
  احمدرضا صدري
روزهاي�ي كه بر م�ا مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
ارتح�ال عالم مجاه�د زنده ياد آي�ت اهلل حاج آقا 
حس�ين خادم�ي اصفهان�ي اس�ت. در مقالي كه 
پي�ش روي داريد و ب�ه اين مناس�بت تقديمتان 
مي ش�ود، نق�ش ايش�ان در جري�ان انق�اب 
اس�امي به ويژه در ش�هر اصفهان مورد واكاوي 
ق�رار گرفت�ه اس�ت. امي�د آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
  عالم تراز اول اصفهان

كس��ب آگاهي درست از جايگ��اه و نق��ش زنده ياد 
آيت اهلل حاج آقا حسين خادمي اصفهاني در نهضت 
امام خميني مس��تلزم بررسي موقعيت و جايگاه وي 
در نهضت و حوزه هاي علمي��ه و افكار عمومي مردم 
اصفهان در منابع است. صرفنظر از آن دسته مداركي 
كه محصول اوق��ات عصبانيت ساواك ب��ود يا طبق 
برنامه اي از پيش طراحي ش��ده در ترور شخصيت و 
تحقير آيت اهلل خادمي به چشم مي خورد، در بسياري 
از اسناد و مدارك آيت اهلل خادمي را يكي از روحانيون 

تراز اول حوزه علميه اصفهان ياد كرده اند. 
در پايين بسياري از اعالميه هاي مشتركي كه مجموع 
علماي برجس��ته اصفهان به مناسبت هاي مختلف 
منتشر كرده ان��د، تقدم نام آي��ت اهلل خادمي بر ساير 
اسامي مشهود اس��ت. آيت اهلل خادم��ي رهبر حوزه 
اصفهان طرف مكاتبه علم��اي شهرهاي قم، عتبات 
و مراكز علمي تشيع و ساي��ر مراكز ديگر بوده است. 
اسناد دولتي حاكي از آن است كه وي از بدو نهضت 
با بيت امام خميني در قم مرتبط و مورد تأييد ايشان 
بوده و در مراحل نخست نهضت نمايندگي ايشان را 
در اصفهان و اجازه اخذ وجوه��ات را از طرف ايشان 

داشته است. 
در مبارزات سياسي نيز رهبر مردم و روحانيون هوادار 
امام خميني در اصفهان ب��ود، تا جايي كه با توجه به 
حمايت هاي امام ساواك سعي كرد تا حد امكان علناً 
رو در روي آيت اهلل خادمي قرار نگيرد. در حوزه علميه 
اصفهان بدون تأيي��د و تصويب ايش��ان اطالعيه اي 
منتش��ر نمي شد و به خص��وص پ��س از تبعيد رهبر 
نهضت از ايران به تركيه و تنگ تر شدن فضاي مبارزه 
پايداري و رهبري آيت اهلل خادمي در اصفهان بيش از 
گذشته آشكار شد. ازجمله گسترده ترين موضوعاتي 

كه در اين مقط��ع از تالش هاي آيت اهلل خادمي قابل 
بررسي است، شناخت همراه��ان و همفكران ايشان 
در اصفهان در خالل رخدادهاي نهضت امام خميني 
در طول سال ه��اي 1341 تا 1343 اس��ت. در اين 
زمينه با توجه به فراواني مناب��ع و اسناد به ناچار بايد 
آنها را بر اس��اس ارتباط با اقش��ار مختلف اجتماعي 

دسته بندي كرد. 
  روحانيون فعال در جريان نهضت اس�امي 

در اصفهان
روحانيون سرشناس و فعالي ك��ه در طول نهضت و 
مراحل دشوار آن در اصفهان با مقاصد و خواسته هاي 
آيت اهلل خادم��ي همراه بودند و ن��ام و امضاي ايشان 
ذيل اعالميه ها و نامه ه��اي مشترك قيد شده است، 
كم نيس��تند. مجتهدين و بزرگاني چون محمدباقر 
زند كرماني، ارباب، ابوالحسن موسوي شمس آبادي، 
اردكاني، عبدالحس��ين طيب، حسينعلي منتظري، 
سيد محمدرضا شفت��ي، مجدالدين نجفي، مرتضي 
دهكردي، محم��د احمدآب��ادي، ابطحي ها، مهدي 
مظاهري، اديب، روضاتي، حسن عطايي و عبدالجواد 
كلباسي و گروه فراواني از ديگ��ر روحانيون فعال به 
فراخور اوضاع زم��ان در كنار ايشان ق��رار داشتند. 
طبيعي بود كه اج��راي منويات نهض��ت، رهبري و 
سياستگ��ذاري آن در منطقه حس��اس اصفهان در 
ميان جمع گسترده روحانيون امكان پذير نباشد، لذا 
تشكيل هيئت علميه اصفهان به صورت كاماًل سّري 
ضرورت پيدا كرد. اسام��ي اعضاي اين تشكل 9 نفره 
عبارت بودند از آقايان: حس��ين خادمي، ابوالحسن 
شمس آب��ادي، سيد علي ابطح��ي، محمد روضاتي، 
باقر رجايي، جمال الدين سدهي، عبدالحسين طيب، 

