كنناد كاه در آن شاركت ماى اى توانم بگويم كه ايشان چند ساعت قبل از شهادت در مج س فاتحه مى

 اند. قهوه مج س بوده ايادى رژيم په وى دست اندركار دادن چاى و

رگ ايشاان مامعتقاد هساتند كاه    آقا مصطفى، همگاىبدين ترتيب همه بستگان درجه اول و نزديكان و دوستان حا    

اناد.  هيه دست داشتساير عمال حكومت په وى، در اين قى غيرطبيعى بوده و به احتمال بسيار زياد، مأموران ساواك و يا

كاه  معتقدناد دانناد و شواهد و قراين قب ى، احتمال دست داشتن مأموران ساواك را محتمل مى اى نيز از روى البته عده

ته شاده زد، ايشاان كشا بادان دسات ماى ممكن است به شيوه مرموزى كه رژيم په وى در مورد كشتن برخى مصالفاان،

 است. 

راين ديگرى قهستند، شواهد و  هايى كه معتقد به دست داشتن ساواك و رژيم په وى در مرگ حا  آقا مصطفى آن    

 گويد:  خود مى ترا نيز بر مدعاى خود دارند. عبدالع ى باقى در خاطرا

ز راجع تق ياد نيارا بر عهده داشتم. م . ش. من در مكه معظمه مشرف بودم و سرپرستى يك كاروان از قمه 1352در سال 

شرف مام با هيأتى فرستادند، و آن سال، شهيد مصطفى خمينى نيز از طرف ام مى معموالً هر كدامشان هيأتى را براى حج

 من، از قبل با هم آشنايى داشتيم.بودند. حا  آقا مصطفى و  شده

ترسم، سااواك مراقاب مان  من مى گفت: ف نىمن به [بودرژيم حاكمكه وابسته به]تهران  خطباىيك روز، يكى از     

گوييد كه بيد و به او آقا مصطفى برسانيد. شما برويد ايشان را پيدا كن بوده باشد. يك مط بى است كه شما آن را به حا 

 ياييد. ناند و مأمور ترور شما هستند. مواظب خودتان باشيد و از منزل تنها بيرون  آمده از ايران دو نفر

تدريج از ميان بردارند. سايد ه ها را ب نفره از مبارزين ايرانى تهيه كرده بود و قراربود كه آن 63رژيم په وى يك ليست  

آيد كه مرگ حاا   چه كه نقل شد، چنين برمى داشت. از آن امر اط ع مصطفى نيز جزو اين افراد بود و خودش از اين
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ماأموران  عادى نبوده، ب كه در اثر نوعى مسموميت و به احتمال قوى توسط مأموران سااواك و ياا آقا مصطفى طبيعى و

 ناىدلصوشى چنادانى از ايشاان و اماام خمي امنيتى دولت عراق به شهادت رسيده است. رژيم عراق نيز به داليل مصت ف،

ها را در اقدام مشترك، ع يه حكومت ايران  نتوانسته بودند، نظر مثبت آن )س( نداشت؛ زيرا در طول بيش از سيزده سال

 درگذشات آيات محسن حكيم از زمان تبعيد به عراق تاا سيد ال ّه ها با آيت ع وه ارتباطات نزديك آن به ج ب كند و

خشم آورده بود و حتى موجب دستگيرى موقات  به ق بود، دولت عراق راحكيم كه از مصالفان جدى حكومت عرا ال ّه

محتمل  الجزاير و عادى شدن روابط دو كشور در ايران و عراق نيز در اين زمينه 1975قرارداد سيد مصطفى نيز شده بود.

 ست. شهيد، قربانى توطئه مشترك دو رژيم ايران وعراق شده ا ال ّه رسد. شايد هم آيت به نظر مى

د سا مى؛ ايجاابه نهىات ا كرد؛ ضربه زدن رژيم ايران از شهادت حا  آقا مصطفى، اهداف گوناگونى را دنبال مى     

رتاوان، بعادى از ساوى خميناى ديگارى آن هام جاوان و پ فشار روانى بر امام خمينى، ج وگيرى از پيادايش خطرهااى

 از جم اه آن شت در بين مبارزان و مصالفان خود و غيرهع ميه نجف، ايجاد رعب و وح ج وگيرى از سياسى شدن حوزۀ

ينادگى هااى نما بودند. با همه شواهد و داليل، ساواك مارگ سايد مصاطفى را در باولتن وياژه خاود و درگازارش ها

 ساواك در عراق، ناشى از سكته ق بى اع م كرد. 

د. تنهاا راه ا ايجاد بكنرمهمى  اقى بماند و پيامدهاىاى از ترديد ب به هر حال تقدير چنين بوده كه مرگ ايشان در هاله    

 نهشايارى و آيناد)س( باا هو شبهات پايان دهد؛ اما امام خميناى توانست به اثبات قطعى، مسأله كالبدشكافى بود كه مى

د ساي گاردد. همسار موافقت نكردند و فرمودند كه؛ با اين كارهاا، ديگار مصاطفى باه ماا باازنمى گرى، با كالبدشكافى

جازه ايان ا)س(  آورند، حىرت امام وقتى خواستند از جسد وى كالبدشكافى به عمل»گويد:  مصطفى در اين مورد مى

شود. باه  مصطفى نمى ها، ديگر براى ما آقا شوند و دستگيرى اين مى گناه دستگير اى بي كار را ندادند و فرمودند: عده

م خاود را اعا ظر پزشكان ج وگيرى شد و اجازه ندادناد، پزشاكان نظردولت بعث عراق نيز از اع م ن هر حال از طرف

 « كنند و حتى آنان را نيز تهديد كردند؛ چون ىد در ىد عارضۀ ايشان،مسموميت بود.

 يع و تدفين آن راكردند، دستور تشي شكافى جسد حا  آقا مصطفى، مصالفت )س( با كالبد پس از اين كه امام خمينى    

ماام طواف حارم ا سيد مصطفى از شهر نجفبه كرب  برده شد و بعد از غسل در آب فرات و ال ّه كر آيتىادر كردند. پي

ز بعاد ا1356اه )ع( به نجف بازگردانده شد و يك روز بعد، در روز دوشنبه، دوم آبان م ابوالفىل )ع( و حىرت حسين

ع(، ) رم مطهر ع اىايوان ع وى ح واند و پس از آن درخويى بر جنازۀ ايشان نماز خ ال ّه )ع(، آيت طواف حرم امام ع ى

  مجاور مقبرۀ ع مه ح ّى به خاك سپرده شد.

 واكنش امام خمينى)س(

 در مورد اولين واكنش امام پس از آگاهى از درگذشت پسرش،

 نقل كرده است: مرحوم سيد احمد خميني 

بيمارساتان باروم و مصاطفى را  خاواهم باهمان ماى»فتند: من خدمت ايشان رفتم و گ« بگوييد احمد بيايد»... امام گفتند: 

اناد، خاوب اسات باه ايشاان  گفتم: كه ايشان چناين مط باى گفتاه با ناراحتى زياد بيرون آمدم و به آقاى رضوانى«. ببينم

ار شاوند. قار المقدور امام ديار از جرياان مط اع بگوييم، دكتر، م قات باحا  آقا مصطفى را ممنوع كرده است كه حتى
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اى كه در  وحشت داشتند. در طبقه باال از پنجره ها هم از طرح اين قىيه طور مط ب را بگويند، در حالى كه آن شد، اين

 « مصطفى فوت كرده؟»من به خدمت ايشان رفتم، گفتند: « احمد»طبقه باال بود امام مرا ديد، ىدا زد.گفت: 

انو زهايشان روى  نشسته بودند و دست طور كه گفتم. ايشان همانمن هم بسيار ناراحت شدم و در حال گريه چيزى ن     