مهدي نجفي و ابوالفضل نجفي. 
در جريان سازماندهي مراسم عاشوراي سال 1342 
و قيام 15 خ��رداد آقايان اردكان��ي و زند كرماني در 
كنار آيت اهلل خادمي نقش مح��وري داشتند. غير از 
روحانيون چهره هاي برجسته بازاري و تجار بزرگي 
همچون كوپايي، رجالي ها، افضل، انصاري، كازروني ها 
و برهاني ها در كوران حوادث اصفهان در كنار آيت اهلل 
قرار داشتند. در اين ميان نقش و حضور دانشگاهيان 
نيز درخور توجه است. روابط با افرادي چون محمد 
غرضي، مس��عود اسماعيل خانيان و شريعتمداري و 
اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان، شيراز و 

تهران در تحقق آرمان هاي نهضت امام خميني بيش 
از سايرين به چشم مي خورد. 

  روابط و محدوديت ه�اي آيت اهلل خادمي در 
نهضت اسامي 

دو عامل رواب��ط و محدوديت هاي آي��ت اهلل خادمي 
در خالل رخدادهاي نهضت ام��ام خميني در اوايل 
دهه 40 به صورت مس��تقيم بر گستردگي و كيفيت 
فعاليت هاي ايشان در اين مقط��ع تأثيرگذار بودند. 
به گزارش مناب��ع و اسناد يك��ي از عواملي كه نقش 
رهبري منطقه اي ايشان را استحكام بخشيد، روابط 
خاص آيت اهلل خادمي با امام خميني در طول نهضت 
بوده است. ارتباط سياس��ي و علمي نزديك با علما و 
مراجع تقليد قم و به ويژه خويي، در مشهد ميالني و 
قمي و علم��اي تبريز و شيراز ب��راي آيت اهلل خادمي 
زمينه مناسب��ي را فراهم ك��رد تا اصفه��ان و حوزه 
علميه آن به پايگاه قوي در مركز و جنوب كشور براي 
تقويت نهضت امام خميني تبديل و زمينه ساز بروز 
حوادث بعدي در شكل گي��ري مراحل ديگر انقالب 

اسالمي شود. 
گذشته از اين ارتباطات حساسيت نشان دادن آيت اهلل 
خادمي نسبت به امور اجتماعي مردم نيز شايان توجه 
است. از البه الي اسناد دولتي چنين استنباط مي شود 
كه وي همه تالش هاي خود را در دف��اع از مردم در 
مقابل تهاج��م فرهنگ غربي ب��ه نواميس و فرهنگ 
خودي و مقابله با ترويج اباحه گري مسئوالن غرب زده 
امور فرهنگي كشور به كار مي گرفت و علت مداخله 
خ��ود را در اين ام��ور حفظ مصالح مس��لمانان بيان 
مي ك��رد. وي بيشترين ارتباط را ب��ا توده هاي مردم 
داشت و صرف نظر از روابط مس��تمر و عميق با مردم 
حاضر در مس��اجد و بازار با كارگ��ران كارخانه هاي 
اصفهان و نمايندگ��ان اصناف مختل��ف شهر نيز به 
صورت منظم در امور سياس��ي نهضت ارتباط برقرار 
مي كرد. بر اين اساس ساواك دائم��اً ضمن تذكر به 
استقبال مردم از مبارزات روحاني��ون و پيروي آنها 
از خواسته ه��اي آيت اهلل خادمي از گس��ترش وجهه 
مردمي او در خالل مبارزات مردم اصفهان در نهضت 