العم شان همين باود،  تنها عكس« انّا ل ّه و انّا اليه راجعون»سه بار گفتند:  بار انگشتانشان را تكان دادند و قرار داشت، چند

 ديگرى نشان ندادند و ب فاى ه، آمدن افراد براى تس يت امام شروع شد. هيچ واكنش

ود، رفتاارى امام به داليل مصت ف، در جريان درگذشت فرزندش كه در واقع ساتون فقارات و اميدآيناده نهىاتش با    

ت اسا مى شهادت سيد مصطفى ضربه بزرگى بر امام و نهىا عجيب از خود بروز داد كه نظيرش كمتر ديده شده است.

ناد مصيبت نكرد ن شدند و هيچ جزع و فزعى در اينلحاظ سياسى، موجب يأس و ناراحتى دشمنا بود؛ اما امام خمينى به

يز چنين نبرند، ايشان  هاى بزرگ به خدا پناه مى و از طرف ديگر به لحاظ دينى به تأسّى از اولياى خداوند كه درمصيبت

 كردند. 

نناد تشاييع را ما نازهامام تشييع ج واكنش ديگر امام در رابطه با درگذشت پسرشان، در جريان تشييع و تدفين وى بود.    

كردند،  اى شركت مى هاى ديگر انجام دادند و هيچ رفتار خاىى از خودنشان ندادند. ايشان وقتى در تشييع جنازه جنازه

قاا آحا   ييع جنازهدادند. در تش نشستند، بعد، جنازه را حركت مى آمدند و مى وقت تشييع مى هميشه پنج دقيقه به آخر

كردناد كاه  ىماآمدند و از ايشان تقاضا مى هاى ديگر، آمدند و شركت كردند. منتهى در تشييعطور  مصطفى نيز همين

كاه كساى  آقا مصطفى وقتى به آن محال هميشاگى رسايدند، بادون ايان شما خسته شديد، برگرديد؛ اما در تشييع حا 

 خداحافظى كردند و رفتند. بگويد، با آقايان

را  و تعجاب همگااان جرياان مجاالس عازادارى باود كاه اىا ً گرياه نكردناد)س( در  واكانش بعادى اماام خميناى    

 زدم و گريه ماى من زن بودم و داد مى [مصطفى در مرگ]»گويد:  برانگيصتند. والده حا  آقا مصطفى در اين مورد مى

گفتناد: مان  ماى دمتوانساتند گرياه كنناد. در مياان مار اطرافشان بودند و نمى كردم؛ ولى ايشان مرد بودند و مردمى كه

شود، پدرگريه نكند.  كردند، مگر مى ديدم كه گريه مى خواستم؛ ولى در شب من مى آينده اس م مى مصطفى را براى

فى به كردند. براى مصط واقعاً گريه مى ديدم كه ها بيدار بودم و مى داشتند؛ ولى من شب آقا، روز، خودشان را نگه مى

 «ند.كرد طور خاىّى گريه مى

و  يارت انداختناددشامن را باه ح )س( با ىبر و استقامتى كه از خود نشاان دادناد، دوسات و به هر حال، امام خمينى    

 درسى براى اهل بصيرت دادند. 

يال خميناى، تصاميم باه تعطاماام باا سيد مصطفى خمينى و ابراز همادردى ال ّه ع ماى نجف به منظور احترام به آيت     

ياز همچاون اياام ناجراى اين تصميم برحاذر داشاتند و خودشاان  از را ها روزانۀ خود گرفتند؛ اما امام آننمودن دروس 

 نمودند.  تدريس حاضر شدند و نماز جماعت روزانه را نيز همچون روزهاى ديگر برگزار عادى در ج سه

 ها در عراق و ايران واكنش 

 الف( نجف 
عراق، تعطيل شد. نكته بسيار مهم و  فى، حوزه ع ميه نجف و ديگر شهرهاىمصط آقابه دنبال پصش خبر درگذشت حا 