امام خميني سخن به ميان آورد. 
موضوع ديگري كه ضرورت اس��ت در بحث روابط و 
محدوديت هاي آيت اهلل خادمي ب��ه آن توجه شود، 
مكان هايي است كه در اوايل دهه 1340 در اصفهان 
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دو عام�ل رواب�ط و محدوديت هاي 
آيت اهلل خادمي در خال رخدادهاي 
نهضت امام خميني در اوايل دهه 40 
به صورت مس�تقيم بر گستردگي و 
كيفيت فعاليت هاي ايش�ان در اين 
مقطع تأثيرگذار بودن�د. به گزارش 
منابع و اس�ناد يك�ي از عواملي كه 
نقش رهب�ري منطقه اي ايش�ان را 
اس�تحكام بخش�يد، رواب�ط خاص 
آي�ت اهلل خادمي با ام�ام خميني در 

طول نهضت بوده است

از سال 1338 نخستين سال تأسيس 
ساواك در اصفهان اسنادي وجود دارد 
كه از حضور پرتاش و آشكار آيت اهلل 
خادمي در عرصه هاي اعتراض و انقاب 
اسامي حكايت مي كند. اين وضعيت در 
خال سال هاي بعد تا زمان تبعيد امام 
خميني به خارج از كشور ادامه داشت
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زنده ياد آيت اهلل حاج آقا حسين خادمي اصفهاني و تعامل با جريان انقاب اسامي

رهبري كه بارها ساواك را غافلگير كرد!

  شاهد توحيدي
ِسر آنتوني پارسونز، سفير 
سابق انگليس در ايران به 
مدت پنج س��ال، از سال 
1974م  )1352ش( ت��ا 
1979م )1357ش( ب��ه 
انجام اين مأموريت اشتغال 
داشت. جايگ��اه و نفوذ او 
در هيئت حاكمه ايران در 
طول مدت انجام اين مأموريت، بي نياز از توضيح است. 
او سال ها پس از سقوط شاه، مشاهدات و تحليل هاي 
خويش از شرايط حاكميت پهلوي در واپسين ساليان 
حيات را به رشته تحري��ر درآورد. اثر وي اخيراً توسط 
مركز اسناد انقالب اسالمي به فارسي ترجمه و منتشر 

شده است. در ديباچه اين كتاب چنين آمده است:
»حافظه تاريخي ملت ايران هرگز سابقه استعماري، 
خيانت ه��ا و دخالت ه��اي مس��تمر انگلي��س را در 
كشورمان فرام��وش نمي كند. تاري��خ معاصر ايران 
حوادث بس��يار تلخي را به خود ديده كه در بسياري 
از آنها دولت انگلس��تان نق��ش اصل��ي را ايفا كرده 
است. حمايت از حركت ه��اي تجزيه طلبانه در نقاط 
مختلف و جدايي بخش هايي از خاك ايران، تأسيس 
و تقوي��ت فرقه هاي ضاله براي ايج��اد تفرقه تقويت 
حكومت هاي استب��دادي در اي��ران، حمايت از دو 
كودتاي ننگين 1299 و 1332 ك��ه به ديكتاتوري 
پهل��وي انجاميد، دخال��ت در تغيي��ر دولت ها، اخذ 
امتيازات ظالمانه، غارت ثروت هاي ملي و همكاري در 
سركوب حركت هاي آزادي خواهانه و استقالل طلبانه 
ملت ايران بخشي از سوابق ننگين انگليس در ايران به 
شمار مي رود. مروري بر اين حوادث بازخواني تاريخ 
معاصر و مطالعه اسناد و مدارك دخالت انگليس در 

ايران را ضروري مي نمايد. 
كتاب حاضر خاطرات آنتوني پارسونز، سفير انگليس 
در ايران در زمان پيروزي انقالب اسالمي است كه به 
شرح حوادث آن دوره مه��م تاريخ معاصر اختصاص 
دارد. پارسونز پنج سال از دوران فعاليت ديپلماتيك 

خود را در اي��ران گذراند. در اين اث��ر نيز طبق سنت 
مألوف شاه��د مقاومت و مخالف��ت انگليس در برابر 
انقالب اسالمي و استقالل طلبي ملت ايران هستيم؛ 
به طوري كه پارسونز بارها نگران��ي و مخالفتش را از 
سقوط شاه و وقوع انقالب اسالمي ابراز مي كند. ِسر 
آنتوني پارسونز، سفير كبير سابق انگليس در ايران 
كه مدت پن��ج سال از س��ال 1974م )1352ش( تا 
1979م )1357ش( عهده دار اي��ن سمت در ايران 
بود، ديپلمات حرفه اي است كه قبل از احراز سمت 
سفير انگليس در ايران، در تركيه، اردن، مصر، سودان 
و بحرين خدمت كرده و آخرين سم��ت وي قبل از 
سفارت انگليس در ايران، معاونت امور خاورميانه در 
وزارت امور خارجه انگلس��تان بود. پارسونز در اوايل 
سال 1979م، كمي قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
به لندن بازگش��ت و تا س��ال 1982 رياست هيئت 
نمايندگي انگلستان در سازمان ملل متحد را به عهده 
داشت و در اين سمت نيز با مسائل مربوط به ايران از 
جمله ماجراي گروگان گي��ري و جنگ ايران و عراق 
سروكار داشت. آخرين سمت رسمي پارسونز مشاور 
مخصوص مارگارت تاچر، نخست وزير انگلستان در 
امور خارجي بود. وي در پايان سال 1983 بازنشسته 
شد و اين كتاب نخستين اثر او در باره مأموريت هاي 

سياسي اش در خارج از انگلستان است. 
غرور و سقوط بيان خاطرات دوران اقامتش در ايران 
در مقام سفير انگليس است. پارسون��ز در اين كتاب 
كوشيده است مشاهدات��ش را درباره اشخاصي نظير 
خاندان سلطنتي، رج��ال مملكتي، سفرا، نمايندگان 
خارجي و... و همچنين حوادث رخ��داده طي اقامت 
پنج سال��ه اش در اي��ران ازجمله ف��راز و نشيب هاي 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي، اقدامات شاه، چگونگي 
تعارضات بين رژيم و مخالفانش، تظاهرات، اعتصاب ها 
و درگيري هاي بين ارتش و مردم به پاخاسته و نظاير 
اينها را تشريح كند. او سعي كرده است بيان خاطراتش 
همراه با تحلي��ل و علت يابي حوادث باش��د. به دليل 
ارتباط نزديك با شاه، اعضاي خاندان سلطنتي و سران 
رژيم خاطرات وي مي تواند بازگوكننده مطالبي باشد 
كه كمتر در اختيار ما قرار داشته است. البته قضاوت 
درباره ميزان صحت و بي طرفي او در اظهارنظرهايش 

نيز به عهده خواننده است.« 

 نظري بر خاطرات سياسي
 سفير سابق انگليس در ايران

 روايت بريتانيايي 
از »غرور و سقوط«
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محل تجمع مردم و كان��ون مبارزات نهضت امام 
خميني بودند. از آنجا كه دين و روحانيت محور 
اصلي مبارزات نهضت ب��ود، طبعاً مكان هايي كه 
محل تجمع و اعتراض عموم��ي قرار مي گرفت، 
بيشتر مس��اجد و مدارس علميه شهر مي شدند. 
مدارسي چون مدرسه صدر ب��ازار، مدرسه صدر 
خواجو، مدرسه چهارب��اغ يا مدرسه سلطاني و از 
ميان مساجد مسجد نو بازار، مسجد سيد و مسجد 
شاه )امام خميني فعلي( و بس��ياري از مس��اجد 
ديگر پايگاه نهضت بودند. از حسينيه ها و تكيه ها، 
كارخانه ه��ا، مراكز صنعتي و بي��ت علماي شهر 
پايگاه هاي مبارزات مردم اصفهان در نهضت امام 
خميني بودند كه در اوض��اع سياسي- اقتصادي 
شهر و همچنين ارتب��اط روحانيت با مردم نقش 