كه مرسوم نبود، به خاطر درگذشت يكى از ع ما و مراجع درجاۀ دو،  قابل تأمل در تعطي ى حوزه ع ميه نجف، اين است
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شاد.حا  آقاا  ماىكارد، حاوزه تعطيال  تعطيل شود. تنها زمانى كه يكى از مراجع طراز اول وفاات ماى آن حوزه كام ً

هااى برجساته، هناوز از  و تأليفات گوناگون و ساير ويژگي رغم دارا بودن درجه اجتهاد و نبوغ فراوان مصطفى نيز ع ي

شد؛ اما تعطي ى كامال حاوزۀ ع مياۀ نجاف در ساوگ ايشاان،  نجف محسوب مى هاى درجه دو حوزه ع ميه شصصيت

اين با انتشار خبار رح ات  بنابر )س( در ديد آن حوزه بود؛ امام خمينىسيد مصطفى و  ال ّه شصصيت برجسته آيت بيانگر

ترين مسجد نجف اشرف بود  خوانى را امام در مسجد هندى ا كه بزرگ فاتحه ها تعطيل شد. اولين مج س ايشان درس

گرديد و در آن،  برگزار شكوهى شنبه و جمعه( با طرز باا برگزاركردند. اين مراسم طى سه شب متوالى )چهارشنبه، پنج

بغداد، كاظمين، عمّاره، سامرا، ب د، كرب ، ديوانياه، ح ّاه و  عموم طبقات مردم از شهر نجف و شهرهاى ديگر عراق مثل

 كوفه شركت كردند. 

ز ايان ابود كه بيش  تصميم بر اين اى تا ده روز ادامه پيدا كرد و حتى سابقه تعطي ى حوزه ع ميه نجف به ىورت بى     

ا ها ردناد كاه درسك)س( در پايان هماين روز اعا م  خمينى اربعين مرحوم حا  آقا مصطفى ادامه پيدا كند؛ اما امامتا 

 تنمنظاور واداشا )س( در روز دهام آباان باه هاى خود را شروع كنند. امام خمينى درس نبايد تعطيل شود و آقايان ع ما

 شدند. نماز جماعت حاضرهاى درس، خودشان در ك س درس و  ديگران به شروع ك س

 ب( قم 
برهاا را سايد خديگر باود. اولاين  اى اما واكنش اقشار مصت ف مردم ايران نسبت به درگذشت حا  آقا مصطفى به گونه

بازار قم  وه ع ميه قم به محض رسيدن خبر مذكور به ايران، حوز احمد خمينى به برخى از ياران امام در ايران اع م كرد.

 شارمصت ف مردم به عزادارى پرداختند. تعطيل شد و اق

قاا باراى ع ات درگذشات حاا  آ« ساكته ق باى»كند كه ازعباارت  هاى خود سعى مى ساواك در مكاتبات و گزارش 

ناى مادارك فراوا اين واقعه را يك مسألۀ عادى و معمولى نشاان دهاد؛ اماا اساناد و وسي ه مصطفى استفاده كند تا بدين

 داده مصطفى را باه سااواك نسابت مجالس ترحيم برگزار شده، سصنرانان درگذشت سيد دردسترس هست كه در تمام

 تدريج به مجالس انتقاد ازحكومت په وى، تبديل گرديد. ه اند و مجالس ترحيم ب

 ت( تهران 
 سرديد و مجاالشهر قم تعطيل گ ها نيز همچون پس از انتشار خبر درگذشت سيد مصطفى، بازار تهران و ساير شهرستان

ه باه مناسابت )ع( باود كا روز تولاد اماام رضاا زمان با ساال ،هم1356ختم و بزرگداشتى برگزار گرديد. روز دوم آبان 

 هاى جشن تعطيل و به عزادارى و سصنرانى پرداخته شد  مراسم درگذشت سيد مصطفى،

 ث( مجلس ترحيم مسجد ارگ تهران به عنوان اولين هشدار جدّى به رژيم پهلوى 
ن و ماردم در گراى مذهبى دركنار روحانيوويژه در تهران، حىور نيروهاى م ىه هاى مجالس ترحيم، ب ژگييكى از وي

رپاايى بروز درگذشت سيد مصطفى منعقاد گردياد. در  اين مجالس بود. مج س ترحيم مسجد ارگ به مناسبت هفتمين

 تند. داش قش زيادىگراى مذهبى، نروهاى م ىهاى تهران و ني دانشجويان برخى از دانشگاه اين مج س، تجّار، بازاريان،

 ومات په اوىها و نيروهاى سياسى گونااگون ع ياه حك زيادى در اتحاد و انسجام جريان مصطفى تأثير آقاشهادت حا 

 خواسته يم شده و بهوادار به تس  وقت چنين اتحادى ىورت گرفته، نظام استبدادى داشته است. اىوالً در تاري  ايران هر

 د. جاد كرده بونيز بستر مناسبى براى حصول اين اتفاق و اتحاد اي صالفان گوش داده است. فىاى مستعد سياسىهاى م
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ادبود و و مراسام يا هااى مجاالس نكته قابال توجاه و مهماى كاه در فعاليات مباارزين ماذهبى در جرياان برگازاري     

اى مراسام هاا بار شنگرى افكار عمومى و بسايج آنرو ها براى نگرى و بسترسازى آن شود، آينده بزرگداشت ديده مى

 اظ وى سصنرانى وعاويژه روحانيون در فاى ه هفتم تا چه م ايشان، نوارهاه مبارزين، ب باشد. چه م حا  آقا مصطفى مى

 . پصش كردند اى در جامعه ها با مهارت ويژه روحانيون را در سطح گسترده تكثير و از طريق نوارفروشي

 واكنش جهانى 

ى داشات. پاسيد مصطفى خمينى، واكنشى عظيم در ميان مس مانان و جهان وكشورهاى اس مى در  ال ّه درگذشت آيت

ل نگهداشاتن خود در عراق، نقش مؤثر و آشكارى در ارتباط با فعاا آقامصطفى در طول حيات سياسى دوازده سالهحا 

ساس اشت و بر اين دا مريكا و بسيارى از كشورهاى اس مى)س( با نيروهاى اس مى مبارز در اروپا، ا خمينى نهىت امام

 مشص  بود.  جايگاه و نقش منحصر به فرد ايشان در هدايت نهىت، كام ً

ساال اى اياران، ارمرزها هاى مباارزين خاار  از ريزي اى كه در ايران ايجاد شد، با ت ش و برنامه ع وه برمو  توفنده

قاا مصاطفى آهاى ارتباط جمعى، درگذشت حا   رسانه لس ترحيم و كشاندن آن بههزاران پيام تس يت و برگزارى مجا

 ف تصاور وحتى گذشت زمان نيز موجب كاهش و فرونشستن اموا  نشد، ب كاه بارخ  بُعد جهانى نيز به خود گرفت و

 هاى ساواك و رژيم په وى، روز به روز به ابعاد آن افزوده شد.  بيني پيش

هااى  هااى انجمان اتحادياه تارين واكانش از طارف ايى و امريكا، بيشترين فعاليت و قابال توجاهدر كشورهاى اروپ     

 اس مى دانشجويان در اروپا، امريكا و كانادا بود.

فغانساتان، االهاور و كويتاه(،  كراچاى، پس از انتشار خبر درگذشت سيد مصطفى، در كشورهاى پاكستان )شاهرهاى    

دياد. هاايى نياز منتشار گر اين مناسبت برگزار شد و اع ميه مراسمى به ه عربى و هندوستان،بحرين، قطر و امارات متحد

 وياژهه ايى بااروپا مراسم شهر كابل، بسيار عظيم و كام ساابقه باوده اسات. در كشاورهاى مراسم، از جم ه برخى از اين

ختماى  ردناد و مراسامكىادر  مقيم آن كشورها هايى را مس مانان و مبارزان ايرانى فرانسه، انگ ستان و سوئد نيز اع ميه