محوري داشتند. 
برخالف همه مقدورات و امكانات ارتباطي آيت اهلل 
خادمي كه زمينه بسيار مساعدي را براي فعاليت 
سياس��ي وي ايجاد كرده ب��ود، محدوديت هايي 
نيز وجود داشت كه بر كميت و كيفيت مبارزات 
ايشان در اصفه��ان تأثير مي گذاش��ت. سازمان 
اطالعات و امنيت مهم ترين ابزار كنترل اجتماعي 
رژيم بود كه بر هم��ه تالش هاي بزرگ و كوچك 
سياس��ي كش��ور نظارت داش��ت. اي��ن سازمان 
نمي توانس��ت نس��بت به نهضت امام خميني و 
تأثير و نفوذ آن در اقصي نق��اط كشور بي تفاوت 
باشد، ل��ذا حتي االمك��ان فعاليت ه��اي آيت اهلل 
خادمي را كنترل و مراقب��ت مي كرد و به منظور 
اخالل در ارتباط با يارانش نامه ها و مرسوالت وي 
را كنترل و سانس��ور مي كرد. ساواك با اقداماتي 
چ��ون ممنوع المنبر كردن و ممانع��ت از خروج 
ايشان از كشور حتي ب��راي برگزاري مراسم حج 
و اقدام به تهديد و ارع��اب او و همراهانش سعي 
در جلوگيري از به ثمر رسي��دن نهضت و توقف 
آن در اصفهان داشت و چ��ون اين روش ها مؤثر 
واقع نشدند، به اقداماتي چ��ون معرفي آيت اهلل 
خادمي به دادگاه نظام��ي و درخواست محبوس 
كردن ايش��ان روي آورد. بديهي اس��ت اجراي 
چنين سياست هاي��ي تأثير بس��يار نامطلوب و 
محدودكننده اي ب��ر تالش هاي سياسي آيت اهلل 

خادمي به جا گذاشت. 
  مواجهه رژيم پهلوي با تاش هاي سياسي 

آيت اهلل خادمي 
به نظر مي رسد با توجه به موقعيت ويژه آيت اهلل 
خادمي و ارتباط وي ب��ا نهضت امام خميني و به 
موازات بروز شدت و ضع��ف در قيام اسالمي در 
اوايل ده��ه 40، رژيم پهلوي نس��بت به فعاليت 
سياسي ايشان نيز حس��اسيت نشان مي داد و با 
دقت ف��راوان حركات ايشان را زي��ر نظر داشت. 
در نگاهي كلي به شيوه مواجهه ساواك با ايشان 
مي توان نتيجه گرفت كه موض��ع آن سازمان از 
مرحله كنترل نامحس��وس آغاز شد و به موازات 
رشد نهضت امام و خطرات ج��دي احتمالي آن 
براي رژيم اين كنترل ها در اصفهان عليه آيت اهلل 
خادمي ش��دت گرفت و پ��س از تبعي��د امام به 
تركي��ه سختگيري و اعم��ال خشون��ت آنان به 
اوج خود رسيد. نح��وه برخورد س��اواك در اين 
فرآيند ماهيت هاي متفاوتي دارد كه به شرح آنها 

پرداخته خواهد شد:
الف( تالش ساواك در زمينه اعمال روابط اداري و 
كاري توأم با سازش و ماليمت با آيت اهلل خادمي با 
هدف جلب اعتماد و فريب برخي افراد براي رسوخ 
در جم��ع روحانيون به منظور كس��ب اطالعات 
هرچه بيشت��ر از فعاليت هاي سياس��ي ايشان و 
همفكرانش و جلوگيري از اقدامات سياسي وي 
يا هدايت ك��ردن آنها در جهت م��ورد نظر خود 
بوده اس��ت. دستگاه اطالعاتي كش��ور براي نيل 
به اين بخ��ش از اهداف خود به  رغ��م بهره گيري 
از روش هايي چون تماس مس��تقيم ب��ا ايشان و 
ذكر استدالل و ديدگ��اه و اهداف خود، عدم ابراز 
حس��اسيت ظاهري بر برخي از اقدامات سياسي 
صورت گرفته، دادن تذكرات ظاهراً دلس��وزانه و 
كنترل نامحس��وس ارتباط هاي آيت اهلل خادمي 
و... موفق به مه��ار اقدامات اصالح��ي و انقالبي 