ون مجاالس م حظاه باوده اسات. در ايان مراسام نياز همچا و پاريس قابل ها در شهرهاى لندن برگزار شد. اين واكنش

 انان كاهسصنر حكومت ايران و ساواك، عامل شهادت حا  آقا مصطفى معرفى شده و نجف اشرف، منعقده در ايران و

نيز باه  ز رژيم ايران)س(، ا خمينى رهبرى امام اند، ضمن تج يل از مقام ايشان و مرجعيت و بوده مبارزين مس مان ايرانى

 روحاانيون مباارز»در پااريس و اع مياه « جنبش آزادى اياران» ساواك نيز بيانيه هاى اند. در گزارش شدت انتقاد كرده

مسا مانان » كويات، بيانياه انتشاار نشارياتى در، «جمعيات ع مااى امامياه كراچاى»ت گراف تسا يت  و آن شهر در« ايران

 اشاره شده است.  الجزاير و غيره ، مطالب روزنامه فرانسوى زبان المجاهد، چاپ«انگ يس

ز ن ايشاان باه جانداشات، بناابراي گويى به چندين هزار پيام تسا يت وجاود براى امام خمينى)س( امكان و وقت پاس     

 اند.  ههاى ك ى نوشت موارد معدودى، جواب

آياد،  اند، بار ماى عظام داده آيات هايى كه به مردم ايران و برخى مراجع و ها و پاس  ها و پيام كه از اين پاس  چنان    

از برخورد با درگذشت يك فرد عادى است. در مجماوع ايان  فراتر اين ارتباطات، ارتباطاتى خار  از روابط شصصى و

 و ماو  شاود مى دار هدايت رسد كه نهىت اس مى به ىورت برنامه ريزى شده و هدف مى نظر به ها، ها و پاس  پيام
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 آورند. پيوندند، تا طوفانى عظيم پديد هاى كوچك و بزرگ به هم مى

 اربعين سيد مصطفى و تشديد بحران 

بار پيكاره  نى راضربات ساهمگي مراسم بزرگداشت و ختم سيد مصطفى به تناوب ادامه يافت و همچون امواجى مت طم،

تاه شادن ماردم كه به همراه خود داشت، موجاب برانگيص هايى ها و روشنگري رژيم فرود آورد. اين مراسم با افشاگري

 حكومت په وى شدند و جهشى چشمگير در نهىت اس مى نيز پديد آمد.  مس مان ايران و مبارزين، ع يه

 زارشگداشت. در  دادى نيز بين نيروهاى گوناگون انق بى وجوتوجه در اين زمينه، اين است كه يك نوع اتح نكته قابل

 ن، جبهه م ىروحانيون، اعىاى نهىت آزادى ايرا هاى ساواك تهران و اداره كل سوم ساواك به طور مكرر به تصميم

اده د زارى مراسامدر برخى از منااطق و شاهرها، اجاازه برگا اربعين اشاره شده است. ايران و غيره براى برگزارى مراسم

 نشد.  

ور دقيقى اع را به طبودند و اوض در روز چه م سيد مصطفى تمامى نيروهاى انتظامى و امنيتى در حال آماده باش كامل    

نشاد و  هاا و هشادارها واخطارهاا در شاهرهايى مثال تهاران و قام ماؤثر واقاع گياريزير نظار داشاتند؛ اماا ايان ساصت

راسم ميندگان اين ار، رو در روى مأموران قرار گرفتند. سعى شده بود كه گواين ك برگزاركنندگان با آگاهى از عواقب

 كسانى انتصاب شوند كه به تازگى از زندان آزاد شده بودند. از ميان

صاطفى باا اربعاين سايد م در شهر قم مراسم متعددى برگزار شد و برگازار كننادگان و شاركت كننادگان در مراسام    

 حم ه شد.  رگير شدند و به چندين مكان دولتىمأموران انتظامى و امنيتى د

أمورين داشتند كه م مدرسه فيىيه را سر داده، قصد اشغال« درود بر خمينى»پس از پايان مراسم، جمعيت حاضر، شعار     

 يدند.اى نيز در اين درگيرى مجروح گرد كردند و عده هاى هوايى، تظاهركنندگان را متفرق با ش يك گ وله

فى باه ين سايد مصاطمراسم اربع بر شهر قم، در شهرهاى ديگر از جم ه اراك، نجف آباد، اىفهان و تهران نيز، ع وه    

ناه انق باى برخى مراكز دولتى حم ه ور شاده و خشام و كي بار كشيده شد و مردم به هاى خشونت تظاهرات و درگيري

 خود را نشان دادند.

ر اد و پانج نفادقم، تشكيل ج سه  ا مصطفى، كميسيون حفش امنيت اجتماعىپس از پايان مراسم چه مين روز حا  آق    

 .ردصت ف تبعيد كماند به شهرهاى  هاى انتقادآميز داشته از روحانيون را كه نقش مؤثرى در برگزارى مجالس وسصنراني

اى با  با چاپ مقاله 1356 ماه اما واكنش تندتر كه در نوع خود اشتباه بزرگترى نيز بود، از طرف رژيم در هفدهم دى    

ه در ظهور رسايد كا با امىاى مستعار احمد رشيدى مط ق، به در روزنامه اط عات« ايران و استعمار سرخ و سياه»عنوان 

ايان  ه اوى،پهاى رژيام  منابع تاريصى در اين موردبه حد كافى بحث و بررسى شده است. نكته شايان توجه در واكنش

ان انه بود و تاوهاى سركوبگر حل راه واست مردم و مبارزين و همگامى با م ت ايران، دنبالاست كه به جاى توجه به خ

 هاايى كاه ماى حال منطقى با مسائل برخورد كناد. در نتيجاه راه هاى تح يل اوضاع سياسى جامعه را نداشت، تا با روش

 اكارآمدى قطعىندر نورديد و اى رسيد كه كل حكومت را  زا بودند و كار به مرح ه بحران ها حلانديشيد، خود آن راه

 به ثبوت نهايى رسيد.  1357بهمن  22آن در 

 پيامدها

روناد رشاد نهىات اسا مى  رغم تصور رژيم په وى، نه تنها بار سيد مصطفى خمينى ع ي ال ّه گونۀ آيتمرگ شهادت
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ناده باراى رسايدن باه نگذاشت، ب كه خود، عامل مؤثر و شاتاب ده مردم ايران به رهبرى امام خمينى تأثير منفى بر جاى

 پيروزى نهايى بود. 

)س( و  ام خميناىنام و ياد اما مصطفى در فىاى باز نسبى سياسى، ترويج ترين آثار درگذشت حا  آقا يكى از مهم     

اظ و گزار شد، وعايران، كشورهاى اروپايى و ساير نقاط بر تحكيم موقعيت رهبرى ايشان بود. در مراسمى كه در عراق،

رى بسايا ناد و درها را تفسير و تح يل و بازگو كرد شصصيت امام و سيد مصطفى و مبارزات آن مصت ف سصنرانان، ابعاد

ر چه د شد. آن رهبرى ايشان سر داده )س( و از مجالس ترحيم و بزرگداشت شعارهايى در اع م حمايت از امام خمينى

د. شاهاا آورده  يباونب ند در مجاالس و ترامام، با ىداهاى رسا و  الذكر باشد، اين است كه نام ممنوع اين ميان مهم مى

 بادين پاى داشات. ها حداقل شش ماه زندان در )س( در سصنراني اين، بردن نام امام خمينى شايان ذكر است كه قبل از

هاا و  ر مااهد)س( نياز  خميناى )س( تبديل شد. امام رتيب مجالس ترحيم سيد مصطفى به مجالس تج يل از امام خمينىت

 دان په اوى وافازود و خواساتار سارنگونى حكومات خانا رى به حجم انتقادهاى خود از رژيمسال آينده با قاطعيت بيشت

 ايجاد حكومت اس مى شد.