ايشان نشد. 
ب( شيوه ديگري كه رژيم در برخورد با آيت اهلل 
خادمي به منظور كنت��رل فعاليت هاي سياسي 
وي در مرحله اول قيام امام خميني بهره برد و به 
صورت گسترده از آن استفاده كرد، به كارگيري 
حربه ت��رور شخصيت علم��ي و سياسي آيت اهلل 
خادمي بود. اين بخش از اقدامات ساواك با هدف 
كوچك و كم اثر نماياندن تالش هاي سياسي وي 
و مبارزه مستقيم با نفوذ و پايگاه قوي و محكم وي 
در روابط و با مردم صورت گرفت. در اسناد دولتي 
در جايي آيت اهلل خادم��ي را از جمله روحانيون 
درج��ه دوم و سوم اصفه��ان خوان��ده و ديگران 
را مط��رح كرد و در ج��اي ديگر برخ��الف مقام، 
موقعيت فقهي و حوزوي ايش��ان در ديگر اسناد 
مورد تأكيد اس��ت و از وي با عناويني چون شيخ 
حس��ين خادمي ياد شده و فعاليت هاي سياسي 
وي را شيطنت معرفي كرده است. اسناد ديگري 
حاكي از آن است كه ساواك براي از ميدان بيرون 
كردن رقيب و مهار فعاليت هاي��ش او را واعظي 
بدون معلوم��ات كه قصد سوءاستف��اده از مردم 
براي ارتقاي موقعيت شخصي خود را دارد خوانده 
است. ساواك در زمينه ترور شخصيت مخالفين 
خود پا را فراتر گذاشت و با ورود به مباحث ارزشي 
و ديني آي��ت اهلل خادمي را به دلي��ل دخالت در 

مسائل سياسي روحاني نما معرفي كرد!
پ( رايج ترين شي��وه رفتاري ك��ه ساواك پس 
از اعمال روش هاي پيش گفت��ه عليه مخالفين، 
به ويژه آيت اهلل خادمي به كار گرفت و بيشترين 
حجم اسناد را هم به خ��ود اختصاص داده است 
شيوه اجرايي برخورد علني با نامبرده بود. منابع 

دست اول مي نمايانند ك��ه روش برخورد علني 
ساواك نيز بسته به موقعيت طرف مقابل، اهميت 
موضوع و رخدادها و حض��ور و آمادگي مردم در 
صحنه ه��ا متغير بود. ل��ذا در جاي��ي به ناچار در 
برخوردها رعايت حدود مي شد و رفتاري نسبتاً 
احترام آميز ب��راي مهار آي��ت اهلل خادمي از خود 
بروز م��ي داد و از درگيري مس��تقيم و همراه با 
خشونت پرهيز مي كرد. بديه��ي است كه انجام 
اين امر نبايد سياست اجرايي و اعتقاد ساواك به 
آن تلقي شود، بلكه ضوابط و الزامات اجتماعي او 
را به اعمال شيوه هايي ب��ا ماهيت محافظه كارانه 
وادار مي ك��رد. قرائن نش��ان مي دهند برخالف 
اعتقاد ساواك ب��ه چنين شي��وه اي گاهي آن را 
به كار مي بس��ت و به اخذ تعهد، تماس تلفني و 
حضوري و اعم��ال فشاره��ا و محدوديت جزئي 
آيت اهلل خادمي بس��نده و اقدام به تطميع برخي 
اطرافيان مي كرد يا اينكه اقدام به برخورد سخت 
خشونت آميز با ايشان مي ك��رد. البته ساواك كه 
موفق نشد از طريق اتخاذ روش ماليم و مماشات 
با مخالفين رژيم پهلوي ب��ه هدف خود برسد، به 
موازات عدم توفيق در مهار آي��ت اهلل خادمي به 
اتخاذ شيوه خشونت، تهدي��د، ارعاب و محاكمه 
و تبعيد ي��اران وي و دستور صريح به دستگيري 
آيت اهلل خادمي توسل جست. از مطالعه مدارك 
برمي آيد كه با گذشت زم��ان و وقوع رخدادهاي 
نهضت ساواك در شيوه هاي اجرايي خود بيشتر 
به سختگيري و برخورد قاطع علني با جريان هاي 
مخالف خود روي آورد و به تدريج از اعمال تعقل 
در سياست ه��اي اجرايي خود فاصل��ه گرفت، تا 
جايي كه به كارگيري شكنجه و اعمال خشونت 
عليه م��ردم و رهب��ران ديني سياس��ت رايج در 

ساواك شد. 
  روش مبارزه سياسي آيت اهلل خادمي 

از سال 1338 نخستين سال تأسيس ساواك در 
اصفهان اسنادي وجود دارد كه از حضور پرتالش 
و آشكار آيت اهلل خادمي در عرصه هاي اعتراض و 
انقالب اسالمي حكايت مي كند. اين وضعيت در 
خالل سال هاي بعد تا زم��ان تبعيد امام خميني 
به خارج از كش��ور ادامه داشت. اگ��ر خادمي در 
نهضت امام خميني پرتالش ظاهر شد، ميس��ر 
نشد مگر با بهره گيري ايشان از روش هاي متنوع 
مبارزاتي كه شناخت آنها نقش وي را در نهضت 