 كاه ماى اناشرف اشااره كارد. چنا توان به سياسى شدن حوزه ع ميه نجف از آثار ديگر درگذشت آقا مصطفى، مى    

ده بود كه وده و سعى شبتحت نفوذ استعمار بريتانيا  گذشته دانيم و قب ً نيز در مواردى ذكر آن رفت، اين حوزه در قرون

ساال  دوازده هاا در طاول )س(، سيد مصطفى و برخى از ياران آن نگهداشته شود و امام خمينى از ف سفه و سياست دور

ند. ودى تعديل كنجو را تا حد وقفه در قالب تدريس، وعش و غيره توانسته بودند، اين هاى بى جا و ت ش اقامت در آن

تى مى و مبارزاگويندگان و وعّاظ ايرانى و عرب با تج يل از مقام ع  ت حا  آقا مصطفى مجال ديگرى بود كهدر گذش

موجاب  ق،هااى ع مياه عاراسوى نهىت امام و رهبرى آن، در حوزه ع ميه نجف و سااير حاوزه امام و هدايت مردم به

 ها شوند. تر شدن آنسياسى

وجاه باه وقع نياز باا تبود. در اين م رژيم در ميان نيروهاى مبارز و مصالف تأثير ديگر آن، ايجاد وحدت و يكپارچگى    

 ند.ها، موجب عقب نشينى روزافزون حكومت په وى شاد مصالفان حكومت و وحدت آن هاى سياسى گسترش فعاليت

ر مساجد روز درگذشت ايشان د نمونۀ واضح و روشن اين اتحاد در جريان مج س بزرگداشت سيد مصطفى در هفتمين

باا اى باه ترتياب حاروف الف اس مى، م ى ا مذهبى، اع مياه هران به نمايش گذاشته شد كه در آن تمام نيروهاىارگ ت

 برگزار كردند  دادند و مج س عظيمى نيز

دت افازايش شاسياسى و انق بى باه  بدون شك، درگذشت رازناك سيد مصطفى، روحيه مبارزه را در ميان نيروهاى    

 اضرتظاهرات اعت ها، مشابهى برگزار شد و در پايان مجالس، راهپيمايي شور، مجالس به سبكداد و تقريباً در سراسر ك

دهد كاه  نشان مى عمواقع به درگيرى با مأموران انتظامى و امنيتى نيز انجاميد، ىورت گرفت. اين موضو آميز كه بعىى

شات شصصايت رسايده باود و درگذ انفجاارآميزى ها به نقطه هاى دل آن خشم مردم از اعمال و اقدامات رژيم و عقده

 آتشى بر انبار باروت زد.  بارزى چون حا  آقا مصطفى، شع ه

ول طابسايار ماؤثر وى در  آميز بودن چگونگى درگذشت حا  آقا مصاطفى از ياك طارف و نقاشدر مجموع ابهام    

     را در مرگ ايشان به ميان كشيد.  اش در طول حيات سياسى، پاى ساواك ناپذيرىمبارزه و سازش
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 طح باينساهااى گروهاى در  رساانه اى وارد تيترهااى )س( و نهىت اس مى، در سطح گسترده از اين پس امام خمينى

ماام اا و نظرياات ها جهان، سعى كردند كه در ارتباط با ديادگاه الم  ى گرديدند و بسيارى از خبرنگاران معتبر و بزرگ

ر معرفى بيشت وجببه خود به نهىت، بُعد جهانى بصشيد و مهايى انجام دهند كه اين خود  مصاحبه )س( با ايشان خمينى

درگذشات  )س( را كه به مناسابت چه ماين روز خمينى توان فرمودۀ امامرهبرى و ماهيت نهىت شد. اينجاست كه مى

 الطاف خفيه الهى اشاره كردند، درك كرد.  حا  آقا مصطفى در اين ارتباط به

 