شفاف تر مي كند. 
از آنجا كه در هنگامه مبارزات حس��اس نكردن 
رژيم امك��ان تحرك سياسي بيشت��ري را براي 
مبارزين ايجاد مي كرد، آي��ت اهلل خادمي سعي 
داشت در حد ت��وان در موارد و مس��ائل ممكن 
با دستگاه هاي ذيربط رژي��م هماهنگي الزم را 
به عم��ل آورد و اصل تقيه را م��الك عمل قرار 
دهد و نيز در مواردي كه هماهنگي به مصلحت 
نهضت نبود و ناكارآم��د مي شد، مبارزه منفي و 
بايكوت رژيم حربه مناسبي براي اجراي مقاصد 
ب��ود، به طوري ك��ه بارها در ط��ول رخدادهاي 
نهضت از آن استفاده ك��رد. براي نمونه مي توان 
از بي اعتنايي ايشان به احض��ار مكرر ساواك و 
شركت نكردن در جلس��اتي نام برد كه موجب 
تقويت رژيم مي ش��د. در بررسي و تحليل شيوه 
مبارزاتي آيت اهلل خادمي نباي��د اعتقاد و اتكاي 
ايش��ان و اطرافي��ان وي را به تشكي��الت -كه 
بارها ساواك را پشت سر خود گذاشت- ناديده 
انگاشت. ساواك بارها پس از تحقق اهداف وي از 

وقوع حوادث باخبر شد. 
غافلگير شدن مكرر ساواك در رخدادهاي نهضت 
در اصفهان از سرع��ت عمل و فعاليت تشكيالتي 
انقالبيون و رهبري جنب��ش در اصفهان حكايت 
دارد. آنچ��ه در شناخ��ت روش مب��ارزه آيت اهلل 
خادمي جالب و در نوع خود كم نظير است، بهره 
بردن ايشان از اصل حمل��ه به رژيم از پايگاه هاي 
فرهنگ��ي و سياسي آن اس��ت. اين ام��ر بارها با 
سخن گفتن وي از ض��رورت اجراي كامل قانون 
اساسي مشروطه در كشور و احياي رژيم مشروطه 
به جاي رژيم استبدادي فعل��ي و به رخ كشيدن 
كاستي هاي موجود در ارك��ان حاكميت تحقق 
يافت. حتي در مواردي با استناد به سنن و متون 
ملي مانند كارنامه اردشير بابكان و بيان تعارض 
رژيم پهلوي با نق��اط قوت آن، نام��ه، تظاهرات 
ملي گرايانه دولت -كه در مقابل اسالميت ايرانيان 
ابراز مي كرد- و فريبكاري آن را در ابراز احساسات 
ملي گرايانه افشا كرد و چون از چنين شيوه هايي 
كه همگي ب��راي تحقق سري��ع و صحيح اهداف 
اصلي به كار گرفته مي شدند، طرفي نمي بست، به 
كار بستن روش قاطع و صريح در مبارزه و برخورد 
علني با رژيم پهلوي سرلوحه عمل وي قرار گرفت 
و هرگز خود را ملزم به رعاي��ت حدود حاكميت 
رژيم نمي دانس��ت. او با صراح��ت از نهضت امام 
خميني حمايت و افكار و انديشه ايشان را ترويج 
مي كرد. در حالي كه رژي��م هرگز چنين روالي را 

برنمي تافت. 
بر اساس گ��زارش اسناد و م��دارك دولتي چون 
شرايط ايجاب مي كرد با صراحت غيرقانوني بودن 
رژيم به دليل اجرا نشدن قانون اساسي و تعطيل 
بودن مجلس شورا و فردي ب��ودن حكومت را به 
اطالع عموم برساند، بنابراي��ن به ساواك با همه 
هراس انگيز بودن��ش اهميتي نم��ي داد. ايشان 
پس از تبعيد امام خميني نيز با صراحت با رژيم 
برخورد كرد و به مبارزات خ��ود ادامه داد. بدين 
ترتيب آيت اهلل آقا حسين خادمي با چنان اهداف 
و ديدگاه سياسي، موقعيت، روابط، محدوديت ها 
و شيوه هاي مبارزاتي در اوايل دهه 40 پا به عرصه 
نهضت امام خميني گذاشت و سكان انقالب را در 

منطقه اصفهان به دست گرفت. 
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